
1 
 

 

 مقارنة بٌن مربعً  : الجزء ا السٌرة الحٌوٌة موسوعة 
 
 

 رائق  النقريطالٌس و  أرسطو 
 الكتشاف الدٌن الحٌوي العالمً الفطري

 

 محمود أنور استانبولً
 -7661-باحث فً مدرسة دمشق المنطق الحٌوي   

 5175من أعمال مدرسة دمشق 
 
 
 

 



2 
 

 

 

 رســــــــــــــــالفه

 :  الجزء األول

 من المنطك الحٌوي إلى الثورة الحٌوٌة 

رلمممممممم  

 الصفحة

 4 تمدٌ  الكتاب والكاتب

 الشمكل منطمك رائمكإلمى  العبودٌة جوهر شرع منطك من أرسطو

 الحٌوي

11 

بالممارنمممة ممممو الشمممٌو ٌة  ً وجٌمممز لعشمممرع الحٌمممويتعرٌفمممتمهٌمممد 

 واإلسال . 

11 

 22 ؟أَزهك الحك؟ وانتشر الباطل

 32 السٌرة الحٌوٌة –فً الرسالة تمهٌد 

 36  لمً الفطري ومراحل اكتشافهاأركان الدٌن الحٌوي الع تمهٌد

؟. متممى ٌبممدأ  المٌمما   شمممس المنطممك الحٌممويتمهٌممد لفممتب األبممواب ل

  صر الشكل الحٌوي  ربٌا؟

44 

  : التاسو ات الحٌوٌةالجزء الثانً

الممارنمممة بمممٌن مربمممو رائمممك وأرسمممطو  بمممٌن  صمممر أوال : تاسمموع 

 .   صر الثورة الحٌوٌةالعبودٌة و

62 

ثانٌممما : تاسممموع مربمممو المصمممالب لمٌممماس سمممرٌان/ تعطٌمممل بداهمممة 

 المصالب 

11 

 ثالثا : تاسوع النتائج التجرٌبٌة المستفادة 

لمٌماس ممرن نمممب البداهمة االسمتحوار المهممري العمائمدي الفئمموي 

 والفردي. 

16 

 رابعا : نمارج  ن مرن نمب البداهة االستحواري المهري 

 الفاضل" مثال أول  ن اؼتٌال  ال  الحموق "دمحم

44 

 41 مثال ثان  ن اؼتٌال الحٌوٌٌن معنوٌا  

 41معالجمممة ممممرن نممممب البداهمممة االسمممتحواري المهمممري مثمممال  مممن 



3 
 

 الصوت الحٌوي

خامسمما : السممٌرة الحٌوٌممة لمواجهممة كممل أشممكال الممدوا   الدٌنٌممة 

 وؼٌر الدٌنٌة  اإلسالمٌة وؼٌر اإلسالمٌة. 

41 

 سادسا : فتاوى التمرهب العنصري وسفن الد  وتشوٌه العع . 

 بٌن معاهد دمشك التشرٌعٌة اإلسالمٌة الرسمٌة والخاصة

124 

 الجزء الثالث: 

 رائق وأرسطو وديكارت مربعات رنةمقا

 

بمرٌنة بداهتة الحٌوٌة الكونٌمة. وبالممارنمة ممو ” شكل رائك“لرأنة 

 ؟نشرة كعنا شركاء وصفحات مولو مدرسة  ”شكل أرسطو“

114 

كٌؾ نجب رائك حٌث أخفك أرسطو وأمثاله فمً تمارٌا المنطمك؟؟ 

1- 2- 3- 4/ 5 

125 

ق مفهممو  البداهممة بممٌن: رٌنٌممه دٌكممارت. لل ورائممك النمممري.؟؟ تفممار

 .  الجوهرانً هو كالفارق بٌن الشكل الحٌوي بالممارنة مو الشكل

136 

  حوارٌات  ن مفهو  المنطك الشكل الحٌوي

هممل بكمكمممان الممممرء أن ٌكمممون حٌوٌممما  دون لمممراءة كتممماب المممدكتور 

 إستانبولً رد محمود”؟؟ رائك؟

134 

هل المنطك الحٌوي نظرٌة بشرٌة؟؟ أ  اكتشاؾ تجرٌبمً  عممً؟؟ 

1- 2- 3- 4/5 

 مماضاة البرازي واألخرس ورائك

143 

 151  اما   52بداٌة متجددة خالل  12 معخب السٌرة الحٌوٌة فً

  من كاتب السٌرة الحٌوٌة إلى سٌرة الحٌوٌٌن: الجزء الرابو

 من مدرسة األنصار اإلسالمٌة إلى مدرسة المنطك الحٌوي

 لكاتب السٌرة الحٌوٌةالسٌرة الراتٌة  

162 

ومدرسمممة دمشمممك المنطمممك  -رائمممك -مممما همممً  اللمممة الكاتمممب  بمممـ

 الحٌوي؟ 

112 

المصب الحٌويل وفً كل لصة فرح خمٌرة ثورة حٌوٌمة. خمائر 

 و ألؾ ؼصة ل

142 

 225 :  الجزء الخامس

https://damascusschool.wordpress.com/2010/04/11/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%84/
https://damascusschool.wordpress.com/2010/04/11/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%84/
https://damascusschool.wordpress.com/2010/01/04/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%85/
https://damascusschool.wordpress.com/2010/01/04/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%85/
https://damascusschool.wordpress.com/2010/01/04/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%85/
https://damascusschool.wordpress.com/2009/03/12/%e2%80%9c%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a1-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7/
https://damascusschool.wordpress.com/2009/03/12/%e2%80%9c%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a1-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7/


4 
 

 من المنطك الحٌوي إلى ثورة الدٌن الحٌوي العالمً الفطري

أوال : الثممورة الحٌوٌممة المعرفٌممة والسٌاسممٌة تكممون احتوائٌممة أو ال 

 تكون
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 215 من المنطك الحٌوي إلى طرٌمنا إلى الحضارة

تكمممون الثمممورة الحٌوٌمممة أو ال تكمممون. لممممن المنطمممك الحٌممموي إلمممى 

 المختبر الثوري الحٌوي: 
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  لٌل فً المنطك الحٌويالجزء السادس: 

 246 ن والحٌوٌٌنلٌوهٌب الؽان  ٌودع. وٌستودع البعثٌ

 265 الفمٌه الحٌوي جودت سعٌد ز ٌ  التٌار اإلسالمً السعمً  المٌا  

  روجٌه ؼارودي

  رٌنٌه شٌرر

  أولٌفٌه كارٌه

  بٌرتٌٌه

 246 جالل فاروق الشرٌؾ

  حافظ الجمالً

  دمحم صبحً منصور

رسمممالة تعمٌبمممة ممممن الفمٌمممه الحٌممموي  "المنطمممك الحٌممموي روح  "

   سعٌد جودت
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معحك أول: نمب بحمث مرؼرٌمت بمالمر لتطبٌمك المنطمك الحٌموي 

  عى الدارات الكهربائٌة

 

 

 معحك ثان 

 ثبت بالمفردات والمصطعحات
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 معخب محاور الكتاب األول لعسٌرة الحٌوٌة: 

 بعنوان من المنطك الحٌوي إلى الدٌن الحٌوي العالمً الفطري.  الجزء األول

ٌتضممن تمهٌممدات وتعرٌفممات واإلشممكاالت واألهمداؾ  فممً هممرا الجممزء سممٌمتزج 

السٌاسً بالفكري  والمنطمً بالعمائدي  والشخصً بالعما   لكمً ٌمت  التهمٌمد لعمرن 

إشممكاالت منطممك الجمموهر الثابممت ولصممور مربممو أرسممطو بالممارنممة مممو مربممو رائممك 

لمصممالب  عممى سممرٌان / بأمثعممة بسممٌطة مبسممطة  بأمثعممة محكمممة دامؽممة  لحكمم  مربممو ا

تعطٌل بداهة المصالب   مو جداول استداللٌة إلثبات أو بطالن البرهمان تثبمت دخمول 

 صر منطمك الشمكل الحٌموي  ببداهمة السمرٌان. ولؽمة العربمان  و المٌمة الشمط ن. و 

 أمان ٌا منطك آمان. 

 تاسوع مربو المصالب الجزء الثانً:  

رائمك بالممارنمة ممو مربمو تعمارن حول ممارنة مربو مصمالب  هرا الجزءٌدور

  مممن أجممل نمممل مهمممة  لضمماٌا أرسممطو  وتطبٌمهمما  عممى سٌاسممات التواصممل البشممري

المنطك من مجرد اكتشاؾ التعارن الصوري إلى اكتشاؾ معاٌٌر سمرٌان / تعطٌمل 

بداهمممة المصمممالب الخاصمممة والعاممممة بسمممر ة بداهمممة كونٌمممة وبشمممرٌة واختصاصمممٌة 

سمممر ات البداهمممة بمممدرجات متعمممددة بمممٌن المممنمب  وزواوٌمممة  تمابعهممما جمممداول تعطٌمممل

والتعطٌممل والتضممعٌل والمرضممً. مممو ولفممه ؼٌممر مسممبولة لتطبٌممك مربممو المصممالب 

الكتشمماؾ مممرن نمممب البداهممة االسممتحواري المهممري فئوٌمما  وفردٌمما  وفممك مربعممات 

رٌاضمممٌة منطمٌمممة محكممممة ولابعمممة لعتجرٌمممب والمعاٌنمممة فمممً وطمممن المجمممازر العربٌمممة 

 بسورٌة الحبٌبة.  اإلسالمٌة وبدءا  

سنعرن فً هرا الجزء نمارج مختارة مما ٌحك   عٌه المنطك الحٌوي بسمرٌان 

أو تعطٌممل البداهممة   وفممً هممرا الجممزء أمثعممة  ممن تعطٌممل سممرٌان البداهممة إلممى درجممة 

 مرن نمب البداهة االستحواري المهري الفئوي والفردي: 
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ممن خمالل  فاضمل""دمحم المثال  ن االؼتٌال الجسمدي لععمال  الحممولً   -1

توثٌك حوار مو الري اؼتاله ولد كان سمجٌنا  معمً فمً سمجن الممزة وكمان ٌنما  لربمً 

 لبل إ دامه. 

مثال  ن االؼتٌال المعنوي لعحٌوٌٌن وتجربته  الفرٌدة  المٌما   ورؼم   -2

كون مدرسة دمشك تأسست منر نصمؾ لمرن تمرٌبما    فكنهما مما تمزال مؽٌبمة كعٌما   من 

صممعت إلممى مسممتوى التممدرٌس فممً جامعممات بممارٌس والجزائممر السممورٌٌن مممو كونهمما و

وواشمممنطن   والمممماهرة. كهندسمممة معرفٌمممة وتنشمممط  بمممر اصمممدار الكتمممب والحممموارات 

( ألمؾ وخمسممئة 1522اإللكترونٌة فً موالو متعددة باس  المدرسة وفٌها أكثر ممن  

رابط كل منهما بحجم  كتماب متوسمط ولمد أصمدر أحمد بماحثً مدرسمة دمشمك المدكتور 

هرا العا  كتابٌن مزة رستناوي""ح
1
 كل منها سبك نشره ومحاورته كرابط مفتوح.  

أمثعة  ن مرن نممب البداهمة والتكفٌمر وفتماوى التممرهب العنصمري  -3

 معاهد دمشك التشرٌعٌة اإلسالمٌة الرسمٌة والخاصة وسفن الد  الصرٌب فً

أمثعة  ن مرن نمب البداهة باد اء  صمة العممل  ومحبمة أرسمطو   -4

 " فً ل   حكمة العمعٌةالأكادٌمٌة "وتطبٌك تعالٌمه باس  

مثال لسرٌان البداهة من افتتاحٌة العمدد األول لمجعمة الصموت الحٌموي  -5

التمً تتولمو فٌهما  1442فً بارٌس  ما   "مطٌعة النمري"التً كتبتها رئٌسة التحرٌر 

كل ما ٌجري سٌاسٌا  فً العال  العربمً واإلسمالمً وبدلمة إلمى ٌومنما همرا وربمما إلمى 

  مود لادمة. 

أمثعة  من مربعمات تشمخٌب وتفسمٌر ومعالجمة ممرن نممب البداهمة   -1

االسممتحواري المهممري فئوٌمما  وفردٌمما  نفتممرن أنهمما سممتكون كافٌممة لتمكممٌن المممار  مممن 

 ٌر أنه أما  حدث معرفً ثوري جعل. التمد

 بعنوان كٌؾ نجب رائك وأخفك أرسطو.  الجزء الثالث

فممً هممرا الجممزء سممنتابو الممارنممات التممً جععممت منطممك رائممك ٌحتمموي منطممك 

أرسممطو والمنطممك الوضممعً والمنطممك الرٌاضممً  وهممً مجمو ممة مممن المممماالت التممً 

سمطو  ولرأنمة صمورة سبك لمً نشمرها وأربمو منهما باسم  كٌمؾ نجمب رائمك وفشمل أر

رائك بشكل رائك   حوارات مو المفكر المومً المحاصر فً حً الو ر فمً حممب 

 المناضل فاٌز البرازي   وؼٌره. 

مممن مدرسممة األنصممار اإلسممالمٌة إلممى مدرسممة المنطممك لجممزء الرابممو بعنمموان ا

  منمر كمان فمً الحعممة الصموفٌة لكاتب السٌرة الحٌوٌمةالسٌرة الراتٌة    وٌبدأ بالحٌوي

                                                           
 والثااان  –ٕٗٔٓ طرطاوس, ارواد دار, الكاار   القارن  فا  العاادد  االعجااز تيافااتالكتاا  اوو  ععناوا   ٔ
 ٕ٘ٔٓ القاىرة,  الكت  دار موقع, المجير تحت العمم  االعجاز كتا 
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النمشبندٌة إلى سمجنه  ما  ونصمؾ فمً سمجن الممزة لكونمه ممن الحٌموٌٌن وممن خمالل 

تجربتمه الحٌوٌممة سمٌعرن لمحممات  ممن معخمب سممٌرة بعممن المٌمادات الحٌوٌممة الممري 

وفً كل لصة فمرح خمٌمرة  لصب معاناة الحٌوٌٌن لتعرفه  فً السجن لٌتولؾ  ند 

 ثورة حٌوٌة. و ألؾ ؼصة ل

ولكن األه  سٌمد  فً هرا الجزء  ٌنة معبرة  من المبمادرات الحٌوٌمة السٌاسمٌة 

  و ٌنة 1416إلى  1461التً كانت أساس التنظٌ  الحٌوي الري بمً سرٌا  منر  ا  

 ن مبماد  الدسمتور السٌاسمً الحٌموي   وصموال  إلمى  ٌنمات  من البمرامج السٌاسمٌة 

مممرورا  بممك الن دمشممك  1414منممر الخاصممة بالسمماحة السممورٌة فممً مراحممل مختعفممة 

الحٌوي لعمعارضة الحٌوٌة من أجل التؽٌٌمر السمعمً المدٌمولراطً التمدرٌجً   المري 

إلممى  ٌنممة  ممن مبممادرات لعخممروج الحٌمموي مممن  1444أ عممن فممً مكتبممة األسممد  مما  

 وماٌزال صالحا  بالنسبة لنا.  2213المجزرة السورٌة فً بداٌة الحران وفً  ا  

من المنطمك الحٌموي  تكون الثورة الحٌوٌة أو ال تكون. لعنوان لجزء الخامس با

وفٌممه معممال  انتصممار الثممورة الحٌوٌممة محعٌمما  و ربٌمما   إلممى المختبممر الثمموري الحٌمموي

وإسالمٌا  و المٌما . ومعماٌٌر الممرار السٌاسمً بالممارنمة ممو معماٌٌر المنطمك الحٌموي. 

أرسمطو وبعمد رائمك ٌتسمعحون  لتجاوز كل إشكال الدوا   الرٌن كانوا وسٌبمون لبمل

بالشممكل الجمموهرانً العنصممري الثابممت. ولكممن مصممالب ومعممارن ازدواجٌممة المعمماٌٌر 

الدا شٌة بمختعؾ أسمائها. لمن تكمون كمما كانمت لبمل ثمورة المنطمك الحٌموي لتتجماوز 

  صور االستعباد. من خالل اكتشاؾ الدٌن الحٌوي العالمً الفطري. 

 خٌر فً هرا الجزء: وال بأس هنا من وضو الممطو األ

ثمورة معرفٌمة  –مضمى  ا  خالل خمسٌن  ام -لمد أنجز الحٌوٌون المعاصرون "

نعٌشمه ممن كموارث محعٌما  والعٌمٌما   فً حٌن ل  ٌنجز أحد ؼٌرنا ؼٌر ماؼٌر مسبولة  

 و المٌا  ل

الكتشمماؾ الممدٌن الحٌمموي العممالمً  ألسممؾ  لممو أنممه تمم  إنجمماز مماربممةال نمممول لو

ان وضو البشر أفضل   لكون مجرد التعبٌر النظمري  من ؼٌرنا  لكمن لبل الفطري 

الدٌن الحٌوي العالمً الفطري لن ٌضمن بالضرورة نجاحمه فمً التحممك الموالعً بمل 

ٌتطعممب أوال  آلٌممة برهانٌممة بسممٌطة تممدلل بشممكل دامممػ  عممى كٌفٌممة تطبٌمممه فممً حٌاتنمما 

الب التمممدٌن الخاصمممة والعاممممة وفمممً مختعمممؾ الظمممروؾ المختعفمممة التمممً تتحممموى مصممم

 الفطري. 

و عممى سممبٌل المثممال فممكن ممولممة  مممر بممن الخطمماب: "متممى اسممتعبدت  النمماس ولممد 

ولدته  أمهاته  أحرارا  " هً سارٌة البداهة كونٌا  وبشرٌا  ولكنها ال تحدد آلٌة تحرٌمر 

الناس من العبودٌة   ورؼ  ادانتها لععبودٌة فهً لم  تشمرع تحرٌمر العبٌمد ولمرلن كمان 
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مممرد أو الهممارب ا بك( ٌتعممرن لععموبممة والضممرب مممو مممن ٌسمما ده  عممى العبممد المت

رلمن. مثعممه مثممل الممرأة التممً ٌحكمم   عٌهما مممزاج زوجهمما بكونهما نشمماز. باإلسممتناد إلممى 

مصالب لرآنٌة وأحادٌث تنسب إلى نبً المصالب المرآنٌة كما ٌروٌها الحافظ المرهبً: 

 "العبد ا بك والمرأة الناشز فً النار". 

دنا إلى المصالب المرآنٌة نفسها لرأٌنا أٌضما   شمرات ا ٌمات التمً تنمادي ولو  

 بالعدل والمسط واإلحسان ومخاطبة البشر بوصفه  سواء رجاال  ونساء. 

و عى الرؼ  من كون المصالب اإلسالمٌة حددت رسالتها بـ: "تعمالوا إلمى كعممة 

" و عمى المرؼ  ممن كمون سواء"   و"تعالوا لكً ال نتخر ممن أنفسمنا آلهمة ممن دون  

وكمل كتمب الحكممة والفعسمفة تمد و إلمى  -الدٌنٌة وؼٌمر الدٌنٌمة -كل المصالب العمائدٌة

العممدل والمسمماوة والحرٌممة وتمممدٌس الحٌمماة إال أنممه ال توجممد آلٌممة تحممدد بشممكل برهممانً 

ولممٌس فمممط ممما تمبعممه فئممة مرهبٌممة محممددة مهممما  –موحممد المعمماٌٌر وٌمبعممه  امممة النمماس 

كٌممؾ تكممون الكعمممة أو المصممعحة "سممواء" سممواء فممً المسممائل العامممة أو   ممن -اتسممعت

الخاصة  ولرلن فكن التنماحرات والصمرا ات ال تبمدأ بعمد وفماة مما ٌسممى باألنبٌماء أو 

 الحكماء أو الخعفاء أو األباطرة. بل أثناء حٌاته  وال تحل إال بالموة. 

 ولكن ولكون المنطك الحٌوي ٌمر: 

سرٌان بداهمة مصمالب تممدٌس الحٌماة والعمدل والحرٌمة بوصمفها أسماس  -1

 الدٌن الحٌوي العالمً الفطري  

تعطٌل بداهة مصالب المصمور البشمري بوصمفها أسماس النكموب  من  -2

 شرع الدٌن الحٌوي العالمً الفطري 

ولممرلن فممكن المنطممك الحٌمموي ٌمممر دور الممموة بكممل أشممكالها  عممى حماٌممة شممرع 

لعبداهممة الكونٌممة   وٌمممر أٌضمما  بولمموع الممموة بالمصممور والعمممى المصممالب المشممتركة 

 والعجز  ن ردع الناس  ن إٌماع األرى بأنفسه  وؼٌره  دون اضطرار. 

ولكن األه  من كل رلن فكن المنطك الحٌموي ٌموفر لممن ٌتسمعب بمه لموة المنطمك 

ٌب كمل التً ال تمٌز فمط بٌن ما هو "سواء " أو ؼٌر "سواء " بل تحمدد ا لٌمة لتشمخ

اشكال االستعباد وتحدد آلٌة التحرر ممن كمل أشمكال المصمور وفمً مختعمؾ الظمروؾ 

من خمالل برهنمة صمالحٌة مبماد  المنطمك الحٌموي   ولموة وإحكما  وشممول صمنا ة 

برهان إثبات أو إبطال البرهان لمٌاس أي نب أو أي صورة أو أي حمدث ممن خمالل 

 مربو جرور المصالب التً تتععك بـ: 

دوث ألي مصممممعحة أو نفٌممممه بشممممكل موضممممو ً ولٌمممممً برهممممان الحمممم -1

 تجرٌبٌا . 
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برهمممان وحمممدة المعممماٌٌر الحٌوٌمممة أو نفٌهممما بشمممكل موضمممو ً ولٌممممً  -2

 تجرٌبٌا . 

برهممان أولوٌممة المعمماٌٌر الحٌوٌممة أو نفٌهمما بشممكل موضممو ً ولٌمممً  -3

 تجرٌبٌا . 

برهمممان إلمممزا  المعممماٌٌر الحٌوٌمممة أو نفٌمممه بشمممكل موضمممو ً ولٌممممً  -4

 تجرٌبٌا . 

السممٌرة الحٌوٌممة أنهمما وألول مممرة تممزود الممدٌن  –ن  فممكن أهمٌممة الرسممالة ولممرل 

الحٌوي العالمً الفطري ب لٌة تطبٌك ولوة لٌاس منطمً بموة البداهة الحٌوٌمة الكونٌمة 

لعمصالب المشتركة دون اد اء معجزة   ودون الحاجة إال إلى ما ٌدٌن به الممرء بٌنمه 

 وبٌن نفسه. 

السمٌرة الحٌوٌمة حعهما همً  -  مشكعة تحاول الرسالة عى سبٌل المثال ولكون أه

مشممكعة التكفٌممر بسممبب التممماٌز العمائممدي  أال ٌكفممً سممرال التكفٌممري أربممو أسممئعة فمممط 

 إلثباب الحجة بكونه دا شً أو ال. وبأي درجة: 

  هل تعتمد أن  اممة النماس  بمر العصمور والمجتمعمات والعمائمد الدٌنٌمة وؼٌمر

 دل والحرٌة لنفسها  عى األلل؟الدٌنٌة تمدس الحٌاة والع

  ممو اختالفاتهما الفئوٌمة والطموسمٌة –هل تتماثل العمائد الدٌنٌمة وؼٌمر الدٌنٌمة- 

 بكونها تمدس الحٌاة والعدل والحرٌة؟

  ًهل ٌمكن  د تمدٌس الحٌاة والعدل والحرٌة بمثابة الماسم  المشمترن األ ظمم

 بٌن العمائد كعها. الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة؟

 حك   عى من ٌنكر وجمود دٌمن حٌموي  مالمً فطمري بكونمه ٌهمدد هل ٌصب ال

 مصالب الحٌاة والعدل والحرٌة لمن ٌخالفه؟

لوة صنا ة برهان المنطمك الحٌموي  وإحكما  إلاممة دلٌمل الشمرع الحٌموي  عمى 

مصالب تحدٌد "السواء" و"االستعباد" هً الفارق األساس مو كل المموروث العمائمدي 

 ً إلى تمدٌس الحٌاة والتوحٌد والسال  والعدل والحرٌة. الدٌنً وؼٌر الدٌنً الدا 

وبالتالً فكن لوة صنا ة البرهان المنطك الحٌوي ال تعنً تؽٌٌمر العمائمد الدٌنٌمة 

وؼٌر الدٌنٌة   وال تؽٌٌر شر ها. بل تعنً لوة إحكا  إلامة دلٌل الشمرع الحٌموي فمً 

 أي  مٌدة وأي شرع وأي مصعحة. 

 الدٌن الحٌوي العالمً الفطري ٌركر بـ:  ولرلن  عى الرؼ  من كون

 "حً بن ٌمظان"  ند ابن طفٌل.   -1

 "  ند إسبٌنوزا.  و  الطبٌعة وحدة "  -2

 . لون جون " ند الطبٌعً المانون"  -3
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 "الدٌن الطبٌعً الفطري "  ند روسو...إلا  -4

 "دٌن اإلخاء والمساواة والعدل " فً ثورة حموق اإلنسان الفرنسٌة.  -5

إال أن الفارق األساس هو لوة ا لٌمة المنطمٌمة الحٌوٌمة المعزممة بتطبٌممات لابعمة 

بصمممرؾ النظمممر  مممن تمممارٌا وجؽرافٌمممة  -لعبرهنمممة بشمممكل داممممػ ٌمبعمممه  اممممة النممماس

 إن ل  ٌعمه   ائك.  -مصالحه  العمائدٌة الفئوٌة الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة

ل داممممػ  أن بمممأن  اممممة النممماس فمممً  صمممرنا  تمممرهن بشمممك –ا ن  -ز ممم وال 

المخاطر التً تتعرن لها البشمرٌة جمراء االسمتثمار العنصمري فمً العمائمد ممن أجمل 

دفعها إلى التناحر وصل إلى مستوٌات ؼٌمر مسمبولة. والمجمازر الممتمدة فمً سمورٌة 

والعراق ولبنان ومصر ولٌبٌا والٌمن وفعسطٌن وأوكرانٌا ومالً. إلا ل  تعد محعٌمة   

 دوا   لن تبمى محعٌة وال إسالمٌة. ول  تكن محعٌة ومخاطر ال

ومممن لمم  ٌسممارع إلممى التسممعب بممالمنطك الحٌمموي السممتخدامه ك لٌممة لمموة منطمٌممة 

معزمة  عمٌا  وأخاللٌا  لمماٌسمة مصمالحه الخاصمة والعاممة بالشمرع الحٌموي   فسموؾ 

 ٌضطر إلى إ ادة سٌرة لابٌل وهابٌل. 

آد . بل لتولٌد أد  جدٌمد   السٌرة الحٌوٌة لٌست إلصالح بنً –ولرلن فالرسالة 

لممن ٌسممتطٌو حتممى بٌنممه وبممٌن نفسممه الكفممر بوجممود دٌممن حٌمموي  ممالمً فطممري. فهممل 

 وصعت الرسالة؟

 لٌل فً المنطك الحٌوي والحٌوٌٌنللجزء السادس بعنوان: ا

وهو مجمو مة ممن الوثمائك المنشمورة  عمى ممر أكثمر ممن أربعمة  ممود تتضممن 

ة ونالدة ومراهنة  عى التماٌز المتفمرد وؼٌمر تمارٌر رسمٌة وشهادات أكادٌمٌة شارح

المسممبوق  لمدرسممة دمشممك المنطممك الحٌمموي ومرسسممها الممدكتور رائممك النمممري فممً 

وفً هره الجزء سٌجد المار  أسماء مثل: "روجٌه ؼارودي   الري ٌمرى  1461 ا 

الحٌوٌة تعنً اإلسال  المعاصر المبدع   وفرانسوا شاتعٌه المري ٌمرى مدرسمة دمشمك 

وز مدرسممة فرانكفممورت   وأحمممد صممبحً منصممور الممري ٌممرى المفكممر رائممك تتجمما

النمري ٌكمل الضعو الرابو لسمراط  و أفالطون  وأرسمطو. وٌتجماوز ابمن رشمد  أمما 

"كعبممة مصممالب لممرآن المممرآن" تبممرهن أن المنطممك جممودت سممعٌد فٌممرى أن مجعممدات 

 روح  .  الحٌوي

 الجزء السابو 

 معحك أول: 

لتطبٌك المنطمك الحٌموي  عمى المدارات  "بالمر الدكتورة "مارؼرٌتٌوثك بحث 

 الكهربائٌة 

 معحك ثان: 
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 ثبت بالمفردات والمصطعحات الحٌوٌة. 
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 الجزء األول

 قبل التمهٌد: 

من أرسطو طالٌس جوهر
5
 !. شرع العبودٌة 

 إلى الشكل الحٌوي لشرع الحرٌة!

فً الجزء األول التمهٌدي فً هره السٌرة تتزاح  الموضو ات. كمل منهما ٌرٌمد 

أن ٌكمممون األول  ولكمممون نهاٌمممة الجمممزء سمممتكون توثٌمممما  لمعمممال  الثمممورة الحٌوٌمممة كمممما 

صممدرت فممً كتمماب" طرٌمنمما إلممى الحضممارة" الممري طبممو ونشممر بتممرخٌب مممن وزارة 

نسمخة حٌمث نشمر باسم  ووزع منمه آنمران خمسمة آالؾ  1413اإل ال  السورٌة  ما  

الشهٌد الحٌوي" حسن دمحم " وحٌاه شا ر العروبة الراحل" سعٌمان العٌسمى" بمصمٌدة 

 مرثرة. 

ؾ  لممن نؽممرق المممار  بتفصممٌالت سممٌعرفها الحممما   ولكننمما سممنمهد بممممدمات ت عَممر 

الممصممود بالسممٌرة الحٌوٌمممة و اللتهمما بالممدٌن الحٌممموي العممالمً الفطممري  والمنطمممك 

ورائمك  لمٌس ممن أجمل بحمث نظمري فعسمفً  بمل ممن أجمل بحمث  الحٌوي  وأرسطو 

 معممً سٌاسممً بالدرجممة األولممى  وهممرا البحممث السٌاسممً العمعممً وإن كممان تمم  بعورتممه 

د   أساسا  لٌطبك بدءا  من المطر العربً السوري إال أنه كما سمٌالحظ الممار  الحمما  ٌَمر 

ضممها ٌعٌشممها مجمممل  عممى تحممدٌات ٌعٌشممها مجمممل العممال  العربممً واإلسممالمً بممل وبع

 العال  كمضاٌا البٌئة والفوارق بٌن المدن واألرٌاؾ. 

                                                           
مقولاااة الجاااوىر الثاتااات ليسااات وا اااة ع رساااطو وال عمثااااالت افهطاااو  الوالااادة لكنياااا م ياااو  ي ااام  كااا   ٕ

وقاد سااعد أرساطو فا  تثت تيااا ما  واه  تمورتياا تو ا يا المقولاة االولا  التا   تعمااق  ,الحتمياةالم اال  اوحادياة 
 :ىو واحد ت ت ف  ععضي  جمعيا الع ر االورى و ن يا عاس  المقوالت أو المحموالت عم يا ك  المقوالت

 انثن  لما غمت  يك ف قا  لو          م ره ألطف الحس  غز ر قمر
 . لمجوىر: القمر -ٔ
 . لمك : الغز ر -ٕ
 . لمك ف: الحس  -ٖ
 . لإلضافة: ألطف -ٗ
 . لأل  : م ره -٘
 . لموضع: قا  -ٙ
 . لم ع : يك ف -ٚ
 . لمممك: غمت  -ٛ
 . لممت : لما -ٜ
 . لهن عا : انثن  -ٓٔ
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ر ا  َشممبممٌن أرسممطو السٌاسممً تنظٌممرا  ومممواالة وم  سممرٌعة ممارنممة هنمما سممنجري 

 الحرٌة.  -لتحمٌك إرادة الحٌاة ونظرٌا   لععبودٌة  ورائك الثوري الحٌوي  معٌا  

وحسبنا هنا أن نمركر أن أرسمطو كمان ٌعتممد أن االسمتعباد والتمٌٌمز الجموهرانً 

الثابت بٌن البشر  هو منطمك الحٌماة أو الطبٌعمة أو الفطمرة وممن رلمن ٌممول: التبماس: 

 بعضممه و حكاممما   بعضممه  لٌكونمموا والدتهمم  مممن األولممى السمما ة منممر النمماس طبممو لمممد“

 ٌممدر ال المري رلمن. وسمٌدا   لٌكمون الطبٌعمة أ دتمه بعمعمه ٌمدرن الري رلن. ومحكومٌن

  العممل ممن كالجسم  السمٌد ممن العبمد إن   بمدا   لٌكمون أ دتمه بجسممه إال العممل  عمى

 الضمعاؾ جمٌمو ٌتمدرج أن األفضمل ممن لرلن  لععمل الجس  خضوع الواجب أن بماو

. فٌها حٌاة ال  بد ا لة  وحٌة آلة العبد إن  السٌد حك  تحت
3
” 

ركممر رلمن أي جدٌممد  أوؼٌممر معمروؾ  ممن أرسمطو   ولسممنا فممً  طبعما  لممٌس فمً

معرن اإلدانة   بل فمط فً معرن اإلشارة إلى ثمة فارق كبٌر بٌن كمل ممن ٌممدس 

هرا النوع من المفكمرٌن والفمهماء واألدٌمان التمً شمر نت العبودٌمة  عمى ممر التمارٌا 

لمماد لبممل  الممري حتممى منتصممؾ المممرن الماضممً تمرٌبمما    وبممٌن مممن ٌمممدس سممبارتاكوس

 المعركة.  فً ول تل لععبٌد ثورة المٌالد

فممً موضمموع "السٌاسممة" لعنظمما منظممرا  كممان إرا  رفنمما أن أرسممطو ولكممن  
4
   

سممكندر الممممدونً" فممما الممري ٌجمعممه مممو رائممك تثمٌممؾ السٌاسممً "اإلوظٌفممة  وتممولى

ة حٌوٌممالسممٌرة ال كمرسممس لمبممادرة 1461الممري مممارس السٌاسممة منممر  مما    النمممري

لكل التٌارات الجوهرانٌة الحاكمة وؼٌمر الحاكممة  -فكرٌا  وسٌاسٌا   –المعارضة  عنٌا  

 عى السواء
5
1416/ 32/12فمطل إلى سرٌة تنظٌمٌا  واالحتفاظ بال   

6
 ؟ 

                                                           
 . ٜ٘ص  -ٜٛٛٔ ٙت روت مكتعة المعارف ط  -الم در: ق ة ال مس ة و  د ورنت ٖ
 ,ومضطر  ال  و . وقد عارض فياو أرساطو نظر تاو فا  الدولاة و منا ناق ا  كتا  السياسة ورسطو " ٗ

ومذى  الس سطائ    الذ   اعتتروا الدولة  ,  وعية سقراط وأفهطو  المتنية عم  ح  العق  ,فعارض ف  ن  معا
ىاا  أعماا   ,فاا  نظااره ,ودعااوى الكمت اا   ال رديااة والكوزموبول تيااة النزعااة. فالدولااة ,ح اا مة ات ااار  تاار  تاا   الناااس

 الموسوعة الحرة.  ," م  ويك ت ديا,أ كا  المجتمع
تا  عتار الكتا  الح وياة والمقااالت التا   ادرت عاسا  ماساس المعاادرة الح وياة  العمنية ال كر ة والسياساية ٘

وكا  ىاذه الكتا   ادرت تتارويص ما   ,عاسا  طر قناا ىلا  الحضاارة ,رائق النقر  وعاسا  ال اي د الطياار حسا  د
 عه  السور ة. وزارة اإل
والم اوضاات الساور ة  الادان ما  كتاا  "رضاوا  ز اادة" المعناو  تاا"السه  -ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔراجع ال  حات  ٙ

ومنيا " اووطر م  ذلك كماو" عما   ,ت روت – ٕ٘ٓٓ –اإلسرائ مية "  ادر ع  مركز دراسات الوحدة العربية -
انقهتياة سار ة فا  الجايش أطمقات عما  ن سايا اسا  حك  الرئيس الراح  حافظ اوسد: "كا  اكت ااف كتماة عساكر ة 

تنظااي  "الطميعااة العربيااة المقاتمااة" عقيااادة النق اا  رائااق النقاار  مااا يعكااس حجاا  الوااهف الااداوم  حتاا  داواا  النوعااة 
 . "ٕٜٛٔمني  ل  ي رج عني  ىال عا   واعتق  ومسو  ضاعطا   (العسكر ة.. )..
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أو الرسممالة الحٌوٌممة لممد  -السممٌرةولكممن لممد ٌسممأل أحممده  وهممو محممك إرا كانممت 

لمؾ ل ممن خطموة  عمى طرٌمك األانطعمت منر نصمؾ لمرن ولم  تخمط إلمى الٌمو  إال ألم

مٌل. فمتى ستصل؟ أو هل من دلٌل  عى كونها ستصل مهما طال المزمن؟ وحتمى لمو 

 وصعت  فهل من دلٌل  عى كونها ستصل كما هً؟

تعممن أسممئعة مشممرو ة جممدا    واإلجابممة  نهمما لممن تكممون نهائٌممة   ولممد ال تصممل 

ء   حتمى ولمو كمانوا ممن إلى كثٌر من الممرا –كما هً  –أو الرسالة الحٌوٌة  -السٌرة

االختصاصممٌٌن المتممابعٌن   ممما لمم  ٌجممر ممارنتهمما مممو نمممارج لسٌاسممات ومنطولممات 

معتمممرؾ بنفورهممما وحضمممورها السٌاسمممً والفكمممري  المٌممما    وتحظمممى بتمممأثٌر خطٌمممر 

ومهممٌمن  عممى لممدرتها فممً وصممؾ وتفسممٌر األحممداث المدٌمممة والمعاصممرة  المٌمما    

خاللٌا  أو تكون درسا  مفٌدا  إلمى أن مرجعا   عمٌا  ووبحٌث تكون الممارنة لابعة أن تكو

 ن ل  ٌكن آالؾ السنٌن. إرا وصعت. إأمد بعٌد  أي إلى مئات 

ومممن أجممل رلممن سممعت مدرسممة دمشممك منممر بداٌممة السممبعٌنٌات أن تمممارن نفسممها 

والٌسممارٌة واإلسممالمٌة مممو التٌممارات الماركسممٌة أو رسممالة حٌوٌممة  -سممٌرةبوصممفها 

 لمومٌة العربٌة. واالثورٌة  امة 

ولبممل أن ٌصمماب المممار  بالتشمموٌ  مممن طممرح موضممو ات كممل منهمما ٌعزمممه 

مجعدات البد أن المار  متعهؾ لٌعرؾ بشكل سرٌو وموجز  ن هره الحٌوٌة التً لم  

 هً مدرسة دمشك المنطك الحٌوي؟   فمن ه  الحٌوٌون؟ وما نهاٌسمو 

 وع األمنٌمة  نمد اسمتد ائًلدمت إلى أحد الفمرولٌكن الرد بوثٌمة مختصرة جدا  

والطعممب منممً أن أكتممب لهمم  ممما أ رفممه  ممن الحٌوٌممة والحٌمموٌٌن: فكانممت هممره الورلممة 

 المختصرة جدا  آخر  هدي بأي مراجعة أمنٌة. 

 لس  األحزاب والمنظمات –الشعبة السٌاسٌة  -الى رئٌس فرع

 تحٌة وبعد: 

بنمماء   عممى طعممبك  بمعرفتممً المتواضممعة  ممن الحٌوٌممة ومدرسممة دمشممك لعمنطممك  

 الحٌوي فكننً ألخب لك  ما ٌعً: 

لعممرد  عمى هزٌممة حزٌمران  حٌمث نظرنمما  1461همره المجمو مة تأسسمت  ما  

 إلى الهزٌمة العسكرٌة آن ران بأنها أكثر من هزٌمة  سكرٌة. 

                                                                                                                                                                      

: ما  الحركاة الت احيحية ىلا  ةالععاث اال اتراك  فا  ساور وراجع ما كتعاو "جماا  عااروت " ععناوا  "حاز  
وراجااع مااا كتعااو العاحااث ال رنساا  الراحاا  "مي اا   سااورات" فاا   ,ٕٓٓٓ/ٙ/ ٙٔت اا ية مراكااز الجنااراالت" الحياااة:

عاار س  –ال و  " ال ادر عالمغة ال رنسية ع  المركز الوطن  ال رنس  لألعحااث  ة"سور  ف   واص ضم  كتا 
 . "ٕٜٛٔعا  ٜٓٛٔعا  
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اسمٌة لمادرة  عمى المرد  عمى وأن الرد الحضاري ٌتطعب بعورة ررى فكرٌة سٌ 

التحممدٌات آنممران. تتمثممل فممً سممٌادة أنممماط تفكٌممر أحممادي بصممٌػ ماركسممٌة  إسممالمٌة  

لومٌممة  وكانممت المهمممة األسمماس هممً كٌفٌممة تجمماوز هممره األحادٌممة فممً العمممل الشممعبً 

  الهوٌممة 1412والرسمممً   راجممو كتممب رائممك النمممري((: األٌممدٌولوجٌا الحٌوٌممة  مما  

  1414  اإلنسممان شممكل  مما  1412الهوٌممة الصممهٌونٌة  مما    1411العربٌممة  مما  

((  1416  المممانون الحٌمموي لعكممون  مما  1415النظرٌممة الحٌوٌممة فممً المعرفممة  مما  

 وهً جمٌعها نشرت فً سورٌة. 

ولرلن كانت المهمات الفكرٌمة همً األكبمر  وكنما نمرى أن المرد السٌاسمً ٌممو   

تعمة   راجمو ممماالت رائمك النممري فمً شتراكٌة المما عى تحوٌل سورٌة إلى وطن اال

((  وراجممو محاضممرة رائممك النمممري 1415 – 1414مجعممة جممٌ  الشممعب األ مموا  

 .  حول الحٌوٌة كبدٌل لعمادٌة والمثالٌة 1415 عى مدرج جامعة دمشك  ا  

أن السممعطة  عممى  عمم  بممبعن أطممراؾ  1414كنمما فممً التنظممٌ  نععمم  ومنممر  مما   

د لبرنامجنا السٌاسً لدرة  عى التحمك بعمد التولٌمو  عمى التنظٌ   وكنا نعتمد أنه ل  ٌع

نكشاؾ الععنمً  ال تمادنما بضمرورة شتبان مو إسرائٌل. وكنا ننتظر لحظة االفن اال

 .  التحول إلى تنظٌ  من تنظٌمات المجتمو المدنً

وكنما ونحمن فمً … و ندما جرى ا تمالنما  لم  ٌنمؾح أحمد منما  اللتمه بمالتنظٌ   

همات المعادٌمة لعمرئٌس األسمد  المري كنما نمٌ ممه  عمى أنمه شخصمٌة تجاالسجن  ضد اال

ل  عٌها فً التؽٌٌر إلى األفضل.   وطنٌة ٌعو 

تحولممت نشمماطات الممدكتور رائممك النمممري إلممى نشمماطات فكرٌممة سٌاسممٌة بصممٌػ  

ورلن بتمدٌمها لعرأي العا  باس  مدرسمة . بعٌدة  ن العمل السري. أو الترابط الحزبً

 ي. ودمشك لعمنطك الحٌ

التمى الدكتور رائك النمري بسٌادة الرئٌس الراحل حمافظ األسمد  لمماء  مطموال    

التممرح خاللهمما الممرئٌس المرحممو  حممافظ األسممد إدخممال الحٌمموٌٌن فممً الجبهممة. ولكممن 

بمل ررى … الدكتور رائك رأى وما ٌزال  أن مشكالت الوطن ال ٌحعها وزراء جدد 

درٌجً إلممى الدٌممراطٌممة المعممززة لعتمموازن جدٌممدة. وصممٌػ مرنممة مععنممة  لالنتمممال التمم

 اإلستراتٌجً مو العدو الصهٌونً. 

مكتبممة األسممد أ عممن منهمما  فممًوفممً إطممار رلممن. ألمما  خمممس نممدوات اثنتممان منهمما  

 ضرورة لٌا  المعارضة اإلٌجابٌة. وتطوٌر النظا  بر اٌة الرئٌس األسد نفسه. 

لكتعة المعسكر االشمتراكً  نهٌار السرٌو ونعتمد أن الري حال دون رلن هو اال 

 تفالٌات أوسعو. اوضعؾ إمكانات األمة العربٌة بعد تدمٌر العراق و
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ولد نشرت مدرسة دمشك لعمنطك الحٌوي برنامج فكري سٌاسً شمامل موجمه  

 ممن دار  1444لععممال  العربممً واإلسممالمً. بعنمموان   فمممه المصممالب(( صممدر  مما  

 . األمٌن فً مصر

وأوضحنا التوجهات الجدٌدة من خالل المشماركة فمً معمرن الباسمل لعبمداع  

 4/2222/ -14 -12بمٌن  واالختراع السوري التاسو الري ألٌ  فً دمشك بمالفترة مما

  ربطا  دلٌل المشاركة(. 

مممري مممن الوالٌممات المتحممدة األمرٌكٌممة بعممد وفمماة السممٌد ن مماد الممدكتور رائممك ال 

الممدكتور بشممار  -عزٌممة  والمسمماهمة فممً د مم  األمممل الوا ممدالممرئٌس. لعمشمماركة فممً الت

األسممد رئممٌس الجمهورٌممة  والتمممى مممو مسممرولٌن مممن مختعممؾ المسممتوٌات لمحاولممة 

استكشاؾ السبل التً ٌمكن أن ٌفٌد البعد فٌها من خمالل تدرٌسمه فمً جامعمات متعمددة 

ا  مرفك بعن الصمٌػ التمً طرحهما رسممٌ…((   بارٌس  الجزائر  واشنطن  مصر 

 عمى وزٌمر التععمٌ  العمالً  و ضمو المٌمادة المطرٌمة لشمرون التععمٌ  العمالً  وجامعممة 

 دمشك. 

 مولعً فً مدرسة دمشك لعمنطك الحٌوي: 

سمماهمت بالترشممٌب مممرتٌن فممً انتخابممات مجعممس الشممعب مممن مولممو ضممرورة  

 …توسٌو لا دة المشاركة السٌاسٌة 

الصممٌػ التمعٌدٌممة لممادرة ومدرسممة دمشممك لٌسممت حزبمما   وال نممرى أن األحممزاب ب

 عى األلل  وهرا لمٌس فمً بالدنما  1442 عى حل مشكالت العال  المعاصر منر  ا  

فمممط بممل فممً العممال  أجمممو  حٌممث أن حشممد النمماس فممً تنظٌمممات لمم  ٌعممد هممو المهمم  أو 

الصعب  بل المه  واألصعب هو تولٌد ررى  سٌاسٌة مبد ة وبدائل متعمددة السمتثمار 

 إمكانات العصر. 

إننا نأمل أن ٌكون  هد الرئٌس الدكتور بشار  همدا  مبشمرا  بمد  جدٌمد وجمرأة و 

 … عى دخول العصر 

 محمود إستانبولً                                2222/ 21/4دمشك فً 
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 بالممارنة مو الشٌو ٌة واإلسال .  ً وجٌز لعشرع الحٌويتعرٌفتمهٌد 

سمتدور فمً مخٌعمة  -حمول  نموان الكتماب -كثٌرة مشمرو ة رؾ أن تسارالت أ

 فٌه  المثمفٌن   وستطرح بأشكال كثٌرة   منها:  نكثٌر من المراء بم

ما هً  اللة رائك النمري بأرسطو طالٌس -
1

 ؟ ومن هو رائك؟. 

إرا  رفنا أن أرسطو أسس مدرسمة لولٌمون. وأن رائمك أسمس مدرسمة دمشمك  -

ٌجممو مدرسمة أرسمطو ممو مدرسمة رائمك؟ التمً  فما همو المري. المنطك الحٌوي

واشمنطن ووصعت إلى مستوى التدرٌس الرسمً فً جامعات بارٌس والجزائر 

تدرس فً جامعة دمشك إلى ا ن؟ أن الماهرة ول  ٌسمب لها و
 

ٌمكممن ررٌممة  اللممة بممٌن "لولٌممون المشممائٌة" وبممٌن ممما سممماه فٌعسمموؾ وكٌممؾ  -

" مدرسة دمشمك المنطمك الحٌموي" ـاتعٌه" بالثورة الشبابٌة الفرنسٌة "فرانسوا ش

ت"؟ر"مدرسة فرانكفولـ ا  دها تجاوزوالتً  َ 
 

 تجماوزا   د  عَموالمنطمك الحٌموي المري ٌ   الثنائًما هو الرابط بٌن منطك أرسطو  -

؟لمثالٌة والمادٌةلعثنائٌة ا
4   

                                                           
تمم ااااااذ أفهطااااااو  ومعماااااا   ,ف مسااااااوف  ونااااااان  [ٔ]ر.  ( أو أرسااااااطاطاليس ٕٕٖ -ر.    ٖٗٛ)أرسااااااطو ٚ

الم تاف ز قيااا وال ااعر منيااا ال  ز اااك و  ,تغطاا  كتاعاتااو مجاااالت عاادة ,وواحااد ماا  عظماااك الم كاار   ,اإلسااكندر اوكتاار
والمساارح والموساايق  والمنطااق والعهغااة والمغويااات والسياسااة والحكومااة واووهقيااات وعماا  اوحياااك وعماا  الح ااوا . 

 . وىو واحد م  أى  ماسس  ال مس ة الغربية
دم اق عاا  قت  أ  يغادر رائق سور ة ىل  المناف  لمدة عقود ألق  محاضرة م يودة عم  مدرج جامعاة  ٛ
 . ععنوا  "الح وية كتد   لممادية والمثالية" ٜ٘ٚٔ
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بمل  أرسمطو والسرال األخطر هو لٌس حول ممارنة منطمك رائمك ممو منطمك  -

 ن سبب مناسبة صدور كتاب فً سورٌة أو العمال  العربمً واإلسمالمً  و من 

منمه أي منطمك  ؼٌمر منطمك  ىأي منطك منر ابمن رشمد إلمى الٌمو  ل حٌمث اختفم

التخعؾ والجهل والتعصب والتناحر العنصري المبعً والطائفً وسفن الدماء؟ 
 

لمة بمٌن منطمك أي  ال  السمٌرة الحٌوٌمة -عرسمالةلوالسرال األصمعب همو همل  -

سمبً واسمتعباد وسمفن دمماء منمر مما لبمل أثٌنما إلمى مما ٌسممى  ممنأرسطو وما ٌجمري 

إلممى  2215  ووصممعت ا ن فممً شممهر نٌسممان "دا  " التممً تسممبً وتسممفن الممدماءـبمم

 دمشك العاصمة الحضارٌة األلد  فً التارٌا؟  ضواحً مخٌ  الٌرمون فً

سمٌرة الحٌوٌممة أن تممرثر فممً ال -هممل ٌمكممن لعرسممالةفهمو  أمما السممرال األؼممرب  -

 لٌاسما    كب حمطَ ت  مراكز الفتوى والتشرٌو العمائمدي المدٌنً وؼٌمر المدٌنً بحٌمث تكشمؾ و

ٌشممممل الفاتٌكمممان واألزهمممر   لعوصمممؾ والتفسمممٌر والتشمممرٌو حتوائٌممما  ا توحٌمممدٌا   حٌوٌممما  

  دوسٌة والكنفوشوسٌة والماركسٌة. إلا.نوالنجؾ ول  وما ٌماثعها فً اله

أو رسالة حٌوٌة  ن سٌاسات ومنطولات الشكل الحٌموي  -سٌرةهرا الكتاب هو 

ر بعصممر ٌتبشمموالالمشممخب والمممماٌس والمتجمماوز لكممل أشممكال ازدواجٌممة المعمماٌٌر  

 حٌوي جدٌد  عى البشرٌة  ولكن كما ركر الصدٌك رائك فً محاضرة له  عى مدرج

مادٌمة" حٌمث لمال: " إن فمتب جامعة دمشك بعنوان " الحٌوٌة دحن وبدٌل لعمثالٌة وال

شمارع فمً لرٌمة لممد ٌسمتؽرق سمنوات فكٌممؾ الحمال  نمد الشممروع بفمتب شمارع فكممري 

 "؟. سٌاسً  المً محاٌد  عمٌا  ومعز  أخاللٌا  

 

ومممن أجممل رلممن سممعت مدرسممة دمشممك منممر بداٌممة السممبعٌنٌات أن تمممارن نفسممها 

ٌة واإلسممالمٌة والٌسممارمممو التٌممارات الماركسممٌة أو رسممالة حٌوٌممة  -سممٌرةبوصممفها 

 والمومٌة العربٌة. والثورٌة  امة 

بمثابة تصمرٌب المدارس السٌاسٌة وهنا ٌبرز سرال مه  وهو: هل ٌعد ركر تعن 

أو  ٌدلل  عى كون مدرسة دمشك المنطك الحٌوي تعد نفسها مدرسة مصمالب شمٌو ٌة

 ؟ روبٌة أو إسالمٌة

 اإلجابة التً لد تفاجئ الكثٌرٌن هً: 

نفسها بكونهما المصمالب الكونٌمة المشمتركة فهمً  و ٌةالشٌإرا فسرت  - 1

 ؟ حٌوٌةبكل تأكٌد مصالب 

أن اإلباحمة  ًبكونها تعن اإلسالمٌةوالمعنى نفسه إرا فسرنا المصالب  - 2

 هً األصل فكن المصالب الحٌوٌة هً شٌو ٌة بممدار كونها إسالمٌة. 

وإرا فسرنا حركة مصالب المومٌة العربٌة فً التحرر من االسمتعمار  - 3
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 والتجزئة فكن الرسالة الحٌوٌة هً  روبٌة أكثر من  بد الناصر والبعث. 

بكونهما  العروبٌةولكن إرا فسرنا المصالب الشٌو ٌة أو اإلسالمٌة أو  - 4

. فهممً اجتما ٌمما  . و تحتكممر الحممك والحمٌمممة والحممموق مؽعمممة  نصممرٌاأحادٌممة حزبٌممة 

  كس الحٌوٌة تماما . 

فالحٌوٌممة بممالتعرٌؾ:  صممر وشممرع ومصممالب وصممالحٌات محممددة ٌععمنمما إٌاهمما 

 المنطك الحٌوي كما  بر  نه "رائك"  عى الشكل التالً: 

 :  بالتعرٌؾ هو لعصر الحٌويا -1

 العصر الري ٌحتك  إلى مصالب وصالحٌات الشرع الحٌوي ممن أجمل التحمرر 

 من المصور.(

: هو  صر لٌس جدٌد كعٌا    ولكن البشرٌة دخعته بموة ؼٌر مسمبولة ممو شرحال

الضربات الكبرى التً منً بها منطك الجموهر الثابمت  عمى المسمتوى السٌاسمً. بعمد 

دخممول الممموى والمجتمعممات ؼٌممر المتطممورة تععٌمٌمما  و عمٌمما    وصممنا ٌا  وصممحٌا    

عممة الدولممة المكعفممة بتعمممٌ  التععممٌ  إلمما. إلممى مرح... و مرانٌمما    و سممكرٌا. وسٌاسممٌا  

وتموٌممممل تطمممموٌر الصممممنا ات والمهممممارات العمالٌممممة والزرا ٌممممة   والمواصممممالت   

والعمران وتطوٌر صنا ة التواصل والفضاء والردع النووي بمرارات مركزٌمة كمما 

  وبدرجات ألل أو أكثر   فمً كمل دول العمال  السابك هو الحال فً االتحاد السوفٌاتً

 لتً تحررت من االستعمار المباشر من الصٌن إلى كوبا. الثالث  ا

 الشرع الحٌوي هو بالتعرٌؾ:   -2

   التشرٌو والحك  وفك المعاٌٌر الحٌوٌة التالٌة:  

 ال حك  حٌوي بؽٌر برهان حدوث موضو ً ولٌمً حٌوي.  -1

 ال حك  حٌوي بؽٌر وحدة معاٌٌر الشكل الحٌوي.  -2

 الحٌاة والعدل والحرٌة.  ال حك  حٌوي بؽٌر برهان أولوٌة معاٌٌر -3

 ال حك  حٌوي بؽٌر برهان الزا  النفس لبل ا خر بأولوٌة الحٌاة.(. -4

 

حٌمث المصمعحة فمث  المصعحة أو الصمالحٌة الحٌوٌمة همً بمالتعرٌؾ: " -3

 .  شرع  "

 المصمممعحة الحٌوٌمممة همممً  كمممس الفسممماد والمصمممور أو صمممالحٌة المممزا  المممنفس 

ٌوٌممة الكونٌمة لعمصممالب المشمتركة  ومعٌممار والمحمٌط بعممد  تعطٌمل سممرٌان البداهمة الح

المصممالب المشممتركة هممو ممما ٌمممره  امممة النمماس  بممر العصممور والمجتمعممات والعمائممد 

 الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة(. 

مصالب الحٌاة أو "الحً المٌو " تظهر وتتنوع بشكل سرٌان صمالحٌة : الشرح 
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كممون المممانون فممً البشممر والشممجر والحجممر  ممما لمم  ٌعمهمما  ممائك   لوضمموح تجرٌبممً 

همو منطمك   "الخالك" أو واجمب الوجمود الحٌموي السمببً الكمونً  أو الحٌوي الكونً

شممامل   ٌمكممن أن ٌحٌمماه وٌتحممواه البشممر جمٌعمما  بأشممكال  دٌممدة منهمما: لٌمماس حٌمموي 

بشمرع والتشمرٌو ر ٌوالتفسم ؾلعوصمٌة لٌاس"مربو مصالب الشكل " بوصفه صالحٌة 

 بمر العصمور ن. و: حٌث شرع الحٌاة. فثممة حٌوٌمالبداهة الكونٌة لعمصالب المشتركة

 وفً كل البشر. 

؟ وانتشَر الباطل؟ َك الحك  هح  أَز 

 

 : تحذٌر وتبشٌر وتعذٌر

لممارئً العزٌممز لممد ٌتممردد الكثٌممر مممن فممتب كتمماب فممً المنطممك لشممعوره بكونممه  

 سٌكون معمدا     صً الفه    أو  عى األلل ؼٌر مه  لعحٌاة الخاصة لعامة الناس. 

نمول  ونراهن   ونتحدى  بكون المار  المهت  سٌتمكن فمً  –تحدٌدا   –رالء له

ؾ وفهم   12الصفحات األولى من هرا الكتاب والتً لن تزٌد  ن  صمفحات  ممن تَعَمر 

  وتمرٌر كونه لد اطعو  عى حدث جعل ؼٌر مسبوق  لمٌس فممط فمً التمارٌا العمالمً 

 12مممة. ومممن ال ٌمممرر رلممن بعممد لعمنطممك  بممل أٌضمما  فممً تممارٌا التواصممل البشممري  ا

صفحات  سٌكون معرورا   عى إلماء الكتاب فً سعة المهمالت أو وضعه  عى المرؾ 

 لتأكعه الؽبار. 

صمفحات  3ومو كون المنطك الحٌوي أو منطك الحٌاة   ٌمكن أن ٌختصر إلمى 

فمط   بالنسمبة إلمى الممراء المتمرسمٌن والمتعطشمٌن بمعرفمة وممارسمة طمرق التحممك 

مر الممار  العمادي  ومهمما من ال حك ومعاٌٌر بداهتمه تجرٌبٌما   فممن المهم  جمدا  أن ن بَش ح

كان ؼٌر معتاد  عى لراءة هكمرا موضمو ات  أنمه همو أٌضما  سمٌتمكن ممن رلمن كعمما 

تمممد  فممً الكتمماب  سٌصممبب ألممدر  عممى التواصممل الحٌمموي مممو نفسممه وؼٌممره   لنصممرة 

ن الطعبممة الممرٌن درسمموا المنطممك الحممك فممً نفسممه ومحٌطممه. ودلٌممل رلممن أن كثٌممرا  ممم

الحٌوي لد استطا وا تطبٌمه  عى المصالب المرآنٌة واإلنجٌعٌة والتوارتٌة 
4
  . 

  

                                                           
 http://www. damascusschool. com/page/5. htmراجع راعط  ٜ
عماا  ساات   المثااا  تمكاا  عاحااث  ااا  غ اار موااتص ال عال مساا ة وال عااالمنطق وال عاإلسااه  عاسااتودا  متاادأ  

واحد م  معادئ المنطق الح و  أ  يكت اف ععاض أ اكا  ق اور رماوز ال كار اإلساهم  المعا ار ما  قرضااو  
ف يا    م  أ  دولة عربية عماول  يمنع الكتا. لخ... ىىل  جودت سع د ,ىل  الوم ن  ىل  ات  عاز, ىل  كر   وا 

  السعودية لر انتو وعمم تة وحياد تو العممية.

http://www.damascusschool.com/page/5.htm
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لممدر  –ومممن ٌز جممه مجممرد ركممر المدَرسممة والد راَسممة   نطمئنممه بأننمما حاولنمما 

اإلمكممان  مممرن السممٌرة الحٌوٌمممة بشممكل ؼٌمممر َمدَرسممً   حٌمممث سممٌجد مزٌجممما  ممممن 

المماربات والتمهٌدات والمممدمات والمصمب  كمل منهما ٌصمعب أن ٌ ط عَمو   عٌمه بشمكل 

ج  مسممتمل  كممما ٌمكممن لعمممرء أن ٌَطعحممو  عممى موسممو ة  امممة  فٌهمما مممواد مختعفممة تَمممزح

 ٌممة والسٌاسممٌة مممو السممٌرة الموضممو ٌة السممٌرة الراتٌممة العمعٌممة الشخصممٌة واالجتما

 النظرٌة والععمٌة والعمائدٌة. 

ومن أجل رلن سٌالحظ المار  وجود بعن التكرار فً المراجو واإلشمارات   

لممٌس فمممط لكونهمما البممد منهمما كعممما التضممى ركرهمما   بممل لكونهمما لممد تمممرأ مسممتمعة. مممو 

نشمرها مسمتمعة منمر  اإلشارة إلى أن بعن الممارنات بٌن منطك رائك وأرسمطو سمبك

سنوات   وت  تأخٌر بعن منها لتعرن فً الجزء األخٌر من الكتاب  رؼم  أهمٌتهما 

 لعمطابمة مو  نوان الكتاب تسهٌال . 

وبممالطبو ٌمكممن لعمممار  أن ٌنتمممً فممً البداٌممة ممما ٌجممده مرٌحمما أو مشممولا مممن 

سمر ة الموضو ات الموجودة فً الفهرس  لٌجد نفسمه ٌسمتكمل الصمورة تمدرٌجٌا  وب

تتناسممب وشممعوره بالحاجممة إلممى منطممك ٌ َسممه ل التواصممل البشممري فممً معرفممة الحممك 

 ومعاٌٌره وأهعه. 

ولكً نتفه  أهمٌة الحاجة إلمى منطمك ٌوضمب وٌبمرهن الحمك وأهعمه ومعماٌٌره   

ٌكفً أن نتركر لحظات التشنج والتناحر البشري الختالؾ معاٌٌر الحمك التمً نعٌشمها 

ارة واإلدارة والسٌاسة إلمى المعمارؾ والعمائمد والفنمون. فً مختعؾ مصالحنا من التج

وسٌكون األمر أسهل  عمى الفهم  إرا تمركرنا أَنفماق سمفن المدماء الممتمدة  بمر التمارٌا 

لنتسمماءل: أممما مممن نهاٌممة لسممفن الممد   -محعٌمما  وإلعٌمٌمما  و المٌمما   -والجؽرافٌمما البشممرٌة

 لفه  والتفاه ؟العبثً؟ أال توجد نهاٌة ألنفاق الحمد والد  وسوء ا

السٌرة الحٌوٌة هً سٌرة معاٌٌر انتصمار الحمك وزهموق الباطمل  برهانما  دامؽما  

ن به بوصمفه المدٌن الحٌموي  - عى األلل بٌننما وبمٌن أنفسمنا -ال ٌمكن رده أو  د  التدٌ 

 العالمً الفطري لبل أرسطو وبعد رائك. 
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 من هو كاتب السٌرة الحٌوٌة لٌدعً العلم بالحق وأهله؟

 ست مختصا  بالمنطك   وال تهمنً الفعسمفة  ال ممن لرٌمب أو بعٌمد   والكتماب ل

لٌس موجها فً الممما  األول إلمى المناطممة وال إلمى الفالسمفة  وسأشمعر بالمصمور إرا 

 وجد بعضه  الكتاب منطما  جافا    أو فعسفة معمدة. 

 ال تماد. منطك رائك لٌس معحدا    ولكنه ال ٌرى فً اإللحاد نمصا  فً حٌوٌة ا 

  المنطممك الحٌمموي لممٌس طموسمما  دٌنٌممة   وال اخترا مما    بممل كشممفا   عمٌمما  لفطممرة

 الحٌاة والعدل والحرٌة   التً ٌ دٌن بها كل منا بٌنه وبٌن نفسه. 

  المنطك الحٌوي لمٌس  مٌمدة   بمل  عم  تجرٌبمً بمدهً كمونً   ولكنمه موجمود

 فً كل  مٌدة سواء أكانت دٌنٌة أ  ؼٌر دٌنٌة. 

 ك الحٌوي ٌرى العمٌدة بعدا  من أَبعاد الكٌنونة االجتما ٌة لتمدٌس الحٌماة المنط

لٌسمت اختٌمارا    فكمما  -كبعد لانونً حٌموي –والعدل والحرٌة   وبالتالً فكن العمٌدة 

أننا ل  نَختر أن ٌكمون لنما  ٌنمان اثنتمان  فبالتأكٌمد لم  نَختمر الفئمة العمائدٌمة التمً ولمدنا 

فٌهمما  وبالتممالً ال ٌ عَممد  ممد  التممدٌَ ن التمعٌممدي نمصمما  فممً اإلٌمممان   الممري ال ٌخعممو مممن 

 ان التمعٌدي هو دلٌل حٌوٌة بالضرورة. الحٌوٌة بالضرورة   كما ال ٌ عَد التَدٌَ ن واإلٌم

  المنطممك الحٌمموي لممٌس جدٌممدا  بممل هممو مجممرد صممٌاؼة لممانون الحٌمماة والكممون

والمجتممو والفمرد والعممل بعؽمة معاصمرة   وهمره لٌسمت الصمٌاؼة األولمى ولمن تكممون 

 األخٌرة. 

  ًنؽعما  فً الدٌن الري أ دٌن به بٌنً وبٌن نفسً   بل مخعحصما  فم با  م  تَحز  لست م 

البحث النمدي  ن دٌن الفطرة الري ٌجمعنً مو  اممة النماس  بمر العصمور والعمائمد 

الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة  بوصفً إنسانا  أوال  ولبل كل شًء  وبوصمؾ الفطمرة همً دٌمن 

 ب المشتركة. البداهة الحٌوٌة الكونٌة لعمصال

  ال أرٌد من المار  تمجٌمد منطمك رائمك النممري   وال المنطمك الحٌموي  لكمون

عَب مر الوحٌمد أو األول أو األخٌمر  نمه    المنطك الحٌوي نفسه ال ٌممر أن رائمك همو الم 

ورائممك نفسممه ال ٌرٌممد مممن ا خممرٌن اإلٌمممان بمنطمممه الحٌمموي  بممل امتحانممه واختبمماره 

 وتجرٌبه وكشؾ لصوره. 

  ؽعمك   بمل منطمك بحمث  عممً أخاللمً ال منطك الحٌوي لٌس منطمك تَحمزب م 

بمعاٌٌر البداهة الحٌوٌة الكونٌة التجرٌبٌة  لكون الحك ٌعرؾ ببرهمان إثبمات معماٌٌره 

 الحٌوٌة ولٌس بمن ٌد ٌه. 

  المنطك الحٌوي ال ٌرٌد من المار  التخعً  من دٌنمه   وال المد وة إلمى تؽٌٌمر

فً اكتشماؾ الماسم  المشمترن األ ظممً الحٌموي بمٌن دٌنمه  دٌنه. ولكن ٌرٌد مسا دته

وبصمرؾ  –وبمٌة األدٌان  بصرؾ النظر  ن إسمه وطموسه   لكون العمائد جمٌعها 
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النظر  ن اختالفاتها الظرفٌة والطموسٌة تشترن بكونها جمٌعما  تممدس الحٌماة والعمدل 

 والحرٌة. 

 دث  من المدكتور رائمك ولبل رلن وبعد ال أرٌد من المار  أن ٌظن بكونً أتح

فمط   ممن خمالل معرفتمً بمه   أو بكمونً فممط مشماركا  لنضماله الحٌموي  بمر نصمؾ 

لرن. بل ألن إنجازاتمه جععمت أهمل االختصماب والخبمرة المخمولٌن أكادٌمٌما  وبشمكل 

 رسمً  ٌمررون أنه ٌمد  فتحا   عمٌا  منطمٌا  ؼٌر مسبوق. 

 

 فكمرة مما  لمن ٌزٌمده أو ٌنمصمهلتناع بوبالطبو أ رؾ وٌعرؾ المار   أن اال- 

أبطعممت  وإال لكمان كثمرة المعترضمٌن  كثمرة المرٌممدٌن أو لعمته  –ممن الناحٌمة الععمٌمة 

أو  "دا  مما ٌعمرؾ بمـ"أو أن كثرة الموالٌن ل  حول دوارن األرن "ؼالٌعو"برهان 

سمفن المد   جععمتكثرة الهٌئات الممتنعة  ن تكفٌر وتجمرٌ  "دا م  " وممن ورائهم   

 والسبً واالستعباد ممبوال   المٌا . 

   ًمسمماهمات ركممر مسمماهمتً مممو  -فممً البداٌممة  عممى األلممل –ولممرلن ال دا مم

مممن المناضممعٌن الحٌمموٌٌن لجعممل المنطممك الحٌمموي برنامجمما سٌاسممٌا  ٌ َجن ممب العشممرات 

ال  - عممى أهمٌممة ركممره – لكممون رلممن سممورٌة المجممازر التممً نعٌشممها لععمما  الخممامس  

 –فممً التحممول المنطممك الحٌمموي ٌبممرهن لممدرة أي دلٌممل حاسمم   -بحممد راتممه – ٌشممكل

 إلى برنامج سٌاسً ناجب فً تجاوزالمجازر.  -بالضرورة

   المئمات ممن وأكثر من رلن   ال أهمٌة حاسمة فً التولؾ بداٌمة  نمد مسماهمة

جامعممات دول متعممددة فممً تطبٌممك المنطممك الحٌمموي كهندسممة والبمماحثٌن فممً طعبممة ال

أي برهمان  -بالضمرورة -  لمن ٌعنمً لكون كل رلمن  متعددة ختصاصاتإفً معرفٌة 

ال لكممان كثممرة طممالب شممٌا إرائممك فممً تجمماوز منطممك أرسممطو.   و منطممك لممدرةٌركممد 

   معا . طرٌمة ما   أو أتباع حزب ما  ٌجعالنهما أه  من أرسطو ورائك

  ًلبمممل همممرا   وران لمممن ٌكمممون ركمممر أثمممر المنطمممك الحٌممموي فمممً تحمممول سمممٌرت

الشخصممٌة مممن المدرسممة الصمموفٌة النمشممبندٌة إلممى المدرسممة الحٌوٌممة النمدٌممة   أو مممن 

اإلسال  الطموسً إلى اإلسال  الحٌوي  أٌة لٌمة برهانٌة حاسمة إللناع المار  بكمون 

 منطك رائك ٌتجاوز منطك أرسطو. 

  السممٌرة بمصممة ا تمممالً  مما  ونصممؾ بسممبب مشمماركتً فممً كممما أن اسممتهالل

تأسٌس مدرسة دمشك المنطك الحٌوي  لن ٌجعل المنطك الحٌموي ممنعما  بالضمرورة  

حتى ولمو شماركنً فمً رلمن العشمرات. وهمرا مما حمدث بالفعمل   لمٌس لكمون رلمن لمن 

ٌكممون ممنعمما  بالضممرورة   بممل لممد ٌكممون  امممل إ الممة فممً اإللنمماع. وٌبعممث الرٌبممة 

 لخوؾ  ند  امة المراء من أن ٌصٌبه  مكروه من جراء التورط فً لراءة كتاب. وا
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     شمماركٌن فممً السممٌرة الحٌوٌممة أراد أن ٌممرد ه وبممالطبو فممكن َمممن ا تَمَممَل الم 

وٌردع ا خرٌن من هكرا منطك   ولرلن لن ٌنفمو فمً زٌمادة الممار  التنا ما  بمالمنطك 

الحٌوي  ألن أحدا  ل  ٌَم ت بسبب مشاركته فً السٌرة الحٌوٌة. كمما أن أحمدا  ممنه  لم  

سممنوات. وهمً مممدة أكثمر مممن كافٌمة  لتفسممر  6ط ٌبمك ربممو لمرن فممً السمجن. ل بممل فمم

 لعمار  لمارا تأخر المنطك الحٌوي فً الوصول إلٌه  وبالطبو فكن رلن لن ٌطمئنه. 

   ولرلن ال بأس من طمأنة المار  وبسمر ة بكمون المنطمك الحٌموي لمٌس حزبما

وال  صممابة  بممل  مممل بحثممً إبممدا ً أكممادٌمً معتممرؾ بممه رسمممٌا . وال بممأس مممن 

أهممل االختصمماب بعممرن فمممرات سممرٌعة ومختصممرة جممدا  توثممك رأي  االسممتعجال

بالمنطك والفعسفة والدٌن واإلسال . لٌتمكن المار  مباشرة وبألل من  شر صفحات  

 فه  المنطك الحٌوي وبرهنة تجاوزه لعمنطك الصوري. 

المشرؾ  عى أطروحة دكتوراه دولمة  أوال : وبداٌة ٌمول البرفسور رٌنٌه شٌرر

 وصممؾ -ولكممون رائممك ٌخممالؾ كممل التممارٌا الفعسممفً الؽربممً -ارٌسفممً جامعممة بمم

 طروحة الحٌوٌة: األ البروفسور شٌرر

 التباس:  

مممن ممدمممة نظرٌممة تعممارن مفهومممات العممال  والتممارٌا   تتممألؾ -األطروحممة -" 

" لها  الؽربً والماركسً بشكل خابجتماع رات التوجهات واإلو ع  اال
12

1443  . 

ٌصمدق. ولكمن أنصمحه أن ٌمدلك  أن ٌستؽرب وأن ال أركد أنه من حك المار  -

 بل وٌحمعك  إرا أراد الخروج من النفك ل

 ثانٌا : وبداٌة  ٌمول البرفسور بٌٌر تٌٌه: المشارن فً د   األطروحة: 

إن السٌد النمري دكتمور دولمة  ممو أطروحمة مخصصمة لعمبماد  الحٌوٌمة  فمً "

أطروحة أصٌعة جدا . تتمٌمز بتفسمٌر الفكر الفعسفً والسٌاسً العربً المعاصر  وهً 

مبدأ منهجً ٌد وه السٌد النمري بالحٌوٌة  وهً تسمٌة مشتمة من الحٌاة( وهرا المبدأ 

إلى نممد أسمس الممراهب المدٌممة والحدٌثمة جدا   المنهجً ٌمود المرلؾ بطرٌمة جدٌدة  

 وبشممممكل خمممماب المٌتافٌزٌممممما األرسممممطٌة وثنائٌممممة المممممادة والصممممورة  والكانطٌممممة 

 الماركسٌة(. و

وبما أن مصٌر الشعوب مطبوع بتأثٌر فالسفتها  فكن أحمدا  ال ٌسمتطٌو أن ٌنكمر 

حٌمث ٌطبمك السمٌد النممري مبادئمه … بالنسبة لعشعب العربً …. سها  أهمٌة هرا اإل

… لدراسممة تمممارٌا الشمممعوب العربٌمممة وحركاتهمما االجتما ٌمممة  السٌاسمممٌة المعاصمممرة 

وٌظهمر لنما  عمى درجمه …. واألزممات المعحوظمة  محاوال  أن ٌكتشؾ أسباب الهزائ 

كبٌرة من األهمٌة  المري ٌمترحمه  ألن األهمٌمة النظرٌمة تتأكمد بممدرتها  عمى التطبٌمك 

                                                           
 ف  الممحق تجد كام  التقر ر.  /http://www. damascusschool. comراجع:  ٓٔ

http://www.damascusschool.com/
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والمممدرة  عممى اسممتثمار النظرٌممة … العممالج الممري ٌمدمممه … وبمم ن واحممد … العمعممً 

ري  مفكمر نفتاح  عى تطبٌمات مهمه. وأنا  عى ٌمٌن بأن السٌد النملال… التً ٌمعكها 

فهمو فمً … نتبماه من طراز رفٌو. ٌتمٌز بثمافمة ومبدئٌمة  وشمؽؾ بالبحمث جمدٌرة باال

ولمد سمبك لمه … وضو ٌمكنه ممن أن ٌنشمر منهجمه وحماسمته  عمى مجمو مة لعبحمث 

 …. استمباله … وإنه لشرؾ لفرنسا … الخبرة فً هرا المٌدان 

24/4/1444" 

ٌصممدق. ولكممن  وأن ال ومممرة ثانٌممة أركممد أنممه مممن حممك المممار  أن ٌسممتؽرب -

  أنصحه أن ٌدلك.

 

 : وبداٌة  ٌمول البروفسور روجٌه ؼارودي: المشارن فً د   األطروحة: ثالثا  

بمأن األممر ٌتععمك حٌوي  نطباع باستعمالن المتكرر لكعمة إرا . لمارا تعطً اال "

؟ إننممً أ تمممد بممأننً فهمممت وبفممرح بأنممن …بنظمما  جدٌممد ومممنهج آخممر ؼٌممر اإلسممال  

والممري   سممتعادة وتنشممٌط الممروح المبد ممة إلسممال  المممرون األولممىاتبحممث أساسمما   ممن 

ر بعد رلن لمدة الؾ  ا  من التمعٌد و جترار صٌػ مهترئة. وأنت ا ن ممن جدٌمد إتحج 

 المشرق.   سالتعطً الحٌاة لهرا اإل

 سمال إرا  لمارا ال تمول رلن؟ل لمارا ال تععنه بوضوح؟ل من خالل الحدٌث  ن اإل

إن المجتهممدٌن المممدامى  وجممدوا حعمموال  مرهعممة … بممدع. اإلسممال  الحٌمموي مالحممً ال

إن شكاالت  صره   إنما ال ٌكفً أن نردد صٌؽه  من أجمل حمل مشماكعنا. إلمضاٌا و

بمل باتبماع منماهجه  المبد مة سمواء   جترار صمٌؽه كبمال ٌكمون   حٌاء  بمرٌة سمالفةإ

 أكانت من أبً حنٌفة أ  من كارل ماركس. 

( من الجزء األول  ندما تشٌر إلمى أن 364إنن توضب رلن بموة فً الصفحة  

لٌسموا أولئمن المرٌن ٌجسمدونه ٌتممصمونه فمً  –الدمحمٌمٌن  –المخعصٌن لعمنهج الدمحمي 

ٌتسمماءلون  ممما سممٌفععه  دمحم( لممو كممان مكممانه  وٌعممٌ  نفممس تجمماربه  المعاشممة  نممدما 

 .  1444" ظروفه 

 ٌصممدق. ولكممن  ومممرة ثالثممة أركممد أنممه مممن حممك المممار  أن ٌسممتؽرب وأن ال

 أنصحه أن ٌدلكل

 

رابعا : وبداٌة ٌممول المدكتور األزهمري أحممد صمبحً منصمور ز مٌ  تٌمار أهمل 

 المرآن  المٌا : 

المفكر السورى د. رائك النمري هو مرسس مدرسة دمشك لعمنطمك الحٌموى   "

وهو فرع جدٌد من  ع  المنطك  المنطك الحٌموى(  أضماؾ بمه د. النممري جدٌمدا  فمى 
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المرى انهممن فمى  -رشمد ابمن -ًتارٌا  ع  المنطك  ٌجععه سابما  عى الفٌعسوؾ العرب

لنمممري  فمممد أنشممأ وابتكممر  عممما  محاولممة التوفٌممك بممٌن أرسممطو وأفالطممون  أممما رائممك ا

 جدٌدا   وضو له لوا ده وصاغ مصطعحاته وطبمه  عى الوالو مستعمال  الكومبٌوتر. 

حتممى ا ن ال ٌممزال ٌبش ممر بهممرا الععمم  الجدٌممد خممارج سممورٌة فممى مصممر وفرنسمما 

حمٌن كنمت  -خعمدون وأمرٌكا وؼٌرها  ولممد تفضمل بك طماء نمدوة  نمه فمى رواق ابمن

تسممعٌنٌات مممن المممرن الماضممى  ولمممد تعارفنمما ولتهمما  وسممعدت أدٌممره فممى أواخممر ال

  وأرى أنمممه ًالععمممم ًوالمسمممتوى الفكمممرى الثممماف ًبمعرفتممه  عمممى المسمممتوى اإلنسممان

لتسمه  فمى صمٌاؼة التفكٌمر فمى  المنما   إرهاب مبكمر لعمودة الحٌوٌمة لععممل العربمى

و أفالطمون المعاصر  كما أ تبره ضمععا  رابعما  ٌكممل المربمو لٌصمبب  سممراط أرسمط

وهممو ٌشممارن فممً مممنب شممهادة دكتمموراه دولممة فممً الفعسممفة فممً جامعممة  رائممك النمممري(

 .  بارٌس "

 

  ٌصممدق. ولكممن  أركممد أنممه مممن حممك المممار  أن ٌسممتؽرب وأن الرابعممة: ومممرة

 أنصحه أن ٌدلك ل

 

 

ق: ٌقااااول الفقٌااااه الحٌااااوي جااااودإل سااااعٌد زعااااٌم التٌااااار ا ساااا مً  خامسااااا

 الدٌموقراطً: 

 "المنطك الحٌوي روح  " 

 األخ رائك حٌان  

 عممى بمماكورة "موسممو ة لرأنممة المنطممك الحٌمموي"  -بفممرح   ودهشممة –اطععممت 

: " لممرأن المممرآن" وتمهٌممدات كتمماب "كعبممة ـوبخاصممة األجممزاء الممثالث المتععمممة  بمم

المصالب " وكان بودي كتابة مممال ٌعٌمك  بمسمتوى مما لرأتمه وتمعنمت فٌمه   مما ٌزٌمد 

الشهر ونصؾ. ل وما أزال.؟ و عى الرؼ  من كمونً أخمرت مالحظمات لعتععٌمك   ن 

ننً أشعر  أننً ما زلت   بحاجة  إلى مزٌد  من الممراءة كصفحة. ف 16بما ٌزٌد  ن 

 النمدٌة. أرجو   من   أن ٌعطٌنً الهمة. 

تصدر الكتب   وتصبب متاحمة لعجمٌمو   إلٌمن بعمن الخمواطر   أنولكن   إلى 

ها نتلرءها   ولرأ -بكٌجاز -دتها لراءة تعن الكتب  فً نفسً. ومن ث  سأحاولالتً ول

 . ً اإلسالمٌة   التً  رفنً العال  بها. منر أكثر من أربعٌن  اما  تمن خالل خعفٌ
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: مو أن التجدٌد هو سنة الحٌاة   ومو أن الحٌماة لم  تبمدأ معنما   ولمن تنتهمً أوالق 

األصمالة. وهمو ممما كنمت  كمل كمل الجمدة   وأصمٌل  ندنا. فكن ما لرأته هو أمر جدٌد

  بممٌن النمماس. لنسممتعٌد حٌوٌتنمما وأحممب ررٌتممه منتشممرا   تممه طمموال حٌمماتً أتمنممى لراء

 اإلسالمٌة. 

 

ق  تمه فمً "المنطمك أ: ما لرأته   فمً همره الكتمب   همو امتمداد  لمما سمبك  ولرثانٌا

فٌها دلة   وصمواب    -مجددا   –الحٌوي  مل العمل " بمجعداته األربعة   والتً رأٌت

لعمنطممك الحٌمموي  وتحٌتممه إلٌممن  المفكممر الكبٌممر "روجٌممه ؼممارودي" وأهمٌممة وصممؾ

العال  بأ ٌن الموتى". وهو أمر ٌتجدد أٌضا    وأننً أ جبت    بوصفن ممن "ال ٌمرأ

وتعجبتل كٌؾ أمكنن أن تمد " لرآن المرآن" دون الحاجة  إلى العمودة   إلمى أي ممن 

  التمً فتحمت األبمواب لععنصمرٌة الطائفٌمة  باسم  تفسمٌر الممرآن؟  كتب التراث المٌتمة

والحدٌث.؟ وأ جبت أكثر   وتعجبتل كٌؾ ٌمد  المنطمك الحٌموي كنموز الممرآن  إلمى 

 ال اإللرار ببداهته الكونٌة. إأ داء اإلسال    -حتى - امة المراء. بحٌث   ال ٌستطٌو

 

ق   1444ن فمً واشمنطن  ما  : مو كونن   سبك وأشمرت لمً  فمً لممائً معمثالثا

 ما تبحثه وتدرسه من تطبٌممات رٌاضمٌة وكومبٌوترٌمة لعمنطمك الحٌموي   باسمتخدا  

تمنٌة وحدة مربو المصالب. فكن  تعن اإلشارات بمٌمت ؼٌمر واضمحة تمامما  لمً  حتمى 

بعد االطالع  عٌها  فً إطار لٌاس مكعب المصالب. ولكنمً فهممت آفالمه   ودالالتمه. 

  إلمى المصمالب المشمتركة لعبداهمة  عى البرهمان  واإللنماع. اسمتنادا  بوصفه ٌراهن    

 الكونٌة. 

ق   : أحٌٌن  عى جرأتن  وطرٌمة  رضن  التً تولظ النٌا .؟؟رابعا

   الفكر اإلسالمً سٌاسة: " ال تولظ نائمما   ىنع    وأشد  عى ٌدٌن. كفانا   وكف

 . " التً ل  تنتج ؼٌر تكرٌس االنحطاط. وال تز ج مستٌمظا  

ً طرٌمتن  فً العصؾ الفكري. لعتمهٌد لموضمو اتن. و التمً سمبك لمن ٌوأح 

مهٌد لمفهو  "الشكل الحٌوي" بعاصفة من التسارالت المفتوحمة؟؟ الفكمر تاستخدامها لع

لمى العربً فً ممدمة كتابن "فمه المصالب". فنحن  عٌنا إٌماظ النائمٌن. ولٌس دفعه  إ

الموت  وه  أحٌاء. وهو أمر سبك لً أن دفعت ثمنه كما تعع   ندما رفضمت متابعمة 

كتابة مماالتً األسبو ٌة  فً مجعة "المجعة" العندنٌة. إرا ل  ٌتحمعموا مسمرولٌة نشمر   

ما ٌرج العممول  وٌحركهما. لررٌمة "األنفمس  وا فماق" كمما همً. ل ولمٌس كمما نحمب. 

 ونتوه .؟؟
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  ٌصممدق. ولكممن  أنممه مممن حمك المممار  أن ٌسممتؽرب وأن الوممرة خامسممة: أركممد

 نصحه أن ٌدلك لأ

ق   اتحاااد رئااٌس الجمااالً حااافط الراحاال العربااً المفكاار بداٌااةي ٌقااولو سادسااا

 :  دمشق مدرسة نشاطاإل فً المشارك: العرب الكتاب

 ممن رأٌمت  سمورٌٌن لممواطنٌن فممط أطروحتان إال هنالن لٌس فكنه  أ ع  فٌما"

 حمول  الطرابعسمً أمجمد المدكتور أولهمما  العالمٌمة الثمافٌمة األوسماط فمً إلٌهمما ٌشٌر

 لعمدكتور الهجمري  والثانٌمة الخمامس الممرن حتمى البدٌمة منمر  العربمً األدب فمً النمد

 .  "المٌتافٌزٌاء فً البرهان فكرة"   نوانها  الكس  بدٌو

  رفتمه و نمدما السموري الجمٌ  فمً سمابك لضمابط رسالة أجد المرة هره وفً 

 الثانٌممة  ممن ٌزٌممد ال فكنممه ا ن العمممر  أممما ممتبممل فممً شممابا   كممان  1416ـمم1415  مما 

 لائمممة فممً بسممهولة ٌوضممو أنممه   الرجممل فممً ٌمممل مهممما  و نممدي   مممرا   واألربعممٌن

 . السورٌٌن الثمافة رجال من الالمعٌن

 السموربون أساترة من مسبوق ؼٌر صدى وجدت األطروحة أنجدا   سرنً ولد

 إلٌهمما النظممر ٌعفممت ممما" األطروحممة هممره نالشممت التممً العجنممة أ ضمماء أحممد كتممب حٌممث

 أ ضماء إن بمل  صماحبها اسمتمبال. لفرنسما لشمرؾ إنمه: ٌممول إرجدا  "  صرٌب بشكل

مروا لم   ؼارودي روجٌه حتى كعه  العجنة  أن ممن المرؼ   عمى   عٌمه الثنماء فمً ٌمص 

 كمل  العممل همرا  عمى ٌ ثنمى كٌمؾ تمرى. شدٌدة مهاجمة نفسه ؼارودي تهاج  الرسالة

 ما ندر؟ إال الٌها ٌشٌر من العربً الجانب من ال نرى ث   الثناء هرا

 الصمفحات  مدد أمما. ـ 1441ـ بارٌس فً أجزاء أربعة فً نشرت واألطروحة

 فمكن أ عم  وفٌمما. المدكتوراه شهادة لنٌل منها أي ٌكفً كان وبما. صفحة 1211 فٌبعػ

  نفسمها بمارٌس جامعات إحدى فً المحاضرات بعن بكلماء كعؾ العمل هرا صاحب

 .   رب طالب ٌمدمها التً الرسائل بعن  عى باإلشراؾ كعؾ كما

 مممن لعمفممز جدٌممة محاولممة وأخٌممرا   أوال   هممً الفعسممفة لهممره المحركممة األ ممماق إن"

 المصمور لمعمب فمأ عى أ عمى ثم . منمه أ عمى مسمتوىإلمى  والوصمول   المتخعمؾ والو

 كٌنونتمه ممن أ عى وكٌنونة جدٌدة بطالة تنٌٌره ٌجب أبدا   مشحونة حركة إلى. الحٌوي

  التنفٌمر جما ٌمة كمرلن سمتكون فكنهما. والتكموٌن اإلنشاء جما ٌة الفعسفة هره أن وكما

 لخدمة أصٌل بعمل لعمٌا   لنا ة  ن المتطو ٌن كسب ترٌد جدٌدة مدرسة أنها للأو 

 ٌرهعهما مما والٌممٌن والمموة الؽنمً ممن فٌهما أن نمرمن ونحن. المومٌة العربٌة التطععات

 . الحرٌة -الحٌاة إرادة: الحٌوي شعارها لتحمٌك

 ولكمن. ال ٌصمدق وأن ٌسمتؽرب أن الممار  حمك ممن أنمه أركمد: سادسمة ومرة -

 ل ٌدلك أن أنصحه
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ق   مؤسااس الشاارٌف فااارو  جاا ل الراحاال العربااً المفكاار بداٌااةي ٌقااولوسااابعا

 : تشرٌن جرٌدة

بالفعمل   جرٌئمة مؽامرة" الحٌوٌة األٌدٌولوجٌة"  فً النمري رائك مؽامرة تبدو"

  عمى والتصممٌ  بهما المٌا   عى اإلصرار أن إال. الجد محمل  عى تحتمل ال أن ٌؽتفر

 وٌفممرن إلٌهمما النظممر ٌعفممت أن إال ٌمكممن ال سممنوات أربممو خممالل  فٌهمما االسممتمرار

 مفاجئما   تحمدٌا  " تمثل أنها"  الحٌوٌة األٌدٌولوجٌة" تعرٌؾ فً جاء.  .(  ندها التولؾ

 (شكل اإلنسان"   لعنسان تفسٌراتها أ طت التً الفعسفات لكافة

 أي ٌوجممد ال": "الحٌوٌممة األٌدٌولوجٌممة" تمممول" العربٌممة المومٌممة هوٌممة"  وبصمدد

 منظمممار خمممالل ممممن لٌوضمممب الكتممماب همممرا وٌمممأتً. المومٌمممة لعمسمممألة  عممممً تنظٌمممر

 الثممورة مسممٌرة تعمٌممك فممً أمممال   العربٌممة المومٌممة هوٌممة الععمممً الحٌوٌممة األٌدٌولوجٌممة

  الحرٌة. -إرادة الحٌاة لتحمٌك العربٌة

 انعطافمما   ٌشممكل" نفسممه: إنممه  ممن فٌمممول" الصممهٌونٌة المومٌممة هوٌممة" كتمماب أممما

 المومٌمة لهوٌمة  عممً حٌموي تفسٌر خالل من ورلن المومٌة المسألة تنظٌر فً أساسٌا  

 العربٌممة الثممورة طالئممو نضممال تعمممك ممكنممة صممٌؽة التممراح وٌتضمممن. الصممهٌونٌة

  الحرٌة. -إرادة الحٌاة لتحمٌك

 محاولمة أنهما تممد  مماإلمى  اسمتنادا   الحٌوٌة األٌدٌولوجٌة نصؾ أن إرن ٌمكن أال

 مما طموحمة بأنهما نصمفها أن إرن ٌمكن أال الفعسفات لكافة تحدٌا   تمثل دامت ما جرٌئة

 والحرٌمة الوحدة مموالت تسمط  العربٌة لعثورة أٌدٌولوجٌة تكون أنإلى  تهدؾ دامت

 ".   والحرٌة الحٌاة إرادة"  بممولتً  نها وتستعٌن واالشتراكٌة

 واألٌمدٌولوجٌات والفعسمفات العمائمد تحمدي محاولة حمٌمٌة فكرٌة مؽامرة ألٌست

    ؟الععمٌة وؼٌر الععمٌة والنظرٌات الثورٌة وؼٌر الثورٌة

 األٌدٌولوجٌممة"  حممول 1414: العممرب الكتمماب اتحمماد دمشممك -األدبممً المولممؾ 

 .  التطبٌمٌة والمسائل النظري الدلٌل" الحٌوٌة

 ولكممن. ال ٌصممدق وأن ٌسممتؽرب أن المممار  حممك مممن أنممه أركممد: سممابعة ومممرة 

 لٌدلك أن أنصحه

ق: ولااٌس أخٌااراقي ٌقااول الفرنسااً الراحاال فرانسااوا شاااتلٌه قائااد  المفكاار ثامنااا

 : 7661التً أسقطإل دٌغول عام الثورة الشبابٌة الفرنسٌة 

ثمة نماط كثٌرة ال أتفك معك  حولها  وأرفن مجرد البحث  من لمانون واحمد  "

ووحٌد لعكون  فنتائج رلمن لمن تكمون أفضمل ممن النهاٌمة الكارثٌمة المفجعمة لعماركسمٌة 

 الرسمٌة. 
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نه لمٌس بالمممدور تجماوز المنماهج السمائدة. ولكمن أخشمى أن ٌكمون : إأنا ال ألول

هج الحٌمموي منهجمما  ٌضمماؾ إلممى المنمماهج السممائدة  ولممٌس بممدٌال   نهمما.  عممى كممل  المممن

طال ً الالحك سٌحدد ممولفً. وممو رلمن  فمكننً سمأبمى متحفظما  اكتاباتك  الالحمة  و

ضد مجرد السعً إلى بعورة لانون واحد وأ فَض ل النظمر إلمى المبماد  الحٌوٌمة كنمماط 

 إلتراب  أكثر منه كحعول. 

وبالطبو  فكن ما لمت  به بدا لً مدهشا . بعد خٌبات األمل فٌمما  عمنماه ممن آممال 

 عى الثورة الجزائرٌة. و عى الناصمرٌة المضمادة لعمبرٌالٌمة  ولمد كمان لمً كثٌمرٌن 

 من المثمفٌن الٌسارٌٌن الفرنسٌٌن  موالؾ مرٌدة معروفة. 

  إلممى ؼٌمماب ( لمم  تكممن مفاجئممة  وهممرا ٌعممود أوال  1461ولألسممؾ فممكن هزٌمممة  

العمعٌة النمدٌة الثورٌة الطوٌعة النفس  والبعٌمدة الممدى  ولمرلن  بالفعمل دهشمت  نمدما 

تعرفممت مممن خاللكمم   عممى والدة مجمو ممة بحممث شممبابٌة  ثورٌممة  تسممٌر بهممرا االتجمماه 

النمممدي الشممامل. ولممد سممرنً جممدا  أنكمم  وا ممون إلممى أن الصممهٌونٌة تمممو  بممدور المولممد 

لعنصرٌة المومٌة والدٌنٌة فً الجانب العربً واإلسالمً وتكمل تجاهات اوالمثبت لال

دورهمما الهممدا . لممرا رؼمم  اختالفممً معكمم  حممول كثٌممر مممن النممماط. فممكن الجانممب النمممدي 

لعمممنهج الحٌمموي. هممو األهمم   وأنمما مسممتعد لد مممه  وٌمكممن لكمم  أن تجممدوا كثٌممرا  مممن 

لشممبابٌة والطالبٌممة  المرٌممدٌن والمتعمماطفٌن فممً أوروبمما وبخاصممة بممٌن المجمو ممات ا

 وا رلن بعرون ضمن محاضراتً وطالبً. رٌمكنك  أن تبد

ولكممن أفضممل أن تؽٌممروا أسممعوب المماربممة. فك طمماء األولوٌممة لنمممد الماركسممٌة 

الرسمٌة لمد ٌخمد  الٌممٌن  وال ٌفٌمد الٌسمار  ألن أحمدا  ممن المثمفمٌن الٌسمارٌٌن لم  ٌعمد 

لهما ممو المسمكٌن مماركس. والتمً تمثمل  مخدو ا  بمثل هره الماركسٌة  التً ال  اللمة

 بالفعل أٌدٌولوجٌا رجعٌة محافظة بل وامبرٌالٌة. 

ولرلن فأنا أفَض ل تؽٌٌر المماربة  وأنا مستعد لعمسا دة  ألن معركتنما ومعمرتك  

أحتمممر نفسممً لكممونً فرنسممٌا . فمممد كانممت المومٌممة  –أساسمما   –واحممدة  مترابطممة  وأنمما 

 ٌه الثورة الفرنسٌة. الفرنسٌة بمثابة فا سمطت ف

إن مجمو ة البحث الحٌوي التً ل  أسمو  نهما ممن لبمل  لألسمؾ  وأ مرؾ أن 

أٌضما   –مثل هره المحاوالت ستحاصر. تمركرنً بمدرسمة فرانكفمورت  التمً أختعمؾ 

معها فً كثٌر من النماط. وأرى أن ما تمومون به أكثمر شمموال و ممما   ممن مجمرد  –

 رلة. محاولة ترلٌو وتصحٌب لعمادٌة والدٌالكتٌكٌة المبت

ترى  هل ما تمومون به ٌمثمل والدة مدرسمة دمشمك لعفكمر النممدي لل ولمرلن فمً 

حال طبو كتب هرا االتجاه. فكننً ألترح فً حال  د  وجمود ترجممة مناسمبة لكعممة " 
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حٌمموي" أن تمممد  كأ مممال لمدرسممة دمشممك لعفكممر النمممدي والمنهجممً. فكممروا فممً رلممن. 

 التً تخاطبونها. وفكروا أكثر بصٌؽة االلتراب من العمعٌة 

ونحن ننتظر الكثٌمر ممن العمال  الثالمث  فمضمٌة الحرٌمة واحمدة. وإرا خماب أمعنما 

 فً والو العرب والصٌن  فهرا ال ٌعنً التولؾ  ن األمل والعمل. 

  1442فرنسوا شاتعٌه 

 ولكممن. ال ٌصممدق وأن ٌسممتؽرب أن المممار  حممك مممن أنممه أركممد: ثامنممة ومممرة 

 لٌدلك أن أنصحه
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 السٌرة الحٌوٌة –فً الرسالة تمهٌد 

هرا الكتاب ٌندرج ضممن األ ممال النظرٌمة والسٌاسمٌة لمدرسمة دمشمك المنطمك 

الحٌوي
  11)

هو مدخل تمهٌدي فً السٌرة الحٌوٌة  التً تمخضت  ن إكتشاؾ "لٌاس 

                                                           
 سمسمة الدل   الح و : النظر  والتطتيق :"رائق النقر :  -ٔٔ
 . دم ق–ع  دار الثعات  ٜٓٚٔالذ   در عا   "او د ولوجيا الح وية" -ٔ
 . دم ق –, ع  دار العم  ٜٔٚٔ در عا   ""ىوية القومية العربية -ٕ
  دم ق. –ع  دار العم   ٕٜٚٔ در عا   ""ىوية القومية ال ي ونية -ٖ
 دم ق.  –ع  دار العم   ٜٗٚٔ در عا  " اإلنسا   ك " -ٗ
 دم ق.  – در ع  دار اونوار  "ٜ٘ٚٔ"عا    در "القانو  الح و  لمكو  " -٘

 دم ق.  – در ع  دار اونوار  ٜٙٚٔ در عا   "النظر ة الح وية ف  المعرفة -ٙ
فااا  لتناااا  ك ااايغة موساااعة  ٜٛٚٔ"الترناااامل السياسااا  الح اااو  لمقطااار الساااور "  ااادر عاااا   -ٚ

 . ٜٗٚٔدار العم  عا    در ع " ومعدلة لما  در ف  عاس  ال ي د الح و  حس  د: "طر قنا ىل  الحضارة

رئيسة التحر ر مطيعاة النقار  أعاداد غ ار منتظماة  ادرت فا  عاار س  -مجمة ال وت الح و   -ٛ
 . ٕٜٛٔآٜٛٔما ت   

 :أطروحة دكتوراه دولة-ف  عار س ف  أربعة أجزاك ٜٚٛٔ در عا   "المنطق الح و : عق  العق "رائق النقر : 
 . قانو  العق  الجزك اوو : -ٔ
 عق  القانو .  الجزك الثان : -ٕ
 الجزك الثالث: القانو  والعق  فرديا.  -ٖ
 الجزك الراعع: اله قانو  واله عق .  -ٗ

 القاىرة...  –ع  دار اوم    ٜٜٜٔ در عا   "فقو الم ال 
 عانتظار الن ر: -كععة الم ال  – ال  القرننية: قرن  القرن  مرائق النقر : موسوعة اليندسة المعرفية لم

 ععة الم ال  وقياس تداىة الطواف. الكتا  اوو : ك -ٔ

 الكتا  الثان : قرن  القرن : وقياس كععة الم ال .  -ٕ

  : واوم  القياس. نالكتا  الثالث: قرن  القر  -ٖ

 الكتا  الراعع: قرن  القرن : القياس اإلما .  -ٗ
عااة م ااال  قاارن  رائااق النقاار : موسااوعة العسااممة الح ويااة ىاا  الحاا  كجااذر الااد   الح ااو  العااالم  عاالسااتناد ىلاا  كع

 عانتظار الن ر:القرن . 
 , واومراك المكيافم و . اوم ر الح و   الكتا  اوو : -ٔ

 (ماركس -الماورد و  )وال  وع  و  اإلسهم  و  السم   واومراك ,الكتا  الثان : اوم ر الح و   -ٕ
 مكيافمية وسم ية أمراك اوعرا . مقارنة مع ف  ت تنا  اوم ر الح و  الكتا  الثالث:  -ٖ

 الكتا  الراعع: ال رع الح و  لمقاومة ازدواجية المعا  ر وس ك الد .  -ٗ

 الكتا  الوامس: العسممة كععة تداىة الت س ر واإلفتاك.  -٘

 الكتا  السادس: طواف ال اتحة وال ت  والنساك.  -ٙ
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حٌممموي وصمممفً وتفسمممٌري وتشمممرٌعً" ٌمكمممن أن ٌعبمممً احتٌاجمممات تحسمممٌن "لٌممماس 

التواصل البشمري   وتشمخٌب ممرن نممب البداهمة الفمردي والفئموي  المري ٌحمدث 

بسممبب  ممد  وفائنمما بمتطعبممات الممدٌن الحٌمموي العممالمً الفطممري  الممري ٌتحممواه البشممر 

مى فممً ممما ٌسمموالشممجر والحجممر  مممن خممالل التععممك بالحٌمماة والعممدل والحرٌممة   أو 

 مصالب المشتركة. الالمنطك الحٌوي بالبداهات الحٌوٌة التجرٌبٌة الكونٌة ب

بمأس ممن اإلشمارة  ال  لبل  رن المٌاس الحٌموي وممارنتمه بالمٌماس الصموري

 مثعة ٌفترن أنها مفهومة من  امة الناس. أإلى أن الكتاب موجه لعامة الناس   ب

ة تحتماج إلمى التمدلٌك بمصمطعحات مثعمأسمتخدا  إولرلن ابتعدنا لدر اإلمكان  ن 

لمصممطعحات وتمنٌممات  دلٌممما   لكممون المممار  المخممتب ٌتطعممب فهممما   -خاصممة   ولكممن

ا المفممردات والمصمطحات الحٌوٌممة كمعحمك فممً نمالمنطمك الحٌمموي   فكننما وضممعنا وثبت

آخر الكتاب   لمن ٌرٌد تدلٌك بعن المعانً والتطبٌمات الخاصمة بمالمنطك الحٌموي  

ً تتماطو مو المصالب اإلسالمٌة بوصفها مرجعٌمة  اممة الممراء فمً وبخاصة تعن الت

 العؽة العربٌة. 

ا تاد البشر وصؾ البمداهات الحٌوٌمة التجرٌبٌمة الكونٌمة بالمدٌن الحٌموي  المري 

ٌضمن حٌاته  ونموه  والري ٌدٌن به كل منا بٌنه وبٌن نفسه بوصفه ممدسا  ٌشعر بمه 

ده   وٌرمن به تجرٌبٌا  دون أن ٌنسبه إلى نفسه   حسٌا  و معٌا  دون أن ٌعً كامل أبعا

بوصفها مصدرا   عوٌا  لعطمأنٌنة إلى وجود فطرة الحٌماة والعمدل والحرٌمة فمً البشمر 

 والشجر والحجر. 

وهره المشا ر البدهٌة الحٌوٌة التجرٌبٌمة الكونٌمة ٌعٌشمها البشمر  كٌممٌن بمدسمٌة 

  وكتفسٌر  ا  لواجب الوجود الحٌموي الزا  النفس والمحٌط بالحٌاة والعدل والحرٌة 

الكونً السببً األ عى   سواء أكمان باسم  إٌمل   أو األ عمى   أو العمالً   أو السمماء. 

 إلا. 

                                                                                                                                                                      

 كت  أورى حو  الت س ر واإلفتاك استنادا  ىل  ال قو الح و  لمعسممة..  ٗو وجد جاىز لمطعع 

 ما  الج   الثان  و الثالث: لعاحث   أكاديم    فر ق مدرسة دم ق الح و :م  أع
% قت  حدوثيا " ٓٓٔ" المنطق الح و  الكت اف اووطاك ف  الدارات الكيربائية  J. Palmer ""Paggyالدكتورة  -ٔ

جااورج  ااطناع  فاا  جامعااة االفاا  ىطااار أطروحااة دكتااوراه فاا  الااذكاك  ٜٜٛٔمن ااورة عماا  موقااع المدرسااة عااا  
 وا نط  العا مة. –معسو  

 دم ق.  –ع  دار ال رقد  ٜٕٓٓالدكتور حمزة رستناو  "أضاح  منطق الجوىر"  در عا  المقايس   -ٕ

رساالة ماجسات ر فا  المعموماتياة  –تواساطة مرباع الم اال  "  المقداد النقر : "تحم    اورة نلياا   المقايس -ٖ
 . ٕٓٔٓوا نط   –جامعة ستر ر –
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ولكممن لكممون النمماس ٌتحمموون وصممؾ وتفسممٌر وتشممخٌب ولٌمماس ممما ٌممدٌنون بممه 

بٌنه  وبٌن انفسه  بشكل متنوع بتنوع ظروفه    فكن هرا التنوع ٌمنعكس إلمى  مادات 

مالٌممد و مائممد وطممموس وفئوٌممات متممماٌزة األسممماء والمصممالب والصممالحٌة بحٌممث وت

تخفً أساسه  البدٌهً الحٌوي التجرٌبمً الكمونً  فمً تفصمٌالت ظرفٌمة تضمطر كمل 

منا إلى تعوٌنها بعون موروثه ولؽته و اداته التً تمت وفك حٌثٌاتها  مو مالحظمة أن 

 ً االساس البدهً الكونً. االخفاء الظرفً  بر التمالٌد المحعٌة ال ٌعؽ

لٌس فً رلن   ما هو ؼرٌب   وال جدٌمد   ولكمن المسمًء والمشمٌن أن نصماب 

بمرن نمب البداهمة االسمتحواري الفئموي والفمردي المهمري   بحٌمث ٌجعمل كمل منما 

ٌد ً احتكار الحك والحمٌمة والحموق   وٌسوق مصالب ازدواجٌة المعاٌٌر فً نفسمه 

 ومحٌطه. 

ة المعمماٌٌر هممً المرتسمم  النظممري والعمائممدي والفئمموي والنفسممً بممما أن ازدواجٌمم

 لمنطك الجوهر الثابت. 

فممكن أول ضممحاٌا منطممك الجمموهر  هممو حسممبان  مائممد الممرات مختعفممة اختالفمما  

جوهرٌا  ثابتا   ن  مائد ا خرٌن   وبالتالً تبرٌر وتشرٌو مصالب السمبً واالسمتعباد 

منحطمما  وكممافرا  وحممالل  رضممه ومالممه وكممل أشممكال العنصممرٌة تجمماه ا خممر بوصممفه 

 وحرثه ونسعه. 

من هنا فكن كل الثورات العمائدٌة الحٌوٌمة تظهمر أول مما تظهمر لتنسمؾ أصمنا  

الشممرن بالبداهممة الحٌوٌممة الكونٌممة لعمصممالب المشممتركة  بوصممؾ الشممرن هممو رمممز 

 ازدواجٌة المعاٌٌر وانتهمان لعشمكل الحٌموي التوحٌمدي   ولكمن وكمما نمرى الحمما  فمكن

المصور ممنون ومتولو   حٌمث أن الظمروؾ تمدفو المد وات العمائدٌمة التوحٌدٌمة إلمى 

 اضطرار االنؽالق  عى مصالب فئوٌة تمدس نفسها   وتكفر ؼٌرها. 

ولممرلن   و عممى الممرؼ  مممن كممون كعمممة التوحٌممد ومصممالب التوحٌممد هممً األكثممر 

لدسممٌة فممً التممراث العمائممدي الممموروث فممً العمائممد الٌهودٌممة والمسممٌحٌة واإلسممالمٌة  

وؼٌرها فكن المول بوجود دٌن حٌوي  المً مشترن ٌثٌر التحفظ والتسارل لعٌال   ند 

ث المصالب العمائدٌة   إال أن التعبٌمر من ا تاد أن ٌرى نفسه ممٌزا   ن ؼٌره من حٌ

نفسه ٌثٌر الر ب واإلدانة  ند كهنوت الشرن وازدواجٌة المعاٌٌر   لكونه  ٌعٌشمون 

 وٌرتزلون  عى حراسة سجنه  الكهنوتً. 

ومن هنما فمكن الممارنمة بمٌن منطمك الجموهر الثابمت العنصمري  ومنطمك الشمكل 

الظمممروؾ الطموسمممٌة والعؽوٌمممة  الحٌممموي الحركمممً التوحٌمممدي  تفٌمممدنا بالتعمممالً  مممن

والتشممرٌعٌة والتفسممٌرٌة التممً اضممطررنا الٌهمما  لنسمممو إلممى سممماء الفطممرة الحٌوٌممة 

 لعبداهة الكونٌة لعمصالب المشتركة. 
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ؾ  ن نفسً ولبل التعرٌؾ بمحماور الكتماب بوصمؾ الكثٌمر منهما  ولبل أن أَ ر 

لمرن تمرٌبما   سبك لً أن نشرتها   و شمت حٌماتً أتحواهما منمر نصمؾ -هً حوارات

 انٌت ما  انٌمت ممو األصمدلاء الحٌموٌٌن المرٌن شماركوا فمً مفا عمة تعمن الحموارات 

نمدٌا . وتعرضنا بسببها إلى السجن والمنفمى والحصمار والتهممٌ  حتمى ضممن بٌئأتنما 

المحعٌة والتً سنتعرؾ إلٌها بوصفها متولعة فً المنطك الحٌوي   ومو أن التولو ال 

ما سنعرضه الحما فً الكتماب كمعحمك ٌعخمب سمٌرة كاتمب ٌخفؾ من لسوتها وهً م

السمٌرة الحٌوٌمة ممن معهمد األنصمار اإلسممالمً إلمى مدرسمة دمشمك المنطمك الحٌمموي  

ولكممن ال بممأس مممن أن نعممرن بشممكل سممرٌو محطممات مماربممة   جممرر الممدٌن الحٌمموي 

 السٌرة الحٌوٌة.  –العالمً الفطري بوصفه هو جرر الرسالة 

 الحٌوي العالمً الفطري ومراحل اكتشافه. أركان الدٌن تمهٌد: 

فً المموامٌس العربٌمة
12

: المدٌن همو مما ٌمدٌن بمه الممرء بٌنمه وبمٌن نفسمه   وهمو 

ٌختعممؾ  ممما ٌسمممى: العمٌممدة أو المممرهب   والطائفممة أو المعممة   أو الدسممتور  بوصممفه 

 بمما -بالضمرورة -لٌس بالضرورة أن ٌكون مستندا  إلمى تعمالٌ  ؼٌبٌمة وال ٌمربط نفسمه

ٌسمى معجزة أو وحً نبوي. بل هو مصعحة
13
وصالحٌة فطرٌة ٌحسها كل منما فمً  

ن   َما نفسه وفً محٌطة كما ٌفسرها الحدٌث النبوي:  ل مود   مح مَرةح   َ عَمى ٌ ولَمد   إحالا  َمو  ال فحط 

دَانحهح  فَأَبََواه   ح َرانحهح أو  ٌ َهو  َسانحهح أو  ٌ نَص ح  .  (ٌ َمج ح

                                                           
الد   ,  ت در عنوا  الكتا  , ولكونو يعد م  الم اطمحات اإل اكالية , فهناو  توجا  لكو  م طم   ٕٔ

عمعناااه القاموساا  ال ااائع فاا  المغااة عاا س ماا  التااذك ر  دة )ال م اااحة فاا  اال ااطهح( العااعقا عم نااا تحد ااده, عمااه  
 والم عاو  ,د  ِّا  فياو ,وِدياناة   ِد ناا   ,ِد ْ  ,  اِد   ُمادا ", " دا    والم عاو  ,ُمد   فيو ,ىدانة   ,أ ِد ْ  ,ُ د   أدا    العربية:"
  .". اعتنقو ,عو وتعتَّد ,د نا   اتَّوذه عاإلسه  دا  عو م د  

 
  الم ال  ن اطمحيا لغوياا عحسا  أتعت ر عم  وز  ُم تع , ىو  الُم طم عكو  ي  ر الدكتور رائق ٖٔ

 اك , ويعّتار ع اك . وما  التعت ارات التا  يساتند   ن طم  عم  أنناا ا اكا , وكا  مناا أ هحيَّاتنا , لذلك يمك  
ال يااا الكتااا  ىااو م يااو  الجااوىر, و ىااو  ااك  ا ااطهح  لغااو  معرفاا  أيضااا موجااود عااالمعن  ن سااو قتاا  أرسااطو 
 وععااده , وع  ااكا  موتم ااة فاا  كاا  المغااات , وعااالطعع يمكاا  أ  تسااتود  ال ااك  ع ااهحية الجااوىر ع اارط تعر  ااو ,

 المتوقع عد  قتو  العامة لتعر ف مقدساتيا ترموز يمقتيا الناس.. ومع ذلك فهنو م  الم يو  و 
ولك , ومرة أورى , فالقاعدة ى  أ  "ال م احة ف  اال طهح" ولذلك تجد ععضي  يقادس رماز ال ايطا  
و تم ظاااو ولااايس عمعنااااه السااامت  ال اااائع, و تحا ااا  الجيااار عالمعاااا  اال جاتياااة لدياااو , لمعرفتاااو عكاااو  ذلاااك سااايكو  

 ,ىذا سائ  وكاا  مضاطرا  لمتوضاي  فساوف  وضا  أناو ال يعتاد ال ايطا  عمعنااه السامت  و  العامة, ولكنامرفوضا م
 "الااد  "تعت اار ععضااي  يمكاا  أ  يسااتود   تاا  لكااو  " ال اايطا  طاااوس المهئكااة " و" ن ااذ أماار ل" حرفيااا . ولااذلك

  .لخى ."كافر عما تعتدو ".. ليق د عو الك ر..  رط تعر  و أيضا  
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وهو أمر تركده المصالب المرأنٌة  ندما تسمً الفطرة الحٌوٌة الكونٌة بسمنة   

 فً خعمة فً آٌات متعددة منها: 

ونَ  فََهل   " -1 لحٌنَ  س ناةَ  إحالا  ٌَن ظ ر  َوا دَ  فَعَن   األ  ح  لحس ناةح  تَجح ٌال   اّللا دَ  َولَن   تَب دح  لحس مناةح  تَجح

ح  ٌال   اّللا وح  . 43 فاطر( تَح 

ٌَل  -2 ممدح ٌ َهمما اَل تَب  ح الاتحممً فََطممَر النامماَس َ عَ ممَرةَ اّللا فمما  فحط  ٌنح َحنٌح َهممَن لحعممد ح  فَممأَلح   َوج 

وَن( ثََر النااسح اَل ٌَع عَم  نا أَك  ٌن  ال مٌَ ح   َولَكح ح رَلحَن الد ح   .32 الرو  -لَخع كح اّللا

المري ٌمدٌن بمه كمل وهرا هو بالضبط الممصود بالدٌن الحٌوي العالمً الفطري  

 الناس فً مختعؾ  مائده  الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة   منر خعك البشر. 

مربممو وباختصممار شممدٌد ٌمكممن لكممل منمما أن ٌكتشممؾ بٌنممه وبممٌن نفسممه أنممه ٌممدٌن ب

ؾ كٌمؾ أمكمن لمدرسمة دمشمك أركان الدٌن الحٌوي العالمً الفطري    ولبل أن نتعمر 

ٌاق المٌمً لكعبة المصالب   ال بأس ممن المنطك الحٌوي اكتشافة وا تماده كمٌاس لعس

  رضها باختصار شدٌد: 

 ركن الثورٌة الحٌوٌة:  -7

ٌجممب السممعً إلممى تجمماوزه  -بالبرهممان الحٌمموي الممدامػ –كممل ممما ثبممت لصمموره 

ه أو رفضمه كثر حٌوٌة  وبألل كعفة   حتمى ولمو تجاهعمألما هو  والثورة  عٌه انتصارا  

  امة الناس من حوله فانصروه. 

 كن ا ستحسان الحٌوي: ر -5

كل ما استحسنه  امة الناس  بر المجتمعات والعصمور والعمائمد الدٌنٌمة وؼٌمر 

 الدٌنٌة  فاستحسنوه واتبعوه. ما ل  ٌكن لد ثبت فساده. 

 ركن االستهجان الحٌوي:  -3

كل ما استهجنه  امة الناس  بر المجتمعمات والعصمور والعمائمد الدٌنٌمة وؼٌمر 

 الدٌنٌة فاستهجنوه وارفضوه. ما ل  ٌكن لد ثبتت صالحٌته. 

 ركن االضطرار الحٌوي:  –4

كل ما اضطر الٌه أحده  وٌمكن لعامة الناس االضطرار الٌه لو  اشموا ظرفمه 

  فتدارسوه وا رروه  وؼٌر رلن فهو الحرا .…

والسرال ا ن هو كٌؾ أمكن اكتشاؾ هره األركان التً ٌمارسمها البشمر جمٌعما  

 بمختعؾ فئوٌاته  ومجتمعاته  و صوره  و مائده  الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة؟

اإلجابة  من رلمن سنمتبسمها ممما نشمره مولمو  أهمل الممرآن(  من المدكتور رائمك 

النمممري
14

" د. أحمممد صممبحً  مممن هممرا الكتمماب 22: والتممً سممبك ركرهمما فممً الصممفحة 

 منصور" .

                                                           
ٔٗ alquran. com/arabic/show_article. php?main_id=10073-http://www. ahl 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=10073
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ما هً المراحل المختعفة التً ت  فٌها نشر مماربة الجرر الحٌوي لعمدٌن العمالمً 

   وما هً أه  التعدٌالت الحاصعة ولمارا؟

حتمى ا ن تممت مماربمات متعمددة فمً إطمار   امما   52الرد هو:  بمر أكثمر ممن 

مدرسمممممة دمشمممممك المنطمممممك الحٌممممموي   فمممممً دول متعمممممددة   وجامعمممممات متعمممممددة   

 واختصاصات متعددة   وبعؽات متعددة منها: 

: فممً كتممماب 1412المماربممة األولممى ألسممس العمائمممد   تمم  نشممرها فمممً  مما   - أ

ي اشمتمل حموالً ثعمث "األٌدٌولوجٌة الحٌوٌة" وبشكل خاب فً مبحمث "العمٌمدة" المر

دٌنٌمة  –الكتاب من المطو الكبٌر   وفٌه ت   رن العمٌدة بوصؾ العمٌدة   أٌة  مٌدة 

تظهر وتتنوع   وتؽٌب  بوصؾ   كل منهما   محصمعة طرٌممة  -كانت   أو ؼٌر دٌنٌة

تشكل  مائدي  ا    ضمن ظمروؾ التحموي التفما عً الكعمً بمٌن أحمد أبعماد الكٌنونمة 

 . رن   سكان    مل    ع     مٌدة   إدارة   لائد(أٌة  زمن   االجتما ٌة الثمان

: فً كتاب "هوٌمة 1411المماربة الثانٌة ألسس العمائد   ت  نشرها فً  ا   - ب

المومٌة العربٌة" وبشكل خاب فً مبحث تأثٌر "العمائد الدٌنٌمة وؼٌمر الدٌنٌمة "  عمى 

أبعادهمما الثمممانً المممرثر فممً  مصممالب الهوٌممة المومٌممة العربٌممة   لجهممة تحوٌممات تفا ممل

  وتنو ما . واألهم  همو حٌوٌمة صمالحٌتها   كعمٌمدة    وؼٌابما   مصالب  رضها ظهورا  

 فئوٌة   وسٌاسٌة. 

فً كتاب "هوٌمة  1412ة  ألسس العمائد   ت  نشرها فً  ا  لثالمماربة الثا - ت

الدٌنٌمة "  المومٌة الصهٌونٌة " وبشكل خاب فمً مبحمث تمأثٌر "العمائمد الدٌنٌمة وؼٌمر

 عى مصالب الهوٌة المومٌة الصهٌونٌة   لجهة تحوٌات تفا ل أبعادها الثمانً المرثر 

  وتنو مما . واألهمم  هممو حٌوٌممة صممالحٌتها      وؼٌابمما   فممً مصممالب  رضممها ظهممورا  

 كعمٌدة فئوٌة   وسٌاسٌة. 

فممً كتمماب  1414المماربممة الرابعممة  ألسممس العمائممد  تمم  نشممرها فممً  مما   - ث

ن شممكل " وبشممكل خمماب فممً مبحممث تممأثٌر "العمٌممدة شممكل " حٌممث تمم  بعممورة "اإلنسمما

نهائٌممة   وواضممحة ببرهنممة كممون العمائممد الدٌنٌممة وؼٌممر الدٌنٌممة هممً طرائممك تشممكل   

تظهمممر   وتتنممموع   وتؽٌمممب بحسمممب ظمممروؾ طرٌممممة تشمممكل كمممل منهممما   وحٌمممث تممم  

ل جموهرانً التوضٌب  وإ ادة التأكٌد   بكون العمائد لٌسمت مختعفمة  من بعضمها بشمك

 ثابت. 

فممً كتمماب  1415المماربممة الخامسممة  ألسممس العمائممد  تمم  نشممرها فممً  مما   - ج

"النظرٌة الحٌوٌة فً المعرفة " وبشكل خماب فمً مبحمث تمأثٌر "العمٌمدة"   بوصمؾ 
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 "تجربة الحك  والباطل" لها بعد معرفً اجتمما ً   وفمردي. ونفسمً ٌتحموى تفما ال  

 عرفٌة وصالحٌات التحمك منها. وكعٌا  مو مصالحنا الم متبادال  

فممً كتمماب 1441سممة  ألسممس العمائممد  تمم  نشممرها فممً  مما  سادالمماربممة ال - ح

تنمالن ممو مما ت"المنطك الحٌوي  ممل العممل " حٌمث ظهمرت تعمدٌالت هاممة جمدا  ال 

ظهر فً المماربة األولمى   وتكممل مابمدأ بمالظهور فمً المماربمات التالٌمة بشمكل ؼٌمر 

. ولكنهمما توضممب سممماتها الحٌوٌممة وفممك درجممات متباٌنممة   ٌمما  واضممب وال مكتمممل نظر

 .  وضمن صٌرورة متعددة الوظائؾ   واألولوٌات

التعدٌل األول ت  وبشكل خاب فً الجمزء األول   "لمانون العممل " والثمانً  -1

  بوصؾ "تجربة الحك العمائدي" تتحوى سٌالات  ومراحل تارٌخٌة ترتبط بمصمالب 

والسٌاسً بٌن كل من الفكر   والفكرنة   والفكرٌاء كعحظمات مراحل التعبٌر الفكري 

وأطمموار متعالبممة ومشممتركة  فممً العمائممد  وتمم  تمممدٌ  أمثعممة  ممن المراحممل الهٌعٌنٌممة   

 والمسٌحٌة   واإلسالمٌة. 

التعممدٌل الثممانً تمم  وبشممكل خمماب فممً الجممزء األول   " مممل المممانون " مممن  -2

ً راتهمما  وكممما هممً   طرٌمممة التشممكل خممالل  ممرن مبمماد  المممانون الحٌمموي الكممون

االجتممما ً   الحركممً   االحتمموائً   االحتمممالً   النسممبً   ولممٌس مجممرد  ممرن 

لعتحوي التفما عً ألبعماد الكٌنونمة االجتما ٌمة   وهمرا التعمدٌل تم  فمً إظهمار مبعمور   

لعصمممٌرورة االجتما ٌمممة  اممممة   ومنهممما الصمممٌرورة العمائدٌمممة   بوصمممفها   محصمممعة 

"التفممرد والشخصممنة" الممداخعً   والخممارجً   ضمممن مراحممل التعبٌممر صممراع لمموى 

الفكممري والسٌاسممً الفئمموي. األمممر الممري سمممب  ببداٌممة المممدرة    عممى التمٌٌممز  فممً 

درجات متعددة الحٌوٌة  بٌن الموى التً تتحوى  مٌدة مشتركة  ممن موالمو سٌاسمٌة  

 وفكرٌة مختعفة. 

لجممزء الرابممو   "الممال لممانون والممال التعممدٌل الثالممث تمم    وبشممكل خمماب فممً ا -3

 ممل"   حٌمث تم    إ مادة استحضمار العممران العمائمدي  لعتمٌٌمز فمً درجمات حٌوٌمة 

  مائدٌة مختعفة بوصفه: 

ٌتحممموى ا تممممارا ؼٌمممر مباشمممر لكمممل ممممن تجربمممة الحمممك  والخٌمممر والجممممال  - أ

أو   بممدرجات متعممددة الحٌوٌممة   أو بممدرجات ٌمكممن التمٌٌممز فٌهمما  بممٌن ممما هممو سممعبً

 .  اٌجابً حٌوٌا  

محتموى فممً  مممرة سمكانٌة متنو ممة مممن حٌممث الكثمرة والمعممة. و ممرن أثممر  - ب

 .   أو لعٌال   رلن  عى درجة حٌوٌة العمران العمائدي كثٌرا  

التعدٌل الرابو ت    وهمو مما ٌمكمن وصمفه  بمالمفزة   وبشمكل خماب فمً خاتممة 

مممانون الحٌمموي"   حٌممث تمم  الجممزء الرابممو   أي فممً البحممث المعنممون: "األلعٌممات وال
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 رن دلٌك لنفسٌة وظروؾ ابن األلعٌة وابن األكثرٌة بمثال واضمب ومعبمر ال بمأس 

 . من  رضه هنا

سمب رلمن التعمدٌل بررٌمة  وتفسمٌر   وتمٌمٌ    ولنونمة   ولٌماس حٌوٌمة مصمالب 

العمممران العمائممدي  وفممك درجممات حٌوٌممة   كانممت ؼائبممة بشممكل كعممً   فممً المماربممة 

سس العمائدٌة   وتم  الوصمول إلٌهما ببطمئ   وتمدرج ؼمامن  بمر كمل ممن األولى لأل

 المركورة أدناه. المماربات 

ة  ألسمممس العمائمممد  وبشمممكل خممماب لعتجربمممة الجمالٌمممة تممم  بعالمماربمممة السممما - ج

تدرٌسممها   وتطوٌرهمما كتطبٌمممات  وكراسممات أكادٌمٌممة  وأبحمماث ضمممن حعمممة بحممث 

بعنوان " ع  الجمال اإلسالمً " فً لس  الفعسفة فً جامعة بمارٌس الثامنمة بمد   ممن 

 "جٌل دولوز   ورٌنٌه شٌرر  وجان برن". 

لعمائد  وبشكل خماب لعتجربمة الفئوٌمة السٌاسمٌة تم  ة  ألسس اثامنالمماربة ال - د

تدرٌسممها   وتطوٌرهمما كتطبٌمممات  وكراسممات أكادٌمٌممة  وأبحمماث ضمممن حعمممة بحممث 

بعنمموان "الحٌوٌممة العربٌممة اإلسممالمٌة " فممً لسمم  الفعسممفة فممً جامعممة لسممنطٌنة   وتمم  

لسمابك أمما  "دمحم الؽزالمً " ا 1445استخدامها فً مناظرة شهٌرة فً نٌسان من  ا  

 لعمرضاوي فً رئاسة التنظٌ  الدولً لعخوان. 

عة  ألسس العمائد  وبشكل خاب لعتجربة الفئوٌمة السٌاسمٌة تم  تاسالمماربة ال - ر

فممً الممماهرة بعنمموان "فمممه المصممالب " وتمم  فٌممه ألول مممرة تطبٌممك  1444نشممرها فممً 

 مربو المصالب بشكل الرٌاضً المبعور  عى سٌرة "دمحم" نبً المصالب المرآنٌة. 

لعمصمممالب    ألسمممس الممممانون الحٌممموي   بوصمممفه لٌاسممما   العاشمممرةالمماربمممة  - ر

االجتما ٌممة وؼٌممر االجتما ٌممة   العمائدٌممة   وؼٌممر العمائدٌممة   تمم  نشممرها فممً  مما  

بمممالمنطك الحٌممموي  IEEEمعهمممد مهندسمممً الكهربممماء واإللكترونٌمممات.  -ممممن 2222

كمنطك متعدد الممٌ    وبتطبٌمك مربمو المصمالب كمنظوممة رٌاضمٌة لنمرجمة التواصمل 

 [ 1البشري ]

  ألسممس لعمٌمماس الحٌمموي   بوصممفه لٌاسمما  لعمصممالب  الحادٌممة  شممرالمماربمة  - ز

ا تمراؾ  2223االجتما ٌة وؼٌر االجتما ٌة   العمائدٌة   وؼٌر العمائدٌمة   تم   ما  

الجمعٌة الرٌاضٌة األمرٌكٌة بخوارزمٌة مربو المصالب كمنظومة رٌاضمٌة ومنطمٌمة 

[2] 

ا  لعمصممالب لمٌمماس الحٌمموي   بوصممفه لٌاسمما  ألسممس  الثانٌممة  شممرالمماربممة  - س

ت فمً جامعمة َسمرح االجتما ٌة وؼٌر االجتما ٌة   العمائدٌة   وؼٌر العمائدٌة   وكما د  

 جورج مٌسون فً منطمة واشنطن  فً حعمات بحث متعددة منها: 

  " حوار الؽرب واإلسال  ". -1
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   " المنطك الحٌوي فً   إ ال  الشرق والؽرب". -2

والجبممر الحٌمموي  --UniLogic Typeالمنطممك الحٌمموي الموحممد لعنمرجممة  -3

 الكونً. 

لممممبعن النمممممارج والشممممروحات األكادٌمٌممممة   تمممم  جمممممو ونشممممر إلكترونممممً -4

المستخدمة لعتدرٌس فً جامعة "المعهمد العمالً لعععمو  اإلدارٌمة والكومبٌوترٌمة " فمً 

الماهرة   وخضعت إلى إ ادة تدلٌك   كما ت  االستفادة من مماٌسات تطبٌمٌة تجرٌبٌمة 

لا  الكثٌر من الباحثٌن المشاركٌن فً حوارات مدرسة دمشك المنطك الحٌوي معممة 

  والتً جمرى تطبٌمهما لمٌس  عمى مصمالب النصموب فممط   بمل أٌضما   عمى مصمالب 

[ٌجممد مئممات 3الصممور واألحممداث   ومممن ٌعممود إلممى أحممد موالممو حمموارات المدرسممة ]

االستكشافٌة تارة أخمرى   مماٌسات   وآالؾ المداخالت الحوارٌة التععٌمٌة تارة   وال

 .  والنمدٌة فً كل األحٌان

 إن ركمروبالطبو فمكن التحٌمة والعرفمان لكمل المشماركٌن  فمً تعمن الحموارات  و

أسماء الكمرا    المرٌن شماركوا فٌهما   سمٌكون ممن خمالل تخصمٌب دراسمات خاصمة 

أو ومتعممددة ومتتابعممة   تتولممؾ  نممد أسممماء أهمم  المشمماركٌن تبعمما  ألهمٌممة لٌاسمماته   

: أخطممائه    لكممون الععمم  ٌتطممور بتممراك  التجربممة -وهممرا هممو األهمم  -انتممماداته    أو

 والممارنة واإلحصاءات. 

 شممر   ألسممس لعمٌمماس الحٌمموي   بوصممفه لٌاسمما  لعمصممالب ثالثممة المماربممة ال -  

الممدكتور  أ ممدهانشممرها   كتطبٌمٌممات حٌوٌممة  2224الفكرٌممة اإلسممالمٌة تمم  فممً  مما  

حمزة رستناوي"  عمى  ٌنمات ممن الخطماب اإلسمالمً المعاصمر    "المماٌس الحٌوي

ومنها   ما ٌعود إلمى: الخمٌنمً   آؼما خمان   ابمن بماز  البموطً   المرضماوي   فمرج 

 فودة. إلا. 

( مممن تعمن المماٌسممات   فممً كتمماب 1/3ولمد نشممر الممدكتور حممزة الجممزء األول  

فصممٌعً لمجمممل [ مخصممب  لمٌمماس ت4مسممتمل بعنمموان "أضمماحً منطممك الجمموهر "]

 فمرات كل  ٌنة   وفك معاٌٌر كل من مربعً أحوال   وجرور المصالب  

ن فممً تمحممٌب  ونمممد لٌاسممات ٌن لممرآنٌٌاشممتران بمماحث2224: تمم  منممر م حظااة

 ومنه :  2224لرآن المرآن لبل  ا  

الفمٌه الحٌوي الكبٌر "جودت سعٌد " متابو نمدي لكتمب المنطمك الحٌموي منمر  - أ

التسعٌنٌات   كتب دراسة نمدٌمة هاممة حمول المٌماس الحٌموي لعمصمالب المرآنٌمة. بداٌة 

طممالع  عٌهمما   فممً معممؾ الوثممائك بعنمموان "المنطممك الحٌمموي روح   " . ٌمكممن اال

 . 122والصفحة  22  حٌث سبك إدراجها بهرا الكتاب ب واالنتمادات
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ي منمممر بداٌمممة المممدكتور "دمحم الراشمممد " متمممابو نممممدي لكتمممب المنطمممك الحٌمممو - ب

السبعٌنٌات   ومن أه  المشماركٌن فمً نشماطات مدرسمة دمشمك   كتمب دراسمة نمدٌمة 

هامة حول المٌاس الحٌوي لعمصالب المرآنٌة. ضمنها تسارله " همل سمتبمى الدراسمات 

المرآنٌممة بعممد لممرآن المممرآن كممما كانممت مممن لبممل " ٌمكممن االطممالع  عٌهمما   فممً معممؾ 

 .  الوثائك واالنتمادات

كتور "أحممد صممبحً منصمور" متممابو نممدي لكتمب المنطممك الحٌموي منممر المد - ت

نهاٌة التسعٌنٌات  كتب دراسمة نمدٌمة هاممة حمول المٌماس الحٌموي لعمصمالب المرآنٌمة. 

مممن هممرا  22أو فممً الصممفحة ٌمكمن االطممالع  عٌهمما   فممً معممؾ الوثمائك واالنتمممادات. 

 الكتاب. 
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 تمهٌد  شكالٌة الدٌن الحٌوي العالمً الفطري؟ بٌن منطق أرسطو ورائق 

 من المدٌن الحٌموي العمالمً أو  -الكتاب األول  ن السٌرة الحٌوٌةفً  -لسنا هنا

  أو مماحكمات بٌزنطٌمة نظرٌمة  مائدٌمة فً معرن المدخول فمً تفاصمٌل الفطري   

مجعممدات   ولكننمما فممً معممرن وال آالؾ ال المممرونتحسمممها   لمم ممن جممنس المالئكممة 

التوضٌب أن  صر الجموهر األحمادي الثابمت كمان ومما ٌمزال ٌتحموى كمل االتجاهمات 

 الفكرٌة والسٌاسٌة المزدوجة المعاٌٌر من دون اضطرار. 

وبالتالً   فنحن هنا لعبرهنة بكون مصالب العنصرٌة بكمل أشمكالها لم  ٌعمد لهما  

 مررا ٌبمرر االضمطرار  -العمالمً الفطمريفً الدٌن الحٌوي  -ماٌبررها  وال نجد لها

 إلٌها. 

ٌا  اضممطرارأن نجمد  ممررا بمممعنٌمٌن    -فممً السمٌرة الحٌوٌممة -وأٌضما   لسممنا هنما

الشمممكل الحٌممموي المممري اكتشمممفه  مممد  التأسمممٌس  عمممى  عمممى ٌجبمممر هٌجمممل أو مممماركس 

عمد ً بهٌجعمسمنا هنما لمدحن مصمالب الجموهر الروحمانً ال  ولبجمالء رائمو اسبٌنوزا 

نتهممى ا  بممدأت فممً أثٌنمما وعٌممة المطعمممة هممً روح  نصممرٌة أوروبٌممة حصممرا  الممروح الك

 تألمها فً برلٌن. 

مماركس كما أننا لسنا معنٌٌن بدحن مصالب الجوهر الممادي وال اٌجماد العمرر ل

أن الشممٌو ٌة هممً الفطممرة الحٌوٌممة األكثممر مشمما ا  والزاممما بأولوٌممة تممه ٌر عممى  ممد  ر

 عمى مسمتوى الحجمر بمل مسمتوى البشمري فممط  الحٌاة والعدل والحرٌة  لٌس  عمى ال

 ر لبل البشر. جوالش

وبهممرا المعنممى فممكن العصممر الحٌمموي لمم  ٌبممدأ مممو رائممك النمممري   لمم  ولممن تولممده 

 بمرٌممة بمماحثً مدرسممة دمشممك وتالمٌممرها المبشممرٌن بممالمنطك الحٌمموي   ولممن ٌحممدث 

لممدٌ  لممد  بسممبب تحممدث وسممائل اإل ممال  العالمٌممة كعهمما  نممه اٌجابٌمما    بممل هممو  صممر 

 الحٌاة والعدل والحرٌة.  أولوٌة

وبالتالً فجمرور العصمر الحٌموي تمتمد إلمى أول  وكمل ممن أحمب الحٌماة وسمعى 

لكممً ال ٌمتعممه أحممد   وتمتممد جممرور  صممر الشممكل الحٌمموي إلممى أول   وكممل مممن أحممب 

العدل وسعى لكً ال ٌظعمه أحد   وتمتد جرور  صر الشكل الحٌوي إلى أول   وكمل 

 ٌة   وسعى لكً ال ٌستعبده أحد. من أحب الحر

نفسممها بوصممفها تبشممر بعصممر  أو الرسممالة الحٌوٌممة -السممٌرةإرن   لمممارا تطممرح  

 جدٌد؟

الممرد السممرٌو هممو أن المعطٌممات التممً تحممممت فممً  صممرنا مممن دخممول البشممرٌة 

 صممر السممال  العممالمً المحمممً بممردع الممرد النممووي   و صممر الفضمماء   و صممر 

البٌئمة حمموق اإلنسمان والشمعوب   والنسماء   و صمر  المععومات   و صمر األطفمال
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رفمو مسمتوى تطععمات وإمكانمات لموى   ووتصنٌو الطالة من الشمس والمماء والهمواء

التفممرد الثمموري الحٌمموي إلممى مسممتوٌات لٌادٌممة  عممى مسممتوى إدارة العممال  نحممو  صممر 

 جدٌد. نستٌمظ الهثٌن كل صباح  عى أخباره ومستجداته   

نما   فكنمه البمد ممن طمرح أسمئعة مهممة تعمد محمور الرسمالة   ومرة أخرى ه إرن

 الحٌوٌة كدٌن حٌوي  المً وهً متعددة من لبٌل: 

 الرد  عٌها أو حعها؟  أو الرسالة الحٌوٌة -السٌرةما هً المشكعة التً ترٌد  -1

وبخاصة إرا صدلنا كون األمور بخٌر محعٌا  وإلعٌمٌا  و المٌا ل وإرا صدلنا كون 

 المسٌرة الحٌوٌة متصا دة ومنتصرة: 

المدٌن الحٌموي العمالمً  –بالرسالة الحٌوٌة لمارا تتعب مدرسة دمشك نفسها  -2

 الفطري  بر نصؾ لرن؟

لسمٌرة الحٌوٌمة  ه  نماء البحمث لعتمركٌر بانفسم ٌسمتمر الكاتمب بكتعمابولمارا  -3

لممنفن الؽبممار وتمزٌممك الحجممب التممً تخفممً الممدٌن الحٌمموي العممالمً الفطممري وتعمموق 

 التوحد بصالحٌة بداهته الكونٌة فً أنفسنا ومحٌطنا؟ 

 الرد  عى رلن هو بسٌط وسهل المول  ولكنه صعب إن ل  ٌكن مستحٌل التنفٌر. 

 بسٌط وسهل المول والفه ؟أألول: 

 لٌكن مستحٌل التنفٌر.  صعب إن ل لكنه أألول: 

 ا جابة هً: نعم !

فهو بسٌط الفه  لكونه ٌعنمً تمزٌمك الحجمب التمً تعموق كمل منما  من   -1

 السمو إلى مستوى الدٌن الحٌوي العالمً الفطري الموجود فً فطرة كل منا. 

وهممو صممعب إن لمم  ٌكممن مسممتحٌل التنفٌممر لكونممه ٌعنممً ولممؾ مصممالب  -2

 ارٌة التً تعون التارٌا البشري بدمائها ووحشٌتها. المجازر الفئوٌة التناحرٌة واالنتح

ولكن ما هو وجه الصمعوبة واالسمتحالة؟ ألم  نممل فمً البداٌمة بكوننما فمً  صمر 

 جدٌد؟ 

 ألمم  نشممر إلممى كممون العصممر الحٌمموي بممدأ ٌممدق أبممواب المسممتمبل البشممري مممو

 الضربات الكبرى التً منً بها منطك الجوهر الثابت  عى المستوى السٌاسً.؟

الممموى والمجتمعممات ؼٌممر  ألمم  نركممد أن  صممر الشممكل الحٌمموي بممدأ مممو ٌمظممة

  وصممحٌا    و مرانٌمما    تععٌمٌمما  و عمٌمما    وصممنا ٌا  واسممتدرن لصممورها: المتطممورة 

 و سكرٌا. وسٌاسٌا  إلا..؟

تحمممت فمً  صمرنا ممن  الحٌوٌمة التمًالمعطٌمات أال ٌالحظ  امة الناس الٌو   

دخول البشرٌة  صر السال  العالمً المحمً بردع الرد النووي   و صر الفضماء   

حموق اإلنسمان والشمعوب   و صر المععومات   و صر األطفال والنساء   و صر 
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البٌئمة وتصممنٌو الطالممة مممن الشمممس والمماء والهممواء رفممو مسممتوى تطععممات وإمكانممات 

لممى مسممتوٌات لٌادٌممة  عممى مسممتوى إدارة العممال  نحممو لمموى التفممرد الثمموري الحٌمموي إ

  مبسممرٌن  عمى  صر جدٌد... نسمتٌمظ الهثمٌن كمل صمباح  عمى أخبماره ومسمتجداته

 .؟لنوات البث المباشر متولعٌن جدٌدا كل لحظة وكل حٌن

كمممل مممما سمممبك صمممحٌب ومكمممرور   ولكمممن  اممممة النممماس فمممً  صمممرنا أٌضممما    

والمجممازر الناشممئة  ممن مصممالب الجمموهر  ٌسممتٌمظون وٌنممامون  عممى أخبممار سممفن الممد 

العنصري الطائفً وبخاصة فً العمال  الثالمث و فمً العمال  العربمً واإلسمالمً  عمى 

 وجه الخصوبل 

ترى   لمارا ٌستمر سفن الد ؟ لٌس فمط لمئات ا الؾ  بمل لمالٌمٌن المتعمى منمر 

فٌة الجارٌة منمر سنوات الحرب العرالٌة اإلٌرانٌة.. فً الثمانٌنٌات إلى الحروب الطائ

تمسممٌ  وتممدمٌر العممراق إلممى ممما ٌجممري لنمما لععمما  الخممامس فممً سممورٌة  وفممً لبنممان  

وفعسطٌن   والٌمن  والبحمرٌن   مصمر   ولٌبٌما   وأفؽانسمتان  وتمونس   والجزائمر  

والسممودان.. و ال حاجممة لممركر الممدول اإلسممالمٌة مممن النٌجممر ومممالً فممً إفرٌمٌمما إلممى 

 ى شرق آسٌا؟أفؽانستان وبورما فً ألص

أال ٌستٌمظ العال  كعه  عى أخبار لطو الرروس ممن لبمل تنظٌممات تحتمل أسمماء 

 إسالمٌة متطرفة مثل دا   وأخواتها؟

همو وإرا كان األمر كرلن؟ ألٌس التركٌر بوجود الدٌن الحٌوي العمالمً الفطمري 

 رؼ  كمون  اممة النماس تمدرن فطرٌما وتجرٌبٌما أن البشمر مستحٌل أو شبه مستحٌل ل

متماثعون فً حاجاته  ومصالحه  اإلنسانٌة   ورؼ  كون البشر ال ٌمكمنه  ولمو بٌمنه  

تمممدس الحٌمماة  –الدٌنٌممة وؼٌممر الدٌنٌممة  –وبممٌن أنفسممه  نكممران كممون أن كممل العمائممد 

 والعدل والحرٌة. 

 أٌن االستحالة إرن؟ 

 ؟ ٌجري التنكر لما ٌعٌشه كل البشر فطرٌاكٌؾ 

 وما هو السبب.؟  

إلجابة  ن مثمل همره األسمئعة بمنظمور المصمالب الجوهرانٌمة الثابتمة؟ هل ٌمكن ا

 ماركسٌة معاصرة؟ –أرسطٌة لدٌمة؟ أو هٌجٌعٌة  –سواء أكانت أفالطونٌة 

وكما ركرنا فعسنا هنا لعدخول فمً مماحكمات نظرٌمة ولكمن حسمبنا التمركر بكمون 

ٌس خاصما بالبشمر تمسٌ  الكائنات بحسب جواهرها الثابتة جعل الفكر والعمل والدٌن ل

ممن  -فمط   بل هو فً فئة محددة تحتكرها نخبمة األرسمتمراطٌٌن والسمادة األوروبٌمٌن

أو أنه  ع  الععو  الماركسً. والبالً خرافات وأوها    هل فمً رلمن  -أثٌنا إلى برلٌن

نكاٌممة ممممن سمممى دٌنممه وحٌمما  سممماوٌا  ومالئكٌمما . أ  أن فممً رلممن تأكٌممدا لكممون الجنممون 
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 فنونل

  سنكتفً بالتركٌر بكون المبمدأ األول لعمنطمك الحٌموي ٌركمد تجرٌبٌما  مد  هنا  

وجود أي تماٌز جوهرانً ثابت لٌس فمط بٌن البشر   بل أٌضا    بٌن البشر والشمجر 

والحجر. بما فً رلن فطرة الحٌاة والعدل والحرٌة. وهرا ما سٌأتً التولمؾ  نمده فمً 

 فائز البرازي وؼٌره.  حوارت منشورة من سنوات مو المفكر المومً

السبب ٌعود إلى كون المصور ال ٌحدث بمجرد وجود نواٌما سمٌئة بمل إن سموء  

النٌة نفسمه ٌحمدث لكونمه ممكمن الحمدوث بالممانون الحٌموي نفسمه المري ٌعطمل سمرٌان 

 البداهة فً أنفسنا وفً محٌطنا. 

ٌبممرهن الممدٌن الحٌمموي  التممركٌر مممرة أخممرى   بكممون المنطممك -هنمما–وحسممبنا 

 لابعمممة – كونٌمممة حٌوٌمممة بدهٌمممة ممممن المنطمممك عمممالمً الفطمممري باإلسمممتناد إلى"ٌنطعمممكال

 البشممر لكممل تشممرق كالشمممس هممً والحرٌممة والعممدل الحٌمماة صممالحٌة كممون -لعتجرٌممب

  اممة ٌممره مشمرق بشمكل بشمرٌا تسمطو فٌجععهما  مائك ٌعمهما لم  ما والحجر والشجر

 ٌمكمن اضطراب بسبب  أو  وظٌفً مسار بسبب متؽٌرة بدرجات ٌتوارى  أو  الناس

 حٌنه". فً تجاوزه ٌمكن ال مرلت احتجاب  أو حٌنه فً تجاوزه

دٌمن الحٌماة أو  الحٌماة منطمك همو الحٌموي المنطمك ولكمون سمبك  مما  عمى وبناء

 ائك" ٌعمه  ل  ما الناس كل وٌمارسه ٌمره الري
15
  . 

العائك الري ٌحول دون اال تراؾ وممارسمة المدٌن الحٌموي العمالمً ما هو هرا 

 الفطري؟ 

 المصور  عى المستوى النفسً االجتما ً؟إنه 

المنطممك الحٌمموي بممـ: مممرن نمممب البداهممة االسممتحواري وهممرا المصممور ٌسمممه 

 . المهري ومنه ما هو فئوي وما هو فردي

 لعربً اإلسالمً؟ولكن السرال الصعب هو  هل هرا المرن خاب بالعال  ا

 اإلجابة هً النفً   بل هو مرن بشري  المً. 

ولكمممن لممممارا ٌبمممدو همممرا الممممرن وكأنمممه خممماب وحصمممري بالعمممال  العربمممً  

 اإلسالمً؟

وكٌؾ ٌجب تشخٌصمه ولٌماس درجتمه وكٌمؾ  ما هو سبب حدوث هرا المرن؟

 ٌمكن تجاوزه. 

كمل منهما  لبل اإلجابمة  من همرا السمرال نحمن بحاجمة إلمى  ممد ممارنمات سمرٌعة

المري أكمد فمً  -ممن اإلسمكندرٌة –بتسو فمرات لمٌس فممط ممن أجمل التحٌمة ألفعموطٌن 

                                                           
 !الم اااااال  تداىاااااة سااااارعة قيااااااس مرباااااعىلااااا   الح وياااااة اإل اااااد ولوجيا مااااا : ح وياااااة راجاااااع: م اااااطمحات ٘ٔ

https://damascusschool. wordpress. com/2010/01/29/ 

https://damascusschool.wordpress.com/2010/01/29/
https://damascusschool.wordpress.com/2010/01/29/
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تاسو اته أن الكون واحد ومن الواحد انبثمت الكثرة. بل من أجل التولؾ  ند أه  مما 

تبمممى مممن أرسممطو 
16

 المٌمما  وهممو مربممو تعارضممات المنطممك الصمموري بالممارنممة مممو 

ان/ تعطٌمل بداهمة المصمالب بشمكل ٌوضمب ممدى مربو المصالب وتطبٌماته لمٌاس سرٌ

التجمماوز فممً مصممالب التواصممل البشممري العؽمموي وؼٌممر العؽمموي   بممل فممً مصممالب 

 التواصل اإللكترونً الرٌاضً  عى سبٌل المثال. 

ممممو اإلشمممارة إلمممى أن الممارنمممة األفضمممل بمممٌن الشمممكل الحٌممموي االحتممموائً    

كاالت الممدٌن الحٌمموي العممالمً والصممورة الجوهرانٌممة األحادٌممة الثابتممة فممً حممل إشمم

الفطري. لن تعرؾ بدلمة إال بعمد  مرن ممارنمات البعمد السٌاسمً الحٌموي بالممارنمة 

مو الجوهرانٌات الدٌنٌة والمومٌة والماركسٌة وهو أمر سٌتضب  ند التعمرن لمصمة 

والمري أصمبب ٌعمرؾ 1461"التنظٌ  الحٌوي" الري أسسه الدكتور رائك النمري  ما  

مدرسممة دمشممك المنطممك الحٌمموي" التممً شمماركت فممً تأسٌسممها وتعممد ”بممـ 1444منممر 

المشٌمة التً ولد وتبعمور ونمما فٌهما  بمك المدٌن الحٌموي العمالمً الفطمري ممن كتماب 

إلمى مجعمدات "المنطمك الحٌموي  1412األٌدٌولوجٌة الحٌوٌة الصادر فً دمشمك  ما  

لمدرة  عمى    لٌصمل إلمى مما وصمل إلٌمه ممن1441 مل العمل " الصادرة فً بارٌس 

المساهمة فً تخعٌب البشرٌة نكران وكفر وهدر لصمالحٌات دٌنهما الحٌموي العمالمً 

الفطممري مممن خممالل دحممن وتجمماوز مصممالب منطممك الجمموهر الثابممت والمسمماهمة فممً 

تخعممٌب البشممر مممن تمممدٌ  أنفسممه  ضممحاٌا ألصممنا  العنصممرٌة الفئوٌممة والفردٌممة بكممل 

 لحرٌة. ا -إشكالها.  عى طرٌك تحمٌك إرادة الحٌاة

  

                                                           
 عتد و  ,ى راقية فمس ة أنيا عم  أرسطو فمس ة عرفوا قد كانوا وا   ,أرسطو لسمطا  المسممو   "وضع ٙٔ
 عما  المسامم  ىلا   قدماو( طااليس أرساطو أثولوجياا) تاا المعاروف الكتاا  ترج  ح نما الحم   ناعمة ت  المسي 
 ال اايض فاا  السااكندر   أفمااوط   لنظر ااة كااا  ()....أفمااوط   تاسااوعات ماا  مقتط ااات أنااو حاا   عماا  ورسااطو أنااو

 كالسااايرورد  الوحااادة أ اااحا  مااا  المت مسااا    ال اااوفية عمااا  أثرىاااا. اوو أو  الواحاااد عااا  الموجاااودات وترت ااا 
. نحاوى  نحاا وما  ,الج ما  الكار   وعتاد ,سعع   ت  الوالق وعتد ,ال ارض وات  ,عرب  ت  الد   ومح   ,المقتو 

 . http://www. dorar. net/enc/firq/2042" م  ال رر ال وفية السنية وال يعية راجع: 
 
 

http://www.dorar.net/enc/firq/2042
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ق  شمس المنطق الحٌويتمهٌد: لفتح األبواب ل  ؟ عالمٌا

 ؟متى ٌبدأ  صر الشكل الحٌوي  ربٌا  

لكون السٌرة الحٌوٌمة انطعممت لبمل نصمؾ لمرن ممن دمشمك لعمب العمال  العربمً 

 واإلسالمً   فكن السرال هو: 

 ؟ اما   52هل من مبرر لهزٌمة السٌرة الحٌوٌة والحٌوٌٌن لمدة 

لبل الرد ال بأس من التركٌر بكون هدؾ المنطك الحٌوي هو تععمٌ  النماس صمٌد 

 السمن بدال  من تمدٌمه له . 

السممٌرة  –إن كانممت الرسممالة كممما فممً نهاٌتممه  تسمماءل فممً بداٌممة الكتمماب ولممرلن ن

وإن كمان لوصمولها مما  تساءل إن كانت ستصل كما همً؟ن؟ وما الحٌوٌة ستصل ٌوما

ربً واإلسالمً ممن ازدواجٌمة المعماٌٌر والتطمرؾ المري ٌتجعمى ٌفٌد خروج العال  الع

فً التناحر الدموي بٌن بعضنا بعضا   وبٌننا وبٌن ؼٌرنا؟ وٌفترن المنطمك الحٌموي 

رلن التناحر أنه لابل لعحمل والتجماوز ممن خمالل تمكٌننما ممن اكتشماؾ سمرٌان البداهمة 

فها أسمس المدٌن الحٌموي الحٌوٌة الكونٌة تجرٌبٌا فً البشمر والشمجر والحجمر   بوصم

 العالمً الفطري. 

: فكن السٌرة الحٌوٌة هً سٌرة إكتشاؾ منطك ٌبرهن  عى الوحدة فمً وبكلماإل

 -وٌخالؾ المنطك األحادي الري ٌجد مرتسمه النظري فمً منطمك أرسمطو  -التنوع  

وٌعز  بوحدة معماٌٌر البداهمة الحٌوٌمة الكونٌمة لعمصمالب المشمتركة فمً الحٌماة والعمدل 

لحرٌة. وبالتالً ٌعز  بتجاوز إزدواجٌة المعاٌٌر بكمل أشمكالهاوا
11

. وهمره اإلزدواجٌمة 

 هً  ٌن المنطك األرسطً. 

 ولكن لبل رلن ما هو تعرٌؾ المنطك الحٌوي؟

رؼمم  وجممود تعممارٌؾ كثٌممرة منشممورة فممكننً لممرأت لعتممو  عممى صممفحة مدرسممة 

 وجدتها جمٌعة:  دمشك الحٌوي  عى الفٌس مداخعة لعمماٌس الحٌوي الدكتور حمزة

 . النمري رائك برواٌة؟ الحٌوي المنطك هو "ما

 . الحٌاةو المنطك: كعمتٌن بٌن ٌجمو تعبٌر وهو

ر  كعمات  ائعة من جزء وهً: ”منطك“ كعمة -األولى   من النظمر بصمرؾ تمرك ح

 تمنطَك.  -نطاق -إنطاق   -بنََطكَ  الماموسٌة االشتمالٌة صالتها

                                                           
ماع العما  أ  التطاارف  ,أرسااطوناو ال  وجاد راعاط م ااترك تا   التطارف ومنطاق أتنوياة: قاد  ارى الااععض  ٚٔ

 لكو  التطرف عالتعر ف ىو فع  ال  دعمو ترىا  موضوع  ح و .  , ك  م  أ كا  اإلزدواجية
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  من النظمر بصمرؾ تمركر كعممات  ائعة من جزء هًو”:  حٌوي“ كعمة -الثانٌة

 واحتممواء وحممواء وحٌمماة بَحممً الماموسممٌة االشممتمالٌة صممعتها لهمما بتعبٌممرات صممالتها

 .  الموت وتجاوز وفا عٌة   وضرورة وتجدٌدل وحٌة وحٌٌة وحوٌة وحواٌا وتحوي

 فممكن ”الحٌمموي المنطممك”  جمعممة تسممتد ٌها لممد التممً الكعمممات هممره ركممر وبمجممرد

 :  الحٌوي بالمنطك الممصود بكون أولٌة حدسٌ حة فكرة ٌأخر ان ٌمكنه المار 

" . مبمدئٌا لعحٌماة فعمال همو مما  و لعحٌماة ضمروري همو ما   الحٌاة تنطمه   ما هو

 انتهى

لنتعمرؾ ولكون مفتاح أي منطك ٌكون ممن خمالل طرٌمتمه لتحدٌمد هوٌمة الكمائن 

 بمٌن الفمارق فمً محمددات الهوٌمةإرن   وباختصار شدٌد بما ال ٌزٌد  من ممماطو  من 

 أرسطو ورائك؟. 

 تعرٌف ما هً الهوٌة األرسطٌةي وفق المبادئ التالٌة: أوالق:  

 همو  أي إال ٌكون أن ٌمكن هو  وال هو الشًء أن ٌمضً: الهوٌة مبدأ -1

 لراته.  مطابما   ٌكون الشًء أن

 ال ٌجتمعممان  فالشممًء ال النمٌضممٌن مضمممونه  أن: التنممالن  ممد  مبممدأ -2

 . راته وؼٌر راته ٌكون أن ٌمكن

 ٌكمون أن إمما نمٌضٌن  فالشًء بٌن وسط حد وجود ال المضمون  أن  -3

 .  كونأو ال ٌ

مممما تمممد  فممكن الهوٌممة الجوهرانٌممة الثابتممة  ال تشمممل التؽٌٌممر فممً هوٌممة الكممائن 

الواحد   وال التعدد فمً الوحمدة   وال التمدرج فمً الشمكل   وال الوسمطٌة بمٌن الصمفر 

  وهمممرا ٌنمممالن مممما اسمممتمر  عٌمممه أهمممل االختصاصمممات الععمٌمممة التجرٌبٌمممة  والواحمممد

 المعاصرة  وهو مصدر المصور األساس فً المنطك األرسطً. 

 أما تعرٌؾ رائك لعهوٌة فهو: 

 إن كممل شممًء  شممكل   حركممً  احتمموائً   احتمممالً   نسممبً  وفممك لعمبمماد  

 الخمسة لعمانون الحٌوي الكونً/ االجتما ً: 

مممن حٌممث أن ممه طرٌمممة  -وإن بممدا مممن دون شممكل –شممكل  همموكممل كممائن  -أ

 شكل حتى ولو بدت بال شكل.  و عٌه فالهوٌة الحٌوٌةتشك ل ولٌس بجوهر ثابت. 

تعممن التحدٌممدات تجرٌبٌممة ٌمارسممها البشممر والشممجر والحجممر  وال توجممد تجربممة  

ن واحدة تنفً هره المباد    و ند وجود تجربة واحمدة تنفمً همره المبماد ل فمران ٌكمو

 دلٌل بطالن برهان المنطك الحٌوي تجرٌبٌا . 
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كما    وبوصمفه متؽٌ حمرا   هوكل كائن  -ب حر ح   و عٌمه شكل حركً وإن بدا م 

هً هوٌة حركٌة بدرجات ال فارق جوهري ثابت بٌن ما همو محمرن  فالهوٌة الحٌوٌة

 ومتحرن   لكون الحرن هو حركة أٌضا. 

و عٌمه فالهوٌمة . ارؼما    وإن بمدا فبمدرجاتً  احتموائشمكل  هوكل كائن  -ت

احتوائٌممة تفا عٌممة متواصممعة حٌممة   حتممى ولممو بممدت فارؼممة   أو  الحٌوٌممة هممً هوٌممة

 مٌتة أو مستمعة أو متمطعة. 

و عٌممه  والمممٌ    والطالممات  حتمممالً المسمماراتإشممكل  همموكممل كممائن  -ث

 تعددٌة وإن بدت أحادٌة حتمٌة. فالهوٌة الحٌوٌة هً هوٌة 

د الخصوصٌات   هوكل كائن   -ج و عٌه فالهوٌة الحٌوٌة شكل نسبً متعد ح

 وإن بدت  امة مطعمة. نسبٌة هً هوٌة 

وكممما الحظنمما فممان رلممن المفهممو  الحٌمموي لعهوٌممة ٌشمممل وٌتولممو وٌمنممون التؽٌٌممر 

 والتعدد فً الكائن الواحد  وفك سببٌة لابعة لعتجرٌب الدلٌك موضو ٌا . 

ٌس الحممرارة لممٌس فٌهمما جمموهر ثابممت ومممن رلممن  عممى سممبٌل المثممال فعنممدما نممم

فالحرارة هً درجة  والؽنى درجة   والجممال درجمة  والممال ٌمٌمل  والمدول تمدول  

والحال ٌحول وال بأس من اإلشارة إلى كون المعتزلٌٌن "أبً هاش  الجبائً وابنمه "  

لد أدركا وجود ما هو "حال" لٌس جوهرا براته   وال  رضا لؽٌره وهو  ٌن مفهمو  

 ل فً المنطك الحٌوي. الشك

 الموجممود بممٌن واسممطة الجبممائً هاشمم  أبممو ومممن رلممن ٌمممول الكفمموي: " وأثبممت

اها ؾ(  الحال  والمعدو   وسم   لائمة معدومة  لكنها وال موجودة ال صفة: بأنها و را

والمععو " العالح  بٌن النسبة كالعالحمٌة  وهً بموجود
14
  . 

فرلما  ضمرورٌا  بمٌن معرفمة الشمًء  والعممل ٌمدرن وٌنمل الشهرسمتانً  نهمما: "

مطعما  وبٌن معرفته  عى صفة؛ فعٌس ممن  مرؾ المرات  مرؾ كونمه  المما   وال ممن 

 ممرؾ الجمموهر  ممرؾ كونممه متحٌممزا  لممابال  لععَممَرن   وال شممنا أن اإلنسممان ٌممدرن 

اشمممتران الموجمممودات فمممً لضمممٌ ة وافترالهممما فمممً لضمممٌة   وبالضمممرورة ٌععممم  أن  مممما 

افترلمت بمه   وهمره المضماٌا العمعٌمة ال ٌنكرهما  المل   وهمً ال  اشتركت فٌه ؼٌمر مما

ترجممو إلممى الممرات  وال إلممى أ ممران وراء الممرات  فكن ممه ٌممردي إلممى لٌمما  العممرن 

بممالعرن  فتعممٌ ن بالضممرورة أن همما أحمموال  فكممون العممال   الممما حممال هممً صممفة وراء 

كونه راتا  أي المفهو  منها ؼٌر المفهو  من الرات "
14
 . 

                                                           
 . "ٖٗٚص - الك و   – الكميات كتا " ٛٔ

 . ٕٛص -ع  كتا  المم  و النح  لم يرستنان   -أتو ىا   الجعائ  ٜٔ
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فمممً الجمممزء الثالمممث ممممن الكتممماب حممموارات مستفٌضمممة ومبسمممطة حمممول الشمممكل 

 والجوهر سبك ونشرتها من سنوات. 

 أما ا ن  سنتعرؾ  عى ممارنة بٌن لٌاس أرسطو ولٌاس رائك: 

 أوالق: لمحة عن قٌاس أرسطو

ننتمممل ا ن مممن تعرٌممؾ المنطممك إلممى المحممور المٌاسممً االسممتداللً الممري ٌممدور 

وٌسمى  نمد أرسمطو ا لمة أو  -سواء أكان لبل أرسطو أو بعد رائك -حوله كل منطك

وهمو بالفعمل ٌعمد درة العممل  ومنه ما أصبب ٌعرؾ بمربو متعارضات أرسطواألداة  

ثممر مممن الفممً  مما . والجممدٌر البشممري  بممر العصممور وٌممدرس فممً العممال  أجمممو منممر أك

بالممركر أن مربممو لضمماٌا أرسممطو تعمممد لهمما دورات دورٌممة  المٌممة وٌصممرؾ  عٌهمما 

  عى الشكل التالً: مالٌٌن الدوالرات   والمربو األرسطً هو 

 

 

 مؤكدة أو = كلٌة والد ٌضحكون األ   األوالد ال ٌضحكون = كلٌة سالبة أومنفٌة
 اٌجابٌة

منفٌةسالبة أو الولد ال ٌضحك = جزئٌة  مؤكدة أو اٌجابٌةولد ٌضحك = جزئٌة ال   

 القٌاس األرسطً ٌقوم على التسلسل الصوري الث ثً على الشكل التالً: 

 "كل إنسان ٌضحن  -1

 فالن إنسان  -2

 إرن فالن ٌضحن" -3

    هو فً اختصار شدٌدالمنطك الصوري  نجد أن  أ الهفً المثال المركور ف 

فمً الممدممة  ستنتاج   وهو ممبول رؼ  كونه ال ٌمد  ما لمٌس مععومما  منطك صائب اال

 ضارا  وخاطئا . ٌصبب     ولكن  ندما نستخد  المٌاس نفسه  عى الشكل التالً

 مثال: 

 "الضحن من ؼٌر سبب لعة أدب 

 فالن ٌضحن من ؼٌر سبب 

 إرن   فالن لعٌل األدب "

 .  صائب تجرٌبٌا   -ضرورةلٌس بال -صائب صورٌا   ولكنهأ اله هو مثال ال

بهممرا  ًلممد ال ٌكتفمم - ممادة –وأكثممر مممن رلممن   فمممن ٌصممل إلممى هممرا االسممتنتاج  

شممد أإلصممدار حكمم    نفسممه -الصمموري األرسممطً -بممل لممد ٌتممابو  عممى المنمموال  الحكمم 

 :  عى النحو التالًلسوة وتنكٌال  

 "لعٌل األدب ٌضر بصحٌب الدٌن 
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 محاربتهوكل ما ٌضر بالدٌن كفر ظاهر تجب 

 . دبوبما أن فالن مضر بالدٌن ألنه لعٌل األ

 هرا الفالن"  ةٌجب محارب نإر

رى   هرا السٌاق الصائب صمورٌا  والمضمعل تجرٌبٌما    همو شمائو لبمل خمرة أ 

  ولكننما هنما نرممز  أرسطو وبعده   حتى ممن ل  ٌسممو  من أرسمطو فمً حٌاتمه شمٌئا  

 ب معروفا  وممنونا به. لكونه أصبو أرسطالنظري باس  إلى مرتسمه 

ق: لمحة عن منطق رائق  ثانٌا

مثممال  ممن منطممك رائممك المتعممدد المممٌ  الصممائبة تجرٌبٌمما     وهممو منطممك ؼٌممر  

( ورلمن ضممن محصور فً الجمل العؽوٌة  بل ٌشمل كمل شمًء ومنهما الكهربماء ممثال  

 . تمنٌة خوارزمٌة رٌاضٌة تسمى "وحدة مربو المصالب"

  عى سبٌل المثال: 

  :على الشكل التالً منطق رائق ٌصنف مصالح الضحك فً" مربع مصالح"  : رائك ٌصنؾ مصالب الضحن فً" مربو مصالب"  عى الشكل التالً منطك

 مربع الصراع:
رٌةالسخ دل علىٌالضحك     

 مربع التوحٌد:
إنسانٌة عامة ةالضحك حال  

 مربع العزلة:
دل على المرارةٌالضحك     

 مربع التعاون:
دل على الفرح ٌ الضحك    

المنطك الحٌوي فً مربو رائك ال ٌستند إلى السٌاق الصوري العؽوي فمط  بمل 

ً  تجرٌبمال االختصماب أهملما أمكن لعامة النماس أو  اممة ثإلى السٌاق التجرٌبً حٌ

ممنونة تضمن أربو حاال
22
 رٌاضٌا   عى النحو التالً:  

 

 التفرد  عى داللة ٌكون لد إنسانٌة حالة الضحن: التوحٌد مصالب مربو -1

ؾ برؼسون:  مثال. اإلنسانً  الحٌوانات سائر  ن ٌتمٌز بكونه اإلنسان ٌ عر 

 (. بالضحن

                                                           
 عم  النحو التال : مقنونة ر اضيا   التأربع حإٓ

 ( 1,1م ال  مربع التوح د = )
 (1,0م ال  مربع التعاو  = )

 ( 0,1م ال  مربع ال راع = ) 
 (0,0عزلة = )الم ال  مربع 
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. الفرح  عى داللة ٌكون لد إنسانٌة حالة الضحن: التعاون مصالب مربو -2

 (. كثٌرا   فرح أخٌرا   ضحن من:  مثال

. السخرٌة  عى داللة ٌكون لد إنسانٌة حالة الضحن: الصراع مصالب مربو -3

 (. ومشارط شحاد:  مثال

. المرارة  عى داللة ٌكون لد إنسانٌة حالة الضحن: العزلة مصالب مربو -4

 ( ٌضحن ما البعٌة شر:  مثال

 . العؽة فً محصورة وؼٌر تجرٌبٌا   صائبة كعها لعضحن األربو المٌ  تعن

 : هو أرسطو ومنطك رائك منطك بٌن األساس فالفارق وبالتالً

 . المطعمة الحتمٌة األحادٌة الثابتة الهوٌة  عى ٌمو  أرسطو منطك -1

 ضمن فمط  والعؽوي األحادي الصوري المٌاس  عى ٌمو  أرسطو منطك -2

 . تحدٌدا   المضاٌا مربو

 . وكٌفها المضٌة ك  ٌحدد الري العفظ هو: الصورٌة المضٌة أساس -3

 : رائك منطك أما

 . النسبً االحتمالً االحتوائً الحٌوي الشكل هوٌة  عى ٌمو  رائك منطك  . أ

 . التجرٌبً المصالب مربو لٌاس  عى ٌمو  رائك منطك  . ب

  عٌها وٌبنى   الناس  امة ٌفهمها التً المصعحة هو الحٌوٌة المضٌة أساس . ت

 . والكٌؾ لعك  المحدد العفظ ولٌس اٌجابا   أو سعبا  

 المنطك ومنظومات تمنٌات وكل الحٌوي المنطك بٌن األساس الفارق . ث

 لمربو كمٌاس تصعب المصالب مربو وحدة كون هو  والرٌاضٌة والوضعٌة الصورٌة

 . حدث أو صورة أو نب فً المعروضة المصالب بداهة وتعطٌل سرٌان

 هرا نافرة من السموط حافة  عى طفعة صورة من مثال هنا نعرن المثال سبٌل  عى

 : الحٌوٌة المضٌة شروط ٌحمك مثال
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 لٌاسٌة أمثعة وبضو جدول  ن ٌزٌد ال بما وموجز سرٌو شرح من هنا بأس وال

 :البداهة مصالب مربو تشرح

 

 

 مربع  سرٌان بداهة مصالح  اختصاصٌة:
" المفارقة المفاجئة قد تبعث على  

 الضحك"

مربع  سرٌان بداهة المصالح  وفٌة 
 كونٌا :

ممٌزة" الضحك حال إنسانٌة "   

 مربع  سرٌان بداهة مصالح  زواوٌة:
) شر البلٌة ما ٌضحك(   

مربع  سرٌان بداهة مصالح  كافٌة 
 بشرٌا:

) من ضحك أخٌر فرح كثٌرا(   

"البشممر تختعممؾ  ممن الشممجر سممرٌان البداهممة الكونٌممة: مربممو مثممال  ممن : أوالق 

 . والحجر بالضحن "

الحك  بكونها مصمالب بداهمة سمارٌة بشمكل واؾ كونٌما  ٌعمود إلمى كمون  - أ

الكائنات تفً بممارسة فطرة االختالؾ بشكل واؾ   االختالؾ ال ٌتولؾ  عى و مً 

 وإرادة البشر  بل بموة ممارسته  المانون الحٌوي الكونً. 

مثال  ن تعطٌل سرٌان مصالب البداهة الوافٌة: البشر ال ٌختعفون  من  - ب

   "الحجارة ال تختعؾ  ن بعضها". بعضه "

ق  البشر  ادة تسمره  وتضمحكه   سرٌان البداهة البشرٌة: "مربو : مثال  ن ثانٌا

 الد ابة". 



54 
 

الحك  بكونها مصالب بداهة سارٌة بشكل كماؾ بشمرٌا  ٌعمود إلمى كمون الخبمرة  .أ

البشرٌة الفطرٌة كافٌة لعحك  بموة خبراته  المتحمممة بمموة ممارسمته  الممانون الحٌموي 

 االجتما ً. 

البشممر ال تسممره   مثممال  ممن تعطٌممل سممرٌان مصممالب البداهممة الكافٌممة: " .ب

 وال تضحكه  الد ابة". 

 

ق  "النمماس تعجممز أو تكممره سممرٌان البداهممة االختصاصممٌة: مربممو  : مثممال  ممنثالثااا

 الضحن فً حاالت خاصة ". 

الحك  بكونها مصالب بداهة سمارٌة اختصاصما ٌعمود إلمى كمون الخبمرة  - أ

البشرٌة الكسبٌة المتخصصة لها معاٌٌر موضو ٌة تحدد صالحٌتها بحسب حالة كمل 

 ظرؾ. 

 –"النمماس : مثممال  ممن تعطٌممل سممرٌان مصممالب البداهممة االختصاصممٌة - ب

 تمارس الضحن فً كل الحاالت والظروؾ ".  - ادة

ق:   " لكمل سمببه أو همواه فٌضمحنسرٌان البداهمة الزواوٌمة: مربو مثال  ن رابعا

 ال ٌضحن ". أو 

الحك  بكونهما مصمالب بداهمة سمارٌة زواوٌما  ٌعمود إلمى كمون الممدرة أو  . أ

المممزاج أو المصممعحة البشممرٌة لهمما معمماٌٌر راتٌممة تحممدد صممالحٌتها بحسممب حالممة كممل 

 ظرؾ. 

" ال ٌوجممد مثممال  ممن تعطٌممل سممرٌان مصممالب البداهممة االختصاصممٌة:  - ت

 ن "ال ٌضحأو  مزاج أو اختٌار فردي راتً ٌحدد لكل سببه أو هواه فٌضحن

ممممل منطممممك أرسممممطو بممممالتطرؾ واإلرهمممماب م حظااااة عامااااة : والتباسممممات ت َحم 

 واإلطاللٌة: 

ورؼمم  أن ممما ٌهمنمما منهمما هممو اكتشمماؾ   منممر بداٌممة المممرن العشممرٌن  عممى األلممل

البدٌل الحٌموي المري سمعى وٌسمعى إلٌمه كثٌمرون. فكنمه ممن المفٌمد التولمؾ  نمد أمثعمة 

  ٌمكممن لعممار  أن ٌمتعمس التبمر  مممن الصمعة الوثٌممة بمٌن منطممك االنترنمتشمائعة فمً 

أرسطو ومنطك التطرؾ فى فكر جما ات التكفٌمر والتخموٌن ومنهما المدوا   بشمتى 

 أشكاله . 

نمة ممتبسمة ممن االنترنمت وردت تحمت  نموان:  ٌ   -بتصمرؾ -سنضو فٌمما ٌعمً

فمً  ةحٌوٌمرؼم  كونهما لٌسمت  "ي"الصعة بٌن منطك أرسطو وأصول التطرؾ الفكمر
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إشمممكاالت المنطمممك األرسمممطً   إال أنهممما تطالمممب بضمممرورة تجممماوزابعمممن تعبٌراتهممم

بوضوح
21
   

 من مولو السٌد دمحم تمً المدرسً بتصرؾ:  1رل  االلتباس  

 :  مثال

 مناهضمة تحماول كانمت ربمما الهجممات ممن لكثٌمر أرسمطو منطمك تعرن لمد "

 همرا الثممة  ٌممٌ  أو  المتهج  روح  من بعٌمدا لكمن.  ما  ألفمً خالل به الثمة فً اإلفراط

. والسفسممطة والفوضممى التطممرؾ لبالممة فممً اإلنسممانً الفكممر مسممٌرة نظمم  بأنممه المنطممك

 منمه  أي الصموري الجانب  عى الكبٌر بتركٌزه الفكر هرا أخرى  لٌد جهة من ولكنه

 األفكمار  اللمة حمول بحوثه كرس ما بممدار األفكار مصدر  ن البحث ٌحاول ل  أنه

 فٌمما ٌفكمر أن دون وتفرٌمها األ داد جمو فً جهده ٌبرل من مثل مثعه وكان ببعضها 

 .   عٌها تدل حمائك من األ داد هره وراء

 ممادة  من البحمث  من واؼفالمه التفكٌمر بشمكل الشكعً  بكهتمامه أرسطو فمنطك

 الضاللة  كماإلى  تد و التً البشرٌة السعبٌات دور تناسً وموضو ه  سبب التفكٌر

 إ طماء فمً المنطمك همرا ٌوفمك لم  ولمرلن. السمعبٌات همره تحمدي فً العمل دور تناسى

 . الفكري التمد  من مزٌدا اإلنسان

 اإلطمالق جانمب فٌمه ٌبمرز الشمكعً  والمري األرسمطً المنطك تأثٌر من وبسبب

 الكعمً انتزاع وسر ة اإلطالق بطابو الوسطى المرون فً المفكرون والعمو   انطبو

 .  صؽٌرة جزئٌات من

 ٌشممل بكعمً ٌحكم  حتمى. جزئٌمة أحمداث  دة ٌالحظ أن منه  الواحد ٌكفً فكان

 األحداث.  تعن أمثال من مالٌٌن

إلمى  الوصمول طرٌمك األرسمطً المنطمك بمأن اال تممادإلمى  المفكمرون تحول ث 

 ٌركبممون فأخممروا. الطرٌممك هممو والتفكٌممر. لعتفكٌممر مممنهج انممه  ممن الحمممائك  ؼممافعٌن

   جمٌعا . الحمائك لٌروا  عٌها ٌمفون لععه  بعن فوق بعضها المٌاسات

  ممن بهمما اسممتؽنوا أفكممارإلممى الفرٌممك   هممرا  نممد تحولممت الفكرٌممة الموالممب إن

 .  الجمود لفه  وهكرا.  موله   ن حتى تؽنٌه  أنها ز موا بل. التجربة

 بثالثممة الفكممر  ابتعممً تنظممٌ  مممن بممالرؼ  أرسممطو منطممك : إنالقااول وخ صااة

 :  نوالب

 . الفكر تضعٌل فً البشرٌة السعبٌات دور تناسً -1

 .  تابعٌه  ند اإلطالق طابو إٌجاد فً سبب مما. توجٌهه إطاللٌة -2

". لعتفكٌر مناهج سوى ٌكن ل  بٌنما أفكارإلى  المنطك تحول -3
22

 

                                                           
21
http://www.almodarresi.com/books/603/fq160lrd.htm
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 بتصرؾ:  2التباس رل  

 الممدمة األولى:  -1

نمزل أن لٌست من الشمرٌعة وتخمالؾ مما ٌحك  بها المسعمون ا  ً" الموانٌن الت 

 .  من منظوره  لعشرٌعة والحاكمٌة( -أو ٌز مون –   كما ٌرون ه  

 الممدمة الوسطى:  -2

 . نزل   فأولئن ه  الكافرون "أومن ل  ٌحك  بما : "ن   تعالى لالأ"بما 

 النتٌجة:  -3

 ."إرن كل هرالء كافرون "

بؽٌممر كتمماب    والمحكومممون كممافرون أي أن الحكمما  كممافرون ألنهمم  ٌحكمممون 

 ه  رضوا برلن "نأل

 إرن وجب المتال ضد هرالء الكفرة. 

وبهممرا ٌكممون لممد حمممك انتصمماره  عممى ؼرٌمممه بمنطممك صممحٌب صممورٌا  وخمماطئ 

تجرٌبٌا   لكون مفهمو  الحاكمٌمة والشمرٌعة و  همً مصمالب اختصاصمٌة موضمو ٌة 

لحمٌمممة والحمممولً كمنطممك أحممادي  امممة وال تخممب فئممة دون ؼٌرهمما تحتكممر الحممك وا

 أرسطً. 

ل لٌاسمه المنطممفكرا تحول صاحب المنطك األحادي نفسمه   ًإلمى الوطنٌمة   حمو 

نحو محاربة المرٌن ٌمرى أو ٌمد ً أنهم  ٌضمرون الموطن  فكنمه كمما ٌحممً المدٌن ممن 

 :  ًالكفرة فكنه ٌحمً الوطن من الخونة وٌكون منطمة كا ت

 .  ج هً مرامرة  عى الوطن"كل الخطط التً تأتً من الخار

 وفالن أتى بخطة من الخارج 

 .  إرن   فالن من أ داء الوطن "

 خر: آمثال 

 ً"الوطن ٌعادٌه الؽرب المسٌح

 الوطن  ًٌوجد مسٌحٌون ف 

 إرن مسٌحٌو الوطن أ داء وجب لتاله  "

 ًٌسمتعمعون همرا المنطمك األرسمط معظمهم وأصحاب الفرق الدٌنٌمة والمرهبٌمة 

نهمم  وصممعوا إلممى أو( وٌظنممون أرسممطنظره  حتممى دون ان ٌسمممعوا  ممن  لتأٌٌمد وجهممة

ضمالل مبمٌن وارا أصمؽٌت إلمى  ًفم ًنه  وحده  باتوا ٌمعكونه والبالأالحك المطعك و

                                                                                                                                                                      
 http://www.almodarresi.com/books/603/fq160lrd.htm راجع ٕٕ
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 يال تمدر  صحٌحا فمد تجمد نفسمن حمائرا  ال  منطك كل فرلة وجدته منطما  سعٌما  متسعس

 فرلة  عى صواب بٌن كل هره الفرق المختعفة المتناحرة.  أي

ولكل فرلة  عمارها المهرة فمً المنطمك وفمن االلنماع بالحجمة والبرهمان  و نمد 

لنماع الر ٌمة بعمدل الحماك  السمعطان أٌضما   عمماء وفمهماء ٌسمتخدمون نفمس المنطمك إل

مة ممن  عى األ ٌمانه وور ه وضالل كل مخالؾ له وجواز لتعه والتنكٌل به حفاظا  إو

 الفتنة. 

ث  ٌنفصل هرالء الععمماء  من الوالمو  فٌنؽمسموا فمً مسمائعه  النظرٌمة التمً ال  

بمراجه  العاجٌمة العالٌمة أفمً  ٌعٌشمونتتعرن لعمشاكل الحمٌمة التً تواجه الر ٌة  و

ممراء وز مماء الفمرق ؼدله  عمٌه  المعمون واألأبعٌدا   ن  امة الشعب مستمتعٌن بما 

 بالء   عى األمة.  ٌصبحونماب وسطوه وثروة فلألاصب ومن نع  ومنا

وكما ركرنا فكن مصدر المصور األساس هو سهولة بناء تسعسل منطمً ٌؽمالط  

صممورٌا    وهممرا المصممور سممببه األسمماس هممو  ا  الوالممو الموضممو ً رؼمم  كونممه سممعٌم

ن منطممك أرسممطو ٌمممو   عممى ان السممرال  ممن مفهممو  الهوٌممة الجوهرانٌممة الثابتممة   أل

 الهوٌة له إجابة واحدة وان التجربة لها نتٌجة واحدة   وواحدة فمط. 

 . ما الصواب وإما الخطأإ

 . إما الخٌر المطعك أو الشر المطعك

 . ما الحك المطعك أو الضالل المطعكإ

 .  ما الحالل المطعك أو الحرا  المطعكإ

 إما اإلٌمان المطعك أو الكفر المطعك. 

 لموضو ٌة والععو  الفٌزٌائٌة كعها. وهو أمر تنفٌه التجارب ا 

نظمممة بممل ٌمتممد إلممى اإلنسممان نفسممه. وال ٌتولممؾ األمممر فمممط  نممد الممالممن واأل 

فاإلنسممان ٌمممر فممً حٌاتممه بممأطوار مختعفممة متنالضممة بممٌن لمموة وضممعؾ وبممٌن فجممور 

وإٌمان وبٌن ؼنى وفمر وبٌن  ع  وجهمل وبمٌن  ممل وجنمون وفمً كمل تعمن المراحمل 

   فً المٌاس فشال  ررٌعا .ٌفشل منطك أرسطو 

جتماع ناتج  ن كونه  ال ٌمٌزون بمٌن حٌماة ن فشل المناطمة ورجال الدٌن واالإ

 الفكر وحٌاة الوالو  لمد ازدوجت شخصٌته  من جراء رلن. 

ً فمً المٌماس رسمطفالوا ظ  ندما ٌصعد المنبر لٌعظ الناس ٌستعه  المنطمك األ

 ما النار. إما الجنة وإما اإلٌمان إإما الكفر و

منطمك أرسمطو  ًحمنٌَ  سمعطان  و ندما ٌطعب الدنٌا وٌسعى لمنصب أو جاه أو  

العممادي فممً التحاٌممل لعوصممول لهدفممه مممن كممرب ونفمماق  نسممانوٌنممتهج مممنهج اإل جانبمما  

 وتضعٌل. 
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حفمماد المممرده أنه  أفتجممد أحممده   نممدما ٌصممعد المنبممر ٌهمماج  الٌهممود وٌنعممته  بمم

رسل له  برسمائل التهنئمة والتمنٌمات بمدوا  أالحك  وارا جعس  عى كرسً   والخنازٌر

 األمن والسال  والد اء له  باالستمرار والرخاء. 

خا  بمأن التعاممل ممو البنمن المدولً حمرا  شمر ا  ثم  ٌسمتمٌت او ٌمأل المدنٌا صمرأ

 . لعحصول  عى لرن من البنن راته  ندما ٌكون فً سدة الحك 

ٌة نسمانأرسمطو فمً المدٌن والععمو  اإللهً لمن ٌسمتخد  منطمك ن العماب اإلإنع  

 الشخصٌة. بداء ازدواج  ًن ٌبتعأ

ممالمه وٌفممد النماس الثممة فٌمه وٌنتهمً بمه األممر ولمد فشمل فمً كمل  ةفٌخالؾ حال

 .  ء وفً كل مجالًش

ن أنهممما الحنكمممة وأوسممموؾ ٌمممد ً ب  زدواجٌمممةوهمممو نفسمممه لمممن ٌشمممعر بهمممره اال

ن أو  مممن كممل رلممن ًن ممما ٌبتؽمن الجمٌمو ال ٌفهممموأالضمرورات تبممٌب المحظممورات و

ٌعجمأ   ن شمٌئا  لم  ٌتؽٌمرأبم  و ندما ٌصطد  بمالوالو المرٌمر  الخٌر لاد  لاد  ال محالة

  خمرىأى إلماء العو   عى المرامرات الخارجٌمة تمارة إلإلى الخرافة واألحال  تارة  و

المحتوممة  تراؾ بالخطأ فً منطك التفكٌر راته ث  النهاٌة فً محاولة لعهروب من اال

 نزواء فً ركن مظع  من صفحات التارٌا. ث  اإل  نعزالاالنهٌار واإل

مرٌعما    ولمد بمدأ و مً همرا المصمور  : منطك أرسمطو لاصمر لصمورا  الخ صة

منر بداٌة نمو الععو  التجرٌبٌة   وال ٌصعب ال فً الععمو   اممة سمواء أكانمت مادٌمة   

البشمري  وال فمً  عم  العمائمد   وال  أو طالٌة   وال فً  ع  التواصمل البشمري وؼٌمر

السٌاسات   وال أي دٌن بصفة خاصة ومن ٌفعمل رلمن سموؾ ٌبتعمى بمداء االزدواجٌمة 

 .  انتهى االلتباس. فً كل شًء ث  الفشل فً كل شًء"

 لالستنسماخ لابمل المصمالب أن مربموإلمى  اإلشمارة ممن : ال بأسختامٌة م حظة

 مصمالب  من مربمو نتحمدث أن ٌمكن ولرلن   المماسة المصالب بتنوع متنو ة بأشكال

 مربمو    مٌمدة مصمالب مربمووسموق   مصمالب مربمو  نبتمة مصمالب مربمو   تعفزٌون

 معماٌٌر بحسمب المصمالب لمربو الحٌوٌة الرٌاضٌة المٌ  انتاج ٌعاد فٌع   حٌث مصالب

 .  4و 3و 2و 1 العد وسهولة ببساطة تربٌعها المراد المصالب وإٌماع امتداد

 لمربمو الرٌاضمٌة الجمرور  عمى مختعفة  تحافظ بصٌػ رلن ٌت  التمٌد خالل ومن

 المممرن مممن التسمعٌنٌات خممالل تمم  ولمد   متعممددة لٌاسممٌة بصمالحٌات ولكممن   المصمالب

واختصاصمات متعمددة   مجماالت فمً المصمالب مربعمات ممن الكثٌمر تجرٌمب الماضً

 لم  ولمو حتمى حٌث تم  التجرٌمب فٌهما لكترونٌة اإلمن المصالب المرآنٌة إلى المصالب 

صفحات من بحمث لاممت بمه "  3وحسبنا هنا وضو اإللكترونٌة   بالدارت خبٌرا ٌكن

" تحممت إشممراؾ  Marguerite “Peggy” J. Palmerمارؼرٌممت بممالمر  : د. 
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الدكتور رائك النممري والتمً ترجمهما لععربٌمة المدكتور  ماطؾ النممري المخمتب فمً 

األسممتار فممً جامعممات فرنسممٌة   لٌتضممب لعمممار  بعممن ا فمماق الهندسممة اإللكترونٌممة و

 التً ٌفتحها المنطك الحٌوي. 

وبالطبو ال ٌتولو من الممار  ؼٌمر المخمتب أن ٌفهم  تمامما  أهمٌمة الموضموع   

ولرلن سنضو البحث فً الخاتمة مو الوثائك   وبمكن لعمار  الري ل  ٌدرس التكاممل 

   عمى الصمور البٌانٌمة  ة ممن خمالل االطمالعالرٌاضً   أن ٌكتفً بأخر فكرة بصمرٌ

 ال كمان ولمو حتى من ؼٌر المختصٌن سٌفه  اهمٌتها حتمى –ونراهن أن  امة المراء 

 مربمممو ٌسمممتخد  كٌمممؾاأللمممل    بصمممرٌا   عمممى سمممٌفه  لكونمممه  اإلنكعٌزٌمممة العؽمممة ٌجٌمممد

 المصالب  فً مصالب التواصل ؼٌر البشري. 

  نوان البحث: 

 –اإللكترونٌمة  فمً المدارات %100خطماءالكتشماؾ األ تطبٌك المنطمك الحٌموي

 (ISU) باستخدا  تمنٌة وحدة مربو المصالب

Hayawic Logic Application to Test Pattern Generation Using 

the Interest Square Unity (ISU) Technique  

 .Marguerite “Peggy” Jإ ممداد الباحثممة األمرٌكٌممة: مارؼرٌممت بممالمر: 

Palmer 

كجزء من متطعبمات دروس المدكتور رائمك النممري لحعممة المدكتوراه فمً المركاء 

 االصطنا ً 

INFT 858 Class Project 

Professor Alnakari 

Spring 1998 

George Mason University 

Fairfax, VA 

 الهندسة اإللكترونٌة من جامعات فرنسا استار ترجمة الدكتور  اطؾ النمري 

دسممة الكهربائٌممة مممن الوالٌممات نوضمماح ماجسممتٌر فممً الهتممدلٌك المفكممر صممائب 

 -2لتمل اإلسمال  ونجماة الجنماة    -1المتحدة األمرٌكٌة ومرلؾ كتب حٌوٌة جدا  منها: 
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