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 مقدمة
بدأ التفكير المنطقي مع بدء اإلنسان تخليه عن النزعة األسطورية في  

سم ى تتتفكيره، وارتقائه بهذا التفكير من المرحلة االرتجالية إلى مرحلة أخر 

لعاقل االنتقال من معلوم بالمنهجية والوضوح، بغى من خاللها الفرد ا

مثبت إلى معلوم آخر يريد إثباته، أو من معلوم مثبت إلى مجهول يريد 

تعيينه واستيضاحه، انتقااًل صحيحًا مؤسسًا على قواعد ومبادئ محددة 

 ومرتبة.

ومنذ وجد المنطق بوصفه علمًا، خضع موضوع دراسته لتحوالت ” 

يدرس عالم الطبيعة عميقة. فالمنطق يتميز بسمة خاصة، ألنه ال 

الموضوعي، وال عالم االنفعاالت الذاتية، ولكنه يدرس الفكر بوصفه وسيلة 

يستخدمها اإلنسان لمعرفة العالمين. وموضوع المنطق إذن هو دراسة 

 ( 1)“أشكال وقوانين الفكر ذاته.
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ومنذ َعَمَد اإلنسان إلى ابتداع حيل اقناعية، تستند في ظاهرها إلى  

سوجة على نحو منهجي منظم، ال يفتىء المرء حيالها إال حجاج عقلية من

أن يسلم بصحتها، منذ ذلك الحين بدأت إشراقات علم جديد تلوح في أفق 

فظهر المنطق أول ما ظهر داخل إطار فن الخطابة ”المعرفة البشرية. 

باعتباره نظرية البالغة. وقد كانت بداياته كذلك سواء في الهند والصين 

في اليونان القديمة أو روما أو روسيا... وهكذا نرى أن  القديمتين أو

للتأثير في النفوس، وللبرهنة على  وسيلةالمنطق في البداية كان يعتبر 

سداد هذا السلوك أو ذاك. وظل المنطق داخل فن الخطابة وجهًا تابعًا، 

 (2)“يستهدف الوصول إلى الحقيقة بدرجة أقل من استهدافه إقناع السامع.

 

تلك المرحلة التي اختصت لنفسها موضوعًا وغرضًا للمنطق، بعد  

جاءت مرحلة أخرى احتل فيها المنطق بؤرة العمل الفلسفي من ِقَبل ثالوث 

الفكر اليوناني، الذي أرسى سقراط قاعدته، ودعمها أفالطون، ثم جاء 

أرسطو على قمته ليضع أسس علم المنطق، ويضع مفهومًا جديدًا 

للعلم والفلسفة، تقدم المبادئ  آلة وأداةه، وهو كونه لموضوعه والغرض من
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س عليها كل فكر صحيح، ذلك المعنى الذي  والقوانين التي يجب أن يؤسَّ

أكده تالمذته وشراحه من بعده عندما أطلقوا كلمة " أورجانون " على 

بدأ المنطق ”إنتاجه المنطقي، والتي تعنى اآللة أو األداة. و ناًء على ذلك، 

ورًا مهمًا في المناقشات العلمية. وقد توطدت دعائم المنطق بصفته يلعب د

علمًا للفكر يؤدى إلى الحقيقة عبر أنواع من الصراع من السفسطة 

بتأرجحاتها وأالعيبها اللفظية. وفرض المنطق نفسه وفقًا لوجهة النظر هذه 

حض لقضاياهما ويد يقدم أساساً باعتباره أحد عوامل تطور العلم والفلسفة، 

 (3)“النظريات الخاطئة.

 

وفى الحضارة اإلسالمية أتى المنطق على رأس العلوم المنقولة من  

ق، اليونان، وحظى بما لم يحظ به علم منقول آخر بالدراسة والشرح والتعلي

للعقل  ميزاناً وأصبح ال يوثق بعلمه من لم يدرس المنطق، بل صار 

ما آل إليه المنطق في للعلم عندهم، وهو بالطبع على عكس  ومعياراً 

 الغرب المسيحي بعد ذلك. 
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ولكننا نجد عند فرنسيس بيكون في العصر الحديث مفهومًا جديدًا ” 

ُيسدى لموضوع المنطق، فلم يعد المنطق أداة لتقرير الحقيقة، ولكنه أصبح 

للوصول إلى اكتشافات علمية جديدة. ويرى بيكون أن الجانب  العون 

ول منهج البحث العلمي الذي يقدم للباحثين األساسي من المنطق يتنا

فتارين المنطق يضع أمامنا إذن مفاهيم  .(4)“وسائل اكتشاف حقائق جديدة

 متعددة لموضوع دراسته ولغرضه.

 

ودراسنته منن  -مثنل الرياضنيات-يعد اندماج المنطنق فنى علنوم أخنرى 

أحنننننند أبننننننرز المقومننننننات التننننننى عبننننننرت  interdisciplinaryمنظننننننور بيننننننني 

بننننات مننننن المعننننروف أن أحنننند أبننننرز طق مننننن التقليديننننة إلننننى الحداثننننة. بننننالمن

المجاالت التى ُطبِ نق فيهنا علنم المنطنق هنو علنم الرياضنياتو فبنالعودة إلنى 

دراك  أصنننننول المنطننننننق الرياضنننننني، نجننننند أن حنننننندوث أزمننننننة الرياضننننننيات، وا 

الرياضنننيين إلنننى حقيقنننة أن السنننبيل لمعالجنننة الخلنننل الموجنننود فنننى األنسنننا  

ينندة هننو البحننث فننى أسننس الرياضننيات، وردهننا إلننى أصننولها الرياضننية الجد

"أسنننننننس الرياضنننننننة"  ”المنطقينننننننة، قننننننند أنشنننننننأ منننننننا يسنننننننمى عنننننننند الرياضنننننننيين 
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Foundation of Mathematics  بينما تسمى المسألة نفسها عند الفالسفة

 Philosophy ofوالكثينننرين منننن الرياضنننيين أيضنننًا "فلسنننفة الرياضنننة" 

Mathematics.“(5) تضافر جهود المناطقة من جهنة وعلمناء وكان نتيجة ل

الرياضيات من جهة أخرى فى دراسة األسس المنطقية للرياضنيات أن نشنأ 

 الرمنزي المنطنق أو  Mathematical Logic المنطنق الرياضنيما يسنمى 

Symbolic Logic . 

 

ُيؤَّرخ عادًة لشرو  مرحلة فكرية معينة، أما عن بدايات المنطق الرمزى، ف

ظهور إنتاج علمي معين، يحمل بداخله النواة األولى لهذه وأفول أخرى، ب

ل األساس الذى تنطلق منه كل التطورات الالحقة. وفيما  المرحلة، وُيَشكِ 

ظهور كتاب "التحليل  ”، فإنSymbolic Logic يخص المنطق الرمزى 

للرياضى والمنطقى جورج  (6) “م1847الرياضى للمنطق" عام 

قد شكل نقطة البدء لسلسلة من  ،G.Boole  (1815-1864)بول

الدراسات، تضافرت فيها جهود المناطقة مع الرياضيين، والتى ما لبثت أن 

                                                 
، 1987لجامعية، اإلسكندرية، محمد ثابت الفندى، فلسفة الرياضة، دار المعرفة ا -1
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، ومن بعدها Mathematical Philosophyأفرزت فلسفة الرياضيات 

 .، كما أسلفت القولMathematical Logicالمنطق "الرياضى" 

  

ة، والتى ر ما ينجم و تالحق األحداث، و تالقح األفكار، تتنامى المعرف

على إثرها تغاير فى المنظور الذى نتناول من خالله قضايانا الفكرية. 

 -فالمنطق الرمزى  ”وعلم المنطق فى مجمله لم يخرج عن هذا اإلطار، 

بدأ يأخذ مجراه الحقيقى  -وهو المسمى الذى  يطلق على هذا العلم حاليا 

"مجمل المنطق  فى تارين الفكر الحديث والمعاصر، بظهور كتاب

. فلقد C.I.Lewiseللمنطقى كالرينس ايرفنج لويس  1918الرمزى" عام 

اتجه المنطق الرمزى الجديد اتجاهًا جديدًا بالمرة،حيث اشتق وجوده على 

يمثل  –المنطق الرمزى -أساس الصورية االرسطية الخالصة، وصار 

الخضوع تطورًا فلسفيًا فى مالمح التحول العامة للمنطق، بداًل من 

التجاهات الرياضة فى نزعاتها ونزواتها على نحو ما جرى من قبل عند 

و هذا تحولت  (7) “إخضاع المنطق للرياضة في إبان القرن العشرين.
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نظرة الفالسفة إلى المنطق الحديث من دخيل رياضياتى إلى ر يب 

 فلسفى. 

 –المختلفنة ولقد انبثقت ريادة ومحورية المنطق الرمنزى بالنسنبة إلنى العلنوم 

 من حيازته لما يلي  -ومن بينها الرياضيات والذكاء االصطناعى

 لغات اصطناعية رمزية متعددة ومتنوعة -1

 أنسا  استنباطية -2

 آليات الختبار صحة الحجج المنطقية   -3

 

سننننس المنطننننق الرمننننزى فننننى هننننذا االطننننار، حيننننث يتننننناول ويننننأتى عرضنننننا أل

ق الرمنزى بالشنرح والتحلينل  المقرر الحالي النظريتان الرئيسنيتان فنى المنطن

 Predicate ، ومنطق المحمولPropositional Logic منطق القضايا

Logic . تواترت الكتابنات والمقنررات الدراسنية األجنبينة علنى اعتبنار هناتين

عليها كل ما لحق بالمنطق الرمزى من  تأسسالنظريتين هما الركائز الذى 

منننننه الطالننننب فننننى دراسننننته تطننننورات، وهمننننا األسنننناس الننننذى البنننند أن يشننننرع 

ألصننول هننذا العلننم. ورغبننة منننى فننى وضننع مقننرر دراسنني يتطننابق مننع مننا 

يدرسننننه طالننننب المنطننننق فننننى المعاهنننند والجامعننننات االجنبيننننه فلقنننند قصننننرت 
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شننرحى وتحليلنني لهنناتين النظننريتين، عرضننى ألسننس المنطننق الرمننزى علننى 

طقينننة واعتبنننار المقدمنننة التاريخينننة للمنطنننق الرمنننزى وكنننذلك االرهاصنننات المن

الحديثنننة مثنننل نظرينننة كنننم المحمنننول للسنننير ولنننيم هننناملتون ونظرينننة الفئننننات 

لجورج بول وغيرها ضمن ما يحصله الطالب بالبحنث فنى مصنادر متنوعنة 

فنننى اطنننار تحقينننق احننندى المخرجنننات التعليمينننة المسنننتهدفة لطالنننب الفلسنننفة 

ويركز شرحنا وتحيلنا الراهن  وهى "تحصيل المعرفة من مصادر متنوعة". 

لكنننل نطرينننة علنننى حننندة، ى ابنننراز الخصنننائص الرئيسنننية الثالثنننة السنننابقة علننن

 وهنننى  اللغنننة الرمزينننة، النسنننق االسنننتنباطي، وآلينننات اختبنننار صنننحة الحجنننج

باعتبارها ادوات المنطق الرمزى االساسية المننوط بالطالنب معرفتهنا واتقنان 

 استخدامها.

 

 وهللا الموفق والمستعان ،،،

 

 د. هيثم السيد

 2012يوليو  القاهرة فى 
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 منطق القضايا
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 ولالفصل ال 
 

 منطق القضايا: مفاهيم وآليات أساسية
 

ل  لكل علم من العلنوم مجموعنة منن المفناهيم واآللينات الخاصنة، والتنى ُيعنوَّ

عليهننننا فننننى بننننناء نسننننقه المعرفننننى. و المنطننننق الرمننننزى لننننم يخننننرج عننننن هننننذا 

كل نظرينة منن نظرياتنه علنى مجموعنة منن المفناهيم  االطار، حيث تتأسس

ى واآلليات. وتبرز أهمية هذه المفاهيم واآلليات االساسية فى كونها هى الت

جنننرى ي، و  logical systemينننتم عبرهنننا بنننناء النسنننق المنطقننني للنظرينننة 

. بننناء علننى ذلننك، validity  argumentsاختبننار صننحة الحجننجهننا عبر 

مفاهيم واآلليات االساسنية فنى منطنق القضنايا وجب التقديم لمجموعة من ال

propositional logic  والتى تلعنب دورا فناعال فنى تحديند طبيعنة نسنقه ،

عرضننا لهنذه  يدعمالمنطقي واجراءات اختبار صحة الحجج المنطقية فيه. 

لكيفيننننة الموضننننحة مننننن االمثلننننة  طائفننننةالمجموعننننة مننننن المفنننناهيم واآلليننننات 

لمنطقي القضوى، وكيفية اختبار صحة الحجج استخدامها فى بناء النسق ا

  فيه.
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 Proposition. القضية 1

 

القضننية هننى وحنندة بننناء كمننا أن الخليننة هننى وحنندة بننناء الكننائن الحننى، فننإن 

منطننق  المنطننق عمومننا وفننى فننى  logical argumentالحجننة المنطقيننة

، ومنهنننا اشنننتق اسنننم النظرينننة فتنننارة تسنننمى علنننى وجنننه الخصنننوص القضنننايا

سننننمى "المنطننننق القضننننوى". مفهننننوم القضننننية فننننى تضننننايا" وتننننارة "منطننننق الق

ويمكنننن المنطنننق الرمنننزى ال يختلنننم عنننن مفهومهنننا فنننى المنطنننق الصنننورى، 

 تعريفها على النحو التالي 

 

 

ما هى الجملة التقريرية أو الخبرية التى تحتمل ا :القضية المنطقية

 الصدق أو الكذب.

 

رينة انهنا تخبنر عنن شنيئا منا ، ومعنى تقريرية انها تقر شيئا منا، ومعننى خب

الصننند  او الكنننذب. وفنننى ذلنننك يقنننول امنننا وهنننذا التقرينننر او االخبنننار يحتمنننل 

–نجيب الحصنادى فنى مؤلفنه "أسنس المنطنق الرمنزى المعاصنر" "المنطنق 
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-definite truthالختصاصه بأمر القضنايا ذات القنيم الصندقية المحنددة 

values –  ال يعتنند إال بالجمننل التقريريننةdeclarative sentences  

 . 8" ]كاذبة  [التى إما أن تكون صادقة أو باطلة 

 

 فمثال إذا قلت 

 

 مليونا" 85"تعداد سكان مصر 

 

كذب، وبالتالى فهى قضية منطقية. ويعضد الاو  الصد قولك اما  الحتمل

تعريفنننننا السننننابق مننننا قننننرره محمنننند مهننننران فننننى كتابننننه "منننندخل الننننى المنطننننق 

عبارة او جملة ال يمكنك ان تقول لقائلها اننه  الصورى" حيث يرى أن " أى

امننننا ان يكننننون صننننادقا أو كاذبننننا ال تعنننند قضننننية بهننننذا المعنننننى. وعلننننى ذلننننك 

فاالقوال الدالنة علنى "أمنر" او "نهنى" أو "تعجنب" أو "تمننى" ليسنت بقضنايا" 
9 . 

 

                                                 
 .26نجيب الحصادى، أسس المنطق الرمزى المعاصر، ص  8
 .118ان، مدخل الى المنطق الصورى، صمحمد مهر  9
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 أمثلة توضيحية 

 

 احفظ العهد                )أمر( -

 )نهى(ال تكذب                    -

 ما أجمل السماء           )تعجب( -

 ليت الشباب يعود يوما   )تمنى( -

 

تجدر االشارة الى ان القضية المنطقية رغم كونها جملنة تقريرينة ذات قيمنة 

اال انهننا ال  -بمعنننى انهننا امننا ان تكننون صننادقة او كاذبننة -صنندقية بعينهننا 

لتصننيم نجينب وفقنا  –تندرج تحت صنم واحند. تنقسنم القضنية المنطقينة 

  الى ثالثة أنواع  -10الحصادى 

 

، وهنننننننى tautologiesقضنننننننايا تكرارينننننننة )أو تحصنننننننيل حاصنننننننل(   -1

 القضايا التى يستحيل كذبها أو بطالنها.
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 مثل 

 "غير متزوجين كل العزاب"

 

قضية تكراراية يستحيل بطالنها، حيث ال يقرر الشق الثانى منها شنيئا 

ة مختلفننة، فلننيس بمقنندور أحنند جدينندا بننل هننو تكننرار لمننا قنند قيننل بصننور 

غيننننر " "كننننل العننننزابتصننننور أعننننزب متننننزوج، فننننأمر بننننديهى أن يكننننون "

 ".متزوجين

 

، وهننى القضننايا التننى يسننتحيل contradictionsقضننايا متناقضننة  -2

 صدقها.

 

 مثل 

 "متزوج أعزب"يوجد 
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صننننننفتين  علننننننىقضننننننية متناقضننننننة يسننننننتحيل صنننننندقها، حيننننننث احتننننننوت 

" فنى متنزوج" ويكنون "أعنزبد "متناقضتين لشئ واحد، فال يتصنور وجنو 

 نفس الوقت.

 

، وهنى القضنايا التنى contingent propositionقضايا عارضة  -3

يحتمل صدقها ويحتمل كذبها. االمثلة على هذا النوع من القضنايا 

كثينننرة، حينننث أن معظنننم القضنننايا التنننى تعتننند بهنننا العلنننوم الطبيعينننة 

الحينننة  تعتبنننر قضنننايا عارضنننة، كالقضنننية القائلنننة بتطنننور الكائننننات

علننى نحننو معننين، والقضننية القائلننة بتفنناقم الوضننع االقتصننادى فننى 

 دولة من الدول ... الن. 

4-  

 

 Propositional function. دالة القضية 2

 

مفهوم دالة القضية احدى المفاهيم المركبة فى المنطنق الرمنزى التنى يلتقنى 

و هننن functionفيهنننا المنطنننق بالرياضنننيات. الشنننق االول مننننه وهنننو "دالنننة" 
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احننندى المفننناهيم االساسنننية الشنننائعة فنننى الرياضنننيات، أمنننا مفهنننوم "القضنننية" 

proposition  والنننذى أسنننلفنا ذكنننره، هنننو أحننند المفننناهيم االساسنننية فنننى علنننم

 المنطق بشقيه الصورى والرمزى.    

 

، 11ووفقا لما اورده ماهر عبد القادر فى كتابه "نظرينات المنطنق الرياضني"

 ة" بمثال من الرياضيات على النحو التالى يمكننا توضيح المفهموم "دال

 

 (2أ + 4ص = ) 

 

وفقننا لهننذه الصننيغة الرياضننية نقننول أن ) ص دالننة أ (. بمعنننى، اذا عرفننت 

قيمة )أ( تحددت بالتبعية قيمة )ص(. والدالة فى الرياضيات هى ما يتبقنى 

لدينا بعد رفع القيم المجهولة فى الصيغة السنابقة وهمنا )ص، أ(. بصنياغة 

يم قننلتحننددت أو أحنندهما قيمننا محننددة رى، اذا اعطينننا لكننل مننن )ص، أ( أخنن

 المجهول األخر. 
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 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

وكنان المطلنوب هنو تحديند قيمنة )ص(  5،3،2فمثال، لنو أعطيننا )أ( القنيم 

 لنتج عن طريق التعويض الدوال التالية 

 

 2فى حالة أ = 

  = 10=  2+  2×  4ص 

 

 3فى حالة أ = 

  = 14=  2+  3×  4ص 

 5لة أ = فى حا

  = 22=  2+  5×  4ص 

 

أمنننا الشنننق الثنننانى منننن هنننذا المفهنننوم وهنننو " قضنننية" فقننند اعتقننند المناطقنننة أن 

 subject-predicateمحمننول( -القصننية الحمليننة ذات الصننورة )موضننوع

حينث  ،هى أبسط أنواع القضايا. غير أن المناطقة الجدد كان لهم رأيا أخر

 هى قضية شرطية، ومثال ذلك اكتشفوا أن القضية الكلية أو العامة 
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 "كل إنسان فان"

 

 يمكن تفسير هذه القضية الكلية على النخو التالى 

 

 ""إذا كان )س إنسان( فإن )س فان(

 

 و ناء عليه يمكن تحليل هذه القضية إلى المكونات التالية 

 

 المعبر عن الشرط ) اذا كان ... فإن( quantifierالسور  -1

 الصيغة )س إنسان( -2

 الصيغة )س فان( -3

 

ومثلما الحال فى الرياضيات، ال يمكنن اعتبنار الصنيغتين السنابقتين قضنايا 

ألن هننننناك قيمننننة مجهولننننة وهننننى )س( فننننى الحننننالتين. ومننننا يفهمننننه المنطننننق 

الرمزى من هاتين الطيغتين أنهمنا داالت قضنايا، تصنبح قضنايا إذا تعيننت 

 قيمة المجهول فيهما. 
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إنسننننان( فننننإن )س فننننان(" هننننى دالننننة قضننننية، مننننثال، الصننننيغة "إذا كننننان )س 

فتصنبح "إذا كنان زيند تصبح قضنية إذا أعطيننا س قيمنة محنددة مثنل )زيند( 

 إنسان فإن زيد فان".

 

  Variables. المتغيرات 3

 

وهى Auxiliary Symbols “(12 )المتغيرات نوع من الرموز المساعدة ”

غيرات إلى فال تشير المت” و حيث يتغير معنى الرمزالثوابتعلى عكس 

أشياء بعينها ، بل تشير إلى كل )أو بعض( ما يتصم بخصائص بعينها 

. والمتغير ال يتضمن أية داللة ما لم يتم تكميمه بمكمم أو سور 

quantifier وعادة ما تستعمل رموز بعينها لإلشارة إلى المتغيرات ، بيد .

فى حال أن األمر الهام هنا يتعين فى وجوب عدم استعمال رموز لمتغير 

استعمال ذات الرمز لإلشارة إلى شئ بعينه ، وذلك لعدم حدوث أى خلط 

بينهما. أما فيما عدا ذلك ، فإن وضع المتغيرات يتشابه تمامًا مع وضع 
                                                 

12 - Barwise, J.& Etchemendy, J., (ed.) : The language of first-

order logic, cilia Publications, Stanford, 3ed., 1993, p115.  
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رموز تلك األشياء ، فكالهما يستعمل الحروف الصغيرة كوسيلة للترميز ، 

  (13) “وكالهما قابل ألن يرد بعد الصفات بأنواعها المختلفة.

 

إدخال  ”وعودة أخرى للمنطق التقليدي لنثبت حقيقة هامة، وهى أن

المتغيرات فى المنطق كان من أعظم مبتكرات أرسطو. ويكاد المرء ال 

يصد  أن أحدًا من الفالسفة أو اللغويين لم ينبه لآلن إلى هذه الحقيقة 

أن إدخال  Mathematician،ويعلم كل رياضى …الفائقة األهمية

فى علم الحساب كان فتح عهد جديد فى ذلك العلم. إال أن  المتغيرات

أرسطو اعتبر ابتكاره هذا شيئًا واضحًا ال يحتاج إلى بيان ، وذلك ألنه ال 

  (14) “يتكلم عن المتغيرات فى أى موضع من مؤلفاته المنطقية.

تحدد بدقة الصورة المنطقية لما نريد ”وتبرز قيمة المتغيرات فى أنها 

، حيث تقوم مقام اللغة التى كثيرًا ما تتعرض للغموض الحديث عنه 

واإلبهام وسوء الفهم ، فضاًل عن كونها مصطلحات عالمية يمكن لقارئها 
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ولعل ذلك يذكرنا باللغة العالمية التى حلم ليبنتز وغيره  (15) “أن يفهمها.

 بابتكارها واستخدامها.

يرات   المتغيرات ولقد دأب المناطقة على التمييز بين نوعين من المتغ”

 -وهى المتغيرات التى ال يقيدها أى سور  Free Variablesالحرة 

وهى المكممة  Bound، والمتغيرات المقيدة -Realة يوتسمى أيضًا حقيق

 Apparent.“ (16)سواء بسور كلى أو جزئي وتسمى أيضًا ظاهرية 

 

 Constants. الثوابت 4

 

قصده بها فى العلوم الرياضية يقصد بكلمة "الثوابت" فى المنطق ، ما ن”

  وهى ،(17) “كالحساب
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رد تلتى اتلك الرموز الثابت داللتها، والتى ال تتغير بتغير السياق 

 فيه.

 

فلقد تبيَّن للمناطقة الرياضيين أنه من الممكن استعارة فكرة الثوابت من ”

الرياضيات، ولكن بصورة تالئم عملياته، وتجعل مفاهيمه واضحة، من 

وضع مجموعة من الثوابت التى إذا ما ُطبِ قت على الصيغ، أمكن  خالل

 (18) “االنتقال من صيغة ألخرى انتقااًل صحيحًا.

لى والناظر إلى الثوابت المستعملة فى التفكير العلمى يجد أنها تنقسم إ”

 نوعين 

 

  هو الثوابت الخاصة بكل فرع من فروع العلم على حدة ، وتخصه الول

 لطبيعات لها ثوابتها وكذلك الرياضيات. دون غيره ، فا

يتألم من ألفاظ ذات صفة أعم جدًا من ثوابت كل علم على حدة   الثانى

، ولذلك فهى موجودة حتمًا فى كل علم كما توجد دائمًا فى استعمالنا 
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 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

العادى ، وهى ألفاظ تمثل وسائلنا فى نقل أفكارنا إلى اآلخرين ، وفى ر ط 

تدل فى العلم أو فى الحياة اليومية ، وتلك بعضهما إلى بعض حين نس

األلفاظ مثل   "ال" )النفى( ومثل "و" )العطم( ، ومثل "أو" )الفصل( ، 

إذن" )الشرط وجوابه( ، ومثل "هو" أو "يكون" ، ومثل "كل" و …ومثل "إذا 

  (19) “"بعض" ، وقد حصر رسل أهمها فى ثالثة عشر ثابتًا.

 

صطلح المناطقة على وجود خمسة فيما يخص لغة منطق القضايا، ا

ثوابت أساسية للتعبير عن العالقات بين القضايا. فيما يلي عرضا لهذه 

ثلة مقابلها فى اللغتين العر ية واالنجليزية، مدعما ببعض االمو الثوابت، 

 التوضيحية.

 

 conjunctionأوال: ثابت الوصل 

 ةالمقابل باللغة االنجليزي المقابل باللغة العربية الرمز

 p و q p and q 
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 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 مثال 

 

 الجو معتدلو  الشمس ساطعة

 

يقوم ثابت الوصل بدور الر ط )الوصل( بين قضنيتين ليكنون منهمنا قضنية 

( بننننالر ط بننننين القضننننية واحنننندة. فننننى المثننننال، يقننننوم الثابننننت )و( ورمننننزه )

، و نننين القضنننية "الجنننو معتنننندل" p"الشنننمس سننناطعة" ويرمنننز لهنننا بننننالمتغير 

 . و ذلك نحصل على الصيغة الرمزية التالية qير ويرمز لها بالمتغ

p  q 

( تنشننأ لنندينا مننا يسننمي "دالننة بثابننت الوصننل ) qو  pوبارتبناط المتغيننرين 

 .conjunctive functionالوصل" 

 

 disjunctionثانيا: ثابت الفصل 

 المقابل باللغة االنجليزية المقابل باللغة العربية الرمز

 p أو q p or q 

 



 

 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 مثال 

 

 إما أن يذاكر الطالب أو يرسبون فى االمتحان

 

 تتألم هذه القضية المركبة من مكونات ثالثة 

 (ثابت الفصل " إما ... أو" ويرمز له بالرمز ) -

 pالقضية " يذاكر الطالب" ويرمز لها بالمتغير  -

  qالقضية "يرسبون فى االمتحان" ويرمز لها بالرمز  -

 

 لتالية و ذلك نحصل على الصيغة الرمزية ا

p  q 

 

( نحصننل علننى دالننة الفصننل بثابننت الفصننل ) qو  pوبارتبنناط المتغيننرين 

disjunctive function. 

 



 

 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 implication 20ثالثا: ثابت االستلزام

 المقابل باللغة االنجليزية المقابل باللغة العربية الرمز

 p يستلزم q p implies q 

 

 مثال 

 

 محمد يتنفس يستلزم أن محمد حي

 

تلزم القضنننية "محمننند يتننننفس" القضنننية "محمننند حننني" منطقينننا إذا اسنننتحال تسننن

صد  االولى وكنذب الثانينة. بمعننى، القنول بنأن "محمند يتننفس" يسنتلزم أن 

"محمد حني"، وذلنك علنى اعتبنار ان صند  القضنية االولنى يضنمن ضنمانا 

مطلقننا صنند  القضننية الثانيننة )أى علننى اعتبننار اسننتحالة صنند  االولننى فننى 

 الثانية(. حال بطالن 
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 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

، والقضننية pكمننا فننى المثننالين السننابقين، باعطنناء القضننية االولننى المتغيننر 

( للداللننة علنننى عالقنننة االسنننتلزام وباسنننتخدام الثابنننت ) qالثانيننة المتغينننر 

 بين تلك القضيتين نحصل على الصيغة الرمزية التالية 

p q 

 

 .implicative functionوهى الصيغة الرمزية التى تمثل دالة االستلزام 

 

 equivalence 21التكافؤثابت رابعا: 

 المقابل باللغة االنجليزية المقابل باللغة العربية الرمز

 p إذا و إذا فقط q p if and only if q 

p iff q)) 

 

 مثال 

 

 محمد يتنفس إذا و إذا فقط محمد حي
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 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

ال يقال على القضية المنطقية انها تكافئ قضية اخرى إذا و إذا فقط استح

صد  أحدهما وكذب االخرى. ففي المثال، يستحيل صد  القضنية "محمند 

القضنننننية "محمننننند حننننني" أو العكنننننس. ولنننننذلك يشنننننير نجينننننب  يتننننننفس" وكنننننذب

الحصنننادى النننى أن "تنننالزم )تكنننافؤ( أينننة قضنننيتين رهنننن باسنننتلزام كنننل منهمنننا 

 . يوضح ذلك الحجة التالية 22لألخرى" 

 

 محمد حي يستلزم ان محمد يتنفس

 يستلزم أن محمد حي محمد يتنفس

 إذن، محمد يتنفس إذا و إذا فقط محمد حي

 ويمكن تمثيل هذه الحجة منطقيا على النحو التالي 

 

q  p 

p q 

_____ 

 p  q 
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 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 . equivalent functionوتعرف الصيغة السابقة بدالة التكافؤ 

 

 negation  23: ثابت النفىخامسا

 للغة االنجليزيةالمقابل با المقابل باللغة العربية الرمز

  ال p not p 

 

 مثال 

 ال طالب مجتهد

 

على عكس الثوابت االخنرى " ال يؤسنس ثابنت النفني عالقنة بنين قضنيتين، 

نمننا يننندخل علنننى قضنننية واحننندة فينفيهننا"  . فنننإذا كنننان لننندينا القضنننية "كنننل 24وا 

( تصننننبح "ال الطننننالب مجتهنننندون" وأردنننننا نفيهننننا باسننننتخدام ثابننننت النفنننني )

 اخذ الصيغة الرمزية التالية طالب مجتهد" وت

p 

 
                                                 

 contradictionيعرف هذا الثابت أيضا باسم ثابت السلب أو التناقض  23
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 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 .negative functionوهو ما يشار إليه بدالة النفي 

 

 truth tables& قوائم الصدق  truth functions. دوال الصدق 5

 

تتعنندد دوال الصنند  فننى منطننق القضننايا بتعنندد الثوابننت المنطقيننة. فكمننا ان 

خمسة دوال صد   لدينا خمسة ثوابت أساسية سبق االشارة اليها، فان لدينا

أساسنننننية فنننننى منطنننننق القضنننننايا وهنننننى  دالنننننة الوصنننننل، دالنننننة الفصنننننل، دالنننننة 

االسننتلزام، دالنننة التكنننافؤ ودالننة النفنننى. ودالنننة الصنند  هنننى الصنننيغة الرمزينننة 

التى توصلنا لها عقب كنل مثنال علنى الثوابنت المنطقينة الخمسنة )باسنتثناء 

 نذكرها فيما يلي للتذكره  ثابت النفي(

 

 p  qدالة الوصل    -

 p  qدالة الفصل    -

)وتعنرف أيضنا باسنم الدالنة الشننرطية p  q دالنة االسنتلزام    -

conditional ) 



 

 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

)وتعننرف أيضننا باسننم الدالننة الشننرطية   p  qدالننة التكننافؤ    -

 ( biconditionalالمزدوجة 

أيضننننننا باسننننننم دالننننننة السننننننلب أو )و تعننننننرف     pدالننننننة النفنننننني     -

 (contradictionالتناقض 

 

لحنننديث عنننن دالنننة الصننند  بالحنننديث عنننن مفهنننومين أساسنننيين فنننى ينننرتبط ا

و قائمنننة )جننندول(  truth valueمنطنننق القضنننايا وهمنننا  قيمنننة الصننند  

يعننرف محمنند قاسننم فننى كتابننه "نظريننات المنطننق . truth tableالصنند  

الرمزي" قيمة الصد  بأن "قيمة صد  لقضية يعننى الحكنم عليهنا بالصند  

عبند القنادر أن "قيمنة الصند  بالنسنبة ألي . كما يبين ماهر  25أو الكذب" 

 صيغة من الصيغ تتحدد وفق مجموعة من العوامل هى 

 

معنى الثابت المنطقي  فالصيغة التى تحتوى على ثابنت االسنتلزام  .أ

مثال تختلم قيمة صدقها عن تلك التى تحتوى على ثابنت التكنافؤ 

 او الوصل او الفصل.
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 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 صد  القضيتين معا.  .ب

 كذب القضيتين معا. .ج

 .26صد  واحدة وكذب االخرى "  .د

 

 -وفقنننا لمحمننند قاسنننم –فهننى  truth tableأمننا قائمنننة أو جننندول الصنند  

"قائمننة ترتننب بطريقننة محننددة تهنندف إلننى تحدينند قننيم صنند  قضننية مركبننة، 

تتكنون . 27استنادا إلى قيم الصد  المحتملة للقضايا المؤلفة لهنذه القضنية" 

 ت قائمة الصد  من جدول به نوعين من البيانا

 

بيانات أفقية، وهنى دالنة الصند  المنراد تحديند قيمنة صندقها بحينث  -

 يوضع كل عنصر من عناصر الدالة فى خانة منفصلة.

بيانات رأسنية، وهنى حناالت الصند  والكنذب المحتملنة لكنل متغينر  -

أى  trueالمشننتق مننن  Tفننى الدالننة. يرمننز لحالننة الصنند  بننالرمز 

أى  falseق منننن المشنننت Fصننناد ، ويرمنننز لحالنننة الكنننذب بنننالرمز 

 كاذب. 
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 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

نطبق بعد ذلك معنى الثابت المنطقي على العالقنة بنين المتغينرين منن 

حيث الصد  والكذب، فنحصل على قنيم معيننة تحنت الثابنت الموجنود 

فننننى القائمننننة وهننننذه القننننيم تحنننندد لنننننا صنننند  أو كننننذب الدالننننة ككننننل، أو 

 الحاالت التى تصد  فيها الدالة. 

 

بنننت منطقننني علنننى حنننده، يلينننه قائمنننة وفيمنننا يلننني عرضنننا لمعننننى كنننل ثا

 الصد  التى تحدد قيمة صد  كل دالة. 

 

 أوال: دالة الوصل 

 

علننى أسنناس معنننى ثابننت p  q قيمننة صنند  دالننة الوصننل  تحننددت   

ــة الوصــل { -وفقننا لمنناهر عبنند القننادر –الوصننل الننذى ينننص علننى أن  دال

. 28 } معـا، وتكـذب فيمـا عـدا ذلـك qو  pصادقة فقط إذا صـدقت  تكون 

 p, q ألينة صنيغة تحتنوى علنى متغينران أمنا احتمناالت الصند  والكنذب 

 فهى كالتالى  
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 .qو صد   p صد  -

 .qو كذب  pصد   -

 .qو صد   pكذب  -

 . qو كذب  pكذب  -

 

و تطبيننننننق معنننننننى ثابننننننت الوصننننننل علننننننى احتمنننننناالت الصنننننند  والكننننننذب 

لمتغيرات الدالة نحصل على قيم صد  محددة للدالنة وهنو منا توضنحة 

   التالية قائمة الصد

 

Q  P 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

F 

T 

T 

F 

F 
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هنى نالحظ من هذه القائمة أن الحالة الوحيدة التى صدقت فيهنا الدالنة 

معنننا، وأن لننندينا  qو  pحالنننة صننند   -وفقنننا لتعرينننم ثابنننت الوصنننل –

 ثالث حاالت للكذب. 

 

 ثانيا: دالة الفصل 

 

ت علنى أسناس معننى ثابنp  q تتحندد قيمنة صند  دالنة الفصنل   

دالـة الفصـل { -وفقا لماهر عبند القنادر –الفصل الذى ينص على أن 

معـا، أو صـدقت واحـدة وكـذبت  qو  pتكون صادقة فقط إذا صدقت 

 .29  }معا qو  pاالخرى، وتكذب إذا كذبت 

  

و تطبيق معنى ثابت الفصل على احتماالت الصد  والكذب لمتغيرات 

مننا توضننحة قائمننة الدالننة نحصننل علننى قننيم صنند  محننددة للدالننة وهننو 

 الصد  التالية 
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Q  P 

T 

F 

T 

F 

T 

T 

T 

F 

T 

T 

F 

F 

 

 ثالثا: دالة االستلزام 

 

علنى أسناس معننى ثابنت  p q تتحدد قيمة صند  دالنة االسنتلزام   

دالــة { -وفقننا لمنناهر عبنند القننادر –الننذى ينننص علننى أن  االسننتلزام 

فيمـا ، وتصـدق  qو كـذب  pتكون كاذبة فقط إذا صـدقت   االستلزام

 .30  }عدا ذلك من الحاالت
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علنننى احتمننناالت الصننند  والكنننذب  و تطبينننق معننننى ثابنننت االسنننتلزام 

لمتغيرات الدالة نحصل على قيم صد  محددة للدالنة وهنو منا توضنحة 

 قائمة الصد  التالية 
 

Q  P 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

T 

T 

T 

F 

F 

 

 رابعا: دالة التكافؤ 
 

علنى أسناس معننى ثابنت  p q تتحندد قيمنة صند  دالنة التكنافؤ    

دالـة التكـافؤ { -وفقا لماهر عبند القنادر –التكافؤ الذى ينص على أن 

معا  qو  pمعا ، أو إذا كذبت  qو  pتكون صادقة فقط إذا صدقت 

 .31  }، وتكذب فى حال صدق أحدهما وكذب االخرى 
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و تطبيننق معنننى ثابننت التكننافؤ علننى احتمنناالت الصنند  والكننذب لمتغيننرات  

حصل على قيم صد  محددة للدالة وهو ما توضنحة قائمنة الصند  الدالة ن

 التالية 

 

Q  P 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

T 

T 

T 

F 

F 

 

 خامسا: دالة النفي 

 النفنى علنى أسناس معننى ثابنت p   النفنىتتحندد قيمنة صند  دالنة   

 pاذا كانـت القضـية  -وفقنا لمناهر عبند القنادر –الذى ينص علنى أن 

 .32  }كس صحيحكاذبه، والع qصادقة فإن 
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علنى احتمناالت الصند  والكنذب لمتغينرات النفنى و تطبيق معنى ثابنت 

الدالننة نحصننل علننى قننيم صنند  محننددة للدالننة وهننو مننا توضننحة قائمننة 

 الصد  التالية 
 

p p 

F 

T 

T 

F 

 

فى إطار عرضنا للمفاهيم وااللينات االساسنية فنى منطنق القضنايا تبقني لننا 

أوالهمننا هننى آليننة حسنناب قننيم صنند  النندوال  االشننارة الننى آليتننين أساسننيتين.

الثابنننت علنننى أكثنننر منننن متغينننرين، وثانيهمنننا هنننى آلينننة تحديننند التنننى تحتنننوى 

الرئيسنني فننى دوال الصنند  التننى تحتننوى علننى أكثننر مننن ثابننت. وفيمننا يلنني 

 عرضا لهاتين اآلليتين.
 

 . حساب قيم الصدق لكثر من متغيرين6
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، وهنى التنى د  على قضية واحدةأنه إذا احتوت دالة الص تعلمنا مما سبق

 (  2) فإن لدينا عدد  -كما هو فى حالة السلب - يشار إليها بمتغير واحد

أمنا إذا احتنوت دالنة الصند  علنى  متغينرين قيمة صد  )صاد ، كناذب(. 

فنننإن  -كمنننا هنننو الحنننال فنننى بننناقي دوال الصننند ، مثنننل الفصنننل واالسنننتلزام –

أن إحتمناالت الصند  والكنذب . أى ( قيم صد  لكل متغير 4لدينا عدد ) 

نتتضاعم فنى كنل منرة نضنيم فيهنا متغينر جديند للدالنة.  قنيم الصند  م تقس 

 حسب حاالت الصد  والكذب على النحو التالي 

 

 .المتغير األول  قيمتين صد  يليهما قيمتين كذب 

P 

T 

T 

F 

F 
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   المتغينننر الثنننانى  قيمنننة صننند  تليهنننا قيمنننة كنننذب تليهنننا قيمنننة صننند

 .تليها قيمة كذب

Q 

T 

F 

T 

F 

 

وفقنا لمناهر  –أما إذا احتنوت دالنة الصند  علنى اكثنر منن متغينر لنزم ذلنك 

أن نستعين بالقنانون التنالى لتحديند قنيم الصند  والكنذب فنى  -33عبد القادر

 الدالة  

 

 عدد المتغيرات( 2قيم صد  الدالة = ) 
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الموضوع بين األقواس إلى قيمتي الصد  والكذب. أما عدد  2يشير العدد 

القضايا المشار إليه فو  األقنواس فيعتبنر بمثابنة األس فنى الجبنر العنادى. 

 نوضح ذلك بالمثال التالى 

 

 متغيرات التالية ذات ثالثة افترض أن لدينا دالة صد  

 

P   (Q   R) 

 

ونرينند تصننميم قائمننة صنند  لتحدينند قننيم الصنند  فيهننا، فننإن علينننا أن نطبننق 

 القانون السابق كاآلتى 

 

 عدد المتغيرات( 2الدالة = ) قيم صد  

 3وعدد المتغيرات فى الدالة = 

  ( = 2قيم صد  الدالة )3 

                        =2  2  2  =8 
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أى أن لدينا ثمانى قيم للصد  والكذب بالنسبة لكل قضية، نوزع هذه القنيم 

 على المتغيرات على النحو التالي 

 

 قيم كذب. 4د  يليها قيم ص 4(  نعطيه Pالمتغير األول )

كننذب  2 –صنند   2 –كننذب  2 –صنند   2(  نعطيننه Qالمتغيننر الثننانى )

  على التوالي.

واحننننندة كنننننذب .... علنننننى  –(  نعطينننننه واحننننندة صننننند  Rالمتغينننننر الثالنننننث )

 التوالى.

 

 توضح ذلك قائمة الصد  التالية )بعد استبعاد الثوابت( 

 

R Q P 

T 

F 

T 

T 

T 

F 

T 

T 

T 
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F 

T 

F 

T 

F 

F 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

F 

F 

F 

 

وهننذا التوزيننع ينطبننق علننى أى عنندد مننن القضننايا )أو المتغيننرات(. فمننثال لننو 

لكاننت قنيم صند  هنذه  P, Q, R, Dمتغيرات مثل   4احتوت الدالة على 

  2  2  2  =16 2=  يأ   4( 2= )  -وفقنننا للقنننانون  –الدالنننة 

 وتوزع فى قائمة الصد  على النحو التالى 

 

D R Q P 

T 

F 

T 

T 

T 

F 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
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F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

T 

T 

F 

F 

T 

T 

F 

F 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

F 

F 

F 

T 

T 

T 

T 

F 

F 

F 

F 

T 

T 

T 

T 

T 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
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 . مجال عمل الثوابت7

 

تعندد هنذه الثوابنت فنى  عنندتنشأ أهمية تحديد مجال عمل الثوابت المنطقية 

ت دون تحديند لندور كنل ثابن . تعندد الثوابنت فنى الدالنة الواحندةالدالة الواحندة

وعالقته بالثوابت االخرى يؤدى إلى اللبس فى تفسير معنى الدالنة ومنن ثنم 

 اللبس فى تحديد قيم صدقها.

 

 تأمل دالة الصد  السابقة 

 

P  (Q   R) 

 

بين "قوسين" ، وعندم صنياغة الدالنة  (Q   R)والحظ وضع دالة الفصل 

 ككل على النحو التالى 

 

P   Q   R 
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 ، حيث تحول الدالة إلى مجموعةوملتبسة فهى صيغة رمزية غير صحيحة

محنددة، وعلينه ينشنأ الخلنط منن جانبننا تجناه دور  رموز بنال معننى أو داللنة

 .أو مجال كل ثابت

 

بأنواعهنا المختلفننة الندور الرئيسنني  bracketsوعلنى ذلننك، تلعنب "األقننواس" 

األقنواس ينؤدى إلنى  . كمنا أن تغيينر مواضنعفى تحديد مجال عمل الثوابنت

 تين إختالف المعنى الوارد فى الدالة كلها. تأمل الفار  بين الدالتين التالي

 

 P   (Q   R) 

 (P   Q)   R 

 

بتحويننل الصننيغتين الرمننزيتين إلننى مقابلهمننا اللغننوى نحصننل علننى القننراءتين 

 التاليتين 

  الدالة األولى  نفصل بينP ( و دالة االستلزام بعنصريهاQ, R.) 

 ( الدالة الثانية  الفصل بينP, Q يستلزم )R. 
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وهمنننننا لنننننذلك صنننننيغتان رمزيتنننننان مختلفتنننننان، رغنننننم احتوائهمنننننا علنننننى نفنننننس 

المتغيننرات ونفننس الثوابننت، والسننبب فننى ذلننك "األقننواس" التننى حننددت مجننال 

 عمل هذه الثوابت. 

 

يوضنننح محمننند قاسنننم أن " لالقنننواس دور هنننام فنننى صنننياغة دوال وتعريفنننات 

نطننق الرمننزى. ولألقننواس أنننواع عدينندة أبسننطها هننو )....(، واسننتدالالت الم

، ثنم ] )....( )....( [ونر ط بينهمنا هكنذا   ]....[ويحتويه قوس أكبر وهو 

، ويحتننوى مننا سننبقه  }....{هننناك نننوع ثالننث يتضننمن النننوعين السننابقين هننو 

 من أقواس هكذا 

} ] )....( )....([    ] )....( )....([   { 34 

 

أنواع متعددة من األقنواس لتحديند مجنال عمنل الثوابنت يشنير  وعن استخدام

إلنننننى أن "اسنننننتخدام مزيننننند منننننن  Bakerو بيكنننننر  Terrellكنننننال منننننن تيرينننننل 

الثوابننت أدى إلننى اسننتخدام مزينند مننن األقننواس لكننى تحنندد المعنننى وتسنناعد 
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على كشم طبيعة العالقة بين عناصر الدالة المطولة. ولقد اتفق المناطقة 

 اس يأتى على هذا الترتيب على نظام لألقو 
 

   ]  }   )     ([   {       35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

35  Terrell, D. , Baker, R., (1967), Exercises in Logic, Holt& Rinehart and 

Winston Inc., USA, p90. 70نقال عن محمد قاسم، مرجع سابق، ص  
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 نيالفصل الثا

 مدخل إلى منطق المحمـول

 

 ماهيـة منطق المحمول 1:2

إن الطريق الذي نسلكه من أجل اإللمام بكنه أي علم من العلوم، أو أي 

بإلقاء الضوء على تعريفاته، وكذا على المصطلحات  من أقسامه، يبدأ أوال

المستخدمة في اإلشارة إليه، وما تحمله تلك المصطلحات من دالالت. 

ويبدو أن تعدد المسميات التي تطلق على المنطق الرمزي هي صبغة قد 

أضفاها هو على عدد من نظرياته، من بينها نظرية"منطق المحمول" 

predicate logic.  

لى جان ب تعدد التعريفات الشارحة لهذا الجزء من المنطق الرمزي، وا 

والتى اشتقت من ”تعددت بالقدر نفسه المصطلحات الدالة عليه، 
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فهو  منطق أو حساب المحمول  (36)“الموضوعات التى يبحثها.

predicate calculusأو حساب داالت القضايا ،Propositional 

function  أو منطق الدرجة األولى ،First-Order Logic أو نظرية ،

، أو نظرية  Theory of Apparent Variablesالمتغيرات الظاهرية  

، والتى ال تشير فى Quantification Theory (أو التكميم)التسوير 

مجملها إلى نظريات مختلفة، بل فى حقيقتها تشير الى نظرية واحدة، إال 

 أنه ينظر إليها من أوجه عدة.

 

صطلح من المصطلحات السابقة بالشرح وقبل تناول كل م 

 والتحليل، تجدر اإلشارة أوال إلى بعض من تعريفات هذه النظرية.

 

 تعريفـاته :2:11

  من اشمل التعريفات التى عبَّرت عن هذه النظرية هو ما قدمه

 أستاذنا د.ماهر عبد القادر فى كتابه "نظريات المنطق الرياضى"، وهو 

                                                 
المنطق الرمزى  بحث فى الحساب التحليلى  محمد محمد قاسم، نظريات -36

 .209، 1991والمصطلح، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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لنظرية المنطقية التى تنفذ إلى البناء أن منطق المحمول هو تلك ا”

الداخلى للقضية فى كل تفصيالتها، ويعبر عن هذا البناء بلغة رمزية 

 (1) “متكاملة تستفيد بالتعبير الرمزى المألوف فى منطق القضايا.

فإذا ما نظرنا إلى االختالف األساسي بين منطق القضايا ” 

Propositional Logic  أنه يتمثل فى أن األول ومنطق المحمول، فسنجد

، حيث يضع لها رمزا as a wholeيتناول القضية كلها كوحدة واحدة 

واحدا، ثم نقوم بإجراء حساب قيم الصد  والكذب فى ضوء العالقات 

فمنطق القضايا يتعامل مع حجج  (2) “المنطقية القائمة بين القضايا.

Arguments مثل ، 

 زمواسوف ينه فانهم، المصريون يتحد  لم إذا

 المصريون اتحد 

 *  لن ينهزمواالمصريون ، إذن

                                                 
ماهر عبد القادر محمد، نظريات المنطق الرياضى، دار المعرفة الجامعية،  -1

 124، ص2000اإلسكندرية،
 المرجع السابق، نفس الصفحة. -2

 ة إلى أن هذا الجزء يقابله رمز واحد* يشير الخط الموضوع بأسفل كل جزء من الحج
 فى الصيغة الصورية للحجة، وهذا ينسحب على كل األمثلة التالية.
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(، p( رمزا واحدا )المصريون ومن خالل مفردات لغته، يضع للقضية)يتحد 

(، ثم يستخدم qكما يضع للقضية )سوف ينهزموا( أيضا رمزا واحدا )

يا، ( إلظهار العالقات القائمة بين هذه القضا(، والنفى )ثابتى اللزوم)

 بقة على الصيغة اآلتية فتصبح الحجة السا

pq 

p 

q 

 وأحيانًا على الصورة 

pq , pq 

 

 وهى الصورة التى تتعامل بها غالبية الكتابات المنطقية الحديثة.

 

أما منطق المحمول، فيتناول القضية تفصياًل، فيضع فى االعتبار  ”

بطريقة تغاير –حدودها كل على حدة، فيرمز للموضوع، وللمحمول أيضا 

، Universal Quantifier، كما يضع رمزا للسور الكلى -ريقة التقليديةالط

 ،Existential Quantifierوآخر للسور الوجودى 
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 ( 37)“إضافة إلى الثوابت المنطقية التى يتفق فيها مع منطق القضايا.

مع حجج أخرى،  -إضافة إلى الحجج السابقة–فمنطق المحمول يتعامل 

 مثل 

 يائس منتحر كل

 بمؤمن ليس يائس لك     

 بمؤمن ليس منتحر كل، إذن

 

ومن خالل مفردات لغته، يضع رمزًا خاصًا بكل جزء فى القضية، فتصبح 

 الحجة السابقة على الصيغة اآلتية 

 

x(MxYx), x(YxNx) x(MxNx) 

 

 وسيتضح هذا المثال أكثر عند التعرض للغة منطق المحمول.

 مون بالكبيرن يعضد التعريم السابق، تعريم سيS.Blackburn ،

 ” فى قاموس أوكسفورد للفلسفة، والذى يصم منطق المحمول بأنه 

                                                 

 المرجع السابق، نفس الصفحة. -1
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الحساب المنطقى الذى تشتمل التعبيرات فيه على حروف ترمز إلى  

محموالت، ومتغيرات، وأسوار، وأسماء، ورمز للثوابت المنطقية، إضافة 

ودة فى منطق إلى تعبيرات داالت الصد ، والمتغيرات القضوية الموج

 (38) “القضايا.

إذا كان قد اتضح لنا من التعريم األول الهدف من منطق  

ة لبنيالمحمول، وهو النفاذ إلى البنية الداخلية للقضية، والتعبير عن هذه ا

ك بصيغة رمزية، فإن التعريم الحالى يبرز لنا األدوات التى تحقق لنا ذل

لمحمول، وهى  الهدف، من خالل إشارته لمفردات لغة منطق ا

 المحموالت، المتغيرات، األسماء، الثوابت...الن

 أما هوارد بوسبسل  H.Pospesel فيعرفه فى كتابه عن "منطق ،

 “ Logic of General Termsمنطق الحدود العامة ”المحمول" بأنه  

، ويقصد بالحدود العامة تلك الحدود التى تشير إما إلى كليات أو إلى (39)

نب اهتمام منطق المحمول بتحليل البنية الداخلية جزئيات. فإلى جا

للقضايا، قد اختص عمن سواه بالتعبير عن القضايا التى ترد فيها حدود 

                                                 
38 -Blackburn, S., The Dictionary of Philosophy, Oxford 

University Press, Oxford,1994, pp298-299. 
39 -Pospesel, H., Predicate Logic: Introduction to Logic, Prentice-

Hall, Inc., New Jersey, 1976, p4. 
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ذا نظرنا إلى المثال السابق  عامة، وهذا ما يفتقر إليه منطق القضايا. وا 

الخاص بمنطق المحمول، وأردنا التعبير عنه بلغة منطق القضايا، فحتما 

تيجة خاطئة، العتمادها على لفظة )كل(، والتى لم يضع سوف تكون الن

فالملمح األساسي لهذه النظرية إذن هو أنها  ” لها االخير رمزًا يحددها.

لتمثيل الحجج المشتملة على  Formal Languageابتكرت لغة صورية 

 Generalizations “(40)تعميمات 

  أما كاًل من بيسونA.Basson واوكونر ،D.Oconnorرفانه ، فيع

فرع من فروع المنطق  ” فى كتابهما "مقدمة فى المنطق الرمزى"، بأنه 

التى تشتمل على منطق القضايا، وتتجاوزه. فهذا الفرع يشتمل على منطق 

 -القضايا–القضايا، بمعنى، إذا كانت إحدى الصيغ فى هذا المنطق 

سليمة، صارت صيغة المحمول المناظرة لها سليمة أيضا، ولكن منطق 

يجعل  -منطق المحمول–لمحمول يتجاوز منطق القضايا، بمعنى، أنه ا

بناء مادة القضية ظاهرا، ويصبح بسبب ذلك قادرًا على أن يعنى بصور 

                                                 
40 -Boden, M., Artificial Intelligence, p657. 
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البراهين التى تتخطى مجال منطق القضايا، وفقا لما تتصم به من 

 (41) “تعقيد.

وتكمن أهمية هذا التعريم فى إبرازه للتداخل بين منطق المحمول  

طق القضايا من ناحية، و ين الفرو  بينهما من ناحية أخرى. فاألول ومن

 يعد امتدادًا للثانى إال أنه يتجاوزه.

 

 مصطلحاتـه :2:12

 

أما عن المصطلحات الدالة على هذه النظرية، فإن تعددها يرتبط بتعدد 

نظرة المناطقة إلى مكونات أو عناصر هذه النظرية، وما تتميز به عن 

 ليك جملة هذه المصطلحات وما تعنيه تفصياًل مثيالتها. وا  

 

  برغم تعدد هذه المصطلحات، إال أن من أبرزها اآلن وأكثرها

سواء بين المناطقة المعاصرين، أو بين مختلم العلماء –شيوعًا واستعمااًل 

منطق المحمول، أو منطق الدرجة األولى، أو ”هو -الذين يتعاملون بها 

                                                 
 .175-174بيسون، اوكونر، مقدمة فى المنطق الرمزى، ص -2
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مى النظرية بمنطق المحمول من الدرجة أحيانًا المصطلحان معا فتس

  (42) “األولى.

والباحث إذ يأخذ بهذا المصطلح من منطلق أن نتحدث لغة واحدة  

على األقل مع من يشتغلون بنفس التخصص، كما يفضل الباحث أن 

يستعمل كلمة "منطق" وليس "حساب"و فبالرغم من أن الثانية تعنى 

ا بداًل من األعداد، فى صورة الحساب المنطقى الذى يتناول القضاي”

 ، إال أن كلمة "منطق" هى األنسب، لسببين (43) “رمزية خالصة

 

  أن إطال  كلمة "حساب" على النظرية يضفى عليها صبغة األول 

أخذت فى التبلور  -كما سيتضح  –رياضية، فى حين أن هذه النظرية 

اسة المنطق، والظهور فى فترة تالية على سيطرة النزعة الرياضية على در 

 وحلت محلها النزعة الفلسفية. 

  أن كلمة منطق أصبحت هى األكثر استخداما واقترانا بكل الثانى 

 -مثال–نظرية منطقية على حدة، فاصبح يطلق على نظرية القياس 
                                                 

 انظر فى ذلك مثال  -3
-Tymoczko, T., Henle, J., Sweet Reason: A Field Guide to 

Modern Logic, Springer, 2000, p183. 
  .204محمود فهمى زيدان, مرجع سابق، ص -1
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، وكذلك فالنظريات األساسية فى Syllogism Logic"منطق القياس" 

ومنطق الفئات، ومنطق  المنطق الرمزى أصبحت تعرف بمنطق القضايا،

ظريات الحديثة فى المنطق كما الن .العالقات، بداًل من "حساب..."

تعرف "بمنطق..." ، مثل  المنطق غير الرتيب، والمنطق الرمزى 

 المرن...الن.

، فإن لها أيضًا دالالت  Predicateأما عن كلمة "محمول" 

 متعددة، منها 

القضية أو يسند إليها، أو  أنه الحد الذى يضاف إلى الموضوع فى -1”

 هو المحكوم به أنه موجود أو ليس بموجود لشيء آخر.

عند أرسطو المقوالت محموالت، تحمل على الجوهر وهو ال ُيحمل  -2

 على شىء، ويقال "محموالت جدلية" على الكليات الخمس.

 تقال المحموالت على صفات هللا، وباألخص عند سبينوزا. -3

ول ديكارت "حين أرى بوجه عام أن هذه األحوال صفة الجوهر  فيق -4

أو الكيفيات قائمة فى الجوهر، دون أن انظر إليها إال باعتبارها متعلقة 

 (44) “بذلك الجوهر، اسميها صفات.

                                                 
 .397مراد وهبة، المعجم الفلسفى، ص -2
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أي تعبير قادر ”والمعنى الذى تشير إليه كلمة "محمول" هنا، هو 

جملة  أو أكثر لتكوين Singular Termعلى الر ط بين حد مفرد واحد 

 معينة. كما من شأنه أن يظهر أن موجودات معينة تستوفى شرطًا معينًا.

ذا كان فريجة (45)“ -قد وضعها على الصيغة "دالة -مؤسس النظرية–، وا 

هى  -كما سنعرف الحقاً  –حجة"، فإن المقصود بكلمة دالة هنا 

 المحمول.

فإنه ليس شيئا ”، Logical Predicationأما الحمل المنطقى ” 

ر سوى التعبير عن الصلة الكمية التى فيها يوجد تصور بإزاء فرد، أو آخ

أي إذا  -تصوران بإزاء أحدهما اآلخر. فإذا كانت هذه الصلة غير معينة 

فإننا  -كنا غير عالمين بأنها متعلقة بجزء أو بكل أو ليست متعلقة بشىء

e Predicativكما أن الحكم الحملى  ”(46)“عندئذ ال نستطيع الحمل. 

Judgment هو حكم ينحصر فى إثبات محمول ما لموضوع ما، أو ،

 (47) “نفيه عنه.

                                                 
45 -Blackburn, S., Op.Cit., p298. 

 269عبد الرحمن بدوى، المنطق الصورى والرياضى، ص -1
 .176مراد وهبة، مرجع سابق، ص -2
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  "ويسمى منطق المحمول "بمنطق الدرجة األولىFirst-Order 

Logic ألنه ُيقصر استخدام األسوار على األفراد دون الفئات. فيبدأ  ”و

 Singularمنطق المحمول بأبسط نوع من القضايا وهى القضايا المفردة 

Propositions التى تقرر أن صفة معينة يمتلكها موضوع مفرد، أو أن ،

عالقة معينة تقع بين موضوعين فرديين. ويعبر عنها بثوابت حملية 

 Atomicتصم وتر ط الحدود وتسمى تعبيراتها بالصيغ الذرية 

Propositions،وفى مقابل  (48) “،وال تكون لها قيم صد  إال بعد تأويلها

ولى، يوجد منطق آخر يسمى بمنطق الدرجة الثانية أو منطق الدرجة األ

 .، Second-Order, or Higher-Order Logicالعليا 

 

الفكرة األساسية التى يقوم عليها منطق المحمول هى فكرة  ”ونظرًا ألن  

( ونظرًا ألن الصيغة التى 49)“،nPropositional Functio "دالة القضية"

لم تعد تتكون  -ؤسس هذه النظريةم– G.Frega وضعها جوتلوب فريجة

بل أصبحت ”، Subject-Predicate محمول"-من الصيغة "موضوع

                                                 
ة، فلسفة، مكتبة مدبولى، القاهر عبد المنعم الحفنى، المعجم الشامل لمصطلحات ال -3
 .841، ص2000، 3ط
 .220محمود فهمى زيدان، مرجع سابق، ص -4
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( فلقد 50)“،tArgumen-Function تتكون من الصيغة " الدالة والحجة"

ُمشتقًا من المفهوم األساسي للدالة  ”ُأطلق على هذه النظرية اسمًا 

 ”حساب الدوال"، أو"حساب داالت القضايا"، أو " ”(، فتسمى 51)“القضوية 

 (52) “الحساب المنطقى للداالت االفتراضية.

جريًا على ما تواضع عليه رجال  Functionوتستعمل كلمة "دالة" ” 

الرياضيات، إذ يقصدون بها ذلك الرمز الذى يتوقم على معناه معنى 

ص، ألنك إذا 2رمز آخر، فمثال  "س" دالة "ص" فى المعادلة س =

، 10دت بالتالى قيمة "ص"، فلو كانت قيمة س=حددت قيمة "س" فقد حد

أما "دالة القضية"، فهى عبارة تشتمل  ”،(53) “5تبع ذلك ان تكون ص=

على متغير أو أكثر، بحيث ال تصبح العبارة قضية إال عندما تتعين قيم 

                                                 
 .146نفس المرجع السابق، ص -5

51- Reichenbach, H., Elements of Symbolic Logic, The 

Macmillan Company, New York, 3 ed., 1951, p80.  
، جليزية  فؤاد كامل، جالل العشرى الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها عن اإلن -7

عبد الرشيد صاد ، راجعها د.زكى نجيب محمود، دار القلم، بيروت، د.ت، 
  .1127ص

، 6، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ط1زكى نجيب محمود، المنطق الوضعى،جن -8
1981 ،75. 
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استمارة  ”ولعل ذلك ما دعا إلى تشبيه دالة القضية بأنها  (54) “المتغيرات.

لى أن تمأل فارغة، ال تصبح أدا  ة لنقل المعلومات إال إذا ملئت خاناتها، وا 

تلك الخانات، ال يمكن وصم االستمارة بأنها صادقة فى معلوماتها أو 

 (55)  “كاذبة.

 Truthويجب أال نخلط بين دالة القضية، ودالة الصد  ” 

Function فالثانية صورة رمزية للقضية المركبة ،Compound 

proposition ابتا منطقيا، بينما دالة القضية صورة رمزية التى تحوى ث

ألي قضية بسيطة أو مركبة، ومن ثم فان دالة لقضية أعم من دالة 

الصد  وأشمل، بحيث يمكن اعتبار كل داالت الصد  داالت قضايا، 

و ألنه إذا كانت دالة الصد  (56) “بينما ليست كل دالة قضية دالة صد 

ن دالة القضية تتناول قضايا ر ما ال قائمة على وجود الثابت المنطقى، فا

يرد فيها ثابتا منطقيا. كما يعد ذلك تمييزًا فى حد ذاته بين منطق القضايا 

دوال الصد  فحسب، معالجة ”ومنطق المحمول، ففى حين يعالج األول 

                                                 
 .344عبد المنعم الحفنى، مرجع سابق، ص -1
  .77، صزكى نجيب محمود، مرجع سابق -2
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، فإن الثانى Deductive System “(57)فى إطار فكرة النسق االستنباطى 

 يختص بمعالجة دوال القضايا.

  أيضا من المصطلحات التى تطلق على منطق المحمول اسم” 

 B.Russell" نظرية المتغيرات الظاهرية"، و الذى استخدمه برتراند رسل 

للتعبير عن تلك النظرية فى كتاب "برنكبيا ماتيماتيكا". وتعبيرات "المتغير 

، و "المتغير الحقيقى" قد طرحها بيانو Bound Variableالظاهرى" 

Peano وال زالت نفس التعبيرات بنفس المدلول إلى 1897ام ع ،

، فالمتغير الظاهرى هو الذى يذكر مقرونًا بسور كلى أو (58)“اليوم

 وجودى، بينما الحقيقى غير مرتبط بسور.

  وأخيرًا، يوجد من بين المناطقة من يطلقون على هذه النظرية

ك التسمية، أن . ولعل السبب فى تل(59)“منطق التكميم، أو نظرية التسوير”

                                                 
، محمد ثابت الفندى، أصول المنطق الرياضى، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية -4

 .192، ص1987
58- Bochenski, I.M., A History of Formal Logic, Thomas, I., (tr., 

ed.), Chelsea Publishing Company, New York, 1970, p353. 
 انظر فى ذلك كال من  -6
نجيب الحصادى، أسس المنطق الرمزى المعاصر، دار النهضة العر ية، بيروت،  -
 .227، ص1993، 1ط

-Makinson, D.C., Topics in Modern Logic, Methuen & Coltd, 

1973, p43. 
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إدراكه ”األساس الذى انطلق منه فريجه فى تناوله لمنطق المحمول كان  

أنه بحاجة إلى دراسة جديدة لألسوار التى تنطوى عليها القضايا الكلية 

 (60) “والوجودية، والتى على إثرها وضع أسس هذه النظرية.

 والمدقق يجد أن تعدد التعريفات، وكذا تعدد المصطلحات الدالة 

على أمر من األمور، ليست خصيصة من خصائص علم المنطق، و 

 إنما هى ظاهرة عامة فى عالم البحث العلمى، وال يعد الباحث ذلك بعيب،

بل هو ميزة فى حد ذاتها، فهى قرينة أخرى على وجوب وجود ما يسمى 

"العقل الجمعى"، فاإلنسان ال يستطيع بمفرده أن يحيط بكنه األشياء، 

 ق األمور وحده، فكثير ما تختلط األورا ، وتتزاحم الِفَكرويدرك مغالي

ا وتتعارض أحيانًا، وتبرز الحاجة حينئذ إلى من يعاوننا فى تنظيم مروره

 كي تستقيم مساراتها، وتكتمل المنظومة التى تنتمى إليها.
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 نظـرة تاريخيـة 2:2

 المنطق التقليدي  1:2:2

 2400، والذى ير و علىإن الناظر إلى التارين الطويل للمنطق

م إلى مرحلتين  قديم وحديث، أو تقليدى ورمزى،  عام تقريبًا، يجد أنه ُمقسَّ

أو أي من التصنيفات شئت، والتى فى مجملها تحمل مضمونًا واحدًا، 

ضافات  ”مفاده أن المنطق الذى نبت فى التر ة اليونانية، ودعمته شروح وا 

الوسيط، وهو المنطق  المشائيين، والرواقيين، ومناطقة العصر

، قد تاله منطقًا آخر، رغم إغراقه فى الصورية، وتسلحه (61)“التقليدى

بآليات رياضية، ولغات رمزية، والتى لم يحوى سابقه إال القدر الضئيل 

منها، إال أنه غير منبت عنه، بل يعد فى حقيقته تطورًا طبيعيًا له، حيث 

على األقل ما يرتقى منها  أو –يسلك فى تطوره هذا مسلك سائر العلوم 

والتى نشأت لتلبية حاجات عملية  -إلى طبيعة المنطق، كالرياضيات مثالً 
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، ثم انتقلت رويدًا رويدًا من تلك المرحلة العملية إلى المرحلة الصورية 62*

 البحتة.

فارتباط المنطق التقليدى بالمنطق الرمزى، كارتباط ”وعلى ذلك   

هو  -التقليدى–هذا المنطق ”مما يؤكد أن  (63) “الجنين بالجسم البالغ.

األساس الذى البد أن نشرع منه فى دراسة غيره من فروع المنطق 

الرمزى، فهذا األخير امتداد له، فهو من ناحية، تصحيح لما قد يكون 

المنطق التقليدى قد أخفق فيه، وهو من ناحية أخرى، تكملة لذلك المنطق 

 (64) “م يعالجها.التقليدى بإضافة الجوانب التى ل

                                                 

قد وجد فى بادئ األمر لدى الفراعنة والهنود، من اجل أن  -مثال–ندسة فعلم اله * 62
 يسد حاجات يتعرضون إليها فى واقعهم المعاش، وما لبث أن طوره الفيثاغوريون ومن

تالهم فى العصور الالحقة، حتى صار علمًا صوريًا بحتًا. ولم يكن المنطق ليسلك 
ذا داد هسللتأثير فى النفوس، وللبرهنة على مسلكًا مغايرًا، فلقد كان فى البداية وسيلة 

 السلوك أو ذاك، و تعاقب السنون، تحول من اإلطار العملى فى الممارسات اليومية،
 إلى اإلطار الصورى الخالص. انظر فى ذلك 

، 1987محمد ثابت الفندى، فلسفة الرياضة، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية،  -
 وما بعدها. 30ص

 .10،9وفلسكى، تارين علم المنطق، صالكسندر ماك -

 .25بيسون، اوكونر، مرجع سابق، ص -36
4

 محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصورى، التصدير. -6
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وفيما يخص منطق المحمول، فال شك أن تلك النظرية والتى تمثل  

ل بناء المنطق الرمزى من خاللها، لم  إحدى اللبنات األر عة التى تشكَّ

حتى وان بدت –تنشأ فجأة أو من فراغ، بل من الممكن أن نلتمس جذورها 

" دورًا فى عمق المنطق التقليدى. فلقد لعب "المحمول -غير ظاهرة

-محوريًا ومؤثرًا فى المنطق التقليدى، من خالل جعل الصيغة "موضوع

هى الصيغة األساسية لكل قضاياه،  Predicate -Subject 65محمول"*

سواء فى تقسيماتها، أو فى وضعها فى أى استدالل بنوعيه  المباشر، 

 وغير المباشر بمختلم أشكاله وضروبه. 
                                                 

إذا ما استعرضنا المباحث المنطقية فى المنطق التقليدى، بدءًا من مبحث  * 65
ة نها منصبالقضايا، مرورًا باالستدالل المباشر، وصواًل إلى مبحث القياس، فسنجد أ

محمول" هى النموذج األوحد الذى تتركب على غراره -على اعتبار الصيغة "موضوع
مختلم قضاياه وقواعده. بل سنجد محورية "المحمول" ظاهرة أيضا فى بعض تقسيماته 

تنقسم من حيث ما يضيفه المحمل إلى  -المنطق التقليدى–وقواعده، فالقضايا فيه 
يكرر فيها المحمول بصورة أخرى دون أن يضيم إليه الموضوع إلى  تحليلية، والتى 

لى تأليفية، والتى يضيم فيها المحمول شيئًا جديدًا لم يكن الموضوع  د قجديدًا، وا 
 اشتمل عليه مسبقًا. كما أن القضية الحملية فيه، هى تلك القضية التى نسند فيها

ل المباشر، سواء محمواًل ما إلى موضوع أو ننفيه عنه. وقل مثل ذلك فى االستدال
يها فول" بالتقابل أو بالتعادل، وكذا فى االستغرا ، والقياس، والتى يشغل اعتبار "المحم

 حيزا ليس بيسير فى شروطها وقواعدها. انظر فى ذلك، مثال 
 .1972، مطبوعات جامعة الكويت، 1عزمى إسالم، االستدالل الصورى،جن -
 محمد مهران، مرجع سابق. -
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تأسست عليها نظرية منطق  وال يعنى ذلك أن األفكار التى 

المحمول قد نبعت بشكل مباشر من المنطق التقليدى، بل نجد على 

لم تكن له  -وهو مؤسس المنطق التقليدى–أن أرسطو  ”العكس من ذلك 

إال  -مساهمة تذكر فى إقامة منطق المحمول، ألنه لم يدرس األسوار 

قضية الوجودية ، كما أنه لم يهتم بدراسة القضية المفردة وال-لمامًا 

و إنما يرمى الباحث من وراء سرده لنظرة المنطق  (66)“االهتمام المرتقب. 

التقليدى إلى القضية، وأيضًا لمكانة المحمول فيه، إلى أن يبرهن على 

أنه  إذا كان المنطق التقليدى لم يشارك بشكل إيجابي فى تشكيل النواة 

ن كان بشكل –رك األولى لنظريات المنطق الرمزى، إال أنه قد شا وا 

فى توجيه أنظار المناطقة إلى أن ما به من قصور ومعالجة  -سلبى

ناقصة لبعض األمور، وتعويله على أخرى، ال سبيل إلى تالشيه إال 

بإفراز رؤى وأفكار منطقية جديدة، وتقديم وجهات نظر متعددة، تغاير فى 

البدء مضمونها الوجهة السابقة، والتى فى محصلتها قد شكلت نقطة 

 األولى على طريق تأسيس نظريات المنطق الرمزى.
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وقد يكون من المجدى أن يعرض الباحث لتلك النقائص التى   

 الى استلهم منها المناطقة الجدد البذور األولى لنظرياتهم، على النحو الت

 

محمول" -كان العتبار المنطق التقليدي الصيغة "موضوع .1

طقة الجدد إلى أنه يمكن النظر إلى عظيم األثر فى توجيه انتباه المنا

مؤسس  –فلقد تناول جورج بول  ”القضية المنطقية من أوجه متعددة، 

منطق الفئات التصنيم الر اعى التقليدى للقضية الحملية تناواًل ينطوى 

على أن ترمز الحدود إلى أصناف أو فئات ال إلى تصورات...، كما خرج 

قليدى فى اعتبار القضية على المنطق الت Demorganدى مورجان 

الحملية الصورة الرئيسية والوحيدة لكل قضية، و إمكان رد أي صورة 

ما  –أخرى للقضية إلى الصورة الحمليةو فرأى هو أن قضية العالقة 

صورة من القضية تختلم عن  -تحوى صنفين من األشياء بينهما عالقة

رد القضية  الحملية، وال يمكن ردها إلى حملية، بل أضاف أنه يمكن

أن يقدم  Peirceالحملية إلى قضية عالقة...، وبالمثل استطاع بيرس 

قراءة لجبر المنطق تختلم عن قراءة بول، أي أمكنه النظر إلى 
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المتغيرات فى قوانين األصناف على أنها دالة على قضايا، وهو بذلك 

  (67)“يكون قد وضع حجر االساس لمنطق القضايا. 

فلقد أتى التناول الحديث للقضية   ”أما عن منطق المحمول

المنطقية لينكر أن كل شكل منطقي يجب أن يكون على الصيغة 

. (68)“محمول" ، و إنما يراه كتسوير يشتمل على محمولين-"موضوع

ويثبت ذلك أن تعدد واختالف نظريات المنطق الرمزى أتى نتيجة 

قضية لالختالف وتعدد وجهات النظر المناطقة للصيغة األساسية لل

 محمول" الموجودة فى المنطق التقليدى.-المنطقية "موضوع

إلى أنه يمكن  -فى نظرية القياس–ينظر المنطق التقليدى ” .2

تبديل مواضع الموضوع والمحمول، مثل  كل أ هى ب، وكل ب هى ج، 

إذن كل أ هى ج، بحيث أن الحد )ب( يظهر فى المرة األولى كمحمول، 

الثانية كموضوع، إال أن المنطق الرمزى  بينما يظهر هو نفسه فى المرة

. (69)“يضع تمييزًا صارمًا بين المحموالت والحدود التى ترمز إلى أشياء

                                                 
 وما بعدها. 67أنظر  المرجع السابق، ص -1

68- Blackburn, S., Op.Cit., p298. 
69 -Ibid., p298. 
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فمن المالئم للمنطق فى سعيه لتحرى الدقة أن يحدد ويميز داللة أو 

 معنى كل عنصر من عناصر الحجة التى يصيغها.

ع كل قضية إذا حللناها وجدناها تتألم من محمول وموضو ” .3

ر إن بحسب  بينهما رابطة. والمحمول والموضوع كالهما حد يمكن أن ُيفسَّ

المفهوم أو بحسب الماصد . وقد سار المنطق التقليدى على أساس عدم 

التمييز بين المفهوم و الماصد و فتارة يفسر الموضوع والمحمول فى 

القضية على أساس المفهوم، وتارة أخرى على أساس الماصد . وكانت 

يجة أن حدث غموض كبير فى فهم القضايا وفى االقيسةو ألن النت

التفسير على أساس المفهوم غيره على أساس الماصد . فمنعا لهذا 

الغموض جاء المنطق الجديد فاتخذ طريقة واحدة للتفسير وهى التفسير 

 (70)“. على أساس الماصد 

إن كل منطق يعتمد على موقفين  أواًل نظرية االستدالل التى ” .4

دخل فى إطارها منطق القضايا، وثانيا نظرية األلفاظ الدالة عل الكم، أي ي

                                                 
 .288عبد الرحمن بدوى، مرجع سابق، ص -2
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 أسوار القضايا، ويمكن القول باختصار أن أرسطو كان يجهل هذه وتلك

“(71)  

 هاملتون و"كم المحمول" 2:2:2

إن الفترة الواقعة بين أفول المنطق التقليدى، وشرو  المنطق 

رة "فراغ منطقى"، و إنما برز فى الرمزى إبان القرن العشرين لم تكن فت

هذه الفترة عدد من المناطقة الذين اثروا البحث المنطقى بما قدموه من 

 S.W.Hamiltonنظريات ورؤى. ولقد كان السير وليم هاملتون 

أحد هؤالء البارزين، حيث قدم نظريته المعروفة باسم ( 1788-1865)

ن منطق المحمول نتيجة ، والتى قد يحدث خلط بينها و ي72"كم المحمول"* 

التشابه فى المسمى، ويعد هذا ما دفع الباحث إلى التطر  إلى هذه 

النظرية، فإضافة إلى ما تمثله النظرية من نقد للمنطق التقليدى، فإنها قد 

                                                 
 .31اليس امبروز، موريس الزيروفيتش، مرجع سابق، ص -3
يقترن ذكرها عادة كانت نظرية كم المحمول مألوفة وقتئذ فى أوساط المناطقة، و  *

بالسير وليم هاملتون. وجرت لهاملتون مع دى مورجان مساجالت حادة دامت عدة 
سنين، نشرت جميعًا فى منشورات جمعية كمبردج، وتدور حول اتهام هاملتون أن دى 
مورجان سر  منه نظرية كم المحمول، وأن دى مورجان ادعى سبق اكتشافه لها. 

 ر  مكتشم النظرية بقدر ما تعنينا النظرية ذاتها. أنظوالحق أن ما يعنينا هنا ليس 
  .66محمود فهمى زيدان، مرجع سابق، ص -
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حملت بعض األفكار التى تعد ذات صلة بمنطق المحمول، كان من 

 أهمها 

القضنننية"، فاسنننترعى  لقننند خصنننص هننناملتون معظنننم جهنننده العقلنننى "لتحلينننل”

نظنننره أن المنطنننق التقليننندى أهمنننل النظنننرة إلنننى كنننم المحمنننول، والسنننبب عنننند 

هنننناملتون فننننى هننننذاو هننننو أننننننا ننظننننر إلننننى القضننننية المنطقيننننة علننننى أسنننناس 

المفهنننوم، أو بمعننننى آخنننر، أن المنطنننق التقليننندى فنننى تقسنننيمه للقضنننايا، ال 

أر عة أنواع من يعتبر غير "كم الموضوع، و"كيفية الرابطة"، فنتج عن ذلك 

. إذن فكننننرة تحليننننل البنيننننة الداخليننننة للقضننننية (73)“القضننننايا الحمليننننة التقليديننننة

مننأخوذة مننن الحننرفين الصننوتيين  Iو  Aالحننروف ” المنطقيننة فكننرة قديمننة.

Vowels  فننى الكلمننة الالتينيننةrmoiffa  "وتعنننى "أنننا ُأثبننتI affirm أمننا ،

 “.I deny"أننا أنفنى"  وتعننى ogenفمأخوذين من الكلمنة  Oو  Eالحرفين 

(74)   

 

                                                 
على سامى النشار، المنطق الصورى منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، دار  -1

 .268-267، 1966، 4المعارف، القاهرة، ط
74 - Sawa, J.F., Op.Cit., p3. 
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إذا كنننان "التعبينننر الصنننريح باأللفننناظ" عنننن كنننل منننا هنننو موجنننود ضنننمنا فنننى ”

الغنننرض األساسننني فنننى المنطنننق، فنننال  -كمنننا يقنننول هننناملتون –الفكنننر، هنننو 

منننناص إذن منننن التعبينننر الصنننريح عنننن كنننم المحمنننولو ألننننه موجنننود أثنننناء 

حينننث الكنننم عملينننة الحكنننم. وعلنننى ذلنننك قسنننمت القضنننايا عنننند هننناملتون منننن 

ويتضنح منن هنذا أن   (75)“ والكينم إلنى ثمانينة أننواع ال إلنى أر عنة فقنط.

ن كاننت منا زالنت  –فكنرة التعبينر الرمنزى عنن مكوننات القضنية المنطقينة  وا 

 كانت موجودة أيضًا منذ هاملتون ودى مورجان. –تقليدية 

 

 ومما الشك فيه أن اهتمام هاملتون بتحليل البنية الداخلية من ناحية،

وتعويله على أهمية المحمول من خالل تكميمه، و إبراز ذلك بشكل 

ن كان قوامه األلفاظ وليس الرموز –صريح ومعلن  قد شكلت خطوة  -وا 

هامة على طريق تأسيس منطق المحمول. كما أن الناظر إلى القضايا 

دة الحملية الثمانية التى وضعها هاملتون، يجد أنها نماذج للقضايا متعد

 ى منطق المحمول، مثل  كل الناس بعض الفانين.األسوار ف

                                                 
  .726عبد الرحمن بدوى، مرجع سابق، ص -2
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إال أنها لم تكن ”وبالرغم مما نبهت إليه نظرية كم المحمول، 

أنها  ”، كان من بينها (76)“بالنظرية الدقيقة، فوجهت إليها انتقادات عديدة 

 -الفعلية–كانت اقرب إلى تعديل المنطق التقليدى، منها إلى المساهمة 

 (77) “زى.فى تطوير المنطق الرم

ذا كانت أي نظرية فى أى علم من العلوم تبدأ بفكرة، تطرأ على  وا 

ذهن عالم، ثم تأخذ فى التبلور والتطور، سواء على يد مبتكرها أو 

أتباعه، أو حتى من يأتى من بعده، فإن منطق المحمول لم يكن ليسير 

على عكس هذا المنوال. ويرى الباحث أن األفكار التى قامت عليها هذه 

 النظرية قد وجدت ُمنبثَّة فى اإلنتاج المنطقى لمجموعة من المناطقة،

-G.Frega (1848، وفريجة G.Peano (1858-1932)أمثال  بيانو 

 W.Quine، وكوين B.Russell (1872-1970)، رسل (1925

 وآخرون...

 

 G.Frega (1848-1925)جوتلوب فريجة  3:2:2

                                                 
 .33محمد مهران، مقدمة فى المنطق الرمزى، ص -3
 .66محمود فهمى زيدان، مرجع سابق، ص -4
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ق التقليدى للقضية اكتشم فريجة بعض أخطاء فى تصور المنط” 

الحملية، كما أشار إلى النقاط المنطقية التى قبلها من المنطق التقليدى 

فى تلك القضية، ودعمها دعمًا جديدًا، حين عرض ما فى تصور ذلك 

المنطق فى القضية الحملية من حسنات وعيوب، رأى أن لديه ما يقوله 

ية الهوية، من صور أخرى من القضية غير القضية الحملية، مثل  قض

والقضية الوجودى، بل وجد لديه تعريفا جديدا للقضية المنطقية وتركيبها. 

حين فعل فريجة ذلك، لم يكن يصلح المنطق التقليدى، و إنما أراد الثورة 

المحمول" واصطناع لغة -عليه، إذ أراد االستغناء عن لغة "الموضوع

 (78)“"الدالة والحجة". 

فكرة الدالة الرياضية فى المنطق، إذ ولقد كان فريجة أول من طبق ”

رأى أنه يمكننا النظر إلى القضية ال على أساس أنها مؤلفة من محمول 

وموضوع، و إنما من دالة وحجة. ولقد ر ط فريجة بين المحمول والدالةو 

كيم ذلك؟ سبق له إن ر ط الدالة بقيمة الصد ، حين رأى أن بالدالة 

يصبح للدالة قيمة صد ، ومن جهة أخرى  مكانًا خاليًا إذا مألناه بحجة،

                                                 
  .132محمود فهمى زيدان، مرجع سابق، ص -1
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ر ط المحمول بقيمة الصد  لكنه لم يوضح بطريق مباشر وجه 

 (79)“الر ط.

من اليسير أن نجد تفسيرًا لهذا الر ط  إذا قلنا أن القضية تعبير ” 

يحتمل الصد  أو الكذب، نجد أن الصد  والكذب قائم فى أن المحمول 

( أو سلبًا )كذبًا(، ومن ثم فالمحمول هو ُيسند إلى الموضوع إيجابًا )صدقاً 

الذى يحدد. ومن ثم كانت نقطة بداية فريجة فى بناءه المنطقى الضخم 

هى تطبيق فكرة الدالة، كما أدرك أنه بحاجة إلى دراسة الثوابت المنطقية 

التى تنطوى عليها القضية المركبة، ومن ثم انطلق إلى وضع أسس 

أنه  -كما سبقت اإلشارة–درك ثانية ، أ-القضايا–منطق االستنباط 

بحاجة إلى دراسة جديدة لألسوار التى تنطوى عليها القضايا الكلية 

والوجودية، ومن ثم انطلق إلى وضع أسس نظرية جديدة، سميت فيما 

 (80) “  بعد "حساب داالت القضايا"، او منطق المحمول.

دخل (،كما سبق لفريجة أن ا1858-1932) G.Peanoجيوسيب بيانو 

فكرة الدالة والحجة فى المنطق كأساس لوضع أصول نظرية منطق 

                                                 
  .145نفس المرجع، ص -2
 .146نفس المرجع، ص -3
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فلقد سبق لبيانو أيضًا أن عرف دالة القضية وبحثها إلمكان ”المحمولو 

اشتقا  الرياضيات من مبادئ منطقية. بل اكثر من ذلك ، إنه توصل 

إلى أفكار السور الكلى والوجودى، وبعض قوانين منطق المحمول، 

 (81) “ى صيغ رمزية خالصة.ووضع كل ذلك ف

 

 B.Russell (1872-1970)برتراند رسل   4:2:2

 

الذى عرف دالة القضية  ”إلى جانب فريجة و يانو، يأتى برتراند رسل، 

أواًل من بيانو واستفاد بمواقفه حين كتب "مبادئ الرياضيات"، لكنه طوَّر 

 “و يانو.الفكرة، كما طوَّر مبادئ منطق المحمول اكثر مما فعل فريجة 

ومن الناحية التاريخية، عرض رسل بعض أفكاره الخاصة بمنطق ”(82)

تحت عنوان " المنطق  1908المحمول فى المقالة التى نشرها عام 

الرياضى مستندًا إلى نظرية األنماط"و إال أنه فى القسم الثانى من الجزء 

اسم" األول من "مبادئ الرياضيات" قد طور النظرية تطويرًا دقيقًا تحت 

                                                 
 .127نفس المرجع، ص -4
 .221نفس المرجع السابق، ص -1



 

 83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

هى  -الكلية–نظرية المتغيرات الظاهرية. عندما تبين أن القضية العامة 

فى جوهرها قضية شرطية متصلة، فاتجه إلى صياغة أفكاره المنطقية 

  (83) “صياغة جديدة 

ومن ناحية أخرى، إذا كان منطق المحمول قد أتى ألجل تحليل 

ه البنية من البنية الداخلية للقضية، فإن رسل قد اسهم فى إظهار هذ

خالل عرضه لطريقتين لتحليل القضية إلى موضوع ومحمول، فمثاًل  

حسب –فى القضية المعبرة عن العالقية "أ يكون أكبر من ب" يمكننا ”

أن نعتبر "أ" هى الموضوع، و "...يكون أكبر من ب" هى  -رأى رسل

المحمول, أو أن نعتبر "ب" هى الموضوع، و "أ يكون أكبر من ..." هى 

لمحمول، حيث يجب أن يحتوى المحمول دائما على فعل، وفيما عدا ا

ذا كان ”.(84)  “هذا ال يبدو أن للمحموالت خواص عامة تقوم دائما بها  وا 

كال من بيرس وفريجة قد وسعا من نطا  عملية التسوير، بحيث 

أصبحت ال تشتمل على أفراد فحسب، بل على خصائص وعالقات، 

                                                 
 .124، 123ماهر عبد القادر محمد، مرجع سابق، ص -2
برتراند رسل، أصول الرياضيات، ترجمة د.محمد مرسى أحمد، د.أحمد فؤاد  -3

 .90, ص1965، دار المعارف بمصر، 1االهوانى، جن
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هوايتهد قد ذهبا بها إلى مدى ابعد، حيث وداالت فردية، فان رسل و 

 (85)“جعلوا التسوير يغطى عالئق العالقات وهكذا...

 

 البداية الفعلية للظهور 5:2:2

 

إذا ما أردنا تحديد البداية الفعلية لظهور وريادة هذه النظرية تاريخيًا،  

هذه النظرية كان ُيعتقد بأنها ال تشكل موضوعا أساسيًا  ”فيمكن القول أن 

 ”و(86) “بين موضوعات المنطق الرمزى، فى صورته التقليدية على األقل

تقريبًا، كان المنطق الرمزى ُمتصورًا كنظرية فى  1900فحتى عام 

القضايا والفئات والعالقات فحسب، وحتى بعد الحرب العالمية األولى 

WWI  كان نسق الدرجة الثانية، وكذا نظرية األنماط  1930وقبل عام

 1930الشاغل للمنطق الرمزى فى تلك الفترة. وخالل عام  هما الشغل

بدأ بعض من جمهور المناطقة فى إبراز منطق المحمول على أنه النسق 

 1940األساسي للبحث فى المنطق والرياضيات. وفقط فى الفترة ما بين 

                                                 
85 -Boden, M., Op.Cit., p657.  

 .196محمد مهران، مقدمة فى المنطق الرمزى، ص -5
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توصل جمهور المناطقة كل إلى االتفا  على أن منطق  1950إلى 

 (87)“ى النموذجى.المحمول هو النسق المنطق

ل الجيل التالى من المناطقة ” وبعد الحرب العالمية الثانية فضَّ

اعتبار منطق المحمول هو النسق الطبيعى للمنطق، كما أصبح مألوفا 

لمؤرخي العلم حقيقة أن كل تغيير عميق يحدث بحق دون مقاومةو ومثال 

(، قد 1956فى مقدمته للمنطق الرياضى ) Churchذلك أن تشيرش 

، حيث امسك عن الحديث عن منطق Hilbertسار على نهج هيلبرت 

الدرجة الثانية، كما ركز فى عرضه على منطق الدرجة األولى، كما نجد 

أن فى هذا الوقت تقريبًا، أن العديد من الفالسفة قد تناولوا هذه النظرية 

كان من أبرزهم   Quineبشيء من االهتمام والدراسة، ولعل ويالرد كواين 

“ (88). 

 

 عالقـة منطق المحمول بمنطق القضايا 3:2

 عمومية العالقـة  1:3:2
                                                 

87- The Road Ferreiros, J., To Modern Logic: An Interpretation, 

The Bulletin of Symbolic Logic, vol. 7, Issue 4, Dec., 2001, 

p448.  
88 -Ibid., p448. 
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تكاد تنطلق معظم الكتابات المنطقية فى معرض حديثها عن منطق 

المحمول من نقطة رئيسية مؤداها أن هذه النظرية هى التطور الطبيعى 

لمنطق القضايا، أتى ليلبى مطالب منطقية عجز األخير عن إنجازها 

الرمزى المعروف، مما تتطلب وجود لون منطقى آخر، ذو جهاز  بجهازه

ال إرمزى ُمعدَّل، يستطيع أن يستوعب تلك القضايا ذات الطبيعة الجديدة. 

أن الباحث  يخشى أن يفهم البعض أن العالقة فى المنطق الرمزى 

تين محصورة بين هاتين النظريتين فقط، وال يوجد رابط بينهما و ين النظري

ومن ثم وجبت اإلشارة  –منطق الفئات ومنطق العالقات  –ين األخيرت

أواًل إلى عمومية العالقة بين نظريات المنطق الرمزى ككل، ومحورية 

منطق القضايا بينهم جميعًا، قبل الحديث عن خصوصية العالقة التي 

 تر ط بين منطق المحمول ومنطق القضايا.

اضع مبادئ نظريات و  –مالحظة أن فريجة  ”يدعم الرأي السابق   

لم يعرض نظرياته الواحدة مستقلة  – 1879المنطق الرمزي األر عة عام 

نما  عن األخرى، على النحو الذي فعله أصحاب البرنكبيا فيما بعد، وا 
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وأيضًا إذا كان غرض ( 89)“عرضها جميعًا وكأنها أجزاء من نظرية واحدة.

سيه فريروس الباحث هو الحديث عن منطق المحمول وتطوره، فإن جو 

J.Ferreiros  عندما نحاول إجمال وتفسير العملية التي أفضت ” يقول

سوف نركز على منطق  –ويقصد تاريخيًا  –إلى وجود المنطق الرمزي 

المحمولو ألنه يتعذر تمييز تطوره كنظرية عن نشأة مجمل النظرية 

دما مما يدلك على ترابط النظريات المنطقية، فعن( 90)“المنطقية الحديثة.

 نتحدث عن تارين إحداها فكأنما نتحدث عنها جميعًا.

إذا كان المنطق الرمزي يشتمل على نظريات أر عة أساسية  ”  

منطق القضايا، منطق المحمول، منطق األصناف أو الفئات، منطق 

ن تأخرت صياغتها في  العالقات، فإن للنظرية األولى سبقها المنطقي وا 

 أصولهاو لها السبق المنطقي بمعنى  الزمن، إذ انتظرت فريجة ليضع

أن موضوعها هو وضع قواعد االستنباط، وهو الزم للنظريات الثالثة  -1

 األخرى.

                                                 
 .150محمود فهمي زيدان، المرجع السابق، ص -3

90- Ferreiros, J., Op.Cit., p441. 
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أن بالرغم من أن لكل من النظريات مصطلحها الرمزي المستقل،  -2

فإنها جميعًا تستخدم جزءًا كبيرًا من النسق االستنباطي لنظرية حساب 

 (91)“القضايا وقوانينه، كمقدمات.

نقطة البداية لدراسة ”وعلى ذلك، يمكن اعتبار منطق القضايا  

األساس الذي تقوم عليه بقية ”كما يمكن أن نعدها  (92)“المنطق الرمزي.

وال نجد أبلغ من تشبيه أستاذنا د.ثابت الفندى ( 93)“النظريات األخرى.

طوابق يقوم بعضها فو  بعض، ”لنظريات المنطق الرمزيو فيشبهها بأنها 

القائمة على  –التعريم واالستنباط  –كلها بطريق االشتقا   وتستند

الصد  والكذب المنطقيين في القضايا المختلفة.وسبب اختالف الحساب 

المنطقي إلى طوابق هو أن الحساب األولى منها يعالج أقل عدد من 

الثوابت المنطقية التي تقوم بين الصد  والكذب، وكل حساب أو منطق 

جديدًا أو أكثر يشتق بالتعريم مما سبقه من الثوابت  الحق يدخل ثابتاً 

األولية القليلة، كما تبرهن قضاياه باالستنباط من قضايا ما سبقه من أنواع 

                                                 
 .219محمود فهمى زيدان، مرجع سابق، ص -2
 .45بيسون، أوكونر، مقدمة فى المنطق الرمزى، ص -3
  .61ان، مقدمة فى المنطق الرمزى، صمحمد مهر  -4
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الحساب، هذا وتؤلم أنواع الحساب المختلفة نسقًا واحدًا يستند برمته إلى 

 (94)“ثوابت وقوانين الحساب األولى.

 

 خصوصية العالقـة 2:3:2

 

فإن منطق المحمول ”قة منطق المحمول بمنطق القضايا، أما عن عال

ومنطق القضايا مرتبطان بشكل عميق، فكل رموز منطق القضايا تظهر 

منطق المحمول، كما أن قواعد االستدالل الخاصة  formulasفى صيغ 

بمنطق القضايا تستعمل فى بناء البراهين الصورية فى منطق 

ط أن نظر البعض إلى منطق ومن شدة هذا االرتبا( 95)“المحمول.

م البعض البحث ”المحمول على أنه أحد قسمي منطق القضاياو  حيث قسَّ

 فى منطق القضايا إلى قسمين 

-Towاألول  هو حساب القضايا بالماصد ، ويسمى الجبر ذو القيمتين 

valued algebra. 

                                                 
 .117ثابت الفندى، أصول المنطق الرياضى، ص -5

95- Pospesel, H., Op.Cit., p4.  
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 (96)“الثانى  حساب الدوال القضائية أو منطق المحمول.

صية العالقة بين منطق القضايا ومنطق وال أدل على خصو  

أن فريجة قد اهتم بإقامة مبادئ منطق القضايا وحساب ”المحمول من 

وانه نظر إلى حساب األصناف وحساب  –أو منطق المحمول  –الداالت 

 (97)“العالقات على أنهما أوثق بأصول الرياضيات منهما إلى المنطق.

هو منطق المحمول، ولكي نحقق فهمًا أفضل لما ”وعلى ذلك،   

والحق أن اوجه المقارنة بين ( 98)“فعلينا أن نقارنه بمنطق القضايا.

المنطقين هى جد متعددة، إال أنه يمكن اإلشارة إلى بعض منها فى 

 النقاط التالية 

يختلم منطق المحمول عن منطق القضايا فى أوجه متعددة، ” (1

ا أن نحكم بأن ويتفق معه فى أوجه أخرى. وعلى وجه العموم، بمقدورن

منطق المحمول"أشمل" من منطق القضايا، وعلى وجه الخصوص، فإن 

 –فضاًل عن مفردات لغة منطق القضايا  –منطق المحمول يتضمن 

مفردات أخرى، كما يتضمن قواعد تركيبية واشتقاقية واستعاضية يختص 

                                                 
 .312عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص -1
 .15محمود فهمى زيدان، المرجع السابق، ص -2

98 - Pospesel, H., Op.Cit., p3. 
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إذن يمتلك ( 99)“بها وحده، فضاًل عن تلك التى يتضمنها منطق القضايا.

ق المحمول المصطلح الرمزى الخاص بمنطق القضايا، باإلضافة منط

إلى أنه يتفو  عليه بمصطلحه الجديد الذى يمكنه بالطبع من التعبير عن 

 أنماط مختلفة من القضايا، والتى تعد خارجة عن نطا  منطق القضايا.

تعجز  –تعد على المستوى البدهى سليمة  –رغم وجود براهين ” (2

ا عن إثبات سالمتها ال يشكك فى صحة تلك أنسا  منطق القضاي

األنسا ، إال أن وجودها استدعى التفكير فى إضافة قواعد جديدة لتلك 

القواعد التى تتضمنها تلك األنسا  بحيث يتسنى لنا إثبات سالمة أكبر 

قدر ممكن من البراهين التى نعتد بداهة بسالمتها، تلك هى الغاية التى 

ى الذين يستعملون المنطق التكميمى، أومنطق أ –يرنو مناطقة التكميم 

 (100)“إلى تحقيقها. –المحمول 

وعلى ذلك، ال يتفو  منطق المحمول على منطق القضايا فى اللغة 

الرمزية فحسب، بل يتفو  عليه أيضًا فى امتالكه آلليات استدالل متطورة 

                                                 
 .722نجيب الحصادى، المرجع السابق، ص -4
  .229المرجع السابق، ص -5
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تمكنه من إجراء أنماط متعددة من االستدالل للوصول إلى صحة أو 

 ن القضية المصاغة.بطال

إن منطق القضايا يتناول القضية ككل، دون تمييز بين حدودها، ” (3

كما أنه ال يتناول السور أو المكمم فى القضية، أى ما يدل على كم 

موضوعها، بينما يسد منطق المحمول هذين النقصينو إذ يضع تحلياًل 

اصر جديدًا لسور القضية، ويفسح مصطلحها الرمزى مجااًل لتلك العن

ولهذا السبب فإننا ننتهى إلى أن منطق القضايا ال يغنينا ”(  101)“واألسوار.

عن دراسة تستهدف معرفة مكونات القضايا أيضًا، أى دراسة تتجه إلى 

وهو الدور الذى يلعبه منطق ( 102)“تحليل البنية المنطقية للقضايا.

 المحمول.

على بعد استيضاح الفرو  بين منطق المحمول ومنطق القضايا  (4

المستوى النظرى، نأتى الستيضاح الفرو  بينهما على المستوى التطبيقى. 

فبرغم أن منطق القضايا نظرية جديرة باالهتمام، إال أنه يكاد يكفى ”

بصعوبة فى التطبيقات المستفيضة للمنطق فى الفلسفة، والرياضيات، 

فإن والعلوم المعرفية. وبالنظر على ما هو متوقع من تطبيقات للمنطق، 
                                                 

 .219محمود فهمى زيدان، المرجع السابق، ص -1
102- Tymoczko,T., Henle,J., Op.Cit., p193.  
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منطق القضايا على أفضل تقدير ال يعدو إال أن يكون نظرة عامة 

تمهيدية لمنطق المحمولو فمنطق القضايا يقدم فقط الصورة المنطقية، 

، والمحموالت Identity، والهوية Quantifiersبينما المكممات أو األسوار 

Predicates .ذلك ولعل ( 103)“هى التى تعطينا القوة التامة للمنطق الرمزى

ما حدا بأهل الذكاء االصطناعى إلى أن ينصبَّ عملهم على منطق 

 المحمول، وهو األمر الذى سيبدو جليًا فى الفصول التالية.

أنه من المهم مراعاة ”تبقى حقيقة هامة تجدر اإلشارة إليها، وهى 

أن انتقالنا من منطق القضايا غير المحللة إلى منطق المحمول ال يمثل 

و قطيعة صارمة مع مناهجنا السابقة فى التناولو إذ ينبنى حدًا فاصاًل أ

منطق المحمول على منطق القضايا ويستخدم مناهجه وترقيمه طالما 

كانت هذه صالحة للتطبيق على نماذج جديدة من البناء المنطقى الذى 

ويعنى ذلك أن الرموز المستخدمة فى المصطلح الرمزى ( 104)“ُتعنى به.

صالحة لالستعمال فى منطق المحمول، إضافة  لمنطق القضايا ستبقى

 إلى رموزه الخاصة.

                                                 
، 1970عزمى إسالم، أسس المنطق الرمزى، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  -3

 .267ص
 .172بيسون، أوكونر، مرجع سابق، ص -4
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 الثالثالفصل 

 منطق المحمول

 

 تمهــيد 1:3

عندما نتعامل مع المنطق الرمزى ، يجب أن تختلم نظرتنا لمهامنه  

وغاياتننننه عننننن نظرتنننننا إلننننى المنطننننق التقلينننندىو فلننننم يعنننند هننننو علننننم التفكيننننر 

الصحيح، وموضوعه هو وضع القواعد التى من خاللها ُتستنبط نتنائج منن 

مقننندمات دون خطنننأ فحسنننب، بنننل اضنننطلع بأعبننناء جديننندة ، فرضنننتها علينننه 

مننن ناحيننة، ومحوريتننه بننين العلننوم فهننو آلتهننا وأداتهننا مننن  طبيعتننه المتطننورة

 ناحية أخرى.

ولقد كان بناء أدوات تسمح لنا بفهم واختبار الخصائص المنطقية ”

، من  Natural languageالمتعددة للجمل المصاغة فى لغات طبيعية 

و حيث رأى العديد من -فى ثوبه الجديد  -أبرز أهداف المنطق 

ذا هيكن معظمهم، إبان القرن العشرين، أن الوسيلة لبلوغ المناطقة، إن لم 

 الهدف تتأتَّى بإنجاز مهمتين   
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 Formal  هى بناء لغات وأنسا  صورية األولى  

language system  والتى من خاللها نستطيع تمثيل كل حديث باللغة ،

 ما هو مهم منه. الطبيعية، أو على األقل تمثيل

اءات الختبار صحة هذه اللغات هى تطوير إجر  الثانية   

 (105)“الصورية.

ويأتى هذا الفصل ليقدم عرضًا وتحلياًل لمجمل األسس التى قام  

عليها منطق المحمول. وفى سبيلنا لتحقيق ذلك، فإن سياقنا سوف ينقسم 

 إلى محورين رئيسيين 

أما المحور األول، فيتناول النظرية من حيث هى "لغنة"، مما  

ت هذه اللغة، وضرورتها، وكذا للقواعد التى تتألم يقتضى شرح مفردا

دًا للقضايا التى تستطيع ترميزها، أى وضعها فى صي غة على غرارها، ُمعدِ 

لى إرمزية، بدءًا من القضايا المفردة، ومرورًا بالقضايا العامة، وصواًل 

 مثلةالقضايا الالقياسية والقضايا متعددة األسوار. مقرونة بالعديد من األ

 شارحة لكيفية الترميز.ال

                                                 
105 - Bercmann,M.& Moor,J.& Nelson,J.,(ed.): The Logic Book, 

McGraw-Hill, New York, second ed., 1990, p233. 
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التى من   Techniquesأما المحور الثانى، فيستعرض اآلليات 

خاللها نستطيع اختبار صحة لغة منطق المحمول، ومن ثم الحكم على 

أى قضية أو حجة أنها صحيحة أو خاطئة، بدءًا من آلية البرهان 

 ، وصوالً Diagrams، مرورًا بآلية الدياجرامات Formal Proofالصورى 

 . Interpretationإلى آلية التفسير 

 

 لغة منطق المحمول  2:3
 

ال يكاد يخلو كتاب فى المنطق عامة ، والمنطق الرمزى خاصة ، من 

الحديث عن اللغة المنطقية ، سواء فى ثو ها التقليدى ، أو فى تطورها 

 الرمزى ، وكأنه أصبح تقليدًا ُمتَّبعًا فى الكتابات المنطقية، وما نما هذا

ن إال من شعور المناطقة وغير المناطقة بضرورة هذه اللغة،  التقليد وترسَّ

واحتاللها مكان الصدارة قبل النسق االستنباطي ، فى البناء المنطقى، إذا 

إحداهما أنه ”ما نظرنا إلى المنطق الرمزى على أنه يحوز خاصتين   

 (106)“وثانيهما أنه نسق استنباطى -كلغة منطقية  –يستخدم الرموز 

                                                 

 .21ص، مرجع سابق ،محمود فهمى زيدان  -106
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وتبرز لغة منطق المحمول كواحدة من أهم لغات المنطق الرمزى 

، حيث تأتى بعد لغة منطق الفئات ، ولغة منطق العالقات ، ولغة منطق 

صة القضايا ، مثبتة تفوقها على سابقيها برغم استفادتها من مفرداتهم، خا

 منطق القضايا، وقبل الحديث عن مفردات هذه اللغة بالتحديد ، وكيفية

ثل متعاملها مع القضايا المختلفة، تجدر اإلشارة أواًل إلى "ضرورة" وجود 

 هذه اللغات المنطقية. 

 

 ضرورة اللغة المنطقية  1:2:3 

 

فيغلب ”إن أحدًا ال يستطيع أن ينكر ما بين المنطق واللغة من عالقة ، 

على الظن أن نشأة المنطق نفسه مرتبطة بالنحو. فقد بدأت البذور األولى 

للمنطق عند اليونان فى أبحاث السفسطائية الخاصة باللغة والخطابة 

والنحو بوجه أخص . ولقد كان للغة أخطر األثر فى تطور الفكر ، ألنها 

تحيله من فكر عيانى إلى فكر مجرد ، وهو المرتبة العليا للتفكير 

 (107)“اإلنساني و وليست إذن مجرد مرآة تعكس الفكر فحسب. 

                                                 
 .31عبد الرحمن بدوى، مرجع سابق، ص -2
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ذا كانت الل”  ذا كان المنطق يبحث فى وا  غة تعبير عن الفكر ، وا 

الفكر ، فهو مضطر أيضًا إلى البحث فى التعبير عنه ، أى فى اللغة. 

بل إن أهمية دراسة اللغة بالنسبة إلى المنطق لتظهر فى أسمه نفسه ، 

فهو مأخوذ من النطق أو الكالم . ومن هنا كان على المنطق أن يعنى 

بير عن الفكر ، وأن هذا التعبير يجب أن يكون باللغة من ناحية أنها تع

دقيقًا محكمًا حتى ال يؤدى ذلك إلى لبس وخطأ فى التفكير ، مصدره عدم 

الدقة أو الخلط فى التعبير . فعليه إذن أن يحلل معانى األلفاظ اللغوية 

والتراكيب و وأن ينتهى من هذا التحليل إلى وضع القواعد الواجبة اإلتباع 

 (108)“، حتى يكون الفكر صحيحًا فى شكله وفى موضوعه. فى التعبير

ولعل وجود بعض النقائص فى اللغة الطبيعية، كان حافزًا للمناطقة  

فالغاية ”على استبعاد صالحيتها ألن تكون لغة منطقية بالمعنى الحقيقى ، 

من اللغة العادية الطبيعية أن ُتشبع الحاجات العملية ، ولهذا ال يعنيها 

ن تدقق أكثر مما يقتضيه هذا الغرض ، كما أنها تمتاز بالناحية كثيرًا أ

المنطقية العاطفية واالنفعالية مما جعل عنايتها بالدقة أقل. كما أن اللغة 

كائن حي متطور ، ومن شأن هذا التطور أن يجعل األلفاظ مشتركة 
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المعانى ، مما يؤدى إلى عدم الدقة كذلك. ولذا نراها تخلط بين الفرو  

تى تقوم عليها كل برهنة دقيقة. وتكون أحيانًا بسيطة بينما األفكار التى ال

ولذا أصبحت الحاجة ماسة لوجود لغة  (109)“تعبر عنها مركبة.

اصطناعية عوضًا عن هذه اللغة الطبيعة و يتسنى من خاللها تحقيق 

 األهداف المرومة للمنطق.

ذا نظرنا إلى الفرو  بين المنطقين التقليدى والر   مزى، لوجدنا أن وا 

فلقد ”استعمال لغة منطقية قوامها الرموز لهو من أبرز هذه الفرو  ، 

أقل دقة  -وهى ألفاظ اللغة  -كانت وسيلة التعبير فى المنطق التقليدى 

وأدعى إلى الوقوع فى الخطأ ، منها فى المنطق الحديث الذى يستخدم 

المنطق الرمزى إلى  وسعيًا من” (110) “بداًل من األلفاظ الرموز المختلفة.

تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة ، وجد أنه ال سبيل إلى هذه الغاية إال 

باستخدام لغة مكونة من عالمات مرئية ال يتغير شكلها. ومثل هذه اللغة 

وأضحى من مميزاته استخدامه ” (111)“ال يستغنى عنها علم من العلوم

                                                 
 .280ص  ، نفس المرجع -109
 .21ص  ،أسس المنطق الرمزى ، عزمى إسالم -110
رية القياس األرسطية  من وجهة نظر المنطق الصورى نظ، يان لوكاشيفتش -111

 .29ص ،1961، إسكندرية، صبره ، منشأة المعارف دعبد الحميالحديث ، ترجمة 
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مباشرة إلى  التى تشير Ideogramsرموز عقلية أو ايديوجرامات 

 Phonogramsالتصورات بداًل من العالمات الصوتية أو الفونوجرامات 

ن كانت تشير إلى التصورات أيضًا  التى تشير مباشرة إلى األصوات وا 

ولعل هذا ما حفَّز رجال المنطق الرمزى  (112)ولكن بطريق غير مباشر. 

حرة ، بقدر عدم االكتراث كثيرًا بالحجج التى تصاغ فى قوالب لغوية ”إلى 

 (113) “ما يهتم بالتفكير فى لغات صورية.

وال يقتصر األمر فى المنطق الرمزى على مجرد استعمال رموز ” 

ال لكان  من أحرف الهجاء أو غيرها ، لتحل محل الحدود أو القضايا ، وا 

مجهوده كلعبة صبيانية ال طائل من وراءها يستحق من القائمين به كل 

نما تك (114)“هذا الجهد. من ضرورة وجود مثل هذه اللغة الرمزية فى أنها وا 

تضيم إلى المنطق الرمزى مجموعة من الفوائد ، يمكن عرضها فى 

 النقاط التالية 

                                                 
 27.ص ،مرجع سابق، اوكونر، بيسون  -112

 113-Gamut, L.t.f.,(ed.) : Logic, Language, And Meaning, 

Vol.1,1991, p25. 
 .178ص، 1جن، المنطق الوضعى، زكى نجيب محمود -114
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من أولى فوائد الترقيمات أو العالمات الرمزية أنها تعمد إلى ” (1)

لى إبرازها بوضوح.  فصل الصورة المنطقية من المادة التى تحملها ، وا 

الرمزى ومميزاته التى يتميز بها اآلن على حالته فى  ومن فوائد المنطق

الماضى ، عندما ما كان ال يزال تقليديًا متخلفًا هو أنه يضم جداول رمزية 

أكثر كمااًل. ومن شأن هذه الجداول الرمزية أن تعيننا على عرض الصور 

المنطقية الخاصة بالبراهين التى لم يستطع المنطق األرسطى أن يحتوى 

 (115) “و يضمها بين دفتيه.عليها أ

تأتى اللغة المنطقية الرمزية معبرة عن جوهر المنطق الرمزى ،  (2)

وهو تحويل القضية المنطقية إلى قضية شبيهة بمعادالت الجبر ، و ذلك ”

ويبدو جليًا أنها  (116) “تصبح كل عملية فكرية أشبه بالمسألة الرياضية.

 شرطًا أساسيًا لتحقيق ذلك .

، حيث  Analysisطقية أيضًا بعملية التحليل ترتبط اللغة المن (3)

يصل بنا التحليل إلى عناصر بسيطة قد ال نكون على علم بها من قبل ، 

فإذا كانت اللغة ”فالبد من لغة دقيقة للتعبير عن هذه العناصر البسيطة . 
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الجارية دقيقة فى مجال المركبات ، فهى أغلظ من أن تكون كذلك فى 

المتنوعة . فضاًل عن أنها أد  لغة يمكن أن تعبر مجال البسائط الكثيرة 

 (117) “عن البنية التى هى هدف رئيسى من أهداف التحليل.

إن أهمية اللغة الرمزية فى المنطق أشبه بأهميتها فى ” (4)

الرياضيات ، ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالى   لنفرض أن أمامك 

ه ضعم سن مسألة مثل   "لو كان زيد أصغر بست سنوات ، لكان سن

عمر ، عندما كان هذا األخير أصغر بست سنوات ، ولو كان زيد أكبر 

بتسع سنوات لكان سنة ثالث أضعاف سن عمر ، عندما كان هذا األخير 

أصغر بأر ع سنوات" فإذا حاولت أن تحل هذه المسألة مباشرة بإجراء 

عمليات الجمع والطرح ، والبحث عن كل حاالت "لو" لحل بك بعد فترة 

صيرة نوع من الدوار وكأنك تركب أرجوحة ، ولكن لتأخذ بعد ذلك قلمًا ق

لى سن عمر بالحرف  وورقة ، وترمز إلى سن زيد بالحرف )س( ، وا 

)ص( ، ولتكتب المعادالت الناتجة وتحلها بالطريقة التى تعلمتها فى 
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وعلى  (118) “المدرسة الثانوية ، وعندئذ تدرك قيمة اللغة الرمزية الجديدة .

يوفر اإليجاز الدقيق واالقتصاد فى التعبير ”ك فاستخدام اللغة المنطقية ذل

بالنسبة إلى األحكام المعقدة التى يصعب أو يستحيل فهمها إذا وضعت 

  (119) “فى تعبير باللغة العادية.

إلى أن استخدام الرموز فى المنطق ال من ”نخلص من ذلك كله ،  

رجم إليها كل مادة منطقية اجل إظهار التحذلق وحسب بلغة رمزية نت

نما على العكس من ذلك استجابة لضرورة وجود مثل هذه  نتداولها ، وا 

  (120) “اللغة لدينا من أجل فهم المنطق وتطوره.

وتبقى حقيقة هامة، وهى أنه إذا كانت هذه اللغة لها ضرورتها  

ومبررات لوجودها على المستوى األكاديمي ، فإن ذلك ال يعنى قابليتها 

فإذا كنا كلما تعقدت  ستخدام على المستوى الحياتى اليومى .لال

عملياتنا الحسابية الناتجة بالطبع من تعامالتنا اليومية ، والتى هى أيضًا 

مصاغة فى إطار لغوى ، وكلما ارتقينا بفكرنا من مستوى االحتياجات 
                                                 

ترجمة فؤاد زكريا ، دار الكاتب العر ى  ،نشأة الفلسفة العلمية، نز ريشنباخاه -118
مقدمة ، مهران محمد  نقاًل عن  193،194، ص 1968للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

 .17،16، ص 1978، القاهرة، دار الثقافة، فى المنطق الرمزى 
 .34ص ،مرجع سابق ،اوكونر، بيسون  -119
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سر العملية إلى مستوى أكثر تجريدًا وعلمية ، شعرنا بالحاجة إلى طريقة تي

 لنا التعامل مع هذه المستجدات .

و ينبغى أن ننظر إلى المنطق الرمزى سواء بلغته الرمزية ، أو   

بنسقه االستنباطي من هذا المنظور. فإذا كنا نستخدم الحساب التقليدى 

فى حياتنا اليومية ، على حين نستخدم الرياضيات الحديثة فى حل 

 كثر مالئمًة، نستخدمه تقريباً مشكالتنا العلمية ، فإن هناك منطق آخر أ

ى الذ بالفطرة فى حياتنا اليومية ، بينما يرتقى المنطق الرمزى ليقوم بدوره

 وجد من أجله فى التعامل مع مشكالت أكثر تعقيدًا وتجريدًا .

 

  Notationالمصطلح الرمزى  2:2:3 

 

المصطلح الرمزى هو كتابة علم المنطق بلغة رمزية خالصة ، قوامها ”

ف الهجاء رموزًا للمتغيرات ، ورسوم معينة أخرى رموزًا للثوابت حرو 

المنطقية ، بحيث تكتب فى صورة رمزية غير لغوية لكل القضايا والقوانين 
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وهو بهذا ( 121) “المنطقية ، وكل الخطوات االستداللية فى أى برهان.

 ولهذا يعد أحد األدوات الفاعلة فى علم المنطق.

جدد بابتكار مصطلحًا رمزيًا يمكنهم من ولقد اهتم المناطقة ال 

فصاغ ليبنتز و ول و يرس ”خالله صياغة نظرياتهم بشكل صورى محكم، 

نظرياتهم فى األصناف والعالقات صياغة رمزية فى كثير من مواضعها ، 

وجاء شرويدر وتوج أعمالهم باصطناع مصطلح رمزى كبير تناول فيه 

م هذه المصطلحات جميعًا رموزًا النظريات السابقة مطورة ، لكن كان قوا

جبرية خالصةو وبقدوم فريجه ومن بعده بيانو واللذان خلت مصطلحاتهما 

  (122)“من رموز األعداد والعمليات الحسابية...

ارتقى المصطلح الرمزى بعد ذلك إلى مستوى أكثر منطقية. ”

حيث استعان فريجه فيه بحروف الهجاء اليونانية و خطوط أفقية ورأسية 

قواس ، وهو مصطلح صعب الطبع ، كما أنه صعب على القارئ فهم وأ

دالالته بسهولة ، وبعكس هذا نجد مصطلحًا رمزيًا آخر للمنطق عند بيانو 

فيما بعد لبساطته  -راسل و هوايتهد  –، جذب صاحبي البرنكبيا 
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فاصطنعاه فى نسقهما المنطقى والرياضى. كما نجد صورًا أخرى مختلفة 

 “وآخرين. J. Lukasiewiczزى عند هلبرت ولوكاشيفتش للمصطلح الرم

(123) 

أما عن المصطلح الرمزى المستخدم فى منطق المحمول فيمكن  

،  إبرازه من خالل الجدول التالى ، موضحًا به الرموز المستخدمه فى لغته

وما تشير إليه ، وأيضًا يصنم الرموز المستفادة من منطق القضايا ، 

 منطق المحمول. والرموز المضافة إلى

 

  مـا تشير إليه الرمـوز م

الرموز 

المستقاة 

من 

منطق 

 القضايا

1  ،    ، 
 األقواس اليمنى واليسرى 

2  ،  ،   ، 

 ،   

الخمسة رموز األولى تشير إلى الدوال الصدقية أو 

، الفصل ،  الثوابت المنطقية ، وهى النفى ، الوصل

اللزوم ، التكافؤ على التوالى . أما الرمز األخير 

 فيشير إلى )إذن( فى النتيجة.

                                                 
 .119ص ، نفس المرجع -2
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3 a , b , c ,…v  رموز ألشياء بعينها )أسماء أعالم ، أوصاف

 محددة(

 

 

 

الرموز 

المضافة 

إلى 

منطق 

 المحمول 

4 A , B,C  إلن…محموالت سواء واحدية أو ثنائية أو ثالثية 

5 w, x, y, z 
 المتغيرات

6

  

,   األسوار ، الرمز األول كلى والثانى المكممات أو

 وجودى.

  

ويكاد ُيجمع المناطقة على استخدام هذه الرموز فى المصطلح الرمزى 

فيستخدمها رسل و هوايتهد فى البرنكبيا ، إال أنهما ”لمنطق المحمول ، 

بداًل من  -يختصرا الرموز المضافة إلى منطق المحمول إلى ثالثة رموز 

للمتغيرات بوجه عام ، سواء أسماء أعالم أو  فيضعا رموز -أر عة 

متغيرات عادية ، ورموز للداالت وترمز للمحموالت ، وأخرى لألسوار 

وكذلك يستخدمها كواين عند عرضه لنظرية ” (124) “الكلية والوجودية.

                                                 
 .222مرجع، صنفس ال -124
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التسوير ، إال أنه يضيم سورًا آخر للكلى والوجودى ، وهو السور الفردى 

Individual Quantifier 1(رمز له بالرمز وي(.“ (125) ” كما يستخدم

بيسون و اوكونر فى كتابهما "مقدمة فى المنطق الرمزى" نفس 

  (126)“الرموز

ولعله قد يظهر ألول وهلة أن عرض هذا الجهاز الرمزى المحكم ” 

من أجل التعبير عن قضية بسيطة مثل )الخيول موجودة( هو ضرب من 

ن األمر ليس كذلك. إذ أن اكتشاف إظهار التعالم الذى ال لزوم له ، ولك

التحليل الصحيح للقضايا الوجودية ، وابتكار األسلوب الرمزى المنطقى 

الذى يؤدى إلى إظهار بنائها ، قد أدى بالفعل إلى نتائج هامة فى المنطق 

بل وفى بعض العلوم ، ومن أبرزها علم الذكاء  (127) “وفى الفلسفة، 

 االصطناعى.

ه الرموز ، فإن شرحها فى النقاط التالية ولكى تتضح دالالت هذ 

 قد يبدو مفيدًا 

                                                 
جامعة  -وير عند كواين ، مجلة كلية اآلداب ناصر هاشم محمد ، نظرية التس -125

 .5، ص 2000الزقازيق ، يوليو 
 .168،186صبيسون ، اوكونر ، مرجع سابق ،  -126
 .177،  176نفس المرجع ، ص -127
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 Singular terms: الحدود المفردة أوال

إلى  (a)ُتستعمل الحروف األولى من اللغة اإلنجليزية* بدءًا من ”

(v)  فى ترميز أسماء العلمProper Names  كسقراط وزيد( ، وأيضًا(

بذاتها ، مثل األرض ، األسماء التى نتفق على كونها تشير إلى أشياء 

والقمر ، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، وسكرتير عام األمم المتحدة 

 Definiteوالتى نطلق عليها األوصاف المحددة  -، وما شابه ذلك 

description - وعادة ما يستعمل الحرف األول من اسم أو وصم .

رة إلى سقراط ، لإلشا (S)الشيء المشار إليه ، مثال ذلك نستعمل الرمز 

لإلشارة إلى القمر ، وفى حال تكرار الحرف األول عند أكثر  (K)والرمز 

  (128) “من مسمى نلجأ إلى الحرف الثانى ، وهكذا.

نوضح به أن هذا   Subscriptأو أن نضع رقمًا أسفل الرمز ”

الرمز يشير إلى اسم أو وصم يختلم عن الرمز التالى المتفق معه فى 

فمثاًل لو أن لدينا فى القضية المراد ترميزها اسمان  (129) “نفس الرسم.

                                                 
 230نجيب الحصادى ، مرجع سابق ، ص -128

129 - Gamut, L.t.f. opcit., p65 
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مثل "سقراط و سامى" ، فإننا نرمز لسقراط بالرمز  "S" يبدأان بالحرف

)1S(  و لسامى بالرمز)2S( . وهكذا 

 

  Predicates: المحموالت ثانيا

المحموالت هى تصورات ترد فى قضايا ذات موضوع واحد. ”

األخرى بعدد من الخصائص الهامة ومن وتتميز المحموالت عن الحدود 

أهمها صلة هذه المحموالت بما يسمى "الداللة" . فمن المحمول الواحد 

تنشأ طائفة من المعانى المتصلة بها . ففضاًل عن "إنساني" و "إنسانية" 

التى ال تختلم إال من الوجهة النحوية ، نجد "إنسان" ، "أحد الناس" ، " 

، "كل إنسان" ، "جميع الناس" ، وجميعها متميزة إنسان ما" ، "أى إنسان" 

حقًا الواحدة عن األخرى ودراسة هذه المعانى المختلفة حيوى للغاية لكل 

  (130) “فلسفة رياضية ، وهذا ما يجعل من منطق المحمول نظرية هامة.

ويختلم نوع المحموالت تبعًا لتعدد الموضوعات أو الحدود التى 

أى  - Monadic Predicateلمحمول أحاديًا فقد يكون ا”يحمل عليها ، 

ويسمى فى هذه الحالة "صفة" ،  -انه محمواًل على حد أو موضوع واحد 

                                                 
 .92،91مرجع سابق ، ص  -راسل برتراند -130
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ومثالها الصفة المعبر عنها بلفظة )حليم( ، و لفظة )جبار( ، وقد يكون 

أى أنه محمواًل على حدين فما  - Multiple predicateالمحمول متعددًا 

لة "عالقة" ، ومن الواضح أن العالقة قد ويسمى فى هذه الحا -أكثر 

تكون ثنائية مثل عالقة "أكبر من" ، وعالقة "إلى الشمال من" ، وقد تكون 

ثالثية مثل "بين" فنقول "تقع اإلسماعيلية بين  -المحمول  -العالقة 

السويس و بور سعيد" وهكذا. وباستعمال الرموز التى تشير إلى أشياء 

 “ر عن قضايا تتحدث عن اتصافها بصفات بعينها.بعينها يتسنى لنا التعبي

(131) 

 Quantifiers*132: المكممات ثالثا

تقوم عملية التكميم أو التسوير على فكرة السور المعروفة منذ ”

المنطق التقليدى ، فالمكممات أو ما يسمى أحيانًا باسم عوامل اإلجراء 

                                                 
 230ى ، مرجع سابق ، ص ادصنجيب الح -131

كما يفضل  نجيب الحصادى،.يفضل البعض استخدام لفظ "مكمم" من بينهم د *
نها وتسمى كل أداة من هذه األدوات اللفظية "سورًا" و أل”آخرون استخدام لفظ "سور" 

، وعلى ذلك 132تحيط بالقضية إحاطة السور بقطعة األرض ، فتحدد كمها وكيفها"
 الستخدامولفظ "مكمم" على نفس الرموز ، دون تفضيل يجوز إطال  لفظ "سور" 

 أن لفظ "سور" هو األكثر استخدامًا ، حتى بين المناطقةو رغم أحدهما على اآلخر.
يرى أن استخدام لفظ مكمم هو األد  من حيث إال أن الباحث ، العرب القدامى

 .Quantifierالتعبير، وأيضًا األد  من حيث الترجمة اإلنجليزية = = لكلمة 
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Operators عن  تلك األلفاظ التى تعبر -فى المنطق التقليدى-هى

التكميم فى القضية ، ونستطيع أن نميز فى األسوار بين نوعين   المكمم 

 Existential ، المكمم الوجودى  Universal quantifierالكلى 

quantifier.(133) ” ويستعمل الرمز)(  لإلشارة إلى المكمم أو السور

 ()، ويستعمل الرمز  -الذى يعبر عنه عادة باللفظ )كل(  -الكلى 

  (134) “الذى يعبر عنه باللفظ )بعض(. -ة إلى المكمم الوجودى لإلشار 

فى التعبير عن حجة  -ويمكننا من خالل استخدام المكممات ” 

أن نقول أن هذه األشياء  -معينة ، سواء عن عدد أو كمية أو شئ 

تستوفى شرطًا ما ، فإنهم يتيحوا لنا أن نقول بأن   كل األشياء تستوفى 

 (135)“ى األقل يوجد شئ واحد يستوفى شرطًا ما،شرطًا ما ، أو   عل

كثير من القوة التعبيرية لمنطق المحمول ال ”وعلى ذلك صح القول بأن 

بقدر ما تكمن فى  -مثل منطق القضايا  -تكمن فى الروابط المنطقية 

  (136) “المكممات.

                                                 
 .200محمد مهران ، مقدمة فى المنطق الرمزى ، ص -133
 .231نجيب الحصادى ، مرجع سابق ، ص -134

135 - Barwise, J.& Etchemendy, J., Op.Cit., p116 
136 - Ibid.,p115 
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ويرجع استخدام العالمات لألسوار فى المنطق الرمزى بصفة ” 

(  -πالذى أدخل فى منطقه ، وقدم الرمزين ) Peirceعامة إلى بيرس 

وعلى  (137)“للتعبير عن السور الكلى ، أو السور الجزئى على الترتيب.

إال أنه كان ”الرغم من أن السبق فى تناول األسوار وترميزها كان لبيرس ، 

مهتمًا فيها بتطوير منطق العالقات فقط ، بينما استخدم فريجه تحليله 

مبادئ نظرية منطق المحمول ، وهى نظرية غريبة على  لألسوار إلقامة

 (138)“بيرس.

عبر استعمال مثل هذه  -وهكذا يتسنى لمنطق المحمول ” 

من النفاذ إلى باطن القضايا، التى يعتد منطق القضايا  -المفردات 

بأوليتها، ليكتشم فيها دالالت وتفاصيل يغض هذا المنطق األخير 

هو السبيل الذى ينتهجه منطق المحمول  الطرف عنها كلية. هذا بالضبط

لإلفصاح عن أحكامنا البديهية الخاصة بسالمة براهين ال يعتد منطق 

  (139) “القضايا بسالمتها.

                                                 
 .285، أسس المنطق الرمزى ، ص إسالم عزمى -137
 .141محمود فهمى زيدان ، مرجع سابق ، ص -138
 .231سابق ، صنجيب الحصادى ، مرجع  -139
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م لنا طبيعة ودور كل رمز فى المصطلح الرمزى   وبعد أن تكشَّ

لمنطق المحمول، نأتى للحديث عن الكيفية التى تتركب على غرارها هذه 

وما تمثله من دالالت فى قضايا منطق المحمول متعددة الرموز أيضًا، 

 األنماط.

والواقع أن أهم وسيلة الكتشاف ماهية نظرية المنطق هى الَمْنَطقة ” 

، وتظهر نظرية المنطق من خالل نوعية الممارسة للعمليات …ذاتها

المنطقية ابتداء من مفهومات واضحة عن الطريقة التى يتبعها المرء فى 

 (140) “يا واالستناد إلى صدقها وتحقيق بنائها اللغوى والتركيبى.بناء القضا

فضاًل عن ”والواقع أن لمنطق المحمول مجموعة من القواعد التركيبية ، 

تلك القواعد التى يستقيها من منطق القضايا ، إال أنه يمتك قواعد تركيبية 

 -خاصة به ، وهى  

قواعد منطق  يعتد منطق المحمول بكل القضايا التى تجيزها -1

 القضايا التركيبية.

تعد القضايا المعبر عنها باستعمال الرموز التى تشير إلى أشياء  -2

بعينها وباستعمال المحموالت قضايا أولية ، شريطة أن يرد رمز 

                                                 
 .44أليس أمبروز ، موريس الزيروفيتش ، أوليات المنطق الرمزى ، ص -140
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واحد بعد كل محمول أحادى ، ورمزان بعد كل محمول ثنائى ، 

 …وهكذا 

اء كان السور كليًا أم سو  -تعد القضايا المكممة أو ذات األسوار  -3

قضايا مركبة ، كما تعد تلك األسوار روابط أساسية و وفى حال  -جزئيًا 

استعمال المتغيرات مع المحموالت ، يسرى الشرط الخاص بأعدادها بنفس 

 (141)“الطريقة السالم ذكرها فى الفقرة السابقة.

ذا كان استيعاب تلك القواعد ومن قبلها مفردات لغة منطق ” وا 

، فإن الباحث (142)“مول، رهن بتطبيقها على أكبر قدر من األمثلةالمح

 Singularسيسير على هذا النهج، مقسمًا األمثلة إلى   قضايا مفردة 

Propositions  وقضايا عامة ،General Propositions  وقضايا ،

، والقضايا Multiple Quantification Propositionمتعددة األسوار 

، وكيفية ترميزها فى منطق Nonstandard Propositionsالالقياسية 

 المحمول.

 

                                                 
 .232نجيب الحصادى ، مرجع سابق ، ص  -141
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة -142
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 ترميز القضايا فى منطق المحمول 3:3
 

 ترميز القضايا المفردة :31:3

 

 -فى اللغة العر ية أو اإلنجليزية  -يمكن النظر إلى العديد من الجمل ”

على أنها تتكون من جزئين   األول تعبير يستخدم لإلشارة إلى "فرد" ، 

تخدم إلسناد خاصية ما إلى هذا الفرد. دعنا نسمى التعبيرات من وآخر يس

النوع األول "حدود مفردة" ، والنوع اآلخر "محموالت" والقضايا المركبة من 

*حدود مفردة ومحموالت تعرف باسم "القضايا المفردة
 “أو الشخصية" 143

. ولكى نعرف  Atomic Prop “(145).."قضايا ذرية"  ”، أو إن شئت (144)

                                                 

من النقاط التى يختلم فيها المنطق الرمزى عن المنطق التقليدى ، هى نظرته  *
القضية المفردة أو الشخصية هى . ف Categorical Propositionللقضية الحملية 

ذات األشكال  -القضية الحملية بالمعنى الدقيق ، أما القضية الكلية أو العامة 
تحوى موضوع حملى بالمعنى الدقيق ،  فإنها ليست حملية إذ ال -األرسطية األر عة

نما تنطوى على عالقة معنية بين محمولين. ولقد اعترف رسل أنه تعلم التمييز ب ين وا 
ن كان عرف من بعد أن فريجه عرف التمييز ال قضية المفردة والعامة من بيانو ، وا 

 .180زيدان ، مرجع سابق ، صفهمى قبل بيانو. أنظر   محمود 

144 - Pospesel, H., Op.Cit., p5 
145 - Gamut, L.t.f., Op.Cit., p65 
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ية المفردة أكثر ، يجب أن نعرف طبيعة وأشكال الحد المفرد القض

 والمحمول.

وللحد المفرد خاصية أساسية هى أنه عادة ما يستخدم لإلشارة ” 

إلى فرد ، ولكن سيستخدم على نحو شامل ليس إلحصاء األشخاص فقط 

اد ، بل الحيوانات ، واألنهار ، والمدن ، والنباتات ، والصخور ، واألعد

 . كأفراد . والحدود المفردة لها أشكال متعددة فهى   وهكذا.

 اسم علم ، مثل   أحمد ، على ، جون  -

 أو ضمير ، مثل   هو ، هى ، هؤالء -

أو وصم محدد مثل   مخترع المصباح الكهر ى ،  -

 رئيس مصر الحالى ، أخت محمد الوحيدة .

 -كما سبقت اإلشارة  -وفى منطق المحمول نرمز إلى الحدود المفردة  

 (v)إلى  (a)من األبجدية اإلنجليزية من  Lower-Caseبحروف صغيرة 

 (146) “. أما المحموالت فيمكن تصنيفها تبعًا لمقاطع متعددة من الحديث 

 مثل  

                                                 
146 - Pospesel, H., op.cit.,p6 
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 أجزاء الحديث المحمول

 فعل  ينام 

 فعل + ظرف  ينام بعمق 

 فعل + اسم يتحدث العر ية 

 رابطة + صفة  يكون جشع 

 رابطة + شبه جملة  رة يكون من القاه

   

وتلك هى األشكال التى يمكن أن يظهر بها المحمول فى القضية. ومن 

 أمثلة القضايا المفردة ما يلى  

 . شجاع أحمد  (1

 .كان أمريكياً  أول رجل مشى على القمر  (2

 . ترقص على أنغام الموسيقى هى  (3

 . جميلة أخت محمد الوحيدة  (4

ذا ما أردنا ترميز هذه القضايا  وفق مفردات لغة منطق المحمول ، ووفق وا 

 قواعده التركيبية ، فإن ترميزها سيكون على التوالى كاآلتى 
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1) Sa *
147

" إلى اسم a" إلى المحمول "شجاع" ، وترمز "S)ترمز " 

 العلم "أحمد"(

2) Ar " ترمز(A" إلى المحمول "كان أمريكيًا" ، وترمز "r إلى "

 الوصم المحدد "أول رجل مشى على القمر"(

3) Th " ترمز(T ، "إلى المحمول "ترقص على أنغام الموسيقى "

 " إلى الضمير "هى"(.hوترمز "

4) Go " ترمز(G" إلى المحمول "جميلة" ، وترمز "o إلى الوصم "

 المحدد "أخت محمد الوحيدة"(

محمول( هى القضايا  -ظلت القضايا ذات الصيغة )موضوع ”

هاية القرن التاسع عشر . المفردة فقط التى تؤخذ بعين االعتبار ، حتى ن

بالرغم من وجود أنواع أخرى من القضايا المفردة ليست مكونة من الصيغة 

                                                 

ضية المشار قفال ، Parenthesesوسين بين ق المفردبعض المناطقة الحد  يضع* 
 - Copiإال أن هذا التقليد وفقًا لكو ى  ، S(a)ترمز عندهم كاآلتى    -Sa -إليها 

ن بين قوسي متغيرلباقترنة مأصبح غير متبعًا . كما أن وضع األسوار كلية أو جزئية 
 قد اختفى فى الكتابات المنطقية الحديثة .أنظر فى ذلك  ، (x)مثل 

- Copi,1.M., Symbolic Logic, The Macmillan Company, London, 

3ed.,1967. P72 
- Tymoczko, T., & Henle, J., Op.Cit., p214.  
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محمول( ، تلك القضايا التى تقرر وجود شيئين تر طهما  -)موضوع 

 عالقة ما،مثل   

 أحمد أطول من محمد . -

 طار  يضرب الكرة . -

 …على يعجب بفاتن  وهكذا -

من خاللها تمييز الموضوع وبالطبع توجد طر  لغوية يمكننا 

والمحمول فى تلك القضايا ، فمثاًل الموضوع فى القضية األولى هو 

 )أحمد( و محمولها هو )أطول من على( .

كثر أأما إذا كنا مهتمين بدراسة التفكير ، فإن تناواًل آخر سيبدو  

 قبواًل . فإذا أخذنا قياسًا كتالى  

 أحمد أطول من محمد . -

   .محمد أطول من طار  -

 .  أحمد أطول من طار 

فإن هذا القياس صحيح على حالته اللغوية هذه ، أما إذا حولناه 

ن فسيكو  -الُمرمَّزة بالطريقة سالفة الشرح  -إلى صيغة القضايا المفردة 

 كاآلتى  
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Ma " ترمز(M" هنا إلى "أطول من محمد" ، وترمز "a إلى "

 "أحمد". وهكذا فى بقية القياس(

Tm 

Ta   

و بالطبع قياسًا خاطئًا، وذلك ألن الصد  فيه متوقفًا على وه 

 معالجة العالقة )أطول من( التى تر ط بين الحدود . ولذلك السبب ، فإن

لغة منطق المحمول قد اصطنعت رموزًا لتحل محل العالقات التى تنشأ 

لى بين شيئين أو أكثر . ووفقًا لذلك ، فإن القياس السابق يمكن ترميزه ع

 التالى   النحو

Tam" ترمز(T( ، "إلى "أطول من "a( ، إلى أحمد )m إلى )

 ( إلى طار (tمحمد ، )

Tmt 

Tat  “ (148) 

                                                 
148 - See: Gamut, L.t.f.,op.cit.,p66-67 

 - Gamut, L.t.f.,op.cit.,pp68  هذه األمثلة مستوحاة من حيث صورتها من *

  .نهاإال ان الباحث قد عدل من مضمو ، 70
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التى توضح الصور التى تظهر عليها  *وهذه طائفة من األمثلة

 القضايا المفردة العالئقية، وأيضًا كيفية ترميزها  

 طار  يعجب بنفسه.  (1

Ytt 

" إلى "طار " ، وفى حالة tوترمز " " إلى العالقة "يعجب" ،Y)ترمز "

وجود ضمير منعكس مثل "بنفسه" يكرر نفس الرمز الذى يشير إلى الحد 

 المفرد فى القضية.(

 محمد رجل قوى .  (2

 Rm  Km 

" إلى المحمول "قوى" ، حيث K" إلى المحمول "رجل" ، وترمز "R)ترمز "

 " إلى "محمد"(mأنهما ليسا محمول واحد ، ترمز "

 د صديقان حميمان على ومحم (3

Sam  

" إلى "صديقان حميمان" فاللفظان معًا يستعمال هنا كمحمول S)ترمز "

واحد فال يجوز القول مثاًل على ومحمد حميمان مثلما كان جائزًا فى 
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،  Rmالقضية السابقة "محمد رجل قوى" ، فيجوز أن نقول "محمد رجل" 

 .(Km"محمد قوى 

 من أحمد  أحمد أطول من محمد أو محمد أطول  (4

 Tam  Tma 

 )الحظ أن تبديل الحدود المفردة يؤدى إلى تغيير معنى القضية( 

 أحمد ومحمد يحب كل منهما اآلخر   (5

Ham  Hma  

 )الحظ أن العالقة هنا تبادلية(

وتبرز الحاجة فى القضايا المفردة العالئقية إلى التعبير عن الهوية 

ثابت منطقى جديد وهو  "=" أو التساوى بين شيئين "ولهذا السبب نقدم 

والذى دائمًا ما يفسر على أنه عالقة تساوى أو هوية . ومعنى الهوية هنا 

ليس هو الهوية بين شيئين ، إنما يعنى أن الشيئين يشبه كل منهما اآلخر 

 A,Bفإننا نعنى أن  A=Bبشدة ، مثل التوائم المتجانسة ، فعندما نقول 

 على ذلك متعددة منها   (149)يشيران إلى نفس الشيء . واألمثلة

 طار  يحب سعاد ، لكن سعاد تحب شخصًا ما آخر  
                                                 

149 - Ibid., p70. 
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 وترمَّز على النحو التالى  

Lst  x Lsxx t 

بحيث أن سعاد  x)وتقرأ   طار  يحب سعاد ويوجد فرد واحد عل األقل 

 ال يساوى طار .( x  ،xتحب 

 طار  ال يحب سعاد ولكن يحب فتاة أخرى  

   وترمَّز كالتالى

~ Lts   x (Ltx  xs) 

، بحيث أن  x)وتقرأ   ال يحب طار  سعاد ويوجد فرد واحد على األقل 

 سعاد.( x  ،x طار  يحب 

 طار  ال يحب أحد سوى سعاد

 ترمز كالتالى  

x(Ltxx=s) 

= سعاد  xلزم عن ذلك أن  x، إذا كان طار  يحب  x)وتقرأ   لكل 

 والعكس.(
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 لعامةترميز القضايا ا 2:3:3

 

إذا كنا نعرف القضية المفردة بأنها القضية التى تحتوى على حد ” 

مفرد واحد أو أكثر فسوف نطلق على القضية التى ال تحتوى على أى حد 

فالقضية العامة تتعلق بأفراد  General Propositionمفرد "قضية عامة" 

   فمثالً  (150) “من نوع أو نمط معين دون أن تشير إلى فردًا معينًا.

القضية العامة "بعض المبدعين مصريون" ، تشير إلى فئة المبدعين وفئة 

المصريين دون أن تشير إلى فرد معين فى كلتا الفئتين أو تحدده ، وذلك 

على عكس القضية المفردة التى تحدد أن فردًا معينًا يحوز صفة معينة أو 

 على عالقة معينة مع فرد أو مجموعة أفراد آخرين.

 .م( المنطق القياسى 384-322) Aristotleأنشأ أرسطو منذ أن ” 

Syllogistic Logic  عام تقريبًا ، والمناطقة مهتمون بالقضايا  2400منذ

العامة على وجه الخصوص * والتى تظهر على الصور األر عة   الكلية 

                                                 
150 - Pospesep,H.,op.cit.,p7 

ون د* ر ما نما هذا االهتمام من جراء اهتمام المنطق بصياغة قواعد وقوانين عامة ، 
لجة النظر إلى أمور فردية بعينها ، واتضح ذلك فى عدم اكتراث المنطق التقليدى بمعا

  ت اإلشارة.القضايا المفردة كما سبق
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الموجبة ، الكلية السالبة ، الجزئية الموجبة ، الجزئية السالبة . وفى منطق 

ل ينظر إلى أى واحدة من هذه القضايا األر عة على أنها تحتوى المحمو 

 (151) “على محمولين.

تختلم  -موجبة أو سالبة -كما نالحظ أن صياغة القضية الكلية”

فى أن القضية الكلية تحتوى على  -موجبة أو سالبة-عن صياغة الجزئية 

( الذى ينطوى عى ، وثابت التضمن أو اللزوم ) ()السور الكلى 

( ، وثابت شرط ، بينما تحتوى القضية الجزئية على السور الوجودى )

وسيبدو ذلك  (152) “( والذى ال ينطوى على صيغة الشرط.الوصل )

 جليًا عند التعرض لترميز مثل تلك القضايا* 

 

 

 

                                                 
151 - ibid.,p8 

 225محمود زيدان ، مرجع سابق ، ص -152
ايا يلتزم الباحث بما جاء فى الكتب المنطقية الحديثة من تناول وصيغ لهذه القض **

 . انظر فى ذلك مثاًل  ، كما دعمها بالشرح والتحليل، أما األمثلة فهى من عنده
- Tymoczko,t.&Henle,J., Op.Cit., p214:219. 

- Gamut,L.t.f.,op.cit.,pp70:74. 

- pospesel,H.,op.cit.,pp7:14. 
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 : أواًل:القضية الكلية الموجبة

وهى القضية التى تثبت أن فئة بأسرها تحوز صفة معينة فيشمل 

"كل" أفراد الفئة بال استثناء ، مثل "كل الشباب ملتزمون" ،  حكمها

 ويكافئها منطقيًا كاًل من القضايا اآلتية 

 أى شاب ملتزم. .1

 الشباب هم كل الملتزمون. .2

 الشباب دائمًا ملتزم. .3

 الشباب ملتزمون. .4

 فقط الشباب يكونوا ملتزمون . .5

 ال واحد إال الشباب يكون ملتزم .6

 ة  وكلها تأخذ الضيغة الرمزي

x (Sx  Mx) 

ملتزم( ونالحظ أن  (x)شاب ، إذن  (x)، إذا كان  (x))وتقرأ   لكل 

ذا أردنا ترميز أى قضية كلية  القضية تكتب وتقرأ من اليسار لليمين. وا 

فإنها سوف تأخذ نفس  -والتى تأخذ أى من الصور السابقة  -موجبة 
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رد تغيير الرموز الصيغة الرمزية السابقة ، وأن التغيير سوف يكون فى مج

 الدالة على المحموالت ، وقل مثل ذلك على القضايا الثالثة التالية.

 

 :ثانيًا:القضية الكلية السالبة

وهى عكس الكلية الموجبة ، أى أنها تنفى أن فئة بأسرها تحوز 

صفة معينة ، وأيضًا يشمل حكمها هذا "كل" أفراد الفئة بال استثناء ، 

ايا ين إرهابي" ، ويكافئها منطقيًا كاًل من القضمثل  "ال واحد من المسلم

 اآلتية 

 المسلمون ليسوا إرهابيين. .1

 ال واحد يكون كل من مسلم و إرهابى. .2

 اإلرهابيون غير موجودين. المصريون  .3

 ال يوجد إرهابيون مسلمون. .4

 وكلها تأخذ الصيغة الرمزية 

x (Mx  ~ Ex)  

 ليس إرهابى( (x)مسلم ، إذن  (x)، إذا كان  (x))وتقرأ   لكل 
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ويجب أن ننتبه إلى وضع ثابت النفى فى القضية ، فإن أى تبديل 

فى موضعه سوف يعطى معنًا مغايرًا لمعنى القضية الكلية السالبة ، 

وعلى ذلك فإن الصيغ الرمزية التالية ال تعد صيغًا معبرة عن القضية 

 الكلية السالبة وهى 

1) x (Mx  Ex) ~  

 ول بأن كل مسلم إرهابى()وتقرأ  من الخطأ الق

2) x~ (Mx  Ex) 

 )وتقرأ   كل ما ليس مسلمًا ، ليس إرهابيًا( 

3) x (~Mx  Ex)  

 )وتقرأ   كل ما ليس مسلمًا ، يكون إرهابى(

 

 :ثالثًا: القضية الجزئية الموجبة

وهى القضية التى تثبت أنه يوجد فرد واحد على األقل ، بحيث أن 

وصفة كذا ، فإذا قلنا مثاًل   "بعض  هذا الفرد يحوز على صفة كذا ،
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، فإن ذلك يعنى وجود فرد واحد على األقل يتصم  153الجنود مهملون"*

بأنه جندى )و( أنه مهمل . ويمكن أن تظهر القضية الجزئية الموجبة 

 بمترادفات لغوية متعددة ، مكافئة لها منطقيًا وهى  

 يوجد على األقل جندى واحد مهمل. (1

 ونوا مهملون.الجنود أحيانًا يك (2

 يوجد الجنود الذين يكونوا مهملون. (3

 العديد من الجنود يكونوا مهملون. (4

 الجنود الذين هم مهملون موجودون  (5

 وكلها تأخذ الصيغة الرمزية  

x (Gx  Mx) 

 يكون جندى ، ويكون مهمل( (x))وتقرأ   يوجد على األقل فرد واحد 

 

                                                 
د ألفاظ مثل   معظم ، غالبية ، قلة من ، قلة قليلة من ، نفر من ، هى و إن وج *

ت داخلة أيضًا فى نطا  األلفاظ المعبرة عن قضايا وجودية ، أما عملية إظهار تفاو 
ذا  درجات "التبعيض" ، فهى خارجة عن نطا  منطق المحمول فى وضعه الراهن. "وا 

ن كم يجب أن يكون عدد "الجنود المهملون" لكى تكون القضية صادقة ، فإ تسائلنا عن
 .ألن تكون القضية "بعض الجنود مهملون" صادقة" كافيوجود جندى واحد مهمل 

  Pospesel,H.,op.cit.,p9  أنظر 
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 :رابعًا: القضية الجزئية السالبة

ئية الموجبة ، حيث تثبت أنه يوجد فرد واحد على وهى عكس الجز 

   األقل بحيث أن هذا الفرد يتصم بكذا ، وال يتصم بكذا . فإذا قلنا مثالً 

 ،"بعض الرجال ليسوا أقوياء" ، فإن ذلك يعنى وجود فرد واحد على األقل 

يتصم بأنه رجل ، وال يتصم بأنه قوى. وأيضًا للقضية الجزئية السالبة 

 لغوية تكافئها منطقيًا مثل  مترادفات 

 على األقل يوجد رجل واحد وليس قويًا.  (1

 يوجد الرجال الذين ليسوا أقويناء.  (2

 ليس كل الرجال أقويناء .  (3

 وكلها تأخذ الصيغة الرمزية  

x (Rx ~ Kx) 

أيضًا يجب أن ننتبه إلى وضع ثابت النفى فى القضية ، فإن أي 

سوف يعطى معنًا مغايرًا لمعنى  -كما سبقت اإلشارة –تبديل فى موضعه 

  القضية الجزئية السالبة ، فإذا كان لدينا قضايا مثل  

 ( يوجد شخص ما ليس كاًل من رجل وقوى.1

 ( من الخطأ القول أنه يوجد الرجل الذى يكون قوى.2
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 فإن صيغتهما الرمزية ستكون على التوالى  

x ~ (Rx  Kx) 

~ x (Rx  Kx) 

اآلن قيمة هذه التعبيرات الرمزية ، من خالل القوة  ولعله أصبح جلياً  

 التعبيرية التى زودت بها المنطق الرمزى ، وأيضًا قدرتها التحليلية ،

ظهار بنية القضايا ، وما بين عناصر القضية الواحدة من عالقات ،  وا 

والتى ما كان للمنطق التقليدى أن يصل إلى كل هذا بجهازه الرمزى 

لك لم تذكر هذه التعبيرات لمجرد معارضة الصياغة وعلى ذ”المتواضع. 

ة والتى تنشأ بين القضي ~األرسطية ، بل إن عالقة مثل "عالقة التناقض" 

 دى ،الكلية السالبة والجزئية الموجبة ، ما كانت لتظهر فى التعبير التقلي

 بقدر ما تتضح بمجرد النظر إلى هذين التعبيرين 

~ x (Rx  Kx)  

 لخطأ القول أنه يوجد الرجل الذى يكون قوى ، أى "ال)وتقرأ  من ا

 رجل قوى"(

Kx) x  (Rx    .)(154) “)بعض الرجال أقوياء 

                                                 
 .212،211صمحمد مهران ، مقدمة فى المنطق الرمزى ،  -154
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ذا كانت لغة المنطق التقليدى قاصرة عن أن تحاكى اللغة الرمزية   وا 

 -الحديثة فى تمثيلها للقضايا ، فإنه على العكس ، يثبت المنطق الرمزى 

 قدرته على تمثيل قلب المنطق -نطق المحمول بلغاته المتعددة ومنها الم

ول إلى الضرب األ -مثالً -التقليدى ، وهو "نظرية القياس" . "فإذا نظرنا 

Barbara   من الشكل األول فى القياس األرسطى ، والذى على الصورة 

 Bهى  Aكل 

 Aهى  Cكل 

  كلC  هىB 

 رة التالية وأردنا تمثيله بلغة منطق المحمول ، فإنه سيبدو على الصو 

x (Ax  Bx) , x (Cx  Ax)  x (Cx  Bx) 

 (155) 

 

 

ولعل تعدد وتنوع المثال من شأنه أن يثبت القوة التعبيرية لهذه  

النظرية ، كما من شأنه أيضًا أن يغير من صورة المثال والتى كثيرًا ما 

                                                 
  .132ماهر عبدالقادر ، مرجع سابق ، ص -2
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ارتبطت بجمل معينة مثل   سقراط فان ، كل العرب أحرار وغيرها..، 

ر ما توحى بأن هذه اللغات قد جعلت خصيصًا للتعبير عن هذه  والتى

القضايا دون غيرها . وهناك نماذج من آيات قرآنية ، وأحاديث شريفة ، 

وأمثال تستطيع لغة منطق المحمول التعبير عنها فى قوالب رمزية. بل 

أنها ”األكثر من ذلك ، أن "بوسبسل" يبالغ فى مقدرة هذه اللغة قائاًل   

من قدرتك على تمثيل الحجج الحملية التى تصادفك فى حياتك  تقوى 

اليومية سواء عند قراءة كتاب أو جريدة أو فى حوار بينك و ين شخص 

  (156) “آخر أو حتى عندما تشاهد التلفاز.

التى تثبت ذلك ، وفى المقابل صيغتها  (157)وهذه طائفة من األمثلة 

 الرمزية   

                                                 
156 - Pospesel,H., Op.Cit., student's preface.  

 234،235نجيب الحصادى ، مرجع سابق، ص -157
 235فى كتابه "أسس المنطق الرمزى المعاصر" ص نجيب الحصادى. * لقد أعطى د

  لهذا المثال الصيغة الرمزية
     [~(x) (Ex  ~ Ixg)  Rmg ] 

 وهى صيغة خاطئة لسببين   
حمد ، م )a/g(، هللا  )E(للقضية خمسة رموز بينما هم أر عة   إله أنه أعطى   األول
(m)  رسول ،(R)  أما الحرف )إال( المشار إليه بالرمز ،(i) فال يرمز ألنه حرف 

 .يفيد االستثناء ، وليس حدًا مثل "هللا" أو "محمد"
 ى   لتالة كارم ز ، فالبد أن تكون الصيغيُ  )إال(  أنه لو افترضنا أن هذا الحرف  الثانى
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 سول هللا"( "ال إله إال هللا ، محمد ر 1)

 صيغتها الرمزية  

                                                      ]~x (Ex  

xa)  Rma[                                                     

 (x)، بحيث أن  (x))وتقرأ   من الخطأ القول بوجود فرد واحد على األقل 

 رسول هللا(*ال يساوى هللا ، ومحمد  (x)إله ، و

 ( "كل حزب بما لديهم فرحون"2)

 صيغتها الرمزية 

                                                                x 

(Hx  ] x(Lxy Fxy)[ 

                                                                                                           

    x (Ex  ~ Ixg)  Rmg 
 (هللا. ليس إال هللا ، ومحمد رسول xإله ، لزم عن ذلك أن  x، إذا كن  x)وتقرأ   لكل 

 وهذا يختلم قطعًا عن الصيغة السابقة والتى تقرأ 
 (رسول هللا مدليس إال هللا ، ومح xإله ، و x، بحيث أن  x)من الخطأ القول بوجود 

ون ضنا أن الحرف )إال( يحذف وتبقى أر عة رموز للقضية ، فإنها سوف تكأما إذا افتر 
  التالية  ى الصيغةلع
   Rmg ) xg~ x (Ex ~         

ل ليس هللا ، ومحمد رسو  xإله ، و x، بحيث أن  x)وتقرأ   من الخطأ القول بوجود 
 . وهى أيضًا خاطئة.هللا(
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لديه  (x)، و (y)حزب،لزم عن ذلك انه لكل (x)،إذا كان(x))وتقرأ   لكل

(y)  فإن ،(x)فرح بن(y) ) 

 158ن"( "كل يوم هو فى شأ3)

 صيغتها الرمزية  

                                                                                     

x (Yx Sgx) 

 م(فى هذا اليو  (S)يوم، فإن هللا فى شأن  (x)، إذا كان (x))وتقرأ   لكل

 ( "كل من عليها فان"4)

 وصيغتها الرمزية           

      x (Axa  Fx) 

، لزم عن ذلك أنه  (a)األرض  (A)على (x)،إذا كان (x))وتقرأ   لكل 

 فان(

ألنها غير موجودة  (a)أو من الممكن حذف الرمز الدال على األرض 

 وصراحة فى القضية ، فتصبح على الصيغة التالية 

                                                 

158  
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x (Ax  Fx)   

 تعنى "عليها" . (A)حيث أن 

 ( "كلكم راع ، وكل راع مسؤول عن رعيته" 5)

 وصيغتها الرمزية 

                                   x (Ex  Rx) ، x (Rx 

]y (Ayx Mxy)[) 

ن ، إذا كا (x)إنسان ، فإنه راع ، ولكل (x)، إذا كان  (x))وتقرأ   لكل 

(x)  ، فإن لكل راع(y)  إذا كان ،(y)  رعية(x)  فإن ،(x)  مسؤول عن

(y) .). 

 ( "كل إناء بالذى فيه ينضح"6)

 وصيغتها الرمزية  

                                                              x (Ex 

 ]y (Fyx Yxy)[) 

 (x)فى  (y)إذا كان  (x)إناء ، فإن لكل  (x)، إذا كان  (x))وتقرأ   لكل 

 (.(y)ينضح بن (x)، فإن 
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 ( " ما كل ما يتمنى المرء يدركه"7)

 صيغتها الرمزية  

                                                             ~x 

(Mx  y(Txy  Dxy)) 

 (y)مرء، فإن لكل  (x)، إذا كان  (x))وتقرأ   من الخطأ القول بأن لكل 

 (. (y)يدرك  (x)، فإن  (y) يتمنى (x)، إذا كان 

 

  ترميز القضايا الالقياسية والقضايا متعددة السوار 3:3:3

  

   أواًل: القضايا الالقياسية

دائمًا ما ننظر إلى القضايا المفردة والقضايا العامة ، على أنها ”

أى أنها فقط هى النموذج الذى تتركب على  -قضايا قياسية أو معيارية 

، إال أن هناك العديد من -لتى يعالجها منطق المحمولغراره القضايا ا

، وأيضًا تعالج فى   Non standardالقضايا ، والتى نسميها ال قياسية 
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وتتعدد الصور التى تظهر عليها هذه القضايا ،  (159) “منطق المحمول.

  …فهى إما ذات محمول واحد ،أو ذات محمولين ، أو ثالثة هكذا

التى توضح ماهية هذه القضايا ، ( 160)وهذه طائفة من األمثلة 

 وكيفية ترميزها.

  قضايا القياسية ذات محمول واحد 

                  كل شئ )يكون( مادة   (1

x(Mx) 

                  شئ ما )يكون( مادة   (2

x(Mx) 

 ~x                   الشئ )يكون( مادة  (3

(Mx) 

 x~ (Mx)                  شئ ما )اليكون( مادة  (4

 

 

                                                 
159 - Posepesel,H.,op.cit.,p46. 
160 - Ibid.,pp46-48. 
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  قضايا ال قياسية ذات محمولين 

العديد من القضايا التى تحتوى على محمولين، ليست بالضرورة أن تكون 

 من الجمل العامة األر عة، فهناك قضايا أخرى مثل 

  . رخيصة الثمن أو مفيدة إما بعض األشياء  (1

 x (Mx  Rx) 

  بعض األشياء ال مفيدة وال رخيصة الثمن.  (2

 x ~ (Mx  Rx) 

   كل شئ هو مفيد ورخيص الثمن.   (3

 x ~ (Mx  Rx) 

 والمدقق فى هذه القضايا والصيغ الرمزية المعبرة عنها ، سيجد أن

 هنا أكثر خطورة من ذي قبل -الكلى والجزئى  -الدور الذى يلعبه السور 

كن ، فبالنظر إلى القضايا العامة األر عة السابقة ، سنالحظ أنه من المم

موجبة -ضها دون حاجة إلى سور نميز من خالله الكلية تمييزها عن بع

 . -موجبة وسالبة-عن الوجودية  -وسالبة

( كاف ،  ~( أو اللزم والنفى )فإن وجود ثابت اللزوم ) 

لتمييز الكلية الموجبة والسالبة على التوالى ، كذلك فوجود ثابت الوصل 
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(( أو الوصل والنفى )~  ، كاف أيضًا لتمييز الجز ) ئية الموجبة

والسالبة على التوالى . أما األمر سيبدو غير ذلك فى حالة هذه القضايا 

ذات المحمول الواحد ، أو ذات المحمولين أو حتى الثالثة أو أكثر . 

( فى القضايا ذات المحمولين ، على الرغم من أن 3فمثاًل القضية رقم )

إال أن  -زئيةالمعبر عن الج-الثابت المستخدم فيها هو ثابت الوصل 

 القضية ذات سور كلى.

تعالج فى  Definitionsوتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن التعريفات ” 

، (161) “منطق المحمول على أنها قضايا شرطية مزدوجة ذات سور كلى

 مثل 

     حسن الخلق   البر (1

         x (Bx Hx) 

    حب الحكمة   الفلسفة (2

   x (Px Hx) 

  ر الصحيحعلم التفكي   المنطق (3

  x (Mx Sx) 

                                                 
161 - Ibid.,p.47. 
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  قضايا ذات ثالث محموالت 

               .وجناحان رجالنلها  الطيور كل (1

 

             

 x ] Tx  (Rx  Gx)[ 

      .شعر جميللهم  األوالد أصدقائى كل (2

x ](Ax Ox) Tx[ 

 أو كسالى كانوا إما الطالب كل (3

 .أغبياء

      

x ] Tx  (Kx  Ax)[ 

 

  : القضايا متعدد السوار:ثانياً 

المشتملة على أكثر  WFFسوف نطلق على الصيغ الصحيحة منطقيًا ” 

من سور واحد ، قضايا متعددة األسوار أو ذات تسوير متعددة، وهى تلك 

القضايا التى تحتوى على صيغتين رمزيتين كل واحدة منهما لها سور 

اللزوم أو الوصل أو واحد ، وير ط بينهما رابطة قضوية ثنائية ، مثل 

 واألمثلة على هذه القضايا كثيرة ، ومنها   (162) “التكافؤ.

  وبعضها قير. بعض الدول غنية، (1

                                                 
162 - Ibid.,p.98. 
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x (Dx  Gx)  x (Dx  Fx) 

 وكل بعض الساسة يخطئون، (2

 الشعب يدفع الثمن.

 

 

x (Sx  Yx)  x (Bx  Dx) 

 إذا إتحد الحكام، (3

 .المسلمون النتصر كل  

 

 

x (HxTx)x(MxNx) 

 

 آليات اختبار صحة الحجج فى منطق المحمول 4:3

 

تواجهنا مرة أخرى فى منطق المحمول المشكلتان نفساهما اللتان التقينا ”

بهما فى منطق القضايا ، وهما مشكلتا إيجاد طريقة لتقرير الصد  

والكذب أو الصحة المنطقية لقضية أو حجة ما ، وكذلك بناء نسق مقنع 

قد أثبت أنه ليس فى  Cheirchات . وبالرغم من أن تشيرش من البديهي
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 (163) “اإلمكان وضع آلية لتقرير الصد  والكذب لهذا الجزء من المنطق،

فلقد أصبحت عملية بناء أدوات نستطيع من ”إال أن ذلك لم يعد صحيحًا 

خاللها تحديد ما إذا كانت قضية أو حجة ما صحيحة أم خاطئة ، لهى 

 (164) “امات الرئيسية ألي فرع من فروع المنطق.واحدة من االهتم

ولقد اتخذ منطق المحمول من الطر  الموجودة مسبقًا فى منطق  

البرهان  -القضايا آليات قادرة على إثبات صحة قضاياه وحججه ، مثل  

 Diagrams، وطريقة الدياجرامات  Formal proof methodالصورى 

method  وطريقة التفسير ،Interpretation method  وكذلك من .

الخطأ االعتقاد بأن آليات اختيار صحة الحجج شئ ، والنسق االستنباطى 

Deductive system  ، فإذا كنا نقول عن علم ما أنه نسق ”شئ آخر

استنباطى إذا حوى عددًا من التعريفات والمبادئ و المصادرات الواضحة 

البرهان على قضايا معينة والصريحة منذ البدء وبال برهان ، ثم انتقل إلى 

بطريقة االستنباط الصورى المحكم من تلك البدايات ، مستعينًا بقواعد 

 فما ذلك إال جزء من هذه اآلليات. (165) “االستدالل،

                                                 
 .456الموسوعة الفلسفية المختصرة ، ص -163

164 -Pospesel,H., op.cit.,p21. 
 .34محمود فهمى زيدان ، مرجع سابق ، ص -165
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 البرهان الصوري  1:4:3
 

 -يحتل البرهان الصورى مكان الصدارة بين آليات اختبار صحة الحجج ”

والبرهان الصورى عبارة عن  .-سواء فى منطق القضايا أو المحمول 

قائمة من القضايا ، توضع مقدمات الحجة فى أعالها ، بينما توضع 

النتيجة فى أسفلها ، وكل قضية فى القائمة إما أن تكون مسلمًا بها ، أو 

أن تكون مستنبطة مما فوقها ، وذلك من خالل تطبيق قواعد االستدالل 

Inference Rules لموجودة فى القائمة مقدمة وتعتبر أى من المسلمات ا

 “للحجة ، كما أن اكتمال البرهان فى النهاية يعد إثبات لصحة الحجة.

(166)  

والناظر إلى هذه الطريقة يجد أنها ترتكز على استعمال مجموعة  

والتى هى مستفادة بالطبع من منطق  -قواعد االستدالل  -من القواعد 

نقسم إلى نوعين   قواعد القضايا ، وهى ثمانية عشر قاعدة استدالل ت

وعددها عشرة قواعد وعشرة قواعد اشتقاقية  Primitive Rulesأولية 

Derived Rules  وعددها ثمانية قواعد ، وأضم إليها ثالثة قواعد أخرى

                                                 
166 -Ibid.,p184 
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. Quantifiers Rulesيختص بها منطق المحمول وهى قواعد األسوار 

  (167)ويمكن عرض هذه القواعد من خالل الجداول اآلتية 

 القواعد األولية  (1)

ويمكن أن نحصر هذه القواعد فى خمسة قواعد فقط بداًل من عشرة  

قية ، إذا ما اعتبرنا الخمسة قواعد األول هى مجرد تعريفات للثوابت المنط

ف ، ففيها يعر  -النفى ، والوصل ، والفصل ، واللزوم ، والتكافؤ-الخمسة 

فإن ، (a)فًا على التسليم بنمتوق (B)إذا كان اشتقا   -مثالً -ثابت اللزوم 

 …وهكذا  aBذلك يعنى أن   

  وموضحًا فى الجدول التالى اسم القاعدة ، وفى المقابل صيغتها الرمزية

 

 الصيغة الرمزية اسم القاعدة م

 (B)، إذن  (a)، و  (aB)إذا  اللزوم 1

 (a  B)نستنبط  (B)و  (a)من  الوصل 2

 (a  B)نستنبط  (B)و  (a)من  الفصل 3

                                                 
167 -Ibid.,pp203-205 



 

 148 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسس المنطق الرمزي أ

 B a، أو  aB، نستنبط  (aB)من  التكافؤ 4

 (B~)نستنبط (B)، من  (a~)نستنبط  (a)من  النفى  5

 

 ( القواعد االشتقاقية 2)

ويتضح فى الجدول التالى اسم القاعدة مقترنًا بالرمز الذى     

سوف يشار إليها به أثناء إجراء البرهان ، وفى المقابل صيغتها 

 الرمزية 

 

 الصيغة الرمزية م القاعدةاس م

 (a~)إذن نستنبط  (B~)و  (aB)إذا  (MT)إنكار التالى  1

 (B)نستنبط  (a~)و  (aB)من  (DA)حجة الفصل  2

 (a)نستنبط  (B~)و  (aB)& من 

 (B~)نستنبط  (a)و  (aB) ~من  (CA)حجة الوصل  3

 (a~)نستنبط  (B)و  ~ (aB)& من 

 (aC)، نستنبط  (BC)،و (aB)من  (SA)حجة القياس 4
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  (a)نستنبط (a~ ~)من  (DN)النفى المزدوج  5

 ~ (a~B~)، نستنبط  (aB)من  (DM)قانون دى مورجان  6

 ~ a~B، نستنبط  (aB) ~من 

 ~ (aB)، نستنبط  ~ a~Bمن 

 aB، نستنبط  (a ~B~)~من 

 ~ a B، نستنبط  aBمن  (AR)السهم  7

 aB، نستنبط  ~ aBمن 

 ~ (a ~ B)، نستنبط  aBمن 

  a ~B، نستنبط  ~( (aBمن 

 ~    B ~ a، نستنبط aBمن  (CN)العكس  8

     B ~ a ، نستنبط a~Bمن 

 ~    B  a ، نستنبط ~ aBمن 

  

 ( قواعد المكممات 3)

   (UO)قاعدة المكمم الكلى  (أ)
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 هى الصيغة x (Cx  Dx)إذا كنا قد سلمنا بأن الصيغة   

المعبرة عن السور الكلى ، فإن قاعدة األسوار  WFFالصحيحة منطقيًا 

،  (x)األولى تفترض أنه إذا حذفنا الرمز الدال على السور الكلى 

 ، لصارت الصيغة  (a)بحد مفرد وليكن  (x)واستبدلنا كذلك المتغير 

(Cx Dx)  مكافئة منطقيًا للصيغة األصلية ، و ناًء عليه يمكن

ديد من األمثلة المكافئة للصيغة األصلية ، وتكون على شاكلة اشتقا  الع

 الصيغة الجديدة ، وعلى ذلك يمكن صياغة القاعدة األولى كاآلتى 

   عليه مثال أى اشتقا  يمكن الكلى التكميم من 

  (Eo)قاعدة المكمم الوجودى  (ب)

هى الصيغة  x(CxDx)بالمثل، إذا كنا قد سلمنا بأن الصيغة 

 قيًا المعبرة عن السور الوجودى ، فإن هذه القاعدة تفترضالصحيحة منط

ير ، واستبدلنا المتغ (x)أنه لوحذفنا الرمز الدال على السور الوجودى 

(x)  بحد مفرد وليكن(a)  لصارت الصيغة ،(CxDx)  مكافئة منطقيًا

فئة للصيغة األصلية ، و ناًء عليه يمكن اشتقا  العديد من األمثلة المكا

األصلية ، وتكون على شاكلة الصيغة الجديدة ، وعلى ذلك  للصيغة

 يمكن صياغة القاعدة الثانية كاآلتى  
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 عليه مثال أى اشتقا  يمكن الوجودى التكميم من

  QE((168)()جن( قاعدة تغيير المكمم 

 ويمكن صياغتها على النحو التالى   

x ~( ax) نستنبط ، ~x (ax)من  

x ~( ax) نستنبط ، ~x (ax)من  

وعلى الرغم من تعدد القواعد، والذى ر ما يعطى انطباعًا بتعقد هذه  

الطريقة وصعو تها ، إال أن األمر سيبدو غير ذلك عند تطبيقها على عدد 

  (169)من األمثلة 

 (                  كل الميتون ال ينزفون دماً 1مثال )

 أحمد ينزف دماً              

           ًأحمد ليس ميتا  

 الصيغة الرمزية 

                                     x (Mx ~Dx) ، Da ~ 

Ma  

 البرهان  
                                                 

168- Ibid., p205. 
169- Ibid., p20-22. 
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  x (Mx ~Dx) (1) مقدمة

  Da (2) مقدمة

(1 ، )(UO)    Ma ~Da (3)  

(3 ، )(CN) Da ~Ma (4)  

(2( ، )4) ~Ma (5)  

 كل الحكام وطنيون.             (  2مثال )

 خونة كل الوطنيون ليسوا              

           كل الحكام ليسوا خونة 

 الصيغة الرمزية  

x (HxWx) ، x (Wx~Kx)  x (Hx~Kx) 

 البرهان  

 x (HxWx)  (1) (1) مقدمة

 x (Wx~Kx) (2) (2) مقدمة

 x (Hx~Kx) (3) (3)~  النتيجة منفية

(3 ، )(QE) x~ (Hx~Kx) (4) (4) 

(4 ، )(Eo) ~ (Ha~Ka) (5) (5) 
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(1 ، )(Uo)  Ha Wa (6) (6) 

(2 ، )(Uo) Wa ~Ka (7) (7) 

(6( ، )7 ، )(SA) Ha ~Ka (8) (8) 

(5( ، )8) ~(Ha~Ka)(Ha ~Ka) (9) (9) 

(3( ، )9) x (Hx ~Kx) 

 

(10) (10) 

 الدياجرامات: 2:4:3

  

الدياجرامات أو الرسوم البيانية هى إحدى اآلليات التى يمكن من خالل 

بل عدم الصحة أيضًا . ليس تحديد الصحة المنطقية فحسب ، ”استعمالها 

ويمكن ذلك عندما نتعامل مع قضايا منطق المحمول على أنها تحتوى 

، ويكون تمثيل أى صفة أو خاصية تحمل فى  Classesعلى فئات 

القضية ، سوف يكون عبارة عن فئة األشياء التى تنسب إليها هذه الصفة 

 يتحدد عددها بناء على عدد -. ويتم ذلك من خالل رسم دوائر 

 (170) “ووضعها داخل مستطيل. -المحموالت 

                                                 
170 - Ibid, p67. 
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ويمكننا من خالل الدياجرامات التعبير مثاًل عن القضايا العامة  

 على النحو التالى  (171)األر عة

 

 

 

 ( كلية سالبة 2)        ( كلية موجبة 1)        

 ال فنان مبدع         كل الفنانين مبدعون        

 

 

 

 ( جزئية سالبة 4)       ( جزئية موجبة 3)       

 بعض الفنانون ليسوا مبدعين     بعض الفنانين مبدعين     

       

يوجد تظليل،  -موجبة وسالبة -الحظ أن فى حالة القضية الكلية 

ويعنى أن أفراد هذه الفئة غير موجودين ، ففي القضية الكلية الموجبة 

                                                 
171 - Ibid., p68. 
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يسوا مبدعون غير تشير الفئة المظللة إلى أن   الفنانون الذين هم ل

موجودين ، بينما تشير الكلية السالبة إلى أن  الفنانون المبدعون غير 

يختلم  -موجبة أو سالبة -موجودين . بينما األمر في القضية الوجودية 

ليشير إلى أنه يوجد فرد واحد على األقل  (x)قلياًل ، حيث نضع الرمز 

بة لوجود فرد واحد على ينتمي إلى هذه الفئة ، فيشير فى الجزئية الموج

األقل بحيث أن هذا الفرد فنان ومبدع فى نفس الوقت ، ويشير فى 

الجزئية السالبة لوجود فرد واحد على األقل بحيث أن هذا الفرد فنان وليس 

 مبدع.

  (172)ويمكن لهذه اآللية أيضًا أن تتعامل مع قضايا أكثر تركيباً، مثل 

 

 

 

 بعض األشياء                      كل شئ جميل                  

 ال مفيدة وال ممتعة                      

 

                                                 
172 - Ibid., pp71-72 
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 كل القضاة                                بعض الجنود           

 مصريون شرفاء                المصريون ليسوا شجعان     

     

                      

 آليـة التفسير 3:4:3
 

لية البرهان الصورى يمكنها إثبات صحة أي حجة صحيحة إذا كانت آ”

ذا كانت آلية الدياجرامات يمكنها التعامل مع كاًل من الحجج  منطقيًا ، وا 

وتسمى  -الصحيحة وغير الصحيحة على حد سواء ، فإن آلية التفسير 

يمكنها التعامل مع أي حجة باطلة إلثبات بطالنها  -أيضًا البرهنة المنفية 

-بينها و ين الدياجرامات ، أن الدياجرامات تستطيع تمثيل  . والفر  

عدد كبير من الحجج ، إال أنها غير قادرة على التعامل مع  -بيانياً 
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(173) “القضايا أو الحجج العالئقية ، وكذلك الحجج ذات التسوير المتعدد.

     

  ”وتعتمد هذه الطريقة على أر عة خطوات وهى 

 صحتها. ترميز الحجة المراد اختبار (1

  Universal Discourse (UD)تحديد عالم المقال  (2

، أما  (x)توضيح معنى الرموز المستخدمة كمتغيرات مثل  (3

المحموالت أو الحدود المفردة فليست فى حاجة لذلك ، ألن الحروف التى 

 تشير إليها كافية لتمييزها.

 Truth Valueصياغة الحجة المفسرة ، وذكر قيمة الصد   (4

  (174) “أيضًا للنتيجة.لكل مقدمة و 

 خذ مثاًل الحجة  

 كل القطط من الثدييات ، سعاد من الثدييات ، إذن سعاد قطة  

 ووفقًا للخطوات السابقة ، فإن هذه الحجة ترمز على النحو التالى 

                                                 
173 - Ibid.,p111. 
174 - Ibid., p113. 
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x (Kx  Tx) ،  Ts  Ks 

   فهو   "الحيوانات". (UD)عن عالم المقال أما 

د فى الحجة ، وكذلك الحد المفر  (x)أما عن المعانى التى يشير إليها 

 فهى  

x  = هى قطةKx 

x  = هى ثديىTx 

 sسعنناد = 

 و ناًء عليه ، تصاغ الحجة المفسرة كاآلتى 

 )صادقة( كل القطط من الثدييات 

 )صادقة( سعاد من الثدييات 

 )كاذبة(  قطة  إذن سعاد
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