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Abstract:  

 Aristotle founded the science of logic in order to control language 

source of fallacies and sophistry. He built his syllogistic on two basic 

principles: non-contradiction and the excluded middle. He 

distinguished between different types of statements: declarative and 

non-declarative, only the first type was used in syllogism’s theory, 
because it is a tool of demonstrative science.  He divided them, 

declarative statement, into two categories: Assertorics, and modals 

(necessary, possible, contingent, impossible) which he encountered 

difficulties in his logical analysis, because it is out of frame two 

valued according to the two principles, such as propositions that 

occur in the future whose cannot be determined now. This kind of 
statement was also treated by the Muslims logicians, especially Ibn 

Sīnā who expanded the modal concept to other field like Temporal 

modalities (always, sometimes, never), but he could not get out the 

Aristotelian context. The concept expended in contemporary logic 

system to include other sort of modality like: epistemological, 
deontic, tense … This resulted the emergence of contemporary logical 

systems, (epistemic logic, deontic logic, tense logic), whose approach 

differs from the traditional one. The propose of the article is to show 

the difference between the approaches. 

Key words: Logic; Modality; Epistemological; Deontic, Temporal; Truth; 

False. 
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ن المقاربة التقليدية )أرسطو، ابن سينا( والمعارصة  منطق الجهة بي 

 

 3 يمينة نقري

  
ن
 4فريد زيدان

 

 الملخص
أسس أرسطو علم المنطق بهدف ضبط اللغة مصدر المغالطات والسفسطة، وقد بنى 

 ، ى ى نظريته القياسية عىل مبدأين أساسيي  ى بي 
ّ
هما: عدم التناقض والثالث المرفوع. كما مي 

ي نظريته إال النوع 
ى
ية وإنشائية. ولم يستعمل ف مختلف أنواع العبارات فصنفها إىل: خير

ية، قسمه إىل تقريرية  ، العبارات الخير . هذا الصنف األخي  ي
هانى األول باعتبارها أداة العلم الير

ورة، امإماا،، الووا  واالستاالة  ويي مادة القياس التقريري، وموجهة )توصف بالضى 

ة منطقيا وفقا لمبدأي  ي تاليل هذه األخي 
ى
مادة القياس الموجه. لكن واجهته صعوبات ف

ي 
ى
ي تقع ف

)الثالث المرفوع وعدم التناقض  كونها تخرج عن إطار ثنائية القيمة، كالقضايا الن 

. ولم  ي الااضى
ى
ي ال يمكن تاديد قيمة صدقها ف

تغب هذه المسألة عن المستقبل والن 

ى وباألخص ابن سينا حيث وسع مفهوم الوهة ليشمل الوهات الزمنية  الفالسفة المسلمي 

)أحيانا، دائما، أبدا  لكن لم يستطع الخروج عن السياق الذي رسمه المعلم األول، والقائم 

ي وسعت ماصدق 
عىل ثنائية القيمة. لكن األمر اختلف بعد ظهور األنساق المعاضة الن 

مفهوم الوهة ليشمل الوهات المعرفية )امإبستمولوجية ، المعيارية، الزمانية ... ترتب 

عنه برو  مختلف األنساق المنطقية المعاضة )المعرفية، المعيارية، الزمنية ...  تختلف 

ى  ى المقاربتي   .مقاربتها للوهة عن التقليدية منها. وغرض المقال، تبيا، الفرق بي 

 .منطق، جهة، معرفية، معيارية،  منية، صدق، كذب: الكلمات المفتاحية

 
 

 : المقدمة

ي توعل العلم يسي  وفق منهج عقىلي سليم، فإ، أرسطو 
حصنه  Aristotle (322-384)إذا كا، المنطق هو اآللة أو األداة الن 

ي خال من أي التناقض. وأول هذه المبادئ، مبدأ عدم التناقض 
ى من أجل تاصيل علم برهانى  -Principal of non بمبدئي 

contradiction  ي نفس الوقت، ومن نفس الوهة، وال يمكن أ، يتصف
ى
ء يتصف بصفة واحدة ف ي

والذي يعير عن كو، الش 

ي فهو الثالث المرفوع 
ي نفس الوقت. أما المبدأ الثانى

ى
والذي يعير عن  Principle of excluded thirdبصفة ونقيضها ف

ى الصدق والكذ ب، أي إما أ، تكو، األشياء صادقة وإما أنها كاذبة، وأي قيمة بينهما مرفوعة القيمة المرفوعة بي 

ي التناقض. 
ى
 )مرفوضة  وتطبيق هذه المبادئ عىل القضايا )تشمل كل العلوم  تونب الباحث الوقوع ف

ي ياتمل الصدق والكذب  من موضوع ومامول، كقولنا: امإ  ي تعير عن قول خير
نسا، و إذا كانت القضية تتألف ) والن 

فا،، حامها مرتبط بتطابقها مع ما تصفه، أي كو، امإنسا، فعال فا،. لكن قد تدخل عىل القضية جهة  فتغي  من نسبة 

ورة امإنسا، فا،، ويي صادقة، أو من المستايل أ، يكو، امإنسا، فا،، ويي كاذبة.  المامول إىل الموضوع، كقولنا: بالضى

بعضها ال يمكن الاام فيها بصدق أو الكذب، كقولنا: ممكن أ، يكو،  يد ناجح. لكن ال يرسي األمر عىل كل الموجهات، ف

ي العبارات المتعلقة بالمستقبل مثل وقوع معركة بارية غدا ال يمكن الاام عىل وقوعها أو عدم 
ى
ء ف ي

وكذلك نفس الش 

ي ك
ى
ى إىل إعادة النظر ف لية وشمولية مبدأي الثالث وقوعها ال بالصدق و ال بالكذب. هذه المسألة دفعت بعض المنطقيي 

ي كل من المنطق 
ى
المرفوع وعدم التناقض. و منه فكيف عولوت هذه المشالة، أي مشالة صدق القضايا الموجهة، ف

ى هما المعلم األول أرسطو والشيخ الرئيس ابن  ي المنطق التقليدي عىل قطبي 
ى
كز ف التقليدي والمعاض )الالكالسيكي . وسيى
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ي عرفها المنطق الموجه   Ibn Sīnā (1037-980)سينا 
ي هذا الموال. ثم ننتقل إىل التطورات الن 

ى
كو، أثرهما بالغ األهمية ف

ي تواو  مشالة الصدق 
ى
ى هل ساعده التوريد ف  صورية، الرتباطه بالرياضات ، ونبي 

ي المنطق المعاض حيث أصبح أكير
ى
ف

ي المقار، والتاليل.  ي تاليلنا عىل منهجر
ى
 والكذب؟ معتمدين ف

 

 ربة التقليدية: . المقا1

 أرسطو:  1.1

وري، امإماا،، الوائز والمستايل.  : الضى ى أربعة أنواع من الوهات، يي ى أرسطو بي   يمي 

 :مفهوم الجهات عند أرسطو 1.1.1

  وري  : Necessaryالضن

وري حقا، ما هو موجود، عندما يكو، موجودا، وما هو غي  موجود،  ي نص من كتاب العبارة: >> الضى
ى
يقول أرسطو ف

ي يكو، الاام Aristote, 2001a, 9,19a23غي  موجودا...<< )عندما يكو، 
ورية عنده، يي الن   ، ومن ثمة فالقضية الضى

ورية الصدق. وإذا كانت  فيها صادق أو كاذب، ويكو، الصدق متعلق بمدى تاقق القضية، أي إذا تاققت كانت ضى

ورة عدم الوجود فإ، عدم تاقق القضية يعير عن صدقها ورية كاذبة إذا كانت  .القضية تعير عن ضى وتكو، القضية الضى

ورة كاذبة لعدم تاقق القضية والعكس صايح إذا كانت القضية  تعير عن تأكيد وجود القضية ولم تتاقق فإنها بالضى

ورة كاذبة.  ي الاقيقة ثبت تاققها فإنها ستكو، كذلك بالضى
ى
 تعير عن عدم الوجود وف

  المستحيلImpossible: 

، يعرف جهة المستايل  ي
ء أ، يكو، فإ، هذا يعنى ي

وري، ألنه إذا كا، من المستايل لش  بقوله: >>المستايل مساو للضى

 يكو،. 
ّ
وري أّل وري أ، يكو، وإنما من الضى ، أنه من  ليس أنه من الضى ي

وإذا كا، من المستايل أ، ال يكو، فإ، هذا يعنى

وري أ، يكو،" و"من المستا وري أ، يكو، ... ما دام معنى "من الضى ى كما الضى ى بل متقابلي  يل أ، يكو،"، غي  متطابقي 

ومنه تكو، القضية المسبوقة بوهة االستاالة صادقة إذا كانت تعير عن استاالة   Aristotle, 2001a,13, 22b5قلنا<< )

الوجود ولم توجد حقيقة أو تاقق عدم وجودها. وكذا األمر عندما تعير عن استاالة عدم وجودها، إذا تاقق فعال عدم 

ودها واستاال عدم تاققها. أما كذبها فيكو، إذا كانت تعير عن استاالة وجود القضية وعدم تاققها ثم ثبت وج

ي حالة عدم تاققها ثم ثبت وجودها. 
ى
 تاققها أو ف

  اإلمكانPossible: 

ى الممكن والوائز، وامإ  ى بي  ي التميي 
ى
ى فيما يخص جهة امإماا،، امإشاال األول هو ف ي إشااليتي 

ى
ي هو وقع أرسطو ف

شاال الثانى

ي تكو، مسبوقة بوهة امإماا،. 
ي القضايا الن 

ى
 الصدق ف

ى الممكن  Jaakko Hintikka (2015-1929) بالنسبة لإلشاال األول، أرجعه هنتياا وا بي  ى ى الذين لم يمي  جمي 
إىل بعض المي 

ي لفظ واحد هو 
ى
ى ف ى المفهومي  ى أرسطو بينهما من خالل الخصائص المنطقية ، وحاول الومع بي  والوائز )رغم تميي 

ك، لكن المفهوما، مختلفا، منطقيا )  .Hintikka,1973امإماا، لتواو  الغموض الذي وقع فيه البعض فيكو، كلفظ مشي 

 p. 36.  

 الممكن الخالص:  -

ء فإنه من الممكن كذلك أ، يكو، )...  لذلك إذا كا،  ي
وري أ، يكو، الش  عير عنه أرسطو بقوله: >>عندما يكو، من الضى

ء فإنه من المستايل أ، يكو،...<< ) ي
 . يمكن أ، نستنتج Aristote, 2001a,13,22b10ليس من الممكن أ، يكو، الش 

ورة تتضمن  من هذا أ، الممكن الخالص يعير عن ي نفس الوقت تكو، ممكنة، أي أ، الضى
ى
ورية وف ي تكو، ضى

القضايا الن 

ي اللاظة اآلنية؟ إذا كا، 
ى
ورة أي ف ء موجودا بالضى ي

ي يكو، فيها الش 
ي اللاظة الن 

ى
امإماا،. لكن، هل هذا الاام يكو، ف

ورة غي  الدائمة، ومنه فإ، نفيه لال  ء غي  الوواب بنعم فإ، الممكن الخالص يعير عن الضى ي
ستاالة يرجع كو، أ، الش 
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ى  ة اآلنية، ومنه يمكن أ، ناام عليه بالصدق أو الكذب. لكن ما جعل البعض يخلط بي  ي الفي 
ى
دائم العدم، لكونه تاقق ف

ي 
ى
ي للممكن الخالص والوائز، حيث إذا استمر حام الممكن ف

اب المفهومي والوظيفى
هذا المفهوم ومفهوم الوائز، االقي 

ة اآلنية اىل المستقبل سيكو، المفهوم مغاير للمفهوم األول ويصبح قريب المستقبل دو، تا قق، أي االنتقال من الفي 

ورة وال االستاالة بالديمومة فهذا ما جعلنا نوعا  من الوائز إ، لم نقل مطابقا له )المالحظ هنا أ، أرسطو لم يربط الضى

ي تاليل هذه المفاهيم، لكنها ستتضح بصور 
ى
 ة جيدة بعد عرض موقف ابن سينا من ذلك . ما نشعر بالخلط ف

 الممكن الجائز:  -

ي ذلك 
ى
ض أ، يوجد دو، أ، يكو، ف وري وما يفي  ي بالوجود الوائز وبالوائز، ما هو غي  ضى

يقول أرسطو: >>أعنى

وريا Aristote, 2001b, I13,32a25استاالة...<< ) وريا، وما ليس ضى  . ويقول أيضا: >>يكو، الوائز إذ، ليس ضى

  . Aristote, 2001b, I13,32a25) ..<<جائزا. 

ي  لكي  من المالحظ أ، أرسطو و
ى
ورة، وف ي فكرة امإماا،، أدخل مفهوم الوائز بايث يكو، مناقضا للضى

ى
ال ياصل خلط ف

نفس الوقت ال يتوافق مع االستاالة، لكن ال يناقضها كامإماا، الخالص. ويمكن التعبي  عنه بممكن أ، يكو، وممكن أال 

 يكو،. 

ورة، مثل: أ، يشيب امإنسا،، أو ينمو، أو  ي معظم األحيا، مع غياب للضى
ى
: >>ما يادث ف يقول عن الاالة األوىل، أنها يي

( >> ي Aristote, 2001b, I13,32b5ينقص، أو عىل العموم كل ما يخصه بشال طبيعي
ى
ي ستكو، ف

 ، بمعنى الاالة الن 

ورة. وعن الثانية، يقول: >>يي ما ليس ماددا، وال يمكن المستقبل عىل هيئة معينة لكن دو، الاام عىل حدوثه ا بالضى

ي للايوانات )...  أو ما يادث صدفة بشال عام<< )
 ,Aristote, 2001bأ، تكو، كذلك أو ليس كذلك، مثل المش 

I13,32b10ويشي  هنا أ، بعض األشياء تادث بالصدفة مما يلعى صفة الاتمية عنها  . 

سطو، أ، األشياء ليست ثابتة عىل صفة واحده، كما يمكن لألشياء الموجودة أ، ينعدم يتضح من خالل هذا موقف أر 

ي المستقبل بالصدفة رغم عدم وجودها من قبل، ولكن لم ياسم 
ى
وجودها، والعكس صايح يمكن ألشياء أ، تادث ف

ي موال منطق أرسطو المسألة، بل عىل العكس من ذلك فقد فتح الموال لودل كبي  ومناقشات حول أهم مشالة 
ى
ف

ي المستقبالت الوائزة. 
ى
 الوهة التقليدي أال ويي مشالة الصدق ف

 

  المستقبالت الجائزة:  2.1.1
ن
 مشكلة الصدق ف

ى  ى الوهة وبي  ى كيف حاول أرسطو تاليل العالقة بي  ي تعير عن المستقبالت الوائزة، نبي 
قبل أ، نتناول القضايا الن 

ي كتابه السماء  الوجود،
ى
ء كا، موجودا العام الفائت )...  إنه : >Du Cielيقول ف ي

>لكن ليس من الصدق القول عن ش 

ي وقت الحق )...  
ى
ي وقت ما، أ، يصبح أبديا ف

ى
ء الذي لم يكن ف ي

ي اللاظة الراهنة )...  فمن المستايل عىل الش 
ى
موجود ف

ي عدم الوجود. دعنا نالحظ، أنه ال يتعلق األمر بعدم الوجو 
ى
د بالقوة عند وجودها سيظل ياتفظ بالفعل عىل قوته ف

ض إذا أ، ما يوجد بالقوة  . لنفي  ي
ي الماضى

ى
بالفعل )...  وإنما بعدم وجودها بالقوة الذي كانت تمتلكه العام الفائت، أي ف

ي العام الفائت )...  ألنه ال قوة تتعلق 
ى
ء لم يكن موجودا ف ي

يتاقق بالفعل: سيكو، من الصدق القول اآل،، إ، الش 

، وإنما بالاا ي
ء الذي كا، أبديا سابقا ثم يكف بالماضى ي

ضى والمستقبل. ويمكن القيام بنفس االستخراج فيما يخص الش 

 .(Aristote,1965. p. 51)عن الوجود بعد ذلك: إنه ياتفظ بالقوة ألنه توقف عن أ، يكو، بالفعل<< 

، وجود بالقوة ووجود بالفعل، و  ى ى أ، أرسطو قسم الوجود إىل قسمي  يتعلق األمر هنا باألشياء من خالل هذا النص يتبي 

ي المستقبل راجع لقوة يتضمنها، وما أ، 
ى
ء ف ي

ة  منية. فإماانية حدوث الش  ي يكو، وجودها ماددا بفي 
العرضية الن 

 . ي
تتاقق يصبح موجودا بالفعل. كما ربط أرسطو الوجود بالقوة بالااضى والمستقبل، بينما ربط الوجود بالفعل بالماضى

ي لكن هذا الطرح قد ينطبق 
ى
ي كانت موجودة بالفعل ثم توقفت عن الوجود لتاافظ عىل قوتها ف

عىل األشياء الن 

ء ممكن الوجود بالقوة فوجوده هذا سابق عىل وجوده بالفعل، لكن  ي
المستقبل والعكس ليس صاياا، فلو قلنا إ، الش 

ي والوجود بالقوة يتعلق بالا
اضى والمستقبل.  يادة عىل هذا ماال بالنسبة ألرسطو، فالوجود بالفعل متعلق بالماضى

ي يكو، فيها موجودا بالقوة ال يمكن أ، يوجد بالفعل، لنفرض أ، الوجود بالقوة يعير عن 
ي اللاظة الن 

ى
ء ف ي

ذلك فالش 

ورية تعير عن األشياء أو  ورية، ستصبح القضية الضى ي تكو، ضى
القضايا الوائزة وأ، الوجود بالفعل يعير عن القضايا الن 
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ي كانت
ي الااضى والمستقبل. إ، موقف  األحداث الن 

ى
ي تكو، ف

، أما القضية الوائزة فتعير عن األحداث الن  ي
ي الماضى

ى
ف

ى الوهة والزمن، وهل يمكن إثبات  أرسطو حول هذه المسألة فتح مواال للعديد من التساؤالت حول طبيعة العالقة بي 

 صدق أو كذب القضايا الوائزة إذا كانت فعال مرتبطة بالمستقبل؟ 

 Aristotle onالبعض تاليل هذا النص عن طريق ربط كل جهة بوهة  منية أخرى، ومثالنا عىل ذلك مقال هنتياا )حاول 

the realization of possibilities in timeخالل ما اصطلح عليه بمبدأ االتساع    منThe principle of plenitude: 

ي بعض اللاظات من الزمن.  - أ
ى
 كل إماا، سيتاقق ف

 ممكن غي  متاقق ويبف  إىل ما النهاية من الزمن. ال يوجد  - ب

 ما لم يكن أبدا فهو مستايل.  - ت

وري. ) - ث   Hintikka,1981. p. 58ما كا، دائما متاققا فهو ضى

وري، هو متعلق بالديمومة  ي كل األوقاتOmnitemporalفيما يخص الضى
ى
لكن ال يصل حد األبدية  ، أي المتاقق ف

Eternalي يمكن التعبي  ، أما بالنسبة لإلماا، يم
ء لديه القدرة أ، يكو،"، وبربطه بالصيغ الزمنية الن  ي

كن أ، نقول " كل ش 

 :  عنها عىل الناو التاىلي

  .بعض الممكنات قد ال تتاقق أحيانا 

  .بعض الممكنات قد ال تتاقق دائما 

  .كل الممكنات قد ال تتاقق أحيانا 

 ( .كل الممكنات قد ال تتاقق دائماHintikka, 1981. p. 60  

هذا هو التصور العام لمفهوم امإماا، بداللة الزمن عند أرسطو، حسب هنتياا، حيث يمكن أ، يكو، الممكن بصورة 

ي لاظة معينة ال يمكن أ، 
ى
ة غي  ماددة، لكن ال تمتد اىل ماال نهاية، وأ، أي ممكن متاقق ف

ي في 
ى
عامة غي  متاقق ف

ي ظروف مما
ى
ي كل لاظة من الزمن، وهو ما يادث ف

ى
ي لاظات )مستقبلية  أخرى من الزمن، وهذا ما يثبت يادث ف

ى
ثلة ف

ي   .(Hintikka, 1973. p. 161)أ، أرسطو يخالف الموقف الوير

ي المقابل، حاول أحد أقطاب المدرسة الميغارية 
ى
، الرد Diodore Cronosق. م   307-وهو ديودر كرونس )؟  Megaricوف

:  Master Argumentمنة عىل موقف أرسطو من خالل ما أسماه بالاوة المهي ي يمكن تلخيصها فيما يىلي
 والن 

  .وري ي ضى
ي الماضى

ى
ء صادق حدث ف ي

 كل ش 

  .المستايل ال يلزم عن الممكن 

 ( ،الممكن، ما هو غي  صادق اآل،، ولن يكوEpictetus, 1956. p. 359.  

ى وجب رفض المتبقية. يقبل  ى هذه القضايا موتمعة، لذلك إ، سلم بزوجي  ديودور باألوىل والثانية نالحظ تناقضا بي 

ء إنه Epictetus, 1956. p. 359ويرفض الثالثة، ليخرج بالنتيوة: الممكن غي  صادق وغي  موجود ) ي
 ، وإذا قلنا عن ش 

ي بمفهوم الااضى 
وري. ولفهم مقصود ديودور البد من معرفة ماذا يعنى ي أنه ضى

صادق أو إنه كاذب اآل،، فإ، هذا يعنى

ي )اآل، ؟ يقول: >>إذا تا
ى
، إذا تارك ف . وبالتاىلي

ي الزمن الااضى
ى
ء فإنه يتارك اآل،، وإذا تارك اآل، فإنه يتارك ف ي

رك ش 

ي وقت ال يتوزأ فإنه يقطع أماكن غي  قابلة 
ى
ء ف ي

ي وقت غي  قابل للتوزئة )... . وإذ تارك ش 
ى
الزمن الااضى فإنه سيتارك ف

ي الماا، األول غي  القابل للتوزئة )...  ومنه، للتوزئة. وإذا كا، يقطع أماكن غي  قابلة للتوزئة فهو ال يت
ى
ارك ألنه ال يزال ف

ء يتارك.<< ) ي
  .Hasle and others, 2017.  p. 88فال ش 

ي أننا 
ء موجود اآل، يعنى ي

حاول ديودور، هنا، االستدالل بمفارقة الاركة مإثبات أ، الزمن غي  قابل للتوزئة، فقولنا إ، الش 

ي 
ى
وري، فما كا، ف ي المستقبل، فقولنا: أثبتنا أنه ضى

ى
ي وسيكو، ف

ي الماضى
ى
ي أ،  p الااضى كا، ف

ورية.  Pاآل،، يعنى قضية ضى

ة مع ما قبلها وما  ي عالقة مباش 
ى
ومنه فمعنى "اآل،" عند ديودر هو الوزء األقض من الزمن وغي  القابل للتوزئة، ويي ف

ي أي جزء من الزمن، من 
ى
ي لم تادث ولن تادث ف

 ,Hasle and others)المستايل أ، تادث بعدها، أل، األشياء الن 

2017.  p. 89)  ي جزء من الزمن قد تخالف الواقع، كقولنا
ى
ية عند ديودر، لكن قد تادث حالة ف وهذا ما يؤكد النظرة الوير
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ي لاظة من 
ى
ورية ف ورية، لكن حدث وأ، وجد بوع رمادي، وبالتاىلي كذبت القضية الضى

: كل البوع أبيض، هذه قضية ضى

ي 
ى
  الوقت الذي لوحظ فيه بوع رمادي . الزمن )ف

، وبالتاديد فيما يخص القضايا الوائزة، كيف يمكن الاام عىل صدق القضية  لكن وبالنسبة إىل النسق األرسطي

؟  الوائزة، بما أنها لم تادث بعد إذا كانت القضايا الوائزة موجودة ويي تابعة  منيا لما هو مستقبىلي

ي 
ى
ي أ، امإثبات كاذب، والعكس  إذا كانت القضية تعير عن حدث ف

ي صادق فهذا ال يعنى
المستقبل فإننا إذا قلنا إ، النفى

ي الغد. ال يمكننا الوزم بأ، المعركة البارية ستقع أو أ، 
ى
صايح. ويمكن توضيح ذلك بمثال عن معركة بارية ستقع ف

ى صادق أو كاذب. هذه ال ي تعير عن الوائز والذي المعركة البارية لن تقع، كما ال يمكن أ، نعرف أي النقيضي 
االة يي الن 

ي أ، بعض القضايا المستقبلية ال تخضع لمبدأ الاتمية ما دامت ال 
: ممكن أ، يكو، وممكن أال يكو،. وهذا يعنى ي

يعنى

ورة مورد >> اعتقاد منا أنه إذا قمنا بمثل هذا  يمكن تاديدها، وبالتاىلي تصبح مسالة اعتبار أ، كل األشياء تخضع للضى

 . (Aristote, 2001a, 9,18b30)تلك النتيوة ستتبعه، وإ، لم نقم به فلن تتبعه ...<<  الفعل فإ،

ورة هو أحد األمرين: إما أ، المعركة البارية ستقع أو أ، المعركة البارية لن تقع، لكن ما ال  صايح أ، ما سيادث بالضى

ي 
ى
ي الغد، وبالتاىلي أيهما صادق ف

ى
، ليس من شأنه أ، نعرفه والوزم به هو: أيهما سيقع فعال ف ي

 ذلك الوقت، فامإثبات أو النفى

ة أالف سنة أو أي وقت آخر. )  . Aristote, 2001a, p. 9,18b30يوعل األحداث تقع أو ال، حن  لو تم امإعال، عنها عرس 

 نالحظ، من خالل ما سبق، أ، أرسطو يتعامل مع مسألة الوائز بنوع من التافظ، أي الاام عىل القضية المستقبلية،

 . ي تفاصيل أكير
ى
ي حدوثه وال يمكن القول إنه من الصدق أ، يادث، دو، الخوض ف

 فما لم يادث ال يلعى

 

 منطق الجهة عند ابن سينا:  2.1

 تعريف الجهة عند ابن سينا: . 1.2.1

ى ثالثة أنواع من القضايا من حيث عدد عناضها، فقد تكو، ثنائية، أي تتألف من موضوع ومامول،   ى ابن سينا بي  يمي 

 . ويعرفها أيضا 112أ،ص2012فإذا أضيفت الرابطة تصي  ثالثية، وقد تدخل عليها الوهة فتصبح رباعية )ابن سينا،

ي تذكر فيها مع الموضوع والمامول رابطة وجهة<< )ابن سينا،
  17،ص1938باختصار: >>القضية الرباعية يي الن 

ي للمامول عند 
ورة، فتدل عىل تأكيد أو  ويعرف الوهة بأنها: >>لفظ يدل عىل النسبة الن  ى أنها نسبة ضى الموضوع، فتعي 

: >>واجب ويدل عىل 112أ،ص2012جوا ، وقد تسىم الوهة نوعا<< )ابن سينا، ي ثالث، ويي
ى
 .  أما عددها فياضه ف

  .17،ص1938دوام الوجود، وممتنع ويدل عىل دوام العدم، وممكن ويدل عىل ال دوام الوجود وال عدم<< )ابن سينا،

ى ابن سينا عن أرسطو هو تاديده من خ ى أ، تعريف ابن سينا للقضية الموجهة واضح ال إشاال فيه، وما يمي  الل هذا يتبي 

ي مقوالت مقوالتها 
 
ورة كونه جهة للقضايا وعالقتها بباف للوهات بمفاهيم جديدة. ولتاليل ذلك سنبدأ بمفهوم الضى

 )الممكن، الواجب، والممتنع . 

ة عىل أنها قضية يكو، الاام يعرف ابن سينا القضية ا ورية، بأنها المقابلة للقضية المطلقة، ويعرف هذه األخي  لضى

ى  ي يكو، الاام فيها بي َ
ورية يي الن  وريا )دائما أو أحيانا  ومنه فإ، القضية الضى ى دو، أ، يكو، ضى بصدقها أو كذبها بي َ

ي   )وقد يكو، ضى 264، ص 1968دائما سواء بالصدق أو الكذب )ابن سينا،
ى
ة ف وريا أحيانا إذا ما تعلق باألمور المتغي 

 الزما، . 

ة الاام معيارا للقضايا الموجهة األخرى، فالقضية إ، لم 
َ
ورية بين جعل ابن سينا و ذلك خالفا ألرسطو، من القضية الضى

ورية، ولم يكن الاام فيها بَينا، ليست صادقة أو كاذبة دائما، قد تكو، ممكنة التاقق. لذلك  ى أنواع من تكن ضى ى بي  مي 

ورة:   الضى

  . وط، كقولنا هللا تعاىل حي  دائمة الاام بدو، ش 

وط، مثل:   وقد تكو، برس 

  .ورة جسم ناطق  دوام الذات، مثل، امإنسا، بالضى

  :ط المامول ونسبته إىل لموضوع  ش 

، مثل، الكسوف.  - ى ي وقت معي 
ى
 ف
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ى مثل: التنفس - ي وقت غي  متعي 
ى
 ف

   266-265،ص ص 1968)ابن سينا،دوام الصفة، مثل: كل متارك متغي.  

ي جهة تدخل عىل القضية الاملية فتغي  مادتها، بل يي 
ى
لها ف ى ورية، بالنسبة إىل ابن سينا، ال يمكن اخي  فالقضية الضى

ى الوهة. لذلك، فقولنا "ليس من  ي الزما، ومن خاللها تتعي 
ى
نسبة يكو، فيها المامول إىل الموضوع صادقا أو كاذبا ف

وري" قد ياا ، لذلك يقول: الضى ي
ى لاالة الثانى ئ "ممكن أ، يكو،" عند البعض، لكن حسب ابن سينا األول شارح ومبي َ

ى
ف

ى قولنا:  ى امإنسا،، وبي  وري، فنقول: هو كذلك ال فرق بي  ى قولكم: ما ليس بضى ى قولكم ممكن، وبي  >>... ال فرق بي 

ح معنى االسم.   . ولتوضيح 170ب، ص2012<< )ابن سينا،الايوا، الناطق لكن أحدهما: اسم واآلخر: قول مفصل يرس 

ي القضايا الموجهة يوب تاديد معنى مختلف الوهات عند ابن سينا وعالقتها 
ى
ورة وكيفية توظيفها ف أكير عالقة الضى

 بالصدق والكذب والزما،. 

 عالقة الجهات بمفهوم  الصدق والكذب:  .2.2.1

  :الواجب 

ط  أو غي  موجودة  ط أو من دو، ش  ورية الوجود )برس  وري لكو، األشياء إما موجودة وتكو، ضى اهتم ابن سينا بالضى

وري أال تكو، . وإذا قلنا إ، األشياء الموجودة تكو، لقوة تامن فيها توعلها موجودة  ورية العدم )أي من الضى وتكو، ضى

. فالواجب حسب ابن سينا: Obligatoryا يسميه اصطالحا بالواجب دائما أو غي  موجودة دائما، فإ، هذا يدخل ضمن م

  والواجب إما أ، يكو، بذاته 224، ص1938>> هو الوجود الذي من  فرض غي  موجود عرض منه ماال<< )ابن سينا،

ا ما يعير )إذا تعلق بالوجود ، حيث يكو، دائم الوجود، ومن  فرض عدم وجوده يلزم عنه ماال مثال: هللا تعاىل حي )وهذ

ه ، حيث يكو، وجوده مفروضا الجتماع  ط . وإما يكو، واجبا لكن ليس بذاته )بغي  وري المطلق بدو، ش  عن الضى

خصائص أو صفات تكو، دائمة فيه، لكن ما أ، تذهب هذه الصفات تذهب أو ينعدم وجودها )ابن 

  .224،ص1938سينا،

ى آخرين من الواجب هما،  ى نوعي  ى ابن سينا بي 
ّ
ور كما مي  ء من الرس  ي

"الواجب الوجود" و"الواجب كفعل":>> هل ش 

بواجب أو ليس بواجب البتة، فإ، ما ال يوب له وجود وال وقتا ما فليس بموجود، بل يخيل الموت والهرم، وغي  ذلك 

اك  ورة، المغالطة بسبب أ، الواجب وجوده غي  الواجب العمل به، وإنما يقال لهما واجب باشي  مما هو واجب ضى

وري، ومفهوم الواجب اآلخر أ، إيثاره مامود<< )ابن سينا،اال  ج، 2012سم، ومفهوم الواجب األول أ، وجوده ضى

 . والواجب الذي يشي  إليه ابن سينا من خالل طرحه لمفهوم الوهة هو الواجب الوجود وليس الواجب كفعل 09ص

ي يقدمه، 
ورة الوجود إىل ضى ,إنسانى ورة الفعل، وهو موضوع فرع من فروع المنطق والذي يخرج من كونه تعبي  عن ضى

 .Deontic Logicالالكالسيكي المعاض، منطق المعايي  

  :الممتنع 

وري أال تكو،" أي  ي من "الضى
ما يصدق عىل الواجب يصدق عىل الممتنع كذلك، من حيث كونه يعير عن األشياء الن 

نع هو العدم الذي من  فرض وجوده لزم عنه ماال، أل، يعير عن األشياء الممتنعة الوجود، أي المعدومة. لذلك فالممت

ي الوجود ومنه تعير عن قضية موجهة سواء كانت واجبة، ممتنع 
ى
ي تكو، لألشياء ف

ورة النسبة الن  ابن سينا اتخذ من الضى

 أو ممكنة. 

ي الممتنع كيف يمكن تصور 
وري، مسألة تصور الوهات. ففى ى فيها ماانة الضى ي بي َ

ى األمور الن  األشياء الممتنعة ومن بي 

وري هو  وري أسبق للتاقيق والتصور، فإنه الضى ي هذا الصدد ابن سينا:>> يوب أ، يكو، األمر الضى
ى
ويي عدم؟ يقول ف

ط، فال يكو، وقت من األوقات ال يوجد فيه إما  األمر الذي وجوده سيتاقق الدوام، إما مطلقا، وإما عند وجود الرس 

ط، فالضى  ورة مقرونة مطلقا وإما عند وجود الرس  ورة تدل عىل وثاقة الوجود، ويمكن تصوره مبتدئا، أل، الماال ضى

وري كأنه الذي موجود له دائما صدق القول إنه معدوم<< )ابن سينا،  بالعدم، فيكو، الماال إنما يتصور من جهة الضى

ء دائم العدم، وإ، 169ب، ص2012 ي
ي صفة  . يقصد ابن سينا أ، األشياء الممتنعة يمكن تصورها كش 

وجدت فإنه يلعى
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ي كا، يصدق عليها هذا التصور، ويصبح بذلك ممكن الوجود. وسبب ذلك أ، ابن 
ي األوقات الن 

ى
ي فرضت ف

االمتناع الن 

ي 
ى
، بالديمومة ف سينا لم يقر، الممتنع بالوهة الزمنية )أحيانا ، ومنه فإ، ما كا، ممتنعا قد يعير عن الممكن إذا ما اقي 

 انا حن  لو مرة واحدة  يصبح الممتنع ممكن إذا لم يتعلق بالديمومة. الزما، )وكا، وجوده أحي

  :الممكن 

ك يمكن أ، يفهم عىل  فّصل ابن سينا الاديث عن مفهوم الممكن بالنقد وتاليل، وخلص إىل أ، الممكن اسم مشي 

ي أهل
ي به عامة المتفلسفة، ومقاربة الفالسفة، يعنى

، مقاربة الومهور، ويعنى ى  االختصاص والدراية.  األقل من مقاربتي 

 و عليه يمكن تقسيم امإماا، إىل: 

 :الممكن العام -

ي بالممكن: >>األمر الذي ليس ممتنعا من حيث هو ليس بممتنع، وال يلتفتو، إىل أنه واجب أو غي  
فالومهور يعنى

ء صفة االمتناع  فهو "ما 117أ، ص2021واجب)... << )ابن سينا، ي
ليس بممتنع أ،  . أي هو الذي إ، وجد ألعى عن الش 

ء بالنسبة للعامة إما أ، يكو، ممكنا أو إما أال يكو،  ي
يوجد دائما"، والعكس فإ، "ما ليس بممكن" بهذا المعنى أ، الش 

، أل، االمتناع غي  مؤكد هنا أ، يكو،  ى ي الاالتي 
ى
وري ف ممتنعا )ممكن أ، يكو، وممكن أال يكو، ، حيث يكو، غي  ضى

  18-17،ص ص1938دائما )ابن سينا،

 الممكن الخاص:  -

يه. يعير 
ى لهم أ، التعريف العامي ينقصه التاليل والتدقيق، فوضعوا آخر لتواو  النقص الذي يعي  أما الفالسفة فقد تبي 

ي تكو، ليست واجبة وال ممتنعة، فيكو، الواجب خارج من هذا الممكن، ويكو، قولنا: 
الممكن الخاص عن األشياء الن 

ي ممتنع فق
وريا أيضا. ومنه فالممكن بهذا المعنى هو ما ليس موجودا )اآل،  ليس بممكن ليس يعنى ي ليس ضى

ط، بل يعنى

ي إماانية وجوده، هو عدم 
ى
ي المستقبل لم يعرض عنه ماال )مستايل ، وقد يكو، السبب ف

ى
لكن إذا فرضنا وجوده ف

  . 18،ص1938دوام واجب الوجود، كذلك عدم دوام امتناعه )ابن سينا،

ى يذكر ابن سينا نوعا ثالثا من الممكن سماه الممكن األخص. بامإضافة إىل هذين   النوعي 

 الممكن األخص:  -

وري من  ، فهو غي  ضى وهو الذي يكو، حامه عندما يتالم به المتالم معدوما، أي أنه غي  موجود اآل، ووجوده مستقبىلي

ي أي  ما، فرض )ابن سينا،
ى
ورة متأتية من طبيعة  . وسبب ذلك أ، 117أ،ص2012جهة الوجود والالوجود ف انعدام الضى

، مثال ذلك:   ى ي وقت معي 
ى
وط ما ف ورة تفرضها ش  الموضوع أل، ما يامل عليه ليس دائم الامل، وإ، حمل، فلضى

ي العقد مقابال للشمس )ابن 
ى
ي الوقت الذي يكو، فيه ف

ى
وريا، أي ف ي وقت مادد ضى

ى
كسوف القمر والذي يكو، ف

ورة هنا حصلت  . لكن الكسوف ليس صف33ب،ص2012سينا، ورية للقمر، ألنه ال يامل عىل القمر دائما، فالضى ة ضى

ورة  ي المستقبل: ومنه فال ضى
ى
ى يمكن أ، يتاقق ف وط تعيينها. ومن خصائص هذا الممكن أننا ال نعلم أي الطرفي  بتوفر ش 

ي أي وقت )ابن سينا، 
ى
  .163ب،ص2012توعله مال ما للموضوع، ف

ي 
ى
، ووضعه ابن لكن هذا التعريف ملتبس، خاصة ف  المثال الذي اتخذه ابن سينا إذ يبدو قريب جدا من التعريف العامي

ي كو، الممكن ال يقبل أ، يكو، صادقا أو كاذبا، كما 
ى
ي يي أساسية ف

سينا لكو، التعريف الخاص ال يشمل كل الخصائص الن 

ي كتابه امإشارات والتن
ى
ي المستقبل. يقول ابن سينا ف

ى
وريا ف ي الاال، ال يقبل أ، يكو، ضى

ى
ء يتارك ف ي

بيهات:>>إذا كا، الش 

ي االستقبال<< 
ى
وري له أ، يتارك أو يكو، ساكنا ف ي االستقبال، فضال عن أ، يكو، ليس من الضى

ى
يستايل أال يتارك ف

ورة 277،ص1968)ابن سينا، ي المستقبل، كو، الضى
ى
وريا ف ي نفس الوقت ال يكو، ضى

ى
ورة، وف ء متضمن الضى ي

  فيكو، الش 

ي المستقبل، األوىل يي أ، 
ى
وري أ، تادث دائما ف وريا . ولكن ليس من الضى تكو، نسبة المامول للموضوع )حامه ضى

وهذا ما اصطلح عليها أرسطو بالوجود بالقوة والوجود بالفعل حسب تاليل ابن سينا له:>> لكن المعلم األول قد أومأ 

ي حن  تفهم أ، سي
ي إىل المعنى الذي ذهبنا إليه ولنعير عنه كما ينبعى

اقته ليست عىل ما ذهبوا إليه)...  فإ، األشياء الن 

تكو، ممكنة فيها متعلقة بقوة ال نطق فيها وال اختيار فإنها تسىم قوى وإماانات، وليست تكو، عىل األمر وخالفه، إذا  
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ي نفسها أحد األمرين بل تقبل المتقا
ى
ى لها ف ى معا<< )ابن كانت القوة فاعلية، وأما إ، كانت القوة استعدادية فال يتعي  بلي 

  120-119أ،ص ص2012سينا،

 :  ويمكن توضيح ما سبق عن طريق المخطط التاىلي

ي 
ى يمش  ي حي 

ي  نقول يمش 
ي وال يمش 

 وعىل الذي يقوى عىل المش 

 بالقوة                                    بالقوة   

                 

 متغي                            متغي                          أ ىلي          

                            

 قوة استعدادية      قوة فاعلية                          

                 

ي نفسها أحد األمرين،
ى
ى لها ف ى               ال يتعي   ال يقبل األمرين بل يتعي 

ي                  )يم
ي أو ال يمش 

ى ش   بل تقبل المتقابلي 

                                                             

 حال المستعد                                     حال الفاعل    

                                                                  

 ممكن                                              ممكن       

  .120أ،ص2012)ابن سينا،

ى مفهوم الممكن األخص وعالقته بالمستقبل مع تاليل فكرة الوجود بالقوة  ومن خالل هذا المخطط التوضيجي يتبي 

ح ابن سينا ثال  ي الوهة الممكنة، اقي 
ى
 ث مفاهيم له: والوجود بالفعل، وقصد لتواو  مشالة الصدق والكذب ف

  :ي ي أ، احتمال وجوده أكير من عدمه   األكثر
حيث يكو، أحد طرفيه موجودا مطلقا أكير من الطرف األخر )ويعنى

ية كو، امإنسا، ذا خمس  ويصدق عىل أكير الموجودات من نوع واحد وإ، كا، لكل واحد منهما قد يكو، دائما، كأكير

ي مثل الشيب، وقد ي ي أوقات ليست أكير
ى
ي مثل امإبصار لإلنسا،، أصابع، أو كا، ألكير األشخاص ف ي وقت أكير

ى
كو، ف

ي الاام عىل صدقه وكذبه )ابن سينا،
ى
ب للمطلق ف   .176-175ب، ص ص2012لذلك فهو يقي 

  :وهو المتساوي من حيث الوجود، وليس عىل وجوده قياس وال هو معلوم، بل إماانه فقط هو المعلوم،  المتساوي

ي الخطابة كقولك: فال،  
ى
ي العلوم ألنه مظنو، يعير عىل أ، األمر ليس مستايل وقد يستعمل ف

ى
وهذا الصنف ال يوضع ف

و، أ، يقول ممكن أ، يكو، خبيث النية، ألنه كلم العدو من الاصن جهارا، فهو خبيث النية فاام عليه بخبيث النية د

لو قال هكذا ال يكو، كالما مقنعا. حيث قد يقول خطيب آخر فال، كلم العدو جهارا، فليس بخبيث النية، لكونه تالم 

ي لذلك األمور المتساوية تستخدم 
جهارا وهذا نموذج عن مقايسة خطابية ال يمكن الاام ال بصدق األول أو صدق الثانى

ي ال
ى
  .176-175ب، ص ص،2012سفسطة واألمور الخطابية )ابن سينا،ف

   : وجوده يكو، أل منة قليلة )قد تكو، مرة واحدة  وتكو، ألشخاص قليلة وإذا كانت ال تكو، بصفة دائمة،  األقل 

ي توعل من ا
ة اآلنية واألقىلي هو الن 

ي الفي 
ى
ي وتكو، مظنونة، لذلك ال يكو، الصدق فيها والكذب إال إذا تاقق ف ألكير

ي بأنه دائم الصدق أو الكذب  )ابن  ي الاام عىل األكير
ى
ي صفة الديمومة ف

ي كو، حالة واحد قد تلعى
ى
ممكنا ف

  .175ب،ص 2012سينا،

 

 منطق الجهة المعارص: . 1

 منطق الجهة المصورن:  .2.1

يا، برتراند راسل  ى   (1861-1947)وألفريد نورث وايتهيد  Bertrand Russell (1970-1872)أحدث المنطقيا، امإنولي 

Alfred North Whitehead  من خالل كتابهماPrincipia Mathematica  ي ميدا، المنطق، باالعتماد عىل
ى
نقلة نوعية ف

ي غوتلوب فريغو 
ي األلمانى

، حيث تم وضع نسق بديهيات قائم عىل روابط Gottlob Frege  (1848-1925)أعمال المنطف 
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ي 
تكو، عىل عالقة منطقية بقضية منطقية أخرى، وذلك من خالل االعتماد عىل منطقية تادد دالة صدق القضايا، والن 

ى الرياضية. انطالقا من هذه النتائج بدا األبااث عرفت األبااث ا دهارا وبدأ موالها يتسع  ى موردة شبيهة بالقواني  قواني 

ي األ 
ى هذه األبااث، مااولة صورنة منطق الوهة للمنطف  لويس كالرنس إرفينغ  مريكي ليشمل عديد الميادين. ومن بي 

Lewis Clarence Irving (1883-1964.   ط ي مااولة إعادة تعريفه لرابط الرس 
ى
قام لويس بإدخال مفهوم الوهة ف

ي بايث يصبح أكير ضامة. 
 المنطف 

 :(Alethic logic). منطق الجهات الوجودية1.1.2

 لويس:  -

ي موال الوهات الوجودية  
ى
ي بر ت ف

، ما قام به لويس من خالل ربط الوهة بفكرة تاصيل Alethic logicأهم األعمال الن 

، حيث Wittgenstein Ludwig (1889-1951 (cresswell and others,2016, p280)الااصل عند فيتونشتاين لودفيغ 

ي كل الااالت، وتكو، القضية الموجهة ممكنة إذ وف
ى
ورية إذ وفقط إذا كانت صادقة ف قط إذا  تكو، القضية الموجهة ضى

ي أخرى، وهذا ما يعرف بفكرة االتساق عند لويس حيث يقابله الوصل المادي إذ 
ى
ي بعض الااالت وكاذبة ف

ى
كانت صادقة ف

ما تعلق األمر بالمنطق القضايا الكالسيكي )عند كل من راسل ووايتهيد ، وتكو، القضية مستايلة إذا وفقط إذا كانت  

ي كل الااالت وهذا ما يعرف بالتن
ى
 اقض. كاذبة ف

ي بالرمز )عير لويس عن جهة االستاالة بالرمز )
 ، وحن  ال تختلط علينا الرمو  سنستعمل الرمو  الشائعة -  ولرابط النفى

ي األنساق الكالسيكية، أي الرمز )
ى
ي )االستعمال ف

  للزوم الصارم. ⥽  لالستاالة، بينما استعمل الرمز )◊   و)-  للنفى

: التالية، كما  فتقرأ الصيغ  يىلي

□ p ⥽ p                                                        

وري   صادقة.  p، فإ، pإذا كا، من الضى

ورية وري يعير عن صدق القضية أي "إذا كانت القضية ضى هنات نسق لويس، وتؤكد أ، الضى فإنها  هذه القضية من مير

  .Lewis, 1918. p. 306 . )1صادقة" )

   ◊ p ⥽  p 

 كاذبة.   p، فإ، pإذا كا، من المستايل 

ي أ، االستاالة تعير عن كذب، أي "إذا كانت مستايلة فإ، القضية كاذبة"
   Lewis, 1918, p. 306  )0) وتعنى

p o p  أو◊ p  p 

ي 
 pألنه ليس من الممكن أ، تكو،  صادقة، pمن الممكن أ، تكو،  ، أو(self-consistent)متسقة ذاتيا  pأ،  p o pتعنى

ى معا. )   Lewis, 1918.  p. 293ونقيضها صادقي 

ة بالوهة مما يوعلها أكير ضامة، ويمكن توضيح ذلك من خالل تعريف الروابط  وب  هذا تصبح للروابط عالقة مباش 

 الصارمة بداللة الروابط المنطقية: 

 (:Consistencyالتناسق ) -

(p o q)  ◊ (p  q) 

ئ من الممكن أ، تكو، qمتسقة مع  pوتقرأ: 
ى
ى معا.  qو p، تااف  صادقي 

    (p o q)   ◊ (p  q)أما نفيها: 

ئ من المستايل أ، تكو، qليست متسقة مع  pفتقرأ: 
ى
  .Lewis, Langford,1959.  p. 124صادقة ) qو p، تااف

 اللزوم الصارم:  -

(p ⥽ q)  □ (p → q) 

ورة  pوتقرأ:  وري qتستلزم بالضى ئ من الضى
ى
 .qيستلزم  p، تااف

 :  كما يمكن تعريفه بداللة امإماا، عىل الناو التاىلي
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(p ⥽ q)    ◊ (p   q) 

: إذا كا،  ي
ورة  pوهذا يعنى ئ ليس من الممكن )من المستايل  أ، تكو، qيستلزم بالضى

ى
كاذبة   qصادقة و p، فإنه يااف

(Lewis, Langford,1959.  p. 139.  

 تعريفها بداللة اللزوم: كما يمكن 

(p ⥽ q)  □ (p → q) 

ى اللزوم الصارم واللزوم المادي، هو أ، قولنا:  ئ "  (p ⥽ q)ولعل أهم اختالف بي 
ى
"، لكن األمر مختلف  pناتوة عن qيااف

ي كتابه  (p → q)بالنسبة إىل
ى
. ولتوضيح أكير نأخذ المثال الذي قدمه لويس ف ى ى قضيتي  ألنها مورد عالقة موردة تربط بي 

A Survey of symbolic logic :p و " ى صادقة،  (p  q)" فإ، 4=2+2تمثل القضية " qتمثل القضية "اليوم هو امإثني 

ى فإ،  ى فإ،  كاذبة، (p ⥽ q) □ "، لكن 4=2+2أي "إذا كا، "اليوم هو امإثني  ورة "إذا كا، "اليوم هو امإثني  " 4=2+2أي  بالضى

. لذلك فال عالقة لزوم مادية تستلزم عالقة لزوم مادية:   مفهوم األوىل، المقدم، والثانية، التاىلي
ى  ألنه ال يوجد ارتباط بي 

(p → q)  □ (p ⥽ q) 

 لكن العكس غي  صايح: 

(p ⥽ q) ↛ (p → q) 

هنات نسق اللز  ي أ، كل مير
ي نسق اللزوم الصارم لكن العكس غي  هذا يعنى

ى
هنات ف وم المادي )نسق راسل ووايتهيد  يي مير

 صايح. 

 التكافؤ الصارم:  -

(p   q)  □ (p → q)  □ (q → p) 

ئ  pإذا كانت 
ى
وري أ،  qيااف وري أ،  qيستلزم  pفإنه من الضى  . pيستلزم  qومن الضى

ى التاافؤ  ى صوريا الصارم والتاافؤ المادي. فاألول )يرسي األمر السابق نفسه عىل الفرق بي  ى متاافئتي    يعنيا، القضيتي 

ي 
ى )≡  فقط، أي لهما نفس قيم الصدق، أما الثانى ي أنه بامإضافة إىل كونهما يامال، نفس قيم الصدق يوجد ارتباط بي 

يعنى

ي   □ (q → p) (p → q) □هو أ، كالهما صادق أو كالهما كاذب، أما   (p  q)مفهوم األوىل والثانية. فمعنى 
فتعنى

ى  ى القضيتي  وري بي    (Cresswell and others, 2016. p. 280)وجود ارتباط ضى

ي ليكو، أكير ضامة، فبدل من أ، يكو، معناه مرتبطا    
ومما تقدم نستنتج أ، لويس قد أدخل الوهة عىل الرابط المنطف 

، ي المنطق الكالسيكي
ى
.  فقط بقيم صدق القضية كما هو الاال ف ى ى مفهوم القضيتي  ورة وجود عالقة بي   أضاف إىل ذلك ضى

  : ن  روبث  فث 

ى     ي البلويكي روبي  في 
ي مااولة قدمها المنطف 

ى
ي كتاب Robert Feys  (1889-1991وف

ى
للتعبي  عن هذه   Modal Logic  ف

)أي بمعنى  MQ :   بدل الوهات عليها وأصبح يعير عن هذا النسق بQuantifiersالقضايا، من خالل إدخال األسوار )

ي بعض الااالت دو، Feys, 1956.  p. 27الوهة الماممة  )
ى
ى االعتبار أ، القضايا الموجهة قد تكو، ف  . فإذا أخذنا بعي 

ي كل الااالت نقول مثال: 
ى
 أخرى أو ف

P  ي الاالة
ى
 .p(A)نكتب Aتادث ف

   فإذا كانتp  ي كل الااالت
ى
ورة ف  ، نكتب: Aتادث بالضى

 p(A) (A) من أجل كلA ،تكو ،p  ي كل حاالت
ى
 .(A)صادقة ف

  وإذا كانتp  ي بعض حاالت
ى
ي  A ،p: من أجل بعض (A) p(A)فإنه يمكن القول  Aتتاقق ف

ى
تكو، صادقة ف

 .(A)بعض حاالت 

  فإذا كانتp  ي كل الااالت
ى
 ، نكتب: Aلم تادث ف

(A), p(A) من أجل كلA ،تكو ،p   ي كل حاالت
ى
 (A)كاذبة ف

(Feys,1965.  p. 28.  

ي يقوم عليها النسق
:  (M)والبديهية األساسية الن   يي
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M=□p→p 

وري موجود.  ي أ، كل ما هو ضى
 وتعنى

 

- (  
 (:Temporal logicالمنطق الزمنن

ي األمريكي بريور، 
ي كا، المنطف 

ي الوزء األول من هذا الفصل أ، أول من قدم مااولة فعلية لصورنة المنطق الزمنى
ى
ذكرنا ف

ى من الوهات الزمنية.  ى  وجي  ه بي  ى  وذلك من خالل تميي 

  .p)ستكو، Fدائما  و p)ستكو، G الزوج األول خاص بالمستقبل ونرمز له ب : 

ي فخاص بالم
ي ونرمز له ب : أما الزوج الثانى

  .p)كانت  P  و p)كانت دائما  Hاضى

ورة، وتكو، كل من  Hو Gحيث تكو، كل من  ورية بنفس قوة الضى ممكنة بنفس قوة الممكن، ويمكن تعريف   Fو Pضى

:   Hو Gبداللة  Pو Fكل من   كما يىلي

 F :Fp=  G  p)تع(

 P :Pp=  H  p)تع(

وري   بداللة الوهة الزمنية: كما يمكن التعبي  عن امإماا، والضى

◊p= p ∨ Fp  إما(p  ،أو ستكو(p 

□p = p  Gp (p  ودائماp(  Garson, 2013.  p. 51  

وري يتعلق بمدى تاقق  pفقولنا إ، القضية  ة بالزمن )كو، الصدق الضى ي أ، القضية لها عالقة مباش 
ورية، تعنى ضى

ي الزمن . فقولنا 
ى
:  p□القضية ف ئ

ى
ي الزمن  pفإ،   (t∀)تااف

ى
:  p◊وقولنا  t.ستكو، دائما ف ئ

ى
ي الزمن  p  (t∃)تااف

ى
ستكو، أحيانا ف

t (Melvin and others, 1998.  p. 25  

 :(Deontic logic)منطق المعايث   -

ي اللغة الطبيعية 
ى
إذا كانت كلمة "فعل" )هنا نتادث عن الفعل من الناحية األخالقية  يكتسيها نوع من الغموض ف

...إلخ ال يمكن أ، تكو، لها قيمة فعلية إال إذا ما تعلقت بأشخاص أو  ى فاألفعال كخاصية كلية مثال الرسقة، القتل، التدخي 

  .Wright, 1951.  p. 02يعطي للفعل قيمة ) Agent  "وسيط" Von Wright (1916-2003عىل حد تعبي  فو، ورايت 

 :  وبما أ، منطق المعايي  متعلق باألفعال فإ، الوهات الخاصة به يي

 O  ونرمز له ب : Obligationالواجب )

  P  ونرمز له ب : Permetteالمسموح )

 F   ونرمز له ب : Morbideالممنوع )

 بداللة األخرى: ويمكن تعريف كل من هذه الوهات 

- Op =  P  p = F  p 

- Pp =  O  p =  Fp 

- Fp = O  p =  Pp 

ومنه ال نقول عن الفعل أنه صادق أو كاذب، وإنما نقول    تعير عن أفعال أو عبارات معيارية،… ,p, q, rفتصبح كل من )

  Grile, 2009.  p. 200وعا )"، سواء كا، الفعل واجبا أو مسموحا أو ممنnot done" أو "لم يتم doneإنه "تم 

 (:Epistemic logic) منطق المعرفة -

ي بالمعرفة، أي أنه منطق يعنى 
ي ذهن الشخص المعنى

ى
ي الواقع وإنما ف

ى
يعير منطق المعرفة عن مدى تاقق العبارة ليس ف

ونرمز لها " pيعرف أ،  aبالذكاء الفردي، لذلك يختلف جها  الرمو  الخاص به عن بقية الوهات األخرى فقولنا: "

  .Kapب :)
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عن متغي  قضوي. وقولنا:  pعن متغي  المعرفة )أو للذكاء الفري أو الوماعي ، و a ، وknowعن جهة المعرفة ) Kتعير 

ئ منطقيا )Kap ، حيث أ، )Kap"، ونرمز لها ب : )pيعرف أ، a "من الممكن من أجل كل 
ى
  وتقرأ "ليس  P a  p  تااف

 ".pال يعرف  aمن الممكن من أجل كل 

ي يصنفها البعض كنسق خاص أو ضمن ما اصطلح عليه منطق 
بامإضافة إىل جهة المعرفة نود جهة االعتقاد والن 

ء أ، Bapب : ) pيعتقد أ،  a . ونرمز لقولنا: Belief logic) االعتقاد ي
، pيعتقد أ،  a .  وقولنا: " من المتوافق مع كل ش 

ئ منطقيا )  تااBap ، حيث )Bapونرمز لها ب : )
ى
ء، أ،  B a  pف ي

ال يعتقد أ،  a ، وتقرأ: "ليس من المتوافق مع كل ش 

p("Melvin and others, p. 28.  

"، بل "ليس pيعرف  aمالحظة: امإماا، هنا ال يكو، مناقضا للمستايل فال يمكن القول:" من المستايل، من أجل كل 

ي لقولنا: "من pيعرف أ،  aمن المتوافق أ، 
 . لذلك p( "Hintikka,1962.  p. 05يعرف أ،  aالممكن أ، كل  " ويي نفى

ي الواقع، وكاذبة إذا كا، حام  pيعرف أ،  aتكو، صادقة إذا وفقط إذا كا،  pيعرف  aفإ، العبارة: إ، 
ى
  aصادقة أو كاذبة ف

  .  Hintikka, 1962.  p. 12كاذبا )

 

 . عالقة منطق الجهة بمفهوم العوالم الممكنة: 2.2

ى  ي تتمي 
ى
اللغات الطبيعية بكو، مفهوم الصدق يتادد وفقا للسياق الذي وردت فيه العبارة أو الوضع الذي ستكو، عليه ف

ى  ى وتبي  ي ماا، معي 
ى
ي وقت مادد وف

ى
الواقع. فقولنا: ''إنها تمطر''، يكو، بالنظر إىل السياق الذي وردت فيه، فإذا كانت ف

لسياق غي  مادد فالاام يصبح غي  ممكن. لكن يمكن تقيم هذه العبارة أنها تمطر، فالعبارة تكو، صادقة أما إذا كا، ا

بمعزل عن السياق العام للعبارة وذلك من خالل إدخالها ضمن مفهوم العوالم الممكنة والعبارات الموجهة، ويتم تقييم 

ي سمنطيقا العوالم الممكنة
ى
ى تدخل ف : ويمكن ت . Garson, 2013.  p. 57) العبارة من خالل قواني   وضيح ذلك، كما يىلي

)شهيد  ◊أو الماس □ ، أما الرمو  الخاصة بمنطق الوهة فهي عبارة عن المرب  ع Wنرمز لموموعة العوالم الممكنة ب : 

، ي
وري والممكن. ونرمز للصدق ب : i 134 -133، ص 2019رحما،، فريد  يدانى ،  Fوللكذب ب :  T، أي الضى ى ولدالة التعيي 

ي تادد قيمة صدق العبارة ب : 
 a(x)=Tفإننا سنكتب:  xفإذا قلنا: "السماء  رقاء" ونرمز للعبارة بالرمز  aوالن 

ي نطاقها. فقد تكو، العبارة 
ى
ي تكو، ف

ضمن سيمنطيقا العوالم الممكنة، تختلف قيم العبارة باختالف العوالم الممكنة الن 

ي (xالسابقة 
ي عالم آخر مخالف للعالم األول تكو، )   ضمن عالم حقيف 

ى
فيه كاذبة، ويمكن   xفتكو، صادقة، وقد تكو، ف

 : ي
 التعبي  عنها، كاآلن 

 

           H 

aw(x)=T 

                                                                 V 

av(x)=F 
ي الاالة األوىل: القضية )

ى
ي العالم الممكن xو تقرأ ف

ى
ي العالم w  متعينة ف

ى
  wو منه فإ، القضية صادقة )كونها متاققة ف

ي العالم
ى
ي العالمxفإنها ليست متعينة و منه فإ، القضية ) vلكن إذا نظرنا إىل القضية ف

ى
 .v  كاذبة ف

وط صدق المرب  ع  نا إليه□هذا بالنسبة للعبارات، أما عن ش  ر عن  ، فإنه مرتبط بتأويله وفقا لما أش 
آنفا، فقد يعير

 المفاهيم التالية: 

ورية إذا وفقط إذا - وري: تصدق العبارة الضى ي كل العوالم الممكنة.  الضى
ى
 .(Garson,2013.  p. 59)كانت صادقة ف

 

x 
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ي موموعة العوالم  -
ى
ي كل األوقات واأل منة القادمة ف

ى
الدوام: تصدق العبارة الدائمة صادقة إذا وفقط إذا كانت صادقة ف

 الممكنة. 

وط صدق الماس  ي عالم واحد من ◊أما بالنسبة لرس 
ى
، فإ، العبارة تصدق إذا كانت بمعنى امإماا، إذا صدقت عىل األقل ف

ات الزمنية من  ة معينة من الفي  ي في 
ى
ي الوهة الزمنية أحيانا فإنها تكو، صادقة عىل األقل ف

العوالم الممكنة. وإذا كانت تعنى

 العوالم الممكن. 

ي األمريكي لكن كيف ناام عىل 
ي ضوء تعدد العوالم الممكنة؟ يتم ذلك وفقا لمفهوم أدخله الفيلسوف والمنطف 

ى
العبارة ف

ي يرمز لها بالرمز  Saul Kripke (…-1940)صول كريبك 
ى العوالم الممكنة وتأخذ  Rسماه عالقة الولوج، والن  وتكو، بي 

: W, R, aالصيغة ) ي
  ، ويمكن توضياها، كاآلن 

، حيث قد يعير العالم عن العالم الواقعي و يعير العالم عن عالم ممكن قد يكو، له عالقة مع vعالم وال wلدينا العالم 

فإنه:   w: مثال لدينا العالم reflexivity)لعالقة الولوج ثالث خصائص صورية : إنعااسية:  العالم وفقا لعالقة الولوج

wRw .- هذه الخاصية ال تصدق عىل األنساق المعياريةDeontic logics. 

ى  symmetry. متناظرة: wRuفإنه  uRvو  wRvإذا كا،  ,w,u:لدينا العالم transitivityالمتعدية:  إذا كا،  w,vلدينا العالمي 

wRvفإنه (vRw,  

 فإنه:  wRvفإ، إذا كا، vو العالم wنأخد عىل سبيل المثال العالم

aw(□x)=T فإنه من أجل كل vفإنهav=T 

 

w 

 

 

V 

   (Garson, 2013.  p. 65) 

 

 

ي البداية العالم  wمن  vيمثل السهم مسارا نصل به إىل 
ى
نا عنه بعالقة الولوج . نالحظ ف صادقة  x□حيث w)أو ما عير

ي  xوتات الخط نسول أ،   wالذي يمكن الوصول إليه من  vوالعالم اآلخر
ى
 v.صادقة ف

ي العالم 
ى
ورية ف ى العالم و العالم فإ، القضية  wو من خالل هذا المثال يتضح لنا أ، القضية الضى و وفقا لعالقة الولوج بي 

ي تكو، حسب عالم مقال 
ي كل العوالم الممكنة) و الن 

ى
ورية يي القضية الصادقة ف ي العالم، و منه فالقضية الضى

ى
متعيينة ف

ى .   معي 

ي تكو، فيها 
ي الاالة الن 

ى
: □ x أما ف ي

ي يكو، كاآلن 
    كاذبة فإ، التمثيل البيانى

 

                                 w 

 

 

                                     v                                                            (Garson,2013.  p. 65) 

 

 

ي 
ى
ي الاالة األوىل يوب أ، تكو، األجزاء الموجودة الفرق ف

ى
ين أمر بالغ األهمية ف ى األخي  ي الرسمي 

ى
ي ف

وضعية الخط األفف 

ي العالم
ى
ورة ف ي العالمwفوق الخط موجودة بالضى

ى
ي الاالة الثانية فإ، العالم v، ووفقا لعالقة الولوج يي موجودة ف

ى
 . أما ف

w أ، ندرك كذبهو فقط فوق الخط، وهذا يدل عىل أننا بموردx   ي العالم
ى
ورة ف ستكو، وفقا لعالقة  xفإ،  wبالضى

ي العالم 
ى
ي الخاصvالوصول كاذبة ف

:  ◊ب :  . أما عن الرسم البيانى ي
 فإنه سيكو، كاآلن 

 x□ 

X 

 

 

 □ x 

 x 
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             w                                                                               H    

       

 

 

v                                                                                     V 

 

 

(Garson,2013.p66) 

ي النموذج كريبك 
ى
ي العوالم الممكنة. لكن كيف يمكن معرفة مدى صاة عبارة ما ف

ى
ى العبارات ف هذا فيما يخص كيفية تعيي 

(W, R, a التمثيل لذلك بالعبارة التالية:  ؟ يمكن 

 □(pq)/(□q□p) 

هنة نااول عن طريقها تبيا، صاة العبارة: □ (pq)العبارة   (□q□p)مير

 

                                 w 

 

 

 

 

 

 

                                  

 v                                   

  

 

 

 

 

 

ي العالم   
ى
ى ف ي هذا العالم كونه ياتوي عىل  vنالحظ أ، فروع الشورة أغلقت عىل الوهتي 

ى
 pأي يوجد تناقض ف

 ونقيضها، ومنه فإ،:  qو pونقيضها

aw(□(pq)=T , aw(□q□p)=F 

 .(Garson, 2013.p.74)  كو، كل الفروع أغلقتW, R, aنموذج كريبك )ومنه فإ، العبارة صاياة من خالل 

ي أكير عدد 
ى
ي من خاللها معرفة صاة العبارات ف

ي لسمنطيقا العوالم الممكنة من أهم الطرق الن  ويعد التاليل الشوي 

ي 
ى
ي يمكن الوصول إليها. والهدف من إدخال مفهوم العوالم الممكنة ف

تفسي  مختلف ممكن من العوالم الممكنة الن 

ى العوالم  Rالعبارات وتوفي  هذا الوها  الدقيق، توسيع موال معرفة صاة العبارات من عدمه وفقا للعالقة  القائمة بي 

 الممكنة. 

 

 

 

 ◊ x 

x 

 ◊ x 

  x 

 

□(pq) 

(□q□p) 

□q 

□p 

□p 

 

 q 
p 

pq 
    

 

   p              q 
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 خاتمة: 

ي لتطور منطق الوهة، إىل أ، منطق الوهة التقليدي، والذي يمثله كل من 
نصل، من خالل هذا العرض التاليىلي والتاريجى

ي كيفية تواو  
ى
ي جملة من األنساق المنطقية، يباثا، ف

ى
أرسطو وابن سينا، ومنطق الوهة المصور، )المعاض ، ممثال ف

ي الموجهات خاصة الممكنة م
ى
ي كو، مشالة الصدق والكذب ف

ى
نها )إذا تعلق األمر باألنساق التقليدية ، كما أنهما يتفقا، ف

 مفهومي الوهة والزمن 
ى ى يوجد تداخل بي  ي حي 

ى
ي جميع الااالت. لكن ف

ى
ورية فهي صادقة ف القضية الموجهة، إذا كانت ضى

ي المنطق المعاض، وأصبات مفهوم الوهة واسعا يشمل ا
ى
ى بينها اليوم ف ي النسق التقليدي، يمي 

ى
لعديد من المفاهيم، ف

نا عنها بواسطة المرب  ع  ي خاصية عير
ى
ك ف ورة إال نوع من األنواع حيث تشي  ورة، □ وما الوهات الوجودية مثل الضى )الضى

 .◊الدوام، الوجود، المؤكد، ...  وكذا األمر بالنسبة إىل مفهوم الممكن والذي يدخل ضمن مفهوم الماس 

ي حاولت تقديم حل 
ي كونه قائم ورغم التاليالت الن 

ى
ي وجهة للمنطق التقليدي ف

لمشالة الصدق هذه، وامإنتقادات الن 

ى وبروير ... فإ، أول مقاربة يمكن أ،  ى الصدق والكذب، كمقاربة لويس، في  عىل  ثنائية القيمة، وال يقبل قيمة متوسطة بي 

مها صول كريبك، وذل
ّ
ي قد

ك بربطه مفهوم الوهة بمفهوم نقول عنها إنها نقلت منطق الوهة نقلة نوعية، يي تلك الن 

ي )العوالم 
ي تاديد المفاهيم، فإ، المفهوم الثانى

ى
العوالم الممكنة، ورغم أ، األول )المنطق  يتسم بالضامة والدقة ف

يق،ا لكنه قدم تاليال يذلل صعوبة الاام عىل القضايا الموجهة، حيث تكو،  ى الممكنة  يعير عن نوع من الميتافي 

ورية صاياة إذا ك ي عالم ممكن الضى
ى
ي جميع العوالم الممكنة، وتكو، ممكنة ا إذا صدقت عىل األقل ف

ى
انت صادقة ف

 واحد )والذي يتم تاديد مواله طبعا . 

 

 قائمة المراجع: 

 .1968، 3ابن سينا، امإشارات والتنبيهات، القسم األول، دار المعارف القاهرة، ط،

، القاهرة،ابن سينا، الشفاء، المنطق، السفسطة، مراجعة:  ي للطباعة و النرس   ج. 2012ابراهيم مدكور، دار الكتاب العرنر

، القاهرة، ي للطباعة و النرس   أ. 2012ابن سينا، الشفاء، المنطق، العبارة، مراجعة: ابراهيم مدكور، دار الكتاب العرنر

ي للطباعة  ، القاهرة،ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، مراجعة: ابراهيم مدكور، دار الكتاب العرنر  ب. 2012و النرس 

ي الاامة المنطقية و الطبيعة امإلهية، المكتبة المرتضوية، ط
ى
 .1938، 2ابن سينا،النواة ف

، ريدموند خوا،، قادوم يسمينه، مدخل إىل المقاربة الاوارية لمنطق القضايا والرتبة األوىل،  ي
شهيد رحما،، فريد  يدانى

، والمنطق الموجه الق ي
وت، الكالسيكي والادسانى ، بي  ي  .2019ضوي، دار الفارانر

Aristote, Organon, De I’nterpetation, traduit par J. Tricot, J. Vrin, Paris, 2001a. 

Aristote, Organon, les premiers analytique, traduit par J. Tricot, J. Vrin, Paris, 2001b. 

Aristotle, Du Ciel, traduit par Paul Moraux, Les belles lettres, Paris,1965. 

C. I. Lewis and C. H. Langford, Symbolic logic, dover publications, Inc, New York, 1959. 

C. I. Lewis, A survey of symbolic logic, university of California press, Berkeley, 1918. 

Epictetus, the discourses as reported by Arrian, the manual and fragments, translation: W. A. Old father, 

Harvard university press, London, 1956, vol2. 

G. H. Von Wright, Deontic logic, Oxford journals, Oxford university press, Jan 1951, vol 60. 

Jaakko Hintikka, Aristotle on the realization of possibilities in time, in reforging the great chain of being 

studies of the history of modal theories, edited by Simo Knuuttila springer 

science+business media.bv, Holland, ed 1, 1981. 

Jaakko Hintikka, time and necessity, studies in Aristotle’s theory of modality, Oxford University press, 

London, 1973. 

James W. Garson, Modal logic for philosophers, Cambridge university press, New York, 2013, second 

edition. 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 8  42 

 

 November 2021, Volume 3, Issue 8 
p. 26- 42 

Max Cresswell and others, logical modalities from Aristotle to Carnap the story of necessity, Cambridge 

University press, 2016. 

Melvin and others, first-order modal logic, springer-science+business Media B. v, New York,1998. 

Per Hasle and others, Logic and philosophy of time, themes from Prior, Aalborg university press, vol1, 

2017. 

Robert Feys, Modal Logics, E. Nauwelaerts, Louvain, 1965. 

Rod Grile, Modal logic and philosophy, Acumen, Durham, 2009,  

 

 الهوامش

                                                           
i .( جهات أخرى الضرورة، اإلمكانتطور مفهوم الجهة في املنطق الالكالسيكي وأصبح يشمل إلى جانب الجهات الوجودية ،)

 ملاس( او ) Box املربع( مثل: الجهات املعرفية، الزمانية، املعيارية ...، لذلك أصبح يعبر عنها بواسطة الرمزين: )

Diamond ، واملاس قراءة واحدة أو محددة مثل الروابط القضوية للمنطق الكالسيكي، ويمكن املربع فليس لرابطي

 :كما يليتوضيح ذلك 
              

 معلوم   ⌐  ، ليس معلوما 

  ضروري    ممكن 

 سيكون دائما صادقا   سيكون أحيانا صادقا 

 كان دائما صادقا   كان أحيانا صادقا 

 واجب    مباح 

 قابل للبرهنة   )متسق )في بعض األنساق الصورية للحساب. 

 

 


