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There is no theory which has received a big interest historically
as Aristotelian syllogistic, despite the criticisms to which the
theory was exposed by philosophers and logicians like Francis
Bacon and Jean Stuart mill in their philosophical and logical
works, they considered it as an epistemological obstacle to the
development of scientific knowledge, and there is a need to get
over it to new method and process, but It is still an interesting
subject of study and updated by many logicians to nowadays. The
most prominent attempts: the Intentional approach opposite to
the comprehensive one, then the approach of the logician and
philosopher Ian Łukasiewicz, who tried to read the syllogistic
theory with the use of accurate and rigorous analysis tool in
classical logic, which is the calculi of propositions where he
considered the real form of Aristotelian syllogism moods is
conditional (If ... so), i.e., as computable logical laws not
inferential rules (If ... then). In order to reach this purpose
Łukasiewicz present his hypotheses, some of them are verified for
the others he have had to make several interpretations to make
his theory consistent. These interpretations took him away from
the spirit of the theory and from the essence of what did Aristotle.
This made his approach the subject of numerous and harsh
criticisms. This is what we will try to show it through a critical
analysis to some hypotheses which he presented in his book
“Aristotle’s Syllogistic from the standpoint of Modern Formal
Logic”.
Key words: Logic; Figure; Mood; Implication; Inference; Rule;
Calcul; Low.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.18.32
1
2

Researcher , Algiers 2 University, Algeria, terkia.mechouet@univ-alger2.dz, https://orcid.org/0000-0002-2954-3178
Prof. Dr., Algiers 2 University, Algeria, farid.zidani@univ-alger2.dz, https://orcid.org/0000-0001-7735-5094

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 4

مقاربة لوكازيفيتش لنظرية القياس األرسطية
دراسة حتليلية نقدية

فريد زيداين

Volume: 4

تركية مشوط

3

4

امللخص:

مل حتظ نظرية منطقية ابالهتمام اترخييا كنظرية القياس األرسطية .فعلى الرغم من االنتقادات العديدة من
قبل الفالسفة واملنطقيني مثل فرانسيس ابكون وجون ستيوارت مل يف مؤلفاهتم الفلسفية واملنطقية،
واعتبارها عائقا ابستيمولوجيا أمام تطور املعرفة العلمية وضرورة جتاوزها إىل مناهج وطرق جديدة ،فال تزال
حمل اهتمام ودراسة بل وحتيني من قبل العديد من املنطقيني إىل يومنا هذا .ومن أبرز هذه احملاوالت،
املقاربة املاصدقي ة يف مقابل املفهومية ،مقاربة املنطقي والفيلسوف البولوين لوكازيفيتش ،املنطقي األملاين
ايبنجهاوس والرايضي املنطقي األمريكي جون كوركرن .وسنركز على عمل لوكاسيفبتش الذي حاول فيه
قراءة نظرية القياس ابستعمال أدات حتليل دقيقة وصارمة يف املنطق الكالسيكي متمثلة يف حساب
القضااي ،حيث اعترب أن الصورة احلقيقية ألضرب القياس األرسطي شرطية (إذا  ...فـ  ،)...أي عبارة عن
قوانني منطقية قابلة للحساب ،وليست قواعد استنتاجية (إذا  ...إذا  ،)...كما هو متعارف عليه بني
املنطقيني .ومن أجل الوصول إىل هذا الغرض قدم لوكازيفيتش جمموعة من الفرضيات ،بعضها متحقق
والبعض اآلخر اضطر إىل أن يقوم بعدة أتويالت لتصبح نظريته متسقة .لكن بعض هذه التأويالت أبعدته
عن روح النظرية وعن املعىن األصلي الذي قصده املعلم األول ،مما جعل مقاربته حمل انتقادات عديدة
وحادة ،وهو ما سنحاول اابنته من خالل حتليل نقدي لبعض الفرضيات اليت قدمها يف كتابه :املنطق
األرسطي من وجهة نظر املنطق احلديث.
الكلمات املفتاحية :منطق ،شكل ،ضرب ،شرط ،استنتاج ،قاعدة ،حساب ،قانون.

املقدمة:
مل حتظ نظرية منطقية اترخييا ابالهتمام والدراسة كنظرية القياس األرسطية .فعلى الرغم من االنتقادات العديدة اليت تعرضت
هلا من قبل الفالسفة واملنطقيني يف مؤلفاهتم الفلسفية واملنطقية ،مثل :فرانسيس بيكون وجون (Francis )1626 -1561

 Baconيف كتابه األورغانون اجلديد  ،The new organonوجون ستيوارت مل (John )1873 -1806

 ،Stewart Millيف مؤلفه  ،A system of Logicواعتبارها عائقا ابستيمولوجيا أمام تطور املعرفة العلمية ،ومن مثة
ضرورة جتاوزها إىل مناهج وطرق جديدة ،فال تزال حمل اهتمام ودراسة بل وحتيني من قبل العديد من املنطقيني إىل يومنا هذا
وسبب ذلك راجع إىل قابليتها التأويلية.
ولعل أقدم هذه التأويالت ،املقاربة املاصدقية يف مقابل املفهومية واليت ميكن تلخيصها انطالقا من العالقة العكسية اليت
تكون بني مفهوم احلد وماصدقه ،حيث كلما زاد املفهوم نقص املاصدق وكلما نقص املفهوم زاد املاصدق .فلو أخذان مثال حد
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فقاري فإنه يصدق على كل احليوانت اليت متلك عمودا فقاراي سواء كانت برية أو حبرية أو برمائية ويفهم منه أنه حيوان يتميز
ابلعمود الفقاري .لكن لو أضفنا إىل املفهوم خاصية "بري" فإن املاصدق سينقص إذ يصبح يشمل احليواانت الفقارية الربية فقط
دون البحرية والربمائية .والعكس صحيح فلو حذفنا مثال من املفهوم خاصية "الربية" فإن املاصدق سيتسع من جديد ليشمل كل
أنواع احليواانت الفقارية .كما يقوم التأويل املاصدقي واملفهومي على اعتبارات فلسفية يف طريقة فهم أي احلدين يتضمن اآلخر،
املوضوع أم احملمول؟ فاملقاربة املاصدقية تعترب املوضوع إما عضوا ينتمي لصنف عندما تكون القضية شخصية ،فسقراط مثال عضو
يف صنف الفالسفة يف القضية احلملية "سقراط إنسان" .أو أن املوضوع صنف حمتوى يف صنف احملمول عندما تكون القضية
حمصورة ،مثل قولنا :كل إنسان فقاري ،فاملوضوع "إنسان" صنف حمتوى يف صنف احملمول "فقاري" .وعلى هذا األساس فإنه،
ومن حيث املاصدق ،فإن احملمول أوسع دائما من املوضوع .يف حني أن النظرة املفهومية تعترب العكس ،فاحملمول هو املتضمن يف
املوضوع ،فمفهوم الفقاري متضمن يف مفهوم االنسان وليس العكس ،فالفقارية خاصية مالزمة له أي جزءا منه.
وميثل االجتاه األول املدرسيون  ،Scholasticاليبنيتز ( Leibniz )1715 -1646واملنطقانيون )(Logicism
 ....أما التأويل املفهومي فيمثله كل من جول الشوليي ( ،Jules Lachelier )1907 -1856أوكتاف هامالن (-1858
 Octave Hamelin )1935وإيدموند غوبلوا ((Jules Tricot, ... Edmond Goblot )1935 -1858
).1973, p. 79- 80
أما املقاربة الثانية فهي للمنطقي والفيلسوف البولوين اين لوكازيفيتش ( Jan Łukasiewicz )1956 -1878يف
بداية النصف الثاين من القرن املاضي ( ،)1957تبعته مقاربة املنطقي األملاين كورت ايبنجهاوس  Kurt Ebbinghausيف
الستينيات من القرن نفسه ( ،)1964والرايضي املنطقي األمريكي جون كوركرن ( John Corcoran ) -1937بعد ذلك
يف سبعينياته .وسنركز على عمل لوكاسيفبتش الذي حاول فيه قراءة نظرية القياس ابستعمال أدات حتليل دقيقة وصارمة يف املنطق
الكالسيكي ،واملتمثلة يف حساب القضااي ،حيث اعترب أن الصورة احلقيقية ألضرب القياس األرسطي شرطية أتخذ الصيغة "إذا
 ...فـ  ،(If … then …) "...وهذا ما جيعل منها قوانني منطقية قابلة للحساب ،وليست قواعد استنتاجية معرب عنها
بواسطة الصيغة إذا  ...إذن  ،(If … Therefore …) ...كما هو متعارف عليه بني املنطقيني .ومن أجل الوصول إىل هذا
الغرض قدم لوكازيفيتش جمموعة من الفرضيات بعضها متحقق والبعض اآلخر اضطر إىل أن يقوم بعدة أتويالت لتصبح نظريته
متسقة .لكن هذه التأويالت أبعدته عن روح النظرية وعن املعىن األصلي الذي قصده املعلم األول ،مما جعلها تتعرض النتقادات
عديدة وحادة ،وهو ما سنحاول اابنته من خالل التحليل النقدي لبعض الفرضيات اليت قدمها يف كتابه :املنطق األرسطي من

وجهة نظر املنطق الصوري احلديث.
 .1عرض موجز لنظرية القياس األرسطية:

تتألف نظرية القياس األرسطية ،والقياس التقريري  Categorical Syllogismحتديدا من ثالث قضااي تقريرية
 ،Categorical Propositionsمقدمتان  Premisesونتيجة  .Conclusionومن ثالثة حدود  :Termsاحلد
األصغر  Minor Termوتسمى املقدمة اليت يرد فيها ابملقدمة الصغرى  Minor Premiseويكون موضوعا Subject
يف النتيجة .احلد األ كرب  ،Major Termوتسمى املقدمة اليت يرد فيها ابملقدمة الكربى  Major Premiseويكون
حمموال  Predicateيف النتيجة .واحلد األوسط  ،Middle Termالذي يتكرر يف املقدمتني وخيتفي يف النتيجة اليت أتلف
من األصغر واألكرب .وللحد األوسط وظيفة فلسفية إذ هو علة النتيجة إذ يربط بني مفهوم احلدين (العلة الصورة) ،فكل معرفة
تعود إىل املعرفة ابحلد األوسط عندما يكون السؤال بلماذا(Aristote, Les seconds analytiques, 2000, L .
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) .II, 89b 35- 90a 30كما يتم حتديد مسمى الشكل  Figureبواسطته حسب الوضع الذي يكون عليه يف املقدمتني.
فإذا كان موضوعا يف الكربى وحمموال يف الصغر يسمى الشكل األول ،وعكسه الرابع ،وحمموال فيهما معا الثاين وعكسه الثالث.

Issue: 4

ابإلضافة إىل هذا ،جيب أن يكون االنتقال من املقدمات إىل النتيجة وفقا لقواعد خاصة وعامة .تتعلق القواعد العامة
ابحلدود والقضااي .فاليت تتعلق ابحلدود مثل :أن يكون للحد األوسط املعىن نفسه يف املقدمتني ،وأن يستغرق على األقل مرة واحدة
يف إحدامها ،وأن ال يستغرق حد يف النتيجة ما مل يستغرق يف إحدى املقدمتني .أما اليت ختص القضااي ،فمثل :ال إنتاج عن سالبتني
وال عن جزئيتني ،النتيجة تتبع األخس حبيث إذا كانت إحدى القضيتني موجبة واألخرى سالبة فإن النتيجة تكون سالبة وإذا كانت
إحدامها كلية واألخرى جزئية فالنتيجة تكون جزئية .أما القواعد اخلاصة فتتعلق بكل شكل من األشكال األربعة من القياس.
فللشكل األول والثاين والثالث قاعداتن ،وللرابع ثالث (مل يفصل فيه أرسطو) .وعلى أساس هذه القواعد العامة واخلاصة نعرف
األضرب املنتجة  Moodsيف نظرية القياس واليت عددها أربعة عشرة ضراب  Moodsعند أرسطو حيث مييز بني ثالثة أشكال
فقط ،وتسع ة عشرة ضراب عند املشائني حني أضيف الشكل الرابع .وعدد األضرب يف األول والثاين أربعة بينما الثالث ستة ومخسة
يف الرابع.

Volume: 4

وتتم العملية االستنتاجة إذا راعينا مجيع الشروط والقواعد السابقة حبيث إذا كانت لدينا مقدمتان صادقتان فبالضرورة تلزم
عنهما نتيجة صادقة ابلضرورة .فإذا كان لدينا القياس التايل مثال:
كل جمرت آكل عشب
كل بقرة جمرتة
إذن ،كل بقرة آكلة عشب.
واليت تصاغ صوراي:
كل أ ب
كل ج ب
إذن ،ج أ.1
فالنتيجة صادقة ابلضرورة ألهنا لزمت عن املقدمتني ابلضرورة إذ مجيع شروط وقواعد القياس العامة واخلاصة متوفرة ،وميكن
حتديد نوع وشكل هذا الضرب إذ هو الضرب األول من الشكل األول والذي أطلق عليه املنطقيون املدرسيون Scholastic
 Logicianإسم .BARBARA
لكن هذه األضرب ليست كلها كاملة  Perfect Moodsحسب أرسطو ،أي واضحة بذاهتا يسهل على العقل
قبوهلا ،بل منها الناقصة  .Imperfect Moodsالكاملة منها هي اليت تنتمي إىل الشكل األول (BARBARA,
) CELARENT, DARII, FERIOأما أضرب ابقي األشكال فهي انقصة وحتتاج إىل توضيح ابلربهنة عليها،
ويكون ذلك عن طريق ردها إىل أضرب الشكل األول ،إما ردا مباشرا  conversionعن طريق جمموعة من القواعد (العكس
والقلب) أو بطريقة غري ماشرة عن طريق الرد إىل احملال .وكل ضرب من هذه األضرب يرد إىل الضرب الذي يوافقه يف احلرف
األول يف الشكل األول ،فمثال :ترد األضرب اليت تبتدئ ابحلرف  (BAROCO) Bمن الشكل الثاين
و) (BOCARDOمن الشكل الثالث إىل الضرب ) (BARBARAمن الشكل األول .واألمر نفسه يسري على ابقي
األضرب ،فرتد األضرب اليت تبتدئ ابحلرف  (CAMESTRES, CESARE) Cمن الشكل الثاين إىل الضرب الثاين
من الشكل األول ) .(CELARENTوترد األضرب اليت تبتدئ ابحلرف (DARAPTI, DISAMIS, D
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) DATISIمن الشكل الثالث إىل الضرب الثالث من الشكل األول ) .(DARIIأما األضرب اليت تبتدئ ابحلرف  Fوهي:
) (FESTINOمن الشكل الثاين ) (FELAPTON, FERISONمن الشكل الثالث فرتد إىل الضرب الرابع من
الشكل األول ) .(FERIOهذه العملية تتم وفقا جملموعة من القواعد ،هي:
 العكس الت ــام  ،Simple Conversionويررمز له داخل الضرب ابحلرف  ،Sوأييت الحقا للقضية املراد عكسها. العكس الناقص أو ابلعرض  ،Per accident Conversionويرمز له داخل الضرب ابحلرف  ،Pوأييت الحقاللقضية املراد عكسها.
 قلب املقدمتني  ،transpositionويكون جبعل املقدمة الكربى مكان املقدمة الصغرى والصغرى مكان الكربى.هذا ابلنسبة للرد املباشر أما غري املباشر فيتم عن طريق:
ف  ،Reductio ad Impossibileويرمز له داخل الضرب ابحلرف .C
الرد إىل احملال أو اخلُْل ُ
هذه الصورة هي اليت رسخت ،بشكل عام ،يف أذهان الباحثني والدارسني لنظرية القياس األرسطية ،على الرغم من
احملاوالت املختلفة اليت قامت قصد جتاوزها أو إضافة ما كان يبدوا نقصاان فيها ،إىل أن قدم لوكازيفيتش قراءة جديدة مغايرة هلا
خاصة ما تعلق منها بطبيعة البنية الداخلية للقياس ،أي هل لزوم النتيجة عن املقدمات ضرورة استنتاجية وابلتايل فإن االقضااي
وحدات مستقلة؟ أم أنه يعرب عن لزوم مادي وابلتايل فالقضااي متصلة فيما بينها بواسطة عالقة الشرط حبيث متثل املقدمتان الكربى
والصغرى املقدم والنتيجة التايل فيكون القياس بذلك يعرب عن قوانني منطقية هي نفسها اليت جندها يف منطق القضااي.
 .2نظرية القياس األرسطية من وجهة نظر لوكازيفيتش:

 1.2مقاربة لوكازيفيتش:
بعد انقطاع دام لسنوات ،عرف القرن العشرون عودة إىل منطق أرسطو ،ويعترب اين لوكازيفيتش (Ian )1956 -1878
 Lukasiewiczرائدا يف هذا اجملال .فقد قدم أتويال جديدا لنظرية القياس يعتربه مغايرا يف كثري من املناحي مقارنة مع ما كان
سائدا يف القراءات املنطقية التقليدية ،من خالل كتابه :املنطق األرسطي من وجهة نظر املنطق احلديث ،والذي كان له وقع هام

على الدراسات املنطقية املعاصرة من خالل حماولة إظهار منطق أرسطو يف قالب جديد ابستعمال األدوات التحليلية املنطقية
املعاصرة.
اقرتح اين لوكازيفيت سنة  1950قراءة جديدة لنظرية القياس األرسطية مركزا على ضرورة التعامل مع النصوص األرسطية
األصيلة املكتوبة ابللسان اليوانين ،وذلك قصد جتاوز ليس فقط القراءة التقليدية لنظرية القياس ،واليت كانت من قبل املنطقيني
الفالسفة الذين يعتربوهنا (نظرية القياس) جزءا من املنطق التقليدي ،بل كذلك قراءة املنطقيني الرايضيني الذي انتقدوا أرسطو
واعتربوا نظريتة تتضمن أخطاء ،كاستنتاج القضااي اجلزئية من مقدمات كلية ،مثلما هو احلال ابلنسبة لالستدالل املباشر بواسطة
العكس الناقص أو التقابل ابلتداخل أو األضرب اليت تتألف من مقدمات كلية ونتيجة جزئية من الشكل الثالث
) (DARAPTI, FELAPTONوالشكل الرابع )(Jan Lukasiewicz, 1957, § 35, p. (FESAPO
) . 130واحلقيقة ،حسب لوكازيفيتش غري ذلك ،ألن نظرية القياس متميزة وتتضمن يف طياهتا قوانني املنطق املعاصر .وميكن تبيان
ذلك ابستعمال أداة حتليل دقيقة وصارمة متمثلة يف حساب القضااي.
حاول لوكازيفيتش التدليل على رأيه هذا من خالل جمموعة من الفرضيات ،مثل :تبيان الصورة احلقيقية للقياس االرسطي،
التعريف الدقيق حلدود القياس (األكرب ،األصغر واألوسط )2والوضع الذي ميكن أن تكون فيه ،الكيفية اليت ترتب هبا املقدمة

495

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

أول مسألة انطلق منها لوكازيفيتش يف حتليله ،تصحيحه للصورة اليت صاغ هبا أرسطو قياساته ،إذ يعترب أن الصيغة اليت
سادت لقرون غري صحيحة من عدة أوجه ،أوهلا:
 1.2.2استعمال احلدود اجلزئية:
ينطلق لوكازيفيتش يف حتليله بتصحيح خطأ يرد يف معظم كتب املنطق ،وهو عبارة عن مثال ابللغة الطبيعية يستعمل للتعبري
عن القياس األرسطي ،وهو:
كل إنسان فان
سقراط إنسان
إذن ،سقراط فان.
هذا القياس ،وإن كان صحيحا ،إال أن أرسطو ال يستعمله يف نظريته ،ألن احلدود اليت جيب ان تتألف منها املقدمتان
جيب أن تكون كلية ،أي هلا قابلية ألن تكون مرة موضوعا وأخرى حمموال حىت تكون هلا خاصية االندراج ،وهو ما ال يتوفر يف
احلدود اجلزئية ) .(Jan Lukasiewicz, 1957, § 1, p. 01ليس هذا فحسب ،بل وحىت احلدود الكلية ال تكون مقبولة
كذلك إال توفرت فيها هذه اخلاصية ،أن تكون قابلة ألن تكون مرة موضوعا واألخرى حمموال ،ومن مثة يستبعد احلدود الكلية كلية
اتمة (جنس األجناس أو اجلنس العايل  ،)Supreme Genusإذ وإن كانت تندرج حتتها حدود كلية إال أهنا ال ميكن أن
تندرج هي حتت جنس أعم منها.
 2.2.2الصورة االستنتاجية للقياس:
أما الصورة الثانية من األمثلة اليت تستعمل للتمثيل للقياس األرسطي ،واليت ينتقدها لوكازيفيتش ويعتربها ليس الصياغة
األرسطية احلقيقية ،فتأخذ الشكل:
كل إنسان فان
كل إغريقي إنسان
إذن ،كل إغريقي فان ).(Jan Lukasiewicz, 1957, § 1, p. 01
ورمزاي حنصل على الصيغة:
كل أ ب
كل ج أ
∴ كل ج ب.
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 2.2فرضية الصورة اللزومية القياس:
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الكربى والصغرى من حيث التقدمي والتأخري  ،اسقاط األسوار بتأويلها على أهنا جمرد ضرورة قياسية ،واعتبار نظرية القياس نسقا
صوراي يستعمل ضمنيا حساب القضااي .(Jan Lukasiewicz, 1957) ... ،وسنكتفي يف مقالنا على اثنتني فقط ،مها:
 الصورة احلقيقية ألضرب القياس األرسطي واليت أتخذ صورة قضية لزومية (إذا  ...فـ .)... -تضمن نظرية القياس على قوانني منطق القضااي من خالل حتليل استدالالته على القياسات الناقصة.
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هذا الصياغة هي بدورها ليس أرسطية ،بل ظهرت بعد االسكندر األفروديسي حوايل (Alexandre )150
 d’Aphrodiseرمبا بتأثري من املنطق الرواقي ) ،(Jan Lukasiewicz, 1957, § 8, p. 21وهو عبارة عن استنتاج
عربت عنه األداة ""إذن  ،"Thereforeفمن املقدمتني "كل إنسان فان ،و"كل إغريقي إنسان" استنتجنا أن "كل إغريقي
فان".
 3.2.2الصورة اللزومية للقياس:
احلقيقة أن ارسطو ،ابلنسبة إىل لوكازيفيتش ،مل يصغ أاي من أقيسته يف صورة استنتاجية ،بل عرب عنها يف صورة عن قضية
شرطية ،مقدمها يتألف من املقدمتني اللتان ترتبطان ابلوصل ،أما اتليها فعبارة عن نتيجة القياس .وأيخذ صورة القضية اللزومية
التالية:
"إذا كانت  αو  فإن ."
حيث تكون كل من   ، ،αعبارة عن قضااي محلية حمصورة ،تشكل  αو مقدم اللزوم بينما تكون  اتليه.
ومن مثة فاألصح صياغة القياس السابق على هذه الصورة:
إذا كان كل إنسان فان
وكان كل إغريقي إنسان
فإن كل إغريقي فان
واليت ميكن صياغتها رمزاي ،كما يلي:
إذا كان كل أ ب
وكان كل ج أ
فإن كل ج ب ).(Jan Lukasiewicz, 1957, § 8, p. 20
وحىت هذه الصياغة اللزومية ليست نسخة طبق األصل للصورة اليت عرب عنها ،ألن أرسطوا كان يبدأ ابحملمول يف القضية مث
املوضوع ،أي يكون على هذا الشكل:
إذا كان الفان حمموال على كل إنسان
وكان اإلنسان حمموال على كل إغريقي
فإن الفان حممول على كل إغريقي
هذه الصياغة ،حسب لوكازيفيتش ،مل يعرب عنها أرسطو بواسطة اللغة الطبيعية إال مبثال جنده يف كتاب التحليالت الثانية،

) ،(Aristote, Les seconds analytiques, 2000, L II, 98b, 5- 20أما يف التحليالت األوىل فلم
يستعمل إال الصيغ الرمزية ،مثل:

إذا كان ب حمموال على كل أ
وكان أ حمموال على كل ج
فإن ب حممول على كل ج
أو:
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فإن ب ليس حمموال على أي من ج (Aristote, Les premiers analytiques, 2001, L 4, 25b35-

Volume: 4

وكان أ حمموال على كل ج
).40, 26a20- 30

مث نكتبها يف صورة قضية لزومية واحدة ،كما سبق" ،إذا كانت  αو  فإن  ،"فتأخذ الشكل:
"إذا كانت أ حممولة على كل ب ،وإذا كانت ب حممولة على كل ج ،فإنه من الضروري أن أ حممولة على كل ج".
حيث:
أ حممولة على كل ب = .α
ب حممولة على كل ج = .
أ حممولة على كل ج = .
هذه هي الصورة الفعلية للقياس يف التحليالت األوىل ،وهي ،حسب لوكازيفيتش ،عبارة عن قضية لزومية تعرب عن عالقة
لزوم مادي ،وليس جمموعة من القضااي املستقلة املعربة عن قاعدة استنتاجية ،واليت اعتاد معظم املنطقيني تقدميها .وإذا عربان عن
القضية الكلية املوجبة حبرف  aوللحدود ابألحرف  Aاحلد األكرب B ،احلد األوسط C ،احلد األصغر ،فإنه ميكن التعبري عن
الضرب  BARBARAابلصيغتني:
الصياغة اللزومية.(AaB&BaC) → AaC :
الصياغة االستنتاجية(M. Marion† and H. Rückert, 2016, p. AaB, BaC ⊢ AaC :
).202
والفرق واضح بني الصورتني ،فاألوىل صيغة لزومية وهي قضية واحدة ميكن أن توصف ابلصدق أو ابلكذب ،أما الصورة
التقليدية واليت هي جمموعة من القضااي ،مقدمتان موصولتان حبرف إذن مع النتيجة ،وابلتايل فهي استنتاج ال يوصف ابلصدق أو
الكذب بل ابلصحة أو الفساد).(Jan Lukasiewicz, 1957, § 8, p. 21
 3.2فرضية استعمال قوانني منطق القضااي ضمنيا:
بعد أن انتهينا من ضبط الصورة اللزومية للقياس األرسطي ،ننتقل إىل تبيان الفرضية اليت تسمح له ابلقول ،إن أرسطو
استخدم وبطريقة ضمنية القوانني املنطقية املستعملة يف حساب القضااي يف استدالالته على القياسات الناقصة بواسطة الرد

 ،Reductionاملباشر أو غري املباشر ،واليت صرح بثالثة منها يف الكتاب الثاين من التحليالت األوىل ،ونبدأ ابلرد املباشر.
 1.3.2الرد املباشر أو األدلة ابلعكس:

تقوم طريقة الدليل ابلعكس  The Proof by Conversionبرد كل ضرب من األضرب الناقصة من الشكل
الثاين والثالث إىل أضرب الشكل األول وفقا للحرف األول ،كماأشران إىل ذلك .مث نستعني بقوانني العكس املستوي ،والقلب.
وميكن توضيح ذلك مبثال عن الربهنة على القياسات الناقصة بعكس مقدمة واحدة ألهنا األبسط واألكثر استعماال عند أرسطو،
وهو رد الضرب الرابع من الشكل الثاين :FESTINO
أيخذ الضرب  ،FESTINOالصورة التالية:
ال أ ب
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بعض ج ب
إذن ،بعض ج ليست أ
والربهنة عليه ،ابلنسبة إىل أرسطو ،تكون ابستعمال القواعد التالية:
 -1برده إىل الضرب الثالث من الشكل األول .FERIO
 -2وابستعمال قاعدة عكس الكلية السالبة.
ولكي أيخذ الضرب  FESTINOصورة الضرب الثالث من الشكل األول  FERIOنعكس املقدمة الكربى ال كـ
و عكسا مستواي اتما ،فنحصل على :ال ب أـ
مث نكتب:
ال ب أـ
بعض ج ب
إذن ،بعض ج ليست أ
وهي صورة الضرب األول من الشكل األول .FERIO
لكن لوكازيفيتش يعترب هذه الربهنة انقصة ألن أرسطو مل يوضحها بصورة كافية على الرغم من اتفاقها ،حسب لوكازيفيتش،
مع قوانني حساب القضااي ،ويقرتح الربهنة التالية:
نبدأ بصياغة القضااي ابلطريقة اليت عرب عنها أرسطو يف التحليالت:
إذا كانت ب ليست حممولة على أي أ.
وإذا كانت ب حممولة على بعض ج.
فإن أ ليست حممولة على بعض ج.
نعرب عن الضرب يف صورة قضية شرطية:
مث رِ

"إذا كانت ب ليست حممولة على أي أ ،وإذا كانت ب حممولة على بعض ج ،فإنه من الضروري أن أ ليست حممولة

على بعض ج".

تقوم هذه الربهنة على قاعدتني ،مها:
املقدمة األوىل عبارة عن قانون عكس الكلية السالبة:
 -1إذا كانت ب ليست حممولة على أي أ فإن أ ليست حممولة على أي ب.
املقدمة الثانية نستعني ابلضرب  FERIOمن الشكل األول ،وهو:
 -2إذا كانت أ ليست حممولة على أي ب وإذا كانت ب حممولة على بعض ج ،فإنه من الضروري أن أ ليست حممولة
على بعض ج.

من هاتني املقدمتني جيب أن نصل إىل استنتاج الضرب :FESTINO
 -3إذا كانت ب ليست حممولة على أي أ وإذا كانت ب حممولة على بعض ج ،فإنه من الضروري أن أ ليست حممولة
على بعض ج.
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قانون القياس الشرطي :The hypothetical Syllogisme

( -5ق  ك) (( ق  ل) ( ك  ل)).
وما دامت ق ،ك ،ل متغريات ميكن تعويضها أو استبداهلا ابملقدمات األرسطية التالية:
ق = ب ليست حممولة على أي أ.
ك = أ ليست حممولة على أي ب.
ل = ب حممولة على بعض ج.
نعوض هذه القضااي يف القانون( :ق  ك) (( ق  ل) ( ك  ل)) ،فنحصل على:
[((ب ليست حممولة على أي أ) ( أ ليست حممولة على أي ب))] (([ ب ليست حممولة على أي أ) ( ب
حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج))].
نالحظ أن مقدم هذه القضية هو نفسه قانون العكس ،القضية رقم (( 1ب ليست حممولة على أي أ) ( أ ليست
حممولة على أي ب))،
وابستعمال قاعدة احلذف ( Detachment Ruleإثبات املقدم يلزم عنه إثبات التايل)Modus Ponens
حنصل على الفرضية اجلديدة:
(( -6ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة
على بعض ج)).

نالحظ أن اتيل هذه القضية ((أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) هي مقدم القضية رقم 2

((أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)).

ونستطيع ابستعمال قانون القياس الشرطي،القضية  ،4الربهنة على الضرب :FESTINO
(ق  ك) (( ك  ل) ( ق  ل)).
نعوض املتغريات ق ،ك ،ل ابلقضااي األرسطية التالية:
ق = (ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج).
ك = (أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج).
ل = أ ليست حممولة على بعض ج ).(Jan Lukasiewicz, 1957, § 17, p. 51- 52
فنحصل على القضية:
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( -4ق  ك) (( ك  ل) ( ق  ل)).
وقانون مبدأ العامل  ،The principle of the factorوالذي يعين :انطالقا من قضيتني يف املقدم (ق وك) ميكن
أن نضعف كلتيهما إبدخال عامل مشرتك يف اتيل الشرط ،أي أن نضيف للقضيتني ق وك قضية اثلثة هي ل (Jan
).Lukasiewicz, 1957, § 17, p. 52
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يعترب لوكازيفيتش هذا االستدالل احلدسي الذي استخدمه أرسطو يتضمن فرضيتني (قانونني) من حساب القضااي ،مها:
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[((ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة

على بعض ج))] ((([ أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة على بعض ج))
(( ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة على بعض ج)))].

نالحظ أن مقدم هذه القضية ((ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) (( أ ليست حممولة

على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) هو نفسه القضية رقم (( 6ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض
ج)) (( أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) وابستعمال قاعدة احلذف حنصل على القضية:
(([ -7أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) ( أ ليست حممولة على بعض ج)] (([ ب

ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) ( أ ليست حممولة على بعض ج)].
نالحظ اثنية أن مقدم القضية  7هو الضرب :FERIO

(((أ ليست حممولة على أي ب) ( ب حممولة على بعض ج)) ( أ ليست حممولة على بعض ج).
أما التايل فما هو إال الضرب :FESTINO
((ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) ( أ ليست حممولة على بعض ج).
وما دام مقدم القضية  7هي القضية  ،2حنصل ابحلذف على القضية :8
(( -8ب ليست حممولة على أي أ) ( ب حممولة على بعض ج)) ( أ ليست حممولة على بعض ج) ،وهو
املطلوب أي الضرب . FESTINO
مث يضيف دليال آخر عن الرد غري املباشر ،والذي يستخدم فيه الرد إىل احملال ليبني صحة فرضيته ،أي اتفاق نظرية القياس
األرسطية مع قوانني حساب القضااي.
 2.3.2الرد غري املباشر أو الدليل ابلرد إىل احملال :
مث يعطي لوكازيفيتش مثاال آخر عن الرد غري املباشر أو الدليل ابلرد إىل احملال The proof by redictio ad
 impossibleبواسطة الضرب الرابع من الشكل الثاين  ،BAROCOليبني أن حىت هذا النمط من الرد يتضمن قوانني
منطق القضااي.
أيخذ الضرب  BAROCOالصورة التالية:
كل أ ب
بعض ج ليس ب
إذن ،بعض ج ليست أ
والربهنة عليه ،ابلنسبة إىل أرسطو ،تكون برده إىل الضرب األول من الشكل األول  BARBARAعن طريق نقض
النتيجة وجعلها مقدمة كربى:
ما دامت النتيجة "بعض ج ليست أ " جزئية سالبة فإن نقيضها هي الكلية املوجبة :كل ج أ.
فنحصل على الصيغة:
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لكن لوكازيفيتش ينتقد أرسطو يف هذه العملية على أساس أن عملية الربهنة ابستعمال الرد إىل احملال غري صحيحة ،ألن
النفي مل يشمل الضرب ككل بل اقتصر على النتيجة وحدها ،يف حني أن خاصية الرد إىل احملال تقوم على أساس إفرتاض أن
نقيض ما نريد الربهنة عليه كله هو الذي جيب أن يكون كاذاب ،وعندما نصل إىل التناقض يكون ما قصدان الربهنة علية صادقا ما
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كاذبة ،فإن نقيضها أي الكلية املوجبة كل ج أ ،تكون صادقة ،وهذا حمال.

نقيضه كاذب .لذلك إذا اعتربان قضااي الضرب  ،BAROCOقضية لزومية واحدة أتخذ الصورة" :إذا كانت ب حممولة على

كل أ وكانت ب ليست حممولة على بعض ج ،فإنه من الضروري أن تكون ج ليست حممولة على بعض أ" فإن النفي جيب أن
ينصب عليها وليس فقط على اتليها( ،ج ليست حممولة على بعض أ) (Jan Lukasiewicz, 1957, § 18, p. 54-

).55
كما ميكن الربهنة عليه ،حسب لوكازيفيتش ،ابلرد املباشر وبواسطة الضرب  ،BARBARAخالف ما رآه أرسطو،
ويكون ذلك كما يلي:
نبدأ بصياغة القضااي ابلطريقة اليت عرب عنها أرسطو يف التحليالت:
الضرب الثالث من الشكل الثاين :BAROCO
إذا كانت ب حممولة على كل أ.
وإذا كانت ب ليست حممولة على بعض ج.
فإنه من الضروري أن تكون أ ليست حممولة على بعض ج.
وأتخذ صورة القضية التالية:
(( -1ب حممولة على كل أ) ( ب ليست حممولة على بعض ج)) ( من الضروري أن أ ليست حممولة على بعض
ج).

 -2الضرب األول من الشكل األول .BARBARA

((أ حممولة على كل ب) ( ب حممولة على كل ج)) ( أ حممولة على كل ج).
وللربهنة على هذا الضرب يستعني لوكازيفيتش بقانون القلب  Transposition Lawمن حساب القضااي:

(( -3ق  ك)  ل) (( ق   ل)   ك).
وما دامت ق ،ك ،ل متغريات ميكن تعويضها أو استبداهلا ،كما سبق ،ابملقدمات األرسطية التالية:
ق = أ حممولة على كل ب.
ك = ب حممولة على كل ج.
ل = أ حممولة على كل ج.
مث نعوضها يف القضية  3فنحصل على:
[((أ حممولة على كل ب) ( ب حممولة على كل ج)) ( أ حممولة على كل ج)] (([ أ حممولة على كل ب) 
(أ ليست حممولة على بعض ج))( ب ليست حممولة على بعض ج)].
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نالحظ أن مقدم هذه القضية عبارة عن القضية رقم (( :2أ حممولة على كل ب) ( ب حممولة على كل ج)) ( أ
حممولة على كل ج).
حنصل عن طريق قاعدة احلذف على القضية التالية:
((أ حممولة على كل ب) ( أ ليست حممولة على بعض ج)) ( ب ليست حممولة على بعض ج).3
وهو الضرب الثالث من الشكل الثاين .(Jan Lukasiewicz, 1957, § 18, p. 54- 55) BAROCO
نستطيع من خالل هذين املثالني وعن طريق هذه العملية التحويلية املعقدة أن نفهم جانبا من مقاربة لوكازيفيتش لنظرية
القياس األرسطة ،ولو بصورة خمتصرة ،ونكون قد برهنا ،حسب رأيه ،على الفرضية اليت تبناها وهي اتفاق نظرية القياس األرسطية
مع قوانني حساب القضااي.
 .3نقد وتقييم:

لكن السؤال الذي يطرح ،هل كانت هذه القراءة فعال وفية لروح النص األرسطي ،أم أن مقاربة لوكازيفيتش ابتعدت عن
املعىن الذي قصده صاحب التحليالت ،خاصة بعد التعديالت الكثرية اليت أدخلها على جزء من اجلهاز املفامهي ،مثل :معىن
اللزوم ،طريقة صياغة القياس يف صورة لزومية واقحام قوانني منطق القضااي يف عملية الربهنة؟

مل يتفق الكثري من املنطقيني على هذه القراء اليت قدمها لوكازيفيتش ،لذلك كانت حمل انتقادات واسعة بينهم ،حىت أصبح
من املتف ق عليه اليوم أن قراءة القياسات واعتبارها قضااي شرطية ابتعدت كثريا عن روح النص األرسطي .فإذا كان صحيحا أن
أرسطو صاغ أقيسته يف الصورة اليت أشار إليها ،فأعاد بذلك للقياس شكله األصيل ،فإن املشكل يكمن يف طبيعة بنيته ،هل يفهم
على أنه ضرورة استنتاجية أتخذ صورة القاغدة االستنتاجية" :إذا كانت  αو ،إذن (AaB, BaC ⊢ AaC) "؟ أم أنه
عبارة عن قضية شرطية واحدة تتألف من مقدم (مقدمتني) واتل (النتيجة) يربط بينهما اللزوم املادي ابملعىن املستعمل يف منطق
القضااي والذي أيخذ صورة القضية الشرطية" :إذا كانت  αو  فإن (AaB&BaC) → AaC) "؟

ويف هذا اجملال ،تندرج انتقادات املنطقي األملاين كورت ايبنجهاوس ،إذ يعترب التأويل الذي قدمه لوكازيفيتش ابتعد عن
املعىن الذي قصده صاحب التحليالت حيث كان ذلك على حساب الطرق اليت استعملها أرسطو صراحة ،وأصبح من املتفق عليه
اليوم أن قراءة القياسات واعتبارها قواعد استنتاجيه وليست قضااي شرطية هي األكثر وفاء لروح النص األرسطي (Kurt
) .Ebbinghaus, 2016, p. 06لذلك حاول هذا األخري قراءة نظرية القياس ابستعمال أدوات حتليل منطقية معاصرة
ولغة رمزية لكن مع احلفاظ على املعىن الذي قصده أرسطو ،يف مقال له عام  1964ابللسان األملاين عنوانه« Ein :
»  ،formales Model der Syllogistik des Aristotelesوالذي ترمجه إىل اللغة الفرنسية على شكل كتاب سنة
 2016الباحث الفرنسي  Clément Lionبعنوان« Ebbinghaus, Un modèle formel de :
»  ،syllogistique d’Aristoteوالذي كان يف األصل دراسة أعدها كل من كليمو ليون وشهيد رمحان حتت عنوان:
« Aristote et la question de la complétude, le modèle formel de Kurt
» .Ebbinghaus
فإذا كان صحيحا أن هناك ضرورة لزومية يف القياسات األرسطية ،إال أن النتيجة تلزم عن املقدمات الصادقة ابلضرورة
بسبب اإلرتباط املنطقي بني احلدود الثالثة (األكرب ،األةسط واالصغر) يف املقدمتني ،هذه الضرورة اللزومية القياسية ليست هي
نفسها اليت جندها يف االستلزام املادي ويف منطق القضااي كما عرفه راسل ،والذي يرجع تعريفه يف األصل إىل املدرسة امليغارية-
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الرواقية  Megarico- Stoicوابلضبط إىل فيلون امليغاري (ت 284 :ق .م) (Hervé Philon of Megare
).Barreau, 2012, p. 605, 613
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املسألة الثانية امللفتة لالنتباه هي الطريقة اليت تعامل هبا لوكازيفيتش مع الصعوابت اليت تقف أمامه عندما حياول استعمال
قوانني حساب القضااي يف حتليله لعملية برهنة أرسطو يف رده لألضرب .فعلى الرغم من أن طريقة أرسطو مثال يف رده للضرب
 BAROCOكانت بسيطة وواضحة ،إال أن لوكازيفيتش ينتقده فيها ويعتربه سطحيا ،مقتضبا وغري مقنع .ألن الربهان
ابخللف ،األساس الذي يقوم عليه الرد إىل اخللف ،يقتضي االنطالف من افرتاض نفي القضية كلها ،وليس النتيجة كما هو احلال
عند أرسطو ،ومن أجل ذلك جيب تصور القياس على أنه قضية لزومية واحدة حىت نستطيع أن نفرتض نقيضها.
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يشري لوكازيفيتش يف اهلامش رقم 3إىل أن راسل سبقه إىل اإلشارة إىل ضرورة التمييز بني القياس الذي تكون إحدى

مقدماته شخصية والذي يتألف من مقدمتني حمصورتني (برتراند راسل ،حكمة الغرب ،1983 ،ص  ،)128ويعتربه حمقا يف
ذلك ،لكنه أخطأ عندما نسب ذلك إىل أرسطو ألن عدم التمييز بينهما جاء بعده من قبل املشائني ،فأرسطو مل يستعمل أبدا
القضااي الشخصية يف نظرية القياس بل احملصورات األربعة فقط ).(Jan Lukasiewicz, 1957, § 1, p. 01
واحلقيقة أن نقد راسل ألرسطو ال ينحصر يف هذه املسألة بل يف حتليله هلما .فأرسطو يعترب كليهما قضية بسيطة يف حني
أن حتليل ،راسل خصوصا ،والنزعة املاصدقية يف املنطق الكالسيكي عموما ،يعترب القضية الشخصية بسيطة وصورهتا "سـ' إنسان".
أما القضااي احملصورة فهي قضااي مركبة ،أتخذ الكليات صورة القضية الشرطية ":مهما يكن سـ ،إذا كان سـ إنسان فإن سـ فان"
ابلنسبة للموجبة ،و"إذا كان سـ إنسان فإن سـ ليس فان" ابلنسبة للسالبة .بينما أتخذ اجلزئيات صيغة القضية الوصلية" :يوجد على
ألقل سـ ،حيث سـ إنسان و سـ فان" ابلنسبة للموجبة ،و"يوجد على األقل سـ ،حيث سـ إنسان و سـ ليس فان" ابلنسبة للسالبة.
والسبب يف ذلك أن أرسطو حسب راسل مل مييز بني عالقة االنتماء اليت تربط االسم ابلصنف (سقراط ،إنسان) وعالقة االحتواء
اليت تربط بني صنفني (إنسان ،فان) .ومل يبدأ نقد راسل ألرسطو يف هذه املسائل بصدور كتابه اتريخ الفلسفة

الغربيةA 4

 History of Western Philosophyسنة  ،1945بل خصص حيزا كبريا يف كتابه فلسفة الذرية املنطقية خاصة

احملاضرة اخلامسة اليت عنوهنا بـ" :القضااي العامة والوجود" (Russell. Bertrand, The Philosophy of Logical
)Atomism, General Propositions and Existence, 2010, p. 61- 77
 .4نتائج البحث:

مما تقدم ميكن أن خنلص إىل جمموعة النتائج التالية:

ميكن اعتبار حماولة لوكازيفيتش رائدة يف هذا اجملال ،إذ أعادت لنظرية القياس موقعها ضمن الدراسات املنطقية املعاصرة
وفتحت الباب أمام ظهور زخم من املقارابت اليت حاولت إعادة قراءهتا ،أبرزها عمل املنطقيني األملان ،خاصة بول لورانزن وتلميذه
كورت ابنغهاوس ،واملنطقي األمريكي جون كوركرن.
كما أهنا قراءة أصيلة من حيث العودة إىل النصوص األرسطية مباشرة متجاوزا القراءة التقليدية مبختلف تراكماهتا والقراءة
احلديثة متمثلة يف املنطقيني الكالسيكيني ،ومن حيث حماولة استعمال أدوات التحليل املعاصرة متمثلة يف حساب القضااي من
أجل حتيني نظرية القياس.
لكن حماولتة أتويله للكثري من املفاهيم املتعلقة بنظرية القياس من أجل أن ختدم الغرض الذي أراد حتقيقه ،وهو جعل نظرية
القياس يف صورة معاصرة ال تتعارض مع قوانني منطق القضااي ،جعله يبتعد يف قراءته عن حقيقتها وعن الغرض الذي قصده املعلم
األول .فقد أصبح من املتفق عليه بعد االنتقادادات وظهور خمتلف املقارابت ستينيات وسبعينيات القرن املاضي ،أن أتويل
لوكازيفيتش غري دقيقة وأن القياسات األرسطية عبارة عن قواعد استنتاجيه وليست قضااي شرطية .وهو ما مهد لظهور طرق حتليل
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جديد كالنظرية املنطقية لألمناط ) Constructive Type Theory (CTTواملنطق احلواري ،Dialogic Logic
اللتان حتلالن منطقيا نظرية القياس ابعتبارها قواعد استنتاجية.
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اهلوامش
 1يستعمل أرسطو للتعبري الصوري عن احلدود رموزا خمتلفة يف كل شكل .فرموز الشكل األول ،هي( A :األكرب) ( Bاألصغر) ( (Γ) Cاألوسط).
ورموز الشكل الثاين ،هي( M :األكرب) ( Nاألصغر) ( (Ξ) Xاألوسط) .أما الثالث ،فهي( P :األكرب) ( Rاألصغر) ( (Σ) Sاألوسط)،
انظر.(Jan Lukasiewicz, 1957, § 12, p. 33, Aristote, Les premiers analytiques, 2001, L 4, 5, 6):
 2مثل مشكلة تعريف احلد األوسط حيث أن تعريفه املاصدقي يف الشكل األول ،حيث يكون متضمنا يف األكرب ويتضمن األصغر ،ال ينطبق على ابقي
األشكل ).(Jules Tricot, 1973, p. 191
3

الرمز الذي يعرب عن احلد األوسط يف الضرب ليس واحدا يف الصياغتني ،ففي الصياغة األوىل كان احلرف (ب) هو احلد األوسط أما يف الثانية بعد

سلسلة التحويالت والتعويضات اليت يدخلها لوكازيفيتش يصبح احلرف (أ ) .واحلقيقة أن التعريف املاصدقي للحد األوسط يف الشكل األول ،حيث
يكون متضمنا يف األكرب ويتضمن األصغر ،ال ينطبق على ابقي األشكل ).(Jules Tricot, 1973, p. 191

 4ترجم عنوانه فؤاد زكرايء إىل :حكمة الغرب  .وهو عنوان له وقع بالغي جيد ،إذ فيه اختصار وبيان ،لكن غاية صاحبه كان عرض اترخيي موجز
للفلسفة الغربية بدءا ابليوانن وانتهاء بعصر راسل ،لذلك فإسقاط كلمة اتريخ يفقده جزءا من غرضه.
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