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 اإلاىؿم اإلاهاضش 

 اإلاىؿم اإلاهاضشإلى اإلاىؿم ألاسظؿي  مً -ملذمت 

، ولذ وامال مو ؤسظؿى ولم ًخل سغم ؤن واهـ رَب إلى ؤن اإلاىؿم      ذم خؿىة واخذة إلى ألامام بهذ اإلاهلم ألاٌو

ذ اإلاىؿم وظمو كىانذ الخفىحر اإلاىؿلي  خ اإلاىؿم راجه ًشبذ نىغ رلً. صخُذ ؤن ؤسظؿى ؤٌو مً كهَّ إال ؤن جاٍس

الاظخذالٌ الهللي اإلامىىت، وفي رلً اظخفاد مً ظابلُه، غحر ؤن اإلاىؿم بهذٍ كذ نشف جؿىساث بل  وآلُاث

ضاث نبر الهطى  مىىىا سضذ ؤَم الخغحراث التي ؾشؤث نلى َزا اإلابدض  لى الُىم، وال صاٌ رلً معخمشا.س إَو ٍو

 اإلاهُاسي في ما ًلي:

وان ؤٌو حغُحر خطل في اإلاىؿم َى نىذما ؤغاف الشواكُىن اللػاًا الششؾُت، هما ضىفىا اإلاىؿم بانخباٍس ▬

 ظضءا مً الفلعفت ال مذخال لها فلـ.

 في هخابه "ألاوسغاهىن الجذًذ". F. Bacon نخباس لالظخلشاء مو فشوعِغ بُىىن هلذ مىؿم اللُاط وإنادة الا ▬

ػه بلىانذ اإلاىهج ألاسبو مو دًياسث▬ ، وباإلالابل إنادة الانخباس R. Descartes اللٌى بهلم اإلاىؿم ألاسظؿي وحهٍى

اض ي في هخاب "ملاٌ في اإلاىهج".  لالظخيباؽ الٍش

ت ختى ًخم ججاوص جبهاث غمىع اللغت الؿبُهُت، وفيلى ضُاغت إ  W. Leibnizدنىة لُبىحز ▬  اإلاىؿم ضُاغت سمٍض

اغُاث همىرظا ً الخلا  رلً ًجب اجخار الٍش زا ما ظُذفو مىاؾلت آخٍش -هكشا للخلاسب الىبحر بحن الهلمحن. َو

زٍ هي اإلاىؿم في مشخ -B. Russell ساظلبشجشاهذ مشل  اغُاث في شبابها، َو  لت هطجه.إلى اللٌى إن اإلاىؿم َى الٍش

ظخجذ ضذاَا الىبحر في الىطف الشاوي مً  81الذنىة التي ؤؾللها لُبىحز في الىطف ألاٌو مً اللشن  َزٍ▬

اض ي"، خُض ظيهخم اإلاىاؾلت اإلاهاضشون 81اللشن  ، ورلً بكهىس ما ًذعى الُىم "اإلاىؿم الشمضي" ؤو "اإلاىؿم الٍش

جهغىجلىب ؤمشاٌ ساظل و  لىدوفُج و   A. Whitehead َىاًتهذؤلفشد هىسر و   G. Mooreمىس ظىسط و   G. Frege فٍش

ت بهذ جشمحز مخغحراث اللػاًا  L. Wittgensteinفخجيشخحن  الزًً نملىا نلى ضُاغت كىاهحن اإلاىؿم ضُاغت سمٍض

وزىابتها، راَبحن ؤبهذ مً ما رَب إلُه ؤسظؿى نىذما سمض للمخغحراث بدشوف الهجاء، ولىىه ؤبلى نلى الشىابذ 

مً كػُت إلى ؤخشي. ؤما الشىابذ  وجخغحر ) ًلطذ باإلاخغحراث الخذود التي جخىىن منها اللػاًا،  ُهُتباللغت الؿب

 اإلاىؿلُت فهي مدذداث الهالكت اإلاىؿلُت بحن اإلاخغحراث، وهي زابخت ال جخغحر بحن اللػاًا(.

لا، هما سفػ▬ ىا ألاخز بالخطىساث كبل رلً خاٌو اإلاىاؾلت اإلاهاضشون كؿو الاسجباؽ بحن اإلاىؿم واإلاُخافحًز

 الهامت ؤو اللػاًا اليلُت )مشل: ول إوعان فان( هإظاط لالظخذالٌ، واكخطشوا نلى اللػاًا الجضئُت.
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ت للغخه وخذودَا والهالكاث بحن َزٍ الخذود، بل نمل نلى ▬ لم ًلف اإلاىؿم اإلاهاضش نىذ الطُاغت الشمٍض

ذ الغالب فُه َى اإلاىهج "الفشض ي الاظخيباؾي"، ضُاغت ؤوعاكه ضُاغت ؤهعُىمُت، بدُض ضاس اإلاىهج اإلاهخم

ف زىابخه والهالكاث بحن كػاًاٍ( وفشغُاجه )مشال افتراع ؤن  فاث )حهٍش ضادكت( ‘ ب‘خُض ًىؿلم مً حهٍش

ى ما ٌشهذ نلُه مشال )معلماجُا( ٌعخيبـ مً رلً كػاًا )هخائج( حشيل مو جلً اإلاىؿللاث وعلا ؤهعُىمُا . َو

 .Calcul des propositions (س اإلاىؿم خعابا)ضامى ؤًػا خعاب اللػاًا مىؿم اللػاًا، الزي ٌع

إرن لم ًلخطش اإلاىؿم الشمضي نلى اللػاًا الخملُت التي جىاولها ؤسظؿى، بل وظو مجاٌ الخعاب، لىجذ إلى ▬

 )مىؿم اإلادمىالث( "مىؿم اللػاًا" و"مىؿم اإلاىظهاث" و"مىؿم الفئاث" وغحر رلً.ظاهب رلً 

اإلاىؿم ألاسظؿي ومهه مجمىنت مً ألاوعاق اإلاىؿلُت اإلاهاضشة خبِعت زىائُت اللُمت )اللػُت إما بِىما بلي ▬

ضادكت ؤو واربت(، فئن اإلاىؿم اإلاهاضش نشف قهىس ؤوعاق مىؿلُت ظذًذة، مشل ألاوعاق اإلاىؿلُت اإلاىدشفت التي 

اإلاىظهت التي ؤدخلذ الجمل  اهدشفذ نً مبذؤ الشالض اإلاشفىم وهعشث زىائُت اللُمت، وألاوعاق اإلاىؿلُت

ا. فاهخللىا مً "اإلا ت وؾلبُت وغحَر لى "ألاوعاق ىؿم" ؤو "اليعم اإلاىؿلي الىخُذ" إؤلاوشائُت، مً اظخفهامُت وؤمٍش

( P. F. Strawsonمشل ألاوعاق اإلاىؿلُت ال زىائُت اللُم، واإلاىؿم زالسي اللُم )ظتراوظً مشال  ؛اإلاىؿلُت اإلاخهذدة"

 Janهذ اللُم...ووان ؤٌو مً هادي بمىؿم مخهذد اللُم َى الهالم البىلىذي ًان لىواصوفُدش وسباعي اللُم ومخ

Lukasiewiz. 

اض ي هفعه حهشع للىلذ، فكهشث ؤوعاق مىؿلُت حهُذ الانخباس للغت الؿبُهت، آخزة  َزا اإلاىؿم الشمضي الٍش

ً(، مشل سافػت بزلً ضىسٍت اإلاىؿم )ظىاء نىذ ؤو  ،بهحن الانخباس مػمىن اللػاًا سظؿى ؤو نىذ اإلاهاضٍش

ت الخذ،اإلاىؿم الغائم الزي  الؿبُعي، الزي ًإخز بهحن الانخباس اإلالخػُاث الخذاولُت  واإلاىؿم كام نلى هعش هكٍش

فطشها ؤمام مىؿم  نخلاداث والخفانل بحن الزواث،اإلاطاخبت لللػاًا وحغحر َزٍ اإلالخػُاث، مشل اإلالاضذ والا 

ما.وغح الضمان ومىؿم الاخخماٌ  َر

 اإلاىؿم الشمضي 

اغُاثجىؾئت:   في وظٍى الطلت بحن اإلاىؿم والٍش

اغُاث، فطشها هخدذر نً  مً ؤَم خطائظ اإلاىؿم الشمضي ؤهه شاَذ نلى الاجطاٌ الىزُم بحن اإلاىؿم والٍش

اض ي ؤو  نىذ اللذماء وان ٌهجي الخعاب. ؤما لُبىحز، فإخز اللفل  logistica. ولفل Logistiqueاإلاىؿم الٍش

اغُت هما جطىسَا َى، نىذما انخلذ ؤن َزا الهلم خعاب لألفياس ؤنم مً الهلىم بمه جى اإلاىؿم في ضىسجه الٍش

 laولها. وكذ اظخمش ألاوسوبُىن نلى َزا اإلاهجى باإلغافت إلى ؤلفاف ؤخشي مشادفت له، مشل: اإلاىؿم الشمضي 

logique symbolique اض ي لىً الاخخالف بحن الدعمُاث ال ًمىو . و la logique mathématique، واإلاىؿم الٍش
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اغُت ًجشي الاظخيباؽ فيها نلى ؤظغ خعابُت ت ٍس ، وفي مهىاَا الىاخذ؛ والزي َى اإلاىؿم نىذما ؤضبذ هكٍش

 غحر اللُاط الخللُذي. الاظخذالٌمً ؤهىام ؤخشي رلً جىفخذ نلى 

اض ي ؤو الشمضي نلى نذة ؤهىام مً الخعاب، جؤ      لف مجخمهت ؤكعامه اإلاخخلفت، وجىؿبم ولمت اإلاىؿم الٍش

)ؤو مىؿم الذواٌ  بهػها فىق  بهؼ، ؤولها مىؿم اللػاًا )ؤو خعاب اللػاًا(، زم مىؿم اإلادمىالث

ت( ، فدعاب الفئاث، فدعاب الهالكاث. وهدً ظىإخز فلـ ألاٌو مً َزٍ ألاوعاق، الزي َى مىؿم اللػٍى

وال في العؤاٌ الزي جلدعمه مخخلف ؤوعاق اإلاىؿم ولىً كبل رلً، ال بذ ؤن هىكش ؤ اللػاًا، ألهه ألابعـ.

اغُاث؟ ى: ما هي وظٍى الطلت بحن اإلاىؿم والٍش اض ي َو  الٍش

اغُاث لهى قاَشة مً قىاَش اإلاىؿم اإلاهاضش، والىكش في َزا الخذاخل كذ كعم  إن الخذاخل بحن اإلاىؿم والٍش

اغُحن اججاَاث شتى، ًطىفها الذاسظىن نادة خمعت اج  جاَاث:اإلاىاؾلت والٍش

اغُاث وفلعفت اللغت نامت، بدُض  الخبعُؿي: اإلاىكف -ؤ مشل َزا الاججاٍ الباخشىن في فلعفت اإلاىؿم والٍش ٍو

اغُاث  ، بدُض ؤن وليهما سمضي وضىسي وآلي.ًىخفىن باللٌى بالدشابه الخاسجي بحن اإلاىؿم والٍش

ت الؿبُهُت ؤما ؤنهما آلُان، فزلً واضح، فهما مها ؤخزا بالشمىص الىاضخت والذك ▫ ُلت نىع الهباساث اللغٍى

 ًخدىم في داللتها. ًمشترهت اإلاهاوي، فالشمىص خذود دكُلت ٌهؿيها الهالم مهجى مدذدا وزابخا، وبزل

اغُاث مىز وشإتها، بدُض ؤن ما يهم اللُاط  مىز وؤما ؤنهما ضىسٍان، فخلً ؤًػا ظمت للمىؿم ▫ ؤسظؿى، وللٍش

بغؼ الىكش نً مػامحن الخذود، وفي مىؿم اللػاًا اإلاهاضش مشال ال يهمىا ألاسظؿي مشال َى ظالمت الاظخذالٌ 

اغُاث،  زٍ ؤًػا ؤَم خطائظ الٍش مػمىن اللػُت وإهما يهمىا فلـ ؤن ًىىن الخدلُل ؤو الاظخذالٌ ظلُما، َو

 تهمها ضىسة الاظخذالالث. بلذس ماالتي ال تهخم باإلاػامحن 

كىانذ وكىاهحن جىظه الخدلُل ى لإبحن الهلمحن قاَشة، فىالَما ًدخىم وؤما ؤنهما آلُان، فهي ؤًػا ظمت سابؿت ▫

زٍ مشجبؿت باإلاحزجحن العابلخحن. لزلً مػمىها مهُىاوالاظخذالٌ آلُا دون إنؿاء ؤي نىطش في الاظخذالٌ  . َو

اغُت والهملُاث اإلاىؿلُت جدىمها جلىُاث وؾشق آلُا، مشاٌ رلً في اإلاىؿم الش  ٍاض ي هخدذر نً الهملُاث الٍش

 ؤهىا هخدذر نً جلىُاث الخدلُل الطذقي، وجلىُاث ألاشجاس الطذكُت وجلىُاث الجذاٌو الطذكُت.

اض ي الجبري  اإلاىكف -ب مشله مىاؾلت ؤمشاٌ لُبىحز وظىسط بٌى l’algèbre de la logique الٍش ، وكذ جىط Boole: ٍو

هخبر َؤالء ؤن اإلاىؿم ظضءErnst Schröderمو ؤنماٌ إسوعذ ششودس  اغُاث، ؤو ؤن اإلاىؿم في ضىسجه  . َو مً الٍش

ت  اغُاث  ما َى إال الجبًر اغُت، l’algèbre de la logiqueفشم مً فشوم الٍش اث الٍش ، مشله مشل بلُت الىكٍش

ا؛ ؤما سمىصٍ فلذ ضاسث حشحر إلى زىابذ  لت خل معائله وجفعحَر ت منها، وحشهذ نلى رلً سمىصٍ وؾٍش خاضت الجبًر
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اغُت ال زىا وؤما ؾشق خل معائله فلذ  بلُمتي الطذق والىزب. 0و  8م الخللُذي، بل واظدبذٌ بذ اإلاىؿٍس

اض ي اغُت. ضاسث حهخمذ فيها كىانذ الخعاب الٍش  الخالظ وهإنها جلىُاث خل اإلاهادالث الٍش

جه وساظل وبُاهى Logistiqueاإلاىؿلاوي اإلاىكف -ط مشله مىاؾلت ؤمشاٌ فٍش ى ًشد Guiseppe Peano: ٍو ، َو

اغُا اغُاث في هكش َؤالء الٍش ث إلى اإلاىؿم الطىسي، بدُض جطبذ ظضءا مىه وامخذادا للػاًاٍ وزىابخه. فالٍش

جىؿلم مً مجمىنت مً الخذود غحر اإلاهشفت، زم مجمىنت مً اإلاعلماث التي جػو نالكاث مهُىت بحن جلً 

ىاث  اغُا، ومً َخحن اإلاجمىنخحن حشخم ول اإلابَر ؤو اللػاًا اإلاؿلىبت في َزا الخذود مبِىت هُفُت اظخهمالها ٍس

اغُت الابخذائُت غحر اإلاهشفت م الاظخيباؽ اإلاىؿلي وخذٍ. فئرا نشفىا ؤن جلً الخذود الٍش ًمىً  الهلم، ورلً بؿٍش

م  اغُت ًمىً بذوسَا ؤن جشد بؿٍش فاث" إلى زىابذ ؤو خذود مىؿلُت، وؤن اإلاعلماث الٍش م "الخهٍش ؤن جىدل بؿٍش

اغُاث امخذاد لخذود الاشخلاق اإلاىؿلي )الاظخيبا ؽ( إلى معلماث وكػاًا اإلاىؿم راجه، اجطح خُيئز ؤن الٍش

 ىؿم.لِغ فيها شِئا غحر اإلاو اإلاىؿم وكىاهِىه، بل 

اغُاث، فلم حهذ هي نلم الىم واإلالذاس، ؤو نلم الىم اإلاخطل والىم ىم َزا اإلاىكف نلى إنادة حهٍشف للًل ٍش

زا ألاظاط  مؤي ل، هما وان رلً في هكش اللذامى اإلاىفطل اغُاث بمىغىنها وإهما بإظاظها، َو ٌهذ حهٍشف الٍش

زا ما هجذٍ في هظ مشل   les fondements de l’arithmétiqueمىؿلي خالظ، فئرن هي نلم مىؿلي، َو

جه ؤو  ى الىظ الزي هطج Principia mathematicaلغىجلىب فٍش  فُه لبرجشاهذ ساظل وؤلفشد هىسر َىاًتهذ، َو

اغُاث ولها في الخطىس اإلاىؿلاو اغُاث ضلت اظخغشاق الٍش ي هما هطجذ فُه دنىي ؤن الطلت بحن اإلاىؿم والٍش

اغُاث شِئا آخش غحر اإلاىؿم.  اإلاىؿم واسجذادَا إلُه، بدُض ال هخهلم في الٍش

مشله بشيل خاص دًفُذ َلبرث Axiomatique اإلاعلماحيالخىظه  -د الزي لم ًش في اإلاىؿم فشنا  D. Hilbert: ٍو

اغُاث فشنا مً اإلاىؿم، وإهما وظذ ؤن الهلمحن مها مً الش  ًلدعمان ؤظاظا واخذا ٍاغُاث وال سؤي في الٍش

اض ي وال َى مىؿلي، وؤن هال منهما وعم غحر كادس نلى  وؾابها مشتروا َى ؤنهما كائمحن نلى ؤظاط ال َى ٍس

لبذ فُه، َزا ألاظاط آخش فىكه للخذًض نىه واوعم الخذًض نً هفعه بىفعه وبدذودٍ، وؤهه ًدخاط إلى 

اغُاث ال ًىىهان ؤو ألاهعُىماجًُ اإلاعلماحي اإلاشترن لهما مها َى الزي ٌعمى ألاظاط ؛ بدُض ؤن اإلاىؿم والٍش

اغُت، وإهما هي  نلمحن ًلُيُحن اظخيباؾُحن إال إرا كبلىا فيهما مها خذودا ومعلماث ؤخشي ال هي مىؿلُت وال ٍس

اغُاث مها، ا. فيان ألاهعُىماجًُ َى اإلاىبو اإلاشترن للمىؿهػهها وغه Nominauxمجشد سمىص اظمُت  م والٍش

اغُاث الفىكُت " ؤخُاهاMétalogiqueألابدار في مجاله بـ"اإلاىؿم الفىقي  وظمُذ ، وبـ "الٍش

Métamathématique.اغُاث واإلاىؿم ن مجاٌ ظذًذ للذساظت غحر مبدثي الٍش        " في ؤخُان ؤخشي، فخىىَّ

ه Intuitiveي الخذس  اإلاىكف-ٌ   إلى ؤن ؤضٌى  رَبالزي  H. Poincaré: ومً ؤَم ممشلُه َجري بىاهياٍس

اغُاث غحر مىؿلُت، وإهما هي خذظُت )جماما مشلما كاٌ بزلً فُشاغىسط وؤوكلُذط (. ولىً مً كبل الٍش

م زان للمهشفت ًػ مهىاٍ الخذظُحن ال ٌهىىن بـ"الخذط" ه الخلائم اف إلى الاظخيباؽ، هذسن بالذًياسحي )هؿٍش
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البعُؿت( وإهما ًإخزوهه باإلاهجى الياهؿي، ؤي ؤلاؾاس الخس ي الزَجي الزي ًدُده لىا اإلايان اللبلي ليي هخمشل 

اغُاث لها "مادة" مهُىت، ومً زم فهي غحر ضىسٍت، إرن  اغُت. لزلً رَب الخذظُىن إلى ؤن الٍش ألاشياٌ الٍش

اض ي"، َزٍ  خاط إلى "ججشبت" مً هىم خاصحشخم مً اإلاىؿم الطىسي، وؤن جلً اإلاادة جدال فهي  هي "الخذط الٍش

اغُاث ههلم معخلل نً اإلاىؿم ونً ُالخجشبت هي العبُل الىخ اض ي وإلى كُام الٍش ذ لالهدشاف الٍش

ألاهعُىماجًُ. ؤما اإلاىؿم وألاهعُىماجًُ فما َما إال وظُلخان نلمُخان جخذمان لبعـ وششح جلً الاهدشافاث 

اغُت ألاضُلت في ا. ؤي ؤن َىان الٍش اغُاث  ضىسة واضخت ًفهمها آلاخشون غحر الزًً اهدشفَى فشكا بحن مىبو الٍش

بي ؤو خذس ي، ؤما بعؿها الخلا فهى مىؿلي ؤو ؤهعُىماحي. وبعؿها؛  فمىبهها ججٍش

 مىؿم اللػاًا: ؤوال

I- :مفاَُم ؤولُت 

عانذها نلى الخفىحر باظخلامت، هما هلٌى ما هلٌى إن اإلاىؿم َى نلم كىاهحن الفىش والىكش، ًمذها بألُاث ح غالبا

إهه نلم اللضوم، ًمذها بألُاث ججهل اظخذالالجىا ظلُمت، ووهجي بىىنها ظلُمت ؤن الىدُجت فيها جىىن الصمت نً 

 اإلالذماث.

ت مىؿلُت جمذها بجملت اللىاهحن التي جػبـ  وإن مىؿم اللػاًا ال ًخشط نً َزا الخهٍشف للمىؿم، فهى هكٍش

ظخذاللُت بحن اللػاًا. ولىً الهالكاث اإلالطىدة َىا هي الهالكاث الاظخذاللُت اللابلت للطُاغت الهالكاث الا 

اغُت. ت ٍس ت مىؿلُت اظخذاللُت سمٍض ت مخىاؾإ نلُه. فهى إرن هكٍش   الطىسٍت غمً لغت سمٍض

فها، وجمُحزاث ال بذ مً جىغُدها:  وكذ وسدث في َزا الخهٍشف مفاَُم ؤظاظُت ال بذ مً حهٍش

 : اللػُت▬    

ت التي جلبل الخلُُم بالطذق ؤو        هلطذ باللػُت في مىؿم اللػاًا هما في مىؿم ؤسظؿى الجملت الخبًر

والطذق َىا والىزب جدىمهما الذاللت اإلااضذكُت، إنها الهباسة التي جشبذ شِئا لص يء ؤو جىفُه نىه.  الىزب.

 مؿابلا للىاكو. فُدطالن جبها إلاا إرا واهذ الطفت اإلاعىىدة للمىغىم

الجمل ؤلاوشائُت، والعؤاٌ وألامش والخمجي...إلخ. فئرا ؤخزها الجمل الخالُت:  -هما فهل ؤسظؿى–َىا وعدبهذ      

اكترب مً  -4. خاضل الجمو بحن واخذ وواخذ آخش َى ازىان -3. خالذ ؾالب -2الخذًذ مهذن ًخمذد بالخشاسة. -8

فىا لللػُت، ًىم! فئن الجمل الشالزت ألاولى ًا له مً  -6ػشث دسوظً؟ َل خ -5فػلً.  وخذَا جذخل في حهٍش

ت مىؿم اللػاًا.  ؤما الشالزت ألاخحرة فال جذخل في هؿاق مفهىم اللػُت، لزلً لً هخهامل مهها في هكٍش
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ت      ت ؤو ألاولُت هي ال )ؤو ؤولُت(وكذ جىىن اللػُت رٍس ىخذة وكذ جىىن مشهبت مً ؤولُخحن ؤو ؤهثر، واللػُت الزٍس

إنها اللػُت التي ال ًمىً ؤن جىدل إلى ما َى ؤبعـ منها، فئن فىىىاَا لم ًبم  ؛ألاظاظُت التي ًىؿلم منها اإلاىؿم

 ها إلى مجشد ولمخحن ال جفُذان خبرا.ى. التي حعخدُل بهذ جفىُخمضة روي. مشاٌ رلً كىلىا: لىا خبر

هملت، معىسة( ومً ظهت الىُف الىم )شخطُت، موإرا وان اإلاىؿم الخللُذي ًمحز بحن اللػاًا مً ظهت      

مىظبت(، فئن مىؿم اللػاًا ال ًإخز بهزٍ الانخباساث، وإهما ًإخز اللػُت ولها هىخذة ولُت مغللت ال ؤو  )ظالبت

 ."د"ؤو  "ظـ"ؤو  "ب"جلبل الخفىًُ، وهُفما واهذ َزٍ اللػُت فئهه ٌشحر إليها بدشف كػىي مهحن مشل 

 الاظخذالٌ:▬

ت( مو بهػها في نالكاث داللُت ًيشإ ننها ول مشهب هؿلم نلُه اظم جذ       خل اللػاًا )ألاكىاٌ الخبًر

ى مخىالُت مً اللػاًا جشجبـ فُما بُنها بهالكت لضومُت، بدُض ٌعمى الالصم منها هدُجت، بِىما  "الاظخذالٌ"، َو

 حعمى اللػاًا التي لضمذ ننها َزٍ الىدُجت ملذماث.

بحن هىنحن مً الاظخذالٌ؛ اظخذالٌ مباشش مؤلف مً كػِخحن فلـ، جلضم إخذاَما نً إرا وان ؤسظؿى     

م الخلابل )بالخىاكؼ ؤو بالخػاد ؤو بالذخٌى جدذ الخػاد ؤو بالخذاخل( م الهىغ ؤو بؿٍش . زم ألاخشي، إما بؿٍش

ط إلى ملذمخحن نلى ألاكل الاظخذالٌ غحر اإلاباشش، وفُه زالزت ؤهىام، هي اللُاط والاظخلشاء والخمشُل، وفُه هدخا

بُنهما خذ ؤوظـ ختى هيخلل إلى الىدُجت، ؤكٌى إرا وان ؤسظؿى ؤكام َزٍ الخمُحزاث بحن الاظخذالالث، فئهىا في 

ى اظخذالٌمىؿم اللػاًا اإلاهاضش هخدذر ن اض ي مىىن مً كػاًا جؤخز  ً الاظخذالٌ اللػىي، َو مىؿلي ٍس

ا   ومشاٌ الاظخذالٌ اللػىي َى: .بُنها نالكاث اظخذاللُت ضىسٍت ،ىهغحر مفىً إلى ما َى ؤبعـ م هال بانخباَس

 إرا وان خمضة ًجخاص الامخدان فهى ؾالب ▫1

 ولىىه ًجخاص الامخدان ▫ 2

 َى ؾالبإرن  ▫ 3

 "خمضة ؾالب"في نالكت مو  خمضة ًجخاص الامخدان""، دخلذ فُه 3و 2و 8فاالظخذالٌ َىا َى اإلاخىالُت اإلاىىهت مً 

 بالخشف "إرن". 8و2مو  3بالخشف "لىً". واسجبؿذ فُه  8مو  2داة "إرا وان....فئن....". واسجبؿذ فُه جدذدَا ألا 

ت ضىسٍت ألنها تهخم  ت، وجطبذ نالكاث اظخذاللُت كػٍى جلً إرن هي التي جذٌ نلى الهالكاث الاظخذاللُت اللػٍى

هىع اللػاًا بشمىص خاضت نىذما ومىىهاتها الذاخلُت،  بطىسة الاظخذالٌ وضىس اللػاًا بغؼ الىكش نً

زا بخالف مىؿم اإلادمىالث الزي ًىكش  الىاضلتالشوابـ سمىص جماما مشل  بحن َزٍ اللػاًا غمً الاظخذالٌ، َو

ا الذاخلُت؛ فُجضئها مشال إلى مىغىم ومدمٌى  إرا  وظىس )في البيُت الذاخلُت ليل كػُت فُفىىها إلى نىاضَش

 مىظبت(.لذًىا كػُت خملُت ولُت ؤو  ذواه
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ت الطىسٍتاللػُت وضىسة اللػُت▬  : ؤو الهالكاث الاظخذاللُت اللػٍى

له إلى  تهمهبخالف اإلاىؿم الخللُذي، فمىؿم اللػاًا ال ًإخز باإلاػمىن، بل  بالطىسة فلـ، لزللً فخدٍى

ت جخ ت، لزلً هلٌى إن صخت الاظخذالالث اللػٍى ؼ اللغت الؿبُهُت بلغت سمٍض ىكف خعاب لم ًخم إال بهذ حهٍى

وهىع خذود ول اظخذالٌ ؾبُعي بلغت ألاخحر هخجاَل الصخُدت ولِغ نلى اإلاػمىن، وإر  نلى ضىستها اإلاىؿلُت

ت. ت ججمو بُنها سمىص ؤخشي حشحر إلى الشوابـ اللػٍى ت جخدٌى فيها اللػاًا إلى سمىص ؤو خشوف كػٍى  سمٍض

ت، فىهىغها  ت، ظىدطل نلى آلاحي:لىهذ إلى اإلاشاٌ العابم، ولىدٌى كػاًاٍ إلى ضىس كػٍى  بدشوف كػٍى

   

 إرا وان ب فئن ظـ ▫ 8

 ولىً ب  ▫ 2

 فئرن ظـ  ▫ 3

، ورلً جبها للىانذ اللُاط 3، فئهً جىلاد بالػىسة إلى الدعلُم بطذق 2و 8اإلاالخل ؤهً إن ظلمذ بطذق 

عمى خهلم ألامش َىا بلُاط ششؾي اظخصىائي في اإلاىؿم الىالظُيي، َو في  الزي ًخػو له اللاهىن  اإلاهشوفت )ٍو

ؤهً لم حعإٌ نً مػمىن ب ؤو ظـ، بل اهخفُذ بمهشفت اإلاالخل . ولىً اإلاىؿم اإلاهاضش بلاهىن ؤلازباث باإلزباث(

كُمخيهما الطذكُت، فيان الخماظً اإلاىؿلي لالظخذالٌ اللػىي الطىسي مخىكفا نلى الهالكاث اإلاهبر ننها 

خالذ " واللػُت "خالذ ًجخاص الامخدانهدً هإخز اللػُت " ب و ظـ بغؼ الىكش نً مػمىهيهما. بالشوابـ بحن

ً كائمحن بزاجيهما غحر كابلحن للخفىًُ، والزي ًذٌ نلى وخذة ول واخذة منهما َى ؤهىا ؾالب ما نىطٍش " بانخباَس

الىاخذة  خذود اللػُتؤما الهالكت بحن  ،هشمض إلى إخذاَما بالخشف اللػىي ب وإلى الشاهُت بالخشف اللػىي ظـ.

ت مىؿم اإلادمىالث.  فخذخل غمً هؿاق هكٍش

II- الشوابـ اإلاىؿلُت اللػىٍت 

 سمىص الشوابـ: -8

ؼ ول كػُت بدشف كػىي، هخلذم في الترمحز والطىسهت فىهىع خشوف اإلاهاوي الشابؿت بحن اللػاًا  بهذ حهٍى

ى سمض الىضل،˄بالشمض  ‘واو الهؿف‘ـ بشمىص خاضت، فجرمض ل ى سمض الىفي. ⌐ بالشمض ‘ال الىافُت‘ـ وهشمض ل ، َو ، َو

ى س ˅ بالشمض ‘ؤو‘ وهشمض لـ ى سمض الششؽ، ؤما ← بالشمض‘ ئن....إرا وان....ف‘مض الفطل، وهشمض لـ ، َو إرا وفلـ ‘....، َو

ى ٌشحر إلى الدشاسؽ.↔ فجرمض لها بالشمض ‘إرا وان....  ، َو

 ي: لىهذ إلى اإلاشاٌ العابم فىخلذم في ضىسهخه، ظىدطل نلى الخهبحر آلاح
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 ظـ╡ (ب˄ظـ( ←)ب )

 

 .ٌشحر َزا الشمض إلى اللضوم، ؤي لضوم الىدُجت نً اإلالذمخحن ╡

ت  خطلىا نلى اظخذالٌ كػىي ضىسي سمضي، لزلً وعمي مجمىم البىاء الخهبحري اإلاىىن مً الخشوف اللػٍى

ت"، وهي لغت شُ ا بـ "اللغت اللػٍى ئُت راث داللت وسمىص الشوابـ باإلغافت نلى ألاكىاط واإلاهلىفاث وغحَر

إما ال ًخشط نً هىهه  ˄ماضذكُت؛ ؤي ؤن داللت ب ال جخشط نً هىنها إما واربت ؤو ضادكت، وهزلً سمض الىضل 

ضادكا ؤو واربا بغؼ الىكش نما ًمىً ؤن حشحر إلُه َزٍ الشمىص مً دالالث ؤخشي، ولزلً وان مىؿم اللغت 

ت مىؿلا زىائي اللُمت.  اللػٍى

 ىانذَاالشوابـ اللػىٍت وك -2

محزها اللػاًا البعُؿت نً اإلاشهبت بإن نشفىا اللػُت البعُؿت بإنها الىخذة ألاظاظُت التي ال ًمىً ؤن جىدل إلى 

كػاًا ؤبعـ منها، ؤما اإلاشهبت فهي ول كػُت جخىىن مً كػِخحن بعُؿخحن نلى ألاكل ًشبؿهما سابـ كػىي 

و الفطل ؤو الششؽ ؤو الدشاسؽ ؤو اللضوم ؤو الخالصم ؤو إما بشابـ الىضل ؤ‘ ظـ‘و ‘ ب‘مهحن، إر ًمىً ؤن جلترن 

ا.  غحَر

ت بحن الشوابـ الىاخذًت ؤو ألاخادًت )ؤو الهىامل اإلاىؿلُت( والشوابـ ؤلازىاهُت.  وهمحز في الشوابـ اإلاىؿلُت اللػٍى

خمشل ؤظاظا في نامل الىفي  ؤلازىاهُت،  ، ؤما الشوابـ⌐ؤما الهىامل، فهي التي جذخل نلى كػُت واخذة فلـ، ٍو

 فهي التي جشبـ بحن كػِخحن بعُؿخحن نلى ألاكل، وجخمشل ؤظاظا في سوابـ الفطل والىضل والششؽ والدشاسؽ

ت وبُان كىانذَا اإلاىؿلُت: واللضوم والخالصم.  فلىبذؤ بخدذًذ خطائظ َزٍ الشوابـ اللػٍى

 نامل الىفي:▫أ 

ؤما في ‘. ما الىافُت‘و ‘ لً‘و ‘ لم‘ و‘ لِغ‘و ‘ ال الىافُت‘ها الىفي منلؿبُهُت نلى نذة ؤدواث دالت نلى حهخمذ اللغت ا

ت  ت الشمٍض . فلى واهذ   ̃ؤو  ⌐وهخمذ الشمض  -وججىبا لهزٍ الىثرة وحهذد اإلاهاوي الزي ًىجم ننها ؤخُاها–اللغت اللػٍى

بـالخشف  "، فهىغىا "خمضة ؾالب"لِغ خمضة ؾالبا"، وؤغفىا إليها الىفي ضاسث "خمضة ؾالبلذًىا نباسة "

 ب.⌐اللػىي ب، ًطبذ لذًىا: 

 " ولِغoperateurوظبم لىا اللٌى إن الىفي لِغ سابؿا إزىاهُا، وإهما َى واخذي، لزلً ٌعمُه اإلاىاؾلت "نامال 

, ولىىه كذ ٌعمى سابؿا ألهه ًذخل نلى اللػُت البعُؿت فخطبذ مشهبت مشلما جفهل connecteur سابؿا خلُلُا

ى محزة الىفي ؤهه ال ًمىً ؤن ًماسط وقُفخه إال نلى مخغحر كػىي واخذ ؤو نباسة واخذة، بلُت الشوابـ. ولىً جبل

ً ؤو نباسجحن؛ بدُض ال جصح هخابت:  جطلحبخالف بلُت الشوابـ التي ال  ، هما ال جصح (ظـ ⌐ ب)إال لشبـ مخغحًر

 ب.˄ هخابت:
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 ؤما كانذة نامل الىفي فهي:  ▬

طذق متى واهذ واربت ًىزب الىفي متى واهذ اللػُت ألاضلُت  ضادكت، ٍو

 ومً زم هدطل نلى ظذٌو ضذق الىفي واآلحي: ▬

 ب⌐ ب

 ن ص

 ص ن

خمخو الىفي بالخاضُت الخالُت:    ▬ ؤي ؤن هفي هفي ب ًيافئ مىؿلُا ب ، وحعمى َزٍ خاضُت هفي     ب ≡ب ⌐⌐ٍو

 الىفي ؤو الىفي اإلاضدوط.

 سابـ الىضل▫ب 

ا واو الهؿف، ولىً الىاو هال( نذة ؤدواث لللُام بىقُفت الىضل، ؤَماللغت الؿبُهُت )الهشبُت مشحهخمذ 

ت حهخمذ  ا. ولخجىب َزا الاشتران فئن اللغت الشمٍض حعخخذم لىقائف ؤخشي منها اإلاهُت والخاٌ والترجِب وغحَر

 لإلشاسة إلى الهؿف، فىلخطش فُه نلى الذاللت اإلااضذكُت. ˄الشمض 

 ي:ؤما كانذة الىضل، فه ●

ىزب ف إرا وفلـ إرا لالىض ًطذق  لي خالت هزب ؤخذَا نلى ألاكضذكذ ول مىضىالجه ٍو

: همشاٌ رلً نىذما    .ؤخمذ مىظُلي و خمضة ؾالبلٌى

 ظـ          ˄     ب                                         

 طذق آلاحي:وبدعب إمياهُاث ضذق وهزب اللػِخحن اللخحن جشجبؿان بشابـ الىضل، هدطل نلى ظذٌو ال●

 خـ ˄ ب

 ص ص ص

 ن ن ص

 ص ن ن

 ن ن ن

 ؤما خطائظ الىضل، فهى ًخمخو بشالر خطائظ ؤظاظُت هي ؤلابذاٌ والخجمُو وجيافؤ اللىي: ▬  

فالىضل إبذالي ألن إبذاٌ مىكعي اللػِخحن اإلاىضىلخحن )ؤو اللػاًا اإلاىضىلت( ال ٌغحر اللُمت  ؤلابذاٌ:▪

ىزا فـ : الطذكُت للهباسة الىضلُت اإلاش   ب.˄ ظـ ≡ ظـ˄ ب هبت )سغم ؤن رلً ال ًطذق في اللغت الؿبُهُت(، َو
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فالىضل ججمُعي ألهه إرا هىا ؤمام نباسة وضلُت فيها ؤكىاط ومهلىفاث جدذد مذي الشوابـ ولم ًىً  الخجمُو: ▪

دون ؤن ٌغحر رلً مً َىان سابـ آخش في الهباسة، ًمىىىا خُنها ؤن هجمو الهىاضش اإلاىىهت لهزٍ الهباسة هما وشاء 

ىزا فـ :   د.˄ظـ(  ˄)ب  ≡د(  ˄)ظـ ˄ب ≡د( ˄ظـ  ˄)بكُمتها الطذكُت في ش يء. َو

ًخمخو الفطل بخاضُت جيافؤ اللىي، بدُض ؤن جىشاس مخغحر كػىي في نباسة واخذة مً خالٌ  جيافؤ اللىي: ▪

ىز  ب ≡...  ب ˄ب ˄ب ˄با فـ : سابـ الىضل ال ًػُف شِئا ؤو ًىلطه مً اللُمت الطذكُت لهزا اإلاخغحر، َو

 سابـ الفطل▫ج 

"ؤم"، ولىنها حعخخذم بىقائف نذة، ؤو" و "إما" و "إما...ؤو..."، و اللغت الؿبُهُت نادة ما وعخخذم الخشوف " في

فهي مً خشوف الهؿف، ولىنها حشترن في حهلُم الخىم بإخذ اإلازهىسًٍ، ولىً ألاولحن ٌعخخذمان في الخبر وألامش 

 ؤما ألاخحر فِعخخذم في الاظخفهام فلـ، زم إن ألاولحن ٌعخخذمان للخخُحر والشً. والاظخفهام،

ؤما مىؿلُا، فلذ محز اإلاىاؾلت بحن زالزت ؤهىام مً اللػاًا اإلاىفطلت، وهي: اإلاىفطلت الخلُلُت )وهي اللػُت      

ًطذق اإلافطىالن مها وال ، بدُض ال َزا الهذد إما فشد وإما صوطالششؾُت اإلاىفطلت في اإلاىؿم الىالظُيي: 

، بدُض ال ًطذق اإلاخهاهذان ظىدإما ؤن َزا الص يء ؤبُؼ ؤو ؤًىزبان مها(، زم اللػُت اإلاىفطلت ماوهت الجمو )

، إما ؤن ؤخمذ إوعان ؤو ؤهه كانذ في بِخهمها، ولىنهما كذ ًىزبان مها(، زم اللػُت اإلاىفطلت ماوهت الخلى )

( وهي اللػُت ، وال ًىزب إال إرا هزبا مهاإلافطىلحن نلى ألاكلًطذق اللٌى في خالت ضذق ؤخذ ابدُض 

 الفطلُت التي هخدذر ننها في مىؿم اللػاًا.

 :إرن هي لانذة الفطلف ▬

ىزب إرا وفلـ إرا هزبذ ول مفطىالجه.  ًطذق الفطل إرا وفلـ إرا ضذق ؤخذ مفطىالجه نلى ألاكل، ٍو

 فيان ظذٌو الطذق الخاص بالفطل َى آلاحي: ▬

 ظـ ˅ ب

 ص ص ص

 ن ص ص

 ص ص ن

 ن ن ن

 ؤما خطائظ الفطل، فهى  مشل الفطل ًخمخو بخاضُاث ؤلابذاٌ والخجمُو وجيافؤ اللىي:▬

 ب≡ب...˅ب˅ب˅جيافئ اللىي: ب د(˅ظـ˅)ب≡د˅ظـ(˅)ب≡د(˅)ظـ˅بالخجمُو:  ب(˅)ظـ ≡ظـ(˅)بؤلابذاٌ: 
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 كىاهحن ججمو الىفي والىضل والفطل:

مً الىفي والىضل والفطل، هما نشفىا خطائظ ول سابـ، هلٌى إن َزٍ الشوابـ بهذ ؤن نشفىا كىانذ ول  

 جخػو للىاهحن ؤخشي إن ُوظذ ؤخذَا ؤمام آلاخش، وهي:

 كانذة الخىصَو:   ̃

 جىصَو الىضل نلى الفطل:▫

 ؤضبذ الشابـ ألاظاس ي زاهىٍا، والشاهىي ؤظاظُا              د( ˄ )ب˅ظـ(  ˄ )ب ≡د(  ˅ )ظـ˄)ب

د(، ؤي ال بذ ؤن جىىن ب ضادكت  ˅واهذ ب ضادكت، ال بذ ؤن جطذق )ظـ و د(،  ˅)ظـ ˄ؤهه ليي جطذق )ببدُض 

ىا ؾبلىا كانذحي الىضل والفطل. وليي جىزب )ب د( مو افتراع ضذق ب، فال بذ ؤن  ˅)ظـ ˄ؤو ظـ ضادكت، َو

زا ما ًىؿبم نلى  ؛ظـ( ˅جىزب )ب دُض ًطذق الفطل إرا د(، ب ˄)ب ˅ظـ(  ˄)ب ؤي جىزب ب و ظـ مها, َو

 ضذق نلى ألاكل ؤخذ اإلافطىلحن.

 جىصَو الفطل نلى الىضل:▫ 

ا، والشاهىي ؤظاظُا              د( ˅)ب ˄ظـ(  ˅)ب  ≡د(  ˄)ظـ ˅)ب  بدُض ؤضبذ الشابـ ألاظاس ي زاهٍى

ُت مو افتراع ضذق ب، فاللػُت جىىن ضادكت مهما واهذ اللُمت الطذك د( ˄)ظـ ˅بدُض ؤهه ليي جطذق )ب

زا ًطذق نلى اللػُت الىضلُت د( ˄)ظـ لـ  افترغىا ضذق ب فئن ب؛ بدُض ؤهه د( ˅)ب ˄ظـ(  ˅)ب ، َو

ً ظـ و د.  اللػُت الىضلُت جىىن ضادكت بغؼ الىكش نً اللُمت الطذكُت للمخغحًر

 :كاهىن دي مىسغان ) دخٌى الىفي نلى الىضل ؤو نلى الفطل( ▫

 دخٌى الىفي نلى مىضىلت:

 ظـ(⌐ ˅ ب⌐)≡ظـ(  ˄ )ب⌐ 

ؤن هزب الىضلُت  بمهجىؤي ؤن دخٌى الىفي نلى كػُت مىضىلت ٌهؿُىا كػُت فطلُت مىفُت اإلافطىلحن، 

 ًىفُه هزب ؤخذ ؾشفي الىضل.

 طىلت:دخٌى الىفي نلى مف

 ظـ(⌐ ˄ب ⌐)≡ظـ(  ˅)ب ⌐

طلُت ًىىن ؤن هزب الف بمهجىؤي ؤن دخٌى الىفي نلى كػُت مفطىلت ٌهؿُىا كػُت وضلُت مىفُت اإلاىضىلحن، 

 فلـ نىذما ًىزب اإلافطىالن مها.
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 كانذة الامخطاص: ▫

 باليعبت للىضل:

 ب≡ظـ(( ˅ )ب˄)ب

 باليعبت للفطل:

 ب≡ظـ(( ˄ )ب˅)ب

 ؾبلىا كانذحي الىضل والفطل مها في ول خالت.

 سابـ الششؽ -د

و: ولما وان...ًىىن...، ؤو: في اللغت الؿبُهُت نادة ما وعخخذم ؤدواث للخهبحر نً الششؽ مشل: إرا وان...فئن...، ؤ

ُض وعمي نىذما...فئن.... والجملت التي جشجبـ بإخشي مً خالٌ ؤخذ َزٍ الشوابـ حعمى كػُت ششؾُت، بد

 .جالُاالشاهُت و  ملذماالشاهُت ظىابا للششؽ، ؤما في اإلاىؿم فيعمي ألاولى و  اللػُت ألاولى ششؾا

هخبر َزا الشابـ مً ؤهثر الشوابـ إزاسة للمشىال  ت. فإدواث َو ث، ظىاء في اللغت الؿبُهُت ؤو في اللغت الشمٍض

الث هشحرة في اللغت الؿبُهُت ًجهل مهىاَا غامػا، َزا باإلغافت إلى حهذد ؤهىام الششؽ ، الششؽ جإخز جإٍو

 فػال نً الخباط مهجى الششؽ مو مهجى اللضوم.

ى الزي ًدخىم للذاللت  إرا واهذ الشمغ اإلااضذكُت ومشاله: ؤما نً ؤهىام الششؽ، فهىان الششؽ اإلاادي، َو

ى الزي هخهامل مهه في  إرا واهذ مؿابلت للىاكو، وجىزب في، التي جطذق ؾالهت فالنهاس مىظىد خالت الهىغ. َو

ى اللضوم، خُض   انال ًخىكف جىىن الصخت والفعادمىؿم اللػاًا. ولىً إلى ظاهبه َىان الششؽ الطىسي، َو

لضوم الىدُجت نً اإلالذمخحن ؤو نذم لضومها، بغؼ الىكش نً نالكت  نلىهما نلى مذي اإلاؿابلت مو الىاكو، وإ

. زم َىان الششؽ رن خُىانإرا وان ظـ إوعان، فئن ظـ خُىان، ولىىه إوعان، فهى إرلً بالىاكو. مشاله َى: 

ى الزي ال ًشجبـ بالىاكو الخالي، مشاله:   لى وان ؾالبا، ليان ًجخاص الامخدان. الالواكعي، َو

 نهخم بالششؽ اإلاادي وخذٍ، فئن كانذجه هي: ابما ؤهىا في مىؿم اللػاًو  ▬

ىزب  ظـ( ˅ب ⌐)≡ظـ(←)ب  إرا ضذق اإلالذم وهزب الخالي. فلـ ًطذق الششؽ إرا وفلـ إرا هزب اإلالذم ؤو ضذاق الخالي، ٍو

الشمغ ا واهذ "" فهزٍ اللػُت جطذق في ول الخاالث إال إرإرا واهذ الشمغ ؾالهت فالنهاس مىظىدرا كلذ "فئ

: مً الىزب ؤن الشمغ ؾالهت والنهاس غحر مىظىد.النهاس مىظىد" ضادكت و "ؾالهت  " واربت. وهإهً جلٌى

 جبها لخلً اللانذة فجذٌو الطذق الخاص بالششؽ َى: ▬
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 ظـ ← ب

 ص ص ص

 ن ن ص

 ص ص ن

 ن ص ن

خمخو الششؽ مشل▬  بمجمىنت خطائظ منها: بلُت الشوابـ ه مشلٍو

 زباث باإلزباث:كانذة ؤلا 

 ياإلالذم ًمىىىا مباششة إزباث الخالمتى واهذ لذًىا كػُت ششؾُت وؤزبدىا  ظـ ≡ب ˄ظـ( ← )ب 

 كانذة الىفي بالىفي:

ٌ هذ لذًىا كػُت ششؾُت وهفُىا الخالمتى وا ب⌐ ≡ظـ ˄⌐ظـ( ← )ب   ي، ًجب نىذئز ؤن هىفي ألاو

 :كاهىن نىغ الىلُؼ

 رلً ميافئا مىؿلُا للششؽ ألاضلي ًىىن  ،الششؽ وانىغنلى اإلالذم والخالي مها الىفي  ؤدخل ب(⌐←ظـ⌐) ≡ظـ( ← )ب 

 وال ججمُهُا وال ًخمخو بخاضُت جيافؤ اللىي. جبذًلُاإال ؤن الششؽ لِغ 

 سابـ الدشاسؽ:▫َـ 

الدشاسؽ نباسة نً ششؽ وششؽ مهىىط، وفي اللغت الؿبُهُت كذ وعخخذم اللػُت ونىعها للخهبحر نً 

زٍ هي التي حعمى نىذ اإلاىاؾلت )ابً ظِىا مشال( بالششؾُت اإلاخطلت الخامت، بدُض جلُم الدشاسؽ بُن هما. َو

الشُخ الشئِغ: "كالىا: إن الاجطاٌ مىه جام ومىه غحر جام...وؤما الاجطاٌ الخام معاواة بحن ؾشفي الششؽ. ًلٌى 

لما واهذ الشمغ ؾالهت فالنهاس مىظىد، فجهلٍى ما ًلضم فُه اإلالذم الخالي، هما لضم الخالي اإلالذم، هلىلهم: و

اغُت اإلاهاضشة ا وولما وان النهاس مىظىد ى ما ضاس ًطؿلح نلُه في اللغت الؿبُهُت الٍش فالشمغ ؾالهت". َو

ا بـ  الطىسي  ٌعخخذم للذاللت نلى الجاهب ≡، فلـ ≡ؤو  ↔"...إرا وفلـ إرا وان..."، والزي وهبر نىه سمٍض

:  اللت نلى الجاهب اإلااضذقي ؤو اإلاادي.فِعخخذم للذ ↔، ؤما اإلاىؿلي جىىن الشمغ ؾالهت إرا وفلـ إرا فىلٌى

ا بـ : ب .وان النهاس مىظىدا  ظـ.↔ووهبر ننها سمٍض

 ؤما كانذة الدشاسؽ فهي: ▬

ىزب إرا ضذق  ًطذق الدشاسؽ إرا وفلـ إرا ضذق اإلادشاسؾان مها ؤو هزبا مها، ٍو

 ؤخذَما وهزب آلاخش.

 ب( ←ـ )ط˄ظـ( ←)ب ≡ظـ( ↔)ب 
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 فيان ظذٌو الطذق الخاص بشابـ الدشاسؽ َى:▬

 ط ↔ ب

 ص ص ص

 ن ن ص

 ص ن ن

 ن ص ن

 سد سابـ إلى آخش - 3

ن مما ظبم ؤن خعاب اللػاًا ًدُذ لىا إمياهُت الخهبحر نً سابـ مً خالٌ سابـ آخش بؿشق مخخلفت ؤَمها جبح

ؤو ؤهثر ؤو نلى كػُت مً الخطٌى نلى الخيافؤاث  َزا ألاخحر نلى مخغحر  إدخاٌاظخخذام الىفي، بدُض ًمىىىا 

 الخالُت:

 باليعبت للىضل: ▪

 ظـ(←⌐)ب⌐ ≡ظـ( ⌐ ˅ ب⌐)⌐ ≡ظـ(  ˄ )ب

 

 باليعبت للفطل: ▪

 ظـ( ← ب⌐) ≡ـ( ˄⌐ب⌐)⌐ ≡ظـ(  ˅ )ب

 

 باليعبت للششؽ:▪

 (ظـ˄⌐ )ب⌐ ≡( ـظ ˅ ب⌐) ≡ظـ( ← )ب

 

 باليعبت للدشاسؽ: ▪

 ب([˄⌐ )ظـ˄⌐ظـ(˄⌐ )ب⌐] ≡ب([˅ ظـ⌐)˄ظـ( ˅ ب⌐]) ≡[ ب( ← )ظـ˄ظـ( ← ])ب ≡ظـ(  ↔ )ب

 ؾشق البذ في اللػاًا -4

نلى ناسغت م الخلُُم صخُدت ؤو مخىاكػت ؤو هلطذ بالبذ اللذسة نلى ؤن هلشس ما إرا واهذ اللػُت مىغى     

ي خعاب ؤو ؤن نباسة ما جلضم نً ؤخشي ؤو جخالصم مهها نلى وظه الخطىص. هما هلطذ بالبذ ف ،الهمىم وظه

 التي ججهلىا هلٌى نً كػُت ما بإنها ضادكت ؤو واربت.و  اإلامىىت اللػاًا إنؿاء ول ؤلاظىاداث
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لت  لت الخدلُل الطذقي والؿٍش لت الجذاٌو الطذكُت وؾٍش ىان نذة ؾشق للبذ في كػُت مهُىت، منها ؾٍش َو

لت الطىس اللاهىهُت...إلخ. ولئن واهذ َزٍ الؿشق جخخلف في آلال ت وؾٍش ُاث وجلىُاث الخعاب، فهي الشجٍش

ولىً بغؼ الىكش نً جلً الاخخالفاث َىان جلىُت مشترهت بُنها ظمُها ال بذ مً  مخفلت مً ظهت الىخائج. 

 .الهباسةوهي جدذًذ مذي ول سابـ في  ال غبؿها ؤو 

4- I- جدذًذ مذي الشوابـ 

بالطذق ؤو الىزب. ومً ؤظل ُم اللػاًا بالخىم نليها هي جلُ ااًت مً خعاب اللػاًًمىً اللٌى بإن الغ

 واإلاهلىفاث والالماث ججىب الغمىع الزي ًمىً ؤن ًمغ الشوابـ ومذاَا، ًخؿلب مىا رلً اظخخذام ألاكىاط

د في مىاكو نذة، مهُىت ؤن جػم سابؿا واخذا ًش   لهباسةالتي جمىىىا مً وغو جشاجبُت بحن َزٍ الشوابـ: إر ًمىً 

ؤن كُمخه الطذكُت جخخلف مً مىكو إلى آخش. هما ؤن مذي سابـ مهحن كذ ولىً سغم اخخالله لهذة مىاكو، إال 

زا ٌهجي ؤن بهؼ الشوابـ جدخل إلى ؤخشي، فُذخل  نباسةًخخلف مً  مذي سابـ غمً مذي سابـ آخش ؤهبر. َو

ت باليعبت لشوابـ ؤخشي؛ ؤي ؤن مذاَا ًىىن ؤهبر احعانا مً مذي سوابـ ؤخشي. ونلى َزا، فالبذ في  ألاولٍى

مهُىت ًلخط ي البذء بخدذًذ مذي ول سابـ وكُم رلً الشابـ، نبر جلىُاث مً بُنها  نباسةق ؤو هزب ضذ

ا، فلى ؤخزها مشال الهباسة بلاظخخذام ألاكىاط واإلاهلىفاث وا فلِغ بىظهىا جمُحز  ،ب ˅ د ←ـ ظ⌐ الماث وغحَر

زا ًمىهىا مً البذ فيفيها الشابـ ألاظاس ي نً الشاهىي  ف الخاٌ نىذما هذخل نليها ألاكىاط ، ورلً بخال  ها، َو

لُه في ب˅([د ←ـ ظ⌐)˄ب⌐}]بذ َىزا:  طفخ والالماث واإلاهلىفاث { خُض الشابـ ألاظاس ي َى الفطل، ٍو

([ خُض الشابـ ب ˅ د)←(ـظ˄⌐ب⌐])ؤو َىزا  ظـ(،⌐ب( زم الىفي )في ⌐اللىة الىضل زم الششؽ زم الىفي )في 

خُض الشابـ ألاظاس ي َى الىضل، ؤو َىزا   [{ب˅(د ← ـظ⌐])˄ب⌐}ؤو َىزا  ألاظاس ي َى  الششؽ،

 ألاٌو في الهباسة. خُض الشابـ ألاظاس ي َى الىفي ب([ ˅)د ←(ـظ˄⌐])ب⌐

4- II- لت الجذاٌو الطذكُت  ؾٍش

جه لت إلى فٍش . 8140بعؿها ظىت  W. V. O. Quine ، إال ؤن هىاC. S. Pierceًً وبحرط G. Frege جشظو َزٍ الؿٍش

 مهُىت باظخخذام الجذاٌو الطذكُت؟ سةنبافىُف هبذ في 

 وشُذ ظذٌو الطذق، ورلً مً خالٌ: -ؤ       

زا ▬            ، َو ألن نذد ألانمذة َى نذد مىاكو اإلاخغحراث إغافت إلى مىاكو  بعُـجدذًذ نذد ؤنمذة الجذٌو

 الشوابـ

 ب([ ← )ظـ ˄ ]ب

     



 

17 

، ورلً مً خالٌ إ▬            خطاء نذد اإلاخغحراث، زم نذد اللُم الطذكُت اإلامىىت، جدذًذ نذد ؤظؿش الجذٌو

)ؤط( إلى نذد  اوجؿبُم اللانذة اللاغُت ؤن: نذد ؤلاظىاداث )ألاظؿش( ٌعاوي نذد اللُم اإلامىىت مشفىن

بلى ؤن هدص ي في ول نباسة ، 2اإلاخغحراث. وألهىا في مىؿم زىائي اللُمت، فهذد اللُم اإلامىىت دائما ًىىن َى  ٍو

ً ازىحن فلـ إرن ظُىىن نذد ألاظؿش  الهباسةتها وهؿبم اللانذة. وفي خالت نذد مخغحرا ؤنالٍ لذًىا مخغحًر

ى   22)ؤلاظىاداث( َى   .4َو

 ب([ ← )ظـ ˄ ]ب

     

     

     

     

ىزا( وهػو جدذ ول مخغحر ،في ول  -ط          هشجب اإلاخغحراث جشجِبا ؤبجذًا )ؤي هبذؤ بالباء فالجُم فالذاٌ َو

"ص" والىطف الشاوي "ن"، ؤما اإلاخغحر  نمىدٍ مىاكهه، كُمه اإلامىىت بالترجِب الخالي: وهؿي لألٌو هطف كُم

"ص" والشبو الشاوي "ن" زم سبو "ص" وسبو "ن"، ووعحر في جؿبُم َزٍ اإلاخىالُت إلى  نمىدٍ الشاوي فىهؿُه سبو كُم

وكُمت "ن" واخذة ختى وعدىفذ نذد إظىاداجه  ؤن هطل إلى اإلاخغحر ألاخحر خُض هىصم نلُه كُمت "ص" واخذة

 اإلامىىت. 

 ب([ ← )ظـ ˄ ]ب

 ص  ص  ص

 ص  ن  ص

 ن  ص  ن

 ن  ن  ن

هبذؤ بخدذًذ اللُمت الطذكُت للشوابـ راث اإلاذي ألاغُم فاألوظو فاألهثر احعانا إلى ؤن هطل إلى الشابـ  -د

ت مللهباسةألاظاس ي  التي لذًىا  الهباسةشلما سؤًىاَا مً كبل. وفي خالت ، وفي رلً هؿبم كىانذ الشوابـ اللػٍى

 فئهىا ظيبذؤ بشابـ الششؽ ألهه ألاغُم مذي وبهذٍ الىضل الزي الشابـ ألاظاس ي.

 ب([ ← )ظـ ˄ ]ب

 ص ص ص ص ص

 ص ص ن ص ص

 ن ن ص ن ن

 ن ص ن ن ن

 

ً للخؿبُم:  جماٍس
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لت الجذاٌو الطذكُت، بذ في   :آلاجُت الهباساثبانخماد ؾٍش

 [د ˅ب( ↔ـ )ط] ●

 {ظـ( ← )ب←[ب( ˅ )د˄ظـ( ← )ب ]}●

 {[ب( ↔ـ )ط˄د( ˅ )ب⌐]←[د(⌐ ˄ )ظـ˅د( ↔ ب⌐)]}●

 {[ظـ ←(ب( ˄ )د˅ظـ( ← )ب⌐])˅([ظـ↔ب( ˅ )د)←ظـ( ← ب⌐)⌐]⌐}●

 ألاخحرة: الهباسةلىإخز 

 ظـ[{ ← ب(( ˄ )د ˅ ظـ( ← )ب ⌐]) ˅ ظـ([ ↔ (ب ˅ ))د ← (ـظ ← ب ⌐) ⌐] ⌐}

 ص ص ص ص ص ص ص ص ص ن ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ن ن ن

 ص ص ص ن ن ن ص ص ص ن ص ص ص ص ص ن ص ص ص ص ن ن ن

 ن ن ص ص ص ص ن ن ص ص ن ن ن ص ص ص ص ن ص ص ن ن ن

 ن ن ص ن ن ص ن ن ص ص ن ن ن ص ص ن ص ن ص ص ن ن ن

 ص ص ن ن ص ن ص ص ن ن ص ص ص ن ص ص ص ص ص ن ص ن ن

 ص ص ن ن ن ن ص ص ن ن ص ص ن ن ن ن ص ص ص ن ص ن ن

 ن ص ن ن ص ن ن ص ن ن ص ن ن ن ص ص ن ن ن ن ص ص ص

 ن ص ن ن ن ن ن ص ن ن ص ن ص ن ن ن ص ن ن ن ص ص ن

 

 

 الجذاٌو الطذكُت اإلاخخطشة: -3

ومهما واهذ اللُمت  في ول خاالتها للهباسةوعخخذم ظذاٌو الطذق اإلاخخطشة ال لخدذًذ اللُمت الطذكُت 

ت، وإهما  ا الزٍس دت ظذولُا دائما ؤو مخىاكػت ؤو صخُ الهباسةفلـ للبذ فُما إن واهذ َزٍ الطذكُت لهىاضَش

 .ناسغت

 الهباسةالصخُدت ؤو الخدطُلُت هي التي جىىن ول ؤظؿش سابؿها ألاظاس ي جػم كُمت "ص"، وهمىرط  الهباسة●

 اللػُت التي ًػم نمىد سابؿها ألاظاس ي كُمت "ص" وخذَا. ،ب(˅⌐)بالصخُدت َى: 

 ب(⌐ ˅ )ب

 ن ص ص

 ص ص ن
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زا ما ًخدلم ؤًػا في  التي ًػم نمىد سابؿها ألاظاس ي )الششؽ( كُم "ص"  [ظـ←(ب˅⌐ب]) ⌐  الهباسةَو

 وخذَا.

 ظـ[ ← ب(⌐ ˅ )ب ⌐]

 ص ص ن ص ص ن

 ن ص ن ص ص ن

 ص ص ص ص ن ن

 ن ص ص ص ن ن

 

 الهباسةن"، وهمىرط َزٍ مىد سابؿها ألاظاس ي جػم كُمت "اإلاخىاكػت ظذولُا هي التي جىىن ول ؤظؿش ن الهباسة●

 .وخذَاالتي ًػم نمىد سابؿها ألاظاس ي كُمت "ن"  ب(˄⌐)بَى 

 

 ب(⌐ ˄ )ب

 ن ن ص

 ص ن ن

ى ما ًخدلم في  "ن"  نمىد سابؿها ألاظاس ي )الىفي( كُمالتي ًػم  ظـ[←ظـ( ˄ ])ب⌐ؤخشي مشل  نباساثَو

 .وخذَا

 ظـ[ ← ظـ( ˄ )ب ]⌐

 ص ص ص ص ص ن

 ن ص ن ن ص ن

 ص ص ص ن ن ن

 ن ص ن ن ن ن

 

"ن" واخذة نلى ألاكل،  "ص" واخذة و ظذولُا هي التي جػم جدذ نمىد سابؿها ألاظاس ي الهاسغت الهباسة●

 التي ًػم سابؿها ألاظاس ي كُمت "ن" وزالر كُم "ص". الهباسة، ط( ˅ وهمىرظها َى: )ب

 (ط ˅ ب)

 ص ص ص

 ن ص ص

 ص ص ن
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 ن ن ن

 

سابؿها ألاظاس ي )الفطل( كُمتي "ص"  ًػم نمىد ، خُضب[ ˅ط(  ˄] )ب  ةالهباس ورلً ما ًخدلم ؤًػا في  

 وكُمتي "ن".

 ب[ ˅ ظـ( ˄ ])ب

 ص ص ص ص ص

 ص ص ن ن ص

 ن ن ص ن ن

 ن ن ن ن ن

فاث العابلت وعخيخج:  مً الخهٍش

 ولُالِعذ مخىاكػت ظذ هاكُمت "ص" واخذة للخىم بإن للهباسةًىفي ؤن هجذ في نمىد الشابـ ألاظاس ي  ●

 ناسغت(.)فُبلى ؤنها إما صخُدت ؤو 

ُدت )ًبلى ؤنها إما لِعذ صخ هاكُمت "ن" واخذة للخىم بإن للهباسةًىفي ؤن هجذ في نمىد الشابـ ألاظاس ي ●

 ناسغت(.مخىاكػت ؤو 

 الجذاٌو الطذكُت اإلاخخطشة:

ت ؤو ناسغت، ورلً مً صخُدت ؤو مخىاكػ الهباسةًمىىىا ؤن وهشف بعشنت ما إن واهذ  لللانذجحن ألاخحرجحنجبها 

 خالٌ ظذٌو ضذقي مخخطش لها، ورلً بـ:

مهُىت، هفترع هزبها )ؤي وعىذ لشابؿها ألاظاس ي كُمت "ن"(، فىىكش مارا ًيخج نً َزا  نباسةللبذ في صخت  -ؤ

الافتراع، فئن اهتهُىا إلى ؤن هفغ اإلاخغحر ًلبل في هفغ العؿش كُمتي "ص" و "ن"، فزلً ٌهجي ؤن افتراغىا 

ى ما ٌهجي ؤن الهباسة صخُدت، ؤي ؤن نمىد سابؿها ألاظاس ي ال ًلبل ؤبذا كُمت "ن". ولىإخز مشاال خاؾئ ، َو

 ووعىذ لشابؿها ألاظاس ي كُمت "ن" وهشي الخاضل: ظـ[←ب(˅⌐)ب⌐] الهباسةبالهىدة إلى 

 ظـ[ ← ب( ⌐ ˅ )ب ⌐]

 ن ن ص ن ن ن ص

: هفترع هزب  (، ومً ؤظل هزب بانخباٍس الشابـ ألاظاس ي فيها ؽ)ؤي هفترع هزب الشش  الهباسةكشاءة الجذٌو

ب(، ˅⌐َزا اإلالذم ال بذ مً هزب )ب ًطذقب(، وليي ˅⌐)ب⌐الششؽ ال بذ مً هزب الخالي )ظـ( وضذق اإلالذم 

زا جىاكؼ، ألهىا ؤظىذها لـ ⌐ب، وليي جىزب ⌐وليي جىزب َزٍ ال بذ مً هزب ب وهزب  ب ال بذ مً ضذق ب، َو
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زا مهىاٍ ؤن الافتراع الزي اهؿللىا مىه  ما "ص" و"ب" كُمخحن مخىاكػخحن َ افتراع -"ن" في هفغ العؿش، َو

صخُدت ال جلبل ؤبذا ؤن ًػم نمىد سابؿها ألاظاس ي كُمت  فالهباسةَى افتراع خاؾئ، وبزلً  -واربت الهباسةؤن 

 "ن". 

 ب[ وهشي الخاضل:˅ظـ( ˄⌐)ب⌐] الهباسةمشاٌ زاوي: هفترع هزب 

 ب[ ˅ ط( ⌐ ˄ )ب ⌐]

 ن ن ص ن ن ن ن

ى ما  الهباسةإرن فلذ اغؿشها افتراع هزب  إلى إظىاد كُمخحن مخىاكػخحن لىفغ اإلاخغحر "ب" في هفغ العؿش، َو

 نمىد سابؿها ألاظاس ي كُمت "ن" ؤبذا.صخُدت ال ًلبل  الهباسةٌهجي ؤن 

نً َزا الافتراع،  مهُىت، هفترع ضذكها )ضذق سابؿها ألاظاس ي(، فجري ما ًيخج نباسةوللبذ في جىاكؼ  -ب

فئن اهتهُىا إلى ؤن هفغ الشابـ ًلبل في هفغ العؿش كُمتي "ص" و "ن"، فزلً ٌهجي ؤن افتراغىا خاؾئ، وبزلً 

 جـ[{←جـ(˄])ب⌐} الهباسةفالهباسة مخىاكػت، وؤن نمىد سابؿها ألاظاس ي ال ًلبل كُمت "ص" ؤبذا. لىهذ إلى 

 وهفترع ضذكها:

 {ظـ[ ← ظـ( ˄ ])ب ⌐}

 ن ن ص ص ص ص

 فالهباسةهدُجت الافتراع إرن هي إظىاد كُمخحن مخىاكػخحن للمخغحر "ظـ"ـ إرن َى افتراع خاؾئ، وبزلً 

ى ما ًىؿبم نلى   :{ظـ˄⌐ب[˄ظـ(←])ب} الهباسةمخىاكػت ال ًلبل نمىد سابؿها ألاظاس ي ؤبذا كُمت "ص". َو

 {ظـ ⌐ ˄ ب[ ˄ ظـ( ← ])ب}

 ن ص ص ص ص ص ص ص

زا ٌهجي ؤن  إرن الىدُجت هي إظىاد ال جىىن ضادكت ؤبذا، فهي إرن  الهباسةكُمخحن مخىاكػخحن للمخغحر "ظـ"، َو

 مخىاكػت.

ذٍ إرن مً الجذاٌو الطذكت اإلاخخطشة َى إمياهُت مهشفت ما إن واهذ  صخُدت ؤو مخىاكػت ؤو  الهباسةإن ما هٍش

ت، ولىً َزٍ الجذاو  ناسغت ٌ ال جلذم لىا ول ؤلاظىاداث مً خالٌ ظؿش واخذ خاغو للىانذ الشوابـ اللػٍى

في ول خاالتها اإلامىىت وظب خُيئز اللجىء  للهباسة، فئرا ؤسدها مهشفت اللُمت الطذكُت الهباسةاإلامىىت التي جلبلها 

 لػشوسة إلى الجذٌو الطذقي وامال.با

II:لت الخدلُل الطذقي  ـ ؾٍش
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وكلىا إن اخخالفها ًشظو إلى اخخالف كػُت مهُىت،  هزب ؤششها ظابلا إلى وظىد نذة ؾشق للبذ في ضذق ؤو  

لت لت الجذاٌو الطذكُت  ؤن ًؤزش رلً الاخخالفدون  ،الىظائل اإلاهخمذة في ول ؾٍش نلى الىخائج. وإر اجطح ؤن ؾٍش

ذ نذد اإلاخغحراث ، خاضت نىذما ًٍض لت ظذا وجخؿلب وكخا ؤؾٌى مً َىا خاٌو الهذًذ مً اإلاىاؾلت  .كذ جىىن ؾٍى

لت الخدلُل الطذقي. فما  . ومً َزٍ الؿشق ؤبعـخؿلب وكخا ؤكل وجلىُاث للبذ مخخطشة، جخلم ؾشق  هجذ ؾٍش

ل  ؟تهي خؿىاث  وجلىُاث َزٍ الؿٍش

 مالخكت:

ت التي حهشفىا نليها كبال، فهي  ،مشل بلُت الؿشق ألاخشي  لت جلخط ي ؤلاإلاام بلىانذ الشوابـ اللػٍى فهزٍ الؿٍش

 وهي: يُت نليهابذ هدخاط إلى كىانذ ؤخشي ماللىان جبلى بال حغُحر. ولىً باإلغافت إلى جلً

 كىانذ الخدلُل الطذقي: -8

 كانذجا الىفي: -ؤ       

  ن :ص هىخب⌐نىذما ًىىن لذًىا 

 ص= ن⌐

     ص :ن هىخب⌐نىذما ًىىن لذًىا 

 ص= ن⌐

  كانذجا الىضل -ب       

 ب      :هىخب (ص  ˄ ب)نىذما ًىىن لذًىا 

 ص =ب  ˄ ب

        : نهىخب (ن ˄ب)نىذما ًىىن لذًىا 

 ن= ن  ˄ ب

 كانذجا الفطل: -ط       

 ص    :هىخب (ص˅ب )نىذما ًىىن لذًىا 

 ص = ص ˅ب
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      : بهىخب (ن ˅ ب)نىذما ًىىن لذًىا 

 ن = ب ˅ ب

 كىانذ الششؽ: -د      

  : صهىخب (ص  ←ب)نىذما ًىىن لذًىا 

 ص = ص ←ب

 ب    :هىخب (ب ←ص)نىذما ًىىن لذًىا 

 بب =  ←ص

   ب⌐هىخب:  (ن ←ب)نىذما ًىىن لذًىا 

 ب⌐ن=  ←ب

 ص.   :هىخب (ب  ←ن)نىذما ًىىن لذًىا 

 ب = ص ←ن

 كانذجا الدشاسؽ: -ٌ     

    : بهىخب (ص↔ب )نىذما ًىىن لذًىا 

 ص= ب ↔ب

 ب.    ⌐ :هىخب (ن ↔ب )نىذما ًىىن لذًىا 

 ب⌐ن =  ↔ب

 

 -مالخكت     

 (ب ←ن)، و(ب ←ص)لِعذ هي  (ص ←ب)مخو بخاضُت الخبذًل، ؤي ؤن ًخال باظخصىاء سابـ الششؽ الزي 

هي  (ص ˄ب). ولزلً ف الخبذًلألاخشي جخمخو بخاضُت  الشالزت، فئن الشوابـ ؤلازىاهُت (ن← ب)لِعذ هي 

هي  (ص ↔ب)، و(ب ˅ن)هي  (ن˅ب )، و(ب ˅ص)هي  (ص ˅ب و)، (ن˄ب )هي  (ب ˄ن)، و(ب ˄ص)

زلً فاللىانذ التي رهشها بخطىص َزٍ الشوابـ الشالزت جىؿبم . وب(ب ↔ن)هي  (ن↔ب )، و(ب ↔ص)

، ب، فئهىا في الخالخحن مها هىخب (ب˄ ص)ؤو وان لذًىا  (ص ˄ب)ىاء وان لذًىا ظختى في خالت الخبذًل، إر ؤهه 

 لُت اللىانذ.بكغ نلى رلً 
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 خؿىاث الخدلُل الطذقي للػُت: -2

لت الخدلُل الطللبذ في كػُت   قي فئهىا وهخمذ الخؿىاث الخالُت:ذمهُىت باظخخذام ؾٍش

 هيص ئ نمىدًً ؤخذَما خاص بالطذق والشاوي خاص بالىزب. -ؤ    

 ب {˄د[←ظـ( ˅} ])ب 

 نمىد الىزب نمىد الطذق

 

 هخخاس اإلاخغحر الزي ًخىشس ؤهثر، ومتى حعاوي نذد مىاكو اإلاخغحراث فئهىا هخخاس ؤًا منها انخباؾا. -ب    

 {ب ˄د[←ظـ( ˅ب } ])

 نمىد الىزب لطذقنمىد ا

 

وهىع اإلاخغحر الزي اخترهاٍ بلُمت "ص" في نمىد الطذق وهلىم بخدلُل اللػُت، وفي رلً هلتزم بلىانذ  ● -ط   

 الخدلُل التي رهشهاَا ظابلا.

بهذ الاهتهاء، وهىع هفغ اإلاخغحر بلُمت "ن" في نمىد الىزب وهلىم بخدلُل اللػُت ملتزمحن بلىانذ   ●        

 لطذقي التي رهشهاَا آهفا.الخدلُل ا

 ب {˄د[←ظـ( ˅} ])ب 

 هفترع ضذق "ب"

 ص {˄د[←ظـ( ˅} ])ص 

 د[←ط( ˅])ص 

 د( ←)ص 

 د

 

 هفترع هزب "ب"

 ن {˄د[←ظـ( ˅} ])ن

 ن
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متى وضلىا إلى "ص" ؤو إلى "ن" فئهىا هىكف الخدلُل، ؤما إرا وضلىا مً ظذًذ إلى كػُت ال ًىظذ فيها  -د     

هبذؤ مً ظذًذ بخدلُل َزٍ اللػُت مً الخؿىة ألاولى ) هيص ئ نمىدًً، هخخاس اإلاخغحر ألاهثر  "ص" وال "ن"، فئهىا

 جىشاسا....(، إلى ؤن هطل إلى "ص" ؤو "ن ".

 "د" :إرن لىخابو جدلُلىا لللػُت العابلت، إر وكفىا في نمىد الطذق نىذ كػُت ال فيها "ص" وال "ن" هي

 ب {˄د[←ظـ( ˅} ])ب 

 هفترع ضذق "ب"

. 

. 

. 

 د

 هفترع هزب "ب"

. 

 ن

 

 هفترع ضذق "د"

 ص

 هفترع هزب "د"

 ن

 ػُت، َىزا:إليها مً جدلُلىا الطذقي لللفي ألاخحر هيص ئ ظؿشا ؤخحرا هشبذ فُه ول اللُم التي اهتهُىا  -ٌ     

 ب {˄د[←ظـ( ˅} ])ب 

 هفترع ضذق "ب"

. 

. 

. 

. 

 هفترع هزب "ب"

. 

 ن

 

 ن ن ص
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 :8مشاٌ 

 ب([{ ←)ط˅]ب↔ب([˄⌐)ط←د( ˅}])ب

 هفترع ضذق "ب"

 ص([{ ←)ظـ˅]ص↔ص([˄⌐)ظـ←د( ˅}])ص

 ظـ([ ˅)ص↔ن( ←])ص

 ص( ↔)ن

 ن

 

 "ب"هزب هفترع 

 ن([{ ←)ظـ˅]ن↔ن([˄⌐)ظـ←د( ˅}])ن

 ن({ ←) ظـ↔ص([ ˄)ظـ←}]د 

 ظـ[↔⌐ظـ( ←])د 

 هفترع ضذق "ظـ"

 ص[↔⌐ص( ←])د

 (ن ↔ص)

  ن

 هفترع هزب "ظـ"

 ن[↔⌐ن( ←])د

 (ن↔⌐د⌐)

 (ص ↔د⌐)

 د⌐

 ضذق "د"

 ص⌐

 ن

 هزب "د"

 ن⌐

 ص

 ن ن ن ن

 

 .َزا َى الخدلُل الطذقي اليامل لللػُت●

 .ن مً الخدلُل ؤن اللػُت مخىاكػتًدبح●

ذ الخدلم مً صخت اللػُت● مىد الطذق الخاص بمجشد الىضٌى إلى "ن" ألاولى في ن لخىكفىا لى هىا هٍش

 ، وكلىا إنها غحر صخُدت جدلُلُا.باللػُت ألاضلُت

 :2مشاٌ 

 د( [{ ˅)ب ←ب(⌐ ˄)ظـ ←د(  ˅)ب ⌐]) ←ظـ[ ←ب(( ˅)د ←ظـ(⌐ ˄)ب ⌐)⌐}]

 ألن معاخت الطفدت َىا ال حعهىا للخدلُل، فئهىا ظيبذؤ بهمىد الطذق، ونىذما هيخهي هػو نمىد الىزب ؤظفله:

 هفترع ضذق "ب"

 د( [{ ˅)ص ←ص(⌐ ˄)ظـ ←د(  ˅)ص ⌐]) ←ظـ[ ←ص(( ˅)د ←ظـ(⌐ ˄)ص ⌐)⌐}]

 ص[{ ←ن( ←ص ⌐])←ـ[ظ←ص( ←ظـ ⌐⌐)⌐}]

 ص[ ←ص(  ←)ظـ⌐] 

 [ص←ظـ(←)ن ]

 (ص ←ص )

 ص
 ص
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 هفترع هزب "ب"

 د( [{ ˅)ن  ←(ن⌐ ˄)ظـ ←د(  ˅)ن ⌐]) ←ظـ[ ←ن(( ˅)د ←ظـ(⌐ ˄)ن ⌐)⌐}]

 د[{←ظـ(←د ⌐])←ظـ[←د( ←ن ⌐]⌐}

 د[{←(ـظ ←د⌐])←(ـظ ←د⌐)}]

  

 هفترع ضذق "د"

 [{ص←(ـظ ←ص⌐])←(ـظ ←ص⌐)}

 [{ص←ظـ( ←)ن]←ظـ( ←)ن]

 ([ص ←ص)←ص]

 ص( ←)ص

 ص

 هفترع هزب "د"

 [{ن←(ـظ ←ن⌐])←(ـظ ←ن⌐)}

 [{ن←ظـ( ←)ص]←ظـ( ←)ص]

 ن([ ←ظـ )←ظـ]

 ظـ( ←⌐)ظـ

 هفترع ضذق "ظـ"

 ص( ←⌐)ص

 ن( ←)ص

 ن

 هفترع هزب "ظـ" 

 ن( ←⌐)ن

 ص( ←)ن

 ص

 ص ن ص

 

III- لت  ألاشجاس الطذكُت: ؾٍش

لخحن ازيخحن، هػُف آلان ؤخشي  ؾشق البذ في اللػاًا مخهذدة، وإررهشها مً كبل ؤن  وكفىا نلى جلىُاث ؾٍش

ت، وهزهش مشة ؤخشي ؤن اخخالف الخلىُاث ال ًؤزش نلى الىخائج اإلاخىضل إليها، وإهما هي  ،زالشت لت الشجٍش هي الؿٍش

لت البذ اإلاهخمذة.   هفغ الىخائج بغؼ الىكش نً ؾٍش

لت الشجشة جخمحز بىىنها وظُلت للبذ في صخت ؤو  م، وكلىا غحر ؤن الؿٍش الصخت ؤو "فعاد الهباسة مىغىم الخلٍى

لت بشيل مباشش ألهىا لً هشهض فيها نلى الذاللت اإلااضذكُت لللػاًا "الفعاد ، لزلً لً وعخخذم في َزٍ الؿٍش

لت. وإر لً  ،كُمتي "ص" ؤو "ن"، معخهُػحن ننها بىظائل ؤخشي ظجراَا هشهض نلى هي جلىُاث خاضت بهزٍ الؿٍش

 لالظخذالٌ، ظنهخم باإلالابل باالحعاق ؤو نذم الاحعاق، ؤي احعاق الهاضش اإلاىىهت ل مباششبشيالىزب و الطذق 

، بدُض ًىىن )ؤي جىاكػها( رلً الاحعاق ؤو نذمهبدُض جىىن نهاًت الشجشة الطذكُت بخإهُذ ؤو نذم احعاكها، 

 ، ؤما نذم الاحعاق فُىىن جإهُذا لىزبها.ألاضلُت الاحعاق جإهُذا لطذق الهباسة

ت وخذَا و  ت مً خالٌ الانخماد نلى الخشوف اللػٍى لت الشجٍش مجمىنت مً اللىانذ إغافت إلى ٍخم البذ بالؿٍش

 كىانذ الشوابـ التي سؤًىاَا مً كبل.اللائمت بذوسَا نلى 

 



 

28 

 كىانذ الدشجحر: -8

ا              ب،⌐⌐إرا وان لذًىا            :اإلاضدوط كانذة الىفي -ؤ  ب⌐⌐   :         َىزا وشجَش

 ب                                                                                                            

 

ا َىزا:         ظـ˄في خالت ؤلازباث: إرا وان لذًىا ب▫         كانذة الىضل: -ب  ظـ˄بوشجَش

 ب                                                                                                                   

 ظـ                                                                                                                    

ا َىزا:               ظـ( ˄)ب⌐في خالت الىفي: إرا وان لذًىا  ▫                               ظـ(˄)ب⌐وشجَش

 ـظ⌐ب   ⌐                                                                                                                   

ا َىزا:                   ظـ ˅في خالت ؤلازباث: إرا وان لذًىا ب▫    : كانذة الفطل -ط   ظـ˅بوشجَش

 ب    ظـ                                                                                                                    

ا َىزا:                ظـ(˅) ب⌐في خالت الىفي: إرا وان لذًىا  ▫                               ظـ(˅) ب⌐وشجَش

 ب                                                                                                                  

 ظـ                                                                                                                    

ا َىزا:        ظـ  ←ًىا بفي خالت ؤلازباث: إرا وان لذ ▫      كانذة الششؽ -د     ظـ←ب       وشجَش

      ب    ظـ⌐                                                                                                                

ا َىزا        ظـ( ←) ب⌐في خالت الىفي: إرا وان لذًً  ▫                             ظـ( ←) ب⌐: وشجَش

 ب                                                                                                                      

 ظـ⌐                                                                                                                   

   جـ ↔ ب          جـ  نشجرها هكذا:  ↔في حالة اإلثبات:   إذا كان لدينا ب ▫     قاعدة التشارط -ه

 ب⌐ب                                                                                                                
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 جـ⌐جـ                                                                                                                 

 جـ( ↔ ) ب⌐           جـ(  نشجرها هكذا:↔ )ب⌐إذا كان لدينا   في حالة النفي: ▫                          

 ب    ب⌐                                                                                                              

 جـ⌐جـ                                                                                                                    

ت، بدُض جمىىىا َ‘ ن‘و ‘ ص‘كُمتي اإلاالخل مً َزٍ اللىانذ ؤهىا لم وعخخذم  زٍ واظدبذلىا بها الخشوف اللػٍى

مً مهشفت ما إن واهذ الهباسة مدعلت ؤم غحر مدعلت، ؤي ما إن واهذ الىدُجت الصمت نً اإلالذماث ؤم ال، ألاخحرة 

 ا، وبزلً ما إن واهذ الهباسة ألاضلُت ضادكت ؤم واربت.وبزلً ما إن وان الاظخذالٌ صخُدا ؤم فاظذ

ت: -2  لت الشجٍش  خؿىاث البذ بالؿٍش

، ؤضلها في ألانلى وفشونها جخجه إلى ؤظفل، وجيخج َزٍ الفشوم نً جؿبُم الشجشة الطذكُت شجشة مللىبت

. وللبذ في ضذق ؤو هزب كػُت الاهفخاحاللىانذ اإلازهىسة ؤنالٍ ًخىلذ بهػها نً بهؼ وضىال إما إلى الاوعذاد 

لت ت، وهخمذ الخؿىاث الخالُت، مبِىحن رلً بمشاٌ َى: بىاظؿت الؿٍش  الشجٍش

 د( ˅)ب  ╡د([ ˄)ظـ ˄ب((  ˅)د ˄ب( ←]))ظـ 

 ، َىزا:هشجب في ؤظفل الشجشة اإلالذماث الىاخذة جدذ ألاخشي   ▪▪ؤ     

 ب( ←)ظـ 

 ب( ˅)د 

 د( ˄)ظـ 

زا سمٍضإرا  ▪▪ب        ى ًخػو للىانذ الششؽ، هما جالخكىن في الهباسة ؤنالٍ ╡:حهلم ألامش باللضوم ) َو ، َو

، وهخدذر نً اللضوم في اللغت ٌ نىه ضادق ؤو واربفلـ هخدذر نً الششؽ في الذاللت اإلااضذكُت، وهلى 

الىدُجت الصمت نً اإلالذماث ؤو  )ؤي نىذما هخدذر نً ضىسة الاظخذالٌ ال نً مادجه( وهلٌى نىه إن الفىكُت

، ؤكٌى إرا حهلم ألامش (الصمت وان فاظذا واهذ غحر  راذ الصمت وان الاظخذالٌ صخُدا، وإغحر ال صمت، فئرا واه

ىً بئغافت الىفي إلى َزٍ هىا بهذ ؤن هػو اإلالذماث واخذة جدذ ألاخشي هػو جدتها ظمُها الىدُجت لباللضوم ، فئ

 الىدُجت، َىزا:

 ب( ←)ظـ 

 ب( ˅)د 

 د( ˄)ظـ 
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 الخل ؤن الىفي غحر مىظىد في ألاضل.       .............د( ˅)ب ⌐                                                               

زا سمٍض  ▪▪ط     ى ًخػو للىانذ الدشاسؽ، َو خخلف ╞╡إرا حهلم ألامش بالخالصم )َو نً الدشاسؽ  الخالصم ، ٍو

لت التي ًخخلف بها اللضوم نً الششؽ، ألهه لضوم ولضوم مهىىط والدشاسؽ ششؽ وششؽ مهىىط(،  بىفغ الؿٍش

 إرن لىخجاَل َزٍ الخؿىة. جرهض نلى اللضوم.ؤكٌى إرا حهلم ألامش بالخالصم فئهىا هىفي الهباسة هيل. وهدً َىا ظ

نباسة ؾبلىا نليها اللانذة، ظىاء  نلى ول (√)هؿبم كىانذ الدشجحر اإلازهىسة ؤنالٍ، مو وغو نالمت   ▪▪د      

م وحعذ الش ؤو بهؼ شة جواهذ ملذمت ؤو هدُجت، وهبذؤ بإًت واخذة شئىا، إال إرا سؤًىا واخذة جخخطش الؿٍش

 ألافػل البذء بها، َىزا: فمً ،فشونها بعشنت

 ب( ←)ظـ 

 ب( ˅)د 

 د( ˄)ظـ 

 د( ˅)ب ⌐√

 ب⌐

 د⌐

ا وهلُػه )ؤخذَما ؤظفل الفشم وآلاخش في  خالٌ نملُت الدشجحر، ▪▪ٌ       م ًدخىي خشفا كػٍى وعذ ول ؾٍش

 ، إرن لىخابو الدشجحر، وال خكىا ؤهىا بذؤها ؤنالٍ بدشجحر الىدُجت:(ₓ) ألانلى(، فىػو الهالمت

 ب( ←)ظـ 

 ب( ˅)د 

 د( ˄)ظـ √

 د( ˅)ب √⌐

 ب⌐

 د⌐

 ط

 د

(ₓ) 

اإلالذمت الشاهُت مشال بهذ الىدُجت، واهذ الهملُت ظدخم  ظشاء نلى اإلالذمت الشالشت، واخترهاختر ؤلا الخل ؤهىا لى لم ه

 َىزا:
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 ب( ←)ظـ 

 ب( ˅)د √

 د( ˄)ظـ √

 د( ˅)ب √⌐

 ب⌐

 د⌐

 ب              د  

                                                                                          ( ₓ)                 ظـ 

 د                                                                                                                 

                       ( ₓ) 

ىا بذؤب البذء بالىدُجت زم اإلالذمت الشاهُت فاألولى،  ت، فاإلالذمت الشالشت. ؤما لى ؤسداذمت الشاهُبالىدُجت، فاإلال َو

 ظُىىن ألامش َىزا:

 ب( ←)ظـ √

 ب( ˅)د √

 د( ˄)ظـ √  

 د( ˅)ب √⌐

 ب⌐

 د⌐

 ب                  د  

                                                                                          (ₓ)             ⌐  د        ط  

 (ₓظـ         )                                                                                                              

 د                                                                                                               

                                                                                                              (ₓ) 
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بما ٌهجي ؤن الهباسة ألاضلُت  والخكىا ؤن ول الاخخُاساث اهتهذ بىا إلى هفغ الىدُجت وهي اوعذاد ول الؿشق،  

لُه في رلً الاخخُاس الشاوي، ؤما الشالض وألن الشجشة ا ،خخُاس ألاٌو وان ؤفػلولىً الا  ضادكت، عذث به بعشنت، ٍو

 ـ  فهى الزي اخخاط مىا مجهىدا ؤهبر.                                                                                           

هفُىا الىدُجت. فاوعذاد الشجشة ٌهجي نذم )ورلً ألهىا  ول الؿشق  وهخبر الاظخذالٌ صخُدا متى ظذث ▪▪و      

لت ججهل اإلالذماث ضادكت والىدُجت واربت، ومً زم ًىىن افتراع هزب الىدُجت ؤمشا ال ًدعم مو  وظىد ؾٍش

 .(ؤي نباسجىا ألاضلُت )كبل إدخاٌ الىفي نلى الىدُجت( صخُدتلذماث الاظخذالٌ، فخىىن هدُجخىا، م

م واخذ مفخىخ ؤما إن لم جيعذ ول الؿشق وبلي نلى ▪▪ ص       دون ؤن جبلى ؤًت نباسة بذون حشجحر،  األاكل ؾٍش

لزلً واهذ  .ال جلضم هدُجخه نً ملذماجه (ضلُت واربتبالخالي فالهباسة ألا فىلٌى خُنها إن الاظخذالٌ فاظذ )و 

ت بذوسَا جخذم للبذ في  لت الشجٍش  والهشغُت. والخىاكؼالصخت الؿٍش

 م نلى مشاٌ زان:جؿبُ

ت: لت الشجٍش  لىإخز الهباسة آلاجُت، وهبذ فيها باظخخذام الؿٍش

 د((←)ظـ ˄)ب ╡ب( ˄)د ←ظـ( ˅ب ⌐)˄د( ←ظـ(  ˅))ب 

 د( ←ظـ(  ˅))ب √

 ظـ( ˅ب ⌐)√

 ب( ˄)د √

 د((←)ظـ ˄)ب⌐√

 د

 ب

 ب                                  ط⌐

                                                  (ₓ       )             √⌐د            (       ـظ ˅ )ب 

 د(   ← )ظـ⌐     ب    ⌐                  ب⌐                                                                                  

 ط          (       ₓ)                    ظـ⌐                                                                                   

                                                                                    (ₓ               )                        ⌐د 

                                                                                                                               (ₓ) 
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زا مهىاٍ ؤن الهباسة ؤن َزٍ الشجشة بذوسَا اوعذث، بما ٌهجي ؤن ول الؿشق اهتهذ بىا إلى جىاكؼ، َوالخكىا 

لُت هدُجتها ت، بدُض ؤن هفي هدُجتها َى الزي كادها إلى َزا الخىاكؼ، ؤو لىلل إن الهباسة ألاضألاضلُت ضادك

 وكذ بذؤها الدشجحر باإلالذمت الشالشت، فالشاهُت، فاألولى، فالىدُجت، فهى ؤؾٌى الؿشق. الصمت نً ملذماتها.

  مشاٌ زالض:

 د(( ˅ )ظـ←)ب⌐ ╡د( ˄ظـ( ←))ب ←ب((  ˅)د ˄ظـ( ← ))ب 

 ب(( ˅)د ˄ظـ( ← ))ب √

 د(˄ظـ( ←))ب √

 د(( ˅)ظـ ←)ب√ 

 ظـ(←)ب√

 د

 ظـ                                               ب             ⌐

 √ظـ(←)ب                                      ظـ(              ←)ب√

 √ب(˅)د                                             ب(          ˅)د√

 ب                د                                 ب                         د    

 ظـ           ب  ⌐    ظـ       ب      ⌐                       (ₓ)               ب               ظـ⌐                       

                                                                                 (ₓ)  

 د(        ˅)ظـ              ب ⌐       د(    ˅ب      )ظـ⌐     د(    ˅)ظـ          ب⌐           د(˅ب           )ظـ⌐د(           ˅ب              )ظـ⌐                    

                                                                                                                                                               (ₓ) 

     ظـ      د                 ظـ        د                     ظـ         د                       ظـ        د                 ظـ        د                                                            

ى ما ٌهجي ؤن مً حشجحر ول الهباساثاهتهُىا جالخكىن ؤهىا  ، ومو رلً بلُذ لىا الىشحر مً الؿشق لم جيعذ، َو

 الاظخذالٌ فاظذ، ال جلضم فُه الىدُجت نً اإلالذماث، وبالخالي فالهباسة ألاضلُت واربت.

  مشاٌ ؤخحر: 

 : لىبذ في الهباسة



 

34 

 د((← ـ)ظ←)ب ╡د( ˄ )ظـ←)ب˅⌐د( ← )ظـ ←ظـ(˄ ب⌐)

 ظـ(˄ ب⌐)√

 د(← )ظـ√

 د(˄ )ظـ←)ب⌐√

 د((←)ظـ ←)ب⌐

 ب

 (د˄ )ظـ⌐

 د⌐ظـ             ⌐

 ب⌐ب             ⌐

 ظـ                ظـ 

                                                                                       (ₓ             ) 

 ظـ      د                  ⌐                                                                                                         

                                                                                                        (ₓ(         )ₓ   ) 

بل ؤن هجشي الدشجحر نلى الىدُجت، إرن فاالظخذالٌ صخُذ، هفي هدُجخه ال ًلضم اوعذث إرن ول الؿشق ختى ك

  الهباسة ألاضلُت ضادكت. ف نً ملذماجه، وبزلً

:ً  جماٍس

ت، بذ في الهباساث الخالُت: لت الشجٍش  بانخمادن الؿٍش

 د(←⌐)ظـ ╡ب( ˅ )د˄ظـ( ← )ب    ▫    

 د(←⌐)ظـ˄)ب ╡ظـ( ←ب( ˄ ))د←ظـ(˅ ب⌐)   ▫    

 د(←ظـ(˅ ))ب⌐ ╡د(( ← )ظـ←د(˅ ))ب˄د(←ظـ(˄ ))ب   ▫    
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 مىؿم اإلادمىالث

 مً اإلاىؿم ألاسظؿي إلى مىؿم اإلادمىالث اإلاهاضشملذمت: 

ً -ؤ      بحن مىؿم اللػاًا ومىؿم اإلادمىالث اإلاهاضٍش

ب نً      وجىظُو إلاجاٌ اهؿباق  اد لهمىؿم اللػاًا، وإهما َى امخذلِغ مىؿم اإلادمىالث اإلاهاضش بغٍش

اض ي بشيل نام ش له. فياهالٍش با نً اإلاىؿم اإلادمىلي ألاسظؿي وإهما َى جؿٍى  َزا اليعم ذ، هما ؤهه لِغ غٍش

ُؼ إلى داخل بيُت اللػُت الخملُت. هُف رلً؟ ت مذث الطىسهت والتًر ت مىؿلُت سمٍض  هكٍش

ً ؾلبتول الؿلُت خاغشون، إرن لىإخز الاظخذالٌ اإلاباشش آلاحي:       ى اظخذالٌ بالهىغ فبهؼ الخاغٍش . َو

ت،اإلاعخىي في اإلاىؿم ألاسظؿي. إرا ؤسدها ضُاغخه  ت، وظب ؤن هىلله ؤوال إلى ال بىاظؿت اللغت اللػٍى لغت الشمٍض

ت الخشف "ب" ووهبر نً الىدُجت بـفىهبر نً اإلالذمت بالخشف  ت الشمٍض "ظـ". لُطبذ الاظخذالٌ في ضُغخه اللػٍى

ت سغم ؤن الاظخذالٌ ظلُم جلضم فُه الىدُجت نً  غحر راث مهجىوهي نباسة  ب، إرن ظـ.َى:  في اللغت اللػٍى

ا -هما رهشها رلً مً كبل–اإلالذمت. والعبب في رلً ؤن مىؿم اللػاًا  وخذة ولُت  ًىكش إلى ول كػُت بانخباَس

اللػُت ولها بلػُت ؤخشي هي غحر كابلت للخجضيء، فال تهمه البيُت الذاخلُت لللػُت بلذس ما تهمه نالكت َزٍ 

ت التي سؤًىاَا ظابلا، وهي  ا وخذة ولُت، جػبـ جلً الهالكت كىانذ الشوابـ اللػٍى بذوسَا ًىكش إليها بانخباَس

 التي جػبـ خىمىا نلى الهباسة )اإلاىىهت مً جلً الىخذاث اليلُت اإلاغللت( بالصخت ؤو الخىاكؼ ؤو الهشغُت.

ًىفُه رلً، وإهما هدخاط مً ؤظل البذ فُه إلى هعش وخذة ول كػُت ًخإلف منها، ؤما الاظخذالٌ العابم، فال     

ًجب ؤن هىكش في البيُت الذاخلُت ليل واخذة منهما؛ ؤي ؤن  ؛فىخجاوص الهالكاث الخاسظُت بحن ملذمخه وهدُجخه

ؤو ملذماجه إرا هىكش في الهىاضش اإلاىىهت ليل كػُت، والهالكاث الذاخلُت بحن جلً الهىاضش، نىاضش ملذمخه )

ا لىا. زا ما ٌعجض مىؿم اللػاًا نً جىفحَر  وان اظخذالال غحر مباشش( ونىاضش هدُجخه، َو

ل ل ‘ب‘إلى  ول الؿلبت خاغشون إرن ال ًىفي جدٍى ً ؾلبتبهؼ الإرن ، وجدٍى ، بل ًجب جفىًُ ‘ظـ،‘إلى  خاغٍش

ا الشالزت )بما ؤن ألامش ًخهلم بلػُت خملُ ً ؾلبت       ول الؿلبت خاغشونت(: ألاولى إلى نىاضَش  .بهؼ الخاغٍش

 اإلادمٌى    اإلاىغىم    العىس       اإلادمٌى   اإلاىغىم   العىس                                                                               

ت مىؿم اللػاًا ناظضة نً الىكش في البيُت الذاخلُت إلاشل       َزا الاظخذالٌ ؤو لللػاًا اإلاىىهت  وإرا واهذ هكٍش

ت هي التي حهشف بـ"مىؿم الذواٌ  له لللُام بزلً، َزٍ الىكٍش ت مىؿلُت مَؤ له، فزلً ٌهجي خاظخىا إلى هكٍش

ت"  ى اظمها ألاشهش.La logique propositionnelle"مىؿم اإلادمىالث  ؤو اللػٍى ت  "، َو غحر ؤن ألاخز بهزٍ الىكٍش

ت  "مىؿم اللػاًا"، بل هي مجشد خؿىة إلى ألامام كؿهها اإلاىؿم الشمضي اإلاهاضش مً ؤظل ال ٌهجي اللؿو مو هكٍش

ت  زا ٌهجي ؤهىا ما صلىا ؤمام هكٍش م بما ًجهله ًدُـ بيل نىاضش الاظخذالٌ اإلاىؿلي, َو جىظُو مجاٌ الخلٍى

اغُت مشلها مشل ظابلتها، غحر ؤنها جىفز إلى البجى الذاخلُت لللػاًا ا مىؿلُت ت ٍس لىلل إرن إن مىؿم  لخملُت.سمٍض

 مىه. اظضءاوص خعاب اللػاًا فهى ًػمه إلُه النخبٍر اإلادمىالث في هفغ الىكذ الزي ًخج
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 مً اللػُت الخملُت نىذ ؤسظؿى إلى اللػُت الخملُت في مىؿم اإلادمىالث اإلاهاضش -ب

ت التي جدىم بصبىث ش يء ه في اإلاىؿم ألاسظؿي )ونىذ الفالظفت اإلاعلمحن بهذٍ مشال( اللػُت الخملُتو     ي الجملت الخبًر

مً مىغىم )مدىىم نلُه( ومدمٌى )مدىىم به( وسابؿت )هي التي ٌعخفاد منها نىه، وبزلً فهي جخىىن  لص يء ؤو جىفُه

( وكذ جىىن  intelligent estAhmedفي بهؼ اللغاث )مشل الفشوعُت مشال خُض هلٌى  اكذ ًىىن مطشخا به الخىم(

: مػمشة في لغاث ؤخش  ، ؤو: ؤخمذ َى روي، ولىً البيُت اإلاىؿلُت لهزا اللٌى هي : ؤخمذ رويي واللغت الهشبُت )خُض هلٌى

، َزا إرا واهذ اللػُت ‘(ًىظذ‘و ‘ َى‘، وفي َخحن الخالخحن فالشابؿت التي ٌعخفاد منها الخىم هي ؤخمذ ًىظذ رهُا

وسَا مىىهت مً مىغىم ذ، هي بالؿلبت خاغشون، فاللػُت: شخطُت. ؤما إرا واهذ اللػُت مهملت فاألمش ال ًخخلف

ذ ؤو ظضئُت، فئهىا هػُف العىس إليها، ومدمٌى وسابؿت مػمشة. وؤما إرا حهلم ألامش بلػُت مدطىسة ؤو معىسة، ولُت واه

. فخطبذ بيُت اللػُت هي: ظىس ومىغىم ومدمٌى  ى اللفل الزي ًدذد نذد ألافشاد الزًً ؤزبدىا لهم الخىم باإلادمٌى َو

: ف .بؿتوسا . فهزا اظخذالٌ إرن فبهؼ الؿُىس ًؿحر، بهؼ ما له ظىاخان ًؿحر، و ول الؿُىس لها ظىاخانهىذما هلٌى

ت مىظبت،  مىىن مً زالزت كػاًا؛ ملذمخان وهدُجت الصمت ننهما، ؤما اإلالذمت ألاولى فيلُت مىظبت، وؤما الشاهُت فجٍض

ا مؤلفت مً ظىس )ول، بهؼ( ومىغىم ومدمٌى لشالر ولهيهمىا َىا ؤن اللػاًا اوهزلً الىدُجت ظضئُت مىظبت. و 

ى إزباث الخىم للمىغىم(.  )والشابؿت دائما جىىن مػمشة، إرن لىخجاَلها، خاضت ؤنها جؤلف مو اإلادمٌى شِئا واخذا َو

اض ي، فلذ       م مفهىم اللػُت الؤما مىؿم اإلادمىالث اإلاهاضش، وبلذس ما وظو مً مجاٌ اهؿباق اإلاىؿم الٍش خملُت حجَّ

ىن مىغىنها ملاسهت باإلاىؿم الطىسي ألاسظؿي، فلم ًذخل في خاهت اللػُت الخملُت الخلُلُت إال اللػاًا التي ًى

، دون الجىاَش الشىاوي(، مشل  شخطا مخهُىا )ما ظماٍ  العُاسةَزٍ  و خاظىبيو  زىبي و خالذؤسظؿى الجىَش ألاٌو

ا مً اإلاىغىناث الشخطُت اإلاخهُىت، ؤ اإلاغشبو  فان" و "ول  إوعانما ألالفاف اليلُت الذاخلت في كػاًا مشل "ول وغحَر

ا )والتي ظماَا اللذام مخدحز  ا، بخالف الجىاَش  ىظعم" و غحَر بالجىاَش الشىاوي، وهي التي جلبل ؤن جدمل نلى غحَر

  ش.ألاوائل التي ال جىىن إال مىغىناث( فهي لِعذ مىغىناث لللػُت الخملُت الخلُلُت في اإلاىؿم اإلاهاض

ألالفاف الذالت نلى مهان ظضئُت، وهي ألالفاف التي ال جىىن إال  فيللذ خطش مىؿم اإلادمىالث اإلاهاضش مهجى اإلاىغىم      

ؤلفاف اإلاهاوي التي ال جىىن إال مىغىناث، وال جلبل ؤبذا ؤن جىىن مدمىالث، ومشالها ؤظماء ألانالم خاضت، ورلً بخالف 

ا.وال جلبل ؤن جىىن مىغىن مدمىالث  اث، مشل ؤلفاف الطفاث والىهىث وألاخىاٌ وغحَر

 في مىؿم اإلادمىالث: اإلاعخهملت الشمىص  -ط

ا بغُت ظهلها     اغُت، فلذ نمذ اإلاىاؾلت إلى ضىسهت اللػُت الخملُت وجشمحَز ت ٍس ت مىؿلُت سمٍض وألن ألامش ًخهلم بىكٍش

ىزا، فلذ خططى  كابلت للخعاب نىذما جىىن ظضءا مً اظخذالٌ مهحن. ا للمىغىناث سمىصا وللمدمىالث سمىصا َو

زٍ هي لألظىاس سمىصا ؤخشي، إغافت إلى و  ا. َو سمىص ؤخشي مإخىرة مً مىؿم اللػاًا، هشمىص الشوابـ وألاكىاط وغحَر

 سمىص مىؿم اإلادمىالث:

 :سمىص اإلاىغىم ▫

 ...8، ص8ف ،8، م8ـ... ظ ،، نـ، ف، صـ: ظ)نىذما ال ًىىن اإلاىغىم مخهُىا( اإلاخغحراث الشخطُت    

  ...8ـ، ض8، ف8، نـ،8ـظ...،ـنـ، ف، ض ،ـ: ظ)نىذما ًىىن اإلاىغىم شخطا مخهُىا( الشىابذ الشخطُت     
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▫ :  سمىص اإلادمٌى

 ...8، م8، ٌ 8الخشوف اإلادمىلت: إما الىاخذًت: ن  

 ...2، م2، 2ٌالخشوف ؤلازىاهُت: ن                         

 ˅العىس البهط ي:                      ˄العىس الىلي:                 سمىص ألاظىاس: ▫

تسمىص  ▫   ↔ الدشاسؽ        ← الششؽ       ˅ الفطل      ˄ الىضل     ⌐ الىفي   :الشوابـ اللػٍى

 )،(  ألاكىاط:  ▫

 جشمحز اللػاًا الخملُت: -د

ت َىزا:  خالذ ؾالب"" وباظخهماٌ اللغت اإلادمىلُت، ًمىىىا ؤن هىلل اللػُت   مً اللغت الؿبُهُت إلى اللغت الشمٍض

 (ـن )ظ

 خالذ                                   ؾالب                                            

لإلشاسة إلى شخظ مدذد، فالشمض  ‘ـظ‘واغهحن خؿا ضغحرا فىق اإلاخغحر  ،ـخُض سمضها للمىغىم "خالذ" بالشمض ظ

 .‘ن‘ بالخشفزابذ شخص ي، وسمضها للمدمٌى "ؾالب" إرن ٌشحر إلى 

، ولذًىا ‘ؤروى‘، بدُض لذًىا اإلادمٌى ؤخمذ ؤروى مً َشاملذًىا كػُت خملُت زالزُت َىزا:  ذؤما إرا واه

اللزان ًجب ؤن هشمض ليل واخذ منهما بشمض زابذ شخص ي، فعُىىن الخهبحر  ‘َشام‘و ‘ؤخمذ‘اإلاىغىم مؤلف مً 

                                            َىزا:              

 ، نـ(ـن )ظ

 ؤروى                  ؤخمذ                  َشام                                     

، و ظ ؤن الخشف خُض ، ‘َشام‘، و نـ زابذ شخص ي ًشمض لــ ‘ؤخمذ‘زابذ شخص ي ًشمض لـ  ـن خشف اإلادمٌى

فلذ جىىن  ،ل اللىظحن له ؤَمُخه، بدُض ًذٌ نلى ميان ول زابذ شخص ي داخل اللػُترجِب َىا داخوالت

 ، وظجرمض لها خُيئز بـ : خالذ ؾلب مً َشام مياإلات ؤخمذؤهثر جشهُبا مً جلً اإلاىظىدة ؤنالٍ، مشل:  ألاخحرة

 

 ، نـ، ف(ـن )ظ

 َشام               ؤخمذ    ؾلب مياإلات       خالذ                                     
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ت غحر مدذد مىغىنهاالىخبت ، َى ؤن (ـن)ظ  و ن)ط(والفشق بحن  وإرا انخبرها اإلادمٌى َى  .ألاولى ضىسة كػٍى

"، ؤما إرا خذدث فالن ؾالبفي الخالخحن مها، فئن الىخابت ألاولى جلٌى لىا فلـ " ن الخشف ٌشحر إلُه ؾالب

لُطبذ سمض زابذ  ـظ" فئوي ؤشحر إلى َزا الخدذًذ بىغو الخـ فىق البَشام ؾ" ؤو "خالذ ؾالبفللذ "

 (،ـشخص ي، ؤي مىغىم مدذد، فإهخب َىزا ن)ظ

كػُت خملُت مدطىسة )معىسة(،  ىاإلى آلان هىا هخدذر نً اللػاًا الخملُت الشخطُت، ولىً كذ جىىن لذً 

: مىظبت، هإن ه ولُت ؤو  إما هشمض له بـ : الزي  البهط ي س ىا لفل العى ، بدُض لذًىا َبهؼ الؿلبت خاغشونلٌى

˅  : في اللغت  الجملخحن ، فىىخب˄، خُض لذًىا العىس الىلي الزي هشمض له بـ : ول الؿلبت خاغشون، ؤو كذ هلٌى

ت  :َىزا اإلادمىلُت الشمٍض

 

 ًىظذ شخظ واخذ نلى ألاكل مً ظـ َى نؤو:           بهؼ ظـ َى نالتي حهجي:   ظـ ن)ظـ(˅

 ونالؿلبت      خاغش        بهؼ         

 

 هُفما وان ظـ فهى ن              ؤو:                          ن َى ول ظـ   التي حهجي: ظـ ن)ظـ(˄

 ول   الؿلبت    خاغشون         

مىىىا ؤن هذخل نلى كػُت مهُىت الىفي )اللػُت العالبت(  ن ؤو شمض الىفي، وكذ هشبـ بحن كػِخحب وشحر إلُهٍو

ت التي سؤًىاَا في مىؿم اللػاًا؛ سمىص الىضل  ؤهثر في اظخذالٌ مهحن، وخُيئز هدخاط إلى سمىص الشوابـ اللػٍى

ى ما ظجراٍ الخلا.والفطل والششؽ والدشاسؽ  . َو




