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 (1)نظرية القياش األرصطية بني يان لوكاصيفتش وأحمد موصاوي.

 

 الباحث: حضني زواقي.

 -2-جامعة الجسائر 

 

 امللخص:

ت  تهذٍ هزه الذساظت إلى نشع ْشاءجحن جحلُلُخحن هٓذًخحن مخخلُخحن لىكٍش

شاءة املخخطظ الُٓاط  ٗاظُُدش،  ْو ألاسظؿُت ْشاءة املىؿٓي البىلىوي ًان لى

الجضائشي في مُذان املىؿٔ أحمذ مىظاوي. حُث ظيخمً٘ مً خاللها الخؿّش إلى 

حضء مً مشٙلت بالًت ألاهمُت في مُذان َلعُت املىؿٔ وهي مشٙلت أظغ املىؿٔ، 

ت بحن مىؿٔ أسظؿى والتي جىذسج غمنها مش٘الث َشنُت مً بُنها ؾبُهت الهالْ

لعُخه، والطىسة الخُُٓٓت للُٓاط ألاسظؿي التي اخخلُذ ألاؾشوحاث حىلها بحن  َو

جُعحرها إما جُعحرا لضومُا وإما اظخيخاحُا. ٖما ظخم٘ىىا هزه الذساظت أًػا مً 

ت الُٓاط ألاسظؿُت وأظعها خاضت الطادسة  إنادة الىكش في الٓشاءاث املخهلٓت بىكٍش

 شبي.منها باللعان اله

 

 

                                                           
أحمذ مىظاوي; أٛو دٖخىس حضائشي جحطل نلى دسحت دٖخىساه الذولت في املىؿٔ مً حامهت  (1)

غ املىؿٔ  (Panthéon-Sorbone Paris) -1:99في ظىت – 1الطىسبىن باَسغ مخخطظ في جذَس

غ املىؿٔ في نذد مً املهاهذ واملذاسط الهلُا  الخحٔ بجامهت –بجامهت الجضائش، ْام بخذَس

 .-املخحذة بطُت أظخار مادة املىؿٔ وسئِغ ْعم الُلعُتإلاماساث الهشبُت 

له ٖخب ومٓاالث مخهذدة في املىؿٔ وجؿبُٓاجه في املُادًً الُلعُُت الذُْٓت منها نلى وحه 

اغُاث، ما حٛى املىؿٔ  الخطىص; املىؿٔ الخالظ، َلعُت املىؿٔ، َلعُت الٍش

(métalogique)خ املىؿٔ والُلعُت الخحلُلُت املهاض شة. أشٍش نلى نذة سظائل مً دسحت ، جاٍس

جخطظ مىؿٔ  LMDماظتر وماحعخحر وأؾشوحاث الذٖخىساه. وهى سئِغ مششوم الذٖخىساه ٛ.م.د 

لعُت الهلىم.  َو
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Résumé : 

Cette étude expose deux lectures analytiques différentes de la 

théorie du syllogisme Aristotélicien elle portera sur lecture du 

logicien polonais Łukasiewicz Jan et la lecture du spécialiste 

algérien en logique Ahmed Moussaoui nous aborderons un aspect 

d’une problématique très importante dans le domaine de la 

philosophie de la logique, de laquelle en découlent des sous-

problèmes secondaires, à l’exemple de la nature de la relation entre 

la logique d’Aristote et sa philosophie aussi la véritable forme du 

syllogisme Aristotélicien qui diverge les thèses entre la thèse 

l’implicative  et la thèse inférentielle. Cette étude nous permettra , 

également de porter un regard sur les études portant sur la théorie 

du syllogisme Aristotélicien notamment celles publiées en langue 

arabe. 

 

ٗاظُُُدش         م( جٓعُم 1989-1:67) Łukasiewicz Janٌهشع ًان لى

 ّ.م( لألشُاء في الىظ الخالي; 495-433)  Aristoteأسظؿى

ألاولى"...ًٓعم أسظؿى ألاشُاء حمُها إلى زالر  في "الخحلُالث» 

حمل حمال ضادْا  ًُ َئاث، َُٓٛى إن مً ألاشُاء ماال ًمً٘ أن 

ٗالُاط والجضئي املحعىط، ولً٘  ٗان، مثل ٗلُىن و نلى أي ش يء 

حمل نلُه، مثل إوعان أو حُىان. وزم َئت 
ُ
أشُاء أخشي ًمً٘ أن ج

ها وال ًحمل شِئا زاهُت جخألِ مً ألاشُاء التي جحمل نلى يحر 

هؿي أسظؿى مثاال لهزه ألاشُاء، ولً٘ مً الىاضر أهه  ٌُ نليها. وال 

ٗالىحىد  ذخل في الُئت (to on)ًٓطذ أٖثر ألاشُاء نمىما،  . ٍو

حمل يحرها نليها، مثاٛ  الثالثت ألاشُاء التي جحمل نلى يحرها وٍُ

حمل نلُه الخُىان.  ٗالُاط وٍُ حمل نلى  ًُ رلٚ إلاوعان الزي 
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هنى، نلى وحه الهمىم، وأخح
ُ
را ًٓٛى أسظؿى إن الدجج وألابحار ح

 (1)«بهزا الىىم ألاخحر مً ألاشُاء

 ًخطر مً خالٛ هزا الٓٛى أن الخذود نىذ أسظؿى زالزت أضىاٍ;        

 الخذود الجضئُت; وهي الخذود التي وشحر بها إلى ش يء حضئي مثل; ظٓشاؽ، -أ

 أحمذ...الخ.

 لخذود التي حشحر إلى أضىاٍ ألاشُاء مثل; إلاوعان،الخذود الٙلُت; وهي ا -ب

َهزه الخذود ال حشحر إلى ش يء مُشد، أو محذد بهُىه، بل  الخُىان، ألاشجاس...الخ،

 حشحر إلى ضىِ مً ألاشُاء.

وال جطذّ  الخذود املخهالُت ; وهي الخذود التي جطذّ نلى حمُو ألاضىاٍ، -ج

 الجىهش...الخ. الىحىد، ادة،أو ضىِ محذد مثل; امل نلى حذ مشاس إلُه،

ت الُٓاط ألاسظؿُت مً وحهت هكش املىؿٔ           ٌهخٓذ ضاحب ٖخاب "هكٍش

و في الهذًذ مً ألاخؿاء بىاءا نلى ماوسد في الُٓشة  الطىسي الخذًث" أن أسظؿى ْو

 أناله منها;

ٗاظُُدش نلى الخطيُِ ألاسظؿي للخذود بٓىله أن ألاشُاء ال  -1         هلٔ لى ٌُ

حمل بهػها نلى بهؼ، ألن املحمٛى حضء مً ْػُت والٓػُت ظلعلعت  ًُ ًمً٘ أن 

. ًشد أحمذ مىظاوي (2)مً الٙلماث امل٘خىبت أو امللُىقت والتي جحمل مهنى محذد

Ahmed Moussaoui  ت الُٓاط ألاسظؿُت مً وحهت نلى سأي ضاحب ٖخاب "هكٍش

 هكش املىؿٔ الطىسي الخذًث" بما ًلي;

ٗان الًشع  إن»  هزه املالحكت جٙىن دُْٓت وضادْت لى 

ت ضىسٍت خالطت للخذود  الزي ظعى إلُه أسظؿى هى بىاء هكٍش

أي بىاء مىؿٔ حذود ضىسي خالظ. ولً٘ يشع أسظؿى هى 

وغو مىهجُت للهلم البرهاوي. والخذود ألاسظؿُت هي ْائمت نلى 

                                                           

ٗاشُُُدش،  1- ت الُٓاط ألاسظؿُت مً وحهت هكش املىؿٔ الطىسي الخذًثًان لى ، جش; نبذ هكٍش

 ، ت; املهاٍس  .19(، ص1:71الخمُذ ضبره، )إلاظ٘ىذٍس

ٗاظُُدش،  2-  .19املطذس هُعه، ص  ًان لى
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ة جطيُِ ألاشُاء إلى أحىاط وأهىام. َالخذ هىا هى ضىسة ملاد

ت  هي إما حيغ أو هىم، وال جىُطل الطىسة نً املادة في هكٍش

  (1)«.الُٓاط ألاسظؿُت

ًزهب مىظاوي إلى الٓٛى بأن أسظؿى لم يهذٍ إلى بىاء مىؿٔ حذود        

ضىسي خالظ، حُث بنى مىؿٓه نلى الخذود الٙلُت َٓـ، أما الخذود الُشدًت أو 

الخذود التي ًٙىن ماضذْها خالُا  الصخطُت أو الجضئُت وحتى الخذود الُاسيت أي

  (2)مً الهىاضش أو ضىُا َاسيا َال ًمً٘ أن جٙىن مٓذماث ُْاظُت.

ٗاظُُُدش الزي ْاٛ;  إن هزا الشأي مخالِ ملا رهب إلُه لى

ًجب أن وعدبهذ مً الُٓاط ما ًمً٘ أن وعمُه »... 

ٗان  مادجه وال وعدبٓي يحر ضىسجه. وهزا ما نمله أسظؿى، إر 

خهمل الخشوٍ بذال مً املىغىناث واملحمىالث أٛو مً اظ

ٓت (3)«املخهُىت  ، أي أن أسظؿى نبر نً مٓذماجه الُٓاظُت بؿٍش

ٗاهذ ب » ... ضىسٍت;  ٗاهذ أ مٓىلت نلى ٗل ب و ومثاٛ رلٚ إن 

 .(4)«جٓاٛ نلى ٗل حـ ، َمً الاغؿشاس أن جٓاٛ أ نلى ٗل حـ...

ض نلى ضىسة الٓػاًا التي جؤِلِ  هالحل أن أسظؿى في الخحلُالث ألاولى ًٖش

الُٓاط وال يهخم بمادتها، بششؽ أن حهبر هزه املخًحراث نً حذود ٗلُت َهى مىؿٔ 

ٗاظُُُدش;  ضىسي مً وحهت هكش لى

                                                           

ت، بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،   1-  .63(، ص 3119، ا)لجضائش، داس املهَش

خ املىؿٔأحمذ مىظاوي،   2-  .66(، ص 3119، )الجضائش، داس هىمت، جاٍس
ٗاشُُُدش، مطذس ظبٔ رٖشه، ص  - 3  .16ًان لى
ذم له نبذ الشحمً بذوي، ) ؽمىؿٔ أسظؿىأسظؿى،  - 4 ٗالت املؿبىناث 1، حٓٓه ْو ؛ بحروث; و

ذ، داس الٓلم    .159(، ص 1:91الٍٙى
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وإرا حشدث الُٓاط مً ٗل حذوده املخهُىت. بأن جػو مٙانها » 

حشوَا َٓذ حشدجه مً مادجه و ٌعمى الباقي ضىسجه. َلىىكش مً أي 

 (1)«خٙىن هزه الطىسةهزه الهىاضش ج

ذ املخًحراث مً مادتها مو إلابٓاء نلى  إرن َاملىؿٔ الطىسي ًشجبـ بمُهىم ججٍش

 ضىستها. 

ٔ جمُحزه بحن         ِ في بهؼ مؤلُاجه نً ؾٍش ًشد أحمذ مىظاوي نلى هزا املْى

ت الُٓاط ألاسظؿُت، و الثاوي ًيخمي إلى الهشع  حن، ألاٛو ًيخمي إلى أظغ هكٍش معخٍى

ت الُٓاط ٖما وسد في الخحلُالث ألاولى ، َالخحلُالث ألاولى ًمً٘ أن (2)الىكشي لىكٍش

وهخبرها ٖمذخل للخحلُالث الثاهُت أي ٖخاب البرهان، إر أن أسظؿى جبنى بىحه مً 

ت ألاَالؾىهُت الٓائلت بأهه ال نلم إال بال٘لي، لً٘ ال٘لي املحاًث، وألهه  ألاوحه الىكٍش

ح نً  يشغه مً الخحلُالث ألاولى الزي هى البرهان والهلم البرهاوي ٌهبر بشٙل ضٍش

هزا ما دَهه إلى اظخخذام الخذود الٙلُت في حمُو  –ٖما ظىىضخه الحٓا  –

جمو آساء مىظاوي باخخطاس في الىٓاؽ الخالُت;
ُ
مً٘ أن ه  مٓذماجه الُٓاظُت. ٍو

ي وللُلعُت ال بذ مً الخزٖحر بأن مىؿٔ أسظؿى هى آلت أو أداة للهلم بال٘ل -

 بطُت نامت، ألن يشغه هى البرهان والهلم البرهاوي. وظىىضر أٖثر هزا الشأي الحٓا.

املخًحراث التي اظخخذمها أسظؿى لِعذ مخًحراث باملُهىم املهاضش للمخًحر، ألن  -

مادتها جٙىن بالػشوسة حذودا ٗلُت َٓـ، نلى خالٍ مخًحراث املىؿٔ املهاضش 

 ن محذودة بهالم مٓاٛ غُٔ.والالٖالظُٙي التي ال جٙى 

إن املخًحراث التي اظخخذمها أسظؿى في ٖخاب الخحلُالث ألاولى محذودة بحذود  -

جطيُُه لألحىاط و ألاهىام، َال ًمً٘ أن جٙىن مادتها خاسحت نً ألاظاط 

ذ.  ألاهؿىلىجي ألاسظؿي الٓائم نلى نملُت الخجٍش

                                                           
ٗاشُُُدش، مطذس ظبٔ رٖشه، ص  - 1  .38ًان لى
م لليشش،  ENAG)الجضائش; ، معجم املىاؾٓتأحمذ مىظاوي،  - 2  .49، ص (3116مَى
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ت ْٛى خاؾئ، ألهه وبالخالي َالٓٛى بأن مىؿٔ أسظؿى ضىسي بُُُ٘ت مؿلٓ

 (1)محذود بحذود ألاظاط الُلعُي الزي ْام نلُه.

ٗاظُُدش مشة أخشي نلى الُٓشة ألاولى التي ابخذأها بها هزا  -3         هلٔ ًان لى ٌُ

 املٓاٛ بٓىله;

زلٚ ال ًصر الٓٛى أن الخذود الجضئُت، مثل » ٖو

ٗالُاط"، ال ًمً٘ أن جحمل حمال ضادْا نلى أي ش يء  "

سظؿى هُعه ٌهؿُىا أمثلت لٓػاًا راث محمٛى آخش. َئن أ

حضئي، مثل "هزا الص يء ألابُؼ هى ظٓشاؽ" أو "هزا الزي 

ٓٛى أسظؿى إن هزه الٓػاًا ضادْت  ٗالُاط"، ٍو ًٓترب هى 

"بالهشع"، ولً٘ هىإ أمثلت أخشي لٓػاًا مً هزا الىىم 

لِعذ ْػاًا ضادْت بالهشع، مثل "ظٓشاؽ هى ظٓشاؽ" 

 (2)«أبى ظٓشاؽ"أو "ظُشوهُٓىط هى 

 ًشد أحمذ مىظاوي نلى هزا الخهلُٔ بما ًلي;

ٗاظُُدش ال جىطب في الٓعم ألاٛو منها نلى  -أ         إن املالحكت التي ْذمها لى

الخمل باليعبت إلى الٓػاًا التي جٙىن ٖمٓذماث في الُٓاط البرهاوي. َأسظؿى ال 

ؼ بطُت مؿلٓت أن ًٙىن مىغىم أو محمٛى الٓػُت حذا  ؼ ًَش حضئُا، ل٘ىه ًَش

أن ًٙىن أحذ ؾشفي املٓذمت التي جذخل في ُْاط بشهاوي حذا حضئُا. َالٓػاًا 

ٗالُاط" ال  العابٓت "هزا الص يء ألابُؼ هى ظٓشاؽ" و" هزا الزي ًٓترب هى 

 (3)جطلخان ٖمٓذماث في الُٓاط البرهاوي.

ت الُٓاط إن املثاٛ الخالي "ظٓشاؽ هى ظٓشاؽ" ال مٙاهت له في هكٍش -ب       

خ املىؿٔ ًخبرها نً ْػُت  ت. حُث أن جاٍس ألاسظؿُت، إر أهه ٌهبر نً ْػُت الهٍى

لهالم  ذ ٍو ت ألٛو مشة نىذ املىؿٓي والُُلعٍى ألاملاوي لُبىتز يىجٍُش  Leibnizالهٍى

                                                           
 .51،51، ص مطذس ظبٔ رٖشه ،معجم املىاؾٓت أحمذ مىظاوي، - 1
 .:1-19، ص املطذس هُعه - 2
 .64-63، مطذس ظبٔ رٖشه، ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



الفلسفيةمجلة الحكمة للدراسات   
 ISSN :2353-0499                                                         4 :العدد   /6 :المجلد

E-ISSN :2602-5264 

 
 31/60/9632  :تاريخ النشر  ،11/06/2019 :تاريخ القبول  ،02/02/2019  : تاريخ االرسال 

 

27 

Gottfried Willhelm (1817-1775 الزي ًٓٛى بهذم إمٙاهُت الخمُحز بحن شِئحن ،)م

ذ  ت هُعها ْو نبر ننها بالطٌُ الخالُت; "ٗل ش يء هى ما هى"، "أ هى أ"، "أ لهما الهٍى

ت، َٓذ حذزىا َٓـ نً  (1)هى ب" ت أو مبذأ الهٍى َأسظؿى لم ًحذزىا نً ْػاًا الهٍى

ىم، ومبذأ نذم الخىاْؼ. أما باليعبت إلى املثاٛ الثاوي  مبذأ الثالث املَش

، "ظُشوهِعٓىط أبى ظٓشاؽ" َهى ال ٌهبر نً نالْت الخمل بحن  مىغىم ومحمٛى

حن "ظُشهُٓىط" و"ظٓشاؽ". وهحً وهلم أن  ول٘ىه ٌهبر نً نالْت "أبى" بحن ؾَش

  (2)املهلم ألاٛو ْذ اخخطش ٗل أهىام الهالْاث في نالْت واحذة هي نالْت الاهذساج.

ٗاظُُدش أًػا إلى الخهلُٔ بما ًلي; -4         ًزهب لى

أسظؿى مً وزم خؿأ زالث ًخهلٔ بالىدُجت التي ٌعخيبؿها »

جٓعُمه للخذود. لِغ بصخُح أن حججىا وأبحازىا جىطب، 

بىحه نام، نلى الخذود الٙلُت التي جحمل نلى يحرها والتي 

ًحمل يحرها نليها. َمً الىاضر أن الخذود الجضئُت لها مً 

ألاهمُت ما للخذود الٙلُت، وال ًطذّ هزا في الخُاة الُىمُت 

ن أٖثر ما ٌهُب املىؿٔ َٓـ، بل في البحىر الهلمُت ٖزلٚ. إ

ألاسظؿي أهه لم ًُسر مٙاها للخذود الجضئُت أو للٓػاًا 

املخطىضت َما العبب في رلٚ؟ هىإ سأي شائو بحن 

الُالظُت ًٓٛى بأن أسظؿى ْام ببىاء وعٓه املىؿٓي مخأزشا 

بُلعُت أَالؾىن...ول٘ني ال أْبل هزا الشأي َلِغ هىإ ما 

ذه في هظ "الخحلُالث ألاولى  (3)"«ًٍؤ

ٗاظُُُدش بما ًلي;  ًشد أحمذ مىظاوي نلى هزا الخهلُٔ الزي ْذمه ًان لى

طذس الخ٘م الزي مُاده أن ظبب  -1        ًُ ٗاظُُدش  إن العبب الزي حهل لى

أي ال٘لي  –إهماٛ أسظؿى للخذود الجضئُت ال نالْت له بمىغىم الهلم ال٘لي 

                                                           
 .311(، ص 3116، )الجضائش، داس هىمت، مذخل حذًذ إلى َلعُت املىؿٔأحمذ مىظاوي،  - 1
 .64، مطذس ظبٔ رٖشه، ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 2
ٗاظُُُدش، مطذس  - 3  .:1ظبٔ رٖشه، ص ًان لى
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الدجت الٓائلت بأن ٖخاب  هى  –املحاًث في مٓابل ال٘لي املخهالي ألاَالؾىوي 

خلى جماما مً ٗل نذوي َلعُُت. إن  "الخحلُالث ألاولى" هى ٖخاب مىؿٓي خالظ ٍو

ت الُٓاط ألاسظؿُت  ٗاهذ هكٍش هزه الدجت جٙىن مٓبىلت ٖما رهب إلُه مىظاوي لى 

محطىسة في ٖخاب الخحلُالث ألاولى َٓـ. إر أن هزا ال٘خاب ال ًمثل ظىي الجاهب 

ت الُٓاط إلى حاهب ٖخاب "الهباسة"، و"ٖخاب الخحلُالث الخٓني َٓـ مً ه كٍش

خاب "املٓىالث" إغاَت إلى ٖخاب "الجذٛ"وهي ٗلها جػم  الثاهُت" أو ٖخاب "البرهان" ٖو

ٗان هزا ال٘خاب ألاخحر خالُا  ت مهُىت. َئن  أنماال جؤظغ لـ"الخحلُالث ألاولى" مً صاٍو

٘خب ألاخشي التي ال جخلى مً مً أي آزاس َلعُُت قاهشة َهى ال ًىُطل نً ال

ت الخطيُِ التي جٓىم نلى  ُٓت وباألخظ هكٍش الانخباساث ألاهؿىلىحُت واملُخاَحًز

ت الخذود الٙلُت.   (1)جطيُِ الٙائىاث إلى أحىاط وأهىام جؤظغ لىكٍش

ت التي ْذمها مىظاوي نلى اسجباؽ مىؿٔ أسظؿى  -3         إن مً ألادلت الٍٓى

 هلم ألاٛو في مؿلو الخحلُالث ألاولى بما ًلي;بُلعُخه هى انتراٍ امل

إن أٛو ما ًيبغي أن هزٖش هى الص يء الزي نىه َحطىا » 

والًشع الزي إلُه ْطذها،.َأما الص يء الزي نىه  هاهىا،

 (2)«.هُحظ َهى البرهان، ويشغىا الهلم البرهاوي 

هلم ًخطر مً خالٛ هزا الٓٛى أن الًشع مً الخحلُالث ألاولى هى ال        

البرهاوي أي الهلم ال٘لي. وهىإ دلُل آخش نلى وحىد نالْت بحن "الخحلُالث ألاولى" 

والُلعُت ألاولى أو أهؿىلىحُا أسظؿى، حُث ًزٖش هزا ألاخحر في مٓؿو مً 

"الخحلُالث ألاولى" بأن مىغىناث الُلعُت ألاولى مخطلت بالخحلُالث ألاولى، وهزًً 

ؼ أسظ ؿى للخذود الُاسيت والخذود املخهالُت ٖأضىاٍ الذلُلحن ًُُ٘ان لخهلُل َس

ؼ أسظؿى للخذود  (3)حذود محخىاة في ضىِ الخذود الُٓاظُت. َمً الىاضر أن َس

والخذود املخهالُت ألنها ال جٙىن إال  الصخطُت ٗىنها ال جطلر إال مىغىناث َٓـ،

                                                           
 .66-65، مطذس ظبٔ رٖشه ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 1
 .149، 148أسظؿى، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  -2
 .:4، مطذس ظبٔ رٖشه، ص معجم املىاؾٓتأحمذ مىظاوي،  -3
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ان هى ٗ محمىالث، ىنها وحهلُل اظخخذام الخذود الٙلُت َٓـ مثل إوعان، حُىان َو

  (1)جطلر أن جٙىن مىغىناث جاسة ومحمىالث جاسة أخشي 

واملٓطىد « ال نلم إال بال٘لي »إن املبذأ ألاَالؾىوي الزي ًىظ نلى أهه;          

ػه حضئُا لهذم ُٖاًخه  مىه ال٘لي املخهالي جبىاه أسظؿى بمهنى مً املهان، ل٘ىه َس

لبىاء نلم الؿبُهت، َهّذٛ َُه وضاى مبذأ حذًذا في مٓابل ال٘لي املخهالي، وهى 

لخغ و الخجشبت، لٙي ًطلر لبىاء نلم الؿبُهت، أي ال٘لي املحاًث املخطل بهالم ا

ائو املحعىظت، إرن َال٘لي ًيخج نً نملُت  ذ مً الْى ال٘لي الٓائم نلى مبذأ الخجٍش

ذ  .)2(الخجٍش

ؼ الخذود الُاسيت ألنها هاججت نً نملُت           مً خالٛ ما ظبٔ َأسظؿى ًَش

ذ، بالشيم مً إشاسجه لها في ٖخاب ال -َئن ْىلىا أًػا نجز» هباسة الخخُل ال الخجٍش

  )3(«.ْذ ًذٛ نلى مهنى ما... (*)أًل

ؼ الخذود الصخطُت، َألنها جذٕس بالخىاط مباششة، أما           أما حهلُل َس

. وفي هزا العُاّ ًشد )4(نً الخذود املخهالُت، َهي ال جطلر ظىي محمىالث َٓـ

ٚ َاًل ) ٔ ألاسظؿي ًجهل الُئت الُاسيت ( نلى اتهام الٓائلحن بأن املىؿEric Weil اٍس

 بٓىله; 

                                                           
(، 3118)الجضائش، داس املىاهج،  ،مٙاهت املىؿٔ في الُلعُت الخحلُلُت املهاضشةأحمذ مىظاوي،  -1

 .119 ص
 .47مطذس ظبٔ رٖشه، ص  ،معجم املىاؾٓتأحمذ مىظاوي،  -2

ب مً نجز ) حذي ( و أًل.   tragelophos) الهىٓاء (  - * حُىان خشافي هاجج نً نملُت الخخُل، مٖش

ٗاشُُِش، مشحو ظبٔ رٖشه، ص   .17أهكش; ًان لى
 .111أسظؿى، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  -3

 .:4ذس ظبٔ رٖشه، ص ، مطمعجم املىاؾٓتأحمذ مىظاوي،  - 4
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إن اتهام املىؿٔ ألاسظؿي بأهه ًجهل الُئت الُاسيت » 

ٌشبه إلى حذ ما اتهام العم٘ت بأنها ال حعخؿُو أن حهِش 

  )1(«خاسج املاء 

أن ألاظاط الزي بنى نلُه أسظؿى مىؿٓه هى أظاط َلعُي ْائم نلى  أي        

ذ، ونذم اظخخذامه للٓػاًا التي جحخىي الخذود الُاسيت إهما ظببه هى  الخجٍش

 املحاَكت نلى احعاّ وعٓه املىؿٓي. 

ذ هي إظٓاؽ لألنشاع املخًحرة )ال٘م، الُِ٘،          إرن َهملُت الخجٍش

واحذ، مو الاحخُاف بما هى زابذ ودائم، ومشتٕر بحن  إلاغاَت، ألاًً...( ملىغىم

ىن في ْاظم مشتٕر وهى الجىهش شتٗر ً مخخلُحن في ألانشاع، َو ، )2(أَشاد ٖثحًر

ىن في الجىهش  شتٗر َعٓشاؽ، أسظؿى، ابً ظِىا، وأحمذ...ًخخلُىن في ألانشاع َو

 الزي ٌهبر نىه بىاظؿت حذ إلاوعان، وحذ إلاوعان بذوسه ٌهبر نً الطُاث

ت التي ٌشتٕر َيها حمُو ألاَشاد الزًً ًيخمىن إلى نالم مٓاٛ  والخطائظ الجىهٍش

 (.الجماد، وباقي الٙائىاث الخُتإلاوعان، والزي ًمحزهم نً يحرهم مً نىالم املٓاٛ )

 

إن مً ألادلت التي ْذمها مىظاوي هى إزباث أن الخذ ألاوظـ هى نلت  -4       

ذ مً إلاؾالم نل وبما  (3)ى هزا املىغىم هحُل الٓاسيء إلى نمل مىظاوي.الىدُجت. وملٍض

 أهه مً املهلىم أن الهلل نىذ أسظؿى هي أسبهت أضىاٍ;

 Cause formelleالهلت الطىسٍت.  -

 Cause matérielle     الهلت املادًت. -

  Cause efficace الهلت الُانلت.-

                                                           
، مطذس ظبٔ رٖشه، مٙاهت املىؿٔ في الُلعُت الخحلُلُت املهاضشة; أحمذ مىظاوي،  هٓال نً - 1

 .138ص 
.ص 1(، ج3118، )الجضائش، مههذ املىاهج، مذخل حذًذ إلى املىؿٔ املهاضشأحمذ مىظاوي،  - 2

1:6، 1:7. 
 .73-68، مطذس ظبٔ رٖشه، ص ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 3
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 finale .  Causeالهلت الًائُت-

وبما أن الخذ ألاوظـ هى الزي ًحذد شٙل الُٓاط مً خالٛ وغهه في         

املٓذمخحن، َُي الشٙل ألاٛو ًٙىن مىغىنا في ال٘بري ومحمىال في الطًشي، أما في 

الشٙل الثاوي َُٙىن محمىال في املٓذمخحن، في ححن أهه ًٙىن في الشٙل الثالث 

 مىغىنا في املٓذمخحن. إرن;

أن الخذ ألاوظـ هى نلت ضىسٍت.َهى َمً الىاضر »...

 (1)«الزي ًخح٘م في جحذًذ ضىسة الُٓاط

ت ضىسٍت خالطت، والذلُل نلى رلٚ  وبما أن أسظؿى لم يهذٍ إلى بىاء هكٍش

ضُايخه ألِْعخه بحذود مادًت )هباث، حُىان، إوعان...( في ال٘خاب الزي ظماه 

 البرهان َبالخالي ًٙىن الخذ ألاوظـ;

زا الاحعاّ بحن الهلت الطىسٍت والهلت نلت مادًت وه»...

املادًت باليعبت إلى الخذ ألاوظـ ًذنمه نذم َطل الطىسة 

. وبما أن الخذ ألاوظـ هى املحٕش  نً املادة نىذ املهلم ألاٛو

ٗاهذ  ألاظاس ي للهملُت البرهاهُت َهى إرن نلت َانلت. وإرا 

الخحلُالث نىذ أسظؿى تهذٍ إلى جأظِغ الهلم 

لزي ًٓىم َُه الخذ ألاوظـ بذوس سئِس ي َئرن البرهاوي...وا

ظُٙىن الخذ ألاوظـ نلت يائُت...وهزا دلُل ْىي نلى أن 

ُٓت  ت الُٓاط ألاسظؿُت ْامذ نلى أظغ مُخاَحًز هكٍش

ٗاظُُدش لعُُت ولِعذ ٖما ْاٛ ًان لى  (2)«وأهؿىلىحُت َو

ؼ مً خالله ضىسة           ٗاظُُدش الزي ًَش ىاْش مىظاوي سأي ًان لى ًُ

لُٓاط ألاسظؿي التي جٓىم أظاظا نلى الاظخيخاج في مٓاٛ ُنشع ألٛو مشة في مجلت ا

                                                           

  1- أحمذ مىظاوي، بحىر مىؿُٓت َلعُُت، مطذس ظبٔ رٖشه، ص 74.
 .75-74املطذس هُعه، ص  - 2
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ت الُٓاط  (1).دساظاث َلعُُت باللعان الُشوس ي حُث ًزهب ضاحب ٖخاب "هكٍش

 ألاسظؿُت مً وحهت هكش املىؿٔ الطىسي الخذًث" إلى الٓٛى بما ًلي;

ُذ إن أسظؿى لم ًطٌ ُْاظا واحذا نلى » والبذ مً الخٖى

 (2)...«(ara)اظخيخاج َُه ٗلمت "إرن"  أهه

ٗاظُُدش في الخأظِغ لهزا الشأي هى ما         إن مً بحن الدجج التي انخمذها لى

" التي جحمل مهنى "إرن" والتي   ظماه مىظاوي بذجت الًُاب، أي يُاب "

حهخبر أًػا الهالمت املمحزة الذالت نلى الاظخيخاج في جشحماث الىطىص ألاضلُت 

 املحٓٓت وباألخظ هظ الخحلُالث ألاولى مً بُنها;

خ  Th.Waitzجشحمت  -         .1955بخاٍس

ت لـ  -         .Sir David Rossالترحمت الاهجلحًز

 . Jules Tricotالترحمت الُشوعُت لـ  -       

ُٓت التي هي الهالمت املمحزة للضوم والتي جترحم إلى اللعان  ο إن "        " إلايٍش

لهشبي بـ "إرا...َـ..." هي ألاخشي ال جكهش بطىسة زابخت في الىطىص املشاس إليها وفي ا

 الترحماث.

َُِ٘ ٌعخؿُو أن ٌعخيخج مً يُاب ٗلمت "إرن" »...

ؼ إمٙاهُت الخُعحر الاظخيخاجي مً يُاب  َش الخُعحر اللضومي ٍو

...َىحً هىا ! "؟if…then" أو "si…alorsنباسة "إرا...َـ" أو "

ؼ نىذما جكهش بطذد  بهؼ الُشوع التي ظخحٓٔ أو جَش

الطىسة الخُُٓٓت للُٓاط ألاسظؿي باالنخماد نلى ألادلت 

البىائُت ولِغ نلى يُاب أو حػىس لُل مهحن في نباسة مً 

 (3)«الهباساث

                                                           
1 - Ahmed Moussaoui,« La forme logique du syllogisme Aristotélicien», Études 

philosophiques, (Numéro 3 Année 1997), Alger. 
ٗاظُُدش،  - 2  .47مطذس ظبٔ رٖشه، ص ًان لى
 .39-38، مطذس ظبٔ رٖشه، ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 3
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ٗاظُُدش، بهذما ْشس أن ضىسة الُٓاط هي ضىسة لضومُت         ًدعاءٛ ًان لى

؟  implication matérielleؿي هل هى لضوم مادي نً ؾبُهت اللضوم الُٓاس ي ألاسظ

 )1(؟. implication stricteأم هى لضوم دُْٔ ضاسم 

اظخخذم مىظاوي املىهج الخحلُلي الٓائم نلى نملُت الشد إلى الخلِ و الزي        

 ًمً٘ ضىسهخه ٖما ًلي;

ٗان املبذأ )ط( صخُحا.  لى 

 للضم نىه أن الىدُجت )ص( هي ألاخشي صخُحت.

 ولً٘ الىدُجت )ص( لِعذ صخُحت.

 )2(إرن لِغ املبذأ )ط( صخُحا.

كهش مً خالٛ        
ُ
ٗاظُُدش ْذ ضايه بهباسة َطلُت والتي ج بما أن ظؤاٛ لى

العُاّ أهه َطل اظدبهادي، بحُث أهه ٌعدبهذ ٗل ضىس اللضوم ألاخشي مثل اللضوم 

 Implicationواللضوم الذًىدوسي  Implication Tautologiqueالخ٘شاسي 

Diodoréenne  واللضوم الجتهيImplication Modale  وحتى اللضوم الطىسي

Implication Formelle;بىاءا نلى رلٚ جيخج الُشغِخحن الخالُخحن . 

 الطىسة املىؿُٓت الخُُٓٓت للُٓاط ألاسظؿي هي ضىسة لضومُت. -أ

  )3(إن جلٚ الطىسة هي إما ضىسة لضوم مادي أو لضوم ضاسم. -ب

بهذ أن نشع مىظاوي أهم الُشوْاث املىحىدة بحن أهىام اللضوم التي ظبٔ        

ُىٌ  غ ٖالسوغ إَس رٖشها هجذه ٌعدبهذ اللضوم الطاسم والزي اهخٓذ بىاظؿخه لَى

Lewis Clarence Irving (1994-1:75 اللضوم املادي الزي اظخهمله بشجشاهذ ساظل )م

                                                           
 .:3املطذس هُعه، ص  - 1
(، 3119، )الجضائش، داس هىمت، مذخل حذًذ إلى الُلعُت الخحلُلُت املهاضشةأحمذ مىظاوي،  - 2

 .65ص 
 .:3، مطذس ظبٔ رٖشه، ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 3
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Bertrand Russell (1983- 1:81حُث أن )اللضوم الطاسم ال ٌعمح باظخيخاج  م

ٗارب.  ل٘ىىا هجذ في هطىص الخحلُالث ألاولى نباساث مثل; )1(الخالي مً مٓذم 

ٗاربخحن  ًمً٘ الخطٛى نلى هدُجت ضادْت. -  مً مٓذمخحن 

ٗاهذ املٓذمخحن  - ٗاربخحن ًمً٘ الخطٛى نلى هدُجت ضادْت ظىاء  مً مٓذمخحن 

إن هزه الهباساث حعدبهذ بطىسة واضخت إمٙاهُت ٗاربخحن مها أو إحذاهما َٓـ.      

 )2(جُعحر الُٓاط ألاسظؿي جُعحرا لضومُا ضاسما.

بهذ اظدبهاد الُشع الزي ًخػمً إمٙاهُت جُعحر ضىسة الُٓاط ألاسظؿي       

ذة للخُعحر  جُعحرا لضومُا ضاسما، ًيخٓل مىظاوي إلى الخحٓٔ مً صخت الدجت املٍؤ

.اللضومي املادي املخهلٓت ب  طىسة الُٓاط التي وغهها املهلم ألاٛو

إن أسظؿى ًمحز بحن هىنحن مً الُٓاط مً هاحُت اخخالٍ ُْم الطذّ        

 وال٘زب باليعبت إلى املٓذمخحن وهما;

، أي ? Syllogisme du pourquoiالُٓاط البرهاوي; الزي هى ُْاط ملارا؟  -

حمل محمٛى  ًُ ت الُٓاط الزي هجُب َُه نلى ظؤاٛ; ملارا  الىدُجت بطُت غشوٍس

 نلى مىغىنها؟

حمل محمٛى الىدُجت نلى مىغىنها  - عمى ُْاط الىاْو، وٍُ الُٓاط الجذلي; َو

ا  ت. وبالخالي َالىدُجت الطادْت ضذْا غشوٍس بُُُ٘ت احخمالُت ولِغ بُُُ٘ت غشوٍس

ٗاربخحن مها أو حضئُا إال بطىسة محخملت. بىاءا  )3(ال ًمً٘ أن جطذس نً مٓذمخحن 

 وعخؿُو أن وعخيخج ما ًلي;نلُه 

إن الُٓاط البرهاوي ال ًىؿبٔ نلُه اللضوم املادي، ألن »

هزا ألاخحر ال ٌشترؽ ضذّ املٓذم ٖششؽ غشوسي لطذّ 

الخالي، وبهباسة أخشي، َاللضوم املادي ال ٌشترؽ ضذّ 

املٓذمخحن لطذّ الىدُجت. ومً هىا َطىسة الُٓاط ألاسظؿي 

                                                           
 .351، مطذس ظبٔ رٖشه، ص معجم املىاؾٓتأحمذ مىظاوي،  - 1
 .43، مطذس ظبٔ رٖشه، ص بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 2
 .45-44املطذس هُعه، ص   - 3
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ىا ظابٓا ولِعذ ضىسة لضوم لِعذ ضىسة لضوم ضاسم ٖما أزبد

مادي ٖما اجطر مً خالٛ الخحلُل ألاخحر. وإرا لم جً٘ ال 

ضىسة لضوم ضاسم وال ضىسة لضوم مادي َالُٓاط ألاسظؿي 

 )1(«إرن لِغ لضومُا بل ضىسجه هى ضىسة اظخيخاحُت

هىإ دلُل آخش ًٓذمه مىظاوي نلى أن ضىسة الُٓاط ألاسظؿي هي ضىسة        

ٗالخالي;اظخيخاحُت ًم٘  ً جىغُحه 

ؼ الطىسة        ٗاظُُدش إلى الٓٛى بأن أسظؿى أخؿأ نىذما َس ًزهب لى

 الخالُت;

 (  ب .) ب 

 واملهبر ننها في املىؿٔ املهاضش بما ًلي;

 (  ب  ) ب .ب 

ت أو جحطُل الخاضل  إن هزه الطىسة ألاخحرة هي ضىسة ْػُت ج٘شاٍس

Tautologie  ئُت أو ْاهىن مىؿٓي مً مىؿٔ الٓػاًا أي أنها ْػُت مىؿُٓت حٍض

ضادْت في ٗل الهىالم املم٘ىت. أما مىظاوي َٓذ رهب إلى البرهان نلى ألاؾشوحت 

الٓائلت بأن; هزا لِغ خؿأ مً هاحُت جُعحر الُٓاط جُعحرا اظخيخاحُا ْائما نلى 

اج الىحىد مً الهذم في وحهت هكش مخهلٓت بالىحىد والهذم، بحُث ال ًمً٘ اظخيخ

 هكش أسظؿى.

ُٓت، والخؿأ الزي جحذر   ٗان مدعٓا مو وحهت هكشه املُخاَحًز ومىه َأسظؿى 

ٗاظُُدش   نىه لى

 

 

 

 

                                                           
 .45، ص  بحىر مىؿُٓت َلعُُتأحمذ مىظاوي،  - 1
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 قائمة املصادر:

)الجضائش، داس املىاهج،  ،مٙاهت املىؿٔ في الُلعُت الخحلُلُت املهاضشةأحمذ مىظاوي،   -1    

3118.) 

 .1(، ج3118، )الجضائش، مههذ املىاهج، املهاضش مذخل حذًذ إلى املىؿ3ٔ    

 (.3116، )الجضائش، داس هىمت، مذخل حذًذ إلى َلعُت املىؿٔ 4    

م لليشش،  ENAG)الجضائش; ، معجم املىاؾٓت  -5      .(3116مَى

ت، بحىر مىؿُٓت َلعُُت  -6       (.3119، ا)لجضائش، داس املهَش

خ املىؿٔ  -7      (.3119داس هىمت، ، )الجضائش، جاٍس

 (.3119، )الجضائش، داس هىمت، مذخل حذًذ إلى الُلعُت الخحلُلُت املهاضشة -8    
ٗاشُُُدش،   -9       ت الُٓاط ألاسظؿُت مً وحهت هكش املىؿٔ الطىسي الخذًثًان لى ، هكٍش

 ، ت; املهاٍس  (.1:71جش; نبذ الخمُذ ضبره، )إلاظ٘ىذٍس

 

 ْائمت املشاحو;

ذم له نبذ الشحمً بذوي، ) ؽمىؿٔ أسظؿىأسظؿى،  -1     ٗالت 1، حٓٓه ْو ؛ بحروث; و

ذ، داس الٓلم    (.1:91املؿبىناث الٍٙى

 ْائمت املجالث;

1- Ahmed Moussaoui,« La forme logique du syllogisme Aristotélicien», Études 

philosophiques, (Numéro 3 Année 1997), Alger. 
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