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 د. محمد سيد محمد أبوالعال 
 مدرس المنطق الرياضي 
 كلية اآلداب جامعة بورسعيد

 :ملخص البحث
يتميززا المنطززق بالدألززةو وع موضززوأو الصززق وو البززدقو وثززي سززبي  البصزز  أززع الصززقو     

منطزق ألضزاياو مزا  بعزم المناط زة سواء وكاع واألعًاو وم ثي الجم  والتعبيزرا  التزي يعتبر زا ال
إلنكار ألضايا الميتاثياي او واأتبر ا بعضهم بال مضموعو جزاء  ز ا اإلنكزار بنزاًء ألزك وع كز  
صٍد مع الصدود لو مفهوٌم ومابدقو وألك منكري الميتاثياي ا مع شزنع المابزدق ألزك صسزاب 

نشن  مفهوما  ومعزاٍع  المفهومو وي مع شنع الوجود ألك صساب الفكرة وو المفهومو وبالتالي
متعددة للمفهومو وظهر  أدة مشكالٍ  ويضًاو تارًة ثي المعنكو ووخرى ثزي المرجزأ وواإلشزارةو 
وثالثة ثي ص  منطق الجهة لمسنلة الهويةو اومر ال ي ودى النتشار المنطق المابدألي ألزك 

الن زيم مزع نطاٍق واسأو و كاع غرضو جعز  ألضزايا الميتاثياي زا لأزو وو بزال مضزموعو ألزك 
 لك ألام المناط ة المؤمنوع ب ضزايا الميتاثياي زا بزءأالء المنطزق المفهزومي الز ي ينتبزر للفكزرة 
ببززرا النظززر أززع وجود ززا وو اسززتعمالها ألززك صسززاب المنطززق المابززدأليو و زز ا مادأززاني 
للبصززز  أزززع معنزززك المنطزززق المفهزززوميو وو ميتززززوو وبعزززم المناط زززة ال زززا ليع بزززوو ودور  ثززززي 

 الصق وو البدق ال اطأ. الوبو  إلك
 إشكالية البحث:

 والمابزززدق وIntensionينظزززر المناط زززة إلزززك ال ضزززايا وو اوصكزززام مزززع خزززال  المفهزززوم    
Extension و وثي سياق أرضهم للمنطق ان سموا ألك ونفسهمو منهم مع ينظر إلك المنطزق

ق مززع خززال  مززع خززال  المفهززومو ومززنهم مززع ي لزز  مززع دور المفهززومو ويعلززي مززع شززنع المنطزز
 المابدقو ك   لك ثي إطار إألرار م وو إنكار م للميتاثياي ا وأالألتها بالمنطق. 

اإلشكالية اوساسية التي ي وم أليها   ا البص  تتمث  ثي تطور تعريا المنطق مزع خزال     
  ثززي اودبيززا  المنط يززة بشززكٍ  منطققق مفهققوميالمفهززوم والمابززدأليو وكيززا انتشززر مبززطل   
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  الباص  وع يجيب ثي   ا البص  أع أزدة تسزاؤالٍ  تتعلزق بزالمنطق المفهزومي واسأو ويصاو 
 و مها:
 ما الم بود بالمنطق المفهومي؟ ومتك بدو؟ -و
 ما الم بود بالتعريا المفهومي؟  -ب
 ما أالألة المنطق المفهومي بمشكال  المعنك؟ -جز 
 ما أالألة المنطق المفهومي بمشكال  الجهة؟ -د
 الفلسفية للمنطق المفهومي؟ ما و م الممياا   - ز 
 مع وي شيٍء يتركب النسق المفهومي؟ وما و ميتو؟ -و 

 و    التساؤال   ي ما سيصاو  الباص  اإلجابة أنو داخ  بفصا    ا البص .
 مقدمة: 

تصت  مشكلة المعنك مكانًا باراًا ثي المنطزقو  ز  المعنزك يفسزر الشزيء؟ وم ونزو يكاث زو؟ وم    
ا يززد  أليززو؟ وو ثيمززا يشززير إليززو؟ وانتشززر  النظريززا  النفسززية والفلسززفية وع معنززك الشززيء ثيمزز

مصاولززًة تبريززر  زز   المشززكلةو وبززاوخر أنززدما تعرضزز  المشززكلة للميتاثياي ززا وألضززايا ا  مززا 
ودى إلزززك اإلأزززالء مزززع شزززنع المفهزززومو وو البزززفا و وو المنطزززق المفهزززومي ب ضزززايا   ك ضزززايا 

او وغير زاو والتزي دأز  بعزم المناط زة لل زو  بعزوالٍم ممكنزة االأت اد واالثتزرامو واونطولوجيز
وو مفترضززة بخززالا العززالم الززواألعي الصسززي الزز ي نصيززا و ثكززاع  ززدا المنطززق المفهززومي صزز  
المشززززكال  الناتجززززة أززززع التوسززززأ ثززززي المنززززا   الدالليززززة المال مززززة لتفسززززير اونسززززاق المنط يززززة 

هزززومو وو الفكزززرةو وو المعنزززك العزززامو ألزززك المعياريزززة للأزززا   لززز لك كزززاع اإلأزززالء مزززع شزززنع المف
صسزاب المابززدق وو المنطززق المابزدألي وألضززايا . وننززا نلجززن للمنطزق المفهززومي أززادًة أنززدما 

 نعجا أع التعبير أع اوشياء بالطرق الت ليدية.
 أواًل: المنطق المفهومي والتعريف المفهومي:

 المنطق المفهومي -أ
 ك بدو ألك وجو التصديد؟ما الم بود بالمنطق المفهومي؟ ومت    
ا وع يشزير      مزَّ االسم والكلمة )وي الفع ( إمَّا وع يشير إلك موضوع وو موضوأا  معينزةو وام

إلزززك بزززفٍة وو مجموأزززة بزززفاٍ  يصتويهزززا  لزززك الموضزززوع وو تلزززك الموضزززوأا . واوشزززياء وو 
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وو  Extensionالموضززززززززوأا  التززززززززي يشززززززززير إليهززززززززا االسززززززززم وو الصززززززززد تسززززززززمك بالمابززززززززدق 
Denotation و ومززا البززفا  وو الكيفيززا  ثتسززمك بززالمفهومIntension  ووConnotation و

ومع ثم ثك  صٍد يبدق ألك موضوأا  ولو بفا  تكوع مفهوموو وبمعنك آخر كز  صزٍد لزو 
 مابدق ومفهوم ثي الوأل  نفسو.

و بالنظر إلك اسم ال ا  واسم المعنكو كمزا يتبز  بز يرتبط النظر إلك المفهوم والمابدق     
مزززع صيزززز  التعريزززا والتبززززنيا والنظزززرة الكيفيززززة والكميزززةو وت سززززيم ال ضزززايا إلززززك موضززززوأاٍ  
ومصمزززوال . ويزززرتبط المفهزززوم والمابزززدق بزززالكيا وباسزززم المعنزززك وو االسزززم المجزززرد كمزززا ينشزززن 
التعريزززاو ويكزززوع ثزززي معظزززم الصزززاال  بمثابزززة المصمزززو  الززز ي نصملزززو ألزززك الموضزززوع. ومززززا 

لمفهوم يرتبط بالكمو واسزم الز ا  وو االسزم العينزي كمزا ينشزن أنزو المابدق ثعلك الن يم مع ا
 .(1)التبنيا ويكوع دا مًا وو ثي معظم الصاال  بمثابة الموضوع ال ي تصم  أليو مصمو 

وَتعتبزززر الميتاثياي زززا مبصززز  المفهزززوم والمابزززدق مبصثزززًا ميتاثياي يزززًاو ووع مفهزززوم الشزززيء  زززو    
إال ثكرة المجرد والعيني. لكع المناط زة ينكزروع ميتاثياي يزة  ز ا  ص ي تو الميتاثياي يةو وونو ليس

البصززز و ويرونزززو أ ليزززًا بصتزززًاو ووع ثكرتزززي المفهزززوم والمابزززدق وو ثكرتزززي الكزززم والكيزززا ليسزززتا 
نمزا  مزا متزداخلتاع ثزي مختلزا العلزومو أ ليزة وو تجريبيزة. و مزا  ألابرتيع ألك الميتاثياي او وام

س ولالسززت راءو ولكزز  أمليززة منط يززة. و العلززمو وي ألززٍم كززاعو ثززي وداتززاع للصززد ولل ضززية ولل يززا
ما كمي. ثالعمليتاع متبلتاع بعلم ألزا م ب اتزو  زو المنطزقو كزنداة  وي نطاق يكوعو إما كيفي وام

 .(2)للفكرو ومنه  للبص 
   ألززك وسززاٍس مفهززومي مززع ق.مAristotle(384-322)أرسققطو  ينطلززق المنطززق أنززد      

 Plato أفالطقققو ق.م( و و  470-399)Socratesسققققراط تعنزززي أنزززد  ثكززرة التبزززور التززي 
التوب  إلك )الص ي ة الكاملة( إلزك )الما يزة( ث بز  الفكزرة ألبزواًل تامزًا. وألزد  ق.م( 347 -427)

راأززو مززا ثيهززا مززع نظززام وبززال . والعلززم أنززد   ززو العلززم الكلززي. والتبززور يبزز  إلززك ما يززة 
ة بصتزةو ولكزع الجا زي  زو الموجزود ثعزاًل ونصزع نبز  الكلي بما  زو كلزي. والنظزرة  نزا بزوري
 

 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ،المنطق ومناهج البحث العلميطي محمد: ععلي عبد الم )1(

 .85 -84صص  ،2004

، ةالجامعي ة، دار المعرفالمنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة علي سامي النشار: )2(

 .152ص، 2000، ةاإلسكندري
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التفسير المابزدألي وثالطزوع وترتيبزو  أرسطوإلك الكليا  بما  و موجود ثعاًل. ول لك يرثم 
 .(1)اوجناس ترتيبًا تباأديًا. الفكرة وو التبورو ينبأي وع تفسر مع ناصية المفهوم

ياي يو إع الأايززززة مززززع التعريززززا وألززززيم التعريززززا ثززززي المنطززززق اورسززززطي ألززززك وبززززٍ  ميتززززاث   
التوبززز  إلزززك  الكلنزززو  إلزززك الما يزززةو وو بمعنزززك ودق إلزززك الص ي زززة الكاملزززة الع ليزززةو ثزززم إع  ززز ا 
المنطززق يسززتند ويضززًا إلززك ثكززرة المفهززومو و ززي تنتهززي ثززي آخززر اومززر إلززك تجريززد كامزز و وألززد 

س م دمتززو ي ينيززةو  ززو وأليمزز  ثكززرة البر ززاع ويضززًا ألززك وسززاس ميتززاثياي يو ثالبر ززاعو و ززو أليززا
. ونزززو يسزززتند إلزززك (2)بصززز  ثزززي الصزززق المطلزززق. ثزززالمنطق اورسزززطي إ ًا  زززو ميتاثياي زززا بصتزززة

 المفهوم.
وبالتالي كاع السبب الر يس النت اد نظرية ال ياس اورسطية مع ألب  المناط زة يسزتند إلزك      

اط ززة الخطززن الشززا أ . اومززر الزز ي يعتبززر  بعززم المنExtensionalثكززرة التفسززير المابززدألي 
(  انت اداتزو للمنطزق اورسزطيو 1596-1650)René Descartes ديكارتال ي وألام أليزو  

وع ينت ززد المنطززق اورسززطيو صززاو  وع يثبزز  أ ززم ال يززاسو وخلززو  مززع كزز   ديكققارت ولمززا وراد  
مضموٍع منط يو و لك صيع نظر إليزو ألزك ونزو وداة بسزيطة لتبزنيفاٍ  تتضزمع الواصزدة منهزا 

يكانيكيًا ثي اوخرىو وألد روى ونبار المنطق اورسطي وع     الفكرة خاط ةو وونهزا لزم تكزع م
نمززا كانزز  ثكززرة سززاد  العبززور الوسززطكو مرصلززة انصطززاط المنطززقو و ززؤالء أرسققطوثكززرة    و وام

المناط ة يروع وع مايهم المنط ي لزيس العالألزا  المابزدألية وبزدًا بزيع العزام والخزارو وانت زا  
   ززز   العالألزززا  مزززع العزززام إلزززك الخزززارو وع مزززايهم المنط زززي  زززو مضزززموع  ززز   الع ززز  خزززال

التبورا  متجهًا مباشرة نصو األتنار الما ية: وبالتالي كانز  الصاجزة إلزك التفسزير المفهزومي 
Intensional  كي يكزوع ال يزاس خبزبًاو و ز ا ماتفعلزو الرياضزيا و و زي الزدلي  المؤكزد ألزك

 .(3)تستخدمها الرياضيا  مستندًة إلك المفهوم خبب العملية ال ياسية التي
إ ع يمكزززع ال زززو  وع المنطزززق المفهزززومي ألزززد نشزززن مزززأ بدايزززة المنطزززق اورسزززطيو وتفسزززير      

ال يزاس ثيززو ألززك وسززاس المفهزومو لكنززو ألززام بعززد  لزك ألززك وسززاس وع وي اسززتبدا  للمابززدألا  

 

 .21-20، ص صالمرجع السابق )1(

 .56، صنفسه )2(

 .265ص ،نفسه )3(
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أززع اونسززاق الرياضززية. ث ززد  يززؤثر ثززي أليمززة البززدقو لزز لك البززد وع تختلززا اونسززاق المنط يززة
ألامزز  الصززدود المنط يززة ألززك وسززاس مفهززوم وع لكزز  جملززة أليمززة بززدأليةو وونززو لززيس  نززاك وي 
مفهززوم آخززر للصززدود غيززر المنط يززةو والخبززا ر تصززدد أبززر مجموأززة مجموأززة اوشززياء التززي 
ر تتعزيع ثيهززا الخابزية المعينززة. )و زو مززايعرا بمابزدق الصززد(. لكزع أنززد تطبيزق  زز ا التبززو 

ثزززي المنطزززق تنشزززن العديزززد مزززع المشزززكال و نتيجزززة للتطبي زززا  الرياضزززية غيزززر المنط يزززة لهززز   
اونسززاق المابززدألية. ثعلززك سززبي  المثززا و إ ا أللنززا وع العبززارتبع  كززا ع ثنززا ي ال ززدميع ال ريزز  
لزززو و و  صيزززواع أاألززز   لهمزززا المابزززدق نفسزززو. ألزززك اثتزززرام وع الف زززا  متما يزززة المابزززدق 

المابزززدألية(و ثءنزززو بنزززاًء ألزززك  لزززك يجزززب وع يكزززوع  ززز اع المصمزززوالع ألزززابالع متما يزززة )مبزززدو 
لالسززتبدا  بطري ززٍة ال تززؤثر ثززي أليمززة البززدق  غيززر وع  نززاك سززياألا  تسززمك أززادًة بالسززياألا  
غير المباشرةو ال يمكع ثيها االستبدا . تسمك اللأا  التي تعزاني مزع أزدم إمكانيزة االسزتبدا  

 .(1)    باللأا  المفهومية
وللمنطززق المفهززومي أززدة تعريفززاٍ  تختلززا بززاختالا مبززادر و ولعزز  مززع و مهززا ونززو أبززارة    

او بمعنززا  الصسززي  Intensionأززع ونسززاٍق تميززا مفهززوم  ( أززع مابززدألو  Senseالتعبير)ت ريبززً
Extension  المرجزززززززززأ(Referenceو الداللزززززززززةDenotation الأزززززززززرم منزززززززززو إصضزززززززززار .)

. وي وع المنطززززق (2)ك المنط ززززي للتعبيززززرا  المفهوميززززةالمفهومززززا  إلززززك المنطززززق لشززززر  السززززلو 
  تكزززوع مبزززطلصاتو خابزززة بخبزززا ر وتبزززورا  اوشزززياءو ثزززي م ابززز  المنطزززق المفهقققومي 

 .(3)  ال ي يهتم باوشياء التي لها     الخبا ر وو     التبورا  الماصدقي

 

نجيررا الحدررادح، تحريررر ال رجمررة : ، ترجمررةتللد هونللدرت  :: تحريررردليللأ أفسللفورد للفلسللف  )1(

، المك را الرويني للبحر  حإلى حرف  ظ من حرف 2مندور محمد البابور، محمد حسن أبوبكر، ج

 .863ص، 2003وال طوير، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االش راكية العظمى،

(2)"Intensional logics": 

Garson, James W:"Intensional logics", Routledge Encyclopedia of 

Philosophy, Taylor and Francis,1998. 

https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/intensional-logics.  

(3)Spade,Vincent.Paul&Hintikka.J.Jaakko: History of Logic, 

https://www.britannica.com/topic/history-of-logic/Modern-logic#ref535650.  

https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/intensional-logics
https://www.britannica.com/topic/history-of-logic/Modern-logic#ref535650
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وا و باسزززتثناء ثزززي المنطزززق المفهزززومي ال ن زززوم بتأييزززر اللأزززة الرمايزززة بزززني صزززاٍ  مزززع اوصززز    
التوسززأ ثززي أضززوية بعززم الف ززا و وتصسززيع الف ززا  الفرأيززةو لزز لك ثززءع الشززرطة الما لززة    و 

  التزي تسزتخدم ثزي اللأزة المابزدألية يزتم } { و والمبطلصا  الرمايزة كزاوألواس  ) (و والخط  
 تعريفها واستخدامها  ي نفسها بالضبط ثي النسق المفهومي. 

لزك وع  نزاك ث زا  لزيس بهزا وأضزاء ثزي اللأزة المابزدأليةو يسزم  لنزا لكع تجدر اإلشزارة إ    
النسق المفهومي بالتعامز  معهزاو باإلضزاثة إلزك التعبيزرا  التزي تمثز  وأضزاًء لزبعم الف زا و 

  يمكزع تصديزد ا ثزي المنطزق 0ق1  و  ق0  ق 0  و  ق0ثعلك سبي  المثزا  الف زا   ق
ثزززي اللأزززة المابزززدأليةو ويضزززًا  نزززاك ث زززا  تضزززم  المفهزززوميو لكنهزززا تعتبزززر خاليزززةو وو ثارغزززة

تعبيرا  ثزي اللأزة المفهوميزةو مثز   أنتزرة يصزب أبلزة و  التزي و  يعت زد و  ألزك التزوالي . يكزوع 
 .(1)منه  أرضها  و نفسو كما ثي النسق المابدألي

وبالتالي يمكع ال و  وع المنطق المفهومي  و  لك الجاء مع المنطق الز ي يتعامز  مزأ       
االسززتدالال  التززي تنطززوي ألززك معززاٍعو وو مززأ  لويززا  المعززاني بززالمعنك الززدأليق للكلمززة. ألززك 
الن يم مع المنطق المابدألي ال ي يبص  ثي الجم  وتبريزر مفهومزا  مباد هزا العامزة ث زطو 
مثزز  بززدقو الكزز بو تطززابقو واخززتالا ألززيم بززدق)الجم  وو ال ضززايا( مجموأززا  وو ث ززا و 

صموال  وو الخبا ر( . ثي صيع يتطلب المنطق المفهزومي باإلضزاثة اتفاق وو اختالا )الم
إلززززك المفززززا يم السززززاب ة بعززززم المفززززا يم مثزززز   التززززراداو الهويززززةو اخززززتالا المفهززززومو ألضززززيةو 
خابيةو و تبور و ويبص  وي     اوثكزار يعتبزر وساسزيًاو وويهزا يمكزع اختاالهزا إلزك بعضزها 

يظززز  غيزززر مؤكزززٍد ثزززي الوألززز  الصزززالي إلزززك صزززٍد  الزززبعمو ألزززك سزززبي  المثزززا  العزززالم الممكزززعو
. ومفهززوم العززالم الممكززع ثززي معظززم المنطززق المفهززومي يؤخزز  كمفهززوٍم بززدا يو ويسززتخدم (2)بعيززد

 

(1)Keenan.E.L& Flatz.L.M:Boolean Semanticsfor Natural Language, 

Synthese Language Library, Vol 23,D.Reidel Publishing Co, Dordrecht/ 

Boston/ Lancaster, 1985,P.273.  

(2)Anderson, C. Anthony: General Intensional Logic, D. Gabbay and F. 

Guenthner (eds.), Handbook of Philosophical Logic, Vol. 11,355-385. by D. 

Reidel Publishing Company. 1984, P.355.  
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ثي تعريا مفهوم ال ضية. وثزي بعزم وشزكا  المنطزق اوخزرىو يزتم تعريفزو مزع خزال  مفهزوم 
 .(1)ال ضية باأتبار  مجموأة شاملة متس ة مع ال ضايا اوولية

تركزا معظززم التعريفزا  ألززك الفززرق بزيع المعنززك المفهززومي والمعنزك المابززدألي للتعبيززرا و     
ثني تعبيريع لهما المفهوم نفسوو وو اإلدراك نفسوو يكوناع  ما التعبيزريع نفسزهما ثزي الصزاال  
الزززثال  للمعنك)مفهزززومو و ميزززةو إدراك( بصيززز  ال يمكزززع ال زززو  ونزززو سزززيكوع لتعبيزززريع المفهزززوم 

او ميزززة نفسزززهاو واإلدراك نفسزززوو ثزززي كززز  الصزززاال و ثالصزززدود المجزززردة مثززز   وصمزززر و نفسزززوو 
 اصمززرار  لهمززا او ميززة نفسززهاو لكززع لززيس لهمززا المفهززوم نفسززوو وو اإلدراك نفسززوو إع مززع يفهززم 
المعنزززك المفهزززومي للتعبيزززرو وو يدركزززو يمكزززع وع يصزززدد دا مزززًا لنفسزززو الصزززالتيع اوخيزززرتيع مزززع 

ساب ة للمعنك )او ميةو واإلدراك( ث زط مزع خزال  التفكيزر ثيهمزا ألزك ونهمزا الصاال  الثال  ال
أالألزززةو دوع اللجزززوء إلزززك وي تجزززاربو وو إلزززك وي ص زززا ق وجوديزززة غيزززر معروثزززة بالنسزززبة لزززوو 
والشزززخر الززز ي يفهزززم و ميزززة التعبيزززر ربمزززا يصزززدد كززز لك مفهومزززوو ويصزززدد مزززدى إدراكزززو لهززز ا 

فهومية الثال  يجب وع تتعام  جميعزًا مزأ المعنزك كشزيٍء التعبيرو و ك ا نرى وع الصاال  الم
 .(2)واصد
– Modelتزززم تطزززوير المنطزززق المفهزززومي الصزززدي  بشزززكٍ  ر زززيس ضزززمع نظريزززة النمزززو     

Theory وتسزززم  ثيزززو الزززدالال  البزززورية المختلفزززة للأزززا  المفهوميزززة بالمعزززاني داخززز  أزززالم .
سزب نظريزة النمزو   وواًل: مزع لأزٍة بزورية م االتها التي تبنيهاو و يتنلا المنطق المفهزومي ص

يمكع التعبير ثيها أع وي معنزك وو داللزة مزع صيز  المبزدو. ثانيزًا: مزع التعريزا الزداللي لبنزاء 
النمو   وو التفسير الممكع له   اللأزة. بصيز  يمكزع وع يشزار إلزك معنزك وي بزيأة مبزاغة 

  و و لزك أزع  ^وخزرى  وبشكٍ  جيزد ثزي لأزة موضزوع المنطزق المفهزومي مزع خزال  بزيأٍة 
 .(3)بيع المعاني والدالال  Identityطريق الثاب  المنط ي ال ي يعبر أع التطابق

 

(1)Vanderveken,Daniel: Some Philosophical Remarks on the Theory of 

Types in Intensional Logic, Erkenntnis,1982, by D.Reidel Publishing Co. 

Dordrecht, Holland, and Boston, U. S.A, 1982, p.93. 

، رسالة ماجيس ير النزع  البراجماتي  في فلسف  فالرنس إرفنج لويسمنى دندراوح خطاب:  )2(

، 2007غير منشورة، إشراف: د. عبدالوهاب جعفر، كلية اآلداب جامعة االسكندرية، االسكندرية، 

 .   240ص

(3)Vanderveken,Daniel:Op.Cit, P.88. 
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 التعريف المفهومي -ب
بالنسبة للتعريا المفهومي نستخدم ثزي  ز ا الزنمط مزع التعريزا مجموأزة مزع التبزورا       

خدمو مززأ اوشززياء التززي والمفززا يم التززي ال نسززتخدمها ثززي التعريززا الت ليززديو وو بززاوصرى نسززت
يتع ر ألينا تعريفها بطرق التعريزا الت ليديزةو بزداًل مزع اإلشزارة إلزك وثزراد الملعزرَّا وو تسزميتوو 
ودوع صاجززٍة إلززك وي شززكٍ  مززع وشززكا  االختيززارو ويمكززع تعريززا  التعريززا المفهززومي  بننززو: 

  مجموأة مع التبورا  المعلومة التي تؤدي إلك اكتشاا تبوٍر مجهو  .
 وين سم التعريا المفهومي إلك: 

 التعريا بالعام والخار -2التعريا بالمرادا                  .1
 التعريا بالمضاا إليو -4التعريا بسلسلة ال يود              -3
 التعريا بالعنابر -6التعريا باإلرجاع إلك اوجااء      -5
 يهيالتعريا التشب -8التعريا الضمني                   -7
 .(1)التعريا بالضد -9
 لكع متك بدو استخدام مبطل  المنطق المفهومي ألك وجو التصديد؟    

 نزززاك العديزززد مزززع البنزززاءا  المفهوميزززةو إصزززدا ا البنزززاءا  الموجهزززةو والامنيزززةو التزززي تل زززك    
ا تمامزززًا وكثزززر مزززع غير زززا ثزززي المنطزززق الفلسزززفي. لكزززع الشزززا أ ثزززي التعامززز  منطزززق ال ضزززايا 

( والتصليز  Epistemicباإلضاثة إلزك سزياألا  المعرثزة واالأت زاد )المنطزق المعرثزي  الموجهةو
 .(2)( Denoticوااللتاام )المنطق الداللي 

  رغم كونو صدي  نسبيًاو إال ونو مرَّ بعدة مراصز و ث زد  Intensionalمفهوميالمبطل       
لزززك وسزززاس أ 1930(  أزززام 1891- 1970)Rudolf Carnap رودولقققف كارنقققابألدمزززو  

ثزززي سزززياق صديثزززو أزززع ألزززم فريجقققه  التمييزززا بزززيع معنزززك وداللزززة التعبيزززرو وألزززد تناولزززو كززز لك  

 

 ،1ي ،منهج جديد في توظيف أصول علم المنطق المنطق التطبيقي:انظر:علي أصغر خندان:  )1(

ترجمة: محمد حسن الواسطي، عبدالرازق سيادت الجابرح، مراجعة فريق مركز الحضارة ل نمية 

 .108-101ص ص،  2017الفكر اإلسالمي، بيروت، لبنان، 

(2)Gamut, L.T.F Logic, Language, and Meaning, Vol II, Intensional Logic 

and Logical Grammar, the University of Chicago Press,Chicago and 

London, 1991, P.16.  
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وروى وع داللززة التعبيززر ال تعنززي ث ززط مجززرد موضززوأو ، المعززانيو واأتبززر المفهززوم  ززو المعنززك
  والمناط زززة كارنقققابالززز ي يشزززير إليزززو ثزززي الواألزززأ )وو مايشزززير إليزززو صاليزززًا(و و زززو مزززا يسزززميو  

 و ألززك سززبي  المثززا  المفهققو ع بالمابززدقو وبالتززالي يبززب  المعنززك مززا نسززميو اآلع  المصززدثي
 و لكزع ال يمكزع وع مقاكرو  إيمانويق   يد  صاليًا ألك الزر يس الفرنسزي  رئيس فرنساالتعبير  

 .(1)  يلخر المفهوم التام للر اسةماكرو يدَّأي وصد وع  
  متطاب ززةو 3+2  و  4+1جززد وع دالال    زز   المشززكلة نواجههززا ثززي الرياضززيا   صيزز  ن    

لزز لك يجززب وع يكززوع معنا مززا مختلفززًاو لكززع إ ا بززممنا المعنززك مززع خززال  صززاال  للززدالال و 
 و إ ا كانززز  الص ي زززة ضزززرورية ثزززي 5ثسزززتكوع الزززداال   زززي نفسزززها التزززي تبزززمم كززز  صالزززة   

  3+2=  4+1المسزززززا  و ثزززززال توجزززززد مشزززززكلةو وننزززززا نريزززززد بكززززز  تنكيزززززد وع ن زززززو  وع بزززززدق  
ضززروري. ولكززع إ ا كانزز  المسززا   المعرثيززة أليززد الدراسززة  بصيزز  ال يكززوع لززدينا أززالٌم ممكززع 

  ص ي زة 3+2=  4+1  إلك شي يع مختلفيعو صيز  يجزب وع تكزوع  3+2  و  4+1تشير ثيو  
معروثززةو لكززع يمكززع وال يكززوع المززرء ألززك معرثززة بهزز   الص ي ززة وو وي ص ي ززة رياضززية وخززرىو 

 و و زززو مزززا نسزززميو بزززالمعنك إيمانويققق  مقققاكرو  و و  رئقققيس فرنسقققاية السزززاب ة  تمامزززًا كال ضززز
 .(2)المفهومي ثي الرياضيا 

لكززع يمكززع ال ززو  وع الفكززرة اوساسززية للمنطززق المفهززومي ثززي المنطززق الصززدي  تعززود ثززي     
(  أنززززززززدما الصززززززززظ وع بززززززززدق الصكززززززززم 1646- 1716)Leibnizليبنتقققققققق  اوسززززززززاس إلززززززززك  

Judgment مفهومززا  التززي تشززك  المصمززو  يتمثزز  ثززي الPredicate  الزز ي كززاع مززدرجًا وو
ب و وو مززا يمكزع وع نكتبززو  و = ب   ∞ ملتضزمنًا ثزي  مفهززوم الموضزوعو والزز ي رمزا إليززو بزز و 

والززز ي معنزززا  وع جميزززأ المفهومزززا  التزززي تشزززك  المفهزززوم  و  موجزززودة ويضزززًا ثزززي المفهزززوم  ب  

 

(1)Wadge .W. William: Intensional Logic in Context, Published in 

Intensional Programming II, Panos Rondogiannis and Manolis Gergatsoulis, 

editors, pp. 1-13, 

World-Scientific, 2000,P.1. 

(2)"Intensional Logic" 

Fitting, Melvin: "Intensional Logic".The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/logic-intensional/>.  

https://plato.stanford.edu/entries/logic-intensional
https://plato.stanford.edu/entries/logic-intensional
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 Gottlobفريجقه  جوتلقوبظزو بوضزو  أنزد  والعكس بالعكس. و و اومر ال ي سزوا نالص
Frege(1848-1925) (1). 

 ثانيًا: المنطق المفهومي ومشكلة المعنى  
 فريجه  المنطق المفهومي ومشكلة المعنى عند  -و
 يعبززفريجققه  ظهززر مبززطل  المنطززق المفهززومي بشززكٍ  بززارا كززاع ثززي ثلسززفة اللأززة أنززد      

بزززالمنطق المفهزززومي تمزززرد  ضزززد المززز  ب كزززاع الزززداثأ وراء ألولزززو . و (2)1918-1892أزززامي 
السزززيكولوجي الززز ي يجعززز  مزززع المعزززاني خابزززيًة أامزززةو وع المعنزززك نفسزززو يمكزززع إدراكزززو مزززع 

  المفهومقاتخال  شزخٍر مزا وو وكثزر ثزي ووألزاٍ  مختلفةزز ث زام بمنزاظرة التبزورا و ومزع ثزم  
ع إدراك  زز   البنززاءا  ووالمعززاني ببنززاءاٍ  مجززردة بززداًل مززع البنززاءا  الع ليززةو ألززك الززرغم مززع و

     . (3)المجردة يظ  صدثًا ثرديًا نفسياً 
  أزع وطروصزة اأتبزار المعنزك الصسزي أنبزرًا وساسزيًا لمعنزك معظزم البزي  فريجهداثأ       

المباغة جيزدًا للأزةو ألزك الزرغم مزع ونزو لزم يبنزي منطزق المعنزك والداللزة بشزكٍ  بزوريو ث زد 
تززنر ألززك أالألززاٍ  منط يزززة مهمززة بززيع المعزززاني  Postulatesصززدد أززددًا مززع المبزززادرا  

والززدالال و وبالتززالي تبززب  وي بززيأة مبززاغة بشززكٍ  جيززد وث ززًا لفريجززو لهززا داللززة تعبززر أززع 
 .(4)معنك صسي يختلا أع تلك الداللة

التفكيزر  ثزي ر يسزة ثكزرة االرتبزاط  و ز ا اإلشزارةو نظريزة أزع المعنزك نظريزة تنفزك وال    
تخيز   المفهوميزة الناأزة وبصاب ألك البعب   ثمع intensionalist thinking المفهومي

 .(5)والعالم اللأة بيع العالألة  و  لك ثك اوخرىو والسبب النظريتيع بمعاٍ  أع مع وياً 

 

(1)Spade,Vincent.Paul&Hintikka.J.Jaakko: Op.Cit. 

 (2)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, p.87. 

 (3)Putnam. Hilary: Meaning And Reference, the Journal of  Philosophical 

Association  Eastern  Division, Nov. 8 . 1973, pp.699-700. 

 (4)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, p.87. 

 ،مجلررة هرررمك مركررز اللغررات وال رجمررة ،النظريلل  اارللاري  فللي المعنللىعبيرر عبرردالغفار حامررد:  )5(

 .2، ص2014أبريل ،2العدد ،3المجلد ،القاهرة امعةج
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كززززاع  نززززاك مشززززكال  وخززززرى لهززززا أالألززززة بمطاب ززززة المعنززززك واإلشززززارة نشززززن  ثيمززززا يسززززمك     
(و إ ا كزاع معنزك Sentence)الجملزة  Intensional Constructionsبالبناءا  المفهومية 

التعبيززر  ززو مجززرد اإلشززارة  ثءننززا سززن وم بزز لكو نتوألززأ وع التعبيززر  ب  يشززير إلززك التعبيززر  و و 
وبالتززالي يمكززع اسززتبدالو دا مززًا بززز  و  ثززي وي جملززة دوع وع يتأيززر معنا ززاو وبالتززالي كززاع  نززاك 

 مثا :جماًل يتنثر معنا ا به ا االستبدا و ألك سبي  ال
 جوع يبص  أع ال ا د اوألك لل وا  المسلصة للواليا  المتصدة اومريكية. (1)
 جوع يبص  أع ر يس الواليا  المتصدة اومريكية.  (2)
التعبيززززراع ال ا ززززد اوألززززك لل ززززوا  المسززززلصة اومريكيززززةو ور ززززيس الواليززززا  المتصززززدة اومريكيززززة   

( لزززيس لهمززا المعنززك نفسززوو ث زززد 2(و و)1يشززيراع دا مززًا إلززك الشزززخر نفسززوو لكززع الجملتززاع )
  فريجقه. لز لك ثزي إطزار أزرم  (1)( كا بةو وو العكزس2( بادألةو ثي صيع تكوع )1تكوع )

للمفهوم وو للمعنك ميا بيع المعنك واإلشارة ثي الجم  اإلخبارية. ثتناو  الجمز  الخبريزة التزي 
ألزدم ثالثززة ونزواع مززع لهزا معنزكو ثززم تسزاء   ز  تشززير الجملزة ككزز  إلزك شزيٍء معززيع وم ال. ثزم 

    الجم . وواًل: جم  خبرية مختلفة ثي المعنك وتد  ألزك  ويزة اإلشزارة مثز  ألولنزا  ورسزطو 
ولززد ثززي سزززتاجيرا  و معلززم االسزززكندر اوكبززر ولزززد ثززي سززتاجيرا و  ززز   جمزز  لهزززا معززاٍع ومعنزززك 

صزدو إصدا ما مختلا أع معنك اوخرى لكع كزاًل منهمزا تشزير إلزك شزخٍر واصزد وو مسزمك وا
  ب يمززة البززدق الظززروا التززي فريجققهو نززا ن ززو  إع الجملززة تشززير إلززك أليمززة بززدق. وألبززد  

تجع  ال ضزية إمزا بزادألة وو كا بزة. ثانيزًا: جمز  خبريزة لهزا معنزك لكنهزا ال تشزير إلزك شزيءو 
ومع ثم ال توبا ببدٍق وو بك ب مثز  الجمز  التزي يزدخ  ثيهزا وسزماء وأزالم خراثيزة. ثالثزًا: 

كبة تصتوي ألك جملزة ر يسزية وجملزٍة تابعزة مثز  وي جملزة تبزدو باوثعزا و مثز  جم  خبرية مر 
 ألا  إع ....  وو  األتنأ وع ...و استنت  وع.... وأت زد وع....  إلزف ثزي ومثزا   ز   الجمز  نجزد 
نمززا تززد  ألززك معنززك. صززيع وألززو   اأت ززد  وصيانززًا وع الجملززة التابعززة ال تشززير إلززك شززيٍء معززيع وام

ارا  الكوكبية دا رية  ثءع الجملة التابعزة  نزا و زي  المزدارا  الكوكبيزة دا ريزة  كوبرنيق وع المد
تزززد  ألزززك معنزززك وال تشزززير إلزززك شزززيء. و ززز ا المعنزززك خطزززنو وال يمنزززأ مزززع وع تكزززوع الجملزززة 

 

(1)Gamut, L.T.F: Op.Cit, P.7. 
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المركبززة ككززٍ  بززادألة ونهززا تعبززر أززع واألعززٍة معينززة و ززي موألززا كوبرنيززق. لكززع  نززاك وخيززرًا 
نمزا تشزير إلزك شزيٍء معزيعو جماًل مركبة نجد الجملزة ال تابعزة ثيهزا ال تزد  ألزك معنزك معزيع وام

كما لو كان  اسمًا يشير إلك مسمك مثلما وألو   مع اكتشزا المزدار البيضزاوي للكواكزب مزا  
تعسًا . معنك الجملة التابعة  نا  مع اكتشا... للكواكب  لزيس معنزًك تامزًا ورغزم  لزك نعتبر زا 

 .(1) و كبلر اسمًا ونها تشير إلك شخٍر معيع
  وع  ويزززة المعنزززك تنطزززوي ألزززك  ويزززة الداللزززة ) ززز   المبزززادرة تسزززمك فريجقققهل زززد روى      

*( إ ا كاع  ناك بيأتاع مباغتاع بشزكٍ  جيزد  و و و Univocityمبادرة المعنك اوصادي 
 ب  ثي اللأة     لهما المعنزك الصسزي نفسزو )الداللزة نفسزها(  ثزءع وي بزيأة مبزاغة بشزكٍ  

ز  سزززوا يمكزززع الصبزززو  أليهزززا مزززع خزززال  المبزززاغة جيزززدًا  د  ثزززي     أزززع طريزززق جيزززد  جززز
استبدا  وألا أ  و  ثزي  د  بوألزا أ  ب  التزي لهزا المعنزك الصسزي نفسزو )والداللزة نفسزها(مث   د . 

ويضزًا العديزد  فريجه )    المبادرة تسمك مبادرة استبدا  المعاني الصسية والدالال (. ألدم  
 .(2)م دمة المعاني الصسية داخ  ثلسفة اللأةمع الصج  لتبرير 

  لما ا ألد يكوع لتعبيريع اإلشارة نفسزها ومزأ فريجهيشر  التمييا بيع المعنك واإلشارة أند     
 لك يختلفاع ثي المعنك. ونو ثي الواألزأ ال تعنزي  ويزة اإلشزارة  ويزة المعنزك )تطزابق اإلشزارة 

ًا لززو بززنع يصززدد بشززكٍ  مناسززب طبيعززة أالألززة ال يعنززي تطززابق المعنززك(. و زز ا مززا يسززم  ويضزز
التطابق. ال ضية التي تعبر أع جملة التطابق بالشزك   و = ب  تكزوع بزادألة )إ ا وث زط إ ا( 
كانززز  اإلشزززارة نفسزززها تتواثزززق مزززأ المعزززاني التزززي يعبزززر أنهزززا مزززع خزززال   و  ومزززع خزززال   ب . 

ضززصًا أززع ثشزز  ال ززانوع المابززدألي والتمييزا بززيع المعنززك واإلشززارة يسززم  لززو بززنع ي زدم ت ريززرًا وا

 

، ص 1985، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، في فلسف  اللغ محمود فهمي زيدان:  )1(

 .119-118ص

*Univocity مش قة من :Univocal بمعنى أحرادح المعنرى، أو  ا معنرىا واحرد، فحسرا، والكلمرة ،

د وحردة برين عرد  وجروJohn. D. Scotus(1266-1308 ") جلو  دانلز سل و تعنري فري فلسرفة "

الكلمررات ال رري تدررص خدرراائ   وخدرراائ النرراي وا شررياا، أح أن الكلمررات ال رري تدررص   ال 

  انظر: تعني الشيا نفسه عندما تنطبق على الناي وا شياا.

Internet Encyclopedia of Philosophy. https://www.iep.utm.edu/scotus. 

 (2)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, p.87. 

https://www.iep.utm.edu/scotus
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ثزي السزياألا  غيزر المباشزرة. ثزي مثز   ز   السزياألا  اللأويزةو بالنسزبة لفريجزو ال تشزير البزي  
نما تشير باوصرى إلك معانيها  .(1)المباغة بشكٍ  جيد إلك إشاراتها العاديةو وام

: التعبيززرا  المشززيرة    ززو الكينونززة التزي ي ززوم م امهزافريجققهالمشزار إليززو ثزي التعبيززر أنزد       
ت زززوم م زززام الموضزززوأا و وت زززوم الزززدوا  م زززام المصمزززوال  )بزززالمعنك الرياضزززي  صيززز  يسزززميها 
مفززا يم(و والجمزز  ت ززوم م ززام ألززيم بززدأليةو وبززالجمأ بززيع التعبيززرا  المشززيرةو والمصمززوال  نكززوع 

 جماًل كاملةو  
وسزاليب تمثيز   لمزا يشزار إليزو  ما تشير إليو أبارة أع دالزة لمزا تشزير إليزو وجااؤ زا. المعزاني  

   فريجققه  تشززيراع إلززك الشززخر نفسززوو ولكززع لهمززا معنيززيع. طززر  تققول ي  و  شيشققرو ثكلمتززا  
 و ثكيززا تقول ي  يشزير إلزك مززا يشزير إليزو  شيشقرو المعزاني بدايزًة لصز  لأزا الهويززة: إ ا كزاع  

شيشققققرو  وققققو   بالمعلومززززا و التززززي نصتاجهززززا أنززززدما ن ززززو   شيشققققرو  وققققو تققققول يتسززززتنثر  
وع معززاني اوجززااء تتجمززأ لتكززوع معززاني الجمزز و التززي يسززميها  فريجققه  ؟و ل ززد روى  شيشققرو 
. و  ا ما يعني ونو ألد رثأ مع شنع اوثكار التي نسميها ضمنًا بالمفهومزا و مزع (2) باوثكار 

 التزززي لفتززز  االنتبزززا  إلزززك المنطزززق المفهزززومي Equality نزززا نشزززن  إشزززكالية ألضزززايا المسزززاواة 
 أند .   

و اثتتصزو بعزرم البزعوبا  1892  بصثزًا جو ريزًا أزام فريجقهبسبب     المشكال  ألزدم      
مع خال  مفهوم المسزاواةو الصزظ ثيزو وع المسزاواة تتعلزق باوسزماءو وو أالمزا  الموضزوأا  
ولززززيس بالموضززززوأا  نفسززززها. ألززززك خززززالا  لززززك إ ا كززززاع  و  و  ب  يعنيززززاع وو يشززززيراع إلززززك 

و  ثلززع يكززوع  نززاك اخززتالا معرثززي ببززفٍة أامززة بززيع  و = و  و  و = ب  بعززد الموضززوع نفسزز
اآلعو يظزز  اوو  تصليليززًا ثززي صززيع وع الثززاني لززيس كزز لك. و كزز ا يفتززرم وع المسززاواة تتعلززق 
بالعالمززا  التززي تشززير إلززك اوشززياء نفسززها. لكنززو اآلع يززدرك وع  زز ا اومززر ال يمكززع وع يكززوع 

اسزززتخدام العالمزززا  اختيزززاري تمامزززًا  ثزززني شزززيء يمكزززع وع يكزززوع  بزززصيصًا تمامزززًا ويضزززًا. وع
أالمزًة ألزك وي شزيءو لزز لك أنزد التفكيزر ثززي  و = ب  سزوا نصتزا  ويضززًا إلزك وع ننخز  ثززي 
االأتبزززار طري زززة أزززرم العالمتززززيع. مزززا الززز ي يربطهمزززا باوشززززياء التزززي يصزززددانها؟ بعزززد  زززز ا 

 

(1)Vanderveken,Daniel:Op.Cit, P.87. 

 .884ص، مرجع سابق: دليأ أفسفورد للفلسف  )2(
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علززق بطري ززة أرضززها. وبززالطبأ ثززءع مفهززوم التفكيززرو تبززب  المسززاواة أالمززًة بززيع العالمززا  تت
 .(1)  بسرأة إلك مكاٍع آخرفريجهطري ة العرم غامم إلك صٍد ماو ويصو  انتبا   

  بزالمنطق المفهزومي إيجابيزًا بالدرجزة المطلوبزة  ث زد كزاع  دثزو  فريجهلكع لم يكع ا تمام      
يمكزززع تعريزززا مفزززا يم  اوساسززي وواًل: إظهزززار بزززدق المنطززق ثزززي ثلسزززفة الرياضزززيا و وي إنززو

الرياضززيا  بتعريفززاٍ  واضززصة ثززي صززدود المفهومززا  المنط يززةو ثانيززًا: وع جميززأ الص ززا ق الريززا
ضززية )وبززاوخر جميززأ ال ززوانيع اوساسززية للصسززاب( يمكززع اشززت األها بشززكٍ  بززوري  

مززع بززديهيا  النسززق المنط ززي الزز ي يعبززر أززع الص ززا ق التصليليززة أززع طريززق اسززتخدام ألواأززد 
 .(2)ال  التي تصاثظ ألك البدق بشكٍ  واض االستد
 المنطق المفهومي ومشكلة المعنى عند كارناب -ب
  ونزززو إ ا كزززاع مزززا نصزززع ببزززدد  المعنزززك الصدسزززي للكلمزززةو ثينبأزززي وال نهزززتم كارنقققابودرك     

نمزا بزاوصرى بمعزاني الصزس أنزد  فريجقهبالمعاني بالمعنك الصسي ال ي ي بزد     . فريجقه و وام
  كارنقققاب و األتزززر   كارنقققاب  لزززم يفسزززر مفهزززوم المعنزززك إلرضزززاء  فريجقققها وع  ومزززأ  لزززكو نظزززرً 

  التبززززورية  المعنززززك والمعنززززك الصسززززي  بمفهززززومي المفهززززوم فريجققققهاالستعاضززززة أززززع ثنا يززززة  
المضزل  لزز  المعنزك .( وادأا زو وع  فريجقه والمابدق. )و و األترا  جيدو ونزو ولأزك اسزتخدام  

مزأ كز  الصزدود التزي تكاث زو  ثزي صزيع وع مفهزوم الصزد  زو  مابدق الصد  و مزا يشزاركو الصزد
ما يشاركو مأ جميأ الصدود التي يكاث ها منط يًا. يؤدي   ا التفسزير إلزك وع مفهزوم المابزدق 

 و مابزدق التعبيزر الفزردي يكزوع  زو مزا يتوألزا أليزو فريجقهال يمكع تمييا  ت ريًبا أع معنك  
لزة تصزدد أليمزة بزدق  ر  للمجموأزا   ع  التزي الموضوع مع صي  المبدوو والمصمزو   زو دا

يكززوع المصمززو  بززادألًا بالنسززبة لهززاو وبالتززالي يكززوع جملززًة ل يمززة البززدق. وثززي الوألزز  نفسززوو 
 ثءع ما تم بناؤ  ألك وسس المنطق البوري الصدي  كاع المابدألا .

  بشزكٍ  هفريجقمع الواض  إ ع وع المابدألا  بشكٍ  أزام غيزر تركيبيزةو و ز ا مزا ويزد         
ا بننززو يمكننززا وع نصبززر ونفسززنا ثززي  لززك الجززاء ث ززط مززع اللأززة صيزز   واضزز و لكنززو كززاع م تنعززً

وبالتززالي ثززءع  نززاك صاجززة إلززك  –بززنع  زز ا  ززو جززو ر اللأززة المنط ززي  –تتركززب المابززدألا  
 

(1)Fitting, Melvin:Op.Cit. 

(2)Vanderveken,Daniel:Op.Cit, P.87.  
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منطق غيزر المابزدأليو لزيس ث زط أنزدما ننخزرط ثزي المشزروع الفلسزفي لشزر  مفهزوم المعنزكو 
 .(1)دما نريد ويضًا إت اع بعم السياألا   غير المابدألية  منط ياً ولكع ويًضا أن

لمخالفزة المز  ب السزيكولوجيو ونهزم رووا وع    كارنقابو   فريجقه ل د كاع تمزرد كزاًل مزع      
المعززاني خابززية أامززة  صيزز  يمكززع إدراك  المعنززك نفسزززو مززع خززال  وكثززر مززع شززخر ثزززي 

ا  و  المفهومزا   وو المعزاني بالبنزاءا  المجزردة بزداًل ووألاٍ  مختلفزةو وبالتزالي طزاب وا التبزور 
مزززع البنزززاءا  الع ليزززةو ألزززك الزززرغم مزززع وع إدراك مثززز   ززز   البنزززاءا  المجزززردة مزززاياا  صزززدثًا 
سيكولوجيًا ثرديًاو ولم يشزك وصزد  زؤالء ثزي ثهزم الكلمزة )ثزي معرثزة مفهومهزا( ث زد كانز  مجزرد 

 .(2)صالة سيكولوجية مصددة مع صاال  الوجود
  إ ا كنززا ببززدد المعنززك بززالمعنك الصدسززي. كارنققابوال يكززوع للمابززدألا  دوٌر كمززا وشززار      

والواألزززأ يؤيزززد  ززز ا ال زززو  إلزززك صزززٍد مزززاو ونزززو ال يمكزززع ال زززو  بزززنع أليمزززة البزززدق  زززي مزززا تعنيزززو 
الجملززةو وبالتززالي تكززوع جميززأ الجمزز  البززادألة )وكزز لك جميززأ الجمزز  الخاط ززة( مترادثززة. ومززأ 

  ومثلززًة أكسززية وكثززر تطززورًاو وغلبهززا يتعلززق بمصمززوال . ومززع ثززمو ألززك كارنققابم   لززكو اسززتخد
( ونززو ألززك الززرغم مززع وع المصمززوال  أرسققطوسززبي  المثززا و ادأززك )مسززتعيرًا  لززك مززع تبززنيا 

 إنسزززاع  و   و ألزززدميع بزززال ريززز   متطاب زززاع مزززع صيززز  المابزززدقو وو يشزززتركاع مزززأ بعضزززهما 
د ونززواع وخززرى مززع الصيوانززا  لززيس لهززا ريشززًاو وثززي الوألزز  مابززدأليًا )ثززي واألززأ اومززرو ال توجزز

نفسزو لهزا ألزدميع بخالثنزا نصززع البشزر( إال ونزو مزع الواضز  ونهمززا غيزر متزرادثيع. )نعلزم جميعززًا 
ونززو لززيس مززع الممكززع وع يكززوع  نززاك صيززواٌع ب ززدميع وبززال ريزز  غيززر اإلنسززاعو      مثزز  

منط زي وع يوضز  مفهزوم المعنزكو ثزال يجزب  ز ا يعنزي ونزو إ ا وراد ال !(a hobbitالهوبيز  *
نمززا يجززب وع ينت زز  تعريفززو إلززك كارنققاب  وع يظزز  تعريفززو ألززك مسززتوى المابززدألا  متتبعززاً   و وام

مسززتوى المفهومززا . وألززك الززرغم مززع  لززكو  زز  يجززب ألززك المنط ززي وع يكززاث  لشززر  معنززك 
 

(1)Ibid, P.843.  

(2)Gunderson .K : Language , Mind And Knowledge, Minnesota Studies in 

The Philosophy  of  Science, In " K.Gunderson " VII , University of, 

Minnesota Press, MPLS, University of  Minnesota, 1975, p.218. 

* الهوبيت: جنك أو عرق يالي مرن أشرباا البشرر، ي ميرزون بقدرر القامرة، ويطلرق علريهش أيضراا شربه 

الكاملون، ويم عون بحسن الخلق، ويرمرزون للخيرر، وي رراوم عمرر الواحرد مرنهش الكاملون، أو أشباا 

 عا ، وعندنا في ا دبيات العربية يطلق على أشباا هؤالا الهوبيت "الحن والبن". 130: 100بين
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اثظ كمزززا صزززاثظ ألزززك اإلطزززالق؟ وم ونزززو يجزززب أليزززو وع يهزززتم ث زززط بالبزززدقو وبالتزززاليو وع يصززز
  ألك المابدألا و وويزد او واأتبر زا كاثيزًة لت زديم فريجه  ألك المابدق؟ ل د بادق  فريجه 

 صساب تركيبي للبدق ال سيما وع:
 تصديد مابدألا  التعبيرا  تركيبي. -و
 .(1)تصديد مابدألا  الجم  يتاامع مأ تصديد أليم البدق  -ب

هومي وع  ناك ثرٌق واضز  بزيع مزا يشزير اإلشكالية اوساسية التي ي وم أليها المنطق المف
إليززو المبززطل  ومززا يعنيززوو ثززالمعنك يصسززم التعيززيعو لكنززو لززيس مرادثززًا لززوو ثعلززك سززبي  المثززا  

  كال مزا يشزير إلزك كوكزب الا زرةو ومزأ  لزك لزيس لهمزا المعنزك نج  المسقا   و نج  الصباح 
 .(2)وتص يق العالألة بينهما نفسوو والمنطق المفهومي يصاو  دراسة كٌ  مع التصديد والمعنك

مم  وجلهزا النظريزة المفهوميزة صزو  المفهومزا  ال ابلزة         ا ما يعد وصد اولأاا التي بزل
للتطبيزززقو المبزززممة لشزززر  كيزززا يمكزززع لصجزززٍة واصزززدة مزززع الشزززك  المنط زززي نفسزززو وع تكزززوع 

يمززا بززصيصة كأير ززاو ثززي صززيع وع الصجززة اوخززرى تكززوع غيززر بززصيصة. ألززك سززبي  المثززا  ث
 يلي اثنتيع مع الصج :

وجد الشاطر صسع الصباع المجن   إ عو  ناك صباع مجن  بصي  يجزد  الشزاطر  -و
 صسع.

الشاطر صسع يسعك لإلمساك بالصباع المجن   إ عو  نزاك صبزاع مجزن  بصيز    -ب
 يسعك الشاطر صسع إلك إمساكو.

صجززززة اوولززززك مززززع الواضزززز  وع الصجتززززيع السززززاب تيع لهمززززا الشززززك  المنط ززززي نفسززززو  ومززززأ وع ال
بززصيصة بشززكٍ  صدسززيو ثززءع الثانيززة ثززي صززد  اتهززا غيززر بززصيصة بشززكٍ  صدسززيو لكنهمززا مززع 
 الشك  المنط ي نفسو بطبيعة الصا و إما وع يكوع كال ما بصيصًاو وو كال ما غير بصي .

 –كانزز  الطري ززة المعتززادة لصزز   زز ا النززوع مززع اولأززاا  ززي اللجززوء إلززك إأززادة البززياغة     
هزززاو ألزززك سزززبي  المثزززا و يمكزززع إأزززادة بزززياغة الكلمزززة  يسزززعك  ألزززك ونزززو  يصزززاو  للصفزززاظ ألي

 

(1)Ibid, P.842.  

 (2)Fitting, Melvin:Op.Cit. 
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... وبالتزززالي تطالزززب  ززز   الطري زززة بءأزززادة البزززياغة ألزززك وسزززاس وع  ززز   الصجززز   -العثزززور 
 . (1)ليس  ص ًا مع الشك  المنط ي نفسو بعد ك  شيء

ياريززززة للمنطززززقو والتعبيززززرا  المفهوميززززة تخلززززق سززززياألا  تتعززززدى مجموأززززة مززززع المبززززاد  المع   
الز ي  -  The Law of Substitution of Identitiesووبرا زا ألزانوع اسزتبدا  الهويزا 

ألزك سزبي  المثزا و  ينر ألك ونزو:  إ ا كانز  و= بو ثءنزو ينزت  أنهزا وع ق= )و(و ق=)ب( 
التعبيزززر  مزززع الواضززز  وع  يكزززوع مفهوميزززًاو بسزززبب وع المثزززا  اآلتزززي ل زززانوع االسزززتبدا  لزززيس 

 لك اوأل  ثي ألراءة واصدة(:بصيصًا)أ
  نجيب مصفوظ = مؤلا ميرامار    -و
  مع الواض  وع نجيب مصفوظ = نجيب مصفوظ . -ب 
  مع الواض  وع نجيب مصفوظ = مؤلا ميرامار . -جز 
مززع خززال  ت ززديم تصليزز  للمعنززكو يصززاو  المنطززق المفهززومي شززر  السززلوك المنط ززي لتعبيززراٍ   

م ونها مفهومزا  وليسز  مابزدألا   و زي مزايهم السزياألا  مث   مع الواض  وع . ألك اثترا
 .(2)المفهوميةو وبالتالي يمكع ثهم خطن   ا االستبدا  وما يتب  بو مع صاالٍ  شا ة

  B.Russell(1970-1872المنطق المفهومي ومشكلة المعنى عند رس ) -جق 
ال ألزك اوشززياءو ثيظهززر ثزي تنكيززد  ألزك الوألززا أ رسق   ومزا أزع المنطززق المفهزومي أنززد      

و زز ا مززا نززرا  واضززصًا ثززي ألولززو  وع العززالم ال يتكززوع مززع مجموأززة مززع اوشززياء ب ززدر مززا يتكززوع 
مع مجموأة مع الوألا أ التي  ي جاء مع العالم الواألعي الص ي زي. وألزد أبزر أزع  لزك ب ولزو: 

 يمكزززع وي العزززالم المزززراد معرثتزززوو ال – إع وو  مزززا ورغزززب ثزززي تنكيزززد   زززو وع العزززالم الخزززارجي 
و بز  يجزب وع نزدخ  Particularsوبفو وبفًا كاماًل بواسطة مجموأة مزع اوشزياء المفزردة 

 .(3)ثي اأتبارنا ويضًا     اوشياء التي وسميها بالوألا أ 

 

(1)Cocchiarella; Nino. B: Conceptualism, Realism, and Intensional 

Logic, Kluwer Academic Publishers,Printed in the Netherlands, 1989, P.28. 

(2)Fitting, Melvin: Op.Cit. 

لقاهرة، بردون ، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بمدر، الدفيج فتجنشتين عزمي إسال :)3(

 .87تاريخ، ص ص
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 والجا يزة المصزدودة   أنزدما روى وع خبرتنزارسق ل د ظهر الجانب المفهومي واضصًا أند      
ووع  –المنفزرد  الوجزود  ا  الكيانا  مع متعددة مع مجموأة ايتنل العالم وع والفرديةو تخبرنا

 وألز  ت زدير ألزك وو متناألضزةو —   نيزة منهزا وكثزر ماديزة معظمهزاو يكع لم إع منهاو الكثير
 بزدالً  للواألزأو الص ي ية الطبيعة إالمظهرًا يلخفي ليس      اوشياء كما روى وع تعددية مضللة.

 كز  وع  زي الص ي زة و مضزل و مظهزرٍ  أزع أبزارة دديزة أنزد التع وع نظزًرا .يبزورر ا وع مزع
 وكز  واصزٍدو شزيءٍ  أزع أبارة الكوع ثءع ول لك الكوع  ثي اوخرى اوشياء بك  شيء متب 
 .(1)بم  ب  اوصادية  يلعرا الروي واصد. و  ا كياعٍ  أع أبارة شيء  و
اأتبزر ثيزو المنطزق (و و الز ي 1903  أزام )أصقو  المنطقق الريا قي  كتاب  رس ألدم       

التزي ت زدم  بشزكٍ  كبيزر  Logicismألم تركيزب )ال ضزايا(و وثيزو ويضزًا ويزد الناأزة المنط يزة 
ثززي  زز ا العمزز و وألززد روى وع الصززدس الخززار بكزز  رياضززيا  غيززر تطبي يززة يمكززع وع يظهززر 

  بالفعز  بعززد رسقق كصزدٍس منط زي يسززتند إلزك ألزم ال ضززايا. انزدثر  الناأزة المنط يززة ألزك يزد  
و 1910  أززامبرنكيبيققا ماثماتيكققا لززك بشززكٍ  واضزز و أنززدما ألززام باشززت اق نظريززة اونمززاط مززع  

أزع )الف زا  والمصمزوال (و ثلزم ي زدم النسزق رس   لكنها لم تن   االتجا  المنط ي مع مفارألزا   
( ل ابليززة Schemaصززاًل  ص ي يززًا  للمفارألززا و ونهززا تتطلززب بديهيززة ال نها يززةو وبديهيززة )بززيأة 

 ختاا و وال يمكع صساب وي مع     البديهيا  كصاال  بدق للمنطق.اال
  بص  المفارألا  التزي تصمز  اسزمو. وألزد وضزأ الصز  دوع وع يالصظزو وصزدو ثزي رس ألام      

مخطوطززاٍ  غيززر منشززورة منزز  مززا ي ززرب مززع سززبعٍة وسززتيع أامززًا. ظهززر  تلميصززا  الصزز  ثززي 
ر مزززا يسزززمك  النظريزززة البديلزززة لل ضزززايا  التزززي ووا ززز  السزززبعينيا  أنزززدما اسزززتعاد البزززاصثوع آثزززا

مع المخطوطا  الضخمة التي تركها إلك اوجيا  ال ادمة. كاع مع المفتزرم   رس وضعها  
وع يززززززتم تبنززززززي النظريززززززة البديلززززززة ثززززززي المجلزززززززد الزززززز ي جمعززززززو بوايتهيززززززد الزززززز ي يعززززززرا باسزززززززم 

كزززع المجلزززد و صيززز  سزززيتم الصفزززاظ ألزززك النظريزززا  اوساسزززية ل بززز و لPrinciplesاوبزززو 

 

الفرمراوح،  الردين جمرا  ترجمرة: إيمران، "قصيرة جلدا  برتراند رسأ "مقدم  إيه سي جرايلينج:  )1(

 .40-39ص ص، 2014القاهرة، والثقافة،  لل عليش هنداوح ، مؤسسة1ي
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 و وظهززر االسززتبدا  كززنمٍر أرضززي أفززا أليززو برنكيبيققاالثززاني لززم يكتززب وبززدًاو وكتززب بززداًل منززو  
 .(1)ثي   ا المؤلا المشار إليو الامعو وأاد  الناأة المنط ية مرًة وخرى

  ثززي مرصلززة نضززجو )وي ثززي  رسقق ال يتناسززب اإلبززدا  مززأ الت ليززد العلمززي الزز ي انتهجززو      
و مأ المصمزوال  المصزددة )النظريزة التزي تتزراو  -اأتبار  منطق مع الدرجة الثانيةب -برنكيبيا( 

 Alonzo تشقير  ألقون ومتأيرا  مصمولها بيع  الداال  ال ضوية  التي تتفق مأ ماألا  بو  
Church(1903- 1995 أام  )المتزنخرة رسق و صي  يمي  العلماء لعرم وأمزا   1974  
  تكزوع ال ضزايا أليمزًا لزداالٍ  ألضزويةو كمزا يزتم التخلزي كيبيقابرن  ثزي ضزوء  األصقو صتزك ثزي  

. والسززبب ثززي  لززك يرجززأ (2)  أززع ال ضززايا اونطولوجيززة )الوجوديززة( بشززكٍ  واضزز برنكيبيققاثززي  
إلك مبدو نب  ووكام ال ي ووض  ألدرة المنطق الرياضي ألك تبزفية اونطولوجيزا وتطوير زاو 

 أليهزا  مسزتد  كيانا ٍ  التخلر مع يمث  المنط ي البناء وع تطبيق مبدو نب  ووكام بمنه 
 بهزا مباشزرة معرثزة ألزك نكزوع تجريبية مع كيانا  منط ياً  بناءً  مصلها ثتلِص  واضصة غير وي
 تعبيزراً    ا أع للتعبير المثالية الرماية اللأة ويضاً  الصسيةو كما وع  ناك المعطيا  ألبي  مع

التجريبيزة  تبزب  طري هزا التصليليةو وأع الفلسفة أتاد تمث  المنط ية تلك اودوا  ك  منط يًاو
 و تبززدو ال ضززايا  ... مطلوبززة بشززكٍ  واضزز  ثززي تشققير . ولكززعو ألززك صززد تعبيززر  (3)منط يززة

 .(4)رس  خلفية ووغرام منطق  
  البنزاءا  ماديزة داخز  ال ضزايا  صيز  روى وع الكيانزا  المفهوميزة تب زك مع زدة رس اأتبزر    

 زززو العلزززمو وال يتطزززابق مزززأ وي صسزززاٍب بزززوريو وو وي نسزززٍق بزززوريو وال  منط يزززًاو والمنطزززق

 

 (1)Orilia. F& Rapapor;W.J:Thought, Language, and Ontology,Russell's 

Intensional Logic of Propositions: A Resurrection of Logicism?, 

(eds),61-93, Essays in Memory of Hector-Neri Castafieda, Philosophical 

Studies Series,Vol.76,Kluwer Academic Publishers,1998,PP.61-62.   

(2)Ibid,P.62.  

، اآلفلا  المعرفيل   -الحصلاد –فلسف  العلم في القلر  العشلرين ألاوصلول يمنى يريص الخولي:  )3(

رية يددرها المجلك الويني للثقافة والفنرون واآلداب، الكويرت، المعرفة، سلسلة ك ا ثقافية شهعالش 

 .270، ص.269ص ،2000يناير 

(4)Orilia. F& Rapapor;W.J:Op.Cit,P.62.  
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نمزززا يجززب وع تزززتم دراسزززتو ثزززي  يجززب الخلزززط بينزززو وبززيع الدراسزززة الصديثزززة ل نسززاق البزززوريةو وام
 .(1)الرياضيا 

  ثيزو شزيء مزع الأمزوم أنزدما تصزد  أزع مفهقومي  للمبطل   رس ل د كاع تناو         
داال  المابززدأليةو ولززم يكززع للمفهززوم العززام للكيززاع المفهززومي )وو الززداال  المفهوميززة م ابزز  الزز

المابدألي( معنًك مصدد أند و ث د خلط بزيع البزي  والزداال  غيزر اللأويزة التزي تشزير إليهزاو 
أززادًة مايضززأ ثززي  - Scott Soames(1946-     ) سققوم ألززك صززد ألززو    -ونززو  

العالألزة بزيع الدالزة والبنزاء ممزا يتسزبب ثزي  اأتبار  بنية لأوية مفهومية   مابدأليةو لكنو يترك
  ألزززا اًل:  وأت زززد وع الجملزززة برنكيبيقققاالأمزززوم وو الخلزززطو ألزززك سزززبي  المثزززا  مزززا وورد  ثزززي  

 س( و ثءنزو ينزت  أنهززا وع  )س(  س س  مفهوميزةو ونزو إ ا كانز :  )س()  )س(
التززي  زززي أليزززوو س  جملززًة تطلزززق ألزززك الجانززب المفهزززومي  س  بشززرط وع وأت زززد وع  )س(

وألك الدالزة التزي ليسز  مفهوميزة و ولفهزم  ز ا اومزر يجزب ألزك المزرء وع يتعامز  بصز رو إ ا 
كززاع يرغززب ثززي تمييززا البززي  أززع الززداال  التززي تشززير إليهززاو مززأ اسززتمرار تطبيززق الميززاا  

  ألك البيأة اوخيرةو وبالتالي يجب ألك المرء وع يز كر بزراصًة الماصدقية  و المفهومية 
 .(2)كيا ينتي التمييا

  أعتقققد أ  دأو )دأ( ،  ~  متأيززرًا مصموليززًاو ثززءع الززداال  المشززار إليهززا ب دأنززدما يكززوع     
تكوع داالٍ  ل ضايا. يكوع المتأير المصمولي اوو  ثيها مفهوميًاو والمتأير المفهزومي الثزاني 

المتكاث ززززززة لل ضززززززايا مابززززززدأليًاو وع اوو  دا مززززززًا مززززززا يصززززززدد بالتفبززززززي  الززززززداال  ال ضززززززوية 
كانزز  تتفززق ثززي أليمززة البززدقو والززداال    iffالمتكاث ة)ال ضززايا تكززوع متكاث ززة إ ا وث ززط إ ا

ال ضوية تتكاثن إ ا وث ط إ ا كان  الصج  نفسها تصدد دا مزًا ال ضزايا المتكاث زة(و ثزي صزيع وع 
ع مجزرد واوا  ث زط المتأير المصمولي الثاني ال يكوع مفهوميًاو ومأ  لزك ثزءع كزاًل مزع الزدالتي

  كريمقرو ك او تكوع الدالة المفهومية بالمعنك المصدد السابقو و  ا ما ودى بزز  -للصج  وال يم
 

(1)Ibid,P.64.  

(2)Soames,S: No Class: Russell on Contextual Definition and the 

Elimination of Sets, Springer Science+Business Media, Recevied: 

2February,2007, Published Online: 21April,2007, Philostud,139:213-218, 

2008,p.215. 
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إلززك االسززتنتا  الخززاطيء لمعنززك بعززم الززداال  ال ضززوية الراسززليةو ث ززد روى وع  زز   الززداال  
ي للدالززة مفهوميززة وال يمكززع وع تكززوع مابززدأليةو ث ززد خلززط بززيع ثهمززيع مختلفززيع بشززكٍ  وساسزز

المابدألية ثي م اب  الدالة المفهوميةو بما ونو صتك الداال  المفهوميزة  زي داال  مابزدأليةو 
  ب ضزززية المجموأزززا  المتداولزززة وع كريمقققربمعنزززك وع الزززداال  المميزززاة للمجموأزززا  بتسزززليم  

 .(1)داالتها الممياة ال تسفر أع األتباٍد ونطولوجي ي ورم ادأاء  الر يسي
(  إلززك ال ززو  بززنع مفهززوم    -1964) Michael Kremer  مايكقق  كريمققر ا زز ا مززا دأزز   

  مفهوميززةو واسززتنكر وع تكززوع رسقق   غيززر لأززويو واأتبززر داال   رسقق الدالززة ال ضززوية أنززد  
  ألزد رسق مابدألية بالمعنك ال ي تزربط ثيزو الصجز  بزال يم أنزدما يزتم تعيزيع الصجز و وألزا  وع  

يمكزززع وع تختلزززا ثزززي مثززز   ززز   الصزززاال و أنزززدما يزززتم  نظزززر إلزززك الزززداال  المفهوميزززة كزززروابط
الوبزو  إلزك ال زيم نفسزها بواسزطة إجزراءا  مختلفززةو لكنزو روى وننزا ثزي  ز ا الموألزا ال يمكننززا 

  وع الززداال  المفهوميززة أنززد  ليسزز  سززوى الززداال  المابززدأليةو  رسقق وع نززداثأ أززع موألززا 
 ع الداال  متشابهتيع؟(.باإلضاثة إلك غموم موألا اإلجراء )متك تكوع دالتيع م

  دالقة مفهوميقة  بشزنع التمييزا المفهزومي   المابزدأليو ثزروى وع مفهزوم  كريمقرل د تصيزر     
 . ألززا اًل: وع البنززاء المفهوميققة  ال ضززوية مززع وسززوو الكيانززا   رسقق غززاممو معت ززدًا وع داال   

ما يزززة الكيزززاع اللأزززوي مزززع الممكزززع وع يكزززوع مفهوميزززًا وو مابزززدأليًاو لكزززع مزززع غيزززر الواضززز  
االختيزززاري التزززي تميزززا كيانزززًا أزززع آخزززرو كززز لك الصزززا  أنزززد الصزززدي  أزززع البزززفا  ثزززي م ابززز  

 .(2)الف ا و وبالتالي ثالمفهوم العام للكياع المفهومي )وو المابدألي( ليس لو معنًك مصدد
الز ي  Contextual Definition  ك لك ألك التعريزا السزياألي للف زا  كريمركما ركا       
. لكنو ثشز  ثزي التمييزا بزيع (3) و وروى وع الهدا منو التخلر مع مفهوم الف ا رس بو   ألا 

  ودى بو إلزك ارتكزاب خطزن ن زدي ثزاد   ث زد اثتزرم رس الداال  المفهومية والمابدألية أند  
  بزززيع الزززداال  المفهوميزززة والزززداال  المابزززدألية يتطلزززب داالٍ  ألضزززوية ولزززيس رسققق وع تمييزززا  

 

(1)Ibid, 216. 

(2)Ibid, P.215.  

(3)Ibid, P.213. 
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الصج  وال يم. ثروى وع اثتزرام الدالزة المفهوميزة وو المابزدألية يتوألزا ألزك  مجرد روابط بيع
  .رس تمييا  

)دأ( ،  ~  متأيزرًا مصموليززًاو ثززءع الزداال  المشززار إليهززا ب دألزك سززبي  المثزا  أنززدما يكززوع    
   تكزوع داالٍ  ل ضزايا. يكزوع المتأيززر المصمزولي اوو  ثيهزا مفهوميزًاو والمتأيززرأعتققد أ  دأو 

المفهززومي الثززاني مابززدأليًاو وع اوو  دا مززًا مززا يصززدد بالتفبززي  الززداال  ال ضززوية المتكاث ززة 
كانززز  تتفزززق ثزززي أليمزززة البزززدقو   iffلل ضزززايا المتكاث ة)ال ضزززايا تكزززوع متكاث زززة إ ا وث زززط إ ا

 والداال  ال ضوية تتكاثن إ ا وث ط إ ا كان  الصج  نفسزها تصزدد دا مزًا ال ضزايا المتكاث زة(و ثزي
صزيع وع المتأيزر المصمزولي الثززاني ال يكزوع مفهوميزًاو ومززأ  لزك يكزوع كززاًل مزع الزدالتيع مجززرد 

و كزز او تكززوع الدالززة المفهوميززة بززالمعنك المصززدد السززابقو و زز ا مززا  -واوا  ث ززط للصجزز  وال ززيم
  إلك االستنتا  الخاطيء لمعنك بعم الداال  ال ضوية الراسزليةو ث زد خلزط بزيع كريمرودى بز 
يع مختلفزززيع بشزززكٍ  وساسزززي للدالزززة المابزززدألية ثزززي م ابززز  الدالزززة المفهوميزززةو باأتبزززار  وع ثهمززز

  بالزززداال  المميزززاة للمجموأزززا  كريمقققرالزززداال  المفهوميزززة داال  مابزززدأليةو بمعنزززك تسزززليم  
ب ضززية المجموأززا  المتداولززةو وع داالتهززا المميززاة ال تسززفر أززع األتبززاٍد ونطولززوجي ي ززورم 

 .(1)ادأاء  الر يس
 المنطق المفهومي ومشكالت الجهة -د

تتعزززززدد وبزززززو  ومبزززززادر المنطزززززق المفهزززززوميو و وصزززززد  ززززز   المبزززززادر مصاولزززززة صززززز         
المشزززكال  التززززي تنشززززن أنززززدما يصززززاو  المززززرء التوسزززأ ثززززي المنززززا   الدالليززززة المال مززززة لتفسززززير 

ال ضزززايا اونسزززاق المنط يزززة المعياريزززة مزززع وجززز  تفسزززير اللأزززا  التزززي  زززي  وغنزززك  مزززع منطزززق 
ومنطزززق المصمزززو . صيززز  إع جميزززأ مابزززدألا  المنطزززق المعيزززاري ال تتطلزززب منزززا   دالليزززة 
جديززدة. بعضززها مثزز  منطززق الترتيززب ز الثززانيو ال تتطلززب وكثززر مززع تعززدي  المنززا   أززع طريززق 
دالال  منطزززق ال ضزززايا ومنطزززق المصمزززو  الززز ي يعززززرم لهزززا. لكزززع اومزززر مختلزززا بالنسززززبة 

ألزززززك  لزززززكو مثززززز   ززززز ا النسزززززق الموجزززززود ثزززززي منطزززززق ال ضزززززايا  للمابزززززدألا  اوخزززززرىو مثزززززا ٌ 
 necessity.الززززززززززز ي يمكزززززززززززع وبزززززززززززفو باختبزززززززززززار ونزززززززززززو منطزززززززززززق الضزززززززززززرورة (2)الموجهزززززززززززة

 

(1)Ibid,216. 

(2)Gamut, L.T.F:Op.Cit, P.1.    
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. وتختلززززا لأززززة منطززززق ال ضززززايا الموجهززززة أززززع لأززززة منطززززق ال ضززززايا possibilityواإلمكززززاع
و و ثزي  لزكو باإلضزاثة إلزك روابزط داال  بزدق ال ضزايا المعتزادة   standardالمعيارية 

الجملة اوصزادي الز ي  لزيس   Operator  ملعام و باإلضاثة إلك   ┬   و ⊥و و↔و ←
 .  (1)مث     ◊ الم بود منو وع يكوع دالة بدقو واالبطال  الثنا ي لو 

  يل زززرو  إنزززو مزززع الضزززروري وع و وو  بالضزززرورة . الزززدالال  المناسزززبة لهززز ا النسزززق التعبيزززر    
. وع الضزرورة واإلمكزاع وصيانزًا (2)ًا ص ي يزًا لمنزا   الزدالال  المعياريزةالمنط ي تتطلب مابدأل

مززا تتعلززق بززنموٍر خابززة بالنظريززة العلميززة ولززيس بالبنززاء المنط ززي للعبززارة وال بعالألززا  المعنززك 
بززيع المصمززوال  داخزز   زز   العبززارة. مثزز  االسززتصالة الفايا يززة وو السززببية وع يسززير رجزز  ألززك 

مزع ورضزها دوع مسزاأدة. ومزا و ممكزع نظريزًا يكزوع ممكزع تبزوريًا ولكزع  س ا الأرثزة بزدالً 
لززيس العكزززس. كمزززا وع مزززا و ممكزززع تبزززوريًا يكزززوع ممكنزززًا منط يزززًا ولزززيس العكزززس. ومزززا مزززا و 
مستصي  منط يًا ثءنو يكوع مستصياًل بك  معنك آخرو وما و مستصي  تبوريًا يكزوع مسزتصي  

 .(3)نظرياً 
  المنطقق المفهقومي(  لمبزطل   1883-1964) C.I .Lewisكالرنقس لقويسأزرم      

بشزززكٍ  مختلزززاو مزززع خزززال  منطزززق الجهزززةو واأتبزززر المنطزززق الثنزززا ي ال زززيم أزززديم الجزززدوى ثزززي 
النزواصي التطبي يززة وو العمليزةو ومززع ثزم كززاع البزدي  منطززق الجهزة بمززا لزو مززع وثزٍر ثززي البصززو  

روى ثيزززو وع  1918ألدمزززو أزززام  . ث زززام  بعزززرم و ميزززة المنطزززق الموجزززو ثزززي كتزززابٍ (4)العلميزززة
االسزززززتدال  يعتمزززززد ألزززززك ثالثزززززة وشزززززياء:  معنزززززكو و ميزززززة منط يزززززةو ومفهزززززوم  وال يعتمزززززد ألزززززك 
المابززززدقو وألززززد اسززززتخدم كلمززززاٍ  متنوأززززة تصزززز  مصزززز  المعلومززززا  مثزززز :  الفززززرم المنط ززززي 

Logical Force و او ميزززززةImport و المعنزززززكو المصتزززززوىContent و والداللزززززة منط يزززززة
Logical significance و 1932  استخدمها جمعيًا ثي صدود بفصتيع ثي كتاٍب ألدمو أزام

 

(1)Dick De Jongh & Veltman Frank: Intensional logics, Manuscript, Dept. 

of Philosophy, University of Amsterdam, Amsterdam,1999,P.3. 

(2)Gamut, L.T.F: Op.Cit, P.1.    

و ووالد أثماع للكمبيوتر وطباأة اووثس و ميزداع صلميزة مدخ  إلى منطق الجهةسهام النويهي:  )3(
 .82و ر1994الايتوعو ال ا رةو 

 .27، صالمرجع السابق )4(
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ولززيس  -  بزريصًا ثززي رويزو بزالرجوع إلززك مصتويزا  المعلومزة للم دمززة والنتيجزةلققويسوألزد كزاع  
يمكننزززا وع نعزززرا وع  ززز ا يعنزززي ضزززمنًا  اك. مصتزززوى المعلومزززة لل ضزززية  زززو  -ل زززيم البزززدق

  ترددًا مطل زًا ثزي تنييزد  لويسلم يلبد   تدور صو  مابدألها.  ونها Realityمفهومها   الص ي ة 
. أززرم للتعبيززرا  مززع خززال  (1)للززروي ال ا زز  بززنع التززنثير المنط ززي معنززا  العالألززة المفهوميززة

معانيهزززا المختلفزززةو مؤكزززدًا وع  ززز ا اومزززر يرجزززأ إلزززك المنطزززق المفهزززومي. الم بزززود بزززو معنزززك 
يلية أزع العبزارا  اوخزرى. ووع العبزارا  التصليليزة  زي المعنك ال ي تختلا ثيو العبارا  التصل

تلزززك التزززي لهزززا مفهزززوم بزززفريو لكزززع وع التعبيزززرا  التزززي لهزززا المفهزززوم نفسزززوو اإلدراك نفسزززوو 
  ربما يكوع مضطرًا وع يستنت  ونزو لزيس لويسواو مية نفسهاو ول لك ثءع الشخر وث ًا    

أبززارٍة وخززرى. ثززنصع ننظززر إلززك بعززم   نززاك وي أبززارة تصليليززة تعنززي وي شززيء مختلززا أززع
العبارا  التصليلية ألك وع كاًل منها يكاثيء اآلخزرو مثز   كز  ال طزط ث اريزا   و  كز  ال طزط 
 ي مخلوألا  لها أمزود ث زري و لكننزا ننظزر إلزك أبزاراٍ  وخزرى ألزك ونهزا غيزر متكاث زةو مثز  

  ك  المثلثا  لها ثالثة صدود .   االثنيع يتلو اوصد و ت و  شي ًا مختلفًا تمامًا أع العبارة
  للمعنززك ألززك ونززو وظيفززة للأززةو ومعنززك وي تعبيززر يكززوع مركبززًا كنتززا  لققويسل ززد نظززر       

لمعزززاني مركباتزززو. و ززز ا سزززوا يلفززز  النظزززر إلزززك موضزززوأاٍ  وخزززرى وخابزززًة أالألزززة الرمزززواو 
ر اللأزززوي إلزززك التعبيزززرا و والمعزززانيو وو إلزززك اإلجزززراء الززز ي يمكزززع مزززع خاللزززو وع يصلززز  التعبيززز

أنابززر كززٌ نل منهززا لززو معنززا  الخززارو وبالتززالي يتضزز  المعنززك اآلخززر للمعنززكو المعنززك الزز ي 
بالنظر إليو ربما تكوع التعبيرا  التي لهزا نفزس المفهزوم مزاتاا  مختلفزة مزع صيز  او ميزة ثزي 

 .(2)  ا المعنك اإلضاثي
الموضززوأا  ألابلززة للتمييززا   ضززد الززدالال  ال اطعززة ونهززا تتطلززب وع تكززوع لققويسجززاد       

دا مًا أبر العالميع المصتمليع. كانز  الن طزة اوساسزية ونزو األتزر  ثكزرًة وكثزر مرونزة تتمثز  ثزي 
السما  بظهور موضوع ثي أالٍم ممكزع يمكزع وع يكزوع لزو نظزراء ثزي أزوالم وخزرىو بزداًل مزع 

 

(1)Corocoran; John: C.I. Lewis: History and Philosophy of Logic,Articl in 

transaction of  the Charels S Peirece Society A Quarterly Journal in 

American Philosophy,42(1):1-9, Derceber, 2006, P.6.  

رأح"، ، بعنوان "دار ال حرير صداقة مع حرية المسابق  فتاب الجمهوري منى دندراوح خطاب: )2(
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العزززالم  موضزززوع مزززع  ززز ا وع يوجزززد  ززز ا الموضزززوع نفسزززو ثزززي مكزززاٍع آخزززر مزززع أزززوالم وخزززرى.
و ز ا  ووموضوأا  متعددة يمكع وع يكزوع لهزا نظيزر واصزدو وو نظزا ر متعزددة ثزي أزالم آخزر.

  التضززمع الززدأليق بالتضززمع لققويس. اسززتبد   (1)مززا يمثزز  مرونززة وكبززر بكثيززر ثززي ألززم الداللززة
الماديو وباغ المنطق المفهومي مع خال  الم دمة ال ا لة إع الم زدم الكزا ب يزؤدي إلزك تزاٍ  

  لقويسبداًل مع تاٍ  بادقو ال ي وبر أليو التضمع البوري لرسز و و ز ا مزا دأزا   كا بو
. و زو مزا وشزار إليزو ألزك وجزو الخبزور بالمثزا  اآلتزيو صيز  (2)لل و  بن مية منطق الجهة

  مضززاد لأيززر و مثزز :  )س= ر(  Modelيبززب  مززع الممكززع ت ززديم الموضززوع كنمززو   
  تززاامع لققويس. يمكززع ال ززو  وع ماألززا  بززو  (3)ر(  ≠)س  ر(  ≠)س = ر(و و)س 

   الز ي كزاع ألزد نظزر إلزك Ludwig Wittgenstein(1889-1951) فتجنشقتي  مزأ ثكزر  
 .(4)ال ضية ألك ونها نمو   للواألعة التي تمثلهاو وكثر مع وع ي ا  إنها  رسم لها 

ينززت  أنززو     إلززك مفززردا  منطززق ال ضززاياو وأنززد وضززعو ومززام بززيأة  0يضزاا التعبيززر     
وبالتزززالي ينزززت  أنهزززا  Operators  تشزززم  ملعزززامال 0. والتعبيزززرا  مثززز   0بزززيأة جديزززدة 
 بيأًا مث :

ق(و إلزززززززف. الفكزززززززرة البديهيزززززززة 0←  0)0قو0← و   ←ق0قو 00←ق0قو ←ق0قو 0
  يصز  مصز  بنزاء مفهزومي مثز و 0التي ت وم أليها مثز   ز   التعبيزرا  تتمثز  ثزي وع الملعامز  

صا  وع ك ا و  وألم جيدًا ونو ك ا و  ثي صالزة ونزو كز ا و  مزع الضزروري وع و  يجب وع يكوع ال
 وو  مع الممكع وع . وبموجب   ا التفسير تبب  البي  الثال  اوولك ألك سبي  المثا : 

وأرا وع قو إ ا كن  وأرا وع قو صين ٍ  تكوع ق  زي الصالزة وعو وام ا كنز  وأزرا وع قو 
 لززك. ومززا الفكززرة اوساسززية الواضززصة التززي تركززا أليهززا  زز    ثززءنني صين ززٍ  وأززرا ونززي وأززرا

التعبيززرا و ونززو ال وجززود لمابززدألا  منطززق ال ضززايا المعياريززة أنززد ت ززديم مثزز   زز   البنززاءا و 
 

(1)Fitting, Melvin: First-order intensional logic, Annals of Pure and 

Applied Logic 127 (2004) 171 – 193, Elsevier B.V. All rights reserved, 

2003, P.176. 

 .165، صمرجع سابقمنى دندراوح خطاب:  )2(

(3)Fitting, Melvin: Op.Cit, P.176. 

، دار ال نوير للطباعة والنشر، التحليأ اللغوي عند مدرس  افسفوردصالم اسماعيل عبدالحق: )4(

 .81ص، 1993، بيروت، لبنان، 1ي
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   ويمكززع وع يكززوع واضززصًا وع ل ضززيتيع مثززز  قو   أليمززة البززدق نفسززهاو ولهزز ا ثزززءع ق
ثهززا تكززوع بنززاًء ألززك  لززك  و دوع وع تكززوع بززادألة دوع وع تنززت  أززع  وألززم وع ق التززي وأر 

    بادألة. 0ق0تكوع 
( أنزززد اال تمزززام بالبنزززاءا  0كزز لك تعتمزززد جوانزززب السزززياق ألزززك التفسززير المال زززم للملعامززز )    

و أنزد ال زو  مزثاًلو  كمزا  زو الصزا  ثزي كز ا سزوا يكزوع دا مزًا الصزا  وع Temporal الامنيزة
تختا  بنزاًء ألزك  لزك  ز   السزياألا  إلزك لصظزاٍ  ك ا و و إما وع تكوع الصا  وع ك ا . سوا 

مع الامعو أند اال تمزام بالبنزاءا  الموجهزةو مثز   إنزو مزع الضزروري وعو ومزع الممكزع وع و 
يمكع صين ٍ  مطاب ة السياألا  موضوع النظزر بجميزأ المواألزا الممكنزةو وأنزد التعامز  مزأ كزٍ  

نفسوو سوا تكوع السياألا  مواألزا ممكنزة مع البناءا  الموجهة والبناءا  الامنية ثي الوأل  
ثزززي لصظزززاٍ  مزززع الزززامعو وبالتنزززالي يزززتم اختيزززار مزززا يعنيزززو الملعامززز  مزززع بزززيع مجموأزززة معزززاٍع 

 .(1)تستخدم داخ  السياألا 
معينززة مسززت لة أززع  زز   اللأززةو  Intitiesوللمعنززك أالألززة بززيع رمززوا اللأززة وبززيع كيانززا       

  Correspondence Theory ofتطزابق المعنزك و ز ا المجزا  يفزت  البزاب ومزام نظريزة 
Meaning و ثي صيع يشير است ال  الكيانا  إلك وع الكيانا  المفترضة مست لة أع كز  مزع

 .(2)يستخدم اللأة المعنيةو وأع الظروا ويضًا التي دأتو الستخدامها بموجبها
التزي دأز   وألد نش   وجهة نظزر اسزت ال  الكيانزا  أزع مسزتخدمي اللأزةو وأزع الظزروا   

المستخدم الستخدامها أع الدأوى ال ديمة التي ت و  وع اللأة ليسز   زي نفسزها اوشزياء التزي 
جاء  تلك الرمزوا لترمزا إليهزا  ثليسز   كلمزة  خبزا  زي الخبزا نفسزو الز ي يؤكز و وال  كلمزة  
ا المززاء  ززي المززاء الزز ي يززروي الظمززن  ثززالرما اللأززوي شززيء والمرمززوا إليززو شززيٌء آخززر  وام ا مزز
تكاملزز  لززدينا لأززًة للتفززا مو كززاع لززدينا جانبززاع مختلفززاع  مززا:  زز   اللأززة مززع ناصيززةو ثززم العززالم 
الخارجي مع ناصيٍة وخرىو و    الثنا ية بيع رموا اللأة ووشياء العالم الخزارجي المرمزوا إليهزا 

 .(3)برموا اللأة واضصة ال تصتا   كرًا وو توضيصاً 

 

(1)Gamut, L.T.F: Op.Cit, PP.16-17.    

(2)Ibid, P.1.  

 .108، ص1961، مك بة مدر، الفجالة، القاهرة، جابر بن حيا زكي نجيا محمود:  )3(



 المنطق المفهومي تعريفه وعالقته بالمعنى                                                                   

                    
 699 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

ألززك ونهززا أبززارة  algorithms  التززي تشززبة اللوغاريتمززا  كزز لك كززاع يلنظززر إلززك البنززاءا    
أع كيانا   مفهومية  منظمزةو منهزا ألزك سزبي  المثزا  بنزاء الموضزوأا و ال ضزاياو وبالتزالي 

اخززتالا المعززاني ثززي العبززارا  وو ال ضززايا  يمكنهززا وع تخززدم بشززكٍ  مناسززب ثززي الززدثاع أززع
تعتمززد  ا  المتعززددة المسززتثارة صاليززًا. ا  المابززدأل Hyperintensional متماثلززة المفهززوم 

مفا يم النوع  و وبدق التعبيرا و ألك اللأة )اللأا ( ونسبتها إليهزا. ونسزبتها إلزك اللأزة إمزا 
بززززريصة وو ضززززمنية. ويززززتم تعريززززا التعبيززززرا  البززززادألة ثززززي صززززدود بززززدق معززززاني التعبيززززرا  

A.Tarski(1901-1983   ) )رموا زززا(. وبالتزززالي ألزززك أكزززس الزززنه  المعتززززاد لتارسزززكي 
تتطلزب وع يتزرجم  تارسقكيوغير و ثزءع التفسزير الم تزر  ال يعتمزد ألزك مفهزوم الترجمزة )طري زة 

التعبيزززر إلزززك مايتعزززدى مجزززا  اللأزززة النظريزززة(. مزززع ناصيزززة وخزززرىو يعتمزززد الزززنه  الصزززالي ألزززك 
 Semantic. ويرجزززأ التبزززور اوساسزززي لتفسزززير  المبزززطل  داللزززي (1))شزززر ( مفهزززوم اللأزززة

وما بالنسبة ل بولو ثيما بعزد مزع ألبز  بعزم المناط زةو ث زد كزاع تارسكي  جو ريةو إلك  ببورٍة 
ثي الواألأ أبارة أع رسم خرا ط التعبيرا  ألك مابدألاتها: اوسماء ألك اوثرادو المصمزوال  
ألك مجموأا  مع اوثرادو وو مجموأا  ألك مجموأزا  ال متنا يزة  ع و والجمز  ألزك ألزيم 

 .(2)البدق
(  ألززك و ميززة المعنززك المفهززومي مززع خززال  نظريززة 1908-2000) Quineكققواي  كززد  و    

التسزززويرو ث زززد سزززم  بتصليززز  ألضزززايا االثتراضزززا  المفهوميزززةو مزززع خزززال  تمييزززا  بزززيع المعنزززك 
المفهززززومي والمعنززززك العالألززززي للتسززززويرو و لززززك ب ولززززو بالتفسززززير المجززززااي لل ضززززايا الفرضززززيةو 

لك  لك ألا  وع ال ضايا المفهوميزة  زي تلزك التزي تصمز  معهزا واإلجراءا و والرغبا و وبناًء أ
أززع  صززدود الفاأزز  أنززد  كققواي ال ززرارا  الوجوديززة الجدليززة  وتختلززا ماديززة صززدود الفاأزز  أنززد 

(  ز تؤخز  بزداًل مزع تصليز  ال ضزايا 1853- 1920) Alexius Meinongألكسوس مينونج  
 

(1)Ciuni. Roberto&Wansing.Heinrich:Recent Trends in Logic, Studia 

Logica Library,Vol 41, Springer International Publishing Switzerland 

2014,P.168.  

(2)Peregrin. Jaroslav: Extensional Vs. Intensional Lgic, Handbook of the 

Philosophy of Science. Vol 5: Philosophy of Logic, Vol editor: Dale 

Jacquette. Handbook editors: Dov M. Gabbay, Paul Thagard and John 

Woods,  Elsevier BV. All rights reserved, 2006, PP.836-837.  
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-Chisholm Roderick(1916 ول رودريق  تشيشقالتي تنكد بدألهازو وتختلا ك لك أع  
(  الززززز ي روى وع ال ضزززززايا المفهوميزززززة ألضزززززايا تشزززززير إلزززززك الصاضزززززر بطبيعتهزززززا  وي وع 1999

ال ضززايا المفهوميززة مززع خززال  تصليلهززا ال تعبززر أززع الماضززيو وع بسززاطة االدأززاء تتمثزز  ثززي 
تنكيزٍد منززو . وك(1)ال ضزية البزادألة )التززي يتزنلا معنززك صزدود ا مزع داللتهززا(  ا  المعنزك التززام

  اأتبززار بعززم المناط ززة وع التصديززدا  كققواي ألززك و ميززة المعنززك المفهززومي للتسززوير انت ززد  
التزززي ت زززأ داخززز  السزززياألا  المركبزززة تبزززدو بزززال معنزززك للو لزززة اوولزززكو أنزززدما تتعلزززق بزززالمعنك 

 .(2)المفهومي ل شخار وو اوشياء
للمنطزق الكمزي الموجزو إ ا كنزا ن زرر   ك لك بءمكانية التفسير المفهزومي كواي اأترا         

بززززال و  إمززززا )ب( وو ) (. ومززززا إ ا كانزززز  المشززززكلة تفسززززيريةو ثءنهززززا تبززززدو ب ضززززية تهززززدا إلززززك 
الزززتخلر مزززع التنزززاألمو ومزززع التفسزززير المفهزززومي  وي ت زززدم معنزززك لفكزززرة وع وجزززود المفهزززوم 

جزم البزبا   و نجزم . ثعلك سبي  المثا  أباراتزاع مثز   ن(3)الفردي يعني بالضرورة ونو تصليلي
المسززززاء  لهمززززا جانززززب مفهززززوميو ودالال  مصززززددة مجملززززةو ال تنخزززز  ثززززي االأتبززززار ال ضززززايا 

. إال ونزو الصزظ مزأ  لزك (4)المفهومية. ثي الواألأو نجم الببا  ونجم المساء  ما نفس الشزيء
 (  نجززم المسززاء  بززصيصتاعو وونهمززا تشززيراع2(  نجززم البززبا    و)1ونززو إ ا كانزز  العبارتززاع )

إلزززك مفهزززوميع ثزززردييع مختلفزززيعو و كانززز   نزززاك أالألزززة     بينهمزززا  ثزززءع العالألزززة     ليسززز  
نما تكوع أالألة إشارية مشزتركة  و لز لك يزرى co-referentialityأالألة   وية  وو تطابقو وام

  ونزو ال ينبأزي وع تكزوع مسزنلة اإلصالزة المشزتركة لمفهزوميع مختلفزيع تصليليزة )بمعنزكو كواي  
 

(1)Sharpsteen. Noah : A study of Analytic Metaphysics; Meinong, Quine, 

and William on Conceptual Simplicity, Portland State University, 

published online:26July 2010, p.101.        

(2)Quine;W.V: Quantifiers And Propositional Attitudes,in Mind, and 

Language,  

Inte ntionality, the Journal of Philosophy, Ed by: Aussonio Marras, 

University of Illions Press, Urbana, Chicago, Inc, London , 1972, p.408 . 

(3)Ballarin; Roberta: Quine on Intensional entities: Modality and 

Quantification, Truth and Satisfaction, Journal of Applied Logic, 10 

(2012) 238–249, Elsevier B.V. All rights reserved, 2012,  P.241. 

(4)Fitting, Melvin:Op.Cit.   
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اأزززي لالسزززتمرار ثزززي ال زززو  بتصليليتهزززا بصكزززم التعريزززا(و ثزززي صزززيع يمكزززع ال زززو  وع ونهزززا ال د
 .(1)اإلصالة المشتركة لمفهوم مأ نفسو تصليلية

إلك وع السياألا  التي مع نزوع  مزع الضزروري وع ...  ومزع الممكزع وع ...   كواي ي  ب    
الهويززة البززادألة  سززياألا  مبهمززة اإلشززارة ويمكززع توضززي   لززك بززنع اإلبززدا  ألززك وسززاس جمزز 

 اآلتية:
 و نجم الببا  = نجم المساء. 9أدد الكواكب = 

ل د روى وع السياألا   مع الضروري وع ... و  مع الممكع وع...  غامضة إشاريًا مثز   يعت زد 
نمزا ثزي اسزتخدامو لصزدود مثز  كقواي . لم يكع اإلبهام اإلشاري ثي الجها  أنزد (2)وع ...  و وام

 تسزززاوي . وتززز  ب إلزززك وع سزززياألا  الجهزززة باأتبار زززا سزززياألا   ا     ويزززة و   ويزززة بزززادألة و
 .(3)مفهوٍم  ثءع اإلشكالية التي يثير ا تتعلق بتفسير مث      السياألا   ا  المفهوم

مزززأ  لزززك ألزززام بتصديزززد مزززا يجزززب االلتزززاام بزززو ونطولوجيزززًا أزززع طريزززق المعنزززك  كقققواي لكزززع     
ثعلززك سززبي  المثززا  روى وع اسززتعما  وسززماء  المفهززومي أنززد ألبززو  نظريززًة منط يززًة وو ألميززةو

  لزززيس ملامززًا بوجود زززاو وي وع اوسزززماء ال تنطبززق ألزززك وي كا نزززاٍ  الحصقققا  المجقققن مثزز   
  ال سقققراط فيلسققوف  ثززي العبززارة  فيلسققوفمصززددةو كمززا وع اسززتعما  المصمززوال  مثزز  كلمززة  

ا  الم يزدة بسزورو مثزا  يعنزي ونهزا ألضزية أامزةو الز ي يللزام بوجزود شزيء مزا اسزتعما  المتأيزر 
  وجزود شزيٌء مزا  زو كلزب ووبزيم ثزي الوألز  يلق   عنهقا  بعض الكقالب بي قا  اللقو   لك  

  كصزززدوٍد الكلبيقققة و وو البيقققاضنفسزززو و لكزززع ال يلزززام أزززع  ززز   اوشزززياء التسزززليم بوجزززود بزززفة  
أامززززةو ولتوضززززي   زززز ا اومززززر لجززززن إلززززك إأززززادة بززززياغة أبززززاراٍ  نظريززززة مززززع خززززال  نظريززززة 

 و وألززد مكنززو  زز ا المعيززار مززع الززتخلر مززع اونززواعو واالصتفززاظ رسقق اا التززي ألززدمها  اووبزز

 

(1)Ballarin; Roberta: Quine on Intensional entities: Modality and 

Quantification, Truth and Satisfaction, Journal of Applied Logic, 10 

(2012) 238–249, Elsevier B.V. All rights reserved, 2012,  P.241. 

 .137، صمرجع سابقسها  النويهي:  )2(

 .139، صجع السابقالمر )3(
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بزااللتاام بوجزود شزيء مزاو وأليزو اسزتطاع وع يزتخلر مزع الكليزا  ثزي إأزادة البزياغةو ونززو 
 .(1)يرثم الجام بوجود الكا نا  المجردة

( 1973-1951  ببنزززاء نسزززق بزززوري للمنطزززق المفهزززومي بزززيع أزززامي )تشقققير ألزززام     
يجع  منطق المعاني والدالال  لفريجو وكثر بوريةو كما صاو  ويضًا ثي مؤلفاتو بزيع أزامي 

. بززز  واأتبزززر  ومزززرًا مهمزززًا للأايزززة مزززع وجهزززة نظزززر (2)( وع يبزززرر  ززز ا المنطزززق1956 -1951)
ثلسززفيةو وع كزز  نسززق للمنطززق المفهززومي يصززدد نوأززًا معينززًا مززع اونطولوجيززا وو الوجززود.  لززك 

 Theأالألززة التطززابق بززيع المعززاني والززدالال  التززي تسززمك وصيانززًا أالألززة الواألززأ ونززو يكشززا 
Relation of Reality  و وو كمززا يسززميها ويضززًا أالألززة التمثيززThe Relation of  

Exemplification ثكز  لأزة تتكزوع مزع مجموأزة مززع البزي  المبزاغة جيزدًاو ومزا المعززاني  
لتلزك اللأزةو وويضزًا بموجزب تطزابق  ز   المعزاني مزأ  نفسها ثتتص ق بموجب التفسيرا  الممكنة

للأززززا  الموجززززودة لززززدينا. ثمهمززززة  Syntaxالززززدالال  بشززززكٍ  مختلززززا ثززززي ألززززم بنززززاء الجملززززة 
سززيمانطي ا اللأززة ووألززم داللززة اللأززة     تصديززد تعريززا التفسززير الممكززع للأززة بشززكٍ  كززاٍاو ومززا 

المعاني بالبي  المبزاغة جيزدًا بشزكٍ   مهمة المنطق المفهومي ثتتمث  ثي كيفية إمكانية ربط
و وتمييززا البنززاء البززوري لمجموأززا  مززع المعززاني والززدالال  Recursiveتكززراري وو أززودي 

الممكنزززة بأززززم النظززززر أززززع كيفيززززة تص يززززق  زززز   المعززززاني والززززدالال  ثززززي بنززززاء جمزززز  اللأززززا  
 .(3)الموجودة
لمعنزك المفهزومي مزع (  ا1904-1984)Bernard Lonergan  برنقارد لونرجقا  تنزاو     

خززال  البنيززة اإلدراكيززة للمعنززك  صيزز  تكلززم أززع معنززك المعنززكو واأتبززر وع مجززا  المعنززك  ززو 
مجزززا  المفهزززوميو وع خطابنزززا العزززادي يشزززهد كلمزززاٍ  مثززز   ي بزززد و  يعنزززي و و مزززا كلمتزززاع 

 .(4)مترادثتاع ت ريبًاو لكع الفرق بينهما يظهر  المعنك اإلدراكي  المفهومي  لهما

 

، ملرص 29، عردد ةمجلة رؤى تربوير ،عند ويالرد فواين  الطبيعاني اوبستمولوجيا :يوسص تيبك )1(

  . 57ص ،2009، فلسطين، ح، مركز القطان للبح  وال طوير ال ربوةالثقافة العلمي

(2)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, p.88.  

(3)Ibid, p.86.  

(4)Beards, A: Scott Soames on Meaning: A critical Realist Response, in 

Lonergan, Meaning and Method: Philosophical Essay, Bloomsbury 
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التزززرادا يفتزززرم ثكزززرة صبزززولنا ألزززك المعنزززك ابتزززداًء  ثزززء ا صاولنزززا وع ن زززو  وع كلمتزززيع     
مترادثتزززاع صزززيع يكزززوع لهمزززا المابزززدألا  نفسزززها وجزززدنا أبزززارا  لهزززا المابزززدألا  نفسزززها لكزززع 
معنا ا مختلا ثن أ ثي مناٍق جديد. وألد نخر  مع  ز   المصزاوال  اليا سزة بزال و  إع المعنزك 

ع اسزززتخدم اللأزززة اسزززتخدامًا بزززصيصًا. وألريزززب مزززع  ززز ا اإلدراك المباشزززر يدركزززو مباشزززرًة كززز  مززز
 .(1)للمعنك وع ن و  إع المعاني تؤلا أالمًا ألك صدة نكتشفو وال نخل و

الطري ززة التززي تززربط بززيع معنززك العبززارا  وو مسززتويا  النشززاط البشززري  لونرجققا  الصززظ       
الززواأي نفسززوو بهزز   الطري ززة اسززتطاع وع  المميززا لمعرثتززوو مززانختبر  باإلصسززاسو وبززيع النشززاط

يعبر أع النظريا  وو الفرضيا  التي تتعلق بجميأ ونواع الموضوأا  مزع وجهزة نظزر و مزع 
خال  اوثكار التي تدور صو  االثتراضا  والتفسيرا  المتعل ة باوصزدا  الرياضزية المفضزلةو 

ثززي المنززا و وو ثززي العمزز . صززو  نظريززا  العلززومو وو التززاريفو أززع المواألززا بززيع اوشززخارو 
وبمززا وع المعرثززة ال تكمززع ثززي ب يززة المصتززوى مززأ وي ثكززرة سززاطعة وو مبهجززةو ولكززع مصاولززة 
اإلجابة بشكٍ  مع و  أع السؤا :    ثكرتي بادألة وم واألعية؟و و ز ا المسزتوى الز ي ألزا  بزو 

مع ولززةو وألززد    يعززرا بمسززتوى البنيززة اإلدراكيززة الزز ي نصززاو  ثيززو التوبزز  إلززك وصكززاملونرجققا  
 .(2)ننج  ثي  لك

  الخزار لمعنزك المعنزك مزع الشزك  الز ي يتضزمع صزوارًا مفتزو  لونرجا ينبأ استكشاا       
العينززيعو ون اشززًاو وصيانززًا يكززوع  زز ا الصززوار وكثززر وضززوصًاو ووصيانززًا وخززرى يكززوع ضززمنيًاو مززأ 

رة  الزتصكم ثزي المعنزك  طرق تص يق المعنك مع خال  الت ليدا  الفلسزفيةو وبالتزالي تبزب  أبزا
كعبززارة تنبززأ مززع المتفززق deconstructionists ممكنززًة كمززا أنززد وبززصاب الناأززة التفكيكيززة 

  يرجززززأ إلززززك اسززززتخدامو لعلززززم لونرجققققا أليززززو أنززززد جماأززززٍة مززززاو و الززززتصكم ثززززي المعنززززك أنززززد  
و الزز ي وكززد مززع خاللززو ألززك وجززود وثعززا  كاملززة مصززددة Terminologyالمبززطلصا  الفنيززة 

نززكو بمعنززك اوصكززام التززي تبززنعها المواألززاو والتززي ال تتطززابق مززأ الص ززا ق الم بززودة وو للمع

 

Acadimic, An Imprint of Bloomsbury publishing Inc,New York, London, 

1st publishing,2016, p.6.  

 .137، صمرجع سابقمحمود فهمي زيدان:  )1(

(2)Beards, A: Op.Cit, p.6.  
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.ونهززا ليسزز  ألاطعززةو (1)المتخيلززة ل صكززام والنتززا   الفلسززفية أنززد إأززادة النظززر ثيهززا مززرًة وخززرى
نما يتوألا بدألها وك بها ألك الموألا التي صدث  ثيو.   وام

 المنطق المفهومي والسياقات النمطية -وق 
(  سلسزلًة مزع اوبصزا  1930-1971)Richard Montagueريتشقارد مونتقاجيو ألزدَّم      

 لتطززوير المنطززق المفهززومي مززأ الززدالال  تسززتند إلززك بعززم اوثكززار اوساسززية للعززوالم الممكنززة
إطزززززارًا منط يزززززًا  دالال  المنطزززززق الموجزززززو المعتزززززاد. وكزززززاع  دثزززززوو كمزززززا  زززززو معزززززرواو تزززززوثير

 .(2)ة الطبيعيةالستخدامو ثي تصلي  اللأ
. ثعلزك Intensionوبيع المفهزوم  Sense  تميياًا ألياسيًا واضصًا بيع المعنك مونتاجيوألدَّم    

سززبي  المثززا  تكززوع مجموأززة معززاني الززنمط  و   ززي ببسززاطة مجموأززة  المفهومززا  الممكنززة . 
جميزززأ بعيزززدًا أزززع مفهومزززا  تعبيزززرا  الزززنمط  و  التزززي يزززتم اختيار زززا. وبنزززاًء ألزززك  لزززك تكزززوع 

مفهوما  التعبيرا  معاٍعو لكع ليس مع الضروري وع تكزوع جميزأ المعزاني مفهومزاٍ  لتعبيزٍر 
وو آلخر. لكي ن و  وع الدالة  د  تصدد أضوًا ثزي امزع  ا و  لكز  ثابز  مزع الزنمط  و  )يعنزي 
ونها تصدد مفهومًا لك  ثاب ( يتضمع  لك إأادة بياغة اختيارية تصدد ا المعالجزة المنط يزةو 
صي  تصدد داللة لك  اوٍ  يتالا مزع داللزٍة وتعبيزرو و نزا يزتم تأييزر الدالزة  د  بطري زٍة بسزيطة 

إلززك دالززٍة  ا  صجززٍة واصززدة ) ززي التعبيززر(. وال يمززة   -داللززة وتعبيززر –مززع دالززٍة  ا  صجتززيع 
إلزززك  indicesدالزززة مزززع مؤشزززرا   –وي مفهومزززًا  –التزززي تصزززدد كززز  تعبيزززر تكزززوع دالزززًة وخزززرى 

مناسززززبة. و نززززا تززززوااي تعريفززززا  المفهززززوم والمابززززدق للثوابزززز  غيززززر المنط يززززة تمامززززًا دالالٍ  
التعريفا  المنط ية للمفهوم والمابدقو ما أزدا ثزي ونزو يكزوع لزدينا تنوأزًا واسزعًا مزع الم زوال  

 .(3)للثواب  غير المنط ية

 

(1)Ibid, PP.1-2.  

(2)Alves. E.H& Guerzoni. J.A.D: Extending Montague's System: a Three 

Valued Intensional Logic, Stud Logica (1990) 49: 127,Kluwer Academic 

Publishers, Received 11 May 1988, P.127. 

(3)Dowty. R .d& Wall. R.E: Introduction to Montague Semantics, Studies 

in Linguistics and Philosophy, Kulwer Academic Publishers, 

Dordrecht/Boston/London, Vol(1), 1992, P.157.  
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االنتبزا  إلزك  امتدادًا للمنطق الكالسيكيو يهزدا إلزك جز بل لك اأتبر المنطق المفهومي      
و وألزد تزم األتراصزو كنسزٍق Roughly Speakingدالال  اللأا  الطبيعية. ثي الكالم الت ريبزي 

بززوري لفهززم واسززتدال  الخبززا ر المعتمززدة ألززك سززياق تعبيززرا  اللأززة الطبيعيززة. وألززد كززاع 
اوألزك الز ي يتفزق مزأ ملعزامال  الجهزةو  Orderالمنطق المفهومي ثي بداياتو يمثز  الترتيزب 

  بشزززكٍ  وكثزززر المنطقققق المفهقققوميالملعزززامال  الامنيزززةو ومزززا اآلع ثزززيمكع اسزززتخدام مبزززطل   و 
اتسززاأًا يبززا ث ززًة كبيززرة مززع المنطززق تهززتم بززالظوا ر المعتمززدة ألززك السززياق. بهزز ا المعنززكو 
يمكززززع النظززززر إلززززك المنطززززق الامنززززي والمنطززززق الموجززززو ألززززك ونهمززززا صززززاالٍ  خابززززة للمنطززززق 

 .(1)المفهومي
  تتوألزززا إمكانيزززة التعبيزززر ألزززك إمكانيزززة مونتقققاجيولترتيزززب الززز ي وشزززار إليزززو  بخبزززور ا    

ترتيززب العالمززا  بطززرٍق مختلفززة  وي وع الملمزز  الجززو ري  ززو الترتيززب. ويؤسززس الكززالم ألززك 
ترتيب اماني للعالما و وتؤسس الكتابة ألك ترتيٍب مكاني لهزا. وأنزدما ت زرو الجملزة المكتوبزة 

المكززاني يتصززو  إلززك ترتيززٍب امززاني ثززي الجملززة المنطوألززة. وتثبزز  ببززوٍ  مرتفززأ ثززءع ترتيبهززا 
إمكانيزززة  ززز ا التصويززز  وع السزززمة المكانيزززة وو الامانيزززة المعينزززة لمختلزززا اللأزززا  ليسززز  وثي زززة 
البززلة بززالتعبيرو والترتيززب الزز ي يعززد ترتيبززًا جو ريززًا لهززا يجززب وع يكززوع مجززردًا ومززع نززوع أززام 

سب إلك الكالم مثلمزا ينتسزب إلزك الكتابزةو وو ينتمزي إلزك وي جدًا. ويجب وع يكوع شي ًا ما ينت
نوٍع آخر مع اللأة. ليس الترتيب المكزاني وو الامزاني  زو الترتيزب المطلزوب ألزك وجزو الدألزةو 
إنما الترتيب المطلوب  و  الترتيب  ببفٍة أامة. و زو الشزيء الز ي يهزتم بزو المنطزقو ويطلزق 

 .Structure(2)و وو البنية Logical Orderأليو الترتيب المنط ي 
  ثزي نسز و بمبزدو التكزاثؤو وث زًا لز لك يجزب وع تفتزرم وي جملزة وصزد أليمتزي مونتاجيوي بز     

البززدق: إمزززا بزززادألة وو كا بزززة. رغزززم وع  ززز   مسزززنلة وثيززر  ثيمزززا بعزززد أزززع كفايزززة  ززز ا المبزززدو 

 

(1)Galanaki, Chrysida&Rondogiannis Panos: Game semantics for non-

monotonic intensional logic programming, Annals of Pure and Applied 

Logic, 168 (2017) 234–253, Elsevier B.V. All rights reserved,2016, P.235.  
  .67ص، مرجع سابقصالم اسماعيل عبدالحق:  )2(
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 Threeالثي ال يم   ِأوضًا أع  لك المنطق ثمونتاجيولتصلي  اللأا  الطبيعيةو ل لك األتر   
Valued (1)ال ي يجب استخدامو ثي الواألأ. 
نسزززٌق بزززوري يضزززم جميزززأ المبزززادر   المنطزززق المفهزززومي بننزززو مونتقققاجيووألزززد أزززرا     
التي يزتم تطوير زا بالتزدري و ويسزتخدم  ز ا النسزق   Semanticsوالداللية Syntacticالنصوية 

(و Typesا أزددًا ال متنزاٍ  مزع اونمزاط نمطًا  رميزًا )مزأ مجموأزة تعبيزرا  لكز  مجموأزٍة منهز
ن وم ثيو بتسزوير الترتيزب اوألزك )بمعنزك وع يكزوع لكز  نمزٍط متأيراتزو ووسزوار (و كمزا يسزتخدم 

و الملعزززامال  Tenses(* لكززز  اونمزززاطو اوامنزززة λ)Lambda-Abstractionتجريزززد المزززدا 
ع وي مفهزززوٍم يشزززير إلزززك مزززˇ  وي تعبيزززر  و و و ب   مزززع ˆالموجهزززةو ووخيزززرًا يعنزززي ببزززياغة  و

 .(2) ب  التعبير
يمكززع ال ززو  وع الفضزز  ثززي إألامززة نسززق أززام للمنطززق المفهززومي بالشززك  المعززروا جيززدًا     

مكانيززة مونتققاجيواآلع يرجزأ إلززك مززا ألدمزو     مزع ماايززا لهزز ا النسززقو مثز   التمييززا الرياضززيو وام
 Iارًا لزو بزالصرثيع اووا ز   م متطبيق النم جة ألك اللأا  الطبيعيزة و والز ي وشزار إليزو اختبز

L  المفهززومي يعتززرا ث ززط بالتفسززير اونطولززوجي اوثالطززونيو مونتققاجيو **و إال وع منطززق  
 

(1)Alves. E.H& Guerzoni. J.A.D: Op.Cit, P.127. 

ردو ليونلا  مرن خرال  1200* قُدِّ  هراا المدرطلا الرمرزح للمررة ا ولرى عنرد الغررب حروالي عرا   

 (. وكان عبارة عن مجموعة صغيرة محرددة 1175- 1250) Leonardo Fibonacci فيبوناتشي

من ا رقا  ال ي تخلو من قيم هرا فري سلسرلة ا عرداد ال رتيبيرة. أمراعن نسرق قيمرة ا عرداد فقرد اسر مدا 

خ رع الغرب من العرب الاين اس مدوا بدورهش من السالسل الهندية، ومن غير المعروف أين وم ى ا

الهنود هاا اللغة. أما المدطلا الرمزح لل عبيرات والمعادالت فلش يكن م احاا قبل القرن السابع عشر؛ 

( بعمل نسرق  ينروب عرن العناصرر 1540-1603) François Viète فرانسوا فييتأح قبل أن يقو  

ال عبيرر البسري   الم غيرة في ال جربة، واخ دارات للعمليات الحسابية، وح ى  لك الحين كان يس خد 

من خال  2ي3الحساب الفعلي الاح كان ضرورياا للحدو  على  Orderلوصص ترتيا  2ي3مثل

فيمرا عررف  تشيرشمعرفة قيمة ي، وقد تطور هاا الرمز بعد أكثر من ماا ي وخمسين عاماا على يد 

 .λ – ، أو حساب المداarbitraryب طوير المدطلا الرمزح للداالت االخ يارية 

 انظر:

Jung . Achim: A short Introduction to The Lambda Calculus, School of 

Computer Science,The University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, 

March, 18, 2004, p.1. 

(2)Dowty. R .d& Wall. R.E:Op.Cit, P.154. 

**I L   اخ داراا لكلم ي "منطق مفهوميIntensionnal Logic" 
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و و ما يؤخ  أليو مع وجهزة نظزر ثلسزفيةو  لزك وع المنطزق المفهزومي يسزم  بتكزرارا  غيزر 
يبزززب  مزززع  مصزززدودة للمفهومزززا و ثضزززاًل أزززع تسزززوير المتأيزززرا  ثزززي كززز  اونمزززاطو وبالتزززالي
 .(1)البعب شر  ونواع الكيانا و مفهوما  مفهوما و مفهوما  الموضوأا  الفردية

مززع المواألززا الهامززة التززي تكشززفها نظريززة اونمززاط وع  مصمززد  و  إنسززاع  كال مززا اسززمو وال     
تميا اللأزة بينهمزاو لكنهمزا مزع نمطزيع مختلفزيعو ولز لك ثالجملتزاع  مصمزد مجتهزد  و  اإلنسزاع 

ملتزززاع اسزززميتاع معزززًا لكنهمزززا مزززع بزززورتيع منط يتزززيع مختلفتزززيعو إ  إع اوولزززك ألضزززية ثزززاع  ج
صمليزةو بينمزا الثانيززة بزيأة مختبزرة ل ضززية شزرطية متبزلة تتخزز  البزورة  إ ا كزاع س  ززو و 
ثءع س  و ب  وو  إ ا كاع س إنسانًا ثءع س ثاع . ومزع ال يزود التزي تضزعها نظريزة اونمزاط 

نميزا بززيع أضزوية الفززرد ثزي بزنا واصتززواء بزنا مززا ثزي بززنٍا  ألزك اسزتخدام اوسززماء وع
آخر. ن و  ثي ال ضية  مصمد إنساع  إع مصمدًا أضو ثي بزنا النزاسو ون زو  ثزي ال ضزية 

 . (2) ك  إنساع ثاع  إع بنا الناس مصتوى وو مندر  ثي بنا الكا نا  الفانية
للأززة الروسززيةو ومنط ززة اإلجابززة تززم تعديلززو  مونتققاجيو نهزز  البصزز  الززداللي الزز ي انتهجززو      

ألززك السززؤا . وصززد  زز   ال ضززايا التززي تصتززا  إلززك صزز  ثززي نظززام  اوسزز لة   اإلجابززة   ززي ثهززم 
 English as االنجلي يقة كلةقة صقورية اللأة الطبيعية لسؤا  المستخدم. ثي كتابو الر يس  

formal language   يزة لأزًة بزورية.  : إنزو يمكزع وع نعتبزر كز  لأزة طبيعمونتقاجيو و ي زو
ووثً ا له ا النه و يكوع معنك الجملزة بزيأًة منط يزة.  ز   البزيأة يمكزع وع تنزت  مزع خزال  

  ثززي كتابززو وع  نززاك طززري تيع لبززياغة مونتققاجيوتصليزز  جملززًة ثززي اللأززة الطبيعيززة. ووضزز   
تفسزززير اللأزززة الطبيعيزززة ثزززي النمزززا  و بهززز    -2الوبزززا المباشزززرو  -1أبزززارة اللأزززة الطبيعيزززة:

للمنطزق المفهزوميو  ز ا  Intermediate  اللأزة المركبزة الوسزيطة مونتقاجيوالطري ة يستخدم  
يعني وع جملة اللأة الطبيعية ألد ترجم  ثي البدايزة إلزك اللأزة الوسزيطة. بعزد  لزك يزتم تصويز  

 . (3)الجملة ثي اللأة الوسيطة إلك نما  
 

 (1) Ruzsa, Imre: an Approach to Intensional Logic, Studia Logica XL, 3, 

E. L. University, Pudapest, Hungary, 1980, P.269. 

 .24-23، ص صمرجع سابقمحمود فهمي زيدان:  )2(

(3)Shvetcov. Anatoliy& Gorbunov. Denis: Usage of algorithms for the 

analysis natural languages texts based on intensional logic of Montague 
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بززالتعريا التكززراري وو العززودي لمجموأززة مزززع  تبززدو التعريفززا  النصويززة ثززي نمززط اللأزززة    
اونمززاطو وننززا سززنتعام  اآلع مززأ تعبيززرا  تززد  ألززك مفهومززا  ومابززدألا  ونمززاٍط مختلفززةو 
يتضمع تعريا مجموأة اونماط أبارة أودية جديدة جديدة لتصزد كز  نمزط  و و والزنمط الجديزد 

 و و يززتم شززر   زز   اونمززاط  > او و< للمفهومززا  )وو المعززاني الصسززية( يتطززابق مززأ كزز  نمززط
 .(1)الجديدة بشكٍ  مفب  أند ت ديم التعريفا  الداللية

توجزد بعزم التعلي زا  ألزك  زز   اللأزة مزع صيز  ترتيبهززاو ثعلزك سزبي  المثزا و الرمززا  =   
يمكززززع وع يسززززتعم  لت ريززززر تطززززابق دالال  تعبيززززريع مززززع وي نمززززٍط ويززززًا كززززاع )طالمززززا وع كززززال 

(. ومزع ثزم يمكزع ثزي المنطزق المفهزومي ت ريزر وع السزميع المابزدق التعبيريع لو الزنمط نفسزو
نفسززوو وو لمصمزززوليع المابززدق نفسزززوو والبززد وع ينخززز  ال ززاريء بعزززيع االأتبززار وع المفهومزززا  
المصززددة كيانززا  مصزززددة نظريززًاو وبنززاًء ألزززك  لززك يكزززوع التطززابق بززيع المفهومزززا  لززيس وكثزززر 

ع ونززواع الكيانززا  اوخزرى  يتطززابق المفهومززاع إ ا غموضزًا مززع مفهززوم التطزابق بززيع وي نززوٍع مز
 كانا يؤدياع الدور نفسو ثي الواألأ )بمعنك إ ا كاع لهما أليمة الداللة نفسها(. 

= ب^  تكوع ثي معظم الصاال  وألوى مع ت رير  و = ب و وتكزوع ^ ثمثاًل أند ت رير وع  و
المابزززدق نفسزززو ثزززي  ززز    البزززيأة  و = ب  بزززادألة ثزززي أالألزززٍة مزززا كلمزززا كزززاع لزززز  و  و  ب 

= ب^  تكززوع بززادألًة ثززي أالألززة ث ززط إ ا كززاع لززز  وو و  ب  المابززدق نفسززو ^ العالألززةو لكززع  و
. مأ مراأاة مبادرا  المعنزك المفهزومي التزي تزنر ألزك وع (2)ثي ك  أالألة تضم  و و  ب 

 

in area of finding answers on questions, XIIth International Symposium 

«Intelligent Systems», INTELS, Procedia Computer Science 103 ( 2017) 

205 – 208, Moscow, Russia,2016, P.206. 

(1)Dowty. R .d& Wall. R.E: Introduction to Montague Semantics, Studies 

in Linguistics and Philosophy, Kulwer Academic Publishers, 

Dordrecht/Boston/London, Vol(1), 1992,P.154.  

 ك ابرره "المنطرق المفهررومي، ومنطررق ال رتيررا ا علرى الموجررهإلررى هراا ا مررر فرري  مونتللاجيوأشرار *

Intensional and Higher-Order Modal Logic –." 

(2)Ibid, PP.159-160.  
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كيزاٍع مزع المتأير مع نمط  و  يوضأ ثوق كيانا  مع نمط  و و والثاب  مع نمط  و  يد  ألك 
 . (1)نمط  و 

 * وي مصاولززة لبنززاء  زز   اللأززة بنألزز  أززدٍد ممكززع مززع الرمززوا اووليززةو مونتققاجيولززم ي ززدم  
نمززا ضززم  اللأززة أنززد  جميززأ المززوا المنلوثززة مززع منطززق الترتيززب اوو  والمنطززق الموجززوو  وام

ال زو  وع  . بز  إنزو يمكزع(2)و لك إلضفاء مايدًا مع الوضو  ألك ترجمة التعبيزرا  االنجليايزة
  للتعريفززا  المعتززادة مونتققاجيوالسززبب الززر يس ثززي شززهرة المنطززق المفهززومي يرجززأ السززتخدام  

لتعريفزاٍ   ا   Syncategorematic*التي تشك  معنًك تامًا ث ط أند ربطها بتعبيٍر داللزي 
 ملعامالٍ  منط يةو و    التعريفا  باغها ألك النصو اآلتي: 

1-    و و و زززي الثوابززز  المنط يزززة التزززي ت زززرو ألزززك التزززوالي  ليسززز  (3)و =و ↔و ←و .
الصالززززززة وع و  و و  وو و  إ ا ... إ ع و  إ ا وث ززززززط إ ا و  بالنسززززززبة لكزززززز  و  بالنسززززززبة لززززززبعم و 

 . ومزززا اإلضزززاثة المنط يزززة الرمايززززة  ا  و Pو F. باإلضزززاثة إلزززك(4) يتطزززابق مزززأ و  يوجزززد  
  التززي تعبززر أززع الهويززة وو التطززابقو والتززي ال =التعبيززر الززداللي ث ززط  ززي أالمززة المسززاواة  
 . (5)يشك  تفسير ا الداللي وي مشكلٍة تتعلق بها

 

(1)Vanderveken,Daniel:Op.Cit, P.91. 

(2)Dowty. R .d& Wall. R.E: Op.Cit,PP.159-160.  

* Syncategorematic Term( أوSyncategorem) مدررطلا فرري المنطررق المدرسرري)يعرف :

قد  كموضوع أو كمحو  للقضية، وبال الي أيضاا بالمنطق ال قليدح( يد  على الكلمة ال ي ال يمكن أن ت

، لكن يمكن اس خدامها مع مدرطلحات  أخررى ل درا  أرسطو ال تدنص ضمن أح مقولة من مقوالت

 في شكل قضية، وكأمثلة  على هاا المدطلا نجد كلمات  مثل "كل، و، وإ ا".

 انظر: 

Grant, Edward: God and Reason in the Middle Ages, Cambridge 

University Press,July 30, 2001, Online publication date, August, 2009, 

p.120.   

(3)Dowty. R .d& Wall. R.E:Op.Cit,p.154. 

(4)Davidson;Donald& Harman;Gilbert: Semantics of Natural 

Language,2nd ed, D.Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland-

Boston- U.S.A, 1972, p.143. 

(5)Dowty. R .d& Wall. R.E:Op.Cit,p.154. 
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 نززاك مثززاٌ  آخززرو أنززدما تسززتخدم أالمززة المسززاواة  =  تكززوع  ززي الصالززة وع كززال التعبيززراع 
يشززيراع إلززك أليمززة البززدق  و و   معنا ززا وع   =اللزز اع يصيطززاع بهززا بززيأًا  وي وع  

  يكزوع رمزاًا  و ومع ثم ثءع الرمزا       البيأة مكاث ة منط يًا للبيأة  نفسهاو و 
  بمسزاأدة و λو -. وع تعريا البي  يكوع مزع خزال  صزدود  (1)اا دًا يمكع ص ثو إ ا وردنا

   ززز   التعريفزززا  ثزززي كتابزززو  النصزززو الكلزززي مونتقققاجيومتأيزززرا  مزززع ونمزززاط متنوأزززةو وألزززد وورد  
Universal Grammer (2). 

 اوألواسو أالما  التنبيرو والفواب . -2
 المتأيرا  الفردية م وو ...و م كو ... -3
 الثواب  الفردية. -4
ثوابزز  ال نها يززة  ع  تشززير إلززك ومززاكع المصمززو  التززي تتعلززق بكزز  أززدد طبيعززي بززصي   -5

 موجب.
 .Functorsِمدالال   -6

  الزز ي Eموضززوأاٌ  ممكنززة وث ززًا للرمززا  يززتم اأتبززار اوثززراد الزز يع تشززير إلززيهم  زز   اللأززة     
 ]س[ و ال ي ي رو  يوجد س و وو  س ثعلية و وو  س ص ي ية .  Eيظهر ثي     السياألا   

     ي الرمزوا التزي تشزبو أالمزة النفزيو تنزت  جملزًة أنزد وضزعها ألبز  جملزٍة وخزرىو و نزاك 
التعبيززرا   سززتكوع  مززدالال  موجهززة مثزز   مززع الضززروري وع و  مززع الممكززع و باإلضززاثة إلززك

الصالة وع و  أادًة و ومع المصتم  وع تب  إلزك نبزا  ز   الرمزوا مزع وجز  وضزو  الفكزرةو 
لززز لك ال يسزززم  ثزززي المنطزززق المفهزززومي بمزززدالال  الرمزززواو العبزززارا  الوبزززفيةو والمزززدالال  
متعددة اوماكعو لكع وضعها ثي مث   ز   المعالجزا  سزواء المفهوميزة وو المابزدألية وبزب  

 .(3)مرًا طبيعيًا يشبو الروتيعو
و يمكززع وبززفو ثززي الم ززام اوو  بالمعالجززة الدالليززة للأززة 1970  أززام مونتققاجيومززا ألدمززو  

جققققالي  الطبيعيززززة كصززززاثا وولززززيو والزززز ي يعززززد بدايززززًة ود  إلززززك ت ززززديم بعززززم المناط ززززة مثزززز   

 

(1)Ibid,PP.159-160.  

(2)Ibid, P.160. 

(3)Davidson;Donald& Harman;Gilbert:Op.Cit,P.143.  
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Gallin,D امز و إلك نسق بديهيو يوبا   ا النسزق منط يزًا بننزو نسزق نمطزي ك 1975 أام
 .(1)ألا م ألك ثكرة التنميطو التي تجع  لك  نمٍط موضوأا  مفهومية تتعلق بو

(  المنطزق المفهزومي بزالعوالم الممكنزةو    -1940)Saul Kripkeسقو  كريبق  ربط         
وروى ونززو يختلززا أززع المنطززق المعيززاري ألززك البززعيد الززداللي مززع خززال  اسززتخدام مززا يسززمك 

  ا الشك  مزع الزدالال  بمفهزوميع ر يسزييع:  العزالم الممكزع  و   يمكع وبا دالالت كريب  
  كريبق  . و زو مزا يتضز  مزع خزال  ت ديمزو لنمزو    Accessibility أالألة إمكانيزة الوبزو 

.لكنزو (2)مع خال  أدد مع العوالم الممكنةو التي تمث  وكبزر أزدد ممكزع مزع الصزاال  الممكنزة
ود واوشياء الموبوثة ثزي نظريزة السزببية يتواثزق مزأ وكد وع نوع المرجأ ال ي ي  ب بيع الصد
 .(3)العالألة بيع الصد ومفهوموو وليس مابدألو

 ثالثًا: الممي ات الفلسفية للمنطق المفهومي:    
 للمنطق المفهومي ثالثة ونواع مع المياا  البورية الفلسفية: 

ي للأة الموضزوع تختلا مجموأة اونماط للكيانا  المسمو  بها ثي أالم الم ا  الكل -1
مزززع منطزززٍق مفهزززومي إلزززك آخزززرو ألزززك سزززبي  المثزززا و اونطولوجيزززا الراسزززلية البزززورية للنظريزززة 

ونطولوجيززززززا  Sub-Ontology( تناسززززززب اونطولوجيززززززا الفرأيززززززة 1908البسززززززيطة ل نمززززززاط )
( التي تعترا بالعديد مزع اونمزاط الالنها يزة للمعزاني ثزي أزالم الم زا  الكلزي. 1951)تشير 
 ارنزززة بزززيع ونزززواع المنطزززق المفهزززومي المختلفزززة التزززي تعتزززرا بمجموأزززاٍ  مختلفزززة مزززع ثزززي الم

اونمزززاطو مزززع المهزززم تصديزززد ال زززدرا  التعبيريززززة لموضزززوأا  لأزززاتهم. لأزززة الموضزززوع المثاليززززة 
للمنطق المفهومي ثي الواألأ مبممة لتكوع لأزة أالميزة وو كليزة. بمعنزك وع تكزوع لأزة يمكزع 

نة مع صي  المبدوو وبالتالي إ ا كزاع  نزاك ونمزاط ضزرورية مصزددة ترجمتها داخ  وي لأة ممك
للتعبيززر أززع ألضززايا مصززددة بشززكٍ  متسززق داخزز  لأززة كليززةو كمززا وع  نززاك أززدم اكتمززا  تعبيززري 
بشززكٍ  واضزز  ونززواع المنطززق المفهززومي المختلفززة التززي ال تعتززرا بمثزز   زز   اونمززاطو وأززدم 

 جدًا بالنسبة للمنطق المفهومي. االكتما  التعبيري يمث  أدم كفاية خطيرة
 

(1)Fitting, Melvin:Op.Cit.  

(2)Dick De Jongh & Veltman Frank: Op.Cit, P.9. 

(3)Garson, James.W: Methapors& Modality, Logique& Analyse, 

International  journal, Vol 30,No117-118,1987, P.135.  
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يمكع توثير مجموأا  اونماط نفسها للمعاني والدالال  مأ بنزاءاٍ  بزورية مختلفزة  -2
ثي التعريفا  الداللية لنمو   لأة المنطق المفهومي ونواع المنطق المفهومي المختلفزة. ألزك 

لتمثيزززززز  سززززززبي  المثززززززا  ثززززززي جبززززززر اونمززززززاط يكززززززوع  نززززززاك إمكانيززززززة لالخززززززتالاو ثمبززززززادرة ا
Exemplification صيزز  تتواثززق كزز  داللززة مززأ معنززك واصززد بززصي  ألززك اوألزز  ثززي منطززق  

  المفهززوميو ونززو ينززاألم  رسقق   المفهززوميو لكنهززا تكززوع غيززر بززصيصة ثززي منطززق فريجققه 
نظرية ال رية المنط ية التي ألا  بها.   ا االخزتالا النسز ي يعكزس تصلزيلهم الفلسزفي المختلزا 

 .(1)تدا يةلشك  ال ضايا االب
ثزززي بعزززم وشزززكا  المنطزززق المفهزززومي تؤخززز  بعزززم الخبزززا ر المصزززددة للنمززززو    -3

النظززري للمعززاني والززدالال  كنتززا   للنمززا  و ثززي صززيع وع  زز   الخبززا ر نفسززها ثززي بعززم 
وشززكا  المنطززق المفهززومي اوخززرى تؤخزز  كتمثيززٍ  للواألززأ. وبالتززالي ألززك سززبي  المثززا و تكززوع 

  تشققققير ال  العززززوالم الممكنززززة نتززززا   لنمززززا   ثززززي منطززززق  التززززداخال  الموجززززودة بززززيع مجززززا
المفهومي. إ ا كاع الموضوع  ع  ينتمزي إلزك ت زاطأ نطزاأليع اثنزيع لعزوالم ممكنزة  ثزءع  ز ا ال 
يعني بالنسبة لتشير  وع الموضوع  ع  نفسو موجود ثزي كزال العزالميع. ثتطزابق موضزوع ثزي 

إلززك المفهومززا  والخبززا ر الفرديززة لهزز ا أززالٍم ممكززع ينطززوي ثززي الواألززأ ألززك إشززارة وساسززية 
  ثززي ونززواع وخززرى مززع المنطززقو مززع تشققير  –فريجققه الموضززوع ثززي  زز ا العززالم ثززي ثلسززفة  

  تكززوع  زز   التززداخال   ا  مأززاى مونتققاجيوناصيززٍة وخززرىو ألززك سززبي  المثززا  ثززي منطززق  
ب أبززر ثلسززفيو والموضززوأا  الفرديززة يمكززع وع تكززوع داخزز  مسززاصة منط يززة جنبززًا إلززك جنزز

 .(2)العوالم الممكنة دوع وخ  ودنك اأتبار لبفاتها
تكوع المستويا  المفهومية لصديع غير ألابلة للتصديد بشكٍ  مفهومي إ ا كزاع الصزداع  -4

غيزززر ألزززابليع للتص زززق بشزززكٍ  ت ليزززدي.الصظ  نزززا وع الصزززدود ال اطعزززةو والمسزززتويا  المفهوميزززة 
و صيز  تكزوع س 1و س1سبي  المثزا و و. ألك dummyتعام  ألك ونها متأيرا  كلية اا فة 

و 1و وع مسزتويا  و المفهوميزة ألاطعزةو لكزع و1متأيرًا غير ألابلة للتص يقو و ك ا تكزوع وو وس
غيززززر ألابلززززة للتص ززززق. إ ا كززززاع وصززززد الصززززديع متأيززززرو ثسززززوا تعتمززززد أززززدم ألابليززززة التص يززززق  0و

 

(1)Vanderveken,Daniel:Op.Cit, P.88. 

(2)Ibid, p.89.  
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مكنززة يمكززع الوبززو  المفهوميززة للمتأيززر مززأ متأيززر آخززر ألززك العالألززة بززيع مجززاال  لعززوالم م
 .(1)إليها ثي ث ة مع النما  
 رابعًا: النسق المفهومي

المهمة العامة للمنطق المفهومي تتمث  ثي إنشاء نسزق للتفسزير النظزري النمزو جي للأزة       
المنط يززة التززي لززديناو بصيزز  تصززاثظ ألززك الماايززا والززرؤى التززي يكشززا أنهززا النسززق المابززدألي 

ق المفهوميززة بشززكٍ  بززصي . والتصززد  بشززكٍ  صززرو وبزز لك يبززب  الزز ي يسززم  بتمثيزز  الص ززا 
النسق المابدألي ال ي تم تطوير  بالفع  جاًءا ال يتجاوو إلزك صزٍد مزاو داخز  النسزق المفهزوميو 
والهززدا وراء  لززك ال ززو  بننززو ال يوجززد سززبٌب وولززي وو مسززبق يفتززرم وجززود طري ززة واصززدة ث ززط 

آخزر مفهزوميو لكنزو نسزٌق طبيعزي ألزادٌر ألزك تمثيز  ثعالة ت وم بتوسيأ النسزق المابزدألي إلزك 
 .(2)مجموأة كبيرة مع الظوا ر المفهومية بشكٍ  بصي 

تجدر اإلشارة إلك وع  ناك ثرٌق بيع نظريا  الزنمط المفهوميزة ونظريزا  الزنمط المابزدألية:   
و ومزا ثزي ثفي نظريزة الزنمط المفهوميزة يتكاثزن الصزداع ث زط إ ا كانزا يمزثالع صسزابًا لل يمزة نفسزها

 .(3)نظرية النمط المابدألية يتكاثكء الصداع أندما يمكع إثبا  تساويهما
وت زززوم مهمزززة بنزززاء نسزززق منط زززي مفهزززومي ألزززك وسزززاس معالجزززة الص زززا ق التزززي ال يمكزززع  

 معالجتها مع خال  النسق المابدألي.
والص ي زززة وع الصزززاثا ثزززي بنزززاء نسزززق مفهزززومي واضززز  موجزززود صتزززك وثنزززاء تطزززوير النسزززق 

و وو أزع بنزاءاٍ  يكزوع Phrasesدأليو ثءننزا ثزي كثيزٍر مزع اوصيزاع نعبزر أزع أبزاراٍ  الماب
تفسزززير ا المابزززدألي ألزززادٌر ألزززك ت زززديم ص زززا ق منط يزززة بشزززكٍ  كزززاٍا  ثمزززثاًل بزززفة مثززز  بزززفة 

 

(1)Jiang,Yue.J:an Intensional Epistemic Logic, Stud Logica, Kluwer 

Academic Publishers,Received 17 June 1992, P.270. 

(2)Keenan.E.L& Flatz.L.M: Op.Cit, P.274. 

(3)Oury;Nicolas: Extensionality in the Calculus of Constructions, 

Laboratoire De Recherché en Informatique, UMR 8623 CNRS, Universite 

Paris-Sud Orsay,France,J.Hurd And T.F Melham(EDS): 

TPHOLS,2005,lncs3603,PP.278-293,2005,Springer-

Verlag,Berlin,Heidelberg,2005,P.278. 

 ي= جملة اسمية.ضرورح، ج *ض=
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 مززا ر  ال يمكززع تفسززير ا بشززكٍ  بززصي  بالطري ززة المابززدأليةو وع تفسززير ا سززوا يكززوع دالززة 
المابزززدألي    م  كصجزززٍة لهزززا. و ززز ا يعنزززي ونزززو يتسزززاوى وثزززراد  مزززع شزززننها وع تنخززز  التفسزززير

اوطباء المهرة مأ المهندسيع المهرة  بصي  يكوع لدى الطبيزب والمهنزدس التفسزير المابزدألي 
نفسززو  ثيكززوع تفسززير  الطبيززب المززا ر   ززو التفسززير نفسززو  المهنززدس المززا ر  ببززورٍة تل ا يززة. 

شزننها وع تطبزق ألزك الصجزة نفسزها. لكزع اومزر غيزر وع الدالة التي تفسر كلمزة  مزا ر  مزع 
ع كززاع اوطبززاء والمهندسززوع ثززي بعززم الصززاال   ززم مجموأززة اوثززراد نفسززهاو  رٍم صتززك وام مززل
ثمزززع الواضززز  وع المهندسزززوع واوطبزززاء المهزززرة ال يصتزززاجوع إلزززك  لزززك. وبالمثززز  تكزززوع كززز لك 

و وال ت تبزززر البزززعوبة Modifiresالصزززاال  الموجزززودة ثزززي الم زززوال  اوخزززرى الم يزززدة نصويزززًا 
ألزززك الم يزززدا  النصويزززة ث زززط بزززالطبأو ثهنزززاك المثزززا  ال زززديم الززز ي يشزززير إلزززك الفعززز  المتعزززدي 
 يبصززز  ز أزززع  الززز ي ال يمكزززع التعامززز  معزززو مابزززدأليًاو والززز ي يفسزززر مزززع خزززال  تشزززابو البنيزززة 

ثززز  )بنزززاء يصفزززظ تبزززميًا بزززيع بنزززا يع جبزززرييع مزززع النزززوع نفسزززو م Homomorphismالشزززكلية 
س *. و زز ا يعنززي مجمززوأتيع وو صل تززيع(و يكززوع صجتهززا التفسززير المابززدألي لموضززوأها   

ونو ثي أالٍم ن و  ثيو  رانيزا  و  الملكزة  وننزا نشزير إلزك الشزخر نفسزو. )ولهز ا ثزءع التفسزيرا  
المابدألية  ي نفسها(و وبص  أزع  رانيزا و و وبصز  أزع  الملكزة  سزيكوع لهمزا تل ا يزًا التفسزير 

و بما وع تفسير ما إما وع ينتي مزع خزال  تطبيزق التشزابو الشزكلي ألزك التفسزير المشزترك نفسو
للجملتززيع االسززميتيعو لكززع  زز ا اومززر غيززر بززصي و ث ززد ينظززر مززثاًل  ايززد  إلززك  رانيززا  دوع وع 
ينظر إلك الملكة ) و ربمزا ال يعزرا ثزي الص ي زة وع رانيزا ملكزة(. مزع وجز  التعامز  مزأ ومثلزٍة 

النسززق الززداللي  Enrichmentالمثززا  وغيززر  لززع يززتم  زز ا اومززر إال مززع خززال  إثززراءمثزز   زز ا 
 .(1)للأة
كمزززا يجزززب معرثزززة ويضزززًا ونزززو ال يزززتم تأييززززر اللأزززة بزززني شزززكٍ  مزززع اوشزززكا  ثزززي النسززززق  

المفهوميو باستثناء التوسأ ثي بعم الم وال و وتصسيع وو ب   الم وال  الفرأيزةو وبالتزالي 
 و والمبززززطلصا  الرمايززززة ل ألززززواس الموجززززودة ثززززي اللأززززة    و والخززززط   ثززززءع الشززززرطة الما لززززة

المابززدألية يززتم تعريفهززا واسززتخدامها  ززي نفسززها ثززي النسززق المفهززومي. والتعبيززر المركززب ألززك 

 

 (1)Keenan.E.L& Flatz.L.M:Op.Cit, PP.272-273.  
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سبي  المثا  أبترة أع مجموأة غير مرتبة مع التعبيرا  اوخرىو وي وع اللأزة ال تتأيزر مزع 
 .(1)مفهومية إلك مابدألية

النسزززق المزززنلوا لنظريزززة اونمزززاط المابزززدألية البسزززيطة إلزززك ونمزززاط البزززي  والصزززدود يسزززتند 
 1  ألزك التزواليو وبالتزالي تكزوع اوأزداد بزفرو و1الفردية التي يشار إليها باوأزداد  بزفرو 

بعد تعريفها المنلوا ونماطًا مابدأليةو ثء ا كان  وو ب ونماطًا مابدألية  تكزوع )وو ب( صينزٍ  
 ية ك لك.ونماطًا مابدأل

ومززا  نززا ثززي المنطززق المفهززومي ثتل ززدَّم ونمززاط المززدالال  المفهوميززة ألززك النصززو اآلتززي: إ ا 
كانزز  وو ب ونماطززًا مابززدألية  ثززءع )و  ب( )بالفابززلة المن وطززة بززداًل مززع الفابززلة )و( تكززوع 

مزدالاًل  مدالاًل نمطيًا  وام ا كانز    مزدالاًل نمطيزًاو وب نمطزًا مابزدأليًا  صين زٍ  تكزوع )   ب(
 .(2)نمطيًا. صين ٍ  تكوع )   ب( مدالاًل نمطياً 

وي وع النسززززق المابززززدألي يتعامزززز  مززززأ الصززززدود الفرديززززةو وبالتززززالي كززززاع البززززد مززززع النسززززق 
وأالألتهزززا بالن زززاط   Massالمفهزززومي الززز ي يسزززتخدم ثزززي تفسزززير مصتويزززا  الصزززدود الجمعيزززة
ثززي بنززاء اللأززة البزززورية دوع المرجعيززةو التززي تفسززر صسزززب تأيززر الموألززا دوع تعززديٍ  كثيزززر 

*و وبالتزالي ثزءع ال زوة التعبيريزة  زي مانصبز  أليزوو PTQالصاجة إلك أالٍ  بصي  للتكميم 
 زززي التزززي نزززدأيها لتلبيزززة متطلبزززا  تفسزززير اللأزززة الطبيعيزززة بشزززكٍ  وكثزززر مال مزززة مزززع النظريزززة 

لمعنززك لت ييززد  و تبززاغ مبززادرا  امونتققاجيوالنمو جيززة للعززال  البززصي  للتكمززيم التززي ألززدمها  
النمززا   ألززك النصززو الزز ي تتطلبززو الخبززا ر المنط يززة لداللززة الصززدود الجمعيززة )مثزز  المرجززأ 

 . homogeneous)(3)المتجانس
نمزا     و  ا ما يفسر ونو ال يوجد تعبير ثي المنطق المفهومي تكزوع داللزة مؤشزراتو مباشزرةو وام

ٍء آخزززر. ول زززد كزززاع المنطزززق يمكزززع وع يشزززير ث زززط إلزززك داالٍ  أزززع طريزززق اإلشزززارة إلزززك شزززي
 

(1) Ibid, P.273. 

(2)Ruzsa, Imre:Op.Cit, PP.269-270. 

 *PTQ  اخ درراراا للجملررةProper Treatment of Quantification  وال رري معناهررا المعالجررة

" هاا االخ دار فري سرياق حديثره عرن المنطرق مونتاجيوأو ال كميش، وقد اس خد  " الدحيحة لل سوير

 المفهومي.

 (3)Meulen. Alice Ter: an Intensional logic for Mass Terms, Philosophical 

Studies, Volume 40, Number 1, 1981, PP.105-106. 



 محمد سيد محمد أبوالعال  د/ 

 

 716 مجلة بحوث كلية اآلداب  

المفهومي ثي   ا البدد متعمدًا ثي تبميمو وع يشبو المفهومية ثي اللأزا  الطبيعيزة بمزا وع 
 .(1)اللأا  الطبيعية ال تشير براصًة إلك  المؤشرا  

لنفتزززززرم وع   ززززززو طو ا  وي موضزززززوأاٍ  مصزززززددة )ليسززززز  واواجزززززًا وو ثالثيزززززاٍ  مرتبزززززةو     
 التالي ثءع مجموأة اونماط تعرَّا بشكٍ  تكراري ألك النصو اآلتي:وسباٍب ثنية معينة(. ب

 ط نمط -1
  ز نمط -2
 إ ا كاع  و  و ب  وي ونماط  ثءع >وو ب< تكوع نمطًا. -3
 إ ا كاع  و  وي نمط  ثءع > او و< تكوع نمطًا*. -4

 التعبيرا  اوساسية:
بزززز  بالنسززززبة لكزززز  نمززززط  و  يضززززم المنطززززق المفهززززومي مجموأززززة ال نها يززززة مززززع الثوا -5

المنط يززززة     ال يمكززززع م ارنتهززززاو   و عو و  لكزززز  أززززدٍد طبيعززززي  ع . تسززززمك مجموأززززة كزززز  
 الثواب  )غير المنط ية( مع نمط  و   ثوا و .

بالنسززبة لكزز  نمززط  و  يضززم المنطززق المفهززومي مجموأززة ال نها يززة مززع المتأيززرا  ال   -6
أززة متأيززرا  الززنمط  و  يمكززع م ارنتهززا  مو عو و  بالنسززبة لكزز  أززدٍد طبيعززي  ع  تسززمك مجمو 

  مت  و .
يجب مالصظة أدم وجود إدرا  ثواب  منط ية  ناو بما ونهزا ت زدم وشزياًء دالليزة ال يمكزع      

وع ت ززدم كموضززوأا  وو مصمززوال  مززع خززال  ال واأززد النصويززةو والصززظ ويضززًا وع  ا  ليسزز  
 . (2)نمطاً 
لنسزبة وي سلسزلة مزع اونمزاط   المفهزومي البسزيط بزز  عو سو ]س[و بارس يسم  منطق      
و ...و وع و والزززززززنمط الجديزززززززد وشزززززززكا  داال  ال ضزززززززايا  د ع وو .... و ع ]س[ الالنها يزززززززة 1 و

 و ...و و ع .1لكيانا  مع نمط  و

 

(1)Dowty. R .d& Wall. R.E: Op.Cit, P.161. 

 ، ز = رموز*ي = أنماي

 (2)Ibid, p.155. 
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يرما إلك لأة موضوع اونماط بنلفبا ية اللأة    )ط(و والتي تمث  مجموأة الرمزوا اآلتيزة     
و )و(. يضززم معجززم اللأززة وو و←و و سو  و يززة:  التززي يضززمها معجززم اللأززة المفهوم

نمزط )ط( العديزد مزع المتأيزرا  الالمتنا يزة  س وو  المفهومية    )ط( و بالنسبة لك  نمط و 
وو ....  مزززع نمزززط  و و وبالنسزززبة لكززز   و  و  ]و[ 2وو  1وو ..... و والثوابززز     وو  2وو س1س
  :س س س 2د ← نمززززززط )ط(  الثوابزززززز  المنط يززززززة  و و سو و  2د د و س س= د  د
 .(1)]و[ و س 2

 قواعد صياغة لةة المو وع المفهومي:
 تتمث  ألواأد بياغة لأة الموضوع للمنطق المفهومي ثيما يلي: 
  لز   )ط(  يمثز  بزيأًة مبزاغة بشزكٍ  جيزد لزز ك و وك  ثاب     وك: وع ك  متأير  س و1ق

     مع نمط  و  
 )ط(  بززززيأًا مبززززاغة بشززززكٍ  جيززززد لززززز   )ط(  التززززي لهززززا الززززنمط : الثوابزززز  المنط يززززة لززززز  2ق

  Subscriptالدليلي
: إ ا كان   و  بيأًة مباغة بشكٍ  جيد ثزي   )ط(  لزنمط  و   صين زٍ  تكزوع البزيأة  ^و  3ق

 بيأًة جديدًة مباغة بشكٍ  جيد مع   )ط(  لنمط ]و[.
مزط  ب و و م  متأيزرًا مزع نمززط : إ ا كانز   و  بزيأًة مبزاغة بشزكٍ  جيزد لزز   )ط(  مزع ن4ق

 م و  بيأة مباغة بشكٍ  جيد لز   )ط(  لنمط  د و ب .  و و صين ٍ  تكوع البيأة  
: إ ا كانز   و  بززيأًة مبزاغة بشززكٍ  جيزد ثززي    )ط(  مزع نمززط  د و ب و و  ب  بززيأة 5ق

كٍ  مبزاغة بشززكٍ  جيزد مززع   )ط( لززنمط  و و صين زٍ  تكززوع  )و ب(  بززيأة جديزدة مبززاغة بشزز
 .(2)جيد مع نمط  ب .*

 :القواعد النحوية للمنطق المفهومي
تسززمك مجموأززة التعبيززرا  التامززة مززع الززنمط و )    و تعبيززرا  تامززةو( تعززرا ألززك النصززو   

 اآلتي:
 

(1)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, P.90.   

ملحوظة: ي ش حاف وضع الديغ بين عالمات تنديئ في المنطق المفهومي دااماا يبقاا لقاعدة  *

 ال راب .

(2)Ibid, PP.90-91.   



 محمد سيد محمد أبوالعال  د/ 

 

 718 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 ك  متأير مع نمط و يكوع ثي تعبير تام و)    و(. -1
 ك  ثاب  مع نمط و يكوع ثي تعبيٍر تام و )    و(. -2
    >بو  ي و  تززام وو و ي متأيززرًا مززع نمززط بو صين ززٍ   لتعبيززرٍ  إ ا كززاع و  -3

 و<.
لتعبيزٍر تزام  لتعبيٍر تام وو صين زٍ  و)ب( لتعبيٍر تام و >وو ب<و و ب  إ ا كاع و  -4

 ب.
 لتعبيٍر تامٍ  إ ا كاع وو ب كال ما ثي تعبيٍر تام و  ثءع و= ب صين ٍ   -5
 .  . ويضًا ثي تعبيٍر تام ثي تعبيٍر تامو صين ٍ  يكوع التالي  و  إ ا كاع  -6
7- [   .] 
8- [   .] 
9- [ ←  .] 
10-[   .] 
  ي  لتعبيززززٍر تززززامو و ي متأيززززر مززززع وي نمززززط  صين ززززٍ  ثززززءع   إ ا كانزززز  -11

 .(1)لتعبيٍر تام
للأززة المفهوميززة دوٌر كبيززر ثززي سززياألا  اللأززا  التداوليززةو صتززك بالنسززبة لعلمززاء الصاسززب     

 اللأة التداولية     يجب وع نصدد أدة ومور.  اآللي  ولكي نفسر
وواًل: يجززب وع نصززدد مجموأززة كزز  السززياألا  الممكنززة لالسززتعما و وو بززاوصرىو يجززب وع     

نصززدد كزز  المركبززا  للجوانززب التززي تتعلززق باسززتخدام السززياألا  الممكنززةو  زز   المركبززا  تسززمك 
(   ن زززاط المرجعيزززة      -1932)Dana Scott دانقققا سقققكوت مؤشزززرا  مركبزززة  ويسزززميها  
Points of Reference  و ألزك سزبي  المثزا و إ ا كانز  المميزاا  السزردية للأزة     تتمثز 

ث زززط ثزززي صضزززور أامززز  الزززامعو وضزززمير الشزززخر المزززتكلم اوو  )ونزززا(و ثزززءع  ززز ا الشزززخر 
يكزززوع بنزززاًء ألزززك  لزززك ن طزززًة مرجعيزززةو وربمزززا يكزززوع اوجزززًا مرتبزززًا يتزززنلا مزززع شزززخٍر و أزززدٍد 

 و يفهم ألك التوالي ألك ونو نط ًاو ولصظة النطق.ص ي ي

 

(1)Dowty. R .d& Wall. R.E:Op.Cit,PP.155-156.  
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ثانيزززًا: يجزززب وع نصزززدد بالنسزززبة لكززز  ن طزززة مرجعيزززة مجموأزززة موضزززوأا وألك سزززبي        
التززي تشززير إلززك الموضززوأا  الصاليززة وو  1و نصززدد لهززا المجموأززة و1المثززا و الن طززة المرجعيززة
سزوا تفهزم  1مزع الوألز   ثزءع و . ثء ا كانز  الن زاط المرجعيزة لصظزا 1الموجودةو مأ مراأاة

 .1باأتبار ا مجموأة مع الموضوأا  الموجودة ثي
ثالثًا: يجب وع نصدد معنك وو مفهوم ك  مصمو  وك  ثابٍ  ثردي للأزة    . ولكزي ن زوم      

و ونصزززززدد المبزززززطل  الرمزززززاي وو 1بهززززز ا اومزززززرو نصزززززدد بالنسزززززبة للثابززززز      ن طزززززة مرجعيزززززة
و ألززك سززبي  المثززا و إ ا كانزز  الن ززاط المرجعيززة لصظززا  1 المابززدألي للثابزز      بالنسززبة 

 1مع الامعو وكاع     ثابتًا مصموليًا مث   وخضر و ثءننزا يجزب وع نصزدد بالنسزبة لكز  لصظزة
. بمعنزك آخزر إ ا كزاع     ثابتزًا ثرديزًاو ألززك 1مجموأزة الموضزوأا  التزي نرا زا خضزراء ثزي

ع نصززززدد الشززززخر الزززز ي نالصظززززو ثززززي كزززز  سزززبي  المثززززا  يشززززير إلززززك  الشززززيف   ثءننززززا يجزززب و
 .1و وو ال ي نعتبر  الشيف ثي1لصظة
رابعززززًا: يجززززب وع ن ززززدم تفسززززيرًا لمززززدالال  اللأززززة    و ولكززززي ن ززززوم بزززز لك سززززوا نززززربط كزززز     

مزززدالال  اللأزززة     بعالألزززا  بزززيع الن زززاط المرجعيزززة ومجموأزززا  الن زززاط المرجعيزززةو دور  ززز   
 .(1)العالألا  وع تالصظ كمدالال  تفسيرية

يجب مالصظة وع ك  نمط مع ونماط المنطق المفهومي يصدد بناًء بزوريًا لتفسزيٍر ممكزعو    
وو نمززززو   للأززززة موضززززوأو. والتفسززززير الممكززززع وو نمززززط المنطززززق المفهززززومي  ط   ززززو كيززززاع 
مجموأة نظرية تربط أليم البدق بجم  مزع لأزة الزنمط   )ط(  وث زًا لمبزادرا  المعنزك التزي 

 اب  المنط ية للأة المنطق المفهومي.تصكم استخدام الثو 
ونمزط جمزز  المنطززق المفهززومي  ط  تكززوع بززادألة ثززي جميززأ التفسززيرا  الممكنززةو ونهززا مززع   

صي  اللأزة جمزاًل بزصيصة منط يزًا. كمزا تعبزر أزع ألزوانيع  ز ا المنطزقو وأزع جميزأ المعزاني 
 والدالال  الممكنة.

مكززع بززياغة مجموأززة جملززو البززصيصة يكززوع نمززط المنطززق المفهززومي  ط  تامززًا أنززدما ي   
 .(2)منط يًا بشكٍ  نس ي داخ  نسق بوري

 

(1)Ibid,144-145.  

(2)Vanderveken,Daniel: Op.Cit, P. 91.   
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 النظرية المفهومية البسيطة لألنماط
النظريززة المفهوميززة البسززيطة ل نمزززاط أبززارة أززع مجموأززة كززز  ونمززاط الكيانززا  )المعزززاني     

نمزززاط والزززدالال ( المسزززمو  بهزززا ثزززي أزززالم الم زززا  الكلزززيو وتسزززمك ثزززي المنطزززق المفهزززومي باو
( ألززك نمطززيع ووليززيع  ع  مززع 1الجديززدةو ويشززار إليهززا بمجموأززة الززنمط )ط(  صيزز  يصتززوي )
 ( ألزك بعزم ونمزاط وو بو 2الموضوأا  الفرديةو وألزك  س  مزع ألزيم البزدقو وتصتزوي )

  .)ط( 
ألك سبي  المثا و  د و ب  تشير إلزك نمزط كز  الكيانزا  التزي تكزوع داال  مزع كيانزا  لزنمط 

كيانزززا  مزززع نمزززط  ب و و د س س  تشزززير إلزززك نمزززط مزززع داال  البزززدق اوصاديزززة  و  داخززز  
Unaryو ع ب  1و  د ع س  تشززير إلززك نمززط داال  اوثززراد داخزز  داال  البززدق.  د ع و....

... د و ع ب و ثززززء ا كانزززز   د ع   س = د ع د ع س   1تسززززتخدم أززززادًة كاختبززززار لززززز  د و
داال  مزع الزنمط  د ع س . ويمكزع اختزاا  جميزأ  يكوع نمط جميأ الداال  مع اوثزراد داخز 

الززززداال  الثنا يززززة مززززع واوا  اوثززززراد داخزززز  ألززززيم البززززدق إلززززك مثزززز   زززز   الززززداال  كمززززا ثعزززز  
(. أندما تكلم أزع نمزط 1924(  أام )1889- 1942)Moses Schonfinkel شونفينك  

[نمط جميأ الكيانا  التي تشير إلك معاٍع تتطابق مأ دالال  مع نمط ]   المعزاني     . 
و ألززك سززبي  المثززا  ( تبززورا  لكيانززا  مززع نمززط 1951  ثيمززا بعززد أززام)تشققير سززما ا  

]س[ تشززير إلززك نمززط ال ضززاياو ]ع[ تشززير إلززك نمززط التبززورا  الفرديززةو و ]د ع ع  ..... ع 
 .(1)س[ تشير إلك نمط البفا  ع

بمايزٍد مزع اونمزاط للمعزاني التزي ونطولوجيا المنطق المفهومي وكثر واألعيةو ونها تعتزرا      
 و والتزي تشقير [ التزي تعتبزر وغنزك ووكثزر نظريزا  اونمزاط واألعيزة ثزي منطزق  مع الشك  ]

معنا زا التسلسز  الهرمززي الالنهزا ي للزداال  والمعززاني وي اوٍ  مزع اونمزاط  و و ب و كمززا وع 
 .(2)اونماط الجديدة  د و ب  و ]و[ موجودة ويضًا ثي منط و

ومزززا أزززع المنطزززق المفهزززومي بالنسزززبة لجماأزززة ثيينزززا وو الوضزززعييع المناط زززة  ث زززد ألزززاموا     
بززورة سززلبية  -بمهاجمتززو واإلأززالء مززع شززنع التصليزز  المنط ززيو والزز ي تززم لهززم ببززورتيع: و

 

(1)Ibid, P.89-90. 

(2)Ibid, P.90.  
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صي  مزع ودق و زداا الوضزعييع المناط زة اسزتبعاد ال ضزايا الميتاثياي يزة مزع العلزوم الطبيعيزة 
 ة اإلنسانية بوجٍو أام.والرياضيا  والمعرث

ببزززورٍة إيجابيزززة لتوضزززي  تبزززورا  ومنزززا   العلزززومو وبيزززاع كيزززا وع المعرثزززة اإلنسزززانية  -ب
 .(1)كك  بدر  أع معطيا  الخبرة

وام ا كززاع البززدق بالنسززبة ل نسززاق الع ليززة مص  ززًا ثززي الوضززو  وو الضززرورة االسززتنباطيةو     
اطية. ثءنززو ثززي اونسززاق الوضززعية ال يمكززع والكزز ب ثززي أززدم الوضززو  وو االسززتصالة االسززتنب

)وو معلومزززة وو مزززدلو (و وو evidenceتصديزززد البزززدق إال بم ارنزززة ت ريرمزززا يدأمزززو مزززع بينزززة 
بمعنك آخر يختلا المنه  االستنباطي المستخدم مع ألبز  الفالسزفة الع النيزيع وبشزكٍ  جز ري 

يسززززعوع إلززززك منطززززق  أززززع المززززنه  الزززز ي يسززززتخدمو الوضززززعييع المناط ززززة ثززززي وع الع النيززززيع
المفهزومو ثزي صززيع يسزعك الوضززعيوع المناط زة إلزك المنطززق المابزدأليو وي ززأ االخزتالا بززيع 

   يع النس يع المنط ييع ثي العالألة التي تنشن بيع المفا يم ك  منهما مأ اآلخر. 
  ترمززا إلززك اثتززرم وع  س  موضززوأًا لت ريززٍر مززاو ووع  ر   ززي المصمززو و والعالمززة      

 وو االصتواء. التضمع
س  ثززي المفهززوم. وبتوضززيٍ   ر  ثززي المابززدقو ثززي صززيع تكززوع  ر  إ ع تكززوع  س 

 جز  ثي المابدقو ثي صيع وع: جز و ثءع  و ب  و  ب  وكثرو إ ا كان   و 
و  ثي المفهوم. ومزع ثزم ثزءع المفهزوم  و  يصتزوي  ب و و ب   ب  إ ع  جز  و و  جز   ب 

تضززمع  لززك وع  و تسززتبعد جززز . بينمززا ثززي المابززدق ثززءع  و مصتززواة ثززي ال يصتززوي  جززز و ثززال ي
 جز . 
نمززا يجعلهززا      ثززء ا ألمنززا وع بززاصب االتجززا  الع لززي يززرثم وع يعززرا صززدود  اوبززليةو وام

مسزززلماٍ   ثهزززو بززز لك يكزززوع مصزززاًل لالنت زززادا  التزززي يوجههزززا بزززاصب االتجزززا  الوضزززعي ضزززد 
يم بزززاصب االتجزززا  الع لزززي ومأزززاى ت ريراتزززو غيزززر الميتاثياي زززا. ألزززك وسزززاس وع معنزززك مفزززا 

مصزددة. ثززء ا كانز  الصززدود المشزار إليهززا معرثزةو ثززءع االسزتنباطا  التززي تلزام أنهززا مززا ي إال 

 

ماهر عبد القادر محمد، دار النهضة العربية  ، ترجم :منطق ال شف العلمي كار  بوبر:  )1(

 .15، ص1986للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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تصبززززياًل صابززززاًل للتعريفززززا و ومززززع ثززززم ثهززززي ال تززززنتي بجززززديو وي ال تضززززيا جديززززدًا إلززززك 
 .(1)معرثتي
لت ليززز  مزززع شزززنع النسزززق المفهزززومي ألزززك وبنزززاًء ألزززك النظزززرة السزززاب ة التزززي تهزززدا إلزززك ا     

صسززززاب النسززززق المابززززدألي تززززرتبط بعززززم نظريززززا  برمجززززة الدالززززةو ولأززززا  البرمجززززة بالنسززززق 
المابززدألي ولززيس المفهززومي مززع خززال  نظريتززي صسززاب المصمززو  وصسززاب الف ززا و وألززد كززاع 

ز     ( * و ززو  1961) Thierry Coquand تيققرك كوكانققدالنسززق المابززدألي الزز ي ألدمززو  
ألمززاء الصاسززب اآللززي بمثابززة رد ثعزز  ضززد النسززق المفهززومي الزز ي يعنززي إمكانيززة البر نززة وصززد 

تمامزززًا ألزززك المبر نزززا  نفسزززهاو ثزززي نظريزززة الزززنمطو وتكزززوع المشزززكلة وكثزززر تع يزززدًا مزززأ اونمزززاط 
المسززت لةو ونهززا تصتززوي ألززك وكثززر صززدود التكززاثؤ التززي تمتززد إلززك ث ززة بززيأة إمكانيززة التنمززيط 

Typableمقققارتي . ووفمقققا دم  و كمزززا ألززز Martin.Hofmann(1965-      بر انزززًا دالليزززًا  )
Per Martin Lof( *1942-     ) مارت  لقوف للصفاظ ألك نظرية النمط المابدألية   بيزر

بعدٍد مع البديهيا . ث ام بتصلي  المشكلة نفسها ثي إطاٍر يصتزوي ألزك العمليزة الفعالزة لترجمزة 
)بءضزاثة بعزم البزديهيا (و كمزا يمكزع ثصزر  ز   البزرا يع البر اع المابدألي إلزك مفهزومي 

 John Major**جقو  مقاجور مسزاواة كوكاند مع خال  الصاسبو وبناًء ألك  لك استخدم 
equality  ماكبرايقققد. س  التزززي ألزززدمها C.Macbride(1908-1979 لم ارنزززة صزززدَّاع مزززع  )

لزززك البزززعوبا  الت نيزززة التزززي نمطزززيع مختلفزززيعو و ززز ا اومزززر يلعزززب دورًا مركايزززًا ثزززي التألزززب أ
 .    (2)سببتها اونماط التابعة

 

أ ال حقق عند الوضعية ) مبدمعيارالصد  والمعنى في العلوم الطبيعي  واانساني : حالسيد نفاد)1(

 .23-22ص ص، 1991سكندرية، المنطقية(، دار المعرفة الجامعية، اإل

لل كنولوجيرررا CHALMERS أسررر ا  علرررو  الحاسرررا والهندسرررة بجامعرررة شرررالمرز: تيقققرك كوكانقققد*

بأوسرير بفرنسرا، اشر هر بعملره فري مجرا  رياضرة  1961إبريرل عرا   18بجوتنبرج بالسويد، ولد في 

حسرراب البنررااات، ك ررا عرردداا مررن المقرراالت المنطقيررة فرري مجررا  علررو  الحاسررا  البنررااات، وخاصررة

 "،فريبل النظرية، وعالقة المنطق بالطوبولوجيرا أو علرش دراسرة المكران، كمرا تكلرش عرن مجموعرات "

صاحا المفارقة الرياضية ال ي تعررف باسرش  جيرارد هيتحدل على درجة الدك وراة تحت إشراف 

  (.")الباحمفارق  جيرارد"

، اشر هر بأعمالره فري أسرك 1942مرايو عرا  8: فيلسوف ومنطقي سرويدح ولرد فري بير مارتن لوف*

االح ماالت واإلحداا وأسك المنطق الرياضي وعلو  الحاسا منرا ف ررة السربعينات، معظرش ك اباتره 

فري  رلهسلو  بفريجلهفي المنطق وفلسفة المنطق، السالسل المنطقية، الن ااج، ا حكا ، تأثر نوعاا مرا 
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  ث د اختلف  نظرتو إلك نظرية اونماط البسيطةو التي اأتبر زا غيزر مصموليزةو كوكاندوما      
 ( مع خال  أو أ( للنمط )صو س)  إال ونو وكد ونو يمكننا وع نعرا الموضوع 

ب المصمزززو و نظزززرًا لوضزززأ السززززور ( [***. التزززي تشزززير إلزززك صسزززاص)   ( س)  ]    ∀
( مصمزززوليعو وونزززو بو أ)    مثززز  بو أالكلزززي ثزززي بزززدايتهاو ألزززا اًل:  اثتزززرم وع لزززدينا ثزززرديع  

و أ)  ( مصمززواًلو بمززا وع أ)  (  صين ززٍ  يتضزز  وع أو س)  ( لتكززوع س) قيمكننززا وع نعززرا 
بطري زٍة غيزر مصموليززة ( مصمزواًل كز لكو وي وننزا ألزد وثبتنزا ب)  ( تكزوع مصمزواًلو وبز لك تكزوع أ

 . (1)(أوب)  (  تنطوي بدا ًة ألك بو أ)  وع 
  ثززي إطززار ت ديمززو لصسززاب البنززاءا و الزز ي درس ثيززو صسززابا  كوكانققديززتم إنجززاا برنززام      

البناءا  التي تمتد إلزك تزدث ا  الزنمط) بمعنزك ال زوا م المصزدودةو والالنها يزة(و ويثبز  موضزوع 
م إأزادة الكتابزة المزدم و كمزا ونزو يطبزق ونمزاط االسزت راء المشزترك التصوي و وتطبيعو ب وة بنظزا

ألك التمثي  والتص ق الميكانيكي ل نظمة المتاامنة مزع خزال  االأتمزاد ألزك نسز و الز ي يمتزد 
إلزززك ونمزززاط اسزززت را ية مشزززتركة. ثزززي  ززز ا النظزززامو يمكزززع تمثيززز  العمليزززا  مباشزززرًة ثزززي المنطزززق 

 .(2)كعنابر مع نمٍط معيع

 

مؤسرك وراريك مجموعرة شرركة حلرو  تكنولوجيرة، : جلو  ملاجور** المنطق الرياضري )الباحر (.

من جامعة روتشسر ر،  1967ااية عا  الميكانيكية والفضعلى درجة البكالوريوي في الهندسة حدل 

وعلرى درجرة  مرن جامعرة نرورس وسر رن، من جامعة إدارة ا عما  حدل على درجة الماجس ير في

وحدررل علررى درجررة الرردك وراا  شريكاغو،الميكانيكيررة مرن جامعررة إلينرروح فرري  ر فرري الهندسررةالماجسر ي

. ويحمرل عشررات مرن بررااات االخ رراع فري الواليرات 1995الفخرية مرن كليرة وس منسر ر فري عرا  

 نظر:ا .الم حدة

 . http://www.hajim.rochester.edu/distinguished_alumni/john_major.html 

 (2)Nicolas Oury: Op.Cit, PP.278-279. 

، ستن مي إلى الفئة  ستعبر هاا القرااة عن مفارقة ال ناقض الااتى، حي  يؤكد مقدمها أن  ***

ن القضي ان م كافئ ان ومن ثش تنشأ ، ويس ن ج منهما أستن مي إلى الفئة  سوتاليها أنه من الكاب أن 

 المفارقة.

(1)”Type Theory”: 

Coquand ,Thierry: Type Theory, the Stanford  Encyclopedia of  

Philosophy, 1st Published, Wed Feb 8, 2006, Substantive Revision Wed, Jan 

20, 2010, p.8.   

 (2)Roberto M. Amadios, Solange Coupet-Grimal: Analysis of A Guard 

Condition In Type Theory (Extended Abstract),Universite De Provence, 

http://www.hajim.rochester.edu/distinguished_alumni/john_major.html
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ِ ر  ↓  ثزي ال زو  بزالمصمو   م كوكانقدتمثز  إسزهام  وي     س  الزز ي سزما  بزالمصمو  الصزَ
guarded الزز ي يلعززرَّا مباشززرة مززع خززال  تصليززز  البنززاء التركيبززي للصززدو الزز ي يعززد تركيبيزززًا*

لل ضية اوساسيةو والز ي يظهزر دور  أنزدما يصزدد التعريزا التكزراري  س . م  كموضزوٍع كلزٍي 
الص ر تفسير السزؤا  أزع اونمزاط االسزت را ية المشزتركة ثزي م ولزة كليزة ثريد.  دا المصمو  

 )العالألا  الجا ية المتكاث ة(و م ولة الصسابا  الكلية.
ِ ر  م كوكانققدويتمثزز  إسززهام   س  باإلطززار السززيمانطي ي الزز ي  ↓  ثززي تاويززد المصمززو  الصززَ

 ينت  أنو أدة ماايا: 
 يسر ثهم النسق سيمانطي يًا.يبرر وياود صدس ال واأد النمطيةو مما ي -و
ألاأززدة تعريفززا   -1ي تززر  ألواأززد نمطيززة جديززدة وتبسززيطا  لل واأززد الموجززودةو منهززا:  -ب

طري زززززة تنمزززززيط التعريفزززززا  التكراريزززززة دوع وضزززززأ أالمزززززا   -2الزززززنمط التكزززززراري المتزززززداخ و 
 .(1)ل نماط
نسز وو ثيعلزي   تزتكلم بءسزهاٍب أزع دور اونمزاط ثزي بزياغة كوكانقدالنظرية التي ألزدمها    

 David ديفيققد كققابال مززع المنطززق المابززدألي ألززك صسززاب المنطززق المفهززومي. إالَّ وع  
Kaplan(1933-       تمكع مع ت ديم إأزادة بنزاء للمنطزق المفهزومي لرسز و أزرم ثيزو  )

لمفهوم ترتيب النمطو وألزام ببنزاء العديزد مزع ونزواع اونمزاط المتشزعبة أزع طريزق  ألضزايا غيزر 
لص ي زة الشزيء  Stricter  يضأ ثي أزيع االأتبزار المفهزوم اوضزيقرس وى وع  مصدودة. و ر 

 

Marseille,France Lecture Notes in Computer Science, Vol 1378. Springer, 

Berlin, Heidelberg,1998, P.48. 

 إدواردو جيمينللللزتعررررود فكرررررة المحمررررو  الحررررار إلررررى نسررررق مهنرررردي البرمجيررررات الفرنسرررري " *

Eduardo.Gimenez،" لررراح حدرررل علرررى درجرررة الررردك وراا فررري بحثررره عرررن  حسررراب البنرررااات ا

الحالرة الحرارة عرن يريرق ا نمراي ال قريبيرة وا نمراي  الالم ناهية وتطبيقاتها، وقد  فكرة ال عبير عرن

سررطة عررة سرقُ حاليرراا بال رردريك بجام الفرعيررة، اشرر هر بالعمررل فرري مجررا  الرياضرريات البناايررة. يقررو 

 سبانية، بقسش الحاسبات وهندسة النظش، ي علق عمله برسو  الحاسا والاكاا االصطناعي.اإل

 11https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Jimenezانظر:  

 (1)Ibid, P.49. 

https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Jimenez11
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. ثزززززي سزززززياق تنكيزززززد  ألزززززك مززززز  ب الجزززززو ر الفزززززرد (1)ثزززززي سزززززياق تناولزززززو لنظريزززززة اووبزززززاا
Haecceitsim ب و وبالتززالي  ≠و ثزي المثزا  الز ي ألدمزوو ويفتززرم ثيزو وع  و = جزز و لكزع  و

  نظززر إليززو ألززك ونززو كققابال تززرم سززلفًاو إالَّ وع  ب . و زز ا البر ززاع رغززم ونززو مف ≠ثززءع  جززز 
يجعزززز  المعنززززك ثززززي صالززززة تطززززابق بززززالمعنك المطلززززقو وي وع الموضززززوأا  تتطززززابق بززززالمعنك 
المطلزززق داخززز  العزززالم الممكزززع سزززواء بالنسزززبة للوجزززود العزززددي للموضزززوأا و وو للموضزززوأا  

 .(2)نفسهاو و لك مع خال  ت ديمو نظريًة جديدًة لإلشارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)Salmon, Nathan: About Aboutness, University of California, Santa 

Barbara, EUJAP, Vol.3,No.2,2007,Original Scientific Paper, 

UDK:165.2,2007,P.66.  
(2)Salmon, Nathan: How Not to Derive Essentialism from The Theory of 

Reference, The Journal of Philosophy, Vol 76,Issue 12(Dec.1979) 703-725,P.719. 
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 الخاتمة:
لززيس شززرطًا وع يكززوع الززداثأ وراء إنكززار المنطززق المفهززومي إنكززار الميتاثياي ززاو ث ززد  ززاجم      

  المنطزق اورسزطي ألزك وسزاس اسزتناد  للمفهومزا  دوع وع ينكزر الميتاثياي زاو رينيه ديكقارت 
الزز يع كززاع  دثززو ث ززط اإلأززالء مززع شززنع المابززدألا و ألززك الن ززيم مززع الوضززعييع المناط ززة 

مزززالوا وساسزززًا إلنكزززار الفلسززززفة برمتهزززا مزززع اوسززززاسو و لزززك مزززع وجزززز  أزززدم اأتزززراثهم ب ضززززايا 
الميتاثياي ززاو التززي اأتبرو ززا وشززبا  ألضززاياو وجعلززوا دور الفلسززفة ألابززرًا ألززك التصليزز  اللأززويو 

  المابزدق مزع آليزا  كالرنقس لقويسانطالألًا مع ال و  بالمنطق المابدأليو ثي صيع وخر   
  بالنسزززق كوكانقققدال  اأتراثزززًا منزززو بزززدور المفهزززوم وو ميتزززوو وألزززك الن زززيم منزززو ألزززا   االسزززتد

المابدألي وج  صساب البناءا  ال ي يسزتخدم ثزي لأزة برمجزة الصاسزب اآللزي. لكزع المنطزق 
المفهزززومي مزززأ اخزززتالا  ززز   اآلراءو اسزززتطاع وع يفزززرم وجزززود و صتزززك بزززيع ألمزززاء الصاسزززب 

دانقا مابزدألية ألزك صسزاب المفهوميزةو كمزا  زو الصزا  أنزد  ال يع يعلوع مزع شزنع اونسزاق ال
  ال ي تكلم أع و ميتو ثزي اللأزا  التداوليزة. وو ميتزو ثزي تصديزد المصمزوال  بنزاًء ألزك سكوت

لصظززا  الززامعو وو وألززوع البززفا  ثززي وامنززةو وبالتززالي كززاع المنطززق المفهززومي مثززارًا للجززد  
ةو سزواء ثزي المنطزق البزوري ال زديم الز ي ألزام ألديمًا وصديثًا ثي ك  مجزاٍ  يمز  للمنطزق ببزل

وساسزززًا ألزززك اأتبزززار المنطزززق المفهزززومي ثكزززرًة وساسزززيةو وم أنزززد منت زززدي  ززز ا الجانزززب إأزززالًء 
 للجانب المابدألي.
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The Intensional Logic Definition and its Relation to Meaning 

The Abstract: 

The logic is the only part that considered to be accurate, because its 
object is truth or right, and in order to search for truth, whether in fact 
or in sentences and expressions that logic considers Propositions, 
some Logicians have denied the metaphysical Propositions, This 
denial was based on the fact that every Term hasIntension and 
Extension, The critics of metaphysics raised the Intension at the 
extension of the Term,i.e to exist at the expense of the idea or 
concept, and spread the logic of the wide-scale was intended to 
make the Propositions of metaphysics meaningless, in contrast the 
believers of  Metaphysics Propositions elevated the intensional logic 
at the Extensional logic that triumph the idea regardless of the 
existence or use of the Extensional logic,And thus developed multiple 
concepts and meanings of the Intension, and emerged several 
problems too, sometimes in the sense, in the reference and third in 
resolving the Modal issue of identity,This is what motivated me to 
search for the meaning of the intensional logic, and its importance, 
some Logicians who say that, and its role in reaching the right- or 
rigid truth. 

 


