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  إراااتت املنطت الرااضيملنت اضياإريينت الر اضييترإريميتامو 

 تبجاميةتميسكل–تأت–عبن اقادإتعن اةتأستاذتمحاالت. تتد

ذ ؤلالٌترووي   adalaabdelkader@hotmail.fr:  البًر

خ اإلاىؿو ًثبذ   للشَ –   ئن جاٍس
ً
اض ي ولُذ -  بما ال ًذع مجال أن اإلاىؿو الٍش

ت زم لىحِعدُهُت :  ونذ مشَّ بثالر مشاحل. الػطش الخذًث  ت ، حبًر ػني . سمٍض َو

 هحى جشوٍؼ 
ً
ًان الاججاٍ ظابها اغُاث ئلى اإلاىؿو ؛ حُث  َزا اللكظ سدَّ  الٍش

اض ي زىاتي الهُمت . اإلاىؿو  الطذم  )وبهزٍ اإلاشحلت ألاخحرة ؛ بلـ اإلاىؿو الٍش

 .  20رسوجه  مؼ سظل و واًتهُذ في مؿلؼ الهشن الـ  (والٌزب

اضاث والجزوس اإلاىِؾـلت         وفي َزا اإلاهاُ، ظىحاُو الٌشل غً بػؼ ؤلاَس

اض ي؛ ئر جطإللى ئنلُذط اإلاُؿاسي اإلاػاضش لعهشاؽ   )في الِهذم لهزا اإلاىؿو الٍش

اض ي الشهحر ى ؾحر ئنلُذط الٍش وظُأحي الشوانُىن لُىاضلىا ما بذأٍ  . (َو

ىن في الخمهُذ ؾحر اإلاهطىد لليعو اإلاىؿهي الشمضي  ورلَ باوشؿالهم . اإلاُؿاٍس

يما غملىا غلى ئدخاُ الشمىص في . بخىظُؼ، حػمُو وجذنُو مىؿو الهػاًا 

ـشاث  ُّ ت أي اإلاخؿ زا، باإلغاقت ئلى . الطُاؾت للخػبحر غً الطىس الهػٍى َو

 .اوشؿالهم ببىاء مىؿو الهػاًا غلى َُئت وعو قشض ي اظخيباؾي 

مىن لُى ؛ قانها جىحطش في ألاظلىب الشمضي الزي اغخمذٍ في  أما معاَمت ٍس

خه  و َى ألاظلىب الزي لكذ اهدباٍ بػؼ اإلاىاؾهت اإلاحَذزحن أمثاُ . ضُاؾت هظٍش

ت  ت لُبىتز وضاحب هظٍش  . َاملخىن " يم اإلاحمُى " ساةذ اإلاشحلت الشمٍض

مىن : اكلياتت افتاحضةت ىن ؛ الشوانُىن ؛ ٍس اض ي ؛ الجزوس ؛ اإلاُؿاٍس  اإلاىؿو الٍش

 .لُى 

Résumé : 

                  L’histoire de la logique démontre incontestablement, que la 

logique des mathématiques est le produit des temps modernes. Cette logique 

a connu trois étapes : symbolique, algébrique et finalement logistique. Et dés 

cette dernière étape ; ce système logique bivalent,a atteint son point 

culminent au début du 20
eme 

siècle, avec Russell et Whitehead.  
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                        Dans cet article, On va tenter de tirer au  lumière, quelques 

racines anciennes  fondées et inculquées  par Euclide le Mégarien, le 

contemporain de Socrate. Et avec les Stoïciens, et leurs travaux pour 

développer la logique formelle traditionnelle ; ces racines sont consolidées et 

solidifiés. Et cela  parce que les  Stoïciens  ont développé et approfondi la 

théorie des propositions, comme ils ont utilisé les symboles pour désigner les 

variables, sans oublier leur grande invention à donner la forme d’un système 

hypothético-déductif à leur théorie des propositions. 

                        Quant à Ramon Lull ; sa participation consiste à utiliser les 

symboles en formant sa  théorie. Ce qui a attiré l’attention de quelques 

logiciens modernes comme Leibniz et Hamilton. 

Mots Clés : Logique des mathématiques ; Racines ; Mégariens ; Stoïciens ; 

Ramon Lull. 

 :جمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذ 

ـػنى بالششوؽ  ٌُ                 ئن اإلاىؿو اإلاحؼ َى اإلاىؿو الطىسي الزي 

ان  عه أسظؿى . الطىسٍت لالظخذالُ أي بالطىس الصخُحت للبَر ى الزي أظَّ َو

ىن والشوانُىن مً بػذٍ  سٍ اإلاُؿاٍس زم نام بششحه وجىظُػه قالظكت . وؾـىَّ

  . الػطىس الىظؿى مً معلمحن ومعُحُحن 
ً
ال زم شهذ في الػطش الخذًث  جحىُّ

  وأيثر ضىسٍت مً اإلاىؿو 
ً
اغُا  ٍس

ً
ا  سمٍض

ً
  ابخذاء مً لُبىتز ؛ حُث ضاس وعها

ً
يبحرا

ُه غً لؿت الٌالم وئغادة بىاةه غلى َُئت . الطىسي الخهلُذي 
ّ
زا ، هدُجت جخل َو

اض ي  رسوجه مؼ سظل و . وعو قشض ي اظخيباؾي ونذ بلـ َزا اليعو الشمضي الٍش

اغُت ئلُه ، ألامش الزي 20واًتهُذ في بذاًت الهشن الـ    ، حُث جمَّ سدُّ الػلىم الٍش

يما ضاس ي َزا اليعو الشمضي الثىاتي " . الخشيت اللىحعدُهُت " شاع جحذ اظم 

ذعى بـــــــ  مباديء :  " ، وعبت ئلى غىىا ن يخاب سظل و واًتهُذ اإلاشترى " PMوعو "ًُ

اغُاث  " .الٍش

اضاث والبزوس ألاولى لهزا اإلاىؿو  ؾحر أن ما يهّمىا َىا ؛  الىنىف غلى بػؼ ؤلاَس

حن  والشوانُحن  اإلاىؿهُت  وفي  اض ي اإلاخمثلت في أغماُ قالظكت الُىهان اإلاُؿاٍس الٍش

مىن لُى  في الػطش الىظُـ  مؼ وحىد حزوس أخشي ؛ ئر )أغماُ الكُلعىف ٍس

اض ي  والشُخ الشةِغ ابً ظِىا   . (َىاى آزاس أسظؿى هكعه وآزاس ئنلُذط الٍش

          لًٌ ، يُل ًمًٌ جطىس أن قالظكت  الُىهان الهذامى وقالظكت الػطش 

ت  ٍس
َّ
ى  ولُذ الز اض ي الخذًث ، َو ذوا ليشأة  اإلاىؿو الٍش الىظُـ اإلاذسظُحن ، مهَّ
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بُت الخذًثت   اإلاىؿهُت اإلاػاضشة ، مزَب سظل و قُخجيشخاًً  وحكُذ الخجٍش

اغُت اإلاػاضشة بحن الهشن الـ  اث الٍش  في الخعاب  20 والهشن الـ 19وزمشة اإلاعخجذَّ

 والخحلُل والهىذظت ؟ ألِغ في ألامش مكاسنت واضخت ؟

رلَ  ما ظىحاُو  بُاهه في َزا اإلاهاُ اإلاخىاغؼ ، باجباع  اإلاىهج الخحلُلي  الىهذي 

ت    لهزٍ اإلاهاسبت الكلعكُت الىظٍش
ً
 . ، بما هشاٍ مالةما

  اتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلضل

اضاث     للجزوس أو ؤلاَس
ً
ظىػالج اإلاىغىع  مً خالُ الكهشاث  الثالر آلاجُت جبػا

زا ، يما ًلي .  الثالث  الىاسدة في الػىىان الػام للمهاُ   :َو

 
ًال
ال  :ينت اضياإر  اضمنانضةتتمعت لجذرإت: أرَّو

ت مؼ ئنلُذط   اإلاُؿاسي ،  ( م ، م 370 -450 )بذأث َزٍ الخشيت الكٌٍش

ى أحذ جالمُز ظهشاؽ  ىىن ؤلاًلي ، ونذ إلاؼ . َو دسط قلعكت بشمىُذط وغاضش ٍص

ونذ غمل ؤلازىان غلى اظدثماس . في َزٍ اإلاذسظت دًىدوسيشووغ وجلمُزٍ  قُلىن 

 
ً
ىىن في دحػه إلازَب الٌثرة والخشيت ، غمال الجذُ ؤلاًلي ، وخاضت حجج ٍص

شو.غلى ئسظاء مىؿو للهػاًا وبلىسجه  َزا اإلاىؿوظخأحي اإلاذسظت الشوانُت لخؿٍى

ت حعاب الهػاًا اا ًكخح اإلاجاُ أمام اإلاىاؾهت ؛مّم  وقُما . إلاحَذزحن إلنامت هظٍش

حن في الىهاؽ آلاجُت ،ًلي   1:ظىىضح ئهجاص اإلاُؿاٍس

حن زالزت-  1 وغؼ ألاُو بػؼ .  اًىبىلُذ ، دًىدوس و قُلىن  :أشهش اإلاىاؾهت اإلاُؿاٍس

ا مكاسنت الٌزاب  ًهُى سحل أهه ًٌزب ، قهل ما ًهىله : اإلاكاسناث ، أشهَش

 مً وغؼ َزا اإلاىؿهي وهي و صخُح أم باؾل ؟
ً
: َىاى مكاسنت أخشي شهحرة أًػا

وأقالؾىن ًهُى بأن ظهشاؽ غلى ، قالؾىن  غلى باؾل أًهُى بأن  (ظهشاؽ  )

م ؛حو  بِىما اَخم الثاوي والثالث بؿبُػت ؟ظهشاؽ أم أقالؾىن :  قَمً ُهطّذِ

ـً قُلىن نىاغذ ضذنها غلى الىحى الزي . الهػُت الششؾت اإلاخطلت َُّ ونذ ب

اض ي قُما بػذ ٍ الشوانُىن واإلاىؿو الٍش هشُّ ُُ . ظ
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 قهى ًإيذ غلى الجاهب اإلاادي الذنُو  . قُلىن ٌدًىدوس ٌػاسع أؾشوحت جلمُز-  2

ً ، باإلغاقت ئلى الجاهب الطىسي  د قُهُى بأن صخت َزٍ الهىاع.للخػمُّ

قبمشوس الضمً نذ ًطحر . 2جخىنل غلى الكترة التي ًخم ئغالن الهػُت اإلاخطلت

 
ً
 والػٌغ صخُح أًػا

ً
 والالحو باؾال

ً
. العابو صخُحا

 َزٍ الهػُت : مثاُ 
ْ
ًان َىاى نهاس ، قأها أهانش: "خز ًان في َزٍ ".ئرا   قارا 

 ، ألهه ًيخهل مً ضذم ئلى ؛اللخظت نهاس ، وأها أهانش 
ً
 ًٍىن الخػمً صخُحا

 ، ألهه اهخهاُ مً ضذم ئلى .ضذم 
ً
 ولٌني ئرا اههؿػذ غً الٌالم ، ًطبح خاؾئا

 ، ألهه .يزب 
ً
 وغىذما ًحل اللُل وأها أواضل الطمذ ، ًٍىن الخػمً صخُحا

 ألهه 
ً
اهخهاُ مً يزب ئلى يزب ، وئرا جٍلمذ بػذ حلُى اللُل ، ًبهى صخُحا

. اهخهاُ مً يزب ئلى ضذم

ت جحذد ضذم الهػُت ، غلى ما ظبو بىاء -3 ًػؼ دًىدوس مكاَُم حهٍى

زٍ اإلاكاَُم هي  : الششؾُت َو

 : الػشوسي - 
ً
. ٌػني ما َى صخُح ولً ًٍىن باؾال

 : اإلامًٌ 
ً
  .ٌػني ما َى صخُح أو ظٍُىن صخُحا

 : ؾحر الػشوسي 
ً
  .ٌػني ما َى باؾل أو ظٍُىن باؾال

 : اإلامخىؼ 
ً
  .ٌػني ما َى باؾل ولً ًٍىن صخُحا

ت ألاسبػت نابلت الشخهام بػػها مً  وججذس ؤلاشاسة ئلى أن َزٍ اإلاكاَُم الجهٍى

ؼ الخهابل ألاسظؿي غلى الىحى  ؼ شبُه بمشبَّ حن ، وقها إلاشبَّ البػؼ آلاخش غىذ اإلاُؿاٍس

، قاإلامًٌ َى ما َى صخُح : آلاحي 
ً
ًان اإلامخىؼ ما َى باؾل ولً ًٍىن صخُحا ئرا 

 
ً
ًان َزا َى اإلامًٌ .أو ظٍُىن صخُحا  قان الػشوسي َى ما صخُح ولً ؛ وئرا 

 
ً
 . ًٍىن باؾال

ً
 3.وبالخالي ، قان ؾحر الػشوسي َى ما باؾل أو ظٍُىن باؾال

ت
ًال
 : لجذرإت اضمنانضةتمعت الر اضييت: ثانضا
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ىىن  حن ، ًأحي ٍص الزي أوشأ مذسظت مػشوقت باظم  (م .  م 246 -336)بػذ اإلاُؿاٍس

ت نذ اخخكذ مؼ نهاًت الهشن الثاوي م ."الشوانُت "  ًاهذ اإلاُؿاٍس  قان ؛ م .وئرا 

 غذًذة الشو 
ً
شث نشوها ىىن .انُت ، غمَّ ىط ؛ وأشهش شخطُاتها بػذ ٍص  ماًس

عبُىط (م .   م 232- 264 )سوٍلُىط ، ًلُاهدغأ وأَم  (م .   م 207 -280 )و يَش

 4: ما نام به الشوانُىن ما ًلي 

 :  انزعةتإلاسيضةت لحسضةتاليملنطت الر قي:  افلعتألاروت

بي   ي ًخجل، بمػنى.في َزٍ الخاضُت ًخجلى مزَب الشوانُحن الخس ي ، الخجٍش

هي قهم ًشقػىن مػنى الخطىس ألاسظؿي ، بل ًهىلىن أن .اججاَهم اإلاُخاقحًز

ولِغ َىاى ، الخطىس َى الاهؿباع الزي لذًىا غً ألاشُاء الجضةُت وألاقشاد 

ً َزٍ ألاقٍاس الجضةُت .جطىس يلي غام أسظؿي   ومً . ومىغىع اإلاىؿو َى جٍٍى

 .*َىا ، قالهػُت جٍىن شخطُت 

وال ظُما أبحار ، ئن بحث الشوانُحن في ألامشاع لدصخُطها ووضل غالحها 

عبب الـ ىىهى يَش ًاهذ وساء ـٍص زٍ  تهم في اإلاػشقت ، َو ًاهذ وساء هظٍش ّبُت ، 

ئنهم ًهىلىن أن ألازش الخاضل مً الخجشبت أي الاهؿباع َى مطذس .**مىؿههم 

. اإلاػشقت

ىاى الهُى  L’imageقهىاى الطىسة الجضةُت  س غً الطىسة ، وال ـ اإلاػّبِ  lecton َو

مجاُ للخطىساث الٍلُت ، وبهزا ، جمٌىىا مً حل اإلاكاسناث ألاقالؾىهُت حُى 

 :  يما في نىلىا .اشتراى اإلاػاوي 
ً
ًان محمذ غظُما  قهل َى حاضل غلى ؛ئرا 

ًان   ؟ وئن 
ً
ًان ًلها ، قٌُل ًٍىن ؾحٍر غظُما الػظمت ًلها أو بػػها ؟قان 

بػػها ، قٌُل ًىضل بالػظمت ًلها ؟ َزٍ اإلاكاسناث جىحّل غىذ الشوانُحن ،ما 

 
ً
 مكشدا

ً
 حضةُا

ً
 .دامىا ٌػخبرون ًل حادر حادزا

 قال ًبهى أّي أزش ؛وئرا اظخػملىا ألاقػاُ بذُ الطكاث مؼ اظخػماُ اظم ؤلاشاسة 

محمذ ًطخَ َزٍ " و  ." أحمذ ًشجذي َزا اإلاػؿل" : لخلَ ؤلاشٍاالث مثل

 5 ". الطخٌت
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تهم للمهىالث  ٌزا هالحظ أن َزٍ ؤلاظمُت الشوانُت اإلاؿلهت جىػٌغ غلى هظٍش َو

بت و
َّ
 6. غلى الهُاط اإلاشيب لذيهم -بالخالي– والهػاًا اإلاشي

 ؛قمً حُث اوػٍاظها غلى اإلاهىالث
ً
ال  ، قأوَّ

ً
  ، ًبذو رلَ في جشجُيهم لها جطاغذًا

، زم ُجحَمل غليها ضكت مً الطكاث لٍي  (اإلاهىلت ألاولى  )جىحذ مهىلت اإلاىغىع 

 يما أهه باهػمام الهُىلي ئلى .(اإلاهىلت الثاهُت ) مهىلت الطكت وًخٍىن الص يء ٍو

 ألخز ضكاث غَشغُت .الطىسة ، ًخٍىن الجضء أو الص يء 
ً
 بػذَا ًٍىن الص يء نابال

 ألخز ضكت وعبُت أي ضكت ؤلاغاقت ئلى ش يء آخش  (اإلاهىلت الثالثت  )راجُت 
ً
، ونابال

: مذسط ، الطكت الػَشغُت : الطكت ، أحمذ : اإلاىغىع : مثاُ .7 (اإلاهىلت الشابػت  )

. حالغ غلى ًمحن غلي: حالغ ، ضكت ؤلاغاقت 

هُا أيثر في جحلُلهم لهزٍ اإلاهىالث التي  خجلى اسجباؽ اإلاىؿو الشواقي باإلاُخاقحًز ٍو

ا  ى اإلاهىلت ألاولى   -  قاإلاىغىع .وغػَى أ الى مىغىغحن أولي وزاهىي ، - يَو مجضَّ

زا غلى أظاط جهعُمهم للمادة ئلى أولى وزاهُت   زم جأحي الطكت وهي اإلاهىلت .َو

زٍ غىدة ئلى الهُى  )الثاهُت التي باهػمامها ئلى اإلاىغىع ،ًخٍىن الص يء  َو

هُاوبالػلخحن الطىسٍت واإلاادًت غىذ أسظؿى ، ٍو  زم  .( غشب مً غشوب اإلاُخاقحًز

الخ ، ... اللىن ،اإلاهذاس الخشيت : جأحي مهىلت الخاُ الخاضت وهي ضكت غشغُت مثل

لي َزٍ مهىلت سابػت هي  الخاُ اليعبُت أي ضكت الص يء باليعبت لص يء آخش ، : ٍو

الخ ... و ٌعاس يزا أقهى ًمحن يزا 

م غذًذة ، ومً َىا  ًشقؼ الشوانُىن مهىالث أسظؿى الػشش ، ألنها في هظَش

ؾحر . س غً ًل الطالث اإلاىحىدة في اللؿت في سأيهم ـ حُث أنها ال حػّبِ ؛بذون حذوي 

، لٌنها جػم مهىالتهم 
ً
أهه ههذ مبالـ قُه ؛ ئر أن مهىالث أسظؿى أوظؼ حها

 منها غىذ وغؼ بذًلهم َزا . ألاسبؼ
ً
و ال ًبػذ أن ًٍىهىا نذ اظخلهمىا حاهبا

ًجّشها ئلى الخؿشم أيثر ِلِطلت مىؿههم باللؿت للخػبحر غً نىالتهم موالخذًث غً .

بُتالاظمُتهضغتهم الكلعكُت  ت الخجٍش .  اللؿٍى

 .مما ال شَ قُه،أن مىغىع اإلاهىالث شذًذة الطلت بمجاُ الهُى وأؾشاقه 

. اإلاهُى ، الهُى ، مىغىع الهُى ، وغملُت الهُى : قالشوانُىن ًكّشنىن بحن 
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 ومىغىع . (أي الػلت الطىسٍت غىذ أسظؿى  )قاإلاهُى َى الطىسة الزَىُت للص يء 

 ُ  والهُى َى اللؿت الطىجُت .الهُى َى الجعم اإلاادي الهاةم الزي ًخطل به اإلاهى

ىلىحُت . أي وشاؽ  ) أما غملُت الهُى ، قهي غملُت هكعُت راث ؾبُػت قحًز

ٌ  قاإلاهُى َى وحذ،  ئرن . (ساث حعذًت مادًت ـهكس ي ورَني مً خالُ حتيُّ 

 8.الؿشف الالمادي في َزا اإلاجاُ

ٌزا ًالَحظ أن الشوانُحن هظشوا  لى معألت اإلاهىالث وما ًخطل بها مً حذًث ئَو

ت ضشقُت  ت هحٍى   ***.أيثر منها مىؿهُت ضىسٍت ، غً الهُى والٌالم، هظشة لؿٍى

وآلان ، يُل اوػٌعذ َزٍ الكلعكت غلى مبحث الهػاًا لذيهم ؟ 

تال ئن اإلاىؿو الشواقي   بل ٌعخيخج مً وانػت  .ًهل غىذ حسجُل الىناتؼ الزٍس

 أدواث الشبـ 
ً
ذ، معخػمال ََ  وانػت ًمًٌ أن حشا

ً
ذة حالُا ََ  ... " قان ... ئرا  " :مشا

ت وجخخلل غً  . الخ" ..ألن"، " أو "، " و"،  كىا مهذماث جخٍىن مً نػاًا رٍس
َّ
قأل

الهػُت :  وأَم َزٍ الهػاًا.ملُت التي جخٍىن مً حذودَ  مهذماث أسظؿىاُ

. اإلاخطلت والهػُت اإلاىكطلت

ن اوشؿالهم بالبحث غً الطالث بحن ّـي ـئن اَخمام الشوانُحن بهزٍ الهػاًا ًب

ه. والخذود الخىادر ال بحن الخطىساث بي ًهُى بٍش  :  BREHIERييـقهى اوشؿاُ ججٍش

م مَيجلَ لؿت مىاؾهت اظخهشاب" 
َ
ن مً وناتؼ ًدعلعل ـًً جإدي بىا ئلى سؤٍت غال وَّ

م ألاسظؿي 
َ
ة الػال خالل باإلاشَّ م الخطىساث الٍلُت  )بػػها مً بػؼ ٍو

َ
 .9"(غال

 مىنكهم حُى ضذم الهػاًا أو يزبها ، حػىد ئلى ـضّي ـئن َزٍ الخاضُت التي جم

ل أخالم   وانخىاع .مزَيهم الخلهي الزي ًشي أن الػمل َى أضل ًل قلعكت ًو

 10.َى الزي ًذقػه ئلى الػمل وقػل الخحر، ؤلاوعان بطذم اإلاىنل 

ى يُل اوػٌعذ ؛ بهي ظإاُ أخحر ًخػلو بمىغىع الاظخذالُ  ،وآلان  َو

الكلعكت الشوانُت غلى مبحث الاظخذالُ غىذَم ؟ 
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ى  ؾاإلاا أن : بامٍاهىا اظخخالص الجىاب مً الخحلُل العابو بعهىلت ، َو

بت اإلاخطلت واإلاىكطلت بىحي مً ـالشوانُحن اَخمىا قهـ بطُاؾت الهػاًا اإلاشىَّ 

بُت   قانهم ظُػشبىن غشع الخاةـ بالهُاط الخملي ؛قلعكتهم الاظمُت الخجٍش

ألاسظؿي ، لِشخؿلىا باالظخذالالث اإلاشيبت وحذَا مً اظخذالالث مخطلت ششؾُت 

. واظخذالالث مىكطلت ، يما ظجري في الكشع الهادم 

مالمحت املنطت الر قيتت:  افلعت اثانيت

 الشوانُىن غشوسة الخخلي غً اللؿت الػادًت في ضُاؾت الهػاًا اإلاىؿهُت يسأ- 1

 للهػاًا 
ً
 جشجُبُت مثاُ .، قىغػىا سمىصا

ً
ًاهذ َزٍ الشمىص أغذادا ضُاؾت :  و

ًان ألاُو ئرن الثاوي ، لًٌ : الهُاط الششؾي اإلاخطل اإلاثبذ غلى الىحى آلاحي  ئرا 

. رن الثاوي ئألاُو 

 يثحرة مً الهػاًا -2
ً
 وأغشبا

ً
ؼ الشوانُىن في الهػُت اإلاشيبت وجىاولىا أغذادا  جىظَّ

واغخىىا . مىغىع غىاًت قُلىن ، وهي اإلاشيبت ئلى حاهب الهػُت الششؾُت اإلاخطلت

ا  َى ،  " ... قان... ئرا ":وهي " الشوابـ" بـغىاًت خاضت بالثىابذ اإلاىؿهُت التي ظمَّ

 ...و...لِغ " ،  "  ...ألن" ، ".... حُث أن "، " أو ... ئما  " ،  " و"
ً
ا "مػا  . وؾحَر

 وبالشؾم مً اَخمامهم .نىاغذ ضذنها ويزبها ، بت ـووغػىا لٍل نػُت مشىَّ 

 للهػاًا
ً
ت ووغػهم سمىصا  للثىابذ اإلاىؿهُت؛بالشمٍض

ً
.  قانهم لم ًػػىا سمىصا

ًشحؼ الكػل ئلى الشوانُت في ئنامت مىؿو الهػاًا غلى شٍل وعو قشض ي -  3

كاث للثىابذ في وغى  ، ووغػىا مهذماث أولُت .اظخيباؾي  مىا حػٍش  قهذ نذَّ

عِبىط . ًمًٌ اظخيباؽ نػاًا أخشي منها   اظخذاللُت " ونذ ظّماَا يَش
ً
" ضىسا

ان وهي خمغ لُت ال جهبل البَر  أوَّ
ً
: 11ةوغشوبا

ًان الثاوي  1-3 ًان ألاُو ،   : لًٌ ألاُو ئرن الثاوي .ئرا 

.  ب←{   أ ˄ (ب←أ  ) }: بالشمىص 

ًان ألاُو 3-2 ًان  ئرا   .لًٌ لِغ الثاوي ئرن لِغ ألاُو . الثاوي ، 
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 أ ←┐ { ب ┐  ب ˄ ( ب ←أ  ) }:  بالشمىص 

 ما أهه ب3-3
ً
 . لًٌ ألاُو ئرن لِغ الثاوي . لِغ ألاُو والثاوي مػا

 ب ←┐{ أ ˄ ( ب ˄أ  ) ┐ }: بالشمىص 

 .لِغ الثاوي ئرن  لًٌ ألاُو  . ئما أن ًٍىن ألاُو أو الثاوي3-4

 ب ←┐ { أ ˄ ( ب Wأ  ) }: بالشمىص 

 ئما أن ًٍىن ألاُو أو الثاوي لًٌ لِغ الثاوي ئرن ألاُو  3-5

 أ ← { ب ˄┐ ( ب  Wأ  ) }: بالشمىص 

وأن .  غً الهُاط الششؾي اإلاخطل بىىغُه حػبحر 2 والـ1  الـًالَحظ أن الطىسجحن

 الـ أما الطىسة. حػبحر غً الهُاط الششؾي اإلاىكطل بىىغُه 5     والـ 4 الـالطىسجحن

ؼ؛ 3 ٌُ  : " س غىه بالٍلماث ـبَّ ـ قانها حػبحر غً زابذ مىؿهي 
ً
، " لِغ يالَما مػا

هترحه غلى سظل   أخزٍ شُكش ٍو ى غىه اإلاىاؾهتئلى أن ًبػثه بحرط ٍو
َّ
وظىف ًخخل

خه اللىحعدُهُت . لخػذًل هظٍش

أي  )حاُو الشوانُىن اشخهام هخاةج أي نىاهحن مً َزٍ اإلاهذماث الخمغ -  4

خ غلى.  ( ديءاإلابا  12:نىاهحن قهـ ، منها ما ًلي ( 06 ) ظختونذ أبهى الخاٍس

ًان الثاوي 4-1 ًان ألاُو ،  ًان ألاُو ، قاهه ئرا  َى . لًٌ ألاُو ئرن الثاوي .  ئرا 

  .(لًٌ  )ناهىن شؿٍش ألاُو مشخو مً اإلابذأ ألاُو ويزلَ شؿٍش الثاوي بػذ 

ًان الثالث ، لًٌ لِغ الثالث ، ومً حهت أخشي ألاُو  4-2 ًان ألاُو والثاوي   ئرا 

ًان ألاُو والثاوي. )، ئرن لِغ الثاوي   ًطحر ومىه ،.  نػُت واحذة مشيبت ( ئرا 

 مً اإلابذأ الثاوي 
ً
ًاهذ .الهاهىن مشخها الثالثت مؼ ألاولى مشيبخحن اإلاهذمت  أما ئرا 

  واإلاػب( ألاُو مؼ الثالث )
َّ
ت بالثاويس غىه ـ  ٌشٍل اإلاهذمت الثاهُت ، جطحر الىظٍش

. مشخهت مً اإلابذأ الثالث 
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لًٌ ، لِغ ألاُو ولِغ الثاوي ئرن .  ئما أن ًٍىن ألاُو أو الثاوي أو الثالث 3- 4

عخيبـ َزا الهاهىن مً اإلابذأ الخامغ غلى مشحلخحن . الثالث   : وَُ

ئرا أخزها الثاوي أو الثالث غلى أهه نػُت واحذة وأخزها مؼ اإلاهذمت لِغ ألاُو - 

 .؛ أمًٌ اظخيخاج الثالث مً   اإلابذأ الخامغ

ئرا أخزها الثاوي أو الثالثمؼ لِغ الثاوي؛ أمًٌ اظخيخاج الثالث مً اإلابذأ - 

 .الخامغ 

4 -4 ُ . ئرن  ال ال ألاُو . ولًٌ ًٍىن ألاُو .  ئما أن ًٍىن ألاُو أو ال ًٍىن ألاو

ال ًٍىن )ًمًٌ اظخيباؽ َزا الهاهىن مباششة مً اإلابذأ الشابؼ، ورلَ بىغؼ 

 ُ ىا أن هكي الىكي ئزباث .مٍان الثاوي (ألاو  .هالحظ َىا أن الشوانُحن أدًس

وغلُه، قان ا لكػل ألاُو في ئنامت مىؿو الهػاًا غلى شٍل وعو قشض ي 

ًان ئبشاص َزا الجاهب غىذ أسظؿى . اظخيباؾي ٌػىد ئلى اإلاذسظت الشوانُت  وئرا 

ًحخاج ئلى دساظت جأملُت دنُهت وقهم غمُو؛ قاهه غىذ الشوانُت مً العهىلت 

قهذ وغػذ  بػؼ الثىابذ مىز البذء .  بمٍان ، حُث نذ ضشَّحذ هي هكعها به 

لُت  . يأقٍاس أولُت  كاث  واضخت  ومهذماث  أوَّ   . (أي مطادساث)ووغػذ حػٍش

واشخهذ مً ًل رلَ نىاهحن، غلى  هحى  ما  نام  به   مىاؾهت  وسٍاغُى  َزا 

 . الػطش 

اض ي  بػذ نشون ؛  ٌزا ، غىذما ظُيشأ مىؿو حعاب الهػاًا  في اإلاىؿو الٍش َو

ى  اإلاىاؾهت اإلاػاضشون    مً ًل ؛ حُث ظُدبنَّ
ً
ـل  َزا اليعو الشواقي حضءا ِ

ّ
ظِشٌ

وظُػُكىن ئليها مباديء  ونىاهحن أخشي ، نذ . َزٍ اإلاباديء  والهىاهحن الشوانُت 

 .ًخخلل  غذدَا وجىظُمها مً وعو ئلى آخش ومً مىؿهي ئلى آخش

ـز غلُه الشوانُىن  مً أنهم  بالؿىا  في هضغتهم  الطىسٍت ؛ 
َ
   وغلُه ، قما ًإاخ

حعب  غليهم   ًُ   
ً
زا، ألهىا وػشف أن  َزٍ . َى َحـَعـىت ُجحَعب لهم  ولِغ غُبا َو

  مً ششوؽ جهذم  غلم اإلاىؿو  يػلم  
ً
ـل  ششؾا ِ

ّ
الطىسٍت  بالػبـ ، حشٌ

 . 13ضىسي  هظشي  محؼ 
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 بػؼ الىهاةظ التي لىالَا لٍان مً يخلـلذ لهم ال ُث ّــجِ ي ُط ن اإلاضاًا الذ    بُذ أ

ح أن ًٍىن للمىؿو   – قلى قشغىا . آخش شأناإلاشجَّ
ً
أن الشوانُحن اظخػملىا - مثال

 للثىابذ وسمىص 
ً
 في مىؿههم سمىصا

ً
 )وع ألاغذاد الترجُبُت ـإلاخؿحراث ِع اأبعـ مً ا

ألمٌنهم ئحشاء الػملُاث الخعابُت اإلاىؿهُت ، لى نامىا بزلَ ؛  (... ألاُو ، الثاوي 

زا ًإدي بذون شَ . ألمٌنهم اظخيباؽ غالناث غذًذة-بالخالي–بشٍل أظهل و  َو

ت مىؿو الهػاًا ، وما ًىجم غىه مً جأزحر في مخخلل  ئلى جىظُؼ وحػمُو هظٍش

 ِ
َّ ت حش اث ـمعاةل اإلاىؿو ، ال ظُما أنها هظٍش ُ الهاغذة التي جهىم غليها الىظٍش

. ألاخشي 

ت
ًال
  لجذرإت انإسضةتمعتإريميتامو : ثااثا

ني  غلى الخىقُو بحن ألاقٍاس  (م1274-  1224)         لهذ  غمل  جىما ألاًٍى

 للػلم . ألاسظؿُت  والػهُذة الٍازىلٌُُت 
ً
  جمهُذًا

ً
ا   جحػحًر

ً
واغخبر اإلاىؿو غمال

 لًٌ ، حػل مىه اإلاذسظُىن بػذ رلَ  14.والكلعكت ، را وحهحن ضىسي ومادي 

  غً الىانؼ 
ً
  مخمحزا

ً
  .  غلما

ً
  آلُا

ً
قأقشؾٍى  مً ًل  محخىي ، لُطبح اظخذالال

ت  ش غىه  في أشٍاُ داةٍش
َّ
 للخكعحر اإلااضذقي اإلاحؼ اإلاػبـ

ً
  وخاغػا

ً
وأبشص  . ضىسٍا

مىن  لُى  ت   (م1315-  1235)َإالء ؛ اإلاكٌش ٍس ضاحب الجزغت الطىسٍت  والشمٍض

وفي  (1716-  1646)في اإلاىؿو ، والزي  ظٍُىن له  جأزحر  غمُو  في  جكٌحر  لُبىتز 

اض ي - بالخالي- و (1856-  1788)جكٌحر َاملخىن  في وشأة اإلاىؿو الٍش

خ اإلاىؿو ًطل ئلى الػطش الخذًث ؛ 15.الخذًث مىن لُى را جأزحر  في جاٍس ومادام ٍس

خه   .قمً ؤلاهطاف أن وػشع أبشص مالمح هظٍش

ونذ . بذًل غً اإلاىؿو الخهلُذي " قً مىؿهي"       غمل َزا اإلاكٌش  غلى ئوشاء  

َذقه  جبشحري ، ًخمثل في محاسبت ألادًان ألاخشي ، ". الكً الٌبحر" َغـْىـَىن يخابه بـــ

لزا ، باسيذ الٌىِعت ئهجاٍص  16.والظُما  ؤلاظالم ، والذغاًت للذًاهت اإلاعُحُت 

ــَخـب غليها : " ًهُى حُلعىن  .َزا 
َ
هت دقاغُت  جخمثل في نىاةم ي ئهه ؾٍش

ـبىا مخخلل ألاوغاع اإلامٌىت  لهزٍ الهىاةم  
َّ
الخطىساث ألاظاظُت ، بحُث متى سي

بػػها  مؼ بػؼ ؛ اظخؿػىا أن هحطل  غلى  حمُؼ الػالناث بحن الخطىساث 

ت ٍش  17. "اإلاؿابهت لخهاةو  الذًاهت اإلاعُحُت  الجَى
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 َىذظُت أسبػت" الكً الٌبحر " ئن يخابه
ً
َُّ ـالغُّ : ٌعخػمل قُه أشٍاال م اإلاعخهُم، ـ

غ والذاةشة  وهي أشٍاُ جخٍىن مً أحشف الهجاء ولٍل حشف داللت .اإلاثلث، اإلاخمَّ

 قكي معألت الهػاء والهذس ، ٌعخخذم لُى شٍل الذاةشة وألاسع في .ةسمضي 

ت بؿلُمىط  ا حعب هظٍش  مً حشوف م يما ٌعخؼ.مشيَض
ً
ً حشقا ُ لُى غشٍش

ل حشف ًشمض ئلى مبذأ .الهجاء الالجُيُت  ، واإلابادب أو الخذود  (أي ئلى حذ  )ًو

كت ئلى أسبػت  الخذود ألاولُت ، الطكاث ، الخذود النهاةُت واإلاهىالث ، : مطىَّ

نها لُى مً أحل الاهخهاُ مً اإلاػشقت ـوجتريب َزٍ الخذود بىاظؿت غالناث ًَ ّوِ

زا يما ًلي .الؿبُػُت ئلى مػنى الهػاء والهذس   : َو

 

هت  ششحها ، ًؿُى زم ًأخز لُى في ئوشاء غالناث بحن َزٍ الشمىص بؿٍش

زٍ ؤلاحالت َىا ، جهابلها ئحالت َىاى ، .حُل ئلى سمض آخشـــبحُث ًل سمض ُي   َو

ٌكي يذلُل غلى رلَ.وبشٍل ال ًخلى مً الخػعل   أي N ًهُى لىلبأن ؛ ٍو

 قٌُل ًخػهل .أي العؿح جحذ ألاسض ي  Oُـالعؿح ألاسض ي اإلااتي ًخػوَّ 

 آخش ؟ زم أن َزٍ الشبٌت مً الػالنت 
ً
 مادًا

ً
الص يء الػادي الجامذ شِئا

 جشجٌض غلى مػؿُاث جبي
َّ
، مثل أن ألاسع هي مشيض الٍىن وهي ـ

ً
ا غلمُا ن خؿَإ

 .زابخت 
َ
ل َزٍ الشؿحاث مً أحل ؽ َسع لِغ مً البحث الػلمي في ش يء ـ ًو

ش الخػطب غذ ؤلاظالم واإلاعلمحن ؛  ئر ًخمثل في الخبشحر باإلاعُحُت وجبًر

 .بىحه أخظ

ت لِغ مً الخكٌحر الىغعي والػلمي في ش يء  بل .وغلُه، قمحخىي َزٍ الىظٍش

ـً بػذاء يبحر لإلظالم واإلاعلمحن ؛ حُث أن َى الَىحي ييس ي جبشحري 
َّ
، ُمـبؿ

نها  لُى  بحن جطىساجه  حػعكُت ال حعدىذ ئلى أًت غشوسة  الػالناث التي ًٌـّىِ

  لحنردتألاراضةت  اصفاتت  لحنردتألاراضةت  اقمالتت

              P:ؤلامٍان 

 Q :غذم ؤلامٍان

 R :اإلاىغؼ ألاغلى

 S :اإلاىغؼ ألاظكل

 T :الخشيت

 X:الىهل 

 

 M:نىي الىكغ 

 N:العؿح ألاسض ي اإلااتي

 O:العؿح جحذ ألاسض ي اإلااتي

 F:الهذسة 

 G:الػلم 

 H:ؤلاسادة 

 I:الػذُ 

 K:الشحمت 

 L:الٌماُ 

 A:هللا الشب 

 A:Bمػنى 

 C:الهػاء والهذس 

 D:الطالة 
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ى ما حػل بحرط  مإّظغ الزساتػُت  وغاِلم اإلاىؿو اإلاػاضش  . مىؿهُت  َو

خ اإلاىؿو  ش في جاٍس
َ
زي ًُ ت مجشد غبث ال ٌعخحو أن  مؼ و. 18ٌػخبر َزٍ الىظٍش

 قيها هاما يهمرلَ ،ف
ً
ت التي اغخمذَا ضاحيها ؛ غلمُا هت الشمٍض في  َى الؿٍش

خه ال أيثر وال أنل   .بىاء هظٍش
ً
ت      ف بمػنى ، أن ما يهّم مىؿهُا ؛ ي َزٍ الىظٍش

ُ الِغ م وهي التي هالذ   . وئهما الٌُكُت التي ناُ بها ما ناُ،  ناله لى

املخىن  . ئعجاب ًل مً لُبىتز َو

 :   لخاثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ى لىا أن الشوانُحن
ّ
ٌزا، ًخجل مىا الٌثحر للمىؿو - بشٍل خاص-  َو نذَّ

زا ، باوشؿالهم بادساج الشمىص في بىاء الطُـ ، . الطىسي نذًمه وحذًثه  َو

ًاهذ َزٍ الشمىص خاضت باإلاخؿحراث ال بالثىابذ م . وئن  قلى شمل حػبحَر

خ اإلاىؿو شأن آخش   ؛ لٍان لخاٍس
ً
يما اهٌّبىا غلى . الشمضي حاهب الثىابذ أًػا

ؿت 
َ
ل
ْ
ضُاؾت نىاهحن الاظخذالُ اإلاخطل واإلاىكطل ، والظُماالاظخذالالث اإلاخ

وفي رلَ ئزشاء للمىؿو الخهلُذي مً حهت وجمهُذ لبىاء  . (أي الاظخثىئُت)

اض ي  ت حعاب الهػاًا في اإلاىؿو الٍش ت ألاظاظُت في َزا . هظٍش وهي الىظٍش

اث ألاخشي  ًاقت الىظٍش حعاب اإلاحمُى ، حعاب : اإلاىؿو ؛ ئر جهىم غليها 

تهم . الكئاث وحعاب الػالناث   غً محاولتهم ئنامت هظٍش
ً
زا ، قػال َو

ت غلى شٍل وعو قشض ي اظخيباؾي  وهي الخاضُت التي ُجـبِػذ غىه . الهػٍى

ضكت الُػــهم التي ظلذ جالحو  اإلاىؿو ألاسظؿي، وخاضت في زىبه اإلاذسس ي 

 .الزي خلػه غلُه قالظكت الػطش الىظُـ 

مىن لُى ؛ قانها جىحطش في ألاظلىب الشمضي الزي              أما معاَمت ٍس

خه ، َزا ألاظلىب الزي لكذ اهدباٍ بػؼ اإلاىاؾهت  اغخمذٍ في ضُاؾت هظٍش

ت  ت لُبىتز وضاحب هظٍش " يم اإلاحمُى " اإلاحَذزحن أمثاُ ساةذ اإلاشحلت الشمٍض

أما الهُمت الػلمُت إلهجاص لُى ؛ قهى ئهجاٌص أبػذ ما ًٍىن غً . َاملخىن 

 . الخكٌحر الىغعي اإلاىغىعي 
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