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مقاربة لفلسفة العلمعند برتراند راسل 

 ولد الحدوشية بشير. د

 .كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 ؤحس ؤشهط ضواز الٌلؼٌت Bertrand Russellٌلخبر بطجطاهس ضاػل  

اطُاث واللوت وهحرها وهى . اإلالاصطةالصًً داطىا في مجا٘ ًلؼٌت الللىم والٍط

 الصًً ًطون ؤن كالم Néo-réalismeًمثل ؤحس ؤهصاض مصهب الىاُلُت الجسًسة 

ه  ٓما ٌلخبر في مجا٘ .ألاشُاء الخاضحُت مىحىز بوع الىـط كً وحىز شاث جسٓض

 وهى Méthode analytiqueمىاهج الٌٕط الؼاثسة ضاثسا إلاا ٌؼمى بمىهج الخحلُل 

٘ كسز ممًٕ مً ألاشُاء َبصٌت كامت مىهج ًطز ٔل ألاًٖاض والٖاثىاث بلى ؤ

وألن ضاػل ًطي ؤن الٌلؼٌت شاث ؤهمُت . البؼُؼت التي ًخلصض جحلُلها بلس شلٗ

بالوت في مجا٘ الىاُم وحل مشٕالجه، ًِس زكا بلى ططوضة بكؼاء الٌلؼٌت 

اء ومً . ػابلا كلمُا، وؤن حؼخِي ملاًحرها مً كلىم الؼبُلُت ولِؽ مً اإلاُخاًحًز

ها كىس حس ملالجت ُظاًا  ٔان مإدص ضاػل كلى الٌلؼٌت الخِلُسًت ووًُى هىا 

ولحل مشٖلت . ًاضهت مً اإلالنى ٌؼخحُل زضاػتها زضاػت مىطىكُت زُُِت

الٌلؼٌت الخِلُسًت هصه، ػالب ضاػلبإن ًخم جؼهحرها مً ٔل الجزكاث 

اثُت والوُبُت، وزكا الٌالػٌت بلى جَٕطؽ حهىزهم في بظالت الومىض كً  اإلاُخاًحًز

 1.اإلاٌاهُم والِظاًا بةدظاق جلٗ اإلاٌاهُم والِظاًا بلى الخحلُل اإلاىؼِي السُُّ

ّ ؤمام الللم  وبصلٗ ًِس كمل ضاػل كلى حصط مهمت الٌلؼٌت في حلبُس الؼٍط

سا مً الىجاا والخؼىض  . لٖي ًحِّ مٍع

ٍُٓ ًمًٕ للٌلؼٌت ؤن جٖىن كلمُت و ؤن جخجاوظ :و مً هىا ًإحي الاشٖا٘ الخالي 

اثُت ؟ وبلباضاث ؤدطي، ما هى  الٌلؼٌاث الخِلُسًت الِاثمت كلى ؤػؽ مُخاًحًز

ِت  جصىض بطجطاهس ضاػل لٌلؼٌت الللم اإلالاصطة والتي جبحث في ُظاًاها بؼٍط
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كلمُت؟ ًُما ًخمثل اإلاىهج الجسًس الصي صاهه ضاػل لٌلؼٌت الللم؟ ما ػبُلت 

ت مىـىضا الحها مً  ت اإلالًط ت الللمُت؟  ما هى جصىض ضاػل لىـٍط ودصاثص اإلالًط

وحهت هـط كلمُت؟  ٍُٓ ًمًٕ جُُِم ؤضاء ضاػل ح٘ى الٌلؼٌت الللمُت ؤو 

ًلؼٌت الللم؟  

       و لٌحص وحهت هـط ضاػل ًُما ًذص بيُت الٌلؼٌت الللمُت ؤو ًلؼٌت 

ً، جِترا هصه السضاػت مؼاثلت الِظاًا  الللم التي ًىازي الحها الٌالػٌت اإلالاصٍط

 :الخالُت 

مىهج ًلؼٌت الللم -  

ت الللمُت -   اإلالًط

ت -   ت اإلالًط هـٍط

 ُُمت جصىض ضاػل لٌلؼٌت الللم-  

ًطي ضاػل ؤن مىهج ًلؼٌت الللم ًمًٕ اكخباضه مىهجا جحلُلُا مىؼُِا،  

و ًخمثل في جحلُل اإلاٌاهُم والِظاًا باالضجٖاظ ؤػاػا كلى ؤزواث الخحلُل 

ؼمى ؤًظا اإلاىؼّ )اإلاؼخذسمت في كلىم الؼبُلت و في اإلاىؼّ الطمعي  َو

اطُاث و اإلاىؼّ اإلالاصطون ؤمثا٘  اطُىالصي ُس وطم ؤػؼه كلماء الٍط الٍط

جت ، حىضج ب٘ى A.De Morgan، ؤوهؼخِؽ زي مىضهان G.Fregeهىجلىبٌٍط

G.Booleهِؼاب بُاهى ،G.Peano ولُىن ٔىجىضا ،L. Couturat . ُما بلس ػاهم ًو

طه ضاػل هٌؼه مم الٌطز هىضر واًتهُس ؼتهسي  . ( A.N.Whitecheadفي جؼٍى َو

الخحلُل كىس ضاػل حؼً ًهم كباضاث اللوت التي حؼخذسم في ملالجت مؼاثل 

اجي  ظاًا الللم، ٓما ؤهه ٌؼتهسي بىاء جصىض مىؼِي كً بيُت اللالم الٌحًز ُو

بي . 2الخجٍط
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خىا باللالم الخاضجي" ًِ٘ى ضاػل في مِسمت مالٌت   Our knowledgeof" ملًط

external world (1941) " : اإلاحاططاث الخالُت حلخبر محاولت إلؿهاض ػبُلت اإلاىهج

ٌاءجه وحسوزه جُا هٌؼهللي ... بن هصا اإلاىهج . اإلاىؼِي الخحلُلي ٓو ُس ًطض جسٍض

ابلت للخجؼُس في ُىاكس ومالثمت  ِت محسزة، ُو مً ... بشٖل متزاًسا بىصٌه ػٍط

ت اإلاىطىكُت . 3" ؤحل الحص٘ى كلى اإلالًط

ِ٘ى ؤًظا في ٓخابه ٍُ جؼىضث " ٍو " ًلؼٌتي ٓو

Myphylosophicaldevelopment (1961)":  بن مجهجي في الِظاًا و اإلاؼاثل

هى ؤهني ؤبسؤ بص يء هامع، مححر وكططه للشٗ، وال ؤػخؼُم "الخاصت بالللم

الخلبحر كىه كلى هحى زُُّ، ًإمض ي ؤوال في كملُت شبحهت بلملُت ضئٍدىا لص يء 

حز الاهدباه  باللحن اإلاجطزة، زم هٌحصه بلس شلٗ مً دال٘ مجهط، ًإحس ؤهه بتٓر

جـهط جِؼُماث وجمُحزاث لم ًًٕ ؤي مجها ؿاهطا مً ُبل جماما ٓما ًمٕىٗ  مً 

 في اإلااء اللٕط، وهصا ما ال ًمٕىىا بزضآه Bacillisدال٘ اإلاجهط ؤن هطي الباػُلُاث

 .4"بسون اإلاجهط

ًطي كسز مً الباحثحن ؤهه مً الصلب جِسًم حلٍطٍ زُُّ إلاىهج الخحلُل كىس 

هى جلٗ اللملُت التي " ضاػل، بال ؤهه ًمًٕ الِ٘ى بإن مىهج الخحلُل لسي ضاػل 

باث بلى كىاصطها البؼُؼت ؤو ؤن ولُس صُاهت الخلبحراث  بها بما ؤن جطز اإلآط

ت في حلبحراث ؤدطي ؤٓثر زُت باث ضمٍع ت كلى مٓط مً هصا الخلٍطٍ 5".اإلاحخٍى

ؤحسهما ًطجبؽ باإلاىطىكاث ؤو الاشُاء : وؼخؼُم ؤن هحسز هىكحن مً الخحلُل

 ؤياإلاازًت، و آلادط ًخللّ باللوت ؤو الطمىظاإلاؼخذسمت للخلبحر كً اإلاىطىكاث 

ت  بت Enoncés linguistiquesجحلُلىجطحمت اللباضاث اللوٍى ت كلى ضمىظ مٓط  اإلاحخٍى

بلى كباضاث ومٌاهُم ؤدطي بؼُؼت ال جحخىي كلى الطمىظ الؼابِت، وهى ما ٌؼمى 

اض ي باالػدبسا٘ ومً ؤزواث . Définitionؤو الخلٍطٍ Substitutionفي اإلاىؼّ الٍط

ٔام (1: الخحلُل اإلاىؼِي التي وطلها ضاػل لٌلؼٌت الخحلُلما ًلي  Rasoirهصل ؤو
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d’Okam . وهى ؤزاة ؤو ُاكسة مىهجُت حؼمح باالُخصاز اإلاىؼِي، ؤي اػدبلاز

باث ٔاهذ مٓط باث العاثسة، ػىاء   بهسي ادتزا٘ كسز الٖاثىاث في اللالم ؤو اإلآط

باث ت بهسي الىص٘ى بلى الحس ألازوى مً اإلاٌطزاثٔاهذ مٓط البىاء  (2.  لوٍى

ٔام وتهسي بلى . اإلاىؼِي وحلخبر هصه ألازاة الخحلُلُت صىضة مً صىض هصل ؤو

ت مباشطة بها،  الاػخوىاء كً الٖاثىاث اإلاؼخس٘ كلحها التي ال هٖىن كلى ملًط

ت مباشطة به ظها بما هٖىن كلى ملًط وهي لوت . اللوت اإلاثالُت (3. وحلٍى

كبر ضاػل كً هصه اللوت في ٓخابه الخاص ". ٔاملت مىؼُِا"ؤو لوت " اصؼىاكُت"

ٔان كىىاهه اض ي والصي  اطُاث" باإلاىؼّ الٍط " مبازت الٍط

Principiamathematica . وبىاػؼت اللوت اإلاثالُت ٌؼتهسي ضاػل جٌازي همىض

ؤزىاء بحطاء كملُاث الخحلُل اإلاىؼِي، ًخلٗ  (ؤو لوت الحُاة الُىمُت)اللوت اللازًت

اللوت اإلاثالُت ٌلخبرها ضاػل ُازضة كلى الخلبحر السُُّ كً اإلاٌاهُم، وهى مهمت 

 . 6حعجع كجها اللوت اللازًت

ت الللمُت واإلاىهج الللمي في كسز مً  لِس حلطض بطجطاهس ضاػل الى ػبُلت اإلالًط

ًهى ًطي بإن اإلاىهج الللمي ًخمثل في مجمىكت مً اإلاطاحل ألاػاػُت . الٕخاباث

اجم شاث الساللت (1: وهي ٓما ًلي الىص٘ى بلى ًطض ًٌؼط جلٗ  (2. مالحـت الُى

اجم ُِت (3. الُى . اػخيباغ هخاثج مً هصا الٌطض ًمًٕ ادخباضها بىػاثل ؤمبًر

ت الللمُت بإنها جخمحز بمجمىكت مً الخصاثص هي لخبر ضاػل اإلالًط  :َو

ًِصس بهصه الخاصُت ؤن الللم في مؼحرجه مً ؤحل . داصُت البىاء اليؼِي       1- 

ٍ بحن الححن وآلادط مً ؤحل ؤن ٌلس٘  ت الـىاهط ًخُى الىص٘ى بلى ًهم وملًط

اجه وشلٗ بىِس وجمحُص ماػبّ ؤن جم صُاهخه مً ُىاهحن  مً ُىاهِىه وهـٍط

اث ُبها في ُاهىن . وهـٍط والللم ال ًلغي هسه اإلالاضي الؼابِت وبهما ٌلمل كلى جٓط

ت ؤٓثر كمىمُت، وبصلٗ حشٖل اإلالاضي الؼابِت واإلالاضي الالحِت  ؤكم ؤو في هـٍط
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مًٕ جؼبُِها كلى ؤوػم وؤٓبر  وؼِا كلمُا حسًسا ًخمحز بالشم٘ى كما ػبّ ٍو

 .ٓمُت مً الـىاهط

اجم-        2 حز كلى الُى اجم . التٓر طجبؽ Faitsللُى ُِت، ٍو ؤهمُت ٓبري في الللىم ألامبًر

ت الللمُت، ًخللّ ألا٘و باإلاىطىكُت اجم ؤمطان هامان في اإلالًط حُث ؤن . بسوض الُى

اإلاىهج الللمي ًخؼلب ؤن ُجؼطا حاهبا شاجُدىا وضهباجىا بهسي الٕشٍ كما جذبر به 

ُِت مً حُث جإزًتها بلى ُىاهحن مىطىكُت كامت اجم ألامبًر ِ٘ى ضاػل . الُى ٍو

، ؤي "ؤن اإلاىهج الللمي وزُّ الصلت بٌظُلت احخماكُت هي الجزاهت: " بصسز شلٗ

اجم ٓما هي في الىاُم   ولِؽ ٓما جبسو Réalitéؤن ًحطص اللالم كلى مالحـت الُى

ط حالتها خللّ ألامط الثاوي . في شاجِخه، ًالللم ًخمثل في وصٍ ألاشُاء وجٍِط ٍو

ت الللمُت" الخجطبت" بإهمُت ًالخجطبت حلمل . التي حلخبر محٗ الصسَ في بىاء اإلالًط

اث التي ًِترحها اللالم في ؤ٘و مطاحل  كلى جحُِّ الٌطوض والِىاهحن والىـٍط

البحث، ٓما ؤن بشا ادخلٍ الللماء بصسز جٌؼحر واُلت ملُىت ًةنهم ًلجاون بلى 

 .الخجٍطب مً ؤحل الخثبذ وحؼم الخالي

ت الللمُت زُت . اػخذسام الُِاغ والسُت الٕمُت- 3 بن ما ًٕؼب اإلالًط

 واضجٖاظها كلى Mesureومىطىكُت في كلىم الؼبُلُت هى اػخذسامها للُِاغ 

ت. زُت الخٕمُم ٔان ًِىم بؼطز ألهىاق الحٓط ت  ت : بن ؤضػؼى في زضاػخه للحٓط حٓط

ت، بلخ ت زاثٍط ت هابؼت، حٓط  كمل كلى حوُحر Galliléبال ؤن هالُلي . صاكسة، حٓط

اض ي يهسي بلى اػخذالص الِاهىن  ت بلى ؤػلىب ٍض الىـطة الٌُُٕت لـىاهط الحٓط

ت)الٕمي الصي ًحسز الؼطكت  وما ًازط ًحها، وبصلٕؼاهم بشٖل ٓبحر  (ػطكت الحٓط

اء ت الؼبُلت ؤو كلم الٌحًز  .في جؼىض ملًط

س مً ُىة الاػخسالالالػخِطاجي في  وحؼب ضاػل جمخاظ السُت الٕمُت بإنها جٍع

ِسض بمِخظاها ٓمُت ملُىت ًمًٕ  ًُ ُِت، ًةشا صان اللالم ًططُت  الللىم ألامبًر

ؤن جذظم للمالحـت، زم جثبذ اإلاالحـت بلس شلٗ ؤن الٕمُت لها هٌؽ اإلاِساض 
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وكىسثص ٌؼخؼُم ؤن ًخحِّ بُِحن مً صسَ اػخسالالجه . الصي ػبّ ؤن اًترطه

ت  .كلى ؤػاغ ما ؤبسجه اإلاالحـت مً جىاًّ زُُّ مم الاًتراطاث الىـٍط

ت الللمُت جِىم كلى الخحلُل-       4 ٌا بطاًُا إلاٌهىم . اإلالًط ًِسم ضاػل هىا حلٍط

طي ؤن هجاا هصا  الخحلُل ُاثال بإهه مىهج الاهخِا٘ مً اإلاجه٘ى بلى اإلاللىم، ٍو

ٍ جؼبُِه في الٌلؼٌت ومباحثها الخِلُسًت ًِؽ، بل بن الخحلُل  اإلاىهج ال ًخُى

طي ؤن الخحلُل هى بمثابت  هى داصُت ؤػاػُت مً دصاثص اإلاىهج الللمي، ٍو

بت وشلٗ بخحلُلها بلى  هـطة هِسًت ًدىا٘و بها اللالم ما ًىاحهه مً حىازر مٓط

ت جإزحر . كىاصطها البؼُؼت مٕىىا ملًط بن ٔل حسر هى هدُجت للسز مً الللل، ٍو

واإلاثا٘ الصي ًِسمه . ٔل كلت كلى حسة متى اػخؼلىا ًصلها كً بُِت الللل

ًةشا ؤضزها حؼاب . الِمط ججصبه ألاضض والشمؽ ملا: ضاػل هىا مً اإلاُٖاهُٖا

خه، ًجب ؤن ولطي ألازط الصي جحسزه ألاضض والشمؽ كلى اهٌطاز، ًىدؼاء٘  حٓط

ٔان  ٔان لُحسر لى  ٔان الِمط مىجصبا باألضض وحسها؟ وماشا  ٔان لُحسر لى  ماشا 

الِمط مىجصبا بالشمؽ وحسها؟  زم ماشا ًٖىن ألامط كىسما ًىجصب باألضض 

 .والشمؽ ملا

بت ُس هـىه  ًبسون شلٗ الخحلُل ان ما هى في الىاُم كسز مً اإلاشٕالث اإلآط

مشٖلت واحسة، لصلٗ ًةن ًصل الـىاهط والللل كلى شلٗ الىحى زم بكازة 

ؼخحُل  تالللمُت، َو ُبها ٌلخبر واحسا مىةحطاءاث اإلاىهج الللمي في بىاء اإلالًط جٓط

ؤن هٌؼط ٔل ش يء مطة واحسة،وال وؼخؼُم الخىصل بلى صُاهت ُىاهحن كلمُت بال 

ها وهي مىٌطزة  ت ػلٓى بشا ُمىا بلعاللـىاهط والللل واحسةواحسة مً ؤحل ملًط

ها وهي مجخملت، وبصلٗ وؼخؼُم جحسًس اللالُاث الؼببُت جحسًسا  وػلٓى

اطُا زُُِا . 7ٍض

ت التي ًِسمها بطجطاهس ضاػل  ت اإلالًط خه ح٘ى ػبُلت – ان هـٍط جماما مثل هـٍط

ت الللمُت  ومجها اػالكه الىاػم . اػخلهمها مً مصازض كلمُت مذخلٌت- اإلالًط
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ت الللمُت ٓما جخجلى في الللىم  خه اإلالمِت بؼبُلت ودصاثص اإلالًط وملًط

ت اليؼبُت لسي آًيشخاًً مً زىضة  خه الىاػلت بما ؤحسزخه هـٍط الؼبُلُت، وملًط

خه وجإزطه بالخحلُالث  اثُت، بطاًت الى ملًط ُت في مجا٘ الللىم الٌحًز ملًط

اء اضوؼذ ماخ، وملؼُاث كلم  ت الللمُت لسي كالم الٌحًز الابؼخمىلىحُت للملًط

. الىٌؽ اإلالطفي

ت في كسز مً مالٌاجه مثل  ت اإلالًط " جحلُل اللِل" جىا٘و ضاػل مىطىق هـٍط

Analysis of mind جحلُل اإلاازة"، و "Analysis of matter ت ؤلاوؼاهُت، "، و اإلالًط

وؤٓس ضاػل ؤن ."Human knowledge,its scope and limits" مجالها وحسوزها

مصسض ٔل جٌٕحر ٌؼخمس كىاصطه مً اللالم الخاضجي اإلاىطىعي، وما وؼمُه 

.  هي حعء مً اللالم الؼبُعيmental eventsبالحىازر اللِلُت ؤو الصهىُت 

ت ؤلاوؼاهُت كً ػٍطّ ؤلازضاْ الحس ي وؤلاضازة، وهما كملُت واحسة  وجخم اإلالًط

وحلخبر الصىض الصهىُت بمثابت اولٖاغ إلحؼاػاث . action" الٌلل" ٌؼمحها ضاػل 

اهؼبلذ ؤو سجلذ في الصآطة، ولهصه الصىض الصهىُت زوضهام في كملُاث الٌٕط 

ألنها كباضة كً مؼخىزق للمللىماث، وهصه الصىض اإلاِابلت إلحؼاػاث ًمًٕ 

جحسًسها بالطحىق بلى ؤػبابها، ًهي جحسر بؼبب جطابؼها مم ؤلاحؼاغ، وحلخبر 

بمثابت ُسضة كلى اػخلازة مازة ػابِت -التي حؼدىس بلحها كملُاجىا اللِلُت -الصٓطة 

ٔاهذ  ٍ ؤو حسر مض ى، ؤي ؤنها الِسضة كلى  جٕطاض ؤحسار ماطُت ػىاء  ؤو مُى

ُت ؤو ؤًٖاضا داصت ؤو كامت ت ؤو حٓط  وهٕصا ًةن ضاػل ًِترب مً 8.ؤحسازا لوٍى

بُت حؼُت ت كلى ؤػاغ هعكت ججٍط ت بىاء اإلالًط . ماخ ًُما ًذص هـٍط

خىا لللالم الخاضجي"        في ٓخابه   Our knowledge of the" ملًط

externalworldمً وحهت هـط 9 ًدىاولبرجطاهس ضاػل مؼإلت الازضاْ الحس ي ،

جذخلٍ ٔلُا كما ػبِها، وبلس ٓثحر مً الشٗ في مىطىكه، الى حس ابلاز ٔل ما 
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ه بِلُل مً الٌططُاث و اللىاصط ألآثر  ًطقى الُه الشٗ، ًبني اللالم الصي ولًط

. بؼاػت

       ًالحف ضاػل ؤن ملـم الٌالػٌت ًٌترطىن بشٖل طمني ومؼبّ وحىز 

ت، لٕجهم ًىاحهىن بحُِِت ؤن الص يء هٌؼه ُس ًـهط  كِ٘ى ؤدطي مسٓض

لشخصحن مذخلٌحن مذخلٌا، ؤو حتى لشخص واحس في ظمىحن مذخلٌحن مم ؤهه 

ٔاهذ هسه ؤلاشٖاالث ٌُٓلت بإن جِىزهم الى شٗ ٓلي في . لم ًخوحر (هصا الص يء) و

ٍ ملـم اإلاثالُحن)وحىز واُم داضجي، داضج اللِل  ، ؤو ؤن هسا الىاُم (وهى مُى

خه  ٔاهؽ)مىحىز ًلال لٕىىا وعجع كً ملًط  ٍ . (وهى مُى

       ؤما مىهج ضاػل في الخطوج مً هصا الاشٖا٘، ًهى ًِىم كلى حصي جلٗ 

اثُت مً الٖىن، مم الاحخٌاؾ بللم داضجي مىحىزا بالٌلل . ألاشُاء اإلاؼماة ًحًز

 ًاشا لم ًًٕ اللالم الخاضجي :لًٕ شلٗ ًظلىا ؤمام ػاا٘ ًٌطض هٌؼه مباشطة 

اثُت  ، ًمما ًخٖىن اشا ؟ ًخإلٍ الٖىن، ًجُب ضاػل، (مازًت)مٖىها مً ؤشُاء ًحًز

هصه اإلالؼُاث الحؼُت لِؼذ ؤشُاء . Données du sensمً ملؼُاث الحؽ 

ت  اثُت واهما هي ؿىاهط مثل ضهحن صىث ؤو مؼاحت مً اللىن، وهي هدُجت ملًط ًحًز

ولِؼذ ؤشُاء "مىطىكاث محؼىػت"انها . مباشطة ًجطي ازضآها في ؤلاحؼاغ

اثُت احؼاػىا، وهى حالت في اللِل هاججت كىاهٌلالىا  (1" ًمحز ضاػل بحن . ًحًز

. اإلاىطىق الحس ي الصي هىٌلل به مً دال٘ ؤلاحؼاغ (2بمىطىق حس ي، و 

وكىسما ؤجحسر كً مىطىق حس ي، ًُما ًِل ضاػل، ًُجب ؤال هٌهم مً شلٗ 

ٔالؼاولت مثال ان ما ؤكىُه هى جلٗ الؼاحت مً اللىن التي ؤضاها . ؤوي ؤكني شِئا، 

كىسما ؤهـط الى الؼاولت، ؤو جلٗ الصالبت التي ؤحؼها كىسما ؤطوؽ كلى حعء 

ل حالت مً الحاالث جلٗ هي . مجها، ؤو شلٗ الصي ؤػمله كىسما ؤهِط كلحها ٔو

. 10" وازضآىا لصلٗ اإلاىطىق اإلاحؼىغ هى ما ؤػمُه بحؼاػا. مىطىق محؼىغ
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؟ هي، "جلٗ التي هيؼب الحها، كملُا، وحىزا ًبسو مِىلا"        ما هي الؼاولت بشا 

ُب مىؼِي للمـاهط اإلاذخلٌت التي جِسمها ملؼُاث  حؼب بحابت ضاػل، جٓط

وهصه اإلاـاهط جذخلٍ مً اوؼان الى آدط جبلا للخصىصُت التي ًملٕها ٔل . الحؽ

وهٕصا ًان كاإلاا مىـىضا الُه مً وحهت هـط كِل ما، . كِل في هـطجه الى اللالم

 بالطهم :و مم شلٗ ًباإلمٖان الِ٘ى . هى هحره مىـىضا الُه مً وحهت كِل آدط

هما الشخص   )مً الٌطوُاث الِاثمت بحن هصًً اللاإلاحن اإلاذخلٌحن ، اللصًً ًسٓض

ٓال كل حسة، ًان ٓال مجهما مىحىز حِا ٓما ًجطي ازضآه، ( ب)والشخص  (ؤ 

هىاْ بشا كسز المخىاه . بل و ًمًٕ ؤن ًٖىن ما هى كلُه حتى و ان لم ًخم ازضآه

مً هصه اللىالم، كىالم بلسز ألامٕىت التي هٍِ ًحها، حُذ ؤن ٔل واحس مً 

م وحهت هـط مً اللالم، داصت ومخمحزة وهٕصا ًان الللم . جلٗ ألامٕىت هى مُى

بسو مىؼُِا بالخالي، ًظٍُ . لُبسو، مً وحهاث جذخلٍ، في حىاهب مذخلٌت ٍو

بطجطاهس ضاػل، ؤن ٔل حاهب مً حىهب الٖىن، مىـىض الُه مً مٖان ما، هى 

حاهب ُاثم بىٌؼه مؼخِل كً اللِل، ألامط الصي ٌلني ؤن هىاْ واُلا ًللُا 

.  ًِىم في الخاضج، داضج اللِل

       ان اللالم، مىـىضا لُه مً ؤي مٖان هى حؼب لوت ضاػل، مجمىكت ؤو 

ٔان لشخصحن ؤن ًىـطا مً مٖاهحن مخِاضبحن، ". الؼؼىا اإلاطثُت"هـام مً  وبشا 

مًٕ ؤن ٌشحرا الحهما بىٌؽ  ًانهما ػىي ًلخِؼان ػؼححن مدشابهحن حسا، ٍو

سان ؤنهما ٌشاهسان هٌؽ الؼاولت ألن الٌَط بحن الؼاولت التي جبسو  ألالٌاؾ، ًُٓا

وهٕصا ًان . لل٘و والؼاولت التي جبسو للثاوي، هى مً الظألت بحُث ًٖاز ال ًطي 

وهىاْ بحن . ألاشُاء ًمًٕ ؤن حوسو، بٌلل الدشابه، مخمازلت لشخصحن مذخلٌحن

اإلاٖاهحن اإلاخِاضبحن ؤمٕىت ؤدطي ؤٓثر ججاوضا بال شٗ، بحُث ٌوسو الللم مجها ؤٓثر 

. جمازال
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في ملطض حسًثه كً ًلؼٌت .  في مىاُشت بطجطاهس ضاػلآلان       ػىي وشطق 

الللم ؤو الٌلؼٌت الللمُت الجسًسةواإلاىهج الٌلؼٌي الجسًس الصي ابخسكه 

سا بصلٗ ججاوظ الٌلؼٌاث الخِلُسًت،ان ضاػلُيخِس الٌلؼٌاث الٕالػُُٕت  لهامٍط

اثُت وؤن مىاهجها جىحصط في مجطز الخإمل الِبلي وحعجع كً  ُاثال بإنها مُخاًحًز

ِت كلمُت حؼخىكب هخاثج الللم وجِسم كلى ؤػاػها مىاٍُ  الخٌٕحر بؼٍط

. وجصىضاث ح٘ى اإلاؼاثل التي جبحثها الٌلؼٌت اإلابيُت كلى ؤػؽ كلمُت زُُِت

ت في الخإمل الِبلي، ال  ًخلٗ الٌلؼٌاث، واهؼالُا مً مىاهجها اإلااوضاثُت اإلاوُط

التي جسعي ؤنها جصل الحها " الحِاثّ اإلاؼلِت"حلمل الا كلى البحث في مخاهت

في ححن ؤن مثل هصه اإلاىطىكاث ال ًمًٕ . بىاػؼت الخٌٕحر اللِلي الِبلي واإلاجطز

ان الٌلؼٌاث الٕالػُُٕت، حؼب ضؤًه، ججاظي بىٌؼها . للٌٕط ؤلاوؼاوي ازضآها

وحلمل كلى اُحام شاتهافي البحث ؤو الخٌٕحر هحر اإلاجسي كً حُِِت الٖىن ٖٓل 

وفي حُِِت كسز مً اإلاؼاثل والِظاًا الخإملُت ألادطي اإلاطجبؼت بالسًً وألادالَ 

اجي جإملي موَط في  وكلم الجما٘ وهحرها، والتي جبحثها بىاػؼت جٌٕحر مُخا ًٍع

س الخالص، والصي ال ًمٕىه الا الخىصل الى هخاثج ًاضهت مً اإلالنى وال  الخجٍط

.  محٗ الخٌٕحر الىاُعيبلىًمًٕ ادظاكها 

ر الٌلؼٌت  حلخبر في هـط (ؤي الٌلؼٌت الؼابِت كلى بطجطاهس ضاػل)       ان جاٍض

ىا ؤلاهجلحزي، ضاػل، بمثابت سجل إلاجمىكت مً ألاحٖام والخصىضاث التي  ًُلؼًى

ؤػلِها الٌالػٌت الخِلُسًىن كلى الىحىز ٖٓل، كلى الٖىن في مجمىكه، كلى 

وبٖل ما اشخملذ كلُه هصه ألاحٖام وجلٗ الخصىضاث . الحُاة في ملىاها الشمىلي

مىىـطاث زًيُت وؤدالُُت وحمالُت وػمىحاث لبلىن الحِاثّ اإلااوضاثُت الٖلُت ؤو 

ٔان ٌلخِس بإهه مً اإلامًٕ الىص٘ى الحها والىلىج في ُلبها – اإلاؼلِت  التي 

لم جًٕ في الىاُم الا – وهىاتهابىاػؼت الخٌٕحر اإلاجطز ؤو الخإمل اللِلي الخالص 

حلحرا كً ؤمعحت الٌالػٌتومذُالهم الجمىا وججاضبهم الشخصُتوجٌٕحرهم 

ِطض .  الٌلؼٌت بهصا اإلالنى كلى ؤنها ًلؼٌت هحر كلمُتبلىوضاػل ًىـط . اللامي ٍو
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جِسًم بسال مجها ًلؼٌت كلمُت ؤو ًلؼٌت حؼخذسم اإلاىهج الللمي، والٌلؼٌت 

الجسًطة بهصه اإلاحزة كىس ضاػل هي الٌلؼٌت التي ال جٕخٌي ًِؽ بةدطاج السًً 

وألادالَ وكلم الجما٘ مً حؼابها، بل جٍٕ ؤًظا كً جِسًم جصىضاث جخللّ 

 .بالىحىز ٖٓل

ان ؤًٖاض ضاػل ال جلِى ٔلها صسي بًجابُا كىس الٌالػٌت الصًً اػللىا وزضػىا 

اجه بلمّ ٍ ضاػل مً . هـٍط ٔان مُى وللل بلع الؼبب في شلٗ هى ؤهه لى 

ٌا صحُحا ٔلُا إلاا بِي هىاْ مٖان للٌلؼٌت م . الٌلؼٌت مُى اش ؤهه ًطحم مُى

اء) كلىم الؼبُلت بلىالٌلؼٌت ومىاهجا  اض ي (الٌحًز اطاث واإلاىؼّ الٍط ان . والٍط

اش . حىهط اإلاؼإلت بحن ضاػل والٌالػٌت اهما ًخللّ بمىطىق الٌلؼٌت ومىاهجها

ٔاًت، وؤن  ت  ًطي هاالء الٌالػٌت ؤن وؿٌُتهم جِىم في جحصُل حىاهب اإلالًط

ٌا مً اللالم ٖٓلُٖىن ؤٓثر شمىال مً حسوز ؤي كلم مً الللىم  ًِسمىا مُى

ان هاالء الٌالػٌت الٕالػُُٕىن ًطون بإن وؿٌُتهم جٕمً في . الىطلُت ألادطي 

ِت كِلُت دالصت مجمىكت مبازت ملُىت حؼهم في ضػم ما  ؤن ٌؼخذلصىن بؼٍط

. بمًٕ ؤن ًٖىن كلُه الٖىن ٖٓل

       ال يهخم الٌُلؼىي الٕالػُُٕةشا بالللم، واهما بؼبُلت الٖىن الصي ًِخظُه 

وحىز الللم، والٌُلؼىي لِؽ ملىُا ٓصلٗ بالخجطبت في شاتها واهما بالشطوغ 

. 11والٌططُاث اإلاؼبِت التي ًٌترض وحىزها ُٓما جٖىن الخجطبت ما هي كلُه

بُحن         هصا الخصىض لواًت الٌلؼٌت هى مىطم هِس ضاػل والٕثحر مً الخجٍط

ًهى ٌلخِس ؤن مىاهج الخٌٕحر الِبلي التي حؼىز الٌلؼٌت لً . والىاُلُحن اإلاحسزحن

كلى الٌلؼٌت بشا ؤن جِترب . جمٕجها، ٓما لم جمٕجها ًىما، مً بلىن هخاثج ملمىػت

مً الللىم اإلاخذصصت ألادطي، وؤن جٖىن ًلؼٌت كلمُت، ًلؼٌت كلم جبحث في 

اثُت، وؤن جخِسم مىذال٘  ظاًا الللم بلُسا كً الخإمالث اإلاُخاًحًز مؼاثل ُو

كلى الٌلؼٌت، ًُما ًطي ضاػل، ؤن . اإلاىاهج الللمُت لخصل الى هخاثج داصت بها
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ًهي لِؼذ ملعمت بالخالي بخِسًم . جدىا٘و مؼاثلها وجحا٘و حلها بىـطة كلمُت

ت شاملت للٖىن، ولِؽ هىاْ مً حُِِت ًلؼٌُت جدىا٘و الٖىن ٖٓل بمل٘ع  هـٍط

ط للمؼاثل الللمُت اإلاحسزة . كً الحل٘ى الصحُحت التي جخًى

ٍ ضاػل محِا ًان الٌلؼٌت لخوسو في شؼطها ألاكـم بال   ٔان مُى بشا 

ٔان مذؼإ ًان ؤملىا ببلىن حُِِت الٖىن وحِاثّ ؤدطي مخللِت . ُُمت ؤما بشا 

ػىي ًـل باَ،  (في مجا٘ السًً وألادالَ وهحر شلٗ)بمؼاثل جإملُت مخلسزة 

ىن الحها زم ان الٌالػٌت، . وشلٗ مً دال٘ اإلاىاهج التي اكخازث الٌلؼٌت الٔط

ٍ ضاػل، ػىي بؼخمطون، وألػباب ٓثحرة،  وبمل٘ع كً مسي صحت مُى

عي الصي ًبسو ؤمطا ؤبسًا، وجُِىا مً ؤزط الخإمل  بالخٌلؼٍ اضطاء لٌظىلهم الوٍط

. الٌلؼٌي الؼامي في اللِل

 ً        و ضهم ؤهىا ػىي هخجىب الاػهاب، الا ؤهه مً الظطوضي اًطاز اكخباٍض

 :ازىحن ًدىاوالن زىضة ضاػل في مجا٘ مىاهج الٌلؼٌت والىخاثج التي جبلوها 

ان الىِس الصي ًىحهه بطجطاهس ضاػل طس مىاهج الٌلؼٌت الخِلُسًت هى -  1       

حىاها ؤن ال حسوي مً . هٌؼه هخاج جلٗ اإلاىاهج ًالىدُجت التي ًصل الحها ضاػل ًو

الخٌٕحر الٌلؼٌي الصي ًدىا٘و الٖىن ٖٓل ومذخلٍ اإلاؼاثل الخإملُت ألادطي هي 

هٌؼها هدُجت جٌٕحر ًلؼٌي في الٖىن ٖٓل وفي الِظاًا الخإملُت اإلاخىىكت، ٓما 

ؤنها محصلت جٌٕحر في الىخاثج التي جصل الحها الللىم اإلاخذصصت، وفي ؤهمُت جلٗ 

ٔاًت اإلاؼاثل الٌلؼٌُت الخإملُت ألادطي  ٌىا مً الٖىهٕٖل ومً  . الىخاثج في مُى

وجخظمً هدُجت ضاػل، ٓصلٗ، حٕما ًدىا٘و ػبُلت الٖىن وػبُلت مذخلٍ 

. ولهصا الحٕم مظمىهه الٌلؼٌي ٓما ؤهه زمطة مىاهج ًلؼٌُت. الِظاًا الخإملُت

وضهم ؤن شلٗ الحٕم ٌؼعى الى ازباث ؤن حُِِت الٖىن وحُِِت مذخلٍ اإلاؼاثل 

الٌلؼٌُت الخإملُت ال ًمًٕ بلىهها مً دال٘ الٌلؼٌت الخِلُسًت، الا ؤهه حٕم 
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ٔاهذ ٔل الىخاثج التي هبلوها بمىاهج جِلُسًت هخاثج . ًلؼٌي وجٌٕحر ًلؼٌي وبشا 

 .جٌخِط الى الُِحن، ًان حٕم بطجطاهس ضاػل ًٌخِط بسوضه الى الُِحن

بُت حؼُت، ومً - 2        ت كلى ؤػؽ ججٍط ت اإلالًط ًِسم بطجطاهس ضاػل هـٍط

الجسًط بالصٓط ؤن مؼإلت ؤدؼاء الازضاْ حشٖل احسي ؤٓثر ُظاًا الٌلؼٌت 

وححن ًِ٘ى ضاػل ؤن ٔل ما ًبسو للحؽ حُِِي، ًان شلٗ ٌؼطي كلى . صلىبت

ًاشا جِبلىا ضاي . اإلاىطىكاث التي هخذُلها شاجُا وجلٗ التي حلطض كلُىا في ألاحالم

ضاػل ؤن مىطىكاث الحؽ ال جذخلٍ في ش يء كً احؼاػاجىا بخلٗ 

. اإلاىطىكاث، ًمً الىاضح اش شاْ ؤن ال مٖان ألدؼاء الحؽ ؤو للوهام

ٌه اإلاشاض الُه، مؼدىسًً الى  ً كلى مجاضاة ضاػل في مُى  ؤما بشا ٓىا هحر ُازٍض

ت جمحز بحن اإلاىطىق الحس ي  ٕطجىا كىه مً  (ؤو الص يء)واُلُت كٌٍى مً حهت، ًو

وبُان هصا . حهت ؤدطي، ًان واُلُت ٓهصه جِسم ملُاضا للخؼإ للله ؤٓثر اُىاكا

ٔاهذ جِابل شِئا ًللُا مىحىزا  ٍ اللٌىي ؤهىا ولخبر ًٕطة ما صازُت بشا  الُى

ان ؤًظلُت ملُاض . باػخِال٘ كجها؛ وهي باػلت ؤو وهم بشا لم ًًٕ هىاْ ما ًِابلها

ٓهصا اهما جٕمً في مِاضهخه لصسَ ًٕطة ما باالػدىاز الى ش يء ؤدط هحر شاتها؛ ال 

ٍ اللٌىي هصا ًمىح اللِل . ؤن هٕخٌي بالُِحن الصي ًمىحه الٌٕط لصاجه ان اإلاُى

مًٕ بصلٗ  ًاكلُخه، وهى ؤٓثر مً مجطز اإلالؼُاث الحؼُت التي جِسم له، ٍو

ٍ ضاػل ًُجزق كً اللِل هصه الٌاكلُت. جٌؼحر ُُام الخؼإ والىهم . ؤما مُى

ان ضاػل ًمثل، في هـط ماضخي الٌلؼٌت، ؤحس الٌالػٌت ألآثر ؤهمُت في الِطن 

ً ومً الجسًط بالصٓط ؤن ًلؼٌت الللم التي صاهها ضاػل جمثل في هـط .12اللشٍط

ً اػهاما حس ملخبرا في الٌٕط الٌلؼٌي . اللسًس مً الٌالػٌت والللماء اإلالاصٍط

ًاإلاىهج الجسًس الصي ُسمه للٌلؼٌت ٌلخبر ؤحس السكاثم ألاػاػُت لٌلؼٌت الللم 

ت التي ؤلٌها ضاػل . اإلالاصطة ت اإلالًط والتي اػخِاها مً مصازض - ٓما ؤن هـٍط

اثُت اإلالاصطة بشٖل كام)كلمُت  ت اليؼبُت ألًيشخاًً، الللىم الٌحًز ، (هـٍط
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اءألاإلااوي ماخ للٌٕط الللمي )وابؼخمىلىحُت مخِسمت  جحلُالث كالم الٌحًز

اء هُىجً ٔاهؽ لٌحًز اجي، جحلُالث  ت –  (الٌحًز ُسمذ جصىضا حسًسا كً ملًط

الاوؼان بالـىاهط الؼبُلُت، والـىاهط الللمُت بشٖل كام، وهى جصىض ٌؼخىكب 

. الىخاثج التي اهخهى الحها الللم

ت جإزحرا ٓبحرا   ت اإلالًط ٔان ألًٖاض ضاػل ح٘ى مىهج الٌلؼٌت وهـٍط ولِس 

بُت اإلاىؼُِت التي  كلى الٌالػٌت الصًً ؤجىا مً بلسه؛ ومً هاالءمسضػت الخجٍط

اض ي وفي  اطُاث واإلاىؼّ الٍط اء وفي الٍط ؤوشإتها حماكت مً الللماء في الٌحًز

ٔاضهاب وهحرهم . الاُخصاز وهم مىضَؼشلُٗ، ًطاهٗ ًُلُب، همبل،ضاٌشيباخ،و

ًظاي الى شلٗ جإزحر مىهج الخحلُل اإلاىؼِي كلى ٓباض ًالػٌت اللوت مً ؤمثا٘ 

ت . ًُخجاوشخاًً ٓما ؤن الخحلُل اإلالمّ الصي ُسمه ضاػل ح٘ى دصاثص اإلالًط

ت الللمُت  الللمُت ُس ػاهم به في جِسًم جصىض حسًس ووحُه ح٘ى ػبُلت اإلالًط

ت ضاػل هصه ؤزط بلُى لِؽ ًِؽ كلى ًالػٌت . والٌٕط الللمي ٔان لىـٍط ولِس 

اء مً ؤمثا٘ مآؽ بالهٗ وهحره، وكلى  الللم، بل ؤًظا كلى كسز مً كلماء الٌحًز

اللسًس مً الللماء اإلاذخصىهبالللىم الاحخماكُت وؤلاوؼاهُت مً ؤمثا٘ 

تربطج،الظاضػٌُلس،لىهسبطج، حشابحن وهحرهم ت . ؤوحبرن،ٍظ ل هاالء اكخبروا هـٍط ٔو

ت الللمُت والٌٕط الللمي . ضاػل اإلالىُت بمثابت جحلُل شامل وميؼّ لبيُت اإلالًط

       حلططىا في هصه السضاػت إلاؼإلت هامت في الٌلؼٌت اإلالاصطة وهي ًلؼٌت 

الللىم وبالظبؽ مىـىض بطجطاهس ضاػل ح٘ى هصه ألادحرة، ًلِس ؤزث مىآبت 

ذ اإلالاصط  جؼىض كلم الؼبُلت )ًلؼٌت ضاػل الللمُت لخؼىض الللىم في الُى

اطُاث الال اطُاث بمجيء الٍط اًِلُسًت، ؿهىض -بٌظل ؤًيشخاًً، جؼىض الٍط

اض ي ت  (...اإلاىؼّ الٍط الى ازطاء اإلاباحث الٌلؼٌُت بصٌت كامت ومً بُجها هـٍط

ت ت اإلالًط س صبى اججاه ضاػل الٌلؼٌي هٌؼه بصبوت كلمُت. الللم وهـٍط وهصا .ُو

ما حلل البلع ًطون بإن ًلؼٌت ضاػل هجحذ في ججاوظ الٌلؼٌاث الخِلُسًت 
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اثُت هحر ؤن البلع ًطون بإن ضاػل لم . الِاثمت كلى ؤػؽ وجىحهاث مُخاًحًز

ًخذلص جماما مً بلع اإلابازت الٌلؼٌُت التي زاض كلحها و اكخبرها بالُت مثل 

ولهصا هحً ولخِس ؤن في شلٗ بشاضة الى . 13مبازت الللُت، و الجىهط، و الاػطاز

بُحن كامت – عجع بطجطاهس ضاػل  ىا باالكخماز – والٌالػٌت الخجٍط كً جٌؼحر ملاًض

بُحن  بُت وحسها، ًان ضاػل، وهحره مً الخجٍط ت الخجٍط كلى ؤػؽ جيبم مً اإلالًط

ىا، وهٌاحإ بإنها مبازت شاث  ًلجاون الى بلع اإلابازت واإلاصازضاث ٓبساًت إلالاًض

ظىهه مً ُبل ٔاهىا ًًط . ػبُلت ُبلُت مما 

ؤدحرا ًمٕىىا الِ٘ى بإهه مً الجسًط الاكتراي بإن بطجطاهس ضاػل اػخؼاق ججاوظ 

وشلٗ بٌظل جمٕىه مً ابخساق وصُاهت مىهج حسًس . ػٌاث الخِلُسًت٘الٍ

وؤصُل لٌلؼٌت الللم، بطاًت الى الاػهام في بىاء ًلؼٌت كلمُت والبحث في 

وبصلٗ ٌلخبر هى مً وطم اللبىاث ألاولى لٌلؼٌت الللم . اللسًس مً ُظاًاها

ً الصًً  ٔاهذ بمثابت اضهاص إلاً ؤجىا بلسه مً الٌالػٌتاإلالاصٍط اإلالاصطة والتي 

ان اػهاماث ضاػل في مجا٘ . احتهسوا في بىاء صطا ًلؼٌت الللم اإلالاصطة

ٔان لها ؤزط بالى وواضح كلى اللسًس مً ٓباض  ًلؼٌت الللم حس ملخبر،ولِس 

وشلٗ ألن ًلؼٌت بطجطاهس ضاػل . ًالػٌت الللم وؤًظا كلى ٓثحر مً الللماء

اثُت كلى  اػخلهمذ مظمىنها مً الثىضة الللمُت التي شهسها مجا٘ الللىم الٌحًز

ً وهى ؤًيشخاًً اء اإلالاصٍط شلٕخإزطه بلىطٍ. ًس ؤحس ؤٓبر كلماء الٌحًز

باالٓدشاًاث الجسًسة في مجا٘ اإلاىؼّ والتي حسزذ في الِطن الخاػم كشط كلى 

اطُاث جت وحىضج ب٘ى وهحرهم)ًس كلماء الٍط ،وؤُصس بصلٗ اإلاىؼّ (هىجلىبٌٍط

اض ي ٔان مً الىاحب الاكتراي بإن الٌلؼٌاث الخِلُسًت لم . الٍط ولًٕ بشا 

حؼخؼُم حِا ؤن جىجع ما حِِهالٌُلؼىي ضاػل، ًان شلٗ ال ٌلني ؤن هصه 

 ٌلخبر، ٓما ػبّ بهاإلوؼانال بل . ال ُُمت لها (ؤي الٌلؼٌاث الٕالػُُٕت)ألادحرة 

عة ولهصا ػىي ٌؼخمط، وألػباب وزواعي .لي ؤن ؤشطث، ًظىلي بالٌؼطة والوٍط
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عي الصي ًبسو ؤمطا ؤبسًا، وجُِىا  وحىاًع ٓثحرة، بالخٌلؼٍ اضطاء لٌظىله الوٍط

. مً ؤزط الخإمل الٌلؼٌي الؼامي في اللِل
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