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زكي نجيب محمود دراسة في المنطق   دنطق عنأسس التجديد في الم
 المعاصر

 الحاليزكريا منشاوي 

 مصر،جامعة حلوان  ،كلية اآلداب  ،فة قسم الفلس

 zkryaalmnshawy4@gmail.com البريد االلكترونى :

 الملخص:
طددا الويددعم، يهدددا الث ددى بلددى ديددان ودسااددة اااددل التددم قددا   ل هددا ال  

ومع ددددى االاددددم وداللتددددى، ول ددددا ا ادددد ى دهددددنا االاددددم   ول ددددا ا س دددد  ال  طددددا 
 ها هنا ال  طا ااساطى  وما ااال والع اصر التم د ى  ل 

حل هنه اإلشكاليات؛ من خدل  الت ل دل وال راسندة والويد   نتائج الث ى ومن  
دات الردي ددددددة التددددداسيصم ليصددددددثد اادات ال ديلدددددة لترددددددد   العلدددددو ، دددددددديل   دددددن اا

 "ااوسجانون ااساطم".

: ومننأ أ ننا تنننا لبننمأ اللحنن  مننا يلنن : ،  ال  طددا الويددعم ومصددادسه أوال 
 .ة ومصادس حديلةالداللة مصادس قدي ح ى يتض ن ال س ى و 

ا:  التجديددد  ددم ال  طددا   ددد  كددم نج ددي م  ددود، الددن  يتضدد ن مددا يلددم: ثانيدد 
 جديد وأثره، ما الجديد اختياس اام ال  طا الويعم وداللتى: ال ض ون، الت

ا: دوس ال رددددد وأه  تددددى مصصددددوس ال  طددددا ااساددددطم   ددددد  كددددم نج ددددي  ثاللدددد 
 ن ا ج من نرده لل  طا ااساطم. م  ود، ويتض ن أه ية ال رد ثم

والتم ُيعد أه ها أنى يج   دد ن التيداسين التجريبدم واالادت ثا م   نتائج اللح :
ادتل ى م تا  زيردا العلدو ، ثدم أ لدن معدد مع ا، ولم ير   ال  تا  زيرا كلها لك دى ا
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اال تددراا الددددي م  ليدددى قبولددى ال  تا  زيردددا الدي يدددة وااخل يددة، ثدددم انتردددى مدددن 
كددداس مدددا ي يدددد مدددا قصدددده ثدددم اهدددتم د ردددد أسادددطو االادددتداللم ولدددم ي دددر بلدددى اا 

ديى حتددى وقتددى، أساددطو التجريبددم، ثددم قددد   كددل مددا ااددت دح  ددم ال  طددا ال دد
عان د رد معظدم ال رداد ملدل سادل وج دو  ز، ثدم أقدر ال  طدا  ضل   ن أنى اات

 الفلسفم، وهنا ما  ث رى  لى ال  طا الويعم.

 كدددددم نج دددددي م  دددددود، ال  طدددددا الويدددددعم، الفلسدددددفة  الكلمننننناف المةتا  نننننة:
 (، 1885الويعية، أوجست كونت، الويدعية ال  طييدة، مومداا مااداسي   

 تجديد، ال  طا الريايم.أير، الت ل ل الفلسفم، الت ل ل ال  طرم، ال
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The English abstract 

"The Foundations of Renewal in Logic by Zaki 

Nageeb Mahmoud 

a study in Contemporary Logic" 

Zakaria Menshawy Al-Galy 

Department of Philosophy - Faculty of Arts - Helwan 

University - Egypt 

Email: zkryaalmnshawy4@gmail.com 

Abstract: 

The research aims to explain and study the foundations of 

positive logic, the meaning of the name and its 

significance, and why was he called this name? Why did 

he reject Aristotelian logic? What are the foundations and 

elements on which this logic is based? 

One of the results of the research is to solve these 

problems, through analysis, comparison and historical 

status, so that it becomes the modern tool for the 

advancement of science, an alternative to the ancient tool, 

"Aristotel's organon". 

For this purpose, the research included the following: 

First: positional logic and its sources 

As the name and significance include old sources and 

modern sources 

Second: The renewal in logic by Zaki Naguib Mahmoud, 

which includes the following: The choice of the name and 

its significance logic: content, renewal and its impact, 

what is new? 

mailto:zkryaalmnshawy4@gmail.com
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Third: The role and importance of criticism regarding 

Aristotelian logic by Zaki Nageeb Mahmoud, and 

includes the importance of criticism and then examples of 

his criticism of Aristotelian logic. 

The results of research: 

The most important of which is that he combines both 

experimental and deductive currents together, and he did 

not reject all metaphysics but excluded metaphysics of 

science, then announced after religious objection to him 

accepting religious and moral metaphysics, and then he 

picked out ideas that supported what he intended and then 

he concerned Aristotle's inferential criticism and did not 

refer to Aristotle's experimental, Then he presented 

everything that has been developed in modern logic up to 

his time, as well as he used the criticism of most critics 

such as Russell and Govens, then approved the 

philosophical logic, and this is what he applied to 

positional logic. 

Key words: 

Zaki Nageeb Mahmoud, positional logic, positivistic 

philosophy, Auguste Comte, logical positivism, Tomas 

Masaryk (1885 AD), Ayr, philosophical analysis, logical 

analysis, innovation, mathematical logic. 
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 عند زكي جنيب حممود ق أسس التجديد يف املنط
 ( دراسة يف املنطق املعاصر)

 لمهيد:

 عي ومصادره: المنطق الوضأولا 

 أ( ال س م والداللة        

 ب( مصادس ال  طا الويعم      

 مصادس قدي ة  مأثر م هجم(( 1ب/      

 ة الردي ة( التجريبي2ب/      

 ةال ديل ة( التجريبي3ب/      

 نظرية اان اط   د سال( 4ب/      

 ل ديى نرد ال  طا ااساطم وا( التأثر د ظريات 5ب/      

 المنطق عند زكي نجيب محمود:  لتجديد فيثان اا: ا

 أ( اختياس اام ال  طا الويعم وداللتى       

 ب( ال ض دون        

 ج( التجديد وأثدره        

 ( ما الجديدد 1ج/       

 ( أا اء اإل ل  2ج/       

 ( الرضايا واإل اس الجديد  م الفهم3ج/       
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 رض دة ( دالدة ال4ج/       

 ددددات ( الفئ5/ج       

ا ليياا ااساطية  ( أه ية نظرية ا6ج/        للهدد  دوصفها ن و ج 
 والب اء 

 ( مطب ا حساب الرضايدا 7ج/       

ثالثنناا: دور الن نند وأتميتننص اخصننو  المنطننق ادرسننطي عننند د  
 زكي نجيب محمود:

 أ( أه ية ال رددد       

 ا ااساطدمب( ن ا ج من نرده لل  ط      

 لح ج النتائ
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 متهيـد
ل  طدا الويددعم اأاددل التجديدد  ددم  اادةلدس ما ث ددى نت داو   ددم هدنا ال 

والدددا   بلددى  لدد  هددو ااثددر و لدد  دهدددا دسااددتى،    ددد  كددم نج ددي م  ددود"
 الكب دددر الدددن  مركدددى هدددنا الت ددداو  لل  طدددا  دددم الفكدددر العر دددم ال عاصدددر، ولعدددل

ا كل دددر  الطددرا الدددن  أدددداه ال فكدددر الكب ددر، قدددد  امدددى: ا، ك ددا أحددددح كتأحددددح دويدد 
  أحدثددى كتدداب ال  طددا مددن قبددل، ولعددل هددنا الصددد  الددن "خرا ددة ال  تا  زيرددا" 

رددا، والددن  أشددتث  معددى يرددل  ددن مددا أحدثددى كتدداب خرا ددة ال  تا  زي ال الويددعم
لدديل مالرل ددل مددن ال فكددرين، و ل دداء الدددين، نظددر ا للع ددوان ال ل ددر،  نردددي ا  دددد  

ا ؛الويدددعمجعدددل  دددرا ال  طدددا  دددا أادددفر   دددى  و   لدددى  اامدددر قاصدددر ا مرريثددد 
الدرمم مدن أن الفكدرت ال  وسيدة  دم  لى   م اهت ا   مال  طا،، ومن لهال  ا رة

الكتددداد ن واحددددت، لكدددن مددددا ال  طدددا الويدددعم  ول ددددا ا جددداء مفكرندددا مددددال  طا 
الويعم " وما مصادسه  وما ااثر الن  أحدثى معد ظهدوسه  و لد  مدن وجهدة 

دا ولت ر ددا هددنا الهدد ،الث ددى هددنا لى مالدسااددة  ددم ة، هددنا ماادد ت او نظددر نرديدد
وال دددد هج التدددداسيصم وال دددد هج  م دددد هج الت ل لددددمددددن ال  دددداهج الاددددوا نسددددتصد  

 : ال راسن، و ل  ك ا يلم

 أوالً: املنطق الوضعي عند الدكتور زكي جنيب حممود ومصادره: 
 أ( املسمي والداللة: 

يسدم  دم ال  طدا الرئ كتامدى لدى    م  دود أ لا الددكتوس  كدم نج دي           
  الن  اقت   سايرت للويعية ال  طيية، التياس الفكر اام: "ال  طا الويعم" م

اس ال ددرء قطعددة يددواخت ،العرددل العر ددم، وهددنا اختيدداس لددى  مددى  وأساد  رحددى مرددوت
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مدددن  رلدددى،   ددددا ا مع دددم الويددددعية ال  طييدددة  ومددددن ثدددم مددددا ا يع دددم ال  طددددا 
 الويعم  

ئل   ا مع دددم الويدددعية  دددي م  دددود  دددن: مددداالددددكتوس  كدددم نج ولردددد ادددُ
 ة ال  طييدة أنهدا ويدعية انهدا معت دد  أجاب قائل : "مع دم الويدعيال  طيية   

ا" لى   ، ب ن (1  معطيات ال واا، وم طيية انهدا ُم لدل ل العثداسات م لد ل  ُلاويد 
ا لتب دددم أ كددداس الويدددعية ال  طييدددة كتيددداس   يتضدددد ال سددد م الدددن  ي ددد ر مالثددد 

ا(،  ات مددن الرددرن الع ددرين،  ادد عرا يدددايددة الللث   كددر  ظهددر  ددم د لددى الحردد 
ا ا كدددددداس ، التددددددم ددددددددأت   ددددددد أوجسددددددت كونددددددت Positivismالويددددددعية  متب يدددددد 

 1857 –1798  August comte ) 2) ،وهو سائد من أهم سواد الفكدر الويدعم ،
ن العا  م  (  Saint Simon 1760 – 1825والن    ل اكرم ر ا لسان اي ون  

 ددددم الفلسدددددفة وااددددترل   ددددى إلخددددتلا الددددرت ، وألرددددم م ايددددرات  ،  1817
 عهدددا  دددم كتددداب: دسوا  دددم الفلسدددفة  (، ثدددم ج1826الويدددعية  دددم العدددا   

مدداسي   لددى  ت" ييدديم  لسددفتى الويددعية (، و"كوندد1842 – 1832الويددعية  
ل م أنى  د  م اسكة اله د والص ن  م مطوير العريرى  العرل الث ر ، والن 

والكي يدددداء  سكة  دددم  لددددو  الفلددد  والطبيعدددةددددنل   ددددد  ال  دددا الث دددر ، ويع دددم
، وهدددنا الدددرأ  جدددائر ويصدددالإ ال ييردددة، واال مدددا ا  دددن ااسقدددا  (3 والفسددد ولوجيا

 (4 ال جاالت  ههن  له دية، وص ا ة الوسق وم ر  ل  منا

ت" أدات مدددن أدوات ال  طدددا، وليسدددت  والريايددديات   دددد "أوجسدددت ُكوندددأ
بال ى يدر   لد   ال دنهي الويدعم الو لدى   مجريببيد ة،علو  كلها  لو    ل  ا، وال

 ،الظددواهر ال  سواددة، وال يث ددى  ددن العلددل والاايددات، وال يهددتم مأ عددا  العرددل
 لكن يهتم دتاسيصى، والعرل والعلو    ده مر ا م االت ثلح هم: 
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ا اللهوميدددة، وال  تا  زيييدددة، والويدددعية، وال الدددة اللهوميدددة مبدددر    هددد 
ومدب فيى ال يات  اإلنسان أن كل شمء ي تلمء مإسادت،ويرى    ية،ال يات العسكر 

 ، ولرد مدسج اإلنسان   ها دسجات ثلح هم: كاإلنسان م ام ا

 لددددى  ومضددددفم Fetichismأو الف ت ددددية  animismالروحيددددة  :لنننن ادو  
 ، ومرتصددر اإلسادتpolytheismمعدددد االهددة  :والثان ننةالكائ ددات حيددات سوحيددة، 

وح دددددد : التوالثالثنننننةالكائ ددددات،  لددددى  هايددددة مفددددرا نفسدددددموجددددودات  لو  لددددى 
Montheism  د اإلسادات اإللهيدددددة  دددددم بسادت واحددددددت مفاسقدددددة ومدددددن والدددددن  يوحدددددل 

الوايددد ه ددا الصلددض  ددم ويدد  هددنه ال رحلددة وموصدديفها مالارائددي   م ددا ي كددن 
 م  هنا الرد  ليى، لكن ليل هنا مجالى. 

  : ةأما في المر لة الميتافيزيق

علدل الناميدة، العرل خلإ العلل ال فاسقة، ولكن يث ى  م اليسعى     ل 
ب، وال ي اقش االهة، ولكن الطبيعية، و  ها يبر  واليرو  ماإلسادت لكن ماااثا

 الرانون. 

ة ااولددم،  المر لننة الوضنن  ةأمددا   ا  ددم العلدد   ف هددا يتوقددإ الث ددى م امدد 
، (5 العدددا  لدددىب  بهدددا مدددن الصددداس دساادددة قدددوان ن الظدددواهر، ومرم لدددى  ويرتصدددر

الك يسدة ال دا  هكدنا  دم الادرب ح دى م عدت  و  هدا مبدر  الصد ا ة، وا ا كدان
الث ى  م العلل والظواهر الطبيعيدة، ك دا حددح  دم م داكم التفتديش وجدال ل و 

ا    إن الددين اإلادلمم لدم ي  د  الث دى  دم الطبيعدة، ددل حدى   ليدى،   –ن و ج 
ت" أمددددر  م ددددا يجعددددل مع دددديم نظريددددة "أوج ال ضدددداست  لددددى  ا ال ي طبدددداسددددت ُكونددددأ

  ال يس ر م  م هجى. اإلالمية، ومن ثم  
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هنا يتضد أصل من أصدو  الويدعية ال  طييدة، أو التجريبيدة   ىو ل 
العل يدددددة والتددددددم ن ددددددت وا دهددددددرت  ددددددم أحضددددددان ال ااددددددونية، والتددددددم اسمثطددددددت 

عددالم مط وحددات وأحددل  ال هددود م ددن الرددرن اللددامن   ددر، والتددم مصطددض لهددد  ال
ا  ددن هددنا  ددئددة مددن جديددد لصددالوا ددادت د ا إن الفكددر الويددعم، د ال هددود، و ع ددد 
ت" مدن وال رمثض   مااشياء ال  سواة ُيعد من الفكدر التجريبدم، وقدد  دد   "ُكوندأ

م ظومة اان اي ون معديل  مسيط ا، ب  ااتبد  أحوا  العرل والتم ا تبر   ها 
لدد ظم السيااددية الظددروا، ب  أن االتدداسي  مراحددل، كددل مرحلددة م ددى متوا ددا مدد  

ل ويددوعية التددم خل يددة مددتلء  مدد  الظددروا ااإلجت اعيددة واإلقتصددادية وااو 
م تجها، أم ا ماسي  العرل  عثاست  ن ثلح مراحل هم: التص  ن، والتواض دد ن 

ت"  دددن "ادددان (6 التص ددد ن والدا عيدددة، ثدددم ال رحلدددة الواقعيدددة  ، و اادددترل  "ُكوندددأ
ال راحدددددل: اللهوميدددددة بلدددددى  ي ون"،ال راحدددددل   دددددد "اددددد ادددددي ون" اادددددتبد  هدددددنه

ن الددوحم ال  ددز  مأديددان مددن   ييددة والويددعية، وكله ددا أخطددأ م ددأوال  تا  زي
 معالم؛ ومن ه ا كانت التس ية مالجاني الويعم. 

:  عثدداست  ددن االادددم Logical positivismأمننا الوضنن  ة المنطق نننة  
 لدى   (1931    ايجدل"  دم العدا الن  أ لرى  كل مدن: "دلدومبرج" و"ه ر درت 

، veinna circleم اشدددتهرت دهدددا حلردددة    دددا مج و دددة اا كددداس الفلسددد ية التددد
ا ماادم: التجريبيدة ال  طييدة  ، أو التجريبيدة logical Empiricismوُمس م أحياند 

 logicalأو الويددعية ال  دثددة ال  طييددة  consistent empiricismال تسددرة 

New positivismا، وقددد ُمف أنهددا الفلسددفة التددم أث ددرت الفلسددفة  لددى  هددم أحياندد 
 Scintific Philosophyوهدم  لسدفة  ل يدة  ،nalytical Philosophy الت ل ليدة

 بقامتها  ل اء ثلثة، ومرت م راحل ك ا يلم:بلى  اعم
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 Ernst Mach( دتأث ر   وا  الم الف زياء ال هود  ال  سدو  بسنسدت مدا   1

  د لها ج يعدا ،م  لسدفة  ل يدة مد العلو  كلها   ( م أن موح 1916 - 1838
ثددة مددن العل دداء  هددم:  ددالم الريايدديات "هددانز هددان" قددا  ثل بثددر هددناو لددى 

Haan H.  "و ددالم اإلقتصدداد "أومددو نددويرات ،)otto, Neuratt 1882 – 

( مدن م دك ل ج ا دة م در Ph.Frank ( ( و الم الف زياء "  لي  راند 1945
عل يددة مددن هددنه اق ددة ال سددائل ال ( ل  1907عددا   سادد ية في ددا د دد هم  ددم ال

التواددد   دددن  ريدددا د دددوت  لة، ثدددم أخدددنت هدددنه الج ا دددة  دددمالزاويدددة ال دددام
،  إنضدددددم بلددددد هم (7 ال  ايدددددرين مدددددن ال دددددثاب أصددددد اب هدددددنه التطلعدددددات 

ال تصصددف  ددم ال ظريددة  ( M.schlich 1882 – 1936 مددوسيتل شدد ل  
 دم الدد وت لدى أدلدا ااثدر   (، والدن  كدان1922ال سبية، و لد   دم العدا   

 والت ظيم.  بل ها
ن مثا دددا  ملدددل:  ريددددس  و بل هدددا اا ضددداء ال  اسددد ا انضدددمبثدددر هدددن و لدددى  (2

و كتدددوس  ، ايزمدددان، وادجددداس مس لسدددل، و ددد لكل كاس  دددان، وه ر دددرت  ايجدددل
وكاس  م يجر، وكوست جود ،  تأاست مصوست  ،وي ل ون يوهوا ،كرا ت 

 اادددد ها م ددددن العددددا ل ت دددددح الرادددد م مسادددد ية، وجعلددددوا سودلددددإ كاسندددداب ا
، واددعوا (K.Popper/ 1902-1992  دددو ر  (، ومددردد  ل هددا كدداس 1926 

ا؛  تج  ت نبلى يم   َ  لم ي ت يا بل ها مصوست سا ية.  ه الك  أي  

 ( 1928 ( قامددت هددنه الج ا ددة دتأادديل ج عيددة "بسنسددت مددا "  ددم العددا  3
التجريبيددة بلددى  كددر  للددد وتدهدددا ن ددر ال ظددرت العل يددة، ومه ئددة ال  ددا  الف

 ( 1929 دددوسها الفلسدددفم  دددم العدددا   ال ديلدددة ومطويرهدددا، وقامدددت د  دددر م 
لعدددددددالم د ظدددددددرت  ل يدددددددة"، وُيعدددددددد هدددددددنا ال   دددددددوس أو ال انيفسدددددددتو مع دددددددوان: "ا
Manifesto  :هددددو ااكلددددر شددددهرت مال سددددثة للبرنددددامج، وقددددد ويددددعى كددددل مددددن
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 ،لويدعية مدن ه دو كاسناب وهان ون وسات، واادترم هدنا ال   دوس  لسدفتى ا
، و وانكاسيدددددى وُد ددددديم واسنسدددددت مدددددا ، و لسدددددفتى العل يدددددة مدددددن هل هدددددو لدددددتل

Duhem 8 وأي  ت ن) . 
ساددل، وال فعيددة الصلييددة ددددء ا  حتددى تددزب ل  ن أمم م ددأمددا ال  طددا  بدددأ يدد 

مل، واإلجت دا  مدن   وس دا  ومداسكل واب سدر، وكداس  م  جدر، حتى    يروسمأد
م دددددوح الريايددددديات رات الدوليدددددة  دددددم و رددددددت الج ا دددددة الكل دددددر مدددددن ال ددددد م 

ا مدددن  ية، وانت دددرت الكتدددي وأصددددست مجلتهدددا الفلسددد والف زيددداء، وأصددددست  ددددد 
أ كاسها  م أوسو ا وأمريكا، وخاصة  م دريطانيا وأاك دناوه و ول دا وااترطبت 
مج و دددة مدددن ال فكدددرين ملدددل: ألفدددرد ماسادددكم، وجدددون ويدددزد ، وجل بدددرت سايدددل، 

لفكددرت الرئيسددة ريددات مدددوس حددو  االددنين جدداءوا د ظوألفريددد ريددر، ومعظ هددم مددن 
ا ،طييدددةللويدددعية ال   ة  اا كددداس، م  اس دددة  لدددى  وس  دددا   لدددوا ج يعددد  ع  يددد  م وأ

نظريددات ال  طددا ال سددتررت، وال ع ددو  دهددا م ددن الرددد ، ولصددالد أ كدداس التطددوس 
 والتا  ر وال سبية. 

وسحددل كاسندداب ( ثددم ددددأت الج ا ددة  ددم التفددرق واإلن ددل ، ب  مددات "هددان"، 4
 ت : أ ايزمدان وندوايراأمريكدا، وسحدل كدل مدنبلدى    ود يجل، وم  جدر، وجدو ا

ل شددد ل   دددم العدددا   1934بنجلتدددرا  دددم العدددا   بلدددى   (، ثدددم 1936 (، وُقتددد 
 (، وحاس هدا ال دا   1938موقفت اإلجت ا دات، وان لدت ساد ي ا  دم العدا   

  يعت ددددا وحدددداسب أ ضددددائها معتبددددر ا بياهددددا مأنهددددا عثدددداست  ددددن مج دددد  يهددددود 
 . (8 يةالصه ون

 ( تا الوض  ة فلسةة؟ 5
يددعية  ددم أل انيددا، ب  قددا  ميدداس الوجوديددة ل  اهضددها، رددد   ددلت الو ل          

وكدددنل  قاومهدددا اإلنجل دددز مالتيددداس التجريبدددم العدددا   وان كاندددت هدددم  دددر  م دددى(، 
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نهددا كانددت مددز م بنهددا ليسددت  لسددفة لك هددا يددد الفلسددفة، ك ددا أن اسنسددت بح ددى 
وهددم ، لكددن شدد ل    ددم أنهددا  لسددفة نددى لدديل   لسددو  ا هددا؛ كددان يددز م أمددا  مله

 ثوست   ها. 
أاددئلة  لددى  أن الج ا ددة ال مرددد  بجامددات يددرى  أمددا كاسندداب:  رددد كددان 

  ااخددددددددلق أ   لسدددددددد ية، اددددددددواء أكانددددددددت هددددددددنه اااددددددددئلة  ددددددددم ال  تا  زيرددددددددا أ
دم ر مددبلددى  اإلمسددت ولوجيا، دددل أنهددا مددر   أصددل  هددنه اااددئلة، وكددان يددد و

موقدددإ اإلمدددا  ى و ت دددامولددديل مجديددددها، ومدددن الاريدددي أن موقفدددى ي (9 الفلسدددفة 
 دم الاددرب كاسنداب   دم معد  ال رداط، ولدم يدُل   (1111 – 1038الازالدم  

 ك ا مم لو  اإلما   م ال رق. 

  :( الموقف مأ الوض  ة المنطق ة6
فات ناهضدددددددتها معظدددددددم الفلسدددددددفات كال لاليدددددددة، والوجوديدددددددة، والفلسددددددد          
ا يددددددد يددددددعية ال  طييددددددة كانددددددت موجهددددددة أيددددددة، و لدددددد  أن الو ال  تا  زيي ااادددددد 

و  أنهددددا مث ددددى  ددددم مويددددو ات خدددداسج الصبددددرت، وال ي كددددن ال  تا  زيرددددا، دددددد 
 الت را من صدقها  ل ي ا أو مجريبي ا. 

 وفي تنا اإلطار ينتب فتجنشتيأ: 

 م ما يجدر   دم العدالم شدمء  ظديم،   Philosphizeأن التفلسإ    ىبل
 أن جريدي،  دم حد ن أن شد ل  يدنهي ى، دل هو مجدا  منى ليل مجا  حديا

مددددا يجددددر   ددددم العددددالم، ولدددديل بلددددى  الت بيددددى لددددى  الفلسددددفة ي ثاددددم أن مرتصددددر
التصدددد  لتفسددد ره، ان التفسددد ر ال يكدددون مالعثددداسات بال مدددن خدددل  التجريدددي، 

ادة، وااتجلء ال عانم مالصبرت، و م اب ل هنا  در ق كاسنداب دد ن مسدتويات الل
ن أشددياء دح  ددمت دد التددم Language of science ن لاددة العلددم  ه ددا   ددرق ددد
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، و دد ن اللاددة التددم مت دددح  ددن Objective languageة ماديددة  هددم لاددة شدد ئي
 هددم م ددثى ااولددم، لك هددا ال  Syntactical Languageصدديا اللاددة وقوا دددها 

ء ، وحتدم نتج دي ادو Pseudo – object Languagoمت ددح  دن شدمء مداد  
مدن شدكلها ال داد  م الصطأ نردو  دت ويدل اللادة ، ولكم ال نر   ااتصدا  اللاة

Material Mode  شدددكل صدددوس  بلدددىFormal Mode بددددال  مدددن الردددو  ،: 
 "  إنها  دد، 5(  دد، ومررأ مال سثى لد "5الصياة  بلى   "الص سة  دد"  ن ولها

 لدة عثداست ال ير   م الظن أن ال دديى  دن الص سدة ك دمء مداد ، والجحتى  
، مرددددو  دتعل ددددا Recomandationأو موجيددددى  Suggestionرد بقتددددراا  ددددن مجدددد

نت ردددا مدددن  لددد ، ومتوقدددإ حتدددى  ال كدددم  ليدددى/  ل هدددا، مالصددددق أو مالكدددنب 
بمكانيددددة الت رددددا مددددن  لددددى  قضدددديةبلددددى  بمكانيددددة م ويددددل اإلقتددددراا أو الج لددددة

كدنل   صدقها، وح ى أن م تو  الصبرت ال ي كن الت را من صدقى وال ي كدن
شدد ل  يددرى  ا، ولهددناالصبددرت الواحدددت   ددد كددل ال ددام اثددل م تويددات  التدديرن مددن

الصبددرت أو التجر ددة ولدديل م تواهددا  Structureأن م دداط العلددم هددو قددوا  أو د يددة 
Content الطريدددا الصددد يد لتوح دددد  لدددى  ، وا ا مدددا أخدددننا دهدددنه التفرقدددة نكدددون

لم ا دددبلدددى  يدددو  العلدددمالعلدددم، والاددداء قسددد ة العدددالم بلدددى  ات ومويدددو ، ومو 
 . (10 داخلم/ ما ن، و الم خاسجم/ ظاهر 

هدددنا  دددإن ال  طدددا ال دددديى  دددم الادددرب ا دهدددر  بدددر مسددداسات  ىو لددد
كان أه ها ال ظرية اللوجيستييية   ريجى و يانو وسال(، وهو ما أخن مى   ،كل رت

أصددد اب الويدددعية ال  طييدددة، ومدددن ثدددم  ردددد اشدددتا لدددى الددددكتوس  كدددم نج دددي 
ب، و تدددأث ر ال  طدددا ك دددا دددددت  دددم الادددر مدددأث ر الويدددعية  م  دددود ااددد ى مدددن

ا، ومدن ثدم  ردد أ لداالرمز / الريايم ك دا اادترر ال ديى/    لدى  ه دا  أيضد 
أندى م طدا م ظدوس  لدى  م لفى  م ال  طدا اادم "ال  طدا الويدعم"، ل دد  مدى
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 كوندت ومطدوسلددى  ك دا مبدد   ،بليى مع ن مر  اامدوس مدن ال  ظدوس الويدعم
والداللدة، لكدن مدا ا  دن مصددادس ن ال سد م  دا، هدنا  د ردة   أصد اب حللددى 

 التالية.   طا  الويعم   ل  ا تضد  م الصطوت ال  

 ب( مصادر املنطق الوضعي: 
اإلنسددان ح ددوان مفكددر مددالطث ، أو هدددو الكددائن الددن  "ُخلددا للتفك دددر"، 

  وال فكدر  دم  كدرت الددد وأن يتدأثر مأ كداس ونظريدات، ويد ثر كدنل  معدد أن يرددل  
ح دى أندى يفكدر ء بال ان هدنا هدو  بيعدة اامدوس، ومدن ال ل دمو لد   ،أ كداسه

ظريدددات، أو ير ضدددها، ُي يدددد وُيعددداسا، يدددد م وي تردددد،  لددددد أن يربدددل أ كددداس ون
ُيعد  أو يلام ليأمم مالبديل، ومن ثم  إن من ُيفكدر  ليدى أن يصتداس، واختيداس 

مدددن  الختيدداس مربدددوال  ال ددرء قطعدددة مدددن  رلددى، وصدددد  لهدددنا العرددل، وقدددد يدددأمم ا
عي ا أو ا، وقد يكون اختيداس ا مويدو و اللحر ن، وقد يكون مر وي  ال عاصرين أ

ا مددن هدد الء،  رددد معددد دت اختياسامددى،  ، والدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود واحددد   اميدد 
 ومن ثم  معد دت ال  ثرات  ليى، ننكر م ها ما يلم: 

 ( التأثر بالقدماء منهجيا: 1ب/
اددفة وال فكددرين  ج و ددة مددن الفلكددم نج ددي م  ددود ممددأثر الدددكتوس   

ي ق. 389 – 470ن دددو Socrat ا : ادددرراط الرددددماء  أملددد  (، لدسجدددة أندددى ُلردددل 
، و لدد  مددن ح ددى ال دد هج، انددى يسددل  مسددل  اددرراط  هددو (11 مسددرراط العددرب 

قدومددى  ددم التويدديد والتعريدد  والجددد  وال رددد الددنامم وال رددد ل خددرين، ومددن ثددم 
نى الحظ أن ال  كلت التم معدر ا لهدا وا،  (12 راط ك صدسمتضد أه ية ار

م يواجهها ال فكدر العر دم، راط وواجها  م  صره، هم نفل ال  كلت التار
والتدددم مت لددددل ساددددالتى  ددددم بيراظددددى الفكدددر العر ددددم، و رلنيددددة السددددلو ، و ددددرا 

، ك ددا (13 ال عتردددات الرااددصة، و ددرا الصرا ددات التددم ال يربلهددا  رددل وال م طددا
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مسرراط، وأاتا ه اس  ، مد م وُمبرس ب جامى سات السررا ية ان مرج تى لل  او أ
  ي ون. 

  ن ارراط أخن م هجية معر ة  ثدائ  ااشدياء، وحردائا ال عدانم، ثدم  
ا0ق Plato  427– 347يددأمم دوس أ ل ددون   ، وأه يددة (14  (   لسددو  ا وأديثدد 

، جددرد ال بلددى  ن ال سددمالكددائن العرلددم   ددد أ ل ددون، و ريرددة  ددم التجريددد مدد
م  ددم مراالمددى  ددم الللث  يددا أنددى كددان حتددى  ت مددن الرددرن الع ددرين،و لدد  مجلدد 

يوقل عها ماام "دكتوس  ي ون"، مستع  ا مالث ا مطريرة درهان الُصلإ  م الددح  
 واإلثثات. 

 ( تأثره بالتيار التجريبي القديم:2ب/
ا شدد   ددم مددأثره مالتيدداس التجريبددم، لكددن السدد ا : هددل  ال أصددثد مجريبيدد 

ا  والتجريبخ ال ددددواا ل عر ددددة  ددددن  ريددددا ال ونانيددددة هددددم ا Empeiriaيددددة الصدددد 
يرولدددددون: دوجدددددود  Rationalists( وا ا كدددددان العرل دددددون Experienta ماللم  يدددددة 

أ كددداس  دددم العردددل، م عدددز   دددن الصبدددرت، وهدددم ال عر دددة الفطريدددة، وهدددم قبليدددة 
Prioraديضددداء  لعردددل يولدددد كصدددف ةأنكدددروا  لددد ، وقدددالوا أن ا ،  دددإن التجدددريب ن

Tabula rosa ا، وأنكددددروا الرددددو   ويكتسددددي ال عر ددددة والصبددددرت مال عر ددددة مثا دددد 
 Thales 636 – 546الفطريددددة، والشدددد  أن الطبيع دددد ن ااوائددددل   دددداليل 

ق. (،  وكددنل  ه دددرقليطل  Anixmander 610 – 545ق. (، واُنكسدد  دس 
Herecluts 535 – 475  .وأمب ددوقليل  ، (قEmpedopkles 484 – 424 

ا،  ضدل   دن نظريدة أمب ددوقليل م ا أددوه م أن الطبيعدة م ظ در ا ومطبيرد   (  ق.
"، goوالتدددددراب " ،"Lydor"، وال ددددداء "Pyrر ااس عدددددة وهدددددم: ال ددددداس" دددددم الع اصددددد

أو  ،Philioالدددددثع   دددددن  ريدددددا ال  ثدددددة  "، ومفا لهدددددا معضدددددهاderوالهدددددواء "
ا كدددددان ك ددددد، (15 التجريبدددددم "، والتدددددم م لدددددل دددددددايات الفكدددددرmeilxosالكرا يدددددة "



 

1595 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

صداحي ال ظريدة النسيد ة  دم الطبيعدة،  (ق.  Epicurus 341 – 270 اديردوس 
والددن  قددا  مددأن ال عطيددات ال سددية  ددم الطبيعددة صدد ي ة، ك ددا يوجددد جانددي 

را م دددى نو دددان أسادددطو،  دددم قولدددى ماالادددترراء، الدددن لددددى  مجريبدددم ه دددا   دددُ
بدساكددددى أن اقف(،  ضددددل   ددددن االاددددترراء التددددا ، واالاددددترراء ال داددددم  أو ال دددد

د   ا هدم أددواب ال عر دة، وأن مدنال دوا ا مدا  رددأ   رد  د  حسد   العلدم الصداس مددى،   رد 
وال ثددات وم رهددا مددن  ، ضددل   ددن  لددو  الجولوجيددا، واآلثدداس العلويددة، وال  ددوان

 ال عاسا التجريبية.  

 ( تأثره بالتيار التجريبي احلديث: 3ب/
جددر ديكددون ال ددديى م ددن  سو  جريبددم اإلنجل ددز  مددأث ر ُمفكل رنددا مالتيدداس الت

R.Bacon 14/1220 – 1292 ،م د ومدى التجريبيدة وهدو مل  دن العلدم العر دم  ) 
 ( ادددواء  ددم نبددنه ال  تا  زيردددا F.Bacon 1561 – 1626و رنسدديل ديكددون  

ود ومدددى للعلدددو  التجريبيدددة، وم هجدددى م دددييى السدددلبم واإليجدددادم، وكدددنل  مدددأثر 
 ( و درق الت ردا J.Stauart Mill 1806 – 1873ل  م د هج جدون اد تواست مد

أاددل  (David Hum)  16 1711-1776م ي ترددد ديف ددد ه ددو   مددن الفددروا، ثدد
وجددون لددو   ، (G.Berkely 1685-1753االاددترراء، مضددا ا  ا  ددا  مدداسكلم  

 G.Lock 1632 – 1704)    الت را التجريبم   د رير  حتىA.J.Ayer 1910 

 (، K.popper 1902 – 1992ددو ر  ت ر دا   دد كداس   ( وامكانيدة ال1962 –
  دم من بددا  جادر دن حيدان  دم مرحلدة العلدم العر دم ومدأث رهمم  الر  لى    لكن

التجر ددة وال ع ددل بال أن الدددكتوس  كددم نج ددي بلددى  ااوسو  دد ن ووصددولى مددالعلم
م  ود لم ي ر بليى ك صدس ل ا ي كن باتد اء م هجى سم  ا  ن أن الكي يداء 

ء  دددن مددداقم الفدددرو   دددم الف زيدددا علدددم جدددادر؛  ضدددل  ادددرب كاندددت مسددد م م دددم ال
  ا لهم. والفل  والرياييات والتطب
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ره بالتيار التحليلي: 4ب/
ُّ
 ( تأث

بلددى  مدد هج  دا ، يددُراد مددى مرسدديم الكددل Analytica /Analysisالت ل دل      
 ل دل   اصره ال كونة لى مادية كانت أو مع ويدة، والتبلى    أجزائى، وسد ال مء

هدا م يتوقدإ  ل الع اصدر التدبلى   عثاست  ن التوصل  Geometry   م اله داة
 Renè، وح ددى أن قوا ددد ال دد هج أس دد    ددد ديكدداست  (17 حددل مسددألة سيايددية

Descertes 1596- 1650 وهددم: الويددوا، الت ل ددل، الترك ددي، وال راجعددة ) 
ده ويهددا م هدا التامة ماإلحصاء،  إن قا دت الت ل ل م تل ال رمثدة اللانيدة   د

، ومددن ثددم  ددإن (18 كددل  لددم"الطثددائ  الثسدديطة" التددم هددم أادداا بلددى  لوصددو ا
  اصدره التدم م هدا ادتكون أندوا  الت ل دل والفدرق بلدى    الت ل ل هدو سد ال ركدي 

 د  ى و  ن الرس ى وال كم الت ل لم والترك بم: 

يدددددر  ن ه دددددا: الت ل دددددل ال ظدددددر ، والت ل دددددل ال ددددداد   لدددددى  الت ل دددددل 
 الددددنهن و وااددددطتى  رددددض، واللددددانم: يددددتم  ددددم داخددددل يجددددر   :م(، ااو  الددددواقع

ال عامددددل، مااددددتصدا  ال ددددواد ال ددددراد التجر ددددة و ددددإجراءات   ليددددة ك ددددا يددددتم  ددددم 
 م ل لها و أدوات هنا الت ل ل. 

 أن الت ل دل يهددا ،Divisionوالرس ة  Analysisوالفرق د ن الت ل ل  
أمدددا  العلدددة،معر دددة بلدددى  ودنددداهدددنا ير، و لدددى بكت ددداا الع اصدددر وااصدددو بلدددى 

اء ال ُرس  ة، ويكوندا  دم حالدة ال رسم مااجز مساوات ااصل بلى   الرس ة  تهدا
ره.  لى  مساوات، ولهنا  إن الرس ة مع ل  مجزئة ااصل ال مفسل 

 ( دد ن ال كدم الت ل لدم، Imanual kant 1724-1804ولرد  در ق  كدانض   
ا ة التددددم يكددددون   هددددو الرضددددية ال  ليددددوال كددددم الترك بددددم،  ددددال كم الت ل لددددم هدددد

 كددم الترك بددم ل ويددو ، ومددن ثددم يصتلددإ  ددن الال   ددو  داخددل   ددم مصددوس ا
ا  ن مصوس ال ويو  ، وهنه التفرقة اد  ت (19 الن  يكون فيى ال   و   ائد 
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مددداختلا  دددرق الت ر دددا مدددن ح دددى أن الرضدددايا الترك بيدددة يدددتم الت ردددا م هدددا 
ظر  دم اإلمسداق لت ردا م هدا مدال الت ل ليدة يدتم امالرجو  بلدى الواقد ، وااحكدا   

 الت اق . الداخلم و د 

 ( أهمية التحليل ودوره املعريف: 4/1ب/
 (  ددم Etienne B.Decondillac 1715 – 1780يددنهي كونددديا    

 ( أنددددى ال معر ددددة ما ددددر 1746كتامددددى: "مرددددا   ددددم أصددددل ال عر ددددة اإلنسددددانية  
س االفدددا ثدددم ُيبددد ل ن كيددد  م ل دددل، وال م ل دددل ما دددر سمدددو   ألفدددا (،   مدددن متطدددو 

مج و دة  لدى  الكلدم الدن  ُيطلدابلدى  اإلشداستبلى  جزئمال فرد البلى    بشاسمها
، وح ى أن ال عر ة حسي ة   د كونديا ، الدن   هدي (20 متجانسة من اا كاس

 (، ح ددى ا تبددر John Lock 1632 – 1704 ددم  لدد  أمعددد مددن جددون لددو   
واالنتثداه هدو بنصدراا  ،كدن بادتد اته  أثدر ا   هدا ي الناكرت بحساا قو  قد مر 

 لد  ا تدرا  لدى  ايل، والبره دىحساا واحد يعزلى  ن ماقم ااحاللو م مإ
ل   دددل م لدددا  مدددن الرخدددا  يكدددون  ه ئدددة بنسدددان مدددن الصددداسج ومدددن  لدددى  ومص ددد 

سددان مرفلدة ثدم ُي دد د الدداخل، ولدى  رددل بنسدان يصلدو مددن أ  أ كداس، وحدواا بن
مددسا كدل حاادة  دم  لقتهدا معد ااخرى، ثم حوااى الواحدت    ال يات، وُ ت ت 

اإل دددلق هدددم حاادددة الل دددل  هدددم  لدددى  أن أه هدددابلدددى  اخريدددات، وموصدددلما
ومن ثم يدس  ال كان وال دادت، وي داسا  ،ا دت ال واا ج يعا  ومعل تها ج يعا  

لادة االنتثاه وال كم واالاتدال ، ومن ثم يستطي  أن يجر د اا كداس، ثدم ي د د ال
يات   ال ت دادهة م د هج ن دوااطتها مراسنة ال عانم صيامة ج دت، ي كالتم ص 

 م وا :  لى  سيايم

  .(21 ب ا كانت " أ " = "ب"، و "ب" = " ج "، ب ن " أ " = " ج " 
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هددنا يتضددد دوس ال عر ددة ال سددية  ددم مراس ددة ال عر ددة و  ائهددا،  ىو لدد 
 وأه ية الت ل ل وصوال  لل عانم. 

 ال يقبل:  قبل التحليل وما( ما ي4/2ب/
  أاددتا  ساددل  ددم G.E.More 1873– 1958ُيعددد جددوسج بدواسد مددوس 

، وقددد اهددتم Idealismكي بددردج(، ااكلددر مددأث ر ا  ددم صددرا ساددل  ددن ال لاليددة 
م ديد ال ع م، وُيعد م هجى أهم ما مركى، والن  هو بلى  مالت ل ل الن  يهدا

، وال جددددج ا ال جددددج ال  يدددددتعثدددداست  ددددن ال دددد هج الت ل لددددم، ك ددددا كددددان يطددددر 
ا مبدددددأ ال فايددددلة ددددد ن ايددددة، الاتيضدددداا قددددو ت صدددددقها، ال عاس  ل جددددج مطثردددد 

Principle of weighted contrariesااقدوى  ، والدن  ي تهدم دتفضد ل الرضدية
ا مددا يسددتصد  درهددان الُصلددإ   Reducto adوااكلددر جددداست مالتصددديا، ومالثدد 

absurdum ال ي كدددن أن  ز م أحددددهم: أن دددال ددددح  بد ددداء ال دددكا ،   ددددما يددد
 بن دددا/   ددداق  مددد  نفسدددى   دددد بادددتصدامى:رن مدددن وجدددود اآلخدددرين، ح دددى يتنتدددي

 ن ن(. 

 لكن ماهم الرضايا التم ال مربل الت ل ل  

 يري مور أن ما ل ي با التحليا علارة عأ: 
 Commonالرضايا التم ال م ت دل ال د  انهدا ول ددت الدنوق الفطدر  

Sense دقة  ددم وقددت مددن ا ال دداا أنهددا صدداالتددم يصددطلد  ل هدد، وهددم الرضددايا
الددددرمم مددددن أنهددددا  لددددى  مصددددديرها مطبيعددددتهم،بلددددى  التددددم ي  لددددون ااوقددددات، أو 

قدس من الصددق ي  د  االخدتلا مصدددها، أو مدم  لى    متا رت، لك ها حاصلة
ال فايلة د  هدا و د ن م رهدا  رج دت كفتهدا، أو ملد  التدم لدم ي دل م هدا درهدان 

 الُصلإ.  
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ا لل   وُيعد  بحالدة الدرمم مدن هدنا  دإن و لدى    ،(22 ز دة الت ل ليدةموس سائد 
،   ددا يعت رددى شددعي مددن ال ُيعددد مويددوعي ا الددنوق الفطددر   لددى  مددوس للصدددق

ال عوب يكون ساجع ا ا كاس مع  ة دتأث ر ال  أت؛ و التتام  مصثد ُ ر  ا  ام ا، 
اد ى مدددا التصدددديا، يصدددبلدددى  ومدددن ال  كدددن أن مكدددون خا ئدددة، ك دددا أن ال  دددل

م ي ددل م ددى درهددان  رددم الصدددق  ددم البددديهات ومددا لددلددنوق العددا ، ويثيصددادا ا
اادتثعاد الرضدايا الصاليدة  لدى  اوا ي ثر هنا الن   هي بليدى مدوسالُصلإ، و 

 من ال ع م   د الويعية ال  طيية. 

 ( تطبيق التحليل الفلسفي عند رسل: 4/3ب/
، وكدددنل  Philosophical Analysisاادددتصد  سادددل الت ل دددل الفلسدددفم 

و د ، واو ان اتب ج، وريدر، ن موس، و تج  ت ن، و رود، وسايل، اساى كل مم
لددى مددن  لددى  يعددد ااكلددر مددأث ر اوالددن    كددر الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود، وم و 

الويدددعية بلددى  أ كدداس ال  تا  زيرددا   ددم الجبدددر الددنامم.. اختيدداسه  دددم الدددكتوساه(
 لجدددامعم  دددم العدددا ا تتددداا ال وادددم اال  طييدددة دتدددأث ر اددد ا ى م ايدددرمى  دددم 

موجدد  دم كتامدات ال دناهي الكبدر   دم الت ل دل  (، وك ا يرا  أن كل  1946 
،  إن هنا الكل  مردود  ليى؛  رد وجد الت ل ل،  دم (23 سال، أو مرتثسى م ها

مفع ددل وم اساددة الت ل ددل، ومرددو   لددى  مرحلددة مددا قبددل ساددل، لكددن ساددل   ددل
 ة العرددل وال ددادت، أووالعردل، وث ائيددث ائيددة الواقدد    لددى  لسدفة ساددل  ددم الت ل دل

الكليات وااحاديات،  الواق  شمء ومركي يصم ي كن   Dualism  ئيةث ا لى  
 مكونات  رلية ومادية، كلية وأحادية. بلى  م ل لى

د والعلقددات ددد ن أجزائددى،  والت ل ددل هددو اكت دداا مكونددات الكلددم الُ عردد 
 . Relational Thinking لقات ي كن مس  تى: مفك ر  م شكل حتى 
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 The ( 1912ى: م داكل الفلسدفة  ولردد  درا سادل نظريتدى  دم كتامد

problems of Philosophy  وظهوسها  م كتاب البرنكبيا مام اميكا ،Principia 

Mathmetica  1910 – 1913 مع ددوان: " لسدددفة النسيدددة ال  طييدددة"، ح دددى ) 
ا يتدألإ مدأن العدالم معدد م ل لدى م لد ل  بلدى  يدنهي  تراددل ن وقدائ   سيدة، منهائيد 

   ومومرافي ا. م  قضايا أولية مرادل  

والرضايا ااولية هم:  م حدها اادنم ما يرمثض   ها ال   و  دواحد 
 أو أكلر من أا اء اا ل .  

ويسددتصد  ساددل الت ل ددل ك ددكل مددن أشددكا  التعريدد  اللاددو ، أو م ددر 
أثر ا مددى سه ويطثرهددا، متددمددن ادديعت ا أ كددا  لددى اللاددو ، م ددا ادد تر  أثددر ا كب ددر ا

 لدكتوس  كم نج ي م  ود. و سرراط، ك ا  عل ا

هددنا جدداء التطب ددا للت ل دددل كددأدات للتعريدد ،   جددد جددوسج مدددوس  ىو لدد
G.E.More     أن الت ل دل يسدتصد  ك دكل مدن أشدكا  1942يررس  م العا ) 

ا التعريدد ، لدديل معريدد  الكليددات، لكددن معريدد  ال فددا يم والرضددايا ، و لدد   ثردد 
 موس.  ا وسد  م:  لسفةل 

طييددة  لسدد ية" أن وظيفددة أيضددا   ددم: "ساددالة م أمددا  تج  ددت ن فيرددرس 
 قضددايا أوليددة، ثددم سد هددنهبلددى  الت ل ددل هددم سد كددل الرضددايا ال ركثددة الوصدد ية

ل بلدددى  وحددددامها ااااادددية مدددن اااددد اء الرادلدددة للت ل دددل ومركثامهدددا، التدددم ُم لدددل 
معب ددر صددوست مددن   ل ددل أن يجعددل كددل يددات، ومه ددة التومع ددم أمسددض مددا  ددم ال

 الواق .  
أن أندوا  بلدى   (Arthur John Wisdom 1904ينهي أيضا  أسثر ويزدو   ا ك 

واحدد،   لدى مسدتوى   الت ل ل هم: ال اد ، والصوس ، والفلسفم وال فسم، وهدم
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ويددددنكر أن نظريددددة ساددددل  ددددم ااوصدددداا ن ددددو ج للت ل ددددل الصددددوس ، والت ل ددددل 
راا اا دراا ااااادية م دل اا د جديدد ُم دل بليدى عثاست  ن مسدتو    الفلسفم

ااادية أكلدر مدن ااج داا، ومعطيدات ال دل، وال داالت العامدة،  داا راد معدد أ
العرليددة أاااددية أكلددر مددن اا ددراد، ان الهدددا هددو بختددزا  مددا ُيرددا  معب ددر ا  ددن 

 دددن ال ويدددو ات التعب دددر  دددن ال ددداالت العرليددة، ومدددا ُيردددا  معب دددر ا بلدددى  العرددل
يددنهي اإلنجل ددز  ج بلبددرت  التعب ددر  ددن ال عطيددات ال سددية، ك ددابلددى   اديددةال

أن م دداكل الفلسدددفة ليسدددت م ددداكل مرددددس بلدددى   (Gilbert Ryle 1900سايددل  
ماهم بشكاالت مسبي الصلض  م التصدوسات، ومدن ثدم أدس  أن وظيفدة الفلسدفة 

نهدددا معب دددرات  دددن هدددم م ل دددل معددد  التعب دددرات التدددم ي سدددي الفلادددفة خطدددأ أ
ا ومدن ثدم اادتلز  ا دادت صديامتهح ن أنهدا مع دم شد ئ ا رخدر،    حييرة مع  ة،  م

ا  ا  Logicalم طييددددددد    دددددددم حددددددد ن أن سودلدددددددإ كاسنددددددداب  Gramnaticalال ن ويددددددد 
 R.Carnab 1891 –1970   قددد وصددإ الفلسددفة مأنهددا م طددا العلددم، و لدد ) 

را ددى لعلددم، وم ل ددل أ يع ددم لديددى، أن الت ل ددل ال  طرددم للج ددل التددم مددرد  ددم ا
 لم. م لامة الب اء ال  طرم للع نظريامى، وُيعد هنا الت ل لومفا ي ى و 

أما الب اء ال  طردم للادة  عثداست  دن نظريدة صدوسية م تدة للعلدم، ومدن 
معددانم كل ددات ُوج ددل اللاددة، لكددن بلددى  ثددم ال يتجددى اهت ددا  الفلسددفة أو الت ل ددل

ويدددرى  ت االفدددا ، دددا مدددرد  دددم دالالالعلقدددات دددد ن اللادددة والعدددالم كبلدددى  يتجدددى
، (24 عية ال  طييددةالددن  ددددأه ساددل انتهددم مالويددالددثع  أن الت ل ددل الفلسددفم 

ا  بال أن هنا الكدل  ب ا مدا م اول داه نرددي ا،  دإن الت ل دل الدن  امصدنه سادل م هجد 
وأدات لم يكن هو من ددأه، لكن وجد قبلى  م صوس متعدددت م دن ادرراط وم دره، 

 دات ورلدددة موجدددود ل دددن يريدددد أن، اندددى كفكدددرت وألويدددعية ال  طييدددةولدددم ي تدددى  ما
 أدوات. يستع لى شأنى شأن م ره من 
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وم ددا يددُنكر  ددم هددنا ال ددأن أن مددا أيددا ة وااددتصدمى كددل مددن كاسندداب 
ك ا يرد  م كتاب كاسنداب "ال ييردة  ،ورير قد مراجعا   ى  م كتادته ا اللحرة

صددق كتامدى اللادة والثعة اللانية من ورير  م مردمة الط  ، (1935واإلثثات"  
مدددأثر مدددى الددددكتوس  كدددم نج دددي مدددان ريدددر هدددو مدددن  (  ل دددا  1946وال  طدددا  

  ( ك ا مرد . 1946ثر ا ا ى م ايرمى  م العا   م  ود ب

ا أن الت ل دددل قدددا  ل عاسيدددة حداددددية  وم دددا مجددددس اإلشددداست بليدددى أيضددد 
فها أدات بيضدداا معاسيددة مفهددو  الفلسددفة دوصددبلددى  درادلددم و رجسددون، وانتهددم

 ددددم الللث  يدددات مددددن الرددددرن  اااااددددية، وأ لدددن  تج ي ددددت ن ال فدددا يم الصددددعثة
ا أ دددو   ادددتع ا لع دددرين: "ال مسدددألوا  دددن ال ع دددم، ددددل اادددألوا  دددن االا "ُمعل ددد 

ا  ددن ال ع ددى، وانرضدداء أثددره ا م لدد  لى  ددم  ،الت ل ددل، الددن  قددا  أااادد  الددن  اددج 
 . (25 الفلسفة ال عاصرت

 ن يريد أن يسدتع لى الت ل ل كأدات لام ملحظة وجود  ي ثأخرى    ومرت
ية كالتعري  واالاترراء والييداا وحسداب ل الكل ر من اادوات ال  هجمللى مل

الرضدددايا وم دددرهم مدددن أدوات، وهدددنه اادات/ الت ل دددل قدددا  الددددكتوس  كدددم نج دددي 
ة ال جدددداالت؛ اددددواء   ددددم كتثددددى أو  م  ددددود مال  اساددددة والتطب ددددا لهددددا  ددددم كا دددد 

 لت.  م الص إ وال ج االت التم كتبهاال ر

ر بنظرية5ب/
ُّ
 األمناط لرسل:  ( التأث

 ( الت ل ل، قد  كدنل  B.A.W.Russell 1872 – 1970 ك ا قد   سال  
ة، م ددا جعددل جددوسج ادد تيانا  ا للفلسددفة العل يدد  نظريتددى  ددم اان دداط، و لدد  د  دد 

 G.Santayana 1863 – 1952كدددون  ( أن يصدددإ سادددل مأندددى  رنسددديل دي
 F.Bacon 1561 – 1626لعل يددة التددم  ( الرددرن الع ددرين، و لدد  ل ددجا تى ا

 سفة العل ية، وسيادمى للت ل ل ال  طرم. جعلتى أكبر د ات الفل
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، والتدم يت دد ح   هدا Theory of typesو م نظرية سادل  دم اان داط  
ا مددن مددداب التصددد يفات  Classes ددن الفئدددات، وال ددديى  دددن الفئدددات  ُيعددد قريثددد 

Classfication كل مج و ة متآلفة م  معضها الثع .  ضو لت   
د أويد سادل أن  ئدة ااشدياء ليسدت أ ضداء يد ن هدنه ااشدياء لرو  

ملددل:  بنسددان = ااددم  ئددة، لك هددا ليسددت واحدددت مددن أ ددراد الث ددر(، وكددنل   ئددة 
ا يدد ن اا ددداد، ومددن ثددم مصتلددإ لفظددة " ددرد"  ددن لفظددة  اا ددداد ليسددت  دددد 

 " ئة". 

ا أو ماومايك  ا أو ما ل   لى   ل  ون ص ي    ن ض  ئة ال يكون ص ي  
اآلخدر، مع دى  يصتلدإ  دن Meaningمع دى   ن ض رخر، ان لكدل م ه دا لى  

و صاصدددة ب ا كاندددت بحدددد  الفئدددات ماصددددق ل   دددو  ُمعددد ن؛ اندددى مدددن م دددر 
هنه الفئة، ملل الرو :  ن  ئة اإلنسدان  لى  ال عرو  أن ُنطبل ا هنا ال   و 

  ا.أيض  مع ى    رض، ولكن ما را  ه ا ليل ما ل  إلنسان،   ا ُيرأنها ا

 لكن ما وظيفة ال ظر  
اإلادت لاق مدن  لدى  مك ن وظيفة ال ظر للعثاسات  دم أنهدا ال مرتصدر 

التددديرن مددن أنهدددا  ات مع دددم، أو م دددر بلدددى  الصدددق أو الكدددنب، لكدددن متعددرا 
مكون  ن أن العثاست قد  ات مع م، ومن مدأث ر هنه ال ظرية الرو  أنها أمانت  

ن طد ن مدن  ، ومدن ثدم ُي كدن الت   دز دد ني ا، ولكن قد ال مع م ش ئ االي ة ن و 
 Metaومدددا معدددد اللادددة  ،Basic Languageاللادددة وه دددا: اللادددة ااااادددية 

Language ويفددددددرل ق ساددددددل ددددددد ن ال عر ددددددة مالوصددددددإ وحدددددددت، وهددددددم ال عر ددددددة ،
ةال  ددددكو    هددددا، وال عر ددددة ماالمصددددا  ال ثاشددددر، ال ، ومع ددددم تددددم هددددم مجريبيدددد 

ا،  مال مء أن هدنا ال دمء موجدود   االمصا  ا حييييد  سادل العدوالم ويسد ى  وجدود 
ا ال Persepectivesال دسكددددة مددددال ل: مددددال  ظوسات  ، ك ددددا يوجددددد كددددنل  أ ددددداد 
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ا  دم  نهائية من ال  ظوسات م ر ال دسكة مدال ل كدان ُي كدن أن نددسكها ب ا ك د 
ة اإلدس سا ، وهددددنا يع ددددم الويدددد  وال الددددة ال لئ دددد ن لدددد د  ا  مإاددددتصدا  بمكانيدددد 

 ء م ك ة اإلدسا . ، وهم التم دها مصثد ااشيااآلالت العل ية
ونظر ا الهت ا  سال مالفلسفة العل ية والتم مسدتثعد مدن مجالهدا مسدألة  

  الهددا لديل م سد ن العدالم لكدن  ه دى، ومدن ثددم   ،رالوجدود ككدل والص در وال د
ال  طدددا،  لددديل ل م دددكلمى،  بدددر لفهدددم العدددالم وحددد ت دا  دددإن وظيفدددة الفلسدددفة أ

 ريردددة "الفلادددفة" الترل ددددي ن، لك هدددا مددددسا  لدددى  سددداق  لسددد يةالهددددا د ددداء أن
الكددون لتتعددرا  ليددى، ومت دداو  م ددى مسددائل جزئيددة م دد هج  ل ددم، واددب ل  لدد  
اصدددط ا  اللادددة التدددم ميسدددر  لددد ، ووجدددد سادددل هدددنه اللادددة دتطب دددا ال  طدددا 

الطبيعيددة، و اصددط ا  نظريددة  اددات الل لددى  Mathematical Logicالريايددم 
يددتم  –ساددل يددرى  ك ددا –هددنا  لددى  و  دداء Logical Formييددة الصددوست ال  ط

الرضددايا ال  طييددة الترل ديددة التددم متكددون مددن مويددو  وم  ددو ،  لددى  الرضدداء
والتددم كانددت السددبي  ددم اخفدداء الب دداء ال  طرددم للرضددية، و ددم مصددث ض الفلاددفة 

 تا  زيرا.  م متاهات ال  
مددددن لاتهددددا ه ددددة ال  طددددا الريايددددم  ددددم م ويددددل العثدددداسات  ددددن مومك 

صدددوست م طييدددة مجعلهدددا وايددد ة مفهومدددة ال م ت دددل اللددددثل، بلدددى  الطبيعيدددة،
الفلسددفة، ومددن ثددم مك ددن مه ددة ال  طددا  ددم ايجدداد اللاددة   ددال  طا هددو صدد يم

ال لاليدددة، التدددم مطدددرا الرضدددية  دددم ويدددوا، ومعدددد نظريدددة اان ددداط مدددن أكلدددر 
 ا الريايم أو الرمز . ة  م مجا  ال  طاهامات سال أصالا

يدددة ساددددل  دددم أنددددى أساد ل دددن يددددتكل م  الف لسدددوا( أن ي دددددد ن أه ومك ددد 
ليددددة  ددددم شددددكل  كل امددددى، وأن يرددددو  مصدددديامة عثاسامددددى، وما  ددددده مددددن معر ددددة أو 
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، وهدنا مدا (26  لقات د ن أمسض وقائ  ي كن أن يبلاها الفهم وال ي كرهدا العردل
ا. م  ود  م كتاما لدكتوس  كم نج ي  ثرى ا  مى أيض 

ا وم ر م كدد  م م ويل ال مء اومرج  أه ية هنا    لن  ي لل بشكاال ، وم وي 
 شمء م لو  ووايد وم كد.  بلى 

ااو  ظ؛ و لى    الواق ،بلى    ات اد  معطيات ال ل ال ثاشر لتجر ة ال لحد 
ءات أكبدددر مدددن لتكدددون الوقدددائ  الثسددديطة د ددداءات ومتكدددون مدددن هدددنه الوقدددائ  د دددا

كن أن يتواجد  دم نفدل ومجاسب م ره، ولتجاسب من ي     مجر ة ال لحظخل
 Logicalسادددددددل هددددددنا ال دددددد هج مالترك دددددددي ال  طرددددددم=ويسدددددد ى  ظرو ددددددى،

constructionism. 
حتدى  Dualismسال  إنى كان قد امصدن مبددأ الل ائيدة لدى   و ن العرل

لددديم ى اقتفدددم ُخطدددم "و  ، والدددن  يردددرس دوجدددود العردددل وال دددادت، لك ددد1920العدددا  
ات العرددددل وال ددددادت م لامددددة مرك ثدددد   مالواحديددددة ال  ايدددددت، أ  أنجددددي ل" مددددالرو 

م طييدددةس ااددددت دت مددددن معطيددددات ال هددددم مالعرليددددة وال هددددم مال اديددددة، ولك هددددا 
م ايدددت، و هددنا اصددط   نصددل أوكددا  للترل ددل مددن  دددد ال ثدداد ء/ ال وجددودات 

Entities ا طييدة سدفة النسيدة ال  ك دا وسد  دم الفل، ولرد أ طدم لل  تا  زيفدا مكاند 
، ك دا موجدد وقدائ  (27 دد ن اللادة والواقد  omorphismIsو ل  مضروست الت اثدل 

 .  Atomic Languageموجد لاة  سية   Atomic Facts سية   

 ( نقد املنطق القديم: 6ب/
ُمعد نظريات نرد ال  طا ااساطم مصدس ا هام ا من مصادس ال  طدا 

ا يعدددد ال  طدددا ال دددديى ادددواء التيددداس ك ددد، (28 ال  طييدددة الويدددعم والويدددعية
م دالز اداندس حتدى   (G.W.Leibiz 1646 – 1716 تدز بدء ا مدن  ل الجبدر  دد
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 (، وكدنل  ال  طدا الرمدز / الريايدم دددء ا C.S.Perisce 1839-1914د درا  
، كدددل هدددنا مدددن مصدددادس ال  طدددا (29 سادددل ووايتهدددد حتدددى  مدددن  ريجدددة و يدددانو

 الويعم. 
من معددد ال صدادس، لل  طدا ررس أنى مالرمم نا، نستطي  أن نه  و لى 

واحدددت، مت لددل  ددم التيدداس التجريبددم قدددي  ا يددعم، بال أنهددا متسددا  ددم وحدددت الو 
وحددديل ا، والت ل ددل مالصددوست التددم انتهددى  ل هددا  ددم الرددرن الع ددرين، وال  طدددا 

 الريايم مصوسميى. 
 محمود:  ثانيًا: التجديد في المنطق عند الدكتور زكي نجيب 

أن يكدون  دم مكدان م الهدد  والب داء، وح دى أن الب داء بمدا يد يع التجد  
ويدد  اااددل ثددم الب دداء  ل هددا، لكددن ال  ددكلة   دددما  ضدداء ومددن ثددم نبدددأ  ددم 

نريد مجديد د اء قائم، وهنا يتساو   م مجا  الطبيعة ومجا  الفكدر، وهدنا مدا 
بيعة، و ل  ا  الفكر أو الطقا  مى كل من أساد التجديد لب اء قائم اواء  م مج

 ( معدد مدا ُأخت درت د دوت F.Bacon 1561 – 1626 عدل  رنسديل ديكدون  ك دا 
، (30  ( مل  دن العلدم العر دمRouger Bacon  14/1220– 1292سوجدر ديكدون  

  دددما أسادوا الترددد  العل ددم وال عر ددم،  أشدداد  رنسدديل ديكددون مدد هج التجديددد، 
او  لددددى خطوامددددى بيجددددادم د ددددائم، اوجعددددل  لددددى جانددددي اددددلبم هدددددمم، وأخددددر 

اوسجددانون الجديددد، وهددا  ااس عددة ك ددا وسدت  ددم اوال ت لل لددة  ددم نظريتددى  ددم اا
، ك دددا أن لللدددانم خطدددوات (31 وهدددم أوهدددا : الجددد ل والكهدددإ والسدددوق وال سدددرا

م ل لت  م نظرية ااتررائية قوامها: مص ي  الوقدائ ، وانكداس الفدروا و ريردة 
  .تائجالتأكد وااتصلس ال 

ى  (، و ريجدددG.Bolle 1715 – 1864ن جدددوسج ددددو   مددد دد ك دددا جددد 
 G.Frege 1848 – 1925 د سال  دم مجداالت كل درت، لدسجدة  (  م ال  طا جد 



 

1607 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 ( وصددإ ساددل مأنددى  رنسدديل G.Santayna 1863-1952أن جددوسج اددانتيانا  
ل ددجا تى العل يددة التددم جعلتددى أكبددر د ددات الفلسددفة  (32 ديكددون الرددرن الع ددرين

اا  م. للت ل ل ال  طر لعل ية، وسائد 
ب ددداء،   دددا ا هدددد  لهدددد  ل دددا هدددو قدددائم، ثدددم الوا ا كدددان التجديدددد يع دددم ا

 الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود  ومددا ا قددا  دب دداءه  ومددن التجديددد كددنل  مددا يددتم
ا  لددى  ال سددتو  ال ددكلم، وم ددى مددا يددتم لددى  أادداا ال ضدد ون، ااو : يتعلدد 

ديدد الدن  قدا  ا،   دا ندو  التجم: يتعلدا مااادامالصوست العامدة لل ب دم، واللدان
 ال ستو  ال  لم   لى  ال ستو  العال م  أ  لى  مم مى مفكرنا  وهل

وقد يكون للتجديد ماية وأهداا، ومن ثم واائل لت ييرهدا، وقدد يكدون 
دددل هدددا، أ  صدديامة  ددادرت، ومجدداسات لل ددكل العددا ، والجددو العددا ، ب  العددالم 

س،   العا   رض، ول عر ة كدل    ل مجاسات لل كلومن ثم يصثد العيتطو س ويتدهو 
 ددددد أن نعددددرا ل سددددائل ملددددل: االاددددم، االشددددكاالت،  رددددد يكددددون مددددن ال فهددددنه 

، وهدل ماقدمدى ُيعدد (33   ومدا ا قدد   والوقدوا  لدى مدا ا كدان قبلدىوال ضد ون، 
ا  وكيدد   ومدددا ااثددر الدددن  أحدثددى معدددد التجديددد  وهدددل ااثددر  دددال م أ   جديددد 

 ك ا يلم: اد  ومفص ل  ل    وما موقإ ال رم لم

  أ( اختيار االسـم:
 كرنا في ا ابا  ن مس م االمجاه وداللتدى، وندتكل م اان  دن مددلو  
بختيدداس مفكرنددا الاددم: "ال  طددا الويددعم"، ليرددد  فيددى نظريددات ال  طددا التددم 

و ع دددا   ددن مرولددة ساددل: أن  ،ك ددا مطددوس ال  طددا  دم الاددرب  ،يريدد أن يردددمها
د  لددو ال  طدا  ددم  صددرنان يريددد أن يدددسا مد قددرأ  ال ايدر،  وقتددى يددائ  ادُ

 احد من أمثا ى. أو اساطو 
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و ددددالرمم مددددن ا ددددلق الدددددكتوس  كددددم نج ددددي م  ددددود ااددددم "ال  طددددا  
كتامدددى، بال أندددى أساد مدددى، وأ لدددا  ليدددى داخدددل الكتددداب أاددد اء:  لدددى  الويدددعم"

ل دددديى، وال  طدددا ال  طدددا الريايدددم، وال  طدددا ال دددديى، وال  طدددا الرمدددز  ا
س  ددم مردمددة الط(34 الرمددز  الريايددم يأخددن ثعددة اللاللددة للكتدداب أنددى "، وقددد قددر 

، ب ن يطلا (35 مال  طا الريايم كأدات للت ل ل، و الويعية ال  طيية من ث ا"
ك ددا ددددأ ومتطددوس  مفكرنددا ااددم: ال  طددا الويددعم، ويأخددن مددال  طا الريايددم 

ات للت ل دل، وسادل( أد  جدى و يدانو ريتى ح  م العصر ال ديى م ن ل ب تز و و 
ة،  لددددى  ، لسدددد يا ث االويددددعية ال  طييددددة مددددن و  ا تثدددداس ااخددددن مالفلسددددفة العل يدددد 

 والت ل ل الفلسفم لل عطيات ال وجودت، لب اء أنساق ومناهي  لس ية جديدت.  
ة أمددر رخددر أ ترددد أنددى كددان مددالا ااثددر  مفكرنددا  ددم اختيدداس  لددى  وث دد 

 Tomas Masaryk مومدداا ماادداسي "  لسددوا الت دديكم "االاددم،  لدد  أن الف

كتددددددي كتامددددددى: "أاددددددل ال  طددددددا الويددددددعم  ددددددم العددددددا  ،  (1935 –1851
ن مه ددة الفلسددفة تصدد ي  العلددو  وس ددض د  هددا، وقددا  ب، قددا  فيددى د(36  (1885 

 لددى  أادداا  ل ددم، ومايددة الف لسددوا أن يع ددل لددى  هددم بيجدداد  ددالم ي اددل
ليية والفكرية من الفويم الصُ   ر ُي رن اإلنسانما  ر العالم، و الي معصر م وي

 . (37  هاالتم مرد ى  
الرمم من أن مااداسي  قدد  اصدر بدددا ات  ريجدى و يدانو، وقدد   ىو ل 

 (  دم العدا  w.v.o Quine 1908 – 2000يدلسد  دان أوسمدان كدواين و    تبدرأُ 
 ( هددددو  ددددا  مددد لد ال  طددددا الريايددددم، يددددو  أن 1879 ( أن العدددا   1952 
  العلددو  ، بال أن اهت ددا  ماادداسي  دتصدد ي(38 التصددوسات  صدددس  ريجددة كتامددىأ

 – A.Connet 1798  لويعم ك ا جاء   د أوجست كونت ي كد مأثره مالتياس ا

سدت  دم   دري 1857 ات الردرن ي (، وليل مالويعية ال  طييدة،  لد  أنهدا مأا 
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 الع ددرين، أ  معددد صدددوس كتدداب: أاددل ال  طددا الويددعم مددأكلر مددن خ ددل
ا، التدأثر مداامر ك دا جداء   دد   لكم يثرم احت دا وثلث ن  ام ا   مااداسي  قائ د 
او  انطلددا مددن ويددعية كونددت واللددانم انطلددا مددن الويددعية و صاصددة أن ا

 ال  طيية. 
هددددنا  ددددن االاددددم، وقددددد كددددان أمامددددى أادددد اء: ملددددل ال  طددددا الصددددوس   

ا الرمز ، ال  طا الصوس  ال ديى، ال ردمة  م ال  طبلى  ال ديى، ال دخل
سه، بلى رخر هنه الع اوين  طا الرمز  ومطأو ال  الار ي ة.  و 

 ب( املضمون: 
و  دأن ال ضد ون ب ا كدان مددا مردد   م دأن االاددم،   دا ا  دن ال  تددو  
العل دددددم وال ضددددد ون لل  طدددددا الويدددددعم  والدددددن  يتضددددد  ن كتددددداب: ال  طدددددا 

اس الويددددعم للددددددكتوس  كددددم نج دددددي م  ددددود،  دددددم الجددددزء ااو ، وهدددددو الصددددد
في ن: أمم مع وا، والن  يالكتاب ادولي تو   ل  لى كتاد ن، مال  طا وي ت

اث تددم   ددر  صددل ،  لددى  ،ال بننايا والحنندود والع ونناف والسننتدلل الملا ننر
 جاءت ك ا يلم: 

  مويو  ال  طا الةصا ادول: 

 سمو  اللادة الةصا الثاني:

   وحدات التفك ر  الةصا الثال :

 (طةلثسيأو ا ية النسية الرض  الةصا الرااع:

 رضية ال ركثة االفا  الب ائية وال  الةصا الخامس:

 دالة الرضية   الةصا السادس:
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 الفئدددات   الةصا السااع:

 التعريددإ  الةصا الثامأ:

 م طا العلقدات   الةصا التاسع:

 معدالت ال دود    الةصا العا ر:

 معدالت الرضايدا الةصا الحادي عشر:

 د ن الرضايا ل ثاشر والتعاد  م االاتدال  ا الةصا الثاني عشر:

، ويتضد  ن فني نررينة الق ناس ادرسنط ة ع واندى:   انيالكتاب الثأمدا  
 أس عة  صو  جاءت كالتالم: 

 نظرية اليياا ااساط دة  الةصا الثال  عشر:

 أشكا  اليياا ويرو ى الةصا الرااع عشر: 

 سد الر داا  الةصا الخامس عشر:

 ل ركي  م واليياا االيياا ال ر  شر:الةصا السادس ع

اا لأ ا قدددد    هدددرا  دددل  وال صدددطل ات، معدددد مدددوقدددد أمثددد   لددد  مك ددد 
ال ويو ات  م صدس الكتداب، وقدد صددس الكتداب  دم ثدلح  ثعدات، كاندت 

 ، وصددست  ثعدة 1965  واللاللدة  دم العدا   1951الطثعة ااولم  م العدا   
الطثعددة حتددى   هددنا، وااددت ر  (39 كرسامعددة  ددن نفددل الطثعددة اللاللددة دلما ددر يددن 

  . 1981الساداة  م العا  
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 وعأ تنه المحتوياف ُي  ظ ما يلي: 
مال سدددثة للكتددداب ااو  مفصدددولى اإلث تدددم   دددر، فثعددددما م ددددح  دددن  

مويو  ال  طا  م الفصل ااو  ما تثاسه  لم صوست الفكر، ويصدمى الفصل 
  اللادة  دم ، معدما  را سمدو اللالى ح ى يعرا ال د اادنم لوحدات الفكر

ل  دددثون الفصددو  ك ددا ادداس ال  ا رددة ا ل اللالددى، وهددو يسدد ر  ددم مدداقمالفصدد
م أن الرضية النسية/ الثسيطة، والرضايا ال ركثة، ثم يعرا للرضدايا ال ركثدة 

لدددى  وكيدد  متركددي دوااددطة الكل ددات الب ائيددة، أو الددروامض ال  طييددة ك ددا ددددت 
 ال  ددث ن ر هدو أو م دره مدناقم، دون أن ي  ال  دث ن دت ديى ال  طا الرو 

مدددن ال ثاحدددى الرئيسدددة ك دددا اادددتررت  دددم  م م ثاحدددى معدددد هدددنا، ثدددم نلتردددبلدددى 
ال  طا ال ديى ك ساب الرضايا والددوا  وحسداب الفئدات وحسداب العلقدات، 

أصد اب التيداس الجبدر ، وأصدد اب لددى  وكيد  يكدون االادتدال ، ك دا ااددترر
 سي  ال  طا. ة ال ديلة من ماالتياس اللوجيسترم  م ال يث

ال  طددددا  لددددى حدددددلر مع ددددد دراددددل ما تثدددداس أنويبدددددوا أن مفكل رنددددا مددددأث ر ب 
الصددددوس  ال ددددديى، ي ددددتر   ددددم االاددددم مدددد  ال  طددددا الصددددوس  الرددددديم  رددددض، 

د أن نظريددة الييدداا ااساددطية ددايددة قويددة  نويصتلفددا  ددم أمددوس كل ددرت ح ددى يددُردل 
ا أن م خدن  ا، أنهدا هدم البدايدة لدى   م د اء ال  طا، بمد   دنل  هدو  وال هايدة معد 

 .(40  اب ال  طا الترل د موي  الصطأ   د أص
هدددددنا أن الكتددددداب ااو  مفصدددددولى  لدددددى  ب ن نسدددددتطي  أن نردددددرس د ددددداء 

اإلث تم   ر عثاست  ن  را نظريات ال  طدا ال دديى/ الريايدم/ الرمدز  
ا بليددددى ك ددددا ظهددددر ددددددء ا مددددن الر دددد  ااخ ددددر مددددن الرددددرن التاادددد    ددددر، ُمضددددا   

س وم ددداسلز اددداندس ءا  مدددن ل ب تدددز و دددو  وشدددرويد ددددد  لتيددداس الجبدددر  أصددد اب ا
مسدألة: بلاداء وم اس دة الكليد ات،  لدى   ، م  الترك ز1914العا   حتى    د را
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 Atomicوالرددو  مالجزئيددات  ددم صددوست الرضددايا الثسدديطة أو الرضددايا النسيددة 

propositions،  ،مللى م ام ا ملل شعاس الروا ية 

لكليدددات"، "ال  لدددم بال مالجزئيدددات"،  دددم مراددددل شدددعاس أسادددطو: "ال  لدددم بال ما
وهنا   ( واللوجستيرم، وم اهضة لى، ك ا  عل ال  طا ال ديى دتي اسيى الجبر  

" ود  دددىيع دددم انتصددداس "ال قأ د  ال فهدددو ، الدددن  اددداد  دددم  لدددى  ومفضددد لى  اصددد 
قأ  د   تددرات  ويلددة مددن الددزمن،  لددى الددرمم مددن امصددا  أساددطو لل فهددو  وال اصدد 

ا، لكددن السدديادت  ددم ال  طددا دتفسدد رامى جدداءت  لصددالد ال فهددو   ددوا  هددنه معدد 
 الفترت.

الكتددداب اللدددانم، أو الجدددزء اللدددانم مدددن كتددداب ال  طدددا  لدددى  أمدددا ال لحظدددات 
ن نظريددة الييدداا ااساددطية، وأشددكا  دح فيددى مفكرنددا  ددويددعم، والددن  يت ددال

صدد تى، ثددم  ددم الفصددل ااخ ددر  لددى  الييدداا ويددرو ى، وسدل  الييدداا مالبره ددة
 اا ال رك ي.اليياا ال ر م واليييت د ح  ن: 

م دداو  مفكرنددا الكب ددر للييدداا ااساددطم  ددم  ومت لددل ملدد  ال لحظددات 
ة، و ريددى للاددتدال    لددى  ال ركددي ل ددر م، والييدداا د وعيددة الييدداا امعامدد 

 

 )  التياس الجبر   م ال  طا، ويعرا كنل  مجبر ال  طاof logic lgebraA  الن  دددأه
جددوسج دددو  وأمسددطل د  موسجددان و لدد   ددم الرددرن التاادد    ددر ال دد لد  وااددت ر حتددى 

 ( وامدددا ا  1914ل  طردددم اامريكدددم م ددداسلز د دددرا  ت ددايدددة الردددرن الع دددرين  لدددى يدددد ا
الدن  وهدو التيداس  Logistic trendجسدتيرم أمدا التيداس اللو أجهزت ال ااوب، مع و  مى  م 

ساده ال  طرم والريايم جوملوب  ريجى وال  طرم اإليطالم ج وا ي ديانو، وأخن مى ساادل 
 ( وهددو مدداسي  و ددات 1971آلن  ووايتهددد، وهددو ااكلددر انت دداسا  ددم ال  طددا ال ددديى حتددى ا

ى  دددم ال  طدددا ظهدددرت ميددداسات أخدددر ة ال  ددددث ن، ثدددم ساادددل، وأخدددن مدددى الكل دددر مدددن ال  ا رددد
 ال عاصر كال  طا الاائم وال  طا ال  ومرواو م  الثاحى(.
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أن ال ردد ال دديى لل  طدا ااسادطم قدد جداء  لدى   هنا ال  دو لهدو داللدة كب درت
 ر مددن نظريددة ااساددطم، هددو جددزء صددا Syllogismد تددائج م هددا أن الييدداا 

  التددم امسددعت، ك ددا أن معريدد  الييدداا أوادد  مددن مضدد ونى،  ضددل  االاددتدال
ت هدددم  لقدددة   ن  لقدددة واحدددد  طلدددوب، وأندددى يتضدددال لدددى   دددن أندددى مصدددادست  

 التعدل    م مرادل الكل ر من العلقات. 

ك دددا أن الب  يدددة ااااادددية لل  طدددا الردددديم د ظريامدددى  دددم: التصدددوسات،  
  لم معد  ات أه ية،  جوهر ال  طا هو االادتدال ، ومدن الرضايا، واإلاتدال

 دم االمجداه عدادالت الرضدايا طا ال ديى، اواء م ثم ام س  االاتدال   م ال  
ر ، أو حسددداب الرضدددايا ودوا  الرضدددايا، والعلقدددات والفئدددات  دددم التيددداس الجبددد

 اللوجستيرم. 

كددم ووجهددة نظددر الدددكتوس   -ب ن مك ددن وجهددة نظددر ال  طددا ال ددديى  
 م أن ال  طا ااساطم أصثد وثيرة ماسيصيدة  ردض؛   –نج ي م  ود مالطث   

ا دددنل  وجهددة نظددر ساددل ا ال ددديى هددو أن ال  طددما تثدداس  – كل  شدد – مصالفدد 
 امتداد لل  طا الصوس  الرديم. 

 :ج( التجديد وأثره
 ددم الواقدد  ب ا أسدنددا أن نعددرا هددل قددا  الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود 

أ  لم يرم مالتجديد  وما هو الجديدد  بن وجدد(  وهدل هدنا   مالتجديد  م ال  طا
ثددر الددن  لعددال م  ومددا ااال سددتو  ا لددى  ال سددتو  ال  لددم  أ  لددى  التجديددد 
  بن وجد  –أحدثى 



 

1614 

 أسس التجديد يف املنطق عند زكي جنيب حممود دراسة يف املنطق املعاصر

 ريرددة هددنا ال فكددر  ددم دسااددة ال صصددية، ومددا م دثددى مددن أثددر  ىو لدد 
مدن معدده   م ال يات، نرو  مال راسندة، مدا ا كدان قبلدى  ومدا ا أحددح  وهدل جداء

 و ل  ك ا يلم:   متأثرا  مى  أو ما ااثر الن  أحدثى في ن جاء معده

مفكرندددا لددددى  م، ك دددا وسد  دددن ال  طدددا الويدددعح دددى أن ال دددديى ه دددا  (1ج/
 لدددى  الكب دددر،   دددا ا نجدددد  دددم الدساادددات واام ددداح السدددامرة  ليدددى  دددم مصدددر 

وا ا مدددا  ا تثددداس سيادمهدددا لأم ددداح الفلسددد ية وال  طييدددة  دددم العصدددر ال دددديى،
 يددة م ددن  صددر م  ددد نظرنددا  ددم مسددألة الدسااددات واام دداح وال  لفددات ال  طي

لكتددداب  و مددداسي  أو  ن دددر (، وهددد1951عدددا   الحتدددى   (1805ماشدددا   لدددى 
 ال  طا الويعم؛  رد جاءت هنه الفترت  م ل ل  ال حصر ا( ك ا يلم:  

الرائدد   م(،1834  –  1768هــ      1250  –  1182الشيخ حسن العطـار )
ر والددن  مددول ى م صددي شددي  اا هددر، و اصددر ال  لددة الفرنسددية وأدس  ال سددت  

ل   هدا، مدن العلدو  مدا لدييوجدد  دم دلدندا  بيعة ال  دكلة، والدن   الدي مدأن 
  ضل   ن امرانى للعلو  العرلية  ال  طا والرياييات(. 

التهددنيي، حاشددية  لددى  ولل ددي  العطدداس  ددم ال  طددا: حاشددية العطدداس 
الجبرمددم أن العطدداس أخددن مددن العلددو  العرليددة ويددرى  بيسدداموجم،  لددى العطدداس

 اس الترل د .  طا جاء  م اإل ، د ن أن   لى  م ال (41 وااددية م ظ وا ر

 م(، 1966 – 1897( الدكتور أبو العال عفيفي )2ج/
أحدددد أهدددم ااادددامنت  دددم ال هدددوا اإلادددلمم  الددددكتوساه مدددن كي دددردج 

صدوا   دد م  دم الددين ددن  ر دم( ماشدراا   دراالتى  دن " لسدفة الت1930
وق ااو  ثدم مجامعدة  داس سي واد نيكسون، و  ل مجامعة  د اد ااو   الرداهرت(، 
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الرمم من مصصصى  م التصوا بال أن لدى  دم ال  طدا و لى     دسية(، االاك
 مايلم:

 ، وهو كتاب مدسام لك ى من أ ظدم ماكتدي  دم 1928ال  طا التوج هم،  -
  اهج الث ى، ك ا حر ا كتاب:ال  طا الصوس  وم 

اددددن اددد  ا، "البرهدددان مدددن م طدددا ال دددفاء"، و  دددل دتددددسيل الفلسدددفة وال  طدددا 
 .  (42 واوالتص

 م(: 1972 – 1912د قاسم ). حممو( د3ج/
أاتا  الفلسفة اإلادلمية مكليدة داس العلدو  جامعدة  د اد ااو   الرداهرت  

ا درادددالتى و  وانهدددا: الددددكتوساه مدددن السدددر ون مفرنسددد لدددى  في دددا معدددد(، حاصدددل
مومددداا ااكدددوي م"، وكتدددي  دددم لددددى  ال عر دددة   دددد اددددن سشدددد ومأويلهدددا "نظريدددة

ومدددده"، ولدددى كتددداب: " دددم  إلادددل  دددد ن أمسدددىاامدددة كتامدددى: "ام دددصيف أوجدددا  
تال ن مالفلسدفة اإلادلمية، يكتبدون الرديم وال دديى"، ويلحدظ أن ال  د  ال  طا

 دم  لد  الوقدت ال ثكدر نسدبي ا مدن   م ال  طدا ويرومدون دتدسيسدى  دم الجامعدة
   ر الجامعة، ح ى ندست التصصف. 

 م(: 1980 – 1917( د. على سامي النشار )4ج/
ن اإلادددلم  ن  دددم الردددرن الع دددرين، ددددر   دددم  لدددم ال فكدددري أحدددد كثددداس 

جامعددة  دد اد ااو   ددم  -الكددل ، والفلسددفة وال  طددا، مصددرج  ددم كليددة اآلداب 
 ( ساددالتى 1942ل اجسددت ر  ددم العددا   ة ادسجدد لددى  حصددل ، (1939العددا   

اساطم" مع وان: "م اهج الث ى   د مفكر  اإلال  ونرد ال سل  ن لل  طا ا
الرا ق، والدكتوساه من جامعة كي بردج  دم العدا    ال ي  مصطفم  بد ماشراا  

 ( " م التصوا مع وان: "أدوال سن الُ ستر : وال تصول ا ااندلسم" 1951 
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 ( ثدددم 1954 دددر "، و  دددل مجامعدددة االادددك دسية م دددن العدددا   ماشدددراا "أسثدددر أس 
 ، ثددددم   ددددل 1959بلددددى  1955مكليددددة اآلداب والعلددددو  مجامعددددة العددددراق مددددن 

 ، ثم مجامعة م  د الصامل مال ارب 66/1967مالسودان جامعة أ  دسمان م
  (. 1980و امى  م العا   حتى  – 1973من 

 ت ر: ساالتى لل اجسبلى  ولى  م ال  طا ماإليا ة 

  صوسنا ال ايرت". حتى  "ال  طا الصوس  م ن أساطو 
والكدددل   دددن  وحرددا كتددداب: جدددل  الددددين السددد و م، "صدددون ال  طدددا 

 بددد الددرا ق، وُيعددد  لددى   " ماإلشددترا  مدد  مل  نمددى: اددعاد  ال  طددا والكددل  ددىل 
  ليدددى الرئيسددد  ن  دددم ال  طدددا؛ ادددواء سادددالتى لل اجسدددت ر أو كتددداب ال  طدددا 

 عد من اا  ا  التم اهت ت د رد ال  طا ااساطم. الصوس  الن  يُ 

 م(: 1996 – 1902( الدكتور إبراهيم بيومي مدكور )5ج/
ر ومدساة الرضاء ال ر م، وداس العلو ، والتم ماا ه  معلي ى  اتو ىا 

الليسددانل  ددم اآلداب مددن  لددى   (، ثددم حصددل1927مصددرج   هددا  ددم العددا   
 (،  1933ل روق من جامعة ماسيل   (، وليسانل ا1931جامعة السوس ون  

 التيى:  ( ولرد مرد   ح  ئن درا1934سفة  م العا   ثم دكتوساه الدولة  م الفل

=  L,organon d, aristote dan le monde arab, paris , 1934 : ادولن
 ااوسجانون ااساطم  م العالم العر م. 

 ,La place d, al Farabi dans L,ecole Philosoplique muslman: والثان نة

paris , 1934  .مكانة الفاسادم  م ال دساة الفسل ية اإلالمية = 
جامعة  د اد ااو  ح  دنا   –داب ليع ل مكلية اآل ثم  اد بلى مصر؛ 

ولى الكل ر من الدسااات اليي ة، وانُتصي  ضو ا مالبرل ان   –والراهرت في ا معد  
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كل ددر مددن ال عدداجم وشدداس    هددا لا لددى  وكددنل  م ج دد  اللاددة العر يددة، وأشددرا
م دددددا جعلدددددى يسدددددهم  دددددم صددددديامة ال صدددددطل ات ال  طييدددددة والفلسددددد ية، واهدددددتم 

ا للدددكتوس 1974 دم العدا    ا ال ج د  اللادو  العل يدة، ومدرأ  مال  هجيدة   ( خلفد 
 لدى   ى حس ن، ولرد مع  ا  م ساالتى ااولم للددكتوساه  دم م طدا اددن اد  ا

ى ُمتاحدددددة رندددددنا ، ومدددددن تدددددمراجع لدددددم مكدددددنالدددددن   (43 حسددددداب م طدددددا الفددددداسادم
صدددى ااااادددم  دددم ال  طددا، و  لدددى مالفلسدددفة اإلادددلمية ، ال فاسقددات أن مصص 

 أ  لددم يكددن ال  طددا مصصصددى  اإلاددلمية صددى  ددم الفلسددفةوم ددره كددان مصص  
ا، الدق ا( ، لكن يلحظ أن أ  الدى ال  طييدة جداءت  دم اإل داس الترل دد  أيضد 

 وليل ال ديى 

 م(:2002 – 1917)الرمحن بدوي ( د. عبد 6ج/
 أحددد أهددم ااادد اء التددم جدداءت مالجديددد،  ددأساد  ددرا الفلسددفة الوجوديددة

مدى  صدإ ااو  مدن الردل العر دم  دم الالع لى   ردرن الع درين، لكدن أهدم مدا قد 
 دددم ال  طدددا هدددو م ييردددى ون دددره لل  طدددا ااسادددطم  دددم ثلثدددة أجدددزاء، وهدددو 

تضددد ن ندددف ااوسجدددانون ااسادددطم للترج دددة العر يدددة الردي دددة، وم (44 م ر دددا
  وقد  معد  ل  كتامى: ال  طا الصوس  48/1949امل ، و ل   م العام ن  ك

  (. 1963ريايم، لكن  م  وال
مددا مرددد   ُيعددد ن ددا ج مددن أم دداح ودسااددات وم لفددات  ددم ال  طددا،  ددم 
ال رحلددة التددم اددثرت كتدداب: "ال  طددا الويددعم" للدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود 

ُيلحدددظ  ل هدددا مصدددوست مبدئيدددة أنهدددا داست  دددم ب ددداس  دددرا  ( لكدددن 1951 
ا  ددم صددوسمى الترل د  ى  لددد يددة، ك ددا مددر  ال  طددا ااساددطم أو الصددوس  م ديددد 

ا لددم يكددن م طددا أساددطو  ددم صددوسمى  ن دد ماسيصددى مددا يزيددد  االفددم  ددا ، ومالثدد 
ال هائيدددة، لكدددن مدددا ُأيدددي  بليدددى مدددن شدددروا، ادددواء  ر يدددة أو الم  يدددة؛ مطدددر ق 
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معد  م داهج الث دى ال ديلدة، لكدن يعدود لهدم الفضدل  دم م ر دا بلى    معضها
ادطو د الفدروق دد ن أس متضدحتدى    ال صوس ال  طيية ادواء اسادطو أ  لا دره

س  ا لم يظهر  م هنه الفترت أ  مجديد ادو   كدرت بيجداد "ال  طدا وم ره، لكن  
الوجود "، وح ى أنى صادس  ن الفلسدفة الوجوديدة،  إندى م طدا ال  رلدم، ال 

د. بد الرح ن دددو  لدى  ن من ال  طا بال االام  رض، وهنه الفكرت وسدت يأخ
مدال  طا  –ااقدل شدكل   لدى  لدة ماليدة اديأخن ولم م ف ن، مد  العلدم أندى  دم مرح

  (. 1963 الصوس  والريايم، و ل   م العا  

 د( ما اجلديد وما أثـره؟ 
جد-( إذا ما تساءلنا عن: ما اجلديد لدى املنطق الوضعي 1د/

ُ
 ؟-إن و

و صاصددددددة أن الويددددددعية ال  طييددددددة/ التجريبيددددددة العل يددددددة/ التجريبيددددددة  
ا مدا ا لسد ي   اعدد مدن ث  ريهدا أنهدا ال مُ أملي مفكيرى  ال  طيية والتم ، والتدم مالثد 

ال دددنهي ال لدددالم/ العرلدددم، وال دددنهي التجريبدددم، ويتفدددر   ال دددنهي بلدددى  م رسدددم
جريبددددم، وال ددددنهي الويددددعم  ددددرو ، وكددددنل  يتفددددر  ال ددددنهي التبلددددى  ال لدددالم 

 م  ر  من  رو  ال نهي التجريبم. ال  طر
مددا اددواها، ب   ة العل يددة، ومددر  الجديددد هددو ال طالثددة مااددتصدا  الفلسددف 

 لددددى  رددددو  مفكرنددددا: " أنددددا مدددد من مددددالعلم، كددددا ر دهددددنا اللاددددو الددددن  ال يجددددد ي
أصدد امى، وال لددم ال دداا شدد ئ ا، و  ددد  أن اامددة مأخددن د صدد ي مددن ال دنيددة 

 . (45 كلر أو يرل، م رداس ما مأخن د ص ي من العلم وم هجىي

الفدددن  يجددداد لأمدددم، أمددداوالعلدددم مدددن  وامدددل الردددوت والتردددد   هدددو  امدددل ب 
 ره ددددا  هددددم مددددن  لمددددات الوجددددود، وح ددددى أن ال ددددنهي الويددددعم واادب وم

معامة والويعم ال  طرم مصاصة، وهو أقدرب ال دناهي الفكريدة مسدايرت للدروا 
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بيجددداد أادددثاب ال ضددداست  دددم  لدددى  ه دددى العل ددداء الدددنين يع لدددون العل دددم ك دددا يف
 معاملهم. 

 *** 
بلدى  ونظر م  ظاسه اثا مصدق د واه،ومن ثم أخن مى مفكرنا أخنه الو  

، أمدا (46 م هدا مدا مرتضدم مثداد ء ال دنهي أن ي  دوه  في  دوشتم الدساادات،  
كددددل  االددددة أو اادات ال سددددتع لة  ددددم هددددنه اا  ددددا ، وهددددم وا ددددادت ال ظددددر  ددددم

الددن  مددى يهددد   Analysisال ظريددات الفلسدد ية ال وجددودت، وم رهددا  هددو الت ل ددل 
   ال دنهي الويدعمد، لكدن مدا ا يهدد أو الب اء للجديويب م ما يستوجي الهد ،  

ة  ال  طا الويعم  ، ومن ثم  معامة   ب ا كان أساطو س   شعاس ال  لدم مصاص 
د الكلم، ومت لل  دم اادترراء ات، وهنا كان يع م   ده  ريرة ال ت ايبال مالكل

 د الكلم الن  يُض  ها، لكن  و  ال دت وغياب ال ردد أبلى    ؛ وصوال  الجزئيات 
 رت اااااية.  ن الفك اإلن راابلى 

قددد س عددت شددعاس ال  لددم بال مالجزئيددات،  Stoic School ددإن الروا يددة  
ة، التدم ومن ثم ا ت دوا ال عر ة ال سية، والرضية   دهم هم الرضدية الثسديط

الرضدية ال  دددت، بلدى:  مت د ح  ن  رد جزئم واحد، وجاءت قس تهم الرضايا
دت والل  ددددددددات ال  طييددددددددة   الددددددددروامض/ الكلم ددددددددددت، و ااددددددددتصداوشددددددددثى ال  ددددددددد 

Connectives 47 الرضددايا ال ركثددة م صتلددإ أنوا هددابلددى  أمكددن لهددم التوصددل) ،
يا مددن الرضدداحسدداب بلددى   ( موصددلG.Ferege 1848 – 1925ولعددل  ريجددى  

 ال ظر  م ماسي  ال  طا والرياييات مع ا.  
وصدددديامة الرضددددايا وا ا كددددان أساددددطو ااددددتصد  ااادددد اء الكليددددة لب دددداء  

ا، الكليددة  اددواء مو  ا مالثدد  جثددات أو اددوالي، وح ددى بنهددا ُ سددرت مفسدد ر ا مفهوميدد 
لكن ال ظرت ال اصد ية التم أخن دها ال  ا رة ال  دثون اواء أصد اب التيداس 
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ر ، أو أص اب التياس اللوجستيرم كاامر  م الرياييات،  إن أص اب الجب
 نتائجى. ريايم دروا ده و الويعية ال  طيية يأخنون مال  طا ال

ب ن حدددددا  الويدددددعم ال  طردددددم كدددددالهرت التدددددم أكلدددددت د  هدددددا، فيجعدددددل  
ال  تا  زيرددددا أو  صدددد ده، وهددددنا مددددا حدددددح، فثددددال ظر بل هددددا م  ظدددداس الويددددعية 

د أنهدد أن يكددون كددنم ا، ان بلددى  ، ال يرمفدد Senselessا كددل   دداس  ال  طييدة وجددُ
ن ثددم ال حضددى التجر ددة، ومددمدا يوصددإ مالكددنب كددل  يتصددوسه العرددل، ولكددن مد 

أن يكون صدق ا، ان الصدق مطامرة الواق    م أحد جوانثى(، ب ن بلى    يرمف 
  ل هو مالصادق وال مالكا ب، لك ى كل   اس . 

ناحية، و كر اإلنسدان لة ال دود: "العالم من و  أن هنا يرو   م مسأ 
 ن كدددلمكدددول   ال رومدددات الثسددديطة التدددمبلدددى  ي كدددن م ل له دددا أخدددرى، مدددن ناحيدددة

ب ا مدا مدم ل دا هدنا  الت ل دل، وكدان لددي ا مج و دة ال فدردات التدم حتى     ا،م ه
كان دنل  مدا  أخرى، يتألإ م ها  الم ااشياء من جهة و الم الفكر من جهة

الواحد ال فرد، الن  نطلا  ليى كل ة ُنس يى  دود،  ال د هو الكائن نس يى مال
ا أن يرد  م ج لة، وأن ال د هدو تفك ر، ومن ثم  يكون مداس ا لل ويصثد صال  

مدددن أ  شدددمء هدددو الجددددير مدددأن ُيطلدددا  ليدددى اادددم ال دددد  دددم  (47 الفدددرد الواحدددد 
اددل ال فدردات ال  طا، الن  هو عثاست  ن ال فردات  م  الم الكل ، التدم ُمر

  م  الم ااشياء. 

بلددى:  ويرصددد مفكرنددا اإلخددتلا ددد ن  لددم ال  ددو الددن  ُيرسددم الكل ددات  
مفدردات، وهدنه هدم بلدى:  ن  يرسد هاو د ن ال  طدا الد ء وأ عا  وحدروا،أا ا

أا اء اا ل ، وكل ات مس م أ كداس ا، وهدنه هدم مييدة ألفدا  اللادة التدم م ددد 
 وهم الكل ات الب ائية، أ  الروامض ال  طيية. أنوا  العلقات د ن اا راد، 
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كددل   ومددن ثددم أ دداا صدداحي ال  طددا الويددعم مال دددود الكليددة انهددا 
  (، ومعديلدى1953الدرمم مدن بصدداست لكتامدى: خرا دة ال  تا  زيردا  ى  و ل   اس ،
يتفدداد  مددا حتددى   (  ددم  ثعتددى اللانيددة،1983"موقددإ مددن ال  تا  زيفددا"  بلددى: 

ث داس ال  طدا الويدعم، ونتيجددة  لكتداب، والدن  ُيعدد ث درت مدنُأث در حدو  هدنا ا
س ال ت للة  م ب اال  تا  زيرا، و  بيعة لى، بال أن مفكرنا ي يد ويساند ويعايد 

الث ددى  ددم مدداوساء العلددو ، وهددنا يتضددد مددن ال ددواس الددن  ُأجددر  معددى، ح ددى 
 د ال د هج الدن  يعت دبلدى  ُينكر فيى أن الددكتوس  كدم نج دي م  دود قدد موصدل

الواقدد  التجريبددم ال  سددوا، معددد سحلددة م تا  زيييددة  ددم م ددر الظل ددات،  لددى 
ااو ،  دددن هدددنا ال دددنهي  امم" ولك دددى م دددو كدددان يددد من خللهدددا: "مدددالجبر الدددن 

ووقدد  العددداء الكامددل لل  تا  زيرددا لصددالد الواقدد  الع لددم، أو التجريبيددة العل يددة، 
 يد للددت ع ن، ل ا الصددأنددى اددب يددرى  العرددل وحددده الددن بلددى  واالحتكددا  الصدداس 

 . ال  ئم(48 ودخو  العصر ال ضاس  الجديد، انى أساد مجديد الفكر العر م

من ال  تا  زيرا، لكن ُأشي    ى   اواحد   اجم نو أن مفكرنا قد هاوح ى  
أنى يهاجم ال  تا  زيرا مطلر ا، لك ى   دما ُائل: ما موقفد  مدن ال  تا  زيردا  دم 

  طيية  يوء بلتزام  مالويعية ال 

ا  ع اهدا، م لدى  أجاب قدائل : "لسدوء ال دظ كل دة هامدة كهدنه لديل ُمتفرد 
الفلسدفة، أحدده ا  مع  ن  دم مداسي ن لهنه الكل ة بم ر أن ا نرو  مصفة  امة 

ااخدددر يريدددد  ردددض الث دددى  دددم الجدددنوس وساء الطبيعدددة، و يرتضدددم الث دددى  دددم مدددا
ا    دددد "  انويدددل ااوليدددة التدددم م بلدددا م هدددا الرضدددايا العل يدددة  ك دددا هدددو ال ددد

ل لهددا؛ كانددت"(  ددإ ا كانددت ال  تا  زيرددا مددأخو ت مددال ع م ااو ،  أنددا ال أم  دد  
ا ال ي كدددن كددددم معريفهدددا مث ددددانهدددا م نتددددائج، مدددددو  بلدددى  الوصددددو  فيددددى ى  ي دددد 
 مر الررون.  لى  ص تها
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وأما ب ا كانت مأخو ت مال ع م اللانم  أنا مدن أنصداسها، م كدم كدونم  
 . (49 العل م فيكون مجاال  لل  اط الفلسفم كنل قد اخترت ال جا  

كلهدددا، لكدددن ب ن الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود ال ي ددداق  ال  تا  زيردددا  
ويعايددد ويسدداند الفددر  اللددانم، ومددن ثددم  ددإن مفكرنددا لددم احددد م هددا وي يددد  ددر  و 

 لدددى  يهدددد  بال الجدددزء أو الفدددر  الصددداس م دددا وساء الطبيعدددة، ولددديل اامدددر ب ن
 ال  تا  زيرا ككل. من م أن موقفى  ماُي ا  وي ت ر

 ( أمساء اإلعالم: 2د/
 دددالرمز سمدددو  ا كاملدددة،  لردددد نددداد  مفكل رندددا مدددأن مكدددون أاددد اء اا دددل  

ا  ددم الزمددان الكامددل ع ثدداست  ددن ال الددة التددم يكددون   هددا ال رمددو  بليددى معلومدد 
ا، حدد ن يكددون  وال كددان ملددل: "هددنا الرجددل اآلن" لكددن مكددون الكل ددة سمددز ا ناقصدد 
ا ملدددل: "بنسدددان"، ويدددرى  ا ومكانددد  ال رمدددو  بليدددى م دددر م ددددد، وم دددر معلدددو   مانددد 

ا ت كل دددرت مدددن التاعلدددم( ي دددر م جددداالكدددنل  أن الفدددرد الجزئدددم  اادددم ال  دددر،  ثرددد 
ق. ( الدن  قدا : "أند   Herclitus 576 – 480وملاال  للتا در   دد ه درقليطل  
تا ر  مااددددت راس، ان مياههددددا جديدددددت ادددد (50 ال م ددددز  ال هددددر الواحددددد مددددرم ن" 

ا  دن اادم  ( R.Carnab 1891- 1970 ل  اقتدرا كاسنداب ولدن  االادتا اء م طييد 
 حداثم الزمان وال كان. وال كانم، أو ب التلقم الزمانمالعلم، د رطة 

 ( ااتبدا   ل  دهدنا B.A.W.Russell 1872- 1970ولرد اقترا سال   
نرطة مع  ة  بلى   ا(، واإلشاستنرطة مع  ة من ال كان دد  هن بلى   واآلن، ل شاست

ر  ددن ااددم العلددم مددال ع م الدددق ا وال ي يرددة، مددن الزمددان دددد  اآلن(، و ددنل  ُنعبددل 
التعب ددددر مااددددتصدا  نرطتددددم الزمددددان بلددددى  ويرهدا  سأ  ساددددل ومطددددوي كددددن ااددددتب

ال ايم وال سدتربل مداآلن  بال ب ا كدان قصدد  بلى  وال كان، انى كي  أش ر
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 دددد، والصلصددة أن ااادد اء الكليددة ُمعددد سمددو  ا وا صدداحم  ددن "رن =  مددان م
   ال  ددت ُمعد سمو  ا كاملة. ناقصة، وأا اء اا ل

د الددددددكتو   ود أن ال عر دددددة ب ن كاندددددت وس  كدددددم نج دددددي م  دددددلرددددد ويددددد 
ُم ك ددة،  ه ددا  معر ددة ماالمصددا  ال ثاشدددر، ومعر ددة مالوصددإ، ااولددم عثددداست 

دأ  ددن معر ددة مددا هددو جزئددم، واللانيددة عثدداست  ددن مع ر ددة مددا هددو كلددم، وهددنه ُمعدد 
 . (51 مفرقة أخرى د ن ال د الجزئم وال د الكلم

 ديد يف الفهم: ( القضايا واإلطار اجل3د/
الرمم من ااتصدا  لفظة: "العثاست" كل ر ا  م ث ايا كتاب: ال  طا   ى ل 

الويعم ددال  من لفظة الرضية، بال أن ال واهد م كد مطامره ا  م الكل ر من 
الرضدية ال رصدودت  دم ال  طدا ال دديى/   مدن أنالرمم كدنل   و لى    ،ال االت 

ن  دددرد/ لددد  التدددم مت ددددح  ددد، م.Atomic Prالريايدددم هدددم الرضدددية النسيدددة 
حددد  رددض، وح ددى أنددى قددد ُأ دديد مااادد اء الكليددة،  كددنل  ال ددا   رددد جزئددم/ وا

 ُأ يد مالرضايا الكلية كنل . 

الرمم من هنا ال ع م الرديم للرضية، ب ا أنها عثاست  دن الج لدة   ى ل 
ا الصبريدددة التدددم م  ت دددل بمدددا الصددددق أو الكدددنب، ولكدددن الدددن  س  دددا يكدددون جديدددد 

ا ه ، وال  ا ردة (52 هدو  ريردة م ييردى م، ومع دم الكدل و أن للرضية مع أيض 
قدددددوا دددددد ن الرضدددددية الت ل ليدددددة/ التكراسيدددددة، والرضدددددية ال ترك بيدددددة أو ال  ددددددثون  ر 

التجريبيدددددة، دددددد ن الرضدددددايا ال سدددددتصدمة  دددددم ال  طدددددا والريايددددديات، والرضدددددايا 
 ال ستصدمة  م العلو  الطبيعية. 

 ه دا ي يدة بثثدات صددقها، ب ن الرضية يتسداو  مد  ك ىن مع بوح ى   
، لكدددن مدددا ا  دددن الرضدددايا/ العثددداسات التدددم ي كدددن بثثدددات صددددقها، شددد و  واحدددد  
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ا مدددالرجو  ا ماالالواقدددبلدددى  مجريبيددد  سددداق الدددداخلم  مدددا ا ي كدددن أن م  ، أو م ل ليددد 
 مكون الرضية  ليى، لو لم مكن قضية مرك بية أو قضية م ل لية  

ا مدد   تج  ددت ن:يج ددي مفكرنددا   مددا يسددت  ل أن نلبددت صدددقة مددن  متفردد 
، ومدددن ثدددم  دددإن الرضدددية م دددر (53 اإل دددلقمع دددى  لدددى  الرضدددايا ال يكدددون  ا
ا،  دل ا؛ انهدا ليسدت قبليدة، ومدن ثدم   صددقها امسداقم، لهدمع دى    ُم ك ة الت رد 

ف الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود  وليسددت معديددة ليكددون صدددقها مجريبددم، ويلصددل 
هدددم الكدددل  ال فهدددو  الدددن  ي كدددن وصدددفى  قدددائل : "بن الرضدددية هدددنا ال ويدددو 

الصدددق والكددنب يصتلددإ مدداختلا نددو  مع ددى  مالصدددق أو مالكددنب، م ددر أن
إلخثاسيددة يع ددم مطددادا الصددوست التددم مرادد ها ألفددا  الرضددية،  هددو  ددم ال الددة ا

الرضية م  مرك ي الواق ، وهو  دم حالدة الرضدية التكراسيدة يع دم م ل دل لفظدة 
 مساويها معت دين  م  لد أخرى  عها  م صوستاست أو صياة م  ى مضأو عث
ما موايع ا  ليى  م  ريرة اادتع ال ا لألفدا  والرمدو  وم ديدد معان هدا،  لى  

دسجدة مع  ددة مددن االحت ددا ، وصدددق  لددى  رضددية اإلخثاسيددة، ال يزيددد وصددق ال
 . (54 الرضية التكراسية ير  م

 ( للقضية رؤية جديدة: 4د/
لتصددد ي  الر دددا م للرضدددية ال  ليدددة، ابلدددى  ل  طدددا ااسادددطما ىانتهددد 

ددددمج ال ظددرت الك يددة وال ظددرت الكي يددة،  كانددت ال تيجددة:    ،   ا، ج  ، ج 
أخن مالت و  ال ديى ل فهو  الرضية، مبتدأ مالرضية  ا لكن ال  طا الويعم

Atomic Proposationالنسية 
، وقد أ لا  تج  ت ن هنا االام، وااتصدمى (55 

وجد من هنا ال دو  قضدية العلقدة ملدل    ا، س( ل من سامز  وسال، ويك
حتدى  وهم الل ائية وم ها قضية العلقة الللثية ملدل    ا، س، ط( وهكدنا

ك ا  –( وا ا كان الدكتوس  كم نج ي م  ود قد  ر ق ن، ا000  ،1  ن  ا
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ا لهددددا دددددد ددددد ن العلقددددات ااحاديددددة والل ائيددددة والللثيددددة سامددددز   - عددددل الار  ددددون 
 ا، س، ط( ال ،  دإن ال دو  ااو  لدى شدأن   3 ا، س( و   2 ا(،  1 

ر  ددن ال ددو  الددن  يصددوس  – ظدديم  ددم ال  طددا الويددعم  وال ددديى؛ انددى يعبددل 
 ،الفددرد  ددم الفئددة التددم ي ت ددم بل هددا ملددل: العردداد شددا ر، " أ "     "ب"دخددو  

لكليددة  تعددد دالددة ومع اهددا أن " أ "  ضددو  ددم الفئددة "ب" أمددا الرضددية ال  ليددة ا
ة وليسددت قضددية، وا ا كانددت الرمددو  م هددا الكامددل، وم هددا ال دداقف، وهددم قضددي

 لدديل لهددا أادد اء كليدة، وهددم لدديل لهدا مدددلو ، مددن ثدم  لددى  ملد  التددم م تدو  
 . ىمع 

وا ا كان ال ع م للج لة ال كونة من  ددت كل دات: ُمسدت د مدن معدانم  
ا ت وحددت مجعدل م هدا سمدهنه الكل دات، والددد أن مكدون دد ن هدنه الكل دا ز ا واحدد 

 يكون لى من الصصائف ما ليل للكل ات ال فردت الداخلية  م مكوي ها. 
دد ن كل امهدا سامطدة  هدو أن مكدون مع دى  أما أو  شدرط ليكدون للج لدة 

موحدددد د  هدددا  دددم سمدددز واحدددد لدددى مدددن الصصدددائف مددداليل ل فردامدددى، وكل دددر ا مدددا 
ا يضلل ا    كونة لدى،  لددد  ن حييرة الع اصر الي دمج الترك ي اللاو  بندماج 

أنهددا بلددى  ل ددن أساد أن ي لددل العثدداست اللاويددة ال طلددوب م ل لهددا أن يط ددئن أوال  
ل يتداخل معضها  دم معد ، ان مدا يعدده ج لة واحدت، ال مج و ة من الج 

ال  دددو ج لدددة واحددددت، قدددد ال يكدددون كدددنل  مدددن ال احيدددة ال  طييدددة، والعبدددرت  دددم 
واقعدة واحددت مسديطة، وا ا كدان  لدى  الدةيي ا هم الج لدة الد الج لة الواحدت م ط

ال رط ل ن يريد أن يتصد  لل كم، أن يتأك د  م البداية من أن الج لة واحددت 
الواقعدة،   تبد ن ح  ئدن  لدى  ي كدن مراجعدة الج لدةحتدى    عدة م دددت،ومرادل واق

 . (56 ملل الرضية الجزئية:  هنه ال جرت خضراء( صدقها أو  د  صدقها
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 ة ومفهوم جديد لدى صاحب املنطق الوضعي: ( دالة القضي5د/
عثدداست  ددن التعب ددر  Proposition Functionب ا كانددت دالددة الرضددية  

بلدى  قضدية بال معدد م ويدل ال تا در الرمدز  بلدى    ال مت و الرمز  لرضية ما، و 
مددا كددان يرمددز بليددى، ملددل: "ا هددو م لددإ كتدداب اايددا "، وح ددى أن الدددكتوس 

ومددا  ددم ن الرمددز ال دداقف = ااادد اء الكليددة ج ددي م  ددود قددد  ددرق ددد  كددم ن
والرمددز التددا  =  أادد اء اا ددل ، وال فددردات الجزئيددة(  ددإن مفكرنددا قددد ، حك هددا

ماللاة العر ية وم رها من   ار  قد يكون متعلل  ى هنا الجاني جانث ا رخر، أياا بل
م ااددي، ملددل: ا ااددتبدا  ال تا ددر، دلادددت  هددنا بلددى اللاددات،  لدد  ماإليددا ة

 "  دددل يكدددون للكدددل 1/2" وأخضدددر، "2 يد، ولددددي ا كدددل مدددن العددددد " ددددد صددد
تا رات  دددال  ،للكددل مع دددى  "، وأخضدددر  ددل1/2" أمددا "2بال مدد  العددددد "مع ددى 

نضددددد  مكانهدددددا  ي تهدددددا أ  مددددددلولها اللاددددددت،  تصدددددثد حتدددددى  مظددددل مجهدددددوالت 
م اللادة هدم أن الضد ائر  دبلدى   معلومة، والجديد ال ضاا أن مفكرندا موصدل

 He 's in  theال تا درات ال جهولدة،  دإ ا قلدت:  هدو  دم ال  دز = مدن قب دل 

house،) لتم م تو  هنا  العثاست او لى   (، ك ت كالن  يرو :  ا  م ال  ز 
يددد  ر ال ي كدددن ال كدددم  ل هدددا مالصددددق وال مالكدددنب بال معدددد أن نضددد   لدددى 

ماادم صداحثى، وُيعدد وهو ه ا الض  ر الن  يجي أن يسدتبد    ،لل جهو   ي ة
وهو قو  ي  دل  ،ن "و  " ال صريون اام :ن دوا  الرضايا الرو  ال ع م مللم

 درد نكدره  لدى  التم م تو  ل ا نثأ العلقة د ن  ئت ن "وكنل  ال ا   م العثاست 
ا ، ك دددا ي كدددن مع ددديم هدددنا ال كدددم  دددم (57 ملدددل: "سجدددل مدددا كدددان   لسدددو  ا وم سخددد 

 لد ، وه دا يصتلدإ بلدى  اُكتبت ال سدرحية، ومد العثاسات ال ب ية لل جهو  ملل:
ُمفكل رندددا  دددن الروا يدددة م دددأن قضددداياهم الثسددديطة فثعضدددها لديدددى دوا  قضدددايا ال 

 قضايا. 
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 سماء دالة ال ب ة، فنلك يتمثا ف ما يلي: أمَّا التنوع في أ 
سمددز مجهددو  اليي ددة: "دالددة قضددية"، أو  لددى  العثدداست ال  ددت لة ىُمسدد    

"ثادددت" بلددى   ويددل "ال تا ددر"   هدداقضددية دتبلددى  م ويلهدداصددوست قضددية وي كددن 
معلدددو  الداللددددة، وي كددددن م ددددب هها ماالادددت است الفاسمددددة،  هددددم ال  مصددددلد ل رددددل 

ُملئددت الصانددات أو الفرامددات، والددم أن ُم ددأ ملدد  الصانددات، ال علومددات، بال ب ا 
 ال ي كددن وصددإ اإلاددت است مأنهددا صددادقة ال علومددات أو كا مددة، انددى لدديل دهددا

بلدددى  الرضدددية كدددنل  مأنهدددا "عثددداست  اسمدددة"، مال سدددثة معلومدددات وموصدددإ دالدددة
فت دالدة الرضدية مأنهدا  الرضية التم هدم عثداست  دن "عثداست ُمالردة"، وان دا وصدُ

ا أو  ت ددات خاليددة، وال مصددثد قضددية بال ب ا ُملئددت ملدد  شدد امرت، ان دهددا ثرو دد 
سدد  تها مالب دداء م ددر ، وي كددن م(58 الفت ددات، مكل ددات أو سمددو  لهددا معددان ثادتددة

 ال كت ل، ومن ثم  ل ي كن ال كم  ليى مالصلحية أو م ر الصلحية. 

 ( الفئــات: 6د/
د مال سددثة لرضددايا الفئددات،  ددالرو  ال عتبدد  خل ر   هددا هددو الرددو  الددن  يددُ

ا  ددم  ئدددة، وهددو وحدددده ا مع  ددد  الردددو  الددن  يصدددإ ال ييرددة الواقعدددة مطريردددة   ددرد 
"ب ا كدددان" ا "... بلدددى:    قدددو  شدددر م، يت دددو  مثاشدددرت، ك دددا أن الردددو  العدددا

قدددو  بلدددى   إندددى..." ملدددل: "قصدددائد ال دددعر الجددداهلم مدددنكر اا دددل "  تت دددو 
كاندت" ا "قصد دت مدن ال دعر الجداهلم،  شر م، ال يررس، شمء  تكدون: "ب ا

ا أن يكددون ه ددا   عدددل  قصددائد لل دددعر   هددم مددنكر اا دددل  "وال يت ددتم م طييددد 
و" ب ا كانت "ا" قص دت من ال عر رم ال رط قائ  ا "وهالجاهلم، وم   ل  يث

أن مصديا هنا الرو  أو مكنيثى  لى  الجاهلم،  هم منكر اا ل ، م ا يد 
 وجود  رد جزئم.  لى  ص دت "ا"، أ وجود الر لى  متوقإ
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وه دددا يك دددن الفدددرق دددد ن ال  طدددا ااسادددطم وال  طدددا ال دددديى، ح دددى  
ا معامدددل معاملدددة الجزئيدددة م هدددحتدددى  يدددة،يعتبدددر ال  طدددا ااسادددطم الرضدددايا كل

الرضدددية الكليدددة، ومدددن ثدددم ُمعدددد أقدددواال   امدددة، لكدددن ال  طدددا الرمدددز  ال يعتبرهدددا 
 م  قضية شر ية متصلة ال مررس ش ئالى  ب  قضايا لكن دوا  قضايا، ومت و  

ا   ردي، هدنا لدى  الواق  ان ها كنل ، وُيعد هنا م لامدة ثدوست مرلدي ال  طدا سأاد 
 لدددى    طدددا الصدددوس  ال دددديى ال يلدددوسأن اليدددرى  مدددن أن سادددلالدددرمم  لدددى 

ا لى.   ال  طا ااساطم مردس ما ُيعد امتداد 

 كدم نج دي م  دود:  هنا يعد م لامة ااااا الن  د م  ليى الدكتوس 
ال  طدددا الويدددعم، ولدددم يبدددا بال  دددرا نظريدددات ال سددداب ال  طردددم، ادددواء 

ب يان  ددم نظريددات ال سددداللفئددات، أو م طددا العلقددات، واللددنان يعددددان أااادد
ال  طرم، ك ا ااترر  ليى أشهر ُم ظر  االمجاه اللوجيستيرم، ال ظرية اللاللدة 

نظريدددة حسددداب ال   دددو   والرامعدددة،  دددم حددد ن أن نظريدددة حسددداب الرضدددايا، ثدددم
التددوالم ليصددثد الترم ددي: حسدداب الرضددايا، حسدداب  لددى  ه ددا: ااولددم واللانيددة

توس  كددم نج ددي قددات، ك ددا قددد   الدددكال   ددو ، حسدداب الفئددات، وحسدداب العل
ا مردي ها ك ا هدو  م  ود الفصل العاشر م ت   وان: معادالت ال دود قاصد 

حتدى  ن ل ب  تدز مدروس ا مجدوسج ددو أصد اب التيداس الجبدر  دددء ا مدلددى  ال دا 
 لد   دإن ال  طدا و لى   (،1914 -1839م اسلز د را  و   بسنست شريودس

شدددك لت ال  طدددا أدر  ال ظريدددات التدددم مددد  تدددو   لدددى الويدددعم  دددم مج لدددى ي
 الرمز .  

 ( نظرية القياس األرسطية وأهميتها التارخيية: 7د/
تداب اللدانم مدن لكن يثردم مردديم الددكتوس  كدم نج دي م  دود   دم الك 

الجددزء ااو  مددن ال  طددا الويددعم( ل ظريددة الييدداا ااساددطي ة، وهددم م ددكل 



 

1629 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

، ولم ص تى لى    ى والبره ةجوهر ال  طا ااساطم، ويردمى مأشكالى ويرو 
ا  صددل  هددو السددادا   ددر، مع ددوان: الييدداا  يكتددإ دهددنا  رددض، لكددن قددد   أيضدد 

  طا الويعم أن  ل  جاء ال ر م واليياا ال رك ي، وقد  كر  م مردمة ال
الطدلب ال ظدر  دم  لدى  يردد  هدنا الع دل، ليسدهلحتدى    يهدا الوقوا  ليى،

لددى بن ددم قددد واددعت   يردو  مفكل رنددا: " ال طلدوب هدمددى والب دداء  ليددى، و ددم  لدد
مددد  الث ددى  ددم موايدد  كل ددرت، لدد لئم حاجددة  ددلب ال  طددا  ددم دسااددتهم، 

بلدددى   دددم مفك دددرهم،  لددددد لدددم لدددئن أسدت لهدددم أن يصدددطثاوا مددداللون الويدددعم 
جانددي  لدد  أن أُه ددمء لهددم  رصددة اإلل ددا  مأصددو  ال  طددا ااساددطم، لتددزداد 

 . (59 الهد  والب اء لى  ال راسنة وال رد، ثم لى  قدسمهم
أ  ال دداالت يثرددم للدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود أنددى اجتهددد  لددى  لكددن 

ر دم، ومداهو م در  م مرديم الجديد وال ديى ك ا يجر  داخدل أسوقدة الفكدر الا
العددرب،  رددد ادداس ال  طددا  ددم الاددرب  ددم العصددر ال ددديى ادد ر ا لدددى  موجددود 

ا ومتعلدددا ، ادددواء  دددم الترم دددز، معددد  اإلدددددا ات العر يدددةبلدددى  مترددددم ا، مسدددت د 
ال   و  وسيض ة ال  طا، ك ا هو ال ا    د ادن ا  ا والطوام والكل بدو ، 

كانددت متطلددي قددوت د دد   ددم  لكددن هددنا ال  دداوالت كانددت م دداوالت جددادت، لك هددا
ااجيا  اللحردة، ومدن ثدم   هدنه ث داس ل دا اات دعره ال دي  حسدن العطداس ونثد ى 

لفرنسدددد  ن أث دددداء ال  لددددة العل ددددم د   ددددا و دددد ن ا ليددددى م ددددأن الفددددرق ال ضدددداس  و 
الفرنسية، وقد  الي ماات داح العلو  وال عاسا التم ليست   دنا، و ل  م ن 

 اددتجامة ال ضدداسية مال سدددثة لل  طددا والصدددروج ( ولددم م ددددح اال1798العددا   
ال ظددا  ااساددطم، بال  ددم خ سدد  يات وس  ددا أس ع  يددات الرددرن الع ددرين،  لددى 

أن مفكرندا لدم يردم  لى  وست  م ال  طا،ن هو جزء من هنه اللوما نعريى اآل
ا،  رد ويدعى  دم  ا جديد  مإلااء كل الرديم،  ل  أنى أ طم مث ى التعري  ُمعد 
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ديى، ان ى مف د ادات من أدوات الويعية ال  طيية مل  اادات هم ال  طا ال 
 الرمم من باراط سال لى.  لى  الت ل ل،

 ديدة: ( التعريف برؤية ج8د/
معريدد  شددمء، ومعريدد  اادد م، بلددى   ، والددن  ي رسددممث ددى التعريدد 

والددن  وظ فددى الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود ل رددد ال  طددا ااساددطم مددن ح ددى 
ات،  دددم مرادددل ال  طددا الريايدددم  ال ددديى( الددن  يسدددت د   لددى ا ت دداده الكليدد 
ا  لددددددى  ، ويسددددددت د كددددددنل (60 اا ددددددراد الجزئيددددددة ال دسكددددددة مددددددال ل لددددددى  أااادددددد 

 لددى  اددواء مسدواء، ك ددا أن التعريد  ال دد ئم ال ب دم اصددقات كالريايديات ال
أااا الكليدات الص دل أو ال   دوالت الص دل =  الجد ل و ال دو  و الفصدل 

ة و الع ر ا العا (، وال ُيعبر  ن الفرد  دم حاالمدى الجزئيدة ال تا درت و الصاص  
 ددديل  الادم العلدم، دائ  ا، م ا حددا مكاسنداب أن يردو  مإحدداثم الزمدان وال كدان

 يتامعى  م مصتلإ ااوقات وال االت الجزئية الصاصة مى. حتى 
تلدإ أما التعري  االا م والن  مأخن مى الويعية ال  طيية،  إنى يص 

م ديدددد   اصدددر بلدددى  مدددن ح دددى الطريردددة  دددن التعريددد  ال ددد ئم الدددن  يهددددا
، أمدا الهددا وه دا الجد ل والفصدل    صدريى اااااديانبلى    الُ عر ا، دت ل لى

 ن ومد هم الويدع  ن ال  ا ردة مدالطث ،   ت لد ل  دم م ديدد الطريردة  ا   د اال
 ا يجعدل ال د ئم التم ُمسدتع ل دهدا كل دة مدن كل دات اللادة، أو لديل م ديدد مدا

هدددو مدددا هدددو، لكدددن م ديدددد مايجعدددل ال ددد ئم جددددير ا مدددأن ُيطلدددا  ليدددى اادددم مدددن 
 هددا ان أو ُنريددد أن نتفددا  لااادد اء، أو مج يدد  الصددفات التددم متفددا  لدد هم، 

ا للتس ية.   مكون أااا 

ومك ن الفدروق دد ن التعريد  ال د ئم  ااسادطم(، والتعريد  االاد م  
 في ا يلم: 
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يكون مالج ل والفصل  التعري  مال دد(، أو الجد ل التعري  ال  ئم   
والصاصة  التعري  مالرام الجال  وام( وأساطو يبدأ من الكل ة ثم يث ى  م 

 أا اء ااشياء وحدها.  لى  اساطم يرتصرمفهومها، والتعري  ام ل ل 
 ددم حدد ن أن التعريدد  االادد م والددن  يبدددأ مددن مج و ددة الصددفات ثددم  

تعريددد  االاددد م؛ يتسددد  لكدددل كل دددات اللادددة، والتعريددد  يطلددا  ل هدددا ااددد  ا، وال
  .االا م نو ان ه ا: التعري  الراموام، والتعري  اإلشترا م

، ك ددا أن (61 يدد  للواقدد واب هددو مطامرددة التعر وح ددى أن مييدداا الصدد 
التعريدد  االشددترا م م ددري  جديددد للكل ددة، ويصتلددإ  ددن التعريدد  الرامواددم، 

جددود مددالطث ،  كددنل  ال ددا  يصتلددإ  ددم د للكل ددة م ددا هددو مو يالددن  هددو مويدد
التعريدد  االشددترا م  لدديل ه ددا  حالددة قائ ددة يرجدد  بل ه ددا، ولك ددى ااددت داح 

ُأسيددددددد لددددددى أن يكددددددون مع دددددداه  ب ددددددر ساددددددل ووايتهددددددد؛ أ الجديددددددد، وُأسيددددددد لددددددى دتع
 أن واائل التعري  االا م مك ن في ا يلم: لى   ،(62  .....(

 ن لفظ معلو . مايساويى مبلى  ( مرج ة اللفظ ال جهو 1
(  كدددر أمللددددة لل واقددددإ أو ااشددددياء التدددم يصددددثد للفددددظ ال جهددددو  أن ُيطلددددا 2

 لفظ ال راد معريفى. المع ى   ل ها، و وااطة اامللة يعرا السائل

   اصرها.   بلى  ( م ل ل الكل ة أو العثاست3
( التعريدددد  مالترك ددددي  معريدددد  ال  طرددددم جونسددددون(، و لدددد  معكددددل  ريرددددة 4

  اصره، أمدا التعريد  الترك بدم بلى     لم ويكون درد ال ركي التعري  الت ل
ا: فيع م دبيان الع صر ال راد معريفى داخل هنا ال ركي م ى  دإ ا كدان لددي 

ونريدددددد معريددددد  " أ " دبيدددددان مكدددددان" أ " داخدددددل هدددددنا  ،د( ،ج ،ب  ،ا =  أ
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الترك ي. وكل هنا الوادائل متطلدي ال عر دة ال سدثرة ماللادة، وموجدد  ريردة 
 هم:  خامسة

 ( التعري  ماإلشاست: 5
ثدددددم يوجدددددد التعريددددد  البراج دددددامم  أو السدددددلوكم( وهدددددو الدددددن  أشدددددا ى  

، ويع دم (63 ال دو  بلدى ن ن  هد أي  دتايالبراج ام ون وأخن مى  ل اء الطبيعة م
ديددان التعريدد  االجرائددم هددو  كددر السددلو  ال عدد ن مجدداه لفظددى مددا، وقددد يددرب 

م، ومددن ثددم  السددلو  والتجر ددة مرددران مطلددا ونسددببلددى  مددلل  مالزمددان وقسدد تى
لدددى، وي دددترط للجدددراءات أن مع دددى  الزمدددان ال سدددبم، ب ن  الزمدددان ال طلدددا ال

ت،  إن الااية من التعريد  هدم أ  ال االو لى    دواج،مكون موحدت م ع ا ل   
د هددو معريدد  صدد يد،  ا لددى، وكددل مددا يويددل  التويدديد ل ددن لدديل اللفددظ وايدد  

موحدددت ددد ن ااساددط ن والويددع  ن مددن ح ددى  وقددد وسدت قوا ددد التعريدد  شددثى
 الهدا وان اختلفت  م الطريرة لكل م ه ا. 

 م ال ددددددنهي الويددددددع ن يددددددد لددددددى  ب ن نسدددددتطي  مرريددددددر أن التعريدددددد  
، الدن  مجداه االاد ىل  طا الويعم واالمجاه التجريبدم وكدنل  االالويعم وا

الرضدايا يعد هد دى ااااادم هدو مف  دد وس د  كدل مداهو كلدم دددء ا ماااد اء و 
الكليددة وااقددوا  ال ع  ددة، وا تثاسهددا دوا  قضددايا ال قضددايا،  ضددل   ددن س دد  

جدددداءت   ددددد أساددددطو  التعريدددد  ال دددد ئم، ومددددا أصدددداب الرضددددية ال  ليددددة ك ددددا
ترل دددين هددو أن قسدد ت نصددف ن الجزئددم، وقددد م دداد  ال  طددا ال ددديى  ددم وال

وم ولدت أن مكون جزئية صر ة، والكلدم الدن  لدم يعدد لدى وجدود  لى    ال رس 
  .دالة قضيةبلى  قضاياه
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 ( تطبيق حساب القضايا من وجهة نظر املنطق الوضعي: 9د/
 لددددى ال  طددددا ال ددددديى،ُيعددددد م طددددا الرضددددايا ال ركثددددة مددددن أهددددم مايث 

د ظريدددة حسددداب الرضدددايا، والتدددم م دددكل مددد  نظريدددة حسددداب ال   دددو  يسددد ى و 
ا ا  دن وحساب الفئات وحسداب العلقدات، جدوهر االادتدال  ال دديى، لكدن مد

 صاحي ال  طا الويعم  لدى  حساب الرضايا

يلحظ أوال  أنى قا  ددسااتها من ح ى  لقتها مالكل ات الب ائية، مل   
أشددياء  ددم الوجددود ملددل:  لددى  مددن ح ددى داللتهددا ااددم دهددا ألفددا  اللاددةالتددم متر

شددمء  ددم الواقدد   لددى  قلددم، كتدداب، شددجرت،  رنسددا، مصددر... وم هددا مدداال يددد 
او العطإ، بما... أو... وم ر  ل ، وح ى أنها اكت اا سواقدم ملل: ليل، و 

ا لكدن أادتا ن Logical Connectivesوكانت مسد م   ددهم مدالروامض ال  طييدة 
ك ددى  ريدها م سدي االاددتع ا ،    هدا مددا يدر ض   اصددر  لد ، لبلددى  لدم ي در

الرضية الواحدت، وم ها ما ير ض قض ت ن مسديطت ن فيصدث ا  دم مكدون جديدد، 
 ركي جديد، وهو الرضية  ال ركثة. أو م

ويعددرا الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود الرضددية ال ركثددة مأنهددا التددم ي كددن  
  لا  اآلمم: من الرضايا ويرب ال قض ت ن  أو أكلر(بلى  م ل لها

ب ن التعريدددددددددددددددددد   ،  –ق.  – ]4 ،  ،ق - ] 3 ،  - .ق ] 2 ،ق   (1
ن ال داح ت ن، يأمم من وجهة نظر الت ل ل وليل الترك دي، وهدو م كدن مد

 وي كن صيامتها مالطريرة: 

ا لع صدددريها:  ق( (ق.      (  دددم حالدددة واحددددت  ،ومعدددد مسددداوية م طييددد 
  :ن كن أن ن كم   ها مأوهم التم م كم أو ي ، رض
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 ( ومصددددددددددددددق  . ق  (  .ق  ،    ( .ق  ،ق  ق.  ( 
 و م قائ ة صدقها ك ا يلم: ، ن صادقت ن، وككنب  م ما دا  ل 

 (   .ق    ،ق

 س  س  س 

   س    

        س 

          

وح دددى أندددى أوسد مدددن الرضدددايا ال ركثدددة كدددل مدددن: الرضدددية اللزوميدددة، 
ا أن الرضددية ال  ليددة قددد بلددى  والرضددية  ات الفصددل، وقضددايا الت دداق ، م تهيدد 

شددددطرت نصددددف ن ااو  يت دددددح  ددددن  ددددرد جزئددددم، يويدددد   ددددم قسددددم الرضددددية 
ايت دح  ن  ئدة االختلا، وهو م كل الثسيطة، وال صإ اآلخر يصتلإ   ى

بلدى  من اا راد مإدخالهم  م  ئة أخدرى، أو مفصدلها  دن  ئدة أخدرت، أ  ي دو 
 الصياة: 

 ...  إن...( .ب ا كان " ا "   
قضددية شددر ية متصددلة، ال مت دددح  ددن وجددود واقعددم بلددى  أ  م ددو 
 ا راد مويو ها. 

ن در  وستومك ن خلصدة أ كداس الددكتوس  كدم نج دي م  دود  دم يدر 
يددة، مددن خددل  الفلسددفة العل يددة، التددم مددرمثض د تددائج العلددو  ال ديلددة الددروا العل 

ك ا متبد   م ال عامل، ح ى أن الع ل العل م، وكنل  ال  طرم  م ال  كدن 
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ال  ددم ال سددت  ل، ان مددا ال ي كددن الت رددا م ددى  هددو لاددو، و ددل مع ددم، ومددن 
زئيددة، وال ل مدد  اا ددراد الجعامددأجددل هددنا  ددل مجددا  لأادد اء الكليددة، والعلددم يت

مجددا  ل ددا لدديل م وجددود، ومددن ثددم  ددإن كتدداب ال  طددا الويددعم، الجددزء ااو  
الددن  يت دددح فيددى  ددن ال  طددا، يددد م مددا ادد رد  ددم كتامددى: خرا ددة ال  تا  زيرددا 
ما تثاسها أو  الص د، وأو  مايتصلف م ى، دهددا مو  دد الفكدر العدال م  دن 

العل ية، ماللاة العل يدة،   وم  ر الفلسفة نا  ريا ال  طا الويعم، ومن ثم مُ 
لكددن ب ا كددان ال ددا  هكددنا م ددأن ال  طددا  ،وأدامهددا ال  طددا الريايددم ال ددديى 

 الويعم،   ا ا كان نرده لل  طا ااساطم  هنا ماا تاولى في ا يلم:
 ثالثًا: دور النقد للمنطق األرسطي وأهميته عند الدكتور زكي نجيب محمود: 

ل ردددد، وكدددنل  أه  تدددى، مصصدددوس نت دددد ح  دددن دوس اأن ب ا مدددا أسدندددا 
ك دا مردد    –الدكتوس  كم نج ي م  ود، والن  صر ا لدى    ال  طا ااساطم

م العردددو  – الهدددد  والب ددداء، هدددد   لدددى  مأندددى يعدددرا لل  طدددا ااسادددطم، ل ر دددل 
الردددددديم، و  ددددداء الجديدددددد، ولدددددو أن الددددددكتوس  كدددددم نج دددددي م  دددددود أساد م دددددديى 

الاددرب؛ الكتفددم دترددديم نظريددات ال  طددا   مددا ُيرددد    ددم ر مددال  طددا، ل تعاصدد
الريايددددم أو ال  طددددا الرمددددز ، دون أن يعددددرا ل ظريددددة الييدددداا ااساددددطية 

 مواددي  دائددرت االاددتدال  والبره ددى لددى  مأشددكا  الييدداا ويددرو ى، ول ددا   ددل
ه(64 صدد ة الييدداا لددى  ال ددكل ااو ، أمددا مواددي  دائددرت االاددتدال  بلددى  ، دددردل 

 ال دددر م ال دددزدوج  Hypothetical Syllogismالييددداا ال دددر م  مدددن خدددل
، ى، ددسجامدددى ااولدددEnthymemeوال دددر م ال  لدددم(، والييددداا ال رتضدددي = 

، وكدددددنل  الييددددداا ال ركدددددي، والييددددداا مفصدددددو  ال تدددددائج (65 واللانيدددددة واللاللدددددة
 . (67 ، وكنل    ياا االحراج د وعيى، وكنل   را لرد اإلحراج(66 د وعيى
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، و ددم ال رددد س ال رددائا لتكددون وايدد ة جليددةرددد  هددو أدات بظهدداال أمددا  
ادددرد  لددى  للعردددو ، وال رددد الصدد يد يرمكدددزالصدد يد مهددنيي لأ كددداس وم ددوير 

، وقدد ي دتج (68 ج ي م  الع وب ددل جدوس والم امداتبلى  ومرديم ال   زات ج ثا  
مدد       ددى الربددو  أو الددر  ، والددن  يسددتلز  بمددا التأي ددد وال سدداندت، أو الددر 

، و هددنا يكددون ال رددد أدات د دداء ومرددد  ال هددد  ومراجدد ، وه ددا   ددرق اقتددراا البددديل
وال رد الن  هو عثاست  ن ااتدال    Refutationوال ر     Criticismد ن ال رد  

اثثدددات أ  د ددو  ما لدددة، وهدددو أ يدددد مددن اال تدددراا الدددن  يكتفدددم بلدددى  يهدددا
ا   يضدها مرو  لدى  ا ويع لمام  مإثاست بشكاالت، أما ال ر    ر   الد و  س ض 

 من الداخل، واثثات مها تها. 
والش  أن اال تراا، وال رد من أهدم اادوات لت سد ن مداهو موجدود،  
مفددداد  كل دددر مدددن اإلشدددكاالت الرائ دددة، يتسددداو   لددد   دددم كا دددة  لدددى  والع دددل

 ال جاالت الفكرية والعل ية التطبييية مع ا. 

يكددون ى حتدد م ويددو  نرددده، ا ددةمددن االل ددا  واإلح Criticوالدددد لل اقددد  
لديى ال هاست   لم ومو ثة(  م مكدوين ااحكدا   دن ال دمء ال ت ددح   دى  = 

وال زاهدددة التدددم  Objective دددالم ال ردددا (، ك دددا ي ثادددم أن يت سدددم مال ويدددوعية 
ز، وال اقدددد كالرايدددم ال زيدددى، الدددن  ي كدددم دون أمدددراا وال  مع دددم  دددد  الت  ددد 

 م ا  . 

متثدددد   صدددددوس ال ظريددددات  طرددددم قددددديم، ي كددددن وم وال رددددد مرل ددددد  لسددددفم 
العصددر ال ددديى، وال رددد ب ددادت حتددى  وال ددناهي مددن الزاويددة ال رديددة، م ددن الرددد 

ا مسدددتربلية وهدددو بيددداءت  مفع دددل لأ كددداس وقدددد يكدددون معدددى لهدددا، وقدددد يفدددتد أ اقددد 
لل ظريدددات، وكل دددر ا مدددا أشددداد كثددداس ال فكدددرين م دددا اادددتفادوه مدددن الدددرت  ال رديدددة 

 ل :   لل خرين، 
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 David Humeأن ه دو   بلى   (Kant I. 1724 – 1804ض  ت كانس بشا 

ه مددن ثثامددى الدددوج ا يرم، ومواقددإ ساددل مجدداه ن قددد أنردد (69  ( 1711– 1776
 -G.Piano 1858 وج واد ي ديدانو ، (G.Ferege 1848- 1925أ كداس  ريجدى  

 (، هدددنه Ludvig.with Anstine 1889– 1951  ( ومدددن  تج  دددت ن1932
وكددنل  يعتددرا  تج  ددت ن مفضددل  راندد   ،الد الترددد اقددإ كلهددا كانددت لصددل و ا

خددددل  م اق ددددامى معددددى، والتددددم أيرظتددددى مددددن اددددثامى  Frank Ramsyسامددددز  
ا دون بااءت وال   دإ(  ، وقد أث ر هنا التلقد الفكر  (70 الدوجي ا يفم أيض 

و دددن ظهدددوس معظدددم نظريدددات ال  طدددا الرمدددز   دددم مجر تهدددا ااولم  ريجدددى(، 
 ضددل  ديددانو( ومسدداندت كددل مددن ساددل ووايتهددد  ددم هددنا يلها لأصددوب واامعددد و 

 التعديل ومطويره. 

هددددددنه ُمعددددددد أ ضددددددل صددددددوست لل رددددددد  ددددددم الاددددددرب، انهددددددا متوا ددددددا مدددددد   
ال ويدددوعية، ومددد  العدددد ، ومددد  التردددد  ، وهدددنا مددداب هدددا    دددم التدددراح العر دددم 

لددوه هددم وأه ل دداه ن ددن،  عجدداب أنال أنددى مددن العجددي حتددى  اإلاددلمم، لكددن  ع 
صف ات الجرائد، وشاشات  لى  رد   دنا مال عاس  الفكرية، ويتثاسواال يس ى  

(، دون أن ُيسددفر  ددن Social Mediaالتلفددا ، وواددائل التواصددل االجت ددا م  
شدددمء، وال فكدددر ال دددا يتثددد  الصدددواب وال دددا أي  دددا وجدددد،  ال ردددد لددديل معركدددة 

ل التفداهم،   دن يف دجدز   لدى  ال عاس   م ااحات الرتا ، وما  الت  لمدة
  را بسادمى مالروت،  ال رد نرد، وليل معركة. بلى   م اإلق ا  يضطر

والسددد ا  ااكلدددر يدددروست اآلن: مدددا ا  دددن نردددد الددددكتوس  كدددم نج دددي  
م  ددود لل  طددا ااساددطم  والددن  ي لددل   ددده مددا يجددي هدمددى، و لدد  للب دداء 

ا ل الت ن، حالتى نن ا ليى، ثم ا عرا في ا معد لل رد ال وجى بليى ل راسن د  اقد 
ا، واآلن ا ت او  الجاني ااو  ك ا يلم:   وحالتى م ترد 
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الدكتوس  كدم نج دي م  دود وجهدة نظدر درمراندد سادل ال رديدة، م دأن   ( مب ى1
سادددددل أن ال  طدددددا يدددددرى  ال وقدددددإ العدددددا  مدددددن ال  طدددددا ااسادددددطم، ح دددددى 

، ق. Aristotle (384- 322 )ااساددطم كددان مددن أهددم مددا أنتجددى أساددطو 
 لدى  ر  ظيم  م مصتلإ نواحم الفكر، لكن كان مدأث رهالن  كان لى مأث و 

أشددددددده  ددددددم ال  طددددددا، وأهددددددم   ددددددل اساددددددطو  ددددددم ال  طددددددا هددددددو الييدددددداا 
(71Syllogism

سال أنى ح ن كان أ ل ون لدم مدز  لدى السديادت  دم ويرى    ،(
ال  تا  زيرا، كان أساطو هو صاحي الكل ة العليا  م ال  طا، وأما ايادت 

ت و  ددأساددط قائ ددة، ومددا  ا  ال ت سددكون مالرددديم ير ضددون م ال  طددا  ظلدد 
ك دددوا ال  طدددا ال دددديى، بلدددى  حتدددى ال دددو   دددم بصدددراس    دددد أن ي ظدددروا

ا الشدد   ا م  طددا قددد نسددصى الجديددد نسددص  ومددراهم يت ددبلون ال ددو  م ددبل ا  ج ثدد 
 فيى. 

الفل  الثطلي وادم ادواء مسدواء، وقدد كاندت الصطدوت التدم خطاهدا   ك ا نس  
م اترددمُ  ا و دد هم  أ ل ددون(، ك ددا أن مأليفددى  ددم ال  طددا أاددل  لددى  دل  ى ج يعدد 

ال دددو  جدددديرت ماال جددداب، لك دددى جددداء  دددم نهايدددة  تدددرت اإلدددددا  حتدددى  مظهدددر
 لدى  ب ا مدا حدان انزالدى مدنحتدى  ألفم  ا ، لى    ال ونانم،  أ يثى مايزيد 

 دم  ويدة رش السيادت، كان  ل  أمدر ا مايدة  دم الصدعو ة، ب ن هدو ددايدة ق
أنها البداية وال هايدة  هدنا هدو ال سدتارب، "ب ن  لى    ن م خن ال  طا لكن أ

  .هنا سأ  سال ال رد  وقد مامعى الدكتوس  كم نج ي م  ود م ام ا"
ى ساددددل ال رددددد ل ظريددددة الييدددداا ااساددددطية، مإ تثاسهددددا أهددددم أ  ددددا  2 ( لرددددد وجدددد 

 اإل لق،   ا ا   ها   لى  أساطو

واد  مدن مطبيردى،  ضدل   دن طم ُيعدد معريفدى أساسال أن اليياا اايرى  
؛ ان نظريدة الييداا مداهم بال (72 أنى ليل هو الوا لة الوح ددت للادتدال 
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م ل ل لضرب واحد من يروب العلقات، هو  لقة التعد  ،  إ ا  ر دت 
أن العلقددات كل ددرت ال مكدداد مردد  م ددت ال صددر، أدسكددت كددم م  صددر  ي ددة 

سادل يدرى  ؛ ب ن(73 لضد امايدة  دم الصدار وارت اليياا ااساطم  دم دائد
وهو م ا  م  ل  أنى ي كن مواي  دائرت اإلادتدال  مدن خدل  العلقدات، 

 وكنل  يرى الدكتوس  كم نج ي م  ود. 

 ددم ال  ددو ج الددن   ريددى ساددل للييدداا ااساددطم  ( النمننو ج المعننرو : 3
  دددم قدددائل : "بن أهدددم مدددا مركدددى أسادددطو مدددن أثدددر  دددم ال  طدددا هدددو من ثدددى

مددددل ل م لدددإ مدددن ثلثدددة أجدددزاء: مردمدددة كبدددر ، ومردمدددة  الييددداا، والييددداا
صار ، ونتيجة، ولليياا أنوا  كل درت مصتلفدة، لكدل م هدا اادم أ لردى  ليدى 

هدددنه  لدددى  ااادددكوالئ ون، وأكلدددر هدددنه ااندددوا  شددد و  ا، هدددو الدددن  يج دددمء
 ال ردمتان موجبتان كل تان( ملل:  الصوست: 

 كبدرى( مى كل ال اا  انون  مرد   

 بنسدان  مردمة صار (  وارراط  

 ب ن ارراط  ان  نتيجدة(   

 كل ال داا  اندون  أو           

 كل اإلمريا نداا  

 ب ن كل اإلمريا  انون   
س ساددل: أن أساددطو ال يفددرق ددد ن هددام ن الصددوسم ن، و لدد  خطددأ   ويردرل 

يسددددت ك ددددا ادددد رى  ددددم مددددا معددددد ان هددددنه الصددددوست مددددن الييدددداا ااددددكوالئية ول
الييدداا مددن ثلثددة حدددود، حدددان يظهددران  ددم ال تيجددة ك دددا ويتكددون  ،أساددطية

يظهددران  دددم ال ردددمت ن، كدددل م ه ددا يظهدددر  دددم مردمددة واحددددت  رددض، أمدددا ال دددد 
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اللالى فيظهر  م ال رددمت ن ويصتفدم  دم ال تيجدة، وال ددان  دم ال تيجدة يكدون 
مال دد سد ى ي جدة دم ال تي أحده ا مويو  ا واآلخر م  وال ،   ا يكون م  دوال

ر، ومددا يكددون مويددو  ا  ددم ال تيجددة يكددون ال ددد ااصددار، وه ددا  ر ددم ااكبدد
الييددداا، وال دددد الدددن  يظهدددر  دددم ال رددددمت ن، ويصتفدددم  دددم ال تيجدددة هدددو ال دددد 

ين مع ا. (74 ااواض  ، وهو ه ا ال اا وير ض ال د 

الصدددوست التدددم  لدددى  ويعدددرا الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود الييددداا 
ال ردمددة بلددى  لرمو :  ، و، س ُم دد ر ابدا  االفددا  مدداااددت  ريددها ساددل، مدد 

 الكبر ، وال د ااواض وال ردمة الصار : 

   و كدل     

 و س  كدل    

   س   كدل  00       
ا بلدددى أن " " = م  دددو  ال تيجدددة وهدددو ال دددد ااكبدددر، و  :ُم ددد ر ا أيضددد 

ت ن  ردددم"س" = مويددو  ال تيجددة وهددو ال ددد ااصددار، "و" التددم مظهددر  ددم ال
الرمم من  ل   إن الدكتوس  كم و لى  ل تيجة هو ال د ااواض،ومصتفم  م ا

أن ااادددددددتا  يدددددددان لوكاشدددددددف تش بلدددددددى  نج دددددددي م  دددددددود ي ددددددد ر  دددددددم الهدددددددامش
 J.lwekswich 1878- 1956 أن الييدداا ااساددطم عثدداست  ددن  لددى   ( ي كددد

ا مدددرد فيدددى كل دددة: "ب ن"، ولدددنل  ن جدددده قضدددية لزوميدددة واحددددت، وليسدددت اادددت تاج 
ااسادددطم والييددداا الترل دددد ،  الييددداا ااسادددطم قضدددية  يفدددرق دددد ن الييددداا

لزوميدددة، والييددداا الترل دددد  مج و دددة مدددن الرضدددايا، مرددددمت ن ونتيجدددة، معدددود 
كتادته ددا  دم اددطرين متتددامع ن، دون سامطدة د  ه ددا، و ددم السددطر  لددى  ال داا

صدلة دد ن ن الب ن، وهدنه الكل دة معبدر  د :اللالى ُمكتي ال تيجة مسدبوقة مكل دة

0 
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الددرمم مددن هددنا  ددل يعطددم  لددى  ل ردددمت ن ال  فصددلت ن و دد ن ال تيجددة،هددام ن ا
هددنا قددائل : "وا ا  لددى  ، ويعرددي الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود (75 قضددية مركثددة

صدددد سأ  لوكاشددددف تش كددددان مددددا نعريددددى ه ددددا هددددو الصددددوست الترل ديددددة للييدددداا 
 . (76 صليةاا ااساطم، وليل هو اليياا ااساطم، ك ا وسد  م صوسمى

 ( 2002 - 1917شدد  أن م ر ددا الددددكتوس  بددد الددرح ن دددددو   وال 
 –1948للترج ة العر ية الردي ة ل  طا أساطو، والن  دددأ ال  در  دم العدا   

ا، ك ددا أن الطثعددة اإلنجل زيددة مإشددراا السدد د/ ولدديم ديف ددد 1949  ( كددان ُمتاحدد 
 (، 1950   العددداوالتدددم ُن دددرت  دددم ل ددددن  دددم  ،Sir.William.D.Rossسوا 
دت كدددنل  قب دددل مدددألي  الددددكتوس  كددم نج دددي م  دددود لل  طدددا الويدددعم، موجددو 

لك د ى أخددن  ددن ساددل؛ ومددن ثددم  ُيعددد ساددل هددو مرمكددي هددنا الصطددأ، اامددر الددن  
جعلدددى يهددداجم م طدددا لدددم يطلددد   ليدددى اال دددل  الكدددا م، وحتدددم الددددكتوس  كدددم 

ل در ية ية االرضد ومدن ثدم اادتصد  ،شدرط لدى  نج ي م  دود  لدا ال ويدو 
"وان صددددد هددددنا  سأ  لوكاشددددف تش(، كددددان  :  دددددما قددددا  مرددددرس شدددد ئاالتددددم ال 

مانعريددى هددو الصددوست الترل ديددة للييدداا ااساددطم، ولدديل الييدداا ااساددطم 
 ك ا وسد  م صوسمى ااصلية". 

ومدددن ثدددم   كيددد  ي تردددد سادددل  ريردددة الصددديامة دون أن يلدددم دهدددا  أمدددا  
اا يلم: صا  أقسد ت ك  ريرة أساطو  م صيامة أ يستى  كان  لدى  تى ج يعد 

أنهددا قضددايا لزوميددة يتددألإ مردددمها مددن ال ردددمت ن، ويكددون مال هددا هددو ال تيجددة 
ملل: ب ا كان كل بنسان  ان، وكل بمريرم بنسان،  إن كل بمريردم  دان، ك دا 
أن  ريرددددة صدددديامة أساددددطو للرضدددددايا مإاددددتصدا  ال ددددروا اامجديددددة كرمدددددو  

ثدم ال ويدو  معدده  هدو ال  ال   دو  أوال ،  يضد   لل تا رات الرضوية، ك ا كان



 

1642 

 أسس التجديد يف املنطق عند زكي جنيب حممود دراسة يف املنطق املعاصر

ا: كدل "ب" هدو " أ "  "A"كدل "ب" = لدى  " أ " م  دو  :لكدن يردو  ،يرو  أدد 

Pridicates of all "B" ب "بلى  " أ " ي ت م :أو = ""A" belongs of all "B" . 

 هنا  إن الصوست الد يرة لليياا ااساطم هم:  و لى 
 ،"جد" لى  ان "ب" م  وال  وا ا ك ،ل "ب"ك لى    ب ا كان " أ " م  وال   

  .(77 كل "جد"  لى   إن " أ " م  وال  

 Euler( ُيلحدددظ أن الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود يسدددتصد  دوائدددر أويلدددر 4

circles  ،لبيددان ال اصدددق  ددم الرضددايا، وكددنل   كددرت الفئددة لدد فل الادددرا
ضددرب وهددو ال Barbaraك ددا ااددتصد  اااددطر الرمزيددة التددم مبدددأ مالضددرب 

رخددر اايددرب ااخددر ، وهددم مف دددت لبيدددان بلددى  ال ددكل ااو ،ااو  مددن 
 ال كل ااو . بلى  ص تها دردها لى  اايرب والبره ة

لرددد ا تبددر أساددطو ( الق نناس ادرسننطي تننو الصننورة الو ينندة ل سننتدلل: 5
الييدددداا هددددو الصددددوست اا ضددددل للاددددتدال ، واالاددددتدال  ال ثاشددددر الصددددوست 

نتيجدددددة مدددددن مرددددددمت ن،  لدددددى  فيدددددى الييددددداا نسدددددتد  تدال ،ااخدددددر  للاددددد
أو أكلر، وا ا أخرى  قضية لى  واالاتدال  ال ثاشر نستد  فيى من قضية

كان صاحي ال  طدا الويدعم وم دره كل درون، قدد ا تبدروا أن الييداا هدو 
ا؛  لددددد  ان  الصدددددوست الوح ددددددت للادددددتدال  الصددددد يد، وهدددددنا لددددديل صددددد ي  

ا دالال  االاددددتدال  ال ثاشددددر ُيعددددد مسددددت كددددنل  العكددددل ال سددددتو  ، و (78 أيضدددد 
و كدددل ال يدددي .. الددد  ولكدددن مدددن الدددن  جعدددل الييددداا يتكدددون مدددن ثلثدددة 
ة،  قضددايا، وثلثددة حدددود   لدد  ان الييدداا ُيعددد م لامددة مطب ددا قا دددت  امدد 

حييرة أقل   وميد ة م هدا،  دااولم م د لها ومتضد   ها، واللانيدة م ددسج  لى  
ا، و هددنا ا  بي  هددا وم ضددم بل هددا انضدد ام   ال ييرددة ااصددار،  لددى  ن كددمعيدد 

 ال ييرة ااكبر.  لى  م ا حك  ا مى



 

1643 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 لكن هل اليياا/ أو االاتدال  ال ثاشر ه ا كل االاتدال    
 دددددددددم الواقددددددددد  أن ال  طردددددددددم اإلنجل ز " رنسددددددددديل هر دددددددددرت درادلدددددددددم"  

 F.Herbert, Bradly 1846-1924 )  قدد حداو  م اولدة مو ردى  دم نرد  هدنا
جد يروست أددا  ل ردمة كبر  كم يتم االادتدال ، ب  ثبت أنى ال مو اس، وأاال تث

قددددد مكددددون ال رددددددمتان متسدددداويت ن، لددددديل   ه ددددا كبدددددر  وال صددددارى، ويعطدددددم 
مج و ة من اامللة الاتدالالت ص ي ة، مسدتا م  دن ال ردمدة الكبدر  ك دا 

 يلم:

  ددددد ن   ي لدددددى  " أ "  .ي ددددد ن " جدددددد " لدددددى  " ب " ،ي ددددد ن " ب " لدددددى  " أ "
" أ " =   ." أ " شددد ا  مدددرب "جدددد "    ،"ب" مدددرب "جدددد" ،  "ب""أ" شددد ا."جدددد"

 " أ " = " جد "   ،ب = جد  ،"ب "

 " أ " اكبر من " جد " "ب" أكبر من "جد"    ،"أ" اكبر من "ب"

 " أ " قبل " جد "  " ب " قبل " جد "   ،" أ " قبل " ب "

 Fictionوهدددددم الكبدددددر   درادلدددددم  دددددم هدددددنا الصددددددد أن ال ردمدددددة ى ويدددددر  
خرا دددة ال أكلدددر  هدددو خيدددا  واهدددم؛ اندددى  –كال ردمدددة الكبدددرى  -والييددداا نفسدددى 

يددد م أندددى ن ددو ج االادددتدال ، مددد  أن ه ددا  اادددتدالالت الي كددن مدددأ  واددد لة 
 . (79 مربولة أن نصبها  م قوالثى

ك ا أن ه ا  خرا ة أخدرى يجدي أن ندتصلف م هدا كال ردمدة الكبدرى،  
ال ردمت ن وال تيجة،  م ها اليياا دللثة التم يتألإ الرضايا  وهم اشتراط  دد 

 ويوسد درادلم االاتدال  التالم(: 
" أ " مردددد  شدددد الم " ب " ومثعددددد   دددددها   ددددرت أميددددا ، و" ب " مثعددددد  

ومثعد " د "   رت أميا  ن و ال  ا  مدن  ،  رت أميا  ن و ال رق من " جد "

.. 
. 
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  هددا ن ددو الاددرب أنهددا مثعددد  هددو ،أ " " جددد "، ب ن   ويدد  " د " مال سددثة لددد "
مع ددرت أميددا ،  دد  ن ال نجددزل ل حركددة الفكددر، ك ددا أن  دددد ال ردددمات يجددي أن 

ا ، وهددنه وجهددة نظددر ُمعددد م طييددة (80 يتسدد م ل ددا االاددتدال حتددى  يكددون مفتوحدد 
  االاتدال  يتم و ر ا للضروست إلق ا  ال تلرم أو مستربل ال ديى. 

م قا دددت ااددتداللية ب ا يجددي أن ملادد م أنددى اللكددن ال رددد ال وجددى لبرادلدد 
مدددا اكت دددف ا أخدددرى، والادددي ا أن ال ردددد ال  طردددم ال دددديى لدددم ي دددل مدددن الضدددرب 

اآلن؛ ان دالتدددى معدددد صدددادقة صددددق ا حتدددى  مدددن ال دددكل ااو  Barbaraااو  
،  ل ا ا يتجى درادلم ن و بلااء ماهو مف د ب ا اكت إ شمء رخر  (81   م طيي ا

دال  ب ا كدددان الهددددا هدددو موادددي  دائدددرت اادددتبلدددى  ال ضددداا اادددتد ول دددا ا ال يُ 
 االاتدال  

 ( 1038 – 980هدددددد =  428 – 375ثدددددم مدددددا ا  دددددن اددددددن اددددد  ا   
 (  دددالم 1295 –1220هدددد = 672–597وشددداسحى نصددد ر الددددين الطوادددم  

أنى ب ا لم يكن مسليم، والتسليم من العرل أو من يرى    الفل  والرياييات والن 
، والددن   سددره الطواددم مددأن التسددليم بنصدداا الصصددم، أو مددن بمفدداق الج هددوس

ا،  ددإن مددا ي تدداج بليددى  ددم بثثددات شددمء ال  مالرضددية مددأن حالهددا يويدد  ويددع 
 ثلثة هم: بلى  الربو  والتسليمبلى  مرج  فيى
اليياا واالاترراء والت ل ل، والت ل ل الدد لى من أس عدة هدم: ال داهد،  

  :وات  ياا ال سا وجد لديىوالاائي، والجام ، وال كم، ك ا 

 " أ "  مساو لد " ب "   

 و "ب"   مساو لد " ج " 

 (82   د " أ "   مساو لد " ج "
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أن قا ددددت ال  يددداا  دددن بلدددى  ك دددا أن اددددن اددد  ا هدددو أو  مدددن أشددداس 
، م ددا  ددتد ال جددا  للرددو  دهددنا في ددا معددد، و  ددأن قوا ددد (83 اددالبت ن   هددا نظددر

 الترك ي وه ا:  ، أن قا دمم ي م  ود اليياا اات تج الدكتوس  كم نج
 لددى  ثلثددة حدددود  رددض، وكددان  يدداا ي ددت ل لددى  كددل  يدداا ي ددت ل 

ثلثدددة قضدددايا  ردددض،  فدددم يدددوء مرددددير أولدددم قدددرس أنهدددا ليسدددتا قوا دددد، لك ه دددا 
ال  دا ج التدم قددمها درادلدم،  لى  معري  لليياا أو وصإ لى، و ل  ا ت ادا  

Jevons نردد " جيف دز  يد   ردد أقدر وا دد الك، أمدا ق(84 وأقدر مروا دد االادتاراق

W.Stanty 1135 – 1882ا   (  دم نردده الرا ددت "ال بنتداج مدن ادالب ت ن" مسدت د 
 ال لا : بلى 

التدددأث ر ال ا ا يسدددم  لدددى  كدددل مدددا لددديل م عددددنم ال مكدددون لدددى الرددددست 
 الرو  والكر ون ليل معدني ا. 

 ه دددددا  م، الردددددو  التددددأث ر ال ا ا يسددددد لدددددى  ب ن  ددددالكر ون لددددديل قدددددادسا   
، وان كان (85 ان االبتان، وم   ل  مراه ا  م تجان نتيجة االثة ص ي ةمردمت
هددنا ال رددد ان ال دددود أصددث ت أس عددة ال ثلثددة،  لددى  يعتددرا  Keynesك  دز 

ا تثدداس أن  لددى  لكددن الدددكتوس  كددم نج ددي م  ددود أيضددا  يددر   د ددا  ك  ددز
 . (86 اليياا ليل هم الصوست الوح دت للاتدال 

الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود ل ظريدددة الييددداا ا ج مدددن نردددد هدددنه ن ددد 
ج دو  ز، لكدن  دم بلدى  سادل مأخطائدى، ومداستبلدى  ااسادطية، لك هدا مسدت د مداست

ا لل  طا ااساطم، ويعلن هو  دن  لد  قدائل   ك دا مردد   –ال هاية نجده سا ض 
ل، و لد  أنى يأخن مال نهي الويعم من ث ا و دال  طا الريايدم أدات للت ل د  –

جامة ل طلي حضاس   م العصر ال ديى م ن د وت ال ي  حسن ان هنا بات
يروست اات داح مصر من العلو  ماليل   ها، ولم يكن ال  طا بلى  العطاس
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ا، وهددنا أو ااددت داح الددن  مددأخر مددا يرددرب مددن قددرن ونصددإ  الرمددز  موجددود 
 مجداالت  قرن، م ن العصر الن  ناد  فيدى ال دي  العطداس ددنل ، وان اداس ت 

 مال داثة  بر الررن التاا    ر.   مااخن أخرى 
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 : نتائج البحث

ال  طدددا   دددد  كدددم أادددل التجديدددد  دددم   :مدددن خدددل  دساادددة مويدددو  
نسددددتطي  مرريددددر ال تددددائج ( -دسااددددة  ددددم ال  طددددا ال عاصددددر  - نج ددددي م  ددددود 

 ية:التال
ى  لدد التيدداس التجريبددم ال سددم، وهددنا التيدداسبلددى  ( ال  طددا الويددعم ي ت ددم1

الفكر الفلسفم، بال أنى مدأثر مالتيداس التجريبدم ال دديى، ن قدمى  م الرمم م
وميددداس الفلسدددفة العل يدددة، والتيددداس الويدددعم الكلاددديكم  أوجسدددت كوندددت(، 
وال ددنهي الويددعم الجديددد، والددن  يأخددن مال ز ددة العل يددة الطبيعيددة و لسددفة 

دير الت ل ددددل، ماادددددتصدا  ال  طدددددا الريايددددم كدددددأداه للت ل دددددل، ومددددا هدددددو جددددد
كائن/ اادم  لدم/  درد جزئدم  وهدم بلى    ا النسية التم م  رل ل الرضايمالت 

ال سدددتصدمة  دددم العلدددو  الطبيعيدددة(، أو ملددد  ال عبدددرت  دددن م صددد ل حاصدددل 
Tatulogy   وهم الرضايا ال ستصدمة   م ال  طا والريايديات، أمدا م رهدا

 Sense مع دى   ل يوصإ مالصددق وال مالكدنب، اندى كدل   داس ، و ددون 

less م در جدديرت مدال ظر، وهدم قضدايا ال  تا  زيردا التدم ال من ثدم  هدم (، و
مت دددددح  ددددن وجددددود واقعددددم، ومددددن ثددددم أثدددداست ح يظددددة كددددل مددددن العرل يددددة 
وأصددد اب ااديدددان وال داددد  ن،  دددالعرل  ن نظدددر ا إللاددداء الكليدددات وال عدددانم 

، وأصدددد اب ااديددددان نظددددر ا Anologyال جدددر دت، وااددددتصدا  م دددداهج الت ل ددددل 
م ي  ليى، وكنل  ال دا  ن، وان كاندت ال  تا  زيردا  ي وما يتر ي ان مالال 

موجددودت   ددد كثدداس الريايدد  ن؛ ككرونكددر الددن  قددا  مددأن اا ددداد  ثددة مددن 
  معدددالم، وكدددنل  التجدددريب ن كجدددوسج مددداسكلم وم دددره، البراج دددام ن مردددولهم 

إن العلو ،  د فعية وجود  ،  ضل   ن ال  تا  زيرا التم مث ى  م جنوس 
 ل ع م  ل ها م ر دق ا.  الرو  ا
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الرمم من أخن الدكتوس  كم نج ي م  ود ماالمجاه الويعم مدن ث ا،  لى   (2
لدددددددى أمدددددددا الت ل دددددددل واادددددددتصدا  ال  طدددددددا الريايدددددددم، وس ددددددد  لل  تا  زيردددددددا 
ا دت ددا ، بال أنددى ااددتل م م تا  زيرددا العلددو ، و عددد الهج ددة  كالويددع  ن م امدد 

ه دادة  لدى  ية وااخل ية، وهنا يع دلزيرا الدي مال  تا  ال ردية أ لن أخنه  
الترددددد   العل ددددم، وااخددددن  لددددى    ليدددة ال رددددل  ددددن الاددددرب، نأخددددن مايسددددا د 

 مراث ا وأصالت ا ال ضاسية دي  ا وخلر ا.  لى  مأاثامى، م  ال  ا ظة
 لى  ( لرد وظإ الدكتوس  كم نج ي م  ود التراح الفلسفم وال  طرم د اء  3

م   تهدددا،  لددى  رددة الت ل ليدددة مددن اددرراط، و  ددلنأخددن الطرينترائيددة، نظددرت ب
وكددددنل   عددددل مدددد   ي ددددون مإاددددتصدامى درهددددان الُصلددددإ، وااددددتفاد مددددن التيدددداس 
التجريبم ال سم الرديم بال من مراح أساطو ال  هجم  االاترراء، والعل م 

ال ردد   م  لو  ال  وان وال ثات والج ولوجيا وااثاس العلوية، ونظر ا النت اس
داللم   دد أسادطو دددء ا مدن سوجدر ديكدون و رنسديل ديكدون، جاني االاتلل

الددرمم مددن أنددى ج دد  م طرددى  لددى  أساددطو،لدددى   رددد أُه ددل الجانددي اآلخددر
 ج ع ا مجريبي ا(. 

( أصدددثد ال ردددد اسادددطو االادددتداللم، ولددديل اسادددطو التجريبدددم، لدسجدددة أن 4
لييددداا امها  دددم اال رددددمات قبدددل اادددتصد  لدددى  أسادددطو كدددان يجدددر  الث دددى 

 صة  م الرضية الكلية ال وجثة. و صا

ا  لدددى  (5 الدددرمم مدددن أن الويدددعية ال  طييدددة/ التجريبيدددة العل يدددة قامدددت أاااددد 
ا لل دددددددناهي الويدددددددعية ك لردددددددة    دددددددا، بال أن  وامدددددددل االن دددددددل    مرويجيددددددد 

مراومتهددا  ددم أل انيددا  مج عهددا ومفرقددت، وم ددت  لددى  وااليدد  ل  قددد حلددت 
ك دددا قاومهدددا اإلنجل دددز مالتيددداس  جوديدددة لهدددا، اهضدددة الو م  اس دددة ال دددا  ، وم

الرمم من أنها  ر  م ى، و لى الرمم من  ل  بال أنهدا  لى    التجريبم العا 
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القددت   ليدددة  س  لهدددا  دددم الببئدددة العر يدددة م للدددى  دددم الددددكتوس  كدددم نج دددي 
 لى   ،46/1947م  ود، دتأث ر م ايرت رير  م ب تتاا العا  الجامعم 

وساه كاندت  دم "الجبدر الدنامم"، م دا لدى معلدة الددكتساادتى  دم الرمم من أن د 
بثر هنا ُوصإ الدكتوس  كدم نج دي م  دود مدأن و لى     لقة مال  تا  زيرا

اددرراط العددرب مدداست، ك ددا وصددإ اددان تانا ساددل مأنددى  رنسدديل ديكددون الرددرن 
 ما قد   من أ كاس.  لى  الع رين، كله ا

ال دديى ددددء ا  دم ال  طدا ل مسدت دح ( قدد   الددكتوس  كدم نج دي م  دود كد6
 مالتياس الجبر  ونظريات ال ساب الت ل لدم لل  طدا الرمدز ، ودوائدر أويلدر

مسددتو  العددرا، وهدداجم ال دددود الكليددة وأثبددت مالت ل ددل أنهددا ليسددت  لددى 
 واقعية، و لاة ال  دث ن أنها م ر وجودية. 

ا ومرددددي  ا7 رديدددة ظريدددات ال ال  لدددى  ( اادددت د الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود نردددد 
ز وم ره ددا، حتددى أنددى كددرس نفددل ااخطدداء التددم سددهددا ساددل وج و ددد لراددل 

وك  ز، ك ا ا ت د كل ااساء التم م اه  الرديم ومد م ال دديى، لكدن كدل 
بيجاد م طا جديد  م ال ضاست العر يدة، والدن  صدرا مأخدنه بلى    هنا أد 

أن ل ددددل، د ددددد مال ددددنهي الويددددعم مددددن ث ا، و ددددال  طا الريايددددم كددددأدات للت 
  لكددن 1885اادداسي  كتددي: أاددل ال  طددا الويددعم  ددم العددا  مومدداا م

 مانددى،  لددم مكددن الويددعية ال  طييددة قددد وجدددت حتددى   ددم ب دداس الويددعية
 معد.

( أقدددر الددددكتوس  كدددم نج دددي م  دددود ال  طدددا الفلسدددفم، والدددن  يع دددم مدددأثر 8
أخددن هددنا  ددإن كددان مفكرنددا يو لددى  ال  طددا مال ددناهي وال ظريددات الفلسدد ية،

كفلسدددفة اندددى أخدددن مدددال  طا الريايدددم/ الرمدددز  كدددأدات هي الويدددعم مال دددن 
للت ل ددل، وا ا كددان ال  طددا ااساددطم ال يتسدداير مدد  من ثددى،  ددإن ال  طددا 
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الددددرمم مددددن هددددنا  ردددد وجددددد ال  طددددا الفلسددددفم و لدددى  ،كددددنل  الرواقدددم لدددديل
للبرهددان، وللجددد  وللسفسددطى  ددم اإل دداس ااساددطم، ك ددا وجددد  ددم اإل دداس 

 طدددددا البراج دددددامم، وجبدددددر ال  طدددددا، وكدددددنل  جددددددلم، وال ال  طدددددا الالعددددا  
ال  طا الرمز  ال ديى، ك ا يوجد ال  طا ال  ومرواو م وال  طا الاائم، 

 كل هنا ي طلا من  لسفة ما. 

ومت ددامى هددنه ااصدد اا مددن ال  طددا مدد  معضددها  ددم أمددوس ومصتلددإ  ددم  
هدو  ي م  ود الرمم من كل  ل   إن الدكتوس  كم نجو لى  أموس كنل ،

  م مو  د ال  طا الريايم  م العالم العر م. الرائد 
ا  لسد ي ا؛ هنا  ردد  دتد ال جدا  أمدا  ال  و لى   (9 طدا الويدعم ليصدثد م طرد 

يدد  دم ال  طدا   دد  كدم نج دي م  دود و نل  متضد أال ومثادل التجد 
كأهداا لهنا الث ى من خل  ال  هج الت ل لم وال  هج التاسيصم وال د هج 

 ال راسن.
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 : شالهـوامـ

( نب ددددل  ددددرج، حددددواس مدددد  د.  كددددم نج ددددي م  ددددود، مجلددددة الداددددتوس، ل دددددن، 1
، وكدددنل  ُن دددر ندددف هدددنا ال دددواس يددد ن الكتددداب التدددنكاس :  كدددم 1983

ا للمجددددداه العل دددددم الت دددددوير ، بشدددددراا  ا وسائدددددد  نج دددددي م  دددددود مفكدددددر ا  ر يددددد 
س  ، 2002ومصدددددددير د. ددددددا إ العراقددددددم، داس الو دددددداء، اإلاددددددك دسية، 

803 . 
ل دد عم ال ف ددم، مواددو ة الفلسددفة والفلاددفة، الجددزء ااو ، مكتثددة ( د.  بددد ا2

 . 411، س 1999مددولم، الراهرت، 
وادددان ادددي ون  رنسدددم بشدددتراكم، يدددرى أن التددداسي  مراحدددل، ويرسدددم مددداسي  
العرل بلى ثلح مراحل هم: ااولم وكان العرل   ها مص   ي ا، و م اللانية 

للدددددة واقعدددددم و  دددددر مال سدددددي ية ، و دددددم اللاوالواقعيدددددةموادددددض دددددد ن التص ددددد ن 
، 1الجديددددددت، د.  بدددددد ال ددددد عم ال ف دددددم، موادددددو ة الفلسدددددفة والفلادددددفة، جدددددد

 . 711س 
( د.  بدد ال د عم ال ف ددم، موادو ة الفلسدفة والفلاددفة، الجدزء اللدانم، مكتثددة 3

 ومامعدها.  1132 ، س 1999مددولم، الراهرت، 

 . 1132نم، س الجزء اللاالسادا،  ( د.  بد ال  عم ال ف م، ال رج 4
حركدة ما  يدة يهوديدة صده ونية م دتا ااد ها  Free masonary( ال اادونية 5

، وم  دد بلدى اإلي دان مدا  Builderم ع دم د داء    Masonمن لفدظ "ماادون"  
ي  ددددا وج عيددددة ڤدون ديانددددة، وم  ددددد بلددددى مكددددوين الج عيددددات ملددددل ج عيددددة 

ل وك دا  لددو  ك داسكن هدادمم ادرل ن، ول دن و اسيل، وي  ت الكل در مد
أمدداموس ، ويدد ت الكل ددر مددن اااددامنت وال فكددرين والفلاددفة ال هددود أملددا  
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 ريجدددى، ومددددا ، وهوايتهددددد، ومددددوسيل شدددد ل ، كاسندددداب، وم  جددددر، وجددددود ، 
و امسدد ن،   تج  ددت ن وهددانز ساشدد ثا  وه  ددر دددرو  وويسددلا، وأي  ددتاين، 

 دددا   يددددان، وك  ن، كجرجدددمولردددد مدددوسط   هدددا الكل دددر مدددن ال فكدددرين ال دددرق 
 أماموس  وم ره ا. 

، 2ل زيددددد مددددن التفصددددد ل، د.  بددددد ال دددد عم ال ف دددددم، ال رجدددد  السددددادا، جدددددد 
 . 1193س 

 ومامعدها.  710، س 1( د.  بد ال  عم ال ف م، ال رج  السادا، جد 6

( د. م  ددد  ت ددم  بددد  ، التجريبيددة العل يددة   ددد د.  كددم نج ددي م  ددود، 7
 . 1س   ،1994ية، اإلاك دس  الداس ااندلسية،

 . 1531، س 2( د.  بد ال  عم ال ف م، ال رج  السادا، جد 8

 . 1531( نفل ال رج ، س 9

 . 1531( نفل ال رج ، س 10

، الفلسدفة الردي دة مرج دة 1( قاسن: درمراند سال، مداسي  الفلسدفة الار يدة،  11
عامددة د.  كددم نج ددي م  ددود، مراجعددة د. أح ددد أمدد ن، اله ئددة ال صددرية ال

 . 168 – 153، س س 2010ت، اب، الراهر للكت

وكدددنل : د. م  دددود  ه دددم  يددددان،  كدددم نج دددي م  دددود، ادددرراط مصدددر  
ا  ا وسائدد  والعرب، ي ن الكتاب التنكاس :  كم نج ي م  ود مفكر ا  ر يد 

 . 497، س 2002للمجاه العل م الت وير ، داس الو اء، اإلاك دسية، 
د، يددد ن ال رجددد  نج دددي م  دددو  ة   دددد  كدددم( د. ادددع د مدددراد،  لسدددفة اللاددد12

 . 567السادا، س 
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 . 568( نفل ال رج ، س 13
( أ ل ددون، م دداوسات أ ل ددون: الددد ا ، أو يفددرون، أقريطددون، و  دددون، 14

، وهددنه ال  دداوسات معددد 1936لج ددة التددألي  والترج ددة وال  ددر، الردداهرت، 
 من ال  اوسات السررا ية.

لددد اللالددى، مرج ددة د. اددفة، ال جاه ر الفل( ديددوج  يل اللئرمددم، حيددات م دد15
، 74، س 2014بما   بد الفتاا بمدا ، ال ركدز الردومم للترج دة، الرداهرت، 

 . 76الفررت 

 ( حو  التياس التجريبم وال  هج االاتررائم انظر: 16
د. م  ود  ه م  يددان، االادترراء وال د هج العل دم، مصددير د. م  دد        

 ومامعدها.  81، س 2007ك دسية،  اء، اإلا ت م  بد  ، داس الو 

( د. م  دددد  ت دددم  بدددد  ، معجدددم مصدددطل ات ال  طدددا و لسدددفة العلدددو  17
لألفا  العر ية واإلنجل زية والفرنسية واللم  ية، داس الو اء، اإلادك دسية، 

 مادت: الت ل ل.  48، س 2002
رددديم د. ( سي يددى ديكدداست، مرددا   ددن ال دد هج، مرج ددة م  ددود الصضدد ر ، م18

مراجعددة د. م  ددد مصددطفم حل ددم،  ثعددة مكتثددة اااددرت،  ل ددان أمدد ن، 
 ومامعدها.  97 ، س  2000الراهرت، 

 . 49( د. م  د  ت م  بد  ، ال رج  السادا، س 19

وكنل : ال عجم الفلسفم، الصادس من مج   اللاة العر ية، مصدير د.        
، 1978، ة، الرداهرت  اام ريبدرا يم مدكوس، اله ئة العامة ل ئون ال طام

 . 40س 
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، مكتثدة اانجلدو 6، ط 1( د.  كم نج ي م  ود، ال  طدا الويدعم، جدد  20
 . 212، س 1981ال صرية، الراهرت، 

 . 1136، س 2( د.  بد ال  عم ال ف م، مواو ة الفلسفة والفلافة، ج21

 . 1390، س 2( نفل ال رج ، جد22

  ومامعدها. 1530، س 2( نفل ال رج ، جد23

 . 64، س 2دال رج ،   ( نفل24

 . 388، 386، س س 1( نفل ال رج : جد25

 ( ثددم جددوسج 1716 – 1646( نظريدة حسدداب الفئددات ددددأت لددى ل ب تددز  26
 ( وقدددد أ لدددا  ل هدددا نظريدددة حسددداب ااصددد اا، 1861 – 1815دددو   

ومطدددوست لددددى أصددد اب التيددداس الجبدددر  ال دددديى حتدددى م ددداسلل د دددرا 
ملدددددل جدددددوسج  الريايددددد  ن مطدددددوست لددددددى (، وكدددددنل  1914 – 1839 

 ( ثدددم ديدددانو و ريجدددة وسادددل، قددداسن د.  كريدددا 1918 – 1845كدددانتوس  
الجدددددالم، ال ددددددخل ال ردددددد  لل  طدددددا الرمدددددز ، داس الو ددددداء، اإلادددددك دسية، 

 وما معدها.  279، س 2014

 وما معدها.  600، س 1( د.  بد ال  عم ال ف م، ال رج  السادا، جد 27

 . 652س ، 1( نفل ال رج ، جد28
ومدا معددها،  101الجالم، ال دخل ال رد  لل  طا الرمز ، س   ( د.  كريا29

 وما معدها.   135س 
( قاسن: د.  كريا الجالم، االمجاهدات ال رديدة لل  طدا ااسادطم، أ روحدة 30

 . 140 ، س 2001دكتوساه، كلية اآلداب، جامعة أا وط، 
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31 )Francis Bacon ; Novum Organum , part I. 46 – 55  
، 110لجدددالم، ال ددددخل ال ردددد  لل  طدددا ااسادددطم، س س د.  كريدددا ا( 32

، 1، وكدددنل  قددداسن: د.  بدددد ال دددد عم ال ف دددم، ال رجددد  السدددادا، جددددد144
 . 649س 

( هنا ااالوب ال  هجم امصدنه د.  كدم نج دي م  دود نفسدى، وهدو يث دى 33
 ويكتددي مرالددة  ددن خليفددة ساددو    صددلم    ليددى ورلددى واددلم الصليفددة

يدددددم     دددددى وأسيددددداه  دددددم   دددددري يات الردددددرن الصدددددديا" س  "أددددددو مكدددددر
 الع رين، ك ا مرد    م الفصل السادا. 

، مكتثددة 6( د.  كدم نج دي م  دود، ال  طددا الويدعم، الجدزء ااو ،  ط 34
 . 177، 149،  100 ، س س 1981اانجلو ال صرية، الراهرت، 

 . 2( نفل ال صدس، س 35
د  دهددددودونن،36 م  ( م دددديكم ُولدددد    ددددن ا لفددددرانتل درنتددددانو، و امددددل  ددددا، مل مف ومعلدددد 

 ، وهدددددنا 1935 – 1918هوادددددر ، ومدددددرأا دولدددددة م يكوادددددلو اكيا مدددددن 
 الكتاب ُيعد كتامى الرئيل. 

 . 1193، س 2قاسن د.  بد ال  عم ال ف م، ال رج  السادا، جد      

37 )W.V.Orman Quine: The Methods of logic , landon , 1952. 

V11, prefase   
  ددود  ه ددم  يدددان، ال  طددا الرمددز  ن ددأمى ومطددوسه، مصدددير د. د. م        

، 135، س 2002م  دددددد  ت دددددم  بدددددد  ، داس الو ددددداء، اإلادددددك دسية، 
 . 148وكنل : د.  كريا الجالم، ال رج  السادا، س 

 ( د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س ط الهامش. 38
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 . 242( نفل ال صدس، س س، ط، 39

 ، وما معدها. 242ال صدس، س ( نفل 40

وم ددا يددنكر  ددم هددنا ال ددأن أن د. م  ددد مهددران سح ددة   معددالم  ليددى،   
  دددما انتهددم مددن كتامددى و ثا ددة كتامددى: مدددخل بلددى ال  طددا الصددوس ، 

 ( وصدددسه مإهددداء بلددى أاددتا ه د.  كددم نج ددي م  ددود  ددم   ددد 1975 
ى بليدى ُم دي    أن مكدون مسدت كر ا  ا دوجهدى،م لد السدثع ن،  دوجمء مالُ هدد 

م لفدددات ال  طدددا  دددم العصدددر ال دددديى  دددن ال  طدددا الردددديم، ويدددرو  د. 
م  ددد مهددران هددنه الرضددية التددم مددد   لددى مددد  حددرس د.  كددم نج ددي 
م  ود  لى مرا عدة الردديم، وكدان سد  الددكتوس م  دد مهدران أن ال  طدا 

م ددره د. ااساددطم هددو ااادداا الددن  الدددد مددن دسااددتى ل بدددأ  ددم دسااددة 
، الرداهرت، 1مددخل بلدى ال  طدا الصدوس ، داس اللرا دة، ط     د مهران،م

، س أ مددن ال ردمددة. وهددنه الروايددة ادد عها الثاحددى مددن د. م  ددد 1975
 مهران، سح ة    ل ه ا.  

 . 513، س 1( د.  بد ال  عم ال ف م، مواو ة الفلسفة والفلافة، جد41

 :Google( ال ثكة الع كبومية، 42

الفددداسادم لكتدددي أسادددطو ال  طييدددة وأه  تهدددا،  جدددالم، شدددروا كريدددا ال قددداسن 
 . 6 ، س 1996ساالة ماجست ر، كلية ااداب، جامعة   طا، 

( ُيعد ماقدمى د.  بد الرح ن ددو  م أن م ييرى للترج ة العر ية الردي دة، 43
أهم ماقدمى  م مجا  ال  طا  لى اإل دلق، وقدد و دد دتردديم مدا أاد اه 

كدر وحدده ال يددس  الوجدود كدامل ، اندى لد  ان الفوجدود ، و  مال  طا ال
انتددزا  للدد فل مددن ميدداس الوجددود، و ددم التجدداسب ال يددة  ددم ال يددات ال وميددة 
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عثددداست  دددن شدددعوس مدددالوجود  دددم صدددوست قويدددة، و عدددل التدددومر  دددن  ريدددا 
الوجدان ويأمم  ن  ريا اإلاتثطان ال ثاشر من الدنات، والتدومر ي كدن 

مددى هددو ال بدددأ الوجددود ، وااحكددا  وجددود مدد   االتددومر للمجدداو ه مددالطفرت، و 
أحكا  وجودية، ومرسدي ها  مانيدا بلدى حايدر ومايدم ومسدترل، والصدلة 
د ن ال ويو  وال   و  ليست صلة مداخل أو بيا ة، لكدن صدلة مدومر 
ومرسيم الرضايا من ح ى الكيد   ردض ال مدن ح دى الكدم، والسدلي معب در 

 دم، ال رجد  السدادا، ل د عم ال فد.  بدد ا  ن العد ، ل زيد مدن التفصد ل
، أمدددددا  دددددن كتددددداب الددددددكتوس دددددددو ، ال  طدددددا الصدددددوس  865، س 2جدددددد

 ، وال يصضدد  لهددنه الفتددرت وهددم مرحلددة 1968والريايددم، داس ال هضددة، 
ماقبددددل ال  طددددا الويددددعم وان ددددا جدددداء  ددددم ال رحلددددة التاليددددة  لددددى كتامددددة 

 "ال  طا الويعم".  
مدددة الطثعدددة س   مدددن مرد الويدددعم،  ( د.  كدددم نج دددي م  دددود، ال  طدددا44

 ااولم. 

 ( نفل ال صدس، س،  . 45
( د.  كريا الجالم، م طا الرضايا ال ركثدة   دد اددن اد  ا أصدولها وأثاسهدا 46

 ، س 2010 لددددددددى ال  ا رددددددددة الرمددددددددزين، داس الو دددددددداء، اإلاددددددددك دسية، 
 ومامعدها. 

 . 19( د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س 47
نج ددي م  ددود،  ددم مجددلت اللرا ددة، مدد  د.  كددم ، حددواسمم ( أ. نب ددل  ددرج48

مالردددداهرت، والداددددتوس  دل دددددن(، وال  تددددد   دددددددم(، واانددددواس  دب ددددروت(، 
ا  ا وسائدد  وم  وسه كلها مالكتاب التدنكاس :  كدم نج دي م  دود مفكدر ا  ر يد 
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مصدددددوير د.  دددددا إ العراقدددددم، داس الو ددددداء، ويرى للمجددددداه العل دددددم الت ددددد
 كددم نج ددي م  ددود بلددى  قددد أشدداس د.. و 756، س 2002اإلاددك دسية، 

معدد  هددنه ال علومددات  ددم كتامامددى: قصددة  رددل، قصددة نفددل، أيددا   ددم 
 أمريكا.

 ، س أ.1( قاسن: د.  كم نج ي م  ود: ال  طا الويعم، جد49

د. أح د   اد ااهوانم،  جدر الفلسدفة ال ونانيدة قبدل ادرراط،  ثعدة اله ئدة      
 أ.  49، 81مسق 109، س 2009اهرت، ال صرية العامة للكتاب، الر

 .26، س 1( د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، جد50

51) Ludwig Wittgenstein ; Tractatus logico-philosophicus P.10   

 . 35وكنل : د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س       

 . 44( نفل ال صدس، س 52
  تج  دت ن االادم هدو  لنسيدة هدنا(  ل  ا مأن أو  من أ لدا  لدى الرضدية ا53

ثدددم امثعدددى سامدددز  وسادددل، ان هدددنا ال دددو  مدددن الرضدددايا هدددو مدددا لدددم ي كدددن 
ا،  م ل لى م ل ل  مادي ا أمعد من هنا، وان كان ي كن م ل لى م ل ل م طييد 
ومللها ملل النست  هم م تهم الت ل ل، لكن  لى الرمم من هدنه ال سدايرت 

رددم الرواقددم قددد تددراح ال  طبال أن الللددروا العل ددم  ددم العصددر ال ددديى، 
 Simple propositionمض  ن هنا ال و ، وكان يس ى مالرضدية الثسديطة 

التدم قدد مكددون م دددت  ال ويدو (، أو شددثى م دددت، أو ال م دددت، و ددن 
الرضددايا الثسدديطة، و ااددتصدا  الددروامض ال  طييددة  التددم يسدد  ها الدددكتوس 

ثددة، والتدددم ضدددايا ال ركمتكددون الر كددم نج ددي م  دددود مالكل ددات الب ائيدددة( 
  –الثاحى  –يت دد نو ها د اءا   لى الرامض ال ستصد  
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 . 54( نفل ال صدس السادا، س 54

 . 77( نفل ال صدس، س 55

 . 78( نفل ال صدس، س 56

 . 81( نفل ال صدس، س 57

 ( نفل ال صدس، س أ من مردمة الطثعة ااولم. 58

 ، ومامعدها. 116( نفل ال صدس، س 59

60) Whithand & Russell: Princlpia Mathematica, Part1, P.11 . 

 . 133( د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س 61

 ، وما معدها.140( د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س 62
Karl popper, New Foundations for logic , Mind , Jully , 1947        

 . 65س  دس السادا، ود، ال صنرل  من: د.  كم نج ي م       

 وما معدها.  302، س 1( د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، جد63

 . 320( نفل ال صدس، س 64

( يوجد نو  ن احده ا سواقم وم سدوب خطدا اسادطو واللدانم الجدوكل  م، 65
، واللددددانم يسدددد ى الجددددوكل  م نسددددثة بلددددى سودلددددإ Soritiesااو  يسدددد ى 

  . Rudulf Goclen 1547 – 1628جوكل ن 

 وما معدها.  323قاسن: نفل ال صدس، س       

 . 331( نفل ال صدس، س 66
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( د.  كريدددددا الجدددددالم، االمجاهدددددات ال رديدددددة لل  طدددددا ااسادددددطم وأه  تهدددددا، 67
 ، 2001أ روحدددة دكتدددوساه، م دددر م  دددوست مكليدددة اآلداب، جامعدددة أاددد وط، 

 س جد.  

 ( نفل ال رج ، س  . 68
العل ددم، مصدددير د. م  ددد ء وال دد هج اإلاددتررا ( د. م  ددود  ه ددم  يدددان،69

 ، وما معدها. 139، س 2007 ت م  بد  ، داس الو اء، اإلاك دسية، 

 ( د.  كريا الجالم، ال رج  السادا، س س و. 70

71 ) Bertrand A, W. Russell ; History of western philosophy, 

B.I.P.218.  

الكتددداب ااو ، الاريثدددة،    الفلسدددفةوللكتددداب مرج دددة  ر يدددة: سادددل، مددداسي     
الفلسفة الردي ة، مرج ة د.  كم نج ي م  ود، مراجعة أح د أم ن،  ثعدة 

  . 2010اله ئة ال صرية العامة للكتاب، الراهرت، 

 . 241، س 1وكنل ، د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، جد     

 . 242( نفل ال صدس، س 72

 . 242( نفل ال صدس، س 73
لسدددفة الار يدددة، الكتددداب ااو ، الترج دددة العر يدددة، مددداسي  الف راندددد سادددل،( درم74

 . 310س 

 . 244، س 1( د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، جد75

، الهددامش سقددم 244( قدداسن: د.  كددم نج ددي م  ددود، نفددل ال صدددس، س 76
1 . 
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وكددددنل : يددددان لوكاشدددديفتش، نظريددددة الييدددداا ااساددددطية مددددن وجهددددة نظددددر 
ل   ددددددد صددددددبرت، م  ددددددأت ة د.  بددددددد اديى، مرج ددددددال  طددددددا الصددددددوس  ال دددددد
 .36، س 1961ال عاسا، اإلاك دسية، 

 . 244( د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س 77
78 ) Aristotle: Anlytica priora , English Translation by:                  

A.G.Jenkinson, in the works of Aristotle, vol. I. The orgnon, 

under supervision of siri W.D.Ross , London, 1950, B.I.ch.4, 

35-40. 

( قددداسن: د. م  دددد  ت دددم  بدددد  ، معجدددم مصدددطل ات ال  طدددا و لسددددفة 79
العلددددو  لألفددددا  العر يددددة واإلنجل زيددددة والفرنسددددية واللم  يددددة، داس الو دددداء، 

 . 23 ، س 2002اإلاك دسية، 

 . 306، س 1لويعم، جدوكنل : د.  كم نج ي م  ود، ال  طا ا     
( د. م  د مهران، مددخل بلدى ال  طدا الصدوس ، داس اللرا دة، الرداهرت، ط 80

 وما معدها.  169 (، س 1975 1 ،  ط2008
81 ) Francias Herbert Bradly ; The principles of logic, vol.1. 

London, 1900, p.242 . 

  .248، س 1دوكنل : د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، ج      

 . 249كم نج ي م  ود نفل ال صدس، س ( د.   82
( د.  كريدددددددا الجدددددددالم، ال ددددددددخل ال ردددددددد  لل  طدددددددا الرمدددددددز ، داس الو ددددددداء، 83

 . 256 ، س 2014اإلاك دسية، 
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( ادن ا  ا، االشاسات والت ب هات مد  شدرا نصد ر الددين الطوادم، م ر دا 84
ا، مصددددر، ، داس ال عدددداس 2د. اددددلي ان ُدنيددددا، الرسددددم ااو = م طددددا، ط

 . 379 ، س 1971

 . 386( نفل ال صدس، س 85

 وما معدها.  250، س 1( د.  كم نج ي م  ود، ال  طا الويعم، جد86

87 ) W.S.jevons , principles of science , P. 63 .                           

 . 224نرل   ن د.  كم نج ي م  ود، ال صدس السادا، س       

 . 257، 254 ( نفل ال صدس، س س 88
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 ه:مراجعادر البحث ومص
 أوالً: املصادر:

 أ( العربية واملرتمجة اليها:
 ق م 348 – 428)الةيلسننوا اليوننناني الشننهير وأسننتا  أرسننطو  أف طننون 

كنيتننص أف طننون امعننن  عننري  ادساسنني أس سننتوول س و  واسننمص
 الجبهة(

مرج ة الد ا ، أو يفرون، أقريطون،   دون،    محاوراف أف طون:(  1
  دود، لج دة التدألي  والترج دة  كم نج دي مد.  

  .1936وال  ر، الراهرت، 

 (1650 – 1596ديكارف )رين ص، 
(   ددن ال دد هج العل ددم  مرددا   ددن ال دد هج(، مرج ددة م  ددود م  ددد 2

الصصدد ر ، مرددديم د.  ل ددان أمدد ن، مراجعددة د. م  ددد مصددطفم 
  .2000حل م،  ثعة اله ئة ال صرية العامة للكتاب، الراهرت، 

 – 980تننننن    428 – 370شنننن ر الننننرئ س أبننننو علنننني، أ سننننينا )الابنننن
 م(1037

( االشداسات والت ب هدات مد  شدرا نصد ر الددين الطوادم، م ر دا د. 3
، داس ال عدداسا، مصددر، 2اددلي ان ُدنيددا، الرسددم ااو  = م طددا، ط

1971 .  

  . 1938( ال جات،  ثعة الكرد ، مصر، 4
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 م(1993 – 1905محمود )د  زكي نجيب، 
، مكتثددة اانجلددو ال صددرية، الردداهرت، 6، ط1م، ج  طددا الويددع( ال5

  (.1951   صدست الطثعة ااولى 1981

  .1952،  لسفة العلم، الراهرت، 2( ال  طا الويعم، ج6
 ، نظريدددة 1953( خرا دددة ال  تا  زيردددا، مكتثدددة ال هضدددة ال صدددرية، 7

  .1956ال عر ة، اانجلو ال صرية، الراهرت، 

  .1959نجلو ال صرية، الراهرت، ، مكتثة ااسفة  ل ية( ن و  ل8

  .1989، الراهرت، 2(  يم من التراح، داس ال روق، ط9

  . 1970، الراهرت، 1( مجديد الفكر العر م، داس ال روق، ط10
أسا ااحل ، و است ال عاسا،  ثعة داس الهل ، السدلة كتدي   (11

  .1939للج ي ، 

  1955( اللوست  لى اادواب، 12
الع دددددوان  دددددم الطثعدددددة اللانيدددددة بلدددددى: الكوم دددددديا ا  دتعدددددديل ثدددددم قددددد

  .1983، 2ااسيية، داس ال روق، ط

  . 1955( أيا   م أمريكا، اانجلو ال صرية، 13

  .1947( ج ة العبيض، داس ال روق، 14

  . 1950( شروق من الارب، 15



 

1665 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 املصادر اإلجنليزية واملرتمجة إليه: ب(
Aristotle: (384 – 322 B. Ch) 

1) Anlytica priora , English Translation by: 

A.G.Jenkinson, in the works of Aristotle, vol. I. The 

orgnon, under supervision of siri W.D.Ross , London , 

1950,  

2) Anlytica postoriora English , Translation , by: G.R. 

Muren: Under supervision of sir William david Ross, 

in the works of Aristotle vol. I. , "The organon" , 

Oxford university press, landon, 1950 

Bradly (Francias Herbert 1846 – 1924) 

3) The principles of logic, vol.i. London, 1900,  

Mahmoud (Dr. Zaki Nageb 1905 – 1993) 

4) The land and people of Egypt, U.S.A, 1956.  

5) An Essay in modern Arabic literature, London, 

6) Self determination, Ph.D. These, faculty of the king, 

London university, 1947.  

7) An Essay, Abou Alala Almery, the British culture 

center managing, Egypt, 1944.  

Jevons (W.S(.  Principles of science  

8) Aristotle: Anlytiea priora, English Translation by: A.G. 

Jenkinson, under Supervision of sir: W.David Ross, in 

the works of Aristotle " The organon " vol. I, Oxford 

university press, London 1950  

Popper (Karl, 1902 – 1994) 

9) New Foundations for logic, Mind, Jully, 1947        

Quine (W.V.Orman, 1908 - 2000) 

10) The Methods of logic , landon , 1952 

Russell (Bertrand) (1873 - 1971) 
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11) History of Western Philosophy, B.I.  

12) Our Knowledge of external world, George Alleen 

London, 1926.                                                 

13) Atomism, in contemprary British philosophy, ea, 

Mirhead London, 1952  

Russell (B & A. whitehead) 

14) Principia Mathematica, Part. I 

  ( Samarandach)Dr.Florentein 1954 –)&(DR.Salah Osman 1963 –  

15) Neutrocophy in Arabic philosophy, Renaissance High 

press, U.S.A,2007  
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 ثانياً: المراجع:

 أ( املراجع العربية واملرتمجة إليها: 
 م(1975 –1898ب نش ص )روبير، 

( ال  طدددا وماسيصدددى مدددن أسادددطو حتدددى سادددل، مرج دددة خل دددل أح دددد 1
، د ددددروت، 1ر، ط خل ددددل، ال  اسددددة الجامعيددددة للدسااددددات وال  دددد

1981 .    

 لشارلأ )تن  ف(
(   ددددون اادب، مرج ددددة: د.  كددددم نج ددددي م  ددددود، لج ددددة التددددألي  2

  .1944والترج ة وال  ر، الراهرت، 

 الجالي )د  زكريا(
( ال دددددددخل ال رددددددد  لل  طددددددا الرمددددددز ، داس الو دددددداء، اإلاددددددك دسية، 3

2014 . 

سات، كليدددة ( االمجاهدددات ال رديدددة لل  طدددا ااسادددطم، أ روحدددة دكتدددو 4
  . 2001ة أا وط، امعااداب، ج

ا، داس 5 ( العلقات ال تثادلة دد ن ال  طدا والريايديات ال سدا ن و جد 
  . 2010الو اء، اإلاك دسية، 

 راسا )برلراند أرسا ول م(
( ماسي  الفلسفة الار ية، الكتداب ااو ، الفلسدفة الردي دة، مرج دة د. 6

ة له ئدة ال صدرية العامد كم نج ي م  ود، مراجعة أح د أم ن، ا
  2010لكتاب، الراهرت، ل
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 م(2018 – 1945عبد هللا )د  محمد فتحي، 
( التجريبيددددددة العل يددددددة   ددددددد دكتددددددوس  كددددددم نج ددددددي م  ددددددود، الددددددداس 7

  .1994ااندلسية، اإلاك دسية، 

 م( )إ راا ولصدير(:2012- 1935العراوي )د  عاطف،  
ا ل م8  – جاه العل م الت ويرى (  كم نج ي م  ود مفكر ا  ر ي ا وسائد 

  .  2000داس الو اء، اإلاك دسية،  –كتاب منكاس  

 ( 1966 – 1897عف ةي )د  أبو الع ، 
، ال طثعددددة اام ريددددة دبددددوالق، الردددداهرت، 2( ال  طددددا التددددوج هم، ط 9

1943 .  

 م(1993 – 1908الةندي )د  محمد ثابت، 

 . 1987 اك دسية،( م  الف لسوا، داس ال عر ة الجامية، اإل10
 نجليزية والمترجمة إليها: اإل ب( المراجع

 

1) Dr. Ibrahim Maadkour. 

Kneale)  W & Martha, (:  

2) The Development of Logic, Clanandon Press, Oxford, Landon, 

1964,  

Marvian(W) 

3) The New Realism: Comparative Studies in Philosophy, The 

Macmillan Co. New Yourk, 1912.      

Montague (W.P): 

4) The ways of Knowing, George Allen, London 4th, utlied The 

Macmillan Co. New Yourk, (1953)  



 

1669 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

ا: املقاالت واملعاجم:
ً
 ثالث

 أ( املقاالت:
 صلح  )د  أ مد محمود(

(  كم نج ي م  ود ادرراط مصدر والعدرب، يد ن الكتداب التدنكاس :  كدم 1
ائددددا  ل مجددداه العل دددم الت دددوير ، داس الو ددداء، وس  م  دددود مفكدددرا   ر يدددا  نج دددي 

  .2002اإلاك دسية، 

 فرج )أ  نبيا( 
(  م لراء صد فم مد  الددكتوس  كدم نج دي م  دود، مجلدة اللرا دة، الرداهرت، 2

د.  كدددم نج دددي م  دددود مفكدددرا   ر يدددا  : الكتددداب التدددنكاس   وقدددد ُن دددر يددد ن
  .2002دسية، اك رى، داس الو اء، اإلوسائدا  ل مجاه العل م الت وي

 ب( املعاجم:
 الحةني )د  عبد المنعم( 

( مواددددددو ة الفلسددددددفة والفلاددددددفة، جددددددزرن، مكتثددددددة مددددددددولم، الردددددداهرت، 1
1999 . 

 عبد هللا )د  محمد فتحي( 
( معجدددددددم مصدددددددطل ات ال  طدددددددا و لسدددددددفة العلدددددددو  لألفدددددددا  العر يدددددددة 2

 . 2002 اء، اإلاك دسية، واإلنجل زية والفرنسية واللم  ية، داس الو 



 

1670 

 أسس التجديد يف املنطق عند زكي جنيب حممود دراسة يف املنطق املعاصر

 مجمع اللغة العرب ة
( ال عجدددم الفلسدددفم، الصدددادس  دددن مج ددد  اللادددة العر يدددة، مصددددير د. 3

بددددرا يم مددددكوس، اله ئدددة العامدددة ل دددئون ال طدددام  اام ريدددة، الرددداهرت، 
1978 ، 

   محمود )د  زكي نجيب(
 ،( ال واددو ة العر يددة ال يسددرت  ماإلشددترا ( م اسددة  ددرانكل  ن، الردداهرت4

1964.  

لفلسدددد ية ال صتصددددرت  ماإلشددددترا (، اانجلددددو ال صددددرية، ة ا( ال واددددو 5
  .1963الراهرت، 

 لم احمد هللا 

 
 


