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ملخص:
تهضٍ هظه الضعاؾت بلى جدلُل ؾبُهت الؿاا ٛاإلاهغفي اإلاهاضغ لضي
الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت ٗاججاه مهاضغ ؾغخه الخٓضم الهلمي ،الؾُما في مجاٛ
الخجغٍب واإلاىؿٔ وجدلُل اللًتَٓ ،ض حًحر الؿاا ٛاإلاهغفي في الُلؿُت اإلاهاضغة
مً ؾاا ٛهكغي يهخم بما ًجب ؤن ًٙىن نلُه البدث الُلؿُي بلى ؾاا ٛوغعي
ججغٍبي مىؿٓيٌ ،ؿعى بلى الخدلُل اإلاىؿٓي لٓػاًا الهلم ،وطل ٚمً ؤحل ؤن
ًاؾؿىا الُلؿُت الهلمُت.
وجىضلذ هظه الضعاؾت بلى ؤن َلؿُت الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت نالمت باعػة في
جاعٍش الُ٘غ الُلؿُي ؤلاوؿاوي ،إلاا لها ؤهمُت بالًت ومٙاهت هامت بحن الهلىم،
الؾُما ؤنها حؿانضها نلى ؤن هغي الهلم في ؾُاّ ؤوغام الحاغغ ومش٘الجه ،وفي
غىء اإلاؿخٓبل اإلامً٘ جدٓٓه ٖظل .ٚوٍمً٘ ؤن جاصي صوعها الُها ٛفي بىاء هخاثج
َحها الطبًت الهلمُت ،مً زال ٛجؿىٍغ الغوح الخدلُلُت واإلاىؿُٓت ،وبهظا َهي
ْاصعة وحضًغة بإن ججهؼ بضوعها بطُتها الىخُضة التي جمثل الاججاه الخجغٍبي
جمثُال خُُٓٓا في الٓغن الهشغًٍ في الُ٘غ الًغبي.
كلمات مفحاحية :الخجغٍب ،اإلاىؿٔ ،الىغهُت ،الهلم ،الخدلُل.
Abstract:
This study aims to analyze the nature of the contemporary
cognitive question of logical empiricism as a contemporary trend
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posed by scientific progress, especially in the field of
experimentation, logic and language analysis, because the
epistemological question in contemporary philosophy has
changed from a theoretical question concerned with what
philosophical research should be to a logical, empirical, positive
question, seeks logical analysis of science issues, in order to
establish scientific philosophy.
This study concluded the philosophy of logical empiricism
is a prominent in the history of human philosophical thought,
because of its great importance among other sciences, especially
as it helps us to see science in the context of the present
conditions and problems, and in the light of the possible future as
well. Also it can play its effective role in building scientific
results, by developing the analytical and logical spirit, and it is
capable and worthy of playing its role as the only one that truly
represents the empirical trend in the twentieth century in
Western thought
Keywords : Experiment, Logic, Positivism, Science, Analysis.
__________________________________________

 َُطل ػٍاث:املؤلف املرسل
:  مقذمة.
،الُلؿُت خٓل للبدث والخُ٘حر حؿعى بلى َهم يىامؼ الىحىص والىاْو
 وؤن جضعٕ ماله ُْمت ؤؾاؾُت، ؤن ج٘شِ ماهُت الحُٓٓت واإلاهغَتٖٛما ؤنها جداو
 جىكغ الُلؿُت في الهالْاث الٓاثمت بحن ؤلاوؿانٚ ٖظل.وؤهمُت نكمى في الحُاة
 َالُلؿُت هابهت مً الخعجب وخب الاؾخؿالم،والؿبُهت وبحن الُغص واإلاجخمو
 بل هي نملُت حشمل الخدلُل اإلاىؿٓي والىٓض والخُؿحر،والغيبت في اإلاهغَت والُهم
.والخإمل
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وشهض الهالم في الٓغن الهشغًٍ جٓضما نلمُا ٖبحرا والظي ٗان له الخإزحر
الهمُٔ في الخُاعاث الُلؿُُت اإلاهاضغة ،بط ؤضبدذ الؿمت اإلامحزة للٓغن الهشغًٍ
هي ؤهه نطغ الخدلُل ،ومً هىا ٗان الؿابو الهام للُلؿُت اإلاهاضغة هى الؿابو
الخدلُل الىاْعي اإلاخىاؾٔ مو عوح الهطغ الغٍاغُتَ .إشهغ مً نبر نً هظا
الاججاه الهام للُلؿُت هي الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت..."،وْض حشٙلذ ٖغصة َهل لبهؼ
الخُاعاث الُلؿُُت التي ؾاصث ؤوعوبا في الٓغن الخاؾو نشغ ،زطىضا اإلاثالُت
ألاإلااهُت ،وهي جُاعاث لم ٌهً ؤعبابها بخدضًض صالالث صُْٓت للمُاهُم الُلؿُُت
التي وقُذ في ؤلاَطاح نً عئاهم َىخج نً طل ٚؤن ازخلذ الخطىعاث ختى
ؤغحى ٗل َُلؿىٍ ًخدضر بلًت زاضت ال ًٙاص ًُهمها بال مغٍضًه"( .الحطاصي،
 ،8991ضُدت )99
ولم جىدطغ الىغهُت اإلادضزت في خضوص الهالم الًغبي َدؿب ،بل ؤزاعث
اهخمام اإلاشخًلحن بالُلؿُت في الهالم الثالث ووحضث ؤهطاعا لها ٖظل،ٚ
واإلاشخًلىن بالُلؿُت في الىؾً الهغبي ٖجؼء مً الهالم الثالث ،ؤولى" الخجغٍبُت
اإلاىؿُٓت" ؤهمُت جترجب نلحها اجساط مىاِْ مً مباصت هظا الاججاه ،ومً اإلاالخل
ؤن الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت – بط هكغ بلحها بطىعة بحمالُت-لم جالّ ؤهطاعا ًجهلىن مجها
ؤخض الخُاعاث الباعػة في َ٘غها الُلؿُي اإلاهاضغ .ومً اإلااٖض ؤن ػٗي هجُب مدمىص
هى ؤبغػ ممثل لهظا الخُاع في الىؾً الهغبي ؤما نبض الغخمان مغخبا َهى ممثل آزغ
له .ومو ؤن هظا الخُاع لم ًالّ ؤهطاعا ٖثحرًً ،بال ؤن طل ٚال ٌهني بالػغوعة ،ؤهه
لم ًجض ضضي لضي اإلاشخًلحن بالُلؿُت ،ألامغ الظي حهلهم ًخسظون مىه مىاِْ
مخباًىت.
إشكالية الذراسة:
ومما ؾبٔ ًمً٘ ؾغح ؤلاشٙالُت الخالُت التي جإحي هظه الىعْت البدثُت
لئلحابت نلُه نلى الىدى آلاحي:
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َُِ٘ حشٙلذ خلٓت الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت الجضًضة؟ وماهي مهمت الُلؿُت
نىضها؟ وما اإلاباصت وألاؾـ ؤلابؿخمُت التي ْامذ نلحها؟ وهل ًمً٘ الٓى ٛؤنها
ؾاهذ بشٙل ؤو بأزغ في جؿىٍغ الهلىم نلى اإلاؿخىي اإلاجهجي والهلمي؟ هل هلحل
جإزغا ببهؼ مباصت هظا الاججاه ؤو اؾخحراص الججاه بإٖمله في الىؾً الهغبي؟
هذف الذراسة:
الهضٍ مً هظا البدث لِـ مجغص نغع إلااهُت الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت
وخػىعها في الُ٘غ الهغبي ،بل بهىا هطبىا بلى جبُان ؤهمُت وؤؾـ الخجغٍبُت
اإلاىؿُٓت وصوها الُها ٛفي الخدلُل اإلاىؿٓي لٓػاًا الهلم.
أهمية الذراسة:
حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً مىغىنها الظي ٌهالج جؿىٍغ الهلىم
(جؿىٍغ الغوح الخدلُلُت واإلاىؿُٓت) مً ؤحل الىضى ٛبلى هخاثج ًمً٘ ؤن هجض َحها
الطبًت الهلمُت ؤو اإلاىهج الهلمي الخجغٍبي.
منهج الذراسة:
لٓض انخمضها في هظه الضعاؾت نلى اإلاىهج الخاعٍخي وهظا لخىغُذ زطاثظ
الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت مىظ بضاًاتها ألاولى مو ؤويؿذ ٗىهذ .بغاَت بلى اإلاىهج
الىضُي الخدلُلي الظي ًٓىم نلى حمو اإلاهلىماث وجدلُلها وْغاءتها ْغاءة هٓضًت
ابؿدُمىلىحُت ومً زم اؾخسالص الىخاثج.
 .2جعريفها ونشأتها
بطا ٗان الٓغن الؿابو نشغ ْض نغٍ وغهُت ؤويؿذ ٗىهذ August

َ )8189-8991( Comteةن الٓغن الهشغًٍ ْض شهض بلى حاهب ما شهضه مً
مظاهب َ٘غٍت نضًضة ،وغهُت حضًضة نغَذ بالىغهُت اإلاىؿُٓت Positivisme

( logiqueوؤعمؿىن ،3182 ،ضُدت  ،)829وْض قهغث اإلاضعؾت مً خلٓت بدث
ٗان ًٓىصها مىعَـ شلُ .)8921-8113 M.schlick( ٚاصنذ لىُؿها ضُت
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بضالخُت ،واججهذ بلى جإؾِـ هىم مً الُلؿُت الهلمُت ًسلى مً الٓػاًا الؼاثُت ؤو
ؤشباه الٓػاًا التي جدُل بها اإلاُخاَحزًٓا الخٓلُضًت.
وزغحذ بلى الػىء َجإة في نام  8939جدذ اؾم"خلٓت َُىا" وؤضضعث
بُاها جدذ نىىان "الىكغة الهلمُت الشاملت بلى الهالم :نىض حمانت َُىا" ْضم
شغخا إلاىِْ الجمانت الُلؿُي ووحهت هكغهم ججله اإلاش٘الث التي جخهلٔ
بُلؿُت الغٍاغُاث وبالهلىم الؿبُهُت والاحخمانُت ،بًغع بًجاص خل لخلٚ
اإلاش٘الث  ،زم ؤضضعث الجمانت مجلت باؾم " اإلاهغَت" للخهبحر نً آعائهاٖ ،ما
ؤضضعث مجلت ؤزغي بهىىان "الهلم اإلاىخض" ابخضاء مً نام  ، 8929وبؿبب
الحغب الهاإلاُت الثاهُت التي اشخهلذ في  8929اهخٓل مهكم ؤنػاء الجمانت
وؤهطاعها في هظه الُترة بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت (ٗامل ،8992 ،الطُداث
.)18-19
« الىغهُت اإلاىؿُٓت » اؾم ؤؾلٓه حمانت مً الُالؾُت نام  8928ونلى
عؤؾهم هغبغث َُجل  )8911-8913( Herbert Feiglنلى الحغٖت الُلؿُُت
الطاصعة نً "حامهت َُىا" ،هظه الحلٓت جٙىهذ نام  8919خُىما احخمو نالم
الغٍاغُاث هاهؼ هان Hans Hahn

-

ونالم الُحزًاء َلُب َغاهٚ

 )Philipp Frank 1966إلاىاْشت َلؿُت الهلم ،ولٓض ؤنؿىا ألاهمُتال٘بري في جُ٘حرهم بلى ٗل مً الغٍاغُاث واإلاىؿٔ والُحزًاء وبظل ٚبضثىا في وغو
اإلاباصت الهامت للُلؿُت الىغهُت اإلاىؿُٓت ،واهدشغ هظا الاؾم (خلٓت َُىا) ختى
بهض اهدال ٛحمانت َُىا وحشدذ ؤنػاءها ،وعيم ؤن اإلاشاعٖحن في الحلٓت لم جً٘
لهم اهخماماث َلؿُُت ؤضال نلى ؾبُل اإلاثا :ٛشلُ ٚؤؾخاط الُحزًاء ٖخب عؾالت
في الُحزًاء جدذ ماٖـ باله ،ٚوآوشخاًً ماؾـ الىكغٍت اليؿبُت ،وَغٍضًغٍٚ
واًؼمان وعوصولِ ٗاعهابٗ ،لهم حهلُمهم عٍاض ي وَحزًاجي َٓـ ؤوجى هحرار نالم
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ؾىؾُىلىجي وَ٘خىع ٖغاَذ ماعر ،وَلُ٘ـ ٗىَمان عحل ْاهىن ،وَُلُب َغاهٚ
ؤؾخاطا للُحزًاء بجامهت بغاى (بىبغ ،8911 ،ضُدت .)89
وٍغحو هظا ججاوـ بُجهم بلى وحىص اهخمام مشترٕ بُجهم وهى الاهخمام
باإلاىهج ٖمضزل ؤؾاس ي .لً٘ ما الظي ؤعاصجه هظه الجمانت؟ لٓض ؤعاص هاالء ؤن
ًاؾؿىا الُلؿُت الهلمُت وٍىكغوا الُلؿُت نلمُا نً ؾغٍٔ مماعؾت الخدلُل
اإلاىؿٓي ،هظا َػال نً مداولتهم لخىخُض الهلىم حمُها (بىبغ ،8911 ،ضُدت
.)89
نغَذ هظه الجمانت في ألاوؾاؽ في الهلمُت والُلؿُُت بضاثغة َُِىا ؤو
خلٓت َُِىا ،وؤؾلٔ نلى الُلؿُت التي ًخبىاها ؤنػاء هظه الحلٓت مطؿلح
اإلاظهب الخجغٍبي ،وفي ٖخاباث ؤزغي ،الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت ،بال ؤن اإلاطؿلح الظي
لٓي عواحا هى الىغهُت اإلاىؿُٓت (بىبغ ،8911 ،ضُدت .)89
وٍمً٘ ؤن جخلخظ الؿماث مشترٖت بحن اإلاىاؾٓت الىغهُحن واإلاىاؾٓت
الخجغٍبُحنَُ ،ما ًلي:
ً
ؤوال :في انخىاّ هؼنت ججغٍبُت مخؿغَت جاٍضها مطاصع اإلاىؿٔ الغٍاض ي الحضًث،
وٍسُِ مً يلىائها اخترام مً اإلامً٘ ؤن ًٙىن مبالًت َُه إلاأزغ الهلم الحضًث
وْضعاجه.
زاهُا :في عَؼ ٖلي للمُخاَحزًٓا نلى ؤؾـ مىؿُٓت ال نلى ّؤنها ػاثُت ؤو ال حضوي
مجها َدؿب بل نلى ّؤنها زالُت مً اإلاهنى.
زالثا :في جؿبُٔ هؿاّ الُلؿُت بدُث جٓخطغ مهمتها نلى بلًاء مش٘التها الخاضت
نً ؾغٍٔ جىغُذ اللًت اإلاؿخهملت.
ً
عابها :في جدلُل مطؿلح الهلىم وجىخُضه بةعحانه بلى مطضع مشترٕ في لًت
الُحزًاء (ٗامل ،8992 ،ضُدت .)18
حهخبر اإلاضعؾت الىغهُت الجضًضة ( )Néopositivismeهي الىخُضة التي
ً
جمثل الاججاه الخجغٍبي جمثُال خُُٓٓا في الٓغن الهشغًٍ في الُ٘غ الًغبي وحهىص
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ؤضىلها بلى اإلاظهب الىغعي الخٓلُضي نىض ؤويؿذ ٗىهذ ونىض حىن ؾدُىاعث
مُل ،ومً ْبلها بلى اإلاضعؾت الخجغٍبُت ؤلاهجلحزًت في الٓغن الثامً نشغ اإلاُالصي.
ؤما مطضعها اإلاباشغ ٌهىص بلى اإلاضعؾت الخجغٍبُت الىٓضًت ألاإلااهُت .وٗان
حىػٍِ بتزولذ ( )8939-8113وهى ؤخض جالمُظ ؤَُىاعٍىؽ وهى الظي هٓل بلى
هظه اإلاضعؾت عثاؾت اإلاجلت الؿىىٍت للُلؿُت ،والتي زغحذ مجها مً بهض طلٚ
مجلت اإلاهغَت وهي ؤهم صحُُت حهبر نً الىغهُت الجضًضة ما بحن نامي (-8921
ٖ .)8921ما ؤن هىإ جُاعاث ؤو اججاهاث ؤزغي ؾاهمذ في الىغهُت الجضًضة
(بىشيؿٙي ،8993 ،ضُدت . )18
والخإزحر اإلاباشغ نلى َلؿُت صاثغة َُىا حاء مً زالٖ ٛخاباث هُىم ومل
وؤعوؿذ مار ،وؤَٙاع اإلاىهج الهلمي نىض هجري بىاهٙاعٍه وبُحر صوهُم ،وؤلبرث
ؤًيشخحن ،والؿغٍٓت ألاٖؿُىماجُُ٘ت نىض بُاهى وهلبرث ،واإلاىؿٔ الغٍاض ي نىض
َغٍجه وشغوصع وعؾل وهىاًتهض ،ؤما الخإزحر الخؿحر َٓض حاء مباشغة مً عؾالت
َخىجيشخحن (عؾالت مىؿُٓت َلؿُُت ؾىت ( )8938بىبغ ،8911 ،ضُدت .)89
لظا َالحضًث بىحه نام نً الجزنت الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت باججاهاتها الغثِؿُت
الثالثت هى خضًث نً الجزنت الظعٍت اإلاىؿُٓت والتي نغَذ اهدشاعا واؾها في اهجلترا
جدذ اؾم (حمانت ٖمبرًج) بدُث ًتزنمها عاؾل ،زم الجزنت الىغهُت الجضًضة ؤو
الىغهُت اإلاىؿُٓت التي هي امخضاص (لحلٓت َُىا) اإلاىدضعة بضوعها مً هؼنت مار
الُحزًاثُت (ًُىث ،8911 ،ضُدت .)313
وفي نام  8198نملذ حمانت َُىا نلى بًجاص مٙان لُلؿُت الهلىم
الخجغٍبُت مً ؤحل جىمُت هظا الُغم الُلؿُي اإلاهم الىامي خضًثا ،وٗاهىا ًُػلىن ؤن
ٌشًله نالم ؾبُعي طو مُىَ ٛلؿُُت ْىٍت ،ونلى هظا ألاؾاؽ هجض اإلاضعؾت
الىغهُت الحضًثت قهغث في ضىعة شضًض الخهلٔ بالهلم خُث جغي ؤن الُلؿُت ما هي
بال جدلُل للًت والهلم ،وؤن مىهج الُلؿُت مىهج نلمي ضاعم ،له هضٍ واخض ووخُض،
وهى الخدلُل اإلاىؿٓي للًت اإلاؿخسضمت في الحُاة الُىمُت ،وؤضبدذ الُلؿُت جدلُل
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للًت الهلم ،والهضٍ مً وعاء هظا الخدلُل ،هى بػالت اللبـ والًمىع الظي اٖخىِ
ألاَٙاع وال ًؼا.ٛ
ًٓىَ ٛخجيشخحن" لِؿذ الُلؿُت نلما بحن الهلىم الؿبُهُت بل مىغىنها
جىغُذ ألاَٙاع ؤي الٓػاًا الهلمُت جىغُدا مىؿُٓا" (َخجيشخحن،8911 ،
ضُدت .)19
َالىغهُت اإلاىؿُٓت هي اؾخمغاع لهُىم مغوعا بمار والخٓلُض الازخباعي
ؤلاهجلحزي الظي ٌهخبر ؤهه ٌؿخدُل نلى ؤلاوؿان الاهخضاء بلى وضِ الىاْو اهؿالْا
مً اؾخيباؾاث واؾخيخاحاث نٓلُت ؤو ؤَٙاع ْبلُتّ ،
وؤن ما ًمحز الازخباعٍت هى

عَػها للمُخاَحزًٓا بًماها مجها ّ
بإن ٗل ْػُت واْهُت جٓىم نلى الخجغبت الحؿُت،

واإلاهغَت ؤلاوؿاهُت بٙاملها جغص بلى مطضع خس ي (ًُىث ،8911 ،الطُداث -881
.)888
وٍػاٍ مو طل ٚبلى هظه الؿمت الخدؼبُت مىِْ نٓالوي وجدلُلي مىؿٓي
ْاؾو وضاعم بلى خض ٖخاباث الىغهُىن حضص التي جبضوا وٖإنها هىم مً الُلؿُت
اإلاضعؾُت الجضًضة ،لظلَ ٚةن اإلاضعؾت الىغهُت الحضًثت ؾاعث في ؾغٍٔ ؤبهض
ب٘ثحر مما ؾاعث بلُه الىاْهُت الجضًضة ،وعيم هظا هجض ؤن اإلاضعؾت الىغهُت
الجضًضة جؿىعث بهؼ الص يء وٗان ؤصحابها ٌهخٓضون في ؤولى مغاخلها ؤن اإلاىؿٔ
الجضًض هى اإلابنى ألاؾاس ي والؿالح الحاؾم غض ٗل اإلاضاعؽ الُلؿُُت ألازغي،
ول٘جهم لم ٌؿخؿُهىا ؤن ًخُاصوا مً بهض طل ٚصعاؾت اإلاش٘الث الُلؿُُت
الخٓلُضًت في هكغٍت اإلاهغَت ولم ٌهضوا ٌهخمضون نلى اإلاىؿٔ الجضًض وخضه
(بىشيؿٙي ،8993 ،الطُداث . )19-12
لظا ًم٘ىىا ؤلاْغاع بإن الحٓاثٔ الحؿُت هي ألاشُاء الىخُضة التي ًاٖض
وحضها بصعاٖىا الحس ي لها ،ونلُه َةن الاؾخضالالث اإلايؿٓت ؤٖثر نلى ؤي نىطغ
ْبلي ؤو يحر واْعي مثلما جبيذ اإلاُخاَحزًٓاَ ،خىْهاجىا واَتراغاجىا الٓاثلت بإن
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اإلاؿخٓبل ؾُإحي نلى يغاع ما شهضهاه في اإلااض ي ال ًمً٘ ؤن جٙىن ؾىي جىْهاث
ً
ّ
واَتراغاث ال جبرع بال جبرًغا ازخباعٍا و نلى هظا ألاؾاؽ حهخبر الخبرة الحؿُت هي
اإلاطضع الىخُض الظي وؿخٓي مىه الهلم بالىاْو خؿب ما جغجض بلُه الىغهُت
اإلاىؿُٓت نىض هُىم ،ألن الىغهُت اإلاىؿُٓت حؿحر في هُـ الاججاه الظي بلىعه
هُىم نىضما محزة بحن ْػاًا (الىاْو ) ونالْاث الُ٘غ مُغْا بظل ٚبحن هىنحن مً
الٓػاًا و البدىر لظلّ ٚ
َةن ضضّ الٓػاًا التي حؿخمض مً الىاْو جٓخض ي عصها
بلى ؤضلها الحس ي الظي ضًذ ٖٓػُت لطُه (ًُىث ،8911 ،الطُداث -888
.)889-882
بطا ٗاهذ الىغهُت اإلاىؿُٓت ال جماعؽ الُلؿُت ٖبدث في الىحىص ؤو الىاْو
وجغَؼ ؤًػا ألاؾئلت التي جضوع خى ٛألازالّ والجما ٛواإلاُخاَحزًٓاَ ،ما الظي
ؤبٓذ نلُه في الُلؿُت ختى حؿمي خغٖتها خغٖت َلؿُُت؟
بن الُلؿُت نىض حمانت َُىا جماعؽ بانخباعها نلم اإلاىؿٔ الخؿبُٓي ،ؤو ما
ًمً٘ ؤن وؿمُه بمىؿٔ الهلىم .وهى نباعة نً جدلُل الحضوص والٓػاًا
والىكغٍاث اإلاىحىصة في مسخلِ الهلىم جدلُال مىؿُٓا .وفي هظا الطضص ًٓى ٛهاهؼ
عاٌشيبار" :لم حهض الُلؿُت ْطت ؤهاؽ خاولىا نبثا ؤن ًٓىلىا ماال ًمً٘ ؤن ًٓاٛ
بطىعة مجاػٍت ؤو جغُٖب لُكي لها ضىعة مىؿُٓت وهمُت ،بل بن الُلؿُت هي
الخدلُل اإلاىؿٓي لجمُو ؤشٙا ٛالُ٘غ البشغي ؤو مً اإلامً٘ الخهبحر نما جغص ؤن
جٓىله بهباعاث مُهىمت" (عَشيبار ،3119 ،الطُداث .)391-399
ؤما الُلؿُت في نغٍ "َُدُجيشخحن  "Ludwing Wittgensteinبما هي
مىؿُٓت وبما ؤنها ال ش يء وْىَ ٛاعى مً اإلاهنى خُث ًٓى" :ٛتهضٍ الُلؿُت بلى
الخىغُذ اإلاىؿٓي لؤلَٙاع ،ولِؿذ الُلؿُت نلما وبهما هي وشاؽ ،خطُلت
الُلؿُت لِؿذ نباعاث َلؿُُت وبهما جىغُذ للهباعاثً ،جب ؤن حهمل الُلؿُت
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نلى جىغُذ ألاَٙاع وجدضًضها جدضًضا ْاؾها وبال لكلذ جل ٚألاَٙاع مبهمت
ويامػت" (َخجيشخحن ،8911 ،ضُدت .)93
وبطا اؾخٓطغها الحضًث نً الىغهُىن الجضص الظًً هجضهم ًمحزون بحن
هىنحن مً الهلىم نلىم واْهُت و ؤزغي ضىعٍت ،وفي هظا ًٓؿم همبل البدث
الهلمي بلى َغنحن و هما  :الهلىم الازخباعٍت و الهلىم يحر الازخباعٍت ،بدُث هجض
ّ
بإن الهلىم الازخباعٍت حؿعى بلى وضِ وٖشِ وجُؿحر ؤخضار الهالم ؤو الىاْو
الظي وهِش بمٓخػاه َهي بهظا اإلاهنى جضهىا مً الٓى ٛؤن ضضّ نباعتها ًدخ٘م
بلى الخجغبت ومهنى هظا ؤن صحت نباعتها ًالػمها بضاهت ازخباعٍت ؤي ؤن الحطىٛ
نلى هظه ألازحرة ًخم نلى ؤهداء مخُغْت ٖخجغٍب واإلاالخكت اإلاىهجُت  ،ونلى هظا
ألاؾاؽ ًمً٘ الٓى ٛبإن اعجباؽ ضضّ الهلىم الازخباعٍت بالىْو هى ؤن ما ًمحزها
نً الهلىم الازخباعٍت ٗاإلاىؿٔ والغٍاغُاث اإلاجغصة (بىشيؿٙي،8993 ،
الطُداث .)11-18
وبطا ما طهبىا في هُـ الاججاه الظي طهب بلُه همبل هجض ٖغهاب الظي ًمحز
ً
ً
هى آلازغ جمحزا ْاؾها بحن هىنحن مً الهلىم و هىنحن مً الٓىاهحن  ،نلىم ضىعٍت
وؤزغي ازخباعٍت ْ ،ىاهحن ضىعٍت ضضْها مخهلٔ بها وال هلجإ في جطضًٓها ؤو ج٘ظبها
بلى الخجغبت  ،وْىاهحن ازخباعٍت ضضْها مغجبـ بالىاْو ،وٍمً٘ ؤن وؿمي ْىاهحن
ازخباعٍت وْىاهحن هكغٍت ؤهم جمُحز الظي ًمً٘ الُٓام به بحن الىىنحن مً الٓىاهحن
الهلمُت ،وبهظا َةن اإلاهاعٍ اإلاىؿٔ والغٍاغُاث هي مهاعٍ ضىعٍت جخهلٔ بالخُ٘حر
واللًت  ،ؤما اإلاهاعٍ الهلىم الىاْهُت جخهلٔ بإخضار الهالم الىاْعي ونلى هظا
ألاؾاؽ طهب الىغهُىن الجضص بلى ؤن هىإ هىنحن َٓـ مً اإلاهاعٍ الصحُدت
واإلاشغونت  ،مهاعٍ نٓلُت لًىٍت ومهاعٍ واْهُت ججغٍبُت  ،بدُث جٙىن
الخدلُلُت صحُدت وطاث مهنى بطا لم ًىحض جىاْؼ صازلي بحن خضوصها َمهُاع
ضضْها هى احؿاْها اإلاىؿٓي الضازلي ،والٓػُت الترُٖبُت جٙىن ضاصْت بطا ٗاهذ
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مؿابٓت لىاْهت ما مً وْاجو الهالم الخاعجي ؤي مؿابٓت مباشغة (ًُىث،8911 ،
الطُداث .)831-889-881-889
وْض ْاٖ ٛغهاب نً اإلاُخاَحزًٓا " :مً الؿهل ؤن هضعٕ ؤن مثل هظه
الٓػاًا ال ًمً٘ الخدٓٔ مجها  ...ألهىا ال وؿخؿُو ؤن وؿخيبـ ؤًت ْػُت جٓغع ؤًت
اصعاٗاث خؿُت ؤو بخؿاؾاث ؤو زبراث ..ومً زم َهي ال جٓغع ش يء نلى ؤلاؾالّ"
(هُاصي ،8998 ،ضُدت .)39
ومً زال ٛهظا هداو ٛببغاػ الىكغة اإلاهممت إلاسخلِ الخطىعاث الىغهُحن
ً
بدُث ًم٘ىىا الٓى ٛبإن الىغهُت ال جمثل اججاه واخضا ،بل اججاهاث مخباًىت لظا
َالهىاضغ اإلاشترٖت اإلاٙىهت لئلشٙالُت الىغهُت هي ٖما ًلي:
 - 8الترٖحز نلى الخجاعب والخبراث بانخباع ؤنها اإلاطضع الىخُض إلاهاعَىا نً الىْو.
 -3هُي الػغوعة والُٓحن نً الٓػاًا الازخباعٍت والخجغٍبُت التي جٓىم نلحها نلىم
الىاْو الؾخدالت الجمو بحن الػغوعة والترُٖب.
 -2الػغوعة و ّ
الُٓحن ال ًجخمهان بال في ْػاًا الخدلُلُت الخ٘غاعٍت ومً زم للخمُحز
بحن هىنحن مً الٓػاًاْ ،ػاًا جطىع الىاْو ضضْها اخخمالي مغهىن بالىاْو
وجبضالجه وْػاًا لخطىع الىْاجو ج٘غاعٍت ،ضضْها غغوعي وٍُٓني يحر مغهىن
بمٙان مهحن وال بؼمان مهحن بمهنى ال ًخهلٔ بكغوٍ زاعج الُ٘غ.
ْ -9طغ اإلاهغَت اإلاشغونت نلى هظًً الىىنحن مً الٓػاًا وبالخالي نلى هىنحن مً
الهلىم ًٓىمان نلى هظه الٓػاًا نلىم واْهُت ازخباعٍت وؤزغي ضىعي مىؿُٓت.
 -8عَؼ ٗل الٓػاًا التي ال ًمً٘ الخإٖض مً صحتها ؤو التي ال ًمً٘ جدُٓٓها.
ً
-1خطغ الُلؿُت في الخدلُل اإلاىؿٓي للٓػاًا والهباعاث زطىضا مجها ْػاًا
ونباعاث الهلم .بط ؤن اإلاىهج الصحُذ في الُلؿُت ٖما ًٓىَ ٛخجيشخحن "هى ؤال
هٓى ٛش يء زاعحا نما ًمً٘ ْىله ؤو هٓىْ ٛػاًا الهلىم الؿبُهُت ْػاًا بطن
لِؿذ لها نالْت بالُلؿُت وؤن هبحن لٙل مغء ؤن ًٓى ٛش يء في اإلاُخاَحزًٓا ؤهه لم
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ٌهؿي مهان للغمىػ وهى مىهج لً ًٙىن شاَُا للًلُل باليؿبت لآلزغًٍ بال ؤهه ًبٓى
باليؿبت لىا اإلاىهج اإلاىؿٓي هى ألاصح وألاصّ".
ٗ-9ل ْػاًا الهلم الازخباعي َغغُاث ؤو نباعاث اخخمالُت .وهظا حل الٓػاًا
التي جلخٓي نىضها مسخلِ الخُاعاث الىغهُت (ًُىث ،8911 ،ضُدت .)831
جغي ًمنى الؿغٍِ الخىلي ؤن َالؾُت الىغهُت اإلاىؿُٓت وبن جباًيذ
مشاعبهم الُلؿُُت ل٘جهم ًخُٓىن نلى مباصت جمثل صناثمهم ،والتي البض مً
الدؿلُم بها حمُها ،وهظه اإلاباصت نلى وحه الخدضًض هي:
ؤوال :الُلؿُت جدلُلُت :لٓض اهخمذ اهخماما ٖبحرا باللًت (مً خُث هي
ٖغمىػ وْىانض للترُٖب) ،ختى ؤضبدذ اللًت هُؿها مىغىم البدث الُلؿُي،
ٖما اهخمذ بخُخِذ اإلاش٘الث الُلؿُُت حؼءا حؼءا .ؤي ؤنها ؤٖضث نلى الخدلُل
اإلاىؿٓي للًت ،وْض وحض هظا الخُخِذ الخدلُلي للًت اإلاىؿُٓت في مظهب الظعٍت
اإلاىؿُٓت لغؾل وَخجيشخاًً (الخىلي ،3111 ،ضُدت .)399
زاهُا :الخإُٖض نلى الاججاه الهلميًٓ :ىٗ ٛاعهاب":بن مىغىم ؤبدار مضعؾت
َُِىا هى الهلم ؾىاء بانخباعه ْاثبت واخض ،ؤو َغونا مسخلُت ( "...الجابغي،
 ،3118ضُدت )31
زالثا :الخإُٖض نلى ؤن الٓػاًا بما جدلُلت ؤو جغُٖبُت :لٓض جىضلذ الىغهُت
اإلاىؿُٓت بلى ؤن هىإ هىنان مً الٓػاًا.
عابها :اإلاُخاَحزًٓا لًىا :الٓػاًا اإلاُخاَحزًُٓت في هكغ الىغهُت اإلاىؿُٓت هي
ْػاًا يحر واضحت ويحر مُهىمت وبالخالي َهي مجغص لًى ،وال جغقى بلى ؤي مً
اإلاؿخىٍحن الطضّ ؤو ال٘ظب ،وفي هظا الطضص ًمحز ٗاعهاب بحن وقُُخحن مخماًؼجحن
للًت :الىقُُت الخهبحرًت وٍؿلٔ نلى الثاهُت اؾم الىقُُت الضاللُت ؤو اإلاهغَُت
للًت ،خُث ًظهب بلى ؤن اإلاُخاَحزًٓا جيخمي بلى الىقُُت ألاولى (الىقُُت الخهبحرًت)
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ؤي ؤنها حه٘ـ خالت ؤو اهؿباناث ماْخت ال يحر ،مهنى هظا ؤنها ال جٓغع ش يء
(هُاصي ،8998 ،الطُداث .)21-31
ؤما الهُٓضة الخاضت التي جضًً بها الىغهُت اإلاىؿُٓت ،والخؿىة الُهالت
التي اجسظها الىغهُىن لغَؼ اإلاُخاَحزًٓا هي التزامهم بمهُاع جدُٓٔ اإلاهنى
الىاْعي ،وؾبٓا إلاهُاع الخدٓٔ ال ًخدضص اإلاهنى الىاْعي للهباعة بال مً زال ٛؾغٍٓت
جدٓٔ اإلاهنىَ ،لٙي وهغٍ ماطا حهني حملت واْهُت نلُىا ؤن وهغٍ ماهي الىاْهت
التي جضنمها ،بشغؽ ؤال ٌؿمذ باصناء واْهت ال ًمً٘ مالخكتها نً ؾغٍٔ الحىاؽ
(ٗاعهاب ،3112 ،الطُداث .)81-19
بن الغابـ ألاؾاس ي بحن ؤنػاء حمانت الىغهُت ووشاؾهم" ؤو الٓاؾم
اإلاشترٕ بُجهم ،هى الاهخمام باإلاىهج ٖمضزل ؤؾاس ي ،بطا ؤعاصوا ؤن ًاؾؿىا
الُلؿُت الهلمُت نً ؾغٍٔ مماعؾت الخدلُل اإلاىؿٓي ،وبن هٓؿت الخدىٛ
الحاؾمت اإلاهاضغة في عؤي شلُ ٚجغي في الُلؿُت وؿٓا مً ألاَها ٛال وؿٓا مً
ؤلاصعاٗاث اإلاهغَُتَ ،الُلؿُت هي اليشاؽ الظي ًخم نبره الخدضًض وؤلاَطاح نً
مهاوي الٓػاًا ،بالُلؿُت هُؿغ الٓػاًا ،وبالهلم ًخم الخدٓٔ مجها ،الُلؿُت
حهنى باإلاهنى والهلم ٌهنى باإلاطضاُْت ،بن مدخىي الهلم ً٘مً بشٙل ؾبُعي َُما
حهىُه ْػاًاه في الخدلُل الجهاجي ،ولهظا الؿبب بن اليشاؽ الُلؿُي اإلاخهلٔ
بةهابت اإلاهنى هى هٓؿت بضء ٗل مهغَت نلمُت .لٓض ؤشحر بلى هظا ألامغ خحن ُْل بن
الُلؿُت ججهؼ ؤؾـ وؤوج ضغح الهلم ،ل٘ىه مً الخؿإ ؤن هُترع ؤن جل ٚألاؾـ
نباعة نً ْػاًا (َلؿُُت) (ؤي ْػاًا هكغٍت اإلاهغَت) مخىحت بٓػاًا َلؿُُت
(حؿمى اإلاُخاَحزًٓا)" (مىع ،8999 ،ضُدت .)882
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 .3الوضعية املنطقية في الفكر العربي
بن مً الىاؽ مً ٌهخٓض ؤن الخُاعاث الؿاثضة في الىؾً الهغبي يغبُت
ألاضل ،وال ًٓىم الهغب بإٖثر مً اؾخحراصها ونغغها ألامغ الظي ًجهلهم وٖالء لها
مباشغًٍ ؤو يحر مباعشغًٍ.
بن جٓىٍم هطحر هظا الخُاع ؤو طإ مً الخُاعاث الًغبُت ًسخلِ مً شخظ
بلى آزغ .ؤْى ٛهظا ال٘الم وفي طاٖغحي ما طٖغه ؤخمض َااص ألاهىاوي نً الُلؿُت
اإلاهاضغة في مطغْ ،ا ٛبن الُلؿُت آلان في ؤًضي ؤؾاجظة الجامهاث" وٗل واخض
ًداو ٛؤن ًيشغ اإلاظهب الظي جبىاه في الًغب" ).(Ehwany, 1957, p. 145
ؤؾخؿُو ؤن ؤئٖض ؤن الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت بخضي الُلؿُاث طاث الحػىع
اإلالحىف في الُ٘غ الُلؿُي الهغبي اإلاهاضغ ،وللخضلُل نلى طلًٓ ٚى ٛػٖغٍا
ببغاهُم " مً اإلااٖض ؤن ال٘ثحرًً مً ٖخاب الؿلُهت نىضها ْض ٗىهىا آعاءهم
الُلؿُُت في ؤحىاء مشبهت بال٘ثحر مً ؤَٙاع اإلااعٖؿُحن ،والىصًحن ،والُالؾُت
الخدلُلُحن ،وصناة الىغهُت اإلاىؿُٓت ويحرهم" (ابغاهُم ،8911 ،ضُدت .)11
وٍٓىَ ٛااص ػٖغٍا في مٓضمت ٖخاب هاهؼ عَشيبار (  )8982 -8198ؤهه
قهغ " في وْذ شًلذ اإلاهغٖت الضاثغة بحن ؤهطاع هظا اإلاظهب (الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت)
وزطىمه ضُداث يحر ْلُلت مً مجالجىا الثٓاَُت ،بل مً حغاثضها الُىمُت ؤخُاها
وال ؤؾخؿُو ؤن ؤػنم ؤهني ٖىذ ؾغَا في هظه اإلاهغٖت " (عَشيبار ،3119 ،ضُدت
.)18
لهل الظي ؤصي بلى الاهخمام بالخجغٍبُت هى جطىع بهؼ اإلاشخًلحن بالُلؿُت
في ناإلاىا ،ؤنها ؤْغب الُلؿُاث بلى الهلم الظي ًمثل عوح الهطغ ،ؤو ؤنها َلؿُت
الهلم ؤو َلؿُت نلمُت ؤو طاث هؼنت نلمُتًٓ .ىَ ٛااص ػٖغٍا" :بن خػاعجىا في هظا
الهطغ نلمُت ْبل ٗل ش يء"" ،بهه نطغ حؿُؿغ نلُه الجزنت الخجغٍبُت وحهبر نً
عوخه جل ٚالُلؿُاث التي جغص ٗل ش يء بلى ما ًمً٘ مالخكخه ،ؤو جدُٓٓه
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بالخجغبت ،ومً هىا ٗاهذ الىغهُت اإلاىؿُٓت مهبرة نً ش يء ؤؾاس ي في خُاة
ؤلاوؿان الحضًثت" (ػٖغٍا ،3119 ،الطُداث . )389-813
ؤما ضالح ْىطىة َُٓى ٛفي مهغع ٖالمه نً ؤهطاع الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت
ؤنهم " ؤنلى َالؾُت الهلم ضىجا وؤوَغهم هخاحا ،وهى ما ًٌغي البهؼ بالخىخُض
بحن َلؿُت الهلم ُٖغم مً َغوم الُلؿُت وبحن ؾغٍٓت اإلاىاؾٓت الىغهُحن في
جىاو ٛمؿاثلها .وٖإن ألامغًٍ ش يء واخض" (ْىطىة ،8918 ،ضُدت .)31
ومً ؤٖثر الظًً ًخطىعون ،باإلغاَت بلى ػٗي هجُب مدمىص ،ؤن الخجغٍبُت
اإلاىؿُٓت ؤْغب الُلؿُاث بلى الهلم ،مدمض نبض الغخمً مغخبا الظي ًضاَو نجها
بدماؽ مىٓؿو الىكحرَ ،هى ًاٖض اإلاظاهب الُلؿُُت الخٓلُضًت نمىما ؤضبدذ
ججض الُىم نؿغا في جبرًغ وحىصها في ػخمت الهلىم واإلاهاعٍ التي ؤضابذ ْؿؿا
ٖبحرا مً الخٓضم والاػصهاع ،وٍػُِ ؤن جٓضم الهلىم "ٗان مٓغوها صاثما باهدضاع
الُلؿُت وهٙىضها نلى نٓبحهاَٙ ،لما يؼا الهلم مُضاها مً اإلاُاصًً اهدؿغث نىه
الُلؿُت ال جلىي نلى ش يء ٖإنها هي والهلم غضان ال ًجخمهان .وال ًؼا ٛالطغام
ْاثما وؾخٙىن الًلبت للهلم ،ال مدا ٛما لم حًحر الُلؿُت ؤؾلىبها ومىاهجها
وجخؿىع بخؿىع الهلم وجخُانل مهه" (مغخبا ،8911 ،ضُدت  ،)29وٍاٖض في
ٖخاب آزغ " بن مهُاع الهلم الٓىٍم والهاصي ألامحن هى الهلم والهلم وخضه" (مغخبا،
آوشخحن خُاجه نطغه هكغٍخه َلؿُخه ،ص.ث ،ضُدت  ،)829وٍلخظ مً ٗل ما
جٓضم بلى هدُجت ضغٍدت هي ؤن الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت "ؤْغب اإلاظاهب الُ٘غٍت مؿاًغة
للغوح الهلمُت" (مغخبا ،آوشخحن خُاجه نطغه هكغٍخه َلؿُخه ،ص.ث ،ضُدت
 ،)29ولٙي ج٘خمل الطىعة بهؼ الص يء البض مً ؤن وهغع لىحهت هكغ ًاؾحن
زلُل الظي جإزغ حضا بالىغهُت اإلاىؿُٓتً .اٖض ًاؾحن زلُل ؤن الُلؿُت ؤزظث
جٓترب ؤٖثر َإٖثر مً الهلىم ختى ؤضبدذ نىض عوصولِ ٗاعهاب لِؿذ بال مىؿٓا
للهلىم ؤو بخهبحر آزغ ؤن الُلؿُت نىض ٗاعهاب هي مىؿٔ الهلم (زلُل،3183 ،
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الطُداث  ،)81-88وفي ضُدت ؤزغي ًٓى ٛبمىخهى الطغاخت والىغىح ؤن
الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت جبغي في اججاهها الُلؿُي " هضَا نكُما هى حهل الُلؿُت
نلمُت" (زلُل ،3183 ،ضُدت .)319
ال ًسُى نلى اإلاشخًلحن بالُلؿُت نلى وحه الهمىم واإلاهخمحن بالىغهُت
اإلادضزت نلى وحه الخطىص ؤن الخدلُل اإلاىؿٓي ًمثل لب ؤو حىهغ الخجغٍبُت
اإلاىؿُٓت ًٓى ٛعَشيبار " :الُلؿُت لِؿذ شهغا وبهما هي اًػاح للمهاوي نً
ؾغٍٔ الخدلُل اإلاىؿٓي ،وال مٙان َحها للًت مجاػٍت" (عَشيبار ،3119 ،ضُدت
. )882
وٍاٖض ٗاعهاب" :ؤن اإلاهمت اإلاىاؾبت الىخُضة للُلؿُت هي الخدلُل اإلاىؿٓي
ووقُُت ؤزغي هي جدلُل ٗل اإلاهاعٍ ،ؤْىا ٛالهلماء وؤْىا ٛالحُاة الُىمُت مً
ؤحل بًػاح مهنى ٗل واخض مً هظه ألاْىا ٛوالهالْاث الٓاثمت بُجها" (واًذ،
 ،3181ضُدت  ،)32ومً الجضًغ باإلاالخكت ؤن الخدلُل اإلاىؿٓي للًت نلى حاهب
ٖبحر مً ألاهمُت وطل ٚألن الخدلُل "الخؿإ ًبضؤ بخدلُل اللًت" (عَشيبار،3119 ،
ضُدت .)81
الىاْو ؤن الخجغبُحن اإلاىاؾٓت ًٓطضون مً وعاء اؾخسضام الخدلُل اإلاىؿٓي
الدشبه بالهلماء وطل ٚألن الخدلُل اإلاىؿٓي ًاصي بلى " هخاثج جبلٌ مً الضْت
وألاخٙام والىزىّ ما جبلًه هخاثج الهلم في نطغها هظا" (عَشيبار ،3119 ،ضُدت
.)313
مً خطُلت ما جٓضم هغي ؤن الخدلُل اإلاىؿٓي هى لب الىغهُت اإلاىؿُٓت
وٍمً٘ الٓى ٛؤهه ٌشًل مغٖؼ الطضاعة في هظه الُلؿُت ومطضاْا لظلًٓ ٚىٛ
هىترمُض " الخدلُل الًىي واإلاىؿٓي ًدخل مٙاهت مغٖؼٍت في الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت"
(مُض ،8919 ،ضُدت .)321
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والخالضت " بن الُلؿُت ٖما ٌهغَها وٍضاَو نجها الخجغٍبي اإلاىؿٓي ،لها
ؾابو مىؿٓي ال جسغج نىهَ ،هي لِؿذ هكغٍت ؤو مظهبا وبهما هي وشاؽ ؤننى
جىغُدا للُ٘غ ،هظا ؤلاًػاح ًخم نً ؾغٍٔ الخدلُل اإلاىؿٓي للٓػاًا وجدلُل
مهاهحها وجغاُٖبها وضُايت ْىانض لخدىٍل الهباعاث طاث مهنى بلى نباعاث ؤزغي
طاث مهنى" (مُض ،8919 ،ضُدت .)391
ومً ؾغّ الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت مً الهغب هجض نلى ؾبُل اإلاثا ٛمدمض نبض
الغخمً مغخباَ ،إو ٛما هالخكه هى جبيُه الطغٍذ إلاباصت الىغهُت اإلاىؿُٓت،
ًاٖض في البضء ؤن مهنى الُلؿُت ؤزظ ًػُٔ وٍىدطغ مضلىلها نلى هدى ؤصي بلى
ؤنها ال جٙاص جض ٛنلى ش يء وبطا بٓي للُُلؿىٍ مً زمل في ػخمت الهلىم َهى في
حىهغه "نمل جدلُلي مدؼ ولِـ اٖدشاٍ خُٓٓت " (مغخبا ،اإلاؿإلت الُلؿُُت،
 ،8911ضُدت  ،)98وٖإهه ال ًىحض في ناإلاىا اإلاهاضغ َلؿُاث ؤزغي ؾىي
الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت ،وَؿخؿغص مغخبا في بلًاء اججاهاث الُلؿُت يحر الخجغٍبُت
ْاثال بن نهض الىكغ بلى الُلؿُت نلى ؤنها" :نلم الخُ٘حر في الًمىع في اإلاهاوي
وؤْغب الخهلٔ باإلاكهغ مىه بلى اؾخٓطاء الحُٓٓت" (مغخبا ،اإلاؿإلت الُلؿُُت،
 ،8911ضُدت .)81
ومما ًجض طٖغه هىا ؤن اإلاهمت التي جػؿلو بها الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت ًؿلٔ
مغخبا نلحها اؾم "مىؿٔ الهلم" وه٘ظا ًؿابٔ بحن الخدلُل اإلاىؿٓي الىغعي "
ومىؿٔ الهلم" ُٖغم مً َغوم الُلؿُت.
ؤما ًاؾحن زلُل َٓض وْو هى آلازغ جدذ جإزحر الىغهُت اإلاىؿُٓت بطىعة
ملحىقت ؤهه ًيخٓضها في بهؼ ألاخاًحن واهخٓاصه ًكهغ بجالء مً زالٖ ٛخابه "
مىؿٔ اإلاهغَت الهلمُت" (زلُل ،مىؿٔ اإلاهغَت اإلاهلُمُت :جدلُل مىؿٓي لؤلَٙاع
والٓػاًا وألاهكمت في اإلاهغَت الخجغٍبُت والبرهاهُت ،8998 ،الطُداث -898
.)891
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واهخٓاصه لها ال جػهِ ٖثحرا مً بعجابه الشضًض بهاَ ،هى ًاٖض ؤن
الخجغٍبُت لِؿذ مهاصًت للُلؿُت ،ال بل َلؿُت الٓغن الهشغًٍ مضًىت بالص يء
ال٘ثحر إلهجاػاتها .ومما ً٘شِ نً ؤخض مازغاث الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت في ما ًٓىله
جإُٖضه ؤن الضعاؾاث اإلاىؿُٓت جمثل "حىهغ الُلؿُت" ،وبًماهه ؤن الُلؿُت
بانخباعها حؼءا مً اإلاهغَت البض ؤن جطل في الجهاًت بلى الهلمُت مبخهضة بظلٗ ٚلُا
نً اإلاهغَت يحر الٓاثمت نلى الخجاعب ؤو يحر اإلاضنىمت بالبرهان" (زلُل ،مٓضمت في
الُلؿُت اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن
الهشغًٍ ،3183 ،الطُداث  .)83-88ونالوة نلى طلَ ٚةهه ٌهخٓض ؤن
الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت خاولذ بًجاص مىاهج نلمُت في الُلؿُت .وفي هظا الطضص ًاٖض
" ؤن ؾغٍٓت الخدلُل اإلاىؿٓي للًت هي اإلاىهج الهلمي الجضًض في الُلؿُت " (زلُل،
مٓضمت في الُلؿُت اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت
الٓغن الهشغًٍ ،3183 ،ضُدت  ، )39وطل ٚؤن الخدلُل اإلاىؿٓي " ًٓضم ؾغٍٓت
َلؿُُت ونلمُت حهخمض ضُايت الهباعاث بىغىح وبؿاؾت ومً صون حشُض ؤهكمت
َلؿُُت حضًضة" (زلُل ،مٓضمت في الُلؿُت اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت
لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ ،3183 ،ضُدت .)39
هىا ًاٖض ؤن بغجغاهضعؾل هى الظي ؤلهم حمانت َُىا في اججاه الخدلُل
اإلاىؿٓي ٖؿغٍٓت نلمُت حضًضة لحل اإلاش٘الث اإلاهغوَت في اإلاىؿٔ والغٍاغُاث،
وَهخٓض ًاؾحن زلُل بإن " ؾغٍٓت الخدلُل اإلاىؿٓي جٓىم بخهؼٍؼ الهلم ومشاعٖخه
في اهجاػاجه " (زلُل ،مٓضمت في الُلؿُت اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت
لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ ،3183 ،ضُدت  .)38وٍاٖض ؤن
الٓطض مً الخدلُل اإلاىؿٓي هى "جلخُظ الُلؿُت والهلىم مً اإلاُخاَحزًٓا
والٓػاًا الُاعيت وجٙىًٍ ْانضة نلمُت نامت لجمُو الهلىم .بدُث جٙىن ؤن
جطلح ألن جٙىن ؤؾاؾا لىخضة الهلىم" (زلُل ،مٓضمت في الُلؿُت اإلاهاضغة،
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صعاؾت جدلُلت وهٓضًت لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ،3183 ،
ضُدت .)898
بن هضم الىغهُت اإلاىؿُٓت للمُخاَحزًٓا ؤوْهها في مُخاَحزًٓا حضًضة
مغجبؿت بالخدلُل هُؿهًٓ ،ى "ٛبن الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت في عَػها للمُخاَحزًٓا
ومداولتها بىاء لًت واخضة للهلىم وحضث هُؿها مغجمُت في ؤخػان مُخاَحزًٓا مً
هىم حضًض جخطل بالخدلُل اإلاىؿٓي ٖمىهج وبىاء" (زلُل ،مٓضمت في الُلؿُت
اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ،
 ،3183ضُدت . )318
ومً الظًً جإزغوا بالىغهُت اإلاىؿُٓت "مدمض مهغان عشىان" "وخؿً نبض
اإلاجُض" وَؿخؿُو الٓاعت الخدٓٔ مً جإزغ مهغان بهظا الاججاه الُلؿُي باالؾالم
نلى ٖخابو "مضزل بلى اإلاىؿٔ الطىعي" الظي ؤهضاه لؼٗي هجُب مدمىص ،والظي
ً٘شِ بجالء نً جإزغ مهغان وخؿً بالخجغٍبُت اإلاىؿُٓت هى ؤنهما ٌهخبران
الخدلُل اإلاىؿٓي َلؿُت الهلم َهما ًٓىالن" :وٍؿلٔ اؾم "َلؿُت الهلم" نلى
الخدلُل اإلاىؿٓي الضُْٔ إلاُاهُم الهلىم ومىاهجه" (عشىان ،8911 ،ضُدت )12
 ،والىاْو ؤن مهغان ٌهىص بلى هظا الخإُٖض ْاثال "واإلآطىص بُلؿُت الهلم هي جلٚ
الضعاؾت التي جدىاوْ ٛػاًا الهلم بالخدلُل اإلاىؿٓي" (عشىان م ،3119 ،.ضُدت
)19
وآلان هطل بلى ؤخض الىاْضًً للىغهُت اإلاىؿُٓت وهى ضالح ْىطىة الظي
ٌؿمي الاججاه الظي ًيخمي بلُه " اإلاظهب الاوؿاوي"ٌ .هغٍ ْىطىة الُلؿُت نلى
هدى ال ًخُٔ ؤبضا مو َهم الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت َهي "هكغة ٗلُت ومىهج للحُاة ،بنها
هكغة شاملت جدُـ بٙل حىاهب اليشاؽ ؤلاوؿاوي َ٘غ وؾلىٗا" (ْىطىة،8918 ،
ضُدت  ،)19وبىاء نلى طلَ ٚةن ْػاًا الُلؿُت ْض جطضع نلى الخإمل ،ؤو
الخدلُل ؤو الحضؽ ؤو الاؾخضال ،ٛوجخإؾـ نلى الخجغبت والشمى.ٛ
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وٍخطح مما ؾبٔ ؤن َلؿُت ْىطىة جسخلِ ٗلُا نً الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت،
ألامغ الظي ًُؿغ لىا اهخٓاصاجه لها ،باصت بىٓض الخدلُل اإلاىؿٓيَُ ،اٖض ؤهمُت ؤن
جىؿىي َلؿُت الهلم نلى الخدلُل اإلاىؿٓي ،وطل ٚألهه "مجا ٛؤؾاس ي وله ؤهمُخه
الباعػة في بًػاح مُهىماث الهلم وزؿىاث مىهجه " (ْىطىة ،8918 ،ضُدت
 .)31بال ؤهه ًغَؼ ؤن جٓخطغ َلؿُت الهلم نلى الخدلُل اإلاىؿٓي .بهه ٌشُض
بإهمُت اإلاىؿٔ ماٖضا ؤهه "ؤصاة مهمت في َلؿُت الهلم في يُبت ؤلاإلاام بهلىم
الؿبُهت وؤلاوؿان والاَخٓاع بلى مىكىع َلؿُي شامل " (ْىطىة ،8918 ،ضُدت
)23
وؤزحرا َةن ْىطىة ًىهي هٓضه للخجغٍبُت اإلاىؿُٓت بالخإُٖض ؤنها جخػمً
هىنا مً اإلاُخاَحزًٓا والُٓم .ومً الىاْضًً آلازغًٍ للىغهُت اإلاىؿُٓت ؾالم
ًُىث ،الظي ٌهخبرها "مً ؤهم الجزناث الالنٓالهُت في الخُ٘حر الهلمي اإلاهاضغ "...
(ْىطىة ،8918 ،ضُدت َ ، )99ػال نً ؤنها َلؿُت ؤٖثر بيغاْا مً يحرها في
اإلاثالُتٖ ،ما ؤن ؾالم ًُىث ًُهم الُلؿُت نلى هدى ًاٖض َُه ؤهمُت الخدلُل،
بُض ؤهه ًؿغح جدلُال ًسخلِ نً الخدلُل الىغعي وٍٓىم بخىغُده بازخطاع
شضًض نىضما ٌهغع إلاهمت الُلؿُتًٓ ،ى " ٛبن مهمت الُلؿُت هي َغع الطغام
نلى بنؿاء جطىع نلمي للمماعؾت الىكغٍت جُؿغها في الهلم ؤو يحره وَغع مىِْ
ؾبٓي نلى مؿخىي الىكغٍت هُؿها " (ْىطىة ،8918 ،ضُدت .)91
ًكهغ مما جٓضم ؤن ًُىث ٌهخٓض ؤن الخدلُل الظي ًٓضمه لىا هى جدلُل مً
هىم آزغ َهى جدلُل نُاوي ٖما ؤهه لِـ غُٓا ٖخدلُل الىغهُت اإلاىؿُٓت .صحُذ
ؤن الخدلُل الىغعي غُٔ ،وألاصح ؤهه لِـ ٗاَُا.
وٍلؼمىا ؤن وهترٍ ؤن ٖخاب "هٓض الهٓل الىغعي صعاؾت في ألاػمت اإلاىهجُت
لُ٘غ ػٗي هجُب مدمىص" الظي ؤلُه ناؾِ ؤخمض وْضم له ببغاهُم َخحي مً ؤبغػ
الضعاؾاث الىٓضًت للخجغٍبُت اإلاىؿُٓت نلى وحو الهمىم ولُ٘غ ػٗي هجُب مدمىص
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نلى وحه الخطىص ،ولِـ ؤص ٛنلى طل ٚمً جإٖض ببغاهُم َخحي ؤن الىغهُت
اإلاىؿُٓت " جطؿضم مباصئها باإلاماعؾت الُهلُت للهلم وجػو ؤمامه الحضوص والُٓىص،
وال جطلح ؤن جٙىن في نطغها ؾالخا مً ؤؾلحت الخىىٍغ بل هي ؤْغب بلى ؤن جٙىن
َلؿُت مً َلؿُاث الخهمُت " (ؤخمض ،8911 ،ضُدت  ،)91وٍبٓى ؤن هٓى ٛبهه
ال َاثضة في ؤن جدلل الُلؿُت الهلم جدلُال مىؿُٓا وطل ٚألن هظه اإلاهمت ججهل
الُلؿُت جابهت للهلم بن الخدلُل اإلاىؿٓي اؾتهىي الىغهحن اإلاىاؾٓت " َإيغْىا
َُه ختى نطُىا بدُٓٓت اإلاىحىصاث وجىهمىا ؤن اللُل وخضه ًمً٘ ؤن ًجهل
ؾمت الىحىص الىاْعي( " ...عٍان ،8991 ،ضُدت )819
 .4خاثمة:
ًلؼمىا ؤن وهترٍ ؤن الُلؿُت ًمً٘ ؤن جٙىن "خٓت" ال بالضوع الظي جاصًه
نىضما حؿبٔ الهلم َٓـ ،بل والضوع الظي جٓىم به بهض ٗل جؿىع ملحىف له
ٖظلَ .ٚاإلاهمت التي جػؿلو بها ال حؿبٔ الهلم َدؿب ،بل وجلحٓه ؤًػا.
ج٘مً ؤهمُت الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت في عؾم مهالم حضًضة لغوح الهلم
والخجغٍبُت اإلاخبطغة في الٓغن الهشغًٍ .وهىإ مبرعاث ْىٍت النخباع َلؿُت الهلم
َلؿُت ججغٍبُت مً خُث هي َلؿُت للهلىم ؤلازباعٍت الُحزًىٖمُاثُت والحُىٍت
والهلىم الاوؿاهُت التي جدظو هظا الحظو وجػؿلو باإلزباع نً الىاْو وؤصاة
لالؾخيباؽ الضُْٔ.
هيخهي في هظه الضعاؾت بلى حملت مً الىخاثج هىحؼها في آلاحي:
 -8اٖدؿبذ الخجغٍبُت اإلاىؿُٓت الؿمت الهلمُت والخجغٍبُتْ ،ىة جىححهُت ٖبحرة
للُ٘غ الُلؿُي في الٓغن الهشغًٍ .وبجاهب َلؿُت الهلم التي يظث ؤبغػ َغوم
الُلؿُت ،ؤضبدذ مهكم الخُاعاث ال٘بري في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ جىضِ بإنها
"َلؿُاث نلمُت" .مما ٌه٘ـ اإلاض ال٘بحر للخجغٍبُت اإلاىؿُٓت.
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َ -3لؿُت الهلم مىغىنها قاهغة الهلم الحضًث ،ؤما الُلؿُت الهلمُت َخبدث
اإلاىغىناث ألازغي الخٓلُضًت للُلؿُت ،لً٘ بإؾلىب حضًض ًٓخبـ عوح الهلم
وؾابهه ،زطىضا ٖما ًخمثل ؤؾاؾا في ججغٍبُت الٓغن الهشغًٍ اإلاخؿىعة بإبهاصها
الجضًضة.
 -9حؿلحذ َلؿُت الٓغن الهشغًٍ بالخؿىع الظي ؤهجؼجه زىعة الُحزًاء ال٘بري في
جطىع اإلااصة والهالم الخجغٍبي ،وفي جطىع صوع الخجغبت ونالْت اإلاهؿُاث الحؿُت
بالهٓل اإلابضم للُغوع الهلمُت.
 -8وحؿلحذ ؤًػا بإصاة هاَظة مُ٘ىت حلُلت الشإن ،جسلٓذ وحشٙلذ في الىطِ
الثاوي مً الٓغن الخاؾو نشغ ،لًُضو حسخحرها واؾخًاللها ،اؾخسضامها وزضمتها
نالمت َاعْت ممحزة للٓغن الهشغًٍ ،بنها اإلاىؿٔ الغٍاض ي.
بن اإلاىؿٔ الغٍاض ي ؤو الغمؼي هى نطب جمحز الخجغٍبُت نلى الخطىص ...في الٓغن
الهشغًٍ.
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 .5قائمة املصادر واملراجع
 -1املصادر
أ -باللغة إلانجليزية
dfgf.( fgf). gdf. fdg: dfg.

، islamic philosophy، anglo- egyption

Ehwany, A. F،

Bookshop، (without edition)،Cairo, Egypt.

ب -باللغة العربية
 -8ؤعمؿىن وحىهثان عي .)3182( ،اإلاىؾىنت الُلؿُُت اإلاسخطغة ،جغَ :ااص
ٗامل وحال ٛالهشغي ونبض الغاشض الطاصّ مدمىصي ،اإلاغٖؼ الٓىمي للترحمت،
ؽ ،8الٓاهغة ،مطغ.
 -3بىبغ ٗاع ،)8911( ،ٛمىؿٔ ال٘شِ الهلمي ،جغ :ماهغ نبض الٓاصع مدمض نلي،
صاع الجهػت الهغبُت ،ؽ ،8بحروث ،لبىان.
 -2بىشيؿٙي بمُل ،)8993( ،الُلؿُت اإلاهاضغة في ؤوعوبا ،جغ :نؼث ْغوي ،نالم
اإلاهغَت ،ؽ ،8الٙىٍذ.
 -9عَشيبار هاهؼ ،)3119( ،وشإة الُلؿُت الهلمُت ،جغَ :ااص ػٖغٍا ،صاع الىَاء
لضهُا الؿبانت واليشغ( ،ص.ؽ) ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ.
َ -8خجيشخحن لىصَُج ،)8911( ،عؾالت مىؿُٓت َلؿُُت .،جغ :نؼمي بؾالم،
م٘خبت ألاهجلى مطغٍت ،ؽ، 8الٓاهغة ،مطغ.
ٗ -1اعهاب عوصولِ ،)3112( ،ألاؾـ الُلؿُُت للُحزًاء ،جغ :الؿُض هُاصي ،صاع
الثٓاَت الجضًضة ،ؽ 8الٓاهغة ،مطغ.
 -9مىع ؤي جيً ُِٖ ،)8999( ،غي الىغهُىن الُلؿُت ،صاع الجماهحرًت لليشغ
والخىػَو ،ؽ 8مطغاجه ،لُبُا.
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 -1هىتر مُض ،)8919( ،الُلؿُت ؤهىاههها ومش٘التها ،جغَ :ااص ػٖغٍا ،صاع
الجهػت( ،ص.ؽ) ،مطغ.
 -9واًذ مىعجىنَ ،)3181( ،الؾُت الٓغن الهشغًٍ نطغ الخدلُل ،جغً :ىؾِ
شِش ،وػاعة الثٓاَت وؤلاعشاص الٓىمي( ،ص.ؽ) ،صمشٔ ،ؾىعٍا.
 -2املراجع
 -8ابغاهُم ػٖغٍا ،)8911( ،صعاؾاث في الُلؿُت اإلاهاضغة ،صاع مطغ للؿبانت،
(ص.ؽ) ،الٓاهغة ،مطغ.
 -3ؤخمض ناؾِ ،)8911( ،هٓض الهٓل الىغعي صعاؾت في ألاػمت اإلاىهجُت لُ٘غ
ػٗي هجُب مدمىص ،صاع الؿلُهت للؿبانت واليشغ( ،ص.ؽ) ،بحروث ،لبىان.
 -2الجابغي مدمض نابضَ ،)3118( ،لؿُت الهلىم الهٓالهُت اإلاهاضغة وجؿىع
الُ٘غ الهلمي ،مغٖؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت ،ؽ ،9بحروث ،لبىان.
 -9الحطاصي هجُب ،)8991( ،الغٍبُت في ْضؾُت الهلم ،ميشىعاث حامهت
ْاعٍىوـ ،ؽ ،8لُبُا.
 -8زلُل ًاؾحن ،)8998( ،مىؿٔ اإلاهغَت اإلاهلُمُت ،جدلُل مىؿٓي لؤلَٙاع
والٓػاًا وألاهكمت في اإلاهغَت الخجغٍبُت والبرهاهُت ،ميشىعاث الجامهت اللُبُت،
(ص.ؽ) ،لُبُا.
 -1زلُل ًاؾحن ،)3183( ،مٓضمت في الُلؿُت اإلاهاضغة ،صعاؾت جدلُلت وهٓضًت
لالججاهاث الهلمُت في َلؿُت الٓغن الهشغًٍ ،صاع الشغوّ ،ؽ ،3نمان ،ألاعصن.
 -9الخىلي ًمنى الؿغٍَِ ،)3111( ،لؿُت الهلم في الٓغن الهشغًٍ ألاضى- ٛ
الحطاص -آلاَاّ اإلاؿخٓبلُت ،نالم اإلاهغَت( ،ص.ؽ) ،الٙىٍذ.
 -1عشىان مدمض مهغانَ ،)3119( ،لؿُت بغجغاهض عاؾل ،صاع اإلاهاعٍ( ،ص.ؽ)،
الٓاهغة ،مطغ.
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 -9ػٖغٍا َااص ،)3119( ،آعاء هٓضًت في مش٘الث الُ٘غ والثٓاَت ،صعا الىَاء لضهُا
الؿبانت واليشغ ،ؽ ،8ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ.
 -81نبض الغخمان مغخبا مدمض ،)8911( ،اإلاؿإلت الُلؿُُت ،ميشىعاث
نىٍضاث ،ؽ ،2بحروث ،لبىان.
 -88نبض الغخمان مغخبا مدمض( ،ص.ث) ،آوشخحن خُاجه نطغه هكغٍخه َلؿُخه،
صاع اليشغ للجامهُحن( ،ص.ؽ) ،بحروث ،لبىان.
 -83نبض اإلاجُض خؿً وعشىان مدمض مهغانَ ،)8911( ،لؿُت الىغهُت
اإلاىؿُٓت ومىاهج البدث ،م٘خبت ؾهُض عؤَذ( ،ص.ؽ) ،الٓاهغة ،مطغ.
ْ -82ىطىة ضالحَ ،)8918( ،لؿُت الهلم ،صاع الثٓاَت للؿبانت واليشغ،
(ص.ؽ) ،الٓاهغة ،مطغ.
ٗ -89امل َااص ،)8992( ،ؤنالم الُ٘غ الُلؿُي اإلاهاضغ ،صاع الجُل ،ؽ.8
بحروث ،لبىان.
 -88مدمض نلي ؤبى عٍان ،)8991( ،الُلؿُت ومباخثها ،صاع اإلاهاعٍ( ،ص.ؽ)،
ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ.
 -81هُاصي الؿُض ،)8998( ،مهُاع الطضّ واإلاهنى في الهلىم الاوؿاهُت
والؿبُهُت ،مبضؤ الخدُٓٔ نىض الىغهُت اإلاىؿُٓت ،صاع اإلاهغَت الجامهُت( ،ص.ؽ)،
ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ.
ًُ -89ىث ؾالمَ ،)8911( ،لؿُت الهلم ومُهىمها للىاْو ،صاع الؿلُهت
للؿبانت واليشغ ،ؽ ،8لبىان.

