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املنطق العلويثوابت 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

ََعالمم  القااس     َمنطَقاْلإنَّ    ُ يعتمد  على ما ورَد عن اْلم علِّم  األوَّل  أرسأأأأطو  بلالعلويَّ ال يأخذ

من األمور  اجلزئاَّةم إىل األمر  الكلِّيِّ(  فاالستقراء  عنَد أرسطو بعاٌد كلَّ الب عدم عن يكون  بقوله: )الطَّريق  

 القااس  اْلَمغلوطم.

ِم  اْلم علِّم  األوَّل  من هنا ربَط  ََ الههان  والكلِّاَّا ِم من ههة،  وب ََ االستقراءم واجلزئاَّا أرسأطو ب

ِ، كلِّاَّة،  وأمَّا االسأأأأتقراء  فانَّما يكون  من  من ههة، أذرى  حاث يقول : )الههان  إنَّما يتمُّ من مقدِّما

ِم  أأأأأاجلزئيِّ(  فاالسأ  ِم ال ثبوًتا للماهاَّا  اإلمام  قولدلال بتقراء  هو أكثر  بااًنا  وذلك إثباًتا للتَّجلِّاا

َة  وال يقال : أل ألنَّه  كاََّ  الكافاَّ: )ال ي قأال  لأه: أيَنأل ألنَّه  أيََّن األيناََّة  وال يقال  له: كا َ  )م(علي 

 اهاََّة(.َما هوأل ألنَّه ذلَق اْلم

ِم(؛ هو أنَّه  ال يوهد  شيٌء يف واقع  احلال  امسه  تصديٌق عدميٌّ  ومعنى قولنا: )إثباًتا للتَّجلاا

ُ  أن يكوَن ذاعًعا يف البدايةم لصورِم التَّجلِّي اْلَمنطقيِّ  ادنا املساح )ع(: س   بدلال قولفالتَّصأديق  ب

ُمالَق ى ألصفااءموَب)ُط  (.اهلَل وَنعاين هم ي ألنَّ ل

ليت هاءِ عمَن ا من القضايا الصَّادقةم اخلاصَّةم بالثَّوابتم انظريَُّة احلدودم األرسأطاَّةم نسق  ت عدُّ و

ِ،مثالثةم  ُِ و: التَّكراريَُّة هي تقسأأاما مادَّت ها وُة مادَّتها االمتناع   واْلم تناقمضأَأومادَّت ها الوهوب   واْلم نفر َد

ِ، ميكن  تفسري ها كما يلي:َموهُهم اْل اإلمكان . ٌِ عن اصطالحا  واد  هي عبار

ُِ اتِّصأا م القضأايا إحداها باألذرى   الوهوب: هو  - َِ محل  قضاَّة، على قضاَّة، عأرور ؛ ويعين عرور

ِم اْلم رتبطةم باألنبااءم أذرى مع اسأأأأتِأالأةم سأأأَألبهأا عنها  وهُا يتعلَّق       بالقدرِم والعلم  واْلَماهاَّا

 .واْلم رَسلَ

ُم قضاَّة، عن قضاَّة، أذرى مع استِالةم   عأرورِ عدم  االتِّصأا م  االمتناع: هو  - َِ سأل ؛ ويعين عأرور

 .التَّجريديُّ َمنطق اْلثبوتمها هلا  وهو علم  

ِم قضاَّة، لقضاَّة، أذرى أو َسلبها   ؛ ويعينإمكاناَُّة االتِّصأا م وَعَدممهم اإلمكان : هو  - عدَم عأرورِم ثبو

 عنها.
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عطوا للقااس  أبل مل يفهموا االستقراَء األرسطيَّ  الُيَن اآلذريَن فالسفةم من  الكثرَيجند   لكنَّنا

َ   ممَّا أوَقَعهم مساحة  واسعة  من علوممهم فوقع وا بالظَّنِّ والتَّجربةم ِم بع ِم ا باشراكم متام  اجلزئاَّا لكلِّاَّا

ُِ الواهمُة على عقولمهم أصأأأِابم  ىعلال خيفى يف حَ  كوَن الكثري  أكثريًّا  جبعلمهم فاسأأأتوَلتم القوَّ

ََ الكثري  واألكثريِّ  اْلَمنطق  العلويِّ ي )م(: لاَس كألُّ كثري  أكثريأًّا  بأدلال  قول  اإلمام عل   إذ  الفرق  ب

 .(ه كبري  الكهياءم ال يوَص   بالكمم   َظعظام  العظمةم ال يوَص   بالعم)
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