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Abstract
This is an attempt to specify the main functions of logic, and the roles it plays in different
spheres of life. Based on the fact that human life depends on knowledge, and that most of
the our knowledge is inferential, and that some, if not most, of our inferences are
fallacious, it concludes that there is a need for a discipline which can adequately
differentiate between valid and invalid inferences, which is the main task of logic.
Furthermore, the paper is an attempt to characterize formalism, to specify its relation with
logic, and to provide some examples of its manifestations in, among other fields, the
philosophy

of

mathematics,

the

philosophy

of

science,

law,

and

poetry.

Résumé
Il s’agit de spécifier les fonctions principales de la logique, et les rôles qu’elle joue dans
les différentes sphères de la vie. Se basant sur le fait que la vie humaine dépend de la
connaissance, que la plupart de notre connaissance est inférentielle, et que certaines de
nos inférences, pour ne pas dire la plupart d’elles, sont trompeuses, il est conclut que
nous avons besoin d’une discipline ayant la capacité de distinguer de façon adéquate
entre les inférences valides de celles qui ne le sont pas, ce qui constitue la tâche
principale de la Logique. En outre, l’article est une tentative pour caractériser le
formalisme, pour spécifier sa relation à la logique, et pour fournir quelques illustrations de
sa manifestation dans les domaines, entre autres, de la philosophie des mathématiques,
de la philosophie des sciences, du droit et de la poésie.
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حنيا كام مو أهَ ميس نوفوسفة أي دور يف حياثيا ،رمغ أن حليلة أهيا حنيا ثثري امسؤال
ؾن واُب ُذٍ احلياة ،وؾن مآل امبرش بـد اهلضاهئا ،وُام سؤالان فوسفيان
ابمذياز.
كري أن حلااق احلياة اميت ثثري مساال فوسفية ال حاكد حتىص ،وؿيش احلياة دون
امخفكر يف ُذٍ املساال ال جيـوِا حفسب كري خديرة ابمـيش ،بل يضلك هوؿا من
امخيعل من أؾباء أملهتا ؿوييا حليلة أهيا اكايات برشية أمه ما ميزيُا امـلل ،اذلي
يضلك فِم امـامل أمه وػاافَ امعبيـية.
ُذا ال يـين أن اإلوسان ال يكون إوساان إال حني ميارس فـل امخفوسف ،مكٌَ يـين
أن امخعورات امساادة نوفوسفة ،وادلور اذلي ميكن أن ثلوم بَ يف احلياة اإلوساهية،
ثـاين من اخذالالت أخدر بأن ثـاجل .ملد ارثبعت امفوسفة ؿرب امخارخي بـمويات
امخأظيل واميلد وامرؤى امضامةل ،ويه معويات يخوحب أن متارس مثال يف
املؤسسات امخـوميية ،ويف األهجزة املامئة ؿىل امخخعيط ووضؽ اإلسرتاثيجيات ،ويف
س ياق احلوار امس يايس والاحامتؾي حول املضااي اميت جضلل اجملمتؽ بأرسٍ.
وامليعق ،مبا يس خد ـَ من حتويل وثلومي نوضواُد واحلجج ،أداة امفوسفة األساس ية،
و ّ
ثخـني مـبة امليعق يف امخفريق بني الاس خدالل امعيي والاس خدالل امفاسد،
والاس خدالل اهخلال من أحاكم فرضت إىل أحاكم ثوزم ؾهنا بدرخة أو أخرى .كري أن
خدوى امليعق ال ثلذرص ؿىل امفوسفة.
بيان ذكل أن املـرفة امبرشية بأرسُا كوام احلياة ،فاماكئن اذلي ال يـرف ،فامي ختربان
هؼرية امخعور ،مـرض ألن ييلرض .وألن املـارف اميت جس خيعل ؿرب اخلربة
امضخعية ال جضلك سوى حزء يسري من مجمل مـارف اماكئن امبرشي ،مثة حاخة
إىل الاس خدالل ،وإىل امركون إىل سوعات مـرفية أخرى .وألن امسوعات املـرفية
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ؾرضة ألن ثديل مبـوومات ثخجاوز جمال سوعاهنا ،وألن الاس خدالالت امبرشية بوخَ
ؿام خعاءة ،مثة حاخة إىل ادلراية ابمليعق ،اذلي يفرتض أن يسِم يف جتيب ذكل
اميوع من امركون وُذا اميوع من الاس خدالل .ابخذعار فإن امليعق يلوم بوػيفة
أساس ية يف احلياة امبرشية ،ألن اكدساب املـرفة ،كوام ُذٍ احلياة ،رُن مبامرسة مـبة
امليعق املفضةل.
مث أن امليعق يسِم بدور ال يس هتان بَ يف ثلومي خل األوضعة امبرشية ،اميت كد
متارس معويات الاس خدالل دون ثعبيق مـايريٍ امعييحة .امفليَ اذلي يديل بفذواٍ
إمنا ميارس معوية احهتادية كايهتا كياس احلاةل املس خفىت فهيا ؿىل حاةل ورد فهيا هط
جرشيـي رصحي ،واملياس هوع من الاس خدالل كد خيعئ وكد يعيب .امعبيب اذلي
يـاجل مريغ ال يرى امـةل اميت يـاين مهنا مريضَ ،بل يس خدل ؿوهيا من األؾراض اميت
ثؼِر ؿويَ ،وحنن ال هـدم األمثةل ؿىل أظباء اس خدموا من أؾراض مرضامه ؿىل ؿول
موُومة .أيضا فإن املايض اذلي يعدر حمكَ ال يرى اجملرم يرحكب حرميخَ بل
يس خدل ؿوهيا من أكوال امضِود ومن املرائن اميت كضف ؾهنا امخيليق ،مكن أحاكمَ
ميست دامئا مـعومة ؾن اخلعأ .وفضال ؾن ذكل ،فإن ؿامل امرايضيات يس خدل من
املـعيات املفرتضة إىل اميديجة اميت يخعوؽ إىل إزباهتا ،وامـامل بوخَ ؿام ال يلذرص ؿىل
ظرح ما خيمن من فروض بل يؤ ّمن امضواُد اميت حرحج حصهتا ،رمغ أن لكهيام ؾرضة
مالس خدالالت اخلاظئةُ .كذا ،ويف قياب ادلراية بلواؿد الاس خدالل ،اميت يـىن
امليعق بخأميهنا وجسويلِا ،ثؼل لك ُذٍ األهواع املخوفة من الاس خدالالت مبيأى ؾن
امـعمة ؾن امزنل ،بلك ما ييجم ؾن ذكل من اخذالالت يف األوضعة املـيية.
فإذا هؼران إىل حغ امليعق يف مٌاجهيا امخـوميية ،فإن جعب امواحد مٌا ال ييليض .يف
خامـة بيلازي مثال ،اميت ثلوم بخدريس أكرث من س خني أمف وسمة ،ميس ُياك
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سوى ىزر كويل يدرسون مادة يف امليعق احلدير .يف امللابل ،ثـد ُذٍ املادة يف
كثري من بدلان امـامل ،مذعوبا خامـيا ال يخخرج أي ظامب يف اجلامـة دون دراس هتا.
ومادة امخفكري امياكد يه امضلك احلدير اذلي اختذثَ مادة امليعق .ويف حني ثؼل
كواؿد امليعق األساس ية مٌاط مادة امخفكري امياكد ،فإن ُذٍ املادة ثخجيب كدر
اإلماكن اس خخدام امرموز ،اميت جضدت اهد اٍ ظامب امـووم اإلوساهية والاحامتؾية
وثثري خماوفَ بسبب ؿالكذَ األهمية ابمرموز ،كام أن ُياك ؾياية خاظة بس ياكات احلياة
اميومية ،ومبسأةل األكاميط ،ويه هوع من الاس خدالالت امفاسدة اميت ثبدو حصيحة
ؿىل حنو مضول ،واميت يروق مكثري من امس ياس يني واإلؿالميني وادلؿاة وحىت امـوامء
اس خخداهما يف حروجي أفاكرمه.
وبعبيـة احلال يعـب ؿىل احلوار اذلي يدور يف جممتؽ ال يدرس امليعق فيَ سوى
زةل من امعالب أن يسِم كثريا يف حتليق ثعوـات أبيااَ إىل ظيؽ كد أفضل .ويف
اههناية ،يبدو أهيا ال وس خعيؽ أن ىراُن كثريا ؿىل حمكة جممتؽ وكدرة أبيااَ ؿىل امخفكر
بعرق سومية إذا اكهت درايهتم ابمليعق حمدودة إىل ُذا احلد.
ومثة ؿدد من امرؤى امفوسفية اميت ثيؼر معبيـة امليعق وظبيـة سائر األوساق
امعورية حتاول ثومس اخلعااط اميت جسم ُذٍ األوساق ،وثفسري اخذعاظَ أوساق
دون كريُا هبذٍ اخلعااط .ومن أبرز ُذٍ امرؤى ما يـرف ابمزنؿة امضالكهية أو
امعوراهية ،ومثامِا مذُب يأخذ بَ ؿامل امرايضيات ديفيد ُوربت كر إماكن فِم
اإلزبات امراييض ؿىل اؾخبار أهَ ثعبيق خلعوات مياكهيكية يف سوسةل من امرموز
املعبـية ،وُذٍ سبيل يف جتيب الامزتام بأية رؤية أهعوموحية مضكوك يف أمرُا،
ؿىل صالكة مذُب أفالظون وفيثاقورس اذلي يفرتض وحود هؼائر موضوؾية
نوكييوانت امرايضيات يف ؿامل أمثل.
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املدرسةةة امليعلاهيةةة ؾيةةد فرجيةةَ ورسةةل ظةةيلة ص ةالكهية أخةةرى ثةةذُب إىل كابويةةة
امرايضيات إىل الاخزتال إىل مجموؿة من امخيعيالت احلاظةل ،مةا يـةين أن األحةاكم
امرايضةةية ،وإن ػوةةت ظةةادكة ،ال ثلةةر ص ةيملا ؾةةن امـةةامل ،ويـوزُةةا مةةن مث ا خةةوى
اإلم رييلي ،ضامن خدهتا وأمهيهتا .اإلحاكم امليعلي اذلي ثدسم بَ األوساق امرايضية،
وامعبلة املاهوهيةة امةيت يبةدو أهنةا ثخخةذُا ،إمنةا يرحـةان وفةق ُةذٍ امرؤيةة إىل مجةةل
املسةةوامت امةةيت يعةةادر ؿوهيةةا دون برُيةةة .لك برُةةان راييض مؤسةةس ؿةةىل كضةةااي
أخرى ،كابةل بدورُا ألن يربُن ؿوهيا ،كةري أن األمةر ال يسة متر ؿةىل ُةذٍ امضةالكة،
ففي اههناية مثة كضااي ال برُان نوًسق امراييض ؿوهيا .بخـبةري خخةر ،لك دور يف ؾةامرة
امًسق امراييض امضاُلة مؤسس بةإحاكم ؿةىل ادلور األسةفل مٌةَ ،إال ادلور األول.
مكن ُذا يـين أن امـامرة بأرسُا كد حكون خيةل نوسلوط.
اموضـية امليعلية ظيلة صالكهية اثمثة ،أساسا بسبب ثـويوِا ؿىل امليعق أداة رايسة
يف امخحويل .احلال أن الاهخلةادات امةيت يوهجِةا امةبـغ إىل ُةذٍ املدرسةة ،اهخلةادات
هيوسون حودمان حتديدا ،مؤسسة ؿىل أهنا ثلول من صأن حمخوى امفةروض امـوميةة،
وثويل اُامتما حفسب إىل ظورُا وأصاكمِا.
ومجمل املول إن امضالكهية احذفاء ابمضلك ؿىل حساب ا خوى ،وؿمل امليعةق ،كـةمل
امرايضيات ،صالكين هبذا املـىن .إن ما يـين بَ ؿامل امليعق ميس حمخوى املضااي اميت
يخـامل مـِا ،بل امـالكات امبًيوية املامئة بيهنا ،وُذا رس قرام املياظلةة ابمرمةوز .أمةا
املايةة مةن كرصة الاُةةامتم ؿةىل أمةور صةفية رصفةةة فةذمكن أساسةا يف ضةامن املةةدرة
امخـمميية ؿىل إظدار أحاكم لكية ثعدق ؿىل لك احلجج ذات امبىن املامتزةل.
كري أن كامئة األوضعة واملسوكيات امبرشية اميت ثلول من صأن ا خوى ال ثلذرص ؿىل
امليعةق وامرايضةةيات .امكثةةري مةن ؿةةادات اجملمتةةؽ وثلاميةةدٍ أكةرث اُامتمةةا ابمضةةلك مهنةةا
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ابملضمون .املمية الاحامتؾية إمنا ثـزى يف ُةذا امسة ياق إىل ظلةوس مفركةة مةن
مـةةىن ،كةةام مةةو أن امللعةةود مهنةةا إبةةداء امدسةةول املعوةةق والامذثةةال امخةةام نوـةةرف
والاؿرتاف من مث بلدسيذَ.
كل

ويف أحيةةان كثةةرية يبةةدو احلةةرا ؿةةىل الامةزتام ببيةةور امضةةـر هوؿةةا مةةن امضةالكهية،
خعوظا حني ال يـاب ؿىل املعيد سوى هأيَ ؾةن ُةذٍ امبيةور وال مةد فيةَ كةري
الامزتام هبا ،يف إظراح ملعود ألمهية املضامني اميت جضموِا األبيات امضةـرية .ووفةق
امزنؿةةة امربانس ة ية ،ويه مدرسةةة يف اميلةةد األد  ،املـةةاين معروحةةة يف امعريةةق وال
خديد فهيا ،وممكن اإلبداع يف امـمل امفين إمنا يخـني يف امعةياكة واألسةووب ،أي يف
امضلك وامعورة .وألن امكذابية ثـين امدضبر حبرفيةة امةيط وؿةدم إيةالء روحةَ وال
امسة ياق امخةةارخيي اذلي ورد فيةةَ الاُةةامتم اذلي يويةةق هبةةام ،فةةإن امكذابيةةة ميسةةت يف
اههناية سوى أحد متؼِرات امضالكهية.
يف املاهون أيضا ،كد حرفغ ادلؾوى ألس باب صفية رصفة ،وكةد يرب ّةربأ مةهتم جملةرد أن
ُياك خوال يف إحراءات امخلايض .يف كضية صِرية حرت وكااـِا يف فروسةا اكهةت لك
األدةل جضري إىل كيةام صةط مةا بلذةل صةط خخةر معةدا ،خعوظةا بـةد أن ؿةرثت
امرشظة ؿىل مسدس ؿويَ بعامت املهتم يف كةيس املاممةة املوحةود أمةام بيذةَ .ومكةن
ألن امل ةاهون امفروي ة يـخةةرب كةةيس املاممةةة مةةن ةةخواكت ظةةاح َ ،إىل أن يوضةةؽ يف
امـرابت اميت ثيلل املاممة إىل أماكن متوكِا ادلوةل ،اؾخرب كيام امرشظة بخفذةيش كةيس
املاممة دون إذن من ا مكة اؾخداء ؿىل خواكت املري ،األمر اذلي جنم ؾيةَ إسةلاط
اههتمة ؾن صط يـرف ادليؽ أهَ مدان هبا.
وال ريب يف أن امبريوكراظية جتل خخةر مزنؿةة صةالكهية كويةة يف أسةاميب اإلدارة .ال
يـاب ؿىل امبريواكراظية ؾوزُا اميؼام ،بةل إرسافِةا فيةَ .لك إحةراء بريوكراظةي كةد
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ول دون اخذالل ظفيف ما ،وكد ييش ابحرتاز م امف فيَ .كةري أن كةرثة اإلحةراءات
وثـلدُا كد ول يف اههناية دون إجناز ما يخوحب إجنازٍ يف اموكت امالزم.
وأحياان حكون امضالكهية هوؿا من امرمزية ،فذخزتل امكثةري وثـةرب ؾةن امكثةري ،كةام يف
مصت ا اريب ومرامس اس خل ال اموفةود األحٌبيةة واموكةوف إخةالال نوـةمل أو امًضة يد
اموظين .أيضا فإن مألسةووب األد كميةة إسة خاظيلية ودورا همةام يف إكٌةاع ارخةرين،
رمغ أهَ يؼل يف اههنايةة مسةأةل صةالكهية .كةري أن امضةالكين كامبةا مةا يكةون مذففةا
ومفذـال وثـةوزٍ األظةاةل وكةد يًةرص اإلرصار ؿةىل امضةفيات ابُةامتم مضة بوٍ ابألكةل
أمهية ؿىل حساب األكرث أمهية.

