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!لاِ!

المق!جممةت

طالبحاجةأدركتهذا،المولفحعابمضمونعلىاطلعتعندما

افتقارمدىوعلمت،بالنطقيهتمونممنكانانسيمالااليهالفلسفة

سث!لالمختلفمؤلففيهتناولالذىالكتابهذامثلالىالعربيةالكت!بة

مناحىلامماوهذاالآراء،هذهفىهوورأيهفيها،الم!نطقينو2راء،المنطق

.رأىفيهالهيكونوأنيعرفهأنالمنطقياتفىالتوممعبربدلمن

كتابنقلعلىعزمت(الحديثالكتاب)دارمنوبتثجيعولهذا

بأنعلمعلىوأنا،العربىاللغةالىبلالى()روليرلمؤلفه)الاستدلال(

نظموبطريقةبالقواعدالأصليةاللغةعنتختلفلغةاللفةمنالنقل

نأالناقلعلىيكوناذدائمَا،بالغرضيفىولاصهلأ،أمرليس،الكلام

الحرفيةالترجمةتكونوقذ،المعنويةوالترجمةالحرفيةالترجمةبينيختار

اذامتع!رةتكونلكنهاالواحد،الأصلذاتاللناتلِنكييرحدالىمنيسرب

لاالتىالعربيةاللغةالى،اللائينيةالأصولذاتالفرنسيةاللغةمنكانت

ولهذ!هالكلامنظمطريقةفىوخاصةتقريبا،ثىءأىفىمعهانلتقى

اللغةمبانىالىالفرنسيةاللغةمبانىمنبنقلهاالمعانىترجمةفضلت

المعنىتزدىالتىالتركيبوأفضلالألفاظ6سبذلكفىمراعيا،العربية

الجملةفىأتصرفأنمنىهذااقتضىوقد،الأصليةاللغةفىالمقصود

العلمية،المعانىنقلفىالأمانةتتطلبهمابحسبلعناصرهاوالتأخيربالمتديم
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صيغةالىأصلهافىالسلبصيغةمنالمنقولةالجملةبتحويلوأحيانا

jotوهو،الكلمةمنجزءاالنفىيكونعندما،بالعكىوالحكس،الأيجاب

وضعهاالتىالاصطناعيةا!فاظبعضباستثناء،العربيةاللغةفىموجودغير

الىاليونانيةمنالمنطقكتبنقلفىثرعواعندماالأواثلالمترجمون

العريية.

الفرنسيةواللغةالعربيةاللغةاختلاتمنالناشئةالمشاكلالىوبالاضافة

فىالمنطقمصطلحاتمشكلةأواجةأنعلىكان،الكلامنظمقواعدفى

المصطلحاتإذا،النقلفى.الأمانةعلىحرصاعليهاأتغلبوأناللغتين

الاختلافكاندان،اللغتينفىالمنطقيينبيناتفاقمحلليستالمظقية

المصطلحاتالىبالنسبةسيمالا،العربيةفىمنهأقلالفرنسيةفىفيها

أغلبفىالفرنسيةهما،مصدرينمنالعرلةالىتنتقلالتىالحديثةالمنطقبة

المصطلحانبل،العربىالشرقأكلبفىوالانكليزية،العربىالغرب

منالرغمعلىداثما،ومستقرواحدالأوروبيتيناللغتينهاتينفىالمنطقى

أصبحأنهذاعلىترتبوقد،الحلميةالمصطلحاتفىبينهماالاتفاقشيوع

فىللاردواجيةدائمامعرض،ال!ييةاللنةفىالحديثالمنطقىالمصطلح

معهيسهلأنالوضعهذاشأنمنوليسأحيانا،المعنىفىثمومن،اللفظ

الفرنشةواللغةالعربيةاللغةفىالمصشعملةالمنطقيةالمصطلحاتمعالتعامل

!فلالاوهـشبناللغتبنهلامينبينالاختلافلأن،والانكليريةواللغة

يقابلهاinferenceكلمةأنذلكمثال،العربيةاللغةالىبالضرورة

9791:بمصرالعرييةاللغةمجمعوضعهالذىالفلسفىالمعجمفى-

استم!ا!.
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7191:شلالهويوصفكرمويوسفوهبهالمرادالفلسفىالمحجمفى-

وحجة.اصتدلالا

عفيفى.العلاأبو:وضعهفىاثتركالذيالفسفةمصطلحاتفى-

:...الفندىثابتومحمدبدوىالرحمنوعبدمحمودنجيبوركى

استدلال

اصتبارو.:..حليا.جميلوضعهالذيالفلسفةمعجم-

اللنةفىinf6renceكلمةيقابلمااستعمالفىالاختلافهن!اان

استعمالفىاختلافالفرنسيةفىلكنه،الفرنس!يةاللغةفىمثلهموصدال!يية

inferenceمثلمنكلماتيجعلمما.المفاهيمضبطفىوليس8الالفاظ

تعنى،ثتركةكلماتكانتلوكماتستعملnهةحله!ةو4!!كمنعأو

فاضطراخر،منكرلسانعلىالاخرىتعنيهمامفكرلسانعلىإحداهما

كانداذاالاستعمالفىالاضطرابهذاالىالائ!ارةالىالالاند(معجم

الناطقينالمفكرينألسنةعلىالاستعمالفىحاصلاالقيلهن!منشىء

علممصطلحاتاستعمالعلىذلككلصدىعلفاأيضا،بالانكليزية

باللفةالحديثالمنطقفىالمؤلفينلدىمنهاالحديثةم!يماولاالمنطق

لغةفىكثيراأوقل!تزثرالانكلبزيةأوالفرنسيةالمراجعلغةاذ،الرلية

هووليصلغتهالتىالعلميةالمصطلحاتينقليزالماالذىالعردىالمفكر

ابتداء.يضعهاالذى

فىسبيلىاعترضتالتىالصعوباتالىكافيةاشارةسبقمافىان

معمنها،الكثيرعلىالتغلبفىاجتهدتفقدذلكمنالركموص،النقل

اليها،المنقولاللغةخصائصواحتراممنهاالمنفولاللنةخصاثصمراعاة

كلماكيرهاستعمالوبتفضيل،لهيصلحفيماالثائعالمصطلحوباستعمال
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كمااعتفدلأنى6المرادالمعنىتأديةعلىيقوىلاالشائعالمصطلحكان

كلهاليستالمصطلحاتوأن،اصطلاحمجرداللغةأنالناسمنكثيريعتقد

وأالكلمتينبينالتطابقبعدمالشعورعندجعلنىماوهذا،موفقةدائماولا

معاوالفلسفىاللغوىالنحليلالىألجأ،والريةالفرنسيةفىالتركيبين

أداءعلىوأقدمرها،الفرنسيةالكلماتالىالعربيةالكلماتأقربعلى+فف

كاملا.أدار.تحذرإن،المعنىمنمقداركبر

بمصدرالعربيةالمكتبةاثراءفىأعماهمأنالكتابهنابترجمةأردتلقد

تكونتالتىالآراءأهمنقدوفىالمنطقيةالمث!لالتمحيصفىموضوعهام

علىالعربيةاللغةقدرةدعمفىأشاركوأن،الحديثوفىالقديمفىحولها

ينشئهاالتىالمعانىكلعنالتعبيرأجلمن،المنطقيةمصطلحاتهاتطوير

الصوابالىهدانىقداللهيكونأنفعسىالفلسفى،المنطقىالبحث

أيةالالسنةاختلافجعلالذىوهو،والطلابالباحثينافادةعلىوأعاننى

الالباب.لأولى

يعقوبى.محمودد/أ"10/2-03فىالمحجزائر
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الكم!بصلحبالتعريك

7591بلانثىرولير - (8918 Robert BLANCHE)م

بشهادةبباريسللاساتذةالعلياالمدرسةخريجىمنفرنسىفيلسوف

تولورلبامعةاستاذاثم،الثانوىالتحليمفىاستاذاعمل.الفلفةفىالتبرير

وبالايتيولوجياالرياضىبالمنطقالتعريففىبأعمالهاضتهرفرنسا.بحنوب

!لرياضىالمنطقلمساثلوثرعهعرضهفىداثماحرصلكنه(العلم)نظ!ة

نظ!ةأمامالرباضىالمنطقف!نحهاالنىالجدبدةالمجالاتأنالىالننببهعلى

)عكانالفيلسوفعسونعندحجبأنلنبنىلاآفا!ها،ف!وصع!الاس!اج

وانطباقهاهالرياضىالمنطقفىالشأنهوكماالصوريةالصرافةلينالجمع

تمكناذبالمعانى،المحملةالطبيعيةباللغةيجرىكماالطيعىالتفكرعلى

نأيمكنالتىبقواعد.التقيدفىالحديثالمنطقتعليماتمنالاستفادة

والفلاسفةالعلماءأذهانفىيجرىكما،الطبيعيهباللغةالتفكيرعلىتنطبق

بلالقديمةالأرع!طيةالصورةفىمتحجراالصورىالمنطقيبقىفلامعا،

الطييعةلغتهمنتزيلالتىالرياضيةالقواعدجمغيتبنىلكىأحضانهيفتح

تعبقالتىالكئيفةالمعانىمنينقلهاوماغموضمنيشوبهامافيهانشأالتى

عنيتخلىأنلهين!بغىولايمكنهلاأنهكمامنها،تحدأوالفكرحركة

قواعدالطي!عيةاللغةوراءأن،اللغويةللبنياتالملابسةالعقليةالبنياتدراصة

جميعفىالعقلعملأسامىهىالمكانأوالزمانبتغيرتتغيرلاعقلية

بواصطةيجرىلاالطبيعىالتفكيرأنصجحاكانف!ذا،العفويةمجالانه
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بدقةيكونأنويجبيمكنالتفكيرأنأيضَاصحيحف!نه،الرياضةالصيغ

.الرياضيات

المنطفبة)بلالى(أراءحولهاتدورالتىالمحوريةالفكرةهذهتلك

كعابه:فىمرةأولأظهرها،التىالفلححفية

ثمم!ل!أ*

6691.صنةنثر.الذى

تلته:التىالأخرىكتبهفىصداهاترررئم

-s.PARis6791- LA sciENCE ACكللاهRAISON ET. Disc

ET LE RAT+ONALismE. PARis.6791- LA m ETHODE7مكم!صلمعلا

opH.E.م!لأ DE LA PHYsi Q!ثملظENTALE ET!صم!ن!م!!مAL

LAصمعةهb'ARisTo.9691م!هول-كملا" LoGriQUE ET SON IlisTo!!دفع

50791ةفم!- - LBpisTEmoloGiE. PARis 7291 - LE!صلمأمح!كم*

PARis.7391'!سلأه*،ع!!م!صمل!+ولكحعأ - L*لع!مد*.

7591..PARis*ثمفأ.ثحمم!م!علا7ول

-و-

http://www.al-maktabeh.com



!خلى

فىجمادللأسقهيل

الفرنه،)1(ألغتنالناتقدمفببنما.غامضةاصتدلالكلمةانأ-ف

والقضية،الحكمبيناووالحد،التصوريبنالتميحزمنبهمانتمكنلفظتين

ينبنيفههنا.الاست!دلالمستويالىنصلعندماالثروةهذ.مثلنملكلاف!ننا

عرفهوقدأيضاالقوليةعبارتهوالىالعقلعملالىتث!يرأنواحدةلكلمة

وففابننفلالذيالعفل"نشاطبكونهالأمرأولفي(ROBERT)معجم

محلىيضيفلكه،نتيجةالىللوصولأخرالىحكممن،معينةلمبادئ

بتيجة،.تشهيالحدودمنمرنبةاسللة:اللغةفيصورنهالىبالنظرالفور

أوضحبصورةبينهماالفرقويتجليالتماور،تماممتمايزانالأمرينان

الكلامالىهذامنثم،اللساننالكلامالىالنفساننالكلاممننمكلعندما

تحليلهف!ن،الاصتدلالصورأبسطنتجاورأنبمجردلأنناذلك.المكتوب

هذهوبينفيها.يتحددالتيالمكوبةصبارتهخلالمنالايكونأنيمكنلا

وبين،والمكانيالزمانيبينبظهرفابليمدأعنها،تعبرالتيالعقليةوالحركة

سَحررعندماأيضاالهوةوتتسع.والخارجىالداخليوبين،والسكونيالحر!دي

نجرية،رمزيةكابةوتصبحصونيةتعودلاوعندما،للنطقخضوعهامنالكتابة

الكتابةشأنهوكما،نجرببةرمزبةكنابةمنجدبل!ةبخطوةنت!فلوعندما

الرمزيالمنطقفيالرمزيةالكتابةثمأنهوكماعلميةرمريةحابةالى،الصيية

المكتوبفالاسدلال.المنطقتاريخفيالرقيهذ!تتبعويمكن.المعاصر

)المرب(.أضاالعرليةاللنةمليسادقأمروهنا)1(
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الكلامعلىالمنطوقوالكلام،المنطوقالاشدلالعلىيحيلناأمرهأولفي

هولتحليلاتهموضوعا)أرسطو(يتخذ.الذىول!كهلاهفاللوغوس.النف!انن

هيالملفوظة)الأصواتف!نهذاالىوبالاضافة+ثل!هـ،اللفظيَالصوت

الخارجيالنفىبكلامألاتعلقلهماوالبرهانوالفباس،النفسلأحوالرمرر

فيالببنيشى(مطمحالمنطقيحققحيث،واليوم،)1(.الباطنيبكلامهابل

منضربالىالاستدولردالىفثثركثريتجهفهو،عامةرمريةلغة

بهد.تمرأنيجبال!نطرةأنفيهثكلاومما.ورقةعلىالمنظمةالاثارات

حدفيالاستدلاللكن.معبنرمنيترتيبحسب،الاشارات!منالكوكبة

يعدفلم،المكانفيومبسوطبرمتهههناماثل،عنهالتعبيروقعوكماراته

أقصيومحند،العيونأماممعروضمشهدهوبلضمور،فيتجرىسيرورة

فيلهادخللاالعقلفكرةانRussell)ركل(عملنقولنعودف!فناالحدود

Totally)2بهلهاعلاقةلاحيثالمنطق irrelevant).

علىفهما،للاستدلالالوجهينهذينبينالاختلافمبلغيكنومهما

يأتنعندماوحتي.لهائفصاملاترابطامترابطبنلحقيانذلكمنالرنجم

جهة،منلأننابدإ.1تمامايئحيلاالآخرف!ن،الأولالمقامفيأحدهما

علىأطلقناهانحنانمقبولةغيربصورةالكلمةمعنيوسعناقدئكون

ذلكيجوروقدمحضا.داخياكانولوبكلامفيهايقترنلاالتيالحالات

ويرفضالوظالفاتصالعلىالمحافظةعلىيحرصالذكطالنفساننللعالم

يعتقدRiGNANO)رنيانو()ن؟يستدلالحيرانوهل.مطلفةبدا!ةفكرة

المركبالقياصيعرفونالناصوكل3(،ملأم!سه(الوكويوافقذلك

25.-,4 16 a 3 - ;5 Anal. post., ,1 ,01 76 24b1(حطء!ول(

4.,309.vol. ,I p2(!!!ه!ا!ع!م*ءةا(

5,11هخ!أ4!! xi;;11RiGNANO,PSYCHO!3)ه LockeBs)
،3.."135 et suivhك.!طatParis A1cao,0291."،،89 e!
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أمثالمن7خرونواستند1()النهرأمامالثعلبأجرا.الذيالنتاثجالمفصول

لااستدلالات!وجود،الىالمبكرةأعمالهفي!ل!هLص7!م)هلمهولتز(

و!صبحد.عنالأضياهبال!بصرندرككيفمثلايفرأنأجلمنضعورية

منطق:لم!كتابهمنالصفحاتبعضاللاشعوريللاس!تدلالBr)ريو(

queكمأ!مك!ة.العواطف des senنأهويقالأنيمكنمادأقل2"!ملأ

فيمابد!قد)هلمهولتز(أننعلموفحن.المراقبةصعبةالفرضياتهذهمثل

قدلماكبير!أهميةاعطاءنزعمأندونومنالأمر،هذافيتحفظاكثربعد

-نم!كلمةأننلاحظأنذلكمعيبغيف!نه،عارضلغويأمرمحرديكون

كانلقدعفل(.)raisonكلمةالىبناتعود)استدلال(!03

Maxمولر()ماكس Mullerهذافييكونوقد.لفةبدونعقللا:يقول

امرذلكأنالا،حدسيعقلبوجودنسلمأنيمكننااذهالمبالنةمنثيء

مجردمنلي!أنهفيضكولا.النظريالعقلالىبالنسبةردهيمكنلا

raisonne-علىواحدأنفيمقال()discoursكلمةتنطبقأنالمصادفة

الحدودمسألةحولالأمركانوأيا)كلام(.paroleوعلى)اصتدلال(4eه

نأيمكنلالالاعمتدلادراسةأنوهوكبرهشيءالأ-ملعلىفهناكههذه

ال!!الفكريوالعملبها.يتجل!التياللغةفيالاالدقةمنلثيءتجري

كنابهننء!ففههول)مولتينأجرا.الديال!الجالمفصولركبالمالقياصالياضارة)4(

isسنري!وتلهنهرهلاض!نهر،باخاريهمثعلبلانعلى

كبرى!نطربصوتوماله

كبريمتحمداليس-يضطربوما

كبريحملانيمكنلامتبلاليسوما

)المعرب(حملأنكمكنلانهرنهنااذن

11on2(.ك!طءح!س!ة(
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ترجمتهبعدالاالاستدلالشكليأخدلا،اللوكوراءئتحرفهأننانظن

الاصدسبهدتمالذىالاستنباطان.لغةوالىمقالالىالأشكالمنبثكل

الوقلعلينأبدانرجدلاالعلافةهذهومثل،باللارمالمبدأعلاقةعلىيفوأ

منطوفة.غبرأوم!نطوفةفضايالينففطبلشعوربة"،وقاكعكانتولو

لكيمطلوبالتفكيرف!ن،ذلكمنالعكسوعلىأخركطجهةومن

أعتبرأنلييحقلكي،يكفيلا)ذااسندلالا.الكلتابةأرالكلامبصبح

اللغةأفهمأناستدلالاه،ورقةعلىعينيتفابلالتيالإشاراتمجمومة

هيكلهاعفلىيدركأنيجببل،الورفةبهاكتبتالتيالرمزيةأوالطيعية

أوقضيت!نبينالقاثمةالاستنباطيةوالنبةالرباطأدركأنيكفيولا.المنطقي

المحمومحةوحدةيكؤنمالييتجلىأنأيضايجببلالقضاياءمنكثير

والمطلوبنتيجتها.الىتوجههااليهاتتوجهقضيةنحومحاعا!رهاوحركة

منيحصللاأمروهدا.للأثراكالنركبببةالوحدةهو)كانط(تعيعرحسب

الفرصةلهسنحتمنوكلجدا.بسبطامستوينتجاورأنبمجردنفسهتلفاء

يعرفنحليلها،أجلمنلفبلسوفصفحةطلبنهأوتلاميذهعلىبقترحلأن

محلىالاقتراناتتلكلاقامة،الأحيانأكلبفييجدونهاالتيألصعوبةجيداَ

المباثرةالمفدماتولنخلبص،بالضبطالننبجةموفعونحدبدالصحغ،وجهها

المنطقهالنيةلابراروباختصارالمفدماتههذ.تبررالتيالثانويةالمرجباتمن

سويالعكلأماميكونلاف!نهيتملمالعملهذادامفماذلكومع.للنص

يمارصحفاانهيفولأنبستطبعأندون،الانساقمتقاربةلقضاياتجميع

معطىمجرديبقيف!نهحرفيا،فهماالمىفهميتمعندماوحتىاستدلالا.

لأنذلك.التفكيربواصطةاجرار.يعادعندماالااستدلالايصبحلاخام

-6-
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قيل)1(كمايعودلاف!نهصاحبهعنهـشفصلنصايصيرأنبحدالاستدلال

الصوابعنبحيداالث!ههذاوليس.الاصتدلالمنمتحجرةصورةصوي

الديالمبدأمنهاخرجوعضويةجامدا،أ!بحثيءبفكرةايحالهحيثمن

خلافاالمتحجرةالصورةهذهمثلأنعليهيعابأدهالا.الحياةيحطيهاكان

يعودولا.ويفظذكىقاريءضعورداخلالحباةاليهاتعودلأنقابلة،للعادة

جديدمنتتحققلا)السمفونية(أنمثما،الشرطبهذاالاحقيقيااستدلالا

الموسيقي.التوريعفيبالقوةالاتوجدولا،الموسقيةالجوقةفيالا

الاستدلالحولجيدصغيركتابمؤلفابحقلاحظكماولهذا

هماطرفينبين.شأرجحفتئتماالاصتدلالحولالد!راسات)ف!ن،الرياضي

ف!ذا.المحكمالصورىالعرضوبلاغة،جهةمنا!تشافسيكولوجبا

ووحدةذاتهالتفكيرنسيانخطرتهددنا،المرئيالاحكامعلىحرصنا

وفي.القياصيةالحلقاتمنغبارمالابتركلاالعنفمنفالقلبل.الاصتدلال

صردفيالاسترسالخطرتهددنا،الوحدةهذهنبررأنأردنامااذاهذامقابل

لكن6)2(.الفرديةالسمحوراتتاريخالايهملاأمروهو،ا!تشافأطوار

الركبةتفسرنفح!يةعنا!ر)فحامخيةكانتاذاأ.لهيضيفاننفسهماالمولفين

فيه،ندمجأنيجب،الاستدلاللتشويهتجنبا،ف!نهالصوريةالاختزالاتفي

لااعتبارات،الرياضيالاستدلالهيالتيبةالمه!الصورةتلكفيوحتي

المتعلقةالنظركةبرهانذلكعلىمثالاويأخذان.رسميةبصفةفيهتوجد

منابتد!اءننشئأنعلى،معلومهوكماتقومفهي.المثكروايابمجموع

155..onalismeapplique, Paris. .p .u,.f,9491 pة!محأ(1,.GBachelard)
5.nnementmathimatique34ةنمك .G.T GUILBAUD.Le2)ء DAVAL)

072..f ,4591 pطا.PARISp
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بشكليفترضالانث!اءهذامثللكن.المقابلللضلعموارياالرءوصأحد

نأعلىيجبالمثكروايامجموعالحساب:هذامثلاستدلالاواضح

،أال!نقطةمنصبللضلعالمواريومدتجاور:وضعيةفيلجعلهاأنقلها

جزءالاسدلالهذافهل،)أ"النقلبهذاالقياميعادل،أبالضلعوتمديد

بهاني:المستوكلينفسفييقعلايه4منهليسأنهبمعنيكلا،؟البرهانمن

جملةف!ننفترضهلماذالكننابها،أستدلأنينبغيالتيالطريقةعلى)أستدل

فكأنهالموارىالاءسببنعرتلاف!نحنما،ثيءينقصهاالعقليةالحركة

العماء".منأوقع

نأ،الاسندلالفيالمنطقيةالترابطاتتحلبلعنديمكننالاكانلاذا

مباضراموضوعانتخذهالذيهواذالرمزى،أواللفظيوجههنتجاهل

الىميلاكثرنكون،ذاتهالسببولهذا،ذلكمقابلفيف!ننا،للدراسة

صورتهيفقدبدونهالذكيالداخليالمبدأنسيانوالىذلكعندالوقوف

المنطقلهيست!لم)غراءوهذا.متجاورة!غفييتثتتلكي،الاستدلالية

منلأينستسلملاأننريداننا.الصورانيةطريقفييمعنمابقدربسهولة

هوليسطريقانسلكأن!نريد،للعنادوبرفضنا.المتقابلينالاغراثينهذين

ال!تجربية.السيكولوجياطريقهوولاالصوركطالمنطقطريق

73.(1.Ibid.)p
-8-
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لا"هالبل!

هـالاسمقبا!هالأسق!كل

نناlولولأرصطو،شهيرةعبارةمنننطلقالاستدلاللتح!فف2-

7خرثيءعنهالزمأشياءفيهوضعتاذاأقولوتنقيحها:شرحهاالىص!نبالو

هيمعلومهوكماالصيغةهذ.)ن،.الأولىالأشباءوضعلمجردبالضرورة

لمعهدالىتعودلكنها.الفباص(الأولى)التحليلاتبهانعرتالتي

الصورةتلكأيقياسا،بعد.منسميمابعد،أرسطوفيهيكشف

الصيغةلهذهسبقوقد.نظريتها)التحليلات(عرضتالتيالاوليةالاصتدلالية

الىأوسعبث!كلقياصكلمةتشيرحيث(الجدل)كتابفيوجدتأن

تغيير،بدون)التحليلات(الىأرصطونقلههناكومن،الاستنتاجيالاستدلال

للطريقةنموذجاالتحليليالقياسهنمايرىكانثكدونمنلأنه

بينالقياصبهيختصمانهملأنهالديناالواضحمنأنهالا.الاستسَاجبة

بل،الخصوصوجهعلىللفياسلاتعريفوأنها،الاستاجصورمختلف

الاستت!اج.وهو،فيهيندرجالذيللجنس

المنطققصرلقد!عامةللاستدلالتعريفااعتبارهاذلكمعيمكنوهل

فيهاتلزمالتيوهيوحدها،المحكمةالاستدلالاتعلىالنالبفيدراسته

درالىأحياناالميلكانهناومن.المقدمتينمنبالضرورةالننيجة

محكم()استدلالعبارةالىالنظروالى،وحدهالاستنتاجالىالاستدلال
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نضيقأن،الاستعماليخالفمماف!نحالكلوعلىإطنابا.فيهاأنعلى

القضيةمنطقيرباطرويطأنيجبأنهفيهشكلاومما.الكلمةمعني

اصتدلال.هناكيكونلكيلها،مفدمتبنوضعتااللتينبالفضتينال!جد!يلت

ف!ننا،صرفعاطفينوعمنكانأو،ففطالعادةرباطهوالرباطكالةف!فا

هذاف!ن،منطقيرباطهناككاناذاوأماقياصا.التعاقبه!امثلنسميلا

الاوالتتيجةالمقدمتينبينيفيمولاالضعففيمتراوحايكونقدالرباول

الصيغةنوسعأننستطيحوحتى.الممكنةالدرجاتبكلاحتمالعلاقة

مننلزملاالتيالاستدلالاتوحتىاستدلالكلنثممللكيالذكر،الآنفة

قول:بأنهالاستدلالوتعريفتوسيعهايجبف!نه،محكمةبصورةالمقستين

لامابالصرورةاماأخريقضيةوضعهمامجردمنلزمقضيتانفيهوضعتافا

الاحنمال)1(.وجهعلى

كلمةف!نتلطيفا،تستدعىأرسطوصيفةفي)ضروري(كلمةكانتو)فا

ف!ننا،أخرىقضيةمنتلزمقضية)ننقولفعندما.تدقيقاتقتضي(الزوم

سحيحمعنيوهلامنطقيا.لزوماعنهالارمةأنها،العادةفيبهنمانقصد

باللارمالمبدأمحلاقةأنننيانينبغيلا)ذ.جداضيقأنهفيرتماعاء

منتصتدلالتيالمباضرةفالحملية.الاتجاهينفيالفكريَعسرهاأنكمكن

انهاالمبدأ.الىاللارممنتستدلعكسبةعملبةتناظرها،اللارمالىالمبدا

كثرهومخاطرها8العكيةالحملباتضأنالعادةفيهوكماعسيرةعملية

محليي!حالأالآخرهو!حمممدمأمصحوماالالاند(!قدمهال!يالتعرتهرحمرياهنا11(

قصةتتلزم)مقدمات(ضا!اعدةأرقضيةأنبهاييننظ!يةمحملية5سيتلمرصطو:

محنعلة".هذنجملالأفلعليأو)نتببة(أخري

deهـةم! la Philosophic, 4 ! Pariونةمحلا؟"eللكامءنة!أ

.3291(
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توسيععلىأجبرتناالتيوهي.الأخرىمئلالعقلبهايقومعمليةلكنها

تكونلاالتيللاستدلالاتمكانَافيهنخصصلكيالاستدلالنعريف

الاستدولنظريةفيالتمييزعلىالحرعىبنبغيولهلىا.مح!تملةالانتيجتها

الفضاباببنالمنطفبةالضعيةعلافةعنبعبرالدكطلارم(-)مبدأالمزدوجلين

الصيرباتجاهيرتبطالذى(نتيجة-)مقدمةوالمزدوج،لارمنيةعلاقةوهي

فيالمزثوجانيتطابقوبي!نما.الاستنباطبهيجرياللىىالزمنيوبالترتيب

الحدينأحدباشعمالالغالبفيلنايسمحانوبدلك،المشقيمالاستدلالى

الحلاقةينيرلاأمروهو،الاستدلالعكسف!نالآخر،مكانفيالمتطابقين

نسخلصواننا،مقدمةونتخ!هاللارممنننطلقأننا!لار.منيكرن،المنطقية

المبدأاننقولأنيمكننالاكاناذاوعندئد،اللارممنهيستت!جأنيمكنمبدأ

عنناجمالمبدأوضعاننفولأنا+ملعلىيمكنناف!نه،اللارممننجم

اللغة.لاستعمالاتمطابق(الزوملكلمةالواسعالمعنيوهذااللارآ،وضع

انتخابأوامتحانأونجربة)نهايةالعملياتمنعمليةنهاية)ثتيجة(،فنسمي

فينتحدثفنحن.عكسيةالعملبةتكونعندماوكذلكالخ(...حسابأو

ولووهكلما.تحيلنتيجةاليدليمنونطلبطرح،عمل!يةيئبئعنالعادة

كلعصِبهيالاستدلالمنهايتألفالتيالقضايالينالمنطقيالرباروأن

داكماهي،نتبجةصورةفيعنهالناجمةالقضبةأن!عنيلاهذ!ف!ن،امشدلال

اص!ن!اءبنبغيبل،لهمقدماتاستعملتالتيالقضايالكلالمنطقياللارم

استدلال.اجراءفياستعمالهابلالمنطفيةال!ت!بعيةلافيهاننعكسالتيالحالة

الوضعأنذلكإوضع".كلمةهيشرحا،تتطلبأخريكلمةوهناك

بصفتهضيءوضعانه.الوضعمنضربالاثباتان..الاثباتعنيختلف

رلمجرد،كذبهأوصدقهمسألةتعليقمعقولانضعأنيمكننالكنهصادقا.

ثا--
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تقديمهوالبدايةفيشيهوضعإنيتدعيها.التياللوارمهيمانعرفأن

الكلمةمعنيف!نهناومن.للكلمةالضيقيبالمعنيحمح!7!ةفرضية

فيالأخرىالكلمةتعنيهمااللاتينيةفيتعنيالتيSupposiةonمعنيمثل

نتخذ.أنيمكنوتخمينيفيهمثكوكقىلالىلئيرتوسعقدهاليونانية

نابل.التجريب!يةنتالجهاخلالمنالفرضيةلمراقبةمثلا.لاستدلالمنطلقا

فيالثأنهوكماكذبهابتحمدنعترفضايامنينطلقأنيمكنهالاستدلال

فيالمنطقيةالصحةف!نوباختصار.بالخلفوالبرهانالمحالالىالرد

أخريوشبارةمنها،يتألفالتيالمقدماتسدقعنتمامامشقلةالاصتدلال

هولارمل!دكانلاذا،صادقةل!كانتافا:ثروطأمرنتيجته!دقف!ن

!ادتة.لهف!ناذنله

قرابةتوجدوبهذا.مينالمقدمنتستنبطالاصتدلالفيالسَيجةان

على)حدمماتظبقلاالفكرتينلكن.والاستباطالاستدلالبينمباشرة

اصتدلالاتالأوليةالاستنباطاتبعضليست،جهةفمن.تماماالأخرى

ف!ذا،مباشرةتسميالتيالاستنباطاتوهي،للكلمةالحقيقيبالمعني

استنباطااستنبطتقدبالفعلكون-أ(بالاأ.لهب(أ-الامناست!جت

!!مصلممأالالاند(لاظوقد.الامشدلالمنو!دونأظللكنيصحبحا،

يظهرلاالاستدلال)ذمباشر،،)استدلالعنالحديثعننستنكفأننابحق

الاستدلالذلكفيالأوسطالحدوظيفةوهي،وساطةئتدخلعندماالا

كلكاناننتصاءلأنيمكنناأخريجهةومن.الفياصهرالذيالأولي

اصتنباطكلمةبضصواأنيريدونالمولفينبحصانحقا.اسنناطااصَدلال

كاذبة.اوصادقةكوئهاأساصعلىالمقدماتفيهاتوضعالتيللاصسلالات

الكلمةهنهتشعملالاالالاند()1(:معجمبهيوصيالذكيالمعنىهووهذا

)1(ع!+!ن!.7.ءلنةلمالم!7

لمحا--
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كذبأوبصدقجزمكلمنخالبيطفطقيباستلزامالأمرعندما.يتحلق

قضابامنالانتقالملىالانقاللافهيبعضا.بحضهايصت!لزمالتيالقضايا

وكذلكعنها،.تلزمالتيالقضاياكذبأوصدقالىكاذبةأوصادقةنعتبر

Wجوئسن(أ.)و.يصرح .! JOHNSONكان)ذامبررايكونالاستنباروأن

فيالطريقةهنهلكن.الصدقمعلومةالمقدماتكانتاذاوبصحتهمعترفا

الماديالصدقالاعتباربعينفيهاررخذالتيالحالةفيالاستنباطحصر

يقرلونالدينالفطقيينلديالراهنللاستحمالمخالفأمرهر،للمقدمين

مفترضالارمانضعأنهواستنباطانصميهما)انذلك)1(:منالعكسعلى

استنباطب!جراءلنايسمحالاستعمالوهذا...مفترضملزومأساسعلى

أب!مأخريطرقنوجدلكن6.محالتبنأوكاذبتبنمقدمتينمنابتداءصحيح

بعدماالتيالحالةيينمثلافنميز.الاستنباطفيالاستدلالحصرلرفض

والحالةمعينا،لارماأونتيجةمنهانشنبط،مقدماتمعينةمبادئفيهانضع

هلى.فياننالارمَا:اعتبرناهامعينةقضيةببرهنةتسمحمبادىءفيهانطلبالتي

لتحصيلوليس،بالبرهانسابقةقضيةلتبر!رالاستدلالنستحملالثانيةالحالة

نأ،حينبعدذلكصنرىكماأيضايقالأنويمكن.بالاستنباطجديدةقضية

بالامحتدلال،يتحلقأمروهوضدها،أودعوىلصالحالمبرراتالتماص

علىبالقوةاستباطاالحالتينفيأنالواضحفمنذلكومعاستنباطا.ليس

اصتنباط،شكلعلىقراءتهتمكنأن،حصولهبحد،للبرهانوينبني.الأفل

الدعوىاستنباطمنتمك!نناأندعوىلصالحالملتمسةللمبرراتوينبفي

.مبرراتالمزعومةالمبرراتتكنلموالاهبرهانهناكيكنلمدالامنها،

ernكل introduction, New Yo!ك!!5ءlo(1!لBennet et Baylis,)5o

-reference8 Johnson, lo ! ,c Cam!بكHall,,9391,1;6 av-ح!ع!ة

.1.!،2291,bridge

-ثما-
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بينالتمييزأصايمكنناف!نهوالا)بطالها.أوالمعنيةالدعويبتبرور-الاحكام

،المقدماتهدهذكرإلىالداعية(المبررة)الأسبابوالاستدلالمقدمات

نقلوالصتوىيتغيررعندئذ.الاستدلالصحةتبررالتيالأسبابوكذلك

بهانسوغأوتشئأنأجلمنولكن.metalangueال!ثارحةاللغةالى

س!.taraisonnement.شارحااستدلالا

!ناعةوه!..صحيحةباستنباطاتالقيامهوالصحيحالاستدلالان

غبرناطفا،الكالنبجعلال!يالاسنحدادهو،طببعياسنعدادعلىنفوم

منقليلايبدونالعقولذويبعضان.والدراسةالتدريبينميهاصناعةأنها

ولديأنفسهملديوالنمببزالاسندلالعليهموبصعبالصدده!افىالمهارة

انهمهولاءعننقولأنوبمكن!نافاسد.واستنباطصحيحاستشاطبينغيرهم

.(')PASCAL)باسكال(قصد.الديالمعنيهووهذا.فاصدةعقولذوو

العفولىوصفاذ.ضعيفةعقولذووانهمنقولأنالأفضلمنبكونوقد

منأنفيهشكلاومما.الحكم!حصنونلاالذينعلىينطبقانمابالفساد

فسادلكن.الاستدلالبصحةالحكمالانسانيعرفلاأنالحكمسوء

نجبحضالمنفردةالفضايابصدقالحكممئيالتؤصندكثريكونالعفل

Schizopالمفصومبنأمثالباَرانهمالمتشبثبنالمستدلين nesيعرضون

عقولذووانهمقلناف!ذا.الكذبيينةقضايامننتائجأحيانالهمردلابمنطق

علىذلكفليس،الاستدلالييئونلاأنهمولوالف!ادعليهاطرأأوفاسدة

لألهمبل،ثروعأمروهوفاسدهبمبا!يهيستدلونلألهمالخصوصوجه

يكونأنيبب5،:المرهفوالحفلالهندسي"العقلصول)الخواطر(منمفطعفي)1(

من!كونيكادبحيثواضحةجدبمباميالاصد!رفيأخطاهوانناسداالعقل

العفل5يكونأنيجبف!نهدقيقةالمباديهتكونصنلماوأمايلركها،.لاأنالمخيل

اصتدلاله،.في!خطيءلالكيثاتجا

كحه--
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متراوحلجوءدائمافهناكلها.انفصاملابالاستنباطصلةاصتدلالفلكلاذن

الأصاصهذاوعلى،واللارمالمبدأبينالقالمةالمنطقيةالحلاقةالىالصراحة

است!نباط.كليقوآ

ئحم.الام!تنباطاتتركيبأوالاستنباطاذنهوفالاستدلال3-ت

بين!مدمل!.ث!(بيرلمان.)ضيلاحظكما.بالفرقنعترتأنينبغي

inferer()والاستباطdonner des raisonsهوالذي(المبررات)تقديم

بالمناثةالخاصةالطريقةهد.ف!نرأيهوحسب.الاصتدلالطرقمنأيضا

4Theorieحالمحاجةبنظريةبلالصور!بالمنطقئتعلقلا

المبرراتبل:استنباطاليسالمبررالسبب)ان:فيقول.5هةول!ء!ةاأ

،)1(.لقاعدةتطبيقهوالاسننباطبينماضدها،أودعوىلصالحتقدمحجج

ضعيفة.أوقولةفتكونالحجةوأما.فاسداأوصحيحايكونفالاستنباط

مقبولةواحدأنفيتكونلمقدماتتقديمهوالمبرراتتقديمأليسلكن

هوأواثباتها؟المرادالدعويهوالمنطفيلارمهايكونوبحيثذاتهافي

يبفيوقدابطالها؟ارادةعندالدعويعنلارمةمقبولةغيرمقدماتذكر

الكافي،بالقدرواضحةالقضايابينالعلاقةتكونماعندمضمراالاستدلال

اظهار.)كافالسببعلىبفد!رتهاتفاصانماالمبررةالأسبابمناسبةأنالا

وأتسمححبماضعيفةأوقويةتكونوالحجةسيئا،أوحس!نايكونالمبرر

متراوحلاستدولوففاالجودةفيمتراوحبثكلتسمححسبماأو-تسمحلا

-laloمحلامة*؟8روsur Le raisonnement!4!1(!!ةصص!ل!!ع!همحكل(

25..iqueet analyse, 9ْ!- Juin,0791 Pمحا!محاثة!ة:كة(!مأ

كابنا.منعئرالرابعابابفيللسالةشعود

-s cites ci!2(.!هامح!محةلمم!ف!كه!همأ"!م!ص!!ه!ك!امح(

826.،chvicg. §;1 ed. P61iade,!علp05.18 V(ed. B!ح!م
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وحججابراهينويعتبرون،الكاذبةالقضاياتلكبصدقالحكمفييخطئون

ضربينهناكأناذنولنفرض.مقدماتمنابتداءلنتاثجاضتقاقمجردهوما

دالىالعقلاء.غيروالمستدلوناليئونالمستدلوق:الفاسدةالعقولمن

بتعليمهايزهوالتيالتفكير()صناعةك!يتوجهخا!ةالأخيرينهؤلاء

queثt-Royalروابال(.بور)منطق deيتصفمنطقوهوصأ.4!مأ

أكلبن11،المنطققواعدبفاثدةالايمانعدموهوالمتناقضةالصفةبهذه

الىانجرارهمفيبل،سيئةبتانجانخطعهمفيتتمثللاالناصأخطاء

منالنوعهذ!ف!نالحظولسوءسيئ!ة،)1(.نتالجمنهاتستخلصكاذبةأحكام

كماقواعدللحكمليساذللشفاء،قابليةالعقولأقلهيالفاسدةالعقول

ساحبف!ن،قويمةمشيتشابأنالأعرجيعترفوبينماأيضا.)باسكال(يقول

المستدلينانبل.يغضبنا)ىولهذانعرجالذيننحنانناكولالأعرجالعقل

نرجوأنيمكنالذينهمالصرامةتتقصهمالذينالضعافوالعفولطالسيئين

الأعنةبمنابةهيوالتيالمنطقيعلمهاالتيالفراعدبفضلوتقويمهمنقويتهم

.الاستدلالاتلقيادةالحواجزأو

لاالاستنباطهذافيهيجريالذيالاستدلال!حةأوالاصتنباطصحةان

تدخلالتىالقضاباكذبأوصدقعلىذلكهقلناكماضيء،فيتتوقف

الصورةعلىتعتمدبلبالمحتوى+شأثرلافهيطكj,4وبعبارة.الإستدلإلفي

الحدودمكانالاستدلالفيوضعنانحنافاالصوددرةهلى.وتبوروحدها.

الفضا!اتعطيوالتيفبلسوت(،فان،+ساقمثلقداياهفيالطكورةالحين!ية

وهذ.المعنىهنامحهايزولمحينةغيرمتغيريى،الصدقمنوقيمتهامعناها

Paris,.P.,,6591.ء21ة .U Fصمع!تىClair et!ءم.ier discours1(فم(

178.-1773.. ,pCFنا!5 aussi

gcivhc,(2ءكعللاt§4ء084م!.."45ء085.276 ,se6sneP)B
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وبي!نهاومحها،الفضويةالصورالاتبقيلابحيث.الصدقمنالقيمة

فيتنظمهاوالتي)اذن،و)و(مثلالربطنفدالتيالصيرةالمنطفيةالكلمات

،ب-أكل:مثلاصننباطم!ط،الاسندلالمحليحلومندل!.اسندلال

الذيالمخططأننعلمكيفوالآن.ب-بفكلاذنأ،-بوكل

فينضحهعندماذلكنعلم)صحيح(؟اصتنباطمخططهوعليهتحصلنا

هيوال!يجةالمقدمهوالمقدمتبنعطفيكونحبثضرطيقولصورة

هـاذاب-أكلكانتاذا:ههناهر(منطقي)قانونعلىفنحصل.التايى

ال!يهوالقانونصدقفيكون.ب-بركلف!ناذنأ،-بكلكانت

تنطبقالتيالينيةالاستنباطات،وبهالاستنباروهمخطط)!حة(!حمن

واحدأنفييقومالم!طهداأنهذاومحني.المخططهل!اعلىبالضبط

)القاعدة(وبدورسحيحا،معيناستنباطكاناذامالمعرفة)محيار(بدور

هذاحبنكتثفلمالأمورأنفيهشكلاومماث!خصيا.بهآللفيا

المدركةالصحةكانتالبدايةفيبل.القانونمنابتداءالتعلقفيالترتيب

قاعدتهبصياكةسمحتالتيالاصشنباطضروبمنمعينضربفيبالحدص

تلقي!لتيهيالمنطقيةالفوانينسلطةأنيبقيذلكومع.قانونهواستخلاص

الحين!ةالاستنباطاتوأنمشروعيتها،لضمانالاستنباطاتعلىمانوعابظلها

o)الفوانينمعرفةطريقةاعطاءالىسبفتقدكانتان cognoscendi!ةحم

)-فىدلأهة!م.الاستنباطاتتبريرطريفةنقدمالقوانيناننقولأن!مكنف!نه

!حعكة(ء

عنبالفعلاستخلاصهاوقعقدالمنطقيةالقوانينأنيشهدالتاهـلخان

والسوفسطايونالمجادلونمهدلفد.عينيةاستدلالاتفيالخكيرطربق

يتجاورلمعندهمالأمرلكن.المناظرةفنبهاخصواالتيبالعنايةللمنطق
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)جدل(معوأما.للمحاجةعمليةطرقاتقدمتفرياتجريةصاعةحدود

.نظريعلممستويالىارتفتقدالصناعةهنهف!نTopiquesأرصطو

نظريةالىالبدليةالمحاجةدراصةمنبانتقالهأرسطو،ف!نالأخيروفي

حيثمناليهبالنظرهالمتفيراتب!دخاللنايصمحالذيالبرهانيالاصتدلال

لديهيغلبوبينما.!وريعلمهوحيثمنالمنطقأنثأقد،فقطصورته

مثلكلمةثال!شهاعنتعلنالتيالثلاثبقضاياها6ميستهعنعينيةبأمثلةالتعر

صورةفيقوانينيقدمانمانظريتهايعرضعندماهذ!مقابلفيفهو)اذن(

بر،كلعلىبو.بكلعلىمحمولةأكانتاذا:مثل،شرطيةقضايا

الفرقيئ!بنلاانهحفابر.كلعلىمحمولةأتكونأنالضرورىفمن)ذن

،بوضوحذلكأهميةأدركأنها!يدمنوليس،مكانأكطفيالصياغتينيين

ي!ث!يرهواذ،مخططهومجردالعينيالإستنباطبينبصراحةيميزلاأنهكما

نجدجهةمنلأنناأيضا،ض!يقمنطقهف!نوأخبراذاتها.القياصبكلمةاليهما

الرابطةالعلاقاتباستعمالي!يوأنهفقطاصميةمتغيراتهيمتغيراتهأن

نحلبلانهأننجدأخرىجهةومننظربنها،بعرضأندونالفضابالين

ضبة.كلال!هانرندأنالمفروضمنالتيالحمليةالقضيةفيمنحصرة

بينالفرقبصراحةهؤلاءبينفقد.الثانيةبالخطوةالرواقيونوسيقوآ

جهةومنجهةهمن!ك!كام+الصوريوم!طه!ك!!ةالعينيالاصتدلال

كانتأيايبرؤال!يالمنطقيوالقانونالصوريالمخططهدابينأخري

اليونانبة.اللنةفيالقوانينه!.عنالتعي!رفييجدونهاالتيالصعوبة

وكلمماأعلىالىيرتقيتحليلهمانيقالأنيمكنف!نههذا،الىولالأضات

ثراستهمنقلواقد،الميغاربينأعقابفيأنهمبمعنيأرصطو،تحليلاليه

باشعمالها.أرسواضيوالتيالقضايابينشلطالتيالعلاقاتتلكالى
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الثوابتكانت)فاهنادالىبها.يقوآمنتظرثالثةخطوةوبقيت

ذاتهافيالمنطقيةالحد!ودف!ن،بالفعلالمتنيراتمحلهاحلتقدالماد!ة

اللنة،هنهفيمنطقيةئفالصوشببهناومن.العاديةباللغ!ةواردةبقيت

الوسبط.العصرفيالمنطفببنأعمالمنكببراف!ماأثارتصعوباتظهر!

ا+فيةنظيلةذلكعلىتثهدكمابوضوحمقررايكنلمالتمييزل!نوك!لك

افمنطقأماالأسماء.ومنطقالفضابامنطق،المنطقفسميي!ن،الاصتناثبة

لغتهلفسهصنعبأناللغويةالأعراضمنتخلصف!نهالحديثالرمزي

فييمعنبأنبلتماما،صوريافقطيصبحبأنلهسمحماوهلىا.الخاسة

الرمور.علىبحسابذاتهالاستدلالعنستعيضا!مهـدفلع!!الصورافية

تجد،مرنبتصميمحسبهالمنطقجملةبنظمفهو،ذلكعلىوعلاوة

فهومكانها.القضاياداخلوالعلاقات6القضايابينالعلاقاتنظريةفيه

الأخيروفي.الفضويةوالصورةالقضيةبينبوضوحيفرقهلهالىبالنسبة

خاصةحالةهيالحمليةالصورةأنجدأنمن،التحليلفيالامحانمكنه

المحاسرالمنطقفيكتابأيفيتذكرهذاوعلىبكثير.أعمصورةمن

هدهتحرضأقمنوبدلا.الاستنباطاتمنأنواععل!ةتبررقوانينعدة

مثمتقةلكونهانسقاتؤلفف!نهااتصنيفأوالتجميعبمجردمبعثرةالقوانبن

فنهرالمنطقيعدفلم.أساسيةوتعت!بركبديهياتوضعتمنهاقليلعددمن

فصلهالعصعيرمنأصبحالتيالرياضباتفرارعلىمحلمهوبل.الاستدلال

)1،.الاستدلالفنأساسهرالعلمهلالكن.واضحةبحدودعنها

الأساصموضو!مجعلونماحباتحاهبنالىكفمونالمنطفببنأنالض!يفة)1(

تصورانألاجمالرجهملينثهناومن،الأصتنباطمخططاتأوالفطقيةالقوانين

لقواعدلاماصور!االصحيحةللاستلزاماتاماثراتهوحيثمنللشطقمخلفان

.37تصوريا.الصحيحةالاستنباط

+ما-

http://www.al-maktabeh.com



وفي،المنطمةالقوانينهذ.ثأنفيتنطرحدقيقةمسألةانف!4-

وأالاستنباطاتشأنفيالقبيلهذامنصعوبةتوجدولا.بالصدقعلاخها

هيحيثمنتتعلقأفعالمخططاتاوأفحالهي)ذ.الاستنباطم!طات

كيرأووصحيحة،سيئةأوحصنةفهيبالنظر.وليسبالعملكذلك

فيعليهماينطبقأنيمكنلابالكذبأوبالصدقالو!فلكن.صحيحة

يكونأنيمكنالذيهوصحتهماعلىنصدر.الذيالحكمبلذكهما.

الحكمهداريقوآ.فحلانهماحيثمنذاتهمافيهمالاكاذبا،أوصادقا

فعليبررالديهوالقانونهذاوصدق.منطقيلقائونمطابقتهماعلى

بنبنه.نرسمالنيوالصيغةالاصننباط

الحالببنالمنطف!ببنجعلتالنيالكيفبةفيال!نظرعندبنبعثالنرررلكن

كيرالمنطفيةالأنظمةأطروحاتجانبافلترك.القوانينطبيعةيتصورون

فكرةواضحبشكلتمحياذ.الصوريةالحسابيةالأنظمةأوالكلاسيكبة

ولالالثاءانها.تعطيهالذكطالتحكميالطابعمع،الكاذبوفكرةالصادق

لمناهجموافقةقوان!ينهتبقيالذيالكلاسيكيالرمزيالمنطقالىالانلتفت

)فريبه(معالرمزكلطالمنطقبداياتفيالقوانينهذ.ان.الص!تدلالفكر

لكن.البديهياتمننسقفيت!نظيمهاوقعRUSSELL)رسل(و!م!

جوهرىأمرفيعنددذيختلفالبديهياتمننظام!ورة.طىالمنطقوضح

الأنجرةهذهفيالبدميباتاذ.البديهباتعنآنظا!ورةعلىالرياضةوضععن

بصفتهاموضوعةهيبلهبهمجزوماصد!اليسابتداليةصيغمجردهي

معناهامننخليصهاوقعفدجهتهامنالأوليةوالحدود.افتراضات

البدبهبات.نذكرهاالتيللعلافاتركانزمجردتصبحلكي.الحدصي

ومن.معاوصدقهالتقلبديالرياضيمضمونهالنسقمجموعيفقدوعندئذ

فز--

http://www.al-maktabeh.com



المنطقية(النزعة)تحاول،خاصةاليهالصدقد!عادةإليهالمحنيردأجل

o ! cismeهذاأنفيهثكلاومما.المنطقعلىالرياضياتتوصس!أن

بصدقكمتعوأنهاالمنطفبةبالدلالةحافلةالمنطقيةالقوانينأنيفترض

المنطقية.للقوانين،الرمزيالمنطقموسستصورهوبالفحلذلك.مطلق

مننظامفيالموضوصةالرياضةاستتاجاتصحةضمانأجلومن

الأطروحةالفرضيةتستلزمأنالضروري)من:)رصل()1"يقولالبديهيات

الثرطوبهلماآ،5الاستزاالىبالنسبةمحطدتقضاياالىبحاجةاننا...!

سواءقضايا،منابتداء!حيحةبصورة،نتائجنستخلصأنيكمننافقط

)فريجه(كتبالإنجا.نفسوفيالفترةنفسوفي.كاذبةأوصادقةكانت

يفدمهاالتيالأوليةالمقدماتئكثونمنقاسد!ا،جهتهمنEقأ!لا)ء

القوانينان،.مقدماتتستعملأنيمكنلاالصرفةالفرضياته)نالمنطق

صادتةهيبلفحسبه!ادقةل!ست،هنهالمنطقفلفةنظرفيالمنطفية

نؤسها.التيالرياضيةالقوانينغرارعلى،الزمانعنمستقلامطلقاصدقا

فير2خرعالمفي)قالمة،ذهنيةقوانينهيبل،ط!بيحيةقوانينليستانها

حفاقناجميحمحلىوضرورتها،العقليطابعهافوقمنومهيمنةالواقععالم

)بولزانر(تعبيرحح!بذاتها،في)ضائقفهي:الممكنةالتجربيةالجزلية

5!مك!!.

النيالمبنافبزياءهد.مثلالىالانبراررفضوافدالمنطفببنأكلبلكن

وليسالأرلية،.أالحقالقوجودفيالفد!مةللنظريةجديدةصورةهى

4.5ءمحة Rev. de Mdtaph4ا4!هان!إةمحلا!philosophi(1محثهم)L

p.186;1191,ن!لما!لاel.8.مح!نللا 'c estu!ل

8.-!هم ,0191 cite par Bochenski, Formale Logik2(.صد*+حمأ88ن!ه(

!لا!,HCiNحم!4ع!,5691.".336
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علىوحرصهمالصوريةنزعتهمكذلكبلوحد.،الوضعيةعلىحر!هم

منضربالىيستميلهمككالذيهوالمقالمشوكطعلىالمنطقبسط

عندما!TTGEN!)فتق!شتاير!أبهأتاهمالذيالتصورفقبلرا.الأسمية

تحصيلبأنهاالرمزيةعبارتهاالىالمردودةالنطقيةالقوانينيصفكان

ولاالمحتوىمنخالية6دهاذفيهيصيخأيTAUTOLOGIEحاصل

لايكونأنيمكنلا،محنيولالهمضمونلاماف!نوبالتالي.معنىتحمل

فهيسواء،حدعلىفاركةالحا!لتحصيلاتأنوبما.كاذباولاصادقا

أنيمكنلاشيئايقوللاوماشيء،لاعنأيء،الشينفسعنتتحدث

ومندانما،.)صادقةانهابل،صادقةانهانقوللاولهذا.حقيقةيذكر

يكرنأنيمكنكيف)ذ6بحرفيتهاأخذنا)ذا،محيرةالصيغةهذهأنالواضح

لأنه،المعنيمنخالفارغلأله،الكلمةبمعنيصادقاليسمادائمااصادق

تعنيمختصرةصيغةأنهاعلىالصيغةالىننظرأنينبغىولهذاشبئا؟يقوللا

نحصلالتيالقض!يةف!نبالم!تغيرات،فبهانستبدلهاالتيالق!يمكانتأياأنه

صادقةالحالاتجميعفيتكون،الفاركةالصيغةهذهبملءعندثذعليها

الموجودةالأوليةالقضةهنهتكذيبالىالاستبدإلهذاأديلوحتي.دائما

سقراطأنصحيحاليسف!نهوهكنا.كلهاتكذيبهاالىحتيأو،تلكأو

ولا،الصينيةاللغةيتكلم)نكليزيكلأنصحيحاوليسانكليريا،كان

نأالأفلعلىصحبح6دهالاهالصينبةاللنةيتكلمكانسقراطأنصحبحا

لكاناذنالصنيةاللغةيتكلمانكليزيكلوكانانكلير!اكانلوسقراط

عننقولأنيمكنضطالمعنيوبهذا.الصينيةباللغةتكلمقدسقراط

العبنبةبالحدودالمتنيراتاستبدلتحيثالعامةالرمزيةالم!نطقبةالصيغة

نأالواضحومندالما،.اصادقةانها،المنطقيةبالحدودالخاصةوالرمور

!فز--
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الحينيةالقضاياجميعبلالصادقةهيليست)ذ:الكلامفيطريقةمجرده!.

ذا،بالقوةصادقةانهايقالأنالأصحأنفيضكلاومما.فيهانصبهاالتي

تحينتكلمابالفعلكذلكستصيرلانهاهصادقةتصبعلأنقابلة!

ذا!الأفكارترجمةالىدالمايميلالمنطقأننعلملكننا.محتويباحتضان

باللحوأوكميةبحدردعنهابالتعببروذلك،حمليةلغةالىالمنطفبةالجهة

DIODOREالميغاري()ديودوريفعلهكانماذلك.الزمنيةالفروقالى Le

Mdgariqueكاذبا،يكونلاال!ىالصادقبأنهالضرورييعرثكانمحندما

بأنالقولنفهمأنينبغيولهذا!ادقا.يكونالذيأوالصادقبأنهوالممكن

نبقيوكذلك.التأويلفيالاحتراصمعدالماصادقةالحا!لت!يلات

نتذكرأنينبنيلكن،صادقةالكلاسيهيالرمزيالمنطققوانيناننقول

اليومتعدلمالفوانررهذهلأن.الحبارةهذهعليهتدلالذىالخاصالمعني

الرمزكطهالمنطقفجرفيالأمركانكماحقيقيةقضاياتعتبرعامبوجه

مركبة.أوبسيطةقضويةقوالبوأصبحت

ما،الصدقعنالحاصلتحصيلصيغبهاتبتحدالتيالمسافةهذه)ن

المألوتعنالخارجةالحسابأنظمةمعتتزايدالحالبطبيحةفتئت

(calculshetbrodoxes).هوحيثمنالمنطقف!ن،الأنظمةهذ.وحيال

ومن.الطبحيالاجركيالمنطقالىبالانضمامملزمايعدلمعلميةثراصة

أنساقبناءالىالمنطقيتوصلعندماكذلكالأمريكونأنالأرليباب

الممكنةالتأويلاتجميعحيالآالتاالاشقلالالىتهدف،خالصةصود!ة

فيتتحكمالتيبالقوانينالانهتملاالذيننحنأما.منطقيةانتكولو

وكذلكهالكلاص!يكيالرباضيالمنطقبقوانينأي،الفعليةاصتدلالاتنا

ف!ننافيها،النظرنعيدأندونلتهذبهاأولتكملهاجاءتالتيبالقوانين

ثثز--
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لكنالاجراير،منطقناقوانينصدقعننتحدثأنمننتحرجلاباختصار

الم!كن.الصدقبمعني

فعل،هوالذيالاستنباطبينأولانميزأنيحب:صبقماول!تلخيص

علىوتطبيقهالمجردالمخططبين،الحالتينفيثميجيؤال!يوالقانون

ذلك:مثالا.عينيةحالة

بالفوة:صادقةصبغةوهو،منطقيقانون.أ

)ص(.هـص!طصص:!فهـس)ص(.س:صءطف)ص(.

صادقة:فضيةوهيعينيمنال2.

فيلسوففكل)ذنانسانا،فيلسوفكلكانواذافانيا،ا.دانكلكاناذا

استنباطاالمفدعتينمنمستنبطةنتيبتهتكونالذيالمطابقالاشدلال3.

صححيا:

فانانانكل

انانفيلسوفوكل

.فانفيلسوففكلاذن

الذكر:الآنفالمنطقيالقانونيبرر.الذيالاستنباطهلامخطط4.

صط!صف)س(.

كاف!هـكا)حا(.

.صط!هـص)صر!،.

صحةتضمنالتيالقراعدتعطيالمنطفيةالقوانينكانتلاذا

عليهل!يسفعالا،!كرنلكي،الاستدلالأنبعنىلاهلاف!نهالاستهـلالات

-ملأ-
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الغالب.فيعنهاالتعبيرالصعبمنن!23خرهمنلقواعدأيضايخضعأن

الاستدلاليكونأنلبلوفهايكفيولا،محينةفاتأجلمننح!تدلاننا

الاستدلالقيادةفنهناكاذ.مناسببشكلىاجرار.أبضايحببلصحيحا،

المنهجية،الىالكبريخطوطهفيررجع،المنطقنطاقعنيخرجالدي

وضعيحلمالنطقان.الشخصيةالحصافةمنثي.الىتفاصيلهوفي

الأقيسةقيادةفنهوالخصوصوجهعلىيهمالذىلكن،الصحيحةا!يسة

العبقريةالىالأمرأخروفي،المنهجالىموكولأمروهلىا.قيلكما

معرفةاذ.الأخريالمقننةالفاعلياتلأمرمماثلالاستدلالوأمر.الفردية

قواعدمعرفةشيءكلقبلهو)1(الشطرنجلعبأوالمضرببكرةاللعب

القواعدهذ.ومعرفة.بهاالتفيدهوواللعب.ضروريضرطوهذااللعبة

هذ.لكنخرقناها.نحناناللحبمنيطردناأويعاقبناالذيللحكمكافية

هدفهبلوغمنتمكنهلاوحدهاالقواعدلأن،للاعبكافيةليستالمعرفة

يأ،اللعبحسنمعرفةهيآخربمعنياللعبفمعرفة.الانتصارهوالذي

الماهراللاعبلكن،كتابمنتحلمهايمكنقواعدهاأعمخطةامتلاك

صيئةالخ!ةكانتف!ذا.الشخصيةتجرلتهفيبالتأملضيقئطاقفييكملها

بلاللعبمنبالطرديكونلاالعقابف!ن،الخصمخطةمنأدننأو

عنالمنطققواعديفصلالذيهوبالض!بط،التمييزه!اومثل.بالهزيمة

استدلالاالممارسةفينسبيهوما.يةالفرالدهاءوضروبالمنهجقواعد

هدفه.الىيصلاستدلالذلكعلىعلاوةهوجيدا

iplesنا of ! oning, New York. Dover pub1)!م,Cf. .H.SLeonard)
5.2.6791,,cations

-ك!+
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القضايا.سَلْسَلةمنضربالاستدلالإن3-ف

قبولهاهي6الغالبفيبهاتعرثوالتيللقضيةالحوهىلةوالخاصة

وسطاالمحتملوليس.ثالثةقيمةاصتبعادمع،والكذبالصدقبينللعناد

فينقصالىالاحتمالهذانرجعأننااماذلك.والكاذبالصادقبينحقيق!ا

وعندئذ،بالقصهنلحقهأنناداماذاتها،القضيةفييؤثرلاأمروهن!امعرفتنا

دون،الكذبأوالصدقعليهاينصبالتيهيالاحتماليةالقضيةهذ.تكون

حبف!بنالىاستدلالاتناتقسيمفيك!سببالئنائيةهذ.لكن.ثالثةحالة

مؤيدةمزكدةاستدلالاتفهيكذبها،اظهاراوقضية!دقتقريرالىقصدنا

quese،1ضسلأ3ءلا4مبددةمفندةأوة.)

علاقةعلىيقومالاستدلالفيالقضاياتسلف!نأخريجهةومن

وبما.منهباستنباطهاوتسمحبالمبدأ،ال!يجةتربطالتيالعلاقةهيأساسية

)بيرص(أعقابفيسنميهاف!نناممكناهأمرمالاستنباطتجعلالتيهيأنها

)a PEIRCEة3ح.الاستنباطيةالعلاقةon illaةRela.العلاقةوهنه

ى)هوبدورها(الهتاليكانداذااله(وه)ى(تاليكاناذاأي،متعدية

الأقل:علىعامةبصفةتناظريةل!يستلكنهااله(.دتالياسيكون)ىف!ن

محليمحل!هلط!،الثارحةاللنةفياصلارها،يمكنالتيآالأحكافيالثناكيةهله)1(

القمبةهدهاثباتينالعناداللنةثاضيطابقهاكدبها،أوسدشاالطبالنبةفضبة

!نبني6مهنعنيكلبهمعرفةمنهالحالطعةكافباالبارآالفوليكونوفدونفبها.

هوسادقامنفيقولامحتارف!نأ!ا،فلكمنالحكىوملي.ننفيهأنالصلقلاعا!ة

ال!ني.منهنزمحناافاكاذبايصبحبأمهالحكم

0s6!م,)s Harvard University2)كه Collected papers, Cambridge )M

474.-162,044472,§!،3591,-.3191،ور!كنابهفي .J H

of assent1(,07! chap. IX. ! de Mme .G PARIS, Bloudمح

-vius71ء276.".).4

-مر-
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يكونأنبالضرورةذلكمنيلزملاف!نهاله(هوتاللها)ى(كانتف!ذا

نانقولالحالةهذ.وفي.ضطممكنامرذاكبل)ى(.هوتاللها

9حدا4)تناظرية(ليستالاستنباطيةفالعلاقةاذن.قعاك!تانالقضيتين ei

non(تناظرية)كيرفقطهيبلبصراحةالماكة6trique(تناظريةالاولا

والاثارة،تناظريةكيربصفنهامحهاالتحاملدالماي!نبفيولهذ!ف!صيد4عكط

ببساطة،تناظرىغيريكونأنيمكنلاالرمزأنالا.تناظريفيربرمزاليها

حيثبالتناظرالإيحاءفيظراهناكأنوبما.تناظركيلاأوتناظرىامافهو

المنطقيونفعلماغرارعلىلاتناظرىرمزاختياريجبف!نهبوجد،لا

قضيتينتربطعندماالعلاقةهذ.ان)1(0اللزومأوالاستلزامرمزيالىبالنسبة

(V)د!-:تكب،اللارمالىالمبدأمنينمبالذيالاتجا.فياله(و

داذاأيضا،متعحستينالقضيتانفيهاتكونالتيالخا!ةالحالةفيوأما.ل!

الرمزنجعلأنالسهلفمن،الاضافيةالصفةهذهالىنث!يرأنأردناما

له.!ده:3مناصبةبريادةتناظريا

هذاأنغير.موجهةالاستنباطيةالعلاقةأنيعنيهذ!التناظرعدم)ن

بعبارةأو،بالكذبأوبالصدقالأمريتعلقحسبماجهتهتختلفالتوجيه

العكسعلىأوقضيةلعكريرالعلاقةهذهالاصتدلاليستعملحصبماأخري

صة.لنيد

2لباتمحنولحبداالفورمحليبهندركللأv3ءمحم!اصتبا!ل()صسمحنتحدثفد-

الانكلي!أاللغةالي!مية!للة(ء3)النحتوعأنراللارآالبدأببنالعلاقةالمنطق

كلمامنأفربفيهابكونلنالتيالفرنةاللنةالينقلهبأنلنايسمحأننرجو

lعغ!م!()

اختار6له،له:دهللاستلزامرمزالذىMcلام!كول()ماكترميزعلىعيبوقد)1(

تناظ!كا.رمز،

-س-
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وأصادقةالقضيةتكونوعندماتاليها.صدقيستتغقضيةصدقان

هووهذا.تاليهاصدقاتحا.فيشروعايكونالاستنباطف!نصادقةمعتبرة

هكدا:عنهنعبرالذكطالنوكبديأوالنأببدىللاسندلالالأساصىالمبدأ

له.-:ى.له-له

Modus!مالوضعطريقةيحددالذيالقانوننتعرفالصيغةهد.وفي

C V : Hensد!.له:Cالمعلاسالاتجا.فيالاستنباطأجريناداذا.له

كلبالضرورةيصدقأنيفترضلاالتالي!دقلأنصحيحايكونلاف!نه

،للاحتراققابلفهوكاغذمنالشيءهذاكانف!ذا.منهاستتاجهيمكنمبدأ

للاحتراققابلاكاناذالكنه.الأوليمنالثانيةالقضيةأستتتجأنويمكنني

المعكوسةالاستباطيةالعلاقةلأنكاغدهمنيكونأنالضروريمنفليس

تصمحانماتقديركبرعلىوهي،الح!يجةهذ.عمثلباشخلاتسمحلا

الىبالنسبةذلكمنالعكسوعلى.امكاناتعدةبينك!مكانبتخمينها

لاالكذبلأنب!بطالهويمحالمبدأكذبيفترضالتاليكذبف!ن.الكذب

طريقتها-علىبهتعنرتالفياصنظريةكانتماوهذا.الصدقمنيتأتي

نتSعندما-تكذيبهاأساليبمنأسلوبهوالقضيةنفيأنأساصعلى

والمبدأ.موجبتبنمقدمتينمنسَأتنأنيمكنلاالسالبةالننيجةأنتقرر

الاستدلاليحكمالذكطالمبدأهالمكنيديالاستدلالفييقابلالذيالصوري

التالي:النحوعلىصياغتهيمكن،التوكيدكي

للأ.ل!!:له*.له-ى

الرمزكطالمنطقفي!ةز!همoالنفبضعكسلفانوننرجمةوهله

Vالرفعطريقةيحكموهو : modus tollens!ءله*.له:Nل.!

كذبنسنتجأنالمبدأك!بمنيمكنلاف!نه،المعاكسالاتجاهفيي!نما

فز--
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.الكذبيتأتيأنيمكنكما،الصدقيأتيأنيمكنالكذبمنلأنه،تاليه

أقوالومن.يوناننفيلوفسقراطفالانسانإذن.يونانيفيلسوفانسانكل

الكاذبةالقضيةأنيقصدونوهمشيء،كليستلزمالكذبأنالمنطقيين

لها.المناقضال!نفيوكذلكريأخقضيةأيتستلزم

أخمهيحالةالىالمناسبةالقيودوضعمعالقاعدةهذ.نقلويمكن

لكن،تالأيالكاذبالمبدأفيهايستتبعلابالتثبدالتيالاستنباطبةالعلاقة

لابحيث،صدقهقيمةإلىبالنةمتعينكيرفيهايقي،يشتبعهالذكطالتالي

احدكطأخريبطريقةعنهتحبرالذيالمنعهووهذاشيئا.نس!تتتجأنيمكن

اليى:قلناف!ذا.سالبتينمنانتاجلا:تقولالتيالكلاسيك!يةالقياسقواعد

الىبالنسبةثيئانستخلصأنيمكنلاف!نهيوئانيا(فيلسوئاالانسانبعض

صقراط.الانان

الكافيةالشروطبينالفرقفيننظرعندماالفكرةنفىعنالتعبيرويمكن

الم!بدأأوالمبدأ،الىبالنبةاللارمكذبأولصدقالضروريةوالروط

شرطاوليساللارآ،لصدقكافضرطالمبدأفصدق.اللارمالىبالنسبة

حينفي،كاذبمبدأعني!جأنيمكنالصادقاللارمنفسلأنضروريا،

أنهولوالمبدأ،لصدقكافياشرطاليى،الببولنفس،اللارمصدقأن

وتبعاالمبدأ.صدقاناللارميصدقلاأنيمكنلااذ،فبهضروريثرط

كذبفيكافثرطاللارآكذبف!ن،الكذبمنالآنانطلقنامااذالذلك

يكونأندونكلذبايكونقدالم!بدألأن،ضرورياشرطاليسلكنهالمبدأ

اللارم،كذبفيكافياضرطاليسالمبدأكذبف!نوأخيراكاذبا.اللارم

يكذبوأنكاذباالمبدأيكونلاأنيمكنفلا.فيهضروريشرطلكنه

.الكذبمنهيتولدأنيمكنلاالصدق)ذ.لارمه

مة--
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صدقأنوهما-الاستدلالينظماناللذينالكبي!رينالمبدأينهذينان

قد-المبداكذبيفترضاللارموكذب،اللارمصدقإلىيودىالمبدأ

المنطقبداياتقبلوحتيمبكر،وقتمنذواستخلصوهماالناسعرفهما

كعَابهمنذفأرسطو.الجدليالاستدلالفيالتأملوبمجردالصورى

اللتينالتاليتينالنص!يحتين،النقاضلاجراء،يقدمTOPIQUES)المواضع(

للمتاقشةالمطروحالموضوعفيالنظر)عند:بسهولةالمبدأينفيهانتحرت

وأ،المطروحالموضوعصدقصدقهايستلزمض!يةعننبحثأنينبفي

الأطروحةاثباتأردناف!ذا.صادقاالموضوعكانانبالضرورة!ادقةتكون

القض!يةهذهأن،لبتنااذاالأنناالأطروحة!دق!دقهايستلزمقضيةعنبحثنا

تفنيدهاهوكرض!ناكانواذا(.الأطروحةأثبتناقدنكونبذلكف!نناصادقة

نأ6مبَاانالأننا(")صادقةالأطروحةكانتانصادقةتكونقضيةعنبحثنا

بعدوفيما()كا.الأطروحةفندناقدبذلكنكونصادقاليسالأطروحةلارم

)التحليلات(فيبطريقتهاوالثانيالأولالشكلينمنالموكدةا+ديسةسعقول

وجودظة،بالضرورةأخريصفةصفةتستتبععندمالهذا.مماثلاشيئا

الصفةوغياب،الثانيةوجوديستتبعالموضوعاتمنصنففيالأولي

الخصىالقواعدمنالاولنالقاعدتينف!نوأخيرا)3(.الأوليكياب،الثانية

)طريقةالتو!ليعلىتطابقاللامبرهنات"أوهيالرواقيالخنطقفيالأصاسية

modus(الرفع)طربفةوmodusكمهء!(الوضع tollens.

الأولا.عنلارمةتكونضةمحنأى)1،

(2 !MUBS. .!,4 111 .b 17-,23 trad..7 BRUNSQ{IC .G Paris lesBelles)

44..BUDS")..6791 "pلا.coمما!

7091IS, Alcan!نع!،،!كle sylloكللاdaps ses Etudes3!ملأ.د!)3(ح!ص

laمحل!!محة!هم! lo!ثهdonneْ4لأdons le resume!!

م!--
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واحدةكلأنكيربالإفراد.اللزوممبدأعنالتبسيطأجلمنتحدثنالقد

ف!نالعموموعلى.مركبةقضيةهي،الأوليسيماولاالقضايا،تلكمن

مثلأنكماا+مل،علىبسيطتينقضيتينبينالجمعمنتستخلصاليبة

بدء،ذيباديءالبينمنأنالا.نتائجعدةالعادةفييستدعيالمحموعهذا

المنطلقالبسيطةالمفدماتجميعكانتاذاالاصدقهايثبتلاال!الجأن

الشيجة.صدقببطلاحداهافيالعيوبو6مل،صادفةذاتهافيهيمنها

Pejorem(الأخسالزوم!ورمنصورةأخرىبحبارةوهذ. sequitur.

جمبعكذببالضرورةيفنرضلاالتبجةكذبف!نذلكمنالعكسوعلى

فيكاذبشيءوجودفقطيثبتهوبللها،مبدأكانتالتيالمقدمات

وقدمدا..الىولاالخطأمكانالىبصراحةيثصيرأندونالمباثيءجملة

P.!م!أدوهيم()لياراعتمد Dينكرلكيالأخبرةالملاحظةهدهعلى

لاالتجريبيالتكذيبأنأساصعلىالفيزياءفيحقاحاسمةتبربةوجود

القوانينجملةبلالنقاشموضوعهيالتيالفضيةنفسبالضرورةيصيب

وأصريعولثكلمباضر،غيرأومباشربثكلالتجريبيةالقضيةتفترضهاالتي

صريح.غير

النىالعلافةبينالنمببزعلىحرصناأننالاحظفدهالفاريأنبدولا

)استنباطية(سميناهاعلاقةوهيبالمبدأ،العتي!ة،الاستدلالفيتربط

اصتوليولقد.الرمزيالمنطقفيقضيتينبين)الاستلزام،وعلاقةأحلأة!لا

تشبيههايمغتقنيامعنييعطوهالكي،الأخيرةالكلمةهذهمحلىالمنطقيون

باللارم.المبدأبعلاقة

آ.اصتلزاعلىيقومIllationأواستنباطفكل.أوصعبدءذىبادئانها

الرباطيهملالمنطقييناستلزام)ن.الاستنباطيجيزلااستلزامكللكن
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النربربة.المجاورةمجردصعبدعلىي!فيلكيبالمبدأ.اللارمبنبعالذي

لا9لناهو(الواقعفي)الأمربأنالقولالىيعود)ك(تشلزم)ق(بأنفالقول

بعبارةأو)ك(تلزمها)ق(بأنالقولبينما.معاكاذبة)ك(وصادقة)ق(نجد

)ذا)ق(بأنفولهوثانيتها،الىالقضيةمنثروعالاستنباطبأنأخري

صادقةبألهابل،فحسببالفعلصادقةليست)ك(ف!نصادقةكانت

كاذبة)ك(وصادقة)ق(تكونأن(المستحيل)منف!نوبالتالي)بالضرورة(،

منلارمةالشيجةأن8)فنبفنرضمبدأمننت!يجة!ستخلصاستنباولفكلمعا.

القضيتينبينالاستلزامعلاقةلأن.كافغيرالرطهذاأنالاالمبدأ.

الىتتحولوبذلكالاستنباطتجيزلكياحكامهايجبولذلكجدا.ضحيفة

الوير(قصدلفد.ءلأ!نوكيدياأواستنباطيااصتلزامانسميهأنيمكنما

بأ.يهوصفهالذيالاسطزامفكرةأدخلعندماالتقييدهذامثلالى3!مأ

الجهةفيالفارقيدخلبكونهالعادىالاستلزامعنيتميزوهوأصضيق،.

يحنيف!نه)ك(و)ق(قضيتينبينيتدخلعندمافهوهالاستن!باطفيالمطلولة

كاذبة.)ك(وصاح!قة)ق(تكونأنيمكنلاأنه،تعريفهبمقتضي،بالضبط

لكلمةمحنىعلى-UIمنطقينقانشاءب!مكانهأنيظنالوشى(وكان

قابلة)ك(بأنللفولمرادفاك(تستلزمق)بأنالقوليكونبحيث)ي!تلزم(

فيهاالمفروضكانآللاصتلزاالمضيقةالصورةهذهانق(.منت!ت!جلأن

5الاستدلافيبالمقدمالتاليتربطالتيالعلاقةتطابقأن . Jعحةْان

يكونعندماقحملالتيالملافةتلكعنبالضبطتحبرالمضيقالاستلزام

أ"لهفبر6)1،.ممكنابكونلاعندمانعمللارالتيممكناالصحيحالاستشاج

,ORDي،Appleton+!ح! symbolic logic, New3مممأ،ء!oY)1(صأ

247.122,.crofts,,3291 p
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وهذا.يص!بهلمفهوالهدفمناقربقدكانانالوكلس(أنظهرماسرعان

بمجرد،نسقهفيالاستلزام،)مفارقاتظهورالخصوصوجهعلىيبيةما

كلي!تلزمالكذبأنفكما.الموجهالصعيدالىالمطلقالصعيدمننقلها

حسابفيالمستحيلفكذلك،الكلاسيكيالمطلقالحسابفيشيء

شيءكليتلزمهوالضروريمفيقا،استلزاماشيءكليستلزمالوير(

مضيقا.استلزاما

كانلوحتيالاستلزامأن،الكافيبالقدرن!بينالمفارقاتهذهان

والفرق.المنطقيةاللزومعلافةفيجوهريةبمةيحتفظلاف!نهمضيفا،

همابل.المجالفيالفرقمجردالىيرجعلا،الفكرتينبينيفصلالذي

الرياضيالمنطقيالاصتلزامكانوسواء.متمابزينميدانينفيترجدإن

المقالبتركيبالاتعلقولا،صوريةفكرةمجردفهو،مضيقفيرأومضيقا

لاقضيتبنببنبعملأنيمكنهولهذاكلبا.اهمالاالمضمون!ملال!ى

والقول.فيهالمفارفةمظهرجاءهناومن.معنيأيبالأخرياحداهمايربط

حيوانالإنسانأنلاثباتجيدةطريقةبالتثيدليس3=+22بأن

ذامضيقا،اصتلزاماالأوليتشلزمهاالثانيةالقضيةف!نه!اومع.اجتماممي

نتانجها.احدكطلاعتبارهايكفيلاهذالكنشيء.كلبستلزمالمس!حيل

عالمالىتشمياأنبجبف!نه،قضينبنبينالجدبدةالعلاقةهذهنعملوحتي

علاقةكانتاذاوباختصار.المحنيفيقرابةبينهمايكونوأنواحدمقال

أموراتستد!باللارآالمبدأعلاقةف!ن،القضيةبتركيبتئعلقالاستلزام

ذلك.علىعلاوةدلالية

استيلاء،دفسهمالمن!قيونلذلكأسفماوكثيراحقَا،المؤصفومن

نظريةواضطرار)استلزم(و)استلزام(كلمتيعلىالرياضيالمنطقلغة
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نريدعندمالنتها،منالكلمتينهاتينتستبعدأنالى،للبسدفعاالاستدلال

اليها.بالنصبةأساس!ةعلاقةهيالتيباللارآالمبدأعلاقةعننتحدثأن

هذهالىللاشارة،العامةالاستلزامبكلمةتحتفظأقالاأبتمااذاوحتى

كأن،نعت-إضافةدلالتها،تدققأنعليهايجبالأقلعلىف!نه،العلاقة

منيتطعملكييلأليillaةء3توكيدكطأواصتنباطيآاستلزاعنمثلاتتحدث

وجبوالا)1(.المطلقالاستلزامليقيدجاءهناأنمثلما،المضيقالاستلزام

نامثلانقولكأن،طواعيةأقلأو،الدلالةفيأضحفكلماتالىاللجوء

الفضيةاننقولأوتولدها،أو)كنتيجة(،)ك(القضبةتستتبع)ق(القضبة

الأسماءأنمحلىعلاوةهداعنها.تتعجأو)كت!يجة()ق(القضيةنتبع)ك(

يمكناذ.للاستعمال!الحةيستأوعمليةليتالأفعاللهذهالمطابقة

أنالحوثيمنيكونلكن)ق(،من)ك(استتتاجقابليةعنالتحدث

ماالفرنس!ةفييرجدلاأئهالمؤسفد)ك()كاومن)ق(استتباععننتحدث

toالانكليزيالفعليعادل entail،منهالاسموكذاأيستتبعnient

!ضَرَروcondi6ةonnerفعل،الاسننباطيةالعلافةلنميزننحملاناسنطحنالونمبنا)1(

منكثيرالكنالمرا،.المحنيلأثاءأسلحمنهالمثتقةالاصاءمعيكونالدي

المنطيالاستلزامالىالاشارةوأرا!وا)اصتلزم(كلمةفيالبستحاثرااللقالمنطقيين

محا(ك-لاقوليص!ولنا:فيالمباورةمحني)بمبرد)4(افن)!أنع:الط

كلمةآاستلزابكلمةواستبدلواالصرطية()القيةعبارةال!نحوصمناستحارواقد

منولدلا.المزثوجاثرطيكلماالمز!وج()الاستزام!كا!بكلعةوكللك،ثرطي

الاصتزيماليبهةمنللأف!ارةوضرررهاصتلزامهماعتما!شكلتننىننصرلىأن

الكلمينهلامينف!ن،الاستنباطيآالاستلزاالى،أخريجهةومنال!ياضيالمنطقي

والاسطلاحمي.العادي:الممببنببنتارجحانبفبا

ملىتصدقولا.فيماوبالفصاحةوالأنكلبرتالفرنبماباللغةضاسةلنو!ةفاكلهده)2(

i).العردةاللنة لمعرب،.

-!و-
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باس!عمالإلشاأوحيفدPeirce)ببرص(أنالحظحسنومن.الاستباعلمأ

مناللارمباستثبا!تصمحالتيالعلاقةلو!ف[!استنباطيةء+ةtكلمة

وجهعلىيش!يراستنباطلمأillaن!onالمستحملغيرالاسمأنالاالمبلأه

الصحبومنالمبدأ.مناللارمبمقتضاهانستنبطالتيالعمليةالىالضبط

أ.لهالواضحفمناستنبط،أInfererالفعلوأما.نفسهاالعلاقةالىتوسيعه

الىبهللأثارةولبس،الاستنباطعمليةفير2خرلغرضاصتعمالهيمكنلا

ضيتين.لينعلافة

نشكوأنينبغيلاف!نه،ذلكعلىالمترتبةالصعوباتمنالرغموعلى

لأاستلزملمء!ول"نا!آكلمةنستعملأنيمكننالاأنهمنذلكمعكثيرا

جدآواسعيخهاهو)ذ.العاديةاللغةفيالث!العالاسطلاحيضيربالمعني

بالضبط،باللارمالمبدأعلاقةالىلايشيربالفعلفهو.الل!شالىوذركعة

عندماالاالغالبفيالأوليتطابقلاوهي،بالئنيجةالمقدمةمحلاقةالىبل

بالعملنقوآعندماوأماالمبدأ.مناللارملاستخلاصالعلاقةهذهتذكر

نسعملف!نناالمبدأ،الىاللارممنالاستنباطيذهبعندماأيالعكي

أيعتدعيتحنيلاهي)ذ.مبهمةعنددذتصبحالتيهلمه)استلزم(كلمةأيضا

كثرالأولوالمعني.كذا(مبدأ)يفترضأى(00.بكذا)ئروطبللارما(

une:الصحةكلسحيحالآخرف!نذلكومعرواجا fugue!حم!م!م

،n!ص!ssance uهعنimpliqueune bonne conمسلسلأتأليف

محأ،4صك!ت!ة،المرسيفىبالطباقجيدةبمعرفةمشروطموصيقي

licenceثاqueفاpبالليسائ!مثروطةالدكتوراةأ،-Avoir! neveu im

onولءس!،غكاعلالهاه(ءملا)ع!دولهملا aثاه4.ولon a4ناهءلا4ْلا

on-أختابنأوأخابنوجودأيفترض unebelle)محيالم-beau
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(searأخ،روجةأوأخت،وجأوأختأوأخ-trainde vie imءكاvo

es que8لماsupdrieures a ce!هكحلque vows avez des ress4فاهءلا

.vousd6clarez au fiscالتىنفوقمواردلكأنيفترضمحيثئكأمستوي

للضرالب،.بهاسرحت

غرارعلىاتجا.ذاتعلاقةقلنا،كماالاستنباطيةالعلاقةان6-.ف

بحشثتلفائباتدركالأمرينبينوالعلاقة.الزمنفيالترنيببحسبالتعاقب

المنطقةبالعلاقةالمتعلقةالحدودفيهاتستعارماكالباالتياللنةفيتظهر

عننتحدثاننامجاريا.استعمالاوتستعملالزمنيةالعلافةمن،الأساسية

عدآعلىنحرع!أنلناوببنيالمبدأ.)يتبع(انهعنهئقولالذي)اللارم(

المشتركةالحب!ارةفينميؤأنوبالتالي)التعاقب(،ومجرداللزومبينالخلط

بينالفرقهوفمااذن.الشرطىوالمعنيالزمنيالمعنيبيناذنا..)اذا.

وأ؟الحوادثببنالزمنيالتعاقبوعلافةالقضايا،بينالمنطفياللزومعلاقة

يتكونالتيالباطنيةالحوادثفيالتسلسلذلكحرلالسرالاحكامأجلمن

عن،الزمانعبرفبهيجريالذيالاستدلاليميزبماذاالشعور،)تيارفيها

أ.العادةبفوةالترابطثدبدتنكانتاولوفكرتينببنالتبريبيالتعاقبمحرد

أما.لهانفصاملابالمبدأاللارمنربطالتيوالعقدةالرباطبضرورةأولا

لوقالعهنعاقباتنحدف!ننا،خارجبةأوداخليةكانتسوا.النجربةفي

ئتكرر،الزمنيةالتعاقباتهلهبعضأنالواقعيةالناحيةمننلاحظأن!يمكننا

التفرس!عيدعلى!لأ))هيوم(نحليلذلكأثبتكمانبقيأنناالا

لأنهضرورتهلاأمرينبينالتعاقبثباتنلاحظأنيمكننااذ.الصرف

أنناأحيانااعتقدناواذا.الرفالعفيملاحظتهيمكنأمراليستالضرورة

-!و-
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أدرجناهاالذيننحنلأ!شا-حمم!كانطبيقكما-فذاكفيهانلاحظهما

التبعبةعلاقاتمنثبكةبهاننحجطبييةقوانينتصورطريقعنفيها

فهمها)1(.منتمكنناوبذلكالوقاكععنتتحدثالنىالقضاياببنالمنطقبة

الاضرورةهناكولبسالفضاباهببنالاضانعملأنبمكنلاالضرورةان

منالحن!ربجبالديالعقليالحدصهويدركهاواللىي.المنطفيةالضرورة

ي!نصبأنيمكنلا،الملاحظاتككلالأخير،هل!الأنبالاستنباوو.خلطه

تكونلاأنداماحق!يقيةتكودطأناماهحوادثعلىأوكالناتملىالا

الضرورةحدصوأما.كذلكتكونلاأند!ماحا!لةتكونأنواماهكذلك

نأواماصادقةتكونأناماالتيالقضايابينالرباطيتناولفهوالمنطقية

كاذبة.تكون

لاهوهوبحق4ء!،!م)ي!اجي(علبهألحماكئبراأخرفرقوهناك

العملياتفيالجوهريةالمعكوسيةتفابلهاالتيالزمنيالتعاقبمعكوسية

.كانأيانفسانياعملاليستالعقليةالعملية)انيقرل)ء:كتبفقد.المنطفية

التفكير-فياصتبطانهأو،حركاتفياظهارهوقعسواء-عملهيبل

القابلةالعملياتظهوران...الصوهـلة"أليتهفيالتامةالمعكوم!يةيفبل

الفكريصبحوبهذا."العقلخصلألصمنهوالعقليةالعملياتأوللانعكاص

،،محكمةاجرائيةمعكوصيةطريقعنالواقعلامعكوصيةصن"بتعالبهلارمنيا

هد.ف!ن،الاستنباطتجيزالتيوهيالأصاصيةالم!نطقيةالعلاقةالىوبالنسبة

الصعوباتمعالعكس!ةالحملبة،مكانأولا:بصورنبننظهرالمعكوسبة

وبدلا.أخركطحالاتوفيههناالعملياتهذهمثلىتحملهاالتيوالمخاطر

16..تفيالموضوعهناعنالثرحمنمركداسنقدم)1(

14.13,.ionset n ! Paris, Vrin,,4291 p2)!ة Classes,rel)
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الىالم!بدأمنبالنزولالعادياتحاههافيالاصتنباطيةالعلاقةمتابعةمن

Solu"!ةح!التحيلكلمةبذلكتوحيكماأيضايمكنناف!نه،اللارم

boursالذيالمبدأطالبينالمجريبصعودنغامرأنالعكحي،،!الحل

اللارممنننمبأنأخركطوبعبارة،معينلارآمنهيستخلصأنيمكن

مبطلين،نتيجةباعتبار.البدأالىنصللكي،استدلالمقدمةباعتباره

مقدمة-:الزوجينبينالتعبيوصحانالطبيعيأو،الحاديالجمع،بذلك

الطريقةبه!.المصلةالنتيجةف!نالعموموعلىلارآ.-ونتيجةمبد!أ،

التجريبيوالمنهج:مراقباتعدةمقبولةتكونلكيوت!ئطلبفيها،مثكرك

الحالاتبعضفيأيضايحدثقدلكن.السيرورةهذهمثلعلىيقومكله

القضاياتكونعندماوذلك،الاتجاهينفيمأمونةالطربقةتكونأنالمتغيرة

ومن"مباضرة،5عملية"المفلوبة"العمليةتسميأنيمكنوعندئذ.متحلاسة

تناظريةفيرالاصتنباطيةالعلاقةاعتبارينبنيالامكانهذاعلىالمحافظةأجل

تناظريةلاعلائةهيالتيالزمنيالتعاقبعلاقةعنبه!اتتميزلكي،فقط

صريح.بثكل

ثيءأيأ!ابطابقهالاأخريصورةفيأخريمرةالمعكوسيةوك!جلي

تجبز..ال!كطالانتق!الومنالثنالبةالقيمةمنناجمة)نها.الزمنيالتيارفي

.الصدقالىالكذبومنالكذبإلىالصدقمن،!لننيمملىمضل

المرفو3ا!الثوقانونالتناقضفانونبينيجمعال!كيالحنادقانونوبمقتفي

هناومنوكل!بها.فضبة!دقببنالمحنيبنفىأو-توقلينآنناروجد

الىبالنبةوأما.المباشرةالاستنباطاتفيالمتناقضيناستنباطإمكانجا.

جمعنااذاف!ننا،الاستدلالاتأبسطأي،الأوليالمباضرةكيرالاصتنب!اطات

عبورامكانالى،والنفىالاثباتبينأووالكذبالصدقبينالتتامهذ!
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ال!نقيضعكسقانرنعلىنحصلف!ننا،الاتجاهينفيالاصتنباطيةالعلاقة

modusالوضعطريقةمنبالانطلاقالذى ponensصورتهافي

الرفعطريقةحسبالامتنباطيبرر،له!:ى.له!له،الاستنباطية

tollens!الاستسَاجيجيزأي:ى*!:له*.له!ى،كط

المبدأ.كذبالىاللارمكذبمن

والعلاقةالزمنيالتعاقببينالثمبهبعضأحيانانستوحيأنيجوركانالاذ

ننيأنودونبحن!رالاذلكنفعللاأنينبنيف!نه،الم!نطقيةالاستنباطية

ألبتة:الأولفيتوجدانلاواللتين،الثانيةفيالجوهريتينالخاصيتينهاتين

الاثباتبينوالتتام،المحنيعكسصورتيفيوالمعكوسيةالضرورة

والنفي.

-3"-
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الثالاالبابى

الحسابفىفىالحمىالاستدكل

الحدصأنذلك.النظريبطابعهالحدصعنالاستدلاليتميز7-.ف

غرارعلىواحدةودفعةجملتهفيالثيءيدركفهو،وفررىاجمالي

حركةانه.م!تدرجفهوالاستدلالأما.معا،شيءأكلوله+simul:النظرة

وصاثط.عدةأوبواسطةالمرورمعال!بجةالىالمقدماتمنتر!ىفكرية

فيالأوسطالحدووظيفة.صورهأبطفيكانولوفيهجوهريةفالوساطة

وتدخلالآخر.الىالطرفبنأحدمنالانتقالتسويغبالضبطهيالقياص

والاسننباطالاسندلالببنبالتمببزنسمحالنيالسماتاحدكطهرالأوسط

قدالمباضر،أالاستنباطفعبارة.الجوانببعضمنأوعمعمعنيلهالذي

كذلكأووتفابلهاالقضا!اعكسمثلعملياتالىبهاليشرالمنطقكرسها

تنطبقالتيمثلهالرمزيالمنطققوانينأبسطيجيزهاأوليةعمليات

عليهاوتنطبقد،3ق!قعلبهاوتنطبق.ق-د.لْىعليها

ف!ن.LALANDEالالاند(يلاحظوكمالكن.ق!ق"*

ومن،التعميمطريقعنالااستدلالاتتسمىلاالمباضرةالاستنباطات1

مزمحج")1(.وقعلهايكونأنمباشر()اس!تدلالعبارةشأن

Vocabulairede,م!!ءم!من!44اقبارطبَاالبالزمنان()1 la philosophie, vo

أنينبغيصنددذلكن8ع!م!ول)مل(فعلكحاالا!طلاحطريقمحنمتراثقينالكلمتين

Systemsde-)فحلمافرارمحليملالمةمحرالتفليدغالمباثرالاستنبارومحارةنعد lo

21,,II.)884محلا
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نتناولعندماكثرتتجلي،الحدصعنالاستدلالتفصلالتيالمسافة)ن

القولفيمتجمدايبدوكماالاستدلالأي،الخارجيجانبهمنالاستدلال

منأيالداخلمناليهنظرنااذاوأما.الزمنفيتتعاقبالتيجملهبِسَلْسَلة

الذيالحدساستبعادعنيكونماأبعدفهو،يستدلالذيالعقلفعلخلال

عنه.غنيلاكشرطيستدعيه

يجب،المنعزلةالجملمنتعاقبمجردالاسندلاليكونلالكيأولأ،

تكتنفانها،اللتينالجملتينالىجملةكلي!ثمدمنطفيرباطهناكيكونأن

لجعلهيجبوكانالفور،علىبيقكيرالرباطهذاكانأنوقعمااذاحتي

ادراكمنمناصلاف!نهاضمارها،وقعالتيالوسائطببعضالتصربح،كذلك

)ديكارت(بهاعترفماوهذا.حدسيةأفعالبواسطةالدقيقةالحلقاتهنه

لاالحدصأن،والاسنعتاجالحدسببننمببزهبعدكد،عندما!!ءكح!

كلفيترابطهمالإدراكمطلوبهوبل،فقطالبسيطةالأفكارعلىي!نصب

7amللأ6"كنلا،اصتدلال ad quoslibet ! scursus reqاذامثلا)وهكنماةء

2+2أننحدسأنيكفيلاف!نه،أ+3تساويان2+2:أنلديناكان

نأأيضانحدسأنيجببل،كذلك4تساويان+31وأن4تاويان

ملا!تهينبنيومماالقضبتبن،)1".هاتينمنبالضرورةتستنتجالثالثةالقضية

"ببيان"توحيBeweisوdemonstraةonو5alto"مأ"ءةالكلماتأن

ويطلبالمنطفيالاقترانههنايلركلامنالىبالنسبةأما.رديتهتجبضيء

جونسن()سامويلردكمانجيبأنالايمكنلاف!نه،لذلكمنطقياتفسيرا

Samuel!مع! Jمبرراتلكمأقدآأن)بمكنني:معاندبنضوآعلى

،"ى.مبرراتيلفهمضلاأعطيكمأنيمكننيلالكن

23.-21.LeRoy. Paris, Boivin,,3391 pكال!ة!ه!لهـ.(1Re)
nt،!18-ع!!م deء*هـ!حمع!ء!par ! Mey2(ص!ول(

48.0can, ,3191 p
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يمكننسقفيضتاتهيلمبحيث،ضمهالفكراستطاعإذاالاحقااستدلالا

هذ.الثانيةالنظروجهةومن.ضاملادراكموضوعيكونأنالأمرنهايةفي

L.قبرانشفبك(.J)معنقولأنيمكننا BRUNSCHVIC:هناكالبس

،الخارجالىنقله!مكنماهوانماالفكرمنالمقاليظهرهوما:نظريفكر

العنصريللتحلبلوالفابلةالمادكطللفصلالفابلةببنهافبماالخارجيةوالحدود

الخارجي.المظهرهنايستنفد.لاالفكرلكن.الكيميا!يللتحلبلالمماثل

ب!دراكأكطالببغاء،تفهمهلاوبما،المقاليقلهلابماخاصةفكر،هوبل

هذ.الرياضيللتحليلالمماثل-التحليلفيهايتسِنالتيالباطنيةالعلاقات

الحامحةوحدتهيستردوبهذاهمعنىالمقاللاعطاءالضرورىالشرطالمرة

للنةالنظريةالوظيفةف!نأخريوشبارةللفكر.العامةالصورةهيالتي

الجامعه!)1(.الفكروظيفةلَستلزم

الدقةلاستدلالاتهميضمنراأنعلىيحرصونالذيالرياضييناننعم

ابحادعلىأولأ:للحدصأثركلمنهاوريلواأنعلىعملواقد،التامة

بالامعانثم.المنطقيالحدصعلىالايعتمدوالالكيالرياضيالحدص

ذاته.الم!نطقيالحدسالىاللجوءمنالصارمالتقليلعلىالحذر،في

الاضاراتعلىأعميحساببالحدصالمحموببالاستدولاستبدلوبهذا

اصطدمقدالرياضيأنوبمابها.التصريحيبقوتحويلانشاءلقواعدوفقا

قابلفيرأوللخطأمحرضاالمنطقيةللبداهةالعقليالحدصفيهابدابحالات

الرمورمنللسلةالبصركطالحدسالىالااللجوءيقبليعدلمف!نه،للضلبغ

-idbalismeconااح!نلح!لامحأمأهةاصأophie nouvelle de1(هأ!ههلظه(

134.-1336., Alcan.2 ,.de,2191!ل+pن!8!أ!.
بمعنى"تشلزم،استعمالمحليمثالاالأجرةالبملةقيأنعرضانلاحظأق!مكننا

بكلا"."شروطة

-هه-

http://www.al-maktabeh.com



عليهايتتبحأنانانكلب!مكانيصبحوعندئذ:ورقةَعلىالمحروضة

كانتان!وةكلفييراقبوأن،الابتداكيةللصيغالمتتاليةالتحديلات

يحيمنيكفيهذاكانف!نالحالوبطبيعةتجيزها.لاأوتبيزهاالقواعد

لبناله،ذلكمنكثرئيءلزملقد،صحتهمنللتثدسوركياصتدلالبتتبع

والابها،آالقيايببالنيبال!واتتوحيالابهاممتراوحةشاملةور،ية

الرمزيةالبناءاتجميعبينمنخطوةكلفيالملاثمالبناءاختياروقعفكيف

الابداج،فيبهيقوآالذيدور.للحدسبأنالاعتراتينبنياذنالجالزة!

ضروريصوره6موكطفيالامشدلالأن،ذلكبعدنضيفأنينبنىلكن

منالتمكنأجلومنهابداعه!حةمنالتثدأجلمنهنفسهللمباع

محملي!تان!وةكلفيوتطقهاالفواعدنَعرفهللكن.محانيفير.اشراك

مالمعرفةاختراقهادونالرمورعندنففأننابذلكقصدنااذا.نعمعمياوان؟

بلتماما."أليتانكلتيهماالعمليتينهاتيناننقولأنأردناانلا،.إليهترمز

فهمالبدايةفييجباذ،كذلكنصبحاأنالىتميلانتقدروكبرعلىهما

يكونأنعلىالحرصوبجبلها.حالةكلاخضاعكبفيةومعرفةالقواعد

ا!يدومن.فلالهحدفي!حيحا،الاستدلاللصحةالظمنةالقراعدنطييق

حلمنهنطلبالذىالمبتدئلكن،التمرينمعيزولالل!منيالجهدأن

التوترمبلغيحرفرمزيهحسابفيالمختزلالاصتدلالمن!فحةرمور

ف!نهالعمليةئملتقدالعادةتكونعندماوحتي.لذلكالمطلوبالذهني

مطلوبا.داثماي!فىال!بفظةمنأدنجهحلنا

الحسابالىالأفكارعلىيجريالذيالاسندلالمننتفلمحندماوهكذا

شئه،!ونمنموضحهيتغيرالحدسدورف!ن،الإشاراتعلىيبريالذي

المبدألينالم!نطق!ةللعلاقةالمباشرفالاثراك.يلنيلاذلكمعلكنه
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الذيالادراكوهو،الآخرالىأحدهمامنالاستنباطولمشروعية،واللارم

الكتابةفيتكراريتحويللصحةالمباضرالادراكيقابله،الانحلاليقبللا

فيهوكلهاللعمليةالثاملفالإدراكالقواعد.منميننقالىبالنسبة

الخطواتوأن،هديغيرطىنسيرلاأننالبيانأيضا،ضرورىالحالتين

ن)وحدتها.العمليةتعطيوبذلك،هدفالىلتجهحركةفيتظمالمتتالية

كبرمدكطثكبدونببلغالعاديبالاستدلالمقارنتهعندالرمزيالحساب

حركاتهفيصواء،ذلكمعأنهالا،الضمانمنمزيدابذلكويقدمالدقةمن

المحاكمة.تمارسهاالتيالعلياللرقابةيخضع،مجموعهفيأوالأولية

القواعدقبوليكنلمانوالتسا،ل،ذلكمنأبعدالىالنمابويمكن

المنطقي.للحدصخاضعا،الثانيةالحالةفيوكداهالأوليالحالةفيذاتها

لكن.والحساباتالاستدلالاتصحةبتقديريسمحالقواعدالىالرجوعان

الاصتدلالاتعلىتطبيقهااليهايؤدكطالتيبالشاثجتفلمرالقواصد،ملاءمة

عنالخروجمنومنعهالمقالقبادةهيالقواعدوظيفةان.الحساباتوعلى

مآرقالىذاتهاالفواعدفيهاتؤديحالة،يومذاتعرضتاذالكن.نطاقه

محكمةالىوالاحتكامفيها،النظراعادةتجبف!نه،التناقضالىتقودأو

يضطرقدالذيالحدسيالعفليتدخلذاكوعندحكمها.تنقضلأنموهلة

بعضوتحديدتطيقهامجالوحصرتهذيبها،دالىالقواعد،تصححإلى

الرياضيةالمنطقيةالصورانيةنمويصطدمأنقبلوحتيالشذوذ.حالات

نرفضكانتالرياض!ب!بنمنكاملةمدرسةأننحلمكناففد،داخليةبنحديدات

neمسبقبثكلالموضوعةالقواعدمنلنسقالأعمىالخضوع varietur

عندمالاسبما،الحدصمفتضباتلامحلىب!خضاعهاوتطالبمتغير،أفير

وراءفيماتوجدالعلباالمحكمةانجديد.مبدمانفينجفسهالفكربنامر

ك!+-
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"النورفييقولونالكلاسيكيونكانكماتوجدانماوالقواعد،الاصندلال

منالحقنمببزوعلى،الحكمفيالاصابةمحلى)الفدرهوفي،الباطني

ال!يالعفلهذا"هالحفلأوالسلبمالحىبسميمابلضبطوهوالباطل

على!حرصأنعنددذعليهويتعين،الاصتدلالمعارضةالىأحيائايصل

6مصىالىالنفلبلعلىبفنصرالمنطفبأالصور،لبةدور)ن.أمامهالصمود

لحمايتناالدوامعنىتقليصهوعلى،العقليالحدسالىاللجوءمنالحدود

للقراراتبهالاحتفاظوعلىأيضا،هولهايعرض!ناقدالتيالأخطاءمن

أخر.ضيءفيهامحلهيحلأنيمكنلاالتياللاحقة

ذلكفيويعتمدصورنتهنيىشيئاأمامهيجدماكالباالرياضيأنوأما

يكتبففد.ذلكعلىجدابسبطمثالفاهوفهاالحدس!ية،محلامتهعلى

بداتفيتحكميبشكلالصينةهذ.يضعأ.لهامافهو3،:!أسبراءةبكل

الأخيرفييتلقاهاأنهداما"،لثلاثةمساوياصنجعل5معناهاليكونالحساب

وهذان3".هوصاجذرأنمعناهايكونوكدثذ،معادلةلحلكتتيجة

هداعنالطرفنغضعندماوحتي.العبارةبنذىيتعلقانمختلفانمعنيان

!نصرر..وماالركاضيبكنبهمالينفاثماي!فيحالكلملىفالخلافاللبس

لا،المثاله!امنهاستعرناالذيMoisil)موازيل(ذلكيلاحظكمالأ.ده

اشارةفيالتناظريالطابعالىاستناداأحد،يتجرأأنأبدايقبلأنيمكنه

"ست"3:يكتبوأنالعكسيةالصيغة،!بغتهمنيتتعجأنعلى،الش!اوي

فيه.يفكرلمبحيثجداواضحأمروهذامحالا.امراالنتيجةهدهفبجد

يقعولأالتواطو.منضربالرياضي!ينبينالموضوعهذاحولوشود

الىالحسابللكاليرادعندماالاتناظريا(لا)الرمزجعلضرورةالىالتنبه

)موا،بل(بسنتجهناومن3".!:)صمثلافنكنبلها،حدصلاالنياكة
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نتصورلاأنينبغيوأنهالفكر،تاريخفيدَوقفلاسيرورةأالصورنةأن

كانتلوكمابل،نهايةالىما،بدايةمنتمتدكانتلوأكماالرياضيات

النكبرهوinvoluأةارتدادىأمرونحو،برهننهستمماأمرنحونثاطا

،)1(.البشريالفكرفي

منفثثركثريقترب،الحقلفعلباعتبارهالاصتدلالكاناذا-.8ف

الفكرتمددعندماذلكمنالعكسعلىفهوالفكر،يتركزمابقدرالحدس

المقالتظبمطرقمنطريفةكانلوكمايبدو،الرمزيةأواللفظةعبارنهفي

بكلالمسطرةالصوريةالعملياتمنسلسلةالأمرنهايةفييصبحلكي

حسابا.أممي،محكم

ذاتهالصوركطالمنطقغرضفيأصلهايوجد،المقارنةهذ.فكرةان

المعبرةالعي!نيةبالحدودمعنيكلمنبذاتهاالخاليةالحرفيةالرمورباستبداله

المعني،منالخاليةالعباراتهذ.لاستعمالقواعدوبصياكةالمحاني،عن

حساببدايةوجدعندمامحقاLeibnizاليبش(كانفقدهذاعلىوبناء

مناقشاتفيكبيرةمكائةيحتلكانأمروهوالاستدلالات،صورة"ضبطفي

ام!تمرطالماالسببلهذافيالامعانالممكنمنيكنلمأنهالا)المدرسة(.

فعندما:المدرسبينلدىاللاتبنياللسانمثلطي!عيةلغةلنفائصالخض!م

مبهم،أوغامضمعنىذاتكلماتذلكسبيلاعترضتالصيغتطبيقأريد

محلىذلك.العفلىيفبلهالاأمورالىبؤدي،النحويالتركببحسبتأليفها

منمقننةسلسلةالىالاستدلالردبينالتوفيقفيالاجتهادأنالضبطوجه

1):لهلا6يههمهحمه!ا!مم!ل3- .MMoisiL, dans les Entcetiens deLiege)

-6891، .p;164 et*اء"لله!،,ion,Justification, LouvAin- Parisة

6891.que et analyse, Juin!
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أمليالديهوهاللاتينياللسانفيذلكعنوالتعبيرالعمياء.العمليات

مخنلفينثمببزذلكمن.الوسبطالعصرمنطقفيالأساسبةالنظر!ات

!دا!ع!حأاللزوم،أنواعمخ!تلفوبين،supposerأالدلالة،طرق

فيالعمياءالعكةاليهانوديالتيالمنالطاتبنوضحالاهتماموكذلك

الوسيطال!رلمتطقالأعلىالمثلوكان.البيع!يةاللغةفيالنحويةالصحة

أعلمة!!يي4نلةم!ه3،اللنةعلممنالثلاةا+مسامأحدباعتبار.

علىبالكلامهالآليتطبيقهايسمحالقواعدمنجملةينأن،الخطاب

وقواعد،الصحبحالنطقنعلمالنيالنحوقواعدجانبالى،العفلمفنضي

الطابعاصباغفيالأعلىالمثلهنما)ن.الجميلالنطقتعلمالتيالبلافة

حققهأنه،بهخاصةبوساللءلمل!صأ(الولظنالدىهوالفكرعلىالآلي

نعع!داول8محأ8الإنسيالمذهبأسحابناهضوقد.ا!بر"ابفنه

المحلامة.نوراضاءالىالطموحهذاهالمنهفرنالناصومعهموالديكارتبون

الاصتدلالل!نالتن!ابه،صريحبثكلتبينمحندماثانيةخطوةوئمت

نعلموكما.!لثانيأحوالمنحالةمجردالأولأنأساصعلى،والحساب

حسابكلمةلكنذلك)1(محنعبرمنأولهوHOBBES)هوبز(ف!ن

يحصرها-فىالماالاستعمالهكانالذيالضبقبالمعنىلدبهنحتفظكانت

استعمالمنالناجمةالأوليةالحسايةالعملياتتعنيكانتلقد.فيه

مندماالتاليالقرنوفي.computatة5)حصاءعند.فالحصاب.الحصي

كلصنالنحيمرفيالأطىمثلهبجعلأنعحللنة!م!)كونلباك(اخرح

الجبرأوالح!ابعلميقصدكانفقد،الحساباتبلنةPاستدلال

le: computatioولة!.ةqui1()!5ء!ل!ك!همحةا8!9!ء!م

ف!!!!!

-9-4

http://www.al-maktabeh.com



ماضارعلىضىء،كلقبلينبغيكانالفكرةتترجحولكيوعملياتهما.

الحالةهذهمنونخلبصهاالحسابفكرةتحمبم6!آ،سكنهالينش(فحل

يتعلكي،العددتالرمورعلىفيهينطبقمتميزمثالمجردهيالتيال!اصة

معنيالىالناتبدونالمحراةالمق!ننةالرمريةالعملياتمننقكلالى

لغةتملكأقأيضاينبغيوكان.أولاعدديةكانتسواء8الرمورهنه

أمرمالجبريأوالحسابىالعملتجعلالتيالخصالصتلكهد.هالحابا!

الفاصةالحروفومن،الكتابيةالإئاراتمننسقاأيضاتكونوأنممكنا،

caracteristique،مباشربئ!كلترمز،رمزتالكتابةهذ.مئلتكرنأنثم

الرمزيةالكابةهذهتكونأنوأخيرا،الكلماتاستعمالدونموضوعاتهاالى

sticaفل!ةهة3:علميبشكلموضوعة live lingua ra!3كة!مةكةطع

وعنددذصكف*لمعكأ.الببنبش(يمبهاكماالعفلبة،اللنةأوطرمورأعلم

اجراءنتصورأن،العقليةاللغةهد.براسطة،الممكنمنأصبح

فيبالحسابعند!ذوالحاقهاهالرباضياتحساباتتجريكماالاصتدلالات

،.الاستدلالي!الحساب6calcuدلاة!ocinator.الموسعةصورته

فكرتنمنك!حررلكيالرباضةنوستيشمااليبنبتس(بعدالفكرةوتطورت

مم!طصك!3+!حكافيا+ملعلىالجزيرالتحفقمنوتتمكن6والكمالعدر

Principiaه!ة.،الرياضياتو!أصول،الومزيةامتابةأ mathemat.

الرمزيالمنطقىالحسابف!نالتطور،منالدرجةه!.منالرفموعلى

كانوافا.!سكلمنخالياصوربانسقاولاخالصاهحسابابعدُيصرلم

بقيتالمنطقيةالرمررف!ن،لهوضع!اللىالرياضيالمضمونالىعلكتلا

،الحسابمنضرباستعمالهاأنجرملا.المنطقيبمعناهامحتفظةفيه

وقعانمافلالها،الفواعدهلهلكنهالصوربةالقواعدمنلنصقخاضعيهله

مو--
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التراجعوقعلقد.العاديالاجرايرمنطقناقواعدتوافقأنأجلمنتقررها

حسأبالىطدكيحسابمنالانخالفكانالحدص،فيدرجةبمقدار

التأويلبعضمننهاكيايتخلعىلمالحسابهنامثلأنهن!اومحني.منطقي

هذ.انانشاله)1،0الىدعاالديالتأوبلبذاتمرتبطايزالماوأنه،الخاص

الانساق1اليوآبسميمامعأبضاستنحلالمنطقيالحدسمعالعلاثق

الحسابفواعدلينالنوفيقاللارآمنبعدلمالأمرأولففيالصوربه"

،الصوريالنسقلبناءهذه،منالانطلاقمنولدلا.الاجرأديالمنطقوفراعد

الىبعدفيماذلكأد!ولوتقريبا،تحكميبشكليتمالن!قبناءف!ن

المنطق،حدودالىالتأويليقبللاأويقلالبناءهذامثلكانانالتاول

ت!عحب،أو،العاديالرمزيالمنطققواعدمنالفلانيةالقاعدةفتغير

بيانيةظوطمبر،علىالآنالح!ابفببركط.اللعبقواعدتيروباختصار

graphismesالتيالإستعمالىبقواعدالاك!ميزولاهععنىكلىمنجردت

لكيالمنطقمنالحسابفانفصل.تحكميلكلالبديهياتلهاتقررها

الحابهذ!مثليقبلعندماسيماولاهذا،الىوبالاضافة،عليهيشرف

كلياالمفرغالصوريالنقبيندقةبكلنميزف!ننا،المنطقلنةالىالترجمة

هذامحلىالحسابهلاوتطبيقاتمنطقيا،كانولوخارجيمعنىكلمن

نا!مكنالتيئي،"النمامختلفعلىيقالكماأوهذاكأرالفكريالمجال

عدةأوالمئطقيالمجاكفينموذجاالحابهذاكل!بلفقد.لهانجدها

)هواكهيد(تح!تفيعثلاجليايظهروالدلالةاتركببيناتأرجحهلاان)1(

حسبالتعوشف!اصطلاحيةاشاراتاشممالفن5:للحابحم!!!

!مص!ول(ofفيها"0صادقةضاكاواستنتاج5الفور:ملى!يفلكنه"مينةقوامحد

4(.mbridge..8918 pف.ا!3ه!ط!تأ
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وأالفيزيائيأوالرياضيالميد!انفيأخرىنماذجلهيكونقدلكن.جنما

تطبيقاتفهذه.الأخركطعلىأفضليةمنهالأييكونأندون،السوسيولوجي

عنتمامامستقلةالعلميةوقيمتها،ذاتهالحسابعنأجنبيةللحساب

-4هههف!4ا!سيرماتيةالمضاعفةهذهان.لهاتصلحالتيالاستعمالات

بقراءتينالآنتسمحبحيث،المنطقالىالرياضةمنرجعتقدءلم!ة

محنى،ذاتمليثةعبنبةنميهاأنيمكن)حداهما8واحدلنصمختلفتبن

تمتالصوركطالنسقفكرةمعوهكذا.صوريةفاركةرم!يةوالأخركط

.الحسابالىالاستدلالمنالمؤديالطريقفيالأخيرةال!وة

ضقانهيقالأنيمكنالتطور؟هن!امنتستخلصالتيالالجهيما

لأن،نجاورهانهبل،الحسابالىالاشدلالردفيالل!ي!ني!شيالأعلىالمثل

الفصلالى،المنطقيالح!ابعلىمحاولاتهفييتو!للمنفهاليبنيتى(

ناالمنطفي)1(ونأوبله،الاثاراتعلىمفننكعملالحسابلينالنام

الصورةهذهعلىيعرضأنيقبلمحندماالادقتهكليبلغلاالاستدلال

كلعلىالحقيقيبمحناهااصتدلالكلمةنطلقأننرفضكناواذا.المهذبة

)هربز(تصركحالىمحندئذنعودف!نناالتسامحتقبلالتفكيرفيطريقة

HOBBESوالتدفبقاتالانراءاتمعبالحسابالاس!تدلاليف!بهالذكيالقديم

إليه.اضافتهااليوآكمكلىالتي

بدأناواذا.التثبيههذامثلعلىالموافقةقبلالنظرانعامينبفيلكن

فيالاعليئلاالتشبيههذااننسجلف!ننا،المباشرةالملاحظاتبلوفح

مشهىالبالغالاصتدلالأيالمثاليالاشدلالحالةهي،قصويحالة

N.!!د!هf!كنبر(.A)مثالالنفطةهذ.في6ملر()1 Rescber Leibniz' s

13.-1055491,.("4,of symb, نطc6!ل!!ا!
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فيكثيرامنهاقتريناأنناالأقلعلىأو،ذلكالىتوصلناأنناولنلم.الدقة

اللنةلدينائثوفرلاحيثذلككلكيرفيلكنه.الرياضيالمنطقيالميدإن

بينالمشتركةللمفخياتالمثالتنظيميضعوحيث،المناصبةالمتميزة

لاأ.شاذلكمعيبقيف!نههالحدميالاجرايروالمنطئالنحويالتركيب

بغيرتجريالتيالمقليةالحملياتمنسلسلةطريقمنالاستدلالمحننكف

ودقةثراءَيةالعااللنةاردادتلوحتيوذلك-الحساببهيجريما

اللغويةالاستعمالاتعنالخروجمنيكوناذ.تقنيةمصطلحاتباستعمال

والفيلسوفوالدبلوماصيالمحاميمحاجةعلىاستدلالىكلمةاطلاقرفض

وفيالفيزياثيالحالمأوالبيولوجيالحالميقدمهالذيالنظريالعرضوعلى

ه!.فيالم!تبعدمنوليس.الرياضيالعالمبهايقوآالتيالتقليديةالبرهنة

بل.للاستدلالإتالتدريجية!هة،ث!فع!عك!المَجتالىالتوصلالمادين

لاعندمامنامرأيعلىنشرالصوريالاصندلالممارصمةأنالمركدمن

سبيلعلىنعرفونحن.اثلاتلمطالبالخضوعأكلمنالاذلكيكرن

نأثأنهمنقضاثي،)منطقلتكويناليومتبذلالتيالجهودهيما،المثال

الرياضي،الميد!انفيحصلمامعولالمواراة،القانونميدانفييدخل

أيضانعلمأنناالصحيحومن.الخالصةالصوريةل!جراءاتمنظمااستحمالا

ه!.أمريكنومهما.المحاولاتهذهمثلتحترضالتيالصعرياتهيما

كلردمحننتحدثمندماالأقلعلىالموكدمنف!نالمستقبليةالامكلانات

الردقابليةفيمعنا.حصرينبنيأمرهلاأن،الحسابالىاستدلال

واقع.أمرعننتحدثولاأعلىمثلانعرضاننا.المتوقعة

ف!ْهالرياضيالمنطقيالمقالحالةوهيالحالاتبأنسباكنفينامالاذا

الاستدلالجلالىتوصلنابأننا،الميدانهنافيالأقلعلىنصلمأنينبني

--53
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للصورانيةالأخيرةالتوسعاتبأننحترتأنالحكسعلىينبغيأفلاح!ابا؟

الاغرابنحبكنافلوبينهماأ.التامالفصلالىأدتقدالرياضيةالمنطقية

منينطلقأنمنبدلاالنربيةالحضارةتاريخاننقولأنب!مكاننالكان

المعاكسة.الحركةعليناعرضقد،والحسابالاستدلالبينالتامالتمييز

RATIOCINORاللات!شوالفعلXoyico!atال!ونانيالفعلأننعلم)ننا

فيهانجدالتينفحصهاالفرنسيةوفيمعا.وبالاستدلالبالحسابيتعلقان

،الأخريمكاناحداهمانستعملأنللغة)فسادودونمئايحصلقدكلمتين

الحادثةانأوبهالقيامقبلللامرجيدانحبأنينبغيمثلانقولبأنوذلك

استدلاللأىيمكنلاأنهبمعنى،بحسابتقدرلانتائجلهاستكونالفلانية

ف!نهالعدديةللعملياتخصصطالماالححمابأنوالحقيقة.بها)1(يتنبأأن

التمييزف!نوبالمقابل.التشابهمجردتتحاورأنيمكنلابالاستدلالمقارنته

معظهرفد،الحسابعنالاص!دلالالبوآبفصلالذيالنمببزبعدالذى

ذاا!طلاحاتهفيذلكيبينلمأرسطوكانداذا.الصوريالمنطقظهور

الصوريالم!طوالىالعينيالاستدلالالىذاتهاقياصبكلمةيشيركان

يصنحملونكانواقلناكماالرواكينف!ن،المتغيراتب!دخالاليهيرد.الذي

النهاركاناذا)مثلا:لمالفولأ!ك!*فيببنالصربحللنمببزمخنلفنبنكلمنبن

موجود(فالضياءافنموجود.النهارلكن.موجوداالضياءكانموجودا

الثانيكانالأولكان))فا،!الصورةه،!كهثييطابقهالذيالمنطقيوالهيكل

النمببزهل!اأهميةأنال!سوءومنكاثن(.فالثانياذن،كالنالأوللكن

نألهموبداأرسطو6لبعواال!يناللاحقينالمنطقيينعلىطويلاخفيتقد

لزموقد.اصطلاحانهمالىالتمي!يزهذايتقلفلم،مفرطةالرواقيةالصورانبة

)الممرب(.العرية.اللظفيالأمراليبالن!بةذلكمثلقالأنوكمكن)1(

ك!+-

http://www.al-maktabeh.com



بين،القضيةمستوىعلىأولأ،للتفريقالحديثالرمزكطالمنطقانتظار

الاصتدلالبينالاستدلالمصتويعلىثم،القضويةوالدالةالقضية

الصوريللنسقالحديثةالفكرةبالفعلاليهتو!لتماوهذ!.والحساب

حسبالأفكارمنصلسلةهوال!ىالاستدلالبينتامافصلابفصلالدكط

تركييةقواعدحسبلاضاراتتنظيمهوالذيوالحساب،المنطقيةعلاقاتها

نفربرها.وفع

منبالتخلص)وذلكأولأ)عامة(أ!بحتبحدماالحسابفكرةان

العينيةتأويلاتهاكلعن)بتميزها)مهذبة(ثموحدها(الأعدادعلىتطبيقها

العلاقةهذ.ان.الآنواضحةبالاستدلالعلاقتهاصارت(منطقيةكانتولو

ماانكاريمكنولا.نماذجهبأحد!ورىنسقعلاقةهي.حقامحدود-

تقدمثيءكلقبلفهي.الحسابالىالردقابليةمنذاتهالاستدلاليستفيد.

-ولءلةء:الاصتدلالدقةلمراقبة،الاعتراضأرالث!كعندلهامثيللاوسبلة

lemur[لأنيصلحالصوريالحسابف!نذلكعلىوعلاوةا،فل!نحسب

فينموعلىاحتوىكلمالنا،بقدمهواذاستدلالاتنا.لتركيبمخططايكون

الاصتدلالردامكانلكن.فيهنصهاأنيمكنناقالبا،المنطقيالميدانفي

ماعنهمتميزأنهيعنيذلكبل،حسابسويليىأنهيعنيلا،حسابإلى

فلنحذر!أعصهorphoseالصور.بنغببرالآخرالىأحدهمامننننفلدمنا

)ساللةترادتلاثيء(الىالرد)قابليةاذالرد.نظرياتفيهتقعالذيالخطأ

لاالحلوىقالبأنمثلمااستدلالا،ليىالاصتدلالاتوفالبالثيء(.هن!ا

كاناذاماحالةفيكثر،التفاوتهذاهـدتجلى.التحليةفييؤكلأنيمكن

")Bochenski)بوضنسكي(سجلهالذىالثوركيالتجديدحسب،الحصاب

=31155691,,ch.AlberهصFribourg-uل!ه1)5.ث!ول.I .M Bochenski,Fo)

http://www.al-maktabeh.com



بناءمبنيا،باللغةعنهاالتمبيرومنمنطقيةعملياتمنبالتجريدأخذهمنبدلا

وجهعلىالم!نطقيةالعملياتمنيطابقهامالعملياتهيعودلابحيثتحكميا

F..غونسيت،!فيقرلالمعنيهذاوفي.الضبط Gonseth:الاشتقاق)ان

لهليسبالتالي..و.لاستنناجصورنةبالضرورةليسصورينسقفي

كماقائما،التطابقهذايبقىعندماوحتى.برهائية")1")قدرةبالضرورة

ةثه،طأ!عأ،!ءول4الارحةالرياضةححصاباتفيعادةذلكيحدث

البرهانية،قوتهالرياضيالعالماستدلاليمنحالذيهوالحسابهذافليس

الاثشقاقأ)ن:Gonseth)غونسيت(أيضاذلكيشرحكمابالحكسالأمربل

الرياضيالمنظورفيالاستتتاجتصولرهوالث!ارحةالرياضةم!تظورفي

وليىالقدرةهذ.تلقيهبببلكن،برهانيةقدرةيتضمنالآنفهو.الأصلي

قدرةيضيفالذيهوالاش!تقاقفيى...فقطصوريااشتفاقاكونهببب

يؤسسالذيهوالأخيرهذاانبل،الكلاسيكيالرياضيللاستدلالبرهانية

تلفيلاالصورئةان.المصورنةالرياضياتفيالبرهانيةالقدرةويضمن

تصوره)نها،أقويأمرلصالحالمصورنةكيرالرياضياتفيالبرهانيالعزم

الثارحة،.الرياضةفيوضعهوتعيدبالاضتقاق

5)!لالينوفكي(معنميهأنيمكنمابينالت!مييزانه! Kalinowskiالبنالي،المنطق

ولب!الاخمالوجهمحلى!للكلينركيهاوفوامحدالاثاراتمنبنطلق)اللىي

محملباننافيبالنامليعنى)الذيالمعرفى،المنطق5والاجر!ي(المدطقَأليبالخمرررة

(.الاولالمنطقاتجا.محكساتباههفيكلونالصورنةلالىاتبمهالى!لر!يالمنطفية

1)لح!،dejacite:!ك!nحeiم!,J!ض!8ك!لا05 Dans le)

)باصنتاج(علنبىلا،!سابثاخلمعبنةصغمنسبة)ائنفاق(أنلن!كر232

خالص،تركيبيأمرالاضتاقلأنفقطليىوذلكالقضا!ا.بحضمنابتداءتحة

هث!3)تارصكي(لاحظكحاكذلكبل،دلاليةاعتارات!دخلالاستنتاجبينحا

ولوواضحبثكلأخريلقضايانتيبةقض!ية،فيهاتكونجدابيطةحالاتهناكلأن

الكلاسيكي.الحابفيالصوركةيلقوامحد!سبمنهااثتقاقهاتعلر
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للتغلبالرسائلأصمنف!ن،الاستدلالفيصعوبةالانسانتحترضعندما

الأمرهنايكونولا.اشاراتصلىحسابالىرد.ثكدونمنهيعليها،

لذلك،لديناكانتداذاالرد،هذالمثلسالحةالمادةكانتاذاالاممكنا،

النالبفيالألضلمنف!ندالا.وقواعد!مابمفرداتهاالمناصبةالرمزيةاللغة

الخالصة،الرمورالىالكلماتمنالذهابمنوبدلا،المفابلالطريقسلوك

حسابهناك.الحدصالىواللجوءذأثهاالأفكارالىالكلماتوراءالرجوع

الطرفينه!ينبينالممتدةالمنطقةكلفيالاستدلالوبوجد.وحدص

أحدهما.يبلغعندماويتلاثعيالآخرمنوأحيانا،أحدهمامنأحيانايقترب

وحدما،مثالينيكنموالاستدلالعلىيهيمنالحسابكاناذاوالآن

ليسأو-والتغيرالفناء:الكلمةتحتملهمااللدينبالمعنيين-اليهيم!هيأعلى

بقطعألهبمعني،الاستدلالهيمنةتحتواقعأنه،أخركطجهةمنصح!يحا

حسابابصفتهيتضمنترميزها،علىيقدرالتيالعينيةالاس!تدلالاتعنالنظر

طالماذلكنلاحظلااننا؟الاستدلاليالنشاطمنضربا،الضبطوجهعلى

ف!نذلكومع.محلهايحلالتيالعييةبالاستدلالاتمقارنتهعلىاقتصرنا

بصلفكريعملفهو:العادبةاسندلالانناغرارعلىجاني!نأبضاللحساب

ثاخلياي!فيأنيمكنالعادكيالاصندلالفيكانانالمفالأنغبر.بمفال

الأمرف!نالفكر،لفيادةالمبدديةالناحيةمنخاضعاحالكلملىيفيوأن

يقوآهالكتابةوهوههنااليدوىالعملان.الحسابالىبالنسبةكذلكليس

هذاف!ن،حاسموبائفلابذلكعلىوعلاوة.ال!هنيالعملمقامبالضرورة

الآخرالعملمناتخذالذىهونفسهمنيحتررأصبحالذكطالذه!نيالعمل

نصورالحسابعلىالحديثعنديجعلناالذيالسببهووهذامرشدا.

ف!ذا.السابقالعقليالنشاطمحلحلقدبالفعللأنه،اليدويالنشاطذلك
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النثاطمنضرباتحتهمنيترككان)ن،اليد!وكلطالئاطذلكأننسينا

فقد،الاستدلالنوعمنهوفيهموجودايبقياَخرعقليالاطاف!ن،العقلي

الرمورمنسل!لةوخطصفحةكتابةفقطهوالحاببأنالقولالىنجنح

ويكونوضعها.سبقالتيوالتحويلالتركيبفيالقواصدبعضباتباع

وهذاثيئا.أصبعبلفعلايعدفلمذاتها.المكويةالصفحةهوالحساب

111Rogerمارنان()روجيبهيعرفهالديالتقليديالتعريفهو MARTIN:

لقوامحدوفقاوالسللةوالمبنيةرمورمنالمتكونةالعباراتمن"متتالية

المراحلمنمحدودعددنهايةفيتطبيفهادائمايؤدىلكيومختارةصريحة

،)2(.الحسابأنتيجة"تعتبرعبارةالى

معطىثيءوهي،المكعوبةالصفحةأنضيءكلقبلالواضحمنان

مجراها.وليادةالعملياتقانوفيةلمراقبةمحفلبانثاطاتفترض،المكانفي

بالمحنيالاعمياء،عملبةاعتبارهيمكنلاللكلمةالفعالبالمعنيفالحساب

ورمزية،"عمياءعمليةعلىتحدثعندماLeibnizاليبنيشس(إليهقصدالذي

ذلكومع.اليهنرمزمافيهانرينعودولا،شفافةالرمورفيهاتعودلاأي

فقط.أخراقجا.الىتتحولانهابل،مستبعدةلبستالعفلبةالنظرةيقظةف!ن

المنطفبةللبداها!العفليالحدصمحلحلقدالبصركطالحدسكانف!ذا

)1(8!ض!*!صا!ءللط!3ها!مح!ط،!ه!-!ا!ع!ة
.ك!91!مح!ال!

الىحابكلمةفيتبرلاالديالمعاصرالمنطقفيأماينندالدلاليالانزلاقان()2

هلهوطهاوصل!لتوضعتالنيالقواعدتقاليبل،الورقةمحليالعباريتمنمتتالية

وضعهالليالقي!ةالثلافىوالحابللقضاياالتقليدىالحابمثلافيكر.العبارات

اتا.علابقهشلللاسميعودلاوعنددلى.الغ...LUKASiEWICZالوكا!مفيتق(

نأيمكننانقط،القوامحدمنالنسقهل!اأيالحابهلادبحسبحابم،)ننئيء(

الفعلا.سناهاالآنللكلمةحودربهناالورقةمحليالافاراتنفواننحب
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فهميجببلمطلوبا.يزالماالعقليالحدصأنأخريجهةمنيبقيف!نه

بابومنالحيوانعنهيعجزأمروهو،حسابهوحيثمننفسهالحاب

الذيبل،تحسبلاباختصارتسميكماالحاصبةالآلةانالآ".الأولي

يفعلأنلهيحقوالذي،حاباتالىانحاراتهايوولالذكطهويستعملها

أأ(.التأويلهذامثلتجيزبحيث!أليتهاتصررقدصانعهالأنذلك

كيرحسابوممارصةوضعبأنيعترفونالصورانيينالمنطقيينان

فيتأويلأيم!لهيحرفلاحسابوممارسةوضحوحتيبل،كلاسيكي

عقيانشاطاالمستعملأوالصانعذهنفييفترضان،المنطقيالميدان

يحرصأنيجبالذيالصانعذهنفي،التقليديةالمنطقلقوانينيخضع

ذهنوفي،للكلمةالنليديبالمحيمتناقضاقواعدهنقيكونلاانعلى

الرمزيةالعباراتكانتاذاالاحسابايكونلاالحسابلأنأيضاهالصشممل

بكلىالموضوعةالقواعدلبحضترابطهاوفيبنائهافيخاضعةيقبلهاالتي

صلياتمنعمليةكلالىوبالنبة،الحسابهذابهايتميزوالتي،حرية

الياماذنفيجبالقواعد.لهذ.مطابقتهامنالتثديجبف!نهالحابهذ!

للقامحدة.ت!عالمعنيةالحالةأنمنللتثد3!هة!فىلأولالتطيقبعملية

حايمن)ن(القاعدةالىمثلافأرجع.عادكطقياساجراءأخريوبعبارة

الامحلاياتهفيالحاسلةالأيخزالتوسعاتتلزمناالتيالباهرةالنفوقاتنبهللااننا)1(

الآلةانباراتان.الآلبةوالعملباتالوا!النفكبرببنالحلافاتصلنبلهابان

بكيرأملىبرعة!سابلا!هاتبرىالآلةانحيثمن،العقليةالانباراتكيراسباور

مابكيريفوقالمملوماتمنححماتتوعبجثومن،العقول6موىسرمحةمن

voir.p-اللاكراتأوصعتتومهأنيمكن ex. .J SAUVAN. ! naissance etin)
01(-3,7291.p!ووءةكيique. Dial!ةهfoالديهوالفكرهملأنثائماو!قي

نتالبها.يرولوالذيأص!ئلقالهايضعال!يوهو،الآلةيتصور
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)ق(هورمزيارعلى!بأن،المعينةالحالاتبعضفيلييجيزالذي

الحالة،ه!.مئلأمامهه!ناأننيوألاحظ.نقطةعنهتفصله)ك(هورمزا

لاأننيفيهثكلاومما)ك(.الرمزهه!ناكتبأنلييحق)ذن.فأستنتج

أصرحتسواءلكن،الحرجةالحالاتفيالاالاستدلاله!ابمثلأصرح

منالتثدأردتأنا)ن،بالاعشدلال6مومأنيجبف!نه،بهأصرحلمأو

اسندلالكلاليهيرجعأنيرادالذيالحسابف!نوهكذا.حسابيصحة

فيها،والمشكوكالمركبةالاستدلالاتكلاليهتردأنالمفيدمنوالذي

بعضالىاللجوء،مقننكثاطذاتههويفترضدقتها،علىللحكم

ن).وضوحهاعلىالاعتراضيصعبوالتيجدا،البسيطةالاستدلالات

ذاتهفيالاستعمالهذالكن،للقلماستعمالهوث!كدونمنالحصاب

والاصندلال.المحلامةرفابةنحتالاممكنالبس

موجودااللزومعندالاستدلالبكرنوقداصتدلالا.ليسالحسابان

حالكلوعلىلكنفطقيا.تأويلاالحصابهذايقتضيعندما،ذلكوراء

لا،ذلكدونأيضاضروريوبث!كل،العالةفيأبسطصورةفينجدهف!ننا

فيهايجريالتيالاجراكيةالمنطقةفيموجودالكن،الورقةعلىمرضوصا

الكتابة.ويراقبيقودال!يالحاصبالثاطوفيهذاتهالحساب
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الثالطالبل!

لأسةكلاظا!فى

دليل:الىتحتاجفلاهمباضرةالقضايابعضصدقأعرتاني-.9ف

6مبلهاأخريقضاياوهناك.الخ...وساقانذراعانولي،تسخنالئمس

وتوفياهليلجيالكواكبمداربها:أخبرنيمنفيال!ثقةمجردطريقعن

أعرفلاقضاياأيضاخاكلكن.الخ..(.هيلين)صانتفي)نابليون(

لئدهاالتيالمنطقيةالعلاقةبفضلوذلك،مباشرةفيربصورةالا!دقها

ثراسةعندفأستطيعصدقها.قبرلليسبقالتيالأخرىالقضايابعضإلى

منأتثدأن-الخ...المؤرخعملممارسةوعند،الفلكوعلمالهندع!ة

اثباتهيالتيللاصتدلالالأولىالوظاثف)حديفهذهتلقيتها،التيالأشياء

عدةأوفضيةوبينبينهاالوسيطةالقضايامنسلسلة-،نثاء،قضبة!دق

.الطرقمنطريفةبأيةصدقهاأعرف،أخر!قضايا

أردناسواء،اثباتوسيلةشيءكلقبلهوفالاصتدلالهداعلىوبناء

يخيرناعآعلىعَزَمناآوَمريةَالآنحتيعددناهاقضيةصدقمنالتثد

يقبلقاأخريبقضاياعلاقتهالهمظ!ش،فقطفيهاروتابأويردهابقضية

الدليل.وفكرةالاستدلالفكرةيبنتماعانجمعلاأنينبغيف!نهذلكومع

يعت!بران،الاثباتودليل،فالوثيقةءالاستدلالعنتغنيالأدلةبعضلأنأولأ

الئجاعةاثبات:الأفعالمنبفحلالاثباتأيضاويمكنالقضاء،فيدليلين
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بهايقومالتيالاثباتيةالوظيفةهذهلأن،وخاصةثم،المحبةواثبات

نألاينبنيولهنماالوحيدةهيليستف!نها،هامةتكنمهماالاصتدلال

عامبوجهكذلكبلهالصدقتقريرعلىالاستدلالوظي!فةقصرفقطنتجنب

.للصدقخضعكلمنالاستدلالنحررأن

أمرانالملزمةوقوتهالاصتدلالدقةأننتدكرأنينبغيالأمر،أولففي

الىبرجعانهمابلمنها.يتكونالتيالقضاياصدقعنتمامامصتقلان

سويليستالضرورةهلى.لكن،بالمقدمتبنالشيجةتربطالتيالضرورة

صادقةتكوناش!اجنتيجةأنذلك6الصدقالىبالنسبةضرطيةضرورة

الناحيةمنمقبرلةدالماتبقىلكنها،!ادقةالمبادىءكانتانبالضرورة

فقدوفعلا.مريةأوكاذبةالمبادىءكائتانفتيجة(هيحيث)منالمنطقية

نا.كذبهانعرتمقدماتمنانطلاقا،نستدلىأنأحياناالمفيدمنيكيون

كبريمفدمةيكونأننمامايوافقالحقيفبةغيرالثرطيةالصيةاستممال

مفدممنتنطلقفهيالعاديةالشرطيةالصيغةأما.الاستدلالاتهدلمثل

فنحنك(اذنقأن)بماوك(اذنق)اذابينبئنفرقيوجداذ.فقطمريب

للصيغةالاستعمالهذا)ن.الثانبةالحالةفيالاالمقدمصدقنضعلا

العلومفيسيماولاحتيبل،اليوميالاستعمالعلىيفتصرلاالثرطية

هذ.علبهماندلاللن!نبالمعنببنفروضمنما.ففكر.انطلافاكللباالدفبفة

البدايةمنلىموضومحةمسلماتأوهتخميناتومجردمريبةقضايا:الكلمة

الدىالاعشدلالحالةهيالأوليوالحالة.والك!بالصدقمجالخارج

الثانيةوالحالة.الوقاكعمحكعلىفروضهالوضعالتجري!ةالعلومتمارصه

المعاصرةالرياضةحالةالأفلعلىفهيالتقيديةالرياضةحالةتكنلمان

الحمليالتاويلفبهايهملالتيaxiomat!ةالمُبَلفةالرياضةأ!
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البرهنةمنالنرضبمدفلم.الاستاجيالرطيانأوبللصالحالاستتاجي

نأيانفقطبلهالنظر!اتالىالبدبهباتوضرورةوضوحنفلهو،الريانجة

للكلمة،التلبديالمحنيحب)بالبرهنة،عنيناف!ذا.تلكعنلارمةهذه

ذاتهاهالباديبضرورةالمنطقيةالاستنباطضرورةفيئتطعمالذيالاعدلال

الرياضياننقولأنينبنىف!نه-أرسطوعرفهكماالضرورةقياصهروهذا-

الص!هلمنوليس.ففطيشنهاهوبل،قطنظرياتهبيرهنبحلىلماليوم

الحالمانيقولونالناصيزالوما.القديمةالمصطلحاتعنالحدول

هاتينمعنينخفيفينبغيأنهالا)يبرهنها(،ونظرياته)يثبت(الرياضي

منباست!اجهاقضية!دقهويعدلمتقرير.هيتحينالذياذ.الكلمتين

مبردبل،الخاصةطبيحتهابضتمينفسهاتفرضالتيالقضايامنجملة

قدبل،بحريةموضوعةبديهياثمنابتداء،بعيدةأوقريبةضيةاق!تاق

وجهعلىيتعلقالأمر)ذاقضاكا.عنههنانتحدثأنالشططمنيكون

ولاصادفةلالبستفاركة!ورهىحبثمنهيفضويةبصورالضبط

.أخرىصورالىبالنبةمقبولةكيرأومق!بولةفقطبلكاذبة

هوالذيوالكذبالصدقسعيدعلىبقيناانحتيثانيةناحيةومن

قدالامشدلالأننلاحظأنينبغيف!نه،للكلمةالتامبالمعنيالدليلسعيد

هذامثلأنفيهضكلاومماكذبها.بلقضيةسدقاظهارلا،يحتهلف

انعطا!ومحردأبعد،هدفنحومرحلةصويالغالبفيليىالاصتدلال

الو!ولهـتمفحالةالانعطافةهنهوتكون.مباضرةغيربطريقةضيقةلإلبات

ف!ذا.حاصرةجملةالأقلعلىأوعناد،هناكيكونأنبس!رطالهدفالى

ف!نهواحد،امكانباصتئناءكاذبةباعتبارهاالإمكاناتجميعالاعشدلالألغي

الأمرنهايةفيتستهدفالخطةكانتداذا.الأخيرالامكانهذ!!دقيقرر

ث!.-
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هذ.كذبعنالكشفهوانما،للاستدلالالمباشرالهدفف!نالصدق

بالخلفالاستدلالا!حالةهيلهنما،النموذجيةوالحالة.تلكأوالقضية

نا.الكنبمبردالىأو،المحالدالى،الخلفالىبالردتعملالتي

الناصأنالا8صرامةبكلالرياضيالعالم!مارسهابالخلفالبرهنة

العلمفينبدهاننحن.الفكرميادينجميعفيالخلفبرهانيستعملون

برهان،المنطفبةبنيتهانفلدالتيالحاسمةالت!ربةصورةفيالتجريبي

مئلالمولفينبعضأنكروقد.الرياضيالعالميمارصهكماهالخلف

مثلالتبريبيللمنهجالمنظرينبعضأنغيرفماليته!8لأ!)دوهيم(

محلىلانبريعبةمراقبةكلاقامةأرادواقدالعكىعلىPPR)بوبر(

)الكليب،محلىبلهمنه6أالتثدمحردمحلىحتىولاالفرضاتحيق،

نا.بالسلبالامحليهانطرحهاالتيالأسئلةعلىتجيبلاالتبربةأنباصتبار

بهاروادالتيالجدلبةالبرهنةفيالاستحمالكثيرةالمباثرةكيرالطريقةهد.

أبزينوننوهواقدالقديممنذالناصأننعلمونحن،الخصمرأىابطال

الرداضباتمنالاستدلالمنالن!مهذ!نفللأنه!م!"*هك!الايلي(

قبلال!!نالفلاسفةبينالاستعمالالثالعةالطر!قةهىوهذ+.الفلسفةالى

نفسحولالفلاسفةمنغيرهمأراءبمناثةهلتبركلهيمهدكلنرأيهمعرض

اختلففيالعننيدف!نوباختصار.فاس!ةأ.لهاأصاصمحلىوبردهاهالموضوم

لامحنال!ماوحيهالدليلفرارعلىالام!تدلالوكلاف)حديهوصرر.

الدليل.أجلمنملتواال!كوسبلةالايسخل

لقضيةمفئدئاأوومؤيايمسالبَاأوموجب!دليلاالاستدلالكوقعلىوعلاوة

،اوهلجديدةقضايابلائشاتبناررتيرانعلىأيضاقلارهرفهل،سبقة

انكارالىيميلونالناصبعض،خلافيةلمسالةiحشات؟وسيلةأيضاهو
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بأن)هريول"م!م!ع!ويصرح.شأنهمنالتقليلالىالآقلعلىأوذلك

كلودبيرنار()أما.الصوابساحبهانيهاسادفكهانةثمرةالمبدمحةالفكرة

الجديدةالفكرةلتوليدطربقةتوجدلاأنهيريفهوهع!!ه.م!

الايصلحلاالاستدلالوأن،الوجدانيولدهاانماهذ.وأن،الخصبة

.ولبوانكارى()هـ.وكحدث،التحريةعلىلعرضهانتاكجهلاستخلاص

"الحدصأنويزكدشعوريا،لاعملاتحقبمفلإئاشراقةعنصكعمتهك!!

.Ed(وا«الووحسبالابدإع،)ا"أداةهو Le Royفيأي!كلالابلماعف!ن

)هـ.وشييز.")ىالتناقضفيوتقريماالنموضوفيالعتمةوفيالضباب

الاالتبرير،)3(اسياقواكاف""سياقبين!.ولول!ل!Hريشنباخ(

!حبالذيالاستدلالطأنورونذلكفيرالىيذهبونالناصبعضأن

الحمومملىأومبدررمنطقباستخدامذلككانصواءاجراء.صاحبه

دالما.الابداعالىالهدايةعلىفالرايكونف!نه،مناسبمنهجباستخدام

وNVلوORGA!محالجديدبمنطقهBACON)بيكن(يرا.كانماذلك

فيص!!معمأاليبنيشى(و!مصط!بفواعدهحم!ووتS)ديكارت(

An inveniendi(علم.)تحملكتبظهرتهكأ!امناوفيالابلاع

Logique:عناوس de la decouverteوا!تشاف،)منطقModdles

ddcouverteثآpourولحشاف()ئماجModdles d'inference

ableالمحنمل()4(.الاسننباطمن)نماذج

8091,ك!ل!+deها p. 53 et La"!!1(!4ء!ي.!حم!وو(

092.,6091 pولأ،!

Sur,2)!ه05!أ.ه.691 la !4!gol de 'l invention, Rev, de Met)h
rience"5!ن!.8ه!,07053891 and prediction, Universi+ of!3(حم!ك(

=the logic of scien!3491!.له.,cbimg4!ع(.KPopper, Logik der)5of

ك!--
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بينالتميزينبغي،الوجوهمتعددة)جابةالمسألةهذ.اعطاءأجلىومن

كمانقبلأدةيمكنف!نه،الصنيرةباكافاتالامرتعلقف!ف!مور.tعدة

بال!نسبةجديدبشيهتلأليال!يجةوأنعقيما،ليسالاستدلالأن،ذلكص!نركط

متواضعا.بهتلاييمامقداربكنمهما،البسيطالاستدلالفيالمقدمتينالى

لكن.كرجتهكانتأيابحثدائماهومعينةمقدماتنتائجعناتفتي!لأن

هينتصورهاالتيالابداعاتف!ن،ابلماعأداةالاصتدلالكاناننتساءلعندما

والحالمالفيلسوفمباتمثلتقنينةأوعلميةأوثقافيةمنفعةذات)بداعات

لكلمةالضيقالمعنيليننميزأنيجبأيضاههنالكن.المه!ندصأو

الواصعوعحناها،ب!حكامومراقبةموجهةاستشباطاتسل!لةبصفتهاستدلال

المراحل!تضأو،بالتلمسال!تقدآفيهايكونللفكروثيدةحركةبصفته

ضبيهةثثماتبقىالتيالحركاتمنب!لسلةلكن،مضيقغيرم!نطقحسب

المسلكأنعلىيوافقونالناصكلان.الاستدلاليةبالحركةماحدإلى

تمييزمههناندخلأنينبغيبل.للاختراعالعاديالمسلكهوليىالأول

ف!ذا.كفئهلبحىأو،قبلمنمعيناالاختراعموضوعيكونحبماجديدا

طريقعنبالمصادفةاليهالوصولامكانمنمانعفلاحرباختراعإلأمرتعلق

الحالميدمحو.احBERNARDببرنار(.)ككانومثلما.الاستدلال

كذلكاختبارية"هاتحارباجراءالىالأفكار،تنقصهالذياليزيولوجي

منتركيباتعلتباختباروذلك،اختباريةأاستدلالاتنحاولأنيمكن

;overy,;9591 .N .R HANSON, patterns of discorveryم!أd=س!كة

of،!!م!. Plausible ecn!efnI.5491 voir C!كم!د!ول3ص!ك

-discorvery,Actes du ! coمن!م!)8-!ة!مأof!!ه

147.-1385.t.!,9691ءح!الأpث!!م8!ال!5!ل!محة!!
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2نهفيتكونفكرةالىالامكانعندالوصولأملعلىالسابفةالمحارت

لاوقدنادر،أمرالخاجتينهاتيناقترانأنوالض!يقة.وهامةجدكل!ةواحد

الاستدلالباَليةالانسترضدلمانالأهميةقليلةنتاثجعلىالانحصل

أمامهيحلمماالتيالطرقكرةأمامانصاعمنالاالظيسعفولنالعمياء.

لهوليىبالمنطقلهعلاقةلاالذيالممنلضرب،النظريةالناحيةمن

ذهن!يمحصهيقويهال!يالاستحدادمنضربهوبلبها،يتعلمطرشة

الضربهداجانبانركنال!ذا.للبحثطويلةممارسةخلال،بطيفهمبنكر

الفالبفييتجليا!تشافهذ!أنلنايتبينف!نهالاستثنالي،ا!عثافمن

يأقيثم،مفاجئآالهانتيجةكانلوكماانتظارودونفجأةللباحث

ملىوقع6لهمنالتثدمنص!احبهايتمكنلكيالاشراقةهدهبحدالاصتدلال

استضو.ال!ينالايحتبيلاالحظهذامثلأننعلملكننا.الصواب

كي!زمكانةالاصتدلالفيهبحتلوبعملالمدىطوكلبعمللهبالاستحداد

وبه،التسلسلفيالغموضبعضويحتمل،محكمةكيربصورةكانولو

الذهنىالهذيانعنتمامايتميزالأخيرفيأنهالا،محارفةوقفزاتانقطاعات

ومبدأ،الوحدةمنضربانمنحهموجهةفكرةنفود.فيهالأفكارجريانبكون

منهوبل،اليقظةأحلاآفيالشأنهوكماعاطفيةطبيعةمنلبىم!نظما

عنهانكفلنالنيالأذهانضنلتفدمطروحةمشكلةوهناك.عفلبةطيعة

الرباضيالعالمةيرهنالديالاسندلالأنذلكحلا.لهانحدلمما

عنالنالبفييختلف،فرضهالفيزيايرالعالمبهعررواللىى،نظريته

يكونأنبدلالكنالفرضأوالنظريةحنضافالىأديال!كيالاستدلال

الباحثللاصتدلاليكونأنيجبولهذا.اصتدلالينثاطثمرةاكشافهما

الانسانتغلبولكيالمفند.والاستدلالالمولدالاصتدلالجانبالىمكانه
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المحاولةطريقعنأحياناذلكمنيتمكنف!نه،تواجههالتيالصحوبةعلى

وخاسة.الاصتدلالالىاللجوءدأدماهوالطرقأفضلأنغيروالخطأ،

الامشدلالف!نخطير،أمروأمامالحياةبمسيرةئتعلققضيةهنادًتكونعندما

منيمكناالنيالمنفلىاكعشافالىيهدت)نماهالمحاكمةبهنجريالذي

المأرق.منالخروج

jiللاصتدلالجدبدةوظيفةتوضيحالىتجرناالأخبرةالملاحظةه!.ان

فيطويلاالمنطقانزويلقد.فيهيحملأنينبشجديدميدان،شئتان

مهملا،والكذبالصدقبينبمعاندتهاتتميزالتيالخبريةالقضاياميدان

الاالاستدلالمنيهتملمأنههلاومحنى.الطلبيةالأقوالكليااهمالا

منليستالحياةسيرةعلياتطرحهاالتيالمشلاللكن.النظريةبوظيفته

منالاستدلالالىنلجأوعندماحلها،علىيعينناالنظرأنولو،نظريةطبيعة

النظركة.وظبفنهجانبالىعمليةبوظيفة!ومالاستدلالف!نحلهاهأجل

اختيار،لاملاءأنفسناقرارةفيذلككانسواءقرار،اتخاذأجلمنفنشدل

نيايمجلسفيأوالأمور،منأمرلمعالجةأصدقاءبينمناقثةفيكانأو

هبأةفياوفرار،اتخاذأجلمنا!رةمجلسفيأو،قانرننصلوضع

تتناولالتيالامشدلالاتجميعانقضاير.حكملاعدادجناثيةمحلفين

الخ-."ودموةوالتماصوحثنصحمن-بصلةاليهايمتماوكلأوامر

العامةالمنطفيةللفوانبنكلهاتخضعنفترضها،النىوالقبمالمعال!روكللك

6هوالهاأنبسببالخصوصياتببعضذلكمعلحميزأنهاالا،ثكدونمن

مضمونهمايكرنع!ندماحتى،الخبريةللاقوالللتىمباينةمنطقيةبنيةذات

الرمزدةالمنطقبةباللفةكتابتهايمكنلاا()اُخرُفي:عبارةان.واحد!

المنطق،اكمالالىمدعوينأنف!همالمنطقيونوجدوهكذا.التقلبدية
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نأيجببماالتعلقةالأقواليتناولبمنطق،الكلاسيكيينالرمزيوالمنطق

بلوالكذبالصدقهماالاساسيتانالقيمتانفيهاتعودلاوالتينفعل

والقبيح.الح!ن

المباثرة،كبرأوالمباشرة،الرطبةأو)الحمل!يةالاقناعيةالوظيفةان

المجارفة(أوالمعبنالهدف)ذاتالتنفييةرالوظبفة(المفندةأوالم!يدة

هيهذ+.والكذبالصدقنطاقفيأووالقبيحالحسننطاقفيكلتيهما

الاسندلالا.اسنعمالات
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http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



اليايةلبل!ا

الاسق!يل)ملارتة

والخصبادتة

بأنمحاكماتنافيبنايتدرجأنالاستدلالمننطلباننا-01.ف

جديدةتكوننتيجةالى،كمقدماتوموضوعةمقبولةقضايامنابتداءيو!لنا

فيوامامضمونهافياماجديدة.عليهنعرضهاأننريدمنلدىأولدينا

الوظ!فةبهنهتمامايضطلعلاخرىأجهةمنالاستدلاللكن!دقها،قبمة

عليهاتحصلنااذاأي،المفدمت!ينمنبالضرورةلارمةالشيجةكانتاذاالا

سارما.الاصتدلالكان)ذاوباختصار،،خالصةمنطقيةبطرقمنهماانطلاقا

قليلةذلكمعتكونأندونالصرامةتعورهااستدلالاتنامنكثيرماننعم

ليصلكن.القينتعذرعندا+ملمحلىالترجيحمنتم!نح!نامابقدرالفائدة

ترابطاواليجةالمقدهينيينيقيمأنهووأفضلها،الفروضأسوأالاهذا

المقدمين،قبولبعدالشبجةرفضيمكنلابحبثالإحكامشديدمنطفبا

القوةهنهيملكوأنالصرامةهذهيبلغأنللاستدلالأنىلكن،مكابرةدون

للمنطقليس)ذأالمقدمتانتقولهممابثثرال!يجةعرفتناانمنطفيا،الملزمة

والخصبهالدقةبينعناد،فيواقعونأننايبدووعندث!،مبدعةقوةذاتهمن

نأأصاسعلى،عكسيةبشبةتثغيرانالخا!تينهاتينأنبالأحريأو

.الأخرىالجهةمنيربحهما،جهةمنيخسرالاستدلال
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أطروحةأمامالفورعلىأنفسنالوجدناالتكاملهذامثلقبلنالوأننابيد

الدقيق.للاستدلالالنموذجيةالصورةلناتقدم،ال!تتيجةالىبالنسبةمتناقضة

الثرضروبرأن.عفبمالاسننناجيالاسندلالأنن!نشجأنبجبفهل

قالتهأنسبقلماتكرارسوىليستمثلارياضيةلنظريةمتناهيةاللا

دَجةالصعوبةهذ.أمامالاستدلالنظرياتان؟أخرى!ورةفيالبديهيات

هذافيوسنقتصرالعناد،طرفيأحدعلىتشددحسبمامختلفيناتجاهين

ماأضد8تلورالمشكلةلأن،الاستنتاجيالاستدلالحالةعلىالنقاض

حوله.،تدور

اللسلةفاتالمركبةالاستتتاجاتفيننظرأنالضرورىمنوليس

الذيالبسيطالاستنباروحولمنعقدةالمألةلأن.الاستنباطاتمنالطويلة

الىالمبدأمنبالانتقالههنانه!تمأنبكفيولهذا.اللسلةهذ.حلقةهو

يكونعندما8الاستدلالمستويدوننبقيأننانن!ولاالمباضر،لارمه

لأن،واحدةبسيطةقضيةفيمنحصراالمبدأيكرنحيث،مباثرمالاصتنباط

ا+كلعلىويظلب،وساطةعلىبالفعليقوم،أبسطهوحتى،اصتدلالكل

اختصارأجلمنالجا!زمنأنالا.مضمرةاحدهمابقيتلرحتيمقدحتين

مثيريناصت!اجي،استنباطفيالافراد،بصيغةمبدأ،عننتحدثأنالتعبير

التيالأبسدالقضايامختلفاجتماعمنالمكونةالمركبةالقضيةالىبذلك

الرباطفلكفييتمثلالاستدلالعصباذ،لهمقدما!الاستنباطيتخل!ما

له.انفصاملائدابمبدلهاللارميثدالدي

لاأ.لهلوعاههوالاستدلالصرامةلضمانالطرقأئجعان-11.ت

)مماهاة،تخكيالظاهريالفرقوراءوأن،واللارمالمبدأبينفرقأييوجد
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يتمثلانماالاصتدلال)وضوح:Condillac)كوندباك(كتبلقد.أساصية

لفكرةنوسيعالاهذافيوليسأخر،.الىحكممنتظهرالتيالمماهاةفي

الكلبي()انتستانكانالقديمففي.الاستدلالالى،القضيةعلىأولاانطبقت

ANTiSThENE LE CYNiUEالانسان)ننقرلأنالتناقضمنأنيري

نأهوالممكنالرحيدالحملوأنهانسانكيرآخرشيءهوأى،!الح

بعلمتتعلقحجتهكانتلقد)1(صالحالصالحوان،انانالانان)ننقول

وثوقية.كثرفلسفاتفيظهرت،أمتهالتيالفكرةلكن9+دم!.ةص!ول4الجدل

I.اليبيض(أننعلماننا eibnizقضيةهي،ضروريةقضيةكلانيقولكان

الأطروحةهذهنمديد)كوندياك(يخشولم،هويةقضاياالىنرندأوهولة

كلأان:التجربيةالقضاياوكذلك،عامةبصفةالصادقةالقضاياحالالى

للانصهاروقابلوثقيلأصفرالذهب:القضيةفهذه.هويةقضيةهوصدق

هذ.جميعتضمعركبةفكرةالنمبعنكونتلأ!لنيالاصادقةليست،الخ

علىحصلناالثيء،اسممحلالمركبةالفكرةأحللنااذابحيث.الصفات

وقابلوثقيلأصفرهوللانصهاروقابلوثقيلأ!فرهوما:القضيةهذه

تكونأنعامةبقاعدةيتطلبالمباشرغيرالاستنباطأنبيدللانصهارا)2(

الكليةهالقضيةفيلدالذيوالرباط.كليةالأقلعلىالمقدمت!يناحدى

اللارمهالاستنباطفيي!ئد،الذيالرباطنفسهوالموضوعالىالمحول

هيحمليةالظاهرفيكانتولوالكلبةأنوهر،السببلهذ!المبدأالى

،فانفهوانسانَاصكاناذا:بمقدمتالياتربط.افتراضيةالحقيقةفيدائمَا

ملىذاتهاهالأساسيةالمماهاةأطروحةتطبيقالطبيعيمنكانففداذن

.الاستدلالفيواللارمالمبد!أبينالعلامْة

1)-.ء CF. PLATON. SOPHiSTE,251)b
(2 Ces textes de Condillac sont cites par .DROUSTAN,1' evoluliondu)

:son reeueil!ثis!كمRevue bleue, 0291 - ,2491 et!نلهه!

43..laRaison et la vie. PARiS, .P.U .F,4691 p
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لأنهالاقطعا.قبولهايمكنلا،القصوىالصورةهذهفيالأطروحةان

لا،ببساطةالمقاللأنبل،فحسبالاستدلالفيالفكرتلرجعلىتقضي

عندماوحتي.بساطةا!ئرالتحليليةالقضيةمعحتي،تامتماثلأماميضعنا

)اميليلاحظكماأو،الفكريةالقضيةمظهرالتحليليةالقضيةهذهسَخذ

فنحنفلس()الفلس:نقولعندماف!ننابحقميرسرن(

تئبرلا)فلى"كلمةونفص.معلومةنرسلوأنضيئائقرلأنالحقيقةفينريد

هينكونالوحبدةالهوبةوالفضبة.الحالنبنفيالمعنيبننفسبالضبط

نأملاحظةمعأ،هيأ،الهويةمبدأبالضبطيسميعماتعبرالتيالقضية

بقتضيالمطلقالتماثلأنأصاصعلىتماما،متماثلينليساالألفين

وبكونهاثانيةبكونهاهالأوليعنتتميزالثانية(1)أنحينفياللاتمايز،

والوافع()الهويةفيلوفعمدولهذ!يسارها.علىوبكونهاالأولىبعدمفولة

4،!أفل!4 etالفكر()نرفيث!رسةالىانت!فلضدماة!محةأCheminement

de la pens6c،أجلمنالاجتهادعلىأىالتوحيد،علىالتشديدالى

الوحدة)ن.الوحدةنحوالمقاربالاتجاهأجلومن،التنوعمنالتقليل

ة!محةأ!هة،ع!5التوحيدفكرة()ميرسونأدخلعندما.سكونيةفكلرة

الاستدلال)ان:للاستدلالالفعالالطابعينبنيكماأظهرفقد.الحركية

مخططانلبسهأنحاولنامااذاماهيتهادراكيمكنرلاالفكر،بهايقومص!

لاالتيالفحوةوعلىالسبرورةنهايةمحدمعلىأيضَاكدلكنهصكونبا،)1(

النامة،الوحدةالىردهماامشحالةوعلىوالت!بجةالمفدماتببنملوهابمكن

ولذلكحذفها،)2(يمكنلاالاستدلالوثبة،5و.فجوةبينهماداثمَاتبقىاذ

)1(له!4!من!محههاطالثمه!02،80

524.(2.Ibid.)p
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الهرية،نظرياتباصممعانسميهاأنيمكنالتيال!نظرياتمختلفي!مكنلم

وأبثكلىالصارمةالهوكةفكرةبتلطبالاماحدالىنفهاتوغأنمن

)1(.الفروقبعضتلغيلاجزئيةهومعنيولعطائهابآخر،

3Stanleyجوفنس(سانلي)لديبئنالتلطيفه!اان JEVONالدي

كتبنقدمرادفاتعدة،الاسثناطبس!3مادانمَاباعتبارهاهويةكلمةبعطي

وممائلةومشابهةومجانسةما،هويةنواجهنااستنباطعمليةكل)فيقانلا:

الذيالجسرداثطهيفالهويةوعلبه...شبن!بنببنتوجدمساواةأووتكافو

المبدأأنيريوهو،)2(أخرىحالةالىحالةمنالاستنباطفيعليهنمر

)3(.المتشابهاتنعويضفييتمثل،الاستدلالعليهيقومكطاللىالضبقي

هذهفهاستعمالهما)جوفنس(يفضلاللتينالكلمتينأنمنالركموعلى

هيالتكافوكلمةف!ن،ومماثلةهرلةكلمتاهما،المترادفاتمنالمبموعة

يحتبرانفالثبئان،الموسعةالهويةفكرةعنكافيةبدقةللتعي!رالأشب

بينهمايوجدأنمنيمنعلاوهن!ا.واحدةدلالةلهماتكونعندمامتكالئين

وأصلح.الكافرمعنيذلكالىيثيركماهأخرىجوانبمنفروق

الركاضي.والكمالعدديةالدلالةهي،ذاتيةو6ملهاالتقديراتلأدقالدلالات

.المساواةفكرةلتعطيالتكافؤفكرةتضيقمعهااذ

التيالجهودفيكبيربدورقامتقدهذهالرياضيةالمساواةفكرة)ن

فقد.الرمزيالمنطقولادةصبفتوالتي،المنطقتجدبدأجلمنبذلت

بابناقداءبالهوهو!ةترجمقالفضلتبالهولأة*محةt4كلزجمةالاستحمالتك!سلولا)1(

idea-مقابلفي)الهوهو(كلمةالط!حة(بعدما)تلخيمىكتابةليامتصدالديرضد

)المعرب(.القدماءالمترجموناصتمملهااليمحدا4ة

2).!ة epn!ples of science,,1874 debut de11introduc)

)3(!كل!96فةnofلنن!!"!ءس!م!ح8pleof،!عن!ص!".9186
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بالرابطة،الدقيقةالرياضبةالصاواةعلاقةاستبدالننالمؤلفينمنكثيرفكر

لعلاقةالأصاسيةالصورةهيالمعادلةجعلوفي،المنطقيينلديالتقليدية

نا.الاستنباطفيباللارمالمبدألعلاقةثم،القضيةفيبالمحمولالمرضوع

)جورجوPloucquet)بلوكيي(دأوحيالذيهوالمطمحهذا

George(بنتام BENTHAMهاملتن()1(و(!Hamiltoتح!ويربفكرة

)جوفنس(ودBoole(بول)دذلكبعدأوحيالذيوهوالمحمول

حيثمنالأخير،هذاعندبالملا!ةجديدأمروهو.المنطفيبالحساب

لفد،الحددبةللعملباتالم!نطفيجبرهفيانصياعهكئرة)بول(علىبع!ببانه

فتباهى.جديدةامكاناتالنطقيمنحواأنالرابطةبتغييريريدونالجميعكان

كانالذىالعقدمفتاحبذلكمقدماجديدا،)تحليلاوضعبأنه)هاملتن(

قدالحظالسوءأنهالأخيرهناعلى)جوفنس(عابوقد.أرسطوينقمى

لذلك،أساصاالهويةاتخاذمنبدلا!نففيالاندراجعلاقةعلىنقهأقام

العيوبمن"جملةفيبهفزجمنه،قسمفيالمنطقأاختزلقدبذلكوأئه

ال!اسعالمرننهالهمنذلمجددلمالمنطىلكنوالأخطاء،)2(والصعوبا!

علاقةالىالأساصبةالمنطفبةالعلاقةبردالمؤلفونهولاءأملكماعنر

طربفةبنصوربل،معادلاتالىالمنطفبةالعملباتوبنحوبل،المصاواة

رابطةاتخذناهااذاالمحاواةعلاقةلكن.أخربثكلالرياضةمعتمفصلها

العلافةببنمانناظربةكونهاهوجوهربا،عيبابهاأننجدهأساصيةمنطفبة

:!icof logicalo!ل!LTON,)1(*!ي!weN

!دقيهما.احتراممعالتطابقاليلكرتينوردومملاللةممادلةمبردهي"الفضية

ourg,Blackwoodطأ!ن!طand logic, pos!!لا!Lectures)n

273..vol.IV,,0186 p

2),)"،ننأ03 Principles)
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الاستنباطفيبالمبدأواللارم،القضبةفيبالموضوعالمحمولتربطالتي

نظريتااليهااضطرتالتيالالتواءاتفيصبباذلككانوقدهكذلكليت

حالةمعالأخبرةالفكرةهذهنك!فأجلومن.العدديةالهويةأوالماواة

والمحمولالموضحبينمفتحلتناظرادخالاللارممنكان،الفضية

بمحناهاالمحمولتووعبارةأنحينفيهوذاكهن!امنكلأبتصوور"

للصنف.الايصلحلاالحقيقيبمعنا.التسورلأنلها،محنيلا،الحرفي

اضطرفقد،الاستنباطمعالمساواةفكرةتك!فمن)جوفنس(يتمكنولكي

الجزثية،)الهوية،ب!أرمزهاالتيالبسيطةالمساواةالىيضيفأنالى

،أج!بأصررتها:التي،المحدودة)الهويةو،بأ-أصورتها:التي

وذلك،الأولىالىحاجةفيكانمماكثرالأخيرتينالىحاجةفيكانلأنه

هدهمناسبةعدمنجليوفد.الأقبصةمثلجايمبيطةاستنباطاتلتحلبل

تعرضعندما)جوفن!(فيهاارتبكالتيالتعقيداتبظهورالمفتحلةالوسائل

-فىعمعندماكاناذانفسهيخاعالانسانان.الحكسيةللعملياتالامشقراءنن

فكرتنمثلدقيقةأفكارافيهايدخلبأنالمنطقيةالعلمياتنظريةيح!ئنأنه

دلالتهلهومماكامضا.معنىعليهايضفيذلكبحدنرا.،والمساواةالهوية

هلالينيدرجأنفييترددلم)جوفنس(أنالخصوصوجهعلىالصددبهذ!

يذكرأننفسهلهسهلتحيث6المزعومةالمترادفاتمنقائمةفيالكلمتين

الأفكارهلهلملكانتاذالأنه،ومماثلةومجانسةشابهة:كلماتفيها

والتكافرالهويةعلاقاتشأنهوكما،موسفأمروهوالتناظرخاصية

منعدبةلبتئها1وهو2خرعياالحببه!اعلىنزبدفهي،والمساواة

الحلاقةمثلومتعديةلاتناظريةعلاقةبيانأجلمنوهكذامثلهما،

تناظرية،ذلكمنالعكسعلىهيأفكارالىاللجوءيقع،الاممتنباطية

ولامتعدية.
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كانفقد)جوفن!(و)هاملتن(يريكانلماوخلافاالصدد،هذاوفي

علىالمنطقأقامتأنمساوثها،منوليسالكلاسيكيةالنظريةمحاسنمن

ذلكتتطلبكماومتعديةلاتناظريةواحدأنفيهيالتيالاندراجعلاقة

الأخير،فيالعلاقتينبينالحميمةالقرابةتثدتوقد،باللارمالمبدأعلاقة

بالتثاكلاليوميقالكماأوالصررىبالتماثلالصريحالاعترافتمعدما

Isomorphismeالماالقياسنظريةاليهترجعالذيالأ!نافحساببين

العباراتأفضلومن،أخرىجهةمنالقضاياوحساب،جهةمنصدقية

أءروابالبور)منطق(فيوردماالكلاسيكيةالنظريةهنهعرضتالتي

gique de Port - Royalصدقهايظهرلاقضيةنثبتأننريد)عندما

،أعرتقضيةعلىالعثورهوبهالقياميتعينماكلأنيبدوف!نه.بوضوح

ولكن)الحاوية(.القضيةنسميهاأنالسببلهذاوبمكن،القضيةتلكتؤكد

لطكذلككانتلواذالحدود،وبنفسصراحةتحويهاأنيمكنهالاأنهبما

نأالضروريفمنتوضيحها،لزيادةتصلحلاوعندئذ،عنهمختلفةكانت

بالفعلتحوكط)حاوية(سمياهاالتيالقضيماأنتبينأخرىقضيةهناكيكون

)تطقية()1(القضيةتلكنسميأنهـلمكننثبتها.أننريدالتيالقضية

التطببقبة،بدوروالصغريالحاويةبدورتفومالتيهيالغالبفيوالكبري

هالأخريالقواعدأساصهمارئيستيناثينالىتؤولالقياسقواعدوكل

تحوياأنيجبالمقدمتبنأنوهوالعامالمبدأ)هذاالىكلتاهماوتخضعان

الناصببنوأثامحت!مأل!)أولر(دوالرفدمتفرنمضيوبعدالعتبجة،.

اللتينوالتقاطعالتنافيبعلافتيشفوعة،تلكالاندمراجلعلاقةبصرياتصويرم

الأضداد.منثالوثامعهاتكملان

.(1 La logique ou!11 de penser,،!)x
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ماوافاعنهاهيدافحمنيبقىأناليوآيمكنلاالنظريةهذ.مثلان

يمكنأمروهووالاحتواء،الاندراجفكرتيلينالخلطجانبا،تركنا

الاتصلحلافهيجدما.ضيقةكونهاالأمرأولفىعليهاحابف!نههمعالجه

الاوباختصار،صدقياهماتأويلانأديلهاولرطبل،الحمليةللقضايا

هعم!ع!كا!ورةعلىالقياصف!نههناوحتى8الأ!نافبينللعلاقات

أنها!دوه6لهفيهاهالأغربأنالابها.يوحيال!كطهوكم،-كم-أكم

:يقالأنبجبماكلهن!اوليص.بالعقمالاسنتاجيالاستدلالعلىنفضي

مما6هلتقولهيبل،فحسبالكبرىتقرلمماكئرتقوللاال!يجةاذ

وبهذا،الحاويماصدقمنأقلالمحتوىماصدقلأن،الكبرىتقول

.الاستدلالاستمرارمدىعلىاصتنباطالىاستنباطمنالمعرفةل!ضاول

فيبالفعلموجودةكانتانالتيجةبأنالعيبهذاعلىالردوقعلقد

الاصتدلالوظيفةأنأساصعلىاستتار،حالةفيفبهامستفرةفهيالكبري

الدفاعوسيلةأنفمطلاll)مل"1(رأىوقدلاظهارها.استخراجهابالضبطهي

وبقولجا!ة.علمبةقيمةلهاليستWhatley)هويتلي(عنديجدهاالتيهذه

بحضفهأستترة،كلهاتكونأنالهندسةمثللعلميمكنكيفمعترضا:

ان-حيثمنافراطاالنقدهذافيانيقالوقدوالبديهاتأالتعريفات

هناكتكونأنبالضبطيتطلبمباشرهكيراستنباطابصفتهالاستدلال

حنىبقبآاللنبنالمفدمنبنببنالنوفبقهوبفدمهاللىيوالبدبد.وصاطة

)1(!!!ثح!!"!!غنأ02

ملى!ثبأنانانكلتحلىالديPeirce)بيرص(محندالاقراضنفسروجد

مقدمكتتعملالتيالبد.صاتبعضامحتارهبمعردT)فيرما(نط!اتبرهنة

!!!of،!ف!ص!:3918الامحناد،هدادقةتكنمهماالأملاد،ل!نطى

37..daps collected papers, ,3391,N p
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انماوالابداع.التوفيقهذابمقتضىالتتيجةإصداروحق،متباعدتينالآن

كماالأمربورروايلا()منطقشرحوقد.الأوسطالحدكتشاففييكمن

نأأساصعلى،المقدمتنمنواحدةلكلمختلفةوظيفةأسندعنحاينبفي

عرقا..لمالولاهابحتالأخركطتحريهمالنانببنأنهياحطهماوظبفة

نكنلملكتا،نحلمكنالقدوباختصار.الصوابينقصهلا!لردهنا)ن

نفسانياعملانصفالردبهذاأنناببقيف!نههذاومع.نعلمكنا6لنا،نعلم

وليس،الناتضعورفيالفكرترقيعلىحديثهواذ.م!نطقيةلارابطة

شيئَاالمنظربهايتكنئفالتيالجولةأنمثلما-الموضوعبةالمعرفةعلى

ههنا.كلهموجوبمكانالذىالمنظرهذاالىضيئَاتضيفلافث!يئ!

فكرةادخالمعالمحاصر،الوتتفيالص!ألةتبل!تلقد.12.ف

ابتداءالمنطقيونيفصد.الذيبالمعنيTAUTOLOGIBالحا!لتحصيل

!ك!ه!)فريجه(نظرفيفالمنطق*.مأمحأكمصei)فيتغنثتاين(من

كلمنخال!ليسفهوصوربا،كونهمنالركممحلىلأول)راسل(علا!33و

اصتبدلتلقد.منطقيبمحتوىتحعفظالأقلعلىرالتماضيغه.محتوى

التيالرموربهابقيتلكن،المنطقعنالخارجةبالكلماتالمتنيراتفيها

بمحناهاإلخ(...كل5أو5و،اليسمثلال!نطقيةا!وقي!ننعبر

من)فتغنث!تاين(انتزعوقد.فقطالبديهياتتضبطهالديالحدميالمنطقي

المنوبةالصوتبالخصاثصفقطسَميزدمي:للمحنوى6لركلالرمورهله

يقصدهالذيبالمعني،المنطقيةأالثوابتوالمنطفية"أفالأضياء.اليها

الصيغفقدتلذلئهوتبعالها")1(وجودلاأمورهذه)راكل(و)فريحه(

441.4..logico- Philosophicus, 5,,4 CF+1(،ر!لأ(
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فاصدةوليست،فاركةصيغفهيجوهرها،كلفيها،تظهرالتيالم!نطقة

المنطققضا!اأكلف!نولهذا3هل!.المعنيمحدكمةبل!نعةكع!المعنى

منلفئةمكانانخصعىأنيجب6ورعرضيءا،)1(لاأي.الثيهنف!تقول

التيالكاذبةأوالصادقةالأوليةالقضا؟كانتأياالتيوهي،الصيغهذ.

عليهانحصلالتيالمركبةالقضيةف!نهالقضويةالمتغيراتمحلفهانحلها

وهىالمنطفبةالفوانبنحالهروهلاه!ادفةدا!مَانكونهالطربفةبهده

تكونوبهذا،Tautologiesالتكراتالقضايا()فيتغنشتاينيسميهاالتي

هالدوالحسابالىتمتدلأنصالحةالقضابالحابوضعتالنيالنظربة

.الفارقمراعاةمع

أكيكناولالتىامشدلالاتنافيالاستنباطأساسندركف!نناهدانفررلاذا

ألى،كمقدماتالموكلأعةالفضا!ابعضمنالانتقاليبعلواللي،مادة

أكط،منطقيلقانونمطابقتههوصحي!حاهاستنباطاهنتيبةتعتبرأخرىفضبة

منطقي.قانونعلىنحصلظننافيها،الماديةبالثوابت،متغيراتاستبدلنااذا

اذالأشافذاكصحيحاهسقراطفناءحولالتقليدىالقياصكاناذافمثلا

علىحصلنا)سقرارو(ب)جأو)فان(ب)ف(و))نساناب(1)فيهاستبدلنا

منطنى:قانونهيالتيالناليةالصينة

.بف:اب:!:صفاص!)س(.

يكونالاصتباطف!ن،حاصلتحصيلاتالمنطقيةالقوانيندامتوما

تحويلمحردالى،التيحةالىالمقدمتينمنالانقاليوولعندماصحيحا

التحويلقوانبن)ان:!ممعمتاكارنابكولالمثالصبيلوعلى،تكراري

التى)الفضيةوس")2(الاسسقوامحدالمنطقفيي!مىماتقرياتطابق

43.5.(1.,Ibid)

-lascience, ! franc. PARiS, Her2)!اأ!ط Le probl8mede)
03391.م!.9.0

لا-المنطفيالتركيب!نيالقو!دكونفيالفرق5!كتثلهلا:5-حر!ا")كارنات(وثرح
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لقواعدالمكرربالتطبيق،معينةأخريقضايامنابتدأءعليها،نحصل

تصورتعطيالتحويلوقواعد..الارمها(.تسمي،الحاجةعندالتحويل

")1(.تحريفهالمباشر()اللارم

تبنواهقدأعقابهفيالمنطقيينوكوناختارهقد)فيتغنشناين(كونان

علىحرصواأنهم،الكافيبالقدر!وحيمافذاك،،الحاصلاتحصيلىكلمة

المنطقيةالعملياتفتكون.الاشنباطفيالتكراريالطابععلىالتثيد

معارفنااليتضيفلا6لهايعنيبل،الفاثدةعديمةأنهايعنيلاوهن!ا.عقيمة

.نقولأننريدعماالتعسِروطريقةالمقالنبديلعلىأئرهاهـلقتصرشيئَا،

الحرضهذاومنالصورةفىالنفببرهذامننسنفيدالغالبفيونحن

أحدليوقال،الامثلةأبطلذلكضرلناداذاالواحد.للمحتوىالمخت!لف

أحمريكنلمانهأخرليوقالأخضر،أوأحمركانفلانةفتانانالناص

أخضر،كانفستانهاانوالقا!لةليالمفلمةالمعرفةالىضيئَاأضيفلاف!في

نأاللاحقةالكلاملأكراضثكدونمنليالأريحمنصيكونأنهالا

منسلسلةيصفالديالمركبوالاستدلالالأخصر.الصيافةهذ.أفضل

سوىليستدالمانتيخهبل،أخريطب!يحةذلكبسببلهليس،الاستنباطات

Cercleفببنانادىفلاسفةألحلفد.مفدمانهلذكرأخريطربفة de Vienne

ماتنظمانها،الرياضبةالم!نطقيةالعملباتفيالنكرارىالطابعهذاعلى

علبهانفوللالكنهامحنىهمنالكلمةلهذ.مابأوسعالأثباءعلىنفوله

الأثياء،عننعرفهماوكل،كلهعلمناأنررونفهمولهلااطلاقا.ث!يئَا

اليبل،...الفبيلهلامنأشدمضامينأوشعوريةأ!الاتعتبرأحكاماليلوجه-

سارمة.سور!ةذ6مهاالتحرولقوامحدتكونأنرجب.لنر!ةتركيباتتعتبرآأصكا

،.الكيديالمنطقفيثحم!صنبابالب!المطبوهلا

15.12.0..(1 id)
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الىالامكانككلكيابفيكلهعنهالتعبير،المبدديةالناحيةمنيمكن

هنا!ئأنهومن،والرباضيةالمنطقيةالصوربةالحلومعنهاهللتعببرلنانفدمها

تلكجملةاحتراءعنتماماالعاجزعقلنالضحفنظرمملينا،كازيك!ونأن

!حم!.يهندسالالهانيثولأفلاطونكانلقد،والمتفرقةالمتعددةالمعارنه

أنالىيحتاجل!+لهبتاتا،يهندسلااْنقولأنبالعكسكنبغيبل

الىنظرناف!فاشيء.بكلعلمابحبطواحدبحدصلألهيه!ندصه

تد!وف!فهاهتكراريةلكونهاولاسيماهالوجههل!امنالتكراريةالتحو*ت

!لهؤ.حولالفديمةالنظرياتنطاقفييندرجنأويلاالاسدلالتأويلالى

)كحولل،هكلمةالآنذلكالىلثيركماجديداثي!ناكف!نذلكومع

بأنوتوحمح،الصورةعلىالجدةتفصرالكلمةهد.أنفبهثكلاومما

حالةفيبالنظربدأئااذالكنالعبارةتبديلوراءتنييربدون!قبالمحتوى

الأناقمنالنمطذلكاناءالىفيهيعودالذيالخالصبممنا.الحاب

النيهوالصورةتغببرأنسن!دف!ننا،محنوىكلمننُفَغالنيالصوربة

التىهيههناالصورةانمفارقةبدوننفولأنويمكن!نا.فيهالترقيالىيؤدي

أصبحتالتيهيأنهابمعنيهالمحتوىوحدهاتكؤنالتيوستكؤن

نطيهن،ذلكفينكدمماوبقدرالوحيد.وموضوعها8الدراسةمرضوع

الابقةالمعطياتالىثحيئَاونضيفجديدةموادنكتبف!نناأخركطهالى

لأوللظهرصيغاأي،البديهياتدالىتقركرهاهسبقالتىالعطرماتلالئ

.حسابكلفرضهوجد!د!ةلصيغالمولدةالعملياتهكومثلمرة،

فيأثركنا8بذلكالصوريالحسابعصبفسرنانحنمااذاوالآن

مماثلةأخريفكرةأيةأوهذ.،التحويلفكرةاستعمال!رالوقتنفس

ال!بالنسبةجدبدامحتوينقدمالاسندلالفيالشببةكوندتبررلها،
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علىحسابمبردالىيرتدلاالاستدلاللانبالضبطوذلك.المقدمتين

فيهيدخلالذيال!ميزف!ن6ذاتهاصورتهكير2خرثيئًايتناولولألههإثارأت

لمجرد،المحتوكطاثراءلكسيرمحاولةكلمفعوليبطلومحتوا.،صور-بين

.الصوريالحسابعننبتحدمابقدرالمفحولهنايطلانا،ورفي!ور-تغيير

الاصتدلالفي)الإنص!الي(بالطابعتتذرعالتيالنظرياتف!نهناومع

هن)مأخوةة(لبستالشبجةانفبفال.ذلكالىنلجأانما،خصبهلببان

القوةيمثلالذيهوالالاليالنثماطوهذابهما(.)مبنيةبلالمقدمين

هلهصحةحولاثكوكبعضاثارةويمكن.الاستدلالفيالابداصية

لافهيتبررها.أنتريدالتىالأطروحةعنالنظربقطعذاتهاحدقيالنفرية

منهاهمتوحاةهيالتيالحبركطالطابعذاتللحاباتالاخاصةتصلح

وحد!ما.الصورةلصالحالاسندلالمحنوىندرجباهفبهانضاولوالني

مباثرةمسترضد!نالهندصيالاستدلالالىاذننصلهلم!همنوانطلاقا

بعضالىومستندين،الحدسيبالإنشاءالقاللةالكانطيةبالنطريةتقريبَا

القعلقةالنظرلآأو)فبثافورص(،نظر!ةبرهنةمثل،الكلاس!يكيةالبرفات

لكن.محامةالاستتاجيالاستدلالالىنوصعهئم،المثكروا!ابمجمع

بانيادالفاللةالكانيةالأطروحةالبوم!قبلونال!يناله!ندصةعلماءهمقلطون

كونفكرةضكثونمن6هلوبشكل،المكانيللخدص!نمحىالاصتدلإ!

بلهللاعكدولامحداد!ةأومساعدةعملباتمورل!ستاليلألبةالانشاءات

واللفطيةالعاديةالاستلىلالاتالىنصلوعندما.6)1(نفسهالاصسول"هي

الأطروحةف!ن.داخليافيهاالكلامبكونعندما،الاوليبابومنهالخالصة

ف!نهالنقاشهذامثلفيندخلأندونومن،محازيةدلالةالالهايعودلا

273.pا!فع!ع!ظ3"5،18913.ال!أ!"de1)عكأ!م,! GOBLOT)

-!-

http://www.al-maktabeh.com



داذا،بارعتشبيهمجردالأطروحةهذ.نقبرلماذاأتانسجلأنهه!نايكفي

وأ.لههالصورةفيتنييرالىتوولالبِدئةأنتعنيف!ئهاحرفيافهمَافهمناها

ثكدونمنيكونالإساءلأنذلكهالمحتوىالىانضافشيءهناكليس

تكونعندحاالك!ييرورنهالابداعلهكيكونوقد،الصورةالىبالنس!بةمبدعا

المهندصانثاءاتفيالشأنهوكما،بال!اتالمقصودةهيالصورة

بضبفلاالمواد،وضعيةفيالنغيرهذاف!ن،النهابةليلكن.الساري

النظرياتأرادتلمامخالفالضبطوجهعلىوهذاالمواد.لهذهشيئ!

ائباته.الانثالية

أدقفيالإنشاثيةانظربةصراحةاليهانودىالتيالتيجةهيحقاتلك

كلوودمحندماالمعاسرهالرمزيالمنطقلهاها!عطيناالتيوهيصورها،

مننخ!د!اننا.التكراريةالت!ريلاتمنصلسلةالىسارآ،استدلال

ابتداءهاستدلالوجودعنالحديثفيالشروعويمكن،الصرفالحساب

سيمالأ،الحسابفيالمذكررةالاجرائيةالرمورفيهاتكونالتياللحظةمن

حتي،أ.لهبمحني،البدصبةبدلالتهامتصورة،المنطفيةالرمورأيأهمها،

بألهيفهم"!ةونفي،بأنهيفسر:5-"الرمزف!نتماما،رع!كةكتابةآأما

نكونلاف!نناوعنددذ.الخس"كلالىأبال!نبةتحني)ص(واذن،..))ذا.

بالتثبدهيفيهانجركيالتيالعملياتأنالا،ت!طيةاصتدلالاتأمامالا

الحسابببننمتدالنيالوسبطةالمنطفةندخلوههنا.منطفبةعملبات

الصورةان.البومبةاللغةفينردالتيوهي،العبنبةوالاسندلالاتالخالص

اذاعندثلىهلكننا.الماديالمحتوىمنتتميزالاصتدلالاتهد.فيالمنطقية

للاقوالهتكراريةتحويلاتمبردالىيرولالاس!تدلالأنأيضاههناقبلنا

يقدملاهوأنشي!،الما!ةمنينبرلاأنهعلىنوافقأنناذلكمحنييكونأفلا
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كانتماالىضيئايضيفلااللارآ،أقعلىوباختصار،المحرفةمنمزيدا

أولاءنحنوهاآخر!بكلعنهوشبرض!بهيصرحوأ!له،المقهمتانتحويه

)هوب!لي(.والىروابال()بورالى،بالمطلوببععلقفبمانوديدوفبما

كلمةأنفنافيتثيرالتىالصورةتخدعناأنينبغيفلاهظومع

وردونالذينالمنطقيونيقصدهالنيالمحنيولمعرفة،هنه"محتوى،

)كارناب(أخريمرةلنأل،الكراريةالتحويلاتمنصلسلةالىالاستدلالط

التحليليةالقضاياعامبث!كلتميكماأو،التكراريةالقضاياأنعتذكر

القضةق)محتوى(:التاليالتعريفنتبني5.محتر!كلمنفارغةقضاياهي

يتمثلالشروطهذهوفي...تحليليةغيرهىالتيلوارمهاصنفهو

لارماالأوليكانت،فقطوافاافا،أخريقضيةمضمونفيالقضيةمصمون

.المحتوىلتعريفتتدخلالتيهياللزوآعلاقةف!نهذ!وعلى،)4(للثانية

)ق(.دلارم)ك(أنمعنا.)ق(،القضيةفيمحتواة)ك(القضيةبأنفالقول

قددمناماالمبدأهفيعحتوىاللارآأننؤكدأنيجببل،يمكنوعندئذ

لكن،الأصحعلىبالمبدأاللارآعلاقةبواصطةالمحتوىنعرفأنقررنا

تكراهـ،.مظهرميتخذذاتهفيلأنهضرر،أكطالتوكيدهذ!فييكونلاعندئذ

للوعاهالخادعةالصورةاستبحادالى،العكسعلىمدعووننحنبل

والملفوتبالصريحالضميرعلاقةصورةأوهفيهالمخبأةوالأضياء

)فوبلو(كانوكما.منهجزعاوليىالمبدأهوليساللارآانبالمنث!ور.

ليسالعاديبمعنا.اللارمان،موفقهنافيوهويقولأنيحب

انهيقالأنيمكنولا!لمبد"ىمحن()ناتجهوبلالمبدأفي()محتوى

لكياصطلاحاهالكلمةهنهمعنىتحد!يد،قبلمنتماذاالافيه،محتوى

عنه.نلايج6لهبالضبطتحني

162.p14"ه،ت 2( pت،".(1.Op)
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فيمحتواة)ب(وكانت)ب(فيمح!تواة(1)كانتاذا:أخرىوبعبارة

انمحنواةهي(1)لكن)ب(.فيمحتواة(1)أننستننيأن!مكنف!نه)جأ

51القضتينفيالمحتواةهيجهفيمحتواة)أالقضيةوليت)ج!.في

قضيةبأنوالقرلاقترانهما،فيأوجهفيمحتواة)بوب،فيمحتواة

مجردوهذمكاناتشفللاالقضيةلأن،لهمعنىلا،أخر!فيمحتواة

يمكنلاالمنطقيالميدانفيفالاحتواءلها.تابحةبأنهاللقولمجاريةطريقة

ثبأوجهلهاعلاتةالفضاباليننوجدنعم.الأسنافبينالابكرنأن

يعلموكمالكنه.الرمزكيالمنطقفيالاستلزامعلاقةوهىالاحتواءبعلاقة

بالضبطالرباضيالمنطقفيآالاصلزاعلاقةف!ن،المنطفيبنكلجيايمذلك

وتجبزبالمبدااللارمتربطالتيالاستنباطيالاصتلزاملعلاقةمماثلةلست

استنباطه.

هاهن()هانىمنقليلمنذأخذئا.قدكناالديالمثالالىولنعد

ة)نالفطقى":أبالاسنتاجبسميماأجوهرفبهنريوالذىلالم!3*!ملأ)

t,ألا،كلمتياستعمالعلىالاصطلاح i"صغتافااننيبحيثهوو

قدكونبهناف!ننيأحمر"(1)ليس5وأضر"أوأحمر(1))القولين

ثيئَاقلتبلذلك.أقللمالاالضيقةفيلكنأخضر،،)1((1))قلت

أيضَاضكدونمنالمنطفيةالضرورةألزمتنيبهسلمتافاضينَاقلتأخر.

يكونالنيالثيءنفسبالضبطتفوللاالتيالأخيرةضيتينفولهمابفبول

وأا!مانيةاللنةالىترجمتلوماكرارعلى،أخرىبعبارةعنهالتعبيروقع

M.)جوردان(السيدمعلمفلدت JOURDAINالموجهالمد!حبفلبكانالدي

كذلك.ليسالامرأنوالحق!يقة.صورعدةفيmarquise)المركيزة(الى

8atiques!محكهمحهla.كهـكاركأنل!ا etثا"!"!أlo1).!ى )H

26.",3591 p,ع!PARIS, H*ز!.
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معناه!استنتج،cDeduءثأv.المصطلحاتفخفيالوقوعفلنتجنب

فمحنا.أتضمن،،impliqueriوأما)1(من،مستلأ*ءكنأ"de'حرفيا

3أ i"فاer daps"ع*ء!sesهذهنقبللاأنوينبفي،طياتهفياحتويأ

استعمل!ناف!ذا،فلسفيةتعليماتكانتلوكمافحصها،دونالاستعارات

)الانتقالمعناها:)استننج(ف!نالاستدلالنظربةفيالتفنيبمعناهاالكلمات

بمقتضيلهاضروركطلارمهي،قضيةالى..قضايا.عدةأوقضيةمن

الاخبرةالقضيةأنيفترضماالتعريفهذافيول!ش")2(المنطققوانين

بعبارة،الحالبطب!يعةعينا،اذاالااللهم-السابفةالفضابامنمستلةتكون

نأشكدونمنيمكنوكذلكمن".ألارمبعبارةنعنيهمانفس6من)مستل

أحمر،ليى(11)أخضر،5أوأحمر(1ه)للقضيشنأب!صدارنااننانقول

بشرطلكنأخضر")3((1أ)انضمنيةوبصفةذلك6شاءقلناقدنكون

بمعنى،الأولىتستلزمهاالأخيرةالقضيةأن،ضمنيةأبصفةكلمةمننفهمأن

ويفالفيها،مختبئةليستأي،الأولي)في،متضمنةوليستلهالارمأنها

بمعنىلاالمبدأمنيتجفاللارآ)نتج(.(d&coulerlكلمةعلىالشيءنفس

113!فداكمهءانةمةءول4مداوالمبد!أيتغأنهبمعنىبلثيئَاشيئ!منهيتصرب

rapport.)ْ(4اءول4! de consequence, une suite naturelle, lo

ومنطقبة،.ط!ععيةوتبعيةلزومعلاقةالىيثي!ر!يتبح

ففط،العبارةب!نفيرالمفستاننفولهمانفسنفوللاالت!يبةف!نوهكذا

بهذاالتمكيمكنولاالغطاء.عنههيفتكشفتغطيانهثصيئَاتقولولا

)المعرب(.نلدأينَججعلهامعنا.اثاةفاسنننيالعرلبةفيأما)1(

DE.Vocalulaire,5خل!ء7. de laphilosophie2(لوأملممح(
027..,.op.cit,3(!م!.ول(

4()كللأ!ه"ءن!هه!حف*!هل..!نح!.هـ!

ه!--
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ال!سيبةأدقعلىللدلالةالكلامفيالتجورأوالاختصارطربقعنالاالرأي

جد!د.شي.اليهمابالنبةحقافى.الضرورياللارآارتباطبمفدمن!بهاترتبط

فيالحدةمثلجدإهبيةامشباطاتنواجهعندماالجدةهذ.نلا!لااننا

الأحمرالفتكحولالحنادفيالحدةومثل،صقراطفناءحولالفباس

المقدمت!ين،خلالمنبوضوحالفور،علىيظهرههنااللارمان.والأخضر

كئرالمقدماتتصبحأنبمجردلكنتقريبا.فيهمامدصرسانرا.أنناولعر

1)بارت(رالزمثلاولشلىكر،الشفافبةفلبلةنصبرف!نهانركبيا BURTي!فيلدي

حمار،أوبغلفهوطوبلتانأذنانالحيوانلهذاكاناذاب!يطما.رائزمذلكمع

طويلتانتانأالحيوانلهذالكن.بغلأوفرصفهوكبيرذيللهكانوافا

همالمفدماتمنالحملةهذ.عليهمنعرضالذبنوالأطفالكببر.وذيل

بغلبهالعكسعلى،بحث،الصحبحةالشيجةادراكعنبكونونماأبحد

البالنينمنوامثير)1(.الأوليعنأبعدهي،أخرينتجةيدركواأنعليهم

يرفضونأوالثيءنفسيفعلواأنيوشكونالفورعلىالاجابةفهمطلباذا

الرباضياتماللعنيفالذاوماللتفكير.مهلةاعطالهمقبلالاجابة

المسألةنصيينبالجمعيكونالحلفهلللتلاميد!تفدمالتىوالفيزياء

مقدمةثتخدالتيالمدرسيةالقوانينأووالنظريات،!غرىمقدمةيتخ!الذي

نانقولأنينبغيولاالأمر،هذافيرأيهعنالنلمي!نسلاأنويكفي؟كبرى

يحلعندماتلوج،اذاوانه،اليهبال!شبةالاجديدةيتال!ئ!نيبة

فيموجودحلالىبهتردينفسانيةسيرورةالاذلكفيفلشى،سألته

جديدة،قضيةذاتهافيهي،الحلعنالمعبرةالقضيةلأن.قبلمنالمألة

-en4!ح!ف.اكثطحet le!1)لم Voir ! exemple .J PIAGET, le)j

902.-802.etPARIS, Delachaux et* lestle,'2.! p3!ا!لاء*؟
ال!--
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كلارآعنهماناجمةكانتلوحتىالمقدميناقترانغيرآخرشيءوهي

.ضروري

التيهى،صارماصتدلالكلفيالاساسيالمنطقيالرباطفضرورةاذن

المبادئكانتانصادقالتاليأننضمنعندمالالالاستدصرامةتؤمن

وأتكافو،أو،هويةعلاقةالىذلكفياستنادالىالحاجةدون،!ادقة

نأدون،وباختصار،واللارمالمبادى.بيناحتواءأوائدراجولا،مساواة

نأويمكنمنها.يش!جالتىالمبادئإلىبالنسبةاللارمجدةفيذلكيطعن

على.ول*لأكا!م!-هانكان()1قالهماعامةالاستنناجعلىبفال

الرباطكاناذامامعرفةحولأثيرتالتيالمسألةوعلىالديكارتيالاستسَاج

وأعفيما(الاست!تعاجبكون)وعندث!ئحلبلباالمبادئالىاللارميثدالذي

كما،الأول)بعد(يأتيالذكليالحد)انصارما(يكونلا)وعندئذتركيبيا

فهوذلكومع.فيهمحتوىليسلأنه،باتحليلمنهيخرجأنيمكنلا،قال

اليهمشدودأنهفببفى،بالضرورةمنهبستتجلأنهفقطالأول)بعد(بأتيلا

inter!د!)nexusبعقدة...برباط neدلاي!للة!mutuum)وباقتران

inter(1)ضروري se connexiones) jعللأ!ssaries!لاستشاجفا(محك

تشيههيمكنلاالرياضيالاستدلالمنالمستوحىالديكارتيالنوعمن

بل.الشيجةتحوياأنمفدمتيهفييفئرضالذيالفباسيالنوعمنبالاسش!ناج

الاست!ناجانالعكسعلىنقولوأن،ذلكمنأبعدالىنذهبأنيجب

الع!بجةلأنالدبكارني،الاصنتاجمثالعلىبفهمأنبنبغيالذيهوالفباسي

etء de Mط!أ،!لاev. deكمكلالهة"!thole de Desc!َuin, La!(.1)م!سمA

5,6091 reproduit dans les (Etudes 'd histoire des sciences!ءte
022..d'lustoirede la philosophic., PARiS, Alcan,,8091 vol. ,I p

-!-
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استنناج،كلوفيعلبهما.منرففةهيبلهالمفدمتبنفيمحنواةيستفبه

بعضبينيقيمأنهي،الضبطوجهعلىالمنطقيالرباطوظيفةتكون

اتليمعنالامناعالعاقلعلىيتعذراكرانابينها،فيماالمختلفةالقضايا

لها.مغاءتهامعبالأخركطيسلمعندماب!حداها

العلاقةهيالاستنباطةالعلاقةهنهأنمنالرفموعلى-13.ت

الأولالمقامالىبهاندفعأن،كذلكهيبماينبغيوالتي،الفضليالمنطقية

نصفهاالتيالفكرعملياتيعكسأنيريدالديالفكرىالمنطقفي

يعترتلا،الحديثأوالقديمالصوريالمنطقأننلاحظف!ننا،بالمنطقية

ذاتها.غير2خرضيءالىردهااليالإمكانبقدروشيلأصالتها،فيبها

ة!.نل!هonoء،9الصورافيللاختيارالطبيعيةالتتائجاحديهيوهذ.

الماصدقية،النظروجهةمنالاحقَا،يتكونأنالصوريالمنطقيمكنولا

والرسومالمكانيةالصورالفور،علىالن!منفيئثيرئفسهاالماصدقوكلمة

الاندراجمعانيسيمالابها،المرتبطةالمعانيمعالموضعيةأوالهندعمية

النموذجيةالصورةهوالأصنافح!ابيكونوبهذ!.والتقاطعوالتخارج

الأجناصاضتمالتصور.:التيالمكانبةالم!طاتمع،الما!دقيللمنطق

-ءمكا)جركون(علاقاتأولر،دوأثر،فرفوريوصضجرة،الأيواععلى

أى،)الاندمراجعلاقةعلىكلهاالقياصنظريةانبنتلقد.الخءم!8

الدورنجمهناومنا!بر.فيوالأوصط8الأوصطفيالأصغرالحداندراج

التأويلأنالصحيحومن.بهيقومأنالقضايا)كم(علىيتعبنالذيالرليسي

مشفوعكبير،حدالىفكريالدولالمنطقيبقيالذيأرسطوعندالماصدقي

تعنيالتيأ"ء!حاللرابطةوباختيار.للمحمولاتبمراعاتهمفهوميبتأويل
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بصراحةتزكدالأساسيالمنطقيالرلاطألىاللجوءوأن،من،الوجود

تثيراناللتين(الضروري)من!6!ك!يج!دأو)ضرورة(يثث!كعالكلمتان

الاتجا.تومعفيانماالصورىالمنطقلكنءللمقدمتيناليحةتبعيةإلى

مفهوميءم!نطقلاقامةالمحاولاتكلتوقفتينمابعد،فيماالماصدقي

الوسيطالعصررجاللديهامبدورفي،الوجودأfinesseكلمةقامتوقد

-أموجود"8!الرابطةمحللتحلفي،!موصدinestالرابطةجاءتثم

المبداأننحلماننا0(1)الدلالةفياللبسعنهاتريللكيبالوجود،متصف

الكلعلىالمفولهوعندهممباثرفيراصتنباطولكلللقياصالأساسي

المنطقبهأخذرأيوهذ!ic!ول!ف!etول!!5لاواحدوعلى

سوىتكنلمتسميكما"المحمولحوسونظريات،كلهالكلاسبكي

الأسناف.بينالماصدقيةالالعلاقاتلمنطقالطبيعىالماَل

كلهيؤوللاكانلاذا.الرأىه!ايح!اطرالمعدرالرمزيالمنطقان

وحسابالقضايا،حسابيعالجا+فلعلىفهو،الأصناتمنطقالى

ولاعامةالموجهةالمحانيأنوبما،لمماصدقيةالطريقةبنفس،المحمولات

الىمبلاهناكف!نالما!دفبةللمعالبةنصلحلاالضرورةمعنيسبما

باللارم،المبدألحلاقةتجاهلهناكيكنلمواذا.الحسابمناستبعادها

نأذلك.الموضوعيةاللنةنطاقخارجالأويى،الرهلةمنتستبعدفهى

القضايا.هلىهعنسثىءحد!ثهوالقضايا-شضروريرباطعنالحديث

الا6اءفيهاكنبمالنيالحردبةاللنةفيموبرتلبتم!نطبةلنريةف!لالهله)1(

مما.المفهوميوالتاو!لالماصدلىللتأهـللتصلحا!يالرابطةاضارمعالمنطقي

أفرادمنواحدد!دوكللكهالانانبصفاتمحفريدمعنا."انان"ر!دضولي

)المعرب(.نانfاصنف

-*-
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الحسابداخللك!تنا.metalangue.الارحةللغةاستعمالفهووبالتالي

الاسلزامفكرةهي،خالصةصدفبةماطبيحةذاتأوسعفكرةبهانستبدل

.RUSSELL(سلرا)وEقأE(فريجه)و*هم!)!(يخلون)كدهابمعنا

!دوهفيمامحهئتدخلمنطقيقانونبذكر،الحسابفيالأمركعلقوعندما

أ.لهفقطتعني،اليهالمنصوبةالضرورةهد.انيقالف!نهضروريرباروفكرة

أرصطوك!م!لأمLم!*مEسيفيت!ش(كارالو2خذولقد.كليةسحةصحهح

للقوانينسيافتهمفيالضرورةفكرةأدخلوابكونهمالأمر،هذافيوأتباعه

لديالصيغةضرورةبينما،ميئفلسفيلتفكيرنتيجةنظر.فيوهلا.القياسية

التيالفيم)جميع(الىبالن!بةصادفةقضةنحطيأنهاقطتحيالنطقي

فيرتعبير،الاههنابالضرورةملا!ةتكونفلامتغيراتها.محلىفيهاتحل

ةمص!.iaكلامحأمكَئممجردمحنموفق

يقومالرمزيالمنطقف!ن،الكمالىالجهةردوبحدهذا،علىوعلاوة

مندائمَاوهنا،الكمداخلالمرةهذهلكن،للاوليمواففةثانيةؤبعملية

يمكنوالجزكيةالكلبةف!نوبالفعلالمقصود.الماصدقيغرضهأجل

الأوليالنظروجهةمنفهما!دفيا.ماتصورمأومفهومياتصورآتصورهما

(1):قانونعنتعبرضروريةقضيةالكليةفالقضية.حقاموجهتانفكرتان

هه*"91جمتممكنةقضيةالحزئيةالقضبةتكونذاكداذ)ب(.بالضرورةهي

ueأتكونأنالممكن)فمن:الحرشعنبل،الماهيةعنئثحدثلاة،

المنطقيوافقأنيمكنلا،التأويلهنامثلأنفيهضكلاومماب(.

الخالص.الجارمالفولصعبدعلىالاينوممعأنيمكنلاالذيالما!دقي

منيوجدواقعَا.أمراتعاينوجوديةقضبةالجزليةالفضيةتصبحوعندثذ

أ.لهاعلىفتوؤلالكليةالقضيةوأما،باءاتهوام(الأقلعلى)واحدالألفات

http://www.al-maktabeh.com



فيأنهففطتعني)ب(هي(1)فكللها.المناقضةالوجوديةللقضبنفي

فحليةكليةت!حتبدلأخريوشبارة)ب(.هوليس(1)يوجدلاالواقع

اتفاق،أخريجهةمنهذاوفي.قانونعنتعبيرهيالتيالجوهريةبالكلية

وهو،الاحتمالتردعندما،مماثلةردبعمليةنقومالتيالعلميةالوضعيةمع

أكط،التجربيةللملاحظةقابلةحادثةتقريرمجردالى،الجهةمسائلمن

الحالةهيللاحتمالقصريحالةسوكلطالكلبةتحودفلاالاحصاير.للتكرار

التكرار.مجردالىتعودوبهلا"أ!،التكرارفيهاليلغالتي

الشارحة.اللنةالىهالماصدقيالردهذايمتد،الموضوعيةاللغةومن

هيستُعَرفءول4!هلط!الثارحالم!نطقفياللزومعلاقةأنكما

فكرةمحلكأفلعه+الكلفكرةء،حلالوذلكماصدفبةبحدودالأخري

من)ق(ومجموعة)ف(قضيةين)تعملقيلكماالتيوهي.الضرورة

)ق(قضاياجمبعمعهتكونتأويلكلفي!ادفة)ف(كانتاذاالقضايا،

توريعكلكانإذا(1)للصيغةلارما)ب(الصينة)تكرن:كذلكأو،صادقة

صادقة)ب(بجعل،صادمة(1)بجعل)ب(و(1)منغيراتعلىللفبم

أيض!")1(.

تعريفاتبالتثيدهي،النحنفسمنوغيرهماالتعريفينهدينمثلان

الذيلكن.صوريمنطقفيقبولهايمكنالتيالوحيدةهيبل،!حيحة

لديضعيفةيبعلهامابالضبطهو،المنطقييننظرفيلذلكأهلايجعلها

فيالفرقيتوافقوكيف،الاستناجيالاستدلالطبيعةيعرفأنرويدمن

)1(هأ!!!ةنع!4م!ةه!4+ن!مح!.مأمحةعلاfoundatةonsoftأ!!

-dusiecle. FlorسنلفOPHie au!!أثملن!,ANSKi!عةهنلم!,ics

op, cit,!لالأ+مم.ondede R!121هأمك,.Vol,,I 2 ! ,6191 p,!!مح

.مي..!!لا!ه!

--"4
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الالغاءأكطترابطهما،صرامةمعالمقدمتينوعبارة،اللارمعبارةبينالمعني

تابحااصتشباطكلفياللارميحعلالذيالرباطضرورةىالللرجوعالكلى

.للمبادئ

تللالتي)اذن(كلمةب!دخلاالتبعيةهنهالىثيراصتدلالاتنافىاننا

عندالمفبدمنبكلونماوكالب!لها.النالبةللفضيةالختاميالطابععلى

منفرقتبن،قضينبنسورةفي،الصياكةهذ.محلنحلأنهالاعتدلالتحليل

فيهانصبحافتراضيطابعف!واحدةقضيةفيتبمحهماالتيالصباكة

الصياكتبن،لت!كافؤنظراهن!اعلىنعف!ببولانالبا،والننبجةمفدماالمفدمنان

منالانزلاقهذاسيسهلاذن(..)اذا.الافتراضبةالقضيةتعبيرأنالا

العبارةهذهفموضلوظماوكثيرا.الفعليةالكليةالىالمنطقيةالضرورة

تحاقبأولزوممحنأي،رمننشرطعنأو،منطقيثرطعنتحبرحسبما

صدق)اذايعنيالثرط،الأوليالحالةففي،حادك!ينأوقبينتربطحسبما

بينالفرقبيانأجلومنبلأن(حدث)اذايعنيالثانيةالحالةوفي.(..أن

هذهأنباعتبار(...كان)كلما:نقولالزمنيوالرطالمنطقيالصعرط

قدالئانيةالحالةهلهفيالاخراضيةالقضيةأنبرضوحتبررالأخيرةالعبارة

بدورهانؤؤلأنأخرىجهةمنالأخيرةهذهوبمكن8كليةقضيةالىنحرلت

.(...أندون...أنأبد!حدثالا:صالبةوجوديةقضيةكائتلوكما

كينز(.م.أحالخصوصوجهعلىلاحظهقدالتميبزهلامثلان

!3.J .M KEهلهمن!اولط)افتراضية(بكلمةحتفظأنفضلالذى

SIG-)سيغوارت(أما.ضرطيةقضاياالأخريالقضاياويسميالقضايا،

WARTالمعنىبينالخلطاجتنابفييركبلكنهالتمييز،بنفسيقومالذي

اكرحفقد)افتراضية(ثح!لأ"!-!لكلمةالضيقوالمعنيالواسع
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نأأساصعلى،الأوليالقضايالتسمية)استباعية(ثح!لأكالاه!كلمة

)كوبلو(وشبز.الافتراضيةالفضايامننوعانوالش!رطية،الاست!تباعيةالقضايا

الحاآالحكميسميهمابينالافتراضيةالأحكامفيالأخرهو+!أ!ءع

)ك(5و(ق)الحادكميننكرارعلىالفا-)ك((كانت)ق(كانت)كلما

)ك،تكونأنذلكعنيلزمف!نهصادقة)ق(كانت)افاالضروريوالحكم

كانت)ذاكاذبة)ك(القضيةتكونأنالمحعتحيلمنأنيعنيالذي!ادقة(

.سادفة)1()ق(الفضبة

والمعني،الضرورممطالمحنيبينالملحوظةالثناليةف!نهلىاوعلى

نضيفأنبببأنهالابهاهالنمحكبنبغيالافتراضبةالقضيةفيالنزسي

وعلاقةوجوثما،باعتباروقالعبينعلاقةيفصلالذيالفرقتطابقلاأنها

ناالقضايا.بينالحلاقاتفيأيضَاتوثرهياذ!دقها،باعتبارقضايابين-

ك،،تستلزم"قالشارحةاللغويةالعبارةاجتنابأردنا)ذاك(فق)اذاقولنا

آالاستلزاأننعلمأنناالا،كCقللصينةالعالياللفظيالتعبيرهو

جهةمن)همالهجهةمنهالمنطقياللزومعلاقةعنيتميزالرمزيالمنطقي

لضرورةأخرىجهةومنصدقها،بقيمةالايحتفظولاالقضايالمحتوي

بكنفمهماتركيبها.بطريقةالايهتمولاالقضايا،هذهلينالمنطقيالرباط

تتلزمالأولىف!نهمتجانشينفبرتكوناومهما)ك(،و)ق(القصيينمعنى

فى)ق()اذامعنىفيكون.كاذبةوالثانيةصادقةالأولىتكونعدماالاهالثانية

آفالاستلزا.كافبة)ك(وسادقة)ق(تكونأنأبلايحدثلاأنه)ك((

الىوبالنةلاند(الامعبمفىاليهالاث!ارةوشت)صيغورات(و)كينز(اصطلاحان)1(

قد)فوملو(ينالمرتمنأنالا!122!ف!de6محا4!هاكابهراجع)فوبلو(

لنرضهمنالفوهلامعاهوالقضاياالحوادثعلىللدلالة"و5،الريخناستممل

الأحمين.ببنالنميزفي
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لارابطا()"دطمحأع!ههحموفقةغيرتسميةرمزهيسيالذيالرمزيالنطقي

اللتبنالقض!بشلينلهاانفصاملاعقدةوعنحفيفيرلاطعنبعبر

بينالصلةانعدامعنبالضبطبل،تجميعيةمجاورةمحردعنبل،تحتضنانه

واقعةمجالفيلا،الفعليةالأمورمبالفياننا)ك(.وكذب)ق(سدق

التعبير،صحاذابلهالزمانيالمكانيالسياقفيموقعذاتوحادثةطبيعية

بأنصرح)1(مندما)راكل(محليهاألحمشابهةوهذ..سدقواقعةمبالفي

حمراء،وورودابيضاءوروداهناكأنمثلماكاذبةوقضايا!ادقةقضاياهناك

لارماحداهمافضيتينبينضروريرباطعلاقةوهي،الأساصيةفالعلاقة

.الرمزيالمنطفيالحساب!عيدعلىاخنتقد،للاخري

فمن.اليهب!عادتهاأطالبلستانن.جيايميفهمونيأنللناصوكنبغي

وجوببئينأنهالمعا!رهالصوريالمنطقحققهاالتىالانتصاراتأثمن

فياللزومفكرةموقعلئنوأنه،الاطلاقعلىاللغاتبطبقاتالاعتراف

هذ.دونماالىالتراجعبمكنولا.الحسابمحشوىكير2خرمستوى

معباتفاقالضبطوجهبالعكوعلىهونقولهأننريدماان.المكتسبات

عنالحسابداخلنبحثلاأنينبنيأئههالرمزيالمنطقاليهيرشدناما

يأمنها،يمكنماأقربتكونعندماوحتي.الاستنباطيةالعلاقةالىدعوة

ف!ن،تكراريةقضيةفيرنبسي!!tكداكموثرالاصشلزامرمزبعملعندما

الكلية،الىالضرورةبرديتأولالتكراريةانقضيةهد.عنهتحبرالذكيالقانون

الىالكلةارجاعالىالآخرهويتجهالرمزيالمنطقحصابأنباعتبار

وجودية.بعباراتفهمهايتمحيث،والفعلىالماصد!قيالصع!يد

كلعصبهيهعلاقةنجدأن،الاستغرابيثيرمماأنا!بدومن

)1("!،ك!ا.".523
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ف!نوبالفعل.المنطقيةالنظرياتمؤخرةالىفشئاشيئَاتنخى،استدلال

يمارسواأنعليهمكانالذينأولئكمنبعضاستغراب،لارقدالأمر

اللزومعلاقةبردسيمالاأخر،مسلكابهسلكواولدلك،المنطقيالحاب

con-التوالينظربةغايةالىنرجعأندونومن.الأولالمقامالىالمنطقي

المعاصرالعهدحدودفين!بقىولكيالوسيطالعصرفيس!!ة!محد!فى

Gقأ*!معند"التوالياحابالىنشيرف!ننا)راسل(بعدماعهدلاشما

الحثورالىسع!يهاحبثمن،الطبيعيأالاستاجفيطريقةباعتبار.)غتتن(

ومسيرهالاستنناجيةالاستدلالاتترميزفيالطبيحيةمنضيءعلى

الاثشقاقيكتيهالذيوالقريالاصطناعيالطابعمقابلفي،الحسابات

حم!)هيلبرت(و)راسلى(بطرتةالرياضيالمنطقيالحسابيمارسهاللىي

BERTهبتبنغ(أو(HEYTiNGقال:)الاس!دلالصورنةن11)كعسن

جدابعيدةنسح!اهي)هيبرت(و)راسل(و)فريجهوص!حهاكما،المنطقي

لقد...الرياضيةالبرهناتفيالواقعفيالمستعملالاستدلالنوععن

منيمكنما6مربتكرنفلع!sme3صورانيةوضعثيءكلقبلأردت

المنطفيةالاستدلالاتعمكنةد!بكلتعكسأصورانيةالوأ-لعي،،الاستدلال

الصورائبةهد.فياستمرتوقدالرياضبة،)1(البرهناتفيحقاالمستعملة

النفي-العادلىا!ياضيالمنطقيالحسابفيالرليسيةالرمور،الجديدة

eysعمte"،4!ح!ك!ا!هla d6ducti8عا(رو!1"!.G)E

17..J Ladriere. PARIS. .P U.F. ,5591 p، 4 et

محهقلعتهاللىيجلاالواضحالعرضالىاللحوءيمكنالحابهكعلىولتلرب

.رل!(.ل)م

.ne.PARIS. .P.Uا!F5de Logique, contem P!مع!!.M.L ROURB
.6791."-7155،ء-901.301

-"8-

http://www.al-maktabeh.com



رمزعليهايهيمنلكن-الاثنانوالمكممانوالاستلزاموالفصلوالوصل

ي!نهماه!صلاللنبنالصبحتبنمنالثانبةأنبببناثارحالمنطقالىبتبم

فياللزومص!وضعفالدةتكنومهمالارما.بصفتهاالأولىمنتلزآ

لجعةفيتأملمنأنوهوكيد،أمرا+ملعلىفهناك،صوريحساب

الننسيقفيالرفبةعلىالفلح!فيالوضوحفيالرغبةوقدم،الاسندلال

وهذاهالفكرةهلهلمثلتحليلاتهاتباعمحنيتخليأنيمكنهلا،الصوري

الموضوععنتكوينهمايمكناللذإنالتصورانبهيتميزلماالسماتكبرمن

شرحفيتتمثلالثاننالتصورمهمةأنيعنيلاوهذا.للمنطقالبرهري

حتيالأمر.نها!ةفيأخرىعلاقةالىردهافيأي،الاستنباطةالعلاقةتلك

ثأنهوكماالصوريةالضا!صبنفستتمتعالأخرىالعلاقةهلهكانتلو

ثأنهوكماهمضتلفةالخصاكصهذهكانتاذاأوليبابومنهالاندراج

ذلكمنالعكسعلىبلالاحتواء.أووالتماثلوالتكافؤوالمساواةالهؤ

ب!يطة")طبيحةوغيزالىيرتدلاأخيرعنصرأمامهه!ناأنناندركأنيحب

لكللارمحدسا،مباشرموضوحَاواضحة)ديكارت(،لغةاصتحملنا)فا

quoslibetعاإ+لهغاdaاستدلال discursusu

المحال!NT)كورنو(سما.بمااكتفينااذاأننافيهشكلاومما

ordreءدا"!المنطقي loأح!العقليللمجالبقابلهال!يordre ration،

تحكميبثكلنضعأن،المهارةمنالكافيالقدرمعدالمَاالممكنمنف!ن

اعنبرناهاالنيالأفكاربواسطنها،نعرفوأنأصلبةنعنبرهاالنيالأفكارنزيا

فيلي!شكدونمنلكنالفوائد،بعضىلهدايكونوقد.الآنحتىأولية

ضيئَا.نفهملمالضبطوجهعلىلولاهماتوضيحوهويشغلنا،الديالأمر

العلاقةهذهنجعلأنهالصوابعنبعيايملي!أئهفيكذلكثكولا
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تلك،لرطهالمشروطعلاقةمنسيماأوصعلاجنسمننوعا،الم!نطقية

ذلكومع.الافتراضيةالقضيةمناللفظيةالصررةمنهاتعبرالتيالعلاقة

الفكرتيناحدىلتبعيةالطبيعيالنظامنتبعبهذاأنناا!يدمنفليس

ثرجةالىبحديصللمالعقلينمو.كائناأنحقانعتقدنحنفهل.للأخري

تربطالتيالحلاقةادراكعلىقادرميكونهالأساسيةالمنطقيةالعلاقةادراك

علىالقالمالانتظارمجردتجاورمع،بشرطهمعينامعطىالعموموجهعلى

نأيمكنبلتبربته!فيبالآخردائمَاارتبطالذيالحدينلأحد،العادة

نأيمكنلامثلاهالعليةعلاقةمثلهعلاقةأنذلكمنالعكسعلىنعتد

الا،ظيكنبلملتعاقبمغايراأخرثيئاأيم!،عليةعلاقةبصفتهايفهمها

في-سى6لهبمحني.لفائونوففاللعلةالمعلولتبعية)!راكمني!نمكنمن

التيللقشيةضروهـلالارماهالمعلولةالحادثةعنتتصحدثالتيالقضية

.القانونوضعبعد،العلةالحادثةعنتتحدث

الاستنباطعلاقةبينالصوهـلةبالمماثلةالتلمرععدمهذاقبلرجونالقد

بأنالقولنكرراننا.الثانيةالىالأولىردفيطمعَاالاندراجوعلاقة

وكيروانعكاصيتالةمتعديتانسواءحدعلىفالعلاقتانفيها.جداللاالممانلة

الضبقيللتملالينبنيلاأئهوهي،النقطةهذهعلىنلحأنناالا.تناظريتين

وجهعلىيمنعأساسبَافرقاينيناأن،اللزوموعلاتةالاندراجمحلاقةلين

Neكمم!)محقدة(علاقةالام!تنباطبةالعلاقةان.تلكالىهد.نردأنالاطلاق

.الاندراجمحلات!فييوجدلاالذىالضرورةطابعولها،ضروريورلاط

،الاندراجفكرةيفضلالتقربريالما!دقيالمنطقجعلمابالضبطوهلا

فيضكولا.الضرورةالىلجوءكلمثلهاتستبعدعلاقات،حالكلوعلى

ذلكصنبتجف!نه)جافي)ب(و)ب(فيمندرجة(I)كانتاذا6رو
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الاندراجسلناوللاالضرورةهذهلكن.)جهفيمندرجة(1)أنبالضرورة

ميموجؤهيبل،الثلاثالقضاياهذ.منقضهةكلعنهتتحدثالدكط

لاربطاالأوليينبالقضيتينالثالثةالقضبةيربطالذيالنطقياللزومرباط

وبطي!يعة.(.ف...)اذا.عبارةعنهتعبرماهوالرباطوهذا.لهانفصام

قضةمحردلا،افتراضيةقضيةعنتعبرأنهامنهانفهمأنضريطةهالحال

ثابتتعاقبمجردلاقضايا،بينضروريلزومعنتعبروأنهاأشرطية"،

الفضابافيالاسنتباعطببعةانالقضابا.ه!.عنهانعبرالنيالوفانعلين

اللزومعلاقةرداذننمنع،التقر!يةإلىالضروريةردتمنعالتي،الموجهة

وجبذلكمنأبعدالىذهبنالافا،الاندراجعلاقةمثلعلاتةالىالمنطقي

التىالفضاياعنهاتعبرالتيالائدراجعلاقةنوسعأنمنبدلاانهنقرلأن

نأالأفضلمنف!ن،نفسهالاصتدلالهلاتثمللكي،سدلالالامنهايتألف

ببنعنهانحبرالنىالعلافةإلىسبماولاال!نفلبدبةالحملبةالفضبةالىنرد

هىالتيnexusالعقدةوهذهالمنطقيالرباطهذاومحمولها،موضوعها

تأويلاالموؤلةالكليةالقضيةمعنيهوبالفعلوهذااستدلالكلعصب

الألفاتكل)أنيعنييعودلاب(هيأ)كل:قولناف!نوعندئذ.مفهوميا

صكان))ذاأنهيعنيبلالأمور(منأمر)تقريرالباءات(صففيمندرجة

الكليةبنفوقالاعترافيكونوبهنما(قانون)وضعباء(بالضرورةفهوألفا

كا!كالاففطالجامعةالكلبةعلىواحد()كل!كا!ه،داكاكليةوهيالماهوية

النظروجهةالمنطقفيبهاكابلالتيالسمات)حدى(الناص)كل!كه!

المطلقة.الصوربةالنظرووجهةالفكرية

.JJروصو(جاكجان)قاللقد ROUSSEAUالحكمعنيتحدثوهو

)1(معنى)الرابطة(ءstكلمةاعطاءعلىقدرئههوالعاقلالكائنميزةان

طريقةكانتأكاأخرلمعىمحنىاصنادطىالقدرةهيالقدرةبهلى.المرادأنشكلا)1(

)الممرب(..اللناتمختلففيذلك
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،الاستدلالحالإلىالحكمحالمنالآنبالانتقالأيضَانقولأنويمكننا

هوالعاقلالكاثنسمةان،مرةمنكثروجدنا.الذممطالتمائلوبمقتضي

ان()بماو(الأنأو)بالتالي()اذن(،مثللعباراتمعنياعطاءعلىقدرته

عن)فيلزمو(...ف..ذا.)1افتراضيةقضبةداخلكذلكأو،قضبتينبين

المباشرالحدصيفترضالصغيرةالكلماتهد.وفهموأمثالها.(...ذلك

اليها.الوصوليمكنولا.عنهامختلفةتعبيراتهيالتيالاستنباطيةللعلاقة

!ترضها،الاستدلالفهملأن،بالاستدلالللغيرشرحهاولاالنظرهبطريق

والانتظارالحادكيالانتظاربينتفصلالتيالمسافةقطعالىتدفعالتيوهي

لغتناأصابتفقدولهذ!.المفكروالكاثنالمحربامائنوفيالمبرر،

فالعفل)اسندلال(Raisonnementو)السبب(Raisonببنبجمعها

يأالأثياء،سبب)كورنو(سما.ماادراكعلىالقدرةهوفينا،الموجود

وهذا8بمبدئهاللارآارتباط،عنهتعبربقضيةمعطىبه-ستبطماادراكعلى

المعروفة"الحقيقةبأنهLeibnizاليبنيتس(عرفهالذيالموضوعيالسببهو

بالحق!بفةالتصديقعلىوضوحااقلرىأخبحقبقةارنباطهايحملناالتي

الأولىبل!ومنالخصوصوجهعلىالكننا:بقولهذلكودقق،،الأخيرة

نفهاالض!فهسبببل،فحسبحكمناشبلكنلماذا)سببا(نسميها

وأخيرا5فينا:الموجود(raison)العقلعلىحديثهعندالآنويضيفأ!ا"

)تميالاسندسملكةأو،الحفاثقلينالارنباطهناندركالنيالملكةف!ن

هوالينش(محلبهبنحدثاللىيالحفاثىارنباطانعفلا،)1(-أبضَا

3.!"essais, IV, XV(1!كNov)

والشبالعقلبينمشتركةكلمةالفرنيةفيص!ف!كلمة(نهوالتييزهلاسبب-

)المحرب(.
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اقترانصورةفيبل،دائماتصالصورةفيلا،يجمعالذيالارتباط

.استنباطكلعليهيقوموالذيبالمبدأ،اللارم،ضروركط

بواصطةتدركالاستنباطيةالعلاقةاننقولعندمانوضحأنيبنيوهل

-ir!لا8منطق!يةفور!ةأنهاعلىتفهمأنيجبالفوهـلةهذهأن،ر

الوصولبواسطتهايمكن،أبسطفكرةهناكلش!أنهيعنيوهذارمانية؟فورية

فيوقحولاتردددونالفورعلىدالمَاالينانصلأننايعنيلاوهذ!اليها،

الصرورةماهييفهمأنقبلطويلايترددالطفلأنجيايمئعلمانناال!أ.

الاوضوحبكلبهاالوعيفيحقاثرعلمنفسهاالانسانيةوأن،الم!نطقبة

الىداثمَايحتاجالمتحضرالراثدالأنسانوأن،اليونائيالقديمالحصرفي

كير...عنديكفهاولكيالاست!دلاكفيالأخطاءيتجنبلكيصاكهكل

تلكاكتسابفيسيمالاتفيد،أنيمكنالصوريالمنطقارثادات)ن

يمكنالذي،النجر.يالتعلمبعداللزومعلاقةاستعمالفيالصع!بةالمهارة

الأفلعلى-وأخطائه)صاباتهمنالدروصباستخلاصانسانكليمارسهأن

تتحوللمطالماأكط،الأوللهدفهوفياالصوريالمنطقهذابقيطالما

المنطقبحدودالتأويللامكانوخضت،غايةالىوسيلةمنالصورانية

الصورمختلفاستخلاص،جهةمنبالفعلهيوظيقه.الطبيعيالاجرا!ي

بعضد!لغاءأرصطو،ذلكفيشرعكما،الصحيحةالاستنباطيةالقانونية

وكما،أخريجهةومنهالمنطقلقوانبنمخالفةباعتبارها،الأخريالصور

ردعلىالقدرةاكح!ابالمعاصر،الرمز!المنطقخا!ة،ذلكعلىلرج

المنطقية،الصغتلكبنيةإلى،المحليةباللغةعنهاالمعبرالعاديةاصتدلالإتنا

الىيودلمانمعناها،تغييرالىذلكيؤديأندون،الرياض!يةالمنطقيةأو

الاقنضاء.عندندقيقه
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البل!الظملللأ

هـالسببالأسقهكل

الوثيفةبالفرابةأحسواأنالناصبعضيفتلم6لهفيضكلا-14ف

كلاسبكبةأسبحتالنيوالمشكلةهالسابقالبابعالبهالذيالموضوعلين

)كانط(اصطدملقد.)الفبلي()1(التركبب،مكانكععلقوالتي)كانط(،منذ

الرياضةقيامامكانعنوتصاءلواجهتناهللتيتماماهمماثلةبصحوبةفحلا

الضرورةدقةبينبوففاأنيمك!نهماكيفأي،الخالصةوالفيزياءالخالصة

بالامكانبكنولمأالتركيبوخصب،اقحلبلصعيدعليتسودالتي

محنبخروجها،لأحكامالمتنافضالوجردصلمناافاالاالمأرقمنالخروج

القبلييينالصلةقطعبحدوذلك،وفبليةتركييعةواحد2نفيتكونالعناده

امكانفيأنذاكسَمثلالمث!كلةوكانت.والتركيبيالبعدىوبينهوال!تحليلي

ب!دخالحلهااليتوصلأنه)كانط(ظنكيفنعلماننا.الأحكامهذهمثل

خالص.حدسموضوعتكونلأنالصالحةللحساسيةالف!بلبةالصور

التعربانيةحرصتوتد.منبوذةاليومأصبحتالكانطةال!نظريةهذ.ان

التفسير)ن؟بالضبطالنفدآقاماذاعليلكنت!يمها.عرخاصةالمنطفية

مردودوهوالمردود.هوالنركيبهذامثلامكانعنأكانط(قدمهالدممي

الناملاليالمبلوفبلبالمنطقالالمامفلبلكانانوخاصةالمنمبلالفارئان)1(

كانان!فررواأفىفلهمقراءتهددوناللينواما.البابهلادقرألاأنيصكنهالفلفي

منطقيةرياثةاليهابالنبةالعكىعليأوالاصتدلالحولمراسةقلب!تبربانجدروا

نحفا.طاهدللافلفبة
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هووالثاني،الحساسيةإليالتركيبهذاردهوالأولالخطأ:لسببين

الهندسةعليهاتقرمالتيللبنياتللحح!اصيةالمزعومةالقبليةللصورمماهاته

انشاءبعداليومالمناسبمنباتوقد.النيوتونيةوالميكانيكاالاقليدسية

الكانطية.النظرية)نكار،اللانيوتونيةوالميكانيكاتاللااقليدسيةالهندصات

أنه)كانط(ظنالذيالخاعىالتفسيرهوانماالمهاجمةموضوعأنالا

منيناللأنكافياالنفدهذاوليى.قبليتركيب)مكانيفسرأنبهيستطيع

واقعبة.مليللث!هادةالرياضباتوجوديكفيالذيالتركببهذامثلفكرة

J.(غاردي.ل-)جكتابتهفيأ!ابوكما .L GARDIESيستطيعلاكان)اذا

لأنفذاك،الرياضيللأيداعالتركيييالطابعفيجادبشكل!ث!كأنأحد

الاكنثافهوماثم.ا!حعافاتعليقادرأنهبئنقدالرياضيالإبداعهل!ا

سبققضاياعنبالصرورةتلزمقضيةذكرهوالاستحاجي؟العلمفي

منتركببيههنافالحكما+لل،عليهذاقبلأحدبدركهاولمتقربرها،

ونضيفمعرفتنا،)1(.منيريدأنهتبينالتاريخيةالتجربةلأن،شكدون

لاثباتهنلجألملأنناتجليحكمذلكمعالحكمهذاأنالقولهذا!مال

هوفيهطبهوقعالذىالوحيدوالثيء،تجربيةطبيحةذىاعتبارأيالي

بصفتهاالجديدةالقضيةضرورياربطايربطالذيالمنطقيالرباطاستدعاء

البحثي!ن!بغيالقبليالتركيبومبد!أتقريرهما،سبقاللتينبالقضيتينلارما،

كلمنخالصةكانتولو،الحساسيةفيولي!،العقلبةقلبفيعنه

خاصةهوالخالصالعكليحدصهاالتيالاستنباطيةوالعلاقةتحربيمحتوي

-etJuri!1ممكأنل!!ا4!الةه!iori dela!!ث!محةsur les fo!1(ف!هك(

deهـ!لأ.057891 droit et de jurispLاثهفع!ءءيالهـ!!4م,dique

0177
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قبليةبصفةيتمعندمافالتركيبالمبدأ.هذابالضبطلناتقدم،العاقلالكائن

وفحليالثمدةمكاوتبرصف(com-poser)عناصر.جمعفيفقطيتثللا

عليلهآانفصالاالذكلطالضرورةرباطبواسطةجمعهافيبلجوهر.،في

بمبدده.اللارميربطالذيالرباطكرار

فلا.اليهاالرصوليمكنناالتيللضرورةالوحيدةالصورةهيوهذ.

فكرتيان.الرباطهذافيالاالأصيلالخاصبمعناهاللضرورةوجرد

الضحببمعناهااستعمالهماحسبمث!تركانكلمتان،والتفريقالتجميع

الضرورةهوالذيالقوىبمعناهماأو،التجربيالتقريرمجردهوالذي

وأمجمعة،أقولاعندماأرسطو:منهحذرناقداضتراكوهو.النطقية

تحاقبمجردهناكيكونلابحيثالأشياءأتصورأننأعنيف!نيامفرقة،

الوحدةذكرانماكانط()و)وحدة"الأفكارهذهتصيربحيثبلللافكار

اتهامهيمكنلاالذيأرسطووحتيبل.المعنيبهذاالإدراكفيالتركيبية

التجميعفيهمايتمثلاللذينوالكذبالصدقانأيضَاصرحقدبالمثالية

أ)1(.الأذهانفيبل...الأعيانفياليساوالفريق

Raisonبكملة)استدلال(raisonnementكلمةارتباطف!نهذاوعلي

هوممكناأمراالاستدلاليجعلوالذي.عارضلنويلأمرليس)عقل(

عليالقدرةفيالخصوصوجهعليبتثلانماوالعقل.الاصتنباطيةالعلاقة

التركيب.ثراءاليالقبليضرورةتجمعالتيالعلاقةهذهادراك

بشتينبنيأنيمكنناالأساسيةالعلاقةهذ.منوانطلائا-13.ف

قضيتينبينالممكنةالاشنباطيةالعلاقاتنسقالمتضادةكيرالمتكاملةالطرق

)ك(.و)ق(

4,2701,كر."،).كمر-3 b23 et suiv., trad. Tricot!1(!!ك(
8+-ثو
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نفسهاهالاستباطةالعلاقةعليأولاوسلطناه)النفي(اشعملنا)ذاأ.

اليتثيرالتيله(5ى!)مناقضتها،ءعليحصلناله،له!

أنمنبدلالهالاحقاالنفيالآنجعل!ناداذا.دهاليبالنبةله)اسقلال(

اليلثرالتي،لهص!!دهمضادتها،عليحصلنالها،سابقانجعله

نفيهايمكنأخريجهةمنالأخيرةالعلاقةهذهأنوبما)ده(.داله(منافاة

(4ل!أنتعنيالتىله(،ور!دهاورعلينحصلف!ننانفسهاهي

ومعالوجود.فيلهامشاركةتكونأنيمكنوأنها(دالهمنافيةليت

ف!نناinf6rabiكأظ(الاستنباط)قابليةنسميهاأنيمكنالتيالأوليالحلاقة

فيالمعروفالنسقمماثل،صوريةبنيةذيرباعينسقاليبذلكنتوصل

أصغكماالمنطقي)المربعو،المتقابلةالقضاياحولالكلاس!يكيةالنظرية

السورةالقضاياحالةعليمقصورايكونلا!ملأدأمح!)أبولي(منذيسمي

وبين.أخريأمثلةبينمنمثالوسويلها،توضيحسويليستالتي

هذاالاستنباطمربعمنالاربعةالحدود

له!َلهله!له

له(!)ور(لهور!لهورا

التضادتحتوالدخول)التنافي(والتضاد)الفاد(التناقضعلاقاتنجد

الصو!لة.الرلاعيةالبنيةتلكبهاتتميزالتي)التضمن(والتداخل()الانفصال

نأبوالطتهيمكنناف!نه)الوصل(الينلجأأنالآنيهلفسناأجزناواذا2.

أفلبفيبالفعلهمااللنبنالتضادتحتالداخلت!بنالحلاخعينبهنرلط

2نفياله(و)ده(القضيتانتكونعندماأيذهننا،فيمتصلتانالأحيان

أمرالخاصنبنهانبنلينوالفصل،الامكانفيومثنركنبنسنفلنبنواحد

عليهواجتماعهماانبل.التصنعمنثيءالعمبلةالناحيةمنوفيه،نظري
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بالمصادفةنأخذهماقضيتينأياليبالنسبةالاحتمالكثيرذلكمنالعكى

هاتينبينوبالجمع4(.مجموعهما2و)2وفرنسا(في)بارش!مثل

الحلاقاتتتبسطوبه.المنطفيالمريعمحلمنطقيامثلثانحل،الخاصيتين

أيالتضادمحلاقةالاهناكالآن!عردفلا،رروصهفيالموجودةالحدودبين

،بالكمالنعتهيمكننسقابكونه،الرباعيةالبنية،الملثهذابفضل.التنافي

الامكاناتكليستنفدفيهفجوةلاتاماالمربعمثلفقطليسأنهبمعني

يتجليالديالمربعفيالموجودالحثويتجنبكذلكهوبل،الأساصية

الداخلتينجمعناف!ذا.التضادتحتوالداخلتينالمتداخلتينبوجودفيه

فيكون.الرقتنفىفيالمتداخلتيننلغيف!نناواحدةفكرةفيالتضادتحت

ىأوضعف!ذا.ثلاثمنفقطواحدة:ضيةTrileء!هثلاتي()عنادأمافا

والعكسمعا،يرتفعانالآخرينالطرفينف!نالثلائةالأطرافمنواحد

بالعكس.والعكسالآخرينبينالعنادقاممنهاأيارتفعاذابحيثبالعكس

استنباطبةعلينقتصرأنعوضكنااذا،تنويعيحدثالأخيروفي3.

والاستنباطيةالعكسيةالاستنباطيةأيضَاالاعتباربعيننأخذ)ى(5مناله(

قضبةهفضيةألغتف!ذا.الننافياليبالنصبةلهأثرلانمببزوهذا.المتبادلة

لااله(كانتاذالأنهمتبادلا!الايكونأنيمكنلاالالغاءهداف!نأخري

)د5(لديناتثبتأنيمكنف!ئهاله(ألغتقدده()تكونعندمااده(تلني

الأمروكذلكهللفرضخلافا(دالهملية)ى(نكونلابحيثمحا،اله(

الموجبةالاستنباطيةأنحينفي.الاصتلالفيالامكاناثتراكيةاليبال!نسبة

اليتفريعهاينبنيولهذا.وللااستنباطيةالسالبةلاستنباطيةخلافااتجا.ذات

مناستنباطهايمكن)ى()ى(،مناستنباطهايمكناله(:إمكاناتثلاثة

فرعناف!ذا.الأخريمناحداهمااصشَباطيمكناله(و)ى(،(له)
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التنافيجانبهااليوأبفبنا،الثلاثحالاتهااليهكذاالموجبةالاستنباطية

الام!تنباطعلاقةاليبالنسبةامكلألاتخمصةعليصلنا،الامكانواثتراكية

لغةاليمنفولةمعروفةبنبةعلينعثروهكذااله(.واده(قضينبنببن

GERGONNE)جركون(وضعهالذيالتنظيميالجدولأكط،الاستنباط

معكوص،)مباثر،سورثلاثعليالاندراج:!نفينبينالاندراجلعلاقة

،الاندراجعليتطبيقهلي!صورىنسقوهذا،والتقاطعوالمنع(متبادل

الذيالتحفيقسبمالاأخريتحقبفاتعدةبينمنواحدعينيتحفيقسوي

)1(.الاستنباطقابليةعل!انصب

بوجوهها!أنلع!تالجهةفيهتئدخلموضعهناككانافا-16.ف

منكثير،بثيرلاوبشكل،والممكنوالمستحيلالضروري،الثلاثة

منبينهمايكونحصبماالقضا!ابينالاستنباطةالعلاقةفهو،الاعتراض

سعانياليواللجوء.المستقلالإمكانفيالاشتراكأوالتنافرأوالتلارم

بقيتوقد.النالبفيبهمحترفهركمامعقوليةكلأصلهوهذ.الجهة

بلممكنةلاالأضباءبعتبرأنالعقلطبيعةأمنشهرتها:)سيشورا(لعبارة

يعثرلكي)سمينورا(6لباعمنالانسانبكونأناللارآمنولي!سضروربة"

فيال!ماضيالمنطفيالاشئزامدقبهااليالقرابةمنالرفمعلي،6لهنلا!أنينبني(1)

كترتلأثهتماما.مليهت!نبقلاابيةهلهف!نهالاصتنباطيةومعالاملراجمعواحدأن

المهU()5نناsأياضبنبنكأنو!أروآ،للاسنلزاالريافسالمنطفيان!يفعلي

قضيآنالزاهـهةهكمنتتبرينابلا!مكنلابحثهالأقلمحلياستلزاممحلاقة!الما

هوالليالعبقالاضلزاممعلمبنيةهلهمحلينحئرف!نناربالمفابل.عكلنبنكاتاأبا

بهاكميزكسلمةيضعك!أالوس(ف!نوفحلا.الاصتاطيةمحلاقةالي6مرب

اد5(تتدزآلابحبتله()وده()هصاالفدايامنووجانالأقلمحدي!وجد6له،نقه

وقاوقين.متتينواحد2نفيتكوفانأيله(ور)ولااله(لاني!لزدا
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B.ميرصون()مبل)قالفقد.تلكأوالصورةهذ.فيعليها MEYERSON:

حيثمنلاهفهمهبالتاليهوموجودههوماأويبرىماسبباثراكأان

ضروركط")1(.هوحيثمنبل،معطيمجردهو

فهمافهمناهماف!ذا.مبهمتينتبقيانالحبارتينهلألينمثلف!نذلكومح

البهفصدالد!وهدا-الأشباءلىموجودةالضرورةأنأوحتاحرفياه

اقتصرنااذاوأمامناقثتها.يمكنفب!ياليةميتاأطروحةهنهلكن)سبينورا(.

التيالفكرةعليالعبارتينهاتينمثلقصرينبشف!نهرثه،يمكنلاماعلي

التىالوحيدةالصررةف!نالدقةالتزمناواذاالأشياء.عننكؤنهاأنبمكن

فيتوجد،المتضايفتينوالاستحالةالأمكانفكرتنمعللضرورةنعرفها

اله(الفلانيةالقضيةتكونأنهوحقاوالضروركي.قض!يتينتربطالتيالحلاقة

لارمها.هيالتياد5(القضيةصدقتانسادقة

كتبوكما.أبايمجارمةليستالضرورةأنضيءكلقبليلزمهناومن

عندالافتراضيةالضرورةكيرضرورةلا)ف!ئه:N!ع!هم!داربن()1.ذلك

ندركلااننا.ضروريةتبدوأطروحةهناكوليس.بالألفاط!غترلامن

الضرورةأنومثلما،)2(الفروضمنفرضلوارآضرورةغير،أخريضرورة

.،ف!يقبلبةالاالضرورةتكونأنيمكنلاف!نهافتراض!ةهالاتكونلا

:الانسانيعاينهفالوجود.تقرسكطهوماميدانهوبط!يحتهال!تجربيوالمعطي

,ONها Da de!1(حم!*!محا"فط!"لأ**5صه(
0520p,!مح.

9:-.135.6of.h!م,iti.,5691,PARIS, P.U.P!2)!أنل Les categoriesde)

..فيرها.أمحرتولا.والرياضيةالمنطفيلأالضرورةهينلركها:ضرورةضا"هناك

!فىالاالضرورةعلركلالكنه...ضروربةأشاباعلركوحده...المنطقيوالفكر

الآخر.،.لب!حضهابعضهاتبعيةوغيالقضاكاترابط
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افتراضيةمحاهيمنطقيةعلاقةعليالواقعةالأحكامكلوبينماا"اكذأهو

عنومعزولذاتهفيمعتبروجوديحكمكلف!ن،اضكاليةأووضرورية

أيةالأشياءبينتوجدفلا.تقريريجارمحكمواحد2نفيوهوفير.ه

يحصلأنيمكنولا.والزمانالمكانفيالتجاوركيرعلاقةأيةولاضرورة

العلاقةحدسعنعاجزكالنأىلههعقللاكالنلديقبليتركيب

.العادةلدبهببنهاتربطالتيالتجريبةالتركيباتالابعرفلافهو،الاصتنباطية

تنظيمومنتوقحهامنوذلك،التماقباتبعضانتظارمنتمكنهبالفعلفهي

السلوكوتكي!يف،التعقلهوليسالتوقعأنالاالانتظار،هذاعليسلوكه

اجبار.مجردهو،فيزيائيةضرورةأحيانانسميهوما.تعقلهغيرأخرشيء

كبراحداهاتكونقويبيننسبةالاتواجهنالاالفيزياليالعالمفيفنحن

لكنعلبها،نهبمن)نهاعنهانفولوصندول،المعلاسالانجاةذاتالفوةمن

تحكمأنيمكنهافلاالضرورةأماءواقعيطابعذاتتبقيالهيمنةهده

التيالأحكامفيبل،الواقعفيتوجدلافهي.ففطالقضايابلالاشياء

.الأحكامهذ.بينالعلاقاتفيالضبطوجهعليأو،الواقععليئصدرها

بصفتهاالقضايابينالاتثدخللا،والاستحالةالامكانغرارعليفهي

أأن!ممد!)*ن(يقولكمافيهجدويلاممااذالفكو.موضوعات

هوالذيالوجودعليالانعثرفلاالوقالعهلنيوالمستحيلالممكننلاحق

بالاشحالةعلب!هانحكمماسرمحانأخريممكناتوعليالوحبد،الممكن

الأثياء،فيموجودةوالقانونوالعلةالنظامأننتخيلانناوجودها،.لعدم

الط!معةلهانخضعلاذهنبةضروراتأنهاإ(.1إأننعنفدأنأبجبلكن

079,3191 .p 145 etوو!!ك!ثملله!ou bord de la1)نهع!!ص )n
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3!هم)1(جبصى()فرانسيسجميلاتعببر،عنهعبرماوهذا.أبدا"

صتمر،الطلاآفيالجميلةالممذنباتأنتثبتالتيالأعداد...ث!،:

المرور.عليتببرهالن

)ذنيمكن،الببيةلفكرةم!لأول)هبوم(وجههالذيالثهبرالنقدان

ف!ننا،وبالفعل.الطمعيةالقوانينجملةاليهالحليةالقوانينوراءمنتوسيعه

عنهأريلفقد.القانونلفكرةتدريجياتدهورمالحديثالحلمنموفينثاهد

لشريعنتيى-)قانون،كلمةبهتوحيكانتكما-يحدفلم.الدينيالطابع

أفوند(قالكماعشرالثامنالقرنمنابتداءبل.الأعليالملكمن!اثر

التيهيالطببعةبل،الطببعةقوانبنبضعاللىيهوالالهيعدلم!ل!

يتكفلالليهوأيامنافيالحالمانالفورهعلييضيفهأنالاذلكهتفحل

هي،الطبيعةأقوانيننسميهوما.لمعرفتناتابعةالقوانينفأصبحت.ب!لك

)من(مستخرجةيستفهي.الطبيعةنفهملكيلأيفسنانضعهاذهيةوصائل

-ثه!بل(الطبيعة)منحmaturaلا:الطبيعة)عنحديثهيبلالطبيعة

الذيالفلسفىوالنمد،هرنمندللعلمالفعليوالنموالطب!حه(.)عنك!4

القوا.ليناطلاقيةوتنحل،النقطةهذ.فييلتقيانكلاهماالعلماء،لهوجهه

باستغراقثم،الصارمةالقوانينجانباليالاحتماليةالقوانينب!دخالأولا

لذلكنبحاالاحتماليينما.الكوانتيةاللاحتميةاليانتهالهامعللائيةالأولي

ا!الينكرارمجردأ.لهعليتأوبلهيجري،الجهةعليتدلفكرةبفالهمع

العنرهـصعيداليردهوقعوبذلك،الوقاثعفييلاحظالذيوحدههو

التصورعليعلمهمفيالعلماءتفكيرقضيالفترةنفسوخلال.الخاص

.angelusdu soir3،!01ا،!هـ.أا angelus)1(!!ءطأed
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تابعةالقوانينصيغةأنAهدمص*د)ميلو(بينوقد.للفانونالوثوقي

)بوانكاري(بينكما.اصطلاحيأمر.هوالذىالقياسوحداتلاختيار

O*السهولةأسبابنملبهننظبماتعدةببنالاخنبارأنكبفصكعمتا

جعلالفيزياءقضاكامختلفترابطأن!ل!)دوهيم(بينوقد،الذهنية

توجدلاعندلذوأنهمشحيلا،أمرمبعض،عنبعضهام!نفصلااختبارها

النوالي.عليمنهاواحدةكلانباتمنتمكنناحاسمةتحربة

أنهمعلنةالتطورهذ!نت!يجةاستخلاصعليالمنطقيةالتجربانيةتزدولم

أ!بحبحيث.الفعل!يةالحقاثقكيرأخركطحفيقةالواقععلومفييوجدلا

ليص،حمليةتكونماغالباالتي!ياغتهفيفهو.فقطواقعيمعنيللقانون

محليفهمهايجبالاخعراض!يةالقضيةهلهبل،فحسبافتراضبةضيةمعنيله

التيالجهةمعنيمنتعريl()-إفيهاالشرط"،شرطيةقضيةlمجردأنها

لابحيث،الأوليمحنلارمةمنهماالثانيةقضبتبنهـبطعندماعليهايدل

اذاأنهيعنييعدولم.وقالعبينعلاقةيوافقالذيالكميمعناهالايشقي

كانتكلماانهبل،بالضرورةأيضااله(القصهصدفت)ى(القضيةصدقت

،الارتفاعمتراوحةتكونمئويةبنسبةأيضَا،أب(الواقعةكائت(1)الواقعة

اقتصرناف!ذاصارما.القانونجعلاذا"أ!ونبلغاحتماليا،القانونكانان

2خرهضيئَاالقانونصبغةفينجدلم،التجربةبهتخيرناماعليبالضبط

Surplusعليتحتويلا!ول!!)ريشنباخ(يقولكمافهي

راكد()1(.)معني!ئعةء!

4.3891,ion. CHiCAGOةand predicمح!ث!ه(1,HansReichenbach)
027.,5291.p!
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)هيوم(.علي)كانط(ردففد.المقابلالرأىننسيلاأنينبغيأنهغير

مضموننغيروأنرد.،بهادمحمالتيال!ثقيلةالآليةنباورأنيشنيكانل!فا

لاف!نهالعلمفيصلتالتيالتاليةالتطوراتالاعتباربحينأخذينالردهذ!

الطبيعةفيضرورةوجدئا)ذا:وباختصار.العامبوحيهنحنظأنمنأقل

هنهمثلشرحينبغيأنهشكولافيها.وضعهاقدعقلنايكونمابقدرفلماك

تريدوال!ى.الخلفمنشيءفيهالكانالحرفيمعناهاأخذنافلو.العبارة

نجرببةفضاباعليالحصولمننمكنناالفوانبنصباكةأنهر،تع!نهأن

التىهيكليةداحداهماهأخركطقضايامنلزوجينلوارمبصفتهاصادقة

بحضعنتعبرشخصيةوالأخركطالكبر!بدورولقومالقانونعنتعبر

اله(!فده(.)اذا:الجارمالافتراضيالقياصهووه!ا.الواقعيةالمحطيات

الضرورةهى،منطقيةضرورةتحكمهاستدلالفهدااله(.اذند5()أنوبما

صلمهواذااله(بالعتيجةالتسليمعليالفكرتجبرالتيالافتراضية

ذاتهاالكبرينتصوركنااذاالاتعمللاالضرورةهذ.أنكير.بالمقدمتبن

اعتبرناها)ذالأشاوتاليها.مقدمهابينضروريةعلاقةوعنقانونعنتعبيرم

(1)الواقعةكاتتكلمابأنهففطتحكمجمعيةقضيةأيثرطبةهضيةمبرد

ف!ناله(5تناولهاالتي)ب(الواقعةأيضَاكانت)ده(،القضيةئثناولهاالتي

نسجأنجمعيةقضيةمنيمكننالالأنهثمضمنانها،المقشانتعدلماليجة

الجمع.فيمتضمنةالأخيؤهذ.كانتاذاالاضخصيةضبةث!روعااسنتاجا

أدركوكماهللقانونالخالصالتجربانيالتصورهل!امعتنطرحولهن!ا

الذيما:الاسعخراليالتعميمأساصمشكلة،حصافةبكل)هيوم(ذلك

التحربةولا،ذلكيفعللاههناالصارمكيرالاستدلالدامما-لنايضمن

غداوأنسيستمر،الأمرأن،الضبطوجهعليالخلافاستمرارها!ثيرالتي
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ومهما؟السابقةالأحرالمثلستكونالجديدةالحالةوأنأمى؟مثلصيكون

يكفيلاهذاف!ن،التوالىعلي،مرةمالةحمراءكرة،ص!ندوقمنأسحب

حمراءستكونالمائةبعدالواحدةالكرةأن،صرامةبكللييضمنلكي

التاليين،الثرطينأحدي!وفرأنيجب،ذلكمنمتثدمكونولكيأيضَا.

قراراأنأعلمأنف!ما:للقانونالتجرباننالتصورفيتوفرمنهماواحدولا

جميعتكونبحيثحمراء،كراتالاالصندوقفييوضعلابأناتخاذهوقع

المائة،بعدالواحدةالكربومنها،بالضرورةحمراءسأسحبهاالتيالكرات

بالفعلهيالصندوقكراتجميعأنتثدتقدصابفةبتجربةكونأنواما

سيماولامنهاواحد!ةأيةعنذلكبعدنقولأنلنايحقبحيثحمراء،

اصتحضارمبردوهناذاتها.هيعليهوجدناهاما،المائةبعدالواصدة

)أن(أعرفلنف!نني،الحالتينكلتاوفي.بالمستقبلتنبؤاولي!للماضي

لكن.فوبىيعررش!أذكرأنوبمكننيالماذا(،أعرفسوفبل،فحب

الانتقالف!ن،ضيقيبتنبؤالأمريتعلقعندماواردةخيرالثانيةالحالةأنبما

الموجهالعقلانيالتصورالي،للقانونالاخباريالتجربانيالتصورمن

المنطقية.صحتهلاستنباطنايضمنالذكيوحد.هو!لع!

نرفععندما،م!نطقيةبمجارفةنقومانماأنناالصحيحمنيكونوعدثد

الذىالرباطنجحلوعندما.الضرورةستوياليالكبريالمقدمةب!لك

نأذلك.التوبةمعطياتنتجاورف!نناضروهـلا،رباطابمقدمهاتاليهايرلط

منوالاستتتاجضروؤاثباتالي،تجريبيثابتملا!ةمنالارتقا.

القضاياتحاقبفيالفانونيللنظامقلبهو،الضرورياليالخبركط

الاطرادتجربةأنذلك:نخمينيةفيمةالاالتبجةهذهلمثلوليى.الموجهة

وحد.وهولنا،يسمحتخمينلكنهلنا.تضمنهاأندونالينابهاتوحي
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التوفيقالأقلعليعزر.متيمعقولاالواقعنجعلبأنلنايسمحالذي

الاسعتراءهلاان.تحقيقهتعدرانمنهنستخلصهاالتيالح!الجفيالت!يبي

هو،التجريةمستوكطمنانطلاقهحيثمنمتحاليانسميهأنيمكنالذي

الاستاجعلييقتصرالذيالسمالاستقراءامكانتفسيرعليالقادروحده

الكميةف!ن5:!م!م!)1(هاملان()قالوكما)كل(.الي)بحض(من

صويالكليةليست،جهةمناذالفكر:لحظاتمنتكونلاتكادالمنطقية

العلاقةهيالجزديةف!ن،أخريجهةومن،للضرورةالتجربيالبديل

التتقيصحدالييل!مبأندون)أرسطو(ف!نذلكومعللعرضي"التجربية

وضعان.اثيهنفستقريبَاقالقدالدرجةهنهاليالمنطقيةالكميةمن

يمكشامصادرةلك!نها،مصادرةثكدونمنهوالوضعه!االكونمعفولية

منضرباتمنحها،واقعهلهايثعهدكماذاتهاالعلمامكانيةانعنهانقولأن

jالبعديالتبرير a posterioriأيثتين(كلمةنعرفننا(n!أشدماان:محأكمعنم

يضعا+روعليوهذا.فهمهيمكنهوانالعالمفيفهمهيمكنلاما

وتقدمه.العلملهيث!هدالواقعمنكضربالكونمعقولية

يبطلالديهوليسالظواهرفهمامكانف!ن،هذهالضرورةفكرةوبدون

منبضربللقوانيننَغزُلمولو.للبطلانيتحرضبهاالتنبوانبل،فحسب

هناكيكنلمالتاليالمقدمبحددبهاالتيالافتراضيةالضرورةه!.،التوكيل

تمكنالذيوحد.وهوالآنحتيالملاحظفالثباتئباتها.لنايضمنشيء

فيالثباتتضمنبالمفابلالضرور.لكنهبالضرورةيوحيهملاحظته

أنهفيهثكلاومما.صببهفيهلناتقدمالذيالوقتنفسفي،المص!تقبل

-tion,,70912 ed. Par!!فncipaux deخمal4!ثأ!عsur les1(نثثه(
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اليبالن!ةالثأنهوكمانظريثكاثارةالموضوعهذافيدائمَايمكن

يكونيكادتأمليشكلكنه،التامالاستقراءغيراستقراءكلنتيجة

التيالتجريةتفشلوعندما.بهالتأثريتجنبميدانهفيالعالملأنميتافزيائيا،

للسخريةنفسهيعرضلالكنهالجهار،يراقبف!نه،طلبتهآأمايجربها

التجربانيةعفيدتهبهلهتسمحكماالطببحةمجرىفىمفاجئبانقطاعبالتذرع

حقا.يعتقدهاكانان

نبرير.،يمكنلا،وقانرنيتهالطيعةمويباطرادالابمانهذاأنشكلا

هذالأن.!ادقةعنهتعبرالتيالقضيةأناثباتيعنيالاعتقادتبريركاناذا

فيمنطقيتناقضأىيوجدلالأنهقبليا،لاصدقهاثباثيمكنلاالاعتقاد

ولا،والماضيالحاضرالا-سناوللايهلها،بالتجربةولا،انتفائهتصور

ف!ذا.نزاعمحلبالضبطهوماباخراضالاالمستق!بللضماناعتمادهايمكن

التيوالتحدىمحقا،)هيوم(كانال!أأوالصدقبلغةالمسألةطرحنا

حاولواالتيالوحيدةوالحلول.رفعهفيأحدينجحلمالفلاصفةبهتحدي

مينافيزيائيةحلولهيالاستفراء،)أصاصحولالمطروحةللمشكلةاعطاءها

أخريطريقةهناكلكنضمانها.تريدالتيمنضمانا6كلهيوبالتالي

مسألةمنبدلانطرحوأن،العملبلنةالمثكلةنطرحأنوهيالاعتقادلتبرير

ئفعلأنفيحقعلينكونفقد.سلركيةقاعدةقيمةسألة،قضيةصدق

كلناأشالثبتأنفيبل،لهالمقابلالأمرمنبدلاأمرانختارأنوفيشيئَا،

لاماوهو-ننبحكنااننعلمأنقبلفعلناهكمانختارأنفيحقعلي

كانانلrوالتسا.حصولهبعدالااليقينوجهعليحقانعلمهأنيمكننا

فيكان)ن،تسارلهوالطبيعةقانونيةعل!المصادرةفيحقعليالعالم

هذ.عليالمراهنةفيحقعلي،نظريدليلكيابوفيالعلمينشاطه
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متثدايكونلاف!نهأجلهامنراهنف!ذاضدها.المراهنةمنبدلاالقانونية

ا+ملعليا!بدمنلكنكيذا.دليلايملكلالأ.له،النجاحمنالتثدكل

Rei-)ريثنباخ(ثبهوقد.العلميمارصأنيمكنهلاف!نهضدهاراهناذاأنه

chenbacbمنمعهمليسخاليةجونةعليالمرمسِنالغرقيبحالةحالته

أسماكايصيدواأنعساهميلقوهاأنلهمينبشفهلصيد.ثباكالاالأدوات

سيعدلونأوالبحرهمنالنواحيبه!.أسماكتوجدكانتانيجهلونوهم

والمجارنةالايجابيةالمراهنةهوالمعقولالاختيارانذلك؟فيلثكونلألهم

بحرفيصيادونأاننا.المراهنحالةمثلفييوجدالعالمان.الث!باكب!لفاء

الغرقي،حالةمنأفضلالعالموحالةولنشظرا")1(بشبلانافلنلق،المعرفة

معيععقديحعلهماالأشل!منلهف!نهالمجهولفيالمراهنةمنبدلابكونه

ولجاليةمراهنةراهنافااتهالقانمالعلممنأي6المملوماتمنلديهيترفرما

للمقارنة.قابلغيربثعكلالفلامكاناتمنأعليال!نباحامكاناتف!ن

أفكارنامجريتنظمالتيللضرورةالأضياءمجريفيالاسقاطه!اان

ينجليكنسابها،صبقالتيمنابتداءجديدةقضابااستنباطمنتمكنناوالتي

)هيوم(تحليلعيهاانصبالتيالسببيةالحلاقةتلكحالةفيكبيربوضوح

نأشأنهامنفالعلة.الطييعيالفانونصورأبسطمنهىوالتيم!لأص!

لاومما.التالييحددالافتراضةالقصيةفيالمقدمأنمثلمامعلولهاتحدد

نسميهوما.عليرياطوصدأظههناتنكرالصادقةالتجربانيةأنفبهشك

"المشروطكيرالثابتالمفدآمجردالن!مل()عبارةحسبهرعلة

الظاهرةبيننلاحظألناندعيأنالوهممنأنبمعني،حقعليوالتجرباني
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الد!اع،الاتصالكيرآخرشيئامعلولانسميهاالتيوالظاهرةعلةنسميهاالتي

.الظهورعليليجبر.الثانيعليالأولبهايؤثرالقوةمنضرباندركلاننا

اليينحل،المرجهكيرالمنطقفىالرياضيالمنطقيالاصتلزامأنوكما

لاقودنا:منكثراله(د(Q)استدزاميعنيلابحيث،والنفيالوصلحدود

فيفكذلكله(ور.)دهص!،(الهتكونأندون)ى(تكونأنأبدايمكن

(1)نجدلمأننامحنا.ذلككان)ب(علة(1)انقلنااذاال!تجربيةالفيزياء

العلاقةعلييفوآالذيالاستنباطيالاستلزامأنمثلماولكن)ب(.دون

لاالمفح!ر!العلةف!ن،الرباضيالمنطقيالاستلزامالييرندلاالاصسَباطبة

ءكمدا،ءيفسر.ماهيالنامبمعناهاأمرفعلة.تجربيتعاقبئباتاليترتد

فيهوعلتهاليبالنبةالمعلولأنبفكرةالتفسير،أوالعلةأ5siveفي

القضيةناليهوالكلامالفكرصعبدعليتربطالتيللتبعيةمملاللةتبحية

المحلولاتف!ن5)هاملان(يقولكماأرسطوفحسب.بمقدمهاالاخراضية

يقولكما)ديكارت(وعندالمبادكطء"مناللوارمغرارعليالعللعنتصدو

ارتباطهوليسبالعلةالمعلولارتباط)ف!نBRUNSCHVICS)برانئ!يك(

رياضي!ا،يفصر.الذيبالمبدأالتاليارتباطهوبل،تحدثهالتيبالقوةالظاهرة

ندأوسببماعلةثيءلكليكونأن)يجب:هم!*!3)سبينورا(ويقول

-هذ:لبرانثى()ماويقولموجود،.غيرهولماذاوكذلكموجودهولماظ

رباطامعلولهاوبينبينهاالعفليل!ركعلةالحقيفبةالعلةأان!!م!!أ

فيال!ببتطابقالأضياءفي"العلة:Leibnizاليبنيش(ويقولضروريا،

مبردمنكعرعنحدبثهوالاحراقنسببالنارانفالقولالضص،)1(.

parceبعبارةفالتعليلرمثي،تعاقب queالمنطقيالتبرسيعكسالأنلم

.،أنأبماpuisgqneبعبارة

selbm(1!م8!6!ةصهث!5ON!!ء Tous ! textessoot)

p54-53..727-756نلا4احمحأn!علم!4،8!يول et,!ط.ها
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القانونهوالذ!القانونمنالأوليالضربهذامنانتقلنانحنماواذا

وهيالفياءهقرانينتتخذهاالتيتطوراا!ئرالصورتلكالي،العلي

سياغةنصوفهاعندعاأخركيمرةسنبدف!ننا،بنيريةقوانينأوداليةقوانين

فيمراتطةسجلناهاالتيالثناليةوهي6التأويلفيالثناليةنفس،افتراضية

فيمحابحهاتمكنحوادثل!نرمنيةعلاقة،الاشراضيةالقضيةصياغة

علاقةوهي،الحوادثهذ.عنتتحدثقضايابينمنطقبةعلاقةأو8التجربة

القوانينمحليأيضَاهداوينطبق.قبلمنفقطعابنا.مالنفسبراليهانتند

التابعالاصا!يالتكرارالينردهاحسبماتأويلينبينالمورعةالاحتمالية

تثعلقفكرةوهي،الكلمةبمعنيالاحتمالعنتعبيرانعتبرهاأو،للتجربة

onبالبهة modaleةnoملاحظتهيمكنمانطاقعنبعيدةوبالتالي

ونفس.مفهومةفيرخامةواقحةالاالتكراربعودلاوبدونهاتجربيا،

سيفةفيل!نا.الذيالمزدوجالمعنيمعاللغةفييظهرالدلالةفيالاردواج

)بما)يستتغ(،(،وتال)مقدممثلىكلماتفييوجدوالذ!(...ف...)اذا

الكلماتهذهأصتعارتقدالمنطفبةالحملياتفيالجهةمصطلحاتانأن(.

لكنهاالزمثيةبالعلاقاترالمتعلقةالجهةبيانمنالخاليةالمصطلحاتمن

الجهة.محليالدالةفحراهامنضيئَاالأخبرةتهفينفختالمقابلفي

الأثساءةفيمحةiه،حالقوليةالجهةبحقنتحصلمحةreالواقعيةفالحهة

ومظهر.هالخامةالواقحةوجهفشيئماش!يئ!يففدالححيالمعطيف!نوهكذا

الحلاقةيحدسونلالك!نهمبالاثراكتثمتعكالناتلدىيكنشهاللىى

وبهذا.متزايدةبسهرلةفكرنافيهيتحركآنظافييتهيكللكي،الاستباطية

"أصكامالي8الادراكأأحكاممن)كانط(عبارةباستعمالنتقلف!ننا

-!ا-
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اليأى،العقليوجههاتجربةاليالخامةالمعطباتمنأي،،التجربة

المدمركات")1(.بينضروريةعلاقةبتصورالاممكت"ليستتجربة

صوربةبنيات)قامةلها،كشرطتفترضالواقعمحقوليةف!نوهكذ!

والامكانوالاستحالةالضرورةعلاقةهيالتيالمنطقيةالعلاقاتتفرضها

علم)ان:HUSSERLسرل(هو)قالوكما.compossibسكلفلأالمشترك

وأنالفعل!يةالوقاثععلميسبقأنشيءكلفييجبالخالصةالامكانات

الأمرتعلقاذالأنههالمفهوميةمعنا.العلمان()2(العينيمنطقهباعتبارهبوجهه

انماالرياضيةالمنطقيةالبنياتلأنتسبقالتيفهي،التجربيةبالمعرفةفقط

هد.ان.منهالَحررتكدلمالأمرأولفيوهيأجلها،منصياغتهاوقعت

ذلكفلناكمانعملنعودلا،الخالصةحالنهااليالمرفوعة!لصوثالعفلبة

بوضعالصيغفيهانملا،فقطوعندما،القضويةالدوالبينبلالقضاياهبين

أو!ادقةقضايااليالقضويةالدوالبذلكمحولينالمتغيراتمكانالثوابت

الفحليةالعقليةفيلندخل،الخالصةالصوريةالعقليةمننخرجف!ننا،كاذبة

وأ)مواففة()مستقيم(،مثلللكلماتالعاديالمعنيمثلاأخرىمرةلنجد

من،الواقعميداناليرجعناقدب!لكف!نكون.الخ..عاقب(.)عدد()

،الأرضماسححساباتعليوالمفهومبةالصدقاضفاءمعالآن

الىالعملىالنجاح!عب!دمنلىلاهارافحينمنها،انطلقناالتيوالمحاصب

العلمبة.المعرفة!ع!بد

!-ntale, II, ,113 Analo"طحم!!ا!pure, Analyti8!ن!ique de la1(ة!يه(

d2(!مح!!!،"اط!ح

252..III,cit per .J .L Gerdies, op. cit., p!(
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المذهبلا،القديمالوثوقيالمذهبباَراهالآراءهذ.قارنا)ذااننا

الوثوقيالمدعبحتىبل،فقطالأرليةالضاثىفيالميتافيزياليالوثوقي

قوانينيتصوراناللذينلان!)مل(أوCone)كونت(لدكطالوضعي

النهاكية،صورنهم!نهاواحدلكلمنفصلةكياناتكانتلوكماالطيحبة

ونحكمالطيعةاليننقلأنالينوولأنهاببدوففد،المطلفةوحفبفنه

؟.التحكمهذابالضبطيتمثلفيملكناتنا.5الا

كل!نبعيد!ذاتها،فيالصوهـلةا+ياقفيبلهذ!بادئنظرناافااننا

بينهما.التميصزبنبنيمستوفيعليفبهاموجودالنحكمأنوجدفا،تأهـلل

لناف!نهنقمنهايتكونالصيغمنجملةلناكاناذاهالأولآالمقاففي

اذاالنصقهذامئلان.نظرياتواليبديهاتاليتوريعهاطريقةفيالخيار

J.نيكو(.)حاستعارةاستحملنا NICODالذيالوجو.كثيرالمجسميشبه

مهندصينف!نوهكذا.تحكمبكلوجوههمنوجهأىعلينضعهأنيمكننا

اخنبارهمبنفببر،الإفلبدبةالهندسةمجموعبعرضواأناسطاعوافدمخنلف!ن

نظامأساصكانأيضَاولهذا.أوليةيعتبرونهاالتيوحدودهاالنظريةقضايابين

ق!هوEأفريجه(عندمختلفاالتقليدىالرياضيللمنطقالبديهات

النسقعرضهوههنافالنحكمي.هم!RT)هلبرت(وRUSملأ!)راسل(

أساصمنبلهالنسقمنلاانطلفنا)ذاوالآنتغيير.دونيبقيالذيذاته

هذ.نح!فأنتحكمبكليمكنناف!نه،النسقفيالبديهاتلنظاممحين

وضدط.النماسكفساداليذلكيؤديلاأنضرلطةنفيرهاأنأو،تلكأوالبدعفه

صندصاالث!أنهوكما،ذاتهالنسقكيرناقدالر،بقرارناالمرةهذهنكون

)ريمان(اليأوLOBAT!3!تئيفسكي(الولااليقليدس(j)منلتتقل

التقليدية.كيرالأنساقاليالتفليديالرياضيالمنطقمنأولاسم!،

منماسكا.ببفيأنشربطةالعلمبةالناحبةمنمفبولاالجدبدال!نسقوسبكون

-ثعلا-
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أمامونريد،للصورانيةالداخليبالتماسكنكتفينعودلاعندماأنناالا

هذانتلأنصادقا"نقولماكان)نولاتحدث)عئمفيهنعرفلانسق

وصادقة،معنيذاتالصيغتكونبحيثحدمي،بثقلالفارغالجهار

التيالأوليالحدوص%ليالعؤ،العبنيالتأدكللهذانخنارعندماولاسيما

الحرية.نفسأخرىمرةنجدلنف!نناالصوركي،النسقتدريجيامنهاانسلخ

جملةبلفحسبهالبديهاتنظامعرضتغييرفيلاتحكمناهاذااننا

يربطهال!يالرباطقطعناقدبذلكنكون،النقمجموعومعها،َالبد!هات

ماصعح)ن.وصلهاعادةفيننجحأنا!يدمنولي!هالأصليبالحدص

حسابهماوطريفةهندصتهما،اختيارفيحرينليسا،والمحاسب،الأرض

حاجةيلبيلايناصبها،الذيالذهنيالجهاركانواذاومنطقهما.

الحالمأنكذلكيعنيهذاف!نالم!يكروفيزياء،ولاالكسمولرجيا

لبعضحصلوقد.حرينليساالميكروفيزياكطوالعالم،السيكرلرجي

متوقعكبرتطي!فالهاتجدأن،تحكمبةتبدووالتيالتجر4البالفةالنظريات

)هوسرل(عبارةيؤكدالتوفيقمنضربهن!الكن،الفيريائيالميدانفي

ولا.الزديالحالمتيلعليمتطلباْيفرضالواقع)نذكرها.سبقالتي

لك!نه.قانونصيغة-!بدكمابنيرأنيصطيعالنظريةالناحيةمنأنهفيشك

فييحدثأنعليهكبب،التبربةمعمنقةتبقيأنلصيغتهأرادانذاكعند

adالمناسبةالتغيراتالفيركاء hoc.لبعضخاضحةتكونأنومناسبتها

بتغييرقرار.لمنالنروطهلهنرفرتماوافا.تحكميةفبروبالتاليالشروط

هو)ن،للمعفولمخالفايكونقدلكن،العقلبرضا.لاْ،الأوليالصيغة

كلوعليتماما.منهافالدةلامتسللةتعقبداتاليالنسقجملةفيأدي

بالتثيدينبرلاذاكأوالثكلبهل!االطيععةقوانينجملةبتفييرقرار.ف!نحال

!ا--
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التغيراتأنمثلما،علي!همتطلباتهافرضفيتستمرالتيذاتهاالطبيحةمنششا

دوامه.عليولثهدالثيءبفرضهاالمنظور،لنغبرنبعا،رسمفيالمن!ظمة

قوانينيسميعماتعبرالتيالصيغتحديدفيالعالمحريةف!نوباختصار

للفيزياء.والتجريبيالنظرىالوجهينيطابقمزدوجلقيدخاضعة،الطبيعة

يتطرقلاأنيكفيولا،ذاتهفيمتماسكابنا،هايكونأنيجبجهةفمن

الصيغمعذمظمأنالصيغلهذ.يجببلصيغها،مختلفاليالتناقض

نهالي.أعليكمثلموحدنسقإليالقصدمع،نقلتكوينلهاالمجاورة

الوظيفةبذاتآالفياعليقادراانسقهذايكونأنيجبأخركطجهةومن

فعلبةلأفرالال!مفارنة!ينةتسمحبحيثيكونأنأيهاليهنس!ندالتي

الموافقةالشاطةمنقدركبرمع،التجربةتصدقهاقضاياباستم!اج،صادقة

بالقدرةجوهرياارتباطامرتبطانالتقييدينالئرطينهلىينلكن.للصواب

اسنعمالها-علي،الاستنباطيةالعلاقةادراكعليالعفلبهابتمنعالني

فيالمشتركوالامكانالمنطقيوالتافرالاستنباطقابلية:الثلاثةبوجوهها

هياستنباطكلأساصهيالتيالعلاقةهذه)نالفضايا.بين-الاستفلال

للحدصالمباشرالموضوعهيالتيالأوليبالدرجةالبحيطة،)الطبيعة

تعفل.ولكلقبليتركيبكلمبدأهوالديالعفلي

-كعكا-
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دطألطدادالبل!ا

الاستدلألاتتصفيت

متابلتينمتكاملتبنف!ينالىالاستدلاتتقليديتفسيميورع-17.ف

الثناثيالتقسيمهذاويرجعوالاستقراء.الاست!اجسيرهما:اتجا.حيثمن

يكرنوالبرهانءبالبرهانأوبالاسكراءنتعلمأانما.أرسطوالىنعرفكما

نأنذكرأنوينبني.الجزثية")1(الحالاتمنوالاستقراءالكليةالقضايامن

المقدمتانفيهتكونالذيهو،القباصمنضربسويلي!سالبرهان

يكونلينماضرورفي(،مبدأينمنمستمدثينا+دلعلي)أوضروريتين

بالخطأعُرِضناانومشاكيا،الفبولشالعنيمفدمنا.كانتانجدلباالفباص

كماللاستصاجمطابقأرسطوعندفهوالقياصوأما.القبولضالعتاأنهماعلي

للترتيبقلبايعتبرهالذكطالاستقراءاليوبالنسبة.لهتحريفهلذلكيشهد

مثلبهايكونالتيالشروطيعرفأنأرادفقد،القياسيتبعهالنيالطبيعي

ال!يالاستقراءفيكحصرالاصتقراءهذامثلان.صحيحاالاستدلالهذا

وتاما.وشاملاصوريايسمي

الاسشاجبعدفلم،نبرتقدعبارانهف!نمسنمرا،النمي!زهذاكانو)ذا

توسعقداستفراءكلمةهعنيانبل،فقطوحد.الفياسعليلد!نامقصورا

محليBACON)ييكن(أعقابفيالاستعمالاستقرأنومنذخطير.بشكل

العلومهذ.وبرصفالتجريبيةللعلومالمفضلالمنهجالاستقراء،اعتبار

18.1,(1,An.post)

-حما-
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القديم.المعنييلغيلاأنهالاجديدمعنيللكلمةأصبحفقد4بالاستقرائية

!للنعنالفزبالى،عندومعنا.!لمنطفىكدمحنا.:محنبنأماماذنلبعلنافهو

بناءطرشمنبي!نهماال!تقريبأرادفالبحضبينهما،العلاقةفيالخلافوقع

ذلكمنالعكسعليالآخروالبعضالقدبمهالمحنيعليالجديدالمعنى

وجَودالبعضرفضأنذلكعليترتبوقدلينهما،الالفصالأبررقد

لي!العامةالأحرالىفيبعضهمعندلأنه،الام!تدلالنظريةخارجالاستراء

منطققبضةمنيفلتبهذاولأنهفقط،صورتهاتبررهاصارمةطريقة

واصريحلئكلالمنطقبينمنالعديدتبناهانظروجهةوهذه.صوري

يكونيكادوالاستدلالللاستنتاجت!شهمأن)1(البعضلاحظوقد.ضمني

!ثaudeBER-بيرنار()فكلودبهذإ.ينفردونلالكنهمواحلا.النالبفي

ألهثلماالاستدلإلفيواحدةطريقةالاللعفلليس)أنهءسيمثلاحعم!

يينالتمييز)مكانيقبلفهو"المشيفيواحدأطريقةالاللب!مليس

ال!يالباحثوالاص!تدلال،كيدةمبادئمنبنطلقالذيالبرهانيالاستدلإل

يعملالحالتينكلتافيالانسانعقلالكنلمراقبشها.فرضيةلوارآيستخلص

2خرونوبصرحذلك")2(خلافملييتصرفأنيمكنهولا،بالقياسدالمَا

قالمةفيللاستفراءلامكانأبألهOه!مأهدورول(أموريسمثل

نفبهللافكار.عامةوكليادةمركبةعمليةالاستقرا.لأنالاصتدلالات،)3(

دون،للاستدسالأوليةالصوربينوضحهيمكنلالكنقطحا.استدلالات

(DROUSTAN,1)"!!مه!نمية!.!ول!ك!!!ع!ه:1191!
0raison.هو et la vie ) "! .P.U,.F,4691 p!4ض!هعةه

dela..لاه!س!!!أ ! exp81،5.!لدt )o!.)2!ح!
..Rev!ول.*8 de8!8!لملمهحد!م!نDOROLLE, les3(ول(
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البحثمنالمختفةالمتعاقبةالمراحلتلكفيأما.القالمةتوارنافاد

اليل!شارةاسعترا.كلمةالعكسعلىضصنانحنماافاهالاسترالي

صورةفيفجأةالم!يجةفيهاتنبثقالتيالمرحلةوهي،الحاسمةالمرحلة

مععندلدنقولأنيحبف!نه،المراقبةفيط!شةتستدعيمسبقةفكرة

مغاورةأخرىطر!قةبلاستدلالاليىأالاسكراءانم!م!)هررل(

الينيلففدالحا!رالهعنىهذاوأمامالحقيفة،)1(اليللرصولهللاستدلال

حولدقيقةنظريةفيالاستعمالصعبةصارتقداسكراءكلمةبأنالظن

ا.الاعم!تدلال

ف!نهاستقراء8-استدلال:التنصيفيةبالقسمةفلكمعاحتفتامالاذا

كئرالانثاراليتميلالتيوالطريقة.طرقبلتذلكنفهمأنيمكننا

مننتيجتهتلزمأكيصارآاستدلالمحلياصشَاجيكلمةاطلاقمعفثثر،

اليعامبوجهالأخريالاستدلالاتكلردهيضرر!با،لزومامقدمتيه

فيهايكونالتيالحالاتجميعالكلمةهذ.لثملوعند!ذالاستقراء،

كتابهفيلالعمتأP)كارناب(اليهقصدمامثلاوهنا.فقطراجحاالاصتنباط

+of probabililلةح!كم!فعل!اo(المنطفبةالأصسى.)للاحنمالات

ضمنالتامالاسنفراءتصنبفيعئدلدهالصحوبةبعضمنالركموعلي

لأن،للمنطقيجدمامناسبالنوربعهناف!نهالاسننتاجيةالاسندلالات

مليتعؤ!التيالاستدلالاتبين8الض!بطوجهمليبهذاه!لالترريع

الاستدلالاتامالررفضلكن.الأخرىالاستدلالاتوسالربهاهالاهتمام

فروقالاهناكيكنلمكما،يرضيلاالذيهوتمييزبدونهالأخري

454.0555"!.0186,,phyofdiscorvery"هلنط"ص(1,.WWhewell)
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بناءداعادةالأحياء،بتشكلالعالموتمثيل،الفيزيائناشقراءبينخفيفة

ف!نذلكصروعلاوة.الف!يلوفعندوالمحاجةهالمورخعندالحوادث

النرورعلىليحمل!نايكفيماالحيرةمنفبهاستفراءلكلمةالتقليدكيالمعني

استعمالفيبتمثلعيبذلكعليويترتبجد!دا،معنيلهانفترضأنقبل

L3I1والنوعالحنسعليللدلالةواحدةكلمة ، kiلاالفدبمةالمعاننمت

لاند(لا)1.جحلالذينفهمف!نناولهن!ا.بمرسومحذفهايمكن

اضطراباحداثذلكفيفيكون5:ضالالالتواءله!ايتأسفووحممملمصأول

فاللةوهى")1(جايمقليلةفاكدةأجلمنللكلمةالفلسفىالاستعمالعليكبير

ممننعةليستالاعشدلالمنضرلينبينبهذاوضعالديالحدلأن.موكة

منالعد!دنحوللكي،الاحتمالذكربالشيحةنلحقأنيكفىاذا.الاختراق

الصندوقهد!افيكانف!ذا.!ارمةاسندلالاتالطالاحتمالبةالاستدلالات

التيأالكريةأنذلكمنواستنبطتبيضلمكرةوعشرونحمراءكرة08

لكن.احتماليةالانت!يبتيتكونفلنحمراء"ستكونرويةغيرمنسأسحبها

هلهمثلعنانطلافاصارمبث!كلضروتكتبجة،فبهشكلاالني

"منحمراء"هكرةأسحبأنلدئالراجح)منأنههو،المقدمات

خظورو4)هناكحتيأوحمراء،سأسحبهاالتيالكرةتكونأنالمحتمل

الببرصر!أسحالد!وهظحمراء،.المحوبةالكرنكونلكى3علي

والمحنمل.الضروريينالنمببزالامششاج،!لبفييدخلبأنمح!ْ!ة!

الامت!سَاجكان...احتماليةتكونأنو)ماضروردهتكونأناما)الاصتت!اجات

بنسبئتعلقالتيهي،الاحتمالاستع!اجاتالأصحوعليالاحتطلية

etأ!ن!.!ة. de'1exp1(ول.!حمملماه!ها!ك!!مأه!ا!هة(

14.,Boivin,9291 p
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بمعنياحنمالبةاصن!تاجاتو)ما)حصائبةاسنشاجاتامافهيالكرار.

يكونأنيجبعدمها،أوالصرامةوجودبينالفرقأنولنضف،)1(.الكلمة

هوالأصاصيالفرقوهناببنها،تقابلالتيالاستدلالاتطبيحةفيأساصه

منه.لارمأمرمنبدلاللتصنيفأصاسااتخاديجبالذي

لاقامةأخريكيفيةاليالأخصعلييتوجهالأخير،التحفظهذاان

.لبونار()هـ.صلدينجدهاسفراء،والاالاسنشاجببنالننصبف

H.ك!ص!4 .Sl.نااصنت!اجبابالتعريفبسميالصحيحالدليلانيفولفهو

الدليل.هداصحةأبطلتكميليةكمفدمةالبهأضبفاذاأخرقوليوجدلم

ا+ملعلىوجدانأيهالعكىحالةفياستفرا!بابالتعريفدائمَاهـلسيم

في!صحيحنمييزوهداه!حتهأبطلتكميليةكمقدمةاليهأضيفاذاقول

كلمةاسنخدامتوسبعهو،عببفيالابقالنمببزلاركأنهالا،ذاته

الرجوععدمهرأخربعيبعليههـيد،الاستعمالدائرةخارجالياستقراه

واقع.أمركمجردعرضهالديالفرقمبدأإلي

لاالصحيحالاستنباطلأن،منهتخليصهالصعبمنفلي!ذلكومع

.الصدقاليالكذبمنيؤديقدلكنه،الكدباليالصدقمنأبدابؤدي

(1)كانت))ذا:Peirce)بيرس(لاحظهاالتيالخاصةهذ.كانتهناومن

.بالضرورةصادقةتكون)ب(ف!ن...منهالارمةنتيجة)ب(وصادقةمقدمة

أيضَا،)2(عنهالارمةتكون)ب(ف!نكاذباشيئَا(1)اليأضفااذالكن

صرامتهف!ن!حيحيَا،كاناذابحيثهالاستاجياللزوآأمانيتضحوبهلما

ف!نذلكمنالعكسوعلي.جديدةمعلوماتتف!دهاأنيمكنلاالصورية

268.-267!8(1,.C .S Peirce. coll.papers)
)2(!حS..مححقهء!!of،!عن!ص!".".!072037
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لوحتي،نهاثيبشكلتقريرهايمكنلاالاستقرائيالنرعمنلزوآنتيجة

وصدق،الكدبمنينلأليقدالصدقلأنالتحرييةنتالبهاالآنحتيكدتها

اليهترسلتالذيالمبدأصلقتضمنلامقدمات6لخدناهاالتيال!الج

أمر،،تكدبهجدعل!ةتجربةظهورامكاندالماديبقى،الاسعخراليةالطريقة

به،نسمبهماال!كيالاسمكانأباالاسندلالمنالنوعبنببنوالفرقفالمَا.

معهالعكيةوالعملياتالمستقيمةالعملياتبينعامةبصفةالقاعالفرقهو

بالنسبةوأما.الأخيرةهذ.منهماتث!كواللذينالأمانوعدمالصعوباتبقاء

العلاقةفياللاتناظرىالطابععنناجمالفرقهذاف!ن،الاستدلالالي

نأ!لصدقسحبدعلييمكتاكاناذاأنههذاعليويترتب.الاستنباطبة

الأمانبنف!سننصرفأنبمكننالاف!نهاللارماليالمبدأعنباطمننانهنسنتج

الفباآبجبفههناالمبدأ.الياللارآمننسنتجوأن،المعصالانباهفي

فيهاتكونالتيالخاصةالحالةفيالاضرورنهاتففدلااضافيةباحتياطك

للانعكاص.قابلةف!تهاالحلا5

أمربالتثيدهوالعكسيوالانبا.المسنفمالاتجا.بينالتص!زهلاان

فهوتوريحها.طريثةفييتدخلأنويبب،الاستدلالاتسيرفير!يسي

ذلكلاظكما،والاستنتاجالاستقراءبينالعلاقةفيبالضحوصيتدخل

)ببيكبن(مرورا)هويول(اليأرسطرمنللاسعثرا.العتليد!نالمن!!كل

افالكضا.عنرىكماالحدودأضىالىحباننافيذلكوصنأخل*هءلحة.

جملةصنفينالينورعلكيأمتداداتهأحدفيأوذ6لهفيهواستعملنا.ما

فبرالاستدلالاتجميعالاستقراءهاسمتحتنبمعبأنالاعشدلالات

نضعمثلاخانةأيةفياذ.حرجموفففيأنفسناصنحدف!نناالاسنتاجبةه

يمكنهاذ؟العلاماتبتأويليستتجالذمميS6miolفحلما4الطبيالاستدول

32ما--
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ثحلةيتيعندمااستقرائيإنهقلناف!ذ.الاتجاهينفييمملأنأيض!هو

مقالتددالمعلوليستتتجندمااستئتبيانهوقلنا،المحلولهمنابتدا.

منكآصتنباطالأ!يلطابعهوأنكرنا،اصطناعيبشكلوحدتهقىصا،العلة

الاصخراءعنواحد،7لأفيتمامَالممييز.يكفيالنيهلمواقعةاليالواقحة

-صورهبمختلفوالاصتتتاجهالعلمى

بهروي!الأخيرهذاأنباكباروالاستقراءالاستتتاجبينالاتبا.محىان

افسارفيأخريجهةمنيتبباليوآ،الشائعبمحنا.العلميالاسكراءالآن

نبهلقد.مر%فيو!ورتهالوحةتفابلفيبنحصرلاالذىيينهماالتقابل

عليينثغللاالحلميالاستراءعندالفزياليأناليلا!ء!ه!ا()هويرل(

إذ8!حيحاالاستقراءكاناذامابمعرفة،البرهنةعندالرياضييفحلماكرار

صادقةالتتيبةكانتأنهرعتيت!ا.لالذىبلأبايم،سحيحاليسهو

فيالم!تعملللمقياصمماثلبمقياسمحليهيحكملاالاسكراءفنجاحماديا.

اد.لا!وقد.فقطصورتهفيقيمهتتمثلالنيالاصتتتاجعليالحكم

D.روسنان( ROUSrANالاصتدلالين.ينبهابفابلالتيالكيفيةفسادمدي

،المضمونعنال!نظربفطعالقضاباي!نالدفبقبالنرابطالاسننناجبعرفاذ

!تحملهاالتيالموادبواسطةالقائوناليالرقالعمنبالذهابوالاستقراء

نانعرتكيفوعندكذ.القضايافيهتزابطالتيالكليفيةعنثيءذكرلون

8.ناحيتينمناليهمنظوراواحل!اثيئاأومختلفينضيئيننصفكنا

اليالاستد!لاتتقسيمملينبقيأنالصوابمنكانف!ذا-18ف

77:،389.II, .v ,4 rي!ل!أOrganon renova!1(!م(

دظهماطيالحكمهونجالمقصودبالصورةلابالجوهرئتعلقالصالةالاسكراء"نن

يفال،.ماكيفةمحليوليى

-ثثا-
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معمطابقتهتمكنلاف!نه8أساصياتقسيمانعتبرهوأن،دقيقةوكير،دقيقة

بشكلالأخبرةالكلمةهنهمحنيبتوسيعالاالاسعكراء-الاستنناج:الزوجين

حاجةفيليىال!يالكليدىبالمعيلهنحتفظأنالأفضلمنبل.فاحثى

فيرالاستدلالاتاليبهانشيرثالثةكلمةنتبنيوأنآ،الابهامنمزيدالي

يأتيهناومن.لقانونتوقحاتولاللتجربةتعميماتليستالتيالدقيقة

ثلاتي.تقسيم

يفحمالذي)بيرس(لدىضاعلنقصورةفيذلكعليمثالانجداننا

والاصتفراءحد!4ههةالاست!تتاج:أصنافثلاثةاليالأوليةالاستدلالات

onةinducالاحتماليوالقياسuctionالأوليةالصررةتلكففي.4!مل

ف!ننا،الأولالشكلقياصسيماولاهالقباصهيالتيللاستنناجوالمثالية

الراحومنالكركط(أهىقاصدةمنانطلاقاستدلالقاسهذامثلأنى)1(ْ
.--ءلر-

الفاعدةهد.عليال!شبحة()سبنرنبماعليللحصول(الصغري)هيحالة

ذلك:مثال.الحالةهذ.في

ليضاء.الكبسهذافيالفاصولياحباتكل:فاعدة

الكشى.هنامنمأخوذةهنهالفاصولياوحبات:حالة

بيضاء.هل.الفاصولياحبات:نتيجة

نتيجة:ومنحالةمنبالانطلاقالقاعدةالينصلف!نناالاسنقراءفيأما

ال!بس.هذامنمأخوده!.الفاصولياحبات:حالة

.بيضاءهلىهالفاصولباوحبات:نتيجة

ليضاء.الكيصهل!افيالفاصولباجاتبخلقاعدة

أبضاه39!هولطح)ببرص(بسمبهالديالاحنماليالفباصفيوأخبرا

ف!تجة:ومنالقاعدةمنبالانطلاقالحالةالينصلف!ننا

623.!5(1.,GP)
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بيضاه.الكصهذافيالفاصولياحباتكل:القامدة

ببضاء.هنهالفاصولياوحبات:نتيبة

ببضاء.هذهالفاسولباحبات:حالة

وببنببنهالنوفيقمع،الئلافىنقه)ليرك!(عرض2خرموضعوفي

يكونهأن)!حب(اليءأن!ئتفالاصساج:!فلع!الجهاتمراتب

بأنيوحيالاحتماليوالقياصهبالفحل)كالن،ال!ثيهأن!عينوالاستقريه

فد)ببرص(أننببنالعرضينه!بنببنالمقارنةان.بكونأن)!مكن(ءالني

منوديس،والتحميميالماصدقيوجههجهةمنالحدميالاستراءالطنظر

بكلمةالاحتماليالقياصيخصأرولا!ناأننابدولا،الك!يريوجههجهة

كلصليصادقا!عتبرالذى"الاستدلالبكونهالاستراءيميزفهو.الفَرضية

وبمكن.نعببنفبرمنمنهاالمأخودالأعثلةبعضمحليصدلىماالمجموعة

يقدمأنالعمومعلييجبالمدةوبطول.الاحصاليالاستدلالنص!ميهأن

ف!نوباختصار.")1(صادقةمقدماتمنابتطءالصحةكلصحبحةئتاج

اليبشهيلذلكوهو،المولالي!جهنعمبمهو!صور.،كماالاسكراء

نمبلالاسنرالبةالشرورةاان.اصثبةعلافةصسقهوهنفرريسدق

نتيجتهاواحتماليةجوهرها.هوفاكب!نفسها.نفصهاتصححأنايىدوما

التوصل!ملماذا،المطلوبةللعلاقةالضيقيةال!همةأنفيضطل!مثل

فكثر،)ءكعر6مربفبمةالطسبودىالاسعنرايةالبرورةنمد!ف!نالبها،

ذكر.هسبقالبيرص(أخرريياليرجعنااف!6مناهومح!نللدالعزمحجأنالا

اليالاستقراءب!رجاعوذلك،الثلاثيةالقسمةتقويضإلييوولذلكف!ن

275.(1,.C,.P)V
972.!5(2.,Ibid)
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ماهو!صتقراء،هنايسميهماإذ.جنسهفيالنوعيدلكماالاستت!تاجداخل

علافةاليرر!يال!يوهوالمحنمل")الاسنتاجأخرموضعفيبمبه

للنسقالئانيالعرضهذافيمهمايبقيشيءا+فلعليوهناك.تكرار

استحمالفيوالمتمثلة،أخرىصورةفيسنجدماالتيالفكرةهو،الثلاثي

الاصندلالات.مجموعبينالنمببزفيكمبدأالجهةدرجاتفيالاختلاف

وأنفيةنظروجهةمنومتصورما،ثيئامختلفثلاثن-حيموهناك

(ستيرن)و.اقترحهقد،نكوينيةنفسانيةنظروجهةمنأدقبثكل

الاستتتاجاليTransducهةnالمثلىالقياصيضيفالذي(W!!3.لألا

منوالاسعتراء8الخاصاليالعاممنالاستت!اجيذهبفبينماوالاستقراء.

اليالمفردعنيذهبالمثليالفياصف!نآ،العااليالخاصأوالمفرد

وبدونالستوىتنييربدونلكن.الخاصاليالخاصمنأوالمفرد،

المحتويبلوغقبلالأطفالعندالاصتدلالطريفةهيوهك*بالعمومالمرور

بياجي(.)جوالفكرةالكلمةهذبوقد.الراشدينلدىالمنطقي

.J PIAGET(ليس،فرديةحالاتعليالاجراءقصرأنيلاحظأنهالا.)ء

الضرورةآ6لحدإهوهالصياننالاسندلالهذابهبنمبزماوأن،اضارةسري

نابل،المنطقيةوالتوابعالاقتراناتعنفكرةأ!ةللطفلفليى:فيهالمنطقية

بالروابط.ضعوروبدون،الحركاتتعاقبك!حاقبأحكامه

منطريقةnهةعد!+المثل!الاستدلالمنالمقصودككف!ذا

عنناجمةوسهالأطفالصقليةبهاتئميزأخر،ايىحكممنالانتالطرق

ولاالتكوينيالنىلعلمالأمرترككبفيف!نه،المنطقيالعميمنضرب

073.it,,1491 p!1)!ما!ع!ل .WSten, psychologieder)

ntet!ع!ntchez1'enfantحءp.لا.ة.6 le raisoffi".!2(!!لاعأهـن(

كاث!ا--
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هنامثلمعلأنناهللاستدلالاتتصنيففيالاعتباربحينأخنماينبش

التحدثيمكنلااذ.الاس!تدلال(تاريخقبلأمافينزالماهالمثليالقياس

بينالمنطقيالرباطفكرةننعدمحيث،الخاصبمحنا.الاستدلالعن

وأما.اليقينناقصةالشيةنكنومهماواهنايكنمهماالأحكامأوالفضا،

المفردمناستنباطاكونهوهو،المئليالقياسفيأخرطابععليثد!نالأا

نماعا،الراثدالاسندلالمنضربافبهننببنأنبنبفيمحنددذنج!نهالمفزالي

وعنددذ.الأماراتوتضافرالبناء،واعادة،التمثيل:أنواععدةصموهو

فريبةذلكمعليستفى،دقيقةتكنلمانحقيقيةاستدلالاتآأمانكون

احتمالية،لتالجاليتزديأنالاحتمالوجهعليويمكنهاهفطقكلعن

فينتر!دأنيمكنومهما.صليمعقلقبلمنالصديقلتب!ستكفي

قبل)مابفكرةمرت!بطايبقيأنيوثكلكونه،المثليالقياسبكلمةالاحنا!

عندالثلاقىالتقس!يممنا!لعلىنحعكظن!ننا،الأطفاللدى(الاستدلال

ويتميز،بسهولةظاهرنحوعلييجرياستدلالبفكرة!ثعاصتيرن(

فيالصاعدةالحركةوعنالاستدلالفيالنارلةالحركةعنبهلىاه

نأ!ن!بغيلافلىلهحفا،اصتدلإلهناككان)نأنهفيهضكلاومماالاسعكراء.

ذا.الصبيافىالمثليالقياصبهايتميزالتيالأففيةتلكحرفيافهمانفهم

الأرجحعليليى-قانوناليئقولأنوالأفضل-عام،"أمرالياللبوء

!قعمندماوحتيضمنيا،فيهببفيالفالبفيانهبل.أبل!تمامامتعسا

المميزالسمةهلهذلكمعلهاالاستدلالاتهلهمثلف!ن8بهالتص!ح

ونقطةالانطلاقئقطةتكونبحيث،الواقعةاليالواقعةمناللمابوهي

أالعموم(.منواحدمستويفيالوعول

-17-

http://www.al-maktabeh.com



الوكارييتش(اقترحفقد،والثلاثيةالثنائيةالق!متينهاتينولعد-91ف

3!م Cمقالفيوذلك،خاناتأربعاليللاصتدلالاتتوزيعاه!كأعأ

ء)كوتاربانسكي(الناسبينأثاعهذلكوبعد.)'(129lستفيسدر

TARBINSKIء!كابهفيGnosdoloسنةصدرالذي،المعرفةأنظرية

محلمكتبكثروبفيهبلدهفيكبيرةبثهرة!يكتابوهو92941

البولونيونالمنطقيونيعدولهذا.البولونيةالجامعاتفياستعمالاالمناهج

بشدةانعتدهقدبعضهمأنولرتقليد!اهتقسيماالتقسيمهذاالغالبفى

متراوحة.

أربعةذاتلوحةتعطيانتحاطعانعندماتنصيفيتينقصمتينهلييقومانه

فبهبفطعالليالعكسيأوالمصعنبمبالانجا.تعلقالأوليفالفسمة.أفسام

اللارمتجحلالتىالعلاق!ةليهاستنباطيةسيناهاالتيالعلاقةالاستدلال

عنبالضرورةينجمnهةد!مةهس!(التابعلوكارييفيتشههنايسميه)الذى

فعندما.المنطقيةالناحيةمنلهتابعهوالذىالبب(يصميه)الذيالمبدأ

محلاقةتتطابقعندمايقولكماأوالمتقيمالاتجا.منالاستدلاليذهب

بالبولوبة()مدما2خرمفالدجزبانفلهوقعابا!بولونية(،(العلمابلاعيةصل))1(

لمنعلمبماالوكاهـسبننى(م!نالفصبؤامناباتمكوبعدالملهأ.)حولبعنوان

أدثا!3*!ع!!*كتبهاللىيالمعرت()نظرمةوكاب.يةالبطهكظكمحص

بلون!!!هـدم!نيصنواتمن!بالانكليزيةنثر!د8الأسليلألنتهبالبولوفية

!لا!لدمنسيماولاكيوأ!3*م!منا!اثامن!ط!توقد،نال!

ه!(!ك!"!للاصسلالاتم!!لالدنحنيفمنهـسكنس!،.

5591(i411لددناتكونأنالبولوية،دقرألامنمتناولمحننجحيداالأاليورورما

من33-23سفحاتفي*ملم!.!NOWSKiمحنهقدمهالليالعرفىمنفكرةمحنه

-Rechtsكلم!فم5oء!نافيالقضا!الاعتدولمحنمقاله n!فط!(كل+

ءنطه.)7291,

-كاثعا-
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أمامنكونبالنابع(البب)علافةباللارمالمبدأعلافةمعبالشبحةالمفدمنبن

اللىالاسندلالأان!!.ردأمامنكونالعكسحالةوفي،اص!نشاج

الذىوالاستدلالاصتتتاجا،يسمي،التابعويطلب،السببمنيل!مب

اتحا.يكونالاستاجففىرثا.يميالصببويطلبالتابعمنيلمب

متحلاسين،.فيكونانالردفيأما،متوافقبنالاصتدلال6نجا.والم!نطقيةالتبعية

منطلقبكونحبماعالأوليلتتركبثانيةقسمةالآنتأفينم

يكؤنالأمرهأولفيهناومن.كذلكيكونلاأويقينيا)المقدمة(الاسندلال

ا!يعندل!وأدىالبفبنمنالاصتاجهداانطلقف!ذا.الاستنناجمننوعان

انطقاذاوأمااستنباط(.)امامنكونف!ننا،يقينبةذاتهافيهيتكونتبجة

ورىولكب،لوارمهمنهيأخدلكييقينيكيرمبدأمن،ذلكمنالعكسعلي

بنعكى*اللوارآصدقف!نبفبنبةهنعنبرالنيالفضابابعضيسنهابوجدكانان

متفاوتةبدرجةمنها()بالتحققوشمح،الأوليالفرضيةعليعندثذ

هوالذيالمنطلقكانافاوأعاالرد.مننوعانهناكيكونكما.الاحتمال

والمزاد-سببهانعرتلاوواقعةخامامعطيمثلافكانيقينيا،،اللارمالآن

نكونف!ننا-المنطقيةالناحيةمنعليهمترقفةهيالديالمبلأههنابالصبب

سببها.ببيانالواقعةهد.)فترنا(قد،نتيجةاليالاصتدلالاديانهبذلك

أجلمنف!ننا،يقينيةفيرقضية،ذلكمنالحكسعليالمنطلقكانواذا

المنطقية،الناحيةمنمحليهامتوتفةالأوليتكونبفينبةضيةعننبحثانبلالها

قديذلكنكونظنناطيهاعثرناف!فاالمبدأهبدوراراعهتقومأنيمكنهااي

استنباطايكونأنيمكنالامش!اجيالاستدلالان5.المعنيةالقضية)برهنا(

نست!نبطفنحن.برهنةأوتفسيرايكونأنيمكنالرديوالاصتدلالتحقبقا،أو

-"ثحا-
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لاذا.يقينيةمعينة؟ح!معن!وبحلمع!ىبمعَعحياستخرجنانحنإذا

ناجمة،يقينيةأحكاماطلباواذانفر.ف!ننايقينيةمعينةلأحكامأسباباطلبنا

أحكاماطلباواف!.نحققف!ننايقينيما،كيرمحينةأحكاممن،توابعبصفتها

")1،.نبرهنف!ننالها،توابعبصفتهايقينيةغيرمعينةأحكامعنهاتنجميقينية

كبريأهميةلهاالتيالقح!متينهاتنأولينؤيدأنالايسعنالاانه

مراتصدةكدناأنناالقاريءويذكر.الاس!تدلالفينظريةكلاليبالنسبة

منبل!مبالدكطالفكرحركةفحاتتطابقالتيالحالةبينالتمييزصلي

المبدأمنبصدرأكط،التبعبةفيالمنطقيالترتيبمع،الت!يجةاليالمفدمتين

هوفيهاالمنطقياللارميكون،العكسعليالتيوالحالةاللارآ،نحو

ولنقل.لهكشببةالإسندسالبهيؤديماهوالمبل!أبينمامقسةيتخدالذي

التي)نتبجة(كلمةالامكانقدرنتبنبجعلناالذكطالسببهوهلاانعرضا

لارمه،أيمبدأ،منمنطقيةبصفة)يتج(ماأحياناتعننلأنها،اللبستسهل

تكونعندمانتيجتهاأي،البهترثيوماعملية)حا!ل(هوماأخريوأحبانا

اصندلالا.العملبةهلى.

القحمةهفيالثانيالمبدأمحل!تض!،منكثرلناف!نالمقابلوفي

فيمماالركمعر،خاناتأرءالطدلاستدلالاتالنهاليالتردعوعدي

.ظاهريوئصمولح!قمنجمليهاالمحصلاللوحةهد.

كماالكلمةفهله"يقيني،.كلمةمعئفيأساصيلبس!يبهمافأول

)1("!كا!اض!ة07

تصنبحولاتويخحاتمنبلحل!وكناالنصرصهكرتجرجمةبالاضارةملهنوناننا

هـء-لمم!م!الدوكاتلفذلمباضزمتاولنافىكنلمالنيلوك!ييثى

ضكرنا.عنهه!نالهنعرالذيل!)3*!م

-8!-
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عليالاتلللابحيثالضيقبمعناهاتس!تعملالنالمجهفيفهي:مبهمةنحلم

الحفيقىهمحناهاهوالذىالواسعبمحناهاهيبينما.الصدقكيدهوما

ب!لكوهوكاذبا.أوسادقاكانصواءلمد8مح!9محد!هوماكلعليتنطبق

فيجليايظهرالمحنيينه!ينبينالوكارييفيت!ثى(وترثد.ظنيهومايقابل

كانلوكماتحدثالمولفف!نأخريجهةومنبهرنا..الذيالثافطالنص

معنا.اليقينيايىبالنبةيفترضوهلا،واللايقينياليقيننبينمحنادهناك

ف!نأخريجهةمنلكن.كاذباأوكانصادقااللا!بني()كيروهوالواسع

الكملةفهمنااذاالا!حبحاليسالبرهنةوعنالاستنباطمحنبفولهما

قيمةف!نكاذبةقض!يةاليبالنسبةلأنها!يد(5)الصدقوهوالضيقبمحناها

!مكنوالكل!الصدقمنكلالأن،يقي!نيةولاهمعينةفيرنبقياللارمسدق

الاصتنباطالوكاريفيت!(بهمايعرفاللذانلالتعريفان،الكنبمنيلزماأن

التىوهي،المزيدةأوالموكدةالاستدلالاتعليالاينطبقانلاوالبرهنة

وهكلما.المبدوةأوالمفندةالاسندلالاتعليوليس،ضفةنفربربهابفصد

ف!ما:صعوبةهناكف!ن)يقيني(كلمةاستعمالفينتبنا.النيالتأويلكانفأيا

لممسنوفبةفبرألهاو)ماهوالبرهنةبالاستباطينعلقفبماخاطنةاللوحةأن

الأمثلةمعاليياقجملةحكمناماف!ذا.المريدةبالاستدلالاتالاتحتفظ

عندمااليفينوجهعليالصالقداثمايفصدالوكاريفيتش(ف!نيقلمها،التي

.الكاذبحالةمهملااليقينيعنيتحدث

!لي!صر.الركارسيفيتش(اننلاظف!ننا)بالاستنباول(يتعلقوفيما

الصدقمنف!ذهب،يقينيتينقضيتينمنالاستدلالفيهاينطلقالتيالحالة

محترتقضيتينمنفيهايذهبالتيالحالةفقطيهمللموبهذا،الصدقالي

مرضومحتينملمتينمنفيهاينطلقالتيالحالةأيضاأهملبلبكذبهما،
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حقا.والكذبالصدقنطاقخارجموضوعتين،وبالتاليتوكيد،دونبحرية

بهيتسكالذيالمعنيرأ!ناكماانهاص!ناثيا)أ"ليسالمحدودالمعنيهذا)ن

ألهكير.)جونى(ومنطق!حممملممآالالاند(محجم!راحة

يفضلونالذينالمنطقيينبيناليومشيرعاا!ثرالاستعمالمعيتفقلا

فبرأوكاذبةمفدماتمنالصحبحالاسننباطامكانوبقبلون،الواسعالمعنى

حالة،سادقنبنمفدمتبنمنينطلقالذيالاست!اجيالاستنباطفيكون.كيدة

الكلمة.بمعنن)برهنة"تسميبأنالبد-سةهيالحالةوهذ..ففطمتميزة

جعلهالوكاريفيتش(اختار.مالكنالا!طلاح؟حولنزاعمجردهذافهل

)الاصتدلالكذبمننذهبالتىالاستتتاجبةالاصشنباطاتتصنبفهفييهمل

)الاستدلالالافتراضيمنتذهبالتيالاسنتاجاتوكذلك(،الخلفي

الاستسَاجي(.الافتراضي

منطلقذواستتاج،الضبطوجهعليهوبفهمهكما"التحفبق،أنويبفي

هوماامايعنيفهو.معنيانللافتراضلكن.يقينيلايقالكماأوافتراضي

البدإ!ةعندبولآموضوعهوماو)ما،كذبهأوصدقهيجهلوماتخميي،

ئطرفى)ال!صيق،أنالواضحومن.والك!بالصدقلينالعنادخارج

ورا.فيهنستدلالذكيالمجاللأن،الأولالمعنيالييحودالوكارييفيتش(

يمكنلالكن،الصو!ةالصحةعنفيهنتحلثأنيمكن،والكدبالصدق

لديبمعنا.للتحقيقالنموذجيوالمثالاالتضيق،.مسألةفيهنطرحان

التراجعبعدهاللىيالتبريبيالاسدلالمنالثانيالفسمهولركاريفيشئى()

منلوارآتخمين!بايزالمااللىىالمبدأهل!امن!يأخلى

صو!دو.حبماالفرلىملا!ةثونفباورشنعالمحنببنROBERTمعبمان()1

دتنيفلكبعدلكنه.الواسعمعنا.هووهنالارأ،أخذ.المنطق!ف!5:ممه،!!رت

!!مملممأ.منصراحةدتهاللياليقالمعنيالاصتناطلتر!ف

-842-
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المبدأ.صدققيمةعليبالحكميسمحماوهذا،التجريةمعمقابلتهاأجل

هيالتيالاستشاجاتجميحالوكاريفيتحر!هعندأهملتفقدالمقابلوفي

9!ةه!!ةالم!بدئمةالأساقتقدمهاالتيمثل،صوريةاضتفاقاتمبرد

استاجية.ضرايخةبأمهاث!،)ي!يركي(بعدتوصفالتيالأناقوهي

ال!نصفبصفتهبالتضيق،5الارتباووشديد"التفصير،بأنذكرناأنوبحد

اليبالنبةعليهنراخلهمالليناليسف!ئههمركبةاسندلاليةمسبرةمنالأول

نأبتاتاالمفبرلكبرمننلحدصأنهالابها.وشميهايميزهاالتيالكيفية

هل!اتحتالوكاريفيتش(و!فهاالتيالمتراجعةالمسيرة"برهنة،نس

البرهنةلأن.استنباطا!صميهما!ناسبهلاالبرهنةاسمأنبيناولقد.الاسم

مندا!بدومن.الصدقاليالصدقمننتدرجصورها،وبأخصعامة

ببننجدأنثيءكلقيهيالمثعكلةأنبر!سَها،نريديقبنيةلاقضيةوص،

القضبةمنهانشننجأنبمكلنالنىالفضبةصدفها،معرفةسبفتالنيالفضابا

الاسشاج،هدافيئثمثلانماالبرهنةلكنعنها،لارمابصفتهاالمقترحة

سوكلبليست،أرديةأومتراجحةصيرةوهذ.المبدأهعنالبحثفيوليس

ولنُحِدفبها.اليها!ث!ارلاأنهدا،فيينلبلأنه،للبرهنةاعداديةمرحلة

البرهنةكلمةف!ن،اللنة"الحلميةفيتركيبكلمةدخولقبلأنهالأذهانالى

تحليلى،كلمةبهايقابلونالبونانيونالرداضبونكانالتي6+كامي!كامحكلمكلا

المضاياهب!نالمنطعيال!رايدفىالص!يمالمعى%ليعؤذلك!بتارمع

مالاذا)الرد،.أوبالتراجعالمححسالاتبا.كلقطعهقدالتحليلكانالدي

البرهنةندخلأنوجب8اللغويةالاستعمالاتفيالتعصفاجتنابأردنا

الاصشنناجداخلبمبزانأركمنوبمكن.ألواعهكأحدالاسنشاجضمن

قبلمنمتعينةكبرضايا!ثاففيهايستعملالنيالحالةد!ن،الحملي

http://www.al-maktabeh.com



لاثباتفيهايستعملالتيوالحالةلوكازي!فيتش(،يفهمهكماالاستنباط)ومثاله

بمعناهاالره!عنالتحدثيمكنأوعندثذصريحلثكلمحينةقضايا

ممكنان)استعمالانه(بل،الاسنتاجمن)نوصان(ههناول!شى(.الضيقي

للاصتعتاص!.

وكون.جدع!تحفظاتدونلوكارييفتش(تصنيفنقبللنف!نناولهل!ا

هذهوراءمنناخفيفا.يبفي!أهوهمفبولةكيراصطلاحاتفييتمثلعيحه

تسيءبهتوجدالتيالفجواتأنالىبالاضافة،اللبصبعضنجدالهفوات

ولاقدبلاا+ملعليبهالاحتفاظينبغيوالذيبالحصر.تظاهرنقالي

الردي،5والاستم!اجي1المحنيينبينالتقابلهو،أساسيوضسيم،ثرط

اللارم.اليالمبدأمنئةالمرالمسافةفيهتقطحأنيمكنالذكط

مباديءبث!نحتفظللاستدلالاتالمختلفةالتصنيفاتهذهمن-فم!

قسمةمنهايجعلأن،بطربقتهمنهاواحدكليسمحتوريعها،فيأساصية

بعضابعضهايغطيجوهريةتنصيفاتثلاثعليبذلكفنحصل.تنصيفية

بينيميزالذيأولهاما.تنولعاتحدثتتقاطعوعندماكلياهلاجزديا

اليبالن!بةبفب!يةلائنبجنهانكونالنىوالامشدلالاتالصارمةالاستدلالات

والاستفراء.الاسنشاجببنالنمببزإلبهابردالبعضأنرأبناوفد،المقدمتبن

واحدأنفيلأنهتماما،مرضياليىلكنه،جملتهفيبقبرلالردوهلا

بأنيلزمناولأنهمفرطاهيعتبرأنيمكنلكلاستفراءكلمةمعنييوسع

صوروبعض،الرياضيوالاسنفراء،النامالاسكراءالاسنتاجفيندوج

علييقوآالثافيوالتق!بم،صارمةاستدلالاتبصفتها،الرياضيالتحل!يل

أتباعهحسبالاستنباطمعنييببنالوكارشفيتق(لدينجد.الذيالتقابل

-كه8+
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فيالعكسيالتراجعيالترتيبأو،التركيبفيالمباضرالتقدميللترنبب

التيالنتالجنفىاليتقريبايوديالقصمةفيالثانيالمبدأهدا)ن.ال!تحليل

لايقين.منعامةالعكسيةالحركاتفيماببب،الأولالمبدااليهايودي

بمكننالكهوالاصعنراء،الاسناجي!نالنفلبديالعنابلاليبعبدنابهلاوهو

الثالثةالقسمةف!نوأخيرا.الاصتدلالمنأخرىصورعليأبضاتبيقهمن

ماوهل!االقضا!اجهةالاعتباربحينتأخدPEIRCE)بيرص(اليهاأشارالتي

مطلقة،قضاياهاجميعتكونالتيالاصتدلالاتبينبالتمييزبسمح

وعندلد.الجهةمحددةقضاباعدةاوفضيةفبهانكونالتيوالاستدلالات

حسبأخريفيأوخانةفيوضحهماكمكنوالاستقراءالاست!اجأنصنركي

مفهوميا.أوصدقياماتأهـيلاتأهـلهما

تقسيماتاليالغالبفيتشهيالتصنيففيالثلائةالمبادىهذ.أنوبما

ذوقنتيجة!بدوقد،الآخريندونأحلمااختبارأنهـوبمائثحاملأوتتقاطع

اليأخريجهةمنيوديوقد،التحكممنالكئيرأوالقليلفيهشخصى

كانهأياالاختيارهذاأنبماوأخيرا،صوابمنالآخرينفيمااهمال

التقليدية:العتسيماتعليالاضطرابمنالكثيرأوالقيلادخالاليشودي

عنكثيرآنبتعدلاأن،الموضوعيةمنبلماع،نفضلف!نناكلهاالاسبابلهده

بتلكالذهنفيالاحتفاظمعلكن،اللغةكرستهاالتيالمعتادةالعناوثن

الضرور!ةالت!نويعاتالحاجةعندندخللكي،القسمةفيالثلالهالمبادئ

بأنجديرانالمبادئهد.منالأخبرينالمبدأينأنوبما.فئةكلداخل

بدءذيبادئلهمانخصصف!نناد!مَا،بهيحظبانلاخا!اانتباهَانوليهما

باين.
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اللللايةالبل!

القركيبفىالقحليل

كبيرتينفح!ينفىالاستدلالاتتنوعنورعأقأردنامااذا-21.ف

الأمرهل!امنالانطلاقهوذلكاليالطرقأفضلمنف!نهمتكاملتين

هياصت!نباطكلأصاصهيالتيباللارآ،المبدأعلاقةأنوهو،البوهري

الاتجا.حسبطابعهيتغيرالاستدلالف!نثمومن،معيناتجا.ذأتعلاقة

صعدأو،اللارماليالمباديءمنكدرجوحسبماالاست!نباطبه!بركليالكل

حركعاهماالمتكاملتانالمعنابلتانالحركتانهاتانالبدأ.الياللارآمن

نقومأنههناالضرورىومن4ءلالعةء9والحليلالتركيب

الكلمنبن.هاتبناستعماليتابالذياللبسبببالعنسيراتببعض

هناومنComposiةon)التركيب(حرفباتعنيSyntheseفكلمة

9ال!م!ة!ةأععنىجاء،الكلمتينلينقامالديالتضامنوبمق!تض

الأخيرةالكلمةهلهلكن.ء!يلعةالتحليللكللمةيعطيماكالبَاالمئ

التضامننفسوبمقتضيهنامن)التحلبل(resoluهةnحرفياتعنينفسها

عندللىكابلالدكلهللتركيبالمحطاةpogressionالتعرجفكرةجاعى

الزوجين:أنالأفكاروتوضيحالاخعصارأجلمنولنفل،ال!تحليليالتراجع

ة!هءn)الكيميالىلديمعناهمابينبتورعان،والتحليلالتركيب

n!!ة)dالرياضيلدىومعناهما(progressionregression)

الحلالات،بعضفيتتواضاأنيمكنفهمهما،فيالطريقتانكانتوافا

-847-
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،التعارضدرجةالىفيهاتصلانأخركطحالاتذلكمنالعكسعليفهناك

يحدثأناستحمالهمايوشكبحيث،الكلمتينتعثسإلييؤديمما

فيلوفينمنينمأخومثاليننصوقأنذلكلبيانويكفي،غريبةالتباسات

كلاسيكبين.

سكفهكاأمحأ:الينيتس(جوابذاهوها!للتحليلقابلةالوحدةفهل

لهاتكونأنيمكنلاأنهقصدت،التحليلتقبللاالوحدةان:قلت"عندما

قابلةكيرلكنهاللقسمةقابلةالوحدةانمنها،أبسطمفهومذاتأجزاء

باطة،أقلمفاهبمذاتهي،الوحدةأجزاءهيالتيالكسوراذ،للنحلبل

فيدثماتدخل(الوحدةمنبساطةأقلهي)التيالصحيحةالأعدادلأن

الرياضياتفيتفلسفممنكثيرعليالأمرالتبسوقدالكسور،مفاهيم

)الق!مةومفاهبم(الي)النحلبلببننمببزهملعدم8والوحدةالنفطهحرل

6رودا!مَاكانتولوالكلمنبساطةأقلدائمَاليتفالأجزاءأجزاء(الي

)1".الكلمن

قدالفيلسوفهذاأننملمانناحمم!.)كانط(منمقتبسالآخروالمثال

فيمحتويالمحمولىمفهوآف!يهايكونالتيالأحكام،تحليليةأحكاماسمي

الأحكاآأماهالتحليلبمجردمنهعليهالحصولوبمكنهالموضوعمفهوم

مفهوممعيتركبلكيالمحمولمفهومفيهايأتيأنيحبالتيالأخري

فيالعرضنظاميفارنعندمالكنه،تركيي!ةأحكاماتحميفهيالموضع

الرقرممنفير.يحنوف!ْ)النقد(كتابةفيالعرضبنطام)المقدمات(كتابه

(1 ! du5 aunt,1715 daps Gerhardt, phil. Schr.,5!:395 citepat)
,COممال!ءنط"!55!ا4ف"ثهفع!، les Stapes de la phil!"ثى!أ

1391,نلي!ها،.!ط!! ,p 221 -.222 !! ، novaول!

"هؤفي7.300
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أخرشيء،التركيبيللم!نهجمقابلابصفتهالتحليليالمنهج")ن:اللبىفي

منئنطلق6لنافقطيعنيوهوهالتحليليةالقضا!امنلمبموصةمغاورتماعا

هذهفياننا،)مكانهثروطالىنرتقىوأناهمحطىكانلوكماالمطلوب

الر-لافيالتحليلحدكما،بحيطةتركي!بةقضا!انسنعملمافالباالمسيرة

عنلنمببز.النراجعيالمنهجأدقبصورةنسميهأنوبمكنهذلكعلىمثالا

نأالمراد،الاتجا..حسبالواضحرمن،)1"التدريبيأوالتركيبيالمنهج

هذ.فييصنفأنبنبغي،الاششاجيالاصندلالأن،عامبشكلأو،الفباص

اللوارم،نوالمباديءمنيتدرجانهحيثمنتركيبفهوهتلكأوالخانة

نعتبر.أنأيضَايمك!نناف!نههالمبادئتحليلمنهتحصلالشيبةأنبمالكن

الذيالكعاب)تحليلات(يسميأنأرصطوأمكنولهذا،تحليليةطريقة

القياص.نظريةفيهمحرض

يصلال!ىالكلمتبنهاتيناستعمالفيالحيرةسببلناكضحوعنددلى

كانال!يHOOKE)هوك(قالوهكلا،المعفولفبرالتنكبصالىأحبانا

ال!هابفييتمثلالأولان5:الطبيعةدراسةفيوالتركيبالتحليلبينيقارن

")ءالعللالىالمعلولاتمنالذهابفيوالثافى،المعلولاتألىالحللمن

J.ث!3ديتوشر!أك-)جاستعملوقد .L DBSTOUCالغريحة:العبارةدالما

الاسقرالي،.)التركبب

)1(!(ع!5؟6.)!هء!ي

Elements dela(055;033 cite par Dugald- Stewartه!اs posthu(!!)2

".1844,,vol.*,1813 Trad. PEiSSE!،عن!اول!de'1es5!لظ"ءغط
chapitreة!هاnلةث!ه،ء"!entووأ IV, toute261.!!ةVoir

3!-Analyse et,!علاها!ا1!هكةهأهiquesه!ول!"ةش

!ع!ك!!كط*ه!له!
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كلمتيمنههنانفصدأننافهمقدالقاريءيكون،سبقماإلىواستنام

الركةأواللوارآنحوالتدرجوهوالرياضيلديمعناهما،وتحليلتركيب

لاقدالديالأولوالحببالمبا!يء.نحوالتراجعفيالمتمثلةالعكسية

الدلالاتالىأقرببذلكأنناهو،ورنهلهأنالاشكدونمنكافيايكون

التحليلاختراععزوصلىاليونانيونالرياضيوناتفقلقد.الأ!لية

بعرفونكانوافبلهالرباضببنلأنحرفياهذ!بفهمأنينبغيولا،لأفلاطون

ووضعالطريقةابرارفيالأرجحعلىأفلاطونكنث!افويتمئل،ممارسته

يطابقماوهذا:المسيرةفيالآخرالاتبا.معتضامنهوتوضيح،النظرية

القديمةالعصورنهاتوفي8جدلهفيوالنارلةالصاطةالمزدوجةالحركة

PAPPUSالاصكندركط()بابوسميزها 'd Alexandrieفيهك!اويعرفها

Colletionsة!ول4كتابهمنالسابعالكتابمقدمات math6ma:إفي

يلزآالذيالمقدمهوفبمَننظرنحن،المطلوبحصرلبافتراضنا،التحليل

نأالىوهكذا،اللارمهذاعنيلزمالذيالمقدمهوفيمَجديدمنثم،منه

تسمىالطريقةوهذهمبدمأ،ونعد.نحرفهثيءعلىالتراجعهذابمثلنقع

3،لا،+ئا*،!8،!ه*،عثورء+"،عكسبا،حلاأي)نحلبلا(

5*"*(لاول/لأءكهـه*ه"3*،فى"**ن6لا،أ

الكلاسيكية،اليونانيةاللغةكلماتمنكلأدتانالنيالتركببكلمةأما

المسبرةملىللدلالةصين!استحمالاالمتأخرةالعهودفيالاتستعمللمف!نها

هي!كام!!ح*هك!البرهنةكلمةف!نالحينذلكوحتي،للتحليلالمقابلة

مكاناحداهماا!لمناناستعملتثم،الوظبفةبهذهتقومكانتالتي

الرياضباتحدوديتجاورالحكسبنينالمصيرتينتقابلكانحينفي،الأخركط

كاباتهأثرتالدىهم!م!ع!هممز)رباريلا(عندالمثالسبيلوعلى،فقط

!أ--
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انب،اليعنبتى(وفي)كاليلي(في!ه!أحواليالانثارالواسحةالمنطفبة

أان:الحليليبالمنهجالبرهانيأوالتركيبىالمنهجأيضَايقابلوالذي

الىالمعلولمنداما،المحلولىالىالحلةمنامانل!مبالحلمبةالصبرة

أخريطربقةنرجدولاهالتحليل!يةوهنيالبرهانيةالطربفةهيفتلكهالعلة

استغراجيببالتىالمباديءلأن..للاثياء.ي!ينيةمعرفةصلىلiلل

نتطيعلاوكناعقلناهلضحفنظرملدينامجهولةدامتمامنها،البرهان

نصل2خرطريقانسلكأنبالضرورةعلينايجبف!نه،المجهولمنالانطلاق

العئوربحدن!تطيعلكيالمباديءاكتثاتالىالتحليلةالطريقةبفضل.

الطبببة،)1(.والمعلوماتالظواهربهانبرهنأنعلبها،

الرياضييناستعملابهأوحيالد!الكلمتينهاتبنمحنىلكونونظرآ

المفامفيبلأ!أبضَافهوءالنادبخبةالناحبةمنالأولالمفامفي!لألي،له

ردهايمكنالثكةالمعانناننقولأننريداننا،الدلاليةالناحيةمنالأول

فالتحليلصعبا،أمراالمعكوصمنالاشتقاقيكونبي!نما،المحنىهل!االى

وتركببتفربقأنهماأساصعلىتأوبلهمايمكنلا،الرباضيمندوالتركيب

النراجعصالاتمنحالنانهماالكبمباثيمحندوالنركببالنحلبلبب!نما

DUGAIDستوارل!()دوكالدألحوعندماهوالتدرج STEWARTعلى

دونيمكننا)6لهلاظفكد)فوق(كا!كاُاللرتالأوليالحقيقى)المعني

الحالاتكلفيالحرتلهل!االأوليالدلالة6لرعلىتقريبانع!ثرأنمماحكة

الىبالنبةفئلا،الحقيقيبمعناهاتحليلكلمةفبهاتشحملأنبمكنالتي

18;.17,كممع!3همدهأ)"كمه-!فه!حمع! cite par E،!،!1(!كمن(

!"B4مخز؟ft derneuerenمح!ك!and wi5ءف!ه!هin der philاه!

138.-13718.p"391ة3ث!ه,1191اه!
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يتركبالتيأقسامهالىمركبجسمأتفصيلJOHNSON)جونسن(يسميهما

وأبيتهاالتأليف)سبق(قدا*هساماهذهأنافتراضمنن!تطلقف!ننامنها"

وأن،الكيميائنيفحصهالذيagregatالركاممنهايتكونلكيمعاهجمعها

التىالمسيرةالىبالن!بةمتراجعةأوعكص!بةمسيرةتسيرالتحليل!يةالطريقة

مراصاة)معالملاحظةنفىوتنطبق"للمركبالأولالتكولنعندسارتها

يسمىفيماف!نناوبالفعلالظاهر،)1(فيمختلفةأخرىحالاتعلى(الفارق

المعنيهذاعلىنعثرهالنفسيوالتحليل،التاريخيوالتحليلهالنصتحليل

الش!ةسبببببنالذىالتف!يرمبدأوئحوالشرطنحوالصعودفيالمتمثل

ن15:الاتجا.نفسفيلالعأهح)OT"2)كورنو(قالوقد.أمام!ناالموضوعة

المكونةأجزائهالىالكلتفكيكتعنيالعلومعلىتطي!فهافيتحليلكلمة

العفحيرتفاعلها،يقدمالتيالمباديءتمييزالعادةفيتحنيمماأقل،له

بهذ!بالتحليلنفومفعندما،فقطالظاهرو!فوليسهمركبةلظاهرالمعلل

لاالذيعقلناضعفبسببالعادةفييقالكماذاكفليس...المعني

بلكُلةأجزاءمختلفعلىواضحةوبرويةواحدأنفينطلعأنمنيمكننا

البباثراكعلىوقدرتناعقلنا،صفاتأنبلنستحمللكليالعكسعلى

كلمةمفهوآتكييفمعالقولهذامثلنويدانناالأضياء"مباديءتيينوعلى

معنىف!ن،والتفكيكالتركيبمعنىمنوبدلاولهذ!المفهوآ،!ناتركيب

.بالغرضوموفياأساسيانعلهالديهووالتراجحالتدرج

بالاصشدولههنانهتماننامناسبا،كونههوالاختيارلهذ!الاخيروالبب

دالىيركبونالذينالىالناصتوريعمعنيبوضوحنتبينلااليهيالنشةالني

9.et026 note1).كر p. cit, voL I8)p

2)كم!اهأ!oمحة!،ه!!هث!هص4كلأ،ا8كلأ08 ESSAIsur)
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الفرقويكمنالقمايا،تركيبمننحوهواستدلالكلاذ،يفككونالذين

النركببهدافيندخلالنيالعناسرينالمنطفبةالحلافةفيالحوهري

اللارم.منانطلاقاأوالمبدأمنانطلاقايكونصبما

المباثرةالعملياتيطابق،والتحلبلالتركيبتفابلف!نالمعني!بهل!ا

نقتصرأنيمكنناف!نههالأولينالزوجينفياللبسخشيناماواذا،والعكسية

منكاملن!ن،فننبنالىالنفسبمنفسالاستدلالاتبفسمانالللىبنالثانببنعلى

ط!بيعةسيرهرالمباضرالسيرانأرسطوقالكما6لولأنلنفىأجيزلااني

5!ثي،،)3"ولمعرفتناسيرهوالعكيوالسيرصَا،(،*3ه)الأضياء

نحنانرأولنشو.لالكنناأيضا،الأثياءممبرتتبعأناستدلالاتناب!مكانلأن

الأفربمنأنالعامةالفامحدةلأنالطيععة(،)الىأ-هربالمباشرالسبرانفلنا

ترابطومميرالأفكاراتجا.بيننوفقأن،نصتدلمحندماالأشياءلطببعة

منبدلانتقدمأننثيعنساالأضياءلطبيعةالأقربمنأنمثلماهالمعاني

!لاسه.أنمنبدلاالنهر،مجرييجاريأنل!نسانالأيسروأننتأخر،أن

نحسبأنناالكفايةفيهبمايوحي،نفسهوعكسيمباشرصفتياختياران

التيالعملياتأننعلمفنحن،عفويةبصورةالمنوالهلماعلىبالاشباء

منيقابلهاماالىبالنبةوأخطرأشقأمورالغالبفيهيعكسيةتسمى

صهلأمر3الى7ف!ضافةأبطها:الىبالنبةوحتي،المباثرةالعمليات

بينالعلاقةفيذلكمثلو!فال،الصعوباتبعضفيه؟من7طرحلكن

تحددفالمبادئ:واضحالامتيارهلاوصبب،تفابلهالثيوالطرقالاصتساج

نأمثلما-المبادئمنأنساقعدهمنينبمقداللارمنفسبينما،اللارم

الوقتنعي!ينمثل،بالضبطمحددا،فحلهعلىقادرهومايكونمعيناجهارم

للتوقيت.أنظمةعدةتوجدأنهحينفي

ثكما--
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وأمس!تقيمةالى،للاستدلالاتالثنائيةالقسمةهذهتقريروبعد-22ف

معسَفقكيفن!يينأنئىءكلقبلينبغي،تحليليةأووعكسية،تركيبية

فيالطريقتينينأنجيدانحسانناواسنقراء،استنناجالىالعاديةالقصمة

المنظرينجميعف!نذلكالىأشرناأنلناصبقوكمانسبا،القسمة

فدم!م!)هوبول(و)ببكن(الى)أرسطو(منللاصنفراءالكلاسكببن

الفمةأنفيرا،خر،الىأحدهمامنننتقلعندماالاتجا.انعكاسلاحظوا

يتدرجاستدلالاحقاالاست!اجكانف!ذا،أوصعميداناتغطي،الأوليالئتاثية

المبدأنحوتراجعاالعلميوالاستقراء،التركيبمسيرةحسباللارمالى

اسكراليةولااستت!اجيةليستاستدلالاتهناكبقيت،التحليلمسيرةحب

لانتصلحبحيثأخر،فيوأخرياتجا.فيمرةوتجركي،الكلمةبمحني

الصورتلكثأنالضبطوجهعلىذلك،الثناثيةقسمتناأطرفيتدخل

فيتتمثلالتىTransductionالمثليالقياسمنوالمتطورةالراثصد!ة

علافاتحسبالوقالعفيننظرفعندما،الواقعةالىالواقعةمنالاستاج

مسيرةالىبالنسبة،ممكنينالاتجاهينهدينأخرىمرةنجدف!ننا،العلية

فرارعلىبمثرورو،ث!رطعلاقةهيبالمعلولالعلةعلاقةلأن،الاصتدلال

مثلاليشركاناذاالاث!نينببنالصوريوالتماثل،باللارمالمبدأعلاقة

وضععنالبحضتحدثوقد..معترفأمرذاتهحدفيفهو،جدلةفلسف!ية

فيالمعنيواردواج،الركاضىالمنطقفيآللاستلزاموارعِلياستلزام

عندكا!هثهك!فالتعاقب،ملاحظتهوقعتماكثيراالافترايخةالقضية

وهـلاطالفضابا،بينضرورىرباطفهو،المزدوجالنأهـللهذابفبلالروافبين

هاتينلينالتقابلالعليالتفكيرداخليظهروعندئذ2،الوقابين3دا

المعلولالىالعلةمنالاسنباطيكونحسبماوالمتراجعةالمتدمةالحركتين

!ا--
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ذلكهمنالعكسعلىأوالظواهر،وتعاقبالتبعيةمجرىبنزول)تنبؤ(

بينفالتابلبناء(.))عادةالعلةالىالمعلولمنالمجرىهلاساعداينمب

ولمعنا.الأومعلمدا.نظرلم)ال!حليل(و)التركيب(.فيالمتحاكسينالاتجاهين

المجملالتقابلمنالاستدلالاتلتقسيمأفضلمبدأيقدم،الأوضح

والاسكراء.الاستتاجببنوالمضطرب

أمنعنقلنا.وماتردد،أدنيدونطدمَايحصلتطبيفهأنيعنيلاوهذا

المكصعلىأو8اللارمالىالمبدأمنتعملحسبما،عدمهأوالاستدلالات

ببعضالاقبولهينبغيلاالمبدأ،ىالاللارممنالاستنباطيذهب،ذلكمن

تهدفالتيوهيالموكدةالاعصتدلالاتعلىينطبقأمروهذا،التحفظات

التيالىبالنححبةوأما،قضيةصدقاثباتالىالعاديةالأحوالفيكما

ف!نكذبها،بياندالىقضيةلىلطالالىتهدتالتيأي،مفندةسميناها

يحددالمبدأصدقكاناذاهذا،نكررأنوينبغي،لأنه،ينعكسالوضع

كذبف!ن،الكذبميدانفيذلكمنالعكسعلىالأمرف!ن،اللارمصدق

قضية،كذبمن،بأماننستعَجأنيمكنبحيثالهبدأكذبيفترضاللارم

الردفينعملال!نحوهذاوعلىلارمها،هيالتيالفضيةفيالكدبوجود

الجدلية،التفنيداتمنالعديدوفي،الحاسمةالتجربةوفي،المحالإلى

كلباقلباليصتأنهاأدركنا،الاستدلالاتهذهمئلحللنامااذا،ذلكومع

فيتملاللهذلكمنالعكسصلىهيبل،مستيملاصتدلالالمر%في

بكلب)ق(القضيةك!ب6لباتأجلىمنلانهمسارها،منالأوليالمرحلة

منننطلقفنحن:اللارمهذاباستخلاصالبديجبف!نه)ك(لارمها

اللارم،كذببواسطةالتفنيدمنكلفياللارممنهنسنننجلكيالمبدأ،

ففيبعد،فيماالاالطريقانيفترقولاالمبدأ،صدقبواسطةوالبرهنة

ثحا-5-
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الكلمةهذ.بهتستعملأنيمكنالوامعالذيبالمعني-التفنيديالاستدلال

علىتنصبالسَيجةف!ن-المبدئدةالاستدلالاتمجمحالىبهال!ضارة

هذاان،صدقهبببلإثباتهاللارمعلىوليس،كذبهبس!ببلردهالمبدأ

،الكذبوفكرةالصدقفكرةتتدخلحيثالاصتدلالاتمنالثانيالقسم

عرفنااذاالبرهنةقي.m6talangueالشارحةاللغة!ع!يدعلىالآنيجركط

صدق!غءم!طأحأ!:الشارحةالنظريةنطبقكناالمبدأ،صدقوضعناأو

وأمطلقبثكلاللارمالصدقالأخيرفينستتتجلكي)ك(،!دق!)ق،

النظريةنطبقف!ننا6اللارمكذبوضعناأوعرفنااذاالتفنيدوفي،افتراضي

المبدأكذبالأخيرفينستتتجلكي)ق(،كذب!)ك(كذب:الثصارحة

ماقضيةنستبحدأننريدعندما،نصفأنوينبغي،اكراضيأومطلقبثكل

الىوالردنقيضها،صدقاثباتبغرضالغالبفيذلكنفعلأننالكذبها،

والتبربة،نظريةعلىبالخلفلبرهنةالرياضيالعالمبهيقوآالذكطالمحال

فرضيتينثأنفيالفصلمنتمكنهالفيزيائيالعالميجريهاالتيالحاصمة

،الفيلسوفأوالسياصيبهيفومالذيوالتفن!يداحداهما،لصالح،متنافستين

رأكطمنالحدوالىهرأيهقبولعلىالناسحملالىالأخيرفييهدف

الىوصيلةصوىالعالبفيلبسالمفندالاسندلالأنبن!ينوهكذ!،الخصم

الصدق.الىللو!ولالكذببواسطةودورة،مؤيدةنتيجة

القضبتانفيهاتكونالتيالحالةهيما،نوعامحرجةأخركطحالةوهناك

أيضَاهـكمكننناكلرلآتكودةههاالمنطقيةفالعلاقة،متعلاصعتينالم!تطرفتان

لأييكونلاوعندظهالحدينهذينبينالمبادلةلإمكانمبدااللارماتخاذ

بعتبرأنيمكنمنهماواحدكللأنالآخرةعلىمبزةالاتجاهينمنواحد

معلكنهالمسارهنامثلفيوالأمنالسهولةحس!يامتلاىجهةمنمسكيما

كاكحا--
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الحالةهذ.اعتمدواانمااليونانيونفالمهندسونالآخر.عكسيكرنذلك

فيالحيرةبحضفيصبباذلكفكانتحليلا،يسمونهكانوامامارصواصندما

الذيPAPPUS)بابوس(تحريفالمثالسبيلعلىقارناف!ذاهلهتصورهم

الأمرأولفيبداأسطر،بضعةبعدعنهيقدمهالذكطبالوصفذكر.،صبق

ذيهيها،مثكلحلحالةعن،قضيةبرهنةحالةميزفبعدما،لهفاقضا

أساسعلى-الأوليالحالةالىبالنسبةالتحل!يلطريقةبهايصفالتيالكفية

افترضناأاذا:دثكلحلالىبالنسبة(الفارقمراعاة)معواحدالو!فأن

ف!ننا،صادقةمنهالمست!مجةاللوارمعندئذواعتبرنا،صادقالنزاعمحلأن

سدقت،ص!ادقةالعيحةهد.كانتف!ذا،معروفةتحيجةنقبلأنالىقدمانبر

القضيةئبرهنأنمحليناأنمثلاولنفرض"النزاعمحلهيالتيالقضيةأيضَا

الني)ر،نننني)ك(منثم)ك(منهاونسنتج،صادقةنفنرضهااننا:)و(

أق(تكرنوعندئذ:كاذبة)!أأننعلمأنناف!ما،معروفضيءعلىمعهائقع

وصيلةلديناتكونوبهذا،الصدقمنالكذبنستتيأنيمكنلالأنه،كاذبة

يمكننافهل:صادقة)ر(أننعلمانناواما،الخلفالىبالردك(-الالبرهنة

ولكي:الكدبمنيتجأنيمكنالصدقان!صادقة)ق(أننت!جأن

كلفيفبجب8شرطينوفرأنبجبالاسنتاجهذ!مثلنسنشجأنبمكننا

نفسفيذلكمنالتثدوبمكن،الفضيتانتتعثسأن،الاستتاجمنمرحلة

للقاتالىيرديذلكف!نقليلا،الس!لةتطولأنبمجردلكن،الوقت

التحليليتبعأن)أفلاطون(أو!يكماالأفضلمنكانولهل!االفكر،حركة

تبرهنوأنمبدأ،بلالخاذها)ر(منالآنالمنطلقيكونأنأكط،بالتركيب

كلارم.منهاباسنشاجها)ق(

!تشافطريفةهوبلدليلا،لبساتصور،بهذاالتحليلأننرى)ننا
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ومن،عكسيةحركةصورةفييبدوالبرهانيالدليلالىبالتبةوأنه،الدليل

التحل!يل،هذامثلفيقطيتجليلاالطريقةفيال!راجعيالبمأنالصحيح

القضيتانمادامتلكن،للبرهنةالمحلاصالاتجا.فيينمبأنهوا!يد

هن!بسببفقطذلكنفعلاننا؟يتراجعالذيهو)نهنقولفلماظمتعاكستين

ضيءهلاوفيلدينا،معلومةليستقضيةمنانطلاقهوهوهالعارضالأمر

اعتشاجبة،قطعيةنظرهمفيالبرهنةإنالقدماء8نظرفيوموقتطبيعيكبر

بالفعلنتدرجالحالتينفيفنحنذلكومع،استشاجياخر!يالتحليلبينما

فهذا)ر(5نعرفنحنبينما)ق(نجهلكناأنناوأما!للارم،الىالمبدأمن

قدلكنتحليلا،كانماهحدالىالبرهنةعكسالذىاصتدلالناأنيع!ني

للمحرقةأنباعتبار)ر(،نعرفأنقبل)ق(عرفناقدفكو3أنيمكنكان

اعتبرقدنفسهالاستدلالهذايكونذاكوعند،أخرىمسالكالرياضية

هل!امثلكانولهذاتحليلا،اعتبراللىيهولهالمعلاسويكونتركيبَا،

الطابعفيهيكونالذيالتحليلهوالحقيقيوالخليلنسبيا،أمراالتحليل

يصميهماذلك،متعاكست!ينالقضيتانفيهنعودلاعندماأىمطلقا،التراجعي

J.ص!لأ،دوهاميل..م)ج .M Dتحل!يلعنلتمييز.المحدثينتحليل

الفدماء.

الاسندول8لسبكولوجبامفبدهللنحلبلالفدماءلحورالفصهنماان

أولأ،،الطفلعندالعفلنمودراسةتعزرهما!ربنعنل!يكثففهو

حيثالمبدأهالىاللارممنوالصحودهالحقيقي!رابرالسيرصعوبة

الاصعرسصحوبةثم،مطلىطابعذا!المفهومبنهنبنببنالحلافةنكون

)بابوصر!أنظرفيبجبأْلاحظناأننافلابد:الاسسَاجيالافتراضي

لمان"الصدق)مفنرضا+كلعلىالام!تت!اجعنطلق!كونأنل!!3
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الحديثةالفكرةالىبعدنصللمأنناهذاومعني،الصدقمعلوميكن

ةحهه*quement4البديهياتوضعبطريقةموضوعمنطلقفيالمتمثلة

بينآالتاالفصلفكرةالى،بالتاليولا،هوالكذبالصدقنطاقوخارج

فيه.تظهرالتيالقضايافيالمادكطوالصدق،الاشكاقفيالصوريةالصحة

اللارموبين،والمقدمةالمبدأبينالخلطعدمضرورةان-23ف

بالنسبة!يرمالالتباسوليس،والخليلالتركيببتقابلتتجليائماوالسَيجة

مقدمة،بصفتهمبدأمنالانطلاقبالضبطهو،بهيتميزمالأن،التركيبالى

وأالتحليليالاستدلالخاصةأنبمالكن،نتيجةبصفتهلارمالىوالوصوله

يجبلارما،المفدمةانخاذأى،المعاكسالاتجا.فيالسيرهو،التراجعي

اذامحالةلاب!لالخلطف!ن،للاستدلالنتيجةبصفتهمبدثهعلىالعثور

يجبأنهنذكرولهنما،ومتبادلينمترادفتينعنددذالكلمتيناعتبرنانحنما

وأالاسندلالونظامالفضابا،لنرابطالمنطقيالنظامببنالجبدالنم!ب!بز

منهماكلانميزأنيجبأنهههنانضيفأنالمناسبمنلكن،الاستنباط

يعكه،بل،المنطقيالنظاميتبعلاقدالاستدلالأنفكما،القولنظامعن

نظاممعبدور.يتطابقلاقدالاستدلالهلاعناللفظيالتحبيرف!ن

ما،للمنطقمخالفايكونلا،الاستدلالهذامثلف!نذلكومع،الاستنباط

يسهلأو،المناسبالوجهعلىبيانهاوقعقدالم!نطقيةالمفاصلدامت

الن!ن.فيتقد-سها

الشيجةفيهتكونأيهالمنطقيالنظاميتبعبسبطاستدلالبمثالولنبدأ

يمكنلكنهالأخير،فييذكرأنالعادةمن،اليجة-اللارمفهذالارماه

المقدمتينمثليذكرأن،طبيعتهتتغيرأوالاستدلاليضطربأندونأيضَا

ك!أ--9
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(Aمئلكلمةعنهماتعلنواللتين،تبررانهاللتين Cr)أونpuisque:)ْاذ(

بينيذكرأنأيضَاويمكن)نسان(وهو،فانانسانكلاذهفان)سقراط

من)اذ(وجهةمن)اذن(مثلكلماتاستعمالأنأساصعلىالمقدمتين

،فانفسقراطاذن،فانانسان)كل:قضيةكلدورلبيانيكفيهأخرىجهة

فهو)ذن،انسان)سقراط:المقدمتينبينالمبادلةمعوكذلك(انسانهواذ

لاالذيالاستنباطونفسدائمَا،الاستدلالنفس)نهفان()نانكلإذ،فان

اللفظي.عرضهحيثمنالايختلف

العكسمعيتركب،فيهالاسنباطاتجاهعكساستدلالفيالآنولننظر

هنا)وهيالمثتركةالكبرينضمرف!نناالتبسيطأجلومن،القولنظامفي

ذاتلوحةبواسطة،فنحصل(الأجسامتمددالحرارة:قولنامثلشيء

التيالتاليةالأربعالصيغعلى،دقيقبترتيبأنفسنانلزمأنودون،مدخلين

.الصغرىالمقدمةيمثلاللىىالواقعيالمعطىفيهانذكر

التركيبنظام

سيرتفعالحرارةفميزاناذنتزيدالحرارة:مستق!يمأقول

تزيدنالحرارةاذنسبرتفعالحرارةمبزان:محكوس

النحلبلنظام

رادتقدفالحرارة)ذنبرنفعالحرارةمبزان:مستقيمأقول

برنفعالحرارةميزانلأنرادتقدالحرارة:معكوس

-01-
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فالحاضر:الأفعالأرمنةاستعمالالمثالهذافينلاحظأنهـشبغي

التركيب،يستخلصهالذيلللارموالمس!تقبل،مقدمةمقامتقومالتيللمعاينة

بالفعليعكسالزمنيفالتعاقب،التحليلاليهيعودالذىللمقدموالماضي

هذافي،بحيث،المنطقيةالتبعيةتماثلبدورهاوهذه،العليةالتبعيةنظام

ذكربهيجرىالذىالنظامهوالحالبطبيعةفيهالقولنظامالذكطالمثال

بينماالاستشباط(،)نظامعلىدالتين))ذن(ر(الأنكلمتاتكونالقضايا،

المبدأأنأصاصعلى(المنطقي)بالنظام،الأرمنةاست!عمالالأخيرفييوحي

التابع.هواللارموأنالسابقهو

وبعصها،التتاثجعنل!علانبعضهايصلحالتيالكلماتقائمةان

للأعلانلنايقدمفالاستعمالى،الانتباهببعضجديرة،المقدماتعنالأخر

بالتالي،،ذلكأجلمن،لذلك،))ذنمثلعباراتأوكلمات،ال!يجةعن

أن(بما،لالفعلاد،الأنمثل،المقدماتعنول!علان،الخهثمومن

مترادفةالعادةفيتعد،الفئتينمنفئةكلفيالمختلفةوالكلمات،الخ

منضيءالاصتعمالهذاعلىالاعتراضفيويكون،متبادلةوبالتاليتقريبا،

فيينبني)بالتالي(مثلعبارةأننلاحظأني!نبغيذلكومع،المماحكة

ليستالتتيجةهذهلأنوذلك،تحليلنتيجةعلىتقاللاأنهالسليمالمنطق

enعبارةف!نوكذلكالملزوم،أالمبدأهيبلاللارم،أالتاليهي effet

تثسيرهذهلأن،المقدمةعلىالتركيبفيتنطبقلاأنينبغي،بالفعل-!فعلا

:العباراتهنهلمثلينخاعلاحتي،الان!انيبهأنويكفي،العلةالى

الحرارة)ميزان:أورادت(قدالحرارةف!نوبالتالييرتفعالحرارة)ميزأن

اجتنابها.الأفضلومن(الحرارةرادتفقدوفعلا،ص!يرتفع

نظام:الاس!دلالفيتتركبالأنظمةمنأنواعثلاثةهناكوباختصار،
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ونظام،الزمانعنمستقلةعلاقةهوالذيالقضايابينالمنطقيةالتبعية

الذيالتحليليأوالتركيبيالاتجا.وهوتفكير،هوحيثمنالاستدلال

تع!براليَالقضايانعافبنظاموهو،القولنظاموأخيرم،الاستنباطبهيجري

تفترقأنأيضَايمكنلكن،تتطابقأنيمكنالثلاثةالأنظمةهذهان.عنه

هوالاستدلالاتأحدلدراسةبهالقيامينبغيشيء!أولباَخر،أوبشكل

اسنعادة،الفولنظاموراءأولا،فبجبجيدا،لينهاالتمييزعلىالحرص

القضايا،بينتربطالتيالكلماتباسترشادالأمر،لزمإنالاستنباطنظام

هووما،مقدمةاتخذمامعرفةبعدأي،الاستنباطنظاموراءثانياويجب

عليهنقومالذيالمنطفيالنظامعلىالعثور،كم!يجةالبهنصلالذيالشيء

واللا،آ.المبدانجينالتبعية

-162-

http://www.al-maktabeh.com



الثامل!البابى

الجمةولجكاطكلت

يكونبمقتضاهاالتيالاستنباطيةالعلاقةالىيصشنداستدلالكل-م!ف

لاالذىالضرورةمثالهوnexusالرباطوهذاالمبدأ،منمطلوب!اللارم

أفضلوفيفريدا)1(.اعتبار.حدالىالبحضذهبوقد،النزاعفيهيكثر

العلاقةاتجا.،الصدقميدانفيالصارمالاستدلاليتبعحيث،الأحوال

ضرورةحسبذاتهاحدفيلا:ضروريةال!يجةتكرن،الاستنباطية

عندئذتكونضرورةحسبالمقدمتينالىبالنسبةضروريةهيبلن!تنبطها،

صندلأ.له)ماصارما،الاستدلاليكنلماذاذلكمنالعكسوعلى،خارجية

فيذهابهفيلأنهداما،العكسيالاتجا.فيالاصتنباطبةالعلاقةيجتا،الصدق

المقدمتين،لأنالأخيرفيداما،الكذبمنطقةفييتحركالص!كيمالاتجاه

المبادئجملةتقدمانلا،الصدقعندالمستقيمالا!سَدلالالىبالنسبةحتي

فيمختلفةبدرجاتفقطممكنةتكرنهذهف!ن:التتيجةلضمانالمطلوية

معهاتدخلعلاقةبالمقدمتينال!يجةتربطالأحوالجميعوفي،الاحتمال

تمىانهاحيثمنللاستدلالالمدإخلةالجهةهذ.أنالا،الجهةمفهوم

الاضرورةلا5:الفلفيةالمنطقيةالرصالة!م!36!ع!+!،:)فينغئتا!(مثلا)1(

المنطقوخارج3.6(,)37.6،محرضضيءكلالمنطقخارج...المنطقيةالضرورة

نىء.أيكحدثأنبمكننيءا!)هبوم(بفولكماحبثفحلىهوماالالانبد

رباطوجودامتقادالنرافةومن...محلى!باط!وجدلا136.55.الرسالة،راجع

j.16.5البابهنا،قبلانظر،محلى
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هذ.صنأجنيةتزالمامنها،يتألفالتيالقضايابينالموجودالرباط

تها.ذالقضاياا

الحالاتالامحتباربعيننأخذأن،التحليلفيبالامعانأيضَايمكنلكن

نعملوأن،الجهةبلونذاتهاهيتتلونقضاياالاصتدلالفيهايضمالتي

أضاتعندماأرسطوفحلهماوذاك،الداخلمن-شاولهاالشللجهةحسابا

فيهاتوسعالتيالموجهةالأفيسةنظريةالقياص،فيالأولينظريتهالى

الموجهالمنطقاحنلثمالحغصبراتبعضمعThhophraste)ثاوفراسطس(

المنطقفيوانبعث،الوسيطالعصرفيالمنطقيينتأملاتفيحسناموقعا

دراسةعلىالأمرأولفيحقامقصورا3!مآالوي!(منابتداءالمعاصر

الىالدموالحسابمعذلكبعدامتدلكنهوحدها،القضايابينالعلاقات

القضايا.داخلالعلاقات

مفاهيملادخالشديدةكراهيةأبدىقدالصور!النطقف!نذلكومع

لقيها،وحيثما،البسبطالقولمستوىفيابفاءهاأرادالتيحساباتهفيالحهة

الىالكل!بةيؤولفهو،المطلقوالقولالماصدقصعيدالىيردهاف!نه

منماصدقياحاباأنشأوقد،!بطكلماتالىوالاستلزام،وجوديةكلمات

بدلاكانوافا،الأصاتعلىينطبقكما،المحمولاتعلىينطبقأنشأنه

في،أصني،الخاعىميدانهالهذ.يكونحيثهالضرورةمعيتعاملأنله

لغةالىالجهةترجمةعلىعنددلىيعملف!نه،المنطقيةالقوانينعنالتعبير

الاحراجهالم!نطقفيالمرجهةالمفاهيمدخولوجهفيهـضع،كمية

حكماالحسابقضاياعلىفتصدر:الخارجيةالجهةتعتبرئكOاف!م:التالي

منضرباذلكهـلكون،ذاتهالحسابفيالاعتباربعينتأخذ.لاأنينبغي

أجنبيلأنهالشارحةباللنةيتعلقوالذيالقضايا،هذهبهنثرحالذياثمرح
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المفاهيمهد.أصالةف!نهاخريجهةمنههناوحتي،الحسابلغةعن

ماقضيةانيقولمنلأن:الفعلىالصعيدالىيردناالذيبالتحل!يلتتلاشي

ومنهكت!بجةعنهاتلزآكلبةفضبةالوافعنننعرفائنافقطبفول،ضروربة

ينجمكليةقضيةنعرفلاأنناالعك!سعلىيعنيهذاف!نممكنةانهايقول

انفاءأجلمن،6دك-الثانيالاحنمالهووهذا-واما،كتبجةنفبهاعنها

القضيةعنهاتعبرالتيوهي،الداخل!يةالجهةالىتلتجيء،الاعتراضهذا

وبهذامعناها،أيالقصيما،تقولهماالاعتباربعينتأخذعنددلىلكنكذأثهاه

محتوىب!همال8محامةكقاعدة،نفسهيلزمالذيالصوركيالمنطقمنيخرج

صورنها.علىالاببفيلالكيالفضابا،

لكيأو،الجهاتتدخلترفضلكيقويةأسباباللصورانيةأنجرملا

التحليليساعددا!ماليىالصورانيةيساعدمالكندلالتها،منتحد

الحسابمقتضياتلديهتأثنوالديأخر،هدفلهالدىللاستدلالالفكلري

الىبتاتايلتفتلاأنالمنطقعلىيجبقيللقد،الفهممقتضياتبعد

بأيةلكنهفليكنبصورتها،فقطيهتملكيمعناها،الىأوالفضايامحتوى

التيالنحو!ةالصورةطى،رويةبلاذلكفييعؤلأنيمكنلاانهأسورة

الصورةاستخلاعىيمكنكبفلكن،المنطقيةالببنةكيدبشكلتعكسلا

المنطقكانلقد8كليةالمعنيأهملناان،النحويةالصورةمنالمنطفية

)فصقراطواحدةصورةلهمالأنهبالكلبةالنخصيةالقضيةيلحقالكليدي

لديناالحالتينمنكلففيفان(*)الانسانفرارعلىكليةموجبةفان(

أما،للكمصروبدوننفيدخولبدون،ومحمول،ونسبة،موضوع

فهوأرسطو،رأيالىالأمرهذافيأقربهوالذيالمعاصرالفطق

الظاهركطالتماثلهذاوراءكشففقد،الحالتينبينيميز،العكسعلى
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موضوعاليى)مبتدؤها(النحويموضوعهافالكلية:جوهريافرقا

نأالا)فان(،غرارعلىمحمولهوبلمنطقيا،موضوعاأيحقيقيا،

فيالفرقهذاتعكسأنالمنطقيةللصورةيضغيولهذا،معينغيرموضوعه

)صر!ه،ج!)س(ب)ص(:و(1)ب7خربوجهنكتبأن!يبب،البنية

الىبالنسبةتنطرحالنوعنفسمنمسألةلكنب!أوبفىءأيض!و

و22نقولعندمااننا.المطلقةوالقضاياالموجهةالقضايابينالعلاقة

الجونقولعندمانستعملهكماالحاضرالزماننستعملف!ننا4،تساويان

الثائيةللحالةوخلافاالأولىالحالةفيالحاضر()هذاف!نذلكومع،جميل

يقتصرلا)الحاضر(هذاانبلالحاضر،الىاثارةمجردمنكئرلناكدم

هلالينأننسلمأن،الفروقهذهمثلأهملنااف!ينبغيفهلالحاضر،على

وافاأواحدةمنطقبةصورةلهما،واحدةنحويةصورةلهمااللنبنالقضيتن

الفرقهذانأخذأن،المنطقيالتحليليفرضأفلا،كذلكالأمريكنلم

فيوحدان،المنطققبلمامستوىفيالطفليبفىأفلا3الاعتباربعيئ

صعبدفيوضعوانالجغرافبا،فييتعلمهوماالهندصةفييعلمهماحفظه

(الأمالدائرةماحةمراتثلاثتساويCycloideالدوبري)مساحةواحد

.فرنا(1مساحةمراتثلاثتساويللران)مساحةو

منكثرهوالفكر،وفقهمايعملاللتينالقائمتينهاتينبينالتمييزان

ليىوهو،عملياتهدرإسةفياهمالهينبنىفلاهالمحتوىفيفرقمجرد

فان()سقراطالشخصيةالقض!ةهيكلةالىيدعوالذىبالتمييزالصلةعديم

بعينلأخلهأسبابعدةوهناك،مختلفبثحكلفان()الإنسانامليةوالفضية

نا)1(الكلياتبواسطةداماالأشخاصبواسطة)مانفكرفنحنالاعتبار،

.parindividus, Rev!مح!هpar universaux et!معمن!!!ء،SP!.1(.ول(

.etde Morale, Oct,2891 .p194 et suiv!ط"هأسde M
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وتارة،حوادتأوووقالعأشاء،أوكالناتهيموجوداتيتناولتارةعقلنا

القول!حيدعلىنبقىالخالصالوجردمعلكننا،ذهنيةماهياتمحلىيعمل

الضروركليدون:هوفالموجود،الجهةدرجةفيتيرثونالبسيطالجارآ

منطقيرباطيوجدفلا،المفهومينهذينمحنبحيدفهو،الممكنمنوكثر

راصل()كولكمااذما،تصورلينهماتوسطانالا،شضيتينقضتينيين

RUSSELL!التبعيةمننوعأي،العالمفييوجدجزئيشىءلأىالي

عندماالاالربطهذامثليظهرولاأخر")1(شيءأيالىبال!نسبةالم!نطفية

العكصوعلى،خاصةكحالاتالذهنيةالقوانينمنجملةفيالأفرادينضوي

انما،الامكانفيواشتراك،وتناف،تبعيةمن،المنطقيةالعلاقاتذلكمن

بلهفرديةلموجوداتتصوراتمجردباعتبارهالاهالمعانيلينتسود

منهيلزآ)ماأخرمعنيف!ن،منهامعنىوضعناف!ذا،كليةماهياتباعتبارها

القضيةان.فقطممكنايكونالأخيرفيدامابالضرورةينافيهواماهبالضرورة

الجزكيةوأما،ضروريةفهي،قائونعنتعبر،الكلمةهذ.معنيبكلالكلية

وبالتالي،الامكانعنئعبرفهيلها،المناقضةللكليةنفىهيحيثمن

احتمالية.فهي

هي،لموجوداتتناولهاحيثمنالش!خصيةالفضيةف!نهذاعلىوبناه

تعييرهاحيثمنالكلبةوالفضية،المطلقالنكيرعلىمثالأضلتقدمالتي

.الضرورىالتفكيرعلىمثالأفضلتقدمالتيهي،تصورينبينعلاقةعن

iوالأمجردالواقعفيف!يهانواجهمتوسطةحالاتتوجدالطرفينهذينوبين

!!:c,,18912 won8!ء!لهفهof loehTلاطم؟philo51(!:ط!كدولول(

duit&"!!ول,5691." daps: Logic and knowledge, Londres, Allen

.22
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نلحقأنشيءكلقبلفيجب.للكليةالخارجيةالصورةخلفمطلقة

المجموعية،أوبالجميةتميتهايمكنالتيالقضاياتلكالثخصيةبالقضايا

)جميعو!لوا(.الضيوت)جميعالثخصيةالقضايامنمجامغمجردلأنها

الكليةتفهمأنيجبفههنا(.الميزانيةعلىصوتواقدالبلديينالمستشارين

هذ.مثلمعفنحنحسي،جمعبمعنىأيالحفبتى،الكميبمحناها

الفول!عبدهوالذيالواقعصعيدعلىواضحبشكلنزالماالقضايا

علىكئيرابذلكنشحرلاأنناولوأيضَاهفيهنبقىلكننا،البسيطالمطلق

الد!،فيمعطاةمحدودةمجموعةحالةالقضيةتثجاورعندماالفور،

ملاحظته،أمكنتماوراءماالىبالقفز(محدودةكير)مجموعةوتتناول

)جميع(،مكان)كل(بوضعالضرورةمنمظهراعندئذأعطيناهامااذاوحتى

!تبر)الكل(هلىادامما،المطلقالفرلصعبدمنتخرجنالاالقضيةف!ن

وباختصار،بالكمالكليةتحددصندحاأخريبعبارةأو،مجمرعةعنتحبيرا

حسابلنابقدمهلذلكمثالوأضل.ماصدقيةنظرةالبهاينظرعندما

(ب!نففيمندرجأ)صنفأنبمعنيب(هيأ)كلانففولنا.الأصناف

يمكنالقضيةهد.أنفيهئكلاومما،ضرورةأيةعنيعبرلاقولهو

مثللهماك!يجةأخرينلقضيتينتابعةكونهاحيثمن،ضروريةاعتبارها

ولنكررالضرورةهل!مثللكنب(هيج)كلوج(هيأأكلالقضيت!ين

،أخريبقضا!االقضيةهذ.تربطالتيالاستنباطيةالعلاقةضرورةهي-هذا

الوحبدةالصورةهولبىالأص!نافحساباننعمنماما،عنهاخارجةفهي

والمحمولات-المحمولاتحابأننعلمونحن،الماصدقيالمنطقمن

عنددذيعنيب(هيأ)كلوقولناماصدقية،معاملةيعامل-التصوراتتعني

أبضايتصفاذنفهو(1)بالصفةيتصف)ص(كان)ذا)س(الفردكانأياأئه

--،!
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الاشلزاملأن،قطلهمظهرلكنه،لقانونمظهرحقاهذاوفي)ب(بالصفة

عنيتحدثلامادكياصتلزاممبردهوفه..)اذا.عبارةعنهتحبرالذكط

لقضيةقلبمجرد،المضبهذاالكليةفتكون،واقعيارتباطمنكثر

توجدسالااصمها:ذلكالىيثيركماالفحلىميد!نفيتضعناوجودية

الكليةمعيكونانماالضرورةصشوكطوبلغب(،لاوأواحداَنفيهي

هوههناالمرا!لأن،بالكل!ةالنسم!يةتخدعناأنينبنيفلاكيرهلاالمفهومية

فليىكا!ك!!كه+كا!الكميةالكليةولشكاء.8لحه،!!م!أَالماهويةالكلية

لفانون،نتبجةفهوالضرورةالىبالنسبةوتابعةثانويةصفةسوكطالآنالكم

هيكانتأبا(1)لأنفذاك)ب(،انهأ(أكلعنالقضيةقالتف!ذا

الوقتنفسفيوتقدمالكليةسببتبيقفالضرورة)ب(.بالضرورة

ف!ن،وجوديةلقضبةقلبسوىالماصدقةالكليةتكنلموبينماضمانها.

لتصبحهوجوديةقضية،العكسعلىتعد،لمالمفهوميةالجزديةالقضية

علامةسوىليستالجزليةأنأساسعلى:للضرورةونفيااحتماليةقصة

أرسطو.ذلكلاحظكما،العرضعلى

بمعناهاوحتي،مفهوميوتأويلماصدقيتأويلالىالفديمةالقمةان

وحدةوراء،نتبينأنالى،جوهرىوبشكلدالمااذنتوول،الحديث

نظامينلينأصاشةثناكبةرمزيا،وحتيلفظيامتماثلةتكونقدالتيالصور

،القولمنالأفقيالصحيدطىالتحبيرسحانفههيبقينظامالككير:في

فلاالسابجهةومن.البهةمنمختلفةثرجاتحسبفيه!عملونظام

نأعلىقادرةموحدة!وريةنظريةنبنيكيفنعرفأنالمفيدمنأنشك

لاالظاهرىال!شلالهذالكنالتفكير،منمختلفين)نموذجين"فيئتحقق

المطلقالقولمنالسطحيالمجالالىالجهةأبعادبتقهقرالايحصل
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قيلاذاقولينبأنح!!ع!ع)كارناب()1(يصرحعندمافمثلا.الفعلى

فير!ممايمكنف!نه،صنفيةبكلماتوالآخر،وصفيةبكلماتأحدمما

)الوحدة(هدهف!ن،واحايممعنىلهمالأنواحد،قولالىالرمزيةاللغة

توو"بأنالقرارعلىمترتب)توحيد(الواقعفيهي،المحنىفيالمزعومة

المتغيراتماصدقحسب،المحولاتأوالصفاتعنتحدثالتيا+فوال!

طابعذاتكياناتذاتها،الصفاتاعتبرتفلودالتها،(الأقوال)أيهيالتي

منوليى،التصوراتبينثعملالتيالعلاقاتمنعلاقلالهالكانت،فكري

ومع،معينةفبرأوكانتمعبنةهفردبةموجوداتببنتربطالتيالعلاقات

واحدأنفي!ىكاالمعادى)كواين(مثلاسميمنطقياعترففقدهذإه

منطقتصوريمكنبأنه،المحموليالمنطقولفكرةالموجهالمنطقلفكرة

موجوداتهعالممن!صتبعدانشريطة،لهمرضوعاالتصوراتمنيحعل

هذ!نالموجوثاتعالميلان،والأصنافالأفرادأى6الماصدقيةالأضياء

الآخر،الىأحدهمامنشيءينفذلا،المنطقينهذينثمومن)"يقولكما

معنىبكلالكليةأخذنااذاأننالصحيحانهحفا،والزيتالماءشأنهوكما

الوجودفيالمنحصربمعنا.والوجود،الضرورةعلىالقاثمةالماهوبةالكل!ة

6لف!نانبدبالفعلف!نناهوالمكانالزمانفيتَعبنهلهيشهدالذكليالتجرممي

محنثيءأكطنعرفلمأحدهماهفي6لمنااذابحيث،حنفصينعالمينآأما

قدمناوضعناكناانالاالوجودهالىالماهيةمنالانتقال!مكنفلاالآخر:

diesymbolische,5491ههلا06 lo! ic, Vienne, Springer!!1(!م(
"،كلو

dansمه From a logical !t)4هـ"+Refrence and modali,2(هءلأ.!لأه(

-156.Cambridge,Mass. HARVARD University Press.,5391 p!

.+15

-017-

http://www.al-maktabeh.com



فياستقبالهاقبلأي،الخامةالتجربةفينجدأنولاالوجود،ميدإنفي

نأتستطيعالخالصةالرياضباتفلا،ماهويةمحلاقةأي،التصوراتمنشبكة

فهلا4رباضيةنظر9تسكركطأنتصتطيعالواسعةالمعرفةولاوجودا،تستتج

محسوسعالمبينالقديمالتقابلعنهيحبرماهوالأساسياللاتجانى

.معقولوعالم

يمنعلافهذاومستقلا،أصيلانقا-،لفالعالمينمنكلكاناقالكن

هلانفصمكملاالآخرهالىأحدهمامنالدوامعلىبتحركأنمنعفلنا

معقولة،الوقائعلجعلالتصوراتمن5أناوواضعا،ذلكمواردباستعمال

الرباضيالعالِمعالمولين.الوافعمعبنك!ببفهاالذهنبةالاءانهسحةومرافبا

بالمجردةلوصفهامعنىلاالتيالعلوآسلمكليمتدالطبيعيالعالِموعالم

كلهااذ،فقطالدرجةفيفروقالىيشيرالو!فهذاكانانالاالعبنبةأو

ومنتطببفية(.)عفلانبة!معم!ول!.كباشلاصأ.)غ!سمبهبماتنعلق

كلاأننلاحظأنينبنيف!نه،المهامآاقتاضرورةنتجاهلأندون

فيتشاركفالأثياء1(ومتعاونان)متفاهمانوالمُنظرالتقنيالمبتمعين

محالمييعنالفصلعلىوالالحاحالأئباء8فيشمثلوالأفكارالأفكار،

منعفلنايمنعبكادفصلاالأفراد،وعالمالكلياتالممأممط،الموجودات

نصفهاعلىبالإبقاءللحقيفةتر!فهوبينهما،للتأليفمعااليهمااللجوء

اجتيارهايمكنلابهوةتوحيالتيأكواين(معارنةمقابلوفيولهذا،ففط

فبهايتمثلالتىوايهلصفالأرحبالحبارةهلهمثلنفضلف!ننا،العالمينبين

والعالمالحسيالعالموجودبسببالاضعورولاعلمالا:الضيقةوجها

laمحلا"!حمن!!م!. phy!1.!عم!ول!"امأعه*ةممكأ!ف!4لة8!ك( G)

090Paris. .P .U ,.F ,5191 p
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عالمينبينالمفابلةوعلىمزدوجموقفعلىفاثرونولأنناهالمنطفي

ومتنافيين")1(.متلارمين

عند،قليلمنذبهذكرنااللىى-التقابلمنمانوعاالتضيفينبغيولهذا

المحانى-ببنالضروريبالافنران،الوفاثعببنالمطلقالربطنقابلذكر

الماصدقبةالطريقةوهما،القضيةفهمفيالطريقتينبينيفصلالذكط

المفهوميوالتفكير،الخالصالماصدقيالعككير)ن.المفهوميةوالطريقة

أحدهما،الىأقربتارةفنكونبينهما،نعكلالحاتفي،حدانالخالص

الآخر.الىأفربونارة

الاالأمرفيهايتعلقلاالتيالحالةفيينصرالصرفالماصدقان

لقضاياملتقىسوىفيهاالعامةالقضاياتكونلاوالتى،فعليينبأفراد

الأثعياءمنمجموعاتمجردالىالأصنافتؤولفاكوعند،شخصية

الموقفهووهنا،خزانةفيمتجاورةتوجدالتيمم!تقريحا،المختلطة

قضاياالاالكليةالقضايافىتريلاخالصةبتجربانيةيلبقال!يا+مصى

الأشياءسوىليىأالصنفممملن!)2()مل(يقولكما،وحيث،تجميعية

نأوبمبردالتبربي،المجموعمبردنتجاورأنبميردلكننايحويها،.التي

اصطنامحيتجميعمجردالىتووللاالتيوهيهضيقيةبأصنافالأمريتعلق

وألصفةالأضياءهذ.جميعبامتلاكتثعرفوالتىالأضياء،منمحددلعدد

الصنفرلط)نهالماهياتاتجا.في!وةن!وف!فنا،!فاتلعدة

ومع،فلبكنالتصور.بحموآالنبرممطللما!دقرلطبالفعلهوبالمحمول

.N,:2491 2 M1)متثل!!"!ه .H DELACROIX, Le langage et lapen)
.0391.457.p note

4Systlme.!ق2) de log! ique,,11 II,;2 Trad.)e
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ذلكفيلأنالتصور"realiserا.أتشيئة"الضروركلطمنليسف!نهذلك

.extensionaliteالماصدقيةفينزالمااننا،الأخريالجهةالىتحرلا

ضخصيةموضوعاتالىمشدةمحمولاتمجردههناتعتبرالصوراتلأن

لا-العامالطابعاذما،نوعاملطفةماصدقيةلك!نها،معينةغيركانتولو

وكلية،الصنففيالأفراداسنغراقيحددالذىهرللتصور-فقطالحمعي

)الكل".

بينيجريالذيالمفهوميالتفكبرف!نذلكمنالعكسوعلى

الث!خصيةالقضايايتجاهل،والموجوداتالأفرادويهمل،فقطالتصورات

يجعلف!نهالكليةللمحانيبثي!عه)نهقيلاذاالا،الجزليةالقضاياوتحرجه

يتعلقالأمرلكنئعخصيا،كيانابصفتهيرجدالذيالفردمنضرباماهيةكل

الانتولوجياهدهومثل،الماهياتعالمعاصروبأحدفكريبفردعندنذ

وهذ.،للماهياتالتشيئةهذ.ان،التجريبيالعالمأنتولرجياعنكلياتختلف

فيتوجدالتيالصرفةالتجربانيةتناظرأحياناتسسكماأالأفلاطونية"

الاعنهالدفاعههنايمكنلاالمرقفهذالكن،الساثممنالآخرالطرف

نجربيةوقالعمنعالمفيبتحركلانفكيرناان.ومؤقنةاستشاليةبصورة

المعاننمنطقةفييستقرلاانهمثلما،تصوراتفييضمهاأندونخالصة

المنطقيةالكياناتانالتجربي،العالمفيبالأفراداتصالدونالخالصة

المفهوميوالتفكير،التجربةلهيكلة،الأرضالىالسماءمنننزلالرياضية

الىباللبوءملطفةصورةفيا،خرهويتمثلالحاديالاستعمالفي

فيمعينةموضوعاتوهي:لمحمولاتحالةبصفتهاشخصيةموضوعات

يتناولا"دهمفهومبايبقيانه.العامةالقضايافيمع!بنةوغبرالشخصيةالقضايا

لاقانونضرورةعنيعبرالكليةقضيتهفي)الكل،لأنصنافا،Iلاتصورات
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علىباعتماد.صدقالمامعيتعاملأئهإلا،صدقيماكممجردعن

الوصيط.العصرفييقالكانكماالتصوراتهذ.احوامل،هيموضوعات

ينبني،الصورانيالردعلىتقتصرلاالتيالاس!تدلالدراسةان-25ف

يعملأنيمكنالتيالميادينثنائيةشيء،كلقبلالاعتباربعينتأخذأنلها

tacF.Kالآخرىالأحدهمامنتحولاتهثمالفكر،فيها uq mUoط6،ة

نميها:بأنلأنفسنانسمحتحولاتوهي؟خر(جن!الى)التحولعم!ك!7

6tabases!منكبيريننوعينبيننميزأنالأولالمقامفي!ينبغي

الميادين،هذهمنواحدفيالاسندلالاته!هنبفيحسبما،الاستدلالات

المقامتغير،العكسعلىأو،المقامنفسعلىالتعبيرصحان،وتعمل

)متجانة(بأنهانصفهاأنيمكنالتيالأوليتقسيمينبغيثمتوسعها،أثناء،

يكفيحيثالموجوداتنطاقهوفيهتستقرالذىالنطاقيكونحسبما

ثم،الموجهالقوليقتضيالذيالماهياتنطاقأو،البسيطالمطلقالقول

حسبمااَخرالىنوعمنتتحولالتيوهي)اللامتجانسة(الاستدلاتتقسيم

علىأو،الوقائعالىالفوانينومن،الموجوداتالىالماهياتمننذهب

الىالوقالعومن،الماهياتالىالموجوداتمن،ذلكمنالعكس

نتوصلف!ننا،للتصنبمبدأواتخذناهاالنظراتهذهاصتلهمناف!ذا،القوانين

.خاناتأربعالىللاصتدلالاتتوريعالى

هذانعلمفيماتعرضلمللاستدلالأجريتالتيالعديدةالتحليلاتان

علىيحملأنثصألهمنوهذا،ينبغيوكماشاملاعرضاالرباعيالتوريع

ومع،الاصتدلالاتبممارسةالصلةقليلاصطناعيانشاءمجردبأنهالظن

هناالمورعةالعكليديالمنطقمعارففينعثرأنالصعبمنفليسذلك
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منتمكنناالتيالعنا!رعلىهأخريمجموعاتضمنوالمندرجة،وهناك

الىذلكبناأديولو-النموذجيةالأمثلةبعضتقديمان8نظريتهوضع

لكيالطرقأضلثكدونمنس!كون-اياليةالأبوابمضموناستباق

مبدنه.الىحينمندأثرناالذك!التورح(بحدية)بصورةنبرر

الرياضيينأمثلةلناتقدمهاهالمتحانسالموجهالاستدلالأمثلةأفضلإن

ماهباتلينعلافاتننظمفوانبنفيبنظرانفكلاهما،القانونورجال

فيمنقانلكنهما،شكدونمن)قانون(لكلمةمختلفينبمعنسِن:ذهنية

ففى،عمليةطبيعةذاتواما،نظريةطبيعةذاتاما،ضرورةعنالتعبير

هي:موجهةدلالةذاتالرابطةتكون،الرياضيالعالميصوكهاالتيالقضايا

بالخلف،يفكرعندماالاستحالةودلالة،نظريةيقولعندماهالضرورةدلالة

هيل!أي،فقطمتماسكةبصفتهافكرةيضععندماالممكندلالةوأخيرا

أبسطفيالأساصيةالمنطقيةمفاهيمهنق)ن.متناقضةهيولاضروركة

ئنخاعأنينبغيولاالأضداد،منمثلث!ورةليعندئذيتمثل،!وره

لدىسيمالا-الواضحمناذالوجود،عنأيضَايتحدثونالرياضيينلكون

هذاأن-المتناقضفيرأوالمتماسكمفهؤمفيالمفهومهذامنهميدمجمن

فيعينحةومالععلىول!ى،ذهثيهمفاهيمعلىبنصبالرياضىالوجود

جهتهمنالقائونورجل،المطلقالقولفيهايكفيالتيالحسيالعالم

هفاانناللاختيار*المتروكةالجالزاتمعلالاهوالنواهيالأوامرمعيتعامل

planالجهةصعيدمنالآننفلهامع-دالماأخركيمرةنجد alethiqueالى

الصورةفيمكثفاالموجهالنسقنفس!ا"d6ontiqueالوجوبصعيد

المنطقتفاليدمن،هذهالمتجانسالموجهالاستدلالنظرية)ن.المثلثية

صورتينوفيبل(الأولى)التحل!يلاتفيمبسوطةنجدهااذ،الخالصة

http://www.al-maktabeh.com



تدرسجهةفمن.للأسفبدقةباررةغيرتزالمابينهماالصلة،مختلفتين

الأقيسةهذهمنالأربعالحالاتبدءذكطبادئالموجهةالأقيسةنظرية

مقدمتيهامنواحدةكلتكرنالتيوهي،بالمتجانسةنصفهاالتيالموجهة

مفهومانالجهتينهاتينأنباعتبار،بالإمكانوامابالضرورة)ماموجهة

بعايميتخذظاهر.،فيالمطلقالعاديالقياسف!نأخرىجهةومن،أوليان

العالميقيسعندماذلكيتجليكمامفهوميا،تأويلايؤولعندماموجها

ملثوكل،قالمتينياوىروايا.مجموعمثلثكل:برهنةأثناءالرياضي

...إذن،مثلثهوالأضلاع

المشاكلأمام،فيهنلبأالنيهوالاس!دلالمنثانضربوهناك

نأيمكنالتىالمواردالىالوجود،ميدانفيعليناتنطرحالتيالمعينة

،دراجالخربةمحلىالنظريةفنطبق،التصوريةالماهياتميدانمننستقيها

بأمرنتنبأأننريدع!ندمانفحلمامثل،عامةقاعدةأوقانونفيخا!ةحالة

مثلان،التجربيةالمعطياتوببعض.بقانونعلمناباصتعمال.الأمورمن

منالانتقالفيتتمثل،التيطيةصورتهاالىردهاعندالاستدلالاتهذه

أحدهنا.مطلقأخرقولالى،مطلقبقولمصحوبضروريقول

كلبةكبرىمنشخصبةنتيجةفيهنصتنتجالذيوهو،القياساستعمالات

الشكلمنالزالفالأولالضربفييحدثماوهذاهضخصيةوصغرى

Pseudoالأول - BARBARAشضبنبنوالشببةالصغرىنينكوناللي

الافتراضىالقياصشأنهوأيضَاوهذامفهوميا،تأويلاكبرا.تزولعندما

الأقلوعلى،الرواقيينضروبمنالأولانالضربانعنهيتحدثكماالحملي

تعاقبأومَعِئةثباتمجردعنلاتعبر،فيهماالئرطيةالكبريتكونعندما
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المطلقوالقولالوجودصعيدعلىالاسدلالجملةيبقيأنهناشأنومن-

والتالي.المقدمبينضروريااقتراناتضعبل-البيد

فيهابكونالتيالحالةهي،بالتحولللاستدلالالعكسيةوالحالة

نفصهيفرضالذيوالمثال،الموجهالقولالىالمطلقالقولمنالاستت!تاج

فيتعريفهحسب،تصورهيجرىكماالعلميالاستقراءمثالهوههنا،

المعاصرالعلمأنوصحبح،الفانونالىالواقعةمنالانعقالأنهعلى،العادة

يردالأمراولفي،القانرنمنالضرورىالطابعارالةالىفثثركثريميل

تكرارمجردالىالاحتمالب!رجاعثم،احتماليةقوانينالىالقوانينجميع

صع!يدعلىباقيامتجائسا،استدلالاالاستقراءيصبحوعندئد.اصالي

الىصعودابكونلاالقانونالىالواقعةمنالانتفاللأن:الواقعة

اثباتمحردعنتعبيراوليسموجبا،القانوناعتبرانالا،الضروري

الموقفهذاتبنيعلىالمالمتحضالتيالأسبابجيداندركاننا.تبى

نتيجةمجردهوالثباتهذامثلأناعتقدنااذاالااللهملكنالحنص،

أيا،الطبيعةتث!ريعمنضربفيصببهلهبأننسلمأنيجبف!نه،للمصادفة

مظهرهاوهوالضروؤعلىأمارةالتجربيالثباتان.تأويلهطريقةكانت

أحديقولوكماSchemeحمخططهاكانطيقولكماأوالتجربيالغالمفي

%ذاالمعاصرةالفبزبا.روحبنجاهلانهامهبمكنلااللىيالايسنمولوجببن

التطيقلهل!اف!ن،التجربةعلىبنطبيفهاالاعلميةقوةعنللعقلانيةبكنلم

التجريانيةغرارعلىفالعقلانية)1،.الضروريةالقيمادخالفي6لر.!لمقابلفي

الذيالدورننكرأنودون،العلميةالروحمكؤناتمنعنهكنيلامكزن

علىل!فيالذيوهو،المومعفقطالاستفراء،الطبيعةعلومفيبهيقوم

)ilanoi)1!ه!ءا،!عمع!ول!.!س!4pنا."هـ!لا.012
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نعابنلموفانعمعابننها،وفحتالنيللوفالعففطمضبفا،الوقانعصعبد

فيالكبريا!تثافاتتضمنالتيالعمليةبأنالاعتراتيجبف!قهبعد،

منهمتعالبألهنصفهأنيمكناستقراءهي،بالاستقرائيةالمحصماةالعلوآ

هومااليمطلقهوممابالقفز!يخاطرالوقاثعصعيديشكانهحيث

.ضروري

الديوهوالمتحان!،الامشدلالصورمنالأخرىالصورةهناكوتبقى

متقابلتينهمبالغتينمنالامتناعهناوينبني،الواقعةالىالواقعةمنيذهب

يبدوعندماحتي،الصورةهذ.الىاستدلالكلردالىبهانميلاحداهما

هذ.مثلوجردحتىبهاننكروالأخرى،العمرمالىيلجأصندماينحرفأنه

بينللريطضروريأمر،التصورالىاللجوءأنالىنظرا،الاستدلالات

الرأيينهذينوبين،خالصتانواقحتانهماحيثمنمعكلتينواقعتين

فييذهبالذكطالاستنباطأنهي،ثتركةنقطةا+دلعلىتوجدالمتطرفين

بالضبطولنقل،العمومالىيلجأالمفرد،الىالمفردمنالحالاتبعض

لألنيفذاكالنار،الىالدخانمناست!جعندمافأنا،الكليةالقضيةالى

اللاوجوديةالقضيةوهذ.نار،بدوندخانلابأنهالأفلعلىضمنياأسلم

الكلية،القضايامنأنواعثلاثةهناكأننعلملكننا،الكليةللقضيةمكامئة

كيرداما،محدودةاما،مجموعةعلىماصدقبا،،القضيةتنصبحسبما

حالةهيالتيالأولىوالحالة.قانونعنمفهومياتعبرهأوهمحدصت

وفيهالواضةسح!يدكركلافالاشدلال:واضحأمرهاالمحدودةالمجموعة

ثأنهووماموجها،مفهوماتدخلبها،سلمناانالثالثةالحالةف!نالمقابل

)ذاالماصدق؟المحدودةكيرالكلبةالقضبةحالةهيالتيالثانيةالحالة

الم!بهمةالفكرةحلتداذاصرفاهما!دقيانصورامتصورةفيهاالكليةكانت
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تكونالتي)جميع(فكرةمحلمحدود(كير)كليحملهاالتيالغامضة

ف!ن،مجموعةفيأصياهاقدنكونالتيالأثياءعددتجملعندماواضحة

هييضمنهامالهالش!لأنهاستنباطاهتضمنأنيمكنلاالقضيةهذ.مثل

لهمبررلا،كلالىبعضمنوالقفز،المجمرعةالىالانتقالإذ:ذاتهافي

وحيثما،قانونعلىأماراتالمحاينةالحالاتفيهاتحتبرالتيالحدودفيالا

،استنباطهناكيكنلم،تخمينهحتىأو،القانونهذامئلفكرةغابت

نأبقيهذا،تقرروافا،عفويتوقعسوىتقدير،كبرعلىهناكوليس

الواقعة،الىالواقعةمنهالتجربانيةتريدكماهتلىهبالاستنباطاتبعض

عنالخارجيةالجهةكيرأخرىجهةالىاللجوءودونقانونتوسيطدون

الحالةهذ.انقلناأنسبقوقد.بالمقدمتينالشبجةنربطوالتيالقضاياه

علىمنصبة،الكبريبدورتقومالتيالكليةالقضيةتكونعندما،تكون

هناكلكن.الش!بةالقصا!امنمجموعةصوىولبس،محدودةمجموعة

وذلك:عمومبأيالمروردونالمفردمنمباضرةنستتعجاستنباطاتأبضَا

وقائع،عدةأوواقعتينبينالمقارنةمنجديدةبواقعةمعرفةتنبعثعندما

القاضيمثلايس!دلالطريفةوبهذ.،الأماراتبتوافقنتيجةعلىفنحصل

المجم!3منالمباضرةالاستنباطاتهذهمثلان.جريمةفيبالتحقيقالمكلف

تكونعندمامعرفيةقيمةدونليستالمفرد،الىالمفردمنأوالمفرد،الى

يقومالذيهوالاستدلال،متفرقةمصادرعن6ليةاليهاتستدالتىالمعلومات

ركبريداأنبرصالةعلمتاني:ذلكعلىجد!بسيطةوكأمثلةبتركيبها.

جميعلكن،غرقتالسفينةأنالراديومنبنبأوعلمت،الفلانيةالسفينة

اليونانفي،ليناأنيعلمالذيوال!تلميذربد،مصيرفأستننجنجواهقدركابها

يونانيا.كانسقراطأنيستنتج،الأثينيسقراطعنالحديثسمعوالذكط
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أربعالىهذاالاستدلالاتتوريعاتخاذنقترحأنيجبفهل-26.ت

المساوئمنذلكفيأنثكلا؟الاستدلالاتلتصنيفعامامبدأ،خانات

صعوبةثم،التقليديةالتصني!فاتتشويشوأولها،المحاسنمنفيهمماكثر

نظرمفيها،توضعالىالخانةفي،الاستدلالاتبعض!ياغةأمام،البت

فيكون:المفهوميأوالماصدقيللتأويلقابلةالواحدةالصياغةكونالى

هع!هع!!الأولالشكلمنالأولالضربمنمثلاالواحد،القباصمكان

هذالمثلالاسام!يةالمفاهيمفيالنسبيةبعضوأخيرا،،واضحغير

القوانينوضرورة،والمكانالزمانعالمفيالفردىالوجودوبين.التصنيف

الوقائعالىبالنسبةموجبةهيالتىالطبيعيةالقوانينتسود،الرياضيةالمنطفية

لكرننظرا،قبليةبصورةوضعهايمكنلالأ.لهذاتها،حدفيضرو!يةوكير

منمنطلقاستقراءبواسطةبعديةبصورةتقريرهاوبعد،خليليةغيرعبارتها

نفسهاتبررولاتحليليةكيرلكونهاولاسيمابدورها،تصبحف!نهاالوقاثع،

ف!نهالمقابلوفيلتفصيرها.علياأسباباسَطلبالوقائعمنضروبابنفها،

ولوتجربية،)نظرياتقبولعلىأنفسهميحملواأنالرياضياتلعلماءينبغي

)كولدباخ(ونظرية+هم!)فيرما(نظر9مثل-متواضعمكانفيبنبن!ما

GOLDBAcH،نقضوبدون،موسعباسقراءحاصلنانكلينانقضبنانوهما

أيض!،لديهمتظهرقدالخامةوالواقعةتنقصهما.البرهنةأنالا،معروف

لتكنبتظهر،فرثيةحالةصورةفيبلهرمانيةمكانيةحأدثةصورةفيليى

تخميناتلاحدىمثلاذلكحدثكماهذلكسببنعرفأندونتوقعا،

)فيرما(.

نأ،التقليديةالعقسيماتعلىاقتصرنااذاالأقلعلىالضروريمنلكن

تعرض!نادالا،تفريعاتادخالأجلمنالجهاتعملالاعتباربعينئأخذ
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والاسنفراء،الاسنت!اجحولالمناثحاتمنالعدبدان.الخلطبعضالى

والتعرف،مخلفةأضياءالكلمةبنفسيعنيانالمتجادلينكونمنمتولد

حدايضعأنضأنهمنالواحدالجنسضمنالأئواعمختلفعلىالواضح

هـختصرها.يوضحهاأنالأفلعلىأو،للمجادلة

نفسبموهماالآخربن،الكيعربنالنفسبمينأنأخريجهةمنونلاحظ

لابتطابفانوعكسيمستقيمالىونفسبمه،احنماليأوصارمالىالاسندلال

لاكما،واصخرانبةامشتاجيةالى:للاستدلالاتالعاديال!نفسبممعبدقة

الاصتدلالغرارعلى!ارمالتامفالاستقراء:بدقةبينهمافيماي!تطابقان

نجحلأنمنوبدلاولهذا،الكذبالىالكذبمنيستجعندماالحكس

نأشأنهمنشامللتصنيفمبدأهذ.،الثلاثةالتقسيماتمنذاكأوه!ا

منبمزيدسنلتزمالتاليةالأبوابفيف!ننا،راسخةعاداتعنتقريبَايخرج

تقريبا،اللغةرسخ!تهاوالتي،العادةفيبهاالمعترفبالأجناص،التواضع

منالبراءةولاالاحاطةيزعملاالذيالتجربيالاحصاءمنبضربعاملين

هذهأنواعمننوعكلتحليلفيفقطسنحرصأنناالاالحدود،تجاور

اليهاأضرناالتيالثلاثالكبرىالصفاتنستحملأنعلى،الاستدلالات

تؤلفه.التيالقضايافيالجهةووجهوباتجاههالاستناطبصرامةوالمتعلقة
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التالللةالبابأ

!سس!ج!ا

بلللاصتتتاجءنموذجية!ورة،طويلةمدةالقاصاعتبرلقد27-ف

ذلككاناليها،الارتداد!ارماستدلالكليقبلأنيجبالتيالصورةحتي

يصلحالذىالتعريفيراجع،الفياصنعريفأجلمنفهوأرسطو:رأيهو

الى،العلمعل!همابقوماللتينالأساسبينالحمليتبنويرجع،عامةللاستاج

قياساوالاستقراء،الضرورةقياسهوالبرهانباعتبارقياسيتينطريقتين

في،العلميالميدانخارجبالقياصأيضَايعترففهوالأخيرهوفيمعكوسا،

علىذلكبعد)اقليدص(فرضوعندما،والجداليةالجدليةالاستدلالات

كونفيأحديشكلم،الاستتاجيةالصورة،الرياضي،الخطابمجمرع

علماءأنوصحيح،الأقيسةمنسلسلةالىالارتلماديقبلالخطابهذامثل

لمف!نهمهالرباضيالاستدلالنظريةوضعواعندما،الإسكندرفيالهندسة

الردوعن،التحليلوعن،التركيبأوالبرهانعنبلهالقياصعنيتحدثوا

فيالطرقهذهجميعأنضمنياالمعروتمنلكن،الخ...المحالالى

كلآأقاالذكليه!م!ع!همتز)راباريلا(أنكما،قياسيةطبيعةذاتجوهرها

مجفتيءما،والتركيبالتحليلالرياضيينالطريقتينعلىللمعرفةاكشاب

ومع،.الطرقلجميعالمضترك)الجن!:هوالقياصأنيعتقدذلك

يمكنالذكيالرياضىالاصتدلالتفصلالتيالشقةاتساعبل!أفقط)ديكارت(

الايصلعلاالذ!االقياسيالاصتدلالعن،جديدةحقائقاكشافمن

-3-8
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المنطفيينعندلي!طويلاتستمرالفكرةأنإلالغيرنا،نعرفهمالتفسير

جمبعان5،كلعدملأدأس!)أولر(بمولكماأنفصهمالرباضببنلدكطبل،فحسب

الىالردتقبلالهندسةفيالحقائقمنالعديدبهانبرهنالتيالاستدلالات

الرياضيالاستدلالنوعيةتعرفالىالو!وليتمولم،)1(صوريةأقيسة

الا،وعقمهالقياسيالاستدلالبفقر،وضبهكناهمقابلةالىبل،فحسب

التاصععشر.الفرنفي

والقياص،الرياضيالاستدلالبينالعلاقاتمسألةالىبعدفيماوسنعرد

فقر.فيالمبالغةينبفيلاإنهفلنقلأولا،الأخيرهذاحدودفينبقيوحتي

الأولالثكلمنالأولالضربدائمايهاجمونالقباسنقادان.رتابتهوفي

يفولونوهم،الماصدقيتأويلهعلىذلكمعمقتصرين،فقط!ع!!ع!!

منفهما!لمح!،mentالفيلقنفسمنرجلانكاناذابأنهيخبرناالقياسان

فييبب)ذ،استعمالهتضييقفيافراءط!اوفي،brigadeاللواءنفى

مختلفةأثكالثلاثةفييتمثلأنيمكنالقياصأنننسيلاأنالأولالمقام

بمجرديتعلقأمراالأشكالتعددولي!.ضروبالىأيضاداخلهايتنوع

الصوريةالنظرةاليهترد.أنيمكنماوهنماcombinatoireتوافقىتحليل

هذ.أفضلية،الاستعمالأجلمنتمليالتيبالأسبابتعبألاالتيالصرفة

فيالممكنةالأوسطالحدمواتعالىبال!نظرتكنفيوالتي،تلكأوالبنية

بطابعهالنشهيروقعماكئيرا،رابعضكل)ضافةالىبهذامننهبة،المقدمتبن

الرظاثففياختلافايطابقهذاالأثكالاختلافأنوالحفيقة.الاصطناعي

وقد،تلغيهلالكنها،بعضالىبعضهاالأربعةالأشكالردقابليةتخفيهقد

الاضولي(ومممع!!Y)بيلي(و+هم!هد!مأالامبير(منكلأبرر

ه!محأ)1(8!لا!ا،ع!لل!.4!مح!!.37
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وأقضيةصدقلتقريريصلحالأولفالثكل،شكلكلنوعيةمأ!م!حول

لمبدأيخضعالخصوصوجهعلىالذيوهو،أعمكبرىمنانطلاقاكذبها

etواحد(لاوعلىالكلعلى)المفول nulloد!ف،!4فعهه!

قضيةبينبالجمعقضيةلاستبعاديصلح،السالبةال!يجةذوالثاننوال!ثكل

الامبير(صما.مبدأيتبعوهوواحد،محمولذواتيسالبةوأخريموجبة

Dictumالمباين(على)المفول de diverso،التيجةذوالثالثوالشكل

وأمتصلتينتكونانحسبماصفتينبينالفصلأوالوصلامكانيبينالجزدية

على)المقولهومبد،5ويكونواحد،لموضوعكمولينمنفصلتين

.1)المماثل Dictum de exemplo))

تأويلينهيقبلالواحدالقياصاننتذكرأنينبنيهال!"ليآالمقاوفي

اسدلالينعلىالضبفةفيالواحدةالصيةتنطويوبهناومفهوميَا،ماسدفيَا

الىأضفناف!ذاموجها،كانقدالآخربينمامطلقا،ييقىأحدهما،مختلفين

الى،المقدمتينلاحديالماصدقيالتأويلنضمأنمنمانعلاأنههل!ا

ضربعلىأيضانحصلانيمكنناأنهأثركنا،للاخريالمفهوميالتأويل

علىليستئتي،السابقينكالاستدلالينمتجانسايعودلا8الاستدلالمنثالث

النوعهناظهروقد.أخرىواقعةبواسطةواقعةالىقانونمنالمثالص!بيل

)1(.+!مألحددل!ك!9ح!!ث!,011764*!مك!طالنث!

vol, ,I ,6591 .p )234-224. !3, theory of,!ح!ة!لمن!كم!اه.ص

ioned!ن!5""!*ه) !5 Mill, Systtme)!!ةed1851ض!"

Etude!اءث!4!ن!ه!"ء!-ن!م muي!ص!هدد!(
losophiqueصاحما!!ةهةءأل!لة mai;1876 repoduit sous

surle,;7091!ال!ء!-نلاأك! syllogi "! Paris, Alcan!ممدله!
059091,,1886.:6 ed،(ءهلا!logique de RABIER. Parisهاdaps

-م!.ك!
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فينظرية،العاديةا+ديسةفينظريتهالىأرسطوأضافعندمابوضوح

فيهاتكونالتيالحالات،جهةمنفيهادرصالتيالموجهةالأقيسة

مقدمةفيهاتنضمالتيالحالاتأخرىجهةومن،موجهتينالمقدمتان

المطلقالواحدالقياصنفسالىبالنسبةنرىلكن!نا،مطلقةمقدمةالىموجهة

الممكنةالثلاتةايهلواعتطابقمحتملةتأويلاتثلاْلةهناكأن،ظاهرهفي

الىالقانونومن،الواقعةالىالواقعةمنالاستت!اج:للاستشاجوجدناهاالتي

الواقعة.الىالقانونمنأو،القانون

لقد،الشضيةالفضاياب!دخالالأرسطيللقياصجديدائراءوقعوأخيرا

اليهاأعا!ماوقد،القياصفينظريتهمنألغاهالكنهيعرفها،أرسطوكان

الذيالمثالفيكما،فقطالمقدمتيناحدكطفياعا:الوسي!طالعصررجال

d'كام(دو)غليوممنذتقليدياأصبح OCCAMفناءعن،!أولم!م!لتها

أحدمثاللنانقدمالحالتبنهاتبنمنوالأولي.المفدمتبنفيو)ماهسقراط

بعضعلىباعتمادناال!يوهو،القياسيةللطريقةال!ث!ائعةالاع!تعمالات

الكبريعنهاتعبرالتيالقاعدةأوالقانونفيهنطبق،كميجةالمعطيات

الىالقانونمنبذلكمسن!ت!جبن،شضيةننيجةعلىذلكمنللصول

منصنفالىمريضهيعزوالفحصبعدالذيالطيحبيستدلهكذا:الواقعة

عليهالمعروضةالحالةيدرجالملفدراسةبعدالذيالقاضيأو،الأمراض

فم!تماماهالث!خص!يةالأقيسةوأماهالقانونمنالمادةتلكأوهذهفي

للاصتدلالنمرذجيمثالمعهاولنا:الاستدلالمنأخرضربأمامتضعنا

أنه+مأ!!)1()كوبلو(لاحظلفد،الواقعةالىالواقعةمنبنمبالذي

141.5l!41(ط!)!،محا
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دالماتكوننتيحتهاأنالا،الثانيالثكلفيالأقيسةهنهمثلبناءيمكن

ال!أهلاارتكبالذكيالحندي:الكلطافيالقامحدةهيكماهسالبة

البلى،الرقمهل!ايحمللاالفلانيوالجنديكذا،السبليالرقميحمل

العصررجالمنال!أ.هذاارتكبالذيهوالفلافىالحنديفليعىاذن

ح!طأع!!هونهاكانراالتيالثخصيةالأق!يسةهلهدرسواال!!الوسيط

بل،الآخرينالثكلينفيأيضامثلهانبنيأنيمكنلالهوجدوا،كحكدا"ة

أوكتاته:فلكأمثلةهموجبةنتي!ة!بلواأنالثاننالئ!كلفيويمكنهم

صوفر،5الأول)الئ!كلقبصروارثفأنااذنأوكتافوألاقيصر،وارث

هوالرجلفهلااذنصقراطأبوهوالرجلوه!ا،سقراطأبوهوونيك

الرجل،هل!اهووسفرارر،أببضسفراط(5الثاني)الئكلهونبسكسوفر

يدركوالمالناصهولاءلكنأ،الثالث)الشكل،اببضالرجلفهذااذن

فرارعلىمحامةيسلمرنكانوالألهمناقصاهادركاالاالابطعهل!امدى

)راموص(و،الكليةبالقضاياالحاقهايجبالثخيةالقضاياأن)أوكامأ

التيالش!يةالفضا!اأصالةعلىواضحبثكلتعرفالذيهول!م!3

البزثية،والقضا!االعامةالفضاياعنتمامابمببزهاpropresسماها

mothصد!)الراموسية(فالضروب ramistبهلىاتقبلجمسرا،اشتهرتالتى

و6هيب!ةشضية(،)بمفدمة"خاصة"6هبسةأالعامة،ا!يةجانبلالى

الخاسةإلضروبنظريةلكنثخصيتين(.)بمقدمتينكمsأخصوصية"

8لدةنفدهماوقعقد،الكليةبالقضبةالشخصبةالقضبةالحاقورفض

مماملةالتليد!المنطقتبنيوقد،WALLIS)واليس(تِبَلىمنلاسبما

)بورروا!ال(منطقعاؤأمروهو،الكليةللقضيةمعاملتهالث!خصيةالقضية

!ا--
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que de Port- Royal،الرياضي،المنطقظهورحتيذلكواستمر!همأ

والقضية،الكليةالقضيةبينالعميقالفرقتحاهلجا!زااليوميعدولم

المفرد.اعتبارفيهايدخلالتيالأفيسةوأصالة،الشخصية

يأتيأنوقبل،القياسفينظريتهأرسطوودرسوضعماوبعد28-ف

جديدة!ورةظهرتلها،أخرىصورةب!ضافةالثضيةالقضايا)دخال

القباصنظربةلنزاوجنظرينهجاءتالذيالاستثنائنالقياسهو،للقياص

القياسبةصبغهمنواحدةكلعنبعبركانأرسطوأنجرمولا.الحملي

،المقدميمثلالمقدمتبنبينربطها،ضرطيةبقضيةأي،القانونبعبارة

الذيهومركبةفضبةفيالموديالفباصجملةلكن.اللارمنمثلوالتيبة

حملبة.قضبةالأولبةالقضابامنواحدةكلبفاءمع،الرطيةالصورةيأخذ

الثلاثالأولبةالفضايامنالأكلعلىواحدةفان،الاستعناليالقباصفيأما

ثرطبة.قضيةذانهافيهي،الكبرىبدورتفومالتيأيمنهاهيتركبالتي

)ثاوفراصط!(أدخلفبينما:نوعينالىا*ميسةاهنهقسمتوقد

jأ)الكلبة(TOTAUXنسمىالنيالأفبسة+ث!م!أ!م!

هىمنهاتتكونالتيالقضاياجميعلكون)الصثا!هة()1(S)ق!د!ول8

كنرصورةالىلبأواقدالروايينف!نسواء،حدعلىضرطيةقضابا

ت!نفيأوسبتالئانيةالمقدمةف!ن،ث!رطيةمقدمةمنانطلقنااذابحيث،أصالة

مننتمكنلكيالأولىالمفدمةتولفاناللتينالقضيتيناحديجارآبثكل

نفيها،الىأوالأخرىالبسيطةالقضيةاثباتالىدالما،جارآبكلالانتقال

2نذاكالناصبدركلماللتينالاسنشاجمنالجديدتينالصورتبنهاتبنان

أالممرب(.الرطيةالاكرايةا+فيةالحربمحندوهي()1

-888+

http://www.al-maktabeh.com



واحد،جنىمنكنوعينجمعتاواللتين،الادراكتمامبينهماالكبيرالفرق

القديمة،العصورنهايةفيجاءتاقد،الشرطبةالأقبةهوواحداسمتحت

جنبا!5!)بوير،وضعثمأرسطو،مناليناوردتالتيالصورةلتكملا

الشرطية.الأئيةونظريةالحمليةالأثشةئظريةمتوارفيحابينفىجنبالى

يبدوالذيالكبيرالفرقيعدولم،أخريراويةمنالأثياءنرىالآنائنا

هوبل،الشرطيةالأقيسةعنالأرصطيةا+ميسةيفصلالديالفرقهولنا

عنوالثاوفراسطبةالأرسطيةبصورنيهاالمشاليةا*هبسةابفصلالدكطالفرق

التلمبذنظريةاذ:خفيف)ثاوفراسطس(عندالتبديدان.الرواقيةالأفيسة

كانت)ننتاءلالأولالمفامفيفنحنالاستاذ،تفكيرنطاقفيباقية

هوكما،نمثلبر،،ب1،،بالأحرفأرسطوكنبهاكماالمكتوبةمتنيراته

فضاباالىترمزهيأوهنصوراتالىنشيرأسماءالأخبر،ه!اعندالأمر

يبدولكن)ثاوفراصطس(كنبضاعتلفد،الروافببنمننبراتثأنهوكما

يدركلمأنهالتقاليد،بهالنااحتفظتالتيأقبس!تهعلىالأمثلةخلالمن

الاقترانيةالأثيةفينظريتهوضععلىحرصأئهوا!يدهالأمرينبينالفرق

ثلاثةالىابضاهيفبقححمها،الأرسطبةالقباصنظربةصورةعلىالرطبة

يصحكانلوكما:المقدمتينفيالأوسطالحدموتععلىبالاعتمادأضكال

الفضيةالىبالنسبةأحدود،مبردملىحتىأو،أوسط)حدعنالحديث

ال!يالأولشكلهمثالذاهووها،قضيتينليعنصراهايتمثلالتيالشرطية

فبهعكصالديBARBARAالأولالنكلمنالأولالشربصورةيطابق

هداالىولنضفهفجَأاذااذن،فجَبَو)ذا،فبَأاذا:المقدمتينترتيب

علىأبضايبفىالئ!رطيالاقترائيالقباصفيالنلاثالفضايابينالتماثلأن

الأرسطي.الحمليالفباسحالةمعمحامنماثل

-ال!8-
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تتركبفيهالاستدلالاتأخر،فكرياعالماندخلف!نناالرواق!يينمعأما

باختيارالتباينتبيينعلىأخريجهةمنحرصواوقد2خر،بشكل

يثيرونالتيفالمتغيراتأرصطو،مصطلحاتالىبالنسبةأ!ي!لةمصطلحات

وجهوعلىصريحبثكلضاياتمثلالأوليالترتيبيةبالأعدادلديهماليها

المنطقمن2خرقسمفيأقيتهمالفورعلىيضعأنهذاشأنومنالقصر:

وهد.أيضاهالانفصالوي!تبلي.أرسطوأقبسةبهتوجدالدكطللقسممفا-س

مقدمتهامخالفةمع،كشتهمببنيةأيضا،)ثاوفراسطس(الىبالنسبةالمرة

فيوهكذا،الأوليللمقدمةتامةمخالفةيسمونهكماالثانيالمأخوذأوالثانية

modusالوسيطالعصررجالسما.الذىالأولالنحمنضربهم ponens

،الأوللكن،فالثاننالأولاذاضربا:وليسشكلاكانولو(الوضع)حالة

نحفظأنصحان-طرفانالاأقيستهمفيفليسهذاوعلى،فالثانياذن

)غوبلو()1(-حم!فعلكمانحاولأنلهجدوىلاومما-الاسمبهذاههنا

لالكن،نظريةوطرقاستنباطكحقاانهاثالثا،طرفالهانعيدأن!!

المخططنرسمأنويمكن،أوسطأحدبدونأممط،الكلمةبمعنيفيهاواسطة

بينمحينةصلةنذكر:الخمح!ةضروبهممعالعمومعلىيتفقالذكطالتالي

رفعه.الىأوالآخروضعالىرفعهأوأحدهماوضعيؤدىبحيثنوقعبن

المشالية،الأفيةمع2خرفرقوهظ،خمسةضروبهمان:قليلمن!قلناوقد

حالةضربينالاك!طلبلاالخاصهالضيقبمعناهاالشرطيةالفضيةأنذلك

modusالوضع ponensالرفعوحالةtضربهناكلكن،ك!كتءلام

أخرانوضربانمعا(والثاننالأولاليسجمعنفىمنانطلإقاممكنثالث

الناصتعودوقدالثانن(.لاماالأول)اماعنادايفبمآتافصلمنانطلاقا

1)ح!4!!.1153 Tramde)

-!ا-

http://www.al-maktabeh.com



والأقيسةالقضايامنالعامالع!نوانهذاتحتيجمعواأنعلىبسرعة

الألواعهل!ههالأرسطيةالحمليةوالأقيسةالفضايامقابلفيالصرطية

الى(lابال()j-jj)بومنطقأئارالنوععنالجنسنمببزأجلومن،المخ!نلفة

المركبةالاقيسةبتسميتهاالرواقيالمصدرذاتالأفيسةلهذهالمثتركالجنى

والمنفصلة،والعطفبةالنرطيةيسيها،أئراعنلاثةالىوقسمها،الافترانبةأو

الىبعضها!رتدلاسورثلاثأمامهناكنا)ذامالمعرفةالناصتناقشوقد

الروابطأننعلمأ!بحناحيثهقطاليومتطرحالمألةتعدولم،بعض

مقدمتهافيالأوليتينقضيتيهاالأقيةهذ.بهاترب!التيالثلاثالتركيبية

وله!ا،منهاأخريواحدةأيةالىالنفيبواصطةتحويلهايمكن،الأولي

هذ.مختلف،ثرطيةأقيةعامبوجهنسميأنكثيراالملالمكيرمنفليس

الحملبة.فبرا*ديسةامنالأ.دراع

نظريتيمع)ننانقرلانحدالىنذهبأنيببفهلهذاعلىوبناء

ولاتماما،مختلفينمنطقينأمام،الرواقيينوعندأرسطوعندالاستدلال

واحدكلأن،مراتعدةذلكلناتبينكماحقا،الصحيحمنبيهما؟!لة

وفل!عفةأرسطو،وفلصفةبرمتها.فلسفةمعمتكيفالمنطقينهذينمن

بأنتولوجيامرتبطأرسطوفمنطقصيقا،اختلافامختلفتاننعلمكماالرواقين

فلسفةفهي،كمحولاتاليهااسنادهايمكنالتيالماهياتمعالجواهر،

جوهرهافيحركيةوفلسفتهمهاسميرنالرواقيونبينماجوهرها،فيصنكونية

الفر،بينما،كالنأرسطوعندوالفرد!الزمانفىتحدثالتيالرقالعتحالج

الأرسطبةالأفبةأنالأخبرفيأدركناهدا،نفررلاذا،حادثهالروافببنعند

قضاياان.ضرطبةأقيسةالىنأوبلهابنبنيف!نه،حمليمظهرلهاكان)ن

(!"!.1)
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كمامنفصلةتوجدلاالتصوراتلكن،تصورينبينعلاقةتذكرأرسطو،

ممكنةمحمولاتسويليستفهي،لأفلاطونخلافاأرصطوذلككد

تقومأنيمكنهالاف!نه،النحوكيمظهرهامنالرفموعلى.يةفرلجواهر

وأمعينينأفرامالاتكونأنيمكنلاالتيالحقيقةالموضومحاتبدورقط

تصورين،بينصلةعننعبرالتيللقضيةالحمليةوالصياغةهمعينينفبر

قضاياالحفبفةفيهيالكليةفالفضايا،مختصرةعبارةسويعنددذليست

الفضايايشما،بفهوأصكاناذاص(كلالىأبالنسبةصررتها:نرطبة

بحبث(واحدسالأقلعلى)يرجدصورنها:،وجوديةقضاياهيالجزدية

ملضةالأخرىهيالوجوديةالقضاياوهده.بوأواحدأنفيمىيكون

شرطيةقضاياأيضاهيتعتبرأنيمكنبحيث،المناقضةالكليةالقض!ةب!نفي

ليسفهوأصكاناذاأنهصحيحاليسف!نهص(كلالى)بالنصبةصررنها:

ويمكنحفا،حملبةقضاياتبنىالتيهيوحدهاالضخصيةوالقضايا،ب

حدودهاباعتبار،الحمليةالقضايامحاملةالعامةالقضايامعاملةثكدونْمن

)صنفأأنحملياتعنيب(هيأ)فكل:أصنافالىبلتصوراتالىتثير

فيمماكثرالواتعيةمنالأصناففيليىلكنب(الصنففيمندرج

كعناسرهمنهمشكوناللينالأفرادهمانماضاالموجوداذةالتصررات

اختصارمجردب(الصنففيمندرجأ)الصنفانحملياقرلنايكونبحيث

صوأ،الص!نفالىم!مياصكاناذاصكلىالى)بالنسبة:الشرطيلكللنا

النظروجهةمنذلككانوسواءوباختصارب(الصنفالىيحمي

يجببدونها،تباصلاالتيالكلبةالفضاياكلف!نهالمفهوميةأوالماصدقبة

القضاياهيالحفيفبةالجارمةالحملبةوالقضايا،ضرطيةضا!اامحتبارها

القياسيةهنظريتهمنألناهاقدالضبطوجهعلىأرسطولكنهالشخصية
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الثاوفراسطيالنعمننظريةالىظاهرهامنالرفمعلىهذ.،ترتدبحيث

الحالاتفيالا8للكلمةالتامالحقبقيبالمعنيحمليلقياصوجودفلا

لاالتي-الأرسطيةالقياصنظريةفيمنعدمةحالكلعلىوهىالناثوة

الحالاتففطاليهانضبفأنبمكنالتىالضخصيةالقضاياالافيهاروجد

شخصية.لقضايانحميعمجردهياليالجمعيةالقضايافيهاتشحملالتي

بعدفيماذلكسبحصلكما،الأرسبةالفياصنظركةتوسيعبتمومح!نسا

)الثاوفراسطية(القياصنظريةنتركف!ننافيهاهالث!خصيةالقضا!الادخال

الصورةأخريمرةنجدأنأجلمنعندثذيكونذلكلكن،بالخصوعى

هوالدىالوحيدوالفرق.الروات!يينعندالدمليةالاهتراضبللاقيسةالعامة

!فةنذكرالأرصطبةالحمليةالفضبةأنهو-المحتوىالىبال!نسبةهامفرق

الفرقهدالكنهوحادثةواقعةنذكرالرواقيةالحمليةالقضيةبينماجوهره

الىبالنبةمثلاداكماتكونالتيالاستدلالسورةفىررثرلاالمحتوىفى

الحديثة:بالرموركبناهاواذا،الأولالضرب

صع!صص)ص(:

صأ

عأ

وأقانونتطبيقهيالتيالاستدلالهداوظيفةفيكدلكيوثرلاانه

فردية.حالةمحلىفاصدة

تقسيموهلا:بمحنيينتستعملالافتراضيةالقضيةبأنندكرأنينبنيوالآن

المطلقالىوالتقسيم،المفهومدالىالما!دقالىالتفسبمبالضبطيطابق

م!طهيالتيك(!ق)اذاالعبارةمنالمراديكونفعندما.الموجهوالى

ف!نك(فدإلماقذا)1الزمانفيثباتالىتشيرأن،الافتراضيةالقضية
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يش!يرأنمنهالمراديكونوعندما،مطلقينيبقياناليهاالمستندوالقياصالقضية

الموجه،النكيرميدانفينكونف!نناك(فبالضرورةق)اذاذهنياقترانالى

بحسب6ميحتهيتصورأر!وكانانههنا،نناثىأننردلمانناومثلما

!أد"م!هاطبيعةهيمانتساءلأننريدلاف!نناالمفهوآ،أوالماسدق

القضيةفىبالمقدمالتالي،بينالرواقيينعنديربطالذي)الرباط(

محردالى!عم!ول!)بروثار(يوكدكمايثركانتان:الافتراضية

للن!،)مل(عندالتجريالفانونكرارعلىواقعنبنببنتجربياقتران

عندكمافكرتينبينضرورياقترانالىك!ص!م!أ)هاملان(رأكطأوحسب

فيمختلفانمعنبانلهايكنلمالأخيرانفيأوهSPINZOZA)سبينورا(

-3!)خريز!ب(رأمميلنا،يبدوفيماهوكماالفيزكاء،وفيالمنطق

نحعنظأنالامشاجيالاستدلاللدراسةلناينبغيالعكسعلىبل!!3،

مص!روعنالاستدلالمننوعينيطابقانهما)ذ،الممكنينالتأو!لينبكلا

الشرلجةوالأقيةالقضابامنالمزدوجالإمكانبهدااذنوباحتفاظنا.أيضا

نأالوامل(،الرطية)1+ميسةالىأولا،،بالنبةنشخلصف!ننا،عامة

فهي!ألمااهكة،الرباوومنمرادهاطريقةجهةمنمتبانسةكانتمتيهذه

شيءولا،الواقعةالىالواتعةمنداما،القانونالىالقانونمناما،تلمب

يلبأنومن،التأويلينمفلمتيهفياثرطيالقياص!حمأنمنيمنع

وظيف!تهاف!ن،الحمليةالاكعراضيةالأقيسةوأما.الواقعةالىالفانرنمنعندد!

)افاضروريبفانوناماتبررها،واقعيةن!تيجةالىالوسولهيالصهرية

لتبميعداماالضباء(وجدالنهاروجد)اذا:الرواقبينمنأثلت!نااستعرنا

بحدسيموتف!نهقلبهفيانانجرح)اذاقطتكلىيبهاكعلمملاحظات

الئلاثةالألواع،الافتراضيالقياصالىبالنسبةثانيةمرةئجدوهكل!احين(.

!ا--
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يرتدهذالأن،طبيعيأمروهذا،الأرصطيالقياسالىبالنبةوجدناهاالتي

الاستاجالىبالنسبةعليهاتعرفناالتيالثلاثالحالاتهيتلكهذاكالى

عامة.

منالحاصلالنرسبعمنأهمالاسنشاجلنظ!يةنوسبعوهناك92-ف

هوهالحمليةوا!يةالقضاياجانبالىالشرطبةوا+ميسةالقضاياادخال

Proposiةons!الاضافيةالقضايابأ!الةالاعترافمحنالناجمالتوسيع

on4كيربشكلأنواعاوكثرأفنيجديدمةصوريةأقيسةئ!ثطلبالتيأ!ة

جعل!دأرسطوأنفيثكولا.الحمليةالفضاياجانبالىمحددو،

كيرحللا!ال!ءالحكمرابطةمعنىتحددالتىالعث!ر،عقرلاتهاحدىالاضافة

صفةحملءإيحابالكيفدقولةعلىالاتقوآلاالفياسيةنطريتهقضا!اأن

فكرةبوضوحتصورالديهو!مل!كاوجالينوس.بلبهأوجوهرعلى

نع،الشرطيةوالأفيصةالحمليةالأقيةالىتيضابأنالقياصنظ!كةاكمال

ببعضيكتفيلكنه!ك!ه+كا!كلولالإضافيةالأقيةهيالأقيسةمنثالث

بعضوبعدفيها،يتومحأندون،النظريةهد.مثلضرورةلبيانالأمثلة

م!أ!أالي!نيش(محندJUNGNS)يونغيوس(بعدنبل!ماالتيالبشالر

فيتبررلكيعثصرالتاصحالقرنمنالثاننالنصفنظرأنيببهوخَلَفِه

A.(مورفاندي)1،معالأخير de MORGANيواصلهاالتيالنظىلة

8)راسل(و!!)ليرس( RUSSELLكيفمورعان()دممياستنربوقد

)الحصانقولنامثلمن!وهـانستنبطبأنيسمحلاالأرسطيالمنطقأن

البيطةالقضايابحضوفي(حيوانرأصهوالحصان)رأصأن(حيوان

يتعلقلافيهاالأمرف!نعمروهأبوهوريدأوهبمنكبرأمثلانئحة

موضوعين.بينعلاقةبتقروبل،موضوععلىصفةبحمل

5ما--
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تتمتع،المعنيفيالفروقألغيناإنحتى،العلاقاتهذ.مثل)ن

ن)،فقطمنهاواحلتهوالذيالحملمنتنوعاكئرهصوهـدةبخواص

)كبرالعلافةببنمانناظرية،لبستلكنهاوانعكاسبةمتعدبةالحمليةالعلاقة

علاقةأما،ولاانعكاصيةلاتناظريةواضحةبصورةلكنهاحقا،متعد!ةمن"

نأيتجليوبهذا.ولاانعكاصيةولاتناظريةمتعديةلاواحد2نفيفهي)أبو،

الحالةهي،الاضافبةالأفبسةمنخا!ةحالةسويليسالتقليديالقياص

وكيروانعكاسيةمتمدتواحدأنفيالمعنبرةالإضافةفبهاتكونالتي

التقاءأنهو،الر!يسيةأهميتهاالحمليةالعلاقةهذ.يعطيوالذكط.تناظرية

مصبهيالتيالأصاسيةالعلاقةفيأيضايوجدفيها،الثلاثالخواصهذه

)بيرس(ذلكلاحظLS-فى8،لا4ءلأةاللزوميةالعلاقةهي،استدلالكل

بالموضرم،المحمولالحمليةالقضي!ةفيتربطالتيالصوريةالعلاقةنفس-

لكن،بالملزوماللارمالاسندلالوفي،بالمفدمالتاليالثرطيةالقضيةوفي

لاأنينبني،الاصتدلالفينظريةالىبالنسبةالصوريةالعلاتةهد.مثلأهمية

منهايتركبالتيالقضاياالىبالنظريحالجها،أنمنالمنطقتمنع

حدودها.يينللربطصالحةعلاقاتعدةي!نفقطكراحدةالاصتدلالىه

تجعلالنيالاستدلالاتوفىتعفيدف!نالتقليدبةالأقبسةالىوبالن!بة

منالكثيركرنفي!تبليانهمتنوعةعلاقاترابطهاتولفهاهالتيالقضايا

وبدلكالواحد،الاصتدلال،لناءكفضا!ا،سدخلأنيمكثهاهالملاقاتهله

هالضربعمليةمعك!ركببأنسبمالا،جدبدةمحلاقةذأتهايينهاتنئئ

ومن)ال!نصف(جدار.(الربع)ضعفو)العم(جدار.(الأب)أخاف!نوهكدا

اذنريد،أخوهوهـبكرعمرو،أبو)ريد:مثلمنبأقيسة!سمحأنهذاضأن

محمروه)ركد،حدودثلاثةي!نلاالعلاقةجعلتحبثعمرو(محمهوفبكر

كاوأ--
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هذهبينعم(أخه،"بعلاقاتثلاثبينكذلكبل،فحسببكر(

ببنلأيقوآأن!مكنهاهالعلافاتبعضف!نذلكملىوعلاوةالحدىد،

بينتوجد!ال!بليدةمئلكثرأوحدودثلائةبينأيضابلهفحسبحدين

مواردل!نأيضاالأمرهذاوفيلبكر(!راجةاثزى)رلدأووالمد!ة،البزالر

علاثةفيالمنحصرالكليدىالحمليالمنطقمواردتتجاورهالعلاقاتمنطق

معينة.ثنالية

لظنسبقكماالمنطقفيتحدثلاالبليدةالنظركةأنيتبينوبهذا

الملارمةمنطقبينضقا!م!همأ،الاشويى(مثلالناصبعض

!lg'1مح!صصطعأ que deومنطقهبهيأصورةمنقضايايعالجالذي

التىالملارمةقضيةان.صعص!ررةمنبالفضاكايهتمالليالعلاقة

القمايامثلالأخرىالقضايابحضمع-هيهموضوعالىسفةبهاتسند

العامبالحسابك!علقحالةمجردآ(.ينا)،بدكفرلنافعلمحمولهاالتي

تثغالتيالدوالبينيفصلالذىالفارقفيينحصرفيهاوالفارق،للدوال

عدةأومصداقينلثبعهايتطلبالتيوالدوال)ص(دواحد،بمصداق

إلخ.8.ط(-صه)صهدعى(،)س،د،ثمأ!!ل!كةمصدإتات

العنابليرتبطهالحملومنطق،العلاقاتمنطقبينالفاسدالتابلوبهذا

الرياضيالاستدلإلبيناقامتهوجوبالناصبحضظنمافالباالدى

الحمليالفياصصورةهيالتيالتليد!ةصورتهفيالمفهوموالقيامى

!رفلكنههكانطومحندديكارتعندمخلفةبعروضنجدهانناالجارآ.

منطقفكرةالفلسفةجمهورفيانتشرتعندمامووأحواليكبيرارواجا

مطابقظالعادةفيفنفع.منهوالأقرىالعنليدىالمنطقعنالمتمبزالعلاقات

ال!يالر،ضيالاصندلالوخصب،الفباسعقمي!نالموجردالنبادنعلى

!أ--
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يكونالرياضيالاستدلالبينما،خالصاتحليلياالقياسيكون:هكذايفسر

!عول(بوانكاري)هنريموقفنعرفائنا)كانط(،لنةحسبتركحح!

سلم!نانحناذاهكدا:تبسيطهيمكنالذيالأمر،ذاهفي!عم!!

التالية:الثلاثالفضا!ا

اسنتاجى.اصشدلالالرباضيالاصندلالأ-

الفباص.الىبؤولوالاسنع!اج2-

الاسنلالىأنعندثذنسنتجأنبالضرورةوجب،عفبموالفباص3-

مئلرديوجبالرياضىالعلموجودأنبمالكن،عقيماصتدلالالرياضي

)بوانكارى(ردلقد.المفدماتفيتغبر.بنبني!ثيءاذنفهناك،الننبجةهذه

الضربذلكالىباللجوءالرياضيالاستدلالخصبوفسرهالأوليالقضية

sparء6!داnceبالمعاودةالاستدلالهويكونالذيالاستقواءمن recوهو

1))كوبلو(عارضهأمر GOBLOT)أنبمااذ:الثائيةالقضيةجهتهمنردالذي

ببنال!نميزاذنوجب،خصبالرباضىوالاسندلالعفبمالفباصالاسنشاج

القباص،فينموذجهنبداللىىالصور!الاسنت!اج،الاسنشاجمنضرببن

يتففانفالمفكرانهالرياضيالاستدلاليستعملهال!يالانشاليوالاستسَاج

الفياس.محقمنوكدالنيالفضبةوهي،الثالثةالقضيةعلىبالأقل

من،أمحرجتقابلشيءكلتبلهوالشكلبهل!االمعروضالعتابلان

ين!ارنلااذالتعقبد،منواحدمشويفيطرفبه!ناوللاانهحبث

طو"هاستشاجهوالغالبفيالرياضيالاستتاجئب!بنما،والصرحالحبر

فيمخ!تصرااستدلالاعلينايعرضالفباصف!ن،مراحلعدةفيهاومسيرة

2091,ion5!!!ث,scienceet'1hypotheseهأ(1,.H.POINCARA)

.chapمحة.عل!؟!ا.*5!طح L Ed. GOBLOT, TraitE
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فيالنادرمنإذ.كاملاستدلالمنبدلااستدلالوخليةصور.،أبسط

المنطقأطرفيبقيتانوحتيهبالفعلنجريهاالتيالاستدلالات

قالهوماووحيدهواحدام!تدلالفيمنهاواحدكلينحصرأن،الكلاسيكي

كلعلىبقاللأن!لحالرياضيالاصندلالفعأنفيدوهامبل(-م-)ح

وقيادنها.اجم!ةتركببلنهوالاستدلالفنان:عامبوجهاستدلال

شيئاالأفيسةتركمأفادنالماحقا،عقيماكانلو،القياصأنوصحبح

علىأبدانحصلفلنالاصفار،منالعديدالصفر،الىنضففمهماأيضاه

ثستدعي،القياسفيآالتابالعقمالقانلةالأطروحةانبلالصفر،منكثر

الافيسةمنسلسلةفيأنهووالصحيح.التحفظاتمنكثيراالأخر!هي

التعقيد،منالصتر!نفسفيرياضياسندلالفيمماأقلالموارد،من

علاوةوتتنوع،مختلفةسرهـيةخواصذاتعلاقاتعدة!ستعملهذافبينما

نظريةقضاياف!نتتحملها،التىوالضربالعكسمنبأنواعذلكعلى

أثناءيوديف!يهاالنناظرانعدام،ورتيبةوحبدةرابطةالاثعرفلاالقباص

منأقويالكليةالقضيةأنوبماالاخبار.فيتدرجيتناقصالىالاستدلال

أدراجنا:نعردأنيمكنلاف!نه،السالبةمن6دوئوالموجبة،البزدية

)اتباعوقاعدة،اليهالصعودالمستحبلمنيصغمستويمنننزلأنفبمجرد

الفباسي.التناقصنرالقانونلهلم!نتيجةهيpejoremكد!8دا!فىالأخ!(

بشيءالانيانملىللقباصالكليالعجزمنهنتحلصأنالثمططمنلك!نه

الحمليالقياصالىبالنسبةالا،ك!لكالأمرفليىتقدبركبروعلىجديده

ف!نالأقيسةه!.مثلمعوحتىماصدقيا،تأويلاالمؤولالأولالكلمن

الكبرىاعتبارمع،المفهوميللتأوبلتصلحعندماممكنأمرالإخبار،ريادة

حسبيص!محبقانونالعلملأن.قانونعنبلجملةعنلاتعبرفيها،

!ا+-
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نأدونالفرديةالوقائعمنمحدودغيرعددباستنتاج،إليهالمضافةالصغري

.القانونلوضعمطلوباالرقالعهذ.منواحدةبكلالمسبقالحلميكون

قدكانتالمسألةهذهفى)فويلو(و)برانكاري(أراءأنوالحقيقة

يكونالمالذىالرياضيالمنطقفهالحدكثةالتطوراتوقتهما،فيتجاورتها

متحدتيبحركتبنعملعندعاالجديدالمنطقانورنا،لهبفيمانكلاهما

يسمحبعدلم،الرياضيات!ورنةوعلى،المنطقميدانتوسيععلىالهدف

العالمبمارسهاوالنىالمنطفيبعالجهاالنيالاسندلالاتببنبالفصل

القياصنظريةقوانينانبالآخر.أحدهمامقابلةعنفضلا،الرياضي

ذلك:مئلاالرمزيالمنطقفيكذلكنجدهاالتقليدية

مىع!رص!ص:دcرس.,ع!صدأس(:

(BBAأيضا:أو

الوضع(لة).ك!ق.ك!ق

هذ.وأبسط،الأخرىالقوانينمنكبيرعددبينفيهكالمغمورةلكنهاْ

وأك،!قورورمثلمباضرةاستنباطاتالالهاتخضعلا،القوانين

حفاثصبحف!نها،البسيطةاللصجةهلهتتجاورانمالكنها،ق!:ك.ق

فيذلكمثال،واستدلالاتمباضؤفيراستنباطاتلهاتخضعقوانين

.ركءق.!ر:!قدءCق،!للوارمضربقائونالفضاياح!اب

استبدلنالوخاطئايكونالليالمكمماتحركةقانونالدوالحسابفيأو

:بالاستلزامالتكافر

ع.)ص!أ)!ص(دص.!ص.)!س()ص(دص

الرحيدالنع،القياصاعتبارفينستمرأن،اليوموقتهفاتممافيكرن

بصورةهيالمنطفبةفالبنباتالصووي،للاسندلال،المفضلحنىأو

!وو--
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حر!واعندماالرياضيونالمنطقيوناستخرجهاالتيالبنياتجوهرية

الا،اشدلالاتهمقيادةفيالانفيادعدمعلىهالرياضيالحدسمنبالاخرار

وحلما.الصو!ةللثوانبن

بهل!ايدمحرماهناكيكرنأنودون،صارماستدلالكلفنيوهكلا

الرباطضرورةف!نالركاضي،والاسنتاجالفباصبينالنمب!بزالىالصد!

سادقة،المبادئكانتانسادقاللارمأنبضمانهالذيالأصاسيالمنطقي

نلتسىأنالىحاجةهناكتكونأندونالاستدلالصرامةتضمنالتيهي

اندراجعلافةولاهمساواةأونكافو،أومماهاةعلاقةواللارمالمباديءين

المبادئالىبالنبةاللارمجدةفيذلك!دحأنثونوباختصاراحتواء،4أو

)هانكان(فالهماعامةالاسنعاجفينفولانوبمكنمنها.يسنخلصالني

6لبرتالنيالمحألةوفي،الدبكارننالاسنشاجثأنفي(1!ألأ!سم!)

تحلبليرباطهوبالمبادي.،اللارآفبهوربطاللىيالرباطكاناذامالمعرفة

لاالحالةهذه)وفينركيبيأوصفبما(الاسنعتاجككونالحالةهذ.)وفي

منالمستوحيالديكارقىالنعمنفالاستشاجهنعاوعلى!ارما(.يكون

اللىيالفباسيالنحمنبالاسنتاجالحافهبمكنلاهالرباضيالاسندلال

منأبعدالىنلمبأنينبنيلكنه،ال!يجةعلىمحتويينالمفدمتانفيهتقبر

!تصورأنيببال!يهوالقياسيالاست!اجان،العكسعلىنفرلوأنهن!ا

هيبلالمقدمتنفيمحتواةليتفالتتيجةالديكارقى،الاش!سَاجنمطمحلى

وجهعلىهياستاجكلفيالمنطقيالرباطوكليفةانعليهماهمترقفة

بحبثارتباطابينهما،فبماالمختلفةالقضابابعضبينبدلكضعأنالدبط

1).،كهللا،كحك!ق.!ء،*§011 )F
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كائتولو،الأخركطيقبلعندما)حداهاقبولعنيمتنعأنعاقليستطيعلا

لها.مغاررة

فكلمةالأمور،يعقدلكياللنةدقةفيالتححاهليأثيأنههناينبغيولا

معانيهأضيقفيفهو،الاتساعمترواحةبمعانتفهمأنبالفعليمكنقياص

امتدثمأرسطو،للاهاأعطاهالتيالحارمةالحمليةبالصررةمرنبطايبتى

نتحدثأنيمكنالحركةوبمجاراة،الشرطيةا+مبسةالىالكلمةاشعمال

لاالموسعالمحنيوبه!ا.الاضافبةالأقبسةعن(مورغان)ديفعلىكماأيضا

نحناذاذلكومع،الرباضيعناستدلالاتفيالأفبةمنكئيرانحدلالناجرم

استعمالعندحتىفيها،نكونالتيالحالةالاقياسانسميلاأنعلىاتفقنا

ثلامعقضاكاثلاثفيها،بنيةآأماهالحملعلاقةكبرأخرىعلاقات

بعضفيبأنهالاعتراتيببفع!ندئذ،الواسطةبوظيفةكوآأحدهاحدود،

أخريبنياتأبضاسَدخل،الرياضباتاس!تدلالاتفيسبماولاالاستدلالات

خاصة.الأقيسةلهاتخضعالتيكيرمنطقيةقوانينتطابقالامحتنب!اطْمن

ندخلالقياصمفهومالحدود،أقصيالىنوسعأنقبلنااذاالأخيرفيولكن

صرامة-بكلأخريقض!يةنبروأجلمنالقضا!ا،تركببفيطريقةكلفيه

!كو!ل!كايث!ةلهلكلمةالأصليالمعنىالىبنابعردأنهداضأنومن

كلعنشكدونمننقولأنيمكننائ!نه!البامعة،)سللوجسموص(

لكيالأئبسة،)1(مناشلالالىبرولإ؟فبؤأوركاضياسنشاجياصمندول

بهدولن!كر(المركبة)1!يةالنايدتميهمانطابقاجلأ،منلمثلالات،5هد)1(

منشافةأومثتقةصورايمواوأنيحصواأنأحبواالقدما.المنطقينينالمناسبة

أوم!لقا.قياص،المعلل!الثاعى4.1!عاهمفا:الرلييةفيهيهاا+مية

المحاين،مرافعات!طفالباذلكحعدثكمابدلبلهما،سحوبتانا!لمحلياحداهما

نفلر-لألهامضمرةمفلمنبهاحدىكباصالاضلاي،!الضاص1عم!يطد!ْو

2!ة--
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ونجد.الموسعالمعنيذلكالكلمةاعطاءمعالبوانكاري(عبارةنكرر

علاقاتتتعملالتيالاست!اجاتهذهالىبالنبةالحالبطبيعةكذلك

تقدمالخالصةوالرياضبات،أْلواعثلائةالىالممكنالتفسيمنفسمتنوعة

الدكطالذهنيالعالمفينحريالنيالاسنتاجاتهلى.لمثلالنموذجيالمثال

منالانتقال،بالأمثلةنوضحالتطببقيةالرياضياتبينما8الماهياتعالمهو

محلىوكمثال8وأخيرا.الواقعةالىالفانونومنهالعبنيالىالذهني

الاستنتاجاتنذكرأنيمكن،الرقاثعصعيدعلىتبقىالتيالاستدلالات

الأضخاص.بعضبينالقرابةعلاقات-لناولالتي

والأفيسةالحمليةالأقيسةبيناحترمنا.النيالتقليدكيالتمييزانت03-

الحملية،والشرطبةالكليةالث!رطيةيبنالأخبر-،هلمهوضمن،الاستشالية

الخلطعدموينبفي.ا!يسةهذ.منهاتتركبالتيالقضا!اطبيعةعلىيقوم

الاستدلالاتلمجمحالآنبتناولهاالتيهوالقح!مةالقسمةه!.بين

التأويلبيننبزلها،المركبةالقضاياطي!عةالىنلتفتأندونالاستشاجبة

ينالحمعنف!اهوالَالج،المفصرلالمركبلفباص13ءاsoiiteوبهولة،-

نتيبةفيه-طدومختصرمركب"كياسبامهالالاند(معبمدكرفوالاضمار،التركيب

هوكلاسب!اأصبحالدىوالثالنكررما،!يوالمفلمةالاخبر(،)مامداقاسكل

المثيعنامحَالدياثحلبالىه*!د3)مولتانيو(!نهالديالاصدلال

الاستناليالفباصمنخاصةحالةهو(الاحراج)فباصl!!لنةوالماء،فوق

مفدماْوينطريخنذيمحنا،محليمفدميهاحديتحتوياستدلال5وهو،المنفصل

!فيوهوالابق()المرجعاللارم،نفسق!لزمانالعنا،منالحالننكلتاأنالأخري

الناسبلمنولمزيد،الافلاتمنالخصممنعالييرميجداليطابعفوالغالب

أناليرلنثر5!،س-!)بورروايال(منطقاليالرج!ميمكن،بالأمئلةالمدمومة

لكنهاالكلماتلهلهالثالعالمعنيمعنحقااليالتحرفاتهيكدمناهاالتيالتمرسات

الأسلي.محناهامعملاماتطابقلا

-ك!لا-
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حسبماالاستتاجي،النسقفيأو،الاستنتاجفيالشرطيوالتأويلالحملي

بثكلمقولةالاست!اجيةالسلسلةأوالاستح!اجبهايرتبطالتيالمباديتكون

--لكللمةالحقيقيالمعنيهووهذا-فقط(البدايةفي)موضوعةأوجارآ

نبقيالحالتينكلع!وفيكذبها،أوصدقهاالىالعكاتدونهك!6ي!-

اسنحمالهأنالا،واحدةبنبةللاسندلالوبكون،هيهيالاسننباطبةالعلامة

المقدمتينأنبماهكلما:تبسيطهيمكنالأوليالحالةضيمختلفا،!كون

كانتلو:الثلأميةالحالةوفى،صادقةعنهمااللارمةالس!جةف!نصادقتان

الشببةف!ن،!ادفنبنالمفدمنانكانتاذاماصورةفيأوصادنجعنالمفدمنان

الحالتينإحديالأمربتعلقوحسبما،صادقةتكونمنهمااللارمةالفلانية

اسنشاجبا.شرطياأواسنشاجباحملبا!ميالاسندسف!ن

المباديءبحضمناللرارمامشخلاصفيالحمليالاصشاجويتمثل

نقلهيووكليفته،اللوارمالىالمبادئيقبنلنقلوذلكبهاهالمحزوآ

بنفلتقوآف!نهاهالبداهةعلىقالمااليقبنهلىاكاناذاماحالةوفى.البفبن

محندثدتكونهالاست!اجاتلهذ.كنتالجالحاصلةالجديدةوالقضايا.البداهة

أنفيتبمعفتيبتهلأن،الدليل!ورأقويالبرهاندقدموبهك)مبرهنة(

لأيهاالصوريالصدق:الماديوالصدق،الصوريالصدقشرطيواحد

الاسنتاجبةفبرالطرقفأنهوهلماولبى،المقدمنبنمنبالضرورةلارمة

ضطهاحعماليةالببةتكونحبثالبناءهوامحادةوالتمثبل1الاستقرييمثل

ذأتهاحدفى.سهبصرامةمنهاتلزمالنىالمبادئلأنالماثيهوالصدق

الصيقيهبمعناهالبرهانببنالفرقهووهل!ابصدقها،ومعترت!ادتة

)ف!ن+ه!للا6ل!ا(:)كونبرا(فالوكما،الاصنتاجيالث!رطيوالاصندلال

)1(مهك!!ملمأ!!ل!ط07مه!!
هز--
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نأيثبتكونهفيففطينمثل،الاسشناججنسمن،للبرهانالنوعيالفصل

ونحنفقط،تح!تلزمها،كاذبةأوصادقةأخريقضاياأنوليس،صادقةن!ي!بته

كونهالىبهذاثيرم6الضرورةإقياصبأنهالبرهانيعرفكانأرسطوأننعلم

القباسي.الاستنباطوضرورةالمبادئضرورةيحمع

التاهـخيةالناحيةمنهوللاستاجوالبرهانيالحمليالاستعمالهذاان

ئثخذالتيالاست!تتاجيةالعلومبدايةفينجد.الذيفهو،أوليأمروالنفسية

النيارسطومنطقمعحدثماوه!احادا،وثوقياطابعابدايتهافيفيلك

يبرهنوالذي،القياصأضكالمنشكلكلفيالمقبولةالضروبيبرهن

يأأكاملا،يعتبرالذيالأولالث!كلمنابتداء،رالثاكالثانيالثكلبن

فيسيماولاالنظريةللرياضةحدثماوذلك،الذاتيةببداهتهنفسهيفرض

مصابةلديهسلمانهالبتوالنيللاها،افلبدصأعطاهاالنيالنامةالصورة

طلبوعندما،الكألوانمنلرنبأدنىقرونخلالتصابولن

الرياضياتهذ.ف!ن،بمنهجهاليهتوحىأنالرياضياتمن)ديكارت(

نموذجا.يتخذهاالتيهي،اليقينبضروبتزودالتيوالبرهائيةالوثوقية

هذ.كونبل،الأسبابمنالطويلةاسلاسلهاهوليسفبهايعببهوالني

التصورهداان.فقطتثرهاأنعليهاحدسيةببداهاتترتبطاللاصل

التاصععص!ر،القرنحتيالرلاضيينلدىثالعابقىقدللرياضياتالوثرقى

فيالاصتمرارمنيمنعهلمذلكف!ن،مندهمالتلاثيفىشحوعندما

آ)1(.العاالرأي

Dugald(صوات)!وفالدوGAUSS)فوس(منمحقررمحدةبعدثلاولهلا)1( Stewt

اشدلأل1CB.معمدتمرنار()كلو،!قابل6LOBAص!ل!)73الوباتثكي(و

-:الاخراضيللافتاجالجارآالاصتتاجمفابلةالطي!يالعالمباستدورال!اضيالعالم
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الصورية،الناحيةمنصحيحةاشنباطيةطريقةالاستاجأنبمالكن

)جرا،.يمكنف!نه،للمضمونالماديالصدقعنمحتقلةصحتهاأنبمحني

نهملهالأننادامانجهلها،لأننااما،معلقةتبقيصدقهاقيمةقضاياعلى

ئقترحولا،المخاطرةمننوعفيمنطلقاالقضاياهنىبجعلمكتفين،فقط

قررناقدبهذانكونولاتح!تلزمها،التياللوارمعنالبحثسوىأخرث!سا

تستلزمها،وضعناهاالتيالمباديءأنفقطبيناقدونكونهاللوارمهد.!دق

لوارمهاأنعلمنا،صادقةالمباديءهلهأنبعدفيماوجدفانحنمااذابحيث

أيضا.!ادقة

كحلقولمقبئا،ث!يئاالاننثرلمالاس!تساجممارصةفيالطريفةهذان

النسقمحبارة!عمه،)لياري(!نععدما!وأسنةحواليالااسمها

ال!أخرهداوأسبابchypotheمم!مع!ءحةالاس!اجي،)الفرضي

غيرمنف!ن،مضمونأصاصعلىالبناءالطيعيمنيكونبينمااذ.مفهومة

منبنفرالعقلبأنذلكونفسر.مأمونفيرأساصعلىالبناءتقريبا.الطبيعي

بأنحهك!هأ!)بياجي(يخبرناالذيالطفل!علهماوهكبدء،ذيبادئذلك

صنة،12أو11سنحوالىالابظهرلابالاخراضاتللاستدلالامشحداد.

بسببال!بنالعقليةبالأمراضوالمصابون8المتحنغونيفعلهساوذاك

كليرفضون3*محااللفظومبردالجارمالفوليحنالتفريقعنعبزهم

جرتال!يالاستدلالمنالنر3هلاحفانبدثثا.كلىبه!علمونمنطلق

الاالقميةهنفىمندنطلدانوكلاهالديهما،واحدةالاصتتاصالاصتدول2لطان8-

نلزمالخاصةالفلانبةالحالةل!ن،المنطلقهلانفرر6لهبما!فول:ال!اضيالعالمأن

الفلانبةالحالةمحنهللزمتالشطلقهلاصحو:ممفولالطييوالعالم6،بالضرورمنه

de.ك!e(exءل!!ه!.5.171865!.الغاصة laاله!اا!،.Ino

هه!0.!6.؟
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مدةوبقيالأمر،أولفيمتفرقبثكلكانذلكلكن،القديممنذممارصته

وبمكنتدربجبا،الامنهابتخلصولم،الماديالصدقبفكرةمرنبطاطويلة

.درجاتثلاثفينطور.ندريجالزاتهذ.من

اليوناننالعهدمنذ،واضحبشكلاليهاالوصولتم،الأوليفالدرجة

الىبالنسبةذلكمثالمحا،العلميالاستدسوفىالبدليالاستدلالىفي

هوفساد.،يعتقدرأىلدحضأرسطو)1(بفدمهاالتيالنصيحةأنالأول

لاذا،بكدبهجميحاالناصيقرلارآعلىمنهللحصرل،لاصتشاجمبدأاتخاد

الضبطوجهعلىلأنهفذاك،الجدلمؤصسىالايلي()رينونبعدأرسطوكان

احدىأننعلمونحن،الفلسفبةالمناقث!ةفيالن!3هذامنطريقةأدخلقد

يستخلصأنهيالمحاور،رأىلنقديستخسها)سقراط(كانالتيالوسالل

يفلدمهالدىالمثالف!ن،الحلميالاستدلالوأما،الكذبظاهرةلوارممنه

المحالالىالردبسمونهكماأوالرباضببنلديبالخلفالبرهانمنالهولنا

&a uatiov!بدالتيالمناقضةالفضبةمنتطلق+ثلألأكا!كا.؟أءكا!

كلارمذلكمننسنخلصثم،الكذبفيبهذا،الحلولمنعمدينبرهننها

من!دقهائبتلأخركيلمناقضتهابكذبهاالاعترافبجبقضبةامالهاه

بينهما،فيماالمنناقضةالقضابامنروجينواما،منناقضةضيةداما،قبل

الديالمبدأام!تحالأعلىتنعكس،اللارماسنحالةف!نالحالتينوفي

بالخلفبالبرهاننسمبنهانسنحقانماالاسننناجبةوالطربقة.منهاسنخلص

الىففطفيهانصلالتىوالحالة،الحالةهلى.بينوالفرق،الثانيةالحالةفي

تثمايزاناللتينالتاليتينالصيغتينبينبالمقارنةعليهنتعرفكاذبةقضية

بالترقبم:

23.-22(1 TORQUES,.!,4111)b
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ص!قCك(ص!ك(.Cق)):بالكذبالبرهان

.قورك((حور)ك.ح)ق:بالخلفالبرهان

ليتقضيةاسننناجيكمبدأاتخذناجمبعها،الاستدلالاتهذهففي

مانوعاابتحدنافقدهناومن،كاذبةنظرنافيهيبل،فحسبسادقةمعتبرة

سلممباثئمنن!نطلقالتينلك،الحارمةالبرهنةفيالمباضرالطريقعن

منننطلقلاثيءكلقبللأنناهفقطأوليخطوةفهذ.ذلكومعبصدقها،

تترسهوالنهائيالغرضلأنثم،كاذبولا!ادقلا،ضيقيافتراض

والحصول،ال!مأطروحةبتفنبدأطروحةتأييدوهي:وثوقيةبصورةحقيقة

البرهنة.كلمةمعنيبكلنفيهاك!بملىبالبرهنةهنظ!يةعلى

حللكيالبرهنةطريقةعنالفبزكاءبتخليتمتقدالثانيةوالخطوة

وجههااعتبرنااذاالبديدةالطريقةه!.ان.محلهاالتجريبيالمنهج

،الآنحتيأمر.فيمثكوكلارم!دقاثباتفيلاهتثمثل،المنطقي

صقق!بمةعلىالحكمفي،العكسعلىبل،منهبلزمال!يالمبدأبصدق

معنهقلاأوالننائجهذ.ننفقحسبمابنضمنهاالنيالعتالجبواسطةافتراضي

نقوآوبهنابثمارها،الث!برةعلىفنحكم،كاذبةأوصادقةفتكون،التوية

اولهوماأى،استشاجىل!نسقمبدأهوماببنصعبا،بداالدي،بالفصل

صلفهنفبلجعلنناالنيالأسبابأى،أساسههروما،الم!نطقيةالناحيةمن

ترصالتيهي2الوقالكن2،الوقاتفسرالت!يبيةالحلوآفىفال!نظربات

يكنلمالاستنتاجيالافتراضيللاصندلالالاستعمالهلاان.ال!نظ!ات

أمحفابفيالنظريالفلكفعلم،شكدونمنتمامايجهلونهالقدماء

وحتيالظواهر،،"بتبريرنسمحأنشأنهامنافتراضاتوضعأرادأفلاطون

علىبالحرص،الحلمنظربةفي،وثوقيتهتفترنماكثيراالذينف!طأرصطو
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أرادواالذينعلىرد.مسبقا-يهاجم،العلميةالممارسةفيالتجريبيةالدقة

تشبثهم"بسببيناللىالمحاند!نالفلاسفةأولئك-صلطتهاعتمادبحديخما

المناقئ!ات،في6لفهمموعنيذودونالذينبدوريقرمونأنهمي!لربمادثهم

لوكما:سادق!مبادىءيملكونأنهممققدينننيجةأبةلقبولمتهيئ!ونفهم

نأكما(1نتالبها")بحسبعليهاالحكم!نبغيلاالمبادىءبعضكانت

المباديء،لباتبمثروعيةالاعترافمنمنهجهوثوقبةتمنعهلم)ديكارت(

اثباتبصئروعبةبفولكماأو،ضأنهمنالنلبلمعولوالنجربي!ةبسَالبها

انماالاصتسَاجيةالافتراضةالفيزياءف!ننحلمكمالكننا)2(بمعلولاتهاالعلل

البرهانية،الفيزياءهيالتىالاستاجيةالحزميةالفب!ياءبتلكنهالياأطاحت

ومع.)نيوتن(معالأخيروفىأهريننز(و)باسكال(و)كاليلي(و)كبلر(مع

الفيرياءهذهفيبحدينفطعلمللعضا!االماديبالصدقالارتباطف!نذلك

هلى.وفروضللأثبات،كوم!بلةتستعملالاصتنتاجبةفالطرشةالبدعله

كانتاننعر!لارلنامانخمبناتالضبفةفيهيالاسنت!اجبةالاسندلالات

عنهاترفعأنالاستدلالاتهذ.منبالضبطنطلبلكننا،كاذبةأوصادقة

لوارمهااستخلاصأجلمنتوضعسلماتليستفهي،الكهدا

ذاتها.فىهيىبهاأوصدقهاحولنسارلكلعنالنظربقطعالمنطقية

استدلالالىحقافيهانصلالتىوهي،الثالثةالدرجةالىوالوصول

انماقضا!ا.8فيالماديبالصدقصلةكلمنمتحرراستشاجيافتراضي

الأقلعلىأو،ال!تخليالىئيئاث!يئاهولاءترسلعندحاالرياضيونيف!حه

,IIIا.ء! ,7 603 a ;12 cite par Aubenque, Le problC ! de،!1(ع!هل(

85..P..U .F,6291 p,!!ءعل!.ء!ل!كم

المبادىءه.5ونها!ةالطرتة،"مفالةنهايةمثلاانظر)2(

!+
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طويلةلمدةكانالذيالوثوقيالتصورعن،التطبيقيةللرياضياتالتنارلإلى

استنناجينسقالىالخالصةالرياضةبردوالكي،لعلمهمتصورهمهو

!دقهايكونأن!مكنعماالنظربقطع،بحريةموضوعةبمصادراتمرتبط

أمرمالتأويلفيالانزلاقهنااللااقليد!ةالهندساتظهورجعلوقد،ذاتهفي

)فدوغالد،ذلكقبلالبرورفيشرعتقدالفكرةهذهلكن،منهلامناص

Dugaldسؤارت( Stewartاليسالرياضيةالام!تدلالاتهدفجعلقد

للشاجالمنطقيالنسلسلبل،وافحبةبموجوداتننعلق)حفانق(ملاحظة

هذ.ف!ن،الصدقعنالحد!ثاستمرواذامعبنة".)فر!بة(منتنجمالتي

بعضهاانالقضاكاهذ.عنئقول)عندما:ا+كلعلىمعناهاتغيرقدالكلمة

باقترانهمافقطتثعلقانالصفتينهلالينف!ن،كاذبالآخروبحضهاصادق

والتببة")1(الافتراضينضروركة!لة)ثباتعلىأنفتصروبالمحطبات،

علىهمعزولةحقاثى،الخالصةالرياضياتفييعدلمالتصور،هذاومع

التجربة،علىالتطبيقاتفيالاالاحتمالوجهعلىتوجدلاهدهأنأساص

ببنالمنطفبةالصلةفييوجدالنيالصوركطالصدقالافبهايبقىفلا

التيالقضاياجملةولش،النص!قفيالداخلىفالتماسكقضايا.،مختلف

ال!اضة.للنظريةالعلميةالقيمةيمثلاللىىهويحويها

الاستتاجيالاضراضيالنقيخذعندماكربوضوحالأمردينبلي

لهاهااعطالهالىنَوعئلالتيالصورةوهي!ةثهه!،البديهيةالصورة

والحسلإ،الىبالشبة!)بيانو(عشرالتاسعالقرننهابةفي

)بديهية(كلمةمنعمداوتُستبعَد.الهندسةالىبالنسبة+ع!لن!)هيلبرت(

)1(!هأ!ع!اءن!ل!8ا!rثuحعن!ا0vol4ة!trail,L..محه،اء!

601.!ا et".
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الفضبةفكرةُ،الأخريالفضاباسانرمنهاتنننجالنيالفضا!االىنثبرالني

وظيفتهاعلىالافيهائبقيلالكي،الناتنبوضوحهانف!هاتفرضالتى

وهيالأوليةالحدودمنعمداوشتبعد،مقدماتهللاست!اجتقدمأنوهي

صلىالانبقيلالكي،ال!حابقمعناهاهالأخركطالحدودسالربهانعرفالتي

ه!.وفي،البديهياتع!نهاتعبرالتيللعلاقاتركاثرتكونأنوهوثورها،

هذ.أنبل،فحسعبالبديهباتصدقنهمللسناأننانر!)1،الأحوال

الاتعدفلم،حقبقبةقضاياتحدلمصادقةفضايالبستهيالتيالبديهيات

ععنيكلمنفيهاالموجودةالحدودتجريدعلىحرصنالأنناهقضويةدوال

قضاياالبديهياتتص!بحولاهالمتغيراتوضع!يةالىللاهامحولينصابقه

فحيدبأنمنلاوذلك،المتغبراتمحلالثوابتفيهاأحللنااذاالاللصدققابلة

النسقمننخرجعنددذلكننا،الحاديالحدسيمحناهاالأوليةللحدكلد

منالفالبفيبتقبلهالدكط،الممكنةنأويلاتهأحدالىنعكللكيالبدبص،

نأيمكنناف!نهالبدبهباتمننسنعتجهاالتيالصيغوأما،تأوبلاتعدةي!ن

هيفقدتقدبرهنةكلمةأنالراضحمنلكننبرهنها،انناالقولفينستمر

مباديءمنابتداءقضبةصدقاثباتهوالديالأوليمع!ناهاالأخري

الكلمةهلهتعويضالىمتزايدميلهناككانولهلىا،جارمثكلموضوعة

سبقحكمأي)!داردونالم!نطقيةبالنبعيةفقطتوحيالتى)انشقاق(بكلمة

وصفالتيائ!هيرة)راسل(مزحةجيداندركوعنددذ،الصدقالىبانبة

ent!لهءةطأ! .C.O Hempel, On the natureه!!fo!.)1(
&cal monthly,;4591 repoduit dans FEIGLة!عmath!م!لأث

,9491 Sureniمكهphilosophical analysis, ! YR!حعمل!!!من!ك
RgsneحBRODBK&!235-236.م!ه et dapsووثع.pح

161..p 154155 et!5391لما,of science ! YORK6لأه!ثد
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عماذافيهنعرفلاالذيالعلمانها:الكلبهذاالم!ذهةالرياضياتفيها

سادقا.نقولماكانانولانتحدث

للرياضياتجدأن،المنطقمنالرمزيللم!نطقالموس!ونطلبلقد

هل!الكن،اصتاجيةنظريةصورةفيالمنطقمحرضواوقدوصدقها،مع!ناها

و)راسل(منكلعندللمنطقالأولبةفالحدودجارما،كانالاسنت!اج

هدفكانلقد.مطلقسدقذاتوقضايا.،تاممحنيذات)فربجه(

o"منطفانيتهما، ! cismeوسدقهامعناهاالمبذهةلل!ياضياتتعيدأن

الأولية،قضاياهاو!برهنةهمنطقيةحدوديراصطةالأوليةحدودهابتعريف

الااسنتاجبةافنراضبةصورةفيلعرضهيكنولمهالمنطغفصابامنابندإء

فيمرتبطافيهكانالاشتاجاذهجزلبةر!نتيحةكانضد.مؤقتطابع

)بولزانو(تعبيرحسبذاتها،فىأبقضاياوذاته!ا،في"بمعانالنهاية

فىالرياضيالمنطقتطوراتأنهو،وقعفال!كيذلكومعه5!ممكأ!ه

منفبدلااقامتها:المنطقانيةتر4كانتالتيالعلاقةقلبتقدالحشرينْالقرن

فيالافتراضيالطابعف!ن،الرياضياتعلىنارلةهالمنطقجارميةتكونأن

الىفثثركثريميلهل!اساربحبثالمنطقالىسدالذيهوالرياضبات

الاستت!اجية.الافتراضيةايهساقصورةفيالظهور

!ع!هك!7!،أفيتتشتاكأ(معأسبحتالمنطققضاياف!نوفعلا

لاوبالتاليلهامحترىلاTAUTOLOGIESحاصلى،)ت!بلاتمجرد

هله،الحاصلت!يلاتlالىيسندبكل)فيتننتا!ن(أنوصحيح.لهامحى

لكن،كدلكليستأو،حاصلنحصيلالفلانبةفالقضية:ثابتةمبلفةدلالة

هندس!بةأنساقظهوروك!لك-بعدفيماالاراسلبة(منطقيةأنساقظهور

منبئيءالمنطقيةايهلاقجميعأسابقد-بقرنهذ!قبللااقليدية

!لا--
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عندالاطلاقيالتصورعلىصاNAمم)كارناب(اعترضوقدالن!ة)1(

أمرهو،للحاصلتحصيلاليتأوتحصبلاالقضيةكونبأن)فيتغنشتاين(

طابعهاي!تغيرالهندس!يةالقضيةأنمثلما،اليهتنسبالذىالن!قعلىيتوقف

لا!ول!هصأ،!)3الوبلالثيقكي(الىأو))قليدس(الىننسبهاحسبما

قدالرياضيينف!ن،المنشقةالمنطقيةالأنساقهد.ظهورقبلحتىلكن

وفي،النسبيةبهد.بالاعترافالنظريةمناقئاتهمفيملزمينأنفسهموجل!وا

6لارتهاالتيالأساصأرمةالقرنهنابدايةفياليهاأدتالتىالمجالات

وجدهاالتيالاستدلالاتأناندهاشبكلأدركوا،الكانتوريةالنقائض

هناوالىبتاتا،مثروعةغيرالآخربعضهموجدهاتماما،مقنعةبعضهم

كانتاذاأنهاأى،ذلكبعدرصفتكما)ساذجة"التبديهبةنظريانهمبقيت

التيالقضا!اوجميعالمفاهيمبحميعتصرحأننفسهاصلىتوجب

الخاصةوالقضاياالمفاهيممحلىذلكفيتفتصركانتف!نهاتستعملها،

تخضعالتيالمنطقيةبالقواعدتصرحأندونتبذهها،كانتالتيبالنظرية

الخلافاتوأمام،بالضرورةمعلوماأمرمذلككانلوكماهاستدلإلاتهماليها

هذ!بعدعليهمالراجبمنأصبحفقد،النقطةهد.فيالآنالقالمة

الضر3ي!يدونالتيالمنطقيةالقواعدابرارأي،التبديهيةنظرياتهم،اسورنة

ولوهموضوعيبشكل6مبنرأن،قطوبه،بمكنوبه!اوصبافتها،البها،

فييدعنالفلانيالمفكركانانالقواعد،منأخريمجمومحةنفضلكنا

ممك!ناأمراالاتفاقيصبحوعندثل،بنفسهوضعهاالتيللقواعداستشاجاته

والوثوقيالأحاديالتصورعنالعدوليستلزمهذالكنأخر،صعبدعلى

,relativitede18 logique, Revue de &M taphysique1)!ا,CF. .LROUGIER)
9491.Juillet
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تابحةأ!بحتتبديهيةلنظريةالداخليالتماسكأنأصاصعلى،للمنطق

نبت!ه.فدنكونالذىالمنطفيللنسق

نقلأي،الاستنتاجيةالافتراضبةالصورةاكمملتعقودبضعةفيوهكذا

الساذجةهاتبديهيةالنظرياتمعالبدايةفي:متعاقبةتطرراتعلةخلالمن

تأسيسالىالنهايةفينصللكي،المصورنةالتبديهيةالنظرياتمعثم

الخاصةالاستدولأرضيةنغادرالأخيرةهذ.معلكننا،خالصةصوريةأنساق

موضوعية،أسبابحسبمنظمالقضايامننسقهوحيثمن،به

لاتفاقاتوضامفعدةمحلاقاتهوحيثمنالحسابأرضيةعلىللاستفرار

التبديهيةالنظرياتمعتقريباهذ.،الحسابأرضيةدخولوقعوقد،حرة

يكنلم،المنطقضروببتكثرالأمرأولفيتسميتهوقحتمااذ،المصورنة

بثعكلاليرآتح!ميكما،الحسابمنلضروبتكثرسويالأمرنهايةفي

النظرياتهنهمثلففينفريبا.التحكميةالمتعددةالأ.ساقهذه،أصح

بعضببطهيةالعفويبشعورناولاالصيغبمعانيالاضتقاقيستع!ينلاْالتبديهية

موضوعةصغعدةأو!يغةتحوولعلىنقتصربل،المنطقيةالتسل!لات

الصارمالامتثلامعسطر،بعدسطراالتواليعلىهمسبقةكأطروحات

فىالمشحملةالقاعد!ةرقمليانومعبجوارها،صرحناالتيالتحويللقواعد

نأيحبلكنه،كلمةمعنىمننوسعأنيمكنناأنهجرمولا.ظوةكل

بشم!يتهالعلاةجرتمامعوليىاستدلاليرمزمعنتعاملبأننانسلم

استدلالا.

+214-

http://www.al-maktabeh.com



العاللثهـالبابى

ءالأسمكةا

الاصخراءنطريةبفبت،والفياصالاستتاجنظريةفرارومحلى-31ف

ارسطو:،المثتركموسسهماأطرهيالتيالعككيرأطرفيطريلةمدة

يعرففهو.والجنىالنح-والعرضالماهية-والمحمولالبوهر

أ!اهوالعامه!الكن()1(العامالىالجزلي)منالانتقالبأ.لهالاسعكراء

مف!رامبدأبفدمانمنهبراد،الحسبةالنجربةمنالمسنخلصوالكلي،كلي

ولهمم!اصتتعاجي،جزميهوحيثمنالعلمأي،البرهنةذلئهبحدبهلَعلق

)منانتقالالوقتنفسفيهوالمبدأهذايقدمالذيالاستقراءأنيتبئين

الاسعسلالأي،الاصتفراليةللسبرةالنعرببنهذبن)ن(الفانونالىالواقعة

الىالواقعةمنيذهبالذيوالاستدلال،العامالىالبزفىمنيذهبكطاللى

نأمنوصعوبةببطءالايتمكنانلاأرصطو،تفكيرفيوالمتضامنين،القانون

النغببرمنالرفمعلى،الحدبثالعصرفي،الآخرعنأحدهمابنفصل

غالبيةأنومثلما.العقلينظامنافيالعلميةالثورةأحدكمهال!يالحلري

الىالأفرا*من5:سالحريخةترجمتهاالتيأرسطومحبارةتاديةالنالبغ!وضتهكلا)1(

!(!ق،ه!!ه!ك!7*ممق6ء!"كاههTopiques.)،!،501الكر

13(8

وهوالكيةرجهيعنواحدمليالاتحاظلاالعاتالترجمةأنمنالرفمومحلى

صور.الديالثاللللك!ضهدكمافاسلةكلهاليستذلكمعفهي،الماسدقيالوجه

البنل(-الفرص-)الاناق6مواعمننجهاانطلقالني(الأولى)النحلبلاتفيأر!ر.

(.المرةالفليلة)الحيواناتيخومااللىيالبنسالىوانتهى
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مدةاستمروا،ممارستهممنيتعلمو.أنينبغيكانلماخلافا،الرياضيين

كذلك،للاستئتاجالأساسيةالصورةالتقليلي،القياصاعتبارعلىطويلة

الطبيعي،الفانونهوماتصورفياختلافهممنالرغمعلىالفيزياليرن

اتقالهوالاصتقراءبهيفومالذيالقانونالىالواقعةمنالائتقالأنيكررون

علىاللبسادخالفيقليلايساهملمتوحيدوهذا،العامالىالجزئيمن

الحديئة.العصورفيالاستقراءنظرة

تحليله.أرسطوعليهأقامالذيالمِرالقليلةالحيواناتمثالنعرفاننا

ونقارنطويلاتعئروالبغلوالفرسالانانأنملاحظةمنننطلقعندمااننا

ذلكمننستنبط!نناالمِرقليلةوالبغلوالفرصالإنانأنبملاحظةذلك

)النحلبلاتفيأرسطوناءلوكدماطوبلا.بحمرونالمرةفلبليكلأن

نألاظف!نهمقبولا،الاستنباطهذافيهايكونالتيالشروطعنأ)1(الأولي

فليليكلأننعنيالثائيةالفضيةوأنتاما،بكونأنيجبالمرةفلبلياصاء

مشجاالاسننباطكانكذلكالأمركان4ف!،والبغلوالفرصالانسانهمالمرة

القياصومنضربااعتبار.يمكنف!نهالوجهه!اومن،القياصكرارعلى

الصوريةالناحيةمنكاناذاأنهالاأرسطر،يسميهكمااستقراليا،)قياسا

الىنظرنااذاكذلكليسالامرف!ن،بالفياصالاستقراءالحاقيمكنالصرفة

نانقرلأنيببالناحيةهد.مناذعنها.!عبرالتيالفكريةالحركة

للفباصونحضبرآمفلوبافباساكوئهجهةمنالفباص،بفابل)الاصنفراء

الينا"بالنبةأوليهوممايصعدفهوالطيي!ي،الترتيبيتغلاانهالحقبقي،

وا!ثافالمفسر،المبدأالىأي،ذاتهفيأوليهوماالىعلمنا،والى

العمر،طولعلةللاقذارالحاملةالمرةقلةاعتبارفيينمثلههناالضيقى

!.!.)1(
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لأنهالحقيقيالقياسفي:الحق!بقيالقياسفيأوسطحدااتخاذه)مكانوفي

المف!رة.الحلةبفدمالذيهو

اذاشيءكلقبلفهو،بفيدينمفيدايكونالصورةهذهفيالاستقراءان

التيالموضوعاتنطاقيوسعلاأنههالخصلةهذ.ثمنكانصحيحا،كان

موسعا،ليسلكه،ضاملأوتامبعد،فيماقيلكمافهومعرفتنا،تتناولها

القياصغرارعلىأفرابملاأنواعاشاولقضايامنينطلقئانيةجهةمنوهو

وهذاالانسانهذا:الشخصيةالقضايايهمل،بالمقلوبببنالهيعد.الذي

الاستقراء.مفهرمبذلكوسعناالقبدينأحدرفعناداذا،الفرص

موضرعاتالتجةفيها-شاولالتيالحالةنعتبرأنيمكتاالأمرأولففي

يكونالتيالحالةأي،المقدمتانعليهااقتصرتالتيالموضوعاتتتجاور

الموضوعاتالىبالنسبةناقصاالمقدمتينفيالحوضوعاتهذ.احصاءفيها

وهوموسعا،استقراءبحقيسميالاستقراءهذا)ن،التيبةنتناولهاالتي

اللهم،استنباطحقاانه،الكلمةبمعنىيعئمانه،عنهنقولأنيمكنالذي

لاناستدلالا،يكونيكادلالكنه،مترويةغيرفكريةحركةمجردكان)ذاالا

نأعلىيقتصر،الكلالىالبعضمنبذهابهفهومباشر:ههناالاستنباط

مداخلةالواقعفيفهو،المتداخلينعلاقة،الممنوعالاتجا.فييجتار

مفدمنبه!دقعندحنىف!نهولهذ!.اءكاههس-subalt6rnaهةnمعكوسة

فيبطرقاكمالهببب،قبمةلهتكونولكي،ظنبةنتبجةالىالابؤدىلا

الاستقراءأنوالواقع.الاحتمالمنمعفرلستويالىنتببنهنرفعالمراقبة

كانأرسطولأنالاستقراء.منالنوعبهذايتعلق،المرةقليليتعميرعلى

الانسانغبرالمرةقلبلةالحيواناتمنأخرىأنواعاهناكأنجيدايعلم

الا،الطبيعيبالتاريخالخا!ةكمبهفيبعضهايذكرهو)ذ،والبنلوالفرص
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صحتهضروطعنيت!اءلحيث،الاستقرائيللاستنباطتحليلهفيأنه

نأجبمفبولاهالمرةفل!يليامشقراء!كونلكييقولبأنيكتفي،المنطقبة

حولرأ-عديأندون،المرةقليليجملةوالبغلوالفرصنانالايكون

حولالقياسيةنظريتهفيبرأيهيصرحلمأنهمثلما،القولهذامثلمنروعبة

قلبلياصاءكونمنأي،الصغرىصحةمنوالتثد،المقدمتينصدق

نجبز،التجربةكيحهمابفدرالتيالمراقبةطريقةهىتلكنام!ا.المرة

الحبوانيةالأمواعبعضلديالملاحظالعمرطولمنقاطعبنكلالانتفال

جميعها.لديالعمرطولالى،المرةالفليلة

كطلقأنامكانيةالاصتباربعبننأخذأنيجبالثاننالمقاموفي

لاحظنا.ماهكلهالنرمالىنمددلكيأفراد،منبلنحمنلاالاستقراء

المطلوبلئمرطفلانوع!ندلد،منهم!تكؤنالذينالأفرأدمنبعضعلى

ال!!نالأفرادلأنالحالالتههمنكثيرفيسبتنتفيمتنجاالاستقراءليكون

اصارهميمكنلابحيث،جطكثيرونعامةبصفةهمالنوعم!نهميتكون

هذامئلان.الب!نىأنراعالىبالنسبةالشأنهوكماتاما،احصاء

و!مكنبجرهأ!ربثكللكن،الابقالاستفراءمثل!رصعهالاستقراه

بمعنىنر3منبدلاهضطبمجمومحةفيهاالأمريتعلقالتيبالحالةنقارنهأن

!مكنف!ْمحد!دهطدالاالمجموهة!ييكنلماذاذاك،واذ.الكلمة

ال!يالاصبعتراههووهل!ا،التامالاستقراءالىبهل!اونعودالإصاء،اتمام

محمليتانوهما:الحاضرصننادياوالاصواتنحصيمحندمامثلا.نقوم

وجودلعدمعامةجمعيةتأجيلمثل،قراراتتمليانلأنهما،ناقصتينليستا

كمكننالابحيتهجطكثبرةالعكسعلىالحناعركائتاذاوأما.النصاب

فيانفقتف!فا.تع!بنبدونعيناتأخ!الىنعمدف!نناجمعاهنف!هاان

يج-8-
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موجودةأنهاتقريا،تقدير.يمكنباحتمال،نستتتيف!ننا،المعنيةالخا!ية

من!ورةهيالتيههنهالسبرأنواعمثلان.المحموعةأفرادجميعفي

المرقباتوفيالتجاريةالمحاملاتفيالاستعمالكئيرة،الموسعالاستقراء

استقراءكليكنلماننتساءلأنأخريجهةمنويمكن.الخ...الإدارية

منعدداضتراكعُلِمَخصاكصالىمباشر،غيرأومباشربثكلهكدايستند

يلم)1(كانلأنه،.تامعلمعلىأرسطوكانأمروهذافيهاهالأفراد

الجنسالفرر،علىالحيوانوحتىالانسانبهررركعفوياستقراءبوجود

وأالمترؤكيللاستقراءسابقوهو)كالياص(،فيالانسانمثلالفرد،في

لملوالمرةقليلهو،نحهوحبثمنالفرصأننعلموكيفالحلمي،

هذهعننميزأنفقطين!بنيهأنغيرذلك؟وفيالفرصهذ!فيذلكنلحظ

التيالاستدلالات،شعوريةتكونتكادلاالتي،للعقلالسابقةالاسعتراءات

الصنف.نعمنتيجةمنهملتستخلصأفرادمنتنطلق

ذلكفيالينايوحيالاستقراء،منالضروبهذهمختلففحصان

تعريفيبأن،للعلمسابقبأنهاليومنصفهالذىالتفكيرمنالمستوى

فالاستراء.ناضةبصورةالايتفقانلا،البدايةفيسقناهمااللذينالاصتقراء

منانتقالحقاهو،المرةالقلبلةالحيواناتعنبمثالهأرصطويعرضهكما

ببيان،الملاحظة2للوقاالمفسرالمبدألنايقدملانه،القانونالىالواقعة

نأكمكنالا2لهالاطويلا،والبغلوالفرسالانسانيحربسببهاالتيالعلة

الذيالت!يحةموضعبأننخبرناصغرا.لأن،الكلمةبعمنييعممانهنقرلى

الذيالمفدمتبنموضوعمنأبعدالىبمتدلا،المرةالفليلةالحيواناتهو

يعمم،العكسعلىفهوالموسعالاستقراءأما،والبغلوالفرصالانسانهو

)1(ك!هم!م!لمةن!سكةr.!أ!طء

-2مه-
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أنواعه،بعضعنالاقبلمنمعروفايكنلمما،بثملهجنسالىويمدد

قانونااكيار.يمكناليهيتوصلالذيلكن.فقطأعضالهبعضعنحتىأو

علىمعهاتبقيأنهاالا،الملاحظةالوقالعبالفعلتتجاورنتيجته)ن:بصعوبة

الحزمالىالثبوتالتامةالوقانعببعضالجزممنتذهبفهيواحد،!عيد

مفسرةقؤالثانيةالواقعةلهذ.تكونأندون8الئبوتناقصةأخرىبواقعة

)موليير(أطباءتفسيراتاعتبرنااذاالالماللهم-الأولىالوقائعالىبالنسبة

اس!دلالآأما)مانكونالاستفرا.معف!نناوهكدا.تفسيرات!!مأهول

الى6هعةالومني!هباصتدلالأماملاما،القانونالىالواقعةمنيذهب

لأنهواماالتجربةيؤوللأنهامافذاك،جديايمضيئَايقدمكانداذا،الواقعة

نوسبحها.علىبفنصر

لكن،اليوميالاستعمالفيداخلانالاسقراءمنالضربينه!ينان

بمثولهماولو،2العلمفيبهيقوماأنعليهمايتعينالذكطدورهماأيض!لهما

علوممجالهوالمفضلومجالهانقاء.كثرصررتينفيالحاجةعند

فييملاللهمامالهمانجدأنيمكنلكنبعد،فيمانجدهماحيثالطحيعة

الرياضبات.علماءممارصة

علىصارمبثكلبتجالذيالرياضيالاستفراءهناكثيءكلوقبل

لاكونهجهةمن،واضحةبصورةهل!اعنيتميزلكنههالتامالاستفراءكرار

اللاتهاية،يتناوكَلأله،الكلمةبمعنيشاملأوتام)نهعنهنقولأنيمكن

علمهلالم!)بيانو(علبهابقبمالنيالخمسالبدبهياتاحد!هوومبدو.

الصنفهذاالىي!ميالصفرأنونفرضى،!نفعأنأنفرض:الحساب

الأعدادفكلاذنأبضما،اليهممباناليهكانالصنفهناالىفردانتمىوكلما

ورء--
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جعله)الذيهوالرياضيالاستقراءفهذا")1(الصنفهذاالىتتتمي

شيءكلتجلنضع5هكنا:صور.الذىبالمحاودةالبرهنةمبدأ)بوانكاري(

-)نالىبالنبةصحيىكانتاذاأنهنبينثمأ(،-)نالىبالنسبةنظرية

جمبعإلىبال!نسبةصحيحةأنهانسن!ننجثم)ن(،الىبالنسبةصحبحةفهىأ(

الرياضيالاشقراءهذ!في)بوانكاركي(وجدوقد،)4الصحيحةالأعداد

يحتبرالذىالقياصالاستاجبهيقابلوالذى،نهايةاللاعلىانفتاحهبسبب

المفقودةالصوريةللصرامةههنابهالمسلمالرياضياتلخصبتفميرَاعقيماه

العادكط.الموسعالاستقراءفي

بل،بالرباضياتالخاصةللاسنفراء،الأصيةالصررةهذ.جانبلالى

بالفعلتعمدفقد،التامالاصتراءالرياضياتتستحمل،خا!ةالحساببعلم

الخاصيةهد.برهنةالى،الأشكالمنشكلفيخاصيةبرهنةأجلمن

وبحددذ،الثكلهذايقبلهاالتيالأنواعمنواحدكلفيمنفصلةبصورة

مثال،عامةبصفةالمعنبةالخاصيةلاثباتالجمععمليةنبريأنيكفي

عندالنظريةاله!ندصةفجرفياكتضفقدالهندعمةعلماءأحدأنفلك)3(

ئم،لقالمتبنمساويةالأضلاعمتساويمثلثفيالثلاثالزوا!اأن،اليونانيين

وأخيرا،الساقينالمتساوىالمثلثالىبالنسبةكذلكالأمرأنأخرانسانبين

هلىاان.المثلناتجميعالىبالنسبةعمومهافىالنظريةثاكانسانوضع

بينبالفرقعلمعلىكانitليبينالفرصةبالضبط"رسطو(أعطىقدالمال

ا!ئ!الشالجمنمعينعددجمععلىيقتصراستقراء

leلاط!ءنه! voهةcite)3*"011(حمنللا!"عا4!ا!وو"دأ(

Lalande.v.)!!ةط

)2(هاص!!!.مأ!7!"!أ037

)ضرحه(فيقدمهال!ي)بابوس(الى!عأهم!ه!)ملالوران(!نبهالثالهلا)3(

نا!خية.كحادة،لافلبدص

ت-+8
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ومع،الأمامالىبالتفحميرالدفعودون،الفكريالصعيدنفسعلىالبقاء

المبدأستوىالىارتقىمتىواستقراء،خالصةكميةكليةالىالوصول

نأبعدحتىبأنه)1(بالفعليصرحفهو6ضروريةكليةالىتوصلالمفح!ر

مجموعأن،الثلاتةالضروبهذ.منضربكلالىبالنسبةبرهناقدنكون

علم،لكلمةالتامبالمعنىبذلكنعلملنف!نناقالمتين،يساوكطالمثلثاا!رو

هذ.يملكأنهنعلملنلأننا،قاثمتينياويالمثلثروايامجموعأن

جهةمنالانحلمهلامافذاكحقايمكلهاأْوأمامثلثا،بصفتهالخصيصة

وحدهاالتى(7"ص2هكاما3)الماهيةجهةمنوليى!لمهـه،ك!،"*(الكم

كلية.معرفةبهتعرفنا

عنأجنبياالآخرهوليسوالمغامرالسمالاسعتراءف!نالأخيروفي

بمكنبالفعلفهووتحضبريتابعبدورالافيهابقوآلاأنهولو،الرباضيات

طارحةمنها،واحديكذبهاأندونأمثلةعد!ةالىستندةبقضيةيوحيأن

احتلتذلكانتظاروفيبرهانها،عنالبحثمث!كلةهالرياضيعلىبذلك

تجريبية،أنظريةبصفتهاهمتواضعمستوىفي،العلمفيمكانهاالقضيةهذ.

تمقدالأعداد،خصائصأغلبن11)4يقولأنفي!مأل!)أولر(!رددولم

استدعتولو،فقطوالإستفراءالملاحظةطريقمحنالأمرأولفياكتشافها

وجهعلىللنظرلافتةكأمثلةفيهاديقدمهالقويةالبراهينتوكدهاأنذلكبعد

احدىأنبالفعلنعلماننا.+هم!)فيرما(أمحملابععى،الخصوص

نأدونضا،أرالعابرهاناعليهالهبأنيفتخركانالني)فيرما"3(نظريات

)1(هصا؟ضل!ه!07،)
)2(!!!!ن!!!!ا"مهحمأ!!مال!ع!فاط!!!

-t"،لها P6tersbo!ك!أهك!11!ءن!مم!ول!ال!ه!!!ح!ص
0178.

،،عص،صالأمحدادمننقروجدلا2اكنالىبالنبةانهتقولالتيهي)3(

لة.3-عان+حانبحيث
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قرونهثلاثةمنكثربعديفلحوالمالذينالرلاضيينتحئرتزالماينشر.،

أنفى،ذلكمنالحكىعلىولاحفا،عامابرهانالها!دمواأنني

ف!نذلكومعصدقها.فيثكاليومهناكيعدولمثاذ)5بحالةيعارضوها

ندمحومنها،منثد"ثبهبأئه!رحالذيالفيرما()1(نحري!ةأخرينظرلآمثال

صدعلىبالمصارفةذلكمنقرنبعدوقعقد)أولر(لأنالحذر:الى

ذلك)كا.سببمعرفةثونيكلىبها

الىلتنضافالتحقيداتبعضالحديثالعصرفيجاءتئم-38ف

سعودابل،الجنسنحونوسعااعتبرتالتيالكلاسيكيةالاسعكراءئظرية

مستهليىصلاالوقالعمنضرلينالتقاءعننبمتوقد.القانوننحو

)فاليلي(منكلا*هعول!)ببكن(ي!رلااذ،ثقربامعاالعصرهنا

هيالواقعينهلاليناهم.السنواتببعضالا!كبلر(و!علم!

باستبدالجهةمنوذلك،الطيحعةدراسةفيحصلتالتيالعلميةالثورة

الرياضياتلغةباصتبدالىأخريجهةومن.البرهانيةبالفيزياءالتبريبيةالفيزياء

جوهرية،أقلالأخريوالواقعة.التصوراتبلنةهالبديدةالفيزياءهنهفى

السمنبنمنبواحدةالانحنفظلملالها،ضعبفةنبفيبالأوليوسلنها

سيطرتالدي)بيكن(محملهيالواقعةهلى.انالناشيء.للحلمالمحيزتين

أنمحليهببب!!صدام!كل!الحدبثالعلميالمنهجأنفكرةعليه

،أوبككو3ف!نهوصةالههوأضففوةأ!ةىالعرنفا21العدران:تنولا!يهي(1)

.الم!محليالقمةيتبل+هـأرجدي!من

2)هـ!!،ءاه!أ4محةطم!3ءهمه!ر!ه Voir ,p ea. LBRUNS)

!.5!أERT،8.هعةاا!! ,103 p 488 - :948 ou P!"هعا

564.-563p*مح!ا.encyclopedia de la18!كها!ا
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لاأناىالارسطي،)الارغانون(عرضهالذيالمنهجعقبعلىرأسايقلب

ببنالثدمينوالبهاملالعنابلبسببوذلكاسنفراليا.لبصبحاصننناجباببفى

،كاليلي(منهج:الواقعتينهاتينببنالمفارنةومن.والاستقراءالاستئتاج

الحدثالتحرر!هالمنهجبينتقريباتاماندماجنث!أ)يحكن(،ومنهج

اللتينالتسميتينبينتقريباالتامالترادفجاءهناومن.الاستقراليةوالطريقة

بمالكنهالاستقرأديةالعلومأوالتجريبيةالعلوم:الطي!عةعلومعلى-تطلقان

لاالتجر!،المنهجبهيقومالدىالاجراءأنالىنح!بهأنلابدكان.أْ

6نحاهبنفيمشوىالمقارنةف!ن،الاستفرالبةالطريفةمعقليلا،الايتطابق

يالمعنيالكئمهلهذهالاحتفاظمحالاسكراءندمجأننحاولحسبمامتقابلين

منالعكسعلىأو،الفبزياليلدىالتحريرالمنهجفيالتقليد،ثبتهالذي

المنبم.هلهحفبفةمعلنكببفهللاسنفراءالنفلبدىالنصورننيرأن،ذلك

نأأحيانا،حدثلماوخلافاهالمستحبمنأنفيهلاشكومما

نا.!لتجرييالمنهجوجملةالاستقراءبينالتوحيدالأمر،أولمننتحنب

وفيهالاصتدلالاتكيرأخر!ثيءفبهمعفداه)جراءيستعملالمنهجهلا

هذاسورةتفككو!مكن.الاسن!اجالىكثيرااللبأالام!تدلالإتهله

تانرنتصور2-هالوقالعملاظةأ-:خمصأومراحلأريعالىالإجراء

هذاع!وامحتملا!3-،لهخاضعة2الرقاتكونقدكتخمينيصاغ

النبرلةهبواسطةمنهاالنحفقبمكننناثجاسنتاج،كفرضبةالمفدمالنخسبن

خلسة:مرطةأحيانابضاتنلكوالى،الت!الجلهلهالتجر!يةهـالمراقبة

الشكوكبعض)ثارةويمكن.الطر!فةبهد.عليهاالمحصلال!تيجةتعميمهي

الاسثنلاية:الحالال!بعضفيالا،الأخيرةالمرحلةهذه)ضافةمناسبةحول

بال!نسبةهلاالعموآطابعبالفعليملك،التحقيقبةصورْفيحتىالقانوناذ

مكعز+-
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بالعَثيدمطلوبأمرالمرحلةهذهثلادخاللكن)1(الملاحظةقالعالوالى

الاحتفاظمعهالتبرييالمنهجداخلمكانللاستقراءيكونأنأريداذا

بلالاتمييزانميزوعدكذ،جوهريةبصورةسملاف!تراءالتقليديبالمفهوم

المنهببةصلطتهسادتال!ي)بونن(ف!نوهكلا،والفرضبةالاسنراءي!ن

باستحملا-به!امث!يرا،الفرضياتاستعمالبرفض،قرنينمدةالعلمية

بتتجلاماstالى-بفبنمنننضمنهمااليهادعااسنشاجلكلمةكريب

بمعني-الظواهرمنااسنتحا،فدبهذانكونماوبمدالظواهر،من

وفيبالاستقراء")2(عامةأنجحلهانعندثذالقضايابعض-ك!يبةاستخلصنا

والخامة)الفرضية(اثانبة-شترددانلاصبماللاصنراءالمميزاالمرحلةاخياران)1(

لاماالوتالع()جمعالرابحةمعالاولىمحلياما،ضبلكلأجاناويتد)ايعميم(

3!م!7ه!)وخلي(فعلماوهلاالاسنتاجمط(اثرطي)الاصندلألالثالثةعلى

علىباعنماله،ضافةاصتبارهايمكئالغهلهالنطرربهاثمنالأولىالىبالنبة

است!راء:لكلمةالحرف!المعنى

of the conclusion, but the-!ممعأInduction means properly, the"

,onthe point in quest ion!م!5!نكby5!5 ofكن!لأ!أ!ه
مة+ل!يححم!م!ه!!..!!!o"4!لالأء!"!نككم!

,ntsoflogic!5"!ءn5!م!!ة!ولاo * 5 tةcلndح!ص!!ثلأ*

(.e!1826,7,,0730.0184-;231!هحك!ه"انل!نل 6d

المنملفة-الحالاتا،خالموبلالتبط،اسسَباطدعنيلاالضبقبمعنا.الاصكراء5

البطرجهصلىاننا...جمحهتمالليالكاغ!بالحد!واحدةواحدةالبحثبموضرم

)كلورندكرالثلأميةالنطروبهةولحو!رالاصتفراء،مننتدلبلبالاصثراهنتدللا

ملىهالاصندلالمنواصةط!فةالافوجدلا6يهروىالديC!ه.صيرنار(

الاسنت!اجببنالفرقوأن،الفباصبواصطةهالماحملالانانمفلأنأصاص

والاصندلالالاصتناجيالفطيالاصندولينالفرقالىكلجعوالاسنثراء،

(.2الهاثى-!الفقرة-العاضرالباب-هلاقبل)راجعالاصت!ابرالافتراضي

Trad,de Mme du Chatelet!!2ءنا!!،""ها!!ه-ك(

كعكثز-+

http://www.al-maktabeh.com



وضعيا،تأويلاأولوهاالتيمحارفهالىالمست!ندينالعلماءمنكئيراف!نأعقابه

من!قللونتماما،الفرضيةاستممالرفضدرجةالىيذهبواأنودون

الحدروهلكن.الاسقراليةالطريفةبمتا"يقينهاعدمويقابلوناستعمالهاه

استعمالتقبلراالذينهرلاءأنهو،بالملاحظة،الخصوصوجهعلى

المثالصيلوطىالاسعنراء،محنيمبزوفهابزالونماحسناهفبولاالفرضبة

عنالمدإفعينأحسنمنواحد!لاند(لا)يعد.ال!!(ستوارت)دوكالدف!ن

امحتبارهاينبننلاالفرضيةتقدمهاالتيأالتفسيراتبأنيصرح)1(الفرضية

بدقةاسنتجقدفبولهافترضناالذيالمبد!أيكونعندماالاءمشروعةنظرية

الاطلاقمن)الحنرالىقاردهيدعووهوللطميعة".تانونابصفتهالوقالعمن

قواعدحسببدقةتبرلمأبحاثعلىاصتقراليصلملكلمةالغامض

فيهابه،عندماتفري!اضبة)هورل(أثولهذا.الاسفراير(")2()المنطق

الاسترالية.الطرتةجوهرالفرضيةانبباصفيوجدهالمعلا!سالرأيالى

هموحدممم!مص)مل(أو!!)بروصنر(مثلاللدخصومه"وليس

بأهميةهـيمرون،رأيهمعلتحاطفونالد!أولئكك!لكبل2خ!و.،الذين

قد!MORGAN(مورفان)ديوص!3!أهرثل(مئلالفرضية

محلىامحنرضوصنسا.العاديمعناهاعناسعنراءلكلمةنحوبلهعلىنأسفوا

سألةليستهه!ناالم!ألةبأنح!)كااجابهمال!ينبالمولف!ن)هودول(

نظركة)ليكن(وأرسطووضعأنمنلىاذوفالع،مسألةهيبلألفاظ

,PARIS. Boivin!هام!.!هةأnet e8ةعا!أ'de )1(عأl8ءث!

9291لمل!.p.152-154ولهرأ-.015 chop

603.192,.Peisse.p33"-!مه,vol.,IV22(..*!!ء(

"()33*.,delogiqu(3).3.حلأ!3!!لاI

ه!+-
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علىاليرماعتدناالعلوممنجديدنمطتكوينهو:هامأمرجَذالاستقراء،

واللنويالعقليالسياقهذاوفي،واقعرأمأيضَاوهن!،بالاسكرأليةوصفها

العلومبهاتبنيالتيالطريقةاصتقراهكلمةمننفهمْالبومأنحبالجد!د

علىبالتعريفلا،التعريفعلىءبالينحكموأننفها،الاستفرالية

تقابلأنيمكنهالاالفديمة)التعريفاتأنعلىنفسه)مل(ورافق.الشيء

ببنالواقعيةالعلاقاتمعتتكبأنبجبالحلميةأاللغةوأنجدبدة،معر!

الكفابةفبهبمابي!نالاسعفرالبةالحلومناربخاننمالبها،)1(نن!يرالنيالأشباء

لينما،جريئةفرضياتسببهارقيها،ضفتالتيالكبرىا!تشافاتأن

.ئانويبدورالافبهابفملمالاسنراليالنعمبم

الفانونمثالهو)مل(،)هويول(بهمحارضاللىيالمفضلوالمئلا

صدةبعدالوقرمفيههناا!تشافوتمثل)كبلر(،قواتينمنالثانن

بسيطةصبغةفيبالربطيسمحاللىيالاهلبلجفكرةعلى،فاضلةتخمينات

والقانون.الملاحظةأعطتهاالتيالمدار،في،الفرديةالقاطمنالعدبدبين

المواقعهذ.جميعفيهدثركجنسعلىالعثورفيي!تمثللاعليهالم!ل

وقعثم.المريخمدارتتناولىشخصيةكقضيةنفسهمحنيعبرهوبل،الفردية

،الأخريللكواكبأيضايصلحالقانوننفسأنمنبالتثدذلكبعدالتعميم

العمل.فياشمرارمجردوالباقي،تمقدكانالعبقريا!تح!افالكن

الهامالقانونهذاانالضوء،انكسارقانونيقدمهبيانا،6ملليسمثالوهناك

rم)بطليموس(القدلهمفيعنهبحثقد،الفلكعلمحاجاتالىبالنسبة

حاولوالفدأكبلر(.و*ق!م!)فيتلون(و،الهيثمأبنالحسنذلكبعد

لوائحلهمتقدمهاكانتراويةمعطياتمنانطلاقافرضياتعدةوضع

)1("ةول

-ثوو-
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،القانوناكتضافإلىيتوصلواأندون،كافيةجدبمقاريةوضعوهاتجربية

لاظكماذلكومعجيوبها،فيبلالزاويةفيلاالتفكير،ينبغيكانلأ.يه

الخطوطمعالتعامل)بطليموص(اعتادفقدولBOUASSEبوأص()هـ.

بثكلمتناسبةالصغيرةالزواياجبوبأنيحلموكان،دانرةفيالمرسومة

فبطليموس:التاريختقاوملاالاحتمالاتهذهوكل5.الزوايامعمحسوس

لد!راسةالقانرنهذاالىبحاجةكاناصنةوخمسمالةبألفبعدهوك!بلر

)سنيليوس(فكرومحندمايكتشفانه،)1(كيفيعرفاولمالجويةالانكسارات

منكانولو،التجربةيعمملمف!نهالزوايا،جيوبفي3لأاسلص!ا3

عاما.يصبحاكشافهبعدالفانونأنالصحيح

يؤوللافهو،ا!تحاتسيرورةفيالثكلبهناالاستقراءأدمجف!ذا

هذهالىبالنسبةوهو،الحاليةالتحربةحدودورا.سطحيةقفزةمجردالى

وشمعالتجربةعلىمنهيهيمنأعلىمستوىالىويرتفعصعيد.،كير

الىالتجربيةالمعاينةومنالقانونالىالواقعةمنانتقالحقاانهبتعليلها)ء

دورول(.)مقالوكما،الضروريالىالمطلقومن،المفسرةالفكرة

نييروهنا،)3"الفكرةالىالمعطىمن!لهوةأيحتار:)نهمعالأهولمكلول

1)ءي!ه8كعة!ث!مح!أ!ها!كة .H BOUASSE:physique)
131.-013.p!5!ءل!.3م,PARIS,!أءق,les sciences

منوبدلا،الفرقهلامنالنفبلالىندهبالنبرسةالفلفةف!نالحالوبطيحة)2(

محليالانبا.فيننيرمبرداليترجحهفهيالمؤى،فيتنيراذلكجمطترىأن

نحويتوجهالكيرانأساسمحلى:الزمنىالوجودمتوىوهوواحد،متوى

عنهبرماوهلاالستقبللأ،الحوادثنحويتبهالتتبمو&،الماضيةالحوادث

بحلقسا.بمان!يخcab+نلأ(القبليةللمعرفة)القابل!بملابلة)رششباخ(

+نلأط!نمهكا!.البعت(للمعرفة)الفابلية

ics, Berkeley et!نعions of quantum4ةPhilosophicalfoun)
13(".4891,,ia ,LosAngelesلكsserPofف!ْنل! Universit

13..delasocietk francaise de philosophie, .!,2791 p(3حضBulle)

هكعر--
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هناكاذ،الآنحتىاليهتفتركانتضوءاعليهايلقيبأنذاتهاالواقعةيحؤل

نقدمهاالتيالمنفصلةالقيمبعضمنابنداءمنصلاخطانرسمأنينفرق

وأن،معينمنحنىعلىفيهنتعرتوأنالخطهذاطبيغةنحددوأن،ال!تبربة

الاله.قانونتعطيالتيالتحليليةالطبيعةالىالهندسيالرس!مننكل

يرونال!ينيشبهونالكاكد،علىالمرسومالفالابعديعرفونلاوالذين

)باصكال(لاعهاملاحظةاقتباصصحانعللها،يعرفواأندونالمعلولات

الالهملي!الدينمثلالحللاكتشفواالذينالىبالنسبةافهم2خر:لغرض

والعللكالمحسوساتالمعلولاتلأن:عقرللهمالذينالىبالنسبةأعينهم

العنلا)1(.الاوراهالا

كانان،الأحيانأفلبفيذلكحدثكما،نتساءلأنضايمكنلاذن

استدلالا.يزالما،المفسرةللفكرةانبجاصكأنهالمتصورالاصتقراء

فهو،الحدصمنثيءفيه)هويرل(مثلايعنرفكماالاستفراليفا!تشاف

aالحظلحنيصدقوتكهن8المبدعةللفوىعبقريانبعاث happy

guessمل(فعلكمانريدأنفيجدوىفلاولهذا(.موفق)تخمين(

مثلهااتيانهجهةمنالقياصلنظريةمناظراستقرالىمنطقتأسيىصل!)ء

234.nهGء!BRUNS3!3!!)1(.م،

كندلاانهنماما،أخرىبطريفةالبومالاسنفراليالمنطنىمنكلة)كارناب(حطردلك)2(

نأالفرضيةصيافةبحدبل،رهميأمروهوالقواينلوضعPالفواامحطاءمهمةاليه

المعطاتبهتبررهاال!ىبالضبطالمحوبالمدىهوماأيتوكيدها،اثرجةحدد

بملاقةالاصت!اجميالمنطقفيالثأنهوكماكتعلقههنافالأمراليها،تتندالتي

!دقعنمنفلةالعلافةهله!الفضاكا،منفتبنأوفضبنيني!ننحلبليةمنطفبة

بالهاوالقول:مطلقممنىالفريخةلاصن!ماليةبكونلاالنصوروبهداالفضاياههله

به،الثبهنحددد،ون،ث!يههانهافولناببدساكئربفبدلأ،ضطمحنملة

يبب-ولهداملها،تتمداليالتبرشيةوالمعلومةفلامهاينعلاقةفاحتمايتها

-2مة-
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صحيحة،استقراءاتاجراءمنالوقتنفسفيتمكنناالقواعدمنبنسق

صحيحايكونلاالاستقراءلأنذلكما.اسكراءصحةعلىالحكمومن

الىبالنس!بةتنطرحالتيالوحيدةوالمسألةهمنطقيةعمليةهوحيثمنأبدا

فينتحدثأنصحاذاذلكومعصوابا،نتيجتهكانت)ننعرفأنهيق!يمته

أنه)هويول(فعلكمافبينأنالفورعلىينبنيف!نه،الحظعنالحالةهذ.

عقليةبترببة،لاستحفاقهوبجد،طوللااستعدتعقولاالايختارلاحظ

يأتيلاا!تثات)نواسعَا.مجالاالاستدلالفيهايحتلوبتأويلات،!ارمة

noأبايمللمصادفةثمرةَ accidental discoveriesالىنضيفأنو!مكننا

التيالوحيدةالحالةعلىنقصر.أن،للاصتدلالالضيقالتعريفمنأنهذا

بوجدبل،وئنبجةمفدمةببن"وسبطة،قضبةندخلأى،نوسطفبهايكون

كثر.أوفضيتينمفارنةمنتفريابالضرورةالشجةتلزمأنبمجردالاستدلال

حدصلىتحنويلاالرواقيةالطربفةعلىالاستثنا!بةالأقيسةف!نولهنما

ف!نوبالتثبد،أماراتعدةبينالمقارنةمنالناجمةالاستباطاتولا،أوسط

بأنجديرةتعودلاهوجاءاندفاعةيصيربلاصتدلالا،يعودلاالاستقراء

هوكماعارضةوحيدةملاحظةعلىتعتمدمحندماوذلكاستقراء،تمى

يببلكنشفراوات(.الفرنسباث)كل:الكلاسيكيالمثالفيالث!أن

منابتداءالفيزياليفيهايست!جالتيالحالة،الحالةبه!.يلحقأنمنالحذر

نقفيعنصرهيحبثمنالاحاسمةتكونلاهذهلأنهحاسمةتجربة

يتضمنأن!مكنتقديرااعتبار.!مكنالبهابالنبةال!يالاصاليالتكرارمحنتيزها-

الكرار.قيمةمحنمختلفةمحدعمةفيمة

.ity,Chicago Univنلأof probabة!!كVoir.R CARNAP, logical found

et!ألصمأء!!لاكعأكلأ48صا STEGM!ول!لالعم.Press, ,0591 et

5891.,er3!ءحآ!ع،icbkeit, V*!نل!ع

!ثيم--
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عندما،العقليةالأشاقهد.ثلبالضبط)هويول(ضدلانمامحقدهنظري

كمالذلكمتهضعقلفيفجأ-يحدثالذياللمحانذلكعنتحدث

نقولأنبالألفاظالتلاعبمنيكونحيث،معيتفبرديةحالةبمناسب!ة،يبغي

)نها،الكافيبالقدركدتهاقدالنجربةنكونأنبعدالاسترالبةالفكرةعن

نتيج!تها.الأبحاثمنلسل!لةتقدآ

تشسباللتبنهالفبزيائيعندالاسنفراءفهمفيالطريقتينوبهاتبن

معيتفقلكيتغير.الأخريبينما،للكلمةالعتليديالمعنيالى)حداهما

الثهايهفىبع!دائمعلاف!ننا،استفرانبةنصمىال!ىللحلومالفعلبةالممارسة

فرفينمعلكنهللفكرةالأرسطيةالأصولمنذعلبهاتعرفناالتيالشا!يةعن

الاستفراليالعمليتهدنهال!يالثانونأنأولهما،الترابطشديديرئيسسِن

الفي!ياء)ا"هوالديالنموذجيالعلمهذافيجديدلكلمتصورالآنهو

مدهبفيالأمرهوكما،لنوعمميزةماهيةتصورفييتثليعدلموكتشافه

ظواهرببناقترانأونعاقبعلاقةنصورفيولا،الأرسطيالجوهر

رياضيةعلاقةتأسيسفيبل،التجريبيةالطأهريةفيالأمرهوكما،متمايزة

الصينةهوفالقانونأبعادها،منكئرأو)بعدين(بينالواحدةالظاهرةداخل

تئغبرأخر!مقاديربحسابالمقادير،بعضمعرفةعندتصمحالتيالرياضية

منواحدةوتص!ن،المناسبةالأبعاداختيارومعرفة،الأوليللمقاديرتبعا

الفعور*فيرحيالاسقرأيةالعلومفيبيقومال!يالدورنتباهللاذلكمعاننا1()

ثهتللاللىىبالمعني"بالتعيم،!محاللىيوحلههوالكونوهلا.الأجناستكون

لكن،بللكالفو،لبنعموبةونأبن-البنسجملةالىالنوصبععلىالكلمةه!.

معرتيفترفىقثريماالتحكميةالمجمومحاتمنمتميزةميجثمنالأجناستكو!

ارعليةأوصمليةطبيعتهكانتأ!ا-فيهويثتركونالب!أفرا،بجمغخاصقالون

ءلا!!.ثالية
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علىالعثورالأخير،وفي،مستقلةبصفتهامعهاالتعاملينبفيالتيالمتفيرات

الاستفرائي.الحلمبهيقومالذىالأساسيالحملهوذلك،اللائقةالدالة

قدالهوةف!ن،للقانونالجديدايصوربهذااذ:الثانيالفرقجاءهناومن

،الفانونالىالقصدبينالاستقراء،تصورفيالطريفتينبينالآناتسعت

لمالتصورفلسفةمنتخلصهبعدالقانونعنفالبحثهالنوعالىوالقصد

لقد.الأنواعأوالأفراديثملجنسانكؤنأنأو،نتعرتأنفيبتمثليعد

صنفالىهؤلاءبردوالبغلوالفرسالانسانلدىالعمرطولأرسطوفسر

الاسمقراءنهايةئعتبرأنيمكنوعندئذ،المرةبقلةتتميزالحيواناتمنمعين

اعتبارهايمكنمثلما،الجنسالىالنوعمنانتقالا،الماصدقيةالناحيةمن

وكما.الدهنيةالماهبةالىالنجربيالوجودمنأنتفالا،المفهوميةالناحبةمن

)الصورة(،ومعاواحد2نفيهو!أَءالأرسطيالتصورف!نبحقلوحظ

منالمتكونالص!نفأى)الجنس(،و،الجوهريةالمشتركةالصفةأى

عنبعيدالحدبثالف!يزيائيالعالمقائونأنوبما،الصفةهذ.في+الاشتراك

الجنس.ذلكولاالصورةتلكليسفهوال!هنيالسياقهدا

الحديثالحالمفيأيضانجدف!ننا،التغيراتهلهعلىالتعرفوبحد

.للقانونالابستمرلوجيالوضعفهمفي،المرةolaتماماففصلينط!دقين

المطلقالماصدقيالأسلوبالككبر:فيأسولينبينالفصلاردادفقد

يتدخلال!يالمفهوميوالأسلوب،تجريانناتبا.ذاتفل!فةيناسبالذي

فالذي.صقلافىاتجا.ذاتفل!فةأصلوبهروالذكي،الحهةفيتغيرفيه

فليس،الوقالعصعيدصلىببقيناالاستقراءأنيجد6ماصدقياتفكيرايفكر

وعنددلى"عامةاواقعةسريحomمحأ)كونت(استحملهاعبارةحسبالفائون

منحنىبراسطةالربطفيالمنمثلةبالعملبةث!ي!هةالاستفراليةالعمليةتكون
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المنحنيتحديدوفي،التحاربمنلوحةتقدمهاالتيالنقاطمختلفيبين

وهو،الحمليةمنالتراجعيالطابعيزولالوقتنفسوفي.كثيرمأوقليلا

وأما.التأ!يلمنشيءأيفيهاكعودفلا:وضحةالىجديدمنالصعود

طبيعةمنيكون،ذلكمنالعكىعلى،القانونف!نالئافىال!تصورحب

محلىماصدقبةحركةالاستقرا!يةالسيرةتعودفلا،الواقعةطبيحةفيرأخري

هوبهنثبههاأنينبغيوالديمبدا.نحو!اعدةحركةبل،أفقيمستوى

نرأها،التيالخربشةأمليالذيالمفتاحعلىبالمثور:رمريةكتابةقراءة

الموقفينكلاتبريريمكنأخرىجهةومن.اليهالمعنىب!عادةي!صمحوال!ي

مطلب:للعلمالأساسيينالمطلب!ينمنواحدالىالميلحسبجديةبأشاب

لاشيءبأيالجزمعدمالىيدعوفالأول.المعقوليةومطلبالوضعية

المفاهيمدخوليح!تبعدأنهداشأنومن،بالتجربةمنهالتحققيمكن

ولاالضروريةلا،الفعلبةالأضياءالالناتفدملاالتجربةلأن،الموجهة

المحتملة،أوالحاليةالمعايناتمجردنجاورالىيدعووالنانن.الممكنة

تسمحأنشأنهامنقضاياصياكةبمحاولةالأشياء،سببعنالبحثلالى

عندئدنربطهاالتيالتجريحةا+موال،الدقةمنمقداربأقصنستتعجبأنلنا

فيمتساويانوالمطلبان.الاستنباطيةالعلاقةفيالضرورةطريقعنبمبدأ،

.المغامرةوروحالصرامةروحواحد2نفييتطلبالعلملأن،الالحاح

الىالتأمليالتخيلدعوةالمفيدمنكانانأنهنرىأنيحورأنهالا

،!جر6لهومنمنهتأتتائماالكبرىالعلممكاصبف!ن،بالتجربةالاحتكاك

لنابنمثلالعلميالاسنقراءأني!فىف!نهالمنو.،الحكمهذاأمربكنومهما

الصعيدالىمردوjاليهيتوصلال!يالقانونيكونحسبما،مزدوجمظهرفي
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عنيتحدثالذىالقولفييدخلأو،التجريبيةالمعطياتمئلالفعلى

التفكير.لهايخضعالتيالضرورةالأشياء،

الا،الاستقرائيةالعمليةفيمنطقيةبمجارفةدائمانقومف!نناالأمركانوأيا

فيالنقضمحنتنجمهيالأولىالحالةففي.الثانيةالحالةفيكبرأنها

الحالةوفي)كل(8الى)بعض(منالانتقالوفى،المتداخلةالقضايااستنباط

الاستنباطوفي،الموجهةالفضاياتلارمفيالنقض،زلكالىينضافالثانية

وأما)كل(.الى)كل(منالانتقالوفي،الضروركطالىالمطلقمن

السياقين،فيقل!مختلفةأشكالااتخذتانفهي،الميتافيزيائيةالمجارفة

وجودعلىامانصاثرأنعلينافيجب،النوعنفسمنداثماتبقىف!نها

ن!تطغْأندونهالطي!عةفيالقانونيةدوامعلىواماودوامها،الأجناص

نأأيهالمطلوبعلىالمصاثرةخثبةبعدبا،تبريرهاولاقبليابرهت!ها

طبيعةمحلىالمراه!نيةمنبنوعللفياموحدها،المنطفيةالفكرمقتضياتنتجاور

،الذيالاستقرا.بأساسالمتعلقالمشكلذلكواجهناأننانذكرانناألأئياء،

يس!تحملونه،الذينأولئكبقلقلميبدوفيمافهو،الفلاسفةأقلققدكانان

التيالخفيفةالاثمارةبهذ.هه!نانكتفيف!نناولهذا.كيرهمأوكانواعلماء

اللذينالمجارفةمنالنوعبنبينممكنخلطاجتنابالىخاصةبهاقصدنا

.التامالاستقراءفبراستفراء،كلمحلبهمايحمل!نا

بالتخطيطات،ثكدونمنكثيراالأموربتطناقد،سبقماكلفياننا

لصرحيكنلملوكمانحدثنافلفد.الكبريالخطوطالاترصملاالتي

طابقعلى2،الوقاأرنجةفوقمحنوبايكونبحبث،مستويانالاالعلم

تضايفمتضايفان،والقانونالواقحةمفهوميأنالا،القوانينطابقهوواحد

التاريخيةالحادثةفرديةلهاليستالحالمنظرفيفالراقعة.والابنالأب
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تعتبردالماوهي)1(متكررةلحلاقاتتقاطعكأنهام!تصورةدانمافهي،قط

علىالعالمأتخذ.قدمجهولا،يزالماالقانونهذاكانولولقانونخاضعة

أضرورةبينبالتمييزيطالبفهوولهذا،لبحثهموضوعاالخصوصوجه

بجعلناالقوانينلنايحولالقانونأنومئلما")2(الحوادثو)مكانالظراهر

بصبح،صياكتهبعد،المقابلفيالقانونفكذلك2خر،ضوءفيندركها

لنابداانفهو،ذلكغيروليىالأمرهكدا.الواقعةمنضرباالينا،بالنسبة

لايبدوف!نه،منهباستنتاجهابسمحالتيالوفالعالىبالنسبةللضرورةمحدثا

لهمبررلابل،تناقضأيائكار.فيوليس.ذاتهحدفيضروريالذلكلنا

فكرةأمامالاذعانالىالوئوقيةالنزعةاضطرتوقد.التجربةمعاتفاقهالا

نفسهاتفرض!الفهمالىالحاجةف!نأخرىومرة،.الطبيعةقرانين)جوار

الفهم.منأمحلىمستويالىالارتقاءالىالحاجةوكذلكعقلنا.على

بهاعترفقدماوهذ!.الطبقاتمنبتراكبينبنيالعلمف!نوهكذا

التيالتصوربلنةعنهبالتعبير!د!ه*ORGA!دلال!الجديد()الأورغانوم

منضيءفينطمعأنيمك!ننافلا.BACON)بيكن(لنةهيتزالماكانت

متصلةبلرجاتأىالحفيفيبالسلم"نصحدعندماالاقال)3(،كماالعلوم

ثم،الصنرىالبديهاتالىالجزديةالوقائعمن،منفصلةوكيرم!نقطعةغير

,quemodern.!!*هـ Parisةكpensdescient1)ه!لألأ0هآ .! Jn)

5891..!ا hp

logique!!نللتما"هـ,0791"0275 du vivant P2)ها,!ris JACOB

.Civ!3)حم!،)ث NOVUMORG)

ينالعكبةالحلافةبببأجبرنهفدالنصوربة)بكبن(فلفةأقنلاحظ(نكني

لامبرتمفاهيم5تقر!ا:فارفةوالأملى()العلياالبدعلات!تبرأنوالمفهومالماسدق

بال،ذيضيءعلىتخوي
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هالأخرىعلىمنهاواحدةكلتركبالتيالوسطىالبديهاتالىهذ.من

تصويرينذلكعنونجدالبديهات،أعمالىالأخيرفيالانصللالكي

NO*ل!ORGANONRE-المجد!(الجديد)الأورغانومفيجميلين

لعلماحداهمااسترائيتين،الوحتن)هويول،)أ"فيهوضعالذيNOVA!لا6

نظامفيذلككانولو،بوضوحتظهرحيثهللبصرياتوالأخرىالفلك

بينيميزأنأرادلمنيمكنوعندئذهالمتعاقبةالتدرجاتهذ.معكوس

الصرفة،التجربةمنبيكن()قالكمايذهبالذكطوهوالأولالاستقراء

وعندئذتدريج!يا.اليهلتنضافبعدفيماتآليالتيالتالبةالاستقراءاتوتلك

ذلكومع.القانونالىالفانونمنتذهبالتاليةالاستقراءاتهذهانيقال

الى،معطيمجردهيحبثمنالواقعةمناننفالاأيضَانعتبرأنفالأصح

المسبراتهنهفيدالمايحفياذالمفسر.مبدأيقدمالذيالفانرن

التيالمنطفبةالمجارفةخالمميزالعاليةالقفزةتلكهالاستقرالبة

المعقولية.منأعلىدرجةالىالعروجوذلكتتضمنها،

م!ا.الصفىفيكرنبنمطوشبنكراسينفي)1(

!ثهـ-+
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!فهـال!ا،فىالبل!

التمفيلى

ثلائةالىالاصتدلالاتيقصمونالناصكانالماضيالقرنفي.33-ف

ي!هبالذىالاستشتاجهكذا:بعضعنبعضهايميزواأنالشائعمنأنواع

منوالتمثبلآ،الماالىالخاصمنوالاستفراء،الخاصىالىالعاممن

وعلى،قبولهالصعبمنالصورةبهذهالرأكيهذاان.الخاصالىالخاص

ال!تفسبمه!امثليكونأنفيهالمشكوكمنف!نالئ!موليمظهر.منالرغم

فيها،والخاصآالحابينيضهاالتيالمقابلةلأنحاصرا،للاستدلالات

منأيالىبالنبةالالفاظصححنالوحتىوأخيرا،العرجمنضيء

كما،فقطولهكلهللمعرفواحدأنفييصلحلاالتعريفف!ن،الأئواع

الاحتفاظيمكنوما.والاستقراءالاستحاجالىبالشبةذلكلاحظناقدنكون

منحركتهتنزلحسبما،للاستدلالمختلفةمسالكثلاثةفكرةهو،منهبه

اللوارممنفتصعد،المعاكسالاتجا.فيبالدهابأو،اللوارمالىالمبادبم!

مستوىفيوصولهاونقطةانطلافهانفطةتكونالأخيرفيأو6المبادفيالى

الاستدلالعننقولأنأولياتمهيداأردناانيمكنناف!نهولهداواحده

نأشريطةالأمرأولفيلكن،الوامَعةالىالراقحةمنيذهبانه،بالتمثيل

صلىأفضلوبثكلينطبقهل!الأنلتمييزكافياتعريفاالعبارةهلهتعتبرلا

هوهداولأن،فرببعماعنهاستحدثالنيالأخرىالاسندلالاتبعض

الرقالعهذ.بأنالتسليمشريطةثممفهوميا،تأوبلاالمؤولالاصتقراءحال
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علمبينالعلاقاتفيالثأنهوكما،التكوينعاليةنظرياتتكونقد

M.دورول(.)ملاحظلقد.والكهرطييةالبصريات DOROLLEلاأنهبحق

)حسبلأن،المنطقيةالكميةبراسطةالتمثيليالاصتدلالتعريفيصح

الىالأرضمنمثلا:الخاصالىالخاصمننسَتجف!نناالتثابهمادة

Bouا!البروموراتمنمئلا؟خر:الىجنسمنك!لكأو،المربخ

منصنفمنأيضاأوبالضوء،تحليلهاجهةمنك!داك!8الايودوراتالى

الأولفيندمجبأنوذلك،أومعصنففكرةالىنننفلالكاثناتأوالوقائع

'Vanهوف()فانتفعلمثلما:عنهوغريبايبدوالآنحتيكانصنفا t Hoff

العامالمفهومووضعكبمباليهوماىالفيزبافىهوعماأنتقلعندما

.للتوارنات")،،

نأهوصعباأمرمالاصتدلالهذاطبيعةضبطيجعلال!ىالأولوالبب

يعطيهال!يالأولفبالمعني.معانعدةبينتتأرجحنفسهاالتمثيلكلمة

د.)ىالىجمثلبالىبالنسبةأ:العلاقاتفيالمصاواةإنهللاها،أرسطو

الحدودفيهتكونالذيالرياضيالتناسبفيتوجد،لهصورةو6لم

يستعملهاالتيالكلمةهي!تمثبل(كاكا!ث!لاوكلمةمقادرر،المتناسبة

قدالعاديالاستعمالفيالكلمةمعنيلكن،البهللأفاؤ)أوقليدس(

تختلفالتيالصفاتالأث!ياء.أوبينالتشابهبعضالىيشيرفأصغ،ضعف

.(1 .M DOROLLE, Le raisonnement par analogie, Paris, .PU.F.,,9491)p
!ه.94-

a,Eحلأأح!أ6كأء.سحة b: H yap va,2(ط!.ءاحم(

الرابعكلالأولالىبالنةالثاني!كونعندماالمماثلةمحن6محلثه2خر:مكانرفي

.ة-م!!que,,1457")9ا!الت،الىبالنبة
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تكونقدالمثابهاتأوالمماثلاتهذه)ن.أخريجهةمنبينهافيما

لثركعندماصورية،5أو،!فاتعدةفيالأثيا.تشتركعندماأجوهرية،

الموضوعيةالمابهاتهذهوراءووأخيرا،)1(العلاقاتبعضفيعنا!رها

كذلكتُذكرهالعقلأوالحواصتعرفهالأنقابلةكونهاجهةمننسبيا،

وأ،ذاتيةأوعاطفيةاقبارهايمكنكموضا،كثرطابعذاتمماثلاتأحيانا

تنام!بالتيهيالصفاتهذ.احديتكونحسبماشعريةأو،صوفية

تصاحبهالا،الضيةأوالأساصيةالصلاتببعضبتعلقههنافالأمر:المقام

وأنوقيعات،ورمور،Jوأمطابقات"بألهاعنهاويعبر،مضابهةبالضرورة

لمنماما،متمايزةالئلاثةالمعاننهذهكانتفلو.الخ..أشعارات،.

بصوربينهافيمامترابطةالأسفمعلكنها،قطفيهاالأمرعلشايختلط

المفهوميبدأرياضيةمساواةالنصبةفيالمساواةتعودلاأنفبمجرد،وسيطة

مثلالماءالىبالنسبةالخلاصمالضهير:أرسطومثالوفي،الضعففي

التساويهيتناصبيةبنيةوجودعلىنتعرفرلناماالهواء،الىبالنبةالرل!ين

الشابهفكرةهيالتيغموضَاا!ئرالفكرةنحوننزلقأنناالا،النسبةفي

أحيانايس!تعملنفطأرسطوأن)دورول()2(ويلاحظ.والرئثينالخلاصمبين

للتمثيلتعريفا2خرمكانفيجعلهمالوصف5+هههلم!هالتشابهكلمة

منيذهبالديالمشابهةمفهوممنمطاطيةكئرئيءلالكن.نفسه

ممتنعفيهايصبحأخرىحالاتالىفيها،جداللاوضوحاواضحةحالات

البعضمحند،الشمسمن)أوضحهومايكونأنيحدثوقدتقريبا.الإدراك

المناقشاتفيالشأنهوكما،الآخرالبعضعندالحسيةالمداركعنبعيدا

2691.,ques,Paris, Alcanكةconcepts scien8كح!اMetzgrء!عا،ول(1.CF)

2).كع!لأ،ول!801 .! cit, .p,15 !83 rdfer&ce! )5I
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من)نسخةو،البعضعيونفيأديه"مننسخة)هو:الطفلحولالعائلية

مفاجيءانقطاعيوجدلاولهذا.الآخرينحسبسنه،فيكانتعندماأمه

وفي،جهةمن،الواحدةالطبيعةذاتالمحسوساتفيالمشابهاتبين

الناسكللأنوذلك،أخريجهةمنالمخنلفةالطيعةذاتالمحسوسات

والرالحة،الدافئواللونالحادهأوالنليظالصوتهومايفهمونكانوااذا

وهو،والأصواتالألوانينندركلاذلكمفابلفيالفرابةف!ن،الحلوة

الأضباءبينالمقارناتالىبالنبةالأولىبابومن،عليهالاتفاقصعبأمر

بينصلاتتجدكانتالكلاص!ةالصينيةفاللغة:الاختلافالثديدة

،8والرفم،السلممنونغمةوالكب!،والفمحوالمروالاحمرالبنوب

صلاتوهيأيضا)1(أخر!وأثياءوالطحال،الحراشفذاتوالحيوانات

الأبصار.ئ!فلاكغربييننظرنافي

فيالشديدالاختلاف!فصراتمثبلمفهومفيالمطاطيةهلىهمثلان

وهوالمسوياتأسفلالىيدحرجفتارة:استعمالهحولالصاثرةْالأحكام

العلميةللاكتثافاتأ!لايعتبرالعكسملىونارة،الوهميالتفكيرمتوى

المسافةكللمعم!5*لأ!هع(بونج)ماريوقالكمافيقطع)ءالكبرى

الضعوران!حم)3(!ن!عأon!ه!والهراءالتبصربينالفاسلة

92.,5691.pفا!.ius,3 .! Paris, club!كةم!ud!1(،!ا(

الاصندلالاتالىككلهوببنا!+!هولصدم!صأهولمه!ورول()مورسن!نولهلا)2(

بالتمشلالأعتدلالالىدمزو+مهالنكير،سلامةضمانوظيةالخالصةالمنط!بة

خبوروكلروثارهـطا"!نبمقالكمااللي!و،الإبلاعملىفلر.ضمانوظيفة

نلكلبى!وهلارمحلىآ،الاصاهيضيءكلكبلفالدنه...ما!نهوحنيالفكر

جمغفيالفكربناءهوبالتثيلالاستدولان5اليها:رد.أديدالتيالئانويةالط!كقة

.دد5(.مأيع055)178-176ثرجاته"

4!"طهن!ق!= onطg!3):كل!!مه "Analogy inquantum)
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طابعهلكن،عاليةشعريةقيمةلهتكونقد،الغموضالمتراوحةبالمطابقات

نا.محرفيةقيمةكلعنهيزع،مراقبتهتمكنلاوالذ!ياتيةاللىفيالمنرق

فيالا!يدلاهالعلاقاتتماثلوهوالغمرضهالقليلبمعنا.حتىالتمبل

وأ(الحربعصبوالمالالععر،مساء)الشيخوخةالاستعاراتوضع

افراقأرادمنهالطحلبعليهيتجمعلاالمتدحرج)الححرالأمثالضرب

توسيعفىللأفراطيعرضناف!نهالمعرفة!ع!يدوعلى(.بالكلباتهمهكلبه

الرياضي،التناصبمعالاتامةعلميةقيمةلهيكونولا،محدودةمماثلة

استعمالتزايدمعهد.،بصورته،العلمفيمعتبربدور!قومانماوهو

الرياضياتأساصالبناتاعتبارأصبحوقدالفيزياء.فيسيمالاالرياضيات

نبنيأنف!ماللفيزياء:البوهريالموضوع،النظريةالبنياتوانشاء،الحديثة

فينماصدةفيبعديخماتتحققلان!الحةصوريةأئساقاالتويدطريقعن

بيننث!اكلاتأوبنبرلآمماثلاتعلىنتعرفأن،العكسعلىواما،عبة

وأالرياضيةالموضوعاتمنمختلفةلأصنافانفرادعلىوضحعهاتمنظريات

سيماولاالحديثالعلمفيالأساسيةالأبحاثهذ.وكل.الفيزيائية

منالفيزياءتاريخفينأخذولكي.العلاقاتتمائلالىتستدالمعاصر،

45 ,6791 .p 265 - ;286reprodui!صjournal for the philosophy of sci=

!ط:لأ!هأsymetrie!م!!3!ةكخ!!ا4!!مطح!نة

onale de philosophie!1مخ!مكهـ!م'Colloque de!.!هكأ
0791,,eهمنا!ional de!6791.ف Bnixelles, office inte.هة!ف

38(.-3505

رلاالشاج،ضيفةلكنهاولولااصبدةالتشيلالمملاملةا()بطريفةيميالمولفهلماان

العلمأنأعاصعلى،المرتالعلموفيالناضيءالملمفيالاباسنعمالهيعترت

.ء(.33-)53مجارسة،لاحقيقيةلننةتكونأنيحبالناضج
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البنيوية،التماثلاتعنمعروفامثالا،هذهأيامناالىعثرالسابعالقرن

)هوبفنز(والصوتالضوءببنالنواليعلىأجربتالنيبالمماثلاتفلندكر

وبين،OBrstedt)أورسند(والمغناطيسيةالكهرباهويينكه!لاول!،

والمادةالضوءبينوأخيرا،ص!م!م!)محسويل(والضوءالكهرطيسية

L..دوبروي(ل) de BROGUE.الببولوجبا،الىالفبزباءمننعتقلوعندما

تزالمالكنها،الدقيقالرياضيةالعلاقةطابعالغالبفيتفقدالمماثلةف!ن

لينما)ْالمبالنةمنبشيءيقالأنأمكنأنهدرجةالىهامبدورتقرم

عنتبحثالفيزياء،مثل،التيالعلومفيالطرقأفضلهوالاسشراء

فيالطرقأفضلهوالتمثيلف!نالظراهر،مجريلهايخضعالتيالقوانين

أبخاس.الىوتفسيمهاالكانناتكشاول،الطبيعيةالعلوممثل،التيالحلوم

التاعحالقرنمستهلفيالتمثيلبهقامالذ!الجرهريالد!ورثلانحلم)ننا

علمار.بينهماميزاللنبنالبررتبنفيالمفارنالثربحعلمتطورفيعثر،

HOMOL!خك!التثلالعمو.الذيالأعضاءتث!ابهصورةوهماْقصط

لهذامعنا.تضييقمعالمتماثلباسمخصو.الذكطالرظالفلابهوصورة

فيبنباحيتدخلالتمثبلف!نالعلمالىوبالاضافة.لاسطلاحيlالنرض

نل!كهأو!!مالفانونرجاليسميهالدكطالاستدلالففي،العمليةالحياة

وبشكللها.مماثلةأخرىالىحالةمننستتعجف!نناالثبه()قباسعل!)ا"

perأحياناصساللي)1( analogiam)سنفهاالنيالا!لالاتببنومن)بالنمثل

ذلكمنكبرا،أو!لبلاالنمثلالىمنهاالكبركتميالفديما،منلالعلأمو3رج!

aبالضدالاصتدلال conararioطرفيكونهماديحتركانالضدينأنأصاصعلى

+ه!ه!الصيرعلىرالكببر!،+ه!آبالأولىالاشدلالاتوك!لكواحد،جنس

ad!لاوالكيرمحلىوالصغير!كملا! majقهمفaولامنمائلة,حالاشاولالني

باللرجة.الاتخت!
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تكوينمثلللفكرأساسيةعميةفيالتمثيلعلىنتعرفأنينبنيف!نهأعم

التماثل.بحضأساصعلىالأصناتأوالأجناص

لاكوننامنيلأليللبسأخرسببهناك،التمثللْيمةعننتساءلومحندما

نأذلك.بال!تمشلوالاصتدلال،بالمماثلةالحكم،بينبوضوحثالمانميز

الخه..الظواهر.مننمطبنأوضصبنببنتخمبهاأوالمماثلةعلىالنعرت

عدمبسببفيهالتوقفأوكاذباهأوصادقايكونقدحكماصدإرهو

وجعل،كبركيمفلحةالحكمهنماعننعبرالتيالفضيةجحلأما.وضرحه

الىننقلبههاست!نباطهداف!ن،صنريمقدمةالآخر،الحد-لناولقضية

هناكاننقولأنيمكنولا،الأولالحدمنجديدةصفةالثافىالحد

مثلفياليقينعدمان.الأخيرةالحمليةهذ.الىبالنسبةالابال!تمثيلاصتدلالا

الكبريكونالىأولا،يعودوهو:مزدوجالعادةفيهوهالاستدلالهلا

ثمهالغالبفيمجارفأودقيقغبرطابعذاتهبالممانلةالحكمهيالتي

لمثليمكنلاولهناالمباديء،تضمنهالامنهالم!تخلصةاليبةكونان

يتطلبوهواستكافي،أوتخمينيبدورالاذاتهمنيقومأنالاستدلالهل!ا

المرافبة.فياجراطت

الآراءاختلافتفرالتيهي،التمثيلمفهوماضطرابف!نأخرىومرة

نحنانحعرخضحأمروهوالاستفرا.همعبالتمثيلالاصتدلالعلاقاتحول

بالفعلاننا.مهلاللعيبمنالأخرىهيتشكوالاستقراهنحرةأنت!كرنا

بتحديدالأمريتحلق!ندمانتفقلالكتاهوثيقةسلةالطريقتينسينأننحس

)فكانط(منهما،كلفبمةوالىمنهما،كلطببعةالىبالنسبةيشهماالعلاقة

الحكماصتدلالاتفيهماثتمثلأنيمكناللتانالصررتانأنهما)1(-سي

L(م1)"عا84q-181.ك
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يقولكمالهاوليس،المنطقىالضامنينقصهاالمعنيبهن!اوهي.المرؤى

الخاصمنيسنتجالاستفراءأنهوبينهما،والفرق.ذأتيةقمةالا)كانط(

ببنالخاصالنشابهمن!نعتجالنمئبلببنما،النعمبملمبدأوفقاالعامالى

الاستفراءف!ن:أخركيوببارةالننو3.لمبدأوفقا،العامتثابههاالىشينين

مددالى!وسعهاوالتمنيلالأثياه،منكبرمحددالىثيءصفاتيوسع

ومحلىأخر،ضيءفيالصفاتهلهلاجتماعهنفسهالثيءصفاتمنكبر

لينالفرقهومابرضوحندركالابأنناCOURNOT+كورنو(اعترضهدا

بالتمثبلنست!عجوأن،مثيلهيناسبماالاستفرا.بواسطاثيء،الىنسندأن

الىالاسعتراءيردف!ْهوهأما,>1(مئيلهبهاكصفالتيبالصفةيتصفأنه

الفكرأط!تةالتمثيلفيرريبينماه!ةط!كع!بالتباورالتمد!دطر!ة

وهل!االحلاقات")2(هلى.سببالى،العلاقاتملاظةبوالطةورثفعالذى

فهمفىالطرستين!نوالترتببالتميعزمجردالىتتركبايووللنايبدوفيما

اللىي*ص!م!)هاملان(ف!نولهناهوالمفهوميةالماصدقبة:الاصفراء

التبربانية،تثوبهال!ىللاستقراءالماصدقيالتصورورضىالعكسعلى

أيأصمق"معرفةالىوصطح!يةخارجبةمعرفةمن،انتالاالاسكراءفيو!رى

ترتيبمحقبمحلىرأساقلب")كاقدالضروريالى"الجاكرمنانتقالا

والاستقراء،مندنياصورة،بالتمثيلالاستدلالجعلبأ3)كورنو(،

الوصولفبها!مكنلاالتيالحالاتفيبها!تفاء!نبشدامبا،)استفراء

العكسمحلىف!نناجهننامنأعا)4"وصومهالقانونضرورةالىالارتقاءالى

)1(ن!هعه4les!ئ!ه!!هأ،هك!!كنع!094ة

(2.Ibid)

)3(ولمحمح!!ي!أها,euq4نال!ل!م!9918."مه".!ه

)4(لم!!ع!ن!8ك!5ء!!!لنال!!ن!!ه.5!4*ق!-027
!لا+-
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الىننطرأنينبزف!نهعرجاء،غيرمفارنةبينهمافقارنأنأردنااذاأنهنعتقد

ف!نناماصلقياهفهماكليهمافهمناهماف!ذاالمتوى،نفىفيمنهماكل

التمشلىوأنالافراد،جهةمنللتجربةتمدالدالاستقراءان)كائط(معنقول

التأويلالىالانتقالمحند!ححفالفرقلكن.المحمولاتجهةمنتمديد

اللياليبساثراكالىكلتاهماترميانالعمليتبنأنرويال!يالمفهومي

2والليالموجيةالنظرلآنطورف!نولهلىا.مفهومةالعمليةننالجيبعل

حسب-أهويول(ْعرضهقدالتمنير،للتفكبرثمرةاهتبار.محلىالانفاق

وأاسنراءالحمليةكانتوصواهامشفرالية،.الوحةصوؤفي-العصرحدود

محنبفهمها،منفصلةنلأليمعطياتمنابتداءدائمادعلقالأمرف!نثمثيلاه

ركا"أمامالعمليتينمنكلالىبال!شبةفنكون،موحدةفكرةوضعطريق

حفبفي.اسندولآأماولبسحدس!بة

افامامعرفةمسالةنثيرأنهالفصوصوجهومحلىالأخير،فىويبني

بل،عبقريةومضةأمامفيهانكونلاالتيالحالاتفيحتيحقا،ينبفىكان

نضعها،أصاصيةاستدلاليةصورةفيهنريأن،التمشلعلىقالماستنباطآأما

فهل8نمامافهمامنمبزةونكونوالاسنفراء،الاصنتاجمعواحدسبدعلى

من،الإنجاهينأحدفيالسيركيرالاستدلالمنأخريأوليةطرقتوجد

منالصعودأواللوارآ،الىالمباديءمنالنزولوهما،الاستنباطيةالعلاقة

صوؤأبسطفيالاستدلالالىثيءكلقبلفل!ننظرالمبادىء؟الىاللؤارآ

منشفح!نبينالرطضيالتناسبتمثيلهو،المطلوبالتمثبليكونحيث

منكنتواذابد،وبأالشفعينبينالممانلةأعطبف!ذاالمفاد!ر.

الوسطين،وجداءالطرفينجداءبتساويالمنعلقالفانونأعلمأخريجهة
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نأصغرىمقدمةالمعطىوهنا،كبريمقدمةالقانونهذاباتخاذيمكننيف!نه

يحصلواستدلالاضا،استدلالاهه!ناان.بب-دأأنمنهماأمتتج

أجهلكنتاذاوأما.اصتتاجهوالاستدلالهذامثللكن،تمثيلبمقتضى

فيها،يتدخلالتيالحالاتبضمنابتداء،كثافهمنوتمكنت،القانون

وثلاثةالتناسببمعرفةأعشطيعف!نيأخرىوبعبارةاسعقركتقدكونف!نني

قيمةحسابههنا)وهوالرابعالحدالىبالنسبةثميئاأست!عَجأنحدود.من

ث!يئاأستجأنخوأص!ها،وبحضالأربعةالحدودبمعرفةأو(،الرابعالحد

الاستتاجاتهكمثلقيالجداءبن(.قانونهفنا)وهوتناسبهاالتيبالنشة

فنحن:الاستدلالمادةمنيكونالتمثيلف!ن،الاسعكراءاتهذهمثلوفى

أخرىاستدلالاتفي6منامثلما،الممائلةعلاقةالىبالاستنادنستدل

منأسن!تجثلما،رمنيتحدبعلاقةالىمثلانلجأاستقراليةأواست!اجية

الحكممنفانطلافا.نفلبديأخرمئالوهناكبعد..الرعددوىالبرقبىوبة

بالنسبةالغلاصممثلالهواء،الىبالنسبةهما،الركمينأنيضعال!يالتمثيلي

نأأساسعلى،لاستدلالمقدمةالحكمه!ا6لخاذكمكنف!نهالماء،الى

ومنالدآ،تبريدهيالماءوظيفةأنهيأرسطو،رأيفيالأخرىالمقدمة

رأ!حسبفبلنااذامتا،الوظبفةبهلمه!ومالننفسأناصنتجذلك

،احتراقالن!نفسأنوسهالأخريالمقدمةهله!ثمأهلأهمأالافوارس(

لكن.النلاصمفيالماءوظيفةالىبالنبأمختلفةنتيبةعلىتحصلنا

نجمتالمقدمتينوضعناف!فا:استشاجهوالحالتبنمنكلىفيالاستدلال

كانالتميليالحكملأن1افداك،كاذبةكاختأنوقعراذا،السَيحةعنهها

الائشانتكنلماذا،كاذبةكانتالأخهـىالمفدمةلأنوامامبارثا،

،فز+-
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فيتتدخلأنيمكنالتيالعلاقةمنضربالتمثلف!نوباختصار.كاذبتين

الصوريةخواصهابمقتضيبل6لجاهها،بمقتضيهلىاولي!هالاستدلال

واللاتعدي.والتناظرهْالانعكاسية:وحدها

المنطقلدكلطالميلذلكعنتخلصقدنحلمكماالمحاصرالمنطقان

لكن.وحدهاالاندراجعلاقةعلىاصتدسكلاقامةالىالكلاسيكي

مثل،أخريعلاقاتمحدةببنمنمحلاقةمبررهونظرئافيالانلراج

التي،الخ...والفرابة،والمجاورة،والعلية،والترتببالنناظر،علاقات

نأيجيزلاهذ!أنغير.المماثلةعلاقةاليهاتضافأنشكدونمنيمكن

علىمجاورةكبرىاستدلالبةصورة،فيهنتدخلالذيالامشدلالمنبجعل

نبيحلاكما،الاستفراليالنوعمنوللاصندلالللاستشاجواحدصح!بد

هـنبني.الخ...والتناظربالعليةالاستدلالاتجوارهماالىنضعأنلأنفسنا

هذا،الحالبطبيعةحسبانهافينأخدأنالاستدلالفيصوريةلنظر!ة

ولأن،متماثلةليستالعديدةالعلاقاتلهذهالصوريةالخواصلأن،التنوع

علاقةهيالتيالاندراجفعلاقة.لذلكتبحاتختلفالاستنباروامكانات

وبهلىا.تناظريةولامتعديةبكونهاعنهاتتميز،المماثلةعلاقةمثلانعكاسية

انجا.عكسنااف!أو،الاسنعتاجيالنوعفيأصناتعلىأردنا،اذانحصل

التمئيلعلىيقرمالذيالاستدلالفيكون،الاسنفرائنالن!3فيالسار

.الأصنافهذ.منواحدمجرد

لافهو،المماثلةفينظ!يةحقا،لأرسطوكان)ن،أنهوالملاحظ

ولا،بالتمثيلالاصتدلالمثلليءالاستدلاليةنظريتهفيمكانايخصص

الفياصيالاسنن!ناج:الاسندلالمنأصاصيتينصورنبنالا)التحليلات(نعرت

قسمةيمثلانأنهمايبدووتكاملهماحركتهمابانقلاباللذينوالاستقراء
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بطرق،القياسيالاستدلالصرامةيقابلأنحقالهيحلثوقد.حاصرة

الذىلأهءك!مم!!كا)المثال(يسمبهبماسيمالا،صرامةأقلاصتدلالية

يأالاستراء،منضربمجردذلكفييركلطلكنه،مثلهإلىأمرمنيذهب

كذلكببدىص!حممملممألالاند)محجم(ف!نعصرناوفي!اببا،،أاصتقراء

موصيابالتمصلالاصتدلالفيبند.ختموقدالأمر،هن!فيالتحفظمنضيثا

الامشدلالهجنسمنمحدروانوعا،الغالبفييحصلكما،جعلهأبعدم

فندخلطوعا.الوصيةبهذ.سنعملاننا6.والاستتتاجالاستقراءمعومنسقا

حسبما.الاششاجفيلاماالاسنفراء.فياما.هامك!وعالاسندلالهلىا

لفدبل.منهبنطلقالعكسعلىأوكفانونبرضعنمئبليحكمالىبننهي

ناجممركباستدلالهونمثيلياصتدلالكلأن!اهمطأ")رابييي(رأي

بالإعتماد،مماثلةقانوناستراء:المتكاملتينالركتينهاتينبينالجمعمن

ودونهخاصةحالةعلىالفانوننطي!قبواسطةباستَاجمتبح،النجربةعلى

ف!نه،النالبفيالصورةهذ.علىبالتمثيلالاستدلالمجيءامكانننكرأن

يتكوناللذينالاصتدلالينمنكلعلىالتمثيلاسماطلاقيمكنأنهلنايبدو

مضنلفبن.عفبنعملأحباناكانالوكمالينهماالنربقبفبلانوالل!بنمنهما
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مح!الثالاالبل!

القوقيمفىالقحتق

فيهي،الواقعةاليالواقعةمنتلىهبالتيالاستدلالاتان-م!ف

شخصية،قضاياونتيجتهامقدمتاهاتكونالتيالاستدلالاتصورها،أفضل

نأفيهشكلاومما.والزمانبالمكانمحددةفرديةكالناتأوحوادث-شاول

يمكنف!نهخالصا،ماصدقبافهمانفهمهاعندماوالاست!قراء،الاصنشاج

حالكلوعلى،الواقعةالىالواقحةمنالاستنباطاته!.ضمنتصنيفهما

ومشهاهما،م!نطلقهماببنالمنزابدأوالمننافصالعموآفيلفرقمحلانفهما

عنددذاليهوالم!نظور،كتحيجةالحاصلأوكمبدأالموضوعالقانونبين

كلوارمم!نهاتستخلصالتيمنهاالافل2والوقا،العامةأالواقعةمنكضرب

قضاياوال!يجةالمقدمتانتكونعندمايختلفوالأمر.مقدمتينتتخذأو

فأكةلل!مةثرالشخصيةرديرفضالمعاصرالمنطقأننعلماننا،ضخصية

حتى!كعأspeciesالأدنىالنوعالىوالفرد،أدنىعموممبردالى

الماصدق.فييتطابقانع!ندما

الام!تدلالات،جملةضمناعطار.يتعينالذيالنص!بيوالمكان

جملةردف!ما:منطرفبنرأي!نلينالنفاشبثبر،الفببلهدامنلاسننباطات

)مكانها.اثكار،العكسعلىداماالأخ!رهفىال!هاالاس!دلالات

أحدهو،تجربانيةفلصفةمعضبطه2والذىأيينالرهذينأول31

يكونانمااستنباطأكل:JSم!يص.مل(..ص)ج)منطق(منالر!يسيةالأجزاء

+9مر-
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عنبدورةنقومأنب!مكاننابأنيعترت)مل(ان")1(الجزئيإلىالجزئيمن

ضرورية،ليستالد!ورةهذهمثللكن،قياسكبركيبصياغة8العمومطريق

بعيننأخدلكيالكرةنعيدأنتجنبناأنهاهيهعمليةفائدةسوىلهاوليس

نفسمنفرديةحالاتمناستنباطكلعندعديدةفرديةتجاربالامتبار

وال!بب.memorandumفقطالمذكرةبدورتقومالعامةفالقضية.الن!ع

،!منلا!*on)ويلينغتون(أنمثلانستتتجأنالىيدعوناالذيالحقيقي

هوبل(فانونالناصجميع)ان:تقولالتيالعامةالقضيةهوليسى،سيموت

الحفيفيةالمفدماتهيوقالعالفهذ.ماتوا،قدمعا!ريهموجميع"أباءناأن

ولسنا")ىالدليلالىضيئايضيفلاعامةقضية)اقحاموللاستدلالات،

هذابل،العامةالقضيةطريقعنالدورةهذهمنأنف!نانعفيأنفقطنمتطيع

ومنالطفلمنتنمببأمثلةذلك)مل(ويصور.الغالبفينفحلهما

منخاللكنهالتجاربحنكتهالذيالأريبالانسانالى،المتوحثى

الاسدلالأنف!ما.مقبولةليستأطروحتهف!نذلكومع،النظريةالمعارف

يخشلمالذيالحبوانشأنهوكماالىتوفعمجردألييؤولالمزعرآ

فيمباثراستنباطالىأو)3(الطفلاستدلالمن)استدلاله،تفريبمن)مل(

Peisse,,I.2.ء،3ةول .p;217 CF!4ح;,I4!*،!اde lo8!1(3لا!ال(

lapsesلهه!ا!صياالتيالقضاكاأبانالفارئونلىكر dans laء!،صاno

ثخصية.قداياالصيةفيهيالعامة،5بالقضا!ادهقابلهاجزدية،5)مل(

902.022,(2.Ibid.)p
021:."05(3id)

الكلبلكن8النار!خافالمحروقفالطفل...الط!يقةنجفستستدلالحيواناتاان

أبد،،يخا!االمروق

-!ملأ-
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أنناداما،الحرفيةالمهاراتبعضفيذلكيكونتدكماوعياهكثرمتوى

بسببسَلرععقلةعملبةأمامأي،وساطةفيهواستباءحفبقىاستدلالأمام

السبب،هنايكرنأنيمكنماذافحصأولعندبوضوحنرىولسنامبرر،

المستدل.يقبهانقريبَاأوحكمةأوقانونابكنلمان

لاستدلالامكانكلرفضحدالىندهبأنبنبنيانهعندلدنقولفهل

هدالهاالتيالاستدلالاتأنتثيدلالىالمفرد؟الىالمفردمنيلمب

هوكمامقدر.كبراهاسنتاجات1و،مضمرةأقبسةالحفبفةفيهيالمظهر،

بالضربالثيهالحمليالقاصفيأو،الحمليالافتراضيالفياصفيالثأن

-Pseudoالأولالح!كلمنالأول BARBARAعندماالفردبةالت!بجةذى

كانلووحتيTذكرهاعنيغنيماالاشتهارمنبالنةلأنهاالكبرىنضمر

لمثلحدةعلىمكانانخصصأنذلكمعينبغيف!نهثالما،كدلكالأمر

لأنهاأولأ،هالمزدوجةالأصالةه!.تملكتزالمالأ.لها،الاستدلالاتهده

منالعكسعلىالحاديالاسنتاجبضعهاالنيالعامةالكبر!تفريبانضي

الىالمفردمناستنباطاتذلكمعلكونهاثم،الأولالصففيذلك

أنهلاجرملكن.الامشنناجنظرياتالعادةفياليهنيرلاوجهوهذاالمفرد،

فيهاتكونلابحالاتنعترفوأنهذا،منأبعدالىنذهبأنينبغي

القياصالىههناولنعد.شخصيةأخرىبقضيةبل،محامةبقضيةالوساطة

الخطأهذاارتكبالذي)الجندي1()كوبلو()بهتمثلال!ىالشخصي

سالبةأيضَاالئ!خصيةالصفرىكانتف!ذا(الفلانيالحجليالرقميحمل

واذا،سالبةش!يةقضيةالسَيجةكانت(الرقمهذايحمللاريد)البندى

يحملأنيمكنلاأنهأعلمأنيف!ماالحالةهذ.فيأموجبةالصغرىكانت

1).محل!1141-.142 Trait delo)
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الكلاسبكيللاسننناجوففاأسندلوعندنذخطأ،الاالرفمنفسجندبان

لاهذالكن،القانونهناأجهلأنيواما،كبريكمقدمةعامةبقضية

الحقيقةفيتبقينتبةأستخلصأنمنالمفردصعيدعلىالبقاءمع،يمنعني

ارتكبالذكطهوريدالجندييكونأنالممكن)من:الارتيابصيغةعلى

علىالاستدلالاتله!.ممبزةسمةيقدمالبسيطالمثالهذاانالخطأ(.هذا

ال!يجةان،فرديةواقعةكلاهمابتناولانخبرينبينالجمعوهوالأفراد،

واحد!عيدعلىكلتاهماتوجدانشخصيتينقضيتينقرنمنتنبجسههنا

وصغرى،كبرىالىالقسمةتقبلانلا،بالتالي،بحيث،العمومعدممن

الع!يجة.فيالحدينوضعيةبواسطةذلكيكنلمان،الكلمتينبمعني

الموجبةالتتيبةلكن.سالبةكانتمنىالايفينيةتكونلاال!يجةأنوالحق

الأخبارتكائرتانعمليا،بفينيةاعتبارهادرجةالىاحتمالاكثرتصبرقد

الأماراتبتكاثرالاستدلالهذاإن.تكذبهاحالةتظهرأنودونتويدهاالتي

المناسباتبحضفيلجألوحتى،المباحثورجلى،المؤرخيمارسهكما

منالعميفةالاسالةمنضيءفبهيفي،العاديالاسنتاجالىلنحفبد.8نظرا

معا.المنطقيةبنبتهجهةومناستعمالهجهة

ضمنياهولوالأفراد،علىالاستدلالفيهايتعينالتيالحالاتوفي

النيالوفاثعببننفريامحكمرباطعننحبرهذ.ف!ن،نبربربةعامةبفضبة

نجيزالاختصارأجلمن)ننا.الاصتدلاليتناولهاالتيالوقائعجنسمنهي

يعتبرهاالصعتللىآثاماقانونا،العامةالقضيةهد.ههنانسسأنلأنفشا

مثل،الغرابةبالغةتكونأنمن)القوانبن،!هذهمثليمنعضيءفلا.كذلك

أنهاالمفروضمنالتيأو،الكفوقاركةهالمنجماليهايستندالتيالقوانين

رواجالممطرالزواجغم،الصباح)عنكبوتالشعبيةالأمثالبعضعنتعبر

كثز-2-
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علمأوالاجتماععلمقوانينمثل،يقبيةوكيرمبهمةتبقيأنأوالخ(سيد،

محبارةأوهصريحكيرأوصريحبشكلالمؤرخأحيانااليهايشندالتيال!نذ!

is:التحقيققاضي fecit cui prodestهذ.انالصتف!يد(.هو)الفاعل

واقحتينبينالعيةرباطأنأساصعلى،عليةقوانينالغالبفيهيالقوانين

يكفيف!نه،الحليةعلاقةجهلعندلكنمتينا،ال!وصوجهعلىبقبر

شأنهوكماا!طناعياأوطبيعياكانسواءمطردتلارمأمامنكونأن

احصاليتكرارمجردأمامأو،مصإحبةأوتعاقبصورةوفي،الاثارات

!!كيئأمعينةظروففيحصولهيغلبشيءأمامأو،الكافيبالقدرعال

ف!نلا،أوعليّةعلاقةهناككائتوسواء،الثروطهذ.ضي87ه+ة،

الاصتدلالاتاسمف!نولهذاالآخر،علىملامةيحت!برالحدينأحدحضور

.ههنا)1(الصلاحيةسيءلبسS6mioloحلا4!3)الحلاية(

الثيرةالحادثةبينالعلاقةفيهاتكونالتيالعامةالحالةوفي-35ف

فييقطعهاأنيمكنهالعقلف!ن.orient6موجهةعلاقةاليهاالمشارئةوالحا

وابالتراجع،الأسفلالىالأعلىمنأوالأعلىالىالأسفلمن،الاتجاهين

المقدمينببساطةأو،والمعلولالعلةبينالعلاقةشأنوهذا،بالتقدم

المحمرفالوجه:فامضةالعلاماتبعضانحابنافينعملأنكبغيالحالبطية)1(

بالئحوبيتجليقدالنضبف!نالعكسوصلى،النضبأوالخبلمحلىأمارةيكونقد

أخريعزرماانمفيد!تكونالعلاماتهذهمثلف!نذلكومعبالاحمرار،!حليثلصا

كل8سللةفينوخدفدالعلاماتبعضأننلىكرأنأضَاوكبنيمحها.نضانرتأو

صيلومحلى،وبالعكسبدورهاتابعتهااليهاوسثرصابفتهاالىصثرمنهاواحده

أرراقحرقالأحيانبعنىنيحنيقد،النارمحلىيللالدىالدخانف!نالمثال

لديتحنيقدالناصهتافاتأنكما)البابا(.انتخابيعنيبدور.وهلا.الانتشاب

الماء.عنانالىالدخان!عو،الأصي
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منضربينبيننميزأنينبغيولهذا،الكلمتينلهاتينالزمنيبالمعنيوالتالي

الاصتدلالاتهذهمننوعينبينوبالتاليمنهما،الغرضحسب،العلامات

نأمنهانرجوindicesأماراتفهي،موجةالعلاماتفبعض.العلامية

ومن،العلةإلىالمعلولمننصعدأنيمكنناوبهاأحدثها،ماعلىتطلعنا

،بالجرحوالندببالنار،توحيعلامةفالدخان:الماضيالىالحاضر

عماتخبرناأنمنهانرجو)بشائر(فهي،منبئ!ةثعدأنيمكنالآخروبعضها

الىالحاضرومن،المعلولالىالعلةمننذهبأنيمكنناوبهايحدثها.

النارأنوجدناعكسها،معالسابقةالأمثلةنفسالىعدناف!فا:المستقبل

قسمتهايمكنالعلامبةفالاستدلالات.بالندبوالبرح،بالدخانمنبئةعلامة

الذيالمحكوصأوالمتراجعالاتجا.يتبعنجعضهااتباهها:حسبفئتينالى

هوالديالم!نقبمأوالنفدميالاتجا.الآخروالبعض،الحليلاتجاههو

ros-)توقعية(والثانيةsr?trospecمة()تحقفبةفالأولىهالتركيباتجاه

3fوجداقد،المتعلاستينبحركتبهماوالاستقراءالاعشتاجكانوق.ةعكم

ومنطقالجوهرفلسفةمعلديهمتسجمينوكاناأأرسطو(،فيمنظرهما

منهمنلتمصأنيمكنالذبنهمالرواقيينف!ن،الحمليةالجارمةالقضية

الىفيزيا،همتؤولجهةفمن،العلاميةالاستدلالاتلدراصةالتمهيد

الأوصع،المجالوالكهانةالطبيحتلحبث،بالعلاماتواسعأصسلال

والاستدلالالفضيةعلىالمؤصسىمنطفهمف!ن،أخرىجهةومن

ففطولنذكر،الفيزياههذ.مثلعنللتعبيربالضبطمناسباجاءالاخعراضي،

"ذا،تضق(:ولدتفقدلبنللمرأةكانذا)1ثيوعا:أعثلقمبثئزههنا

المثالينهذينجانبدالى.توفع(:سيموتف!نهقلبهفيالإنسانجرح

الانسانولد)ازا:والفألبالكهائةئتعلقأخرىأمثلةهناكهبالطبالمتعلقين

!لأ--
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جوهرهافيوالكهانةالبحر(فييموتلنف!نهاليمانيةالشعرىطلحمع

بال!نسبةأمارةأحيانايقبرقدالمستفبلالىبالنسبةفألهوماأنغيرهمتوقعة

عنديجبعليهاتقوآالكهانةأنالمفروضمنالتيوالقوانبن،الماضيالى

السابقة.الحادئةبناءب!عادةتسمحأناللزوآ

ممارسة6لناءيزالونماأطباءدالمالدينالكن،بالعرافةنؤمننعدلم)ننا

نطريتها،لابقراط(وضعالتيالمزثوجةالحركةلهذ.وفقايس!تدلونعملهم

prog-و!agnaose:بالعواقبوبالشبوءالعللعنبالجثتتعلقوالتى

noseءةالتشخيصأولأفهنا)ا"القديمفييقولونكانواكماdiagnosوهو

لهميقدمهمماالصعودمنتمكنهمالتيوهي،الدالةالأماراتعنالبحث

وأالجرحالى.الخ.والجرثوميالكيميا!يوالتحليلوالتصويرالفحص

ذلكبحدثمعنهما.بالكفالمعطياتهذ.ت!محاللذ!نالرظبفىالخلل

العلاجحسبللمرضالممكنالتطورهومايتوقعواأنيحاولون

الموجه،النفسانيالخبيرعملعملهممننقربأنوبمكن.الموصوف

ثمالرواثر،بواسطةالمدروصالثخصاستعداداتمحنبالكشفيبدأالذي

الثخص،هلايفحلهأنيمكنبماللتنبرعليها،المحصلال!اجعلىيحتمد

بالتالي.ولتوجبهه

هولي(.)ج!دمهال!يالثالهلافيكماالأمركنببنالضلطاحنمالمع()1

:ies"!ا!ط)0 de la!5نمهـل : )J. DELAY Lesجلا!(:ب)رأيلقد

ولمأمها،وفاةوكايعتر*أنملىقاثرةثمها()بماشبتقدالصهن(أن!!8.!

قبودأصدالىحاجة!نيكانلفد.ذلكملىفاثرةكانتالأنها(نبت6لهاكنَج

)بماكاشفةعلامة)جاني(رأىأخرىوببارة".النفيالتحليل!كئفلكيالفعل

عطفحرفاالصيقافىهما!!!القبلانوهلان(الأنمننةعلامةماهوفيأن(

6.الفرنية!فى
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retrospecة3fالتحققيةالاصدلالاتعلىالامثلةأفضلان-36ف

الماضي،بناءنعيدأن،راهنةمعطياتمنوانطلاقابواسطتها،نحاولالتي

فيالمستخدمةالاصتدلالاتال!يهانضمأنويمكن!نا8المورخلنايقدمها

أضيق،نطاقوفيبطريفتهاهيالتي،الاداريالخفيقأوالج!نانيالتحقيق

الىبالنسبةالواقعةدليليمتثلففيم،تاربخيطابعذاتللبناءاعادات

الراقعةإلىنصعدلكي)العلامة(تسميمعلومةواقعةمنأننطلق؟القاضي

عادية!لةلها)العلامة(الفلانيةالواقحةأنتبينالتجربةأنوبما،المنكرة

ثابتاأمراالمنكرةالواقعةنعتبرف!ننا(المنكرة)الواقعةالأخريالفلانيةبالواقعة

فيالبناليالاستدلالىم!طهوبالفعلهذاالحلامة،)1(علىوقفنامادمنا

وباعتبار،العلاماتبكثرةيتعقدالاستعمالفيالذي،البسيطة!ورته

وماركنثاهدتجعلناأنهاهي(البوليسية)الروايةومتعة.تنافرهاأونضافرها

وفيتعدها،التيوالتقلباتالمفاجاَتمعالأبحاثهد.مثلفيبالفكر

ومقارنةوالتأوولفالبحثاللنز.بحلنجد.الذيالعقليألارتياحمعالأخير

الذيالأوسعبمعنا.التاريخفيالأساسيالعملهوأيضَأذلك،العلاقات

تطورودراسة،الأرضطبقاتوعلمالأشابوعلمالئيَرعلميثمل

)التحليل(.بحقالمؤرخيسميهمايتمثلهذاوفي.الخ،الحيةالألواع

ل!وصللاأن،التراجعيةأوالتحليليةالطراثىسماتمنبأنئ!كرأنوينبني

citeءنعهه!ح daps leDi)152!!نث!."ء3لهuveau(1)ححلل!ه

!4!!!"!3.

وملابالاصتقراء،"التدلالاالطر!قةهكييميالنصهلاساحبأقنلاحظأن!نبفي

القوىالثحورفيقفبر.!بدلكنه،فرحيةحالةالى!ديلانه،صحغمحراست!حماله

بطابمهاالاسنتاجبةالطرقمحنكبراتعبشصارمةنكنمهماالاسندلالاتهكمثلبأن

8.شعد5ويكونهاالتراجي
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المنطقيةالناحيةمنرفضهادائمايمكننتاثجلالى،احتمالاتاليالا

ذلكومعمعقولا،الشكفيهايكونلاحالاتهناكف!نوبالفحل.الخالصة

درجةعننتحاءلأن،الطرالقهذهمثلأمامدالمايمكنف!نه،عامةبصفة

طرحهاالتيللمكلةمماثلةمشكلةحولهابهذامثيريننتانجهافيالاحتملا

المؤرخينمنالعديديقوموعندما.الاسعتراليةالطرالىحول)كارفاب(

بصوروبحرضونهاالمصادر،نفىعلىاعتمادامعينةحا!ْبناء-،عالة

الاحتمالمنحظاكبرهوالعروض!أينتساءلأنيمكنناف!ْهمختلفة

لاهناهبها-سادالاحتمالكلمةأنأساصعلىالمواد()1(هذهالى)بالثسبة

مسألةوهذه.المقبولالامكاندرجةمحنىبل8الاحصاليالتكرارمحنى

الهنسعةفيالعالمذلكحساباتكشأنفظةوليستذكيةرياضيات

الزمانمروربقدرتنقصالحوادثاحتماليةأنوضعبعدما)كاالذيالانكليزي

الوفالعأنالمبدأ،هذابنطببقبفدر،راح،الشهاداتوببنببننابفصلالذي

سنةتصديقهاعنالناصسيكفAuguste)أوك!طس(عصرعنلناالمروية

ورنبعدالاالتركييي،عملهالىيعمدلاالمحققالمورخ)نبل.3153

كان)نذاكوعند.الغالبفيحدسيةبطريفةهتحليلهاليهاأدا.التيال!الج

الاتجاهفيسيتبعف!نهأالحوادئي"التعافبيالتقليدكيالتاريخدائمايمارص

,ichkeit،ثا!!ا Bansفلهeland Wabrsche!سSei1(.،هلال!!3،كه(

,riquesورءث!امز!كك!ثي!أlanoiم!ا!ل!!هArchivesءندمم!فى.

"!مال!أ"!مح!!يله!-!!!لمامحة,,0791."028

,Londresaipهء!!ع!mathe*محه!ة!ون!لاologiae cbris!(2).5!لمم!مJ

,Pascal,Rev!!ءاs sur*ووكاأة،م!ة!"ل!8هملى!م!صهه

e؟4ة!ض07!" I!ة!phil, Juin ,1091 !eproduit dams Du fo

6،1691:!د! .p 302 - ;402 et ,B RABIER, LOGIQUE,!لع!!3.!مكل

91"ء.326.
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مماولبس.الزمانمجريفيالسيرمعاوداالزمنيالترتيب،الم!كيم

البوليية،الروايةفيالتراجعيالترتيبعرضهفياتغ6لهلوالعقليخالف

موقتبث!كلذلكيفعلوقد،بالمعكوصالتاريخمبريعلينافيعرض

اعادةفيوعملهوثاثقهالقاوكطءعينيأماميصعأنإلى!عا!روقد،وعارض

معفولة.البهانو!لىالتىال!ننبجةبجحلىلكيالبناء،

مكانانخصصأذيجب،التراجعيةالعلاميةالاستدلالاتهذهوبين

على)تدل(بل،وافعةالىالأوليالعلامةفيهالثر(الاالتيللاستدلالات

ههناالأمرلأن،التأويلعلمالىنؤولالاستدلالاتهلهمثل)ن.معني

وفهمرمرر،حلوهو:للكلمةالحقيقىبالمعنياشارقهبتأويل!تحلق

...لغزوحلهكتابتهمنورتةفيانسانطغوقراءةوجه،تعابيرأو،اماءة

بعدمأولأ،،بسمتينالأخريالعلاميةالاستدلالاتعنتتميزانها.الخ

فيمحددةواقعةليساليهتننهيفالذي:والمنتهىالمنطلقيينالتجانس

الرفمعلىالتحد!د،هذ!مثلعنعصيثيءهوبكءالزمانوفيالمكان

اعترفكما)معنوى")ئه:الضبطوجهملىفردتيهفيمحد!طكونهمن

هذهمثلف!ن،لذلكوتبعاثملاه،!كلأ.عندهماللكعون(بذلكالرواقيون

اتجا.فيcorrelatمضا!فلهاولبس،متراجعةبطيعتهاهيالاسندلالات

كعلامةهبدورهمعالجنهبمكنلامت!هاها،هوالنيالمعنويلأن،النوكع

بحيث،بئنالبناليةبالاستدلالاتث!بههاف!نالفروقهنهمنالرفموعلى

فيتئدخلالغالبفيلأنهافقطليىوه!ابينهما.التمييزأ!انايصعب

نترررأنيمكنلأنهكذلكبل،الصرطيأوالمورخلديةاتهالبناليالعمل

يصتطيعالمورخان.تلكأوالخانةهدهفيالاستدلإلهلامثلوضعنجي

والشهادات،الحوادثنركنهاأثارهيالتيالمخلفاتيبنالتمببزبالفعل
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تكونلأنالوقتنفسفيتصلحالمخلفاتبحضلكنروايتها،هيالتي

الشهاداتنقدبينما،ووسام،قبروشاهد،نصرقوصمثلهشهادات

والأنان.وعلاماتوقالع،النواحيبحضمناعتبارهاالىيوولالضروركلط

القلب،الىالحي!نينمناي!قللأنهال!نفوسبخباياعارف)نهعنهبقالالذى

يوولانسانهوهل،)1(،الداخلفييجركيماالخارجحركةمنويعرف

فيدلالتهلهومما؟جسميةواقعةمننفسيةواقعةيستنبطانسانأو،علامات

أحدعلىالتركيزيكونحسبماالنفسانيالخليلاردواجية،المجالهذا

Traumdeu-للاحلاآ)تفسبرا(جوهريبشكلفيهيريفالبعضمفصديها:

ورا.منالتوكلأجلمنالخ...الحرْوللتداعياتوللهفوات!مدلأ!

لديالراهنةوالعواطفالأفكارباطنفي،الرقابةبهاتكسوهاالتيالتكرات

البناء()ب!عادةذلكمنالحكسعلىيهتمونوالآخرون،المدروصالانسان

وب!عادة،المدروصالشخصلماضيالراهنةالمظاهرهذ.منانطلاقا

نسيانها.هوأرادوالتيطفولتهفيالمؤلمةالحوادثاكنشاف

نوعمنهيتفسر،أوالبناءتعيدالتيالمتراجعةالاس!تدلالاتهذ.)ن

معرضفيرأيناهاأنسبقوالتى،التحليليةالطراثىفيهاتشتركالتيالصفات

واللمن،والشم،والحدس،الكهانةأنوأولاهاالاستقراء.عنالحديث

فيموجودةهيمماكثرفيهاموجودةهالعبقريةمنوشيئا،المرهف

البطبئةبنظرأنها5،الهندسبةالروحفبهنسودالذيالاسنتصاجيالنركبب

معفعلناماكرارعلى،نتساءلأنيمكننابحيث،)4الصارمةالباملت

chvicgمحة1،عا!اكا.!!ف!4!عDiscours sur les passions،1(،صلمع!ول(

314.".05 ;125 Pldiade

)2حةف
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ومسيرةحقيقيا،استدلالاالتأويلوهذا،هذهالبناء)عادةكانت)نالاصتقراء

الادراكهذاأنفيهشكلاومما؟نتيجةالىمقدمتينمنبالتدريجفيهاننمب

صحانللعيانالحلفيهايتجليجدابسيطةحالاتفييتدخلالمباشر

لاالفجائيةالإشراقا!هذ.مثلف!ن،المثمكليتعقدأنبمجردلكنالتعبير،

طويلااستعدتمحنكةعقولفيحصلتإذاالا،الاصابةفيحظلهايكون

الاستسَاجعن)ديكارت(قالهوما.القبيلهذامنمشاكللمجابهةبالدراسة

يتمبحيثمتسارعةالحقلمنبحركةاجتبارهعلىالتعوديمكنأنهمن

unoكلهبهالالمام intuito(واحدةبنظرة،)الىبالنسبةصحيحكذلكهو

النتيجة.الى،الوسائطفوقواحدةقفزةهناكفتكون،التحليليةالطرائق

لاالشبجةف!ن،الوسانطهنهبمثلنفربباواعضعورهناكبكنلم)ذاولكن

مجانية.بل،الدرجاتمنبدرجةداثماكذلكوهيفيها،مشكوكاتبدو

لمثلجيداتصويراممارستهلناتقدمالذيالخطو!علممنمثالاولنقبس

فينفسهيجعلبأنالنالبفيالمتعلمفينصح،للعلاقاتالتحليلاتهذ.

منهاالمنبعثالعامبالانطباعيتشبعوبأنالمكتوبةالورقةأمامذهنيتَلقحالة

تآلي،الأوليالاتصالهذاوبعد.تحليلكلوقبلالاولالاتصالعند

جملة،الوساثلكسائرالمتعلمفيهايستعملالمَيالمفصلةالدقيقةالدراسة

تأخذالتىالنظربةالمساعيسلسلةالآنههنافتكونتلقاها:التيالمعارت

الذىالوقتفيفشيئَاشيئَاالمدةتقصرثم،الوقتمنكثيراالأولفيمنه

التيالرئيسيةوالصعوبة.التمرينمعالمساعيهذهفيالثقةفيهتزداد

التيالاثاراتمختلفأناليها،تنبيهههوقعقديكونكما،هيسيواجهها،

الكبيرةفالكتابة:تأويلاتبحدةتسمح،مبهمةكلهافيها،التأملالىيدعى

ضعفأوالثافةضحالةالىأوالكرمالىوكذلكالكبرياءالىتشيرقد
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فع+نجهعوجمم!مدالف،4كيلىكليووللاأنببببحبث،ففطالبصر

النطيعقهوالنرضفبسآ.الحاالانطباعمعوبلالفافهالأخرىالناصبل

ه!.ان.الاس!تدلالوملكةالحكمملكةند!يببل،لوسفاتالآلي

المتمرسالخطدارسمنتحصلالمتعلمبهايقومالتيالحادةالأبحاث

لتدقيقبعدهفيماالاالنظريالعمليتدخلولاتقر!ا،فورىبث!كل

هذاأنفي-التحلممنالفالدةفمادالا-نثكأنيمكشالالكن.التحليل

لتلك،الكبيرةبثقتهيدين،المتعلمبهأوصىبال!يقارنا.اذاالأولالحدص

الحاصلةالتجربةالىيستندأنهوفى،سبقتهالتيالتمرينمنالطويلةالس!نين

اجرارها.مبقالتيالاستن!باطاتمختلفمن

نا:أمانهاعدآهوالتراجعيةالطراثقفيهاتشتركالتيالثانيةدالسمة

درجةترتفعمهمامحتملةنتيجةسوىليستمنطلقهاهىالبالنسبةنتيجتها

علللهاتكرنقدعلامةئتخذالتيوالواقعة،مبهمةدالمافالقركنةاحتمالها،

حسنافتراضمعحتىءتتأولالنمعدةحتملأنيحدثوقد،متنوعة

ولهذاشي.،كلفييصدقوقلما!ادقا،دائمالبسوالثعاهد،!باغته

والتيالعلاماتهذ.العتاءوحدةإلىكثرا،الاستدلالاتهذ.كلتلجأ

نأسبقوقدلها.أساسياطابعاه!اهفينريأنيمكنبحيثتقاطعها،

الغرض)مل(وقراعد)بعكن(فجداول:الاستقراءفيهذامثلشيئاوجدنا

أهميةيعلق)هرول(كانوقد.حالاتعدةببنبالمقارئةتسمحأنمنها

)ئضافرأ؟consilienceمجاريباسميسميهكانماعلىكبركط

نا8التفسيريةأوالبناليةالاصتدلالاتالىبانشةالأمروك!لكالاسعتراءات)1"

النقطةنفىمحلىيخهتقعالدي...الضاصالطابعذيالدليل"ذلكالىبهداكثير)1(

نماما،.المختلفاالوثا2منأصنادفي!طلعتاسكراءات

ORGANON!لأ7ه!،+)11 !OVATل!هكم*

هلا-8-

http://www.al-maktabeh.com



الشهاداتمعاتفاقهايزكيهاوالثهادة،سياقهخلالمنيتضحالنص

مبهمةأخريعلاماتفىالمنطقيبضربها.ت!نضبطالمبهمةوالعلامةهال!ستقلة

بكلمتيه!اقبلاليهماأشرنااللتانهماحالتينبيننميزأنوبمكنامثلها.

معالتيال!شةالمحيجةفتارة.recoupementوالتقاطعconvergenceالتلاقي

علىمنهاواحدةكل،علاماتعدةببنبالمفارنةشَثدهظنيةتزالماذلك

نفسالىتثجهجميعالأنهائئعاضد،لكنها،الأهم!يةقليلةتعتبر،حدة

الظاهرفيكلها،لتالجعدةأمامالأمرأولفينترددوتارة،هذهاليجة

بينالتقاطعلكن.نتالجبعدةحدةعلىمحلامةكلتسمحبحيث،محتملة

الحالةفيفنحنالامكاناتمجالفشينَاششِايضبقالمتعددةالعلاماتهد

طرنةنسلكالثانبةوفى،الشبجةبوكدالذيالنراكمطربفةنلكالأولي

يدققها.اللكيالالفاء

-س!ول(دالون)روفوبهااعترفقدالاستدلالاتمنالنرعهداأهمية)ن

!3vault 'd Allعليهأشرفالذيالبديد(النفسعلم)كتابفيال!ي

deه!أ3.(1())دوما psychologie de DفانةكاNouveauبالضبطوجد

الحاسمالنقاطععنالبحتفيللاستدلالالأساسيتينالصورتبنمنواحدة

لوعلفهو:فبهمثكوكاأثراأنلاحظ:ذلكمثال،حاسمةغيرعلاماتبين

وألغريرفهو:فيهمضكوكاشعرافنلتقطالأئر،فح!تبع،بريلضرسيو

معايضع(دالون)روفوأنالابرى،خنونأثرانه:التفاطعفيحصللضرره

الىالاتردكيلاالتيالاستدلالإتهبالتفاطعالاستدلالاتهذهضمن

العلامبة،الاستدلالاتشأنالعادةفيهوكما،الفوةفيجمئراوحةت-ا

(PARI+.145)م!ءكه;3491!!م!الاحمههال!ح!ة8دةصاء:52"ل!

!فص!كأهـهكة.ء."هأ235ْ-.242
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الأمرهوكما،المنطقةالناحيةمنبفييةنتالجالىتوديالتيوالاصتدلالات

ذلكمثال:يتقاطعانمصتقيمينبواصطةنقطةالضبطوجهصلىكحددمحندما

لأنشكدونمنالتفريبمتراوحةنتالجتعطيالتيال!ليثعملبات

ه!.الىبالنسبةفيهامثكوككيرلكنها،ك!لكذاتهافيهيالمعطيات

منأفضلتصلحالتيالأوليبالحالةففطنكعفيههنانحنيي!نما.المعطيات

حدمجردالثانيةالحالةاعتبارمع،التفسيريةأوالبناليةللاستدلالاتغبرها.

الاستدلالاتبصراحةيذكرلا(دالون)روفوف!ن،البهندهبأنيمكنأقصي

الدوربسبببهالفبامارنأبناماوهر،النفاطعاتعننمببزهامعالمنضافرة

أنامابحدثماكثبراأنهذلكمعلانتجاهللكننا،بهتفومالدىالهام

واحدأنفيتكونقدالقرينةلأن،الاستدلالمنالضربانهداني!ندمج

معمشتركينبكوناأنواماوتعبينا،دمحمامعافينطلبان،ومبهمةضعبفة

مركبةاستدلالاتداخل،الاصتدلالمنأخرىصورمعأوبعضبعضهما

االخطوطهدارسأو،المورخأو،التحقبققاضياستدلالاتثأنهوكما

الخ....النفاننالمحللأو

الفرالنومفابلةالتراكمكتعملجوهر.،فيالفضاليالتحفيقان

الوهلةمنلىكانت)ذاالاحاسمةتعدلا،المتهمافراراتوحتي،والثهادات

ذلك،علىعلاوةكانتواف!لينهما،فبمامتفقةعناصرهامختلفالأولي

ب!نعلقنجمااوأم.الأخريوالنصربحاتالفرالنجملةمعأبضَامنففة

s،:القديمالقضاءفيالملألورالفولهدانعرفف!ننابالشهادات unus+ةفىء

uusهل!امثلعنالمررخيب!تعدولافاسد(.ثاهدالواحد)الشاهدةدمخا

منيأتيعندما،اثهاداتنطابقمنح!ر.يأخدالقاضيمثلفهو.الرأي

المنعددةالفرالنتضافرفيهابنركلاحالاتهناكالمقابلوفيواحد،حزب
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كبلقد.للثكمجالأ!عليها،اعتراضلاوالتيالمصالر،والمتنوعة

ا-lleau!عا!فعطحلائيز(دى)فيوكرالابعالقرنمنفرنسيمورخ

براهينمثل!ينبوأخرنوعمنبراهين)هناكأنيئبتلكيصنيرا)1(كابا

يعتمدلا-قالكما-نملكهاالتيالكبريالبقبنضروبأوأفلب،الهندسة

والتي،منرقةالضكاليهايتطرققدالتيالأدلةمنجداقليلعددملىالا

يكونبحيث،بعضالىبعضها-،ضافةتتقوي،الأحوالبعضىفيذلئهمع

هناكوليسكالبها.منعلىبالنرابةللحكم،يجبمماكثرذلكفي

،الانسانف!نالمئالسبيلوعلىمنه،.كئرفيهالئكيسهللابرهان

وثوقاكثريكونهالضوصوجهعلىبالهندسةعالماكاناذاماباستثناء

النظر!ةبصدقمنه،ظيلمبلمحيث)روما(أوالندن(مدينةوجردمن

كثرهمبرهنةفيرأئياءأهناكوهكذاببرهانها.مشفوعةر2هاولو6الفلانية

التحليلأوالجنايرالتضيقكراروعلىالتعبير،.صح)نالبراهينمنيقينا

التحليلوبحثالراولز،واستحمالالطبيالنشخيصفكذلك،التاريخي

الجارةفضوليةوحتي.الخ...الخطوطومحلم،الطباعوعلم،النفساني

منهاالواحدةاعتبرتافاالتيالقرالنومقابلةالبحثعلىتقوآ،الثرثارة

بعطيالمانتقاطعها،أونظافرهالكن،مميزةولاحاصمةنكنلم8منعزلة

معنوبا)2(.اطمئنلألاأعطبافطفبا،بفبنا

)مجلةفيطبعهوأمحيدباسكالالضواطر(قديمةلجحات!قنثر.أعيدماكبرا)1(

Revueول!لاyط,2391!اه4g!سPas-8المبنالبزما.( e

الىالفصدنفسمعمرةمنكئرالفكر6نفىتناولثد9،لهء."215-.022

!لنهص!خما(طكتابةفي!م!.ذ.)(نيومنهـ..)جلاسيماألتبرير،

5(!.3 Trad PARIS.256 et suit!للb!ح!!هأ.هtح
الشهم-ض!بةبببمويلهاككالنيالعهدالقرعةالبناليةالمحلام!اصدىد)2(
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&3ه-ع!9التحفقيةالصورةفيالاننظرلمالآنحتىاننا-37ف r

eنحنبرأنبمكنفلناكماالعلامةلكن،الحلاميةالاصندلالاتهلهمن،ة

عننتيجةنستخلصبأنلناتمحوبهذا،مخبرةتعتبرأنيمكنمثلمامنبئة

ش!طحاتأهملنالوحتي،ناثرةلبستأ!ضَاههناوالأمثلة،ستفبيةحل!له

الخيلهعلىوالمراهن،الطبيبتثخيصاتمثل:بالورقوالمتنبئةالمنبم

الأرصادي،أوالفلكيوتنبؤات،المهنيأوالمد!رسيالموجهوتشخيصات

بالاقتصاد6لحلفتسواء،التوقعاتبالضبطاليومتسميالتيالدراساتكل

وفي،الخ،الطاقويةأوالن!اليةوالمواردالعمرانيةالتهيئةأوالكانأو

وحاباتميزانيتها،تحددالتيالمنزلمدبرةاحتياطات،ذلكدونمتوي

تحتلهالذيالمكانعامبوجهننيأنودون،ظوظه!توقعالليالمترثح

بعضلهكلاران!خذأنعل!نال!ع!نعندماندلرهاال!يالأفكارداخلالننبرا!

،بالارتيابثوبةالنالبفيتكونأيضاههنافالاست!اجات،الأهمية

نأالاوتقاطصها،المنذرةالعلاماتتضافرلتدقيقهاأولتوكيدهاف!نتعمل

التحقفيةالاستدلالاتبصيبالذكطالارتيابصببهوسببهليىالارتياب

التوقعبةالاصتدلالاتان.الضبطوجهعلىنحققيةكونهاالىيعودوالذى

منوتذهب،الم!ثروطالىالضرطمنفتنزلهالمستفيمالاتجا.فيتعمل

انماالعلاقاتهذهومثل.المعلولالىالعلةومن،السشفبلالىالحاضر

ف!نوهك!ا.العكسيالاتبا.فيول!ش،المستقيمالانبا.فيفعالةتكون

خمى-المد!لةالفركنسَبعالدي+هل!م!)نلولص(الأضاذالملالعيلماسنلا-

اوناسباحاسمةعنهاراحدةلاأنيانفياجنهدفدالانهامالبهااستدإلنيمر.

f%!ند!4هـاحلما844ها.نظافرهافيبالضب!ينثلالاثانةدليلأنقما .F .D-.J%'B

9691,.avocat,dans La lo!ique juduciaire, Paris. .P.UFا،judiciaire et

101.".
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عللتحدثهقدالواحدالمحلولبينما،المعلولاتنفستحدثالعللنفس

الذىالماءبأن6لنبأأنأمشطيعف!نيقدرىتحتالغارأشعلتف!ذا:مختلفة

أستطيعلاف!نيالحار،الماءمنقدرأماملكن.قليلبعدسيغلي،تحويه

وأالدخانبقايامثلالقرالنبعضطريقعناصت!ثناءالا-العمومعلى

،البترولأوالكهرباء،أوالغار،علىسخنقدكانان6مرر،أن-الرائحة

لكن،المعلولاتفينجدهالعللتناظرأنكما،ال!بأو،الفحمأو

توكيدأمكنولهذاهالعللفيبالضرورةتوجدلاالمحلولاتفيالتناظرا!

نأنستطيعمماأحسنالمستقبلنعرفأننسثطيعانناتقولالتيالمفارقةهذه

نعرتجد!بسيطبنظامالأمرتعلقمتيصحيحقولوهذا8الماضينعرف

الميكانيكيآالنظاشأنهوكما،تطورهوقوانينالراهنةحالتهواحدأنفي

مرةئقعومحنددذ،العمليةالناحيةمنالمغلقبالنظامالملحقحتيأوالمغلق

وهناك.الشببةالىبشفلفبهالمفدمبنبفبن،اصنشاجياصتدلالعلىثانبة

فعههس!ء!دs!39)فمصنف:الفلكيةالتشؤاتلناتقدمهجيدمثال

يعطي(الطولخطرط)مكتبسنويايث!رهالذىالارمنة()معرفة3"!ممكأ(

نأنعلمونحن.القادمتينالسعتينعنفيهاالثفةيمكندقيقةمعلومات

بمدةاليومبهاالتنبؤيفعالخ...المذنباتومروروالخحوفاتالكسوفات

أ!اكمكنانهأوتقريا.المأمونةوالصحةالكبيرةعالدقة،قبلمنطوعلة

ببنما،النهايةفيالحراراتتساويبدقةنستتجأنمغلقآنظافيودالما

لم)ذاأنهفيرهالأولينورلعهانستعبدأنالنهاليةالحالةهذهمنيستح!يل

التضقعلىالتوقعأمليةف!نالتنبو،تهلالتيالشروطهلهمثلتتوفر

معرفتنامنأوكدآهابوجهللماضمعرفتناكائتف!ذات!نعكس،بل،تزول

بالتثيداني.الحماعيةأوالفرديةالداكرةمحونالىروجعأمرفلاكللمستق!بل
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،ترنبعدستكونماذاأعرفمماأحسن،قرنمندفرنساكانتماذاأعرف

طريقعنمباشرب!ئكلاما،الشهاداتمنأخبارهاتلقيتلأنيذلكلكن

أعمالخلالمنالصوصوجهعلىواما،الوثاثقبعضعلىالاطلاع

المؤرخين.

المفردهاليالمفردمنئذهبالتيالاسندلالاتهذهمننتهيولكي

أنينبغي،علاماتمنتنطلقلانها،ثرiهlيمم!ول4!هعلاميةسميناهاوالتي

التحفقيةمنها:ميزناهمااللنبنالصورتبناننقولأنعننتناضىلا

مرحلتينفيفقطلا:الذهنبةالنثاطاتبعضفيمركبتيننرجدإن،والتوفعبة

كثربثكلسَداخلانبل،تث!خيصهالطبيبتوقعاتتثلومثلمامتعاقبتين

السترات!يجياالىبالنسبةالضأنهوكماايعب!ير،!حانخطوةكلوفيقرباه

Strat6gieالدلالةالىتتجهالكلمةهذهأصبحتالذيالموسعبالمعني

عنأيضَاالناصفيتحدث،العسكريبالميدانخاسةكانتمابعد،عليه

بعضالىواستنادا.الخ،ولعبية،وكرامية،وانتخابيةهتجاريةاستراتبجية

علىالتعرفيكونومقابلتهاجمعهاأمكنالتي)الاستعلامات،مثلالقرالن

ببحضأوالمحددةالأعمالببعضوجسه،نواياهواكتثاف،الخصم)مكانات

الصعودوحتي،الدفاعيةأوالهجوميةخططهبناءاعادةومحاولة،التصنعات

فلصفته.دالىنفيتهدالى،عليهتمليهاالتيالعامةالرديسيةالمب!اديءالى

علىواعتماداهدا،بعدثمذاتها،فياسترات!يجيتهأكتئافيكونوباختصار،

التيوالخططهلنفهوضعهاالتيوالأهدافللأ!سانالمتوفرةالموارد

نtbكيرمنكثريمكنالتيالأفعالردودأوالأفعالهيمايتوقعأعدها،

منالذينالمثاهدينمحلىالآثاراهمالدونوكذلك،الخصممحنتصدر

فىك!داخل،المختلفةالعملياتهذهلكن.كممثلينيدخلواأنالمحتمل

7فز+-

http://www.al-maktabeh.com



كلبل،الماضيعنجديدةمحلومةكلحيث،الدوامعلىمتحركةوضعية

عقب،علىرأصايفلبوأحيانا،يغير،الطرفينأحدمنحالىعمل

،انقطاعبدونالمزدوجالعملهذ!محاودةعلىويجبرالمثمكلةمعطيات

والتوقع.التحققببنوالايابالذهابمنداثبةبحركة

-!لأ-
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الثالط!البل!

للاست!يلالعمليلاشطةاما

عملية:وظيفةأيض!لهبل،فحسبنظركةوظيفةللعقلليى-38ف

كانو)ذاوتعميقها.محارفناتوسيعهومثلماعملناقيادةهوفموضوعه

فيولن!نظر.اصتدلالنتيجةأيضَايكونفقدمترو،وغيرمندفعاأحياناسلوكنا

علىكعتيبةمترنبانتخنهاللىالفراربكونفتارةجدا.البشطةالامثلةبعض

وهلى..واجبالتصدقعليها:تنطبقواقحيةووضعيةعامةقاعدةبينالمقارنة

)دراجبعمليةقمتقدبهل!افثون...إذنفيها،أتصدقأنيمك!ننيفر!ة

الاولالكلعنالأولبالضربالثيهالضربفيالإثراجبعمليةضبيهة

pseudoالحملي - BARBARAالفارقه!امع،ش!بشينوننبجةبصنرى

قاعدةلحرنبوتارة.خبرفيولبساطلبيانقولانوالشيجةالكبرىأنوهو

رخصةعندممي:عامةقواعدعدةأوقاعدتينبينالتفاطععلىجديدةعامة

هدابينالجمعومن،الليلفيالخروجمنيمنعنيالطبيبلكن،سياقة

معارفناف!نأخريجهةومن.لنث!اطيعامةقاعدةتنجمالمنعوهذاالجوار

عملية.بوساثلالغالبفيتمدناانهابل،خالصةنظريةدالماتبقيلائفها

معرفةفقطليستالمعرفةف!ن!م!،ول.قا(رايل.)جذلكلاحظوكما

تأئيوَلهل!اه!.w)...لكينفعلكيفمعرفةكذلكبلhat)5(...أن

طرق:الث!رطيةالصورةعلىضمنيأوصريحبثكلالغالبفيالأوامر

أردت)اذاالنصالح(005.بكذايبدأأنعليهالمايونيزصنعأراد)منالصناعة
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هذا،الىيضافأنويمكن(،...علىاحرص،الناصيحترمكأن

واعتمادا(....منثيابكاشترأنيقا،تكونأنأردت))ذاالدعايةللحاءات

حالة!ورةحسبأستدلأنمثلايمكننيف!نهالكبركلطالمقدمةهذهمثلعلى

9الوضع ponens:!5نأعلىيجب)ذن،الفلاليةالنا!ةأريدلكنيدا

الفلانبة.الوساروحسبأتصرف

فمن.حيرةفيالمنطقيتجعلجدا،وعادية،جايمبس!يطةاش!دلالاتان

منالسلاسله!.مثلفينتعرفكيفعامبوجهنعلمأننافيشكلا8جهة

بلموربفومالذيوالفول،المفدماتبدورتقومالتيا+فوال،ا+هوال

العلافةمع،ضبفبةكاسندلالاتعلبها،ننحرفكبفوباخنصار،الشبجة

بيطةحالاتىالبالنبةالأقلعلىلاشكوكذلك8المميزةالاستنباطية

اليالأفوالنمبزأنعلىفادربنالعمومعلىكوننافيأمثلننا،حالاتمثل

بمقتضيوالصح!يحةمنطقا،الصحبحةالاقوالأينتيجتها،المقدمتاننفرض

ف!نأخريجهةمنلكن.)أ"6محتواهاعنالنظروبنضوحدها،ْصورتها

تحمحالتيالوسالليملكلا،معهالرمزىوالمنطقالتقليديالمنطق

غيرالأقوالالبدايةمنددراساتهمجالمناصتبعدفقدسورتها.عنبالتعبير

النحاةيسمبهماقصد،عنوأهملأالقضة"،باسمخصهاالتيالخبرية

القضيةبتحريفوتمسك،الخ...والتحضيضوالنداءوالتمنيالأمرقضايا

للارامةمنطقهناكأ!كونجبأوورجد،06!م!!.8آ(ب!ا.أجلاءلقد)1(

6ملولاصلاحية6كلليتالملكينهاتبنمنالأوليفحملبات:الفهمم!ن!قثل

،.الثانيةمحملباتمنقوامحد،نحكمهابأنجدارة

nciples of morals and legislation: Works ، I .p N cite par!ف

.42(.desnormes, Paris, .P.U,.F,7291 pهأ!ها,NOWSKi!ملم!
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وأالصدقفيهيوجدالذيأالقولوهو:البدايةمنذأرسطوقدمهالذكي

الدعاء،)1(.ذلكمثال.قولكلحالذلكوليسالكذب

الاستدلالإتهنهمنبدلا،نحنما)ذا،أوضحالمفارقةوص!تكون

وكثرتعقيدا!رأنظمةالآناعت!برنا،الأوليأمثلتناجعلناهاالتيجداالسهلة

لناتفدحهاالتيالاستدلاتمثل،المنطقيةالصرامةالىبالنسبةت!ئعدرا

موادبذكرحكمهيبررأنعليهيجب،القانونيطبقال!يفالقاضي،الحقوق

تقوآلأنتصلح،الوقالعترويالتىالقضاياالىضمهاعندالتيالقانون

ال!يالفائونورجل.ضروريالزوماالحكمعنهابلزمالتيالمباديءبدور

نبقيالنيالفانونمنالفلانبةالمادةأنببانعلى،خاصةبعملالفانونرورلى

فحنانالفلايخ!هبالمعنىفهمهايحبوحدهاهاليهانظرناان،محتملة

الصثحف!نوأجرا.الفانرننفسمنأخرىلموادمن!اقضتهااجتنابأردنيا

لا،يضعهالديآالنظافييكونلاأنعلىيحرعى،القانونيضعالذي

جوهرهما،فيالمنطفيتبنالصفتبنبهاتينيتصفأي،نفالضولاثغرات

الالظمةمعبختلفلا،أنعلىأبضاويحرص،والتماسكالضمولوهما

الأورييةهالمبموعةفيانكلراتدخل)عندمامعهاسبتفاعلالتيالأخرى

(.المشتركةالقواعدوبينبينهالتوفقفوانينهاتراجعأنعليهايحبف!نه

فيالمنطفببنء))JORGENSEN)يوركنسن(سجنالوضعبةهذهوأمام

المنطقطخضاع،للقضيةالضيقبتعريفكملمسكواأنف!ما:التاليالعتاد

1 !*(17.4 a)

286.-288.andlogic. Erkenntnis,3791-,3891 p2(،!ة!عأ(
منكتلزآهلالكن.الاحراجحدالىالعنادفيهب4)دررفنن(أنوالوأ2

محلبها.الامحنراضكمكناليالاكراضاتبحعىجانبه
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الفسادأوالصحةضروطتدرصواأنتتطيمونفلا،والكدبالصدقلاعتبار

فيالنظرحقللمنطقأنتحتقدواأنواما،العمليةالاصتدلالاتفيالصوري

نأعليكميجبوعندلد،الاستدلالاتفيالصوهـةبالصحةيت!علقماكل

علىدارستكمقصروعن،والكذبالصدقباعتبارالمنطقربطعنتعدلوا

وبعدبها.ارنبطوماالطليةا+موالأيضَافيهاتدخلرالكيالخبريةا+موال

العنادمنالثانيالطرفالمولفينبعضاختاراليهموجهتالتيالدعوةهذ.

بدأالفرنمشصفففي.لاستصلاحهواسعاضلاأبحاثهمأمامفنحالذكط

G.(رايتفونهـ..)ج .H von WRIGHTالواجبي،المنطقفيأعماله(

)جورجوضعمستقلوب!ئكلالوقتنفسوفي.يسميهكانكما

Georgesكالينوفسكي( KALINOWSKIالقضايافيصوريةنظرية

والمتكاملتينالمتقابلتينالطريقتينالبدايةمنذ!صورانبهذاوهما.المعيارية

منينطلقالتركيببطريقةيعملالديفالأولالجديد:المنطقهلاتناولفى

الكلاسيكية،الجهاتوراءفيهايدرجلكيويوصعها،المنطقيةالصورانية

الذيوا،خر،الوجوبجهاتبينهاتوجدالتيالجهاتمنجديدةصورا

بنيهاالىيصعدلكيالقضاليةلالاتالاستدالييتندالتحلبلبطريفةيعمل

مناسبة.صورانيةلهله،يشىأنوبنبغي،المنطفية

نlالا،السابقينالمنطقيينليفوتيكنلمالأمرأنفيشكولا

لفد.الاجمالشد!دةتبفيبعضهملدىعلبهانعثرقدالتيثناكرةالاضارات

كاخلأقيدهأه!يمحبارةمرةفاستعمل"العمليةالأقيسة5عنحقاأرسطوتحدث

حركة)عنكتا.فيعنهاالأمثلةبعضوأعطي-كا!7لالمه!

mouvement()1(الحيوانات des animaux"يعرضأنبدونلكنلها

Nic., VII,,41147 a03 et!!1)!ل.Chap. .!107 a4 et suiv.CF)
.83ل!8
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،استنباطات!ورةفيتارةعنهامعبرا،المتنيراتاستعمالوبدوننظريتها

موحدة،قانونيةبصيغةالصررتينفييتقيدأنو!ونهقوانينصورةفيوتارة

تتعلقوالتيJهءحم!7بالأصمات!تعلقالتيالآثيسةجنبالىجنباواضعا

كلالأن:يقالولهذا.بدقتهمايهتمأندونوحتىبل87ىم!بالنصاثح

نأعلىيحب5أوالمثي"هفيفثرعان!ان)1(وأنا،يمثيأنيجبانسان

نأويبدو".منزلبناءفيفب!ئ!رعصالحعملوالمنزل!الحا،عملاأعمل

الأقيسةعلىالمنطقيةبنيتهاحيثمنتنطبقالأفيسةهذ.أنرأىأرسطو

اليهيلجئهفرقايذكرفهوذلكومع،أخرمكانفينظريتهاوضعالتي

عملهيبلقضيةليستالأميةهنهمثلنتيجةأنوهو:للفضيةتعريفه

نقومفعلبلنثبتها،حقيقةولبستة،"لم!ع!ء-ع!لالم!له...!كا!ك!?لأثه!ع

وذلكعنهابهاعبرالتيالنرلبةالطريقةشكدونمنجاءتهناومن.به

كتيبفي6أضآءفاليبنيش(لاحظبعدوفيماالغاثب)ىضميرإلىبالانتقال

lementaعنوانه juris naturalis!مقولاتأن(الطبيعيالحق)عناصرم

بالشبةتماماتنطبقأنيمكن،رباعيةبنيةفيترتيبهايمكنالأساعميةالحق

فالضروركي:الكلاسيك!يةالجهةمقولاتبنيةعلى،الصوريةخصائصهالى

6والمباحوالجالزوالحرامالواجبتطابقوالجائزوالممكنوالمستحيل

القضائيةالاصتدلالاتنظريةبوضعيسمحأنالتطابقهذامثليمكنوكان

يضمنوأن،التقليديةالموجهةالاستدلاتعليهاوضحتالتيالصورةعلى

الاعمالبعضبدأتتفرل!ا،قرنفمنذوأخيرا3().يراقبهاأنأو!حتهابهذا

.الاخريالأمثلةفريرعلىالمتكلمبضمير!كهك!ترجمأنارتباما)1(

كلمةفااستحمناإفاظ.منا!مده!NOWSKI)كالينوفكي(بحقذلكيلاظوكما)2(

.op.cit.)36-35لاعرالكناثسيلملىفلاكننبجة )p.

الهجرىالثافىالقرنفيالأولىثامندالاسلاميالفقهأصولفيحصلقدأمروهو()3

)المنرجم(.الافسالاماممع
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بتكائرمبشرةالألمانن)1(اللسانذويمؤلفينلديلاسيماتطهر،ال!تمهيدية

queة4ص!ولالطلبيالمنطقفيالمحاولات d6onى)!مآ..

ا+فواليتناولالحقبقيالوصفيبمحنا.)طلبيا،يسميالذيالمنطقان

الممنوعاتمعالواجباتأيه،&ovنفعلأنيجبمافاتقولالتي

حجبلاتامانسقاوتؤلفالأضداد،منملثمنهايتكونالتيوالجاثزات

أنهغير.بالعكسوالعكسالآخربنالحدينبقيةفبهحدكليستبعدبل،فيه

منيفاربانهأخرينضربينعنالقضايا،منالضروبهذ.تمييزيجب

القضاياأ-لدينا:يكونوبهذا،مسترياتثلائةذيتدوجفيالجهتين

وأالمعياريةالفضايا2-)قيمية(0أحكامعنتعبرالتيالفيميةأوالتفديرية

)أوامر(.عنتعبرالتيالأمريةالقضايا3-)واجبات(0عنتعبرالتيالطلبية

تبررفالمية:بعضفوقبعضهايترتبالفضايامنالثلانةالضروبهذ.)ن

افن،فعلهبجباذنحسنهذافنفول:بهالأمريصررالذيالواجب

منالثلاثةالأنواعهذ.بينحميمةقرابةوجودمنالرفموعلى.اْفلنفعله

واحداشبئالبسأنهبهالصلمفمن،مخنلفةطيحعةذاتفهيالفضايا،

كعابه)منالأولالجزءفيHUSSERL)هوسرل(الخصوعىوجهمحلىندكر()1

!كمم!!:لاك!(.)ب!لتابف!نفرناوفى(4Recherchselo!.!ا.!طء!

volontd9محا"!هاط.S a1)2091( loمأ!)فوبلو(بdes Jugenها!

البداكة.فيبقيا6!هماالاآالاهتماقىعنكمان)2791(عامحله3!

الاالصنطقمنالبد!دالفحهلاو!الفرنياللانلىدوجدلاف!فهطمناوحسب()2

ال!كر.الالف)كالينوفكي(كعابهو،وا!تمهيديكاب

مكلاالاسلاميالفكرفيظهرالاسلاميالتضريعمنطقهواللىيالفتهأصولمحلمان"

قى!دجميع!ن!معه!ئاطعال!يالصوريللمنطقمرار!اوتطوراليونافيالمنطقعن

!لحلهأ)معياركابوفيعامةالفله(سولكبفيفلككجليكلماالفطريالعنكير

)المترج!ه.تبميةابنالا!ملشبخ(المنطق)ن!دكعابوفيالغزالىالاءآلححة

ه4+-
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Video...لهما:السلوكداخضاع،واجبأوبقيمةالاعترات meliora

اللنةفيالتعبيراتهذهلكنالشر(أفعللكنيعليهوأوافقالخير)أرى

دونعامةوبصفة،كتراثدونيستعملونفالناص:تحصلمانالرمالعادية

التاليةفالقضاياالقضايا.هذ.منواحدةبكلالخاصةاللفظيةالصيغضرر،

أخرجا:المجاملةفيبفروقالاالمحنىحيثمن،لي!نهاالناص!ميزلامثلا

نألكالأفضلمنأواللاثىمن،تخرجأنجبأو،تخرجأنينبش

علىكيضالواسعبمعنا.الطلبيالمنطقف!نالصلاتهذ.وشبب.تخرج

الأوامر.مجالوعلىالقيممحال

منواحدكلداخلوحتىِ،المجالهذامجموعفيالعاديةاللغةان

بسيطامثالاأخذناف!ذا-اللشوكثيرةالتعقيدشديدة،الثلاتةالفرعيةميادينه

الإمكانعلىتارةيدلاستطاع()Pouvoirالفحلف!نالفرنسيةاللنةمنجدا

fen)الاذنعلىوتارةة،( , to)كلةyamعلىوأحيانا

,sollen)آالالزا to ouht)نأ)تستطيعالمجاملةمنلثيءعنهالمعبر

صرربعدةيكونعنهاالتحييرأنوجدنا:الأوامرعلىاقتصرناو)ذا(.تنسحب

ضديدةالصيغةهذهلأنكذلكالحاليكونأن!ينبنيالأمر،كيرلفظية

أمر.لصياغةالطرقمختلفلإحصاءواحدة!فحةتكفىلاوقدال!نقص)1(

الصيغةأن،المفارقةمنكئيرذلكفيكانولو،نلاحظبأنفنكتفي

بفحلولاولt3كدالمضارعبالفعلخا!ةسيغةلهليسمثلاالفرنبةاللنةفيفالأمر()1

محلهتحل)ال!يالغثبضضالىتفكرقهيdiاءم!ةالعاضيفي!لم!تقبل

الىلكوكلىا(يتبحنيأنمحليهحبنيالدى:Subjoncممةء:الملحقالفعل!ينة

س!ثه!entoi-!!:المخاطبضخصمحلهيحلأالديالمفر،التكللمشخعى

الجوارعلابقماهناكلي!رأخير،نفه(2مرم)!ولهاا(أوكنات!ا)تأمل!!!درو

وأننفصهيأمرأنالانسانفيمكنالعريةاللغةفي!أماالآخرفىالموينفيوالاباحة

)المترجم(.أ.فلاتامل-فيتعنيثلافيقولالمضارعوالفعلالأمربلاآالغاببامر
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فيالقانونيفحلكماالمضارعبالفعل)ماتماما،لذلكتصلحالاخبارية

)يحبللأمرالمطابقةالقاعدةبذكرداما(...بيعاقب...)التلب

بفعلفقطداما.(..7مركالأمرعنيعبرفعلباستعمالواما.(..عليك

طل!بياأواخباربامعناهكانانيدلالذىهووحد.السياق،اخباركليحاضر

فيهايكونالتيالحالاتالىبالإضافةهذا(الثلثينبأفلبيةي!ل)الانتخاب

نوافذعلىيكبفالألمائيا(يحترق)طبيخكالأمرعلىدالاالإعلاممجرد

يكفييشمامنها،رأسهاخراجمنالمسافرمنعيفيدماظارهعربات

الىيشبهالذيمنلكن:خطيرذلكبأنوالايطاليوالفرنسيالانكليزي

وبصورتهال!اببمحتوك!عليهالدلالةيمكنالأمرف!نوباختصار3الفرق

النحويةالصورةعلىاقتصرنانحن)نالسهلمنف!نولهلىاسواءهحدطى

هناومن)1(انجاثفضابامنالأمراستشاجنجبزلاالنيالفاعدنكنبأن

لنةالعاديةباللغةيشبدلأن،ملحةبصورةالطلبيالمنطقصلىوجب

لاالكبريوالصعوية)ىمناسبةتكونلغةانثاءصعوبةأيضَاهناومن،.رمرية

فى،علميترميزانشاءالىبالن!بةالثأنهوكما،الحالبطع!عةنئمثل

ينبنيالتيالأساع!يةالأفكارنظامتحديدفيشمثلبلرمورهتخيل

هبكلتها.طريقةفيلكوكلىترميزها،

المنطقالىبالنبةالطلبيالمنطقهناأ!الةئفهمأنينبغيفكيف

!لم!!لعمم،مح!ممهPhilosophical-مح!منمقتيسمثالفاهواهن()1

viewف)3 von,3%1, .p915 et

أدةفىرفبلكني.التدفئةفيهتوضعلمللكن،يصلحلااثت!قهالنيالشزل

.التدئةافيهفتوضعافنهأسكنه

فصوااللىىالامكلنرصالفلاضةبتحليلاتاستعانواقدبللكقامواال!لنوالعنطقيون)2(

Wi)فيتننثتا!ن(أمحقابفى !ensteinالحلا!ة.لملنةاطراثى،مجهريافسا

ثهـ-6-
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وبالكاذب؟بالصادقلتعلقهal6thiqueبالتصديقينعتهيمكنالذىالتليد!

نوجبهأوالحقيفةمعرفةبعتزممابحسبمخنلفةلفوانبنالعقليخضعفهل

أطروحاتوبالتاليالأصاسيةاللغةلأنالمحاننمنبمعنينعم؟العمل

بالنسبههوالمعاببر،منطقأنبعنيلاهذالكن،منماثلهلبستالمنطفببن

بعينينظرعدمافالمنطقي6للمنطقمخالفشيءالتصديقي،الم!نطقالى

البنيويةالفروق،حسابهفييأخذأنلهلابدالقضايا،بنيةالىالاعتبار

التيFoncteursالروابطواختلاففيها،تكونأنيمكنالتيالأساسية

فيباختلافبلأساسيبلاتجانسههناالأمريتعلقولا.نوعلكلتصلح

حسابعنيتميزالتصديقيالمنطقفيالدوالحسابأنوكماالتعقيد.

بذلك،يناقضهأندونتعقيداوكثرمنهأكنيكونهجهةمن،البس!يطالقضايا

بل،يناقضلاالموجهالمنطقأنوكما،يفترضهالعكسعلىهربل

أبدايعارضلاالطلبيالمنطقفكذلك،المطلقالمنطقويكمليواصل

قدلحالاتالاعتبار،بعينبأخذ.،ويكملهيوا!لهبل:التصديقيالمنطق

الأبوابالىينضاتالمنطقمنجديدبابفهذاعمدا،الأخيرtأهملها

يعارضها)1(.أندونالقديمة

كما.المختلفةالأبوابهذ.لينكبيرةالمطابقاتف!نرىأخجهةومن

الذىالأرصطيالمنطقأنمثلماثم!!عم!.مأ-.):فار،ي(.ل-)جذلك*!كحا()1

الشوبة،ف!قالركاضيالاسندلاللصورنةكافبةوصاللبفدملاكلاصبكبابممي

الرسالل..و.،الرياضيةالمحفوليةمنباطة6ملوسانلتتعمل-بدورها-القضاية

تلك،.لصورنةكافيةتحودلاهلهلصورنةقكنىالتي

du droit et de philosophie5ءفهه oلنbعdع!نة!لةu)ثكأءول

sociale,!حع!م!اك!,,630.7191).

المنطقمحلىتصدقعبارةفي2خرمكانفىنفهالمؤلفذلكأوضحاكمحنيوهلا

الىفلالها،هيطلياجدبدةعناصرب!ضافةبنبنى5بدبهبل!نظامأن،عامةالطلي

93sur."...عأ!iassE)الوجردي"المنطقفيالأساصيةالعناصر lesfondem).
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هممم!هولو)هوفلر(منافربباعلبهعئروكمائةفهلأأمحأالببنبتس(ذلكرأي

von(رابت)فون WRIGHTليكر(لاو.و.O BECKERالأصاصيالنظامف!ن

الموجهةالروابطلنظامالتىالصوريةالبنيةنف!بالضبطلهالطلبيةللروابط

و4.ولnةficateursالأسوار،أ-المكمماتآنظامننسخةهوالذي

يشلالهالمكمماتهذهمكطصلألأك!"بولي(فيهرتبالدكي"المنطقيأالمربع

هذ.الىوبالنسبة.الطلبيةالروابطومربمالموجهةالروابطمربعبالضبط

همااللذينعنصربهالى،الاختيار!الجاثزبقسمةيكونالمربعف!نالأخيرة

الاختيارى،الجاثز،الاث!نينبينأبقينا!اذاهالواجبوغيرالممنوعغير

حصلناالممنر3(أو)الواجبمقننهوماأي،المناقضنف!يهاليهوأضفنا

ميدانعلىينطبقذلككل.سداصيثكلفيوضعهايمكنتامةبنيةملى

الروابطميدانفيأو،جزديةقضاباوثلاثكليةضايابثلاثالمكممات

معالتامةبالمطابقة،ممكنةفضاباوئلاثضروريةقضايابثلاثالموجهة

قوانينلأن:الطلبيالنظامفيالجواريةوالفضاياالثلاثالأمرية.الفضايا

للتطابققابلة،الثلاثةالأنظمةمنواحدكلفيالستةالحدودبينالتفابل

دقة.بكلى

الاستدلالوبين،الطلبيوالمنطقالتصديقيالمنطقلينالصلةان

التأملأنتذكرنانحناذا،أحسنسجليالعملإ،والاستدلالالنظري

تعئينالمعاسِروبهذ.معالير،تعئنقيمةكلىف!ذاْكانت.النثاطمنضرب

الفيمامحلىينطبقمثلماالنظريةالقيمطىأيضاي!نطبقهل!اف!نأوامر،

نستخرجأنوحدها،القوانينمنيمكت!ا،لاأروفيهشكلاومما.العملية

هل!الكن.الخبرمنللامرامتشاجذلكفييكوناذهمشروعبئكلقواعد

منطق!يةقيمةهناكأنليد.القيمةبوضعيةألحناهانحنانممكنابصبح

-!-
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القوانينشأنومن،الخطابوفيالفكرفيا!ماصكهيالكلمةبمعني

وبهل!ا.)1(القيمةهذ.يقبلمنلدىلذلكالاصتبابةمنتمكنأنالمنطقية

الاستدلال)واجبات(وبعئن،عمليمنطقبوضعيمحالنظريالمنطقف!ن

تأمله8الفكربهايمارصعمليةقواعدبدلكفيعطي.عامبثكلالاصتنباطأو

تورعواقدالمنطقيينف!نوبالفعل.ممنوعهووبماجائز،هوبماويخبرنا

البدايةهمندتجادلوافلقد.علمهمتصورالىبالنبةكيفيتينبينبالضبط

نظريةف!ن،المثالسبيلوعلى.!ناعةأوعلماالمنطقكان)ذامالمعرفة

على،القياسيةالصيغعنالتحبيريكونحسبماهذاكأوهلهتتبعالقياص

الصيغ،بذلكمميزا)قوانين(،باعتبارها)تحليلاته(فيأرسطوفعلماكرار

)الاسكندرمنابتداءالعادةجرتكماأو،الكاذبةالصيغمن،الصادقة

المخططاتمميزيناللاستنباط(مخططاتباعتبارهامحنهانعبرالأفروديسي(5

هذا،يرمناالىالناصبعضيزالوما.الفاسدةوالمخططات)الصحيحية(

،بالزمانلهالاعلاقةالتيالمنطقيةالقوانينالىانتباههمتوجيهبسبب

ودون،الرياضياتكرارعلىالكلمةبمعنيوعلمانظرياعلماالمنطقيعتبرون

عملي!ةلتطبيقاتصالحا،علمكلومثلالرياضياتمثليكونأنيمنعواأن

العكسوعلى.ا!قوانينهذهمثلاكتشافهوالمنطقمنالغرضويجعلون

فيضعون،الخطاببتقعيدجوهرىبثكليهتمونأخرينف!نذلكمن

دونم!نطقاويثشون،القوانبنبصباكةيهتمواأندونمباضر.بشكلالقواعد

حالكلعلىفهوحقا،علميطابعالمنطقهذالمثلكانواذا.بديهات

مونو()جاكفرارعلىنتصوروعندول،القيمسلمأعلى!قالصدقنضعأنيمكنبل)1(

،.للمعرفةاأخلافاDONOMمكلع!38
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لاالطلبيالمنطقف!ن،حينمنذذلكقلناوكماوعندئذأمعياري،علمطابع

طابعايكستبنفسهالمنطقهذاانبل،فحسبالتصديقيالمنطقفييندرج

اللغةالىترجعاليهبالنسبةوالأوامروالقواعدالفيمأنهووالفرق.طليا

)ذنوتمثل،الطلبيةاللغةفيتندمجهيلينماmetalangueالث!ارحة

)1(.نفسهالطلبيالمنطقموضوع

التيوهيالنظريةالاع!تدلالاتالىبالنسبةفعلناماغراروعلى-93ف

علىبالاحالة-قصداجانبانركناففد،الخبريةالقضاباالاف!بهاتتدخللا

!تناوللاالذكطالصوريالتحليل-الدراسةبهذ.تختصالتيالمنطقكب

الىالاسدلالاتحؤلانطبقحيثماوالذكي،الصارمةالاصتدلالاتالا

الاستدلالاتالىبالنصبةذلكنفعلأن،الأوليبابومنفكذلك،حساب

لماالأقلعلىأوههنا،نملكلالأننا،الأوليبابمنقلنا.الحملية

كانكمامنشركةلغةتكونلأننصلحوقواعدورمورامصطلحات،نمللث

Principiaحةa)كتابمعالشأن mathema)الذكيالرياضيات)مبادكطء

المعاليرمنطقفيأما،الخبريالمنطقالىبالنسبةهوايتهد(معراسللره

نفحهيصححنفسه(رايت)فولطكانوقدأ!حابها،بتعددتتعددالأساقف!ن

يمكنالتيالرئشيةالصورعلىالتعرف)فقطوسنحاولأخر،الىكتابمن

للاستدلالاتبمماثلتهاذلكفيمسترشدبن،الاستدلالاتعليهاتردأن

النظرية.

اختلاتيالاعتباربعينأخدناماغالباالأخيرةهذ.الىبالنسبةاننا

الفائونمنقلناكماتث!مب،الاستدلالاتبعضتجعلالتيالجهةمسويات

لاالمرلفينمنجمرهلا!ف!اتبحهالذي(رابت)نونأننلاحظأنينغيأخريومرة)1(

معا!ر.-ساولثضا!امنطقبلمعا!ر،منطقالطلبيالمنطقالآنحتبر

!ر+-
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الىالآنالانتقالوعند.القانونالىالواقعةمنالآخروبعضها،الواقحةالى

اليهتعرضناقدكبيرالتباصمننحترصأنلناينبفي8العمليةالاستدلالات

وعندماالمعايعرهلغةمنمسنعارةبالفعلهيفانونفكلمة.الألفاظهد.

المعياريةالدلالةهذهتقريباالأخيرفيفقدتالنظركطالميدانالىنقلت

الىنعودعندمالكنناباستعمالها.منهنخثيماهناك!دولم،الأصلية

الىالتصديقىمعناهاينضات)ذا،مبهمةتصبحالكلمةف!نالعمليالميدان

علىللدلالةتستعمللأنصالحةا،نفستكون:الأصليالطلبيمعناها

لممعنيينبيننميزأنلناينبغيولهذامعاء)الوجوب(وعلى)الضرورة(

أمامأئفس!ناوسنجد.والواقعةالقانونتقابلفيهمايتلقاهماأنيمكناللذين

الأعاصأولهمابتماهبا.أدطدونبنداخلانفدكححمعطهأ!هأولببنأساسبن

المحتبرةالكليةالقضيةبينالنظركطالميدانفيالقالمالفرقمنالناجم

الوجودية8المطلفةوالقضبة،الضروريةالكليةالقضيةأيمفهومها،بحسب

الث!خصبةالفضبةأو،الماصدقيةالجزثيةالقضيةالىبالنسبةذلككانسواء

العمليهالمبدانفيطي!عيبثصكلموجودالفرقوهذا.الجمعيةالفضيةأو

جمعياأوا()ساعدنىشخصياأوا()تحابواكل!باالأمريكونأنيمكنحبث

الطلي!ةالأفرفىيفصلالذىالفرقاليهينضافلكنهالجند(.لفصيلةا)قف

منفيكون.الإخبار!ةا+لوالمنالأمريةوالأقوالهالخبريةا+موالمن

منالامكانقد!رنفللأنهنا،سنفعلكماالجديدالميد!نهنافيالمستحب

نخصصوأن)معيار(5كلمةمنهابدلانشعملوان)قانون(5كلمةاستعمال

تطببقعندلة()-عننتحدثوأن)واقعة(،كلمةالخبريةللاقوالكذلك

فض!بة.وضعبةعلىمعبار

ببنالصوريالنماثلعلىالنعرفبمنعلاالضروريالنمبزهذاان
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فيأولاولننظربهما.المنعلفةالاستعباطفواعدمعالأولببنالأساسبن

ذلكنقولكماالانتقالفييتمثلوالني،الميدانانفيهيشتركالذكطالتماثل

بمعني،:الواقعةالىالقانونأمنهالمبهمةالعبارةهدهباستعمالههنا

الأفوالكانتأوسواء.الشضيةالقضةالىالكليةالقضيةمنالانتال

الكليةالقضيةبيندالمانميزأنبالفعليمكنناف!نه،اخباريةأوأمرية

أننت!كرأنينبنيالعمليالميدانوفي.عينيةحالةعلىوتطبعقها،الضرورية

مشروعا،لبسالشخصيةالقضيةالىالضروريةالكليةالفضبةمنالاستنباط

فناءعلىالكلاسيكيكالمثالالمقدحتن،فيضخصيةقضيةوجدتاذاالا

قضيةوجوديفنرضالأرسطبةا+ديةفيالجزثيةاستنباطأنكما.سقراط

قدالمحدثينف!نوأخيرا!دما،الأذىننبعفالشبجة:المفدم!نينفيجزئبة

ناالامفبولايكونفلاالقيود،لبعضىيخضعالمتداخليناستنباطأنتبينوا

القضيةكرارعلىماصدفها،بح!بمفهومة،فيهالكليةالفضيةكانت

بعضاأوفردا،جمعيةقضيةمننتئتيعندما)مثلااليهاتؤديالتيئالوجودية

البزثيةالقضيةنكنلم،ذلكمنالعكسعلىأو(المجموعةأفرادمن

هناكيكنلمانولاختصار)1(:ممكنةقضيةبل،وجوديةقضيةمعتبرة

الميدانفيمشابهةاستباطيةقواعدهناكأنبيد.أوليأساصبالضبط

الىأحدهمامنوللاصت!اج:عينيةحالةالىكليةقاعدةمنللانتقال،العملي

ذلك.بالفعلمتحففهالقاعدةتط!يقف!رو،أننعلمأنبالفعلبجبالآخر،

،الأحوالبعضيىالاتوثرلافىهكليةصورةذاتنكنمهماالفاعدةأن

ولا...الألفات)جميعقولنامن)القمررشب(-أالاأوب(-ا)كلقولنامن)1(

منهاواحدةلكلالمداخلةالفضيةاع!جيمكنلأف!نه.(..الالفاتمنواحد

.أمنافرا،وصدنعلم!لناانالاوجوديةضياباعنبارها
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وأصريحبشكلافتراضيهوعامأمرفكلالقبود.لبحضخاشعةلأنها

حالةوباستثناء،النذ!عنالدفاعحالةباستثناءأبدا(تقتلالاضمني

بعضالىبالنسبةقربباذلكبكونوقدطبببا،كنتانالثصروعالاجهاض

كناانجالزذلكلكنأبدا(.تكدبالاثعععطأله8حالرحيمالقتلحالات

بأمراضالمصابينبعضتجا.مطلولايكونقدبل،مصلحينلصوعىآأما

عامةقاعدةنطبقأننستطيعولكيولهذا،الجا!ز،."الك!بفهناك،خطيرة

لهذاالفورسبيلعلىموجهمحينيأمرالىبدلكنصلأوهفرديةحالةعلى

الفاعدة،بتطبيقتسمحالتيالفعليةالثروطأنمنالتثديجبف!نه،ذاكأو

بههالتصريحبالباليخطرلابحيثجد(واضحاهذاكانلووحتي،متحفقة

هد.وضعالآنمكسنالاف!-ضمنيبثكلقبولهايهكلعلى!ببف!نه

نفسسنجدف!ننا،القانونالىالواقعةةمنبالانعتالوذلك،الاستنباطات

الميدانفي،الاستنباطاتهذ.فيالمنطقيالأمنانعدامالىبالنسبةالتماثل

.النظريالميدانفيوىلكالعملي

النظريةمبدانفيالمجهولة،الأوليالأساصمنالأخريوالصورة

العملإ،والميدانالنظر!الميدانببنالعلاقةفيكمدخلالتيهي،الخالصة

نخضحأنهانلاحظأننايد.والأمرالاخبارلينالعلافةفيباخنصارأي

والواقعة،القانونببنالعلاقاتلهاتخضعللتيمماثلةاستنباطيةلفواعد

.فرديلاخبارعامأمرينالعلاقةفيننركباأنللصورتينوبمكن

ولكيولهذادالمَا،تطبقلاوالقاعدةدالم!هيطاعلاالأمرأنذلك

ذانهافيهي،مقدمةننضافأنيببهثروعةالاخباربةالتيجةتكون

ربلئاأنذلكمنأستسعجفلكيلصاحبها(تردأمانة)كلكانتواذا.اخبارية

يحتفظممنليسأنهأعلمأنيجبمني،استعار.النيالكتل!ليسيرد
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اليالاخبارعنالعكسيالانتقالالىبال!نسبةأمايستعيرها.التيبالكتب

قصدنانحنانشكدونمنمستحيلفهو،القاعدةالىالواقعةومنالأمر،

قبلنانحنانهاستعمالهيمكنذلكمعلكنه،.به!سمحلاالمنطقأنبذلك

تحصلالتيللحالةثابهةالحالةهنهان.المنطفبةالمخاطرةبهذ.آالقبا

ومن،الماهيةالىالوجودمنالانكالالىبالنسبةالنظريالميدانفي

مغامرةعملبةالاستراءأنومثلما.الكليالفانونالىالتجربيةالمعطيات

فكذلكهبالقفزةويقومالمنطقيةالمخاطرةهذ.يقبلالذىالفكربهايفوم

مثلانبفترضها.التيالفوامدالىاللوكمنالصحودالممنوعمنليى

نعرتفلكيالأمر،يكنمهمالكنحاسماهداكماليىالاستنباطهذال

مناسننباطهاف!نأفحالهتحكمالتيوالمبادى،الناصلأحدالقيمقالمة

أضمنأفعالهواعتماد،تصريحاتهمحلىفلكفيالاتكالمنأضمنسلوكه

أقواله.اعتمادمن

المستقيم:الاتحاهينالىأضفناهاإذاالاعتباراتهذ.ان-04ف

منستمكننا،الاستناطبةالعلافةالاستنباطفبهمايقطعاللذينوالعكسي،

العملي.الاسندولفيالردبسيةالصورتصنيف

نأف!ما:الاستتاجيالتركيباتجا.هوالنيالمشقيمالاتجاهفيأولأ

حدالىالنزولدونهالعامةالمعاليرميدانفيباقيامتحانصاالاستدلاليكون

الاستدلاليعرفهللدىالمماثلالأولطبالعكعيديفومأناوام،المفردةالأوامر

عامةقاعدةيطبقعندماأيالمفرد،الىالكليمنينزلال!يوهوالنظري

الأساصمعالأوليالأصاصهذارركبأنالأخيرفيواما،محينيةحالةعلى

الاخبار،صورةالىالأمر!ورةمنبانتالهمحندما،،بهالخاصالأولي
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)1(مفردةفضبةالوجودهميدانفيبسنتجلكيهعامةفاعدةمنبذهب

تجريالتيالاستنباطاتمعالحالبطبيعةالثلافيالتسيمنفسويوجد

منانطلاقاالمبدأ،الىتصعدالتحليللنظامباتباعهاالتيأكط،بالعكس

النظركي،الصعيدعلىالتراجعيالاستقراءيفعلمثلماهاللارم

منت!هبالعمليةالاستدلالاتبعض)ن.الاستن!ناجيبالنوعولنبدا

فيالعموميغادرأنودون،الاستاجيتمثلوعندلد،القاعدةالىالقاعدة

هرالأخلاقيالميل!نفيوهذا.الأ.دواعالىالجنسمنالانتالوفيالنزول

أوالعامةالشرعيةالحيلهناونقصدنداد!أ3ة4حول(الشرعية)الحيلموضوع

فيوهظ.العبنينطببقهاهوالدكيالصمالرارشادعنالمختلفةالموضوعبة

أعلى،كمثلاليهيهدفكانالذيالتظيميالعرضهو،الحقوقميدان

الذيMAT()دوماكتابيشلهمونكانوافقد.المدننقائوفناكتبواالذين

الطريقةفيالعقلانيةالروححسبنفسههووحاول،يطالبكان

فيررتبوبأن.ء.الطبيعيوضعهافيالمدنيةالقوانين)بوضع،الديكارتية

ي!ونأندونشيئَابقدمفلاوقواعد.،!مبادثهتعريفاتهتفصيلمنهقسمكل

8)"مفهومالجعلهضررريايكونقدمابكلمسبوقاأوبنفهواضحااما

عندماالقوانينمنقانونايحررونيناللىيفحلهمافهذاهعامةوبصفة

ماالضيقةفيوهذا،اجتماعيأوأخلاقيطابعذاتعامةبمبادئيسترشدون

فينوجدالدىالوجوديالمطلقالصبدنفسعلىالجمبةالفضايانغع6شالتذكر)1(

اثخب.التظ!ا

4916.-9168,el, 501lois!كلsiraPnحملد! civiles Bans2)كه!كأ,Jean Domat)

loمح!"!ن!؟-كهه !ique duلمحهءلدla8!كcite par Jean Ray, Essai

-doctri!صهـلمع!4!هطفىAlcan 2691 .p 3 - .4 CF. aussiمة

-gendralede droit et de Juءثن!فأ.nalesdu code civil francais, Paris

9691.ence!
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المختلفة،الاحزاببرامجلأن،البرلمانيونجديدقانونكلفيأيضايفحله

هذاأحكامتحديدفيتساهمالأكلبيةصاحبالحزببرنامجولاسيما

القضاةأوالقانونرجال،الأوانفواتبحديفعلهماهذاف!نوأخيرا.القانون

عليهاينصلمخاصةلحالاتالقواعدبعضاستخلاصمنيتمكنونعندما

نأويمكن-القانونمنموادعدةبينبالمقارنةوذلك،!راحةالقانون

الىينتميأخرضرباالخاصالمعياريالاستشاجمنالضرببهذانلحق

المعياركط،الصعيدعلىفيهكلهالاستدلالحصولحيثمنالنوعنفعى

فيهيعتمدالذيالأدنيالمستويفيحلرلهجهةمنأخرنوعايكؤنلكنه

ومثلما.العامةالقواعدمجالبمغادرتهوذلك.فقطالمفردةالأوامرعلى

ذلكمثليوجدف!نه.الكلاسكيالخبريةالقضاياميدانفيمفردةأقيسةتوجد

كتيجةيستدعيقدمفردةأوامرعدةأوأمرينبينفالجمعالأوامر.ميدإنفي

!(مقيمتستعمللالكنالحبلهذا)اقطعأيضًامفربمجديايمأمرم،له

سكيني.استعملأنعلىيجبأنههذامنْفاستتتج

التيالحالةشكدونمنهيالعمليللاستدلالالنموذجيةالحالةلكن

عنهاتعبرعينيةحالةعلى،كبريمقدمةبصفتها،عامةقاعدةفيهانطبق

وأق!يسة.الحالةلهذ.طلي!ةأومعياريةنتيجةلاستخلاصالصغريالمقدمة

كماالأ-مبسةهذ.ففي.بالضبطالنوعهلاالىتميائماالعمليةإرصطو

الفاعلجهةمناماكليةعامةقاعدةأالكبركيتكون)كالينوفسكي(يلاحظ

هوماأعملأنأيجبالفعلجهةمنوامايمثي(أنعل!يهيجبانسان)كل

منمفردةقاعدةالنتيجةفتكون،مفربمنظرياحكمَاالصغريوتكونلي(خير

القضاءرجالاعترفوقد،)1(الأحوالحسبالفعلجهةمنأوالفاعلجهة

35.،".(1.Op.)i
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هذ.يتخد)نماهحكمهيصدرالذيالفاضياستدلالبأنطريلعهدمنذ

والأستاذ،المباراةحكَم،أخفمستويوفيأيضَايفعلهماوهذا.الصورة

هد.مثلأنههنافيهلاثكومما.الخ،اللاتينيةالىترجمةيصححالذي

حدسيةتصحلكيكبمعمافالبا،العادةتدعمهاالتيالاستدلالات

نأعليهيجبالذكيللقاضيذلكيحصلكماتبر!ا،طلبنااذالكنناتقرببا.

الحدصهلىابتوسيعالاذلكالىالوصوليمكنلاف!نه،حكمهيعلل

6لخلىعندما6لنيوالحا!ل،عمليقباصسورةهصريحبشكللاعطانه

مناستتقدتكونعنهانتجالتيالمداولةف!نهمليئتفكيربعدقرارا

قيس،لسلموفقا،السلوكفيقواعديهيعامةعمليةقوامحدملى،جهة

وهلاليها:موجودأ.داالتيالفعليةالظروففحصعلىأخريجهةومن

فيالناصلاختلافونظرا.العمليللفياصالعامالمخططأخرىمرةبعطي

Moi:قرارتهمتختلفقدالمتشابهةالظروتفيفهمالقوامحدهذه aussi si

enion!فىفعأ،!ةj(بارمينيون()كنتلوأيضَاأنا).

قدالذكيالالتباصمنالاحتراصالعمليةا+لبةهذ.الىبال!نسبةوبحب

الأخيرةالعقودفيحللواالذ-شالإنكلبزفيالفلاسفةلنةأحيانااليهتعرضنا

لوكمابالفعلتحدثبعضهمأنذلك.الأخلاقيةالطبيعةذاتالاستدلالات

نركبأنيحببحيثالاستدلالاتهذهمثللمعالبةكا!كيرالمنطقكان

التيالفامحدةمثل،خالصةأخلاقبةاستناطبةقواعدفيها،الاستنباطقواعدْمع

منمقدإرأقلأوالسعادبمنمقطركبريجلبالذيالفعلبتفضيلتأمر

.الرقفىالاسك!ندرشاسة!ارضانوابنههوكان.المقدونيالاسكلندرقاثةأحد"

قلاقدالاعك!نلرفيكون،لابنهمنهالانتامخيةأبا.قتلثمالابنالاصكلرضل

)الم!راجم(.لابنيلانتقمتبارمينيونكنتلوأظ6لا:نفهفي
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الصحيحمنلأنه.مشويينبينخلطهذاوفي1()الناسمنعدد!برالألم

بينمالكن،أخلاقيةقراعدمعمنطقيةقواعدنركبالأقيسةهذ.مثلأن

ف!ن،فيهتتحكمالذيالاسدلالعنخارجة،القولصح)ذا،هىالأولي

المقدمةفيموجودةفهي،الاستدلالمنجزءهيالحكسعلىالثانية

سلوكيةوأحكامجداعامةقواعدانهافيها.ضمنيةكانتلوحتي،الكبري

فهيبرهانبا.طابعاالقياصتعطيأنأمكنهامبادكلطء،جعلناهااذا،عامة

الأمرهوكماالث!ارحةلننهالىولبس،الأخلافيالاصندلاللغةالىنتمي

ننتقلعندمابلألناالقولالىببساطةيؤولوهذا.المنطقيةالقواعدالىبالنسبة

الخالصالإخبارىال!ابومن،العمليالصعيدالىالنظرىالصعيدمن

معيارية.وقضايامفاهيمالخطابفيندخلبهذاف!ننا،الطلبيالخطابالى

.الخطابانتظامتضمنالتيالىتنضافأنهاهذامنيلزملالكنه

استشاجاتهيالتيالاسنشاجاتمنالعادبتينالصورتينهاتينوبعد

بفيت)العتبجة(،المتهىوعند)الكبري(المنطلقعندواحدأنفيطلببة

منالرفمعلى،الطلبيالمنطلقذيالاستاجمنممكنةثالثةصورةهناك

ومنالمفردالىالكليمنمزدوجةقفزةبقفزهاالتيالصورةوهيندرتها:

ضخصبة.خبربةأخريالى،كلبةطلببةفضبةمننشفلالاخبار،الىالأمر

ربداأنفبهأسنجالذممطالمئالوهو،حينمنذذلكعلىمثالافدمنالفد

للا..أعرتهاللىيالكت!ابليسيرد

الاستدلالاتالىالمصتقيمةالاستدلالاتمنالآنوبالائتقال-41ت

5!عn!نالا"!عن!4! Rules of!.!"ءا!ع*!efni)1(

tنم!الهـ. " .S Hعأكل83.!ء!ن!للا!!oT,6191 .p 193 -,993 avec
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نجدالحالبطبيعةف!نناهالتراجعيالطابعالىالتقدميالطابعمن،العكية

هذهوبعض.الثلانيالتقيمنفس،منعك!ىشكلفي،أخركيمرة

قواعدالىخاصةقواعدمنوتصعد،العامةالمعياربةفيتبقيالامتدلالات

بوضعيقوآلكنه،المعياركليالميدانمنأيض!يخرجلاالأخروبعضها،أعم

الضبطوجهعلىهنايصبحأوليأساصلكنه-9mءكمةهولالأوليالأساس

منابتداءكليةقاعدةمستنبطا،العامالىالمفردمن-anabaseعكسياأساسا

المزدوجالأوليالأساسبوضعيقومأخيرا،الآخروبعضها،فرديةحالات

هد.مثلانآ.العاالطلبيالطابعالىالمفردالاخباريالطابعمنمننفلا

يصيبالذىالم!نطقيالحيبمنتعانيالصورهذ.جميعفيالاستدلالات

الالَوصللا،المبادئالىاللورممنبصحودهافهيهالعكسيةالعمليات

صارآ.بشكلالمقدماتتصمنهالاأي،الاحتمالمتراوحةنتالجالى

الحفوقأستاذأوالقانونرجلعملمنقسميتمثلالحقوقميدانففي

جداعامةمبادئابرارفيما،قائونعنتمهيديةفكرةيعطيأنيريدالذى

)ملاءفيساهمقدأنهيبدولكن،بهمصرحكيربقيقدمنهاالكثيريكونقد

الىيردياناللذينوتوحيد.التشعريعصقلنةومحاولات.القانونهذابنود

فيأريدعندماولهذا،القبيلهذامنعملاتفترضانما،القوانينتحرير

،أخرىالىمقاطعةمنتختلفالعرفيةالقوانينكانتحيثالثورةقبلفرنسا

8Bibliothequeء4(الأعراف)مكتبةوضعواالذينف!ن،التشريعتوحيد

فيمالكن.الأعراتهذ.كلبنجمبع،الغرضلهداأوصرا،قدفى!للالم!ء

منيستخلصأنيمكنلأله...بعضمعبعضهاالأعراف)بمقارنةبعد،

وانطلاقاوبذلككلها".فرنساتسودالتيالعامةالمبادىءبعضالمقارنةهذه

وخلاصةعصارةالانأخذلانtpيمكنهضمها،)بعد!الأعرافهذهمن
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النادر)فمنتق!ني!نهاتمقديكونبعدماوحتى.تحويها،)1(التيالمبادئأفضل

عنمعبرةالفرنسيةقوانينناتكونأنGENY)جيني(القاضيلاحظكماجدا

مباديءولدتهانتائجعلىالاتحتوىلاالعمومعلىفهي.حقيقيةمباديء

الىالقانونيةالقواعدمنأوالقانونمنكالصعود.وفوقهاخارجهاموضوعة

نحوالتراجعهذاحسبأيضَايتصرفوالقاضي.،)ى..الأعلىالمبدأ

الىوحتى،القانونروحالىالحرفيةوراءمنيرتفععندماهأعلىمبادكطء

.Cdeالفائونبةالمدونةجملة

ويجب.الاخلاقيالنظرفيالتحلبليالاجراءهدانفسنجدأنويمكن

لدىبينهماالخلطوقعلوحتيالأخلاقيةالنظرياتمنضربينبينالكريق

سلوكيةقواعدتصدرفهي،صريحأخرطابعذاتفبعضهاالواحد.المولف

التىأالجبلظبةثأنكانكما،،القيمأتحويلمنضرباوتقترح،جديدة

،السلامالىوالدعاةالائشراكبةالمذاهبوشأن،،أتباعهعلىالمسيحألقاها

ههنا،المقصودةهيهنمهليستءالقوةوارادةالأسميالانساننظريةوشأن

الىجوهرهافيترميوالتيالفلاسفةوضعهاالتيالأخلاقيةالمذاهببل

صراحة.ذلكنعلنلاكانتلوحني،السابفةالمعاببرمنجملةتوحبد

مثل،الارحةولغتهالغةبينيفرقالذكطالفرقيطابق،الضريينبينوالفرق

فقطالمعنيوبهذا.المدنيالقانونفيوكناب،المدنيةالمدونةبينالفرق

علىللدلالةموففةكيرعبارةوهي،،معياريأعلمعبارةئفهمأنينبغي

نمكنلاعبارةفيص!3.ك!)3((سيمل.)جقالوكماالمعايير،.)علم

معناها:منالانقاصدونترجمتها

leurمحلا!أمكة5!ثك preface 8 la Biblio1(!علا!لح!هـ!ثأ!ة(

08.AUD. op. cit. p!9916.2مدم ed..1745 daps.A J

et!ح!حط!!it،لأ!posiفي02 so(.2)"-!ك!!ولث!!.4!هةهأF

132..el!ique juridique, II, p!9191كاا!+ك!ه!لا:Nي
3)!للد*!ح!!ملمأ.3جم!د08 Cite, Bansle)
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7ل!ءول nichts, sondernsieفWissenschaft... noءلأةEine norma

8Normen!لاكلم!ج!ةح8 and ihre Zus!عا

الظاهرفيتتخ!ف!نهالقواعد،أصدارهابمفتضيالأخلاقيةالمذاهبان

نأ+محلأأ(-ص!أول!(برولالفيفعلكمالاحظ!نا)ذالكنناالآمر.طابع

والرواقِنأرسطومذاهبمثل-مبادئهافيالاختلافشديدةأخلاقيةمذاهب

القواعدفيتقريبامتفقةنفسهاتجد-القديمةاليونانفيوالأبيقورفي

قواعدوهي،المتعارضةالمبادىءهذهمنتستشجهاالتيالعمليةالأخلاقية

فيهئثأتالذىالمجتمعقواعدمعكبيرحدالىمتفقة،ذلكالىبالإضافة

التيهيالفواعدهذ.أنذلكمننستننجأنيجبف!نه،الم!اهبهذ.

المبادئاختلاتويجدتنظيمها،علىالقادرةالمبادئلصياكةمنطلقاكانت

معينة.فلسفةوبينلينهاالتوفيقعلىالحرصفيتفسير.،المذاهببحسب

نتSلوكمافهمهمابنبنيلاالفطعيالأمروصيغالنفعيةالأخلاقمبدأان

أعمأنهاعلىبل،العاديةاللوكيةالقواعدمحلنحلأنمنها!رادقواعد

*لم!)كانط(بهاعترفماوهذاالقواعد.هذ.فيهاتصاغأنيمكنعبارة

،الأخلاقميتافبزياءأأسسكتابهعلىعابناقداخاطبعندما،صراحةنفسه

للتخلق.جديدةصيغةمجردبل،جديدةأخلاقيةقاعدةأييضعلمأنه

هكلا:لالاندمعبمفيالفرنيةالىترجمتهاجاس"

nefait.لاة( qu dxposer!هـص+ءلا"scienceno ! ...evi ne "normalise!
uon!ث"ont !! cU!ه!4ك!لاش!!et la li!!ه!كهl(ءqe

ها!مح!)ءل!

ينها(الفانمةوالحلا!الفوامحدعننهوبلضبنا،بفند،لا005.المعياريالعلم)ان

)النرجم(.

,s,Paris, ALCAN!لاء!morale et la science des4!.+!هأ.(1.Llevy)

.3091§01chap. I
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أوليكونوأنتخلقلكلجديدامبدأيدخلأنيريدالذيذا)من:فقال

حالةفي،الواجبطبيعةالىبالنسبة،قبلهالعالمكانلوكماله!مكتشف

صيغةالرياضيالعالملدىتعنيهمايعلمالذيلكنعاماخطأأوجهل

لن،مشكللحلفعلهيجبماللخطأ،مجالاتتركولادقيقبشكلتحدد

،)1(.عامةبصفةواجبكلتخدمصيغةشأنمنيقلل

التيالصورةهي،طلبيهوماداخلالتراجعلهذاالثانيةوالصورة

.ومفردةعبنيةواجباتمنانطلاقا،عامةقاعدةىالالاصتدلالفيهيتوصل

تقدمهامختلفةقضائيةقراراتعلىيعتمدعندما،القائونرجليفعلهماوهذا

تلكوتبررهابهاتوحيقاعدةمنهافبستخلص،المتض!صةالوثائقله

.عامأثربعدفيمالهايكونلأنصالحةوتكون،السوابق

المفردمنالانتقال،المرةهذ.فيهايقعالتيهيثالثةحالةهناكوأخيرا

منالانتقالهذاعندائمالَيلوقد.القاعدةالىالمعاينةومن،العامالى

.H)2بوانكارى()هـ.حتي(هيوم)د.منذ،الطلبالىالخبر po, NCAp)

معلكنهيجيز..لاالمنطقأنبهقصداذاصحيحأمروهذا:مشروعغيرانه

الحالةوهذ..المنطفيةالمخاطرةبهذهالقبامقبلنانحنان،ممكنذلك

الىالوجودمنالانتقالالىبالنسبة،النظريالميدانفيتعرضللتيمماثلة

الاستقراءأنومثلما.الكليالقانونالىالتجريبيةالمعطياتومن،الماهية

,trad.franc.ورلأ.ه,9491." PARIS(ique, prefaceةraisonpratا!que de1(ة+ح(

fausse!ن!8ع!ةا8 exigence de laءهلا,E sur.6حممملمأولoe) CF

tholedes;-ى sciences morales, Rev, de M6taph., Janvier.70915 IV!
la Raisonكههة!ء!فث!ك!كل!م!!حه!ة!ةproduit avec quelques

4891.2;.!أ.ث!.ءه!.* Ed!م.5!غه!.م!ءه!les5nاء

2)هـاnatureuال!نع35نا0لمأا10!ءك!5ع!ةon;1ول. .D HUME, Traite. de)

223..ion.,1391 pكككه5كغهء5*خ!ه!,ttzsهولهكعمتأ.نه
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علمهمعبقفزةيقومعقلبهايقومالتيالمغامرةالحمليةهوالعلمي

نننبطأنممنرعالبسى-قبلمنقدمنا.بمثالوللذكير-فكذلكب!رها،

وجملة،غا!ياتهتسلسلأي،انسانطغ،الاحتمالفيالقوةمتراوحةبدرجة

وذلك،واعيةغيرأوواعيةكانتسواء،سلوكهلهايخضعالتيالقواعد

هيأةفحصمنحتيأو،كمابتهتحليلمنأو،سلوكهملاحظةمنانطلاقا

وأ،القراننهلهمختلفنظافرفيالتثدطلبالىذلكsirولو،وجهه

سلموعنأفواقهعنشئَانعرفأنأيضَاويمكن.للمراقبةتجارب)قامةالى

ومنيفضلها،التيالكتبخلالمن،والجماليةوالعفليةالأخلاقيةقيمه

فيوبنجاحيفعلهماوهذا،وأثاثهلباسهخلالومن،اسطواناتهخزانةخلال

والعالم.ماهرونبال!نفوصصارفونانهمعنهميقالالذينهالأحيانأغلب

وبطريقةمثلاهالحبرمنبقعمنانطلاقاذلكمثليفعلالمحترتالنفانن

منبدادمِنقوآأخلاقياتبناءب!عادةالبشريةباللالاتالعالميقوممماثلة

وأدوانهم.وطفوسهمولغنهمعادانهمخلال

حالة،الأخلاقيأوالخلفيالاستقراءمنالضرببهذانقارنأنويمكن

وأمفرداأمرابل،عامةقاعدةليستالتتيجةانحيثمنالاعنهتختلفلا

وأسلحتهج!يشتركيبةملا!ةأنذلكمثالالمفردةالأوامرمنجملة

تقدمهاالتىوالمعلوماتالميدانمعرفةالىبالاضافة،معداتهومختلف

تحليليعملطريقعنبالصعود،ت!مح،الخ...الخاصةالمصالح

وضعهقدالعدوبكونالذيالمخططالىحتى،والمهارةالدقةبنطلب

.الفرضيكذبأوليؤكدذلكبعديأتنالمعركةومجري،للمعركة

تقدميةطرا-سأولا،ينبغيكماانفرادعلىعالجنالقد-42ف

-3!ر+
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أصاصعلى:الطريقتانتتكاملماكثيراأنهالآننضيفأنوينبني.وعكسها

حالةعلىتطبيقهااماالأمر،نهابةفييستهدفالمباديءعنالبحثأن

العامةالفواعداخضاعداماالمفرد،مستويحتيبالنزولوذلك،عينيةفردية

ميدمانفيموجودةذلكعلىالأمثلةوأفضل.است!اجينقفيلها

القضاثبة)1":الؤونمنمثالانقدمالأولالنوععنمثالولاعطاء.الحقوق

عليهاموقعغيرلوحاتبملكيةالمتعلقة!ك!كح!ه!)بونار(تركةقضيةففي

مرافعةلَمثلت،مرسمهفيالرساموفاةبعدعليهاعثر،الغالبفيتامةوغير

Maurice(غارسون)مورصالأستاذ GARSONالأحكامبعضمنانطلاقا

واستتاجالمثشركالمفصداستخلاصفيأولأ،الأدبيةبالثرونالمتعلقة

هذ.تطبيقفي،ثابتةحركةوفي،ئم،عامةالفكربأعمالتتعلق،منهقاعد!ة

فييدرجلكي،الرسامينأعمالحالةهي،أخصحالةعلىالحامةالقاعدة

التياللوحاتفيالمتمثلةالعينبةالحالة،الخاصةالقاعدةهذهتحتالأخير

المحاكمة.موضوعكانت

هلالينتعاقبنجدف!ننا،القضاثيالاجتهادمستويالىالآنوبالصعود

)الصعودوهيذكرناهاالتي-لم!ك!)جيني(وعبارة.المتكاملتبنالطريقتين

بقولهتكتمل(...الأعلىالمبدأالىالحقوقيةالقواعدمنأوالقانونمن

وضعفيمراعاةالمزدوجةالحركةهذ.اناللوارم(.استتاجهظومن..).

المذهبية)الأ!ولعنوللالع!D)أرنو(كعابوفي.الحديثةالحقوق

siالفرنصمية(المدنيةللمدونة !nes doctrinales du code civilمحأ

frangaisحنعة()يوستينيان()مؤسساتمنابتداء،نتتبعأنيمك!نناnومنثمللا

-D.BREDIN, dans La logique !iciaire Par-1).)!ثمهمأمل!ه Now'1)e
أ"3.!ول..9691,3."201-.301
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ا!عيومتيةالنسقيةالنزعةأذثوءسماهما،التدريجيةالتحولاتخلال

داخلقوانينهمبتنظيميقرمونالرومانيونالقضاءرجالكانوقدأ)1(الحديثة

باحتواءيفكرونفكانوا:التصوريالتفكيرعليهايقومالتيالأرسطيةالأطر

مخططهتصورالذيوالأجناصالأنواعب!ينالترتيبلذلكوفقاالأصنات

ثلاثةالىالقانرنموادتقسيمعلىقائماالتنظبموكان)فورفوريوس(.شجرة

وهذا.بالأعمالأوبالاثحباءأوبالأشخاصمتعلفةتكونحسبماأصنات

يقمونكانواالذينالطبيعةعلماءقدماءبتصنيفشبيهتجريبيتصنيف

فيأوالماءفيأوالهواءفيتعيشتكونحسبمافئاتثلاثالىالحيوانات

لاوعندماأخر،بثكليتصرففهوالحديثا!شوماتيالمنهجأما.البر

القضايامنمجموعةتنظيمفييتمثلفهو،اصطناعي)لاءعلىعملهيقصر

الأولية،الحدودومنالأوليةالقضايامنقل!يلبعددتعلقبحيثتعيينهاسبق

الافتراضيةالصحررةيتخذف!نه،بالشكلبهذاكسيوماتينسقعرضف!ذا

تكوناتحليلمنمبقاعملايفنرضالاصتنناجهذامثلأنغير،الاستشاجبة

تسمحالفرضياتمنئسقالىالقضايامنمعئينمجموعمنصعدناقدبه

يوصوالم(الأعراف)مكتبةجمعواالذينان.لوارمبصفتهاعليهابالعثور

القانونفيمؤمساتتكوينأجلمنالاوبهضمهاالأعرافبجمع

منها.استخلاصهاتمقديكونالتيالعامةالروحتعكسبحث،الفرنسي

السابقالعملمنوأنفعأهمهوالذىالأخيرالعملهذاأنيؤكدونوهم

الذيهوالنوعهذامنعملاف!نوبالفحل،.الرئيسيةالثمرة1هوسيكون،له

عنبعيايمهذايزالىوما)184(الفرنسيةالمدنيةالمدوئهتكوينالىأفضى

نماذجهاتظهرلمالتيالحديثةالبديهاتأنساقتتطلبهالذيالصارمالتنظيم

ذلك.الىطريقهفيلكنهالأخير،القرننهايةفيالا،معلرمهركماالأولى

(..v."! chap1).3صأ,نا OP)
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الرأية!البابى

لةفىوالمةاسلجةا

أول،بحقأرسطوفينرىاعندمعامةبصفةببالنايخطرماان-43ف

بهايبدأالتيالبرهانوفيالقياسفينظريتههو،الاستدلالبدراسةقاممن

الصارآ.الاصتدلالنظريةهوالذكطالصوريبالفطقبعد،فبماصميما

الناحيةمنسبقهافد)التحليلات(أنننسيأنينبنيلاف!نهذلكومع

وأنلها،وامتدإملهاتابعة)الخطابة(كانتالتي)المواضع(التاريخية

بتحليلاعتنيقد،البرهاني)الفياص2نذاكسما.مابلراسةالقيامقبلأرسطو

المناثاتفيتستعملالتيالاستدلاليةالطرقنلكأي،،الجدليةالأفيسة5

وأ،خلافيةمصا!لفيالخصمعلىالاننصارفبهابرادالتيالعمرمية

ندابيرانخاذلتهبلدامافرار،لانخاذاما،السامع!بننصدبقعلىالحصول

بعضلأن،الاحتمالمتراوحةنتائجالىالايؤديلاذلكوكل.للعمل

متراوحة2راءالاذاتها،فيهيليصتالمحاجةعليهاتعتمدالتيالمباديء

كلمة،فرونطيلةنافستقد)البدل(كلمةكانتداذا.عامةبصفةالقبول

الأساسفيالاهتمامف!نوقواعد.،الاستدلالدراسةعلىللانطباق،المنطق

وكانالصررى،الاستدلالعلىهذاكأوالاسمهذاتحتمنصباكان

الكلامطرقتعلمالتيالخطابةالىالمحاجةصناعةردهوالعامالاتجا.

رأينالقد.سارملثكلتحملالتيفيالاصتدلالاتدراصةوحصر،الجمبل

انتعاضا،الكولاليةالصورانيةضدفحلوكردهالنهضةعصرفيبالفعل

-!7-
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منالحطالىأدىبعد،فيماالعلميةالروحنمولكن.وللخطابة،للجدل

فيعليهاالتدربيقعالتيالمفندةأوالمؤيدةالمحاجاتتلكثعأن

المعرفةميدانمنفأخرجت،يقينيةنتيحةالىتتوصللاوالتي،المدارس

العقلي!شنللالكي،الاحتمالدائرةعنتخرجلاالتيالأفكارتلك"كل

بحلمالتنويرعصروكانفيها()1(هـلبلايقينيةأمعرفةيعرفهأنيمكنبماالا

منالمستمدةالصارمةالطريفة،الأخلاقيةالفلسفةمسائلالىينقلبأن

مسائلالىبالنسبة،فيهنجحقد)نيوتن(يكونماغرارعلى،كليةرياضيات

أجلمنفذاك،الاحتمالاتالىالاهتمامتوجهداذا،الطبيعيةالفلسفة

المنطقثرععندماالتاليالقرنفيوأخيرا.الحسابلصرامةاخضاعها

الجوهريةوصلته،الرمزيالمنطقصورانيةف!ن،المنطقيحددالرمزكي

.الاشنناجنظريةعلىالاقتصارالىالمنطقدعت،بالىلايخات

نأفيالركبةوظهرتالعقود،بعضمنذكثيرااتسعتقدالنظرةأنبيد

ألضَالس!عملأنوفى،الخالصالنظرمجالفىداثما،اس!دلالالثالجريلا

لهامثلماعمليةوظيفةلهاتكونأنوفي،الحياةشؤونفيعملناتوجيهفي

)ثباتالىتهدفمثلما،القراراتتبريرالىتهدفأنوفي،نظريةوظيفة

G.*(رايتفونهـ..)جمعالطلبيالمنطقنثمأهناومن.الحقاثى .H vo

لنظريةالفلصفيالاعتبارردوقع،أخريجهةومن،جهةمن!!

المنطقلينماأئهالا.!)ىلالم!صمكعم!!(ببرلمان.)شمعالمحاجة

)1(مك!ع!لل!8ء"88!،محةسد!ة

!!Perelmanet .L Olbrechطءlui de!اest'1(2!!لمدouvrage)e

tion,2..25891!يا!ا! vol, PARIS .P.UF01ةهأ!هTraits de

01ionsص!!،لاصا.!عا de'1institut de sociologie de!ةن,Bruxelles

=11,0791 est encadr6 dens le temps par deux recueils 'd articles, Fun
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المتعلقةالاستدلالاتيدخلان8اسمهبذلكيرحيكمايريدالطلبي

)حدىف!ن،معهتتفقصورائيةب!نشاءوذلك،المنطقأطرفيبالأوامر،

الاصندلالردامتناععلىالنوكيدهي،العكسعلى)يعرلمان(أطروحات

للفضاياتتعبصورانيةالأمرنعلقولو،سورىاستدلالالىالحجاجي

نظريةيينالجذريالتمييزهذاعلىالضوءمنمزيدالقاءأجلومن.الطلب!ية

الخالصينالأمرينبهذينبينهماللمقابلةيكئفيف!نه،والمنطقالمحاجة

noالىملتفتغبر)1(والمحاجةالبرهنةهمااللذين man' s landالمنطقة(

الاستدلالاتميدانأكي،المتطرفتبنالصورتبنهانينبينالممتدة(الفاصلة

كانفقد8أخريجهةومن.والتمثيلالاستقراءشأنهوكماالصارمةغير

عملبةهيالتي-المحاجةتفابلأنعرجاء،مفارنةلاجتناب،الطبيعيمن

منضروبالىنلجأوفد،ببطةاسنتاجاتنسنعملفد،وطوبلةمركبة

.العادةفيالبرهنةشأنهوكماأيضَامركبةبعمل!بة-.الخ..التمثيل

حالةهناكولبس،فاسدةداماصحيحة.اماتكونالصوريةالبرهنةان

ماهناكيكونولابنفسها،نفسهاتكفيفهيصحيحةكانتف!ذا.وسطي

نفسالىالوصولالمهممنيكونقدأنهفيهالاشكومماالبها.يضاف

,queet philosophic, Paris. .P .UF!فع,s auteursاك!=!كية!

"5 n!1ةهأ'le champ de1'5291,.8للااautre par Perelman

0791.حيaplإءكأ!ه On Troك!لنأ"Bruxelles, Presses universi

ique et!مcopieuxde la revue: o!ك!dansplusieurs uك!ف!حهنة

6391 )la thdorie de4!24-21ع.ntles noص!أanalyse no

ثهـ01أ!!أ42et-41مناأ6891ة!همon-كاز!ةع!،

!(

.14.entation,ل!ه!p0محةا!".p ex1(!هلأ(
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مقدماتمنانطلاقامختلفاطريقانسلكبأناما،جديدةببراهينالتتيجة

نماما.مختلفةمقدماتمنانطلاقاالننيجةالىلOبالوواما،مماثلة

مثلأنغير.النسقمنالأخرىبالقضاياتربطهاالتيالروابطنعددوبذلك

نوعها،فيتامةهيالتيالأوليالبرهنةذلكمعتقؤيلاالاضافاتهذ.

العكسوعلىاليها.حاجةفيليستهي.تقويةالتيجةالىتضيفلافهي

فيالموجودةالقاهرةالصرامةه!.أبد!تملكلاالمحاجةف!ن،ذلكمن

!قيولهذا.القوةفيقرواحةفهي:متدرجةصحتهاان.الجيدةالبرهنة

الحبجبتجميعتقويتهاالىالسعيدالمافيمكندالما:مفترحابابها

صحيحاكاناذالأنه،فطنةبكلبهالقامبالتثيديجبماوهذا،المتضاقرة

كثرةأن،يقالكماأيضَاصحيحف!نهواحد،منأفضلش!بينأن،يقالكما

ضعفهامحلىأمارةيكونمافالباالأدلةتحميعلأنشبئا،تثبتلاالأدلة

بعضهابعضهايناقضلاوأنتتوافقأنيجبف!نههل!اعلىوعلاوة.المشترك

ضعفبينماأئهيبفيالتحفظاتهلهوبعدانفراد.علىاليهالنظرعند"الآخر

ئ!بيهةئكونالمحاجةف!ن،استتاجيةسللةكلقوةمن!نقمىواحدةحلقة

ينكونالتيالخ!يوطمنخبطكلمنانةكيمرحدالىتنباورمتانتهبنسح

منها.

لينما،قضية)ثباتالىوتهدفوبالكلببالصدقتتعلقالبرهنة)نثم

الىأوفراراحد!اثالىالغالبوفي،الرأىعلىالتأليرالىالمحاجةتهدف

بكلونقدايضَاهوالنيرمحلىالتأثيرهل!امثلأنفيهفكلاومماتبرير..

Foة*onpsychago-النف!يةالهدايةوظيفةلكن،البرهنةوظائفاحدي

qique.الأولىوظيفتها)نبلاليها،بالنص!بةاضافيةثانويةوظيفةهيهذ

اليوآوضوحاكثرهيرالتي)اقالدص(،لديواضحةكانتالتيالجوهر9

همو--
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بينموضوعيهْمنطقيةاقتراناتعنتكثفأنهي،المصورنةبرهناتنافي

للبرهنةالمنطقيةالقيمةان.نسقفيتنظيمهاأجلمن،متمايزةقضايا

وستبقي.ذاكأوهدالهايذعنأنعلىبقدرتهاتقاصولافيها،مستبطنة

لايتأنرلاشيءالبرهنةففيفيها.التفكيرأحدبباليخطرلمانكذلك

حف!etتترجهفهيهالعكسعلى،المحاجةأما.بالزمانولابالأشخاص

وسواء،الخاصةوظيفتهاهيتلك.لاقناعهانسانالى(والآن)هناحمداه

جوهرهافيفهي.ذلكفيتنجحعندماحنةفهيلا،أمصارمةكائت

والأدلة،المؤيدةالأدلةوتتقابلتقدمحيث،بالمناقث!ةمرتبطةجدلية

الداتوتصير،المناقشةتست!بطنعندماحتىوهذا.الآراءمنلرأي،المفندة

كما،أنهحينفي.بينهاوتوارنالأخرىأدلةتناقشواحدةكل،ذاتين

منبل،المجدكطغيرمنيكونالأوطيفرون()افلاطون(ذلكلاحظ

فيالتفاحعددلمعرفةمثلا،للبتمقياصلدينايكونعندماالنقاض،المزري

المحلامفيفظمهوكماالمتفابلةالحججعرضيكونوبينما.السلةهذ.

عالمائ!تصورلاف!ننا،عادلقراراتخاذفيشرطا،المجالسبعضوفي

فيطلبما،قضيةعلىقدمهاالتيالبرهنةمتانةمنالتثدببالهيخطررياضيا

بينما:سبقبماصلةوعلىوأخيرا.القضبةهذهنفيلهيبرهنأنرميلهمن

الصوريةبنيتهاعلىئتوقفصحتهالأن،الآليةللمعالجةقابلةالبرهنةتكون

الأمرف!ن،حاسبةكةبواسطةالبومنطبقالآليةالمعالجةهذ.ولأنوحدها،

كذلكبل،فحسبالفعليةالناحيةمنلا،المحاجةالىبالنسبةكذلكليس

التيالتيجةباستخلاصيتعلقلااليهابالنسبةفالأمر.المنطقيةالناحيةمن

عرضفييتمثلبل،المعينةالقواعدبعضحسبمنطفياالمقدمتانتتطلبها

وأالاعتراضاتاستبعادوفيقرار،اتخاذتبررأوتسببالتيالأسباب
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لاتخاذأو،الموافقةعنالامتناعلصالحاليهااللجوءيمكنالتيالأصباب

بالمحاجة،القالمقبلمنالابداعتتطلبالتيالأشياءكلأى:أخرقرار

لاعتباراستعدام،قبلهمنوكذلكموافقتهميريدالذينقبلمنوتتطلب

بينوللموارنة،اعتراضأوحجةمناسبةولتقديرالمث!كلةأوجهمختلف

مننوقعهايمكنلاالمحلامةعلىقدرةوباختصار،.والمساوئالمحاسن

بنيتهامجردمنتعرفلاالحجةقيمةبأنالقولالىيؤولوهذا.ألة

لكنهمناسبشرطالمنطقيةالبنيةهذهصرامةأنفيهشكلاومما.المنطقية

بها،المدلىالحججمحتوىأيضَاالاعتباربعينيؤخذانفيجب،كافغير

ستقلاعلماالمحاجةنظريةاعتباريجبولهذا.النسبيةوقوتهاوصحتها

ليىلكنه،مثلهللاستدلالتناولهجهةمنحفاالصوريالمنطقمنيقزب

فيه.محتوى

convaincre,et-مكرسةتمييزاتاليعودةالاهذافيوليس per

esprit(الإرادةلاذعانالعفلذعان)1ثد؟e9ة de geom&trie, et esprit

finesse4اذعانتوجبفالبرهنة(المرهفوالذهنالهندص)الذهنء

بشيءتتعبنماوغالبا،الإرادةاذعانتس!تهدففهيالمحاجةوأما.العقل

STروقد،العقليعرفهالاالتيالقلببدواعيبل،الصرفالعقلكيرأخر

سما.مافيمحاولاتوالحديثةالقديمةالخطابةكعبفي+ه!)ريحو(

des sendmentsi)الارادةامالةفنان.(العواطفمنطق)ءد!4!ها،ةا

!4 persuaderالنفوص،فيالتوفلوموهبةوالرهافةاللباقةيتطلبلا!ةْا

واثارةطمأنتهمعرفةأجلمناليهيسيءأوالسامعيعنيأنيمكنمالاثراك

بل،بكابأوبرسالةالأمربت!علقلمداذا.اس!ندراجهالأخير،وفي،اهنمامه

3,4091.!ر01. p!ل!.,is!مكةء"ثعأ!مح!ةla logiqueه!+،(1,The)

-20+

http://www.al-maktabeh.com



ذلكخلاللثعرأنكذلكينبنيف!نه،عموميب!ابأوخاصةبمحادثة

مجريونعدلنوجهلكينخاطبهمالذينمنتصدرالتيالأفعالبردود

البرهنة.صرامةمنتفلتأموركلهاوهذ..الحاجةحسبالمحاجة

العقل،فيهيرتابمماضيئَاالمحاجةفنفيأنيعنيلافهذاذلكومع

وأالوضيحةالنراثزيتملققدانهئعم.تقريبامخاعفنجوهر.فيوأنه

واذا،مرضيطابعذوامنحرفانأمرانهذانلكن،السفطةالىيتحول

ذلكمعتحصلفقدبالاكرا.عليهاالحصوليمكنلاالارادةامالةكانت

بتلكبالتذرعوذلك.وحدهاالعقليةالقوىالىوباللجوءاغراء،بدون

وترجحنجبر،ولاتغريLeibnizأليبنيش(عبارةحسبالنيالأسباب

للمنطق:مخالفةالأخرىالجهةاختيارفييكونأندونجهةالىالميزان

لالكنه،للصوابمخالفاالقراريكونأنيمكن.الأخيرةالحالةهذ.وفي

مختلفةجدالحقلفيهايعملالتيالروطلأنوذلك.للعقلمناقضايكون

حقاثىأمامنكونوحسبما،العملنحوأوالمعرفةنحومتجهايكونحسبما

دقيقةمحارفالىيتوصلأنيمكنه،النظريةوظيفتهفيفهو.قيمأمامأو

ومطلعسليمعقلكل،التصديقعلىيجبرلكي،الكافيبالقدرومؤكدة

منيفلتانالاجماعهذاومثلالموضوعبةهذهمثللكن.الكافيبالقدر

والأوصاطالأوقاتحسبك!غبرالتيالقيماليهترثدفالحمل.العمليالعفل

نسقاتؤلفولاهالمتجان!ةالفئةفيحتيدقيقةتكونلاانهابلهالاجتماعية

ينقلابحيثالأفراد،حصبتدرجهاويختلف،التماصككلمتماسكاتاما

التررريحصلماوكالبااراءها،فعلهينبغيماعلىمحينة،حالةأمامالجميع

افاأنهولاسبماهالباطنيالصراعدرجةلديهويلغ،منهمواحدكللدي

فيكبريمقدمة،التعبيرصحان،تشعملالتيالفيممجموعةبقيت
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منهاتتكونالتيالواقعيةالوضعيةمعرفةف!ن،ومتغيرةغامضة،الاستدلال

الراهنةالحالةالىبالنسبةفقطهذاولي!:النقصانشديدةالصغرىالمقدمة

المستقبية.تطوراتهاإلىبالنسبةذلكمنكثرالأمربلالأشياء،عليهاالتي

الوضوحتمامواضحايكونالقراراتمنواحدولا.رهانهوقرارفكل

فينمعنالتيقراراتنابل.نتائجهبجميعالدقيقالتنبؤعنلعجزنانظرا

أفضلهيكانتأنهاالأوانفواتبعددائمايتبينلاتبريرهاوفيتصويبها

المنحلمهاأنوسع!نافييكنولمعواقبها،بعضنجهلكنالأننا،القرارات

وبمقتضيبالفعلالأمرنهايةفيالنصيحةتكونوقدا".هذاالىأقصد

العاقبة.سبئة،المستفبلعوارض

العقليعبزأنالغرببمنفليى،وناقصةغامضةمقدماتمنوانطلاقا

لأن،نتيجةاستخلاعىمنمناصولاتفرضها.التيال!يجةاشخلاصعن

والبرهنة،المتروىغيرالاندفاعوبين.الامتناعتجيزلاالعملمقتضيات

أفضلفيوحتي.القراراتلأفضلالمحقولللتفديرمجاليوجد،الصارمة

نسبياضبطهاتمقدتطبيقها،المتعينالقواعدمجموعيكونحيثالحالات

عنتعبرالتىcodesالمدوناتفيالشأنهوكمامرضوعياهبهاوالاعتراف

اتخاذف!ن،ثابتةالدعويوقائعتعتبر،أخريجهةمنوحيث،الحقوق

جديدأمريظهرأندائمايمكنلأنهفقطهذاوليسأليا:يكونلاالقرار

نظاميوجدلالأنهأيضابل،القضيةفيالتحقيقفيالنظراعادةالىيدفع

يعرض!ولا،فيهنقصلاوبأنهمعا،ومتماصكتامبأنهالجزميمكنقضاير

منالعديدعلىيشتملأنيمكنهلاف!نهحالكلوعلىأبدا)1(.للنقلالض

beigeة!لauxdu centreه!محة!tan8!لةمحاnt lesdeux!1)!مم Voir )r

=ies en!حة!همأه!مم!que, Publics par!مك!لا!!!مأص
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منيثير.وماالغموضهذاأمثالوأمام.حالةكلبهاتختصالتيالتفاصيل

فيالعالميفعلماكرارعلىحكمهيعلقأنيمكنهلا،القاضيف!نالتردد

حقحسبحكمهاصدارعلبهيوجبالقانرنانبل،الوضعيةهذ.مثل

يصرحوأن،حكمهيعللأنأيضَاعليهيجبلكنهلضمير..المروكالتقدير

فتحالذيالاتساعالمتراوحالامكاناتمجالفياختيار.تبررالتيبالأصباب

بين،بهيقوماندوراوالمحاكمةللترويان.خالصعقليعملوهذا،له

نأصحيحافل!شى.العمياءالائدفاعاتوتعسف،الصوركطالاستدلالالزام

نطاقعنبذلكيخرج،الضروهـلةالبرهناتصرامةعنيخرجاشدلالكل

اكعسبهاالتيالعادةخطيربثكلبذلكالايحاءالىتميلكما،العقل

فالثاط.الصوريةالصحةالىالاعنايتهميوجهوالاأنعلى،المنطقيون

لاعدادبهونداول،قضيةعنبهوندافع،مناقثمةبهنجرىالذيالنظري

نا.خالص"عواطف)بمنطقبالضرورةيتعلقلاتبرير.،لمحاولةأوقرار،

الاعتبارب!عادة)بيرلمان(عندمرتبطةعندئذتكونالمحاجةبلراسةالتنويه

لكنأسبابَا،تقدمالتيالمحاجة)مكان)بفضل.العمليالعقللمفهوم

علىالانسانيوافقأناما:الإحراجهذااجتنابيمكنمكرهةأسبابَاليست

والىالإيحاءإلىيلجأأنواما،وبالاجماعموضوعيبشكلمقبولةحقيفة

")1(.وقرارتهرائهTقبولعلىالغيرلحملالحنف

أراءمنسبقمافيقلنا.ماجداواسعبثكلاستوحينالقد-كهف

التسا،لات.أوالتلطيفاتأوالتدقيقاتبعضنضيفأنالآنونريد)بيرلمان(،

,droit.+س!لاول6591 et le probl ! des lacunes en droit, Bruxelles. B=

4ء.6891

682..on,,11.loV p1)'1ةهأ!ح!ه Traits de)
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كلمةتحاضيقددراستهموضومالىالاشارةأرادعندما)بيرلمان(ان

يقابلكانمحنيوهوالمعا!ر،الاستحمالفيالجديدمعناهابس!بب)جدل(

مقصورةاليومأ!بحتالأخيرةالكلمةهذ.أنباعتبار)منطق(،كلمةتماما

4!4!حولكلمةلكن.الصوتالاستدلالاتحالةعلىعامبشكل

الصناعةالىبنايعود،مماثلعيبمنتشكوعليها،ضلهاالتي)خطابة(

محلهايُحلالأخيرفيجعلهالديالسببهوثكدونمنوهنما.الأدبية

ينبغيانهالا.بسيطةكلمةوجودلعدم(المحاجة)نظريةعبارةالعادةفي

فيهيدرجنفسه)ليرلمان(لأن،مومعبمعنيمحاجةكلمةنفهمأنعنددذ

الضيقبمعناهاالمحاجةجوارالىهـضعها،94)1(!ةص!فا)المطولة(

الاصطلاحية،العفباتهذ.أمريكنومهمايفصد..الذىالمحنيهوالذي

علىوالمداولةالمحاجةهماالل!بنالنوعبنهدبنببنالنمببزهوفالمهم

منكرر.نعاونومنقرابةمنبينهمامماالرغم

وتعرضفتطلب.مسبقةأطروحة،المحاجةتتهدفهاالتيالشيحةان

كماTOPIUE)المواضع(و.بتفنيدهاوامابتأل!دها)ماتمحالتيالأسباب

فهي.الرأينصرةسناعةهيالخطاليةالصناعةكنبفيأرسطرمن!نطورت

الصم،دلبللمهاجمةأوعنهللدفاعالأدلةالىنرشدالنيالوساثلنمين

تتبينلاأنأو،البدايةمنذبالأطروحةيصرحأنالخطابفيكثيرايهمولا

الحالةهذهوفيالأخير:فيالاتمامال!جليلالكي،متدرجببناءالا

فيالمنطقيالترنيبمعنمامايت!فقكانانالخطابتريبف!نهالثانية

هيالأطروحةتكونالأخبرهلاففيالتفكير،ترتيبيقلبفهو،التبعية

اليها.السامعلايصالبهايتذرعالتيالحججنطلبالتىوهي،الأولى

54..pمأ.vol1(حةظ(
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تراجعيعملهو8محاجتهبهأعدقدالستدليكونالذيالذهنيوالعمل

ي!نصبلاذلكمنالعكسعلىالبحثف!نالمداولةفيأماجرهر.،في

بل،قبلىمنموضوعةتكرنلافهي.ال!يجةعلىبل،المقدماتعلى

منيجبالغرضولهك.المتوفرةالمعطياتعلىاعتماداتحديدهاينبني

المطروحة،للثكلةتبعاوتجميحهاهالمعطياتهذ.عنابحثضكدون

لأنالاالأمرهلابالضبطيحصلولا،الممكنةالاختياراتمخ!تلفواصاء

منالركمعلىههنافالمسيرةتحديد.ههوالمرادولأنبعد،يتخذلمالقرار

تفدمبةم!يرةهيالوراءهالىالتراجعبعضتفا!يلهافيتستبعدلاكونها

وماهالمحاجةكلمةمعنيفيالتردداجتنابأريدماداذا.واضحبثكل

نتحدثأن!مكنف!نه)1(الرأىتبررفنهيالضيقبمحناهاالمحاجةدامت

والمداولةالتبروجنبالىجنبَانضحوأنهالأوليالحالةفي)التبرير(عن

دامتما)بالمرافعة(المداولةنقابلأنأو،الاستدلالفيطريقةمنكنوعين

أطروحة.عنالدفاعهيالمحاجة

كانف!ذا.فهمهيمكنأمروهذ!.التبريريةالاستدلالاتكئيراانتقدتلقد

مودالىأو،حيويأمرالىبالنسبةفحلهيبررأنلثخصالمهممن

فيالتساهلهالغايةهذهالىالو!ولأجلمن،لهتسولنفهف!ن،المعة

بأسبابوبتذرع8مضللةحججافيختلقفعالبتها.يرجودامما،الوسائل

النية.بسرءويتهمالسفطةفييقعوبهداأمرها،فييرتابأوىبهايعرف

أنملىمامنكلوالبىمر(والنصق)ابرهنةحولالملنىفيالثاركوناتفقلفد)1(

قراررلاتشاذهبيهاورأيلوجودبللر(يولا،للوكبللفكرةيكونلااتبرمر

محنا!حدصألاضارأجمهمنفسنواصلذلكومع.التبرسكعمنلثلى:اتخاتولق

قرار.أوأطروحةتبور
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تنقيةمنالجدللألقديوهمها.وأننفسهالانسانيخاعأنيحدثوقد

التعفلكن.أصلهمنباثارالغالبفييحتفظلكنه،والمماراةال!فسطة

نأالتبرير،يتخذهاقدالتيالاذةللصورينبغيولا،الاستعماليمنعلا

الأخلاقينافيمافيهفل!شى.سليمبشكليعملأنيمكنأنهنتجاهلتجعلنا

وأمام،عويصةمسألةحولبحججهمايدلياناللذانالمتخاصمانيعمدعندما

ولا.النيةحسنونفسالاقتناعبنفسبذلكالقيامالى،بالفعلمرببةحالة

الأصبابنفسالىمحاجتنافينعودأنمنيفعنا،أخرىجهةمنضيء،

أسب!ا،اليهانضبأندونعنهاندافعالتيالأطروحةقبولالىبناأدتالتي

ناعملهنبريرعلىالأخلافبةالناحبةمنالبريء،المت!همبلاموهل.منكلفة

ليىوكذلكTعامةبصفةمصلحتهتقتضيكماصدق،بكلذلكفعلهو

بثكلعنهاللدفاعوُكلقضيةعنالانسانيدافعأنالأخلاقمعيتنافىمما

حزلهكلفهالذيوالنائب،موكًلهعنيدافعالذكطفالمحاعي.علنيصريح

العدر،دوريمثلانمنهطلبالذيالركنوالضابط،باسمهبالتحدث

المضادةالحججيعرصواأنارتأواهمان،فيهمالموضوعةالثقةيضونون

المهمةبهذهرسمياالمكلفهوفالخصممناقثاتها:منالغرضلغير

كانوالانأمناءيبقونكانواانيقررواأنفيفقطأحرارفهم.التكميلية

الحشة.والاسبابالسيئةالأسبابخلطمنأنفسهميمنعون

حيثمنمتمايزانالمداولةوأعمالالتبريرأعمالأنمنالرغموعلى

كلىقبليداولفالقاضيبينهما.الجمعيقعماغالباف!نه،والتوجهالوظيفة

محامصالىوالاستماعالملفعلىالاطلاعبعدنفصهمعشي.

بعرضحكمهي!ررالأخبرفيوهوهحكمهبصدرذلكوبعدهالمنخا!مبن

ولا،المداولةفيسلكهالذكطالطربقنفسبالضرورةفيهبتبعلاللدواعي
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رأيه،فبلسرفيعرضعندماك!لك)1(الحججنفسالىبالضرورةفيهلث!ير

لكن،أطروحةعنيدافعفهو،الحججبتقديمذلكيفحلالنالبفيفهو

منطويلعملبعداليهاتوصلائهبل.مجانيةليستالأطروحههذ.

الترتيبفيللمداولةمماثل،النظريالترببفيهوالذي)التأمل(

يفضلقدائهبلقرار،الىوالمداولة،رأكطالىيؤدىفالتأمل،العملي

فواتبعدالآخرهوينمقأناحتمالمع)تأملاته،فيكتببحئ!هفياثراكنا

يحدثالد!بالتأملمبدلياتعلقماف!نوعندئذ،السابقتأملهوقالع،الأوان

الأطروحةلأن،المحاجةطرقمنطريقةالواقعفيأصبحقدالاختيار،به

نا:كابهكثابةعلىعزمعندمايحرفها!اجهاكاناليهاهالوصولررادالتي

أدتأخرىالىمرحلةمنالتيالأسبابتعاقبللقارىءيظهرالتأملمجري

تبررها.وبالتاليالت!بجةالى

والتبريرالمحاجةمفاهيمحولالتوضيحاتهذ.وبمد-45ف

الحجاجيةالطرالقاستعمالتربطالتيالصلةنخففأنالآننود،والمداولة

علىنوحدلاأنأخرىبحبارةاو،العمل!يةالعقلبوظيفة،الوامعبمعناها

الحجاجي،والاستدلالالاستنباطيالاستدلالل!نالتمييزالحصروجه

المعرفةمجالفيمكانللمحاجةيكنلمكما:والعملالتأملبينبالتمييز

البرهانيالاستدلالن11)بيرلمان(موقفهوهذاأنأحيانا!يبدو.الخالصة

صكاآلأحدفاصنبد(الوردقدمهاالنيالنصبحةمثالصيتسلص)مل(افاعلفد)1(

والثوونبالقانوناللرايةقليللكنهمحمليمحقلذوأله!لمكاناللىالمتعمرات

فيالمبارفةمونلكنصوابا،يكونأنالراجحمنلأنهبحزمالفراراتخاذ:القضالية

deا)3صبناالنادفي!كونالدينعبله logique, ،! D3(لا8سأ
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فيأليسقرارا")1(يبررأنبريدالحجاجيالاشدلالبينما،نتيجةالىيزدي

الجدل)ان"والتطبيقالنظريةبينولا،والارادةالعقلبينفصلالمحاجة

وهي،العمليةالماكللحلالصالحالمنهجكأنهيبدوالن!قاشفنهوالذكط

حتىبحيث")ىالقيمفيهاتتدخلوالتي،الاعمالبغاياتالمتعلقةالمشاكل

وأ،فقطمحتملاأوبعيدافىالما،اثارتهالمحاجةتريدالدكطالقراركاناذا

مرتبطةدائمافهى،للعملالتهيومننوعتصهيلمنكئرالىتقصدلماذا

الاستدلالطريقةتكونلاولهنماتقريا.مباشربشكلوبالقيمالعمليةبالحياة

لطريفةكمثال)ليرلمان(يقدمهاماغالباالتيالفيلسوفطريقةهيالتي

هيالخالصةالفلسفيةالمساللالكونالأطروحةهذ.معمتعارضة،الحجاج

بالفيم،)ى.تتعلقالتيالمساللالضبطوجهعلى

وكانتالنمهبد،بدابةفيمفبولةكانتاذا،الأطروحةهدهمنلان

لاف!نه،بالحملةالأشياءعرضفقطهوالنرضكانتاذامقبولةبالتالي

وذلك.صارمبثكلبهاالاحكاظهوالمرادكانمااذابها،التسكيمكن

لبتاوالمناثةالمحاجةلأنبهأ4(الاعتراف)ليرلمان(علىيتحتموكماأولا

أيصَاتعرفالعلميةفالأوساط.الخالصالتأملمجالمنأبدامستبعدتين

طابعذاتمساللحولالمخابلةالأطروحاتببنوالمواجهاتالمنارعات

.26.(1 o!ique et analyse, mu)-!,0791)p
أوضحبئكلأجلأما!تحلث)م!رلمان(أننلا!ذلكومع
vol.625:كابهفيثوللهو ,Iةهأ!ع!ه!ْأ!p!لاشما!ن!+:هصسَناول

الف(وضعناال!!ن)نحنالعمبة"6دارهاحبثمنالمحاجة

)2(كع!هـ!!أ!!.ا!.ه,1514

15.!"".)3(

117.00.0(4 id)
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املاءمنالاختياراتتكونأنأيضَاههنايحصلأنها!يدومن.نظري

الأفكاروراءالخلفيةالآراءتتكثفوأن،القيممنمعيننسقالىالانتماء

الخصوماتف!ن،الماضيالقرنعلىاقتصرناماواذا،علانيةبهاالمصرح

6VP.jJالداتيالتولدحول li iفلسفيةنتائجلهاهالبشريللنوعالفردية

العقليةغيرالأخركيالقيمهيمانريلالكننا.جداواضحةودينيةوأخلاقية

المرجيةأوالجسيمبةالطبيعةمسألةمثلمساثلفينتدخلكانتالتي

onالذريالترميزبينالاختيارمسألةأو..للضو atomiqueةnoaوالترميز

onبالمكافئات en equivalentstهةعn،الكانتورفي(بينالتعارضفيأو(

مثلتاهـلخيطابعذاتواقعيةمص!ائلحولأوالكانتورفي(،)خصومو

4l-معط!(رولان)أنث!ودةأو،الهوميريةالأضعارواضعهومنمعرفةمسألة

son de Roland،الأرضطبفاتعلماءعلىيطرحهاالتيالمسألةأو،

ذلكمنالعكسعلىالشأنهومثلما،الفلانيةالقديمةالمدينةموقعتحديد

وأالمنطقينظرفيالخاصموضوعهكانف!ذا:البرهانيالاستدلالمع

بشكليربطالذيالاصتنباطيالرباطاظهارهو،الحالمِنالأبستيمولوجي

لاه!اف!ن،معينةأخرىبقضايامعبتقضية،السامعيناعتباردونموضوعي

vertupsychago-النفسيالارشادعلىقدرتهافقدتقدالبرهنةأنيعني

giqueكانأياالعمليالنرضلهذااستعمالهايمكنلابالتاليوأنه

محتواها.

جهةفمن.ذلكمنأدقالمسألةف!نالفلسفى،النظرالىبالنسبةوأما

قريبةصوراا+روعلىأو،المحاجةصورة،بالفعلالعادةفيعرضهيكتسي

ب!بعضتحلقهف!نأيضَاأخركطجهةومن.التأملأوالحوارصورتيمثلمنها،

الملاحظومن.بسهولةكشافهيمكنأو،بصراحةمعلنايكونماكالباالقيم
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منيستعير،ومفارقاسشالييشكلأنهفيهارعمالتيالقصوىالحالةفيأنه

المعلنالغرضأجلمنذلككانفقد،البرهنةفيطريقتهمالهندسةعلماء

يجبفهلحول!نطد!..الأخلاقفينظريةتأسيسوهو،بصرا!عنه

وهل،للنفسمداواةالاالبعيدةنواياهافيالفلسفةتكونأفلاذلئه؟تعميم

تي!نكالى،النظريةالننكراتوراءمنالأخير،فيتؤوللاخطابلأنهاجميع

)نهأالتعزيةوأنواعالحثأنواعهمااللتينالقديمتينالأدبيتينالصورتين

مثالنذكرأنهبالسلبفيهللبتيكفيلالكنه.التساؤلطرحيمكن

الحيادمظاهرفيهاالتيأطروحاتهاحدىحتىأوالفلانيالفلسفياالمذهب

الحذردواعي)فرويد(و)ماركس(منكلفينابعثلقد،القيمالىبالنسبة

وحيل،الاجتماعبةالضغوطونستشفنترقعأنمنهماوتحلمنا.اليوم

الا.النزاهةئوبنفسهعلىيضفيالذكطالفلسفيالنظروراءمناللاث!عور

المعرفةالىتمتدالريةنفساننقف؟فأينالطريقهذاماصلكنااذاأننا

Nietzsche)نيتثه(كمبلقد.نفسهالخالصالنظرفكرةوتفسدالعلمية

هيفلفةكلفيأخلافبة(اللا)أوالأخلاقيةالنواباأنمنتحققت"لفد

الذيالفيلسوفنفىلكنكلها")1(النبتةمنهتتولدالديالضيقيالأصل

".طاهرة"معرفةامكانأنكرهأنحدالىذهبقد،النهايةحتىواصل

العقل،نحاطاتكل6لبعقدSCHOPEح!لأ!لع!)فصربنهاور(وىلك

معنقوآوعنددلىالارادةخدمةفيالتصورعمليةوجحل،الحيويةللغايات

موضومية.تعتبرالتيللمعرفةنفسانىبتحليل!عمم!لتأول!)باضلاهـ(

الروحلتكوينمهدالذىالزائفالعلم،العمليةهدهتثجاورأنهـلمكن

,bienet le mal, ,I;6 .! .G BIANQUIS, Paris, AUBBERثاطط-(1Par)

92..5191.p
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،الغرضعنالبعدكلبعيدةلنانبدوالتيالصورالىتصللكيالعلمية

الحسابممارسةفياليهاالوصرليتمالتيالعلميةالنزاهةقمةالىذاهبة

الىالعلماءبحضميلفييتعرفأنيفوتهلاالنفسائيالعالملأن،الخالص

منفيهويكشفهقيمهملوحةأيهطبعهمسمات)حدىعلى،الصورانية

البارد،الضوءالىوانج!ابا،العاطفيالاسعتطابمننومَاثكدون

وباختصار،هالغامضةالحيوىحرارةمنبنفورالمرتبط،البلورىوالصفاء

لدى،المرضيةأالعقلانيةالمرضيتضخمهفيسيصبحمانحواتجاها

بهدااللاضعو!ةالدوافعمطاردةواصلنامالاذاSchizophreneالمفصوم

الىكلهالعلمفيرجح،نزيهنظركلملاشاةالىنصلف!ننا.الشاملالثكل

عنيفصلهأنالمفروضمنكانالذيالحاجزفيزول،القيماضفاءجهة

وكل.والمحاجةالبرهنةبينقاثماكانالذكطالحاجزورولومزواله،الفلسفة

وظيفةللعقليكونولاتقريبا،خفيتبريريعملمجردسيكوناصتدلال

النظر.بتوصطوامامباثرةإما،الحملتوجيهسوىأخرى

قصوفيصورتينيبنأنهفبلنا،المبالغاتهذ.مثلاجتنابأردناماف!ذا

صرامةفبهاتق!ترنالتيالرياضيةالبرهنةصورةهماتماما،متمايزتبن

فيهاتهدفالتيالمحاميمرافعةو!ورةآ،تاعاطفيبحيادالاستنباط

التيالصلةفيهاتضعفمتوسطةصورنوجدقرارهعلىالتلأليرالىالمحاجة

قدلأنه.العمليباستممالهاوالثانية،للعقلال!نظريبالاستعمالالأوليتربط

مهاجمتها،أوالقيمبعضحمابةمعالفلسفبةللمحاجةيكونلاأنيحدث

الم!هبنفسنركلطبحيثجدا،متحبرةأوا!نشافصح!بةمحلاقةالا

الديكارتيةالنظردةتفررعندماالثأنهوكما:متعارضةقبملصالحمستعملا

الفلسفة،الى!م!ه!لف!E)مالبرانش(ميل(الآلة)الحيوانفي

http://www.al-maktabeh.com



عندماأوهمأص!م!لا(ميتريالالدياكة()الانسانتصورفيوتتواصل

كيرالحالةنذكرأنأيضَاويمكن.هـس!ارفييمينيينإلى)هينل(ضيعةينقسم

قيمةكلعنأجنبيةلأسباب،الأولمذهبهفيلسوففبهايغيرالتيالاس!ن!ا!ية

النيد!3صدعمد)هوسرل(مثل:جماليةأودينيةأوسياسيةأوأخلاقية

وعلى.بهالامحجابلهسبقمافأحرق،النفسانيالمذهبنقادأضدأ!بح

الىنوديفدواسنقراءانهالخالصالعالماسنشاجاتف!نذلكمنالعكس

ل!نظردةذلكحصلكما،برمتهالقبممننسقفيالنظراعادةعلىتجبرنتالج

نميزأنينبنىولهدا.التوراةولعنسيرالتطور،ولنظر9،الثمسيةالمركزية

ومعوفالبنه،ماهبنهولين،الحادبم!واشعمالهللاصندلالالدإخليالبناءلين

وطيعة،النظركةللابحاثملاءعةكئرالبرهانيالاش!نباطط!عةبأنالاعتراف

البنبةيننبمعلاأنينبغيف!نه،العمليةللحاجاتملاءمةكئرالمحاجة

.الانفصاليثبللاجمعاوالوظيفة

معرفةمسألةوهيوأدقها:المسائلأهمهيأخيرةمألةبقيت-ك!ف

صوريةلقواعدالخضرمكليا،تق!بلأولا،تقبلالمحاجةكانتاذاما

ضيئا،مثاليبثكلولونتصورأنيمكنكاناذاأخريبعبارةأوصرده)1(

الىالردفكرةالىمنطقكلمةفيهنشبراللىيبالمعني(المحاجة)منطقمثل

لكنأضيقصورةفيتنطرحالمسألةان.عمياءأليةمحالجةوالىصورانية

نبداننا.المفضلمبدانهاتجدحيثالقضاء،فيالاستدلالمعجيدبشكل

بالموادوتنوعهااتسامحهاحيثمنثبيهةهامةدراصبةموادشيءكلقبلهنا

تنظمالغالصورايةعنالنظربفطع)الشطقية(الصورانيةثكدونمنهناالمقصو*)1(

كالتالغ8"الواجباتثانهوكماأو،المححمفيالثانهو!لماالابراهـ!

الفدبمة.المدرسةنىلهاتصعالمبافىلات
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جلف!نذلكعلىوعلاوة.العلميةالكاباتكلأخركلطجهةمنتقدمهاالتي

علىوبحرصبحنايةمكعوبةعامةبصفةوهىمكعويهنصوصالوثا!قهذ.

وبثكلبل،العلميةالأعمالفيالدقةعلىوالحرصبالعنايةشبيهينالدقة

قضالي،؟منطق8لوجودامكانهناكفهل.الرياضيةالأعمالفيأضيق

لثملأنيمكنالسؤالىهذاعلىبالسلبالإجابة)ن!ها.

الاصتدلالانأيلا،)بيرلمان(:معنقولأنفيمكن.متعارضينرألمن

معنجببأنوبمكن.صوريمخططالىكلهرد.يمكنلاالقضالى

بل.ونوعيخاصقضاليمنطقيوجدلاانهأكطلا،)كال!ينوفسكي(:

بطبعةف!يهابمااس!تدلالهكلفيالمتبعةالقواعديتبعالقضاليالاستدلال

ويوجد.ففطض!بطهافيالشروعوقعالتيالطلبيالمنطققواعد،الحال

صفةنوسعأنف!ما:بالايجابالإجابة!ندالحالبطبيحةاللبسنفس

ارتدادمثاليبشكلأد!نوكدو)ما،عقليظابكلبهانصفلكيامنطقي،

صرفة.صورانيةالىالقضاليالاصتدلال

بينالتمييزشيءكلقبليجب،الدقةمنبثيءالأمرهذانناقشولكي

رجلوحالةيحددها،الاثلعلىأو،الفوانينيضعالذيالمثرعحالة

وحالة!طبقها،ال!يالقاضيوحالةينظرها،أويفسرهاالذىالقانون

علىأكط،الأخيرنينالحالتينعلىوصنقتصريستعملها.ال!كطالمدافع

هواللىيالقانوننالاستدلالمنالنوعذلكوعلىالقضاثيةالشؤون

بشكلالمحاجةخصوصباتفبهتظهرالذيهولأنه،الفضاليالاستدلال

صوري!شعملأنالقاضيعلىننكرأنالحالبطبيعةنريدولسنا،أفضل

قاعدةتحتفرديةحالةالادراجالقياسمنهاالتي:التليد!ةالاستدلال

تعبرالتيالنبةالىالتشرشيةالنصوصمناللصحودالاستقراءومنها(،عامة

-15-
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)وكذلكالتمثيلومنها(،طارئةحالةعلىتطبيقهاالىالتوصلبقصدعنها

aالضدوقياصaلأدةهالمثلقياصمثللهالمشابهةالصور contrario,

ومنها(،الجنائي)البحثالبناءاعادةومنهاor!،)roث4الأولىوقياص

الخ(....العامالأمنوعلىالعامالرأيعلىالحكمبتأنير)التنبوالترقع

علىلاطلاعناكافيةالصورهذ.كانت)ذامامعرفةهيوالمشكلة

بضرورةالأمورهذ.فييتذرع(>1)ليرلمان(ان.القضائيةالاستدلالات

دقيقةلقواعدالآليالتطببقالىترتدلانفديريةفدرةأى،المحلامةاستعمال

اصدمارمنهويطلب،الحريةمننوعثاكلماللقاضي)ذ.قبلمنموضوعة

ضيءكلتفضلأنتعتطيحلاالقوانينانضمير.،."قناعةحصبحكمه

الثامنالفرنفيالعقلانيونيتمنيكانكماللاجتهاد،ضيثَاتثركأندون

نةلمدوفا."عل!!عييح(روشبيار)لىاMontesquieu(مونتبسكبو)من،عث!ر

codeهامثىتركيجببل،للاحوالاللامتن!اهيبالتعقيدتئنبأأنيمكنهالا

مرنةنبفيالتيالعامةالقواعدبعضنوجههأنينبغيالذيللتطببقْمعين

فيهحددالذيالجناثيالقانونعلىتنطبقالملاحظاتهذ.ان.الكافيبالقدر

لتحديدهالواسعةالحريةالغالبفيتاركا،للعفابالفصويالحدودالمشرع

قلأيوفية-خليةعامامحثرخص!ةمنلى!!م!س!ض(بيرلمان.)شأسسلقد)1(

!تحاون،الشطفهللابحاثالبلبكيالوطنيالمركز!ني-كبيربتاطوكوممايترأسها

من!بالبعالاصالوتثر،ومنطقيونضوقوأسلاملةومحامونصامونقضاةفيها

,analyse)58915891سنةملعكى gout!محا"

sel!!دءفt it!3امهـءا61914ة etمعال!أ!،ثمطء؟سم!لأ"!عأ!

duء81كلoit, ,6891 la41ه!!!دen df+oit, 6591 le probleme des

كاه7191.84اليهانضيفأنوكمكن

7191.,II,;6791 5!;9691,0791 v;ثيغ.)ك!ا!"j iعي!هl!!د!

)ببرلمان(.لاطروحاتنح!صاحدو،فيالأممالهلهكليليفبماوسننلهم
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الداعيالاقتراحاعتبرولهذا.المدنيالفانرنعلىتنطبقمماكثر،حالةكلفي

حقيقية."بدعة"الحنحمحكمةالىبالنسبةوحتيهناوحيدقاضجعلالى

للصورنة؟قابلالشىالفاضياشدلالأنهذا،مننسنتمجأنبنبغيفهل

فيأخريمرةنجدهولهذا،المقدمتينمستويعلىصائدالارتبابان

وضعتقدجزثيةبحالةالخاصةالعناصرجميعنكونصندماولكن.الائج

تأويلضبطوتمالقانونيةالمبادىءعلىوقعقدالاختيارويكون)الصنري(

وأنيجريأنيمكنعندئذالاستدلالف!ن)الكبركي(فيهاالواردةالكلمات

الدكطهووحدهالفاضيفلبس.فبهعببلالم!نطقوففاالعتبجةالىيؤدي

حتيبل،حكمهتبررالتيبالحيثياتالمنطقيةالصرامةهذه!سهدف

صورةفيوليىالمحتوىفيموجودفالالتباس)1(مرافعتهفيالمحامي

العالمفيهايوجدقدالتيبالوضعيةشبيهةالرضعيةهذ.ان)2(الاستدلال

)1(

)2(

وقاعدكا،الاقناعالىتهدتالمرانعةان5:لامعمحاملئهاثةالصددهلافيلنتمع

وفحصمنطتيوترتيبواضحتللتكوينهو:الأعلىوثلها،الوضوحهيالعظمي

فلا،القاضيذهنفياترابطمنالسيلهلىايجريبحيث8للاعتراضاتتاينوتفنيد

برالمومةوالحباراتهوا.،حسبالأسلوبيتلوىفلامضاد،لرأيمكانافههيترك

الذينفهالانفعالانبل.البرهنةجملةوتئ!ملوتكفتلضقليلةبكلماتالتي

ملىالضزفيبلور.القباممنينمكنلا،العقلصبزمنبهيعتلرطوعلةلمدةكان

لثاقررجبيعدف!نيجواقامةالىصبققدالمحاميكانافاالا،راثةyااخضاع

الاحاس".هلا

Discours!ة1.8ءن!ول"!ن!!هن!محأ de recep!معم.Georgesيعس

7191..Monde.91 nov

M.ءهملم!فندياك(دي)آ.بحقذلك*ظكما de GANDيكنلمااذا:ييرلمان

عرىملىبافيانالمقدقينأن!أرصطو(مند.ذلكسببف!نملزما،الجدليالقياس

البرهلأممط"الفباص!ورةسرامةسارمةفهيالاشدلالصورةأماdoxaالظن

03(,on,p3ح!طءمحةةهأ!"ا
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منمبدأينبينتفسيرها،فييترددقد،التجاربمنمجموعةأمام،الذي

نأعلينايتعينفقد،العلميالميدانفيالأمروكذلك،المعقوليةمبادئ

عليها.ومحترضَا،تامةوغير،واضحةكيرعامةمبادئالمقدمت!ينفينستحمل

هذهمثلأمامالحكمتعليقداثمايستطيعأنههو،القاضيعلىالعالموميزة

تبقيالم!يحةهذ.ف!ن،نتيجةباستخلاصذلكمعخاطرما!اذا.الصعوية

الاحنمال.منراوحملماأرأبا(

استخلا!فيلتمثللاالقضائيالاستدلالأصالة)نعنددذفيقال

ذا.العامالمنطقفواعدفبهنكفيأمروهو،المعطاةالمفدماتمناللوارآ

تحبركبرا.بفباس،القضاءفحللثيهالفانونرجاللديعليهالمتعارفمن

وفقا-نتيبةبصفتهمنهاالحكمدشتخلص،الواقعةعنو!غرا.القانونعن

استدلالفيالنوعيالثيءلكن.الأرسطي6العمليأالقياصلم!ط

ائبكفيبل،العادكطالادراجهذافييتمثللا،القاضيأوالمحامي

يجبالفانوننطبيققبلف!نهالكبرىالىفبالنسبةتأويلهما.وفيالمقدمتين

لهتبدوالتيبال!نصوصيستث!هدمحامكل.تطبيقهينبغيالذكطالقانونتحديد

نأالقاضيعلىيجبوعندئذ.عنهابالدفاعكلفالتيالمصالحخدمةفي

ي!نبغيالتيالقواعد،المتخا!مانيقدمهاالتيالمتضاربةالقواعدبينيختار

ننرتبالنيبالتاثجبسنرضدالاخنبار،هذاأجلمنوهو.بهاالصك

القانونيةالناحيةمنسليمايكونلاحكمايصدرأنيريدهو)ذ،عليه

يقولكماوفكرهعادلا،الانسانيةالناحيةمنأيضايكونبل،فحسب

ثأنومن،والإنصاتالأمنبيندال!نطلابذهابحركةيتحرك)برلمان(

ئتدخلثماختيار..يوجهأنم!نصفحكمالىالو!ولعلىهذاحرصه

معحكمهتكييفهي:الشرعبةوعنالفانونعنخارجةأخرىاعتبارات
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سابقةاحداثمنوالخوف،بهالاقتداءوامكان،الاجتماعيةالئروط

أيضايجببلا،صdءالمدونةموادبينالاختياريكفيفلا.الخ،!يرة

والمث!ال.القانونيةالاجتهاداتسوابقدالمافيهتكفيلاأمروهذاتأويلها،

وأ،الفانونحرفيةالتزاميجبهلهر:الغموضهذاعلىالكلاصيكي

احدينجعلأنيمكنفلااممكنانالأمران؟أملتهالتيالروحاستلهام

نا0)1(الظلماحتمالبدونالأخريولا،تعسفبدونمطلقامبدأالقاعدتين

تذهبقدبل.اللائقالتأويلحالةكلفيتمليالتيهيالنائيةالاعتبارات

نا.منطفيا)ىنبريرهايمكنلاتأوبلات)عطاءحدالى،الحاجةعندأحبانا

لاثباتكذلكبل،الكبريلاثباثفقطثتدخللاالاعتباراتهكمثل

الأمر.أولفيمفارقاثيئاذلكبد!ولو،القضيةوقائعتعرضالتيالصنري

لاهالقضائيالقياصفيبدورهاتقوملكيالصغرىالمقدمةهذ.أنذلك

تكونأنأيضايجببل،دقةبكلفيهامذكورةالوقالعتكونأنيكفي

الفضاليالنوعهذافيالحالةتصنيفيفعففطالصراحةوبهذ.)موصوفة(.

القضاديالقياصفيالصغرىوظ!يفةان.ممكناأمراالإدراجهـلصبح،ذاكأو

الث!ددة،الظررتمعتعاقبيلاالصرقةكانتافا5:التالينالثالين)بيرلمان(يقدم)1(

ضدبدملهيفياللبلعننصففيأرنكبتسرفةعلىالمثدثةالظروفهلهنطبق!ل

اتباعكاندافا،بروحهأوبحرفيةالفلأمونعلبقصسبمالاأونممالاجابةتكرن؟الانارة

)كماالعقولاتقانونفىماتبمفتضيالحفابيبرمايفاتح!ومموكبفىأحمرعلم.

ملم46jرا.فاتحفىمئىمنمحاقبةينبني!ل!رننا(،متهلفيبالمانياالامركان

روه!أ!ه!01!ه!(h.)83135ليلكياوور!ي

التي1382الماثةمنبمكنهل5قهكما:Michelهم!م!3فى)مثالبفول()2

حلئروعمكلنتنتجانفيها،6سبالتيالخالرمنموولأممطعلىت!نص

السرول؟،فأما،لهصبلاليسم!قراجلتبافا:!ولال!يمحاكمنا

9(.Etudesde logique jundique,،!)p
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والقانونالواقحةبينالصلةبيانفيبل،الواقعةوصففيفقطتتمثللا

بالضبطنوعأيومنجتحة،أوجريمةأمامنحنهلمثلا.الو!فبواسطة

جلية،داثماليصتالسوالعلىالإجابة)نالجشين؟هذينمنأكلطفي

القائونيةالناحيةمنفقطيكونلاحكماصدارعلىالحرصيقوموعندكذ

الاختيار.املاءفيبدور.هالأخلاقيةالناحيةمنمنصفابلعادلا،

وأالمحاعيمرافعةتقدمهاالتيالجليلةالفباسبةالواجهةوراءوهكذ!

نعرتأنينبني،اللارمالىالمبادئمنتدرجهامعالمبرر،القاضيحكم

جريكماالقضاير،الاسدلالفيالصرفالتراجعيالطابعنكتشفكيف

حيثنبريرالضيقةفيهوالظاهرفالاستشاج.الذهنفيبدءذكطبادئ

المحامي،الىبالنسبةواضحأعروهدا.المفدمتينتعئنالتيهىالتيجة

هذهبغيريعمللانفسهالقاضيف!نثائكةالمسألةتكونعندمالكن

اعتبارالىتدريجياالعرفيالقانونباخعكاءاليومنميلأنناولبدو.الطر!قة

النظرياتأننعلمونحن.المدوناتفيمكتوبهوما،ْالحقوق

هذا!نشأهناومن:صريحبشكلهذاتؤلد)الارادانية"،أو"الوضعانية"

أبدايمكنولاأبداليصالوضعيالقانونأنوهو،قبولهيصعبالدياللزوم

نtلتحاولبعدفبماتلأممطالقوانينلأن.للترتيبقلبوهذ!.جاثرميكونأن

كمدا"!!،-8!للعدلموافقبأنهالمجتمعيعترفماتحددوأنتستخلص

id!!لاأJAهوl.هرولو9فالحقللا4كللاث!لا quod.قالاوكم

ولا،محكمةبالفعلتقرر.بماالتكهنهوالقانونمتهكما:أمريكيقاض

أجنبيةام!بابهالأفلعلىبعضهتمليقراروهو.هذا)1(منادعاءكثرشىء

.p.11 et14 et Ph*!4ثمحا4!ه،محاl!1(.لملأ.!.!ال!!!ممه(

55.".,judiciaireهأ!ولهعاىصع!م!ط

-03-
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تقريرفيكبيراتأثيرهايكنومهمامعا.الوضعيالقانرنوعنالمنطقعن

يكسىثوبصوكطليسالقضائيالقياصان.حيثياتهفيتظهرلاففدالحكم

فيالقاضيفعمل.لانقةصورةفيلعرضهبعد،فيماالقضاليالاستدلالبه

لاادراجمألةوهذ.،عينيةحالةعلىالقانونتطبيقفييتمثللمالحقيقة

هذاولتبرير.الواقعةوصفوفيتأويلهوفيالقانوناختيارفيبلغير،

أسباباعطاءضكدونمنيجبف!نه،الوصفوهلماالتأويلوهذاالاختيار

.الاستنباطالىلاالمحاجةالىيرجعأمرهذالكن،مناصبة

الفضاثيالامشدلالفيالوقوعالكثيرالقلببهذاطوعانسلماننا

يذكرناوهو.النهالبةالاشتاجبةالصورةفيوضحهالىبالنسبة،الحفيفى

يرادماأنهووالفرق(l)العلمىالاستقراءبهاتمزالتيالتراجعيةبالحركة

العلمي.الاستقراءفيالشأنهوكماالمبدأ،ولشىاللارمهوهنا،تبرير.

دالمايتضمنهمامعالاسدلالفيالت!راجعيالطابعف!نحالكلعلىلكن

بصعبأمرين!هةث!فعةع!وميكمت!ه!ورئتهيبحلوالمغامرةالنموضمن

نحسنالآلةلأننماما.الفاضيمحلنحلأنبمكنلافالآلةنصورهما.

لا،المث!اكلحلوتعرف،المبادئالىالصعودلا،التتالجاست!خلاص

درفينأملأنيمكنكاناذامامعرفةهيالمسألةتكونوعندلدوضعها.

معمصورنا،يكونفعةma"ةueالبديهاتمنآنظاصورةالىقانون

ينبغيكمانطرحأنيمكنا-بحبثرمقلةلغةفيمطلوبهوكماوضعه

:القانونليالثنراتلملء)وسيدة3.صأ:ص!!ممهيلاص(.ل)المفارنةأجرىلقد)1(

,3iquejuridiqueن!(،الموسعالاسنراء .! .p 117 etه!lكانلاناهكم!ط

ساملا5يتصور.لكنه،اتامالاستراءمحنفتمييز.موصاالاصتراههلاكميالكاتب

;ET-ف!ا."()م!اآ،محاقانوفىمبدأالى daps la logiqueم!ه!j.P Bأ!عمطهـ.CF

،ءلنة!ع117.05

8-32-

http://www.al-maktabeh.com



المفاهيمبعضأنبيدعليها.الاجابةمهمةلهاتاركينالآلةعلىالأسئلة

ولا،كامضةتبقيالفاضيمداولةفيدورهالهاالتيالأساسيةالقانونية

ibruit"(خلفي)صوتمنقيلكمااستخلاصهايمكن de fo !d،وكيف

الحامالأمنمفاهيممثلغامضةمفاهيم،دققكسيوماتنتعريففيتضبط

تحتفظأنالمستحبمنليىأوالخ؟،والاستعجال،الحميدةوالأخلاق

القانرنبينالحينيةالحالاتفيالترفيقأجلمنالمطاطيةمنبشيء

؟والإنصاف

)شاراتهعلىحساباتالىالقاضياستدلالاتلردالمسبقالثرط)ن

وجملة،القوانينأنبمعني،منطقيةصباغةصيغقدالفانونيكونأنهو

تكون،تجريةشبهتزالما،الراهنةالحالةفىهيالتيالثر!عيةالنصوص

ولاوالتباساتفجواتلافيهايكونلابحيث4*ةonalis6sمعقلنة

وهذ!،والمنطقيالمثعلينضيقتعاونالي!حتاجأمروهذا.تناقضات

نحلمأنالايسع!نالاكاناذاولكن.التخيلاتقبيلمنالحاضرالوقتفي

ف!نههالعدلبةالقراراتلحملةالتاليةالمحالجةوبتلك،كلهالفانونبنَطَقَة

تكنلماذا,سام)1(قاضيفعلكمانتاءلأنالآنمنذالأثلمحلىيمكننا

مرونةفيهاتكونالقضاليالنشاطمنهامةلكنمحدودةمحالاتنلك

تحدثهالنيالخلفيالصوتفيهاويكونجدا،ضحيفةالمصتعملةالمفاضم

loمَتطَقَةَيمكنلكيجد!اخافتاالفاهيمهلى. !cisationالقانوننالم!بدان

بحيث،الخصوصعلىنتواصلأن،المفاهيمهلهمثلفيهتس!تعملالذي

مسدودةen،ةquesالسيرننبكبةالطرقاسنعهالامكائاتتكونلا

AU, la logique du juge, dens La lo !ique judiciaire, .p 67 et!1(هدألاص(

.ينلا6

3ء-لهة
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علاوةمبيناهالمرور،حرادثميدان،ذلكعلىمثالاويعطي،قبليةبصورة

النيالمراحلهيماالسيعرنبنبكاهفيمهدشناسنثارةبعدهذلكعلى

انئغالاهناكأنوالواقع.البرمجةضبطالىالتوصلأجلمنقطعهمايحين

هناكوأن،القانونيةالمنطقيةالأوساطبعضفيالنوعهذامنبمساللنث!يطا

ذاكأوالاتبا.هدافيالاستاجالىنسارعلاأنينبنيولهدا.تقدما

جارم.ولث!كل

البرهنة،مفهوآمعتقابلهفي،الحفيقةفيالمحاجةمفهومان-47ف

المنضافرالمفهومبمظهرأرسطو،لدىبعضهكانكما)ليرلمان(لديبظهر

ذلكمعف!نهمجمعةالنالبفيكانتان،!فاتلعدةالبامعالتحديد

بالطابعالمس!تمعينعلىالفوريالتلأليريقابلونوالناس.تفريقهايمكن

المحلامةالىوالدعوة،البرهنةفيالأشخاصوعنالزمانعنالم!تقل

والذهن،بالاقتناعالإرادةدامالة،صوريةلقواعدالآليالأعميبالتطبيق

الىأعدنالفد.بالعلموالظن،بالنظريةوالتط!ب!يق،الهندصبالذهنالمرهف

بينالقسمةعلىجز!ياالاتنطبقلاوالنظريةالتطبيقبينالقسمةأنالأذهان

فتكون،والعلمالظنبينالفرقعلىتنطبقلاأنهاكما،والبرهنةالمحاجة

وهذا،فقطمحتملهوماالىوالظنيقينيا،يعتبرماىالتثيرالعلمكلمة

!مكنلاف!نهولهذ!،التطبيقفييتدخلكما،النظريةفييتدخلتمبيز

لعملاستعداد"حعسابوعبارة،الرأي)نكوينعبارةبينآالتاالتوحيد

الهندسةوبين،الارادةدامالةالاقناعبينالتفابلوأمامعبن،)1(وفبرمحتمل

تكونلاقدفالرهافة.واحدةسلسلةفيبطرفينالايتعلقلافقد،والرهافة

)1(!امحة."ح!!أ!250.
-ء3-
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نبرهنأنيمكنأفلا.الاحتمالاتاعتبارفيهايتدخللطيفةهندسةسوى

مانحددأنبلهالأفضلهوالفلانيالرهانأن،الاقتناعيستدعيباستدلال

الهندسيذهنه!س!تعملPASCAL)باسكال(كانلقد؟الرهنقيمأفضلهي

ليسالمنطقيالإلزامف!نذلكمنالعكسوعلى.الاحتمالاتتقديرفي

بنبغيبحيث،اليهنصلقدالمحاجاتبعضانبلالاسنتاج،بهيمتارأمرا

،ملزمبعضها،الحججمننوعينبيننميزأن)كالينوفكي(اقتراححسب

كاناننتساءلأنأخرىجهةمنويمكن.للأرادةمميلالآخروبعضها

واذا،تامبثكلملزمةاستدلالاتالتعقد،منمعينةدرجةفيلاسيما،هناك

المنطق.صرامةبهايقاوآالتيالمواردبعضيملكماهرذهنهنادًيكنلم

علىالتلأكيربغرضالبرهنةاستعمالمعيتعارضماهناكليسالأخيروفي

تظهرلكيطويلوقتلزمبحيثوكئيرملذلكمستعملةفهيوبالفعلالغير،

محليهميصحبالناصمنكثيراأندرجةدالى،النظريةوظيفتهابوضوح

الوظيفتبن.بين.الفصل

بالنس!بةالمحاجةتقنياتبهتختصبمانعترفف!نناقلنا.:لماوكخلاصة

تمسكالتىالاسدلال!ورالىبالنسبة،وامعبث!كلوحتى،البرهنةالى

فيمكانلهايكونأنينبنيكانلقد.الحديثالعصرفيالمنطقيونبها

منوكان.بهتختصمايستفلصوأن،تحللوأن،للاستدلالعامةنظر!ة

وiرأيلتبروبأسبابفالتلمرع.التباينعلىالتشديدالصددهذافيالطبيعي

ولهذا،المقدماتمنمجموعةمننتيجةلاستنباطمنابرثيءقراره

المحاجة،نفنباثأصالةاظهارمنهيرادأولياوصفاذلكنحتبرأنوشريطة

بالفعلهولماوجامع،العمومعلىمقبولأنهعلىففطيفدموصفوهو

الىنبتالتيالسماتنقبلأنكذلكيمكنناف!نهالنالب،،أفيمجمر3

-3مر-
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الصوريةالناحيةمنالصارمالاستدلالعنتميزهاالتيسيماولا،المحاجة

الى،الفرقفينبالغبأنذلكمعلألفصنانحمحلالكضا.الاستتتاجفي

لاتوالاصتدلاالاستنباطيةالاستدلالاتبينالصريحالفصلدرجة

الحجاجية.

-كثز3-
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!فهـالظملللأالبل!

الخةمةا!سة!!ت

فاسدا،يكونأنلافاسحيحا،يكونأن)ما،الاعشدلالان-48ت

الناحبةمنمعب!ابكونانداما،المنطقبةالناحبةمنسلبمابكونأنلاما

اذننستدعي،المنطقموض!3وهو،وضروطهالاستدلالونظرية.المنطفية

ف!نوبالفعل.لهاسليبةكتمةالفاسدةالاستدلالاتدراصةالحالبطببعة

الحديثة،العصورفيأو،الوسيطالعصرفيالكلامسك!يةالمنطقكتبأكلب

نأيريكانل!م!3()رموصف!نذلكومع.المنالطاتدراسةتصحبها

هالاستدلالسحةشروطدراسةهومادامالمنطقبخصاللىيالموضو3

فينلاظأنديمكننا.نطاقهعنخارجةتكونالفاصدةالاستدلالاتف!ن

قدانههنالكماوكل:البابهذاأهلمتقدالمنطقكتبأغلبأنأيامنا،

ممكن.معينخطأمنتحذرأنعرضايحدث

لاف!نه،المنطقالىالمغالطاتنظريةانتماءحولالأمريكنومهما

الاستدلالاتنظرية،النظريتينبيننقارنعندما،الاندهاضالايسعنا

شعفننتماالنىالهوةمن،الفاسدةالاسندلالاتونظربةالصحبحة

فدالمنالطات()تفنبدفيكنابهلكن،النظربننابوهوأرصطوانلينهما.

هل!اأني!د.المنطقلنكوبنسابقعهدالىوبرجع)ال!نحلبلات(نألبفصبق

التيوالأبوابللكبأصاساكانالديهوالمغالطاتفيالأرسطيالكتاب

موادها.ترتيبوأعيداليهاأضيفقدأنهولاجرآالموضو3.نفسفيتل!ته

3--س
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فيالتامةالهيكلةانعداممستويأي،المستوينفسفيبقيتالأمورلكن

النظريةف!ن،التصنيففيبذلتالتيالجهودمنالرغموعلى.نسقصورة

بالنسبةتساقلفهي.والتنظيمالوحدةمنخاليةتجربيطابعذاتتزالما

الهندسةفبهاكانتالتيبالوضحيةشببهةوضحيةفي،المنطقتطوراتالى

بيننمبزكناواذا.استنتاجيةصورةفي)أ"مليدص(كظمهاأنقبلاليونانية

السابقةالمرحلةهي،اليونانيينعهدمنذالهندسةتطورفيمراحلثلاث

تعاقبانجدأنيمكنناف!نه،الحديثةوالمرحلةالاقليدم!يةوالمرحلةلأقليدص

سبقمابهذا)قاصدينلأرصطو،السابقةالمرحلة:المنطقتطورفيمماثلا

والمرحلة،الأرسطيةوالمرحلةأرسطو(عندحتيالارسطيالمنطق

مستويالىالانتفالعلىيدلالحديثالرمزيالمنطقبينمالكن.الحدكة

نظريةف!ن،والكلاسيكيالأرسطيالمنطقالىبالنسبةالعلميةمنأعلى

دونراكدةبقيتبل،فحسبالمستوىهذاعنبعيدةليستالمغالطات

أرسطوالاأنهBochenski)بوشانشكي(لاحظلقد)التحليلات(.مستوي

يستبدلأنالصورىالمنطقناحيةمنتوفقهذايومناحتيأحدولانفسه

قريبكتابمولفلاحظلقد()1(.المغالطات)تفنيدفيالأولالمذهب

ماتداركفيوسعىله،فتأسفأيضا،الأمرهذاالنظريةهذ.فيالعهد،

أولىخطوةالاتخطلممحاولتهأنيعترفأنلهينبغي6لهالا،فات

"محن،أبوابهأحدفيتساءلأنحدالىذهبوقدالاتجا..هذافىمحتشمة

،)ء.وشاملةمحامةواحدأنفيتكونللمغالطاتصوريةنظرياامكان

المفالطات،نظريةخارجنتركأنبدءذيبادئيجبحالكلوعلى

)1(حكل!ها!ل!ه*.ه.!

391..Methuen,,0791 p,ك!أهFallacies,!2(.صد3!مأ!م(
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فيبل،ذاتهالاستدلالفيليسارتكابهايمكنالتيالأخطاءدراصة

منالركمعلى،مناسبةغيرالاستدلالاتبعضتكونفقد.استعماله

المترددشأنوهذا.الحاللمتقضيمطابقتهاعدمهوعيبهالكن.صح!ته

يتثاقلتراهتقريبا،وفورفيصريعينوعملاقراراالظرفيقتضيعندماالذى

الذيالانسانشأنوكذلكوالمفاسد.المصالحبينموارناالتفكير،في

كانلوكمابالنظر،العملعنوشتيض،الأفعالمنبدلابالأقواليكتفي

،الأصولحببرهنةتقديمهوالاخلاصأوالمحبةلاثباتالطرقأفضل

موسيقارا،كوننفيأحدشكف!ذا.صلوكهبواسطةمشاعرهاظهارمنبدلا

المصابحالةأيضاوهناك.كمنجتيأتناولبل،خطبةعليهألقيلاف!فى

قاللقد.الجامحة2رائهتبريرأجلمنكئيرايفكرالذيالهذيانيبالذهان

عداماشيءكلفقدانسانالمجنونانHESTERTON)ثسترتن(

ولا،النف!ىعلمالىنرجعهذ.التفك!يرأمراضكلان.الاستدلالاستعمال

ههناالأمريتعلقفلا.الواسعبمعنا.حتيشيء،فيالمنطقتهم

.للاستدلالفاسدةباستعمالاتبلفاصدةباستدلالات

مجاميعجوهرهافيهيالمغالطاتتحالجالتيالأبوابأوالكتبان

الأنواعمنعددإلىجنيها،بعدالثمارتقسيمالىأصحابهافيهاسعي

.الأجناسمنقليلعددفيبدوهاهذ.تجميعإمكانمعنس!بيا،محدود

SOPHISMATA)منالطات(ف!نوهكذا:عينيةعديدةبأمثلةالجميعويصور

ERT(ساكسدي)ألبير DE SAXE!أما.حالةمال!يمنكثرتفحصهمد

منهايميزفهو)منطقه(منكاملبكتابالمغالطاتيخصالذكطصالص)مل(

لكنه.التكلففيهيبدوتصنيفهبهيبررالذيالعقليالتبريرلكن.أنواعخمسة

توجدلا،السيئةالاستدلالاتالىبالنسبة،بأنهيعترفأخريجهةمن

ملذ-+
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منالعديدوأن")1(الجيدةالاستدلالاتفيتوجدالتيمثلواضحة"أقسام

منوكثر.الب!يطةالمغالطاتنلكمنكئيرتركيبمنناتجالمغالطات

فيالمغالطاتتقسيمهو،الموضرعصميمعنوالابتعادالتكلففيذلك

بالحياةأوالعلميةبالموادتعلقهاحسبPORT-ROYAL)منطق(منبابين

فقط.التعدادطريقةاتبعتالبابينكلالوفيهالعاديةوبالخطاباتالمدنية

حسبما،أساسييننوعينبينيميزأنهوجدئا)أرسطو(حتيتراجع!ناما!اذا

ينطبقماهوثالثَانوعايضيفثم،باللغةمرتبطكيرأومرتبطاالخطأيكون

oالمطلوبتجاهلبعد،فيماسميماعلى elenchi4ةصه n.وهدا

للنوعينمبانَاليسالثاكالنوعأنبوضوحنريلأننا،أعرجتص!نيف

بينال!مببزانبل،ءف!،هط!!ننصبفابمثلانأئهمايحد!والل!بنالآخربن

المح!نىاردواجأنفيهلاشكومما.بينالي!نفسهالأولينالنوعين

Combinai-الألفاظوتركيبءفاهكامطهpالتركيبواشتراكambieكأ.فد!

son des motsفيالمتمثلتانالمغالطتانبينما،الأولىالفئةالىتتتمي

أصلهمافيهما،علةعلةليسماجعلفيأو،مطلوبهوبماالتسليم

نأيمكنناف!نههبدقةالأمورنفحصعندماأ.لنافير.اللغةعنس!قلتان

محيوبمنالأمرنهايةفيكلهاناجمةالمنطقيةالأخطاءتكنلم)ن،نتساءل

منتمكنمابفدرالايمتدآلمالمنطقكونفيالحببهووهلا.اللغة

بلغةالأخير،وفي،م!نطفيةبعيوبمئقلةفيربلغةالعاد!ةاللغةعنالاستعاضة

بينمثلافالخلطنفسها.المنطقمقتضياتمعتماماومتك!يفةكليااصطناعية

اللغةاليهتودكطخطألكنه،شكدونمنمنطقي!أ،والاندراجالانتماء

هيالفاصدةفالاستدلالات.الحالتينفيالرابطةنفستستعملالتيالعادية

.50.vol. ،! p!ح!ع!وو;v.1)8!4!اط+فا Systems)
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النقائصتسهلهاالمنطقيةالأخطاءلكن،منطقيخطأعلىتقومالتي

العاديةاستدلالاتنافيمنطقيخطأتصحيحانبحيث،اللغةفيالمنطفية

.لغويتصحيحالىدالمايؤول

)المغالطات(بكلمةالآنحتي،المعي!بةالاستدلالاتهذ.الىأضرنالقد

(روايال)بورمنطقوأبوابأرسطوكتابعنوانفيبالفعلتوجدالتيوهي

كلمةالمؤلفينهؤلاءلديأيضاونجد)مل(،منطقمنالخامىوالكتاب

smeسفسطةبكلمةيرادماالغالبفيبهابرادالتي)أغلوطة(!هلةْدةه

Sophisme.فرقوهو،المعنيفيفرقبالتدريجبينهمااستقرفقدذلكومع

ح!ه!كافالسفسطةنفسها.الكلمنبنهانبنصورة،كافبفدربهنوحى

بهامولعينالسوفسطاليونكانالتيالاستدلالاتمثلاصتدلال!كه*!ك!!ة

المنطق.يجانباستدلالفهوالأغلوطةأما.لارباكهأوالخصملمخادعة

فيمعيباستدلالفالأغلوطةكلاسيكيا.أصبحالذيالفرقجاءهناومن

أحجةهيالالاند(معجمفيتعربفهاحسبوالسفسطة.صحيحمظهر

وأ،الآخرينلايهامتقدم،ملزمةغيرالحفيفةفيلكنهاالظاهر،فيصحبحة

وبهدا".الهوىأوالمصلحةأوالكبرياءنأنيرتحتصاحبهابهايجتزئ

illo!المنطقيةالمخالفةمنخا!ةحالةالأغلوطةتكون ! sm،الحالةوهي

فتعطي،متنكرةهالمنطقيال!أأي،المنطفبةالمخالفةفبهانكونالتي

منخا!ةحالة6بدورهاال!فسطةوتكونصحيحا.مظهراالاستدلال

مقصودةالمنطقيةالمخالفةفيهاتكونالتيالحالةهي،المنطفيةالمخالفة

.الخداعنيةمعتفريبا،واعبةبصررة

أحدأنهاعلىالمنطقيةالمخالفةفيالطريفةبهذ.السفسطةادراجان

بدء،ذيباد!العلاقةهكمثلفيان.صعوباتبدونيحريلاأنواعها
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الصورى،بالمنطقت!تعلقالمنطقيةالمخالفةانحيثمن،العرجمنشيئا

وهي-فيةيتضمنتعريفهاان.وبال!ابةبالجدلالسفسطةتتعلقبينما

بهيهتملاأمروهي-مستمعالىونسبة،المنطقعنأجنبينفصانيمفهوم

هيانماالخالصةالصوريةالناحبةمنيهمناوالذممطأيضا.المنطق

لمخادعةسرلةتكونلاأوتكونأنكثيرايهمناولا،الم!نطقيةالمخالفات

ثبئا.طي!عتهامنيفيرلاأمرفهذافاعلها.لمخادعةالحاجةعندأوالنبر

يعبرالذيالخطابحسبلذاتهالمنطقيدرسهموضوعيشيءفالاستدلال

اللتينالصفتينان،الثانيالمقامفيثم.منهبالغايةيهتمأنj)نj.(،عنه

والفصل-المنطفيةالمخالفة-القريبالجنسأي،السفسطةبهمانعرف

مخالفةكلأنصحيحالساذا.للانفصالقابلتان-المخادعةالنية-النوس

أنأ!ضَاصحيحالبس،بالعكسكذلكبل،،فحسبسفسطةهيمنطقية

موضو3وهو،معينةنتيجةقبولأجلمنالمخادعةمنهرواداستدلالىكل

لشالمخاعفالاستدلال.منطفيةمخالفةدائماهرالسوفسطا!ي،الجدل

ننمنلالسوفسطا!نطرلىاحديانبلةول!أ3م!نااسندلالابالضرورة

الانتبا.،القللالمستمععليهايوافقظاهرهافيبريئةقضيةتمررفيأولا

رعندلد"1رادهلأtولاالآخريتوقعهالمبالاستدلالنتيجةاستخلاصفيثم

المفيدمنبلمعبا،ذانهالامشدلاليكونأنالضرورىكيرمنقطليس

)نكارالا2خرم!نفذاللخصميتركلامحكمايكونأنذلكمنالعكسعلى

الترتيبفيتكمنالحيلةأنيتبينوعندلذ.قبولهلهسبقالذيالمبد!أ

ماأو8التركييوالاثشراكالالتباصالسوفسطاكييحتغلحبثالتحضيري

fR..28-:92رتلايعلكيرأيها،لي!"كض ،! 6 ,15 174 a!1(،ص!طع(

)!،ك!(،تضليلهأجلمنضده!عرتلاأنوهـررضدالضم
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توكيدوبعد.الخالاقناعية"التحريفات30*م!ص!3)1(*ه)ستيفنسن(سما.

منطقية.مخالفةدونذلكبعديجرىأنيمك!نهالاستدلالف!نالأصاص،هذا

الفسطات،ضمنعادةتصنفالتيالأمثلةبعضأننلاظأنأيضاوينبفى

بذلكاعترفوقد.الاصتدلالفيأخطاءهيمماكثرالحكمفيأخطاءهي

عنالكاذبةالأحكامبتمييزنهتمالم:بورروايال)منطق(صراحة

نأكما،)ءوتلكهد.أسبابعنتفريقدونبحثناوقد،اليئةالاستدلالات

)سفسطاتوهما)مل(،عليهاتعرفالتيالسفسطاتمنالأولينالنوعين

فيخطاَنواضحبشكلهما،الملاحظة)سفسطاتوالبسبطة،المراقبة

فالطةتكونأنتوشكنتالجمنهمايستخلصأنبعدفيمايمكن،الحكم

دةaفيبكمنههنافالخطأصحبحا.اسنضاجاسنتجةكانتولو

الاس!تدلالاتمنالحالاتبعضف!نوأخيرا.صورتهفيوليس،الاستدلال

عارضة!لةالالهاليس،السفسطاتضمنبنصنيفهاالعادةجرتالتي

ماثأنالخصوصوجهعلىوهذا.بالسفسطةوحتىالمنطقيةبالمخالفة

ignoratio(الوسيطالعصرأمدرسةتسمبه elenchiذلك.الص!الةتجاهل

التخلص،أجلمنالتحايلفيطريفةبالتث!يديكونقدالموضوعتجئبأن

الحكم،فيلااراديلخطأنتيجةمحردأيضاذلكيكونأنيحدثقدلك!نه

بنيقدالاستدلاليكونان،اللاثىفيرالميدانهذافيأيضايحصلوقد

فيها.عببلابطريفة

ينبغيف!نه،الاصتدلالصرامةناحيةمنأى،الصوربةالناحيةمنوهكلا

بغرضتفترنلمأوا!ترنتسواء،المنطقيةبالمخالفاتالاننث!حللاأنلنا

4591.,ge.New Havenلي!ON, Ethics and l3!1(ط!ص(

2(.!).!نعلاكنة!et."،له*لخ!02.
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فيتقعقدالتيالحكمفيالأخطاءعنكلياالنظرغضمع،الاحتيال

اذنبعقبه:القاثلةالسفسطةف!نالمثالسب!يلوعلى.فيهاتتدخلالتيالقضايا

5t!!بسببه hoc, ergo propter hالقض!يةهذ.تبنيفيبالضبطتكمن

ف!نتجولهاتمماف!ذاخطأ:مبدأ6لخافماوضمنيبئكلولونفها

لكن.كاذ.نتيجةالىيؤدكيأنثكثونمنيمكنهالصحيعالاستدلال

ترابطها.ص!ةالايهمهلابلالفضايا،فيالماديبالصدقيهتملاالمنطق

أنيمكنذايخما*صأ!م!)همبلن(معنتساءلأني!نبغيعندئدلكن

القولهذامثلفيليسأو؟المنطقيةللمخالفات!وهـلةنظريةبناءيتمثل

هيتصورهاهامكانحدودفيالنظريةهنهصينjأالتناقضمنشيء

الصحيحالاستدلالنظر!ةمقلوبأوهالسلبيالوجهمبردفهي:موجودة

نبعا،المنطقبةالقواعدقالمةيفدمالمنطقهل!ا)ن.المنطقوضعهاكما

القاعدةهلهخرقفيالأخطاهتتمثلوعندلدبها:المعترفالم!نطقيةللقوانين

المثالسببلوملى،قامحدةأ!ةتحيزهالابعمبةالقباممجردفيأو،تلكأو

التيالكافبةالفواعدمنمحدوداعدداتذكرالكلاسيكيةالقياسنظريةف!ن

واحدةمرةيستغرقأنيجبالأوسطالحدأنمنها:القباس!حةفيثححكم

يأ،الخ،سالبتبنمنانتاجلاوأنه،الأخسكبعالشبجةوأن،ا+كلعلى

كاندافافاسدإ.قياسا!كرنالقواعدهذهمنقاعدةخرققياسكلان

مماالمشقةأوالأولبةالفرامدمنبكثيركبرعدمايعرفالحديثالمنطق

وجهيهافيتفرساتهامنوكزيدالنظريةيثريذلكف!ن،القياصنظريةتعرف

أساعيهبث!كلالوضعيةه!.منضيئايغيرأندون،والسلبيالإجابي

فيبالعرضنفتحبأنن!يف!نناهالنقائضمناقئةاستثنيناماف!ذا،وبالفعل

ذاكأوالخطأهذامنللتح!بر،الأفواصبعضهالمنطقيةالنظربةتطور

!ر--
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الفاسد،الحكسمثل:بسهولةفيهنقعأنناالتجريةعلمتناالذيالخطأ

الاصنلزامبينأو،والاندراجالائتماءبينوالخلطالفاسد،النقيضوعكس

الأسواربرتبةأوoperateكدامؤثربمدىالمتعلقالسهووأنواعوالتكافو،

quantificateursالتيالايجابيةالقوأعدجائبالىأحياناوكذلك.الخ

بطي!عةويمكنعرضا.تقدمنصائحفهذه.تمنعسلبيةقواعدتذكرتبيز،

هذ.لكنلها.المضادةالقواعدمنبضربالمنطقيةالقواعدتث!فعأنالحال

لهاوخاضعةالأخريالقواعدمنمستنخةستكونالمضادةالقواعد

الجدليةالمجاحةصعيدعلىمطابقة،المنطفيالصعيدعلىفتكون.مباثرة

حولىالأرسطيالكعابفيالمتمثلةالمضادةالسفسطةمنالضربلذلك

.السفسطاتتف!نيد

،الاستدلالفيالصوريةالأ!اءعلىالاقتصارعدآذلكمعفضلنالاذا

التضلبلفيهايكونالتىالحالاتمجموعفيهاتجمعبحيثالنظر!ةوتوسيع

مدهبفيهذ.نحمعف!ننا،الاستدلالىلاستعمالمصاحباالخطأأوالعمد

منبدلاالصاواةقدمعلىوالسفسطاتالمنطقيةالمخالفاتيرتبأعم)1(

تعسف،أيواحدصعيدعلىالتجاورهذافيوليس.للاولىالثانيةاتباع

يتعلقان،وال!ف!اطالمنطقيةالمخالفاتبأن،الاعترافعلىيريدلالأنه

ولهذا.والخطابةالمنطقوهماتقاربهما،منالركمعلىمختلفينبعلمين

قواعدهالهاحجاجيةحيلةهوومامنطفيخطأهوماببنالخلطعدآبنبغي

الوجطالعصرفلاسفهكانماوفالبا.النوعنهد!تثملنوعةكلمةتوفرالحيدمن)1(

منالصورأهكعلىلفصر.محناهانضببقمعالمعنيبهلاfallaciaكلمة!سعملون

ولي!الشداع()!للهأمحنالانكليزويتحدث.الاصتدلالباستعمالالمرتبطةالتضليل

يطابقها.مصدراصمFallacieuxللصفةفليى.الفرنيةاللنةفيمقابلللاسفلنا

لأللاه.ممة!9
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سلطةالىالاستنادوعدم،الحاللمقتضيالكلاممطابقةمثلالخاصة

هذاان)1،المتضاربةالحججمنالإكثارأوملحد،أمامالمنزلةالنصوص

)مختصر.()ىفيأنهيالذيALDRICH)أللرشثى(بوضوحأدركهقدالتمييز

التىالامشدلالاتأنبملاحظة،المنطقيةالمخالفاتفبهعالجالذكطالقم

الطرد،منالحليةاستنباطمثل،العنوانهذاتحتبوضعهاالعادةجرت

الكلمة،بمع!نيمنطفيةمخالفاتليست،الخ...المطلوبعلىوالمصادرة

الىواسننادا.الضميرنكبهاأخطاءهيبل،الصورةفاسدةاصتدلالاتأكط

بمحناهاالمنط!قيةالمخالفات3م!7ه!)3()هوبتلي(حصرالايحاءهلا

ل!3.م!!ع!الصوريةالخداصاتيسمبهماوهومكانهافيالخاص

لأولنبدوالنيالأظاءبعضأنلاحظناالنمببزهذافيالنظرأمعناواذا

)ليرلمان(ببنلفد.حباجبةأخطاءالحفبفةفيهي،منطفيطابعفاتوهلة

على!لمصادرةشأنهوهداأن،قبلمن)أللريش(ذلكاقترحكما

قال.معا)التحليلات(وفي()المواضعفي)أرسطو(عالجهاالتىالمطلوب

المنطقسيدطىالمطلوبعلىبالمصادرةللاتهاممعنىالا)ليرلمان()4(:

قدمهالدي!لمكلالىاثارة)مرجلا،اليومالأحيانبحضىيميالأيخرال!اهلا)1(

ف!اليهالبلرفأمحامهمرجلامنهاسنمارالديجار.مناشتكيال!ىالانانمحنفرو!د()

سليما،الكرهعنهافيئم،ت!مرجلامنكاصتعرلم:ذلكعلىوأجا.عةطلة

مفد:ر!عالاصندورمنالضربهلاعن!ا..أمحرننيعنلمامكولحكانلفدول

type،!صز! de raisonnصا:et.N DAMBUYANT!01*صم
-!.387.4691 p!ء!م"de psycholo!ئل

8!انة!ed.1916,ك!!! logicae!نك(2,.HALDRICH)

و!+!!كا.9184
ofثم8.!أ!م! logic.,1826 Liv. !; d' ap!3(35!ه!س!!أ!ع(

591..pطف.!

153.828, vol. ,I .p ,015 151 et)4(،!!7!!ةهأ!.

ءب+-
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الصورية،الناحيةمنصحيحاستاجكلأننزعمأنيمكناذ.الصوري

ت!تلزمقضيةكل)نيقولالذيالهويةومبدأ،المطلوبعلىمصادرةهو

علىالمصادرةأنوالواقع.المطلوبعلىالمصادرةصورةهونفسها،

التيللمفدماتالمخاطبينبفبولبلهبالصدقتعلقلاالتيالمطلوب

فيرمنأنه6مررناف!فا...خطابيخطأبلمنطقياخطأليست،تفترض

مفدماتعلىححتناتأسيسأي،المطلوبعلىالمصادرةارتكابالمشروع

بليقبلها،.التينستعملىأنيمكنناأنههذامنيلزمف!نه،المخاطبير!ها

نقولأنينبشلاكاناننتساءلوأن،ذلكمنأبعدالىنذهبأنيمكن

فين!تعملهعندمافاسد!يكونفالدورالفاسد.الدورعناليءنفس

الغرضلهداونكون)ق(بواصطة)ك(القضية،لباتنربدعندماأي،البرهنة

كانتانصادقةتكونبالتاليوأنها)ق(عنلارمة)ك(أنب!ثباتبدأناقد

ظأهذ!ان)ك(.منانطلائا)ق(صدقب!ئباتالبرهنةننهي،صادقة)ق(

و)ق(من)ك(نسشَجعندمامنطقيخطأبالضرورةيوجدلالكن.حجاجي

أي8متعلاستينالقضيتانتكونعندمامث!روعأمرهذابل)ك(:من)ق(

الىنحولأنويمكن.الأخريتستلزم)حداهما،متكافئتينتكونانعندما

القضيةأوالفلانيةالقضيةمنانطلاقاالمتوارفي()مصادرةمبرهنةنظرية

النظريةمثل،الاقل!يدصيالبدبهياتنظامفيمنطفياعنهااللارمةالفلانية

عندد!هانتخلىالتي،لقالمتينالص!ثكروايامجموعمساواةحولالمبرهنة

منشيهفيهالنظرباتمننظريةقضايانقسيمف!نالعموموعلى.مصادرة

)ك(.من(j)أو)ق(من)ك(اصتنتاجالمرادحسبيمكنبحيث،التعف

بطيحعةالاست!اجينهديننقدمأنبشرط،المنطقيخالفماه!افيوليس
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بصورةبرهناقدبذلكأننامنزعلاوأن،صورييناشتقاقينكمجردالحال

معا.)ك(وصدق)ق(صدققطعية

والمخالفا!،التضل!يلبهاقصدحججهيالتيالسفسطاتجانبلالى

اسمنحتنعرضماكثبراف!نه،متعمدةغيرمنطقيةأخطاءهيالتيالمنطقية

حقيقية،منطقيةمخالفاتجهة،منهيالتيالحججبعضهالسفسطات

ولاأحد!نضلللاأخرىجهةمنوهي،متعمدةمنطقيةمخالفاتلكنها

نئبتأنالىالعكسعلىتقصدبل،نتيجةقبولعلىالحملالىتقصد

ظاهرةنتيجة،الصحةظاهروباستدلالالصدقمسلمةقضايامنانطلاقا

قواعدباتباعودالمامعنىذاتقضيةمن8تستخلصأنالىأو،الكذب

مأرقفيالزجالىكذلكاوهالعفلحيلهانتببةالظاهر،فيالمنطق

الاس!دلالاتهذ.انهالأخرى)حدهمامكابلتانقضيتانفيهتستلزممنطفي

مافالبا3+،ة4ص!ول3)تلبشية()1(استدلالاتنسميهاأنيمكنالتيالمركبة

أنناالامنطقيا،خطأتتضمنثكدونمنفهيتصورها.الذيحتىتربك

كانان،السفسطاتمنالنوعهذاف!نوبالفعل.مكمنهبالضبطنعرفلا

علىالمنطقيونبهاهتمالذيهو،الاسمبهذاتسميتهفينستمرأنيبغي

هي،منطفيطابعذاتمثعكلةعل!بهمبطرحبالضبطلأله،الخصوصوجه

التحلبلفيالامعانالىيضطرهمANيال!أ،موقععنالكشفمئكلة

المنطق.تقدمالىوباختصار)همالها،وقعفروقوضعدالى8المنطفي

ولاسيماالمبناريونالتلي!سيةالاستدلالاتبهلهالقديمفياختصلقد

فرارعلىالكتبمنكثبراف!نالوصبطالعصروفي،EUBULID)أوبرليد(

التيالاصتدلالاتمبمرمدملأعمبممني!ةه!الكلمةهلهأرسطواشحمللفد)1(

السفطات(.)تفنيدنناولها

8ثد--
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الثانيالقرنفياكشافهأعيدعندماالانتباهاليهضدالذيأرسطوكعاب

عنالأمثلةمنكثيراوأعطتفطههد،،4!3للسفسَطاتخصصتقدعر،

بلتلامذتنا.تسليتزالومامشهررا،بعضهابقي،المنطفيةالفخاخهذ.

حيثوالدعاباتالألعابمنضروبأمامنكونالأحيانمنكثيرفي

اذنكلمةوالفأرةهالجبنتثل)الفأرةبسهولةالمنطقيةالمخالفةتنكشف

(.الجنتثلفالكلمة

.Musrodit caseum, mus est syllaba, erg syllaba rodit caseum

quaternio-من!حرابعاحداأولفظيااشتراكاههناأنالواضحومن te

فيهيبينما،الفأرةالىالكبرىفيتشيرmusكلمةانحيث!د!ه

حالاتهناكلكن.الفأرةالىتشبرالنيالكلمةنفسالىتث!يرالصغرى

الوسبطالعصرفيالناصكانالتيتلكهي.الحبرةمنم!كداتحدثأخري

بللها،حللاهذ.لأن،ذلكوليس)العويصات(insolubiliaبصمونها

عنللكشف،الغالبفيجدويوبدونالجهد،قصاريبذلينبغيكانلأ.له

)أوبوليد(الىيعودالذكطذاكالتلبيسيةالاستدلالاتأشهرومن.فيهاال!أ

4نfكذب)نن:يقولالذيبالانسانالمتعلقوهو،طويلة!لةلهوالدى

يكلىبفهوصادقايقولماكانداذا،صادقفهوبالفعليك!بكاناذا

نتيحةكلمةمةomieبمتناقضةنصطدموبهذا.صادقاليىفهووبالتالي

أمرها.منحيرةفيالذهنتاركةتناقضها،التيالأخرىعلىتحيلفيها

سالبة،لغضيةوجودالا:مثل،عديدةصوربعدفيماالحجةلهذ.كانوقد

وهيسالبةقضيةا+ملعلىهناككانت،!ادقةالقضيةهذ.كانتف!ذا

وقالهكاذبأفلاطونقالهما:سفراط)قال:كذلكأوذاتها،الفضية

متناقضاتف!نالحديثالعصروفي!ادق،.سفراطقالهماأفلاطون
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باستحماللكن.الثاكلمنالنوعبهذاالاهتمامجددتقدالمجموعات

هذ.فيبللوقوعأبدان!تعرضلاف!نناهينبنيكماومصورنمرفز،منطق

ذلكظهرقاعدةاخترقنااذالأننا.متعذرةتص!بحالحبائلهذ.لأن.الحبائل

كان،حقيفيةبمتناقضةاصطدمناأنحدثو)ذا.الجمعفيالخطأمثلللعيان

نأكماهالصوريةالقواعدفيتصحيحهيتعينشيئاهناكأنعلىدليلاذلك

السببل.الىيهدىالصعوبةفحص

الى،الوامعبمعناهاالسفسطاتنقسمأنب!مكانناأنيبدوالخلاصةوفي

ضد،بد!وننحنفيهانَزِل؟التيالسفسطات.التداخلبعضمعأ!نافئلاية

المنالفاتهيفهذ.:المنطققواعدتخرقالاستدلالفيأخطاء!مي

3مح!الضيقبمعناهاالمنطقية chltis،3محنأوبهاالتيوالسف!طاتلطء

بمختلفالتضل!بلالىالانسانيقصدهالحوفسطائيبنأعقابفيطريفها

ديكونهسفطاتتميأنالخصوصعلىينبغيالتيهيفهذ.:الحيل

Trugsالضيقمعناهاالكلمةهذ.منالمقصود chriisseالسذمطاتوأخيرم

أمامكيرنافيهاوبحتارفيهانحتارلكن!ناتضللنا،ولاأحدابهانضلللاالتى

ثهـ-3التلببحيةباسمهذ.نخصأنوبمكننا4،كةه!لمع!همتضاهـيةنتيجة

ة.كمكل!4
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-ال!ان!

هـالخطابةاشطق

لامختلفينمقياسينبحسبتقديرهايمكنالاصتدلالقيمةان-9ف

وجودته،صحيحاستدلالشيءكلقبلهوالجيدفالاستدلالثالما.يتفقان

منضيءفيهعليهحكمناف!نالزاويةهذ.ومن.الصوريةبصرامتهتقاص)نما

بهايختصصفةعليهنضفيأنناهوجيد)نهوقولنا:والاطلاقالموضوعية

نسميهأنيمكنمقياسوهذا.نفسهغيرأخربثيءعلاقتهعنال!نطربقطع

خارجي،مقياصبحسبأيضَاتقد-س.يمكنالاصتدلاللكنثاخليا.مقياسا

فييتوجهالاستدلالف!نوبالفعل،إليهموجههوبمنعلافتهبحسبأي

وسواء.ال!بجةقبولعلىلحملهنفديرا،ولوهانسانالىالأحيانأكلب

4d!!ف!طالشخصيةالحجةشأنهوكما،معينبئصخصالأمر6لعلق

سما.بماالأخيرفيأو،المستمعينمن،بالضبطمحددوغيرأوسعبعدرأو

التصديق.ابت!عاثعندئذتكونالاصتدلالوظيفةف!ن،ستمعكل)ل!رلمان(

فينتدلوعندماأنفنا،نخاطبعندماالحقيقةفيك!لكالأمرليىأو

وأئافهةللغير،الاع!تدلالهذاتقديمالىالقصددونلألفسناأ.لفأقرارة

جبدكيرأوجبدئابكونقدالصدد،هل!افيالواحد،الاصتدلالأنبيدكنابة؟

دامغةفلاننطرفيهيالتيفالحجة:اليهميتوجهالذ!نأحوالحب

الراحدالاصتدلالىقيمةفتكونالآخر.فلاننظرفيداحضةهي،ومقنعة

يترجهالذينالاضخاصباختلاتتختلفوهي.الاقناعصلىبقدرتهمقي!عة

المؤثر.الفعالالاستدلالهوالجيدفالامشدلال.اليهم

-!8-
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لأن.توحيدهماينبغيوالفعاليةالصرامةوهما،المقياسينهذين)ن

صلىقدرتهتضمنالاسندلالوجودة،الأولالىيؤولالثانيالمفياص

هناومن؟ذاتهفيهوجودتهمنالاستدلالتأثيرجودةليستأو.الإقناع

مجالاتتركلابحيثالحبكجيدةاستدلالاتإلىالو!ولالىالقصدجاء

)ديودور)ن.التصديقعلىمركمةقاهرةقوةبذلكلهاوتكونللنقاض

Diodoreكرنوس( Cronosسكستوصكانالذي،القديمالتاريخفي(

suc3دأ!ت!6أبيريكوص( e usبأنهيتباهيكان،الأعظمالمنطقييسميه

جداللاTrile-!مثلثاحراجقياصفيالفلاصفةيسجنالقاهرةبحجته

Raymondلول()ريمونكانالوسيطالعصرنهايةوفي،فيه Lulleيصنع

وكان.المنطقبقوةالمسيحيالدينالىالمومنينغيرردبغرضا!بر()فنه

عناد.يبلغ"مهماالاقتناععلىقارئهاجباريريدء")ديكارت(

حسابوضعالىيطمحكانLeibnizاليبنيتى(أننعلمائناثم،وتصلبه

ocinatorةcalculus aللمجادلاتأحكمَاولأنفسناعا!ما"أفنَايمنحنا،

المخاطب.مععلاقاتنافي

لهتكرنفلن،اليهالوصولامكانافترضناافاالأطى،المثلهدالكن

يعلماليبنيتى(كانوقد.العقلكاملالانسانكاناذاالاهذ.،التأئيرقوة

ومصالحناأهواءناتعارضالهندسةكانتالربأنهيعترفالذ!وهو،ذلك

منبأقلنخرتجهاولنعليهانعترضىلنف!ننا،الأخلاقتفعلمثلماالحاجلة

نحتبرهاالتي)أرشميدص(و)6هليدص(براهينكلمنالرفمعلى،ذلك

لم)نئتساءلأنعنددذويمكننا،)1(.المنطقيةبالمخالفاتمليثونظنهاأوهاما

ف!نهمحكماهالاستدلاليكنمهمااذ.طموحمجردالأعلىالمثله!ايكن

12.,I,II!1).!ن Nouveaux)
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المقدمتانلاأيضَاهالمقدمتانصلمتاذاالاالاقتناععلىيجبرأنيمكهلا

تكونوالتىالضمنيةالمقدماتأيضابل،فقط!ريحبشكلفيهالموجودتان

كما،حسنةنيةذاداثماالخصميكونأنيجبولهذ!.العادةفيمفترضة

.Em(م!رسرن)).كنب MBYERSON:علىبجبرالبراهبنمنواحدألا

nonة0005التصديق fit demonstra)1("!رددنالووحتية!ءأه

كيرعلىفحسبتأثيردونيمرلاف!نه،الحساباتأدقالىالاستدلال

،الحسابهذاقواعديقبلبهالعارتأنيفترضىانهبل،بالحسابالعارت

الاصتدلال.محليحللأنالحسابصلاحيةأعمبئكلويقبلبل

وأاليهالاستماعرفضوأسهلها،الاستدلالقرةلاجتنابطرقعدةهناك

التيالحجةبورودبعيدمنالانسانيث!عروصندما.يقالكمابالصممالتظاهر

مبريتحويلمنها:الشيجةتلافيطرقبينالخيارلهف!ن،ستربكه

هيالتيالطرقتلكعنالنظربصرف،بدعابةلهاحدوضعأو،المناقثة

الوقتفيالانسحابأووالغضبوالفر،الكروهي:الجميعمتناولفي

فيشتفننف!نه،المزعجةاليجةتحاضيالىيوفقلمانلكنه.المناصب

التيالقلببأسبابيتذرعأو،التصنعفيالمتراوحةالاعتراضاتاختراع

نأدونعليهتزلقوالحجج،مصممفالمتعنت.الحفلأسبابتخاور

باستطاعةيكنلم5!مص!*ن(قالبحدار.الانسانهـلصطدم،تصيبه

كبيرأمرالمحارضاحتقاران.أصمانانأمامضيئايفعلأنسقراط

المندرعبنالافطاعينالأصيادأولنكمثلهووالأ!م،نجاهلهمنهوالأفضل

الوقتوفيالمراوغةالمناقشاتتلكنهايةوفي.بالطعناتيحسونلاالذين

نهايةفي!لأممطفهولقوا..جامعاالأصميكونأفكار.،الائسانفيهيفقدالذي

4!ء،546-455 de!م!!al!1(لم(
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لنبأنهيتباهيبلدائما،قالهمافيكرر.قوتهعلىمحافظبجيشالمعركة

.r()1يتغ!يرلموبأ.لهيتغير

تعرضناالتيالآمالخيبةخلفالاعتصاميمكن،أخريجهةومنهذا،

الحصررجالابتدعهاالتيالدعاباتبتلكأولاولنذكر.المنطقيةالصورلها

5سفسطاتهمفيالوسيط sophismataمنالائطلاقالهزلصورأفضلومن

بشكلمنهمانستخلصأنأجلمنوذلكتماما،قبولهمايمكنمقدمتين

بالضبطتقومالسفسطاتان.مضحكةأومحالةنتيجة،يتزعزعلاجدي

فيهايكتشفوابأنالم!نطقيونانثفلوقد،الخفيةالم!نطفيةالأخطاءتلكعلى

هناكيزالمالكن.الأحيانبعضفيسهلاذلكيكنولم2(.الخطلأأصل

برهاناالبعضيراهاالتيالأنطولوجيةالحجةأشهرهايكونقداستدلالات

بذكرداكمايمكنوعندثذ.سف!طةمجردالآخرالبعضيعتبرهابينمامفحما،

الإذعانالىدعوةكلمنللحذرعاماسبباالانانيجدأن،الأمثلةهذهمثل

.للمنطق.

يمكنناف!نه،الاصتدلالاتمناستدلالعيبنتبينلماذا:أخريوبعبارة

المقدمتين،الى،نفهالمنطقباسمالخطأنردأن،الش!يجةنرفض!فاما

نصعدانلنايحقف!نهعليهما،اعتراضلاالصريحتانالمقدمتانكانتوافا

رفضها.يمكنالتيالضمنيةالمسبفةالأموربعضنكتشفلكيأعر،الى

تمكنلااذ.المناقثةفيجدوىفلاالمبادئعلىالاتفاقيتملماذاوأما

(فارغبولاليونقالهاالتيالمداعبةهلىهوفي.الاتفاقعندالاالفاذث!ة

.4601,Pleiade,p!3191ح:d&cembre1)!أ, Propos)

8logique!ع!ا!ألح!ةس! de Port Royal en donne quelques exemples2(هأ(

aes.)ص!

-!-
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Leon - Paul Fargueالانكليزفيالتحليلفلاصفة)ن.الحقمنضيء

P.ستراوص(.ف.)بسيماولاالمعا!رين .F STR. AWSONسجلواقد

أحكامنا6ننوحتياعشدلالاتنا،فيمستترهوماالمفترضةالقضاياهذ.من

presupposiةonsأالتضمينات،هذ.بهتقومالذيالدورهومانحلمونحن

الىالانتبا.لفتقد.ولOLحم!بولانى(.)مان.اللسانيةالتحليلاتفي

والتينفسهالعلمبممارسةالعالميكتسبهاالتي،الضمنية"المعارفتلككل

نتصورلا)ننا()1ذهنهمنبدلاأصابعهفيلوجودهاعنهايعبرأنعليهيصعب

فحسب،بهانصرحلاانناكلامنا.أغلبفيمقدرةتبقيالتيالأضياءعدد

الىبالنسبةأنناكما.يقالكمابديهيةلناتبدولأنهافيها،نفكرلانحنبل

نادراليىالذيالأمرهذايفصرماوهل!ا،قطفيهفكرنانكونلاقدبحضها

المولفينبحضأنوهوشيء،كلقبلالاستغرابعلىيبحثوالذي

مقدمةلنقصان:متعارضةنتالجواحد،مبدأمنثديدباقتناعيستخلصون

الحركةاننبريرها.يرادالتيالتيجةالغالبفيتفتضبهاالحالتبنفيمختلفة

الأمر،هذاعلىمتفقونوالنريونفالايليون:المطلقالملاءفي،مستحبلة

غيراللاوجودداممالأنهمسنحيلةالحركةأنذلكمنيستنتجبعضهملكن

وجوديصت!جونوالآخرونملاء،بالضرورةيكرنالعالمف!نموجود،

)ديكارت(منكلواتباع.الحركةوجودلناثبينالتبربةلأنالخلاء،

لاالذىالمكانفييوئرأنيمكنهلاالجسمأنمبدأمحايضعون)نيوتن(و

فيمسنحبلبعدعنالنلألبرأن)ديكارت(أنباعاصنتجهذ!ومن:فبهبرجد

onto,هـ9ء"صأ"!لاطأءول logical theory(103!م.! STRAWSON,)n

-nowledge,chica!حممآم5291,!كايع(".p ,18 ,917-175 -213 .M P

des revoluti sء.*ك!.ول918حملدعلهgo,,5891 chap. v et vi. CF. h

226.63,.ion.,7291 p+!ورء,iques,! ,. Parisحةا!
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بوقوعه،الفيزياءتث!هدالذيبعدعنالتلأليرأن)نيوتن(وأنصارالفيقلاء،

فالتجربانيونه:أخرمثالوهناك.ماديفيرموثروجودعنيكث!ف

الاقترانمثلشيئاأبدلمتعطي!نالاالتجربةأنليركدوايلتقونوالعقلانيون

فكرةنملكلاأنناالتبربانيمعنستنبطأنيمكنهناومن،الضروري

العكىعلىأو،التجربةمنتلأليانماسرفةكلأنالئنمنلأنه،الضرورة

فكرةبالفحلنملكاليهبالنسبةلأننا،قبليةعناصرالتجربةفيأنالعقلائيمع

.الضرورة

عدآبالضبطهوممكناأمراالمخارجهذ.مثليجعلماان:يقالوقد

التيالأمورفىتحائعيهيمكنلاعيبوهذا.الأضىحدهاالصرامةبلوغ

فيهاك!دخلوالتيكثيرا،أوقلبلاالعاطفيةأولمنعيةمصالحنافيهال!دخل

الىبالإضافةوالتي،الأسريأوالاجتماسالأصلف!تالصبقةآالأحبها

الفاظهافموضبسببللفكرالحريةمنثبئالحممااللغةفيهاتتركذلك

اذاالمعانديننفحمأننشطغلشاألكن.تركيبهافيالمنطقيةوالنقالص

الانث!غال:الكلمةلهذ.بالمعنيين-تهمنالاموضوعاتعلىاقتصرنانحن

الدفةنامةمصطلحاتذلكعلىعلاوةاستعملنانحنداذا-رالحرص

بكلنصرحبأنتعهدنانحناذاوأخبرم،صرتعنطقيتركيبحسبوتعمل

ف!نالحالوبطي!عةالصرريةأوبالفواعدالماد!ةبالمفنرضك:تماماثيء

ذلك.محلىمثالانصلحالنيهيالصرامةنحوالدمبتفدمهاالرياضبات

حربتهاحAxiomaةولe4فالمصاثرياتحدود..التلملهداأنفير

المنطق،الىالرياضياتمنتصعد،المصالراتمنمجموعتهااخنيارفي

علىسيفيالديالغموضبعضبسنعبدأنشألهمنبالمثطقالنعلقوهنما

!lgمنطقانبةأنكيفولنذكر.والخلافهالمناقثة)مكان cisme)قد)راسل

كى--
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خاصمعنيذاتحدود.،لمنطقصلبةأرضعلىالرياضةإقامةفياخفقت

نههةفدلامأ3محهحدسانيةأنوكيف،الصدقتامةوقصايا.،تمامامعين

هيمنةويرفضبل،التفليديالرمزيالمنطققوانينبعضتنكر)بروور(

التراجعالىتودي)هل!برت(صورانيةأنكيفوأخيرا.الحدصعلىالمنطق

تناقضلعدمبرهنةكلأنأساسعلى،المنطقتناقضعدملبرهنةاللانهالي

فيالمستعملةmetalangageالثمارحةاللغةتناقضعدميفترض،لغة

هذاالأساسيالتناقضبعدمالتسليمالأخيرفيالانسانيطلببحيث.البرهنة

Volontarismeالارادانيةأنيبدووهكذا.برهنتهعنعاجزوننحنالذي

بالعقل.للمانيوجداشدلالكلبدايةففي.الأخيرةالكلمةصاحبههي

اليء.وضعيةمنيفلتبهاالتيالعقللحربةالأصليالمظهرهووهذ!

لانيو()فالهاكلمةفيهتركتهالذيالكب!يرالأثر!ممد!(الانرويلقد

LAGNEAUئيء)1(هيبلفكرةتكونلاالقاهرةالحجةانبحقوتقول

حتيlأنهمنهمواحدمعيعاينواوأنيعترفواأنالرياضيينللمنطقيينوينبفي

جديرةتوجيهاتلنايقدمالحديثالصوريالمنطقأنصحيحاكان)ذا

العفكيرعلىأحد)اجبار(عنكلياعاجزفهو،نقديبثكلالتفكيرفيبالثقة

لديافتراضهيجبئفدىبشكلبالتفكبرالرضاانبحيث،نقدىبشكل

است!اجكلأنلاحظعندماالشيءنفسكل!ول)أير(وقال")2(القارئ

التيالعتالجتعطيناالتيهيبفبولها،نسلمالنيأالفواعدلأندورا،بتضمن

412(1.PROPOS,11 join;2291 .M Pleiade,)p
منأفكارنافييكونلاف!نهالحاسبةالآلةتحسبكمانفكلركناالو(:يلانتعلبقهلا

بناتحلمثلماالرأيبناويحل.فيضانأوثلجيجُرُتفيتكونمما6ملالضرورة

،فكرةتعودلاف!نهاقاهرةوكانتفكرةاثباتوقعاذاوأخيرا،الحمي

070em logic, Dordrecht, Reidel,,0791 p!2)مهك EW. BE'I'H. cs)

47ثه--
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وههناالقواعدا)1(هذهبحسبالنتائجنقيسف!نناوبالعكسفيها،نرغب

me)برونان(السيدةوجدنهالذيذلك،الصورةمنالمحلامةأثأريكمن

RNTى.نفسهالبنبشى(للى(

لاتنالبحيثميتافيزياليةجدصبغةبالتثيدلهاالحججهنهمثلان

الرياضيالمنطقيالميدانفيحتيفهياستدلالاتنا.أكلبمنجديبشكل

بالأصسى.المتعلقالفلسفيالمثكلصعيدعلىاستثناليبشكلالاتؤثرلا

ضغطمنالتملصلوسائلوجدانناتزايد،العلومسلمفينزلناكلمالكن

علوآميدانالىللانتفالالمجردالعلمميدانئغادرأنويمجرد.الاستدلال

وحتى.الخ،الدينيةواعتقادتناوعواطفناالمسبقةأحكامناتتدخلهالواقع

عليهيهيمنالذيالميدانفييحصلماقليلاأمروهوه-الحججأقوى

وفي.التناقضمتيتسربأنيمكنالذيالخللبعضأيضَاتترك-الاستراء

نأذلكمن.يقالكماللصوابالانصياعيرفضونمتح!ونيوجدأيضَاالعلم

r.طم!الافواب(قبلكانالذي!ْ)بريستلي( AVOISأول،بقليل

ءم!)الفلوجستيك(نظريةعنالعدولدائماأبي)1!سيحين(عزلمن

،الكوننظاموتفكك،الشمسيةالمركزيةأننعلمونحن!لأكالاحمهأك!)5

خصومةف!نواليوم،طويلةمدةحادةاعتراضات،لارتقد،الكونولانهائية

نطاقعنالخارجةالاهتماماتمنتمامامتحررةليست)الكواتتية(اللاحتمية

Al,1)لأمحل!8ءاكةdejacite,!نه8!-!لالأ!فم!صنه! AYER)

134..ion,pضص!يم

)2اهـحمم!حع!ط"!ن!cbezككن!8محآهامح!3!!ؤلهة!هـأ

512-486.,4691.p3!طي,, Rev. philosh

M.انظر،الأوكحيناكئافباسبفبةالمت!علقالحدالحول)3( DAUMAS: Lavoisier.

!!.s..P.U.F,5391 chap!3!.مملا!!لا!لألهه et e!ق
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بنظرياتهميتشبثونالمحنكينالعلماءأنالواقعمنف!ن،أعمبصورة.العلم

يعلمأنالتلميذيمكنكيفاذ،خلفهمابداعات)نكارالىويميلونالثخصية

المادةعلوممنننتقلعندماكذلكالأمريكونأنالأولىبابومن؟أساتذته

المناقشةعلىتحرصحيثالإنصاقعلوموالىالحياةعلومالىالجامدة

عندماالأخيروفي.اللغةفيالنشيةالدقةوعدمكبر،بثكلمباشرةمصالح

امكاناتعدةلناتعرض،اليوميةالحياةمسائللتناولالعلمنطاقمننخرج

.اال!تصديقعلىاجبارنابريدونالذينلمقاومة،واسعبشكلنستعملها

ماضدأنفسناعنندافعانناههنا.ئذكرهاأنيجبالتىهيالمقاومةان

كلمة))قناع(convaincreكلمةفيلأن.الهبوممنضربأنهلنايبدو

Vaincreيحتميالانسانانمغلوبا..!كونأنالانسانيحبولا(ه)غلبة

ذلكاسنكرواقدالروحيةالمثاركةفلاسفةان.لهيتيسربماالعدوانضد

اعتداءولا.معتبربن،هيمتهبسطالمستدلبهيحاولالذىالهادننا!را.

غالبا!مأه!!)بيردياليف(ف!نالمثالسبيلوعلى.الانسانكرامةعلى

دنبادرجةتمثلالمنطفيةالضرورةالىالدعوةأنوهي،الفكرةهذ.يكررما

تقديمهاينبغيفالحجج.الأساصيالاختلافعنتكثفبل،المئ!اركةمن

تطابق...المعرفةحتميةأاناليها.حاجةفيفليسالصديقأما،للخصم

تفربقالىينزعانهيقالأنيمكنبل،الناصبينالمشاركةدرجاتأدنن

همبواطنهمفيوالمنتلف!نبأرواحهمالممباعدلن)الناصلأدطهؤلاء"

بعضهمبفنعلكي،والفانونيةالعلميةالحججالىيلجأونالدينوحدهم

أئاسهمجتمع)معيتفقأمرالضبطوجهعلىهيالبراهينصرامةانبعضا،.

ملىال!حاطباجارهو)ذ.المحنىهلاعنبيداالمريةاللنةفيالا!ناعمعىولب!+

)المترجم(..والرضاالقناعة

-9!و-
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وشدا،)1(بأرواحهممتحدينوليسوامتعاثونبل،طبيعيبثكلمتحالينغير

جيداستدلالكلبأنملم!حمم!3)ستاندال(يعترفالفلسفةه!.عن

أقهر.الاصتدلاليكونمابفدرأخطرالاهانةوتكون،مهين

فيالأولالرطف!ن،اليهالناصيصغيأنالانسانأرادمااذاولهذا

لبنبيناوربليجابهفلا،اليهيصغونيجعلهمكيفيعرفأنهوذلك

ابداءالىبالمبادرةتوصيال!ابةفيالقديمةالكتبكانتوقد.الأنياب

oةء4النيةحسن benevolen!بمظهرالظهوراللالقمنول!شةول"م

يكونأن!بنيلكن،الصديقعلىالحصولهوبال!تثيدفالمراد.المهاجم

)باسكال(قدمهاالتيالمثهورةبالنصاثحولنذكركرها.لاطوعاذلك

هـلدال!يالثخص!راعيأنعل!هتحنالاقناعالانسانأرادصلم!ثع!!:ألاذا

هىومابهايسلمالتىالمباديءهيوما،وقلبهعفلهبعرفانفبحب،اقناعه

علاقاتههيماالمعنيالشيءفييلاحظأنثميحبها.التيالاشياء

اليه،تنسبالتيالمحاسنخلالمناللذيدةبالأشياءأوالمعلنةْبالمباديء

7الارادةامالةفنانبحيث depersuader!الاعبابفنفييتمثلااة

ينقادونالناصدامماكةْا!convaincreالافناعفنفييتمئلمثلما

لدذإءالانس!انيتبنبأنيكفىفلا،)2(للعقلينقادونمماكئرللهوى

اثارةأ!ايبببل،اليهالاصتماعلفبولسبيشرطوهل!اجمهور.،

اهتمامه.

.de'1 ،! . nc3!ها!ثنا etهاed1(5!مأ!ه.*!عاا(

,Paris,Aubierنك!liberti,م!franc.Paris,م!ءز ,4691 .p ;127 i

-127.126,3391 pه!"

187..Brunschvicg,p!ة-حموامد!t 1e 4!. 8t qe2)!ه r

378(..Piciade,p
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بشكلالخطابةتحاليمفيهتعارضالذيالمقامهوهذايكونقدلكن

وضعيتموحتيالاجبار.الاغراءيعارضكما،المنطقمقتضيات،مباشر

يحببل:تقديرحالةفيشيءفيهي!بقيلاأنيجب،صورتهفيالاستدلال

يتسببمنهاالواحداكفاللأن،التتيجةتقتضيالتىالمباديءبجملةال!تصريح

الرياضبونفالمنطقبونأبضَا.بكفيلاوهذافبدها.منالنن!ببةاطلاقفي

يطالبون)أقليدس(،منكثرالصوريةالصرامةفييمعنونالذينالمعاصرون

المفاصلأيأيضَاالاستنباططرقبتحديدFREGE)فريجه(أعقابفي

منالتثديكونفكيفدالا:البراهينفياستعمالهاالمرادالمنطقية

الصوريةالمقدراتبجميعالتصريحلكن؟الأولالمطلبالىالاستبابة

فيرنا،الىنوجههاالتيالاستدلالاتفيمستحيلأمرهوكليهما،والمادية

الأفكارلأنالأمور،منأمرايفترضظابفكل.أنفسهافينبريهاأو

وأقليلاالأخرىبالأفكارمرتبطةفكرةكلفبهانكونأناما،وتكؤنئترابط

ولو،الخطابمجرىبينما،العنكبوتبيتشكلىعلىتترتبفهيكئيرا.

بداية،علىالعثورصحوبةجاءتهناومنواحد.مجرىفهوباطنياكان

فيهرتباكالاف!نممكنا،أمراذلكيكونعندماوحتىمطلقةبدايةواصتحالة

ومن.للسخريةنفهالإنسانويعرضالصبرفينفدكبيرامنهوالانزعاجكثير،

لأنمعيباستدلالهوالصوربةاناحبةمنالاضماريالفباصأنا!بد

لكن،الصرفةالمنطقيةالناحيةمنمرذولفهو،ي!نقصهجوهرياجزءا

قال،الجيدةالخطابةتعاليمأحسنمن،ذلكمنالعك!علىهواستعماله

هوالفضايامنقليلعددفيالاضماريالفياصيتمثلأن)يجبأرسطو:

كانتازاهلأن،الحاديالقياصفهايتكونالتيالقضايامنأقلالعمومعلى

يتولىفالسامعذكرها:منفائدةفلامعتادهبأمرتتعلقالقضاياهذ.احدى
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دالا-الاستدلالفيكثيراالصعودينبغيلاف!نهولهذا...بنفسهتقديرها

الىالمزديةالمراحلجميعبيانولا-الغموضفيسبباالحجةطولكان

كلاظهارحقانريدكناواذابتن")1(هومابذكراطناباذلكفيلأن-نتيجتنا

معارضةتكونالتيالححجدحضالىنذهبأنينبغيأفلاهالمقدمرات

بحقيسمىماوأمام.لالقغيريكونماوكالبا،نهايةلذلكيكونفلالها؟

تخدعه،حواسهكانتانلايتساءلتدقيقَا،القضاةأضدف!نالإئبات،"دليل

الناصوسيسخر،الجنمنعفريتضحيةيكنلملاذا،يحلميكنلمل!ذا

الدفاعية.الوسائلهذ.مثلالىيلجأالذيالمحاميمن

الانسانيعرضأن،الداَمةيجلبومماوراءهطائللاممافقطوليس

منالعكسعلىبل،اليوميةالحياةأمورفيوخاصة،فيهعيبلااستدلالا

علىللاستحواذفنيبشكلالحذتاستعمالفيللجابيةفالدةهناكذلك

منللانتبا.ألفتالوقتنذ!فيتكونالتيالمحبوكةفالعبارات.السامعين

6)كليوياتره(أنفكان"لو:القبيلهنامنهيغيرها، Cldopfitreرص

معرفتهوفيالقارئعفلفينثقبهذاانناتغير".قدكلهالأرضوجهلكان

المحادثةعاداتيقابلبورروايال()نطقف!نولهذا.الوسائطلتقدير

هـلقدمالبناءهالمحكمةالاستدلالاتفيEcole)المدرسة(برغبة،المهذبة

الاعجابيثيرالحذفهذا)ان.الاضماريالقياسحولحصيفةملاحظات

فطت!همعلىالأموربعضنحولعندوذلك،المخاطببنلدكليبالنفس

محاسنأهممنأنوبما...ويذكيهيقولهف!نهال!ابيختصروعندما

(Rh6torique,1)هـ1337;250391316

وهناهالما،حدففيهليس(رسطويفهحهكماالاضماريالفياصأننوضحأنينبني

6.6كلالعموآمحلى5:عبارةمعنى
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مماأوسعفكرةيكؤنبأنللنمنيسمحوأن،المعانيجميكونأنالخطاب

منخاليايكونأنماوئهكبرمنيكونذلكمنالحكسمملىالعباؤفي

الأقيسةفيتقريبامنهلامناصأمروهو،قليلةأفكارايتضمنوأنالمعنى

مماكثربالافراطيكونالخللان...اللسانمنأصرعالفكرلأن.الفلفية

ف!ن،البيانجودةعلىالناصاعدادأردنامااذاولهذا...بالتفريطيكون

يحذفواأنأىيتحدثواهأنتعلبمهممنلهمأجدييسكتوا،أنتعليمهم

W.جص!()ولبامو")1(الكاذبةووالمبتذلةالرديئةالأفكارويطرحوا James

نأيرىفهو.Completude"بالكمالية"المهوسبنمنالآخرهويسخر

بينأيضَا:نقولأنويمكن-والأرسطوقراطية،الدهماءبينالفارق

الدالمةالحاجةوهو،تفريطهومماكثرافراطهو-والمهذبالمتحذلق

Toلهاوجودلاالأرسطوقراطيعندهيبأمورآالاهتماالى ignore, to

-disdainto consider, to overlook, are the essence of the gentle

(.المهذبالرجلجوهرهيوالتغاضيالاعتبارواردراءالتجاهل)انمثه

البينيةالأفكارعنجملةلديهأنأهوالمهذبالرجلبهيتميزماان

هوماكلحذف)ن..بها.التصريحعلىحملهيمكنلاحلاءةة

أبعد،)ى.تحليقاتأمامالمجاليفتحثانوي

بل،الناصعامةبينالمحادثاتفيفقطتعتبرلاالسمةهذ.ف!نولهذا

يتحادثفعندما،الفكرأرسطوقراطيةفيأعلىوبدرجةأيضاموجودةهي

منمجموعةعلىتعتمدمناثاتهمف!ن،أعمالهمعنبينهمفيماالعلماء

236.227-226,."5et GIRBA11)ة!!م!.كه 7!،.!et)

"0918,,nciplesof psychology, vol..11 Londres, Macmillan!2(!ء(
371-037
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بالموضوعالجاهلبينما،ضمنيةتبقيأنيمكنالتيالمشتركةالمعارف

فيمامتفاهمونأنهميلاحظبأنوي!ي،يفهمهمأندوناليهميستمع

بلنفي)عندماثم!أ.*:جبص!()و.بأخريمرةولنسنشهدلينهم)1"

خا!ةالملاظف!ن،متماثلةبموضوعاتويهتمان،رفيعمستوىذواعقلان

انعكالاتهم.فيوالسرعةتلويحاتهمفيالايجارطابعهومحادكحهمفي

المعنيأرركقدالآخريكون،جملتهنصففيأحدهميكونأنوبمجرد

التيوالسهولةجدا،ثفيلةموادمعالتعاملفيالفذةالطريقةهذ.ان.ويجيبه

ا!راثوعدماللامبالاةوهذ.جداهبعيدةأفاقعلىالضوءبهايلقي

موضوعهاجباريبثكلالحادةفييصاحبأنهيبدوالذيالعتي!قبالجهار

وشتطيعاليهايستمعمنعندالمحادثاتهذ.مثليجحلذلككل،الحديث

فيهائ!تنفسانالذهنيتانفالرثعان.للالهةآنقاالتيالأعيادمثلتبدويتابعها،أن

")2".العادةفيهومماوأوصعحريةحرجوفيبعمق

ا!تفاءفبفع.الأساسنبنالاسندلالخاصبتيببنالتوفبقيصعبوبهذا

المزيدأجلمنالصرامةمنبشيءيضحيفتارة:المناسبةحسببالش!وية

الىداماالهندصةالىاماالميلديكون،العكسيحدثوتارة،الفحاليةمن

هومايعرفلكيالسليمالحسمنكثيرل!نسانيكونأنيجب.الرهافة

وكماأيضا.ماولهماومحاسنهماالاختيارينولكلا.مرةكلفيالأب

911:!!4 Jose Co"!,0491.الكدلأ)"!عم!ههh(1)F

الآراهفالةلهميئبتللباهلبن!!)بانلوفي(قالالنيةعهدبلابة"فى

-!هاكنشنا!ن()حولاتجمحواالل!نالخمي!نال!ماضببنمحنمنحدثاالحدطة،

.،متفاهمون6مهمنرىاننا،انظروا:!!يم

(2 Ibid)
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أحدكان)ف!ذااختيار.:نعرفالذىم!!مدمأاليبنيش(بذلكيعترت

وظير،)1(.مضرالآخرف!نمريحغيرالاختيارين

0§115 VD, finهـ*ud!6(1Nouveaux)
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