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الصىرية غاية املىطق القديم و املعاصز 

 *مسعىد بً سلمي

مقدمة 

  ًخٙٞ الجمُْ ِلى أن مإظغ اإلاىىٞ ٠ّلم اظخيخاجي هى أسظىى،   

ب اإلاىىٞ وولْ له الٝىاِذ و الؽشوه التي حّلذ مىه 
ّ
٘هى أو٥ مً هز

ل٢ً ال ًيبغي أن هٙهم مً هزا أن اإلاىىٞ ولذ . ِلما اظخيخاحُا معخٝال

. ١امال مْ أسظىى و أهه لم ًخي خىىة ئلى ألامام، ٠ما رهب ئلى رل٤ ١اهي

وئن ٠ىا هىا٘ٞ ١اهي في ؼىش اإلاّادلت ألاو٥ الٝاةل أن اإلاىىٞ بذأ مْ 

أسظىى ٠ّلم ول٢ً لِغ ٠مماسظت، ٘اهىا هخالٙه في الؽىش الثاوي مً 

اإلاّادلت الٝاةل أهه اهخهى ِىذه، ُ٘م٢ً أن وّخبر اإلاىىٞ ألاسظىي هى بذاًت 

٘ٝذ ِٗش اإلاىىٞ جىىساث ٠ثحرة مىز أسظىى . للمىىٞ ل٢ىه لِغ هى اإلاىىٞ

ٙه أسظىى في هزا الّلم هٝله ُ٘ما بّذ جالمُزه و 
ّ
ختى أًامىا هزه، وما أل

ؼشاخه، وخذزذ حٕحراث وئلا٘اث، ًِ ٜفذ أو ًِ ٔحر ٜفذ، أزشث ظلبا 

ً مجهم-٘هىاٟ مً الؽّشاح . ِلى ٘هم وبُّت اإلاىىٞ مً - وخاـت اإلاخأخٍش

خفشه في مبدثي الخفىساث والخفذًٝاث ٘ٙهمه البّن ِلى أهه ـىسي 

بُّذ ًِ الىاْٜ و ال خاحـت و ال حـذوي مً دساظخه، و هىاٟ مً سبىه 

ٝا أسظىى و ال ًم٢ً اِخباسه ِلما  بالٙلعٙت الُىهاهُـت واِخبره جابّا إلاُخا٘حًز

ت وال . معخٝال و هىاٟ مً هٍش ئلى ٜىاِذ اإلاىىٞ ألاسظىي ِلى أجها ٘ىٍش

ًدخاج ؤلاوعان لخّلمها ئلى ٔحر رل٤ مً اإلاؽ٢الث التي جذسج ُ٘ما ٌعمى بما 

. وسبما أهم هزه اإلاؽ٢الث، هي مؽ٣لت ـىسٍت و مادًت اإلاىىٞ. خى٥ اإلاىىٞ

ىلْ مىلْ حذ٥، رل٤  ًُ ٚ اإلاىىٞ ألاسظىي بالفىسٍت دون ٔحره  ئن ـو

ه ٘هى ـىسي أي ال ًخّلٞ بأمىس حضةُت و ٜذ . أن اإلاىىٞ أًا ١ان صماهه أو هِى

ىا و – خاولىا في هزا البدث أن هدىاو٥  بٝذس ما حعمذ به وبُّت مىلِى

أساء اإلاىاوٝت في هزه اإلاعألت، ظاِحن ئلى ٘هم خُٝٝت هزه - الهذٗ مىه
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ه و جملُل في ٘هم وبُّت اإلاىىٞ لهزا . اإلاؽ٣لت وما ًيخج ِجها مً حؽٍى

. جىصِذ دواْ٘ اخخُاسها للمىلُى بحن ما هى مىلىعي، و ما هى راحي

 ٘خخمثل في لشوسة ئصالت رل٤ الٕمىك خى٥ الدوافع املىضىعية     أما 

اٗ ووّىث غ جدلُالث . بّن ما ألفٞ باإلاىىٞ ألاسظىي مً أـو ئن جذَس

م ما لخٞ بها  مً - ٠ما أؼشها ئلى رل٤ في البذاًت-أسظىى و ما ًخفل بها، ٔس

اةحن و اإلادؽُّحن لهم مً اإلاذسظُحن و 
ّ

حٕحراث وئلا٘اث مً وٗش اإلاؽ

بىً حؽىحها 
ُ
ٔحرهم، جدذ ِىىان اإلاىىٞ الفىسي، ئن هزه الدعمُت ج

ش رل٤ بماًلي م٢ً جبًر : لىبُّت اإلاىىٞ، ٍو

للخمُحز بحن - ًِ ٜفذ أو ًِ ٔحر ٜفذ-ئن هزه الدعمُت التي حعخّمل  -1

اض ي أو الشمضي  اإلاىىٞ الٝذًم واإلاىىٞ اإلاّاـش، اإلاّشوٗ باإلاىىٞ الٍش

ٜذ جىحي بىحىد مىىٝحن مىٙفلحن جماما، ألاو٥ ـىسي و الثاوي ٔحر 

ه لىبُّت اإلاىىٞ، رل٤ أن اإلاىىٞ  ـىسي، و هزا ُ٘ه جملُل و حؽٍى

 .ال ًم٢ً أن ٣ًىن ئال ـىسٍا

ٚ اإلاىىٞ وخذه بأهه ـىسي، مً ٔحر جدذًذ إلاٙهىم الفىسٍت في  -2 ئن ـو

ٚ اإلاىىٞ  لذ خذ الخىاٜن في ـو الث ـو اإلاىىٞ أدي ئلى جأٍو

و ٜذ جشجب ِلى هزه . ألاسظىي خاـت و اإلاىىٞ الٝذًم ِامت

ه خىحر  الخٙعحراث الخاوئت و اإلإشلت في ٠ثحر مً الخاالث حؽٍى

 .إلاٙهىم اإلاىىٞ

مً هزه الخٙعحراث إلاٙهىم الفىسٍت في اإلاىىٞ، أجها حّجي ِذم مشاِاة  -3

و هزا ًىحي بأهه ُِٝم وال . الىاْٜ؛ ال ِالٜت للمىىٞ الفىسي بالىاْٜ

هزه مً الىخاةج التي جلضم ًِ اظخّما٥ الفىسٍت . ٘اةذة مً دساظخه

بذون جدذًذ، ووـٚ اإلاىىٞ ألاسظىي بأهه ـىسي دون ٔحره مً 

 .٘شوُ اإلاىىٞ

بدىا في ؤلاإلاام بٝىاِذ جدفُل الُٝحن، و الدوافع الذاتيةوأما   ٘خمثلذ في ٔس

الٝذسة ِلى جمُحز صخُذ ال٢ٙش مً ٘اظذه، و لّل رل٤ لِغ له مً معل٤ 
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و هي ٔاًت جشهى ئلحها الّٝى٥ و جأخز . ظىي حّلم اإلاىىٞ و ؤلاإلاام بٝىاِذه

.   باأللباب

    ئهه و مً خال٥ مىالّاجىا اإلاخىالّت إلاا ٠خب خى٥ مؽ٣لت اإلاىىٞ بحن 

الفىسٍت و اإلاادًت، وحذها أن الزًً جىاولىا هزه اإلاعألت، جىاولىها ٠ّىاـش 

م ما جىىىي ِلُه مً  حضةُت مً أبداثهم، و لم ًىلىا أهمُت ٠بحرة لها ٔس

هدفين و بزل٤ هخىخى مً هزه الذساظت . خىىسة، وما ًلضم ِجها مً ظلبُاث

، و ًخمثل في مداولت جىلُذ مّجى الفىسٍت في هنزر  أخذهما أساسيين

إلاا ًترجب ًِ ِذم ٘هم اإلاّجى اإلاٝفىد لهزه ال٣لمت مً جٙعحراث . اإلاىىٞ

ه مٙهىم اإلاىىٞ  و والهدف الثاهيعملي. أدث في ال٢ثحر مً الخاالث ئلى حؽٍى

غ اإلاىىٞ و ججاوص  ًخمثل في مداولت جصخُذ اإلاٙاهُم العاةذة في جذَس

اض ي  الخٝعُم الخٝلُذي الزي ًٝعم اإلاىىٞ ئلى ـىسي جٝلُذي و ٍس

مّاـش، بِىما اإلاىىٞ ال ًم٢ً أن ٣ًىن ئال ـىسٍا، ألن جل٤ وبُّخه و 

.    حىهشه

:  و لذساظت هزا اإلاىلُى ٘ان ؤلاؼ٣الُت ًم٢ً ـُأتها ٠ما ًلي

هل اإلاىىٞ ألاسظىي ـىسي اهخم بفىسة ال٢ٙش دون مادجه، أم أهه ـىسي 

ذ ؤلاحابت ِلى هزه ؤلاؼ٣الُت ئلى اإلاؽ٢الث  و مادي في آلان هٙعه؟ جِٙش

هل اإلاىىٞ ولذ ١امال مْ أسظىى، و ما هي الٍشوٗ التي أدث ئلى : الخالُت

 .وؽأة اإلاىىٞ؟ ما هى مٙهىم الفىسٍت في اإلاىىٞ؟ 

   واهىالٜا مً أن وبُّت اإلاىلُى هي التي جدذد وبُّت اإلاىهج، ١ان ًلضم 

خُا  اظخٝشاةُا جدبّىا مً خالله الٍشوٗ التي أدث ئلى  أن هدبْ مىهجا جاٍس

خُت خى٥ اإلاىىٞ  وؽأة اإلاىىٞ، زم أساء اإلاىاوٝت مً مخخلٚ اإلاشاخل الخاٍس

ٙاتهم له باإللا٘ت ئلى اإلاىهج الخدلُلي اإلاٝاسن بحن هزه . و رل٤ مً خال٥ حٍّش

ٚ مً ؤلاؼ٣الُت وّخبره مٝاسبت لها ٙاث و آلاساء بُٕت جدذًذ مٜى .   الخٍّش
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I- وشأة املىطق تطىره و تعزيفه 

وشأة املىطق وتطىره  :أوال

ٌّـضي ئلى أسظىى الٙمل في ولْ وجىٍُم ال٢ٙش بما ٌعمى باإلاىىٞ، ٘ٝذ 

اؼتهش بحن الذاسظحن للمىىـــٞ أن أو٥ مً ولْ اإلاىىـــٞ هى الُٙلعٗى 

ذ اِخٝذ ال٢ثحر . (324-384)الُىهــــاوي أسظىى في الٝشن الشابــــْ ٜبل اإلاُــــــالد  ٜو

ً و الٙالظٙت أن مبذُ اإلاىىٞ ٜذ أبلٕه ال٢ما٥ مشة واخذة . (1)مً اإلا٢ٍٙش

مّبرا ئال ًِ سأي مؽتٟر ِىذما ٠خب في  (1804-1724)ولم ٢ًً ١اهي "

. ـُٕت ؼهحرة، أن اإلاىىٞ لم ًخم٢ً مً الخٝذم خىىة واخذة مىز أسظىى

با ختى جهاًت الٝشن الخاظْ ِؽش و في جل٤  خٝاد جٍٝش ولٝذ ظاد هزا الِا

ئن اإلاىىٞ "ًتردد في الٝى٥  (1907-1858)الخٝبت مً الضمً لم ٢ًً بشوؼاس

ِلم حاهض و ًم٢ىىا الخأ٠ُذ بذون خٗى أن ِفش الابخ٣اساث ٜذ اوعذ في 

.  (2)"وحه اإلاىىٞ

   ٔحر أهه ال ًيبغي أن هٙهم مً هزا ال٢الم أن اإلاىىٞ لم ٢ًً مىحىدا مً 

خُث الاظخّما٥ ٜبل أسظىى، و أهه لم ٌعبٝه أخذ ئلى رل٤، و ئهما ًجب 

ذ له و مً زم  ّّ أن هٙهم مً هزا أن أسظىى هى أو٥ مً دّون هزا الّلم و ٜ

و مما ًىضح أن اإلاىىٞ ١ان مىحىدا مً خُث . (3).ـاس ِلما معخٝال بزاجه

الاظخّما٥، اظخذالالث الٙالظٙت العابٝحن ِلى أسظىى، ١اظخخذام الجذ٥ 

ِادة في خمىس – الزي ٌّجي اإلاىاٜؽت اإلاإظعت ِلى هدى ما، مىٍمت "

٠أجها هُى مً اإلاباسصة بحن مخداوسًٍ ًذاّ٘ان ًِ - حمهىس ًخابْ اللّبت

ئن هزه اإلاىاٜؽت الؼ٤ ١اهذ جد٢مها حملت مً . (4)"أوشوخخحن مخىاٜمخحن

.  الٝىاِذ و الؽشوه جٝىد ئلى الخٕلب ِلى الخفم و ئزباث ألاوشوخت

و هى الًٙ هٙعه الزي اظخخذمه العٙعىاةُىن ٠زل٤ في مداوسة 

.  الخفىم و ئٌهاس بىالن أوشوخاتهم
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(:" 1975-1898)ًٝى٥ سوبحر بالوص ي.   و مىه ٘الجذ٥ أجخز مّان مخخلٙت

ّه ئلى مٝام الًٙ؟ ئن  ٘متى و بمً جم الخىـل ئلى هزا الىٝاػ الزي ٘س

ىىن ؤلاًلي. الجىاب ِىذ أسظىى أًما مبخ٢ش  (430-490)ئهه ١ان ٌّخبر ٍص

ّلٞ بالوص ي ِلى رل٤ بما ًلي. (5)"الجذ٥ وال ؼ٤ أهه ١ان ًٝفذ : "َو

ىىن ِلى مماسظت اإلاىاٜؽاث الٙلعُٙت بأظلىب  الاظخّما٥ الزي أدخله ٍص

الُىن مً ٜبل الظُما  الخٙن ختى الامخىاُ الزي ١ان ٌعخّحن به الٍش

ت مْ للْ  الُٙثأىسٍىن في بشهاجهم الؽهحر ِلى امخىاُ مٝاسهت خي الضاٍو

الت .(6)"اإلاشبْ  ٠زل٤ هجذ أن الُٙثأىسٍحن ٜذ ج٣لمىا بؽ٣ل ٠لي في الٍش

اث ١الخعاب والهىذظت، وأٜامىا ِلحها ألادلت الّٝلُت،  وولّىا ٘حها الىٍٍش

الُت هي مً الىٛش  ٝت الاظخذال٥ والاظخيخاج الٍش وال ؼ٤ أن وٍش

. (7)اإلاىىُٝت؛ ِباسة ًِ مٝذماث جلضم ِجها هخاةج

       و في هزا الفذد ًز٠ش أخمذ مىظاوي ما رهبذ ئلُه الباخثت 

مىهذ أهىىاهِذ"الٙشوعُت  ى ٍس ئن اإلاىىٞ ال٢الظ٣ُي هى هدُجت :" ماًلي" ٘حًر

خ الٙلعٙت  لٝشون مً الخ٢ٙحر خى٥ مؽ٣لت اإلاىىٞ الزي بذأ في ٘جش جاٍس

ً العابٝحن ِلى ِهذ ظٝشاه، و ئن ١ان باسمُيُذط ( 440-530)ِىذ اإلا٢ٍٙش

ىىن ؤلاًلي ت ٘ان ٍص ٜذ  (م. 430ٛ-490)ؤلاًلي هى أو٥ مً ـآ مبذأ الهٍى

خ اإلاىىٞ، ئر أن حججه مْ  لّب دوسا أ٠ثر أهمُت مً وحهت هٍش جاٍس

الُٙخأىسٍحن ٜذ ٜذمذ الىمىرج ألاو٥ للبرهان بالخلٚ، ٠ما أهه، مً 

هاخُت أخشي أو٥ مً الخَ اظخدالت الترحمت الذُٜٝت للىاْٜ اإلاخفل 

بىاظىت لٕت ٔحر مخفلت وجشحمت الىاْٜ اإلاخدٟش بىاظىت اللٕت 

. (8)"العا٠ىت

ىىن ِلى ؼ٣ل ـىسجحن الفىسة  ذان حذ٥ ٍص ذ أوسد مدمىد ٘همي ٍص ٜو

عمحها الشد ئلى اإلادا٥، و الفىسة الثاهُت و هي ِلى ؼ٣ل بشهان  ألاولى َو

. (البرهان بالخلٚ)و ِلى ظبُل اإلاثا٥ هز٠ش الفُٕت الثاهُت . بالخلٚ

. (د)هى  (ح)٘ان  (ب)هى  (أ)ئرا ١ان : مٝذمت ٠بري 
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. (د)لِغ  (ح)ل٢ً : مٝذمت ـٕشي 

. (9) (د)لِغ  (أ)ئرن 

خعب بالوص ي، هى ما ١ان ًماسظه  (اإلاجاد٥)اإلاىسد الثاوي للجذلي 

الُي و لٝذ ." العٙعىاةُىن في حّلُم ً٘ الخىابت و ئًٝاُ الخفم في ألٔا

تزاص بزل٤، و  أؼتهش العٙعىاةُىن بمهاستهم في هزا الًٙ و رهبىا ئلى خذ الِا

ِلى أن ًجّل الدجت ألاظىأ " ١ان ًدبجح بٝذسجه، " بشوجأىساط" ًٝا٥ أن 

الزي أولٞ ِلى  (العٙعىاةُت)مً هىا حاء اظم ". جبذو و٠أجها هي ألاخعً

و ئن ١ان ٜذ خالٙه في هزه الدعمُت . (10)"جل٤ اإلاماخ٣اث الضاةٙت ِمذا

ً ئال أن الزي حهمىا هى مماسظت العٙعىاةُىن للجذ٥  ال٢ثحر مً اإلا٢ٍٙش

ىا ًِ  شاك أخشي ٔحر البدث ًِ الخُٝٝت، و هزا ًّبحن أجهم اهد٘ش أٔل

لٝذ ادِىا أهه ال . الهذٗ ألاظمى للّلم، و هى الىـى٥ ئلى خٝاةٞ ألاؼُاء

خٞ و ال باول في الىاْٜ بل سأوا أن الخٞ ما ًشاه الصخق خٝا، و الباول 

ما ًشاه الصخق باوال، اهىالٜا مً اِخباسهم أن الٙشد هى مُٝاط الخُٝٝت 

ت ومً هىا ًيبغي أن همحز بحن . و أن ؤلاخعاط هى اإلافذس الىخُذ للمّ٘ش

م أن بالوص ي ال ٌؽحر ئلى رل٤  ىىن والعٙعىاةُحن، ٔس الجذ٥ ِىذ ٍص

ـشاخت، ئال أن ِبذ الشخمً بذوي ًشي أن حذ٥ ألاو٥ هى الذ٘اُ ًِ 

مزهب أظخاره ُ٘ما الجذ٥ العٙعىاتي الهذٗ مىه ١ان  الىـى٥ ئلى 

. (11)جخمثل في ئزباث ِذم وحىد خُٝٝت زابخت مىلٝت...هخاةج ظلبُت

خ  لع٣ي في ٠خابه جاٍس   ًز٠ش الذ٠خىس ًىظٚ مدمىد ما ٜاله أل٢عىذس ما١٘ى

ىغ:" ِلم اإلاىىٞ ٙا ِذاةُا مً  (م.370ٛ-460)أن دًمٍٝش أجخز مٜى

خُت للمىىٞ أن دًمٝشبىغ... العٙعىاةُحن هى " وجز٠ش ال٢خب الخاٍس

اإلاإظغ ألو٥ وعٞ مىىٝي في الُىهان الٝذًمت، ٘ٝذ ٠خب سظالت خاـت في 

و١ان دًمٍٝشىغ ٠ما ًٝى٥ أسظىى هى . اإلاىىٞ أو الٝاهىن جْٝ في زالزت ٠خب

مً بحن حمُْ الٙالظٙت الىبُُّحن أو٥ مً أٜام ٘لعٙخه بىاظىت 

ٙاث اإلاىىُٝت شج٢ض البدث ًِ الخُٝٝت ِىذ ". الخفىساث والخٍّش ٍو
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هالخَ مً . (12)دًمٍٝشىغ ِلى زالزت مّاًحر هي ؤلاخعاط وال٢ٙش واإلاماسظت

هزا الىق أن بذاًت الخدى٥ والبدث ًِ ٜىاِذ جمبي البدث ًِ 

الزًً حّلىا هذ٘هم حّلُم ."الخُٝٝت بذأ مً خال٥ الشد ِلى العٙعىاةُحن

اإلاىاوىحن ً٘ ؤلاٜىاُ بٕن الىٍش ًِ الفذٛ وال٢زب، و١ان الٕمىك 

و بما أن ظالح . (13)"اللٕىي هى ظالخهم في ؤلاٜىاُ و الىٙي و ؤلازباث

العٙعىاةُحن هى ِذم الذٜت في اظخّما٥ ألالٙاً والّباساث و حّمذ 

لذخن حججهم ال بذ " إلًٝاُ بالخفم في الخىاٜن ٣٘ان ًلضم ٥الٕمىك 

مً جدلُل وٛش البرهىت التي ٌّخمذون ِلحها مً أحل ا٠دؽاٗ ما جىىىي 

خُت في هزا  ِلُه مً مٕالىاث و ٜذ ١اهذ هٝىت الخدى٥ مً الىاخُت الخاٍس

ٚ الُٙلعٗى الُىهاوي ظٝشاه  . (14)" (م. 399ٛ-470)اإلاىلُى جخمثل في مٜى

 ٚ داْ٘ ظٝشاه ًِ الخُٝٝت اإلاىلٝت و ألاخالٛ اإلاىلٝت، ووٜٚ مثلما ٜو

ت الؽ٤، ورل٤ مً خال٥ جدلُل لٕت  ت اليعبُت وهِض دًمٍٝشىغ لذ الجِز

العٙعىاةُحن باظخخذام جدلُل اإلاٙاهُم وهى مىلُى له ـلت بٝعم 

ٞ اإلاإدي ئلى جدذًذ الخُٝٝت هى الاظخٝشاء . الخفىساث اإلاىىُٝت والىٍش

والخٍّشٚ أي الزهاب مً ألاؼُاء الٙشدًت ئلى اإلاٙهىم ال٢لي أو الخفىس 

 ً الثابذ الزي ال ًلخٝه الخٕحر، ومىه ٘االظخٝشاء العٝشاوي هى ِملُت ج٣ٍى

وبزل٤ ًم٢ً الخمُحز بحن ما ًشحْ ئلى ماهُت الص يء اإلاىشوح . الخفىساث

.  للمىاٜؽت  وبحن ما ال ًشحْ ئلحها

ٝت جدؽ٣ل الخفىساث ابخذاء مً اإلاخمازالث . (15)وبهزه الىٍش

٣ى خ :" ًٝى٥ حى٥ جٍش ال ًم٢ً الخٝلُل مً أهمُت ظٝشاه باليعبت ئلى جاٍس

ٝت العٝشاوُت في مداوساث أ٘الوىن . "(16)"اإلاىىٞ هٙعه -427)وجٍهش الىٍش

في هزا اإلاجا٥ حؽ٣ل الٝعمت . التي ججشي ِلى لعان ظٝشاه (م.348ٛ

الثىاةُت ِىذ أ٘الوىن خىىة ئلى ألامام هدى الخ٢ٙحر الزي ًخمْ لٝىاِذ 

دت ٌّتٗر بالوص ي بما أظهم به أ٘الوىن مً خال٥ اِترا٘ه باإلاهاسة . (17)"ـٍش

٘ارا ١ان ًز٠ش . الٙاةٝت التي جذاس وج٢خب بها اإلاداوساث ول٢ً بمبادب لمىُت
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بّن الٝاةلحن بىحىد أخىاء مىىُٝت في مداوساث أ٘الوىن ئال أهه ال 

مثال الخىأ الزي جممىخه . ًزهب مّهم ئلى خذ اتهامه بّذم الذساًت باإلاىىٞ

ئرا ١اهذ هٙغ ِاٜلت هٙعا "مدالشة حىسحُاط والزي ًٝى٥ ُ٘ه بأهه 

وُبت ٘ان التي ج٣ىن في ولْ مّا٠غ لىلْ الىٙغ الّاٜلت هي هٙغ 

م٢ً ". ظِئت ّلٞ بالوص ي ِلى هزا بأهه ًم٢ً أن ٣ًىن اظخيخاحا خعىا ٍو َو

ا ئرا  أن ٣ًىن اظخيخاحا ظِئا وختى ًىضح هزا الخىأ ٘ٝذ ِبر ِىه سمٍض

وبالخالي . Non B ئلىNon A ٘اهه ًم٢ً الاظخيخاج مً B هي١Aاهذ 

٘االظخيخاج اإلاؽشوُ مىىُٝا والزي ًٝىىه جماد الىلْ ٌعحر باججاه 

ذ جٙىً أ٘الوىن أهه مً الخىأ الخدى٥ Non Aئلى Non B  مّا٠غ مً   ٜو

 بذلُل أهه خاو٥ أن ًبرهً ِلى A هيB ئلى ١ل B هيAمً الٝمُت ١ل 

اظخدالت رل٤، بل ٠خب ـٙدت ب٣املها لُبحن أن الصجّان ئرا ١اهىا 

ً هم شجّان ً ٘ال ًلضم مً رل٤ أن الخزٍس .  (18)خزٍس

م هزه ألاخىاء التي جيعب أل٘الوىن ئال أن بالوص ي ًإ٠ذ دوسه في     ٔس

ن
ّ
.  الخدمحر لٍهىس اإلاىىٞ اإلاٝج

ش في مىلُى اإلاىىٞ ورل٤ 
ّ
و ٌعدؽهذ ِلى هزا أن أ٘الوىن في آخش خُاجه ٢٘

مً خال٥ مٝاسهخه بحن ِلم الٙل٤ و ِلم اإلاىىٞ، بما أن خش٠ت ألا٘الٟ 

جد٢مها ٜىاهحن ٘اهه اظخيخج وحىد ٜىاهحن جخمْ لها ألاخ٣ام الّٝلُت، 

خماد ِلى هق اٜخبعه مً ٠خاب   Timéeاظخيخج بالوص ي هزه اإلاالخٍت بااِل

ئرا ١ان ئله ما ٜذ اٜترح ألحلىا :" خُث ـآ أ٘الوىن هزه ألاوشوخت بٝىله

 [ؤلالهي ]خمىسٍت الىٍش، ٘زل٤ ل٣ي هىبٝها، و هدً هخأمل دوساث الّٝل

ِلى الذوساث التي ججخاص ُ٘ىا ِملُاث ال٢ٙش؛ وهزه الذوساث هي مً هٙغ 

جل٤ الذوساث، و ل٢ً جل٤ زابخت و هزه مخبذلت داةما؛ وبٙمل هزه الذساظت 

و بخٝلُذًىا الخش١اث ؤلالهُت .وعاهم في الخعاباث الىبُُّت الصخُدت

الخالفت مً ١ل خىأ ِلى ؤلاوالٛ، ًم٢ىىا أن هٝذم وحبت لمال٥ أولئ٤ 

ّلٞ بالوص ي ِلى هزا الىق بٝىله". الزًً هم في داخلىا و الخا٥ ٘هزه :" َو
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وهزا ًبّحن أهمُت أِما٥ أ٘الوىن . (19)"الذساظت هي مىلُى اإلاىىٞ بالزاث

لزا ًزهب . في وؽأة اإلاىىٞ ٠ّلم ُ٘ما بّذ وبالمبي مْ جلمُزه أسظىى

بالوص ي ئلى أن جأزحر م٢ٙش ما ال ًٝٚ ِىذ خذود الّمل الزي ًماسظه 

ه أو مً ًأحي . (20)مباؼشة وئهما أًما الشدود التي ٌعدثحرها مً وٗش مّاـٍش

. بّذه و هى ما اِخبره بالوص ي  دلُال زاهُا ِلى جدمحر أ٘الوىن للمىىٞ

خطح هزا مً خال٥ الفّىباث التي ًثحرها الجذ٥ ألا٘الوىوي الٝاةم ِلى  ٍو

وهى ما الخٍه أسظىى مً خال٥ اهخٝاده لهزا ألاظلىب في . الٝعمت الثىاةُت

. الاظخذال٥

    ًىٝعم الجذ٥ ألا٘الوىوي، ئلى حذ٥ ـاِذ و آخش هابي أو هاص٥ وهىا 

ًيبغي أن هىضح خش٠خا هزا الجذ٥ وما هي الُّىب التي جممجها؟ و ٠ُٚ 

ججاوصها أسظىى مإظعا ما ٌعمى بّلم اإلاىىٞ ؟ 

   الجذ٥ الفاِذ ٠ما ٌعمُه أٔلب الٙالظٙت و اإلاىاوٝت و ج٣ىن خش٠ت 

الّٝل ُ٘ه الاهخٝا٥ مً الجضةُاث اإلادعىظت ئلى ال٣لُاث اإلاجشدة، ًىلٞ 

٣ى.   (21) (ال٢ٙشة الّلُا)ِلحها بالوص ي اظم  ه جٍش الجذ٥ الفاِذ أو :"ٌّ٘ش

لى  ت الخذظُت للمثل إلاعحرة مىٍمت ختى الجيغ ألِا الخجمُْ ٔاًخه اإلاّ٘ش

. وهزا ٌؽبه ئلى خذ ما الاظخٝشاء ألاسظىي. (22)"الزي هى الىاخذ أو اإلاىحىد

أو الٝعمت الثىاةُت بمّجى اهٝعام الىُى ئلى أهىاُ و  (الىاص٥  )الجذ٥ الهابي 

ٌّجي بُان أِم ألاحىاط التي ًىذسج ٘حها الص يء، زم جمُحز الجيغ بز٠ش 

الٙفل، و مً مجمُى الجيغ والٙفل هدفل ِلى حٍّشٚ الص يء الزي 

و ٠ما الخَ بالوص ي . (23)"لزل٤ ظمي الخذ (أي ًمْ له خذود )ًدذ اإلاّجى 

أن الجذ٥ ألا٘الوىوي ًشجْٙ مً ألا٘شاد ئلى ألاهىاُ زم ئلى ألاحىاط، ببُان 

ت لُفل بها الّٝل في الجهاًت ئلى ـٙت زابخت أصلُت حّم  الفٙاث الجىهٍش

و ه٢زا جخدى٥ ٘لعٙت اإلاٙهىم العٝشاوُت، لخفبذ ٘لعٙت ." حمُْ الفٙاث

، ئلى ألا٣٘اس و٠أجها هُى  ال٢ٙشة ألا٘الوىهُت، وهي ٘لعٙت جىٍش، ٠ما وّٗش
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مً اإلاىحىداث، اإلاىحىداث بمّض٥ ًِ ألاؼُاء اإلاٙشدة التي جلّب باليعبت 

ى٥  . (24)"ئلحها دوس ألـا

ئن هزه الٝعمت الخفيُُٙت هي التي اهخٝذها أسظىى بالىٍش ئلى الفّىباث 

التي جيخج ِجها، مجها مثال أهه مً الفّىبت جٙعحر اإلاٝذمت الىـُٙت التي مً 

، هزا الىٝق دْ٘ أسظىى ئلى ئـالح حذ٥ s هي حضء مً p أو p هيsالؽ٣ل 

له رل٤ ئلى ا٠دؽاٗ اإلاىىٞ ٘مً الٝعمت أو الٙفل هفل ئلى . أظخاره ٘أـو

الخٍّشٚ الؽامل اهىالٜا مً ال٢ٙشة، و ٌؽشح بالوص ي هزا ألاظلىب بلٕت 

ذ أن ًٝىله أ٘الوىن  ت إلاا ًٍش  ًخىحب الاهىالٛ sمثال ل٣ي هىضح مٙهىم . سمٍض

 وهما خذان Non B أو B ئلى مٙهىمحن A، زم هٝعم Aمً مٙهىم أوظْ هى 

 في أخذهما البذ أن هىُٙه مً sمخىاٜمان وؼامالن ، ٘ارا ولّىا اإلاٙهىم 

الٝعم الثاوي ختى ًم٢ً جدذًذ مّىاه بؽ٣ل أ٘مل، زم هٝعم الٝعم 

ذ جىلُده .  اإلاّحن جٝعُما زىاةُا وه٢زا ختى هفل ئلى ما هٍش

 ل٢ً s (ً٘)  و ًىسد بالوص ي هىا مثا٥ الفُذ خُث ٌّخبر الفُذ بالفىاسة 

ًم٢ً أن هٝعم الًٙ ئلى ٘ىىن ؤلاهخاج و ٘ىىن الامخالٟ ومً بحن هزه 

ألاخحرة بّمها ًخم بالخباد٥ وبّمها آلاخش بالخُاصة، وفي هزه ألاخحرة بّمها 

لِعذ مىهجا "هزه الٝعمت سآها أسظىى بأجها. (25)ئلخ...ـشاُ وبّمها وشاد

ت الخفى٥ ِلى مىا٘ٝت اإلاداوس  اظخيخاحُا، ألجها جخىلب في ١ل خىىة خىاٍس

ٜبل الاهخٝا٥ ئلى الخىىة التي جلحها ٘هي جٙخٝش ئلى الخذ ألاوظي الزي ًشبي 

ٕش و ألا٠بر و ًجّل الىدُجت جفذس بالمشوسة  .(26)"بحن الخذًً ألـا

خحن هما A   رل٤ أهه ِىذما ٜعم اإلاشجبت   Non B و B ئلى مشجبخحن زاهٍى

 Non و لِغ ئلى B ًم٢ً أن جيخمي ئلى B التي هي حضء مً ٢٘Sُٚ هثبذ أن 

B . ئن هزا اإلاىلب ًٝخط ي أن ٣ًىن الىٗش اإلاداوس مىا٘ٝا ِلى رل٤، و

هزه اإلاىا٘ٝت جخىلبها ١ل مشخلت مً مشاخل الخٝعُم وهزا الىٝق هى الزي 

ٞ ا٠دؽاٗ الخذ ألاوظي ٌّخبر أسظىى " اٜخط ى وحىد خذ أوظي، ً وٍش ِو

اإلاإظغ الخُٝٝي للمىىٞ ئر أهه جىـل ئلى ئٜامت هٍام اظخيخاجي ٌّخمذ 
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دت جم٢ً مً اظخخشاج ـىس  ِلى ٜىاِذ مّبر ِجها بفىسة ـٍش

ت العاةذة في ِفشه . (27)"الاظخذالالث اإلاىىُٝت التي ١اهذ مخممىت في اإلاّ٘ش

 والخا٥ ٘مً B وAاإلاىلىب هى ٜلب الّالٜت الؽمىلُت بحن " وبخّبحر بالوص ي

S هي A ٝا ل٣ىن  أو ٔحر داخلت، مً الاظخيخاج B داخلت فيA هخم٢ً ٘و

ولخىلُذ هزه ال٢ٙشة مثل  بالوص ي . B أو أجها لِعذ B هي Sبالمشوسة أن 

. لها بشظمحن ألاو٥ للٝعمت ألا٘الوىهُت و الثاوي للُٝاط ألاسظىي

  و اخترها ِشك هزًً الشظمحن الخىلُدُحن بالشمىص اإلاعخّملت مً وٗش 

. بالوص ي؛ لم وّشبها

 الٝعمت ألا٘الوىهُتالُٝاط ألاسظىي

A 

BNon       BBA        B  

S   هي   |ASA 

A جٝعم ئلى B و Non BAهي BA  هي  Non B 

.    Non B(28) هي  S ئرن B هيS هي ؟                      ئرن Sئرن 

اث  ت الُٝاط، حهذٗ ئلى جفيُٚ اإلاىلِى لٝذ ١ان  أسظىى مً خال٥ هٍٍش

الىبُُّت و البدث ًِ الّلل، ومً هىا ١ان اإلاىىٞ ألاسظىي جدلُال لل٢ٙش 

ا ومىهجا، والٕشك الزي ٜام  الّلمي الزي ١ان ظاةذا في ِفشه مىلِى

ت  ت الّلل مّ٘ش ِلى جدُٝٝه اإلاىىٞ ِىذ أسظىى هى أن ٔاًت الّلم مّ٘ش

مل . ًُٝيُت ن ١ل أهىاُ الاظخذالالث التي ال جدٝٞ ٔشله ٘و لزل٤ ٘س

 ل٢ً الخدلُل ألاسظىي الزي اهدفش .(29)الُٝاط الخملي ألن هدُجخه ًُٝيُت

ب ١ل ـىس الّالٜاث بحن  في الفىسة الخملُت وخذها، لم ٢ًً لِعخِى

اث؛ و هي ـىس ال خفش لها ٠ما ظُدّبحن مْ اإلاىىٞ اإلاّاـش ٘لم . اإلاىلِى
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ت  ت الُٝاط ألاسظىُت أو في هٍٍش ٌّذ مٙهىم  اإلاىىٞ مدفىسا في هٍٍش

 ئن جىىس اإلاىىٞ مىز أواخش الٝشن الخاظْ .(30)ألاِٜعت الؽشوُت الشواُٜت

ولم ٌّذ الٙاـل . ِؽش ئلى أًامىا هزه حّله ًفّذ ئلى ٜمت الّلىم الذُٜٝت

خُت الٝذًمت  الُاث واضخا ٠ما ١ان في الّفىس الخاٍس بِىه و بحن الٍش

.  (31)والىظُىُت والخذًثت

ش اإلاىىٞ في الاججاه الفىسي  و ١اهذ اإلاداولت الباسصة في مىلُى جىٍى

للىـى٥ ئلى الٝىاهحن التي جفلح للخىبُٞ في ١ل مجاالث ال٢ٙش، هي 

و جبّه في رل٤ بّن الزًً أجىا  (1037-980اإلاداولت التي ٜام بها ابً ظِىا 

ٙذ جل٤ اإلاداولت بعبب ما آلذ ئلُه الخماسة ؤلاظالمُت  مً بّذه زم جٜى

و١اهذ اإلاداولت الثاهُت الجذًشة بالز٠ش في هزا اإلاىلُى هي . مً اهدىاه

و التي خاو٥ مً خاللها  (Leibniz 1646-1716جل٤ التي ٜام بها لُبىتز 

خُث ًشي ساظل و أجباِه . جدذًذ مىىٞ لل٢ٙش ؤلاوعاوي في مجاالجه اإلاخخلٙت

اض ي و لم حسجل بّذ لُبىتز أي . أن لُبىتز هى ألاب اإلاإظغ للمىىٞ الٍش

دي .  خُث ٜام أ19مداولت حادة في هزا اإلاىلُى ختى الٝشن الخاظْ ِؽش 

بىلْ ألاظغ ألاولى إلاىىٞ Augustus De Morgan( 1806-1871 )مىسٔان 

الّالٜاث في ٠خابه اإلاىىٞ الؽ٢لي أو ئخفاء الاظخذال٥ المشوسي والؽ٢لي 

ما٥ ُ٘ما بّذ ِىذ ١ل مً . 1847 ظىت ، Jevonsحٙىهضو جىىسث هزه ألِا

 و في جهاًت الٝشن الخاظْ ِؽش ٌهشث في  .Schroder، وؼشودسVenn٘حن

جه التي ٘خدذ . Gottlob Frege( 1848-1925)أإلااهُا أِما٥ ٔىجلىب ٍ٘ش

الُاث، وجأظِغ  اض ي، ـىسهت الٍش مشخلت حذًذة في جىىس اإلاىىٞ الٍش

الُاث جشد ئلى اإلاىىٞ وفي الٙترة . اإلازهب اإلاىىٝاوي الٝاةل بان ١ل الٍش

با ٌهشث في ئًىالُا أِما٥ حُىظِب بُاهى  Giuseppeهٙعها جٍٝش

Peano1858-1932)  التي أظعذ للٕت مفىسهت اإلاّشولت في ٠خابه اإلاترحم

Formulaire de mathemetiques . أما اإلاعاهمت ألاظاظُت التي أِىذ

اض ي في ؼ٣له اإلاّاـش ٘جاءث مً خال٥  ت لٍهىس اإلاىىٞ الٍش دّ٘ت ٍٜى

و ألٙشد هىسر  ٠Bertrand Russell(1872-1970)خاب ١ل مً بشجشاهذ ساظل 
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الُاث  Alfred North Whitehead(1823-1905)واًتهذ  مبادب الٍش

Principia mathematica( 1910-1913) . اض ي بؽ٣له ئن ٌهىس اإلاىىٞ الٍش

ذ ٜشوها ٠ما هى واضح مً خال٥ الّشك  اإلاّاـش ١ان هدُجت أِما٥ اظخٕٜش

خي اإلاىحض العابٞ اهىلٝذ مً الىٝق الزي جمحز به اإلاىىٞ الخٝلُذي، . الخاٍس

و بّذ مداوالث ِذًذة مً أحل ئوؽاء مىىٞ ًفلح ل٣ل مجاالث ال٢ٙش 

 ئرن .اهتهذ ئلى الفىسة التي اظخٝشث ِلحها ِىذ ١ل مً ساظل وواًتهذ

اض ي لِغ ظىي حعمُت للمىىٞ اإلافىسن؛ أي أن اإلاىىٞ  ٘اإلاىىٞ الٍش

 ، الُاث دون ظىاها مً الّلىم و اإلاّاٗس اض ي لِغ مىىٝا خاـا بالٍش الٍش

ت مً أي مدخىي  بل ئن ٜىاهِىه حؽمل ١ل مجاالث ال٢ٙش ألجها ـُٖ ٘أس

التها و ًم٢ً أن جمأل بأي . جخمْ لٝىاِذ مُّىت في بىائها و اؼخٝاٜاتها و جدٍى

اض ي ال ًخمحز ًِ اإلاىىٞ الٝذًم . مدخىي ِلمي أو مّشفي ئن اإلاىىٞ الٍش

اض ي أي اظخخذام لٕت الشمىص ٘الشمىص ١اهذ مىحىدة في  بثىبه الٍش

اض ي، بل ألهه أظخىاُ أن  الُاث و في اإلاىىٞ ٜبل ٌهىس اإلاىىٞ الٍش الٍش

الُاث الفىسٍت التي أدث بها، ئلى جذُٜٞ لٕتها، و ُٜامها ِلى  ًٝذم للٍش

. أظغ مىىُٝت خالفت

 و بهزا جدٝٝذ الٕاًت التي ٜفذ ئلحها أسظىى و١ل اإلاىاوٝت مً بّذه، 

واإلاخمثلت في الىـى٥ ئلى الٝىاهحن ال٣لُت التي ًخمْ لها ال٢ٙش، باإلاٙهىم 

ه  .(32)(الفىسٍت الخالفت)اإلاىىٝي، مهما ٢ًً مىلِى

 تعزيف املىطق : ثاهيا

خه أظماء مخّذدة هز٠ش مجها : ئن ِلم اإلاىىٞ اجخز وى٥ جاٍس

ه هى جدلُل الخفىساث و : الذًال٢خ٤ُ -1 ِىذ أ٘الوىن و١ان مىلِى

، واظخخذم الاظم هٙعه ؼِؽشون للذاللت (مداوسة العٙعىاتي)جش٠ُبها 

مىىٞ البرهان، ومىىٞ الاخخما٥ و بٝي هزا الاظخّما٥ . ِلى ١ل اإلاىىٞ

 .ختى الٝشن العابْ ِؽش
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وهى الّىىان الزي أِىي إلاجمُى مإلٙاث أسظىى في : ألاوسٔاهىن  -2

و١لمت . اإلاىىٞ، وجشحْ هزه الدعمُت ئلى الٝشون الثالزت ألاخحرة ٜبل اإلاُالد

خعب -و ٣ًىن أسظىى ٜذ أؼاس ئلى هزه الدعمُت (آلت)أوسٔاهىن مّىاها 

في مإلٙه الىىبُٝا ل٢ً لم حعخّمل بالخدذًذ - ِبذ الشخمً بذوي 

للذاللت ِلى ِلم اإلاىىٞ ئال مْ ألاظ٢ىذس ألا٘شودٌس ي في ؼشخه للخدلُالث 

٠ما ًيبغي ؤلاؼاسة هىا ئلى أن الٙالظٙت اإلاعلمحن ٜذ جأزشوا بهزه . (33)ألاولى

 .الدعمُت ِىذما ظمىا اإلاىىٞ باآللت أو الفىاِت

ورل٤ ِىذ  (ٜاِذة، وهمىرج )ظمي ٠زل٤ اإلاىىٞ بالٝاهىن : الٝاهىن  -3

ت و الخُٝٝت  .ألابُٝىسٍحن ألهه ًخممً ٜىاِذ اإلاّ٘ش

وهي حعمُت أولٝها ؼِؽشون ورل٤ ألن هذٗ اإلاىىٞ : وب الّٝل -4

ِىذه هى ِالج أهىاُ المّٚ الىبُُّت في الزهً البؽشي بىاظىت ٜىاِذ 

ت الصخُدت  .(34)ـىسٍت للىـى٥ ئلى اإلاّ٘ش

، (35)وهى الاظم الزي اظخّمله أسظىى في ٠خاباجه اإلاىىُٝت: الخدلُالث -5

الخدلُالث ألاولى و الخدلُالث  )و١ان ًٝفذ بزل٤ جدلُل ال٢ٙش ئلى ِىاـشه

 . (الثاهُت

و هى الاظم الزي ِٗش به هزا الّلم بىحه : (لىح٢ُُت)ِلم اإلاىىٞ -6

ىالحي للذاللت ِلى هزا الّلم ئال في مإلٙاث  ِام، ٘ال هجذه باإلاّجى الـا

مً الٝشن ألاو٥ ٜبل اإلاُالد ورل٤ ِىذ ؼِؽشون، و رل٤ حىبا ئلى حىب 

ئرن ابخذاء مً الٝشن ألاو٥ . مْ ١لمت دًال٢خ٤ُ اإلاىحىدة ِىذ أ٘الوىن 

ٜبل اإلاُالد اظخّملذ ال٣لمخان ِلم اإلاىىٞ ودًال٢خ٤ُ مّا للذاللت ِلى 

ت(36)هٙغ الّلم، و هى ِلم اإلاىىٞ  . مىظِى

ئرن حعمُت ِلم اإلاىىٞ بهزا الاظم هى الزي ِٗش به هزا الّلم بىحه 

ل٢ً الاخخالٗ اظخمش خى٥ حٍّشٚ . ِام، و هى الاظم اإلاخذاو٥ دون اخخالٗ

٘مارا حّجي ١لمت مىىٞ؟ و هل اإلاىىٞ ِلم أم ً٘؟ و ئرا ١ان . ِلم اإلاىىٞ

ِلما ٘هل هى ِلم هٍشي أم مُّاسي؟ 
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 ًيبغي أن هيبه هىا و٠ما ر٠شها ظابٝا أن أسظىى لم ًىلٞ ِلى هزا الّلم 

وفي هزا الفذد ًٝى٥ . وئهما اظخّمل ١لمت الخدلُالث (لىح٣ُا)اظم اإلاىىٞ 

ئهىا ال وّٗش ِلى وحه الذٜت مً هى أو٥ مً اظخّمل :"ِبذ الشخمً بذوي 

.  هزه للذاللت ِلى ِلم اإلاىىٞ (Logike)١لمت مىىٞ

خ اإلاىىٞ في الٕشب"في ٠خابه  (Prantl)و ًٙترك بشاهدُل  اظدىادا ئلى " جاٍس

أن مً اإلام٢ً أن ج٣ىن مً ولْ ؼّشاح أسظىى و  (Boëtius)ئؼاسة بىزدُىط

لّىها اـىالخا مً أحل أن ًٝابلىا بحن ألاوسٔاهىن ألسظىى وبحن 

أهذسوهُٝىط " ِىذ الشواُٜحن و لّل رل٤ ١ان في ِهذ  (الجذ٥)الذًال٢خ٤ُ 

ذ٥ اظخّمالها ِىذ ؼِؽشون (الٝشن ألاو٥ ٜبل اإلاُالد)في " الشودس ي ، ٍو

الٝشن الثاوي بّذ )، و ِىذ ألاظ٢ىذس ألا٘شودٌس ي (الٝشن ألاو٥ ٜبل اإلاُالد)

، ِلى أجها ٜذ أـبدذ ؼاتّت (الٝشن الثاوي بّذ اإلاُالد)، وحالُىىط (اإلاُالد

. (37)(الٝشن الثاوي بّذ اإلاُالد)الاظخّما٥ في 

  حؽُـش ١لمــت اإلاىىــٞ مً هاخُت الاؼخٝاٛ اللٕىي ئلى ال٢الم أو الىىٞ، ٠ما 

ل اللٕىي و اٜتربىا مً ال٣لمــت - حؽحر مً هاخُت أخشي  ئرا ابخّذها ًِ ألـا

ىط)الُىهاهُت . (38) ئلى الّٝل أو ال٢ٙش أو البـشهانLogos (لٔى

ل٢ً الٙالظٙت الّشب و اإلاعلمحن ل٢ــي ًٝتربــىا مً اإلاّجى الثـــاوي محزوا بحن 

حن مً الىىٞ هىٞ ٌاهشي و آخش باوجي، ألاو٥ ٌؽحر ئلى ال٢ـــالم أو : هِى

ًٝـــى٥ الجــشحاوي في . الخدــذر،  الثاوي ٌؽحر ئلى اإلاّٝـــىالث ومداولت ئدسا٠ـها

الىىٞ ًىلٞ ِلى الٍاهشي و هى الخ٣لم، و ِلى الباوجي و هى :" هزا الخمُحز

ًٝــىي ألاو٥ و ٌعـل٤ بالثاوي معل٤  (اإلاىىــٞ)ئدساٟ اإلاّٝــىالث، و هزا الًٙ

العـــذاد، ٘بهزا الًٙ ًخٝىي و ًٍهش ٠ال اإلاّجى  الىىٞ للىٙغ ؤلاوعاهُت 

.  (39)"اإلاعماة بالىاوٝت، ٘اؼخٞ له اظم اإلاىىٞ

ل٢ً ًيبغي الابخّاد ًِ الاؼخٝاٛ اللٕىي للخمُحز بحن الخذود و الخفىساث 

ىالحي ل٣لمت مىىٞ و هى أهه  والٝماًا والّباساث، للىـى٥ ئلى اإلاّجى الـا
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، (40)ِلم ال٢ٙش أو الّلم الزي حهذٗ ئلى جدذًذ الٝىاهحن الّامت للخ٢ٙحر

هزا ُ٘ما ًخّلٞ بالدعمُت و . مهما ١اهذ اللٕت التي ٌعخخذمها اإلاىىٝي

الاؼخٝاٛ اللٕىي، ل٢ً هل هىاٟ اجٙاٛ خى٥ حٍّشٚ اإلاىىٞ مً الىاخُت 

ىالخُت؟  الـا

ت أو ما ًىاٌشها في اللٕاث  (مىىٞ) Logic   ئن ١لمت  في اللٕت الاهجلحًز

ىط)ألاوسوبُت الخذًثت ٘هي مؽخٝت مً ال٣لمت الُىهاهُت الٝذًمت   ) (لٔى

Logos)و جشد هزه ال٣لمت ٠جضء مً أظماء . ، التي حّجي الّٝل أو ال٢الم

لم  Biology، و ِلم البُىلىحُا ٠Geologyثحرة، مثل ِلم الجُىلىحُا  ، ِو

حر رل٤ مً الّلىم، لُذ٥ ِلى البدث اإلاىٍم و ًِ . Psychologyالىٙغ  ٔو

الٝىاهحن واإلابادب الّامت التي ًخىـل ئلحها هزا الّلم أو رل٤ وبٝا لبّن 

بُت . (41)اإلاّاًحر الّٝلُت و ؤلاحشاءاث الخجٍش

ٙاث اإلاىىٞ،و ال ًم٢ً جدذًذ :"ًٝى٥ ِلي ِبذ اإلاّىي لٝذ حّذدث حٍّش

". حٍّشٚ واخذ له

: و ًز٠ش أسبْ اججاهاث في حٍّشٚ اإلاىىٞ هي

الاججاه ألاو٥ ٌّخبر اإلاىىٞ آلت أو ـىاِت و ًٝفذ مىه جل٤ الٙاةذة الّملُت  -

التي حعخٙاد مً جىبُٞ ٜىاِذ اإلاىىٞ ِلى الخ٣ام و الاظخذالالث في الّلىم 

ٙي ابً ظِىا و بىسث سواًا٥ فىٚ لمً هزا الاججاه حٍّش ل٢ىه ال .ألاخشي ٍو

ًىا٘ٞ ِلى هزا الخٍّشٚ ألهه خعبه اِخباس أي ِلم مً الّلىم و مجها 

اإلاىىٞ ٘ىا ٌّجي سبىه بالجاهب الّملي الخىبُٝي، بِىما الّلم في أظاظه 

 .هٍشي، زم ًأحي الخىبُٞ بّذ رل٤ أو ٜذ ال ًأحي

و الاججاه الثاوي ًزهب في سأًه ئلى اِخباس اإلاىىٞ ِلم ـىاِت و ِلم هٍشي في  -

ّشك هىا حّشفي ١ل مً ٔىبلى  ذ هٙعه َو ُ٘لعٗى و  (1935- 1858)الٜى

خلي . مىىٝي ٘شوس ي ت)وسٍدؽاسد هٍى -Richard WHATELY( )1787: باإلهجلحًز

ٔحر أهه ٌّخبر أن احخماُ ـىاِت و ِلم . هى ١اجب وأظٝٚ ئهجلحزي  (م1863
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ٌّخبر جىاٜما ألن الّلم الىٍشي هذ٘ه الخُٝٝت بٕن الىٍش ًِ هّٙها و 

 .ئهما ًأحي الخىبُٞ مْ الّلىم الخىبُُٝت

أما الاججاه الثالث خعبه ُّ٘ٗش اإلاىىٞ بأهه ِلم مُّاسي و اإلاٝفىد  -

بزل٤ هى أن ٜىاهحن اإلاىىٞ جفبذ بمثابت اإلاّاًحر الثابخت التي ًيبغي أن 

فىٚ لمً هزا الاججاه أبى خامذ الٕضالي، . ٌعدىذ ئلحها ١ل ج٢ٙحر صخُذ ٍو

و ًمُٚ أن الزي أزاس معألت الخمُحز بحن الّلم الىٍشي والّلم اإلاُّاسي هى 

لُام ٘ىهذ " بي (1920-1832)ٍو " أإلااوي، ٌّخبر اإلاإظغ لّلم الىٙغ الخجٍش

ت ل٢ً ِلى ِبذ اإلاّىي . الزي اِخبر اإلاىىٞ والجما٥ و ألاخالٛ ِلىما مُّاٍس

ٚ ِالم  ًشي أًما أن هزه ال٢ٙشة ٠زل٤ جدمل جىاٜما مّخمذا ِلى مٜى

ل -لىظُان لُٙي" الاحخماُ الٙشوس ي  الم (1939 – 1857)بٍش ، ُ٘لعٗى ِو

و هٝذه للخفىس اإلاُّاسي لألخالٛ والىٝذ هٙعه " احخماُ، وأزىىلىجي ٘شوس ي 

 .ًم٢ً أن ًىحه للمىىٞ؛ أي ال ًىحذ ِلم مُّاسي 

و ًيخهي ئلى اججاه أخحر ٌّّشٗ اإلاىىٞ بأهه ِلم هٍشي، خُث ٌّخبر هزا  -

ٙاث للمىىٞ الفىسي و اإلاىىٞ الشمضي ِلى خذ  الخٍّشٚ مً أوعب الخٍّش

ٙاث ال٢ثحر مً اإلاىاوٝت هز٠ش مجهم حُٙىهض، ٠ُجز،، . ظىاء و ًىسد هىا حٍّش

م  مً أن .  (42)ئلخ...هاملخىن، هُجل، ظىصان اظخبىٖ، حىسج بى٥،  بالٔش

ِلي ِبذ اإلاّىي ًدبجى حّـٍشٚ هزا الاججاه الٝاةل بأن اإلاىىٞ ِلم، ئال أهىا 

ٙاث اإلاىاوٝت والٙالظٙت للمىىٞ أجها ٔحر  هالخَ ِلى هزه الخفيُٙاث لخٍّش

ىاِت ٠زل٤ ٘هى ال . دُٜٝت ٘مثال ابً ظِىا ٌّٗش اإلاىىٞ بأهه ِلم هٍشي ـو

ًىسد حٍّشٚ والْ اإلاىىٞ أسظىى، ًماٗ ئلى هزا أًما جفيُٙه لخٍّشٚ 

٠ُجز لمً الاججاه ألاخحر ًخّاسك مْ مممىن هزا الخٍّشٚ للمىىٞ، بأهـه 

 .(43)ِلم مُّـاسي و هى ما ًإ٠ـذه ِلي ظامي اليؽاس في ؼشخـــه لخٍّشٚ ٠ُجز

     مً هزه اإلاالخٍاث ًيبغي أن هخجه اججاها آخش في حٍّشٚ اإلاىىٞ و رل٤ 

ٙاث  حر همارج مً الخٍّش
ّ
خي ليؽأة هزا الّلم، وهخخ بالشحُى ئلى العُاٛ الخاٍس

خ .  جخق جىىس اإلاىىٞ ِبر الخاٍس
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ه : "ٌّٗش أسظىى اإلاىىٞ بأهه: حٍّشٚ أسظىى -1 آلت الّلم، و مىلِى

ًيبغي أن وؽحر هىا أن . (44)"الخُٝٝي هى الّلم هٙعه، أو هى ـىسة الّلم

ا ٔاًخه  أسظىى ِىذما ولْ جفيُٙه للّلىم محز بحن ما ١ان مجها ِلما هٍٍش

الُاث والٙلعٙت ألاولى، و ما ١ان مجها ِملُا ٔاًخه  ٝا و الٍش ت ١الٙحًز اإلاّ٘ش

العلىٟ مثل ألاخالٛ و العُاظت، و ما ١ان مجها ئهخاحُا ٔاًخه أهخاج ش يء 

. (45)أما اإلاىىٞ ٘لم ًز٠شه لمً هزه الّلىم.حمُل أو مُٙذ مثل ً٘ الؽّش

و لّل العبب في ِذم اِخباسه اإلاىىٞ ِلما مً الّلىم أي حضء مً الٙلعٙت 

ئلى أن اإلاىىٞ ِلم ٜىاهحن ال٢ٙش بفٗش الىٍش ًِ - في هٍشه– ُّ٘ىد 

و لزل٤ ٘هى ٌّذه ِلما ومذخال لجمُْ الّلىم و آلت لها . مىلُى رل٤ ال٢ٙش

ت البذ مً ا٠دعابه و . ِلى اخخالٗ أهىاِها ئر أن اإلاىىٞ هُى مً اإلاّ٘ش

لزل٤ أولٞ ِلُه ؼشاح أسظىى .(46)ئجٝاهه ٜبل الذخى٥ في حّلم أي ِلم آخش

*. اظم آلالت أو ألاوسٔاهـــىن 

باِخباس أهه مٝذمت ل٣ل الّلىم حعاِذ ِلى الخ٢ٙحر العلُم، ولم ًىلٞ 

أسظىى اظم اإلاىىٞ ِلىأبدازه وئهما اظخخذم ١لمت الخدلُالث؛ أي جدلُل 

الخ٢ٙحر ئلى اظخذالالث، والاظخذالالث ئلى أِٜعت،  وألاِٜعت ئلى ِباساث 

 .(47)وخذود

ًجّل ابً ظِىا مً اإلاىىٞ مذخال ل٣ل الّلىم : حٍّشٚ ابً ظِىا -2

و إلاا ا٘خخدذ هزا ال٢خاب ابخذأث باإلاىىٞ و :" الٙلعُٙت ِىذ أسظىى ًٝى٥ 

ذ أن أخاري به جشجِب ٠خب ـاخب اإلاىىٞ و ًز٠ش ِلي ظامي . (48).." جدٍش

اإلاىىٞ  :" اليؽاس حٍّشٚ ابً ظِىا للمىىٞ 

ىا مً أي الفىس و اإلاىاد ٣ًىن الخذ الصخُذ الزي  هى الفىاِت التي حّ٘ش

و ًشي أن " ٌعمى بالخُٝٝت خذا، و الُٝاط الصخُذ الزي ٌعمى بشهاها

ت ـىسٍت هخىـل بها ئلى الخذ  حٍّشٚ ابً ظِىا ًٝشس أن اإلاىىٞ آلت هٍٍش

. (49)الصخُذ و الُٝاط البرهاوي، و بهزا لم ًمٚ حذًذا للخٍّشٚ ألاسظىي

ٙا آخش للمىىٞ ُ٘ٝى٥  والّلم الزي ًىلب ل٣ُىن :" و ًىسد ابً ظِىا حٍّش
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، و لّل له (اإلاىىٞ)آلت، ٘ٝذ حشث الّادة في هزه البلذان أن ٌعمى ِلم 

ً اظم آخش، ل٢ىىا هإزش أن وعمُه آلان بهزا الاظم  ِىذ ٜىم آخٍش

 .(50)"اإلاؽهىس 

 و هزا الخٍّشٚ ٠ما هى واضح ٌّخبر اإلاىىٞ ٘ىا لخمُحز صخُذ ألاخ٣ام 

 .٠ما ًٝشس ابً ظِىا أن لهزا الًٙ أظماء أخشي . والاظخذالالث مً ٘اظذها

ّ٘لم اإلاىىٞ هى الٝاهىن الزي به ًمحز صخُذ :" حٍّشٚ أبى خامذ الٕضالي -3

الخذ والُٝاط ًِ ٘اظذهما، ُ٘خمحز الّلم الُُٝجي ِما لِغ ًُٝيُا و ٠ـأهه 

 .(51)"اإلاحزان واإلاُّاس للّــلىم ١لها

اس، 
ّ

وهى حٍّشٚ ال ًخخلٚ في حملخه ًِ حٍّشٚ أسظىى ِلى خذ حّبحر اليؽ

ت  .٘هى ًفٚ اإلاىىٞ بالٝاهىن أي أهه آلالت الفىاُِت الىٍٍش

جي -4 هى الفىاِت التي جىحه ِمل الّٝل راجه :" حٍّشٚ الٝذٌغ جىما ألا١ٍى

و التي بٙملها ٌعحر ؤلاوعان في ِمله الّٝلي بؽ٣ل مىٍم و ظهل و بال 

ٙاث اإلاسخُحن في الّفىس . (52)"خىأ اس أن أوضح حٍّشٚ لخٍّش
ّ

ًشي اليؽ

جي  . الىظىى للمىىٞ، ئهما هجذه ِىذ الٝذٌغ جىما ألا١ٍى

  Nicoleوه٣ُى٥  Arnauld(1612-1694) أسهىلذ:حٍّشٚ بىسث سواًا٥ -5

اإلاىىٞ هى الفىاِت التي ًدعً بها ؤلاوعان ُٜادة ِٝله في "( 1615-1659)

ت ألاؼُاء ِىذ الخّلم أو الخّلُم ٣ى بالخٍّشٚ الشؼُٞ. (53)"مّ٘ش فٙه جٍش و . ٍو

ًالخَ اليؽاس أن أو٥ حٍّشٚ ِىذ اإلادذزحن هى حٍّشٚ بىسث سوٍا٥، 

ذ هٙعه، خُث هجذ خىىة في  ً بشهىت في الٜى باِخباسه ً٘ ا٠دؽاٗ و ٘و

ٙه، ٜذ هجذها مفشخا بها في اإلاىىٞ ألاسظىي وئن ١اهذ . ٘هم اإلاىىٞ و حٍّش

 .(54)مخممىت ُ٘ه

اإلاىىٞ هى ِلم الّملُاث و الىٛش التي ًخأظغ بىاظىتها :" حٍّشٚ سابُِه -6

ٙا آخش ًبرص ُ٘ه جمحز اإلاىىٞ الفىسي ًِ ". الّلم ٝذم سابُِه أًما حٍّش ٍو

اإلاىىٞ هى ِلم ؼشوه مىابٝت ال٢ٙش لزاجه و ؼشوه :" ِلم اإلاىااج ُ٘ٝى٥ 

ت و  اجه، التي متى احخمّذ ١اهذ الؽشوه المشوٍس مىابٝت ال٢ٙش إلاىلِى



27 
 

و مً هزا الخٍّشٚ ًخطح لىا أن اإلاىىٞ لِغ ِلما . (55)"ال٣اُ٘ت للفذٛ

خالفا و معخٝال ًِ الىاْٜ بفىسة مىلٝت ٠ما ًفىسه ال٢ثحر مً اإلاىاوٝت 

ت لِعذ ـىسا ِٝلُت خالفت معخٝلت ًِ . والٙالظٙت ئن الفّىس ال٢ٍٙش

اتْ في  الىاْٜ بمخخلٚ مٙاهُمه بل ًجب أن جىىبٞ ِلى ألاؼُاء و الٜى

٣ى.الّالم الخاسجي ئن اإلاىىٞ الفىسي و خال٘ا لشأي اإلاذسظُحن :" ًٝى٥ جٍش

و الخاـل .، ٘اهه ال ٢ًٙي هٙعه بىٙعهHAMILTONالاهدىاوُحن وهاملتن 

و لٝذ . أهه ًجب أن ًىىبٞ ِلى ش يء، و أن ٣ًىن مّمىال مً أحل الّلم

خه في الُٝاط ٠ما بعىها في : أدٟس رل٤ أسظىى  (الخدلُالث ألاولى)٘ىٍٍش

ت البرهان و الّلم اإلاىحىدة في الخدلُالث  لِعذ ظىي ِمل جدمحري لىٍٍش

 .(56)"ألاخحرة

ٙاث بأجها لم جخشج ًِ     و هزا ما حّل اليؽاس ٌّلٞ ِلى ١ل هزه الخٍّش

، وختى الخُٕحر الزي خذر با٠دؽاٗ اإلاىىٞ (57)هىاٛ الخٍّشٚ ألاسظىي

اض ي ما هى ئال امخذاد للمىىٞ ألاسظىي والٙٛش في دسحت الفىسٍت ول٢ً . الٍش

ذ هٙعه؟  .٠ُٚ ًم٢ً الجمْ بحن ١ىن اإلاىىٞ ِلما و ٘ىا في الٜى

املىطق أعلم هى أم فً؟ : ثالثا

ت بدخت  اًخه، هل هى دساظت هٍٍش  ئن هزه اإلاعألت جخّلٞ بىبُّت اإلاىىٞ ٔو

ال ِالٜت لها بىٛش الّمل وئحشاءاجه الّٙلُت؟ اخخلٚ الىاٌشون في هزه 

اإلاعألت ٘مجهم مً ٜشس بأهه ِلم ال حهخم ئال بال٢ؽٚ ًِ اإلابادب أو الٝىاهحن 

ه و مً هزه الىاخُت ٘هى ٌؽتٟر مْ بُٝت  التي جىىىي ِلحها مٙشداث مىلِى

اتها في مداولت ال٢ؽٚ ًِ اإلابادب التي  الّلىم ألاخشي ِلى اخخالٗ مىلِى

ه الخاؿ و هى ال٢ٙش أو ـىسة ال٢ٙش . ًىىىي ِلحها مىلِى

    و مً الباخثحن مً ًزهب ِلى أن اإلاىىٞ ً٘ أ٠ثر مىه ِلم، ألهه ًشؼذها 

ٞ آخش أن اإلاىىٞ ِلم و ً٘ في آن . و ًىحهىا للخ٢ٙحر الصخُذ شي ٍ٘ش ٍو

ٚ مً هزه اإلاعألت ًٝخط ي جدذًذ مّجى ِلم زم  . (58)واخذ ئن جدذًذ مٜى

. مّجى ً٘ زم جدذًذ الّالٜت بُجهما
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ت التي في الزهً، ًِ ٜعم  " ت الٝىاِذ الّامت الىٍٍش ئن الّلم هى مجمِى

ت ؤلاوعاهُت، والًٙ هى جىبُٞ جل٤ الٝىاِذ في الّالم  مً أٜعام اإلاّ٘ش

دذد مدمذ مهشان . (59)"أي ئخذار أزش إلاا هى في الزهً في الخاسج: الخاسجي ٍو

مّىُحن مخخلٙحن ل٣لمت ً٘ ٘ٝذ وّجي بها اإلاهاسة في ئهجاص ِمل ٠ما ٜذ حّجي 

ٝت التي ًخم بها ئهجاص هزا الّمل ِلى أ٘مل وحه  ت بالىٍش ت الىٍٍش اإلاّ٘ش

و في هزا اإلاّجى ألاخحر ج٣ىن ١لمت ً٘ مشاد٘ت ل٣لمت ِلم، أو ِلى . مم٢ً

ألاٜل أن الًٙ ًٙترك الّلم ٘ارا ١ان شخفا مثال ماهشا في ُٜادة العًٙ 

زم ًىاـل في ؼشح هزه . ٘هزا ًٙترك أن ٣ًىن ِلى ِلم بٝىاِذ اإلاالخت

و آلان ٘اهىا ئرا أخزها ١لمت ً٘ بهزا اإلاّجى ألاخحر ١ان في :" الّالٜت ٜاةال

وظّىا أن هىلٞ ِلى اإلاىىٞ اظم ً٘، وبالخالي ٣ًىن مً الىاضح أن اإلاىىٞ 

لى ١ان ّ٘ىا لىحب أوال أن ٣ًىن ِلما، ألن دساظت وبُّت الخ٢ٙحر الصخُذ 

ت صخُدت . (60)"البذ لها أن حعبٞ ئِىاء حّلُماث ل٣ي ٢ًٙش ؤلاوعان بىٜش

يخهي بّذ هزا الخدلُل ئلى أن اإلاىىٞ بمّىاه الذُٜٞ ال ًىلٞ ئال ِلى  ٍو

ت الذُٜٝت بىبُّت الخ٢ٙحر و ـىسه، ٘اإلاىىٞ ال  مّجى واخذ مجهما هى اإلاّ٘ش

ٙت"ًٝذم  اث بل " ـو ت ًِ حمُْ اإلاىلِى ًدفل بها ؤلاوعان ِلى مّ٘ش

و . مهمخه أن ًفبذ ِلى وعي بىبُّت الخ٢ٙحر الزي جم ئجباِه في جل٤ الّلىم

بهزا ًٝشس أن اإلاىىٞ ِلم و لِغ ٘ىا و لّل العبب الزي حّل البّن ًىٍش 

أي ًبدث " مُّاسي "ئلُه ِلى أهه ً٘ ًشحْ ئلى اِخباسه في هٍشهم بىبُّخه 

. (61)ُ٘ما ًيبغي أن ٣ًىن ِلُه الخ٢ٙحر الصخُذ

اس 
ّ

أن اإلاىاوٝت اخخلٙىا خى٥ معألت وبُّت اإلاىىٞ اخخال٘ا :"و ًشي اليؽ

٘البّن مجهم ًشي أهه ئرا ١ان اإلاىىٞ ـىسٍا، ٘هى ِلم ٜاةم في راجه . ٠بحرا

وبزاجه، وئرا اِخبرهاه مادًا، ٘هى ً٘، ِلى أهىا ًجب أن هلخمغ خل اإلاؽ٣لت 

ُ٘زهب ئلى أن أسظىى لم ٌّي ٢٘شة واضخت . (62)"أوال ِىذ والْ اإلاىىٞ

م أهه ًىلٞ ِلى هزا الّلم جاسة  ًِ وبُّت اإلاىىٞ هل هى ِلم أم ً٘؟ ٔس

و ًيخهي ئلى أن اإلاىىٞ ِىذ *. اظم آلالت و جاسة أخشي ًذِىه بالّلم الخدلُلي

و٠ىا ٜذ أؼشها . أسظىى لِغ حضء مً الٙلعٙت أي أهه لِغ ِلما مً ِلىمها
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خ و ٠زل٤ ِىذ ؼشخىا  ئلى هزا في جدذًذها لدعمُاث اإلاىىٞ ِبر الخاٍس

. لخٍّشٚ أسظىى للمىىٞ

ُُٝت خُث اِخبروا اإلاىىٞ مٝذمت  ت ج٘ى ىن ٘خبىىا هِض أما الؽشاح ألاظ٢ىذٍس

ذ هٙعه . (63)للٙلعٙت وحضء مجها في الٜى

   واهخٝلذ اإلاؽ٣لت ئلى الّالم ؤلاظالمي، ٘تري ؤلاظالمُحن ًفىسون الجزاُ 

ا شا باِس أخذ مإسخي الّلم في -ُ٘زهب الخىاسصمي . خى٥ وبُّت اإلاىىٞ جفٍى

ئلى أن مّجى الٙلعٙت هى ِلم خٝاةٞ ألاؼُاء و الّمل بما - الّالم ؤلاظالمي

ا و آلاخش ِملُا، أما  هى أـلح، و ًز٠ش أجها جىٝعم ٜعمحن، أخذهما هٍٍش

ا زالثا ٔحر هزًً، و مجهم مً " اإلاىىٞ ٘حري  أن بّن الٙالظٙت حّله خ٘ش

حّله حضء مً أحضاء الّلم الىٍشي، و مجهم مً حّله آلت للٙلعٙت، و مجهم 

شد اليؽاس مفذس هزه آلاساء ئلى ٠خاباث .(64)"مً حّله حضء مجها وآلت لها ٍو

ً ومجهم ظمبلُُٝىط وأمىهُىط وألاظ٢ىذس ألا٘شودٌس ي  الؽشاح اإلاخأخٍش

ّخمذ في هزا الٝى٥ ِلى ٜشاءة  هامالن لخٝعُماث هإالء الؽّشاح لل٢خب  َو

. ألاسظىُت

     و ٌعخىشد ٜاةال أن هزه الخٝعُماث اهخٝلذ ئلى الّالم ؤلاظالمي و 

اةُحن بدُث ١اهذ ٠خاباتهم حعتهل بهزه اإلاعألت 
ّ

ؼٕلذ ٘الظٙت ؤلاظالم اإلاؽ

ز٠ش مً بحن هإالء  هل اإلاىىٞ حضء مً الٙلعٙت أو هى حضء ظابٞ ِلحها؟ ٍو

اتي ألسظىى و الزي خعبه ال ٌّىي سأًا زابخا في 
ّ

أبى هفش الٙاسابي ٠ؽاسح مؽ

زم . اإلاعألت، ٘هى ٌّخبره مشة حضء مً الٙلعٙت، و مشة أخشي ٌّخبره آلت لها

ٙه مً  ٚ هل ١ان الٙاسابي ٌؽّش بهزا الخّاسك في مٜى ٌّلٞ ِلى هزا اإلاٜى

ل ئلُه مً أساء؟ ل٢ً ًبذو أن . (65)هزه اإلاعألت أم أهه ١ان مجشد هاٜل إلاا ـو

الؽىش ألاو٥ مً اإلاعألت هى الفاةب أي أن الٙاسابي ١ان ٌؽّش بهزه 

الىبُّت اإلاضدوحت للمىىٞ، و الذلُل ِلى رل٤ هى ما رهب ئلُه ابً ظِىا في 

 (ابً ظِىا)لٝذ بز٥ حهذا ِىُٙا: "اإلاذخل ولخفه ئبشاهُم مذ١ىس ٠ما ًلي

ت و ِملُت، ألجها  في ئزباث أن الذساظاث الٙلعُٙت ال ًم٢ً أن ج٣ىن ئال هٍٍش

ت ال  ئما أن جىفب ِلى الىحىد الزهجي أو الىحىد الخاسجي؛ و أن الىٍٍش
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الت مدمت، و ِلما ئلهُا؛ و أن الّملُت ال  ًم٢ً ئال أن ج٣ىن وبُُّت، ٍس

و مْ هزا ًيخهي ئلى . ًم٢ً ئال أن ج٣ىن ظُاظُت و جذبحر مجز٥، و أخالٜا

الٝى٥ بأهه ًم٢ً أًما أن ٌّخبر ١ل بدث هٍشي ٘لعٙت، ظىاء اجفل بأخذ 

. (66)"الىحىدًً العابٝحن أو بهما مّا، آو أِان ِلى ٘همهما

لُــه ٘اإلاىىـــٞ ـالح أن ٣ًىن آلت للٙلعٙت أو حــضء مجها ًٝى٥ ابً     ِو

٘مــً ج٢ــىن الٙلعٙت ِىذه مخىاولت للبدث ًِ ألاؼُاء، مً خُث هي :"ظِىا

 (اإلاىىــٞ)مىحــىدة، مىٝعمت ئلى الىحىدًً اإلاز١ىسًٍ، ٘ال ٣ًىن هزا الّلم 

ومً خُث هى هاْ٘ في رل٤ ٣ُ٘ىن ِىذه آلت في . ِىذه حضء مً الٙلعٙت

ومـً ج٣ىن الٙلعٙت ِىـذه بدث هٍـشي، ومً ١ل وحه، ٣ًىن أًما . الٙلعٙت

 (.67)"هزا ِىذه حضء مً الٙلعٙت، و آلت لعاةش أحضاء الٙلعٙت

   ومً هىا ٘ابً ظِىا ًزهب ئلى أن اإلاىىٞ له وابْ هٍشي و ِملي في آن 

ت، و آلت  واخذ، ٘هى ِلم إلاا ٌؽخمل ِلُه مً ٜىاهحن و ٜىاِذ و دساظاث هٍٍش

ٙىا للمىىٞ ِىذ ابً )جإدي ئلى اظخخالؿ اإلاجهى٥ مً اإلاّلىم  ساحْ حٍّش

. (و هزه هٍشة أسظىُت. ظِىا

ً مً اإلاىاوٝت اإلاعلمحن هٍشوا ئلى اإلاىىٞ هٍشة سواُٜت      ل٢ً اإلاخأخٍش

و في الّفىس الىظىى اإلاعُدُت هجذ . بدخت واِخبروه حضء مً الٙلعٙت

الاخخالٗ هٙعه ٘هىاٟ مً جبجى الىٍشة ألاسظىُت ٠ما ِبر ِجها ابً ظِىا 

ىا وهىاٟ مً جبجى الىٍشة الشواُٜت التي حّخبره  والتي حّخبر اإلاىىٞ ِلما ٘و

 René 1595(أما في الّفىس الخذًثت ٘ٝذ اِخبر د٣ًاسث . (68)ِلما

DESCARTES (1650 ٍهش رل٤ مً خال٥ ٠خابُه مٝا٥ في " اإلاىىٞ ٘ىا ٍو

ً٘ "٠ما ٠خب مىاوٝت بىسث سواًا٥ ". ٜىاِذ لهذاًت الّٝل"و" اإلاىهج

 .(69)"الخ٢ٙحر

و في الّفىس الخذًثت و اإلاّاـشة هجذ ِىدة ئلى الخٍّشٚ الشواقي للمىىٞ 

بأهه ِلم ل٢ً مْ ئدساج مىااج البدث في ئواس اإلاىىٞ و هزا جٝلُذ في ٠خب 

ً . (70)اإلاىىٞ في الٝشن الخاظْ ِؽش و الىفٚ ألاو٥ مً الٝشن الّؽٍش

ه حُٙىهض بأهه هى " ٠ما ًشي ٠ُجز أن اإلاىىٞ " ِلم ٜىاهحن ال٢ٙش" ُّ٘٘ش
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ـــه هـى  الّلم الزي ٌعخٝص ي اإلابادب الّامـت لل٢ٙــش الصخُـذ، و أن مىلِى

جٙعحر ألاخ٣ام ال باِخباسها ٌىاهش ظ٣ُىلىحُت و ئهما باِخباسها مّبرة ًِ 

ىا ومّخٝذاجىا و ًخجه اإلاىىـٞ ِلى وحـه خـاؿ هدـى جدذًــذ الؽــشوه . مّا٘س

التي هيخٝل بٙملها مً أخ٣ام مّشو٘ت لىا ئلى أخ٣ام أخشي وعخيبىها مً 

ت و هى أمش لم ٌّذ . (71)"ألاولى و هزا الخّـــٍشٚ ٌّىي للمىىٞ وبُّت مُّاٍس

ـا .  مٝبــىال أي ال ًم٢ً الجمـــْ بحن ٠ـىن اإلاىىـٞ ِلمـا ومُّاٍس

ٞ " مٝذمت خذًثت في اإلاىىٞ" و حاء في مإلٚ ظىصان اظخبىٖ  خاولذ أن ج٘ى

ُ٘ه بحن اإلاىىٞ الفىسي و اإلاىىٞ الشمضي ، خُث سدث اإلاىىٞ ألاخحر ئلى 

أي ما ٌعمى )اإلاىىٞ الفىسي الٝذًم، و رهبذ ئلى أن اإلاىىٞ الخذًث 

اض ي ما هى ئال حّذًل أو ئـالح للمىىٞ الٝذًم  (باإلاىىٞ الشمضي أو الٍش

ذ اإلاىىٞ بأهه  ٘ش ت" ِو .  (72)"ِلم ٜىاهحن ال٢ٙش المشوٍس

ٙاث أخشي و أن اخخلٙذ، ل٢جها ج٣اد جخٙٞ ِلى أن اإلاىىٞ    و هىاٟ حٍّش

ٍهش لىا مً خال٥ هزا الّشك إلاخخلٚ اإلاىاٜٚ خى٥ وبُّت اإلاىىٞ  ِلم ٍو

ا ًدذد ال٢ُُٙت التي ًجب أن ه٢ٙش بها، ٘اإلاىىٞ ال "أهه  لِغ ِلما مُّاٍس

ًدىاو٥ الفذٛ مً وحهت هٍش مبدث الُٝم الزي ًش٠ض بالذسحت ألاولى ِلى 

خُت و الاحخماُِت . وبُّت الُٝم وأـلها و جىىسها و ِالٜاتها بالٍشوٗ الخاٍس

٘اإلاىىٞ ِلم . (73)"٘اإلاىىٞ ًدىاو٥ الفذٛ ٠ُٝمت باإلاّجى ؤلاخباسي ٘ٝي

ل٢ً هل هى ِلم ـىسي أم مادي أو ـىسي ومادي مّا؟ هزا ما ظىداو٥ 

. جدلُله و مىاٜؽخه في الٙفل الخالي

II-  املىطق بين الصىرية و املادية

ضبط املشهلة : أوال

   ئن مً أهم اإلاعاةل التي جثاس خى٥ وبُّت اإلاىىٞ هي معألت وبُّخه مً 

هل اإلاىىٞ ًخخق بفىسة ال٢ٙش و بالخالي ٘هى . خُث الفىسٍت و اإلاادًت

ـىسي، أم ًخخق باألؼُاء في راتها و مممىجها اإلاادي و بالخالي ٘هى مادي؟ 

ئن اإلاىىٞ ًداو٥ جدلُل و هٝذ ال٢ٙش، :" ًٝى٥ اإلاىىٝي الاهجلحزي حىوعىن 

وهزا الخدلُل ٜذ ًخّلٞ بال٢ٙش هٙعه أو بمبادةه و ـىسه، و ٜذ ًخّلٞ 
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لٝذ ١اهذ هزه هي اإلاؽ٣لت التي واحهذ . (74)"بمممىن ال٢ٙش أو بمدخىاه

والتي ِلى أظاظها ٜعم اإلاىاوٝت اإلاىىٞ ئلى ٜعمحن . الباخثحن في اإلاىىٞ

ألاو٥ ًبدث في ـىسٍت ال٢ٙش ٘ٝي، بٕن . مىىٞ ـىسي، و مىىٞ مادي

ُت  اث التي ًبدث ٘حها، و الثاوي حهخم بالىاخُت اإلاىلِى الىٍش ًِ اإلاىلِى

و لهزا ١ان مىلُى اإلاىىٞ الفىسي هى البدث في . لل٢ٙش أي ألاؼُاء

الٝىاِذ التي ججّل ال٢ٙش مخٙٝا مْ راجه؛ ِذم جىاٜن ال٢ٙش مْ الٝىاِذ 

ًبدث ٘ٝي في الٝىاِذ والؽشوه التي جممً لىا . التي ولّها بزاجه

هزه الٝىاِذ والؽشوه . الاهخٝا٥ مً اإلاٝذماث ئلى الىخاةج دون جىاٜن

. ـىسٍت خالفت وال ِالٜت لها بمممىن ال٢ٙش أو الىاْٜ اإلاادي اإلاىلىعي

٘ٝي ًيبغي أن همحز هىا بحن ـىسة ال٢ٙش و ال٢ٙش ٠ّٙل و هى مىلْ لّلم 

و مً هىا ّ٘مل اإلاىىٞ الفىسي هى أن . الىٙغ، و ال ِالٜت للمىىٞ بـزل٤

. (75)ًٝذم لىا الٝىاِذ التي ججّل اظخذاللىا صخُدا مً الىاخُت اإلاىىُٝت

   أمــا مىلُى اإلاىىـــٞ اإلاـادي ٘هى ولْ الٝىاِـذ الـــتي ججّـل ال٢ٙـش مخىابٝـا 

.  أي أن حّبـش في الزهـً ِلـى مـا هـي ِلُـه في الخـاسج (ألاؼُاء)مْ الىاٜـْ 

، وهٍشها ئلى الٝمُت مً ".ئرا ظٝي اإلاىش ابخلذ ألاسك"  ٘ارا ٜلىا مثال 

الىاخُت الفىسٍت ال هبدثها ئال مً خُث لضوم الخالي ًِ اإلاٝذم و صخت 

الاسجباه، أما ئرا ١ان اإلاٝفىد هى صخت هزه الٝمُت مً خُث الىاْٜ 

هل جىىبٞ . ٘هزا ش يء آخش، ٌعخلضم مىا البدث في مادة الٝمُت و مممىجها

ِلى الىاْٜ أم ال؟ هل هي جىىبٞ ِلى ش يء خاسجي أم هي مجشد ا٘تراك 

رهجي؟ هالخَ أن هىاٟ اخخالٗ واضح أن هبدث الٝمُت مً خُث ـىستها 

. ٘ٝي و أن هبدثها مً خُث مممىجها

   اخخلٚ اإلاىاوٝت خى٥ هزه اإلاعألت ٘مجهم مً رهب ئلى أن اإلاىىٞ 

ـىسي، ال ًبدث ئال في ـىسة ال٢ٙش، أي في ٜىاهحن ِامت جىىبٞ ِلى 

الخ٢ٙحر اإلاجشد بفٙت مىلٝت، و أن البدث في الجاهب اإلاادي أو مممىن 

. ال٢ٙش لِغ مىىٝا وئهما هى بدث ًشجبي بٙلعٙت الّلىم أو ِلم اإلاىااج

ه، و لهزا  ّ٘مل اإلاىىٞ هى البدث في اإلابادب الّامت لل٢ٙش أًا ١ان مىلِى
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لم ًىا٘ٞ . (76)٘هى ـىسي خالق. ٘اإلاىىٞ ٌعدبّذ ١ل اِخباس إلاادة ال٢ٙش

بُىن ِلى هزا بل رهبىا ئلى أهه ال ًم٢ً الٙفل بحن ال٢ٙش واإلاادة  الخجٍش

. ٘هما ش يء واخذ ٣ًّىن اإلاىىٞ، ٘ال٢ٙش ُِجي، مادي و لِغ هىاٟ ٢٘ش مجشد

ت  و ِلى أظاط هزا الخٝعُم أـبذ اإلاىىٞ الفىسي مدفىسا في هٍٍش

٣ىن اإلاىىٞ اإلاادي ٌؽمل  الاظخذال٥  الُٝاط و بّن لىاخٝها، ٍو

ٜبل اجخار مٝاسبت مً هزه . الاظخٝشاتي و ٔحره مً ـىس الاظخذال٥ الخذًثت

اإلاؽ٣لت ًيبغي الشحُى بها ئلى والْ اإلاىىٞ هٙعه أسظىى، زم مً حاء بّذه 

. ختى الّفش اإلاّاـش

مىقف أرسطى مً صىرية املىطق و ماديته : ثاهيا

ٝت    لٝذ هٍش أسظىى ئلى الخفىساث ِلى أجها مدعلعلت في الزهً بىٍش

مُّىت جخمْ لٝىاِذ ِامت ٌعحر ِلحها الّٝل، وهى ًشبي بحن هزه 

الخفىساث بٕن الىٍش ِما حؽحر ئلُه هزه الخفىساث مً واْٜ خاسجي 

خالْ للخجشبت؛ ٘هزه الخفىساث جترابي لخ٣ىن الٝماًا، و هزه ألاخحرة 

ىاِذه الّٝلُت الّامت .  ج٣ىن خملُت أو ؼشوُت، ول٣ل مجهما ـىسجه ٜو

وئرا ما اهخٝلىا ئلى سبي هزه الٝماًا ٘اهىا هجذ أهٙعىا أمام الُٝاط 

البه  ىسه التي حؽ٣ل مجها ٜو ىاِذه، ـو ألاسظىي، وهى بذوسه له ؼشووه، ٜو

. بفٙت ِامت هى اإلاٝذمخحن و الىدُجت

    و هزا ما ًجّلىا هٝشس ِلى خذ حّبحر ِلي ِبذ اإلاّىي أن اإلاىىٞ 

ألاسظىي ١ان مىىٝا ـىسٍا ئلى خذ ٠بحر، ال حهخم بخىابٞ ال٢ٙش مْ الىاْٜ 

بٝذس ما حهخم ببُان الٝىاِذ الّامت التي ٌعحر بمٝخماها ال٢ٙش و هى ًشبي 

و ًىاـل ِبذ اإلاّىي . الخفىساث في ٜماًا زم ًشبي الٝماًا في أِٜعت

بٝىله و مْ هزا ٘ىدً ال وعخىُْ أن هجضم بأن اإلاىىٞ ِىذ أسظىى ١ان 

ئال أهه في . ـىسٍا خالفا، و ئن ١اهذ هزه ٔاًت أسظىى في جدلُالجه ألاولى

جدلُالجه الثاهُت ًخدذر ِما ٌعمى آلان بمىااج البدث في الّلىم، أو بمّجى 

و هزا . آخش، ًخدذر ًِ الاظخذال٥ مً خُث اهىباٜه ِلى مىلُى الّلم

. (77)ما ًشحْ بىا ئلى اإلاىىٞ اإلاادي الزي حهخم باهىباٛ ال٢ٙش مْ الىاْٜ
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  و ًزهب اليؽاس ئلى أهه مً اإلاإ٠ذ أن اإلاىىٞ ِىذ أسظىى لم ٢ًً ؼ٣لُا 

حن مً أهىاُ اإلاىىٞ اإلاىىٞ الفٕحر : بدخا، ٘ىدً وعخىُْ أن هجذ ِىذه هِى

وهى دساظت ٜىاهحن ال٢ٙش خالفت و مجشدة مً ١ل مممىن، و هزا ما هى 

ت الُٝاط)مخّاٗس ِلُه آلان باإلاىىٞ المُٞ و هى ما بدثه أسظىى في  (هٍٍش

واإلاىىٞ ال٢بحر، وهى ًىىبٞ ِلى مىااج البدث، . ما ظماه بالخدلُالث ألاولى

و هى دساظت ِملُاث الّٝل مىىبٝت ِلى هزا الّلم أو راٟ وهى ما بدثه 

يخهي . أو ما ٌعمى بالبرهان. (78)أسظىى في ما ظماه بالخدلُالث الثاهُت ٍو

اليؽاس مً هزا الخدلُل ئلى أن اإلاىىٞ ِىذ أسظىى لم ٢ًً ـىسٍا بدخا وئن 

بل أن الخدلُالث ألاولى . ١ان الجضء ألا٠بر مىه حٕلب ُ٘ه الىاخُت الؽ٣لُت

والتي حّخبر بأجها ـىسٍت وؼ٣لُت، ٘حها حاهب مادي بذلُل أن هىاٟ مً 

ل ئلى ال٢ثحر مً ٜىاِذ الُٝاط وئلى اإلاٝىالث  ًزهب ئلى أن أسظىى ـو

. (79)هٙعها بىاظىت جدلُل مادي

ت واُّٜت ًٝى٥ أبى ٌّشب اإلاشصوقي م :" و١ان أسظىى ًىـٚ بأهه رو هِض ٘ٔش

اض ي جبذو، مٕاًشة جمام اإلإاًشة للىاُّٜت  ت للٍش أن الىاُّٜت الفىسٍت اإلاٙاٜس

اض ي باإللا٘ت ئلى الىبُعي ًبٝى  الفىسٍت اإلاداًثت، ئال أن مجا٥ جدذًذ الٍش

٢٘الهما ًدذده بما ًيعبه ئلُه مً خمىس . واخذا ِىذ أ٘الوىن و أسظىى

ان له بالىاُّٜت، أِجي بالىحىد و الُٝام  في الىبُعي؛ ومً زم ٘هما ٌّت٘ر

. (80).." الزاحي

ىا في الٙفل ألاو٥ ٠ُٚ أن اإلاىاوٝت اإلاعلمحن ٜذ ٘همىا  ِّ ذ ظبٞ و أن ب   ٜو

الزي ١ان ًشي : هزا الخىحه ِىذ أسظىى، و مجهم الؽُخ الشةِغ ابً ظِىا

أهه ئرا ١ان اإلاىىٞ ًمذها بٝىاِذ حّفمىا مً الخىأ، ٘هى ـىسي ومادي في 

ذ هٙعه ٘ارا ١ان هزا ال٢ٙش ًخجه هدى ـىسة ال٢ٙش، ٘اهه ًخجه . الٜى

٠زل٤ هدى مادجه، وأهه ئرا ١ان أسظىى ؼ٣لُا في الخدلُالث ألاولى، ٘اهه 

مادي في بدثه ًِ البرهان، بل ًداو٥ أن ًىبٞ هزه الٝىاهحن الفىسٍت في 

٠ثحر مً ٠خبه ألاخشي، التي اِخبرها م٢ٙشو ؤلاظالم حضء مً اإلاىىٞ 

الُي والخىابت والؽّش) ، ٘هى ال ًبدث في هزه اإلاإلٙاث في (١الجذ٥ وألٔا
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ٔحر أن اإلاىاوٝت اإلاعلمحن . (81)ـىسة ال٢ٙش ٘ٝي بل ًبدث أًما في مادجه

ً اِخبروا اإلاىىٞ ـىسٍا ٘دعب وخفشوه في مبدثحن مبدث  اإلاخأخٍش

زم حاء اإلاخأخشون :" ًٝى٥ ابً خلذون . الخفىساث و مبدث الخفذًٝاث

و ئن مً هزا الخُٕحر ج٣لمهم في الُٝاط مً خُث " ٕ٘حروا اـىالح اإلاىىٞ

ئهخاحه للمىالب ِلى الّمىم ال بدعب مادجه و خز٘ىا الىٍش ُ٘ه بدعب 

 .(82)"اإلاادة

  أما العبب الزي حّل أسظىى ًىٍش ئلى اإلاىىٞ ِلى أهه ـىسي ومادي في 

آلان هٙعه ئهما ًخطح بالّىدة ئلى مفادس هزا اإلاىىٞ والبِئت التي وؽأ ٘حها 

زهب اليؽاس أًما ئلى أن هىاٟ أبدار . والتي ٘فلىاها في الٙفل ألاو٥  ٍو

ذ  ٠ثحرة في ِفشها بدثذ الجاهب اإلاادي في اإلاىىٞ ألاسظىي وأهه مجشد ججٍش

ُٝت بدثها أسظىى، و اهخهى مجها ئلى ولْ مىىٝه الفىسي .  (83)ألظغ ٘حًز

ً مجهم )ل٢ً جدذ جأزحر الؽشاح و خاـت ؼشاح الّفىس الىظىى  (اإلاخأخٍش

. ٘هم اإلاىىٞ ألاسظىي ِلى أهه مىىٞ ـىسي بدذ

٣ى في هزا الفذد ئن الّفىس الىظىى ١اهذ الّهذ الزهبي :" ًٝى٥ جٍش

للمىىٞ ألاسظىي الؽ٢لي ب٣ل مّاهُه الؽ٣لُت و ٜذ ِمٝذ مً هزه اإلاىىٞ 

ورهبذ به ئلى الجهاًت في الفىسٍت وأٜامىه ِلى الىٍشة اإلااـذُٜت وجش١ىا 

٣ى في " الىٍشة اإلاٙهىمُت التي ًٝىم ِلحها الُٝاط و أبشص اإلاىىُٝحن خعب جٍش

مىن لى٥   Raymondهزا الّفش بالزاث و أبّذهم ًِ الىاْٜ هى ٍس

LULL(84). 

ت ١املت، ول٢ً ٢٘شة :"   ًٝى٥ اليؽاس ِٗش اإلاذسظُىن اإلاىىٞ ألاسظىي مّ٘ش

أسظىى ًِ اإلاىىٞ لم جإخز ِىذهم أخزا ١امال ٘ٝذ اِخبروا اإلاىىٞ ـىسٍا 

لما مخماًضا مىبثٝا ًِ راجه مىٙفال ا في ... ًِ الىاْٜ... بدخا، ِو اٜس ٔو

اء و بذأث الثىسة ِلى . (85)"م٣ُاه٢ُُت بدخت ومىتهُا ئلى اظخذال٥ وبشهىت ح٘ى

ٙىه في ِفش  هزا اإلاىىٞ الؽ٢لي الُّٝم الزي ال ًشجبي بالىاْٜ ٠ما ـو

 ." الجهمت
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ت الُٝاط مً  (Ramusسامىط )٘ٝذ هاحم  ألاوسٔاهىن ٘أ٘عذ هٍٍش

أوسٔاهىهه الجذًذ الزي ًٝىم ِلى الخجشبت  (Baconب٣ُىن )أـىلها، و ولْ

مت ". و جفىس مىىٝا اظخٝشاةُا بُّذا ًِ سوح أسظىى و،أجم د٣ًاسث هٍض

وأظغ الّلم الخذًث ٘دىلذ ال٢ُُٙت ئلى ال٢مُت ِلى خذ حّبحر . أسظىى

٣ى الُاث هي اإلاىىٞ الخُٝٝي إلاا جخمحز به مً دٜت  لٕت . (86)جٍش اسث الٍش ـو

وفي الّفش الخذًث دأب حل اإلاىاوٝت ِلى اِخباس اإلاىىٞ ـىسي و .  و مىهجا

ًزهب ٠ُجز بّذ الدعاؤ٥ خى٥ ـىسٍت اإلاىىٞ و مادًخه هل . مادي مّا

اإلاىىٞ ـىسي أم مادي؟ راحي أم مىلىعي؟ ًخّلٞ بال٢ٙش و جىاظٝه الزاحي 

ئهه مً اإلاّخاد أن هٝى٥ أن اإلاىىٞ :" أم ًخّلٞ باألؼُاء؟ ُ٘جُب ٜاةال

ٝخىا في الخ٢ٙحر اإلابخّذة ًِ  ـىسي حهخم ٘ٝي بفىسة ال٢ٙش أي بىٍش

اث اإلاصخفت التي ه٢ٙش ٘حها، ٠ما أهه مً اإلاّخاد أًما أن هٝى٥ أن  اإلاىلِى

اث اإلاخخلٙت التي ه٢ٙـــش ٘حها .  اإلاىىٞ مادي مً خُث أهــه ٌؽحر ئلى اإلاىلِى

اتْ  و ًٝشس بّذ رل٤ أن اإلاىىٞ ـىسي مً حهت، رل٤ أهه ال ًدىاو٥ ٜو

مادًت، ٠ما أن الاظخذال٥ ُ٘ه ٣ًىن له همي مّحن أو ـىسة مدذدة، ٠ما 

اث الشةِعُت في اإلاىىٞ لِعذ ئال مداولت لل٢ؽٚ ًِ أ٠ثر  أن اإلاىلِى

و ًيخهي ئلى أن - ألاهماه أو الفىس دٜت و التي ًم٢ً سد ١ل اظخذالالجىا ئلحها

اإلاىىٞ مادي مً خُث أهه ٌؽبْ ٘مىلىا بىاظىت مأل هزه الفىس اإلاىىُٝت 

ُت معخمذة مً الّالم الخاسجي و مً هىا ٘اإلاىىٞ ِىذ ٠ُجز . بمادة مىلِى

. (87)ـىسي و مادي في آلان ُِىه

، و أهه ٣ًىن مخفال   و ًشي الجا و ما٠بث، أن ال٢ٙش ًشجبي داةما بمىلُى

اجه، وأهه ال ًىحذ ٢٘ش مجشد جماما، ٘ال٢ٙش لِغ مىٙفال  باظخمشاس بمىلِى

م أهىا وعخىُْ أن همحز بحن ال٢ٙش  اث أو ئواسا معخٝال ِجها، ٔس ًِ اإلاىلِى

اجه، ٘ٙي الىبُُّاث هدً ه٢ٙش في اإلاادة و الىاٜت، وفي  و بحن مىلِى

البُىلىحُا ه٢ٙش في الخُاث، و في ِلم الىٙغ ه٢ٙش في الّملُاث الّٝلُت و 

٢شها ًخخلٚ مً ِلم ئلى آخش مىهجا و ئواسا بدعب  الىٙعُت الذاخلُت، ٘و

اث هزه الّلىم ألامش هٙعه ًىىبٞ ِلى اإلاىىٞ، ٘هى ًبدث . اخخالٗ مىلِى
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اجه ت اإلاالةمت إلاىلِى :" و هزا ما ِبر ِىه ٠ُجز في ٜىله. (88)في الفىس ال٢ٍٙش

اث وأن ... ئن الّلىم ١لها ـىسٍت مً خُث أجها ججشد الفىس مً اإلاىلِى

ذا و حّمُما و ـىسٍت وهٙهم مً هزا . (89)"اإلاىىٞ هى أ٠ثر هزه الّلىم ججٍش

أن الّلىم ال جخخلٚ ًِ بّمها البّن ئال في دسحت الفىسٍت أي أن 

. بّمها أ٠ثر ـىسٍت مً آلاخش

  و لّل هزا ما ِبر ِىه بىصه٢ُذ خحن رهب ئلى أن اإلاادة ال جىحذ بذون 

ـىسة، وأن الّلىم جخجه بأ٠ملها ئلى البدث ًِ جل٤ الفىسة التي ٜلىا أجها 

جشجبي باإلاادة، و ًخلق بىصه٢ُذ ئلى أن ١ل الّلىم ـىسٍت، وأن اإلاىىٞ 

ٝا ِلىم ـىسٍت، ٣٘ل  ِلم ـىسي وأن الهىذظت ِلم ـىسي وختى الٙحًز

. (90)الّلىم ـىسٍت ألجها جخّٝب الخفاةق والفىس ال٣لُت لألؼُاء

ئال أن الّلىم ِىذ بىصه٢ُذ جخخلٚ في دسحت الفىسٍت، ٣٘ل ِلم ٌّالج 

ا مً ال٢ُُٙاث التي ج٣ىن بمثابت ـىسه، و ل٢ً ـىس هزه الّلىم ج٣ىن  هِى

بأن اإلاىىٞ أِلى " مادة باليعبت ئلى اإلاىىٞ، و مً زم ًجىص لىا أن هٝشس 

".  الّلىم ـىسٍت

 ٚ   و ما هالخٍه ِلى هزه اإلاىاٜٚ اإلاخخلٙت وئن ١اهذ ال جخخلٚ ًِ اإلاٜى

ألاسظىي ٠ما خذدهاه ظابٝا، ٘اجها جثحر مؽ٣لت هي اإلاؽ٣لت هٙعها التي 

ٚ ألاسظىي هل ًم٢ً اِخباس اإلاىىٞ ومىااج البدث ؼِئا . ًىشخها اإلاٜى

ٚ ألاسظىي واضخا في الخدلُالث ألاولى وهى أن  واخذا؟ ٘ارا ١ان اإلاٜى

اإلاىىٞ ِلم ـىسي بدذ، ٘اهه ٌّىد في الخدلُالث الثاهُت ئلى الىاْٜ اإلاادي 

وهذا يجعلىا هفترض أهه مان يميز بين املىطق و مىاهج . لبرهىت جل٤ الفىس 

فالصىرية ماهت بغية أرسطى وأن البرهان يأتي لمزحلة ثاهية، و . البحث

إن مان ال يصزح بذلو، هحً وستىد في هذا الاستيتاج إلى طبيعة العلىم 

لم ينً هىاك - و حتى في البيئة إلاسالمية فيما بعد-في تلو البيئة 

ل٢ً . بل ماهت الفلسفة تضم مل العلىم. اهفصاى بين العلىم والفلسفة

التي حّٗش اإلاىىٞ بأهه ـىسي و - ما هالخٍه ِلى هزه اإلاىاٜٚ الخذًثت

هي أجها ال جٙفل بحن اإلاىىٞ و مىااج البدث وهزا ِلى خذ - مادي مّا
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حّبحر ِبذ الشخمً بذوي هى جٝلُذ في ٠خب اإلاىىٞ في الٝشن الخاظْ ِؽش و 

ً ٠ما حؽهذ ِلى رل٤ ٠خب حىن ظخىاسث : الىفٚ ألاو٥ مً الٝشن الّؽٍش

٠ُجز . ن.بشادلي اإلاىىٞ، ج. ٗ.مل هٍام اإلاىىٞ،  ظُٕىاسر اإلاىىٞ، و 

ب في اإلاىىٞ الفىسي . ب حىصٍٚ مٝذمت للمىىٞ.و.هـ . دساظاث و جذٍس

و ِؽشاث ال٢خب . و حىوعىن اإلاىىٞ. ط ظخبُىٖ مٝذمت خذًثت للمىىٞ.أ.و

ا  ألاخشي، ل٢ً ال ًجذ ما ًمىْ مً اِخباس مىااج البدث في الّلىم ِ٘ش

م الفلت الىزُٝت بُجهما  .(91)معخٝال ًِ اإلاىىٞ ٔس

   هخلق مً خال٥ هزا الخدلُل اإلاىحض ئلى أن اإلاىىٞ ِلم ـىسي، ألن 

ل٢ً ما هى مٙهىم الفىسٍت . وبُّت اإلاىىٞ جٝخط ي بأهه ال ٣ًىن ئال ـىسٍا

الاهٙفا٥ ًِ الىاْٜ، و – ٠ما هى ؼاتْ –في اإلاىىٞ؟ و هل الفىسٍت حّجي 

 ٘هى ُِٝم؟  اأن ١ىن اإلاىىٞ ـىسي

مفهىم الصىرية في املىطق : ثالثا

    ًزهب مىظاوي ئلى أن اإلاىىٞ ظىاء في ـىسجه الٝذًمت أو في ـىسجه 

اإلاّاـشة ال ًم٢ً أن ٣ًىن ئال ـىسٍا بمّجى أهه ًخّلٞ بفىسة ال٢ٙش، أي 

اث اإلاُّىت التي  ٝت التي ه٢ٙش بها دون أن هىٍش ئلى مدخىي اإلاىلِى بالىٍش

.  (92)ه٢ٙش ٘حها

  و ًز٠ش لى١اؼُُٙدؾ ِباسجحن ًٝى٥ ًِ ألاولى أجها مأخىرة مً ٠خاب 

ًٝا٥ ِادة ئن اإلاىىٞ ـىسي، مً خُث أهه ال :" اإلاىىٞ ل٢ُجز ًٝى٥ ٘حها

ًخّلٞ ئال بفىسة ال٢ٙش، أي بالىدى الزي ه٢ٙش ِلُه دون هٍش ئلى 

اث اإلاُّىت التي ه٢ٙش ٘حها و الثاهُت ًٝى٥ أجها مأخىرة مً ٠خاب ". اإلاىلِى

٣لعخىن  خ الٙلعٙت لألب ٍو ٠ثحرا ما ًىـٚ اإلاىىٞ ألاسظىي بأهه : "جاٍس

وهزا الىـٚ ًىىبٞ ِلى مىىٞ أسظىى مً خث هى جدلُل . مىىٞ ـىسي

في هزًً الاٜخباظحن ِباسة ال أ٘همها هي ـىسة :" زم ًٝى٥ ". لفىسة ال٢ٙش

.  (93)"ال٢ٙش

ت     ُ٘ىٙي أن ٣ًىن اإلاىىٞ ِلم ٜىاهحن ال٢ٙش ٠ما ًٙهمه اإلاخأزشون بالجِز

ت التي حّذ ِالمت ِلى جذهىس اإلاىىٞ في الٙلعٙت . الع٣ُىلىحُت هزه الجِز
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الخذًثت ِلى خذ حّبحره، وخعبه ال هجذ لهزا اإلاٙهىم أزشا في ٠خاب 

ت الُٝاط. (الخدلُالث ألاولى) و . و هى ال٢خاب الزي ِشك ُ٘ه أسظىى هٍٍش

ًٝشس ٠زل٤ أن اإلاىىٞ ال ًبدث في ٠ُٚ ًجب أن ه٢ٙش ٘هزه مهمت ًخخق 

ت الزا٠شة ّ٘الٜت اإلاىىٞ بال٢ٙش ال جخخلٚ ًِ ِالٜت . بها ً٘ ٌؽبه ً٘ جٍٝى

الُاث به ا. (94)الٍش . و هٙهم مً هزا أن اإلاىىٞ لِغ ِلما مُّاٍس

، ٘ٝذ "ًجب"٘ارا ١اهذ ٜىاِذ و ٜىاهحن اإلاىىٞ جفآ، ِادة بفُٕت الّٙل 

: هٙهم مّان ٠ثحرة مً هزا الّٙل

مثا٥ ًجب أن ًدترم العاةٞ ئؼاساث اإلاشوس و مخالٙتها :  معنى إلالزام

. حّشله للّٝىبت

". ًجب أن ٣ًىن الىالب مجتهذا ئرا أساد الىجاح: "مثا٥: املعنى الشزطي

. ٘الىحىب هىا مؽشوه باسادة الىجاح و لِغ أمشا مىلٝا

ًجب أن ٣ًىن الخالي ـادٜا في خالت ـذٛ اإلاٝذم :"مثا٥: املعنى الصىرر

٘الىحىب هىا ًخّلٞ بفىسة الّالٜت ال بمممىجها " في ِالٜت اللضوم اإلاادي

.   ألهه ًخق ٜاِذة اللضوم ٘ٝي

هى اإلاٝفىد في اإلاىىٞ و ٠ما هى واضح ال " ًجب"ئن هزا اإلاّجى ألاخحر لّٙل 

٠زل٤ اإلاىىٞ ال ًدىاو٥ الفذٛ مً وحهت هٍش . ًٙهم مىه اإلاّجى اإلاُّاسي 

مبدث الُٝم الزي حهخم بىبُّت الُٝم وأـلها و جىىسها و ِالٜاتها 

خُت ٘اإلاىىٞ حهخم بالفذٛ ٠ُٝمت باإلاّجى . بالٍشوٗ الاحخماُِت و الخاٍس

ت   (الٝماًا البعُىت)ؤلاخباسي ٘ٝي؛ مً خُث مىابٝت ألاٜىا٥ الخبًر

اتْ التي حّبر ِجها أما باليعبت للٝماًا اإلاش٠بت ٘فذٜها ـىسي بدذ . للٜى

ًخدذد بذاللت الٝماًا البعُىت مً خال٥ الشابي اإلاىىٝي الزي ًشبي 

ئرن ٘فىسة ال٢ٙش هي البدث ًِ الّالٜاث الٝاةمت بحن أحضاء .  (95)بُجها

 . ال٢ٙش بٕن الىٍش ًِ مدخىي ألاحضاء

جخ٣ىن ـىسة الص يء مً الّالٜاث ال٣اةىت بحن أحضاةه،بٕن الىٍش ًِ مادة 

جل٤ ألاحضاء،٘ىٝى٥ ًِ الؽ٣ل اإلاّحن ئهه ِلى ـىسة الهشم،ئرا ١اهذ 

الّالٜاث بحن أحضاةه مما ًجّله ِلى جل٤ الفىسة الهشمُت،مهما ج٢ً 
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. مادجه،ئر ٜذ ًفىْ الهشم مً حجش أو خؽب أو وسٛ أو ٔحر رل٤ مً اإلاىاد

ادة أو هٝق، إلاا  ولى ٢٢٘ىا أحضاء العاِت و١ّىمىاها ِلى اإلاىمذة دون ٍص

بُٝذ ظاِت ٠ما هي، ألجها ٘ٝذث ـىستها خحن حٕحرث الّالٜاث التي ١اهذ 

.   جشبي بحن أحضائها

    و اإلاادة التي حّىِىا في بدثىا هي ال٣لماث وما ئلحها مً سمىص، وهىا ٠زل٤ 

ج٣ىن ـىسة ال٢الم هي الّالٜاث ال٣اةىت بحن ألاحضاء، بٕن الىٍش ًِ جل٤ 

ألاحضاء هٙعها، و لزا ٘ٝذ ج٣ىن الفىسة واخذة في ِباسجحن مْ اخخالٗ 

: الّباسجحن في اللَٙ و اإلاّجى، مثا٥ رل٤

.  (مذًىت ٠بحرة)و  (معألت ـّبت ) 

    ٘الّالٜاث التي جشبي حضتي ١ل مً الّباسجحن، هي ِالٜت ـٙت 

،ولى سمضها في ١لخا الّباسجحن بالشمض  للص يء اإلاىـٗى ١اةىا ما  (ط)بمىـٗى

للفٙت ١اةىت ما ١اهذ اظخىّىا أن هشمض ل٣ل مً الّباسجحن  (ؿ)١ان بالشمض 

ت ؿ  ومً زم  [ومّىاها ؿ جفٚ ط] (ط)العابٝخحن بالفىسة الشمٍض

م اخخال٘هما في اللَٙ و اإلاّجى و بلٕت . ًدبحن ٠ُٚ ًّخدذان في الفىسة ٔس

اإلاىىٞ هىاٟ مىلُى هدمل ِلُه مدمىال مُّىا دون جدذًذ إلاادة ١ل مً 

٘هىاٟ ـىسة واخذة ًم٢ً أن وعمحها في هزه . هزا اإلاىلُى و اإلادمى٥ 

.  (الفىسة الخملُت)- مهما ١ان ِذدها و مهما ١اهذ مادتها- الخاالث

: خز مثاال آخش هاجحن الّباسجحن

 .الجضاةش بحن جىوغ و اإلإشب -1

.     ال٢خاب بحن الذواة و الٝلم -2

    ٘هما مخخلٙان في اللَٙ و اإلاّجى، ول٢جهما مخدذان في الفىسة الجدادهما 

في الّالٜاث ال٣اةىت بحن أحضائها، ولى اظدبذلىا بأظماء ألاؼُاء سمىصا في 

الّباسة ألاولى ، مْ اخخٙاٌىا بالّالٜت، وحذها الفىسة مخمثلت في الفىسة 
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ت ت جفلح ـىسة للّباسة الثاهُت  (ط بحن ؿ وه):الشمٍض وهي ـُٕت سمٍض

. (96)٠زل٤

حن مخخلٙخحن مادة و مخدذجحن في الفىسة : وخز مثاال زالثا ِباسجحن أخٍش

 .الخ٢م ئما ـادٛ أو ١ارب -1

 .الخ٣ىمت ئما دظخىسٍت أو معدبذة -2

 .(ط ئما ؿ أو ه): ٘الفىسة في ١لتي الّباسجحن هي -3

أهىا ١لما أسدها اظخخشاج . و مً اإلاالخَ في هزه ألامثلت التي أظلٙىاها

الفىسة مً ِباسة مُّىت،  

 ٚ
ّ
اظدبّذها ألٙاٌا و اظدبُٝىا أخشي، و مً هزه التي وعدبٝحها جخأل

اظدبّذها ١لماث – مثال - (الجضاةش بحن جىوغ و اإلإشب)الفىسة، ٘ٙي ِباسة 

٘لما ولّىا  (و)و  (بحن)و اظدبُٝىا ١لمتي  (اإلإشب)و  (جىوغ)و  (الجضاةش)

: سمىصا بذ٥ ال٣لماث اإلابّذة هخجذ لىا الفىسة آلاجُت

. (ه)و  (ؿ)بحن (ط)

حن مً ألالٙاً هى هزا ٘أما ال٣لماث اإلاعدبّذة :     والٙٛش بحن هزًً الىِى

٘أظماء ألؼُاء في ِالم الىاْٜ، و لزل٤ ٘هي حعمى بال٣لماث الؽُئُت، و أما 

ال٣لماث ألاخشي التي مجها جخ٣ىن ـىسة الّباسة ٘هي ال حعمى ؼِئا في ِام 

؛ و ئهما همُٚ أمثا٥ هزه (و)الىاْٜ، ئر لِغ في ِالم ألاؼُاء ش يء اظمه 

ال٣لماث لجربي بها العماء الؽُئُت في بىاء واخذ، و لزل٤ حاص لىا أن وعمحها 

م مً أجها ال جذ٥ ِلى  بال٣لماث البىاةُت، أو بال٣لماث اإلاىىُٝت، ئر ِلى الٔش

ش يء في ِالم الىاْٜ، ئال أهه ٌعخدُل ِلُىا بىاء ٢٘شة بٕحرها؛  و لئن ١اهذ 

ألالٙاً الؽُئُت مً ؼأن الّلىم ألاخشي، ٘ال٣لمـاث البىاةُت ِلى وحه 

 (ئرا)الخدذًذ مىلُى اإلاىىٞ، ٘هى وخذه الزي ًدلل أمثا٥ هزه ال٣لماث 

و هي ١لها ١لماث ال ًم٢ً . ئلخ ...(لِغ)و  (بّن )و  (١ل)و  (...أو... ئما)و
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ً أ٣٘اسها–الاظخٕىاء ِجها في ـُأـت ٠المىـا  مْ أجها بزاتها ال جذ٥ ِلى - ج٣ٍى

.  (97)معمُاث بُّجها في ِالم ألاؼُاء

   ئن الفىسة اإلاىىُٝت جخّذد بخّذد الىٛش التي جشجبي بها ألالٙاً و 

الجمل أو الٝماًا، و ج٣ىن دساظت اإلاىىٞ مىفبت ِلى الؽشوه التي جشجبي 

ٙه بالفىسٍت  .(98)بها هزه الفىس دون اإلا٣ىهاث الّٙلُت، و مً هىا حاء ـو

        ٌّـشك بالوص ي بّن ألامثلت، ًداو٥ أن ًىضح مً خاللها اإلاٝفىد 

: بفىسة ال٢ٙش والفذٛ الفىسي

، ئرن ١ل ري زالزت ألاُل مثلث -1 . ١ل مثلث رو زالزت ألاُل

، ئرن ٘بّن ري أسبّت ألاُل مثلث -2 . ١ل مثلث ري أسبّت ألاُل

م ـذٛ مٝذمخُه، و أن  هالخَ هىا أن الاظخيباه ألاو٥ ٔحر صخُذ ٔس

م ٠زب مٝذمخُه ئن هزا الخمُحز بحن . الاظخيباه الثاوي صخُذ ٔس

الاظخيباوحن هاجج ًِ مٝابلخىا  للفذٛ اإلاادي بالفذٛ الفىسي، ٘ىٝى٥ 

ًِ اظخذال٥ صخُذ ئهه ـادٛ بفىسجه، بفٗش الىٍش ًِ ـذٛ مادجه، 

عمى اإلاىىٞ ـىسٍا ألهه ال حهخم ئال بهزه الفىسة.  (99)أي مممىهه . َو

و لىىٍش مشة أخشي في  هزا الُٝاط الزي ًيعب : و ًىاـل بالوص ي ٜاةال

اةحن
ّ

م أن هىاٟ مً ٌّخبره مً ولْ اإلاؽ . ألسظىى، ٔس

١ل ئوعان ٘ان  

و ظٝشاه ئوعان 

ئرن ٘عٝشاه ٘ان 

ْ ِلُه ٘ارا : ئن صخت هزا الاظخذال٥ لِعذ مشجبىت بالصخق الزي ٜو

صح هزا الاظخذال٥ ِلى ظٝشاه ٘هى ًصح ِلى ١ل ئوعان آخش في ١ل صمان 

و هى  (ط)وفي أي م٣ان، و مً هىا ًم٢ىىا أن وعدبذ٥ اظم ظٝشاه بدٗش 

م٢ً أن همْ م٣اهه أي  مخٕحر شخص ي، ًٝىم بذوس اإلاخٕحر ٔحر اإلاّحن ٍو

. و ًم٢ىىا أن ه٢خب الاظخذال٥ مشة أخشي في هزه الفىسة. ئوعان أًا ١ان

١ل ئوعـان ٘ان 

ئوعــان  (ط)
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ئوعان  (ط)ئرن 

ٚ ِلى الخفىسًٍ .   ولىٝم بخىى زاهُت ألن صخت الاظخذال٥ ال جخٜى

ان: اإلاىحىدًً ُ٘ه حن . و هما ئوعان ٘و حن الشمٍض -ُ٘م٢ً اظدبذالهما بالخ٘ش

وه٢خب الاظخذال٥ ِلى . (و)و (هـ)- دون أن ًٙٝذ الاظخذال٥ ؼِئا مً ٜىجه

: هزا الؽ٣ل

و - ١ل  هـ 

هـ –      ط 

و – ئرن  ط 

خه       و بهزا ه٣ىن ٜذ اظخخلفىا اله٣ُل اإلاىىٝي لالظخذال٥ و رل٤ بخٍّش

بٝى هزا الاظخذال٥ صخُدا أًا ١اهذ مادجه،  جُا مً مدخىاه ألاو٥، ٍو جذٍس

ٚ ئال ِلى ـىسة الٝالب الزي ًٍل زابخا . (100)ألن صخخه ال جخٜى

    ٘ارا ٜلىا أن اإلاىىٞ ًبدث في ـىسة ال٢ٙش، هٙهم مً رل٤ أهه ٌعخخلق 

الّالٜاث التي جشبي أحضاء ال٢الم، زم ًفىٚ جل٤ الّالٜاث لُمحز بحن 

اإلادؽابه و اإلاخباًً، و مً زم ُٜل ًِ اإلاىىٞ أهه ِلم ـىسي، أي أهه ٌّجى 

. (101)بفىسة ال٢الم دون مادجه و مّىاه

     و الفىسة ال جٝخفش ِلى اإلاىىٞ وخذه، و ئهما حؽمل ١ل الّلىم، و ل٢ً 

اتْ الىبُّت،  ذ لّالٜت لىخٍذ بحن ٜو بذسحاث؛ ٣٘ل ٜاهىن ِلمي هى ججٍش

اتْ الجضةُت راتها التي جمذ مالخٍتها و اظخخالؿ الٝاهىن  بّذ وشح الٜى

.  (102)مجها، بىاظىت الاظخٝشاء و الخّمُم

   ووـٚ اإلاىىٞ بالفىسٍت ًشحْ ئلى أهه ال ًخّلٞ بمادة دون ٔحرها، بل 

ه، لهزا البذ  ؼأهه داةما أن ًمْ اإلابادب الّامت لل٢ٙش أًا ١ان مىلِى

للمىىٞ أن ٣ًىن ِاما ِمىمُت مىلٝت، و ال ًم٢ً الىـى٥ ِلى هزه 

خماد ِلى مادة الخ٢ٙحر اإلادـــــــــذدة .  الذسحت مً الخّمُم بااِل
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    ٣٘لما ابخّذ أي ِلم مً الّلىم ًِ اإلاادة اصدادث دسحت ِمىمُخه و لهزا 

اظدبّذ اإلاىىٞ ١ل اِخباس إلاادة ال٢ٙش، ٣٘اهذ مبادةه ِلى ٜذس ٠بحر مً 

ّه في أِلى ظلم الخّمُم بحن الّلىم ١لها، ٘هى ِلم  الخّمُم، و أـبذ مٜى

.  (103)ـىسي خالق

خاتمة  

ه لىبُّخه مً وٗش الؽشاح  م ما لخٝه مً حؽٍى     اإلاىىٞ ألاسظىي ٔس

م مً أن اإلاىىٞ . واإلادؽُّحن لهم مً اإلاذسظُحن ًبٝى ِلما ـىسٍا ٘بالٔش

ذا، ٘ان هزا لِغ حجت ِلى أهه ًخخلٚ ًِ  اإلاّاـش هى أ٠ثر ـىسٍت و ججٍش

٘اإلاىىٞ الٝذًم أو اإلاّاـش ال ًم٢ً أن ٣ًىن ئال ـىسٍا، . اإلاىىٞ ألاسظىي

بل ١ل الّلىم جىىىي ِلى حاهب ـىسي، ئال أن هزه الفىسٍت التي ج٣ىن 

ذ، ج٣ىن وعبتها أِلى في اإلاىىٞ، زم جأحي  مشاد٘ت للخّمُم أو الخجٍش

الُاث بّذ اإلاىىٞ في دسحت ـىسٍتها أو ِمىمُتها، زم الّلىم الىبُُّت،  الٍش

. زم الّلىم ؤلاوعاهُت

ٚ ١ل الّلىم  ٚ اإلاىىٞ ١ىهه ـىسٍا بالُّٝم ًلضم ِىه ـو    ئن ـو

٣٘ىن اإلاىىٞ ًدىاو٥ ٜماًا . بالّٝم، و هي هٍشة ال ًٝبلها أي ِٝل ظلُم

ذا، ال ٌّجي أهه مىٙفل ًِ الىاْٜ بٝذس ما ٌّجي أن  أ٠ثر حّمُما أو ججٍش

. دسحت الفىسٍت ُ٘ه أِلى مً الّلىم ألاخشي 

ذ أو الفىسٍت ُت في الّلىم جٝترن بذسحت الخجٍش ذ .      ئن اإلاىلِى ئن الخجٍش

ا في ١ل الّلىم اإلاّاـشة، ٣٘لما أصداد الّلم حّمُما في  أـبذ أمشا لشوٍس

ُت و هى ما جثبخه . ٜىاهِىه اصداد ـىسٍت، و١لما أصداد ـىسٍت أصداد مىلِى

ت الّلمُت  اةُت، ٘ٝذ مشث الىٍٍش اث الٙحًز اةُت مً خال٥ الىٍٍش الّلىم الٙحًز

هز٠ش مجها مشخلت الاسجباه بالخغ واإلاّىُاث الخعُت، خُث ١اهذ : بمشاخل

ت ئال في ألُٞ هىاٛ م مً . ج٣اد جخلى مً اللمداث الّٝلُت الخٙعحًر و بالٔش

أن هزه اإلاشخلت ٜذ والذ لٙترة بُّذة في خُاة ؤلاوعان، ئال أن ؤلاوعان 
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ت الىـُٙت ال  اظخىاُ أن ًيخٝل ئلى مشخلت زاهُت، ِىذما أ٠دؽٚ أن اإلاّ٘ش

َذ ـىث . ج٢ٙي لٙهم الىبُّت َٙ َ
أما في اإلاشخلخحن الثالثت و الشابّت ٘ٝذ خ

بي، ٘اسخا اإلاجا٥ أمام احعاُ أ٘ٞ  ل اإلاممىن الخجٍش ت الىـُٙت ٜو اإلاّ٘ش

ت ؼذًذة الّمىمُت وأ٠ثر دٜت  الىٍش الّٝلي، وبزل٤ ـاسث جٙعحراث الىٍٍش

ذ والخ٢ٙحر الفىسي في . و ٜذسة ِلى الخيبإ ومً هزا جخطح لىا أهمُت الخجٍش

جىىس الّلىم و دٜتها وهى ما ٌععى ئلُه ِلم اإلاىىٞ، باِخباسه أِلى الّلىم 

.    ـىسٍت

ــــّت  02 حامّتالجضاةش، باخث*  .بىصٍس
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ساغويج مفورفوريوس، ومؼياٍ املدخل و أ ضاف امبؼض كخاب اخلطابة - يف امغامب–اال سالمية  كخاب ا 

(.  79-74أ محد موساوي، ماكهة امليطق يف امفوسفة امخحويوية املؼارصة ص ).وكخاب امضؼر

براُمي  مدكور، املطبؼة ال مريية، املاُرة، ابن سيٌا، امضفاء، (48) . 11 ص،1952 مر، ا 

. 7، مرجع سابق، ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (49)

. 5، ص1910ابن سيٌا، مٌطق املرشكيني و املصيدة املزدوجة يف امليطق، املكذبة امسوفية املاُرة،  (50)
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. 7-6، ص 1512، 1أ بو حامد امغزايل، ملاصد امفالسفة، مطبؼة امسؼادة حمافظة مرص،ط(51)

. 22جول حريكو، امليطق امصوري، مرجع سابق، مرجع سابق، ص (52)

. املرجع هفسَ، و امصفحة هفسِا (53)

. 10، مرجع سابق، ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (54)

. 22جول حريكو، امليطق امصوري، مرجع سابق، ص (55)

. 25املرجع هفسَ، ص (56)

. 16، مرجع سابق،  ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (57)

. 26محمد همران، ػمل امليطق، مرجع سابق، ص (58)

. 41، مرجع سابق،  ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (59)

. 27-26محمد همران، ػمل امليطق، مرجع سابق،  ص (60)

. املرجع هفسَ و امصفحة هفسِا (61 )

. 41، مرجع سابق،  ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (62)

. 41، مرجع سابق،  ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (63)

براُمي ال بياري دار امكذاب امؼريب، بريوت، ط (64) ، 1989، 2اخلوارزيم، مفاثيح امؼووم، حتليق، ا 

. 153ص

. 46-45، مرجع سابق، ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (65)

. امخحويالت ال وىل و امخحويالت امثاهية (*)

. 53ابن سيٌا، امضفاء، مرجع سابق، ص (66)

. 16-15مرجع سابق، ص- املدخل–ابن سيٌا، امضفاء (67)

. 47، مرجع سابق، ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (68)

. 30ػيل غبد املؼطي، امس يد هفادي، أ سس امليطق امراييض، مرجع سابق،  ص (69)

غبد امرمحن بدوي، ثدريس امفوسفة و امبحر امفوسفي يف اموطن امؼريب،  اجامتع اخلرباء مراكش،  (70)

. 54، ص1990، 1املموكة املغربية ، دار امغرب اال ساليم، ط

. 32-31ػيل غبد املؼطي، امس يد هفادي، أ سس امليطق امراييض، مرجع سابق،  ص (71)

. 34-33املرجع امسابق، ص(72)

ىل امليطق املؼارص، مرجع سابق، ص (73) . 28-27أ محد موساوي، مدخل جديد ا 
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. ػيل غبد املؼطي، امس يد هفادي، أ سس امليطق امراييض، مرجع سابق،  ملدمة (74)

-17، مرجع سابق،  ص(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (75)

18 .

، 2012، 1غصام زكراي مجيل، امليطق و امخفكري امياكد، دار املسرية نوًرش و امخوزيع، غامن، ط (76)

. 29-28ص

. 7-6ص مرجع سابق، ػيل غبد املؼطي، امس يد هفادي، أ صول امليطق امراييض، (77)

. 19 ص مرجع سابق، ،(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (78)

. املرجع هفسَ، و امصفحة هفسِا (79)

صالح امؼلل يف امفوسفة امؼربية، مركز دراسات اموحدة امؼربية، بريوت،  (80) أ بو يؼرب املرزويق، ا 

. 145-144، ص 1994، 1ط

-19 ص مرجع سابق، ،(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (81)

20 .

 .264 ابن خدلون غبد امرمحن، امللدمة، حت، غبد هللا محمد ادلرويش، مرجع سابق،  ص(82)

. 21 ص مرجع سابق، ،(مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (83)

 .42 جول حريكو، امليطق امصوري، مرجع سابق، ص(84)

. 22صمرجع سابق، ، (مٌذ أ رسطو حىت غصوران احلارضة)ػيل سايم امًضار، امليطق امصوري (85)

. 44 جول حريكو، امليطق امصوري، مرجع سابق،  ص(86)

. 3صمرجع سابق، ػيل غبد املؼطي، امس يد هفادي، أ صول امليطق امراييض،  (87)

. 4املرجع هفسَ، ص (88)

. 5املرجع هفسَ، ص (89)

. 5املرجع هفسَ، ص (90)

. 54 غبد امرمحن بدوي، ثدريس امفوسفة و امبحر امفوسفي يف اموطن امؼريب، مرجع سابق،  ص(91)

ىل امليطق املؼارص، ج(92)  .26، مرجع سابق، ص1 أ محد موساوي، مدخل جديد ا 

، حر، غبد امحليد اين مواكص يفيدش، هظرية املياس ال رسطية من وهجة هظر امليطق امصوري احلدير (93)

، دار املؼرف ال سكٌدرية، مرص،  . 25، ص1961صرٍب

. 26املرجع هفسَ، ص (94)

ىل امليطق املؼارص، ج(95)  .28-27، مرجع سابق، ص1 أ محد موساوي، مدخل جديد ا 

. 21-20غصام زكراي مجيل، امليطق و امخفكري امياكد، مرجع سابق،  ص(96)

. 23-22املرجع امسابق، ص  (97)

. 27-26محمد همران، ػمل امليطق، مرجع سابق، ص( 98)
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ىل امليطق املؼارص، حر، محمود اميؼلويب، ط (99) ، ديوان املطبوػات اجلامؼية، 2روبري بالويش، املدخل ا 

. 14، ص2009اجلزائر، 

ىل امليطق املؼارص، (100)  .16صمرجع سابق، روبري بالويش، املدخل ا 

 .23-21 غصام زكراي مجيل، امليطق و امخفكري امياكد، مرجع سابق،  ص(101)

ىل امليطق املؼارص، ج(102) . 32، مرجع سابق، ص1 أ محد موساوي، مدخل جديد ا 

. 25محمد همران، ػمل امليطق، مرجع سابق، ص(103)

 

 

 

 


