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د:ٌــــتمه  
 ابن سٌنا والطوسً نموذجٌن".. ً المنطق عند العربهو: "عناصر الحداثة ف هذا البحث موضوع

بٌان هل المنطق فً ظل الحضارة العربٌةة ظةل قابًعةا فةً ا طةار ا رسةطً وذلةي عكمةا ٌةزع    منه والهدف" 
 مإرخ المنطق نٌقوال رٌشٌر وؼٌره(؟ أ  أنه ٌمّثل حلقة وصل ما بٌن القدٌ  والحدٌث؟ وهل تجاوز القدٌ  ولو بنسبة قلٌلة؟

، وذلي لتحلٌل  النصوص، وكذلي المةنهج المقةارن  التحليليالمستخد  فً هذا البحث عبارة عن المنهج  منهجوال

 للمقارنة مع االستعانة بالمنهج التارٌخً كلَّما تطلَّب ا مر ذلي.
ا، فً مجال الدراسات المنطقٌةة، وذلةي  ن السةائد والمنتشةر، هةو أن  ًٌ المنطةق ولعل هذا العنوان ٌبدو ؼرًٌبا نسب

الحدٌث سواء فً فترتٌه ا ولى والتً ُتسمى بفترة الحداثةة الكالسةٌكٌة والتةً بةدأت متراجعةة ومتةرددة علةى ٌةد الفٌلسةوؾ 
 – G. Boole ٔ1ٔ٘ (، وا نجلٌةةزي جةةورل بةةول عG. W. Leibniz ٔٙٗٙ – ٔ1ٔٙالمنطقةةً ا لمةةانً لٌبنتةةز ع

  (.C. S. Peirce ٔ1ٖ1 – ٔ1ٔٗبٌرس ع  ( وأصحاب االتجاه الجبرى حتى المنطقً ا مرٌك1ًٗٙٔ
 – F. G. Frege ٔ1ٗ1أو الفترة الثانٌة وهً الحداثةة اللوجسةتٌقٌة، التةً بةدأت مةع المنطقةً ا لمةانً فرٌجةه ع

 Principia ( ثةةة  صةةةاحبا البرنكبٌةةةا عG. Peano ٔ1٘1 – ٔ1ٖٕ (، وكةةةذلي المنطقةةةً ا ٌطةةةالً بٌةةةانو ع1ٕ٘ٔ

Matheticaرسل ع )B. A. W. Russell ٔ11ٕ-ٔ11ٓواٌتهد ع ) A. Whitehead ٔ1ٙٔ – ٔ1ٗ1.)  

وهةةذا التٌةةار هةةو مةةا يسةةتقر علٌةةه المنطةةق الحةةدٌث، رؼمةةاً عةةن وجةةود كثٌةةر مةةن االتجاهةةات ا خةةرى، سةةواء فةةً 
ا، لكنهةا فرضةٌة قابلةة للت(ٔعالمنطق، أو فً أكثر فروع فلسفة العلو  ارتباًطا به  ًٌ حقةق ، ومن ث  فإن العنوان ٌبدو ؼرًٌبا نسب

أو عد  التحقق، ويذا ما جاءت النتٌجة سلبٌة، فإن االدعاء الؽربً بشؤن المنطق لدى العرب ٌصبح حقٌقة ال جدال فٌها، أما 
يذا جاءت نتٌجة التحقق يٌجابٌة، فإذن ٌتضح مدى أصالة المنطق كما بدا لةدى المناطقةة العةرب مةن ناحٌةة، وقةدرته  علةى 

حةدثٌن بهة  مةن ناحٌةة ثالثةة، ومةن ثة  نكةون قةادرٌن علةى يعةادة كتابةة تةارٌ  المنطةق، ا بداع من ناحٌة أخةرى، وتةؤثر الم
وقادرٌن على النهوض، فً نهضة تعثرت ما ٌقرب من القرنٌن من الزمان، أو ٌزٌد قلٌالً، وذلي بسبب عوامل كثٌرة، مةن 

فً عال  شدٌد التنافس، ولتحقٌق هةذا، ٌةت   أهمها ؼٌاب ا رادة والمنهج، فضالً عن العوامل الخارجٌة، التً ترٌد لنا التؤخر
تصدٌر نظرٌات عن طرٌق المستشرقٌن والباحثٌن مفادها العجز العربً، والتخلؾ العربةً، وعةد  التؤهٌٌةل العربةً للتقةد  

 المطلوب، فً كافة المجاالت، وما تارٌ  المنطق يال واحًدا من هذه المجاالت.

ٍ نذي انعشب، فٌُقصذ بها يجًىعت انًصطهحاث انخٍ خشجج عٍ أيا عُاصش انحذاثت داخم انًصطهح انًُطق

اإلطاس األسصطٍ، أو اإلطاس انقذَى بصفت عايت يٍ َاحُت أو أكثش، ويٍ ثى خشجج عٍ اإلطاس انقذَى، نخهخقٍ أو 

َهخقٍ بها يا ظهش عهً انضاحت يٍ يصطهحاث، ويٍ ثى أفكاس فٍ انعصش انحذَث، وإرا يا حشابهج أو حشابه يعها 

ا انخحذَث انكالصُكٍ، أو انخحذَث انهىجضخُقٍ، فئٌ األيش َصبح عُذ هزا نذي انغشب يجشد إدعاء ال أصاس نه هز

يٍ انىاقع، أو َصبح عهً األقم أَه ًَكٍ حقشَش حقُقت، يجشد حقُقت بأصبقُت جُم يٍ انًُاطقت انعشب، وسَادحهى 

أصحابها، كًا ًَكٍ حقشَش أٌ انعالقت بٍُ ألفكاس سددها عُهى انًحذثىٌ انغشبُىٌ دوٌ أٌ َُضبىها إنً 

 واصخالب. (2)حفاعم وحكايم ونُش صذاو انحضاساث فٍ صىسحها انطبُعُت هٍ 

حضًٍ واحخىي عهً بعض األفكاس انخٍ حذاونج  انعشبوإرا يا ثبج بانذنُم أٌ انًُطق انعشبٍ، أو انًُطق نذي 

كثُشة صىف َخُاونها انخغُُش صىاء نًٍ َؤسخ نهًُطق  ، فئٌ أوضاًعا(3)داخم انًُطق انحذَث بًضًُاحه انًخخهفت

 .Eيُز نُبُخز وجىسج بىل حخً إسَضج ششوَذس ) Algebra logicانحذَث بانخُاس انجبشٌ فٍ انًُطق 
Shraeder 1441 - 1092 ٌو( وحشاسنز بُشس، أو داخم انخُاس انهىجضخُقٍ، وانزٌ اعخبش فُالسد فاٌ أوسيا

و( ٌَعذ حًذا فاصالً بٍُ يُطق قذَى ويُطق جذَذ، 1480و( أٌ انعاو )W. V. O. Quine 1094 - 2999كىاٍَُ )

يلٌه من خالل  ، وإرا كاٌ فشَجه قذ حىصم نًا حىصم(4)وهى انعاو انزٌ َشش فُه فشَجه كخابه "انخصىساث" 

                                                 

 وما بعدها. 24م، ص4102ر الوفاء، اإلسكندرية، د. زكريا الجالي، المدخل النقدي لممنطق الرمزي، دا( 1)

عمي الررمم مرن مهميرة اشساقرراق، نش منر  جراء بك يرر مرن اخاكرام الخاطلرة اجرال الاةرارا العربيرة، واسراطاع من يمعر  (  4)
 دوًرا مزدوًجا، واخهم من  عمل في بعض جوانب  عمى نةعاف عزيمة العر ، لمزيد من الافاصيل قارن:

ومررا  00م، ص 0991مرردي زقررزوق، اشساقررراق والخمفيررة الفكريررة لمصررراع الاةرراري، دار المعررارف، القرراهرا، د. مامرود ا 
 بعدها.

 مما عن نقكالية صدام الاةارات قارن:  
صامويل هاناجاون، صدام الاةارات: نعادا صنع النظام العالمي، ارجمة طمعت القاي ، اقديم د. صالح قنصوا، الهيلة  

 .01م، ص 4102 العامة لمكاا ،

 49صالمدخل النقدي لممنطق الرمزي، د. زكريا الجالي، (  2)

(
4
) W.V.O.Quine: Methods of logic, London, 1952, P. V11 (preface). 

وكرركلك د. مامررود فهمرري زيرردان، المنطررق الرمررزي نقرردا  واطررورل، اصرردير د. مامررد فاارري عبررد ا ، دار الوفرراء اإلسرركندرية، 
   .024م، ص 4114
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ى الرؼ  أن ما نظرة الدائ  فً تارٌ  المنطق والرٌاضٌات مًعا، فإن ا مر لذلي، ولما تقد  سٌتؽٌر كثًٌرا، عل
ٌٌعد كذلي عالمة فارقة فً تارٌ  المنطق الحدٌث.  أبداه فرٌجه ٌعد فً ؼاٌة ا همٌة، و

 

من المفارقات العجٌبة أن الؽرب فةً العصةر الحةدٌث قةد أبةدى اهتماًمةا كبٌةًرا بةالعلو  الطبٌعٌةة ف :اهتما  واهمال

ٌٌعد بمثابة ثماًرا للحضارة  Roger Baconالحدٌثة، منذ دعوة روجر بٌكون ع والرٌاضٌة، وأحرز تقدًما ملموًسا 

 (، لألخةةةذ بةةةالعلو  ٕٙٙٔ - ٔٙ٘ٔ F.Bacon ( ومةةةا ردده سةةةمٌه فرنسةةةٌس بٌكةةةون ع1ٕٕٔ - ٕٕٓٔحةةةوالى 

ا، بتؤٌٌد العل  لدى العرب من قبةل روجةر بٌكةون علةى ا قةل  ًٌ والتةً جةات  (٘عالطبٌعٌة وذلي فً فترة مبكرة نسب

 ، والتجرٌب.دعوتهما يلى المنفعة لإلنسان

 ( متشةابهة ٓ٘ٙٔ - R. Descartes ٔ٘1ٙأما ا خذ بالعلو  الرٌاضةٌة، فقةد جةاءت دعةوة دٌكةارت ع

ا، "حٌةث أن فةً  ًٌ لدعوة بٌكون لألخذ بالمعٌار، وهً لدٌه الرٌاضٌات كمنهج للعقل، ومن ثة  ٌصةبح العقةل رٌاضة

لةح فةً يقامةة علة  بمعنةى الكلمةة، ٌتقةد  فٌةه الرٌاضٌات دون سواها قد بلػ العقل ا نسانً الوضةو  والٌقةٌن، وأف

 فضالً عن دعوات التحسٌب والرٌضنة فٌما بعد. (ٙعبوضو  وجالء من أبسط ا شٌاء يلى أشدها تعقًٌدا" 

أما العلو  ا نسانٌة فقد أخذت االهتما  أًٌضةا سةواء علةى المسةتوى المنهجةً، أو الموضةوعات، فضةالً 

ا نفتةةا  كبٌةةًرا جةةًدا، بةةالعلو  والمعةةارؾ فةةً الحضةةارات ا خةةرى ومنهةةا  عةةن االهتمةةا  بعلةةو  ا خةةرٌٌن، فجةةاء

، ولةة  ٌتؽفةةل منهةةا شةةاردة وال واردة وأصةةبحنا نحةةن نؤخةةذ عةةنه  (1عالحضةةارة العربٌةةة التةةً درسةةها المستشةةرقون

د حضارتنا، بل أضحى منا من ٌتنكر لكل ما هو عربً، طمًعا فً االستحواذ على مكانة أفضل بٌن البةاحثٌن، وقة

 لوحظ فً أواساطنا الثقافٌة والبحثٌة والعلمٌة هذا مراًرا وتكراًرا، ومن هذه المجاالت المنطق بالطبع.

ونذكر فً هذا على سبٌل المثال ال الحصر، الهتما  الدوائر الؽربٌة بالمنطق لدى العرب كما حدث فً 

شٌر عا ستاذ بجامعة بتسبرل( ومةإرخ   عندما أعطت مإسسة العل  القومٌة منحة دراسٌة لنٌقوال ر1٘1ٌٔالعا  

 ، بهةدؾ متابعةة فحةص المسةاهمات العربٌةة فةً المنطةق، 1ٙٔٔالمنطق الكبٌر، وُجددت هةذه المنحةة فةً العةا  

 Theللوصةةةول يلةةةى تقةةةدٌر يجمةةةالً، ومةةةنظ  لةةةدوره التةةةارٌخً، كانةةةت ثمةةةرة هةةةذه المنحةةةة كتةةةاب رٌشةةةٌر 

dovelopment of Arabic Logic ولقةةد اختةةارت هةةذه المإسسةةة أحةةد أهةة  (1عبةةً" "تطةةور المنطةةق العر ،

 Studies in Arabic"المختصةٌن فةً هةذا المجةال، نظةًرا الهتمامةه الشخصةً منةذ أن أظهةر ذلةي، فةً كتابةه 

                                                                                                                                            
 م، الفصل ال انى.4102د. زكريا الجالى، المدخل النقدى لممنطق الرمزى، دار الوفاء، اإلسكندرية   (4)

ومررا  211م، ص 0999د. عبررد المررنعم الافنرري، موسرروعة الفمسررفة والفالسررفة، مكابررة مرردبولي، جررا، القرراهرا، ( 4)
 بعدها.

، 04م، ص 0924يراا، دار المعرارف، القراهرا، وككلك: عبراس مامرود العقراد، فرنسريس براكون مجرر  العمرم والا 
 وما بعدها. 42ص 

الكسندر كواري ،  ال ة دروس من ديكارت، ارجمة يوسف كرم، اقديم عبد الرقيد الصادق المامودي، المركرز ( 6)
 .21م، ص 4102القومي لمارجمة، القاهرا، 

 م.0990هرا، ، دار المعارف، القا2مجزاء، ط  2المساقرقون، ، نجي  العقيقي( 1)

ارجمة نلى العربية الدكاور/ مامد مهران، وقدم  د. زكي نجي  مامود، وقد كان ريقير، قرد مصردر مرن قبرل ( 9)
كاابرر : دراسررات فرري المنطررق العربرري، وقررد مقرراد اخسررااك الرردكاور زكرري نجيرر  مامررود بريقررير كم لررف، واخسررااك 

، نك يقررول: .... مدق ومقررمل مررا ٌيعرررض عمينررا، امرررك الرردكاور مامررد مهررران كمارررجم، كمررا مقرراد بالموةرروع ميًةررا
الصورا الغنية لمدراسة المنطقية عند مسالفنا... واسبنا اطملناًنا من ياررجم مخراص عرن مخراص، ومن اكرون مرادا 

 الموةوع مناطقة العر  اخوليين، فممموةوع مهميا ، ولمم لف مكانا  ولممارجم قدرا .

ق العربري، ارجمرة ودراسرة واعميرق د. مامرد مهرران، اصردير د. زكري نجير  مامرود، دار قارن: نيقروش ريقرير، اطرور المنطر 
 .=040، 00م، ص ص 0994المعارف، القاهرا، 

 .N. Rescher, Studies in the History of Arabic logic, pittsburg, 1963كما من لريقير =
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Logic"  دراسات فةً المنطةق العربةً" ولقةد أظهةرت المإسسةة، والمةإرخ اهتماًمةا كبٌةًرا، ال ٌوجةد لةدى أبنةاء"

وبخاصة فً العصر الحدٌث، ذلي ٌعود يلى فقةدان الهوٌةة مةن ناحٌةة، وااللتجةاء يلةى الحضارة العربٌة يال قلٌالً، 

التؽرٌب من ناحٌة أخرى، لكن ماذا ٌمكن أن ٌكون الحك  لو احتوى المنطق الحةدٌث لةدى الؽةرب علةى عناصةر 

 بدت لدى العرب؟ 

ً الؽرب بهذا التراث، لكن على الرؼ  من أن هذا االهتما  من قبل المإسسات وا كادٌمٌات وا فراد ف

، لكن على أي الحةاالت، فمةاذا عةن عناصةر الحداثةة موضةوع (1عومنه المنطق بالطبع، تحت تؤثٌر دوافع متعددة 

 .(ٓٔعالبحث هنا لدى المناطقة العرب؟

 تتمثل بعض عناصر الحداثة فً الفترتٌن الكالسٌكٌة، والمعاصرة مًعا فً ما ٌلً:

 الماصدقٌة، والترمٌز. : االتجاه الرٌاضً والنظرةأولاً

ا  : المسؤلة الوجودٌة بالنسبة للقضاٌا.ثانيا

ا  : عملٌات على المحمول وتسوٌره.ثالثا

ا  : نظرٌة العالقات.رابعا

ا  : حساب القضاٌا الشرطٌة المتصلة والمنفصلة.خامسا

عةرب، على أن النظرة الموضوعٌة ال تتطلب أن تكون هذه النظرٌات قد جاءت مكتملة لدى المناطقةة ال

ذلي  ن نظرٌة ما من النظرٌات، أو فكرة ما مةن ا فكةار لة  تةؤت مكتملةة، ؼٌةر قابلةة للتعةدٌل أو التطةوٌر، ينمةا 

ؼالًبا ما تجًٌء الفكرة ا ولى ؼٌر مكتملة، لكنها ترود وتفتح المجال، وتكمن أهمٌتها فً الرٌادة والفةتح للمجةال، 

ز  يذن تعدٌل وضع تارٌ  ا فكار علةى مسةتوى تةارٌ  المنطةق، ويذ ما أثبت البحث صحة هذه الفرضٌة، فإنه ٌل

 فضالً عن تصحٌح الكثٌر من ا وضاع كما سٌؤتً الحًقا، وسنحاول بٌان هذا فٌما ٌلً:

 :أوالً: االتجاه الرٌاضً والنظرة الماصدقٌة والترمٌز

دٌكةارت، ثة  أصةحاب عتبر نقلة نوعٌة بالمنطق يلى الحداثة، والةذي نةادى بةه فً هذا الموضوع الذي ا

 االتجاه الجبري، ث  اللوجستٌقٌون ماذا عنه لدى المناطقة العرب؟

                                                 

م، 0991ع الاةرراري، دار المعررارف، القرراهرا، اشساقررراق والخمفيررة الفكريررة لمصررراد. مامررود امرردى زقررزوق، ( 9)
 وما بعدها. 49ص 

 . 06، 02وككلك: مامد قعبان ميو ، قصف الاراث اإلسالمي، ص ص  
  01د. خالد فهمي، الاراث العربي واإلسالمي من الاهميش نلى السطو، ص  
 .42د. ميمن ف اد، مك ر ننااجنا الارا ى منهو  ومفقود، ص 
ةرمن مجمرة الروعي اإلسرالمي، الكويرت،  41نلرى ص  42راث عند المساقرقين، من ص د. مسعود صبري، الا 

 م.4104، الكويت، مايو، 499العدد: 
وارداي دوافررع اشساقرراق مقسررمة نلررى اساقرراق سياسرري، ودينري، كسرربي وعممرري، كمرا يقررير د. مسرعود صرربري فرري  

ٌقيد بمنهج الباث العممي، وقمياًل ما يفعل في  مقالة المقار نلي ، لكني مةيف من هكا اشساقراق يعد مفةمها، نك
 اساخالص الناالج.

 م بات الدراسات الادي ة، من المنطق لدى العر  مر بالك ير من المراال جاءت مهمها كما يمي: (01)

 موًش: عصر النقل في القرن الااسع الميالدي.
 لاادي عقر الميالديين( . انًيا: عصر اشساقرار لدى الفارابي وابن سينا )القرن العاقر وا

 =م( 0099 – 0046 ال ًا: عصر الاوفيق )ويناهي مع ابن رقد 
 رابًعا: العصر الكهبي )من مناصف القرن ال اني عقر ااى نهاية القرن ال الث عقر الميالدي( =  
لعررر  مررن خامسررًا: عصررر القررراح، . برردًءا مررن القرررن الرابررع عقررر المرريالدي.،  قررارن د. عررادل فرراخوري، منطررق ا 

 .41م، ص 0999وجهة نظر المنطق الاديث، دار الطميعة، بيروت، 
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ًيمكنًإعطاءًنماذجًعلىًالتجاهًنحوًالريضنةًكماًيلي:

 ع أ ( فكرة الالمتناهً فً الرٌاضٌات: 

(، نجةةدها اسةةتخدمت فةةً المنطةةق، فةةبعض ٔيذ أن كةةل عةةدد لةةه تةةالً، ومةةن ثةة  ٌمثةةل الرمةةز: عن   

 - 1ٖ٘ه( شةةار  ابةةن سةةٌنا عٕٙٙ - 11ٌ٘ةةر متناهٌةةة، كوذلةةي كمةةا ٌقةةول نصةةٌر الةةدٌن الطوسةةً عالمحمةةوالت ؼ

 ( وذلي بحسب القوة وا مكان، وال ٌخرل منها يلى الفعل أبًدا يال ما تناهى عدده، كما هو الحةال فةً سةائر 1ٕٗ

، كمةا أن (ٔٔعقةوالت الثانٌةة( ا شٌاء التً توصؾ بالالنهائٌة كا عداد مةثالً" وذلةي  ن الحمةل والوضةع مةن المع

من شروط اللزو  الذي ٌنقس  يلى لزو  بوسط ولةزو  ال بوسةط، وبالنسةبة للمحمةول طبةق علٌةه مةا بةان فةً علة  

البرهان أن الوسط فً البراهٌن على المطالب، فإما أن ٌكون مقوًما لموضوع المطلةوب أو عارًضةا، والوسةط ال 

 التداخل بٌن ما هو منطقً وما هو رٌاضً. ، ومن ث  نجد(ٕٔعٌتسلسل يلى ؼٌر نهاٌة 

 : عب( استخدا  أمثلة من عل  الهندسة ومن عل  الحساب

وهنا نجد ابن سةٌنا وشةارحه الطوسةً ٌسةتخدمان أمثلةة كالمثلةث مةن علة  الهندسةة، وذلةي فةً معةرض 

ث بؤنةه الحدٌث عن التعرٌؾ بالرس  فٌجب أن ٌكةون الرسة  بخةواص وأعةراض مبٌنةة للشةًء، فمةن عةرؾ المثلة

، وٌعلةق الطوسةً قةائالً، وهةو أن رسة  (ٖٔعالشكل الذي زواٌاه الثالث مثل قائمتٌن، لة  ٌةي رسةمه يال للمهندسةٌن 

المثلث بحال الزواٌا، ال ٌكون يال للمهندس فالصحٌح أنه "ال ٌكون لةه أًٌضةا يال بحسةب االسة  دون الماهٌةة، فةإن 

رؾ حال زواٌاه، كلما كان من الحةدود حةدود شةارحة لالسة ، المهندس ما ل  ٌعرؾ حقٌقة المثلث، ال ٌمكن أن ٌع

 .(ٗٔعوحدود دالة على الماهٌة، فكذلي الرسو  

وٌالحظ أن الطوسً ٌستدري وٌكمةل البنةاء علةى ابةن سةٌنا، كمةا أن الطوسةى ٌةرى فةً الهندسةة، وفةً 

فما ٌجري مجرى الهندسةة  بنائها على المساواه التً ال ٌحتال معها الذهن يلى طلب، نظًرا لوضوحها وفطرٌتها،

، فضةالً عةن اسةتخدامه أمثلةة (٘ٔعٌٌعد شدٌد الوضو ، ذكر ذلي فً معةرض حدٌثةه عةن الوجةود، والةوه  والظةن 

رٌاضٌة وهو ٌوضح الشرطى المتصل، والشرطً المنفصل فةً قولةه: "يذا وقةع خطةاً علةى خطةٌن متةوازٌٌن .. 

 ويما أن كان فالزاوٌة حادة أومنفرجة.

ثلة من عل  الحساب مثل: ا ثنةٌن نصةؾ ا ربعةة وهةو ٌتحةدث عةن نظرٌةة القٌةاس،  ن كما استخد  أم

ا ثنٌن عدد قد انقسمت ا ربعة يلٌه، ويلى ما ٌساوٌه، وكل ما ٌنقس  عدد يلٌه، ويلى مةا ٌسةاوٌه فهةو نصةؾ ذلةي 

 .(ٙٔعالعدد 

                                                 

نصررير الرردين الطوسرري، قرررح اإلقررارات والانبيهررات شبررن سررينا، القسررم اخول المنطررق، ااقيررق د. سررميمان ٌدنيررا، (00)
 .2الهامش رقم  061م، ص 0910. القاهرا، 4دار المعارف، ط 

ي عمررى اخقررل، كمررا من قررارا  نصررير الرردين الطوسرري ٌيعررد مررن عممرراء يالاررظ من ابررن سررينا: ماقررن العمررم الرياةرر 
 البااث. –الرياةيات، لكلك سيدخك المنطق ااجاًها جديًدا معهما 

 وما بعدها. 064، ص المصدر نفس (04)

 .404ابن سينا، اإلقارات والانبيهات، ص  (02)

اخول، قسم المنطق، ااقيرق د. سرميمان  الطوسي عمى اشقارات والانبيهات شبن سينا، القسم الطوسي، قرح (02)
 .2، ه 404، ص دنيا

 .01الهامش رقم  241الطوسي: نفس  ص  (04)

 .444وقارن ككلك: ص  

 .241نفس ، ص المصدر الطوسي:  (06)

م( قرررح الرسررالة اخ يريررة الميزانيررة فرري 0190 – 0149ه: 0414 – 0022) قررارن ميًةررا: نسررماعيل الكمنبرروي، 
 Cogel, Elklanbawyالمنطق )لألبهري( 

 .21ه، ص 0492نسخة مصورا: مطبعة، اركيا،  
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فون الشًء بم ٌُعرِّ ا ال ٌعرؾ يال بالشةًء، هة  كما استعان الشار  بفكرة التناسب عند شرحه ونقده لمن 

فً حك  المكررٌن للحدود فً الحد بحسب كال  ابن سٌنا، أما الطوسً فٌضرب مثالً: يذ ٌقول "وذلي  ن القائل: 

الكٌفٌة: ما بها تقع المشابهة كؤنه ٌقول: الكٌفٌة ما بها ٌقع اتفاق فً الكٌفٌة، وهذا تكرار للحدود فً الحد، والمراد 

 .(1ٔعجانبٌن" بٌان التناسب من ال

ؾ بالتعرٌؾ بالدور، أو التعرٌؾ الدائري  فضالً عن تصنٌفه للقضةاٌا  Circle Definationأي ما ُعرِّ

ا كما فعل الطوسً فجاءت ثنائٌة وثالثٌة ورباعٌة. ًٌ  عدد

 عل( النظرة الماصدقٌة:

و عبةارة عةن ، الةذي هةintensionمن المعروؾ أنه قد ت  تفسٌر المنطق ا رسطً والتقلٌدي بالمفهو  

وذلةي  extensionذكر الخصائص الجوهرٌة التةً ٌتمٌةز شةًء مةا عمةا سةواه، يال أنةه ٌمكةن تفسةٌره بالماصةدق 

بةةذكر المسةةمى أو المسةةمٌات الخارجٌةةة التةةً ٌصةةدق علٌهةةا اللفةةظ المسةةتخد ، وٌةةذكر فةةً تةةارٌ  المنطةةق العةةا  أن 

 .(1ٔع التفسٌر المفهومً قد ساد، حتى مجًء المنطق ا لمانً لٌبنتز

وين صح هذا فٌكون لٌبنتز وأصحاب االتجاه الجبري رواد فً رٌضنة المنطق بةال منةازع، لكةن ٌوجةد 

يشارات سابقة على عصر لٌبنتز وأصحاب التٌار الجبةري، فالطوسةً ٌةرى أن مالةه ماهٌةة ٌتحقةق فةً ا ذهةان، 

 وٌتحقق فً ا عٌان بؤن تكون أجزائه حاضرة، فمال  ٌوجد ل  ٌعقل له شًء.

ما أن الطوسً ٌةرى أًٌضةا أن "التعلةق بالشةًء فةً الوجةود ؼٌةر التعلةق بةه بةالمفهو ، وال ٌطلةب فةً ك

 (، وذلي 1ٕٙٔ - ٕٕٔٔه =  ٕٙٙ - 11٘، ويذا كان هذا الكال  صدر حوالً ا عوا  ع(1ٔعالتحدٌد يال المفهو  

  ٕٔ٘ٔق بةٌن حةوالً العةا   (، فالمسؤلة تتطلب حسةاب الفةر1ٔٙٔ - ٙٗٙٔقبل بدء الحدٌث علٌه لدى لٌبنتز ع

 ، أي ما ٌقرب من أربعة قرون، وذلي مدعوًما بآراء للطوسى مثل: الجزئً "أع  صدًقا ٗ٘ٙٔيلى حوالً العا  

من الكلً"، وا ثبات ال ٌمكن يال على ثابت متمثل فً وجةود أو وهة ، وذلةي فةً معةرض حةدٌث الطوسةً علةى 

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤثٌر الوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدق

 .(ٕٓعوالكذب 

 ( ضةةةرورة مراعةةةاة 11ٔٔ - 1ٕ1ٔه = ٕ٘ٓٔ - ٖٗٔٔبةةةر المنطقةةةى يسةةةماعٌل الكلبنةةةوي عكمةةةا اعت

 المفهو  والماصدق والذي أطلق علٌه اس  ا فراد.

يذ ٌقول بشؤن مسؤلة العكس أن "العكس ال ٌعٌةد ذات الموضةوع محمةوالً ومفهةو  المحمةول موضةوًعا، 

ن مفهومةه، ويذا عكسةت وقلةت بعةض الحٌةوان ينسةان"، فإني يذا قٌلةت: "ا نسةان حٌةوان" ترٌةد أفةراده، وبةالحٌوا

ينعكس ا مر فترٌد بالحٌوان ا فراد، وبا نسان المفهو ، ويذ قد تقرر أن المراد من الموضوع ينما هةو ا فةراد، 

 .(ٕٔعوالذات ومن المحمول ينما هو المفهو ، وبالجملة العكس ينما هو حال اللفظ والمعنى باق على حاله 

تطٌع تقرٌر أن مسؤلة الماصدق/ ا فراد جاءت فً القةرن الثالةث عشةر، بتةؤثٌر الرٌاضةً وعلى هذا نس

المنطقً الطوسً، وظلت متداولة حتى القرن الثامن عشر كما ظهرت لدى الكلٌنوى، ومن ث  فإن محاولة لٌبنتةز 

ن كةل مةنه  انطلةق مةن تقع بٌنهما ولٌست سابقة  ولهما على ا قل ومتعاصرة مع الثانى، وذلي على الرؼ  من أ

 الرٌاضٌات.

 ع د( مسؤلة الترمٌز: 

الترمٌز هو يحالل الرموز بدٌالً لأللفاظ فً المنطق، كما هو الحال فً الرٌاضةٌات، وقةد بةدأت مرحلةة 

ا منذ عصر أرسطو ع ًٌ ق. ( يذ استخد  الرموز أ، ب، ل للتعبٌر عن  ٕٕٖ - Aristotle ٕ1ٗالترمٌز مبكًرا نسب

                                                 

 .1هامش رقم  409نفس : ص المرجع  (01)

 .419وككلك: الطوسى القارح، ص 

 .026م، ص 0999د. مامد مهران، المدخل نلى المنطق الصوري، دار قباء، القاهرا،  (09)

 .490م، ص 4102الوفاء، اإلسكندرية،  وككلك: د. زكريا الجالى، المدخل النقدي لممنطق الرمزى، دار 

 . 910، وككلك ص 092ه  قرح عمى اإلقارات والابيهات شبن سينا،الطوسي، ( 09)

 .9، هامس رقم 424، صالمصدر نفس  (41)

 .26صاسماعيل الكمنبوى، مصدر سابق،  (40)
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التً تطورت عن المٌجارٌة، والتى بدأت بإقلٌدس  Stoic Schoolلحال لدى المدرسة الرواقٌة قضاٌاه، وكذلي ا

 The Third  ، Theق. ( فةً المنطةق يذ اسةتخدموا ا عةداد الترتٌبٌةة: ا ول، الثةانً، الثالةث  1ٖٗ - ٓ٘ٗع

second، The first  ٕٕعللتعبٌر عن أقٌسته  الشرطٌة). 

واالختصةةارات  signsلتةةً هةةً عبةةارة عةةن مجموعةةة مةةن العالمةةات أمةةا فةةً الرٌاضةةٌات ورموزهةةا وا

 1ٗٙه =  ٕٖٕلإلشارة يلى الكمٌات والعالقات والعملٌات الحسابٌة، بهدؾ تٌسرها، وقد بةدأها الخةوارزمً عت 

 ( صةةاحب كتةةاب "كشةةؾ ا سةةرار عةةن علةة  حةةروؾ الؽبةةار"، ثةة  السةةمإال  ٘ٔهةةـ =  1  ( ثةة  القلصةةادي عق 

الذي استخد  الرموز فً البرهنة على بعض القضاٌا المتعلقةة بالتبادلٌةة والتجمٌةع لعملٌةة  صاحب كتاب "الباهً"

 الضرب والتوزٌع على الجمع مثل:

عأ ب( عس د( = عأ س( عب د( فمهما كانت ا عداد المعطاة: أ، ب، س، فإن أسعب( = أبعس(، ممةا 

ٌات بعامة والحساب بخاصة والتً نقلت العقل جعل الدكتور رشدي راشد ٌرى أن الحداثة الكالسٌكٌة فً الرٌاض

ةاب العةرب بةال  ا نسانً من العصر القدٌ  يلى القرن السةابع عشةر المةٌالدي دون انقطةاع، ينمةا ٌتنسةب يلةى الُحسَّ

 .(ٖٕعمنازع فً ذلي 

أما رموز المنطق لدى المناطقة العرب فقد استخدموا للحةدود ا كبةر وا وسةط وا صةؽر الرمةوز: ي، 

الرموز "أ، ب، ل، د" للتعبٌةر عةن الحةدود فةً القضةاٌا، كمةا فعةل ابةن سةٌنا وشةارحه الطوسةً بتوسةع و، ص و

ه ذ، والجزئٌةة الموجبةة  -، ففً الشرطٌة المتصلة أورد ابن سٌنا المثال: كلمةا كةان ل ب ؾ (ٕٗعتمثالً ال حصًرا 

طٌات أٌضةاً، وبةذلي ٌتضةح أن ودورها يذا كان أ ب ؾ ل د لٌس فً مجال الحملٌات فقةط، لكةن ٌكةون فةً الشةر

الرمزٌة نالت حًظا كبًٌرا لدى المناطقة العةرب وقةد سةاوا بٌنهةا فةً االسةتعمال المنطقةً مةع تسةمٌة الخطةوط فةً 

 الهندسة.

ا:  ًٌ  :للقضاٌاٌة بالنسبة مسؤلة الوجودالثان

فةةً  قةةد  أرسةةطو فةةً منطقةةه نظرٌةةة التصةةورات ونظرٌةةة القضةةاٌا ونظرٌةةة القٌةةاس، وٌتعةةد هةةذه أهةة  مةةا

المنطق ا رسطً، وقد تتضمن نظرٌات أخرى تتعلق بهةذه النظرٌةات الةثالث، وجةاء تصةنٌفه للقضةاٌا متضةمًنا، 

القضةةةٌة الكلٌةةةة بنوعٌهةةةا الموجبةةةة والسةةةالبة، والقضةةةٌة الجزئٌةةةة بنوعٌهةةةا الموجبةةةة والسةةةالبة، وتةةة  نقةةةد أرسةةةطو 

ا علةى ٌةد المدرسة ًٌ ة المٌجارٌةة الرواقٌةة، فةال علة  عنةده  يال ومعارضته بشؤن القضاٌا الكلٌة فً وقت مبكةر نسةب

، طبًقا للتعٌٌن، والقرب والبعد، حتى (ٕ٘عبالجزئٌات، وصنفوها يلى القضٌة المحددة، وشبه المحددة وؼٌر المحددة

ٌٌدع مجاالً للشي أو عد  التحدٌد.  ال 

ٌةةة الرواقٌةةة وقةةد ارتبطةةت القضةةٌة الكلٌةةة برإٌةةة أرسةةطو أنهةةا ا كثةةر تعبٌةةًرا عةةن العلةة ، وارتبطةةت رإ

بالقضٌة الجزئٌة لنفس السبب تقرًٌبا، وارتبطت الجزئٌات لةدى أرسةطو بالكلٌةات فةً عالقةات منطقٌةة، فةً حةٌن 

، المعبر عةن كة  quantifierسقطت الكلٌات من االعتبار لدى الرواقٌة، يال من النقد، وارتبطت الكلٌات بالسور 

ٌٌعبةةر عنةةه فةً ا ٌجةةاب "كةل، جمةةع، كافةة، عامةةة( وفةةً القضةٌة أو كٌفهةةا، أو كمهةا وكٌفهةةا مًعةا، والسةةور ا لكلةً 

السلبً بـ "كل.. لٌس" ال واحد من.. ال شًء من.. أما الجزئٌات الموجبة فٌعبر عنهةا بةـ عبعةض، معظة ، أؼلةب، 

 .(ٕٙعقلٌل من، كثٌر من(، وفً السالبة ٌعبر عنها بـع لٌس بعض، لٌس كل( 

                                                 

 . 64، وما بعدها، وعن الرموز ص96، صمرجع سابق( د.زكريا الجالى، 44)

لجالى، نظرية اخعداد عند رسل مصولها وعالقاها بنظريرة اسرا  الفلرات، دار الوفراء، اإلسركندرية، د.زكريا ا( 42)
 .21م، ص4101

 .402وككلك:ابن سينا، موسوعة القفاء، كاا  القياس، ص 

 ، وما بعدها، والقارح، الهوامش بنفس الصفاة. 494( ابن سينا، اإلقارات والانبيهات، القسم اخول، ص42)

كريا الجالى، منطق القةايا المركبة عند ابن سينا مصولها وم ارهرا عمرى المناطقرة الرمرزيين، دار الوفراء، ( د. ز 44)
 . 21م، ص4101اإلسكندرية، 

( د.مامرررد فاارررى عبررردا ، معجرررم مصرررطماات المنطرررق وفمسرررفة العمررروم لأللفررراظ العربيرررة واإلنجميزيرررة والفرنسرررية 46)
 . 006م، ص4114والالاينية، دار الوفاء، اإلسكندرية، 
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الخمةس  universals باعتبارهةا تنةتج عةن الكلٌةات كما أن الموضوع ٌخةص مبحةث التصةورات أًٌضةا

 التً هً الجنس، النوع، الفصل، الخاصة والعرض العا ، وتتسمى كذلي بالمحموالت.

ومن المعروؾ أن نقد الكلٌات بدأ مبكًرا فً العصر القدٌ ، وت  تصةدٌر المشةكلة يلةى العصةر الوسةٌط، 

والتً تدور حول حقٌقة ا فكار أو المعةانً، فهةل هةً  ،problem of universalsوالذي شؽل بمشكلة الكلٌات 

 عروسالن وأوكا (؟ Nomalists    مجرد ألفاظ وأسماء كما قال بذلي ا سمٌون 

 Ant remأ  هً موجودات واقعٌةة؟ ويذا كانةت موجةودات فهةل وجودهةا خةارل الةذهن وقبةل ا شةٌاء 

 أسكوت أرجٌنا(. Realistsعالوقعٌون 

عتومةةا  conceptlistsكمةةا ذهةةب التصةةورٌون  Post remهن، وبعةةد ا شةةٌاء أ  أنهةةا توجةةد فةةً الةةذ

 .(1ٕعا كوٌنى(، وهذه مذاهب أفالطون وأرسطو والتوفٌق بٌنهما 

 لكن ماذا عن الكلٌات كما تناولها المناطقة العرب؟

 القضٌة الكلٌة هةً يمةا موجبةة تثبةت شةًء مةا، أو منفٌةة أى سةالبة لشةًء مةا، ومةن ثة  فقةد جةاء حولهةا

الكثٌر من النصوص التً تعمق وتدقق النظةر يلٌهةا، مةن خةالل ا عمةال التةً جةاءت فةً المنطةق داخةل ا طةار 

ا قةد مٌةزا  ًٌ العربً، وفً فترة االزدهار نجد ابن سٌنا وشارحه الطوسً على الرؼ  مةن تباعةد الةزمن بٌنهمةا نسةب

 اآلتً:

 أ( وضع الكلً وأحوال وجوده:

كون فً ا ذهان وا عٌان والعبارة والكتابة، وهةذا مةا ٌةذكره الطوسةً ٌذهب الطوسً يلى أن الوجود ٌ
. ٌةرى الطوسةً أن (1ٕعبمناسبة شرحه وتعلٌقه على ابن سٌنا الذي ٌذكر أن "بٌن اللفةظ والمعنةى عالقةة مةا"  (1ٕع

 الكتابةةة تةةدل علةةى العبةةارة، وهةةً علةةى المعنةةى الةةذهنً، وهمةةا داللتةةان وضةةعٌتان تختلفةةان بةةاختالؾ ا وضةةاع،

وللذهنً على الخارجً داللة طبٌعٌة ال ٌختلؾ أصالً، فبٌن اللفظ والمعنى عالقة ؼٌر طبٌعٌة ولذلي قال: ععالقة 

 .(ٖٓعما(،  ن العالقة الحقٌقٌة هً التً بٌن المعنى والعٌن 

وعلى هذا فالكلى ٌدل أحٌاًنا على وجود حقٌقً وأحٌاًنا ال ٌةدل علةى وجةود حقٌقةً، هةذا مةا ٌإكةد علٌةه 

 سٌنا أًٌضا فً "الحكمة المشرقٌة" بؤن الموضوع بماهٌته ووجوده. ابن

كما ٌفرق الطوسً بةٌن التعلةق بالشةًء فةً الوجةود، وٌةرى أنةه ؼٌةر التعلةق بالشةًء فةً المفهةو ، وال 

 .(ٖٔعٌٌطلب فً التحدٌد يال المفهو  

 .(ٕٖعوٌرى كذلي "أن كل ماهٌة ينما تتحقق بؤن تكون أجزاإها حاضرة معها" 

ٌُعقةل لةه شةًء ٌعمةه وؼٌةره، وشةًء ٌخصةه ومن ث   فالوجود واقعً وعقلً، فا نسان ما ل  ٌوجةد، لة  

 .(ٖٖعوٌحصله، وٌصٌر هو بعٌنه" 

وعلى ذلي فالبد من الكلٌةات، مثةل النةوع المسةتعمل فةً حةد الجةنس فهةو المعنةى ا ول اللؽةوي، فكؤنةه 

: ما هةو؟ ثة  َعةّرؾ النةوع "المصةطلح" بةالجنس قال: الجنس هو المقول على كثٌرٌن مختلفٌن بالحقٌقة فً جواب

 .(ٖٗعفل  ٌكن دوًرا" 

ًلكنًماذاًعنًأهميةًأوًعدمًأهميةًالكلياتًاآلن؟

                                                 

 .446نفس ، صالمرجع ( 41)

 . 0، بهامش رقم 620( الطوسي، المصدر السابق، ص49)

 .020ابن سينا، اإلقارات والانبيهات، القسم اخول، ص( 49)

 .0، ه020، صالطوسى، مصدر سابق (21)

 .010، صالمصدر نفس ( 20)

 .2، ه014، ص المصدر نفس  (24)

 ، الهامش.092، صالمصدر نفس  (22)

 .4، ه441، صالمصدر نفس  (22)
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ٌرى الباحث أهمٌة الكلٌات نظًرا  نها تعمل على انتظا  اللؽة عن طرٌةق جمةع المفةردات، فضةالً عةن 

عٌةةة، أو القةةوانٌن واللةةوائح المنظمةةة للحٌةةاة أهمٌتهةةا فةةً التعمةةٌ  بشةةؤن القةةوانٌن سةةواء علةةى مسةةتوى العلةةو  الطبٌ

 .Generalizationا نسانٌة، يذا لو أخذت كجزئٌات فقط ل  تتمكن من التعمٌ  

أما النقد المنطقى الحدٌث فعلةى الةرؼ  مةن يعالئةه للجزئٌةات، يال أنةه لة  ٌسةتطع الةتخلص مةن الكلٌةات 

ا، كما أن الكلٌات فً يحدى النظرٌات وهً نظرٌة حس ًٌ اب المحمول نجد أن الضرب ا ول من الشكل ا ول نهائ

Barbara  ٖ٘عل  ٌتعارض مع نظرٌة حساب المحمول). 

 ( ٌةرى أن تعرٌةؾ المعةدومات ال ٌكةون يال 111ٔ - 1ٕ1ٔكما أن التصور كما جةاء لةدى الكلنبةوي ع

ا، لكةن مةا ٌمكةن أن ٌإكةد علٌةه هنةا  ًٌ هةو تحةري الدقةة بشةؤن اسمٌاً ال حقائق لها، أمةا الموجةودات فقةد ٌكةون اسةم

استخدا  الكلٌات عن طرٌق يما ا ستقراء، أو نظرٌة المجموعات رٌاضٌاً، أو نظرٌةة الفئةات منطقٌةاً، أى بتفعٌةل 

 النظرة الماصدقٌة.

 مشكلة الكلٌات فً القضاٌا: -ب 

ل ٌرى ابن سٌنا أن الكلٌات قد تتضمن حمالً، وفً هذا ٌقةول: "ومةن ظةن أنةه ال ٌوجةد فةً الكلٌةات حمة

ؼٌر ضروري فقد أخطؤ، فإنه جائز أن ٌكون فً الكلٌات ما ٌلز  كل شةخص منهةا، ين كةان لهةا أشةخاص كثٌةرة 

يٌجاًبا أو سلًبا وقًتا ما بعٌنه، مثل ما للكواكب من الشروق والؽروب، وللنٌرٌن مثل الكسوؾ، أو وقًتا ؼٌةر ٌمعةٌن 

 .(ٖٙعه" مثل ما ٌكون لكل ينسان مولود من التنفس، أو ما ٌجرى مجرا

أن هإالء قاصًدا عمن ذهب هةذا المةذهب مةن المناطقةة( لمةا ظهةر لهة ، أن  -الشار   -وٌرى الطوسً 

ةا، حكمةوا بةؤن كةل حكة  كلةً فهةو ضةروري، ولة  ٌفرقةوا بةٌن  ًٌ الحك  االتفاقً الخالً عن الضةرورة ال ٌكةون كل

ةا، والشةٌ  رّد علةٌه  بةالوق ًٌ ا ذات ًٌ تٌن فإنهمةا لٌسةتا بضةرورتٌن يال فةً الضروري الةذاتً وؼٌةره، وظنةوه ضةرور

 .(1ٖعوقت"

وعلى هذا نستطٌع أن نقرر أن من المناطقة قبل ابن سٌنا من ذهب مذهب المحةدثٌن، ظًنةا مةنه  أن كةل 

حك  كلً فهو ضروري، ومن ث  هاجموا القضاٌا الكلٌة، كما حدث فً العصر الحاضر لةدى الوضةعٌة المنطقٌةة 

Logical Positivism به .ومن ذهب مذه 

وال شي أن حل هذه ا شكاالت على هذا النحو ت  من خالل يضافة الجهات، والجهةات الزمانٌةة كةذلي. 

 فالقضٌة الوجودٌة قد تشتمل على وجود من ؼٌر ضرورة ودوا ، قد تكون مطلقة أي خالٌة من الجهات.

 القضٌة والوجود:

ال  (affirmative)ا: "أن ا ثبةات فٌقول ابن سةٌن existوالوجود  Propositionأما ما ٌخص القضٌة 

ونسةتطٌع أن  (1ٖعٌمكن يال على ثابت متمثل فً وجةود أو وهة ، أي افتةراض، فٌثبةت علٌةه الحكة  بحسةب ثباتةه" 

نخلص يلى نتٌجة مإداها أن القضٌة الكلٌة لٌست عدمٌة مطلًقا، لكنهةا قةد تشةٌر يلةى موجةود واقعةً أو مفتةرض، 

 ، فإعتبروها قضٌة ؼٌر وجودٌة مطلًقا يال قلٌال.وهذا مال  ٌشر يلٌه النقد الحدٌث

وٌعلق الطوسى علةى مسةؤلة الثبةوت هةذه للمنطقةً ومةا ٌلزمةه فةً هةذا الموضةع وهةو بٌةان الفةرق بةٌن 

السلب والعدول، بحسب اللفظ وبحسب المعنى، ففً العدول ٌرتبط حرؾ السلب بالرابطة على الموضوع، سةواء 

لرابطة بحسب اللؽة المستخدمة  ففً اللؽة العربٌة تتؤخر ا داة/ الحرؾ عن أن تؤخر أو تقد  حرؾ السلب على ا

الرابطة، وتقد  علٌها فً لؽات أخةرى كالفارسةٌة، أمةا بحسةب المعنةى، فةإن موضةوع الموجبةة معدولةة كانةت أو 

 ٌمحصلة، ٌجب أن ٌكون شًٌئا ثابًتا، عند من ٌحك  با ٌجاب علٌه.

كذلي، وذلي  ن ؼٌر الثابت ال ٌصح أن ٌثبت له شًء، وٌصح أن وموضوع السالبة ال ٌجب أن ٌكون 

ٌٌقال: أنه لٌس بحةً  نةه لةٌس بموجةود،  ٌٌنفً عنه كـ عزٌد( المعدو  فإنه ال ٌصح أن ٌقال: أنه عحً(، وٌصح أن 

ا. ًٌ  فال ٌكون ح

ا، أو ذهنٌاً فقط، لكن ثبوتاً عاماً، محتماً. ًٌ  وهذا الثبوت ال ٌكون خارج

                                                 

 وما بعدها. 462زكريا الجالى، المدخل النقدى لممنطق الرمزى، ص د.( 24)

 .411، صاشقارات والانبيهاتابن سينا، ( 26)

 .1، الهامش رقم 411، صعمى اشقارات والانبيهاتالقرح الطوسي،  (21)

 .9، الهامش 422نفس ، صالمصدر ( 29)
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 .(1ٖعسالبة فٌجوز أن ٌكون ثبوتٌاً أو عدمٌاً سواء أن كان ممكن الثبوت أو ممتنعه أما موضوع ال

 وعلى هذا ٌتضح أن الكلٌات قد تكون وجودٌة واقعٌة، أو مفترضة أو عدمٌة".

ه = 1ٖٖ - 1ٕ٘وفً هذا السٌاق نظًرا  ن كلمة الحرؾ هى ا داة، والحروؾ كما وضعها الفةارابً ع

 دت فً االستعمال المنطقً، كما ساد مصطلح الحرؾ فً االستعمال النحوي. ( أدوات، وسا1٘ٓ - 11ٖ

وحٌث أن البنٌةة التركٌبٌةة لهةذه الحةروؾ تتكةون مةن حةرفٌن علةى ا قةل، لةذلي ٌنبؽةً أن نطلةق علٌهةا 

 حتى نسمى ا شٌاء بمسمٌاتها. toolsأدوات 

 ما ل  ٌصر  به فً القضاٌا وٌجب مراعاته:

قضاٌا تخص الحمل وا تصال وا نفصال عبارة عن ثمانٌةة شةروط هةً: وضع الطوسً شروًطا فً ال

، وال شةي أن هةذه الشةروط يذا مةا روعٌةت (ٓٗعا ضافة، الزمان، المكةان، الشةرط، الجةزء، الكةل، القةوة، والفعةل

 تعمل على ضبط اللفظ والمعنى المراد من قضٌة ما.

 ثالًثا: حساب المحمول وتسوٌره:

أرسطو على نحو التركٌز على الموضةوع، واعتبةار المحمةول مسةنًدا يلٌةه،  جاءت القضٌة الحملٌة لدى

 أو صفة له، وجرى التسوٌر على الموضــوع، فً 

 .(ٔٗعحٌن جاءت الجهة بمثابة حك  على الحك  لبٌان طبٌعة العالقة 

 فً حٌن نجد لدى الطوسً، وهو بصدد شرحه على ابن سٌنا أضواءاً جدٌدة.

طقٌة التً تناولت أجزاء القضٌة، تلقى بؤضةواء جدٌةدة علةى القضةٌة الحملٌةة جعلت من ا جراءات المن

 بؤجزائها، ومنها المحمول بطبٌعة الحال، وذلي كما ٌلً:

 أ( مفهو  التركٌب والحمل والشرطٌة:

تتركب القضٌة الحملٌةة، مةن مفةردات أي: السةور، الموضةوع، المحمةول، الرابطةة، والجهةة، وقةد ٌقةل 

ٌٌعةةرؾ هةةذا بالمركةةب مةةن التركٌةةب عةةن هةةذا،  أي قةةد ال تجتمةةع كةةل هةةذه المفةةردات، بحسةةب القضةةٌة نفسةةها، و

ٌٌعةرؾ بةـ "تركٌةب  المفردات، وٌكون بحمل البعض على البعض أو سلبه عنه، وهو الحملى كما ٌوجد نةوع أخةر 

متصةلة المركب"، وهو تركٌب جدٌةد للقضةاٌا المركبةة مةن التركٌةب السةابق، وهةو القضةٌة المركبةة كالشةرطٌة ال

والشرطٌة والمنفصلة، وؼٌرهما، أما هذا التركٌب فهو ال ٌجعل بعضها محموالً على البعض، فإن بعض ا قوال 

 الجازمة ال ٌكون البعض ا خر، فإذن فالبد أن ٌعلق بعضها ببعض.

ٌٌعتبةر فٌةه وجة ود بوجود نسبة، أو ال وجودها بٌنهما، والنسةبة تقتضةً يمةا اتصةاالً، أو انفصةاالً، فالةذي 

اتصةةال أو ال وجةةوده هةةو المتصةةل، والةةذي ٌعتبةةر فٌةةه وجةةود انفصةةال، أو ال وجةةوده، هةةو المنفصةةل، وعلةةى هةةذا 

 .(ٕٗعفالتركٌب الخبري ثالثة 

وعلى هذا فإن الحمل للموجبات، وعد  الحمل للسوالب، ومع هذا فإن السالبة تسةمى أًٌضةا حملٌةة،  ن 

ا أن المحمول قد ٌتعدد، فإن الشار  ٌرى أن بعض المحمةوالت ا عدا  قد تلحق بالملكات فً بعض أحكامها، كم

 .(ٖٗعؼٌر متناهٌة، وذلي بحسب القوة وا مكان وال ٌخرل منهما بالفعل يال ما ٌتناهى عدده مثله مثل ا عداد. 

 ب( الموضوع وجودي والمحمول وجودي:

تبةٌن أن الطوسةً ٌقةرر أن  قد ٌبدو هةذا العنةوان مثٌةًرا بعةض الشةًء لةدى المهتمةٌن بةالمنطق، لكةن يذا

ا ثبةات والنفةً، عبةارة عةن يلحةاق صةفة عالمحمةول( أو عةد  يلحاقهةا علةى الموضةوع، وعلةى هةذا فةإن الصةةدق 

ٌُعرفا بالخبر المطابق وؼٌر المطابق  ، فإذن الصدق والكذب واقعٌان هنةا، وافتراضةٌٌن فةً المنطةق (ٗٗعوالكذب 
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لمحمةول وجةودي، بالتركٌةب وبالصةدق وبالكةذب، فللمنطقةً الحدٌث، وهذا ٌةإدي يلةى أن الموضةوع وجةودي وا

 أعمال واختبارات على القضٌة قبل أن ٌتصاغ.

 ل ( القضاٌا المحصلة والقضاٌا المعدولة:

القضٌة المحصلة هً ذات الماصدقات، والمعدولة هً عدمٌة الماصدقات، وٌتؤتى هذا للقضةاٌا بحسةب 

 كثٌرة تقرٌرٌة، أما السلب وكٌفٌة يجراءه، فكما ٌلً: السلب والربط، وتكمن أهمٌة السلب فً أشٌاء

 السلب بحسب اللفظ وبحسب المعنى:

فؤما بحسب اللفةظ، فٌتقةد  الةربط علةى السةلب أو ٌتةؤخر عنةه بتقةد   السةلب علةى الةربط تصةبح القضةٌة  

دول، أو سةةالبة، وبتةةؤخر السةةلب علةةى الةةربط تصةةبح القضةةٌة معدولةةة/ عدمٌةةة، وبتوسةةط الةةربط بةةٌن السةةلب والعةة

بمضاعفة السلب ُتصبح سالبة معدولة، أما بحسةب اللؽةات فقةد أفةاد الشةار  الطوسةً أن االعتبةار بالعدولةة، ينمةا 

ٌكةون بإرتبةاط أداة السةلب بالرابطةة علةةى الموضةوع سةواء تةؤخرت ا داة عةن الرابطةةة كمةا فةً لؽةة العةةرب، أو 

 .(٘ٗعتقدمت على الرابطة كما فً لؽات أخرى

 مسؤلة منطق السلب، وكٌفٌة وضعه بطرٌقة صحٌحة.وعلى هذا تتضح 

 أما السلب بحسب المعنى:

فموضوع الموجبة عمحصلة أو معدولة( ٌجةب أن ٌكةون شةًٌئا ثابًتةا عنةد مةن ٌحكة  با ٌجةاب علٌةه، أمةا 

 موضوع السالبة فال ٌجب أن ٌكون كذلي.

ٌٌنفةً عنةه عكزٌةد أما يذا تساءلنا لماذا؟، فذلي  ن ؼٌةر الثابةت ال ٌصةح أن ٌثبةت لةه شةً ء، وٌصةح أن 

ةا، أمةا موضةوع  ًٌ ٌٌصةح أن ٌقةال أنةه حةً، وٌصةح أن ٌقةال: "ينةه لةٌس بموجةود"، فةال ٌكةون ح المعدو (، فإنةه ال 

 السالبة فٌجوز أن ٌكون ثبوتٌاً، وٌجوز أن ٌكون عدمٌاً، سواء كان ممكن الثبوت أو ممتنعة.

 نه  كاآلتً:وٌرى الطوسً أن هذه ا جراءات من السهل أن نفرق بٌ

أن الرابطة يذا تعٌنت سهل الفرق بٌن السةالبة والمعدولةة،  ن أداة السةلب تكةون فةً واحةدة واحةدة مةن 

 الحاالت اآلتٌة:

 ين تقدمت أداة السلب اقتضت رفع الربط، فصارت القضٌة سالبة. األولى:

 .وين تؤخرت أداة السلب جعلها الربط جزءاً من المحمول فصارت معدولة الثانية:

 .(ٙٗعين تضاعفت أداة السلب وتخلل الربط بٌنهما صارت سالبة معدولة  الثالثة:

ومن المالحظ هنا أن الفٌصل هو وضع أداة السلب من الرابطة فً كةل الحةاالت، كمةا أنةه مةن الممكةن 

هنا أن نتحدث عن معدولٌةة المحمةول، كمةا الحةدٌث عةن معدولٌةة الموضةوع، فمعدولٌةة الموضةوع عنةدما ٌكةون 

 ٌداً مثل:مق

"ؼٌر البصٌر أمً"، أما معدولٌة المحمول فقد تقد  التنظٌر لها، فالمعدول بصفة عامة هو عد  الملكةة، 

ٌٌطلق فً مقابل المحصل   .(1ٗعأو قد 

ًفإذاًكانًلديناًاألمثلة:

 مالحظات الوضعًالعام القصية م

وبالسلب على الموضةوع ننتقةل يلةى رقة   موجبة  زٌد ٌكون كاتب ٔ

"ٕ" 

 بالسلب على الموضوع معدولٌة الموضوع ٌر البصٌر ٌكون قارئؼ ٕ

 السلب قبل الرابطة سالبة زٌد ال ٌكون كاتب ٖ

 عالسلب جزء من المحمول( معدولة زٌد ٌكون ال كاتب ٗ

 الرابطة بٌن السلب سالبة معدولة زٌد لٌس ٌكون ال كاتب ٘

                                                 

 .9، الهامش 422، صنفس  المصدر (24)

 .4، الهامش 424، صنفس  المصدر (26)

 .6، الهامش 422، صنفس  المصدر (21)
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ٌٌعد بمثابة عملٌات  ويجراءات تةت  علةى الموضةوع، وعلةى  Operationsوال شي أن ما تقد  من أمثلة 

ٌٌعٌد ترتٌب تارٌ  المنطق، ومنةه  المحمول سواء بسواء، وعلى هذا، فإن عمل الطوسً فً شرحه على ابن سٌنا 

التةى تنتسةب خطةؤ  Predicate Calculusأو  Function calculus propositionنظرٌةة حسةاب المحمةول 

، حٌةةث أنهةةا ال تبةةدأ بفرٌجةةه quantification theoryة التسةةوٌر يلةةى دى مورجةةان وولةةٌ  هةةاملتون، أو نظرٌةة

 ( ٌعةةد الفاصةةل بةةٌن المنطةةق  111ٔأن العةةا  ع (W.V. Quire)، كمةةا ٌقةةرر كةةواٌن (1ٗع ( 1ٕ٘ٔ - 1ٗ1ٔع

الجدٌد والمنطةق القةدٌ ، فهةذا لةٌس بةإطالق مةن حٌةث الموضةوع، لكةن ٌمكةن أن ٌكةون كةذلي مةن حٌةث الرمةوز 

 والعملٌات.

 وا خص فً القضاٌا:ل( ا ع  

مسؤلة ا ع  وا خص فً القضاٌا الحملٌة من المسةائل التةً اسةتحوزت علةى فكةر المناطقةة المحةدثٌن، 

 وقد تناولها الطوسً من زاوٌة تناول الموضوع فً القضٌة، وذلي كما ٌلً:

 ٌرى أن السالبة أع  تناوالً للموضوع من الموجبة.

 عدولة، يذا تشاركا فً ا جزاء.السالبة البسٌطة أع  من الموجبة الم

 السالبة المعدولة أع  من الموجبة البسٌطة.

 :وهناًيتساءلًالباحث

؟ أ  ا شمل ماصدقاً؟ أو ا كثر تطبًٌقةا، كةان قةد تقةد  أن الجزئةً أعة  فهل ا ع  هنا هو ا كثر انتشاًرا

جودي أكثةر صةدًقا مةن الوجةود الةذي صدًقا من الكلى فهل هذا هنا أثر لوجودٌة الموضوع، فالسلب الطبٌعً/ الو

ٌحتال يلى يثبات، أما السلب والعد  فال ٌحتاجان يلى يثبات، لكن تقرٌر النفً فقط، ويذا كان هذا المعٌةار صةحٌح 

فإن ا ثبات ٌحتال يلى مجرد تقرٌر فقط أًٌضا، فإذا كان المحمول صةفة للموضةوع بنسةبة بٌنهةا فالبةد مةن وجةود 

 الموضوع أوالً.

ا ٌتبةةٌن ممةةا سةةبق كٌةةؾ تمةةت العملٌةةات علةةى المحمةةول جنًبةةا يلةةى جنةةب مةةع الموضةةوع الةةذي وعلةةى هةةذ

استحوذ على ا سوار:" كل، جمٌع، لٌس كل، وال واحد، بعةض، ولةٌس بعةض"، أمةا المحمةول فقةد تةؤثر بةؤدوات 

 السلب والرابطة تؤثًرا كبًٌرا كما تقد ، أما مسؤلة تسوٌره فل  تت  فً هذه المرحلة.

 :حول نظرٌة العالقاترابًعا: 

بؤنهةا مةن مكتشةفات المنطقةً  Calculus of Relation theoryٌذكر بشةؤن نظرٌةة حسةاب العالقةات 

 (، وهةةً نظرٌةةة تهةةدؾ يلةةى بحةةث A. Demorgan ٔ1ٓٙ - ٔ11ٔا نجلٌةةزي أُؼسةةطوس دي مورجةةان ع

لقةة بهةا، ومةن النظةر فةً طبٌعةة ودراسة العالقات التً تربط ا شٌاء بعضها البعض، وبٌان القوانٌن العامة المتع

ٌٌسةةمى بقضةةٌة العالقةةة  ، وهةةً مةةا تحةةوي Relation Proposationالقضةةاٌا، الحةةظ دي مورجةةان أن هنةةاي مةةا 

صةةنفٌن مةةن ا شةةٌاء بٌنهمةةا عالقةةة، وهةةً مةةا ٌمكةةن رد القضةةٌة الحملٌةةة يلٌهةةا، ولةةٌس العكةةس، أي ال ٌتةةرد قضةةاٌا 

 .(1ٗعالقضاٌا الحملٌة ث  تطورت النظرٌة فً المنطق           الحدٌث العالقات يلى 

فمةا هةو؟ وكٌةؾ تة ؟  -لكل هل ٌوجد بحث أو دراسة لمنطق العالقات لدى المناطقة العرب؟ وين وجةد 

 وذلي كما ٌلً:

ا: ًٌ  أ( حول النظرٌة تارٌخ

  ( قٌاس العالقة مثل:Galen ٕٔ٘ - ٔ11قد  جالٌنوس ع

اط، يذن سةةقراط ابةةن لسةةوفرنٌي"، كمةةا اسةةتخدمه الشةةار  السةةكندري أمةةونٌس ابةةن "سةوفرنٌي أب لسةةقر

ا  ًٌ  ( بةالروابط وقةد  1٘ٓ - 11ٓفً القرن الخةامس المةٌالدي، واهةت  الفةارابً ع Ammonius Hermiaeهرم

 ( والةذي قةد  1ٕ٘ٔ – ٕٕٓٔه: 1ٕٙ - 11٘ ( فكةرة المسةاواة، وبمجةًء الطوسةى ع1ٖٓٔ - 11ٓابن سٌنا ع

 لى منطق ا شارات والتنبهات البن سٌنا، والذى جاء فً ثناٌاه الكثٌر من المفردات مثل:شرًحا ع

                                                 

 ، وما بعدها.402د.زكريا الجالى، المدخل النقدى لممنطق الرمزى، ص (29)

 عميها قارن: اول النظرية واكاقافها واطورها والعمميات( 29)

 . 229نلى ص  442د. زكريا الجالى، المرجع السابق من ص 
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التعلق، المتعلق، فبشؤن مسؤلة طلةب التحدٌةد، وللتوفٌةق بةٌن المفهةو  والماصةدق، أو المفهةو  كتصةور، 

ٌٌطلةب التحدٌةد يال  والوجود كواقع، ٌقرر الطوسً أن "التعلق بالشًء فً الوجود، ؼٌةر التعلةق بةه بةالمفهو ، وال

 .(ٓ٘عبالمفهو "

وال شي أن لفظ التعلق هنا ينما ٌمثل عالقة تصورٌة بٌن الوجود الذي ٌمكن أن ٌكون ما صدق"، وبٌن 

المفهو  الذي ٌمكن أن ٌكون حًدا، وذلي لشًء واحد، وهذا مةا ٌإكةده الكلنبةوى بشةؤن التعرٌةؾ للمعةدومات الةذي 

 .(ٔ٘علموجودات فقد ٌكون اسمٌاً، وقد ٌكون حقٌقٌاً دائًما ٌكون تعرٌفاً اسمٌاً، أما ا

كمةا أن الطوسةى وهةو ٌتحةدث عةةن شةروط القضةاٌا فةً الحمةةل واالتصةال واالنفصةال، وهةذه الشةةروط 

 ثمانٌة هً:

ا ضافة، الوقت، المكان، الشرط، الجزء والكل، والقوة والفعل، نجده وهو ٌوضح ا ضةافة فٌقةول: يذا 

 .(ٕ٘علمن...؟ وٌرى أن يهمال هذه المعانً ٌوقع ؼلطاً كبٌراً  قلنا أن "ل" والد، فلٌراع

 

 

 ب( عالقة التضاٌؾ أو العالقة الثنائٌة:

وقد عّرؾ الكلنبةوى التضةاٌؾ بؤنةه "كةون الشةٌئٌن بحٌةث ٌلةز  مةن تعقةل أحةدهما تعقةل ا خةر كةا بوة 

ٌٌقال  ًّ والبنوة، كقولنا: ين كان زٌد أًبا لعمرو، فعمرو ابنه، وبالعكس،وقد  أنه من قبٌل كون المقةد  والتةالً معلةول

 .(ٖ٘ععلة واحدة"

والتضةاٌؾ فةةً مثةال الكلنبةةوى المةذكور هةةو مةا أُطلةةق علٌةه فةةً المنطةق الحةةدٌث اسة  العالقةةة الثنائٌةةة، 

وتسمى أًٌضةا بالعالقةة العكسةٌة، حٌةث ٌمكةن اسةتبدال أحةدهما مكةان اآلخةر مةع تؽٌٌةر فةً شةكل صةٌؽة العالقةة، 

، وهكةةذا حٌةةث أن (ٗ٘علةةـ "ب" و "ب" أب لةةـ " أ " ومحمةةد أسةةتاذ أحمةةد، وأحمةةد تلمٌةةذ محمةةد  كالعالقةةات "أ" ابةةن

 الرابطة عند دي مورجان تعنً يما الحمل أو الهوٌة، أو التعدى وا نعكاس.

 ل( المتعلق بالموضوع والمتعلق بالمحمول:

وع، ومةا هةو متعلةق تعرض الشار  فً أثناء حدٌثه عن الموجهات فً القضاٌا لما هةو متعلةق بالموضة

بالمحمول، فمن حٌث جهة الضرورة فتطلب دوا  وجود الموضوع، وٌعد شةرًطا داخةالً فةً القضةٌة،  ن متعلةق 

الموضوع بذاته أو صفته الموضوعٌة، كما أن المتعلق بةالمحمول واحةد  نةه وصةؾ، ولةٌس لةه ذات تبةاٌن ذات 

 وتوصؾ با مكان من حٌث الماهٌة. الموضوع، فالضرورة بشرط المحمول، توصؾ من حٌث الوجود،

وذلي مثل "ا نسان بالضرورة جس  ناطق، " فال ٌعنً أن ا نسان ل  ٌزل وال ٌزال جسةًما ناطًقةا، فةإن 

 .(٘٘عهذا كاذب على كل شخص ينسان، لكن ٌعنً به أنه مادا  موجود الذات ينساًنا فهو جس  ناطق 

 ( بقٌةةةةاس 11ٔٔ - 1ٕ1ٔه =  ٕ٘ٓٔ - ٖٗٔٔكمةةةةا أن متعلةةةةق المحمةةةةول قةةةةد أوضةةةةحه الكلنبةةةةوى ع

المساواة، وهو ما ٌتركب من قضٌتٌن، ٌكون متعلق محمول أولٌهما موضوع ا خرى، فإنه ٌلةز  عنةه قةول  خةر 

 ال لذاته، بل بواسطة مقدمة ؼرٌبة أجنبٌة كقولنا:

 "أ" مساو لـ "ب".

 "ب" مساو لـ "ل"

 فٌلز  عنهما "أ" مساو لـ"ل"

 .(ٙ٘عقدمة أجنبٌة هً قولنا، كل مساو للمساوى للشًء مساو لذلي الشًء ال لذاتها لكن بواسطة م

                                                 

 ، الهامش.010الطوسي، المصدر السابق، ص( 41)

 .21اسماعيل الكمنبوى، مصدر سابق، ص( 40)

 ، الهامش.449الطوسي، مصدر سابق، ص( 44)

 .29الكمنبوى ، مصدر سابق، ص  (42)

 .220، ص لرمزيدخل النقدي لممنطق ازكريا الجالى، الم د.( 42)

 .464الطوسي، مصدر سابق، ص ( 44)

 .44، 40الكمنبوى، مصدر سابق، ص ( 46)
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وعلى هذا نستطٌع أن نقرر أن فكرة العالقة قد تمت فً ثناٌةا المنطةق عنةد العةرب، وطورهةا المناطقةة 

 المحدثون بدًءا من دي مورجان، حتى رسل.

 خامًسا: حساب القضاٌا الشرطٌة المتصلة والمنفصلة:

قد أخذ اتجاًها ٌختلؾ كثٌةًرا عةن المنطةق ف Stoic's logicعًٌيالحظًأنًالمنطقًالرواقيًبشأنًهذاًالموضو (أ ع

ذلي من حٌثٌةات كثٌةرة، الحٌثٌةة ا ولةى تتعلةق بنوعٌةة القضةاٌا المسةتخدمة   Aristotlean's Logicا رسطً 

لعلة  وعةن التقرٌةر عن قضةاٌا ا –كما ٌرى  –من حٌث الكلٌات والجزئٌات، يذ تؤتً الكلٌات عند أرسطو معبرة 

Asseration ،فً حٌن تؤتً الجزئٌات لتعبر عن ذلي، يذ ال عل  لدٌه  يال بالجزئٌات، فبدأوا بالقضاٌا البسٌطة ،

هً القضٌة التً تصؾ واقعة واحدة، وتنقس  بحسةب أصةنافها يلةى:  Simple Propositionوالقضٌة البسٌطة 

 دة.قضاٌا محددة، وقضاٌا شبه محددة، وقضاٌا ال محد

وت  ذلي بناء على التحدٌد أو عدمه للُمَتَحَدْث عنه، زٌادة فً التحدٌد استخدموا اس  ا شارة هذا/ هذه ث  

ٌٌسند يلٌه مثل: هذا الرجل ٌسٌر/ الرجل ٌسٌر/ شخص ما ٌسٌر.  الٌمشار يلٌه ث  ما 

لقضةاٌا هةو ؼالًبةا مةا من هذه ا مثلة ٌنالحظ: التحدٌد، وشةبه التحدٌةد، وعةد  التحدٌةد، وهةذا النةوع مةن ا

ٌعبر عن الواقع، والصدق ٌعود يلٌه، ومن ث  يلى القضاٌا المحددة، فإذا كانت صادقة كانت شبه المحددة صادقة، 

 .(1٘عوالعكس ؼٌر صحٌح هنا

 compoundوبناء على هذا جاءت القضاٌا المركبة عند المٌجارٌة الرواقٌة، وتعرؾ القضٌة المركبة 

proposation ها "القضٌة المكونة من قضٌتٌن بسٌطتٌن أو أكثر من القضاٌا الٌمشار يلٌها، ٌوجد بٌنهمةا لدٌه  بؤن

، والرابط عبارة عن أداة من أدوات الربط، وٌتحدد نةوع القضةٌة المركبةة بنةاًء connectivesرابط من الروابط 

 على نوع الرابط.

، أو العطؾ، أو السةبب، أو أكثةر الذي يما أن ٌكون شرطً متصل عفٌلون المٌجاري(، أو رابط الفصل

 .(1٘عمن، أو أقل من عالقضاٌا التشبٌهة بنوعٌها ا كثر وا قل، عكان فً حلقة ثٌوفراستوس، خمس منها( 

ويذا كان هةذا هةو حةال القضةاٌا المركبةة لةدى ثٌوفراسةتوس وتوسةعهما لةدى الرواقٌةة، فهةل كانةت هةذه 

 الصورة هً هً فً المنطق فً الحضارة العربٌة؟

 نطق القضاٌا المركبة لدى الطوسً شار  ابن سٌنا نموذًجا:م (ب ع

 11٘يذا ما أردنا المقارنة بٌن منطق القضاٌا المركبة لدى الرواقٌة بمنطق القضاٌا المركبة كما أبةداه الطوسةى ع

  (.1ٕ٘ٔ – ٕٕٓٔ= ـه ٕٙٙ –

 س المٌجةةاري بمإسسةةها يقلٌةةد ( .ق 1ٖٓ – ٓ٘ٗبالنسةةبة للفتةةرة الزمانٌةةة بةةدأت الرواقٌةةة حةةوالى ع

Eculudus of Megarianوانتهت فً العصر ا خٌةر لهة ، عيذ جةاءت  (تلمٌذ سقراطق. ( = ع 1ٖٗ – ٓ٘ٗع

 – ٕٔٔع Marccous Aienlusالرواقٌة القدٌمة فالوسطى فالحدٌثة( على ٌةد ا مبراطةور مةاركوس أورٌلةوس 

ٌة، وشر  الطوسً ما ٌزٌد على ا لةؾ  ( وكان أخره ، مما ٌعنً أن الفترة الزمنٌة بٌن أخر عصر للرواق1ٓٔ

 عا .

 أما بالنسبة لألعمال المنطقٌة المترجمة فكانت منصبة على أعمال أرسطو.

 أما من حٌث البنٌة المنطقٌة للقضاٌا المركبة بٌن الرواقٌة وشر  الطوسً وأصناؾ القضاٌا فكما ٌلً:

 التركٌب للقضاٌا والتحلٌل لدى الطوسى: – ٔ

أن الحملٌةات تتركةب مةن المفةردات، وٌسةمً هةذا بالتركٌةب ا ول، ومةا  –ن سٌنا كاب –ٌرى الطوسً 

بعده الشرطٌات وهو تركٌب ثان أما فً التحلٌل وهو المراد به رد المركب يلى البسٌط المكون له، فإن الحملٌات 

  تنحةل الحملٌةات تنحل يلى المفردات ال ؼٌر، أما الشرطٌات فٌجب أن تنخل يلى المركبات ا ول عالحملٌات(، ثة

 .(1٘عيلى المفردات 

 :اس  الشرطً – ٕ

                                                 

زكريرا الجرالى، منطرق القةرايا المركبرة مصررولها وم ارهرا عمرى المناطقرة الرمرزيين، دار الوفراء، اإلسرركندرية،  د.( 41)
 وما بعدها باصرف. 20م، ص4101

 ، باصرف.29نفس ، ص المرجع ( 49)

 ، الهامش.429ر سابق، صالطوسي، مصد( 49)
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ا بحسةب اللؽةة العربٌةة ظةاهر، أمةا  ًٌ ٌٌسةمى شةرط ٌطلق الشرطً على الشرطً المتصل فاسةتحقاقه  ن 

الشرطً المنفصل فألنه ٌشاكله فً التركٌب، وأًٌضا حقٌقة الشرط هً تعلٌق أحد الحكمةٌن بةاآلخر وهةو موجةود 

 .(ٓٙعفلذلي ٌسمٌا شرطٌن" وفً كلٌهما على السواء، 

أما التؤلٌؾ فً الشرطً كطرٌقة فٌكون بٌن خبرٌٌن، قد أٌخرل كةل واحةد منهمةا عةن خبرتٌةه يلةى ؼٌةر 

ذلي، ث  قٌةرن بٌةنه ، لةٌس علةى سةبٌل أن ٌقةال أن أحةدهما هةو اآلخةر، كمةا كةان فةً الحملةى، بةل علةى سةبٌل أن 

، والةذي ٌوضةحه الشةار  قةائالً، ينمةا (ٔٙعأو الوضعً  أحدهما ٌلز  ا خر وٌتبعه، وهذا ٌسمى الشرطً المتصل

ا  نه ٌشتمل على وضع المقد  المستلز  للتالً، فإن الشةرط ال ٌقتضةً التشةكي فةً المقةد   ًٌ ٌٌسمى المتصل وضع

لكن ٌقتضً تعلق الحك  بوضعه فقط، مثل: يذا وقع خط علةى خطةٌن متةوازٌٌن كانةت الخارجةة مةن الزواٌةا مثةل 

 ة.الداخلة المقابل

أما الشرطً المنفصل فٌإلؾ على سبٌل أن أحدهما ٌعاند ا خر وٌباٌنه، مثل: يما أن تكون هذه الزاوٌة 

 حادة أو منفرجة أو قائمة.

 : يذا كان .....  فإن  ..... ويذا حذفت

 : يما .... أو ..... أو ....  أو

 أصبحت قضاٌا فوق واحدة، أى رجعت يلى حملٌتها.

التركٌب لدى الرواقٌة ٌؤتً من القضاٌا المحددة، أو شةبه المحةددة، أو الالمحةددة،  وتكمن الداللة هنا أن

 أما لدى ابن سٌنا وشارحه تؤتً عن حملٌات.

والةةدلٌل با ضةةافة يلةةى ذلةةي، أن يجةةراءات السةةلب تمةةت علةةى المتصةةل وعلةةى المنفصةةل با ضةةافة يلةةى 

 ا ٌجاب مثلها مثل الحملٌات سواء بسواء، لكن ما الفرق؟

فرق فً نقطة االنطالق لدى كل منهما فالراوقٌون ٌنطلقةون مةن القضةٌة الجزئٌةة التةً تصةور الواقةع ال

وتعبر عن حدث، أما ابن سٌنا وشارحه فالمنطلق حملً، وقد ٌتضمن هذا الحملةً القضةٌة الكلٌةة أو الجزئٌةة، أو 

 كلٌتٌن أو جزئٌتٌن، وهذا فرق كبٌر بٌنهما.

قٌٌن كانت لدٌه  سبعة أصناؾ من القضاٌا المركبة، وقد أٌقتصر هنا على ثمة فارق كبٌر أًٌضا أن الروا

صنفٌن فقط هما الشرطى المتصل والشرطً المنفصل، والؽرٌب حًقا ينهما ٌمثالن دالتّى قضٌة همةا دالةة اللةزو  

 ودالة الفصل بنوعٌها فً المنطق الحدٌث لدى عبٌانو وفرٌجه ورسل ومن ذهب مذهبه (.

ً المتصل، أو اللزو  والمنفصل فً المنطق الحدٌث جاء فً صورة واحدة عما أبةداه لكن ورود الشرط

 فٌلون( وصورتٌن: واحدة للفصل القوي، والثانٌة للضعٌؾ عالرواقٌة( لكن لدى ابن سٌنا وشارحه الطوسً.

فمن حٌث التركٌب ٌرى ابن سٌنا أن تؤلٌؾ كل شةرطٌة متصةلة أو منفصةلة بشةرط أن تكةون المنفصةلة 

 نة من جزأٌن، ينما ٌمكن أن ٌقع على ستة أوجه وهً التً تتكون من:مكو

حملٌتٌن أو متصلتٌن أو منفصةلتٌن وثالثةة مختلفةة ا جةزاء وهةً التةً تتكةون مةن حملٌةة ومتصةلة، أو 

حملٌة ومنفصةلة، أو متصةلة ومنفصةلة، وكةل واحةدة مةن الثالثةة ا خٌةرة ٌقةع فةً المتصةلة وحةدها علةى وجهةٌن 

 لترتٌب، الختالؾ حال جزئٌهما بالطبع فٌكون:متعاكسٌن فً ا

لتؤلٌؾ المتصلة تسعة أوجه، ولتةؤلٌؾ المنفصةلة سةتة أوجةه: فٌةت  بةذلي خمسةة عشةرة وجةه للمتصةالت 

 .(ٕٙعوالمنفصالت 

ومن ث  ٌتضح أن منطلق ابن سٌنا والطوسً فً الشرطٌات ٌختلؾ عةن منطلةق الرواقٌةة، كمةا ٌختلةؾ 

تلمٌذ أرسطو بشؤن القضاٌا المركبة، لكةن علةى الةرؼ  مةن هةذا اسةتمر اسةتخدا   عن ما ت  فً حلقه ثٌوفراستوس

 وتطوٌر دالة اللزو  والفصل بنوعٌه داخل المنطق الحدٌث.

                                                 

 وما بعدها. 442، صاشقارات والانبيهاتابن سينا، ( 61)

 الهامش. 444الطوسي، مصدر سابق، ص ( 60)

 الهامش.  426، صسابق الطوسي، مصدر( 64)

 91ولمزيد من الافصيل: قرارن: اعريفرات المنطرق القررطي عنرد ابرن سرينا، د. زكريرا الجرالى، المرجرع السرابق، ص
 وما بعدها.
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 نتائج البحث:

 ٌمكن تقرٌر النتائج التالٌة: الموضوعمن خالل دراسة هذا 

كونةه تردٌةد  على الرؼ  مما انتشر لةدى المةإرخٌن والبةاحثٌن بشةؤن المنطةق لةدى العةرب (ٔ

للمنطةةق ا رسةةطً عنٌقةةوال رٌشةةٌر ومةةن ذهةةب مذهبةةه(، فقةةد راد الرٌاضةةً نصةةٌر الةةدٌن 

 ( فكةةرة رٌضةةنة المنطةةق أي بجعلةةه 1ٕٙٔ – ٕٕٔٔ( حةةوالً عٕٙٙ – 11٘الطوسةةً ع

ا قبةةةل دٌكةةةارت ع ًٌّ ا فةةةً وقةةةت مبكةةةر نسةةةب ًٌّ ةةةق فكةةةرة ٓ٘ٙٔ – 1ٙ٘ٔرٌاضةةة  ( حٌةةةث طبَّ

مةةول، يذ وجةةد بعةةض المحمةةوالت ؼٌةةر متناهٌةةة ( علةةى المحٔالالمتنةةاهً فةةً العةةدد ع    

 وذلي بحسب القوة والفعل.

 استخد  الطوسً أمثلة لشر  المنطق من عل  الحساب ومن عل  الهندسة. (ٕ

 ( بتفعٌةل النظةرة الماصةةدقٌة، أي القةول بالتفسةةٌر 1ٔٙٔ- ٙٗٙٔسةبق الطوسةً لٌبٌنتةةز ع (ٖ

لجزئةةً أعة  وأكثةةر وعلةةى هةذا جعةل ا Intensionدون المفهةو   Extensionبالماصةدق 

 صدًقا من الكلً، وهذا ما جعله ٌسبق لٌبٌنتز بحوالً أربعة قرون على وجه التحدٌد.

 ( ما بةٌن 11ٔٔ – 1ٕ1ٔهـ = ٕ٘ٓٔ – ٖٗٔٔولقد وفَّق المنطقً يسماعٌل الكلنبوي ع (ٗ

  (.11ٔٔ  – 11ٕٔالنظرٌتٌن، وهذا ما أخذ به المنطقً ا نجلٌزي برتراند رسل ع

ٌمة بدأت بؤرسةطو  حٌةث اتخةذ الحةروؾ ا بجدٌةة للتعبٌةر عةن قضةاٌاه، الترمٌ  مسؤلة قد (٘

لهةا  واتخذت المدرسة الرواقٌة ا عةداد الترتٌبٌةة رمةوًزا، أمةا الرمةوز فةً الرٌاضةٌات ففعَّ

، ثةة  القلصةةادي فةةً القةةرن التاسةةع الهجةةري أي  (ٙٗٔٔهةةـ =  ٕٖٕالخةةوارزمً عت: 

رموز فً المنطق مثل: يذا كةان " أ = ب الخامس عشر المٌالدي، كما استخد  ابن سٌنا ال

"  و " ب = جـ " فإن " أ = جـ"  وهكذا استخد  الحروؾ ا بجدٌةة للتعبٌةر عةن القضةاٌا 

 الحملٌة والشرطٌة.

بشؤن مسؤلة القضٌة الكلٌة وهل هً قضٌة وجودٌة أ  لٌست كذلي؟ ذهب الطوسً يلى أن  (ٙ

كتابةة، وخلةص يلةى أن الكلةً أحٌاًنةا الوجود ٌكون فً ا ذهةان وفةً ا عٌةان والعبةارة وال

ٌةدل علةةى وجةود حقٌقةةً وأحٌاًنةا ال ٌةةدل علةى وجةةود حقٌقةً وهةةذا مةا أثبتةةه العلة  الحةةدٌث 

"القضٌة الكلٌة المعبرة عن القانون العلمً" والقضٌة ؼٌر المعبرة عن الوجود عكما ظهةر 

أكثةر دقةة  نةه لدى اصحاب التٌار الجبري والتٌار اللوجستٌقً( وٌالحظ هنا أن الطوسةً 

 ل  ٌلػ القضٌة الكلٌة تماًما كما فعل المناطقة المحدثون.

بشؤن حساب المحمول وتسوٌره ت  التوصل يلى قضاٌا فٌها الموضوع وجودي والمحمول  (1

وجودي، والقضاٌا المحصلة وؼٌر المحصلة، فا ولى ذات المصادقات، أما الثانٌةة فلةٌس 

 لها مصادقات.

عالقةات وأسةماه "التضةاٌؾ"، والمتعلِّةق بالموضةوع والمتعلِّةق أبدع الطوسةً فةً منطةق ال (1

"  ــــــــــــــةـبالمحمول، والذي ضرب له مثالً بقٌاس المساواة عندما نقةول: " أ " مسةاٍو لـ

 ، " ب " مساٍو لــــــــــــــــ  " جـ " ، فٌلز  عنها " أ " مساٍو لــــــــــــــــ " جـ ".  ب " 

ق هو ومن قبله ابن سٌنا بٌن التركٌب ا ول عةن المفةردات قدَّ  منطق القض (1 بة وفرَّ اٌا مركَّ

والتركٌةةب الثةةانً عالقضةةاٌا الشةةرطٌة( وأفةةاض فةةً التركٌةةب الشةةرطً المتَّصةةل ع تسةةعة 

أوجه(، والشرطً المنفصل عستة أوجه( فاستكمل بذلي خمسة عشر ضرًبا من التركٌةب  

رواقٌٌن وثٌوفراسةتوس، وسةابًقا علةى المنطةق مما جعل هةذا مختلًفةا عمةا قبلةه، أي عةن الة

 الحدٌث.

يذا ما قورن المنطق فً الحضارة العربٌة كما بدا عند ابن سٌنا والطوسً مع المنطق فً  (ٓٔ

الحضارة السابقة والمنطق فً الحضةارة الحدٌثةة، نجةد أنةه مثةل الحلقةة الطبٌعٌةة لمةا قبلةه 

وسةط بةٌن المنطةق القةدٌ  الةذي عمةل ولما بعده، ال كما ٌزع  نٌقةوال رٌشةٌر وؼٌةره  فهةو 

على تطوٌره وبٌن المنطق الحدٌث الذي تؤثر به،  ن النظرٌات المنطقٌة كؽٌرهةا ال تولةد 

ل فةةً مراحةةل تالٌةةة، وعلةةى هةةذا ٌبقةةى لنةةا يمكانٌةةة  مكتملةةة، لكنهةةا تبةةدأ وقةةد ُتنتقةةد وقةةد تعةةدَّ

 الحضارات.االنطالق، فالعل  أرضٌة مشتركة بٌن سائر البشر وهو موضع لتالقً 
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 مصادر البحث ومراجعه

 أوالً: المصادر:

 : أ( المصادر العربٌة والمترجمة يلٌها

 ق. ( ٕٕٖ – 1ٖٗأرسطو ع

أجةزاء، تحقٌةق د. عبةد الةرحمن بةدوى، دار النهضةة المصةرٌة،  ٖ( منطق أرسطو، الترجمة العربٌةة القدٌمةة، ٔ

  .1ٗ1ٔ، 1ٗالقاهرة، 

  (.1ٖٔٔ – 1ٓٓٔابن باجة عأبو بكر بن الصائػ، حوالى 

( تعالٌق على منطق الفارابى، تحقٌق د. ماجد فخرى، ضمن كتاب: نصوص فلسفٌة مهداه يلى الدكتور ابراهٌ  ٕ

  .11ٙٔمدكور، تصدٌر د. عثمان أمٌن، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 

 هـ(.11ٖالخوارزمى عأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ٌوسؾ الكاتب، ت

مفاتٌح العلو ، تحقٌق فان فولتن، تقدٌ  د. محمد حسن عبد العزٌز، طبعة الهٌئة العامة لقصةور الثقافةة، ( كتاب ٖ

  .ٕٗٓٓالقاهرة، 

  (.1ٕٗٔ – 1ٗٔٔالخونجى عأفضل الدٌن أبو الفضائل أبو عبد هللا محمد بن تامور، 

  .ٕٗٔٓ، أكتوبر PDF, Google net( الُجمل فى المنطق، ٗ

  .1ٕٗلرئٌس أبو الحسٌن على ت ابن سٌنا عالشٌ  ا

 ( تحقٌةق د. 1ٕٗٔ – ٕٔٓٔ( ا شارات والتنبٌهات، القس  ا ول المنطق، مةع شةر  نصةٌر الةدٌن الطوسةى ع٘

  .11ٔٔسلٌمان دنٌا، دار المعارؾ، القاهرة، 

للكتةاب، ( الحدود، تحقٌق د. عبد ا مٌر ا عس ، ضمن المصطلح الفلسفى عند العرب، الهٌئة المصرٌة العامة ٙ

  .111ٔالقاهرة، 

  (.ٖٓٔ – ٖٕٕالصورى عفورفورٌوس 

  .11ٙٔ( اٌساؼوجى، تصدٌر د. عثمان أمٌن، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 1

  (1ٕٙٔ – ٕٕٔٔهـ = ٖٙٙ – 11٘الطوسً عنصٌر الدٌن 

دنٌةا ضةمن االشةارات  الطوسةً علةى االشةارات والتنبٌهةات البةن سةٌنا فةً المنطةق، تحقٌةق د. سةلٌمان ( شر 1

  .11ٔٔوالتنبٌهات البن سٌنا، القس  ا ول للمنطق، دار المعارؾ، القاهرة، 

 هـ(.1ٖٖ  = 1٘ٓ – 11ٖالفارابى عأبو نصر محمد 

  .1ٗ1ٔ، القاهرة، ٕ( يحصاء العلو ، تحقٌق د. عثمان أمٌن، دار الفكر العربى، ط1

  .11ٓٔروت، ( الحروؾ، تحقٌق د. محسن مهدى، دار المشرق، بٌٓٔ

  .11ٙٔ( ا لفاظ المستعملة فى المنطق، تحقٌق د. محسن مهدى، دار المشرق، بٌروت، ٔٔ

  .1ٓ1ٔ( المجموع، مطبعة السعادة، القاهرة، ٕٔ

  (.11ٔٔ – 1ٕ1ٔهـ =  ٕ٘ٓٔ – ٖٗٔٔالكلنبوى عيسماعٌل 

، نسخة مصورة، مطبعة Elkalanbawy, Google( شر  الرسالة ا ثٌرٌة المٌزانٌة فى المنطق لألبهرى، ٖٔ

 تركٌا.

  (.11ٖ – 1ٓ٘الكندى عأبو ٌوسؾ ٌعقوب 

 ( الحدود والرسو ، تحقٌق د. عبد ا مٌر ا عس ، ضمن المصطلح الفلسفى عند العرب.ٗٔ

  (.ٖٖٕٔ – ٙ٘ٔٔهـ = ٖٔٙ – ٔ٘٘ا مدى عسٌؾ الدٌن أبو الحسن على بن أبى محمد بن سال  التؽلبى 

ظ الحكماء والمتكلمٌن، تحقٌةق د. عبةد ا مٌةر ا عسة ، ضةمن المصةطلح الفلسةفى عنةد ( المبٌٌن فى شر  ألفا٘ٔ

  .111ٔالعرب، الهٌئة المصرٌة العا  للكتاب، القاهرة، 

 ب( المصادر باللؽة ا نـجلٌزٌة أو المترجمة يلٌها:

Aristotle  

15) Cateogries and De, Interpretation, translated into English by: E.M.Edghil. 

16) Topica, English translation by: W.A. Picared. 

17) Anlytica, Priora, English Translation by: A.J.Jeninson. 

18) Anlytica, Postoriora, English translation by: G.R.Mure, under supervaision sir: 

W.D.Ross, Oxford university Press, London, 1950 
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 : المراجع:ثانٌاً 

ًأ(ًالمراجعًالعربيةًوالمترجمةًإليها:

  (.1٘٘ٔ – ٕٔ٘ٔهـ =  11ٖ – 1ٔ1ا خضرى عالعالَّمة الصدر عبد الرحمن بن محمد بن والى 

  .ٕٓٓٓ( الُسلَّ  فى عل  المنطق، تحقٌق. عمر فاروق الطبَّاع، مكتبة المعارؾ، بٌروت، ٔ

  (.1ٕٔٓهـ =  1ٙٙ ابن أبى أصٌبعة عأحمد بن القاس 

  .11ٕٔ( عٌون ا نباء فى طبقات ا طباء، نشرة مٌلر، القاهرة، ٕ

 (. 1ٕٔٓ:  1ٖ٘ٔ ت ا عس  عد. عبد ا مٌر

  .111ٔ( المصطلح الفلسفى عند العرب دراسة وتحقٌق، طبعة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، ٖ

 ا هوانى عد. أحمد فإاد(.

 المصرٌة للطباعة والتؤلٌؾ والترجمة والنشر، القاهرة، د.ت.( الكندى فٌلسوؾ العرب، المإسسة ٗ

  .ٕٕٓٓ -1ٔ1ٔهـ =  ٖٕٗٔ – ٖٖ٘ٔبدوى عد.عبد الرحمن 

  .1٘1ٔ( مخطوطات أرسطو فى العربٌة، مكتبة النهضة العربٌة، القاهرة ٘

 بروكلمان عكارل(.

  .11٘ٔهرة، ، ترجمة ٌعقوب بكر & رمضان عبد التواب، القا٘( تارٌ  ا دب العربى، جـٙ

 بوبر عكارل(.

  .111ٔ( الحٌاة بؤسرها حلول لمشاكل، ترجمة د. بهاء دروٌش، ا سكندرٌة، 1

 الجالى عد. زكرٌا منشاوى(.

  .ٕٓٔٓ( نظرٌة ا عداد عند رسل وعالقتها بنظرٌة حساب الفئات، دار الوفاء، ا سكندرٌة، 1

  .ٕٓٔٓنموذجاً، دار الوفاء، ا سكندرٌة، ( العالقات المتبادلة بٌن المنطق والرٌاضٌات النسق 1

( منطق القضاٌا المركبةة عنةد بةن سةٌنا أصةولها و ثارهةا علةى المناطقةة الرمةزٌٌن، دار الوفةاء، ا سةكندرٌة، ٓٔ

ٕٓٔٓ.  

  .ٕٗٔٓ( المدخل النقدى للمنطق الرمزى، دار الوفاء، ا سكندرٌة، ٔٔ

 حجازى عد. عوض هللا(

  .1ٙٗٔ، القاهرة، ٙق الحدٌث والقدٌ ، دار الطباعة المحمدٌة، ط( المرشد السلٌ  فى المنطٕٔ

 ابن خلكان.

  .1ٗ1ٔ( وفٌات ا عٌان، الجزء الثانى، طبعة محٌى الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة، ٖٔ

 خلٌفة عحاجى(.

  .1ٗٔٔهـ = ٖٓٙٔ( كشؾ الظنون عن أسامى الكتب والفنون، طبعة يسطنبول، ٗٔ

ٌَّان عد. محمد على(.  أبو ر

 ( تارٌ  الفكر الفلسفى، الجزء الثانى أرسطو والمدارس المتؤخرة، دار المعرفة الجامعٌة، ا سكندرٌة، د. ت.٘ٔ

 زقزوق عد. محمود حمدى(.

  .111ٔ( ا ستشراق والخلٌفة الفكرٌة للصراع الحضارى، دار المعارؾ، القاهرة، ٙٔ

  (.11ٗٔ –  111ٔهـ = ٖ٘ٔٔأبو زهرة عالشٌ  محمد 

  .ٕ٘ٔٓ، الكوٌت، 11عال  بؤعال  المسلمٌن، طبعة سلسلة كتاب العربى، العدد ( ا 1ٔ

  (.11٘ٔزٌدان عد. محمود فهمى ت 

  .1ٕٓٓ( المنطق الرمزى نشؤته وتطوره، تصدٌر د. محمد فتحى عبد هللا، طبعة دار الوفاء، ا سكندرٌة، 1ٔ

  .ٕٕٓٓ( فى فلسفة اللؽة، دار الوفاء، ا سكندرٌة، 1ٔ

  (.11ٔٔ – 11ٕٔرتراند أرثر ولٌ  رسل عب

( تارٌ  الفلسفة الؽربٌة، الكتاب ا ول الفلسفة القدٌمة، ترجمة د. زكى نجٌب محمود، مراجعة د. أحمد أمٌن، ٕٓ

  .ٕٓٔٓطبعة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 

 (. ٖٕٔٓ – 1ٖ1ٔ رشوان عد. محمد مهران

  .111ٔدار قباء، القاهرة،  ( المدخل يلى المنطق الصورى، طبعةٕٔ

 (.  -  1ٕ1ٔرٌشر عنٌقوال 

  .11٘ٔ( تطور المنطق العربى، ترجمة ودراسة وتعلٌق د. محمد مهران، دار المعارؾ، القاهرة، ٕٕ
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( دراسات فى تارٌ  المنطق العربى، ترجمة ودراسة وتعلٌق د. يسماعٌل عبد العزٌةز، دار الثقافةة، القةاهرة، ٖٕ

ٔ11ٕ.  

  (.1ٕٔٓٔ – 1ٗ٘ٔعد. محمد فتحى عبد هللا 

ا  أرسطو عبر العصور، ا سكندرٌة، ٕٗ   .11ٗٔ( مترجمو وُشرَّ

  .11ٗٔ( انتقال الفلسفة الٌونانٌة يلى العال  ا سالمى، الدار ا ندلسٌة، ا سكندرٌة، ٕ٘

بٌةةروت، ( الجةةدل بةةٌن أرسةةطو وكةةانط دراسةةة مقارنةةة، المإسسةةة الجامعٌةةة للدراسةةات والنشةةر والتوزٌةةع، ٕٙ

ٔ11٘.  

 عبد المعطى عد. على & د. محمد محمد قاس (.

  .11ٔٔ( المنطق الصورى أسسه ومباحثه، دار المعرفة الجامعٌة، ا سكندرٌة، 1ٕ

 فاخورى عد. عادل(.

  .111ٔ( منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحدٌث، دار الطلٌعة بٌروت، 1ٕ

 العقاد ععباس محمود(.

  .1ٗ٘ٔالعل  والحٌاة، دار المعارؾ، القاهرة،  ( فرنسٌس باكون مجرب1ٕ

 العقٌقى عد. نجٌب(

  .11ٔٔ، دار المعارؾ، القاهرة، ٗأجزاء، ط ٖ( المستشرقون، ٖٓ

 كر  عٌوسؾ(.

  .11ٙٔ( تارٌ  الفلسفة الٌونانٌة، دار المعارؾ، القاهرة، ٖٔ

 كوارٌة عالكسندر(.

عبد الرشٌد الصادق المحمودى، طبعة المركز القومى  ( ثالثة دروس من دٌكارت، ترجمة ٌوسؾ كر ، تقدٌ ٕٖ

  .ٕٗٔٓللترجمة، القاهرة، 

 هتنجتون عصاموٌل(.

( صدا  الحضارات... يعادة صنع النظا  العالمى، ترجمة طلعت الشاٌب، مراجعة د. صال  قنصةوة، الهٌئةة ٖٖ

  .ٕٗٔٓ ، مكتبة ا سرة، القاهرة، ٖٕٔٓالعامة للكتاب، القاهرة، 
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 ثالثاً: الرسائل العلمٌة:

 الجالى عد. زكرٌا منشاوى(

  .11ٙٔ( شرو  الفارابى لكتب أرسطو المنطقٌة وأهمٌتها، رسالة ماجٌستٌر، كلٌة اآلداب، جامعة طنطا، ٔ

  .ٕٔٓٓسطى وأهمٌتها، رسالة دكتوراة، كلٌة اآلداب، جامعة أسٌوط، ( ا تجاهات النقدٌة للمنطق ا رٕ

 عوكل عد. نهلة محمد مصطفى(

( نظرٌةةات أرسةةطو المنطقٌةةة وأصةةولها لةةدى السةةابقٌن علٌةةه، رسةةالة ماجٌسةةتٌر، كلٌةةة اآلداب، جامعةةة طنطةةا، ٖ

ٔ111.  

 

 رابعاً: المعاج  ودوائر المعارؾ:

  الجرجانى ععلى بن محمد السٌد الشرٌؾ(

  .11ٔٔ( كتاب التعرٌفات، تحقٌق د. عبد المنع  الحفنى، دار الرشاد، القاهرة، ٔ

 الحفنى عد. عبد المنع (.

  .111ٔ( موسوعة الفلسفة والفالسفة، جزءان، مكتبة مدبولى، القاهرة، ٕ

 عبد هللا عد. محمد فتحى(

والفرنسةةٌة والالتٌنٌةةة، دار الوفةةاء، ( معجةة  مصةةطلحات المنطةةق وفلسةةفة العلةةو  لأللفةةاظ العربٌةةة وا نجلٌزٌةةة ٖ

  .ٕٕٓٓا سكندرٌة، 

 مجمع اللؽة العربٌة.

( المعج  الفلسفى، الصادر عن مجمع اللؽة العربٌة، تصدٌر د. ابةراهٌ  مةدكور، الهٌئةة العامةة لشةئون المطةابع ٗ

  .11ٖٔا مٌرٌة، القاهرة، 

 
 

 


