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 القياش الحملي عنذ الفارابي

Al-Farabi’s categorical syllogism 

 مغربي زين العابذين. د

الجضائش – حامؾة ظيذي بلؾجاط – َلية الؾلىم ؤلاوعاهية والاححماؽية 

مخحبر ألاةؾاد الييمية للحدىالت النُشية والعياظية بالجضائش 

 ، الجضائش2حامؾة وهشان- 

 12/05/2019:    ثاريخ النشر11/04/2019:   ثاريخ الققبل 21/02/2019: ثاريخ إلارصال

 :امللخص

 مً أهم اإلانُشيً في ثاسيخ النلعنة، خيث ؽالجد 
ً
ُيؾحبر الناساثي واخذا

، وهزا 
ً
 سئيعا

ً
أؽماله الؾذيذ مً اإلاىغىؽات اإلاخحلنة، وميها، لؾب اإلاىطً دوسا

 
ً
ا واخذا  مُشيًّي

ً
َان للما ممشوؽا . لؾّذ  أظجاا، ممها أنَّن الناساثي ؽعل فشاس أسظطى 

ما ىيمة اإلاىطً ؽً الناساثي، الظيما اليياط : وهىا، يمًُ طشح العؤاْ الحالي

 .الحمعي؟

 .الناساثي؛ أسظطى؛ اإلاىطً؛ اليياط الحمعي: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Al-Farabi has always been recognized as one of the most important 

thinkers in the history of Philosophy. His numerous works have treated 

different themes, but the presence of logic played a key role in his 

contributions for several reasons, one of them shows that al-Farabi had a 

same intellectual project as the First Teacher. So, we can ask a question about 

the value of logic, especialy, the categorical syllogism.  
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 :     مقذمـة

ىل ؽعل خيييِة مىىه 
ُ
ا " الفارابي"      الىى مً اإلاىطً ألاسظطي، يحطلُب مىَّن

ه ٍحَب ؽً مؾغم  ؛ ُمؤلًنا، ألهَّن
ً
 وشاسخا

ً
َان ِميها ُمؤلنا الندظ في هُطىضه التي 

 ،
ً
ة ُمبرًصا مؾالم سضيِذه اإلاىطيّيِ في ممُشوؽـِه اللقىّيِ خاضة اليػايا اإلاىطييَّن

ا أثش مىاطية اليىهان ة ُميحنيًّي  معائل مىطييَّن
َ
ه ةعط ، ألهَّن

ً
َان القىُس . وشاسخا وإرا 

، مميطذها مً هزه " الفارابي"في مطىنات 
ً
ا وىًحا وضبرا  مىَّن

ُ
ىـِضل

َ
ة َيعخ اإلاىطييَّن

مً " هغشية اليياط"وَما ظيععل إليه، هى إعلاس . الذساظة ال يدحمل هزا الجلذ

 إلاِاهة اليياط في اإلاىطً "الفارابي"حلة ما هى خمعي وما هى ششطي لذي 
ً
، هغشا

، إر يطشُِّح ضاخب ٍحاا 
ً
بأنَّن مىغىؼ اإلاىطً " اإلاىطً الطىسي اليذيم"ؽُمىما

 إرا سحؾىا إلل ٍحاا . 1هى اليياط
َّن
لـِ " أهالىطييا أولل"ولً يحأجى لىا هزا اإلاطلب إال

ة في اإلاؤلِه هنعِه " أرصطب" نشىة بحَن ما أدسحُه هى مً ىػايا مىطييَّن ُمداوِلحن الحَّن

ه 
َ
ه  في هغشية اليياط ُمعحأِوِعيَىا بجؾؼ هطىضه " الفارابي"وما دوَّن

ً
 وثأِلينا

ً
ششخا

ة ِمً
َّن
: اإلاعحل

؛ "جؾاليً ابً ماحة ؽعل اإلاىطً الناساثي" -

 ".سميً العجم"ثدِييً " اإلاىطً ؽىذ الناساثي" -

ة ة الحاليَّن شاد مً الجدث، هطشح ؤلاشِاليَّن
ُ
: وثؾذ ثدذيذ اإلا

؟ هل خامػ ؽعل هنغ "أرصطب"لـِ " اليياط"مً ٍحاا " الفارابي"ما هى مىىه 

ة اإلاؾُشوغة في ٍحاا  ة اإلاىطييَّن  " أهالىطييا أولل"الجييَّن
ً
َن سِضيذا أم ثجاوصها ليِّىِ

ا خاًضا به؟   مىطييًّي

 ":الفارابي"َحـذُّ القياش عنذ  .1

، َيُدذُّ 
ً
ه" أرصطب"      بذاية ىْى إرا وغؾد ميه أشياء أٍثر مً »: اليياط بأهَّن

. 2«واخذ لضم ش يء ما آخش مً الاغطشاس لىحىد ثلّ ألاشياء اإلاىغىؽة بزاثه

 مً ىعمحن ثاهيهما يلضم بالػُشوس  ؽً أوللما
ُ

دذيذ ُينيُذ أنَّن اليياَط يحأله . والحَّن

ا إرا ؽذها إلل  ىْى ثىغؿ ميه أشياء أٍثر مً واخذ إرا »: ، ماليياط"الفارابي"أمَّن

 
ً
ند لضم ؽمها بزااها ال بالؾشع ش يء آخش فحرها اغطشاسا

ّ
 . 3«أل

ُ
َان جؾشيه وإرا 

 لؾذم ثدذيذه ؽذد اإلايذمات، " الفارابي"
ً
 واظؾا

ً
لليياط في هزا اإلاىغؿ، جؾشينا
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وأىل ما مىه يأثله اليياط الحمعي ميذمحان مً »ملى في مياٍم آخش، يطشُِّح 

الحذ : ، ماإلايذمات ال ثخشج ؽً ميذمححن بثالثة خذود، وهي4«ثالثة خذود

.  ألاوظط، والحذ ألاٍبر والحذ ألاضقش

، هشي ثدذيَذه ىذ أشاَس إلل دىاِئً ُملَمة، هزٍُش ةؾػلا
ً
 :  و في منلىم اليياط ؽُمىما

شاُد  . أ
ُ
ِْ "اإلا لا "باليْى

ُ
َجة ِميما بيَمها بديث ثِىُن ألناع ٍش

ُ
ؾاوي اإلا

َ
، هى َما ُيؾِبُر ؽً اإلا

لب طِذيً باإليجاِا أو العَّن وال يمًُ اؽحجاس َّل ىْى هى . َدالة ؽلْيها وَييُؿ ؽليها الحَّن

 ؽً 5«وإّهما الجاصم اليْى الزي يىحذ ميه الطذو أو الُزا»حاصم، 
ً
، َةؾيذا

 
ً
 مال ثىَضه بالطذو وال بالُزا، ٍما هى الحاْ مثال

ً
ألاىاويل التي ال ثدمل خبرا

 في الذؽاء والىذاء؛ 

ا لنغة  . ب  مً اظحؾماْ الجملىس مىيىلة»" ابن باحة"، مهي ؽىذ "ُثىغؿ"وأمَّن

ممؾنى ثىغؿ هىا ثىحذ . غؿ هزا ٍزا، بمؾنى أهضله بهزه الحاْ: ؽىذما ييىلىن 

مة، أو ُثيحػب مً خيث ثجْز مؾلىمة، وثشثب هزا الترثيب
َّن
. 6«هزه ألاشياء ُمخعل

يجني اليػايا؛ ٍر
َّن
أليِه والت ٌْ ُمشثٌب ُيىِحي بالحَّن  ماليياط ىى

شثب ميه  .ج 
ُ
بذْ " أشياء"، واظحؾمل لنغة "أشياء أٍثر مً واخذ"وهزا الىغؿ اإلا

ه لى ىاللا لِان ىذ َخذَّن اإلاؾشَّنل ةص يء هى حضء مىه مات، ألهَّن دذيذ بهزا 7اإلايّذِ ، والحَّن

ما جؾشيه أخظ وهى  جؾشيه أخنى ؽعل الؾيل مً »الىضه ال يِىن حامًؾا، وإهَّن

 في الؾيل مً الؾام، وألن وحىد الخاص في الؾيل 
ً
ألاؽم، َىن الخاص أىل وحىدا

 في الؾيل يِىن أخنى 
ً
يعحلضم وحىد الؾام ميه مً فحر ؽُغ؛ وما هى أىل وحىدا

ه . 8«ؽىذ الؾيل، واليْى الماسح ال بذ وأن يِىن أوضح مً اإلاؾشَّنل
َّن
للزا، وع

مات وَما َحَشي هدىها" أشياء"لنغة  ؾّم اإلايّذِ
َ
ى ج ََ أسدل ؽعل ألاشياء ؽجاس  . ختَّن ثمُّ

 للحؾِجحر ؽً "أٍثر مً واخذ"
ً
، وهي ؽجاس  حاءت بطيقة الجمؿ وهي ضالحة أيػا

أليه بحن ألاشياء  َيدِمُل داللة الاظحيحاج - وهي هىا ألاىىاْ الجاصمة-اثىحن، مالحَّن

 فحر ُمجاشش، وَيخشُج ؽىه الاظحذالْ اإلاجاشش 
ً
جاشش، ميِىُن اليياُط اظحذالال

ُ
فحر اإلا

عَحىي؛
ُ
يابل والَؾُغ اإلا َالحَّن ٍْ واخٍذ؛   الزي يلضم مً ىى

 "وىىله  .د 
ً
ند لضم ؽمها بزااها ال بالؾشع ش يء آخش فحرها اغطشاسا

ّ
، ُينيُذ "إرا أل

الزي يحطلب ىىلحن ظابيحن هما اإلايذمحان ييحُج " اللُضوم"أنَّن أظاط اليياط هى 

ـ . ؽمهما ىْى الصم هى الىخيجة
َ
 م

ً
يخشج الاظحيشاء »ويِىن ُخُطْى الىخيجة اغطشاسا
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إثجات الحُم في ش يء حضئي لثجىثه في حضئي آخش ممابه له، : والحمثيل الزي مؾىاه

ألن ميذمااهما إرا ظلم بها ال يلضم ؽمها بالػشوس  ش يء، ورلّ إلمِان ثخله 

 في الاظحيشاء. 9«مذلىليهما ؽمهما
ً
 : وثىِغيًدا إلاا َظَجً، ُهـىسُد ِمثاال

ه ألاظنل ؽىذ اإلاػك 
ّ
النيل خيىان يدٌش مُ

ه ألاظنل ؽىذ اإلاػك 
ّ
الحماس خيىان يدٌش مُ

ه ألاظنل ؽىذ اإلاػك 
ّ
ؤلاوعان خيىان يدٌش مُ

لـا ألاظنل ؽىذ اإلاػك 
ّ
َّل الحيىاهات ثدٌش مُ

معاَح  لا ألاظنل ؽىذ اإلاػك، ألّن الّحِ
َّن
ٌُ مُ ال يمًُ اليْى بأنَّن َلَّن الحيىاهات ثدش

ه ألاؽعل أثىاء اإلاػك؛ 
َّن
 ؽً هزه الياؽذ ، ملى يدٌش مُ

ُ
يمز

ا لنغة  ه  َند لالختراص أن يِىن اللُضوم مً ميذمة فِشيجة"بزاِاها"أمَّن ِ
ّ
. ، مىع

ْ " أرصطب"ويمشح  وأؽني بزااها أن هِىن ال هدحاج في وحىا »: هزه اللنغة، مييى

. 10«ما يجب ؽً اإلايذمات التي أله ممها اليياط إلل ش يء آخش فحر ثلّ اإلايذمات

 
ً
: ممثال

" ج"معاوية ِلـ " أ"، مّما يعحلضم أن ثِىن "ج"معاوية ِلـ " ا"، و "ا"معاوية ِلـ " أ"

َّل معاٍو للمعاوي لص يء، معاٍو : "ال لزااها، بل بىاظطة ميذمة أحىحّية، وهي

؛ 11"له

، أي 12«ش يء آخش»ُينض ي إلل " أرصطب"ٍما هى ؽىذ " الفارابي"واليياط ؽىذ  .و 

 ؽعل ثشثيب 
ُ

ًَ وهى ُيمِشل  أنَّن الزه
ْ
أْن ثِىن الىخيجة فحر اإلايذمات اإلازَىس ، إر

مات يحدطل  َان يجلله ىجل رلّ ميؾلمه »اإلايّذِ ال مدالة ؽعل ش يء آخش ىذ 

ل ؽليها مً اليياط، مالالصم ؽً اليياط 13«آلان حدطَّن
ُ
، هزا ينيُذ ِحذَّن  الىخيجة اإلا

ة ال اظحيحاايَّن " الفارابي"ؽىذ  و يمًُ اظحخالص هزه .  هاثج ؽً ُضىس  لضوميَّن

سه " ييحج"الطىس  مً لنػ  في َّلِ أغشا ألاشِاْ الثالثة " الفارابي"الزي ٍشَّن

مات والىخيجة ة ثجمؿ بحن اإلايّذِ د  ال صمىيَّن أٍيذ ؽعل ؽالىة مجشَّن ْ . للحَّن : ملى ييى

ل ىػية حؾلد حضء ىياط أو أؽذت لحجؾل حضء ىياط مئنها بما هي حضء » َو

 
ً
 مدمىال

ً
 له جعّمى ميذمة وحضء اإلايذمة يعّمى خذا

ً
له أو مؾّذ  ألن ثجؾل حضءا

 
ً
 .14«َان أو مىغىؽا
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 ؽً جؾشيه " الفارابي"      الغاِهش أنَّن خذَّن الِيياط ؽىذ 
ً
 ٍِثحرا

ْ
لم يخحله

 مً "أرصطب"
ُ

 يحأله
ً
 حاصما

ً
 ومػُمىًها ؽعل اؽحجاسه ىىال

ً
، مُالهما اثنَيـا شُال

دذيَذ خمَل مجُمىؽة مً الاختَراَصات . ميذمات يلضم ؽمها هخيجة باإلغامة أنَّن الحَّن

 الُل َج 
ُ

 ُيخاله
ً
 دىييا

ً
ابً، .  ألاخشي 15َحؾلد ِمىُه ثدذيذا وفي ظياو الىظ العَّن

ُد  ْ " الفارابي"يدّذِ  مً اليياط مييى
َ
واليياط إهما يؤله ؽعل مطلىا »: القاية

 ثم يلحمغ ثصحيده باليياط
ً
، ملى أدا  للبرهىة 16«مدذود يحيذم مينشع أوال

للزا، جؾحبر البرهىـة ُضىس  مً ضىس اليياط، اليطذ ممها إهحاج . ؽعل اإلاعائل

. اإلاؾشمة

شي 
َ
 إلل أحضاِئه؛ بديث ه

ً
ة  ِغمِىيَّن

ً
 ىذ أشاَس إشاَس 

َ
ؾشيه       ٍما َيغلش أنَّن الحَّن

ى ةؾَذ الىْغِؿ  ٍْ حاصٍم ُيعمَّن ة " ميذمة"الِيياط  َيمحِمُل ؽعل أصَيذ مً ىى وهي ىِػيَّن

مات ُيذَعل ِبـ  ا اليْى الالصم ؽً اإلايّذِ يذَمِد الَىخيجة، أمَّن
َ
ة " الىخيجة"ث وهي ىػيَّن

ى  عمَّن
ُ
يذمحْحن، وأحضاء اإلايذمة والىخيجة ٍيػايا ج

ُ
أِليه بحَن اإلا خاِضلة ِمً الحَّن

" 
ً
، ماليياط ". ُخُذودا هة مً مىغىؼ ومدمْى َاهد الُحُذود ُمنشَدات ُمِىَّن مئن 

الي، ماليياط يِىن 
َ
جة مً ُميَذم وث َاهد الُحُذود ُمنشَدات ُمٍش ا، وإن  يِىن خمليًّي

ا ىياٍط خمعّيٍ وآخش : وتدَعِب طجيؾة مىاد اليياط، هِجُذُه َيىيِعم إلل. ششطيًّي

واليياط مىه خمعي ومىه ششطي، و الحمعي »: وهى ما اظُحخِلَظ مً ىىله. ششطّيٍ 

ه ؽً ىػايا ششطية
ّ
ه ؽً ىػايا خملية، والمشطي ما أل

ّ
و َل ىػية . ما أل

حؾلد حضء ىياط أو أؽذت لحجؾل حضء ىياط مئنها بما هي حضء له أو مؾّذ  ألن 

َان أو   
ً
 مدمىال

ً
 له جعّمى ميذمة وحضء اإلايذمة يعّمى خذا

ً
ثجؾل حضءا

يعيم لليياط إلل خمعّيٍ وششطّيٍ ؽىذ اإلاىاطية اإلاعلِمحن مً . 17«مىغىًؽا هزا الحَّن

ا "الناساثي"بيمهم  اللة ؽعل اليياط " أسظطى"، أمَّن ميذ اظحخذم لنػ اليياط للذَّن

أن َل ىياط أسظطي ملى ىػية »يشي " يان لبكاشيفتش"الحمعّي، بيَذ أنَّن 

، 18«لضومية ضادىة، ميذملا يدحىي ؽعل ميذمتي اليياط مؾا، وثاليها هى الىخيجة

مئرا ؽذها إلل اليياط . أي أنَّن ضىس  اليياط المشطّي ُمػمش  في اليياط الحمعي

: الحالي

َاهد ميىلة ؽعل َل َا إنآ » مً الاغطشاس أن فـَاهد َا ثياْ ؽعل َل َحـ، و 

ة 19«ثياْ آ ؽعل َل َحـ ة لضوميَّن ا اليياط الحمعي ِضيَك ؽعل شِل ىػيَّن
َ
ىحذه

َ
، ل
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ـ ٌ: "همىرحلا
َ
 أّن "إْن و م

ً
ُل اإلايذمححن الطقشي " و"، ؽلما

ّ
يذم يمث

ُ
وهى اإلا

ا الىخيجة ميمثللا الحالي  ". ٌ"والُبري بيمهما خشل الؾطه، أمَّن

 Syllogisme catégorique:القياش الحملي .2

هات اليياط الحمعّي، " الفارابي"      ةؾذ ثدذيذ اليياط، ييحيل  إلل إعلاس ُمِّىِ

 ْ وأىل ما مىه يأثله اليياط الحمعي ميذمحان ميترهحان مً ثالثة خذود، »: مييى

َان بجضء واخذ وثخجايىان بجضأيً آخشيً،  ورلّ أن اإلايّذمححن هما اللحان جمتر

ىا بجضء  ل خيىان خعاط، ملاثان ميترهحان اشتٍر ٍيىلىا ؤلاوعان خيىان َو

ممً . 20«واخذ وهى الحيىان، وثجاييحا بجضأيً آخشيً وهما ؤلاوعان والحعاط

حلة، اسثجط اليياط الحمعّي باليياط الاىتراوّي الىتران ُخُذود اإلايذمات بُذون 

، . أدوات الاظِحثىاء
ً
ا، وىذ ُيعّمى أيػا  اىتراِهيًّي

ً
يِطحر الِيياط الَحمعّي ِىياظا

َ
م

ا لا . 21َحضِميًّي
ّ
َػاياُه َل

َ
وثْجُذس ؤلاشاس  أّن الِيياَط الاىِتراوّي ىذ ُيْدَمُل ؽعل ِىَياٍط ى

ىن ىػاَياه 
ُ
َخملّية، ٍَما ىذ ُيْدَمُل ؽعل ِىياٍط ىػاياُه ششطّية وىياط آخش ثِ

ما : اليياط الاىتراوي ثالثة أهىاؼ»َيؾني هزا أّن . َممُضوَحة بحن خملّية وششطّية

ب ممهما ب مً المشطيات ميط، وما يتٍر ب مً الحمليات ميط، وما يتٍر . 22«يتٍر

يذَمات ؽعل 
ُ
 في َماد  الِيياط وجمتٌر في خاِضيِة الاىتراِن بحَن اإلا

ُ
ماألهىاؼ ثخحله

 هى وال هييػه  [وهى َما ثشثَب ؽً اإلايذمححن=]الالصم »: أّن 
ً
إما أن ال يِىن مزَىسا

، أي أّن الىخيجة ُثزٍش ِبمادِاها ُدون هيئِتها 23«في اليياط بالنؾل بل باليّى 

رِثيحّية
َ
ماس إليه في هظ . الت

ُ
 ؽىذ اإلاىاِطية اّثجاؼ هزا الّحيِعيم اإلا

ُ
وىذ َحَشي الُؾشل

أحضاَء اليياط " الناساثي"ومً حلة أخشي، يىضُح متُن ". هطحر الذيً الطىس ي"

: الحمعّي، ٍما هى مماس إليه في الخطاطة الحالية

ؤلاوعان خيىان : ميذمة ضقشي 

َّل خيىان خعاط : ميذمة ٍبري 

ؤلاوعان خعاط    :   الىخيــجة

، هالخػ أّهه ىّذَم اإلايذمة الطقشي "الناساثي"وفي هزا اإلاثاْ الزي ظاىه 

ا 
ّ
ؽعل الُبري، ألّهه ٍما هى مؾلىم الىخيجة ثحأله مً خّذ أضقش ثّم خّذ أٍبر، وإلا

هى ألاضقش " ؤلاوعان"، ينيذ أّن خّذ "ؤلاوعان خعاط"َاهد الىخيجة ؽعل شِل 
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هى ألاٍبر، وإرا ما سحؾىا إلل اإلايذمححن هشي أّن اإلايذمة الطقشي " خعاط"وخّذ 

ا مً مىغعي الحّذ ألاضقش وألاٍبر في 
ً
ثيّذمد ؽعل اإلايذمة الُبري اهطالى

أّما إرا سحؾىا إلل أشِاْ اليياط الحمعّي الاىتراوّي، مهي ُمشثجة بدعب . اإلايذمححن

في ثىغيذ " أسظطى"مئرا ؽشحىا إلل . وغؾّية الحّذ ألاوظط في اإلايّذمححن اإلايترهححن

 ْ َان الحذ »: أشِاْ اليياط ؽعل أظاط وغؾّية الحذ ألاوظط، ملى ييى مئن 

َان   في اإلايذمة الىاخذ ، وآخش مدمْى ؽليه في ألاخشي، أو 
ً
ألاوظط مدمىال

 ْ  في الىاخذ  وآخش معلىا ؽىه في ألاخشي، مئهه يِىن المِل ألاو
ً
مئن . مدمىال

 في الىاخذ  معلىًتا في ألاخشي، مئهه يِىن المِل 
ً
َان الحذ ألاوظط مدمىال

َان الحذان مدمىلحن ؽعل الحذ ألاوظط أو . [المِل الثاوي= ]ألاوظط  مئن  

 وآلاخش معلىًتا، مئهه يِىن المِل ألاخحر 
ً
. 24«[المِل الثالث= ]الىاخذ مدمىال

في ثدذيذ وعجة الحّذ " أسظطى"ملى لم يخحله ؽً " الناساثي"أّما إرا اهحيلىا إلل 

 ْ  أو مىغىًؽا »: ألاوظط في َّل شِل، خيث ييى
ً
 ميها حمؾيا

ً
إّما أن يِىن مدمىال

 في أخذيهما ومىغىًؽا في آلاخش
ً
 أو مدمىال

ً
َان . 25«ميها حميؾا الحذ ألاوظط »مئّن 

، والزي يِىن الحذ   في أخذيهما ومىغىًؽا في ألاخشي هى المِل ألاْو
ً
مدمىال

 ميها حميًؾا هى المِل الثاوي، والزي يِىن الحذ ألاوظط 
ً
ألاوظط مدمىال

. 26«مىغىًؽا ميهما حميًؾا هى المِل الثالث

ثالثة أشِاْ، خّذدت خعب وغؾّية الحّذ " الناساثي"ماإلاياّييغ الحملّية ؽىذ 

: وهي مىضحة في الجذْو الحالي. ألاوظط

وغؾّية 

اإلايذمححن 

الشكل الثالث الشكل الثاني الشكل ألاّول 

ميذمة ضقشي 

ميذمة ٍبري 

هخيجة 

 "ب""      آ " 

" ج      ""ب"

 "  ج"   "آ "

 

 "ب""     آ " 

 "ب""      ج"

 "  ج"   "آ "

" آ      " "ب"

" ج      ""ب"

 "  ج"    "آ "
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أسثؾة ؽمش »ومجمىؼ الػُشوا اإلاىحجة مً ألاشِاْ الثالثة ثطل إلل 

ل واخذ ممها مً ميذمححن ميترهححن ٍبري وضقشي ومً ثالثة خذود أْو  غشًتا َو

أسظطىطاليغ أخز مِان ألاْو »أّن "- الناساثي"يػيه –ؽلًما . 27«وأوظط و أخحر

، لحِىن هزه ألاخشل اإلاعجمة مثاالت (ج)ومِان ألاخحر  (ا)ومِان ألاوظط  (أ)

جؾّم حميؿ ألامىس التي ثحنً أن ثؤخز أحضاء اإلايذمات في ضىاؽة ضىاؽة، ولم 

ًّ أن الزي لضم ؽً   دالة ؽعل مؾان لئال يغ
ً
يأخز بذْ هزه الحشول ألناعا

د ؽليها ألالناظ
ّ
والزي ُيؾّضُص هزا . 28«ثألينلا إهما لضم ألحل ثلّ اإلاىاد التي دل

ُه 
َ
َاشينخش"الىظ، ما هيل أسظطى »: في أّن " ؤلاظُىذس ألامشوديس ي"ؽً " يان لى

ضاـ أىيعحه مً خشول، ختى يجحن أن الىخيجة ال ثلضم ؽً ماد  اإلايذمححن، بل 

ثلضم ؽً ضىسثيهما واححماؽلما، مالحشول ؽالمات الممْى وهي ثذْ ؽعل لضوم 

َاهد الحذود التي هخحاسها  
ً
 أيا

ً
ما وعخمنُه، هى أّن بىاء ألاىيعة . 29«الىخيجة دائما

َْ خذوٍد لنغّيٍة ُمحؾّيىٍة، يؾطي خطىتة ومشوهة أٍثر  ؽعل خُشول هجائّية بذ

 ال 
ً
لليياط ؽعل أن ثِىن اظحيحاحاثه فحر مدذود  في اؽحجاس الحشل يِىن بذيال

 لأللناظ
ً
َاشينخش"وهي هخيجة ملمة ثىضل إليها . نهائّيا في َىن اإلاىطً " يان لى

َاهد بذايحه مؿ La logique symboliqueالشمضي  ، في اؽحجاس ثلّ "أسظطى" 

جؾىع الشمىص اإلاىعنة في اإلاىطً " الحدليالت"الحشول اإلاحذاولة في الُحاا 

. اإلاؾاضش

، هجمل هزه ألاغشا لألشِاْ "الناساثي"وتالشحىؼ إلل ٍحاا اليياط ِلـ 

: الثالثة في الجذْو الحالي

الاصم الصيغة الرمسية الضرب الشكل 

 الالثيني

ل 
ألاّو

" ا"، "ا"مىحىد  في َل ما هى " آ"ألاّول 

" آ"ييحج " ج"مىحىد  في َل ما هى 

" ج"مىحىد  في َل ما هى 

BARBARA 

" ا"، "ا"مىحىد  في َل ما هى " آ"الثاني 

مىحىد  " آ"ييحج " ج"مىحىد  في ةؾؼ 

DARII 
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" ج"في ةؾؼ 

" ا"، "ا"وال في ش يء مّما هى " آ"الثالث 

وال " آ"ييحج " ج"مىحىد  في َل ما هى 

" ج"في ش يء مّما هى 

CELARENT  

" ا"، "ا"وال في ش يء مّما هى " آ"الّرابع 

ليعد " آ"ييحج " ج"مىحىد  في ةؾؼ 

ليعد في َل " آ")أو "  ج"في ةؾؼ 

 ("ج"

FERIO 

ي 
ـان

لثــ
ا

" ج"في َل " ا"، "آ"وال في ش يء مً " ا"ألاّول 

" ج"وال في ش يء مً " آ"ييحج 

CESARE 

" ج"وال في ش يء مً " ا"، "آ"في َل " ا"الثاني 

" ج"وال في ش يء مً " آ"ييحج 

CAMESTRE

S 

في ةؾؼ " ا"، "آ"وال في ش يء مً " ا"الثالث 

" آ"أو " ج"ليعد في ةؾؼ " آ"ييحج " ج"

" ج"ليعد في َل 

FESTINO 

ليعد في ةؾؼ " ا"، "آ"في َل " ا"الّرابع 

" آ"أو "  ج"ليعد في ةؾؼ " آ"ييحج " ج"

" ج"ليعد في َل 

BAROCO 

ث 
ـال

لثـــ
ا

" آ"ييحج " ا"في َل " ج"، "ا"في َل " آ"ألاّول 

" ج"في ةؾؼ 

DARAPTI 

" ا"في َل " ج"، "ا"وال في ش يء مً " آ"الثاني 

" ج"ليعد في ةؾؼ " آ"ييحج 

FELAPTON 

ييحج " ا"في ةؾؼ " ج"، "ا"في َل " آ"الثالث 

" ج"في ةؾؼ " آ"

DATISI 
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ييحج "ا"في َل " ج"، "ا"في ةؾؼ " آ"الّرابع 

" ج"في ةؾؼ " آ"

DISAMIS 

الخام

ش 

" ا"في ةؾؼ " ج"، "ا"وال ش يء في " آ"

"  ج"ليعد في ةؾؼ " آ"ييحج 

FERISON 

العاد

ط 

في َل " ج"، "ا"ليعد في ةؾؼ " آ"

" ج"ليعد في ةؾؼ " آ"ييحج " ا"

BOCARDO 

" أسظطى"ىذ اىحَنى أثش " الناساثي"الغاهش مً خالْ ؽشع اليياط الحمعّي، هشي 

: في

َامل؛ مأّما الِامل ميدّذه  .1 َامل وفحر  هى »: بأّهه" أسظطى"ثيعيم اليياط إلل 

اليياط الزي ليغ يدحاج في بيان ما يجب ؽً ميذماثه إلل اظحؾماْ ش يء 

هى الزي يدحاج في بيان ما يجب ؽً ميذماثه إلل  [وأّما ليغ بِامل]. فحرها

ند ممها، فحر 
ّ
اظحؾماْ ش يء واخذ أو أشياء مما هى واحب ؽً اإلايذمات التي أل

د بزااها ال . 30«أنها لم ثًُ اظحؾملد في اإلايذمة
َ
ي بمؾنى أّن اليياظات الِاملة َبّيِ

َاشينخش"ثدحاج إلل بشهان، وهي ؽىذ  . 31«معلمات هغشية اليياط»ثذعل " يان لى

وإلل اليياظات الِاملة ثشد أغشا المِل الثاوي والمِل الثالث، ييْى 

، والِاملة 32«وفحر الِاملة إهما ثجّحن لىا أنها مىحجة بأن ثشد إلل الِاملة»": الناساثي"

. Ferio, Celarent, Darii, Barbara: هي ألاغشا ألاسثؾة مً المِل ألاّوْ، واإلاعما 

 أو ؽذم صحة 
ّ
ماخحالل اليياظات الِاملة ؽً الِاملة ال يحؾلً ألامش بصحة

 L’évidenceاليياظات، وإّهما الاخحالل يُمً في بذاهة اليياظات 

dessyllogismes. 

2.  ْ  الخحىاء غُشوا ألاشِاْ الثالثة، ملى ييى
ً
: اظحخذام الحُشول جعليال

لحِىن هزه الحشول اإلاعجمة مثاالت جؾّم حميؿ ألامىس التي ثحنً أن ثؤخز »

ا دالة ؽعل 
ً
أحضاء اإلايذمات في ضىاؽة ضىاؽة، ولم يأخز بذْ هزه الحشول ألناع

د ؽليها 
ّ
ًّ أن الزي لضم ؽً ثألينلا إهما لضم ألحل ثلّ اإلاىاد التي دل مؾان لئال يغ

وهدً وؾلم أّن مً خطائظ اإلاىطً الشمضي أّهه وعً اظحيجاطي . 33«ألالناظ

وعنا " الناساثي"و" أسظطى"ويعحخذم الشمىص، وفي معألة الشمىص يخجّحن أّن َّل مً 
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ـ 
َ
اظحخذام اإلاحقحرات في اإلاىطً اختراؼ »الطيقة الشمضّية بذْ الحذود اللنغّية، م

 ".الناساثي"، واّثجؾه في رلّ 34«أسظطي لم يعجيه إليه أخذ

. أسظطى وهى يىيل إليىا ألاىيعة"بىنغ الُحابة التي ضافلا " الناساثي"التزَم  .3

بديث لم ثىغؿ في ضىس  اظحذالْ ؽمىدي، وإّهما ٍححد ٍحابة أميّية، ٍما هى 

وفي الىىد راثه إرا ؽذها إلل ضيقة اليػايا في . مذّون في الجذْو الّعابً

خامػ ؽعل هنغ الُينّية التي ٍحب بها " الناساثي"ألاشِاْ الثالثة، هشي أّن 

مىحىد  في َل ما هى " آ"، وإّهما "ا"هى " آ"َل : ملما لم ييىال. ىػاياه" أسظطى"

، أّن ". ا"
ً
ةعط لىا أىيعحه ؽعل شِل ضىس  لضومّية ليغلش " الناساثي"هزا مػال

 .أهمّية اللضوم في بىاء ألاوعاو الاظحيجاطّية

ُدون " أسظطى"التزم باألشِاْ الثالثة ميط مً ألاىيعة الحملّية ٍما أوسدها  .4

 ".  حاليىىط"أن يحِلم ؽً المِل الّشاةؿ الزي هى مً اختراؼ 
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  حبَث .  أٔوفنا ٕا  اجلدول ألسٌلء امالتَنِّة حىت وسيل ربط لّك رضب من ألصاكل امثالجة ابلالا امالتُين املُلابل

َّة، و (A)ٌضرُي احلرف َّة، و (E)ٕا  املوجبة املك َّة، و (I)ٕا  امسامبة املك َّة (O)ٕا  املوجبة اجلزئ  .    ٕا  امسامبة اجلزئ

ور سوب امؾموم، حِث مشل امنفي بؾغ أٔفراد املكّي لول ؼنو .  ًفُِد ىذا امسُّ ومُس »": هعري ادلٍن امطويس"ًو

؛ فٕاهو ملتىض ظَغة [أٍٔن ٍكون امّسور املكي كبل أٔداة امّسوب ]لك ًفِد سوب امؾموم، وفرق بُنو وبني معوم امسوب 
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أٔساس الاكتباس يف املنطق، . «امبؾغ ًلِنا ويف امبايق صم، ومفيوم املضَة ىو املؾووم ًلِنا ل املضكوك واملغنون
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