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لقطاع كبير  موقفله تاريخ طويل، و  ومنهج  تيار  وجدناها  العقالنية  تطور تتبعنا إذا      
فلسفي في الفلسفة  وكمنهجوقد بدأت كتيار . من المفكرين، له جذوره في الحضارات القديمة 

توظيف العقل للتعبير عن  المسلمينحاول بعض الفالسفة  كما . اليونانية، مع سقراط، وأفالطون
لها، مثل الكندي والفارابي وابن سينا؛  المهاجمينالعقائد واألفكار اإلسالمية وللدفاع عنها ضد 

وقد ذهب ابن رشد إلى أن العقل هو . والعقالنية اليونانية اإلسالميالذين سعوا للتوفيق بين الدين 
نبغي تأويل الوحي بما يجعله متفقاً مع بينه وبين الوحي تعارض، فإنه ي وجِداألساس، وإذا ما 

  .العقل

للعقالنية الحديثة؛ ألنه  أبامطلع العصر الحديث، جاء ديكارت الذي يعده الكثيرون  وفي
ثم تبع خطاه الكثير . أولى استنبط منها الحقائق اليقينية كمقدمةانطلق من الفكر العقالني الخالص 

  .يجل وكانط ، وغيرهم كثير من الفالسفة أمثال  سبنسر ، وليبنتز ، وه

ومن ثم اختالفهم في النتائج التي  العقل،الختالف العقالنيين في تصورهم لطبيعة  ونظرا
العقالنية متنوعة، فمن الضروري أن  وأسسفإن معالم  -خصوصا بشأن الدين  -  توصلوا إليها

  :ظ انشغالهم بقضايا منهاويالح العقالنيين،نضع دائماً في الحسبان الفروق النوعية بين الفالسفة 

العقالنيين في نظرية المعرفة  بينالفكرة األساسية المشتركة : أولوية المرجعية العقلية-1
استنباط شروط المعرفة اليقينية والمبادئ  وأنإنكار أن القوانين الموضوعية تستمد من الطبيعة، 

  .الطبيعةوالبديهيات يكون من العقل وليس من 

العقل في نهاية التحليل يرتد بنيويا  ألنلسببية بالعقل ارتباطاً جوهريا؛ ارتباط مشكلة ا -2
 Ratioاللغات األوربية، حيث نجد أن كلمة  علىوقد انعكس هذا التصور للعقل . إلى السببية

تدل تارة على  – اإلنجليزية Reasonو الفرنسية Raisonأو ما اشتق منها، مثل كلمة  الالتينية
ومن هنا فإن حديثنا عن السببية هو حديث عن العقالنية؛ . عالقة السببية علىرة ملكة العقل، وتا

بشرطيها الضرورية والكلية، تستنبط عند العقالنيين من العقل اإلنساني ال من  السببيةألن 



  ..................................................................................................................املقدمة 

  -

الفلسفات  عنوهذا الرأي الجوهري هو الثابت البنيوي الذي يميز كل الفلسفات العقالنية . الطبيعة
في القوانين  توجدة المحضة التي ترى أن الروابط السببية والضرورة والكلية إنما التجريبي

  .اإلنسانيالموضوعية للطبيعة الخارجية، مستقلة استقالال تاما عن العقل 

 ألنهابشأن خوارق الطبيعة أو المعجزات، وعلى سبيل المثال قد أنكر هيوم المعجزة،  الجدل -3
يوجد دليل كاف على إثبات وقوع المعجزة، إال ذلك الدليل  ال أنهد  حيث يعتق. أمر خارق للطبيعة

وال يمكن البتة .. في حد ذاته أكثر إعجازا من الحادث الذي يحاول إثباته كانالذي إذا أثبت بهتانه 
في حين قبلها البعض اآلخر، وتوقف . على معجزة بحيث تكون أساسا لنظام من الدين الدليلإقامة 
  .ثالث بغير إنكار وال إثباتفريق  أمامها
 يتطور  ا منهجا ، كما نؤمن بأنه منهاالستفادة   كنميكونها منهجا   ،يهمنا من العقالنية  لذيا     
. تجدد وتطور دائم  فيفالمنهج  . والمكان الذي يمكن تطبيقه فيه  والزمانالظروف   حسب

ع االعتراف أنها تفشل في حل البعض معينة م مشاكلفي حل   استخدامهاوالعقالنية كمنهج يمكن  
  نجدها  كمنهج  فالعقالنية  ثانيةومن جهة .  وتوظيفهااستخدامها   نحسناآلخر ، يكفي فقط أن 

 بعمق  القرآن  يقرأالذي  أنال شك  .  النبوية  واألحاديث  القرآنيةالنصوص   في  صريحة  دعوة
  المدعيندعوة   يرفض  سيجعله  وغيبية  نيويةدمن   فيهجاء   ماكل   أن  بعقلهوتمعن فسيقتنع  

 على  حكراالمنهج العقالني ليس  وبالتالي.  1 للعقل ، وناقض للعقالنية مكبلبأن الدين   القائلة
فكما . فيها المجتمع اإلسالمي  بماالمجتمعات الحديثة   كل  وتمارسهمجتمع دون آخر ، بل مارسته 

.......... العقالنية االسالمية ....... العربية  العقالنيةول  يمكن الق الفرنسيةنقول العقالنية 
 . العقالنية الغربية 

 األسبابعلم االجتماع ، وذلك بضبط   على، قائم   عقالني  إسالمي مجتمعيمكن بناء   أال         
اة  مراع مععلمية   عقالنيةبطريقة   المجتمع  لمشاكلومسببات التخلف والتطور، و إيجاد حلول 

الحضاري ، خصوصا  التطور  لتسايرالعقل   علىاألخالق   بناءيمكن   أالالخصوصيات ؟  بعض
نعقلن االخالق،  بحيثالتي لم ترد فيها نصوص شرعية ، أو ما أفرزته الحضارة   السلوكاتلبعض 

 كلللمشا  عقليةيجد حلوال   أنحكم راشد يحاول بكل موضوعية   بناءونخلقن العقل ؟ أال يمكن  
 أحيانا،  يعيشهاالتي   السياسيةاالسالمي ، بدل هذه المآسي   المجتمعيتخبط فيها   التيالسياسية  

باسم الديمقراطية ، أين  وأحياناباسم الدين وأحيانا باسم الوطنية ، أحيانا باسم الدكتاتورية الوطنية  

                                                
، 1999 ، 1، ط لبنان، بيروت ،  الطليعة، دار  ) للدين  العقالنيالمفهوم ( تكلم العقل  هكذا،   حيدرغنية    -  1

  . 23ص
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كما توظف الديمقراطية   ، الشعوب  لطموح  والمتعارضةالمتناقضة  أفعالهم  لتبريريوظف الدين 
  يبررونالغربية ، وأحيانا   المجتمعاتعلى ذقونهم وذقون   والضحكأجل تخدير شعوبهم   من

  اقتصاد؟ أال يمكن بناء   العلياالمصلحة الوطنية   باسم  والرؤساء  والسالطين  الملوك  دكتاتورية
من  خالية  قويةوبنوك   شركاتوبناء   ، والتضخموالبطالة   الفقرمحاربة   يمكنه  وعقالني  علمي

الشعوب وتخرج المجتمعات من التبعية   تخدم  صناعاتثم إيجاد   ومناللصوصية والسرقة ، 
واالرتباط   الدولعلى فضالت هذه   واالقتات  الغربيةبدل العيش عالة على المجتمعات  والتخلف

نشعر نحن  –وال تجف بلداننا  –لدان إذا وقع جفاف في هذه الب بحيث،  اقتصادياارتباطا   بها
منتوجاتهم،  أمام  مفتوحةوتبقى دائما أسواقنا   ،نحن اقتصاديا  تأثرناعملتهم   هبطت  وإذابالضياع 
  .   لملئهامن الغرب صدقة   تنتظرفارغة   وبطونناوجيوبنا  
  يبقىي ، لكن  حضار مطلب ،أن نصل إلى أن العقالنية كمنهج  يمكنخالل ما سبق   من          

اجتماعية  أوكانت سياسية   سواءالحياة االجتماعية   علىفإذا طبقت   ،تطبيقها محل اختالف  مجال
مجال الدين   فيإن طبقت   أعمق، بينما تكون الهوة   بسيطا  االختالف يكونأو اقتصادية  

طبق المنهج العقالني  الموقف األول : خالل هاذين الموقفين  منما نلمسه   وهو . والميتافيزيقا
الصراع بين األيمان  ظهر  حيث"  العلمانية  العقالنية"  يتسمفالعلمانية   باسم هأنكرعلى الدين ف

فصل   إلى  تدعوا  تياراتظهرت فعشر والثامن عشر ،  السابع  القرنواإللحاد بشكل علني في 
من الفالسفة   الكثيرمما جعل   ،ي بمنهجه التجريب العلميقدمه   بما  واالعترافعن الدولة   الدين

التي حاولت بدورها   العقالنيةالموقف اإليديولوجي ، ويحاولون تطبيقه على   بهذايتأثرون   العقليين
 المصطلح هذالهذا استعمل  . هذا التيار اليوموالتخلص من الدين ، وهو ما يمارسه  التملص

المفكرين  على للداللةوالقرن الثامن عشر   السابع عشر القرنفي  وبالطبعخصوصا في أوروبا ـ  
، ويستشهد   والدينومقاومة األكليروس   لمحاربةوعلومهم   تفكيرهمأوقفوا   الذيناألحرار  

صريح  بمعنى  األنجليزيةاللغة   فييستعمل   كانهذا المصطلح   بأن:   كونتغهام  جون"  األستاذ
بعد أن عرف العقالنية  الذيبريتون   كرينار إليه ا  أش ما وهو.  1  "الطبعة الحديثة  من ملحد" 

 العقليعمل   ماعلى نحو   يعملالكون   بأنإلى اإلعتقاد   تفضياألفكار   من مجموعة <<:بأنها 
عصر  فيورغم أنه يعترف بوجود محاوالت   2>>  وموضوعيةمنطقية   بصورةحين يفكر  

                                                
،  الحضاري، مركز اإلنماء   الهاشميمنقد   محمود  ترجمة،  ) فلسفة متجددة(  العقالنيةكونتغهام ،   جون -  1

  .  12، ص  1997، سنة 1، سوريا ، ط حلب
أكتوبر ،  82المعرفة ، عدد  عالم، ترجمة ، شوقس جالل ، ضمن   الحديثالعقل   تشكيلبريتون ،   كرين -   2

  . 124، ص 1984تشرين األول 
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هذه المحاوالت   أنالنية وبين المسيحية ، إال أنه يعتقد  العق العقيدةما سماه   بين  للتقريب  التنوير
 وهووالطبيعي ،   المعقوليسوي بين   أصبحالمفكر العقالني   أنبالفشل ألن في اعتقاده   باءت

  االخيرفي  ليستنتج .أي عوالم غيبية  وجودينفي   كماطبيعية   غير  لخوارقوجود  أيبهذا ينفي  
 علىفقط   وابقتالكون   من غيبي  أو  للطبيعيما هو خارق   كلاسقاط   إلى تنزع"  العقالنية  ان

الغالب  فيفهمه   إلىالنهاية ، وأن سبيلنا  في  للفهميؤمن المفكر العقالني أنه قابل   الذيالطبيعي  
 إلىاألخير   في    لينتهي . 1العلمي  البحث  مناهج  باسم  أكثرنايعرفها   التي  الوسائلاألعم  

  2رغم أنه يقر باختالفهما في بعض الجوانب  والعلم العقل، أو بين   والعلمالعقالنية   بينتزاوج  ال
 والمشروع  بالميتافيزيقا  اإلعترافرفضوا  الذينوقفه دعاة الوضعية المنطقية   ما وهو        

وألقوا بها  مليةالتأمن الفلسفة ا مشروعهم العلمي ، فسخرو ضمنالميتافيزيقي والفلسفة التأملية  
  .التجريبية العقالنية تبنواالتعبير أو لنقل   هذا صح  أنالتجريبية   العقالنية  ليتبنونجانبا  

 فهناك من ربط بين العقالنية والعلمانية من جهة ثانية المحدثينمن الباحثين   أما              
 على  الغراءالثورة   بتلكهننا  ذ فيالعقالنية   مفهوم  يرتبط:" هذا من خالل تعريفها  ويظهر

النزعات   وعلىوالعاطفة ،  القلبلمنطق   الخاضعة  والمعتقدات  الموروثة  واألفكارالتقاليد  
 أو   يغيب  أنوعلى كل ما من شأنه   ،السائدة  واألعراف  واألنماطتقليد النظم   في  اإلمتثالية
 والنماذج  والدينية  الغيبية  التصورات  سابلحالمرئي   الكون  معالمينكر أو يمحو   أويبطن  
  .3المثالية 

 العقالنية" سميتعلى العقل ،لهذا   ميتافيزيقاهأن يبني   حاول:   الثاني الموقف           
 الميتافيزيقيةفالعقالنية "  .  الدينية العقالنية" سميت  ولهذا،   الدين  يعقلنأن   أو" الميتافيزيقة 

 التيمن األول ـ   أوسع  ثانيـ رغم أن المصطلح ال الفلسفية العقالنية" ض  يطلق عليها البع
، الذين مارسوا  أرسطو  وتلميذههو سقراط ومن بعده تلميذه أفالطون  األوليعتقد أن مؤسسها  

كان عبارة عن   ألنهنظرا   آنذاككان سائدا   الذي  الدينيللطرح   بديال  الميتافيزيقيةالعقالنية 
جانب  إلىأما في عصر النهضة نمت وترعرعت  .  عقيدة  اتخذت)  ميثودولوجيا (  خرافات

لتكون منافسا بديال لها من جهة وللدين من جهة ثانية   أحياناالعقالنية العلمانية ، بل كانت توظف 
ليل لق بالنسبة  ومازالتكانت  أنها، بل أكثر من هذا   كامالميتافيزيقيا   نسقابأنها   وصفت  ولهذا

                                                
  . 125 - 124، ص  المرجع السابق ،  الحديثالعقل   تشكيلبريتون ،   كرين -    1
   . 125ص المرجع نفسه،   -     2
 فيحول المنهج البنيوي  (  اإلنسانيةمجال العلوم   في  وحدودها  العقالنيةالثورة   آفاق،   شعبوديب   أحمد  -  3

، سـنة   29، العـدد    المعاصر العربي، ضمن ، مجلة الفكر  ) تشومسكي  شتراوس  واأللسنيةاألنتروبولوجيا  
  . 61، ص  1984
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 مثلأخرى   أسماءبريتون اتخذت لها  كرينففي اعتقاد   ولهذا"  للدينالبديل   بمثابةمن الناس  
المعتقدات   منمركب كامل   إلى  أكثربدقة   تشيرمسميات   من  ذلكوما شابه   والوضعيةالمادية  
  المذاهبكل ، وتلك   ةالعقالني  اعتبربل أكثر من هذا ، فقد  ، 1بذلك  المتصلة  والتنظيم  والعادات

الشامل ،  العامالمصطلح   هي  العقالنيةالنزعة   أن <<   :الكل ، لهذا يقول  لهذا  مكونة  أجزاء
 أو  الطبيعي  والتأليه  التوحيد، بل مذاهب   والالدينية  والوضعية، وأن المادية   البروتستنتيةمثل 

  مثلماتماما   العام  اإلسمذلك   تحتتندرج   التي  الطوائفأسماء   كلهاتمثل   إنماالربوبية  
 أندريه  يصف لذلك، 2>>  البوتستنتيةاسم   تحت  الكويكرزأو  العمادتجديد   دعاة  يندرج

العلمانية   إلىتؤدي   ال  الحقةالعقالنية  بأن<< الشلييه وهامالن  منبه كل       كريسون ما أعلنا
  . 3>>مطلقة  مثاليةإلى  وإنما

  إبداعمن  وهيديانات وضعية  : الديانات  من  نوعان  بوجودتقر  : الدينية  العقالنية أما      
 للبشر  موجهةوتوجيهات ربانية   نصوصعلى   تعتمد  سماويةوديانات . والوجدان البشري  العقل

 يكل مناح فيعن طريق الرسل واألنبياء حاثة على اتخاذها مصدرا للتشريع وتقويما للسلوك  
 السابقتينأن الديانتين     والحقيقة.  واإلسالم والمسيحية  اليهوديةديانات   ثالثةولهذا نجد  . حياة ال
جعلها تنحرف عن  مما  اتباعهاوعواطف   عقول  بهاتالعبت  قد  -في عرف المسلمين ودينهم  –

افع سلوكات تتناقض والعقل والمنهج العقالني وتخضع للمن إلىالصواب ، وأصبحت تدعو  
أما اإلسالم ففي رأيهم هو الدين الذي لم تقع نصوصه لهذا التالعب ، ولهذا نجده ال . واألهواء 

أن ديانتهم هي الصحيحة  يرونرغم أن اتباع الديانتين السابقتين   –. والعقل والعقالنية  يتناقض
.  - تناقض والعقل العواطف والخرافة وي دينوأن الدين االسالمي هو  والعقالنية  تتناقضوأنها ال 

حضارية  ضرورةإياها   معتبرا" مؤمنة  عقالنية" اإلسالمي بأنه االجتهادوقد وصف محمد عمارة  
علم له قواعد  أنهأو بلغة العقل  . قواعد وضوابط وشروط  لهاإسالمية   فريضةإلى أنها   إضافة، 

 فهمحتى يمكن للمجتهد   ، منها والتمكنفهم اللغة   علىالقدرة   -  1 : منهاوشروط وضوابط  
الناسخ   ومعرفة  القرآنفي   األحكام  آلياتالفهم والتدبر   -2 .السنة  ومقصد  القرآنأغوار  

سندا   ،ودراية   رواية  وعلومهاومقيده ، وكذلك فقه السنة   ومطلقه، والعام والخاص   والمنسوخ
                                                

  .127ص   المرجع السابق،  ، الحديثيل العقل  كبريتون ، تش  -  1
  
  .    127، ص  ، المرجع السابق،  الحديثالعقل   تشكيلبريتون ،   كرين -  2
، ترجمة ، نهاد رضا،  ) من القرون الوسطى حتى العصر الحديث(  الفلسفي الفكرأندريه ، تيارات   كريسون-  3

 ، 1982، 2ط منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ، باريسالمتوسط ، بيروت   األبيضالبحر   منشورات
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  عليها  المجمعوالمسائل     قدمتي  الت واالجتهاداتالفقه   أصولالدراية بمعرفة   - 3.  ومتنا
يكون   الذيالنحو   على  الشريعة، و لمقاصد   وفلسفته  التشريعالحذق لروح   -4.عليها  والمقاس

  .  1 المجتهد لدىاالجتهاد   ملكة
 لتحيقاألخير إلى أن العقالنية اإلسالمية هي العقالنية البديلة اليوم   في لينتهي                

 في  الغربيةالعقل والنقل ، ذلك أن العقالنية   بيندة لإلنسان المعاصر ، نظرا ألنها جمعت السعا
وإذا كانت العقالنية  . ذلك المجتمع  عن، لغيبتهما   والنقل"  الوحي" انفصلت عن  اليونانيةحقبتها  

لم  هذا، فإن الكنيسة والهوتيتها وتبنت العلمانية  علىفي طورها الحديث قد تمردت   األوروبية
أوجبها   التي والتفكرثمرات النظر والتدبر  من  ثمرة<< تعتبر  التياإلسالمية   للعقالنيةيحدث  

 ،والمحيط  المطلقبالعلم اإللهي  - النسبية  االنسانككل ملكات   -  محكومة، كما كانت  نآالقر
   اك حقائقها ومعارفهاالعقل اإلنساني أن يستقل بإدر يستطيع  التي  الميادين في  ومتخصصة

   . 2>>وقوانينها 
ركزت على العقالنية  فقد  الفكرية  والصراعاتالمجادالت االيديولوجية   لهذه  ونظرا          

القرن العشرين   فيعاش   فرنسياابيستيميا   مفكرا باعتبارهالتي تناولها بالنشي   االبيستيمةالعلمية 
 الوسائلوتطورت   ،  العلمية البحوث، اين نشطت   نولوجياوالتكالعلم  عصرامتاز بأنه   الذي

 النظريةالكوانتم وأصبحت الفيزياء   ونظريةالذرية بعد اكتشاف الذرة   الثورةواآلالت ، وظهرت  
غزو السماء  فياالنسان   بدأ حيثإضافة إلى تطور علم الفلك ، . الموقف  سيدةوالتطبيقية هي  

  البعيدةاألجواء   الصواريخطورة في أرجاء العالم ، واخترقت  مت طائراتوالفضاء ، فحلقت 
 المضادثم اكتشف الدواء والمصل   ومنالطب التجريبي أين اكتشفت جراثيم وأمراض   وتطور

التطور   هذاينعكس   أنحتما   كانأمريكا وفرنسا ، وبالتالي   و  وألمانيابريطانيا   فيخصوصا  
حيث  منالمرتبة الثانية   فيلتصبح   ،العلم  رائدةانت فيما مضى  ك التيعلى الفلسفة   العلمي

العلوم  فلسفة"  منهاالفلسفة   في  جديدة  تخصصات  ظهورالتطور   هذااألهمية ، فكان من نتائج  
"  منهاوظهرت مصطلحات لم تكن معروفة من قبل وغير متداولة . اللغة وغيرها  وفلسفة" 

بعد  ما" و"  المنطق فلسفة" و"  المنطق  بعد"  ما  واللغة   وفلسفة" العلم  فلسفة و"  االبيستيمولوجيا
  . وغيرها"   الرياضياتبعد   ما" و" اللغة 
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ما هي العقالنية العلمية عند بالنشي؟ وما  وهية العقالنية؟  ما حول البحث  مشكلة تدور و     
  بالمنطق؟عالقتها بالعلوم ؟ وما هو اثرها 

 مفهوم"  عنونتهالباب األول  . ثالثة أبواب إلىبحثي   قسمتعن هذه االشكالية   جابةلإل           
عند  عموماالعقالنية   مفهومفيه  تناولتفصلين ، الفصل األول   على يحتوي  والذي" العقالنية 
        ألم يقل  - مقلدةمغلوبة   وحضارة. الحضارة ، حضارة غالبة ، الحضارة الغربية  مننوعين  

مفهوم  على  ركزت،الحضارة العربية واالسالمية   -المغلوب مولع بتقليد الغالب  أنابن خلدون 
 لعقالنيةسنجد صدى   ألنه. العقالنية عند كل من الالند و باشالر كممثلين للحضارة الغربية 

مغلوبة تحت في الحضارة العربية ال العقالنيةمفهوم  فتناولتالمبحث الثاني   أما. بالنشي عندهما 
 يمثل، أحدهما  مفكرينتناولتها عند   ،  المعاصرالعقالنيةفي الفكر العربي   مفهوم" عنوان 

السوربون  طالبالعقالنية الفرنسية باعتباره كان أحد  وبالضبطالغربية   بالعقالنيةالمتأثرين  
العقالنية   فهم  غاربيم مفكرأما الثاني فهو طه عبد الرحمن ،  .القدماء وهو محمد عابد الجابري  

  أنقاضهاعلى  ليبنيبين نقائصها   بأنالفكر الفرنسي أو هكذا فهمها ، ولهذا انتقدها   عن  بعيدا
 عند  العقالنية  فتناولتالفصل الثاني   أما. أنها األصح التي يمكنها إسعاد اإلنسان اعتقد  عقالنية

 وبين  انتقدها  كالسيكيةعقالنية : إلى نوعين   العقالنيةتقسيمه   منأوال   منطلقاروبير بالنشي  
، مركزا  العلم  بتطور المتأثرالمنهج الجديد   اعتبرهاعقالنية معاصرة   إلىتهافتها ، ليتجاوزها  

النظري من شروع بالنشي   الجانبوقد اعتبرت هذا الباب  .  ومميزاتهاخصائصها   على
" جانب محدد هو  علىتطبيقها   فيوأركز  .ني والثالث البابين الثا علىألحاول تطبيقه   العقالني،

  متأثرا" التأملي  المنطق" ما سماه بالنشي  أو"  الفلسفي  المنطق"  علىأكثر تركيزا   بل"   المنطق
"  بالنشي  عندالتأملي  المنطق" بالباب الثاني   عنونتفقد  هذاوانطالقا من  . العلم بفلسفة  بذلك

الصوري  المنطق:  من المنطق  نوعينفيه   حددثالفصل األول  : فصول  أربعة إلى سمتهقو
أن أثبت عنه صفة العلمية عند  بعدتطبيقه   ومجاالت  ورواده  وواضيعهالعلمي تناولت مفهومه  

 ومجال  ومواضيعه  مفهومهحددت  أين"  الفلسفي"  التأمليالمنطق   فهو  الثانيأما . بالنشي 
هذا المنطق  عالقة  فتناولتأما الفصل الثاني  .  المواضيع  هذهي تحليل  بعده ف النطلقتطبيقه  

 علىفركزت  . المنطق التأملي  موضوعمن صميم   هيهذه االشكالية   أن  باعتباربالفلسفة   
بالميتافيزيقا أين الحظت أن بالنشي يعتبرها عالقة تاريخية ال أكثر  المنطقعالقة : النقاط التالية 

يتكلم اللغة الشيئية ، لينفصل عنها عند ما  كانكانت له عالقة بالميتافيزيقا عندما   منطقالذلك أن 
بالصورية وهذا في مرحلته األخيرة مرحلة المنطق الرمزي،  ويتصفأصبح يتكلم اللغة الرمزية 

يضا وهذا الحكم طبقه أ. ميتافيزيقاأن الرمزية والصورية هي في حد ذاتها   وقلنالكن انتقدنا هذا 
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وفلسفة  واالبيستيمولوجياعن العالقة بين المنطق أما وعلم المناهج ،  المنطقعلى العالقة بين  
النوع الثاني الذي سماه المنطق  خصوصا،  لكلعالقة جزء با أوتضمن   عالقةالعلوم فقد اعتبرها  

ة ومن جهة ثانية ال العلوم هذا من جه وفلسفةفي الإلبيستيمولوجيا  التأملي ، ذلك أن المنطق محتواه
أما الفصل الثالث فتناولت فيه عالقة المنطق بالعلوم .  العلوميفرق بين اإلبيستيمولوجيا وفلسفة 

  جدامتأثرا   كانبالنشي   أن  الحظتالعالقة بين الرياضيات والمنطق أين  علىالدقيقة ، فركزت  
درجة أنه   إلى  بالرياضيات  بيههاتشمن خالل   المنطق  مكانة  يبينولهذا حاول أن  بالرياضيات

  الفيزيائية العلومأما عن العالقة بين  . بينهما تماما والذهاب إلى حد تطابقهما  الفارقينسى   أحيانا
يشير إليه من حين إلى آخر دون أن يركز عليه ، مبررا هذا  كانفقد أهمله ، إال أنه  والمنطق

الرابع  الفصل أما .أي بين المنهج التجريبي والمنطق نطقوالمفصل بين علم المناهج   بأنهاالهمال  
المكونة لها ،  والعلوممفهومها  بطضالمنطق بالعلوم االنسانية ، فبعد  عالقة فيهواألخير فقد تناولت  

يتناولها مبررا ذلك ، لكنه  لمالمنطق بعلم االجتماع معترفا أن بالنشي   تربط التيتطرقت للعالقة  
فقد  الثالثأما الباب  .العالقة بين المنطق واللغة  تناولبينه وبين علم النفس ، كما تناول العالقة 

 هلاالشكالية   عن  األجابةتعرضت فيه إلى مراحل تطور المنطق وهي  المنطق  بتطورعنونته  
الفصل األول .  فصولأربعة   إلىولهذا قسمته   ؟للمنطق تاريخ مثله مثل بقية العلوم األخرى 

المنطق ، ولهذا  لظهورعن إرهاصات   عبارة  بالنشياعتبرها   التيالنشوء   مرحلةت فيه  تناول
 كان حيث المدارس اليونانية األولى  عندالجدل   تكونسماها مرحلة الجدل ، تناول فيها بداية  
ولت  الثاني تنا الفصلوالمماحكة ، أما  الجدلمرحلة   إلىيمارس ممارسة عملية ، ليتطور بعد ذلك  

أبدعه من قواعد  ومامنطق أرسطو   في  والمتمثل  القديمالصوري العلمي   المنطق" سماه  ما  فيه
 المدارس  وحتىالمتأخرة   اليونانية  المدارسفيه ما أضافته   تناولتأما الفصل الثالث . للفكر

وقد  ،" السيكي المنطق الك مرحلة" بن والمسلمين ، والذي عنونته يفيها المسيحي بماالوسيطية  
  مناطقةحتى  المسيحيون  قدمهما  علىقدمه المسلمون، ولكنه ركز   مابالنشي أهمل   أنالحظت  

هذه   أنوما يالحظ  . عشر  الثامن  القرن أيعهد ليبنتز   إلى، لينتهي   االوروبيةالنهضة   عصر
 بجملةقد برر ذلك بالنشي  و المنطقيحيث اإلبداع   من  مرحلة  أفقرزمانيا لكنها   مرحلة  أطول

مرحلة اللوجستيك أي قمة المنطق  فيتناولأما الفصل الرابع  . في حينها  سنتناولهامن المبررات  
والذي   الكالسيكيفيه اللوجستيك  ناقشت، المبحث األول   مبحثينالعلمي الصوري أين ناقشته في 

ما قدمه كل من ليبنتز ولول  مبرزا المنطق  بجبرولهذا سمي   بالرياضياتتأثر المنطق  يتناول
المعاصر أو بلغة منطقية المنطق  اللوجستيكيتناول   الذيأما المبحث الثاني  . وإيلر وغيرهم 

عوض   وأصبح ولبس حلة النسبية  المطلقيةطلق   أنهمن خصائصه   الذيالمعاصر   الرمزي



  ..................................................................................................................املقدمة 

  -

نتائجها ، فنجد المنطق الموجه ، ال تتناقض و منطقية، مناطق ، حيث نجده عبارة عن أنساق  منطق
وقد انتهيت .  المخففالقيم والمنطق متعدد القيم ، والمنطق   ثالثيوالمنطق ثنائي القيم ، والمنطق 

  : منهاإلى جملة من النتائج  
  كبيرةفعالية   يعطيه، بل   فقط  لألفكاركخزان   ليسينظر للعقل   البالنشيالمشروع العقالني   أن
،  والتجربةالواقع  معنتيجة جدل   هيهذه المعارف   بأناعترافه   إلى  إضافةمعرفة ، عملية ال في

الكالسيكية ، وهو بهذا يكون قد بنى  العقالنياتادعت   كما  القبلية أووليست وليدة الفطرة  
 ليبنيالسابقة وقوض أسسها   العقالنياتانتقد   حيثمنهجين ، منهج هدمي نقدي   على  مشروعه

  .العلمي أو هي نتيجة هذا التطور  التطورتساير   أنهااعتقد   عقالنيةأنقاضها   على
" ، ولهذا أطلق عليها مصطلح والريضنةعلى العقل   تقومهذه العقالنية البديلة   أن   -2     

  . المعرفة في إحداث العقل بدور العترافها" الوظيفية  العقالنية" و"الرياضية  العقالنية
 فيكانت سائدة   التيالعقالنيات   عنعقالنية بالنشي المعاصرة ال يمكن عزلها   نإ   -3    

  الالندهناك عقالنية قال بها  أن، ذلك   والعشرينالنصف الثاني من القرن الواحد  في  فرنسا
 فيوتلتقي كلها  ... كونزيثوأخرى قال بها باشالر، وثالثة قال بها برنشفيك ، ورابعة قال بها 

من جهة ثانية ،  الواقعجهة وريضنة   منإحداث المعرفة   فيتمنحه للعقل   الذيالكبير  الدور
 يتكونقبلية ، وأنه لم يكن العقل كامال وإنما   هيواالعتراف بأن مبادئ العقل ال هي فطرية وال 

 العلوم التجريبية  على  عقالنيتهركز في  قدباشالر   كانوإذا  . ويتطور مثله مثل المعارف 
 أكثرركز   الذيوالتكنولوجيا خصوصا ، فإن األمر يختلف عند بالنشي   الفيزيائيةوالعلوم   عموما

والمنطق خصوصا ولهذا نجد أن عقالنيته أولت  والرياضيات  عموما  التجريديةعلى العلوم  
 منطقال  يقسم  نالحظهعليه   ومن ثم   الرياضياتخالل تطبيق مسيرة   من  للمنطقإهتماما أكبر 
. يسير بمقتضاها الفكر  التيوالقوانين   القواعد  ويشملمنطق علمي صوري  : إلى نوعين 
الذي يصفه  األرسطي المنطقبين   التمييزالهدف منه   كانالقواعد والقوانين   بينوتمييزه  

يث الرمزي الحد والمنطقعن جملة من القواعد  واللوجستيك عموما   عبارةألنه  نظرابالمعيارية  
 عليهتنطبق   الذي  العلم بحقطريق القوانين ، ولهذا يعتبره   عنيضبط   كان  الذيخصوصا  

 كما"  التأملي المنطق" سماه  فقدمن المنطق   الثانيأما النوع . مفهوم العلمية بمعناها الحديث 
والمنطق  يعيالطب والمنطق" األبيستيمولوجي  المنطق" والفلسفي   المنطق" أعطاه عدة أسماء منها 

وفلسفته،  العلم  بمسيرة  تأثرهوهذا المنطق توصل إليه من خالل  . من األسماء  وغيرهااالجرائي  
ناقدة لمبادئه   له  فلسفةظهور   إلىبه   أدى  داخليةأزمات   ووجود  العلمتطور  أنبحيث  
مسيرة   غراروعلى " . جيا العلوم أو االبيستيمولو فلسفة" سميت فيما بعد  والتي  ونتائجه  ومناهجه
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كانت تاريخية   سواءمشكالته   تدرس  فلسفةللمنطق أيضا  أنبالنشي   اعترف  وفلسفتهالعلم   هذا
 عنالمنطق الصوري العلمي ، الذي هو عبارة  : المنطق نوعان  أن إلىفلسفية ، ولهذا توصل   أو

  وتطورهاهذه القواعد والقوانين   يدرس أزمات الذيوالثاني المنطق التأملي . قواعد و قوانين 
  . التاريخي
تناول هذا  منأني أول  -وحسب إطالعي المتواضع  -الحظت  البحثاشتغالي بهذا   وأثناء       

لم أجد  بحيثتناولت هذا المفكر محدودة جدا   التيالموضوع بطريقة أكاديمية ، حتى الدراسات  
" ما هي االبيستيمولوجيا : فصل واحد من كتابه  محمد وقيدي تناول في المغربي الباحثإال  

عند بالنشي ، وهذا يعني أن أفكار هذا االبيستيمي الفرنسي ما زالت لم تبحث  المعاصرة العقالنية
البحث في فلسفة هذا المفكر ويبدع أن يتواصل   مالآغامرت معرفيا ،  قد  نفسي  معتبرابعد  

مناقشتي  فيمناهج   ثالثةوقد وظفت  . ثر عمقا وتركيزاأخرى تكون أك أكاديمية  بحوثاأصحابها 
بالمنهج التحليلي أين حللت المشكلة التي أنا بصدد البحث فيها إلى  استعنت فقدلهذه المشكلة ،  

كما استعنت . العقالنية  لمفهوممنها مثال تحليلي  . ثم حللتها الواحدة تلو األخرى  جزئيةمشكالت 
تطور  مراحلفتتبعت  . ألن طبيعة الموضوع يتطلبه  استعماالكثر بالمنهج التاريخي وهو اال

كما . استعمله بالنشي  الذيالمنطق من بدايته إلى عصرنا الحالي ، واعتقد أنه نفس المنهج 
بالنشي وما قدمه من سبقه أو من  قدمهاستعملت المنهج المقارن بحيث وظفته للمقارنة بين ما 

  .     و باشالر بعقالنية بالنشي  ندالالفقارنت عقالنية  . عاصره 
إن لم  بالنشي  مصادر أغلب  علىاعتمدت عليها ، فقد اعتمدت   التيأهم المصادر   أما        

" كتاب  على  ركزتثالثة مصادر ، بالنسبة للباب األول   على  أكثرأقل كلها ، ولكن ركزت  
عن   دفاعوعقل   خطاب"  كتابيه على  ، والباب الثاني ركزت ف والعقالنيةالمعاصرة  العلوم

من  وتاريخه المنطق" كتاب  األولعلى كتابين   ركزتأما الباب الثاني فقد " . التأملي  المنطق
الثاني  النصف  حتىبدايته   منالمنطق   تطور  مراحلألنه كتاب تناول   نظرا" أرسطو إلى رسل 
" من الباب الثالث فقد اعتمدت أكثر على كتاب  أما في الفصل الثالث.  والعشرينمن القرن الواحد 

المنطقية التي ظهرت في الفترة  األنساقاستعرض بالتحليل   أين" المنطق المعاصر  إلى مدخل
 والذي"  االبيستيمولوجيا  كتاب"  منهاالمترجمة   النصوصكما اعتمدت على بعض . المعاصرة 

" قام بها  التيعن الترجمة  - قت متأخر ولكن في و –كما اطلعت .  الحميدترجمه حسن عبد 
 مدخل"  وكتاب"  االكسيوماتيك"  المصادريات"  :و هي. 2004طبعت عام  و"  اليعقوبي محمود

بحثي المتواضع ، ورغم ذلك  إعدادأن أوشكت على االنتهاء من  بعد" إلى المنطق المعاصر 
  .االختالفات في ترجمة النصوص  بعض لتصحيحوظفتها  
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  :جمعها في نقطتين أساسيتين  فيمكنصعوبات التي إعترضتني  ال أما 
 علىركزت فيه   الذيالنصوص األصلية ، خصوصا في الباب الثالث   على  الحصول  صعوبة

 األصليةفالكثير من النصوص القديمة  . العصر الحديث  إلىمنذ بدايته   المنطقر  ومراحل تط
تتبع  مهمةلغاتها األصلية ، مما صعب من  منتترجم   لما أنه أو، نها اندثرت  أل إماغير متوفرة  

قد عاناها  المشكلةوالحقيقة أن هذه . هذه النصوص والمواقف واالضافات التي ذكرها بالنشي 
نصوص أصلية ، وإنما  علىاعتمد   أنه  يدل ماخالل ما كتبه   منأجد   لم  ولهذا،  نفسهبالنشي  
بالعدد الهين   ليسكتب في المنطق   منألف   مافة إلى أن إضا. مراجع وسيطية   علىاعتمد  

أو في عصر النهضة االوروبية أو في  المسيحيةاالسالمية أو   أو  اليونانيةالحضارة  في  سواء
  ببعض  إكتفيتولهذا .  عليهايضطلع   أنأي باحث   علىيستحيل   مماالحديث   العصر

  .نصوص اعتمد عليها  من  بالنشيقله  ، وبما ن ليالتي توفرت  األصلية  النصوص
استعملها   التي  الرموز وباألخصترجمة النصوص  فيالثانية فتتمثل   الصعوبة أما         

ترجمت  وإذاالعربية بعد ترجمتها ،  باللغة  يقابلهاحيث الحظت أنه يصعب إيجاد ما .  بالنشي
 بأسلوبهبالنشي   عند  وردقل الرمز كما أن أنولهذا حاولت   ، صاحبهسيخل بالمفهوم الذي قصده  

. بالالتينية  وأخرىمن الرموز ، فهناك رموز بالعربية  فسيفساءاللالتيني ، مما جعل بحثي  
تعترضني وحدي بل تعرض إليها بعض المترجمين للمنطق الرمزي  لموالحقيقة أن هذه المشكلة  

  .أيضا  وللرياضياتخصوصا 

الدارسين الشباب ، والغوص في  شهية هذا المتواضع  يبحثأن يفتح   أتمنى  وختاما
 فلسفةيعتبر من أقطاب   والذيوالفيلسوف الفرنسي اإلبيستيمولوجي بالنشي ،   المفكربداعات إ

،  ةفلسفة العلم المعاصر فيالعقالني   ومنهجه هتنزع  فيخصوصا   ،المعاصرة   العلوم
  .الموجودما بدأناه متحسسين النقص  ويكملوا
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 :مقدمةال

يضم فريقاً من  مغلقاً كما أنه ليس ، وال نمطا معرفيا واحدا متجانسا ليست مذهبا  العقالنية
في  ومنهجاركسية أو الوجودية أو الليبرالية مثالً، بل هي نزعة مثلما الحال مع الم األنصار،

منظوماتهم ومذاهبهم  داخلالتفكير ينحو إليه المفكرون والفالسفة بل والفقهاء ورجال الدين  
الشرعية، موِلين العقل مكانة محورية سواء في نظرية المعرفة أو في فهم  أوالفكرية أو الفلسفية 

 وتنزيلهفي تحكيم الشرع واالجتهاد في فهم الوحي  - الفلسفة والفقه اإلسالمي في حالة-  أوالعالم، 
على  لكن. التاريخيوتطبيق السنة، وتأصيل بعدهما اإلنساني واالجتماعي فيما وراء سياقهما 

ثم  العقل،من هذا التباين يمكن أن نعرف العقالنية بكونها توجها معرفيا يعتقد بأولوية  الرغم
توجهين رئيسيين  في  نوجزهاذلك إلى توجهات فلسفية متباينة ومختلفة،يمكن أن  تتفرع من بعد

بوجود مصادر أخرى للمعرفة وإن أعطى العقل مرتبة أولى، ومن هنا تصبح  يعترفاتجاه : هما
واتجاه ينكر أن يكون ثمة . إبستمولوجي ينحصر في ترتيب مصادر المعرفة بمعنىاألولوية 
  .ر العقل، فتصير األولوية عنده أوحاديةغي عرفيم مصدرمرجع أو 

الدين، علم  أونظرية المعرفة مثل مجال:المجالبحسب  المقصود" العقالنية"معنى  ويتحدد
شيوعاً للكلمة يتعلق  األكثرلكن االستخدام . العلم الطبيعي والرياضي أو المنطق أو األخالق

  .كمصدر للمعرفة) ونبوةوحياً (بنظرية المعرفة واقتراب التعامل مع الدين 

الذي يرى أن المعرفة  المذهبمعنى العقالنية في مجال نظرية المعرفة فهو ذلك  أما
ضرورية : الحاالت الجزئية، وثانياً جميعكلية بحيث تشمل القضية : اليقينية ال بد أن تكون أوالً

الكلية والضرورة  وترى العقالنية الفلسفية أن. ضروريابحيث تلزم النتائج عن المقدمات لزوماً 
ال يمكن أن تستنتجا من التجربة فقط، وأن عموميتها تستنتج من  الحقةكصفتين منطقيتين للمعرفة 

، )مثل نظرية األفكار الفطرية عند ديكارت(التصورات المفطورة في العقل  منإما : العقل نفسه
ي تمارس التجربة الموجودة فقط في صورة االستعدادات القبلية للعقل الت التصوراتأو من 
 التجريبالمنبه على ظهورها، لكن سمة الكلية المطلقة والضرورة المطلقة تعطى لها قبل  تأثيرها

الفيلسوف  عندكما  -الواقعي، وأحكام العقل والصور القبلية مستقلة بشكل مطلق عن التجربة 
 التي" التجريبية"واجهة وكمنهج في م كفلسفة" العقالنية"بهذا المعنى تقف .  - Kantاأللماني كانط 

فإن تميز العقالنية يتمثل في كونها  وهكذا. ترى أن المعرفة اليقينية تنبع من التجربة ال من العقل
  .تنكر قضية أن الكلية والضرورة تنشآن من التجربة
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المعاصرة في الفكر الغربي  العقالنية ويطرحها هذا الباب تدور حول مفهوم العقل  التي واإلشكالية
ثم مفهوم  وما ، ثم الفكر العربي  المعاصر باعتباره إما تبنى العقالنية الغربية  أو انتقدها عم

  عند بالنشي ؟  العقالنية المعاصرة 
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  : األول لفصلا
  العقالنية مفهوم

  
 
 

  . العقالنية العقل و:  أوال   

  . الغربي المعاصر فكرالمفهوم العقالنية في :  ثانيا   

  .المعاصر  العربي الفكر في العقالنية مفهوم:    يالثا  

  . منها المشتقة والمصطلحات العقالنية:  ارابع  
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  .العقالنية والعقل:  أوال
أوال ، في الفكر  بما أن العقالنية هي نتاج العقل ، فمن المنهجية أن نبدأها بتحديد العقل       

ربي المعاصر ، ثم  في الفكر العربي المعاصر ، لننتقل بعدها إلى تحديد مفهوم الغ
  . العقالنية عند هاذين الفكرين 

  : الفكر الغربي المعاصر العقل في  -أ
حتى نلم ببعض جوانب الموضوع ال بد أن أتناول مفهوم العقل  فـي الفلسـفة الوضـعية              

. للعقالنية المعاصرة  يكون  قد انتقد التجريبية والمنطقية الوضعية  أوال، باعتبار أن  بالنشي  تبنيه
ثم أعرج على العقل في الفلسفة الفرنسية ممثلة في  الالند باعتبـاره أحـد التطـوريين  وباشـالر     

  .باعتباره أحد أقطاب العقالنية العلمية المعاصرة التي تأثر بهم بالنشي 
فلسـفتها ، وبمـا أنهـا     مضمونهاللعقل تحمل في  قراءةلها   المنطقيةأن الوضعية  الشك          

مفهومـه للعقـل ؟ وعـن     عـن مدرسة كبيرة فسأركز على أحد أقطابها، هانز ريشنباج ،ونتساءل 
  وظيفته؟

بي إلى التشعب ومـن ثـم إلـى اإلطالـة      سيؤديأود أن أثير تعاريف كثيرة ألن هذا  ال           
   .الكثير من الحبر خصوصـا حبـر العقليـين    تعريفةع سال في المملة، خصوصا وأن هذا الموضو

العقـل ، والـذين    طبيعةموقف الفالسفة القدماء وتلخيص موقفهم من   علىولكن يمكنني أن أعرج  
  .1>>للفسادمفارق للمادة غير قابل  جوهر<<يعتبرونه  

العقـل   طبيعةال  يحدد أو حيث. 2الرواقيالموقف يسخر منه ريشنباخ، ويتبنى الموقف  هذا   
ولهذا  ، 1 >>من االستجابات معينةحالة جسمية تدل على أنواع   يعبرعن<<بأنهتحديدا ماديا فيقول 

                                                
نأخـذ كنمـوذج    اإلسالمية، ففي الحضارة أغلبها يلتقي في كونه جوهر مفارق  للعقل  قديمة  هناك تعريقات - 1

 األميرالكندي ، كتاب الحدود ، ضمن ،عبد )  بحقائقهابأنه جوهر بسيط ، مدرك لألشياء  (الكندي الذي عرف العقل 
  1991،  الجزائر  للكتاب  الوطنيةاألعم ، المصطلح الفلسفي عند العرب ، الدار التونسية للنشر تونس ، المؤسسة 

الرواقي ، وكانت من المدارس الداعية إلى  زينونمن المدارس اليونانية المتأخرة ، أسسها الفيلسوف   الرواقية_  2
مـادي   منطقالحواس والتجربة في تحصيل المعرفة ، كما انتقدت المنطق األرسطي الصوري ودعت إلى  توظيف
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عقلي وتفكير ساذج، ويشبه كل من يقول بغيـر هـذا    قصورعن  ينمفكل قول خارج هذا التحديد  
 نة، ففككهـا للبحـث  حصانا ، فأراد أن يعرف مكان األحص 130 قوتهايملك سيارة   بإنسانالقول  

يذهب إلى أبعد من ذلك عنـدما   بل .  2عندما لم يجد والحصانا واحدا أمل،ولكنه صدم بخيبة  عنها
 التـي النتيجـة    أنشيئا ، ذلك   تفيدنا الذات الطبيعة التحليلية   العقل  يصدرهايعتبر األحكام التي  

قيـاس   بمثالمقدمات ، ويستشهد موجودة ضمنيا في ال ألنهايصل إليها عبارة عن تحصيل حاصل  
فان،  سقراط  والنتيجة، وسقراط إنسان ،   فانإنسان  لك) ق م 322_ ق م 384(نسب إلى أرسطو

وصـفه، وبالتـالي    في  نستخدمهاوإنما هو قواعد   الفيزيائي،يذكر شيئا عن العالم   الفهذا المثال  
 :يقـول  حيـث ه اآلقيسة هي قضايا فارغة ثم فالقضايا التي تستعمل في هذ ومن ،3فارغ أنهفقيمته  

 أنال تفيدنا كثيـرا، فلـو أردنـا      القضية هذه" أعزب غير متزوج كل" قضية مثل مثال  فلنتأمل<<
نعرف أوال أنه غير متزوج،وعنـدما   أن، كان من الواجب   أعزبمعين   شخصكان   إننعرف 

 الـذي الشـرط   إلـى يضيف أي شيء  البأي شيء جديد ، فاللزوم   القضيةتنبؤنا   النعرف ذلك ، 
أنـه   بقولناترجمته   يمكنتحليليا وهو تعبير   ويسمى  فارغامن القضايا   النوع  وهذاينص عليه ، 

  .4>>يشرح نفسه بنفسه
المنهج العقلي التـأملي    تستعملالفلسفة التأملية التي   فهيالتي بناها هذا العقل   الفلسفة  أما  
 هـذا الذي حصل في المجال العلمي لعدة قرون ، ويعطينا مثاال على  أخرالتيحمله رشنباخ    والذي

رمز إليه أفالطون في قصـة كهفـه    بماعام    ألفي  طوالالفكر الفلسفي   علىتربع   الذيالمنهج  
المتعالية في أنقـى   النزعة"  تمثل بأنهاهذه المعرفة التي تحصل بهذا المنهج   ويصف. 5المشهورة 

  : في وظيفتين  فيحصرهاالعقل   وظيفةعن   أما. 1" صورها
                                                                                                                                              

، حيث اعتبرته موجودا جسـميا ، بـل    مادياأما تفسيرها للعقل فقد فسرته نفسيرا  . يعتمد على التعريف األسمى 
  .أفكار العقل ذاتها مادية جسمية اعتبرت  عندماأبعد من ذلك   إلىذهبت 

  63،ص1993 ،بيروت،، إبراهيم مصطفىإبراهيم،مفهوم العقل في لفكر الفلسفي،دار لنهضة العربية  كتاب من
الكتاب العربي للطباعة  والنشر ، القاهرة ،  ترجمة ، فؤاد زكرياء ،  دار ، نشأة الفلسفة العلمية ، ريشنباخ  - 1

  237ص ، .1968مصر ، 
  . 237المرجع السابق ، ص    ، نشأة الفلسفة العلمية ، ريشنباخ    _ 2
  .  45نفسه ، ص المرجع    _ 3
  . 28المرجع نفسه ، ص    _ 4
شكل كهـف ، تطـل    لىعمسكن تحت األرض   فيقبعوا   رجاال  تخيل" قصة الكهف كما تصورها أفالطون - 5

، وقـد قيـدت    أظفارهمنعومة   منذهؤالء الناس   ظلهناك  . إلى الكهف  يوصلعلى نور ، ويليها ممر   فتحته
 أمـام ما يقع   سوى، وال رؤية أي شيء   ماكنهممن أ  التحركبأغالل ، بحيث ال يستطيعون   ، وأعناقهمأرجلهم  

 فـي عـن بعـد     أشعلت  نارورائهم تضيء   ومن.  لهم برؤوسهم عن التلفت حو األغاللأنظارهم ، إذ تعوقهم  
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  الفيزيـائي ،  بـالواقع للعلوم التجريبية وخصوصا العلوم التي تهـتم   بالنسبةوظيفة تنظيمية : األولى
هـو األداة الضـرورية    العقـل  <<يعتقد أن  حيث. والضوء  بالذرةالخاص  الجزءوسيطبقها على 

الحواس من العـالم الخـارجي    تتلقاها التيلمعارف  تتمثل في تنظيم ا والتي ،2 >>المعرفة  لتنظيم
الوقائع ذات الطابع   معرفةالتي ال يمكن بدونها   األداة <<يعتبره  حيثوظيفة أخرى  : أما الثانية .

بدوره في بناء معارف تجريدية وباألخص في الرياضـيات    يعترفومن ثم  . 3 >>تجريدا  األكثر
  .بناء معطياتها ونتائجها على التجربة  فيوم ال تعتمد الرياضي ذلك أن هذه العل والمنطق
بحكم نزعتهم التجريبية ـ يفضلون  ـفي الغالب  الفيزياءنالحظها أن علماء  التي المالحظة  

ـ رغم  والتجربة  للحواس  األولويةيعطون   أنهمويميلون إلى القول بالمنهج التجريبي، بمعنى  
وريشنباخ يعتبره البعض من رواد  .  الثانيةيضعونه في المرتبة  لكنهم  دور العقل  ملونأنهم ال يه
، ولهذا نجده يرفض التسليم بالقول ببناء  برلينالمنطقية ، بما أنه من مؤسسي مدرسة  الوضعية

أساس العقل وحده كفيل  علىالمعرفة  بناء  محاولة << ألنذلك   وحدهالمعرفة على أساس العقل  
ومن ثم فالمعرفة التي تستمد من العقل وحده  ، 4>>  دئ التفكير السليمبأن تجعله يتخلى عن مبا

الطبيعة ،  في  المتحكمةالقوانين   علىإطالعنا   علىقادر   غيرالعقل   ألنتكون فارغة ، ذلك  
 منيصف كل  فهوتكوين العلم الحديث، ولهذا   في عليهففي رأيه ال يمكن االعتماد   وبالتالي

شخص بعيد عن الواقع، ويركن  بأنهبأنه مثالي ، و يصفه   المعرفةده الكتساب  وح العقليستعمل  

                                                                                                                                              
، متشابه لتلك   صغيراولتتخيل على طول هذا الطريق جدار . مرتفع  طريق  والسجناءالنار   وبين.  موضع عال 

  . ألعابهميعرضون  وهمتخفي الالعبين   والتي،   المتحركةمسرح العرائس   في  نجدهاالتي  الحواجز
  =                                                                                       .ألتخيل ذلكإني :  فقال

، التي تعلوا  الصناعية  األدواتأنواع   شتى، رجاال يحملون   الصغيراآلن ، على طول الجدار   ولتتصور__  =
. المواد  من  غيرها أوصنعت من الحجر أو الخشب  ،  وغيرها  والحيوانات  للناسالجدار ، وتشمل أشكاال   على

  ....يتكلم  منحملة هذه األشكال   بينوطبيعي أن يكون  
  األشـياء رؤية   عن  منهحد يعجز   إلىسوف ينبهر  ....  السجناء  هؤالءأطلقنا سراح واحد من  أننا  فلنفرض_ 

من قبل وهم باطـل ، وأن   يراهنبأه أحد يرى ماكان  فما الذي تظنه سيقول ، إذ أ. ظاللها من قبل  يرىكان   التي
  .أشياء أكثر حقيقة صوب  ومتجهأدق ، ألنه أقرب إلى الحقيقة ،  اآلنرؤيته  

 311،312م، ص1990،  اإلنسانيةالعلوم   سلسلة، أفالطون ، الجمهورية ، موفم للنشر ، األنيس   كتاب من
  .   بنصرف

  . 32ص  المرجع السابق ، ة ،ريشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمي_  1
  .80المرجع نفسه ، ص  - 2
  .80المرجع نفسه ، ص  -  3
  .44ص  ،  نفسهالمرجع  - 4
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فيه  بما  يستمتعال يستطيع أن  وبالتالي  الواقع، وهذا، ألنه ال يستطيع أن يتوافق   اليقظةإلى أحالم 
 المظهر<< بأنهوصف المذهب المثالي  إلىلينتهي في األخير . وجماليةأخالقية   نقائصمن  
التي تعتبر فلسفة الفرنسية  الفلسفة هذا الموقف الوضعي تنتقده . 1>> في للنزعة الهروبيةالفلس

بكل مفكريها وال بكل أفكارهم ، أو  نلمال نستطيع أن  بحيثوالمناهج ،  والمذاهبمتشعبة التيارات 
 باعتباره معاصرين هما أنديه الالند فيلسوفين  علىموقفهم من العقالنية ، ولهذا سنحاول أن نركز 

فلسفة العلوم ،  فيموسوعي ، وغاستون باشالر باعتباره من أكبر الفالسفة الفرنسيين المختصين 
 .بموقفهم من العقل  ونبدأها. ي بأفكاره وفلسفته وموقفه من العقالنية شإضافة إلى تأثر بالن

فمن حيث  ،"  raison" عنوان  تحتالعقل   لمفهوم  الضخمالالند في معجمه   أندريه تطرق 
 تكون والتي"   art"  بلفظيماثلها ولكن بحذر   التي"  rat" جذر  منأنه اشتق   اعتقداشتقاقه اللغوي 

 فيصبحويتجانس   يتناسقما   كل  تعنياناللتين  نتيينالالتي"  artus"  و"  ars"  منقد تفرعت  
  يستعمالن  واللذان"  ومثبت  مؤكدمعنيين   فتعني"   ratus"  أما اسم المفعول . وصلبا  متماسكا

تعني   والتي"  ratis" مصطلح  إلىتعود   وقد. ما  شخصعلى شيء ما أو عن   الكالمأثناء   إما
 منظومة"  تعني  األولتعني عدة معان ، المعنى  فقد"  ratio" بينما . القطع الخشبية  من  حزمة

 .  2اإلستداللفهو   الثالث، أما المعنى  الحساب  فتعنيأما المعنى الثاني  " .  مترابطةأفكار  
 ماذلك من خالل   على، مستدال   الحساب  يعنيوالذي  الثاني  المعنىالالند   أندريه  ويرجح

 منوتحقق مفصل   حسابات<<  يعنيأنه   علىفسره   الذي"  العقل  كتاب"  القديميوحيه التعبير  
 مقالته في" موران  إدغار" المحدث  مواطنهوافقه   دوق>> بيتية  حياة  لمجرىوالنفقات   العائدات

 مختلفين  اتجاهين فيهذا اللفظ   بتطور  بعدها  الالندليقر . 3" أجل عقل متفتح من" الموسومة 
 ثماالختبارات أو األدلة   تنظيميطلق على الملكة العقلية التي لها القدرة على  أينوأحيانا متناقضين  

ومعرفة الكون  المطلق  تقريرعلى ملكة   فيقال  الثانيأما اإلتجاه . لك على ذ البراهين  إقامة
فقد أورد الالند  اصطالحا أما 4. وللحياةللفكر   والكافيةالرورية   الحقائقوبلوغ   ، األسسوتقديم  

                                                
  .223، ص  المرجع السابق  ريشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمية ، - 1

2 -  Lalande (Andre) ,  vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie, vocabulaire 
technique  et critique de la philosophie ,  p  u  f , PARIS , delta, BEYROUTH,1996.P  1160. 

من  مجموعة، ضمن كتاب ، تساؤالت الفكر المعاصر ، تأليف   متفتحأجل عقل   منموران ،   إدغار  -  3
 .5، ص 1987،  المغرب، محمد سبيال ، دار األمان ، الرباط ،  ترجمةالمفكرين ،  

4 -  LALANDE( Andre),  vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie , op cit, P 
1160. 
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ربطها بستة تعريفها  ثموالعلة   والسبب  والملكةالعقل   منهامترادفات   عدة"   raison" لكلمة 
   .دون أن نحلل التاليةعها في النقاط نجم
  raison: croire, penser                     واعتقاد                          فكر

  raison: connaissance naturelleطبيعية أو فطرة                     معرفة
  raison : l activite  de l espritالفكر ، الروح                        فاعلية
  raison:  la systematization  de la connaissance         المدركات  تنظيم
  )من خالل تعريف ديكارت ( والقبح الجمال والصواب،التمييز بين الخير والشر والخطإ   ملكة

  Raison :  faculte  de bien  jujer le bien  et le mal, le vrai et le faux, le beaux et  le laid.   
   باإليماننقارن   عندما  الحقائق  تسلسل

Raison :  l enchenment des  verites lorsqu elle est compares a la foi     
  . la raison constituante 1العقل المكون :فقد قسمه إلى نوعين  ولتحديده

 فيالتمييز   يجب<<  : الالنديقول   حيث la raison constitueé 2 فهوالنوع الثاني   أما      
 3>>والعقل المنشئ  المنشأ  العقل  سنة  وثالثوننحو خمس   من  تسميتهما اقترحت   بينالعقل  

من جهة ، وسهالن  لطالبهأنهما واضحان   مقتنعا  كان ألنهأطلق عليهما هذين المصطلحين   وقد
النقاد   بعضقدمها   التي  ضاتاالعتراعلى  الردمن هذا التقسيم   هادفا 4جهة ثانية  منللتطبيق  

  .5باسم التطور العقليالمذهب   ضد
عصر إلى  منالعقل بالتغير ، بمعنى يتغير   هذا  ويتصف)  العقل المنشأ (  المكونالعقل  :  أوال  

  نالفيزيائيي  عندالعلماء ، وال  عند  ليسعند الرسامين   ألنهأخرى ، ذلك   إلىمهنة   ومنآخر ،  
أن   يجبالمفرد   يصيغة  نشأمالهذا العقل   عننتكلم   وعندما<<  :وجيين ، أين يقول البيول وال

                                                
( المكون السائد  العقل" ب الجابري، بينما ترجمه  ) 12ص"( المنشأ  العقل" بلوقا  نظميوالذي ترجمه   -  1

وهي نفس الترجمة التي استعملها  ) 15ص  ،1984، 1، بيروت، ط الطليعة دار ، العربيالجابري ، تكوين العقل 
، بيروت ،  عويدات، أحمد خليل أحمد ، منشورات   ترجمةالالند ، موسوعة الالند الفلسفية ،  ( خليل أحمد  أحمد

 )1167باريس ، ص
نفس  وهيالمكون الفاعل   العقل  الجابريبينما ترجمه   المنشئ، العقل" لوقا ، ب  نظمي  ترجمهوالذي  -  2
  .لترجمة التي تبناها أحمد خليل أحمد ا

سنة  مصر،، القاهرة ،   للكتابالمصرية العامة   الهيئةلوقا ،   نظمي، العقل والمعايير ، ترجمة   الالند  -  3
  .12ص،  1979

4 --  Lalande (Andre) ,  vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie, op ,cit P883. 
المؤسسة العربية   الرحمن بدوي ، عبدفرنسا ، ترجمة   فيالمعاصرة   الفلسفةمصادر وتيارات   ،بي بيرو -  5

  . 84ص ، 2ط، 2جللدراسات  والنشر ، بيروت ، لبنان 
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نكون   أنعصرنا ، وإذا أردنا   وفيحضارتنا   فيالعقل   بهذا  يتعلقاألمر   أنمن ذلك   يفهم
الرسامين   لدى  تماماليس هو هو   العقلهذا   ألنمهنتنا ،  فيأن نقول   وجبفي الدقة   غاية
      اعتبره الجابري  لهذا ، 1>>الحياة  بعلم  والمشتغلين  الفيزيائيين  ولدى  بلالعلماء،  دىول

قيمة  الفترة خالل، والتي تعطى لها   مافترة تاريخية   في  والمقبولة  المقدرة  القواعد  منظومة<<
 أو  الذاتية  مبدأك الجامدةالمبادئ الثابتة   منمجموعة   عنعبارة   هوأخرى   بلغة 2>>مطلقة 
  . 3الهوية

 دوره  ليثبت"   الفاعل"   مصطلح الجابريوقد أضاف إليه  ) المنشئ(  المكونالعقل  :   ثانيا   
بقية   عن  يتميز  اإلنسانالتي تجعل   الخاصيةاعتبره   ثمالبحث والدراسة ، ومن  حينكنشاط  
في  ،وهو 4القدماءكان يقول بها   التية  الناطق بالقوةوصفه   أنهإلى درجة   األخرى  الحيوانات

  إدراكإنسان أن يستخرج من   كل  بهايستطيع   التي  الملكة  تلك<< عن  عبارةنظر الالند  
كما اعتبره   ،5>>جميع الناس  عند، وهي واحدة   وضرورية  كليةاألشياء مبادئ  بين  العالقات

، الجميع  لدى  واحدة  لكنهامجال اإلدراك ،  تغير عبر  الثابتة الذهنية  القوة<< الحلو  عبد
.  6>>بين األمور العالقات  إدراكخالل   منالضرورية   الكلية  المبادئ  استخالصوالقادرة على 

  االعترافإلى درجة   محكماربطا   بينهما  يربطالالند   فإن  للعقلهذا التقسيم النظري   ورغم
 فإنوقواعد   مبادئعن   عبارة المكونالعقل  بأنفإذا سلمنا   ، بينهما  وتأثرتأثير   عالقة  بوجود

مكونا ، ومن ثم  عقال  يتطلب  المكونكما أن العقل  .  المكونالعقل   هو  هائوينشالذي أنشأها  
، بمعنى أنه لكي   جاهزةمن مبادئ وحسب قواعد   انطالقايتم   إنما  الفاعل العقليفإن النشاط  

  . 7عقل سائد منأن ينطلق   من البدفعاال   يكون
أما العقل في الفلسفة  األلمانية  عموما  وفلسفة  مدرسة فرنكفورت  خصوصا  فقد              

انتقدت العقل  بواسطة العقل ، بمعنى أنها انتقدت العقل األنواري  الذي هيمن  على اإلنسان ، كما 
ق  الحدود التي فرضتها  عليه  الميتافيزيقا  انتقدت فلسفته التي لم تكتف  بقدرة العقل  على اخترا

                                                
  .12، المرجع السابق ، ص والمعايير، العقل  الالند   -  1
  .15ص المرجع السابق ،،  العربي، تكوين العقل  الجابري  -  2
  .107ص ،  المعاصرةرياء إبراهيم ، دراسات في الفلسفة  زك -  3
  .15ص،  السابقالجابري ، تكوين العقل العربي ، المرجع  -  4
  .15المرجع نفسه ، ص -  5
  .150، ص1994، 1، ط لبنان، مكتبة   الفلسفية  المصطلحاتعبدو حلو ، معجم   -  6
  .16ص ، تكوين العقل العربي ، المرجع السابق ، الجابري  -  7
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ويظهر ذلك من خالل .  1والكنيسة ، بل اعترفت له أيضا بقدرته ودوره  في تنظيم الحياة ككل 
والذي يعني المحو المطلق  لعالم  الرأي " فكر جدلي " نقدها  للعقل الهيجلي  الذي وصف  بأنه 

كما  .2د هيجل  في البحث  عن العقل وفيه أيضا وبالتالي تكمن مهمة التاريخ  عن. المشترك 
انتقدت هذه المدرسة العقل الوضعي  الذي قالت به المدرسة الوضعية والتي جعلت منه مجرد آلة  

تعامل العقل األنواري  مع األشياء  بتعامل الدكتاتور  مع "  هوركهايمر " فقد شبه . 3للتجربة 
   4.ذا كانت  له مصلحة  في ذلك، وأن بإمكانه التالعب بهم  الناس ، فال يهتم بهم وال يعرفهم  إال

ومن ثمة دعت هذه المدرسة إلى ضرورة  القيام بتأريخ نقدي  جدلي للعقل  األنواري  بحيث 
اعتبرت كل نتاجاته  لها تاريخ ، سواء  كانت إبداعاته نظرية أو فلسفية  أو علمية ، وبالتالي  فإن  

حيث ينقسم  ذاتيا  إلى عقل موضوعي ، ويكون دوره  رصد نظام للعقل تاريخه الخصوصي ، 
أما . العالم  داخل  نسق له غاية محددة ، ينطوي على  حقيقة  يحملها  للعالم  والناس والعالقات 

يخدم أهداف الذات  بداية من  عصر النهضة ، ذلك  " عقل ذاتي " القسم الثاني  فهو الذي سمي 
إلى المحافظة على ذاته ، فيقوم العقل  بتوفير  شروط هذه المحافظة ، ألن الفرد  عموما يسعى  

ومكانية تحقيق  أهدافه الخاصة ، وهو ما سيؤدي  إلى سيطرة النزعة النفعية ، ويصبح  العقل 
خاضعا  لمعايير  الصناعة ، أي خضوع  العقل للفعالية ، حتى يصل الوضع إلى ما تسميه المدرسة 

والتي تعني  فرض سيطرة  اإلنسان على الطبيعة معرفيا ، وتأسيس  نظام "   عقالنية الالعقلية" 
  .إجتماعي  وسياسي  يخضع  له االنسان 

من خالل ما سبق  نستنتج  أن العقل األنواري  بقسميه  الخارجي الموضوعي والذاتي           
يبر السعادة ، وذلك بخلق  الوظيفي  يسعى إلى تحرير اإلنسان  من الميثولوجيا  والغيبيات ، وتوف

الشروط والظروف  المالئمة  لفتق قدراته  وإمكانياته وتحقيق ما يصبو إليه ، لكنه في نظر مدرسة 
فرنكفورت  يتحول إلى أداة  تستعبد اإلنسان  بأن تحدد  أهدافه  من جهة  وتتحكم فيه ماديا وسياسيا  

ألنه يرميه  في أان  االستعباد " العقالنية " واجتماعيا ، ومن ثمة  تتحول  عقالنية العقل  إلى 
  .  السياسي والتقني والعلمي 

                                                
1 -  Horkheimer (M) , eclipse de la raison , ed Payot, Paris, 1974,P193. 
2 - Chatelet ( F) ,  une histoire de la raison , ed  de seuil , Paris, 1992, P167. 

شر ، مدرسة فرانكفورت ، ترجمة ، سعادحرب ، المؤسسة  الجامعية  للدراسات  والن) بول لوران ( آسون  -  3
  .42، ص1990،  1والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

4  -  Horkheimer (M) , eclipse de la raison , op  cit , P27. 
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إلى الفكر العربي المعاصر ويتأثر به أكثر المغربي  " مفهوم العقل "  هذا المفهوم لينتقل         
، ذلك من خالل تبنيه لعقل الالند ، كما يتأثر أيضا طه عبد الرحمن بعقل  محمد عابد الجابري

   .فرانكفورت وهذا ما سنحاول أن نبرزه في هذا العنصر  مدرسة
  
  
  
  :المعاصر العقل في الفكر العربي  -ب

،  والحلم،  الحجرتعني العقل ، فقد تعني   التي بالمفرداتاللغة العربية غنية جدا   إن         
أنها مترادفة  ـ رغم العباراتفقد وردت هذه . …وغيرها  والفؤادوالعلم  واللبوالنهى ، والقلب  

  سواء همنها مرادفة للعقل من زاوية معينة ، وما يالحظ أن اللغة العربية تناولت واحدةلكل  لكنـ  
في القرآن  العبارات هذهاإلسالمية ، كما وردت   الدعوةلسان شعراء الجاهلية ، أو أثناء  على

  . الكريم
  : كالتاليحيث نجد موزعة ،  ومرادفاته  ومشتقاتهبإسهاب عن العقل  القرآن  تحدث  
  . قرآنيةآية   49 فيـ العقل ومشتقاته ظهر   1
  .آية  16 في  استعملـ مصطلح الفؤاد   2
  .آية  18وردت في  فقدـ أما عبارة الفكر   3
  .آيات  8ـ التدبر فقد استعملت في  4
  .آية  45وردت في  فقدـ الفطر التي تعني التدبر و التفكر   5
  .آية  30 فيفي معناه وردت   ـ األلباب وما 6
  .آية واحدة  1ـ النهى وردت في  7
  .آية  20في  ورد  ومشتقاتهـ الفقه   8
  . 1آية  30 فيوردت   ومشتقاتهما  وحكمه الحكمـ   9

على لسان الشعراء في الجاهلية أو في العهد اإلسالمي ، فقد   أما العقل األدب والشعر كما تناول 
  :األعشى الذي تغزل فقال  مصطلح العقل عند ورد

      كان يذهب   الذيجعل الود   وقد       زينب  بعقلكأو بانت   تصابيت                 

                                                
  .24ص، 1988، 2الرحاب ، الجزائر ، ط مكتبة  ،هشام سلطان ، العقيدة والفكر اإلسالمي  محمد  -   1 
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من شدة حبه ، وهذا يعني أن الوجدان يكون  عقلهالسيطرة على   فقدبقوله هذا أن المحب   ويقصد
فارقت   التيالقوة العاقلة   بمعنى  فجاءت <<:العاقلة ، لذلك يقول أحد الشراح  القوةقد تغلب على  

  . 1>>العشق بسبب  صاحبها
 فيسب له الضالل والبعد عن الحق  يندعوي، حيث  بهدفحسان ابن ثابت فقد استعمله  أما        

  .مجدد  بنورعلى قوم   وحل          عقولهمعن قوم فضلت  ترحل:        قوله 
  كعبوقد استعملها   ،   »اللب «العقل منها  تعنيى  الشعراء مفردات أخر بعضاستعمل   بينما  
  : بقولهديوانه   في  مالك بن

   و األلباب لويفهمها أو مرحا   بزعمهم  المجرمونيراها  حكما                  
  :فقد استعملها األعشى في قوله . فقد وردت عند بعض الشعراء  النهىمفردة   أما

  .حجولها  باد  كالبلقاءالناس   مند ذوي النهى      فإن العلم عن تعالوا         
  :ابن هشام  علي  الشاعراستعمل العرب مفردة الحلم ، ويتجلى هذا في قول  كما

  .عادة وتحلم  إال  الحلم ومازين ألهله            الحليم إن  لعمرك
  .الصمت أهدى وأسلم  فإن  وعيالفتى من بالدة       صمتلم يكن   إذا

  محل اإليمان حيث قال    أنهبن عبد المطلب مفردة الفؤاد مكان العقل ليثبت   حمزة ملواستع
  الحنيف والديناإلسالم   إلىاهللا حين هدى فؤادي           حمدت     

معنى العقل   فيوردت   التي والمصطلحاتما تقدم نالحظ أن المفردات   خالل من          
، وأن  العقل  لتعنيمن اعتقد أنها كلها ترد   هناكوشرحها ، ولكن في دقة معانيها وفهمها  مختلفة

  .اختالفات طفيفة ال تكاد تذكر  هياإلختالفات بينها  
 هي » عقل « أنبعض فالسفة اللغة  ومعهمأجمع أغلب علماء اللغة العربية  فقدأما فلسفيا         
من  مجرداحدث ما   على  الغالبيدل في  المصدرأن   وبما  وبالتالي » عقل « الفعلمصدر  

 الذيالخارج ، فالحدث هو األمر   فياسم ال وجود لذات له   أنهالزمان والمكان ، والذي يعني  
 الذينيقصد المفكرين  ( جميعا فأظنهم «:نجيب  زكيلذلك يقول الدكتور  .   2يقوم به الفاعل

 معنىى األقل ـ متفقون على ابعاد  عل ـ  الراهنتعريف العقل وتحديده  في عصرنا  فياختلفوا  
عالم الكائنات   فييتصور أن ثمة   الذيالمعنى   وهومفكر واحد ،  إليهصرف  نأن ي أبدااليجوز  

،  معلومجبل معين   إلىيشير هماليا مثال   كما » عقل «اسمه  برأسهقائما   بذاته  مستقال  كائنا
 اسم  العقلأن  هيفي نقطة واحدة   كلهاها تلتقي  أن علىيريد أصحابها   كماالتعريفات   فلتتعدد

                                                
  .186ص      ، 1995، 1،الطريق الجديدة ، ط سبيل الرشاد ، بيروت دار نايف معروف ، االنسان والعقل ، -  1
  .177 ص السابق ، المرجع ، نايف معروف ، االنسان والعقل -  2
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، والفعل ضرب من النشاط  وتمييزهاتحديدها   يمكنخصائص   ذيمن نمط   فعليطلق على  
 والمدرسةبالتشبيه الذي قدمه ريشنباخ  متأثرا 1» معينعلى وجه   األشياء  اإلنسانيعالج به 

المعاصرين العرب والمسلمين  العقل ، إما  وقد تناول الكثير من المفكرين .  الوضعية عموما
وسنحاول في هذه العجالة أن نتناول العقل عند مغربيين . متأثرين  بالعقل الغربي ، وإما ناقدين له 

   . يعتبران ناقدين لبعضهما البعض 
سـيطر علىالسـاحة    الـذي الجابري االستفادة من المشروع العقالني الفرنسي   حاول قدف  

إلـى تمييـزه    نتطرقيتوجب علينا أن   للعقالنية  مفهومهوحتى نتمكن من ضبط  .نسية الثقافية الفر
خاطئا ، فقد فـرض   فهما"  العقل العربي تكوين" اليفهم كتابه  وحتىففي اعتقاده . بين العقل والفكر

إلى نتيجـة واحـدة ـ سنصـل إليهـا فيمـا        سينتهيعلى نفسه التمييز بين العقل والفكر،وإن كان 
يفهـم   الحالةخصوصا إذا ارتبط بشعب معين سيصبح في هذه  ـالفكر ـ حسب وجهة نظره    ف.بعد

اآلراء  جملـة <<    :هـذا القـول بقولـه     ويشرح" ومحتواهالفكر   مضمون" كما هو شائع اليوم 
وأيضـا عـن مثلـه      ، ومشاغلهخاللها ، ذلك الشعب عن اهتماماته   ومنالتي يعبر بها   واألفكار

مـن هـذا    يـتخلص وحتى .2>> واالجتماعيةوطموحاته السياسية  المذهبية  ومعتقداته األخالقية ،
بـين   سوىأنه  بمعنى >>األيديولوجيا << سماهاالتطويل ، فقد جمع هذا التعريف في كلمة واحدة   

األيديولوجيا أو مـا   فيثم يوضح لنا أن الهدف من تأليفه كتابه هذا ليس البحث .الفكر واأليديولوجيا
ــ  .وإنما الهدف البحث في األداة التي نكتسب بهـا هـذه األفكـار    ، >> ذاتها األفكار<<ميها  يس

إلنتـاج   أداة<<أن العقل  أي >>البحث أداة <<ـ يصبح الفكر مضمونا ، بينما العقل   رأيهوحسب 
،  بأنه تمييز ال مبرر لـه  ويعترفيتراجع عن هذا التميز في نفس الصفحة ،  لكنه.    3>> األفكار

هذا التمييز  أن، مما يعني  نفسه  أنه أداة ، وموضوع في  الوقت  علىذلك أنه يمكن دراسة الفكر  
  .  4مصطنع تماما  

  لإلنتـاج   أداةبوصفه  الفكر<< بأنه"   العربي العقل"  مفهوماألخير إلى تحديد   في لينتهي           
 التـي هذه الثقافة .5>>  بالذات العربيةثقافة  خصوصيتها ، هي ال لهاصنعتها ثقافة معينة   النظري

                                                
  .309، ص 1980،  6، بيروت ، لبنان ، ط الشروقالفكر العربي ، دار  تجديدمحمود ،  نجيب زكي  -  1
  
  
  .11العربي ، المرجع السابق ، ص العفلمحمد عابد الجابري ، تكوين  ـ2

  .12، ص  نفسهالمرجع  ـ 3
  .نفسهاالمرجع نفسه ، الصفحة  ـ 4
  .14، 13المرجع نفسه ، ص  ـ 5
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ودوافـع التقـدم     ،  المعيشهي عبارة عن الموروث القديم ، من جهة ، والهدف المستقبلي والواقع  
  .التخلف أو

نعنـي    كناإذا :  بقولهبها توضيح موضوع دراسته   حاولطرح عدة تساؤالت ،  وقد                 
العقل خال من كل محتـوى   أن ذلكمحتوى ، فهل معنى   بوصفهداة وليس  أ بوصفهالفكر  : بالعقل

كـل محتـوى ؟ أو    مـن غير ، خال هو نفسه   ال  أداة، أي بوصفه   المعنى بهذا؟ بل هل الفكر  
صـغرت    مهماأداة   كلبد ؟ أو ليست   وال  مركب"  شيء"أي أداة ـ عبارة عن   ـ  األداةليست  
  . هذه األسئلة أجاب عنها أثناء تطرقه ألنواع العقول عن جهاز أو بنية ؟ عبارة
   :تصنيفه فياعتمد عليها   التيالعقول، والمرجعية   أنواع

الفرنسـية ،   بالعقالنيـة يسـتنجد    أنهذه األسئلة التي أتى بها كان الهدف من ورائها   إن         
 ليستمد"  والمعايير العقل" خالل كتابه  من"  الالند أندريه" على المفكر الفرنسي   يعتمدولهذا نجده  

 لنسـتعن << :       قال بصـراحة   حيث  ،منه تقسيمه العقول ، وإنما غير األسماء بعد ترجمتها 
  .1>>الالندأقامه   الذي  المشهوربالتمييز  ... بدء  ذيبادئ 
<< بأنـه  حـده وقد ".لالفاع العقل" الجابري  سماه" المكون  العقل" الذي سماه الالند : األول  العقل

 ويقـرر   المفـاهيم ، والذي يصـوغ    والدراسة  البحث  حينالفكر   به  يقوم الذيالذهني   النشاط
  الملكـة <<   اعتبـره   الذيالالند   قدمهالذي  التعريفيستمد هذا التعريف من   بل. 2>>المبادئ 

ا ألشـياء مبـادئ كليـة     بـين   العالقـات إدراك   منيستخرج   أن  إنسانكل   بهايستطيع   التي
عـن   اإلنسـان تميـز    التييعتبره واحدا عند كل الناس، وأنه تلك الخاصية   و. 3>> وضرورية 

  ".الناطقة القوة" عليه القدماء مصطلح  أطلقالحيوان ، لذلك 
 و" السـائد  العقـل "  بدوره  الجابري  سماه والذي"  المكون العقل" الالند  عليهأطلق : الثاني  العقل

. 4>>استدالالتنا       فينعتمدها  التي والقواعدالمبادئ  مجموع<< يعتبره انطالقا من تأثير الالند 
 اسـتدالالت عصر إلى آخر نظرا الختالف   منالعقل يختلف   هذا  أنيستنتج من هذا التعريف   ثم

الالنـد    بتعريف  يستنجدمنها في عملية االستدالل هذه ، وكعادته   ينطلقالتي  والمقدماتاإلنسان  
 إن<< :يقـول الالنـد   حيثنظره   وجهةيدعم   ماهذا المجال ، فيقتبس من كتابه سابق الذكر  في

معينة ، فإذا تحـدثنا    زمنية  حقبةيوجد في  كمافي حدود ، هو العقل   ولو  والمتغير  المكونالعقل 
                                                                                                                                              

  
  .15،ص  السابقالعربي ، المرجع  العفلمحمد عابد الجابري ، تكوين  ـ 1
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 ،>>زماننـا   وفـي حضـارتنا   كما هو في  العقلفإنه يجب أن نفهم منه  ) العقل (= بالمفرد  عنه
  خـالل تعطى لها   والتي  مافترة تاريخية  في  المقبولةوالمبادئ   القواعدمنظومة   أنه<< بمعنى 

  .1>>مطلقة  قيمةالفترة   تلك
من بـين العقلـين السـابقين وهـذا      العربيبه العقل  ليقيساختاره   الذييأخذ المعيار   ثم        

 العقـل القول أن ما نقصد بالعقل العربي هـو    أمكنهذا التمييز   تبنينانحن   إذا<< :بصريح قوله 
  للمنتمـين   العربية  الثقافةالتي تقدمها   والقواعد  المبادئكونه عبارة عن جملة من  .  2>>المكون 

" من ميشال فوكو عبارة  استمد، وحتى يكون الطرح فلسفيا فقد   المعرفة  الكتساب  كأساس  إليها
  ".معرفي كنظام  عليهم تفرضها
 العربـي   التراثبها  أقرالتي   المختلفةمن القراءات النموذجية   التخلصأنه حاول   ورغم  

شواغل   أويسارية توجهها نماذج سابقة   أوقومية   أوسلطوية   أو  استشراقية" اإلسالمي كقراءات 
العقالنية   تطبيقأنه حاول   ذلك  هافيوقع هو نفسه   ولألسف  أنهإال  ،" جامعة  ظرفية  أيديولوجية

  مصـطلحات أغلبها   عليهااعتمد   التياإلسالمي ، حتى المصطلحات   العربيعلى الواقع   الغربية
الالند ـ كما سـبق    من، كمصطلح مقاربة الذي أخذه من باشالر، والعقل المكون والمكون  فرنسية

  .و الحظنا ـ 
  : إلىحيث الفاعلية التي يؤمن بها العربي من  العقلقسم الجابري   كما  

ـ   رأيـه في   ـ ألن" المستقيل العقل"في األمور الميتافيزيقية ، ولهذا سماه  عجزهـ عقل أثبت    1
اسـتعمله   الـذي "  العرفان" ، مما جعله يفسح المجال أمام  الميتافيزيقيةباألمور   يلملم يستطع أن  

بهـذا   يـؤمن أطلقه عليه حتى نفهـم أنـه ال    الذي  سماالويكفي هذا . الشيعة عموما  و  المتصوفة
إلـى   وأرجعهالتاريخية  جذورهالعقل العربي ، حيث تتبع   على دخيالالنموذج من العقل ، بل يراه  

  .الهرمسية 
العقـل   أو" الكـوني  العقـل " أطلق عليـه   وقدالعربية اإلسالمية ،  الثقافة  صميمـ عقل يمثل    2

رشـد،   ابـن وابن سـينا ،   والمسلمون أمثال الفارابي ،  الفالسفةي استعمله الفلسفي، وهو العقل الذ
مـن تـأثير أر    بأنـه العربية اإلسالمية ، ـ رغم أنه يعترف    للثقافة  الحقيقي  الممثللذلك يعتبره  

  .سطو
نـا  سماه مفكر بمافي البداية   انبهروا  المسلمينبعض الفالسفة   أن  يثبتالفلسفة   تاريخ لكن      

الغيبية ، وحتى أرسـطو   األمورإدراك  عنعاجز بالفعل   أنه  تبين  توظيفهبالعقل الكوني ، وبعد 

                                                
  .15ص  ، نفسه المرجع ـ 1
  .15ص  ،سهالمرجع نف ـ 2
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 عـن ناهيك   الطبيعة،الغيبي ، أو ما بعد  العالم  أدراك  أداةفي مشكلة   وغامضا  مترددا بدىذاته  
كـوني، وفسـح   ال العقـل  بمحدوديةالتي جاءت من بعده،معظمهم أقر   المدارسأفالطون ، وأغلب 

انتهجـه أغلـب الفالسـفة     مـا وهو .  والبصيرة،أو أمام العرفان   والحواس التجربةالمجال أمام  
العقـل   عجـز كثير، أثبتـوا    وغيرهم  والغزاليالمسلمين ، ويكفي دليال أن ابن سينا وابن خلدون 

العقـل الكـوني    يمثلهـا  اليدل أن الثقافة العربية اإلسالمية   ممابدور العرفان ،   ليعترفواالكوني  
  .الحسية  التجربة إلىوالعرفان ، إضافة   البيانفقط، وإنما يمثلها إضافة إلى ذلك  

للساحة الثقافية العربيـة   مشكلة  معرفية  نظمثالثة   بوجودأن الجابري يعترف   صحيح           
يؤسـس    والـذي "  البيـاني رفي  المع النظام"   سماها  بدايتهاتاريخيا   ترتيبا ااإلسالمية ، ويرتبه

ثم يأتي في المرتبة  والنصوص، والدينيعتمد على اللغة   و" الخالص" العرببي اإلسالمي  الموروث
الثقافة ، لذلك سماه  فييشكل في رأيه الجانب الالمعقول   والذي" العرفاني المعرفي  النظام" الثانية 

 المعرفـي   النظـام " ثم يأتي في المرتبة الثالثـة    .واعتبره من صميم الهرمسية ،" المستقيل العقل"
 الدفاع  الجابريهدف   فإناالعتراف   هذاورغم .1.الفلسفة والعلوم العقلية يؤسس الذي"  البرهاني

و  السـنية، واأليديولوجيـة    البياني  النظامقال به الفالسفة ضد ما يسميه   الذيالكوني   العقلعن  
وبموقفـه  . قدمه العقل الكوني  ماافة العربية اإلسالمية الصميمة في  ويحصر مظهر الثق ،العرفان 

في تـاريخ السياسـة    دوال يعلى حساب اآلخرين ، بل يسم ولوأحاديا  عقالأن ينصب   يريدهذا  
. على الفكر اإلسـالمي آنـذاك   الهيمنةاليونانية  للفلسفةسمحت   ألنها >>العقل  بدول<<اإلسالمية 

  : أنه ركز أكثر على مجالين إالتطبيق عقالنيته في مجاالت عدة وقد حاول الجابري 
 بينة" ، ويظهر هذا أكثر في كتابه  والثقافية  األيديولوجية  بفسيفساتهالمعيش   الواقعـ    1

  :  في  طبقة  أنهالعربي ، حيث نالحظ   العقل
  .ـ السياسة ، الخ ج.  ب ـ الثقافة . ـ تقويم التراث عموما  ا

الرياضـي    الفكـر  تطـور << من خالل كتابيـه ) نظرية المعرفة (  بيستمولوجيااألـ    2
  .>> وتطور الفكر العلمي التجريبي  المنهاج << و >> المعاصرة العقالنية

 .الذي فهم العقل غير هذا المفهوم  مواطنهنقدا ومعارضة من  يجد للعقل المفهوم الجابري  هذا لكن
   الرحمن ؟فماهو مفهوم العقل عند طه عبد 

اإلسالمية إلى ثالثة نماذج مـن   العربية للثقافةالرحمان إلى تقسيم العقل المشكل   عبدتعرض  لقد    
  .ثالثة أنواع من المتعبدين ولدتالعقول والتي  

                                                
  .254ص  ،السابق   المرجعالعربي ،  العفلمحمد عابد الجابري ، تكوين  ـ 1
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 - كـانط  إيمانويـل أنه أخذ هذا المصطلح من   نعتقدسماه العقل المجرد ، وحتى ال : األول  العقل
أنه قد اسـتمده مـن عمـق     ليثبتالهامش  إلىأحالنا   فقد   -ثر بالفكر الغربينتهمه بأنه تأ وبذلك

نصا له مـن   ويقتطف" العامري" هو  المصطلحالتراث اإلسالمي، حيث يعتقد أن أول من قال بهذا 
أن يـدرك    مـن صناعة اإللهيين ، فهي مرتفعة   أما<< :فيه  يقول" اإلسالمبمناقب  اإلعالم" كتابه 
كل شـيء خالصـته ،    ولب،   لباالمجرد ، وهذه القوة تسمى   العقلبقوة   إالضها  من أغرا شيء

 الفرد، ثم التحقق لألول  العالية  الكائنات لحدوثعن األسباب األولية   للبحثوهي صناعة مجردة  
 كمـا . 1>>المد بـه  عنالحق، الذي هو في النهاية ، وفي كل مقصد إليه بإجالل على سبيل المبرأ  

العلـم المجـرد عـن     إن<< :المقدمة ، حيث قال  فيعند ابن خلدون   وردقصير   بنصهد  يستش
  .  2>>والنفع ، وهذا علم أكثر النظار الجدوىاإلنصاف قليل 

 بـه يطلـع   الـذي عن الفعـل    عبارة<<  بأنه ويعرفه" النظري العقل" يطلق عليه اسم  كما        
التصـديق   هـذا ، ومستندا في  الفعلفي صدق هذا   امعتقدوجه من وجود شيء ما ،  علىصاحبه  

جوهرا ، كما ادعى بعـض   ليس  العقلأن  ليثبت"   الفعل" بمصطلح  جاءوقد .3>>إلى دليل معين 
 والتي  السلوكاتما من  بسلوك  العقل  ربط  وإنمااليونان،  الفالسفةتحت تأثير   المسلمينالفالسفة 

سـنريهم آياتنـا فـي     (، وما في نفسه، متأثرا باآلية الكريمة  ما حولهعتمكن اإلنسان من اإلطالع 
  .دليلين للبرهنة على صحة موقفه وقدم. 4)قحتى يتبين لهم أنه الح أنفسهماآلفاق وفي 

للمبصرات ، ذلـك أن البصـر     بالنسبةبالبصر  العقلدليل مماثلة ، حيث شبه  :  األول الدليل      
أن  فالبـد ،  بذلك، فإذا اعترفنا   للعينمعلول   فعلا عبارة عن  ، وإنم بنفسه  مستقالجوهرا  ليس

ذات حقيقية ،  األخيرهذا  ألن" القلب" في  والمتمثلةحقيقية   لذات  معلولالعقل هو فعل  أننعترف  
الهامش أين أول آية قرآنية ، وحديث نبـوي   إلىيحيلنا   ذلك، وحتى يثبت   القلب فعلبينما العقل  

لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ،  فتكونأفلم يسيروا في األرض  (:تعالى  ، يقول شريف
قـول   النبـوي الحـديث    أمـا . 5)ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور األبصارفإنها التعمى  

                                                
ص  ، 1997، 2المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط، وتجديد العقل الدينيطه عبد الرحمان ، العمل  ـ 1
17.  

  .17، ص السابقالمرجع  وتجديد العقل، الدينيطه عبد الرحمان ، العمل  ـ 2
  .17المرجع نفسه، ص  ـ 3
  . 52 آية "فصلت" سورة -  4
  . 44سورة الحج، آية  -  5
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، وإذا  كلـه الجسد   صلحصلحت   إذا  مضغةالجسد   فيأال وإن   (وسلم  عليهالرسول صلى اهللا 
  .1)القلبالجسد كله ، أال وهو  فسدت ، فسد

  عنـد     حده الذي" تيمية ابن" أحد التراثيين  عنديقدمه من خالل مفهوم العقل  :   الثاني الدليل     
التسـمية   هـذه . 2>> بالعاقـل قائما   عرضاالذي يسمى   وهو،   صفة<< المسلمين بأنه  جمهور

يطلقـون علـى هـذا     كانوان بعض المسلمين بالذات يعترف أنه استمدها من التراث اإلسالمي ، أل
معينـا ،   شيئا  يطلباالدراكي الذي  الفعل<<     عندهميعني  والذي" النظر" النوع من العقول اسم 

 حيـث . 3>>مع االعتقاد بأن هذه الطرق قادرة على الظفر بهذا المطلوب ،ويسلك إليه طرقا محددة 
"   المقاربـة " الفعـل   هـذا علـى    أطلق، ولهذا   علما اليزدادوكان المسلمون يتقربون به إلى اهللا  

فـي   بـالنظر المجرد   العقلومن ثم ربط هذا   ،" المقارب" بهذا الفعل  يقومالشخص الذي   ويسمي
االقتـراب مـن حقيقـة     فيوقدرته   العقل  وسع بذل<<  بأنهخاصا به   تعريفا ليستنتجاأللوهية  
  .    4>>األلوهية 
 جـوهرا رفضوا أن يكون العقـل   الذين  المناطقةده أيضا عند الوضعيين الموقف نج هذا   

الفـرق   وإنمـا . 5على أنواع معينة من االستجابات تدلمستقال بذاته، وإنما عبارة عن حالة جسمية  
البيولوجيـة ، بينمـا    الناحيةبين موقف الوضعيين والفالسفة المسلمين هو أن الوضعيين تناولوه من 

الذي يعتقـد أن   " عبد الرحمن"يظهر عند األخيرن من الناحية األخالقية ، هذا الطرح تناوله المسلمو
  :في الصور التالية  يتجلى والذي" القلب  فعل" معنى العقل هنا 

  . أفعاله وسلوكه  في، فيراقبه   بربه المتعبدالفعل يربط   أنـ صورة الربط، أي   ا
  .المحارم  فين الوقوع  م صاحبهـ صورة الكف أي أن العقل يمنع   ب
  ينفلت منه وال  اإليمانمن  القلب، أي الحفاظ على ما دخل   الضبط صورةـ   ج

غيـر   العقـل  <<واألصـوليين باسـم    الفقهـاء ويرى أنه عرف عند : العقل المسدد: الثاني  العقل
مفـاده   لـذي وا"  االعتصام" بنص للشاطبي من كتابه  مستشهدا >> المقيد العقل << أو >> المستقل

مستقلة   غيرالعقول   أنأول الدنيا إلى اليوم   منالعالم   في  السارية والخبرةعلم بالتجارب   قد<< 
، وال ينبنـي علـى     البتةالعقل غير مستقل ) …(لها  استدفاعالها أو مفاسدها   استجالبا  بمصالحها

 مصالحها  بادراك  تستقلال  العقول) …(أصل متقدم على اإلطالق  على  ينبنيأصل ، وإنما  غير
                                                

  .البخاري  رواه  -  1
  .18وتجديد العقل،المرجع السابق ، ص  الدينيطه عبد الرحمان ، العمل  ـ 2
  .23ص  ،المرجع نفسه ـ 3
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ولكن هذا االسم قد يفهم منه ما يشوه العقل ويحـط مـن قيمتـه ، لهـذا فضـل       . 1>>دون الوحي 
الدنيوية  مصالحه<<إدراك   علىالدين يصبح قادرا   بواسطةالعقل  ألن" المسدد" بمصطلح استبدالها

  .2>>واألخروية
دفـع   أومنفعـة    جلبصاحبه   بهيبتغي   الذيلفعل  ا عن عبارة<< :المسدد يحده بقوله أنه  فالعقل

  :وقد وضع له ثالثة شروط. على الشرع كمرجعية توجهه معتمدا. 3>>مضرة 
موافقة للشرع ، ذلك أن المرجعية التي يعـود إليهـا هـو أحكـام      أفعالهأن تكون : الشرط األول  

 منشاهد   يقملم  ما<< في الفساد  يخلو من أن يقع الالدين   قبلسلوك ال يسدد من  فكلاإلسالم ،  
صريح الموافقة ، لـم يـنج مـن     المرء  بهوسائله ، وما لم يقصد  وعلى  العملهذا   علىالشرع  

  .4>>يحسن صنعا أنهحيث يحسب   الفساد،  إتيان
تعتمد على مرجعية شـرعية   مالممنفعة   أيةجلب  أناجتالب منفعة ، حيث يعتقد  :  الثاني الشرط  

  :اقصة ، ويتجلى النقص فيما يلين تكون
 متجـاهال لتحقيق هدف مادي صرف،   يسعى  بالشرعيسدد  الأي أن كل عمل  :  المادية الصفة   

  .كل القيم 
.    ال يتعمـق فـي أبعـاد األشـياء     الشـرع كل عمل ال يسدد ه وال يوجهه  :  السطحية  الصفة    

 والتـي منفعة ذاتية   إلىسيؤول ال محالة   لشرعايخضع لمعيار   الإن أي سلوك  :  الذاتية  الصفة
  .تكون في الغالب هدامة ، ومهددة للمنفعة العامة

الدخول في االشتغال، بمعنى الممارسة أي تطبيق ما يعتقده اإلنسان فـي الواقـع   : الثالث الشرط   
  :التالية  الوظائفيؤدي إلى   والذي

 الخفـي عن األعيان، وإظهار   الغائب  حضارإأي عملية إحضار وإظهار بمعنى : ـ التشخيص   ا
  ).المعيش( على الواقع الملموس بهفي األذهان، وذلك بأن نطبق ما نعتقد به ونؤمن 

بـه   تعتقـد الواقع المعيش ـ وهو ما يخالف ما كانـت    فيتشريف العلم بتطبيقه  : ـ التشريف   ب
  .ما هو نظري الفلسفة اليونانية والتي كانت تحتقر كل ما هو عملي وتمجد كل

الدقة في الممارسة ، و تمكنـه الـتحكم    عليهالممارسة توسع مدارك المرء ، وتسهل : ـ التوسيع  ج
  .الخ...يدويا أو عمال سياسيا واجتماعيا  شغالمجال اختصاصه، سواء كان  في  خصوصاأكثر  

                                                
  .67ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان، العمل الديني وتجديد العقل  طه  ـ 1
  .67، ص  نفسهالمرجع  ـ 2
  .58المرجع نفسه ، ص  ـ 3
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ثـم يجنـب    منوتصحيح االنحرافات   على  القدرةإن الممارسة تؤدي باإلنسان إلى :ـ التصحيح  د
  .نفسه الوقوع فيها

علي أن أعرج على المقارنة التي  يتوجبأن أختم التعريف بالعقل المسدد وشروطه   وقبل          
وقـد   المجرد  العقلالمسدد هو  العقل<< العقل المجرد والعقل المسدد ، حيث يعتقد أن  بينأجراها 

 الفعـل   درجـة في  سوىاختالف كبير   يعترف بوجود الومن ثم فهو . 1>>دخله العمل الشرعي 
النظـري   التجريـد   أوصافعن  خرجدخله العمل   لما<<  أنهوالممارسة ، ولذلك فالعقل المسدد 

  .2>>العملي  التسديدوليس أوصاف  
 ،مهمـين  شـرطين المسدد فعال استوفى   العقل  يعتبرعبد الرحمان    فإن  القول وخالصة         

  : هما
  .التجريدي العقلكانت من اختصاص   التي"  النظرية  المقاربة" ويسميه شرط : األول  الشرط
الجانـب   بـين المسدد قد جمع   العقلوبالتالي يصبح  " .  العملي  القربان" ما سماه : الثاني  الشرط

  .والممارسة العملأضاف إليها   ثمالعقل التجريدي   فضائلالنظري والعملي ، أي جمع  
األشـياء،   أعيان معرفةالذي يطلب به صاحبه   الفعل<< بأنهالعقل المؤيد، وقد حده : الثالث  العقل

على  الفرائض، زيادة على إقامة   النوافل، مؤديا   الشرعي  االشتغال  مراتب فيبطريق النزول  
العقول الثالثـة ، ذلـك أن العقـل      بينهذا التعريف بأن يجري مقارنة  ويحلل. 3>>الوجه األكمل 

أن  المسددأن يعقل رسوم األشياء وظواهرها الخارجية فقط، بينما يحاول العقل   إلىيسعى   ردالمج
أما العقل المؤيـد   ،>>الظواهر واألشياء  أعمال <<يسميها  مايعقل أفعال الظواهر الخارجية ، أو 

فعـال  ـ إضافة إلى األوصاف واأل  ليعقل  يسعىحيث مبتغاه ذلك أنه  من  السابقينفهو يختلف عن 
الشيء هو هو،  يكونمابه   أي. 4>> لألشياء أو ذواتها الداخلية واألفعالالباطنة   األوصاف<<  ـ

مثاال ، ذلك أنـه   يعطينا بينهالنا الفرق   يوضحبالتجربة الحية ، وحتى  إالإدراكها   يمكنوالتي ال 
  :أقوال بثالثةما هناك ثالثة احتماالت ، نعبر عنها  إنسانلمعرفة  

عبـد   يعتبرهـا المعرفـة   هذه>>  كذابلغني عنه   ألنهأعلم من فالن كذا ،  إني<< : األول  ولالق
 مـع أتعامل   إني<< القول الثاني . ظاهرة بأوصافنظرية   معرفة،ألنها  سطحيةالرحمان معرفة  
 نـي إ<< القـول الثالـث  . بالمنفعةالرتباطها  عمليةمعرفة   ويعتبرها>> في كذا بهفالن ألني أنتفع 

                                                
  .67ص  نفسه، المرجع ـ 1
  .67، ص المرجع نفسه ـ 2
  .121ص   ،السابقالمرجع ، وتجديد العقل الدينيطه عبد الرحمان ، العمل  - 3
  .121، ص نفسهالمرجع  -  4



 مفهوم العقالنية: الفصل األول ..............................................................حتديد املفاهيم :الباب األول 

  -

 الظـاهرة ألنها تعتمد علـى بيـان األوصـاف      حيةمعرفة   ويعتبرها>> أحب فالنا ألنه يحبني 
 المالبسة" ، والتي أطلق عليها  الداخلية  واألفعالمن األوصاف الباطنة   بجملةواألفعال الخارجية  

 لتحقيـق ا<< : بنصـه " مـن الضـالل    المنقذ" من الغزالي في كتابه  استمدهالمصطلح الذي  هذا" 
  .    1>> علم ومالبسة عين تلك الحالة ذوق بالبرهان

يزيـد   ثـم السـابقين    العقلينصفات   جميع  يحتويالعقل المؤيد   فإن  القول وخالصة          
عبد الرحمان ؟  يفضلوإذا تساءلنا أي العقول .    >> الحية التجربة <<عليهما بصفة جوهرية هي

  :جمعها فيما يلي  يمكنعلى ذلك  وأدلتنا ،  يدالمؤ العقلألجبنا دون تردد  
  "الحية التجربة" يزيد على العقلين السابقين بصفة لم تكن فيهما  المؤيدأن العقل  ـ 1
هـي   والتي  الثالثةالممكنة   المعرفةوأشرف مواضيع   أغنىـ أن موضوع هذا العقل   2

  . الصفات واألفعال والذوات
قسمه إلى ثالث أبواب ،  أنه  الحظنا" العقل  وتجديد  الديني العمل " لكتابهمن خالل تتبعنا   ـ 3

على أن العقل المجرد محدود ، من جهة وله  أكد أين"  وحدودهالمجرد   العقل" الباب األول عنونه 
أن العقل المسدد هو  يعني مما"المسدد وآفاته العقل"  الثانيبينما عنون الباب . أخطاء من جهة ثانية

تطرق للباب الثالث فقد  عندماأما . دود من جهة وعرضة للكثير من األخطاء واآلفاتبدوره مح
العقل المؤيد قد تخلص من األخطاء التي وقع فيها  أنيعني  مما" المؤيد وكماالته  العقل" عنونه 

  .فيهما من جهة ثانية الموجودسابقاه، من جهة ، وتجنب النقص 
شبه مادي   أوكان ماديا   سواء  ذاتيكيان   بوجود  اإلعتقاد القول فإنه من السذاجة  وخالصة    
 التفكيرخالل عملية   من  أثرهعلى   نستدلأو يمكن تلمسه ، لكن يمكن أن   ،اإلحساس به   يمكن

يدل على  مصدر  اإلنسانالعناصر المكونة لهذه العملية ، فاألكل عند  توفرذاتها، وهذا يتطلب  
  :      الخطوات أو العناصر التالية  يتطلب  هتحقيقالحدث ،وحتى يمكن 

ـ  4الطعام عبر قنواته إلى مكان الهضم ،  انتقالـ  3ـ طعام يؤكل ،  2ـ إنسان يأكل ،  1     
  .                2الهضم  عمليةاتمام   في  تساعد  سائلة  افرازاتـ   5الطعام ،  تهضممعدة  
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  هدور والعقل  عناصر - ج
لتتم هذه  عناصريجب أن تكون هناك   التفكيرالعقل من إحداث عملية   يتمكنحتى            

  :العملية وهي 
  .الواقع  وهوـ موضوع يدور حوله التفكير   أ

 وهذه،  التفكيرأين تتم عملية   اإلستقبالمركز   إلىـ وسائل تنقل هذا الموضوع أي الواقع   ب
  .البصر، والسمع ، واللمس ، والشم ، والذوق حاسة …سة الوسائل هي الحواس الخم

 افرازأين يتم   ،طريق وسائل النقل  عنالمنقول   الموضوع  استقبالـ مركز استقبال يتم فيه   ج
، مخيخ ، بصلة سيسائية ،  خميحتويه من أجزاء   بماجزئياته ، وهو الدماغ   علىوالتعرف  
  .وأعصاب 

  .غيره  عنمن معرفته   لتتمكنهذا الواقع   حولـ معلومات مخزونة   د
 دون  ألحدها  األولويةأحد هذه العناصر ، وال أن تعطي   عنلتفكير أن تستغني  ايمكن لعملية  وال

تتم عملية  العملية التفكير ، وإن نقص أحدها   تشكلمتكاملة   مجتمعةغيره ، فكل هذه العناصر  
  .  التفكير

 بعديأتي   بحيثللعقل دورا ثانويا   أسندت  الوضعية والفلسفةالتجريبية   الفلسفةكانت   إذا و      
   الكالسيكيةالمثالية عموما والعقالنية بنوعيها   الفلسفة  عنداألمر يختلف  فإن  التجربة

الواقع أو العلوم  قبلللفكر   أوللعقل قبل التجربة   األولوية، حيث أعطت   خصوصا والمعاصرة
تحصيل المعرفة   فييلعبه العقل   الذي  الكبير الدورالتجريبية ، أين نلمس   العلوم قبلالتجريدية  

. 1>>له  واالنقياد  باالنصياعملزمة   التجربةتكون  خاصة إلزامية اعتبارات يملي<< نجده  حيث
  غيرهمبياجيه أو  أوالالند   أوكان باشالر   سواءالمعاصرة   العقالنيةدعاة   أغلبوقد أجمع  

 :فهذا باشالر يقول. تثبت ذلك  التيوهذه بعض النصوص   للعقلأعطوه   الذي  المهمالدور   على
، إنه يتجه بالتأكيد  جدا بيناعلى الرغم من ذلك   يبدولنا  االبيستيمولوجيمنحى اإلتجاه   ولكن<<
التي  يزيائيةالفخالل التجربة   من  هذايعطي مثاال على موقفه  ثم 2>> الواقعيالعقلي إلى   من

 التجربةبدونها ال يمكن قيام   والتيترسندالية   نظريةالعقلي ، وتحقق لشروط   تحققيعتبرها  
 للمنهججعل من العقل المعيار الوحيد   الذي" >الالند  أندريه"  عندالموقف  هذاونجد  . الفيزيائية 

الوحيد   الواقعي  المعيارره  غي فيهوالشأن   كماالمنهج التجريبي   في<< :يقول  حيثالتجريبي  

                                                
  .89ص،  1982،  1ليعة ، بيروت ، ط، دار اتلط والحقيقةالنقد   بينيفوت ، العقالنية المعاصرة   سالم -  1

2-   Bachelard, le nouvel  esprit  scientifique , P U F , 1934, P22   .  
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العقل ،  دورعلى   تركز  المعاصرةأن االبيستيمولوجيا   علىبياجي فيؤكد   أما 1>>العقل  هو
 إلىالخصوص   علىتنظر   فهيتقع في المثالية ،  أن  دونالذات   فاعلية<<  :حيث يقول 

  . 2>>متواصلأنها تركيب   علىالمعرفة  
لى أن الفكر الغربي  جرد العقل  من كل وظيفة إال وظيفة  تحصيل مما سبق  نخلص إ         

ولكن هناك إختالف  بين هذه المدارس المشكلة للفكر الغربي ، ويمكن أن نجمع موقفها . المعرفة 
بينما يعطيه الموقف الثاني . األول ، أعطته دورا ثانويا في عملية التحصيل هذه : في موقفين 

وهو ما سيكون له . ب إليه كل من الالند وباشالروالفكر الفرنسي عموما الدور األساس وهو ماذه
جرد العقل من الوظيف : األول : تأثير على الفكر العربي المعاصر الذي انقسم بدوره إلى موقفين 

لكن الثاني حاول أن يثبت أن وظيفة العقل معرفية . األخالقية وحصره في تحصيل المعرفة 
  . وأخالقية 

  
  

  
  
  

  
 

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
1- Lalande(Andre),  les theories de l’induction et de l’experimentation, Bouvin , Paris, 
1929, P 342 . 
2 - Piaget, l’epistemologie  genetique, P ,U , F , Paris, 1970,P10 
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  :العقالنية مفهوم: ثانيا
العقل ،  نتاج  باعتبارهانحاول أن نتعرض لمفهوم العقالنية   ،أن حددنا مفهوم العقل   بعد        

، والفكر  فكر الغربي المعاصر ال فيوبنفس المنهجية التي انتهجناها في مفهوم العقل ، سنحددها  
  .   العربي المعاصر 

  .بي المعاصر في الفكر الغر  -  أ
ونظرا لشساعة هذا الفكر بحيث يصعب اإللمام بكل مواقفه فإني سأركز على  القاموسي        

الالند  الندريهما عدنا الى القاموس التقني والفلسفي  اذاف . وفيلسوف العلم باشالر" الالند " الفرنسي 
 النظريةالتعاريف  ضمن أغلبها تصنفخمسة تعاريف   أعطاهافاننا نجده يعرف العقالنية بأن 

فالمعنى األول الذي أعطاه معنى .   1مرتبطة بالسلوك عملية  تعاريف لوجودالفلسفية ، إضافة  
المذهب المقر بأنه ال شيء يوجد بدون أنه يكون له موجب  بأنهو عرفه ) أ:(ميتافيزيقي و رقمه ب

، قارنة بين مصادر المعرفةلينتهي في األخير إلى استخالص الم، بحيث يصبح قانونا ، معقول 
أما التعريف الثاني " . Empirisme"مقابل التجريبية- أي العقالنية( المذهببحيث يجعل هذا 

سبينوزا و هيغل من خالل ما ، استعان بمفهوم كل من ديكارت  فقد" ب- 1"والمفهوم الذي عنونه ب 
  EUKEN  , les grands courants  de la  pensee( كتابه  في  أيكنقدمه  

contemporaine   والذي يرى   عشر  السابعالقرن   فيشائعا   كانهذا التعريف   أن  معترفا ،
يمكن للحواس   التقبل النقض ، وبالتالي   العلى مبادئ قبلية واضحة   تبنىكل معرفة يقينية   أن
أن تعطي  مكني   لوحدهاأن التجريبية   إلى، ليخلص   وعابرةتقدم عنها إال نظرة غامضة   أن

أما التعريف . لإلشكال  كافإعطاء مضمون  عن العقالنيةصورة شاملة لهذه المادة ، كما تعجز  
 بعدم  المذهب هذاكان يربط   الذيألحقه بالمفهوم الكانطي   والذي> ج  2<  رقمهالذي  الثالث

 منظومة<< عتبره ثمة ا ومنعقل له مبادئ كلية ضرورية   علىاإلعتماد  بدونإمكانية اإلختبار  
رقمه  والذيأما المفهوم الرابع  .  2>> التجريبيةالمعطيات   تنظم  ضرورية  ومبادئأسس كلية  

 المنحى  زاوية من<< ، ولهذا استعمل عبارة  بالعقلعرفها من خالل ارتباطها   فقد>> ذ<< ب
جهة األيمان بالعقل   من حيث    au  point  de vue  de la  dicipline  intellectuelleالعقلي 
  بما عرفه، ومن جهة ثانية   طبيعياالحجج والبراهين معتبرا فعاليته نورا   فيفقط   وبالعقل
 المذاهب  أي  الالعقل  معارضةيعني بالضرورة   فهذا  بالعقلويناقضه ، بحيث إذا آمنا   يعارضه
 وفلسفةالباطني  والمذهبي  الصوف المذهب فياالقناع ، وتتمثل   فيتستعمل العقل   الالتي  

                                                
67-  Lalande( Andre),  vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie  , op cit, P 889 .            
68  –  ibid , P 889.          



 مفهوم العقالنية: الفصل األول ..............................................................حتديد املفاهيم :الباب األول 

  -

 في  ولهذا الالهوتيبالبعد   وربطه>   هـ<برقمه   والذي الخامس المفهوموأخيرا . الشعور
المفهوم كان أكثر  هذا  أن معتقدا 1  >>الالهوتيين  عندخاص   بنحو << عبارة استعملبدايته 

يشدد   مذهب، األول   اهاتاتجله عدة   نجد، بحيث   عشر  التاسع  القرنمفكري   عندتداوال  
 والمواضيعكل المعارف   فإن  ثمةالعقل ، ومن  يقدمهبما   إال  الوثوقال يمكن   بأنه  ويقر

  منطقية  وأنهاإذا كانت معقلنة أي يعترف بها العقل   إاليمكن اإلعتراف بها   الوالمذاهب الدينية  
  ABBE   ELIE  BLANCللمفكر  صبنوقد استعان الالند  . الطبيعي  النوروفق   وتتماشى

برفضهم كل وحي حتى يمكنهم بناء دين  الخطإ  الالهوتيينيحمل   أين  الفلسفيخالل معجمه   من
يتخذ موقفا  لمورغم استعانته بهذا النص فأن الالند  .  2الشخصية بعقولهم  باالستعانةوضعي  
هذا المذهب   أنأما الثاني  . ضه له تبنيه أو رف مدىمن معرفة   يمكننا  المذهبهذا  منواضحا  

اإليمانية   والمذاهب  يتناقضيجعله  مما>  الالدين< لكلمة  مرادفأنه   علىالمفهوم يؤاخذ   بهذا
  .ألخ ،،، شعودة  أوكانت صوفية   سواء

تعريف العقالنية ولكنه حصرها   الالندتناول   فقد>> والمعايير  العقل<< في كتابه  أما           
فالتعريف األول . تعاريف  ثالثةالرابع حيث أعطى لها   المفهوم، أي  العقليمفهوم المنحنى   يف

من يقولون   علىلدى الفالسفة   تطلق<< عرفها بأنها   حيث  ومنطقياعرفها تعريفا ابستيمولوجيا  
>> الحسية  ربةلتجا لمعطيات المنظمةالمبادئ الكلية الثابتة   مننسقا  أو  نظاماكل ذهن   في  بأن
كل شيء  بأنالمذاهب القائلة   على  أحيانا  أطلقناه<< العقلي بالمذهبفيربطه   الثانيالتعريف   أما
 على)   التجربةأي سابقة على ( قبلية  بصورة  إنشاؤهأن يكون معقوال ، ويمكن  يجبالعالم   في

التعريف الثالث   أما>> لى التجربة إ للرجوعحاجة   بدونمنه   أقوىأنه   بيدلفكرنا   مماثليد فكر  
 فهذا<< الكائنات الحية خصوصا الحيوان  بقيةاإلنسان يتميز عن   تجعل  أنسانية خاصية  فيعتبرها

 مشتركة  دنياطبيعة له   بيناإلنسان   لدىتميز   التيتلك الفلسفة  علىيطلق بادئ ذي بدء   اإلسم
ما  أما.  3>>سواه دونبه   خاصة  عليابين طبيعة له الحية، و الكائناتبل جميع   ،لدى الحيوانات

العقل  علىالالند يركز   أن  نالحظ، وبالتالي   الغريزةبها   فيعنيمشتركة   دنيا  بطبيعةيقصده  
  . اإلنساني  للسلوك  مميزةكخاصية  

الل العقلي، االستد منها العقل والعقالنية  منت  قالمفاهيم التي اشت منالالند إلى جملة  تطرق كما
  .من توضيح مفاهيم البحث  لهاوسنحاول أن نشير إليها لما  . وعقلي وعقالني ،معقوليةالو

                                                
1 -  Lalande( Andre), vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie, op cit ,   P889. 

2-ibid ,  P889 . 
  .06ص المرجع السابق ،  ،  والمعايير العقلأندريه الالند ،   -  3
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  الالند استعانوتحديده فقد  المصطلح ا ذه لضبط :Raisonnement  1العقلي  االستدالل -أ
  عقلية  جرائيةإأين اعتبره عملية  ،" األولى  التحليالت" في كتابه  أرسطواستعمله   الذي  بالتحديد
 أوإلى احتمالية   والوصولالحقيقة   تتضمنعدة مقدمات   أومقدمة   أن  استنتاجيمكن   به  والتي
  منها  استدالليةصور   عدة  أورد بأنأنواع من االستدالل   عدةثم تناول  .   2النتيجة بطالن

 بمعنى ، شيء معين  على واحدة  داللة - جوهريا -لهما  أن، معترفا   واالستنباط  االستدالل
 أثناءيختلفان   أنهما، بمعنى   يختلفان  االستعمال أثناءلكن عمليا   . انعقليأنهما نشاطان  

،  ونتيجةأكثر من مقدمة   من  يتكون، بمعنى  معقدذلك أن االستدالل  . عقل  كحركةاالستنتاج  
 إلىلنتهي في األخير  . اب التعميم من ب إالاالستنباط   على  االستدالالت اسميطلق   أنرافضا  

 وهويكون صارما وواجبا   أنيمكن   أنهيقول عنه   األول:  لإلستداللصور   بوجوداالعتراف  
  ناقصالى الخاص ، ويمكن أن يكون إ العاممن   العقل فيه، أين ينتقل   االستنتاجما يطلق عليه  

القوانين ، أو من األكثر   إلىالوقائع   منا  عشوائي العقل  ينتقل أيناالستقراء   وهو  ومحتمال
 وهيالثالثة   الصورة  متناسيا  3العام إلىالخاص   مناألقل إختصاص ، بمعنى   إلى  اختصاصا

  .التمثيل 
   القولهو عقلي ، مثل   ماكل   وميزةصفة   وفه:   rationalité معقوليةالمصطلح   أما - ب

، وإنما  عارضة  تاريخية أحداثا  ليسمصدرها   أنمنها   شفنست والتي" 1783 مبادئ  معقولية"  
مصطلح   أما.   4الحديثةيبررها ويربطها مع حاالت المجتمعات   ضرورييكون مصدرها ترابط 

  : معان  أربعةفقد أعطاه الالند :   rationnelوعقالني  عقلي
إليه ،  ينتسبالعقل أو  مع ما يتطابق  كلأطلقه على   حيثأرجعه إلى هيجل   وقد  األول المعنى

" .  العقالني" لكتابه  كعنوان"   ميهلو"  أطلقهعنوان   إلىكما أرجعه   ،"  عقلية مبادئ" مثل قولنا  
 ما، ليعني   خاصاأعطاه معنى   والذيأوغست كونت   لىإالذي أرجعه   فهوالثاني   المعنىأما 

االجسام الخام العام   لعلم  الكبرى  للفروع  العقلي  كالتوزيعقويم   لمنهج  ومطابقهو منطقي  
  . عقليتهذيب   لكل  الحقيقيالرياضي المنطق   العلميشكل   أن ووجوب

صورة  فيوضعه   يمكن والذي" عقالني  عدد" ، فيقال  بالعددالذي يربطه   فهوالثالث   المعنى أما
  عقليميكانيك   أوآلية عقالنية   فيعني  األخيرأما المعنى الرابع  . عددين كاملين  بينعالقة  

                                                
 باريسلبنان ،   ،عويدات ، بيروت  منشوراتأحمد خليل ،   خليل، موسوعة الالند الفلسفية ، ترجمة ،  الالند  -  1

  ."  معاقلة" باالستدالل العقلي   إلى  إضافةترجمها خليل أحمد خليل   وقد.   1170، ص3، مجلد 
2- Lalande, vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie, op cit ,P88. 
3 - ibid ,  P  888 . 
4- - ibid ,  P ,P890.  
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، انطالقا   محض  استنتاجي  بمنهج  معالجتهايمكن   التياآللية   المسائلجملة   عنعبارة   والتي
  .  1والترابط والجمود والقوة  كالكتلةمفاهيم   من

نشي ، حيث بال عقالنية في  اكبير  اسنجد لها تاثير والذيباشالر   عندمفهوم العقالنية   أما        
  اإلبيستيمييخرج عن التعريف   ال وبالتاليتعريفا بذكر خصائصها   كاننالحظ أن تعريفه لها  

  نالحظ أيناالبيستيمية   عقالنيته  خصائص  أبرز، حيث  األخرى  التعريفاتمبعدا   العلمي
 الوقت هي في  التي األسماءعلى   سنركز، ولهذا   بهاالتسمية التي سماها   معكل خاصية   تطابق
  Rationalite المطبقة  العقالنية"  هيإن أكثر األسماء تداوال واستعماال  .  خصائصها  نفسه

applique      "؟   كذلك سماهاأما لماذا  . من الحجم المتوسط  كتابااالسم  لهذاخصص   والتي
وال يتأتى  كنظريةقع  تطبق على أرض الوا أنأن العقالنية تحاول   أيمن مميزاتها التطبيق   فإن

للنظريات   المعرفية  القيمبراز   إتضطلع بمهمة  للعلمفلسفة   عنكانت عبارة   إذا  إال  ذلكلها  
يتصل   أنبعد   إالالمطبقة ال تقوم   العقالنية أنالحديثة ، مما يعني   العلمية  واالكتشافات  العلمية
تصالحا ،  والللعقالنية ليس فشال   فالتطبيق<< : حيث يقول ،وتقيمها  هيإلى نتائج لتأتي   العلم

ما بها ، وهي ال تنكر   تغير  فإنها  المالئمةتنطبق ، وعندما ال يتم ذلك يالكيفية   إن إلىإنها تسعى  
 العلمفلسفة  فإنو أخيرا  )تجعلها جدلية "(   il les dialectises"  تجدلهامبادئها بل   ذلك ألجل

   2>> الوحيدةالمتفتحة  الفلسفة، إنها  لمبادئها تجاوزالتي تنطبق بتعين  الوحيدة ةالفلسف هيالفيزيائي 
يعني   ال  طموحهايدل على فشلها ، كما أن  وال  كمالهاتنقص من  الالتطبيق   فيطموحها   إن
 التطورير  اتس لكيمعه   وتتحاورالواقع   معتتجادل   أنتتخلى على مبادئها ن إنما تحاول   أنها

 العقالني الفكر<< :بقولهما يؤكده   وهذا"  النظر  إعادة" حالة  فيدائما   فهي  المعاصرالعلمي  
البناء   العادةيمكن قوله ، وال   ماأقل  فهذاجديد فحسب   منالبداية   ال  باستمرارأهبة   على

  .3>> التنظيم  العادةعلى أهبة   بل  فحسب
العلمي   التطور  نتاج أنهايعني   وذلك" علمية  عقالنية"  وفه:  الثاني  الميزة) االسم( أما        
الفيزياء   فيالحاصل   بالتطوررت  ثقد تأ العلمية، بحيث نجد أن عقالنية باشالر   الحديث

  الهندسةقدمته   ما  بالتحليل"   الجديدالعلمي   الفكر"  كتابه في، لهذا قد تناول   والتقنية  والهندسية
  الشعاعاوما تتناوله المادة   إضافة إلى ،"  الالنيوتينية الميكانيك" سماه  يالذ  والميكانيك،  وفلسفتها
خالل ما  منالفلسفة   على  العلمية  المجاالت هذهأثر كل   إلى، لينتهي   والجسيمات  واالمواج

                                                
1 - Lalande, vcabulaire  technique  et  critique  de la philosophie, op cit ,P88.. 
2  - Bachelard, la philosophie  de non -,  P U F  1973 , P 07 .    
3  - Bachelard, L engagement  rationaliste, P U F , 1972,P121. 
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كذلك   وسميت"  المتفتحةالعقالنية   فهي  الثالثأما االسم  " .  الالديكارتية  االبيستيمولوجية" سماه 
  : متفتحة على الجهتين  ألنها

الوسائل ،  والمعطيات  بعض  منهاأخذت   بأنالمثالية   الفلسفةعلى   تتفتح  بحيث :جهة الفلسفة -1
  . يخدمهاأخذت منها أيضا ما رأته   بأن  والواقعية  التجريبيةالفلسفة   وعلى

العلم ، ولم تعتبر هذه  وتطر  تتماشى  لكيفي مبادئها   النظر  تعيدحيث قبلت أن : جهة العلم  - 2 
العلم  أن  والحق<< :يقل ألم  العلميةتنكرا لها ، بل هي نتيجة جدل المعرفة  للمبادئالمراجعة  

المعاصر   الفكر  مرونةيترجم   لكي  لغته  يحور أن  إذن  الفيلسوف، وعلى  فلسفةيبدع  
الموضوع  هو  سيغدوأو آجال   عاجال  العلميالفكر   إن<< :ما تنبأ له بقوله  وهو 1>> وحركته

 هذه  تتصف وحتى"  الجدلية  العقالنية"  الرابعاالسم . 2>> الفلسفيةالمناظرة   فيالرئيس  
  : البدالعقالنية بالجدل  

ال  عقلهو إال   إن  إشكاليةن عقال بدون   إ<< :يقول  حيثاالنطالق المستمر من إشكالية ما ، -1
المريح ، والذي  وجوده  يواصل الذي، إنه إنسان الليل   الدوغمائيةيتنفس، عقل يختنق ويسقط في  

يبحث بتأن عن كل  أن  نقديفي أساسه   هو  الذي  للعملأساسا ، وينبغي   النقديبعمله   يقومال  
  .3>> بالتجاربأن تقوم   لها، كما ينبغي   مسؤوليتها تحمل  التيأخطاء التنظيم  

يقر باشالر أن العقالنية الجديدة ليست   بحيث،  المستمرةإخضاع المبادئ للمراجعة   - 2 
العلمي للنقد  التطور لسيرورة، وإنما تخضع مبادئها   المنطقآتية من استلهام  أو  أوتوماتيكية

فلسفة التجريبية وال والفلسفة  المثالية كالفلسفةالقريبة منها   الفلسفاتالمستمر ، فهي تنتقد  
، إضافة إلى نقد ذاتها بذاتها وذلك  إليهايتوصل   التي  والنتائجومبادئه  العلم، كما تنتقد  الوضعية

 :يقول حيثالعقل والتجربة ، بين العقل والواقع   بينالحوار   تشكلهذه المنطلقات  .  مبادئها  بنقد
فيه ، وإذا ما  يكونب أن  يج الذيالموضع   فياالختباري   الحدث  يحلالنظري   فالمنظور<< 

يجب أن  الذي الموضع  بشأنالتردد   يبطلذلك   فإنقبل النظرية ،  من  الحدثب  استيعا  أحسن
، له  ثقافيا  حدثا باتبحدث خام ، فقد   أو شاذ بحدثمتعلقا   األمرفي فكر ما ، وال يعود   يتخذه

 4>>الخبراني  والتجريبيلعقالني  ا بين  حوار  موضوع  فصاعدا، وهو من اآلن   عقالنيوضع  
 وليس  عملبرنامج  عنالفكرة عبارة   فيترى   المعاصرةأن العقالنية   فيالحوار   هذا ويتمثل

                                                
 .03، ص 1990،  للنشر  موفم، ترجمة عادل العوا ،  الجديد  العلمي الفكر  باشالر،   -  1
  .2نفسه ، ص المرجع   -  2

3-Bachelard , , L engagement  rationaliste, op-cit , P51. 
والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعيةالتطبيقية، ترجمة، بسام الهاشم ، المؤسسات  العقالنيةباشالر،   غاستون  - 4

   .29، ص1984، 1طبيروت ، لبنان ،  
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 فيتكون سلبية أو أنها غير فعالة   ذلكالواقع ألنها إن اعتقدت   منأو نسخة   للتجربةتلخيصا  
 :يقول أينالتجارب   أساس  ألنهااليتها ، ذلك فع منتعتقده   وماالعمل العلمي ، وهذا ما يتناقض  

 تلخيصاتقدم الفكرة كما لو كانت   التيالفلسفة التجريبية   مع  تتعارض  الفعالةالعقالنية  هذه<<
  مع أيضاالتهيء ، كما أنها تتعارض   قبلياتوكل  التجربةبالفصل بين   وذلك  للتجربة

  الخامس االسم أما.  1>>على األشياء  تطبقعندما   حطتناألفكار   أنتعلمنا   التي  األفالطونية
عقالنية  ليست  الباشالريةالعقالنية  بأنضمني   ضاعترا وهذا"  اإلقليمية  العقالنية" إسم  فهو

  عقالنية ليست<<  أنهابلغة وقيدي   أو  خاصةعلى كل العلوم ، وإنما هي عقالنية   تنطبقمطلقة  
 المعرفةمن ميادين   ميدانامنها   كلتخص   التي  الخاصةنيات  من العقال مجموع، بل   عامة

أما سبب قوله  . إلخ ... إوالة  وعقالنية  مبيكانيكيةعقالنية كهربائية وعقالنية   مثل  ،2>>العلمية 
  :بما يلي  فيبررهخاصة   بعقالنيات

اآلخر   علىالبعض أن العلوم المعقلنة ليست على مستوى واحد، ذلك أن بعض العلوم يتفوق - 1 
  بأناالعتقاد   إلى  أدىما   وهذادراستها ،  موضوعتكون   التيالظواهر   عقلنةحيث درجة   من

  . المستوىاختالف   تعكس  أن علىالقبلية غير قادرتين   أومنها   الفطريةالكالسيكية   العقالنيات
  يتمهذا األساس   عنالبحث   نفإ، وبالتالي   للعلم  واحدأساس  هناكيالحظ أنه ال يوجد   -2

 يخدمال عقالنية واحدة   عقالنياتوجود   إن<<  بهخاصة   عقالنيةإطار   فيلكل علم   بالنسبة
  .3>>تخصص الفكر العلمي ويستجيب له في الوقت ذاته 

 ومميزاتها  خصائصهاأسمها من  استمدت  الباشالرية  المعاصرةالعقالنية   أنالقول   وخالصة 
  :نستنتج هذه الخصائص في النقاط التالية  أنيمكن  ولهذا 
  .أرض الواقع  علىألن تطبق   تسعى  تطبيقيةعقالنية  أنها -1
  .علمية  فلسفةالعلمي الحديث ، وبالتالي فهي   التطورنتاج   أنها  -2
  .أو علمية  فلسفية  كانتسواء  األخرىالتيارات   علىمتفتحة   أنها  -3
  من جهة ومع العلم من جهة ثانية  الفلسفيةاألنساق   مع  وجدلفي حوار دائم   أنها -4

                                                
1-   Bachelard, rationalite  applique , ,P U F ,  1970, P122   .  

 ،بيروت ، الطليعة، دار والتوزيع  للنشر  المعارف  مكتبةباشالر ،   غاستون عند، فلسفة المعرفة   وقيدي  -  2
 .91، ص1984،  2طلبنان ،  

،   2،  مكتبة  المعارف  للنشر  والتوزيع ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، طغاستون باشالر ، فلسفة وقيدي-   3 
  .92 ص ،1984
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.  به الخاصة عقالنيتهعامة ومطلقة ، بمعنى أن لكل تخصص علمي   وليستخاصة ،  أنها-5
  فهل لهذه العقالنية أثر على عقالنية بالنشي ؟            

ورد في  تعريفأن أختم هذه التعاريف الفرنسية ، من الضروري أن أعرج على  وقبل           
 في" العقلي  المذهب" إسم  تحت  العقالنيةوردت   حيثالموسوعة الروسية المختصرة ،  

العقلي ، ومثل ما  والمذهبال يفرق بين العقالنية   بهذاالمختصرة ، وكأنه   الفلسفيةالموسوعة  
فلسفي   حدهماأتعريفين   أعطتجهة   من  أيضا  الموسوعةهذا المصطلح  فإن   معتعامل الالند  

 الفلسفي للتعريففبالنسبة  . المذهب التجريبي  وهو  بنقيضه  عرفتهبينما الثالث   ،ديني  والثاني
عن طريق   أنهتزعم   حين  الفلسفية  النظريةما يميز   هو<< هذا التعريف  أوردتوالمنطقي  

معرفة  إلىأن نصل   يمكننا  تجريبيةمقدمات   أيةإلى  اللجوء، وبغير   الخالصالعقلي   االستدالل
  والالهوتيينالمتدينين  بعضموقف   يمثل الذيالتعريف الثاني   أما>>  العالمطبيعة  عنجوهرية  

ال يجوز   بأنه  القائل الرأي<< تشير هذه الكلمة إلى  حيثأنه استعمال معروف   علىأوردته   فقد
التعريف   بينما>> عقلي  بمحكتختبر   أنغي  ينب الدينية  الدعاوي، وأن  الطبيعة  بخوارق  اآليمان
المذهب   من  النقيض علىالعقلي   والمذهب<<  بقولهفأنها عرفت المذهب العقلي بنقيضه   الثالث

تنتقل بعدها  ثم>>  ضروري لمعرفتنا كلها  أساسالتجربة   بأن، وهو المذهب القائل   التجريبي
 تركيزهاعند ديكارت أو سبينوزا أو ليبنتز مع  سواءريخ  عبر التا العقلي  المذهب مفهومإلى تتبع  

  .  1أكثرعلى ليبنتز وكانط
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   .العربي المعاصر الفكر في العقالنية  - ب
تناولنا من قبل مفهوم العقل  في الفكر العربي، ونحاول اآلن أن نتناول مفهوم العقالنية          

الجابري  قد تناولها  من خالل تطرقه  للعقل ، وتبنيه  صراحة  فإذا كان  .باعتباها نتاج العقل 
العقل والعقالنية الغربية ، ممثلة  في عقالنية  الالند اإلبيستيمية  إلى درجة أنه دعا  إلى تحديث  

ربط الجامعات  العربية  : األول : العقل العربي  وتجديد الذهنية العربية  بأن اقترح  اقتراحين 
الدفع  <<  :الغربية  التي تمتاز  بتطورها العلمي والتقني  والفلسفي ، حيث يقول بالجامعات  

.  1>> بمدارسنا  وجامعاتنا  إلى مسايرة  تطور  الفكر العلمي و العمل  على نشر المعرفة العلمية 
ة ، فيتمثل في ترغيب  الطلبة والمثقفين  العرب عموما باإلهتمام  بالفلسف: أما اإلقتراح الثاني 

التي يعتبر التخصص  الكفيل  ببعث روح التقدم  والتطور العلمي ، " الفلسفات العلمية " خصوصا 
والحقيقة أن موقف  الجابري له ما يبرره ، . خصوصا وأن عصرنا  هو عصر  العلم والتكنولوجيا 

حاجة  بأمس ال -رغم أنه ما زال   –خصوصا وأن اقتراحيه ظهرا  في وقت كان المجتمع العربي 
لكن هذه . إلى تكنولوجيا ، وعلوم متقدمة  لحل مشاكله  المادية ، وتخلفه على جميع األصعدة 

العقالنية اإلبيستيمية انتقدت  من طرف مواطنه طه عبد الرحمن  والذي اعتقد أن التطور  
ي حل رغم أنه يعترف بدورها ف –والتحديث  ال يتوقف  على العقالنية الغربية االبيسمية وحدها 

ولكنه يحتاج  إلى عقالنيات  نابعة من أصالته  ومن مبادئه ، عقالنية ال  –بعض المشكالت المادية 
عرفها في كتابه الذي حاول فيه تهمل الموروث ولكن تمزجه بالعقالنية المعاصرة ، ولهذا فقد  

اإلنساني  الفعلخاصية   عن  عبارة<< عام بأنها  بوجه " سؤال األخالق "بلورة مذهبه ،وهو كتاب 
   .2>> معينةبوسائل   معينةمقاصد   تحقيقالذي يقوم في طلب  

  :التالية  النقاطالتعريف يمكن أن نستنتج   خالل من
  .   األخالقيةاإلنسان  وأفعال  بالسلوكالعقالنية   يربطأن هذا التعريف   ـ 1
 العاقل  اإلنسانوبين سلوك  يعتبر عموما سلوكا غريزيا ،  الذي  الحيوانبين سلوك   يميز  ـ 2

  . ومعينة  واضحةمختارة   بوسائل  وأهدافإلى تحقيق غايات   يسعىالذي  
 إلىالعقالنية بأن قسمها   عرفمبدأه األخالقي ومن قناعاته األخالقية والدينية فقد   من وانطالقا
  .بها  يؤمنة التي العقالنية العملي إلى  وتجاوزها انتقدها، العقالنية النظرية التي   نوعين

                                                
 بيروت، ، والنشر للطباعة  الطليعة دارنية المعاصرة ، محمد عابد الجابري ، تطور  الفكر الرياضي  والعقال   1

  .5ص ،2ط ، لبنان
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المجردة   هنا  بالتجريد  ويقصد  >> المجردة العقالنية <<عليها  يطلقالتي  : النظريةالعقالنية  ف
من األخالق،  نهائياتكون مجردة   أن  إما  بأنها  يعترفاألخالق الدينية ، ألن في جانب آخر   من

يعرفها   والتي  الغربيةيقصد بها العقالنية ، و وأيديولوجيتهاتتماشى   أخالقا  لنفسهاأو أنها تبدع  
يقوم   الذي  اإلنساني الفعلعن خاصية   عبارة<< : بقولهيراها موجودة فيها   التيالنقائص   بإبراز

 هذاحلل    وقد  1>يقين في نجوعها اليقين في نفعها بوسائل   ال  مقاصدتحقيق   إلىالسعي   في
  .لثالثةا لمعاييره   أخضعه   بأنالتعريف  

  السلوكية  والممارساتباألفعال   إالتتحقق   الذات اإلنسان   أن  يعنوالذي ي: الفاعلية  معيار ـ
   .وتنوعها  مجاالتهااتساع   ومدىيقوم بها   التي

، بل  وواقعهو كائن   بمايكتفي   أال  اإلنسان  طبيعةأن من   يعني  والذي  : التقويم معيار ـ 
موجه ،  إلىيستند في طموحه هذا   أن  عليهأفضل ، مما يحتم  هوما   إلىزح  ين أندائما يحاول  

   .درجة أحسن  أوهو عليه،   ممادرجة أعلى   عنلهذا األفضل ، والبحث   توجههوإلى قيم  
حيث  منسواء   تبدو، التيكل ال يتجزأ رغم االختالفات   اإلنسانأن  ويعني :التكامل  معيار -

  الموجهةاألفعال   هذه، ولكن   العضويةوظائفه   أو  النفسية  قدراتهتعدد   وأاختالف السلوك  
  .   ببعضبعضها  ومكمالفيما بينها   متضافرة

   :، وكان نقده كالتالي عقالنية أرسطو  علىقها  يطبتالمعايير  حاول  هذهاستعراض   وبعد  
من  فعال  العقلترى   التيفاعلية  ال يراعي ال فإنه  جوهراالعقل  يجعلالتعريف   هذابما أن  

أفعال اإلنسان في البصر والسمع   كل في  يتدخلالعقل   ألنالسلوكات ، ذلك   مناألفعال ، وسلوكا 
  أنه إلىاألفعال األخرى ، إضافة   بقية مثلأن العقل يحسن ويقبح   كما.   إلخ  العمل وأثناء

العقل  منيجعل   المقدمهذا التعريف   فإنالتكامل   معيار  طبقناأما إذا . والتحول   للتغير  عرضة
  العمل بجوهريةبتقسيم اإلنسان ، فنقول   اإلقرار  ضمنياأقسام اإلنسان ، وهذا يعني   من  قسم

  وتداخلأوصافه   تكامل فيوحدة اإلنسان   بحقيقة  والقول  يتناقضالتجربة ، وهذا  وجوهرية
  . أفعاله

هذا التعريف يميز اإلنسان عن الحيوان ، وهو ما جعله   أن  فيعتقدالتقويم   معيارطبقنا   إذا  أما   
  يميز الذي  هوأن العقل   علىأنه ال يوافق   رغم ، 2وفّى ببعض من هذا المعيار أنه  يعتقد

  العشرةالقول بالعقول   إلى  التقويمبهم هذا   أدى  الفالسفةعن الحيوان ـ رغم أن  اإلنسان
  . بإنزالها منزلة اآللهة   ذلكو  وتقديسها

                                                
  .75، ص  السابقسؤال االخالق ، المرجع  ،طه عبد الرحمن  -  1
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 عن  البحث  عليه حتم، مما  الثالثة  هأخل بمعايير قد  للعقالنيةالتعريف األرسطي   ومن ثمة فإن 
فبعد .الثالثة  لمعاييره بدورهاعقالنية ديكارت ، ثم إخضاعها   وهيعقالنية ثانية يتخذها نموذجا  

 على  العقلي  المنهج  استخدام<<: العقل بقوله أن عرفها على لسان ديكارت ، بأن أورد تعريف 
حاول . >>منها الرياضيةال سيما   والحديثة   العلوم  ممارسة  سياق في  بهيتحدد   الذيالوجه  

هذا  نتائجهذه المعايير ، فكانت  نتائج  يطبقأن   حاولمعاييره ، ولكن هذه المرة   عليهاأن يطبق  
في المقاصد ، يالحظ أن طه عبد الرحمان   النفع  وحدود  العقليهج للمن بالنسبة:  العمل كالتالي 

يقصده الباحث ، ولهذا   ممامنافع   على  الحصولضرورة  إلىالعقلي   المنهجأن يخضع   حاول
يرفض اإلقرار بأن الخطاب  حيثالنسبية   سماهابثالث صفات ، األولى   تتصف  المقاصد  جعل

قانون مشترك   إلىوأن بإمكان اإلنسان الوصول   كليااإلنساني   عقلال  إليهيسعى   الذيالعلمي  
  مشترك  أنهادعى   الذي  بالمنطقنسبية هذه القوانين   علىويستشهد  .  العلماء  جميععند  وكلي
،  والمسلماتالقواعد   من  ومتغايرة  متكاثرة  أصنافعلى   يشتملأنه  رغم<< العقولجميع   بين

. 1>>البعض اآلخر وهكذا دواليك عندالبعض وليست كذلك  لدىنتائجه صحيحة   تكون فقد ثمومن 
المطلقة لمبادئ   النظرةغيرت   التيالالأقليدية   الهندسة  ظهور  أحدثهاالتي   بالضجةيستشهد   كما

 وحلولالمطلقين ،  والزمان  المكانالفيزياء ، ورفض   في  النسبيةالنظرية   وأيضا،  الرياضيات
 القول  رفضت التيالمعاصرة   العقالنيةما وقفته   هوالموقف   هذاوالحقيقة أن  . النسبية  موقف

  ......وروبير بالنشي  باشالر  عقالنيةبالمطلق ومثال ذلك 
  اإلنسانيةالتي تهدد   األخطار  العلمية  المناهجيحمل   حيثاالسترقاقية ،   سماها   الثانية الصفة

  العقالنيةتجلب   ولهذا<< :  بقولهفقد عبر عنها   .أبدعها اإلنسان  التي  االكتشافاتجراء  من
هو   الذي  السليمةلركن من أركان العقالنية  مخالفة  فتكونمقاصد ضارة ،  المتداولة  العلمية
  .2 >>النفع

أن لم تستطع  أنهاالديكارتية   العقالنية يتهم  الرحمانخالل ما سبق يتضح أن طه عبد  من       
، الوسائلفي  والنجوعفي المقاصد   النفع  أساسيتينالتكامل والذي حصره في نقطتين   بنتائجتوف  

ولهذا نجده يصف هذه . والفاعلية  التقويم  بمعياريرغم أنه يعترف لها بأنها وفت ولو جزئيا  
على  تعتمد ألنهاجريدية  التجريد والعقالنية الت مرتبةسماها فأدنى أنواع العقالنية ،   بأنهاالعقالنية  

  وباألولىاختارها   التينفع المقاصد   فياليقين   من  يخلو<<  بأنهيتهمه   الذي  المجردالعقل  

                                                
  . 65، ص  السابقاالخالق ، المرجع  سؤال ،طه عبد الرحمن  - 1 
  .66نفسه ، ص المرجع -  2



 مفهوم العقالنية: الفصل األول ..............................................................حتديد املفاهيم :الباب األول 

  -

يقع  التي  والمفاسدوالذي يحمله جميع األضرار  . 1>>اتخذهاالتي  الوسائلنجوع   فياليقين   من
  .التي يسميها العقالنية العملية حاول أن يجتهد ليعطينا البديل ،  لهذافيها اإلنسان ، 

نقيض   ألنهاوالتي يسميها أحيانا العقالنية غير المجردة وقد أقر بها  : العقالنية العملية  ـ 2
  تكامل  بمعنى.  2>>العملية  بالقيمطريق التوسل   عن<< المجردة ، وذلك ألنها تمارس  العقالنية

أفق  منما يزيد   وهووالتخلق   األخالقالقائمة على   العملية  والعقالنيةالعقالنية النظرية  بين
يكون  حتىالدين  منالممارسة العملية مستمدة   تكونأن  علىويركز أكثر  . المعرفي  اإلنسان

    .مقبوال  المطلوبالغرض  
،  الناقصة والمقاصدالمسددة   العقالنيةما سماها   إلىالعملية   العقالنية  ثم قسم          

  . الناجعة  والوسائل  المؤيدةنية  والعقال
 فييقوم   الذي  اإلنساني  الفعلخاصية   عن  عبارة<< بأنهاالتي حددها  :  المسددة  العقالنيةف

 التعريفحيث من خالل   .3>>يقين في نجوعها  ال  بوسائلنافعة   مقاصدتحقيق   إلىالسعي  
، أو  خاطئةتكون أحيانا  وسائلتستعمل   قد لكنها لألسف  ،  نافعةتسعى إلى أهداف   أنهايتضح  

  .يمكنها أن تخطئ 
 فياإلنساني الذي يقوم   الفعلخاصية   عن  عبارة<<  بأنها  عرفها التي: العقالنية المؤيدة أما  

يشوبها نقص كسابقاتها   ال  ةكامل ها قد اعتبرف.   4>>ناجعة بوسائل  نافعةمقاصد   تحقيقطلب 
تغيرها   في  الوسائل، ونجاعة   جهةمن   والشاملة  الثابتةع المقاصد  نف بينتجمع   ألنها

  مرتبة  أعلى  عتبرهاومن ثم فقد إ. فيه  والتغلغل  باهللا  االشتغال  دواممظلة   تحت  وخصوصيتها
  .           اإلنسان الكامل والعقل الكامل  إليهيسعى   الذي  والهدفالمقصد   وهياألخريات   من

نم عن روح الحضارة اإلسالمية التي بنيت ت وخالصة القول أن عقالنية  طه عبد الرحمن          
الروحي من  الجانبإذا قبلنا أن يكون التصوف   -  .الروحي أكثر من الجانب المادي  الجانبعلى 

ن جميع الفلسفة التي تؤمن بأ) الحكمة( هي تلك  العقالنية تكون  الزاويةوانطالقا من هذه   -االسالم
  ، 5في طاقات اإلنسان العقلية والفنية والعاطفية ممثلةاألنشطة اإلنسانية تعود إلى مرجعية واحدة 

إضافة إلى العقل كوسيلة ـ هناك أيضا أدوات  ـنالحظ أن هذا التحديد عاما وشامال،بحيث   بحيث
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ليس  العقلندرك أن  ومن ثم.تتدخل في السلوك العقالني كالعاطفة والوجدان والذوق بأنواعه أخرى
عن كل األسئلة التي  اإلجابةالوحيد الذي بإمكانه إحاطتنا بكل ما حولنا، وليس الوحيد الذي يمكنه 

  .نطرحها على أنفسنا
إال قيام العقل   ليست<<من حصرها في نشاط العقل فقط، حيث عرفت بأنها  هناكأن   إال       
في موضوع  )والنظرات والتفسيرات  األفكارومجموعة التصورات (مسائله وأدواته  بإعمال

إلى موضوع  أيإلى منتوج معرفي،  الموضوعأجل تحويل   منالواقع، المجتمع ) العالم(ما
  .1>>معقلن

 ليسواحدة المفهوم ، كما أن العقل   ليست" العقالنية"خالل ما سبق يمكن استنتاج أن  من
نجد  لذلك. ت من جهة والعلم من جهة ثانية الوحيدة لها، وإنما تتطور بتطور المجتمعا األداة

  اليونانية التي  الحضارةبها الكثير من الحضارات القديمة ، مثل  قالت" تقليدية عقالنية"
كما كان  . 2 المجال الميتافيزيقي فيالعقل على جميع األصعدة والمجاالت ،خصوصا  وظفت

نية التي يمكن أن  اليونان العقالنية في موضوعها ع تختلف  كانتوأن  أيضا" عقالنية"للمسلمين 
اإلسالمية هي مزيج من العقالنية الميتافيزيقية  العربيةالعقالنية  بينما" ميتافيزيقية  عقالنية"نسميها 

" الدينية العقالنية"مستمدة من الدين اإلسالمي، ولهذا يمكن أن نسميها  عقالنيةاليونا نية مضافا إليها 
قدمه أغلب الفالسفة،  مافي توضيح وشرح وفهم الدين ،ودليلنا على ذلك ألنهم وظفوا العقل  نظرا

كانت مسيطرة على الساحة  أخرىكما ال ننسى عقالنية دينية .وأغلب مفكري الفرق اإلسالمية
فرانسيس بيكون لم يستطع أن  وحتىالثقافية في العالم المسيحي بقيادة أنسلم ، وسانت أوغسطين 

  .نزعة علمية في طرح أفكارهيتخلص منها رغم أنه ذو 
  
  
  
  
  
  

                                                
 العقالنية"  مجلةضمن  الحديث،الفكر العربي   فيالمطابق   الوعيالرزاق عيد ، العقالنية وإنتاج   عبد -  1

  .175ص  ،"والعلمانية والشرق أوسطية 
العقالنية ،إال أن الوضعية  والفلسفةالفلسفة المثالية   بينن بين  المفكرين من يميزو منرغم وجود الكثير   -  2

   .والمبادئمصدر المعارف   هوأن العقل   فيترى فرقا بينهما باعتبارهما يلتقيان   الالمنطقية   والتجريبية  المنطقية
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  . المصطلحات المشتقة منها والعقالنية  :   ثالثا 

  :  la rationalite العقلية- أ
  فماذا، وعقلية علمية ،  خرافية  أسطورية وعقليةمتخلفة ، وعقلية متقدمة ،   عقلية  يقال      
تقدمة ، مسان سواء كانت متخلفة أو اإلن عقلية، وكيف تتكون   والتسمياتهذه المصطلحات   تعني

 الحواسطريق   عنوخبرات   معلوماتأظفاره   نعومةمنذ  اإلنسانأو علمية ؟ يكتسب   أسطورية
الجمعي   أومن خالل اإلحتكاك الفردي باآلخرين  .  1الجمعي العقلوالعقل ، ثم يتشكل فيما بعد  

تتحول هذه   والوقت  الزمنانا أخرى ، وبمرور والمتشابهة أحي أحياناالمتباينة   األخرى  بالجماعات
الشخص أو ذاك ، والذي  لهذا  المرجعياإلطار الفكري   تشكل  وقناعات أفكار «إلى  المعارف

 هيالمفهوم   بهذا  فالعقليةوبالتالي . 2»به  يستهدى الذيعليه لوصفه األصل   القياسيستوجب  
 بواسطةالزمن بعد أن اختبرت   بفعل  وتقادمت  وترسبتالتي ترسخت   والعلومتلك المعارف  

يستعمله الفرد   ذيال  ثانيةمن جهة والمقياس والمعيار من جهة  المرجعيةفيما بعد   لتصبح  العقل
فيها   الشك ال يمكن قناعاتاآلخرين ، ولتصبح   وخبراتومعارف  سلوك لمحاكمةالمجتمع   وكذا
، وقد تكون هذه  األخرىبعض العقليات   لدىلك  كذ تكونرغم أنها قد   إبالخطاتهامها  أو

الموجودة ، فهناك   الدياناتتختلف حسب مسلمات   والتي  دينية عقليةتسمى   ذاالدين ل منالقناعات 
 هذهوقد تستمد  . الخ……والعقلية البوذية  المسيحية  والعقليةاإلسالمية ، والعقلية اليهودية  العقلية

اآلباء   نع  اإلنسان  توارثها التيوالقيم  واألعراف والتقاليددات من العا وجودها  القناعات
يطلق عليها من  والتيويمحصها   ينقدها أن  دون  وتقبلها  فيهعاش  الذياإلجتماعي   والمحيط

  سلوكات  بهاوصفت  صفاتالعقلية   أنالمفهوم نجد   وبهذا » تقليدية عقلية«زاوية معاصرة 
للمنفعة  تنظربأنها   تتهمالعقلية الرأسمالية من زاوية اقتصادية والتي وال عقلية ، مثل  عقلية

ترى  التي واإلشتراكيةوالعقلية الشيوعية  .اإلنسان الفردية وهما الهدف الذي يسعى إليهما والمصلحة
 مفهوم فإنوبالتالي  . إلخ……يسعى إليه اإلنسان الذي الهدفهي  العامةوالملكية  العامةالمنفعة 

للجدال   غير قابلة  يعتبرهاحد أنه  إلى  الفرديؤمن بها   التيبنوع المسلمات   يتحددة  العقلي
بمسلمات وطنية ، وثالث  يؤمن، وآخر   قومية، فهناك من يؤمن بمسلمات سياسية  والنقاش

 ونظراوقتنا الحالي   وفيمسلمات صوفية   وهناك  تسلطية، بينما آخر مسلمات   قبليةبمسلمات  

                                                
العقل الفردي ثانيا أو العكس ألن  الجمعي أوال و أمأألعقل  باآلخرأكثر تأثيرا   أيهمااشكالية   أثيرال أريد أن   -   1

  .اكتفي بهذه اإلشارة فقط لهذاهذا الموضوع شائك  
  .220- 219ص المرجع السابق ،  والعقل ، اإلنسانمعروف ،   نايف  -  2
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رغم أنها قد تكون خاطئة  -علمية  بمسلماتمن سلم   هناكالمجال العلمي   فيوقع   الذي  رللتطو
 ومنبالعقلية التاريخية   فعرفت  تاريخيةفتطلق عليها العقلية العلمية ، وهناك من يسلم بمسلمات  -

؟ أم من   " عربيالعقل ال "  عئبمعنى هل نقول كما هو شا ؟  عقليةأم   عقلنقول   هلثم نتساءل  
 العقل"  ؟  "  العقلية اإلسالمية"  أم  " سالمياإل عقلال " ؟ "  العقلية العربية "  المفروض أن نقول

  ؟  "  العقلية األوروبية"  أم  "  األوروبي
بالعقل العربي والعقل  -سواء من العرب أو من الغرب   -بعض الباحثين   يقول           
 ماإليها العقل ، وكل   توصل  والمعلومات  والخبرات  القناعاتجميع في رأيهم أن  ألن األوروبي

وصادق ويقيني   صحيح، وأن كل ما قيل ويقال   العقلمن طرف   كان  وأبدع  واكتشف  اخترع
 هيوقيمه   وخبراتهمعارفه وعاداته   أنزاوية أحادية بمعنى أن العقل األوروبي ينظر إلى   من

خالل  منيخطئ من حين آلخر   بأنهيعرفون   أنهمرغم   أبداال يخطئ   لعقثم فهو   ومن  الدقيقة
بالخطإ ، بل أحيانا يعترفون أن العقل األوروبي  األخرىالحضارات  لعقول  واتهامهماحتقارهم  

األوروبي ، والعقل  كالعقلنطلقه   الذيمراجعة هذا المصطلح   منانفسه في أزمة ، مما يتطلب 
مكانه مصطلح العقلية األوروبية والعقلية اإلسالمية إلخ ، حتى إذا  ونستعمل، اإلسالمي ، وغيرها 

نحملها   وإنما  التفكيرالذي هو أداة   للعقلأخطاء ـ وهي تكون دائما ـ ال نحملها   هناككانت 
هو واضع هذه البديهيات   العقل  مادامالفرق  وماقد يقول قائل  .  العقلاستعملها  التي  للمسلمات

  .  واللومبالعقلية حتى يبقى العقل بعيدا عن النقد  القولمن األفضل   أنه  والحقيقة؟   لمسلماتوا
معها  يتطابقمفهوم العقالنية لغة ، لكنه  من المذهب العقلي شتق إ :: العقلنةو العقليالمذهب -ب

نحدده كما  أن  لنحاوورغم ذلك . في المعنى ، بحيث إذا قلنا العقالنية فهذا يعني المذهب العقلي 
تحديدا عاما بأنه مبدأ تشترك فيه كل النظريات والمواقف ويعتمد على  حددحددنا العقالنية ،حيث 

 من.  1سلطة العليا في قضايا الرأي أواالعتقاد أو السلوكالعلى أنه المرجع األعلى أو  العقل قبول
  :أن نستنتج  يمكنخالل هذا المفهوم العام  

الحقيقة الدينية   إلىومرشد   كهاد  االنسانيية الآلهوتية ، االقرار بدور العقل  األمور الدين في -1
  .االعتماد على الحي الرباني والنبوة  دون

  مجالفي  للعقلواألساسي   االولبالدور   االعترافنظرية المعرفة   فيوباألخص   الفلسفةفي -2
  . فلسفيةزاوية والذي يهمنا في هذا البحث العقل من . المعرفة   تلقي

هو غير  ماجعل   أيالتعقيل ،  يعنيالمعنى األول  . معنيين  لهأما مصطلح العقلنة ف        
أما المعنى الثاني  .  عقالنيما هو غير   تصحيح  التعقيل  يصبح، وبهذا المعنى   عقالنياعقالني  

                                                
  . 39 ص ،1999 المرجع السابق ،) المفهوم العقالني ( تكلم العقل  هكذاحيدر غنية ، -  1
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يكون أصال  الذيسلوك  النص أو ال أوالرأي   أوللفكر   مقبولعقالني   تفسيراستنباط   فهو
يبدو غير عقالني   ماأو إلزالة   وغموضهوجوده   لتبريرالالشعور   فيخافيا ، أو   أو  غامضا

 . 1عقالنية بصورةتأويله   أوالعقل ، أو لتفسيره   مع  متالئما  عقالنيالجعله   أوعناصره   من
للفكر ، مبعدا   مقبول  عقالني  فسيرت  استنباطزاوية   من  العقلنةيتناول   أن يحاولوهذا البحث  

  .الشرعي النص
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الفصل االول مفهوم العقالنية بوجه عام ونريد في هذا الفصل ان نحلل مفهوم  في عرفنا      
 ، كالسيكية عقالنية إلى نوعين  بتقسيمهابوجه خاص عند بالنشي، والذي عرفها   قالنيةالع

من بناء   ليتمكنكل واحدة ، منتقدا العقالنية الكالسيكية   خصائصوعقالنية معاصرة ،وأعطى  
أنبه  أن  أوال  وأود. وتساير التطور العلمي والتقني  أكملتعتبر في نظره   التي  المعاصرة العقالنية

العقالنية    هيالحديثة   أو  التقليدية   طبعته سواء في  بالنشيتبناه،   الذي مفهوم العقالنية  أن
 منومبادئه   العقلعلى   القائمةأندريه الالند العقالنية  بهاقال   التي  العقليعلى المنحنى   القائمة

، وسنرى  خصصاعموما والمنطقية ركز على العقالنية االبيستيمولوجية  فقدجهة ومن جهة ثانية  
  .  ذلك من خالل التحليل 

  .الكالسيكيةالعقالنية  نقد : أوال 
التفكير الفلسفي القديم ، سواء كان عند اليونان  من  كثيرة  أنماطتنطبق على  التسمية هذه إن       

عند  أولمتأخرة،ا اليونانيةأرسطو ، وحتى بعض المدارس   أوأو أفالطون   سقراط  فلسفةممثلة في 
مزجوا بين الطرح  الذينخصوصا ،  والمشائيةعموما ،   اليونانية بالفلسفةتأثروا   الذينالمسلمين  

  . عصر النهضة  فيالفلسفي   الفكر  علىينطبق هذا   كما.  والعقليالديني  
  » الكالسيكية  بالعقالنية « سماهمن هذه األخيرة نموذجا لما  يجعلبالنشي   أن والحقيقة          

كما ربطها من جهة ثانية   ،" فطرية  عقالنية"  أطلق عليها  التيديكارت   بعقالنية  وربطها
 مهمال "النقدية  بالعقالنية" ويسميها البعض  ،" القبلية  العقالنية" سماها  التيكانط   بعقالنية

ال فائدة منه  وحشوا ممال  ألنه اعتبر التطرق إليها تطويال ربماجاءت قبلهم   التي العقالنيات
 العلوم" زبدة التطور لمفهوم العقالنية ، إضافة إلى أن كتابه  تعتبرخصوصا وأن هاتين العقالنيتين 

 إلىإضافة  .  1تاريخ العقالية منذ القديم بتناولاليسمح  ومختصراصغيرا   كتابا"  والعقالنيةالحالية 
  العقالنية  خصائص  تحديدإلى   للوصوليا وسيلة  منهج كانالكالسيكية   للعقالنيةأن تطرقه  

 فائدةال  وبالتالي  اإلنساني  والعلم  العقلالعقالنية الكالسيكية قد تجاوزها  ألننظرا   المعاصرة
                                                

 ال ككل  صفحاته عدد أما. سم17 وطولها ، سم 11 الصفحة عرض ، جدا  الصغير الحجم من كتاب إنه -   1
 ، ونقدها  الكالسيكية  العقالنية  ضمنه  مدخل إلى  ضافة’ ، فقط  فصول ثالثة  فصوله عدد. صفحة 126 تتعدى

  . تأسيسها إلى يسعى التي المعاصرة العقالنية الجديد مشروعه ضمنها عامة  وخاتمة
-Blanche (Robert),  la science  actuelle et le rationalisme, P U F ,1973. 
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     .ترجى من مناقشتها 

 رالتفكي عملية بين أو ، قال بها ديكارت بين الفكر و العقل التيالعقالنية الفطرية  تربط          
 هذه  ولتوضيح ، العقل  يالزم الذي الوعي من  انوع التفكير  يعتبر بحيث ، محكما ربطا  ، والعقل
 يمكن ال بحيث ، للسخونة  والحرارة للضوء  اإلضاءة بمالزمة  شبههما فقد  والتالزم  العالقة
  ءةاإلضا تكون الضوء يكون فحيثما ، السخونة عن الحرارة وال الضوء  عن اإلضاءة  فصل

اعتبر أيضا  فقد وبالتالي.1صحيح والعكس السخونة تكون لحرارة كانت وحيثما ، صحيح والعكس
  وأفكارهواجس   من  للعقلسلسلة من األفكار ، بحيث أن كل ما يعرض  عنعبارة   بأنهالعقل  

 كليعتريه من تأمالت ،   أوصور   من  عليه، وكل ما يمر   البالخواطر   أوالنفس   وخلجات
  الواقعهي في  التي  سلسلتها  في  متسقة حلقاتنطاق األفكار ، ويكون   فيهذا وذاك يدخل  

 ليتوصلهذه األفكار وأنواعها ،  مصدرعن  سؤاالأثار ديكارت  وقد.   2»العقل وما هيته  طبيعة
  :إلى تحديد ثالثة أنواع هي

  لدى تحدثألفكار التي  ا عنوهي عبارة    .idees  adventices   3: األفكار الحسية  ـ
الخمسة ، وهي عبارة  الحواسعن طريق  وذلكالخارجي   بالعالم  احتكاكهمن خالل   اإلنسان

ويسلب ديكارت . … وغيرهاوالرائحة   والطعماللون   عنعن األفكار التي يكونها اإلنسان  
بل  ، لألشياء  صحيحة ودقيقة معرفةتمثل   ال  إياها معتبراأي قيمة معرفية وعلمية   عنها

ما تلقيته حتى  كل<< : ديكارت  يقول حيث . 4 حسيا خداعا ويعتبرهايذهب إلى أبعد من هذا  
، غير  الحواسأو عن طريق   ،  بالحواساكتسبته   قد  وأوثقهااألمور   أصدقأنه   على  اآلن

طمئنان ومن الحكمة أال نطمئن أبدا كل اال ، األوقات بعض فيخداعة   الحواسأني وجدت  
   5>>إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة 

                                                
 ، صيدا العصرية المكتبة منشورات  ، والمعاصرة الحديثة الفلسفة في تأمالت  ، بيصار الرحمان عبد محمد -  1

  .  93 ص ،1980 ، 3ط ، لبنان بيروت
  . 93 صالمرجع نفسه ،  -  2

 وقد)  346، ص 1979،  6اهرة ، مصر ، طالنهضة العربية الق دارالفلسفة ،    أسستوفيق الطويل ،   -   3
  ". العرضية  األفكار"الطويل ،  توفيقترجمها الدكتور  

،  1طلبنان ،   ، بيروتالطليعة   دار »ونقدية  تحليلية  نظرة «ديكارت ومنهجه  فلسفة،   اهللامهدي فضل  -   4
  .113، ص  1983

 ،، بيروتعويدات، منشورات   الحاج، كمال   ترجمةولى ، في الفلسفة األ ميتافيزيقية  تأمالترنيه ديكارت ، -   5
  .  48، ص 1982، 3باريس ، ط
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 . 2الخيالية  باألفكارفضل ااهللا   مهدي  ترجمها idees  factice   1: ـ أفكار مصطنعة  2
الحسية ، بحيث يتجاوز   لألفكار العقليقوم بها   تركيبخالل عملية   منهذه األفكار   وتحصل

الحصان الطائر  مثلذهنية   راصور ، كأن يركب  لهذه األفكا تركيبهعملية   أثناء  الواقع العقل
 العقلما قام به   وإنماوالدخان   األجنحة  وكذلكالواقع  في  موجودالذي ينفث دخانا، فالحصان  

 التيويعطي مثاال باألحالم . وجود لها في الواقع  الوحدة واحدة   في  الوقائع هذههو تركيب  
 على  وهكذا<< حقيقي ،  واقعيعلى شكل   إالكن تكوينها  يم الوصور   لوحات  بمثابةيعتبرها  

متخيلة ،  أشياءباقي الجسم   وكل  واليدينوالرأس   كالعينين  العامة  االشياءتكون هذه   الاألقل  
  إن<< :يقول  حيثوالمصورون   الرسامونيقدمه  بماموجودة ، ثم يستشهد   واقعيةلكنها أشياء  

أشكال   فيالبحر ، والتيوس اآلدمية   بنات  تمثيلقدرة على  منتوا  وأ بذلوا ما وإن  نيالمصور
وطبائع   أشكااليضفوا عليها   أنذلك   رغم  يستطيعونعن المألوف ، ال  وبعيدةجدا   غريبة
   3>>الحيوانات  مختلفأعضاء   منمزيج وتأليف   هويصنعونه   الذي، وإنما   الجدةكل  جديدة

 األفكار، وهي تلك   الطبيعيةعليها األفكار   ويطلق   idees  innee:  ـ األفكار الفطرية 3 
  من الخيال ، ولكنه يصفها بأنها والال تستمد من الواقع الخارجي   التي  والبسيطة  الواضحة

، ومن هذه األفكار الفطرية ، الكوجيتو ،   الصحيحةالمعرفة  مبادئتكتسب ، لهذا يعتبرها   ال أولية
 فالكلشيئ لثالث   تساوىالرياضية المختلفة كالقول بأن الكل أكبر من الجزء ، وإذا   والبديهيات

العقل الضرورية كمبدأ  ومبادئالعالم الخارجي ،  ووجودووجود اهللا   ، النفسمتساو ، ووجود  
  حيث  .  وغيرهم  التناقضالهوية ، ومبدأ الثالث المرفوع ، ومبدأ عدم 

  بسيطةأمور   فيال تنظر إال   التيالعلوم   منشاكلهما   وما  هندسةوالالحساب   أما<< : يقول
عدم تحقيقها ، فهي  أوالخارج   في  األمورهذه   تحقيقبمبلغ   كثيرجدا دون اهتمام   وعامة  جدا

   . 4>>الشك فيه  إلىسبيل   اليقيني   شيء علىتحتوي  
 األفكار  مصدر فإن؟ بالنسبة لديكارت   فيةالمعر؟ وما قيمتها  الثالثةهذه األفكار   مصدر فماهي

بالعالم الخارجي   الحواس  اتصال  التعبير صحالحواس أو إن   هيالحظنا ـ   كماالحسية ـ  
باألفكار الحسية  العقلاحتكاك   هو  المصطنعة  األفكار، بينما مصدر   المادية وباألشياء

 الفطرية  األفكاربينما مصدر  .  الواقع  زتتجاو  لهايجعله يشكل صورة خيالية  مما  والعرضية
                                                

  . 112مرجع سابق ، ص الديكارت ،  فلسفةمهدي فضل اهللا ،  -  1
  .50مرجع سابق ، صال ، ميتافيزيقيةرنيه ديكارت ، تأمالت -   2
وقد . 162، ص 1975،  1، ط الكويت،  المطبوعات وكالةالفلسفة ،   ىإل جديدعبد الرحمان بدوي ، مدخل  3

  .الطارئة  األفكارترجمها عبد الرحمان بدوي  
  .52- 51صسابق ،  مرجعالميتافيزيقية ،  تأمالترنيه ديكارت ، -  4
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  :واألفكار الفطرية للمفاهيم  مصدرينبوجود  يعتقدلكن  مهدي فضل اهللا  . هو اهللا أو النور الفطري
لعدم وجود  الشكومتميزة ، ال تقبل   واضحةاألفكار  هذههو اهللا ، ولذلك جاءت   األول المصدر
 الموجودة  الفطرية باألفكاركان يقول   الذيأفالطون   مع تقريبا  فيهوهو ما يتفق  . فيها  غموض

بالمنافع  النشغالها  المحسوساتعالم  إلىولكن تنساها عندما تنزل   ،في النفس في عالم المثل 
  .يكفي أن نذكرها ، ومن ثمة اعتبر المعرفة تذكر  لذلكالمادية ، 

  وأفكارامعارف   لتقبل  عقلية  باستعدادات  امزود يولدكل انسان   أنفقد اعتقد  :  الثاني المصدر
 لإلصابةاألجسام   بعض  كاستعداد  ويشبههاحيازتها ،  علىقادرا   يصبحهذه   تنضجما   بمجرد

للبذل  البعض  نفوس باستعداد، أو يشبهها   مثالالعصبية   كاألمراض  العضويةببعض األمراض  
  .  1والعطاء

 المفكرقال بها   والتي فهي العقالنية القبلية ويتجاوزهاي أن ينتقذها الثانية التي يريد بالنش أما    
، لذلك سماها  افطري العقلاعتبروا   قدوأتباعه   ديكارتوإذا كان  .  كانط إيمانويلاأللماني  

على األقل   أو  يقوضه  أن  وحاولهذا الموقف   انتقدفإن كانط   ،بالنشي العقالنية الفطرية
ونظرا ألن الموضوع " . العقل الخالص نقد" المشهور  كتابهالعقل ، لهذا ألف   عن قدرة يتساءل
  من كانطأحلل عقالنية   أن  أحاول فإنيقد يخرجني عن المطلوب   مماواسع 
  الخالص، نقد ، والعقل ، الخالص ، والعقل  هيبها كتابه   عنونالتي   أأللفاظ  تحليل  خالل
؟ ومن أين يستمد   العقل؟ وما هو  بالنقد، ماذا يقصد كانط   التالية نبدأه بإثارة اإلشكالية والذي
  اإلحاطة بكل المعارف ؟  بإمكانهمعرفة ؟ وهل ال ل؟ وهل يمكن أن يكون كام ومعارفه  مبادئه

  مبادئه  حيثمن  سواءفي العقل   الموجودة  النقائصإبراز   هو"   النقد"  بلفظقصده كانط   ما إلن
كان بنائيا ، حيث أبرز  وإنمالم يكن هدميا ،  هذا، ولكن نقده   محدوديتهمن حيث  أو  ومعارفه

، والمذاهبللكتب   نقدا  بذلكأقصد   ال<< :يقولكامال ، حيث    يجعلهأن   يحاول لكينقائصه  
عن كل تجربة  مستقال  إليهايطمح   التيالمعارف   بكليتعلق   فيماعام   بوجهالعقل   قدرة  نقدبل 

عام ، وتحديد صادرها   بوجه  ميتافيزيقا  قيامإمكان أو عدم إمكان   مشكلةقد حل   يكونبذلك و
"  الحوصلةكتابه   فيبعد   فيماما أكده   وهو  ،2>>  لمبادئذلك وفقا   وكل  وحدودها  ومداها
من أن تصورات   منطلقايقول   كتب حيث" ميتافيزيقا مقبلة ألن تصبح علما  لكل  مقدمة

صدقها   علىمن حيث الحكم   أو  تكونهامن حيث   سواء  للتجربةيمكن أن تخضع   ال  ميتافيزيقاال

                                                
  .116- 115 صسابق ،  مرجعالفلسفة ديكارت ،  ،مهدي فضل اهللا -  1
د  ،، د تلبنان،  بيروت،  القومياإلنماء   مركز وهبة ،  موسى  ترجمة،   المجرد، نقد العقل   كانطامانويل -  2

   . المقدمةط ،  
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، نفسهالعقل   لدراسةالعقل   بتخصيصيتعلق   أنه  نعني<<  موضوعيةأنها   رغمكذبها   أو
تصوراته   يحضن  الذيالعقل   عنالتي تصدر مباشرة   المزعومة  الموضوعية  بالمعرفةويتعلق  

إلى التجربة أو على العموم من غير أن يتوصل  ضروريةحاجة   فيغير أن يكون   من  لخاصةا
 الذي"  التحليلي  النقد"  كانطنقد  على"  ديورانت  ول" وقد أطلق  .  1>>عن طريق التجربة  إليها
" لتز شو أوفي"  أيضاما أكده   وهو. 2يظهر إمكانياته  أنوإنما يحاول   ، العقل فيه  يهاجمال 

  يتسنى التي  األسئلة تبيان إلى المحض بنقدالعقلينتقل  ،بحيثلذاتهالعقل  نقد بأنهاعتبر النقد   والذي
وهو ما ذهب .  3>> عنها اإلجابةمقدوره  فيعليها وتلك التي ليس  يجيب للفكر عقالبوصفه  للعقل

     قدرته على المعرفة، رفةمعأجل   من  للعقلامتحانا   النقدإليه عبد الرحمن بدوي الذي اعتبر 
العقلية   المعرفةعدم قيمة   أو  قيمةالحكم على  أوعلى المعرفة   العقل  قدرةأو الفحص عن  

ذو شجون،  افيه  الخوضفإن  العقلالتي تدور حول ماهية   اإلشكالية أما .4 >> المعرفة  وعناصر
  : التعريف األول: تعريفين  العقل  طكانفقد عرف . إلى أنواعه  والتطرق  بتعريفهولكن سنكتفي  

 أما>>  القبليةتمدنا بالمعرفة   التيأو القدرة   الملكة<<   إياه معتبرافيه خصائصه العامة   حدد
، والذي هو  النظرينوعين ، العقل   إلىقسم العقل   حيث  بالتقسيمتعريف   فهوالتعريف الثاني  

معرفة قبلية   شيء  أيمعرفة   علىمساعدة لإلنسان  ال المبادئ  علىيحتوي   وعاء علىعبارة  
  جميع  تحصيلأساسها   علىيمكن   التي  المبادئمجموع   هيأو أداته   العقل  آلة، وأن   خالصة

هو  والذيأما الثاني فهو العقل العملي . 5 >> واقعيةبصورة  وتكوينها  الخالصةالقبلية   المعارف
إلى ثالث  ملكة  باعتباره  النظريقسم العقل  ثم.   األخالقيةيات  الغا أوملكة القيم   عنعبارة 

باعتبارهما   والمكانالزمان   بصورتيتمد اإلنسان   والتيالحساسية  : هي  فكريةملكات أو قوى  
وظيفتها   كانط  حددثم . بهما  إال  التجريبيةالظواهر   تعيينقبليين ، بحيث ال يمكن   مفهومين

،  الوافدة  بالموضوعات  تتأثر  التي  بالطريقة  التصوراتالقدرة على استقبال   فيتتمثل   التي
 إما  لإلنسانالمقدم   بالحدوسلإلنسان  المزودة  الوحيدةحيث بها تعطي لنا الموضوعات ألنها هي  

                                                
  حسين  إسماعيلمقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ألن تصبح علما ، ترجمة ، نازلي   ،أمانويل كانط    1

  .110، ص 1991،  للنشرموفم   ،ومحمد فتحي الشنيطي  ،                         
  ، بيروت ،  المعارف، مكتبة   المشعشع  محمدة ، ترجمة ، فتح اهللا  الفلسف قصةول ديوراتت ، -   2

  .333 ص، 1982،  4، ط لبنان                           
  ، بيروت ، والنشر  للدراساتالعربية   المؤسسةزروق ،   أسعد، ترجمة ،   كانط،   شولتز  أوفي-  3

  .124، ص1975 سنة،   1، ط لبنان                            
            .162، ص1977، 1، إمانويل كانط ، وكالة المطبوعات الجامعية ، الكويت ، ط بديعبد الرحمن -  4
  .54ص  ،نفسه   المرجع  -   5
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 أما.  1 >> الظاهرةمعينة ، فيسمى صورة   عالقةبموجب   ينسقأن   أوظاهرة   فيسمىأمبيرقا  
  بعضطريق   عنللظواهر   الوحدةالتي تضمن   وهيوى الفكرية الثانية فهي الفاهمة أو الفهم الق

طريق   عنالتي تصلها   بالموضوعاتالتفكير   في  وظيفتها وتتمثل .2>> المقوالت  القواعد
المبادئ  كل فيتتجلى   والتي"  الترنسدالية  االسطيقا" كانط  يسميها التي، فتولد المفاهيم   الحساسية

بمفاهيمها ،  تفكره  عمابغض النظر   الحساسيةإلى عزل   بها  يؤديللحساسية ، هذا الدور   القبلية
ال تبقى إال الحدس المحض  حتىاإلحساس   إلىما ينتمي   كلتجرد   أن  تحاولإضافة إلى أنها  

المبادئ أو  ملكة"  كانط فيما سماه  فتتمثل الثالثةبينما القوى الفكرية .  3أو مجرد صورة الظواهر
 قواعد  توجيهفهي  بها، أما المهمة التي تضطلع   جميعهايعتبرها أسمى قوانا  والتي" ملكة العقل 

أما وظيفتها فيحصرها . 4القبلية  طابعتضفي على معارفنا   كيمبادئ متصلة بها   تحتالفاهمة  
النسق  داخلمعارفنا   تنتظمبهذه الملكة   ذلك أن ،كلية  إلىالجزئية   المعرفةأنها تحول   فيكانط  

الطبيعة ،  ألسئلةجواب نهائي   علىبالحصول   إال  الناجحة  العلميةالمنطقي الذي ال يقنع النظرية 
مقبل أن يصبح  علم كلل مقدمة" ومن خالل تتبعنا لكتابه " . على االستدالل  بالقدرة"  سميتلذلك 
األمور الميتافيزقية ، حيث من خالل  فيعقل ، خصوصا  ال منمؤقتا   يحدأنه  نلمس"  علما 

يلم ويحيط   أنبإمكان الميتافيزيقا أن تصبح علما ، وبالتالي فإن بإمكان العقل   أنه  نفهمالعنوان  
- في هذه النقطة   كانوالعلوم الطبيعية وإن  كالرياضيات  األخرى بالعلومكما استطاع أن يلم   بها

  للعقليضع  القبلية ، بينما   الرياضيةالمعارف   بعضبحصول   يقبل - الرياضياتفي  خصوصا
" أما مصطلح . عقالنية قبلية  كانطمواضيعها ، لهذا اعتبر بالنشي عقالنية  بكلفي إإللمام   حدودا
 ،الكلمة عند المترجمين العرب   بهذهنجدها ترجمت   ال" pure"   من كلمة  والمترجمة"  محض

 ترجمها  بينما" الخالص  العقل" من ترجمها  وهناك" المحض  العقل" جمها حيث هناك من تر
 العقلصفة واحدة إتصف بها   إلى  تؤديكلها   بصراحةالمجرد ، ولكن  العقل" البعض اآلخر 

 المعرفة<< :  ديورانتبتعبير ول  أوالتجربة والواقع   عن  ومعارفهمبادئه   إبتعاد  وهوالكانطي  
 العقل" هذا اللفظ  شارحابدوي   الرحمن عبدوهو ما أكده  .  5>>الحواس يقطرال تأتي عن 

 يعني، لذلك فالمحض   والحواسالتجربة   عنبعيدا   يفكرأن العقل   منهالمقصود   بأن"   المحض
                                                

   .56 ص سابق ، مرجعالنقد العقل الخالص ،  ، كانط-  -  1
  ، ) ، مقارنة  تحليليةاسة  در(  وكانط  الغزاليبين   العقلالفالحي ، نقد   محمدعبد اهللا  -   2

  .235، ص 2003،  1، بيروت ، لبنان ، ط والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة          
   . 187صسابق ،  مرجعالالعقل الخالص ،  نقد،  كانط-   3
  .235ص ،السابق  المرجععبد اهللا محمد فالحي ،  -  4
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ومن ثم تكون  المعرفةذاته في تلقى   علىيعتمد   فإنه  وبالتاليالتجربة والمالحظة   منالخالي  
 محض" يشرح  ثم.  والتجربة بالمالحظة  واستعانتهقبل احتكاكه   عليهايحصل   أيلية  قب معرفته

شيء ليصبح  كليدخل فيها   أنيجب   التيالصورة   أوالشكل   هواألوسع   بالمعنى  العقل"  
توحيد   في  يعمل وهوالمحض أو الذهن المحض   للعقلوظيفة   هيتجربة، والتجربة نفسها  

"  المحض  العقل  نقد" ككل  العنوانأما إذا جمعنا  . 1االحساس  معطيات منيتلقاها  التي  المادة
  ومقتضياتالقبلية   األسس  نظام عن  الفحص<< : يعني  بأنه  بدويالرحمان  عبدفسره   فقد

المنهج الذي  أما  . 2>> التجربةضمان صحة   فيقيمتها   وتحديدالتجربة   في  السابقة  العلم
في العقل   ماتبيان   فيالمنهج المتعالي والذي يستعمل   فهوذاته   نقدعملية   في  العقله  يستعمل

  .   3وموضوعاتهاللمعرفة   بالنسبة  عنهايترتب   وما  وقوانينإشكاليات   من
 قبل  ومعارفهمبادئه   يستمد  مجردعقل   هوالعقل الكانطي   أنوخالصة القول             
ـ  محدودأنه   إلىبذاته ، إضافة   ذاته  ينتقذ، كما أنه   والتجربة  والمالحظة  اقعبالواحتكاكه  

كالرياضيات   األخرىبقية العلوم   في  فعال، صحيح أنه  الميتافيزيقية  المواضيع فيوإن مؤقتا ـ  
، فهو  يةوالغيب  الميتافيزيقيةتعاطيه مع المواضيع   أثناءالطبيعية ، ولكنه يكون عاجزا   والعلوم

ذاتها أي  في  األشياء  بعالماالحاطة   في  عاجز  لكنه  الظواهر  أيوسيلة فعالة في عالم األشياء 
   .                      موضوع الميتافيزيقا 

  اعتقادهماكما يراها بالنشي ـ فتتمثل في  ـالمشتركة بين العقالنيتين   النقطة  أما         
في اكتساب  فعالةالمعرفة ، فيتخذه أداة   تلقيونهائي ، يستعمل في   وكاملعقل ثابت   بوجود

فترة حديثة ـ وبدون  منذساد في حضارتنا الغربية   لقد «: بالنشيوفي هذا يقول . المعارف 
اإلنساني ، وفي منأى عن تقلبات   النوع، وهو وقف على   ثابتكوني   عقلفي   اإلعتقادجدال ـ  

الكاثوليكي ،  الدين  من  استمداهاستمدا هذا الموقف ، فيعتقد أنهما قد  أين أما من . 4» التاريخ
هذا المصدر  قبولتمنعهم من  أن  الرواقيةوال تجريبية   أرسطو،بحيث لم تستطع تجريبية  

الوقت يحمل الفالسفة   نفسوفي .  المتدينين، خصوصا في أوساط   الديني الغيبيالميتافيزيقي  
انعكاسا   إليهمبالنسبة   دائماالعقل   ظل  « بحيثهذا اإلعتقاد   من  التخلص  عوايستطيلم  بأنهم
 أن  يتضحما سبق   خالل من. ريشنباخ هانز  الفيزيائيوهو ما وقفه قبله .  »5الكوني للعقل
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4 -Blanche (Robert),  la science  actuelle et le rationalisme ,op  cit, P 01. 
5  -ibid.   
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، وكلها  الفلسفيةوالعقالنية  والدينيةالميتافيزيقية    العقالنية من، كانت مزيجا   الكالسيكيةالعقالنية  
إلى القول بالعقل  يوصل، وهذا الطريق ـ ال ريب ـ    والنهائي  الثابتالكوني   بالعقلتقول  
  فما هو هذ العقل الكوني ؟.اآللهي 

عند  أواليونان ،  عندسواء كانت   القديمةالحضارة   في  الميتافيزيقية  للعقالنيةرجعنا   لو         
العقل  يمجدونالنهضة ، لوجدناهم   عصر  فالسفة  بعض حتى  أوالمسلمين   الفالسفةبعض  

األمور الميتافيزيقية ، بل أكثر من هذا  حتىال تخطئ ، بإمكانه إدراك كل شيء   وسيلةويعتبرونه  
  .كامال ، ال يتغير  يعتبرونهإذ 
  :   للعقالنية  ةشكال العلمياألنقد :  ثانيا

النقد . نقدين  إلىالكوني الثابت   العقل  وأداتها كالسيكيةال  للعقالنية  نقدهبالنشي   قسم          
عموما ، كما  اإلنسانتدرس   التي العلوموالذي جاء عن طريق :  الخارجيالنقد   سماهاألول 

 عبروتطورها   مسيرتهاالعلوم من خالل   هذهخصوصا ، أين أثبتت   وفعاليتهتدرس فكره  
 الذيعقله   علىما سينعكس   وهو  واجتماعياونفسيا   وجسديااإلنسان بدنيا   تطورالتاريخ  
 األعضاءبقية   مثل يتطور  يجعله مما ،والتغيرات  والتحوالتبهذه التبدالت   بدورهسيتأثر 
كلود  يد علىقدمتها البيولوجيا   التيالدراسات   علىحجته هذه   في  بالنشيوقد اعتمد . األخرى 

يد جان بياجيه ، وأيضا على ما  علىالنفس التكويني  علم ثبتهأ، وما  وداروينبرنارد والمارك  
وتعتبر هذه نقدا للعقالنية .بريل  وليفيعلى يد دوركايم  واإلثنوغرافيا  االجتماعقدمه علم 

 نقدوسنعيد ترتيب  .عليها العقالنية المعاصرة  تعتمدالكالسيكية من جهة كما توظف في كونها حجة 
الرياضيات ، ثم نقد  بنقدواستقاللها عن الفلسفة ، ونبدأها   التاريخي ظهورها  حسبهذه العلوم  
  . التكويني، فعلم االجتماع وأخيرا علم النفس  فالبيولوجياالمنطق ،  

  :الرياضيات - أ
 الفلسفة نشأة" كتابه  من"   الهندسة طبيعة"  المعنونالثامن   الفصل  ريشنباخبدأ   عندما      

ال يمكن الشك فيها ولهذا  مسلمة باالعتراف بأن العلم في تطور مستمر واعتبرها أوال بدأه" العلمية 
ثم ازداد ، بتطور كان تدريجيا في البداية  1804العلم منذ موت كانط في عام  مر<< :كتب يقول

 .  1>>العلم عن كل الحقائق المطلقة واألفكار المسبقة  تخلىمعدل سرعته بالتدريج وفي هذا التطور 
تطور العقل  على لالستداللبدأ بمناقشة الحجج التي أوردها بالنشي أعظيم  لمفكره المقولة بهذ

هذه العلوم كان و  تطورحيث نالحظ أن ، موضحا الجوانب التي برز فيها هذا التطور ، وعلومه 
، هذا التطور الرياضيات  مسوقد . ما يزال على مستوى الموضوع والمنهج والنتائج واألسس 
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على  احيث نجد تطور، بالتطور  القائلةول أن أركز فقط على ما يدعم وجهة نظر بالنشي وسأحا
ومن رياضيات ، أي من رياضيات واحدة إلى رياضيات متعددة  الرياضياتمستوى عدد وأسس  

 قمةمن موضوع معين إلى مواضيع اعتقد أنها تمثل  اوأيضا تطور. إلى رياضيات بحتة  تطبيقية
    ...!        وهكذا تطور الرياضيات

و ، عملية تطبيقيةرياضيات : اليوم يشكك في أن الرياضيات نوعان الأحد: إلى التعدد الوحدةمن -1
من رياضيات واحدة إلى  أيرياضيات نظرية بحتة وهذا في حد ذاته في نظر بالنشي يعتبر تطورا 

خدمات مادية ذلك أن  لتحقيقفقد كانت بداية الرياضيات على يد المصريين تهدف . متعددة 
فتطمس  المصريينأراضي الفالحين   علىآثارها   تترك  شتاءاكانت تحدث   التيفيضانات النيل  

الصراعات الناجمة بين  منوسيلة تحد   فيالتفكير   إلى  بالمصريينمما حدى   ومعالمها  حدودها
نشأت الهندسة  وهكذا< <المساحة  فناكتشاف   إلى  بهذاأدى   وقدالفالحين عن هذا الطمس، 

بالخبرة   عرفواالمصريين   أن، كانت قوانينه نتائج لمالحظات ، مثال ذلك   تجريبيا علمابوصفها  
 ذلكالتوالي لكان   علىوحدات   وخمسأضالعه ثالث وأربع   تساوىأنهم لو صنعوا مثلثا   العملية
 أماعملية هذا بالنسبة للهندسة  دينية  هدافال  لألهراماتبنائهم   إلى  إضافة   1.الزاوية قائممثلثا  

باألشياء المحسوسة والملموسة فإذا قالوا واحد فيعني الشجرة أو  العدربط   فقد  للحساببالنسبة  
  .خروف إلخ 

الرياضيات   فياألبحاث   بعض  البابليونابدع   فقدالعراق   في  البابليةالحضارة   في أما       
  المالحةالزمن ، وفي تنظيم   وقياسوالنجوم   الكواكبدراسة   في  الهندسةو  الحساب  فاستعملوا
هذه الحضارات  منوالتطبيقية   التجريبية  الرياضياتوعندما انتقلت  . 2وشؤون الري والفالحة

 ويبنيالمادية   لواحقها منأن يجردها   اليونانيالعقل   استطاعاليونانية   الحضارةإلى   السابقة
نسق   على  الهندسة أقيمت حيثقوانين نظرية ،   على  قائمة  بحثة  تجريدية رياضيات 

والمسلمات والتعريفات   البديهياتمن   مجموعةعلى   بنيتكل نظرية رياضية  أن، أي  استنباطي
وهذا ما حدا بالكثير من . تسمى باسمه  والتيدعمه مكتشافات أقليدس  تما  وهودقيقة   بطريقة

 ،3بحثاالرياضيات علما نظريا   منمن اتخذ   أولاليونان   بأن  االعتقادات إلى مؤرخي الرياضي
  أغلبالتي تستعملها  وهيالتطبيقية   الرياضيات،  نينوعالرياضيات في وقتنا الحالي   لتصبح
كبيرا نظرا  اهتمامابها  نن اليهتمويأن الرياضي إال  رياضياتالتجريبية، ورغم أنها  العلوم
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التطور  قمةوالتي تمثل    البحثةالرياضيات  فهيالثاني   النوعأما  . بالعلوم األخرى الرتباطها
 التي  القضاياجميع   باب<<  بأنهارسل   برتراندعبر عنها   والتيالرياضيين   أغلب  عندالعقلي 

 ق  كال من بأن  علماالقضيتين ،  فيبذاتها   هي  متغيرات  جملة أو .ك عنها  يلزم  ق" صورتها 
الثوابت   غير  ثوابت  واحد  متغيرقضيتان تشتمالن على   ك  قحيث   علىك ال تشتمل  

  .         1>> المنطقية
أم  ذلك"  البنية" إلى"  الكم"  منلقد تطور موضوع الرياضيات  : حيث الموضوع  من تطور-2

قسمها  والتي"  ةالكمي  المقادير" ما يسمى  أوالكم   هو  الكالسيكية  الرياضياتموضوع  
االسم   هذاالهندسة ، وقد أطلق عليها  ويشمل  المتصلنوعين ، الكم  إلى  الكالسيكيونالرياضيون 

". ب، ب ج، ج ا ا"  بين  أتصالا،ب ج ، سنجد هناك   المثلثفمثال   ،اتصال بين حدوده   لوجود
 انفصال  لوجوداالسم  هذاه  ، وقد أطلق علي والعدد  الحساب  ويشملالكم المنفصل   الثانيالنوع 

 الموجودات" ب بالنشيسماها   وقد،   0،1،2،3 مثلبين حدوده   وهوةبين حدوده أي وجود فراغ 
  واألطوال  واألعداداألشكال   في  وتتمثل"   الرياضية  الكائنات" ترجمها ب والبعض" الرياضية 

  متساويأو المثلث   3 العدد  يمتلكنوع من الحقيقة   فأي<< "طبيعتها فقال  بالنشيأثار   وقد
نعني بالمثلث  والأحجار ،كال ،  ثالثةمن   المكونةهذ الكومة   3نعني بالعدد   ال  إننا؟  األضالع

 مفردةعن موجودات تجريبية   عبارةالرمل ، فهذه الموجودات   على برسمهالمثلث الذي قمت  هذا
 بالعدد، وال نعني   البحثةالرياضيات  موضوع  ةالمجردالعامة   الموجوداتعينية ، وهي بخالف  

نعنيه هو ما  الذي، وإنما   فرديةهذه اللحظة الراهنة بوصفي ذاتا   فيعنها   أفكاري  المثلثأو  3
                           .2>>الموضوع عاما ال زمني  هذا، وما يجعل   عنها  أفكاري موضوعيكون  

 مثل  الماديةالوقائع   علىالتي تنطبق   تلك  ليستعند بالنشي   ضيةالريا فالموجودات           
  والفردي  الذاتيفي الفكر   موجودةذاتية   آنية  أفكارا، وليست  الماديالمثلث   أوالعد الحسي  

لكنه في نفس الوقت يعترف   ،" عامة  كليات" هي  أخرىمجردة   عامةهي موجودات   إنما
التاريخ  عبرخالل مسيرة الرياضيات   من  الموجودات هذهد طبيعة  اختالف حول تحدي بوجود

الموضوع ، منها الموقف العقلي ، ونقيضه  هذاتناولت   التيفتطرق إلى بعض من المواقف  
العقلي والذي بدأه بالتطوير   الموقففمثال  . الموقف التوفيقي  إلىالموقف التجريبي ، لينتهي  

على ما ذهب إليه  معتمدا  التجريبيةالمصرية   الرياضيات على"  ثاغورسفي" به  قامالذي   العقلي
عقليا   تعليمابهذا القول   ويقصدحرا   تعليمامن الهندسة   جعل"  فيتاغورس" أن  من"  أوديموس" 
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  العقليةالرياضيات   بينيفصل   أناستطاع   أنهوحجته في ذلك   الماديةكل اللواحق  من  مجردا
من  االراضيالعدد وقياس  وبينمن جانب   والهندسةأي بين الحساب  العملية  رياضياتوال  البحثة

 العقلميدان   إلىحسوسات  مال منفيثاغورس قد انتقل بنا   أن بالنشيجانب آخر ، ويفسر هذا  
  اإلتجاه<< الموقف وصفه بالشي ب هذا . 1>>والماهيات  األفكار  عالم<< والتي اعتبرها بالنشي 

الفكر  عن لالرياضية لها وجودا مستق الموجوداتبأن  يقر  حيث>>  الرياضيةللماهيات   قعيالوا
.  بصالبته  الحسي العالميقاوم   كما  اإلنسان  تقاوموتتصف بالمطلقية واليقين ، كما تتصف بأنها 

<< : بقولهالحقائق الرياضية   مقاومة  مؤكدا  مالبرانشنص قدمه   على  بالنشيوقد اعتمد  
زوايا المثلث ؟ إن  مجموعمزاجي   حسبامكاني أن أغير   في؟ هل  أيضاأال تقاومني   وأفكاري

 منعلى اكتشافها ، بينما العدم ال يمتلك   الرياضةتعمل   مميزةخصائص   لها  العقليةهذه االفكار  
 ورامر  فيثاغورسمن  انطالقاالموقف   هذاوقد تتبع بالنشي  . 2>>شيئا  الخصائصهذه  

غير  إلى، وصوال   المجاميعطرف كانتور و الكانتوريين بابداعهم نظرية   من  وإحيائابأفالطون  
 بولزانو من وجهه كل الذي  للنقد  ليتعرض  HERMITE هرميت  أمثال  الكانتوريين

BOLZANO  تساءل  بولزانونصوصهما ، فإذا كان   منعلى نصين   معتمدارسل   وبرتراند 
بنقده  راسل، فإن  تتكونأي شيء   منالمفارقة   الرياضيةطبيعة هذه الحقيقة   عن  رامنكتساؤال  
 واالسمية  عموماالتجريبية  النزعةلظهور   المجالقد فتح   يكونالمفارقة   الرياضيةللحقيقة  

كانت نقطة  لقد<<   : راسليقول  حيثسيرته الذاتية   منخالل نص اقتطفه   منخصوصا  
  شبيهوجود عالم خالد تتزين فيه الرياضيات بجمال  فيشبه ديني   معتقد  عن ارةعبانطالقي  

 نفسهالعالم الخالد   أن  وهيهذه الخالصة   إلىاآلخرة ، لكني انتهيت   فيالموجود   بالجمال
ألفاظ  فيالشيء   نفسهي إال فن قول   مااألوهام ، وأن الرياضيات   منوهم   عنعبارة  

اعتبر راسل   حيث  المنطقية التجريبيةأو النزعة   التجريبيالمذهب   إلىتقل بعدها  نتل .3>>مختلفة
جمع  أنه، وما يالحظ   بالمغاليةوصفها  أنهدرجة   إلىن  والتجريبي هؤالءالتي ولج منها   البوابة

<< في كون  موقفهم  ليجمعمع النزعة االسمية وصهرهما في بوتقة واحدة   التجريبيةالنزعة 
مجموعة من  على  القائم الرياضي  بالنسق  تتعلق  نسبيةحقائق  مجردالرياضية   حقائقال

 الخاصةالقواعد   إلى  أيضاترتد   الرياضية  الحدود، ولكن معاني   التعسفيةالمسلمات  
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 الرياضةوبالتالي أصبحت   المسلماتحددت بواسطة  قدالقواعد هي بدورها   وهذه .1>>باستخدامها
عنها بالرموز   معبر  واالفكارمجموعة من المعاني   ليستمنظور هذه النزعة   في  والمنطق

. 2>>بترتيبهاالخاصة   القوانين  وعلى  نفسهاهذه العالقات   دراسة<< أصبحت  وإنما،  والعالقات
 هيلموهلتز" وهما  -رغم االختالف بينهما   -  لمفكريننصين   علىاعتمد في حكمه هذا   وقد

HELMHOLTZ  بطريقةاختيرت  التيمن العالقات   مجموعة  بمثابة<< اعتبر االعداد  الذي 
"   هيلبرت"  فهوالمفكر الثاني    أما>> التتالي العادي  منمعينا   نوعاأننا نطبق عليها   إال  تعسفية

  بتمييزن ويقوم الحدس   3- 2-1العددية مثل  العالقاتعلم الحساب   فييستخدم   أنهأقر   الذي
هذه العالقة   أن  رابمعت،  1تالي العدد  منأنها مكونة   هو  الذيطريق طابعها   عنعالقة   كل

تدعم من  قدموقف النزعة االسمية   أنأقر بالنشي   وقد>> ذاتها أي معنى  فيال تحمل   العددية
أن  من"   فيتجشتين" المنطق ، وما اعتقده   إلى  الرياضياترد  الذيذهب إليه راسل   ماخالل  

الجمع بينهما   إلىلموقف االثنين   قراءتهعن تحصيل حاصل ، وقد أوصلته   عبارةقوانين المنطق  
 ال  فالرياضة<< أي مضمون  من  فارغة والمنطقيةالرياضية  القضايا  يعتبرموقف موحد   في

الحديث ، وأن  لنا أن نحوز في عالم تسمحوصفات   عنتحمل لنا بذاتها أية معرفة ، إنها عبارة  
منطقيا عبر عنه  قانوناأخذ   بأنهذا الموقف   لنا  ويشرح>> في ألفاظ مختلفة  الشيء  نفسنقول  

 أوجه  ثالثةمن حيث المضمون أي باللغة العادية ، مما جعله يحور الحديث إلى   ترجمه ثمرمزيا  
   :  هو القانون
  :معان  بثالثد يقرأ  وق) ك ~. ق ( ~ = ـ. ك  ۷ق ~ =  ـ.  ك>  ق        

 أن، وإما   ثلجاالسماء   تمطرإما أال   -2.  باردا  يصبح الجو  فإن  ثلجاأمطرت   السماءإذا -1
ولم . ن باردا ويك الالجو   وأنثلجا   تمطرالسماء  أنصحيحا  ليس  - 3.  بارداالجو سيكون  

 إلىلنتهي في االخير   . هفريج  قبل من خصوصاوجه لهذه النزعة   الذي  النقد  بالنشيينس 
وبالغا   تطرفا  قد  السابقينكال الموقفين   أن  باعتبارالوسطى   االتجاهاتما سماه   إلى  التطرق
  .التناقض بغيابالرياضي   الوجودعرفوا   والذين
خاص   محتوى  بوجوديعتقدون   كانوا  الكالسيكيين العقليينالفالسفة   أنالقول   وخالصة       

 هواستعمل في ذلك   الذي  المنهجالرياضية ، وكان   والموجوداتالكائنات   في  تتمثل  قلبالع
  .   والمسلمات  التعريفاتعلى مقدمات بسيطة واضحة تشمل   القائماالستنباطي   اليقينيالمنهج  

 فيمر بمرحلتين كبيرتين   قد  األكسيوميالمنهج   أنيقر بالنشي  : تطور من حيث المنهج -ج

                                                
  .125ص  ،  فسهنالمصدر -   1
  .125ص  ، نفسهالمصدر  -   2
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  .تطوره 
الرياضيين المعاصرين بالمنهج  عنديد أقليدس والذي سمي   علىتمتد من بداية ظهوره   : األولى 

  .1920الفترة الثانية فقد بدأت من عام  أما. اليقيني االستنباطي
 نسق أنيرى بالنشي   حيث   ، 1الفرضي االستنباطي بالمنهجعرف عند الرياضيين   وقد          

النظريات   منالهندسة نموذجا   كانتقرون ، بحيث   مدة  الرياضيعلى الفكر   سيطرأقليدس  
األلفاظ   كل  وتعريفضبط   علىأساسا   يقومذلك أن منهجها   ،يمكن تجاوزه   ال  االستنباطية

إال . تستعمل  أنقبل   قضيةصحة كل   علضرورة البرهنة   إلى  إضافةبكل نظرية ،  الخاصة
يمكنه أن  الالبرهان   ألن، وذلك   أولياتعلى أنها   تقبل  التيالقضايا   من  لقليعدد   على<< 

اتضح   المنهجإال أن هذا  .  2>>قضايا أولية  عنديتوقف   أن، بل يجب   نهايةما ال  إلىيتراجع  
في   إالنظر بالنشي   فييتم   لمزمن بعيد ، إال أن النقد الصحيح   منذخلوه من العيوب   عدم

 علمضوء   علىوضعت النظرية الرياضية   بأن  العيوبالتاسع عشر ، وذلك بإصالح هذه  قرنال
 الهندسي  االستنباطفي  تأملوليد   كان<<  بأنهالعلم الذي وصفه   هذا"   االكسيوماتيك" المبادئ 

 نألقابال   أصبح  بحيث  الصوريلطابعه المنطقي   نتيجة  الهندسي  المحتوىقد انفصل من هذا 
  األوليةهذه المفاهيم   أن  وتبين<< : بقولهيعقوبي   محموديصفه  3>> أية نظرية  علىيطبق  

ذلك   بعديبدأ   لكي،   بهاوالتسليم   واالتفاق  عليها المصادرة  تقعأمور   هي  األوليةالقواعد  وهذه
 والقواعد  ألوليةاالمفاهيم   بواسطةفجزءا   وجزءافشيئا   شيئا  صاحبهينسجه   الذي  النسق

نسقه   أنفقد اعتقد أوقليدس وأتباعه   وبالفعل  ،4>>بعض  إلىبعضها   فاهيممالتشد  التياألولية  
يتسرب إليها  الويقينية   ،اضحة بذاتها  و ومبادئه، وأن حقائقه   ومطلقة  يقينيةبطريقة   محدد
 هذهوضوح  في  وشككا  الحديث  والمنطق  الحديثةوالعيب ، حتى جاءت الرياضيات   والنقدالشك 

وضع الرياضيين ، مما نتج عنه   منمسلمات وافتراضات   أنها  فاعتبرتالمبادئ ومطلقيتها ، 
في    حررياضي   فكلاالفتراض   حريةوتعددت الهندسات ، وهذا يعني   الرياضيالمنهج   تطور

أقليدس ، أو أن  فعل كما اسهذا األس علىيبني سائر فروضه   ثم  مستوىالمكان   أنأن يفرض  
على هذا األساس  فروضهلألسطوانه، ثم يبني   الداخلي  السطحشكل   علىالمكان   أنيفترض  
  فعلللكرة ، كما   الخارجي  السطحالمكان على شكل   أن، أو أن يفرض   لويباتشوفسكيكما فعل  

                                                
1 -  Blanche  , L  axiomatique , P U F  2e  quadrige , mai 1990, P12. 
2 -  Blanche  , L  axiomatique, op  cit , P 2  0. 
3 -   ibid   ,  P  03 .          
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 في  الفروض  بهذهن يلتزم  أ هناالمهم   ،هذا األساس  علىفروضه   سائر  يبنيثم   ، ريمان
  .       1>> نظرياتاستنباط  

 بعضعلى مستوى   اتطورنجد   كمامستوى المنهج ،  على  اتطورهناك   أن  نالحظ ذنإ      
.  والعدد  والمكان  والزمانذلك فيما سبق ـ   وضحناوقد  –الهندسة  منها  الرياضياتمواضيع  

أن االنسان  فيه  الشك، فمما  التجريدمرحلة   إلىة التجسيد  مرحل منتطور   فإنهبالنسبة للعدد  
 بها  يتعاملكان  التيالمحسوسة األخرى   االشياءبالحصى أو  ربطهمن خالل   العد  تناولاألول  
 يتعلمالطفل   أنالنفس التعليي   علم  أثبت، حيث   الطفلتعلم   مع، وهذا تماشيا   يجردها، ثم  

مادية ، حيث  لواحق  في  تجسيدها  خالل منالمرحلة األولى يتعلم األعداد  :  مراحلوفق ثالثة 
 وهكذا  ، نيعلى إثن ليحصلالمعلم قريصة أو خشيبة ثم يضيف لها قريصة أو خشيبة  لهيرسم 

  :مثل .دواليك 
                     

                     =           +       
   

ثم + ، ثم يكتب مثال  1تحتها الرقم  ويكتبله خشيبة أو قريصه   فيرسمالمرحلة الثانية   في أما
  : هكذاالرقم  وتحتهما  القريصتين  يساوي  ثميرسم قريصة أخرى ويكتب تحتها الرقم ، 

  
           +                    =  

       1             +1              =2  

  التجريد مرحلة فهي  الثالثة المرحلة في أما.  والمجرد محسوسال بين يمزج المرحلة هذه في ونالحظ
  .2=        1+         1:    مباشرة المعلم يكتب حيث

 بأن  آمن قد كانط  كان إذا:   يلي ما في تلخيصه فيمكن  والزمان المكان تطور حجة أما      
 ال  ثم ومن  تجربة كل  عن نتيقساب  نيثابت  نئيمبد  يعتبران  بحيث ، قبليتان والمكان الزمان
  األقليدي المكان  يرجع  بالنشي فإن ، ضمنهما  تنتظم ممكنة  التجربة هذه أن  بحجة  بها يتأثران

 من بمجموعة ألحقهما  وخاصيتين عامة خصائص بأربعة  يميزه والذي  الكانطي المكان هذا إلى
    متجانس المكان أن األولى الخاصية: 2هي  خصائص األربعة أما ، الفالسفة

                                                
  . 92 ص  ،6ط ، 2ج  ، مصر ، القاهرة ، المصرية األنجلو مكتبة ، الوضعي النطق ، محمود نجيب زكي -     1

2 -  Blanche ,  la science  actuelle et le ratinalisme, op , cit , P13. 
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 التجاه أفضلية ال isotrope ثابت أنه  الثانية الخاصية أما.  آخر من أفضل  مكان يوجد ال بحيث
  الرابعة الخاصية أما  infini له الحدود بمعنى   النهائي فهو  الثالثة الخاصية أما.  آخر عن  مكان
 من بمجموعة نيخاصت باعتبارهما أضافهما اللتان الخاصيتين أما.   continu االستمرار فهو

.  لتحديده ضرورية أبعاد ثالثة للمكان أن:  فهما  شيلييه ال ،  هيجل ،   كتشيل ، ليبنتز  منهم الفالسفة
  بالمكان خاصة جميعها الخصائص هذه.  وتقعر انحناء كل  من خال المكان أن فهي  الثانية أما

 الصفات هذه  نزعت والرياضيات الفيزياء رتطو لكن ، أوقليدس  إلى يعود الذي  التقليدي
  القرن في الهندسة  مطلقية عدم  أثبتت  أخرى هندسات  ظهرت فقد ، المطلقية حيث من والخصائص

 تؤمن كانت التي أقليدس هندسة إلى إضافة  لوباتشوفسكي وهندسة  ريمان  هندسة منها عشر  التاسع
  وركبتهما والمكان الزمان  النسبية النظرية  أدمجت فقد  واالمحدود الثبات حيث من  أما.  بالمطلقية

  التماثل صفة  انتقدت فقد  وبالتالي.  األربعة األبعاد دي  الزماني المكان  هو جديد مركب في
  اقتربت  كلما أنه  ذلك ، والسرعة المكان  بتغير يتغير  الزمان أن  أثبت حيث ، عنهما والتجانس

 االنحناء  حيث من أما،  التوقف على وأوشك  الصفر من الزمان اقترب  الضوء سرعة من  السرعة
 ، التحدب من  نينوع  هناك أن ذلك  الخاصية هذه صحة عدم الالأقليدية الهندسة  أثبتت فقد  والتقعر
 بسرج مثاال له نضرب أن ويمكن  نفسه على ينغلق  هندسي شكل من  أخذ الذي  األيجابي التحدب

،  الريمانية الهندسة اثبتته وقد.1األعلى إلى  نهاياته تتجه  دائرة نصف عن عبارة هو والذي  الحصان
     أثبتته وقد  األيجابي التحدب من خاصة  حالة فيعتبر  السلبي  التحدب أما

  المكان من قطعة  نعزل عندما  األقليدي المكان على  نعثر<<  فإننا  وبالتالي   لوباتشوفسكي  هندسة
   . 2>> يبلغه أو الصفر من وتحدبها  هاءإنحنا يقرب  المتحدب

  :المنطق  -ب
  أزمة  على  فيهابالنشي لها شقين ، الشق االول اعتمد   قدمهاالحجة المنطقية التي  إن       
تطور   في  فيتمثلأما الشق الثاني  .  شديدباختصار   إليهسنتطرق   ما، وهذا   العقل  مبادئ

من . في الباب الثاني  أكثرالتاريخ ، وهو ما سنركز عليه   عبرثة مراحل  أورد ثال بأن  المنطق
واالوتار  العضالتأن مبادئ العقل ضرورية له كضرورة   من"  ليبنتز" قاله  ما نقول  أنالمنطق  
أورد   وقد. بصحتها  يعتقدإلى نتائج   للوصولفللعقل مبادئ ينطلق منها   وبالتالي  للمشيالعصبية  

مراحل تطور  عبرتطورت   بلكل زمان ومكان   فيوكاملة   ثابةأن هذه المبادئ لم تكن  يبالنش
                                                

  .73سابق ، صالمرجع اليفوت ، العقالنية المعاصرة ،  سالم -  1
2 -  Blanche , la science  actuelle et le rationalisme,  op , cit ,  P 9 
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مرحلة  منتطور   صدقهاأن   ذلكالمنطق ، وهذا ما سنراه أثناء تطرقنا لمرحلة اللوجستيك ، 
ترجيحية ،   –احتمالية  –كاذبة  –القيم ، صادقة  متعددةمرحلة   إلى)  كاذبة  –صادقة ( الثنائية 
ن من الثالث يأشار إليها من خالل موقف الحدسي وإنماتحليلها  فيبالنشي لم يتوسع   أن  صحيح

"  عنونهتناوله في مبحث   أين" الحالية والعقالنية  العلوم" المرفوع ، سواء في كتيبه الصغير 
يم في الق متعدد المنطقمن خالل أشارته إلى   أو"  المرفوعالحدسية و مبدأ الثالث  الرياضيات

المرحلة األخيرة للوجستيك المعاصر  تناولهمن خالل   أو" إلى المنطق المعاصر  مدخلال" كتابيه 
المنطق الصوري  فيهناك ثالثة مبادئ  " . وتاريخه من أرسطو إلى رسل  المنطق"    كتابهفي 

 عدم  أمبدعن بعضها وهي   نفصلهاجميعها إلى بعضها البعض بحيث يستحيل أن  تعودالتجريدي  
الكافية التي   العلة مبدأأو الذاتية ، إضافة إلى   الهويةالتناقض ، ومبدأ الثالث المرفوع ، ومبدأ 

القضيتين   أنالقائل   المبدأ فهوأما مبدأ عدم التناقض  .  التجريبيةأكثر في العلوم  تطبق
محالة   الالثانية   كذبت صدقت إحداهما  إذا  بحيثتكذبان معا ،  والتصدقان معا   ال  المتناقضتين

 تكونالقضيتين المتناقضتين   فإناألرسطي   المنطقومن خالل ما قدمه   ،ليس صحيحا  والعكس
الموجبة ، والتي  والجزئيةالسالبة   الكلية  بين، كما تكون   السالبة  والجزئية  الموجبة  الكليةبين  

 أنالقائل   فهو tiers  exluالثالث المرفوع  أما مبدأ" . أو .. إما"  بقولنايمكن التعبير عنها  
الهوية والذي  مبدأبينما  . بينهما  ثالث والتصدقان معا وال تكذبان معا   ال  المتناقضتينن  يالقضيت
". أ الأن يكون  يمكنأ وال  أهو "  بقولهمكل الكتب   في   ، ويعبر عنه الذاتيةأحيانا بمبدأ   يسمى

القديم عموما والمنطق  المنطق إنوالحديث إلى هذه المبادئ ؟   القديم  المنطقكيف ينظر كل من  
توازن الفكر ومن ثم  إلىعن أنها تسعى   عبارة  المبادئاألرسطي خصوصا ينظر لوظيفة هذه 

المنطق  فيالوظيفة بحيث أصبحت   فيمن عناصر البرهان ، ثم حدث تطور   اعنصر ليستفهي  
الصوري ، وهذا يعني     للنسقعن تحصيالت   عبارة  المعاصراللوجستيك   وباألخصالحديث  

أن  باعتبارالمالئمة   وعدم  بالمالئمة  وصفها، وإنما يمكن  والكذب  بالصدق  وصفهايمكن   ال
  تنطبق التيفقط في عالم الخطاب   و  صادقةوإنما هي   مطلقا  صدقا  صادقةتكون   الالمسلمات  

يمكن أن  اليقينية   ئمباد عنكانت عبارة   هذهمبادئ العقل   أن لنتيجةوا. 1األنساق  تلك  عليها
كل الحوادث   علىوبدون تحفظ   تطبيقهمن الضروري   بلال بد   وبالتالييتسرب إليها الشك  

 أما. أو الماضي أو المستقبل  الحاضرفي   كانتأو مادية أو صورية ، وسواء  إنسانية  كانت سواء
مبدأ عدم التناقض ،  هو  واحدمبدأ  إلىالمناطقة   أغلبيرجعها   والتيه المبادئ  بهذ القولنتائج  

                                                
  ، المدارس ،  والتوزيع  النشر، قضايا في االبيستيمولوجيا والمنطق ، شركة   ميس بنالسالم   عبد -  1

  .115، ص2000، 1لبيضاء، طا الدار                            
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  : التاليةإلى مبدأ الهوية ، فيمكن جمعها في النقاط   البعضبينما يرجعها 
  )  كاذبة  –صادقة (  القيم  ثنائي بمنطقالمبادئ ويقينها يعني القول   هذه بصدقأن القول   -1

  سفسطة في  سنقع فإننا  عليها نبرهن أن  حاولنا أذا  وبالتالي  للبرهان قابلة  غير المبادئ هذه أن
 آخر  مبدأ إلى يحتاج  البرهان حالة في أنه يفترض  نفسه المبدأ أن بمعنى المطلوب على المصادرة

  .نبرها على  يقوم ال فهو  وبالتالي  دواليك وهكذا بديهي  آخر مبدأ على يعتمد  بدوره وهذا ، بديهي

الكالسيكية   مراجعة العقالنية في  بدأتما حدث أن هذه المبادئ وبعد التطور العلمي   لكن        
توجد  الإلى أنه   والتوصلالعقل   مبادئفيها   بما  مبادئهامراجعة   وبالتالي  - الحظناكما  -

للعقالنية وإعادة  حديثة قراءةإعادة   إلىحقائق مطلقة ، وال معطيات صورية مطلقة ، فأدى ذلك  
العقالنية وحتى تتماشى  بأن  واالعترافالوضع إلى التراجع   بهمالنظر في مفهومها ، بحيث أدى  

يجب  ثمةشروطها ومن  وعلىمبادئها   علىومتقوقعة   جامدةال تكون  أ  عليهاوالتطور العلمي  
سنثيرها  والتي  المعاصرة النيةبالعقالقول   إلىوهذا ما دفع بالنشي  . إعادة قراءتها والشك فيها 

  .في مبحث قادم 
 مدخل" كتابه  فيباعترافه   وذلكمن جهة   المنطقبتعدد   تعترف  البالنشيةالعقالنية   هذه 

أكثر من  بوجود"   introduction a la logique contemporaineإلى المنطق المعاصر
 les calcules nonغير التقليدية  تالحسابا" الذي عنونه  الثالث، فمثال في الباب   منطق

classiques  "الجديدة   المناطق"    بعنوانالتاسع عشر  مبحثتناول   فقدles nouvelles  

logiques  " ما  مثل  1.من المنطق الكثيرهناك   بأنيعني اعترافا منه   وهذاالجمع ،  بصيغة
 les logiques القيم المتعددة  قوالمناط" " les logiques modalesالجهوية  المناطق" سماه 

 plurivalentes "2   المخففه  المناطق" ، وles logiques affaiblis "3 .  على  دليل وهذا 
 ةرؤيمنطق متعدد ، وكل منطق له   إلىمنطق واحد هو المنطق األرسطي   منتطور المنطق  

 –صادقة (  القيمة  ثنائيأرسطو   منطقكان   فإذا،   الصدقمختلفة عن اآلخر من حيث قيمة  
المنطق المخفف عند هيتنغ   علىالقيم ، وهو ما ينطبق   متعدد  لوكاشفيتشفإن منطق  ) كاذبة 

، والهدف من  المتناقضتينمنطق الديالكتيك الذي يجمع أيضا   إلىالقيم ، إضافة   الرباعي
لها ،    العلم  تجاوز  ويثبت  جهة منلكي ينتقد العقالنية الكالسيكية   التطورتطرق بالنشي لهذا 

  . العقالنية المعاصرة  هو  المعاصر  البديل  أنجهة ثانية    منيبرهن   كما
                                                
1 -  Blanche , introduction a la logique contemporaine  ,Armond Colin  ,masson , Paris, 
1996,P 81 .             
2 -    ibid   P 83 .          
3  –  ibid  P 98  . 
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  : الفيزياء - ج

 بثالثة  مر قد  العلمي التفسير أن  نايعترف  خصوصا الفيزياء وتاريخ  عموما  العلم تاريخ إن      
  مرحلة بأنها عرفت التي االحيائية  المرحلة تسمى والتي  األولى مرحلته من فيها  تطور  مراحل

 المرحلة  تأتي  ثم.  التشبيهية بالمرحلة  عرفت والتي anthropomorphisme االثروبومورفانية
  وترجع ، السببية  لمبدأ  تخضع التي  المرحلة وهي  الميكانيكية المرحلة  عليها يطلق  التي  الثانية

  مادي  سبب على قوة  يمارس  مادي سبب كل أن بحيث ، ةالقو في  يتمثل سبب إلى  ظاهرة كل
 من لكل  الجاذبية نظرية فهي  المرحلة هذه في ظهرت التي  الفيزيائية  النظريات أهم أما.  آخر

  تبنتها التي المرحلة وهي  الرياضية المرحلة  تسمى التي  الثانية المرحلة  تأتي ثم.  ونيوتن  غاليلي
 من  مرحلة كل  وتعتبر.  واالحتماالت للرياضيات  األكبر الدور  تعطي حيث  المعاصرة العقالنية

 الواقع في  والمتمثل  الموضوع مستوى على  سواء  سبقتها  التي للمرحلة  نقدا  المراحل هذه
 أي  المنهج مستوى على أو ،"  ذاته في الشيء أو الجوهر"  بالنشي بتعبير أو ، المعطى أو  المادي
  نجد  بحيث  النتائج  مستوى على أو ، المحضة  والتجربة  المالحظة على  القائم  تجريبيال المنهج

 أو ، واالحتمال النسبية  الثالثة المرحلة تدعي بينما  المطلقية تدعي والثانية  األولى المرحلة  نتائج أن
 بينما ، والحتمية  ةالسببي بمبدأ يقران  والثانية األولى المرحلتين أن حيث ، المبادئ مستوى على

 عن  بالنشي عبر وقد.   الترجيح ومبدأ  الالحتمية مبدأ  تبني حد إلى  الثالثة  المرحلة فيها  شككت
 : بقوله  الطبيعية العلوم مصطلح عليها أطلق  والتي  الفيزياء عبرها  تطورت التي المراحل  هذه

 وفيزياء ، الكلي التصور العقلية  أداتها كونوت  الجوهر فيزياء  تعاقب  نالحظ أننا القول نستطيع<< 
  الدالة  العقلية  ووسيلتها  الكمية  النسب فيزياء  وأخيرا ، السببية العالقة  العقلية  وأداتها  الحوادث
     .1>> الرياضية

 أو الموضوع مستوى على سواء  الفيزياء بها مرت مراحل ثالثة يتضح  النص خالل من         
 موضوعها وكان  ألرسطو ينسبها  القديمة الفيزياء تمثلها التي األولى فالمرحلة.  المبادئ او  المنهج

 ، ثابتة خصائص – فقط أرسطو عند وليس - عموما  لألرسطية إن  فعال<< : يقول حيث  الجوهر
 وريضر هو ما  بلوغ إلى  تهدف ثم  للفساد  قابل  هو وما  الجائز من  تنطلق  الفيزياء كانت  فإذا

 تحت  يقع ما  فقط ليس  والجوهر ، جوهري  والوجود  الوجود على  تحمل فإنها ، وأبدي
 أما.   2>> األعراض وتدفق  وتبدل تغير  رغم  دائم بشكل  يبقى الذي  الثابت إنه ، األعراض

 ألم ،"  الكلي التصور"  على القائم العقلي المنهج فهو  الجوهر هذا  دراسة من سيمكن الذي المنهج

                                                
1 - Blanche, L induction scientifique et  les lois naturelle, P U F, ,1975,P 3 .                    
2  -  ibid, P 26. 
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 لفكرة الرافضة ةالرواقي المدرسة فتمثلها الثانية المرحلة أما.  بالكليات  إال علم ال أنه أرسطو يقل
 ال ، أسميين يعتبرهم حيث ، العالقات هو موضوعه بأن  القول إلى  للفيزياء كموضوع الجوهر

 هو  يهمهم الذي ماوإن ، العامة  الجواهر أو  التصورات أو  االجناس أو  بالجنس سواء  يعترفون
 ال بأنه  هذا موقفهم بالنشي ويشرح  ، كحادث  الفرد يهمهم  وإنما ، كائن  بوصفه ال  لكن  الفرد

 والتي  االسمية وفلسفتهم  منطقهم مع  تماشيا وهذا  السياق يهمهم ما  بقدر  ذاته في الشيء يهمهم
 كان إذا<< :  ولقي لذلك  والكليات االجناس يتبنى الذي والكلي الجوهري أرسطو منطق عن  تتميز

 يوافق فإلنه ، األرسطي المنطق تبني عوض  الميغارين من  المنطق هذا  اقتبسوا قد الرواقيون
  اكتشاف  دورها ألن  زمانية  هي لذلك ، حوادث فيزياء فيزيائيتهم  جاءت ولهذا ، للعلم  تصورهم
 عالقة  بمعنى ، السببية  مفهوم وهو  والتواجد  للتتابع  منظمة  وعالقاتهم الحوادث، بين العالقات

  بإمكانها  الثانية بينما ، عنها  وتخبر  األخرى  إحداهما  تنتج  أين ، ظاهرتين بين المنظمة  التتابع
  النسب مرحلة إلى  الفيزيائي التفكير انتقال فتمثل الثالثة المرحلة أما. 1>> باألولى  لنا توحي أن

  انطالقا  الحديثة الفيزيائية التفسيرات  فتشمل ، الرياضية  الدالة العقلية  وسيلتها تكان والتي  الكمية
  بالجوهر القول  السخف من أنه  أثبتت التي  النظريات هذه.  النسبية ونظرية الكوانتم  نظرية من
 الحديث ائيالفيزي فالتفسير.  ثانية جهة من  الحتمية وتبني  السببية مبدأ على  واالعتماد جهة من

 لم  الكوانتم فيزياء إن<<   : يقول حيث والمبادئ والنتائج والمنهج الموضوع في شكك قد والمعاصر
  عقلية مفاهيم في  أيضا شككت ولكن ، والمكان  الزمان  باستعمال مرتبطة مفاهيم في  فقط تشكك

 وعدم  الهوية  كمبدأ  نطقيةم  مبادئ في  تشكيكها إلى  إضافة ، والجوهر  السببية  بمفهوم  مرتبطة
  . 2التناقض

 ألني  ونظرا ، الطبيعية كتبه أغلب في  التفصيل من بشيء  الموضوع هذا  تناول وقد            
 لبحث  شكلةمال هذه سأترك فإني المنطق في العقالنية  تطبيق في وحصرته  موضوعي  خصصت

         .   آخر

  
  

  

                                                
1  - Blanche, L induction scientifique et  les lois naturelle,, P 27 . 
2 - Blanche, la science  actuelle et le rationaisme , op  cit ,P 55. 
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  :  البيولوجيا-د
جهة ومن  منللثبات   نقدافي حد ذاته   يعتبربالتطور   وااليمان  والقولاالعتقاد   إن           

  يصدقذلك أن مصطلح تطور  . ولن يكون كامال  لم  االنسانيعلى أن العقل   برهاناثانية   جهة
  ومتالحقة  منظمةتحوالت   إلى  يؤديبطيء ومتدرج   نمو<< يعني  بحيثكل شيء  تطور  على

وإذا . 1>> والعادات  واألخالق  األفكاربالحقها ، كتطور   سابقها، ويؤذن   مختلفةبمراحل   رتم
يمكن  فإنهسبيل المثال   علىفي األفكار واألخالق والعادات   التطورحصر   قدالمعجم   هذاكان 

رة التي ، هذه األخي والبيولوجية  والسياسيةاإلقتصادية واالجتماعية   التطورات اليهاإضافة  
عدم  على  جةحك  ثانيةجهة ومن جهة  منالثابت   الكوني  بالعقلالقول   لنقد  بالنشياستعان بها 

الكائن الحي عموما أو  جسد  حيثمن  سواءهذا التطور البيولوجي   علىثباته ، ويالتالي سنركز  
تطورية من أن ال النظرية  دعاةوقد انطلق  . العقل األنساني علىوإسقاطه   خصوصااإلنسان 

 غير  األبسط منتتابع ، بحيث تبدوا متسلسلة   في  الحيةالكائنات   أنواعكل   انتجتالطبيعة قد  
أورد هؤالء  وقد.  اإلنسان  وهو  إكتماال األكثراالعتقاد   إلى  وصوال  ،المكتمل ، البوليب مثال 

إلى حالة تعبان  حالتهسمك من  ال تطور  نأخذهذا التطور التسلسلي بأمثلة كثيرة ،  علىأمثلة  
والذيل  والظهرالجانبين   علىزعانف   لهاالسمكة   أنحيث يالحظ  . بأعتباره أرقى من السمك 

 من  وخروجهاانسيابي ، ولظرف البيئة   اهليلجي  جسمهافي السباحة ، إضافة إلى أنه   تستعملها
إنسيابي   ليصبحيتغير   جسمها بدأجديدة  بيئتها ال معحين آلخر من الماء لليابسة ، ولكي تتأقلم  

عائقا  لهاكانت   ألنها  الزعانف  تدريجياتفقد   فبدأت  والنبات  والرمالبين حبيبات الحصى   أكثر
 والشفايف  الزعانفعلى ما هو عليه ، فتختفي   ويصبحعلى االنسياب ، ليتمدد الجسم أكثر  

 تحددعوامل   ثالثة  داروينوضع   فقدحظات  من المال وانطالقا،  وهكذاوتتحول إلى لسان  
  : وهي  التطورميكانزمات  

  ، ويمكن حصره   الحي  الكائنفي تطور   الفعالالعامل   اعتبربحيث   :الطبيعي  االنتخاب-
  :التالية  الثالثة  النقاط في
النوع  أفرادبين  لقد الحظ داروين أن هناك اختالفا ت :  الواحدالنوع   أفراد  بين  االختالفات -1

والذكي ، الجميل  الغبييوجد فيه   األخيركانت نباتات أو حيوانات أو إنسان ، هذا   سواءالواحد  
 هي  االختالفاتهذه   أن  يعتبرإلخ ، مما جعله  ...، الطويل والقصير  والنحيفوالقبيح ، السمين  

                                                
األميرية،  المطابع  لشؤونكور ، الهيئة العامة  م بيومي  أبراهيم، المعجم الفلسفي ، تقديم   العربيةمجمع اللغة -    1

  . 44، ص1983القاهرة ، 
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حسب  البيئةتأثير   عند تكون ناتجة ق أنها، كما   التطور  بواسطتهايحدث   التي  الخامالمادة  
  . تلقائيا  تظهرأو قد  –هذا التأثير  محدودية  رغم –زعم المارك 

كل  أنكل الكائنات ، حيث نجد   في  موجودة التكاثرإن عريزة  : النوع الواحد  أفرادتكاثر -2
كل  بيضةن  مليو28حوالي  تنتج  السلمونأن سمك   نجد، بحيث   عددهزيادة   إلى  يميلنوع  

.  1... وهكذادفعة واحدة   بيضة  مليون 114 فيبيضوباألخص نوعا منه   المحارموسم ، أما 
 مسرحاال تكون   حتى  منهتحد  أنالطبيعة تحاول   فإنالتكاثر   هذاولكن ونظرا لخطورة  

 فقدنواع  نوع من األ كل  لعددنسبي   ثباتلوجود   نظرا: الصراع من أجل البقاء  –ج . لإلبتالع 
  يحدثالواحد   النوعأنه داخل   أالمبد هذاأساس الصراع من أجل البقاء ، ويفسر   علىفسرت  

ال  التي  تهلكالمأوى ، بحيث  أو  المأكلكانت   سواء  احتياجاتهاسبيل تلبية   في  اوصراع  اتنافس
 أنهاطريق   كانت عن طريق االقتتال أو عن سواء  تنقرض  فالضعيفة ،تبقى  أنتستطيع  

  .أو البيضة الجنينفي مرحلة  يالمحيط وبالتالي قد تنقرض وه مع  تتأقلمالتستطيع أن 
 بحيثوالمربي   الموجهبدور   تقوم  الطبيعةاالصلح ، بحيث أن  وبقاءالطبيعي   االنتخاب -3

  .الضعيف  على،بينما تقضي   فتطوره  واالصلح  األفضلتختار  
ما يعرف  أو"  الجنسي االنتخاب" أطلق عليه  الذي  فهو  التطورميكانيزم   منالثانية   المرحلة أما

 في فتتمثلأما مظاهر هذا المبدأ  . 2 " االناثعلى  الذكور  صراع"  بعند داروين والداروينية  
 تؤدياالنجاب ، بينما بعضها   علىاألفراد   بعضقدرة   منأن تزيد   يمكنالصفات   بعضأن  

  كفاءةأكثر   تكونأن بعض الحيوانات لديها أعضاء الجماع   نجداآلخر ، بحيث   إلى عقم بعضها
. الثاني الطرف بإخصاب يفوزون  تجعلهممعينة   ميزةلديها   تكون، وبعض األزواج   وتطورا

، وهذا ما  منهوتقترب   إليه  تميلاألنثى   تجعلريش جميل   لها منذلك أن هناك من الطيور  
أن العديد من سمات البنية   إلىيعتقد علماء التطور المعاصرون   بحيثنسان  األ على  ينطبق

األقوى  خصوصاالكثير من الذكور   أنجنسيا ، حيث لوحظ   منتخبة  لإلنسان  والشكلية  الفيزيائية
أخاذ  وجمالمعتبرة   بدنية  بلياقةيتمتعن   اللواتياالناث   إلى  الحاالتأغلب   فيتميل  

 إلى  إضافة  قويةجسدية   بنيةلديهم   تكون  الذينالذكور   إلى  يملناالناث بدورهن  وخصوبة، و
  3االجتماعية  ومكانتهمصحتهم  

                                                
،  باالسكندرية  المعارف، منشأة   العولمةالتطور من العلم إلى  نظرية" عثمان ، الداروينية واإلنسان  صالح  -    1

  .39، ص2001جالل حربي وشركاه ، 
   .37، ص للنشر، أصل األنواع ، موفم  داروين-   2
  .42صواالنسان ،المرجع السابق ،  االروينية  ،صالح عثمان -   3
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  الزرافة أنالحظ التطوريون   حيث"   المكتسبةالصفات   وراثة"  في  فتتمثلالثالثة   المرحلة أما
لألجيال التي أتت بعدها ،  ورثتها سائدة  صفةأن أصبحت   وبعد،  الطويلالعنق   اكتسبت  التي

  . الواحد  النوعداخل   التطور  أثبتوهذا ما 
 خصصا  التطور نظريةما قدمته   على" زاوية فلسفية  منكتابه  فينجيب محمود   زكي علق وقد

عصرين ثقافيين ، عصر  بينفاصال   حدا  يعتبر  بأنهكتابه أصل األنواع   فيما قدمه داروين  
حقيقة  يجعل  هذايومنا   حتى  يمتد  بعده، وعصر ثقافي   ثابتاسكونيا   العالم  يتصور  هقبلثقافي  
  الكائنات  داخل  يحدث الذي  العامللتطور   بالنسبة هذا  .1>>وحركة  وتطورا  تغيراالعالم  

أثبتت  البيولوجياتطور أعضاء وأجهزة االنسان ، فإن  فيو حصرناه   التطورطبقنا   إذا أما الحية
 خليةملقحة ، والتي تعني   بويضة  تصبحبويضة ونطفة ، وباتحادهما   من  أوال  يبدأأن اإلنسان  

 وبعدصفات النوع االنساني ،   كل  تحمل فإنها  ذلكورغم   المجردةتكاد ترى بالعين   الواحدة  
تنقسم إلى  ثم  لخصائصوانفس الصفات   لهماإلى خليتين   الخليةهذه  تنقسمساعة   بثالثينالتلقيح  

 أينالمجموعة من الخاليا على جدار الرحم   هذه  تتشبتأما ثامن يوم  . أربع ، ويستمر االنقسام 
من الجسم   محدد  جزءبناء   في  لتساهم  توجه  خلية  تشكلتكلما  بحيثيبدأ تمايز الخاليا  

  لتكونعضو محدد فحسب ، بل  من  جزءا  لتكون  الخالياوالدماغ ، وال توجه   والكبد  كالجلد
  .2>> العضوذلك   فيمنطقة محددة   في

  :علم االجتماع واالثنوغرافيا  هـ
شتروس   ليفي  كلودقدمها   التي الدراسات علىحجته هذه   في بالنشياعتمد   لقد           

 وتعددأثبت فيه تنوع   والذي "  la  pensee  souvageالمتوحش    الفكر" في كتابه  خصوصا
 موقفاتبنت  التي  العنصريةالحضارة الغربية   موقف، منتقدا  المتعاقبةالحضارات   وفقالعقل  

متحضر يتمثل في عقلها ، وعقل متخلف   عقل:   عقلينإلى   البشريقسمت العقل  بأنعنصريا  
ن من إ.  والعنف  والبدائية  التخلفيعكس   والذيالحضارات األخرى   لكفي   يتمثل  ومتوحش
، أو  المنطقظهور   على  سابقة مرحلةالبدائية   القبائلوعقل   فكر  اعتبارالتعسف   ومنالخطإ  

نسق   أنه على<< العقل  لهذاننظر   أنبها العقل البشري ، واألصح   مرانتقالية   مرحلةاعتباره  
 والعقل  الحديثيتكون منه العلم   الذيالنسق   عنبنيويا   ومستقل  البنياننظام متين   أو

                                                
  218زاوية فلسفية ، ص منمحمود ،   نجيبزكي -   1
، بيروت ،  االسالميةبريطانيا ، دار البشائر   أيالف، دار   البشري  العقلالمعراوي ، أبجديات   منير محمد–   2

          .55، ص1996، 1طلبنان ،  
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 العقليةحيث العمليات   منوبين الفكر العلمي الحديث   بينهإذا قارنا   أنه  ذلك  ، 1>>المتحضر
 عننحجم   تجعلنا  التي المنطقيةعلى نفس المؤهالت   يتوفرنجده   فإننا  المفترضةالمنطقية  
ما  بقدرتختلف في طبيعتها   ال والتيالحاضرة   المنطقيةالمرحلة   سبقتأو مرحلة   فترةاعتباره  
 كانقدمه شتروس   الذيوالحقيقة أن هذا الرد  . تنطبق عليها  التيأنماط الظواهر  حسبتختلف  

العقل والمنطق أحدهما   من  نوعينأن هناك   إلىذهب   الذي  بريلليفي   بهتقدم   لمانقدا  
تتميز  والذي  البدائيلإلنسان   الثانيو  والتجريد  بالتعقيدتتميز لغته   والذيالمتحضر   لإلنسان
  .  2والتشخيص  بالبساطةلغته  

 بينهم، بل يجمع   الثالثة  الفكر قوانينيحترم   الالفكر البدائي   أنأثبت ليفي بريل   وقد        
 وعرف" التناقض  وعدمالذاتية   بينالمشاركة   قانون" ، هذه المبادئ أطلق عليها  إحراجدون  

تطبيقه غير  لكن"   الهوية" مبدأ الذاتية  عنهو عبارة   والذي  فقط" المشاركة  مبدأ" ب فيما بعد
المنطقي لحقيقة  المضمون  يفهم  ال  البدائيأن العقل   ذلكالتناقض   بمبدأ  يعترف الموفق بحيث  

 ينحدر  ةالعشيرأفراد   منكل فرد   بأن  يؤمنونالبدائيين  أنبريل   ليفيالتناقض ، حيث الحظ  
نفس  في  إنسانية  كائناتشجرة ، فهم من جهة  أوحيوانا   أو  طائراكان   سواءمن طوطم معين  

قابل  غير  حكما"  دنتتاينن فون" حكم  لقد<< :، حيث يقول  األخرىهذه الكائنات  همالوقت  
 كلا أن  ، إذ صعوباتتكون هناك   فالالمشاركة   قانون  يحكمهاللتصور ، ولكن عند عقلية  

 لكلنفس النوع ، كما تضمن   من  جمعية  تصورات  تحملالشكل الطوطمي   ذات  المجتمعات
   . 3>>الجمعي  الطوطمصورة   علىواحدة   هوية  الطوطمية  الجماعةأفراد   منفرد  

 عنه  ينزعأن ذلك ال  إال  األرسطيبأن هذا الموقف يتناقض والمنطق   اعتراف  رغم         
التفكير ، بل  أثناء  نحترمها  التي  بالمبادئ  ليست<< العبرة  ألن  المنطقي العقلي  التفكيرصفة  

تصور إلى  منعلى االنتقال   وقدرة  وآليات  ومساعخطوات   هوحيث   من  نفسهالتفكير  
 حيثغر صالعالم المتناهي في ال فيزياءهذه الميبادئ في   تطبيق  ذلكوال أدل على  ، 4>>آخر
  .في المنطق الكالسيكي  متداوالمعنى غير المعنى الذي كان  لها  بحتأص
  : التكوينيالنفس  علم -و

، حيث عرف هذا النوع   بياجيهما ذهب إليه   علىبالنشي من خالل إطالعه   به  تأثر الذي      
                                                
1 - Levistraus, la pensee sauvage , Pion ,1962,P21.   

2 - Levy bruhlm lucien,les  fonction mentales dans  les sociétés inferieures, 9 ed , Paris, 
1928, P 78. 

3 - Levy bruhlm lucien, op cit , P78. 
 .70ص ،  المرجع السابقوالحقيقة ،  النقدالمعاصرة بين   العقالنيةسالم يفوت ،   -   4
  



 بالنشي عند العقالنية مفهوم :الثاني فصلال........................................................تحديد المفاهيم :الباب األول 
 

  -

 وسيلتنافي حقيقة األمر   هو  كذلكمن حيث هو  الطفليدرس   الذيالنفس الطفل   فعلم<< : بقوله
  للميكانيزمات)  السببي ( التفسير العلي  فييبحث   الذي اإلرتقائيالنفس  علم لتكوينالممهدة  

أما تحليل هذه الحجة   . 1الميكانيزماتتلك  بهاتكونت   التي  الطريقة  تحليلخالل  من  العقلية
  : من أهدافها  والتي  نيةالتكويبياجيه لإلبستيمولوجيا   نظرةخالل   منعليها بالنشي   اعتمد التي

  .االجتماعي  التاريخي،وتكوينهاتوضيح المعرفةالعلمية خصوصا وذلك بتتبع تطورها  -1
  .المعرفة  عليهاالتي تعتمد   والعمليات  لألفكار  السيكولوجيةفي األصول   البحث-2
  .المتوازية  الفكربنيات   علىتنطبق   التي  المنطقيةالصياغة   مراعاة -3
 فيهاينتقل   التيالتحوالت   منحاالت معينة   علىتنطبق   التي  المنطقية  الصياغة راعاةم-4

   .2>> من مستوى آلخر  – تطورهفي مجرى  –الفكر 
  :  فرعيننقسمها إلى   أن  يمكن  التكوينيةاإلبيستيملوجيا  مناألهداف   ههذخالل   من     

 إلىيحاول أن يقيمها قصد الوصول   والتيالعلوم  مبادئ  في  البحث فييختص   :  الفرع األول 
التطور وقد عرف فيما بعد   لهذامستقبلية   رؤيا  وضعلإلنسان ، ومن ثمة  الفكري  التطورتفسير  

 عندتطور المعارف   فيالبحث   في  فيختص  : الثاني  الفرعأما " . تاريخ المعرفة  علم"  باسم
  المعرفية  الظواهر  تفسيرهذه الدراسة   منلوغه ، والهدف  ب حتىوالدته   منذ  كفرداالنسان  

  نتائجأو بواسطة   المعرفي  النفس علم  ضمنما يدرج   وهوالتجريبي   المنهجبواسطة   إما
 في  فيتمثلأما الهدف لثاني  " .األعصاب  نفس  بعلم"  يعرفوهو ما  والعصبيالدماغي   التشريح
يطلق عليها   والتيالفكر   تطور  عمليةالمعرفة ، وتفسير   إلى  الطفل  توصل  كيفيةتحليل  

التطور المعرفي   بها  يمرمراحل   خمس  بياجيهوقد حدد  " .  التكوينية االبيستيمولوجيا"  بياجيه
     . 3الطفل عند

في  يكونأن سلوك الطفل   حيث"  الحركي  الحسي  السلوك  مرحلة"  سماها :األولى  المرحلة
وقد . والكالم  اللغةاستخدام   في  الطفليبدأ  عندماالفترة   هذه، وتنتهي   فقطيحس به   ماحدود  
  . مستقبل الطفل  كلبياجيه   عليهابنى  

 وتكون"   العمليةقبل  المرحلة"  أي" المفاهيم  إدراكما قبل   مرحلة" سماها  : الثانية المرحلة
  مرحلة التفكير ، أين  إلىالحركي   سيالحانتقال من السلوك   مرحلةهذه المرحلة  

 علىمساعدته   فييكون للغة دور كبير   وهناحركات معينة   أوإجراءات   علىالطفل   يعتمد
                                                
1   - Blanche, epistemologie, P,U ,F, 2ed,1972,P40. 
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  .34، ص 1991مصر ، د ط ، سنة  ،  القاهرة   الجديدة،                              
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تكوين مفاهيم   على  قادرغير   بعد  مازالالطفل   بأن  المرحلة هذهسرعة التفكير ، وتتصف  
 النمو  مرحلة" التي سماها  وهي :المرحلة الثالثة .  غيرهعن نفيسه أو عن  سواء  عامة

يعني   وهذااألداء   أوالعمل   أثناءهذه المرحلة يبقىالطفل يفكر   في"  التخميني أو" الحدسي 
من  أوأخرى   إلىحالة  منتكون متغيرة   التيإدراكه يكون مباشرا مما يؤثر على أحكامه   أن

نوع  علىهذه   طريقته  فييعتمد ، و بهالتي تحيط   المتغيرةالظروف   وفقموقف إلى آخر  
  " . أو التفكير الحدسي  الحدس"  يسميهمن التخمين  

 في  المتعددالعالم  الطفل، وفيها يجمع   المباشرةالحسية  العمليات  مرحلة :الرابعة  المرحلة
ا أم. والزمانية  المكانية  العالقاتيفهم   كمايدركها ،  لكيواحد   عقليفي مفهوم   تدرجفئات  

الطفل   يستعملوفيها   ، الصوريةمرحلة العمليات   فهيواألخيرة   :الخامسةالمرحلة  
وضع   فييبدأ الطفل   أينبمعنى أن هذه المرحلة هي مرحلة التجريد   ،االستداللية   العمليات

  . ويتبصر  فيتأملض عقلية  فرو
  : 1عوامل أربعةيه  عددها بياج فقدتطور العقل   فيتتدخل   التي  العوامل  أما    

 عامل: الثاني  عاملال ثم  العصبيةأي نضج الخاليا   العصبيالنضج   عامل: العامل األول 
 في  فيتمثل  :أما العامل الثالث .االشياء المحيطة  معالتدريب والخبرة المكتسبة و االحتكاك  

ثم رابعا . وعامال أساسيا  كبيرا  دورااللغة   تلعب، بحيث   االجتماعية والتبادالتالتفاعالت  
تكون البنية   في  مجتمعةوالثاني والثالث   االوليلعب العامل  بحيثالتوازن   عامل :وأخيرا 

  .للطفل  المتوازنة  العقلية
                       

  :العقالنية المعاصرة :  لثاثا
من  الحاليعصرنا   في الواقعر العلمي  التطو تسايرألنها   المعاصرةبالعقالنية   سميت        

 العقالنية الكالسيكية التي أرادت أن تتجاوزها وتحل محلها ، عنلها  تمييزاجهة ومن جهة ثانية  
  سميهات بينما.  العلميةبناء المعرفة   فيالرياضيات   لدور  واألهميةاألولوية   تعطينظرا ألنها 

 بالعقالنية الغائية األدواتية"  كارل أوتو آبل"  وصديقه"   هابرماس"مدرسة فرونكفورت ممثلة ب 

  .العقل بفعالية  تؤمنألنها  ذلك  الوظيفية ، إضافة إلى العقالنية  2واالستراتيجية
                                                

  .31- 30، االبيستيمولوجيا التكويبنية ، ص  بياجيه -   1
   

كارل أوتو آبل ، التفكير كهابرماز ضد هابرماز ، ترجمة، ضمن ، مجلة ، العرب والفكر العالمي ،  الدد  -  2
" وهناك ترجمة قام بها . 56، ص 1992السابع عشر والثامن عشر ، مركز االنماء  القومي ،  لبنان ، بيروت ، 

كارل أوتو آبل ، التفكير  مع هابرماز  ضد . التفكير مع هابرماز ضد هابرماز " تحت عنوان "  يبل عمر مه
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  العقالنية المعاصرة  خصائص -أ 
 عقالنيتهميز بها بالنشي   التيأن نستخلص المميزات   يمكنهذه التسميات   من  وانطالقا 

  :في والمتمثلة 
 نتيجةبعبارة أخرى   أوالمعاصر   العلمتطور   نتيجة  باعتبارهاأنها عقالنية معاصرة   - 1

  .العلمية  الثورةإفرازات  
  .  الوضعية والفلسفةالواقعية   والفلسفة  الكالسيكيةمن العقالنية   كلنقد   علىتقوم -2
تتلقى  ال  وبالتالياء المعرفة  بن فيكبيرا   دوراتعطيه   بحيث  العقلعلى فعالية   تقوم -3

  .الموضوع جاهزا 
  . عليها وتتفتحوالتجربة   العقلالحوار بين   علىتقوم  -4
  .بناء المعرفة  فيالدور المهم واألكبر   للرياضياتتعطي  -ـ5
 la      "  والمعنونالحجم   الصغيرلكتيب بالنشي   المتعمقةإن القراءة :  معاصرة عقالنية -1

science actuelle et  le rationalisme  "حياته أي سنة  من  متأخروقت  فيألفه   والذي
 le" أضاف إليها  ثم  la science  actuelle   "1 بالعنوان والذي ابتدأه   خاللمن  يدرك 1967

rationalisme   "فيالذي حدث   التطور  نتيجةهي  إنماالتي يقول بها   العقالنيةبأن هذه  توحي 
الموقف إذا   هذاويتدعم  . العلمية  الثورةهي نتيجة   إنما  وكمنهج كفلسفةفالعقالنية  .  العلممجال  

"  الكالسيكية  العقالنية"  عنونهبدأه بمدخل   أنه، حيث يالحظ الدارس   الكتاب  لمضمون  دخلنا
ي تفصل بينهما  الفصول الت في، وتناول   المعاصرة  العقالنية" ختمه بخاتمة عامة عنونها  بينما

، ومركزة  مختصرةخالل ثالثة فصول   منالعلم   أزمة  مظاهر بعضالعلوم ، حيث تناول   تطور
، وعصرهال تتماشى   ألنهايهدمها   أن  بالنشي يريد هناك عقالنية  أن  منهنفهم   يجعلنامما 

لثالثة هي عبارة ا فالفصول. روح عصره  عنتعبر   ألنها  نظرا  لتثيتها يسعىوهناك عقالنية  
هذا  موقفهنفس الوقت ، وإذا حللنا   فيهدمه وبنائه   على  بها  يبرهن  التي براهينهعن  

وأزمة الفيزياء وقد سبق وأن  المنطقالرياضيات ، وأزمة   أزمةهناك   أن  سنجدومشروعه هذا  
  .السابق العنصروضحناها في 

                                                                                                                                              
هابرماز ، ترجمة ، عمر مهيبل ،  الدار العربية للعلوم ، بيروت ، لبنان ، ومنشورات االختالف ، الجزائر 

  . 2005العاصمة ، والمركز الثقافي  العربي ، بيروت لبنان ، 
"  آخرون وترجمها" المعاصر  بالعلم"  ترجمها البعض اآلخر  بينما" الحاضر  العلم" ترجمها البعض  والتي   1

  "الحالي  العلم
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، 1الواقعية الفلسفةانتقد   ثم.  مر معنا ذلك  وقديكية انتقد العقالنية الكالس حيثالنقد   علىتقوم -2
موقفها  : موقفمها من النقاط التالية  على  لهمانقده   فيركز بالنشي   لقد  .2والفلسفة الوضعية 

.  الفيزياءالرياضيات في  دورالعقل ، وموقفها من   دورموضوع المعرفة ، موقفهما من  من
 لمأنهما   ذلكسطحيا   نقدا  البعضاعتبر نقدهما لبعضهما  لكن  ثانيالكال منهما انتقد  أنمعترفا  
            3>>. متقابلتان ميتافيزيقيان منهما ، مما يجعلهما لكل  الميتافيزيقية  العليا  البنية<< ينتقدا إال 

ده تحد التي  موضوع المعرفة من  الواقعيةونبدأها بموقف الفلسفة . من موضوع المعرفة  موقفهما
  والعماد  التغير فييدوم   ما<<  فهوكما يراه بالنشي   الواقعيينأما الجوهر عند  .   4بأنه الجوهر

 بينوقيدي أن يميز   حاول وقد>>  في ذاته  الشيء<< يسميه  كما.  5>>للخصائص  المطلق
ما ورد مصطلح الشيء في ذاته ك وبينفي ذاته الذي أطلقه بالنشي على الجوهر ،  الشيءمصطلح  

أن معناه عند  لذلكدقيقة    بصفةنفس المعنى   لهماليس   أن  وانتهيعند كانط فأجرى مقارنة  
 عند  الجوهر فإنمعرفتنا ، ولذلك   عنالذي يوجد ستقال   بل"  لقدراتنا  حدا  يمثل ال" كانط  

                                                
الواقعية   الفلسفةنقيضتها الفلسفة المثالية التي كان يقول بها العقليون ، وبذلك تعتبر  : الواقعية  الفلسفة -    1
لكن . مثل بقية الفلسفات  مثلها  خرمن عصر آلخر ومن مفكر  فعل عليى المثالية ، لكن مضمونها يتطور رد

المادية   الموضوعاتالقائلة بأن  الفلسفةبأنها تلك   عرفتنعطيها مفهوما عاما معاصرا أين  أن  يهمناالذي 
 الذاتبثنائية   تعترف  المعرفةوهي في نظرية .  الحسيةتجربتنا   عنالنظر   بغضخارجيا   موجودة

الواقعية  الفلسفةوتنقسم  . عنه  الذاتالتي تكتسبها  المعرفةعن   مستقال  الموضوعبحيث تعتبر   والموضوع ،
الواقعية . التي تنقلها الحواس  بالمعرفةتؤمن   بحيثالواقعية   صورأبسط   وتعتبرالواقعية الساذجة  : إلى 

. في الخطء  توقعناباعتبارها وسيلة   واسالحتنتقد المعرفة التي تنقلها   التي  الواقعيةوهي تلك  :  النقدية
  . صارمة  موضوعية  لقوانين  يخضعخارجي   عالم  بوجودالتي تؤمن  : الواقعية العلمية 

 مرالبشري   العقلوهي الفلسفة التي دعا إليها وتبناها أوغست كونت والتي تعترف بأن : الوضعية  الفلسفة   2
ثم تطور إلى .  مفارقةرجع العقل أسباب الظواهر إلى قوى غيبية  ي والمرحلة الالهوتية . بثالث مراحل 

في الظاهرة  كامنةيرجع العقل أسباب الظواهر إلى قوى غيبية  والتيمرحلة أرقى هي المرحلة الميتافيزيقية  
 بأن العقل  فيهايؤمن   والتيالمرحلة العلمية   أونفسها ، ثم تجاوزها إلى مرحلة أرقى هي المرحلة الوضعية  

الوضعية : وهي نوعين .، ويعتبرها الدين الجديد لإلنسانية  الطبيعةنفس  منبظواهر   تفسركل الظواهر  
شلك ، وآير،  بقيادة  فيينا جماعةكانت تدعو لها   التي  المنطقيةأوغست كونت ، والوضعية   بقيادةالكالسيكية  

  .  وغيرهموكارناب 
3-  Blanche, la science physique et la realite ( realisme,positivisme,mathematisme) 
              P U F  ,1948, P 181.          

  .الباب األول   من  الثانيقاموسيا الفصل   الجوهرتحديد  أنظر  -   4
5 - Blanche,  la science physique et  la realite ,op cit , P32. 
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فهوم الواقعي  هذا الم. 1عمادها الموضوعي أنهمن حيث   بهالموضوعية مرتبطة   تجعلالواقعية  
أن  – ذلكللعلم المعاصر   وفهمهالشخصية   وقراءتهاستقرائه   خالل منيرفضه بالنشي   للجوهر

،  الميتافيزيقياالنطولوجي   ممفهوالبالمعاصر ال يقصد معرفة الشيء في ذاته   العلم  -في رأيه 
المعرفة  أن  ليستنتج   .2 المعرفة لموضوعية  عائقامحالة   ال  سيكون  المفهومهذا  أنذلك  

على  تضفيهاهي التي   أنها، ذلك   ذاتهامن  ولكنمن الموضوع   ال موضوعيتها  تستمدالعلمية  
الفيزياء المعاصر ، حيث  علممن خالل مسيرة  هذاعلى وجهة نظره   ويبرهنالموضوع، 
 الدرجةوى  س ليس  بالمطلقما يتصف   أوذاته   فيالشيء   أنالنسبية   نظرية منيستخلصه  
ال  فاألمر<< :يقول  حيثمواضيعه   على  الموضوعية  صفة إخفائه  فيالعلمي   للعملالقصوى  

 منالعكس   على، بل يتعلق   الواقعية  تريده كماالشيء في ذاته   ببلوغيتعلق في الفيزياء النسبية  
 إلىما تشير إليه النسبية  هذا القول بأن  وقيدي ويشرح . 3>> المفهومهذا  باقصاءذلك، وأثر ذلك  
شرطا   يعتبر  النسبية بهذهال يتم إال ألن الوعي   فإنه  مثال  كالتآني  معارفنا لبعضالصفة الذاتية  

عمل   عنمستقل   واقعيوجد   أنهيفهم منه   وهذاالمعارف ،  تلك  لموضوعيةيمكن االستغناء   ال
، مسبقة  بصورة  جاهزايمكن أن يعطى لها   تعرف واقعا ال، وأن المعرفة   الموضوعية  إضفاء
  .4ببنائه تقومالتي  هي  وإنما

العلم المعاصر  قدمه  الذي هالمعرفة هو النقد نفس لموضوع  بالنشينقد  أنوخالصة القول         
نفس النقد الذي وجهه   هوما يسمى الجوهر، وتقريبا   أوفي ذاته   الشيء  بوجودوالذي ال يعترف  

  العلمية  المعرفةموضوع  أنسابقتها بالقول   عناألخيرة التي ال تختلف   هذهالوضعية   للفلسفة
تتحكم في هذه األشياء   التي  القوانينمعرفة   هووأن ما تسعى إليه   ،" ذاتها  في  األشياء"  هو

  طةنقيعتبر   الذيالواقع   وهواألول   العنصرعنصرين أساسيين ،  على  المعرفةأقامت   حيث
  الذاتيةالشوائب  منتخلص   إذاوبإمكانه ذلك   ،حقيقته   إلىيصل   أنيحاول   والذيالعلم   إنطالق

. المعرفة التي ستحصل  عن  الرمزيالتعبير  علىالقدرة   فهو  الثانيأما العنصر  . تعيقه  التي
 أنه  ذلكللفلسفة الواقعية  النقد الذي وجهه  منالفلسفة ال يخلو   لهذهوجهه بالنشي   الذي  النقدأما 

، كما أنها أرجعت   الحسية  نزعتهاما هو محسوس وفق   إلى  واقعيما هو   أرجعت  بانها  اتهمها
يعتبر  الذيالواقع   أننزعتها اإلسمية ، وبالتالي فقد تجاهلت   معالرمزي تماشيا   الى  المجرد

                                                
 ، 2لوجيا ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرباط ، المغرب ،طماهي االبيستيمو ، وقيدي محمد   1

  .428 ص                                  
2   - Blanche, la science physique et  la realite , op cit , P148.                                    
3 -ibid , P150      

   .429ص سابق ،ال مرجعال ،وجيا هي االبيستيمول ماوقيدي ،   -   4
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أما النقطة .  1وليس كيفيات حسية  العلمية هو بالدرجة األولى موضوع نظري المعرفةموضوع 
 دورمن   موقفها هيوالفلسفة الوضعية   الواقعية  الفلسفةكل من   فيهاالتي تلتقي   الثانية

 تعطيالحظنا   كمالغة العلوم، فالفلسفة الواقعية   الرياضياتاعتبار   فيالرياضيات، حيث يلتقيان  
الخصائص  هي  اإلنسانما يعرفه   أن  بمعنى  حد تعبير بالنشي علىفي ذاته   للشيء  األولوية

.  الحسيةهذه الخصائص   منالعقل   يستقيها  التيإليها التصورات   مضاف  الحواسالتي تنقلها  
  علىفي ذاته   للشيء  أنطولوجيةأولوية   أوال  تعطيهذه الفلسفة   أنبتعبير وقيدي   أو

 الجواهرتربط   التي  العالقات علىجية للجوهر  أنطولو أولوية  ثانيا  وهناكالحسية ،  خصائصه
ال فلسفة عالقات ، وبما أن  تصورفلسفة   بأنهاالفلسفة   هذهولهذا توصف   ،2بعضها ببعض
بناء المعرفة ،  في  للرياضياتهذه الفلسفة ال تعطي دورا كبيرا   فإن  عالقات  هيالرياضيات  

عن  تعبرللعلوم   لغة  مجردتكون الرياضيات   أن  ويرفضالموقف   هذا  ينتقدلكن بالنشي  
بالنسبة لمن يريد   الرياضية  اللغةقيمة   إن<< :كتب يقول  حيثتساهم في بنائها    الحقائق  

معتادة ،  لغةتستطيعه   مما  أفضلهذه المعرفة   عنكونها عبرت   فيتقوم   ال  الطبيعة  معرفة
 لبنيةتبعا   المعرفة  تلك  وبتنظيمشيء آخر  عنلتعبير  با تسمحأن هذه اللغة   في  تقومولكنها  
 المعاصر  العلمخالل مسيرة  ومنالمعاصرة   العقالنيةدور الرياضيات في  إن . 3>>أخرى 

أن يبين   حاولنظره   وجهةعلى صحة   وللبرهنة  المعرفةأساسيا في بناء   بالنشيوبمنظور  
،  بالعالقاتتهتم   باعتبارها  الرياضياتتطور   إلىوع  ذلك بالرج ،الفيزياء  فيالرياضيات   دور

 الرياضياتالمرحلة األولى تمت فيها عقلنة : بمرحلتين  مرالرياضيات   تطورأن   يرىحيث 
الرياضيات   إلى  التجريبالرياضيات من حالة   انتقلتبتجريدها من اللواحق المادية ، بمعنى  

كان  التي  الفيزيائيةفي العلوم  الرياضياتتوظيف  في  تتمثلفأما المرحلة الثانية  .  العقالنية
التصورية إلى  البنيةمن   الفكر  انتقال عند  هناك<<   :بالنشي  يقول، حيث  الجوهرموضوعها  

منه   يفهم  هذا.  4>>بالكائن  المعرفة  ولعالقاتبموضوعه   الفكر  لعالقاتالبنية الرياضية قلب 
العلمين أو بعبارة  بينعلما تابعا ، وإنما هناك تكامل  أوفقط   لغةات  تكون الرياضي أن  رفض

  ثابتةتحيل إلى جواهر   لغةتعد   لم  الرياضيةأن العلوم   ذلك<<  ، بينهماأخرى تتابع متبادل  
وحتى يمكننا من .  5>>الفكر  لفعاليةبناء العالقات المحايثة   إلىفقط   تحيلأصبحت   بل  وخالدة
 والعقالنية  والوضعيةالواقعية   الفلسفةإجراء مقارنة بين   يمكن النظرة الحديثة فإنه هذه تعميق 

                                                
1  - Blanche, la science physique et  la realite ,  op  cit , P     124 .      

   .425ص  المرجع السابق ، ، االبيستيمولوجيا، ما هي  وقيدي -     2
3-   Blanche,  la science physique et  la realite , op  cit , P19.     
4 -   Blanche,  la science physique et  la realite , op  cit , P24  .      
5  -   ibid, P73 .        
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 أوذاته   فيالشيء  هوالفلسفة الواقعية   موضوعكما يراها بالنشي ، حيث الحظ أن   المعاصرة
الحواس ، ثم يقوم العقل   تنقلها التييعرف هو خصائص هذا الجوهر   ما  وبالتاليالجوهر  

. بعد التجريب يأتيعندها   الرياضيات  فدورومن ثم  ،شكل نظريات   على  ليصورها  بتجريدها
هي أساس التفكير بهذه  الرياضياتأما العقالنية المعاصرة فموضوعها العالقات ، وبالتالي فإن لغة 

  .العالقات 
 هيالوضعية   والفلسفةية الفلسفة الواقع منالرياضيات عند كل   دور أنالقول   وخالصة             

التجريبية ، لكن في نظر   العلوم  بهالغة تتحدث  أنهايعني   وهذابعد التجريب   يأتيدور ثانوي  
 كالفيزياءعلم مادي  ألي  اليمكنالرياضيات أساس التفكير ، بحيث   تعتبرالمعاصرة   العقالنية

  .ائها بن فيالرياضيات   تساهم  لميحصل على معرفة ما  أنمثال  
تعطيه دورا كبيرا  بحيثفعالية العقل   علىتقوم   المعاصرةالعقالنية   فإن  الثالثةالخاصية   أما -3

في  عنهاوإنما تختلف   ،انتقدتها   التيتخالف العقالنيات   أنهانجد   وهناالمعرفة العلمية   بناءفي  
 من انطالقا  فيهالمبادرة   زمام  تكون حيث والتجربة   العقلبين   بجدل  تقرأن  تحاولأنها  

 أنيعني   ال، لكن هذا  دقيقةنتائج علمية   إلىالتوصل    عنقد يعجز   أنهمبادئه ، صحيح  
والمعرفة  ،  المعرفة  يبني  فالعقلالسبب ، لهذا  هيالعلمية   الظروفقد تكون   بلالنقص فيه  

ويتجلى هذا الجدل  . حد تعبير بالنشي  على  هناك جدال أنوتكونه ، مما يعني   تشكله  بدورها
حيث ينتقد  ،الميزة التي تتميز بها العقالنية المعاصرة  وهيالعقل والتجربة   بينالعالقة   في

تكوين المعرفة ، كما   فيوتركز على العقل   التجربةترفض   التي  الكالسيكية العقالنيةبالنشي  
العقل ، وقد برهن   دور  وتهمل  التجربةتركز على   تيال  الواقعية أوالتجريبية   الفلسفة  انتقد
العقلية ،  والعلوم  العقلالحوار بين   علىركز  الذيباشالر ،  بموقف  المتبادلةهذه العالقة   على

 تعقيلنامن خالل   إالتتكون   ال  الواقععلوم  إن  << :يقول  حيث  الواقعية والعلوموبين الواقع  
أن  على  واستعداده  قدرته  بمدى إالال يمكن أن يبرر   عقليأن كل علم   ليجزم ،1>> للتجرية 

  تفترضالتي  الكالسيكية العقلية  النزعةقراءة   إعادة، مما يتطلب   التجربةعالم   على  ينطبق
  قادرة  إشكاليةجهة أنها تتناول   من  فعالةنشطة   عقلية  بنزعة  واستبدالها،  ثابتة  مبادئ  وجود

ذا   يماقتمتلك  أن  يمكنها  هالوقت نفس في .  التجربةأجل تفسير   من  مبادئها  توظفأن   ىعل
حتى مبادئها   في  النظر  ألعادة  االستعدادأهبة   على، مما يجعلها دائما   المبادئ  هذه  صالحية
  . بفعاليتهاتحتفظ  
 قادرنشط   لعقل  المزدوج  تصورال هذاطريق   وعن<< : القول إلىلينتهي في األخير           

                                                
1 - Blanche, epistemolgie  ,op cit , P 121. 
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خالل احتكاكه بالتجربة ، وعن طريق   منبنفسه   نفسه  تثقيف، وعلى  بنفسهعلى بناء نفسه  
  إمكاننايكون في   ،  نفسهعمل العقل   على، وقادرة على االشراف   بذاتهالتجربة نشطة   تصورنا

ما  وهذا.   1جانب آخر منالواقع   لوموع  جانب منتفصل بين الرياضيات   التي  الثغرةنسد   أن
  : التاليةكتبه   فيحاول أن يثبته  

 l induction scientifique et les loisالطبيعية  والقوانينالعلمي   االستقراء"  كتاب -1

naturelles  قوانين" سماه  ماالتاسع ليتناول   الفصلخصص فيه   والذي   
  . الفيزياء  وريضنة  الدوال
 ,la science  physique et la realite( mathematisme والواقعالفيزياء   علم"  كتاب -2

realisme, positivisme)  بعنوان  منهوعنون الفصل األول . 1948 حوالي  ألفه والذي 
 l" الريضنة  تطور"  في المبحث الرابع منه  تناول" الريضنة  إلىالواقعية   من"  

evolution du  mathematisme  حالة إلى حالة أخرى  من  الرياضياتنتقلت  ا كيف
"  عنصرأما خاتمته فقد تناول  . الفيزيائية  العلومكل العلوم خصوصا   فيوتدخلها  

  .إليها  إنتهىنتيجة  اعتبرها"  الريضنة
  la  methode  experimontale et la الفيزياء  وفلسفةالتجريبي   المنهج"  كتاب -3

philosophie de  physique     "1969أواخر حياته أي  فيألفه   والذي.  
قيام العلم المعاصر والعقالنية  يمكنأنه ال  هيواحدة   نتيجةهذه المواضيع تصب في   وكل

بالتجربة  بالقولووحيد ، أو التطرف   وكامل  ثابت بعقلالتطرف في القول   علىالمعاصرة  
  .المعاصرة على التكامل بينهما  قالنيةوالعاألساس ، وإنما يقوم العلم المعاصر  هيلوحدها  

السياق  عنيمكن فصلها   ال  بالنشيعند روبير  المعاصرة  العقالنية فإنالقول   وخالصة         
 ومنمن ليون برانشفيك   كلدعا إليها   والتيتلك الفترة   بهالفلسفي العقالني الذي كانت تتميز 

، وقيديإليها   وتطرقتجمعهم جميعا   التيالنقاط   ىنتبن وهذا ما يجعلنا ،  وباشالر  كونزاتبعده  
  التيسياق األفكار   فيبالنشي ال بد من وضعها   عقالنيةأنه حتى يمكن فهم   إلى  خلصالذي 
العناصر   بينها  وحدت والتيفرنسيين   فالسفةأثراها   والتي  المعاصرة  الفرنسيةالفلسفة  تبنتها
  :  2التالية والمميزاتالخصائص   بينها، أو جمعت   التالية

بداية   فيحدث   الذي  العلميالمعاصر ، فالتطور  العلم  بإسمنت مبنيةكلها  : الخاصية األولى 
   عليهابنيت   التي  المبادئخلخلة   إلى  بهم أدىالعشرين والواحد والعشرين   القرن

                                                
1   - Blanche,  la science physique et  la realite , op cit ,  P19. 
2 - Blanche  , epistemolgie , op cit ,  P 121. 
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جهة ثانية ، وبالتالي فالعقالنية   من  ةوالوضعيالواقعية   والفلسفةجهة   من الكالسيكية  العقالنية
موقف فلسفي   فهو  وبالتاليلم تهتم بها هذه الفلسفات   التيالنقائص   تتجاوزتحاول أن   المعاصرة

  . العلم  بمسيرة  وتأثر  استفاد
 ،  التصورات  بوظيفةالقائل   الموقفيتبنون   كانا  وبالنشيأن كل من باشالر  : الثانية  الخاصية

  التصوراتبفطرية   إمابالقول   وذلكالعقالنية الكالسيكية   عليهااعتمدت   التي المبادئ  منل  بد
  .قبليتها كما عند كانط  أوعند ديكارت   كما

  إضفاءمعطى ، وإنما هو نتيجة  لواقعا بأن  تؤمن الالعقالنية المعاصرة   أن:  الثالثة  الخاصية
  لبناءنتيجة   هوتؤمن به هذه العقالنية   الذيالواقع   أن  علميةالموضوعية ، أو بلغة  الصفة

  . وتقني  عقالني
العلم   إنللعلم ، بل   رمزية  لغة  ليست  الرياضياتكون   فيتلتقي   أنها:  الرابعة  الخاصية
  .المعرفة  ويبني  يفكر  المعاصر

شي لم يأت بالجديد ، فإن هذا ال بالن أندرجة تجعلنا نعتقد   إلىهذه النقاط المشتركة بينهما   ورغم
أنه  بحكم  التجريبيعلى العلم  أكثرركز   قد  باشالر  كانفإذا . وجود بعض الفوارق  من  يمنع
 ركزبالنشي   فإناشتغل في البريد كمهندس، واطروحته كانت في الرياضيات ،   رياضيا، كان 

"  إسمإطالق   إلى بوقيدي  ما حداوهما علمان صوريان ، وهذا  والمنطقالرياضيات   علىأكثر  
  ،، نظرا للمكانة التي يعطيها للرياضيات  بالنشيتبناها   التي  العقالنية على"  الرياضية  العقالنية

و خاصة المنطقي، الذي اعتبره   و المنطقي،  الرياضيحاول تاسيس تاريخ للعقل في شكليه  حيث
انه واعتبر فرد بها بالنشي، تقديم تاريخ لعلم اتقد كثيرا هي التي ت النقطةالفالسفة بال تاريخ، ان هذه 

ذلك   على  دليال  ويكفيانه بين لنا المعقولية التاريخية التي تتحكم في المنطق   حينبال تاريخ، في 
بقية العلوم  مثلالمنطق مثله   أنفيه   برهن  الذي" أرسطو إلى رسل  منوتاريخه   المنطق"  كتابه

  .  كانطاعتقد   كماأرسطو   عندكامال   يظهرلم   أنه، وهذا يعني   تاريخ لهاألخرى 
  : تقد العقالنية المعاصرة  -ب    

إذا كانت العقالنية الفرنسية ممثلة في عقالنية  باشالر وبالنشي  قد انتقدت  العقالنيات السابقة       
التقني ، فكان منهجها منهجا عنها  بحجة أنها كالسيكية تجاوزها الزمن  والتطور العلمي خصوصا 

فإن هذا هو المنهج نفسه  الذي انتهجته  مدرسة فرانكفورت  . نقديا  من جهة وبنائيا من جهة ثانية
عموما ، وهابرماس خصوصا ، حيث نلمس في مشروعه  الفلسفي نقدا للعقالنية األدواتية الغائية 

ال فوكو الذي شباستثناء مي–الفرنسيين  فقد وصف  الفالسفة. كما سماها  وبناء عقالنية تواصلية 
بأنهم فوضويين ، وأنهم يلغون  أنفسهم  من الحداثة بسبب أسلوبهم  –غير  موقفه منه فيما بعد 
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النقدي  الذي انتهجوه لنقدها  ورفضها ، السيما  أنهم تعاملوا  معها بوصفها  تعبيرا  عن عقالنية 
  :األدواتية فيما يلي ويمكن أن نجمع  نقده للعقالنية . أدواتية 

أن العقالنية الغربية تعطي األولوية للعقل الغائي وللممارسات  التي تستهدف  تحقيق مصالح  -1
  . وغايات  معينة 

أن العقالنية  الغربية تستجيب  للمتطلبات المادية  للحياة فقط  وذلك بتبنيها  العقالنية التقنية   -2
ادي  للعالم المعيس ، بمعنى أنها  تسعى إلى توفير  الحاجيات  التي تنحصر  في إعادة  اإلنتاج الم

الطبيعي  والمادية  لإلنسان ، وهذا ما جعله يستترق ويصبح  عبدا لهذه الصرامة ، ذلك ألن التقنية  
هي السيطرة  ذاتها ، ألنها تحد وتقلص من آفاق  تفكير االنسان ونشاطه واستقالله  الذاتي بوصفه  

ولهذا تبنى  . نية بهذه األوصاف  في نظر هابرماس  ال تعبر بحق عن الحداثة أن عقال. فردا 
ذلك االستعداد  الذي  << التي يعرفها  بأنها >>العقالنية  التواصلية << عقالنية حديثة  سماها 

يبرهن  عليه الناس القادرين  على الكالم  والفعل، وعلى اكتساب  وتطبيق معرفة قابلة  
تلك  التفاعالت  التي يتفق  فيها المشاركون  << عرفها أيضا  بأنها تطلق  على  كما. 1>>للخطإ

إن هذه العقالنية الهابرماسية  تتأسس على  . 2>>على تنسيق خططهم العملية  بمهارة عقلية 
الخطاب البرهاني  الذي يحفز على خلق إتفاق  بدون  ضغوط ، وعلى بلورة  إجماع داخل  بنية 

معنى  بلورة إجماع داخل مجال  عمومي  يتجرد فيه  الفرد من ذاتيته الضيقة  ديمقراطية ، ب
فما المقصود  بالنشاط التواصلي ؟ . 3لينخرط  في المجهود  الجماعي القائم  على التفاهم والتواصل

  والتفاهم ؟ 
 ذلك التفاعل المصاغ  بواسطة  الرموز  الخاضع << يعرف هابرماس  النشاط التواصلي  بأنه 

بالضرورة  للمعايير التي يعمل بها أي بالرجوع  إلى إشكالية  التنشئة والمحددات االجتماعية  
والثقافية  التي تؤثر  في النشاط االجتماعي  وفي السياق العام  للتبادل ، هذه التي تحدد  انتظارات  

ذاتين فاعلتين   مختلف أنماط  السلوك  المتبادلة  على أن  تكون  مفهومة ومعترف  بها من طرف
وقد حدد  مفهوم النشاط التوصلي  بمظهرين  من مظاهر التحكم  في هذه    4>>على األقل 

بينما الثاني  . الوضعية ، المظهر األول  يتعلق بالجانب  الغائي  المرتبط بتحقيق مشروع علمي 

                                                
1 - Habarmas (J), discours philosophique de la  modernite , ,  ed , galimard , Paris, 1988 , P 
371. 
2 - ibid , P380. 

محمد نور الدين أفاية ،  الحداثة والتواصل في الفلسفة  النقدية المعاصرة   نموذج هابرماس ، إفريقيا     -  3
  .209، ص1998، 2الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، وبيروت ، لبنان ،  ط

4  - Habarmas (J), discours philosophique de la  modernite , op  cit , P360.     
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أما عن .   1نيتعلق  بالجانب التواصلي  الذي يهم تأويل الوضعية  والوصول  إلى اتفاق معي
و من وجهة نظر تنسيق . أهداف النشاط التواصلي  فإنه يعمل  على نقل  وتحديد المعرفة  الثقافية 

  .2الفعل فإنه  يقوم بدور  تشكيل  الهويات الفردية
.  3بينما اعتبر التفاهم  بأنه عبارة  عن اتفاق  بين ذوات  قادرة على الكالم وعلى الفعل       

بأنه موافقة  المشاركين  في التواصل  على صالحية تلفظ ما ، في حين  أن  ويشرح االتفاق 
أما عن . 4االتفاق  يعني االعتراف  الذاتي  بادعاء الصالحية  التي يعلن  المتحدث في شأنه

وضيفته  فقد حصرها هابرماس  في تنشيط وتحييد  االتفاق  المعياري  المحترم  من طرف 
مفهوم  النشاط المنظم  بواسطة معايير  ال ينطبق  على سلوك  فاعل الجماعة  ، ومن ثم  فإن 

أن النقد الذي  5منعزل  بقدر ما ينطبق  على أعضاء  جماعة يوجه نشاطها  بواسطة قيم  مشتركة
وجهه هابرماس لهذه العقالنية  ال يعني أنه يرفضها كلية ، بل  يحاول أن ينتقل  من نمط  للفكر  

لغاية معينة ، إلى نمط  للفاعلية  موجه  نحو التفاهم ، ومن تم  تحويل  مجال  والفاعلية  الموجه 
<< البحث  من العقالنية الغربية  المعرفية األدواتية  إلى العقالنية التواصلية  وهو ما قصده بقوله 

ما هو نموذجي  بالنسبة لهذه العقالنية ليست  عالقة الذات  المنعزلة  بشيء ما في  العالم 
هي العالقة    -على العكس من ذلك  –موضوعي ، القابل  للتمثل واالستخدام ، بل هو نموذجي ال

الذاتوية  التي يقيمها  الناس القادرين على الكالم وعلى الفاعلية ، حينما يتفاهمون  بينهم حول  شيئ 
  .  6>>معين 

دف منه  تغيير  أتجاه  الفكر وخالصة القول أن نقد هابرماس  للعقالنية األدواتية  كان اله       
الفلسفي ، من فكر يهتم  بالموضوعات  وباألشياء ، إلى فكر  ينشغل بقضايا  التفاهم بين الناس  

  .القادرين  على الكالم  وعلى الفعل ، بمعنى يقرنون القول بالعمل 
  
  
  

                                                
ور الدين أفاية ،  الحداثة والتواصل في الفلسفة  النقدية المعاصرة   نموذج هابرماس، المرجع السابق ، محمد ن -  1

  .189ص
  .189المرجع انفسه ، ص -  2
  .192المرجع نفسه ، ص -  3

4  - Habarmas (J),  theorie  de l agir  communicationnel , ed , fayard, Paris,  t1, 1987, P133.  
  .188حمد نور الدين أفاية ، الحداثة والتواصل في الفلسفة  النقدية المعاصرة ، المرجع السابق ، صم -  5

6 -  Habarmas (J),  theorie  de l agir  communicationnel , op cit , P395.    
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  :المقدمة 
حيث يتميز العلم  ". فلسفة العلم " و" لم ع" فلسفيا  يمكن أن نقسم الدراسات  إلى           

سياق ما  في  منتظمةله موضوع أو عدة مواضيع   علمالمسلم به أن كل   من :بالخصائص التالية 
موضوع بينما . بأنواعها  المادة  عموما  الطبيعية والعلوم  والكيمياء  الفيزياء موضوع حيث نجد ،

، والبنية بلغة المعاصرين  الكالسيكيينوالمنفصل ، بلغة  المتصل  بنوعيه  الكمالعلوم الرياضية  
ويسلك  شعورحيث له   مناإلنسان   هو  اإلنسانيةموضوع العلوم   أما . أي العالقة بينهما  

 الذيالكائن الوحيد   أنه، ومن حيث   بهم  ويتأثرفيهم   يؤثر  باآلخرينومن حيث عالقته   ،كاوسل
  . والمستقبل  والحاضرماضي  ال ،  أبعادثالثة  ضمنيعيش  

، ومن  معينة  ظواهردراسة   إلىخالله الباحث   من  يسعى  مقصوداعتبر العلم نشاطا  كما ا   
التعبير   وبالتاليقدر االمكان   كميةالتي يتوصل إليها صياغة   القوانين  هذهصياغة   محاولةثم  
لما استقل علم ما عن بقية العلوم إال وأصبح ، وتاريخ العلم يثبت أنه كأكثر دقة  بلغة  نتائجه عن

والصورية ، حيث أن القوانين التي تتوصل إليها العلوم  بالتجريد إضافة إلى اتصافه.  أكثر دقة
أما العلوم . الصورية  إلىاألخير   فيتصل   فإنهامن التجربة   تنطلقرغم أنها  -   التجريبية

بعد أن  إال<< ولم تتطور  تتجددكثر تجريدا ، وأنها لم  أ فإنهاالرياضيات   وباألخصاالستداللية  
"  3- ، 2–" ،  واألعدادالصفر ،   مثل>> عملية التجريد  في  طويال  شوطاالبشري   العقلقطع  

  .1 التخيلية  واألعداد
أي نتائجه وتعميماتها ، حيث يكون التحقيق   قوانينهصدق   اختبار  بإمكانتصف العلم  كما ي         

الواقع، بينما  إلى  والرجوع والتجربةالمالحظة   إلى  الظاهرة  بإخضاع  التجريبيةالعلوم   في
التحقق في العلوم   عن  يختلف  الرياضيات  وباألخصالعلوم االستداللية   في  التحققيكون 

 عدم  تعني التي  والنتائجالمقدمات   بين  اتساقأن هناك   على  ويؤكد  يكتشف  بأن  التجريبية
خلوها   علىيؤكد أوال   حيث  الرياضية القضية  صدقالتناقض من الناحية المنطقية حتى يثبت  

 ال  أي  فيهالرياضي الذي ترد   النسقبقية أجزاء   مع  تناقضها عدمالتناقض الذاتي ، وثانيا   من
  .    عنها  المترتبة  النتائجمع   والالمقدمات التي استلزمها   معتناقض  

                                                
القاهرة ، مصر ، سنة  ،، مكتبة سعيد رأفت  والرياضية  الفيزيائيةمة لفلسفة العلوم عزمي إسالم ، مقد  -  1

  . 16، ص1977
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ولتوضيح . 1>>حديث عن العلم وتعليق  عليه << أما فلسفة العلوم  فهي ليست علما وإنما هي     
. الماء يتكون من هيدروجين وأوكسجين: المثال األول : ذلك  فإنه يمكن أن نميز بين هذين المثالين 

نالحظ أن .   استعمل الفوازيه التجربة للوصول إلى القانون الذي يتصف بالنسبية :المثال الثاني 
أما المثال الثاني هو من . المثال األول من صميم العلم ، ألنه يعبر عن قانون علمي ال جدال فيه 

اختصاص فلسفة العلوم  ألنه يشرح  لنا  المنهج الذي استعمله الفوازيه  للوصول إلى القانون 
  : ومن ثم يمكن أن نجمل مشكالت فلسفة العلوم في النقاط التالية. العلمي 

أنها تختار وتنتقد معاني بعض المفاهيم  والتصورات  التي يستخدمها  العالم وما يترتب   -1
  .عليها من نتائج ، كما  تسعى إلى توضيحها  

كما توضح بنية . توضيح المنهج الذي يتبعه العلم ،وتوضيح  المفاهيم  المتعلقة به   -2
عة  العالقة التي تربط  عبارتين  بعضهما العبارات  العلمية والعالقة بينها ، فتشرح وتحلل  طبي

أما كيف نشأت فلسفة العلوم  فقد ظهرت نتيجة  حركة نقد .  2ببعض بحيث  تفسر إحداهما األخرى
ذاتية قامت بها  العلوم داخل  نفسها ، خاصة المتقدمة منها ، شملت األفكار والمبادئ واألسس  

اإلرتباط  بينها وبين  قضايا العلم ونظرياته المشتقه  التي  يقوم عليها البناء العلمي ، إضافة  إلى
 . 3منه

وإذا كان هذا حال  العلم وفلسفة العلم ، فهل ينطبق هذا على  تقسيم المنطق ؟ وهل هناك منطق     
  .    علمي ، ومنطق فلسفي ؟ وماهي مواضيعهما ؟ هذا ما سيجيب عنه هذا الباب 
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ط ضب ةيلاشكإمن التساؤالت واالشكاالت ، منها   جملة  بإثارةكتب المنطق تبدأ بحثها   أغلب       

 وحتىموضوع ومنهج هذا العلم   ةيلاشكإإثارة   إلىثم االنتقال   ،لغة واصطالحا  المنطقمفهوم  
نوع العلمية التي  وما؟   فنأم مادي ؟ وهل هو علم أم   صوريهو   هلطبيعته   إلىمجاله ،لتعرج  

تين ، المرة منهجيا مر المنطقبالنشي فقد قسم   أمايتصف ، هل هو علم نظري أو علم معياري ؟  
 الصوريةفي حالته   المنطقإلى نوعين ، المنطق ومابعد المنطق ويعني باالول   قسمهاألولى  

أو ما سماها البعض  والشكالنيةفي حالته الصورانية  المنطقبه   فيعنيالشكلية ، أما الثاني  
". المنطق الحديث إلى  مدخل"  و"  االكسيوماتيك" كتبه  في،ونلمس هذا التقسيم  المحضة بالصورانية

 التي  الصارمةتلك القوانين   في  ويتمثلمنطق صوري علمي   إلىأما في المرة الثانية فقد قسمه  
العصر  يي  رياض  طرفتالمذته من بعده ، أو من  أو  أرسطوفي عهد  سواءوضعها المناطقة  

وإذا كان االول .    la logique  reflexive  تأملي فلسفي ومنطق. "  اللوجستيك  باسمالحديث  
حول هذه  تفكير   يكونان  يفترضالثاني   فإنوصارمة نسبيا   دقيقةقوانين علمية   عن  عبارة
يكون من وضع  أنالثاني يفترض  فإنمن وضع الرياضيين ،   أنه يفترضكان االول   وإذا. القوانين
لي ، مركزا على هذا النوع المنطق إلى صوري علمي ومنطق تأم تقسيمإلى  سأتطرقو. الفالسفة

وحديثا   قديمامن الكتب   الكثيرالمنطق األول عبارة عن قوانين جافة ، كما تناولته  ألناالخير نظرا  
مفهوم   ضبط: التأملي  المنطقيهتم بها   التيمن أهم المشكالت  و  .الجفاف في  سيوقعنا  وبالتالي
وسأقتصر على مناقشة بعضها كما وردت . وتاريخه تطورهوأسسه، عالقته بالعلوم االخرى،  المنطق

 بكلاإللمام   وصعوبةجهة   منلشساعة الموضوع   نظراالبعض اآلخر   متجاهالعند بالنشي  
  .جوانبه 

  : المنطق الصوري العلمي:  أوال   
  :تعريفه  - أ

في تلك   يتمثل<<   بأنهالتعريف األول  :  تعريفينعرف بالنشي هذا العلم   لقد                      
"  مصطلحين  استعمليالحظ أنه   حيث>>  االستدالليسير بمقتضاها   التي  والقواعد القوانين
 علم بين  يميز  حتى  ثانيةالمصطلحين، ومن جهة   بينيزا من جهة يتم وذلك"  القواعد"و"  القوانين

. قوانينيعتبره   الذيجستيك  اللو علمعن قواعد، وبين   عبارة  يعتبره  الذيالمنطق األرسطي  
من القوانين   واحدكل   أنذلك   والقانوننظر بالنشي هناك اختالف بين القاعدة  فيوبالتالي  
 مدىأنها تبين   وظيفتهايتدعم فيه بقاعدة   الذي، في نفس الوقت  أستنباطيافعال   يتبع  المنطقية

 أنمعروفة ، ثم يحاول   منطقية  قوانين  بعدةيوضح ذلك  و.  االستنباطي  الفعل هذامشروعية  
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 التيقاعدته   كونتالمرفوع   الثالثفمثال قانون  .  عليهاالتي ارتكزت   بالقاعدة  ويصرح  يبرز
من االحقية   فإنه  كاذبة  إحداهمانفيها ، إذا كانت   وإلىإلى قضية   بالنسبة:  هي  وتطابقهتدعمه  
. في أزواج المجمعة  األساليبحذف   أحقية  قاعدتهزدوج فتكون أما قانون النفي الم: األخرى إثبات

 تطابقهوقاعدة عكس النقيض  . بالمبادلةالتي تسمح   هي  المبادلةقابلية   قانون  قاعدةبينما تكون  
أدى ببعض  بينهماإن هذا التداخل  . 1كاذب يليه  صادق  استلزامالمقدم في  نفيبجواز  القائلةالقاعدة  
جوهرية بينهما ، وقد  إختالفاتبوجود   يقرلكن بالنشي  .  بينهما  التمييز عدم إلى ن المنطقيي

  :حصرها في النقاط التالية 
  االستنباطصادقة أو كاذبة ، لكن قاعدة  إماعباراته   تكونوبالتالي   ، انظريالقانون   يعتبر -1

تطبيقية ،  مقوالت، هي تستند إلى   العقل  يتطلبهما  إلىفي األساس   تعودطلبية   أومعيارية   تكون
  .سيئة ، أي صحيحة أو خاطئة  أو حسنةكاذبة ، وإنما تكون   أوتكون صادقة   الوبالتالي  

قوانين   إلىتطرقنا   أثناء ذلكالحظنا  سنو - داخل الحساب ،  منعن القانون المنطقي   يعبر -2
تهيمن  الذيخارج الحساب   فهيالقاعدة   ماأ.  اللغة  إلىاللوجستيكي ـ وبالتالي فهو ينتمي   المنطق

شيئا ما  تقولشارحة   منطقية  عبارة  يعتبرها التياللغة الشارحة   إلىتنتمي   فهيعليه ، وبالتالي  
 بخاصية  استدلفذلك ،  علىأعطى أمثلة   بأنوقد شرح هذا التمايز بينهما  . عبارات المنطق  عن

تستعملها   التيكر الرابطة  ذعن التكافؤ، بحيث ت تتحدثبديل  قاعدة الت حيث commutationالتبديل 
 قد  النفيأما خاصية  ". تكافؤات عنعبارة   القواعدلهذه   المطابقة  القوانين  يعتبربينما  .  القوانين
"   قعلى   النفي  وإجراء  ق  إنكار<< اإلجرائي  بمعناه  يفهم وقد" ق  ال" النظري  بمعناهيفهم  
عبارة قضوية   كل  إنكارحق   تعطي  قاعدة  بمقتضى  إال  مشروعايكون   الذا الفعل  أ ه بيد

 فيالجمع   منع يطابقهوالفصل  . الجمع في االثبات  حقيطابقه  العطف، وكذلك   النفيإشارة  تحمل
  .2>>  التبادلالنفي ، والتكافؤ تطابقه قابلية  

شي بالمنطق نيكون ، وهو ما يلصقه بال أنا يجب  لم اطموح  تعتبرالقاعدة   أن وسنرى        
قصده  ماقوانين صارمة وهذا   غويصاللوجستيك   أو  الحديثاألرسطي والمشائي ، بينما المنطق 

اول القوانين  نت في  البحثةاألساليب الرياضية   أو<<  بقولهمن التعريف   الثانيفي الشطر  
 يعبرقواعد   عنهو عبارة   الذيمنطق أرسطو  يشمل"  المنطق علم"ثم فإن  ومن  .3>> وبراهينها

جاء على صيغة  والذيسقراط فان   ،أنسان  سقراط ،فان أنسان كل  مثل  شيئيةعنها بلغة  

                                                
  .    88السابق ، ص  ،المصدر، ترجمة ،محمود يعقوبي  الصادريات،   بالنشي -   1

  .82، ص نفسهالمصدر -   2
3 -  Blanché , introduction  a la logique  contemporaine ,op cit ,  p20. 
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  أو 1في جبر المنطق  والمتمثل  الكالسيكي  بنوعيهكما يشمل اللوجستيك   ، تقليدياستدالل 
بلغة  عنهااالستدالالت المعبر  في  ويتمثلزي  الرم بالمنطقالمعاصر والذي عرف   اللوجستيك
  . 2>> طريقة الرياضيات  على  القوانين  يعرض  الكالسيكي  اللوجستيك<< :يقول  حيثرمزية  

فروقات   بوجود  يشبالنالعلمين ؟ يعترف   بينفرق وقطيعة   بوجوديعني هذا االقرار   فهل        
االية منهما  أومن حيث المواضيع التي تناوالها   سواءج  ، لكن الفرق بيهما يكمن في النض عرضية

،  الناضجةوهذا األخير يمثل الرجولة   ،طفولة المنطق الحديث  يعتبر  األرسطيذلك أن المنطق  
عن الطفولة  االستغناء، وإذا ال يمكن للرجولة   األولإكتمال   عدمفي   نفاالختالف يكم وبالتالي

المنطق  علىينطبق    هذان إتتصف بالنقصان ، ف التيمراحل تطورها   منباعتبارها مرحلة أساسية 
 المنطقتعرض   لقدالمنطق األرسطي ، صحيح   من  األرقى  المرحلةيعتبر   الذيالحديث  

، كمشكلة   مشكالتهفي معالجته لبعض   والخطإوإتهامه بالنقصان   البعض  النتقاداتاألرسطي  
 جهةهر هذا النقص من ظوي. اللبنة األولى للمنطق  هو، ولكنه يبقى   وغيرها  والترميز  القياس
  فما هو موضوع المنطق العلمي الصوري؟ . المنطقمستوى مواضيع  علىمن جهة ثانية   فوالتطر

  :موضوعه  -ب
النظر على  ،وبغضالمنطق  هذامواضيع   حولوجهات النظر   اختالفالنظر عن   بغض     

تطرق هذا  ومدى  والحديث األرسطيتحديد مواضيع المنطقين   فيياضيين  اختالف المناطقة والر
ا قدمه المنطق األرسطي وما لم يقدمه ؟ وما أبدعه مأو عدم تطرقه ، و الموضوعالمنطق لذاك 

  :النقاط التالية  فيالعلمي   المنطق  مواضيعفسأجمع   –وما لم يبدعه  الحديثالمنطق 
     صدق  يكون  كيف يدرس<<  بقولهحدده بالنشي   الذيضوع  المو هذا:  حساب القضايا  -1

 ومن 3>>منهماتتركب  اللتين  البسيطتين  القضيتينأو كذب   لصدق  تابعامركبة  قضيةأو كذب  
 الصورةصدقها والتي اتخذت  بقيمة، وإنما يهتم   القضيةيهتم بمضمون   ال  القضياثمة فحساب 

  . القيم  ثنائيطق  المن في" كا – صا" التقليدية 
 أشكاللمعالجة   مضبوطةقواعد  أوعن مواضعات   عبارةاعتبر المنطق   حيثحساب الدوال   -2

يقوم  الذي  النسق  مثل متنوعةإلى أصناف   إنقسامهاسوى   عنها  نعرفورموز ال يفترض أن 
وقد . 4 أخرىى أشكال  إل األساسيةاألشكال   مناالنطالق   كيفيةتحدد   وقواعد  أساسيةعلى أشكال  

                                                
  .الفصل الثاني ، الثانيانظر الباب   -    1

2 - Blanché, raison et discours   ,op cit ,p 169 .  
3 -Blanché, introduction  a la logique contemporaine, ,op cit, 34. 

، 2والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط والنشر  للدراساتالجامعية   المؤسسةالرياضي ،   المنطقعادل فاخوري ،   -   4
  .76، ص1988
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ال تكتفي   ،المحللة  غيربين القضايا   العالقاتدراسة   أن  مثلما<< :عبر عنها بالنشي بقوله 
اب سح إلىهذا النسق   تحولنسق استنتاجي ، وبعد ذلك   فيمنفصلة ، بل تنظمها   معارف  بالتقاط

حساب الدوال   هينة  ، ثم مصور مبدهنةإلى نظرية   يؤدي  القضايامجرد، فإن تحليل  
  .1>>الحملية

األرسطية ماهي إ ال قضايا   القياسنظرية   في  األربعةأن القضايا   بالنشييعتقد : العالقات  -3
 أنمحمولين ، كما يمكن  بينإستلزام   عالقاتأن نختارها على أنها  يمكنوهذه العالقات   ، عالقية

يكونان   قدطرفين   بين  رابطةفالعالقة هي وجود . 2إحتواء بين صنفين عالقاتأنها   علىنختارها  
بين حدين   العالقة  خصائص أنه من يعني<< بتعبير رسل  أوالجزئية  األشياءأو ثالث من   زوج
بهذه  مرتبطانفردان   هناكأن يكون   يتطلب  مثال"   ابن" فلفظ . 3>> حد إلى آخر  منتسير   أنها

 ،"  غ" أو"  ع" بالرمز  للعالقةوفي الغالب في اللغة العربية يرمز  .   "، واإلبن  األب"  هماالعالقة  
وبالتالي فلو أخذنا  . ترتبط بهذه العالقات  التيلألفراد واألطراف   فيرمز" ص، ط س،" أما الرموز

وهنا .  ص  مع  ع  بالعالقة  يرتبط   سأن  :  كالتاليتقرأ   فإنها"  صع   س" التالية  الدالة
. النهاية  طرف"  عليه إسم  فيطلق"   ص" أما  ،" البداية  طرف"  إسم  عليه يطلق  س  أن نالحظ 

 على"   العكس  االتجاه" يسمى  بينما"  العالقة  إتجاه"  فيسمى  ص  إلىأما طريق السير من س  
". القةالع نطاق"  فتسمىشيء آخر   معالتي لها عالقة   الحدود  فئةأما  .  سإلى   ص  منالسير  

وأخيرا   ،" العكس  النطاق"  أسم  ع  بالعالقةآخر   شيءالحدود التي يرتبط معها   فئةبينما تسمى  
 –والنطاق العكسي معا  النطاقأنها تضم   الحظناوالتي  – بالعالقة  المرتبطة  لعناصرا جميع  يسمى
  " .  العالقة  مجال" أسم 

الذين  وهممناطقة قدماء   إلى  بدورهم فيقسمهمالعلمي  الصوري  المنطقأغلب رواد   أما          
فأغلبهم إن  اللوجستيك، أما رواد   وتالمذته  أرسطومقدمتهم  وفيالقديم   يالصور المنطقتناولوا  

  .-الثاني  البابمن   الثانيالفصل   فيتعرضنا   أثناءما نثيره   وهو  -  رياضيونلم نقل جلهم  
  
  
  

                                                
1  - Blanché, introduction  a la logique contemporaine , ,op cit ,P 167. 
2 - ibid , P 186. 

، دار المعارف ، مصر ،  االهواني، وأحمد فؤاد  أحمد  مرسي، محمد   ترجمة،   الرياضيات  أصولرسل ،  -   3
  .166، ص1965
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   : مليالمنطق التأ:  ثانيا

  :تعريفه  - أ
مناقشة وتحليل   إلى" المنطق الحديث  إلى  مدخلال"  كتابهكان بالنشي قد خصص   إذا            
  التقليديالمنطق   هيثالثة   إلىالناحية التاريخية   منقسمه   الذي  العلميالصوري   المنطق

المنطق  عندفاع   والخطاب  العقل"  سماه  كتاباخصص   فإنهبعد المنطق   وما  واللوجستيك
المنطق ؟ وماهي  هذا، فما   التأمليسماه المنطق  مامنه لمناقشة   كبيراجزءا   خصص"  التأملي

" فهو  ،من النعوت  الكثيرعليه بالنشي    أطلق ناحية التسمية فقد  منهو مجاله؟  وما  ؟خصائصه
عند البعض  بينما. ابيستيمولوجي، وهو منطق  طبيعيمنطق   وهو"  operationelleإجرائي  منطق
 .االبيستيمولوجي بالمنطق" كما سماه البعض اآلخر . غرار فلسفة العلم  على" المنطق  فلسفة"هو 

  :وبين  بينهشي  نقارن بال فقد  وتحديده ولضبطه
 صوريمنطق   عنعبارة   األرسطي  المنطقاعتبر   حيثاألرسطي   الصوري  المنطق -1

 قوانين"  وليس"  قواعد"   عن  عبارة ألنهمرحلة المعيارية ، نظرا   وهي  لىاألوعلمي في مرحلته  
 أن من"  avertissement تحذير" عنوان  وتحت" وعقل  خطاب" في بداية كتابه  هئراقنبه   وقد"  

  .الكالسيكي  والمنطقيخلط بين منطقه  
يعرض   علم  هو  سيكيالكال  اللوجستيك  بينما<< :بقوله  وذلك  اللوجستيك  وبين بينه -2

القواعد   حولأنه تفكير   على  يعرض  الفلسفيالمنطق   فإنطريقة الرياضيات ،  على  القوانين
 التي  الوقائع ألنولهذا ال يعتبر علما طبيعيا   المنطقيةعملياتنا  فيأنها مقبولة   علىتعرفها   التي

العلة ،  لقانون  وخضوعهاوالزماني   مكانيال  بتمركزها  مميزة  طبيعيةوقائع   ليستيرتكز عليها  
  . 1>> الرتباطها بهذه الوقائع  المنطقيةناحية قيمتها   منوإنما يعتبرها أفكارا  

  يشتركانإلى علم النفس باعتبارهما   المنطقحاولت إرجاع   التيوبين النزعة النفسانية   بينه  -3
" عنوا ن  تحتمن هذا الباب   نيلفصل الثاسيكون محل مناقشة في ا ماوهو  -دراسة االستدالل  في

  " .المنطق بعلم النفس  عالقة
 ال  صورانية كلماتعن   عبارةتجعل من المنطق   أنحاولت   التي  االسميةوبن النزعة   بينه -4

  .أي من الوقائع  علىتصدق  
  .تتهم بأنها مثالية بعيدة عن الواقع  التي باالفالطونية  مقارنته -5

                                                
1- Blanché, raison et discours, defense de la logique reflexive, librerie  philosophique J VRIN 

, PARIS, 1967, P 115 . 
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  . التكوينية باالبيستيمولوجيابياجيه   عندأو ما يسمى   الذكاء  بتكوين  مقارنته -6
                            .من هذا الباب  الثانيمحل مناقشة في الفصل  ستكونالتي   النقاط هذه

  :هعوموض - أ
 المنطق  مجال  كان إذا العلوم ، فلسفة  تعددمتعددة   فهيموضوعه أو مواضيعه   أما              

الفئات وغيرها والتي تطورت رويدا  وحسابالصوري العلمي هو حساب القضايا وحساب العالقات  
  إضافة ال تخرج عن الصورنة التي  واالصالحاتبعض التعديالت  وإجراءإضافات   زيادة برويدا 
المنطق ، وبعض  تعريفاتفإن المنطق التأملي يتناول  . الصوري األرسطي  المنطق  قواعد  إلى
  والنتائج  المنطقية  للحسابات  الفلسفية  والدواعيالصورية   القوانينفلسفة   إلى  إضافةشكالته  م

  الموجه والمنطقوالبراهين   والحجج  المحتملةاالستدالالت   كلومناقشة   ،لتلك الحسابات  الفلسفية
 محاولةنظر بالنشي   في  فهو وبالتالي  .بالعلوم األخرى إضافة إلى تاريخ المنطق  المنطق  وعالقة

) الحديث المنطقما   نوعاأهمله   الذيالتوجيهي   المنطقبمعنى  (، التقليدية  الموجهاتتشتمل على 
 عصرالوسطويين أو حتى بداية   عند  سواء  التوجيهي للمنطقأضيفت   التياالضافات   إلىإضافة  
 أحياناالمنطق   هذاكما يشتمل   –وسعة م توجيهات  اعتبرها وإنمارغم أنه لم يحددها   –النهضة 

؟ وماذا  التقليدية  بالموجهاتيقصد   ماذا . 1وغيرهاالحجة   ونظرية  المحتملةعلى االستدالالت  
نركز على تعاريف المنطق ،  أن وسنحاول؟ وما هي نظرية الحجة ؟   المحتملة باالستدالالتيقصد  

لحجة ، ذلك أن المنطق التوجيهي سنشير إليه أثناء ونظرية ا المحتملة كاالستدالالتومواضيعه  
  .واالضافات التي أضيفت في الباب الثاني  المنطقتناولنا لتطور 

  تعريفات المنطق  -1
المنطق الصوري العلمي وإنما يتناولها   ايهتم به الالمشكلة ه هذ أنأن أذكر   البد  أوال            

 ففي: تناوله من حيث التعريف اللغوي واالصطالحي  فقد"لمنطق التأملي أو ما يعرف بفلسفة ا المنطق
"  logos"كلمة  وإلى  العربية"  الوغوس"  أو"  لوجوس" إلى  ترجمت"  logo"  كلمة اليونانيةاللغة  
 عندتشير   كانت  بينما"  المنطق  أو  الكالم"  إلىعند بعض اليونانيين   تشير، حيث كانت   الالتينية

 logique" كلمة  أنفتحي الشنيطي   محمدويرى  ". البرهان أوالفكر   أو  العقل" إلىر  البعض اآلخ
"  logos"إلى  بدورهاالكلمة األخيرة  هذهثم أرجع   الكالم،تعني   التي"  logiche" من كلمة  مشتقة"

  يشمل  المصطلحبعد هذا   فيماليصبح  . 2>>وجوهره وروحهالفكر   لب<<  عندهتعني  التي

                                                
1    - Blanché, raison et discours, ,op cit, P 115 . 
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  . 1منهجيا  تنسيقا  المنسقة  العقلية  الدراسات
الطرح   هذا " فرج  عبده  " يؤيد حيث"   المنطق" الكلمة  هذه  ترجمتفي اللغة العربية   أما      
 اللغة<< التي تعني  اليونانية"  لوجيكا" كلمة  منإلى العربية   مترجمة"  منطق" كلمة  أن  ويرى

  المترجمةالعرب   عند"  منطق"  كلمةتعنيه   ما  بينقارن   عندماو.  2>> المعقول  الكالمأو 
 المصطلحتفضيل ما تعنيه عند اليونان ، حيث اعتبر   إلىاليونان ، إنتهى  عندما تعنيه   وبين

أكثر توفيقا من أختها   اليونانيةالكلمة  أن  ونرى<< :التعبير، يقول   فيدقة   أكثراليوناني  
بين  المتيناالرتباط   عناللغوي   باشتقاقهاعلم المنطق ، ألنها تكشف  علىة  الدالل في العربية
توصل  الذيهذا الحكم   إن  ،3>>الكالم  عنهيعبر   والذي  العقل الحكامالخاضع   والفكراللغة  

اللغة  في"   منطق" قدمت لمصطلح  التي  التعريفات ببعضعن عدم إلمامه   ينمإليه  عبده فراج  
  والكالماللغة   بين  جمع  المنطق أنالجرجاني والذي يرى   بتعريفنستدل   أنة ، ويكفي  العربي

وهو إدراك  الباطنيالتكلم ، و على  وهوالظاهري   علىيطلق   النطق<<  :، حيث يقول  الصحيح
يتقوى السداد ، فبهذا الفن  مسلكاألول ، ويسلك بالثاني   يقوي"   المنطق" المعقوالت ، وهذا الفن 

وبالتالي فالنص .   4>>المنطق إسم، فاشتق له  بالناطقةللنفس االنسانية   النطقويظهر كل معنى 
ما  وهذاوهو الفكر   باطني، ونطق داخلي   اللغةيميز بين نوعين من النطق ، نطق ظاهري هو 

من حيث   أما. حد ما  إلىدقيقة   كانتالعرب   ورائه ومنأن ترجمة الجرجاني   نعتقديجعلنا  
  بتشابههما  يقرفرج   عبدهفإن  اليونانية"   logos" كلمة  وين  العربية"  لغة" كلمة  بين  المقارنة

 من  مشتقة"   لوغوس" كلمة  أن، ليرجح   البعضبعضهما   من  باشتقاقهماحكم   أنهدرجة    إلى
 . 5لغة اليونان وثقافتهم  من  قدمأ  وثقافتها  اآلراميةأن اللغات   –في اعتقاده – ألن"   لغة" كلمة 

أما . عاطفة قومية ال أكثر  عنينم   ما، بقدر   الدامغة  الحجةتنقصه   االفتراضوالحقيقة أن هذا 
  - إن لم أقل كلهم  –المنطق  في  الباحثين  أغلب فإن  logiqueمنطق  مصطلحمن حيث مستعمل  

  وبذلك"   التحليالت" ما استعمل مصطلح أرسطو وإن ووضعاقتراح   منأنه ليس   على  يتفقون

                                                
  .15ص  ،نفسه   المرجع  -   1
  ، جامعة   التربية، كلية   المعارف  مكتبة، ، المنطق الواقعي والهوموقراطية ،   فراج عبده   2

  .15، ص 1989، القاهرة ، مصر ،  شمس    عين                     
  .15ص  ،  نفسهالمرجع -   3
، 1في اللمجموعة، شروح وحواشي الشمسية ، نشرة الكردي ، ج ،شرح الشمسية  حاشية على،  الجرجاني-    4

  . 128- 127ص  ،1905القاهرة ، مصر ، 
  .15 ص   المرجع السابق ، فراج ، المنطق الواقعي ، عبده -     5
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. 1>> وأصولهامبادئها   إلى  العلوميحلل   الذي  العلم<<  يعنيالتحليلي الذي  بالعلمعلمه   سمي
ومرجحا أن يكون   ،مجهوال   إياهمعتبرا   له  مستعملفي أول  يشكككان عبد الرحمن بدوي   وإذا

فإن .  2الرواقيواليالكتيك   األرسطي  االرغانون بينللمقارنة   وضعهتالمذة أرسطو   من  واضعه
ثم " .  شيشرون"  مناستمده   الذي"   أندرينيقوس"  استعملههذا المصطلح   بأن  يجزمالشنيطي  

ثابت الفندي إلى الرواقية   محمد   أرجعهبينما .    3على هذا العلم ليطلقالمصطلح   هذاتبلور  
بقية العلوم األخرى   استعارتوقد .   4معا والفكر  الكالمدراسة   على  للداللةاستعملته   التي

،  السيكولوجيا ،الفيزيولوجيا ، الجيولوجيا   مثلإليه   تنسب  فاصبحت"   اللوغوس"  مصطلح
 العامة  والمبادئالقواعد   عنالمنظم   البحث<< تعني في مجملها  والتي  وغيرهاالسوسيولوجيا  
 روبيرأما   . 5التجريبية واالجراءات  المعاييرلبعض   وفقاذاك  أوالعلم   ذاه  إليهاالتي يتوصل  

 تتطورمواضيع ما   أو  موضوع  علىالتي تطلق  المصطلحاتفكرة أن   من  فينطلقبالنشي 
تدل عليها ، وقد استدل على  التي  الموضوعات  وتحولحيث المفهوم وذلك بتطور   من  وتتحول
والفيزياء التي أصبح اآلن .  والمساحات  بالقياسات  تهتمأصبحت ال  التي  وقع للهندسة بماذلك  

إن هذا . يهتم بالروح  الأصبح اآلن   بدورهوعلم النفس الذي . الطبيعية  العلوم  ليسموضوعها 
 الكلمةذاك ، حيث أصبحت   أوتطلق على هذا   التي  والمصطلحات اللغة  علىس ينعك  التطور

 لغاتأنقاض   علىأحييت  التيالموضوع ، خصوصا في اللغات   وظيفةمعنى  ذيأخأو المصطلح  
معنى   نفسهو   ليس  قديمامنطق حيث أن معناه   مصطلح، وهو ما ينطبق على   اندثرتأصلية  
على ماقدمه   أطلقمعنى  : عرف به في العصر الحديث حيث نجد له معنيين  الذي  المصطلح
 العمليات  دراسةموضوعه   وكانالديالكتيك   باسمالرواقية   قدمتهما التحليالت ، و باسم  أرسطو

في وقتنا الحالي على نوع من  أطلقاالستنباطات ، والمعنى الثاني هو الذي   وباألخصالعقلية  
   6.الجبر

                                                
، 1تأليف  والترجمة والنشر ، القاهرة ، مصر ، طمطبعة  لجنة ال اليونانية ، الفلسفةكرم ، تاريخ   يوسف -     1

  .123ص  ،  1980
    .03، ص1981 ، 5، ط الكويت، وكالة المطبوعات  والرياضي الصوريالرحمن بدوي ، المنطق  عبد -   2
،  2دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،  لبنان ، ط ، العلميالمنطق والمنهج  أسس الشنيطي ، -   3

  .15 ص 1981
  .18، ص 1987، 1،دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،ط الرياضيثابت الفندي ،أصول المنطق  محمد -   4
  والتوزيع ، والنشر  للطباعة  قناإلى المنطق الصوري ، دار   المدخلمهران رشوان ،   محمد -   5

  .15، ص 1998، مصر  القاهرة                                  
6   - Blanché , raison et  discourt, ,op cit,   P19.    
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فقد عرفه . من زوايا مختلفة  تعريفهللمنطق فقد تناول بالنشي   اإلصطالحيالمعنى   أما          
 حيث  منتعريفا  ثممر بها عبر تطوره ،   التي  أنواعهحيث   من، ثم تعريفا   عامافا  تعري

 فقدأما التعريف العام  . إن أمكن  والنقد  بالتحليل  التعاريف لهذه، وسأتطرق   ومنهجهموضوعه  
تبدو  كما  ديةالعا  استدالالتنا  يحلل، إنه   للتفكير  الفعالة  العمليات  حول  تفكير  بأنه<< :عرفه 
   .1>>تؤكد صالحيتها  التي  القواعد تستخلص، حتى  اللفظية صيغتهاحالة  في

نوع معين منه   علىوإنما ينطبق   ،كل أنواع المنطق  علىينطبق   الهذا التعريف   إن          
تفكير  هنا فهو >>للتفكير  الفعالةحول العمليات   تفكير <<أنه وصفه ب ذلكالمنطق التأملي   وهو

 حيثكتاب آخر، فييقدمه   الذيوهو ما نجده في التعريف  "  .  القواعد"  استخالصيهدف إلى  
 يسميها  وأحيانا >>الصارمة  العقلية العمليات دراسة<<  بأنهالقديم  الصوري  المنطقعرف 

ية من أقل عموم أنهورغم أن هذا التعريف الثاني يعتبر عاما إال . 2 >>المنطقية  العمليات<<
أما التعريف . >>الصارمة  العقلية العمليات << يالتعريف األول نظرا ألنه ضيق مجاله ليحصرها ف

، وتطوره عبر  التاريخيةمسيرته   أثناءقطعها   التي  واألنواعحيث المراحل  منتناوله   فقدالثالث  
 اعتبارهيئة األولى  ال: بها  تميز، حيث يرى بالنشي ثالثة أشكال أو هيئات   التاريخمحطات  
ال يمكن  بحيث  القواعد وراءتختفي القوانين   أينأدبية ،   صيغعن أدبيات أي   عبارة  االستدالل
كل  أنيمكن القول   بحيث  آنذاكالعلم   بمفهومعلما  المنطقهذا   يعتبر، صحيح   بينهماالتمييز  

" العلم  هذاصحيحا ، وبهذا يصبح   لاالستدالالقواعد ، ويمكن أن يكون   يطابق  صحيحاستدالل  
  تجاوزه، لكن هذا المفهوم   والجمالكاالخالق  االخرىالمعيارية   العلوممثل   مثله"  معياريا  علما

 والذي  الطبيعيلإلستنتاج   الحديثةاألنساق   معأصبح له خطوة   الذي  المنطقحيث تطور   الزمن،
 أنهكذا يمكن للمنطق  .  القواعدمن   انسققد أنشأ مباشرة  معقدة ، ف قوانينيتبع   أنمن المفروض  

 وهياالمعنى األول  : منطق القضايا  في  االستدالل  لدراسة  بمعنيينالبداية   من  بالتوازي  يتطور
 تتبعوالثانية  . يرتكز عليها  التيالقوانين   عن  أوالتبحث   التي  اللوجستيك  الستعماالت  المطابقة
 معبرعنهاقوانين صورانية   المنطقاعتبار : الهيئة الثانية. القواعد مباشرة لوضع" ونتجنج" تقنيات

قوانين  ليست<<  أنها يعتقدالقوانين ؟ أن بالنشي   هذهبلغة رمزية، لكن االشكالية تدور حول طبيعة 
التي   القوانين المعنى األول : معنيين  إاليمكن أن يكون لها   العبارة قوانين الفكر   ألن>> الفكر 
 مثلالطبيعة   قوانين  مواجهةفي   نكون، وفي هذه الحالة   الواقعية  خطواتهفي  الفكربفعالية   تتبع

                                                
1 -Blanché, introduction  a la logique  contempo raine , ,op cit,     p18 .  
2-  Blanché,  raison  et  discourt, ,op cit, p 19 .       

 
 



 المنطق عند بالنشيأقسام  :األول الفصل..........................................................بالنشي عند المنطق: الثاني الباب

  -

  الفكرتتبع   أنمن المفروض   التيالقوانين  : المعنى الثاني. الذكاءعلم نفس   فيتبحث   التيتلك  
نجد أنفسا   الحالةقواعد ، وفي هذه   عن  عبارة هي  القوانينتكون صحيحة ، وهذه   أنأرادت   إذا

  مكان  هناك التجريبيالممكنة والمحتملة للعالم   القوانينومنقادين إلى االعتقاد أن تحت  مستدرجين
 والتيالجواهر المنطقية   من، عالم   المعقولمن العالم  اتحكم نوع ضرورية" طبيعية  فوق"  لقوانين

 تعالج  االستدالالت أنوفي هذه الهيئة  .  األفالطونية األفكارثل  والمكان وهي م للزمانال تخضع  
 غير  ورمزيةقوانين صورية   نعبارة ع المنطقوحسابات ، ومن ثم يصبح   إشاراتعلى شكل  

مفهومية   أنساق  وتكوينإنشاء   هو  المعاصرين  المناطقة  وطموح. النسق أو لذاك  اذهلخاضعة  
 أيلغة عامة   إلى  والوصول  السابقة  اللغاتللتخلص من   وشمولية  تساعاا أكثر، ولغات   ومفهوم

  .1الحسابات كلحساب يجمع  
أن نحلل التعريف الرابع من خالل الهيئة الثالثة التي  يمكنالسابق   التعريفضوء   وعلى           

حيث  مناطات  االستنبو  االستدالالت<<  بأنهوالذي حدد فيه موضوع المنطق   عليهاسيكون 
أن  – االستنباط  نفسه هواالستدالل   اعتباروبغض النظر على مدى مشروعية  .  2>> صالحيتها

 مادة"  هناكاالستدالل من جهة ، ومن جهة ثانية   منعاما ألن هناك عدة أنواع   يبقىهذا التعريف  
 ماتناول  عندماالتعريف   هذا تضييق، ولقد حاول بالنشي   االستدالل"  بنية" وهناك  االستدالل" 

 بنية"  فيضيقا وحصرا ، وذلك بأن حصره   أكثرأصبح الموضوع   بحيثسماه المنطق الصوري  
 لبنيةمراعاته   رغم  وعاما واسعا، ورغم ذلك بقي التعريف   االستنباطاتهذه االستدالالت وهذه 

حصره  ي يك، ول االلفاظلغته   تكونل  هذا االستدال أنذلك   ،االستدالل لكنه لم يحدد وسيلته أو لغته 
عنها باأللفاظ   معبر" االستدالل  بنية" كان موضوعه  والذيمنطق أرسطي ومشائي   إلىقسمه   أكثر

رغم أنه في جانب آخر انتقده  – تداوالأكثر  كانمثال تقليدي  وهوذلك   على  مثاال،ويعطي  اللغوية
من مقدمتين ونتيجة   يتكونفهذا االستدالل  . اط فان إنسان ، إذن سقر سقراطكل إنسان فان ،  –

، رغم اعترافه  لفظ"  فان" ،  لفظ"  سقراط"  مثل  لفظية  بلغةعنها   عبرمنها تتكون من حدود   وكل
 أوالمنطق الحديث   فهوأما المنطق الثاني  . المادة  وليسبأن االهم في هذا االستدالل هو البنية  

 بأناالول   عن  يختلف  ولكن  االستدالل  بنية أيضا موضوعه يكون بدوره  والذيالرمزي  
ج ، وس ف  فكل : الرموز و يعطي مثاال على ذلك  هي وأطرافهحدوده  عنبها  المعبرالوسيلة  

السمة   هيالترميز   إليها  مضافالبنية أى الصورة   أنهذا المثال   في  ونالحظ  3س ج إذن
 المثالوإذا كان في . الصوري العلمي  المنطق  بحقيعتبر  والذيمنطق  النوع من ال لهذا  المميزة

                                                
1  - Blanché, introduction  a la logique  contempo raine , ,op cit, p22. 
2   -  ibid, p9. 
3 - Blanché, raison et discours (defence de la logique  reflexive, ,op cit, p 105 
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  لالستنباط  يكونولكي   ،   اسناد" عالقات  اهبأنالسابق قد عبر عن العالقة بين الحدود والمقدمات 
أن  لو" التالية  الصيغة  شكل علىاستلزام وبهذا يكتبه   بعالقةأيضا   عنه  التعبيريمكن   فإنه  قيمة
  . 1"ج  سلكان   ،ف   سولو أن   ،ل ف ج ك

أيضا يتطور  هوبالنشي   عندلغة واصطالحا   المنطقتعريف   فإن  القول وخالصة             
المفهوم من أرسطو   هذا  تطور يتتبعوهذا ما جعله   واألداة  والمنهج  الموضوعبتطور وتحول  

 –) منطق مشائي+ منطق أرسطو (  يمقدمنطق  –جدل : عصره فكانت الحصيلة كالتالي  حتى
  ) .لوجستيك حديث+ لوجستيك كالسيكي (لوجستيك 

  : االستدالل نظرية-2
 le  االستدالل" ب وسمهلكتاب   تأليفهاالستدالل من خالل   نظرية  بالنشي تناول            

raisonnement  "  التأملي نطقالمموضوع   باعتباره  وأنواعهمفهومه   على  نركزأن  وسنحاول .
 حيث منواالستنباطات   االستدالالت  دراسة<<  هوموضوع المنطق عموما   أنيقل   ألم

وماذا يقصد باالستنباطات ؟ وما العالقة بينهما؟ لقد عرف   ؟ باالستدالالتيقصد   فماذا>> صحتها
 إما، ويكون   نتيجةالالمقدمات إلى   منالعقل   فيها ينتقلفكرية   حركة<<  بأنهاالستدالل   بالنشي

 يفهم  . 2>>في صورته البسيطة  حتىالوساطة   هذه، بحيث تعتبر   وسائطأو بعدة  واحدةبواسطة  
 :من هذا التعريف

 .البينة إلى النتيجة  منينطلق   عقلي  نشاط االستدالل أن-1

  يعتبرهولهذا   ، منطقيةروابط   بينهاتربط   التيالكلمات أو الرموز   منأنه عبارة عن سلسلة  -2
فالتسلسل   3الخارجي شكلهنظر إليه من  إذاالزمان   فيالجمل المتعاقبة   من  بسلسلةمجمد   بأنه

 في  واالستدالل<< :بقوله  صليباجميل   يعرفهولهذا  . 4مميزة له في عرف المناطقة خاصية
  منها  االخير  يكون، بحيث   بعض  على  بعضها  مرتبةأحكام   عدةتسلسل   هواصطالحنا  

ينظر إليها   اليأت اعتباطا ، وحتى   لموتعاقبها   الجملفتسلسل   ، 5>>األول اضطرارا  على  متوقفا
الجملتين التي تعقبها  إلىجملة   كلمنطقية   رابطةأن تشد   ضرورةيرى   فإنهأنها منعزلة   على

تكون   أنكما يمكن  .  هرةوظاواضحة   وتكونأن يصرح بها   يمكن  الروابطوتتبعها ، وهذه 
ولكنها في  ومتسلسلة  متعاقبةلجمل   مثاال  سأعطي  ذلكولتوضيح   .يمكن حدسها لكن  مستترة

                                                
1 - Blanché   le raisonnement, P U F  PARIS 1973,P34 . 
2 - -  ibidem. 
3 -ibid , P34 . 
4 – Oleron  Pierre    ,  le raisonement, P U F , P9 . 

  .68، ص1978، بيروت ، لبنان ، ط ،  اللبناني  الكتاب دار،  1جالفلسفي ،  المعجم ،صليبا  جميل  -   5
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  : استدالالتعتبر   العرف المنطق  
 

  . الحيوانات مفترسة  بعض                     
 .  كارثة بشرية  تسونامي  زلزال                    

  .  جيد الدرس                    
 أنثم ال نستطيع   ومن  منطقيامتسلسلة   غير  لكنها  والعبارات  األقوالمن  جملةأن هذه   نالحظ

  : التاليينالمثالين   فيلكن لو تمعنا  . نقول عنها أنها استدالل 
  : األول

    فانأنسان   كل                 
  إنسان   وسقراط                  
  .فان   سقراط  إذن                 
  منطقية، وأن هناك روابط   تعاقبةموال  المتسلسلة  العباراتمن   جملةالمثال   هذاأن   نالحظ      
القضية   بين  مشتركأوسط   حدإضافة لوجود  . إذن  و،  كل"  وهيالمتعاقبة   الجملهذه   تربط
   1.ى مضمونه بغض النظر عل استداللفهو   ثموالثانية ، ومن  األولى
  2و2 أنكان لدينا   إذا<< :يقول  حيثديكارت   من  استقاه  رياضيإنه استدالل  :  الثاني

وأن  4  يساويان  2و2 أنفقط   الندرك بالحدس   أن  يجب، فإنه   1و3نفس ما يساويه  يساويان
 عن  ضرورةبال  تنتجالثالثة   القضية  فإنذلك   على  وعالوة، بل   4 كذلكيساويان   1و3

  :حيث نالحظ  ، 2>>األولين 
   1+  3=  2+  2  -1ق                
        4=  2+  2  -2ق                

    4=1+3  - 3ق   إذن         
  والمبدأتماشيا   وهذاالسابقتين   القضيتين عن  بالضرورة الزمةنتيجة   هي  3ق أننالحظ   أين   

 وال  االستدالل  بمضمون  يهتم الوبهذا فالمنطق  .  نامتساويواحد   لشيءالمساويين   أن  القائل
 المطبوعة  باالستمارةيشبهه بالنشي   ولهذا  وشكله  بقالبهيهتم   وإنمامقدماته   وصدقمادته  

 .3>>االعالميةقيمتها   الورقةوحدها تعطي   التي  المعلومات  بذكر  بالقلميتطلب إتمامها   التي<<

                                                
1  - Blanché, introduction a la logique contemporaine, ,op cit ,P35   
2 - ibid  , p , 35. 

المطبوعات الجامعية ،  ، محمود اليعقوبي ، ديوان ترجمةالمنطق الحديث ،  إلى  مدخلبالنشي ،   روبير  -  3
 . 16، ص 2005الجزائر 
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نتيجة وهو ما يعرف باالستنباط أو من مقدمتين إلى نتيجة  إلىمقدمة   منينطلق   قد  لاالستدال إن
وهذا يجعلنا نطرح االشكالية التالية والمتمثلة في العالقة .غير المباشر  باالستداللوهو ما عرف 

  ؟  بينهما
حد  إلى  غامضةاط  واالستنب االستداللالعالقة بين   إن:   بين االستدالل واالستنباط العالقة-3  

 عندما" المنطق المعاصر إلى  مدخلال"هامش كتاب  فيذلك   إلىوقد أشار   ،ما في ذهن بالنشي  
  علقوقد   1حيث صحتها من  واالستنباطات  االستدالالتدراسة   بأنه  المنطق  موضوعتناول  
   raisonnement حي استعمال مصطل علىالمناطقة   بين  دقيق  اتفاقال يوجد   بأنههذا   على
 بعدمالغالب  فيتعني االستنباط ، حيث جرى العرف   والتي  inferenceتعني االستدالل و  التي

 بينهما فرقوجود  بعدميقر  فأحياناهذه النقطة  فيالتمييز بينهما ، وهنا يظهر هو أيضا متذبذبا  
وفي الجملة  بل  ها حة نفسالصف وفيإال أنه  2>>دائم بشكل بينهماال نميز  ونحن<<:يقولحيث 
استخالص   بفكرة يوحيفعل متعد   بأنه inferer، حيث يصف  بينهمااختالف   بوجود  يقر ها نفس

" لكن في كتابه  . نتيجة  إلىال يؤدي  قداالستدالل   بأنيعتقد   بينما  ،بواسطة استنباط  نتيجة
من خالل وظيفة الحد األوسط ، حيث  باطواالستناالستدالل  بين  اأن هناك اختالف يرى"  االستدالل

 إلى>>  االستنباط مناالستدالل   بتميزالتي تسمح   السمات  إحدى  هواألوسط   وتدخل<< :يقول 
االستنباط في هذه الحالة   أنأوسع ، وهذا ما يجعلنا نعتقد   معنىاألخير   لهذا  يعطي أنهدرجة  

 يتوال  االستدالل صوربالتحليل   تناولذلك   بعدثم   . 3عند روبير بالنشي  المباشراالستدالل  هو
 وجودإمكانية   عن  تساؤالحيث أثار  . االستنتاج واالستقراء والتمثيل : ثالثة صور  فيحصرها  

تختلف  لكنها  واالستقراءاالستنتاج   معقدم المساواه   على  توضعصورة أساسية من االستدالل  
من االستدالل   أخرىأولية   كيفياتتوجد   هل<< :ثيل ، فيقول التم وهو؟ ويجيب بنعم   ماعنه
  وبالصعودالنتائج ،  إلىالمبادئ   من  بالنزولاالستنباطية   العالقةإحدى وجهتي   في  الذهاب غير
  :من االستدالل  صورثالث   هناك أنيفهم من هذا التساؤل   حيث  ، 4>>المبادئ  إلىالنتائج   من
 منبعبارة أخرى   أوالنتائج بتعبير بالنشي   إلىالمبادئ   منالعقل   فيهينتقل   ذيالاالستنتاج   -1

  .المقدمات الجزئية أي من الكل إلى الجزء  إلى  الكليةالمقدمات  
من المقدمات  أيالمبادئ بلغة بالنشي   إلىالنتائج   منالعقل   فيهينتقل   الذياالستقراء  -2

  .من االجزء إلى الكل  ،نتائج كلية   إلىالجزئية  
                                                                                                                                              

  
1   - Blanché,  introduction a la logique contemporaine, ,op cit,  p9.  
2 - ibid , p  9  .  
3 -  Blanché, raisonnement, ,op cit, p 34. 
4  - ibid , p 183 .    
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<< الستدالل آخر  أوليةصورة   بوجوداالعتراف   وهويصل إليها   التيالنتيجة   هيوهذه   -3
فإذا كانت   ،زوجين من المقادير  بينالرياضي   التناسبمماثلة   هيالمماثلة المشار إليها   حيث
المتعلق   بالقانوناطالع   علىج د، وإذا كنت من جهة أخرى   ،ب أ" الزوجين  بينالمماثلة   لدى

. كبرى  مقدمةالقانون   هذاأستطيع باستعمال   فإني  الوسطينبجداء   الطرفين  جداء  بمساواه
 . 1>> استداللج ، وهذا بالفعل   ب=  د  أ"  أن  منها  أستنتجأن   ،صغرى  مقدمةوهذا المعطى 

 ذلك وليساالستدالل  فيتدخل  أنمكن  ي التيالعالقة   من  اضرب يعتبر إليه بالنسبة فالتمثيل
صه الصورية فقد حددها  ئاصخ أما  .2>>الصورية  خواصها بمقتضى، بل  ذاتهبمقتضى معناها 

والتي :  التناظرخاصة   - 2.الشيء مماثل لنفسه  أنوهذا يعني  : خاصة انعكاسية  -1:  بثالث
أما الخاصة الثالثة   -3.  س ل  مماثل  صص ، فإن   لمماثال   س  كانإذا   أنهتعني  
في صفته وماثل   آخر  شيئاماثل   إذاالشيء   أنتعني   والتي  الالتعديخاصة   فهي  واالخيرة

  .للثالث مماثاليكون األول  أنذلك   منيلزم   فالأخرى   صفة في  آخر  شيئا  بدوره  األخير  هذا
 أنهذلك   ،"  االستدالل" كتابه  فيبالحدس   االستدالل  عالقةتناول بالنشي  :  والحدس االستدالل-4

يدرك   وهووفوري   إجمالي  الحدس<<  بقوله  الحدسأوال  عرفبينهما   للعالقةيشير   أنوقبل  
، 3احدوآن  فيعليه   تقعتشمل كل ما   التي  بالنظرةيشبهه   ثم>>  واحدةجملة ودفعة  الشيء

أما .  هااللحظة نفسودفعة واحدة في   جملةياء  عدة أش يدركأنه   وفوريأجمالي   بقولهويقصد 
إلى النتائج وبالتالي  المقدمات منفيها العقل   ينتقلحركة فكرية   أنهال حظنا   فقدتعريفه اإلستدالل  

عالقة وثيقة بينهما ، ذلك  وجودبالنشي   فيقر  بينهماأما عن العالقة .  متدرجة  عملية بأنهيصفه  
  يمكن الروابط منطقية   تربطهامن الجمل   متعاقبةو عبارة عن سلسلة  ه الذي  االستداللأن 

تعني  العبارات   عنحدس  عبارة   بدونعن طريق الحدس ، مما يعني أن االستدالل   إال  إدراكها
من حيث هو فعل الذهن   أيمن الداخل  ) أي االستدالل (  إليهنظرنا   إذا<< شيئا ، ومن ثم 

. 4>> الزم  كشرطيتطلبه   أنهدرجة   إلى  الحدساستبعاد   عنيكون   ماد  ، فهو أبع المستدل
أخرى   روابط، ولكن هناك   مباشرةأدراكها  يمكنروابط منطقية   بوجودصحيح يعترف بالنشي  

النتيجة   تربط التي"   إذن"  برابطةيتطلب أن نحدسها ، مثل عدم التصريح   ممامصرح بها   غير
 وإذا<< :يقول  ولهذانصرح بها   أندون   نحدسهاأحيانا أخرى  و بهايانا يصرح ، فأح بالمقدمات

 التيالوسائط   ببعض  التصريح  لبيانهايجب   بحيثمباشرة   بصفةبينة   غيرالرابطة    هذهكانت  

                                                
1  -  Blanché, raisonnement, ,op cit,, 183. 
2 -  ibid , p184.   
3 -  Ibid ,P 34. 
4 -  ibid,P 35. 
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                  ،1>>الحدس من بأفعال مدركة ضيقةالحلقات  هذهأن تكون  مناألخير  في ، فال أقل إضمارهاوقع  
 ،واالستنتاج الحدستطرقه للعالقة بين   أثناءذهب إليه ديكارت  بمابرهن   أكثرولتدعيم وجهة نظره  

  مطلوبهو أيضا   بلفحسب   مسبقةأفكار   على  حيث أوضح هذا األخير أن الحدس ال ينصب
  .كل استدالل  في  ترابطها  إلدراك

 المعرفتين  الوسيلتين  بين  اختالف  بوجودأنه يقر   رغمبالنشي   فإن  القول وخالصة         
الكبير في  الحدسأو البنية ، إال أنه يقر بدور   النظريةالناحية   منالحدس واالستدالل ، خصوصا  

  .نقيم إستدالال منطقيا  أن  يمكن ال  حدس  بدون  بأنهدرجة االعتراف   إلى  االستداللتسلسل  
إما للتأكد     إثباتأداة   أنهاألولى  : االستدالل فقد تناول بالنشي وظيفتين  وظيفة  عن أما          

االستدالل يقرر صدق قضية ببناء سلسلة من القضايا  فإن  وبالتالي  فيهاصدق قضية مشكوك  من
عدة قضايا أخرى سبق و أن عرف  أو قضيةالتي تعتبر وسيطة بينها وبين   بينهامترابطة فيما 
 وبالتالي فيها يشكغيره بصدق قضية   يقنعوإما أن يحاول المستدل أن . ن األشكالصدقها بشكل م

أن هناك   بحجةاالستدالل والدليل   بينالربط   عدمضرورة   إلىلكن هذه الوظيفة تنبهنا  . يرفضها 
أنها  علىالمحامي لوثيقة ما   أو      القاضي  استعمالاالستدالل مثل   عن تستغنيمن األدلة   الكثير

، كما يمكن أن ندلل على رأي ما أو  مسؤوليته عدم  أو  الفاعلإما على مسؤولية   إثباتوسيلة  
في القلب  ماإلثبات   شجاعبفعل   القيامعلى ذلك   مثاالمعين ، ويعطي  فعل  بواسطةموقف معين  

  .  3 والبرهان بالحجةاالتيان   هوأما الوظيفة الثانية   .2) المحبة ( 
  :الحجة  ريةنظ -5

  تناولها التي>> الحجة  نظرية<< الثاني الذي يهتم به المنطق التأملي فهو  الموضوع أما           
 فقد   ،اصطالحا  معناها  نحددعنده  كما وردت  وقبل أن نعرضها . المحاجة  أسمتحت   بالنشي
 تحديد، فأثناء تناوله  مترادفين  والبرهان  الحجة  يمصطلحقاموسه   في  صليبا  جميل تناول 

،  والبينة  والدليلالحجة   بمصطلح  يردفهاللغوية   الناحية من démonstration   البرهانمصطلح  
  جاء، إذا   برهنة، يبرهن ،   برهنالبينة ، يقال   الفاصلةهو الحجة   البرهان<<  :  يقولحيث 
الصدق : وفي الحديث  .الحجةيه أقام ويبرهن عل ،ويبرهن بمعنى يبين  ،الخصم  ضدقاطعة   بحجة

هذا  أكد   argument  الحجة  مصطلحوعندما تناول .   4والدليل الحجة  هنابرهان، البرهان 
استدل   وقد>>   البنيةتعني   الحجة<< :، حيث قال  والبنية  للدليلالتطابق ، حيث اعتبرها مرادفة  

                                                
1 -    Blanché, raisonnement, ,op cit,P 35. 
2 -  ibid ,P 50. 
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ال على  المدعي على  تقع  االثباتإدعى ، والتي تعني   من على  البينة"  القائلةالقانونية   بالقاعدة
 على  للبرهانيؤتى بها   التيعبارة عن جملة من الحجج   هي والتيوالحجج جمع حجة  . المنكر 
عند  فتعنيأما اصطالحا  . واالستفادة منها  الحججتقديم   طريقة هنفس الوقتإبطاله ، وفي  أورأي  
والبرهنة  الحجةبين   يطابق  صليباوإذا كان   .1كذبها أو  الدعوى  ةصحعلى   االستدالل<< صليبا 

 وقابله المحاجة، مصطلح استعمل فقد الحجة مصطلح يستعملالرأي ، بدل أن    يخالفهفإن بالنشي 
 من: في تتمثل نقاط، أربع في  االختالف ويكمن ، بينهما  كبير اختالف بوجود مقرا البرهنة، بلفظ
 نجد منهما حداو كل  وهدف مجال حيث فمن.   وأنواعها ، الصدق درجة و لمجالوا الوظيفة حيث
 شيء عن شيء  لزوم إلى تهدف البرهنة  أن يالحظ حيث ، الصوري المنطق هو البرهنة مجال أن
 أو صحتها  مدى عن النظر بغض ، ضروريا لزوما  المقدمات  عن التنتيجة  لزوم بمعنى ، آخر

 اآلخر، إقناع إلى وتهدف  الجدل في  تستعمل المحاجة  بينما ، اإلقناع على قدرتها مدى أو خطئها
 في الصدق  درجة أن يقر  فبالنشي الدرجة حيث من أما.  إقناعه مدى في وقوتها  صدقها وتكمن
 توجد ال وبالتالي ، فاسدة أو  صحيحة  تكون أن إما بحيث ، وقوية صارمة  تكون الصورية  البرهنة
 المقدمات بين  العالقات أو العالقة على  تتوقف حيث ، الصحة عدم أو للصحة  وياتومست  درجات
  : التالية العالقة للمقدمات تكون  منطقيا الصحيح  البرهان في أنه ذلك ، والنتيجة

  .النتيجة صحة  لقبول  سليما  أساسا  تشكل الحقيقة هذه كانت  صادقة  المقدمات كانت  إذا -أ
  حينذاك  كانت صحيحة،  وقائع بالفعل هي منطقيا  صحيح لبرهان  المقدمات  قائعو  كانت إذا -ب 

  .    2للنتيجة  صحيحة بينة  بمثابة
  متفاوتة تكون بل ، البرهنة في  رأيناها التي  الصرامة تلك عندها تكون ال الحجة لكن           
  تدعيمها يتطلب مما ، متوسطة أو  ضعيفة أو قوية  تكون قد بحيث ، والخطإ الصحة في  الدرجات
  - أ النظر بغض كاملة تكون البرهنة  فإن  النوع مستوى على التمايز أما.  متضامنة حجج  بتجميع
 االستدالل في كما  ونتيجة مقدمة من مقنعة تكون قد البرهة أن ذلك لها المكونة المقدمات عدد عن

       صحيحة تكون قد التي هانفس النتيجة  لىع فنحصل نتيجة إلى مقدمتين من تكون أو ، المباشر
  . المقدمة  بمضمون وليس  بالعالقة مرتبطة  الصحة وعدم الصحة ألن فاسدة وأ
  البرهنة من يضعف ال والنتيجة المقدمتين موقع تغيير إن:  والنتيجة المقدمات موقع تغيير  -ب 

  يعطي ذلك  ولتوضيح ، النهاية في وأ الوسط في أو المقدمة في فجاءت النتيجة موقع غيرت سواء

                                                
  .446صالرجع السابق ، ،1ج ، فيالفلس المعجم ، صليبا جميل  -   1
 ودار ، مصر ، القاهرة المصري  الكتاب دار ، موسى محمد جالل ، ترجمة ، المنطق  ، سالمون ويزلي -    2
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  : التالية األمثلة" سالمون"
من   كان ، المحلفين هيئة في  عمل شخص  كل:  األخير في النتيجة تكون حيث:  األول المثال

  جونز  لذلك ، المحلفين هيئة في عمل  وجونز  ، االنتخابات  سجل في  المفيدة  األصوات  أصحاب
  . االنتخابات  سجل  في لمفيدةا  األصوات  أصحاب  أحد

 األصوات  أصحاب أحد  كان جونز:   هكذا البداية في  يأتي حيث  النتيجة موقع يتغير الثاني المثال
  هيئة في  عمل  شخص شخص وكل ، المحلفين هيئة في  عمل ألنه ، اإلنتخابات سجل في  المفيدة

  . نتخاباتاال سجل في  المفيدة  األصوات أصحاب أحد كان المحلفين
  أصحاب أحد  المحلفين هيئة في  عمل  شخص كل  كان ولما:   كالتالي فيكون الثالث المثال أما

  المقيد  االصوات  أصحاب أحد  جونز يكون أن وجب ، االنتخابات  سجل  في المقيدة  االصوات
    . 1المحلفين هيئة في  عمل ألنه ، االنتخابات سجل في

  بمجموعة تدعم أن – كذبها أو صدقها درجات لتفاوت  نظرا – أحيانا تتطلب يفه الحجة أما         
 ألن ، ضعفها  على يدل قد  التكديس هذا أن ذلك سلبيات من يخلو ال  تكديسها  ولكن.  الحجج من
 شرطين بالنشي يضع  للحجة مفيدة الحجج كثرة  تكون وحتى  لذلك.  ضعفها على دليل الحجج كثرة

 فيما تتناقض أال:  الثاني. بعضا  بعضها كمليو ، البعض مع بعضها  الحجج تتوافق أن:  األول: 
   2. منها واحدة كل صواب يبد قد رغم ، بينها

 ، امبينه ميز – الحظنا كما – بالنشي عند والحجة البرهنة بين يميزون ال البعض كان ذاإ وبالتالي
 أن وسنالحظ ، الجدل هو الحجة مجال  ينماب  الصوري المنطق مجالها يكون  البرهنة أن معترفا
   . المنطق تطور مراحل من  األولى المرحلة هو إليه بالنسبة الجدل

  
 
 
 
 
 
 

                                                
  .10ص ، السابق المرجع ، المنطق  ، سالمون ويزلي -   1

2 - Blanché, le raisonnement, ,op cit, P 223. 
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  : التأملي المنطق مشكالت بعض من بالنشي موقف : ثالثا
  المنطق علم أم فن  - أ

  لفئة  نظر جهةو  تكون  أن تعدو ال  إليها نصل  نتيجة أية أن  يعرف كان بالنشي إن          
 الكرام مرور عليها  مر فقد لهذا.   الرأيين  بين الجمع  كان ولو حتى ، أخرى فئة دون  معينة

 ، مجرد نظري علم  أنه على  جهة من  اللوجستيك  تبنى قد مادام كتبه  خالل من موقفه ونستشف
 لوجدناه أرسطو موقف ىإل  عدنا ولو.  فلسفي منطق  وجود  بضرورة  قال قد كان  بالمقابل ولكنه
  يستبعد  للفلسفة  تقسيمه في أن ذلك ، فنا يعتبره أو  اعلم المنطق  يعتبر أن بين  ومضطربا  مترددا

 مؤلفاته  سموا لذلك ، وآلة لها مدخال اعتباره إلى بتالمذته أدى مما ، منها جزءا  المنطق يكون أن
 العلم"  سماه"  األولى  التحليالت"  لكتاب ليفهتأ أثناء لكن.  اآللة أي"  األرغانون"  المنطق في

 حتى أرسطو منطق بها ئقر التي المنطقية القراءات في يظهر والتردد اإلضطراب هذا" . التحليلي
  المنطق اعتبر  األول الموقف.  اإلشكالية هذه من ومواقف  قراءات ثالث هناك  وأصبح الحالي وقتنا
 علم لكل أن يعني وهذا ، ومقبولة  وصحيحة سليمة  نتائج إلى تصل  حتى موالعل  بقية  تستعمله فنا

  موضوعه له بذاته  قائما  علما المنطق اعتبر  الثاني الموقف.  يستعمله الذي  الخاص منطقه
 أقرب عن حتى  يختلف الذي  االستنباطي منهجه وله  المواضيع  بقية عن يميزه الذي  الخاص
 ال  الثالث الموقف.  االستنباط بمقتضاها يسير التي  بقوانينه ويستدلون  الرياضيات وهو إليه العلوم
  وفنا ، خصوصية من به  يمتاز بما علما ، هنفس الوقت في  وعلما فنا المنطق  يكون أن  يستبعد
 علما  يعتبره الذي  بالنشي عند  نلمسه ما وهذا.  المعرفية  مسيرتها في تطبقه العلوم جميع ألن

  األصناف وحساب  القضايا حساب هو الذي  موضوعه له ،  الرياضيات مثل  مثله دامجر  نظريا
 كانت وأن"  التأملي المنطق"  سماه فيما ويتمثل فن هو ثانية جهة ومن ، وغيرها  المحمول وحساب
  . المنطق فلسفة هو ما بقدر منطقا ليس ألنه غامضة تبقى  طبيعته

  . نظري   أو معياري علم -ب 
 لقد بالفعل  ؟ معياري أو نظري علم هو هل ؟ طبيعته هي فما  علم  المنطق أن  افترضنا إذا       
 أن يمكن التي منها مختلفة نظر وجهات عرض  السابقة وكالمشكلة  ، المشكلة هذه  بالنشي أثار

  قوانين أن<<  بذلك ويعني  معياري علم المنطق أن  يرى  األول الموقف.  موقفين  إلى نقسمها
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. 1>>صحيح  تفكير كل إليه  يرقى أن  وينبغي يجب  ثابت  كمعيار للفكر  بالنسبة  تصبح المنطق
 معيار"  كتبه أحد به عنون  الذي العنوان ويكفي  الغزالي المسلمين من  القول  بهذا  القائلين ومن
 العلم  اعتبره الذي تريكو وجول ، غوبلو ، الالند  الفرنسيين المحدثين ومن"   المنطق فن في العلم
 ، منها يتملص أال  الفكر على  يجب التي  القواعد أي  الضروري  الفكر  قوانين  يدرس<<  الذي
    .2>>  جائزة  غير  استدالالت أو وأحكاما  متناقضة  تصورات كون وأال

 ضمن  المنطق يضع  حيث ، الطويل توفيق  نذكر المحدثين  العرب الباحثين من أما            
  القيم أو  العليا المثل بأنه  المبحث هذا موضوع  حدد أن فبعد ، القيم مبحث أي  األكسيولوجيا مباحث
 إلى تهدف وسائل  باعتبارها ال  ذاتها حيث من  والجمال والخير  الحق على  وتركيزه  المطلقة
 وعلم األخالق وعلم طقالمن علم  يتضمنها  المباحث هذه أن<< : القول إلى  ينتهي ، غايات  تحقيق
 إال  ،3>>  يكون أن ينبغي  فيما تبحث  معيارية علوم  هي حيث من أو( التقليدي بمعناها  الجمال

 في  والمعيار ، العلم بين ما الجمع استحالة على ركز  كبيرا انتقادا القت المنطق معيارية فكرة  أن
"  العلم"  القول التناقض من أنه"   بريل ليفي"  يرى حيث  المنطق مجال في بالك فما اللغة مجال

 ومن  يكون أن يجب بما يهتم  المعيار بينما ، كائن هو بما ويهتم يدرس  العلم ألن نظرا"  والمعيار
 األخذ بدأ الموقف هذا فإن وبالتالي.  كائن هو بما يهتم اللوجستيك خصوصا  الحديث المنطق فإن ثمة
  . رياضيا  رمزيا المنطق  أصبح أن بعد خصوصا ، ويضمحل  يتالشى به

 الذي نفسه بالنشي من وحتى ، الحالي وقتنا في خصوصا  قبوال األكثر الموقف  هو  الثاني الموقف
  قائما علما  الرياضيات مثل أصبح  الحديث المنطق أن  ذلك على ودليله  نظريا علما  المنطق يعتبر
 تناولنا أثناء ذلك سيتضح كما – االستنباطي نهجهوم ، االستدالل بنية هو الذي  موضوعه له  بذاته

 الذين المعاصرين اللوجستكيين بعض  أقوال من الكثير  بالنشي  أورد وقد.  اللوجستيك لخصائص
 ذلك أنه أو"  JEVONS جيفنز" قال كما>> الفكر قوانين علم<<  بأنه إما المنطق موضوع حددوا
  " . KEYNES كينز"  اعتقد كما>>  لفكرل العامة المبادئ  يستقصي الذي<< : العلم

 إال المتناقضة األراء بعض تناول أنه ورغم اإلشكالية هذه يهمل لم بالنشي إن القول وخالصة        
 واالستدالل  الفكر صور  في ينظر الذي النظري العلم وأنه ، المنطق بعلمية القائل الموقف  تبنى أنه

                                                
 ، الجامعية  المعرفة دار ، البحث ومناهج الصوري المنطق ، عطياتو عباس  وحربي  محمد المعطي عبد علي -    1

  . 25 ص ،1994 ، 2ط ، مصر ، االسكندرية
  ، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ، يعقوبي محمود  ترجمة ، الصوري المنطق ، تريكو جول-  2
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 محدد هدف وله  الرمزية اللغة ويستخدم  االستنباطي  لمنهجا هو معين  منهج وله ، مادته في ال
  . وتوضيحها  القضايا  تبسيط في يتمثل

  
  

  .  صوري أو  مادي علم- ج
 والتي  مادي وآخر  صوري  منطق إلى  المنطق تقسيم  حول أثيرت التي  اإلشكالية أما        
 نستشف والذي  معجمه في  الالند  دمهق الذي التعريف  ذلك على مثال ونذكر الكتب أغلب في نجدها
  المنطق إن<< :  يقول حيث ، مادي ومنطق صوري منطق  نوعين إلى المنطق يقسم أنه  منه

  هذا به  يتم التي  القوانين عن  البحث  وغرضه ، الواقع ومع ، نفسه  مع الفكر إتفاق  موضوعه
 تطرقه  خالل من  يستشف لكن ، مشكلةال هذه تناول بالنشي تجاهل وقد.  1>> المزدوج  االتفاق
 يقر أنه يعني فهذا"  صوريان"  أنهما ووصفهما حديث وآخر  كالسيكي  منطق إلى  المنطق لتطور
 يعطي راهن االستدالل  يعني والذي الصوري المنطق لموضوع عرضه وأثناء ، الصوري بالنوع
  يعني وهذا وصور  رموز شكل على غهاوصي ثم ، الشيئية باللغة ويعبرعنها الحظنا كما واقعية أمثلة
 أغلب عند  عرف الذي  الثاني  القسم في  تتمثل ال  ماديته ولكن ومادي صوري عنده المنطق أن

 أثناء مناقشته إلى سنعود والذي–"  العلوم مناهج"  الحقا سمي ما أو  التطبيقي بالمنطق  المناطقة
 في تتمثل  ماديته وإنما – العلوم بمناهج عالقته وباألخص األخرى بالعلوم المنطق لعالقة عرضنا
 عند يمارس كان أنه رغم ـ بالنشي ابتدعه ميتقس هناك ولكن ، شيئية بلغة المثال عن التعبير
 منطق أي تأملي ومنطق ، علمي صوري منطق  إلى  المنطق تقسيمه في ويتمثل – قبله من المناطقة
  .   فلسفي

المنطق : بين المنطقين  العالقةحول   تدورطرح إشكالية   إلى  بالنشي ينتهي وختاما         
  ؟  انفصالأم عالقة   تكاملالتأملي ؟ هل هي عالقة   الفلسفيالصوري العلمي والمنطق  

فلسفة العلم ، حيث  وبينالعلم   بينأشكالية العالقة   من  استقاهاأن هذه االشكالية   الحقيقة         
بينهما ، حيث  العالقة  يبينالمنهج حاول بالنشي أن   وبهذابينهما عالقة تكامل  العالقة  أنالحظنا  

 متمثلعرف باللوجستيك   مامجال   فيومن ثم حصره   المنطق  بعلمية  القائلين موقفاستعرض  
،  مةالمرس  والكيفياتالتقليدية   الكيفياتليشمل   أكثرمجاالته   توسيعوالقائلين بمحاولة  .  في قوانينه
يثير  ثم  " . بفلسفته" دقة  أكثرالحجة ، وبعبارة  ونظرية  المحتملة  االستدالالتشموله   إلىإضافة  

حد القطيعة ؟   إلى  بينهما  كبير إختالف بوجوداالقرار   عنيتالفروق   هذههل  : التساؤل التالي 

                                                
1 - Lalande , vocabilaire  technique et  critique  de la philosophie, ,op cit, p 574. 
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الصوري العلمي والمنطق  المنطقبين   فاصلخط   وضعيعني   الهذا التقسيم   أنبالنشي   يجيب
ال  العملمنهج   في  التفكير  اختالففهم لهذين المنطقين وإنه   فيالفلسفي ، وإنما هو اختالف  

  استنباطيأيجاد نسق   إلى  يسعى  العلمي الصوريأن المنطق   فياالختالف   هذاويحلل   .  1أكثر
  بصيرةتنم عن   والتيارتدادية   تحليلية  خطوة فيعتبرهالمنطق االجرائي   حولأما التفكير  .  صارم
  ألنهصارما ومتطورا   منطقاالصوري العلمي   المنطقيعتبر   فهوالثانية   النقطةأما . حكيم  وعقل
طريقه إلى  في  فلسفيةعبارة عن مقاربة   هوالتأملي   المنطقبينما  .  دقيقةعن قوانين   عبارة

 للفردالعقلي   التطور  مجال فيالذي يحدث   والتطور  يتماشى التكوينالتطور فهو في مرحلة  
 أناألخير   فيمعترفا   ،ينعكس عليها تطور العلم  يتالالعلم   فلسفةمثل    واالنسانية ، فهو بهذا

العالقة بينهما   فإناآلخر ، بل العكس   يبعدعالقة تناقض إلى درجة أن أحدهما   ليستالعالقة بينهما  
 المنطقالتأملي ، مبعدين   المنطق  علىنركز  أنوسنحاول  . بفلسفته  العلمعالقة  مثلوثيقة   عالقة

 لهذا  والتفسيريالجانب التحليلي   إلى  بالتطرقوذلك  . يحتاج إلى رسائل  الذيالعلمي الصوري  
   .سنرجئه إلى الباب الثاني الذيتاريخه   إلىالمنطق ، إضافة  

  
  

 
 
  
  
  
 

                                                
1 - Blanche , raison  et discours, ,op cit , p113. 
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   والميتافيزيقا المنطق:  أوال
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 العلم عليها أطلق والتي  األولى الفلسفة ، فلسفتين أو مجالين إلى  الفلسفة مجال أرسطو قسم       
 البحث  تعني والتي للوجود  األولى المبادئ  دراسة بأنه  موضوعها حد ثم ، الحكمة أو  اإللالهي

 الفلسفة فهي األخرى الفلسفة أو الثاني المجال أما.  بالميتافيزيقا  بعد فيما وعرفت ، الكلي الوجود في
 هو حيث من  لوجود دراسة في  والمتخصصة  جزئي بمعنى  الطبيعية العلوم في  وتتمثل  الثانية
 الطبيعيات، موضوعها يشمل إدراكها  العقل أو  للحواس يمكن  وظواهر ، ومتميزة  متفرقة  أجزاء

  كانت ولهذا.  األخالق  وأخيرا ، الزلل  في الوقوع من  يعصمه  كفن  العقل يستعمله الذي والمنطق
 ؟ الوجود حقيقة ما.  ولماذا....  وكيف. .. ما ب  تبدأ  أسئلة ثالثة  تطرح األرسطية  القديمة الفلسفة
 ؟ الموجودة األشياء من  نعرف  ماذا.  عنها تجيب أن الميتافزيقا تحاول األسئلة هذه ؟ وجد وكيف
 خاص طريق في نعمل  ولماذا ؟ نعمل أن ينبغي ماذا.  المعرفة فلسفة  عنها وتجيب  ؟ نعرف وكيف
 بعض فيها كان وإن– التقسيم هذا الحديثة الفلسفة نتتب وقد  1. األخالق عنها وتجيب ؟ غيره دون

 الفلسفة:  إلى غريغوار"  قسمها حيث – والمعرفي العلمي التطور عن الناتجة  الطفيفة  التغييرات
 الوجود دراسة أرسطي  بتعبير أو  للوجود  العامة المبادئ  بدراسة تهتم والتي"   الميتافيزيقا"  العامة

.  تدرسها التي  المواضيع حول  الفالسفة بين  االختالفات بعض  وجود رغم –.  كذلك هو حيث من
  كوسيلة ال  ذاتها في  والجمال كالخير  المطلقة القيم أو  العليا المثل في  تبحث والتي  القيم فلسفة ثم

  طبيعية علوم إلى  حديثا  تنقسم  العلوم أن وبما ، العلوم  فلسفة  وأخيرا.  ما غاية تحقيق إلى تهدف
 في  بالبحث وتهتم  الطبيعية العلوم فلسفة:  إلى  تنقسم  بدورها العلوم  فلسفة فإن  إنسانية وعلوم

 كائن هو حيث من  االنسان تدرس والتي  اإلنسانية العلوم  فلسفة.  األشياء عالم أو  الموجودات
 الفلسفة  وتشمل  اضيبالم الحاضر  ويربط ، بهم ويتأثر فيهم يؤثر  اآلخرين مع ويعيش يفكر،

                                                
  .141،ص1969 ، لبنان ، بيروت ، العربي الكتاب  دار ، أمين أحمد ، ترجمة ،  الفلسفة مبادئ ، رابوبرات -  1
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  تدور اإلشكالية أن وبما.  إلخ...  القانون وفلسفة  السياسية والفلسفة  الدينية والفلسفة االجتماعية
 فإني  المناهج وعلم  المنطق وبين ، العلوم وفلسفة  المنطق وبين ، بالميتافيزيقا المنطق  عالقة حول

 أن  بنا يجدر  العالقة هذه في  الخوض  وقبل ، يزيقاوالميتاف المنطق بين  العالقة على أوال  سأركز
  . وقيمتها وموضوعها مفهومها  للميتافيزيقا  تحليلية وقفة نقف

  
  
  
  
 

  
  . والميتافيزيقا المنطق:  أوال
   :تعريف الميتافيزيقا  - أ

 تيوال"   فوسيكا تامتا"  كلمة من  العرب عربه  يوناني مصطلح  ميتافيزيقا مصطلح يعتبر       
 وتفيد"   بعد ما"   تعني والتي"   ميتا"  لفظين من تتكون فهي  يالحظ وكما.  1الطبيعة  بعد ما تعني

  تالمذة أحد"  الروديسي اندرونيقوس"  أطلقها وقد" .  الطبيعة"  وتعني"  فيزيقا"   ولفظ ، الترتيب
 بعدمانسخها ورتبها   والتي    2 أستاذه لمقاالت  ترتيبه أثناء الميالد قبل األول القرن في  أرسطو
 هذا جاء ولهذا ، يعنونها لم أرسطو ألن نظرا  ، الطبيعة في مقاالتنسخ وترتيب   منانتهى  

 هذا موضوع بمضمون له العالقة االسم فإن  وبالتالي ، فقط  المكتبي الترتيب ليفيد  المصطلح
 هذا أن ، ميالدي األول القرن من  ءابد اعتقدوا  والشراح بالفلسفة  المشتغلين بعض لكن. 3العلم

 ، موجود هو حيث من الوجود في  البحث في  حصره الذي الكتاب  مضمون على يدل  المصطلح
 الرحمن عبد أن إال.  4>>  الطبيعة تتجاوز التي األمور في  البحث<<  عندهم الميتافيزيقا وأصبحت

  العلم هذا  موضوع أن  فهم إذا - وأرسط وفكر  متناقضا ويعتبره  التأويل هذا يرفض  بدوي
  فهم إذا أما. شيء  العالم وراء  ليس أنه  أرسطو  تصور ألن -"  كوسموس"  العالم  نطاق يتجاوز

 التصور  يعتبره فإنه  والفساد للكون  الخاضعة غير  الموجودات  هو  المصطلح هذا موضوع أن
                                                

   ، لبنان ، بيروت والنشر،  دراساتلل  العربية المؤسسة ،  الفلسفة  موسوعة ، بدوي الرحمان عبد  1
  .493 ص ، 1ط ،2ج ،1984                                       

2 -, Lalande , vocabulaire  technique et critique de philosophie, ,op cit , P611. 
  .493 ص ، 2جالمرحع السابق ،  ، الفلسفة موسوعة ، بدوي الرحمن عبد -   3
  . نفسها الصفحة ، نفسه المرجع-   4
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  لمواضيع  معالجته على  أرسطو  أطلقه الذي  المصطلح أما. 1العلم لهذا  الصحيح األرسطي
 ، األولى الفلسفة فسماها ، يتوخاها التي والغاية  الموضوع حسب  اطلقه فقد  ميتافيزيقية  ومشاكل
 تدل أول  كلمة<<  أن  يعتقد"   إمام الفتاح عبد إمام"  جعل مما ، والهدف  القيمة يفيد  هنا واألول

 العلوم بقية موضوع  منطقيا يسبق  الميتافيزيقا موضوع<<  ايهر في ألن>>  المنطقية األسبقية على
 أوال  يبدأ  الدارس أن  ذلك ، الدراسة حيث من األخير في ترتيبه رغم ، المفترض الموضوع كونه

 فهي ولذلك ، األولى الفلسفة أي  األول بالعلم لينتهي)   الطبيعية العلوم(  الجزئية  العلوم بدراسة
  التي الحكمة هي  أرسطي وبمعنى ، معرفتها إلى المعرفة  محبي يسعى الذي  األقصى  الهدف
 يوسف جعلت  الميتافيزيقا  احتلتها  التي المكانة هذه.   2>> األخرى العلوم جميع  المتالكها تسعى
 لمكانتها نظرا  الطبيعة فوق ما"  أو"  الطبيعة  قبل ما"  مصطلح  عليها إطالق  يجب أنه يرى  كرم
  موضوعها علو منها ، التالية  باألسباب هذا  حكمه ويعلل ، القديمة العقلية  العلوم بين  فيعةالر

 العلوم وأن ، المواضيع أسمى  يعتبر والذي ، العلل علة أي  األولى العلل  يتناول  ألنه  نظرا
 هذا وألن ،"  اهللا"   لقةالمط األولى  العلة على  تستند  ذاتها  الطبيعة ألن  ذلك ، إليه تستند  الطبيعية

   .3>>الوجودية والتنبعية المكانية  البعدية بين  جسي فرق<<  لوجود  الطبيعي العلم  على متقدم العلم
  وحضارة  عصر لكل ألن ذلك ،  هتحديد الصعوبة منأما من حيث الموضوع ف             

  األولى الفلسفية المدارس اهتمام كان ليونانيةا  الحضارة  بداية ففي ، الخاصة  الميتافيزيقية اهتماماتها
 ، التراب إلى  أرجعه من وهناك ، للماء أرجعه من فهناك ، الوجود أصل في البحث  على ينصب

 قالب في تصب  التفسيرات هذه وكل.  الهواء إلى البعض أرجعه بينما ، النار إلى أرجعوه  وآخرون
  هؤالء عند  الميتافيزيقا  موضوع  كان ثمة ومن  وطبيعته الوجود  أصل عن  البحث<<  واحد
 على  وركز سقراط  تناول  الكون أصل إلى إضافة.  4>> للوجود  األولى والمبادئ  األولى العلل

 وهو ، 5 وابيستيمولوجيا أكسيوميا توجيها  الميتافيزيقا  وجه فقد ولهذا ، والكليات  األخالقية الجوانب
 ونظرية والجدل  المثل نظرية ميتافيزيقاه محور  جعل الذي  أفالطون هتلميذ إكثر  فيه  توسع ما

  .  المعرفة
                                                

  . نفسها الصفحة ، نفسه المرجع -   1
  
  . 78- 77 ص ،1986 ، القاهرة ، والتوزيع للنشر  الثقافة دار  ، الميتافيزيقا ، إمام الفتاح عبد إمام-  -  2
  .135 ص ،1966 ، مصر  المعارف دار ، الطبيعة بعد وما الطبيعة ، كرم يوسف  -  3
 ، لبنان ، بيروت  العربية  النهضة  دار ،)  اليونانية الفلسفة(  الفلسفي الفكر  تاريخ ، ريان أبو علي محمد  -  4

  .51 ص ،1976
  .51ص ،  نفسه المرجع -  5
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  الكلية والحقيقة ، المثل أو الحقيقة  وعالم  المحسوسات عالم بين  تمييزه في هذا ويتجلى      
 لمعا  الظواهر عالم فإن  ثم ومن ، العالم هذا في ما كل أساس  يعتبره الذي  المثال في  المتمثلة
  الموضوعية الحقائق من  المثل عالم  ويتكون ، الحقيقة لعالم  محاكاة عن  عبارة ألنه  زائف

 إال  الحس  عالم على  االعتماد دون  إدراكه  يمكن لهذا ، ومكان  زمان كل عن  المجردة المستقلة
 الخالصة العقلية  الكليات عالم  باعتباره  المثل على  بالضرورة يعتمد  الظواهر  عالم  معرفة أن

 في  وتركيزا وضوحا  أكثر كان الميتافيزيقا موضوع  تجديد أن إال.   1فكر عن  عبارة هو  والذي
 التي  الثانية  الفلسفة عن لها  تمييزا  األولى الفلسفة وسماها مقاالته ألف الذي ، أرسطو  مؤلفات
  ولواحق ، الروحي الوجود – أرسطو حسب – وموضوعها. 2الطبيعية  الجزئية العلوم  تتناول
 يحدها والتي  للوجود األولى المبادئ دراسة  ويشمل ، للوجود  أولى مبادئ  يعتبرها التي  الوجود
 أن  فمضطر ، أيضا تتحرك ال والتي المفارقة لألشياء فهو ، األول العلم  وأما<< : بقوله  أرسطو

 يحدد كما.   3>> اإلالهية من الظاهرة لألشياء العلل ألن هذه، ذلك وأكثر مؤيدة كلها تكون
 جميع  في القول تستقصي  األولى الفلسفة تكون أن وخليق<<  :بقوله أخرى مقالة في موضوعها

 كتاب في تناوله ما وهو .  4>> أول هو ما وعلى  المبادئ جميع على  تشتمل فإنها ، األشياء
 وما ؟ كثير أو واحد هو هل الصورة طريق  عن  المبدأ في  النظر<<      أن  اعتبر حيث  الطبيعة

  األشياء فماهي.  5>>األولى  الفلسفة عمل من ذلك تلخيص فإن ؟ االستقصاء على هي ما أو ؟ هو
 فعل  هو الذي  األول المحرك بمعنى  ، المطلق  الروحي الوجود إنها ؟ تتحرك ال التي  المفارقة
 خاضعة وغير المادة عن المجردة األفالك عقول على أيضا هذا يصدق كما ، محض وعقل  محض
  مبدأ  مصطلح فإن"  أول هو ما وعلى  المبادئ جميع على  تشمل فإنها"  قوله وأما ، والفساد للكون
 تناوله لقد ؟ المبدأ  يعني فماذا.  استثناء دون  المبادئ جميع على  يصدق عاما  يعتبر  تحديد دون

  معان عدة منه فيفهم فلسفيا أما ، البدأ نقطة أو  األول هو  لغويةال الناحية من:  ناحيتين من الالند
 صوريا أو ماديا  سببا كان  سواء ، 6  الحادث مصدر أو الحادث سبب يعني الذي الوجودي كالمعنى

                                                
  .53 ص ،المرجع السابق  ، الجمهورية ، أفالطون -   1
  .233 ص ،المرجع السابق  ، الفلسفة أسس ، الطويل توفيق  -  2
  .707ص  ،2ج ، الطبيعة بعد ما تفسير ، رشد ابن  ضمن الهاء،  ةالسادس المقالة ، أرسطو  -  3
  .160 ص ، 1 ج ، السابق المصدر ضمن  األلف األولى المقالة ، أرسطو  -  4
 والنشر،  للطباعة القومية الدار ، بدوي الرحمن عبد ، تحقيق ، حنين بن اسحاق ،ترجمة الطبيعة ، أرسطو -   5

  .75 ص ،1964 ،2ج ، مصر ، القاهرة
6 - , Lalande , vocabulaire  technique et critique de philosophie, ,op cit , P 827. 
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 مادة له جسم كل أن  مثال  كقولنا ، 1 الشيء تكون التي العناصر مثالعلى  فيطلق ، غائيا أو
 قد  يكون ما  لكل  يقال والمبدأ<< : بقوله  سينا ابن ويعرفه ، الثمرة مبدأ هي والبذرة وصورة،

 ويتقوم  آخر شيء وجود عنه  يحصل ثم ، غيره عن وإما  ذاته عن إما  نفسه في  وجود له  اشتم
 عدة على  كذلك  يدل فإنه  الذهني المعنى أما.  الشيء لوجود الكافية العلة على يطلق كما. 2>> به

 وال  بذاتها واضحة تكون التي  البديهية  األولية القضايا على  يطلق الذي  المنطقي كالمعنى معان،
 ، الهوية كمبدأ العقل  مبادئ مثل ، الشك إليها يتطرق ال ثم ومن ، منها أوضح هو ما إلى تحتاج
  الخاصة المبادئ على تطلق كما.  عامة مبادئ وكلها ، المرفوع الثالث ومبدأ التناقض عدم ومبدأ
 منها ينطلق مبادئ تعتبر  القياس مقدمات أن إلى  باالضافة هذا ، الرياضية البديهيات مثل  علم بكل

 التي  العلمية المبادئ على  يطلق الذي  االبيستيمولوجي المعنى وهناك.  نتائج إلى  ليصل العقل
  للعلم األساسية  لنظرياتا على  يطلق كما.  أرخميدس مبدأ  مثل  الحاالت من  كبيرا عددا تفسر

"  المبادئ جميع  تشمل"  فالعبارة  وعليه ، االلكترون ونظرية  النسبية نظرية  مثل  الرئيسية وقضاياه
  الناحية من سواء  مبدأ هو ما كل  تشمل – حديثة المفاهيم بعض أن  رغم – أرسطو بها قال التي

  أن حيث"  أول هو ما على"  عبارة  أرسطو استعمل كما.  االبيستيمولوجية أو  المنطقية أو الوجودية
"   اهللا"  أرسطو هنا به يقصد لكن.  3شامل عقلي  لبناء أساسا  تتخذ التي"   الحقيقة"  هو األول  المبدأ
 الجوهر  أرسطو  حدد كما.  سينا وابن الفارابي بعد فيما تبناه ما وهو.  المبادئ أمبد  هو الذي

  علل هو  المطلوب أن وذلك ، الجوهر في هو إنما  النظر إن<< : بقوله  يقاالميتافيز مواضيع  ضمن
 جعله  المتحرك  الجوهر في  تكلم لما<< : بقوله هذا  االسكندر  ويشرح  . 4>> ومبادئه  الجوهر
 ، الطبيعي العلم لصاحب  الجوهرين  هاذين في الكالم أن  يقول ، فاسد وكائن ، سرمدي  قسمين
 وأن ، األولى الفلسفة في هذه مبادئ يأخذ حيث من  الحركة في هو إنما  الطبيعي نظرال أن  وذلك

 أن يتضح  السابق  النص خالل من.  >> األولى بالفلسفة خاص فيه  فالكالم متحرك الغير الجوهر
 جزئي  كائن كل على ويطلقها ، محسوسة  مفردة جواهر ، الجواهر من  نوعين بوجود  يقر أرسطو

 على وتطلق  مفارقة وجواهر ، الطبيعي العلم فهو يتناوله الذي  العلم  أما...  عمر زيد  مثل  مفرد
  وأول ، الحقيقي العالم في  الموجودة الجواهر  لعدد  مساو وعددها   5موضوع في  ليست  ذات كل
 هذه...  لالفاع  البشري والعقل  السماوية  األفالك تحرك التي  والعقول  اهللا هو  الجواهر هذه
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 كالبياض، أو كاإلنسان شيء كل لذات جوهر يقال  مشترك اسم<< : بأنها  سينا ابن يعرفها  الجواهر
  .1بالفعل تقوم حتى  يقارنها  أخرى ذات إلى  الوجود في  يحتاج ال  لذاته  موجود  لكل جوهر ويقال

 موجود هو بما لوجودا هو  أرسطو عند  الميتافيزيقا موضوع  فإن القول وخالصة           
  والتأخر والتقدم  عام بوجه  واالمتداد والتغير  والذات والكثرة  كالوحدة  الجوهرية الوجود  وصفات
  . علم بكل الخاصة والمبادئ والجزء والكل والجنس

  
 

  
  . بالميتافيزيقا المنطق عالقة-ب

 عالقتها  ما:  اإلشكالية نطرح ؟ موضوعها هو وما ، الميتافيزيقا هي ما  استعرضنا أن وبعد       
 ولم ، والميتافيزيقا المنطق بين العالقة مشكلة  بالنشي يناقش لم ؟ بها المنطق عالقة ما أو ؟ بالمنطق

 والذي"  وتاريخه المنطق"  كتابه في  خصوصا خفيفة إشارات إليها أشار ولكنه ، مبحثا لها يفرد
 من  موقفين بوجود يعترف حيث األرسطي للمنطق ةالعام  السمات عن  تحدثه أثناء  إليها تعرض

 الذين)   عشر الثالث القرن الهوتيو(  المسيحيين الالهوتيين موقف هو  األول الموقف:  العالقة هذه
  بتنظيرات تعاطوا<<  والذين العربي أو اليوناني سواء المشائي األرسطي المنطق خطى على ساروا

  .2>>"  الفلسفي المنطق"  من نوع  والدة إلى أدت  يقيةوميتافيز  ابيستمولوجية ومناقشات
 فهو  الميتافيزيقا من المنطق تخليص حاول قد  بالنشي يعتبره الذي  الثاني الموقف أما         
 هذا أن ذلك في  وحجته) .  الحدي(  اإلسماني  بالمذهب والمسمى" أوكام"  أسسه الذي  المذهب
 عن النظر بغض  يدرسه أن  واحد أي بإمكان صوريا كلياش  كان  إليه دعا الذي المنطق

 الواقعيين أو والطوماويين السكوالئيين تقسم  كانت التي  المعرفية أو  الميتافيزيقية الخالفات<<
  كثيرا مدح والذي"   موردي"  به قال  لنص تبنيه  خالل من هذا رأيه دعم وقد ،3>>واالسميين

 عند"   الشكالنية"  يسمى لما األساسية  الداللة إن<< : موردي وليق حيث  للمنطق وفهمه دراساته
  للمنطق القديم  المفهوم عن الحادة والمدافعة ، والميتافيزيقا  المنطق بين  اإللتباس حذف هي  أوكام
  . 4>> الروح أو للواقع علم إلى البنية هذه  تحويل من أكثر  للغة الشكلية  البنية  تحليل وظيفته كعلم

 عموما بالفلسفة  وثيقة عالقة له  كانت المنطق أن  تجاهلها اليمكن التي والحقيقة         

                                                
  .343 صالمرجع السابق ،  ، النجاة ، سينا ابن -   1

2  - Blanché , la logique et son histoire, ,op cit, P 135. 
3 -   ibid , P, 136. 
4 -   ibid , P, 145. 
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 لدليل بالنسبة.  الحالي وقتنا في حتى  أيضا عالقة له وستبقى ، القدماء عند ، خصوصا والميتافيزيقا
 هي  ائهأجز من  الكثير سنجد"   اآلرغانون"  أرسطو مؤلفات في  يتضح  األولى العالقة  نوع

  ذلك ، فلسفي بحث عن عبارة  المقوالت:  فمثال  المنطق في آثارها لها والتي ميتافيزيقية فلسفية
 في يبحث  أنه إلى إضافة ، عددها ويحصر ينتجها  لمنطق وفقا  اشتقاقها  حيث من  بتناولها ألنه

 فيما  لمناقشتها عودوسن -   التعريفات نظرية في  بحث من  بذلك  يتصل وما  واألنواع  االجناس
  التناقض عدم ومبدأ الهوية مبدأ في تتمثل والتي الفكر قوانين في  بحث هناك أن إلى  أضافة – بعد

  وطبيعتها  أصلها  تناولت التي       والدراسات والغائية والعلية  والجوهرية  المرفوع والثالث
 للمنطق  تحليليا موقفا  وقفنا وإذا   1إالخط ونظرية  المغالطات في  بحوث هناك وأخيرا ، وقيمتها

  منه وقف ولهذا ، بالميتافيزيقا  مرتبطة وكانت إال  خطواته من  خطوة كل أن  فسنجد  الصوري
  ضرورة إلى  تفطن من  المسلمين المناطقة من هناك لكن ، التحريم درجة إلى ناقدا  موقفا المسلمون

 من بدال التوحيد إلى تدعوا التي  االسالمية والعقيدة يتناقض ال  صوريا ليصبح  مادته عن فصله
 فصل  دافعه ليس  المسلمين هؤالء أن رغم. والتعدد الثنائية إلى تدعوا التي اليونانية الميتافيزيقا

  . بميتافيزيقيتهم يستبدلوها لكي ميتافيزيقا حاربوا بل كافة الميتافزيقا عن المنطق
  : وتحليلها بالميتافيزيقا المنطق  باطارت على  عامة أدلة قدم أن ويمكن 

 إلى  يسعى الذي العلم  بأنه  عرف حيث ، للمنطق اعطيت التي  التعريفات بعض حيث من:  أوال
 وأصول  المبادئ في  يبحث مادام  نالحظ كما  التعريف فهذا ، العلوم وأصول  مبادئ  اكتشاف
 في  يبحث الذي  العلم  بأنه  يرى الذي  تعريفال أما.  الميتافيزيقا مواضيع  صميم من فهي  العلوم

 المجردة الصورية الناحية من الفكر  يوجه الذي  العلم أنه منه يفهم والذي   وفاسده الفكر  صحيح
 حيث من:  ثانيا.  الميتافيزيقا صميم في يدخل أيضا وهذا  المجردة  الصورية القوانين  يتناول أي

  وتوجيهه  العقل تقويم  يمكنه حتى  عليها يعتمد  وقوانين ادئمب  للمنطق أن الحظنا:  المبادئ
  كضرورة  للعقل ضرورية بأنها  ليبنتز يصفها التي  المبادئ هذه ، ومقبوال  سليما توجيها

 أن  يعني الذي)   الهوية(  الذاتية مبدأ:   هي المبادئ وهذه ، للمشي  العصبية واألوتار العضالت
 في  ومعدوما  موجودا الشيء  تصور  يمكن ال أنه أي) أ هو أ( مزيةر وبلغة ، هو هو الشيء
  لكل أن  ويعترف ، األشياء في الثابتة الصفة إال  يثبت ال  الذاتية  فمبدأ  ثم ومن ، نفسه الوقت
 أو  األول  الجوهر على ينطبق ما وهو – تغير حدث إذا- تبقر  ثابتة  ومميزات  خصائص شيء

                                                
 ، الجامعية  المعرفة دار ،"  اللوجستيك" ، الرياضي المنطق أصول ، الفندي ثابت -   1
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 يعبر كما. شيء كل في  التغير حدوث  رغم دائما  ثابتا ويبقى ، يتحرك ال الذي  األول  المحرك
  .  الميتافيزيقا صميم في بحث وهو  الحقيقة ثبات عن  الذاتية مبدأ

 في ونقيضه  ذاته يكون أن  يمكن ال الشيء بأن  عنه يعبر والذي  التناقض عدم  مبدأ أما        
 عن  يعبر فإنه  ثم ومن ، واحد آن في يوجد وال  يءالش يوجد أن يمكن ال أي ، الوقت نفس

  الحقيقة بأن يقر  بمعنى ، ويقينها الوحدة منها  سلبية بصورة ولو  الحقيقة لثبات  الفكرية  الخصائص
  المرفوع الثالث مبدأ أما.  ميتافيزيقيا بعدا  يعتبر ما وهو ، نفسها مع  متاسقة وأنها ، نسبية ليست

  ينفي فهو وبالتالي)  أ ال أو أ يكون إما أ( رمزيا  عنه نعبر والذي الممتنع  سطالو  أحينا ويسمى
  دراساته في أرسطو  عنه عبر وقد ، والكذب  الصدق بين  واالثبات النفي بين  وسط وجود

 ال النقيضان وأن ، نقيضين بين الوسط إنه<< : قال حينما  الطبيعة بعد ما كتاب الميتافيزيقية
 الحقيقة بين وسط  يقبل ال العالم من  ميتافيزيقيا موقفا  يعتبر وهذا>>  يرتفعان الو  يجتمعان
  .  والبطالن
  جوهرها في  ميتافيزيقية قوانين  ذاتها حد في هي  المنطقية المبادئ فإن  القول وخالصة        

  .       العلمية الحقائق عليها تستند  ثانية  جهة ومن ، التفكير في قبليا موجودة  مجردة مبادئ  ألنها
 التي  التصورات بأنه المنطق  موضوع القدماء المناطقة أغلب حد لقد:  الموضوع حيث من:  ثالثا
  . واستدالالت وقضايا أحكام  إلى تنقسم والتي ، وتصديقات ، وااللفاظ بالحدود عنها يعبر
  وكلية عامة  أفكار -أ:  األنه  التصورات ميتافيزيقية مدى أحد على يخفى ال:  التصورات -1

  العقلي الفعل على  تدل  عقلية عمليات  أنها -ب.  األشياء من  محدود ال عدد على تصدق  ومجردة
 أو يثبت أن  دون  الرؤيا هذه على  ويقتصر ، ماهيته في  موضوعا  شيئا  بواسطته  يرى الذي
  بعدها من  نتأكد حتى  الكليات اسمها يكفي  التي  الخمسة الكليات التصورات هذه من ، ينفي

  هما  عرضيان وإثنان الفصل ، النوع ، الجنس هي  مقومة ذاتية  صفات ثالثة وهي ، الميتافيزيقي
 على  يستدل الذي  التعريف طريق عن  التصور ضبط إلى  ونصل ، والخاصة ، العام العرض

 والذي ، والفالسفة المناطقة أغلب عند امالت  بالحد التعريف  أفضلية  خالل من  الميتافيزيقية أبعاده
 الصفات من أي ، والفصل القريب  الجنس من  بتكونه وذلك  المعرف الشيء ماهية على  يدل

 وقف ولهذا.  ومجردة صعبة  حقيقة تعتبر والتي  فيلسوف كل وهدف  مسعى وهي ، المقومة  الذاتية
  . ناقدة مواقف المسلمين المناطقة بعض منها
   من أما.  ثانية جهة من واالستدالالت  جهة من والضايا  االحكام  تشمل وقلنا  يقاتالتصد-1

 بين العالقة  مدى عن لنبرهن  والقضية الحكم بين العالقة  إثارة فيكفي  والقضايا  األحكام  حيث
  نمعتبري والقضية  الحكم بين  اختالف وجود  المناطقة بعض  اعتقد فقد ، والميتافيزيقا المنطق
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 طبيعة ذات  القضية بينما ، معنوية طبيعة ذو يجعله مما  وسيكولوجيا  ميتافيزيقيا  مفهوما الحكم
  القضية  كانت إذا  ألنه ، القضية ليس الحكم أن  نتيجة إلى  توصلوا هنا ومن ، رمزية أو  مادية
 من أوسع  الحكم أن  يؤكد مما  ومنطوق  مكتوب هو ما يتجاوز  الحكم فإن  محدد حكم إلى تشير

 لها سابق ال  الديمومة على وحائزة  ومترابطة متصلة  فكرية عملية  الحكمة أن على زيادة. القضية
 هو  الفكر به يقوم وما ، بينهما ورابطة ومحمول  موضوع إلى تتجزء  القضية بينما ، الحق وال

 القضايا.  1 المحمول  يمثلها التي  الثانية الفكرة إلى  الموضوع يمثلها التي  أولى فكرة من  االنتقال
"  عادل االنسان"  مثل  مطلقة قضايا إلى  تقسيمها أن  ذلك بالميتافيزيقا مرتبطة  قضايا يه  الموجهة
 أن  الممكن من"  ممكنة وقضايا"  عادال االنسان يكون أن  الضروري من"  مثل ، ضرورية وقضايا
 أيضا بعدا الكلية للقضايا وتبنيه الجزئية القضية رسطوأ لرفض ان كما.    2" عادال االنسان يكون

  الخاص من أو ، الخاص إلى  العام من  الفكر فيه  ينتقل والذي  بأنواعه االستدالل أما.  ميتافيزيقيا
 اهتمامها من أكثر  والصورة  الشكل على  تقوم جميعا  الطرق هذه أن  فنالحظ ، الخاص إلى

  يجعلها ما وهذا ، الصورية الناحية من  وفسادها  المعرفة صحة في  تبحث أنها ذلك ، بالمضمون
  العقل  فيها  يستدل  عقلية عملية  يعتبر الذي القياس ذلك على مثاال ولنأخذ ، ميتافيزيقية  طبيعة ذات

 إلى يلتجئ وال  نفسه مع  العقل فيها يتفق  االشياء موضوعية  على النظر  بغض منه  ذاتية بحركة
  بعض  تنتج وقد ، النتيجة  يستخرج ثم يضعها معين بشكل  المقدمات  ويرتب ، خارجية عناصر

 وما تتوافق ال ألنها قياسا يعتبرها ال العقل ولكن المادية الناحية من  صحيحة نتائج أحيانا المقدمات
  يحةصح غير لكنها  ماديا صحيحة إنها.  المادي شكلها في معها  تتفق ال وقواعد شروط من وضع
 على  واالعتماد ، للواقع  تجاوز هو إنما  المادي شكلها في للحقيقة التجاوز وهذا ، صوريا قياسا
 ذات حقيقتها في  القياس  صحة فشروط وبالتالي ، الميتافيزيقا  صميم في تدخل  مجردة  مبادئ
 ، األول الشكل يفضل  وأرسط أن للقياس  الميتافيزيقي البعد على  الثاني والدليل.  ميتافيزيقية طبيعة

 مجال في  رواجا األكثر  القضايا وهي  موجبة كلية  قضاياه ألن  القياس أشكال  أكمل  ويعتبره
  الغائية علتها ألنه  األشياء كل  إليه  ترجع الذي  األعم الشيء هو  الكلي فإن  ثم ومن  القديم العلم
 فما  ذلك وعلى ، األولى الفلسفة  موضوع هو الذي  اهللا غير يكون فال ، تعشقه األشياء كل وألن

 فكرة هي التي  الكلية أساس على إال وأكملها  األشكال أتم بأنه األول للشكل  أرسطو اختيار
 األول الشكل أرسطو تفضيل أسباب بالنشي علل وقد  الواقع أرض  لتجاوزها  محضة ميتافيزيقية

                                                
دار  المعرفة الجامعية ،  ، ومباحثه أسسه  الصوري منطقال ، قاسم محمد محمد و  محمد المعطي عبد على -    1

  .212 ص ، 1985األزارقة ، مصر ، 
  .124- 12 ص المرجع السابق ، ،  العبارة ، أرسطو -   2
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 الشكل  باستعمال إال  الجوهر معرفة اليمكن هأن<<  منها – حينها في سنذكرها – أسباب بأربعة
  فتكون األخرى  األشكال أما ، كلية تكون  الشكل هذا  ونتائج ، كلي  الجوهر  باعتبار  األول

 كانت فقد  للمنطق  وجهت التي  االنتقادات حتى. 1>> الكلي أدراك  للجزئي وأنى  جزئية نتائجها
 قليلة كانت وأن  والشكل للصورة  وجهت التي  االنتقادات ضبع إلى أضافة للمادة موجهة من  أغلبها

 الميتافيزيقية مادته أساس على المنطق انتقدوا – معنا مر كما – المسلمون والمناطقة فالفالسفة. 
 من  وجهت التي  االنتقادات أن كما ،  االسالمية والعقيدة تتناقض التي و ، اآللهة تعدد إلى الداعية
 ميتافيزيقية بمادة  ميتافيزيقية  مادة استبدال  منها الهدف كان  المسحيين لمناطقةوا الفالسفة طرف
 تاريخ في  الباحثين بإمكان  كان  إذا  أنه بالنشي يرى  حيث ، المسيحية وتعاليم تتماشى أخرى
 تكان التي  المعركة أغفال  يمكن ال  فأنه  بالعقيدة المنطق  عالقة على  الطرف يغضوا أن المنطق

  األفكار طريقة على  هي هل ، الكليات حول  المناطقة  بين  الوسطى القرون في  نشبت  قد
 حال هو كما  فيهم تتحقق الذين  الملموسين  األفراد عن منفصلة  بذاتها  قائمة جواهر األفالطونية

  فقط  موجودة ذهكه  جواهر أنها  أرسطو يعتقد كان  كما أم  ؟ المتعددة نسخها إلى  بالنسبة  النماذج
 وجود  الكليات لهذه  ليس اخيرا أم ؟ تجريدية بعملية  عقلنا  يستخرجها حيث ، الملموسين األفراد في

  .2>> اليوم يقال كما  عامة  أفكار"  سوى  آخر بشيء  هي فليس ، تصوره الذي الفكر  في إال آخر
                             

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - Blanché , la logique et son histoire, ,op cit, P 53. 
2-Blanché , la logique et son histoire, ,op cit, P 53.. 
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  . واالبيستيمولوجيا العلوم فلسفةو  المنطق:  ثانيا
  :تعريف فلسفة العلوم واإلبيستيمولوجيا - أ

عدم اتفاق   إلىالمعاصرين   بالفالسفةحدا   مماالمفهوم ـ   هذاغموض وشساعة   رغم           
شرح   عن  رةعبا  هيذاته ، وإنما   العلممن  جزءأنه ليس   على  اتفقوا  أنهم إالتحديده ـ   حول
تتخصص في دراسة ما وراء حقائق  العلم ففلسفةالعلم ، ومن ثم   يقدمهاالتي   والحقائقاللغة   لتلك

 لمامنطقي   تحليل  تعتبرأهل العلم ، وإنما  بهيقوم   ما  بنفسالعلم ، كونها ال تقرر حقائق علمية  
  .1حقائقمن   العلماءيقرره  

  : منهاالعلم   جوانبجميع تتحدث عن  فهي   مجالها  أما   
  يترتب، أي ما  الفلسفيةالوجود   بنظرية  يتصلهذا المجال الذي  : األنطلوجي  الجانب      
  الذرةوالموجات ، وتركيب   والطاقةالمادة   كتصور  العلمية  المفاهيم أوالتصورات   على  فلسفيا

  .كون ال تؤلفعبارة عن وحدات   وهذهالمجال والحركة ،  وطبيعة
ثالث  عن  اإلجابةتحاول  التيالفلسفية   المعرفةنظرية   بمعنى:  اإلبيستيمولوجي  الجانب      

معرفة   إلىبالعلم   التوصل  بإمكان هلالمعرفة ، بمعنى   إلمكان:  ، األول  أساسيةجوانب  
عارفة ؟ وهل ال والذاتالمعرفة   موضوعالعالقة ين   طبيعة ما:  الثاني . وبلوغها ؟ الحقيقة

:  الثالث . من إنشائها ؟ هي  أمالذات العارفة   عن  مستقلة  خارجية  وقائع  المعرفةمواضيع  
العقل أم الواقع ؟ وما هي أدوات المعرفة؟  المعرفةفي أدوات ومصادر المعرفة ، هل مصدر  يبحث

  الحس ، أم الحدس؟ أمالعقل  
           وبعبارة  ومنطقياأخالقيا وفنيا وجماليا   العلم  بمعنى تقييم: األكسيومي للعلم  الجانب     
 إضافة«، وبالجمال من جهة ثالثة  ثانيةمن جهة وبالمنطق من جهة  باألخالقالعلم   ربط أخرى

  محددةمستخدما وسائل  معينةغايات   يستهدف إنسانيأنه يسعى إلى تصوير العلم كمشروع   إلى
  .  2 » لتحقيقها
المشكالت   نمو  وتتبع  بالبحث  يهتم والذيوالمتمثل في تاريخ العلم  :  التاريخي الجانب      
  االجتماعينطاق السياق  فيالمشكالت   لتلكحلول   منوتطورها ، وما قدمه العلم   العلمية

  . الشامل  والثقافي
  العملياتفي  العلم ، وتهتم بالبحث سيكولوجية  يسمىالسيكولوجي من العلم أو ما  الجانب       
  والخياليةتتعلق بالكشف العلمي ، وما قترن بها من القدرات اإلبداعية   التي  والعقلية  النفسية

                                                
  .21 ص، 1994، 1في فلسفة العلم المعاصرة ، دار المعارف مصر، ط االحتمالعلي ، مفهوم  حسين-   1
   .27ص  ،  1987فلسفة العلم ،دار الثقافة  للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  وة ،صقن صالح   2
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  . العلمية  المشكالتلحل   الموجهة
النظريات  لتطوراالجتماعي   التفسيرحول   ويدور «السوسيولوجي أو علم اجتماع العلم  الجانب  

يعكس   الذي  ونمطه،  العلميأسلوب التنظير   إلى  باإلشارةلها   المجتمع، وتطور تقبل   العلمية
         .  واالجتماعيةالثقافية   المجتمعأوضاع   منمعينة   رحلةالسائدة   الصيغة

  والتجريد  التعميمأن تكون له القدرة على   المتالحقةهذه التيارات   فيالخائض   من المطلوب
  .  1علمية  ونتائج  ونظرياتمفاهيم   منيحدث عن العلم   مابمن جهة ، واإللمام   والشمول

بالكثير من المفاهيم التي أعطاها  بالنشي استنجد  فقد   االبيستيمولوجيا مفهومأما لضبط            
: مصطلحين األول  استعمل  الذي" بولنزانو" من مختلف الدول األوروبية ، منهم   المفكرينبعض  

"wissenschaftslehre . "  أما الثاني "wissenschaft  "استعملهما  وقد"  العلم"  يعنيان  اللذان
، كما يعترف  األخرى، مبعدا بذلك كل المعارف   الخالصةالمعرفة العلمية   عنبدقة   للتعبير

النصف الثاني من كتابه اتضح أنه   فيالمصطلح   هذاحينما أعاد بولنزانو استخدام   أنهبالنشي  
 بقابلية  المتعلقة األساسيةاألفكار المنطقية   بعضاستخداما واسعا ، بدليل أنه تناول   استخدمه

ألن دراسة مثل هذه المواضيع   ، عصره  يستبق، بحيث استطاع أن   2>> واالستنتاجالتحليل  
 الدراسة<<بالنشي  حسبتعني   التي،  المنطقإطار مابعد   فيالحديث   العصرمحل دراسة   كان
 فحص<<، حيث تقوم على  3>>العلم نفسه  هوموضوعها   ويكون  للعلمتجيء الحقة   يالت

هذا  فيالصدق   بإثبات  المتعلقةالشروط   بجانب  العام  وهيكلهوأسسه   العلم  مبادئوتحليل  
  .4>>العلم

من  المشتق"  epistemologie" المصطلح الفرنسي  مع   تطابقهماوافق بالنشي   وقد           
المعرفة  نظرية"  أو" العلم  نظرية" والذي انتقل إلى اللغة الفرنسية ، واللذان يعنيان  اليونانيةاللغة 
موقفه هذا   ويبرريحل أحدهما محل الثاني ،  أنيرفض   أنهورغم أنه يقر بتطابقهما ، إال  ،"العلمية

في القدم بمعنى   الضاربأصله   بسبباحتفظ   ما غالبا<< " العلم  نظرية"  األلمانيالتعبير   بأن
الميدان   هذااشتق ليعبر عن   الذيلفظ اإلبيستيمولوجيا   عنهالمعنى الذي يعبر   مناتساعا   أكثر

 : وهما  األلمانيةوردا في اللغة  مصطلحين  بينثم يقارن .   5 >>المعرفة  ميادينمن  المحدد
                                                

  .30ص ،السابق  المرجع صالح قنصوة ، فلسفة العلم ،  -   1
    37، المصدر السابق، ص  بالنشي ، اإلبيستيمولوجيا -  2
  . 38ص،  المصدر نفسه  -   3
  .38نفسه ، ص  المصدر  -   4
  .37نفسه ، ص  المصدر -   5
  



   فلسفةوال طقالمن:الثاني  الفصل......................................................................بالنشي عند المنطق: الثاني الباب
 

  -

wissenschftslehre "و  "erkenntnitheorie "بشكلالمعرفة   نظريةمصطلح األخير يعني  ال هذا 
وشمولية ، وقد استعمله فريجه ، إال  اتساعاأكثر   معنىعن   ليعبروا  البعضعام ، حيث يستعمله 

نظرية المعرفة   بمعنىاآلخر   البعضأما المصطلح الثاني فقد استعمله  . مستعمليه  اتجاهأنه لم يحدد  
 أن  الصعب من، لينتهي إلى القول بأنه   واضحفلسفي   ابعطعلى   منطويا  معتبرينهعام  بشكل

  .  البعضعن بعضهما ) المصطلحين ( يتميزا 
مواضيع  بأحد  اهتم  الذي" whewell هيوولبما قدمه أستاذه   استنجد كما         

بقون ، كان يفعله السا كمامن حيث طبيعتها   ليسفي العلوم االستقرائية   المتمثلاإلبيستيمولوجيا  
هيوول   تناولهااستخدمتها هذه العلوم ، وبالتالي فقد   التي  والطرقالوسائل   تحليلوإنما من حيث  

المواضيع المهمة في  أحد  بعد فيماـ النقدي ، الذي سيصبح   التاريخي المنهجحيث تطبيق   من
 الدراسةمع بين  ج بأناإلبيستيمولوجيا   موضوعحدد هيوول   فقد، ومن ثم   اإلبيستيمولوجيا

بعد   فيما  عليها  يقيم حتىالعلوم االستقرائية   تاريخ  أوال  تناول، بمعنى  والنقديةالتاريخية  
  مبادئه  علم لكلترتيبها ، ليستخلص   حسبالمختلفة   العلوم  استعراض، ثم ثانيا   العلوم فلسفة

 . 1نفسهعلم لبناء   أييستخدمها   التيوالطرق   الوسائلمع تحديد   ،يرتكز عليها  التي  األساسية

 .العلوم واإلبيستيمولوجيا  فلسفةعالقة المنطق ب-ب

مجاالت واسعة   لهاأن فلسفة العلوم   نجدف ،  فلسفة العلوم باالبيستيمولوجيا عالقةأما عن            
  التياراتعلى جميع  مفتوحة  أنهالذلك فإنه يمكن القول   ،  والفالسفة  العلماء عليهاما يتفق   قل

  :هذه اإلشكالية  منمواقف متباينة   إلى  بالنشي  تطرق  قدول  ، والعملية  العقلية
 العلوم،اإلبيستيمولوجيا أحد أقسام   أنيرون   الذينويمثله دعاة الوضعية المنطقية  : األول  الموقف
  :العلوم  فلسفة  لممارسةطرق   أربعةميزوا بين   أنهمفهمناه بمعنى أوسع ، ذلك  إذابمعنى  
  .مع العالم ومع المجتمع  عالقتهدراسة العلم في  : األولى  الطريقة
  . اإلنسانيةمجموعة القيم   منمكانه   فيالبحث عن وضع العلم  : الثانية  الطريقة
" سمى ي ما  إقامةمن أجل  العلمتستمد من نتائج   التي  التأمليةالدراسات النظرية  : الثالثة  الطريقة

  " .الطبيعة  فلسفة
  .العلم  للغةالمنطقي   التحليل:  الرابعة  الطريقة

 باعتبارهاالرابعة   الطريقة  فهيالطريقة التي يفضلها دعاة الوضعية المنطقية عموما  أما
  .2>>اإلبيستيمولوجيا لفظما يعنيه   معتستطيع أن تتالءم   التيالوحيدة   الطريقة<<

                                                
1 - Blanche,  le rationalisme de whewell ,  librairie Felix  alcon, Paris, 1935, P 80. 
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أو قسما  جزءاجعل اإلبيستيمولوجيا   عندمارأي السابق فيه قليل من االعتدال  ال هذا  كان وإذا    
المفهومين،  بيناألول ، حيث فصل نهائيا   منأكثر تطرفا   علميا موقفاالعلوم ، فهناك   فلسفةمن  

اإلبيستيمولوجيا   كون  الموقف هذاللعلم ، ويعلل   تحليالال تكون   التيورفض كل الفلسفات  
اختصاص  من  مشكالتهامعالجة   انتقلتثم   ومن،  العلماءفي أحضان   لترتميالفالسفة   هجرت

 واألزماتالعلم   مجالوقع في  الذيمختصين ، ونظرا للتطور   علماءاختصاص  إلىالفالسفة  
يضعوا األسس  أن وأجبرهم<< النظر في مبادئ علومهم  إعادة، مما حتم على العلماء   هزتهالتي  
 , Lبرانشفيك  ليون"وهذا ما أكده   .1 >>العلوم موضع التساؤل  هذهعليها   تقوم  التي

Brunchvicg "بالصبغةدائما إلى األمام ، بل يصطبغ   ليسالعلوم   تطورمن أن   إليهذهب  بما 
خط واحد   فييسير   الذيميز بين التقدم   الذي"  G , Frey فراي" الرأياالرتدادية ، ويوافقه  

  لالتجاهاتالمعاصر   التطورالذي يميز   هوالدائري ، وأن هذا األخير   التطور، وبين   ممنتظ
هذه االتجاهات   أنتوصف بأنها داخلية و خاصة ، بمعنى   والتيفي اإلبيستيمولوجيا   المختلفة
 أن كل اتجاه  فيعني"  خاصة" علماء متخصصون ، أما معنى  بيدالمختلفة   العلومداخل   تكونت

  النقائصتهتم بإزالة   والتيابيستيمولوجيتها   للرياضياتعلم ما ، مثال   وأزمة  تطورنتيجة  هو
نجده أيضا في بقية  ماوهو .الرياضية  باألصولخاصة   حلوال  إيجادواجهتها ، قصد   التي

  .الخ ..……الميكانيكا وعلماءها  فيالتخصصات والعلمية، وعند العلماء ، في الفيزياء وعلمائها ، 
 يفرزها  التي  التالمشك علىتتغذى   المعاصرة  اإلبيستيمولوجيابالنشي أن   يعترف         

العلم ،بمعنى  لغة  الستعمالكبيرا   مياليميلون   فيهاوالباحثين   المهتمين  أغلبالعلم ، وأن 
، إال أن  العلم موضوعات  يتناولهذا التفكير   أن، وبلغة مختصرة   الرمزي  المنطقيستعملون  

جهة المقابلة بالفلسفة ، ولهذا  من  اإلبيستيمولوجياهذا اليمنع ـ حسب رأيه ـ من أن ترتبط  
أما   .2>>تناولنا لإلبيستيمولوجيا  في  فلسفيةتماما من كل نزعة   التخلصال يمكننا  فإنه<< : يقول
، وكاسيرر، مايرسون كنظريةا  اإلبيستيمولوجي فيالمعاصرة   النظرياتأغلب   فإنفي ذلك   حجته

 ارتبطت ،Gonsethو جونزت  ،Bechelardوباشالر  ،Eddingtonوبرونشفيك ، وأدجينتون 
مشكالت عامة،  إلىقسم المشكالت اإلبيستيمولوجية   فقداالرتباط   بهذا  يقنعناوحتى . بالفلسفة

، وأن لكل العلماءاختصاص   فيتدخل   قد  الخاصة  المشكالتومشكالت خاصة ، ويعترف أن 
يحتم   مما  قدراتهم وتتعدىالعلماء   نطاق  تتجاوز  العامةلكن المشكالت . الخاصة  مشكلته  علم

 الدقيقبالتقسيم   المتميزهذا العصر   في  خصوصاهذه المشكالت   لحلاالستعانة بالفيلسوف   علينا

                                                
  . 49ص  ،نشي ، اإلبيستيمولوجيا ، المصدر السابق بال  -  1
  . 51نفسه ، ص  المصدر  -   2
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هذا من  أن؟ ال شك   العلمنطاق  تتعدى  التياألسئلة العامة   عنيجيب   من، ثم  العلميللعمل  
  مازالتالنظريات العلمية   منالكثير   أن وهو ثالثكما يعتمد على دليل  . الفلسفة  اختصاص

ما  رغم  الفصللم يحسموا األمر   مازالواخالف بين الكثير من العلماء ، وأنهم لحد اآلن   محل
  الدائرة  بالصراعات  المقامهذا   فييستشهد  و.  فلسفيةأبعاد   ذاتوسائل مما يعني أنها  منلديهم  

: ، فيقول  واليقينعلماء الرياضة ، هذه المادة التي تتصف بالدقة  بينوباألخص   اليومعلماء   بين
  لهذين الصارماليقين   بينالمعارضة   تلكـ عبر التاريخ ـ   به  المسلمأصبح من  فقد<<  
والتي هي كل ما يمتلكه  تنتهيوبين المناقشات التي ال ) ت والرياضيا المنطقويقصد هنا  ( العلمين

فالسفة العصور  بينالفلسفية   الصراعاتبل يذهب إلى حد تشبيه  . 1>>الفالسفة من رصيد
هي إال  ماالحالية   الفكرية  الصراعاتالعصر الحالي ، وأن هذه  علماء  صراعات وبينالوسطى  

علماء المنطق   بينتدور   التي  والخصومات  المناقشات  القديمة ، وباألخص للصراعاتامتداد  
الرياضة   وعلماءالمناطقة   إلىأيضا   طريقهعرف   قدأن الشقاق   نجد<<: ، يقولوالرياضة

النزعة  وأنصاراألفالطونية   النزعة  أنصارال تنتهي بين   التي  المناقشات  صورة  متخذا
الصراعات  هذهويعتبر   والقديمة  الحديثة  الصراعاتهذه  بينثم يحاول الربط  . 2>>االسمية

المشكلة   حولالوسطى   العصور  فيكانت تدور   التيللمناقشات   تكملة<<  إال  هي ماالحالية  
  األخيرلينتهي في . 3 >>واالسميون  الواقعيونحولها   من  يصطرعكان  التيالقديمة   الميتافيزيقية

في درجة االتساع،  هوالعلوم   وفلسفةاإلبيستيمولوجيا   بينتمييز  بأن ال االعترافضرورة   إلى
من اإلبيستيمولوجيا ، وأن هذه األخيرة قسما من  وأوسع  أشملفلسفة العلوم   أن  نجدبحيث  

  تمتد  ومناهجها  بروحها  اإلبيستيمولوجيا<<  فإن  وبالتاليالعلم   إلىاألول، وأنها الجزء األقرب 
على  والفلسفةميدان العلم   في  حدودها، وتنتهي  والفلسفةالعلم   بينسطة  مساحة متو على

  . 4>>السواء
بالنشي ال يفرق بين المنطق الفلسفي واالبيستمولوجيا ، ونلمس  إنف  أما عن عالقة المنطق          

ضافة إلى تقسيمه إ،  الفلسفيالمنطق إلى المنطق العلمي والمنطق  تقسيمههذا من خالل  
، منها ابيستيمولوجيا المنطق التي  خاصةبيستمولوجيا إلى إبيستيمولوجيا عامة ، وابيستيمولوجيا إلل

  .األخرى والتي نحن بصدد البرهنة عليه بالعلومتتناول مشاكل المنطق بمافيها عالقته  

                                                
  . 52ص ،بالنشي ، اإلبيستيمولوجيا ، المصدر السابق -  1
  .52،ص نفسه المصدر  -  2
  .52 ص ، نفسه المصدر -   3
  .53 ص ، نفسه المصدر  -  4
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  : المناهج علمو  المنطق:  ثالثا

ومناهج   طرقاسطر لنفسه   قد  لحقيقةا عنوهو في عملية البحث   األول  اإلنسان إن         
عملية ، ولم يتفطن إلى صياغتها  ممارسةوإن كان يمارسها  . البحث هذه  عمليةعليه   تسهل

كان  التيالمواضيع   لبساطةنظرا   ،أن يقننها   دون  يمارسهاكان  أنه، أو لنقل   نظريةصياغة  
تحتاج إلى أن  أندون  عمليافن الطهي   ممارسه تعلم إبنتها  كانتفمثال األم  .  تلقائيايمارسها  

لكن وبعد .  ممارسةالصيد أو الزراعة   مهنةابنه   يعلمتوجهها نظريا ، واألب كان بالضرورة  
 أنالبحث ، تطلب من اإلنسان   مجاالتحدث على جميع األصعدة ، وتشابك وتعقد   الذيالتطور  

، ، فابتدع   ترضيه  نتائج  إلى للوصولاإلنساني   الفكر ينتهجها  التي  والقواعدالطرق   هذهيقنن  
أول من استعمل  أن  الدارسينويعتقد بعض " . الفكر  طرق"  ؟أو" المناهج  علم" يسمى  ما

الجانب  على  للداللةحيث استعمله   ،" كانط  إيمانويل" الفيلسوف األلماني  هو"  المناهج"  مصطلح 
    1العام  بالمنطقله  قاب الذيالمنطق   منالمادي  

  .تحديد مفهوم المناهج  - أ
  المنهج" مصطلح  تحت، مرة   مرتينالمناهج   مصطلحأندريه الالند   أورد لقد         

Methode "ميتودولوجيا" مصطلح  تحت  ومرة methodologie "حد األول  وقدعلم المناهج،  أي
    :كالتالي

مجهود   بذل  فيعني" منطقيا  أما"  والجد في السعي  ، هاداالجت"  يعنياشتقاقا  : المنهج: أوال
ثم حاول أن . عند المحدثين متقاربينإلى نتيجة ، أو بحث أو دراسة وهذين المفهومين  للوصول

  :احتماالت يعنيها منها  ثالثة  يورديعطي المفاهيم التي يعنيها هذا المصطلح بأن 
من قبل  مسبقاكانت هذه الطريقة غير محددة   ولوتى  نتيجة ، وح إلىالطريقة التي توصلنا   ـ 1

 نسمي<< مفاده  والذيبول روايال   منطقمن   أخذه  تعريفايورد   ثم" فيها  ومفكرطريقة مرادة  
األفكار ،  مختلف  عنوالذي عبارة  لنفسهالتي يكون له موضوع   العقلفعل ) نسق( هنا نظم 

 لمعرفةأكثر وضوحا   بطريقة، بحيث يتصرف فيهم   تاالستدالال، ومختلف   األحكامومختلف  
أفضل من أن   يكونوهو ما نسميه منهجا ، كل هذا يحدث طبيعيا ، وأحيانا   ،هذا الموضوع 

 :المنطقي بقوله  التعريف هذا في األخير على  ويعلقسبق أن تعلمناها  والتي منطقية  قاعدة نكتسب

                                                
، مصر ،  االسكندرية، المنطق ، دار المعرفة الجامعية ، 1، علم االجتماع والفلسفة ، ج أسماعيلقباري محمد  -  1
  .66، د ت ، ص2ط
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أو مجموعة من العقول ، الطرق   العقلتعودها   التيالطرق   معنى فيأحيانا   تقالالكلمة   وهذه<<
 بطالنها  لبيانبدقة ، أو لكي تنهتقد   بعديمكن أن تحدد اإلستقراء ، سواء من أجل ممارستها   التي

  :المفهوم الثاني فقد حده بأنه  أما" 
 قصدتجنبها   يجب التي، مبينا بعض األخطاء   لتنفيذها  عملياتقبل   منبرنامج مسطر   ـ 2

<< يقول  الذي  ديكارتنتيجة محددة ، ثم يوضحه بواسطة ذكر تحديد قدمه  إلىالوصول  
معرفتي  لتطوير  وسيلةلذي   أن  تصورتبه   والذي  المنهجبها شكلت   التيوالحكم   االعتبارات

كن الوصول يم التي  حياتيذكاء عقلي ، وقصر فترة  قلة  نقطةأعلى   إلىبدرجة ، ورفع قليال   
،  منهجي  فالكلمات<< فيقول  المفهوم  إلى بالرجوععلى هذا الطرح الديكارتي   يعلق ثم>> إليها

في لحظة   تفكر  المفهومقبل  ما  وتتضمنالمعنى   بهذا  ـمنهجيا ، تستعمل ـ في غالب األحيان 
  . >> ستتبع  التي

إلى  يتطرق، لكنه بعد ذلك   عامةاهيم نظر الالند هي مف فيالتي قدمت   المفاهيم هذه         
  :تصدق على  التيضيقة   مفاهيموجود 

أقل المربعات ، منهج بوجندروف  منهج"  تجريبية، أو طريقة   حسابيةتقنية   طريقة  ـ 1
  .)الزوايالقياس   متحركةاستعمال مرآة  (
معنى منهج طبيعي للترتيب ال بهذا  أحيانا  نقولكما . الترتيب في علم النبات  نموذجويعني   ـ 2

دروس الفلسفة  فيالثاني واألربعين   درسهأنظر مثال  ( وهو ما قال به أوغست كونت . الطبيعي 
  . استعماله منذ ذلك الحين  أهمل  المفهومإال أن هذا ). الوضعية 
طق  اعتبره فرع من فروع علم المن فقد" Methodologieالمناهج   علم" مصطلح  أما             

تستعمل   عادةوباألخص   للمناهج  قبلية دراسة، موضوعه   المنطق من  فرع<< : يقول  حيث
فيها أن  فيعتقد مالحظةخالل تأثير كانط عليه ، حيث يورد لنا   منوهذا .    1>>العلمية  للمناهج
 العقل  نقد"  لكتابه  تقسيمه، وذلك من خالل  المنطق  بمجموعالمناهج   علمبين   قابلكانط  

  : إلى" الخالص 
طبيعة   فحصالمتعالي ، وموضوعه   والمنطقالجمال  علمالمتعالية والتي تشمل   األساسيات -أ

  .من الرديئة  الجيدة  االستعماالت  لتحديدمعارفنا   بناء  يمكنناالتي   الوسائل  وقيمة
تحقق   أنبإمكانها   التي  االستعماالت  مختلفبين   االختيارالمتعال ، وموضوعه   المنهج  - ب

    2العقلية رغباتنا

                                                
1 - Lalande ,  vocabulaire technique  et  critique  de la philosophie ,op cit , P 623, 624 , 625 
2  - ibid , P 625. 
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  .عالقة المنطق بعلم المناهج   ـب 
 فيالمناهج   علم  إدخالإمكانية   عنبالنشي هذا العنصر بأن طرح تساؤالت   بدأ         

بأن حاول  اإلشكاليةلكنهما متجاورين ؟ وكانت إجابته عن هذه  مستقليناإلبيستيمولوجيا أم ببقائهما  
الالند ، ثم الوضعية  موقفن يجيب عليها من خالل تعرضه للفلسفات التي سبقته ، وأخص بالذكر أ

إلى كال الموقفين ثم نعرض في  نتطرقالمنطقية ، وحتى يمكننا البث في هذا الموضوع علينا أن 
  الختام إلى موقف روبير بالنشي 

جزءا من    المناهج علمأن الالند يجعل   تعرضنا فيما سبق إلى: الالند من هذه المشكلة  موقف      
من المنطق وموضوعه  فرع<< :قال  حيثالمسألة في قاموسه الكبير   لهذهأثناء تعرضه  المنطق

  .>> قبليةللمناهجدراسة  
 علملهذا الموضوع أثناء تعرضه لمفهوم اإلبيستيمولوجيا ، حيث ميز بين   تطرق كما        

العلمية ، فهذا   للمناهج  الخالصةالدراسة   هي  ليست<<  التيرة  األخي هذهالمناهج وبينها  
   .1>>هو جزء من المنطق الذيالبحث   مناهجعلم  موضوع

 العلوم  لمبادئ  النقدية الدراسة<<  :  األساسيموضوعها   بأنيحدد اإلبيستيمولوجيا   بينما  
 يجعللبالنشي أنه  يتضحاالالندي   التحديد هذاخالل  من   .2>> ونتائجها  وفروضهاالمختلفة  

يقبله من   قديقف موقف الرافض لدلك ، وإن كان   بالنشي، مما يجعل   المنطقالمناهج ضمن   علم
 وفروعا  فرقاالمؤسسات الرسمية تسمي  في  الفلسفيةالتاريخية أين كانت الدراسات   الوجهة

  عشرالقرن التاسع   في  أطلق<< ي ما هذا الموقف الشمول علىبكاملها باسم المنطق ، ويستشهد 
كان التقسيم   فقدوبالفعل   ،  3 " المنطق  شعبة" اسم  الثانويفرق التعليم   منفرقة   على

.  العقلية  بالمحاكمات، وهو الذي يهتم  صوريمنطق تقليدي    ،كالتالي  للمنطق  الكالسيكي
مع الواقع ، وهو ما  العقلمطابقة   بمدىم  المادي ألنه يهت المنطق" أو ما يسمي  تطبيقي  ومنطق

يصنفون علم المناهج ضمن  الموضوعحيث كان معظم الدارسين لهذا .   العلوم بمناهجيسمى  
 الحقيقةو  ،" كانط" مستعمل هذا المصطلح الفيلسوف األلماني  أولالمنطق ويقصد هنا خصوصا  

ضمن  صنفوه  المناهجبحيث إذا درسوا علم أن بعض الدارسين المحدثين قد انتهجوا نهج الالند ، 
                                                
1 - Lalande ,  vocabulaire technique  et  critique  de la philosophie ,op cit ,  p 293. 
2   - ibid. 
3 - Blanché, epistemologie, ,op cit ,P21. 
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أصبح علم  بحيث  اليومبدون فائدة   أصبحهذا التقسيم   أن  بالنشيلكن في تصور . المنطق 
وبعد أن يستعرض .  معهالمنطق ، وإنما يجاوره ويكمله أي يتكامل  عنمستقال   علما  المناهج

 الموقفثم ينتقل إلى عرض  . المناهج  بين المنطق وعلم الفصلموقف الالند ينتهي إلى ضرورة  
على موقفين  مركزا  اإلبيستيمولوجيامن   جزءاالمناهج   علم  جعل إلىيسعى جاهدا   الذيالثاني  

  موقف جان بياجيه ، والتجريبية المنطقية ، فما هو موقفهما من هذه المشكلة ؟ :  هما
  التفكيرفصل   على  القدرةفيه إلى عدم   يدعو الذياستشهد بنصه   فقد  لجانيه بالنسبة         

دائما   فيها  يظهرالمناسبات التي   إن<< :علم المناهج ، حيث يقول بياجيه  عن  اإلبيستيمولوجي
األزمات   هذهذاك ، وأن علة   أويمر بها العلم   التياألزمات   هي  اإلبيستيمولوجي  التفكير

المدافع على ضرورة إدراج   موقفهمن هذا النص   تجويستن>>   جديدة  مناهج  باختراع  مشروط
  الرياضياتقدمه في مجال  ومابوانكريه   هنري إلىثم ينتقل  . األبيستيمولوجيا  فيالمناهج   علم

 بعلم  يرتبط فهو  raisonnement  par recurrence التراجعيالبرهان   دور  إبراز  وبالضبط
على الرغم الذي يلعبه   ولكن<< :من جهة ثانية ، حيث يقول  وباإلبيستيمولوجياالمناهج من جهة ، 

 أناإلبيستيمولوجيا   على  المستحيلالرياضيات ، فإنه من  في  التراجعية والوسائلالبرهان   حاليا
  .1>> األخرى  المعرفة  ميادينإلى   تعود  إنمادراستها   أنوأن تزعم   لهاتتنكر  

من   الكثيرتناولوا   الذينالتجريبية المنطقية   دعاةموقف   من  فيستقيهاالثانية   الحجة أما           
                       صدق القضايا   من  وشروطهالتحقق   بمبدأ  وقولهمالمنهجية ، كمشكل اإلستقراء   المشاكل
 إلى  أرجعوهاإال أنهم   ،هي في حقيقتها عبارة ـ كما قلت ـ عن منهجية  والتي  وغيرها

 إطارفي  المناسبمكانه   يجد<< أنضرورة  إلىاإلبيستيمولوجيا، لينتهي في األخير  
  .  2>>اإلبيستيمولوجيا 

وخالصة القول  فإن العالقة التي تربط المنطق  بعلم المناهج في نظر بالنشي هي عالقة        
تام ، وأصبح علما مستقال تاريخية ال أكثر ، لكن بعد التطور الذي شهده المنطق أدى إلى استقالله ال

  .كما أصبح علم المناهج دراسة مستقلة . قائما بذاته له مواضيعه ومناهجه 
  
  

                                                
1  - Blanché, epistemologie, ,op cit, P22. 
2 -  Ibid , P 23. 



  
  
  

  : الثالث الفصل
  الدقيقة والعلوم منطقال    
  

  

   الرياضياتو   المنطق: أوال

   الفيزيائية العلوموالمنطق  :  ثانيا
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يتردد  أي باحث  في استعمال  المصطلح المعبر حقا على هذا النوع من الدراسات ، هل         

لوم الطبيعية ؟ أو يسميها العلوم الدقيقة ؟  فإذا سماها يطلق عليها إسم العلوم الصورية ؟ أو يسميها الع
سواء كانت فيزياء أو كيمياء  -العلوم  الصورية يكون قد وقع في تناقض ، ذلك  أن العلوم الفزيائية 

ليست صورية بل هي علوما تجريبية ، تنتهج المنهج التجريبي ، حيث تبني نتائجها على التجربة ،  –
أما إذا سماها العلوم الطبيعية فإن هذا ال يصدق إال على العلوم التي . مالية وتكون في الغالب احت

يكون موضوعها الطبيعة  ممثلة في المادة بأنواعها الحية والجامدة ، وهذا ال يصدق على الرياضيات 
التي في عرف الباحثين هي من العلوم االستداللية الصورية التي  يكون موضوعها العالقات 

فإنه   -يعتبر هذا المصطلح  تصنيف لها من حيث نتائجها  –بينما لو سميت  بالعلوم الدقيقة  .والبنيات
تعتبر  النتائج التي تصل إليها العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية  تتمتعا بنفس الدقة ، وهذا مجانب 

ولكن  ما يخفف هذا  .للحقيقة ، ذلك أن نتائج العلوم الفيزيائية  ليست دقيقة دقة العلوم الصورية 
التردد وجعلني أطلق عليها العلوم الدقيقة  أن الدقة التي تتمتع بها العلوم الفزيائية  إذا ما قورنت 
بالفلسفة والعلوم اإلنسانية كانت عالية ، أما الدقة المطلقة فإنه  ال يمكن  ألي علم أن يصل إليها حتى 

الحتماالت ، واألعداد التقريبية ، ومن ثم فالدقة التي ولو كانت الرياضيات نفسها ، وهذا ما أثبتته ا
وصفنا بها هذه العلوم هي الدقة النسبية  لتمييزها  عن بقية العلوم األخرى ، خصوصا وأن  العلوم 

وانطالقا من هذا يمكن أن نطرح المشكلة . الفيزيائية المعاصرة  أصبحت مريضنة،  تتكلم  لغة الكم  
     علوم الدقيقة بالمنطق ؟ما عالقة ال: التالية 

  
  : الرياضياتو المنطق:  أوال

 في الفصل الثاني ، الباب األول أثناء عرضنا لنقد الرياضيات  للعقالنية الكالسيكية  الحظنا    
.  عموما التجريبية  بالعلوم وثيقة عالقة لها والتي  تطبيقية رياضيات:  نوعان  الرياضيات أن

 تبنى  ولقد.  بالمنطق كبيرة صلة لها وإنما التجريبية بالعلوم  لها صلة ال والتي  بحثة ورياضيات
  رغم ، حديثة نظر وجهة من  منه القريبة  العلوم وأغلب  المنطق بين عالقة أية  وجود عدم  بالنشي

 نبي  عالقة أية بوجود  اعترافه عدم  الحظنا فقد.  التاريخية الناحية من العالقة بهذه  ويقر يسلم أنه
 وعلم المنطق بين عالقة أية وجود عن التحدث تماما أهمل كما ، الحالي وقتنا في النفس وعلم المنطق

 الرمزية، وااللغة الحديث المنطق خصوص  واللغة المنطق  بين بالعالقة أقر  بالمقابل لكنه. االجتماع
 عالقة أية انكر أنه كما ، والمنطق الخاص جانبها في  اإلبيستيمولوجيا  بين عالقة بوجود  يقر كما
 بين وثيقة عالقة   بوجود يقر  لكنه.  الحديث المنطق وبين الحديث شكله في المناهج علم  بين
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 أو  تضمن  عالقة هي  العالقة هذه هل ، نفسه يطرح الذي  والتساؤل ، والرياضيات المنطق
 عقالنية"   وقيدي"   وصف قدل ؟ الواحد باألصل  االعتراف رغم  مستقالن علمان أنهما أم مساواة،
 أنه  درجة إلى  الرياضيات  بمسيرة كثيرا  بالنشي لتأثر  نظرا ، رياضية عقالنية بأنها  بالنشي
  اعترافه رغم  مستواها في  اللوجستيك يضع أن  وحاول ، العلمية المرتبات أعلى وضعها

  إليها تطرق وإنما ، العالقة هذه فيه تناول  مبحثا أو فصال  يخصص لم أنه والحقيقة.  باختالفهما
  والفالسفة  المناطقة من  الكثير مواقف  تناول عندما  الحديث المنطق  تطور  تناوله أثناء

  إلى الفلسفي أو  التأملي المنطق  أسند بينما ، الرياضيين إلى  المنطق علم  فأسند ، والرياضيين
  مرحلة أي األخيرة مرحلتهما في  والمنطق تالرياضيا بتشابه  االيمان أشد مؤمنا.  الفالسفة

  القديمة  صورته  من المنطق  تخلص أن بعد إال  تظهر لم  المشكلة هذه أن  وأقر ، اللوجستيك
 هذا كان وإن –"  ليبنتز"  يد على  وذلك ، والصورنة الترميز  حلة وهي معاصرة  حلة ولبوسه
 نصين على  بالنشي  اعتمد وقد.  متكامالن همااعتبر وإنما لآلخر  أحدهما رد يثر  لم األخير

 طرائق أن األول  النص في  اعتبر حيث"   الجديدة  المحاوالت"  كتابه من أخذهما  قصيرين
 هذا من  فهم وقد>>  العام  للمنطق  خاص إعالء أو  توسع هي<<  المحاججة في  المهندسين
  ليبنتز  يعتقد  الثاني النص في  بيما ، منطقال إلى الهندسة وباألخص  الرياضيات  رد أنه بالنشي

 منه فهم ما وهو>>  الشاملة الرياضيات من نوع هو<<  القياس نظرية في  يبدو كما المنطق أن
  محاولة أول  أن يرى  الفندي ثابت محمد  أن إال.   1 الرياضيات إلى  المنطق  رد أنه  بالنشي

 من أبعد إلى ذهب بل ، ليبنتز يد على كانت المنطق إلى  اتالرياضي فيها بما  يقينية معرفة كل  برد
 عند  بحق ويعتبر<< : يقول حيث ،  اللوجستكيين عند  للوجستيكا  الحقيقي األب  اعتبره عندما  ذلك

 التناسع القرن في  المنطق  جبريوا  يعتبره  مما أكثر  للوجستيكا  الحقيقي  األب  اللوجستيكيين
 القضايا  راسها وعلى  المعرفة  قضايا  برد اهتم  ليبنتز<<  أن  ذلك على وبرهانه>> عشر

  ، المنطق  متعاطي من  نوعين بوجود  بالنشي اعترف وقد . 2>>  الصوري المنطق إلى  الرياضية
"   المنطق فلسفة"  سمي ما أو ، التأملي المنطق  تعاطيهم  الفالسفة  حمل وقد. والرياضيون ، الفالسفة
  ومناهج روح  إدخال  مسؤولية  الرياضيين  حمل بينما.  األخرى والعلوم المنطق بين  وامزج بحيث

 الجديرة  الوقائع  أهم الرياضيين  هؤالء عمل أن  اعتقاده وفي ، المنطقية التخمينات في  الرياضيات
 كل  ترد أن  حاولت التي والنظريات المواقف بأغلب  نلم أن ونحاول. 3 المنطق تاريخ في  باالهتمام

                                                
1 - Blanché,  la logique et son histoire, ,op cit, P 208. 

 .127ص ،1969 ،1ط  ، لبنان ، بيروت ، العربية  النهضة دار  ، الرياضة فلسفة  ، الفندي -  2
3 - Blanché,  la logique et son histoire,  op cit ,  P221. 
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  . لآلخر علم
 األساتذة  من مجموعة  تبناه وقد. 1" الظاهري التشابه مذهب"  عليه أطلق والذي:  األول الموقف

 من  لهم يبدوا ما خالل من  العالقة لهذه  وشكلية صورية  نظرة  نظروا الذين  المعاصرون
 خالل  من والمساواة  ابقبالتط القول في  اعتمدوا وقد ، والرياضيات المنطق من كل  خصائص
  : التالية المظاهر
 وقد الرمزية اللغة  يستعمالن  العلمين كال أن  حيث ، رمزي كالهما:  الترميز:  األول المظهر
  هذا وكان الرموز،  استعمل أن  بعد إال ، ملحوظ  بشكل يحدث لم  المنطق تجديد أن بالنشي اعترف
 رمز  فبوول ، الرمزية مسلك العلم غرار على به لكوس الذين  الرياضيين من مجموعة  يد على

  بيانو بزعامة  اإليطالية المدرسة مجيء بعد  ولكن ، للرياضيات  مساعد علم أنه  على للمنطق
  .2الرياضي التعبير  حاجات مع خاصا تكييفا مكيفا منطقي حساب  إنشاء على  عملت
 وهي -  متغيرات أو توابت كانت سواء  رموزال استعمال في اسبق  الرياضيات أن صحيح          

 أو المنطق جبر أو(  اللوجستيكا مرحلة إلى تطور المنطق أن إال  - لتكرارها داعي ال معروفة
 أيضا هو  يستعمل اصبح قد  القرن هذا من األخير  الجزء في)  عليه أطلقت التي االسماء من غيرها
  أرسطو أن االعتراف مع – المتغيرات أو وابتالث سواء  رمزية لغة لغته وأصبحت ، الرموز
  -  الثوابت على الرمزي للتعبير  يتفطن لم  لألسف لكنه  ، المتغيرات على للداللة الرموز استعمل
 الحديث  الرياضي أو  الرمزي المنطق كتب كل في نجدها التي الرمزية األمثلة بعض إعطاء  ويمكن

 أخرى إلى لغة من أو ، أخرى إلى مدرسة من أو آخر إلى يرياض من الطفيفة االختالفات بع رغم –
 ،1ع"  و"  ،3س ،2س ،1س"  و"  إلخ...  ف ، ع ، س"   ب  لها يرمز الموضوعات  فمثال –
  ،"۷"  الفصل"   ۸" الوصل ،" ~ " للسلب  فنرمز  الروابط أما" .  3ف ،2ف ،1ف"  و"  3ع ، 2ع

"  ∩"  للتقاطع فنرمز  العمليات  رموز أما.  ↔ طالتشار ، → المعكوس الشرط ، ←"   الشرط
"  = "   المساواة"   ≤"   والتضمن"   ∈"    االنتماء فتكون  العالقات رموز أما"    U"  واالتحاد
  .  3"  ≡"   التعادل

  : يلي فيما  حصرها فيمكن الترميز فائدة أما
 بين الصالت  تأمل  من نالذه  تعفي<<  الرموز  استعمال أن  حيث ، سيكولوجية فائدة  - أ

                                                
  .91ص ، الرياضي المنطق أصول  ،  الفندي ثابت محمد-  1

2 -Blanché, l’axiomatique , ,op cit, P56 . 
 ،    لبنان بيروت ، والتوزيع والنشر للدراسات  الجامعية المؤسسة ، الرياضي المنطق  ، فاخوري عادل -   3
 .261-258 ص ،1988 ،2ط
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  .  1>> الصورية العالقات  تأمل إلى  كله الذهن  وتصرف ، اللغوية  المعاني
 األلفاظ عن  استغنت ان  بعد أال  دقيقة  تصبح لم الرياضيات أن في  وتتمثل علمية فائدة – ب

 كلما أنه  لكذ ، المنهج نفس  اتباع إلى بالمنطق  أدى ما وهذا ، الرموز محلها وحلت  اللغوية
 فائدة – ج.  دقيقا ليصبح يجريدا  العلم يصبح وبالترميز  دقة أكثر  كان كلما ، مجردا  العلم كان

 والذي  تالمذته أحد عن ريشنباخ رواها التي الحكاية من ذلك على أدل وال ، والتيسير التبسيط
 أداة  التدوين يسول<<  : يقول حيث رمزية بطريقة حلها  حتى ما مشكلة حل في صعوبة وجد
 التفكير  ممارسة على القدرة من ويزيد  المعاني يوضح  أيضا إنه بل ، فحسب  المشكالت  حل

 تأثيرا  مخه على أثر  سيارة حادث في  أصيب قد كان تالمذتي أحد أن  أذكر وإني ، المنطقي
 الذي  النوع من  تمرينات  فأعطيته ، المعقدة الجمل  فهم في  صعوبة من  يشكو فكان ، بسيطا
 إثنين أو  أسبوع وبعد ، الرمزي التدوين  بمساعدة  يحلها أن فاستطاع قبل من  إليه  أشرت
    . 2>>  كبير  تحسن عليه  طرأ قد  تفكيره أن  أخبرني

  األلفاظ محل  تحل  مختصرة وسيلة أو  مختصرا اطارا  الباحث  سيكسب  الترميز أن  -  د
  المساعدة في فيتمثل  االختصار هذا  فائدة أما.  عليه  تدل ما  هامن لكل أن نجد  التي  والكلمات

 ، مثالين  فراج عبده   ويعطي.  خطإه من  الكالم صحة بين  وجالء  بوضوح  التمييز  تشهيل على
  . بالرموز والثاني  باأللفاظ عنه عبر  األول

  :الصورة األولى 
  مرتبا يتقاضى حكومي موظف كل  
   مرتبا يتقاضى ال الشخص هذا   

   حكوميا موظفا ليس أذن   
  :الصورة الثانية 

  مرتبا، يتقاضى  حكومي موظف كل
  مرتبا، يتقاضى الشخص وهذا 
  .حكومي موظف هو إذن 
: كالتالي"  الصورة األولى"  مثال فيصبح  ربدوائ ويمثلها  برموز  الحدود هذه من  حد لكل  يرمز ثم

  . >> أ ليس س  إذن ، ب ليس وس  ، ب هو  أ كل<< 
                                                

  .92 ص ،   نفسه المرجع-   1
  .194 ص  ، السابق المرجع ، العلمية الفلسفة نشأة ، ريشنباخ -  2
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  : كالتالي صبحتف الصورة الثانية  أما
   أ هو س  إذن ، ب هو وس ، ب هو أ كل  
   أيلر غرار على بالدوائر يمثلهما ثم

  :      دائرته  أ المثال
           

                                                     
             ب                        س-  س                              

  
                                                  1.  

  الصحة أدراك  تسهل  االبجدية  الرموز أن هنا  يالحظ<< : بقوله  المثال هذا على  يعلق ثم  
  لنا  دمتق ألنها  وضوحا  االمر  فتزيد الدوائر أي المرسومة االشكال أما ، مسهبة  تكون ما كثيرا

  . 2>> منظورة صورة في  التفكير عناصر  بين العالقات
  formalisation: الصورية  الثاني المظهر 
 سواء المنطق  خاصية أن  ندرك حتى"   الصوري المنطق"   مصطلح نسمع  أن يكفي           

 العقلية  اكماتبالمح يهتم أي ، الصورية هي  الرموز يستعمل الذي أو ، األلفاظ يستعمل كان الذي
 فإن  شك أدنى دون صورية  الرياضيات كانت فإذا. للواقع  مطابقته  مدى على  النظر بغض
 من الرياضيات صورية من أسبق نجدها قد  المنطق صورية أن والحقيقة.  أيضا صوريا المنطق
 وحدة في  والمتمثلة  صورية وحدة إلى  ردها يمكن  القضايا  جميع أن ذلك ، التاريخية الناحية

 اين ، صور أو أشكال أربعة  له سنجد  األرسطي القياس إلى  رجعنا وإذا ، المحمول – الموضوع
 محموال أو ، المقدمتين كلتا في موضوعا  يأتي فقد ، األوسط الحد  وضع خالل من  شكله يتحدد
  تصل  كثيرا وباضر  عنه انتج مما.  العكس أو الثانية في محموال إحداهما في موضوعا أو ، فيهما
  نجده ما وهذا.  منتج غير وبعضها ، القياس قوانين عليها تطبق بعد  منتجا بعضها  ضربا 264 إلى

 هذه فإن" .  أ ب أ) 5) (7( –"   أو"   س ب ب ب أ أ"  أخذنا لو  فمثال  الرياضيات في أيضا
  الرمزية صورها على نحصل أن  يمكن  وبالتالي  حسابية قيمة أية لها ليست صورية  األعداد
  "  كالتالي  الجبرية

  .ب 2أ 35 –= أ ب أ) 5) (7( –"  أو"  س ب ب ب أ أ" 
                                                

  .51- 50ص ، المرجع السابق  ، هوموقراطيةوال  الواقعي المنطق  ، فراج عبده  1
  .51 ص ، نفسه المرجع  -  2
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   2.1 ب – 2أ) =  ب– أ) ( ب+أ( و 2ب+  ب أ2+  2 أ=  2) ب+ أ( :التالي المثال أما 
 كزر ثم ، التجريد مرحلة إلى  التجريب مرحلة من  انتقلت قد ، الرياضية العلوم أن  بالنشي ويعتقد
  تطورت ثم ، المصادراتي العرض إلى  األقليدي العرض  من انتقلت التي  الهندسة علوم على  أكثر
  الصادريات إلى  اللغوية األلفاظ  تستعمل التي"   الدارجة المصادريات"  سماه ما مرحلة إلى

 منذ  خصوصا  المنطق فيها بما  العلوم كل إليها  توصلت التي فهي  الصورنة  قمة أما.  المرمزة
  التي والبرهنة  التعريف قواعد  بذكر  نلتزم  فصاعدا اآلن من  صرنا فقد<<  : يقول حيث ،1920

 على  ولفائدته  لدقته  فرض قد  األسلوب هذا أن  درجة إلى  ، 2>>)  المنطق يقصد أي( بناءه تنظم
  المنطق إليها وصل  التي نةالصور  حركة مجاراة إلى  أيضا هم  اضطروا  الذين للمنطق  المناوئين

  الصورية  القواعد<<  ذكر إلى  أدى ما وهذا ، خصومهم نظر في  موقفهم  تسويغ قصد وذلك
 الترميز  عالقة عن  أما.  3>>  حدسانية صورانية<<      تكوين  محاولة وأيضا الحدساني للمنطق

. الصورنة تحقيق فهو ، للمنطق  كليال  بالترميز  عجل الذي  السبب أن  بالنشي  فيعتقد  بالصورنة
  متضامنان<< بالنشي اعتبرهما فقد  عمليا لكن ، نظريا ومتمايزين  منفصلين أنهما  يبدو قد  صحيح
 وهذا ، رمزية بلغة  عنه عبر إذا  والفهم  التحقيق  سهلة تكون  الصورنة ألن ذلك ، متينا تضامنا
 من مجموعة بمظهر تظهر  المصورنة المصادرات أن ذلك<<  الترميز تتطلب الصورنة أن  يعني

  .4>> الرموز
  اجراؤها يمكن  الجبر في  العمليات أن<<  الرياضيات في باآللية ويقصد:  اآللية:  الثالث المظهر
 لتلك  معنى أية  يعطي أن  ودون  معينة  قواعد حسب ذلك ، أيضا ويدوي  بل  ميكانيكي نحو على

 خصوصا  المنطق فإن ، الرياضيات حال هذا  كان وإذا  ،5>> كنتيجة عنها  ينتج  لما أو  العمليات
  .آليا  يكون لكي الصدق جداول و الرموز  استعمال حاول  أيضا  اللوجستيكي  جانبه

 بعض عمل وذكر  فترتين على   هذا عملهم قسم وقد. 6المنطق جبريو ويمثله:  الثاني الموقف
  خصوصا  الرياضيات إلى المنطق  رد محاولة أول  أن ذكر األولى فالفترة.  فترة كل رياضيو
 نموذج وفق  المنطق معالجة  األفضل من أنه  أعلن الذي"   غاليان"  يد على كان الهندسي  جانبها

                                                
  . 93 ص  ، السابق ،المرجع الرياضي المنطق أصول  ، الفندي ثابت محمد  -  1
  

2 - Blanché,  l’axiomatique, ,op cit ,P57 . 
3 - ibid , P 58. 
4 -   ibid , P 61. 
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6 -Banché, la logique et son histoire, ,op cit, P 223 
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 الذي.  1777-1708"  المبر هنريك"  فهو الفترة لهذه  الثانية الشخصية أما.  الهندسية  البراهين
  إليه المنظور  الرياضي الفكر من المنطق  معالجته في  مستوحيا  تقرائيةاالس الدقة  طيدوت حاول
  الفترة هذه على  كثيرا يركز لم بالنشي أن يالحظ وما.  علمي منهج  لكل الضروري  الناظم كأنه
 نظرا ، الرؤيا وضوح إلى  تفتقر ولهذا  الرياضيات إلى المنطق  رد في  التفكير بداية  يعتبرها التي
"  دراسات  وباألخص  قراءات على  اعتمد ما بقدر  المفكرين لهذين نصوص على  يعتمد لم ألنه

 فيها  تبلورت التي  الفترة فهي الثانية الفترة أما" .  ارندت  و هـ"  سماه آخر وباحث"   وولف
 لذينا ، الرياضيين من الكثير طرف من  تبنيها إلى إضافة ، وانتشارا وضوحا أكثر وأصبحت  الفكرة
 بمسيرة كثيرا تأثر  جديدا علما اعتبروه والذي"   المنطق جبر"  باسم  الرياضيات إلى المنطق  ردوأ

 أي  احتواء أو تضمن  عالقة هي بينهما  العالقة لتصبح ، الجبري  شقها في خصوصا الرياضيات
 أكثر  بالنشي ركز وقد.  الجبر  فروع من  فرعا  نظرهم في المنطق أن  بمعنى ، بكل جزء عالقة
 وفن ،  MACCOLL وماكول ، 1848 بول جورج"  من  كل المجال هذا في  قدمه ما على

VENN ، وجيفنز  JEVONS، أمريكا إلى ينتقل الموقف هذا نجد كما.  انجلترا في وهؤالء  
  فرنسا وفي.  SCHRODER شرودر  فكان  ألمانيا  في أما.  PIERCE بيرس ساندرس"  بزعامة

 المنطق كان لقد<< : بالنشي يقول"  L  COUTURAT كوتيرا لويس"  والمنطقي ياضيالر كان
-1835  جفونز ستانللي ويليام"   لكن  1>> العددية  لجوانبها سيما ال للرياضيات تابعا بول عند

 ألن<<  - بول فعل كما – بالعدد  الحاقه  رفض  لكنه  الرياضيات إلى المنطق  برد أقر 1882
 -   2>> الجبري  النمط من وعمليات  مفاهيم  مسبقا يفترض االعداد على  والعمليات ددالع مفهوم

 مقارنة إلى األخير في بالنشي  لينتهي – المنطق هذا  أضافه ما إلى  تطرقنا أثناء ذلك إلى  وسنعود
 قالمنط  خبرنة أو  ريضنة أن غير<< : يقول حيث  الجبريين هؤالء بين  الرد هذا  بين  بسيطة
 المنطق أن معترفا. 3>> الجبر من  نوع إلى للمنطق  كخفض  وشرودر  بول عند  هو كما  ليس

 أو  المنطق جبرنة دعاة موقف عن  تختلف  الدراسة هذه  أن إال الرياضيين أنتاج من هو  الحديث
 ىمجر  في المنطق  إدخال<<  هو هؤالء يريده ما فإن ، للرياضيات  مساعد كعلم  المنطق  جعل

  بالنسبة إذن ، منطقيا حازم  شكل في  الرياضيات عن  االعراب  آخر وبكالم  الرياضي  الخطاب
 من أعمق إلى  بالنشي  يذهب بل.   4>> الغاية هي  تبقى والتي  للرياضيات  مساعد المنطق  إليهم

                                                
1-Banché, la logique et son histoire, ,op cit, P 223. 
2 —ibid, P 377 . 
3 -- ibid , P296. 
4  - ibid , P302. 
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. 1>> اضياتفيالري الكاملة الدقة  لبلوغ وسيلة إال هي ما االستنتاج نظرية << اعتبر حيث  هذا
"   الميتافيزيقا"  مجلة في  كتبها مقالة  خالل من"  كوتيرا"  من  أخذه بنص هذه  نظره وجهة ويدعم
  بناء إلى  صراحة  يهدفون  ال إنهم<< : كتب حيث"   الرياضيات منطق"  عنوان تحت 1899 سنة
 القضايا  كتابة من  يتمكنوا  لكي إال  تدوينهم  يبتكروا لم فهم ، ومؤتلف  كامل منطقي نظام

 في  إليه بحاجة  كانوا ما  بقدر إال"   اللوغرتم"  المثلثات علم  يطوروا ولم ، برموز  الرياضية
  . 2الرياضية البراهين وتبرير  تحليل

 فعل ما غرار على أيضا فترتين إلى  الموقف هذا  قسم وقد:  اللوجستيكا موقف:  الثالث الموقف  
"  من كل  ويمثله ، الموقف هذا  بلورة بداية  يعتبرها التي  األولى الفترة  فموق ، الثاني بالموقف
 رواد  من بالنشي اعتبره فقد. BERNARD  BOLZANO 1781-1848 بولزانو برنار
 حيث ، صحيح العكس وإنما ، المنطق جبرنة  محاولة عنه وينفي  اللوجستيكية المنطقية  النزعة
 الفترة  مناطقة أما.   3>> الرياضي  البناء لحمل  استعدادا أكثر  يجعله  أن<<  بولزانو  حاول
 أو  المنطق إلى  الرياضيات  أرجاع  حاول الذي  والمقنع الواضح الموقف  بحق تعتبر التي  الثانية

  بالنشي  ركز وقد) . 1914-1839(  بيرس  يد على فكانت"   اللوجستيكية النظرية"  تسمى ما
 من  مجموعة على ، الرياضي المنطق" اللوجستيك عهد"  عنونه الذي  عشر الحادي  الفصل في

 يقول حيث ، RUSSELL ورسل ،  PANO  وبيانو ، FREGE فريجه"  أمثال الرياضيين
  أعطاه الذي الشكل هو األول:  متتاليين  شكلين في  الحديث الرياضي  المنطق  ظهر<< : بالنشي

 المنطق  هو  إلغائه دون  األول لتغطية  سيأتي الذي  والثاني ، قالمنط جبر  أسس عندما"  بوول" له
 تذبذب وجود يالحظ ما ولكن ،  4>> اللوجستيك باسم  حقا ال  سيسمى والذي  فريجه  وضعه الذي
 مؤسس أول يعتبره وأحيانا المنطق جبر مؤسسي من يعتبره فأحيانا ، فريجه من بالنشي موقف في

 رد وأنه اللوجستيكية النظرية مؤسس اعتبره – الحظنا كما -  ابقالس النص ففي ، للوجستيك
 إلى المنطق رد رياضي اعتبره  الكتاب نفس من أخرى صفحة وفي بينما  ، للمنطق الرياضيات

 إلى  قادته التي هي  الرياضيات  حاجات أن<< : فيه يقول الذي نصه في أليه ذهب ما وهو الجبر
  .  5>> فقط  وسيلة لكنه  غاية ليس  عنده فالمنطق ، المنطق تجديد

  ردوا الذين المناطقة  زمرة ضمن  فريجه  يعتبرون المنطق بتاريخ  اهتم من أغلب أن إال          
                                                
1 -- ibid , P410. 
2 --Banché, la logique et son histoire, ,op cit, P303. 
3 -- ibid , P 241. 
4 -- ibid , P  302. 
5 -- ibid , P 301. 
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 المنطق إلى  البحثة  الرياضيات رد في  فتتمثل  النظرية هذه  ملخص أما.  المنطق إلى الرياضيات
 فأن ، الرياضيات من  جزء المنطق بأن  تقول كانت التي  الجبرية  النظرية  عكس فهي.  الصوري

 سابقا قلت وكما – خصوصا ، الكل هذا من  جزء والرياضيات كل  المنطق من يجعل  الموقف هذا
 أن  ذلك.  بالمنهج تعرف وأصبحت ، بالموضوع تعريفها عن  تخلت  المعاصرة الرياضيات أن –

  المنطق وجبر  الوضع وهندسة  الوصفية ندسيةاله مثل  كمية ال أصبحث  تخصصاتها من الكثير
 المجموعة  عناصر بين  معينة  عالقات  بقيام تقر والتي"  ابتدائية  بقضايا"  تبدأ فجميعها  وبالتالي
  غير  االبتدائية الرياضية  الحدود تحل أن  يمكن أين  ، رياضيا استعمالها  كيفية وتبين  األولى
 بطريق  ونرد نرجع  أننا كما.  صرفة  منطقية حدود أو  ثوابت إلى  التعريفات بطريق  المعرفة
  الرياضة أن على  دليل وهذا ، المنطق  وقضايا  مسلمات إلى  المنطقية  المسلمات المنطقي االشتقاق
 زكي ويشرح  .1 المنطق غير فيها وليس المنطق  في ومستغرقة ، وقوانينه  المنطق لحدود  امتداد
  استمرار الرياضة أن  منه القصد ليس أن المنطق إلى  الرياضيات  رد نىمع  محمود نجيب

  نظرية  استدالل في سواء  المنطق مبادئ  يستخدمون الرياضة حدود داخل المناطقة وأن للمنطق،
 بناء إلى  تحويلها إمكان  نبين أن نريد  أننا<<  هو  المقصود المعنى  لكن ، معادلة في أو  رياضية
  استغنائنا  أمكان  نبين  بأن ذلك ن الخالص المنطق  جزاء من آخر  جزء كأي  الصخ  منطقي

 في الباحثين  أغلب ركز وقد . 2>>منطقية  مدركات إلى  وحلها  الرياضية  المصطلحات عن
 المنطق بين  العالقة من موقفه في  واضحا كان الذي  رسل برتراند موقف على  المنطق

  األخيرة هذه اعتبر بينما ، الرياضيات وصبا وطفولة  شباب  المنطق  براعت حيث ،  والرياضيات
  فأصبح<< : رسل يقول.  والصبا والشباب للطفولة  االسبقية أن  يعني مما  المنطق ورجولة  كهولة
  فاصل خط  وضع استحالة عليه  تترتب مما ، منطقية  أكثر  والرياضة ، رياضيا أكثر  المنطق
 ، والرجل  الصبي  بين  كالخالف  بينهما والخالف ، واحد شيء االثنين أن واقعال إذ ، بينهما

 أن   أردنا ولو. 3>> للمنطق الرجولة  طور  تمثل  والرياضيات  الرياضيات شباب  فالمنطق
 إلى الرياضية القضايا  تعريف رده هو" راسل"  مارس نقطة أول لوجدنا الرد، عملية على  نبرهن
  جميع باب هي  البحثة الرياضة<< : يقول حيث ، البحثة للرياضيات  تعريفه أثناء قيةالمنط القضايا
 أو ، واحد متغير على تشتمالن قضيتان ك ، ق حيث ،"  ك"  عنها يلزم  ق" صورتها التي القضايا

                                                
  .101ص  ، السابق ،المرجع  الرياضي المنطق أصول ، الفندي -  1
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 ثوابت  على تشتمل ال ، ك ، ق  من  كال أن  علما ، القضيتين في بذاتها هي متغيرات من جملة
 ، اللزوم  بداللة  تعريفها  يمكن التي  المعاني كل هي  المنطقية والثوابت ، المنطقية الثوابت غير

 بأن  التعريف هذا  الفندي ثابت محمد  وشرح.   1>> أفراده أحد  هو الذي  بالفصل  الحد  وعالقة
 من  النوع هذا ، الشرطية القضايا  جدا تشبه البحثة  الرياضة  قضايا أن  يقول أن يريد راسل
 مجردة  افتراضية قضايا عن  عبارة هي وإنما ، المادي  الواقع في ما  شيء على تنطبق ال  القضايا
 عن  عبارة تكون  الداخل من  حللت وإذا ، التالي بالضرورة عنه  فليزم  بالمقدم أخذت إذا  صيغتها
 غير  آخر  شيئا لنا تقول ال  صرفة منطقية  صور عن عبارة  أنها أي ومتغيرات  منطقية ثوابت
 رد في يتمثل  المنطق إلى الرياضيات  رده في  راسل استعمله الذي الثاني الدليل أما. 2. المنطق

 الوقت حان ولقد<< :يقول حيث ،" بيانو"    قدمه ما على  ذلك في مستندا ، الحساب إلى الرياضيات
 الذي"  بيانو"  موقف ماوراء إلى  ذهبن أن الضروري من  تجعل التي االعتبارات إلى  نلتفت لكي
  منطقة في  نجح من  أول  كان الذي  ، مزيج موقف إلى الرياضة  تحسيب في الكمال  يمثل

 كافية أنها  السلف أثبت التي  الحسابية  المفاهيم تلك إلى المنطق  يرد أن في  نجح  أنه ،أي الرياضة
 هذه الرد عملية إن ؟ المنطق إلى العادي العدد يرد  هل  المطروح السؤال وكان . 3>> للرياضة

  التحليل في والمتمثلة الرياضيات فروع جميع رد في تتمثل  األولى الخطوة  4: خطوتين على  تمت
  إلى الهندسة  يرد  أن حاول الذي  واضحا ديكارت تأثير وظهر ، الحساب إلى  والهندسة والجبر
  إثبات يمكن<<   : بقوله هذا عن كيميني عبر وقد.   لتحليليةا الهندسة إلى  هذا عمله فأوصله الجبر
  بتلك جيد  إلمام لديك  كان فإذا ، الصحيحة  األعداد  خواص على تقوم  برمتها  الرياضيات أن

  طبيعة أن  القول يمكن وبهذا ، خالصة منطقية  ببراهين  الرياضيات  استنباط  أمكن ، الفئة
 الحساب رد في  فتتمثل  الثانية الخطوة أما  .5>> الصحيحة  األعداد نظرية  نفس هي  الرياضيات

"  الرياضة فلسفة"  كتابه في  راسل  العملية لهذه تطرق وقد ، للمنطق الصحيحة  األعداد  نظرية أو
  أولية  سماها  قضايا افتراض من بد ال  الحساب علم  لبناء أنه  اعترف حيث بيانو،  لسان على
 الخالص  المنطقي االستنباط  طريق عن الصحيحة  األعداد خواص  جميع  استنتاج  يمكن والتي

                                                
  .31ص ، السابق المرجع ، الرياضيات أصول  ، راسل برتراند-  1
  .135ص  ، السابق ،المرجع الرياضة فلسفة  ، الفندي  2
 .11ص ، السابق المرجع ، الرياضية للفلسفة مقدمة ، راسل - 3
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 عدد هو عدد أي تالي -2.  عدد" 0" -1:  هي خمسة بأنها الفروض أو األولية القضايا هذه عد وقد
  الصفر  خواص من خاصة أية - 5.  عدد أي تال ليس"  0"  -4.  التالي عين لعددين ليس  -3

  .      1 االعداد لجميع  خاصة فهي  الخاصة هذه له  عدد كل  تالي خواص من  أيضا هي والتي
 أيضا  تبناها و بالنشي تناولها وقد:  االكسيومية النظرية أو االكسيومي الموقف: الرابع  الموقف
 ، " هلبرت ديفد"  األلماني الرياضي هو  البداية في  بها قال الذي وإنما  أفكاره بنات من ليست لكنها
  تعرض كما ، االبيستيمولوجيا كتابه في  الرياضيات ألسس  مناقشته أثناء  بالنشي إليها تطرق وقد
  ". األكسيوماتيك" الموسوم كتابه في أكثر توسع ولكن الرياضي، المنطق لتطور تطرقه أثناء لها

 أن  حاولت تيوال  المنطقية النزعة موقف على  فعل رد يعتبر الذي الموقف هذا ملخص أما       
 هذا لكن المنطق  من جزء  الرياضيات تعتبر كانت أخرى بعبارة أو المنطق إلى الرياضيات ترد

 جزء المنطق وال المنطق من جزء  الرياضيات فال ، لآلخر أحدهما رد أو إرجاع  رفض الموقف
 و مصدر من  انبع  متوازيان أنهما إال البعض بعضهما عن  مستقالن علمان هما بل  الرياضيات من
 من كل  يذهب أن تعني والتي  الصرفة"  الصورية  األكسيومية الطريقة"  في  تتمثل واحد منبع

 بها  تقول كانت التي  األولية ومسلماتهما  حدودهما من  أبعد هو ما إلى والمنطق  الرياضيات
  أولية ومسلمات  دحدو افتراض  بداية وتكون  الحدسية والنظرية اللوجستيكية المنطقية النظرية
 تتضمن ال  بحثة صورية  لتصبح  وضعا نضعها رموزا  باعتبارها  معنى كل من  مجردة أخرى

 في  رياضية كلفة  دراستها يمكن  مستقل كشيء  الرياضيات للغة  ينظر  فهلبرت وبهذا.  معنى أي
 نطقالم بعد وما"   metamathematique"   الرياضيات مابعد"  سماها ، ذاتها حد

metalogique   "الجابري أما.    2عالقات منطق أو  قواعد منطق أنه على عبارة هي والتي 
  تتحدث التي  الرياضية  للكائنات موضوعه ، االسم نفس يحمل  جديد  علم بأنه<<  عليه  فيعلق
  ذات  ئناتكا  نفشها هي تصبح  الرياضية الكائنات عن  للتعبير  تنشأ التي  والعبارات  الرموز عنها
 بعد وما"  الرياضيات بعد ما"  المفهومين ضبط إلى لينتهي>> خاصة بالدراسة وجديرة  أصلية طبيعة
 الرياضيات كنسبة  الرياضي للتعبير  بالنسبة إذن"  الرياضيات مابعد"  علم إن<<  بقوله"  المنطق
 االكسيومية  الصياغة بسبب  قام"  الرياضيات  بعد ما"  علم جانب وإلى ، موضوعاتها إلى  نفسها

   .3>> للرياضيات بالنسبة  الرياضيات بعد ما" كعلم للمنطق بالنسبة وهو" المنطق مابعد علم"  للمنطق
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  قدم قديم  الحدسي الموقف كان إذا:  الحدسية النظرية أو الحدسي الموقف:الموقف الخامس 
 عند  وقوفه سبب أما ،"  هايتنج"  لمانياأل بالرياضي فقط  بتمثيلها اكتفى  بالنشي ،فإن الرياضيات

 العصر في  إال  تطرح لم  الرياضيات أساس  مشكلة أن القائل  موقفه إلى  فيرجع"   هايتنج"
  .  الحديث

 التي  النقاط بعض رغم – النقطة هذه حول والمفكرون االمناطقة حوله اتفق  ما جمع يمكن وما
  : - حولها يختلفون

  تقاليد من هي التي"   الحدسية"  األصول هي  منطقية غير  أصول إلى  مهمبعل  يعودون  إنهم-1
 ، المكانية  االشكال علم هي  التي للهندسة  األولوية أعطو وقد.  وأقليدس  فيثاغورس منذ الرياضة
                                          عدم في  يغط  كان الذي األعداد  علم به إلحقوا ثم  أساسيا  رياضيا علما واعتبروه

    الصماء األعداد  مشكلة ظهور بعد خصوصا ، الهندسية علم بها يتمتع بالمقابل كان التي الدقة
incommensurables 1  

 من تشتق  صورية  ليست فهي  ثم ومن ، معينة لصورة مقابل"  مادة"  للرياضيات بأن  يقرون -2
 فالمنطق وبالتالي"  الحدس"  هو  المادة ذهه  أدراك  وسيلة أن - 3.  الصوري المنطق

  شرح  أو استعراض في  دورهما  يكمن حيث ، بعد فيما يأتيان  وسيلتين إال هما ما  واألكسيوماتيك
 لم الذين اآلخرون يفهما  واضحة صورة في  األصلية  الرياضية  التجارب تلك<<  تبسيط أو

 رؤية<<  بل  المشخصة  الحسية  األشياء  حدس في  يتمثل ال  الحدس طبيعة - 4. 2>> يكتشفوها
  على يقوم  3>> سابقة  رياضية  معارف على  دوما يعتمد<<  للتعريف قابلة غير>>  كلية  مباشرة
    ؟ كانط عند الرياضيفما هو الحدس  . والذاكرة الخيال

 إلى  تعود بأنها  عترافاال رغم –"  كانط"  إلى بها  بالعودة النظرية هذه أوسع أن  أحاول          
 كانط  قسم فقد – الريضنة عملية في والعقل  الحدس بين   مزجا اللذان  وأفالطون فيثاغورس

 المعرفة مضمون إلى شيئا  تضيف ال التي  تفسيرية أحكام وهي تحليلية  أحكام:  نوعين إلى  االحكام
 . 4المعطاة المعرفة بها تزداد  توسعية امأحك  بأنها  يصفها والتي  التركيبية األحكام  الثاني والنوع
 األحكام ميز بأن  بينهما مقارنة مجريا  األحكام من النوعين هذين بدوي الرحمان عبد  وشرح
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  امتدادية"  الهوية رابطة"  هوية أرتباط  والمحمول  الموضوع بين  اإلرتباط إلى  ينظر بأن  التحليلية
 هذا  لموقفه  وتعليله ، إيضاحية رابطة بل  هوية رابطة  ليست  بطةالرا فإن  التركيبية األحكام  بينما
  تحليلنا خالل من  عليه نحصل وأنما  للموضوع شيئا يضيف ال المحمول  التحليلي الحكم في  أن

  للموضوع ذاتية  صفة ليس  المحمول فإن  لتركيبيا الحكم أما.  الذاتية خصائصه إلى الموضوع
"  موضوع من يتكون>>  ممتدة االجسام كل<<  بمثال ذلك  ويوضح ، ةجديد صفة  يضيف وإنما

 من  عليه نحصل  جسم  للموضوع  ذاتية صفة  التمدد فإن المحمول هو"   ممتدة"  و"   االجسام
 االجسام  كل<<   الثاني التوضيحي المثال أما .اإلمتداد مثل  خصائصها إلى األجسام  تحليلينا خالل
 لينتهي  ، الجسم الموضوع  خصائص من  خاصية ليست"   ثقل ذات"  المحمول  فإن>>  ثقل ذات
 وإنما ، اإلنسان معارف من توسع ال  التحليلية االحكام  اعتبر أنه  األولى:  نتيجتين إلى األخير في

  االحكام فإن  الثانية أما.  العارفة للذات معقوال وتجعله  الموضوع أي التصور  تفصيل  دورها
  الذهن إليه يستند"  س"  آخر شيئا الموضوع  تصور عن خارجا لدي  يكون أن يجب ، يبيةالترك

 التحليلية االحكان كانت وإذا.   1>> إليه ينتسب  التصور هذا في  متضمنا ليس  محموال أن  ليعرف
  حكاماال  قسم ثم.  التجريبية العلوم  أحكام  تضم التركيبية واألحكام  الميتافيزيقا أحكام  تضم

   التجربة  مصدرها  aposterioie    بعدية تركيبية  أحكام ، نوعين إلى بدورها  التركيبية
  وبالتالي ، والعقل  الذهن في a priri قبلية  تركيبية  احكام.  التجريبية  العلوم  قضايا وهي
  قط  تجريبية  حكاماأ وليست ، قبلية  أحكام  دائما  هي الخاص  بمعناها  الرياضية  القضايا<<  فإن
  مثالين  يعطي ثم. 2 >> التجربة من  استخالصها  يمكن ال  ضرورة على  تحتوي  ألنها

  القضية  هذه. 12=5+7"  األول فالمثال ، الهندسة من  والثاني  الحساب من  أحدهما ،  توضيحيين
  الثاني المثال أما. 5 وأ7  صفات من  صفة  ليست  عليها  المتحصل  النتيجة ألن تركيبية يعتبرها

 بل  الكم منه يفهم ال  للمستقيم  فتصوري نقطتين  بين مسافة  أقصر هو  المستقيم الخط<<  فهو
  طريق عن  إليها  نصل  وبالتالي ، للمستقيم  بتحليلنا  إليها الوصول يمكن وال ، القصر وهو  الكيف
 اشتعمل وقد.    3>> تركيبية  قضايا  أنها ركند  يجعلنا الذي  التجريبي العيان ال  المجرد العيان
 باسم  المعاصرين المفكرين بعض  يسميه ما على  تدل التي  المصطلحات من  الكثير  الكثير  كانط

 القبلية  العيانات"  وأحيانا"  الحسي العيان"  وأحيانا"  الحساسة القوة"   سماه أنه ذلك"  الحدس" 
  قدرتنا<<  بأنها  الحساسية  بدوي الرحمن عبد  ضبط وقد ،"  لحسيا  التمثل"  وأحيانا"  المجردة
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  لنا تعطي  الحساسية أن حيث>>  بالموضوعات نتأثر  التي الكيفية  بفضل  االمتثاالت قبول على
 منفعلون  أننا حيث من  االمتثال ملكة على  موضوع  انطباع أما ، بالعيانات  وتزودنا ، موضوعات

  والظاهرة ، تجريبيا يدعى  اإلحساس  بواسطة  الموضوع إلى  ينتسب والعيان ، االحساس هو  به
 ما لكن ، االحساس  يناظر ما هي  الظاهرة في  والمادة.  تجريبي لعيان المحدد غير  الموضوع هي

. 1>> ظاهرة شكل  يسمى  معينة  لروابط وفقا  العيان في  مرتبا  الظاهرة في المختلف  يجعل
  العيانات على  بالمنطق وعالقتها  الرياضيات أساس يرجع  كانط أن  نستخلصها لتيا  والنتيجة
 المكان أن  ذلك  على والدليل  ممكنة الضرورية  التركيبية القضايا  تجعل التي  المجردة  الفبلية

 التس  األحكام وجميع  المعارف كل  البحثة الرياضة في  عليهما تبنى  اللذان  العيانان هما والزمان
 كل  تتمثل أن البحثة  الرياضة علم في أوال  يجب ألنه ،  الوقت نفس في  الزمة  ضرورية تكون

 والرياضيين  المناطقة  بوانكريه يقسم:  بوانكريه عند  الرياضي الحدس.  2 العيان في  تصوراته
 بينما"   ليليونتح"   سماهم الذين فهم  المناطقة أما.  وحدسيين  مناطقة إلى فكرهم  طبيعة حسب

 إلى بالعودة الحدسيين  لظهور األولوية يعطي  وتارخيا ،  3" هندسيون"  فسماهم  الثاني الصنف
 الجانب  يظهر لكي  تنازالت عليهم فرضت تالمذتهم من  بعدهم جاءت التي القراءات لكن ، اقليدس
 حيث  - أوقليدس  قدمه ما ويقصد - الضخم البناء ذا وفي<< : يقول حيث  تفكيرهم في المنطقي

 فليست ، منطق  رجل  عمل على  نتعرف أن  عناء بدون  نستطيع ، الحدس على  جزء كل يقوم
 الرياضيين لدى كذلك الحدسية العقول ظلت لقد ، تغيرت التي  األفكار إنها ، تغيرت التي هي  العقول
 بين العالقة إليه يرجع الذي الحدس فماهو. 4>>  أكثر  تنازالت عليهم فرضوا  قراءهم لكن

  :5الحدس من  أنواع ثالثة بين  بوانكريه يميز ؟ والمنطق الرياضيات
 بالحس  الكثيرين عند يسمى الذي وهو ، والخيال الحواس  استدعاء على ويقوم  الحسي الحدس -1

 ، الحس معطيات أو الحسية  بالكيفيات  المباشرة  المعرفة<<   بأنه  عندهم يعرف والذي  الحسي
 النوع أما - 2. 6>> جشن ناعم  والملمس ، حلو ، حامض والطعم  وأالصفر  األحمر اللو  مثل
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 بوانكريه سماه ما هو الثالث والنوع - 3. االستقراء بواسطة  التعميم على  القائم الحدس فهو:  الثاني
  العقلي الحدس أو  البداهة حدس  يقابله والذي"  المنطقية الصور حدس"  أو ،"  الخالص العدد حدس" 

 على  يالحظ ما لكن.  الحقيقي الرياضي البرهان يخلق أن بامكانه الذي  الحدس هذا ،  ديكارت عند
 يعتبر  بالمقابل لكنه ، والثاني األول  إليها يوصلنا التي  المعرفة في  يثق ال أنه  بوانكريه هنري
 ، المطلقة الدقة  سماه ما لىإ  توصيلنا  انهوبامك  يخدعنا أن يستطيع ال  الذي الوحيد  الثالث الحدس
  االشياء حدس  الحال بطبيعة  المقصود ليس<< : بقوله  النوع هذا على  الجابري عابد محمد  ويعلق
 نوع من حدس إنه  هذا من بأكثر التعريف تقبل ال"  كلية مباشرة  رؤية"  هو بل  المشخصة  الحسية
  المعرفة في  خصوصا  كبيرا دورا  بوانكريه عطاها وقد. 1>> التجريبي الحدس هو خاص

 أصول  تفهم كيف  الشابة  العقول تعرف لن  الحدس بدون<< : بأنه  يجزم حيث  الرياضية
  .2>> تطبيقها على قادرة  تصبح لن  الحدس بدون.. .  الرياضيات

  يأتي الذي أيضا نطقالم دور  يهمل لم أنه إال  الحدسية الرياضيات  بأصول  اعترافه  ورغم      
  معا فهما ، الضروري  دوره والحدس  المنطق من لكل<< : يقول حيث  الثانية المرتبة في

  أداة هو والحدس  البرهنه  أداة هو  اليقين  يعطي أن وحده  يستطيع الذي  المنطق ، ضروريان
  .3>> االبداع

 على  ركز بالنشي أن إال  المحدثين اطقةالمن من الكثير  فيمثلها  النيوحدسية النظرية أما        
 ، نقطتين في فيتمثل براور  ماقدمه أما" .  HYTING وهيتنغ"  BROWERبراور"  هما  إثنين

  الالمتناهي  مفهوم مثل ، المجاميع نظرية في  أساسيا  البعض عتبره ما  رفضه في تتمثل  االولى
  الحساب بناء  محاولته في  فتتمثل  الثانية ةالنقط أما. الحدس طريق عن  ادراكه يمكن ال  الذي
  المفهومين هاذين  الجابري  ويشرح.   4الثنائية ومفهوم  الوحدة مفهوم  حدسيين مفهومين على
  الكيف حيث من  البعض بعضها عن تختلف  أجزاء إلى  الحياة لحظات تجزءة إن<< :بقوله

"   بأنها  الرياضي الفكر في  أساسية ظاهرة ، فصلةمن  بقائها مع  واحدة  وحدة في  الزمان  ويجمعها
 ، الرياضيات في  أساسي الحدس من  النوع هذا إن ، الخالصة  حالتها في"   الوحدة ثنائية حدس

 أحد  ألن ذلك ، النهائية  الترتيبية  األعداد  جميع بل ،1،2  العددين  فقط ليس  ننشيء  فبواسطته
 يمكن  العملية  هذه  وألن ، جديدة  وحدة ، كثنائية  إليه النظر  يمكن  الوحدة  ثنائية  عناصر
"  الفهومين هذين على  أطلقا فقد  العالي وبنعبد  يفوت سالم"   أما.   5>> له النهاية ما إلى  تكرارها

                                                
  .107 ص  ، السابق المرجع ، المعاصرة لعقالنيةوا  الرياضي  الفكر تطور  ، الجابري -  1
  .20 ص ، السابق ،المرجع  العلم  قيمة ، بوانكريه هـنري -   2
  .22ص ،  نفسه المرجع  -   3

4 - Blanché , epistemologie, ,op citو P 105. 
  .109ص  ، السابق ،المرجع الرياضي  الفكر تطور  ، الجابري عابد محمد -  5
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 عليه تقوم الذي  االنتظام حدس إنه<< : بقولهم شرحاهما ثم"   التتالي  حدس"  أو"  االساس الحدس
 حدس إلى أيضا  البروري الحدس  هذا  رد إلى  األخير في لينتهيا  .1>> العدد ومفهوم  العد عملية
  والتكرار  التتالي بين  االنتظام وبين  العد بين  الربط هذا أن  واضح<< :يقوالن حيث  كانط

 صورة يمتلك لعقل تركيب هو حيث من الرياضي الموضوع وإلى الكنطية، إلى يردنا  الزماني
  . 2>> قوالبهو

                   
  

  : الفيزيائية العلومو المنطق:  ثانيا
  : موضوعها  - أ

 أن يالحظ ما ولكن ، الواقع هو الفيزيائية العلوم موضوع أن على يتفق الكل أن شك ال         
  النشيب عند  الواقع لمفهوم التطرق قبل ولهذا ، وذاك العلم هذا في يحصر أن من أوسع الواقع مفهوم
 في وسنتدرج ، عامة تقسيمات عمومها في وهي ، تناولته التي التقسيمات لبعض أتطرق أن البد

  . الخصوص إلى  العموم  من  تحديدها
  . األقوال وواقع ، األفعال وواقع ، األشياء واقع إلى تقسميه في يتمثل األول فالتقسيم

 وهذا وإنساني ، اإلجتماعي وواقع ، البيولوجي واقعو  فيزيائي واقع إلى قسم  فقد:  الثاني التقسيم أما
  . إقتصادي ،وواقع سياسي واقع إلى  بدوره ينقسم  األخير

  زمان في  قائما  كان واقع -أ:   كالتالي  المادي الواقع في انحصر والذي الثالث التقسيم كان بينما 
  الماضية  الشعوب مثل ، رهأث وبقي  المباشر الحسي  وجوده فزال  ذاته زالت ثم ، ما ومكان

 التاريخ اختصاص من وإنما الفيزيائي العلم به يهتم ال الواقع هذا لكن ، السابقة والحضارات
   وغيرهما ، واألركيولوجيا

  األثر  خالل من عليه  نستدل وإنما ، الحواس  مجال من  ينفلت لكن  قائما مازال ، مادي واقع - ب
 في المتناهية األشياء وبعض البحار  وأعماق ، عنا البعيدة ضارتوالح  الشعوب مثل  يتركه الذي

  . الميكروفيزيائي الواقع في  متمثلة  الفيزيائي بالواقع  علميا تسمى والتي  الصغر
 العالم مثل  الحواس طائل  تحت  تقع التي  األشياء  في ويتمثل  المادي الواقع من آخر نوع -ج

                                                
 ، المغرب ، البيضاء الدار ، للنشر  توبقال دار ، االبيستيمولوجيا درس ، يفوت وسالم ، العالي بنعبد  سالمال عبد -   1

  .77ص ،2001 ،2ط
   . 77 ص  ، نفسه المرجع  -   2
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  الماكروفيزيائي
 خالل من حيث>>   والواقع الفيزياء علم<<  كتابه في  الواقع مفهوم  بالنشي لتناو وقد      
  المادي الواقع هنا يقصد ولكن ، للواقع تداوال األكثر العلم هو  الفيزيائي العلم أن نستنتج نفسه العنوان
 عالناأف تطبيق  محل ستكون والتي  حواسنا  تحت تقع التي  األشياء تلك<<  ب موضوعه حدد والذي
  .  1>> اليومية

  بخصائصها  تحتفظ أشياء  من أساسا مكون  خارجي عالم عن عبارة هو بالنشي عند  الواقع وبالتالي
  يقوم أن  يمكن ما كل  خارج أو  الذات خارج  واقعيا  وجودا توجد ، وأشكالها وأبعادها وصفاتها
 أي المادية باألشياء  بربطه الواقع يحدد أن  بالنشي حاول ولذلك  2. القياس وأدوات كاآلالت  مقامها
  . والميكروفيزيائية  الماكروفيزيائية األشياء

  
  : الفيزيائية بالعلوم المنطق عالقة   -ب
 و،  بالمنطق الرياضيات عنصر تناول كما  ، بتوسع بالنشي  يتناولها لم اإشكالية هذه إن             
 العقالنية و الحالية العلوم"  كتابه أو"  وتاريخه المنطق"  تابهك في سواء خفيفة إشارات إليه أشار إنما
  إهماله خالل من وذلك تجريبية منها أكثر  تجريدية نظرة المنطق إلى ينظر أنه ذلك في والسبب"  

  يعترف  وبالتالي ، منهج به يعترف وإنما كمنطق به يعترف ال  نقل لم إن ، اإلستقرائي للمنطق
  ذلك ورغم.  والمنطق النهج بين ، التجريبية العلوم وبين  التجريدي  المنطق بين بيرة  هوة بوجود
 غرار على"   الفيزيائي المنطق"  سمي ما  إلبداع جادة  محوالت هناك  بلده وفي عصره في فإن

 بدراسة<<   بالخصوص  يهتم والذي"   الرياضيات بعد ما"  غرار على أو  الرياضي  المنطق
 الفيزيائية  النظرية بنية  تشكيل في معا ودورهما  التجريبي  بالمعطى  عالقته في ريالصو  المعطى

  كتابته خالل من  Gonseth كونزت"  منهم  الفرنسيين االساتذة من مجوعة إليه دعا والذي  3>>
  صعوبة إلى انتهى حيث     la logique  en tant  que physique de l'objet بعنوان  مقالة
 والمنطق  الفيزياء بين  العالقة أن لك\ ، المعرفة  في التجريبي الجانب عن الصوري  لجانبا فصل
بتطابق   القولحد   إلىذهب  الذي"   ديتوش"  مواطنهما أكده   وهو .4 ووطيدة وثيقة  عالقة هي

                                                
1 -Blanché, la science  physique  et la realité, P U F , P7-8.   

  .17ص ،1986 ،1ط ، بيروت ، الطليعة دار ، للواقع ومهاومفه  المعاصرة العلم  فلسفة  ، يفوت سالم-  2
  

3 - Gonseth, la logique  en tant  que physique de l'objet quelconque ,in  , actualité 
scientifique et  indistrielles, N 393, Hermann 1936, P 50 . 

  .55ص  ، السابق ،المرجع والمنطق  االبيستيمولوجيا في قضايا  ، ميس بن  -   4
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 أن  ذلكأشكال الفيزياء ، وحجته في  من  شكلالمنطق   أناعتبار   على  والفيزياءالمنطق   بين
 الممارسة  بفعلوغنما تكونت   ،ال تأتي من فراغ ، كما أنها ليست قبلية  الصوريقوانين المنطق  

                                                 .1للفيزياء والواقع دور كبير في تطور المنطق  أنالتجريبية ، مما يعني  

ذلك . العلوم الدقيقة هي عالقة هي  عالقة تاريخية وخالصة القول أن العالقة بين المنطق           
أن بداية  المنطق في مرحلته اللوجستيك ان متأثرا بالرياضيات إلى حد والدة المنطق الجبري ، ولكن  

وبهذا أصبح علما مستقال . في مرحلته المتطورة أصبح المنطق يقف ندا لند إلى جانب الرياضيا 
والتي أهملها   –أما عن عالقته بالعلوم الفيزيائية . ن نتستغني عنه رغم أن الرياضيات ال يمكنها أ.

فهي مثلها مثل  العالقة بينه وبين الرياضيات ، ذلك رغم إستقاللهما  إالأن بعض الدارسين  –بالنشي 
  .المحدثين يقرون بتدخل المنطق الثالثي القيم في العلوم الفيزيائية 

  
 

  

                                                
1 - Destouche, les  structures  des theories phusiques, P U F , P 56. 

  



 
 

  
  
 

  : رابعال  الفصل
  اإلنسانية والعلوم المنطق

  
  
  
  
  

  .االجتماع  علموالمنطق  :  أوال

  .النفس  علموالمنطق  :  ثانيا

  .اللغة والمنطق :  ثالثا
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 ومنهماإلنجليزية فقد طابق اإلنكليز   للغةبالنسبة   إجتماعية؟علوم   أمإنسانية   علومنقول   هل       
وقد عللت  ،" social sciences"  و"  humans sciences" مصطلحي بيني ستراوس  كلود ليف

  : بعلتينالخلط  هذاطريف الخولي   يمنىالدكتورة  
"  المشتقجهة ، حيث لديها   من  باإلشتقاقاتكون اللغة اإلنجليزية كانت غنية :  األولى

sociological "يصبح مصطلح  وبهذا،  بالذاتع  االجتما لعلمما ينتمي   على  فقطيدل   الذي "
social science  "تاريخية ، حيث كان يسود   حجة:   الثانية  . 1اإلنسانية العلومعلى مجموع  يدل

  والفنون  اآلدابتعني  التي"  humanités"  مصطلحعصر النهضة   في  اإلنجليزيةاللغة   في
  المواضيع  هذه فإن، وحسب اعتقادها   صوصالن، والقيمية واجاهات لتفسير   المعيارية  والمسائل

االجتماعية  العلوم"  مصطلح  يفضلون، مما جعل اإلنجليز   علميةأن تكون  عنكل البعد   بعيدة
socials sciences "استعملوا فقدفي إنجلترا   حتىالحالي   العصرأما علماء  .  اإلنسانيةالعلوم   بدل  

 كنقطةيتواجد  الوإن كان   ـ  اإلنسان<< كون  اآلنالسائدة   هيأصبحت   التياإلنسانية   العلوم
لفائدة هذه  ونظرا"  العلوم  تسلسل"  الخاصالفصل   ضمنتناوله لتقسيم العلوم ،  أثناء  توضيحية
يعترف روبير بالنشي أن المصطلح . اإلنسانيةتحديد مفهوم العلوم  في  أوظفهاأن   ارتأيتالنقطة  

تاريخ تداولها ـ  والهذه المواضيع ـ دون أن يحدد من تداولها  حولي أوروبا  الذي كان متداوال ف
.  دقةتعبيرا أكثر   ليكون  اإلنسانيةالعلوم   بمصطلح  المصطلحاستبدل هذا  ثم" األخالقية  العلوم" هو 

لعقل ا علوم" ، مصطلح   المواضيععلى هذه  مصطلحين  استعمالكانوا يفضلون   فقدأما عند األلمان  
هو  فما .2حاليا  اختفائهالمصطلح األخير الذي يتأسف على  هذا" الثقافة  علوم" مصطلح  أو" 

  يفضل بالنشي إطالقه في هذه الحالة ؟ وما هي أدلته ؟  الذيالمصطلح  
إلقناعنا   يوظفهاأما الحجج التي   ،" اإلنسان  علوم" مصطلح  يفضلروبير بالنشي   إن          

  : يلي فيمافيمكن حصرها   نظره بوجهة
أنه يعتقد  ذلك  المواضيع هذهتعبيرا عن  وأكثر وشاملواسع  مصطلحاإلنسان  علومـ أن مصطلح   1
  .3>> لهاتتخذ من اإلنسان موضوعا  التلك التي  حتىالعلوم إنسانية  جميع<< أن
ويقصد بالمرض هنا  الفرنسية ،  اللغةوخز   مرض" اإلنسانية  العلوم"  ـ أنه يعتبر التسمية  2

 والتعبيراللغوية   الصحةدقيقا ، و ال يراعي   حساباأن يحسب له   دونيستعمل   الذي  االشتقاق
هذا العمل ، بل ساهموا هم أنفسهم   عنسكتوا   الذين  االختصاص  أهليلوم   لهذا،  الدقيقاللغوي  

                                                
، الفجالة ،  والتوزيع  للنشر، دار الثقافة  حلهاإمكانية  و تقنينهااإلنسانية  العلومالخولي ، مشكلة   طريفيمنى -   1

  .8، ص 1996،  مصرالقاهرة ، 
2 - Blanché, epistemologie, ,op cit, P 69. 
3 - ibidem. 
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بذلك  ليعنوا"   األدبي  التاريخ" يل قب من  تعبيرات<< تفشي هذا المرض واأللم ، ألم يستخدموا  في
تعبيرات  التعبيرهذا  إلىال نضيف   ولم<<  :  فيقولثم يسخر من عملهم هذا  . 1>>تاريخ األدب 
إلى أن هذا االشتقاق ال يعبر تعبيرا  لينتهي، أو التاريخ الكيميائي ؟   الموسيقي  التاريخ" أخرى مثل 

 تاريخايكون بالضرورة   ال  الثورة تاريخ<< ن اشتقاق أ على  مبرهنادقيقا عن ما يقصدونه ، 
، وهذا الرفض خوفا على  اإلنسانيةهذه الثورة التي أقامها ضد مصطلح العلوم  ورغم .2>>ثوريا

عن عنصر اإلبيستيمولوجيا   تكلموالذي يعتبر رفضا أيديولوجيا ـ إال أنه حينما   ـالفرنسية  
إما استعماله لهذا  يبررتعمل مصطلح العلوم اإلنسانية ، دون أن بالميادين األخرى فقد اس وعالقتها

يفصل ـ  لمفيما سبق ـ أن بالنشي   ـقلت   كما.  المصطلح أو الزوبعة التي أثارها و الرافضة له
ألنه   نظرانظريا ـ بين استعمال المصطلح العلوم اإلنسانية ، وبين مصطلح علوم اإلنسان ،  إال

أثناء تناوله   وهذاالعلوم اإلنسانية   مصطلحفس الكتاب ، حيث يستعمل أحيانا  في ن معا  استعملهما
 فقد  للواقعالمشكلة  األخرى  العلومقابل بين   عندمابينها وبين اإلبيستيمولوجيا ، ولكنه   المقارنة

نركز   فإنناالطبيعة وعلوم الحياة ، وبالتالي   علوممصطلحي   مقابلاإلنسان   علوم  مصطلحاستعمل  
واإلشكالية .  الميدانينبين   للعالقةاستعمله أثناء تطرقه   كماالذي استعمله ،  األولالمصطلح   حول

  ؟  تدرساإلنسانية ؟ وماذا  العلومما هي   هي  نثيرهاالتي  
يسمى   ماالموجزة التي تطلق على  العبارة<<  بأنها  للعلمتطرقه   أثناءالالند   يعرفها         

كان كفرد  سواءلإلنسان   مالحظتهاتبحث في السلوكات الخارجية والتي يمكن  والتيالمعنوية   ومبالعل
كل العلوم التي لها صلة باإلنسان مثل   على، وبالتالي فإن هذا المصطلح ال يطلق  كجماعةأو 

  ،3>>الحياة لعلوم  تابعانجانب إال أنهما   منوعلم التشريح فرغم أنهما يتناوالن اإلنسان   الفيزيولوجيا
  بطرقتحاول اإلحاطة   التيتلك الدراسة   هي  اإلنسانيةنالحظ أن العلوم   التعريفضوء هذا   وفي

 ،العلوم كعلم االجتماع منتشمل جملة   والتي  باإلنسانخاصة   بظواهر  وتفسيريةوصفية   منهجية
 يجعلطويلة ذلك ألن روبير بالنشي   ةوالقائم  والجغرافية  واألنتروبولوجيا  والتاريخوعلم النفس، 

  كاللغةالمعيارية ـ كما الحظنا ـ   األخرى  اإلنسانية  الدراساتعلى   حتى  ينطبقهذا المصطلح  
 علم  على  موضوعهايقتصر   فإنهيطبق ما يقوله   عندمالكن .  الخ …األدبي  والنقد  والقانون

، حيث )أي تاريخ العلوم (الذي يرتبط بالعلوم  والتاريخ ، وعلم النفس ،  واألنتروبولوجيااالجتماع ، 
 عنالشيء يمكن أن يقال   ونفس<< : اإلنسانية  والعلوم  اإلبيستيمولوجيابين   العالقةيقول في سياق  

                                                
1 - Blanché, epistemologie, ,op cit,  P 70. 
2 - ibid, P 70. 
3 - Lalande , vocabulaire technique  et critique  de la philosophie , ,op cit ,p 958.  
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 بين  الجدلالتي تدور  والمناقشات  األبحاثاإلنسانية ، حتى ولو كانت   العلومإبيسيمولوجية  
  متعلقةطريقة معالجتهم ألبحاثهم مازالت   حول  واللغة  واالقتصادس  النف وعلماءالمؤرخين  

العلوم   بين  للمقارنةالعلوم أثناء تعرضه   هذهكما تطرق لموضوع   . 1>> هذه العلوم  بموضوع
داخل هذه العلوم   وفي<< : ، حيث يقول  والمنهجحيث المفاهيم   من  اإلنسانية  والعلوم  الطبيعية

مشكلة الوحدة   أو  الداخلي  التماسكمشكلة   نطرح"  اإلنسانية  العلوم"  اسمعليها   البعض يطلق  التي
واحد هو اإلنسان إال أنها ذات مناهج وطرق  موضوعهاكان  وإن، فهذه العلوم   بينها  العضوية
والتاريخ   ا،جميعأبعد من أن يحتويها   هومن اسمه   بالرغمالبحث ، فعلم األنتروبولوجيا   فيمختلفة  
  :العلوم اإلنسانية ما يلي بمصطلح  بالنشيهدف إليه  وما  اإلبيستيمولوجيابين  اقةمن علميته   بالرغم

  ـ علم االجتماع  1
  ـ علم النفس  2
  ـ اللغة  4

يلم  أنبقية العلوم األخرى ، ألنه من الشساعة   مبعداالمواضيع التي نلمسها في مقارنته هذه ،  وهي
          .خرى بالعلوم األ

 هذه ناقشةمل  عنصرا حتى وال  مبحثا وال فصال ال  يخصص لم بالنشي روبير أن  نالحظه وما       
  تناوله أثناء  لها  تعرض فقد ذلك ورغم( .....)   كتب ثالثة النفس علم في ألف  أنه رغم ، العالقة
  تغليب إلى  تدعوا المواقف  بعض كانت أين  تاريخية محطات على  وقف حيث المنطق تاريخية
 أو  والمنطق  اللغة بين  المزج إلى  تدعوا أو ، العكس أو النفسية  التنزعة على  المنطقية النزعة
 أنه  ونستنتج نستشف  استعراضه  وأثناء ، معا  الموقفين  يستعرض مرة كل في وكان ، بينهما التفريق
 ولم ، نهائيا بالنشي تجاهلها فقد  االجتماع وعلم منطقال بين العالقة أما ، ذاك أو الرأي هذا مع يقف
  .  االجتماع علماء به قام بما وال االجتماع بعلم اهتماما له يكن لم ألنه خفيفة إشارة ولو إليها يشر

                          
 

  
 

  
  
 
 

                                                
1 -- Blanché, epistemologie, ,op cit, P 23 

 



  اإلنسانية  والعلوم المنطق :رابعال  الفصل ...........................................................بالنشي عند المنطق: الثاني الباب
 

  -

  
  : االجتماع علمو  المنطق -  أوال

  :موضوعه  - أ
 إميل"  وهو  غألوائل مؤسسيه أحد على  ووضوعه  االجتماع معل مفهوم  تحديد على سأركز      

 علم  دوركايم حد فقد – المسألة ه\ه حول االجتماع علماء بين والتباينات اإلختالفات متجاهال –"  دوكايم
  تميزها والتي التالية بالصفات  تتصف والتي  االجتماعية الظواهر  يدرس الذي  العلم بأنه  االجتماع

  . 1منها والقريبة المشابهة الظواهر بقية عن
 حتى ، النفسية  الظاهرة  وبين بينها يميز لكي وهذا ، الشعور خارج توجد االجتماعية الظاهرة أن -أ

 هو الذي النفس علم عن يميزه الذي الخاص  موضوعه له بذاته  مستق علما  االجتماع علم نم يجعل
    -  الفصل هذا من الثاني المبحث في سنتناوله ما وهو – به خاصا موضوعا له بدوره

  فإنه  وبالتالي ، والشعور والسلوك  التفكير من ضروب  على الفرد تقهر االجتماعية الظاهرة أن - ب
  القوانين من جملة  تحكمها  الطبيعية  الظواهر  مثل فهي ، شاء كيفما  طبيعتها من يغير أن يستطيع ال

 أو طبيعتها  من يغير أن يستطيع ال  بالتالي ، بمعرفتها إال اعنه  الخروج يمكن ال التي  الصارمة
  الدارسين على  يجب  وبالتالي.   فيها المتحكمة قوانينها اكتشفنا  إذا إال  فيها والتحكم  مسارها

  دراستها يمكن ال أنه  بمعنى ،"  أشياء"  يعتبرونها بأن  وذلك ، موضوعية دراسة  دراستها والباحثين
 إلى  إضافة ، عنها كونها التي  المسبقة  أفكاره كل من  الباحث تحرر إذا إال  صحيحة ميةعل دراسة
 الحاالت في بها تتشكل  التي الصور من  مجردة دراستها ثمة ومن النوعية  بخواصها وتعريفها تحديدها
  2. الفردية

  : االجتماع بعلم المنطق عالقة -ب
 ويظهر ، االجتماعية  الحياة إلى المنطق  االجتماع علماء أغلب   أرجع فقد  بينهما العالقة أما        

  >> الدينية للحياة  األساسية األشكال<<  كتابه في أقر فقد.  دوركايم إميل عند أكثر هذا
. 3الجمعي العقل بنية عن  تصدر الفكر معايير وأن ، االجتماعية الصور إلى  تستند  المنطقية الصور أن
  ارتباط لها التي  المشكالت بعض من  انطلقوا فقد ، إليها يستندون  التي الجتماعا علماء حجج أما

  ظاهرة كونها  المجتمع نتائج من  يعتبرونها مثال  فاللغة ، ثانية جهة  من والمجتمع  جهة من  بالمنطق
                                                

 ،1974 ، القاهرة ، المصرية النهضة  مكتبة ، قاسم محمود ، ترجمة ، االجتماع علم في المنهج قواعد ، دوركايم -   1
  . 50ص

  .9ص ، نفسه المرجع -   2
3 - Dorkhiem , les  formes  elementaires de la vie relegieuse, felix  alean ,Paris  1912     ,P 616  

. 
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 فإن  لتاليوبا ، اللغة إلى  يستند  وأحكامه  وقضاياه  بتصوراته المنطق أن وبما ، محضة  اجتماعية
  يستمد االنسان أن  ذلك وتحليل ، المجتمع إلى  إرجاعه يمكن  المنطق أن  إليها  ينتهون التي  النتيجة
 الذات  من وإنما  المفكرة ذاته من  يخلقها ال أنه  بمعنى ، الخارج من المنطقية  تصوراته  أصول
  . الجمعي نطقالم عن أساسه في  ناشئ  الفردي فالمنطق  وبالتالي ، الجمعية

 موقفا  معتبرينه المنطق ودارسي المناطقة  طرف من  الموقف لهذا انتقادات  وجهت وقد         
  االجتماع علم  طبيعة بين  المقارنة من ينطلق  األول فالنقد.  هذا  حكمهم في  وحجتهم مبالغا،

 من ووضعيا جهة من صفياو علما  االجتماع علم أن ذلك ، بينهما  فرق وجود  يرى حيث ، والمنطق
 أن ويحاول ، المشخصة  االجتماعية الظاهرة  يدرس أي كائن ماهو يدرس علم أنه بمعنى ، ثانية جهة
  معياريا علما يعتبر  المنطق بينما.  فيها يتحكم  قانون إلى  الوصول قصد  ومسبباتها  بأسبابها يربط
 ، معا والمناطقة النفس علماء طرف من وجه فقد الثاني النقد أما.  1 يكون أن يجب ما  دراسة يحاول
 في فالتفكير وبالتالي فكر عنده يكون  األجتماعي  بالمحيط  يحتك ما قبل االنسان أن  هؤالء يرى حيث
 هذه تناول وقد.  الخارجي المحيط مع باحتكاكه  ويتطور ينمو فردية،ولكن خصيصة وجوهره لبه

  يعيس كان أنه رغم  ويستدل يفكر  أن"  حي"  استطاع أين"  يقظان بن حي"  كتابه في طفيل ابن المشكلة
  . المجتمع عن منعزال

  المنطق أن ذلك ، عصرية خدمة  االجتماع وعلم المنطق  بين التمييز بأن  القول وخالصة            
 ما وهو ، يتبعها التي  وقواعده قوانينه له  وصوريا رمزيا علما أصبح  اللوجستيك خصوصا المعاصر

  .  فلسفي تأملي ومنطق ، صوري علمي منطق إلى المنطق قسم عندما  بالنشي إليه يصل أن أراد
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  : النفس علمو المنطق:   ثانيا
  :موضوعه - أ

  النفس علم موضوع عن  نعرج أن  بنا يجدر  النفس وعلم المنطق  بين للعالقة التطرق قبل        
  . الموضوع عن نخرج ال حتى باختصار كان وإن– أهميتهو  ومبادئه ونهجه
  نتائج إلى الوصول  وسعيه  منهجه أو  بموضوعه  العلم الغالب في يتحدد:  النفس علم موضوع مشكلة
 الكمية المقادير عموما  موضوعها  فالرياضيات.  ظواهره في  تتحكم التي القوانين عن عبارة هي

  العلوم أما.  االستنباطي  المنهج فهو  منهجها أما ، للقياس  قابلة نهالك  وتنقص تزيد التي  المجردة
  يكون بينما ، التجريبي المنهج فهو  منهجها أما ، والحية  الجامدة  بنوعيها المادة  موضوعها  الطبيعية
  ماهوف ، الماضية  التاريخية الحادثة موضوعه  والتاريخ ، االجتماعية الظاهرة  االجتماع علم موضوع
  ذلك ، النفس تحديد  لصعوبة  نظرا  النفس علم موضوع نحدد أن  الصعوبة من  ؟ النفس علم موضوع

  الذين حتى ، ميتافيزيقية خرافة معتبرينها ، وجودها في  يشككون  والفالسفة  العلماء من الكثير أن
 رغم.  يعتقد ما حسب  يعرفها  واحد كل أن ذلك ، تعريفها حول  بينهم فيما يختلفون  بوجودها يعترفون

 لكنهم"   النفسية الظاهرة"  هو النفس علم  موضوع أن على  يتفقون  النفس علماء  أغلب فإن  ذلك
"   خبرة"  يراها من  وهناك ، أفعال وردود  سلوكات  يعتبرها من فهناك ، ماهيتها تحديد في  يختلفون
 أن  بالنشي ويقر. آلخر مفكر من يختلف  خبرةوال السلوك  مفهوم وحتى.  بينهما يجمع من وهناك

.  بدورها هي تطورت  مختلفة  نفسية ومدارس  وتيارات نزعات  تتنازعه النفس علم  موضوع
  – تأمليون فالسفة  وأغلبهم – العقلية النزعة أصحاب يمثلها التي الشعورية والمدرسة النفسية  فالنزعة
  والتي ، 1>> وقوانينها الشعورية األفعال في<<  النفس علم  موضوع  يحصرون القدماء النفس وعلماء
 خبرة أي الماضي في  للعضوية  حدث قد كان لما وعي أو  بنا المحيط للعالم وعي<< تعني

  ودرجاته ، ومكوناته  الشعور حقيقة على  تنصب  المهتمين  هؤالء دراسة  كانت أين  .2>>عضوية
  النفس علماء  حاول وحين.  الباطني التأمل طريقة أي ، ستبطانيةاال الطريقة  مستعملين ، وتغيراته
 لم وبالتالي ، نفسها  التعلم عملية  لدراسة  اضطروا  التكيف عملية في  الشعور  وظائف على  التعرف
  أدى مما النفسية  والظواهر  الفيزيولوجية الظواهر  بين العالقة  مشكلة  تحل أن  النزعة هذه  تستطع

  بدراسة  اهتمامهم  ازدياد مع ، يقل بالشعور   المحدثين النفس علماء اهتمام وبدأ ، نتقادهاا إلى

                                                
1 - Blanché, la notion de fait  psychique ( essai sur les rapports du physique  et mental , librairie 

Felix Alcan , Paris, 1935, P 01. 
 .42 ص ، لبنان ، بيروت ، للماليين العلم دار ، النفس علم  معجم ، فاخر عاقل -  2 
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 بداية  منذ  خصوصا أخرى  محاوالت فظهرت.    1>> للتعليم المنتجة  والعضوية المحيطية  الشروط
 هرمان"   يادةبق  المؤتمرون  تخلى أين 1926 سنة انعقد الذي  النفس لعلم  الخامس الدولي  الملتقى

Hermans طرف من  أكثر  تدعم ثم ، وقوانينه الشعور  موضوعه يكون  النفس علم بناء على  "
 والتي  السلوكية المدرسة وكونت  جديدة  نزعة  لظهور  المجال ليفسح"   Claparde  كالبارد
 الممثل"  Piéron بيارو"  قدمه بما  بالنشي استدل وقد" .  السلوك"  النفس علم  موضوع من جعلت

  عقلية  حقيقة أنه على يؤخذ  السلوك معنى أن  يعترف  والذي ، الموضوعي النفس لعلم  الفرنسي
  دعاة بين  اختالفات بوجود  اعترافه رغم  بالنشي أن نالحظ وهنا 2. مادية حقيقة وراء متخفية
 بالثنائية  تؤمن التي الملطفة  وكيةالسل المدرسة  يتبنى أنه إال ،  بالسلوك  بالقول   السلوكية المدرسة

 -  العقلي النشاط في  السلوك  حصر على  مركزا)   الفيزيولوجية والظاهرة العقلية الظاهرة  أي(
 في ليصل.  - روحي أو مادي هو هل  النشاط هذا  طبيعة حول  بينها  االختالف عن  النظر بغض
 وتعطي والواقع الروحانيات بين أو  والواقع  قلالع بين  فصل الذي  المثالي الموقف إلى  النهاية

    . 3الخاصة قوانينه وفق  الواقع يفسر  الذي  للعقل  األولوية
.  بالخبرة  الهتماماتهم  إضافة  السلوك على  اهتمامهم يركزون  النفس علماء  أصبح وبهذا       
  االستجابة  بطبيعة  اهتمامه يصب"  ووندت"  تالمذة أحد"   كاتل ماككين"  االمريكي العالم  وهذا

 موضوع"   جيلفورد"  حدد فقد.  الشعور  تحليل  أيضا  شملت  بحوثه أن  رغم ، وسرعتها للمؤثرات
  الكائنات جميع  نشاط يدرس<<  بأنه"   والتطبيقية  النظرية النفس علم  ميادين"  كتابه في النفس علم
 هو  حيث من  دراسته إلى  مسوق فهو  خاص بوجه  إلنسانا يتناول وعندما ، وأفرادا أنواعا  الحية
  يدرس عنده  النفس علم فإن  ثم ومن ، السلوك  هنا بالنشاط ويقصد.  4>> المعرفة  تحصيل على  قادر

  صغارا نشاطهم أن  ذلك ، إنساني أو حيواني  السلوك هذا  كان سواء ، الزمن عبر يتغير الذي السلوك
 البد  حي كائن أي  سلوك  ولفهم ، أكثر اإلنسان عند  التغير هذا  ويظهر ، باراك النشاط نفس هو ليس
 حوله بما عالقات يكون  بمعنى ، ويتأثر  يؤثر أنه ذلك ، حوله بما  احتكاكه خالل من  دراسته من

  : يلي ما على نحصل  السلوك هذا جوانب  حللنا وإذا...  والدراسة األكل مثل  مستمر نشاط في  تجعله
  اآلن  المدرج في  فسلوكنا ، حولنا ما لكل دالالت ونعطي  ونعرف ندرك بحيث:  معرفي جانب-أ

                                                
1  - Blanché, la notion de fait  psychique,  op cit ,  P 7. 

 .15 ص ، لبنان ، بيروت ، للماليين العلم دار  ، النفس علم  فاخر عاقل-   2
3 - Blanché, la notion de fait  psychique,  op cit ,  P22. 

 ، القاهرة ، بمصر  المعارف  دار ، مراد  يوسف  ترجمة ، والتطبيقية النظرية  النفس علم  ميادين ، جيلفورد  -   4
  .17 ص ،1975 ،4ط
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  الطفل وحتى.  األستاذ من نسمعه ولما  لنا يقال لما دالالت  نعطي فنحن وبهذا ، والتفكير الدراسة
  . األخرى واألصوات  أمه وصوت  صوته بين يميز  كيف يتعلم أن  يحاول الصغير

 أو  لفظية تكون قد  لتنبيهات  الحركية  االستجابات في  ويتمثل) :  حركي سلوكي( حركي نبجا- ب
 يدفعنا  يبكي لطفل فرؤيتنا ، معين لمنظر  رؤيتنا أو ، اآلخرين من  نسمعها لكلمة  تأثرنا مثل ، سمعية

 شراء ال ولم جههو على والمسح اسكاته نحاول الوسائل،كأن بشتى معه  التعاطف في تتمثل  لألستجابة
  . له الحلوى

 شيء في  نرغب كنا إذا  بحيث ، للسلوك محركا  يعتبر ما  لمؤثر والميل فالرغبة:  انفعالي جانب-3
  .  بطيئا  فاترا نشاطنا  فسيكون فيه  نرغب ال كنا إذا  بينما ، نشاطنا حيوية  من يزيد هذا فإن  ما

 قد صحيح ، تتجزء ال  كلية خبرة السلوك أن  القول نيمك أنه إال الثالثة  الجوانب هذه ورغم     
 الجانبين  يلغي ال هذا أن إال أكبر  وزنا لها  ويصبح أخرى جوانب على  السلوك جوانب بعض تتميز

 المظهر هذا و وتنفعل  تغضب فإنك  مهينة بكلمة شخص يثيرك عندما<<  ذلك  مثال و اآلخرين
 الكلمة هذه أن  تعي أنك لوال  تغضب أن لك كان ما ولكن حالةال هذه في  سلوكك على تغلب الوجداني

 على بناءا  الغضب  انفعال  تخبر أنت  الحالة هذه في ، معنى لها أن  أدركت  أنك لوال أي ، معيبة
  اهتزاز بصورة  ويظهر  معين بشكل  وجهك أسارير  تتضح قد  غضبك وفي ، الموقف لمعنى  معرفة
. 1>> نفسها  اإلنفعال خبرة من  الموقف  هذا في أهمية أقل أيضا ولكنه كيحر مظهر  وهذا ، وحركة
 الجوانب يهمل أن دون اإلنسان عند  خصوصا  المعرفي الجانب على ركز"  جيلفورد"  فإن ثم ومن

 التالية  بالحقيقة اآلخر  النشاط أشكال من  غيره عن يتميز  العقلي النشاط<<  أن  يرى ولهذا ، األخرى
  . 2>> وبيئته الفرد بين  التفاعل إلى يشير كما ، ووحدته  تكامله للفرد  يحقق الذي  النشاط ذلك هأن: 

 في بالبحث  يهتم أنه ذلك  معا والسلوك  الخبرة يدرس  الحالي النفس علم فإن  القول وخالصة    
 أختم أن وقبل يدرسه، الذي والموضوع  تتماشى  مناهج منتهجا لإلنسان والسلوكية  الخبرية  الجوانب
  : وتتمثل  النفسية الظاهرة صفاة تحديد على  أعرج  النفس علم  موضوع
  يدركها وإنما ، إدراكها  لآلخرين اليمكن ذاتية  داخلية لكنها  واقعية حادثة  النفسية الظاهرة أن -1

  يقطر عن تدرك  وإنما ، بالعقل وال بالحواس ال  إدراكها يمكن ال بمعنى ، ذاته الشخص
  ببعض إال<<  غيرنا بداخل  يجول ما معرفة  يستحيل تم ومن ، النفسي  والحدس الشعور

 على العالئم من  أراه ما أقابل<<  بمعنى>>  بالمماثلة أفسرها  التي الخارجية  اإلشارات
 من  غيري عند ما  أدرك فال ، في الظواهر هذه مثل حدوث  خالل من به  أشعر بما غيري

                                                
  .09 ص ، القاهرة ، مصرية األنجلو  مكتبة ، العام النفس علم أسس  ، األساتذة من  مجموعة -   1
  .18 ص ، السابق المرجع،  والتطبيقية النظرية  النفس علم  ميادين ، دجيلفور -  2
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  .1>> علم سابق  لي كان إذا إال  لنفسيةا  الحوادث
 وإنما ، النفسية الظاهرة تواجد مكان نحدد أن يمكن ال  بمعنى:  مكانية ال زمانية النفسية الظاهرة -2

  .الفالني المكان في موجودة  الغبة أو الحب أو  الكره أن  نقول أن نستطيع ال  فمثال ، الزمان في تجري
 ن كأ ، كميا قياسا  النفسية  الظاهرة قياس  يمكن ال أنه  بمعنى:  كمية ال كيفية  النفسية الظاهرة-3

 أن  ذلك ، المكان في ال الزمان في تجري ألنها ، كلغ ثالثة أو أمتار خمسة  فالنا أحب أني  مثال نقول
 وإنما ، اسيق ال  معها ومنسجم الداخلية  حياتنا أنغام المالزم  النفسي الزمان هو الذي  الحقيقي  الزمان
  نفسها هي الساعة أن فرغم)   إلخ ثانية ستون والدقيقة  دقيقة ستون الساعة(  الميكانيكي الزمان  يقاس
 لو  ويتمنى ، طويال  دهرا بها  يشعر  تعيسا كان إذا  بحيث ، الفرد  نفسية  داخل تختلف أنها إال

   .تطول لو  يتمنى  ثانية أو يقةدق  كأنها  تمر فإنها سعيدا  كان لو  بينما ، بسرعة  تنقضي
  .     النفس علمب  المنطق عالقة -ب

 والتصورات  واالستدالل  التفكير تشمل أنها  حظنا ال  النفسية للظاهرة  تحليلنا  خالل من       
 تابع العلمين أحد بأن  االعتقاد إلى أدى مما ، العلمين بين المشتركة المفاهيم من والكثير  واالحكام

 ، للمنطق تابع النفس  علم أن تدعي والتي)  اللوجيسيسم(  المنطقية النزعة ، نزعتان  فظهرت اني،للث
 جزء وأنه النفس لعلم تابع المنطق أن بدورها هي تدعي والتي)   سيكولوجسم(  السيكولوجية والنزعة

  . منه
 الفهم  تفرض  أن تريد أو  المنطق إلى النفس علم  ترجع أن  النزعة هذه  تحاول: النزعةالمنطقية

 علم  قرأ الذي"  Victor  Cousin كوزان فيكتور"  روادها من  ، 2السيكولوجية  الحياة على  المنطقي
 علم صورنة على  اللعتقاد  العقل  توجيه على كبير  تأثير لها  تكن لم  أنه إال ، منطقي بعقل  النفس
  السيكولوجي الفهم  تفرض أن تحاول التي  لسيكولوجيةا  النزعة هي  رواجا االكثر  التيار ولكن. النفس
  العلم هذا لمسيرة  تعرض عندما  التاريخي سياقه في"  بالنشي"   تناولها وقد.  المنطق مسائل على

 ، الفالسفة ومنطق  الرياضيين  منطق بين ميز أين عشرة التاسع القرن من الثاني النصف في خصوصا
 بينما ، بالرياضيات  المنطق وربط ، اللوجستيكا ظهور إلى أدى  الذي هو  الرياضيين منطق بأن  فأقر
 النفس  بعلم المنطق  لعالقة  الفلسفية الدراسات قسم وقد.   3منه القريبة بالعلوم  المنطق  فالسفة  ربط
"  كانطيةال بعد"  بما سميت والتي نهجه انتهج ومن كانط ويمثله المثالي  االتجاه:  كبيرين  اتجاهين إلى

 في هذا  ويظهر  المادي المدلول  عن بعيدة  صورية دراسة  المنطق  دراسة إلى  يسعى كان والذي
)  المنطق نطاق به ويقصد(  نطاقه في  وسعوا أنهم  المحدثين بعض ظن وإذا<< :  القائل كانط نص

                                                
   .60 ص ، لبنان بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، النفس علم ، صليبا  جميل-     1
                          .51ص المرجع السابق ،  ، الرياضي  المنطق أصول ، الفندي ثابت -  2

3 – Blanché, la logique et son histoire, ,op cit,  P 262. 
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  فصول بإدخال أو)  إلخ. . ، الذكاء ، الخيال(  المختلفة  المعرفة قوى عن  سيكولوجية  فصول  بإدخال
 المذهب(  الموضوعات  باختالف  المختلفة  اليقين  أنواع عن أو  المعرفة أصل عن  ميتافيزيقية

  أسبابها ، المنحازة األحكام عن(  انتروبولوجية فصول  بإدخال أو)  إلخ ، الشك مذهب ، المثالي
  .1>> الخاصة المنطق علم  طبيعة منهم  لجهل إال  ذلك  فما)  ، وعالجها

 العلوم وبقية  النفس علم عن المنطق  استقالل ضرورة إلى يدعو كانط كان  النص خالل من      
 في  به وتأثروا  كانط نهج  انتهجوا الذين  المناطقة ومن. ، شكلية  صورية دراسة ودراسته  األخرى
 يعد الذي"   MENSEL نزلما  من كل"   بالنشي"  ذكر النفس وعلم  المنطق بين  عالقة أية  رفض
  كثيرا  دافع الذي"   كنز تيفل وجون"   بوسانكي وبرنارد ، برادلي"   والمنطقي  هاملتون تالمذة أحد
 والمنطق  والتجريبي الفلسفي للمنطق  بالنسبة  الشكلي المنطق  استقالل عن  العقل حول  مقالته في

  صورية عن  المدافعين من"  HERMAN LOTZE لوتز  هارمان"  اعتبر كما.  معا  الرياضي
 اعتبارات  ادخال  بشدة هاجم الذي" هاربار"   إلى ليعرج  األخرى العلوم بقية عن  واستقالله المنطق
 التي االفعال مع وليس  فكري  هو ما مع  يتعاطى  المحض  المنطق ألن  ذلك ، المنطق في  نفسانية
  . 2به تفتكر

"   التجريبي االتجاه"  ويسميه األول  نقيض يعده الذي  الثاني اإلتجاه"   بالنشي"  تناول وبالمقابل         
 هذا  بربطه يوحي مما"   الفكر فيزياء علم"  المنطق  يعتبر كان الذي"   ليبنتز"  تكونه بداية في ويمثله
 يقول له نص على معتمدا  المجال هذا في"   ستغوارت"  قدمه ما إلى بعدها لينتقل.  النفس بعلم  العلم
  الشروط أن  حيث ، للمنطق األمري  الطابع على  التشديد إلى  دفعته ستغوارت إرادية  أن<<  فيه

 من التي"   أيضا أريد أنا"  مقولة في ولكن"  أفكر أنا"  ديكارت"  مقولة في ليس فكر لكل  االخيرة
 أن  رفض الذي"  ميل ستيوارت جون"  ذكر كما. 3>> الفكرية  أعمالنا كل في تكون أن  المفروض

  بقية مثل مثله النفس علم فروع من فرع بأنه  ويعترف  يقر كان بل  بذاته  مستقال علما  المنطق يكون
 بالجزء الكل  اختالف  نوع من  فستكون باالختالف  إقرار  هناك كان وإذا ، األخرى النفس علم  فروع

 سيجد -اآلخر االتجاه ومعه - اإلتجاه هذا لكن.    4الفنو العلم بين  اختالف هناك يكون ما  مثل أو
 بين تاما فصال بها يفصل والتي"  الموجهة  الضربة"  ب بالنشي يصفها  كبير ونقد  عنيفة مقاومة
"  فريجه"  األلماني الرياضي  يد على كانت  النفسانية النزعة على باالخص وتقضي ، العلمين

  كثيرا الشبيهة المنطقية القوانين  موضوعية أن في  يلتقيان اللذان "  هوسرل"   الظاهري والفيلسوف

                                                
   .  3ص ،  السابق المرجع ، الخالص  العقل  نقد ، كانط -    1

2 - Blanché, la logique et son histoire, P 264. 
3- ibid,  P 262.     
4 - ibid, P 263. 
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 المكان  لشروط  تابعة هي وال ، تجريبية  عوارض إلى  ترد أن يمكن ال  الرياضية القوانين لموضوعية
  للنزعة"   هوسرل"  قدمه الذي  النقد على  التركيز إلى  األخير في بالنشي  ليينتهي.  والزمان
 المذهب أو النفس علم قوانين  هوسرل  اعتبر لقد :  1هي نقاط ثالث في اختصرها والتي  ةالنفساني

  وبسيطة واضحة  الرياضيات قوانين مثل  المنطق قوانين  تكون بينما ، غامضة قوانين  السيكولوجي
  . الغامض على  الواضح بناء  الالمعقول من وبالتالي

 العالقات  أو القوانين  كشف إلى تسعى  بحيث الطبيعة  ينقوان نوع من هي  النفس علم قوانين إن -1
 تكون أن إلى يؤدي مما ، والعلية  السببية العالقة  على مبنية  استداللية وبطرق النفسية الظواهر  بين
 معرفتها  أن  نجد حيث ، والرياضيات المنطق قوانين في  نجده ال هذا لكن.  احتمالية  القوانين هذه

  عن  النتيجة كلزوم  المنطقي اللزوم  المنطقية  بالضرورة ويعني ، وضرورية ، جهة من  قبلية تكون
 تكون  صادقة المقدمة  كانت إذا أنه  المعنى بهذا واللزوم ، مثال  الكلية عن  الجزئية  كلزوم أو المقدمة
  الجوهري  الفرق ملته<<  التي  النفسانية  النزعة في  نجده ال ما وهذا ، صادقة  بالضرورة  النتيجة

 وضرورة منطقية  ضرورة بين ، سببي وتنظيم  تقعيدي  تنظيم بين ، فعلي وقانون  مثالي القانون بين
  مادي  محتوى لها أي  الواقع في  يقابلها ما شيبالن( >>  فعلية وقاعدة  منطقية قاعدة  بين ، واقعية
 بوجه الحقائق  تتناول بل  الوقائع  تتناول ال  نطقالم قوانين بينما ، وقائع تتناول فهي وبالتالي  معين
         . والمكان الزمان من منفلتة  عام

 علم من كل ويستقل ، المنطق على النفسانية  النزعة  لهيمنة  الرافضة المواقف  لتتوالى      
 . الحالي وقتنا في  البعض بعضهما عن تماما المنطق وعلم النفسية والنزعة النفس
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1- Blanché, la logique et son histoire,P 262. 
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  :  اللغةو المنطق:  ثالثا
  :تعريفها  - أ

  مثل  الشعورية الحاالت  على الدالة  االشارات من جملة  بأنها اللغة  اللغويين  اغلب عرف      
  االشارات من الجملة  تلك في  وتتمثل  طبيعية لغة:  نوعين  قسموها ثم.   1 الكالم ولغة  الحركة لغة
 إذا  االشارات هذه أن  بحيث ، وعي أو  مجهود بذل دون  الحيواني الكائن  بها يقوم أو  يحدثها التي

 والبكاء ، الخوف على تدل  فاالرتعاش ، الحيوانية الكائنات كل أقل لم إن  الناس كل  يفهمها  حدثت
 أو  الجنسية عن  النظر  بغض  الناس  جميع بين  مشتركة تكون  الطبيعية فاللغة ، الحزن على يدل

 جملة عن  عبارة هي والتي  االصطالحية اللغة فهي  الثاني النوع أما.  يستعملها التي  اللغة أو الوطن
  وبهذا ، بينهم فيما  التفاهم من  ليتمكنوا  وإدراك  وعقل  بوعي  الناس  وضعها التي  االشارات من

 التي  األلفاظ  ذلك على وكمثال ، تعلمها إذا إال فهمها يمكنه ال الذي  العاقل باالنسان خاصة  تكون
:  في  حصرها فيمكن وظيفتها عن أما.  المكتوبة أو  المنطوقة  كانت سواء  العالم  لغات  تستعملها

 التنظيمية الوظيفة - Fonction  instumentale  2 الوسيبلية النفعية الوظيفة -1
Fonction  regulatoire  .3- التفاعلية الوظيفة Fonction  

interpersomelle d interaction    
  التركيب أن به  المسلم من كان وإذا.   Fonction  personelle الشخصية الوظيفة - 4 

 الفكر في  يجول ما  عن  التعبير  إمكانية للجملة  تعطي  بحيث  معينة  لغوية لقواعد  يخضع  اللغوي
 سيؤدي  والقوانين  القواعد بهذه  لتزاماإل أن وبما" .  النحو علم"  عليه يطلق والتي  ووضوح  بدقة
  يسعى  بدوره المنطق  ن كا وإذا) .  السامع(  المستقبل إلى القائل من بدقة  األفكار هذه نقل إلى حتما
  هما فهل ، واألخطاء التناقض من  خاليا صحيحا  التفكير  بموجبها يكون  وقوانين قواعد  وضع إلى

   ؟ والهدف الغاية حيث من  متكامالن هما وهل ؟ الطبيعة حيث من متشابهان
  
  
  
  
  
  

                                                
 ،1972 ،3ط  ،القاهرة ،  المصري الكتاب ودار ، لبنان ، بيروت ، اللبناني الكتاب  دار ، النفس علم ، صليبا جميل   1
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   : باللغة المنطق  عالقة -ب

  ناقشها حيث ، القدم منذ  أثيرت فقد ، البشري الفكر على  جديدة ليست  اإلشكالية هذه إن         
 ضبع  عمقها ثم ، مناطقة أو نحويين كانوا وسواء ، المسيحيون بعدهم ومن ، المسلمين ثم ، اليونان
 اللغة بين  التكامل أن  الباحثين  بعض اعتقد اليونان فعند.  الحديث العصر في  التحليليون الفالسفة
 مجموعة"  سارطون جورج"   عند تعني والتي السفسطائية  المدرسة  فلسفة في  جليا ظهر قد  والمنطق

  بين وثيقة  عالقة وجود على  كدليل  إسمها ويكفي.    1والفصاحة  والمنطق والبيان  النحو  معلمي من
  باألصول  اقترنت العقلي  لإلقناع المفضية  المنطقية األصول نشأة<<  أن  يعني حيث  واللغة المنطق
 أفالطون  وأستاذه  ارسطو عند  نجدها  العالقة هذه. 2>> اللفظي  السبك  حسن إلى  المؤدية  اللغوية

 من  اللغة  نظرية  أفالطون  تناول فقد.  اللغوي لجانبا على المنطقي الجانب  غلبا قد  كانا وإن –
  لغة  تعني والتي  والحدود  التعريفات عن"   cratyle كريتل"  محاورة في  تساؤالته خالل
  الجملة بنية إلى"  والسفسطائي تيتانوس"  محاوراته في  تطرق كما.  والجمل  للكلمات  الدائم المعنى
  أقر فقد  أرسطو أما.     3التزوير  وحدها تتيح التي  واألفعال االسماء  بكتشا من والمصنوعة  المعقدة

  العالقة جانب خصوصا  المجاز تتناول كما ، الجملة صفات  على تؤسس  المنطق قوانين  جميع بأن
  . 4 التخاطب أو  التواصل في  أثرها ومدى  وتحليلها واللغة المنطق بين

 الكالم على  الجدل مصطلح  أطلقت أنها ويكفي  أيضا إسهاما الرواقية للمدرسة كان كما            
 ويقصد(  عندهم منطق كلمة أن أذ<< : بالنشي يقول  بينهما تمزج كانت أنها يعني مما ، معا والفكر

 عند أما .  5>> والنحو البيان ذلك في بما باللغة يتعلق ما كل على أوسع بمعنى تدل كانت)  الرواقيين
 أن  اعتقد من هناك بل ، باللغة المنطق  امتزج فقد  العربية اللغة إلى المنطق  ترجم أن فبعد ، ينالمسلم
  العلماء على  األرسطي المنطق  تأثير مدى  يؤكد  أمين أحمد فهذا ، أخرى علوم إلى تعدى التأثير هذا
 طبق قد يكون الذي  اسالقي على  خصوصا  ركز حيث ، األصول  علماء أو  اللغة علماء كانوا ء سوا

 وكان<<  واللغة والنحو  واألصول  الفقه في  وظف حيث العلوم من  كثير في  وروعي دقيقا  تطبيقا

                                                
   .49 ص ،2ط ،2ج ترجمة ، مجموعة من األساتذة ، دار المعارف  مصر ،  ، العلم تاريخ ، سارطو جورج -   1
  .32 ص  ، السابق ،المرجع العلمي والمنهج المنطق أسس ، الشنيطي -   2
 ،1993 ،1ط ، تونس ، والتوزيع والنشر  للطبع  وحدان أبو  مؤسسة ، واللسانيات  اللغة فلسفة ، النيفر  الدين نور -   3

  .12 ص
4 - AUBENQUE, le  probleme de l etre chez ARISTOTE,P U F , P 111  .  
5 - Blanché, la logique et son  histoire, ,op cit, P91. 
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 إلى  الفقهاء بين  الجدل أسلوب  يرجع بل>>  وتنويعها المسائل  تفريع في كبير أثر  القياس لهذا
  تأثر قد يكون  سبويه وحتى ، والشافعي  ةحنيف أبي بين  الخالفية المسائل في  وخاصة<<  به  تأثرهم

 عند  واللغة المنطق بين الوثيقة  العالقة على ولالستدالل  .1العربية اللغة  لقواعد  وضعه  أثناء به
 بين  التوحيدي حيان أبو  افترها التي  المحاورة خالل من  النحويين موقف على  سأركز المسلمين
 حيان أبو يمثله  وسط  موقف إلى ألنتهي ، للمناطقة ممثال  متى بن روبش ، للنحويين الممثل  السيرافي
 التفلسف بداية في  االسالمية الفلسفة  أقطاب احد إلى  انتقل ثم  ، السجستاني وأستاذه التوحيدي
 على المنطق كتب في  نوقشت والتي  اللغوية المسائل  بعض على  مستدال  الفارابي وهو  االسالمي

 بن متى  بشر أبي  وبين  النحوي  السيرافي سعيد أبي  بين دارت التي للمحاورة  فالمتتبع.  منطقية أنها
  : التالية النقاط  يلمس"   المقابسات"  كتابه في  التوحيدي أبوحيان سجلها والتي  المنطقي  يونس
 الذي لمالع إلى  طرف كل تطرف خالل من واللغة  المنطق بين  متوترة  عالقة هناك كانت بالفعل -1

 يعتبر  يونس بن فبشر ، له المساعد الثاني  العلم أساس هو  المفضل علمه يرى  بحيث ، ويريده  يحبه
 عن االستغناء امكانية إلى يؤهله ما وهذا بااللفاظ وليس  بالمعاني يهتم ألنه  النحو من أشرف  المنطق
 بحاجة  النحو لكن ، النحو إلى على  للمنطقي حاجة ال<< : يقول حيث ، باللفظ أكثر يهتم الذي النحو

  باللفظ المنطق  اهتم أذا  وبالتالي ، باللفظ  يهتم النحو  بينما  بالمعنى يهتم المنطق  باعتبار ، للمنطق
  أوضح واللفظ ، اللفظ من  اشرف  والمعنى ، فبالعرض  بالمعنى  النحوي  مر وإن ، فقط فبالعرض

 النحو اعتبار  حد إلى بدوره هو ويتطرف المفاضلة هذه يرفض  السيرافي أن إال.   2>> المعنى من
 ودليله  لألول ماسة حاجة في  االخير هذا أن إال ، المنطق إلى يحتاج ال النحو وأن ، المنطق من أشرف
  معان من يحمله ما عن  التعبير يمكنه حتى  والكلمات  األلفاظ إلى بحاجة  المنطقي أن  ذلك على

  اهتمامه يتعدى بل  فقط باللفظ  يكتفي ال رأيه في  النحو أن إلى إضافة.  لآلخرين هاونقل  ومعقوالت
 إخوته أفضل زيد قلت إذا<<  مثاال يعطينا  لإلقناع  ولتدعيمها  نظره وجهة  ولتوضيح ،  المعنى إلى
 خارج يدوز ، زيد غير هم زيد أخوة أن  بينهما والفصل ، جاز اإلخوة أفضل زيد قلت وإذا ، يجز لم

 وبكر  وعمر زيد  تقول أن يجز لم ؟ زيد أخوة من:  فقال  سائل سأل لو أنه  دليل وذلك ، جملتهم عن
 صار  أخوته عن خارج زيد كان فإذا ، جملتهم في  زيد يدخل وال  وخالد وبكر عمر  تقول بل ، وخالد
 الحمار ألن ، البغال فضلأ حمارك  يكون أن يجز لم كما  ، إخوته أفضل يكون أن يجز فلم ، غيرهم
  يقع  واإلسم ، األخوة أحد ألنه جاز األخوة أفضل  زيد قلت فإذا ، إخوته غير زيدا أن كما ، البغال غير

                                                
  .277 ص   ، لبنان ، بيروت ، العربي  الكتاب دار  ،10ط ،1ج ، سالماإل ضحى ، أمين أحمد -   1
  .74 ص ،1929 ، القاهرة ، التجارية المكتبة ، السندوي تحقيق ، المقابسات ، التوحيدي حيان ابو -   2
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 على النحو  تغليب يحاولون  النحويين فإن وبالفعل.   1>> األخوة  بعض فهو  غيره وعلى  عليه
  . دخيل  المنطق  بينما ، ليةالمح الثقافة وابن"  البلد ابن"  باعتباره المنطق

 أن  السيرافي  سعيد أبي  نظر ففي ، نظره وجهة صحة على  وأدلة حججا أورد منهما كل أن -2
 اللغة  خصائص عن  تختلف  اللغة هذه  خصائص وأن ، اليونانية  اللغة على قائم  الدخيل  المنطق
  بقية يتكلم  لمن  ملزما  ليس فإنه  اللغة هذه  يتكلمون لمن  ملزما كان وإن  فإنه  ثم ومن ، العربية
  المنطق قوانين أن  يرى حيث ، بشر أبي  تقنع لم الحجة هذه أن إال.  العربية اللغة  فيها بما  اللغات
  األغراض<<  وأنما  األلفاظ ليس  موضوعه ألن نظرا  واألمم اللغات لكل صالحة وبالتالي عامة

 هو هذا أن وبما>>  الهاجسة  والسوانح ، السانحة  الخواطر  تصفحو المدركة  والمعاني ، المعقولة
  والحساب الرياضيات  مثل مثله إن  ، واألفكار  اللغات كل في  عاما يكون أن  يؤهله فإنه  موضوعه

  كامل عند  هي هي  ثمانية هي  أربعة مع أربعة  خالل من إليها  يصل التي  النتيجة أن نجد  بحيث
  . 2كانت  لغة وبأي  مكان وكل زمان كل في  الناس
 بأنهما السجستاني  وأستاذه يعتبرهما الذين الموقفين بين  التوفيق يحاول  التوحيدي حيان أبو أن-3

 ضرورة إلى ليصال اختالف ونقاط العلمين بين تشابه نقاط بوجود اإلقرار خالل من وذلك متطرفان
 أن  بمعنى ، خاصة  وشروط قواعد يضع  النحو أن  في فيتمثل  اإلختالف نقاط أما.  بينهما التكامل

 النحو مثل ، األخرى اللغات من غيرها دون عليها تنطبق التي  وشروطها  قواعدها اللغات من  لغة لكل
  بمعنى ، عامة  وشروط قواعد  فيضع  المنطق أما.  إلخ.... الالتيني والنحو الفارسي والنحو العربي
 أما.  تستخدم التي  اللغة على النظر وبغض  تمييز دون أنساني عقلي  تفكير كل على  تصدق أن يمكن
 من  النحو شهادة بينما ، العقل من مأخوذة المنطق في  الشهادة أن  في فتكمن  الثانية  اإلختالف نقطة

 مما  العرب طباع في ما  يتبع والنحو ، عقلي المنطق دليل يكون بينما  طباعي النحو دليل أما ، العرف
 يكون  ألن يؤهله مما  النفوس غرائز في ما  يتبع المنطق بينما.  الطباع هذه باختالف  يختلف يجعله
 إال  بينهما  اإلختالفات هذه ورغم.  ومكانا زمانا صالحا  يكون أي ثانية جهة من  ودائم جهة من  عاما
 إلى بك  يرمي قد  المنطق عن البحث<<  أن ذلك ، بينهما التشابه نقاط وجود من  يمنع ال هذا أن

  لكان  مستطاع غير  الكمال أن  ولوال ، المنطق جانب إلى يرمي قد  النحو عن والبحث ، النحو  جانب
 يضع أن  حاول الذي  التوفيقي  الموقف هذا  . 3>> منطقيا والنحوي ، نحويا المنطقي  يكون أن  يجب
  مؤلفاتهم جل في  المناطقة  أغلب يترجمه  العلمين هذين تكامل  ضرورة إلى  والدعوة  للتطرف  حدا

                                                
  .79ص ،المرجع نفسه -   1
  .71 ص ،السابق المرجع ، المقابسات ، التوحيدي حيان ابو -   2
  .77ص ، فسهن المرجع -   3
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 في  المستعملة األلفاظ"  وكتاب"  العلوم إحصاء"  كتابه في  الفارابي إليه  ذهب ما  ذلك على والدليل
  النحو يكون بحيث ، والمصداقية الموضوع حيث من  بينهما  اختالف بوجود  اقتناعه  فرغم"   المنطق
 ، كافة اإلنساني  العقل لغة  عن تعبر  قوانين  ضبط إلى  يسعى  المنطقو ، ما شعب بلغة  خاص
 إلى ليصل  القضية إلى الكلمة  من ينطلق أي ، أعقدها إلى الكالم عناصر أبسط من  ينطلق بحيث
 منذا  ه ويتضح ،  بينهما التكامل إلى  يدعوا الفارابي أن إلى  االختالف هذا رغم – قلت – القياس
  كنسبة  والمعقوالت  العقل إلى  المنطق  صناعة  نسبة إن<< : يقول حيث  بينهما يهالتشب خالل

 يعطينا  المنطق علم فإن  القوانين من  النحو علم  يعطناه ما  فكل ، واأللفاظ اللسان إلى  النحو  صناعة
 أو الغزالي أو سينا ابن  كتب سواء  المنطق كتب  جل أن نجد ولذلك.   1>> المعقوالت في  نظائرها

  مبحث:  ذلك مثال  المنطق من  كجزء أدرجت لكنها  لغوية  حقيقتها في مواضيع تضم  رشد ابن
 على اللفظ داللة:   التالية العناصر إلى  المسلمون قسمه والذي  المعاني على  داللتها حيث من  األلفاظ
  اللفظ  داللة.  والتركيب اإلفراد على  اللفظ  داللة.  وخصوصه المعنى  عموم على  اللفظ داللة. المعنى
 إلى  األلفاظ  نسبة على  اللفظ  داللة.  نفسه المفرد على  اللفظ داللة.  الوجود مراتب من رتبته على

  في أثير<<  وما  اللغة اختصاص من  المبحث  هذا أن على  البغدادي الركات ابو"   أكد وقد.  المعاني
  .2>> بالذات ال  بالعرض إال  الموضع  هذا

 أبراز في  المسلمين منهج المناطقة بعض  انتهج فقد  الوسطى القرون في  المسيحيين عند أما          
 بينهما، ميز من وهناك  بينهما  التكامل  ضرورة إلى دعا من  هناك بحيث ، واللغة المنطق بين  العالقة
 أثناء  تناولها وإنما ، ذلك لمناقشة مبحثا يخصص لم أنه رغم – بالنشي  المواقف هذه  سجل وقد

 القرن  ومطلع عشر  الثالث القرن  أواخر في أنه  يرى حيث ، الوسيطي  المنطق لتطور  تعرضه
 من  المنطق يغربل أن  حاول الذي  أوكامي بزعامة"   الحدية"  أو"  االسمانية"  ظهرت  عشر الرابع

 إلى لرده  والهوتيو  الغيبية  المجادالت منطق  استخالص إلى  بخاصة سعوا<<  وقد  الميتافيزيقا
 يسمونه  كانوا لهذا  األخرى العلوم بقية عن المنطق لتمييز  األوكاميين سعى وقد . 3>>اللغة صعيد
 وهذه  التسمية  هذه على بالنشي ويعلق"   لوغوس"  كلمة  معنى على  بالتالعب وذلك  عقالنيا علما

 يعلم  النحو أن ذلك  اللغة علوم أحد  كونه عن  يخرج ال  عنده هذا  قلالع  علم أن أثبت بأن  الصفة
  الحقيقي الكالم  يعلم  فإنه  المنطق أما ، الفصيح الكالم  البيان يعلم  بينما ، الصحيح التكلم  كيفية

                                                
 ص ، 1968، 3تحقيق ، عثمان أمين ،  مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ، مصر ، ط، العلوم أحصاء ، الفارابي -   1

12 -18 .  
 ص  ، 1938إدارة جمعية  دائرة المعارف  العثمانية ، حيدر آباد ،  ، الحكمة في المعتبر ، البغدادي البركات أبو -    2

06.  
3 - Blanché, la logique et son  histoire, ,op cit, P135. 
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  .    1والمقبولة  المقنعة األدلة  وتقديم جهة من  االستدالل أخطاء  تجنب كيفية في  والمتمثل
 أفالطون عند  بوجوده  بالنشي  اعتراف رغم –"  بويس"  عند  أيضا نجده  لتقسيم هذا          

 ثالثة  اللغة بأن  يعتقدون كانوا حيث ، الوسطويين المناطقة إلى إنتقل ثم  - آخر بأسلوب  وأرسطو
  ذاتها مع النفس  يهاتحك التي  الصامتة واللغة ، المكتوبة واللغة ، المحكية  اللغة  في  تتمثل  أشكال
  عالقة<<  أن على  التأكيد إلى  األخير في  بالنشي لينتهي ، الداخلي واالستدالل  التفكير بها ويقصد
 كانوا  الوسطويون بينما...  المعاصرين عند عليه  ستكون ما عكس على  عندئد تكون باللغة المنطق
 في  يمارسها التي  تلك تكون أن  التاريخ حداثأ شاءت  معينة  طبيعية لغة إلى يستندون  ذلك  بخالف
  المنطق بين المزج"   رويال بول"  مناطقة  محاولة إلى  بالنشي تطرق كما. 2>> العلمي  نشاطهم
 Gammaire  generale  et"  والمعنون ألفوه الذي الكتاب  خالل من والنحو

raisonne   "الفكر  استنتاج هو التفكير فن يعتبروه  الذي  المنطق  مهمة أن إلى ذهبا حيث 
 من الصعود على  اإلنسان  مساعدة في  فتتمثل الثانية المهمة أما ، اللفظي الشكل  مالبس من  الصحيح
 وقد  3. المعنى  يفرض  الشكل وليس  الشكل  تأويل على  يساعد  المعنى ألن ، المعنى إلى  الشكل
 النقاش هذا وامتد بعد فيما أروبا في واللغة المنطق بين لعالقةا مناقشة في  الكبير تأثيره الكتاب لهذا كان
  األساسية  البنى إلى الصعود<<  إلى  يهدف  األوروبي العقل كان حيث ، عشرة  الثامن  القرن حتى
 بأنها  البنى  هذه وصف عندئد  يهم وقلما ، عام بوجه البشري  العقل سير كل  ضرورة  تحكم التي

    . 4>> المستوى هذا في  ينصهران  االثنين ألن ، منطقية أو  نحوية
 دقيقة علمية لغة بأنها  الحديث العصر  لغة فتمتاز ، الحديث العصر في بينهما العالقة  عن أما          

 اللغة  يستعمل  اآلخر  بعضها فإن ،  اللفظية اللغة  تستعمل  العلوم من الكثير  كانت فإذا ، ما حد إلى
  الفوائد من جملة بها   وكانت  الرمزية اللغة  استعمال  والمنطق  الرياضيات أن  نجد لهذاو ، الرمزية

  الكثير  تبنى وقد – وقته في هذا وسنناقش – كبير حد إلى  وصورية ، ما نوعا دقيقة  أصبحت أنها منها
  درجة إلى منها  الرمزية خصوصا  واللغة المنطق بين العالقة  المعاصرين والمناطقة الفالسفة من

 في  الوضوح تحقيق إلى  يهدف والذي"   المنطقي التحليل منهج"  وسموه ، بينهما  الفصل معه  يستحيل
"  معنى  بدوي الرحمن عبد ويحدد.  وعباراتها  اللغة  ألفاظ عن  والغموض  اللبس وإزالة التفكير
 التي  العبارات بين  التمييز<<  إنماو ،  المعاني وتحديد  المفردات  شرح ليس  بأنه"  اللغة تحليل

                                                
1 - ibid. P135. 
2- Blanché, la logique et son  histoire, ,op cit, P 138. 
3 -  ibid , P 186. 
4 - ibid  , P 187. 
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  بمعنى ، اللغة منطق  في المنهج هذا ويبحث. 1>>  المعنى  كل من الخلو والعبارات ، معنى تحمل
  وكانت ، عليها  تدل التي  الوقائع  تمييز  يمكن حتى ، العبارات  لتراكيب  المختلفة للنماذج دراسة
  وتضم  التحليلية والقضايا  التصورات:  والقضايا  اتالتصور من  نوعين إلى  الوصول النتيجة
  القضايا أما ، ويقينية  صادقة  دوما تكون  الرياضية القضايا أما.  والميتافيزيقية  الرياضية القضايا

  النوع أما.  أوهاما فهي ثم ومن  لها معنى ال قضايا بل كاذبة هي وال  صادقة هي ال  الميتافيزيقية
  المحتملة ، عموما التجريبية العلوم  قضايا  تضم والتي  التركيبية القضايا فهي  ضاياالق من الثاني
  الميتافيزيقية القضايا على  للداللة"  مزعومة  قضايا"  مصطلح كارناب  استعمل وقد.  والكذب للصدق
  زيف على  رهنيب وحتى ، معنى ذات  قضايا  وكأنها  تبدو أنها رغم  لها معنى ال  وأن  زيفها الثبات
 قضايا -1:  إلى يقسمها  بدورها والتي  معنى ذات قضايا:  أوال:  نوعين إلى يصنفها  القضايا هذه

 وأطلق ، الحاصلة  بالتحصيالت"   فتجشتين"  وصفها التي وهي  فحسب  أشكالها  إلى  صدقها  يرجع
 ليست أي ، الواقع عن  شيء أي ررتق ال  القضايا هذه ،"  التحليلية األحكام" كانط"  قبل من  عليها
.  والرياضية المنطقية القضايا  وتشمل  الواقعية القضايا  تحويل  عملية في  تستعمل  أنها رغم  واقعية

 القضايا إلى  أرجعها ألنه  يعرفها لم وبالتالي  كارناب  بها يهتم لم  القضايا هذه ، متناقضة قضايا -2
  نفسه هو  النوع هذا فإن  ثم ومن   ،2>> األول النوع  قضايا  سلب عن عبارة وهي<<  بقوله  األولى
 إلى  أساسا يعود النوعين هذين  صدق  معيار أما ، سلب  والثاني أيجابي األول وإنما ، األول النوع
  . نفسه  التناقض عدم
 تستعملها تيال  القضايا وهي  التركيبية القضايا"  باسم  كانط عند  عرفت والتي  أمبيريقية قضايا -2

 بالجمل  رهن  وبطالنها  صدقها أمر  في البث<<  يمكن حيث  عموما  التجريبية  العلوم
  . أولية ومالحظة  بسيطة  قضايا إلى  إرجاعها أي>>  البروتوكولية

"   جملة شبه"  بأنه  كارناب ويصفها"   كالمية متتابعة"  إسم  عليها ويطلق:  المزيفة  القضايا:  ثانيا
 أو ، لها  معنى ال  بكلمات  محشوة إما وهي  ، اللغة  تحليله خالل من  إليها  توصل وقد  جملة وليس

 ثم ومن.  المنطقية القواعد تراعي ال لكنها  النحوية القواعد نراعي  وأحيانا ، النحوية  القواعد تراعي ال
  : هي  ،3زائفة  جمل ثالث  تحديد إلى توصل

  مفهومها ألن ، كذلك  ليست  لكنها ، معنى ذات أنها  خطأ  يعتقد كلمات  فئة من تتكون زائفة جمل -1
 يطبق  زيفها من  صحتها  يعرف وحتى"   تيفي"  كلمة  يفترض عندما  ذلك على مثاال  ويعطي ، زائفا
"  تيفيا"   المعطى الشيء  كان إذا ما  معرفة أي  األمبيريقي معيارها معرفة - أ:  شروط أربعة  عليها

                                                
   250 ص ،1975 ،1ط ، الكويت ، المطبوعات وكالة ، الفلسفة إلى جديد مدخل ،. بدوي الرحمن عبد - 1

2 -Carnap , the  logical syntax  of language, Kegan, paerl  trench, london , 1937, P 284. 
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 على  تكون  بسيطة  قضايا وهي"   بروتوكولية"  أولية  قضايا إلى ردها -ب.  الواقع في  تيفيا ال وأ
  بأرجاعها  وذلك ، صدقها  شروط  تثبيت – ج" .  حجر هذا  ، تفاحة هذه ،   حجر هو س"   صيغة
  معنى على  الميةك  متتابعة أي  استحواذ أن  المؤكد من فإنه<< "  بروتوكولية"  بسيطة  قضايا إلى
. 1>> الجمل هذه  خصائص عن النظر بغض البروتوكولية الجمل مع  االشتقاقية عالئقها  بتثبيت رهن

 كان  إذا وفقط  أذا  تصدق>>   توفي الشيء هذا<<  فالجملة ، القضية من  التحقق منهج معرفة - د
 وليس  منحرف شبه كلمة دفترا"   توفي"  كلمة تصبح  بحيث ،  الشكل  منحرف شبه  الشيء  ذلك
"   اهللا"  كلمة على  - التحقق مبدأ إلى البعض أرجعها التي  األربعة  الشروط هذه طبق ثم.  آخر معنى
 ال كما  األمبريقي معيارها معرفة  يستحيل أنه ذلك السابقة الشروط موافقة  على قدرتها  عدم ليثبت
  زائفة كلمة فهي  وبالتالي ، منه  والتحقق صدقها من  توالتثب ، بروتوكولية  قضايا إلى  إرجاعها يمكن
 أي من  الميتافيزيقية الكلمات  معظم تخلوا"   واهللا المبدأ"  للكلمتين  مشابه نحو وعلى.  لها  معنى ال

 ، الوجود وجود  ، الالمتناهي  ، الالمشوط  ، المطلق ، الفكرة"  الكلمات  شأن هو  فهكذا ، معنى
  . الخ..  ، ذاته أجل من  الشيء ، ذاته في الشيء

 ذات كلمات من  تتكون  أنها رغم  النحو قواعد إلى  فيها  تخضع ال  بطريقة  تشكلت  زائفة جمل -3
<< :  النوع هذا مثاالعلى لنا  ويعطي.  المعنى من  خالية جعلها  الكلمات  هذه  ترتيب أن إال ، معنى
 تكون أن  الجملة  شروط من أن  ذلك  النحو وقواعد تتوافق ال  الجملة هذه إن>>  و  يكون قيصر
  صفة أو  ومحمول  موضوع من  تتكون أن  يجب  قضية أي أن  بمعنى ، كلمة"   المحمول"  الصفة
 أما.  مزيفة فهي وبالتالي  وصل وأداة موضوع من  تتكون  الجملة هذه  ولكن ، الموضوع  لنا تصف
"   أولي عدد"   المحمول أن ذلك  لها معنى ال  أيضا  الجملة هذه> > أولي عدد قيصر<<   الثاني المثال

 شبه تعتبر  ثم ومن ، اإليجاب أو  بالسلب  سواء  األشخاص  على وليس  األعداد على إال  يحمل ال
  . باطلة أو  صادقة  قضية عن  تعبر وال ،  شيئا  تقرر ال ألنها  وذلك  جملة
  تخترق أنها إال ، النحو  قواعد  تخترق وال ، معنى ذات  كلمات من  تتكون أنها رغم  زائفة  جمل -3

 مكان" أ" يضع  بأن  ذلك على مثاال كارناب ويعطي ، صحيحة  للبعض  تبدو أنها  رغم المنطق  قواعد
 مبدأ  عليها تطبيق  يستحيل ألنه  باطلة يعتبرها لكنه"   أولي عدد أ"  كالتالي الجملة  فتصبح ، قيصر
 على  للقسمة  قابلة  أ  كانت إذا وفقط  إذا  باطلة تعتبر"  أولي عدد"  أ"  أن غير<<  : يقول ، التحقق
  .  2طبقها ما وهو"   1"  الرقم وعن"   2" على  يختلف  رقم

 أين القدماء عند سواء  ، وثيقة عالقة  واللغة المنطق بين العالقة أن يتضح  سبق ما  خالل من       

                                                
  . 85ص المرجع السابق، المعنى،اللغة و، كارناب  -  1

  .87ص ،المرجع نفسه -   2
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 أقر وقد.  رموز عن  عبارة اللغة  أصبحت أين  الحديث  العصر في أو.  كلمات و لفاظاأ  اللغة كانت
 أن  القول يمكننا<<  واللغة المنطق بين  تكامل بضرورة  ضمنيا االقرار مع  االختالف هذا بالنشي
  لمطافا ينتهي عندما ،  المعاصرين عند عليه ستكون ما عكس على  عندئد تكون  باللغة المنطق  عالقة
  المناطقة عند  الرمزية اللغة ألن ، كلغة المنطق  تعريف  حد إلى  االثنين بين  التقريب إلى  بهؤالء

 المصطلح  متطلبات مع  لتتطابق ، الطبيعية اللغة  وتقلبات  عوارض من يتحرر  بناء هي  المحدثين
  كانوا  الوسطويون بينما ، يةالمنطق البنى  صورة على  مبدئيا  مأخوذة الرمزية فاللغة ، المنطقي
 يمارسونها التي  تلك  تكون أن  التاريخ أحداث شاءت  معينة  طبيعية لغة إلى  يستندون  ذلك بخالف

  .  1>> المنطقية البنى نقل على ويعمل بواسطتها  يظهروا لكي العلمي  نشاطهم في
  
  
  

                                                
1 - Blanché, la logique et son histoire, ,op cit,  P 138.   
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   مقدمةال
،  المنطقما يصدق على  ووهعلما وفلسفة العلم   هناكتناولنا الباب الثاني الحظنا أن  أثناء      
دراسة تاريخ  يتطلب المنطق أو المنطق التأملي ، هذا األخير  وفلسفةإلى علم المنطق ،  قسمحيث  

ال أحد أنكر  فإنهمن هذا   وانطالقا. العلوم دراسة حول العلوم وتاريخها  فلسفةالمنطق ، كما تضم  
نشأت كاملة وجاهزة ، بل جميعهم يرى  هاوأنأن ينكر أن العلوم ليست في تطور مستمر   يمكنهأو 

ما عدا نظرة الوضعية المنطقية التي  انتقدتها أغلب المدارس الفرنسية   .أن العلوم دائمة التطور 
في فلسفة العلوم ،   التي اشترطت  تاريخ العلوم كجزء أساسي  من فلسفة العلوم ، ويؤيدها كارل 

ي اقتنع  بضرورة إدخال تاريخ العلم في هذا القسم المهم في بوبر  المتأثر  بالتطورية ، وبياجي  الذ
  . الفلسفة 

 الشديد  لتأثرهمبعض الفالسفة والمنطقيين نظرا  عنديصدق على المنطق   ال  هذاإال أن      
 منسبقته   التيناقد للعقالنية   بأنهوصف   الذيفهذا كانط  . أرسطو  بعقالنيةوإعجابهم المفرط  

لم يدرس فلسفة  ماال يوثق بفلسفة أي كان   أنه  و -لفلسفة الحديثة من جهة ثانية ،جهة ومؤسس ا
تشكل  فياألساسي   المحورالحديثة إال وتناول كانط باعتباره   الفلسفةكانط ، وال يخلو كتاب في 

 منعقالني   وغيرغير صائب   موقفايقف   أنه إالها  أورغم هذه المكانة التي تبو - الفلسفةهذه 
أرسطو  منذيتراجع أي خطوة   لم<< :أبدعه العقل األرسطي ،كامال  علماالمنطق ، حيث اعتبره  

 محكماناظر   لكل  يبدواآلن ، لذلك   حتىأي خطوة   التقدم  يستطع لموأنه  ... طاليس 
  هي  وتحسيناتعلى إضافات   –في نظر مؤلفيها  – تحتوي  كتبمن   ألفأما ما  . 1>>كامال
ذلك، عندما  منأبعد   إلىتغني من جوع ، بل يذهب   والوتفاسير ال تسمن   شروحكانط   نظر في

بعض   ظن  عندما<< ما ليس منه  بهاألرسطي ، وإلصاق   المنطق ألصالةاعتبرها تشويهات  
المعرفية  القوىمختلف   حول  سيكولوجية  فصوالتارة   فيه  بإقحامهم  يوسعونه  أنهم  المحدثين

                                                
اإنماء القومي ، بيروت لبنان ، د ت ،  مركز،   وهبة  موسى  ترجمةمحض ،  العقل ال نقد  ،عمانويل كانط  -    1

  31ص      
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  المختلفة  اليقينضروب   أوأصل المعرفة   حولوالذكاء ، وطورا فصوال ميتافيزيقية   لةكالمخي
التحكمات  حول  انتروبولوجيةوتارة أخرى  )  والريبيةكالمثالية  (  الموضوعات  باختالف

 قدرة  عدمإلى  تعودذكرها كانط   التيالتشويهات   إن  ،1>>)وأسبابها والوسائل المضادة لها (
  .  2الخاصة  بطبيعتهجهلهم   وإلىفهم المنطق   علىء  هؤال

من كل  المنطقالكانطية حاولت أن تجرد   القبليةأن العقالنية   يتضحما سبق   خالل من          
 العرض  على  يقتصر  صرفاأرسطيا   منطقا، وتجعله   المنطقبه جهال  هاالشوائب التي علق

  .بقوة  عليهوالتدليل   عامة  رللتفكي  الصورية  للقواعدالتفصيلي 
  : إثنينفي مسألتين   كانط  يوافقبالنشي   كان وإذا
عن إرهاصات   عبارةكانت قبله   التي، وأن كل الدراسات   أرسطو  عند  بدأأن المنطق   مسألة  

نشوء وهذا ما سيثيره الفصل  حلةرميعتبرها   التيالجدل   مرحلة، ولهذا سماها   لظهوره ومقدمات
علقت به ، خصوصا في مرحلته  التيالشوائب  كلمن   المنطق  وصورنةومسألة تجريد . األول 

  الحظنا، وقد  منهالقريبة   بالعلومالمنطق الرمزي ، ولهذا نجده قد تناول عالقته   مرحلةاألخيرة ، 
فهل  .  طفق  التاريخية بالعالقةفيه ، مع اعترافه   أدمجهايقف منها موقف الرافض لعملية  أنه

  .    واألخير من األطروحة  الثالثأن المنطق ولد كامال ؟ هذا ما سيتناوله الباب   على  يوافقه
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  :تكون الجدل  مراحل:   أوال
يقر  أنه، حيث الحظنا   المصطلحاتفي تحديد   حتى  التاريخي المنهج  بالنشي  استعمل        

أثناء تناوله  أثبتهمفهومه من مرحلة إلى أخرى ، وهذا ما  يتطوربأن المصطلح ، أي مصطلح  
فما هو الجدل ؟  وما عالقته .  " الجدل" ما ينطبق أيضا على مصطلح  وهو"  المنطق" لمصطلح 

  بالمنطق ؟ وكيف نظر إليه بالنشي ؟
  :مراحل  ثالثإلى قسم بالنشي  تطور الجدل  م  المفهوهذا  لضبط           

 التنظيمنحو واع رغم أنه يفتقر إلى  على>> ممارسة الجدل  مرحلة<< سماها :  األولى المرحلة 
فقد بدأ "  وتاريخه المنطق" يجب أن نعود إلى كتابه ،  حلةالمرام بهذه هيمكننا اإلل حتى. والدقة

، المنطقيقصد بها إرهاصات ومقدمات مهدت لظهور  والذي"الرواد"بفصل عنونه  للمنطقتأريخه 
، التصريح إلىالمبحث األول وعنونه من التضمين ، حيث تعرض في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث 

يعني بها المعارف التي  ،1ضمنيةمعارف منطقية  :لى نوعين حاول فيها تقسيم المعارف المنطقية إ
  وفقاالعقلية   المطالبإثبات   على  الطبيعية  القدرة<< عفويا أو بلغة منطقية   اإلنسانيمارسها 
  موجودةتكون هذه القوانين   أنهذا   من، ويلزم   تعلمهاسابق  دوناالستنتاج الصحيح   لقوانين

إنطالقتها  منذ  االستنتاج  عملياتأبسط   عليهاصور مبادئ ، تعتمد   يف  البشريةالنفس   في
تعلم : المثال األول: ثم يوضح هذا النوع بمثالين، 2 >>األولى ، وهو أمر ال يتفق عليه المفكرون 

اللغة رغم أنه  استعمال طريقةبرهن بالطفل الصغير الذي يمارس   حيثطريقة استعمال اللغة 
واقع الكتاب والمؤلفين الذين يمكنهم  منأما المثال الثاني . ها وقوانينها النظرية يجهل تماما قواعد

، على المنطق يطبقهوهو ما .مجال النحو والقواعد في  ضعفاءاإلجادة في الكتابة لكنهم قد يكونون 
المنطق عفويا وفطريا  القديمحيث يعترف أن هناك مرحلة وهي بداية الكالم مارس فيها اإلنسان 

بما فيها المنطق ال ترقى إلى  المعارفإال أن هذه . ون أن يكون على دراية بقوانين المنطقد

                                                
1   - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 13. 
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  .نظريةوتصبح ، أن تتجرد من الممارسة من  بدألنها حتى تكون علمية ال ، مستوى العلم 
                    الثاني فهي المعارف الصريحة والتي توصل إليها اإلنسان باستعمال أساليب عقلية        النوع أما  

هذا  علىشكل قوانين ، ويستدل   على صراحةولكنها صالحةـ رغم أنه لم يصغها   مجهولة كانت
   قانون" يد كالفيوس ، سميت باسمه  على  صيغت  التي"  القضايا  بحساب" النوع 

أنه يؤاخذهم   إال  " أقليدس" فيهم   نبماليونان   قدماء  إليهاكان قد سبقه   أنه  معترفا"   كالفيوس
  .حديثةصاغ بالنشي هذين القانونين بلغة رمزية  وقد.   كالفيوسصاغه   كمالم يصوغوه   منهأل

تضمنت مقدمة  إذا<<كالتالي لغوياتقرأ  والتي>>    ⊂  . p ~ Ρ  ⊃ ∼ Ρ<< رمزه  : األول القانون
وذلك  ، على نفي األطروحة فإنه يساعد  القانونأما هدف هذا . نفيها بالذات فإنها تكون زائفة

حجته المشهورة  في"  اإليلى  زينون" ثم يقابل هذا القانون بما مارسه . خلق التناقض بتوضيحها
ولكن ، ألن كل موجود يكون في شيء ما، كان هناك مكان فهو في شيء ما إذا<< بالصيغة التالية 

 وهكذا، ذاته أن يكون في مكانإذن يجب على المكان ، في شيء ما يكون أيضا في مكان ما هوما 
  . 1 >مكانال يوجد أي  إذنإلى ما النهاية ،  

هو  اإلنسان<<  أفالطون أثناء محاولته نقض أطروحة بروتاغوراس القائلة أن  مارسه كما       
هذه األطروحة صحيحة  كانت إذا<< عليه أفالطون بالقانون التالي  فرد >>مقياس كل األشياء 

اإلعتراف بصحة القائلين بأن ما قاله بروتاغوراس على خطأ فهم  بروتاغوراس ندمعالتوجب على  
  2.إلى معاندة بينه وبينهم سيؤديمحقون وهذا 

لغة  يقرأ والذي>>  ∽ Ρ ⊃ . Ρ ⊃  Ρ  <<الثاني الذي رمز له بالنشي بالرمز التالي القانون أما
وقد اعتبر . صحيحة  عندئدفإنها خطأها يتضمن صحتها  بأن  إفتراض مابـ إذا كان في مقدمة  

، ألنه يساعد على إثباث األطروحة وذلكبالنشي هذا القانون نقيضا للقانون األول السابق الذكر 
يدس نمارسه بارم، قبل صياغته نظريا فيلسوفينويعتقد بالنشي حازما أنه قد مورس من طرف 

ي فقد مارسه أرسطو في فترة شبابه ،  أما الفيلسوف الثان، ذلكباعتراف كالفيوس نفسه الذي نبه إلى 
التي صاغها به أرسطو فكان على الشكل  الصياغةثم يعطينا بالنشي . قبل أن يقنن المنطق وذلك
كما يستشهد بمثال . 3>>التفلسف يجبإذن .عندئد يجب التفلسف،التفلسفكان ال ينبغي  إذا<<:التالي

، به قانونا منطقياـ كما هو عليه اليوم ـ  يقصديقول أنه مأخود من الطوبيقا إال أن أرسطو لم 
                                                
1 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 14. 

ترجمة ، محمد كمال الدين ،  دار الكتاب العربي ، القاهرة ، مصر ، ، بروتاغوراسمحاورة  ، أفالطون -  2
  . 23ص ،  1968

يق ، عبد الرحمن بدوي ، ، وكالة  المطبوعات ضمن كتاب ، منطق أرسطو ، تحق ، الطوبيقاأرسطو ،  -  3
  .22ص ، 1980، 1الكويت ، دار القلم  ، بيروت ، لبنان ، ط



 .مرحلة الجدل : األول الفصل....................................................................... المنطق تطور مراحل  :الثالثب البا

  -

يجب البحث عن مقدمة ، إثباث  ألجل<<يقول أرسطو  حيث. وإنما قصد به نصيحة قدمها لقرائه
وعندئد إذ بينا أن هذه المقدمة صحيحة نكون بذلك قد ثبتنا  األطروحةتتضمن حقيقتها حقيقة 

  . 1>>روحةيجب إيجاد مقدمة تكون نتيجة األط، ولدحضهااألطروحة 
وقد برهن بالنشي على ذلك من . فيما بعد في كتابه التحليالت األولى اأرسطو به صرح وقد       
نستخلص  أنيمكن  ال<<حيث يقول أرسطو،قراءته للنص الذي ورد في الكتاب السابق الذكر خالل

ولكن يمكن استخالص نهاية صحيحة من مقدمات ، نهاية مغلوطة من مقدمات صحيحة
  . 2>>ةمغلوط
وإنما هي تصورات ، مستوى قوانين منطقية إلىاألمثلة ـ في نظر بالنشي ـ ال ترتقي  هذه     

 إذا<< ولذلك يقترح كتابها، الثوابت العينية بالمتحوالت يحولذلك أن القانون يحاول أن ، استنتاجية
عف الحاالت وبلغة كما عبرت عنه المدرسة الرواقية هذا في أض. واألول الثاني،الثانيكان األول 

فيعبر . كليا  رمزيةأما في أحسن الحاالت فالبد من تبديل اللغة العادية واللغة العددية بلغة ، القدماء
>>  1  ⊂  2>> ، <<  1 ⊂  2<< بلغة عددية حديثة ما اقترحته المدرسة الرواقية بهذا الشكل 

  :التالي الشكلالحديث فيتخد   اللوجستيكبلغة  وإما
q ⊃ ) . Ρ  )q ⊃ Ρ  
فإنه يقترح صياغتهما الصياغة الرمزية  المنطقيرتقي ما قدمه أرسطو إلى مستوى قوانين  ولكي 

  :التالية
    Ρ ∼ ⊃ q ∼ . ) q ⊃ Ρ<< :بالنسبة للنص الذي ورد في الطوبيقا رمزها كالتالي ـ 1
  :أما بالنسبة للنص في كتاب التحليالت األولى فيمكن رمزها ـ 2

      )q ∼ ∨ q ( ⊃  )Ρ ∼ . )q  ⊃ Ρ (  
، المنطقي البد أن يعبر عنه تعبيرا رمزيا القانونأن بالنشي حاول أن يبرهن على أن  صحيح    

ومن ثم فإن ما قدمه لو قيمناه في ، بعد لم يتبلور ولم يتطور مازاللكنه تناسى بأن تفكير القدماء 
وهو هنا يعترف بذلك نظرا ألنه آخد . ثورة علمية كبيرة في مجال المنطق العتبرناهسياقه الزمني 

ويعتبرهم مخطئين في ذلك و رغم ، لمنطق القدماء بنظرة حديثة واالمنطق أنهم نظر مؤرخيبعض 
  .خطأ قراءة منطق القدماء بلغة معاصرة. يقع هو نفسه في هذا الخطأ ذلك

 يعتبرهادلة والذي التصريح والتنظيم المنهجي لقواعد هذه المج مرحلة<< سماها :  الثانية المرحلة
يركز في هذه  نجده ولهذا .>> الطوبيقا<<عمال جديدا من خالل اعتراف أرسطو به في كتابه 

لكنه وبعد ممارسته عن . والتناقضالمرحلة على ضبط مفهوم الجدل والذي يعني التحاور والتجادل 
                                                
1 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 15. 
2- Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, 16. 
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تناقض أطروحة عن أطروحته التي  يدافعأصبح عبارة عن مبارزة بين متحاورين كل واحد ، وعي
بمعنى فن ، نتصار على الخصماال فن>> الجدل  فن<< ليتطور ـ فيما بعد ـ إلى ما سماه .اآلخر

بمناقشة موضوع أو عدة  نسبياعن أطروحة مرتبطا  الدفاع<< جعل   مانقده أو مغالبته وهذا 
.  1>> والمهارة وقوة الحجة بالدقةتتطلب ـ لبلوغ غرضها ـ تجاوز الخصم ،مواضيع متعارضة

جعل  المغالبةإن نشوة االنتصار وحب . إذا أنحرف يصبح فن المماحكة أو السفسطة  والجدل
ومن . الخصم  مضايقةفنتج فن المماحكة التي تعني فن . الخصوم يلتجئون إلى طرق مزيفة نسبيا

طو سيقننها ال حقا أرس التيوهي ، جهة ثانية السفسطة والتي تعني فن الخداع بمقاييس تضليلية
 وكان<<فالسفة تلك الفترة بقوله ماكوفلسكيوقد وصف الكسندر . ويحذر الناس من تالعباتهم 

يحمل طابع البساطة  جدلهمومع ذلك فقد ظل ،وجدليين وتلقائيين  الفالسفة اليونانين األولون ماديين
  .2 >>البدائية

   سماهراسة المجادلة إلى ما وهي المرحلة التي تم فيها االنتقال من ممارسة ود:  الثالثة المرحلة
  .مرحلة المنطق بمعنى>> ) الشكلي ( التعقل الصوري  نظر<< 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - ibid , P 17. 

 ، دار الفرابي بيروت، ترجمة نديم عالء الدين وإبراهيم فتحي، علم المنطقتاريخ ، اكسندر ماكوفلسكي  -   2

  .51ص  1987، 1 ط
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  :أساليب الجدل :  ثانيا
  :بالنشي عدة أساليب للمجادلة استخلص وقد
كما سنرى  - وهو األسلوب الذي استعمله زينون في جدله : الخفض حتى االمتناع أسلوب: أوال
               مقارنةكما استعمله الرياضيون بما فيهم الفيثاغورية أثناء برهنتها على امتناع  - حقاال

   .مع ضلع المربع الزاوية خط
توظيفه من قبل سقراط الذي اكتفى في جدله خفض الخطأ دون أن يذهب إلى  إلى إضافة          

اته أو فن الحوار حيث مثال يحاور من محاور خاللويستدل بالنشي على ذلك من ،   االمتناعحد 
والذي سمع عنه بأنه شجاع فيسأله عن ، الفضيلة مفهومكما يحاوره في ، يسمع عنه أنه فاضل

ثم ، مناقضة ورفض ما قدمه الطرف اآلخر أو الخصم األخيرمفهوم الشجاعة وهكذا لينتهي في 
لك أن سقراط ألزم نفسه البحث ذ، الذي يراه األصح واألنجع والتصوريعطي في األخير المفهوم 

التي توصله إلى إدراك الجواهر الثابتة والحقائق المطلقة والكلية لألشياء  الناجحةعن الوسيلة 
ذلك ألن .  2ماهية الشيء الذي يريد أن يبحث فيه تحديدكان سقراط دائما يحاول  لقد.  1 المتغيرة

  . 3يها بالحد ومن الممكن التوصل إل، الماهية ثابتة في الموجودات 
حيث عرفه بالنشي بأنه فن مضايقة الخصم والسفسطة التي يعتبرها فن . 4المموه الجدلأسلوب :ثانيا
  :التاليين األسلوبينمعتبرا إياها المرحلة الفاسدة من الجدل و تتخد  ،5الخصم بمقاييس تضليلية خداع

عن  بهاي المحاججة التي يدافع األسلوب األول هو أسلوب التنديد بأخطاء وأغالط منطقية ف – أ  
يكون على دراية  أنوحتى يتمكن المجادل من ذلك عليه ، بدال من أن يجادله في حقيقة موقفه، رأيه
وقد . بالمنطق الضمني  عارفاوهذا يعني أن يكون ، يز بين المقاييس الصحيحة والخاطئة يبالتم

بأنها تعني الجدل المموه الزائف  نشيبالمارست هذا األسلوب المدرسة السفسطائية التي ترجمها 

                                                
، بيروت، دار الطليعة،  1ط،  1ح، ترجمة جورج طرابشي) اليونانيةالفلسفة ( تاريخ الفلسفة ، براهيية  إميل  -    1

  .124ص، م  1982، لبنان
     .  124نفسه ص المرجع   -  2
، منشورات المكتبة العصرية صيدا ،  3ط، والمعاصرةبد الرحمن بيصار تأمالت في الفلسفة الحديثة ع محمد  -    3

  . 174ص، م 1980، لبنان
ترجمها نديم عالء الدين وإبراهيم فتحي بالحكمة المموهة أو  بينما>>  المماحكة<< أحمد خليل  ترجمها   -  4

   57ص، الدين و إبراهيم فتحي  عالء نديمرجمة  ت، تاريخ علم المنطق، ماكوفلسكي.  أ<< الحدلقة 
5 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P19. 
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ة بأنها تعني مجموعة من المعلين طويعرف السفس،  sartonلكن ال يوافقه سارطون .    1 عمدا
) ق م  311_ ق م  481( من زعمائها بروتاغوراس .   2والفصاحة والمنطقللنحو والبيان 

ويعتقد ما ، تبدو كأنها األحسن  ءاألسوالحجة   يجعلبمقدوره أن  أنهبمقولته المشهورة   المعروف
مشكالت المنطق من  تناول>> البالغة  نظرية<< كوفلسكي أن بروتاغوراس عند محاولته إقامة 
كما يؤكد بروتاغوراس وهو >> ،اإلقناع  فن<< زاوية تقنية المناقشة وقد وضع ذلك في كتابه 

دفا تعليم فن البرهان كان ملما ومجادالت أمام المأل ومسته محاوراتيجوب بالد اليونان منظما 
وبنفس األسلوب الذي سيعالجها بها فيما بعد أرسطو في كتابه  االستنباطيةبأنواع االستدالالت 

بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد ، األساليب المنطقية في القول الخطابي  خصوصاالطوبيقا 
كان  ألرسطووردت في كتاب الطوبيقا التي ) دون توضيح ما هي ( أن الكثير من العموميات  على

  .3وغيرهم.... قد سبقه إليها بروتاغوراس وغورتمبار وبروديكوس وهيساس 
ويرجع بالنشي هذا ، أسلوب الثاني التالعب باأللفاظ والتي استعملت للتالعب بالمستمع _  ب

واستدل  ،  عليهز للميغاريين الذين كانوا يتسلوا في استثارة الغير ومضايقته بطرح ألغا األسلوب
  4. األبريوليد>> الكذاب  ذريعة<< عرف  بماعلى ما قدموه في هذا المجال 

 هدتهذا التقسيم يبدو أن بالنشي ال يعتبر الجدل منطقا ، وإنما هو إرهاصات للمنطق وم خالل من
  .لظهوره

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 19. 

  . 49ص،  2ط، 2ح المرجع السابق ،  ،تاريخ العلم، سارطون  جورج   -  2
  . 58صق، المرجع الساب ماكوفلسكي،   -  3

4 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 19. 
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  :الجدليون:  ثانيا
مهمال البعض  ا ، الشخصيات المكونة له وبعض الجدلية ، المدارسأرخ بالنشي لبعض       
بالموضوع وهذا مستبعد أو لعدم توفر األدلة الكافية والنصوص  اإللمامإما بسبب عدم ،   اآلخر

الطابع التجريبي ، ومن ثم استبعدهم   عليه يغلبأو ألنه يعتقد أن جدلهم  ، مساهمتهمالتي تؤكد على 
 قراءاتهوسنحاول أن نركز على . طق العقالني المجرد ، ألنه يهتم أكثر بالجدل والمن مشروعه من

 منالذين ساهموا في تشكيل المنطق عموما ،   اآلخركما سنتطرق إلى البعض ، ذكرهملمن  
  :هؤالء

  : اإليلية وزينون اإليلي المدرسة- أ
ي أن بالنشي ركز على أحد عناصرها إن لم نقل أقواهم معرفة ومنطقا وهو زينون االيل نالحظ     

 بأنهوالذي يعترف بالنشي بدوره في فن الجدل وهذا من خالل ما ذكره أرسطو الذي وصفه . 
تظهر أكثر عند  المنطقيةأهمل دورأستاذه بارمتيدس ربما ألن النزعة  بينما>> الجدل مبتكر<<

في هذه المدرسة خصوصا بفلسفته  شخصيةولكن ال بأس أن نذكر بارمنيدس باعتباره أشهر ،التلميذ 
إعتبر الوجود فكرا وبالتالي فهو معطى  أنهذلك ، لتي تصور بها الوجود تصورا منطقيا خالصاا

  . 1عقلي ال مادي خارجي
  :)م 450 ولد( بارمنيدس -1
  :من نظرية المعرفة فقد قسمها إلى نوعين موقفه  أما
ال  وبالتالي وهي المعرفة التي تعتمد على الحواس وتصورات العامة من الناس:المعرفة الظنية ـ أ

  .نظرا ألنها تنقل لنا الوجود المتغير، يعتبرها معرفة يقينية 
 الحقائقوسليتها العقل وبالتالي فهي معرفة حقة و مطلقة تطلعنا على : المعرفة العقلية ـ ب
  . مطلقةال
  
  
  
  
  

                                                
  ،لبنان، بيروتدار الفكر ،  ، الفكر اليوناني وكالة المطبوعات الكويت ربيع، عبد الرحمن بدوي-   1

  .  124ص
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 : زينون اإليلي -2

 أكدوقد ) ق م  488لي ولد سنة زينون اإلي( الشخصية الثانية وهي تلميذ بارمنيدس  تأتي ثم        
 ، 1بالخلف في براهنه البرهانكان يستعمل  لكونه>> الجدل مبتكر<<بالنشي اعتراف أرسطو بأنه 

وصف في ممارساته  ولقد.  2الحجاجبينما يصفه البعض بأنه رجل منطقي ذو قدرة عظيمة على 
في  الفيثاغوريونه الرياضيون الخفض حتى االمتناع الذي كان يستعمل بأسلوبالفلسفية  المناقشات

وقد استدل . 3>>الزاوية مع ضلع المربع خط>>  Diagonaleمقارنة امتناع<<برهانهم المشهور 
مكانة زينون الجدلية من خالل ما أخبر به أرسطو الذي أرخ له على أنه وضع في  علىبالنشي 

القياس بالخلف  وظفحيث  ، دأثبت فيه الموضوعية البارمنيدية عن وحدة الوجو اشباب كتابال فترة
 540( كان يؤمن بمذهب الوجود الثابت ، عكس هيرقليطس الذي، ليبرهن على صحة رأي أستاذه

 جميعفقد وقف التلميذ زينون مدحضا  . كانوا يقولون بالتغير الذينوبعض أتباعه ) ق م  475أو
كل مذهب : ة كالتاليعدم صحتها وكانت الصيغ علىالمذاهب التي ناقضت مذهب أستاذه مبرهنا 

الذي ال تناقض فيه هو الصحيح وبالتالي فجميع                    المذهبأما . يحمل التناقض هو ليس صحيحا
ومادام مذهب بارمنيدس يقول ، خاطئة فهيالقائلة بالتغير هي مذاهب متناقضة لذلك  المذاهب

زيدان جدل زينون على شكل  محمود فهمي أوردوقد . إذن فهو صحيح. بالثبات ال تناقض فيه
  .إلى المحال الردصورتين الصورة األولى ويسميها 

  ) .د (هو ) ح ( فإن ) ب( هو ) أ ( إذا كان : كبرى مقدمة
  ).د ( ليس ) ح ( فإن ) ب(هو ) أ ( إذا كان : صغرى مقدمة
  ).ب ( هو ) أ ( المحال إذن أن يكون  من: النتيجة
  كل برهان بالخلفوهي على ش الثانية الصورة      
  ).د ( هو ) ح ( فإن ) ب ( هو ) أ ( إذا كان : كبرى مقدمة
  )د ( ليس ) ح ( لكن :  صغرى مقدمة
  ) .  1( 4)د ( ليس ) أ (  إذن

                                                
  .47المرجع السابق، ص،1ح،العلم تاريخ، جورج ساطون -  1
  . 126، ص السابقالمرجع ، اليوناني ربيع الفكر، الرحمن بدوي عبد  -  2

3 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P18. 
  ،1979، بيروت لبنان، دار النهضة العربية) نشأته وتطوره ( المنطق الرمزي ، زيدانمحمود فهمي -  4
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رغم ، أسلوب السفسطائين وبين  الجدليال يفرق بين أسلوب زينون  بالنشيأن   يالحظ وما       
، مورد آخر للمجادل لكي يدحض خصمه ثمة<< ه أنه وهذا من خالل قول.  بذلكيصرح   لمأنه 

أنه ال  منهمما يفهم  . 1>>التي يدافع بها على أطروحته المحاججةوهو التنديد بأغالط منطقية في 
عنه  ينفي"  الرحمن بدوي عبد" إال أن ، وعند السفسطائين  اإليلييميز كثيرا بين الجدل عند زينون 

إلى أنه كان يهدف بجدله إلى  األخيرجدل السفسطائية ليصل في  بينه وبين ويقارن،  هذه التهمة
الوصول إلى نتائج سلبية تتمثل في القضاء  السفسطائينبينما كان هدف ، الدفاع عن مذهب أستاذه

   2حقيقة ثابتة مطلقة وجودعلى الفلسفة وذلك بإثبات عدم 
  : سقراط-ب 

من أهمية سقراط بالنسبة إلى  التقليلنبغي ي ال<< :  J tricotتريكو جول<<عنه  يقول         
من الجدل المموه أو  سواءوبالفعل فقد لعب دورا كبيرا في حالة انتقال .  3>>تاريخ المنطق نفسه 

ذلك ألنه اشتهر ، المقنن نسبيا  المنطقالسفسطائي السلبي أو اإلنتقال من المنطق الممارس إلى 
المنطق األرسطي غرضا  يكاد<< تريكو بقوله  فهايص والتي>> التصور  فلسفة<< بتأسيسه لـ 

توصله إلى إدراك  التي الناجحةفقد ألزم نفسه البحث عن الوسيلة  ،4>>لها وصورتها التامة 
   .5والحقائق المطلقة والكلية لألشياء المتغيرة،الجواهر الثابتة

في  ثابتةذلك ألن الماهية ،سقراط يحاول دائما تحديد ماهية الشيء الذي يريد أن يبحث فيه  كان لقد
  .أي بالتعريف ، الموجودات ومن الممكن التوصل إليها بالحد 

حيث أعتمد فيه  –آنذاك جزءا من المنطق  كان الذي. من مؤسسي المنهج الجدلي يعتبر كما    
  : مرحلتينعلى 
 مبينا، هم ساخرا من المعلومات التي لدي، حيث يناقش المفكرين في اختصاصاتهم :  التهكم مرحلة
  . بجهلهجاعال الخصم يعترف ، ليوصلهم في األخير لما يعتقده مفهوما صحيحا ، جهلهم 
ليصل في ، وذلك بأن يستخرج األفكار من أصحابها بطريقة وضع أسئلة محددة :  التوليد مرحلة
  .إلى النتيجة التي يريدها األخير
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1 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P19. 
  . 127، 126 ص،   السابقالمرجع ،ربيع الفكر اليوناني، الرحمن بدوي عبد   -  2
 . 31ص، محمود يعقوبي  ترجمةالمنطق الصوري ، تريكو جول   -  3
  . 31صنفسه ،   المرجع  -   4
 1ط،  1ح بيروت،  الطليعة دار ، طرابشي جورج ، ترجمة ،)اليونانية الفلسفة( تاريخ الفلسفة ، إميل برهية  -    5
  . 124ص  1988، 
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بل يبحث عن الحد الكلي ، س والمتغيرمنهجه أنه ال يهتم بالوجود الجزئي المحسو في والمالحظ
  .                    1معتمدا على مبدأ الهوية، المتصف بالثبات  الشامل

كما ذهبت إليه  –مصدرها اإلنسان  وليس، فالمعرفة عنده حقيقة مستقلة عن األفراد  ولذلك 
  .المدرسة السفسطائية 

فعل كان بداية الطريق الموصلة إلى منطق ما تقدم نستنتج أن منطق سقراط بال خالل من         
 منلمناقشة الخالية لخصوصا أنه كان يدعو الناس للتسلح ، عن طريق تلميذه أفالطون  أرسطو

علمية  أخطاءفي  –ال محالة  –ويؤكد جازما أنهم إن لم يفعلوا ذلك سيقعون ، الزالت المنطقية 
والثاني وظفه ، أحدهما وظفه في األخالق، داللمثالين في االست ماكوفلسكيوقد أورد .   2 وأخالقية

  .اجتماعيةفي مشاكل 
 أفعاالإلخ معتبرة جميعا ... إذا كان الكذب والفسق وارتكاب الشر و االستحياء :  األول االستدالل

. تصور الجور عنفسنكتشف بعد ذلك أن هذه األفعال إذا تحققت زمن الحرب فإنها ال تنم ، جائزة 
 بحيث  بتحفظ يؤخد تعريفاألخالقي يتضح أن المقدمة األولى التي هي عبارة عن من هذا المفهوم 

ال تكون كذلك في نظر سقراط إال إذا ارتكبت في حق األصدقاء  الالأخالقيةنالحظ أن هذه األفعال 
أو من ، لشرب الدواء حتى يشفى  ابنه  علىيكذب  الذيالكذب ، مثال األب   علىويصدق هذا ، 

  .ا من أجل انقاد حياة أصدقائه خداع يستعمل
هؤالء الذين يقدرون أنهم أعظم كفاءة فعند  إلىالناس دائما أن يلتجئوا  يفضل:   الثاني االستدالل

أما من أجل السفر بحرا فإننا نستعين بأمهر . طبيب  أحسنالمرض يتجه اإلنسان إلى من يعتقد أنه 
ومن ثمة فإننا نحصل . لى متخصصين التي نلتجئ إ الزراعةوهذا ما ينطبق على ، مالح 

أما فيما يتعلق ، بعد ذلك باالستنباط على حالة خاصة جديدة  نطبقهاباالستقراء على قضية عامة 
وينتج عن ذلك أن كل استدالل في ، الفرسان كفاءة  أفضلاللجوء إلى  الناسبالفروسية فسيفضل 

  . 3عن طريق التماثل  يمضيجملته إنما 
  :ديمقريطس- ج

أهملها بالنشي هو ديمقراطيس      والتيالشخصية الثانية التي ساهمت في تطور المنطق  أما        
السرد الممل فإن البحث سيركز على ما قدمه في مجال  فيال نقع  وحتىـ  ) ق م  370،  460(

أنه أول مؤسس لنسق منطقي في اليونان مستندا على ذلك من  ماكوفلسكيحيث يعتقد ، المنطق ـ 

                                                
  . 127،  126ص ،، المرجع السابق )الفلسفة اليونانية ( تاريخ الفكر الفلسفي ، على أبو ريان  محمد -   1
  85ص ، المرجع السابق  ، تاريخ العلم ، سارطون  جورج  -     2
  .  64ص ،  ،رجع السابق الم، تاريخ علم المنطق ، ماكوفلسكي    -  3
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أنه يتأسف لضياعه ولم يبق منه إال شدرات ، وفي  إال"  أو القانون  المنطق" في لكتابالل تأليفه خ
خصيصا لنقد السفسطائيين الذين كانوا ينكرون الحقيقة الموضوعية  موجهاعتقاده أن هذا الكتاب 

لنتج عن  هو كل ما يظنه أي إنسان –كما يقول بروتاغوراس  –بأنه لو كان الحق  ذلكمبرهنا على 
 الدوران<< ، بمعنى أنه استعمل منهم  1إنكار دعوى بروتاغوراس نفسه هي أيضا حق  أنذلك 
يمكن جمعها في القضية إذا كان الكل باطال كانت القضية  والتي>>  Peritropeالخصم  حول

  .2باطلة أيضا لباط الكلالقائلة إن 
، هامات ديمقراطيس في مجال المنطق أن ماكوفلسكي قد أورد الكثير من إس يالحظ وما       

  :منها
مؤسسي المنطق االستقرائي والذي ستطوره فيما بعد المدرسة االبيقورية وهو ما  أحديعتبره -1

  .أنه أقام المنطق على أساس التجربة  منهيفهم 
 بينهمابينما الفعل هو المحمول والصلة ، عرف األحكام حيث اعتقد أن االسم هو موضوع  لقد -2

  . الواقعاء اقترانهما أو انفصالهما متأثرا  باقتران األشياء أو انفصالها في سو
فتوصل إلى أن يعرف مفهوم الزمرة بأنه جملة ، يكون باإلشارة إلى مم يتألف  عندهالتعريف -3

وقد طبقه في الفيزياء حيث . ومفهوم العربة التي هي مجموع أجزائها، تتألف منهم التياألفراد 
الذي  وبالخالءضوع فيزيائي بعدد الذرات التي يتألف منها وشكلها ووضعها وترتيبها كل مو يعرف
  .يشغله 

 لكل"مع لوقبيوس أول من عرف مبدأ السبب الكافي في مفهومه األنطولوجي  وباإلشتراكأنه -4
ديمقراطيس في مجال المنطق بأنه انتهج طريقا فريدا  بهإلى وصف ما قام  لينتهي" مسبب   سبب
إلى درجة أنه يعتبره إرهاصا للمنطق التجريبي البيكوني  التجريبيالمنطق ويقصد بها المنطق في 

كما أن أفالطون وظف في . 3فإن مؤلفات ارسطو ال تخلو من تأثيراته ثانيةمن جهة ومن جهة 
  .4 الدقيقة تصورات منطقية لديمقريطس رغم أنه لم يصرح بها ولم يعلن عنها المجادالتبعض 
يمكن استنتاجه من هذه القراءة أنها قراءة التخلوا من البعد اإلديولوجي ذلك أنه  ما إن           
 الموضوعيةأنه أقامه على نظرية انعكاس الحقيقة  وإقليدس زعيم ومؤسس المنطق المادي  اعتبر

عند المثالي  المنطقألنه كان معارضا لما سماه  افي المعرفة من جهة ومن جهة ثانية اعتبر مادي

                                                
  . 59ص  ، السابقالمرجع ،  ماكوفلسكي-   1
  . 60ص، نفسه  المرجع   -  2
  . 62،  61نفسه ص المرجع   -   3
  . 62، 61نفسه ص  المرجع  -  4
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  . 1كل من سقراط وأفالطون 
  
  : أفالطون -د

ربما بسبب توجهه إلى المنطق اإلستقرائي أو  - بالنشي قد أهمل هاتين الشخصيتين كان إذا      
، األولضمن الفصل . فقد خصص له مبحثا خاصا ، فإنه لم يهمل ما أسهم به أفالطون .  - المادي

بمبادئ  ولكنها المحاورات بئقة التي تدار وتكتب تقريبا خمس صفحات حيث يعترف بالمهارة الفا
  .ضمنية

مع القائلين بوجود أخطاء منطقية بسيطة إال أنه لم يذهب معهم إلى حد اتهام  بالنشي يعترف        
كتبها على  التيوقد أورد أمثلة باألخطاء المنطقية استقاها من كتبه ، بعدم الدراية بالمنطق  أفالطون

يقول  والذي Gougiasها الخطأ الذي وقع فيه في كتابه محاورة غورغياس من. شكل محاورات 
فإن التي تكون في وضع معاكس لوضع النفس العاقلة ، نفسا طيبة  عاقلةكانت نفس  إذا<<فيها بأنه 

حسنا ويمكن أن يكون  استنتاجابالنشي على هذا بأنه يمكن أن يكون  فيعلق  ، 2>>هي نفس سيئة 
فإنه يمكن ،  B هي Aكانت  إذاتوضيح هذا الخطأ فقد عبر عنه رمزيا  وحتى يسهل. سيئا 

وبالتالي فاالستنتاج المشروع منطقيا والذي يقننه قانون ،  B Non إلى A Nonاالستنتاج من 
تفطن أفالطون إلى أن من  وقد  .A Non 3 إلى  B Nonمن  معاكستضاد الوضع يسير باتجاه 

أنه حاول أن يبرهن على استحالة  بدليل A هيBكل  إلى B هي  A  من القضية لكل التحولالخطأ 
ذلك أن الحذرين هم  منصفحة بكاملها ليثبت أن الشجعان إذا كانوا حذرين فال يلزم   كتببل ، ذلك 

  .4شجعان
األخطاء التي وقع فيها أفالطون إال أن بالنشي ال ينكر دور أفالطون في  هذه ورغم       

ويستدل على ما قدمه أنه في آخر حياته فكر في موضوع المنطق ، ق المقنن المنط لظهورالتحضير 
، وعلم المنطق  الفلكأن أفالطون قارن بين علم  ذلك>> القانون المنطقي  بفكرة<< يعنيه  والذي

وجود قوانين تدير حركة األحكام  أيضافبما أنه الحظ وجود قوانين تدير حركة األمالك فإنه استنتج 
حيث صاغ أفالطون هذه األطروحة ، Timee كتابهمعتمدا على قراءته لنص اقتبسه من ، العقلية 
ونحن نتأكد من ، فذلك لكي نطبقها ، ألجلنا حظورية النظر  اقترحكان إله ما قد  إذا<< بقوله 

                                                
  .  62ص المرجع نفسه -  1
  
  . 30ص  المرجع السابق ، غورغياس ، محاوراتأفالطون ،  -  2

3 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit,  P 21. 
4 -   Ibid, P 21. 
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على الدورات التي تجتاز فينا عمليات الفكر وهذه الدورات هي من نفس ]  اإللهي[ دورات العقل 
 الحساباتوبفضل هذه الدراسة نساهم في ، ولكن تلك ثابتة وهذه متبدلة دائما ، الدورات  كتلطبيعة 

يمكننا أن نقدم ،  اإلطالقوبتقليدنا الحركات اإللهية الخالصة من كل خطإ على ، الطبيعية الصحيحة 
وضوع أن هذا هو م علىلينتهي بالنشي إلى التأكيد  .1>>داخلناوجبة لضالل أولئك الذين هم في 

  .  2المنطق بالذات
  .بخطتين متواليتين ومتعاكستين  مارسهمن خالل جدله الذي  فيظهرالثاني   الدليل أما
والذي يطلق عليه أغلب الفالسفة )  une demarche aseendoute(  صاعدةسيرورة -1

جزئيات العقل فيه االنتقال من ال حركةوتكون ) الديالكنيك الصاعد ( والمناطقة بالجدل الصاعد 
الخير أو  فكرة>> العليا  الفكرة<< بالنشي  عليهاالمحسوسة إلى الكليات المجردة التي يطلق 

  .  3ما االستقراء االرسطي حدويشبه إلى ، الواحد 
 إلى  النوعانقسام   بمعنى  الثنائيةالقسمة   أو)  الجدل الهابط ،النازل ( هابطة ويسمى  سيرورة -2

 ومن، ثم تميز هذا الجنس بذكر الفصل ، األجناس التي يندرج فيها الشيء  أعم بيان  ويعنيأنواع  
 ولذلكأي يضع له حدودا ( مجموع الجنس والفصل نحصل على تعريف الشيء الذي يحد المعنى 

ببيان ، يرتفع من األفراد إلى األنواع ثم إلى األجناس  األفالطونيفالديالكتيك .  4)سمى الحد 
ومن ثمة . بها العقل في النهاية إلى صفة ثابتة  أزلية تعم جميع الصفات  لليصالصفات الجوهرية 

 الموجودةالفكرة األفالطونية هي فلسفة تنظر إلى األفكار وكأنها أنواع من الموجودات ،  فلسفةفإن 
هذا القول أنتج متاعب  أن إال . 5بمعزل عن األشياء المفردة التي تلعب بالنسبة إليها دور األصول

 S" الوصفية التي من الشكل  المقدمةوانتقلت إلى ارسطو ذلك أنه من الصعوبة تفسير ، الطون ألف
النقص دفع أرسطو إلى إصالح جدل أستاذه فأوصله ذلك إلى  هذا"  Sجزء من  هي P" أو"  Pهي

الفصل لكي يعطي التعريف الشامل  أو التقسيم فإذا كان أفالطون قد انتهج أسلوب. القياس  اكتشاف
لكي  فمثال، ذلك بالنشي خالل ترميزه  لما يريد أن يقوله أفالطون  ويشرحقد أنطلق من الفكرة ،  

 Non Bأو B مفهومين إلىA تقسيم  ثم،   Aاالنطالق من مفهوم أوسع هو يتوجب S توضح مفهوم
                                                

ترجمة األب فؤاد جرجي بربارة ، تحقيق وتقديم ألبيير ريفو، منشورات  وزارة تيماوس ، محاورةأفالطون ،  -  1
  .42ص ، 1968الثقافة  واالرشاد  القومي ، دمشق، 

2 -- Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit,  p 21   .  
منشورات   ، مكتبة الفكر الجامعي ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية، مرحبا  الرحمنمحمد عبد  -   3

  .  110ص  ، 1970عويدات ، بيروت ، لبنان ، لبنان ، 
  . 110ص، م  1965مصر ، القاهرة ، دار المعارف ،  1ط، أفالطون ، أحمد فؤاد األهواني   -   4
  .31ص، المنطق وتاريخه ، المصدر السابق ،  نشيبال   -  5
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لثاني البد أن ننفيه من القسم ا أحدهما في S وضعنا المفهوم فإذان   ن وشامالاحدان متناقض وهما
تقسيما ثنائيا وهكذا حتى نصل إلى ما  امعين اقسمثم نقسم ، حتى يمكن تحديد معناه بشكل أفضل 

على لسان أفالطون لعملية القسمة الثنائية هو مثال  وردنريد توضيحه ويعتمد بالنشي على مثال 
اج وفنون أن نقسم الفن إلى فنون اإلنت يمكن لكن S) فن (  بالصنارةالصيد حيث يعتبر الصيد 

وبعضها اآلخر بالحيازة ثم ، نجد منها ما يتم التبادل  أناالمتالك ومن هذه الفنون األخيرة يمكن 
  .إلخ . . . . اطراد وبعضها اهذه تكون بعضها صراع

  ذلكاستنتاجا ،  فليسوبالتالي   نتائجيوصل إلى  البأنه عقيم   ألرسطوأوحى   التقسيم هذا         
 " non B" و"  B" هما  وفرعينثانويتين   مرتبتين إلى  الجنس"  A"  المرتبة  اقسمنعندما   أنه
"  إلى  وليس"   B"  إلى  تنتميأن  يمكن"   B"  منهي جزء   التي"   S"  أنلنا   يؤكد  فمن

non B . "  على ذلك ، وهو ما ينطبق   موافق  المحاور  الطرفيكون   أن  يتطلبإن هذا المطلب
،  القياسابتداع   إلى  أرسطو  دفعالذي   النقصهو  وهذامن مراحل التقسيم   حلةمركل   على
القياس ،  إلى  التقسيماالنتقال من  ب ، مما يسمح ضروريةنتيجة   إلى  يوصلنا  القياس  ألنذلك 

قلب  هو  المطلوب<< بتعبير بالنشي  أوأوسط   بحد  مروراأحد الطرفين   من  ينتقلحيث  
"  A"لكون  وفقا  سنتمكن"  A"  هي"   S" الحال فمن  و"  B"  و"  A" بين  لشموليةاالعالقة  

"   . B"أنها ليست  أو"  B" هي"  S" أن  بالضرورة  االستنتاج منغير داخلة ،   أو" B"في  داخلة
  والثاني يمثل القياس األرسطي االفالطونيالتقسيم   يمثلأحدهما   رسمينرسم   فكرتهو لتوضيح  

  األرسطي القياس                                              األفالطوني لتقسيما
"A "  
  
  
   
  

                                       1                                             
                                                          S هي A  

S هي A                                     A                  B      A    هي non B         
A إلى  تنقسمB ، وnon B               إذن non  B     S                B      S   
  ؟ S أذن

                                                
1 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit , P24. 

A B 
B 

A b Non 
B 
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 ونأفالطالتي أضافها   المنطقيةاالسهامات   بعضأورد   فقد"  ماكوفلسكي  الكسندر"  أما       

 بالمجال  االستدالل"  سماه  رياضيامنهجا   أقامأنه  -1:  فيوتتمثل   المنطقلرصيد  
apagogique  سماه  بمابالخلف ، ومن جهة ثانية   بالبرهانمن جهة   ماكوفلسكيشبهه   وقد "

المطلوب   صحةإثبات   عن  عبارة  بأنه  ليعرفه"    experience  crucialeالحاسمة  التجربة
بلورة   فيمن دور   للرياضياتلما  نظرا  -2.  نقيضهبإثبات   المطلوبنقيضه ، أو فساد   البإبط
أعطاها  و.  رياضياإليها أال لمن كان تفكيره   نضماماال، فقد رفض   وأكاديميته  أفالطون  أفكار

نسق   إلى  المتنافرة  الرياضية  المعارف بتحويل<< وذلك  منسقا  منطقياشكال ) أي الرياضيات (
المنطق   مبادئ  وباكتشافاللزوم المنطقي   منأساس   علىقضاياه   يطورمنسجم   نظري

  .1>> الرياضي
، ال يعتد بها ،  أرسطوسبقت   التي  المنطقية  المحاوالتأن   يعتقدبالنشي   أن والحقيقة         

يوافق كانط في الجزء  فهوواضحة وغير مقننة ، ولهذا   غيرعن تلميحات   عبارةنظرا ألنها  
المعادلة  منالجزء الثاني   فيالمنطق بدأ مع أرسطو ، ولكنه يخالفه   أناألول من معادلته القائلة  

والذي  –نفسه  أرسطوحجة قدمها   علىوقد اعتمد في قبوله الجزء األول  . عنده  انتهى أنهالقائل  
عرف بها   التيالموضوعية   العلميةلسيرته   نظرا  كتبيعمياء فيما يقول وما  ثقةله بالنشي   يكن
أن يكون الذين سبقوه   ينفي، لكنه في نصوصه   سابقوهإليها   تطرقوصغيرة   كبيرةذكر كل  حيث

 حول  كثيرةكان هناك أعمال قديمة  إذا<<    : التاليالمنطق ، وهذا من خالل النص   اتعاطو قد
، وكان علينا   بهنستشهد   ما  لديناياس العقلي ، إذ ليس الق إلى بالنسبةخالف ذلك  فاألمرالبيان ، 

ما استنتج منه بالنشي  وهو>> ، على أبحاث أخذت كثيرا من الوقت  مجهود  بدونننكب ليس   أن
لينتهي في األخير إلى .  2للكلمةالمعروف   بالمعنىعلى المنطق   وليسأنه يتكلم عن الجدل  

المنطق ،  لظهورإرهاصات   إالما هي   الجدلية، وأساليبها   بقةالساهذه المدارس   بأن  االعتراف
المناطقة  لبدأ، ولوالها   ،المنطق األرسطي  لتأسيسالجوانب   منالكثير   فيالتي أوحت   هي  بل

الطريق  في  تسيرأصبحت االنسانية   وبذلكالسكة   على  القطاروضعت   التيمن الصفر ، فهي 
 على  أكثر  ومركزاالميغارية ،  المدرسة  جدليواواقعة   علىمستدال  . المنطق   إلىالمؤدي  
ظهرت  الذي  منطقهم مناالساسي   بالقسمللرواقيين   أوحواالذين   هم<<  بأنهم  وفيلونديدور  
المطابقة بين الجدل والمنطق ، وبمعنى  عدم علىوحتى يؤكد  . 3>> أرسطوعصر   منذأسسه  

                                                
  .88نفسه ، ص المرجعماكوفلسكي ،   -   1

2 - Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit ,P17.  
3 - ibid, P18. 
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 فإنهبعد   فيماسيحدد   الذيالمنطق   منمتقدمة   مرحلةهو إال   مال  الجد أنيؤكد   حتىأصح  
  للمبادئكانت معرفته   الجدل  أناألولى   الميزة:  للجدلميزتين   مستخلصابينهما   مقارنةأجرى  
 يصفه  ولذلك،  عمليا، وإنما مارسها   نظريا  المبادئضمنية ، أي أنه ال يعرف   معرفة  المنطقية

قوانين  صياغةإلى   تفتقر، لكن هذه القواعد   قواعد  يقدمفعال قد يبدو أنه  ،" وتقنية  فن "بأنه  
  يمنعهأن الجدل ذو طابع عرفاني ، وهذا ما في  فتتمثلأما الميزة الثانية  . مبررة تبريرا منظما 

  طابعال  ذاتالمحاججة   على  وفقط  أكثر  يهتمتجريديا ، كما يجعله   علماأن يكون   من
بعض قواعده  بأنيقر   فإنه  الميزتينورغم هاتين  .  التهافتيأو الدحضي  ) التمويهي (  المماحكي

رغم احتاللها لمكان ضيق منه باعتباره منطقا سلبيا أو نقديا أكثر منه منطقا  ،ستدخل المنطق 
           1.اوبناء إيجابيا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Blanché, la logique  et son  histoire, ,op cit, P 20. 



  
  
  
  

 

 :الثاني  الفصل
  .أرسطو عند المنطق مرحلة

  
  

  .عدد كتب األرغانون:  أوال
  .الترتيب الزمني لتأليف هذه الكتب : ثانيا 
  .نظرية القضية : ثالثا 

  .نظرية االستدالل المباشر : رابعا 
  .نظرية القياس : خامسا 
  .عقبات أفرزتها نظرية القياس : سادسا 
  . اس األرسطي ونقد بالشي لهاقراءة معاصرة للقي: سابعا 
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" ومقاالت  كتب  بعرضأوال بدأها  : التالية  بالمنهجيةأرسطو   لمنطق  بالنشيأرخ   لقد      
، مرتبا بعضها  لهصحة نسبة بعضها اآلخر   فينسبة بعضها إليه ، مشككا   مؤكدا"  االرغانون
 إلىثم انتقل  .  شكه  ومبرراالترتيب   هذا في، مشككا   الكتباآلن في أغلب   عليهكما هي  

له   المعاصرةوتقابلها ، ليصل إلى القياس ويتطرق إلى بعض القراءات   وأنواعها  القضايامشكلة  
هذا  منالتوجيهي ، وينتهي   المنطقعليها ، ليعرض بعد ذلك   وردهالقراءات   لهذهنقده   ثم

 مضيفينمشكلة   كل  عندنقف  أنهان ، وسنحاول  والبر االستدالل بينيجري مقارنة   بأنالفصل  
  .للنقديحتاج للتوضيح ، ومنتقدين ما نراه أهال  غامضاما نراه   ومحللين  االضافة يستحقما نراه  

  : عدد كتب األرغانون :  أوال
، ليس من  الوسيلةتعني  التي>>   أرغانون<< "  التسمية" مصطلح  أن  بالنشييرى   بداية       
والمقاالت   الكتبمجموعة   علىأطلقها تالمذته   التي  األسماء منأرسطو ، وإنما كان   وضع
 التلميذ  أنتأليفه ، وكل ما يعرفه بالنشي   تاريخفي المنطق ، والتي يجهل   أرسطوألفها   التي

  القرن حوالي  هذهأستاذه   أعمالبنشر   قام  الروديسي  أندرونيكوسعشر ألرسطو   الحادي
وهو ما نجده عند أغلب   –عددها ستة  فقداألرغانون   كتب  عددأما .    1المسيح قبل  ألولا

 والكسندر"  الصوري  المنطق" كتابه  في  ،جول تريكو  مثلتاريخ المنطق   في  الباحثين
منطق  لكتابتحقيقه   أثناءالرحمان بدوي   عبد  وحتى" المنطق  تاريخ" كتابه  فيماكوفلسكي  

"   المقوالت" قاطيغورياس : بالكتاب األول  نبدأتأليف فرفوريوس  منفبعد مقدمة " .  أرسطو
يكون  أنلمحمول   يمكنبمقتضاها   التيالطرق العشرة   أي<<  العسرةالمقوالت   مضمونه
 إلى  والتعريف   إلىتحتاج   القصوى   أجناسوتعتبر عند أرسطو  .    2>> بموضوع  مسبوقا

، المكان"  ضافةاإل"  النسبة، الكم ، الكيف ،   الجوهر:   وهي  وفطرية  بسيطة  رهاباعتبابرهان  
يعددها في كتابه   لملكن ما يالحظ أن بالنشي  .، الفعل ، االنفعال  الملكية،   الحالية  ،الزمان 

إلى أن  . فقط ولهذا فقد أشار إليها  ، لتكرارهاال داعي   وبالتالي معروفة أنهاكان يعتقد   ألنه  ربما
، إال أن في   ماهيأن يحدد   دوناألولى   مقوالتاألربع   كانعميقا   تحليال  أرسطوحلله  ما

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, ,op cit, p25. 
2 - ibid, P26. 
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.   1موسعا إلى حد ما تحليالمحللة   المقوالتأن جميع   نجد  بدوي حققهاالعربية التي  الترجمة
  والتياألخيرة   سةالخم  الفصول، خصوصا   ألرسطوالرسالة   هذهنسبة   فيوقد شكك بالنشي  

 والتي>>  المقوالت  لواحق<< ماكوفلسكيويسميها   ،>> بعد المحموالت  ما<< عليها  يطلق
السياق  عن، تبدوا غريبة   2 والملك، والحركة   والمصاحبة،   والتقدم،  التقابلتضم مقولة  

أنها ذات  رغم  ، 3"  تيماوس" عرضها في   التيوجهات نظر أفالطون   إلى  وأقرباألرسطي  
ناقصا ، وهو  بدىالكتاب   أن  االعتقاد إلىوهذا ما دفع بالنشي  . 4تريكوفي نظر  أرسطيةروح  

 إذا  أنهأرسطو ، مما يجعله يستنتج   وتعاليمتتناقض   ال  بمفاهيمضرورة إتمامه   إلىما أدى  
  .   5ألستاذه وفيتلميذ   فإنهتلميذ ما   وضعمن   كان
 باري"  العبارة  كتاب" أطلق عليه العرب   والذي"   التأويل" كتاب التفسير  فهوثاني  ال الكتاب أما

، إضافة إلى القضايا الموجهة ، ويعتقد بالنشي   القضاياوعكس   تقابلأرمنياس ، والذي يتضمن  
 وحجة.  - تبنته  التيأو الجهة  صاحبهدون أن يحدد   - ألرسطو   انتسابهقد طعن في شرعية   أنه

 هذه  ينتقدإال أن بالنشي  .  االخرىمؤلفاته   فياالشارة إليه   أوذكره   يردلم  أنههذا اإلدعاء  
تؤكد انتسابه ألرسطو ، سواء كانت   التيوالدالئل   البراهين  أمامال تصمد   ويراهاالذريعة  

الكتاب   شكل من خالل  أوالداخلي   والنسقيتماشى    الذيمضمون الكتاب   من  مأخوذة  دالءل
  .الخارجي  والنسقيتماشى   الذي
  :  األولىأنالوطيقا : كتابين  إلىينقسم بدوره   والذي"   أنالوطيقا" الثالث فهو كتاب  الكتاب أما

نظرية القياس ،  تتناولإلى مقالتين ، المقالة األولى   بدورهوالذي ينقسم   األولى  التحليالت كتاب
 إلى القياسمن تحليل  أسمه  اشتقوقد . الكاذبة  والنتائجالقياس   خصائص  تتناولوالمقالة الثانية  

  المشتركةالقياسات   بهاتميز   التي  األقاويل<< أما مضمونه . حدود  إلىقضايا ، والقضايا  
 إلىبدوره   وينقسم"  الثانية  التحليالت"  األواخر  أنالوطيقاوالكتاب الثاني  . 6>> الخمسة  للصنائع

الحد   نظرية  فتتناولالبرهان ، أما المقالة الثانية   نظرية  تتناولاألولى   المقالة  مقالتينئين  جز
  البرهانيةاألقاويل   بهاتمتحن   التيالقوانين   وفيه<< ابي صبيعة  ابنحد قول   وعلى  والعلة

                                                
 1 ج،  بيروت ،الكويت ، دار القلم  المطبوعاتق عبد الرحمان بدوي ، وكالة  أرسطو ، تحقي منطق ،أرسطو -    1
  .1980، 1ط
   .95،المرجع السابق ، ص  المنطقماكوفلسكي ، تاريخ  -  2
  .95ص  ،المرجع نفسه   -   3
  .37 صالصوري ، المرجع السابق ،   المنطقجول تريكو ،  -   4

5 -- Blanché,  , la logique  et son histoire, ,op cit ,P27. 
  .91صن د ت، 2دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، جعيون األنباء في طبقات األطباء ،  ،ابن أبي صبيعة  -  6
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هذا . 1>> وأكمل  وأفضل  أتم أفعالها  بهاما يصير   وكلالفلسفة   بهاالتي تلتئم   األمور  وقوانين
 عدمومبدأ   ،" أ  أهو" مبد الهوية  مثلضرورية   و  واضحةمبادئ   علىيبنى   الذيالبرهان  

بالمؤتلف   وأعني  اليقيني  المؤتلف القياس<< التناقض ، ومبدأ الثالث المرفوع ، ويعني بالبرهان 
  البرهانيالقياس   بينيقارن   الكتابآخر  ثم في .    2>>لنا  موجودهو   بما  نعلمه  الذي  اليقيني

 فينطلق  الثاني  بينما،  دوماصادقة   عقليةمن أوليات   ينطلق، حيث يالحظ أن األول   والجدلي
القياس الجدلي   أن<< والكذب ، وينتهي إلى نتيجة  الصدق  تحتمل  الصيت دائعةمن مقدمات  

، أو من مقدمات   وأولية  صادقةمقدمات   منيتكون   يالذالقياس   هو، أما البرهان   ظنية  حقائقه
الذي ينتج   هو، والقياس الجدلي   صادقةمقدمات أولية   منحصل   قد  بهاالمعرفة   مبدأ  يكون

ألرسطو ، بل هو أرسطيا   بتهنس في  كان أياك  شهذا الكتاب لم ي. 3>> الصيتمقدمات ذائعة   من
  .وقالب قلبا

 وفيه  الجدلكتاب  أي" طوبيقا  كتاب"  فهوتاب الخامس واألخير عند بالنشي  الك أما           
 قوانينالجدلي ، وبالجملة   والجواب، وكيفية السؤال الجدلي   األقاويل  بهاالتي تمتحن  القوانين<< 

وتطرق فيه .  4 >>وأنفذ وأفضل أكمل  أفعالهابها   ويصير  الجدلصناعة   بهااألمور التي تلتئم  
،  ظنيةعلى مقدمات   يبنىالذي اعتبره من األستدالل ، لكنه   المغالطيالقياس   إلىأرسطو  
 فإننتائجه   دقة  وعدمورغم نقائصه  . 5>>الوصول إلى نتائج يقينية  عن  الفكر تعيقوأغاليط  
  : 6التالي في، تتمثل   فوائدفيه   يرىأرسطو  

  . ونقدها  لآلراء  عرضهاأثناء  الحججل  على استعما العقولحيث يعود  :  االرتياض 
  .ليتمكن من إقناعهم  خصومهفهم عقول   منيمكن متعاطيه   أنهذلك  : المناظرة  في يفيد
  .اليقين  علىبدوره يوصل   الذيالشك   إلىيدفع   ألنهالعلوم الفلسفية   في يفيد  -  ج

وأساليب   طرقأرسطو   فيه  تناولاء  أو كتب أو أجز مقاالت  ثمانيةمن   يتكون  بالنشي وبتعبير
 يعتبرهبالنشي   فإن"  سوفسطيقا" أما كتاب .    7مقدمات ظنية علىتبنى   التيواألقيسة   المجادلة

                                                
  .91، ص نفسه المرجع -    1
 تحقيق ،أرسطو منطقيونس ، ضمن كتاب  ابنبشر   أبي  نقل"  البرهان"  األواخرأنالوطيقا   كتاب،   أرسطو   2

  .333، ص 1980،لبنان  القلمالكويت ، دار   المطبوعات، وكالة  1، ط1بدوي ، ج عبد الرحمن
  .489المرجع السابق ، ص  ،أرسطو ، الطوبيقا  -    3
  .91المرجع السابق ، ص ،ابن أبي صبيعة  -    4
  .490صالمرجع السابق ،   ،أرسطو ، طوبيقا  -    5
  .492، ص نفسهالمرجع  -     6

7-- Blanché,  , la logique  et son histoire ,op cit , P27.  
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 فياإلثنين  متأثرين  تريكوما ذهب إليه من قبله جول  وهو"   طوبيقا" من كتاب  التاسع  الجزء
يقول   حيث   "  le systeme D ARISTOTE  " كتابه  في"  هاملتون" إليه  ذهبذلك بما  

"  منيتكون   تاسعهاالمواضيع المشتركة   حول  كتبثمانية   في"  المواضيع<< تريكو  جول
  لكتابجمعه وتحقيقه   أثناءعبد الرحمن بدوي   بهما تعامل   وهو  ،1>>"  السفسطائية  التبكيتات
 المنطقومتعاطي   مؤرخيجزاء ، لكن أغلب  ثالثة أ في"  أرسطو  منطق" ، تحت عنوان  أرسطو

، حيث عرف بالكتاب  بذاتهمستقال   كتابااألخير   الكتابواعتبروا   ،الكتابين   بينفصلوا  
  قوانين<<  وفيه"  المموهة  الحكمة"  أو"   المغالطة" كتاب  باسم  وترجمالعرب   عندالسادس  

 عنيستعملها   التياألمور   جميعتحيد ، وأحصى  الحق و عنتغلط   أنمن شأنها   التي  األشياء
  المستمعيسمعها   التيينبغي أن تنتفي به األقاويل المغلطة   ماثم بعدها أحصى  ...  التمويهقصد  
  .2>>مطلوباته فييوقع ،وكيف يتحرر اإلنسان ، ومن أي يغلط  األشياء، وبأي يفتتح، وكيف المموه

كانت  سواءأغلب الكتب الغربية  فيال نجدهما   -  كتابين  الشراحالعرب   أضاف وقد        
مستقلين ، علق عليهما  كتابين  وكالهما"  بويطيقا" و"  ريطوريقا" وهما كتابي  –مترجمة أو مؤلفة 

 ما  يتأرجح  الغربمناطقة   عنداألرغانون   كتب عددالعرب وشرحاهما ، وبذلك يصبح   المناطقة
  ريطوريقاأما كتاب  .   ثمانيةعددهم   يصبحا عند مناطقة العرب  أم.  ستةبين خمسة إلى  

، وأصناف الخطب   الخطابيةاألقاويل   بهاتمتحن   التي القوانين<< : وفيهالخطابة   ومعناه
صناعة الخطابة ،  بهاتلتئم   التي  األمور جميعويحصى فيها  ...  والخطباءالبلغاء   وأقاويل

أجود   تصير  األشياءفن األمور ، وبأي   في، والخطب   الخطبية  ويلاألقا صنعت  كيفويعرف  
      : فيتضمنيعني الشعر  والذي بويطيقابينما الكتاب . 3>> وأبلغ  أنفعأفعالها   وتكون  وأكمل
 فهوبالتالي  . 4>>، وأصناف األقاويل الشعرية المعمولة  األشعارالتي تسير بها   القوانين<< 

  .من الرذيلة الجيدةاألشعار   تميزمن شأنها   التي  والطرقالفني   الذوقيتناول  
  
  
  
  

                                                
  .38، ص السابقالمرجع المنطق الصوري ،  جول تريكو،  -  1
  .91ص،   السابقالمرجع عيون األنباء في طبقات األطباء ،  ، صبيعةابن أبي   -  2
  .91، ص  نفسه المرجع  -  3
  .92-91ص ،المرجع نفسه  -  4
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  :الكتب  هذهالترتيب الزمني لتأليف  :  ثانيا

أغلب الكتب   فياآلن   به  المتعاملبالترتيب   بالنشييقر  : بالنشي له ونقد  التعليمي  المعيار
ثم أنالوطيقا الثانية ثم   األولى  فأنالوطيقا  العبارة ثمالمقوالت   كتابالبداية   فييضع   والذي

يمكن   الذيالبسيط   منالترتيب تعليميا ، ألنه يبدأ   هذا، ثم السفسطيقا ، لكنه يعتبر   الطوبيقا
المفاهيم   من  يبدأمستوى أكثر تعقيدا ، وهكذا ، لهذا نجده  إلىتدركه بسهولة ، ثم ينتقل   أن  للعقول

قد تكون   بأداة  مقرونتينتتركب من مفهومين   التيم ينتقل إلى القضية  هي المقوالت ، ث التي
بعدها  يأتيثم  . في بعض اللغات األخرى  كما، وقد تكون مستترة   اللغاتكما في بعض   ظاهرة

منطقية   بروابطثالثة قضايا   بينترابط   عنهو عبارة   الذي"  األولى  التحليالت" القياس 
من  تنطلقاألستدالل مرتبة   نظريةتطبيق   عنهي عبارة  التيالقمة   لىإ، لتصل   وحدسية

الجدالي  القياسمن بعد   ليليهالقياس الجدلي   إلى  قليال لتنزلهو القياس البرهاني   الذياألعلى  
أرسطو  فيهالذي ألف   الزمنيحقيقة الترتيب   عنيعبر   ال  التعليميوهذا الترتيب  . السفسطائي 

  :ويعطي بالنشي األسباب التالية  ،  الكتاب
 نظرية  من  خاليتين"  والشروح العبارة  ، المقوالت" األوليين  الكتابينمضمون   إن -1-أ

  يتناول   أنمن المفروض   الذي  المقوالتكتاب   أنالمفهوم ، ذلك   عن  ومتعمقة  متطورة
  .فقط  العشرةالمقوالت   مفهوم  طبيعةيفعل ذلك ، وإنما تناول   لم  عموما المفهوم

بالقضية  أواليبدأ   وإنما"  بالمقوالت" يبدأ  الالقياس   فياستعمله   الذي  األرسطي  المنهج -2-أ
" القضية  فيهتنحل   ما  بأنهتعريفه للحد   في  جليا ذلكإلى القياس ، ويبدو   ثمالحد   إلى، لينتقل  

  .به  المعمول  التعليمي الترتيبما يخالف   وهذا"  المقدمة
، حيث يفترض   نسبيافي وقت متأخر   إالنظرية القياس   إلىأرسطو لم يتوصل   أن -3-أ

 نظريةعن   فكرةيكن له أدنى   لميؤلف كتابي المقوالت والعبارة   وهو  أرسطوأن  بالنشي
 –ين الذكر وهما الكتابين السابق – تمهيديةيؤلف فصوال   أنمن المستحيل   فإن  وبالتاليالقياس، 

  يقننين  المذكورين  الكتابين بأنمبلورة في ذهنه ، وإذا سلمنا   والموجودة   أصاللنظرية لم تكن  
 اللذينفي ذهنه ، فإن الكتابين   بعدلم يتبلور   الذي  للقياس  تمهيدية فصوال  ليست"  ألنالوطيقا" 

 رغميتحدد بعد   لم، ذلك أن القياس  القياس  لنظرية  تطبيقايعتبران   ال  أيضا  بعدهمايأتيان  
  بالنشيأقنعت   التي  والبراهيناألسباب   هذهوانطالقا من  . عام  كمعنى  الكتبهذه  فيوروده  

ككل ، مما جعله  الكتابلتأليف   والزمني  الحقيقي  الترتيب  هو  ليسبه   المتعاملالترتيب   بأن
هذه  عنولإلجابة  .  األرغانون  لمؤلفاتأرسطو   فتألي  أثناء  الترتيبيتساءل عن كيفية هذا 
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  الخارجيأما المعيار  .والثاني داخلي  خارجي  أحدهمامعيارين   بالنشي  يفترضاإلشكالية  
كان من  الذينالدارسين   من  والقدامى  تالمذتهنفسه ، أو مؤلفات   أرسطوفي مؤلفات   فيتمثل

أن أغلب الكتب  بحجة"   المؤلفات" يرد فيها  فيماال يثق   لكنهالمفترض أن يذكروا هذا الترتيب ، 
 الكتبمنها ، وهناك من  ألجزاء  أضيفت  إضافاتتؤلف دفعة واحدة  بل هناك   لموالرسائل  

يعني  الكتاب آخر   فيكتاب   ذكروجدنا   فإنوالرسائل والمقاالت ما عدلت ، وبالتالي  
 ما  غالبا<< : فيقول  ذلك علىالتأليف ، ويعطي مثاال   فيزمانيا   أسبقأحدهما   أنبالضرورة  
. 1>> الطوبيقافي   مراراأيضا مذكورة   هي األنالوطيقافي األنالوطيقا  ولكن   الطوبيقايرد ذكر  

بينهما تأليف   يفصل  مرحلتين علىألف   قد"  األولى  أنالوطيقا" أن كتاب   –فيما بعد  – لناليثبت  
 يعتمد  أكيدامعيارا   ليسأن هذا المعيار   إلىاألخير   في لينتهي" الثانية  لوطيقاأنا" من كتاب  جزء

جملة المعايير الداخلية   وهوالثاني   للمعيار  ينتقلللتأليف ، ولهذا   الزمنيالترتيب   لمعرفةعليه  
 علىه يركز  بينما سنرا ،األول والثاني غير كافيان  المعيار  معتبرامعايير ،  ثالثةفي   يجمعها

  .المعيار الثالث 
القياس أو  هو  األرسطي المنطقاألول فإن بالنشي يرى أن قمة   للمعياربالنسبة  أما          
تأتي   التيفي بقية الكتب   المنطقيالصرح   هذاذكر   أنالتحليلي ، لكن ما يالحظ   القياسنظرية  

مفهوما عاما ، مما يدل   أو  كأمثلة  نياوجودة ضمكانت م ولو  حتى  نلمسهال  األولىأنالوطيقا   بعد
الذي ال  العكسفي اكتشافه   فيتمثل  الثانيأما المعيار . وأنه ألف الحقا  عليهأنها ألفت سابقا   على

يعتبره بالنشي   الذي  الثالثأما المعيار .بعد  فيماأنها ألفت   تعنيالكتب التي  بعضفي   إاليوجد  
أن  بالنشيالحظ   حيث>> في النصوص  الموجودة  المنطقيةالدقة   درجات<<  في  يتمثل  أدق

أفالطون ، بينما  بنصوص  تشبيهها  درجةجدا إلى  ضعيفا  المنطقيمضمونها   يكون  كتبهناك  
الفكر المنطقي   تكونبداية   فياألولى ألفت   أن  يعني، مما  خارقةقدرة منطقية   ذاتهناك كتب  

المنطق  بتطورويستشهد  . نضج هذا الفكر  أنبعد   ألفت، بينما الثانية   ضعيفةجاءت  لهذا
من هذا المعيار  وانطالقا  . 2المنطقية التقنيةعلى قمة   الدليل  بالنشييعتبره   الذيالجهوي  

المرتبة   فيحيث يأتي  . مفترضا  زمانيا  ترتيبا  األرغانون  رسائلأن يرتب   يحاولالثالث  
 تهافت"  مع" أي الجدل  الطوبيقا"  كتابيليه مباشرة   ثم"   المقوالت"  اطيغورياسق"  األولى

  متزامناألفه   أنهوالذي يعتقد   ،الكتاب الطوبيقا   منالتاسع   الجزءاعتبره   الذي" السفسطائيين 
الهوية،  يموالمفاهالتحليلي   القياسهذه المرتبة لخلوه من ذكر   فيأو بعده بقليل ، وقد وضعه   معه

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, ,op cit ,P28. 
2--ibid ,P29.. 
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من  بالرغم  جداالضعيف   المنطقي، إضافة إلى مستواه   العكسكما أنه لم يذكر ولم يستعمل فيه  
  باعتبارهاألنالوطيقا   بعد  الثانيةالمرتبة   فيرتب   فقداألرغانون   في  تبوءها  التيالمكانة  

يعني   مما"  التوكيدي"  إلثباتيا  البرهاندراسة   بعد  مباشرةيأتي   الذي  الظنيللبرهان   دراسة
البرهان   أن"  كينال" ذهب إليه  لما  تدعيمابالنشي    يعتقدبعد الطوبيقا ، والذي   أتىالبرهان   أن
الترتيب   فيكونمرحلتين   على  السفسطائيين  وتهافت  الطوبيقاألف   مامرحلتين ، مثل   على  ألفه

األول   الفصليبدأ من   الذياألولى   أنالوطيقاكتاب   منول  األ الجزء  الرابعة، المرتبة   كالتالي
، والتي تتناول جميعها المنطق التوجيهي ، 22إلى  8 من  الفصولباستثناء   السابع  الفصل حتى

)  باري أرمنياس (  بالنشيالشروح كما يسميه   أو"   العبارة"   كتاب  الخامسةثم يأتي في المرتبة 
 هي  عنده  لمنطقيةا المسائلقمة   من  مسألتينهذه المرتبة أنه يتناول   في  ترتيبهفي   والسبب

األول   الجزء  السادسة المرتبةفي   يأتيثم  .  الخصوصيةوالعكس والقضايا   الموجهةالقضايا  
  أنالوطيقامن كتاب  22إلى  8من  الفصول  السابعإلى ترتيب   ليعوداألواخر   أنالوطيقاكتاب   من

األرسطي ، المسألة األولى هي القياس   المنطقهي قمة   مسائل  ثالثيعتبر بالنشي  .   األول
قمة القمم   أواألولى   المرتبة  مرتبتين  إلىيقسمه بدوره   والذي  المنطقييعتبره قمة االبداع   الذي
الفكر  نيكوالمفترض أن  منبلورة هذه القمة   إلى  فللوصولالقياس التوجيهي ، وبالتالي   هي

تكون هي  بالضرورة  أوردته  التي، وبالتالي فالكتب   والدقةبلغ أعلى النضج   قدالمنطقي  
 منأو نظرية القياس فيأتي أدنى   القياسأما . النضج  قمةبالفعل   تمثل  ألنهاالمرتبة األخيرة  

جيهية ، ثم أدناها العكس  القضايا التو فيأوال   فتتمثلقمة النضج   في  األدنى  المرتبةأما  . األول 
أرمنياس بعد  باري"  كتابالخصوصية ، ولهذا فقد رتب بالنشي   أوالشخصية   القضاياأدناها   ثم

  . وهكذا"  األول  أنالوطيقا" كتاب  من  األولالجزء 
الكتب ، فهل يفهم منه   من  األجزاءبقية   ترتيبأهمل   أنهبالنشي   علىيؤاخذ   ما لكن        

كتاب أنالوطيقا   منالجزء األول   منالثاني والعشرين   الفصلأتت من بعد   التيالفصول   أن
 الجزءوما هو ترتيب  .  قبلألفها   أنهمنه   يفهممع بقية الجزء األول أم  أرسطوألفها   قد األول

 الذي، ثم ما هو المعيار   جواب وبدون؟ بقيت هذه األسئلة غامضة   البرهانكتاب  منالثاني  
، القضايا   العكسمنطق توجيهي ،   ، الثالثةالقمم هي هذه المسائل   قمة  لمعرفةوظفه  

القول أن   إلى؟ من هنا نخلص   كبرى  أهميةأوالها  قدالحديث   المنطق؟ أو ألن   الخصوصية
 من بدوره  هو  يخلو والمترددا ومتذبذبا   بداافترضه بالنشي   الذي  للتأليفالزمن   الترتيب

 المجهوال   يبقىافتراضا ال غير ، وإن صح   يبقىأية حال   وعلى  واليقينالدقة  وعدمفوضى  
 .أرسطو نفسه  إاليعلمه  
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  : القضيةنظرية  : ثالثا

 ،نظرية القضية  إلىمباشرة   لينتقلوالتعريف   والحدالتصور   نظرية  بالنشيأهمل   لقد       
بالنشي   فإنجهة ومن جهة ثانية   منالمنطق   منهذا الجزء   ربما بسبب ضيق المجال لمناقشة

المنطق عند  لتطور  الحقيقيالوجه  هيأرمنياس   باريكتاب   وبالضبطالقضية   نظرية  يعتبر
  ،  المشكالت بعضاألول ، وسنتناول   أنالوطيقاكتابه   بعدأرسطو  

  .ومشكلة المفهوم والماصدق  ،وأنواعها   القضية كمفهوم
األصوات ذات معنى ، النوع  مننوعين   تطلقالحنجرة   أنبالنشي   يرى :القضية  مفهوم - أ

  النوعأما "   االنسان" االسماء  مثل  التركيبتقبل   البسيطة ،  أوليةتعابير   ذاتاألول األصوات  
 وحدود  ظألفاعدة   منتتكون   أنها  بمركبة، ويقصد   مركبة  تعابير ذاتاألصوات   فهي  الثاني

إلى  القولأرجع هذا  ولقد" يركض  االنسان" القضية مثل   هي  أداة  بواسطة  ببعضهامقرونة  
، إال  أرسطوتلميذه   -بعد   فيماوهو ما تبناه   – وفعلاسم   إلىخطاب   كلقسم   الذيأفالطون  

  :التالية  التوضيحاتأضاف   بأنمناقشتها   في  تعمقاألخير   هذاأن  
  .من حيث السلب أو االيجاب  سواء  والمحمولالموضوع   بينالفعل يربط   أن -1
 ممابينهما   الربط، ووظيفته تأمين   لموضوع  محمول  تقديم، وظيفة   للفعلهناك وظيفتين   – 2

  .يوضح المعنى
على  –كما قلنا  – لكن  اآللةعلى طريقة   القول فدال   كل  بأنها<< : القضيةأرسطو   عرف وقد

 أوالصدق   فيهوجد   الذيالجازم   القولقول بجازم ، وإنما   كلطريق المواطأة ، وليس 
 أمرعن   يخبرقول جازم   - :  إلىالقول ينقسم   أن  يتضح  هذا  تعريفهمن خالل  .  1>>الكذب

يحتمل  الجازم   غيرقول   –. والكذب ، وهذه هي القضية الخبرية  الصدقما ، وبالتالي يحتمل  
، وهذا النوع   وغيرها  والتساؤل  التعجبتفيد   التي  االنشائية  القضايا، وهي  الكذبصدق وال  ال
  .يعتبره أرسطو قضايا خبرية  ال
  :  القضية  أنواع -ب

 نوعأن  – بذلكدون أن يصرح   –ضمنيا  يقربالنشي   فإن  القضية  أنواعمن حيث   أما         
يقسم هذا النوع إلى   ثم" .   A هي B" نوع  منالقضية الحملية   هيعرفها أرسطو   التيالقضية  

وبما أن   ،"  المحموالت" المقوالت  إلى"   المحمول"  الصفة  انتماءحسب   –أ :  منهاأنواع   عدة
،  الوضع، المكان، الزمان ،   العالقة، الكم ، النوع ،   المادة" عند أرسطو وهي  عشرة  المقوالت

                                                
  .103ص المرجع السابق ،العبارة ،  ،أرسطو   -  1
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يتعدد بعدد المقوالت ثم يعطي أمثلة  االنواع  عدد  فأن  وبالتالي  ،"  العذاب  الفعل،الحيازة ،  
 األنسان" ،  الفعلمقولة   إلى وتنتمي"  يجري  االنسان"  مثلالقضايا   منالنوع   لهذاتوضيحية 

ترفا أن مع. 1المكانلمقولة   تنتمي" المدرسة  في  األنسان" و  العذابإلى مقولة   وتنتمي" يحترق 
بالنشي   أوردها  ولكنه،  الصوريصعيد المنطق   علىهذه الكثرة   نتائجأرسطو لم يستخلص  

   2.واحد  تقويمينوع   سوىاليعرف   بأنه  المتهوم  أرسطومنطق   عن  مدافعا
"   منفية" إلى سالبة  الكيفحيث   مناألنواع المعروفة في منطق أرسطو فقد قسمها  أما            

قولنا  مثل  ومعدولة"   عاقالاألنسان   ليس" قولنا  مثلسالبة   حمليةقضية  : بدورها نوعان  لتيوا
النفي   يدورفي الثاني   بينماالموضوع   حولالنفي   يدوراألول   المثالحيث في  ،" ال إنسان  إنه" 

" ا بالنشي سماه وقد"  هو ال إنسان  ليس"  تصبحننفيها   أنوإذا أردنا  . المحمول  حول
وفي تقسيمه هذا نالحظ أن بالنشي ".  عادل  االنسان"  مثل"   مثبتة" والثانية موجبة " .  الالمتناهية

 عندالمنطقي   الفكر  قمة  اعتبرهاالتي  الموجهةالقضايا   وهيآخر من القضايا   نوعأهمل  
ومن حيث " . لتوجيهي ا المنطق"  إلى  خصصهالمبحث الذي  إلىأرجأ مناقشتها   لكنهأرسطو ، 

 على  منطبقة"   المحمول" فيها الصفة  تكونالقضية الكلية   -1:  فئاتإلى اربعة   قسمهاالكم  
 أرسطو  اعتبرها، وقد  مستغرقالموضوع   فيهابمعنى آخر يكون   أوالموضوع   أفرادجميع  

 يكونالقضية الجزئية   - 2. إال إذا كانت إحدى مقدماته كلية  قيامهأساس القياس ، حيث ال يمكن 
مستغرق ، هذا  غيرالموضوع   يكونأفراد الموضوع ، بمعنى   منمحمولها منطبق على جزء  

تسمى  والتي  الالمتناهيةالقضية   - 3.  بالكليات إالوتعليله لذلك أنه ال علم   أرسطوالنوع أهمله  
وال  الكلأال يذكر   بعد  عليه قليمثل على الشيء أو لم   ما<< أرسطو  يعرفها  المهملةالقضية  
 أوالموضوع  لكلية المحمول وجوديمكن تبيان  ال التي بأنها<< ويصفها الغزالي. 3>>البعض 

ويعطي لذلك  الجزئيةإلى القضية   المهملةالقضية   يردأرسطو   أن  بالنشيويرى  4>>لبعضه
القلب أي قلب   عمليةيتطلب أحيانا   بما أن القياس:  المنطقيالمبرر التقني  :  التاليةالمبررات  

  بمعنىمتساويين   االثنانأن يكون   يفترض  فإنهصحيحا   والعكس  الموضوعمكان   المحمول
. ما صدقا  فردامفهوما وليس   يكون أن  يجبالمحمول   دوريؤدي   أنللموضوع   يمكن  حتى

أن الموضوع   وبمابالكليات   إال علم  ال أن دائماأرسطو كان يعلن   أن  فيتمثل  الثانيأما المبرر 

                                                
1 -- Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,P31. 
2 - ibid , P31. 
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  .87 ص  ،1981دار األندلس ، بيروت ، لبنان ،   ،منطق في فن ال العلم  معيارالغزالي ،   -  4
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ينتهي   إذنبالكليات   إال يدركوبما أن الجوهر ال   ،البرهاني   العلم  موضوع  هو"  الجوهر" 
  .للعلم  موضوعا  ليسأن الفرد   إلى

 غيركميتها   ألن  نظرا  كالجزئيات  الالمتناهياتتعالج   أن  فالبدالمبرر الثالث   أما         
نقول أكثر ، وبالتالي   بأنال يسمح   فإنهعلى التقريب   ينبني عموما البرهانحة ، وإذا كان  واض

أنه من الحمق   إلىعلى االكثر ، إضافة   وليسنقول على األقل   أنالعدد فاألفضل   فيشككنا   إذا
  يكذبهاقع  أن الوا ذلكأنها كلية   على>>  أبيض  االنسان<< : التاليةالقضية   معنتعامل   أن

 التصديقألخ ، أو ....هناك من الناس من هم سود ، وحمر ، مثل الزنوج والهنود الحمر  أن  بدليل
  .1هناك ناس بيض ألن" أبيضا  ليس  اإلنسان" نقول  عندماالسالبة   للكليةالكلي  
دل أيضا التي ت هيالقضايا   منهذا النوع   أنبالنشي   يعتقد:   أو الخصوصية الشخصية القضية

منطق   معكتابه باري أرمنياس   فيأرسطو   إليهاوصل   التي  القضايامنطق   تطورقمة   على
  لبقيةالكبير الذي أواله  االهتماملم يعطيها   أرسطوما يالحظ أن  ولكن.  الموجهة  القضايا
كانت  فإذام  ، ومن ث2>> الجزئياتزيد من  وقولي<< :حيث قال  بمثال، وإنما أشار إليها  القضايا
على شخص  ينطبقموضوعها   أن، أي   معينعلى شخص   إالالخصوصية ال تصدق   القضية
" كتابه  فيلكنه أهملها   –كما مر معنا  – الجزئية  القضاياضمن   أدرجهاأرسطو   فإنمعين  

  " . األولى  التحليالت
حسب  –الكم وهما نوعان  من حيث القضاياأنواع   إلىفي األخير   بالنشي لينتهي          
بالنشي   أن، والقضية الجزئية التبعيضية ، ولكن ما يالحظ   الكلية  القضية  - األرسطيالتقسيم   

 للكلينعطيه   أنينبغي    الذيالمعنى   أن<< :قال  حيثهاتين القضيتين   غموضمشكلة   أثار
، الخصوصية  وبين  الكليةكنه   بين  اختالفا، حيث نجد  3>> يزال غامضا قليال  الوللجزئي  

وكلية عمومية، وهذا  ،جوهرية كلية  يسميهما  بينفي الكلية ذاتها نجد غموضا   بل. وبين الجزئية 
عن كلية   فقطأو يعبر   جوهرية  ضرورةكان يعبر عن  إذانظرتنا للمفهوم   من  ناتجالغموض  

 فهماالقضية الكلية ، إما   بهنفهم   مانتيجة   هوأجناس نوع ما ، فالغموض  أوجنس   أفراد
 المثال. الفرنسية  منبالنشي بمثالين   لنا  يشرحمفهوميا وإما مفهوم ما صدقيا ، ولتوضيح ذلك  

. الغربان سود  كل:  أما المثال الثاني .  الزوايامتساوي   االضالع  متساويكل مثلث  : األول 
ويمثلها المثال األول   العقلية  الكليةالقضية  من حيث الماصدق ، ف بينهمافرق   وجوديالحظ  

يمكن  التجريبية   كلية  من أن  ذلكالتي يمثلها المثال الثاني   التجريبيةالكلية   القضية  عن تتميز
                                                
1-- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,P32. 

  .105ص  المرحع السابق ، ، العبارةأرسطو   -  2
3 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op  cit , P33. 
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ال يمكن من  وبالعكسالحدس بها  إلىكانت تدعوا   وإنحتى   ما  جوهروجوب   إلىأن نصل  
والكيف   الكم  بينوإذا مزجنا  .   1يتحققون  حيثي لألفراد  الوجود العمل إلىنصل   أنجوهر ما  

  :على التقسيم التالي  نحصل
"  األسواريعرفوا   لمالقديم عموما   والمنطقأرسطو   ولكن"  كل"  سورهاموجبة   كلية -1

اهم  في معن وما"   من  أي"  و"  كافة" و"  جميعا"  مثلأضافها المدرسيون   التي  األخرى"  األكمام
  . بالالتينية"   A،  بالعربية" م  ك" القضية  لهذهرمز   وقد

  ". E" س ك"  بالعربيةأما رمزها .في معناهم  وما"  ال" و" كل ليس" سالبة ، سورها  كلية -2
القديم   المنطقبعده مناطقة   ومنأرسطو   إليهتطرق   وهوما"   بعض"  سورهاموجبة   جزئية -3

 ربع" "  كثير"  ،"   قليل"  مثلللسور   أخرىصيغ   المدرسيون  المناطقة ، ثم أضاف  والمسلمين
  " . I" " م  ج" ورمزها . وما في معناهم  إلخ"  ثمن"  ،" 
  . O"س  ج" في معناهم ورمزها  وما" بعض  ليس"  و" كل  ليس" ، سورها  سالبةجزئية -4
 أثناء  تناولهاناوله لنظرية القضية ، ولكنه ت أثناءاألخرى لم يشر إليها بالنشي   القضايا  بقية أما

التطويل الممل ، خصوصا وأن  منيكون هروبا   قدالقياس ، والسبب في ذلك   لنظريةتطرقه  
بأس أن نذكر  وال. الرياضيات  مثلوالتدقيق   التركيز  تتطلب  جافةعموما   المنطقمفاهيم  

 والغير  المحصلة  البسيطةالقضايا   بينرسطو  لقد ميز أ:  المعدولة القضايا  -:بعضها باقتضاب 
  محصالمحمولها   يكونالتي   هيالمحصلة   البسيطةسماها معدولة ، فالقضايا   التيمحصلة  

،  ال"  مثل  سلب أداةتسبقه   لم"  عادل"  المحمول  أنيالحظ   حيث" أنسا عادل  يوجد" قولنا  مثل
محصل ، أي سبقته أداة   غيرمحمولها   يكونالتي   هيفالقضية المعدولة   أما" . غير ، ليس 

وقد  . 2" ال" النفي  بأداة مسبوق"  عادال" أن المحمول  حيث" إنسان ال عادل  يوجد"  مثل سلب
 عندما  للالمتناهية  تطرقه أثناءنقطتين   فيأن يركز عليها   دونبالنشي إشارة خفيفة   إليها  أشار
  يعربالنوع ، حيث أن المحمول   هذا  من  قضاياجهة عرف   نمأن أرسطو   والحق<< :قال 
حول  وليسالمحمول   حول  النفي  يدور ولكن"  ال إنسان  إنه"  مثلمتناه   ال  باسمنفسه   عن

  األنسان"  و" عادل  اإلنسان"   بينأنه يمكن أن نميز   والحق<< وفي مثال آخر قال  .3>>المقدمة 
  .             من المقدمات أنواعنفيها إلى أربعة   مع  يؤديي الذ األمر"  عادل  غير

  .ليس يوجد إنسان عادل :  سلبها.    عادليوجد إنسان  : حالة االيجاب : محصلة  قضايا 
  .ليس يوجد إنسان ال عادال: سلبها . يوجد إنسان العادال :  االيجابحالة  :  محصلة قضاياغير

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op  cit , P33. 

  .114ص المرجع السابق ،،  العبارةأرسطو  -   2
3- Blanché,  , la logique  et son histoire, op  cit ,P 44   



 أرسطو عند المنطق مرحلة :الثاني  الفصل .............................................. المنطق تطور مراحل  :الثالثب باال
 

  -

لم يتناولها يالنشي في مبحث القضايا وإنما  التيالقضايا الموجهة  فهي الثالث من القضايا  النوع أما
  توجيهاعلى محمولها   يقعبأنها قضايا   أرسطوعرفها   وقد. أرجأها إلى مبحث المنطق التوجيهي 

.   الموجهات  حصرمعه   يستحيل  وواسعاعاما   يعتبرلكن هذا العريف  .   1جهة ما  ويتلقى
، ومن ثم اقترح ثالثة  فقطحصر التوجيه في الرابطة   بأنلل من عموميتها  حاول أن يق ولذلك
  . 2أنواع

 االنسان" مثل  توجيهاعلى الرابطة   يقعالتي لم   أيالموجهة   غيرالقضايا   وهي  المطلقة القضايا
 من"  مثل>> أن يكون  يمكن  فيما  منهاكان  ما<< بأن  عنهاويعبر  : الضرورية  - 2" . عادل 

 مابالقوة   هومن الضروري   أن<< بالنشي   عنهاوعبر  .   3الضروري أن يكون االنسان عادال
  . 4>> هو ممكن 

أما  . 5ال يحتمل ومااليكون   أنيحتمل   فيما  بأنهايعرفها أرسطو  : القضايا الممكنة   - 3 
"  محض ممكن"سماه   وهذا  للممتنعالنفي المناقض   وهومعنى خاص  : معنيين  فيعطيهابالنشي  

  .6يكونيمكن أن   بماهو غير ضروري   وماما هو ممتنع   بين  حصرهمثنوي   ومعنى
   : والماصدقالمفهوم - ج

،  الماصدقيما ، التفسير   قضية  معنىبين   للتمييز  طريقتين  وجودبالنشي   يرى       
 الناسكل مرتبة   أنمنه   يفهم فقد"  ميت  االنسان"  مثاللذلك   أعطىوالتفسير المفهومي ثم  

. النوع  الجنسالميت ، كما يتضمن   في  يدخلاالنسان   أنمرتبة األموات ، بمعنى   فيتدخل  
في  الميتيدخل   بمعنىالميت   مفهومحدوده   بيناالنسان يتضمن   مفهوم  أنوقد يفهم منه  

بموافقة أرسطو؟   تحظىالمعنيين   أي تدور حول  التي االشكاليةثم يثير بالنشي  .  االنسانمفهوم  
هل   في  تتمثلوهذا يطرح إشكالية أخرى   ؟مفهومي أو ماصدقي  األرسطيالمنطق   هل  بمعنى
، بالفلسفةمرتبطا   علمامستقال ؟ ألنه إذا قلنا   علماأنه   أم  بفلسفته  ارتباطا  األرسطي  للمنطق

 يقسمحول هذه المشكلة  . هذا أنه ماصدقي  فيعنيتقال  مس أنهفيعني هذا أنه مفهومي ، أما إذا قلنا  
يميلون إلى توثيق   الذينإلى صنفين ، صنف الفالسفة   األرسطيوشراح المنطق   قراءبالنشي  

 منبنص   مستشهدا"  كبرنشفي ليون"  أستاذهاالرسطيين ، ومنهم  والفلسفة  المنطقبين  الصلة

                                                
  .165ص المرجع السابق ، ، األولىأرسطو ، التحليالت  -  1
 .124ص المرجع السابق ، أرسطو ، العبارة ،  -  2
  .122ص  ،  نفسهالمرجع  -   3

4  - Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit P64. 
  .122ص  المرجع السابق ،  ، العبارةأرسطو   -   5

6 - Blanché,  , la logique  et son histoire , op cit , P64. 
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في الحقيقة ال  هو  -  صورياالذي يعتبرونه البعض  –المنطق األرسطي  أنفيه   يشرحنصوصه  
منطق  إلىعزوه   الذي  المحضالمظهر الشكلي   إن<< :يقول  النص وهذا. ينفصل عن الواقع

 واالنطولوجياالقياس   بينبعده   من"  االقتران  محكمة  إمحاء" واقع  منأرسطو ، إنما هو يتأتى  
  سوى، بينما اليفعلون   ووضعيمستقل   علم  قيمة)   للمنطق( أعطوه  أنهمفظنوا بذلك  ... 

 بأن  االعتقاديميلون إلى  الذين  المناطقةأما الصنف الثاني فهو صنف  . 1>>الحقيقة فكرة تسويد
  استقالالفلسفته   عن  مستقال  صورياماصدقيا ، وهذا يعني أنه علما   منطقاالمنطق االرسطي  

 إذامدمرة   بأنهاأرسطو   فلسفةيتهم   الذي"  لوكاشفيتش يان"  ، من بين هؤالء المناطقة كليا
ليعترف . كل المفاهيم الميتافيزيقية  منعلما متحررا   المنطقيعتبر   فإنه، لهذا   بالمنطقارتبطت  

  فأرسطو،  الموقفينيتبنى   الذيأرسطو   موقفمن جهة وتذبذب   بغموضفي األخير بالنشي  
نظرية القياس   إلى  انتقلناالنخاع ، وإذا   حتىمفهومي   أنه يظهرية القضية  لنظر مناقشته  وأثناء
 حينما"  تريكو  جول" وهو ما ذهب إليه قبله مواطنه . صدقيا  ما  يعتبر  الجوانببعض   في  فإنه

  المنطقيأخرى أولى الكم   جهةمفهومي ومن   هوهذا الشأن ، فمن جهة   فيبالتردد   أرسطواتهم 
نفس الوقت ، وقد برر  فيومفهومي   ماصدقي  األرسطي  المنطقوبالتالي فإن  . 2كافية ةعناي

 إلىأساسا   يعودنفس الوقت   في  والتكامل  بالتمايز  القول فيالتردد   أن في  الثنائيةبالنشي هذا 
 . عليهاألفالطونية   األفكارتأثير  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire,P80 
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  :لمباشر نظرية االستدالل ا:  رابعا  

 التقابل"  عنونه  والذياالستدالل المباشر   هيالثانية التي وقف عندها بالنشي   المحطة       
من  انطالقامباشر وفيه تنجم النتيجة   غير، استدالل   نوعانوبما أن االستدالل  " . والعكس 

 واستدالل . -وهو ما سيكون موضوعنا فيما بعد  – صغرىكبرى واألخرى  إحداهمامقدمتين  
 يمكنمن مقدمة واحدة   انطالقافقط ، أو بعبارة أخرى   واحدةمن مقدمة   فيهالنتيجة   تنجممباشر  
 تختلف  ولكنها،  والمحمولاألولى في الموضوع   معتشترك   جديدةمقدمات   عدةإلى   الوصول
مكان  ليحلود  الحد أحدأو يمكن عكس   ، الكموالسلب ، أو من حيث   االيجابحيث   منعنها  
االستدالل   هذاتكن من وضع أرسطو ، إال أنه تناول   لمهذه التسمية   أنويعترف بالنشي  . اآلخر 

كتابين من كتب  فيوقد تناولها  . جدلية  ألغراض"  العكس نظرية"  و"  التقابل  نظرية"  باسم
والحادي  العاشر  لينالفصفي   المتقابالتتناول   حيث  قاطيغورياس" في كتاب . األرغانون 

مع  الحرماناألضداد ، وتقابل   وتقابلالمنسوبات ،  تقابلأربع مجموعات   علىعشر، أين وزعها  
هذا  فيالمنهجية   وفقدانأن هناك خلط   بالنشيالحظ   وقد السلبمع   االثبات، وتقابل   الملك

. 1إلى القضايا الرابعة، بينما أسند   مفاهيم وتصورات إلىالثالثة األولى   التقابلاسند   حيثالتقسيم 
 دقيقةتقابل القضايا بمنهجية   تناولبالنشي أن أرسطو   فيعترفأرمنياس   باريكتاب   فيأما  

بالنشي لم يذكرهذه القواعد والشروط    أنصحيح  . إلى حدما ، حيث وضع لها قواعد وشروط 
 ولونطق ، ولكن سنحاول أن نتاولها لعلم الم تحليال  وليستاريخي   عرضألن الكتاب   ربما

  .باختصار
   :التقابل - أ

  ويشرح  . 2المعنى بعينه فييقابل الواحد بعينه   أن<< أنه  علىتناول أرسطو التقابل   لقد    
متحركين   بينعالقة   أنهمواجه اآلخر ، أو   أحدهما  شيئينبين  عالقة<<  بأنهصليبا   جميل

                          يمكنمن خالل هذا  .  3>> عنهمايبتعدان   أودة  نقطة واح منسوية   يقتربان

                                                
1-- Blanché,  , la logique  et son histoire,P40.. 
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فقط ويسمى   بالكمالتناقض ، وإما أن يكون   ويسمىبالكم والكيف معا   إماتقابل القضايا   يكون أن
 بالكم  التقابل" التناقض  - 1. التداخل  ويسمى  بالكيفتحت التضاد ، وإما أن يكون   التضاد

. 1>>قبالته  إيجاباقبالته ، ولكل سلب   سلباإيجاب   لكل<< : بقولهأرسطو   يعرفه"  معا والكيف 
من حيث االيجاب والسلب ، بمعنى  قضيتيناختالف   هوالتناقض   أننستنتج   أرسطومن تعريف  
أرسطو   وضعصحيحا   التناقضيكون   وحتى األخرى بالضرورة ، كذبت  إحداهماإذا صدقت 

 الوحداتذلك ألن جميع   والمحمولشرطين هما الموضوع  فييمكن جمعها   شروطاتبعه   ومن
والجزء  الشرط  فوحدة<< :ذلك بقوله  علىالمتعال الصعيدي   عبد، ويبرره   ضمنهماتندرج 
 في  مندرجة  والفعلواالضافة   والمكانفي وحدة الموضوع ، ووحدة الزمان   مندرجةوالكل  

 تحقيق  يرجعون  والمناطقةمن النظار   المحققينن   أ<<ا يرى الخبيصي بينم. 2>>وحدة المحمول
الثمانية ، وعدم وحدة  الوحدات  تستلزمأن وحدتها   ذلك" الحكمية  النسبة" وحدة  إلىالتناقض  

وهذه الشروط تنطبق على القضايا الحملية  . 3>>النسبة  اختالف  يستلزمشيء من الوحدات  
  خاصا  شرطاتالمذة أرسطو   من  المتأخرونوقد أضاف   ، والمعدولةوالعدمية   والشرطية
الكم  في  المتناقضتين  القضيتين  اختالف  ضرورة  في يتمثل"   المحصورة"  المسورة  بالقضايا

 فقدأما إذا كانت القضية موجهة  . نقيضتها جزئية، والعكس  تكون  كلية  القضيةأي إذا كانت  
 شخصيتين"  خاصتانوإذا كانت القضيتان  . 4الجهةضرورة تغيير  في  ثليتمآخر   شرطاأضيف  

بعضها ،  معبين الكليات   التقابل  فإنالسابقة  الشروطوبتطبيق  .  العامةالشروط   فيكفي" 
و تكذب  معا  تصدقالكم وبالتالي   في  تتفقيعتبر تناقضا ، ذلك ألنها   الوالجزئيات بين بعضها  

  الكلية بين  أيفقط   الكلياتبين   ويحصلالتضاد   -أ:  ويسمىل بالكيف  التقاب -2. معا 
 إلى  يؤدي  األولى صدق  أي معاأن المتضادتين ال تصدقان  :  وقانونهوالكلية السالبة ،  الموجبة

أي بين الجزئية الموجبة ،  الجزئياتبين  ويحصلتحت التضاد  -ب. وقد يكذبان معا . كذب الثانية 
 صدقتولكن ال يكذبان معا أي إذا كذبت إحداهما   معاقد يصدقان   وقانونه.  ة السالبة والجزئي
 أومقابلة لها   واحدة  قضيةليس للقضية   بأن  اعترفوقد أقر بالنشي أن أرسطو  . 5الثانية 

                                                
  .104ص  المرجع السابق ،  ،أرسطو ، العبارة  -   1
  ومطبعة، مكتبة   التهذيبعلى متن   الخبيصيشرح   في  المنطق علم، تجديد   الصعيديـ عبد المتعال      2

  .95وأوالده ، مصر ، ص صبيحعلي   محمد
مكتبة ومطبعة   والكالم ، المنطق  تهذيبالفضل الخبيصي ، شرح الخبيصي على متن   أبواهللا   عبيدالشيخ  -     3

  .56ص  ،  1986، 2، ط3محمد علي صبيح وأوالده ، ج
  .   56ص  ،المرجع نفسه   -    4
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 وأخرى  بالتناقضتعارضها   قضية، حيث نجد   متعارضتانمقدمتان   من  البد  بلمعارضة  
  .1 بالتضاد  تعارضها

 الجزئيةو  الموجبة الكليةأ ي بين   والجزئيات الكلياتويسمى التداخل ويكون بين  :  بالكم  التقابل  
صدقت الجزئيات ،  الكلياتصدقت   إذاوقانونه   ،السالبة  والجزئيةوبين الكلية السالبة  .  الموجبة

الجزئيات فالكليات   صدقتدقت إذا أما إذا ص. الجزئيات غير معلومة  تكونوإذا كذبت الكليات   
التداخل   أنوما يالحظ  .  بالضرورة، كذبت الكليات  الجزئياتأما إذا كذبت   ،معلومة أيضا  غير

  احتواء<< وإنما هو  تريكوعلى حد تعبير   تقابال  يعتبرهيتطرق إليه أرسطو ، ذلك ألنه ال  لم
  :ما يلي  علىالقضايا نحصل   على  لشروطواوبتطبيق هذه القوانين .  2 >>قضية أخرى  قضية

بإضافة   التناقض  يحصل  حيثالخصوصية   القضايا  بتقابل  ونبدأها  الحمليةالقضايا   تقابل -1
يوجد  ليس  زيد"  نقيضتها" يوجد عادال  زيد" على التالي  فنحصلااليجاب   علىالسلب   حرف
 ألن  التناقض  يحصلهذا ال  فإنكلية   قضية  منها  يفهم كان فإذاأما القضايا المهملة  . 3 " عادال

"  في خسر  االنسان"  القضيةفمثال   –كما سبق أن مرمعنا  –الكم  في  االختالفمن شروطه  
أنها كلية ،  على"  إنسان في خسر  كل"  بالقضيةقصدنا   فإذا" خسر  فياالنسان   ليس"  نقيضتها

في نعيم ، ومن ثم  همبل   شيئالم يخسروا   والمتقينن  المؤمني ألنصحيحا   ليسفهذا النقض  
يعتبر   فإنه  شامالعاما   حكماقصدنا   فأذا"  خسراالنسان في  ليس" أما نقيضتها . فالقضية كاذبة 

 فهماولهذا   معاقد تكذبان   فالقضيتان وبالتالي .من هم في خسر  الناسألن هناك من  كاذبا
 من، ألنه إذا قصدنا   تناقضاجزئيتان ، فإن هذا ال يعتبر   أنهما  نهمامأما إذا فهم  . متضادتان  

 فستكون"  بعض الناس في خسر  ليس"   ونقيتها  صادقة فهي"  الناس في خسر  بعض"  القضية 
  أنهما  منهما  فهمالتضاد ، أما إذا   تحتما يسمى   وهومعا   يصدقان  وبالتاليأيضا صادقة  

أما . 4التي مرت علينا الشخصية  القضايا  تناقض  عليهماينطبق   فإنه  شخصيتان  قضيتان
السالبة   الكلية، وبين   5السالبة  والجزئيةالموجبة   الكليةبين    يتم  فالتناقضالقضايا المسورة  

بعض  ليس" سالبة  جزئية  نقيضها،   كاذبةكل الناس كرماء  : ك م  :  مثل  الموجبة  والجزئية
 سالبة  جزئية  نقيضتها  صادقة" نفس ذائقة الموت  كل" والكلية الموجبة .  صادقة" ماء كر الناس
، نقيضتها   كاذبةمفكر عربي   وال" كلية سالبة .  كاذبة"  الموت  ذائقةاالنفس   بعض  ليست: " 
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،  صادقة"   مسيحيمسلم   وال" كلية سالبة .  صادقة" المفكرين عرب   بعض"  موجبة  جزئية
الكلية   بين  يحصل  التضادبينما  .  كاذبة" مسيحيون   المسلمين  بعض"  موجبة  جزئيةقيضتها ن

 وال" سالبة  كلية، ضدها   كاذبة" مفكر عربي  كل: " كلية موجبة : مثلالسالبة   والكلية  الموجبة
إنسان عاقل  وسالبة   كلية، ضدها   صادقة"  أنسان عاقل  كل" كلية موجبة .  كاذبة" مفكر عربي 

، مثل جزئيو  سالبة وجزئيةجزئية موجبة  (الجزئيات  بين  فيحصلأما تحت التضاد  .  كاذبة" 
"  عرباالمفكرين   بعض  ليس:  سالبة  جزئية، ضدها   صادقة"  المفكرين عربا  بعض" موجبة 

يوليها اهتماما كبيرا  أن دونوالعدولة والعدمية فقد تطرق إليها أرسطو   البسيطة القضاياأما تقابل  .
" إذا صدقت : المحمول  ومعدولةالبسيطة   و المهملةذلك فمثال القضايا   على، لكنه أعطى أمثلة  

"   العدل إنسان  يوجد"  صدقتوإذا " . عدل  إنسنايوجد   ليس" نقيضتها  كذبت" إنسان عدل  يوجد
البسيطة   الكلية  المسورة  القضاياأما تقابل  . 1"عدال ال  إنسانيوجد   ليس"  نقيضتها  كذبت

  إنسلنكل   ليس" نقيضتها  كذبت"  عدال  يوجدإنسان   كل" إذا صدقت  فإنهالمحمول  ومعدولة
ال  يوجدكل إنسان   ليس" نقيضتها  كذبت"  عدل  اليوجد   إنسان  كل" صدقت  وإذا" عدال  يوجد
يذكر إال مثالين   لمأرسطو   فإنالموضوع   دولةمعالبسيطة   و المهملة القضاياتقابل   بينما"  عدال 
إنسان   ال  يوجد  ليس"  نقيضتها  كذبت"  عدالإنسان   ال" ، حيث إذا صدقت  بينهماالتناقض  ليبين
 يوجد" إذا صدقت  :  كالتالي، فستكون  والمحمول  الموضوع  معدولة  القضيةأما تقابل  " .  عدال
أن  نالحظماسبق   خاللمن " . عدال  اليوجد ال إنسان   ليس" ها نقيضت كذبت" عدل  ال  أنسانال 

أول القضية ،  فيفقط   السلب  أداةبإدخال   يكونأرسطو   عند  المعدولةالقضايا   فيالتناقض  
 ألن  تماماالقضايا الشرطية   تقابلأرسطو   تجاهلبينما  . وال تكذبان معا  معاولهذا ال تصدقان  

 -   البسيطة  الحملية القضيةشكل   هوعرفه أرسطو   الذيالشكل الوحيد   أن  يبالنشفي اعتقاد  
 القضاياأما تقابل  . أن نتجاوزها  بدورنالذلك لم يثرها بالنشي وسنحاول  –وقد مرت معنا 

  الموجه علىيقوم التقابل   -1:  فيجمعها   يمكنبقواعد   وقننها  أرسطوتناولها   فقدالموجهة  
  .2" المقول"  المحدثون  يسميهلمادة ، أو كما على ا وليس

واجبا  ليس"  يكون  فسلبها"  أن يوجد  وضرورة  واجب" الموجهة التالية  القضيةكانت   فإذا 
 أال  ضرورة  واجب" ، كأن نقول مثال  المادةننقض   أنال يصح   وبالتالي"  ضرورة أن يوجد 

  بينال وسط  أنهأما القاعدة الثانية  . 3ممكنة والممتنعة القضية ال فينقوم به   مانفس   وهو"  يوجد 
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، وهذه القاعدة  المطلقةالقضايا   تقابليستند عليها   التي  المبادئالمتقابلتين ، وهي نفس  الموجهتين
وقد . 1وغير الجائز الجائزبين   أووغير الممكن   الممكن  بينفمثال ال وسط  .  بالتناقضخاصة  
 السالبإلى   الموجب"   المقول" قلب المادة  ويعنيالتحويل   لىإالممكنة   لقضاياا  أرسطوأخضع  

تكون   أن  الممكنمن :  مثلالموجهة   القضيةمعنى   نفسالعكس بحيث يكون للقضية المحمولة   أو
كما أن للقضية  " .  ا"  هو"   ب"  من  واحديكون   أالالممكن   من"  فتصبح"   أ"  هي"   ب"  كل

 من" تكافئ   التي"  الممكن  من  ليس" الموجه  نفي  بواسطةتكون   إما  متناقضتان  الممكنة
سالبة   مادةيعقبه   الذيالموجه   بنفي  تكون، وإما الثانية   موجبةتصبح   التي" الضروري 

"  كلأن تكون   الممكن من  ليس"   نقيضتها"   أ"  هي"   ب"  كلالممكن أن تكون   من"  :كقولنا
  " .  أ"  هو"   ب
: التالي  على  ليحصلالمادة   كماالعتبار   بعينأن يأخذ   دون  القضايا  أرسطو  قابل وقد

  :التناقض الذي يتم بين القضايا 
  
  
  

 أن يوجد ممكن

  أن يوجد محتمل
  أن يوجد ممتنع
  أال يوجد واجب
  أال يوجد ممكن

  يوجد أال محتمل
  ممتنعا أال يوجد ليس
 ال يوجدواجبا أ ليس

 نقيضتها

"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  

 

 ممكنا أن يوجد ليس

  محتمال أن يوجد ليس
  يوجدممتنعا أن   ليس
  يوجد أنواجبا   ليس
  ممكنا أال يوجد ليس
  محتمال أال يوجد ليس

  أال يوجد ممتنعا
  أن يوجد واجبا

 
                 .               بالضرورة األخرىهذه المقدمات ، كذبت   إحدىصدقت   إذا  أنه نالحظ

  : 2التالية القضايابين   فيتنمالنوع من القضايا   هذا  تضاد أما
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 ضـــــــــدها القضيــــــــة

 ممكنا أال توجد ليس

  محتمال أال يوجد ليس
  أال يوجد ممتنع
 أن يوجد واجب

 يوجد أنممكنا   ليس

  يوجد أنمحتمال   ليس
  أن يوجد ممتنع
 أال يوجد واجب

  : التاليةالقضايا   بين  فيحصلالتضاد   تحت أما
 تضـــــــــادها تحت القضـــــــــــية

 أال يوجد ممكن

  يوجد أال  محتمل
  يوجد أالممتنعا   ليس
 يوجد أال  واجبا  ليس

 يوجدأن   ممكن

  أن يوجد محتمل
  يوجد أنممتنعا   ليس
 واجبا أن يوجد ليس

  
 يلمحدائما   كان وإنمابهذا التوسع   االستدالليةلعمليات  ا لهذهيؤرخ   لمبالنشي   أن والحقيقة

يحلل ،مما يجعله  وليسلسبب أنه يؤرخ   وهذايتعمق أو يتوسع   أندون   خفيفةويشير إشارة  
  . يهرب من التطويل 

  : نظرية العكس  -ب
أن نحلل   اولوسنح" األولى  األنالوطيقا" كتابه  فيعنها بالنشي أنها وردت   يقول  والتي        

حاشية  عكست<<   اإلنسان، يقول  والتحويل  والقلب  التبديل  يعني العكسلغة  . النظرية  هذه
 موضوعجعل   فهواصطالحا   أما.  1 >>سافلهالثوب فإنه يقصد بذلك أنه قلبه بحيث جعل أعاله 

  ليصبحصلية  األ القضية موضوعموضوعا ، إنه استبدال   والمحمول  محموال  بكليتهالقضية  
. القضية األصلية  موضوع  يصبح  المعكوسة القضية، ومحمول   المعكوسةالقضية   محمول

سماه  ما في، جمعها بالنشي   قاعدتينومن تبعه   أرسطو  يضعمنطقيا   ويكونوحتى يتم العكس  
 في  معكوسةوال  األصلية  القضيةتتفق   أنالقاعدة األولى  . 2>> مؤتلفان  الحدانيكون   أن<< 

الثانية  تكونكانت موجبة   وإذا  سالبةالمعكوسة   تكون  سالبة األصليةإذا كانت   أي" الكيف 

                                                
علي صبيح وأوالده ،  ومطبعةالسلم ، مكتبة   علىشرح الملوي   فيق المنظم  طالمن ،عبد المتعال الصعيدي  -    1
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بمعنى   ،األصلية القضيةما تثبت   أكثر  المعكوسة القضيةأال تثبت  : القاعدة الثانية " . موجبة 
 يكنلم  ماة المعكوسة  القضي فييستغرق حد   بأالهو هو ، وذلك   الحدين  صدقأن يبقى ما  يجب

على القضايا الحملية  أوالالقاعدتين   هاتين  وبتطبيق. القضية األصلية  فيمستغرقا من قبل  
  :  لتاليا علىنحصل  
 كل: "  مثلالموجبة تعكس جزءية موجبة   الكلية فإن" للقضايا المسورة أي المحصورة  بالنسبة

الكلية الموجبة  أن  يالحظ" زواحف  حراشف  ذوات بعض:  " عكسها  ،" حراشف ذاتالزواحف  
الثانية   القاعدةتخالف   فإنها  موجبةكلية   إلىعكسناها   لو، ألننا   موجبة  جزئيةتعكس  

مستغرق فلو  غيرفي القضية األصلية   جاء"  حراشف  ذات" أن المحمول  حيث  االستغراق
لهذا   ،، ويصبح مستغرقا  المعكوسةة  القضي في  موضوعا  فسيكون  موجبةكلية   إلىعكسناه  

وقد اعتبر .  مستغرقغير  والمحمولمستغرق   غيرالموضوع   يكون  أينموجبة   جزئية  عكس
ويبرهن . يكون لهما نفس الكم  ال  الحدين ألن"  بالعرض  عكس"  أو جزئياهذا العكس ناقصا  

 –هذا  على  يترتب  فإنه"   ب"  ليس"  أ" بعض  كان لو<<  يلي  بماهذا العكس   علىأرسطو  
"  هو"   ب" من  واحد ال"  أنهفي األول   إليهاأشرنا   التيالسالبة   الكلية  عكس –حسب البرهنة 

أن يصدقا  اليمكنقضية مضادة ، لكن الضدين   وهي"   أ"  هو"  ب" كل  أن  وضعنالكننا   ،"  أ
 ب"  من  واحد ال" القضية  فإن  بالعرض  ادقةص"   أ"  هي"   ب"  كل"  القضيةمعا ، فإن كانت  

. 1>>هو المطلوب  وهذا"   أ"  هي"   ب"  بعض"  أن  القول  يمكن، ومن ثم  كاذبة"   أ"  هي" 
"  جاهل حكيم  ال"  إلى  تعكس"   جاهل  حكيم ال"  فقولناسالبة   كلية  فتعكس  السالبةأما الكلية 

كليهما ،  على  باالبقاء  الكمبنفس   يحتفظانن الحدين  ، أل تاماالعكس   هذا  أرسطو ويعتبر
"  منواحد   ال" القضية   من"   ب"  هي"   ا"  من  الواحد"  استنتاجبإمكاننا  : يلي  كماويبرهن  

 منعدد   علىيحتوي   كلية  لقضية  موضوعاجاء   الذي"   أ" أن الحد  نالحظ"   أ"  هي"   ب
  خالفا"   أ"  على"   ب" تحمل   أنأمكن   إذا  ولكن"  ، د ، هـ   ج" ب  لها  نرمزاالجناس  

"   ج"وبما أن   ،"  ب"  هو"  ج"  كللدينا   يكونفإنه   مثال"   ج"  على، وذلك   المعكوسة  للقضية
قياس   على  نحصلوبهذا  ،"  أ"  هو"   ج" كل   أنالقول   إلى  يؤديهذا  فإن"   أ"  في  محتواه

 المقدمتين  ترتيب، وإذا غيرنا   موجبة  جزئية  تنتج  موجبةكلية   علىموجبة   كليةنوع   من
 هو"   ج"  كل" ومقدمة صغرى  ،"  أ"  هو"   ج"  كل:"  موجبةكلية  : الشكل التالي  علىنحصل  

واحد  ال" عكسها  المراد  للقضية  مناقضةوهي " .  أ"  هو"   ب"  بعض  إذن  والنتيجة"   ب" 
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"  ليست  لكنها  كاذبةالمقدمتين   إحدى  تكونكاذبة ، ومن ثم   فهي وبالتالي"   ا"  هو"   ب"  من
بعض : القضية  تكونوبالتالي  " .  ب"  هو"   ج" كل :   هي  الكاذبة  وأنما"    ا"  هو"   ج"  كل
 أما.  1 صادقة ط  ب"  هو"   ا"  منواحد   ال" مناقضتها  فتكونأيضا   كاذبة"   ب"  هو"   ا" 

 إلى تعكس"  ولودة  الحيوانات  بعض:"  فقولناموجبة   جزئيةمثل نفسها   تعكس  الموجبةالجزئية  
 فإنه"   ب"  هو"   أ" لم تكن   لو:   كالتاليأرسطو   عليها  برهن وقد"  حيواناتالولودة   بعض" 

وهو ما  ،"  ا"  هو"   ب"  مناحد  و ال"  أن  السالبةعكس القضية الكلية   علىالبرهنة   منيلزم  
ال  ألنهاتعكس   ال  السالبة  الجزئية.  2"  أ"  هو"   ب"  بعض"   الموضوعة  القضيةيناقض  

 وإذاالكيف ،  قاعدةتخالف   فإنهاجزئية موجبة   إلىالعكس ، فلو عكسناها   شرطتستوفي  
في القضية  أماالقضية األصلية   فيمستغرقا   يكونالمحمول   فإن  سالبةجزئية   إلىعكسناها  

  السالبةالجزئية   ألن، ذلك   الثانية القاعدةمستغرق ، وهو ما يخالف   غير يصبحالمعكوسة  
 الذي  البغداديأبو البركات  به، وهذا ما يبرهن   مستغرق ومحمولهاغير مستغرق   موضوعها

. 3 والخصوصحيث العموم   من  االختالفه  المعكوسة صدقيضمنه   الصدق األصلية   أنيرى  
"   والمنطقي الصوفيعلى يد الفيلسوف   كان  السالبة  الجزئية  انعكاس لعدموأول نقد  
" إنسانا  الحيوانبعض   ليس" قولنا  أن  يرىالحالة األولى  :  بحالتينعكسها   الذي"   السهروردي

وحصره   تعيينهيفترض   واضحا  المسلوبالبعض  يكون، وحتى   يسلببعض   أيتحدد لنا   ال
سالبة   كليةاالنسان ، وبهذا تصبح الجزئية   باستثناءالحيوانات األخرى   أو  مثال"   الفرس"  في

". شيء من االنسان بفرس ال"   إلى  عكسهايمكن   وعندئد" الفرس بإنسان  منشيء   ال: "  فنقول
  فنحصل  المحمول جزءمعدولة ، وذلك بسلب   جزئية إلى  السالبة  الجزئية  تحولالحالة الثانية  

غير   بعض"  إلىنعكسها   ثم" أنسان  غيرالحيوان   بعض"  إلى"  إنساناالحيوان   بعض  ليس"  من
                               . 4اسالبة تعكس الجزئية  القضيةجعل   يمكن  الحالتينوبهاتين  " . حيوان  أنسان

  : العكس - ج
تعكس على  أنها  بحجةأهملها أرسطو   فقدوالمهملة   الشخصيةعكس كل من القضايا   ماأ       

عكس  إلىبينما تطرق  . الشرطية  القضايا تقابل أهملكما  . جزئيات  أو  كلياتأساس أنها  
 الكليةالقضايا   علىوقد ركز فقط  .  المملللتطويل   تفادياباختصار شديد   الموجهة  القضايا
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 ب"  كل<<    رمزية بصيغة  توضيحيامثال   وأعطى  ممكنة جزئية، وعكسها   الموجبةة  الممكن
 فيتطور   وجودوقد أقر بالنشي  . 1باالمكان"  ب"  هو"  أ" بعض"  عكسها،  باالمكان"  أ" هو" 

، نظرا ألنها  ملتبسة  غامضةكانت  ولكنهاكتاب الطوبيقا   فياستعمال العكس ، ذلك أنها وردت  
"  أما.   على القضية  وتنطبقاالستدالل بكامله   علىمفرد ، كما تنطبق   اسم  عكسنطبق على ت

  الوسطويون، وإنما كان من إبداع   أرسطوليس من ابتكار   أنهبالنشي   فيرى"   العكس  نقض
، ولكن حول الحدود أيضا ، ولتوضيح ذلك   فقطالمقدمة   حول  ليسيدور   النفيجعلوا   الذين

 إلى  النفيين  تحييدطريق   عن  يؤديالقلب   فإن"  P"  هي"  S" من  انطالقا<< مثاال  يعطينا
المعدومة ، ثم مرة  القضيةما سميناه سابقا   علىوهكذا حصلنا  " .  non P"   ليست S" القول 
 لىإ  يرجعهافي البداية   أنه  ورغم"  non S ليستnon P " إلى القول  فيؤدي  يعكسثانية  

 إذاممارستها   يحسنبل كان   ،العمليات   هذهيجهل   لمأرسطو   بأنأنه يعترف   إالالوسطويين  
  .2لها  نظريةلم يضع   أويقننها   لملكنه فقط   ،تطلب الوضع ذلك 
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  :نظرية القياس :  خامسا
     : تعريف القياس- أ

 قمةيعبر بحق   الذيالقياس   هو  األرسطية والعقالنية  العقل األرسطي انتجهقمة ما   إن      
نوعان القياس   االستدالل  طريقأكد أن  بأن  للقياسبتأريخ   بالنشيحيث بدأ  .  المنطقيالنضج  

  وقياسوقياس جدلي   ، برهانيحيث صدق المقدمات إلى قياس   من  القياس، ثم قسم   واالستقراء
أن مفهومه   إال  كمقدمةكتاب الطوبيقا   فيورد   قدف أن القياس  يعتر وهو"  جدالي"  سفسطائي

من جهة   االستقراءيميزه عن   أن  يستطع لمله هذا   وبتعريفهأرسطو  أنغامضا ، بحيث   بقي
" كتابه  فيلكن  . العام  االستدالليعني   والذي  عامعلى أنه مفهوم   وردجهة ثانية   ومن

يميزه  التعريفه غامضا   يبقىضيق وأدق ، ورغم ذلك  أ  بمفهومالقياس   لتناو"  األولى  أنالوطيقا
 أنالرحمن بدوي   عبدوقد أكد  .   بينهماأن يميز  حاولأن أرسطو   رغماالستقراء   تعريفعن  

كانت  التيالرياضيات   منأنه أخذه   على  مؤكداهو أرسطو   القياس  مصطلحأول من استعمل  
 فيهوضعت   إذاقول   بأنه<< : بقوله  القياسوقد عرف أرسطو     1الجمع عنىبم  كثيراتستعمله 
 الموضوعة  األشياء تلك  لوجود  اراالضطر منما آخر   شيءعنه   لزممن واحد   أكثرأشياء  

 منها  ألف التي  المقدمات عن  يجب ما  وجوب في  تحتاج ال  تكون أن  بذاتها  وأعني ، بذاتها
 يصف  عاما يعتبر التعريف فإن  نالحظ وكما. 2 >> المقدمات  تلك غير  آخر  ءشي إلى  القياس

  ألن ، التفاصيل  في يدخل ال  لكنه  نتائج إلى مقدمات من  ينطلق الذي  عموما الفكر حركة  لنا
 خالل من  وبالتالي  االستقراء على  الصورية الشكلية الناحية من أيضا  ينطبق التعريف هذا

 والوصف  التفاصيل في ندخل  عندما  بينهما التمييز يمكن وإنما ، بينهما التمييز يمكن ال  التعريف
 ليضبط  القياس وصف إلى  الغامض  التعريف عقبة  يتجاوز أن يحاول بالنشي نجد ولهذا ،

  . مفهومه
  القول إلى يؤدي  وهذا.  أوسط حد ، أصغر حد ، أكبر حد ، حدود ثالثة  من  القياس يتكون        

  الكبرى المقدمة"   بأسمه سميت  المقدمة  في األكبر  الحد ورد  فإذا ، مقدمة يشكالن  حدين كل  بأن
 وحد ، أصغر حد على  تحتوي  التي فهي  الصغرى المقدمة أما.  أوسط وحد أكبر حد  فتحوي
  تحتوي بحيث  يضينالنق  الحدين بين  توحد  ثالثة قضية عن عبارة هي والتي  النتيجة أما ، أوسط
 مما ،"  إذن"  اللزوم بعالقة عنها ويعبر ، كمحمول يأتي أكبر وحد  كموضوع يأتي  أصغر حد على
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 حركة  االستدالل من تجعل"   كرم يوسف"   يراها والتي ، بينها  األحكام نسبة  زيادة إلى  يؤدي
  .1طرف إلى طرف من  منفصلة

  الطوبيقا في للقياس  أرسطو  قدمها التي  التعريفات في  يرى  بالنشي أن الحظنا          
 أنها  بحيث  وعامة  غامضة أنها على للقياس تعريفات  أنها على  ترجمت والتي  واألنالوطيقا

 إلى  والتجأ عنها  استغنى فقد  دقتها وعدم  للبس وتفاديا  ولهذا ، االستقراء على أيضا  تصدق
  التي وصورته  القياس شكل  بإشكالية  يصطدم ثانية ومرة ، هو ما لمعرفة  القياس مكونات  وصف
 جاء والذي  والمناطقة المنطق كتب  أغلب في ورد  مثاال فأخذ.  أرسطو عند  متداولة كانت

 من الشكل هذا  يكون أن في شكك وقد.  ميت سقراط  ، أنسان سقراط  ، ميت  إنسان كل:  بالصيغة
  : بنقطتين ذلك ويبرر  أرسطو وضع
 يقر بل  مفرد  موضوعها التي  الخاصة القضايا  يستعمل وال   يعترف ال  أرسطو أن:  األولى

  اطالعه بعد أنه الثانية النقطة أما" .  الفردية وليس  الكلية الحدود  يستعمل أنه أي والنوع  بالصنف
 ، افتراضي شكل على  تكون القياس  أرسطو بها  صاغ التي  الصور أن  تبين أرسطو كتب على

 كانت إذا: "  التالية  الصورة على وهو"   األول أنالوطيقا"  كتاب من  أخذه األول  بمثالين ويستشهد
 "A  "لكل  مؤكدة  "B   "،  "B  "لكل مؤكدة  "S  "، تكون  عندئد  A   "لكل  مؤكدة  بالضرورة  "
S  . "الشكل ويتخذ"   الثانية األنالوطيقا"  كتابه في  أرسطو  أورده والذي  الثاني  المثال بينما 

  والكرمة ،" B"  ب  يمثل  األوراق  وامتالك ،"  A " ب  يمثل  األوراق  فقدان أن  لنفترض: التالي
  أو ، أوراقها  تفقد كثيرة  أوراق ذات  نبتة كل ألن"   B"  ل تنتمي"   A "  كانت وإذا ،"  S " ب
"   A"  عندئد)   كثيرة  أوراق ذات  نبتة هي  كرمة كل  نأل" (  S"  ل  تنتمي"  B"   كانت إذا

 وجود  يثبت  هذا من وانطالقا.   2>> أوراقها  تفقد  كرمة كل  أخرى  وبعبارة ،"  S"  إلى  تنتمي
 حيث من  بينهما  مقارنة أجرى ولهذا ، أوردهما  الذين  والمثالين  المشاع المثال  بين  اختالف
 فإذا ، الحدود حيث من.  المقابلة هذه أيجاز وسنحاول ، وأبعاد  نتائج إلى  صللي  والتنظيم  الحدود
  استعمل  السابقين المثالين  في فإن  وفعلية اسمية  ثوابت هي  المتداول المثال في  الحدود  كانت

 تفقد  ، كرمة مثل  وفعلية اسمية  بثوابت  مقابلتها  جانب وإلى.  A ، B ، S ، رمزية متحوالت
  قراءات أن  بالنشي فيرى  العمل هذا عن  المترتبة النتائج أما.  كثيرة أوراق ذات ، وراقهاأ

 اللبنة  وضع الذي  األول الفارس  أرسطو في  ترى  األولى القراءة.  قراءتان  بعده من المناطقة
"  ROSS روس"  من  كل بموقف  استشهد وقد ، والرياضي الرمزي  المنطق ابتكار في  األولى

                                                
  .36 ص ، ت د ،3ط ، القاهرة ، المعارف دار ، والوجود العقل ، كرم يوسف -   1

2 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P46. 
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 الصوري للمنطق  مؤسس أول أرسطو من جعال اللذان"   LUCACHIFTCH ولوكاشفيتش
"  أمثال  البارزين  المناطقة ببعض  مستشهدا  االبداع هذا عنه تنفي  الثانية القراءة.  والصوراني

 وعي عن  المتحوالت  استعمل قد أرسطو  يكون أن فيه  ينفي  نصا له أورد الذي"   بوشنسكي
  المنطق  اعتبر الذي"  HAMELIN وهاملين.  الكتابة لتبسيط الرموز  استعمل وإنما ، وقصد

  األولى  القراءة موافقة إلى  األخير في لينتهي.  له  معاد أنه حتى أو  أرسطو عن  غريب الصوري
 بكل  تظل التي  صورانيته في  المبالغة عدم  المناسب من أنه سنرى<<  : يقول حيث  بتحفظ لكن

  . 1>> الرواقيين عند عليه  ستكون مما  عمقا أقل ضوحو
 ترميز مستوى إلى  ترتقي ال أنها إال للرموز أرسطو  باستعمال  يعترف  فبالنشي         

 إلى  أوصلته التي وهي  جنينية مرحلة في كان  أرسطو عند  المنطق ترميز أن  معترفا الرواقيين،
 عنه وعبر  أرسطو مارسه الذي"  العكس"  خالل من  ذلك على ويبرهن.  منطقية قوانين  صياغة

 عن بسيطة بلغة أوال عبر قد  أرسطو نجد   حيث.  قانون عن عبارة  بعد فيما ليصبح ، رمزية بلغة
 الخصوصية ذات السالبة القضية حدودها إلى  تنعكس أن  الضروري من<<  بقوله العكس  قانون
  لذة أية  تكن لم إذا<< : فيقول  رموز إلى  بعد فيما  يحوله  لغوي بمثال  يوضحها ثم>>   الكلية
 إذا<<  قانونا  بالنشي يعتبره الذي  بالرموز عنها  التعبير أما>>  لذة سيكون  خير من فما ، خيرا
 المقارنة.  A  "2"  ألي  األخرى هي تنتمي لن"   B"   فإن ،"  B"  أي إلى  تنتمي ال"   A"  كانت
 عن  نتائج من ترتب وما  نقطتين في  حصرها التي  المقدمات  انتظام  مستوى على هاأجرا  الثانية

 المشاع المثال في  الرابطة كانت فإذا ، الرابطة حيث من  بينها  قارن األولى  فالنقطة.  نقطة كل
 تعبير  فأصبحت تغيرت  أرسطو استعملها التي  األمثلة في فإنها"   الكون  فعل"  الكينونة رابطة هي
  ترجمته يمكن الذي  الفعل  على وأحيانا"  االنتماء"  على أحيانا تدل حيث ، الروابط من  أنواع عن

 الفاعل باعتباره المحمول عن أوال يعلن فأصبح،  الحدود موضع تبدل حيث،  بالحمل  باالثبات
  . 3الفعل بعد ما الى يؤخره لذلك،  مفعول أنه على الموضوع يأتي ثم،  الجملة في النحوي

 ان  الحظ حيث. االستدالل أو المقدمات ترتيب حيث من بينها فقارن الثانية النقطة أما          
 يعبر األخيرة  القضية أن بحيث،  ومتسلسلة مستقلة مقدمات ثالثة من يتكون متداوال كان الذي المثال
 عملية هي هنا الفكرية فالعملية يوبالتال.   السابقتين المقدمتين خالصة أنها تعني التي" باذن" عنها

 يسمي بينما فعلية أو اسمية ثوابت الحدود كانت مااذا حالة في لمقدمتين مقدمة اسناد بمعنى" اسناد"
 عصري بمثال المشاع القياس هذه صورة عن يعبر ثم. رموزا الحدود كانت اذا" اسناد مخطط" العملية

                                                
1 - Blanché, la logique  et son histoire, op cit , P47 . 
2 -ibid , P47. 
3 -ibid , P47. 
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 ترميزا األفقي الخط يعتبر حيث.   p/q/r التالية رةالصو القياس هذا يتخذ حيث،  المقارنة لتسهيل
  ترتيب حيث.   (p .q  ⊃ r)   " التالية  الصيغة  المثالين في  القياس  يتخد بينما"  اذن" للفظ

 إذا<<  التالي  اإلفتراضي الشكل  متخذة مركبة واحدة  مقدمة عن  عبارة عناصره  تكون  القياس
  المقدمتين  اقتران  يلعب حيث>>  C  إلى تنتمي A إذن C  ىإل  B  ، B  إلى تنتمي A كانت
  ينتهي التي والنتيجة.  المنطقي القانون  يمثل وهذا.  الختام دور االستنتاج  يلعب بينما ، التقديم  دور
 يمثل  الثاني  المثال   بينما ، والقاعدة  اإلسناد  يمثل  المتداول  األول المثال أن  بالنشي إليها
  . بينهما الفرق يبرز أن ويحاول  العقليين المسلكين بين  الفرق باشكالية  ليصطدم ، المنطقي  نونالقا
   : المنطقي  والقانون  االسناد  بين الفرق-ب

 أن  بدليل ، والقانون  القاعدة بين  يفرق ال كان  الكالسيكي  المنطق بأن  بالنشي  يقر           
  . وعلما فنا المنطق  نيعتبرو كانوا  المناطقة أغلب

 القانون  يعتبر حيث ، بينهما يميز الذي  المعاصر المنطق  في يختلف  االمر  ولكن         
 نسق هو  االسناد أو  القاعدة بينما ، والخطإ الصحة  يحتمل  محض  نظري نسق أنه على  المنطقي
  يعبر حيث ، ، اللغة  وياتمست بين  التمييز هذا عن  وترتب ، والقبيح الحسن  يحتمل  منطقي
 يميز أن بالنشي حاول وقد ، اللغة بعد فيما  فيعبران  واالسناد  القاعدة أما ، ذاتها اللغة في القانون
 وأنها ، القانون عن مختلفة  بأنها  واالسناد القاعدة  خصائص  أبرز حيث  معاصرا تمييزا  بينهما
 مع إال تتناسب ال الصفات هذه ألن  الغلط وال لصحةبا عنه التعبير يمكن وال. زمانية ال  حقيقة

 بصفة  عنها التعبير يمكن لكن.  الفكرية  المسالك حال هو  كما  االفعال مع  وليس  القضايا
 غير كانت وأذا ، مضبوطة  أنها عنها نقول  منتظمة كانت فإذا ، مضبوطة غير أو  مضبوطة
 فإذا ، لتبريرها قانون إلى تحتاج  صالحياتها  أن كما ، مضبوطة غير أنها  عنها فنقول  منتظمة
 عبارة تكون  صيغته فإن  القانون أما.  كذلك فليس وإال  صالحة  بأنها توصف عندئد القانون بررها

.  ويبرره  باالسناد يسمح الذي وهذا"   p .q  ⊃ r" سابقا أوردناه  الذي  الشكل ويتخذ ،  تضمن عن
 "  إذن"   C ل  B "، B"  ل تنتمي"  A " كانت إذا<<  التالي القانون ثالفم.   - معنا ذلك مر وقد –
A   "ل تنتمي  "C  " <<أما ، المقدمتين من نتيجة  باستنتاج يسمح الذي هو  المنطقي  القانون فإن 

 أخذنا إذا:  يلي فيما حصرها فيمكن بالنشي إليها توصل والتي  المقارنة هذه عن  ترتبت التي النتائج
 مرتبة في  تضعه التي  قوانين له  بذاته قائما  علما المنطق أن  هذا فيعني  المنطقي القانونب

 أما.  والتضايفات  والمسلمات المصادرات  على معتمدا  بحقائق االعالم إلى  ويهدف ، الرياضيات
 العلوم  رتبةم في يكون  معياريا علما المنطق أن  يعني هذا فإن  االسناد أو  بالقاعدة أخذنا إذا

  بالقواعد االعالم إلى  يسعى  آخر بمعنى أو ، القواعد وصف إلى  يسعى حيث ، واالخالقية الجمالية
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  هذه بأن يقر  يشبالن أن  ورغم.  صحيح ما  لسلوك معين  تقويمي لبعد  وفقا بها التقيد يجب التي
 قائما  نظريا علما  يعتبرها ال  أنه إال  العملي الطب  مثل مثلها  العلمي الطابع  عليها يغلب  القواعد

 عن  عبارة هو  - أرسطو عند  ورد كما – األرسطي القياس أن إلى األخير في  لينتهي. 1بذاته
  منطقيا قانونا  يعتبرها والتي  الرمزية  صيغته أما ، افتراضي شكل ذو مركب  تقويمي  تخطيط

  .  p .q  ⊃ r     "2) التضمن صيغة فهي
  : القياس أشكال - ج

 عمله يكون ال حتى  باقتضاب القياس  أشكال إلى تطرق  إليها توصل التي النتيجة هذه وبعد      
  هناك يكون أن  يمكن وال ، أشكال ثالثة  هناك<< : بقوله  فقط أشكال  بثالث  اعترف وقد ، ممال
 في موضوعا  يأتي فقد ، نالمقدمتي في  األوسط الحد  لوضع  تبعا  الشكل ويتحدد ، 3>>  ثالثة إال

  المقدمتين كلتا في  محموال  يأتي وقد.  العكس أو  ، الصغرى المقدمة في محموال الكبرى  المقدمة
"  B"  من"   C  "،  "C"  من"   A"  يحمل<<  ب عنه  عبر ما وهو  اإلثنين فيهما  موضوعا أو
  أرسطو  بتعريف عنه عبر والذي  ولاأل الشكل.  C "4"  من االثنين أو  االثنين من"  C"   أو

 في  داخلة  أطراف ثالثة تكون  عندما<<  عرفه حيث  األولى لوطيقا انا"  كتاب  من أخذه والذي
 غير أو  متضمنة  والوسطى ، الوسطى كل في  متضمنة  تكون  الصغرى ، بينها فيما  عالقات
 توفرت إذا  أضرب أربعة  على نحصل  الشكل هذا من  وانطالقا ،  5الكبرى كل في  متضمنة
  الكبرى  المقدمة  تكون أن  يجب  و.  موجبة الصغرى  المقدمة  تكون أن يجب(  االنتاج شروط

"  A"   تكون أن  ،فيلزم"  C"  لكل"  B "و ،"  B " لكل"  محمولة"   A" " كانت أذا -1) . كلية
  ،" C"  كل من"   B"   ولكن ،"  B " ألي محمولة غير"  A  كانت إذا - C  . "2"  لكل  محمولة

"  B  "،  "B " كل إلى  تنتمي"   A"   كانت إذا -C  . "3"   أي إلى  تنتمي ال"   A"  أن  فيلزم
  تنتمي ال"   A"   كانت إذا -C  . "4"   بعض إلى تنتمي"   A"  أن  فيلزم" ...  C"  بعض إلى
  " . C "  بعض إلى  تنتمي ال"   A"  أن  فيلزم... "  C "  بعض إلى"   B "  ولكن ،"  B"  أي إلى

 ، بكليته  شيء على  مقوال  بعينه واحد شيء  كان إذا<<  أرسطو عنه  عبر فقد:  الثاني  أماالشكل
 مثل  كان ما  أسمي  فإني ، منهما واحد من  شيء  كل على  مقوال أو البتة آخر على  مقول وغير

  .6 >> الثاني الشكل:  هذا

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op  cit , P51. 
2 - ibid,P49. 
3 - ibid,P51. 
4 - ibid, P51. 
5 - ibid.P51. 
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 ال هذا فإن  موجبة  كانت لو ألن ، سالبة  المقدمتين إحدى  تكون أن  يجب -1(  الشروط توفيروب  
 كلية  الكبرى تكون أن يجب  - 2.  مستغرق غير  االوسط  الحد  فيأتي  االستغراق شرط  يستوفي

 على  نحصل)  الكبرى موضوع وكان  مستغرقا  االكبر  والحد ، سالبة  ستكون  النتيجة ألن ،
  . منتجة  أضرب أربعة

  فإن" ...  X"  كل في  مؤكدة  ولكنها ،"  N"  من شيء في  مؤكدة غير"   M" أن لنفترض       
" N  "أي إلى  إذن تنتمي لن  "X  . "2- كانت إذا   "M   "كل إلى تنتمي  " N   "تنتمي ال ولكها  

 ألي تنتمي ال"   M"   كانت إذا - X  " .3"  بعض إلى  تنتمي ال"   N أن  فيلزم ،"  X"  بعض إلى
 "N  "، بعض إلى تنتمي  ولكنها   "X   "أن  فيلزم  "N   "بعض إلى  تنتمي ال   "X  . "4- إذا 

 ال"  N"  أن  فيلزم ،"  X"  بعض إلى  تنتمي ال ولكنها ،"    N"   كل إلى تنتمي"   M"   كانت
  . سالبة تكون  أضربه جميع في  الشكل هذا  جنتائ أن  نالحظ أين" .   X"   بعض إلى  تنتمي
 ، بعينه واحد شيء على  مقولين  جميعا  كان فإن<<  : بأنه  أرسطو ويحده:  واألخير الثالث الشكل
 أو  كله في  موجودين  كالهما أو  منه شيء في  موجود غير  واآلخر  كله في موجود  أحدهما
       اإلنتاج شروط وبتطبيق.  1>> الثالث الشكل ذاه أسمي فإني ، منه شيء في  موجودين  غيره

 قواعد  لخالفنا  سالبة  كانت لو ألنها ، موجبة الصغرى المقدمة  تكون أن  ضرورة -1( 
  ألنه جزئية النتيجة  تكون أن ضرورة  -2. أخرى جهة من  القياس  وشروط جهة من  االستغراق

  مستغرقا يكون ال  وبالتالي  مستغرق غير  ألصغرا الحد  محمولها فإن  موجبة  الصغرى أن بما
 الحد  استغراق لضمان  وذلك ، كلية  المقدمتين  أحدى  تكون أن  ضرورة  - 3.  النتيجة في

 السابقة  لألشكال  بالمقارنة كثيرة وهي أضرب ستو على نحصل)  األقل على  واحدة مرة  األوسط
 -1: يلي بما  بالنشي عنها عبر  الستة  األضرب هوهذ ، النتيجة إلى  للوصول  للتساهل  نظرا
"   كانت إذا -S  . "2"  إلى  ستنتمي"  P"  أن  يلزم"   S"  كل إلى معا"  R"  و"  P" تنتمي عندما

R   "كل إلى تنتمي   "S  "،  "P  "أن  بالضرورة  معناه  قياس هناك فسيكون ، سيء إلى  تنتمي ال 
" P   "بعض إلى  تنتمي لن " R   . "3 - كانت إذا  "R   "كل إلى  تنتمي   "S  "، و  "P   "إلى 

"  S"   بعض إلى تنتمي"   R"  كانت إذا -S  . "4"  إلى ضرورة تنتمي"   P"  أن  فيلزم  ما شيء
 إلى تنتمي"   R "  كانت إذا - R  . "5"  بعض إلى"   P"  تنتمي أن  فيلزم ، كل إلى"   P" و ،

 إذا -R . "6"  بعض إلى"  P"  تنتمي ال أن فيلزم ، ما شيء إلى"  P"  نتميت وال"   S"  بعض
 إلى تنتمي لن"  P"  فإن"  S"  بعض إلى"  R"  تنتمي  ولكن"  S"  أي إلى  تنتمي ال"  P"  كانت

                                                
  .158 صالمرجع نفسه،  -  1
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  . S "1"  بعض
 الذي  المعيار عن  يتساءل شروطها  متجاهال االشكال عن  األمثلة إعطاء من ينتهي أن وبعد      
 القياسات  حالة:  حالتين  بين ميز  أرسطو بأن  ليجيب ؟ أصح الطرق أي  يميزون  المناطقة  يجعل
  ذلك  تاما قياسا أسمي<< : يقول أين ألرسطو بنص  مستشهدا  الناقصة القياسات وحالة ، التامة
  االستنتاج   لزوم  يكون لكي  المقدمات  في الوارد غير  آخر شيء أي إلى  يحتاج ال  الذي

 عن  لحقيقةا في  تنجم  أشياء  جملة أو شيء إلى  يحتاج  الذي  ذلك  ناقصا وقياسا ، واضحا
 يفضل األشكال أي اشكالية أما.   2>> المقدمات في  صراحة  معلنة  غير  لكنها ، واردة  أطراف
 بالنشي أوردها راتمبر بثالثة  التفضيل هذا  أرسطو برر وقد  األول الشكل أنه ليجيب  ؟ أرسطو
 أكثر  يعتبر  الشكل هذا أن -1:  المبررات هذه من.  شخصي أنه عنه يقول  رابعا  مبررا ليضيف

 العلوم  لبراهين  حامال جهة من  يستعمل فهو  وبالتالي ؟"  لماذا"  السؤال صيغة مع  تكيفا
 أرسطو جعل ما  وهذا ، لةوالع السبب عن تبحث التي العلوم في يستخدم  ثانية جهة ومن الرياضية،

 في  سواه إلى  يحتاج ال فهو ، بذاته ذاته يكفي األول الشكل أن  -2.    علمية األكثر الشكل  يعتبره
 خالل من  إال مقنعة تكون وال  تعمل ال  ألنها ناقصة الثانية األخرى األشكال بينما ، البرهنة عملية
 كلي،  الجوهر أن باعتبار  األول بالشكل  باالستعانة إال  الجوهر معرفة يمكن ال  - 3.  األول الشكل
. الكلي أدراك  للجزئي وأنى جزئية  فنتائجها األخرى  األشكال أما ، كلية تكون  الشكل هذا  ونتائج

 إلى  نضيف أن  يمكن أنه فيه  شك ال ومما<<  عنه فيقول  بالنشي أضافه الذي  الرابع السبب أما
 األول للشكل  أرسطو  منحه الذي  لإلمتياز  شخصيا  سببا  الثالثة  الموضوعية األسباب  هذه

 إلى  األفالطوني  للتقسيم  المنطقي  العجز في  بتأمل ، قاده الذي الفكري  المسار  لنتذكر  وبالتالي
 االستعانة  تجوز ال ، النتيجة وموضوع محمول بين  الترابط وجوب  فإلظهار.  القياس اكتشاف
 في"  وسطا"  يكون ، توسطي اتساع ذا العكس على  يكون بمفهوم  وإنما ، معا همايسود بمفهوم
 أرسطو  إكتشف الذي  الشكل ، ااألول الشكل أمتياز وضوح بكل  هوذا ، للكلمة  المزدوج المعنى
  الشكلين على به  البرهنة  يمكن األول  الشكل أن القول  بالنشي ويرفض. 3بواسطته القياس

  مشبوهة وكأنها  تبدوا  الشكلين هذين  قياسات أن  ذلك ، فيه  يحصرا أن يمكن  كنهال ، اآلخرين
  النتيجة تجعل ال واألوسط واألصغر األكبر  الثالثة  الحدود بين  التوسعية العالقات  ألن  نظرا

 وقد ، األول الشكل أي الطبيعي شكلها إلى  إعادة  يتطلب مما  مباشرة  واضحة  إليها المتوصل

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  , P52. 
2- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  , P53. 
3 - ibid, P54. 
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 ويتم.  1انكسر الذي العظم جبر يمكن ما مثل اصالحها ليقصد"   جبرها"  مصطلح بالنشي استعمل
  عنه عبر والذي"   الرد"  التحول  بالنشي يسميه  األول البرهان:  براهين ثالثة طريق عن ذلك

 الشكل  ترتيب مع  تتطابق ال  التي المقدمات  شكل في  المحمول الموضوع  تطلب إذا<< : بقوله
 يتوجب  الثالث للشكل  بالنسبة الصغرى وفي  الثاني الشكل إلى  بالنسبة الكبرى  بمعنى ، األول
 في إال  فعاال  يكون ال  العمل هذا بأن  يعترف لكنه. 2>> المقدمات هذه  ترتيب نعيد أن  علينا

 الكلية في بينما ، لموجبةا  والجزئية ، السالبة  الكلية مثل"   الرد"  التحول  تقبل التي  المقدمات
 مما ، أرسطو عند  تعكس فال  السالبة الجزئية أما.  موجبة جزئية إلى إال  تعكس ال فإنها  الموجبة
 ليس  المقصود  القياس أن يفترض حيث"   باالمتناع الخفض"  بالنشي  يسميه  ثان برهان  يتطلب
  المقدمتين أن  يتبين  الحالة هذه وفي ، صحيحتان مقدمتاه  كانت ولو حتى  نتيجة  ببطالن صالحا
  يقلب ما وهو االثنين صحيحتان  افترضناهما أننا باعتبار يستحيل  وهذا  متعارضتان أيضا

 الذي هو  أحيانا  به استعان  طوسأر أن  بالنشي  يرى الذي  الثالث البرهان أما.  األول االفتراض
 والذي"   الرد"  العكس قوانين  لتبرير  استعمله الذيو"  االستخراج"  يعني  الذي"   العرض"  سماه

 كما.  3مفرغة حلقة في  وقعنا وإال  قياسية ال  برهنة إلى  تحتاج  بدورها التي  للبرهنة  يستعمله
  األخرى الطرق  أن على  للبرهنة  استعمل  المباشر  البرهان من  آخر نوع إلى  بالنشي تطرق
 . صالحة ليست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  ,P 54. 
2 - ibid,P54. 
3 - ibid,P54. 
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  : القياس نظرية  أفرزتها  عقبات- سادسا 
"  لوكاشفيتش" فإن ، األرسطية القياس نظرية أمام"  وصعوبات عقبات"  يعتبرها بالنشي كان إذا     

  : شديد  وباختصار التالية  النقاط في  حصرها ويمكن. 1أرسطو  فيها وقع  أخطاء يعتبرها
 في بل ، األول الشكل صورة على  اكتشفه  القياس اكتشف عندما  أرسطو أن:  األولى الصعوبة 

 الحد وظيفة تبدوا  ولهذا ، اآلخرين الشكلين على  عممه ثم  األول الشكل من  األول الضرب صورة
                               وقد ، واألصغر  األكبر  المتناقضين  الحدين بين  امتداد عالقات وظيفة ، األوسط
  أعني<< :يقول ،حيث األصغر الحد حول أرسطو لنص تحليله  خالل من العالقة ههذ بالنشي استنتج

>>  أوسط ترتيبه  بحكم وهو  ، آخر شيء  يندرج وفيه  آخر شيء في  مندرجا  كان ما باألوسط
 الذي  األوسط الحد على إال تنطبق ال  الحدود بين العالقة  بالنشي بها قرأ التي الوظيفة هذه لكن

 في  األضرب بقية  على تعميمه يمكن ال  وبالتالي  األول الشكل من  األول  لضربا في يكون
  وبالتالي واألصغر  لألكبر محموال  األوسط الحد يكون  الثاني الشكل  في فمثال.  األخرى األشكال
 مابين.  األوسط وليس  األكبر الحد هو  يصبح  - ذكره سبق ما – راعينا  وإذا ، فيماصدقه  يشملهما

 ألنه  نظرا  األصغر  الحد هو  ليصبح يتضمناه  واألصغر األكبر  الحدين فأن  الثالث  الشكل في
 فعلية أو إسمية  ثوابت  القياس حدود كانت ما  حالة في  الصعوبة هذه وتظهر ، ماصدقا األقل  هو
  بين العالقة ذهه  نعرف أن  يمكن ال  الحالة هذه في فإن  متغيرات الحدود هذه  كانت إذا أما ،

 إلى"   الحدود بين  اإلمتداد عالقات"  معيار فإن  ثم ومن ، طرف  كل موقع  خالل من إال الحدود
  " . األوسط الحد موقع"   معيار

  عمقه في يدل  خارجي معيار بأنه"   األوسط الحد موقع"   معيار  أرسطو يعتبر:  الثانية الصعوبة
.  االمتداد عالقات  لتوزيع نتيجة مجرد ، نتيجة  أخرى  جهة من فهو  وبالتالي  األمتداد عالقات على
  آخر شيء"   الموقع"  معيار أليس  منها ،  عنها اإلجابة حول  التساؤالت من جملة بالنشي ليثير
 ؟ الشكل إلى النظر في  أخرى طريقة إلى  سيؤدي به  االعتراف أن أم ؟ عرضي معيار من  أكثر
 نفس هو"   األطراف بين  األمتداد عالقات"  بمعيار  لألشكال  المنهجي  ترتيبال بأن  القول هل

  بين يفرق  بالنشي  ضمنيا ؟" األطراف  تحتله الذي  الموقع"   بمعيار  لألشكال المنهجي  الترتيب
 ألن  ذلك ، الصوري والهدف  يتوافق  الموقع  بمعيار  األخذ إن  الصورية الناحية فمن ، المعيارين

 أن  بحيث ، األشكال عدد  ناحية من  الفرق إلى  يؤدي وهذا ، خارجية سمة إلى يرتكز  االسناد

                                                
، مصر،  باالسكندريةالمعارف   دارترجمة عبد الحميد صبرة ،  ، األرسطية  القياس نظرية  ، لوكاشفيتش  يان -   1

 .44 ص ،1961
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 بعين  سيأخذ ألنه  ، فقط  ثالثة بدل  أشكال بأربعة األخذ  إلى  محالة ال سيؤدي  بالموقع القول
  ذهب ام وهو ، للصغرى موضوعا  للكبرى  محموال  سيأتي الذي  االوسط الحد موقع  االعتبار

  أشكال بأربعة  يقولون  يزالون وما كانوا  والذين  المنطق في  الصورية النزعة  مناطقة  أغلب إليه
 معرفة ومدى  الرابع الشكل مشكلة  لنا ليثير ، منتجة  أضرب  خمسة له  الرابع الشكل وأن ، للقياس
 يرده لم منهجيا أنه رغم – الخمسة  الشكل هذا  أضرب  عرف قد  أرسطو أن ليجيب  به أرسطو

 الجزء من  السابع  الفصل في  األولين االثنين للضربين أمثلة  أعطى حيث – األخرى  األشكال مع
 كتاب من  الثاني الجزء من  األول الفصل في  الباقية الثالثة  األضرب  أمثلة  وردت بينما ، األول

  مشتقة  أشكال  أنهم على كانت همل  أرسطو  نظرة أن  بالنشي  اعتقد وقد ، األول أنالوطيقا
  الحق، وقت في أضيفا  أنهما"  بوشنسكي"  و"  لوكاشيفتش"   من كل  اعتقد بينما.  وعارضه
 بالنسبة واألصح ، مداورة بوصفها  األول  الشكل إلى"   ثيوفراسط"  تلميذه  بعد فيما ليسندهم
 الشكل  طرق مع  الخمسة  األضرب هذه  تدمج أن  فقط  أشكال ثالثة  فكرة  يؤيد الذي  لبالنشي
  " . األوسط الحد موقع"  معيار  منظور من  الرابع

  مسبقا قياسا هناك أن  هذا فيعني"  األطراف موقع" بمعيار  األخذ إن:  واألخيرة الثالثة الصعوبة
 نبني أن  نستطيع ال  يجعلنا مما ، ذلك  نتبع أن إال علينا وما  ونتيجة  وصغرى كبرى من  يتكون
  . قياسا  بأنفسنا
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   : لها بالنشي ونقد األرسطي للقياس معاصرة قراءة:سابعا 
"   لوكاشفيتش  يان"   قراءة على  وركز ، أرسطو لقياس  القراءات بعض  بالنشي تناول لقد       
  القراءات شهرة أن -1:  إلى لينتهي األصلي  شكله إلى األرسطي  بالقياس الرجوع  حاول الذي

 على  والتأكيد  االعتراف  -2.  نفسه  القياس من أشهر  لحقته التي والتحريفات  للقياس  المتتالية
. األصلي شكله إلى به  والعودة عليها  الضوء إلقاء  يتطلب مما ، للقياس تحريفات  بالفعل  هناك أن
  المرحلة منطق  خصوصا المنطق نقد في  ساهمت التي هي  التحريفات هذه بأن  اإلعتراف -3

 وما ، البديل اعطاء  ومحاوال منتقدا لوكاشفيتش قراءة على  التركيز  بالنشي حاول ثم.  المعاصرة
"  التامة القياسات"  يسمى بما اإلقرار  لكاشفيتش يرفض – أ:  التالية النقاط في نلخصها أن إال  علينا
 القياسات  تكون بأن  يعترف ال ألنه  ذلك ، إليه  األشكال  ةبقي ورد  األول  بالشكل يلصقها  التي

  قضايا عن  عبارة هي بل ، وقواعد  كمعايير  استعمالها يمكن  اسناد تخطيطات"  األرسطية
  األرسطي القياس أن  يعني مما ، عليها  مبرهن  تاما  وضوحا واضحة قوانين  شكل على ومقدمات

  العكس قوانين أن لوكاشفيتش عند ضمنيا يعني وهذا ،"  بدهانية  استقرائية منظومة"  عن عبارة
  . ومسلمات بديهية  مفاهيم هي  الماهية وقوانين

 هي  نفسها الحديثة  البديهيات أن من  ينطلق بأن  القراءة هذه على بالنشي  يرد          
"  فرضيات"  كلمة في جمعها ويمكن  مؤكدة غير أنها  يعني وهذا"   استقرائية  افتراضية  منظومات"

  كالسيكية  منطقية مفاهيم على  العصري المفهوم هذا نسقط أن  الدقة وعدم  التعسف فمن  وبالتالي
  مقوالتية  منظومة<<   أنه على  األرسطي  القياس  نفهم أن  المفروض من كان  وإنما ، أرسطية

 قوانين عن  عبارة هي والتي  القياس ليهاع يقوم التي  المسلمات  يعتبر ألنه ذلك ،1>> استقرائية
 إلى  حقيقتها تنقل ألن  يؤهلها ما وهو ، صحيحة  ثم ومن وضرورية  وبينة  واضحة األول  الشكل

  األخير في ليعترف. ثانية جهة من وقاعدتها  جهة من النظرية أساس آن في ألنها  ذلك ، النظريات
"  فكرة  عنده فظهرت"   المذهبية هذه"  سماه مما يخفف أن وحاول ، لذلك تفطن قد بدوره أرسطو أن

 .2>> الراهنة  البدهية منظوماتنا  سمة<<  بالنشي يعتبرها التي"  والنظريات المسلمات انقالب قابلية
 للشكل  الكلية القياسات في  حصرها يمكن  القياسات  جميع أن  أرسطو عرف  فقد ؟ ذلك كيف أما

 فكرة  وضوح  أيضا  وإنما  المسلمات  عدد من  التخفيف  فقط ليس  صرالح  أهمية وتكمن األول،
 في  القضايا  وتنظيم  الوضوح ، منفصلين  دورين  تلعب  المسلمات أن  - أرسطو عند –

                                                
1 - Blanché, la logique  et son histoire, op cit , P60 . 
2 - ibid ,P61. 
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 أن  بمعنى ، صوراني ال صوري األرسطي المنطق  لوكاشفيتش  يعتبر – ب. االستداللية المنظومة
 الموضوع عن  رمزيا تعبيرا  عبر  آخر وبمعنى ، الثوابت مكان  المتغرات  استعمل قد  أرسطو

  الترميز يتخذ لم أنه  يعني وهذا ، معينة ولفترة  األمثلة  توضيح  إال  يقصد لم لكنه ، والمحمول
 صورانية  بعدم القول في  لوكاشفيتش يوافق  بالنشي أن  نلمسه وما.  دائم منطقي  لعمل أسلوبا

  يوافقه هل لكن ، المنطق لغة  فيه أصبحت الذي  بالشكل الرموز  يوظف لم أنهو  األرسطي المنطق
  أرسطو منطق  بأن  التسليم يجب هل:   التالي التساؤل  بالنشي  طرح لقد ؟ صورانيا ليس أنه على
 في  المنطق يدفع أنه  المؤكد من<<  : بقوله التساؤل هذا عن  يجيب ثم ؟"  شكالني"  صوراني غير
 فقط  يقف أرسطو أن  ،ذلك1>> النهاية إلى بذلك  يستمر أن  به  المشكوك من  ولكن ، االتجاه هذا
 المنطق  صورانية من لوكاشفتتش موقف إلى  يرجع ثانية مرة ثم" .  التضمين"  مستوى عند

  كتابه في  يعرضها التي  القياسية  بالنظرية مثاال  أعطى أنه حيث ، بموقفه  ويستشهد  األرسطي
 يقول كما أو>>  مستقلة علمية نظرية<<  أنها إال  صورية أنها  رغم  بأنها  األولى أنالوطيقا

 بأن  بالنشي  يرد  ؟ بالنشي سيوافقه فهل.  2>> فلسفية عدوى  أية من  كليا  بريئة<<  لوكاشفيتش
  لوكاشفيتش هإلي ذهب ما توافق التي  المنطقي نظرة:  مختلفتان نظرتان  يمثالن  لموقفين  تطرق
 أذ مستقلة كنظرية  معه تتعامل أن  وتقبل ، الفلسفي  مذهبه عن  أرسطو منطق  فكريا فتفصل
 المنطق هذا  متابعة يمكن كما – ماهية يذكر أن دون – التجميلية التحريفات بعض عليه أدخلت
  فهي  الثانية نظرةال أما.  للميتافيزيقا األساسية  األطروحات  رافضا أو  متجاهال يكون أن  بشرط
 هذا على  األمور يرى  نفسه أرسطو  كان أذا  ما التساؤل من ينطلق الذي  المنطق  مؤرخ نظرة
 بأن يجزم بل المذاهب عن  المنطق فصل  الصعوبة من أنه  بالنشي  يرى الحالة هذه في.  النحو
  االسنادي  شكلها يف قضية كل  حصر أن  ذلك على ودليله ،  3فلسفته مع  متكيف أرسطو منطق

  بفكرة يفسر  البعيدين الحدين بين  الربط هو  األوسط الحد  دور أن كما  الجوهر وفلسفة  يتماشى
  منطق على أيضا  ينطبق وهذا ، قياس كل مبدأ هو الجوهر وأن السبب هي الوسيلة ألن  الجوهر

 هذه.  دواليك وهكذا ، سميةواال  المادية  فلسفتهم مع متكيفة  حقيقته تكون  الذي  الرواقيين
 أنالوطيقا كتاب قراءة  إعادة ضرورة - 1:  التالي  الموقف إلى  ببالنشي أدت  السابقة  المالحظات

                                                
1 - Blanché, la logique  et son histoire, op cit ,P  62. 
2- ibid,P63. 

وهو الموقف نفس الذي وقفه بعض الفالسفة المسلمين من المنطق حيث رفضوه ألن مادته الميتافيزيقا تؤمن بتعدد  -  3
وهو ما يتناقض والعقيدة االسالمية ، ولهذا رفضه البعض جهال وتعصبا ، وقبله البعض بعد أن جردوه من الآللهة ، 

  .وأصبح عبارة عن قوانين صورية تقبل أن تطبق حتى على الشرعيات . مادته 
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 نظر  وجهة من إليها  ننظر أن بدل  التاريخي سياقها في ووضعها  وحذرة  متأنية قراءة  األولى
  الحديثة البدهنة ليست  المنطق لهذا بها نظرت  التي البدهنة فإن  ثم ومن ، الحديث الشكلي المنطق

 وضعه  يمكن قياسه كان إذا  القول خالصة<<  إلى  األخير في لينتهي" .  بالقوة بدهنة"  هي وإنما
 بهذه  نقوم  الذين  نحن  أننا  ننسى أن  يجوز فال"   مبدهنة استقرائية  نظرية"  شكل في اليوم

  لوكاشفيتش بالنشي يتهم المنطلق هذا من. 1>> أخرى  زاوية نم  يراها هو كان  بينما ، الترجمة
 أن في  يتردد ال  أنه بذلك  مستدال الشطط، إلى به  أدى مما  حديثة بفلسفة  أرسطو منطق  قرأ أنه

  االمتداد بعالقات  التعريف  مستبعدا ، األوسط الطرف  بمكانة  االشكال  تعريف  ألرسطو  يعزو
  بها قام التي"   التحريفات"  سماه ما على  أمثلة  بالنشي ويعطي.  2له ندس ال تعريفا  بوصفه

  يتوصل التي  النتيجة عن يعبر – بالنشي حسب – قياساته كل في  ارسطو  أن  األول:  لوكاشفيفتش
 ينزعج  لوكاشفيتش لكن ، ضمنيا عناها أنه فيعني  وأهملها يذكرها لم وذا"  ضروري"  بكلمة  إليها
  . الكالسيكي  المنطق روح عن  غريبة هي  التي الجهوية  بالمفاهيم  يستعين حيث ، الكلمة ههذ من

 حيث ، مسبقة أفكار من  أيضا هو  يخلو ال – ما حد إلى – قاس حكم إلى  األخير في لينتهي       
 الصافي بعالن من  الشرب  الباحثين من الكثير  يعيق الذي"  التلفيق"   هذا عن  التخلي إلى يدعو

  المنسب فمن ، الكالسيكي  المنطق إلى  بالنسبة أصالته  األرسطي فللمنطق<<  واألصيل
 إلى  يدعو بالنشي أن  يعني ال هذا لكن    3.>>  مصداقيته إلى  المنطق  هذا برد  استخالصه

  لنظرا إعادة إلى  يدعو بل ، الحديث والمنطق  األسطي المنطق بين  فاصلة هوة  أيجاد ضرورة
"   يسميه ما بمثل  األرسطي  المنطق يجعل أن  يمكن حتى  التفصيلية  التصحيحات ببعض  والقيام
  إذا إال  ذلك يتم وال ، المعاصر منطقنا في  أخرى  نظريات  جانب إلى يقف"   خاصة نظرية

  رسطياأل للمنطق  الرافضين تطرف سواء ، التطرف في  الوقوع متجنبين ، عادال حكما  أصدرنا
  الثاني الطرف مع  القول أو ، عنه االستغناء  من بد ال  والتالي  شيئا يقدم لم  قديمة دقة أنه على

  عصره ولغة  بلغته  األرسطي المنطق  قراءة إلى  يدعو ثم ومن ، كامال  خلق  المنطق بأن القائل
  دليل أكبر وهو  حديثة ةمنطقي  وبمفاهيم  عصرنا  بلغة  قراءته  نتجنب وأن ، وسياقه  وظروفه

  . البحث بقية لنا سيكشفه ما هذا ؟ بذلك إلتزم فهل.  تطوره على
                         

                                          

                                                
1- Blanché, la logique  et son histoire, op cit ,P 64. 
2 -ibid , P64. 
3 - ibid ,P 66 . 
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 المن   كلتهم  إالمشائي عموما ، بل  والمنطقاألرسطي   المنطقلوكاشفيتش  بين   ميز           
القياس  بينمقاال ال يميز   أو  كتاباوجدت   إذا<< :كتب  حيث  بالمنطقجاهل   بأنه  نهمابييميز  

  قط  يطلع لم، أو أنه  بالمنطقجاهل   إماأن صاحبه   منالتقليدي ، فكن واثقا   والقياس  األرسطي
 قدمه  ماحيث يعتبر   يوافق بالنشي هذا الطرح ،   . 1>>النص اليوناني لألرغانون  على

 المنطقنسميها   التيهذه االبداعات   وبعض<< :يقول فبداية المنطق الكالسيكي  هو  ثيوفراسط
  المتدرجةهذه التعديالت   سنبدأ  المحفوظةومع هذه االبداعات  ...  أهميتهالم ير   الذيالكالسيكي  

.  2>>" ي الكالسيك المنطق" سنسميه  ما تكوينسينتهي بها المطاف إلى   التيأرسطو   لمنطق
زوايا  مناألرسطي   للمنطقتطوير   هوأن هذا المنطق الكالسيكي   سنرىالتاريخية   وبنظرته
الكالسيكي فهي طويلة وطويلة جدا ، حيث ستنتهي   المنطق فترةأما أين تنتهي  .  ومختلفةمتعددة  

الفترة   هذه فإن ولهذا  ،"  الكالسيكي  اللوجستيك" ب  سمي  مابداية   أي"  ليبنتز" عصر  عند
  والميغاريون"   ثيوفراسط" من  كلأضافه   فيما  وتتمثل  مباشرةأرسطو   بعدالمنطق   تضم

القرن الخامس، إضافة إلى  إلى  السادسالقرن   من  الممتدةالفترة   منطقتشمل   كما"  والرواقيون
 ومنطقيةفلسفية   ياتشخصبرزت   والذيعشر   الثانيالقرن   من  ابتداء  السكوالئيينمنطق  

لول  ريمولفوني ،   ديساكس ، بول   ديو أوكام و بورلي ، وبوريدان ، ألبيير  أبيالر" أمثال 
قسمها بالنشي إلى فترتين   والتيالحديثة   واألزمنة  النهضةدون أن ننسى منطق عصر ...وغيرهم 

ه الفترة من أطول الفترات  هذ أنالغفوة والركود ، وفترة الشرح ، ونالحظ   فترةسماها   فترة
أسف أضعف فترة في االخصاب  وبكلأنها   إال  والفالسفةللمناطقة  انتاجا، وأخصبها   زمانيا

أبدعت   منطقية  لنظريات  واجترارتكرار   فترةحد اعتبارها   إلى  المنطقي  والمنتوجالمنطقي  
  .رسطو أو عند المدارس اليونانية المتأخرة أفي عهد  سواء

  
  

                                                
 .37ص  المرجع السابق ،  القياس ، نظريةلوكاشفيتش ،   -  1

2  -- Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,  p84 . 
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  : المتأخرةالمدارس اليونانية  منطق :  أوال

اعتبرت بعض الدراسات  الفلسفية ، فلسفة المدارس  اليونانية المتأخرة ، فلسفة شارحة ال          
غير لفلسفة مرحلة  القمة الممثلة في فلسفة أفالطون وأرسطو ، معتبرة هذه المرحلة مرحلة 

. هل ينطبق هذا على المنطق ؟ هذا ما يحاول بالنشي توضيحه ف. االنحطاط واالجترار والتكرار 
  .                               فترة ثيوفراسط بالكالسيكي   منطقلل  هتأريخ  بدأ وقد
  : ثيوفراسط  - أ

ثالث  علىبالنشي   وناقشها  أرخها فقدللمنطق األرسطي   ثيوفراسطما أضافه   أما        
ثم قسم  " . ، ثم المنطق التوجيهي  القياسالقضية ، وعلى مستوى   نظرية مستوى  على" مستويات 

  بنفساالحتفاظ   معمن عنده   بنظرياتأرسطو   نظرياتإبدال  : نوعين  إلىأضافه   ما
 القياس  جانبإلى  االفتراضيإدخال القياس   مثل  محضةمن إضافات  . والمفهوم  المصطلح

  .الثالثة التي ذكرتها  ياتالمستوعلى   وسأركزالتقريري  
 de l التوكيد"  ألف ثيوفراسط كتاب بعنوان  لقد  prosleptique) ": القضايا (  المقدمات نظرية

affirmation  التالية  النقاط  ليبدعالقضايا   في  نظريته  ضمنه:  
 الكل  - أيضاالكثير  –واحدة على األقل ( الالمتناهيةالمقدمات   بينميز   قدكان أرسطو   إذا -1

مع  تعاملفإن ثيوفراسط  ) الكل  وليسالبعض فقط ،  (  البعضيةوبين الجزئيات  ) احتماال 
 هي  A"  الكلية القضيةحلل ثيوفراسط   -2. خصوصيةواعتبرها   متناهيةالبعضية على أنها  

  A  فإن  كليا  محموال  Bأن   بما"  في  تتمثل  ثانيةعنها بطريقة  فعبر.."  Bل   كلمحمول  
ناحية  منأنهما يختلفان   إالالمعنى   فيأقر أنه ال فرق بينهما   حيث"  كليا  محمولةأيضا   هي

عالقة   ليست "  B و A" العالقة بين الطرفين  فإنالداخل  من تحليلهماأما من خالل .  فقطاللفظ  
المستوى   نفس  لهما  وإنما هما إسنادان –عند أرسطو  به  اكما كان متعارف -   بموضوع محمول
بلغة  المنطقيهذا العمل   عنوقد عبر بالنشي  . متناهي  الموضوع ثالث   حمل  بإمكانهما
"  المحمولين  ولدالتي"   X"  بالرمز  الالمتناهيالثالث   للموضوعرمز   حيثرمزية، 

 بالرمز  ةحقوالال ةالسابق  الدالتين تربطالتي   والرابطة"  g و F" ب  االخرين  الموضوعين
  أطرافومن ثم نحصل على أربعة  ،   X .F (x)⊃ g(x)) 1: على الدالة  فنحصلالتضمني  

+   الصفاتدور   يلعبانطرفين متناهيين  + إلى التضمين   المتحولة  الرابطةللقضية   وحدود
 إلىفقط   تنحلأفالطون   عندبعد أن كانت القضية   ،"  x"حد ال متناهي  وهو  موضوعهما

                                                
1 -- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,  p84 . 
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  .  الرابطةإليها أرسطو   ليضيفموضوع ومحمول  
ن  ان المتناقضتاوجود حاالت يمكن أ ن تكون فيها القضيت إلى  ثيوفراسط  تفطن لقد  - 3

معين ،  تخصيص  بواسطة  المحمولوتحديد   لتوضيح  نسارعلم   إننفس الوقت   في  صحيحتين
في الطب ،  جاهلفي الهندسة   متعلم"  اسفاني"  أنافترضنا   إذا<< ولتوضيح ذلك يعطي مثاال 

  وحتىتناقض   وهذا يملك العلم وال يملكه ، أنهيمكن الوصول إليها   التي  الصحيحةفإن النتيجة  
 وبهذا"  quantificateur السور"   أي" المحمول  كم" هذا التناقض فقد أبدع ثيوفراسط  يزيل

  فهي 2قضية رقم  أما،  1رقم  قضية>> لعلم بعض ا يملك  فانياس<< كالتالي  القضيةتصبح  
  .  1>>  العلمال يملك كل  فانياس<< 

نفس الوقت تكونا  في  ناالقضيتحتى ال تتناقض  المحمولفي تسوير   يكمن  فالحل        
"  هاملتون"قدمه  وما  ثيوفراسطما قدمه   بينمقارنة   إلىلينتهي بالنشي  .  وصادقتينصحيحتين  

ثيوفراسط   أنعموما ، ويكمن الفرق   المحمول  لتسويروالنظرية الحديثة   ،المحمول  تسوير  عن
 بأن  االعتقادإلى  بالنشي، لينتهي   مشترك  باسم  استبداله يمكن  لكن  المفردالحد   استعمل

وضع قطار  منأوائل   مناعتبره   بل  المحمولنظرية تسوير  فيحد بعيد   إلى  ساهمثيوفراسط  
  2. إليها  المؤديةالسكة   علىية التسوير  نظر

أدناها   -ا:ثالثة إضافات  فيبالنشي   فيحصرهانظرية القياس   فيأما إسهاماته  ":  القياس نظرية
في تاريخ   كبيرةلها نتائج   ستكونإال أنها   –ال أكثر  –تصنيفات  عنعبارة   أنهابالنشي   يعترف
عرفت فيما  التي  األولالشكل   علىأضرب   خمسإضافة   في  لفتتمثهذه المبادرة   أما،  القياس
  : وهي  الرابع  الشكل بأضرببعد  

بعض   إلى"  C"  تنتمي  عندئد"   C" كل   إلى"  B " و" B" إلى كل   تنتمي"  A" كانت  إذا -1
" A "  

"  C"  تنتميال   عندها"   C" كل   إلى"  B"   ولكن"  B" تنتمي إلى أي   ال"  A" كانت  إذا -2
  " A" أي    إلى

 إلى"  C"  تنتمي   عندها"   C" بعض   إلى"  B"  و"  B" إلى كل   تنتمي"  A" كانت  إذا -3
  " A" بعض  

"  C"  تنتميال   عندها"   C" أي    إلى"  B"   ولكن"  B" إلى كل   تنتمي"  A" كانت  إذا -4
  " A" بعض   إلى

"  C"  تنتميال   عندها"   C" أي    إلى"  B"   ولكن"  B" لى بعض  إ تنتمي"  A" كانت  إذا -5
                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,  p84 . 
2 -ibid,P84 . 
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  . A  "1" بعض   إلى
فقد عرف  –وكما سبق وأن ذكرنا  -ألن   ،الشكل األول  إلىاسنادها   هو  ثيوفراسط  فدور إذن

  .ناقصة  واعتبرهااألضرب   هذه  أرسطو
التقريري   القياسيشبه   والذي  االفتراضيفي مجال القياس   ابداعهثيوفراسط  ل يحسب كما        
قضية  –على األقل  –مقدماتها  بين  تتضمن<< أنه  فيأنه يختلف عنه   إالفي بنيته   األرسطي

  قياسات" ثيوفراسط  سماها، هذا النوع من األقيسة    2"عندئد ...  إذا" عنها  يعبرافتراضية  
ألنها  نظراكذلك   سميت أنها:  االحتمال األول :  تمالينباحالتسمية   هذهبالنشي   ويعلل"   متماثلة

لسان االسكندر  علىما أورده   هو: اإلحتمال الثاني . بالمماثلة  إال  قياسا تسمى  أنال تستحق  
لبالنشي   بالنسبةالمهم  . تتكون منها التي  المتماثلة  المقدماتمن   اشتقأن اسمها   مناالفردوسي 

قد استبعد   يكون  وبهذا  افتراضيةثالث مقدمات   منيتكون   الذي هوضي  القياس االفترا أن
  صاغوقد . سيظهر فيما بعد  والذي  افتراضيةقضية واحدة  مناألقل   علىالذي يتكون   القياس

  :أشكال هي ثالثة  ثيوفراسط
  " C"  ئدعند"  A" أذا  أذن"  C "  عندئد"  B"وإذا كانت   ،"  B"  عندئد"A" كانت  أذا -1
             عندئد"  A" أذا  أذن" non B"  عندئد"  B" وإذا كانت  ،" C"  عندئد"  A" كانت  أذا -2
"non B."  

  ". C " عندئد"  non B"  أذن"  C"  عندئد"  non B" وإذا  ،" B"  عندئد"  A" كانت  أذا -3
  ) الموقعأي تقام علىتبديل ( شكلين إلى الشكل األول والتي يقوم فيها بعملية القلب أضاف وقد

  ". non C"  عندئد"   A"  أذن"  non C"  عندئد"  B" وإذا  ،"  B"  عندئد" A"  كانتأذا -4
 non"  عندئد"    B"  أذن"  non C "  عندئد"  non B" وإذا  ،"  B " عندئد"   A"  كانتأذا -5

C ."  
 أوقوانين   هيالصياغة   اعتبارحول   تدور : المشكلة األولى : إلى مشكلتين   لينتهي           

 فإن  قوانينصياغة  هي  -كما مر معنا  – أرسطو  صياغةتخطيطات اسنادية ؟ فإذا كانت  
ثالثة  مع  اسناديةتخطيطات   عنعبارة   هي  الثيوفراسطية  االفتراضيةاالسكندر يعتبر القياسات  

أن هناك   القوليعني   وهذا"   إذن"  ب  عنهاعبر ي التيالثالثة النتيجة   تكون  مستقلةمقدمات  
  والنجد ما يدعمه   الهذا االستنتاج   أن  بالنشييرى . قياس المعلم وقياس التلميذ  بين  قطيعة
إلى لغة   القوانين لغة من  االسكندرعلى يد   ترجم  اأرسطي  اهناك قياس أنافترضنا   ذاإيسنده   من

   ، A ، Bهذه المتغيرات  إليه  ترمز ما  حول  تدورالثانية   المشكلةا أم. االسنادية  التخطيطات
                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , p86 .  
2 -ibid, P 17 . 
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C  .  في نظر بالنشي   فهذاإلى قضايا   ترمزهل ترمز إلى تصورات أم إلى قضايا ؟ فإذا كانت
 فحصناإذا   أنهشك ، ذلك   فيهاهذه المسألة   حتىمنطق القضايا ، ولكن   فيوإبداع   تطور

كان   ذاإ<< التالية  القضية  استعمل  األولنجد في الشكل   فإننااالسكندر   عنداألمثلة التي وردت  
استعمل   الثانيفي الشكل   بينما>> مادة  فهناكحياة   هناكذا كان  إحياة ، و فهناك  إنسان هناك

هناك حياة ، وإذا كان هناك  تكونعندئد   ،كان هناك إنسان   إذا<<  مثلوالتصورات   األسماء
القضيتين ولو  بينيلحظ الفرق   لماالسكندر   أنوما يالحظ  . 1>>تكون هناك حياة العندئد   حجر

إن بالنشي فضل تبني  .لمنطق القضايا   رائدثيوفراسط   أن  العتقدنابوجود هذا الفرق   اعترف
 نطقماتجاه   في  المنطق  دفع  أنهيعرف  لمإلى أن ثيوفراسط   فيهذهب   الذي  بوشنسكي  موقف

  . القضايا 
 يعتبره الذيفي مجال المنطق التوجيهي   فهو  ثيوفراسطالنقطة الثالثة التي ابتدعها   أما          

يشعر  الكان   والذي  أستاذهونظرية   نظريتهكبير بين   فرقلوجود   نظراأصالة   أكثربالنشي  
  :والتطورات في النقاط التالية  الفروق  هذهويمكن أن نجمع . به 
فإن ثيوفراسط   –كما مر معنا  – والحادثالممكن المثنوي   بينال يفرق   أرسطوذا كان  إ - 1 

محالة إلى  السيؤدي   وهذاالممكن المحض ،  يعني  الحادثإليه   بالنسبةبينهما ، ألنه كان   يميز
 والنظام التوجيهي األرسطي  النظام  سينتجان  نياللذموضوعات النظامين   بين  فروقاتوجود  

 متواليافإذا كان الممكن المثنوي    لذلكتوضيحية   أمثلةويعطي بالنشي  .  ثيوفراسطيالتوجيهي 
 مع  متوافقيجعله غير  مما  والالضروري  الالممتنعاقتران   فيمتعين   ألنهللضرورة  
  علىنعكس  ا ما  وهذادائما   المتماهي  الممكنفي  يختلفمع الممتنع فإن االمر   والالضروري  

أنظمة  فيتكون كذلك   ال  لكنهابعض األنظمة   فيتكون صالحة   حيثالقياسية   النتائج  بعض
  .أخرى 

  بالمقدمةيربطه  حيثالداخلي   للتفسيرقياسه الجهوي   فيإذا كان أرسطو يعطي األفضلية   -2  
القضية  كل  ملحقا  مختلفةبنية   الجهوية  للعباراتيعطي   حيثذلك   بخالفثيوفراسط   فإن

  .ما سيؤثر على النظام كله  وهوبالكيفية  
 فإنه" النتيجة تتبع األخس  أن" القائلة  للقاعدة  يخضعالقياس التقريري عند أرسطو   كان  ذاإ -3

 سيؤديضرورية وصغرى تقريرية   كبرى بين، حيث أن الدمج   الجهويالقياس   إليهاال يخضع  
األخس ، لكن ثيوفراسط يرفض هذه األطروحة ،  هيالتقريرية   أنغم  ، ر ضرورية  نتيجةإلى  

مثالين  بالنشي يعطيناالقياس التوجيهي ثيوفراسطي   إليهايصل   التي  النتيجة  ولتوضيح

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,  p84, P 88 . 
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عبر عنه   فقد  الرمزي  المثالوالثاني بالثوابت االسمية والفعلية ، أما  بالرموز  أحدهماتوضيحيين  
 على"  B"  إلى  تنتمي"   A" نحو ضروري ، ولكن   على"  C" إلى  تنتمي " B" كانت إذا<< ب

"  C"   فإن"  A"  منهكذا   مفصولة"  B" كانت  إذانحو غير ضروري ، يكون من الواضح  
عبر  ثم>> وفقا للمقدمات  بالضرورةتنتمي إليها   الوبالتالي  ،"  C " عنمفصولة   أيضا  ستكون

هو بالضرورة كائن حي ، وإذا قلنا على سبيل   االنسان<<  التالية اللفظيةة  عن هذا المثال بالصيغ
 هوالطابع  هذاالذي يملك  أنيمكننا أن نستنتج  ،باالنسان  خاصإن هذا الطابع  ،المحضة  الواقعة

  النتيجة<<  القاعدة إلىأنفي األخير  لينتهي>> في الواقع كائن حي ، ولكنه ليس كذلك بالضرورة 
   1. التقريريتصدق على القياس   كما  الجهويعند ثيوفراسط على القياس  تصدق>> األخس  تتبع
  :الرواقي  – الميغاريالمنطق  -ب

المنطق الميغاري والمنطق الرواقي ، بحيث   بينالتمييز   فيكان بالنشي يبدو مترددا   إذا       
  نسميه  أنأنه من المستحسن   يعترف منبع الرواقية ، ولهذا  هي  الميغارية أنأحيانا   يعترف
 –سنالحظ فيما بعد  كما –بينهما  فصلبدأ تأريخه   عندماولكن   ،" الرواقي – الميغاري"   المنطق
ما  كل  تناول بحيثبينهما بتاتا   اليميز"   ماكوفلسكي  الكسندر"  فإنمترددا   بالنشيكان  إذاقلت  

  .2لرواقي المنطق ا باسمأضافه هؤالء المناطقة  
  كالبيان  باللغةيتعلق   ماكل   يعنيالرواقيين   عندتسمية المنطق   أن  بالنشي  يعترف        
أما مصادر     " . الجدل" يطلقون عليه  كانوا  بالمنطقاآلن   نحننقصده   ما، بينما   والنحو

 جهة منير من الحذر  الكث وفيهاجهة   من  شحيحةبالنشي أنها  يرىالرواقي   بالمنطقمعرفتنا  
، ولهذا   االخالقيالمتأخرة التي يغلب عليها الطرح   الرواقيةلم تصلنا إال مؤلفات  أنهثانية ، ذلك  

تأليف  منكانت   التي"   ARNIM أرنيم" في مجموعة  تتمثلاستعماال   األكثرالمصدر  فإن
 فيمختصين   ليسوا  مؤلفين من  إما  معلوماتهم  استقوا الذينالفالسفة الوسطويين   منمجموعة  

  الرواقيةضعيفة ، وإما من خصوم المدرسة  فجاءتأفكارهم المنطقية   علىالمنطق مما انعكس  
من هذه المؤلفات  نموذجين  بالنشيويعطي . الرواقي من زاوية عدائية  المنطققرؤوا   الذين

 غيراعتبره بالنشي  يالذ"   DIOGENO LAERCEديوجين األرسي" هما  وأفضلهمالعدائية 
 سيكس أمبيركوس " فهوأما الثاني  .  الرواقيةفهم العقيدة   علىقدرته   رغم  منطقيامؤهل  

SEXTUS EMPERICUS  "وبالنسبة لبالنشي الضمانة .  للرواقية  معارضااعتبره ريبيا   الذي
رغم   له  تأريخهمااء  كونهما تقاربا أثن في  يكمن  الرواقيةمنطق  عنالمعلومات   لصدقالوحيدة  

                                                
1  - Blanché , la logique  et son histoire, op cit  , P 88 . 
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 مما  المنطقشرح بها هذا  التيمستوى اللغة   علىبعض االختالفات المتناقضة خصوصا   وجود
  قراءات  ثالثة، ولهذا نجد   حولهمتباينة   ومواقفمريبة لألنسان المعاصر   معرفةنتج عنه  

جة اتهامه اتهامات خطيرة، در إلىالمنطق الرواقي  عنأي ابداع  نفت:  القراءة األولى : 1مختلفة
المواقف الناقدة معتمدا على  بعضثم يستعرض بالنشي  . و سطحي   صوريمنها أنه منطق 

بالمبالغة في التشدد لتحليل  االسكندرنص مضمونه أتهامهم من قبل  منها  ،بعض النصوص 
   غاليان" أيضا  بهالمضمون ، وهو ما يتهمهم   من  أكثر الشكل  علىاالستدالل وتركيزهم  

GALIEN "برنتل" موقف  على، فيركز   للمحدثين  بالنسبة أوللقدماء   بالنسبة PRANTEL   "
وصف الرواقيين بالغباء غير  حيث  كثيرابالغ   ألنهال يصدق   الذييصف نقده بالفحش  الذي

 شيئا  يقدموا لم بأنهماتهمهم   الذي"  ZELLERزللر" بمرورا  . الحمقاء  والصوريةالمحدود  
بسيطة إال أنها  أشياءفيه   وغيروا  حلتهاألرسطي حلة غير   المنطقألبسوا   أنهمعدا   ماللمنطق  

   البريطانية الموسوعة، وهو ما أقرته   وعميقةصورية فارغة   فيسقوطهم   إلى، إضافة  تعيسة
"E B   "وتعديالتت  تصحيحا أنهازعموا   ما" حيث وصفت . 1911 سنة  الصادرةنشرتها   في 
 بعيونقرات المنطق الرواقي   حيثأما القراءة الثانية فهي قراءة تلفيقية  ".  وناقلة متخذلقة أنها"

 بمنطق  أخرىأجزاء منه وتكملة أجزاء  أوأرسطو   منطقإلباس   إلى،وسعت   أرسطية  مشائية
جسم غريب   معلدمج  ا هذا  أنذلك ، حيث   عنالنتائج التي ستترتب   فيالتفكير   دونرواقي  

  االفتراضيةنظرية القياسات  في  نجدههذا االستلقاح   علىاألوضح   المثليغير طبيعته ، أن   كان
القراة الثالثة  . إلى الرواقيين اآلخر والنصفإلى ثيوفراسط   نصفهاالكالسيكي   المنطقسيسند   التي
بها   وقامالعشرين   القرنفجر   معت  التي تم وهي  ودقيقة  منصفة قراةيعتبرها بالنشي   التي

  الرواقيين منطق  حولكتب مقالة   الذي"   بروشار" أمثال  المعاصرين  المناطقةمن  مجموعة
عن منطق أرسطو ، حيث إذا كان   يختلفأصيال   منطقا  الرواقيأن المنطق  -1: فيها  أثبت
منطق التصور ، فإن المنطق  هبأنالجوهر ، مما جعله يصفه   وفلسفةأرسطو يتماشى   منطق

 بالوقائع  والمعترفةوالجواهر   واألجناس  لألنواع  النافيةهو أيضا وفلسفتهم   يتماشىالرواقي  
بروشار  يجري -2.  اجاء منطقهم إسمي وبالتالي  وروابطها،  الزمانتحدث في   التيالفردية  
 على  يقومانأنهما نسقان   إلى  يصللجون ستيوارت ميل ،  ومنطق  الرواقيالمنطق  بينمقارنة  

 أننتائج يقينية ، إضافة   كأنها  الشرطية باالستدالالت"   ميل" تسليم  إلىاالسمية ، إضافة  
وقد . رغم توقف منطق ميل في منتصف الطريق  - ، استقرائينيكونا   ألن  يميالن  كانامنطقهما  

 هذهدراسته   أنأنه كان من المفروض جهة  من  اريةشالبروالقراءة   هذهانتقد بالنشي  
                                                
1 -- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 93-94 . 
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كما رفض . منطق األسماء وليسمنطق القضايا   هو  الرواقيينمنطق   أن  توصلهالموضوعية  
" ماكوفلسكي"وهذا ما ذهب إليه . منطق الرواقيين وميل  بينوصل إليها   التي  والنتائجالمقارنة  

ميل ، إال أنه أقر   ومنطق  الرواقيينق  منط بين  بمقارنته  بروشارإليه   ذهب مارفض   عندما
 ماديامثل الرواقيين   هوبزحيث يعتبر   ،هوبز  وتصوراتتصورات الرواقيين   بينتشابه   بوجود

ومنها  للمعرفة،المصدر الوحيد   هيالذي يعتبر فيه نظرية المعرفة االحساسات   بالقدروإسميا  
  وكوندياكلوك   علىالمعرفة الرواقية   نظريةتأثير   إلى  إضافة،  عقالنيايصبح كل كائن  

  الليبنتزيجبر المنطق   أوالرمزي   المنطق أن، بل يعتقد   الفطريةنفيهم لألفكار   في  خصوصا
  . 1الرواقي  المنطقمن   انحدر
 عندمانصف الحقيقة   رأت  بأنها  وصفها"   الشلييه" بها  قامبالنشي قراءة حديثة   تناول كذلك    
، معلال  الرواقياالفتراضي   والقياساألرسطي   التقريريالقياس   بينهذه القراءة   صاحب  زمي

 إلىمعجم الالند ، لينتهي في األخير   عن  ونقله  الشلييهأورده   نصمن خالل   هذاحكمه  
ل االستدال من  باقترابهاالفتراضي   بالقياسيقاس   ال  الرواقي  المنطقأصالة   بأناالعتراف  

 بما  هذه  نظرهويدعم وجهة  .2>> القضايا  حسابمنطق  الحديث بمنطقنا<< ولكنه يقاس ،الميلي 
" و خصوصا موقف   1929" ريمون  أرنولد" و  1896 منذ"   بيرس"  منتصل إليه كل  

أن الجدل  علىالتأكيد   إلىوالذي ذهب فيها   1923 سنة  قدمهامقالة له   في"  لوكاشفسيتش
لينتهي في األخيرإلى حكم .  الحديثالقضايا   حساب" عن  عبارةفي شكله القديم   كان  الرواقي
لينتقل فيما بعد إلى  3.تقدما بالمقارنة مع منطق أرسطو يسجل  الرواقيينمنطق   أن<< يقر فيه 

 االسبقهي   ألنهابالمنطق الميغاري نظرا   ويبدأوالرواقية   الميغاريةالفصل بين المدرستين  
  .المدرسة الميغارية  هوالرواقي   المنطقأن منبع   –فيما سبق  - وقد أقر   خصوصازمانيا  

   : الميغاريالمنطق -1
  . وأضافوهاأثاروها  التيالنقاط المنطقية   على  وسأركز      

" عن أقليدس قال  الذي"  ديوجين" فن الجدل ، حيث استشهد بقول  على  الميغاريوناعتمد   لقد -1
القضية  كانتبحيث  .. >> إلى نتائج ولكنمقدمات   إلى  ليسالبراهين   هذه  يسند  كان<<  أنه

استعملوا ما يسمى  -2. 4>>.. كهذاقول   دحضيمكن   كيف<< ن عموما هييالتي شغلت الميغاري
      تنسب إلى التيالكذاب   كمفارقة"  المفارقات"  اسم  البعضالتي اطلق عليها   أو"  المماحكة" 

                                                
  .195ص  المرجع السابق ،  ، المنطقماكوفلسكي ، تاريخ  -  1

2 -- Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,  p94 . 
3 -ibid ,P  95. 
4 -ibid, P 97. 
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  وظائف  نظرية" وقتا الحالي  فيالمنطق ما يسمى   إلى"   فيلون" لقد أضاف  -3" .  أيوبوليد" 
 من  ينطلقعندما   -أ:  صحيحةيمكن اعتبار المقدمة   حتى  شروط  ثالثةوضع   حيث"   الحقيقة

صحيحا  ويكون  -ب" .  نور  فهناككان هناك نهار   إذا:" ينتهي إلى الصحيح مثل  ،الصحيح  
  " . كانت األرض تدور ، تكون لها أجنحة  إذا:" مثل . الباطل   إلى  وينتهيبالباطل   يبدأ عندما

"  موجودة  فهي  تدوركانت األرض  أذا:"  مثل  الصحيحإلى  ينتهيالباطل   منعندما ينطلق  –ج 
  نهار  هناككان   إذا:"  مثلالباطل   إلى  وينتهي  بالصحيح  تبدأ  عندمافقط   خطأيكون   بينما
الجدول  فاستعملرمزية   بصيغةهذه األمثلة   عن  بالنشيثم في األخير يعبر  ". ظالم  فهناك
  : 1 التالي

  
 P q P  ⊃    q الرقم

1- 

2-  
3-  
4- 

v 
f  
f  
v 

V 
f  
v  
F 

v 
v  
v  
f  
 

    
  :الرواقي  المنطق -2
  :النقاط التالية  فيتلخيصه   فيمكنقدمه الرواقيون   ما أما
الحي   والكائن الفلسفة  بينالفلسفة ، فقد قارنوا   فروعفرع من   المنطقاعتبر الرواقيون   قد -1

االخالق   أما  للفيزياءاللحم   مكانة، بينما تعود   والعضالت  العظاممكانة   المنطق  ليبوءوا
الجدل ،  وعلمعلم البيان  :  نعلمي إلى  المنطق قسموا، ثم بعد ذلك   الروحمن نصيب   فتكون

 : 2يوضح ذلك التاليوالشكل  
 
 
  
  

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,  p99 
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  الفلسفة                                       
  
  

  المنطقالطبيعي                      العلم                             األخالق
  

  الجدل    ) البالغة(  الخطابة                                                           
  المعرفة ونظريةالدال  نظريةواالحكام واالستدالل   المفاهيمنظرية ( المدلول  نظرية                         

  
  

 والشيء  اإلمارةبين   ضروريارتباط   وجودأثبتوا   وبذلكوأنواعها   الداللة  الرواقيون تناول
  . عليهاالمدلول  
 سواء  وأفعالتتكون من أسماء   التياألقوال   وهي  ناقصةوال  أق إلىاألقوال   قسموا أنهم        

 هذه، ثم قسموا   تامة  جمل منالتي تتكون   وهي  كاملة  وأقوال. شبه أفعال  أوكانت ناقصة  
التي  وهي"   نهارهناك   ليس"  أو"  نهار  هناك" مثل  بسيطةقضايا   إلى)  القضايا ( األقوال 

 نمالنوع   هذا  برهيهوقد شرح  .قال بها برتراند رسل  التيالذرية   ايابالقضيقارنها بالنشي  
 العالقتها   أنواألرسطي ، ذلك   األفالطونينمط المنطق   إلىتمت بصلة   ال  بأنهاالقضايا  

حددناه   سواء  اجزئيالغالب   فيالقضية يكون  فموضوعوالتصورات   يالمعانتعبر عن العالقة بين 
كما يأتي المحمول  ،" سقراط"  التحديدحددناه بنصف  أو"  أحدهم"  بقولنالم نحدده   وأ"   هذا"  ب

     . 1دائما فعال يقع للموضوع
"  مثل  الجملةوسط   فيالنفي   أداة  تضع  التي المنقيةالقضية المنفية ، ميزوا بين   تناولوا عندما
   .البداية أداة النفي  فيتضع   التي  القضية  وبين"  يصلوا  لمالمدعوين   كل
بينها   قرنقضيتين حمليتين   منتتكون   التيالمركبة   القضايا  فهيالثاني من القضايا   النوع أما
  :  وهي"  ديوجين" أرجعها إلى  منهامجموعة   بالنشيوقد أورد  .  اقتران  بأداة

  . نور  هناك  نهاركان   إذا: المقدمة االفتراضية -1

                                                
  .58ص المرجع السابق ،  ،)  والرومانية الهيلنستية الفلسفة(  الفلسفة  تاريخ ، برهيه إميل -  1
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  .نور  فهناك نهاربما أن هناك  : أو االسنادية  ليةالمتواالمقدمة -2
  .نور  وهناك  نهارهناك  : المقدمة العطفية -3
  .ما هناك نورإو نهارما هناك  إ: المقدمة الفاصلة  - 4 
  . نور  هناك  نهارهناك   ألن: المقدمة السببية  - 5 
.  ليلهناك   مماأكثر   نهاراك  هن: إما تصعيدية : بدورها نوعان  والتي:  المقدمة التشبيهية  -6

  . نهارهناك   مماأقل   ليلهناك  :  مثل  تخفيضيةوإما  
نهم  إ يقول  القضايابحساب   بالنشي  ربطها التيالمقدمات   مناألنواع   لهذهإضافة         
حصري ،  غيرفاصال   تستعمل<<  بأنهايعرفها   والتيالفاصلة  شبه  المقدماتأيضا   عرفوا
  . على األقل  صحيح  أطرافهاأحد   أن  فقطتطرح   ألنهاسابقتها   منون ضعيفة  وتك

"  كريسب" باألخص  – الرواقيونأبدع   نقلإن لم  – الرواقيونفقد أضاف  : القياس  حيث من     
، ويرى بالنشي  واأللفاظالرموز  عوضعنها باألعداد  عبراإلفتراضي ، ثم  للقياسأشكال   خمسة

: وهذه األشكال هي . كانت عند أرسطو  كماوليس حدودا   قضايا  تمثللمتغيرات العددية  هذه ا أن
الثاني ، إذن   أن، بما   الثاني  األولإذا  -2. إذا األول ، الثاني ، بما أن األول ، إذن الثاني  -1

إما األول   -4. الثاني  ليس، إذن   األول، بما أن   والثانياألول   ليسفي آن   -3. األول  ليس
الثاني ،  ليسالثاني ، بما أن   وإما  األولإما  -5. الثاني  ليسإذن   ،أن األول   بماالثاني ،   وإما

، فإن إميل برهيه عبر  رمزياوإذا كان بالنشي قد عبر عن هذه القياسات تعبيرا   .1األولإذن  
   . 2لفظيا تعبيراعنها  

إن صح  أومعاصرة ،  رمزيةبلغة   الخمسةاألشكال  هذه  عنيعبر   أن  بالنشيحاول   ثم  
عليها  تقام  بديهياتإياها   معتبرا  التاليةاالشكال   علىفحصل   عصرية  بلغة  قرأهاالتعبير  
  :  3 البرهنة

  ~)  q  .p: ( 3ش      p  ⊃ q  :  - 2ش          p  ⊃ q  :1ش
p                               q  ~                        p  

  ــــــــ                  ــــ                  ـــــــــ
q                            p   ~                       q ~  
  
  

                                                
1 -- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,  p116. 
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3- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , p116. 
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  p  W q             -:  5 ش       p  W q             -4ش
p                                         q ~  

  ــــــ                             ـــــ
q ~                                      p  

                         
  : التاليةتبررها بالصيغ  التي  التضميناتسماه   ما  صاغ ثم
  )) q ~  .p  ⊃ q(    ⊂ ~   p:    2ش) ) .   q ) . p)  ⊃ q  p ⊂ : 1ش
  p  W q   ))          . (  ⊂  (q ~ p:  4 ش)     ~)  q ~ p  ⊃ ) .q  .p: 3ش
  p ⊃ )q ~  ) .                    ((   p  W q: 5ش

البرهنة  وسيلة  ويعتبرها"   شيشرون"  يمدحهاالتي كان   الخمسة  الالمبرهنات هذه          
قد حصروا   كانواالرواقيين   أنويعترف بالنشي  . االستدالالت العقلية  منعدد كبير   علىالفعالة  

قاعدة الخفض إلى  األولى: ، فقدت إثنتان ، وبقيت إثنتان ، هما  فقطأربع نقاط   في  القواعد هذه
 أنويمكن ألحداهما   ،ثالثة  قضية  قضيتين عنتنجم   عندما<< عنها  يعبرالممتنع ، أما الثانية  

 الزوجهذا  الثالثة من القضيةحق في استنتاج   علىالمقدمات ، عندها تكون  من  بزوجتنتهي  
هذا الفقدان   علىويتأسف  . 1>>األول من المقدمة  الزوج بقيةالثاني من المقدمات وفي استنتاج  

"  أن  يذكر، ثم  الرواقي  المنطق في كاملة  منطقية منظومةالقول بوجود   في  الشكسبب   الذي
 ولمإال أنها ضاعت  النظريات المنطقية الكثير ،  إلىأضاف   بأن  المنطق هذا  طور"   كريسب

  : وهمامن الالمبرهنات   والخامس  باألوللهما عالقة   والتيإثنين   إاليبق  
  . األول، بما أن األول ، إذن  األولاألول   إذا - 1 
ورغم .  الثالثالثاني إذن   وليس  األول  ليساألول وإما الثاني وإما الثالث ، بما أن   إما -2

ثم .  كبرىمنطقية   أهميةيعطونها   والمناطقةأن بالنشي   إاليات  البديه هذهسذاجة وبساطة  
   أنسبيديموس"ريبية ل  حجة  يعتبرهاكريسب التي  قضيةقضية تشبهها   إلى  بالنشييشير  

ENSIDEME "وقدمها"   سكنتوس" قول  من، استقاها   الرواقية اإلشاراتضد نظرية   وجهها 
شكل   على  االستداللقدمنا   إذاواضحا   هذا  سيغدو ث يرى أنه حيفي كتابته كالتالي  كبيربنص  

، لكن  الثالث  ليسوالثاني ، والثالث ، بما أن   األولآن واحد   فيإذا   -1يعطي  مما  االستعارة
، إذن   الثالث، بما أن   والثالث  والثاني  األولآن واحد   فيإذا   -2. الثاني ليس  إذناألول  

. إذن ليس الثاني  ،والثاني ، بما أن األول   األولليس في آن   -3. والثاني  ألولافي آن   ليس
  ويستشهد  كبرى أهميةللمحدثين   بالنسبةتمثل   أنهاإياها   معتبراالقضايا   بهذهبالنشي   أشادوقد  

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit, P 116. 
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  ستدلوني  األكفاءالمناطقة   كان<< :قال  حيث  للوكاشيفتس  تعليقا  يرد بأنهذه األهمية   على
والبرهان   االستعارة، ثم حاول أن يصيغ  1 >>اليوم  بهانستدل   التيالطريقة   بنفسألف سنة   منذ

  : كالتالي  رمزهاحديثة   صياغة
  R ⊃ )q  .p      (1  
R    ~              2  
P                    3  

  ـــــ
q  ~                4  
  على  نحصل  الثانيبالالمبرهن  ) 2(و ) 1( على  -1: ، كالتالي  فصاغه  البرهان أما
)q  .p  (~  .⊃  :R   ~ ) .R  ⊃   )q  .p  )  ( (5(  
  :الثالث نحصل على  بالالمبرهنمن جهة ثانية  ) 3(من جهة و) 5(نتيجة  من  -2
 )q  ~ ⊃  :P ) .q  .p  (~  )6  (2 .  

منطق أرسطو   عن  مختلفافقط   ليساقي  اعتبار المنطق الرو إلىاألخير   في لينتهي           
أنه إتخذ موضوعا  ذلك>> أرسطو  منطقمن   عمقا  أكثر<< : يعتبره  بلفلسفتهما   باختالف
العالقات التضمنية   عن  تختلفجعلها   مما  افتراضيةعالقة  هيالقضايا   بين  العالقاتلدراسة  
  . األرسطية
 دفعواأ ن الرواقيين   فيهيؤكد   الذيحكمه   ويصدر  لمنطقاتعداد مناقب   إلى  ليعرج           
الصورية   الحقيقة  سنسميهما   بينالتمييز الصريح   إن<< : فيقولبعيدا   المنطقيبالتحليل  
  وبينهذا  بينالقائمة   والعالقة  واالستعارةاالستدالل   بينوكذلك التمييز   ،المادية  والحقيقة
، إن  الصوراني  االستداللبموجبها يعمل   التي  القواعد  وتفسيريبرره  البديهي الذي  التضمين

  الصورانية  هذهوأن  ...  الصوري  المنطق  بمستلزمات  أفضلوعي   على  يشهد  هذاكل  
  شرطاالمنطق   إلى  بالنسبة  كانتهذه األمور   أن  فهمناألننا   لصالحهمبعد   فيما  ستصبح
  األزمنة  نهاية" هذه المرحلة بعنوان  ليختم.   3>> شكلي  لعلم  تكوينهللتقدمه وحتى   الزما
  الممتدةالفترة   هذه  يعتبر  ألنه  نظراتحليل هذه المرحلة    فييطل   لميالحظ أنه   وما"   القديمة

  قراءات  اعتبرها  بل  جديداالقرن السادس الميالدي ، لم يقدم   إلىالميالدي   2القرن  من
  بالحقائق، وتتصف   عموما  المشائي  والمنطق  خصوصا  األرسطي  للمنطق  حاتوشرو
  حاول، حيث   تلفيقيونأن مناطقها   -2.  المنطقياالبداع   إلى  تفتقر  الفترةأن هذه   -1: التالية

                                                
1 -ibid,P 119 . 
2 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 119  . 
3 -ibid, P123 . 
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 أن -3. ة الرواقي المنطقية  والتعاليم  األرسطيةالتعاليم المنطقية   بين  التوحيدالفترة   هذه  مناطقة
  أكثر  تعليميةكانت   أنها  يعني، مما  المدرسية  الكتب  بميزة  امتازتالفترة   هذه  منطقكتب  
"  منهاأسماء   عدةبالنشي   ذكرهذه الفترة   منطقعالم   في  الالمعةمن االسماء  . إبداعية  منها
، وبويس في  الثالث  القرن، في نهاية   فورفوريوس" ، و الثانيالقرن   في،   غاليان،  أبولي

 منكبيرا في عملية االنتقال   دورالعب   الذي  السادس  القرن  فيليبيون  وجان،  الرابعالقرن  
 إلىالفترتين   بين، فكان همزة وصل   الوسيطالمنطق الكالسيكي   إلى  القديمالكالسيكي   المنطق

  . 1و أول السكوالئيين  ومانيينالر  آخر  بأنه"   GRABMAN غرابمان" من طرف  وصفهحد  
  

                   
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 128 . 
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  : يالمنطق الوسيط: ثانيا
  :المنطقية العقالنيةخصائص - أ

القرن الخامس عشرة ،  إلى  السادسالقرن   منالوسيط   المنطق  امتداد  فترةبالنشي   يحدد     
تفتقر   فإنها، ورغم ذلك   المنطقتاريخ  فيتعد أطول فترة   ، بحيث طويلةوكما نالحظ فإنها فترة 

ال يمنع   هذا  ولكنوالشرح ،  التفسيريالطابع   عليها  يغلب، بل   وكثيرة  كبيرةإبداعات   إلى
وما يثيره . إلى مستوى عال  ترقىحين الخر ، رغم أنها ال   منوجود بعض األبداعات   من

أرجعها   وجيزةإال منذ فترة   والوسيطيهذا المنطق التراثي  بدراسة يهتموا  لمالغرب   أنبالنشي  
أما أسباب  . المنطق  بهذاكاملة   لمعرفةكافية   غيرالفترة الوجيزة   هذه، معتبرا  1935سنه  إلى
 في  يتمثل"  خارجي محض ومادي  سبب"  سماهالسبب األول  -1:  إلىالتأخر فيرجعها   هذا

  مخطوطات  وبقيتتطبع   لمألنها   نظراالوسيطية   المنطقيةلنصوص  إلى ا الوصولصعوبة  
 الحظلها   التي  المشهورةأما النصوص . عامة  مكتبات  وخزائنخزائن خاصة ،  في  محفوظة

باريس وأوكسفورد  في  عشرالسادس   القرن  وبداية  عشر  الخامس  القرننهاية   فيوطبعت  
  .يعد طبعها  ولماألسواق   منبرحت أن نفذت   ما  قليلة  بأعدادت  طبع فقد  والبندقية  وبولونيا

 بعدةهذا االهمال   بالنشيالوسيط ، ويعلل   المنطق  يتلقاهاكان   التي  والالمباالتاإلهمال   -2
، وهو  جديدةأسس   على  وإرسائه  المنطق  بتجديد  انشغلواأن بعض المناطقة   -1: أسباب منها 
 منكانوا   سواء  الوسطويينتمسك أغلب   -2. المنطق الوسيط  فييجدون ضالتهم   الما جعلهم  

باألفكار الغيبية الالهوتية ، ولهذا -   مختلفةتخصصات   فيحتى علماء   أوالفالسفة أو المناطقة  
  االفتراضيين  المختصين  بعض إلىالمنطق   تاركينهذا الجانب   كثيراوشرحوا   وفسروا  كتبوا
عن المصادر ، مما جعلت   بالبعديتسم منطقهم   الذيالسكوالئيين ونيوسكوالئيين   في  لينمتمث

إصدار   إلى" بوهنز  فيليب" وهذا ما حدا ب .  أيضا  ومشوهةعلميا   فقيرةللمنطق   صورتهم
ليس   النقد  تستدعيحالة   في هو  كهذامنطقا   إن<< : بقوله  النيوسكوالئيالمنطق   على  حكمه
 مطلع  نيوسكوالئي  كل  جهة منالسكوالئيين ، بل أيضا   غير  المحدثين  المناطقةمن جهة   فقط

سكوالئي   أنه  ينفونمنطق جديد ، واآلخرون   أنه  ينفون، فاألولون   بالذات  تراثهعلى تاريخ  
  .                               1>> مدرسي

، مما ثبط   الحقبة تلكفي   شائعة" يد أرسطو  علىكامال   ولدالمنطق   أن"  فكرةلقد كانت   – 3
نفور   إلىجهة ثانية   منوالجد من جهة ، وأدى   البحثعدم   إلىبهم   وأدىالباحثين   عزيمة

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 132. 
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ما قاله ب بالنشيويستدل  . يتعاطون موضوعا كامال  بأنهم  هيوباحث  هيمفسر  واتهامالقراء   بعض
 حيثفارغة ، بل أكثر من هذا   بثرثرةباالهتمام   وقتهأنه اليضيع  ب الخصوصهذا  في"  برانتل" 

أدق التفاصيل   فيالبحث   فين  ومنكب وهمالذكاء   المحدوديأولئك المناطقة   على  بالشفقةيشعر  
 فياالنسانية العلمي   وعمرعمرهم   من  قرونا  ينذرون، وهم بذلك   نسبياودا  دمح يعتبر  لفرع

  . 1>>إلى العبثية  إالتوصل   ال  فارغةمجهودات 
أن  هيالمنطق   حولالوسيطي   العامالرأي   عندكانت سائدة   التيالفكرة   فإن  وعموما        

 وبعضرغم وجود بعض التفصيالت   – الوسيطالمنطق األرسطي والمنطق الكالسيكي والمنطق 
  العقالنيأن التطور  –يرى بالنشي  – لكن.   واحدةعقيدة  –التعبير والمصطلحات  في  الفروقات

نصوص المنطق  بقراءةسمحت   العقلية  االالتبداية القرن العشرين ، وتوفير   فيحدث   الذي
 بهذهوقد قام  .  أصالته  وتقويموفهمه فهما جيدا   الوسيطالرواقي أو  أو، سواء األرسطي   عموما

 يان" قراءة  أفضلهم وكان.  ة البولونيين آباء الكنيس من  أغلبهمورجال دين   مناطقةالمهمة  
 هذا، وإن   والمعاصر  والوسيطتالقي المنطق القديم   في  كبيرالعب دورا   الذي"  لوكاشفيتش

زال  مانصوص هذا المنطق   عنالتنقيب   ألنبداية الطريق، إنه لقاء مؤقت   فياللقاء مازال بعد 
 الظهوركان   أذاالتأكد   كيف  منهاتتطلب الحل   تمشكالأمامه   ألن  تكونهبداية  وفيجزئيا  
 معفي عالقاتها   تطوراتهانتتبع   وكيف؟   األصلحقا   هو  مانظرية   عنعرفناه   الذياألول  

 إلى  تفتقدالنصوص  بعضكانت   إذا؟ خصوصا   المؤثراتنحكم على   وكيف؟   أخرىنظريات  
 أنشهرة النص ، رغم   وراء  إنساقواألنهم   ، بذكرها  الذين ألفوها لم يهتموا ألن  نظرامصادر  

 هذهورغم . نص مهمل  في  األصالةنجد   قد  بلاألصالة ،  علىكافيا   دليالالشهرة ليست  
يرسم لوحة   أنالمنطق   مؤرخمن   تتطلب  والتاريخية  العلميةأن الضرورة  إالالصعوبات  

يقران  حيثبالنشي   ووافقه"   بوشنسكي" به   قامما المنطق ، وهذا  وتطورتاريخ   فيها  يصور
 في  السكوالئيالمنطق   شكليليه   ثم  القديمالمنطق اليوناني   من  متتاليةأشكال   ثالثةبوجود  

  االعتراف، مع  الحديثالرياضي   المنطق  وهوالثالث   الشكل  يأتي  وأخيراالعصر الوسيط  
رسمها بالنشي   التي  الصورةأما . 2غيره عنتميزه   التي  وسيمته  خصائصه  شكل  لكل  بأن

  : عشر  الثانيبالقرن   يحددها  التي  األوروبية  الجامعاتنشأة   من  بدايةالوسيط   للمنطق
لدخول  الكلية  تهيء"  مشترك  جذع"  عنكانت عبارة   التيكليات الفنون   في  يدرسكان  –أ  

  فكان  المنطق مقررأما  . ، الحقوق والطب  الالهوت كليات  ضمتكانت   والتي  العلياالكليات 

                                                
1  - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 132. 
2 - ibid , P 134. 
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المنطق أي  أ، حيث تبو الخامس القرن منذ" كابيلال ماتيانوس" وضعه  الذي  المنهجفي   يتمثل
  .  والبيان النحو  بعدالثالثة   المكانة  الجدل

 والموسيقى والهندسة ثانيا  الحساب أوال بعد  الرابعة  المرتبة  ويحتل  أيضاأنه كان يدرس   – ب 
  . ثالثا

  تبريرعملية   فيوظف   أين  العلياالالهوت   كلية  خاصةالكليات العليا   فيكان يدرس   –ج  
  . والمارقةالكافرة   اآلراء  ونقض  العقائد

  :المساهمة  المنطقيةوأهم الشخصيات  الوسيطية  المنطقيةالعقالنية -ب
من  ذلك في  أتوسع أن وقبل –ثالث مراحل  إلىالوسيط   تطورالمنطق قسم بالنشي  لقد          

السكوالئي ، حيث  والمنطقالمنطق الوسيط   بينبه   قام  الذيالتمييز   إلىأعرج   ي أن ضرورال
 إلى  السادس  القرنمن  بأنهالمنطق الوسيط   فيهاامتد   التيالزمنية   الفترةيضبط   أنحاول  

  ربطهايمكن  ولكنتحديدها   صعبالسكوالئي   المنطقفترة   كانت  بينما،  ةعشرالقرن الخامس  
 حواليوأوكسفورد   وباريسبولونيا   جامعة، خصوصا   االوروبية الجامعاتونشأة   بتكوين  فقط

بعدما   كانالوسيط   المنطق  عرفهقمة التطور الذي  أناعتقد بالنشي   وقد.  عشرالقرن الثاني  
إلى القرن   عشر الثانيأي من القرن  (  األخيرةالثالثة قرون   في  نشطيا ، بحيث  سكوالئ أصبح

تتميز بنقل  والتيالقرن السادس إلى القرن الثاني عشر   منكان عليه   ماأضعاف  ) عشر  الخامس
رجال االكليروس   وسيطرة  والتطاحن  بالحروب  المشهورةهذه الفترة  .  القديم  الثقافياإلرث  

  . أميينجهاال   كانوا ولو  تىح
 منهذا التقسيم   أن  معترفاالوسيط   المنطقبها   مرمراحل   بثالثأقر بالنشي   وقد         
  .أنفسهم  نيالوسطويوضع  

المنطق إلى الالتينية ، وإنما   كليتم ترجمة   لم  أين"   ARS VATUSمرحلة : األولى  المرحلة 
العبارة ألرسطو ، وقد مثلتها  وكتاب، والمقوالت   رفوريوسلفو  االيساغوجيمنه   ترجمت

 ars كتابشرح وتفسير مفاهيم   -1 على عملهانصب   وقد" 1142- 1079 أبيالر" شخصية 

vatus  . "2-   بحيث  القياسقلل من شأن   – 3"  بويس"  بتعاليم  متأثرا  الديالكتيكتأليفه لكتاب 
 ميتافيزيقية  خصوصامادته الميتافيزيقية   من المنطق تحرير وتجريد  -4.  فيهلم يتوسع  
استعمال  فيإليه   الفضليعود   التي  الرابطةمفهوم   وضعفي مجال القضايا   -5. نيوأفالطونية 

بدونه   أوكان يعبر عن المحمول   سواء"  الكون"   لفعل  األساسيةأما الوظيفة  . هذا المصطلح 
ال  نياللفظن  يهذ فإن  الرابطة، بحيث بدون   والمحمول  الموضوع بين  الربطضمان   هو

 العقلإيقاظ   فيمساهمته   إلى  عموما  فيرجعقدمه   الذيالكبير   العملأما  -5.  قضيةيشكالن  
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دراسات ، ذكر   عدة  الفترةتلك   في، حيث ظهرت   وهامالوسيط لدراسة المنطق بأسلوب جدي  
منتصف   في"  اليوري  جلبردي" ألفه  الذي"  le liber de sex principias منهابعضها  بالنشي
". قاطيغورياس"  أرسطو  لرسالةمتمم   بأنه  المناطقةمفهوم   فييعتبر   والذي  عشر الثاني  القرن

 بفعلالقديم   المنطقالقديم ، فانتشرت كتب   المنطقإلى دراسة   العودة"  أبيالر"  عملكما شجع  
، وقد اعترف  عربيةنصوص   ترجمةعن طريق   أو  مباشرة  اليونانيةن م سواءالترجمة  

طرف بعض   منترجمتها   ثمالعربية   إلىنقل الترا ث اليوناني  فيالعرب   بدور  بالنشي
  .1والغربيين الالتينيين

األرغانون   كل  ونقل ترجمةتم فيها   يتال"  ars novaمرحلة  فهيالمرحلة الثانية   أما 
األكويني  وتوماساألكبر   األبهر، نقحها   منقحة  بكاملهاأرسطو   فلسفة، وأصبحت  ياألرسط
 وهي  أنفعسبيل غاية   في  وسيلة  مجرد  األرسطي  المنطق  واعتبر" الكنيسة  شعار "واتخذت
  .العقيدة المسيحية  عنالدفاع  

" عليهم  يطلقلة الثانية  المرح منمعارضين   فالسفة  بظهورتتميز  :  الثالثةالمرحلة   أما 
مستقل  وبشكل  لذاته  المنطقيالعمل   تعاطيهدفهم   الثانية  المرحلة  قدامى  مقابل"  المحدثين

 على  يخافونهؤالء كانوا   أن، بمعنى   التقليدية  للعقائدمخلصين   مايزالون  عملهمرغم أن في  
 هذه  احتكار حاولوا ، ولهذا االسالميةدة  للعقي الحاملةالعرب   شرحتأثيرات   مناالورتوذكسية  

وفي هذه  . األرغانون  كتابخصوصا   لوحدها، ودراستها   األرسطية  المنطقيةالنصوص  
الرابع   القرن  ومطلعالثالث عشر   القرننهاية   في  المحدثين  لدى<< يمكن البحث   المرحلة
المنطق   أن  معتقداالفترة   هذهل بالنشي  وقد حل. 2>>للمنطق  الكبرىاألصالة   يشكل  عما  عشر
  بحقيعتبره   والذيمدرسي أو سكوالئي   المنطقأصبح   عندما، خصوصا   متجدداعلما   صار

عدة  بالنشيذكر   فقدالفترة   هذه  منطقتطوير  في، أما عن المساهمين   للمنطق  الذهبي  العصر
 وهو"  المنطق  إلى  مدخل"  كتابألف   الذي"  سوود  شير ويليام" -:  في  نختصرهاشخصيات  

هذه  أنوسرى   –.ونجاحا  رواجا، ليجد  شعريةالمنطق بطريقة   عنعبر   موجزكتاب  
  .  يستدل بها  لذلكالقضايا المنطقية   منالكثير   في  أسهمتالشخصية  

 إلىت شهرته  امتد والذي"  summa logicae"  كتاب، ألف  1277 المتوفي"  االسباني  بيار" -
  . طبعة 166 أكثر  وطبععشرة   السابع  القرنحوالي   حتىالوسطى   القرونبعد   ما
 االولألف كتابين   والذيالمنطق   في  االسميةالنزعة   صاحب"  1347-1270أوكام   غيوم"  -

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit , P 143 . 
2 - ibid , P 142 . 
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  استعان بالنشي وقد"   summa totius logicas"  والثاني"  princeps nomenalien" بعنوان 
ما قدمه   وأن  وأصيلجديد   أيعنه   نافياجيدة   درسةمنطق غيوم   درس الذي"  مودي" ل  بنص
 تحليلوظيفته   تكمنصوريا   علماالميتافيزيقا ، واعتباره   عن  وفصله"  المنطق  صورنة"  هي

كما أورد  . ح للرو أو  للواقععلم   إلىالبنية   هذه  تحويلحاول   ما  وأكثر  للغةالبنية الصورية  
ليس   أنهأنه يعترف   رغمأوكام   بأعمال  تأثرواأنهم   اعتقد  المنطقيةالشخصيات   بعض  بالنشي
،  عنهالعناصر الغريبة   من  المنطق  تطهيرأنهم حاولوا   في، ولكن   اسميينأن يكونوا   شرطا

مجموعتين ،  إلى وقسمهم .  عشر  الرابعالقرن   من  األول  النصففي  أغلبهموقد ظهر  
 بين  مشتركاتلميذا   بالنشييعتبره   الذي"  بورني  فالتر" مجموعة كانت تدرس في باريس منهم 

 في  تنشط  كانت فقدأما المجموعة الثانية  " . ساكس  دي البير"  بوريدان ، والثاني  وجانأوكام  
 de" خالل كتابه  من"   ليبور" ما قدمه  علىركز   ثم  - باالسميذكرهم  أندون   –أكسفورد 

puritate logicae  "عشر  خمسةيتعدى   الجدا   مختصراالقياس التقليدي   فيهعالج   الذي
 على  أكثرركز   أنه  بمعنىالنتائج   فيعامة   لنظرية  اتابعالقياس   جعلمن جهة ثانية  . سطرا

 الذي"   بوهنر"  بموقف  تدلويس  - المعاصر  المنطقوهو ما يدعمه فيما بعد   –منطق القضايا 
أقر   أنه، ذلك   المنطقتاريخ   فيذو أهمية   عملأول   أنهاعتقد   أنهحد   إلىالعمل   بهذاأشاد  

  القياسالنتائج ، معتبرا   عن  فصال  الوسطىالسكوالئية   من  منطقييضع   أنمن األهمية   أنه
  ينظركان   مابين   طفيفةمقارنة   إلىالنشي  لينتهي ب.   1المنطقيبداية نظامه   فيأصغر   كجزء
على  إماتحلل   التي  االسنادات، هذه  الصحيحلإلسناد   التقليديأنه الشكل األولي  علىالقياس   إلى

ناقصة أو قياس   قياسات، وإما باعتبارها   متعددة  قياساتأي  قياسيةمركبات   أنهاأساس  
باالسناد   صحتهما، وال تتضح   االثنين، أو بإدماجهما   يجةونت  واحدةمن مقدمة   يتكون  اضماري

الصحيح ، بحيث   هوالعكس   أصبح  قدمه وبما"   بورلي"  عندبينما  .  القياسيالشكل   إلى
 بين  العالقاتالتي تحكم   تلكبدائية   أكثر  استنادية  ألشكال  تابعين  ومشتقاته  القياس  أصبح

  .المحللة  غيرالقضايا  
 حساببأسبقية   االعترافبذلك   تم<< : فقالإلى لغة عصرية   بالنشيالعمل ترجمه   هذا       

  .2>>حساب الدوال  علىالقضايا  
 ألبيير" في ذلك تلميذه  يساعده"   coniquentiss" رسالته  في"   بوريدان" ما أضافه   أما         

أن  إلىأضافة   –التوضيحية  األمثلةيعطي  دون أن  –جهة  من  القضاياحساب  فهو"  دي ساكس 
 على، مستشهدا   استنتاجيعلى شكل نظام   القضايا  قوانينتنظيم   محاولة  تحويهذه الرسالة  

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  , P 146 . 
2 -ibid , P 146  . 



 سيكيالمنطق الكال مرحلة: الثالث الفصل ............................................... المنطق تطور مراحل  :الثالثب البا

  -

 الذي  السادس المنطقيأما . أعماله  حول"  مودي" أصدره   الذي  الحكمخالل   منهذا العمل  
به  والذي" 1430دي ساكس المتوفي  البيير"  فهو  المنطق فيمساهماته   وإلى  بالنشيأشار إليه  

أوروبا ، وطبعت   انحاءفي جميع   انتشرالذي   الوسيطمن المنطق   الثالثةالمرحلة   بابيغلق  
من .  للمنطق  جديدا  شيئالم تضف   التيالشروحات   بعضمن كتب المنطق ، وظهور   الكثير

 الذي"   PAUL DE VENIS فينيز  دي  لبول"   لةرسالهذه الفترة   المنطقية  الرسائلأشهر  
 والجزءالحدود   تناولالجزء األول  : ين أجز إلىقسمه   والذيالقرن الخامس عشر   فيظهر  
  إليها  يتعرض لمأما نظرية النتائج  . القياس  حول  وآخرللقضايا   منهفصال   خصصالثاني  
لينتهي في األخير إلى .  االفتراضيةالقضايا  لفصمعرض   فيتناولها   وإنما  بذاتها  مستقلة

عشر فإن  الخامس  القرنأواخر   في  تنتهيالوسيط   المنطقكانت فترة   إذا  بأنهاالعتراف  
 من  خاليةإال أن هذه الفترة  .  عشرةوالسابع   السادسالقرن   حتى  سيستمر  السكوالئيالمنطق  

 كاجيتان"  كالمنطقي  المنطقيةالشخصيات   بعض  هورظ  رغمالمنطق   فيتجديد   أوأي إبداع  
CAGETON  "التفكير  عليهما  يغلب  واللذانلديكارت   المعاصر"   توما سام  جام"  و  

  .نيوسكوالئية  فيكبيرة   مكانة، ولهما   الالهوتي
لول  نريمو"  هومنطقية   شخصيةالوسيط   المنطقلتطور   بالنسبة  ماتناوله  آخر أما        

RAYMOND LULLE   - 1235- 1315 "المنطقفإذا كان  . المنطق  من وموقفه 
 والذي"  األكبر  الفن" ألف كتابه الموسوم  الذيلول   عنداألمر يختلف   فإن  صورياالسكوالئي  
 بالنشيالديانة المسيحية ، ولهذا علق عليه   هي  سامية  غاياتفن في خدمة   المنطقيجعل من  

جهة  من، وإننا   الصوريالمنطق   غير  آخرشيء  هوالمنطق اللولي   فإن  وهكذا<<  :بقوله 
األقل   فعلىاإلشارات   استعمالإن لم نقل   –يتجاهل  أنهإذ نالحظ   ،  بسهولةبه  نقتنعثانية  
 من أوردها  التي  المنطقيةثم يقدم لنا تركيبته .   1>>"  المتغيرات" المتحوالت  استعمال  يتجاهل

، القواعد ، الجداول  الحدودااللفباء، االشكال ،  :  اجزء  عشرثالثة  إلىقسمه   والذيخالل كتابه  
مطلقا ،  مبدأتمثل   مختلفةمعان   ستةحرف   ولكل  B-C-Dحروف  تسعةويضم االلفباء ... 

  ،  موضوع،   قضية،   نسبياومبدأ 
باللغة الالتينية ولهذا  ولكن  - C –B األولين  فينبالحرتوضيحيا   مثاالثم يعطي  . رذيلة  ، فضيلة

  :سننقلها كما هي 
B: Bonte;difference; utuim ; dieu ;jastice;avarice   
C: grandeur;concordance ; quid; ange;preudanc;gouvemaudise. 

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  , P 165 . 
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 منبالكثير  لاستدورغم أن بالنشي  .    1دائريةهندسية   أشكالبناء   إلى  يحصلهذا   على وبناء
 ليسبأنه   فيهاتتهمه   والتي  المنطقية  بولقيمة   حول  المناطقة  بعضأصدرها   التياألحكام  
" كتابه  في  مبحثاأنه يخصص له   إالللمنطق   يذكر  جديداأنه لم يضف   وجهة   منمنطقيا  
ثم  أوال"   ليبنتز" ر على لهما تاثير كبي يكون  عندهفكرتين   ببروزذلك   مبررا"  وتاريخه  المنطق

 ثم" .  الحساب" فكرة  و  "  الميزة" ن هما فكرة ان الفكرتاوهات. على مناطقة العصر الحديث 
االشكال  في  وتتمثل"  البصرية  الرمزية"  سماه  ما  استعمل"  لول"  بأن  ذلكيشرح بالنشي  

يسمح   أن<<  يريدوهو بهذا   ،مخطط الشجرة  مثل  والمخططاتواأللوان   والحروفالهندسية  
مرة  مقدمةآلية   شبهبعمليات موثوقة   – الغالبفي  –المؤكدة  غيرالعقلية   العمليات  بتبديل
يكن   لمأنه   رغمالرمزي   المنطقتقدم   فييدري   أنساهم بدون   فهووبالتالي   2>>واحدة
 :طور المنطق ، حيث يقولكبيرا في ت دوراإال أن يوسف كرم يعطيه .وال صورانيا  صوريا

، ولكنه 3>>تاريخ الفلسفة  في  أسمه، لم يكن   ليبنتز  بهالوال محاولة منطقية سبق  ولعله<<
  .وما هو الجديد الذي قدمه  المحاولةلألسف لم يذكر لنا فيما تتمثل هذه 

  :المشكالت المنطقية التي أثيرت في هذه الفترة  بعض - ج
العقالنية الوسيطية في المنطق  طرحتهامن المشكالت التي : نطقمشكلة علمية أو فنية الم-1

  علم أم فن ؟   المنطق  طبيعةتدور حول  
 علمااعتبر   أنه  يعنيالعلوم ، مما  بقيةجانب   إلى  الفنونفي كليات   يدرسالمنطق   كان لقد

،  المعارضةاآلراء   دحضو  للمناقشة  كفناستعمل   فقدالكليات الالهوتية   فيقائما بذاته ، بينما  
  . 4آن واحد فيوفن   علمالمنطق   يعتبركان   الذي"   بويس"  موقففن ، وهو  أنهوهذا يعني  

  :المنطق  تقسيم -2
نشأ  الذي"  الفلسفي  المنطق" ما سماه بالنشي  ظهرجانب المنطق العلمي الصورى ،   إلى        

، أما  والعربية  اليونانيةترجم من   الذي  الجديد  الفلسفي باألدبالمثقفين   بعضنتيجة تأثر  
المنطق الصوري  مصطلحات) وميتافيزيقيةإبيستيمولوجية  ( فلسفيةمناقشة   فهوموضوعه  

 أوكام"   عند"  االسمانية" ،  مشكلتينذكر بالنشي   فقدأما أهم المشكالت التي تناولها  . التقليدي
OCCAM  "الميتافيزيقيةالمواضيع   منصوري خال   منطق  تكوين إلىسعى أوكام   حيث  ،

  نظرهم  وجهات  واختالفات  األيديولوجيةمواقفهم   عنبغض النظر   – السكوالئيينتبناه فيما بعد  

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  ,  P 16. 
2 -ibid, P 16. 

  . 213صالمرجع السابق ،  ، الوسيط العصر في  األوروبية  الفلسفة تاريخ ، كرم يوسف -  3
4 -ibid , P 134 . 
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  أكابر  اعتبارإلى حد   –وإسمائيين  وواقعيين  وطوماويينإلى سكوالئيين   تقسمهمكانت   التي
منطق  نفساستعملوا   ألنهم<< كاميين  أوأنهم   على  عشر  الرابعالقرن   في  السكوالئيين

  .>>أوكام
  :الكليات  مشكلة -3

 الوطيسفي العصر الوسيط معارك فكرية حامية  حولهامشكلة الكليات فقد كانت تدور   أما    
 منفصلة  بذاتهاقائمة   جواهر"  les  universaux الكليات  كانتهل :  التالية،تحت الصياغة  

األفراد  فيفقط   موجودةجواهر   أنها أم كما ذهب أفالطون ؟  المحسوسيناألفراد  على 
 فيوجود لها   الأفكار عامة   عنذهب أرسطو ؟ أم أنها عبارة   كما  العقل جردها  ثمالملموسين  

 ىعل  قديماأثيرت   قدهذه االشكالية   ان  بالنشي يعترفيقال اليوم ؟   كمايتصورها   الذيالفكر  
 إلى  ليتوصلخالل نص اقتطفه   من  ذلكاستدل على  ثم"  إيساغوجي" كتابه  فييد فورفوريوس  

  لتتحولالكليات   حول  المساجالت  كلمنها   استخرجتالتي   البذرة  الفرفوريأن هذا النص 
قف فمو. فريقين كل فريق له موقفه  إلىانقسموا   الذين  الوسطويينبين   فكرينقطة صراع   إلى

الجواهر ، وقد  واقعيةفكرة   يتقبلون  الذين  ونيوأفالطوبيينويمثله األفالطونيون : الفريق األول 
عقيدته  علىفي البرهنة   منها  واالستفادةتوظيفها   إلى"  JEAN SESET TRIGINE" سارع 

أما .  وقاتالمخل بقيةخلقت على منوالها   التيصورة خالدة   فياهللا   وضعحيث   ،الميتافيزيقية 
فسح   ماوجود آخر ، وهذا   أي  ورفضوافي األفراد   الوجودحصروا   فقدالثاني   الفريقموقف  
 روسالن"  لدىظهرت   التيوتسمى االسمانية   ،في اللغة فقط  تكون"  العمومية"  لجعل  المجال

ROSCELIN  . "  كيان  بوجود  االعترافترفض   التياالسمية   بينوهنا بدأ الصراع  
الصراع   هذا، وامتد   التثليث، وبين عقيدة   الثالثة  ينيلهاإلألشخاص  ل الوحدة  يضمن  مشترك
  الميتافيزيقاإدخال   الرافضةاالسمانية   النزعة  تغلبتالرابع عشر ، أين  القرنمطلع   حتى

"  كلي  حد" عنى إذا قلنا ، بم فقط  كحد  بالكليةفي المنطق واالعتراف  كمواد  الميتافيزيقية والمفاهيم
،  بذاتهليس   كلي إنه<<  والموضوعالمحمول   دورتأدية   على  بقدرته  االعترافيعني   فهذا

كثرة  إلى  حقايعزى   أن  يمكن  فقط، وإنما  كليكيان   إلى  باالستناد  والبوصفه كلمة مجردة ، 
  .                              1>>األفراد 

  :وبداية الترميز  اتاالختصار -4
طالت المنطق ، حيث  التي الوسيطية  االصطالحات بعضإلى تناول   بالنشي  انتقل  ثم           

 وألبسه  األرسطي  المنطق  تقمصالوسيط   المنطقأن  -1:يلي  فيماالمنطق   هذا  صورةتناول  
                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,  p135 . 
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وأهداف تربوية ، وهذا ما كان بدوافع  المنطقأن تعاطي هذا   -2" .  مدرسية"  سكوالئيةحلة  
  وسهولةالذاكرة   في  وترسيخه  حفظه  لتسهيل  تربويةوسائل   عنالبحث   إلى  بالمناطقة  أدى

 األربعةالعلة   أحرف  باستعمالوقد توصلوا إلى وسيلة االختصار  . الضرورة  عند  استعادته
  بمعنى"   الشعر" افة إلى استعمال  ، إض التقليدية  األربعة  القضاياأنواع  إلى  لإلشارةاألولى  

 بهذهالمنطق   عنعبر   قد  أنهالمسلم به   منإذا كان  .  شعريةفي قصائد   المنطق  تنظيم
  مشككا  موقفا بالنشيأبدع هذه الوسائل ؟ يقف   منحول   تدورالمشكلة التاريخية   فإنالوسائل  

  بأنهما  يعترفأنه   رغم" سباني اال بيار"  أو" سوود  شير"  هوأن يكون واضعها   من
تأليفهما  قبلواستعملت   وجدت  الوسائلأن هذه  أثبتتالدالئل   ولكن  -كتابيهما  في  استعمالهما

أما أشهر  . مجهوال  األوليبقي مبدعها   وبالتالي  تطويرها هولكتابيهما ، ولكن كل ما قاما به 
أشكال  فيالجهات الصحيحة   إلىالتي ترمز   هي  ياالسبان بياروظفها   التياالختصارية   الصيغ

  :كالتالي  وكانتالشكل الرابع   إليها  مضافا الثالثةالقياس  
Barbara- celerant – darii- baralypton 
Celerant- dabitis- fapesmo- priscoomorim.. 

إلى  ترمز"   a"  مثلة  الثالث القياس  قضاياإلى طبيعة   ترمز"  voyelles"  الثالثةالعلة  فحروف 
 إلى"  o" الكلية السالبة ، بينما ترمز   إلى"  e" الجزئية الموجبة و  إلى"  i"  و  الموجيةالكلية  

 إلىفي كل كلمة فإنها ترمز   األولى"  consonnes"  أما الحروف الساكنة . الجزئية السالبة 
تبدأ   التي  األولجهة الشكل   في  تنحصر يجب أن  والتيبهذه الكلمة   إليهاأشرنا   التيالجهة  
    في"     datisi" وحصر  "  .   barbara"  في"    baroco" يمكن حصر  حيثالحرف  بنفس

 "darii   "دواليك  وهكذا. 

  إليها  المشاريمكن إجراؤها للقضية   التيالعمليات   عنتعبر   فهيالكلمات   داخل أما          
" إلى القلب العادي ، أما  تدعوا"  S" الحصر فإن  علىبق، وحتى يمكن الحصول السا العلة  بحرف

P  "عن القلب العارض ، ينما  فتعبر "m  "و  ، المقدماتانقالب   تعني "c   "عن البرهان   يعبر
"   camestres"   ب  يبدأرمزية   أقيسة  مستعمال  بأمثلةالعمليات   هذه، ثم يوضح   باالمتناع
: ن أذن" .  m"  تكون"  y" من   ما:  م ص " .  m" تكون"  x" كل : م ص :  كالتالي  اويصيغه

مادي  بشكل"  s"  وتعكس"  m"  المقدنات  نبدلأين   العكسوبتطبيق  " .  x" تكون"  y" منما  
  " . celerant"   قياس من نوع  علىنحصل  

 تكون"  x"من  ما:  ن أذن " .  m" ونتك"   x"  كل:  م ص " .  y" تكون"   m" ما من :  ك م
"y  "1  .  والترميزاالختصار   عملية  الوسطويونفيها   طبقننقطة أخرى   إلىكما أشار بالنشي  

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,  p149 . 
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"  لاختصار   وهم"    sub" بالرمز  للموضوعالقياس ، فرمزوا   أشكال  فيالحد األوسط   لمكان
subjectum   "وبالرمز "prae   "اختصارا  "predectum  "فاصبح .تعني المحمول  التي  

: " الشكل الثاني "  .   sub-prae: " األول  الشكل:   كالتالي  الثالثة  االشكال  وترميز  اختصار
tum-prae-prae   "الثالث  الشكل " :tum-sub-sub   .  " الشكل الرابع ":demi que prea-

sub   . "  
  :الموجه  المنطق ـ5

أرجعه  الصحيحةالقياس   جهاتلوضع   جديدا  أسلوباالسكوالئي   المنطقرف  ع كما             
العميق  السبب  متجاهالآليا   تركيبا  التوجيهي القياس  ركب، حيث    1ابن رشد إلىبالنشي  
التعرف   منفبدال   ،ذلك ؟ فقد كان بأخذ المسألة بالمقلوب  تم  كيفأما . الجهات  هذهلصحة  

النبقي  والتي تؤدي إلى نتيجة  تلكنحذف   ،إلى نتيجة  للوصولشكال   شكالشرة  الجهات مبا على
يكون   لكيقياس   أييتقيد بها   أنالمفروض   منالتي   القواعدتخضع إلى  التيالمنتجة   إال

منها  كلتكون   التي  الثالثبالتراكيب الممكنة في القضايا  واسعة  الئحة  بعدئدثم نضع  .  منتجا
"a-e-i-o   "تلك القواعد  عليهاالتي ال تنطبق   الضروب  حذفثم  . لكل شكل  64بمعنى   أي .

عرفت   التيالقواعد   هذهأما  .  نتيجةهذه القواعد فتعتبر ذات   أمامتصمد   التيأما تلك الجهات  
كن ، ويم االسباني  بيار عندمن الشعر   ابياتعلى شكل   مضاعفةوجدت   فقدالوسطويين   عند

أذا  -3. ال انتاج من سالبتين  - 2. خاصتين  جزئيتينقضيتين   منال انتاج   -1: فياختصارها  
  تكون  سالبة  احداهما  كانتإذا  -4. االخرى مثلها  تكون  جزئية  المقدمتين  احدىكانت  
  .الحد االوسط يختفي في النتيجة  -5.  سالبةكذلك   النتيجة
  o i –o"  و"   e –e –e"  و"   a-e-o"      منالضرورب   فإنالقواعد   هذهراعينا   إذا وبالتالي

لقاعدتين  تتبع  الخمسةهذه القواعد   أنبالنشي   ويرى.  تستبعد  وبالتاليتكون منتجة   ال"  
  صحيح  ماهو"  وهما"  القياس  أساس"  السكوالئيين  اعتبرهما أرسطوعرفهما   قد  كان  أساسيتين
هذا  فيالداخلين   واالفراداالجناس   إلى  بالنسبةأيضا   صحيح"   omnis" كلية النوع  إلى بالنسبة

االجناس  إلىبالنسبة   أيضا  باطل"  nulles"  النوعكلية   إلى  بالنسبة  باطلالنوع ، وما هو  
صل  كذلك ألنها تح وسميت"   التوابع"  الوسطويونكما أضاف  . 2واالفراد التي يتضمن هذا النوع

 مثالذلك   علىتوضيحية   أمثلة  بالنشيلها ، ويعطي  التابعة  بالجزئيةكلية   نتيجة  باستبدال
الشكل   ستعطي  barbara , barbari,celerantحيث"  e"  و"  a"  فيتكون نتيجتها   التيالجهات  
celaron  .  فيكما تتحول القضايا e و i يؤدي  النتيجة  ونتيجتها تقبل شكال آخر ألن انقالب فقط

                                                
1- Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit ,   P 152 . 
2 - ibid, P 152. 
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األخير   وفي ."  casares"  فيعطي" cesare"  ب  يحدثإلى انقالب الموضوع ، والمحمول كما 
لم يصرح  لكنهأرسطو   عند  ضمنياموجودة   كانت  المنطقيةهذه العمليات   أن  بالنشي  يعترف

  القرن في"   ARISTON D ALXANDRE  االسكندراني  أريسطون" كما مارسها . بها 
" عند  وتظهرذلك   بعدعموما ، لتختفي   المشائيةالمدرسة   عندقبل المسيح  كما وجدت   األول
القضايا   حول  وباألخصأما على مستوى القضايا  " .  PIERRE DE MATONEدي مانتو بيار

: الموقف األول  :مواقف ثالثعدد   فقدالقياسات   فيإدماجها   ومدى  والخصوصية  الجزئية
وبعض   أرسطوما مارسه   وهذامن القياس   الخصوصية  القضاياإلى استبعاد   اودعمارس 
كلية ، وهذا ما  قضاياالقياس على أنها   في  واستعملهاوظفها  : الموقف الثاني . بعد  من  تالمذته
  الفرد  بين ميز  أينكتابه اإليساغوجي   فيفورفوريوس   منهمالقدماء   المناطقةبعض   إليهذهب  
  تبريرها  وطريقةالجزئية   القياسات  أدخالطريقة   أن<<  يعني وهذاالمتناهي في الصغر   وبين
كما . 1>>عام  طرففي   المفرد  الطرف  إدماج  آخربتعبير   أو  الصنففي   الفرد  دمج  يعني

، كما  جةوالنتيللصغرى   اموضوعأصغر   حدايأتى الحد المفرد   أينأوكام   عندنجد هذا العمل  
، سقراط أنسان ، إذن هناك  أبيض  سقراط"  مثلمرتين   موضوعايأتي   وقد  اأوسط احديأتي  

الثانية  في  ومحموالأحدهما  في  موضوعاكما يأتي   ،"  daraptiفي الشكل  كما. إنسان أبيض 
أنا  ذنإهو وريث قيصر ، أنا وكتاف ،   أوكتاف<< مثاال على ذلك  ويعطي"   barbaraكما في 

 أيضاالحديث عموما وبالنشي   والمنطقرامو   ويمثلهالثالث   الموقفأما . 2>>قيصروريث   
إليه   النظر  يمكن، وبالتالي  بالطبع  ضروري  الجزئيةالقبول بالقياسات   إن<< :حيث يقول 

                         ندماع، ألن   بائسة  والسكوالئيينأوكام   عندوردت   التيلكنه يعتبر الصيغة  . 3>> كتقدم
 فارق  سوى  التقليديةالقياسات   وبين  بينها  اتمييزنجد   أنال يمكن   فإنهالكيفية   بهذه  تكون

 الذي  القياسفرق بين   ال  بأنه  نفسهأوكام   إلى  نسبهما  توضيحيينأورد مثالين   وقدلفظي  
لهما نفس   ألن" إنسان  موت" إلى استنتاج  مؤديال  والقياس"  سقراط  موت" استنتاج  إلىسيؤدي  

 بينيميز   أن بالنشيولهذا حاول  .  barbara "4الشكل  عليهما  ينطبق  وكالهمااللفظي   الشكل
 إوأولي   مفهومإلى   الغرى  موضوع، حسب ما يشير   حديثةرمزية   بلغة  األوكاميينالمثالين  
  :إلى فرد

  

                                                
1 - Blanché,  , la logique  et son histoire, op cit  , P 153. 
2 -ibid , P 153 . 
3 - ibid , P 153 . 
4 -ibid , P 153 . 
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⊃gx  (x) fx                       xfx=gx       1   
fx1                               (x)hx=fx  

                      ـــــــــ          ـــــــــ   
Gx1                          (x)hx=gx  

  
نظريات  - بوهنر بتقسيماتمتأثرا   –بالنشي  قسم" جديدة  مساهمات"  عنوان  وتحت       

 دون  ونقلتهله   وأرختالقديم   المنطق  استعادتمجموعة  : مجموعتين  إلى  الوسيطالمنطق  
المنطق القديم،  فيتكن معروفة   لمإضافات   وأضافتالجديد  قدمتومجموعة ثانية  . جديد يذكر 

. والمنطق المشائي عموما أرسطوخصوصاقدمه   فيمايكن التجديد ، نظرا لثقتها   لمرغم أن هدفها  
لغوية   كانتالنقطة األولى  : ركز بالنشي على  فقدالمجوعة من إضافات   هذهه  أما ما قدمت

المسألة  هذه  أصولتناوله الوسطويون ، فقد أرجع   لمايتطرق  أنوقبل   –في الداللة  وتتمثل
 ألنها  بذاتهاحدود لها داللة   إلى  تقسمهابدورها   والتيالحدود   إلىقسمت القول   التيللرواقية  

  باعتبارها  بها خاصةلها داللة   ليسوحدود  . واألسماءاألفعال   مثللبعض األشياء   وترمزدل  ت
أو األفعال ، ولهذا  لألسماءداللة إال إذا أضيفت  أولها معنى   يكونألي شيء، وال  ا رمز  ليست
تمثل في العطف  وت ،تحديد الحدود األخرى  أوتغيير   هي  ووظيفتها"  في الداللة  مشاركة" تعتبر 
  وأضافواهذه النقطة   فيتوسع الوسطويون   فقدوفي رأي بالنشي  . األسوار  وكل  والنفي

"  دي ساكس  أللبار" نص  منهاالنصوص الوسطوية   ببعضو توسعوا أكثر مستدال   إضافات
حدود   وهي: حدود مشتركة الداللة  -1: نوعين  إلىللقضايا   المشكلةيقسم فيه الحدود   والذي
جزءا  أوالموضوع   منأومحموال أو جزءا   موضوعا  الداللية  الوظيفةحيث  منأن تكون   يمكن

: حدود محدودة الداللة  -2.... ، حيوان ، حجر إنسان"  والحدودذلك األلفاظ   مثالمن المحمول  
 أو عاموضوتأتي   أنيمكنها   ال  وبالتالي  ومحددة  محصورة  داللةوصفت كذلك ألن لها 

 من  النوع، مثال هذا   ماقضية حملية   فيمحمول   أوموضوع   من  جزءاحتى   والمحموال  
" ليس" مثل  النافيات إلىرموز األسوار ، إضافة   وبالجملة  والبعضالالشيء   و"   الكل" الحدود 

وجد هذا  وقد...  و حسب  إال"  والمستثنيات"  أو" مثل  والفاصالت"   الواو"  مثل  والعاطفات
 فيه يرى:  األول :  ببرهانينصحته   علىالبرهنة   إلىانتهى  لهذافي صدر بالنشي   ىهو التقسيم
وإذا اعتبرنا  ،>>يمشي إنسان كل<< القضية  في الموضوعمن  جزء"  كل"  السور اعتبرناأنه إذا 
موضوع   أننعترف   افإنن>> ماال يمشي  إنسان<< القضية  فيمن المحمول   جزء"  ماال"  السور 

                                                
1 - Blanché  , la logique  et son histoire, op cit , 154 . 
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 من  ألن  نظرا  متناقضتين  ليستاالقضيتان   فإن، وبالتالي   الثانيةهو موضوع   ليس  األولى
 الكلية  القضيتينتقابل   منطقوهذا يخالف   ، الموضوعيكون لهما نفس   أن  التناقض  شروط

 إلىينتميان   ال"   بعض"  و"  كل"  السورأن   إلىومن ثم يصل   ،السالبة  والجزئيةالموجبة  
"  األسوار" أن هذه الحدود : البرهان الثاني .  الموضوعلتغيير  طرقهما مجرد   وإنماالموضوع  

أو  مواضيعأنها   علىتمثل   أن  بإمكانها  وبالتاليالمادي   بمعناها  كلماتبوصفها   أخذت
" ال"للعطف ، و يرمزية ، والواو  للجزئ يرمز  والجزءللكلية ،  يرمز"  الكل"  أن  ذلكمحموالت   

تؤكد   إنما  تنفي ال>> ماال يمشي  إنسان<< القضية  في  فإن  وبالتالي  والظرف  للحال ترمز
 المشكلةهذه  فيوقد خص الوسطويون بحوثا   1. هو كلمة الذاتها  الذيما في موضوعها   يئاش

 أنه حيث"  المنطق  صورنة"  عملية في أساسيةنقطة   ويراهاالرأي   يوافقهممما جعل بالنشي  
و  أ  اللحمهو فيه بمثابة   ما  بين<< بتعبير بالنشي  أووصورته   المنطقمادة   بينيفصل  

من بوريدان   كلقام به   بما  مستدال ،>>الصوري  المنطقي  الهيكل  بمثابةالمادة، وما هو  
ما  إن<< فيه  يقولير دي ساكس  الب إلى  بوشنسكي  أرجعهخالل نص   مندي ساكس   وألبيير

الداللة ، أي المواضيع   المشتركة  الحدودمحصلة ، إنما هي   أو  قضيةتقصده بمادة 
تحديد الحدود   أويتم وصل أو فصل   بها  التي  الداللةالمحصورة   الحدودوما عدا   والمحموالت،

 بوشنسكي" وهذه المسألة اعتبرها . 2>> الشكل  إلى، والباقي ينتمي   االفتراض من بكيفية  األولى
حد المطابقة   إلى  قارناالحديث ، حيث  الصوريطريق المنطق   علىبذرة   بأنهابوهنر   ووافقه" 
المنطق الحديث   فيوبين ما يعرف اليوم   ،جهة  منوالمشتركة الداللة   المحصورةالحدود   بين
إال . جهة أحرى  من"  المنطقية  الثوابت"  وبين  جهة من"  المتغيرات  أو  المادية  الثوابت"  باسم

ميدان   من  أوسع  ميدانا  تغطي  المحصورةالدالالت   أن  بحجةبالنشي   يرفضهأن هذا التطابق  
 بما"  و" خال  ما"  مثل  حاصرةداالت   مثول  يكره  الحديث  المنطقالمنطقية ، ذلك أن  ثوابتنا

 الصورانية"  تفرضه  الذي  الحدالحصر   لهذايكون   الا  ربم أنهإلى القول   لينتهي" أن 
   3. األمرفي نهاية  فوائد  سوى"  المعاصرة

  :نظرية خواص الحدود  –6
 في  بدايتهايرجع لتاريخ   أين" الحدود  خواص  نظرية"  فيالثانية فتتمثل   النقطة أما            

بالنشي   فيحصرها  وغايتهاأما هدفها  . وود يد شير علىالقرن الثاني عشر ، ثم تتعمق أكثر  
  تمثل  عندماتلعبها   أنالعبارات   أويمكن للكلمات   التي  المتعددة  األدوار  بين  التمييز<<  في

                                                
1 - Blanché, la logique  et son histoire, p157 . 
2 - ibid , p157 . 
3- ibid , p157 . 
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جزء منها  كل  الستعدادوفقا   القول  أجزاء  بترتيبعموما   تقترنقضية ما ، إنها   كحدود
 عندكما وردت   يعرضهاالنظرية   لهذهعد هذا التحديد  ، وب 1>>أو ذاك  الدورلالضطالع بهذا 

 شكالتقديم   تعني التيالداللة  : من الخواص  أنواعأربعة   بينيميز   والذي  شيرسوودالمنطقي  
ونالحظ أ  ،"  االفتراض"  فهي، أما الرابعة   التسمية  وبعدها  الوصلللعقل ، ثم تأتي   لفكرةما  
ما أضافه  معيتجاوزها   وإنمايضبطها   وال  األولىالخواص الثالثة يركز على  ال  بالنشين 

" الخاصية الرابعة  علىالوصل ، لكنه يركز أكثر   أسماء  واستعمال  والحصر كالتوسعالبعض  
وهو ما  –المنطق الحديث  في  بالترميزربطه   إلىفي األخير   به  سيؤدي ألنه"  االفتراض
موضوع  إلى  مستند  كأنهاالفتراض   تقييم"   بورلي" حاول فيما بعد وقد .  - فيما بعد  سنالحظه

أوسع   فهوأما مفهوم االفتراض  .  للفعل  والرابطة  للمحمولمستندة   كأنهاالقضية ، والتسمية  
أما معناه . ضيق ومعنى أوسع  بمعنى  أيمختلفة   بمعاني، ويمكن أخذه   كثيرةمالمح   وذو  جدا

 التي  الكائنات  تمثيل  بدوريضطلع   الذي  الموصوف  لإلسميتناسب إال   ال  فمفهومهالضيق  
 فإن>>   ميت اإلنسان<<  القضيةوكمثال توضيحي   ،"  مرتكزات" هي بمثابة  والتييفترضها  

إال أن الرابطة  ...  أفالطون،   سقراطإلى البشر   يستندهو موضوع   الذي"   إنسان" لفظ  
  أكثرأن نحصر   أردناوإذا  .  مرتكزلديهما   ليس"   ميت" والمحمول . المثال هذا  في  ضامرة

 كلفقط ، بينما نستبعد   الموجوديناألفراد   إالنأخذ   ال  فإننا"   إنسان"  الموضوع  مرتكزات
أما المعنى . وجودهم وحتى الذين نتخيلهم  المحتمل  والناسالمستقبل   وأناس  الماضيأناس  
يكون  عندماالصحيح   غيرالمعنى   بينأن نميز   من  سيمكننامفهوم االفتراض   فإن:  الواسع 

قسمه  والذي  ذاتهامأخوذ بموجب العبارة  الالصحيح  المعنىرمزي ، وبين   بمعنىالحد مأخوذا  
 الحد  يأتي  عندماماديا   االفتراضافتراض صوري ، ويكون  وافتراض مادي   إلىشيرسوود 

"  المثالفإذا أخذنا  .  عليهاوظيفته التدليل   من  التي  األشياءيدل على   والذاته   علىداال  
 هذهحيث كان يسمى   أوكامالطرح  هذا  ولوقد تنا. صورية  القضية هذه  فإن" موصوف  االنسان

بلغة أخرى ، حيث جعل منها  لكن"   بورلي" أيضا  استعملهاالشخصي ، بيما   باالفتراضالقضية  
الذي   وهو  العادياالفتراض  :  إلىفيما بعد   بتقسيمه  الصورياالفتراض   حاالتالة من  ح

. يمثلهم الفتراضاته  الذينلألفراد   يأخذ  الذي وهوواالفتراض الشخصي  . يعنيه كماالحد   يأخذ
يكون  ، وإما أن  مادياافتراضا   يعتبر  ذاتهإما لحد   الموضوع  الحد  مرتكزاتومعنى هذا أن 

. عاديا  افتراضا  معناه، أو بأن يكون   شخصيا  افتراضاعليهم   يدل  الذين  المحسوسين  أفراده
  أوكامإال أن . 2>> بورلي  عند  الجوهر بواقعية  مرتبط<<  بأنههذا التمييز   علىويعلق بالنشي  

                                                
1 - Blanché , la logique  et son histoire ,  p158 . 
2  - Blanché , la logique  et son histoire , P 159 . 
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  الموضوع  يكون أين"  السري  االفتراض" يسميه  مابين  يميزالشخصي   باالفتراضقوله   في
ثم ينتهي . دور الكلي  الموضوع  يؤدي أين"  المشترك  االفتراض" ، وما يسميه  لفرد  ممثال

الحديث   المنطقفي  خصوصاأصبحت ال قيمة لها   االفتراضاتأن نظرية  إلىفي االخير   بالنشي
 اللغاتاحتماالت   نماستخلصها المناطقة   والتي  الحديثةالرمزية   باللغات  عوضتألنها   نظرا

  .المنطقي  الفكر  ومستلزمات  لتتوافقاالمكان   قدر  والمصقولةالطبيعية  
  :السفسطة  نظرية -7

التي  القاضيةأهملت لفترة ليست بالقصيرة نظرا للضربة  قدبالنشي أن هذه النظرية   يقر           
" دي بالشام  آدم"  فإنمنطق   وجهها لها أرسطو، والذي جعل الفالسفة يعتبرونها ليست من ال

 في  عاشمنطقي انجليزي   وهو"  PAVIPONLANUS" الالتينية باسم  فياشتهر   والذي
جسر صغير   علىواقف   وهو  المنطقيعلم   وكانعشر   الثانيالقرن   منالنصف األول  

 ما  متعاطيهلم يع أنهللمنطق   الكبرىالفائدة   جعلالسفسطائي ، بل   المنطقأحيى   قد  بباريس
 القرون  سفسطات<<  بأنما قام به   علىوقد علق بالنشي  . الرد عليها  وكيفيةهي السفسطة  

 بعض  تستدعي، بل هي عبارات غامضة   للكلمة  الدقيق بالمعنى  سفسطات  ليست  الوسطى
 مدى  ضحاموفي الهامش   ذلك ويشرح>> الممايزات ذات النسق المنطقي الستبعاد تأويالت فاسدة 

  المخصصفصله   في"  sophismata" ال  عنالوسيطة   النظرية  يصنف  والذي  ببوهنرتأثره  
لألسف  ولكنههذا العمل   لتوضيح  بأمثلةالمنطق السكوالئي ، مستشهدا  في  الجديدة  للعناصر

يعترها   والتي" نتائج ال نظرية"   بالنشيسماه   فيما  فتتمثل  الرابعةأما النقطة  . 1أوردها بالالتينية
" أما معنى  . المعاصر  المنطق إلىسيكون لها امتداد   والذيالمنطق الوسيط   فيأهمية   األكثر
 التي  الشرطية  القضية على  تدل:  المعنى األول : معنين  علىعند الوسطويين   فتدل"   النتيجة
سكوت  بسيدو" للمنطقي  فاتعري  يورد  المعنىوفي هذا   ،" عندئد ...  إذا"  بتبدأ  

PSEUDOSCOT  "افتراضية مؤلفة من سابق والحق  قضية<<  بأنها  النتيجةاعتبر   الذي
  .               2>>على نحو يستحيل معه أن يكون السابق صحيحا واالحق باطال  مترابطين

  تبرير<< عني ي والذي  العقلي  االستداللصالح   على  دليفالثاني   المعنى أما            
وإنما   ،المقدمات   نتيجةالنتيجة ال تعني   أنبعد   فيماأصبح شائعا   ما  ولكن>>بالمقدمات  النتيجة
يمكننا القول ذلك  ال، بينما   صالحةإليها بأنها   النظر  يمكنوحدها   التي  الحجة مجمل<<  تعني

  .3>>صحيحةوإما باطلة  إما  نتيجتهافي قضية تكون  

                                                
1 - ibid , P 160 . 
2 - ibid , p 160 . 
3- Blanché , la logique  et son histoire , P 162 . 
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وخالصة القول فإن هذه الفترة  تعتبر في نظر بالنشي أطول فترة أو مرحلة  زمانيا ، ولكنها       
أفقر فترة من حيث اإلبداع المنطقي ، نظرا النشغال معظم المناطقة والفالسفة  بالتدريس وتبسيط 

  .المنطق األرسطي ، إضافة إلى تأثير المسيحية عليهم  كعقيدة ال يسمح  بتجاوزها 
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  :عصر النهضة منطق : ثالثا
  : المنطقية في عصر النهضة العقالنيةخصائص -أ
ال ينطبق   العنوانبعصر النهضة ، فإن هذا   السابع  الفصلعنون   قدكان بالنشي   إذا        

ب إلى ذه حيث" المنطق  غفوة"  وعنونههذا الفصل   من  مبحثاخصص  أنهما كتبه ، ذلك   على
ذلك المنطق  فيفي المنطق ، محمال   وركودا  وخموالغفوة   شهدالقول أن هذا العصر   حد

بداية   فيالسكوالئية   أنيعني   وهذاالجمود   سبباألرسطي   المنطقتبنى   الذي  السكوالئي
ة  عصر النهض إلىإثراء المنطق األرسطي لكن السكوالئية التي امتدت   فيالوسيط ساهمت  العصر
هذه الفترة   مناطقة، مما جعل أغلب   إليه  أساؤواالمنطق ، ذلك أنهم   وتجميدخمول   في  ساهمت
حمل المنطق  الذي"  MONTAIGNEمونتاني  بموقفويستدل  . مريرا  نقدا  ينتقدونه  وعلمائها

 على  يساعده  جيد  تربوييكون له منهج   أنجمود فكر أطفال فرنسا ، ولهذا طلب من المعلم  
هذا الموقف  .  1تغني من جوع  والتسمن   ال  بمعلوماتذاكرته   يحشوالنقد ، ال أن  الطفلتعليم  
بالعقم   واتهامه  سكوالئيةالالبس ألثواب   األرسطي للمنطقالنهضويين   احتقارعلى مدى   يبرهن

 النشاطيوجه   الذياألسلوب   أووجدوه في المنهج   الذيالبديل   عن يفتشونمما جعلهم   المعرفي
دعاة   منالفالسفة   منمجموعة   بالنشيوقد أورد  . أثناء بحثه عن الحقيقة نافعا  توجيهاالعقلي  

طبعا   وهوبالمنهج ،  المنطقاستبدلوا   وإنما  تجديديينيعتبرهم   ال  أنه، إال  التجديدياالتجاه   هذا
فرعا  ليسإن صح التعبير   أو  المنطقمن  ءجزالمنهج   بأنيوافق القائلين   المعاصرة   وبنظرة

  .من فروع المنطق 
 منطقنقد   أناعترف بالنشي   فقدمرحلة النهضة   أيالمرحلة   هذهخصائص   عن أما        

 والنقطة"  العامة  النوعيةللمفاهيم   العبودية"   سماها ىاألول :يدور حول نقطتين  كانهذه الفترة  
  واستغنىالمنطق السلفي   عن  تخلى  الحديثالعلم   فإن  وبالتالي"   الفكر  ةمكنن"  سماهاالثانية  

المنهج  أوالمنهج التجريبي   سواء  بالمنهج  واستبدله  اعقيم امدرسي  اتمرينباعتباره   عنه
التي تدور   االشكاليةثمة طرحت   ومن.   الحديث  العلم  أساليب  فعالياتيضمن   حتىالرياضي  

العلمين   بين  ااختالف هناك أن  يرى  األول  الموقفوكان .  بالمنطق  الرياضياتقة  عال حول
  أنهماحد االعتقاد  إلىفصال جذريا   بينهماالفصل   ضرورة  وبالتاليعلم   كلناحية طبيعة   من

 حد  إلىبينهما   كبير  اختالفبأنه ال يوجد   يرى  ثانموقف   هناكلكن بالمقابل  .  نامتعارض
 هذا  ويرجعقياسات ،  إلىالرياضي ينحل   االستدالل أنيعتقدون   كانوابعض الرياضيين   أن

 السادسالقرن   منذ  شهدنا<< :عشر حيث يصف ذلك بالنشي بقوله  السادسالقرن   إلىالموقف  

                                                
1  - Blanché,  , la logique  et son histoire,op cit ,  p169 . 
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من المنهج  صراحةمستوحاة   وتصورات  مفاهيمالمنطق السلفي   اتباعبعض   عندعشر تتغلغل  
  . 1>> اضيالري
  :الشخصيات المنطقية المساهمة  أهم -ب

  :اسهاماتهم بالنشي هم  وإلىالشخصيات المنطقية لهذا العصر والذين أشار إليهم  أما      
 يهاجم<<  بأنه  بالنشيوصفه   قدو  ": RAMUS  1515 -1572دي الرامي  بيار"   -1

  : في النقاط التالية  اختصارهن  فيمك قدمهأما ما  ،>> حقاومبالغة   بالغة  بحدةأرسطو  
  يميز  المنطق هذامفاهيمه ، فإذا كان   منوالسكوالئي   األرسطي  للمنطقفي نقده   انطلق -1

"  فإنكليات وجزئيات   إلىاألخيرة   هذهالعمومية ، ثم قسم   والقضايا  الخصوصيةالقضايا   بين
  والخصوصياتالعموميات   بين  يكونالذي   هوالتمييز الحقيقي الذي يقول به   فإن" الرامي  دي

  . وصحيحةإلى خاصة   تنقسم  بدورها وهذه
  الثانيأما في الشكل   - 3. في القياس ، لكن بالنشي ال يوضح كيف  األوليين  الشكلين  يعكس -2

 قلبيقترح   فإنهأي األول   التام  األرسطيالشكل   معيتطابق   الذيالرامي   ديتبناه   الذي
 وبهذا  ،األوسط  للحد  التوسطي  المجال  يفسح بحيثالمقدمات   فيعليه   المتعارفترتيب  ال

مهارة ، ولكن  منال تخلو   الفكرة<<  بأنهذا العمل   علىويعلق بالنشي  .  التعدييتضح أكثر  
التي  إن القضايا - 4.   2>> نفسهأرسطو ال أرسطو   خلفاء  ارتكبهإليه   المشارالخطإ   أنينسى  

 إلى  الرامي بدي  أدى  جزئي  لموضوع  وصفايكون   أنوإما   علمإسم   إمايكون موضوعها  
القياس   فإنخاصتين   جزئيتين  القضاياجاءت  إذاالكلية ، فمثال   الطرقفي   فروقاتإدخال  

سا القياس يسمى قيا فإنواألخرى جزئية   كلية  القضيتينى إحدجاءت   إذاأما  . خاصا  يكون
 وأنهأن يبرر ذلك ، خصوصا   دونرذيئة   بأنهاهذه التسميات   على  بالنشيويعلق  . خصوصيا 

 الطرقبشهرة   يعترفالخصوصي ، ورغم ذلك   والقياسالخاص   القياسبين   الفرق  يشرحلم 
"  تعاليمنهج   علىأوردها   التي  المركبة  للقياسات  معالجتهشهرة   إلى  إضافةالراموية ، 

  انطلقنقائصه ، أي أنه  بينأن   بعداألرسطي   المنطق  نقدهذا فيما يخص  .ط سرافوثيو كريسب
المنطق   عنحيث استغنى تماما   ، 3" عداء"  سماهآخر   انتقاد، لكن هناك   لينتقدهامفاهيمه   من

 المنطق"  لمصطلحخالل استبداله   منعلى هذا العداء   بالنشي، ويستدل   والسكوالئي  األرسطي
 مصطلحصدفة ، وإنما اختار   ليسهذا االستبدال   أنفيه   يرى والذي"   الجدل"  بمصطلح"  

وهذا ما  واالحكام  واالستعدادات الحججيتناول   الذي  الناجحة  المساجلةالجدل فن   ألنالجدل  

                                                
1  - Blanché , la logique  et son histoire ,  P 170 . 
2 - ibid , P 173 . 
3  – ibid , P 173  . 
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"  فإن"  وكانتليان " شيشرون" تقسيمات   مع، وتماشيا   الحديثة  وتوجهاته  يتوافق  بالنشييراه  
كل  منهايتألف   التي  المفصولةاالجزاء   يعلنواالبداع  :  وحكم  إبداعالجدل إلى   قسم" رامو

كتاب الطوبيقا  من  األولى  السبعةاألجزاء   معبالنشي   يطابقهابه   الخاصة وتعاليمه  ،حكم  
الحكم هو الجزء : أجزاء  لىإينقسم   والذيوأنواعها   ترتيبها  طرقوالحكم يبين . األرسطي 

وقد .  الترتيببعض   بواسطةالجيد   الحكم  ووسائلطرق   علىالمنطق الذي يدل   منالثاني  
 –األعالم  هي"  وديغتون" كتاب  فيكما وردت   –المنطق  لترتيبأصناف   ثالثةأورد بالنشي  

 مكمالاعتبره   الذيلمنهج  ا على وركزاالثنين األولين  بالنشيأهمل   وقد" المنهج  – القياس
أن  كما<< "  أديغتون"  أوردهلدي الرامي   بنص  ويستشهداألخير ،  وهدفهأنه غايته   علىللجدل 
إن دى .  1>>الناس بالمنهج بين  بنفسه  يتفوق  فإنه  كذلكيتفوق على الحيوانات بالقياس   االنسان

 هولكنا الخطوة األولى ، ولكن األهم   فيةكافقط غير  المنهج  بقواعدأن االحاطة   يرىالرامي  
 قد  المنهجقواعد   أندي الرامي   نظرففي  .  الواقعية  اليومية المشاكلتطبيقها في حل   كيفية

نقلدهم في األول   أن  نحاولكبار، ولكن بعد ذلك   ومفكرينمؤلفين   كتبمن خالل   عليهانحصل  
  هذهتطبيقه  إلى  بالسعيلك ، وذلك   بعدنتفوق عليهم   أن  لنحاولالثاني   في  معهمنتساوى  ثم

 فييساوي شيئا   الالرامي   ديقام به   الذيهذا العمل  . شيء يقف أمامنا  كل  لمناقشة  القواعد
  ديالرامي وأنجدا ، خصوصا   ضئيلأن اسهامه   علىميزان منطق بالنشي ، مما جعله يحكم  

كرسي   أسس  أنه، إضافة إلى  والجبروالهندسة   ابالحسعالم رياضيات ، وألف في  كان
 في  توظيفهاإلى درجة   فيهتؤثر   لمالرياضيات   فإنذلك   ورغم  الخاصماله  من  الرياضيات

  ينتقذنجده   بلوليته توقف عند هذا الحد  .  بالمتغيراتعن الحدود   يعبرلم   أنهالمنطق ، بدليل  
تعتمد   التياألمثلة   عليهاولهذا يفضل   شيئاتفيد   ال  إياها معتبرا  الرموز واستعملوارمزوا   الذين
وقد اعتمد بالنشي  .  والفالسفة  واألدباء  الشعراءيقدمها   التي  مثل" وأسماء  أفعال" الكلمات  على
  أقر له بالسمعة الطيبة الذي"   أديغتون" دارسيه وهو  أحدقد تبناه   كانموقف   علىهذا   حكمه في

 الحديثة  األزمنةرواد   منفرنسا ، وكرائد   فيفيلسوف   كاشهر  تبوءهاالتي  الكبيرة  وبالمكانة
 بشهرته  بالنشيكما يعترف له  .  2 الحديثالمنطق الرياضي   عنبعيدا   كانإال أن منطقه  

 على  الكبير  وأثره،  أخرى  لغاتإلى   كتبه  وترجمةطبع   خالل منالواسعة التي انتزعها  
تأمل   من  المستخلص  التفكير كفن<<  وإنماصوراني   أوكمنطق صوري   الرويال   بورمنطق  

في الحياة   عملياتبرز   التيخالل المسائل   من، المعزز بالمرابين   والشعراء  الخطباءأعمال   في

                                                
1- Blanché , la logique  et son histoire ,   P 172 . 
2 - ibid  ,   P 172. 
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                          .1الميتادولوجيا"  بالطرائقية  أخيرا  والمتوج
  بيكون  نسيسفر-2

 لكن"  1626-1561بيكون  فرنسيس" تعرض لها بالنشي هي  التيالشخصية الثانية   أما        
 :يقول حيث الرفضفيه رائحة  تبدوا  مستهزءاقدمه   مالم يعرض   بللم يطل عنده كثيرا ، 

  بمنهج  ماعقيلفظيا   منطقا  مستبدال  األرسطياألرغانون   تجديد  ويدعيالسكوالئية   ينتقد<<
 أنيعدوا   ال  بيكونأن ما قام به   ويرىهذا اإلدعاء   يبطللكن بالنشي  .  2>>فعال  اختباري
 يأتي، والذي يعتقد أنه   االستقرائي، و المنهج   أرسطو  منهج، أي أنه تبنى   قلب  عمليةيكون  

نفس  علىأيضا   يعتمد منهجاأنه   ذلك  مقلوبامنهجا   إال، ما هو  والقياس  االستنتاجفي مواجهة  
، إضافة   السلسلةهذه   ترتيب في  قلببعملية   قام، ولكن فقط   واألجناساألنواع   منالسلسلة  

 الجوهر هيالطبيعية باعتبار أن الرياضيات   العلوميريضن  أنأنه لم يستطع   علىأنه يلومه   إلى
المنطق  أمام  كثيرابالنشي لم يقف   أن وما يالحظ . العلم القديم  عنالحديث   للعلمالمميز  

 يبدو  حكم إلى، رغم أنه ينتهي   وديكارتدي الرامي   عندكما وقف   البيكوني  اإلستقرائي
  االرغانونكان  إذا  اخيرا<< : يقولحيث  ،التي وصل إليها   والنتيجةتحليله   بين  قضامتنا

 إلى، أن تنقل   آخرسياق عقلي   فيوضعت   إذاسيمكنها   التيالعناصر   بعضحمل   قد  الجديد
 فيرامو   من  به  االحتفاظيمكن   شيءيوجد   الالمقابل   في، فإنه   الحديث  العلميالمنهج   

 األوروبيةالعلمية   النهضةبحق رائد   يعدبيكون   بأن، فهو يعترف   3>> المنطق    تاريخ 
  .لمنطق الصوري ا فييجعله من المجددين   الالحديثة إال أنه  

  " : ZARABELLA 1532-1581 زرابيال" -3
كما  –لهذه الفترة يذكربالنشي لكن لم يقف عند أفكاره مطوال  المؤثرةالشخصيات   من        
المنطق   عالقةالموضوع أي  لهذاأضافها   التياإلضافات   بعضأورد   وإنماديكارت   معسيفعل 

 هوالقياس   أناعتقد زرابيال   -1:النقاط التالية  فييصه  تلخ فيمكنأما موقفه  .  بالرياضيات
. بما فيها الرياضيات  وطبعاالمنطقية   األدوات  وكلالمناهج ،  أنواعجميع   بين  المشتركالقاسم  

  األداتينالرياضيات ، واعتبرهما   فيالتركيبي  واألسلوبالتحليلي  المنهج  أسلوبميز بين   -2
وإما من  ،المعلول إلى العلة   منينطلق  إماالبحث العلمي   أن، ذلك   المعرفة  تقدم في  الوحيدتين

. العلمي  للفكر  منهجا  وجعلهالغيبيات   من  المنطق  تحريرسعى إلى   -3. المعلول  إلىالعلة  
  الكثير من الدول في  نشرهاأعيد   المنطقيةأن كتبه   علىالتأكيد   إلىفي األخير  بالنشيلينتهي 
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 الثالثةالمرتبة   يتبؤمما جعله   كبيرة، وكانت لها شهرة   عديدة ولسنواتاألوروبية   والجامعات
"  ليبنتز"  و"  غاليلي" فكر  في  لمنطقه  وأثر، إضافة إلى وجود صدى   رشد وابنبعد أرسطو  

ويتوسع .  1عشرة سنة تيإثنزرابيال وهو ابن   كتاب قرأ كان قد أنهاعترف   الذياألخير   هذا
، ويتحرر أكثر من   غاليليقادها   التي  العلميةالثورة  بعدنظري   كعلمالمنهج   استعمالأكثر  
  .- كما يصفه بالنشي  –للحقائق  حسما  حبويص  أكثر  ليتبلورالفالسفة   مزايدات

  " : RENE DESCARTESديكارت  رنيه-4
االستقرائي  بالمنهجالمنطق   عنتغناء كانت بعض الشخصيات السابقة حاولت االس وإذا        

 المنهج، ولكن منهجه هو   بالمنهجعن المنطق   االستغناءبدوره   حاولديكارت   فإنالتجريبي ، 
جهة  من  أنه رغمهؤالء إلى المنطق   أقربفي نظر بالنشي   بحقاالستنباطي ، ولهذا يعتبر  

رغم  - عتبرهما أساسيتين ،اعلى نقطتين  بالنشي وقد ركز. جديدا  شيئالم يقدم   بأنه  يتهمهثانية  
  - كثيرة  صفحاتلم يقدم جديدا ومن جهة ثانية خصص له   اعتبرهتناقضه ذلك أنه من جهة  

" قراءة  من  بالنشي  ينطلق؟   المنطقينفسه المنهج   هوهل المنهج الرياضي  :  األولى النقطة
التقليدي ،  والمنطقمنهج ديكارت   نبي  تعارضال يرى وجود  الذي"   HAMELIN هامالن

 فيتحليلي   هو  المفاهيم  ترابط أن  ذلكاألرسطي   االستنتاج  يماثلحيث أن االستنتاج الديكارتي 
 فيفيه ديكارت   يخبر  واضحا  اعتبره  لديكارتنص   من  هامالناإلستنتاجين ، وقد استدل  

أن  إال.  2 الرياضياتإلى جانب   منطقال  فيهيضع   الذي  منهجهأصول   عن  المنهجخطاب 
ديكارت  أنلهامالن ، حيث يرى   مخالفةقراءة   قرأه –رغم إقراره بما ورد في النص  –بالنشي 

االستعانة بالمنطق ، لكن إذا  إلىيدعوا   أنه  الباحثينلبعض  يبدوأصول منهجه   عنوهو يبحث  
ودليل . يعني أنه عليه االستفادة منه  ال  افهذالمنطق   فوائديدرك   أنهذا النهج   علىكان  

 بأن  لينتقده  وإنمامنه   لالستفادةليس   للمنطقتعرض   عندماديكارت   أنذلك   علىبالنشي  
 على  آخر كما يورد دليال. عنهاللبحث   وليسأنه ال يستخدم إال لعرض الحقيقة   و  بالعقميتهمه  

 للرداستعمله ديكارت   أنه  يقولنصا   مستعمالالمفهوم   لفلسفة  عدائهخالل   منرفضه للمنطق  
إليها  أنظريطالني البتة ، ألنني  الكليات الجدليين  بهتتهمون  ما إن<<     وهو"   غاسندي" على 

. ال يعتبره علما  شجرةشكل   على  فورفوريوسقدمه   الذيأن التصنيف   كما>>  مختلفة بطريقة
رياضية   أفكارمن نمط   هي  ديكارتأن األفكار التي يقول بها   علىد  تأكيال إلىلينتهي بالنشي  

  ينتقد  بالنشيما يالحظ أن .. على االمتداد  قائمة  نوعية  مفاهيموليست   العالقةعلى   قائمة
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أضافها   التيالعالقة   أن  ذلكعلى  ودليلهإلى الرياضيات   المنطقأصول   أرجع  ألنه  ديكارت
على ستة   الحصول  يمكنهندسية ، حيث  متوالية  بمثال  يوضحها  رياضيةقة  هي عال ديكارت
 أن  يعنيوهذا . وهكذا دواليك ... بمضاعفة الستة  12 على  ونحصل،   الثالثةبمضاعفة   وذلك

يمكن الحصول عليه   6العدد  أن"  شيئينخالل تحديد  منالحصول عليه   يمكن  جديدكل طرف  
تكرار  نرى ثم<<  بقولهويشرح ذلك  .  12من  أيضا بللكن ليس وحدها  و 3من  باستنتاجه
  بالصدفة  األطراف، فهي ال تعطي  منضدة  متراتبةسلسلة   فيكل األطراف   يضعالعالقة  

الذي  هوكل طرف   فيهيظهر   الذي  التراتيببعد ، إن   فيماترتيبها   عليناينبغي   بحيث
  النوعاستنتاجا من هذا   إن<<  فيراهاهذا المثال   منيصل إليها   التيالنقطة الثانية  أما>> يحدده
، مطلق  بيقين  تحديدها  يمكنال تناهيها   من  بالرغماألطراف   هذه، وأن   المتناهيةخصوبة   ذو

خاصية العالقة،  إلىتعود   مااألول ، بقدر  الطرفإلى خاصية   ليس  تعودوكل هذه الخواص  
آخر إلى أ ن  بطرفيتبع لعالقة ما   أن  يمكنهحقيقيا إذ  مطلقادائما   ليس  ألولا  الطرففهذا 

  أهمية  ديكارتلقد أعطى  . 1>> البسيطةكما هي الطبائع   حقيقييصل في النهاية إلى مطلق 
" بالكلمات  التالعب" ما يسميه بالنشي  إلى  بالبعضأدى   والذيعالقة رياضية   ولكنها  للعالقة
، حيث  القياسوبين   الديكارتي  الرياضي  االستنتاجبين   التقريبمحاولة هامالن   في  ثلوالمتم

 بينأن العالقة التي تربط   يرىإال أن بالنشي  .التوسط   هوجوهر القياس  أناألخير   هذاادعى  
 يربط  الذياألوسط   الطرف  عنتماما   تختلفالديكارتي   الرياضياالستنتاج   فيالحدين  
 ولكن<< بين طرفين نقيضين بوساطةيشبهه في الوظيفة ، حيث يقوم   أنه  رغمالقياس   أطراف
 امتداد  ذا  طرفانفسه   هوكونه   إلى  الكاملفي القياس   كمايعود دوره هذا   ال  كهذا  وسيطا

  فارق  ودبوجالقطع   إلىلينتهي في األخير   .2>>هنا  لهمعنى   ال  االمتدادمتوسط ، ألن مفهوم  
الديكارتي  االستنتاج  جوهر إن<< حيث يرى  والقياس  الديكارتي الرياضياالستنتاج   بين  شاسع

 األولىاالطراف  منصغير  عدد بواسطةيسمح   الذيالقياس التقليدي   عن  الغريبةهو هذه العالقة 
  كهذاآن ، إن استنتاجا   يف  تماما  والمحددةكثرة المتناهية من األطراف الجديدة   ببناء  والمطلقة

تميز   والتي  بالنشييقف عندها   التي  النقطةأما  .3>>الخصوبة والدقة  بين  بذلك  يوحد
 المنطقيخضع   الديكارت   أن  ذلك"   الصورانية" ما يسميها  هيوالقياس   الرياضي  االستنتاج

،  ومنهجإلى منطق عملي   ويدعو الصورانية  ينتقدبل   ،رموز  إلىعموما والقياس خصوصا  
  تجديدحاول   الذي"   كالوبرغ" من ممثليه  الذيالديكارتي   الفكر فيوهذا ما يتوضح أكثر  
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 لهذابالنشي النموذج األمثل   يعتبره والذيأما الثاني  .  طرائقية  باعتبارت  بخلطه  المنطق
 صورانية" من  الديكارتيموقف  ال هذا  بالنشيوقد انتقد  . رويال  بول" مناطقة  همالتجديد  
الدهشة ،  يثير  المنطقصورانية   علىانصب   الذيالديكارتي   النقديرى أن هذا   حيث"   المنطق

األكثر  هويكون   أن  المفروضكان من  كبير  وجبري  رياضي  منصدر  وقدخصوصا  
  .1 >>العلمية بالصورانيةاالعتراف   إلىواألقرب  

   :منطق بول رويال -5
"   P NICOLEنيقول  وبيار  A ARNAULD آرنومن أنطوان   كلألف   لقد               

 فنتعليم الناس   في  ، وكان له دور كبير1662 سنة"  المنطق وفن التفكير  حول" بعنوان  كتابا
قرنين ، وقد ترجم   لمدة  األخرىاألوروبية   والدولفرنسا   فيالمنطق ، وكانت له سمعة طيبة  

 أنالكتاب   هذاالالتينية ، وقد استطاع   للغةعديدة   وترجماتاللغة األنجليزية   إلىترجمات   عدة
 دي" الشابإلى تدريس الدوق   أرنوسعى   لقد<< بالنشي يقول عنه  أنحد   إلىيبسط المنطق  

 منكاملة   سنة يستغرقتعليمه   كان أنعدة أيام ، بعد   فيالمنطق   فيما هو مفيد   كل" شيفريز 
لم يكونا   بأنهما  للمنطقالمناطقة   هؤالءنظرة   بالنشيمن خالل الكتاب يستنتج  . 2>>التدريس 
 نتعلمالصيغ ، لكنه فن   أوتركيب الكلمات   فنفن ، فهو ليس   هو وإنماعلم  بأنه  يعترفان

علما ، وبالتالي   يسول  فنأن المنطق  - 1: تلخيص ما قدماه في  ويمكناألفضل   التفكيربواسطته  
، وليس على  ملموسةأمثلة   علىمنطق قائم   إلىويدعوان   وصورانيته  صوريتهيرفضان   فهما
أن  وليسيعلم الناس أن يحكموا بشكل صحيح   أن، ذلك أن ما هو مطلوب منه   تخطيطية  صيغ

  .من الرموز والمتغيرات  تماما  ياجعله خال ما  وهذايعقلوا بدقة  
 وهو،  الفكرميادين   كافةمن   مختلفةبأمثلة   الرياضيةاالستدالالت   عنكانا يعبران   اأنهم -2

 ومنهجالمنطق المدرسي   جفافإال أنهما جمعا بين   –ديكارت  بمنطق  تأثرهمارغم   – بهذا
إضافة إلى . عنه  االستغناء، ولكن ليس   التقليديديكارت الجديد ، فقد حاوال تجديد المنطق  

ديكارت وباسكال   منكل  لسانوإذا كان حال  " . األفكار" كتابه  في  باسكال" قدمه  بماثرهم  تأ
المنطق  أن  باعتبارفي المدارس   يدرس  الذيمنطق الحكم   منالصحيح يهزأ   المنطقأن   يقول
فإن ، منهجيةقواعد  إلىسيؤدي   والذيواقع الحياة   منيحدد بقواعد وإنما يمارس   ال  األول

. بينهما   وزاوجواالعادي   المنطق  بقواعدأخذوا   فقدالمنطق   إلى  إضافةروايال  بولمناطقة  
 لمأنهما   رغمالجانب الصوري   حوىالمادي ، ومن جهة   الجانبجهة حوى الكتاب   منحيث  
  . الصورانيةالتامة أي   بالصوريةيعترفا  
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تالعبا   -ا: بالنسبة لعناصر القضية  -1: النقاط التالية بالنشي في  فيحصرهأضافاه   ما أما        
 ميزا  -ب " .  concept مفهوممصطلح   مكان"  idee فكرة"  مصطلحفأحال   ، بالمصطلحات

<< :كتبا  حيثمعنى فهم الفكرة   فيه  حددا   لهمداها ، وقد استشهد بنص   وبيناألفكار   فهمبين  
بدون تقويضها ،  منهاانتزاعها   يمكن، والتي   بذاتهاتحملها   تيالالفكرة ، الصفات   فهم  أسمي

  وتساوي،  الثالثةالخطوط الثالثة ، الزوايا   ،المثلث ، االمتداد ، الشكل  فكرة  فهم  منثيمثلما  
العمل ليس جديدا ، لكنه لم  هذا أن ، وقد اعترف بالنشي  1>> إلخالثالثة مع مستقيمين   الزوايا

بالنسبة  -2.  مارسهاأول من   منلنا   يوضحا اعتبرها من عملهما ، كما أنه لم  يبرر لماذ
جوهر  علىالتي تدل   الحدودفرقوا بين   قد  الوسطويونبعده   ومن  أرسطوإذا كان  : للحدود

 الذينالسكوالئيين   علىتأثير   لهسيكون   والذي  الكلمةتعطي معنى   التيالشيء وبين الحدود  
بمفهوم ثالث   أخذ  روايال منطق  فإناألسمية   والحدود  الفعليةالحدود   بين  فرقوا  رهمبدوهم  
بالنسبة  -3. مدروك معين علىالداللة   اسمفرض   بأنهحدد   والذي  ةوهو مفهوم التسمي للحد

كبة  المر القضاياإليها   وأضافااألربع   األرسطية  القضاياروايال   بولفقد تبنى   -ا:للقضايا 
،  المركبةمن القضايا   أنواعستة   بينميزا   أين"   les exponibles" بالفرنسية  اسموه والتي

 في  والمزاوجة  الشرطية، حيث ضم   والضمينيةالسببية ،   ، الشرطية، التعاندية ،  المزاوجة
  تستعمل  التي المقدمات الثالث  معالتعاندية   تتطابق  بينما" و ...آن  في  ليس" صيغة سالبة 

، ويعتقد  بالكلياتأن رويال خلط الجزئيات   - ب. الرواقيين  عندالخمسة   للقضايا  كبرى  بمثابة
بالنشي أثناء تطرقه  أنلكن ما يالحظ  . القرون الوسطى  فيهذه المسألة قد نوقشت   أنبالنشي  

  بينهابة ؟ وما هو الفرق  هذه القضايا المرك مايوضح لنا   لم  بحيثغامضا   كانلهذه النقاط  
توضحها ؟ كان من المفروض أن يشرح لنا  أمثلةأنه لم يعط   إلى؟ أضافة   الرواقيةالقضايا   وبين

: بالنسبة للقياس  - 4 .والكليات ولكن لألسف لم يوضح ذلك  الجزئياتكيف تمت عملية الخلط بين 
 الطرق  باستبعادتسمح   التي  األربعةطقية  المن القواعدجمعا   وإنماجديدا   شيئا  يضيفافإنهما لم 
. منه في المقدمة  أعمال يأتي حد في النتيجة   -أ:  هما  مبررتانقاعدتين   إلىالقياس   فيالفاسدة  

ن  يثم جعال هات. األقل  علىواحدة   مرةيكون كليا   أن  األوسطيجب على الطرف   –ب 
. 2>> النتيجة  علىتشتمل   أنالمقدمات   على  يجب هأن<<  وهولمبدأ عام   نيتابعت  نياالقاعدت

فيها  يندمج  طرقبأربعة   برراهالقياس الذي   في  الرابع  الشكلحددا   فإنهماالثانية   النقطةأما 
 بلغةعليها   عبرا  صحيحةطرق   خمسةفي المقدمتين ، ليستنتجا   والصغرىالكبرى   مع  األوسط
  منطقيةرمزية  
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BARBARA-CALENTES-DIBATIS-FESPAMO-FRESISONE .   .  
 طرق" ما سماه  عنهذه الطرق بأن ميزها   علىيبرهن   أنبالنشي   حاولالصفحة   هامش وفي

  .  لها منطقيا المرموز  األولالشكل   في"  المداورة
BARAPHIPTON-CELANTES-DABITIS-FAPESMO-FRISESOMORUM  .  

هذه الفترة  يمكن أن  نالحظ أنه  قد اعتمد  على قليل من خالل تتبع تأريخ بالنشي  ل من         
ذلك  . النصوص األصلية ، ويظهر هذا من خالل عدم إحالتنا كثيرا  إلى  النصوص التي أعتمدها 

أنه اعترف  بأن نصوص هذه الفترة كانت  نادرة جدا ، إما بسبب  ضياعها ، أو أنها مازالت 
ن ثم نجده قد  بكتب وسيطية مثل كتاب بوهنر  الذي تحدث عن وم. مجهولة لحد كتابته هذا الكتاب 

المنطق األرسطي ، وكتاب بوشنسكي ، وإميل برهيه ، ومودي  وهامالن ، وكاسيرر ، وهي كتب  
  .ألفت متأخرة جدا 

إضافة  إلى إهماله تأريخ المنطق عند حاضرات أخرى ، وإنما ركز على قدمته             
بينما  لم تساهم بقية . أنها الوحيدة التي أضافت للمنطق وعملت على تطويره الحضارة الغربية، وك

الحضارات ، كالحضارة االسالمية التي سبقت الحضارة الغربية الوسيطية والتي أضافت بعض 
التجديدات كتوضيف الهندسة في المنطق من خالل الخطوط التي عبر عنها البغدادي عن القضايا ، 

ولكنه من جهة ثانية  . أثير ابن رشد على بعض جوانب التفكير المنطقي الغربي رغم أنه أشار إلى ت
اعتبر ما قدمته القرون الوسطى  في مجال المنطق  عبارة عن تفسيرات وشروح  ال ترقى إلى 

بل يتهمها  أنها مزجت  بين المنطقوااليديولوجيا  والديانة المسيحية ، . مستوى  التجديد واالبداع 
انية  حاولت أن  تستبدل  المنطق الصوري بعلم المناهج ، أو مزجت بين المنطق ومن جهة ث

ونظرا ألنه يؤمن بفصل المنطق العلمي الصوري  عن مناهج العلوم ، فقد .الصوري وعلم المناهج 
وقف موقفا رافضا وناقدا مما قدمه كل من فرنسيس بيكون  وجون ستيوارت ميل واعتبرهما ليسا 

  .تجديد وتطوير المنطق ممن ساهموا في 
  
  
  
  

                         
                                           

  
 

 



 
 
  
  
  
  
  

 :  الرابع الفصل
  اللوجستيك رحلةــم

  
  . ةالكالسيكي  اللوجستيك مرحلة -:  أوال          
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 على الوسطى  العصور في وحتى  أفالطون عند لتدل ، قديما  اللوجستيكا مصطلح استعمل        
 أمثال  المناطقة من مجموعة طرف من ليقترح ،  1 النظري العدد  علم  مقابل يف ، العملي الحساب

. 1920 سنة  للفلسفة عالمي  مؤتمر في  اقترحوه حيث ، وكوتيرا والالند"  ITELSON إيلتسون"
  رأي في -  ألن ، رجعي  بأثر"  ليبنتز"  منطق من  جزء على – سنرى كما-  سيطلق  لكنه

 إال  معروفا يكن لم الرمزي  المنطق مجال في  قدمه وما  المنطقية ليبنتز  تمبتكرا أن –  بالنشي
 ، وفريجه  كوتيرا"  أمثال معاصرين مناطقة  يد على  منطقه حول  قدمت التي الدراسات  خالل من

 منطق ولتمييز  ، هذا من انطالقا ،  المعاصر اللوجستيك  رواد  بالنشي يعتبرهم والذين ، ورسل
  ولوجستيك ، كالسيكي  لوجستيك:   إلى اللوجستيك  قسم فقد  المحدثين رواده منطق عن  ليبنتز
  .  حديث

 بها مر تاريخية مرحلة على يدل كمصطلح المصطلح بهذا يعترف بالنشي أن يالحظ وما         
  : إثنين لسببين المناطقة طرف من عنه استغني لكن العشرين القرن بداية في وضع المنطق تطور

  . وفلسفته  رسل لبرتراند  المنطقية  النزعة يحمل أنهالسبب األول ، 
 المنطق  وبين بينه  كبير  انفصال  بوجود  االقرار منه يستشف  المصطلح هذا نأما الثاني فإ

 المنطق"  القديمة التسمية أن  ذلك ، فيه ومبالغا مفرطا  بالنشي اعتبره اإلقرار وهذا ، التقليدي
 تابعة  الرمزية بأن  االعتراف  خالل من  تستعمل  عادت بل اليوم  عنها التخلي تقع لم"   الصوري
 كل على"  الصوري العلمي  المنطق"  مصطلح يطلق كان أنه  ذلك على  برهانا ويكفي ، للصورانية

  .2 المعاصر المنطق وحتى  الكالسيكي  والمنطق أرسطو  منطق من
  للوجستيك مرادفة  مصطلحات هناك أن  نشير أن  بنا يجدر  األقسام هذه  نعرض أن وقبل        
 والمنطق ، المنطق جبر"   أمثال  - بينها  الطفيفة التمييزات بعض وجود رغم -   له أعطيت

                                                
 .8صيان لوكاشفيتش ، نظرية القياس األرسطية ،  -  1
 . اآلول الفصل الثاني الباب انظر -  2
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 هذه أسباب  باختصار نعطي أن  وسنحاول.  اللوغاريتمي والمنطق ، الرياضي والمنطق  ، الرمزي
 أرجعوا ثم ومن ، بالجبر لمناطقةا تأثر إلى ترجع  التسمية فإن المنطق جبر"  مصطلح أما.  التسمية
  اعتبرت فقد  الرياضي المنطق"  مصطلح أما.  لمناقشته وسنعود ، الجبر إلى المنطق أصول

  تدل"   الرياضي المنطق"  عبارة أن  صبره الحميد عبد ويرى   المنطق فروع من فرع  الرياضة
 إلى  العبارة هذه في"   رياضي"  كلمة تشير كما ، األخيرة تطوره  مرحلة في الصوري المنطق على

  التالية لألسباب  رياضيا  القديم الجديد  الفرع هذا  اعتبر وقد.    1التطور فيها  حدث التي الظروف
  : وهي  بالنشي أوردها التي  والبراهين

  وسنرى – األولى  هبدايت في خصوصا  الرياضيات أحضان في  وترعرع نشأ المنطق هذا أن-1
  الرياضي الفكر  تطوير في تتمثل  معينة لغاية  نشأته  أسباب بالنشي أرجع بل – بعد فيما ذلك
 وسيلة  الجديد التخصص هذا  كان فقد  ثم ومن ، وواضحة  دقيقة تكون  خاصة بلغة  بإمداده وذلك
 . غاية وليس

  الهدف كان وبالتالي ، الرياضيات منوال على  المنطق هذا  والرياضيون المناطقة عالج لقد - 2 
"  تتطلب  ألنها  حقيقية براهين  يعتبرها ال  فريجه كان والتي  الرياضي البرهان نواقص  سد منه

  .  المنطقية  التسلسالت بداهة
 إلى  يرميان ونظريان  تجريديان ، عقليان علمان  أنهما في  يتشابهان والرياضيات المنطق أن -3

 فإن  الرياضيات  علمنة حوله  المتفق من  كان فإذا ، المنهجية  تنظيماتها  ومعرفة  انينالقو  كشف
  الرياضيات جانب إلى العلوم  هرم رأس  على يتربع  للعلم الحديث  بالمفهوم علما  أيضا المنطق
 مرحلته أثناء الحظنا كما معيارى علم هو وال ، التفكير فن  يعتبر ال هذه  حالته في فإنه ثم ومن

 المنطق  رسل برتراند  ومنهم  الحديث العصر  ورياضيو  مناطقة  اعتبر لقد -4.  الكالسيكية
 عن  يتميز ال  بحيث ، متطورا منطقا  التنعبير صح إن أو  الرياضيات من  األولي الجزء

 أن  النشيب يعتقد  لكن.  2الخاصة تطبيقاته  منهما واحد  لكل أن  رغم – جوهريا تميزا  الرياضيات
 اللوجستيك بين  واختالفات فروق وجود ستظهر 1920 منذ  العلم بهذا  لحق الذي التطور

  . المعاصر اللوجستيك"  عصرنا منطق كل  يشمل الذي  الواسع  بمعناه واللوجستيك الكالسيكي

                                                
  .8 ص ، السابق ،المرجع أرسطو عند المنطقية القياس نظرية  ، لوكاشفيتش اني-  1

2 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P347 . 
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 هي واحد أصل من ينحدران  والمنطق الرياضيات األكسيوماتيك عتبر مصطلحي         
 التي  الكلمات  مكان  والمتغيرات  الرموز استعمل  فألنه  الرمزي المنطق أما.  ماتيكاألكسيو
  .1 والعالمية والشاملة بالموجزة للغة هذه الكالسيكي،وتتصف المنطق وقضايا حدود بها صيغت
 واعتبره  الرمزي بالمنطق  الرياضي المنطق وصف  Bochenski بوخنسكي  انتقد وقد       
  يعدو ال  رأيه في الترميز أن إال ، االصطناعية الرموز  يستعمل  أنه رغم ذلك الدقة تنقصه وصفا

 أنه نعتقد يجعلنا مما.   2الرياضي  المنطق بماهية  له عالقة فال  وبالتالي عرضيا  إال يكون أن
 استعمله الذي المعاصر المنطق أو يياضالر المنطق عوض الرياضي المنطق مصطلح  يفضل
 نظر في المعاصر المنطق تجاوزها مرحلة هو الرياضي المنطق  مصطلح أن الحظنا لكن.  بالنشي
  . بالنشي

  : الكالسيكي اللوجستيك:  أوال
  مرحلة:  مرحلتين إلى  اللوجستيك  تطور  قسم  بالنشي أن - سبق فيما - قلت         
 إلى  سنتطرق  لمبحثا  هذا وفي.  المعاصر اللوجستيك  ومرحلة ، الكالسيكي  اللوجستيك
  . أضافوه وما  مؤسسيه وأهم  الزمنية والفترة  التسمية حيث من الكالسيكي اللوجستيك

  : وأهم المساهمين  وفترته خصائصه- أ
 الجيل  لوجستيك مقابل"   األول الجيل  بلوجستيك"   بالنشي  سماه:  الكالسيكي اللوجستيك   
 حتى"   ليبنتز"  األلماني المفكر من  فتمتد  فترته  أما.   يثالحد  اللوجستيك  به يقصد الذي  الثاني
 أهمل كما ، منهم للكثير  تطرق فقد  وتطوره  نشأته في  أسهموا الذين  المفكرين أما. م1920  سنة

  اآلخرين  المساهمين قسم ثم.  بليبنتز  مبتدءا ، جميعا بهم االحاطة الصعوبة من ألنه أيضا الكثير
 ما على  مستدلين  حينها في لبعضهم  وسنتطرق.  الفالسفة وفئة ، الرياضيين فئة:  فئتين على

  . قدموه وما  انتجوه
  المنطقية مكانته ليبنتز - 1

  عن فضال ، والفنون العلوم كل ناصية  امتالك إلى  فانتهى<<  بقوله هزار بول يصفه           
 سيكولوجيا،  طبيعيا ، ،رياضيا عالما قيل كما كان ، اليةالمث منشأته  علها أقام التي  الالنهائية المواد

                                                
1 -Blanche, introduction  a la logique contemporaine, op  cit, P19. 

  جامعة، منشورات   اليافيالكريم  عبدمحمد   أوروبا ، ترجمة ، في  المعاصرة  الفلسفةبوخنيسكي ، تاريخ   -    2
 .376صيونس ، بنغازي ، ليبيا ، د ت ،   قار
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 راعتب بحق إنه. 1>> أخالقيا ،الهوتيا، دبلوماسيا ، فيلولوجيا قانونيا، مؤرخا، ، ،ميتافيزيقيا منطقيا
  ومؤرخوا الحديث  العصر  مناطقة معظم أجمع فقد  المنطق امجال في أما ، متنقلة علمية  موسوعة
  مبتكر"  يصفونه أخرى وأحيانا"  الرمزي  المنطق  أب"  بحق يعتبر  يبنتزل  أن على المنطق
 راسل فهذا ، رياضي– منطقي بأول اعتبروه  فقد  رياضيا  كان ألنه ونظرا ،"  الرياضي المنطق
 هذه مؤيدي من  بالنشي  كان وقد.  2>> مذهلة     بدرجة  منطقيا<<   كان بأنه  عنه يقول

 يشبه  جعله  مما  المنطق في  جديد  عهد بدأ"   ليبنتز"  مع أنه  اعتبر هأن حد إلى  األوصاف
  الكالسيكي المنطق مجال في  أرسطو  تبؤها التي  بالمكانة  اللوجستيك في  تبوءها التي المكانة
 إلى المنطق تاريخ فيه يقسم  له بنص  مستدال"  سكولز"  أصدره الذي  بالحكم ذلك في متأثرا

 ، الكالسيكي  الصوري المنطق شكلت  األولى  فالمرحلة  .منطقا تشكل  مرحلة لك ، مرحلتين
 الفكر من"  ليبنتز"  قدمه ما  استثنينى أذا  الحاضر العصر حتى  وامتد ، أرسطو يد على  نشأ والذي

  صيغ والذي"   ليبنتز"   أنشأه والذي  الحديث المنطق فيها  تشكل أين  الثانية المرحلة.  الرياضي
 على"  سكولز"   فيهم بما  المنطق  تاريخ  مؤرخي  يوافق  بالنشي كان وأذا  ، 3رياضي شكل على
 على  يتحفظ  فإنه"   ليبنتز"  مع  حصريا  بدأ قد  الكالسيكي  اللوجستيك أو الرياضي  المنطق أن

 أن  الحظنا وقد . فقط  مرحلتين إلى  التقسيم  رافضا  الحديث المنطق  رائد  جعله الذي  التقسيم
 ثم ، الكالسيكي فالمنطق ، أرسطو منطق مرحلة ثم ، الجدل بمرحلة  مر قد  بالنشي عند  المنطق

 يمثله الذي الكالسيكي  اللوجستيك مرحلة:  بمرحلتين بدوره هو مر فقد  اللوجستيك أما   اللوجستيك
 من  وغيرهم ورسل  وفريجه" انوبي"  من كل  يمثله الذي  الحديث   اللوجستيك ومرحلة" .  ليبنتز"

  . المحدثين
 وال ، الحديث  اللوجستيك  ومرحلة الكالسيكي اللوجستيك مرحلة بين يفصل  فإنه  وبالتالي         

 أن دون أي  مستقل نحو على  ولد قد  الفرع هذا أن  ذلك ، الحديث المنطق منشء"   ليبنتز"   يعتبر
 ، إليه توصل وما قدمه بما واع  غير كان"   ليبنتز"  فإن ذلك على لهدلي أما" ليبنتز"  قدمه بما يتأثر
  التاسع  القرن  مناطقة  جاء لما  ولكن ، الكالسيكي المنطق  وشرح  وتوسيع تحليل هدفه كان  وإنما
 الماضي إلى  وبنظرة عندئد منشورة  غير  كانت التي ليبتنز مخطوطات في البحث  وبدأوا  عشر

  الرياضي بالمنطق  ليبنتز  منطق  عالقة تفهم أن يجب<< : وبالتالي  إليه هم وصلوات ما  وبإسقاط
                                                

 الهيئة مطبوعات  ، عثمان جودت و المستكاوي نجيب محمد ، ترجمة  ، األوروبي الضمير أزمة ، هزار بول -    1
  . 371ص ،1999 ،2ط ، القاهرة ، الثقافة لقصور  العامة

  العامة المصرية  الهيئة ، الشنيطي فتحي محمد ، ترجمة ،) الحديثة الفلسفة(  الغربية الفلسفة  تاريخ ، رسل  -    2
  .137ص ،1977 ، للكتاب

3 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P190. 
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  أكثر  تماثل عالقة هي   شئنا إذا أو ، أبوة عالقة هي مما  أكثر  سبق عالقة  أنها على المعاصر
  كالسيكي  لوجستيك إلى  ينقسم  اللوجستيك أن واضح  تصريح وهذا ،  1>> تأثير  عالقة هي مما

  . حديث ولوجستيك ، ليبنتز هو ومنشؤه
   : اتهمساهم -

 بل ، ومستقبله  المنطق ماضي  بين وقطيعة  ثورة  يمثل ال بأنه يعترف  ليبنتز  كان لقد          
  به قام مما  االستفادة حاول أنه في طريقته تكمن  بالنشي رأي في  ألن ، التواصل فيلسوف  كان

  موقفه على  بالنشي  استدل وقد.  الموروث هذا  تعميق هو  ودوره أرسطو  فيهم بما  السابقون
 ، وإبداعاته  الكالسيكي للمنطق  ومنصفا  مدققا ليبنتز  وقف ،حيث"  لوك"  على رده خالل من هذا
 ومن ، البشري  الذهن صنع ما أجمل من  األقيسة شكل  اختراع بأن  أتمسك إني<< :  يقول حيث

  القول يمكن ، الكفاية فيه بما  أهميتها تعرف لم ، الكلية الرياضة من نوع أنه قديرللت استحقاقا  أكثرها
  استدل كما.  2>> استخدامه تحسن وأن  تعرفه أن بشرط  الخطإ من  العصمة فن على يحتوي أنه

  يقظأ قد الكالسيكي  للمنطق"  لوك"  نقد أن فيه  يبدو  " الجديدة  االبحاث"  كتابه من أخذه آخر بنص
 المنطق عن  بفكرة  أسلم بدأت<<: يقول حيث  أعمق نتيجة إلى ليوصله  والتقصي  البحث روح فيه

 وأرى ، طلبة  تسلية باعتباره إليه أنظر  كنت لقد ، قبل من لدي  كانت التي تلك عن  تماما  مختلفة
  . 3>>  تقصده الذي  بالمعنى  الكلية الرياضة من  نوع أنه  اآلن

:  اسهامين إلى  المنطق مجال في  ليبنتز  اسهامات تقسيم إلى األخير في  بالنشي لينتهي           
 حيث  الكالسيكي المنطق  التعبير صح إن أو  المشائي المنطق  مستوى على كان  األول اإلسهام
  مستوى على  واسهامات.  -  بعد فيما عليه سنتعرف ما وهو – النقاط بعض وأصلح  أضاف

 على القائم العام والحساب الشاملة، الرياضيات عن إلىالبحث استند الذي  الكالسيكي اللوجستيك
  وإبداع ، الشمولية اللغة إبداع:  إبداعين على  انصب  والذي ، رمزية  بطريقة  االستدالالت تشكيل

 هذه بالنشي جمع  حيث الكالسيكي المنطق  مستوى على أضافه ما  أوال  ونبدأ.  العقالني  الحساب
  متماهية الجزئية  القضية  معتبرا ، والقياس  القضايا على  بالخطوط  عبر لقد -:  في اإلضافات

  والعمودية المنقطعة  الخطوط  بينما ، المدارك  توسع إلى  ترمز  األفقية فالخطوط.  الكلية مع
 يكون  األفقي  خطال على المنقطعة  الخطوط  هذه وقعت إذا  حيث ، الطرد أو  التضمن إلى  ترمز

                                                
1 -ibid , P190. 

 دار ، األهواني فؤاد أحمد ، جمةتر ،)  المعرفة نظرية(  اإلنساني الفهم في  جديدة أبحاث  ، ليبنتز ، ف ، ج-   2
  .295 ،ص1983 ، مصر القاهرة، ، النموذجية التوفيق  دار ، والتوزيع للنشر  الثقافة

  .305ص  ، السابق  المرجع  ،)  المعرفة نظرية(  اإلنساني الفهم في  جديدة أبحاث  ، ليبنتز -   3
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 ثم ، الفراغ في  وقع إذا  سالبة  القضية  تكون  بينما ، موجبة  القضية  وتكون ، تضمن  هناك
  . الالتيني بالرمز االحتفاظ مع  التوضيحية االشكال  بهذه  لنا  جسدها

U.A tout B est C     B                           
  

                                  c 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
U.N   nul B n'est C    B                          
 
                                    c 

  
  
 
 
 
 

  
P. A  quelque B  est C     B               
 
                                        C 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
P.N    quelque  B n'est pas C    B                       
    
                                            C      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   إلى إضافة ، الجزئيتين  بين الفرق  بوضوح يميز  بأنه  التمثيل هذا على  بالنشي  علق وقد        

  فقط  يتحوالن  ألنهما متقابلتان  الموجبة والجزئية  السالبة الكلية  مخطط  جعل على  حرص أنه
  القياس  تخطيط أما.  والتحول  التبدل يقبالن ال  ألنهما  متعاكسين  الباقيين المخططين جعل بينما
  النتيجة أن  يالحظ  حيث ، األول  الشكل من  ةاألربع  التقليدية  بالطرق بالنشي  يستشهد  فإنه

  . عموديين  مليئتين  بخطين  مطبوعة
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tout C est B   B                              
  

C                             tout D est C     BARBARA  
  

D                               tout  D est  B  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      Nul C n'est B   B                           
  

tout D est C   C                                Celarent 

             
  

Nul  D  n'est B    D                           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

tout C est B   B                        
  

Quelque  D  est C   C                            DArii  
  

Quelque  D  est B   D                        
  
 

  
  

Nul C n'est B  B                           
  

Quelque D est C   C                               Ferio  
  

Quelque  D n'est pas B  D                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشمولية اللغة"  عنوان تحت األول المبحث ، مبحثين في بالنشي أثارها فقد مساهماته أما - 2 
"  سماه ما  تناول األول المبحث ففي" .  العقالني الحساب"  سماه فقد  الثاني المبحث بينما"   المميزة
 المنطق تفصل التي الحاسمة القطيعة تحدد التي هي)  الفكرة أي(  أنها  باعتبار"  الفكرة منطق

  .                                 1الرمزي المنطق عن الكالسيكي
 عنه  يعبر كان الذي  اليونان عند الفكرة  بين بالتمييز أوال يبدأ  ؟ الفكرة منطق يعني فماذا       

 عصر حتى  والقراءة  الكتابة  بإجادة إال تفهم  تكن فلم ، تفهم لكي  مكتوبة بلغة  طبيعية  بلغة
  بدأت ثم.  التمتمة أو  الشفاه  بتحريك أو  مسموع  بصوت القراءة  هذه  تكون وقد.  النهضة
 تعبر  التي وهي  الفكرة عن  للتعبير  المتغيرات  إدخال تم ثم ،  الداخلي الكالم أو  الداخلية القراءة
  .2العالقات من  نسقا  بأنها  مكاوي  يصفها والتي"  الشاملة اللغة"  وتسمى الفكرة عن حقيقيا تعبيرا

 اللوح على األستاذ يكتب بأن ذلك على مثاال ويعطي. بدقة عنها تعبر وال الفكرة  تخون  نطقت فإذا 
 )F(x)   (إما يقول  عال بصوت يقرأها عندما لكن )X est F   (يقول أو)F de X    (

  يقلب)  X est F(    لفظ أن  حيث  استعملها التي  الرمزية اإلشارات هذه خونت الحالتين وفي
 صيغة  تعد لم فهي)   F de X(   أما.  زمنيا  تدقيقا ويدخل ، المحمول  رابطة ويفصل  النسق
  الخيانة هذه ورغم.   تقريبا  معنى أي  لها  يعد لم وحرفيا ، قضية  شكل لها  يعد لم  ألنها  قضية

 يراها  التي وفقط)  F(X) (  على  تدل  أسلوبا  يعتبرها ألنه  والمستمع  التلميذ بها  يهتم ال
 وهو ، المحكية  اللغة إلى التبعية من الفكرة  تحرر  الشمولية أو  الرمزية  فاللغة  وبالتالي  مكتوبة

  وبالتالي ،3>>  ةالتاريخي  القواعد  تجريبية  محل  للنحو  عقالني  نظام  بحلول<<   وصفه  ما
 عن مستقلة أصبحت  لكنها ، للنحو  خاضعة  إشارات منظومة<<   بأنها  يصفها  الشاملة  فاللغة
  .  4" مميزة" نعت إليه يشير ما  هذا: الصوتي الجهاز لغة

  في  متخصص أنه وبما  ولكن ، وعالمية  مصطنعة  لغة بها  فيقصد  بالشاملة يعنيه ما أما        
 كان ما وهذا ، الرياضيات ولغة ،  الفن لغة  غرار على  شاملة فلسفية  لغة بها قصد فإنه  ةالفلسف
  شيء كل قبل  تكون عقالنية  كتابة إلى   سعى فهو  منطقية وميزة فعلية  ميزة  ليبنتز إليه  يسعى
  ما حد إلى هتشب  وشاملة مميزة  لغة تكوين إلى  هدف حيث  ليبنتز إله  سعى ما وهو ، العقل أداة
 مسعى ثانية جهة من  ومنتقدا جهة من منطلقا ، الفلسفة  من مستوحاة تكون  لكنها ، الجبر لغة

                                                
1 - Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P208. 

 الثقافة دار ، مكاوي الغفار عبد ، ترجمة ،  اإللهي والفضل  الطبيعية العقلية والمبادئ الموندولوجيا ، ليبنتز-   2
  . 45ص ،1978 ، مصر ، القاهرة ، والنشر للطباعة

3 - Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P208. 
4- Blanche, la logique et son histoire, op  cit , P208. 
. 
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  توقف إذا إال تداولها يمكن ال لكن ، شاملة  عقالنية  لغة  ايجاد إلى  يهدف كان الذي  ديكارت
  قد بل ، الفلسفة تكتمل أن  يعني ال أنه إال  المسعى هذا  يؤيد حيث"  الحقيقية  الفلسفة"  على ابتكارها
 على  المسعى هذا  دراسة على انكب ثم ومن.  كاملة غير  الفلسفة كانت ولو حتى  اإلنسان  يبتكرها
  الفكرة تفكيك  بين  تماثال  أقام حيث ، الرياضي  النموذج من  استوحاه  األول المحور:  محورين

 ، رياضيا  رمزيا نظاما  تصور من  مكنه مما ، أولية  أعداد إلى  العدد  وتفكيك ، عناصرها إلى
.  األولي  األعداد  بمحصالت  المركبة  واألفكار ، األولى األعداد في  البسيطة  األفكار تتمثل  أين
 قواعد  بناء  لمحاولة  سعيه أي  لعقلنتها  الطبيعية اللغات  تحليل من  فينطلق  الثاني المحور أما

 بين  التمييز  إلغاء إلى  تأمله  وأوصله ، اللغات هذه ناقدا  تأمل أن  بعد  وذلك  ةاللغ لهذه  عقالنية
  الشاملة  اللغة بهذه  واستبدالها إلخ... والتصريف  اإلعراب  وتعددية  الصفات  وإسناد ، أنواعها

   . 1المسيحية بالعقيدة  التبشير في  استعمالها في  طمح أنه درجة إلى
 مجال في  ليبنتز  إبداع إلى  فيه تطرق  فقد"  العقالني الحساب"  عنونه الذي بحثالم اما         
 ، مبدعيه من  نقل لم إن األوائل رواده من أنه – قلت وأن سبق كما – باعتباره  الرياضي المنطق
 اهم  مقترنان  عامان  مصطلحين استعمل  ليبنتز أن إلى  أوال  نتطرق فإننا  قدم ما  إلى نصل ولكي

  .واسع بشكل الكمية في  استعمالهما  يمكن ال  ألنهما  بالشاملين ويصفهما"  والحساب"  الرياضيات" 
"  الرياضي بالمنطق"  أحيانا  ويسميه ، العادي بالمعنى الجبر  -أ:  قسمين إلى  ليبنتز  يقسمهما ثم

 بوجه الصفات  يتناول  معنىب ، األشياء  نوعية  ويتناول  التركيبي  الفن – ب.  الكم يتناول الذي
  مصطلحي فإن  وبالتالي.  غامضا  جعله مما ذلك على  أمثلة يعط ولم هذا  يشرح لم  ولكنه ، عام
 معنى يشمل  ألنه ضيق معنى وهو  األول المعنى:  ليبنتز عند  معنيين لهما"   والجبر  الرياضيات" 

 أيضا به تعامل ما وهذا. 2 الليبنتزي المثال  ىمعن وهو ما حد إلى أوسع الثاني والمعنى.  االستعمال
 ، يؤسسه أن يحاول  أعم لمنطق  أولية عينة  التقليدي المنطق  اعتبر حيث ، المنطق  استعمال مع

 المنطق  بين المزاوجة إلى  األخير في لينتهي.  حديث ومنطق  تقليدي منطق هناك أن  نفهم وهنا
    إلى الرياضيات ترد  وطورا ، الرياضيات إلى تارة  يرد المنطق أن<<  ذلك ، والرياضيات

 والتي  المهندسين  لمحاججة تطرقه أثناء  ليبنتز  من أخذها  بنصوص  مستشهدا  .3>> المنطق
 نظرية  وبالضبط المنطق  اعتبر كما.  العام للمنطق خاص إعالء أو  توسع<<  بأنها  وصفها

                                                
  .45ص  ، السابق المرجع ، الموندولوجيا ، ليبنتز -   1

2 - Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P208. 
3  - ibid  , P208. 
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  يرد أن  حاول حينما ، ذلك من  أبعد إلى ذهب  بل ، يةالكل الرياضيات من  نوع"  بأنها  القياس
  . 1"  خالصة  رياضية  عمليات إلى  كلها  العلوم

 بعده وأتت جهة من له معاصرة إلسهامات انتقل  الليبنتزية اإلسهامات لهذه تطرق أن وبعد         
  . فالسفة ومساهمين ، رياضيين  مساهمين:  إلى المساهمين قسم حيث.   ثانية جهة من
  : الرياضيين مساهمة-2

 ، التقليدي المنطق  يمارسون بقوا  أنهم يعترف بالنشي فإن الرياضيين لمساهمات بالنسبة           
  : الرياضيين هؤالء من.  جديدة ومناهج أفكار تعديالت بعض  عليه أدخلوا ولكنهم
  مسلمة على برهنةال  الرياضي المفكر هذا  حاول.  1733 -1667  موساكشري جيرولو

 مهد أنه  هذا عمله فائدة  ولكن ، ذلك في نسبيا فشل أنه إال ، االمتناع  إلى نفيها بخفض  المتوازيات
  برهان"   استعمل فقد وبالتالي ، الالأقليدية الهندسات  بنيت  قرن بعد حيث ، بعده أتى لمن  الطريق
  يعرف كان  ساكشري أن  معترفا  .2" ومباشر ممفهو"   برهان بأنه  بالنشي يوصفه وكان"  االمتناع

 الميزة وإنما ، وغيرهما  كاردان  وثيودور ، أقليدس استعمله فقد ، قبله  استعمل قد  البرهان هذا أن
حيث   مثاال أعطى ثم . مرة 12 حوالي  منهجي بشكل  استعمله أنه  ساكشري  بها تميز  التي

 على  البرهان هو  المطلوب أن لنفرض<<  : يقول حيث ، البرهان هذا  ساكشري  فيه  استعمل
 له  قياس كل  A:  التالي البرهان  يقدم  ساكشري  فإن  األول الشكل في  A E E جهة  صحة
 A E E في  قياس  يوجد ال ،  E نتيجة  ذو  قياس هو  أيجابية  وصغرى ، كلية  كبرى  مقدمة

  .3>> نتيجة دون قياس    A E في  يوجد ال  إذن E ، إيجابية  وصغرى  كلية كبرى  بدون 
  تلخيصه يمكن  الحديث المنطق مجال في  قدمه ما أما:  1777-1728 المبر  هنريك  جوهان 

 نيوز"  باكون وكتاب"  نيوزأرغانون"  كتابه بين  يقارن أن  بالنشي حاول –:  التالية النقاط في
 عند  يختلف األمر أن إال.  المنطق في  التجديد يدعي كان بأنه  األخير هذا اتهم حيث"  أرغانون

 الفكر من  المنطق   معالجته في  مستوحيا ، االستقرائية  الدقة توطيد<<  حاول الذي  المبر
  .  4>> علمي  منهج لكل الضروري الناظم  كأنه إليه  المنظور الرياضي

 بنية في  الجبرية الرموز  عمالاست كيفية  تعني والتي ، الترميز حول تدور  أبحاث ستة  قدم  -
 ، الترميز  مفاتيح أعطى أن بعد  ذلك على  أمثلة أعطى ثم ، التقليدي المنطق  بنية هي  مفهومية

                                                
  .45ص  ، السابق المرجع ، الموندولوجيا ، ليبنتز  -  1

2 - ibid  ,P223. 
3- ibid, P223. 
 
4- Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P223. 
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 تشير a y n  ، a s m ، الفرق  a s ،   المفهوم هذا نوع  a y و ،  مفهوم a حيث
 : التالية القضايا على  حصلفن  االبتعاد  درجة حسب  ذلك ، البعيدة والمفارقات  األنواع إلى

  .  a  a y +a s=  المفهوم تفسير  -1ب 
  : التالي على نحصل وبالتاليn(ay+as ).   و   a(y+s)n=   أعمق تفسير -2ب
  الحساب مع  التماثل  وبمتابعة.  ay=a-as فنكتب    ay-as=a(y+s)=a:      أن بما 

:  التالية  المعادلة يكتب  رالمبي فإن . a(a+b)2=a2+2ab+b2:    حيث  الجبري
a(y+s)2=ay2+ays+asy+ass 1>>حساباته جميع على هذا  يعمم ثم.  

 ألنه  وذلك ، الصفات أساس على تدرس  قضاياه يجعل  مما ، اإلسنادي الشكل إلى القضايا يرد-
 اسطةبو   المفهوم يتحدد أين"   البسيطة العالقة"  يسميها التي العالقات من  نوعين بين  يميز
  ثان بمفهوم المفهوم  عالقة هي  يعتبرها والتي"   المركبة العالقة"  يسميها  والثانية.  آخر   مفهوم
 من  تركيب هي المركبة  العالقة فإن  وبالتالي  عالقات عدة  بواسطة محددا  المفهوم  يكون  كان

  توضيحية أمثلة أعطى ثم ، مفهومين  بين مباشرة  مقارنة من بدورها تنجم والتي  بسيطة عالقات
 التركيبة منها يستخلص ثم"   A est le N de B"  كالتالي وتقرأ  N:B=A  ترميزية
  : التالية

       A     N ::B  
=B   ومنه  ـ     =  ــــ  

          N             N  
  

A      
N   =ــ   .  

B      
 أنه األول السبب:  إثنين  سببين عن  ناتجة  صعوبات في وقع قد  المبير أن  بالنشي اعترف وقد
 مماثلة في  نجح أنه صحيح  ، المنطقية والعمليات  الجبرية  العمليات بين  المماثلة في  كثيرا  بالغ

 في  وجدها  الصعوبة ولكن ، المنطق في يقابلها ما  هناك ألن  الجبريتين  واإلضافة  الضرب عملية
  .  2 حقيقي مأزق إلى بالتماثل  أدى مما ، سمةوالق  الطرح عملية ويماثل  يقابل ما
  العمل هذا أن والحقيقة"  هندسية برموز  التقليدي القياس في  القضايا بين  العالقة ترجم لقد -1

"   M" بحرف  األوسط  للطرف  رمز قد كان فإذا"  البغدادي البركات أبو إليه سبقه قد كان
 : التالي الشكل على حصل فقد"   B"  األصغر وللطرف"  C"  األكبر  وللطرف

                                                
1 - ibid, P227. 
2 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit , P228. 
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C                       
M                                      BARBARA  
B                       

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Celarent  M _____________ M c_______c                                                  

                                   B _______B   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Darapti               c___________c             
  

M____________M         
  
1      B_______B       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أمثلة أعطى ثم ، عدديا القضايا  يكمم أن حاول  بمعنى ،  المنطق في  الترجيح  أدخل  - هـ

  B  هي  A 4/3:        فقط إحداها سنأخذ
3/2  A  هي  C  
C هي   B  
 على يوجد أنه القول إلى يؤدي فإنه) 4/3+3/2( برهن حيث صحيح كهذا استنتاجا أن بالشي يقر و

 وإن موثوق هو بل محتمال ليس االستنتاج  فهذا بالتالي و C.B ذاته اآلن يه Aال من 12/5 اإلقل
  يدمج  للقياس ثان  بمثال  استشهد كما. 2جزئية قضية  كل حال  هو كما  محدد غير  نسبيا  كان

  . قضية  احتمال على  تشير التي  الرابطة تتناول التي وتلك  الحدود امتداد تتناول  التي الكسور
4/3 A   هي B  
3/2   C  هي A  
  B هي C 4/3   3/2      أذن

                                                
1 -ibid , P228. 
2  -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,, P 234. 
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  هو الذي  االستنتاج  رجحان إلى  يؤدي  احتمال في متعينة  المقدمات  فيه تكون  آخر ومثال
  : المقدمات  رجحان  حصيلة
A    3/2  هي B  
C    4/3  هي  A  
  . B  هي  C   2/1       إذن
  المقدار بنفس  تنخفض  االستنتاج  أرجحيته  فإن  كسر في  متعينا  ذاته  األوسط الحد  كان إذا أما

  : ذلك مثال
6/5 A 3/2  هي B  
C 4/3 5/4 هي A  
  . B     هي C 2/1       إذن
    طبق وقد. 3/1= 5/4 ،4/3 ، 3/2 ،6/5:  التالية الكسور في فهي  قدمها التي  الحجة أما
  : نموذجين  ذلك على  وقدم ،  القياس  أشكال شتى  على جميعها  العمليات هذه

DARAPTI                            CAMAESTERS  
  B هي A 2/1 ال كل                         B هي  A 3/2 ال كل
  B هي C 3/2  من ما                         C  هي A 5/4 ال كل
  A  .1 هي  C 3/1 من ما  إذن             B هي C 5/3 ال  بعض  أذن

  :  LEONARD EULER  "1707-1783 إيلر اردليون"   
  قدمه بما  عرف والذي"   إيلر"  فهو  المنطق وتطور  إثراء في المساهمة  الثالثة  الشخصية أما     
  ثم.  بدائرة حد لكل  رمز حيث ، بينها والعالقات  المنطقية للقضايا  بها  ليرمز  هندسية  دوائر  من

  وهذا البعض  بعضهما عن  االنفصال أو تقاطعهما في أو الدائرتين  قتطاب في تكمن  التي العالقات
   وبعض باالقيسة  أمثلة  نعطي أن نحاول  نختصر  وحتى.   القضايا في  االستغراق حسب 

  : األشكال
 
 
 
 

BARBARA  
  B  هي  A كل

  A                                  هي   C  كل  والحال
                                                
1- ibid  , P235. 

 
 

A 
C 
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C 

  B هي   A  كل
  
  

camestres  
  B هي A كل

  C هي B من ما أو A هي C من ما والحال
  . B هي  C من ما إذن
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FERIO  

  
  B هي  A من ما

  . C هي A بعض  أو A هي C بعض  والحال
  . B ليست C  بعض  إذن

                                 
                                                                     

  
  
  

                   أو                  أو               

                                          

                                                    1  
  

  بالمنطق أكثر  يتمسك أنه يرى بل ، إيلر دعن  المنطق  ريضنة في  يشكك  بالنشي فإن هذا  ورغم
  B هي A إذا:  نوع من  مضاعفة  إسنادي أيضا هي  الظنية القضايا أن  اعتقد حيث ، التقليدي
  . D " 2 هي C والحال

  : J – GERGONNE 1771-1851 جرغون جوزيف 

                                                
1 - blanche, la logique et son histoire,op  cit ,P237. 
2-Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P237. 

 
       C  

  

B 

A 

B   A      C  
   

 
  

          
        B  B  A    C   A              

         
B 
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 في البحث"  لكتاب  تأليفه خالل من"  المنطقي  بها اسهم  إسهامات إلى  بالنشي  تطرق كما      
  بنصوص  استشهد وقد.  خصوصا  وبالهندسة  عموما بالرياضيات أشاد حيث"   العقالنية الجدلية

  فيها تستعمل التي  الوحيدة بأنها الدقيقة والعلوم خصوصا  الرياضيات بدور  تشيد ما منها كتابه من
 ، بديال  رمزي منطق  استعمال إلى عواتد من  ومنها.  جازما استعماال  العقالنية  الجدلية  أساليب
  الرموز  بداللة  فقط  نشك أن دون  جبريا حسابا  بدقة نجري أن  يمكن كما... <<  : يقول حيث
 التي  الحدود  داللة  إطالقا  نعرف أن دون  استدالال  نواصل أن بالمثل  يمكننا ، عليها نعمل التي
  .1>> فيها عنه  يعبر
  :BERNARD BOLZANO   1781-1848 بولزانو  برنار

 حيث  التعظيم بلغة  به قام ما ويصف" .  واالهوتي  الرياضي قدمه ما على بالنشي ركز كما       
  أكده ما وهو . 2>> المعاصر المنطق مالبس في لندخل  الكالسيكي  المنطق مجال نغادر<< : قال
  المنطق  مجال في برىك  قطيعة احدث قد  معتبره  jean  cavailles3  كفياس جون
  : اقترح حيث
  الرياضية منها ، العلمية العروض  متطلبات مع  يتكيف لكي  المنطق تجديد  نفسه على اقترح-أ

  كان بل  الرياضيات  من جزءا  وجعله"  للجبر تابعا جعله أي" المنطق  جبرنة إلى يهدف ال لكنه
 بالنشي استدل وقد ، الرياضي البناء لحمل  استعدادا أكثر  وجعله  المنطق  تجديد إلى  يهدف
 وقد"  بعيد حد إلى  وجديد مفصل  للمنطق  عرض في  مبحث"   كتابه خالل  من هذا عمله على
  . ككل الرياضيات  وطور جدد  إذا إال  ذلك له  يتأتى ال أنه  أدرك

 من  ماها  جزءا خصص -ج.  والمنطقية  الرياضية  القوانين  موضوعية  على ألح – ب  
  " المنطق قواعد علم" ب  اليوم تسمى  لقضايا  تنظيراته

 

      : الفالسفة مساهمة-3
  كانط

  فيه تطرق حيث"   الفالسفة جهة من"  عنونه مبحث في تناولها فقد الفالسفة فئة اسهامات أما      
 على  كامال ولد  طقالمن بأن  القائلين من كان كانط أن باعتبار – باحتشام ولكن – كانط قدمه ما إلى
 يذكر أن  بالنشي حاول  ذلك ورغم  وتفسيرات  شروح عن عبارة  أضيف ما كل وأن  أرسطو يد

                                                
1-ibid ,P 238. 
2 - ibid, P241. 
3 -Cavailles(jean) ,methode axiomatique et formalisme( essai sur le probleme  du fondement 
des mathematiques, hermann, 1981, Paris, P46.  
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 حيث من  تركيبية وقضايا  تحليلية قضايا إلى  القضايا  تقسيمه مثل  أضافها التي  اإلضافات  بعض
 ، كليات"  الكم:  جهات ثالث على  األحكام  تقسيمه وأيضا.  بالموضوع  وعالقته المحمول

 ، أشكاليات"   العالقة حيث من"   المتناهيات ، سلبيات ، إيجابيات"  النوع"   جزئيات خصوصيات
 فال...  وهمي ،  مصطنع  نظم<<  بأنه  التقسيم هذا يصف  بالنشي لكن" .  يقينيات  ، متناسقات

  التصنيف وال ، أربع إلى التصنيف يوجب  العشوائية الماثلة  رغبة إال  اللهم  مبدأ أي  هناك  نرى
  وباألخص  للمنطق أساء  كانط بأن  يثبت أن بالنشي حاول فقد  1>> قسم كل  داخل الثالثي
 كتاب  من أخذه  بنص يستشهد  حيث"  المتعالي المنطق"  سماه ما  تبنى بأن  وذلك  الشكلي المنطق

  وقيمة ومدى أصل  تحديد غرضه  متعالال المنطق إن<< : كانط فيه يقول"   المحض العقل نقد" 
 بنص  هذا السلبي حكمه مدعما ،2>>  تاما  قبليا افتكارا  بواسطتها نفتكر  التي  المعارف

 من"   المعرفة نظرية"  قيمتها  تكن مهما<< : فيه يقول والذي كانط  قدمه ما حول  لجورجيني
  .3>> والرمزوي الشكلي  المنطق  طورلت ، لظهورها مسيئة األمر  نهاية في  كانت أخرى جوانب

  : ميل ستيوارت جون  
 ضد بأنه يتهمه الذي) 1873- 1806( ميل ستوارت جون اسهامات الى ينتقل ثم            
 تقد من ميل بها قام التي األعمال وكل) الطرائقية(  بالميتودولجيا  مزجه بل المنطق في الشكالنية
 كما" بالنشي اليها وصل التي النتيجة هي واحدة خانة في صبي استقرائي قياس وجود الى للقياس

 ، 4"  العلمية الطرائقية ميدان في تنمو لكي.  المنطق ميدان عن البداية منذ تبتعد ميل نظرية أن
 أن ذلك،  محرج موقف في بالنشي مايضع وهذا ، المنطق تطور في يساهم لم ميل أن يوحي مما

  .  العلم تاريخ ليسو المنطق تاريخ يتناول موضوعه
 
 
 

  : هاملتون 
 الذي) 1856-1788" (هاملتون ويليام" هو آخر ومنطقي فيلسوف الى بعدها لينتقل         
 مادة الى يمت ما كل،  بعيد من أو قريب من إستبعد<< حيث،  شكلي علم المنطق بأن إعترف
 النص هو هذا. 5>> شكلي لمع اذن انه،  والكلي المشترك الشكل اال منها يعتبر فال،  المعرفة

                                                
1 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P247. 

  . 50ص ،كانط ، نقد العقل الخالص ، المرجع السابق  -  2
3 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P249 . 
4 -ibid ,P249 . 
5-Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P253. 
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 أهمله الذي المحمول تكميم هو هاملتون قدمه ما أن بالنشي ويعتقد. موقفه بالنشي عليه بنى الذي
  :  1ذلك على أمثلة وهذه  أرسطو

  : االيجابية-1
  . أضالع ثالث ذات المثلثات كل-

  . األشكال بعض هي المثلثات كل-   
  . المثلثات كل هي األشكال بعض-
  .األضالع متساوية المثلثات بعض-
  : السلبية-2
  .مربع كل ليس مثلث كل-
  . األضالع متساوي بعض ليس مثلث كل-
  . مثلثات كلها ليس األضالع متساويات بعض-
  .  األضالع متساويات بعض ليس المثلثات بعض-

 الى يشبه هذا ويعتقدأن يتناقض الصفحة نفس في أنه اال هاملتون قدمه بما يعترف أنه رغم       
 األولى الخمس القضايا أن الحظنا إذا ذلك من نندهش لن و:"  يقول حيث جرجون قدمه ما ما حد

  .2" فئتين بين اإلمتداد عالقات في جورجون بها يعترف التي الخمس الحاالت مع تتطابق
 تضم و األول النصف مناطقة إلى وقسمهم.  عشر التاسع في المنطق فالسفة أغلب جمع ثم      
 فرانز و) Herbard  )1776-1814 هربار و،  Paul De Venis دوفنيس بول

 عدا ما جديدا شيئا يضيفو لم فإنهم عليهم كتب ما خالل من لكن و) 1917- 1838( برنتانو
 أما.  إخ... الظن و الوجود حيث من الرابطة به فسروا ما و األربعة الكالسيكية القضايا مناقشة
 أن اعتقد فقد عشر التاسع القرن من الثاني النصف يمثلون الذين المناطقة فةالفالس من الثاني القسم

 حسب تخندقوا حيث،  الرياضيين المناطقة طريقه مع أكثر ستتعمق المنطق تناول في طريقتهم
 التجريبي التيار و، ألمانيا في هذا و كانط طريقة تأثير تحت المثالي كالتيار فلسفية تيارات
 سلمن  به تأثر التجريبي فالتيار،  التيارين هذين شخصيات عدد ثم،  بريطانيا يف هذا و النفساني

Mausel الطابع من كتابه فزاد<< أعماله وصف حيث النفس علم في أكثر مشهورا كان الذي 
  التيار على ركز  بالنشي أن  يالحظ ما لكن    .3>>النفس بعلم ارتباطه من و للمنطق التجريبي
  الفلسفي المنطق عن  الشكلي المنطق  استقالل إلى سعى الذي  الهيجلي  الكانطي المثالي

                                                
  .153 ،152ص ، السابق المرجع ، الصوري المنطق تريكو، جول -  1

2 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P255. 
1-Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P260. 
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  BRADLY برادلي مثل ، بينهم  اختالفات  وجود رغم  معا والرياضي التجريبي والمنطق
 logic or"  وكتابه  بوسانكي  وبرنار" the  principles  of  logic "  كتاب صاحب 1883

the morphologhy of knowlge  "كينز  تفيلو KEYNES  "لوتز وهرمان 
HERMANN LOTZE  "شروط مع يتعاطى  المحض المنطق<<  شعار يحمل كان وأغلبهم  

                                .1>> بها تفتكر التي  األفعال مع وليس ، فكري هو ما
 سيغمارت"  يد على  ألمانيا في أيضا  بدأ أنه  فيعتقد  التجريبي النفساني  التيار أما         

SIGMART  "ووندت – و و W WUNDT  "، وأردمان ERDMANE  "وليبس TH. 

LIPPS "إلى  ملحوظة  وبنزعة الطرائقية  نحو المنطق  باتساع<<  مؤلفاتهم  تميزت الذي 
  أرضا  أنجليترا في  بالمقابل ليجد.  2>> النفساني النسق من  اعتبارت على  المنطق  إرساء
  جزء<<  هو  وإنما  مستقال  علما ليس  المنطق أن من  ميل يقوله  كان بما  تشهدليس  خصبة

  جهة ومن ، الكل  عن الجزء  يختلف  مثلما  جهة من عنه  يختلف  ، النفس علم من  فرع أو
 انتقدوا قد  المناطقة  الفالسفة بعض أن  يعترف كما  .3>> علم عن  فن  يختلف مثلما  ثانية

 بأن<<  النقد هذا بررا اللذان"   هوسرل و فريج"  مثل  النفسانية  النزعة  إلى  طقالمن  إرجاع
  ترد أن  يمكنها ال ، الرياضية  القوانين  لموضوعية  المماثلة ، المنطقية  القوانين موضوعية

 المنطق  رد أيضا  رفض الذي"   هوسرل  نقد إلى تطرق كما.  4>>  تجريبية  عوارض إلى
  . 5 لنفسا علم إلى

  : بوول جورج
 جبر"  باسم  بوول من كل  قدمه ما  بالنشي  تناول"  المنطق يقظة"  عنوان وتحت          
 منطق  لظهور  مهد الذي"   بيرس"   أبدعه ما ثم"   مورغان دي"  قدمه ما وأيضا"  المنطق
 شرف نجليزياأل الرياضي) 1864-1815(  بوول لجورج"   بالنشي"   أسند فقد.  العالقات
 نقصها رغم، منظومة ماقدمه يعتبر التي و الرياضيات من ستوحاه إ والذي  المنطق جبر تأسيس

 مشكالت تشمل التي  المنطقية المسائل حل جل أل تقدم أنها"   يصفها نه أ ال إ الجوانب بعض في
   .6"فاعلة بحسابات  تسمح التي القرار ساليب أ"  اليوم نسميه ،بما يتخطاها  ،حال التقليدي المنطق

                                                
1-ibid , P257. 
2  -ibid ,P264. 
3 - ibid, P264.. 
4 -ibid, P265. 

  . الثاني الفصل األول، الباب في النفس بعلم المنطق عالقة أنظر  -  5
 

6-Blanche, la logique et son histoire, op  cit , P265. 
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 التقليدي المنطق  بين فرق وجود  درك أ نه أ على  ليبرهن لبوول نصا ورد أ قد و          
 لم...  والفلسفة المنطق بين  شبه  هناك ليس<<  : بوول يقول وضعه،حيث بصدد هو الذي والمنطق

...  والرياضيات نطقالم جمع يجب  بل ، والغيبيات  المنطق بين  تجمع أن  الجائز من  يعد
 للرمزية العامة للنظرية  وفقا مبنية  وتعريفاته ، بديهية  حقائق  على يقوم  الهندسة مثل  فالمنطق

        .   1>> كتحليل به معترف هو ما كل أساس تشكل التي
  يكونس  وبالتالي  للمنطق  جديدا فهما  هذا أن  يعتقد  بالنشي جعل  النص هذا من انطالقا          

  ضمنيا  أنه رغم ، عشر  التاسع  القرن من  الثاني  النصف  خالل  التجديدية  سيرته على  أثرا  له
 والمنطق  العشرين القرن في الرياضي  المنطق بين  اختالف بوجود  الصفحة نفس وفي يعترف

 ليس  لتقليديا المنطق مجال من  كثيرا  وسعا  كونهما في  إشتراكهما رغم ، بوول عند  الرياضي
 بأن  معترفا ،2>> الرياضيات  روح حسب  بنائه  وبإعادة  جذوره من  بأخذه<<  ولكن  بمواصلته

  الرموز بواسطة  أفكاره عن  بوول  عبر قد. فريج هو  مؤسسه العشرين  للقرن الرياضي  النسق
  اإلشارات هذه  صنف  ذلك  قبل لكن ، باالشارات  يعمل  جبري  استدالل  من أوال  انطلق بأن

 ، جبرية  إشارات إلى ترجمها  التي  اللفظية اللغة  أشكال في  بوظائف  ماثلها ثم ، وظيفتها حسب
 laws of التفكير  قوانين"  كتابه من  بالنشي أخذها التي التالية النتائج إلى  فتوصل

thought   "بواسطة  إجراؤها  نيمك ، عقلي  استدالل  كأداة إليها  المنظور اللغة عمليات كل  
  تكون  أشياء تمثل"  y,x"  مثل  حرفية رموز - 1:  3التالية العناصر من  مركبة  إشارات منظومة
 الوصفية  الجمل ، الصفات ، األجناس أو  األعالم اسماء على  يصدق وهذا ، لتصوراتنا  موضوعا

 عن  عبارة هي والتي  ، - ،" + مثل  عملية إشارات -2.  األصناف  لتمثيل  أخذها  ويمكن ،
  :  مثل  الكلمات  تشمل والتي  األشياء تصورات  حل أو دمج على  تساعد والتي  العقل  عمليات

 أو ، كل في  أجزاء  بواسطتها  تدمج عقلية  عمليات لتمثيل  وتستعمل.  إلخ...  عدا ما  ، أو  ، و
 فعل إلى  ردها يمكن والتي  األفعال كل  تشمل والتي الماهية  إشارة -3.  األجزاء عن الكل  تفصل
  وتكون  المركبة أو  البسيطة  األصناف بين  العالقات  عن نعبر وبه"  etre"  وحده  الكينونة
  قوانين بين  تماثالت عدة  وضع إلى  بوول توصل  بها تكلم التي  اللغة هذه من  وانطالقا.  القضايا
  . قيالمنط البيان وقوانين  الجبري البيان

 منطقي بيان جبري   بيان

                                                
1-george paul, the  mathematical of analysis of logic,  oxford , basil blackwell, 1955 ,    P 48. 
2 - Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P270. 
3  - george paul, an investigation  of  the laws  of tought, reprinted in reading on logic, ed,  
gould the  macmillan, new york, 1964, P 55. 
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Xy=yx 
 

X+y=y+x 

  
Z(x+y)=zx+zy 

  
Z(x-y)=zx-zy 

 
 

  
(x=y+z)=(x-2=y 

 خرفان بيضاء= بيضاء خرفان

  وخرفان بيض=  وبيض خرفان
األوروبيين الرجال=ونساء رجال( األوروبيين

  األوروبيات والنساء
روبيناألو= نساء بدون رجال(  األوروبين
  االوروبيات دون  الرجال
ما االفالك=  والكواكب الشموس هي األفالك

 . الشموس هي الكواكب عدا
"  المنطق جبر"  عليه أطلق ولهذا  الجبر من خاص نوع  بوول عند المنطق  أن يالحظ وما       
 أن حيث ، والواحد فرالص قيم  عدا ما  القيم كل تقبل  العددية الرموز  يستعمل  الجبر هذا أن  وعادة
 فإننا  لفظيا عنه عبر إذا حيث"  Xn=X"  صحيحا  قانونا هذا يعتبر  العادي المنطقي  الفكر في

 صنف  مع المدموج  مثال الفرنسيين  صنف ألن<<  بالنشي أورده الذي  التالي المثال على  نحصل
  هذا يحصل فال الجبر في أما  . 1>> الفرنسيين صنف  سوى  آخر  شيئا  أبدا  يعطي ال  الفرنسيين

 الحالة في الولي الطرف غير  آخر شيء إلى يؤدي  القوى  إرتفاع أن<<  هذا قوله ويبرر
  : بخاصيتين  يتصف المنطقي جبره فإن بوول بينماعند .2>>العامة

  . واحد صفر قيم سوى الجبر هذا يتقبل ال بحيث خاصة جبر قوانين وضع أنه: األولى 
 إلى  يؤدي بحيث ، وواحد صفر ، القيمتين  لهذين  مقبول منطقي  تفسير يجد أن  حاول:  الثانية 

  مع 1882-1835 ستانلي جفونز"  ويتفق.  منطقي جبر هو  الخاص  الجبر هذا بأن  االعتقاد
  من المنطق هذا يتحرر أن شرط على  الرياضية للمعالجة المنطق إخضاع  بضرورة  بوول

 عمليات سلسلة في  عقلي استدالل كل حصر من<<  بد ال  اعتقاده ففي  التاليوب  العددي األسلوب
 طرح في تتعين الشكلية الناحية من إليها ينظر قضية كل واعتبر. 3>> الرموز تتناول منظمة  منطقية
) .  التساوي(  الماهيات من  أنواع ثالثة  بين يميز أن  حاول ثم ومن.  والمحمول الموضوع ماهية
 حيث A= B "  ب  رمزيا عنها وعبر  العادية  الماهية أو العادي  التساوي سماها:   األول النوع
  صنفين  هناك أو ، نفسه مع الصنف تساوي أو نفسه مع الفرد تساوي أي  بذاته فرد على تطلق

 أي الجزئي التساوي وهو:  الثاني النوع.  والمحدود الحاد بين  لحد  يستعمل أو ، تماما يتساويان
 مع  متماهيا أي متساويا A الصنف  يكون عندما يكون حيث" A=AB" طراز من  الجزئية الماهية

                                                
1 -Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P273. 
2 - ibid, P273. 
3  - ibid,P279  .  
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  أن القول  ذلك مثال العادية  باللغة  توضيحيا مثاال  يعطي ثم B آخر صنف في  A B من جزء
 يسميه  ثالثال النوع.   ثدييات هي التي الفقاريات مع  متماهية أنها يعني ، فقاريات هي  الثدييات
 تكون ال  عندما  يكون والذي"  AB=AC"  شكل من وتكون)  المحدودة الماهية( المحدود  التساوي
  . صالبة حالة في  الذهب أن:  القول  ذلك مثال A مجال في إال  مؤكدة غير  C,B ماهية

  : هوايتهد  
  هو ليس  المنطق جبر براعت حيث بالنشي تعبير حد على المنطق فلسف فقد  هوايتهد"  أما          
 منها ، تطبيقات عدة  يحتمل ، تجريدا وأكثر أعم  شكلي حساب  اعتبره ولكن ،  بالتحديد المنطق
 هذا لكن . 1 المنطق مجال في مجددا تقع  القضايا بحدود آخر وتطبيق ، األصناف بحدود تطبيق
 نظرة  إليه نظرنا فإذا:  بمظهرين يظهر ألنه ذلك ، غامضا ويعتبره لبالنشي  يروق ال الجديد  الفرع

 هي ما  يتساءل  الرياضي أن  ذلك ، جديدا شيئا  يقدم لم أنه رغم الرياضيات من أنه يبدو  رياضية
 دفعة  للتوصل  معقدة مشكلة  لحل  تأديتها  يمكنه التي  الخدمات ماهي ؟ كحساب  الجبر هذا  قيمة

  المنطقية  بالمراحل  أكثر  يهتم  المنطقي فإن  منطقية ظرةن إليه نظرنا وإذا. بعيدة نتيجة إلى  واحدة
 االستدالل  تحليل  الجبر من ينتظره فما  ثم ومن  االسناد  تفكيك إلى الجبر  خاللها من  يصل التي

  وبالتالي  تحقيقه يمكن ماال  وهذا ، حساباته  دقة بها  تعني والتي ، األولية سيرورته في  العقلي
  حدد الذي"  بيرس بنيامين"  به قام  بما يستشهد  الموقف  هذا على وللبرهنة فيه  عيبا سيكون

  هذا  تعريفه من  ابنه انطلق وقد>>  الضرورية  النتائج  استخالص علم<<  بأنها  الرياضيات
  اإلستنتاجي المنطق  على ينطبق  التعريف هذا  ألن وذلك  التعريف بهذا أخذه  يمكن أنه إلى  ليصل

  " . اللوجستيك"   بعد فيما عليه سيطلق الذي الحديث  الرياضي المنطق  شكل عن  عبارة هو لذيوا
 وعنونه لوحدهما مبحثا لهما خصص والذي وبيرس مرغان دي  من كل  إسهامات إلى تطرق كما

  " . العالقات منطق بداية"    
 
 
 

  : مورغان دي 
 التي  االضافات من مجموعة  للمنطق قدم فقد 1871-1806 مورغان دي"  ل بالنسبة        
 أي(  اإليجابي المدرك إلى  يرمز كان فقد.  المنطق  تطوير في  ساهمت قد  بالنشي اعتبرها
"  x" صغير بحرف  السلبي للمدرك  رمز بينما" .  X"  كبير بحرف  التوكيدية أو)  اإليجابية القضايا

  الشرط هذا من  وانطالقا. إنسان غير تقرأ x و.  انإنس مدرك"  X: "  مثاال يعطي  ذلك ولتوضيح. 

                                                
1-Blanche, la logique et son histoire, op  cit,P289. 
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  إلى" Y ليس X من ما: "  القضية  تحول كأن توكيدي  بشكل سلبية  قضية عن  نعبر أن  يمكن فإنه
 ويبني ، أربعة  أشكال  التوكيدية للكلية  أن  إلى  مورغان دي وينتهي" .   Y هو X كل"   القضية
  : وهي عليها قياسه منطلقات

  القضايا  على ينطبق ما وهو.  Xھو x كل.      Y ھو x كل.      X ھو Y كل.     Y ھو Y لك
  : الباقية الثالثة

A –  كلX ھو y               .كل x ھو Y .  
E –  ما منX لیس y           .من  ماx لیس Y .  
I –  بعضX ھو y            .بعض  x ھو Y .  

O –  بعضX لیس y          .عضب x  لییس Y .1  .   
 أما  .2التعليمية األهمية عدا ما أهمية أية له يعد لم بأنه  المورغاني القياس على بالنشي يعلق       

 هي  اكتشافها أعاد أنه ويقر بعد فيما ليتراجع اكتشافه من األول في اعتبرها التي  الثانية المساهمة
 عنه عبر الذي  القانون  يورد بأن  يشرحها والتي  " والحاصل  الجمع بين  هامة ثنائية"  ماسماها

 نص على  معتمدا ، تركيبا المنطقي  والحاصل ، مجاميع المنطقي  والجمع ، نقيضا النفي  يسمى<< 
  : القانون هذا عنها عبر التي  رمزية وأمثلة  له
  ـــــ      ـ      ـ

X + y = x + y  
  
  ـ     ـ

X +y = x + y  
  األصناف حساب  بين  التشاكل وبموجب<< : بقوله  القانون هذا على  شيبالن ويعلق       
 للعالقة  صالحة  وستغدو  الثاني إلى  األول من القوانين هذه  نقل إلى  سيصل ، القضايا وحساب

  .3>> واللزوم العاندة  بين
 أوال بدأ  أنه في مثلفتت  العالقات منطق في  مورغان دي بها ساهم التي الثالثة المساهمة أما        

"  بالرمزين ثنائية عالقة في)  األطراف( للحدود رمز  حيث ، يقصدها التي  الرموز بعض  بتوضيح
Y,X   "بالرمزين  األخرى للعالقات رمز بينما  "M,L "  .لها فرمز العالقات هذه  نقائض  أما 

"M1,L1  "الصغيرة الحروف برموز المضادة للعالقات رمز كما  "l,m  . "توكيده عن يعبر وحتى  
 عنها عبر فقد  العالقة هذه  نفي أما"  X..LY"  كالتالي لها  رمز فإنه"  X,Y " بين"   L"  العالقة
 بينما ، نقطتين نضع  اإليجاب حالة أن في  تكمن اإلثنين بين واالختالف"  X.LY"  التالي بالرمز

                                                
1- De morgan,august, Formal  logic, london, 1847. P 105. 
2 - Blanche, la logique et son histoire, op  cit ,P293. 
3 - ibid, P293 . 



  اللوجستيكمرحلة : الرابع الفصل ............................................... المنطق تطور مراحل  :الثالثب البا
 

 

  -

 العالقات لقياس  أمثلة على  نحصل  الترميز ذاه من  وانطالقا.  السلب حالة في  واحدة نقطة نضع
  :وحسب التوكيد أو النفي في المقدمات  الشكل حسب  النوعان يتراكب  حيث ،

X..LY      X.LY       Y..LX   Y.LX  
Y..MZ     Z.MY         Y.MZ   Z.MY  

X..LMZ    X.lM1Z    X..l1mZ   X..l1m1Z 1.   
 يتهم"  جورجيسن" للمنطقي نصا  أورد بأن عليها علق  بالنشي أن إال قدمها التي األعمال هذه ورغم
 العالقات منطق في أكثر  التوسع على  أعاقه الذي هو  التقليدي بالمنطق  تشبثه أن مورغان دي فيه
  . وتوسيعه إثرائه في بيرس بدور معترفا يتبناه أو ينتقده  أن دون أورده وقد. 
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  المعاصر اللوجستيك:   ثانيا 

                                                
1 - De morgan , Formal  logic,  op cit , P 108. 
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  :التسمية  - أ
" كتابه في هذا ويظهر"  المعاصر اللوجستيك"  مصطلح بالنشي استعمل التاريخية الناحية من    

 الرياضي المنطق"  مصطلح قوسين بين ليضع"  عشر الحادي  الفصل عنون حيث"  وتاريخه المنطق
 من التاريخية المرحلة عن يعبر  أن يستحسن  المنطق تطور مراحل تناول عندما  أنه يعني مما" 

 بين قطيعة وجود على يدل كما ، رسل فلسفة يحمل بأنه اعترافه رغم – المصطلح بهذا المنطق
 المنطق قوانين تناول عندما المصطلح هذا عن  استعاض  فقد القول هذا يخالف ألنه نظرا.  المنطقين

 مرحلة إلى وصل قد  المنطق أن على نستدل  وبالتالي"  المعاصر المنطق إلى مدخلال"  كتابه في
 أي المنطق جبر:  كالتالي  بالنشي عند المنطق لوحة نتصور يجعلنا وهذا ، والصورانية القوانين

 منطق أي(  رمزي منطق –)  حديث لوجستيك(  رياضي  منطق ---  الكالسيكي اللوجستيك
  )  معاصر
 مرحلة إلى الكالسيكي اللجستيك مرحلة من طورت قد  المعاصر المنطق أن  بالنشي يعترف         
  :  أدلة أربعة ذلك على وله"  اللوجستيك مرحلة تارخيا سماها والتي أرقى
 إليه  يسعى كان الذي  الهدف  وهو  كثيرا المعاصر  اللوجستيك  توسع  في يتمثل:  األول الدليل

  ويصبح  بعد فيما  ليتوسع  اضياتالري من انطلق المنطق بأن  التوسع هذا على  ويبرهن ، مؤسسوه
  علما  يعتبر كما.  بالبيولوجيا  مرورا  كالفيزياء المريضنة  العلوم من  بدءا  العلوم كل في  يتدخل
 إياه معتبرا  الكبرى  االلكترونية الحاسبات  بناء في  واستعمل ، السوبرنتيك  بناء في  أساسيا
  .  الدقيقة  للتقنيات  ضروريا  مساعدا
 ، الحياة مجاالت كل في  تدخل  قوانين شكل على  يكون أن  يحاول المعاصر  اللوجستيك إن    

    : القول إلى بالنشي لينتهي ، والفقه الحقوق كعلم األنسانية العلوم في حتى  والعلوم  الخطب كل وفي
 ، عاما منطقا – المبدئي  مطلبه وهو – الواقع في يغدو أن إلى  المعاصر المنطق  ينزع وهكذا<< 
  اللوجستيك إلى المنطق هذا  تطور على الثاني الدليل أما.   1>>  رياضي  استعمال ذات لغة وليس

  استنتاجية  نظرية  شكل"  في  المتمثل  الرياضي النموذج  تبنيه"  بالنشي سماه ما هو  المعاصر
  الرياضيات بدهنة أن يثح ، العلمين  بين جوهري  فرق بوجود  اعترافه رغم.   2"  بدهانية
  وقضايا  مفاهيم إلى  مستندا ، الخاص  بمعناه يحتفظ  المبدهن المنطق ن كا  بينما  أكثر صورية
  أساليب إلى  هادفا منها  التخلص  حاول عاما  يكون وحتى  أنه إال ، بنفسها نفسها  تفرض كانت
  والرياضيين المناطقة  بعض  به مقا الذي بالمسعى  المسعى هذا على  مستدال ، صريحة  شكلية
  استدالالتهم في  الحدس إزالة إلى  سعوا والذين  عشرة التاسع القرن في  بالمنطق اشتغلوا  الذين

                                                
1 - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit, p347. 
2 - ibid, p347 . 
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  بالتحليالت  دفعوا  الذين  العشرين القرن منتصف  منطقي بعض  به قام بما مقارنا  الرياضية
  >> الصورنة حتى  البدهنة  دفع يجب  << شعار  رفعوا بحيث  الحدس االستغناءعن إلى  المنطقية

  . اآلخر البعض عند  كذلك ليس هو ، البرهان يقبل ال بديهيات  البعض عند  يعتبر  كان ما أن رغم
  المنطق من  الحديث المنطق  تطور على تدل التي  الدالئل أهم من  أن  القول وخالصة          
 قد  الصورنة تطور أن  تفسر  مجتمعة  األسباب هذه إن<< : بالقول  إليه  مانتهى هو  الكالسيكي

  دالئل من أن  الثالث الدليل.  1>> األول  اللوجستيك عندها  توقف التي المرحلة  باكرا  تجاوز
  استبدلت  حيث ، والجداول  والقوانين  القواعد مرحلة إلى  البدهنة مرحلة من  اإلنتقال  التطور

  الممكن من  أصبح  وبهذا.  للصدق  جداول إلى المناطقة بين  خالف  محل كانت التي  البديهيات
 حصر يمكن ، بجدول"   P  ، q"  الحدين بين  نظريا  ممكنة رابطة 16 عشرة ستة عن  التعبير
  : في فوائده

 . نسبيا طويلة  تكون قد  براهين على  االعتماد من  يعفينا-  1
  . الجهدو الوقت  في نقتصد يجعلنا أنه -  2
  الدليل أما.  والبديهيات  بالمسلمات االستعانة دون قضايا حساب إجراء على  يساعدنا أنه - 3 

  المنطقية  والمطلقية المنطقاني الحصر على قام الكالسيكي  اللوجستيك  كان إذا:   واألخير الرابع
  : منهما تحرر قد الجديد المنطق فإن

 حيث   ، المنطق في  الرياضيات حصر  بالنشي به ديقص المنطقاني الحصر  من التحرر- 1 
 ، المنطق عن  الرياضيات  إبعاد  ضرورة على  وتعمل  تنادي  الرياضيين بعض  أصوات ظهرت
 األول  رفض حيث"   رسل وبرتراند ، بوانكريه  هنري"  بين قامت التي المساجالت خالل من وهذا

"   البرورية الحدسانية"   سماه  هولندا  في ظهر  قفبمو  يستدل كما.  إليه  الثاني ودعا  الحصر
 بغباء  الخضوع عدم إلى  ويدعوا  غريبة  تبعية أية  ظل في  الرياضيات وضع  يرفض كان الذي
   ZERMELLO زرمللو  كان كما.   >> جاهزة قبل من  موضوعة  عامة منطقية  لقواعد<< 
 أن إال.  البحثة الرياضية المسلمات  بنية على  كزترت  البدهانية  الرياضيات أساس جعل  دعاة من

 ، منها التحرر  يستطيعوا لم  أنهم– لها معارضتهم  بالرغم -  المنطقانية  معارضي يتهم  بالنشي
 بأن  هذا  موقفه على  ويستدل ، اللوجستيكية الحركة  تطوير في  بآخر أو  بطريق  ساهموا بل

 ، للرياضيات  بدهي أساس  تأمين  إلى سعى الذي"   هلبرت"  منهم المعارضين بعض  أعمال بعض
  به قام ما وهو.  مسلماته  تناقض عدم على  البرهنة إلى  سعى حيث ،  منطقي بطريق يكون  أنه إال

  الحديث  المنطق بين  االختالف نقاط  توضيح إلى سعى الذي"   HEYTING هيوتنج"  أيضا
                                                
1   - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit, P 349. 
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  استدالالت  عليه تنطبق  الذي  بالمنطق  والتصريح التفسير ىإل وانتهى ، الكالسيكي واللوجستيك
  إتحاده من  تحرر قد اللوجستيك إن<< : القول إلى  األخير في  بالنشي لينتهي.  الحدسانية الرياضة
 أساس من  العقائد  شتى إلى بالنسبة  محايدا أصبح  أعم وبوجه ، المنطقانية  األطروحة مع األولي

  .   1>> الرياضيات
  المنطقية  الوضعية إليه  ذهبت بما  مستدال ، الجوهر وواقعية  المنطقية  المطلقية من  التحرر -2

 والذي"  tractatus logico  philosophicus"  الشهير كتابه في"  فيتغنشتاين"  األول ومنظرها
 في الفراغ  معالجة  منه  ينتظر  كان أنه رغم ، مضمون أي من المنطق فرغ أ بأنه  يتهمه

 لغو  باللغو يعني ال  ولكن"  لغو" عن  عبارة  المنطق قضايا أن  معتبرا ، البدهانية  الرياضيات
  هناك يكون أن  نفى  حيث ، مادي  مضمون أي من  خالية  القضايا هذه أن يعني وإنما ، الميتافيزيقا

  التحرر على  بالنشي أورده الذي  يالثان والدليل.  بعد فيما رسل  إليها ذهب التي"   منطقية ثوابت" 
 ثورة  إحداث في  أثرا له كان والذي القيم الثالثي المنطق  ظهور  المنطقية المطلقية من

"  من كل  قادها التي بالثورة قارنه والذي  المنطق مجال في  خصوصا ، ابيستيمولوجية
 على  يستدل وأخيرا.  لالأقليديةا الهندسات  باكتشافهم  الهندسة مجال في"   وريمان لوباتشوفسكي

 والذي"  االمريكية المتحدة الواليات في المنطقية الوضعية  رواد أحد"  كارناب قدمه بما  التحرر هذا
  نصوصه من بنص  مستشهدا"   النحو في التسامح مبدأ"  بالنشي سماه ما خالل من موقفه طرح
 فال..  توافقات إلى  بالوصول  المحظورات  إمالء في  ليس قضيتنا<< : كارناب فيه يقول والتي

  .2>> الخاص  لغته شكل  بناء أي مزاجه على منطقه  بناء في حر واحد كل ، المنطق في أخالقية
 نفسها  تفرض  تعد فلم ، الواقعي أساسها و  المطلقية  سقطت هكذا<< : بقوله  بالنشي عليه  ويعلق
  .3>> ونسبية  أسمانية  فلسفة مع  طقالمن توافق لقد ، كمعتقدات  المنطقي على
 من  المعاصر اللوجستيك  خصائص إحدى  وإبراز  نظره وجهة  تأكيد إلى  األخير في لينتهي     
 مختلف وبين بينه  الوصل حبل  انقطاع رغم المناطقة  إجماع  حيازة عن  بعيدا  يزال ال  حقا أنه

  .  المنطقانية  االطروحات
   عاصرالم المنطق خصائص -ب

 القرن هذا من األخير النصف  منطق  تميز التي>>   الكبرى المستجدات<<  بالنشي سماها       
  خصوصا  األخرى عن إحداهما فصل يمكن ال بيث ومتساندة متقاطعة مستجدات ثالثة في وحصرها
 اللغة ب،وترتي صورية أنساق وبناء الصورنة  تقدم"  عنونهما اللذن والثانية األولى المستجدين

                                                
1 - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit,P352. 
2 -ibid,P352. 
3 - ibid,P352 .                                 
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  ،الصورنة يعني فماذا . واحدة عملية أنهما على معا ويناقشهما يحللهما نجده بل اللغة، بعد ما وظهور
 ؟"  اللغة بعد"  ما تعني وماذا ؟ للغة الهرمي الترتيب يعني وماذا ؟ صوريا أنساقا نبني وكيف

 والذي الموضوع عن جناتخر ألنها نظرا فيها أتوسع أن دون اإلشكاليات هذه عن أجيب أن سنحاول
       رسائل أختصاص من العمل هذا يكون وربما ، نحلل أن ال المفاهيم هذه تطور نتتبع أن نحاول

  .   قادمة أخرى أطروحات و
.  معنىالصورنة ما الرابع الفصل الثاني الباب في الحظنا:   صورية أنساق وبناء الصورنة  تقدم-1
 تنتج قضايا إلى  موصلة عالقات بينها  الرموز من مجموعة  بها فيقصد الصورية  األنساق  أما

  باختيار  المنطقي أو الرياضي يقوم ثم"  التركيب سليمة"  بالتعابير  عليها يصطلح  تعابير  عنها
.  1 النسق مبرهنات الستنباط  يعتمدونها  مسلمات ويعتبرونها المجموعة هذه ضمن  جزئية مجموعة
        مثل القضوية المتغيرات في وتتمثل  األبجدية:  من يتألف أن  لذلك يشترط  نسقا يكون وحتى

 أخيرا ثم  " U   "¬   "V  "n" مثل"   المنطقية الثوابت"  تسمى  وروابط" .  د – ج – ب – أ " 
  الصوري المنطق نسق  بالنشي اعتبر وقد.   مسلمات وأخيرا ، تركيبية  قواعد تتطلب كما.  أقواسا
 والتي .2اللغة هو  النسق  جوهر أن  يقر فهو ثم ومن ، استعمالها قواعد مع رموز نع عبارة

 اللغة  فدراسة وبالتالي ،   simantique  ألفاظها وداللةsyntax      ، نظمها قواعد  لها تتميزبأن
  القاتبع  يهتم والذي"   المبنى"  بالنشي  أحيانا  يسميه ما أو النظم : األول القسم:  قسمين إلى

 األنساق  في إال ينظر ال  فالنظم وبالتالي ، معناها أو  داللتها عن  النظر بغض  بينها فيما  الرموز
.  واإلتساق كالدقة  منطقية  المناطقة نظر  في تعتبر بصفات  تتصف التي  الحيابات أو  الصورية

  المنطقي بالمفهوم منطقية ساقاأن  تعتبر فال  داللة  لها وليست ، مؤولة ليست  النظم هذه  أن وبما
 نماذج أو  نموذجا تقبل منطقية أنساقا تصبح ألن  جاهزيتها رغم  حسابية  أنساق هي وإنما ، للكلمة
 الذي وهو"   المعنى"  يسميه ما أو الداللة فهي  الثاني القسم أما.  تأويالت عدة أو واحدا تأويال أي
  .  3العبارات  إليها  تشير التس  واألوضاع  باألشياء  لغويةال  العبارات عالقة االعتبار  بعين يأخذ
  بعالقات  ويهتم"  البراغمانية"  سماه"  موريس"  أضافه الهامش في ثالث قسم إلى أشار كما

  يكتمل لم  المعنى علم من  النوع  هذا أن يعترف  بالنشي لكن.  يستعملونه الذين باألفراد  اإلشارات
     .4الهامش في خفيفة أشارة إليه شيري جعله ما وهذا بعد

                                                
 ، للنشر األمان  دار ، العربي الثقافي  المركز ،)المفارقات في بحث(  والمنطق اللغة  ، الباهي  حسان  -   1

  .24ص ،2000 ، 1ط ، المغرب ، الرباط
  .34ص ،  السابق المصدر ، المعاصر المنطق إلى المدخل ، بالنشي  -   2
  .  35ص ،  نفسه المصدر  -   3
  . 481 ص  ، السابق المصدر ، وتاريخه المنطق  ، بالنشي -  4
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 نظم"  بعد فيما ماسماه بين أو  الداللة ومفهوم  النظم مفهوم بين  بتمايز بالنشي  اعتراف إن             
 يعني الذي العادي  بمعناه  الصوري  المنطق بين تمايز وجود استنتاج إلى به أدى"  داللته" و"  الكالم
  معرفتها يمكن  التي  االستنتاج قابلية وبين الصوري الصدق  وبين ،الشيء مع الفكرة  بتطابق
 إلى يحيل الذي   الالزم  اعتبر بينما.  نظمي تصور  نظره في فهي ، صورية  معايير بواسطة

 إلى ينشطر الذي المبرهنة تصو  أن وهو  الثالثة النقطة إلى إضافة ، داللي تصور هو المضمون
 وهذا ، حساب قواعد  وفق  بناؤها يمكن  صغيرة يعتبرها النظمية  لناحيةا من  فالمبرهنة  إثنين

 كل إلى بالنسبة  صادقة  قضية فهي  الداللية الناحية من أما.  كبديهيات  موضوعة صيغ من  انطالقا
 مستوى  لكل  ثم  البداية في للغة  مستويين بوجود  بالنشي أقر وقد. 1البديهيات يوافق  نموذج

  موصوفة لغة وتعتبر ،   Objet longage  2   الشيئية اللغة:  األول المستوى.  خرىأ مستويات
  . أخرى بلغة  دراسته يمكن  موضوعا تكون  لغة هي أي ، للدراسة موضوعا  تتخذ  ألنها نظرا

 فإن  موصوفة لغة األول المستوى لغة كانت فإذا. 3" اللغة بعد ما"  هي  الثاني المستوى          
 ويكون  جهة من  دراسة لغة تكون أنها أي  وواصفة موصوفة يكون اللغة من  المستوى اهذ

 مستوى طرف من دراسة محل بدورها هي تكون ثانية جهة ومن ، الشيئية اللغة دراستها موضوع
 أعطى وقد"   meta meta langage"  اللغة بعد ما  بعد ما"  أو"  اللغة لغة لغة"  عليه يطلق آخر

  تعلم في يتمثل  فاألول.  اللغتين أو المستويين مفهوم تقريب  خاللهما  من حاول مثالين  بالنشي
 بلغته أو جيدا يتقنها التي باللغة النحو في كتابا  يستعمل أن  المتعلم على حيث ، األنجليزية اللغة

 اللجوء  يفضل فإنه األنجليزية  يتن عندما لكن.  اللغة مزدوج معجم  استعماله إلى  إضافة ، األصلية
  oxford  dictionary  معجم وإلى english  grammar"  االنجليزي النحو كتاب إلى  مباشرة
 منال مانع   أنهالقول   إلىعن لغته الشارحة ، ليصل   يستغنيوبذلك   ، مختصانكتابان   وهما

وهي   االنجليزيةباللغة  ملةج  فيوردأما المثال الثاني   .لنفسها  بالنسبةلغة شارحة   لغةاستعمال  
cape town is the  name of  cape town   الكاب مدينة  إسم هو الكاب مدينة"   وترجمتها   "

 إليها  نظرنا إذا  أما.  فارغة  لوجدناها  صورية  زاوية من إليها  ونظرنا  الجملة هذه  حللنا فإذا
  األول الشيء ، مختلفين شيئين إلى  يشيران لةالجم في  المكررين  اللفظين فإن  تركيبية أنها على

                                                
  .36 ص ، السابق المصدر ، المعاصر المنطق إلى المدخل ، بالنشي  -   1
  " . الشيئية اللغة"  الباهي  ترجمها بينما الموضوعية، اللغة"  اليعقوبي ترجمعها وقد  -   2
"  الباهي ترجمها بينما"   الشارحة للغةا"  ترجمها فقد  اليعقوبي  أما"  اللغوي التقعيد"  خليل أحمد خليل  ترجمها -   3

  توحي أن يمكن التي المصطلحات بعض  م الستخدا  تفاديا<<  ترجمته برر وقد"   الواصفة اللغة أو الفوقية اللغة
  اللغة نقترح    meta langage للمصطلح  كمقابل"   اللغة بعد ما"  و"   الماورائية  اللغة"   مثل  ميتافيزيقي  ببعد
  . 21ص  ، السابق المرجع ، والمنطق اللغة  ، الباهي حسان>>   الواصفة اللغة أو"  وقيةالف
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  العادي االستعمال بين  التمييز إلى  األخير في لينتهي.  1 ذاتها المدينة  الثاني والشيء ، مدينة أسم
 مناطقة  فيكتبهانفسها   إلىتشير   الكلمةكانت   فإذا ، Autonyme الذاتي  االستعمال وبين ، للغة

وهذه .  معكوستينبين فاصلتين   أو مزدوجتين بينتلفة ، أو يضعونها  مخ بحروف الحديثالعصر  
 اللغة  مناطقةأغلب   أندرجة   إلىالرموز   تستعمل  أصبحت بدورها  هياللغة الشارحة  

  ذاتها  الرمزية بالكتابةالحرص على أن يبينوا   في  -كما يقول بالنشي  – يبالغونالمعاصرين  
  اليونانية  الحروف  استعمال، وفي  المزدوجتيناستعمال   فيققون  األصعدة ، فيد اختالفات
 إلىاألخير   فيلينتهي  .  الشارحة  المنطقيةالمتغيرات   في  يستعملونها  التياألخرى   والحروف
 ولواللغة الشيية حتى  فيهاتقع   التيمشاكل   منبدورها ال تخلو   هي" اللغة بعد" ما    أن  اإلقرار
النظم  مابعد" سيكون هناك  وبالتاليلغة اللغة   لغة"  هي  ثالثرمزية ، مما أنتج مستوى  غةلكانت  

metasyntax  "الداللة  بعد ما"  وmetasemantique  ".  
"   كتابه في أعطاه الذي المصطلح وهو:  الكالسيكية غير  الحسابات تكاثر:  الثالث المستجد -3

 المنطقية  المطلقية هدم"  سماه فقد  المعاصر المنطق إلى المدخل"  كتابه في لكنه ، وتاريخه المنطق
absolutisme logique   "الجمع ، ولرسم  بصيغةمناطق   إلىالمفرد   منانتقال المنطق   تم حيث

  :أربعة أنواع  إلىقسمه   فقدصورة المنطق الجديد  
 غيروصفا بأنها   فييتردد كثيرا   التياألنساق   من أنواعبالنشي بوجود   يعترف:  األول  النوع

  الكالسيكي ،  اللوجستيكأطروحات   مع  للتوافقغير قابلة   أنها  ذلككالسيكية ، مبررا  
 كما"  الكالسيكية نظير" إلى وصفها بأنها  إلتجأ  ولهذابأساليب أخرى ،  المنطقتعالج   أن  وتحاول
رويس ولسنيودسكي ، ولمزيد من  منطقلمناطق  هذه ا على  وكأمثلة" النظيرة  بالمنطقيات" يسميها 

  " إلى المنطق المعاصر  المدخل" الشرح والتوضيح أرجع لكتابه 
عن بعض  تخلتالحساب الكالسيكي أين  إلىجزئيا   تنتمياعتبرها  التيهي األنساق  : الثاني   النوع

رابطة واحدة   علىلقضايا  مبدأ الثالث المرفوع ، أو بناء حساب ا عنكتخليها  ومسلماتهمصادراته  
  المنطقياتهذا النسق   عن، وكنموذج   النفياستعمال   عن  ممتنعين  مثنوية

، إضافة   المضاعفالنفي  وقانونالمرفوع   الثالثأسقط   الذي  الحدسانيهيونتغ   عند  الضعيفة
  ."المخففة  المناطق" ، وقد سماها  لجوهانسونالمنطق األدنى   إلى

، وكمثال  المعاصراللوجستيك   حقلتوسع   أنحاولت   التي المنطقيةوهي األنساق  :  لثالثا  النوع
يد فن  على  خصوصا  جديدةشهدت تطورات   أنهايعتقد   والتي"  الجهوية  المنطقيات" على ذلك 
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"  ، إلخ  مشكوك،  مؤكد" الكيفيات المعلومية  إضافته  خصوصا G,H , vonwrighithرايت 
 الكيفياتإلى جانب  . األزمنة  ومنطقيات  التساؤلية، والمنطقيات   والمسموحةاإللزامية   والكيفيات
  ". ، الممكنة ، االحتمالية  الضرورية" األربعة  األرسطية

  تمثلبحق   يعتبرها والتيغير الكالسيكية   الحسابات  تسمىتأتي الحسابات التي  :   الرابع النوع
حذفها ، خصوصا مسلمة الثالث  وليسالمسلمات   فحوى  بتبديلقامت  المنطق ألنها  في  التجديد

فعال  تمثل  يراها، أين  المرفوعالالمتناهي   أو  المرفوع  الرابع  بمسلمة  استبدلتالمرفوع التي  
ثالثي القيم   منطق  بإبداعهمن لوكاشفيتش   كلقدمه   ماذلك   على  وكمثال. منطقيات جديدة 

  .  متناه القيم  الالترجيحي  بمنطقه  ورشنباخ
  ريشنباخ  تبنى حيث. لوكاشفيتش ريشنباخ من كل قدمه ما عن أمثلة  بالنشي أعطي وقد         
 المنطق في  المعروفتين  القيمتين إلى إضافة ، ثالثة قيمة  وجود  يفترض الذي  اإلحتمالي المنطق

  قيمتي  منطق على أي ، القيم  ثنائي منطق على مبنية  المعتادة لغتنا إن<<  يقول حيث ، الكالسيكي
 قيمة فيه ، القيم ثالثي  منطق تكوين  الممكن من ولكن"   الكذب" و"  الصدق"  هما فيه  الصدق
. 1>> المحدودة وإما كاذبة وإما  صادقة إما القضايا تكون المنطق  هذا وفي ، الالتحديد هي متوسطة

  يضبط وحتى.  الحكم  كذب  أو صدق من  التحقق  يمكن ال بأنه  فهمها يمكن  الثالثة القيمة وهذه
 والذي"  معروفة غير"  وهو منطقه في أرسطو يستعمله  كان  بمصطلح قارنه فقد  الالتحدد مفهوم
 الوسط أو المرفوع الثالث مبدأ  أن إذ كاذبا، يكون أن وإما صادقا  يكون أن إما  الحكم أن  يعني

  توجد إذ ، صحيحة  صيغة يعد لم  المبدأ هذا  أن غير.  التقليدي المنطق ئزركا  أحد هو  الممتنع
   . 2الالتحديد وهي والكذب الصدق تتوسط ثالثة قيمة

  بلغةكتبت  قد  الكوانتمميكانيكا   أن<< يرى  حيثالفيزياء   فهومجال تطبيق هذا المنطق   أما
تفسير  منخالل موقفه   منفيزيائية   بلغةهكذا مبدأ   عنوقد عبر   ،   3>>ثالثي القيم  منطق

فكان . وكانتا على طرف نقيض  ،الضوء  طبيعةالنظرية الموجية   ونقيضتهاالنظرية الجسيمية  
، وإما أن تكون جسيمية  موجيةوالذرة   الضوء  طبيعةتكون   أنإما  : التركيب المنطقي كالتالي 

 : هو ريشنباخ موقف وكان  .مادية
 .4" معا"  العالقة"   وإما.... إما"  محل حل وبهذا.  معا وجسيمية موجية والذرة ضوءال طبيعة    

                                                
  .169ص ، السابق المرجع ، العلمية الفلسفة  ، ريشنباخ  -   1

2 -Reichenbach, Philosophic  foundations of  quantum machanics, university  of california 
press, Berkely  and  los angles, 1944,P145. 
3 - Reichenbach,  phylosophy and physics, university of california press, Berkely  and  los 
angles,1971,P8. 
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 من  - القيم متعدد بعد وفيما - الثالثي لمنطقه  تصوره استوحى حيث لوكاشفيتش عند نجده ام وهو
 وكان.  ممكن – كاذب – صادق:  كالتالي منطقه يكون وبهذا ، الممكنة للحوادث أرسطو معالجة

  التقليدية  القوانين  تحتوي نظرية  وصياغة ، القيم ثالثي  منطقي نسق أنشاء  دراسته من دفاله
  يعتم لم<<    " : Czeslaw lejewski لبيفسكي تشالف"  تلميذه  يقول هذا وفي.  الموجهة

  وأيا ، الموجه المنطق  بمسائل  صالتها  حيث من إال  القيم الكثيرة  المنطقية بألنسلق  لوكاشفيتش
  االعترافال يعني   التصنيفلكن هذا التقسيم أو  . 1القيم ثنائية األنساق لدراسة  أداة  باعتبارها
  .بين هذه األنواع   كبيرةفروق   بوجود

التوجيه ،  لعوامل  باستعمالها  الرمزيعن المنطق   تتميز  الموجهةالمناطق   أن  صحيح         
  االعتراف إلى، بل تتجاوزها   فقطتقف عند قيمتي الصدق والكذب   الالقيم   الكثيرةوأن المناطق  

 أن  حاولت  المخففةالمناطق   أنكما  . قيمتين  من  أكثر  لهاأن   يمكنقضية   أيالقضية   بأن
يقلل  أنه إالبهذه التمايزات  بالنشيالتقليدي ، ورغم اعتراف   الحساببعض بديهيات   عنتتخلى  

  يتعلق<<  هذاالمناطق ، فيرى أن تصنيفه   منهذه الفئات   بينيحاول أن يربط  من أهميتها ، و
الحسابات ،  هذهتشكل   بعدفيما بينها   ستتواصلالجديدة ، إال أنها   الحسابات  هذهتكوين  بطريقة

ما القيم ، ك كثيرالموجه   المنطق اعتبارن يترجم أحدهما اآلخر ، بحيث يمكن أ تقبلأن أغلبها   ذلك
  . 2>>المرفوع  الثالث، ألنه بدوره يستبعد قانون  المخففالمنطق  مع يلتقيالقيم   كثير  المنطقأن 
  
  
  
  
  
  
  
 

  : المساهمين أهم- ج
  : فريجه 

                                                
 ، نفسه المرجع أنظر التوضيح من ولمزيد ،52ص ، السابق المرجع ، األرسطية القياس  نظرية ، فيتشلوكاش -   1

  . 289 ص  إلى 188 ص من ، بعده وما  السادس الفصل
   . 100، ص السابق، المدخل إلى المنطق المعاصر ، المصدر  بالنشي  -   2
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 ، المعاصر أواللوجستيك الرياضي والمنطق ، المنطق جبر  بين يفرق بالنشي أن الحظنا           
 مؤسسيه أهم أما.  عموما المنطق تطور قمة هو أو ألولا من تطورا أكثر األخير هذا يعتبر حيث

  الرياضيات من  المنطق محرر  بالنشي يعتبره والذي"   هفريج"  األلماني المنطقي الرياضي  وأولهم
 القضايا في  األولى  تتمثل مبدعات ثالث في  المنطق مسيرة في به أسهم ما بالنشي  لخص وقد

 يعترف.   واإلشارة  المعنى نظرية في  الثالثة  بينما ، االستنباطي قالنس في  والثانية ، والدالالت
 هي الرياضيات لتطوير حاجته كانت فقد  وبالتالي  منطقي منه أكثر رياضيا كان فريج  أن بالنشي
  وسيلة كان بل ، وهدفه غايته يكن لم المنطق أن يعني وهذا ، المنطق  تجديد إلى قادته التي

"   االيديوغرافيا"  بالنشي يسميها ما أو المنطق ترميز إضافة إلى  1. الدقة دفه  لبلوغ  ضرورية
  يهتم  فريج  فإن<< : بالنشي يقول هذا وفي  بوول  رمزية عن تصويرا  وليس روحا  تختلف التي
  ومفهوما  دقيقا يكون وحتى .2>> إلتباس كل يتجنب حتى  الحساب رموز من  أوضح رموز ببناء
  المضمون هذا بها يتحول التي  العملية وبين ، المفهومي  المضمون بين  أوال  ميز فقد  ترميزه في
 اإلستالء ثناء أ أرخميس قتل"  بمثال يستشهد ثم. هي هي العملية هذه تبقى حيث ، حكم أو قضية إلى
 ء ناث أ سيدرخم أل  العنفي الموت"   في يتمثل  مفهوميا مضمونا  فيها نلمس حيث"  سرقوسة على
 اإلضافة بينما ، الموضوع هو المضمون أن تلمس حيث واقعة تعتبر التي"  سرقوسة على ستالء اإل
 مختلفين رمزين"   فريج"  يقترح  التمييز هذا بعد.   األحكام لكل وحيدا يكون الذي المحمول هي

 عن  موديةع  بعارضة المضمون إلى  يرمز حيث"   الحكم قاعدة و ، المفهومي المضمون"  لهذين
  : الثاني الشكل فحصل  األفقية العارضة  يسار

  
A     ــــــ   

  : التالية بالرموز  القضايا لبقية  رمز فقد  القاعدة هذه من  وانطالقا
  المضمون عارضة تحت  متصلة  عمودية عارضة  يضع بأن سيكون"   non A"  النفي رمز -1

  .  ــــ     A      هكذا
                                   

  : رمزها يكون"   A عندئد B  أذا"  الشرطي  رمز -2
 نحصل   non A  عندئد B"  بين  مثال  نميز بحيث  طبيعي بشكل  االشكال هذه دمجنا إذا -1

                     A:   التالي الرمز على
                                  B  

                                                
1 -Blanche, la logique et son histoire, , op  cit, P 310. 
2 - ibid , P 311. 
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  " : A ندئدع  non B"  وبين
                                  A                    
                                  B  

  : التوافق عدم إلى  يرمز والذي ، السابقتين  الصيغتين  نفي  يعني والذي  التالزم -2
  

                 A                       
      B                       

  : التالي بالرمز  له ويرمز  التعاند -3
                     A                    
                    B  

  
  : كالتالي بالرمز له رمز فقد  للشرطيات  تركيبا  يمثل  مثال  وآخر
      A                               
    C B  

     C  
       A    
        B   

      C   
1  

  : التالي بالمعنى وكالميا رمزيا  عنه التعبير يمكن الذي  الرمز هذا
  نتيجة بدورها B إحداهما  كانت وإذا،   C,B للقضيتين  ضرورية نتيجة هي  A قضية كانت  إذا 

   لوحدها C األخيرة لهذه  ضرورية نتيجة  A القضية تكون  عندئد C لسواها
  : التالية بالرموز  األربعة  الكالسيكية  للقضايا  رمز كما -6
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
1 - FREGE , les  fondements de l arithmetique , seuil, Paris, 1971, p45. 
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           a    ϕ           a                    a   ϕ             a  

a                 ψ   a      ψ    
  
  

          a   ϕ             a                       a ϕ          a                                               
         a  ψ                           

                                               a  ψ  
   1          

 ولم  تمارس لم  أنها إال ، صحيحة بأنها  الفريجية  األيديوغرافيا  هذه على  بالنشي ويعلق         
 المناطقة جعل مما ،  تعلمها أجل من  كبيرا  جهدا تتطلب بأنها  هذا  عللوي صاحبها بعد  توظف

 في  بالنشي إليها أشار التي الثانية النقطة أما. 2اإلحساس مع مناسبة  غير ألنها ، عنها يستغنون
  المضمون هذا بها  يتحول التي  العملية  وبين  المفهومي  المضمون بين  التمييز فريج  مساهمات

 والتقرير الحمل بين  فريج ميز  آخر بمعنى أو"  تقرير"  بعد فيما سمي والذي  حكم أو ضيةق إلى
  موجه  الحملية  القضية في  الحكم أن مناطقته يعتقد كان  الكالسيكي المنطق  أن إلى  أشار كما.

  صدهق ما وهو ، لكليهما  موجه الحكم أن  اعتقد حيث  فريج انتقده الرأي هذا لكن ، للموضوع
 دومحم    ويوضح.  3>> األحكام  لكافة وحيد محمول ، المحمول هي  واإلضافة<< : بقوله بالنشي
. الفرس  هزموا اإلغريق -1ق<<  قضيتين  شكل على مثاال  يعطينا بأن  النقطة هذه  زيدان فهمي

   .>> اإلغريق  براسطة  هزموا الفرس -2ق
  هزيمتهم  إليهم مسندين اإلغريق إلى هنا الحكم يتجه قد<<  بقوله  بينهما الالتمييز هذا يشرح ثم

 يقر ولهذا.   4>>اإلغريق أمام هزيمتهم إليهم مسندين الفرس إلى الحكم نفس يتجه كما للفرس،
 موضوع بين  فيها  يميز الذي ذلك ليس<<  فريج عند  عناصرها إلى القضية  تفكيك بأن  بالنشي

  القضية في  السور  فريج  عتبرا كما  .5>> وبرهان  دالة بين  فيها  يميز الذي هو  بل ، ومحمول
  أن فريج عتقدوقد ا.    الكالسيكي  المنطق في كما  مستقال وليس ، المحمول من جزء الحملية

                                                
1- FREGE , les  fondements de l arithmetique, op  cit, p50. 
2 - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit,P 315. 
3- ibid ,P 318. 

 ،1979 ،1ط ، لبنان ، بيروت ، العربية  النهضة دار ،)  وتطوره نشأته( الرمزي المنطق ، زيدان فهمي محمود -  4
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5 - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit,P 315. 
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 كما رفضه  المنطقي بإمكان فإن  وبالتالي  مستقال  معنى يحمل  بذاته  مستقل  حكم  السالبة القضية
  ينصب  اإلنكار أن  ذلك ، إنكاره يمكن ال  منطقيا عدما  السلب كان فلو ، جبةالمو  القضية يرفض
  الجريمة إرتكاب  وقت برلين في  المتهم يكن لم إذا -1م:  مثالين فريجه قدم وقد.  القائم الحكم على
  . رمالمج هو يكن لم  إذن ، الجريمة إرتكاب وقت برلين في يكن لم  المتهم لكن ، المجرم هو يكن لم
 روما في كان المتهم لكن ، المجرم هو  يكن لم الجريمة  إرتكاب وقت  روا في  المتهم كان إذا -2م

  . المجرم هو  يكن لم إذن ، الجريمة إرتكاب وقت
 على تنطوي  الثاني المثال في  والمقدمة ، سلب على  تنطوي األول المثال في  المقدمة أن رغم

  القضيتين بين  اختالف ال  فإنه  وبالتالي  واحدة منطقية صورة نم  فريج  رأي في فهما ، إيجاب
  العلم أسم -4.  1 الحكم محتوى حيث من  االختالف وإنما ، الصورة حيث من  والموجبة السالبة

 أدى الموقف وهذا ، موضوعا  يأتي وإنما ، حملية  قضية أية في  محموال يكون ال  فريج نظر في
  الثانية ،بينما الحملية هي األولى  معتبرا ، الكلية والقضية  الشخصية  القضية بين التمييز إلى  به

:  مثل الهوية  القضية:  هما  حمليتين  غير  القضايا من  نوعين  اكتشاف إلى  ليصل ، كذلك ليست
 بالنشي أن والحقيقة" .  موجودون الناس"   الوجودية  والقضية"  االسكندرية مدينة مؤسس االسكندر

  واضحة بمنهجية مستقلة  عناوين لها يخصص لم فريج ألن  نظرا الجزئية المسائل لهذه يتطرق لم
 وهذا  الضخم المنطقي  بناؤه بها ابتدأ  التي  الدالة مثل  الكبرى  للمسائل  مناقشته أثناء  أثارها وإنما
  بالدوال  فريج  قدمه ام وتأريخ مناقشة في  بدأ أنه  نالحظ الذي  بالنشي  واننتهجه  اتبعه ما

  . الجزئية  الالشكاليات هذه  ويثير  آلخر حين من  يطل  أنه رغم– لها والترميز
"  مكان  بذلك معوضا ، المنطق إلى  الرياضية الدالة  أدخل  رياضي أول  فريج  يعتبر:  الدوال-5

"  هما  جديدين  مصطلحين إلى الكالسيكية  القضية  إليهما تنحل  اللذان"  المحمول"  و"   الموضوع
  كالسيكية قضية  شكل:  شكلين على  لذلك  توضيحيا مثاال  بالنشي  ويعطينا" .  الحجة" و"  الدالة
 الحامض من  أخف الهيدروجين"  القضية  مثال لنأخذ<< : يقول حيث  بالموضوع فيها يعبر

  أغير فإنني  ذاك أو الغاز هذا إسم وأ"   أوكسجين"  بكلمة"  هيدروجين"  كلمة أبدلت وإذا"  الكربوني
  تساندها  كانت التي  المعطى  بقية مع  العالقة  نفس تساند  أكسجين  كلمة أن بحيث  القضية معنى
 إلى"  القضية"  المعطى تفكيكه هو  بالنشي به قام ما وبالتالي.  2>> السابق  هيدروجين  كلمة

"   برهان أو حجة"  سماه ما وهو"   الكربوني لحامضا من  أخف"  هو  ثابتا  بقي عنصرا  عنصرين
"  ϕ"   بالرمز  للدالة رمز  فريج أن إلى أشار ثم"   دالة"  سماه الذي هو  ومتغير ناقص وعنصر
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2 - Blanche, la logique et son histoire, , op  cit,P 314. 
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 البرهان الى"  A"  وبالرمز"   الكربوني الحامض  من أخف" ...  السابق  المثال في تقابلها التي
 لهذه فريج قدمها التي الرمزية الصياغة الى يصل وبهذا،  كسجيناأل مثال الموضوع محل يسجل الذي

 دالة الى الوصول يمكن أنه بالنشي يؤكد الحالة هذه في الترميز والكتمال) " . ϕ  )A -1"   القضية
 على نحصل  يجعلنا مما  متغيرا أيضا"  الكربوني الحامض"  يعتبر  بحيث الباقي الجزء في أخرى
"  ψ"   بالرمز فريج لها رمز وقد..."  من أخف"  تعني والتي  القديمة الدالة جانب إلى  جديدة  دالة
 بشكل قضية على ونحصل" والهيدروجين االكسجين"  وهما  برهانين  السابقة القضية  تضم  ثم ومن

 كان  فريج قبل من  الرياضية الدالة توظيف  فإن وبالتالي.B.A)ψ ("1 -1"  كالتالي معادلة
  تناولنا إذا أما.  الدالة بلغة  استبدالهما ثم ومن  والموضوع المحمول بين  التمييز رفض  همن الهدف
  خصوصا ، المنطق  مجال في  فريج أضافه ما إلى  بالنشي  تطرق  فقد المنطقية  العمليات بعض
  يرهماوغ  وبوول بيانو،"  من كل  قدمه ما إلى  أضافها الذي  الجديدة األفكار  بعض اكتشف فقد

 أنه كما ،  أخرى من  قضايا  استنباط  وقواعد ،   الصدق ودالة   ، الصدق قيمة  أضاف حيث
 كان وإذا.   والعالقات  ، األصناف  نظرية  طور كما.    القضايا حساب  نظرية أسس  وضع
 ، ناقدا  قفامو يقف  األخير في  فإنه  سابقا  ذكرناها التي للنقاط  فريجه  اسهامات  حلل قد  بالنشي
 من  الكثير إليها  سبقه وإنما  فريج  واكتشاف إبداع من  تكن لم النقاط هذه  أغلب أن  معتبرا

 هذا  قدم  كول بأن  يعترف  وكأنه ـ القضايا  حساب من إنطلق الذي"  كول جاك"  مثل  المناطقة
"   فكرة أما"  ليبنتز"   أليهما سبقه فقد واالستنباط  االيديوغرافيا أما – ناقصا كان  لكنه  الموضوع
 أول  قدم<<  أنه  فريج  به قام ما وكل.  بوول  إليها سبقه فقد"  الرياضيات على المنطق  استقاللية
  . 2>> مقبوال لنا يظهر  نحو على المنطق  لمجمل  منهجي  عرض

  :بيانو 
 مجال في  مساهماته حصر يمكن  لكن ، كثيرا عنده  يقف لم فإنه"   بيانو"  قدمه ما  أما           

 أن حاول ثم  رمزية بلغة  الرياضيات لغة  استبدل -1:  التالية النقاط في   والرياضيات  المنطق
 عمقا أقل كان أنه  بالنشي ويالحظ ، العلوم كل على تعميمها إلى سعى بل  المنطق  على  يعممها
 المناطقة اهتم فقد  ذلك ورغم  قيالمنط أو  الفلسفي المستوى على سواء  فريج من وتحليال

 و رسل"  من  كل هذبها  أن بعد  خصوصا  االستعمال  سهلة ألنها  بأيديوغرافيته  والرياضيون
 ، الرياضيات مع المنطق  دمج إلى<<  يسع لم  أنه إال  بوول قدمه بما  تأثره ورغم.  3" وايتهد
  خارج  حتى  تطبيقها يمكن ، أعمق برمزية  الرياضية  الرمزية  أكمال  هدفه كان  وإنما

                                                
1- Blanche, la logique et son histoire, P 314. 
2-ibid , P  322 . 
3- ibid ,p 324. 
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 بها  رمز  لغوية  حروف على  إحتوائه فهو  المنطقي  المصطلح هذا  ميزة أما  .1>> الرياضيات
 ، االعالم أسماء عن  عبارة هي التي  االصناف وأفراد"  العامة الحدود"  سمية ما أو األصناف إلى
  تضمين  إلى ترمز"  ⊂"  ذلك على أمثلة  بالنشي ىأعط وقد.  المنطقية والثوابت  للقضايا  رمز كما

  صنف إلى  فرد  انتماء على  للتدليل"   ∋. "  الفارغ الصنف إلى ترمز" ∧. "    صنف في صنف
 ، الرمزي  المنطق في  نظريات  ثالث  مبادئ في  بيانو  اسهامات  بالنشي تناول كما.   ألخ... 
 مر  وإنما ، يتخيلها لم  لكنه  األصناف  وحساب ، قضاياال داالت وحساب ، القضايا  حساب وهي
.  بيانو عند  يتجنبها أن  حاول لهذا فريج عند  تناولها وان سبق  ألنه ربما ، الكرام مرور  عليها
 ، صنف  في الفرد  عضوية بين  تمييزه مثل  أضافها التي  اإلضافات بعض إلى  أيضا  تطرق لكنه

  . حاسما تمييزا  العام والحد العلم اسم  بين ميز وأيضا  ، آخر في  صنف واحتواء
  : راسل 

 من  اعتبره  أنه ورغم ، المنطق مجال في"   رسل برتراند"  قدمه ما  تناول ثم              
 إدخال عن  عبارة أنه  قدمه بما  يعترف  أنه إال المنطق  وجددوا  طوروا الذين  العظام المناطقة
 إلى وجهه  أن بعد بفريج  تأثره خصوصا  سابقوه  قدمه لما  االضافات وبعض وتعديالت  تحسينات

 : في  والمتمثلة  أبدعها  شئنا إن أو  فريجه تناولها التي  النقاط بالنشي عدد أن  وبعد.  بيانو قراءة
  في المنطق تقديم -3  الرمزية للكتابة  المنهجي االستعمال -2.  للمنطق  إجمالي ترتيب - 1 

 عن المترتبة  النتائج إلى التطرق  مع  وبرهان  كدالة  القضية تحليل - 4.  استنتاجي  نظام  رةصو
  .  العالقات ومنطق الوصفي المنطق توحيد -5.  التحليل  هذا
  .  المتعدد  والتسوير"   المكممات"  التسوير استعمال -6

 بما  مستشهدا ، االبتكارات هذه قتعمي في  وساهم ساعد قد رسل أن إلى  األخير في لينتهي      
 الذي  العالمي  المؤتمر  حضوره  أثناء منطقية رمزية من  بيانو  قدمه بما  تأثر أنه من  رسل قاله
  خالل من  رسل  طورها التي  النقاط بعض  نلخص أن  ويمكن.  م1900 عام  باريس في  انعقد
 في  به ساهم  ما نقسم حيث  وسهولة  حاوضو أكثر منهجية سننتهج كنا  وإن  بالنشي  قدمه ما

  :   2إلى  المنطق  تطوير
  . أحد إليها  يسبقه لم  أصيلة  ابتكارات  نقول أو هو  ابتكرها مساهمات -1
  . وطورها  إليها  أضاف  وإنما  عنه  السابقون  إليها سبقه  مساهمات -2

  :                               منها  اابتدعه التي النقاط بعض  هناك نجد  األصلية  لإلبتكارات  بالنسبة

                                                
1 - Blanche, la logique et son histoire,p325. 
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   . 1الذرية  للقضية  واكتشافه  ابداعه -1أ
 بالمعنى  الهوية  قضايا:نوعين لى إ قسمها حيث  الهوية قضايا  من  نوعين  بين رسل ميز -2 أ

 وقضايا.>>  سكوت هو سكوت<< ،أو بونابرت هو نابليون<<عليها مقال عطاء إ ويمكن  الدقيق
  .>>  ليادة اإل   مؤلف روسهوم<<  قولنا مثل محددة وصفية

 الواضحة البديهية  بالقضايا  التقليدي المنطق في يعتبر ماكان على  يبرهن أن  رسل ـحاول3 
 ول األ الشكل من ول األ الضرب قضايا وحتى المرفوع، والثالث ، التناقص عدم قانون مثل بداتها
  .به ال إ تكون ال اليقينية المعرفة أن يعتبرو  عمياء أرسطوثقة فيه يثق كان الذي
  يمكن ما  ضمن  ضمنيا  ناقشها  أنه رغم  رسل  إبداعات بعض  تجاهل قد  بالنشي أن نالحظ وهنا
  مناطقة إليها  سبقه قد كان  ستأتي التي  القضايا هذه أن أي تطويرها في  رسل اسهامات  نعتبره أن

  طورها الذي الفارس هو رسل كان  وبالتالي ، فيها  يتوسعوا لم كنهمل"  وبيانو فريج و ليبتز"   أمثال
 هذه من.  الحديث  اللوجستيك هي كما  وتداولها  أكثر  عقالنية وأصبحت  جوانبها  بعض وطور
 فيها وتوسع  بينها فصل حيث"   اللوجستيك"  الرمزي المنطق  نظريات طور  رسل أن نجد  النقاط

 ، األصناف  وحساب ، الداالت وحساب ، القضايا حساب هي  النظريات هذهو  الكثير لها  وأضاف
  : كالتالي النتائج وكانت  العالقات وحساب

  . حدة على  نظرية كل ودرس  بينها  فصل-
 وتعريفاتها، المعرفاتها  قائمة عن أفصح أن بعد استنباطي نسق شكل على نظرية كل  وضع-

  . التحليلية القضايا مستنبطا و مشتقة اياقض على ذلك بعد ليبرهن ومصادراتها
 والمفاهيم والتصورات الجبرية الرموز من ونقحها ، خلصها أن بعد المنطقية الرموز بلغة عنها عبر-

  . الرياضية
 التصورات فيه تقوم الفكر عن المستقل الموضوعي العالم"  لمقولة رفضه حيث من أما           
 نالحظ حيث،  ورفضه نقضه وفترة،  االعتقاد هذا قبول فترة بين هنا ميزن فاننا الرياضية و المنطقية

 مينوغ و  وفريج أفالطون قدمه بما – النقطة هذه – في متأثرا العلمية حياته بداية في كان رسل أن
 لها ليس التي األلفاظ مدلول وحتى المنطقية و الرياضية الحقائق أن يعتقدون كانوا حيث وغيرهم

                                                
  لهاأو ،  القضايا من  أنواع  خمسة بين  رسل ميز-  1
  يالحظ حيث"  ب من  اكبر  ا"  و"  أحمر هذا"  مثل  القضايا  أبسط ألنها  بالذرية سماها وقد ، الذرية القضية - 

 وثانيها.  الجزء أو الكل  سواء  السور من  خلوها إلى  أضافة  قضية  ذاته حد في  يكون  جزء  أي تحوي ال أنها
  قضايا هي التي ، تامة عمومية العامة  القضية  ورابعها"   الكلية " العامة القضية  وثالثها ، المركبة القضايا

  يتضمن  ب و ، ب  يتضمن  أ  كان  إذا  مثل خالصة  منطقية  حدود  غير  تحوي ال  التي البحتة  الرياضيات
  ." موجودون الناس"  أو"   آدميون  هناك"  مثل ، الوجودية  القضية وخامسها"    ج  يتضمن  ا  فإن ، ج
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 أثناء خصوصا االعتقاد هذا عن تراجع لكنه  ، فكرنا عن مستقل آخر عالم في قائمة  محسوس وجود
،  الصادقة القضية بدالة والمعقول المحسوس بنوعية الوجود ربط حيث،  الوصفية لنظريته تعرضه

 رموز"  عن عبارة هي الوصفية العبارات أن الى توصل كما،  الكاذبة بالدالة الالوجود ربط بينما
 أو دائما صادقة تكون قضية دالة أو قضية سياق في اال والتعريفها فهمها اليمكن بحيث" .  ناقصة
  : رسل قدمهما بمثالين ذلك بالنشي ويوضح،  دائما كاذبة أو أحيانا
 واقعي وجود على التدل"  الذهبي الجبل"  فالعبارة"  موجود غير الذهبي الجبل"  قضية:  األول المثال
  دائما  كاذبة  ذهبي س و  جبل  س"  الدالة أن  فقط تعني  لكنها ، فكرنا عن تقلمس منطقي عالم في
  .1س  قيم كل في

 :    التالية  القضية إلى  حولها والذي"  أصلح  لفرنسا  الحاضر  الملك"  القضية:  الثاني المثال
 نجد لم فاذا>>  أصلع"  س"   وأن،  فرنسا اآلن يحكم ممن"   س"   األقل على واحد فرد يوجد<< 
  . دائما كاذبة الدالة أن القول الى هذا يدفعنا،  للمتغير مناسبة قيمة

 التي واالضافات االجتهادات بعض بالنشي تناول فقد المنطق مجال في رسل ماقدمه مع وبالموازاة
"  قدمه ما إلى شديد باختصار ولو تطرق فقد،  وفرنسا انجلترا عن بعيدا المناطقة بعض أضافها
 منطقي نظام وضع والذي األمريكية المتحدة الواليات في "JOSIAH ROYS    رويس جوزياه
 المتعدية العالقة فان األصل ثبتنا اذا حيث) وسيط وضع( بين الهندسية للعالقة مماثلة عالقة على يقوم
 بطابعها تمتاز العالقة هذه . 2>> كأصل y مع  q  تسبق  P  وتقرأ  P - > ρ4<<   : تشتق
  . جدا العام

 بأن يعتقد كان الذي األمريكي للمنطق الدارسين أحد بموقف االستشهاد الى األخير في لينتهي        
 االنجليزية المدرسة عن أسلوبها في تختلف أصلية أمريكية مدرسة انشاء يمكنهما ورويس  بيرس
 رأس على جعلها مما منطقيا ازدهرت األمريكية المتحدة الواليات أن يقر فهو وبالفعل،  رسل بزعامة
 أغلب وأن خصوصا ، ورسل بيانو عند الرياضي بالمنطق بذلك متأثرة حديثة لوجستيكية حركة

  غودل ، كارناب ، تارسكي أمثال األولى العالمية الحرب أثناء أوروبا من النازحين من هم مناطقها
  . بيرس  بمنطق  تأثرها من  أكثر ، وغيرهم

  :  لوكاشفيتش
 وهو األلماني اإلستعمار نير تحت يرزح كان بلد في ظهرت منطقية مبادرات ينسى أن ندو    

  " YAN  LOKASIEWITZ      لوكاشفيتش  يان"  هما منطقيان اسمان ظهر حيث بولونيا
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2 - Blanche, la  Logique et son.Histoire, op cit , P 342. 
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 -1886" (  S  LESNIEWSKI "  لينيوفسكي ستانيسالف"  وتلميذه)  1956 -1878( 
  لوكاشفيتش كان حيث"  فرصوفيا"  مدرسة هي بذاتها قائمة مدرسة نواة شكال اللذان)  .1939
 هذه  بثورته وهو.   األرسطي المنطق توسيع من انطالقا،  المنطق تجديد ضرورة الى يدعو
.  الالاقليدية الهندسة أفرزت والتي ، الهندسة مجال في لوباتشفسكي بها قام التي بالثورة يشبهه
 سوى  ، فيها وأبدعوا هؤالء أثارها التي النقاط ماهي لنا ضعيو لم أنه بالنشي على مايؤاخد لكن

 أصيل منطقي نظام الى ستؤدي والتي األغراض عن عامة نظرية وضع  لينيوفسكي  بأن اعترافه
 لهذا يفرد لم فبالنشي.   العمل هذا تحليل الى يتطرق لم كما،  اليها يتطرق لم فانه ؟ كيف أما.  

 على"  سماه مبحث وضع وانما،   االضافات بقية مع تعامل كما فصال  أو مبحثا البولوني المنطق
  ، فقط صفحتين في فرصوفيا مدرسة ماقدمته فيه تناول"  الرياضيات مبادئ خطى في أو هامش
 التي المدارس بقية مثل بال ذا هو ما تقدم لم المدرسة هذه وكأن  ، رسل ماقدمه الى ليعود

"  المعاصر المنطق إلى  المدخل"  كتابه في  يعترف أن رغم لوحدها ومباحث فصوال لها خصص
  . القيم ثالثي  المنطق  مجال في المنطقي هذا أبداع إلى

  الذان ، رسل لوكاشفيتش،ومنطق منطق بين المقارنة الى المبحث ختام في ينتهي لكنه       
  رسل منطق عن بهما يزيتم بميزتين لوكاشفيتش منطق يمتاز حيث الريادة في متنافسين يعتبرهما
.  والطبع الفهم سهل جعله مما بغيرها يستعين وال،  بالحروف باالستعانة كان ترميزه أن:  األولى
  .الصياغة تبدل حسب يتبدل الرموز هذه نسق أن:  الثانية
 رويدا يتوسع أصبح البولونيين عند محصورا كان أن بعد المنطق هذا أن إلى األخير في لينتهي
  .  1شائعا بعد فيما ليصبح،  نجلوسكسونية األ األوساط كتسحلي رويدا
  تطور في تتجلى  المعاصرة المنطقية العقالنية أن  نستنتج  سبق ما خالل من             

 كان أين المنطق جبر مرحلة من لنقل أو معاصرة مرحلة إلى  كالسيكية مرحلة من المنطق
 من تماما المنطق استقل أين  المعاصر لوجستيكال مرحلة إلى بالرياضيات مرتبطا المنطق

 عن التامة واالستقاللية ، والترميز ، الصورنة:   مميزات بثالث يتميز وأصبح ، الرياضيات
  .  الرياضيات فيها بما العلوم جميع

  
  
  
  
  
  

                                                
1 -- Blanche, la  Logique et son.Histoire, op cit , P345. 
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األبواب الثالثة المشكلة لألطروحة، مناقشة النزعة العقلية عند روبير  في حاولنا

بمقارنتها بالعقالنية و المنهج العقلي أو بتحليل أحد جوانبها األساسية أال  سواءبالنشي 
   .األساسيةالمنطق عبر مراحله التاريخية   وهو

فلسفة  و   عمومامسيرة فلسفة العلم   فيالعقالنية عند بعض فالسفة العلوم   تتمظهر           
التطور ، أين  عمليةفي  للعقلمن خالل توظيفها   مثال  كالفيزياء  خصوصاالعلوم التجريبية  

  العلم تاريخربط بين   الذي"   الكتوس  إمري" ذلك  ومثالالتطور ،   هذا فييعترف بدور العقل  
 بوصفهالتاريخ الداخلي   إلى  العلم  لتاريخ  تقسيمهمن خالل   وذلك  العقالنية  بناءاته  وإعادة
القول بتاريخ   اصبحومن تم .  1اجتماعيا  تاريخا  بوصفه  الخارجي، والتاريخ   عقليا  تاريخا

  .للعلم  العقالنيةالبناءات   بتجدديعني االعتراف   العلم
فان ذلك يفيد   ،"  كوهن توماس" ما ذهب إلى ذلك  حسب رات العلميةالثو قلنا وإذا

العلم   في العقالنيةكانت النزعة   وإذا.  العلمي وهو ما ينطبق على المنطق  المجالإشكاليات   تجدد
  بالعقلالتسلح   بدون ممكن غيرالتجارب  إجراءوأصبح   بالتجربة  االتصالباتت شديدة  المعاصر
التي تبدأ تجريبيا ثم تنتهي استنباطيا ،  الفيزياءمن النظريات في  للكثيرما وقع   مثل  ونشاطه
. العلمية الكافية لها والمعتمدة  األسسلم تتوفر   ما  استنباطية  عقلية  بجهوديمكن القيام   البحيث  

العقالنية   أنالمنطق باعتباره أساس العقالنية ، بمعنى   علىينطبق هذا التقسيم   أن  األجدرفإن 
  .تطور المنطق  فيأكثر   تتجلى

والمنطق خصوصا   عمومابداية العلم   أن  أثبت  بالنشي  أبرزهالذي  المنطقيالتطور   إن        
أكثر دقة   يصبح،   العقليجرده   أنلكن بعد   ،عن الدقة  بعيدا، مما يجعله   عمليةممارسة   يكون

 تجردالعلوم ، وبعد التطور   من  بالكثير  مختلطابدايته   في  كانالمنطق   أن، ذلك   وصرامة
 العلوم بينوهذا ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة   ،ورمزية  صوريةاآلن أكثر   وأصبحرويدا رويدا  

، حيث أصبح   والترميز  الصورنة  مظاهر  بالنشي  أبرزوقد . وقتنا الحالي  فيالصورية  
  وأكثرجهة   منتعبيرا   أكثرجعله   مما  واأللفاظ، بدل الكلمات   الرموز لغةاليوم يتكلم   المنطق
  .عن األفكار  والتعبير  للفهم  سهولة

 مفهومهنوع   لكلوأعطى  أنواع،العلم إلى أربعة   تاريخقسم   قد" بوترو  بيير"  كان  وإذا      
الوثائق ،  فيالبحث   علىالنوع األول ينصب   اهتمامبحيث اعتبر  .  2من منهجيته النابعالخاص  

                                                
، ترجمة ،  العلمية  الثورات  ،، إيان هاكينج  ضمنالعقالنية ،   بناءاتهال كاتوس ، تاريخ العلم وإعادة  إمري - 1

  .164، الجامعية ، مصر ، ص ةالمعرفالسيد نفادي ، دار  
2 -Boutroux ( Piere),  l idéal scientifique des mathématiques, P U F, Paris, 1955, P 9-10-11. 
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  مذاهبهم  فيهايعرضون   التي  والقدماء  المحدثين  والعلماء  الفالسفة نصوصبمعنى يسعى لجمع  
أما .   المطلوبالعلم   تاريخ  لبناء الضروريةالوسائل   جميع  جمع  هدفهويكون . البحث  في

جمع النظريات   فيمعين ، ممثلة    باحثيقوم بها   التي  األعمال تلكالنوع الثاني فيفهم منه  
دراسة نقدية  دراستهازمكانيا ، ثم محاولة   مختلفين  علماءقدمها   التي  العلمية  والفروض

ال تتكرر    لكي  إبرازهاالسابقون ، وبالتالي   فيهاوقع   التيلألخطاء   النقديةويكون هدفه الدراسة .
.   العلميةلالكتشافات   وطن  عن  بالبحثتهتم   التية  من النوع الثالث تلك الدراس يفهمبينما  . 

  وإبرازجهة   منمعين   لشعب  جديداختراع   كل  إرجاعيسعى إليها،   التي  محاسنهوتتمثل 
 الوقت في تعتبرأما مساوئه ،التي . االكتشافات العلمية  هذاإثراء   فيشعب   وكلكل أمة   دور

ماذا يفيد العلم إن نحن حاولنا إرجاعه   :  األولالنقد . ي نقدينحصرها ف فيمكنوجه له   نقدانفسه 
نعم قد يفيد سمعة ذاك الوطن أو ذاك الشخص ، ولكنه ال .  أبدعهموطنه ، أو الشخص الذي   إلى

 البحثحقهم أثناء   واألشخاص  واألممقد نبخس أحيانا الشعوب  : النقد الثاني أما.  يفيد العلم كعلم 
  شعوبعند   اكتشفت  العلميةالنظريات   من، ذلك أن الكثير   للمكتشفات  قيقيالح  األصلعن 
تساعد  التيالتاريخية   الدراسة  هويبقى النوع الرابع الذي .وأمم أخرى  لشعوب، ثم نسبت   وأمم

في دراستها على منهجين ، المنهج التاريخي ، والمنهج  وتعتمد  .الفكر العلمي  أسس  تبيينعلى  
أو  ظاهرةكل   مكانةإبراز   معالعلمي   للفكر  الكبرى  التيارات  دراسةوتهدف إلى  . دي النق

 في  وأثرهذاك   أواالكتشاف   هذابها   تمالتي   الطريقةمراعاة   معاالكتشاف في هذه التيارات  
  .  قبله  بالذي  وتأثرهمن بعده   التياالكتشافات  

 بأنرغم أننا نقر   ـفلسفة العلوم  مع ارتباطااألكثر  هوأن هذا النوع الرابع   والحقيقة
 التفكير  وطرقالمفاهيم   بتطوربها ـ ذلك أنه يهتم   مرتبطةأيضا   هي  األخرىاألنواع الثالثة 
وكما نالحظ فإن هذه الدراسة من .  جديدةقيام نظريات معرفية   منذلك   عن  يترتبالعلمية ، وما 

بنظريات جديدة وهذا ما ينطبق على المنطق  أثرتهي أعطته دفعا أكثر و صميم فلسفة العلوم ، والت
المنطق أو ما  فلسفةمجال  فتحتلتاريخ المنطق تكون قد   بتبنيها، ذلك أن العقالنية المعاصرة 

 لمصحيح أن العقالنية البالنشية  . سمته العقالنية البالنشية المنطق التأملي ، وجعلته أكثر حيوية 
في الغالب ال يرجع للوثائق األصلية ، كذلك  نجدههذا المشكل ، بل  لمعالجةالكافية   ائقالوثتجمع 

والوسيطية ، كالحضارة اإلسالمية ، إال  القديمةالحضارات   فيأهملت بعض اإلبداعات المنطقية  
  هذا بعمله  أنصحيح  .  باإلبيستيمولوجية  المنطقربطت   حيثالنوع الرابع   علىأنها ركزت  

 ممتعة دراسةمن المنطق   ليجعلكيف يوظفه   عرفيكن مبدعا وأن هناك من سبقه إليه ولكن   لم
  : وتتجلى هذه الخصوبة في .ومملة  جافةقوانين  فيوخصبة ، بدل أن يحصره  

 ومنواصطالحا من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى   لغةالمنطق   تعريف تغير لقد
،  أرسطوهو نفس المفهوم عند  ليستكونه   بدايةوم المنطق في مدرسة إلى أخرى ، ذلك أن مفه
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الحديث ، وحتى في العصر الحديث ،  العصروليس هو نفس المفهوم عند الرواقية وال في بداية  
العلمي  المنطق موضوعله مواضيع متعددة ذلك أنه إذا كان   نجدكما تطور مواضيع المنطق بحيث 

االستدالالت   هيالتأملي   المنطقموضوع   فإن  والقواعدين  والقوان العالقات  هيالصوري  
  . ، ونظرية الحجة  التوجيهي  المنطق، إضافة إلى   وصورها وأشكالها
القريبة منه  والعلومالمنطق   بين  العالقةيتناول   الذيالوحيد   هوالمنطق التأملي   إن 

والمنطق متعددة ومختلفة  الفلسفةبين  عالقةالأن   إلىثم فقد توصلنا   ومن  ،لرأي بالنشي   وفقا
  كانالمنطق   بأن  بالنشيأي يعترف   ،، فهناك عالقة تاريخية بينه وبين علم المناهج والميتافيزيقا 

  تماماالمناهج ، لكنه انفصل عنها   وعلم  كالميتافيزيقاعموما   بالفلسفة  سواء  بعالقةزمن ما   في
على  ينطبقاللغة الشيئية ، وهو ما  عن  استغنى ، أي عندما  وجستيكالل مرحلة في  أصبح  عندما

عالقة وثيقة بين فلسفة  بوجود يقر في الوقت ذاته لكنه. عالقته بعلم االجتماع وعلم النفس  
عن عالقة المنطق  أما.  منها  جزءبحيث اعتبر المنطق الفلسفي  ، العلوم واالبيستيمولوجيا  

قد تطابقا إلى حد   األخيرةمرحلتيهما   في  االعترافحد   إلىوثيقة جدا   عالقة فهي  بالرياضيات
 الذيقد تأثر فيه بموقف برتراند رسل   بالنشي يكونبينهما ، وهذا الموقف   فاصلإيجاد   صعوبة

  .المنطق والرياضيات  بينالصعوبة أيجاد حد فصل  منيقول بأنه   كان
 العلوم  بقيةمثل   مثله  المنطق  أن بالنشيف  فقد اعتر المنطقلتطور   بالنسبة  أما
الذي كان   –كما اعتقد كانط  – كامالينشأ   لم  وأنه أرقى،من مرحلة إلى مرحلة   يتطوراألخرى  

 شوهتاعتبر إضافات ما هي إال تفسيرات   مايد أرسطو، وأن   علىكامال   نشأبأن المنطق   يقول
من خالل العنوان  حيث" وتاريخه  المنطق"  لكتابتأليفه  خالل  من  بالنشيفكان رد  . المنطق 
مر  بليعني أنه لم ينشأ كامال   وهذا  العلوم جميعللمنطق تاريخا مثله مثل   بأن  بالنشييعترف  

كان   أين  الجدل مرحلةوالتي سماها   والتكوينالنشوء   بمرحلة  بدءاتاريخية   محطاتعبر  
ثم . النقاش والمجادلة  في  يستعمل، ليطور إلى أسلوب فني   يقننأن  دونالمنطق عمليا   يمارس
بمقتضاها   يسيرقواعد   إبداعأرسطو   استطاعأين   ،مرحلة أرقى ، مرحلة التقنين   إلىانتقل  

قوانين ، ولهذا  إلىترتقي  ولمعبارة عن قواعد   كانت، ولكن ما يالحظ أن هذه المرحلة   العقل
  .علما معياريا  لقلناخالل عصرنا   منلوحكمنا عليه   ولكن  وقته في علماكان المنطق  

، ورغم أن هناك   األوروبيةعصر النهضة  حتىعهد أرسطو   منهذه المرحلة   واستمرت 
المنطق األرسطي  نظرا ألن  تفسير فيأن أغلبها تصب   إالهنا وهناك   قامتالمحاوالت   بعض

ذلك   أسبابأما .  العالقات، ولم يتوسع في   شيئية بلغةارس  عبارة عن قواعد يم بقيهذا المنطق  
العقيدة المسيحية من  نحوواهتمامهم   جهدهم  وجهواالفترة   هذه  باحثي  أغلب أن  إلى  فيعود

من  وبالتالينشأ كامال   أنه  هوحول المنطق   آنذاكالفكرة السائدة   كانتجهة ومن جهة ثانية  
 فيضائع   ووقتمضنية   جهوداالباحث أي باحث   يبدل أنالجهد  الوقت و وإضاعةالعبث  
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انتقل المنطق إلى مرحلة أرقى من سابقتها ،  ثم.  قد حلت  كانت  منطقيةمشكالت  واجترارتكرار  
التطور أن تأثر المنطق   هذاغرار الرياضيات ، وكانت من نتائج   علىالمنطق   قوننة  مرحلة

 اللغة،   لغتها  وتكلم منهجهافانتهج  . لها  مساعداعلما   أصبحمنطق  ، نظرا ألن ال بالرياضيات
 على  الرموزبلغة   واستبدلها  األلفاظلغة  أيعلى اللغة الشيئية   واستغنى،  والصوريةالرمزية  

اعتبر   فقدورغم ذلك  . تأثر بأعماله  ومن  ليبنتز  منهميد الكثير من الرياضيين والمناطقة ،  
أولى لمنطق  مرحلة"  المنطق جبر" ذا النوع من المنطق المتأثر بالرياضيات والذي سمي ه بالنشي

، المنطق المستقل عن الرياضيات  المعاصر المنطقالذي يعتبره بحق   الرمزيقادم هو المنطق  
  والمحطة  خيرةاألوهو الذي يمثل المرحلة . الرياضيات  طفولةرغم أنه يشبهها أو بعبارة رسل  

 الالعلم   هذاأصبح   أينالرياضيات ،  معللند   نداشامخا   المنطقعندها   يقفالتي   خيرةاأل
الرمزية   ولغتهله قوانينه   بذاتهخدمة الرياضيات ، وإنما هو علم قائم   فييقصد على أنه وسيلة  

  خصائصه ل بذاتههذا العلم القائم  .  عنهاأنه مستقل  إالأنه يشبه الرياضيات   رغم – ومنهجه
" مثل بقية العلوم األخرى ، فطلق المطلقية وأصبح  مثلهعلما نسبيا   أصبحأنه  :  منها  ومميزات

 -متعددة   منطقيةأين ظهرت أنساق  .  بالمفرد"  منطق"  عوض  بالجمع" logiques مناطق
طيه لمتعا يتسرب  الشك يجعلفي علميته ، ذلك أن التعدد   الطعن فيفتحت المجال للبعض  

 المنطقمن مزايا  مزيةيراها بالنشي   التعددمنه ، ولكن هذا  ترجىفائدة   الأصبح   بأنهواتهامه  
إضافة   –العلوم المعاصرة ، حيث أصبح  لتطوركما تدل على مسايرته  . والعقالنية المنطقية 

قيم ، وهو ذو ثالثي ال منطقهناك   –)  كاذب –صادق ( الصوري دي النسق ثنائي القيم  للمنطق
 هذهوكل واحد من . االحتمالي ، ومنطق رباعي القيم ، وباختصار منطق متعدد القيم  المنطق

نطبقه على  أنقائما بذاته ، ومن جهة يمكن  نسقاجهة   منمناطق ، كل منطق  إلىالمناطق يتفرع  
وفنيته ، ومرة  المنطق علمية  إشكاليةأخرى إلى  مرةبعود   بهذاوكأن  . علم من علوم هذا العصر 

  .المنطق وما بعد المنطق  فلسفةمناقشة   في  نسقطأخرى 
العلوم األخرى ،  مثلمثله   دائماأنه يتجدد  يعنياالعتراف بتاريخ للمنطق   فإن وبالتالي        
.  العقالنيةوهنا تتجلى .  لهاالمقترحة   والحلولبتجدد إشكالياته  وذلكأنه أكثر خصوبة   يعنيوهذا 

  . يقل باشالر إننا في عقالنية دائمة  ألم
فعالية   يعطيه، بل   فقط  لألفكاركخزان   ليسينظر للعقل   البالنشيالمشروع العقالني   إن     

الواقع  معنتيجة جدل   هيهذه المعارف   بأناعترافه   إلى  إضافةعملية المعرفة ،  في  كبيرة
الكالسيكية ، وهو بهذا يكون قد  العقالنياتادعت   كما  القبلية أو، وليست وليدة الفطرة   والتجربة

السابقة وقوض أسسها   العقالنياتانتقد   حيثمنهجين ، منهج هدمي نقدي   على  مشروعهبنى 
  .العلمي أو هي نتيجة هذا التطور التطورتساير   أنهااعتقد   عقالنيةأنقاضها   على ليبني



 302

" ، ولهذا أطلق عليها مصطلح والرياضياتعلى العقل   تقومهذه العقالنية البديلة   إن     
  .بدور العقل في إحداث المعرفة العترافها" الوظيفية  العقالنية" و" الرياضية  العقالنية

فرنسا   فيكانت سائدة   التيالعقالنيات   عنعقالنية بالنشي المعاصرة ال يمكن عزلها   إن        
قال  وأخرىهناك عقالنية قال بها الالند ،  أن ذلكوالعشرين ، النصف الثاني من القرن الواحد  في

الدور الكبير  في  كلهاوتلتقي ... بها باشالر، وثالثة قال بها برنشفيك ، ورابعة قال بها كونزيث
من جهة ثانية ، واالعتراف بأن  الواقعجهة وريضنة   منإحداث المعرفة   في  للعقلالذي تمنحه 

مثله مثل  ويتطور يتكون، وأنه لم يكن العقل كامال وإنما   قبليةرية وال هي مبادئ العقل ال هي فط
والعلوم   عموماالعلوم التجريبية   علىركز في عقالنيته   قد  باشالر كانوإذا  . المعارف 

على العلوم   أكثرركز   الذيوالتكنولوجيا خصوصا ، فإن األمر يختلف عند بالنشي   الفيزيائية
والمنطق خصوصا ولهذا نجد أن عقالنيته أولت إهتماما أكبر  والرياضيات  موماع  التجريدية

إلى نوعين  المنطق  يقسم  نالحظهومن ثم   ،عليه   الرياضياتخالل تطبيق مسيرة   من  للمنطق
 بينوتمييزه  . يسير بمقتضاها الفكر  التيوالقوانين   القواعد  ويشملمنطق علمي صوري  : 

 نظراالذي يصفه بالمعيارية   األرسطي المنطقبين   التمييزالهدف منه   كانين  القواعد والقوان
  الذيالرمزي الحديث خصوصا   والمنطق  عموما واللوجستيكعن جملة من القواعد   عبارةألنه 
مفهوم العلمية  عليهتنطبق   الذيالعلم   بحقيعتبره   ولهذاطريق القوانين ،  عنيضبط   كان

عدة أسماء  أعطاه كما" التأملي  المنطق" سماه  فقدأما النوع الثاني من المنطق  . ث بمعناها الحدي
 وغيرهاالطبيعي والمنطق االجرائي   والمنطق" األبيستيمولوجي  المنطق" الفلسفي و المنطق" منها 

ور تط أنوفلسفته ، بحيث   العلم  بمسيرة  تأثرهوهذا المنطق توصل إليه من خالل  . األسماء  من
  ونتائجه  ومناهجهناقدة لمبادئه   له  فلسفةظهور   إلىبه   أدى  داخليةأزمات   ووجودالعلم  

  وفلسفتهالعلم   هذاوعلى غرار مسيرة  " .  االبيستيمولوجياالعلوم أو  فلسفة" سميت فيما بعد  والتي
فلسفية ، ولهذا  أوكانت تاريخية   سواء  مشكالته تدرسللمنطق أيضا فلسفة   أنبالنشي   اعترف

. قواعد قوانين  عنهو عبارة   الذيالمنطق الصوري العلمي ، : أن المنطق نوعان  إلىتوصل  
  .  التاريخي  وتطورهاالتأملي الذي يدرس أزمات هذه القواعد والقوانين   المنطقوالثاني 

 للبحثة  نهاي - في رأينا  – تمثلفإن هذه النتائج التي توصلت إليها ال  وختاما      
 لمواصلةبقدر ما تشكل أرضية ألبحاث فلسفية مستمرة ودائمة ،يمكن ان يقوم بها غيرنا  ،وللمعرفة 

لمجاالت  فتحما هي  بقدرالبحث العلمي ، ألننا نعتقد أن نتائج البحث ليست تقييدا وال نهاية للبحث 
بحث مفتوحة بحيث في ال نتيجةألن كل  ،  ومتجددة  جديدة ألسئلةو طرح ألبحاث و إثارة 

أن يقو م بها غيري من  أرجوكل نقطة منها يمكن أن تكون محل أطروحات ورسائل وبحوث 
  .الباحثين المهتمين بالموضوع

  
 



  
  

  
  
  
  
  
  

        
  الفهــــــــارس

  
  .والمراجع  المصادر   - 
  . القرآنيةاآليات  فهرس  - 
  .النبوية  األحاديث فهرس  - 
  والمدن  البلدان  الدول فهرس  - 
  . المواضيع فهرس  - 
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  :والمراجع المصادر  قائمة - 
   

  :باللغة العربية   المصادر:  أوال 
ديوان  ، اليعقوبي،، ترجمة ، محمود  المعاصرالمنطق   إلى دخلالم  ، ) روبير(بالنشي  •

   .2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 
 المطبوعاتديوان  ،، محمود اليعقوبي،) االكسيوماتيك (  المصادريات  ، )روبير(بالنشي  •

    .2004الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 
ترجمة ، خليل أحمد خليل، ) من أرسطو إلى راسل (  وتاريخه المنطق  ،) روبير (بالنشي   •

الجامعية ، الجزائر العاصمة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  المطبوعات ديوان
    .لبنان ، د ت  ،

  .1984 ، الكويتالحميد  عبداإلبستيمولوجيا ، ترجمة ، حسين  ، ) روبير( بالنشي •
- ديوان المطبوعات  ،  اليعقوبيجيا ، ترجمة ، محمود اإلبستيمولو ،  ) روبير( بالنشي •

   .2004الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 
  
  

  :العربية  باللغةالمراجع  :  ثانيا
  

 الدار،   مهيبلهابرماز ، ترجمة ، عمر  ضدهابرماز   مع، التفكير  ) كارل أوتو( آبل •
جزائر العاصمة ، والمركز ، ومنشورات االختالف ، ال لبنانالعربية للعلوم ، بيروت ، 

  . 2005، بيروت لبنان ،  العربيالثقافي  
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  العالمية، الشركة ) طرق الفكر ( ،  األسالمي، الفالسفة والفكر  ) محمد ( حمدان  أبو •
  .1985اللبناني ، بيروت ، لبنان ،  الكتاب، دار   للكتاب

 ،، دار النهضة العربية  ) نانية الفلسفة اليو( ، تايخ الفكر الفلسفي ) علي  محمد( ريان  أبو •
  .1976بيروت ، لبنان ، 

  . 2بعد الطبيعة ، ج ما، ابن رشد ، تفسير  ضمن،   السادسة  المقالة،     أرسطو •
إسحاق بن حنين ، تحقيق ، عبد الرحمن بدوي ، الدار   ترجمة،   الطبيعة،    أرسطو •

  .1964،   2ج، القاهرة ، مصر ،  والنشر  للطباعة  القومية
  . 2، ابن رشد ، تفسير ما بعد الطبيعة ، ج ضمناألولى ،   المقالة،   أرسطو •
أرسطو ، تحقيق ، عبد الرحمن بدوي  منطق، التحليالت األولى ، ضمن ، كتاب   أرسطو •

  .1980، 1ط ،، بيروت ، لبنان  قلمالكويت ، دار ال المطبوعات، وكالة  
، تحقيق ، عبد الرحمن بدوي ، وكالة   أرسطو منطق، طوبيقا ، ضمن ، كتاب   أرسطو •

  .1980، 1ط ،الكويت ، دار القلم ، بيروت ، لبنان  المطبوعات
أرسطو ، تحقيق ، عبد  منطق، ضمن ، كتاب  ) البرهان ( التحليالت األواخر  أرسطو، •

  .1980، 1، لبنان ، ط بيروتالكويت ، دار القلم ،  المطبوعات  وكالةالرحمن بدوي ، 
أرسطو ، تحقيق ، عبد  منطقضمن ، كتاب   ،عبارة ،نقل اسحاق بن حنين  ال أرسطو، •

  .1980، 1ط ،الكويت ، دار القلم ، بيروت ، لبنان  المطبوعاتالرحمن بدوي ، وكالة  
  الجامعية  المؤسسة، مدرسة فرانكفورت ، ترجمة ، سعادحرب ، ) بول لوران (  آسون •

  .1990،  1بنان ، طوالتوزيع ، بيروت ، ل والنشر  للدراسات
 نموذجالمعاصرة    النقديةوالتواصل في الفلسفة   الحداثة،  ) محمد نور الدين( أفاية •

  .1998، 2طالدار البيضاء ، المغرب ، وبيروت ، لبنان ،   ، الشرقهابرماس ، إفريقيا  
  .1990للنشر ، الجزائر ،  موفم،   الجمهورية  ، أفالطون •
،  العربيالكتاب  دار، محمد كمال الدين ،   ،ترجمة راسبروتاغو، محاورة   أفالطون •

  .   1968القاهرة ، مصر ، 
ألبيير ريفو،  وتقديم، محاورة تيماوس ،ترجمة األب فؤاد جرجي بربارة ، تحقيق  أفالطون •

  .1968، دمشق،  القومي  واالرشادالثقافة   وزارةمنشورات  
  .1986، القاهرة ،  والتوزيع  للنشرثقافة  إمام ، الميتافيزيقا، دار ال الفتاحعبد  إمام •
  .، لبنان بيروت،  10، ط العربي، ، دار الكتاب   1ج ، االسالم  ضحى،  ) أحمد (  أمين •
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، ) من القرون الوسطى حتى العصر الحديث( الفلسفي  الفكر، تيارات   ) أندريه( كريسون •
منشورات  ، باريسروت  المتوسط ، بي األبيضالبحر   منشوراتترجمة ، نهاد رضا ،  

  .1982، 2طعويدات ، بيروت ، باريس ،  
،  2بيروت ، لبنان ، ج  ،أبي صبيعة ، عيون األنباء في طبقات األطباء ، دار الثقافة  ابن •

  د ت ،
  .، د ت 2الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج عبدسينا ، النجاة ، تحقيق  ابن •
الجامعية   المؤسسة،   الهاشمبسام   ،التطبيقية ، ترجمة  نيةالعقال،  )غاستون (  باشالر  •

  .1984، 1لبنان ، ط ،النشر والتوزيع ، بيروت   للدراسات
للنشر ،  موفم، عادل العوا ،   ترجمة،   الجديد  العلمي، الفكر  )غاستون (  باشالر •

  1990،  الجزائر
العربي ، دار   الثقافي  المركز، )تبحث في المفارقا( والمنطق  اللغة،  ) حسان( الباهي   •

  . 2000،  1للنشر ، الرباط ، المغرب ، ط األمان
،  1، الكويت ، ط الجامعية  المطبوعاتأمانويل كانط ، وكالة  ،)       الرحمنعبد (  بدوي •

1977.  
، 1المطبوعات ، الكويت ، ط وكالةالفلسفة ،   إلىجديد   مدخل)   الرحمنعبد (  بدوي •

1975.  
الجامعية ،  المطبوعات وكالة، المنطق الصوري والرياضي ،  )  الرحمنعبد (  يبدو •

  .1981، 5الكويت ، ط
الكويت ، دار القلم ، بيروت ،  المطبوعاتأرسطو، وكالة   منطق،  )عبد الرحمن (  بدوي •

  .1980، 1ط ،لبنان 
المعرفة ،  عالم، ترجمة ، شوقس جالل ، ضمن   الحديث  العقل تشكيل،  )كرين( بريتون •

  .1984أكتوبر ، تشرين األول  82عدد 
، حيدر  العثمانيةالمعارف   دائرة، المعتبر في الحكمة ، إدارة جمعية  ) أبو البركات(البغدادي •

  .1938آباد ، 
،  والتوزيع  النشرشركة   ، والمنطق، قضايا في األبيستيمولوجيا  )  السالمعبد ( ميس  بن •

  .2000،  1، ط البيضاء الدارالمدارس ،  
،  للنشرتوبقال   داراالبيستيمولوجيا ،   درس  ،وسالم يفوت ) عبد السالم ( العالي  بنعبد •

  .2001،  2الدار البيضاء ، المغرب ، ط
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 والنشر  للطباعة، الميلود شلغوم ، دار التنوير   ترجمة، قيمة العلم ،  ) هنري (  بوانكريه •
  .1982، بيروت ، لبنان ، 

الكريم اليافي ،  عبدأوروبا ، ترجمة ، محمد   في  المعاصرة  الفلسفةتاريخ  ،  بوخنيسكي •
  .يونس ، بنغازي ، ليبيا ، د ت  قار  جامعةمنشورات  

  الجديدة  الثقافةالسيد نفادي ، دار   ، ترجمة، االبيستيمولوجيا التكوينية ،  ) جان ( بياجيه •
  .1991القاهرة ، مصر ،  ،

 الرحمن بدوي ، عبدفرنسا ، ترجمة   فيالمعاصرة   الفلسفةات  ، مصادر وتيار بيروبي •

  .1980، 2،ط2ج، 1العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ج المؤسسة
والمعاصرة ، منشورات   الحديثةالفلسفة   في، تأمالت  ) الرحمن  عبدمحمد (  بيصار •

  .1980،   3، صيدا ، بيروت ، لبنا ن ، ط العصرية  المكتبة
المطبوعات  ديوان، محمود اليعقوبي ،   ترجمةالصوري ،   المنطق،  ) جول( تريكو •

  .الجامعية ، الجزائر 
،  القاهرةالتجارية ،  المكتبة،   السندوي  تحقيق، المقابسات ،  ) أبو حيان (  التوحيدي •

1929.  
طليعة ، ، تطور الفكر الرياضي والعقالنية المعاصرة ،دار ال)  عابدمحمد (  الجابري •

  . 1982، 2طبيروت ، لبنان ، 
  .1984، 1ط بيروت،تكوين العقل العربي ، دار الطليعة ،  ، ) عابد  محمد( الجابري •
، نشرة  الشمسيةشرح الشمسية ، ضمن ، شروح وحواشي  على  حاشية،  الجرجاني •

  .1905، القاهرة ، مصر ، 2، ج1الكردي ، ج
، دار المعارف  مراد  يوسف، ، ترجمة   لتطبيقيةوا، ميادين علم النفس النظرية  جيلفورد •

  .1975، 4، القاهرة ، مصر ، ط
،  1، ط مصر  المعارففلسفة العلم المعاصرة ، دار   فياالحتمال   مفهوم  ،علي  حسين •

1994.  
، بيروت ،  الطليعة  دار، ) المفهوم العقالني للدين ( تكلم العقل  هكذا،  ) غنية( حيدر   •

  .1999،  1لبنان ، ط
  .2000، أصل األنواع ، موفم للنشر  داروين •
، تأمالت ميتافيزيقية في الفلسفة األولى ، ترجمة ، كمال الحاج ،  ) رنيه ( ديكارت •

  .1982،  3باريس ، ط ،، بيروت   عويدات  منشورات
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، بيروت  المعارف، مكتبة   المشعشع  اهللالفلسفة ، ترجمة ، فتح  قصة،  ) ول( ديورانت •
           1982،  2ان ، ط، لبن

، بيروت ، لبنان ،  العربي  الكتابأحمد أمين ، دار  ،الفلسفة ، ترجمة   مبادئ،  رابوبرات •
1969.  

الرياضية ، ترجمة ، محمد مرسي أحمد ، مؤسسة   للفلسفة  مقدمة  ،) برتراند(  راسل •
  .1980العرب ، القاهرة ، مصر ،  سجل

،  المعارف، دار   أحمدت ، ترجمة ، ممد مرسي  ، أصول الرياضيا) برتراند( راسل •
  .1965مصر ، 

، ترجمة ، محمد فتحي ) الحديثةالفلسفة ( الغربية  الفلسفة  تاريخ)   برتراند رسل(، رسل •
  .1977،  للكتابالعامة   المصريةالشنيطي ، الهيئة  

و  والنشر  للطباعة، دار قنا   الصوريإلى المنطق   المدخل،  ) مهران  محمد(  رشوان •
  .1998،  مصرالقاهرة ،   ،التوزيع 

الكتاب العربي  دار،   زكرياء، نشأة الفلسفة العلمية ، ترجمة ، فؤاد ) هانز (  ريشنباخ •
  .1968، القاهرة ، مصر ،  والنشرللطباعة  

  ، 2، دار المعارف ، مصر ، ط رسل برتراند  ،نجيب محمود   زكي •
  .1980، 6طالشروق ، بيروت ، لبنان ،   دارعربي ، الفكر ال تجديد ،نجيب محمود  زكي •
، 1المنطق الوضعي ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ، مصر ، ج ،نجيب محمود  زكي •

  . 1981، 6،ط 2ج
،   مصرالمعارف   دار، تاريخ العلم ، ترجمة ، مجموعة من األساتذة ، ) جورج( سارطون •

  .، د ت  2، ط2ج
 القاهرة المصريترجمة ، جالل محمد موسى ، دار الكتاب   ، المنطق،  ) ويزلي( سالمون •

  .1976، 1، مصر ، ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط
  .1988، 2الرحاب ، الجزائر، ط مكتبةاالسالمي،  والفكر، العقيدة  )محمد هشام ( سلطان •
،  الفارسية  الدراسات، حكمة االشراق ، تحقيق ، هنري كوربان ، مركز   السهروردي •

  .1952فرنسا ، 
العلمي ، دار النهضة العربية ، بيروت  والمنهجالمنطق   أسس،  )  فتحيمحمد (  الشنيطي •

  .1970،  لبنان، 
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،  والنشر  للدراساتزروق ، المؤسسة العربية   أسعد،   ترجمة، كانط ،  )  أوفي(  شولتز •
  .1975، 1ط،   لبنانبيروت ،  

العلم إلى العولمة ، منشأة   منالتطور   نظرية" ن  واإلنسا  الداروينية  ،عثمان  صالح •
  .2001وشركاه ، مصر ،  حربي، جالل   باالسكندرية  المعارف

، ودار الكتاب  لبنانالنفس ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  علم،  ) جميل (  صليبا •
  .1972،  3المصري ، القاهرة ، مصر ، ط

، المركز الثقافي )  الغربيةمساهمة في نقد الحداثة ( ق األخال سؤال  ،عبد الرحمن  طه •
  .2000العربي ، بيروت ، لبنان ، 

، لبنان ،  بيروت،   العربيعبد الرحمن ، العمل الديني وتجديد العقل ، المركز الثقافي  طه •
  .1997، 2ط

 ،6، القاهرة ، مصر ، ط العربيةالنهضة   دارالفلسفة ،   أسس،  ) توفيق (  الطويل •
1979.  

  .العلم للماليين ، بيروت ، لبنان  دارفاخر ، معجم علم النفس ،   عاقل •
 ومطبعةالسلم ، مكتبة   علىشرح الملوي   فيالمتعال الصعيدي ، المنطق المنظم   عبد •

  .، د ت 1وأوالده ، ج صبيحعلي 
،  القاهرة، ، مكتبة سعيد رأفت  والرياضية  الفيزيائية، مقدمة لفلسفة العلوم ) إسالم( عزمي •

  .1977مصر ، سنة 
  دار ومباحثه ، أسسهمحمد محمد قاسم ، المنطق الصوري   وعبد المعطي محمد   على •

  .1985األزارقة ، مصر ،  ،الجامعية  المعرفة
ومناهج البحث ، دار  الصوريعباس عطياتو ، المنطق   وحربي  محمدعبد المعطي  علي •

  .1994،  2، ط ، اإلسكندرية ، مصر الجامعيةالمعرفة  
 1، دار الشروق ، القاهرة ، ط)لماذا وكيف ( الحل ؟  هو  االسالم، هل  ) محمد(  عمارة •

 ،1995.  
  والنشر  للدراساتالجامعية   المؤسسةالرياضي ،   المنطق،  ) عادل (  فاخوري •

  .1988،  2، بيروت ، لبنان ، ط والتوزيع
األنجلو مصرية ، القاهرة ، مصر ،  مكتبةن ،  ، أحصاء العلوم ،تحقيق ، عثمان أمي الفارابي •

  .1968، 3ط
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، جامعة   التربية، كلية   المعارف  مكتبة،  والهوموقراطية، النطق الواقعي  ) عبده(  فراج •
  .1989شمس ، القاهرة ، مصر ،  عين

دار الطليعة ،  ،" نقدية  تحليلية  نظرة" ديكارت ومنهجه ،  فلسفة،  ) مهدي(اهللا  فضل •
  .1983، 1ط،   لبنانت ، بيرو

 ،"  مقارنة،  تحليلية  دراسة"  وكانطالغزالي   بينالعقل   نقد)  معمد  اهللاعبد (  الفالحي •
  .2003، 1، ط لبنانوالتوزيع ، بيروت ،  والنشر  للدراسات الجامعيةالمؤسسة  

معية ، دار المعرفة الجا) اللوجستيك ( ، أصول المنطق الرياضي ،) ثابت  محمد(  الفندي •
  .1987،  1، ط مصر  ،االسكندرية 

الجامعية ،  المعرفةدار   ، ومناهجها، العلوم، محاضرات في فلسفة ) محمد ثابت (  الفندي •
  .1996 ،االسكندرية ، مصر 

 1، بيروت ، لبنان، ط العربية  النهضةالرياضة ، دار   فلسفة،  ) ثابتمحمد (  الفندي •
،1969.  

، دار المعرفة الجامعية ،  المنطق،  1االجتماع والفلسفة ج علم )  إسماعيلمحمد (  قباري •
  . ، د ت  2االسكندرية ، مصر ، ط

  .1987والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  للنشرالعلم ، دار الثقافة   فلسفة،  ) صالح(  وةنصق •
،  القومي، ترجمة ، موسى وهبة ، مركز اإلنماء  المجردالعقل   نقد،  )  إمانويل(  كانط •

  .بيروت ، لبنان 
  إسماعيل  نازلي، ترجمة   علماألن تصبح  مقبلة، مقدمة لكل ميتافيزيقا  )إمانويل (  كانط •

  .1991ومحمد فتحي الشنيطي ، موفم للنشر ، الجزائر ،  حسين
،   القومياإلنماء   مركزوهبة ،   موسى  ترجمة،   المجرد  ، نقد العقل) إيمانويل ( كانط •

  . ، د ط تد ، لبنان ،  بيروت
  . 1966،  بمصر المعارفالطبيعة وما بعد الطبيعة ، دار   ،) يسف(  كرم •
   .، د ت 3العقل والوجود ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ،العقل والوجود ، ،) يوسف(  كرم •
والنشر ،  والترجمةالتأليف   لجنة  مطبعة اليونانية ، الفلسفة، تاريخ  ) يوسف(  كرم •

  .1980، 1طالقاهرة ، مصر ، 
، مركـز   الهاشـمي منقد   محمود  ترجمة  ،) فلسفة متجددة(  العقالنية،  ) جون( كونتغهام •

  . 1997سنة،  1، حلب ، سوريا ، ط الحضاري  اإلنماء
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، إيان هاكينج ،   ضمن، تاريخ العلم وإعادة بناءاته العقالنية ،  ) إمري (كاتوس  ال •
  .، الجامعية ، مصر، د ت   المعرفةي ، دار  ، ترجمة ، السيد نفاد العلمية  الثورات

العامة  المصرية  الهيئة،   لوقا  نظمي، العقل والمعايير ، ترجمة  ) أندريه( الالند •
  .1979مصر ،   ،القاهرة   ،للكتاب 

إلى فلسفة العلوم ، ترجمة ، شفيقة   مدخل،  ) جوردن ( و بريتان ) كارل (  المبارت •
  .، عبد اهللا مرجي ، الكويت  تالمطبوعا، وكالة   بستكي

دار  ،عبد الحميد صبرة  ترجمة ، األرسطية  القياس نظرية  ،) يان(  لوكاشفيتش   •
  .1961، مصر ،  باالسكندريةالمعارف  

ترجمة ، أحمد فؤاد األهواني   ،) نظرية المعرفة( الفهم اإلنساني  فيجديدة   أبحاث،  ليبنتز •
  .1983النموذجية ، القاهرة، مصر ،  التوفيقدار  والتوزيع ،  للنشر  الثقافةدار 

 الغفار عبد ، ترجمة ،  اإللهي والفضل  الطبيعية العقلية والمبادئ الموندولوجيا ، ليبنتز •
  .1978 ، مصر ، القاهرة ، والنشر للطباعة الثقافة دار ، مكاوي

،  العربيةضة  القياس، دار النه لنظريةعبد القادر محمد علي ، التطور المعاصر   ماهر •
  .1988بيروت ، 

  .القاهرة  ،االنجلومصرية  مكتبةالعام ،   النفسعلم   أسسمن االساتذة ،   مجموعة •
البشائر  دار،   بريطانيا، دار إيالف   البشري  العقل، أبجديات  ) منير  محمد(  المعراوي •

  .1996، 1بيروت ، لبنان ، ط ،االسالمية 
    ، الطريق الجديدة ، بيروتسبيل الرشاد ،  دارل ،  اإلنسان والعق ،) نايف( معروف •

  .1995، 1لبنان ، ط
والنشر والتوزيع ،  للطبع  أبوحمدانواللسانيات ، مؤسسة  اللغة، فلسفة ) نور الدين (  نيفر •

  .1993،  1تونس ، ط
، محمد نجيب المستكاوي و جودت عثمان ،   ترجمة، أزمة الضمير األوروبي ، ) بول( هزار •

  . 1999، 2الثقافة ، القاهرة ، ط لقصورالهيئة العامة   وعاتمطب
، الرباط ،  والتوزيع  للنشرهي األبيستيمولوجيا ؟ مكتبة المعارف  ما،  ) محمد (  وقيدي •

  . ت  د،  2المغرب ، ط
  للنشر  المعارف  مكتبة  ،غاستون باشالر  عند، فلسفة المعرفة  ) محمد (  وقيدي •

  .1984  ، 2يعة ، بيروت ، لبنان ، ط، دار الطل والتوزيع



 312

الجزائر،  ،، ، ديولن المطبوعات الجامعية   القرآن، المنطق الفطري في ) محمد (  يعقوبي •
2000.  

، بيروت ، لبنان ،  الطليعة داوالحقيقة ،   النقدبين   المعاصرة  العقالنية،  ) سالم( يفوت •
  .1982، 1ط

  
               

  
  
  

  . العربية باللغة  والموسوعات لمعاجما:  ثالثا         
  

   ، لبنان ، بيروت ، اللبناني  الكتاب دار  ،1ج ، الفلسفي المعجم ، صليبا جميل •
  .1978 ، 2ط

  .1994 ،1ط ، لبنان  مكتبة ، الفلسفية  المصطلحات  معجم ، حلو عبدو •
  منشورات ، أحمد خليل أحمد ، ترجمة  ، الفلسفية الالند موسوعة ، الالند •

  . باريس ، بيروت ، عويدات
 الهيئة ، مذكور بيومي  أبراهيم  تقديم ، الفلسفي المعجم ، العربية اللغة مجمع •

  .1983 ، القاهرة ، األميرية المطابع  لشؤون  العامة
  :المجالت والدوريات باللغة العربية   : رابعا        

حول (  اإلنسانيةمجال العلوم   في  وحدودها  العقالنيةالثورة   آفاق،   شعبوديب   أحمد •
، ضمن ، مجلة الفكر  ) تشومسكي  شتراوس  واأللسنيةاألنتروبولوجيا   فيالمنهج البنيوي  

  . 1984، سنة  29، العدد   المعاصر العربي

، العلماني الشرق أوسطية ،  العقالنية""ملتقى   ضمنخليل ، تطور مفهوم العقالنية ،   حامد •
  173، ص 1995الدراسات الفلسفية واالجتماعية    قسمجامعة دمشق ،  

، العرب والفكر  مجلةأوتو آبل ، التفكير كهابرماز ضد هابرماز ، ترجمة، ضمن ،  كارل •
، بيروت ،  لبنان،   القوميوالثامن عشر ، مركز االنماء   عشرالسابع  الددالعالمي ،  

1992.  
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  :المصادر باللغة األجنبية :  خامسا           
  

• Blanche ,  le raisonnement, , P U F,  PARIS, 1973. 
• Blanche    ,  l’episemologie , , P U F,  PARIS, 2ed,1972. 
• Blanche   ,  la logique et son  histoire, , Armond Colin  ,masson , Paris, 
1970. 
• Blanche   ,    le rationalisme  de whewell,  librairie Felix  alcon, Paris, 
1935. 
• Blanche,   les attitudes  idéalistes, P u f ,  Paris,1949. 
• Blanche,    raison et discours( défense de la logique réflexive, librerie  
philosophique J VRIN , PARIS, 1967. 
• Blanche   ,   introduction  a la logique  contemporaine, Armond Colin  
,masson , Paris, 1996. 
• Blanche,    la science  actuelle  et le rationalisme. , P U F,  PARIS,1973. 
• Blanche   ,  l’induction  scientifique  et  les  lois  naturelle,  , P U F,  
PARIS, 1975. 
• Blanche ,  la science  physique et la réalité’( realisme,  positivisme, 
mathematisme), , P U F,  PARIS ,1948 . 
• Blanché, le notion de fait  psychique ( essai sur les rapports du physique  et 
mental , librairie Felix Alcan , Paris, 1935. 
• Blanche  ,  l ‘axiomatique, , P U F,  PARIS , mai 1990 

 
  

  : األجنبيةالمراجع باللغة :  سادسا         
  
  

• Aubanque,  le  probleme de l’etre chez  ARISTOTE,  p  u f. 
• Bachelard  ,  l’engagement rationaliste , p u f , 1972. 
• Bachelard ,    rationalite’ applique’  , p u f , 1970 
• Bachelard ,   le nouvel esprit  scientifique , p u f , 1934. 
• Bachelard ,  la  philosophie  de non   P u  f  1973. 
• Boutroux ( Piere),  l idéal scientifique des mathématiques, P U F, Paris, 

1955. 
• Carnap , the  logical syntax  of language, Kegan, paerl  trench, 

london , 1937. 
• Cavailles(jean) ,methode axiomatique et formalisme( essai sur le 

probleme  du fondement des mathematiques, hermann, 1981, Paris 
• Chatelet ( F) ,  une histoire de la raison , ed  de seuil , Paris, 1992. 
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• Claude  Levistraus , la  pensee’ souvage, Pion , 1962  
• De morgan,august, Formal  logic, london, 1847. 
• Destouche, les  structures  des theories phusiques, P U F , P 56. 
• Dorkhaiem , les  formes  elementaires de la vie  relegieuse, FELIX 

ALEAN, PARIS , 1912 
• FREGE , les  fondements de l arithmetique , seuil, Paris, 1971. 
• george paul, an investigation  of  the laws  of tought, reprinted in reading 

on logic, ed,  gould the  macmillan, new york, 1964. 
• george paul, the  mathematical of analysis of logic,  oxford , basil 

blackwell, 1955    . 
• Habarmas (J),  theorie  de l agir  communicationnel , ed , fayard, Paris,  

t1, 1987. 
• Habarmas (J), discours philosophique de la  modernite , ,  ed , galimard 

, Paris, 1988. 
• Horkheimer (M) , eclipse de la raison , ed Payot, Paris, 1974. 
• Lalande , les theories de  l’induction  et de ‘experimentation ,   

Bouvin ,1929.   
• Levy brhul lucien, le fonction  mentales  dans  les societes 

inferieures , PARIS,  1928. 
• Piaget ,    l’epistemologie ,  p  u  f , 1970.    
• Reichenbach,  phylosophy and physics, university of california press, 

Berkely  and  los angles,1971. 
• Reichenbach, Philosophic  foundations of  quantum machanics, 

university  of california press, Berkely  and  los angles, 1944. 
 
  
  

  : األجنبية  باللغةالمعاجم والموسوعات : سابعا         
  

• Lalande , vocabulaire technique  et critique de la philosophie ,  p  u  f , 
Paris , delta, Beyouth,1996. 

 
  : األجنبية باللغة والدوريات المجالت:   ثامنا           

• Gonseth, la logique  en tant  que physique de l'objet quelconque ,in  , 
actualité scientifique et  indistrielles, N 393, Hermann 1936, P 50 . 
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  :قرآنية اآليات ال فهرس  -
  
  
  
  
  
  

 رقم الصفحة الســـــورة اآليـــــــــــــــــــــة 

 18 فصلت )هي في الصدور......... يسيرا في األرض  أفلم( •

 )الحق....... ....................آياتنا  سنريهم( •
 

 18 الحج
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  :فهرس األحاديث النبوية  -
  
  
  
  

 رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــثالحديــ 

 18 )أال وهو القلب............. و إن في الجسد  أال( •
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  :المدن  و البلدان فهرس  -
  
  .235، 233، 231،  أكسفورد •
  .  294، أمريكا •
  .290،  االسكندرية •
  .235، 233، 231،  باريس •
  .290، 8،  برلين •
  .294  ،273، 272،  بريطانيا •
  .231،  البندقية •
  .294، 233، 231، بولونيا •
  .290،  روما •
  .286 سرقوسة •
  .49،  العراق •
   .29، فرانكفورت •
  .96،  فرصوفيا •
  .302، 294، 293، 247، 1،  فرنسا •
   .284،  كاب •
  .14،  همااليا •
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  : االعالم فهرس  -
  

  .234األكبر ،  األبهر •
  .152حنيفة ،  أبو  •
  .230،  أبولي •
  .234، 233، 217، بيالرأ •
  .249، 115، أدجتون  •
  .8، ) موران( أدغار •
  .249،  أديغتون •
  .287، 106، أرخميدس •
  .273،  أردمان •
، 103، 102، 97، 90، 87، 83، 81، 73، 58، 47، 41، 33، 16، 6هـ ،  ، أرسطو •

104 ،105 ،106 ،108 ،110 ،124 ،152 ،156 ،161 ،162 ،165 ،166 ،167 ،
171 ،174 ،176 ،177 ،178 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،202 ،203 ،
204 ،205 ،207 ،209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،217 ،218 ،220 ،
221 ،223 ،224 ،226 ،229 ،231 ،233 ،234 ،238 ،240 ،241 ،242 ،245 ،
248 ،250، 251 ،254 ،257 ،259 ،260 ،271 ،285 ،286 ،299 ،300. 

  .253،  ) أنطوان( آرنو •
  .228 أسديموس •
  ، 106، األسكندر •
  .290،  224، 222، 221، )  االسكندر(األفردوسي  •
، 174، 173، 165، 155، 152، 133، 104، 51، 41، 16، 6ب، هـ ،  ، أفالطون •

175 ،176 ،177 ،178 ،182 ،186 ،218 ،238 ،244 ،257 ،293 . 

  .234، )  توما( اإلكويني •
  .103،  إمامعبد الفتاح  إمام  •
  .222 ، ) سيكوس(أمبيريكوس •
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  .152،  )أحمد( أمين  •
  .87، أندرينقوس •
  .36أنسلم ،  •
  .66، ) كارل  بل(أوتو  •
  .50،  أوديموس •
  .36، ) سانت ( أوغسطين  •
  .62شولتز ،  أوفي  •
 .  265، 224، 174، 164، 133، 55، 53، 52،  أوقليدس •

  .245، 241، 238، 237، 235، 234، 217، 155، 107أوكام ،  •
  .257،  إيلتسين •
  . 267،270، 125ط ، ، إيلر •
  .18تيمية ، ابن  •
  .12ثابت ، حسان ،  ابن  •
  .18، 16خلدون ،  ابن  •
  .255، 251، 240، 155، 16ب ، رشد ، ابن •
  . 155، 106، 105، 16ب ، سينا ، ابن •
  .164طفيل ،  ابن •
  .13د المطلب ، ابن عب •
  .12مالك ، كعب ، ابن •
  .13هشام ،  ابن  •
  .234،240,239، )  بيار(االسباني  •
  .241،)  أرسطون( االسكندراني •
  .13، 12، االعشى •
  .171، 170، 165، بارمنيدس  •
  .253، باسكال •
، 115، 73، 72، 70، 34، 29، 28، 25، 24، 23، 16، 8، 5ح ، ي ، ك ، ، باشالر •

301 ،302.  
  .138،  بداور •
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  .203، 184، 181، 172، 156، 134، 133، 103، 47، 46، 45،)عند الرحمن ( بدوي •
 .273، 149، برادلي  •

  .232،  223،  برانتل •
  .48، ) كلود( برنارد  •
  .255، 28، 7،  ) إميل( برهيه •
  .174، 173، 169، 165، بروتاغوراس  •
 .169بروديكوس ،  •

  .224، 223، بروشار •
  .302، 193، 115، 72ي ، ، برونشفيك •
  .هـ ، د ،  )كرين( بريتون  •
  .98، 63، 48، ) ليفي( بريل •
  .272، )  فرانس(بزتانو  •
  .292،  245سكوت ، بسيدو •
  .267،  155،  255،  ) البركاتأبو ( البغدادي  •
، 48، 47، 46، 44، 41، 34، 31، 28، 8، 5، 3ز ، ح ، د ، ي ، ك ، ل ، ، بالنشي •

49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،55 ،57 ،58 ،60 ،62 ،63 ،64 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،
71 ،72 ،73 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،
96 ،97 ،98 ،99 ،107 ،110 ،111 ،113 ،114 ،115 ،116 ،119 ،120 ،122 ،

123 ،124 ،127  ،128 ،129 ،131 ،132 ،141 ،142 ،145 ،146 ،148 ،149 ،
150 ،152 ،155 ،156 ،162 ،164 ،165 ،166 ،168 ،169 ،170 ،171 ،173 ،
175 ،176 ،177 ،178 ،181 ،182 ،183 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،
191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،197 ،199 ،02 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،
208 ،209 ،210 ،211 ،213 ،214 ،215 ،217 ،218 ،219 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،225 ،226 ،227، 228 ،229 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،
238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،245 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،
253 ،254 ،255 ،257 ،258 ،259 ،261 ،262 ،263 ،265 ،266 ،267 ،270 ،
271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،285 ،286 ،
289 ،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،298 ،300 ،301 ،302.  
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  .136عبد العالي ،  بن •
  .13، ) حمزة( بن عبد المطلب •
  .154، 153،  ) بشر( بن متى  •
  .280,135، 120،  ) هنري(  بوانكريه •
  .298، )  بيير( بوترو •
  .258،  بوخنسكي •
  .244,245، 235، 217، بورلي •
  . 235، فاتر ،  بورني •
  .235,243، 217،  بوريدان  •
  .273,149 ،بوسانكي  •
  .273، )  برنارد(بوسنكي  •
  .255،  243،  232،  221، 212، 205،  بوشنسكي  •
  .276، 275، 274، 273، 128،  ) جورج( بول •
  .270، 129، 113، 51، بولزانو •
  .292،  ) نابليون(بونابرت •
  .255،  245،  243 ، 242، 235، 231، بوهنر •
  .237،  233، 230، 155 بويس،  •
  .120، 65، 63، 48، 23,24، بياجيه •
  .146،بيارو •
  .294، 293،  292، ، 291، 260، 131، 129، 124،  بيانو •
  .294، 277، 273، 224، 129، 128، بيرس  •
  .255، 250، 36،  ) فرنسيس( بيكون •
  .294، تارسكي •
  . 196، 193، 183، 182، 181، 172، 98،  )جول( تريكو •
  .54،  تشيلك  •
  .154،  153، ) حيان  أبو( التوحيدي •
  .235، ) سام  حام(توما  •
  .248، 223، 222، 221، 220، 219، 218، 217، 212، ثيوفراسط •
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  .136، 32، 16، 15، 14، 11، 10،  )محمد عابد(،  الجابري •
  .86،  الجرجاني  •
  .272،  جرجون •
  .270،  ) جوزيف( جرعون •
  .175جورجياس ،  •
  .278جورجيسون ،  •
  .271،  جورجيني •
  .285،  جوهانستون •
 .275، 98، نرجيف •

  .147، 146، جيلفورد  •
  .11،  ) عبدو(  حلو •
  .195،  الخبيصي  •
  .143، )طريف يمنى( الخولي •
  .62، 61، 60، 48،  داروين  •
  .143، 48 دوركايم  •
  .245بالشام ، دي •
 .243، 242، 236، 235، 217،  )ألبيير( دي ساكس  •

  .272، 236، 217، )  بول(دي فنيس  •
  .249، 248، )  بيار(دي الرامي  •
  .250، 249دي الرمي ،  •
  .241، ) بيار( دي مانتو •
  .278، 277، 273مورغان ، دي  •
  .140، ديتوش  •
، 149، 131، 94، 91، 72، 44، 43، 42، 41، 34، 31، 25، 9، 2ب ، ،  ديكارت •

236 ،250 ،251 ،252 ،253 ،264 ، 

  .174، 173ديموقريطس،  •
 .226، 224، 222، ديوجين  •

  .241 رامو، •
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  .285، )  فون(رايت  •
، 280، 279، 260، 259، 258، 257، 226، 131، 130، 129، 83، 52، 51،  رسل  •

281 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،300 ،301.  
  .181، 103،  الروديسي •
  .204، 206 ،  روس  •
  .238،  روسالن  •
  .294،  رويس  •
  . 285، 125، 48، 47، 13، 7،  6، 5، ريشنباخ •
  .281، 55، 53، ريمان  •
  .242، ) ولدأرن( ريمون •
  .250 زرابيلال، •
  .280،  زرمللو  •
  .130، 62، 13نجيب محمود ،  زكي •
  .223،  زللر •
  .172، 171، 170، 168، 165، زينون  •
  .169، 152، سارطون  •
  .96،  سالمون  •
  .ب،  سبنسر  •
  .31، 25،  سبينوزا  •
  .154، 153،  السجستاني  •
، 226، 204، 174، 173، 172، 168، 104، 89، 81، 41، 6، 3ب ، ،  سقراط  •

241 ،244.  
  . 292سكوت،  •
 .260،  سكولز •

  .228،  سنكتوس  •
  .201،  السهروردي •
  .152،  سيبويه  •
  .154، 153،  السيرافي  •
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  .272، 149،  سيغارت  •
  .19،  الشاطبي  •
  .152،  الشافعي  •
  .87، 85، ) فتحي(  الشنيطي •
  .244، 239، 234 ) ويليام(شيرسوود •
  . 249، 228، 87، شيشرون  •
  .257،  ) د الحميدبع(  صبرة •
  .195الصعيدي ،  •
  .194، 95، 94، 90، )جميل( صليبا •
 .161طاليس ،  •

  .98، )  توفيق(الطويل  •
  .17،  العامري  •
 .35، 34، 32، 21، 19، 17، 11ح ، ، ) طه( عبد الرحمن •

  .9،  ) محمد(  عمارة  •
  .251،  غاسدي •
  .230، 223، 127،  غاليان •
  .251، 58، غاليلي •
  .230،  غرايمان •
  .102، غريغوار  •
  .189، 155، 97، 16،  الغزالي  •
 . 98، غوبلو  •

 .169غوتمبار،  •

  .294،  غودل •
  .155، 154، 153، 106، 16ب ، ، الفارابي  •
  .281، 157، 52،  فتغشتين •
  .115،  فراي  •
  .125، 86، )عبدو( فرج  •
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، 291، 290، 289، 287، 273، 260، 258، 257، 150، 129، 114، 52، فريج  •
292 ،293.  

  .230،  )جان( فليبان  •
  . 230فليبيون ،  •
  .285، 128،  فن  •
  .126، 125، 87، )محمد  ثابت( الفندي •
 .171فهمي زيدان ،  •

  .251، 250، 241، 238، 233، 230، 181،  فورفوريوس  •
  .135، 133، 51، 50،  فيثاغوس •
 .225، 178،  فيلون  •

  .233، )  ماتيانوس( كابيلال •
  .146،  كاتل  •
  .136،  كاجيتهان •
  .265،  )تيودور( كاردان •
  .161بوبر،  كارل  •
  .294، 291، 158، 157،  كارناب •
  .255، 115، كاسيرر   •
  .249،  كانتاليان •
  .51،  كانتور  •
، 119، 118، 117، 73، 72، 68، 48، 46، 45، 44، 41، 31، 17، 2ب ، ، كانط •

133 ،148 ،149 ،157 ،161 ،171 ،271 ،272 ،300.  
  .104،  )يوسف(  كرم  •
  . 248،  228،  كريسب  •
  .270،  )جون( كفياس •
  .146، كالبارد  •
  .  165، 164،  كالفيوس •
  .252،  كالوباغ •
  .ب  ، الكندي •
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  .149، 68 كنز، •
  .د  كوتنغهام،  •
  .257، 128،  كوتيرا  •
  .148،  كوزان •
  .291،  )جاك( كول •
 .43، )  أوغست(كونت   •

  .224،  كوندياك •
  .302، 115، 72د ، ي،  كونزت  •
  .298، )  وماست(كوهن  •
  .187، كينال •
  . 273 ، 99، كينز •
  .224، 54و ، شلييه ، ال •
  . 78، الفوازيه •
  .298، )  إمري(الكاتوس  •
، 32، 31، 27، 26، 25، 24، 23، 16، 15، 11، 10، 9، 8، 5ح، ي ، ت، ،  الالند •

98 ،99 ،117 ،118 ،19 ،120 ،141 ،224 ،257 ،302.  
  .61، 48،  المارك  •
  .267، 266، 127، هنريك  المبر •
  .221،  ) دياجين( اليرسي •
  .234،  اليوري •
  . 284، لسنيودسكي  •
  .294، 286، 285، 281، 55، 53،  لوباتشوفسكي  •
  .283، 149،  لوتز •
  .174،  لوقوبيوس  •
  .261، 260، 224، لوك •
، 232، 224، 217، 215، 214، 213، 212، 211، 204، 193، 57،  لوكاشفيتش •

294 ،295.  
  .237، 236، 217ط، ، لول •
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  .273،  ليبس  •
، 260، 259، 257، 251، 237، 217، 149، 123، 108، 55، 31، ب، ط ، ليبنتز •

261 ،264 ،291 ،293 ،301.  
  .295، )  تشالف(ليفسكي  •
  .143، 63، 62، ) كلود( ليفي ستروس •
  .295، 294،  لينيوفسكي •
  .269، 267، )  إيلي(ليونارد  •
  .51، مارلبرنش •
  .224، 222، 181، 177، 174، 173، 167، ماكوفسكي •
  .128،  ماكول •
  .272، 149، مانزل •
   .115، مايرسون  •
  .43، 42، فضل اهللا  مهدي  •
  .236، 235،  مودي  •
  .107،  موردي  •
  .283،  موريس  •
  .265، ) جيرولو( موساكشري •
  .247،  مونتاني •
  .73، 16،  )فوكو(ميشال •
  .271، 255، 224، 223، 149، ) ستيوارت جون( ميل •
  .293 مينوغ ، •
 .27،  ميهلو  •

 .253، )  بيار( نيقول •

  .58،  نيوتن  •
  .75، 74، 73، 66هابرماس،  •
  .272، 149،   هاربار  •
  .149، هارمان  •
  .252، 251، 205، و ، هامالن •
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  .272، 271، 219، 183، 149 هاملتون  •
  .  285، 280، 136، 132، 57،  هايتنغ •
  .146لوتز ، هرمان  •
  .51،  هرميت  •
  .259، ) بول( هزار •
   .280، 132، 131، 52،  هلبرت •
  .52، هلمولتز  •
  .276، هوايتهد  •
  .224، هوبز •
  .11هوركهايمر، •
  .273، 150،  هوسرل •
  .292،  هومروس •
  .25، 11ب ، ، هيجل  •
  .171، هيروقليطس •
  .169هيساس ،  •
  .114،  هيول •
 .هـ   ، هيوم  •

  .122، 73، 69، 68، ك ،  وقيدي •
  .46، 45ديوارنت ، ول  •
  .128،  وولف •
  .273، 146، تووند •
  .53ك ، محمود ،  يعقوبي •
  .136،  ) سالم(يفوت •
  .203كرم ،  يوسف •
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  :المواضيع  فهرس  -
  

     ل –أ         ..................................................................  المقدمة
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 4 ............................................ مفهوم العقالنية: األول  الفصل

  5 ......................والعقالنية  العقل:  أوال    

 5 ........في الفكر الغربي المعاصر  - أ           

 12 ......في الفكر العربي المعاصر  -ب           

 23 ..............ودور العقل  عناصر - ج           

 25 ........................مفهوم العقالنية :  ثانيا    

 25 ........الفكر الغربي المعاصر  في -أ          

 32 .......الفكر العربي المعاصر  في - ب          

 37 .........المصطلحات المشتقة من العقل  :  ثالثا   

 37 ..............................العقلية  - أ         

 38 .............................العقلنة المذهب العقلي و  -ب         

 40 .... مفهوم العقالنية عند بالنشي: الثاني  الفصل 

 41 ..................الكالسيكية  العقالنيات نقد : أوال   

 48 ...............مية للعقالنية األشكال العل نقد:  ثانيا   

 48 .......................... الرياضيات -أ        

 55 .............................المنطق   - ب        

 57 ..............................الفيزياء  -ج        

 60 .......................... البيولوجيا - د        

 62 ................... و اإلثنوغرافيا اإلجتماع علم - ـه        

 63 ..............ني يعلم النفس التكو – و        

 66 ..................المعاصرة  العقالنية:  ثالثا   

 66 ......................خصائصها  – أ        
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 73 ........................... نقدها - ب        

 159-76 ..........       ..................المنطق عند بالنشي : الثاني  الباب

 79 .............................. أقسام المنطق: األول  الفصل

 80 .........................العلمي  الصوريالمنطق :  أوال   

 80 .....................................تعريفه  – أ         
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 112 ................لعلوم و اإليسمولوجيا تعريف فلسفة ا - أ 

 114 ............عالقة المنطق و فلسفةالعلوم و اإلسيمولوجيا  -ب 

 117 ..................المناهج  وعلم  المنطق:  ثالثا   

 117 .....................تحديد علم المناهج  -أ  

 119 ...................عالقة المنطق بعلم المناهج - ب  

 121 ................ المنطق والعلوم الدقيقة :  الثالث  الفصل

 122 ..........................والرياضيات  المنطق:  أوال   

 137 ......................والعلوم الفيزيائية  المنطق:  ثانيا   

 137 ..................موضوع العلوم الفيزيائية -أ  
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 138 .................عالقة المنطق بالعلوم الفيزيائية  - ب  

 139 .......... االنسانية والعلومالمنطق : الرابع  الفصل

 143 ..............وعلم االجتماع  المنطق:  أوال   

 143 .................موضوع علم االجتماع  -أ  

 143 .................عالقة المنطق بعلم االجتماع  -ب 

 145 ....................وعلم النفس  المنطق:  ثانيا   

 145 .....................موضوع علم النفس - أ 

 148 ...............عالقة المنطق بعلم النفس - ب

 151 .................المنطق واللغة :  ثالثا

 151 ........................تعريف اللغة  - أ 

 152 ..................المنطق باللغة عالقة  -ب 
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 173 ............................ديموقريطس  -ج 

 175 ..........................أفالطون  - د  

 180 ...............لمنطق عند أرسطو ا مرحلة:  الثاني  الفصل

 181 .................عدد كتب األرغانون :  أوال
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 188 .......................نظرية القضية :   ثالثا
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 192 ................المفهوم والماصدق  -ج  
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 194 ..................نظرية االستدالل المباشر :  رابعا 

 194 .......................التقابل  - أ   

 199 ........................نظرية العكس  - ب  

 201 .............................العكس  -ج   
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 207 .............................أشكال القياس  -ج   
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