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 مقدمـــــة

أفرزتيا الحضارة اإلغريقية، والتي يأتي عمم المنطق في طميعة العموم العقمية التي  
عرفت انتشارا واسعا لدى الحضارات األخرى، ونخص بالذكر ىنا الحضارة اإلسالمية التي برع 

 062(فييا الكثير من الفالسفة الذين أعطوا عناية فائقة ليذا العمم من بينيم أبو نصر الفارابي
ق.م( كما ىو 300-ق.م383( ه(المسمى بالمعمم الثاني، والمعمم األول ىو أرسطو339-

ه( في مقدمتو: "إن أرسطو ُسمي بالمعمم األول 828-730معروف، قال عن ذلك )ابن خمدون
ألنو ىذَّب وجمع ما َتَفرَّق من مباحث المنطق ومسائمو.. وسمي الفارابي بالمعمم الثاني لما قام 

. دون أن ننسى 1"بو من تأليف كتاب يجمع وييذِّب ما ترجم قبمو من مؤلفات أرسطو خاصة
أحد المطورين ليذا الفن كما تنظر إليو أحد االتجاىات والذي خصصنا لو ىذه المذكرة، فمن 

 يكون؟ 

ىـ(. قال عنو أحدىم: 308-372إنو الطبيب والفيمسوف، الشيخ الرئيس ابن سينا) 
 .2"كانت قيمتو قيمة مفكر مأل عصره..وكان من كبار عظماء اإلنسانية عمى اإلطالق"

صف)ابن سينا( المنطق بأنو خادم العموم ألنو آلة ليا ووسيمة إلييا، وأطمق عميو في ي 
 .3لعموم أي منيجيا العام في أي بحثكتابو منطق المشرقيين اسم العمم اآللي، ألنو آلة ا

وبالرغم من أن المنطق ليس من السيل تناولو و الغوص في خباياه، إال أن عقال كعقل 
 ىضم ىذه المعرفة الصورية ىضما عميقا. فيمسوفنا لم يقف دون

 الغرض من البحث:

التي حفزتنا عمى القيام بيذا البحث أسباب ذاتية تتمثل في األسباب والدوافع من  
الميوالت المنطقية ليذا النوع من المعرفة العقمية الممتعة. وأسباب موضوعية تتمثل في 

بالمعرفة في مختمف المجاالت و اإلشارة إلى إسيامات المفكرين العرب في النيوض 
 خصصنا ىنا مجال المنطق.

                                                           
1
 .088دار القمم بيروت، صالموسوعة الفمسفية المختصرة، نقميا عن األنجميزية فؤاد كامل وآخرون، راجعيا زكي نجيب محمود،  
2
 757قدري حافظ طوقان، العموم عند العرب، مرجع سابق، ص  

3
 .عبد اليادي الفضمي، مذكرة المنطق، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي إيران، مقدمة المؤلف  
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: كشف االنجاز األهدافإننا نسعى من خالل ىذا البحث إلى تحقيق جممة من  
المنطقي البن سينا المتمثل في تطويره لنظرية القياس، عمى اعتبار أن نظرية القياس 

ا سنحاول الكشف عن وخاصة المركب منو لو من األىمية في المنطق قديما و حديثا، كم
اإلنجاز الذي قدمو ابن سينا في إبداعو لمنطق القضايا االقترانية الشرطية والتي كانت 

 الدراسة األولى من نوعيا، كما سنعرج عمى التغييرات التي أدخميا عمى القياس االستثنائي.

 الدراسات السابقة والصعوبات:

سبقته اولنا لو من زاوية مختمفة، فقد إن بحثنا ىذا ليس األول من نوعو، بالرغم من تن 
ن كانت محتشمة، فيو موضوع ميم لما يكتسيو المنطق من أىمية  مجموعة من الدراسات وا 

في الفكر الفمسفي. فأما الكتب التي تتحدث عن ابن سينا فإننا نجد معظميا يعالج منيجية 
تم فييا التعرض  البحث عند ابن سينا فيما يتعمق بالطبيعيات والطب عمى الخصوص، أو

إلى المنطق عند ابن سينا ولكن بصيغة مجممة كما في كتاب المنطق السينوي لجعفر آل 
ياسين، ومن الكتب التي تطرقت لمنطق القضايا المركبة نجد كتابا واحدا لزكريا منشاوي 
نما  الجالي ولكنو لم يعرض لنا أنواع القضايا المركبة بالتفصيل كما عالجيا ابن سينا وا 

قتصر عمى بعض النماذج واألمثمة، في مقابل نجد من الرسائل التي تطرقت لممنطق ا
السينوي رسالة الماجستير لمطالب محمد عجوط، كذلك مذكرة لي بعنوان القياس االقتراني 
ن كانت ىذه المذكرة تظير من ناحية العنوان مطابقة لممذكرة التي  الشرطي عند ابن سينا وا 

كبير بينيما سواء في طريقة المعالجة أو حتى في الفصول التي أثرناىا أنجزناىا فإن الفارق 
لى التركيز عمى منطق  نظرا العتمادي عمى كتاب الشفاء الذي لم يتوفر لي من قبل وا 

 القضايا المركبة قبل ابن سينا بدل المنطق عامة قبمو.

 قة المسممونوجراء ىذه الصعوبات كان من الضروري االستعانة بما كتبو بعض المناط 

لى الجزء عمر بن سهالن الساويبعد ابن سينا، فاستعنا بكتاب البصائر النصيرية لـ  ، وا 
حول القياس االقتراني  ) (1931-محمود يعقوبي اليام الذي كتبو الدكتور الفاضل 

الشرطي، و"الذي برع في عرضو وضبط قواعده المنطقيون العرب دون سواىم من القدماء 
يمكن أن يعد مساىمة ىامة في إثراء نظرية االستنتاج وتوسيع صورىا النادرة  والمحدثين، مما

الجريان عمى ألسنة الناس والمفكرين، إال أنيا أصمح من غيرىا لمتعبير عن كثير من صور 
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ىذا العمل سيل عمينا إلى حد ما ميمة انجاز  4التفكير العممي بمعناه القديم والحديث أيضا"
ة االقترانية الشرطية، خاصة أن األستاذ أورد أمثمة بالمغة الطبيعية الفصل الخاص باألقيس

 .)الحروف األبجدية(والتي كان قد عبر عمييا ابن سينا بالمغة الرمزية 
رغم ىذه الصعوبات يمكن أن أقول أنني جازفت في تناول ىذا الموضوع، وما زادني  

إصرارا عميو إضافة إلى كونو موضوعا خصبا، فيو لم يتمق البحث الكافي الذي يستحقو 
       كونو إسيام عظيم البن سينا. 

  
 اإلشكالية: 

غانون األرسطي، وأن هل صحيح أن محاوالت ابن سينا المنطقية ما هي إال تكرار لألور 
المنطق التقميدي ُولد كامال وأنه لم يتقدم خطوة واحدة منذ أرسطو كما يعتقد الفيمسوف 
األلماني )كانط(؟ إذا كان األمر صحيحا، ماذا نقول عن إسهامات الرواقيين قبل أن نقول 

 شيئا آخر عن ابن سينا؟ 

 

 الفرضيات:

 الفرضية األولى: 

الرواقيين من خالل نقد المنطق األرسطي خاصة ما تعمق بالتصورات، تدور حول مساىمة 
 األمر الذي أدى إلى بروز القضايا الشرطية)المركبة(.

 الفرضية الثانية: 

إن ابن سينا قدم الجديد في دراستو لمنطق القضايا المركبة، ولم يكن مجرد مترجم لممنطق 
يدة، سمحت لو بطفرة نقمتو من مجرد األرسطي الرواقي، بل عمد إلى تجاوزىما بنظرة جد

دارس ومدرك لممنطق الصوري إلى اإلبداع فيو من خالل مساىمة جادة اتسمت بالتطوير 
 في نظرية القياس بصفة خاصة.

 ونتحهيم هذه اإلشكانية وانتحقق من صدق فزضياتها، اقتزحت ثالثة فصىل رأيتها مناسبة.

                                                           
4
 .دمة الطبعة الثانية. مق7999محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،   
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التي حاولنا فييا تقديم صورة عامة عن  وقبل عرض الفصول أشير إلى محتوى المقدمة
البحث من خالل اإلشارة إلى اىتمام ابن سينا بالمنطق وتخصيص جزء ىام من مؤلفاتو ليذا 

 الفن.

و فيو حاولنا أن نؤسس  القضايا المركبة قبل ابن سيناوالذي كان عنوانو  الفصل األول: 
ا المركبة عمى السابقين عمى لمدخل لمقضايا المركبة، وذلك من خالل عرض تناول القضاي

نما وجدت لدى السابقين عميو وذلك عمى مرحمتين: ابن سينا   والتي  لم تكن مجيولة قبمو وا 

تحدثنا عن القضايا  القضايا المركبة قبل الرواقيين والذي كان عنوانوالمبحث األول: ففي 
، بوتاغوراس، زينون اإليمي، ميمسيوس، بارمنيدسالمركبة قبل الرواقيين عند كل من 

 .ثاوفسطراطسو  أرسطو
 والرواقيين  المركبة عند المغاريين  القضايا: والذي كان تحت عنوان المبحث الثانيأما في 

فقد عرجنا عمى إسيامات الرواقيين والمغاريين في القضايا المركبة وسوف تشيد  ومن بعدهم
المنطق  إذ تميزأبوليد، و فيمون، ديودوردراسة القضايا المركبة وثبة ميمة مع كل من 

إلى انتقادىم كونيم  جالينوسالرواقي بالصورية المفرطة ما دفع ببعض الفالسفة أمثال 
اىتموا بالعبارات دون األشياء وسوف نرى كيف أنو أعيد االعتبار لممنطق الرواقي مع إعادة 

قضايا الفصل عن منطق ال سنتحدث في ىذا كمالوكازيفيتش و  بروشارتأويمو مع كل من 
المركبة من العصر القديم إلى بداية العصر الحديث والذي لم يشيد مساىمات كبيرة في 

 المنطق.

أردنا أن نوضح إسيامات  القياس االقتراني الشرطيفقد جاء كان بعنوان  أما الفصل الثاني
ذي ابن سينا في تطوير القضايا المركبة من خالل إبداعو لنظرية القياس االقتراني الشرطي ال

 لم ينتبو إليو احد قبمو والمتكون من خمسة أنواع وذلك من خالل ثالثة مباحث:

   أشكال القياس االقتراني الشرطي وقواعد تأليفه والذي كان عنوانو  المبحث األول في 

حاولنا فيو التطرق إلى تعريف القضية و ذكرنا أنواعيا. ثم عددنا أشكال القياس االقتراني 
كما عدد  والشرطي وىي ثالثة فقد رفض ابن سينا الشكل الرابع واعتبره بعيدا عن الطبع، 

أصناف القضايا االقترانية فمنيا المؤلف من متصمتين وآخر مؤلف من منفصمتين كما قد 



                                                                                                       قذمةالم

                            
 

 ه 
 

صمة ومتصمة أو بين متصمة وحممية أو منفصمة وحممية وحاولنا تعداد أىم يتركب بين منف
 الضروب المنتجة في كل صنف من األصناف، إضافة إلى ذكر قواعد تأليف كل صنف.

فقد بينا كيف  تالزم القضايا الشرطية وعكسهاو الذي كان عنوانو  المبحث الثانيأما في 
بة بعد أن عددىا بأربع وستين ضربا لممتصمة جعل ابن سينا التالزم بين القضايا المرك

وتتالزم األنواع الستة عشر من السالبة الكمية مع األنواع الستة عشر من الموجبة الكمية كما 
تتالزم الجزئيات الموجبة مع السالبة منيا، وفي المقابل يوجد أربع وستون ضربا في 

وقد عرجنا أيضا عمى العكس في الشرطيات المنفصمة وقد تتالزم الشرطيات مع المتصالت، 
 القضايا والذي يكون عمى وجيين إما عكس استقامة أو عكس نقيض.

فقد بينا من خاللو أصالة ىذا النوع من  جدة األقيسة االقترانيةجاء بعنوان  المبحث الثالث
نما إلى النسبة بين المقدم  األقيسة والتي ال ترجع أجزاؤىا إلى الموضوع والمحمول وا 

نما عمى سبيل االقتران،  وقد اتضح أن وال    تالي والتي ال تكون عمى سبيل المزوم فقط وا 
 ىذا القياس ىو إبداع خالص  البن سينا ظيرت فيو عبقريتو.

قد جاء ىذا الفصل أوسع من الفصمين اآلخرين كونو يحوي اإلضافات الحقيقية التي قدميا 
 ابن سينا خاصة في كتاب الشفاء.

عرجنا من القياس االستثنائي و قياس الخمف الذي ورد بعنوان  صل الثالثوأخيرا يأتي الف
خاللو عمى اىتمام ابن سينا باألقيسة االستثنائية التي كانت معروفة لدى الرواقيين باألقيسة 

 الشرطية، وكذلك قياس الخمف.

ائي من عرفنا في ىذا المبحث القياس االستثن القياس االستثنائيكان عنوانو  المبحث األول
ىذا الفصل القياس االستثنائي وذكرنا أنواعو و ىي ثالثة قياس استثنائي متصل تكون بين 
طرفيو عالقة لزوم و قياس استثنائي منفصل تكون بين طرفيو عالقة عناد و قياس مركب 

 تكون فيو القضية المستثناة شرطية أو حممية.

الذي  حديث عن قياس الخمف كان القياس الخمف والذي كان عنوانو  المبحث الثاني 
 يتركب من قياسين أحدىما اقتراني واآلخر استنتاجي.

لتتضمن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث حيث اكتشفنا فييا أن منطق  الخاتمةثم تأتي 
نما مر بمراحل وخصصنا بالذكر مرحمة ابن سينا ومن قبمو  القضايا المركبة لم يوجد تاما وا 
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سينا لم يسبقو أحد إلى االقترانيات الشرطية وأنو أضاف لمقياس  كما استنتجا أن ابن
 االستثنائي مما يقتضي عدم إىمال مرحمة ابن سينا في اإلبداع المنطقي.

 منهجية البحث:

لمعالجة اإلشكالية العامة وما تفرع عنيا من مشكالت جزئية كان عمينا إتباع منيج معين في 
 ، وكذااالستقرائيدم في ىذا البحث ىو المنيج المستخ المنهجمعالجة اإلشكاليات و

 

 كما تطمب األمر كذلك. التاريخياإلستعانة بالمنيج 

 إال أن األمر لم يكن سيال بإتباع ىذا المنيج، ذلك أن القارئ لكتاب الشفاء يجد صعوبة   

في الفيم السريع ألسموب الشيخ الرئيس كونو يكتنفو نوع من التعقيد، في حين أن كتاب اإلشارات    
مقارنة مع كتاب الشفاء. أما والتنبييات كان مقتصرا عمى لمحات خفيفة رغم وضوح األسموب فيو 

.ةمجمم ن فييا الحديث عن المنطق بصيغةاألخرى فكا كتبو
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 الفصل األول:

 القضاٌا المركبة قبل ابن سٌنا

 

 قبل الرواقٌٌنالمبحث األول: القضاٌا المركبة 

 

المبحث الثانً: القضاٌا المركبة عند الرواقٌٌن

 

 



                 فصل األول                                            القضايا المركبة قبل ابن سيناال
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 تمهٌد

 

ال ٌمكن ألي معرفة مهما كانت أن تولد كاملة. فالمفاهٌم و المعارف تتطور كتطور الكائن 

نطق ذلك العلم الذي ٌمكننا به مالحً، و من المعارف التً خضعت لهذا التطور نجد ال

ا خاصة مبحث معرفة صحٌح الفكر من فاسده. عن طرٌق القواعد المباحث التً ٌحوٌه

القٌاس، و الذي هو أنواع منه القٌاس الحملً البسٌط


و القٌاس الشرطً المركب 


، هذا 

ضاٌا أو المنطق الرمزي المعاصر، و قد قلنا كما هو قاألخٌر كان األساس فً بناء منطق ال

 فقد كانت محاوالت حال المعارف كلها أنه لم ٌولد كامال و إنما تطور منذ العصور القدٌمة

البحث فً القضاٌا المركبة، ، فً العهد الٌونانً إن لم ٌكن ذلك من قبل، و لمعرفة ذلك 

وجب علٌنا استقراء المراحل القدٌمة، إذ تظهر أولى المحاوالت فً القضٌة المركبة 

. قبل الرواقٌٌن مع المدرسة اإلٌلٌة، السوفسطائٌٌن، أرسطو، و ثاوفسطراطس ثم )الشرطٌة(

 المغارٌة و هذا ما ٌدفعنا إلى طرح اإلشكاالت اآلتٌة:مع الرواقٌة و 

ما مدى صحة فرضٌة وجود استخدام للقضاٌا المركبة قبل الرواقٌٌن؟ و هل  

 استطاع الرواقٌون دراسة هذا النوع القضاٌا؟

  

 
                                                           

 القضٌة الحملٌة أو البسٌطة هً التً ٌكون محمولها مرتبطا بموضوعها بواسطة الرابطة الحملٌة. مثال ذلك اإلنسان  نإ
 فان.

 
    القضٌة المركبة فهً المؤلفة من قضٌتٌن بسٌطتٌن أو أكثر تربطهما روابط، و من هنا فهً تنقسم إلى بسٌطة التركٌب

و هً المؤلفة من قضٌتٌن بسٌطتٌن، و معقدة التركٌب و هً مؤلفة من أكثر من قضٌتٌن بسٌطتٌن. و تتألف القضاٌا 

و القضاٌا المركبة أنواع منها  Cosequentو التالً  Antecedentالمركبة بوجه عام من عنصرٌن أساسٌٌن هما المقدم 

القضٌة الشرطٌة الصرٌحة و التً بدورها تنقسم إلى اوال قضاٌا عطفٌة و التً ٌكون لها عدة موضوعات أو عدة 
بالمعنى محموالت، ثانٌا القضٌة الشرطٌة المنفصلة و أداة الربط فٌها أو، ثالثا القضٌة الشرطٌة المتصلة أو الشرطٌة 

الحقٌقً و أداة الربط فٌها إذا مثال ذلك: إذا كانت األرض ثابتة فإن الشمس تدور ، إضافة إلى القضٌة الشرطٌة الصحٌحة 
هناك القضٌة الشرطٌة الضمنٌة و هً أنواع، أوال: القضاٌا القصرٌة التً تقول أن محموال ما مقوال على هذا موضوع 

انٌا: القضاٌا التوكٌدٌة مثل، إن الملوك من حٌث هم ملوك، ال ٌخضعون إال إلله وحده. لوحده: مثل، اإلنسان وحده ناطق. ث
ثالثا القضاٌا االستثنائٌة مثل، كل فرق الفالسفة القدماء أنكروا أن ال ٌكون لالله جسم إال األفالطونٌٌن. رابعا القضاٌا 

دائٌة أو االنتهائٌة مثل، إن شٌئا أصبح كذا و لم ٌعد التفضٌلٌة مثل، أفدح الخسران خسران الصدٌق، خامسا القضاٌا اإلبت
 كذا.

 
 



                 فصل األول                                            القضايا المركبة قبل ابن سيناال

                                                                                                                 
 

8 
 

 

.الرواقٌٌن كبة قبلالقضاٌا المر:  المبحث األول  

 

و ذلك عند ظهرت الدراسات المنطقٌة للقضاٌا المركبة قبل المغارٌٌن و الرواقٌٌن  

المدرسة اإلٌلٌة 


 من بٌن رواد المدرسة اإلٌلٌة:و كان 

الذي استخدم  )ق م 441حوالً (مٌلسوس و تلٌمذه  )ق م481_541(بارمٌنٌدس  

مسألة االسناد الخبري بشكل آخر الذي قال بأن الكثرة وهم فٌقول إذا جاء إلى الوجود فلٌس 

 بموجود، و إذا وجد فً المستقبل فلٌس بموجود كذلك.

 و ٌأتً أحد األمثة لدى ملٌسٌوس هكذا:

للقضاٌا إذ لم ٌكن الوجود أزلٌا لخرج الوجود من الالوجود، و ال شك أن هذه االستخدامات 

      الشرطٌة بنوعٌها المتصل و المنفصل داللة على استخدام النوعٌن من القضاٌا الحملً

و الشرطً معا فً هذه المرحلة
1

 . 

و الذي كان ٌستخدم براهٌن لدحض مذهب الكثرة ) ق م431_491(زٌنون اإلٌلً   

صار الكثرة. "ذلك ردا على رأي أن المٌتافٌزٌقًتأٌٌد رأي بارمٌنٌدس فً وحدانٌة الوجود 

أنه إذا كان الوجود موجودا و الالوجود غٌر موجود، فإن كل عالقة تركٌبٌة أو ربما حتى 

تحلٌلٌة بٌن موضوع و محمول، تكون ممتنعة. فٌصبح العلم مستحٌال."
2
فً تخذ و قد كان ٌ 

 الصورتٌن التالٌتٌن: البرهنة 

؛ من المحال إذن أن دلٌس  حفإن  ،ب هوأ  و إذا كاند ؛ هو  ح، فإن بهو  أإذا كان " 1

 .ب هو أٌكون 

تسمى األشكال األولى من ب. لٌس  أ، إذن  دلٌس  ح، لكن دهو  حفإن  بهو أ إذا كان  2 

برهان (و الصورة الثانٌة  reductio ad impossibile  )الرد إلى المحال(البرهان

modus tollens3" )حالة الرفع(أو  reductioad absurdum   )الخلف
. 

                                                           
   المدرسة االٌلٌةeleatics  مؤسس هذه المدرسة اكزٌنوفانaxenophane 575-475 و هو من أوائل القائلٌن   ق.م

فكان آخر عضو بوحدة الوجود و ٌعتبر كل من بارمنٌدس و زٌنون الممثلٌن الرئٌسٌٌن لهذه المدرسة االٌلٌة. أما ملسٌوس 
 فً هذه المدرسة.

1
 .33،34ص 1966د. عثمان أمٌن، الفلسفة الرواقٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، مصر القاهرة، الطبعة الثانٌة   

 .29ص  1992جول ترٌكو، المنطق الصوري، ترجمة د محمود ٌعقوبً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر   2

W.kneale and M.Kneale , the development of logic, london, 2 nd.Ed. pp128 3  



                 فصل األول                                            القضايا المركبة قبل ابن سيناال

                                                                                                                 
 

9 
 

لقد استعمل بروتاغوراس القضاٌا الشرطٌة و من   )ق م481_487(بروتاغوراس 

ت هذه القضٌة، ٌجب أن تدفع لً باقً األجر تنفٌذا لحكم إذا خسر :بٌن األمثلة التً استعملها

 القاضً و إذا كسبتها، ٌجب أن تدفع لً بمقتضى العقد المبرم بٌننا.

 تكسبها و على ذلك توصل إلى النتٌجة اآلتٌة:و لكن إما أن تخسر القضٌة، أو 

 ال مفر أن تدفع لً باقً األجر فً كل حال

علما بأنها تتكون من مقدمتٌن إحداهما الكبرى، و الثانٌة الصغرى ثم النتٌجة، و المقدمة 

الكبرى تتكون من شرطٌات متصلة، و الصغرى تتكون من شرطٌات منفصلة
1

 

لم ٌعترف أرسطو بالقٌاس الشرطً   )مق aristot )384_388 رسطوعند أ 

فهو لم ٌفرد بحثا مستقال للقضاٌا و األقٌسة الشرطٌة، ألنه اعتبر  القٌاس، ركصورة من صو

لٌة النوع األساسً للقضٌة، و القٌاس الحملً النوع األساسً للبرهان و مع ذلك مالقضٌة الح

و سقراط و هو إنسان، فهو ...مثل قولنا:  إن كان سقراط هفقد استخدم القضاٌا الشرطٌة

سقراط إنسان، و إن كان إنسان و كان ذو رجلٌن، فهو إنسان ذو رجلٌن
2
و نجده ٌذهب إلى  

:"...حٌن ٌرتبط شٌئان أحدهما باآلخر فإنه إذا كان األول، كان الثانً القول أٌضا

ٌتبٌن من النقطة األولى أن  بالضرورة، لزم أنه إذا لم ٌكن الثانً ٌجب أال ٌكون األول"

أرسطو عرف صٌغة القضٌة الشرطٌة المتصلة...و ٌتبٌن من النقطة الثانٌة أن أرسطو 

استخدم القٌاس الشرطً المتصل، من النوع الذي تكون نتٌجته نافٌة للمقدم، مما سماه 

هً: فً صورة و  أو حالة الرفع، و قد سبق لزٌنون أن صاغه     التقلٌدٌون برهان الخلف 

و ٌالحظ أن حروف الهجاء  )إذا كان أ هو ب، كان ح هو د لكن ح لٌس د، إذن أ لٌس ب(

فً الصٌغة األخٌرة متغٌرات ترمز إلى حدود، بٌنما ترمز فً نص أرسطو السابق إلى 

و بالرغم من استخدام أرسطو للقٌاس الشرطً المتصل فإنه لم ٌحص كل صوره و  ،قضاٌا

ال قواعد إنتاجها
3
.  

إلى القول إن األقٌسة التً بحثها lukasiewicz 0878-0956 ٌتشٌفلوكازب ٌذه 

ال  )مثل : أ و ب(أرسطو فً كتاب التحلٌالت األولى صٌغت كلها فً شكل متغٌرات 

ٌعوض عنها إال بحدود كلٌة، و هذه األقٌسة قد وضعت كلها فً صورة قضاٌا لزومٌة 

                                                           
زكرٌا منشاوي الجالً، منطق القضاٌا المركبة عند ابن سٌنا أصولها و أثارها على المناطقة الرمزٌٌن، دار وفاء لدنٌا   1

 .33ص  2515الطباعة و النشر،مصر،الطبعة األولى 
أرسطو، كتاب العبارة، نقل اسحاق ابن حنٌن، منطق أرسطو الجزء األول قدمه و حقق له عبد الرحمن بدوي، مطبعة   2

 .84ص  1948دار الكتب المصرٌة 
. محمود فهمً زٌدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، مصر، الطبعة األولى   3

 .43،44ص 2557
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ً القٌاس، و تالٌها هو نتٌجة القٌاس، و مقدمها قضٌة عطفٌة تحتوي مقدمت )شرطٌة متصلة(

القضٌة اللزومٌة ال تقرر صدق المقدم و ال صدق التالً. و قد شرح لوكازٌفٌٌتش فً الجزء 

التارٌخً من كتابه نظرٌة القٌاس األرسطً الثوابت و المسلمات التً استخدمها أرسطو 

لجأ إلٌها أرسطو فً  فعال. و هو ٌبرز قواعد االستنتاج و مقررات منطق القضاٌا التً

استنباطاته دون أن ٌنص علٌها صراحة
1
. 

تلمٌذ أرسطو الذي أجرى الكثٌر من التعدٌالت على  )ق م888_378(ثاوفراسطس 

منطق أستاذه فٌما ٌخص كم المحمول كما انتقد مبحث الجهة، و األهم من ذلك توسعه فً 

      القضاٌا االنفصالٌة الشرطٌة و إضافته الصٌاغة التخطٌطٌة لمبحث القٌاس االفتراضً 

د مٌز فٌها بٌن ثالثة أشكال و هاهً أو االسثنائً، و الذي ٌسمٌه باألقٌسة المشابهة و ق

 الصٌاغة التً تركها لنا االسكندر:

 .جفــ  أإذن إذا  جفــ  بو إذا  بفــ  أ إذا  .0

 .البفـ  أ، إذن إذا  الجفـ  بو إذا  جإذا أ فــ  .8

 الج.فـ الأ  إذاو  ب فـ إذا أ .3

الثالث، ٌمكن و باإلضافة إلى هذا الحظ اإلسكندر أنه بالنسبة إلى الشكل األول و الشكل 

استخالص نتٌجة أخرى من المقدمتٌن بعكسهما، كما نقول عكس نقٌض، أي بالنسبة إلى 

"بفـ  ج، و بالنسبة إلى الشكل الثالث: إذا الأفـ ال  جالشكل األول: إذا ال
2
. 

ٌقصد بها الحدود  ثاوفراسطسنتساءل هل كان  ج ،ب ،أمن خالل هذه االمتغٌرات  

حالة الثانٌة نجده قد دفع بالمنطق فً إتجاه جدٌد من حٌث ال ٌدرك.و أم القضاٌا؟ إننا فً ال

على هذا نجده قد اهتم بمنطق القضاٌا المركبة من حٌث ال ٌدري و عمل على إكمال نقص 

 فً منطق أرسطو، لكن ماذا عن مبحث القضاٌا المركبة عند المغارٌٌن و الرواقٌٌن؟

 

 

 

 

 

                                                           
لوكاشٌفٌتش، نظرٌة القٌاس األرسطٌة من وجهة نظر المنطق الصوري الحدٌث، ترجمة الدكتور عبد الحمٌد ٌان   1

 .17_16، ص 1961صبره، الناشر المعارف بالسكندرٌة،مصر، الطبعة األولى 
2
 .88ص 2554، الجزائر روبٌر بالنشً، المنطق و تارٌخه من أرسطو إلى راسل، ترجمة الدكتور محمود ٌعقوبً، دار الكتاب الحدٌث  
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 المغارٌٌن والرواقٌٌن و من بعدهم. المبحث الثانً: القضاٌا المركبة لدى

 

المغارٌونأوال: 


و الرواقٌون 


: 

لقد استخدم الرواقٌون عبارة منطق كداللة على اللغة بنطاقها الواسع، أما ما نسمٌه  

منطقهم كانوا ٌسمونه الجدل و نالحظ أنه من بٌن المؤلفٌن البارزٌن لهذا المنطق المغاري 

حوالً القرن  دٌودور(الرواقً، ٌوجد رواقً واحد فً مقابل مغارٌٌن أو ثالثة: و هما 

إال أنه  )أوبولٌد(  اللذان ٌمكن أن نظٌف إلٌهما )م51ق.م  81 حوالً لونفٌ(و  )ق.م الواحد

من الصعب تحدٌد ما ٌعود إلى كل واحدة من المدرستٌن. لقد اهتم الرواقٌون بالقضاٌا 

المركبة،إلى درجة أنهم لم ٌقبلوا من نظرٌة القٌاس سواها، و كان البد أن ٌفعلوا هذا 

المذهب الذي ٌحاول أن ٌربط بٌن التصورات الفردٌة     متطابقٌن مع مذهبهم االسمً، هذا

و العالم، عمل الرواقٌة عبارة عن جزئٌات مترابطة متفاعلة، فالقضاٌا الصادقة إذا هً 

عبارة عن نسبة بٌن شٌئٌن. و لذلك تكلموا فقط عن القضاٌا المركبة
1
. 

و ما ٌشد االنتباه فً المنطق المغاري الرواقً هو استعمال رموز مغاٌرة لرموز أرسطو    

و إنشاء مصطلحات جدٌدة خاصة بهم. كما تمٌز منطقهم باالهتمام المفرط بالصورة، هذا ما 

 zeller, eduard تسٌلر(،  brantl) برانتل(، )م gallenus 089-806 جالٌنوس(دفع 

 .قادهم كونهم اهتموا بالعبارات بدال من األشٌاء ذاتهاإلى انت ) 0869-0945

و لكن مع بداٌة القرن العشرٌن تمت إعادة تأوٌل و إعادة االعتبار للمنطق الرواقً، ذلك 

 :)لوكازٌٌفٌتش(و الثانٌة مع  ) brochard بروشار(على مرحلتٌن األولى مع 

ما وضعوا منطقا أصٌال، فلم أن الرواقٌٌن لم ٌقلدوا منطق أرسطو و إن )بروشار(اكتشف 

ٌعتمدوا على تصنٌفات األجناس و األنواع و إنما رأو أن ما ٌمٌز كائنا عن اآلخر هً 
                                                           

   ً455ق م، و هو تلمٌذ سقراط ، و قد أسسها حوالً العام  385_455مؤسس المدرسة المغارٌة إقلٌدس المغاري حوال 

هو مكتشف أربع مفارقات و هً: (ق م و ضمت المدرسة العدٌد من األسماء منها: الكسٌنوس اإلٌلً، أبولٌدس الملطً و 

بها قانون عدم التناقض ألرسطو، و مفارقة المخادع أو المتخفً، و مفارقة األصلع، و مفارقة الكذاب و التً عارض 

، و أكٌتٌاس و تراسٌماخوس. و قد جمعت فلسفة إقلٌدس المغاري بٌن الفلسفتٌن اإلٌلٌة و السقراطٌة، كما )مفارقة الكومة

 ًحاول دمج الخٌر عند سقراط فً الواحد عند بارمنٌدس هو غٌر إقلٌدس الرٌاض
   ًو من مناطقة الرواقٌة كلٌنانتس األسوسً و  )264_(322مؤسس المدرسة الرواقٌة زٌنون الكٌتٌومً حوال

كرٌسبوس الصولً و هم ٌمثلون الرواقٌة القدٌمة، نسبة إلى رواق بولٌجنوتس المزدان بمختلف اللوحات، أما الرواقٌة 

و )ق م 115_185(أعالمها دٌوجٌن السلٌوسً و بناٌتوس الوسطى ففً القرنان األول و الثانً قبل المٌالد و من

و الرواقٌة الحدٌثة تمتد من القرن األول المٌالدي و تظل قائمة حتى الوقت الذي أغلقت فٌه  )ق م51_135(بوزٌدونٌس

و آخرهم االمبراطور ماركوس  )138_55(و من أعالمها سنٌكا و أبكتٌوس  مٌالدي 529المدارس الٌونانٌة فً العام  

 .)181_121(أورٌلوس.

.465ص  2555د على سامً النشار،المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، دار المعرفة الجامعٌة، الطبعة األولى، مصر  
1
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الصفات الشخصٌة العٌنٌة. فال ٌكون التعرٌف بالجنس القرٌب و الفصل النوعً و إنما 

 بالصفات الخاصة.

رواقً هو الصورة القدٌمة بأن الجدل ال 1923فقد سلم فً تأوٌل له سنة  )لوكازٌٌفٌتش(أما 

لحساب القضاٌا الحدٌثة. و هذا ٌختلف اختالفا جوهرٌا عن منطق الحدود األرسطً،        

 و بالتالً فالمنطق الرواقً ٌعبر عن تقدم بالنسبة للمنطق األرسطً.

و ذلك من خالل استخدامهم للرموز       نجد عند الرواقٌٌن بذور المنطق الرمزي  

و نظرتهم للمنطق كنسق استنباطً، و قد قدموا بحثا عن القضاٌا المركبة إضافة إلى 

القضاٌا الشرطٌة، و قد اعتنوا بالثوابت المنطقٌة و أسموها الروابط إذ عرف الرواقٌون 

و غٌرها.          )..و...معالٌس.(، )ألن( حٌث أن(، )إما...أو...(و  )إذا...(الروابط التالٌة 

و بالرغم من ذلك لم ٌدرك الرواقٌون "أنهم مجددون و إنما أدركوا فقط أنهم ٌقدمون الصور 

 العامة للقٌاس الشرطً المتصل و المنفصل. و نسجل هنا تلك الصورة االستداللٌة فٌما ٌلً:

 إذا كان األول، كان الثانً؛ لكن األول، إذن الثانً. .1

 ل، كان الثانً؛ لكن لٌس الثانً، إذن لٌس األول.إذا كان األو .2

 لٌس األول و الثانً معا؛ لكن األول، إذن لٌس الثانً. .3

 إما أن ٌكون األول أو الثانً؛ لكن األول، إذن لٌس الثانً. .4

إما أن ٌكون األول أو الثانً؛ لكن لٌس الثانً، إذن األول" .5
1
. 

ركوا القٌاس الشرطً المتصل أن الرواقٌٌن أد 2و 1ٌتضح لنا من خالل الصورة  

. و قد أدركوا القٌاس الشرطً )وضع التالً بوضع المقدم، رفع المقدم برفع التالً(بنوعٌه 

. )رفع التالً بوضع المقدم، رفع المقدم بوضع التالً(بنوعٌه  5و 4المنفصل فً الصورة 

لٌس كالهما (فهً تعبر عن استخدام ثابت منطقً جدٌد نعبر عنه بالكلمات  3أما الصورة 

 .)معا

 إن هذه الصور الخمس الالمبرهنات ٌمكن التعبٌر عنها بطرٌقة رمزٌة على النحو التالً:

 

 

 

 
                                                           

 .48محمود فهمً زٌدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره، ص   1
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1      2   3  4     5 

 كwق   ك wق  )ك . ق(      ق      ك  ق      ك

 ك   ق  ق                 ك   ق

ق   ك  ك        ق   ك
1

 

عددا هائال من النظرٌات  )ق م crispus 881-816 كرٌسبوس(لقد كتب  

 المستنبطة من الصور الخمس السالفة الذكر نذكر أربع منها فٌما ٌلً:

و هً مشتقة  )إذا كان األول، فإنه إذا كان األول كان الثانً. لكن األول. إذن الثانً( .1

 من الصورة إذا كان األول كان الثانً، لكن األول إذن الثانً.

إذا اعتبرنا  )األول و الثانً، كان الثالث، لكن لٌس الثالث، إذن لٌس الثانًإذا كان ( .2

 2قضٌة واحدة. كانت هذه النظرٌة مستنبطة من الصورة  )إذا األول و الثانً(عبارة 

 .3و إذا كانت النظرٌة تحوي ثالث مقدمات فهً مستنبطة من الصورة 

األول. و لٌس الثانً إذن إما إما أن ٌكون األول أو الثانً أو الثالث. لكن لٌس  .3

 نستنتج:

أمكن  )لٌس األول(قضٌة واحدة مع المقدمة  )الثانً أو الثالث(إذا اعتبرنا  . أ

 .5الصوررة  )الثانً و الثالث(استنتاج 

 أمكن استنتاج الثالث الصورة  )لٌس الثانً(مع  )الثانً أو الثالث(إذا أخذنا   . ب

األول إذن ال ال األول إما أن ٌكون األول أو ال ٌكون األول؛ لكن .4
2
. 

مكان  )ال ٌكون األول(، و ذلك بوضع 4ٌمكن استنباط هذه النظرٌة من الصورة 

 . نالحظ هنا أن الرواقٌٌن أدركوا أن سلب السلب إٌجاب.)الثانً(

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .125أرسطو إلى راسل، صروبٌر بالنشً، المنطق و تارٌخه من   1
 .55محمود فهمً زٌدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره ،ص   2
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 منطق القضاٌا المركبة من العصر القدٌم إلى بداٌة العصر الحدٌث:ثانٌا: 

 

لم تشهد مرحلة ما بعد الرواقٌة اكتشافات منطقٌة كبٌرة، و كانت أغلب الكتب  

المنطقٌة ذات طابع تعلٌمً باستثناء بعض الشروحات للنصوص الكالسٌكٌة خاصة 

فنجده  )م 584 -481حوالً  بوٌس(ألرسطو. و من الذٌن اهتموا بالقضاٌا الشرطٌة نجد 

ٌستعمل الكلمتٌن االفتراضٌة و الشرطٌة بنفس المعنى، و ٌعتبرهما مترادفتٌن، و قد مٌز بٌن 

ضربٌن من القضاٌا االفتراضٌة: القضاٌا التً ال ٌرتبط فٌها التالً بالمقدم إال بصورة 

 إذا كانت النار(عارضة، و القضاٌا التً ٌرتبط فٌها به الزم طبٌعً ففً الحالة أولى مثال 

عندما ٌوجد اإلنسان ٌوجد (... و فً الحالة الثانٌة عندما نقول )حارة فالسماء مدورة

. و قد عمد فٌما ٌبدو إلى وضع نظرٌة للقٌاس االفتراضً مع ضروبها األربعة، )الحٌوان

إذا كانت أ لم تكن (،  )إذا كانت أ كانت ب(حسب ما ٌكون أحد طرفٌها موجبا أو سالبا: 

 .)إذا لم تكن أ لم تكن ب(،  )كانت ب إذا لم تكن أ(، )ب

متقنة أكثر مما هً أصلٌة. و هو ٌعد أخر الرومان و أول  )بوٌس(إن كتب  

المدرسٌٌن ننتقل من منطق العصر الوسٌط، و الذي تتمثل أهمٌته فً المعلومات التً ٌقدمها 

لعصر الوسٌط، لنا عن المنطق القدٌم، و فً الدور االنتقالً الذي قام به فً إعداد منطق ا

أكثر مما تتمثل فٌما قدمه هو للمنطق
1
. 

مما تقدم ٌتبٌن لنا من خالل ما سبق أن القضاٌا المركبة قد شغلت تفكٌر المناطقة قبل  

، نجد بروتاغوراسأمثال  السوفطائٌٌنو حتى  زٌنون اإلٌلًو  بارمٌندسابن سٌنا بدءا من 

ة و لكنه بالرغم من ذلك لم ٌخصص قد تحدث عن األقٌسة الشرطٌة المتصل أرسطوأٌضا 

فقد فقد نسب له التوسع فً القضاٌا اإلنفصالٌة و  لثاوفسراطسلها مبحثا خاصا. أما بالنسبة 

فإنها قد اهتمت اهتماما كبٌرا بالقضاٌا المركبة  الرواقٌةالشرطٌة. و فٌما ٌخص المدرسة 

ضعوا متغٌرات ترمز إلى فكان منطقهم منطق قضاٌا بامتٌاز، فطوروا استخدام الرموز و و

قضاٌا. و على هذا ٌمكن القول إنهم فتحوا الطرٌق أمام المحدثٌن إلقامة نظرٌة لحساب 

 القضاٌا.

إذا كان منطق القضاٌا موجودا قبل ابن سٌنا فكٌف عالج ابن سٌنا القضاٌا المركبة؟    

 و هل بحثه فٌه إضافات؟

 هذا ما سنتطرق إلٌه فً الفصول المقبلة 

 
                                                           

1
 .133،134،135،136انظر  روبٌر بالنشً، المنطق و تارٌخه من أرسطو إلى راسل، ص   
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 الفصل الثانً:

 القٌاس االقترانً الشرطً عند ابن سٌنا

 

 المبحث األول: أشكال القٌاس االقترانً الشرطً و قواعد تألٌفه.

I. .تعرٌف القضٌة و أنواعها 

II.  القٌاس االقترانً الشرطً و قواعد تألٌفه.أشكال 

 المبحث الثانً: اللزوم و العكس فً القضاٌا االقترانٌة الشرطٌة.

I. .اللزوم 

II. .العكس 

 المبحث الثالث: جدة األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة.
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 تمهـٌد

تغال بالقضاٌا المركبة قدٌم، و إذا كان ابن سٌنا لقد رأٌنا فً الفصل السابق أن االش 

المطروحة  عرج على القضاٌا المركبة، و لكن من بٌن المشتغلٌن بالمنطق، فال شك بأنه قد

و فً اإلضافات التً قدمها، و ، هنا تتمثل فً كٌفٌة طرح ابن سٌنا لهذا النوع من القضاٌا

نطق قد تقدم و كذلك مبحث القضاٌا المركبة، إذا كان العلم قد تقدم فً عهد ابن سٌنا فإن الم

أال و هً القضاٌا االقترانٌة الشرطٌة: فكٌف الذي أضاف إلٌه الشٌخ الرئٌس نوعا جدٌدا 

؟ و إذا كانت القضٌة االقترانٌة عنده هً أنواع القضٌة ٌعرف ابن سٌنا القضاٌا؟ و ما

ا؟ و ما هً التراكٌب التً الشرطٌة جزء ال ٌتجزأ من القضاٌا الشرطٌة عنده فكٌف عالجه

وضعها لهذه القضاٌا؟ و هل ٌمكن أن تلزم القضاٌا اقترانٌة عن بعضها البعض؟ و هل 

 نستطٌع أن نعكس هذه القضاٌا كما فً القٌاس الحملً؟
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 المبحث األول: أشكال القٌاس االقترانً الشرطً و قواعد تألٌفه.

 

I. .تعرٌف القضٌة و أنواعها 

 

 القضٌة: .تعرٌف0

 avicennaم  0357-981 ابن سٌناٌعرف  


القضٌة على أنها تركٌب خبري" و  

هو الذي ٌقال لقائله: إنه صادق فٌما قاله أو كاذب. و أما ما هو مثل االستفهام، و االلتماس، 

و التمنً، و الترجً، و التعجب    و نحو ذلك، فال ٌقال لقائله: إنه صادق فٌه أو كاذب"
1
 

قضٌة ٌنبغً أن ٌكون باألسلوب الخبري الذي نستطٌع الحكم علٌه بالصدق أو  فما نسمٌه

الكذب، أما الجمل اإلنشائٌة فال ٌمكن أن تكون قضاٌا نظرا لتعذر الحكم علٌها بالصدق أو 

 الكذب.

 أنواعها:  .8 

 أوال: القضٌة الحملٌة.

النسبة، أو هً و التً ٌتم فٌها إٌقاع النسبة بٌن موضوع و محمول، أو رفع هذه   

إلى مثله بأنه هو أو لٌس هو"– أو ماله حكم المفرد  -التً ٌكون فٌها الحكم " بنسبة مفرد
2
 

فهً ثالث أجزاء موضوع، محمول         أما عن األجزاء التً تتكون منها القضٌة الحملٌة

و رابطة كما ٌقول ابن سٌنا:"القضٌة الحملٌة ثالثة أجزاء بحسب المعنى: أحدها معنى 

                                                           
   ابن سٌنا هو أبو علً الحسٌن ابن عبد هللا ابن الحسن ابن علً ابن سٌنا، و هو علم هام من أعالم المنطق و الفلسفة و

م فً قرٌة أفشنة بالقرب من  985الرٌاضٌات و الفلك و الموسٌقى و اللغة، اشتهر بالطب و الفلسفة و اشتغل بهما، ولد فً 

م. و هو أكثر الفالسفة أصالة، و قد أقام مذهبا فلسفٌا  1537ً مدٌنة همذان سنة بوخارى فً أوزباكستان حالٌا و توفً ف

-487حوالً  plato أفالطونفً الوحدانٌة ٌقترب إلى أقصى حد ممكن من تركٌب ٌؤلف بٌن مبادئ اإلسالم و تعالم 

عن العلة و المعلول أن ، و فً مٌدان المنطق كان من جراء تمسك ابن سٌنا تمسكا صارما بفكرة أرسطو و أرسطو 347

اشتبك فً صراع مع علماء الكالم فً ذلك أن جبرٌته المنطقٌة اصطدمت بجبرٌتهم الدٌنٌة، و فً مٌدان علم النفس مزج 

فً فكرته التً كانت محل قبول على نطاق واسع،  و قد ألف  مplotinus 815-871أفلوطٌن ابن سٌنا بٌن أرسطو و 

عددة، طب إلهٌات، طبٌعٌات، منطق، من مؤلفاته المنطقٌة نجد موسوعة الشفاء ٌحوي العدٌد من الكتب فً مجاالت مت

، اإلشارات و التنبٌهات، منطق )المدخل، المقوالت، العبارة، القٌاس، البرهان، الجدل، السفسطة، الخطابة، الشعر(

-0159الغزالً انت كتاب تهافت الفالسفة أما كتاباته الفلسفٌة فقد أثارت عداوة المتكلمٌن له، فلقد ك .المشرقٌٌن، النجاة

تهافت إلى كتابة  Averroesم  0097-0086بابن رشد موجها إلى ابن سٌنا بصفة خاصة. ما دفع أٌضا  م 0000

 فً آن واحد. ابن سٌناو  الغزالًردا على  التهافت
ابن سٌنا، اإلشارات و التنبٌهات، شرح نصٌر الدٌن الطوسً، تحقٌق الدكتور سلٌمان دنٌا، القسم األول، دار المعارف،   1

 .222،223، ص 1983الطبعة الثالثة، مصر 
ن ابن سٌنا، منطق المشرقٌٌن، منشورات مكتبة آٌة هللا العظمى النجفً المرعشً، مطبعة الوالٌة، الطبعة الثانٌة، إٌرا  2

 .65هجري، ص  1455
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و الثالث معنى  )المحمول(و اآلخر معنى الشًء الذي هو  )الموضوع(الشًء الذي هو 

النسبة و العالقة التً إنما تؤلف منها قضٌة"
1 

 ثانٌا: القضٌة الشرطٌة.

تتفق القضٌة الشرطٌة مع الحملٌة فً التركٌب الخبري، و تختلف معها فً كون أن  

القضٌة الحملٌة توجب الموضوع للمحمول أو تنفٌه عنه. فً حٌن أن العالقة بٌن طرفً 

القضٌة الشرطٌة ٌكون على سبٌل المتابعة و اللزوم و االتصال أو على سبٌل المفارقة      

إذا كانت الحملٌة تتكون من موضوع و محمول فالشرطٌة تتكون و العناد و االنفصال. و 

من مقدم و تال. و هً أنواع: القضٌة الشرطٌة المتصلة و القضٌة الشرطٌة المنفصلة، كما 

 توجد القضٌة الشرطٌة البسٌطة و الشرطٌة المركبة.

II.  االقترانً الشرطً و قواعد تألٌفه:أشكال القٌاس 

 

لم ٌنتبه إلٌها أحد قبل ابن سٌنا، فقد رأى المنطقٌون إن القٌاسات االقترانٌة الشرطٌة  

 قبله أن األقٌسة الشرطٌة ال تكون إال استثنائٌة، إضافة إلى األقٌسة الحملٌة. 

حال القٌاس االقترانً الحملً، فهو ال ٌأخذ شكال حاله  إن القٌاس االقترانً الشرطً 

أشكال عدٌدة، عددها المنطقٌون عموما بأربع أشكال. إال أن واضع واحدا بل ٌتخذ صور و 

المنطق جعلها ثالثة أشكال و كذلك من بعده ابن سٌنا، الذي رأى أنه ال ٌمكن أن تكون 

أشكاله إال ثالث التً أقرها، و ٌتحدد شكل القٌاس طبقا لموضع الحد األوسط
2

، و بالعودة 

     تألف من مقدمتٌن شرطٌتٌن أو من مقدمة شرطٌةإلى القٌاس االقترانً الشرطً نجده "ٌ

و أخرى حملٌة سواء أكانت الشرطٌة متصلة أو منفصلة"
3

، و على ذلك ٌكون القٌاس 

االقترانً الشرطً خمسة أصناف، أي بٌن شرطٌتٌن منفصلتٌن أو متصلتٌن أو بٌن منفصلة 

 و متصلة أو بٌن حملٌة و متصلة أو حملٌة و منفصلة.

 

 شرطٌتٌن متصلتٌن:المؤلف من  .0

 

و هو ما ٌتركب من قضٌتٌن شرطٌتٌن متصلتٌن، و هو ثالثة أشكال، " و نقول: إن   

المتصالت قد تتألف منها أشكال ثالثة كأشكال الحملٌات"
4

، و فتشترك المقدمة الكبرى      

 و الصغرى فً المقدم و التالً أو فً التالً أو فً المقدم.

                                                           
1
 .65المصدر نفسه، ص   

 .285، ص 1994علً عبد المعطً محمد، المنطق الصوري أسسه و مباحثه، دار المعرفة الجامعٌة الطبعة الثانٌة   2
 .172محمود ٌعقوبً، دروس المنطق الصوري، ص  3

 .435ابن سٌنا، اإلشارات و التنبٌهات، ص   4
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 الشكل األول:

طٌة فً هذا الشكل تكون بٌن تالً المقدمة الصغرى و مقدم المقدمة القضٌة الوس  

الكبرى


، و لكً ٌكون هذا الشكل منتج وجب "أن تكون صغراه موجبة، أو فً حكم 

الموجبة إن كانت ممكنة، أو كانت وجودٌة تصدق إٌجابا، كما تصدق فٌدخل أصغره فً 

لعمومه جمٌع ما ٌدخل فً  األوسط و تكون كبراه كلٌة، لٌتأدى حكمها إلى األصغر

األوسط"
1

و من ثمة تكون قاعدتا الشكل األول، أوال: أن تكون كبراه كلٌة، ثانٌا: أن تكون   

 صغراه موجبة، أما ضروب إنتاجه أربعة و هً:

BARBARAالضرب األول: 
. 

A   ،كان الشكل مضلعاكلما كان الشكل مربعا . 

A هندسٌا.، كان الشكل و كلما كان الشكل مضلعا 

A  .إذن كلما كان الشكل مربعا، كان الشكل هندسٌا 

 .CELARENTالضرب الثانً: 

A  ،كان الشكل مضلعا.كلما كان الشكل مربعا 

E كان الشكل دائرة.لٌس البتة إذا كان الشكل مضلعا ، 

E .إذن لٌس البتة إذا كان الشكل مربعا، كان الشكل دائرة 

 .DARIIالضرب الثالث: 

I كان اإلنسان فٌلسوفاذا كان اإلنسان طبٌبا قد ٌكون إ. 

A كان اإلنسان مفكرا.كان اإلنسان فٌلسوفا و كلما ، 

I .إذن قد ٌكون إذا كان اإلنسان طبٌبا، كان اإلنسان مفكرا 

 .FERIOالضرب الرابع: 

I كان الحٌوان مجتراد ٌكون إذا كان الحٌوان ثدٌٌا، ق. 

E كان الحٌوان الحما.، لٌس البتة إذا كان الحٌوان مجترا 

O إذن قد ال ٌكون إذا كان الحٌوان ثدٌٌا كان الحٌوان الحما. 

 

  الشكل الثانً:  

القضٌة الوسٌطٌة فً هذا الشكل تأتً تالٌا فً المقدمتٌن، و شروط إنتاجه " هو أنه  

 ال قٌاس فٌه من مطلقتٌن بإطالق العام، و ال عن ممكنتٌن و ال عن خلط منهما: و ال شك أنه

                                                           
  ٌختلف ترتبه عن ترتٌب أرسطوالقٌاس عند ابن سٌنا ٌبدأ فٌه بالمقدمة الصغرى فالكبرى، ثم النتٌجة .. 
 .387،388المصدر نفسه، ص   1
  ترمزA  ،إلى الكلٌة الموجبةE  ،إلى الكلٌة السالبةI  ،الجزئٌة الموجبةO .الجزئٌة السالبة 
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ال قٌاس فٌه عن مطلقتٌن، موجبتٌن أو سالبتٌن، و ال عن ممكنتٌن كٌف كانتا"
1
و تكون  

قاعدتا هذا الشكل. أوال: أن تكون إحدى المقدمتٌن سالبة، ثانٌا: أن تكون الكبرى كلٌة، أما 

 ضروب إنتاجه فهً أربعة و هً:

 CAMESTRES الضرب األول:

E  المادة متمددةكانت لٌس البتة إذا كانت المادة خشبا. 

A  ،كانت المادة متمددة.و كلما كانت المادة معدنا 

E .إذن لٌس البتة إذا كانت المادة معدنا كانت المادة خشبا 

 .CESAREالضرب الثانً: 

A  ،كانت المادة متمددة.كلما كانت المادة نحاسا 

E  ،كانت المادة متمددة.و لٌس البتة إذا كانت المادة حجرا 

E تة إذا كانت المادة حجرا، كانت المادة نحاسا.إذن لٌس الب 

 .FESTINOالضرب الثالث: 

I كان الطالب غائبالٌس البتة إذا كان الطالب حاضرا ،. 

E ،كان الطالب غائبا. قد ٌكون إذا كان الطالب مجتهدا 

O .إذن قد ال ٌكون إذا كان الطالب مجتهدا كان الطالب حاضرا 

 .BAROCOالضرب الرابع: 

O كان اإلنسان مؤمناقد ال ٌكون إذا كان اإلنسان مسلما ، . 

A  ،كان اإلنسان مؤمنا.و كلما كان اإلنسان محسنا 

O .إذن قد ال ٌكون إذا كان اإلنسان محسنا، كان اإلنسان مسلما 

 الشكل الثالث:

القضٌة الوسطٌة فً الشكل الثالث تأتً مقدما فً المقدمتٌن، و شروط إنتاجه " أن   

تكون الصغرى موجبة، أو على حكمها كما علمت، و فٌهما كلى أٌهما كان"
2

، أما قاعدتا 

هذا الشكل فهً، أوال: أن تكون الصغرى موجبة، ثانٌا:أن تكون النتٌجة جزئٌة، و ضروب 

 إنتاجه ستة و هً:

 .DARAPTIاألول: الضرب 

A  كان المواطن من المغرب العربً.كان المواطن جزائرٌاو كلما ، 

A  كان المواطن إفرٌقٌا.كان المواطن جزائرٌاكلما ، 

I .إذن قد ٌكون إذا كان المواطن من المغرب العربً، كان المواطن إفرٌقٌا 

                                                           
 .453،454ابن سٌنا، اإلشارات و التنبٌهات، ص  1
2
 .424، 423المصدر السابق، ص   
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 .FELAPTONالضرب الثانً: 

A  ولودا.، كان الحٌوان كان الحٌوان فٌالكلما 

E  كان الحٌوان بٌوضا. إذا كان الحٌوان فٌالو لٌس البتة 

O .إذن قد ال ٌكون إذا كان الحٌوان ولودا كان الحٌوان بٌوضا 

 .DATISIالضرب الثالث: 

I  كان الضغط مرتفعا.كان الجو بارداقد ٌكون إذا ، 

A  كانت الحرارة منخفضة.كان الجو بارداو كلما ، 

I الضغط مرتفعا، كانت الحرارة منخفضة. إذن قد ٌكون إذا كان 

 .DISAMISالضرب الرابع: 

A  كانت المادة معدنا. كانت المادة حدٌداكلما 

I  كانت المادة متمددة. إذا كانت المادة حدٌداو قد ٌكون 

I .إذن قد ال ٌكون إذا كانت المادة معدنا، كانت المادة متمددة 

 .FERISONالضرب الخامس: 

I  كان العدد خمسة.كان العدد فرداإذا قد ٌكون ، 

E  كان العدد زوجا.إذا كان العدد فردالٌس البتة ، 

O  كان العدد زوجا.إذا كان العدد خمسةقد ال ٌكون ، 

 .BOCARDOالضرب السادس: 

A كان الشكل هندسٌا.ان الشكل مضلعاكلما ك ، 

O  كان الشكل مستطٌال.كان الشكل مضلعاو قد ال ٌكون إذا ، 

O د ال ٌكون إذا كان الشكل هندسٌا، كان الشكل مستطٌال.إذن ق 
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أشكال القٌاس االقترانً 
 المؤلف من متصلتٌن

 الشكل الثالث

 القضٌة مقدم فً المقدمتٌن

 ستة ضروب منتجة

darapti 

felapton 

datisi 

disamis 

ferison 

bocardo 

لشكل الثانًا  

 القضٌة تالً فً المقدمتٌن

 أربعة ضروب منتجة

camestres 

cesare 

festino 

baroco 

 

 الشكل األول

 القضٌة تاٌة الكبرى مقدمة الصغرى

 أربع ضروب منتجة

barbara 

celarent 

darii 

ferio 
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 :منفصلتٌنالمؤلف من  .8

 

المنفصلة منها ما هو حقٌقً أي ٌوجد بٌن طرفٌها عالقة انفصال حقٌقً، إن القضاٌا  

و هً التً تمنع الجمع و الخلو معا،  و منها ما هو غٌر حقٌقً و  التً ٌمنع فٌها الجمع أو 

ٌرى ابن سٌنا أن المنفصالت الحقٌقٌة ال ٌمكن أن ٌتألف منها قٌاس اقترانً الخلو، و 

شرطً، "إن المنفصالت الحقٌقٌة ال ٌتألف من مقدمتٌن منها قٌاس البتة"
1
كما أنه ال ٌمكن  

، و إما أن ٌكون )أ ب(أن ٌكون من موجبتٌن و فٌهما جزئٌة، "فإذا كان قولنا: إما أن ٌكون 

صدقا، إذا لم ٌكن قسم ثالث، فإن كرر الحد األوسط فقٌل: إما أن ٌكون ، و دائما ٌتم )ج د(

، فالقضٌتان قضٌة واحدة و )أ ب(هو  )هـ ز(، و إن كان )هـ ز(، و إما أن ٌكون  )ج د(

، أي إما أن ٌكون      )هـ ز(، و إما أن ٌكون )أ ب(النتٌجة باطلة، ألنه ٌنتج: إما أن ٌكون 

2")أ ب(و إما أن ٌكون  )أ ب(
 . 

لما استحال إقامة أقٌسة اقترانٌة من منفصالت حقٌقٌة وحدها، قرن ابن سٌنا  

منفصالت حقٌقٌة مع منفصالت غٌر حقٌقٌة،" فلنبدأ باالقترانات التً تستعمل فٌها المقدمات 

المنفصلة الحقٌقٌة الموجبة، التً لو انفردت لم ٌأتلف منها قٌاس فٌخلطها بالمنفصالت 

 ٌقٌة، و بسوالبها" مثال ذلك:الموجبة الغٌر حق

 .ٌكون االثنان زوجاإما أن ٌكون االثنان فردا، و إما أن 

 و إما أن ال ٌكون فردا. ٌكون زوجا،و لٌس البتة إما أن 

 إذن إما أن ٌكون االثنان فردا، و إما أن ال ٌكون فردا.

 و ٌمكن أن تأتً النتٌجة سالبة:

فردا و إما أن ال ٌكون فردا. إذن دائما لٌس إما أن ٌكون االثنان عددا
3

 

 

و أشار ابن سٌنا إلى أنه لو جعلنا المنفصلة غٌر الحقٌقٌة مانعة الخلو، سالبة لم ٌنتج " فإذا 

جعلنا ذات السلب سالبة لم ٌنتج"
4
. 

ٌتحدث ابن سٌنا أٌضا عن الشرطٌات االقترانٌة المكونة من منفصلتٌن غٌر  

 تجب لها نتٌجة على وجه االنفصال الموجب حقٌقٌتٌن، فإن اشتركتا فً جزء موجب ال

     البتة، أما إذا اشتركتا فً جزء سالب و كانتا موجبتٌن "أنتجتا. مثاله: إما أن ٌكون هـ ز،

                                                           
 .319ابن سٌنا، الشفاء، القٌاس، ص   1

 .319، ص المصدر نفسه   2
 .323المصدر نفسه، ص   3
 .323المصدر نفسه، ص  4
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و إما أن ال ٌكون ج د ، و إما أن ٌكون أ ب ، فٌنتج...لٌس دائما إما أن ٌكون هـ ز، و إما  

أن ٌكون أ ب"
1

 

نفصالٌة أن تتألف فً جزء غٌر تام ، أي ال تشترك فً ٌمكن للقضاٌا االقترانٌة اال 

المقدم أو التالً كما هو " و أما االقترانات من المنفصالت فال ٌمكن أن تكون فً جزء تام، 

بل تكون فً جزء غٌر تام و هو جزء تالً أو مقدم"
2
و شرطه إٌجاب المقدمتٌن و كلٌة  

 إحداهما و منع الخلو منهما.

 

 

 
 

  

 

 

 

 
                                                           

 .324المصدر نفسه، ص   1
 .47، ص 1938الده، الطبعة الثانً بابً الحلبً و أوة، مكتبة مصطفى ابن سٌنا، النجاة، فً الحكمة المنطقٌ  2

 المؤلف من منفصلتٌن

مؤلف من منفصالت غٌر 
 حقٌقٌة

اإلشتراك 
 فً جزء 

 غٌر تام

اإلشتراك 
فً جزء 
 سالب ٌنتج

اإلشتراك 
فً جزء 
موجب ال 

 ٌنتج

المؤلف من منفصلة 
حقٌقٌة و أخرى غٌر 

 حقٌقٌة

االإختالط 
مع 

منفصلة 
غٌر 

حقٌقٌة 
سالبة ال 

 ٌنتج

االختالط 
مع 

منفصلة 
غٌر 

حقٌقٌة 
موجبة ال 

 ٌنتج

مؤلف من 
منفصالت 

 حقٌقٌة

ال ٌتألف 
 منه قٌاس
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 المؤلف من متصلة و منفصلة: .3

 

       حداهما كبرى و األخرى صغرىلتألٌف ٌكون من مقدمتٌن شرطٌتٌن إإن هذا ا 

، أما االشتراك فقد و ٌمكن أن تكون المتصلة مقدمة كبرى و ٌمكن أن تكون مقدمة صغرى

إما ٌكون فً المقدم و قد ٌكون فً التالً، و تكون المنفصالت التً تتركب مع المتصالت 

 :حقٌقٌة و إما غٌر حقٌقٌة،  و من ثمة ٌمكن أن تنتج األصناف التالٌة

 

 :كبرى مع متصلة صغرى فصلةمنأوال:

 

 :الشركة فً تالً المتصل . أ

 

 الشركة مع مقدمة منفصلة حقٌقٌة: )0أ/

 :من كلٌتٌن تنتج كما فً المثال 

 ــ مقدمة صغرى. ج دفـ   هـ زكلما كان 

 ــ مقدمة كبرى. أ بو إما أن ٌكون ، ج دو دائما إما أن ٌكون  

 .أ ب، فال ٌكون هـ زٌنتج: أنه كلما كان 

 جزئٌة ال تنتج. )الكبرى(أما إذا كانت الصغرى جزئٌة، تنتج جزئٌة. و أن كانت المنفصلة 

  :من متصلة سالبة تنتج مثل 

 فجـ د.،  هـ زلٌس البتة إذا كان  

 .أب، و إما أن ٌكون ج دو دائما إما أن ٌكون  

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زٌنتج: لٌس البتة إما أن ٌكون  

  إذا كانت المتصلة  جزئٌة ٌنتج، ٌنتج أٌضا إذا كانت المنفصلة جزئٌة.

  .من منفصلة وحدها سالبة، ال ٌنتج، و من سالبتٌن و جزئٌتٌن ال ٌنتج 

 

 الشركة مع مقدمة منفصلة غٌر حقٌقٌة: 8أ/

 

 :الشركة فً الجزء الموجب )8/0أ/

 .الضروب من موجبتٌن كلٌتٌن، ال ٌنتج 

 .الضروب من متصلة جزئٌة، و من منفصلة جزئٌة، ال تنتج 

 :ضروب المتصلة السالبة 
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 إن كانت من كلٌتٌن تنتج مثل:

 على أي نحو كان. فجـ د، هـ زلٌس البتة إذا كان 

 .أ ب، و إما أن ال ٌكون ج دو دائما إما أن ٌكون 

 .أ بفـ  هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا كان 

 فإن كان من المنفصلة جزئٌة أنتج مثل المنفصلة الحقٌقٌة.

  ضروب ذلك و المنفصلة سالبة، ال ٌلزم له نتٌجة، و ٌكون عقم اإلنتاج أوضح إن

 كانت جزئٌات.

 

 الشركة فً الجزء السالب: )8/8أ/

 .ضروب ذلك من موجبتٌن ال ٌنتج 

 .ضروب ذلك و المنفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 

 :ب.الشركة فً مقدم المتصل

 

 قد تكون الشركة مع مقدمة منفصلة حقٌقٌة:)8ب/

 :من كلٌتٌن، ٌنتج مثال ذلك 

 .فجـ د، هـ زكلما كان 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زو دائما إما أن ٌكون 

 .أ ب، فلٌس ج دٌنتج: قد ٌكون إذا كان 

 .أ ب، و إما أن ٌكون جـ دو قد ٌنتج: فإنه لٌس دائما إما أن ال ٌكون 

 :من متصلة سالبة، ٌنتج مثال ذلك 

 .فجـ د، هـ زإذا كان 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زو دائما إما أن ٌكون 

أ بفلٌس  ج دٌنتج: لٌس البتة إذا كان 
 1

. 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 

 قد تكون الشركة مع مقدمة منفصلة غٌر حقٌقٌة:)8ب/

 الشركة فً الجزء الموجب: )8/0ب/

 :من موجبتٌن، ٌنتج مثال ذلك 

 .د ـفج، هـ زكلما كان    

                                                           
 .315ابن سٌنا، الشفاء القٌاس، ص   1
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 .أ ب، و إما أن ال ٌكون هـ زو دائما إما أن ٌكون    

 .أ ب، ف ج دٌنتج: من وجه ما قد ٌكون إذا كان 

.أ ب، و إما أن ٌكون ج دٌنتج أٌضا: لٌس دائما إما أن ٌكون 
1

 

  ذلك:من متصلة سالبة، ٌنتج مثال 

 .ج د، ف هـ زلٌس البتة إذا كان   

 .أ ب، و إما أن ال ٌكون هـ زو دائما إما أن ٌكون 

 . أ ب، ف ج دٌنتج: إذن فلٌس البتة إذا كان 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 الشركة فً الجزء السالب: )8/8ب/

 :من موجبتٌن، ٌنتج و مثال ذلك 

 .ج د، كان هـ زكلما لم ٌكن 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زو دائما إما أن ال ٌكون 

 .أب، فلٌس ج دٌنتج: قد ٌكون إذا كان 

 و ٌنتج أٌضا إذا كانت إحداهما جزئٌة.

 :من متصلة سالبة 

 .فج هـ، هـ زلٌس البتة إذا لم ٌكن 

 أب.، و إما أن ٌكون هـ زو دائما إما أن ٌكون 

 أ ب، كان ج دٌنتج: لٌس البتة إذا لم ٌكن 
2
. 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 

 : صغرى ثانٌا: متصلة كبرى مع منفصلة

 

 :أ.الشركة فً مقدم المتصلة

 المنفصلة حقٌقٌة: )0أ/

 ٌنتج، مثال ذلك: من موجبتٌن 

 .ج د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 

 .أ بفـ  جـ دو كلما كان 

 .أب، كان  هـ زٌنتج: كلما لم ٌكن 

  ال ٌنتج.من منفصلة سالبة 

 :من متصلة سالبة، تنتج مثال ذلك 
                                                           

 .311المصدر السابق، ص   1
 .312المصدر نفسه، ص   2
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 .ج د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 

 .أب، فـ ج دو لٌس البتة إذا كان 

 .جـ دكان  هـ زتنعكس المنفصلة إلى االتصال: كلما لم ٌكن 

 فتنتج: لٌس البتة إذا كان هـ ز، ف أ ب.

 

 المنفصلة غٌر حقٌقٌة: )8أ/

 

 االشتراك فً الجزء الموجب: )8/0أ/

 تنتج مثال ذلك:من موجبتٌن ، 

 .ج د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ال ٌكون 

 .أ ب، فـ ج دو كلما كان 

 .أ ب، كان هـ زٌنتج: كلما كان 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زٌنتج أٌضا: لٌس البتة إما أن ٌكون 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

  ،ٌنتج مثال ذلك:من متصلة سالبة 

 .ج د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ال ٌكون 

 .أ ب، فـ ج دو لٌس البتة إذا كان 

أ بفـ  هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا كان  
 1

. 

 إن كانت المتصلة جزئٌة ال ٌنتج.

 

 االشتراك فً الجزء السالب: )8/8أ/

 ٌنتج مثال ذلك:من موجبتٌن ، 

 .جـ د، و إما أن ال ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 

 .أ ب، ف جـ دو كلما لم ٌكن 

 .أ بف  هـ زٌنتج: كلما لم ٌكن 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زأو ٌنتج: لٌس البتة إما أن ال ٌكون 

 

 .من منفصلة سالبة، الٌتنج 

 :من متصلة سالبة، ٌنتج مثال ذلك 

 .جـ د، و إما أن ال ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 
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 .أ ب، فهو جـ دو لٌس البتة إذا لم ٌكن 

 .ب أ، فـ هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا لم ٌكن 

 . أ ب، و إما أن ٌكون هـ زأو ٌنتج: لٌس إما أن ال ٌكون 

  من متصلة جزئٌة، ال ٌنتج
1
. 

 :الشركة فً تالً المتصل . ب

 

 المنفصلة حقٌقٌة: )0ب/

 :من موجبتٌن ٌنتج، مثال ذلك 

 .جـ د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 

 جـ د.، فـ أ بو كلما كان 

 .أ ب، فـ هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا كان 

 .جـ د، أو ٌكون هـ زأو ٌنتج: لٌس إما أن ال ٌكون 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 :من متصلة سالبة ٌنتج، مثال ذلك 

 .جـ د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ٌكون 

 .جـ د، فـ بأ و لٌس البتة إذا كان 

 .أ ب، فـ هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا لم ٌكن 

 .أ ب، و إما أن ٌكون هـ زأو ٌنتج: لٌس البتة إما أن ٌكون 

 

 المنفصلة غٌر حقٌقٌة: )8ب/

 

 االشتراك فً الجزء الموجب: )8/0ب/

  موجبتٌن ٌنتج، مثال ذلك: من 

 .جـ د، و إما أن ٌكون هـ زإما أن ال ٌكون دائما     

 .جـ د، فـ أبو كلما كان 

 .جـ د، فـ هـ زٌنتج: لٌس البتة إن كان 

 .من منفصلة سالبة، ال ٌنتج 

 :من متصلة سالبة ٌنتج، مثال ذلك 

                                                           
 .316المصدر نفسه، ص   1



                     الشرطي عنذ ابن سينافصل الثاني                           القياس القتراني ال

                                                                                                             
 

29 
 

 .جـ د، و إما أن ٌكون هـ زدائما إما أن ال ٌكون 

 .ج د،، فـ أ بو لٌس البتة إذا كان 

 .أ ب، فـ هـ زٌنتج: لٌس البتة إذا كان 

 

 فً الجزء السالب:االشتراك  ) 8/8ب/

ما تكون الشركة فٌه فً الجزء السالب، و تعرف حال ما ٌكون من سالبتٌن فً  "  

جمٌع هذه األبواب
1

" 
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 المؤلف متصلة و حملٌة: .4

 

، ٌكون على صنفان فإما أن متصلة إن التألٌف من مقدمة حملٌة  و مقدمة شرطٌة  

، و ٌمكن أن مكان المقدمة الكبرىتكون الحملٌة مكان المقدمة الصغرى و إما أن تكون 

 تكون هذه التشكالت على منهاج األشكال الثالثة: 

 

 

المؤلف من 
متصلة و 
 منفصلة

المتصلة 
مقدمة كبرى 
و المنفصلة 

مقدمة 
 صغرى

اإلشتراك فً 
 تالً المتصلة

منفصلة غٌر 
 حقٌقٌة

اإلشتراك فً 
 الجزء السالب

اإلشتراك فً 
الجزء 
منفصلة  الموجب

 حقٌقٌة

اإلشتراك فً 
 مقدم المتصلة 

اإلشتراك مع 
منفصلة غٌر 

 حقٌقٌة

اإلشتراك فً 
 الجزء السالب

اإلشتراك فً 
الجزء 
 الموجب

اإلشتراك مع 
منفصلة 
 حقٌقٌة

المنفصلة 
مقدمة كبرى 
و المتصلة 

مقدمة 
 صغرى

اإلشتراك فً 
 مقدم المتصلة

اإلشتراك مع منفصلة 
 غٌر حقٌقٌة

اإلشتراك فً 
 الجزء السالب

اإلشتراك فً 
الجزء 
 الموجب

اإلشتراك فً تالً 
 المتصلة

اإلشتراك مع 
منفصلة غٌر 

 حقٌقٌة

اإلشتراك فً 
 الجزء السالب

اإلشتراك 
فً الجزء 
اإلشتراك مع  الموجب

منفصلة 
 حقٌقٌة



                     الشرطي عنذ ابن سينافصل الثاني                           القياس القتراني ال

                                                                                                             
 

31 
 

 أوال: الحملٌة مكان المقدمة الصغرى: 

 

وفق األشكال  تتألف الحملٌة مع الشرطٌة المتصلة و تكون الحملٌة مكان الصغرى 

 الثالثة:

 

  الشكل األول: ) أ

و أن ال ٌكون محاال. و خاصٌته أنه إن  ، "صحة المقدمشروط اإلنتاج فً هذا الشكل 

كانت الحملٌة كلٌة موجبة، و المقدم كلً، فالنتٌجة جزئٌة كلٌة المقدم. و إن كان المقدم 

جزئٌا، فالنتٌجة كلٌة. و إن كانت الحملٌة جزئٌة، فٌجب أن ٌكون المقدم جزئٌا حتى ٌنتج 

جزئٌا، و تكون النتٌجة موجب  نتٌجة كلٌة المقدم، و إن كانت سالبة فٌجب أن ٌكون المقدم

المقدم كلٌا حتى ٌصح، و إذا كان الشرطً و مقدمه جزئٌٌن، لم ٌنتج"
1

. و قد برهن ابن 

 سٌنا ستة عشر ضربا فً هذا الشكل.

 

 الشكل الثانً: )ب

"ال تنتج من مقدم موجب كلً و تنتج من مقدم موجب  شروط اإلنتاج فً هذا الشكل 

ا، فٌجب أن ٌكون الحملً موافقا له فً الكٌف، و إن كان كلٌا، جزئً. فإذا كان المقدم جزئٌ

فٌجب أن ٌخالفه فً الكٌف، و أن ٌكون المقدم صحٌح الوجود، و إذا كان المقدم كلٌا 

فالنتٌجة جزئٌة، و إن كان جزئٌا فالنتٌجة كلٌة. لكنه إن كان الحملً كلٌا كانت النتٌجة كلٌة، 

كان جزئٌا لم ٌكن المقدم فً النتٌجة إال كلٌا، و لكن ٌجب كلٌة المقدم و جزئٌتها معا، و إن 

أن ال تكون المتصلة كلٌة المقدم سالبته"
2
و قد برهن ابن سٌنا على خمسة عشر ضربا فً  

 هذا الشكل.

 من الضروب نجد الضرب األول:

 .ج بكل 

 .ز هـ، فـ أ بو كلما كان ال شًء من 

 .هـ زـ ، ف أ ـجٌنتج: قد ٌكون إذا كان ال شًء من 

 

 الشكل الثالث: )ج

فً هذا الشكل" ال تنتج و الحملٌة سالبة، و تكون النتٌجة كلٌة المقدم  شروط اإلنتاج 

دائما"
3
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و ٌحوي هذا الشكل ضروبا أكثر من األشكال األخرى، و قد عدد ابن سٌنا على  

 عشرٌن ضربا منها، و ذكر أن هناك أربعة ضروب أخرى.

 األول:من الضروب نجد الضرب 

 ج ب.كل 

 .هـ ز، فـ أ بو كلما كان كل 

 .هـ ز، فـ أ بٌنتج: كلما كان ال شًء من 

 

 ثانٌا: الحملٌة مكان المقدمة الكبرى:

 

حملٌة مكان الكبرى وفق األشكال تتألف الحملٌة مع الشرطٌة المتصلة و تكون ال  

 الثالثة:

 

 الشكل األول: ) أ

"ال تنتج إال أن ٌكون المقدم سالبا، و الحملٌة كلٌة" شروط اإلنتاج فً هذا الشكل  
1
و  

 قد عدد ابن سٌنا ثمانٌة ضروب منها و ذكر أن هناك ثمانٌة ضروب أخرى.

 من الضروب التً عددها نجد الضرب األول:

 .هـ ز، فـ جـ أكلما كان ال شًء من 

 .ب أو كل 

 .هـ ز، فـ ج أٌنتج: كلما كان ال شًء من 

 

 نً:الشكل الثا ) ب

اإلنتاج فً هذا الشكل "ال تنتج إال أن تكون الحملٌة كلٌة،        و ٌكون  شروط  

المقدم مشاكال لها فً الكٌفٌة"
2
و قد عدد ابن سٌنا أربعة ضروب منها، و ذكر أن هناك  

 اثنً عشر ضربا آخر فً هذا الشكل.

 من الضروب التً عددها نجد الضرب األول:

 .هـ ز، ف ج بكلما كان 

 .أ بل و ك

 .هـ ز، فـ ج أٌنتج: كلما كان كل 
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 الشكل الثالث:  ) ج

 عدد ابن سٌنا أربعة ضروب فً هذا الشكل و ذكر أن هناك اثنً عشر ضربا آخر. 

 من الضروب التً عددها نجد الضرب األول:

 .هـ ز، فـ ج بكلما كان ال شًء من 

 .ج أو كل 

 .هـ ز، فـ ب أٌنتج: كلما كان ال شًء من 

 

 
 

 

 

المؤلف من متصلة و 
 حملٌة

 حملٌة مكان الكبرى

 الشكل الثالث

ضرب مبرهن 16  

 16الشكل الثانً 
 ضرب مبرهن

 الشكل األول

ضرب مبرهن 16  

 حملٌة مكان الصغرى

 الشكل الثالث

ضرب مبرهن 24  

 الشكل الثانً

ضرب  15
 مبرهن

 الشكل األول

ضرب منتج  16
و مبرهن           
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 المؤلف من حملٌة و شرطٌة منفصلة:  )5

 

القضٌة الشرطٌة المنفصلة، قد تكون الحملٌة فٌه إن التألٌف بٌن القضٌة الحملٌة و  

 مقدمة كبرى، و قد تكون مقدمة صغرى و على هذا فهو نوعان:

 

 :الحملٌة مكان الكبرى أوال:

هذا النوع من التألٌف تكون الحملٌات فٌه كثٌرة مثل االستقراء، غٌر أن االستقراء   

ال ٌكون الحمل فٌه حقٌقٌا، و ٌسمٌه ابن سٌنا القٌاس المقسم، ٌقول ابن سٌنا فً النجاة "و قد 

ٌقع بٌن منفصل و صغرى و حملٌات كبرى، و تكون الحملٌات بعدد أجزاء االنفصال       

اشتراك لكل حملً مع أجزاء االنفصال فً جزء و تكون جمٌع أجزاء و ٌكون هناك 

المنفصل مشتركة فً حد هو الموضوع"
1
و تكون إما على نمط الشكل األول أو الثانً أو  

 الثالث:

 

 :الشكل األول) أ

و من شروط إنتاج هذا الشكل " أن تكون أجزاء المنفصلة مشتركة فً الموضوع،   

وعها، و ٌكون كل حملً مشاركا لآلخر فً جزء هو محمول و ٌرد االنفصال على موض

ذلك الحملً، مباٌنا فً جزء هو موضوع ذلك الحملً، و ٌجب أن تكون المنفصلة موجبة، 

موجبة األجزاء، و الحملٌات كلٌة متشابهة الكٌف،و نتٌجتها حملٌة"
2

 

ٌة ال ٌفٌد فً و قد عدد ابن سٌنا أربعة ضروب منتجة، و أشار إلى أن جعل المنفصلة جزئ

 إنتاج الحملٌة.

 مثال الضرب األول:

 .ز، أو هـ، أو جـ، إما بكل 

 .أ، ز، و هـ، و جـو كل 

 .ب أٌنتج: فكل 

 باللغة الطبٌعٌة:

 إما لٌبً و إما تونسً و إما جزائري و إما مغربً و إما مورٌتانً. مغاربًكل 

 و تونسً و جزائري و مغربً، إفرٌقً. مغاربًو كل لٌبً و 

ن فكل مغاربً إفرٌقً.إذ
3
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  الشكل الثانً:) ب

شروط اإلنتاج فٌه "أن تكون المنفصلة أٌضا موجبة" 
1
و قد عدد ابن سٌنا ثالثة  

 ضروب منتجة، و أشار إلى أن جعل المنفصلة جزئٌة، لم تفد فً إنتاج الحملٌة.

 مثال الضرب األول:

 .ز، أو هـ، أو جـإما أن ٌكون  بكل 

 .ز، أو هـ، أو جـ، أو ال شًء من 

 .ب أٌنتج: ال شًء من 

 

  الشكل الثالث: ) ج 

شرط اإلنتاج فٌه "أن تكون المنفصلة كلٌة، و أن تكون الشركة فً الكلً ، أعنً أن  

ٌكون من أجزاء المنفصل أو أجزاء الحملٌات كلً، ثم ٌكون جزئً، إن كان فً اآلخر 

 مثاله: مشاركا إٌاه" و قد برهن ابن سٌنا على الضرب األول

 .ب د، و إما أن ٌكون جـ بدائما إما أن ٌكون 

 .هـ،د، و جـو كل 

 .ب هـٌنتج: أن بعض 

 

 صغرى و المنفصلة مكان الكبرى: الحملٌة مكان الثانٌا: 

 

، جائز أٌضا إذا كانت الحملٌة إن التألٌف بٌن حملٌة صغرى و منفصلة كبرى 

الشرطٌة كلٌة و على قٌاس الشكل األول "موجبة و محمولها هو االنفصال كله، و تكون 

 كقولك:

 كل كثٌر معدود.

و كل معدود إما زوج و إما فرد"  
2
. 

 ذكر ابن سٌنا فً الشفاء تراتٌب الشكل األول منها:

 .جـ بكل 

 .ز، و إما هـإما  بو دائما كل 

 .زو إما  هـ، إما جـٌنتج: كل 

 لث ٌنتج بعكس الحملٌة.أما عن ترتٌب الشكل الثانً فال ٌنتج، و الشكل الثا
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المؤلف من حملٌة 
 و شرطٌة منفصلة

حملٌة مكان 
 الصغرى

لشكل الثالثا  

 ٌنتج بعكس الحملٌة

 الشكل الثانً

 ال ٌنتج

 الشكل األول

 ٌنتج

حملٌة مكان 
 الكبرى

 الشكل الثالث

 ٌنتج

 الشكل الثانً

 ٌنتج

 الشكل األول 

 ٌنتج
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 تالزم القضاٌا الشرطٌة و عكسها. المبحث الثانً:

I. :التالزم 

 

 القضاٌا الشرطٌة المتصلة:تالزم  .0

 

، )موجب، سالب(و من حٌث الكٌف  )كلً، جزئً(إن القضاٌا تختلف من حٌث الكم  

سالبة، و لكن التراكٌب و تنتج قضٌاٌا كلٌة موجبة و كلٌة سالبة، جزئٌة موجبة و جزئٌة 

التً ٌمكن أن تكون فً القضاٌا الشرطٌة تكون أكثر تعقٌدا من الحملٌات فسور القضٌة 

الشرطٌة ٌتركب من سور القضٌة ككل ثم سور المقدم و سور التالً و تكون على النحو 

 التالً:

 الموجبة الكلٌة: . أ

  جـ د، فكل أ بمن موجبتٌن كلٌتٌن: كلما كان كل. 

  جـ د، فبعض  أ بمن موجبٌتٌن و المقدم كلً: كلما كان كل. 

  جـ د، فكل أ بمن موجبتٌن و التالً كلً: كلما كان بعض. 

  جـ د، فبعض أ بمن موجبتٌن جزئٌتٌن: كلما كان بعض. 

  جـ د، فال شًء من أبمن سالبتٌن كلٌتٌن: كلما كان ال شًء من. 

  جـ د، فال كل أ بمن سالبتٌن و المقدم كلً: كلما كان ال شًء من. 

  جـ د، فال شًء من أبمن سالبتٌن و التالً كلً: كلما كان ال كل. 

  جـ د، فال كل أ بمن سالبتٌن جزئٌتٌن: كلما كان ال كل. 

  جـ د، فال شًء من أ بمن كلٌتٌن و المقدم موجب و التالً سالب: كلما كان كل. 

  جـ د، فال كل أ بموجب كلً و التالً سالب جزئً: كلما كان كل المقدم. 

  جـ د، فال شًء من ب أالمقدم موجب جزئً و التالً سالب كلً: كلما كان بعض. 

 .المقدم موجب جزئً و التالً سالب جزئً: كلما كان بعض أ ب، فال كل جـ د 

  جـ د، فكل أ بكلٌتان و المقدم سالب و التالً موجب: كلما كان ال شًء من. 

  جـ د، فبعض أ بالمقدم سالب كلً و التالً موجب جزئً: كلما كان ال شًء من. 

  جـ د، فكل أ بالمقدم سالب جزئً و التالً موجب كلً: كلما كان ال كل. 

  جـ د، فبعض أبالمقدم سالب جزئً و التالً موجب جزئً: كلما كان ال كل. 
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 السالبة الكلٌة: . ب

السالبة من ستة عشر نوع أٌضا و لكن بدل أن نكتب من كلتٌن تتكون الكلٌة  

 موجبٌتٌن: كلما كان كل أ ب، فكل جـ د.

 نكتب: لٌس البتة إذا كان كل أ ب، فكل جـ د.

 

تتالزم األنواع الستة عشر من السالبة الكلٌة مع األنواع الستة عشر من الموجبة  

كمٌة القضٌة بحالها و تغٌر الكٌفٌة،     الكلٌة، و ٌكون رجوع القضاٌا بشرط و هو "تحفظ 

و ٌحفظ المقدم كما هو و ٌتبع بنقٌض التالً
1

 " مثل:

  جـ د   ، فلٌس كلأ بكلما كان كل   ترجع إلى. جـ د، فكل أ بلٌس البتة إذا كان كل. 

  جـ ، فلٌس كل أ بكلما كان بعض  ترجع إلى. جـ د، فكل أ بلٌس البتة إذا كان بعض

 .د

  جـ فال شًء من  أ بكلما كان بعض  ترجع إلى. جـ د، فبعض أ بلٌس البتة إذا بعض

 .د

  جـ د، فلٌس كل أ بكلما كان بعض  ترجع إلى. جـ دفكل  أ بلٌس البتة إذا كان بعض. 

 

 الموجبة الجزئٌة: . ج

 

 جـ د، فكل ب أ: قد ٌكون إذا كان كل من موجبتٌن. 

 جـ دفبعض  أ بكان كل  من موجبتٌن و التالً جزئً: قد ٌكون إذا. 

  جـ دفكل  أ بمن موجبتٌن و المقدم جزئً: قد ٌكون إذا كان بعض. 

  جـ دفبعض  ب أمن موجبتٌن جزئٌتٌن: قد ٌكون إذا كان بعض. 

  جـ دفال شًء من  أ بمن سالبتٌن كلٌتٌن: قد ٌكون إذا كان ال شًء من. 

  جـ د، فال كل أ بمن سالبتٌن و التالً جزئً: قد ٌكون إذا كان ال شًء من. 

  جـ دفال شًء من  أ بمن سالبتٌن و المقدم جزئً: قد ٌكون إذا كان ال كل. 

  جـ د، فال أ بمن سالبتٌن جزئٌتٌن: قد ٌكون إذا ال كل. 

  فال شًء من   أ بمن كلٌتان و المقدم موجب و التالً سالب: قد ٌكون إذا كان كل ،

 .جـ د

 ًفال شًء من     أ ب: قد ٌكون إذا كان بعض المقدم موجب جزئً و التالً سالب كل

 .جـ د
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  جـ د، فال كل أ بالمقدم موجب كلً و التالً سالب جزئً: قد ٌكون إذا كان كل. 

  جـ دفال كل  أ بالمقدم موجب جزئً و التالً سالب جزئً: قد ٌكون إذا كان بعض. 

 فكل   أ بن من كلٌتٌن و المقدم سالب و التالً موجب: قد ٌكون إذا كان ال شًء م ،

 .جـ د

   فبعض أ بالمقدم سالب جزئً و التالً موجب كلً: قد ٌكون إذا كان ال شًء من ،

 .جـ د

   فبعض   أ بالمقدم سالب كلً و التالً موجب جزئً: قد ٌكون إذا كان ال شًء من

 .جـ د

   جـ دفبعض  أ بالمقدم سالب جزئً و التالً موجب جزئً: قد ٌكون إذا كان ال كل. 

 

 الجزئً السالب: . د

 

  جـ د، فكل أ بمن كلٌتٌن: لٌس كلما كان كل. 

  جـ د، فبعض أ بمن موجبتٌن و التالً جزئً: لٌس كلما كان كل. 

  جـ د، فكل أ بمن موجبتٌن و المقدم جزئً: لٌس كلما كان بعض. 

  أ ب، فبعض أ بمن موجبتٌن جزئٌتٌن: لٌس كلما كان بعض. 

 جـ د، فال شًء من أ بن ال شًء من من سالبتٌن كلٌتٌن: لٌس كلما كا. 

  جـ د، كان ال كل أ بمن سالبتٌن و التالً جزئً: لٌس كلما كان ال شًء من. 

  جـ د، فال شًء من أ بمن سالبتٌن و المقدم جزئً: لٌس كلما كان ال كل. 

 جـ د، فال كل أ ب من سالبتٌن جزئٌتٌن: لٌس كلما كان ال كل. 

  فالشًء من أ بمن كلٌتان و المقدم موجب و التالً سالب: لٌس كلما كان كل ،   

 جـ د.

  المقدم موجب جزئً و التالً سالب كلً: لٌس كلما كان بعض أ ب، فال شًء من  

 .جـ د

 جـ د، فال كل أ ب المقدم موجب كلً و التالً سالب جزئً: لٌس كلما كل. 

 جـ د، فال كل أ بً: لٌس كلما كان بعض المقدم موجب جزئً و التالً سالب جزئ. 

 فكل أ ب من كلٌتٌن و المقدم سالب و التالً موجب: لٌس كلما كان ال شًء من  ،  

 .جـ د

  جـ د، فبعض أ بالمقدم سالب كلً و التالً موجب جزئً: لٌس كلما ال شًء من. 

  ـ دج ، فبعضأ بالمقدم سالب جزئً و التالً موجب جزئً: لٌس كلما كلن ال كل. 



                     الشرطي عنذ ابن سينافصل الثاني                           القياس القتراني ال

                                                                                                             
 

40 
 

االثنان و الثالثون السابقة الذكر، مثلها مثل الكلٌات  )الموجبة و السالبة(إن الجزئٌات  

تتالزم فٌما بٌنها، و ٌكون شرط التالزم نفسه، و هو االحتفاظ بالكم و تغٌر الكٌف            

 و االحتفاظ بالمقدم كما هو و إتباعه بنقٌض التالً، مثل:

 .جـ د، فلٌس كل أ ب. ٌالزمه قد ٌكون إذا كان كل جـ د، فكل أبلٌس كلما كان كل 

 تالزم القضاٌا الشرطٌة المنفصلة: .8

 

 أصناف القضاٌا المنفصلة: . أ

 

 الكلٌة الموجبة:

  جـ د، أو كل أ بمن كلٌتٌن: دائما إما أن ٌكون كل. 

  جـ د، أو بعض أ بمن موجبتٌن و التالً جزئً: دائما إما أن ٌكون كل. 

 جـ ، و إما أن ٌكون كل أ بدم جزئً:  دائما إما أن ٌكون بعض من موجبتٌن و المق

 .د

  جـ د، و إما أن ٌكون بعض أبمن موجبتٌن جزئٌتٌن: دائما إما أن ٌكون بعض. 

  جـ د، أو ال شًء من أ بمن سالبتٌن كلٌتٌن: دائما إما أن ٌكون ال شًء من. 

  جـ د، أو ال كل ب أمن سالبتٌن و التالً جزئً: دائما إما أن ٌكون ال شًء من. 

  جـ د، أو ال شًء من أ بمن سالبتٌن و المقدم جزئً: دائما إما أن ٌكون ال كل. 

  جـ د، أو ال كل أ بمن سالبتٌن جزئٌتٌن: دائما إما أن ٌكون ال كل. 

  أو ال شًء أبمن كلٌتان و المقدم موجب و التالً سالب: دائما إما أن ٌكون كل ،

 .أ بمن 

  ًأو ال شًء منأبو التالً سالب كلً: إما أن ٌكون بعض المقدم موجب جزئ ،    

 .أ ب

  و إما أن ٌكون ال أ بالمقدم موجب كلً و التالً سالب جزئً: إما أن ٌكون كل ،

 .جـ دكل 

  أو ال كل أ بالمقدم موجب جزئً و التالً سالب جزئً: دائما إما أن ٌكون بعض ،

 .جـ د

  أو أ بمن كلٌتٌن و المقدم سالب و التالً موجب: دائما إما أن ٌكون ال شًء من ،

 .جـ دكل 

  أو أ بالمقدم سالب كلً و التالً موجب جزئً: دائما إما أن ٌكون ال شًء من ،

 .جـ دبعض    
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 أو بعض أ ب المقدم سالب جزئً و التالً موجب جزئً: دائما إما أن ٌكون ال كل ،

جـ د
 1

. 

 

 الكلٌة السالبة:

تتكون الكلٌة السالبة من ستة عشر نوع أٌضا و لكن بدل أن نكتب من كلتٌن  

 .جـ د، أو كل أبموجبتٌن: دائما إما أن ٌكون كل 

 .جـ د، و إما أ بنكتب: لٌس البتة إما كل 

 الجزئٌة الموجبة:

 .د جـ، أو ٌكون كل أ بسورها من كلٌتٌن موجبتٌن، قد ٌكون إما أن ٌكون كل   

 الجزئٌة السالبة:

 .جـ د، و إما كل أبسورها من كلٌتٌن موجبتٌن، لٌس دائما إما كل 

 

 تالزمها:  . ب

مثلما تتالزم القضاٌا المتصلة فٌما بٌنها تتالزم القضاٌا المنفصلة أٌضا، و قد تتالزم  

 القضاٌا المنفصلة مع المتصلة:

 

 تالزم القضاٌا المنفصلة بالمتصلة: )0ب.

 

  الحقٌقٌة الموجبة، موجبة األجزاء:المنفصالت 

تتالزم المنفصالت بالمتصالت، إذا كانت المتصالت مقدمها نقٌض أحد جزئً 

المنفصلة، "فنقول أما المنفصالت الحقٌقٌة الموجبة موجبة األجزاء، فٌلزمها من 

المتصالت ما ٌكون نقٌض أحد جزئً المنفصلة فٌه مقدما، و عٌن تالٌه تالٌا
2

" مثال 

 ذلك:

 .جـ د، و إما أن ٌكون كل أ بالمنفصلة: دائما إما أن ٌكون كل 

 .جـ د، فكل أ بٌلزمها من المتصلة: كلما لم ٌكن كل 

 .أ ب، فكل جـ دأو ٌلزمها: كلما لم ٌكن كل  

ٌمكن أٌضا أن ٌبرهن على الجزئٌات الموجبة موجبة األجزاء، بنفس طرٌقة البرهنة  

 اء.على الكلٌات الموجبة موجبة األجز
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 :المنفصالت الحقٌقٌة جزآها أو أحد جزءاها سالب 

إذا كانت أجزاء المنفصل سالبة، أو أحد أجزائها من المقدم و التالً سالبا، " فٌلزمها  

من المتصالت مناقض المقدم، موافق التالً، و ال ٌلزمها موافق العٌن، مناقض التالً كما 

 كان ٌجب فً موجبات األجزاء" مثال ذلك:

 .جـ د، و إما أن ال ٌكون شًء من أ بلة: دائما إما أن ال ٌكون شًء من المنفص

 .جـ د، فال شًء من أ بٌلزمها من المتصلة: كلما كان بعض 

 

 تالزم القضاٌا المنفصلة أنفسها: )8ب.

 

  :المنفصالت الموجبة موجبة األجزاء 

منفصالت ما إذا تالزمت المنفصالت الموجبة موجبة األجزاء،" فإنها ٌلزمها من ال

ٌوافقها فً الكم بعد الخالف فً الكٌف، و ٌناقضها فً المقدم"
1
مثال ذلك من  

 الكلٌات:

 .جـ د، و إما أن ٌكون كل أ بدائما إما أن ٌكون كل 

 .جـ د، و إما أن ٌكون كل أ بٌلزمه: لٌس البتة إما أن ال ٌكون كل 

 .أ ب، و إما أن ٌكون كل جـ دٌلزمه أٌضا: لٌس البتة إما أن ال ٌكون كل 

 مثالها من الجزئٌات:

 .جـ د، و إما أن ٌكون كل أبقد ٌكون إما أن ٌكون كل 

 .جـ د، و إما أن ٌكون كل أ بٌلزمه: لٌس دائما إما أن ال ٌكون كل 

 

من استقراء ابن سٌنا للتالزمات الموجودة بٌن القضاٌا المنفصلة و المتصلة           

 نتائج منها: و المنفصلة وصل إلى

  كل متصلة تلزم منفصلة موجبة، فإن السالبة المنفصلة التً تلزم تلك

 المنفصلة، تلزم تلك المتصلة.

        كل متصلة موجبة، تلزمها منفصلة سالبة موافقة فً الكم، و فً المقدم

 و التالً، و ال ٌلزم العكس.

 كل سالبة  من المنفصالت التً تقابل السوالب المنفصلة الالزمة، فتكون

 متصلة. فإنها تلزمها كلها سالبة كلٌة، مناقضة لها فً المقدم.

  ًالمنفصالت الموجبة ٌلزمها من المتصالت، إما الموجبة فما ٌناقضها ف

المقدم، و ٌوافقها فً التالً، و ٌكون على كمها، و إما من السالبة فما ٌكون 
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ٌوافق الموجبة فً فً قوة تلك الموجبة، و هً التً تخالفها فً الكٌف، و 

المقدم، و ٌناقضه فً التالً، فٌكون مخالفا للمنفصلة فً الكم، و مناقض له 

 فً المقدم و التالً. و إنما ٌوافقه فً الكم.

 

 

 

II. :العكس 

 

عكس المقدمة المتصلة: إن عكس القضٌة المتصلة ٌكون على وجهٌن، إما أن ٌكون  

 عكس استقامة، أو ٌكون عكس نقٌض:

ة: ٌكون بجعل المقدم تالٌا، و التالً مقدما و شرطه الحفاظ على عكس االستقام . أ

 الكٌف، و الحفاظ على الصدق. مثال ذلك:

 لٌس البتة إذا كان كل أ ب، ٌكون كل جـ د.

 تعكس: لٌس البتة إذا كان كل جـ د، ٌكون كل أ ب.

عكس نقٌض: ٌكون بجعل نقٌض التالً بدل التالً، و نقٌض المقدم بدل المقدم . ب
1
 

 ل ذلك:مثا

 كلما كان كل أ ب، كان كل جـ د.

 تعكس: كلما كان ال شًء من أب، كان ال شًء من جـ د.

 

من خالل استقرائنا جزئٌا لمنطق القضاٌا االقترانٌة الشرطٌة ٌتضح لنا أن ابن سٌنا  

قد عرض نظرٌة هذا النوع من االستنتاج بطرٌقة صورٌة مبتعدا عن اللغة الطبٌعٌة، كما 

التمٌٌز الواضح البن سٌنا بٌن صورة القٌاس و مادته، و من ثمة التمٌٌز بٌن ٌتضح لنا 

 الصحة الصورٌة و الصحة المادٌة.

أما المالحظة الثانٌة فهً النسقٌة فكما أنه لم ٌعترف بالشكل الرابع فً االقترانات  

ط فً الحملٌة، لم ٌعترف به أٌضا فً االقترانات الشرطٌة و اعتبر أن موضع الحد األوس

الشكل الرابع بعٌد عن الطبع، كما أن هذا ٌعدد اقتصادا فً عدد البدٌهٌات " ال ٌنبغً أن 

نختار عددا كبٌرا من البدٌهٌات بحٌث ٌؤدي ذلك إلى أن ٌفقد النسق المنطقً ماله من طبٌعة 

برهانٌة"
2
  و من ثمة ال توجد إال ثالثة أشكال للقٌاس االقترانً الشرطً منها ما هً كاملة  

و هً ضروب الشكل األول و منها ما هً ناقصة و هً ضروب الشكل الثانً و الثالث     
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و ٌقصد باألقٌسة القرٌبة من الطبع تلك األقٌسة التً تكون صالحة لالستعمال العلمً، بٌنما 

 تكون األقٌسة البعٌدة عن الطبع أقل استعماال فً العلوم.
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 ة األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة.الثالث: جدالمبحث 

 

ال شك أن القٌاسات االقترانٌة الشرطٌة كما عرضنا سابقا تتمٌز بالجدة،  فقد اعتبر  

ابن سٌنا "المنطقً الوحٌد الذي ٌتمتع باألصالة فً القرن الحادي عشر نٌكوال رٌشر
1

      "

ً بٌن المركب، بل فقط  بالحملٌات و هذا بعكس المناطقة الذٌن ال ٌعترفون باالقتران الشرط

من المناطقة المسلمٌن، كذلك  ابن حاجب و األخضري، و الغزالًكما هو الحال عند 

، الذي ال ٌعترف باألقٌسة االقترانٌة المؤلفة من الشرطٌات جٌونفزالمنطقً االنجلٌزي 

 الخالصة.

أن األقٌسة الحملٌة قد بٌن ابن سٌنا الحاجة إلى األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة، ذلك   

الخالصة ال تنتج مطالب شرطٌة. و بالرجوع إلى القضاٌا الشرطٌة فإن النسبة بٌن أجزائها 

ال ترجع إلى الموضوع و المحمول و إنما إلى النسبة بٌن المقدم و التالً. و العالقة بٌن 

و انفصال  المقدم و التالً إما أن تكون عالقة لزوم و إتصال، و إما أن تكون عالقة عناد

على عكس عالقة الموضوع بالمحمول التً تكون على سبٌل الثبوت أو النفً، و بالتالً 

فاالستنتاج فً األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة ال ٌقوم على عالقة الحمل و االندراج بٌن 

الحدود، بل ٌصبح الحد أوسط قضٌة، و العالقات المنطقٌة تأخذ كل واحدة من القضاٌا 

زأ. ٌقول ابن سٌنا " إن كانت المتصلة موجبة، كانت النتٌجة بٌنة اللزوم كما كوحدة ال تتج

فً الحملٌات. إال أن الفرق بٌن األمرٌن أن اللزوم فً الحملٌات مطلق، و هاهنا عند وضع 

شًء"
2
و معنى ذلك أنه ٌمٌز بٌن االستنتاج بواسطة القٌاس الحملً، الذي استخرج أرسطو  

ه، و بٌن االستنتاج بواسطة القٌاس االقترانً الشرطً الذي ابتدعه مبدأه و أشكاله و قواعد

ابن سٌنا و استخرج ضروبه من حال وجودها بالقوة إلى وجودها الفعلً. فإذا كان االستنتاج 

 فً القضاٌا الحملٌة ضروري و جزمً فإنه فً القضاٌا الشرطٌة افتراضً.

الحاجة إلى األقٌسة  )م0159توفً حوالً (عمر بن سهالن الساوي و قد بٌن  

االقترانٌة الشرطٌة فقال"و ربما ٌعترض فٌقال، ال حاجة إلى هذه األقٌسة، فإن القضاٌا 

الشرطٌة و إن لم تكن كلها بٌنة مستغنٌة عن القٌاس لكن ٌمكن ردها إلى الحملٌات...        

أنفسنا فً صناعة  و االكتفاء فً بٌانها باألقٌسة الحملٌة، فجوابه أنا لو كنا نخفف عن

المنطق مؤنة تكثٌر القٌاسات الناتجة لمطلوب واحد لسبب االكتفاء بما ٌقوم مقامها الكتفٌنا 

بالشكل األول الناتج للمطالب األربعة، بل الكتفٌنا بالناتج للموجب منه أو السالب، إذ 

نكتف بل  الموجبات ٌمكن ردها إلى السوالب، و السوالب إلى الموجبات المعدولة، لكن لم

أعددنا لكل مطلوب ما ٌمكن أن ٌكون طرٌقا إلٌه وفاء بكمال الصنعة و كفاء عن تغٌٌر 

                                                           
، ص 1985نٌكوال رٌشر، تطور المنطق العربً، ترجمة الدكتور محمد مهران، دار المعارف الطبعة األولى، مصر    1
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القضاٌا عن نظمها الطبٌعً، فما بالنا نؤثر هاهنا االختصار و الجمود على طرٌق واحد 

ربما لم ٌكن استعماله إال بتكلف تغٌٌر القضاٌا عن وضعها المطبوع، مع أن مقصودنا أن 

إلى نتاج الشرطٌات من حٌث هً شرطٌة، و األقٌسة الحملٌة ال تنتج ذلك،      نمهد طرٌقا

و أكثر المطالب الهندسٌة شرطً، فبان بهذا فساد هذا االعتراض"
1
من هنا نجد الساوي  

ٌمٌز بوضوح بٌن االستنتاج بواسطة القٌاس الحملً الذي وضع أرسطو أسسه و بٌن 

لشرطً الذي تكون استعماالته فً المجال الرٌاضً االستنتاج بواسطة القٌاس االقترانً ا

 أوسع.

صفوة القول أن الشٌخ الرئٌس قد لمس ما فً نظرٌة القٌاس األرسطٌة من ضٌق،  

فهً رغم ما تتضمنه من الطابع الصوري و تماسك منطقً إال أن ال تعالج من األقٌسة 

لم ٌنتبهوا إلٌها و اعتقدوا أن االقترانٌة إال الحملٌات، بٌنما األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة 

 الشرطٌات ال تكون إال استثنائٌة.

ٌتبٌن مما سبق ذكره أن نظرٌة األقٌسة االقترانٌة الشرطٌة، التً انفرد ابن سٌنا  

باستخراج أكثر أحكامها، لٌست فرعا أو جزءا من نظرٌة القٌاس الحملً، و إنما هً نسق 

ابعا لنظرٌة االستنتاج بواسطة القضاٌا الشرطٌة منطقً جدٌد و أصٌل ٌتمٌز بالدقة، ٌكون ت

التً ابتدعها الرواقٌون، و تتمثل أصالة هذه األقٌسة فً كون النتائج فٌها شرطٌة مستنتجة 

من مقدمات شرطٌة خالصة، أو من شرطٌات و حملٌات، كما عمد إلى استخراج التقابالت 

. أما الجزء المشرك بٌن الموجودة بٌن القضاٌا الشرطٌة، و عكس القضاٌا الشرطٌة

 المقدمتٌن فال ٌكون موضوعا أو محموال و إنما قضاٌا حملٌة تكون إما مقدما و إما تالٌا.

هذا، و قد ال حظنا أن ابن سٌنا قد اهتم بصورة القٌاس ال مادته، و صدق مادة القٌاس       

 و مضمونه لٌس من شأن المنطق الصوري.

قترانً الشرطً عند ابن سٌنا فكٌف كان تناوله إذا كان هذا هو حال القٌاس اال  

للقٌاس االستثنائً و قٌاس الخلف، إلى أي مدى احتفظ بالطرٌقة التً عالج بها الرواقٌون 

 القٌاس االستثنائً؟

 

 

 

                                                           
 .155ص  2555عمر بن سهالن الساوي، البصائر النصٌرٌة، تحقٌق الشٌخ محمد عبده، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، مصر،   1
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 تمهٌد:

ٌبدع نوعا جدٌدا من  كما رأٌنا فً الفصل السابق كٌف أن ابن سٌنا استطاع أن 

التً عرفها  القضاٌا المركبة، و إضافة إلى ذلك سنجده ٌتطرق إلى القضاٌا االستثنائٌة

الرواقٌون، و كذلك نوع آخر من أنواع األقٌسة المركبة و نقصد هنا قٌاس الخلف، فكٌف 

الرواقٌة تناول ابن سٌنا القٌاس االستثنائً  و ماهً أنواعه؟و هل استطاع أن ٌتجاوز النظرة 

 لهذا النوع من األقٌسة؟ و ماذا ٌقصد بقٌاس الخلف؟ و هل فٌه أنواع؟

  

 المبحث األول: القٌاس االستثنائً.

I. :ًتعرٌف القٌاس االستثنائ 

ٌختلف القٌاس االستثنائً عن القٌاس الحملً فإذا كان القٌاس الحملً نقتصر فٌه  

د. فإن "القٌاس االستثنائً ٌتعلق فٌه أو عنا أو إثباتها دون شرطعلى نفً الحدود الثالثة 

اإلثبات أو النفً  على شرط مدرج فً الكبرى، على أساس أن الصغرى تضع أو ترفع أحد 

قسمً الكبرى. كما أن القٌاس الحملً ٌعبر عن عالقات خارجة عن الزمان فً حٌن أن 

منٌة. و لهذا األقٌسة االستثنائٌة صالحة للتعبٌر عن عالقات بٌن أحوال أو بٌن ظواهر ز

غالبا ما تتخذ القوانٌن العلمٌة الصورة الفرضٌة"
1
وكما ذكرنا سابقا فإن الرواقٌٌن قد    .

اهتموا اهتماما بالغا بالقٌاس االستثنائً أو الشرطً  و بالموازات مع ذلك لم ٌهتموا  بفكرة 

ماصدقٌا، غٌر تفسٌرا مفهومٌا أو األنواع و األصناف من ثمة فإن تفسٌر القٌاس االستثنائً 

، و القٌاس واردة، ألن االستدالل ال ٌنصب إال على أفراد، و لٌس على أجناس و أنواع

االستثنائً عند ابن سٌنا مخالف للقٌاس االقترانً ذلك "أن أحد طرفً المطلوب ٌكون 

موجودا فً القٌاس االستثنائً بالفعل، و ال ٌكون موجودا فً القٌاس االقترانً إال بالقوة. 

لنا: كل إنسان حٌوان و كل حٌوان جسم، فكل إنسان جسم. فال المطلوب و ال نقٌضه كقو

موجودان فً هذا القٌاس االقترانً بالفعل. و أما إن قلنا: إن كان اإلنسان حٌوانا، فاإلنسان 

جسم، أو إن لم ٌكن اإلنسان جسما فلٌس بحٌوان...فنقول: إن كل قٌاس استثنائً ٌكون من 

من مقدمة استثنائٌة هً نفسها أحد جزئٌها أو مقابلة بالنقٌض. فٌنتج إما مقدمة شرطٌة، و 

اآلخر ،أو مقابله فإما أن تكون الشرطٌة متصلة، أو تكون منفصلة"
2

 ، 

                                                           
 .285جول ترٌكو، المنطق الصوري، ص  1
ابن سٌنا، الشفاء، المنطق، القٌاس، راجعه و قدم له الدكتور ابراهٌم مدكور بتحقٌق سعٌد زاٌد، المؤسسة المصرٌة   2

 .389،399، ص 1964العامة للتألٌف و الترجمة و الطباعة و النشر، القاهرة 
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II. :ًأنواع القٌاس االستثنائ 

عالقة _المقدم و التالً_إن القٌاس االستثنائً أنواع فمنه ما ٌكون بٌن طرفٌه  

 هما عالقة انفصال. اتصال، و منه ما ٌكون بٌن

 القٌاس االستثنائً المتصل: .0

القضٌة الشرطٌة المتصلة ٌكون المستثنى فٌها من جانب المقدم أو من جانب التالً،          

 و ٌحوي عدة ضروب و هً:

أن ٌكون المستثنى عٌن مقدم المتصل و ٌكون المتصل تام االتصال، أي  الضرب األول:

وضع المقدم و ٌنتج عنه وضع التالً، أي إثبات التالً بإثبات المقدم، "فإذا علم وجود 

، و أ ب. فإذا استثنٌنا، لكن د، فج أبالمقدم، علم وجود التالً كما إذا قلنا: إذا قلنا: إذا كان 

"د جكنا نعلم أن 
1

 

أن ٌكون المستثنى عٌن المقدم، و ٌكون المتصل ناقص االتصال و اللزوم،  ضرب الثانً:ال

و هو مثل الضرب األول إال أن اللزوم فٌه غٌر تام، و ٌنتج فٌه عن وضع المقدم وضع 

التالً إال أن الفرق بٌن الضرب األول و الثانً هو، إما فً استثناء نقٌض المقدم، أو عٌن 

 التالً.

هو أن ٌكون المستثنى عٌن التالً من تام اللزوم. فٌنتج عٌن المقدم. و لكننا الث: الضرب الث

نستطٌع هنا أن نجعل المقدم مكان التالً، و التالً مكان المقدم. فٌنتج عن هذا أننا نرجع إلى 

الضرب األول. و لكن بعض األقسٌة ال ٌمكن فٌها أن نضع المقدم مكان التالً، فإذا كان 

نا إذا كتبت، فإنً أحرك أصابعً. فإنه ال ٌلزم من قولنا، إذا حركت أصابعً ٌلزم من قول

فأنا أكتب. فالتالً هاهنا ال ٌمكن أن ٌحل محل المقدم. " و من علم أن التالً ٌنعكس على 

المقدم، لٌس من صورة المقدم، بل من خارج، فما ٌحوجه إلى استعمال هذا القٌاس، و له 

عنه مقدما. و ال ٌلزم على هذا ما عمل فً الشكل الثانً         سبٌل إلى أن ٌضع الملزوم 

و الثالث إذا استعمال مع االستغناء عنهما بالشكل األول، إذ األمر هناك مخالف لؤلمر هاهنا، 

، ثم ٌخطر أ بفإنه كما قد علمت هناك أنه كثٌرا ما ٌكون السابق إلى الذهن أنه ال شًء من 

، أو لم ٌخطر ذلك بالبال، فٌكون خطور ب أٌكون ال شًء من  بالبال بعده أنه ال ٌجب أن

هذا شٌئا سابقا إلى الذهن. فإذا كان هذا السابق إلى الذهن كما هو و قد ٌنتج بقرن آخر إلٌه، 

 لم ٌحتج إلى تكلف عكس"

                                                           
 .395المصدر نفسه، ص   1
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ٌستثنى فٌه نقٌض التالً من قٌاس ناقص العناد. و ٌنتج نقٌض المقدم.  الضرب الرابع:

 ان ج د فـ أ ب، لكن لٌس أ ب، فلٌس ج د""كقولك، إذا ك

ٌستثنى فٌه نقٌض المقدم من غٌر تام اللزوم. و فٌه ال ٌلزم من رفع  الضرب الخامس:

المقدم رفع التالً. و قد أورد ابن سٌنا مثاال فً قوله"إن كان زٌد منتقال، فهو متغٌر، لكنه 

لم ٌكن منتقال، جاز أن ٌكون  لٌس بمنتقل، فلٌس ٌلزم أنه متغٌر أو لٌس بمتغٌر، فإنه إن

 متغٌرا فً الكٌف، و أن ال ٌكون"

"استثناء عٌن التالً من متصل، ناقض اللزوم. الٌنتتج. و لٌكن مثاله:  الضرب السادس:

لكنه متغٌر، فلٌس ٌلزم أنه منتقل، أو لٌس بمتنقل"
1
. 

ج: نقٌض التالً. : نستثنً فٌه نقٌض المقدم من مقدمة كبرى تامة اللزوم. فٌنتالضرب السابع

 و ذلك فً هذا القٌاس نستطٌع جعل المقدم تالٌا و التالً مقدما.

: نستثنً فٌه نقٌض التال تكون  مقدمته كبرى تامة اللزوم، و هو نفس الضرب الثامن

 الضرب السابع. 

و من هنا نستنتج من األضرب الثمانٌة السابقة أن ابن سٌنا خلص إلى نتٌجة و هً  

ض المقدم ال ٌنتج، و استثناء المقدم ٌنتج التالً، و استثناء التالً ال ٌنتج،     أن استثناء نقٌ

"فالقٌاسات الشرطٌة االستثنائٌة، إما أن توضع  و استثناء نقٌض التالً ٌنتج نقٌض المقدم.

 فٌها متصلة، و ٌستثنى:

 إما عٌن مقدمها، فٌنتج عٌن التالً.

 فالكواكب خفٌة. مثل أن تقول: إنه: إن كانت الشمس طالعة،

 لكن الشمس طالعة، فلكواكب خفٌة.

 أو نقٌض تالٌها، فٌنتج نقٌض المقدم.

 مثل أن تقول:

 و لكن الكواكب لٌست بخفٌة.

فٌنتج: فالشمس لٌست بطالعة"
2
. 

                                                           
 .393،394،395،396المصدر السابق ص   1
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قد فرق بٌن مقدمات كبرى ٌكون بٌن طرفٌها عالقة لزوم تام و التً ٌمكن أن    

نعكس فٌها فنضع المقدم مكان التالً، و فٌها نستطٌع استثناء نقٌض المقدم فٌنتج عنه استثناء 

نقٌض التالً، أو نستثنً فٌها التالً فٌنتج المقدم. و ال ٌخلو هذا من قاعدة الوضع بالوضع 

 ع، و ٌمكن أن نوجز األضرب الثمانٌة السالفة الذكر كما ٌلً:أو الرفع بالرف

ــــ  الوضع بالوضع فً مقدمة تامة  )ج د(إذن  -أب(لكن  )ج د(فـ  )أ ب(.إذا كان  1

 اللزوم

ــــ الوضع بالوضع فً مقدمة غٌر تامة  )ج د(إذن  )أب(لكن  )ج د(فـ  )أ ب(. إذا كان 2

 اللزوم

 الوضع بالوضع فً مقدمة تامة اللزوم  ــــ)أب(إذن  )ج د(لكن  )ج د(فـ  )أ ب(. إذا كان 3

ــــالرفع بالرفع فً مقدمة عنادٌة ) أ ب(إذن لٌس  )ج د(لكن لٌس  )ج د(فـ  )أب(. إذا كان 4

 ناقصة.

ـــــ الرفع )ج د(إذن ال ٌنتج بالضرورة لٌس  )أب(لكن لٌس  )ج د(فـ  )أب(. إذا كان 5

 اللزوم.بالرفع فً مقدمة غٌر تامة 

ــــ الوضع بالوضع فً  )أب(إذن ال ٌنتج بالضرورة  )ج د(لكن  )ج د(فـ  )أب(. إذا كان 6

 مقدمة غٌر تامة اللزوم.

ــــ  الرفع بالرفع فً مقدمة كبرى  )ج د(إذن لٌس  )أب(لكن لٌس  )ج د(فـ  )أب(. إذا كان 7

 تامة اللزوم.

ــــ  الرفع بالرفع فً مقدمة  )أ ب(إذن لٌس  )ج د(لكن لٌس  )ج د(فـ  )أب(. إذا كان 8

 كبرى تامة اللزوم.

 القٌاس االستثنائً المنفصل:. 8   

عندما عالج ابن سٌنا القٌاس االستثنائً المنفصل، قسمه إلى قسمٌن القسم الذي ٌحوي  

مقدمة كبرى منفصلة حقٌقٌة و هً مانعة الجمع و الخلو، و قسم ٌحوي مقدمة كبرى 

حقٌقٌة، و هً التً تمنع الجمع دون الخلو أو تمنع الخلو دون الجمع، و من  منفصلة غٌر

 ثمة تم تقسٌم القٌاس الشرطً المنفصل إلى ثالثة أقسام و هً:

 قٌاس استثنائً منفصل مقدمة الكبرى مانعة الجمع و الخلو

 قٌاس استثنائً منفصل مقدمته الكبرى مانعة الجمع.
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 كبرى مانعة الخلو.قٌاس استثنائً منفصل مقدمته ال

 قٌاس  استثنائً منفصل من مقدمته الكبرى حقٌقٌة:أوال: 

ٌتكون القٌاس االستثنائً المكون من قضٌة شرطٌة منفصلة حقٌقٌة من جزأٌن أو من  

، " إذا استثنٌت عٌن واحد منها أنتج نقٌض البواقً بحالها منفصلة إن كانت عدة أجزاء

و أما إذا استثنٌت نقٌض واحد منها أنتج عٌن البواقً كثٌرة، أو نقٌض الباقٌة بحالها...

بحالها أو عٌن الواحد الباقً بحاله"
1

 . 

 المتكونة من جزئٌن: . أ

 استثناء أحد طرفٌها ٌنتج نقٌض اآلخر مثل:الضرب األول: 

 إن كان هذا عددا فهو إما زوج، و إما فرد.

 لكنه زوج .

 إذن إنه لٌس بفرد.

 ٌنتج عنه اآلخر مثل: أحد الطرفٌناستثناء نقٌض الضرب الثانً: 

 إن كان هذا عددا فهو إما زوج، و إما فرد.

 لكنه لٌس بزوج.

 إذن فهو فرد.

 و هً أنواعالمتكونة من عدة أجزاء:   . ب

و فٌها  الفعل و هً مانعة الجمع و الخلو، منها ما تكون أجزاؤها متناهٌة فً القوة وأوال:

 :نأٌضا ضربان مثلها مثل المتكونة من جزئٌ

استثناء أحد أطرافها ٌنتج عنه نقٌض ما بقً"فاستثنٌت عٌن أٌهما شئت،  الضرب األول:

نتجت نقٌض عٌن ما بقً"
2
. 

 إن هذا العدد إما زائد و إما ناقص و إما مساو.

 لكن هذا العدد ناقص.

 إذن فلٌس بزائد و ال مساو.

" أو ٌستثنى نقٌض ما اتفق منها، فٌنتج  بقً استثناء النقٌض ٌنتج عنه ما الضرب الثانً:

عٌن ما بقً واحدا كان أو كثٌرا"
3

 . 

 إن هذا العدد إما تام و إما زائد و إما ناقص.

 لكنه لٌس بتام.

                                                           
1
ابن سٌنا، عٌون الحكمة، حققه و قدم له عبد الرحمن بدوي، الناشر وكالة مطبوعات الكوٌت دار القلم، الطبعة الثانٌة،   

 .9ص 1985بٌروت لبنان 
 .451ابن سٌنا، الشفاء، ص   2
 .455ابن سٌنا، اإلشارات و التنبٌهات، ص   3
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 فهو إما زائد و إما ناقص.

 

 ثانٌا: قٌاس استثنائً منفصل من مقدمة غٌر حقٌقٌة مانعة الجمع: 

 

ة اإلنفصال، و هً التً تمنع الجمع بٌن هً القضٌة التً ٌسمٌها البعض غٌر تام  

المقدم   و التالً، كمنع الجمع بٌن أن ٌكون الكائن حٌوانا و أن ٌكون شجرا فً نفس الوقت، 

 دون الخلو منهما إلى كائن آخر، مثال ذلك:

 إما أن ٌكون هذا الكائن نباتا، أو حٌوانا.

 لكنه نبات.

 إذن فهو لٌس حٌوانا.

 

 منفصل الذي كبراه منفصلة مانعة الخلو: ثالثا: قٌاس استثنائً 

 

هً القضٌة التً تمنع بأن ٌخلو الحكم من أحد طرفٌها، مثال ذلك إما أن ٌكون زٌد   

فً البحر ، و إما أن ال ٌغرق، و تكون القاعدة فً اإلنتاج هنا " أٌهما استثنى نقٌضه أنتج 

عٌن الباقً، و استثناء العٌن ال ٌنتج"
1
أي أن استثناء نقٌض المقدم ٌنتج عنه التالً، و  

 استثناء نقٌض التالً ٌنتج عنه المقدم، مثال ذلك:

 إما أن ٌكون فً البحر، و إما أن ال ٌغرق.

 لكنه ٌغرق.

 إذن فهو فً البحر.

 هنا نفً ال ٌغرق ٌكون مساوٌا لٌغرق، فنفً النفً إثبات.

دمته الكبرى غٌر حقٌقة مانعة الجمع ٌشبه إن القٌاس االستثنائً المنفصل الذي تكون مق

الذي تكون كبراه حقٌقة. حٌث أن قاعدة اإلنتاج فٌه استثناء العٌن، كما أن المنفصل غٌر 

الحقٌقً مانع الخلو ٌشبه المنفصل الحقٌقً من حٌث استثناء النقٌض.
2

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .455ابن سٌنا، الشفاء ، القٌاس، ص  1
 456المصدر نفسه، ص   2
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 القٌاس االستثنائً المركب: .3

 

ون اتصالٌا أما القضٌة المستثناة، على و قد ٌكإن القٌاس االستثنائً قد ٌكون انفصالٌا  

حسب ابن سٌنا فلٌس من الضروري أن تكون حملٌة بل قد تكون شرطٌة. و من ثمة إذا 

كانت القضٌة الصغرى أي المستثناة حملٌة، كانت القضٌة الكبرى قضٌة شرطٌة مركبة 

من حملٌات و لنأخذ  تتألف من شرطٌات، أما إذا كانت المستثناة حملٌة كانت الكبرى مؤلفة

على ذلك مثاال، تكون فٌه المقدمة الكبرى قضٌة منفصلة مقدمها قضٌة متصلة و تالٌها 

 قضٌة منفصلة مانعة الخلو:

إن كان كلما الطالب حاضرا، كان ٌحتل حٌزا من المكان، و إما أن ٌكون الطالب حاضرا، 

 و إما أن ال ٌحتل حٌزا من المكان.

 احتل حٌزا من المكان.و لكن كلما حضر الطالب 

 إذن فإما أن ٌكون الطالب حاضرا، و إما أن ال ٌحتل حٌزا من المكان.

و نستطٌع إٌراد مثال آخر عن قٌاس استثنائً شرطً تكون مقدمته الكبرى مركبة  

 من منفصلتٌن:

إما أن تكون هذه الحمى صفراوٌة و إما دموٌة، و إما أن تكون هذه الحمى بلغمٌة          

 سوداوٌة.أو 

 و لكن لٌست هذه الحمى إما صفراوٌة و إما دموٌة.

 إذن فهذه الحمى إما أن تكون بلغمٌة أو سوداوٌة.

إن القضٌة الشرطٌة المركبة تتألف مما ال نهاٌة له من القضاٌا، فباإلمكان أٌضا  

،    تألٌف قٌاس استثنائً كبراه، قد ٌتكون تالٌها أو مقدمها من قضٌتان شرطٌتان منفصلتان

 و من ثمة تتكثر األقٌسة بحسب كثرة األجزاء.

ٌختلف القٌاس االستثنائً المركب عن البسٌط فً كون أن نتٌجة القٌاس االستثنائً  

 البسٌط حملٌة فً حٌن أن النتٌجة فً القٌاس المركب شرطٌة.
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وضعها بناءا على ما تقدم، ٌبدو جلٌا أن الشٌخ الرئٌس ٌتجاوز الصورة البسٌطة التً  

الرواقٌون لؤلقٌسة االستثنائٌة، و هً الصورة التً لم ٌخرج عنها الفارابً، إال فً اعتباره 

أن القٌاس الشرطً قد ٌتكون من موجبتٌن و سالبتٌن و قوله أن الشرطً قد ٌكون من أقوال 

 متعاندة. مثال ذلك "إذا كان الجسم غٌر المتناهً موجودا، فهو إما بسٌط و إما مركب.و لكن

الجسم غٌر المتناهً ال بسٌط و ال مركب، فلٌس الجسم غٌر المتناهً موجودا"
1
. 

إن ابن سٌنا لم ٌكتف بالحدٌث عن المنفصالت الحقٌقٌة  كما فعل الرواقٌون بل  

تحدث عن المنفصالت غٌر الحقٌقٌة التً تكون مانعة للجمع أو مانعة للخلو، لقد عمد ابن 

نائٌة على أساس تقسٌمه للقضاٌا الشرطٌة، فمثلما هناك سٌنا إلى تقسٌم القضاٌا االستث

منفصلة حقٌقٌة، و منفصلة غٌر حقٌقٌة، ٌوجد أٌضا قٌاس استثنائً منفصل كبراه حقٌقٌة إما 

ذات جزأٌن و إما ذات أجزاء متعددة، أو استثنائً كبراه منفصلة مانعة الخلو أو مانعة 

ن كبراه حقٌقٌة كثٌرة األجزاء و القٌاس الجمع، فالقٌاس االستثنائً المنفصل الذي تكو

المركب الذي تكون الكبرى فٌه من شرطٌتٌن إحداهما منفصلة و األخرى متصلة، تكون 

آراغو (القٌاسات فٌه بحسب كثرة األجزاء و هذا ٌبدو قرٌبا من منهج البواقً، فالفٌزٌائً 

س طرٌقة القٌاس فً تجربته حول الحركة و السكون، الشك أنه استدل بنف) 18531786_

 االستثنائً كالتالً:

                                                           
،  1985أبو نصر الفارابً، المنطق عند الفارابً، الجزء الثانً، تحقٌق رفٌع العجم، دار المشرق ، بٌروت، لبنان ،   1

 .83ص 

 القٌاس االستثنائً

القٌاس االستثنائً 
 المتصل

بٌن طرفً المقدمة 
 عالقة لزوم تام

بٌن طرفً المقدمة 
 عالقة لزوم ناقص

القٌاس االستثنائً 
 المنفصل

 مقدمة كبرى حقٌقٌة

 المتكونة من جزئٌن

المتكونة من عدة 
 أجزاء

مقدمة كبرى غٌر 
 حقٌقٌة

 مانعة الجمع

 مانعة الخلو

القٌاس االستثنائً 
 المركب
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ترجع زٌادة اإلبرة فً اإلسراع إلى السكون، إما إلى مقاومة الهواء، و إما إلى طبٌعة مادة 

 الخٌط، و إما إلى لوحة النحاس الموضوعة تحتها.

 و لكن ال ترجع زٌادة اإلبرة فً اإلسراع إلى السكون إلى مقاومة الهواء.

 طبٌعة مادة الخٌط، و إما إلى لوحة النحاس الموضوعة تحتها.إذن فهً ترجع إما إلى 

 و لكنها ال ترجع إلى طبٌعة الخٌط.

فإذن لوحة النحاس هً العلة فً زٌادة إسراع اإلبرة إلى السكون.
1

 

إذا كانت الالمبرهنات عند الرواقٌٌن خمسة فإن ابن سٌنا اختصرها فً ال مبرهنة واحدة    

 و هً على الشكل التالً:

 )أ ب(، و لكن )ج د(، فـ  )أب(إذا كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص  1984عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفالسفة، الجزء الثانً ، المؤسسة العربٌة للدراسة و النشر ، الطبعة األولى   1

475. 
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 المبحث الثانً: قٌاس الخلف.

 

 قٌاس الخلف: 

 

، ٌبٌن فٌه المطلوب هو القٌاس المكون من قٌاسٌن أحدهما اقترانً و اآلخر استثنائً 

من جهة تكذٌب نقٌضه
1
. و هو مشابه لعكس القٌاس ألنه ٌؤخذ فٌه نقٌض مطلوب ما        

صادقا،  ج بو تقرن به مقدمة فٌنتج إبطال مسلم. مثال قولنا "إن لم ٌكن قولنا: لٌس كل 

 صادق. ج بفقولنا: كل 

على أنها مقدمة صادقة بٌنة ال شك فٌها، أو بٌنت بقٌاس فٌنتج منه: إن لم  ب دو كل  

، ثم نأخذ هذه النتٌجة و نستثنً المحال و هو ج دصادقا، فكل  ج بٌكن قولنا: لٌس كل 

صادقا،  ج بفٌنتج نقٌض المقدم و هو أنه: لٌس قولنا: كل  ج دتالٌها فنقول: لكن لٌس كل 

بل هو صادق"
2 

أن أرسطو قد استعمل هذا النوع من القٌاس الذي تكون فٌه ن سٌنا إلى قد أشار اب  

البرهنة على صحة المطلوب من خالل إثبات خطأ النقٌض مثل قولنا "مثال: أن لٌس كل    

، و نضٌف إلٌها مقدمة صادقة   ج بكاذبا، فكل  ج ب. فنقول: إن كان قولنا: لٌس كل ج ب

ات التً عددناها شرطٌة هكذا: إن كان قولنا لٌس كل  . ٌنتج من االقترانأ بو هً: أن كل 

، إذ هو خلف محال. فٌكون قد استثنى ج أثم نقول: لكن لٌس كل  .ج أكاذبا، فكل  ج ب

" ج بنقٌض التالً فٌنتج نقٌض المقدم و هو أن كل 
3
  

إن هذا النوع من القٌاس ٌكون مشتركا من قٌاسٌن اثنٌن، فٌهما مقدمتان شرطٌتان،  

اتٌن المقدمتٌن ال ٌتغٌر حال مقدمها و ال حال تالٌها، أما المقدمة الشرطٌة األخرى فال أحد ه

ٌتغٌر حال مقدمها و ٌتغٌر حال تالٌها و ذلك بإضافة مقدمة حقٌقٌة له تكون أحد أنحاء 

التألٌفات المنتجة إن كان المطلوب حملٌا، أو المنتجة للشرطٌات إن كان المطلوب شرطٌا 

 .هـ ز، فلٌس كلما كان ج د، ف هـ ز، فـ ج دن لم ٌكن إذا كان  مثل قولنا "إ

 .هـ زفـ  ح طو كلما كان 

 .ح ط، فـ ج دفلٌس كلما كان هـ ز.، فـ ج دٌنتج: إن لم ٌكن إذا كان 

 .ح ط، فـ ج دلكن هذا خلف فإنه: لٌس كلما كان 

."هـ ز، فـ ج دٌنتج: أنه كلما كان 
4

 

                                                           
 .84ص  1983جعفر آل ٌاسٌن، المنطق السٌنوي، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة، الطبعة األولى، بٌروت   1
 .454، 453ابن سٌنا، اإلشارات و التنبٌهات، ص   2
 .459، 458ابن سٌنا، الشفاء القٌاس، ص   3
 .459المصدر السابق، ص   4
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هذا هو تحلٌل القٌاس المعروف بالخلف إلى مقدماته، إحداها تكون اقترانٌة و األخرى تكون 

 لزومٌة. 

تكون العادة فً استعمال قٌاس الخلف، بأن تستعمل االقترانٌة و ال تذكر النتٌجة      

و إنما ٌستثنى نقٌض تالً االقترانٌة، فٌنتج عنه المطلوب، أي نقوم برفع التالً من أجل 

 ، ج ب، فكل ج بع المقدم و تكون العادة فً ذلك بأن نقول:"إن كان لٌس كل وض

، معناه إن كان لٌس ج أ. و ٌكون قوله فكل ج ب، و هذا محال، فكل ب ج، فكل ب أو كل 

. و ٌكون قوله هذا محال، ج أ. و إن كان األمر على ما وصفناه فكل ج أ، فكل ج بكل 

اء نقٌض التالً، و هو استثنج أمعناه أنه لٌس كل 
1

 ." 

تحدث الشٌخ الرئٌس عن معنى قٌاس الخلف أٌضا و عرفه بأنه القٌاس الذي ٌرد   

الكالم إلى المحال، إلثبات المطلوب فالخلف اسم المحال، أما الذٌن ٌقولون، قٌاس الخلف 

بضم الخاء فهو خطأ و ضالل و زٌغ عن معناه الحقٌقً، إذ أن الخلف بضم الخاء ٌكون فً 

قال إنما سمً بالخلف ألنه ال ٌأتً الشًء من بابه، بل ٌأتٌه من المواعٌد فقط، أما بعضهم 

ورائه     و خلفه، إذ ٌأتٌه من طرٌق نقٌضه، و هو المفهوم الذي ٌتبناه ابن سٌنا ألنه ٌكون 

هنا بمعنى المحال
2

. ٌصنف قٌاس الخلف من بٌن األقٌسة الشرطٌة كونه ٌتكون من قٌاسٌن 

ضرورة و اآلخر اقترانً قد ٌكون حملٌا كما قد ٌكون إحداهما استثنائً ٌكون شرطٌا بال

شرطٌا على حسب الضرورة. و قد صنفه أرسطو أٌضا من ضمن األقٌسة الشرطٌة،       

و لكنهم لم ٌستعمل سوى الشرطٌة التً على سبٌل اللزوم أي االستثنائٌة، لذلك سمى 

و لكن القٌاس االستثنائً المنطقٌون هذا النوع من القٌاس بالقٌاس الشرطً على اإلطالق، 

 المستعمل هاهنا ال ٌكون انفصالٌا و إنما اتصالٌا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .415المصدر السابق، ص   1
 .411المصدر نفسه، ص   2



                 فصل الثالث                                     القياس االستثنائي و قياس الخلفال

                                                                                                                  
 

58 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

الخاتمة



                                                                                                        خاتمةال

                           
 

59 
 

 

 ة:ــمــاتــالخ

ا و إلى الطرٌقة التً عالج بها ابن من خالل دراستنا للقضاٌا المركبة قبل ابن سٌن 

 سٌنا القضاٌا المركبة ٌمكن أن نستنتج ماٌلً:

إن شٌخ الرئٌس جعل القضٌة نوعان قضٌة حملٌة و قضٌة شرطٌة و القضٌة  

 الشرطٌة أٌضا أنواع.

ذ ٌرجع استخدامها إلى قدم استعمال المنطق إإن استعمال القضاٌا المركبة قدٌم  

      مرحلة ما قبل أرسطو و الرواقٌة، مع كل من بارمٌنٌدس و زٌنون  و أٌضا أفالطون 

 و بروتاجوراس.

أما أرسطو فقد استعمل القضاٌا المركبة و لكنه لم ٌنتبه إلى ضرورة وضع فصل  

د توسع فسطاطس من ناحٌة أخرى قوخاص بها مما جعلها ملحقة بالقٌاس الحملً، نجد ثا

 .كمل النقص الموجود فً منطق أرسطوفً القضاٌا االنفصالٌة الشرطٌة و أ

و فٌما ٌخص المدرستٌن المغارٌة و الرواقٌة و التً تعدان مدرسة واحدة فً  

المنطق، قد احتلت دراسة منطق القضاٌا المركبة عندهم حٌزا كبٌرا من االهتمام: و رأو أن 

بسٌطة تربط بٌنها روابط منطقٌة، هً التً تحدد نوع  القضاٌا المركبة عبارة عن قضاٌا

 القضٌة المركبة و التً تكون منفصلة أو متصلة، و توصلوا من خالل ذلك إلى خمسة ال

 مبرهنات التً ٌمكن أن نستنبط منها عددا هائال من النظرٌات.

ه قد استخدم الفالسفة فً العصر القدٌم إلى بداٌة العصر الحدٌث المنطق فً طابع 

التعلٌمً، و بالرغم من ذلك نجد بوٌس ٌستعمل القضاٌا المركبة و ٌذكر نوعٌن القضاٌا 

المركبة التً ٌكون بٌن طرفٌها ارتباط عرضً و المركبة التً ٌكون بٌن طرفٌها ارتباط 

 طبٌعً.

بالنسبة البن سٌنا فإنه قسم القضاٌا إلى نوعٌن و هً: التركٌب الخبري الحملً       

الخبري الشرطً التً صنفها إلى متصالت و منفصالت. و لكن ابن سٌنا ال و التركٌب 

ٌتحدث فقط عن القٌاس الشرطً الذي ٌكون استثنائٌا و إنما القٌاس الشرطً ٌمكن أن ٌكون 

 اقترانٌا أٌضا و قد بٌن أن المناطقة قبله، اعتبروا أن الشرطٌات ال تكون إال استثنائٌة. 

واقٌٌن محدود، فإذا كان األول قد اكتفى بالقٌاس إن نسق كل من أرسطو و الر 

الحملً القائم على عالقة االندراج. فإن الثانً قد اقتصر على القٌاس الشرطً على سبٌل 
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عالقة اللزوم، فً المقابل نجد أن نسق ابن سٌنا اشتمل على النسقٌن، منطق الحدود و منطق 

قضاٌا الشرطٌة االستثنائٌة و التً القضاٌا. و فً منطق القضاٌا تحدث عن نوعٌن من ال

ٌسمٌها الجمهور قضاٌا شرطٌة.و قد بٌن فً تعرٌفه للقضاٌا االستثنائٌة أنها تختلف عن 

 القضاٌا االقترانٌة الشرطٌة. 

من اإلضافات األصٌلة التً ال ٌمكن أن  ٌنكرها أحد فً مجال القضاٌا المركبة،  

ا االقترانٌة الشرطٌة و مادامت القضٌة إما    ابتداع ابن سٌنا للمنطق قضاٌا خاص بالقضاٌ

و إما منفصلة، و مع إمكانٌة تكون القٌاس من حملٌة و شرطٌة أمكن أن ٌكون القٌاس هناك 

خمسة أنواع  عدها كالتالً: و هً المؤلفة من متصلتٌن، المؤلفة من منفصلتٌن، المؤلفة من 

ف من منفصلة و حملٌة. إضافة إلى منفصلة و متصلة، المؤلفة من متصلة و حملٌة و المؤل

تعدٌد أنواع القضاٌا الشرطٌة  االقترانٌة ذكر التالزمات التً ٌمكن أن تكون بٌنها، كما أن 

 القضاٌا الشرطٌة مثلها مثل القضاٌا الحملٌة ٌمكن عكسها عكس استقامة أو عكس نقٌض.

الستثنائً فً مقابل القٌاس االقترانً الشرطً نجده  قد عرض نظرٌة القٌاس ا 

المتصل منه و المنفصل، و قد توسع فٌها مقارنة مع سابقٌن علٌه. فقط اختلف مع المدرسة 

الرواقٌة، فإذا كانت المدرسة الرواقٌة قد استخدمت القضاٌا المركبة  بنوعٌها المتصل       

و المنفصل فإن ابن سٌنا اعتمد هذا التقسٌم أٌضا، و لكنه صنف الشرطٌة المتصلة على 

زومٌة و اتفاقٌة، و المنفصلة إلى منفصلة حقٌقٌة و هً مانعة الجمع و الخلو، و منفصلة ل

 غٌر حقٌقٌة و هً نوعان: إما أن تكون مانعة الجمع و إما أن تكون مانعة الخلو.

هناك تباٌن واضح فً  تحلٌل ابن سٌنا للقضاٌا المركبة و تحلٌل المدرسة الرواقٌة،  

ث عن القضٌة المنفصلة و المتصلة، إن العمل الذي قام به ابن بالرغم من أن كالهما تحد

سٌنا ، عمل ٌعبر عن الجدة و اإلبداع و عن أصالة نظرٌة االستنتاج األقٌسة االقترانٌة 

الشرطٌة التً عرضها ابن سٌنا فً كتابه الشفاء عرضا صورٌا نسقٌا، توسع فٌها المناطقة 

قطب الدٌن (و  )البصائر النصٌرٌة(فً  )عمر بن سهالن الساوي(العرب بعده أمثال 

اإلمام محمد بن (و  )تحرٌر القواعد المنطقٌة فً شرح الرسالة الشمسٌة(فً  )الرازي

. و قد اعتبر بعض الفالسفة المحدثٌن أن )مختصر علم المنطق(فً  )ٌوسف التلمسانً

ون فٌها النتائج القضاٌا المركبة ال تنتج" إن بعض المناطقة أغفل األقٌسة شرطٌة التً تك

شرطٌة مستنتجة من مقدمات شرطٌة خالصة و قصر األقٌسة الشرطٌة التً تكون فٌها 

النتائج الشرطٌة مستنتجة من مقدمات شرطٌة خالصة و قصر األقٌسة على تلك التً تكون 

فٌها إحدى المقدمتٌن فقط شرطٌة"
1

 

                                                           
عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري و الرٌاضً، مالزم للطبع و النشر، مكتبة النهضة المصرٌة، الطبعة الثالثة   1

 .213، ص 1968
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ة ال ٌمت بصلة إلى ما أتى به كما ال ٌمكننا الزعم بأن ابن سٌنا أتى بمنطق للقضاٌا المركب

السابقون علٌه، فإننا ال ٌمكن من ناحٌة أخرى أن ننكر ما فً عمله فً تقدٌم إضافات فً 

منطق القضاٌا، هذا ما ٌعتبر مرحلة مهمة من مراحل تطور المنطق ال ٌمكن تجاهلها


 . 

ها العرب ما نخلص إلٌه فً األخٌر أنه ال ٌنبغً إهمال المساهمات الفكرٌة التً قدم 

و التً قدمها ابن سٌنا خاصة فً مجال المنطق فمنطق القضاٌا لم ٌولد كامال بل مر فً 

رحلة تطوره بعدة مراحل، منها مرحلة ابن سٌنا فمن المجحف عدم اإلشارة إلى ما قدمه ابن 

   سٌنا فً هذا المجال لمن ٌؤرخون لتطور منطق القضاٌا، فالعلم إنما ٌتطور بتكامل األفكار    

 و تالحقها ال باستعمال القطٌعة الفكرٌة انطالقا من مركزٌة معٌنة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   تجدر االشارة هنا إلى كتاب روبٌر بالنشً حول تطور المنطق و الذي لم ٌذكر فٌه مساهمة ابن سٌنا و ال المناطقة

العرب فً تطوٌر المنطق بالرغم من تقدٌمهم إضافات عدٌدة ال ٌمكن تجاهلها. و قد أشار إلى هذه النقطة الدكتور محمود 
 ٌعقوبً فً مقدمة كتاب بالنشً الذي ترجمه.
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parmenides 545-485 ق.م  بارمٌنٌدس  

Zénon d’elea 495-435 ق.م  زٌنون اإلٌلً 

protagoras 485-415 ق.م  بروتاغوراس 

Othman Amin 1955-1978 م  عثمان أمٌن 

aristotle  ق.م  أرسطو 384-322

lukasiewicz 1878-1956 م  لوكازٌفٌتش 

Zakaria Manshawi 
Gali 

 زكرٌا منشاوي الجالً 

Mahmoud Fahmy 
Zidan 

 محمود فهمً زٌدان 

Theophrastus 372-288 ق.م  ثاوفسطراطس 

Robert Blanché 1898-1975 م  روبٌر بالنشً 

 Diodorus دٌودورس حوالً القرن واحد ق.م 

Philo  م 55-ق.م  فٌلون  20

Apollide  أبولٌد 

Gallenus 129-216 م  جالٌنوس 

Brantl 1915-1997 م  برانتل 
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Ali Sami Al Nashar 1917-1985 م  علً سامً النشار 

Boethius, anicius 485-524 م  بوٌس، أنٌسٌوس 

Avicenna 985-1557 م  ابن سٌنا 
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plotinus 255-275 م  أفلوطٌن 

AL-Ghazali 1559-1111 م  الغزالً، أبو حامد محمد 

Averroes 1126-1197 م  ابن رشد 

Ali Abdul Muti 
Mohammed  

 علً عبد المعطً محمد 

Mahmoud Yaqubi 1931-    م  محمود ٌعقوبً 

 كرٌم متى  

Nicholas Rescher 1928-   م  نٌكوال رٌشر 

Ibn Hajib al-Azhari  ابن حاجب األخضري 

Jeuneves  جٌونفز 

Omar bin Sahlan al-
Sawy 

م 1559توفً حوالً   عمر بن سهالن الساوي 

Jules Tricot 1893-1963 م  جول ترٌكو 

Farabi 874-955 م  أبو نصرالفارابً 

Abdel Rahman 
Badawi 

م 1917-2552  عبد الرحمن بدوي 

م 1853-1786   آراغو 

Jafar Al-Yassin 1932-2558 م  جعفر آل ٌاسٌن 
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 طلحات الواردة فً البحثـق المصـملح

 

 الفرنسٌة االنجلٌزٌة العربٌة

 logic logique المنطق

 Proposition proposition القضٌة
 Syllogism Syllogisme القٌاس

 Proposition  ةحملٌ قضٌة
Attributive 

 Proposition  ٌةشرط قضٌة
hypothéthéque 

 Proposition singulière  القضٌة المخصوصة

 Proposition à terme  القضٌة المعدولة
négatif 

 Proposition simple  البسٌطةقضٌة 

 Proposition composée  قضٌة المركبةال

 Proposition القضٌة العنادٌة
Alternative 

Proposition 
Alternative 

 ,Conditional Conditionnel الشرطً 
hypothéque 

 conjonctive  متصلة
 dijonctive  منفصلة
 demonstration démonstration البرهان

 reductio ad  المحالالرد إلى 
impossibile 

 Reductio ad  برهان الخلف
absurdum 

 consequence Conséquence اللزوم
 Genre  الجنس
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 Espèce  النوع
 Syllogisme  القٌاس الشرطً

hypothethéque 

 Inférence  استنباط
 Syllogisme conjonctif  القٌاس االقترانً

 Syllogisme exceptif  القٌاس االستثنائً
 Limit Limite الحدود

 Nominalism Nominalisme المذهب االسمً

 symbols symboles الرموز

   حساب القضاٌا

 Reasoning Raisonnement االستدالل

 Undemonstrables Indémontarbles الالمبرهنات 

 Subject Sujet موضوع
 Attribute, Prédicate Attribut, prédicat محمول

   العناد

 Antecedent Antécédent مقدم

 Consequent Conséquent تالً

   أشكال القٌاس

 Affirmative  الكلٌة الموحبة
universelle 

 Négative universelle  الكلٌة السالبة

 Affirmative  الجزئٌة الموجبة
particulière 

 Négative particulère  الجزئٌة السالبة

 Mood Mode بالضر

   منفصالت حقٌقٌة

   منفصالت غٌر حقٌقٌة

   شروط اإلنتاج

 Concomitance  التالزم

 Conversion Conversion العكس

 Induction Induction استقراء

 Quantlty Quantité الكم 

 Cavern Caverne الكٌف

   الثبوت 
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 Négation  نفً

   قٌاس الخلف

 Comprehension Compréhension المفهوم

 ,Extension الماصدق
denotation 

Extension 

   تام االتصال

   ناقص االتصال

   الوضع

   الرفع

   مانعة الجمع و الخلو

   مانعة الجمع

   مانعة الخلو

 Polysyllogisme  قٌاس مركب
 Absurd Absurde قٌاس الخلف
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 المصادر و المراجع 

 

 :قائمة المصادر 

 

لتنبٌهات، شرح نصٌر الدٌن الطوسً، تحقٌق الدكتور ابن سٌنا، اإلشارات و ا .1

 . 1983عارف، الطبعة الثالثة، مصر سلٌمان دنٌا، القسم األول، دار الم

ابن سٌنا، الشفاء، المنطق، القٌاس، راجعه و قدم له الدكتور إبراهٌم مدكور بتحقٌق  .2

النشر، القاهرة سعٌد زاٌد، المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌف و الترجمة و الطباعة و 

1964. 

الده، الطبعة ة، مكتبة مصطفى بابً الحلبً و أوابن سٌنا، النجاة، فً الحكمة المنطقٌ .3

 .1938الثانً 

ابن سٌنا، عٌون الحكمة، حققه و قدم له عبد الرحمن بدوي، الناشر وكالة مطبوعات  .4

 .1985الكوٌت دار القلم، الطبعة الثانٌة، بٌروت لبنان 

ابن سٌنا، منطق المشرقٌٌن، منشورات مكتبة آٌة هللا العضمى النجفً المرعشً،  .5

 هجري. 1455الطبعة الثانٌة، إٌران مطبعة الوالٌة، 

، المنطق عند الفارابً، الجزء الثانً، تحقٌق رفٌع العجم، دار الفارابً أبو نصر  .6

 1985المشرق ، بٌروت، لبنان ، 
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 :اجعقائمة المر

 

 ة:بالعربٌ

أرسطو طالٌس، منطق أرسطو الجزء األول كتاب العبارة نقل إسحاق ابن حنٌن، قدمه  .1

 .1948و حقق له عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرٌة 

آل ٌاسٌن جعفر، المنطق السٌنوي، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة، الطبعة األولى،  .2

 .1983بٌروت 

الرٌاضً، مالزم للطبع و النشر، مكتبة بدوي عبد الرحمن، المنطق الصوري و  .3

 .1968النهضة المصرٌة، الطبعة الثالثة 

بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفالسفة، الجزء الثانً ، المؤسسة العربٌة للدراسة و  .4

 .1984النشر ، الطبعة األولى 

بالنشً روبٌر، المنطق و تارٌخه من أرسطو إلى راسل، ترجمة الدكتور محمود  .5

 .2554الكتاب الحدٌث، الجزائر  ٌعقوبً، دار

جول، المنطق الصوري، ترجمة د محمود ٌعقوبً ، دٌوان المطبوعات  ترٌكو .6

 .1992الجامعٌة الجزائر 

رٌشر نٌكوال، تطور المنطق العربً، ترجمة الدكتور محمد مهران، دار المعارف  .7

 .1985الطبعة األولى، مصر 

مكتبة الثقافة  تحقٌق الشٌخ محمد عبده،الساوي عمر بن سهالن، البصائر النصٌرٌة،  .8

 .2555الدٌنٌة،مصر 

 عبد الهادي الفضلً، مذكرة المنطق، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمً إٌران. .9

عثمان أمٌن، الفلسفة الرواقٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، مصر القاهرة، الطبعة الثانٌة  .15

1966. 

دار المعرفة الجامعٌة  علً عبد المعطً محمد، المنطق الصوري أسسه و مباحثه، .11

 .1994الطبعة الثانٌة 

الفارابً أبو نصر، المنطق عند الفارابً، الجزء الثانً، تحقٌق رفٌع العجم، دار  .12

 .1985المشرق ، بٌروت، لبنان ، 
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لوكاشٌفٌتش ٌان، نظرٌة القٌاس األرسطٌة من وجهة نظر المنطق الصوري  .13

ر المعارف بالسكندرٌة،مصر، الحدٌث، ترجمة الدكتور عبد الحمٌد صبره، الناش

 .1961الطبعة األولى 

 .1979متى كرٌم، المنطق الرٌاضً، مؤسسة الرسالة، سورٌة ، الطبعة األولى  .14

محمود فهمً زٌدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و  .15

 .2557النشر، مصر، الطبعة األولى 
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 قائمة الموسوعات و المعاجم

 

للدراسات بدوي عبد الرحمن ، الموسوعة الفلسفٌة الجزء األول ، المؤسسة العربٌة  .1

 .1981-1979روما  -و النشر ، بارٌس

جالل سعد الدٌن، معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفٌة، دار الجنوب للنشر ،  .2

 2554تونس 

جوناثان ري و ج. أو. أرمسون، الموسوعة الفلسفٌة المختصرة ، ترجمة فؤاد كامل  .3

 .2513و آخرون ، المركز القومً للترجمة ، الطبعة األولى 

 د المنعم ، موسوعة الفلسفة و الفالسفة  ، الجزء الثانً ، مكتبة مدبولًحنفً عب .4

، دار الكتاب البنانً، مكتبة المدرسة بٌروت 1صلٌبا جمٌل ، المعجم الفلسفً الجزء  .5

 .1982لبنان،

، دار الكتاب البنانً، مكتبة المدرسة بٌروت 2صلٌبا جمٌل ، المعجم الفلسفً الجزء  .6

 .1982لبنان،
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 فهرس الموضوعات

 إهداء

 شكر و تقدٌر

 .......................................................................................أةــــالمقدم

 

 الفصل األول: القضاٌا المركبة لدى السابقٌن على ابن سٌنا.

 7تمهٌد للفصل األول.....................................................................ص 

 8........................................صقبل الرواقٌٌن. القضاٌا المركبة المبحث األول:

 11..........................ص.و المغارٌٌن القضاٌا المركبة عند الرواقٌٌن المبحث الثانً:

 

 الفصل الثانً: القٌاس االقترانً الشرطً عند ابن سٌنا

 

 .16............................ص........الثانً.................................تمهٌد للفصل 

 أشكال القٌاس االقترانً الشرطً و قواعد تألٌفه. المبحث األول:

I. ......................17.........................ص.......تعرٌف القضٌة و أنواعها 

II. 18.............ص.......د تألٌفه..........أشكال القٌاس االقترانً الشرطً و قواع 

 18..............ص.......المؤلف من متصلتٌن............................... .1

 22..............ص......المؤلف من منفصلتٌن............................... .2

 24...............ص.......المؤلف من متصلة و منفصلة..................... .3

 35...............ص......المؤلف من حملٌة و شرطٌة متصلة.............. .4

 35...............ص......المؤلف من حملٌة و شرطٌة منفصلة............. .5
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 37..............................صاللزوم و العكس فً القضاٌا االقترانٌة. المبحث الثانً:

I. .....37...............................................................ص........اللزوم 

II. .........42............................................................ص.........العكس 

 45....................................ص..............جدة األقٌسة االقترانٌة. المبحث الثالث:

 

 الثالث: القٌاس االستثنائً و قٌاس الخلف.الفصل 

 .48.....................................................ص........تمهٌد للفصل.................

 .48..........................................ص ............القٌاس االستثنائً. المبحث األول:

 48..........................................ص................تعرٌف القٌاس االستثنائً.......

 49..........................................ص...........أنواع القٌاس االستثنائً................

 56.........................................ص ...................: قٌاس الخلف.المبحث الثانً

 59...........................................ص ........................................ةــالخاتم

 المالحق

 62 ص………………………………………………………………………………ملحق األعالم

 64 .............................ص.....................ملحق المصطلحات الواردة فً البحث

 68...........................ص......................................قائمة المصادر و المراجع

 73........................ص ............................................الموضوعات رســـفه

 


