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  )01(ال
	اض�ة رق� 

�ل�ج�ا للعل�م اإلن�ان�ة����  ال
! الت اال

  
  ج�
اع�ةام عل�م ان�ان�ة اعل�م  - 1

)!�' &ع العل!اء ب�� العل�م االج"!اع�ة والعل�م اإلن�ان�ة، في ح�� أن ال�ع اآلخ� ال ی�� ذل�، 
  .ف0/� إزاء م�قف�� م*"لف��

ج=و�، ألنه ال )!:� ت6�ر إن�ان خارج  ی�� أن الف6ل ب�� ال!فه�م�� غ�� ذ2 فال
�() األول،
 <،الClaude Levi Strauss Dكل�د ل�في س��اوسال!C"!ع وال ی�ج= مC"!ع م� دون &@�، وم� ب�� ه<الء 

ی�� &ان ه0اك ت�ادف ب�0ها، فال"!��' ب�0ه!ا ):�ن م� ال0اح�ة ال"��Iق�ة فقG، فالعل�م االج"!اع�ة ته"F &ال!Eه� 
ل�@�2، في ح�� ان العل�م اإلن�ان�ة ت"*D م�قعها خارج أ2 مC"!ع &ع�0ه، أ2 أنها ال!ل!�س وال!ه0ي لل0@اL ا

ت=رس ال!C"!ع &غ ال�E0 على وج�ده ال�اقعي في أ2 رقعة جغ�اف�ة ما، وهي ت"�ع ه0ا س��ل العل�م ال��Iع�ة، 
Fالعال Fل� فهDاقع، هادفة ب�ف��ون أن  () ال@انيال
� أما أص/اب  .وهي ال"ي ت"Cاوز ال!Eاه� في مقارRاتها لل

�نه إن�ان &غ ال�E0 ع� ان"!ائه ل!C"!ع &ع�0ه، في ح�� أن العل�م V Wم اإلن�ان�ة ت=رس اإلن�ان م� ح��العل
  .االج"!اع�ة ت=رس اإلن�ان داخل ال!C"!ع، ف"�V' على م:ان"ه وأدواره ال!*"لفة داخل ال!C"!ع

�نها صفة، فالعل�م هي إن�ان�ة : وDZهY آخ�ون إلى أن ال"!��' ب�0ه!ا ):�ن م� ناح�"��V إما م� ناح�ة
�نه!ا اس!��V ع: واج"!اع�ة، أو م� ناح�ة!"C!م ال�وR@:ل عام،فان ال"!��' ب�� العل�م .فه0اك عل�م اإلن�ان وعل

اإلن�ان�ة والعل�م االج"!اع�ة ض�ورة م0ه�Cة ل"/=ی= ال!Cاالت العل!�ة ال"ي ت=رس اإلن�ان م� ح�W أص�له 
ن العل�م االج"!اع�ة تV Fbل الف�وع العل!�ة ال"ي ت=رس ن@ا`ات اإلن�ان داخل ازاته،في ح�� وثقاف"ه وانCا

�ZـةR�"ة االق"6اد)ة أو االج"!اع�ة أو الI@األم� &األن dاء تعل�  ....ال!C"!ع س
ه0اك ت�06فات م"0�عة لل!ع�فة اإلن�ان�ة &6فة عامة، إذ )!:� ت�06فها إلى عل�م :ت�BCف العل�م -2
 :یلي وZ!:� تع�Zفها ف�!ا.وعل�م إن�ان�ة،وعل�م مع�ارZة وعل�م اج"!اع�ة `��ع�ة

�اه� ال��Iع�ة، وم� هDه العل�م   :عل�م ال�GHعة *Eب=راسة ال F"عة وال"ي ته��Iم ال�الف�'Zاء  )ت"b!� عل
�ل�ج�ا والفل� �Cاء وال�!�hان وال�0ات ) وال� الخ...ك!ا ت"b!� العل�م ال���ل�ج�ة Vال/�

ت/=د ما )YC أن ):�ن عل�ه  ال!عای�� وال!قای�k ال"ي هي العل�م ال"ي ته"F ب�ضع   :م ال
ع�ارIةالعل�  *
فهي ال ت�ضى &!ا ه� Vائ�، بل تIلY ما )YC أن ):�ن، ته=ف هDه العل�م إلى .أو ال�ل�ك أو ال"ف��h ال@يء

 .قواألخال  كال!I0لd وعلF الC!ال ل"/=ی= الق�F ص�غ الق�اع= وال0!اذج ال�bورZة
العل�م االج"!اع�ة ت"*D م� أح�ال ال0اس وسل�VاتهF م�ض�ع ال=راسة  :العل�م االج�
اع�ة واالن�ان�ة *

dا  وفb(م ال"ي ت"0اول أ�م0هج مFE0، ت=رس واقع اإلن�ان Vف�د ل�ح=ه، أو ف�ًدا ض!� ج!اعة، أ2 أنها تل� العل
الالتها ومقاص=ها ال!*"لفة، VعلF االج"!اع د فاعل�ات اإلن�ان ال!*"لفة وم�اع�ة إلى ض�G `��ع"ها وت/=ی=

أما العل�م اإلن�ان�ة فهي تل� العل�م ال"ي ت*"r ب=راسة أصل وتارZخ اإلن�ان، .وال0فk وال"��Rة واالق"6اد
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�رات ال"ي ت�Iأ على ال!C"!ع ال�@��، و6Rفة خاصة ت=رس هDه العل�م اإلن�ان في عالقاته I"ات وال!�E0"وال
�ل�ج�ا &اآلخ��Z، وهي علF اR�"خ واالنZاإلن�ان(ل"ار Fال�الالت ) عل Fا اإلن�ان�ات .الخ...وعلb(وت0=رج ض!0ها أ

ال"ي هي تل� العل�م أو ف�وع ال!ع�فة ال"ي ت"Cه ن/� دراسة إن�ان�ة اإلن�ان، V!ا ت�/W في ال"غ��ات ال"ي ت/=ث 
اع�ة ه� اإلن�ان، وVل ما )6=ر العل�م اإلن�ان�ة واالج"! وفي ع!�مها فان م�ض�ع دراسة. في األدب والف�

  .ح�W ت=رس ما ه� Vائ�. ع0ه م� أص0اف ال�ل�ك، وعالقات وفعال�اتها ال!*"لفة وما ی"�تY ع0ها م� ن"ائج
وه0اك اتCاه )!�ل إلى دمج العل�م اإلن�ان�ة مع االج"!اع�ة على اع"�ار أن اإلن�ان�ات ت=خل في مCال  

لعل�م )ق�م على أساس عل�م `��ع�ة وعل�م اج"!اع�ة فقG ، ف"ه"F االج"!اع�ات،و0Rاء على ذل� فإن ت�06ف ا
Eع�ة &6فة م�اش�ة &ال��Iم ال�ه� واألح=اث ال��Iع�ة، ب�0!ا ته"F العل�م االج"!اع�ة ب=راسة أن@Iة ومC0'ات �ا العل

  .ولهDا )YC ال"!��' ب�� هDی� ال06ف�� م� العل�م. اإلن�ان
y ن@أة العل�م االج"!اع�ة ع�� سل�لة م� ال"�اك!ات الفل�ف�ة اب"=اء لق= Vان    :تارIخ العل�م االج�
اع�ة- 3

م� اإلرهاصات األولى ل/bارات ال@�ق الق=)F م�ورا &ال"�اث الفل�في اإلغ�Zقي واإلسهامات ال�ومان�ة 
واإلسالم�ة وص�ال إلى ع�6 ال0هbة ال2D اس"فاد م� اإلسهامات ال�ا&قة، ثF إعIائه ل=فعة م0ه�Cة ق�Zة لهDه 
العل�م ل�0قلها م� فل�فة اج"!اع�ة إلى عل�م اج"!اع�ة وان�ان�ة ذات تق�0ات م0ه�Cة م�"قلة `�رت ال"عامل مع 

�اه� م� م�"�� ال"�ص�ف إلى م�"�� ال"/ل�ل وال"ف���Eل� م=ارس أكاد)!�ة تع=دت ب"ع=د ال�ؤ� .الDف0@أت ب
، &/�W ت@:لy م�جات أكاد)!�ة م"عاق�ة ل!Cال ال=راسة م� جهة ،أو `��عة ال!0هج وت��Iقاته م� جهة أخ�� 

�اه� في Eة أو ال�0ق�ة للZ�ج�=ت ال!�"�� ال2D بلغ"ه هDه العل�م ل=� الغ�ب Vاالن"قال م� `�ر ال=راسات ال��0
إ`ار ال!0هج ال��0�2 الE0!ي م�ورا &ال=راسات ال�}�ف�ة ال/��Vة ال"ي تأخD &ع�� االع"�ار و}ائف ال��0ات 

 .ن�اقها ال��0ائ�ة، وص�ال إلى ال=راسات ال"ف�h:�ة ال"ي هي في `�ر ال"@:لم"Cاوزة بDل� ت/ل�ل أ
 19العل�م اإلج"!اع�ة ق= ن@أت في الق�ن الـ  ث!ة ش�ه إج!اع ب�� ال�اح|�� وم<رخي العل�م على أنو 

�V�م��اث  اإلن�ان�ة تف"ق= إلى أن العل�م M. Foucaultح�0!ا ب=أت هDه العل�م في االس"قالل؛فق= الح� م�@ال ف
وال��Y في ن�Eه ه� أن اإلن�ان في هDی� الق�ن�� لF ):� له وج�د،  18والـ  17خاص بها )ع�د إلى الق�ن�� الـ 

غ�� أن ش�ه اإلج!اع هDا  .ةالعل�م اإلن�ان�ة خالل هDه الف"� لل"ف��h وه� ما )ع0ي تعDر }ه�ر  ولF ):� م�ض�عا
 ناولهDا )!:� الق�ل . علF ح�ل `��عة ال!0هج في هDه العل�مب�� العل!اء وفالسفة ال ح�ل ال0@أة، )قابله خالف

العل�م االج"!اع�ة ق= ن@أت ن@أة غ�� م:"!لة؛ فهي و�ن اس"Iاعy ت/=ی= م�ض�عها وح�6ه،فإنها لF ت�"Iع 
)ع�د &األساس إلى الق�ن  إذًا فاإلش:ال ال!0هCي في العل�م االج"!اع�ة ح=یW.`��عة م�ض�عها )الءمخلd م0هج 

العل�م ال�Zاض�ة، وال!0هج االس"ق�ائي في عل�م ال��Iعة  ؛ وه� الق�ن الV 2Dان ف�ه ال!0هج االس"�0ا`ي في19الـ 
إما  واس"h!ال س��Iته!ا على Vافة ال!�ادی�، وه� ما وضع هDه العل�م أمام خ�ار�Z ق= بلغا غای"ه!ا في الb0ج

و�ما أن ت/اول ت�0ي هDی� ال!0ه��C  ،"ق�ائياس"�0ا`ي وال ه� اس `��ع"ها ال ه� )الءمأن تC= ل0ف�ها م0هCا 
  . دراساتها وت��Iقه!ا على
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م0اهج ال=راسات  ت�ایy0) االس"�0اL(في ال/الة األولى فال"�� Vانy ال0"ائج غ�� م�ض�ة؛وفي Vل"ا ال/
ول�ة أو أو ق�bة أ إلى م�Cد رقF تF ت/�Zل اإلن�ان) االس"ق�اء(وفي ال|ان�ة.اإلن�ان�ة، وصارت أمام م0اهج م"ع=دة

وفي .إحالة اإلن�ان إلى مادة م� م�اد ال��Iعة ل!0هج اس"ق�ائي م!ا )!:� إخbاعه ل!0هج اس"�0ا`ي،أو,ثان�Zة
yن�V yم االج"!اع�ة، تأث� أوج��&ف�'Zاء ن��ت�، واس"!= م0ها فل�ف"ه ال�ضع�ة ال"ي  A. ComteمCال العل

وVان م� . اإلن�ان�ة !0هج ال�ضعي ل"@!ل العل�می�سي علF االج"!اع على أساسها، وتF تع!�F أسk ال حاول أن
�اه� اإلن�ان�ة في ج�ان�ها ال/��ةEله، اخ"'ال الV اوز وم"عال  ن"ائج ذل�C"م �والف�'Zق�ة، واس"�عاد Vل ما ه

  .الEاه�ة اإلن�ان�ة والEاه�ة ال��Iع�ة وغ��ي، ح"ى إنه لF )ع= ه0اك ف�ق ب��
ل الق�ن ال"اسع ع@� ساه!y في م�الد ع=ة إش:االت وال ش� أن ن@أة العل�م االج"!اع�ة خال   

وت�اؤالت )!:� تل*�6ها في ال0قاشات ال"ي ت@ه=ها ال�احة الفZ�hة ح�ل الق�!ة ال!�ض�ع�ة لهاته العل�م، وم=� 
إم:ان�ة تأس�k مع�فة م�ض�ع�ة &الEاه�ة االج"!اع�ة واإلن�ان�ة ال"ي ی"=اخل ف�ها ع2�60 الDات وال!�ض�ع في 

  .ه، وهل ت*bع الEاه�ة في دراس"ها للفهF أم لل"ف���؟ وما ه� ال0!�ذج العل!ي ال!الئF لهDه الEاه�ة؟اآلن نف�
  ع�ائS تS�GH ال
Bهج ال�GI�Pي على الNاه�ة اإلن�ان�ة - 4

حEة وال"YZ�C ،ألن م� شان العلF أن )ق�م على ال!�ض�ع�ة وال!الال�ع اس"/الة ق�ام عل�م إن�ان�ةی�� 
  :ن�VD م0ها،وهDا م"عDر ع0= دراسة اإلن�ان،&��Y &ع الع�ائd �ةوال����ة وال/"!

* & YZ�C"ّال d��Iن ت�V م، وت�جع إلى�ال!ع0ى ق�bة الّ"فاعل ب�� الDّات وال!�ض�ع، ال*اّصة بهDه العل
ة،على عل�م اإلن�ان، صع�ًا للغا)ة، ففي حالة علF ال0ّفk، ل�k الّ"YZ�C م� ح�W ال!�"*=م في عل�م ال��Iع

�ن ال�احW ال )/d له إخbاع Vائ0ات &@�Zّة ألّ)ة ال!V ع� Fالف�ق ناج �hال/�اة، ل Fأ، أك|� تعق�=ًا م0ه في عل=�
�اه� ج!اعّ�ة، V!ا في علF االج"!اع، واالق"6اد، والّلغات، والّ�:ان، حّ"ى )�6ح & األم� ی"علdتR�Cة،وما أن E

�اه� ی�افقه ت/�Zل ح� للع�امل، م�"/�ًال، وال )!:� إّال الّ"YZ�C &ال!ع0ى الّ=ق�d للhل!ة، أ2 ب�صفه تغ���ًا لEّل
ان م0هج ,االس"عاضة ع0ه &ال!الحEة ال!Eّ0!ة اّل"ي ت�"*=م ت/ّ�الت ال�اقعة، وتق�م ب"/ل�لها رZاض�ًا ومI0ق�اً 

ت"/ّقd )6عY ت��Iقه في علF االج"!اع، و�ن `�d فه� ع=)F ال0ّفع، ألّنه ما دامy ال�Eوف ال!"!اثلة ال ال"R�Cة 
ول�k م� ال!!:� ت�hارها في دة جّ=ًا،إّال في ح=ود الف"�ة ال"ارZ*ّ�ة ال�اح=ة فل� ):�ن ألّ)ة تR�Cة إّال داللة م/=و 

  .}�وف م!اثلة، م� ح�W أّن ال�Eّوف تغّ��ت ن"�Cة إلج�ائها في ال!ّ�ة األولى
فالّ@*r اّل2D . م� الع�ائd ل�لة،مّ!ا ی|�� سوم�ض�عاً اإلن�ان في آن واح= ذاتًا العل�م اإلن�انّ�ة  في*

�اه� ال!الحEة،أو ):�ن أو أو )2�C الّ"Cارب عل�ها،)الح� ذاته،Eّم� جهة،أن تغ��ه ال �:!( ،�Zم�0عًا  على اآلخ�
�اه�، وت�عًا Eّه الDأ على ه�Iل�ل"غ���ات تDإش:ال�ة  ل dع�ة)*ل�ّن االنف"اح الّالزم لل!�ض�عّ�ة &!ع0ى ا،ال!�ض

ق�!ًا إلى ال�قائع اّل"ي تهّ!ه ك!ا أّن ال!الح� )/!ل ،الة اّل"ي ی"أّلف ف�ها ال!�ض�ع م� ذواتأصعY &:|�� في ال/
 .على االع"قاد &أّنه )ع�فها مع�فة ح=سّ�ة، وZقل &ق=ر ذل� إح�اسه &�bورة ال"ق�0ات ال!�ض�عّ�ة

 –ال!�=أ م� ح�W–ث�V Fّف )!:� للّ"YZ�C أن ی"�افd مع أح:ام الق�!ة؟ فاإلن�ان )!:� أن ):�ن *
یF0 ع� ا`�ادات مE"0!ة،وع�  ّن سل�Vهم�ض�عًا لعلF وصفّي،ألّنه )!:� أن )*bع لل!الحEة ال!0هCّ�ة، وأل
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، “الق�R”Fالّ"الي )YC أن نأخD &ع�� االع"�ار أح:ام و .�ج�د `��عة &@�Zّة )!:� تع!�!هاص�ر إج!الّ�ة ت@ه= ب
ح:ام تEه� جل�ًا في األة، تل� الق�F ع� ال��Iع�ّ  اإلن�انّ�ةالعل�م  ح=ود ت!�'وهي م� الع�امل الهاّمة اّل"ي تbح 

�ة،ال!/افEة،أم على األقل م� ح�W الّ"6�رات الC'ئّ�ة، فهل األفbل في علF نفk ال"�Rالقان�نّ�ة في هDه العل�م،
Zخ،هل وفي الّ"ار .أم ت�جع ل�لIة م�Zّ'Vة؟ل م� األفbل وج�د نFE تعلF حّ�ة،وفي علF االج"!اع،هع=م الّ"ق��=؟

*لفّ�ة ال�احW وت6ّ�راته للعالF،هل ه� كّل تل� األح:ام نC=ها ت�ت�G م�اش�ة &(أم إلى زوال؟ال!C"!ع ال�Iقي مف�=،
 و�ذا Vانy العل�م ال��Iعّ�ة،.)*bع ل/:�مة د)!ق�ا`ّ�ة أم م�"�=ة،له فل�فة م/افEة أم ث�رZّةم/اف� أم م"/ّ�ر،

�ن م�"قلة إلى ح=ّ ّما، ع� Vل hع أن ت�I"ات ت�Iورة ت0!�ة سل�b& dخاص &الق�!ة، فألن اإلج!اع ال!"عل F:ح
 �hح=ة ب�� الف�اإلن�ان على ال��Iعة ق= ت/قd، فال�فاق ب�� أح:ام الق�!ة على هDا ال!�"�� )ع"�� واقعًا، وال

�عات والفعل تع"�� حق�قة واض/ة &ال��0ة للC!�ع، وفي العل�م اإلن�انّ�ة ال�ضع أك|� تعق�=ًا، ف�اقع أن ه0اك !Cم
اج"!اعّ�ة مهّ!ة لها م6ل/ة في ال/فا� على ال�ضع القائF، وفي إعاقة Vّل ت/ّ�ل اج"!اعي، ی<ّث� على `��عة 

  .الف�h الّ"ارZ*ي واالج"!اعي نف�ه
 ��
ّ"ع!�F،ل!ا أم:� أن ی�ج= ال رYZ أّنه ل� لF ت�h ل0ا الق=رة على ال:واآلن نأتي إلش ال�ة ال��GGة وال�َّع

،Fها صلةأو ان/6العلIRارب م"ف�قة ال ت�Cات،أو تEمالح k(=hأن ال"�0< ،�ت و}�ف"ه في ت Fون/� نعل
�ه�2 للعلF، وRال"الي فإّن ال�Eوف Cا&ع الIال �ر &ع�0ها، ال ت"�h اّل"ي )2�C ف�ها ال�احW تCارRه،&ال!�"ق�ل،ه

و�ذا أردنا ال"�0< ،فإن }اه�ة م!اثلة س�ف ت/=ث، ه� أنه م"ى وج=ت }�وف م!اثلةوVل ما ن�"�Iع تأك�=ه،
�اه�،على أوجه ال@�ه ب��  أن نع"!= &ال!�"ق�ل، وجY عل�0اEوف اّل"ي ت/=ث ف�ها ال�Eة ال�I*وتل� هي ال

F�!ع ال"*لي ع� م�=أ ال����ة.األولى في ال"ع�I"اقع،ال ت��  اّل2D ت=عي العل�م ال��Iعّ�ة –والعل�م اإلن�انّ�ة في ال
�اه� ال"ي ت=رسها العل�م اإلن�ان�ة ت�جع ،  –ة ع0ه &القان�ن ق=رتها على الّ"*لي ع0ه، واالس"عاضEوذل� ألن ال

إلى أفعال إراد)ة ق�ل Vل شيء،وع0=ما أراد &ع عل!اء االج"!اع،أن )�Iق�ا م0هج العل�م ال��Iعّ�ة،على 
0�ا إلى أIف( Fل Fان��، فإنه�ن العل�م دراساتهF،م=ع�� أن ع!لهF ال ی�/W ع� األس�اب،بل )/اول الh@ف ع� الق

�اه�،  –ال��Iعّ�ة ت=رس مEاه� األش�اء،وق= تh"في بDل�Eّال Yّأن ت0"هي إلى ل YCم اإلن�انّ�ة، ف��أّما العل
Zارة، واألم� نف�ه في الّ"ار= �اع|ها ال/ق�قّ�ة، ولDا )YC أن )/"ل ال�/W ف�ها ع� األس�اب م:ان ال6َّR2 وDخ، اّل

)ع0ى ب=راسة أس�اب ال/�ادث، ال مع�فة ق�ان�0ها، إذ أّن الّ"ارZخ ال )ع�= نف�ه، ومع ذل� فإّن &ع العل�م 
  .ال��Iع�ة ال زالy ت"/=ث &�6غة س���ة VعلF ال���ل�ج�ا وال�h!�اء

ال/�ادث و��Z ال!DهY الّ"ارZ*ي أن إم:ان ال"ع!�F ونCاحه في العل�م ال��Iعّ�ة، راجعان إلى ا`�اد  
م� أّنه في ال�Eّوف ال!"!اثلة ت/=ث أم�ر م"!اثلة، وهDا ال!�=أ  –أو ما نف"�ضه –ال��Iع�ة أ2 إلى ما ن@اه=ه

�ورة ذا ول.اّل2D ُ)ع"ق= &ان�Iاقه في Vل زمان وم:ان، ُ)قال أّنه أساس ال!0هج الف�'Zقي َّbال& kا ال!0هج ل�Dه �h
ال�Eّوف ال!"!اثلة ال ت0@أ إّال في الف"�ة ال"ارZ*ّ�ة ال�اح=ة، وهي ال  نفع في عل�م إن�انّ�ة VعلF االج"!اع،إذ أنّ 

تEل على حالها قGّ، وم� ثF ال ی�ج= في ال!C"!ع ا`�اد `�Zل األم= )6لح أن ):�ن أساسًا للّ"ع!�!ات ال�ع�=ة 
د، وZ/اول تع!�F وم� )غفل هDه ال/=و . ال!=�،كالق�ل ال�=یهي أّن الhائ0ات اإلن�انّ�ة تع�� دائ!ًا في ج!اعات
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اال`�ادات االج"!اعّ�ة، فه� )ف"�ض دوام هDه اال`�ادات، وه:Dا ی0@أ ال�أ2 ال�اذج القائل أن &!�"Iاع العل�م 
�ر، ّI"ع أن ی!"C!على ال �h0ا ال�أ2 یDعّ�ة، فه��Iم ال�االج"!اعّ�ة، أن ت"�ع `�Zقة الّ"ع!�F ال!�"*=مة في العل

�رات االج"!اعّ�ة،إن وج=ت،أ2 أث� في األم�ر ال!E"0!ة أو )�Iأ عل�ه تغ�� ذو شأن،أو ه� یI"ّن لل��h0 أن ):
مع ذل�، )/اول عل!ا ال0فk واالج"!اع، ال�ص�ل إلى دائ�ة ال"ع!�F ال"ي ت"6ف  .األساسّ�ة في ال/�اة االج"!اعّ�ة

الC!اعات ال�=ائ�ة، بها العل�م ال��Iعّ�ة،ح�W وسع عل!اء ال0فk &/|هF، ف=رس�ا ح�اة الIفل ال0ف�ّ�ة، ونف�ّ�ة 
�اع ال/��ان وغ�ائ'ه، وف�ق�ا ب�� ال�جل وال!�أة، V!ا اع"!= عل!اء االج"!اع، على ال"ارZخ واالث0�غ�اف�ا في  ̀و
دراسة ال!C"!عات، لDل� فإّن عل!ي ال0فk واالج"!اع )ع�0ان ال�}ائف ال!@"�Vة، ب�� ال�}ائف ال0ف�ّ�ة، 

  . .تل� األوضاع إلى أم|لة عامة، وأن�اع أصل�ةواألوضاع االج"!اع�ة ال!*"لفة، و�Zجعان 
ف�hف )!:� الّ"�0<، &6ف"ه الق�Zة تل�،  قّ�ة القان�ن ت��bلa م` ق_رته على الGB�ّ\،و�ذا اع"��نا أّن 

  .وه� ما ال )!:� تأك�=ه ت!اماً  –إذا اف"�ض0ا ج=ًال أنه م!:� في عل�م ال��Iعة- ع0=ما ن"/ّ=ث ع� عل�م اإلن�ان 
قابل، ع0=ما ن"/ّ=ث ع� العل�م اإلن�انّ�ة، )YC أن نأخD &ع�� االع"�ار، م�=أ أساسي )!�'ها ع� ل00ّhا &ال!
، ال ی�ت�G ض�ورة &ق=رة الZّ�E0ة و�م:انّ�ة ت��Iقها الّ"d��I وه� ت@B�Gا �قان�ن ما، وق_رته ال�I\GBةعل�م ال��Iعة، 

قال أح= االق"6ادی�� : ففي علF االق"6اد م|الً ال!�اش�، وذل� &��Y ت=اخل الع�امل ال!ف"�ضة ل/=وث الEاه�ة، 
 L�أّنه )!:00ا أن ن�"0"ج م� م�=أ في االق"6اد الّ��اسي أّن إلغاء ق�ان�� ال/��ب في إنhل"�ا، س�<د2 إلى ه�
م�"!� في سع� الق!ح، ل�h هDا لF )/=ث ف�رًا، وع=م الّ"Iابd الEّاه�2 هDا، ُ)ف�� &فعل ح�ادث أخ�� أك|� 

 ��V ،م� تعق�=ًا F2 أد� إلى ث�ات ال�ع� على ال�غDاّل YهDا`ا، وح�ب الق�م، وان*فاض ق�!ة الIال� Fس�ء م
  .ح�Zة ال"Cارة، لDا ال )!:� ه0ا رف الZّ�E0ة فقG لع=م تIا&قها مع س�� ال�قائع

إّن فإذا Vانy العل�م اإلن�انّ�ة )YC أن تق�م على ت�0<ات، &اع"�ارها عل�م ت/اول الّ"�صل إلى ق�ان��، ف 
 d�ّIال )!:� أن ت F�!قة ال"َّعZ�` أّن Fّ�ة، خاّصة &الّ"غ�� االج"!اعي، ورغ*Zتل� ال"�0<ات في ال0ّها)ة ت�0<ات تار
ف�ها،&/�W ال )YC أن نف"�ض ص=ق الق�ان�� االج"!اعّ�ة في Vّل زمان وم:ان، على اع"�ار أّن ان�Iاقها الفعلي 

 ّ�*Zة أو تارZّارbان��، )ق"�6 على ف"�ة ح�ال بّ= أن  –إن وج=ت  –ة مع�0ة، لDل� فإّن الق�ان�� االج"!اعّ�ة كق
فالّ"�0<ات القائ!ة على أساس ق�ان�� . ت*"لف في ص�رتها ع� الّ"ع!�!ات ال!ع"ادة القائ!ة على ا`�اد ال/�ادث

  .ّ"فاص�لت!:00ا م� الّ"�0< &ال/�ادث ال�ع�=ة، رغF خل� هDا الّ"�0< م� دّقة ال  -إن أم:� V@فها-تارZ*ّ�ة 
ع�_ ال�NBّ<، تC�ّف العل�م اإلن�انّ�ة أّنها أك@� تعق�_ًا وت!عGًا م`  َّCوعلى ال  �|hل� تDعّ�ة، ل��Iم ال�العل

ف�ها ال"أوZالت &@:ل هائل، ف0/� في علF ال��Iعة ن�E0 في ماّدة أقل في درجة الّ"عق�=، ومع ذل� ف0/� ن"�ّسل 
 �C"قة الع'ل الZ�I& ،ها ص0اع�ًاIاالج"!اع، فه0اك تعق�= ناشئ ع� اس"/الة الع'ل إلى ت��� Fي، أّما في عل�Z

ال06اعي ، V!ا أن ال/�اة االج"!اع�ة ، تف"�ض ال/�اة ال0ف��ة، واّل"ي تف"�ض ب=ورها علF ال/�اة، اّل2D )ف"�ض 
  .عل!ي ال�h!�اء والف�'Zاء ، هDا الّ"عق�= الهائل )ع0ي &ال0ّها)ة صع�Rة ال"�0<
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5 - B
  في العل�م اإلن�ان�ة هج العل
ياش ال�ة ال
في العل�م اإلن�ان�ة م� ب�� أهF االش:ال�ات اال&�"�!�ل�ج�ة ال!عاص�ة ال"ي  تع"�� اش:ال�ة ال!0هج العل!ي
ح�W عاش ال!C"!ع هDه اإلش:ال�ة مD0 الع6�ر  - مقارنة &الف�h الع�Rي - لها تارZخ `�Zل في الف�h األوروRي

إلى أن ت!:� العلF &!0اهCه وتCارRه م� ان ی|�y ج=ارته وZ"غلY على )لF ع�6 م/ارRة ال��0hة للع(ال!Eل!ة
 ال أح= )@� في أن العل�م اإلن�ان�ة في الغ�ب ال!عاص� تعاني م@اكل حادة،...األفhار الاله�ت�ة وال!�"اف�'Zق�ة

 2�E0ال�0اء ال& dال!0هج أو ف�!ا ی"عل �� @اكل ال!0ه�Cةالعل!اء أن هDه ال! و��Z الh|�� م�. س�اء على م�"
الفل�ف�ة واإلی=ی�ل�ج�ة ال"ي رافقy تل�  والZ�E0ة م�ت�Iة &��Iعة م�ض�ع العل�م اإلن�ان�ة م� جهة،وRال!<ث�ات

�رها وم���تهاIم في ت�أعFE األش�اL في  ،كانy ال|قافة األور�Rة ق= قIع18yن ال"ارZ*�ة،ول!ا دخل الق�  العل
م�ادی� العلF على  ت!�' هDا الق�ن ب|�رة عل!�ة ���V في م*"لف اك!،.ال"/�ر م� ه�!0ة الف�h الاله�تي ال�0hي

��Rن�:�س وجال�ل�� و�Vل�، أی=2 ل��ناردوVاداف0@ى وb(العل!ي وت!�' ا W/ة في م0اهج ال�Zاز�والفل�في  ب|�رة م
ه<الء العل!اء إلى ن�Eة ج=ی=ة واقع�ة  ت�صلوق=  Francis Bacon) 1626- 1561(على ی= ف�ان��k ب�:�ن 

،ب'غy18 y م6=ر اخ� لل!ع�فة )ع"!= على ال*��ة االن�ان�ة وال!الحEة وال�قائع ال"��Z�Cة،ومع نها)ة الق�ن ت�0
ت�ج هDا ال�ضع  ك!ا.ال��0hة الhاث�ل�:�ة ال!=ع!ة &االن"قادات الفل�ف�ة والعل!�ة العل!ان�ة D!VهY ق�2 في وجه

الف�ن��ة،ال"ي ش:لy أعFE س0= لق�ام ال!0هج  &أك�� ث�رة اج"!اع�ة وثقاف�ة في تارZخ الغ�ب؛ وهي ال|�رة
yن�V yضعي،على ی= أوج��وفي ال�اقع .19 ،في ال60ف األول م� الق�ن A. Comte ) 1857- 1798(ال

�نy نقل ال!0ه�Cة ال"��Z�Cة م�V ائ�ة ل إنZ'م الف���اه� اإلن�ان�ةالعلEع نف�ه وم*"لف ال!"C!قها على ال�I�. 
�اه� ال��Iع�ة والف�'Zائ�ة،أوال"ي ت"/:F  س�اء@اف الق�ان��،سة &اك"ال�ضع�ة مه�و  فل�فةالفEال& F:/"ال"ي ت

Fةاع"ق= و .ب"�6فات ال�@� وعقل�"هb/!ضع�ة أو العل!�ة ال��نy أن ال�@�Zة Vلها سائ�ة &اتCاه ال!�حلة الV. 
�نy)ق�ل .فال!C"!عات الغ��Rة س"��d غ��ها إلى ذل�. ول0hها ل� ت"�صل إل�ها في نفk الل/EةV:" إن0ا ما دم0ا

 الف�'Zاء،لF )ع= &إم:ان0ا أن نفZ�I& �hقة مغای�ة في مادة ال��اسة أو نفdI0!& �h وضعي في مادة علF الفل� أو
�Zة،)YC أن.ال=ی�bع�ة غ�� الع��Iم ال�    .�)!"= إلى Vل أ&عاد ال"ف�h فال!0هج ال�ضعي ال2D نCح في العل

،وهي ت�Z= بDل� س= الdZ�I أمام ذل� االنف6ام ال2D ال"ف��hتأك�=ها وح=ة ال!0هج في  فال�ضع�ة تق�م على
كان )عاني م0ه ج�ل ما ق�ل ال�ضع�ة ح�0!ا Vان )�"*=م ال!0هج ال�ضعي في معالCة العل�م ال��Iع�ة وال!0هج 

وتZ'� Fاء ن��ت� القائF على ال"R�Cة،فق= خbع مف�hو هDا الع�6 ل���Iة ن!�ذج ف،الاله�تي في العل�م اإلن�ان�ة
�نy انه ل=ی0ا اآلن ف�'Zاء س!اوZة، وف�'Zاء أرض�ة اذ ی�� V.ع!�F أسk ال!0هج ال�ضعي ل�@!ل العل�م اإلن�ان�ةت

 �م�:ان�:�ة أو �V!اوZة، وف�'Zاء ن�ات�ة، وف�'Zاء ح��ان�ة، ومازل0ا في حاجة إلى ن�ع آخ� وأخ��م� الف�'Zاء وه
�اه�Eم� ال D*"2 یDال Fاء االج"!اع�ة،ذل� العلZ'اه� م�  الف��Eه الDعا لل=راسة &اع"�ار ه�االج"!اع�ة م�ض

�نها م�ض�عا للق�ان�� ال|اب"ةV Wج�ة نف�ها م� ح���اه� العل!�ة وال��Iع�ة وال�h!�ائ�ة والف���لEروح ال.  
�نy ال2D ناد� ب�ح=ان�ة ال!0هجV yضع�ة العل!�ة على ی= أوج��}ه�ت أول ش�ارة   وERه�ر ال!=رسة ال

 �وق�ل ذل� Vانy .اإلن�ان�ة وال��Iع�ة و��R ال!0اهج ال�ضع�ة ال"��Z�Cة وال!0اهج ال�hف�ة  ملل/�ب ب�� العل
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�ن عقل�ة ،وعلى  ح�V Wان د):ارت ی�� أن أسk ال!0هج–ع0= ال!ف�Z�h ال�ا&ق�� –اإلش:ال�ة ال!0ه�Cة hت
�نy إش:ال ال0ق� م0ه ی�� ب�:�ن أن أسk ال!0هجV ع= ما `�حRة ، و��Z�Cن ت�hأن ت YC(ال!0اهج في  �ة

اإلن�ان�ة )!:� دراس"ها &ال!0اهج  اإلن�ان�ة أص�ح ل=ی0ا ف�Zق�� م� العل!اء وال!ف�Z�h ف�dZ ی�� أن العل�م العل�م
وف�dZ على ال0ق� م� . ال��Iع�ة ال��Iع�ة أ2 وح=ة ال!0هج ب�� العل�م اإلن�ان�ة والعل�م ال"ي ت=رس بها العل�م

�اه� اإلن�ان�ة ن�Eًا  ي العل�مذل� ی�ون أن ال!0اهج ال!�"*=مة فEي ت�"*=م مع الhع�ة غ�� صال/ة ل��Iال
 Fم اإلن�ان�ة ت=رس العال��اه� ال��Iع�ة ع� اإلن�ان�ة ،فالعل�م ال��Iع�ة ت=رس العالF ال*ارجي والعلEالخ"الف ال

ت*bع لل"Cارب، فإن ثاب"ة وم�ض�عات ماد)ة قابلة للق�اس و  ال=اخلي و ب�0!ا ت"عامل العل�م ال��Iع�ة مع عالقات
ال*Iأ إذا،تd��I ال!0اهج  وم�.تفق= ال"Cارب والق�اس وت"عامل مع م�ض�عات مع0�Zة غ�� ثاب"ة العل�م اإلن�ان�ة

ه� ال��Y  العل�م ال��Iع�ة على العل�م اإلن�ان�ة، ألن هDا س�ف ی<د2 إلى خل���V G، بل ال"ي ث�y نCاحها في
ألنها تق�م على اف"�اض غ�� م<V=، ف/�اه أن  !0ه�Cة في رأیهF م�ف�ضةفال�ح=ة ال. في ت*لف العل�م اإلن�ان�ة

  .ال��Iع��� هي وح=ها ال!"6فة &العل!�ة  ال�Iق ال!�"*=مة م� ق�ل العل!اء
�اه� Eاهات العقل�ة في دراسة الCضع�ة وت�0ي االت�ك!ا }ه�ت الع=ی= م� االتCاهات ال"ي نادت ب�ف ال

و}ه�ت الع=ی= م� ال!0اهج في هDا  )ورZ:�ت–ف0=ل�ان= –ه�س�ل –دل"ا2 (!اء اإلن�ان�ة و}ه�ت في V"ا&ات العل
�قي وال!0هج اال&�"!�ل�جي م0هج علF اج"!اع ال!ع�فة  ال!Cال م|ل ال!0هج �وال!0هج ال0ق=2  الEاه�اتي واله�م0̀

ل�ضع�ة }ه�ت ا)bا الع=ی= م� االن"قادات ال!�جهة لل!=رسة ا.ال2D }ه� على ی= عل!اء م=رسة ف�نhف�رت 
&اع"�ارها اخ"'لy العلF إلي م�Cد علF لل�قائع وانها نفy األس¥لة ال!"علقة &اإلن�ان م� قام�سها فهي ت@يء 

وم� ناح�ة أخ��، فإن ال!0اهج وال=راسات االج"!اع�ة وال"�E0!�ة ال .اإلن�ان وت!�ضعه وت�Cده م� إن�ان�"ه 
ع!ل�ة ال"��E0 العل!ي  ي ت���I عل�ها،بل وت<ث� فيف6لها ع� االتCاهات الفل�ف�ة واإلی=ی�ل�ج�ة ال" )!:�

�نy وهي الفل�فة ....وال!0هCيV ضع�ة ال"ي أس�ها�ولق= }ه�ت في الق�ن الع@��Z فل�فة هي ام"=اد للفل�فة ال
،وت�0اها ع=د م� 1929عام  Moritz Schlick)1936ـ 1882(ال�ضع�ة ال!I0ق�ة أس�ها م�رkZ شل��

ال"��Z�Cة : ح!لy هDه الفل�فة أس!اء ع=ة م0ها.و�Rت�ان= راسل, هF رودولف Vارنابال!ف�Z�h والفالسفة م� أب�ز 
ول�h على ال�غF م� ت�0ي هDه .العل!�ة،ال"��Z�Cة ال!I0ق�ة،ح�Vة وح=ة العلF وال"��Z�Cة ال/=ی|ة،الفل�فة ال"/ل�ل�ة

Vة ال�اقع &@ق�ه ال��Iعي ع0= &ع مف2�h هDا ال"�ار في تف��� ح�  ره ال!I0لd األساسالفل�فة للعلF واع"�ا
�ر اإلن�ان وت/ق�d سعادته،غ�� أنها }لy ت=ور Iرة ت*=م ت�واالج"!اعي،وفي إعادة ب0اء ال!C"!ع م� ج=ی= &6

ال�قائع ال!/=ودة ال'مان في نIاق الفل�فات ال"��Z�Cة ال!|ال�ة لعلF االج"!اع ال��ج�از2،إذ ان دراسة الh|�� م� 
على رأسها ق�ان��  "0"اجات ت"علd &ال0�احي ال�ئ���ة لق�ان�� ح�اة ال!C"!ع،وZأتيلF تbع في ح��انها اس وال!:ان

بل }لy ت=ور في نIاق إج�اءات خاصة وت��0h ال�/W .وال"0اقbات االج"!اع�ة ال�ئ��ة ال�6اع ال�Iقي
�L ال��ان�I*عة،ووضع ال!=ارج وال!C!اد ال�  . إلخ.. ةال"�Z�Cي ال2D )@!ل ال!الحEة،ال!عالCة اإلح6ائ�ة لل!

 اصIالح واس"*=ام "ال�ضع�ة" ت/�ال ن/� اس"�عاد اصIالح شه= ق= 20ال|لW ال|اني م� الق�ن  اال أن
ك�نy م� جهة  م0ه &��Y االرت�اL ال@=ی= لل�ضع�ة &ف�h ب=ال Logical Empiricism "ال!I0ق�ة اإلم���Zق�ة"



8 

 

�قف ارن�y ماخ ال!"�Iف!Rة علىم� جهة أخ�� ع0=ما &الغ في ال"أك�=  وEاب�ة ال/��ة لل!الحC(اإل dال/قائ. 
  .فل�فة العل�م االن�ان�ة  في ال!I0ق�ة ت!|ل ال��م ال0!�ذج ال�ائ= و )!:� الق�ل ان اإلم���Zق�ة

Vال��0�Zة وال�ل��Vة وال"ف�h:�ة وال!ا&ع= سل��Vة ل تف��� سل�ك االن�ان هDا وق= }ه�ت ع=ة نZ�Eات ت/او 
  الخ....وال"ف�h:�ة ال!عاص�ة 

  
  ` ـــصGاح قالم�/ د                                                                                    
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  02ال
	اض�ة رق� 


�ل�ج�ة ال�اصة في العل�م االن�ان�ة����  ال
"!الت اال
  

 :!لة ال�&�%$ في العل�م االن�ان�ة م"

لق� جاءت العل�م االج��اع�ة م�أخ�ة ال	أة ق�اسا �العل�م ال�ق�قة، 
�ا جاءت تل� ال	أة 
	���ة ل�ا    
ه;:ا أص6.7 .. ج�ی�ة ارت657 ب��5رها ال$�2ع ب�أت ال����عات ال.�ی,ة تع�فه م( ق)ا'ا نف$�ة واج��اع�ة 

إال أن ت��D اإلن$ان . ه:ه العل�م ت$عى إلى ت.�2ل اإلن$ان إلى =اه�ة قابلة لل�راسة العل��ة ال��ض�ع�ة
واخ�الفه ع( ال�Kاه� ال�75عة جعل العل�م اإلن$ان�ة تع�ف ماكل إ�$����ل�ج�ة م( ن�ع خاص، وم( ثE ب�أ 

فهل '�;( أن ی�.قS ذل� مع العل�م  ،م�Q ق�رة ه:ه العل�م على بل�غ دقة عل�م ال�75عةالعل�اء ی�$اءل�ن ح�ل 
5�2قة ت���72ة ت�اما 
�ا '.�ث في العل�م الف�2Dائة . االج��اع�ة؟���ع	ى هل '�;( دراسة ال�Kاه� اإلن$ان�ة 

:ل� فهل ن��صل إلى ن�ائج صادقة م( خالل ت�75.. وال���Yائ�ة �ق	ا لل�	هج ال���72ي في ؟ وان ';( في األم

 ؟..،ال�ار2خعل�م ال��[�ة، علE ال	ف\ وعلE االج��اع
  :ال+اه�ة ال�ار%��ة - 1

� أن ی��كهي 
ل ما ص�ر ع( اإلن$ان م( أفعال في ال�اضي،̀�  .اث� واضح في ح�اة اإلن$ان 
  خ4ائ3 ال+اه�ة ال�ار%��ة وع�ائ/ دراس�ها 

�ر أb أنهYد'ة ، ال ت��ا ت.�ث م�ة واح�ة ، وال تc)ع لقان�ن ال.���ة ، وال '�;( ـ ال.ادثة ال�ار�c2ة ف
 �
�ا دراس�ها تف�ق ، Sل دق�;�اص5	اع ال.ادثة ال�ار�c2ة، ول�\ م( ال$هل ت.�ی� ال�	5لقات ال.ق�ق�ة لل.ادثة 

�7�ة أمام ال�fرخ ، ،إلى ال��ض�ع�ة وال�قة
 Sل ع�ائ;� إل�ها على أساس أنها تK	ال );�' hائicه:ه ال
  وأن ال�fرخ إن$ان له مع�ق�ات وم��ل ش�icة ، وال�ي ق� تfث� على م�ض�ع��ه  خاصة

ن ه:ه االع��اضات ال ت$�لDم ال�فl القاkع لع�ل�ة ال�ار2خ ا:ت&اوز الع�ائ/ في دراسة ال+اه�ة ال�ار%��ة
مة ع�7 ق� اس�5اع العالول. ألن 
ل علE له خ�iص�اته ال��علقة �ال��ض�ع و[ال�الي خ�iص�ة ال�	هج ال��7ع

�ه ل�\ م��د س�د لألخ7ار، Kه، فال�ار2خ في ن	ه�ه وق�ان�	ح�ان اب( خل�ون أن '�عل م( ال�ار2خ عل�ا له م�ال
وأما األخ7ار ع( ال�اقعات فال ب� في ص�قها وص.�ها م( اع�7ار ال�5ا�قة، (بل ت.ل�ل وتعل�ل لها ح�n 'ق�ل 

� في إم;ان وق�عه، وصار ف�ها أهE م(K	أن ی pم ).ال�ع�یل ومق�ما عل�ه فل:ل� وجDإن عل��ة ال�ار2خ ت$�ل
  :الع�ل �الق�ان�( ال�ال�ة 

ما م( حادثة تقع إال ولها أس7اب �7kع�ة أدت إلى وق�عها، وال�ق�iد �األس7اب ال�75ع�ة ما : قان�ن ال$�77ة  -1

ة ا��.الة ال����ع ال$�اس�ة واالق�iاد'ة وال,قاف�ة، وه	ا ی�[v اب( خل�ون ب�( ح Sان تعل�ل�ار2خ وما 'ف�زه الع�

�b م( أح�ال 'ق�لال�ار2خ خ7� ع( االج��اع اإلن$اني ال:b ه� الع��ان وما 'ع�ض ل�75ع�ه م( األح�ال :( ال7
  ).…م,ل ال��حy وال�أن\ والع�7iات
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اه ما 
ان م( األخ7ار معق�ل أدخل	اه دائ�ة اإلم;ان، وما 
ان غ�� معق�ل أدخل	: قان�ن اإلم;ان واالس�.الة -2
;ل ب�هاني�  .دائ�ة االس�.الة، وم( ه:ا ال��7أ '�;( ل	ا ال����D ب�( األخ7ار الi.�.ة واألخ7ار الcاk{ة 

إن األح�اث ال�ار�c2ة ت�ا�ه في عللها ون�ائ�ها، فال.)ارات ت	�� على ع�7iة مع�	ة، ول�ا :قان�ن ال�ا�ه -3
� واالن.5ا` ل��7أ ح)ارة أخ�Q في ال	�� ب	ف\ الع�ل�ة، تiل إلى ق�ة اله�م یل�أ أف�ادها إلى ال��ف ف��7أ ال�قهق

  .فال�ار2خ 'c)ع ل��7أ ال.���ة

�b في ت�5ر م$���، وأح�ال ال	اس في تغ�� وت	�ع، ورغE قان�ن ال�ا�ه فإن : قان�ن ال��5ر -4إن الع��ان ال7

�غ�� ال�icات وال�سائل ال 'غ�� العلل وق�ان�	ها، فال ��ر ب:اتها بل تغ�� األع�اض وال�KاهYقائع ال ت��

�;�ف�ات م�cلفة.  

�ال��احل ال�ال�ة  �  :ك�ا أن ال�راسة العل��ة لل�ار2خ ت�

�ارها ، : م:هج عل� ال�ار%خ Y�2ة م( ن�عها وال أمل في ت�فألجل دراس�ها یل�أ ��ا أن الKاه�ة ال�ار�c2ة ف
 �قة ال�ار�c2ة م( خالل ه:ه اآلثار ؟ ف�Yف '�;( ال�ص�ل إلى ال.ق.االع��اد على أثار ال.ادثة ال�fرخ الى

  : وهي 
ل ماله صلة �ال.ادثة ال�ار�c2ة وت�cلف �اخ�الف ال.�ادث وهي ن�عان:ج
ع ال
4ادرـ  1
وهي مiادر وضع6 ، و
ان الق�i م( وضعها حف� ال�ار2خ ف�$�ل في الp�Y واألشعار : م4ادر م=اش�ةـ  1

 . �عامل معها �.:ر وت.ف�الالخ وه:ه ال�iادر ی	7غي ...حفوال�وا'ات وال�الحE وال	pi ال�:
ار2ة وال��ا
وهي وثائS وضع6 إ�ان ال.ادثة وغ�ضها االس�ع�ال اآلني وال�	فعة ال�fق�ة 
ال�سائل : م4ادر غ�� م=اش�ةـ  2

   وال�7اني وال	ق�د واألسل.ة وه:ه ال�ثائS أح$( ما '$�	� عل�ه ال�fرخ
ه:ه ال��حلة �ف.h ال�ثائS وال�$�	�ات وال�iادر ال�ي '��عها 'ق�م ال�fرخ في : ال�	ل�ل ال�ار%�يـ  3

� في ص.�ها وهل هي مDورة أو ناقiة أو خ�ال�ة و�72أ ال�fرخ في دراسة ال�ث�قة في ح� ذاتها K	2ل ، ( و;ال

ال�.ل�ل ال���Yائي لل�أك� م( زم( ال�ث) ال.7� ، ال�رق  Sفة ص.ة ال�ثائ��قة و2$�ع�( ال�fرخ �عل�م م$اع�ة ل�ع

ك�ا یل�أ ال�fرخ إلى ال�قارنة ب�( ال�iادر، .وزم( ال.7� م,ال وعلE ال���ل�ج�ا لل�أك� م( ص.ة األح�ار األث�2ة
�ه ال�ث�قةك�ا '$�ع�( �علE ال5c̀� ل 67�
 b:ال vcفة ال�ف�	�هي �ه ال	ق� ) األل$	�ة ( ، و2$�ع�( �علE اللغة �ع

 bفي جان7ها ال�اد Sفة ص.ة ال�ثائ�( ه	ا روح ال	ق� ض�ور2ة في ال�ار2خ ، فإذا 
ان ه:ا ال	ق� وم. إلى مع

D على م.��Q ال�ث�قة ، ف��ع�ف ال�fرخ على أفYار الYاتp، وت�iراته �خارجي لل�ث�قة، فإن ال	ق� ال�اخلي ی

�وف ال�.�5ة �ه Kف�ه ، وم:ه7ه ، وال yع�' b:ائي . لل����ع ال���Yال�.ل�ل ال�وأح�انا ';�ن م)5� لالس�عانة 
  ل�ث�قة ، �ع� نق�ها ش;ال وم)��نال

�ع)ها إلى �عl ح�ى تع5ي :ـ ال���A$ ال�ار%�ي  3 E(��ع� ال�أك� م( ص.ة ال�ثائS 'ق�م ال�fرخ 

�p ، ف��تp ال.�ادث وi2	فها ح$p ال�$ل$ل الDم	ي وال�;اني ، و2.�د �ص�را واض.ة ، أb 'ق�م �ع�ل�ة ال�

  .وثغ�ات �p7$ غ�اب ال�ثائS ، 'ع�� إلى االف��اض ال�عق�ل و�ذا وج�ت ف��ات. العالقات ال��ج�دة ب�	ها 
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�̀و ال�ي أدت إلى وق�ع ال.�ادث ال�ار�c2ة:ـ تف��� ال�ار%خ  4 ف ع( األس7اب والYه:ه .وه� ال
�الق�E واالی�ول�ج�ا Sرخ�( وألس7اب ت�علfرخ فان ال�fل مYور2ة ل�،ت�ع�د ال�ي یfم	�ن بها ال��احل وان 
ان6 ض

   .:ا یfدb إلى اخ�الف تف$�� ال.ادثة ال�ار�c2ةم	اه�هE وه
إذا 
ان علE ال�ار2خ ی�قف	ا على أح�ال ال�اض�( م( ال	اس في ح�اتهE ال��ن�ة وفي :تق��� عل� ال�ار%خ

 �نه لE '$لE م( االن�قاد خاصة اف ..أخالقهE وس�اس�هE ود'ان�هE وأسال�7هE في اإلن�اج وال��ارة وم	ه نأخ: الع7

D على  م( ح�n صع�[ة�ت.ق�S ال��ض�ع�ة في ال�راسات ال�ار�c2ة فق� ت�$لل ال:ات�ة م( ح�n ال 'ع� ف�

،Q�، ومه�ا 
ان ح:را �ل�أ إلى االف��اضفال ی��;( م( ج��ع ال�iادر الYاف�ة  وق��عl األح�اث و2ه�ل األخ
�ال�fرخ،أما  ه:ا إذا أح$	ا.';�ن ص�رة ص.�.ة ع( ال.�ث ال�ارc2ي ال��روس فال '5cئم( ال��;( أن  )Kال

 Dة ال�ي ت����c2ة ال�ار�إذا تع�� ال�)ل�ل وت�2ه ال�ار2خ فان الق)�ة ت�عق� أك,�، و
ل ه:ا ن���ة ل�75عة الKاه
�ج ال�ار2خ م( ب�( العل�م ، فإن 
ان لi' Eل إلى ال��ض�ع�ة ال�5ل�[ة ...ال�عق�� c' أن p�' مع ذل� ال )Yول

� م( العل�م ت	قiها ال��ض�ع�ةالفه:ا ل�\ م( شأن علE ال�ار2خ فقv ف�,Y اإلضافة إلى ال�ه�د ال�7:ولة�،ه:ا 
�ف ال�fرخ�( k )اهج العل�م ال�75ع�ة  لالس�فادةم	الع�امل ال:ات�ةو م( م �   .االب�عاد ق�ر اإلم;ان ع( تأث�

 إن لل.ادثة ال�ار�c2ة خiائiها م,ل�ا للKاه�ة ال.�ة أو ال�ام�ة خiائiها وه:ا 'ق�)ي اخ�الفا في
ال�	هج وه:ا جعل م( ال�ار2خ عل�ا م( ن�ع خاص ل�\ عل�ا اس�	�اج�ا 
ال�2اض�ات ول�\ اس�ق�ائ�ا 
الف�2Dاء 
و�ن�ا ه� علE یn.7 ع( ال�سائل العل��ة ال�ي ت�;	ه م( فهE ال�اضي وتف$��ه وعلى ه:ا األساس فإن الق�ل �أن 

ك�ا أن الق�ل , ى ش�̀و العلE أم� م7الغ ف�ه ال�ار2خ ال '�;( أن ';�ن لها عل�ا ألنه ی�رس ح�ادث تف�ق� إل
�إم;ان ال�ار2خ أن '7iح عل�ا دق�قا أم� م7الغ ف�ه أ')ا وعل�ه فإن ال.�ادث ال�ار�c2ة ذات �7kعة خاصة .  


ة اإلراد'ة مادام مcال5ا لل�7ن و2قابلها :ـ ال+اه�ة ال:ف��ة 2�� وال.\ وال.Yف\ هي م�7أ ال.�اة والف	ال
\ ه� العلE ال:b ی�رس ال	ف\ م( ح�n هي م.ل ألح�ال أو م�iر ألفعال ، ل�ع�فة �7kعة ال�$E ، وعلE ال	ف

و�2;( تع�2فه �أنه ال�راسة العل��ة ل$ل�ك اإلن$ان وذل� به�ف ال��صل إلى . ه:ه األح�ال وش�̀و ه:ه األفعال
�ه وال�.;E ف�ه f7	ه وال��  .فهE سل�ك اإلن$ان وتف$�

، ف	.( ال ن�Q =�اه� داخل�ة ی�ر
ها صاح7ها، وال ت�رك م( الcارج إنها::ع�ائ/ ال+�اه� ال:ف��ة -
�اه�ةالع�ر والالشع�ر،Yوال p.لها أو ال Eها ال م;ان لها وال ح��فع	�ما ی�.�ل ال.Dن إلى ف�ح . واألنان�ة وغ�

�;اء ال��أة �. ال ن�رb ال�;ان ال:b اخ�فى ف�ه ال.Dن، وال ال��iر ال:b جاء م	ه الف�ح �;اءًا ش�ی�ًا ف�Yف نف$
وال�ي تع�ض6 ل.الة نف$�ة حادة وفي ل.Kات ی�.�ل ال7;اء إلى اب�$امة و[ه�ة وس�ور، ما س� ال�.�ل وما 

� الYالم دائE االب�$امة وK2ه� على أنه على خ�� . دوافعه وم	5لقاته 'ا ت�Q ؟�,
�ًا ما ن�� رجًال ض.�
ًا �,
و
 .؟ ما ی�ام، ولY( في ال.ق�قة ال�اخل�ة ه� ل�\ 
:ل�


�ف�ة، تق7ل ال�صف ال تق7ل ال�ق�ی� ال�Yي، فإذا 
ان العلE قادر على ق�اس درجة ح�ارة  * �إنها =�اه
رجة القلS أو ال.p ال�$E أو ارتفاع ضغv ال�م �ال�سائل ال�ق	�ة، فان ه:ه ال�سائل غ�� قادرة على ق�اس د


ار2ل"'ق�ل  اإل'�ان وغ��ها \�$Yا":" ال	ة ع( تDا عاج	ات�	ع� له وال وزن وع( ق�اس درجة إن تق�ول ما ال 
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�اه�ة وس�� ال�وح ن.� هللا  الغ�ور واألنان�ةYوال p.2ات ال$�;�ل�ج�ة  .(وال�K	ال lع�وح�ى وان وج�نا أن 
تع��� على الق�اس ال	ف$ي وتع��� على ال�.ل�الت اإلحiائ�ة فهل ن�ائ�ها ت�Yن ص.�.ة ت	S75 على 
ل 

�;ان ال�ع�	�( واألس7اب وال�$77ات 'ا ت�Q، ون�� أن ه	اك �عl ال�Kاه� القابلة ال.االت ال	ف$�ة في ال�ق6 وال
للق�اس ال	ف$ي 
��غ�� ال�الء ال�	��Kي واألداء ال�	��Kي في ال�fس$ة، وات�اهات األف�اد، ولY( ت�Yن ن�ائ�ه في 

  .غالp األم� غ�� صادقة وغ�� م.ققة
��ق�مات ال�icة، وم  إنها =�اه� خاصة * Sت�عل �ا دام6 ه:ه ال�ق�مات م�cلفة م( شhc آلخ

�ض نف$ي ی	7غي معال��ه، ولY	ه �

ل واح� وانفعاالته، واه��اماته، وق	اع�ه، ف�,ًال ال�cف  Eی�ع:ر ف�ها ال�ع��
في نف\ ال�ق6 ';�ن 
�افع لالن�از ال$�2ع وال�ف�ق وال	�اح، وق� أشارت الع�ی� م( ال�راسات ال$�;�ل�ج�ة في 

ول:ل� '$�.�ل تع��E ال	�ائج وه:ا 'ع	ي أن م�7أ االس�ق�اء . قة ال�cف م( الفل ال�راسي �ال	�احه:ا األم� عال
 ال�ع�وف في العل�م ال����72ة غ�� قابل لل�S�75 في ال�راسات ال	ف$�ة،

االن�7اه مع   ع اإلرادة'��7 ف�ها اإلح$اس واإلدراك وال:
اء م  إنها =�اه� ش�ی�ة ال��اخل واالخ�ال`، *
 .والالشع�ر ��ا ت.6 الع�ر، ف�	ع�م ال�قة ال	�ائج ال���صل إل�ها إلرادةا

*  p.ع ال	5i' أن nفال '�;( لل7اح ،��ر ب	ف\ ال5�2قة ونف\ الع�ر ونف\ األثYال ت� �إنها =�اه
S5	تفل6 م( ق7)ة اإلرادة وال� ��ه أو ال�فاؤل و ال�اؤم ح�ى ی�.قS م( ص.ة ف�ض�اته، فهي =�اهYوال . 

ف��� صع�[ة ل ق� ';�ن ال7احn ه� م�ض�ع الn.7،م�iالن،بال7احn وم�ض�ع الn.7 علE ال	ف\  في*
إن	ا ال ن$��5ع أن ن�عي : " في ال�cلh م( م��له ورغ7اته وأرائه ومع�ق�اته ، وه	ا '�iق ق�ل ب�ل ن�اك�ه 

يء م( ال��ض�ع�ة ما دم	ا خ�iما وح;اما في نف\ ال�ق6 �  
'ع�7� علE ال	ف\ آخ� علE اس�قل ع( الفل$فة، وسعى لل7�ه	ة ع( نف$ه ::فFت&اوز العق=ات في عل� ال

وق� .كعلE م$�قل ���ض�عه وأم;( له دراسة �عl الق)ا'ا ال	ف$�ة ��قای�\ ت���72ة ت��اوز الع�ائS ال	ف$�ة
 Eه��"كان6 ال�7ا'ة ال.ق�ق�ة له:ا ال�أس�\ مع أع�ال رواد علE ال	ف\ ال.�یn وم( أشه	cت وون�"و " ف� " b:ال

7� ت��72ي لعلE ال	ف\"كان له الف)ل في إناء أول cف\ " م	ن في أل�ان�ا،وق� حاول عل�اء ال� 19مع ب�ا'ة الق
  .ت�اوزه اهE الع�ائS م( خالل م���عة م( ال�	اهج 

Fم:اهج عل� ال:ف  

أح�ال ال	ف\  االس�57ان ه� مالحKة ال:ات ألح�الها وأفعالها ال7اk	�ة،أو ه� مع�فة:ـ م:هج االس�=Hان 1
فإذا ع�ف6 م,ال أس7اب غ)7ي ،  .�االنع;اس على ال:ات ، ثE نع�E ما نiل إل�ه م( فهE وتف$�� على ال���ع

�2ة واح�ة أق�ل أن ه:ه األس7اب نف$ها ، س�fدb إلى الغ)p إذا =ه�ت ع	� 
ل إن$ان ، ذل� ألن ال�75عة ال7
�فعال�ة ه:ا ال�	هج ب�غ$�ن  ��ة ح�ادث �اk	�ة ، 'عان�ها الhc ذاته م( ال�اخل ، إذ إن ال.�ادث ال	ف$.، و2ق

�S2 ال�أمل k )ن ع�;' b:ال،�ال '�;( للغ�� أن '5لع عل�ها ، وله:ا فهي تق�)ي في مع�ف�ها اإلدراك ال�7اش
االس�57ان ال 'ع	ي م��د الع�ر �الKاه�ة أو ال.الة ال	ف$�ة، بل ه� ذل� ال�أمل الع��S فال:اتي لألح�ال ال	ف$�ة،

ال:b تق�م �ه ال:ات، وهي في حالة وعي و2قKة،م( أجل فهE ال.الة ال	ف$�ة ال��روسة، وت.�ی� أس7ابها ووضع 
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 " م�ن�اني"ق�ان�( لها، وتع�7� ال��رسة الع�ر2ة في علE ال	ف\ أهE م( قال �االس�57ان ، وم( أنiاره أ')ا 
  ".خ�ون ال ی�ون� أب�اال أح� 'ع�ف هل أن6 ج7ان أو kاغ�ة إال أن6 ، فاآل:"ال:b 'ق�ل

�ة ، فه:ا ب�ل غ��م ی�$اءل ح�ل م�iاق�ة ه:ا ال�	هج فقال تع�ض ال�	هج  اال ان ه:ا �,
: " الن�قادات 
افل�$6 دراسة ال:ات هي �ال)�ورة معال��ها 
��ض�ع؟وه:ا ما'فعله االس�57ان،إن 
ان ص.�ح أن ه:ه ال5�2قة 

 �Yم�ض�عا للف �Y7ح ف�ه الفi' م ازدواجاDن6 " ت$�ل�
: ونف\ االع��اض له:ا ال�	هج ن��ه ع	� أوج6$ 
'الح� انه ال م;ان �أb وجه م( ال�ج�ه لعلE ال	ف\ ال�ه�ي ه:ا ال:b ه� آخ� ت.�ل لاله�ت وال:b ی�اد ع7,ا "

�ع,ه ال��م م( ج�ی�  ... bاألساس�ة ب�أمله في ذاته أ b�� ال7Yف ع( ق�ان�( الفYی�عي ال��صل إلى ال
ال�Dع�م ال:b 'ق�م ) االس�57ان(إن ه:ا ال�أمل ال�7اش�:" و2)�ف" األس7اب وال	�ائج إه�اال 
ل�ا  �إه�ال 
ل م(

 Eد وه�ح�ى ل� ت�;( اح� م( الق�ام ��,ل ه:ه ال�الحKات على نف$ه : " و2ق�ل " �ه ال:ه( على ذاته ه� م�
�7�ة أب�ا وت�Yن أف)ل وس�لة ل�ع�فة
األه�اء هي دائ�ا مالح�Kها م(  فل( ت�Yن لها م( دون ش� أه��ة عل��ة 

� : "و2ق�ل " الcارج �Yاه� ال�ف' �� واآلخY2( اح�ه�ا 'ف�5� ش5� ال '�;	ه أن ی	Yد ال�ف�و2�Q انه إذا ". فالف
   .كان �إم;ان� رؤ2ة نف$� ـ ذات� ـ م( ال	اف�ة وهي ت�� في الارع ح�	ها فقv '�;	� االس�عانة ��	هج االس�57ان

 Eف إن االس�57ان رغYف\ في ال	ال Eة ال�ي ق�مها لعل��,Yمات ال�cائج اإل'�اب�ة ال�ي حققها وال�	ال
�2قة عل��ة وه:ا الت.اد ذات ال�الح� ���ض�عها k ع�' Eف$�ة،فإنه ل	ة ع( األس7اب ال�اخل�ة لل.�ادث ال�. م7اش

 . �5لp ال�الحKة الcارج�ةوه;:ا فق� لق�6 ه:ه ال5�2قة اع��اضات ش�ی�ة، ت��ه إلى الق�ل �أن ال�	هج العل�ي ی
إن ال�	هج االس�57اني لE ';( م	ه�ا عل��ا فق� 
ان6 ن�ائ�ه ذات�ة تأمل�ة ، وح�ى ';�ن :ـ ال
:هج ال�ل�Aي 2

الحKة الcارج�ة ال�	هج عل��ا الب� أن ';�ن م�ض�ع�ا ، وح�ى ';�ن 
:ل� الب� أن تc)ع ف�ه ال�Kاه� إلى ال�
ف�Yا أن للKاه�ة ال	ف$�ة �اk( خفي ال ی�ر
ه إال صاح7ه فإن لها =اه� م�ئي '�;( . أb مالحKة ال$ل�ك 

  .مالح�Kه في سل�ك اإلن$ان الcارجي ، وه:ا ما ن��ه ع	� أص.اب ال�	هج ال$ل�
ي
ا قام �ه 
�فYا و[افل�ف وفي ه:ا ال�	هج الب� م( ق�اس ال)غv وال	l7 وال�	ف\ والYه�[اء ال�ماغ�ة،وه:ا م


\ وث�رن�ا'��'ق�ل ج�ن .ودور علE ال	ف\ ع	�هE ه� ال�ص�ل إلى ال��قع وال�	f7 واالس��ا�ة.وواk$�ن و2
إن علE ال	ف\ 
�ا ی�Q ال$ل�
ي ف�ع م�ض�عي وت��72ي م.l م( ف�وع العل�م ال�75ع�ة ه�فه :"واk$�ن 

�b ال�	f7 ع( ال$ل�ك وض57ه K	ق"ال' pة م:ه�
� �إن ال$ل�iف\ على ما 'الح� م( ال$ل�ك ف�ه ع	ال Eل
�2قة االس�57ان 'ق�ل ب�ار ناف�ل kع�ر و
ة أو لغة أو إف�ازات غ�'ة مع اس�7عاد ال�: الcارجي م( ح�n ه� ح


ات القابلة لل�الحKة فال "�إن ال$ل�
ي ی�Q ق7ل 
ل شيء أن ال���ان ال.ق�قي لعلE ال	ف\ ال ی��,ل إال في ال.
5�2قة م7اش�ة أو غ�� م7اش�ة '�;( ص�اغة ق�ا�" ن�( وال الق�ام �الق�اسات إال �ال	$7ة إلى أش�اء قابلة لل�الحKة 

�2ة وهي ال : "و2)�ف ب�ار ناف�ل فال$ل�
�ة ق$E م( العل�م ال�75ع�ة م��انه الcاص ه� 
ل م�ال ال��Yفات ال7
  " ال�الي م	اهج ال�الحKة الcارج�ة ت��2 أن تل�أ إال إلى م	اهج العل�م ال��ض�ع�ة وهي م	اهج الق�اس و[

 . ت�cلف �اخ�الف األف�اد ك�ا أن االس��ا�اتلY( ه:ا ال�	هج یfدb إلى ت�اخل علE ال	ف\ والف�2Dل�ج�ا،
وه� ،مع���ی( على ال�.ادثة وال.�ار خاصة ف�و�2ـ'$�ع�له عل�اء ال	ف\ ال�.ل�لي :ـ م:هج ال�	ل�ل ال:ف�ي 3
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وال یه�ف إلى تف$�� ال�Kاه� ال	ف$�ة،بل یه�ف إلى العالج ،'ق�م على  م	هج مfس\ على م$ل�ة الالشع�ر،
��2ات وم.�ر ال�.ل�ل ال	ف$ي،ه� م�حلة ال5ف�لة ألنها م�iر ت2�Y( ال�icة ،ال��اعي ال.
ك�س�لة ل$�د ال:

ل لو2ع��� على ت��ع ال��l2 ،والعق� ال	ف$�ة �
�ه ال��l2 له ما��:
�.�اته ال�اض�ة و
ل مای: Sدالالت ی�عل

   .الل ال�عامل مع ال��ضى وأر�2 له ال�S�75 على األص.اءه:ا ال�	هج =ه� م( خ.ومعاني ی	7غي ال�ق�ف ع	�ها
�S2 اص5	اع م�اقف،ت�عل ال���ب عل�ه 'ق�م ب�دود أفعال :ـ ال
:هج ال�&�%=ي  4k )و2;�ن ع

م�cلفة ، مع اس��cام اإلحiاء  وسل�
ات ثE ُتف.h ه:ه األخ��ة �ال�قارنة مع سل�
ات أخ�Q نات�ة ع( م	7هات
وه:ا ما قام . في ت.ل�ل وت�ض�ح ال$ل�ك ، وص�اغة ال	�ائج ص�اغة ر2اض�ة به�ف ال.�iل على ق�ان�( 
ل�ة 

�ه ب�اجي ع	�ما �.n في نf ال�فاه�E وال��iرات العقل�ة ع	� ال5فل ، فYان 'ع�ض عل ال5فل زجاج��( 
و52لp م( ال5فل )2ب(و)  1ب(في زجاج��( ) ب(لDجاجة ا ف�ه�ا ماء في نف\ ال�$��Q ثE 'ف�غ) ب(و)أ(

ق� ';�ف ) 2ب(و) 1ب(وال�اء ال��ج�د في الDجاج��( ) أ( ال�قارنة ب�( ح�E ال�اء ال��ج�د في الDجاجة
ق� 'ع�ق� ) 4ب(و)3ب(و)2ب(و)1ب(في أر[عة زجاجات ) ب(ال�$اوb لY( '�;( ت)ل�له ل� أف�غ6 الDجاجة 

  ).أ(ه الDجاجات اك7� م( ال��Yة ال��ج�دة في الDجاجة أن ال�اء ال��ج�د في ه:
)Y�72ا ل�   .الKاه�ة ال	ف$�ة ت�cلف ع( الKاه�ة ال�اد'ة،وله:ا ل�\ م( ال$هل ال�عامل معها ت�

�اف�ة cف$�ة م( االع�7ارات ال	ة ال�2� الKاه��ة ال�	�ق�ة لعلE ال	ف\ فإنه ساهE في ت.�,Yاضات ال�رغE االع�
  . ت�ج�ه ال$ل�ك وتع�یله وأص7ح علE ال	ف\ م5ل�ب في ال��ارس وال�iانع وال.�وبوأص7ح م( ال��$�ر 


اع�ة ال+اه�ة- 3�   االج

اع�ة - � :ع�ائ/ ال+اه�ة االج

�2ة  *.��ف iی� Eا نعل�
�.�اته الcاصة والعامة، واإلن$ان  v7ت��2ة م( ص	ع اإلن$ان ت�إنها =اه�ة 
 �وعل�ه ال . معه�دة وغ�� م��قعة، 
�ا أنه ال '$�ق� على حالة واح�ةوله الق�رة على إب�اع أفعال اج��اع�ة غ�

'�;( إخ)اعها لق�ان�( ال.���ة،م,ال إذا وقع ال5الق ب�( زوج�( ألس7اب مع�	ة، فان نف\ األس7اب ق� ن��ها 
في عائلة أخ�Q دون أن '.�ث ال5الق،أو م,ًال =اه�ة ال�.�iل ال�راسي ال���ني ق� ی�جعها ال7عl إلى 

 �Kه ال	Yح�ة ول �وف االق�iاد'ة، ولY( في نف\ ال�ق6 ن�� أن تل��: آخ� 'ع�y في =�وف اق�iاد'ة أك,
�7�. م��از في دراس�ه
;ل � f7	ة ال�� .نف\ اليء �ال	$7ة لKاه�ة االن�.ار والع	ف وغ��ها، وه:ا ما ')�S دائ

�ة، اق�iاد'ة، اج��اع�ة، س� *�,
اس�ة، عقائ�'ة وتار�c2ة ، فق� إنها =�اه� م�ع7ة ت��خل ف�ها ع�امل 
 .'ق�ل ال7عl أن سp7 اله��ة إلى الcارج اق�iادb م.l، لY( '�;( أن ';�ن س�اسي أو إی�ی�ل�جي


ات ذات�ة، 
ع�امل ال5الق واالن�.ار واله��ة وال�$�ب  *�إنها =�اه� خاصة ت	b�5 على ع�امل وم.
النع�ام ال�الحKة الcارج�ة، وال ';�ن قا�ال أ')ا  ال��رسي وما ه� ذاتي ال ';�ن قا�ال لل�راسات ال����72ة

Sائي ال�ق�iلل�.ل�ل اإلح . 
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اع� - 3�إن فهE ال�Kاه� االج��اع�ة ودراس�ها ت���72ا وت�اوز  :ةت&اوز الع�ائ/ في دراسة ال+�اه� االج
ج��اع�ة ال:b عق7اتها ق� =ه�ت مالم.ها مع ام�ل دور
ا'E ال:b قام ب�S�75 ال�	هج ال���72ي على ال�Kاه� اال

 .:وصفها �أنها أش�اء قابلة لل�راسة، ح�n لicها ف��ا یلي
أنها ت�ج� خارج شع�ر األف�اد أb خاضعة للعادات وال�قال�� وال�ع�ق�ات ال�ي هي م�ج�دة ق7ل أن ی�ل�   *

  اإلن$ان وت�جه سل�
اته
  .ی�ع�ض لل�Dاءوم( ی	.�ف �$ل�
ه ع	ها  وال��اعات Dمة لألف�ادإنها =اه�ة ج7�2ة قاه�ة مل*
�ع)ها ال7عl اآلخ� م,ل األس�ة هي م�آة ال����ع ب�	ه�ا  * ��ع)ها في �عl و2ف$ �ك�ا أنها في ت�ا�v یfث

  تأث�� م�7ادل
،هي م( ص	ع ال)��� ال��عي"دور
ا'E"�ا '$��ه نها صفة ج�اع�ة ت��,ل ف�انها =�اه� م$�قلة ع( األف�اد،إ * 

�ك ف�ها ج��ع أف�أنها  وم( ه	ا '�;( دراس�ها دراسة م�ض�ع�ة،على�اد ال����ع ال����ع وهي عامة '
ان5القا م( ه:ا ال�.�ی� '�;( ال�عامل ...أش�اء،م,ال ذل� إم;ان�ة تS�75 ال�	هج اإلحiائي في ع�ها و ق�اسها

مع الKاه�ة االج��اع�ة 
Kاه�ة قابلة لل�راسة ال����72ة، و�2;( مالح�Kها ووضع الف�وض، وال�أك� �ال���[ة 
أن األف�اد ی7.,�ن ع( :" ال:b 'ق�ل" وارد"قان�ن   و م,ال ذل�  وال�ص�ل إلى ص�اغة الق�ان�(،  .$E لل	���ة،ك

�أقل م�ه�د p$
 �أن ال��ل الicي إلى االن�.ار یDداد " ح�ل االن�.ار ال:b 'ق�ل " دور
ا'E"وقان�ن   ".أك7
  ."مع قلة ال�وا�v ال�ي ت�[v الف�د �ال����ع

ی� للKاه�ة االج��اع�ة ص.ح �عl ال�عارف الفاس�ة م�ا أدQ لل�راسات االج��اع�ة �ال�ق�م ن ه:ا ال�.�ا 
إلى اع�7ار ن5اق " ور
ا'Eد"إلى م�ال العلE وال��ض�ع�ة �ع�ما 
ان6 ع7ارة ع( ت�iرات ،وه:ا ما أوصل 

لS عل�ها اسE =اه�ة ما م( حادثة ان$ان�ة إال و�2;( أن ن5: (ال�Kاه� االج��اع�ة أوسع م�ا 'ع�ق� ح�n 'ق�ل 
أن الKاه�ة االج��اع�ة م,لها م,ل �ق�ة ال�Kاه� القابلة لل�راسة وفS ال	هج "دور 
ا'E"ك�ا اع�7� ) إج��اع�ة

أb ب	ف\ ال�	هج ال:p�'( b أن نعالج ال�Kاه� على أنها أش�اء(ال���72ي م( أجل ص�اغة القان�ن وفي ه:ا قال 
  .ةی�رس �ه عالE الف�2Dاء ال.ادثة ال�75ع�

�حل��( م�حلة ما ق7ل العل��ة 
ان6 العائS تقف 
.اجD أمام تS�75 ال�	هج  ق� م�ه:ا و ��علE االج��اع 
�2( تE ادخال ال�Kاه� االج��اع�ة ل�ائ�ة العلE واب�اع م	اهج عل��ة � والعالعل�ي لY( في الق�ن ال�اسع ع

تق�م فه�	ا في علE االج��اع فال�راسات ال�ي ج�ی�ة ت�الءم مع خ�iص�ات ال.ادثة االج��اع�ة وال�ل�ل على ذل� 
 n�.� n.7في م��ان ال hicإلى ال� Eهج العل�ي ،ح�له	ال� S�75إلى ت Eقام بها عل�اء االج��اع وسع�ه

  :=ه�ت تi	�فات لل�iicات االج��اع�ة ت�)�( أر[عة ف�وع رئ�$�ة م$�قلة اس�قالال ن$�7ا
��	اهج و2ه�E ب�راسة �7kعة و :علE االج��اع العام -أ Eأش;ال ال�ق�مات لالج��اع اإلن$اني ،ك�ا یه�

ك�ا 'أخ: ش;ل فل$فة للعل�م االج��اع�ة "ال$�س��م��b "الn.7 وخاصة ال�	هج ال��ی�ة لق�اس الKاه�ة االج��اع�ة 
�ائS الn.7 وج�ع ال	�ائج ال���صل في �ق�ة الف�وع األخ�Q وه:ا 'ع7� ع( ال��اخل kع أس ال�راسة و(' n�.�

  .أجDاء ال.�اة االج��اع�ةواتiال 
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علE اإلن$ان وعلE األج	اس أb :و2	b�5 ت.�ها ال�راسات ال�ال�ة:وت�5رها:علE أص�ل ال��ن�ات-ب
  .األن,�و[�ل�ج�ا واألن��غ�اف�ا،وعلE االج��اع ال,قافي وال�ی	ام�;ا االج��اعي


��7ه و2��ل ه:ا الف�ع على ال��رف�ل�ج�ا وته�E ب�:ال��رف�ل�ج�ا وال�'��غ�اف�ا- ج�راسة ب	�ة ال����ع في ت
  .و 7kقاته ون�� م�نه وو=ائفه وال�'��غ�اف�ا أو ال�راسات ال$;ان�ة

�األس�ة -د Sلفة ت�عل�cع�ة عل�م م E�K	و=ائف االج��اع وهي ت E�2ل�ج�ا االج��اع�ة أو علDالف
 .وال��2 والi	اعة وال.�ب و[االق�iاد و[ال$�اسة و[القان�ن وال	ف\ واألخالق وال��ال واللغة وال��[�ة وال�ی(

 :في العل�م االن�ان�ة  الفه�و اش!ال�ة ال�ف��� 

، بل '�;( الق�ل إنها ت�,ل مع ال�	f7 ال	�اة �ف$�� م;انة خاصة في العل�م ال�75ع�ةت.�ل ع�ل�ة ال    
�اسE الiل7ة للعقل	ة ال�75ع�ة إنها ع�ل�ة عقل�ة ت$�ح �اس�	�اج الالحS م( ال$ابS، وال�Kاه� في الق�ان )�

f7	ال���ال�ف$�� بل أ')ا  v5ق�ة ال�ي ال ت$�ح فق	ورة ال��فهل '�;( الق�ل �إم;ان�ة ال�ف$�� به:ا ال�ع	ى . ال)
ج�ل "لإلجا�ة ع( ه:ا ال�$اؤل وغ��ه، الب� ل	ا م( أن ن	ف�ح على ت�iر .في العل�م االج��اع�ة واالن$ان�ة؟

5�ح إش;ال�ة الفهE في العل� " غاس��ن غ�ان�ي' nح� �;م االج��اع�ة وعالق�ه �ال�ف$�� العلي، ح�n ت�
�ان نا`  Q��2ات العل��ة في م��ان العل�م االج��اع�ة، ح$p غ�ان�ي، في ص�رة أب	�ة عقل�ة ح�n یK	ال
 hلc�$' ا عقل�ا تأو2ل�هkا�اع�7اره 
فا م�ض�ع�ا، ب�صفه ن �العقل ف�ها ی��اوح ب�( ن��ذج�( مع�ف��( ال�ف$�

� غ�ان�ي مفاده 
ف العالقات ال��روسة ت	أ ع	ها، وه:ا ال�	هج ال�الالت والقKم( وجهة ن ��E، فال�ف$�
��75عة ال.ال '$لYه أو '$ل� م$اره العالE الف�2Dائي، ح�n 'ع�ل جاه�ا ه:ا األخ�� على ص�اغة ثلة  b�ال�ف$�

و خ5اkة ص�ر2ة للKاه�ة م( ال�Kاه� ال�عق�ة في م	�Kمة م7$5ة م( العالقات ت;ل هاته األخ��ة ت�س��ة أ
 ،�
p األس�5رة وال$.�م�ض�ع ال�راسة، والن 
ل تف$�� س�ء ه:ا س���اوز أو ی�5cى ن5اق العلE ل�ل�.S ب
�.�n ال '�;( تف$�� األفعال بل ن$عى إلى فه�ها، ومع	ى ه:ا أن	ا ن�7i إلى  �فهي ال تقف ع	� ح�ود ال�ف$�

  .ةح�س�نقل إح$اس أو تق�ی� أو انفعال ما ��iرة 
في ه:ا ال�iد ن�� �أن عل�اء ال��[�ة وعل�اء ال	ف\ وعل�اء االج��اع ی	Dع�ن ع��ما إلى اخ�Dال  

ص�اغاتهE ال�iر2ة لل�قائع وردها إلى أول�ات م$���ة م( �7kعة ال�اقع ال�عاش ثE تق�'E تأو2ل ی�مي أو یه�ف 
�وعا ال ُم.�� ع	ه و م( تE وجp الق�ل أن الKاه�ة اإلن$ان�ة ال إلى فهE الفعل اإلن$اني، و[ال�الي 
ان الفهE م

�ة أساس�ة Yف�ف ع( العالقات ال,اب�ة والق�ان�( ال�ي ت	��Kها، ه	ا '$�	� غ�ان�ي Yال�'�;( تف$��ها تف$��ا س�77ًا 
�أن الفهE م	هج ی��ح إم;ان�ة تأو2ل الKاه�ة  Q�مfداها أن ال�ع�فة؛ أb مع�فة ال�قائع ت�أس\ على الفهE، ح�n ی

ان�ة ودالالتها، وعلى ال�غE م( ذل� ن�� �أنه ';ف ل	ا ع( م.�ود'ة م	هج الفهE، ثE إن ال�غ7ة في فهE اإلن$
ج��ع ال�Kاه�، ت�	ح �ال�ع�فة في م�اهات األس�5رة وال$.�، م( ه	ا ';ف ل	ا ه:ا األخ�� ع( ح�ود ال�قار[ة 

�وح�ه ح�ل م.�ود'ة ال�فه���ة وع�ائقها اإل�$����ل�ج�ة في ه:ا ال�iد ی�)ح ل	ا مل�ا أkغ أ�i' ان�ي�ن غ
�وح�ه وتعD2Dها، 
:ل� kات ح�اج�ة، وذل� إلث7ات أ�	في ت�,ل األفعال اإلن$ان�ة، مع���ا على تق Eهج الفه	م
�وعا ال ُم.�� ع	ه فإنه مع ذل� ')ع �أن ه:ا األخ�� مه�ا 
ان م�قف م Q�ی7�ز ل	ا غ�ان�ي م�قف الفهE، و2
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في ه:ا ال�iد ن�� �أن ج�ل م�ن�و ی�$اءل ح�ل الفهE  .لعقل في العل�م اإلن$ان�ةعائقا ج$��ا أمام فعال�ة ا
ك�	هج تأو2لي وأه���ه في اس�cالص دالالت ال�Kاه� اإلن$ان�ة، على خالف ج�ل غاس��ن غ�ان�ي، '�	ح 

فالcاص�ة للفهE ق��ة أساس�ة ت��,ل في اس�cالص ال�عاني وال�الالت م( ال��ارب ال�ج�د'ة ال�7اش�ة، " م�ن�و"
ال���Dة لKاه�ة الفهE هي ال�7اهة وال�ض�ح، وما ';�ن م�ض�ع تفهE ';�ن على ق�ر م( ال�ض�ح وما ';�ن 
اف�ا 
وم;�ف�ا ب:اته، ف�( ال�$�.�ل س�;�ل�ج�ا ال� في ال�7اهة بل ی�ع�( ال�$ل�E بها، فال�7اهة تأخ: ش;ل مع�فة 

ق�م بها ل�أس�\ ال�7اهة على أساس االس�ق�اء هي م7اش�ة kال�ا ع�ض6 ل	ا ب�صفها ب�اهة، و
ل م.اولة ن
 p$ح Eو"م.اولة س�ف)ي إلى تف�2)ها فالفه��ائS م�ض�ع�ة" م�نk ب�ون � .ه� فعل مع�في م7اش

�ة، إذ ی�Q أن على نق� ال.���ة ال�ار�c2ة 
�ا ت��لى في العل�م االج��اع" كارل ب�[�"لق� اع���    
�2ات العل��ةK	م(  ال Sال '�;( ال�.ق pی:Yفإن مع�ار2ة عل���ها ت$��� م( قابل��ها لل� E�72ا، وم( ت�ص.�ها ت�

أو قابل��ها لل�فl، وم( ه	ا ف�ع�ار العلE مع�ار سل7ي ول�\ مع�ارًا إ'�اب�ًا في =ل ال$�اق ال	ق�b ل�$ألة 
�أن ج�ل�ان ف�ون� ')ع	ا في صلp ال	قاش ال�ارc2ي ال:b ساد ف Q�ي أواخ� الق�ن العل��ة في العل�م اإلن$ان�ة ن

�، ح�ل الف�وق ال�	ه��ة واإل�$����ل�ج�ة ال�ي ت��D العل�م ال�ق�قة ع( العل�م اإلن$ان�ة، ولYي ت,67 ال�اسع ع

ان عل�ها  Eعل
األن��و[�ل�ج�ا ب�صفها عل�ا إن$ان�ا مقارنة �العل�م ال�ق�قة أو �العل�م اإلن$ان�ة األخ�Q، ق���ها 

َبْ�� أن ح�اثة وجّ�ة األن��و[�ل�ج�ا في ال���ان لE لعل�م اإلن$ان�ة وه� ال,قافة ل أن ت��جه ن.� م�ض�ع ش;ل بfرة
 Eق عل��ة ج�ی�ة تالئ�kاهج و	ار مYاهج العل��ة ال�ي س7ق�ها وم( اب�	ع عل�ائها م( االس�فادة م( ال�	ت�

 .وم�ض�عاتها
�ح	اه سالف" كل�د ل�في س��وس"ون��    k ق� b:ال الf$في إجاب�ه ع( ه:ا ال Q�ا م�.ف� ن�عا ما، ح�n ی

أن تع�7�ات العل�م اإلن$ان�ة ف)فاضة، وت	f7اتها غ�� أك��ة، فهي في وضع�ة إ�$���ل�ج�ة ح�جة تلDمها أن 
 ��S2 ب�( ال�ف$�� وال�	f7 ألن م�ض�عها '$�عiي على ال�ع��2 العل�ي ال�ق�S ال:b '$�ح ب�ف$�k vن وس�Yت

وت�جهاتها، ل�\ للعل�م اإلن$ان�ة إذن م( خ�ال آخ�، إما أن ت.�د الKاه�ة ال�.�دة، و[ال�	f7 ب�دود فعلها 

العل�م ال.قة ف�فق�ه وح�	{: '�;	ها أن تف$�ه، و�ما أنها ت.اف� عل�ه ف�7قى في نiف  Sل دق�;�م�ض�عها 
lف� ال5�S2 ب�( ال�ف$�� وال�	f7، ب�( ال�ع�فة الcالiة م( جهة والفعال�ة م( جهة ثان�ة، في ه:ا ال�)�ار ی

"bة " دل�ا�ه��	ة ن��ذج العل�م ال.قة على العل�م اإلن$ان�ة واالج��اع�ة �ال	$7ة له فهE وال تف$�� فهي =اه
� ض�( kة ی��اخل ف�ها ما ه� نف$ي مع ما ه� اج��اعي، وت�أ�ش��ل�ة تhc إن$انًا ال 'ع5ى إال 
ل�ا، =اه

عای�� الcارج�ة تع�D ع( ال	فاذ إلى ال�ع	ى تار2خ 'ع�7� م�ف�دا، إن ال�	اهج ال��ض�ع�ة ال�ي تع��� على ال�
إن الفهE وال�أو2ل ه�ا الل:ان 'ق�دان إلى ال	فاذ داخل ال.�اة ال�الة ". كل معاش"الع��S ل���[ة 
ل�ة تأخ: ش;ل 

وتأس�$ا ل�ا سS7 ن$�ف م( خالل ال��ات� القائE ب�( الفهE وال�ف$�� أن ال�هان ال.ق�قي ه� رهان ن��ذج�ة ... 
ل����72ة �ال	$7ة للعل�م االج��اع�ة، فإلى أb ح� '�;( االس�فادة م( ه:ا ال	��ذج؟ أال ی�علS األم� العل�م ا

;ل زائف؟��. 
  Kــص=اح قالم�/ د                                                                                  
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  03ال
	اض�ة رق� 

   نها�ة في ال��اض�اتال م��لة ال
 ��  ج رج "ان! رالالنها�ة ع

  
ك$ن ال .ل�اذا ت��ع�ل ل$صف األش
اء ال�ي ال نها�ة لها.(infinity) ل�ال�ا ت�اءل�ا ع ماه
ة الالنها�ة

ت���
ع ال$ص$ل ، ف�ه�ا ع1دت م تل5 األرقام ل )م,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة(نهائي، م,�$عة غ
* م��ه
ة 
هHا ال�$ع م الالنها�ة ه$ ما ع*فه .إلى نهای�ها، ومه�ا CانB س*ع�5 في الف?اء ل ت<ل إلى نها�ة ال;$ن 

ال ��5�U أب1ًا ال$ص$ل .إنها ح�ً�ا م$ج$دة، ل;�5 ل تقابلها أب1ًا:العالN اإلغ*Lقي أرس�$ على أنه النها�ة مI��لة
وق1 اع�ق1 أرس�$ ب�$ع آخ* م الالنها�ة، وه$ الالنها�ة .لالنهائ
ةإلى نها�ة تل5 ال�,�$عات أو ال��احات ا

 ق
اسه، IC*ارة ج�N في وقB ومUان م1Iدی.الفعل
ةU�� ن شيء$U� 1ا قHة النها�ٍة .وهLع أح1 أب1ًا رؤ���� Nل
 .فعل
ة، و\الفعل ] أرس�$ أن الالنها�ات الفعل
ة غ
* م$ج$دة في العالN الف
LZائي

  
̂ تع�/* م�ألة ا الفهN واإلدراك، ح�ى اع�/* ب*ت*ان1  لالنهائ
ة م أك_* ال��ائل تعق
1ًا وصع$\ًة، على م��$


aا : رسل تع*Lَفها في ح1 ذاته ال نهائ
aا في ال�عق
1، وقال آخ*ون cا لفIًًال أو م<�لUإال ش B�
إن الالنهائ
ة ل
 Schumacher - إلى ش$ماك* في رسالِ�ه - Gauss - فh�I؛ �Cا ع/* ع ذل5 ال*Lاضي الeه
* جاوس

 .أ| م,*د تع/
* لفcي "façon de parler" إن الالنهائ
ة: uق$له -
  *e/ع1َد ال N1ی1ه، ق1 ت�او| ع�1هIت U�� للغا�ة، ال Nة شيء ض�
أما ع�1 عامة ال�اس، فإن الالنهائ

مل ال�$ج$دة على س$احل ال��ل$ق
 م آدم عل
ه ال�الم إلى ی$م�ا هHا، أو ق1 ت�او| ع�1هN ع1د ح/َّات ال* 
ه، أو ح�ى إدراكه ومع*ف�ه على حق
ق�ه  ع1ُّU�� ا للغا�ة ال*ً
/C ً�ا
 .ال/I*، فال�هNُّ أنها ع�1هN تع�ي ش

د ال�L*cات وت�$ع  ووس� هHا الل/� والع,Z ال��/ي في فهNِ هHا ال�<�لح الغ*�C hLا ه$، ومع تع1ُّ

 الق1ما - ال�Iاوالت 
ل إل
ها قu 1اَءْت uالفeل؛  - ء خاصة م ِقَ/ل ال
$نان فإن أغلh ال��ائج ال*Lاض
ة ال��$صَّ

 Bألنها ت<ادم-  B?ع$ب -بل ت�اقeمع أد�ان وفل�فة تل5 ال. 
في ح
 إن م�ألة الالنهائ
ة لN ت�/لَ$ر u<فة Cاملة وتامة إال في الق*ن ال�اسع عe*، مع ]ه$ر أع�ال 

إلى  - Potentialinfinite -م ص$رتها ال���Uة أو ال,ه�1ة  ب$لZان$ وج$رج Cان�$ر، ال�ي أخ*جB الالنهائ
ة
م بها  - Actualinfinite - ح
Z ص$رتها الIق
ق
ة أو الفعل
ة ب/I_ه ع  ج رج "ان! روهي اإلضافة ال�ي تق1َّ

  "ما ه$ ح,N الالنهائ
ة؟: "إجاuة ألهN س�ال رLاضي

؛ Cال*Lاضي ال;/
* ل;*انج 
وه$  - J.LagrangeهHا ال��ال الH| ح
َّ* عق$ل م س/قه م ال*Lاض

� ق�N ال*Lاض
ات uأكاد��
ة ب*ل
 للعل$م 
الH| أعل ب�ف�ه ع م�ح جائZة لَ� �,1 حالa لهHه ال�ع?لة  -رئ
 .ال��علقة ��uألة الالنهائ
ة

BانCو ،Hٍ��
لل�$�L*| س
�$ن  -في غا�ة ال�عق
1، َبْ
1َ أن ال,$اب الفائZ  ف��الB الIل$ل وال�Iاوالت ح
 *
ا مع دق�ه، وه$ أن  - ل$هل a1ً�ا ج
�u انC"ها أف;ارنا
 ."الالنهائ
ة ت�_ل الهاوLة ال�ي ت�1اخل ف
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BانC ع1ماu ،یً/ا رائًعاHة ته
 أما ال,$اب ال�ف<
لي الH| أتى uه Cان�$ر uع1 ذل5، فق1 هHَّب uه ف;*ة الالنهائ
النهائ
ة عائ�ًة في ح1ود ال��ل� والالم1Iود، فق1 أعاد ج$رج Cان�$ر ت<$ر الالنهائ
ة الIق
ق
ة ال�ي ن/Hها 


N .ال*Lاض
$ن األوائل، وهي الالنهائ
ة ال;املة أو ال�امة، ول
�B ال���Uة أو ال,ه�1ةcل5 ف?ٌل عHفأص/ح له ب
 - س$اء Cان في ال,/*، أو ال�Iل
ل، أو ال�/$ل$ج
ا  - على دارِسي ال*Lاض
ات؛ ذل5 أنه ما م ف*ع رLاضي ال
$م

ا ع نL*cة ال�,�$عات ال�ي م_َّلB أح1َ أهN إن,از رLاضي معاص* aق�ً�ا خاص َّ�?�Lإال و. 
فقC 1انB الف
_اغ$رLة تع�/* أن الع1د ه$ ج$ه* ال$ج$د وحق
ق�ه، uاع�/ار أن Cل شيء ع�1هN في ال�ها�ة 


 ه$ ع1ٌد، ف�ا ِم ج�N في هHا Lاغ$ر_

Z ع�1 الف
ال;$ن أو غ
* ج�N إال وله صفة الع1د�ة، وال ی�Iقَّ� ال��
 - أما أصIاب نL*cة ال�,�$عات، فق1 رفع$ا شعاًرا آخ*، وه$ أن Cل شيء ه$ م,�$عة  .ب
 األش
اء إال uالع1د

 ت�_
ل سائ* األش
اء ع�1ه�u N,�$عة - ال ع1د U�� ة ال�,�$عات .إذL*cعات أو ال�, - ف�$ض$ع ن$�
 
ً*ا، ح�ى اع�/*ه ال/ع�  - 1895 / 1874الالنهائ
ة ال�ي ان�ل� م�ها Cان�$ر م/C اa
أثار ج1ًال وص*اًعا فل�ف


ة، وش/ه آی�e�ای هHه ال�ع*Cة U
 ."e�uادة ال?ف1عة والفأر"انقالuًا على أس� ال*Lاض
ات ال;الس
إن�ي ":في رسالة له -الIق
ق
ة قائًال  ق/ل ذل5 ع م�اوفه ح$ل الالنهائ
ة - Gauss - ولق1 ع/* جاوس

أقف 1euة إزاء ال�ق1ار أو ال;�
ة الالنهائ
ة eCيٍء م�;امل أو تام، والH| �ع�/* ش
ً�ا غ
* مق/$ل أو م��$ح uه 
رغN االخ�الف ال,$ه*| ب
 الالنهائ
ة ال���Uة ":ف*د Cان�$ر على هHه ال��اوف، قائًال ."في ال*Lاض
ات

، فإن اُألولى تع�ي ذل5 ال�غ
* الU� |H$ن في تZای1 دائN، وL�,اوز ج�
ع )الفعل
ة)ة الIق
ق
ة ، والالنهائ
)ال,ه�1ة(
، أما الالنهائ
ة (xی�?اءل بLZادة ق
�ة الع1د  X /1فإن ال;�*  xم_ل إذا Cان ع�1نا ع1د حق
قي (ح1ود ال�ها�ات 


ة ثاب�ة م1Iدة ت;� وراء ج�
ع ال;�
ات ال�1Iدة�C ة، فهي
 ت�_
ل الالنهائ
ة ول�$ض
ح ذل5."...الIق
قU�� ،
 ت�_
ل الالنهائ
ة الIق
ق
ة U�� ا��
 ال$ق$ف على ح1ٍّ مع
 لها، بU�� ي ال�ة، ال
ال���Uة uال��$ات الالم��اه

 .�u,�$عة النهائ
ة م�;املة
ه ال,1ی1 وال�I أن ج$رج Cان�$ر ق1 ت$قَّع ما ق1 �الق
ه م خ<$مات واع�*اضات على نL*c�ه وعلى ت<$ر 

 

للالنهائ
ة؛ ل�ا في ذل5 ال�<$ر م تعارض مع ال�ع�ق1 ال1ی�ي والفل�في ال�ائ1؛ فإن سائ* الفالسفة والاله$ت
 

ق1 دح?$ا مفه$م الالنهائ
ة الIق
ق
ة، ذل5 أن أرس�$  - م ق/ل Cان�$ر وح�ى في ح
اته  - ومعNc ال*Lاض

ال1ی ال��
Iي مع ف;*ة الالنهائ
ة الIق
ق
ة؛ uاع�/ارها ه,$ًما  ق1 رف� مفه$م الالنهائ
ة ال;املة، وHCا فعل رجال
 .م/اشً*ا وت1Iً�ا ل$ح1ة هللا ال��لقة و¥/
ع�ها الالنهائ
ة

 :مفه م الالنهائ�ة ق&ل "ان! ر
 الق$ل uأن م�ألة الالنهائ
ة ع�1 الغ*ب ق1 م*ت ب_الث م*احلU�� ،ة
�Lة تار
  :م ناح

  .$وهي م*حلة ما ق/ل أرس� :األولى
  .هي ال�ي ش*ح ف
ها أرس�$ نف�ه الالنهائ
ة، وهي ال�*حلة األرس�
ة :وال_ان
ة
 .هي م*حلة Cان�$ر :واألخ
*ة
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، ول; س*عان "أن ف
_اغ$رس ه$ الH| وضع الالنهائ
ة ب
 ال;
�$نات ال��I$سة"في ح
 ص*ح أرس�$ 
ه �uفه$م االس��*ارLة، وه$ أن Cل خ� ما ت<ادم ال�<$ر الف
_اغ$ر| مع وج$د األع1اد ال<�اء، ف$قع اس�/1ال

 تق�
�ه إلى ما ال نها�ة م األجZاء، وع1د نقا¥ه ت;$ن ال نهائ
ة أ�ً?اU�� N
 .م��ق
$�Lه*ت مفارقات ز[ Nث - Zeno -  ي�الالنهائي، وال N
ال�ي تق$م على أن الZمان وال�Uان قاuالن لل�ق�

الالنهائ
ة في ال;/* وفي ال<غ*، وم ب
 هHه ال�فارقات نCH* تعارضB ب�ف�ها مع ال�فاه
N ال�قل
�1ة ح$ل 
 ل,�Nٍ أن �ق�ع ال��افة، �,h أوًال أن �ق�ع ن<ف ":على س/
ل ال�_ال ال�فارقة ال_ان
ة ال�ي تق$لU�� ى�ح

 َّNَث ال��افة، وال یZال ه�ال5 ن<ف ال�<ف لق�عه، ثN ن<ف ن<ف ال�<ف، وهHUا إلى ما ال نها�ة، وِم

ل على ج�N أن ی��قل م نق�ة إلى أخ*̂ س
cل ه�I��� اHق�ع، وعلى ه� Nٌء لZان ...."ال5 جC 1ع�$ًما، لق

 .معNc ال�ائ?
 في م�ألة الالنها�ة ی�1Iث$ن ع م<�لح غام� ال حق
قة له، غارق في الالم1Iود وال��ل�
$
 - خ� م��ق
Nٍ ماإن ع1د نق� : ی̂* أن ال�,�$عات الالنهائ
ة م��اوLة؛ أ| - Galilio - ف,ال
ل


 أك/* م اآلخ* غ
* وارٍد، �
فالالم��اه
ات ��او| ع1َد نقا» ال���ق
N اآلخ*، واع�/* أن الق$ل uأن أح1 ال���ق
 .ع�1ه ج�
عها م��اوLة

� "ان! ر� :مفه م الالنهائ�ة ع

 ق/ل Cان�$ر �ع�/*ون أن Cل الالنهائ
ات م��اوLة، ب
1 : قل�ا
أن Cان�$ر �ع�/* إن أغلh الفالسفة وال*Lاض


 ال ی�N إال إذا خ?َعَ�ا إلى قاع1ة ال��اuقة، واح1 إلى واح1، و¬ال �
ف�;$ن أن ال��او| ب
 م,�$ع�
 النهائ
 .إح1اه�ا إما أك/* أو أصغ* م األخ*̂ 

 أن ی�<$ره العقل؛ ولHا وقف الع1ی1 م :فالالنهائ
ة في ال*Lاض
اتU�� ل� على أ| شيء ال�� Nٌهي اس
 
 ض1 ف;*ة ت<$ر النهائ
ة Cاملة أو حق
ق
ة، ب
��ا رأ^ آخ*ون أن لها مفه$ًما Cامًال وم1Iًدا؛ وم
ال*Lاض

 .وضع الالنهائ
ة في عالN ال�1Iود وال�1Iد وال
ق
، ب1ًال م عالN الالمع
 والالم1Iود الH| ب
�هN ج$رج Cان�$ر
إ¥الًقا، فهي جه�1ة أو مI��لة، وCان�$ر ی̂*  فالالنهائ
ة ع�1 شارحها األول أرس�$ ت;$ن غ
* مU��لة


� ذل5، فالالنهائ
ة ع�1ه ت/*ز في شUل
 م��لفUات في ال;/*  :ع
النهائ
ة غ
* تامة ت�,اوز ح1ود ال;�
 أن �قال ع�هاU�Lة، و
واألخ̂* .م�غ
* نهائي، وهHا ما ��ل� عل
ه الالنهائ
ة ال���Uة: وال<غ*، ل;�ها ت/قى نهائ

 .اب�ة، وهي الالنهائ
ة الIق
ق
ةك�
ة م1Iدة ث

 :مفه$م الالنهائ
ة ع�C 1ان�$ر، ف�ق$ل فإذا أردنا تل�

 .إن الالنهائ
ة ع�1ه Cاملة وتامَّة ♦
 .إن الالنهائ
ة ت$ج1 على م��$Lات م��لفة م الالنهائ
ات، ال على م��̂$ واح�C 1ا Cان م�<$ًرا ♦
♦  �
لها نف� ال�ق1ار، ف;ل م��̂$ �U$ن أك/* م اآلخ*، وهي م,�$عات النهائ
ة م الالنهائ
ات، ل

 !فال���̂$ األول أصغ* م ال_اني، وال_اني أصغ* م ال_ال®، وهHUا إلى ما ال نها�ة
ل إل
ه Cان�$ر م ال��ائج، ش عل
ه معاص*وه ح*ً\ا َشْع$اء، أولهN ب$ان;ار| الH| رف�  و\�/h ما ت$صَّ

في ح
 اع�/*  .* ما جاء uه Cان�$ر م*ًضا خ�
ً*ا �,h ال��ل م�هنL*cة األع1اد الالنهائ
ة uع�ف، واع�/
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كل ذل5 وأك_* أد^ إلى انه
ار نف�ي  .ك*ون
C *Uان�$ر مeع$ًذا، وأن أع�اله ال*Lاض
ة م,*َّد فل�فة فارغة ج$فاء
 .للعالN ج$رج Cان�$ر، األم* الH| دفعه إلى م��eفى لألم*اض العقل
ة؛ ح
® ت$في

 :,ان! ر�ةمفارقات ال�+��ة ال

® إنه م ب
 : "تق$ل نL*cة Cان�$رIu ا؛a�1ا ت<اع/ً
 أن ت*تh ت*تU�� ،ة
إن األع1اد ال�*ت/ة الالم��اه

ی$ج1 دائً�ا ع1د أقل م اآلخ*، و¬ن أك/* األع1اد ال�*ت/ة الالم��اه
ة ه$ آخ*  -أ�aا Cانا  - كل ع1دی م�ه�ا 
 ."سل�لة تل5 األع1اد
هHا الع1د األخ
* ¥*ًفا وح
1ًا في ال�قارنة، فال ب1 أن �U$ن َوْفًقا لل�L*cة نف�ها  إذا أخHنا" :�ق$ل ف$رتي

� أك/* 
uاع�/اره ع1ًدا م*تً/ا ال م��اهً
ا أقل م ع1د آخ* ال نعل�ه، إًذا فأك/* األع1اد ال�*تَّ/ة الالم��اه
ة ل
 ."األع1اد ال�*ت/ة الالم��اه
ة، وهHا ت�اق� في هHه ال�L*cة

L*c$رتق$ل ن�انC ل على : "ة�e� /اره م,�$عة أو ف�ة ال�اعu ٍه�ل ع1د م�C اهي��في الع1د األساسي ال�
 ."ذاته Z,Cء م�ها

 ب
ان أن ع1د األع1اد ال���اه
ة Cلها  ":�ق$ل رسلU�� ع الع1د�ة: أ|(إنه
ه$ في ) م,�$عة Cل ال�,ام
ت�اق�، فه$ ال �e��ل على ذاته؛ ألنه أك/*ها آٍن واح1 ال �e��ل ذاته وeL��ل ذاته أ�ً?ا Z,Cء م ذاته، وهHا 

إح1^ ال�,ام
ع ال�ي : َوْفًقا لل�L*cة، ول;�ه أ�ً?ا �e��ل على ذاِته uاع�/اره م,�$عًة Cغ
*ه م ال�,ام
ع؛ أ|
 ."تe��ل على ذاتها

ل رسل إلى مفارق�ه uال<
اغة ال���ق
ة، وهي هل ه�اك إمUان ل$ج$د م,�$عة ت���ي إلى  :uاخ�<ار ت$صَّ
 نف�ها، وهي في ال$قB نف�ه ال ت���ي إل
ها؟

وفي ال�ها�ة،كل هHه ال��اق?ات أو ال�فارقات راجعٌة إلى م1^ قابل
ة ال��ل
N أو ال�<1ی� ب/ع� ال��لَّ�ات 
 أو ال/1یه
ات، ال�ي س��*تhَّ ع�ها هHه ال��ائج، وهل الع/ارات ال*Lاض
ة ال تق/ل إال ال<$اب أو ال��أ فق�؟ 

  
  الالنها�ة لف,�ة  معال-ة "ان! ر

ت;��h معال,ة Cان�$ر لف;*ة الالنها�ة أه�
ة خاصة جعل�ها تUeل عالمة فارقة في تارLخ معال,ة هHه 
��اول Cان�$ر لها و\
� ن الفارق في ت�اول ف;*ة الالنها�ة ع/* الع<$را ح
® ذهu hع� ال/اح_
 إلىالق?
ة،

غام?ة وال�عال,ة ال*Lاض
ة ال�ي تعالج أع1ادًا على أساس ه$ الفارق ب
 ال,1ل الفل�في الI� |Hلل أف;ارًا 
  .ع�ل
ات ح�اب
ة


Uي ب$لZان$ ع�1ما e�اضي الL*ال Nان العالC ة ال�,�$عاتL*cلة الالنها�ة في نUeم إن أول م eCف ع
� م هHا ال���ل…  6,4,2وم,�$عة األع1اد الZوج
ة..... 1،3,2أج̂* تقاuًال ب
 م,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة

–إلى  -الالنهائ
ة هي تل5 ال�ي ت;$ن قادرة على أن ت�?ع لعالقة ال��اب� واح1:�ع*ف ب$لZان$ الالنها�ة uالق$ل

 ال��قابل�
 ع1ٌد uإزاء ع1د، ، و�L���ج أنَّ  "واح1 ال;ل مع ال,Zء نف�ه�
إن خاص
ة الع1د "ال�ل�ل�
 الالم��اه

خالف ال�أل$ف uاع�/ار أن سل�لة األع1اد الZوج
ة هي ن<ف  هي أنَّ ال;ل ��او| جZأه على" الالم��اهي ال;/*
  .األع1اد في ال�ل�ة ال;املة
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إال أن Cان�$ر ی��ق1 مفه$م الالنها�ة الفعل
ة ع�1 ب$لZان$ ألنه غ
* واضح ومفه$م الع1 غ
* م��$ر وه$ 
ج1 م,�$عة النهائ
ة ب
 ال ت$  ی̂* Cل ال/*اه
 ال��اقة ض1 الالنها�ة الفعل
ة ذات أخ�اء وع
$ب مف�*ضًا أّنه

م,�$عة األع1اد الIق
ق
ة، وم,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة، وهHUا ال ی$ج1 م,�$عة ل1یها ت*ت
h أعلى م األع1اد 
  .ال�/
ع
ة وال ت*ت
h أقل م م,�$عة األع1اد الIق
ق
ة

هي م,�$عة ال م��اه
ة وHCل5 م,�$عة األع1اد .……3,2,1,أن م,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة 
I>ةالI
 اس��1ام ¥*Lقة ال��ا]* ب
 ال�,�$ع�
 أ|  ..…,3, -2, -1, 0, 3,2,1- ……U�� ا �ع�ي أّنهHوه

 أن ن�
* في إقامة عالقة واح1 ب$اح1 إلى ما النها�ة له األم* الH| �ع�ي أن ه�اك م األع1اد ال�/
ع
ة U��

Iة على ال*غN م أن هHه ضعف تل5 و\ع/ارةI>األع1اد ال آخ̂* فال�,�$ع�ان م��اوL�ان  uق1ر ما ه�اك م

 كل ال�,�$عات "م ح
® ع1د الع�اص* على ال*غN م أنَّ ال_ان
ة تI$| ضعف األولى م ح
® ع1د الع�اص*
أمَّا إذا اس��1م�ا ال�*Lقة ".ال,Zء الالنهائي"الالنهائ
ة لها نف� الع1د م الع�اص*، وال,Zء م�ها ��او| ال;ل 


 ال�اuقة ب
 م,�$عة األع1اد ال�Lاو��م *

ع
ة وم,�$عة األع1اد الIق
ق
ة فإن�ا ن,1 أن ال�,�$ع�
 غ/�
إلى واح1 مع  -ال ���Uها أن تقابل واح1اً R أن م,�$عة األع1اد الIق
ق
ة"ح�h نL*cة Cان�$ر ال�ي ت� على 

 ت$ض
ح وجهة نC *cان�$ر م خالل م��ق
N األع1اد ال�$جه، "N األع1اد ال�/
ع
ةU�Lو: 
تقابل ب
 األع1اد ال�/
ع
ة، ونقا» ال���ق
N ن,1 أنَّ Cل ع1د ¥/
عي �قابل نق�ة على م��ق
N األع1اد، و\إج*اء 

� Cل نق�ة م م��ق
N األع1اد تقابل ع1دًا ¥/
ع
ًا، و\ال�الي ف�,�$عة نقا» 

Iًا أ| لIص �
� لUالع ول;
ة، ب
��ا م,�$عة األع1اد الIق
ق
ة ت;افئ م,�$عة األع1اد ال�/
ع
" ال ت;افئ"ال���ق
N وهي م,�$عة النهائ
ة 

ی�ا]*ها ع1د،هHا الع1د "م��ق
N األع1اد"أ�ة نق�ة على ال�� ال��<ل :نقا» م��ق
N األع1اد ح�C hان�$ر إذ �ق$ل

Zه ع األع1اد ال��
ل
ة و\ال�_ل أ| ع1د حق
قي ت�ا]*ه نق�ة على ال�� ال���ق
N، وهHه 
 ت�U�� يC قي
حق

كان�$ر ال�ه�ة م ح
® أن ال$صف  ال�� ال���ق
N واألع1اد الIق
ق
ة اع�/*ت إح1^ إن,ازات ال�قارنة ب
 نقا»
ب��� األع1اد الIق
ق
ة ال�اضع ل�/1أ ال�;اف� أو  ال1ق
� ل�فه$م ات<ال نقا» ال�� ال���ق
N وارت/ا¥ه

   . واح1 إلى واح1_ال��اuقة
B إل
ه مالحcات ع1ی1ة Cان أب*زها أن Cان�$ر Hا اإلن,از ل;ان�$ر لN ی�ج م سهام االن�قادات ح
® وجهه

� على ال/*هان، وهHه ال��ألة ق1 
�ف�*ض أنَّ نقا» ال�� ال���ق
N م�<لة وه$ في ذل5 �ع��1 على ال1Iس ول
ه�اك ت$اuع م�ف<لة، ح
® وج1 ع1د ال ی��هي  تع*ضB لل�ق� على یC 1ل م C$شي ور�Lان ع�1ما ت/
 أن


  .م االنف<االت ب
 نق��
 ت$ج
ه مالحcات إضاف
ة اس���,�اها م خالل هHه ال1راسة وهي أن م,�$عة األع1اد الIق
ق
ة U�� ك�ا

هي أع1اد غ
* دورLة وغ
* م��ه
ة ف;
ف ......,-;-π,-;-√2م_ل " ال<�اء"وال�ي ت?N األع1اد الالق
اس
ة
 ت�_
ل ما ه$ غ
* م��ٍه على م��ق
N األع1اد euيء م��ٍه وه$ ال�ق�ة؟U��  

اس��C 1ان�$ر إلى ال;�$ر ال���ه
ة وال����*ة في ت�_
ل األع1اد ال<�اء، فه$ �ق
N ت�اuقًا ب
 األع1اد  ق1ل
ال<�اء وم,�$عة م ال���ال
ات الالنهائ
ة ال�ع*فة على م,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة و¬ذا سل��ا بHل5 فإّن Cل 

ألنه ع1د عe*|  -;- √2ج1 نق�ة مقابل الع1د الIق
قينق�ة م م��ق
N األع1اد ال تقابل ع1دًا حق
ق
ًا م_ال ال ت$ 
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� uال?*ورة أنَّ �قابل نق�ة بل ق1 �قابل سل�لة 
، ف;ل ع1د حق
قي ل غ
* دور| وغ
* م��ه، وم جهة أخ̂*
غ
* م��ه
ة م ال�ق� وهHا ی�اق� الق$ل ال�اب� ب$ج$د ال��اuقة واح1 إلى واح1 ب
 نق� ال���ق
N وم,�$عة 

   .الH| اع�/* م إن,ازات Cان�$ر ال�ه�ة األع1اد الIق
ق
ة
م جهة أخ̂* ت� ف*ض
ة ال��<ل ع�C 1ان�$ر على ع1م وج$د النها�ة ب
 م,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة 

Z ب
 األع1اد ال�ي ت��ى أع1ادًا 
وم,�$عة األع1اد الIق
ق
ة وق1 ت$صل Cان�$ر إلى هHه الف*ض
ة م خالل ال��

ال�/
ع
ة ذاتها، و\
 أع1اد أساس
ة الم��اه
ة، اف�*ض Cان�$ر أن الع1د األساسي  وهي م,�$عة األع1اد أساس
ة
وه$ ��_ل ح,N ال�,�$عة، و\ال�الي ت;$ن Cل م,�$عة م  N0الالنهائي ل�,�$عة األع1اد ال�/
ع
ة ه$

N,حN0 ه اHة، وت��ى ه
 إج*اء تقابل واح1 إلى واح1 ب
 ع�اص*ها وم,�$عة األع1اد ال�/
عUل�,�$عة إذا أم
ع1د م$غل وه$ الع1د األساسي لل�,�$عات غ
* القابلة للع1 وم ثN ه�اك  N1ه$ N0مع1ودة الع1د الH| یلي

 اس��1ام القان$ن  ... N2الع1دU�� ن مع�ى ل�ا$U� |Hالع1د ال  وهHUا وللI<$ل على ع1د أساسي أك/* م
n2 ®
عات ال,Zئ
ة م�ها   �U$ن ع1د ال�,�$ 3ع1د ع�اص* ال�,�$عة، فال�,�$عة ال�ي ع1د ع�اص*ها  a ح
وت��ى uاالس��*ارLة ألنه ال  NO2 ه$ N0فال�,�$عات ال,Zئ
ة الالم��اه
ة ل�,�$عة ال م��اه
ة ح,�ها 8ه$

فإن ف*ض
ة  NO2و  NOب
 N1في ح
 إذا وج1 ع1د اساسي NO2 و N0ب
 N1ی$ج1 ع1د أساسي
 N1 م األع1اد الIق
ق
ة ال;/
*ة ال�ي لها الع1د األساسياالس��*ارLة خا¥�ة و\ال�الي �U$ن ه�اك ع1د النهائي 

 إج*اء تقابل مع األع1اد ال�/
ع
ة و uال�قابل فه�اك ع1د ال نهائي م األع1اد الIق
ق
ة ال<غ
*ة ج1ًا ال U��
 إج*اء تقابل معهاU��.   

نL*cة ال�,�$عات، أنَّ ف*ض
ة Cان�$ر في االس��*ارLة م��قلة ع ب1یه
ات ((وق1 أوضح C$رت ج$دل 
 إث/ات أنها خا¥�ة على أساس ال/1یه
ات الIال
ة ل�L*cة ال�,�$عاتU�� الي ال�فق1  ((و\ال 
، أما ب$ل C$ه

 إث/ات ص1قها على أساس ب1یه
ات نL*cة ال�,�$عات((أث/B أن U�� ة الL*ار��ة االس
، ر\�ا وفقًا لهHه )) ف*ض
ام�1اد ل�;ه�ات ال�1رس
ة الق��1ة ح$ل ¥/
عة الالنها�ة، و Cان�$ر  �u_اuة(( ال�الحcات ع1ت اك�eافات Cان�$ر

  .نف�ه على علN بHل�C ،5ا دافع ع ق/$ل سانB أوغ��
 ال��ل� uالالنها�ة الفعل
ة
ی̂* uع� ال/اح_
 أن هHه ال���
�ات Cان لها تأث
* في م/�;*| ح�اب الالم��اه
ات في ال<غ* في 

،أم_ال  "ما uع1 ال���هي" ن ال�اسع عe* الHی ت�اول$ا مفه$م الع1د ال�$غلالق*ن ال�اuع عe* وفالسفة الق* 
Nوا في مقاص1 أف;اره*Iuأ Nول;�ه 


 ال�1رس
، ب$لZان$،كان�$ر،و الHی Cان$ا على درا�ة uأع�ال ال/اح_   .كافال̂*

  
 Nاق �ق�

ًا إلى ثالث " ال<�1قي"في هHا ال��Lل� : م*احل األولىف;*ة الالنها�ة في الف;* الغ*\ي تار�Lو

هي ال���_لة في تIل
ل الالنها�ة ع�1 أرس�$ وال�*حلة األخ
*ة م��_لة في أع�ال : عل
ها ما ق/ل األرس�
ة وال_ان
ة

ة مUeلة الالنها�ة س$اء في الفل�فة أو ال*Lاض
ات �Lتار 
Iة عIال �ع�ي ف;*ة ص N
كان�$ر، إال إّن هHا ال�ق�

والH| ]ه*ت ف
ه الالنها�ة Cإح1^ ال<فات اإلله
ة   یلغي م*حلة الع<* ال$س
�أو في العلUeu Nل عام، ألنه 

* على Cل م ت�اولها ف
�ا uع1/C *
ك�ا أن هHا ال�<�
ف �قفZ .ال1الة على الق1رة ال��لقة ¿، وال�ي Cان لها تأث

Uزا،د�$�

 الHی ت�اول$ا هHه ال�Ueلة م_ل س/

* م آراء الفالسفة وال*Lاض_C ان�ف$قC ، . ارت،ل
/��Z،ن
$ت
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 الIل ال,Hر| ل�Ueلة الالنها�ة ه$ الH| أتى uه ج$رج Cان�$ر، ح
® هHب ف;*ة" ال<�1قي"وLع�/* 

� ال��ل�Iالالنها�ة عائ�ة في م BانC ع1ماu ل ال�هائيIی/ًا رائعًا مق1مًا الHة ته
الالم1Iود، وأعاد  الالنهائ

ن/Hها سلفه، وهي الالنها�ة ال;املة أو ال�امة ول
�B ال���Uة أو ال,ه�1ة اإلع�/ار لف;*ة الالنها�ة الIق
ق
ة ال�ي 
ة أو وهHا ال*أ| إشUالي ألنه ��*ح ق?
ة وج$د أدلة �ق�
ة على وج$د الالنها�ة الIق
ق
.ك�ا Cان ی�<$رها األوائل

 ال/B إ¥القا ح$ل درجة ال
ق
 uأن ه�اك في الIق
قة م ع1م وج$دها ح
® ی̂* رسل أنهUة ال��
,�$عة النهائ
 Nاء في العال
� ه�اك س/h ... م األش
إال أّن ه�اك هاج�ًا یُ_
* القل� وه$ أّنها وه�
ة وم?للة وم ثN ل


Iة، وفي ال$قB ذاته ه�اك uال�أك
1 ع1م وج$د س/h م��قي Iأّنها صu قاد�ل�ا على االع�I� اج م��قي���الس
/ع إشUال
ة الالنها�ة فل�ف
ًا ورLاض
ًا فهي مUeلة ول
�B م�ألة م ه�ا ت�.1 ال�,�$عة الالنها�ة�قف uال�*صاد ض

  .رLاض
ة 
 
* م_C لق1 تع*ضB ف;*ة Cان�$ر ل;_
* م االن�قادات م� عاص*وه وأت$ا uع1ه ح
® تN ال;eف ع
ال���اق?ات ال�ي تع�*| نL*cاته ح$ل الالنها�ة، وم جهة أخ̂* رف� Cان�$ر دور الالنهائ
ة في ال<غ* 
و\ال�1Iی1 في ¥/
عة اإلس��*ارLة وت�اول مUeلة الالنها�ة في ال;/* فق� ب
��ا مUeلة الالنها�ة هي أ�?ا مUeلة 


Zون ب
 الالم��اه
ات ال<غ* ال����
ة إلى رتh : ((الالنها�ة في ال<غ* �Cا یHهh ب$ان;ارLه�� 

إّن ال*Lاض
ل
�B ال م��اه
ة ال<غ* على جهة اإل¥الق فh�I، بل  م��لفة، و¬ّن تل5 ال�ي ت���ي م�ها إلى ال*ت/ة ال_ان
ة

  .هي HCل5 أ�?ًا uال��/ة إلى الالم��اهي ال<غ* م ال*ت/ة األولى
وفي ال�
اق ذاته فإن�ا ال ن,1 في نL*cات Cان�$ر في الالنها�ة أ| حل$ل أو مقار\ات لل�فارقات ال�ي 

ال,1ی* uالCH* ه�ا أّن نL*cة ال�,�$عات ¥*حها ز�L$ن اإلیلي وال��علقة uالالم��اه
ات في ال<غ*، و 
ق1 ت�اولB ما ت,اهله Cان�$ر مق1مًة حل$ًال ل�Ueلة الالم��اه
ات في  " "IST"أو Internal Sets Theoryال1اخل
ة

أولها ه$ األع1اد غ
* ال�ع
ارLة الالم��اه
ة في ((ال<غ* م خالل ت<�
ف األع1اد ض� ثالثة أن�ا» هي 
;$ن أصغ* م أ| ع1د مع
ار| م$جh وأك/* م ال<ف*، وال��� ال_اني ه$ األع1اد ال<غ* وهي تل5 ال�ي ت


ات الم��اه
ة في ال<غ* إلى أع1اد مع
ارLة، وال��� �C إضافة أو ¥*ح غ
* ال�ع
ارLة ال���ل�ة، ت�eأ ع

ة في ال<غ*ال_ال® ه$ األع1اد غ
* ال�ع
ارLة وغ
* ال�1Iدة وهي مقل$\ات األع1اد غ
* ال�ع
ارLة الالم��اه)) . 

و\�اء على ما تق1م نع�ق1 م ال<ع$\ة U�uان الق$ل إن مUeلة الالنها�ة ق1 وج1ت حًال جHرLًا ع�C 1ان�$ر ألنه ال 

Iة م ه�ا Cان االخ�الف مع م اع�/* أن الالنها�ة م�ألة Iت�اق?ات أن تق1م حل$ًال ص |$Iات تL*cل� U��

 .جهات ال�c* والIل$ل ال�قار\ة لها واخ�لفBتع1دت و " مUeلة"وج1ت حًال، فهي إشUال
ة
  

 4ــ�ـص&اح قالم/ د                                                                                   
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  04ال
	اض�ة رق� 

�الت اال����
�ل�ج�ا للعل�م ال���ع�ة�
  )1(.ال

  داف�& ه��م )العل�ة( م��لة ال����ة

  
عّ"ف ال�ل
ل االس�ق"ائي عادة أنه اس��الل �ع��� على حاالت خاصة قل
لة ل
��هي ال��
	ة الى حالة �

اذ ال ش9 ان له دورًا آخ" في اث*ات . وال(ق
قة ان االس�ق"اء ل1 تق�/" و-
ف�ه على اث*ات ال(الة العامة، عامة
<
وعل
ه . ال(الة الف"د�ة م> خالل مالح@ة الق"ائ> وت	�
ع االح��االت ح�ى �/ل بها الى درجة االث*ات او ال
ق


ف ن(Gل ما هG خاص جIئي الى ما هG عام نE"ح الBCال L؟ وNغائ Gشاه� على ما ه Gا ه� 1P)ف ن
L


ف ن*"ر ع�ل
ة الL 1ا�ا الف"د�ة؟ كلي؟ وم> ثRفي اث*ات الق <

ف ن*"ر SLل9 حالة ال
قL1، بل و
ق
> في ال�ع�


ف �GCغ ل�ا ان ن(Gل االح��ال مه�ا بلغV قGته الى �ق
> جازم مEلT؟ Lو  
1
واذا ما عل��ا ان اغلN ال�عارف . وهSPا فان مPYلة االس�ق"اء في جGه"ها هي مPYلة ال
ق
> وال�ع�


" ع�ل
ة االس�ق"اءاال*Z"Yة هي معارف اس�ق"ائCف�ل لS*ي ت�د الGه	ة ال�

ة، ادرL�ا ق . Gة ه

" هSه الع�لCف�ف
 \"Y*ود بها الف[" الI�ي ی�ال�عارف ال Nألغل "
Cة (م> ه�ا جاءت دراسة . في ح� ذاته تف
االسa ال��Eق


"اً ). لالس�ق"اءCل تفcبل انها ت� ،NC)الل ف��اس Gا ه�
" لالس�ق"اء C"د تف	م VC
الغلN معارف  فهي ل
 d"ذل9 م> ال�عارف االخ "

ة او م
�اف
ZIق
ة او غCة او ح
  .الف[" ال*Y"\، سGاء LانV عل�

 <

ة الى مGقفC
وال���*ع لل�SاهN ال�ي عال	V مPYلة االس�ق"اء، س
	� انها تف�"ق م> ال�اح
ة ال"ئ

> وَم> سار عل

>، أح�ه�ا ق��1 ���� الى ارسGE وات*اعه م> العقلRاق��ی*�أ م> م hه1، واالخ" ح�ی�ى شاكل

ف*
��ا Lان ال��TE العقلي ی"d ان االس�ق"اء م(لGل أم"ه م> أوله الى آخ"ه . ف
لGCف ال9Y ال��ZG"\ د�ف
� ه
Gم
دون ان �عي أ\ مPYلة ��P> ان �Yار ال
ها جاء الف[" ال(�یh وهG ی"d ان مPYلة ال�ع�
1 وال
ق
> مC�ع/
ة، 

  .ل إلنقاذ ال�ع"فة ال*Z"Yة م> ب"اث> الGPYك وال@�Gن م*��ًا ع�م تفاؤله أ\ أم

ة ان أق�م ال�/ادر ال�ي تEلع�ا على االع�"اف بGجGد مPYلة في االس�ق"اء هي تل9 lZار�ة ال
م> ال�اح
 B*��في ال <
ال�ي تعGد الى جاب" ب> ح
ان ال[Gفي خالل الق"ن الcاني لله	"ة، ح
h انه ال ی"d ما ی*"ر ال
ق

فاب��اًء ی"d ان اضعف . �ع�
�ات االس�ق"ائ
ة، وZع�*" ان ال�اللة عل
ها ال ت�ZI ع> م(n االح��الال(Gادث وال
حاالت ال�ل
ل هG ذل9 الS\ ال �عGل اال على شاه� واح�، �L> �قGل أن إم"أة ما س�ل� غالمًا وذل9 اع��ادًا على 

"
ان أقdG حاالت االس��الل االس�ق"اء هG ما  في ح
> �ع�*". ما رآه انها ق� ول�ت ق*ل ذل9 ول�ًا واح�ًا ال غ
كانV شGاه� الGجGد دالة عل
ه م> غ
" مlالف، �L> �قGل أن ل
ل��ا هSه س��[Yف ع> یGم ی�*عها، اس��ادًا الى 


> هSه ال(الة وال(الة ال�ي ق*لها؛ ه�اك حاالت اخ"d ت�فاوت قGة . ما رآه م> اضE"اد في ت�اع الل
ل وال�هارrو
)وهG في ج�
ع االحGال ال ی"d في هSه ال(االت ما �فRي الى ال
ق
>، بل . cL NC"ة ال�@ائ" وقل�هاوضعفًا 

ح�ى انه لG ح�ث في یGم ما م> الC�ة حادث ل�"جG (ف
ها -> وحC*ان ت*عًا ل�ا ی�رك م> ن@ام وش*ه وم�اثلة 
ال
Gم ع
�ه م> هSه الC�ة  ح�وث مcل ذل9 ال(ادث ع
�ه في ذل9 ال
Gم م> الC�ة االخ"d، فان ح�ث في ذل9
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مcل ذل9 ال(ادث تأك� ع��ه1 ذل9 ان س
(�ث مcله في الC�ة الcالcة، وsن ح�ث في الC�ة الcالcة ا�Rًا، ح�ى اذا 
وIZداد الGقع في ال�فa ف
�ا ). ح�ث ذل9 مcًال عY" م"ار في عY" س�
> لGPY� 1ا ال*�ة في ح�وثه في Lل س�ة

  ! االضE"اد على وت
"ة واح�ة م> ال(�وث؟لG زاد الع�د، ف[
ف اذا ما Lان 

عة ال�PYل ال��Eقي الS\ ی��R�ه ال�ل
ل االس�ق"ائي؛ �عGد الى  وZعGد*u <ف عY]ل في الRالف

فهG في . ال�ع"وف ب�ق�ه لل�ع"فة ورده على ال�Iعة العقل
ة) 1776ـ1711(الف
لGCف االن	ل
I\ د�ف
� ه
Gم 
ها االث" ال*الغ على نRج ال�ف[
" الفلCفي ل�d الSی> خلفGه؛ سGاء م> مGاقفه ال�ق��ة أثار مYاكل ج�ی�ة Lان ل


> Lالف
لGCف 

> LالGضع
ة ال��Eق
ة،او م> العقل
*Z"	�اناالL ل
ان�ي الع�"ف : (الS\ قال ص"احة |مانGئ

"ة م�S اعGام  - صادقًا ان ما اس�LS"ته م> تعل
1 د�ف
� ه
Gم Lان هG على وجه ال�(�ی� العامل الS\ أح�ث cL - 

وعل
ه ).اول هIة ا�ق@��ي م> س*ات ج�Gد\ االع�قاد\، ووّجه أ(اثي في م	ال الفلCفة ال�أمل
ة وجهة ج�ی�ة
   .هG انقاذ ال�ع"فة ال*Z"Yة م> خE" االن�قادات ال�ي أح�ثها ه
Gم) نق� العقل ال�	"د(كان اله�ف م> L�اه

	يء الGضع
ة ال��Eق
ة ال�ي نق�ت ما ق*لها؛ ث1 م |وعلى الع�Gم ان -هGر ه
Gم وال"د عل
ه م> ق*ل Lان
ف�ا م> أح� �9Y في ان ه
Gم هG اول  .كل ذل9 ق� ادd الى بلGرة ال�Yاكل االساس
ة ال��علقة ال�ل
ل االس�ق"ائي

هSه ال�PYلة ال�ي ت�(�د �Cألة وجGد ال�*"ر ال��Eقي لل�"ج
ح وال�ع�
1؛ .. م> وج� في االس�ق"اء مPYلة م�Eق
ة

ة PYل خاصاع��ادًا **Cها ی�في . على فه1 الRعلSلL 9انV ه�اك مGاقف مl�لفة ات	اه ال�ل
ل االس�ق"ائي؛ 

ال�PYلة م> االساس، وrعn آخ" ی"d أنها ثاب�ة ال تIول، �Lا تGج� ه�اك مGاقف أخ"d ال ت/ل الى هSی> 
�*"ر وق� ارت*VE بهSه ال�PYلة م.ال(�ی> ال��E"ف
>، وت*�غي س*ًال م�*ای�ة م> الGس| Tعل�ت d"ة آخ
PYلة م�Eق

ال
ق
> في القRا�ا االس�ق"ائ
ة؛ ح�ى تل9 ال�ي ال ت[Gن لها عالقة ال�ع�
1؛ �Lع"ف��ا بGجGد واقع مGضGعي 
  .الخ.. حGل�ا، وGrجGد ز�Z ومGت سق"ا� ونGYء االرض

ال�ع"فة ع�Gمًا ال
ه ی"جع الفRل في نق� و ان د�ف
� ه
Gم هG أول م> أثار ال�PYلة ال��Eق
ة لالس�ق"اء 

(ة في الفلCفة(وPZفي أن ن�رك الGElرة ال�ي أح�ثها �ا ش
ع ع�ه أنه . واالس�ق"اء خ/Gصاً Rأثار الف( h
، ح


> معاً 
*Z"	�وال <

وه�اك م> ال�ف["Z> م>  .كc"ت ال�(اوالت لل�lل� م> ال�أزق الS\ حف"ه ض� Lل م> العقل
اته �ع�"ف ع	I الفلCفة ع> ان ت	� حًال ل�PYلة االس�ق"اء �Lا یBم> الZ"Eقة االس�ق"ائ
ة، ل[�ه في الGقV ذ

u"حها ه
Gم، وT*E�Z هSا ال(ال على Lل م> االس�اذی> ب"ود ووای�ه
�، ذل9 انه�ا یBم�ان الZ"Eقة االس�ق"ائ
ة، 

(ة (اال انه�ا مع ذل9 ع*"ا ع> ال�PYلة االس�ق"ائ
ة تع*
"ًا م�قارrًا، وهG ان االول اuلT عل
ها RفةفCفي )الفل ،

ان ال�عRلة ال�ي جاء بها ه
Gم قي  Katz وق� ذL" االس�اذ LاتI) . �أس الفلCفة(ح
> وصفها االخ" بـ 
قّ�م ال(	ة ال*"اج�ات
ة  Peirce ف�ع ان ب
"س . مفعGلها سارZًا م> دون مقاومة تGu "LSال مائة وث�ان
> س�ة


"ة الY*ه �ا سcL ي -ه" انها�ق"اء وال�االس "Z"*�س ل"
 (1878س�ة (عى ال
ه م> ع� رYZ�*اخ، ل[> ما قّ�مه ب

ة ال�ي زرعها ه
GمPYج�\ لل aاف��L لهاG*اخ وق*�YZع اف[ار رG
   .لP� 1> مع"وفًا ح�ى ش

وu*قًا لالس�اذ سال�Gن ان م> الElأ ال�/Gر ان ما جاء ه ه
Gم هG انه YLف ع> فYل االس�ق"اء في 
مPYلة االس�ق"اء (
(ة على ال�وام، LالS\ تGه�ه االس�اذ LاتI في L�اه ان ��R> ل�ا ت(ق
T ال��ائج ال/(
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فعلى رأ\ سال�Gن ان هSا االم" Lان مع"وفًا ق*ل ه
Gم ��ة ZGuلة، بل ما جاء ه هSا االخ
" اع� ). وحلها
ا\ دل
ل Lان ان نV*c ض�ان ا\ ن�
	ة ا�	اب
ة جIئ
ة ع*" ا <Pال�� "
ل�ق�مات غGرًا م> ذل9، وهG انه م> غ

ف�cًال ل
a بGسع ال�Yاه�ات االس�ق"ائ
ة ان تV*c ل�ا ان هSه ال�ار . ال/(
(ة ال�ي �ق�مها ال�ل
ل االس�ق"ائي 
بل وزاد على ذل9 . م�ا �ع�ي ان ال�ل
ل االس�ق"ائي غ
" م��ج ت�اماً . ال�ي امام�ا س�("ق�ا اذا ما قSف�ا انفC�ا ف
ها

هي انه ل
a ه�اك امPان
ة ت�Eح الى ت*"Z" االس�ق"اء على االuالق، كاتI، مع�*"ًا ان له م(اولة م�Pلة، و 
وعلى الع�Gم ن"d أن مSهN ه
Gم في االس�ق"اء �قGم على أم"Z> .فاالس�ق"اء ل��ه ال ��P> ت*"Z"ه فRًال ع> اث*اته


> الب� م> دراس�ه�ا معاً 
، �Lا أن أن أ\ م(اولة لالس��الل على م*�أ االس�ق"اء ت�ع"ض لل�ور االول :أساس
<Pم� "Z"*ه ال ��ل9 أ\ ت

ة؛ Lل ذل9  الcانيو .ال�ع�
1 ف�
أن ما نCعى ال
ه م> اس���اجات إس�ق"ائ
ة وقRا�ا تع�


ة**Cئ للuم على فه1 خاGق�.   
  م	اولة اث�ات ال&ور في االس�ق�اء 

ق"ن الCاع لعل اول م> اومأ الى وجGد ال�ور في ال�ل
ل االس�ق"ائي هG جGن لGك، وذل9 خالل اواخ" ال
عY" و�rا�ة الق"ن الcام> عY"، ل[> ص
اغة هSا ال�Gع م> ال��اقn ل1 ت�[Yف 	الء اال ع�� ه
Gم، رغ1 انه ال 

لق� ادرك ه
Gم انه .في س
اق Lالمه ع> ذل9 ال��اقn) االس�ق"اء(هSا االخ
" وال ساقه لGك ق� اس��lم م/Eلح 
ف�> ح
h ان ال��
	ة في . الى الق
اس او الى االس�ق"اء ذاته ال یGج� ما ی*"ر ال�ل
ل االس�ق"ائي، سGاء ل	أنا

االس�ق"اء هي غ
" م��Iعة م> ال�ق�مات وال مC�E*�ة ف
ها، فهSا �	عله ال �C��� الى الق
اس، اما لGاع�*"ناه م*"رًا 

"ة، هG ان وتGض
(ًا لل�قEة االخ.ت*عًا لع�ل
ة ال�	اح االس�ق"ائي في ال�اضي،فان ذل9 �	عله واقعًا في ال�ور

الع�ل
ة االس�ق"ائ
ة ال ��P> لها أن ت�1 الPYل ال�EلGب ما لP� 1> ه�اك اف�"اض �ق"ر أن العالقات ال	ارZة في 

عة هي عالقات ح��
ة*Eًا ع> . الIق"اء �@ل عاج�ا فان االسSه؛ ل
وح
h أن هSا االف�"اض ال ��P> ال*"ه�ة عل

ها ال*"ه�ة على ص(ة االس��الل االس�ق"ائي الب� أن تGاجه حلقة فارغة [ل م(اولة ی"اد لف. تق��1 ال�ع"فة ال	�ی�ة
... ف�(> نالح� دائ�ًا أن ال(�ی� الS\ نق"rه م> ال("ارة ی���د، وأن الa�Y تY"ق وتغ"ب Lل یGم. م> ال�ور

> واقع ل[ .ف	�
ع هSه ال@Gاه" جعل��ا نع�*" أن االمPان أن نع�1 عل
ها ال(االت االخ"d ال�Yابهة لها. الخ
  . االم" أن�ا نC��ل على ال�ل
ل االس�ق"ائي م> خالل إس�ق"اء آخ"، ف
�(�1 عل
�ا أن نقع في ال�ور

ان ن�Gقع وال ف"ق في ذل9 ف
�ا لG قل�ا ان ما نYاه�ه م> اu"ادات م��@�ة في ال�اضي تGlل ل�ا 
قع ن	احها في ال�C�ق*ل، ف[ل ذل9 ان ن	اح قاع�ة االس�ق"اء في ال�اضي ت�عGنا الى تG و  اس��"ارها في ال�C�ق*ل،


ه u*قًا للقانGن االرسEي *Yال
ه �أتي *Y"اض م/ادرة ان ال�ال�ور،او اف <�R�م�ا ی'Rابهة تفY�ي ال(االت ال�
في هSا �قGل و .والS\ هG ا�Rًا ن�اج الع�ل
ة االس�ق"ائ
ة ذاتها، م�ا ی�LB ما ن(> ف
ه م> ال�ور "الى ن�ائج م��اثلة


ة تقGم على اف�"اض GLن ال�C�ق*ل س
GPن وفT ما عل
ه ال�اضيكل ال��ائ":ه
Gم*Z"	�ع االدلة "، "ج ال
وان ج�
وان Lل ال�ف[
" القائ1 على الl*"ة ی�أسa "، "ال�ع���ة على الl*"ة تف�"ض اساسًا GLن ال�C�ق*ل س
Yاه ال�اضي


عة سGف �C��" على نفa اله
�ة اضE"اد*E"اض ان ع�ل ال�على اف"   
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الة م> ال�ور هي نفCها ال�ي لP� 1�"ث لها س�
Gارت مل ف�ع"ض الى نق� م> جاء ع�ه، وم> فهSه ال(
أكc" م> أ\  - ل	Gن س�
Gارت مل  - كان ال[�اب الS\ أذاع شه"ته : (أب"ز هBالء ال�ّقاد ب"ت"ان� رسل الS\ قال

"ه هG معال	�ه وLان الYيء ال	�ی� في ال[�اب ال�C*ة الى ع/).نTC في ال��TE)شيء آخ" هL G�اب 
قGاع� االرت*ا� الC**ي ع�� ه
Gم �
  ..لالس�ق"اء الS\ �قGم في رأ�ه على م	�Gعة م> القGاع� تLS"نا الى ح� ع

ه
Gم PYْ�ُل على ال�ل
ل االس�ق"ائي انه �فYل Lل
ًا في تأس
a ال�ع"فة الlاصة ال��*Bات ال�C�ق*ل
ة  هSPا

عة غ
" م*Eال VانL اه�ة اذا ماYال� "
��@�ة او مE"دة، وانه ال ��P��ا ان نع"ف، ال ق*ل
ًا وال ع��ًا، حق
قة وغ

عة م> ان�@ام او ع�م ان�@ام*Eه ال
ال�ل
ل االس�ق"ائي، اذ فال یGج� س*N ق*لي وال ع�\ ی*"ر ص(ة . ما عل

 !الق*لي ال �YPف وال �l*" ع�ا في الlارج، وان ال*ع�\ �ع��� على االس�ق"اء ذاته؛ ف[
ف ��P> ت*"Z" ذاته؟
  االس�ق�اء وت	ل�ل ال����ة 


ًا �Lا یليCًا ونف

ة م�Eق**Cل ال

عة االس�ق"اء على ت(ل*Eفه لYL م فيG
  :في هSا ال	انN �ع��� ه
  �ل ال
�1قي لل����ةاالس�ق�اء وال�	ل

 \GE�ت VانL ة ان
**Cعالقة ال <�R�ي ت�ة ال
في ال�(ل
ل ال��Eقي ی��اول ه
Gم (h االرت*اuات الlارج
على ض"ورة مGضGع
ة ام ال؟ ف�> ال�علGم ان ال�SهN العقلي سّل1 أن ه�اك ارت*اuات ض"ورZة لعالقات 



ة الlاصة في الlارج؛ هي ال�ي ت*"ر ع�ل
ة ال�ع�**Cق"ائيال�ل االس
ب
� ان ه
Gم اخRع هSا . 1 في ال�ل

عة ت�/ف ال(��
ة والR"ورة؟ *Eعل عالقات ال	� \Sال�*"ر ال Gل،ف�ا ه
  االف�"اض الى م(9 ال�ق� وال�(ل


ًا ل
a بGسعه ان �عGّل على ال�/ادرات الق*ل
ةCفًا حGCل
لSا ل1 ی*T ل��ه اال ال*(h . ان ه
Gم اع�*اره ف

ة الlارجي م> خالل**Cورة في العالقة ال"Rف ل�ا ع> صفة الY]ارب؛ علها ت	�ان .ال�الح@ة وال <P�� ذsو


> ال("ارة ح
> ن"اه�ا مق�"ن
> - مcالً - هل ه�اك س*
ل:ن�Cاءلrت��د ال(�ی� و <
ألن نC�Y]ف العالقة ال(��
ة ب

ف ل�ا ش
�ًا  معًا اu"اد؟ �	
N ه
Gم أن Lل ما ن"اه ان�ا هG وجGد اق�"ان مE"د، فال�	"rة الRم> أن ت <P��ت

ك"ة ب
ل
اردو ت��ح"ج ات	اه L"ة اخ"d، ت�/ل (وهR� G"ب ل�ا مcًال على ذل9، وZقGل ان . آخ" اكc" م> ذل9

�ه عالقة ح��
ة�Cت <P�� ج� ه�ا شيء قابل لل�الح@ةGة، ال ی
  (االث��ان ب*عRه�ا، ف��("ك الcان

 "Rاف الY�اك <P�� م الى انه الG

ة وال إقامة ال�ل
ل عل
ها مه�ا Lان بهSا �/ل ه**Cورة في عالقة ال

ة خاصة او عامة، اذ Lاله�ا ل��ه �Rlعان الى . ح	1 االu"ادات ال�ي ن"اها**Cال VانL ل9 ال �ف"ق إنSب Gوه

1P)ال aة . نف

ة العامة ل
VC م> القRا�ا ال�(ل
ل
ة ال�ي ت�/ف عالقاتها الR"ورة وال��Eق**C*" ال�ع� Gفه
Yيء ع> كال"  "*lال ت VانL اSمق�ماتها، له aعة م> نفI��ها م
Zاض
ات وم*�أ ع�م ال��اقn؛ ح
h ال��ائج ف


ة ال ی��اقn خالفها .الGاقع الlارجيRل قL ان d"ا�ا؛ فانه یRه القSاساس ه nاق��*" م*�أ ع�م ال�اذ �ع Gوه

ة ال�ي ت�GE\ علىRالف القl
ة القائلة .ال��اقn معها فهي ت(�اج الى دل
ل م> ال�	"rة؛ Rًال ان القcان (ف�


ة ت(ل
ل
ة؛ اع�*ار ان خالفها ی�GE\ على ت�اقn، وذل9 ألن مع�ى ) االعIب هG م> ال زوجة لهRهي ق

ة العامة فاالم" �l�لف ت�امًا، اذ YLف ه
Gم . ال�(�Gل هG ع
> ال�GضGع**Cأما مع ال -  T)ان خالفها  - 

ل
a : (م�Eق
ًا م> وجGد حGادث ب�ون اس*اب، او على ح� تع*
"ه الlاص ال ی�GE\ على ت�اقn، اذ ال مانع
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، م�ا �ع�ي انها ل
VC مC��E*ة م> م*�أ ع�م ال��اقn، وrال�الي فالب� ان ) ث�ة شيء ی�GE\ على شيء آخ"

ف لل�	"rة ان ت�ل عل
ها وهي عاجIة ع> YLف الR"ورة؟. ت(�اج الى دل
ل م> ال�	"rةL <]ل  !ل
بSل9 ال�(ل

. ق"ر ه
Gم ان ال س*
ل الى اث*ات الR"ورة وال الى نف
ها، فهي في Lل االحGال ت@ل مLGPYة الGجGد اب�اً �
   .وال�ل
ل االس�ق"ائي الS\ �ع��� عل
ها �@ل عاجIًا ع> ال�هGض الث*ات ال�ع�
1 في العالقات الlارج
ة ال�E"دة

  
�2 اس��1اجها م2 ال�	ل�ل ال
�1قي ل
  ه��مال1قا5 االساس�ة ال�ي 4

 :ه�اك ع�د م> ال�قا� االساس
ة ال�ي ��P> اس���اجها م> ال�(ل
ل ال��Eقي الS\ أفاده ه
Gم، وهي Lاالتي
1 nاق��م> م*�أ ع�م ال |*��C*ارها ال ت�اع
ة �عGد الى ال�	"rة ال العقل، **Cـ ان اساس مع"فة ال.   

   .ف
هال
VC الR"ورة م> القRا�ا ال�ي ��P> لل�	"rة ان تc*�ها او ت�. 2
   .ـ على هSا فان ع�م اث*ات الR"ورة �	عل م> ال�ع�
1 في ال�ل
ل االس�ق"ائي فاق�ًا لل�*"Z" ال��Eقي 3


ة وعالق�ها ال�ل
ل االس�ق"ائي**Cم للG
  .هSه أه1 ال�قا� ال�ي نC�lل/ها م> ت(ل
ل ه
  االس�ق�اء وال�	ل�ل ال1ف�ي لل����ة


ة غ
" ال�عZGل على TZ"u آخ" ل*(h ال�GضGع؛ عله �	� لP� 1> أمام ه
Gم وهG یGاجه مPYلة مC�ع/

عة(فق� ت"ك العقل ال�	"د ع� ان وج�ه خال
ًا م> األدلة وال�*"رات، وات	ه ن(G . ما �lفف ع> ال�PYلة*Eال .(


ة، واس��lم لSل9 مcاله الlاص P"ة ال*
ل
اردو، **Cم ف["ة الGّي تق�و� ال"Yًء على الGم ان یلقي ضG
فق� حاول ه

"ًا ما نع*" ع> ح"Lة االولى انها س*N ل("Lة الcان
ةcL اذ . Nاني وتعاقP"ان م�د اقGال الح� وجcا ال�Sوفي ه


ة، فأق" بGجGد ش"� ثالh هG ال�ع*" **Cا ع��ه ان �(ققا -"ف ال
زماني ب
> ال(ادث�
>، ل[�ه�ا مع ذل9 لP� 1ف
   .جGد ح
> ت�(قT ال(ادثة االولىال�ي ت	عل ال(ادثة الcان
ة واج*ة الG ) الR"ورة(ع�ه بـ 

lالف  <

> االول
> ع*ارة ع> صف�
> م(GCس�u"Y*" ال�اع \Sم الG

ة ع�� ه**Cمات الGتل9 هي مق
"
لهSا فق� حاول ان ی*(h ع> م/�ر صفة هSا الY"� في اف[ارنا، uال�ا ان ال�	"rة ال �Cعها . الY"� االخ

ة ب
. ال[Yف ع�ه**Cن�@" الى عالقة ال <
اق�"انه�ا وتعاق*ه�ا، ف( aC)�ان ن <P�� ال("ارة وت��د ال(�ی� <

R"ورته�ا، ف[
ف نفC" ما في أذهان�ا م> ض"ورة ت	عل�ا ن�/Gر أنه Lل�ا ق"r�ا ال(�ی� م>  aC)�ل[�ا ال ن
  ال("ارة فانه ی���د؟

او ال��اع لق� (h ه
Gم ع> م/�ر هSه الف["ة، فالح� أنها تق�"ن مع صفة أخ"d نEلT عل
ها االu"اد 
ف*هSا ال�ف�اح . ال�C��"، ف(
h ال یGج� اu"اد، فال ض"ورة ه�اك، �Lا هG ال(ال مع مcال ح"Lة L"ة ال*
ل
اردو


ة**Cورة في عالقة ال"Rد الGجGه ل"
Cف�ا تفGCل
ف�(> ح
> نالح� -اه"ت
> ت�/فان االق�"ان وال�عاقN . أقام ف
 <

ل��ا رrا� قG\ بlأ في مY�
(1P العادةاu"اد فانه س ،<
فلG أنه حR"ت اح�d الف["ت
>؛ . ف["تي ال@اه"ت


ف
ة ال(1P على االش
اء الlارج
ةL ما ی*"ر ل�ا Gاال أن تعق*ها، وه d"د . ف�ا على الف["ة االخGجGا ب�CC)ت Gاذ ل

ة جCاه�ات حYه م> م
R"ورة وقGع ال@اه"ة االخ"d؛ ن�
	ة ما اع��نا عل 1P)قة ل[�ا نعلV ال@اه"ة الCا

<
ف�cًال في ح
ات�ا ال
Gم
ة ن�(aC على ال�وام أن ه�اك تالزمًا . أذهان�ا مه
أة الف"از العالقة القZGة ب
> الف["ت
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 N*C
ل��ا عالقة قZGة ب
> ف["تي هات
> ال@اه"ت
>، ل[> lأ في مY�1 العادة تP)rاه"تي ال�ار واالح"اق، و- <
ب

L hل�ا الح@�ا نارًا س�(1P عل
ها أنها هSه القGة فانا نER" الى أن ن�Iعها على ال)Gاقع ون@> أنها خارج
ة، 

  .ت("ق، مع أنه م> ال�اح
ة ال��Eق
ة ال دل
ل على ذل9، رغ1 ما ن	�ه م> ال�ه
B الSه�ي ال(اد الS\ أuلT عل
ه
  ع1& ه��م  ت&اعي ال
عاني

يء سابT ومق�"ن Yيء ش: (م> ذل9 ال�(ل
ل تGصل ه
Gم الى ان �عّ"ف العلة اح�d ص
غ�
> Lاالتي
آخ"، ح
h تقع Lل االش
اء ال�Yابهة لالول في مGقع مYاه م> الT*C واالق�"ان ال�C*ة لالش
اء ال�ي تY*ه 

"
�فع العقل الى او انها شيء سابT ومق�"ن Yي آخ" وم�(� معه، PYل �	عل ف["ة الGاح� م�ه�ا ی). االخ
 .ف["ة أكc" وضGحًا ع> االخ"وانE*اع الGاح� م�ه�ا �PYل ت[ZG> ف["ة االخ"،

؛ اال انه �ع�"ف  5 3ومع ان ه
Gم ی�LB على دور الع�ل
ة الSه�
ة في ت[ZG> ف["ة الR"ورة ل�d العل
ة 

" هSا ال�Yا� ال�فCي، ف[�ا �قGلCه ع> تفI	عك
ف ��P> ان یGج�  :ان في عالقة ال��اعي ت�اقRًا ص"Z(اً ": 

وال��
	ة ال�ي ".ة مC�قلة عRها ع> عn؟ هSه معRلة تفGق uاقة عقليم*�أ ارت*ا� اذا LانV ادراكات�ا م�ف/ل
�l"ج بها ه
Gم م> ت(ل
له الCابT هG انه ال ��انع م> ال�اح
ة الGاقع
ة ان �GPن أ\ شيء س**ًا أل\ شيء آخ"، 


ة ل
a العقل PYله الق*لي، بل ال�	**Cه على ال"rة م> او ان ت(�ث االش
اء م> غ
" اس*اب، وان ما �C��ل 
خالل االحCاسات ال��["رة ل(الة االu"اد، م�ا �ع�ي ان االحCاسات القل
لة ال ت*عh على خلT الR"ورة في 


ل��ا الSه�
ة بGاسEة ت�اعي ال�عانيlم.   

ة**Cي لعالقة الCله ال�ف
وهي فلCفة ت*"ر ق
ام ال�ل
ل االس�ق"ائي م> ال�اح
ة . تل9 هي فلCفة ه
Gم في ت(ل


ة، وذل9 Cه ال�ف"Z"*ع> ت I	تع VانL نsعة القاه"ة، و
*Eالب"دها الى م"IL الع�ل
ات الال عقل
ة ال��Cاة 
  .م�Eق
اً 

  نق& ال�	ل�ل ال1ف�ي لالس�ق�اء
<
�Eال�ق <
   :ت�ل�l ال��ائج ال�ي تGصل ال
ها ه
Gم في ت(ل
له الCابT الى هات

ه الف"د م> ت 1 aC)�ة ما ی"cP
ة �LفهGم نفCاني **Cال Tعل�ـ ت <
["ار في عالقة االق�"ان ب
> ال@اه"ت
   .ال��عاق*�
>، ال انها ص
غة ق*ل
ة


ًا بGاسEة ت�اعي  2Cه نف"Z"*ت <P�� انL نsة، و

ل ت*"Z" ال�ل
ل االس�ق"ائي م> ال�اح
ة ال��Eق)�C� ـ

ة ال/Gرة ال�ي ف
ها ُت��Iع الR"ورة م> **Cل ال

ة ال�عاني ال�اشئ ع> العادة، وذل9 م> خالل ت(لCلة ال�ف
lال�

   .ل�ف"ض على الGاقع
 "
Cة ع> تفIاصة فانها عاجlة ال
**Cال "Cان تف VاعE�ة االولى �الح� انها إن اسEص ال�قG/lrو


ة وsن ل1 ن�(aC بها اال ل�"ة واح�ة فق|**Cال
ة العامة، ف"�rا ن(1P على حادثة مع
�ة **Cل9 فان . الSك

ة، ف�ا أ�C" ال�Cل
1 الR"ورة ال�ي نYع" بها في هSه ال(الة **Cاصة للlه في العالقة التl�لف ع�ا نYع" 

ال(1P القائل ان ال�ار ق� ال ت("ق لlلGّها م> الR"ورة، ل[> ما أعC" ال(1P الS\ ی�في مEلT الN*C ع> 
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ف Lة؟ و�Z"ادث الفG)ورة في ال"Rه الSا ف�> أی> ح/ل�ا على هSPأن خ*"ناه م> ق*ل؟ ه T*C� 1الل لIح�وث زل
الN*C اuالقًا؟  aC)�ا ل1 ن�ّL ها ت�اعي ال�عاني اذا
  نفC" عل

 "
Cورة(على ان تف"Rة (ال
**Cالاذ لP� 1�ِف ه
Gم . بGاسEة ت�اعي ال�عاني �ق�Rي االق"ار ب�ءًا 

ة وان�ا سعى ل
*(h ع> س*N وجGدهاCورة ال�ف"Rالاالع�"اف  . "Cال�ور، ذل9 انه �فاالم" الS\ اوقعه 


ة م**Cة هي عالقة قائ�ة على ال
Cورة ال�ف"Rاعي وال��ال <
> خالل ال��اعي في الGقV الS\ �	عل العالقة ب

ة**Cال . Gاد ه"uا <
�
Cال�ف <
أ\ ح
h ه�اك ت�اعي معاني فه�اك ض"ورة، وهSا االق�"ان وال�عاقN ب
> ال@اه"ت


>  ذات ال*�� الS\ اع�*"ه ه
Gم ش"uًا ل�(قT ما ن(C*ه س**
ة في الGاقع�
Cال�ف <
ال�GضGعي، أ\ ان ال@اه"ت

ة، م�ا ی�Gل� ع> ذل9 ال�ور وال�CلCل**C1 الPعان الى حRl�.  

 <

ة السلGب ال��اعي ب�ًال ع> اسلGب االنف/ال بCة ال�ف
ك�ا ان رغ*ة ه
Gم ل�ع"فة س*N اتlاذ الع�ل
*Cورة ال"Rال
h ل1 �(��ل ق| ان ت[Gن االف[ار؛ ان�ا هG دل
ل اخ" على ما في ق"ارة نفCه م> ا��ان )
ة، *

   .العالقة ب
�ه�ا ص�فة مEلقة

ل��ا م> ت/Gرات lه م
" ال�فCي له
Gم ناجح الى ال(� الS\ ف
ه اق"ار ل�ا ت�أث" Cف�م ان الGوعلى الع�


"ه م�Eق
اً Cلف ع�ا ی"اد تف�l� 9عي، ل[> ذلGضGاقع ال�Gة ق� تف"ضها على ال
لهSا ن	� في العالقة . انE*اع
lة ت�اعي الZ"@ها ن"Cة تف
Cالة نف)L لة
lث" على ال�Bه أن ی�P�� ["ر�ي ال�C)اع ال*Eة أن االن
**Cاصة لل


" لSل9 سdG االرت[از الى قGان
> االح��ال وحCااته، ب�اللة ان أ\ Cة فال تف
ال�عاني، أما م> ال�اح
ة ال��Eق

عة ال(1P ال��*u "

Eقي، رغ1 قاء االث" ال�فCي الP�� \S> أن خEأ مل(�G �(�ث في ال�	"rة �فRي الى تغ

  . یBد\ ال
ه ال��اعي

ة دون ان �GPن Cق"ائي حالة نف�ل االس
أما ف
�ا ��l ال�قEة الcان
ة، فال�الح� ان ه
Gم ق� جعل م> ال�ل


ال في االحPام االس�ق"ائ
ة، ل[> ذل9 . له اث" م�Eقيlی*لغه ال \Sي الCا ال ن��ع االث" ال�ف�ّL ال ون(> وان

ل م> وجGد م�TE خاص �قGم عل
ه االس�ق"اء، وهG م�TE االح��ال الS\ ل1 �ق��ع ه هSا الف
لGCف)�. 

*** 
 2ـــص�اح قالم�/ د                                                                            
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  05��اض�ة رق� ال

  )2(.ال���الت اال������ل�ج�ا للعل�م ال���ع�ة

  )كارل ب�)�(م��لة االس�ق�اء                     

  :مفه�م االس�ق�اء

�؛ اس�ق�� ���ق�� اس�ق�اء، وه� م�� م� الفعل ال�الثي  �االس�ق�اء في اللغة ه� م"�ر الفعل ال �
ل1الة ال�يء ال ق"�د، وواضح أن االس�ق�اء ه� داللة ال�ف01 وال��(ع  ال /�د ق�� �ق�وا ق�وًا، ال+� �ع*ي ال��(ع

أما مفه�م االس�ق�اء م� . وال الح@ة ل�1�ی� خ"ائ0 ال�يء ض � مفه�م أع ال ال81 وال�1اس في ه+ا ال��(ع
حSI االصQالح فه� االس��الل على حM KNلي م� خالل تف01 مع@K ج�ئIات ذلF الEلي، أو Dع(ارة أخ�� 

Qاالس�ق�اء االن KIقي على تق�Q* الح الQدرج في االص �الق م� قVا�ا ج�ئIة لل�ص�ل إلى قVا�ا MلIة، ولق
�Iل وه+ا  :إلى ن�عEال Fذل Z1رجة ت�تام وناق0؛ فال�ام ه� ال+� �� ل ال��(ع فIه ج Iع أن�اع ال/�ئIات ال *

� الIقI�، وأما ال*اق0 فه� االس�ق�اء ال+� �ق�"� ال�ق"ي فIه على Iف��ال@ �Iاته وه+ا �فIئ�ج K@مع. 

واالس�ق�اء D"�رته ال ع�وفة أعاله �ع�د إلى أرس�Q فه� األول م� أشار إلى م1 �له Dال ع*ى ال �ق�م،    
�أ االس�ق�اء و�aع�ا فIه، وق� ت�Qر على ی�   ك ا) D �I األح�� عَ ل العل اء والفالسفة ال �لD م أو�cاس� �ق

وخاصة Dع� fه�ر عل�م الI)Qعة والI1اة حI* ا تV17  Kة األورIaة في الق�ن العل اء الغ�IIa� في ع"� ال*ه
 .تأس8I ال *هج ال�/��(ي M ا سK�I ت�ض1Iه في الع*اص� الالحقة

 :م�0أ االس�ق�اء -
�مة في م*اهج ال(S1 العل ي في ذلF وأك��ها ش�Iعًا وان     c�� ال jأشه� ال (اد �ان مM االس�ق�اء

  .و� N**ا ال� II� بI� م(�أ وم*هج االس�ق�اء. ءل إلى ح� اآلنكانZ أه �Iه لK ت�Vا
�أ االس�ق�اء ذلF األساس ال+� �ف�ضه فالسفة العلM K ��غ وضام� ل"�ق ما نق�م Dه م�  - ) D �نق"

�� تع I ات، انه ذلF ال (�أ القل(ي ال+� �Eات م(ع��ة ن�1 تIQمع �ان�قال م �ه م* Vا ت� D ةIات اس�ق�ائIع ل
 .MقIVة أو مق�مة أولى ال تق(ل ال��D FINاإلضافة إلى أنه ال � N� ال(�ه*ة على ص�قها أو M+بها ن�لD Kه

 :أما ال�4هج االس�ق�ائي  -
   ��مها ال *هج العل ي، وت�مي إلى �Mف شيء ج�یc��� ة ال�يI/األداة ال *ه Fه تلD نع*ي   ف*ع*ي

��� ع� �Mنه م/�د تل0Ic لل الح@ات ال�اDقة، و�ما   �*� ال *هج االس�ق�ائي في ص�ق أو في اح� الشيء ی�
�أ االس�ق�اء، أو �1ل م1له م� م"ادرات) D KIن�ائج على ال��ل �ه مIي و .ی��صل إل)���V � االس�ق�اء ال�/�

على ف01 حاالت ج�ئIة ل@اه�ة معI*ة دون اإلل ام I /Dع ال1االت ال/�ئIة أو Mل أم�لة ه+ه ال@اه�ة �غ�ض 
IلM ة االن�قال إلى�� Dال1االت ال�اب ف1"ها ودراس�ها بل ت�/اوز إلى حاالت أخ�� ج�یIات ال ت�ق I ات أو تع

  .لK تE� م�ج�دة أو مع�وفة ع*� ال��صل له+ه الEلIات
إن ما ه� م�ف علIه م� ق(ل الفالسفة والعل اء م�فق�ن على وIfفة االس�ق�اء ال�ي هي أن �ق�م ل*ا      

مع�فة Dعr ال�قائع، ن��IQع أن ن��*�ج م*ها وقائع أخ�� SI1D نف��ها بها أو  القIVة الEلIة ال�ي DانV ام
Kم*ها العل s��Eن Fل+aو ،tن�*(أ بها فق . 
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 ��ون أه �Iه ل�رجة أنهK اع�ق�وا معها أن fه�ر حاالت غ�I م�1 لة لقMvراح ال �1 ��ن لالس�ق�اء ی
ص1ة القان�ن الQcأ أو عsI ق *ا Dه م� ع لIات  ال�ق�ع ال ی*ال م� م(�أ االس�ق�اء ذاته Dق�ر ما ی*ال م�

اس�ق�ائIة، وأن ق�انI� العلK عامة تع� � على م(�أ االس�ق�اء ل+لF یل�م*ا أما أن ن�لD Kه ب*اءًا على ص�1ه ال+اتIة 
وق� ساد في ع"� ال*هVة Dان ج Iع األفEار العل Iة اس�ق�ائIة، . أو ن��اجع ع� Mل ت(��� ل��قعات*ا في ال ��ق(ل

 K@�*عة مI)Qل شيء في الM أنD ا ساد االع�قاد M أ االس�ق�اء؛�وأن ج Iع الق�انI� الI)QعIة قائ ة على م(
وم*�/K ما دام ال��اtD العلي بI� ال@�اه� ی��Eر على ال�وام، ما دام م(�أ ا�xاد ال�1ادث في الI)Qعة ه� 

ص� ن@�وا إلى االس�ق�اء على انه ل8I م*ه/ًا فالسفة العلK ال عااما  .ال ق�مة الE(�� ل/ Iع حاالت االس�ق�اء
ب�هانIًا، ما �ع*ي أن ن�ائ/ه غ�I صادقة ص�قًا ض�ور�ًا، ف ا ال (�ر العقلي ال+� �/I� ل*ا االن�قال م� دراسة 
م/ �عة ال@�اه� ال/�ئIة إلى م(�أ عام ه� القان�ن ل+لF ت�1ل والى االس�*(اy ب�ًال م� االس�ق�اء وخاصة في 

 .ل@�اه� الI)QعIة واإلن�انIة واالج� اعIةدراسة Dعr ا
 لالس�ق�اء  ت�6ر 5ارل ب�)�

ی*Qل Mارل ب��a في ب*اء ن@���ه في ال ع�فة وفه ه ال(S1 العل ي م� �Mن ال*@��ات العل Iة    
 ال�/��(Iة وغ�I ال�/��(Iة م*ها على ال��اء، لZ�I س�� م/ �عة م� الف�ضIات وال�I c*ات تقع على عات

وعلى ال�قائع ال اد�ة والقVا�ا ال *QقIة ف1"ها وت I1"ها وم�اق(�ها مع�زة لها تارة في حال ص �دها  ال�/�aة،
أو على الع8N مف*�ة لها ج�ئIًا أو MلIًا تارة أخ�� في حال دحVها م� ق(لها، و�قKI ب+لF معIارًا لل1� الفاصل 

rح��قIا ال�ي ال ت�Iاف�I وال Kالعل �Iب. 
وال��رة الهائلة ال�ي وقعZ  19واله*�سة خاصة م*+ مQلع ال�aع ال�اني م� الق�ن  إن ت�Qر ال��اضIات   

�اء في مQلع الق�ن الـ �Iوه� م�قف  20في الف ،Kالعل �اذ ه+ا ال �قف ال�اقعي مcإلى ات �aه ا الل+ان دفعا ب�
هج م*ه/ه في الفل�فة ی�جعه إلى ن�أة العقالنIة أو ال�Iار العقالني ع*� سق�اy ال+� ی�اجه Dه أرس�Q وم� ن

  .ال�اقعIة ال�/��(Iة
ال� II� بI� و حاول فIل��ف العلM Kارل ب��a أن �قKI ت II� بI� القVا�ا العل Iة والقVا�ا غ�I العل Iة،

Kائف، العل�ال Kقة والعلIعلى وجه ال1قIالح� أن مع �ول ا Mان االس��الل ار ال� II� ال�ائ� ه� االس�ق�اء،وق
ج�ئIة تع(� ع� ن�ائج ال الح@ات وال�/ارب، إلى قVا�ا MلIة فإن  ن�قال م� قVا�ا مف�دة�ع*ي اال االس�ق�ائي

. ذلF في ن@� ب��a �ع*ي إن*ا ن��غ ألنف�*ا اس��الل القVا�ا الEلIة م� القVا�ا ال/�ئIة وه+ا أم� م*اِف لل�ض�ح
علK اس�*�اجي اس�*(اxي  20ـ ی�Vح Dان عه� االس�ق�اء وعه� الIقI� ق� ولى، وأن علK الق�ن ال 20ففي الق�ن 

F1 ة واالخ�(ار على الa�/عها ال�Vبها م�(قًا ت Kات م�لIم�ض�عات وف�ض �م   .ی*Qل
� ه�Iم ولN� K� م(عS اه� امه Dال �Nلة م1اولة Iحها داف�x ا M لة االس�ق�اءNإلى دراسة م� �aف ب�Nع

ت�1اج إلى حل الن االس�ق�اء M *هج وم(�أ ال ال(S1 ع� حل لها Dق�ر ما Mان إث(اتا لق�له انه ل8I ه*اك م�Nلة 
 وال م� ال�اقعQ* ال �أن االس�ق�اء ال+� �ع*ي . أساس له م �aار:"�ق�ل ب��Eال� ��x �اغة اع�قاد ما عIص "

ه� مr1 خ�افة وهN+ا ی*�هي ب��a إلى أن ن@��ة ه�Iم االس�ق�ائIة في صIاغة االع�قادات ب*اءًا على ال��Eار ال 
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 �Eأن ت �N � �aها ب�Iعل �ة ال�ي �Qلxاcالفل�فة ال Fتل �االع�قاد إن ا ی*�ج عD ن صادقة، وان اه� ام الفالسفة
 .ال +هs االس�ق�ائي

 ما ه� ال(�یل ع*� Mارل ب��a؟ -
    K@أن مع �االع�قاد ف�أتي مD رة الق�ل�Qق�ة، أما خvة مIبها إلى حاالت نف� �I��ه� الق�ل ب��قعات و

ا االع�قاد ال�ائ� و�a�a �1ارب Mل ما ه� راسخ وال �ق�م على أساس ه+ا االع�قاد ال+� الفالسفة �ق"�ون به
ی*اله ال�غ�II ع*�ما ن"�غه، M ا ی�غ�I م�ة ثانIة Dع� أن ت�K صIاغ�ه Dالفعل، فال مع*ى إذا ل�س�خه أو ث(اته، 

 .ال��قعات هي ب�یل ع� االع�قاد
 .حقIقة م*QقIة خال"ةی*�E ب��a أن ��Nن م(�أ االس�ق�اء في أصله  -
(ك ا ان�هج ب��a م*هج ال�E+یs ب�ال م� م*هج ال�"�ی في االس�ق�اء  -Iال�1ق). 
 .ی�� ب��a أن*ا ن"ل إلى القVا�ا الEلIة Dاالس�*(اy ولD 8Iاالس�ق�اء -
 ل8I ه*اك مNان لل�(��� ع*�ه، و�ن ا ی� �ل دور القVا�ا ال ف�دة أو األم�لة ال�ي ن1"ل على اإلتIان -

tة فقIلEا�ا الVالق sی+Eبها في ت. 
ی�� ب��a انه إذا Mان ه�ف العلK ه� م1اولة االق��اب م� القVا�ا ال"ادقة، فإن ذلF ی��*ى له  -

 .اس�(عاد وح+ف القVا�ا الEاذDة Dع� تE+ی(ها DالQ(ع
ت"(ح  �ع�ق� أن العلK ب�صفه م/ �عة م� ال*@��ات ه� م/ال ال ع�فة ال1قة، فإن ال ع�فة العل Iة -

 م*هج العلK إال وه� I)Qحقًال خ"(ًا ل�) �� .(أ� م*ه/ه ال+� وضعه= م*هج ال(S1 ال*ق
 م/ �عة م� الق�اع� ن"ل D ق�Vاها إلى ن@��ة ص1I1ة؟ -I)Qال *هج وت I)Qإن ه+ا ما . هل �ع*ي ت

�IEاس�ق�ائي في ال�ف t ن �ع K*ت امًا ألنه ی �aه ب�Vی�ف. 
 :ع04 5ارل ب�)�) �@?ی= ون�� ال�ع�فةم4هج ال(م4هج ال��9 ال4ق80 

 االخ�(ارات ال1اس ة(ـــــ ن@��ة مvق�ة ــــــ اس�(عاد الQcأ  01م�Nلة ��x �لة ) عN02ــــــ م�  
(� .(أ� م�Nلة ثانIة في حاجة إلى حل ج�ی

ه� ه+ه ال"Iاغة ال تع*ي م/ �عة ق�اع� مN1 ة یvد� إت(اعها إلى اك��افات قائ ة على ال�*(M v ا    
�� ال *هج االس�ق�ائي، ف *هج العلK ع*� Mارل ب��c� �aلف ع� ال�"�رات ال�اDقة حSI ال ی(�أ �vم �ال1ال ع*
م� مالح@ة لE*ه ی(�أ م� م�Nلة فVIع ف�وضًا لها به�ف تف��I ال@اه�ة م�ض�ع ال �Nلة، وق� ت�ضع الف�وض 

وض ال�ي ت��قع ما س�ف �1�ث في �fوف دون م(�ر ال ت*Qل ال(�ة م� مالح@ات ام(��قIة، وت��I ه+ه الف� 
معI*ة، و�ق�م Dاخ�"ار ه+ه الف�وض Mل ا وج� س((ا ل+لF، ثK ی�K وضح اس�*�اجات � N� مقارن�ها Dال@�اه� ع� 
�قة اس�*(اIxة م*QقIة �1Dة ول8I فIها م/ال لالس�ق�اء، �QD هاته االس�*�اجات Kة، وت�a�/االخ�(ار وال� ��x

مع االس�*�اجات وصل*ا إلى ن�ع م� ال�ع��، أما إذا اخ�لفZ ال@�اه� مع االس�*�اجات  فإذا ما ت�افقZ ال@�اه�
     .فه+ا تE+یs للف�ض
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�ة للف�وض، فإن �v ال �إذا Mان االس�ق�ائ�Iن ���غ�ق�ن Mل وق�هK في ال(S1 ع� ال(*Iات وال��اه
D+N ة ال�ال(ة أو الI*)لل Kل اه� امهM ی�جه�ن �aب� Kن ومعه�Ixاالس�*(ا �I" ه ه� الVعD له أوM sی+Eات، فال�

 .ألص1اب ال�Iار االس�*(اxي  وه*ا ت@ه� ال*�عة ال�INة ...ال ق�ر لEل الف�وض 
�ع*ي انه ال م/ال لKN1 قاxع أو ن@��ة شاملة، وقان�ن ثابZ وخاصة في العل�م اإلن�انIة    

x �ات ع� تE+یs ال*@��ات القائ ة واالج� اعIة، و�ن ا ه*اك S1D دائK ع� األفVل في م/ال ال*@���
�ة Iة ال�حI*)ال Fا تل*Iزة لف��ة ح�ى تأت�قائ ة مع ZIقD �وتع��Vها لالخ�(ارات ال"ارمة، فان ص�ق ه+ا ال*ق
ال D+Nة، ف*�فع Dال*@��ة إلى ال�راء ل�1ل م1لها ن@��ة أخ�� ج�ی�ة، وم� ث ة ی�ق�م العلK في م��Iته م��Iة ن � 

 .ال ع�فة العل Iة
    SIح �م �Eجهة اخ�(ارها فعال ول �8 مIة، لI ات العل�ی�لي Mارل ب��a اه Iة �I)Mة على ت II� ال*@�

فال*@��ة القابلة لالخ�(ار هي ال*@��ة االك�� ق(�ال واالفVل عل Iا، ل+لF فان ب��a ی+هs الى   قابل�Iها لالخ�(ار
ب+لF م1ل ال*@��ة ال�اDقة، ب�غK ان ال*@��ة ال�اDقة ض�ورة اع� اد ال*@��ة العل Iة االك�� قابلIة لالخ�(ار ل�1ل 

� . هي ال�ائ�ة وانها لK تف�ل اخ�(ار�ًا Dع
 ال�Eف العل ي   Q*ه مDا�M في �aا ف�وضا او : " �ق�ل ب�I)��Vع العالK س�اء اكان ن@��ا ام ت/�

�ان العل�م ال�/��(IةIا في مI/�شارة واض1ة الى ال*@��ة العل Iة وفي ذلF ا". ان�اقا م� ال*@��ات ث�c� K(�ها ت�ر
 .(قVا�ا MلIة ت�(ه ال� �الت اللغ��ة في �Mنها ان�اقا م� العالقات وال�م�ز(وال�ي �ع�فها ب�D �aانها 

 : ب��a ال��وy ال�ي ی*(غي ان تVcع لها ال*@��ات العل Iة وت�لD 0c ایلي  وق� ح�د    
1- rم ال�*اق�Iة م� ال�*اقr ا� انه اذا ما وج� ا� ت*اقD r ع*ى ان ت�Eن ال*@��ة خال   : ش�y ع

tة لها فقI �* ا�ا الVاش�قاق القD ة� . في ج�ء م� ال*@��ة ف � ال�Vور� اس�(�اله SI1D ت� ح ال*@�
ا� اس�قالل الق�انI� االساسIة DعVها ع� ال(عr االخ� اذ ال � N� ال(�ه*ة على : ش�y االس�قالل -2

 . ان على ق�انI� اخ�� داخل ال*@��ةDعr ق�انI� ال*@��ة م� خالل ال(�ه
ا� ان ب�یهIات ال*@��ة MافIة الش�قاق ج Iع الق�انI� والقVا�ا ال *� Iة لل*@��ة،   :ش�y الEفا�ة - 3

وaع(ارة اخ�� ال(�یهIات والق�انI� االساسIة ال ت�1اج الى مق�مات اخ�� لل(�ه*ة على قVا�ا Mان م� ال ف�وض 
 ال(�یهIات��x �ع �ان ت(�ه. 

ا� ان ت�Eن ج Iع ال(�یهIات والق�انI� االساسIة ض�ور�ة D ع*ى ع�م وج�د قVا�ا  :ش�y ال�Vورة -4
� N� االس�غ*اء ع*ها، فاذا MانZ ال*@��ة ت���1 على قIVة ال � N� ان تvث� في ال*�ائج ال ��قة م*ها فان ه+ه 

 .القIVة ی*@� على انها غ�I ض�ور�ة
 :��Bعة ال�4هج ال��)�8 

�قة م*QقIة �1Dة �"ف Mا   �QD على ال��صل إلى ال*�ائج �رل ب��a م*ه/ه Dأنه اس�*(اxي �ع� 
ونل 8 في ه+ا . وعقالنIة، في مقابل م*هج االس�ق�اء ال+� �ع� � على ال(*Iات وال�قائع ال/�ئIة Dال�رجة األولى

 :أن ه*اك
 .(االس�ق�اء(وال +هs ال�/��(ي ) االس�*(اy(تعارض بI� ال +هs العقلي  - 
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ق� ت"�ر العل�م ج Iعًا في ص�رة ان�اق اس�*(اIxة م �ًال أص1اب ال *هج " رونIه د�Nارت"إذا Mان    
�قه م� ال�/��(II� االن/لI� وغ�IهK ق� ت"�ر العل�م قائ ة على أساس " ب�NIن "االس�*(اxي، فإن �x Fسل �وم

�قة االس�ق�ا�QالD ات م*ها I ةال الح@ات واالس�*�اجات، واس�*�اج ال�عIئ. 
مع*ى االس�*(اy ع*� ب��c� �aلف ع*ه ع*� د�Nارت فإذا Mان ه+ا األخ�I �ع�ق� أن ال (ادj   إال أن    

وهي مق�مات األن�اق االس�*(اIxة �/s أن ت�Eن مV �نة ال"�ق بIِّ*ة ب+اتها واض1ة وم� I�ة وقائ ة على 
 vوس م�ق�ة أو ف�وض، وه+ه الف�وض ح�س عقلي، فإن ب��a على الع8N م� ذلF ی�"�رها تI c*ات أو ح

 Sی�� وه*ا ��cلف ع� مع@K القائلI� Dال +هs الفعلي االس�*(اxي في الع"� ال1I*ن قابلة لل�ف�Eأن ت s/�
 :وه ا

ه*�� ب�انEار�ه و�IIa دوهKI الل+ان ی�افقان على رفr االس�ق�اء وعلى رفVه ا االع�قاد Dان ال*@��ات    
�ائIة ت�ألف م� قVا�ا صادقة �Iلف معه ا في اع�قاده ا في اس�1الة وضع األن�اق الف�c� ًا، إال أنهIقًا اول�ص

� م� حSI ال (�أ، فهي I*ها قابل لالخ�(ار أ� قابلة لل�فVعD أن �aب� �ال*@��ة م�ضع االخ�(ار ال�/��(ي، و�ع�ق
 sا ی+ه M م/�د أدوات Z�Iة ولIا أنها مع�ف M ،ه��Eب�ان sا ی+ه M ةIلIت1ل Z�Iة ولI)IMت�KIدوه.  

  
  كارل ب�)� و م�0أ قابل�ة ال�@?ی= 

فق� ع�ف Dات/اهه ال*ق�� م� م�cلف اآلراء . ات/اها م*QقIا له أه Iة في الف�E ال عاص�) كارل ب��a(� �ل
وم� بI� اآلراء ال�ي ت�*اولها ب�D �aال*ق� ال��ی�، م�قف ال�ضعIة ال *QقIة م� م(�أ ال�1ق . وال*@��ة ال *QقIة

 االس�ق�ائيفي ارت(اxه DالQ* . SIح�Iم�"ل ��� أم�Iفي ات/اهه األساسي إلى تأك �aب� sی+ه:  
� االس�ق�ائي لف�وض ون@��ات العلK الI)QعIة، ألن ت"�ر  :ـ األولIال�أی �ن�ع م �ث ع�ألنه ال � N**ا أن ن�1

  .اح� الIة الف�ض ال ی�ودنا ب�سائل دقIقة للKN1 على الف�ض ذاته
�ام ت"�ر إن ال�Qcات ا :ـ والEانيcون  نل/أ الس��ل �(عة في اخ�(ار ف�وض العل�م الI)QعIة ی*(غي ت1لIلها ب

�م ت"�ر االس�ق�اء، أو اح� الIة الف�وضcون أن ن���aة، وIقQ* ة الIه ال�ضعIإل Z)ال+� ذه   .قابلIة ال�1ق
ت(��� االس�ق�اء ، (لة أما فI ا ی�عل Dال*قQة األولى، فإن ب��a ی�*اولها في ض�ء م�قف االس�ق�ائII� م� م�أ

 االس�ق�ائي،خاصة في م(�أ Q* ة الف�وض،النقاض الIأ اح� ال�وم� خالل م�قف رش*(اخ ال+� اق��ح م(
  .ال�1ق

�م cأنها ت��D �I ة ت�Iع �ن أن العل�م االس�ق�ائ�ی �IIة "إن االس�ق�ائIق االس�ق�ائ�Qال�الي ی*@�ون إلى الaو
 ال�Eف العل ي على أنه ی�QابQ*ی�� أن م �aب� �Eاالس�ق�ائي، ل Q* الل االس�ق�ائي ال+� : مع ال�االس�

 Kة ال�ي ت��IلEا�ا الVة إلى القIئ�ا�ا ال/Vالق �8 له ما ی(�ره"ی*�قل مIة لIالع �مD ة/Iنأتي إلى ن� �، ألن*ا ق
�فVي إلى ع�م  أ� غ�I ض�ور�، ألنه م� خالل ه+ا ال*ق� ی*@� ب��a إلى م(�أ االس�ق�اء على أنه زائ�.كاذDة

  :ل+ا ن/� ب�I � �a� بI� أرaع خ�Qات أساسIة. االت�اق ال *Qقي
  

�قها اخ�(ار االت�اق ال�اخلي لل*� :ـ ال��Gة األولى�x �ع �N � ة ل*�ائج ال�يIقQ* قة ال قارنة ال��x.  
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(Iة أم عامIة أم ال(S1 ع� ال"�ر ال *QقIة لل*@��ة، ل*�� ما إذا MانZ ت� I� �NDنها ت/�� :ـ ال��Gة الEان�ة
  .تI"1ل حاصل

 ت1�ی� ما إذا MانZ  :ـ ال��Gة الEالEة��x �ات األخ��، خاصة ع�ال قارنة بI� ال*@��ة وغ�Iها م� ال*@�
  .ال*@��ة ت�Nل تق�ما عل Iا أم ال

 ال�I)Qقات ت/��(Iة لل*�ائج ال�ي � N� أن ت��*(t م*ها :ـ ال��Gة ال�ا�عة��x �ة ذاتها ع�  .اخ�(ار ال*@�
، س�اء I)Qات ال�Q)� D ع أن تقيIQة ت����قة ته�ف إلى مع�فة IMف أن ال*�ائج ال/�ی�ة لل*@��Qه+ه ال

 ال�I)Qقات العل Iة ال�E*�ل�جIة��x �ة ال(�1ة، أم عI ال�/ارب العل ��x �ع.  
�ام cإلى اس� �aیل/أ ب�)sی+Eة ال�Iأ قابل�ألن ) ل Iةن � ال ع�فة الع(ال+� ���*� ب�وره ل فه�مه ع� ) م(

�قة ن � العلK هي ال�ي ) االم(��قIة(ح��I وض�ور� لEل م� جان(ي ال ع�فة العقلIة وال�/��(Iة ) ال* �(مفه�م �Qف
 rاء األس(اب ل�ف�ت/عل العالI � K� بI� ال*@��ات ال�ي ل��ه، و��cار أفVلها، M ا ت�Iح له الف�صة إلب

  . ح�ى � N� الق�ل ع� أ�ة ن@��ة أنها نفعIةال*@��ات واق��اح ال��وy ال�ي ال ب� م� ت�اف�ها، 
�ا م� ال الح@ات وال�/ارب، بل ی� �ل في ال�E+یs ال ��Eر لل*@��ات العل Iة، �إن مفه�م ال* � ال �ع*ي م�

م*هج العلK ه� ذلF ال *هج القائK على تI c*ات ال/��رة، وال 1اوالت (و�حالل ن@��ات أخ�� أك�� إق*اعا ألن 
  ).ال�I c*ات ال ��Eرة ل�فr ه+ه

. ه� ما �1�د ن � العلK) معIار ال�ق�م(، وaال�الي �"(ح إن ف�Eة ال* � ع*� ب��a تع*ي ص�رة م� ص�ر ال�ق�م
فإذا MانZ ل�ی*ا ن@��ة ما، م�ت D �حل االخ�(ار واج�ازتها، فإن ال*@��ة ع*�ئ+ ت"(ح أفVل م� غ�Iها م� 

 ه+ا ال عIار على ن � ال ع�فة العل Iة، ألنه وaال�الي فإنه � . ال*@��ات ال�ي لK تVcع لالخ�(ارI)Qل*ا ت �N
وه+ا ما جعل ب��a یvس8 عالقة م��وعة بI� معIار ال�ق�م، وال�E+یs ال ��Eر لل*@��ات . وtI�a) ح�سي(

فال*@��ة ال � اسNة م*QقIا هي تلF ال�ي ت/�از م�احل االخ�(ار األرaعة، وت�V � إمNانات أك(� . العل Iة
  .�*(vلل�ف��I وال

 .وح�ى ت�Eن ال*@��ة م� اسNة م*QقIا، ال ب� ل*ا وأن نل/أ م(اش�ة ل ع�فة مV �نها أو م��1اها ال *Qقي
  

 :ق�اع0 ال�4هج االس��4اBي ع04 5ارل ب�)�
إذا Mان ای*��ای� ی�� انه ل8I ث ة س(Iل م*Qقي �فVي ب*ا إلى الق�انI� الEلIة العامة، و�ن ا س(Iل*ا إلى    

 �فإن ب��a ی�� أنه ال ی�ج� ما � N� أن ن� Iه م*هج م*Qقي  .على ن�ع م� ال�غف العقليذلF ح�س �ع� 
 :الك��اب أفEار ج�ی�ة وه+ا الن

 .ص�ر العلK ال ت�1ق D"�رة نهائIة *
، و�ن ا أهK خ"ائ"ها أنها قابلة لالخ�(ار، وه+ا ه� معIار  *Iوال ال�1ق ��ال*@��ة العل Iة ال تق(ل ال�(�

 في ال�*(D v ا �قع في ال ��ق(ل، وال(�یل  م�ض�ع�Iها علىIوال�1ق ��خالف االس�ق�ائII� ال+ی� �ع  �ن ال�(�
� م� ال الح@ات الك��اف م�� قابل�Iها لالخ�(ار، وMل ا MانZ ال*@��ة أفVل �� D ه� م�جهة ف�وضًا �aب� �ع*

 .لKم� ساDق�ها في قابلIة االخ�(ار Mان ذلF إشارة على أن*ا ن��I على درب الع
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علI*ا أن ن�cلى ع� ال(S1 ع� الق�انI� الEلIة أو ع� ت�اtD ال*� ال*@��، وال أن ن��قف أب�ا ع�  *
م1اولة تف��I أ� ن�ع م� ال�1ادث �Vcع لل�صف تف��Iًا علIًا، وه� انه ه+ه قاع�ة ت�جه ال(احS العل ي في 

�اء ت�Qلs ال�(�ؤ م��Iة في الف�Iرات األخ�Qأن ال� �aب� ����اء  ع له، و�Iان الفD ة، أو الق�ل�ه+ه القاع
أص(Z1 راسcة في ع"�ه في اح� مIادی*ها على األقل، SI1D �ع� ال(S1 م� ج�ی� ع� ق�انI� أم�ًا ال �cل� م� 

 .وaه+ا فان ب��a رفr م(�أ العلIة. ح  هي أق�ل م�ف�ضة ت اماً 
(*ى على أساس م� ال"�c، ل8I في األساس ال�/��(ي للعلK ال �ض�عي أ� شيء مQل، فالعلK ال ی *

و�ن ا إذا صح ال�ع(�I على ارض م�حلة �قKI علIها ن@��اته ال/��رة، انه ب*اء على أع �ة مغ�وسة في ال�حل وال 
�aارل ب�M ا قال M ى سلفًاQعي معI)x � .ی��قف غ �ها ع*� ح

* �I*ة م�فاوتة أ� قابلة لل�ف��D ن قابلة لل �اق(ة�Eان تD ات� .� N� لل*@�
�امه ل فه�م ال(�اxة Mان نق�ل أن ن@��ةاس� *c x ة�Eل�جي، وهي ف� I��Dال ع*ى االD ًا�ن@��ة QI�Dة ج

 .تع��� درجة االن�@ام القان�ني ب�اسQة ال(�اxة
 مالحHة 

في حقIقة األم� ع(ارة ع� �xح اI��D �ل�جي لفIل��ف العلM Kارل ب��a، ال+�  إن ال+� ذ�M آنفاً    
ني، وه� ع(ارة ع� ن �ذج م� بI� الع�ی� م� ال* اذج واال�xوحات االI��D �ل�جIة ی*� ي الى االت/اه العقال

Kلفالسفة العل. 
 Nـــص�اح قالم�/ د                                                                                   


