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 يف الـمنطق العلوي االستدالل

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

َ  تعتتَبرع أعمَّ وأثررَ ترتبُط باْلالبديهيَّاِت إنَّ  اليت ترتبُط معسلمماِت اْلانتشاًرا من  َمحسوسساِت  للل

معصووووِلاع  س من   فوواْلبنَي اْلمعصووووِل ِا واْلَمفهسِ  بينهمووا يقسنعنووا إت التَّفريِق التَّفريقعبوواْلَمتقسِِت  و

 .َسلمٍم بهمعٍت  أمَّا اْلَمفهس ع فهس اهلسيَُّة اللِّ نيَُّة ألمٍر اللمفِظ اللي نضتعهع ثبديهيَّاخصسصيَّاِت 

ِوتع  س نوًما تتريفع وتربيتع اْلَما يَِّة  ألنَّ تتريَف اْلَما يَِّة يعربالبديهيَّاِت ِر حدِّ اقرإوالغايُة من 

ثما أنَّ تتريَف اْلَما يَِّة يعربوووووووِوتع الرَّسوووَم عندما يتِرَّ ع   احل دَّ  وللَحدِّ نسعان: حدٌّ تا ٌّ وحدٌّ ناقٌص.

 للترضيَّاِت  وللرَّسِم نسعان: رسٌم تا ٌّ ورسٌم ناقٌص.

ِ ِةيتَّسووومع  نقُلنا للحديِث عن اِسوووتدِِ   الليما سوووبَق َيإنَّ   عند اآلخريَن بصوووناعِة اْلمعغال 

ستدِِ  با فيعسمَّى  البديهيَّاِتمن  َجتُلس االيت الفسضسيِّ   وصوناعِة اددِ  وصوناعِة ااِابِة والشِّترِ  

َ  و  (اسعق ِ يع اهلِل أمَر فإنَّ يَنسا الدِّقيسووووع: )ِ َت) ( بقسلهعلي  اإلما عاللي َنَهى عنهع  القيواسِ  مع ذل

جندع اْلمعتتلَِّم عند اآلخريَن معحاًطا نوًما برعثاٍ  ثقايفٍّ اجتماعيٍّ ُأسوووَوريٍّ ق َبليٍّ يعُثِّرع يف سوووولسِثِه الف ريِّ  

للي يرت زع على ا اِستدِ ع يف منِِقنا التلسيِّ بصناعِة الرب اِنيف حنِي يتَِّسمع فَيبتتدع عن اْلمعسضوسعيَِّة   

 .دِِ  الرب انيِّفيعسمَّى باِستاْلمعسلمماِت 

 ويتفرَّعع عن استدِِ  القياِس األنساعع اآلتيُة للقياِس:

 .اْلمعجاِن ع يستخدمعهعي لال يِّمرتبٌط باْلَمشهسِر والتَّقرير: و س ِ َدقياسع اد  -

 .اُاِباءع يستخدمعهعي لمرتبٌط باْلَمظنسِن واْلَمقبسِ  ال : و سِبِ اُا قياسع -

 .الفسضسيِّ يعستخد ع يف صناعِة الشِّتِرو :قياسع التَّخييِل -

ِ ِة. س قياسع التَّشبيِه و :السَّفسِِةقياسع  - واْلمعغال 

 

القياساِت  يَعمجرافضًوا    بصوناعِة الرب انِ  نا التلسيِّمنِِقيف  يرتبُط اِسوتدِ ع الرب اني   بينما

دنا يِّووووووسوو لقس حتملع ااالَف إطالقًا  ِة  ِ َيمالسووَّابقِة  ألنَّ الرب اَن يف منِِقنا يقنٌي معِابٌق للح 

َ  احل مُة(  َماْل قس  اْلمعتلِِّم األوَِّ  أرسووووِس: وسوووويا )ع(: )احلقَّ أقس ع ل م: إنَّ َاية  ثلِم علٍم  ي تل
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  )أعين بوالرب واِن اْلمعَُتِلَف الَيقيينَّ  وأعين بواْلمعَُتِلِف الَيقيينِّ ثولَّ اللي نتل معهع وا  س َمسجسٌن فينا(    

سجسِن ل اجع إت تسس ٍطتِ َيح باْلمعَسلمماِت ألنَّ اليقنَيفِمن شروِط الرب اِن حصس ع اليقنِي بظرِف اِتِّصاِ   

ِم الرَّبِّ بالرب اِن اْلمعُلمِف من مخسوِة حدوٍن معرتبٍِة باحلدِّ األوسِط اللي     وِ مي نع اِسوتدِ ع عليه إ

الليَن يتَّصولسَن وترفِة  لِِ احلدوِن اامسوِة  يسنوَن َسًنا معتدرًِّجا    يعدعى )َمقا  التلِم(  فالصوَّانقسنَ 

من اْلَمنِِق إت الرب اِن  ومنهع إت اإلهليَّاِت  ألنَّ اْلَمتاِرَف اإلهليَّة  قدسيٌَّة  للا يعَتد  ااسضع فيها أمًرا 

 بالَغ احلساسيَِّة.

ِمبيتيَّاِت وما وراَء ا من اإلهليَّاِت  فالرب انع تتد  الربا نيع شورًطا أسواسويلا لدراسة مباح   و ِث ال

يرفعع النَّفَس حنَس األعلى وخيلقع روَح الفلسووووفِة  وقد اشوووولط  الفيلسووووسفع التظيمع أفالطسن لدخسِ   

ِمالبع عاِلًما بالربا نِي ألنَّ الرب اَن  س ادسوورع اللي ينتقلع بساسووِِتِه اْلمعتتلِّ  من معأثانمييَِّتِه أن ي سَن ال

عال ِم اْلَمحسوسِس إت عال ِم اْلَمتقسِ   ولتلَّ ثتاَب )أصوس  إقليدس( يعَتد  من أ مِّ ال تِب لشعمسِلِه األصسَ    

 التقليَّة  والربا نَي اهلندسيَِّة.

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


