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الثانية الطبعة مقدمة

١

سنوات يف األوىل الطبعة تلك ونفدت ١٩٥٣م، سنة الكتاب هذا من األوىل الطبعة صدرت
لكنني نفاده، َفْور الكتاب طبع يُعاد أن تقتيض األمور طبائع وكانت صدورها، بعد قليلة
نصوصه ُصْلب يف — إليه يُضاف أن بعد إال الثانية طبعته يف الكتاب أُْخِرَج أال عندئٍذ آثرت
بقراءة الكتفائه إما وذلك القارئ، عىل حقائقها غمضت التي األفكار ح توضِّ رشوح —
ذهنه عىل مسبقة أفكار لسيطرة وإما أطرافها، من خطًفا املقروءة املادة تخطف عجىل
العبارة يُحسن لم الكتاب مؤلِّف فلعل يدري؟ َمن ثم الفهم، سوء إىل به انتهت سيطرة
كنت نقدية، هجمات الكتاب إىل َهت ُوجِّ أن كله ذلك جراء من فكان الغامض؛ ح يوضِّ ولم
جاءت إذا إال ثانية طبعة للكتاب تكون أال اعتزمت هنا ومن بطالنها، مواضع أدرك يومئٍذ

البطالن. مواضع الناقدين لهؤالء تُبنيِّ ردود عىل مشتملة
يل ترك منها، انقىضعام كلما وكانت عام، بعد عاًما تميضرساًعا، أخذت األعوام لكن
تشهد أن من اليأس عىل أوشكت حتى اإلرجاء، دواعي فتزداد شواغل، فوق شاغًال وراءه
فماذا مالحقتي، عن ينفك لم والقارئني الدارسني سؤال أن بَيَْد الحياة؛ نور الثانية الطبعة
مضت وقد يحدث ال وكيف وأمراض؟! ِعَلل األوىل شواغيل إىل أُضيَفت وقد أصنع أن عىس
بادئ أداءه اعتزمت ما ق أحقِّ أن امُلحال من قريبًا فبات عاًما؟ ثالثون األوىل الطبعة بعد
ن تتضمَّ صورة عىل األفكار أعرض أن يل تتيح إعادًة الكتاب كتابة أعيد أن وهو األمر،
واضًعا الثانية، الطبعة بها أقدِّم بمقدمة أكتفي أن فرأيت الناقدين، معارضات عىل الردود
تعديل بغري هو كما القديم النص عىل ُمبِْقيًا اإليجاز، من يشء يف والرشوح الردود تلك فيها
العهد، به بَُعَد فلقد ومآخذ؛ وحسنات وغموض، ووضوح وضعف، قوة من فيه ما بكل
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عن تعبريه وطريقة املؤلِّف ِفْكر عىل تشهد وثيقة بمثابة ليكون يُصان أن حقه من وأصبح
عمره. مراحل من نسبيٍّا مبكرة مرحلة يف الِفْكر ذلك

٢

حتى ودين، فلسفة بني فخلطوا الناقدين عىل األمر اختلط أن هو وأَبَْشَعُه، نقد أوجع كان
وهم شيئًا، الكتاب من يقرءوا لم — األقل عىل — الناقدين هؤالء بعض أن يومئٍذ إيلَّ ُخيَِّل
قائلني امليتافيزيقا»، «خرافة — األوىل طبعته يف — عنوانه بقراءة اكتفوا قد يكونوا أن إما
وأيًضا الغيب، هو الطبيعة وراء وما الطبيعة، وراء ما هي امليتافيزيقا كهذا: شيئًا ألنفسهم
مؤلِّف عند خرافة الديني اإليمان من الهامة الجوانب فهذه وإذن وتعايل، سبحانه هللا هو
ثم الكتاب، عنوان بقراءة اكتفوا قد يكونوا أن إما الناقدين بعض إن أقول: الكتاب. هذا
وطفقوا درجة، ذلك من أقل كانوا أنهم وإما املذكور، النحو عىل تتسلسل خواطرهم أخذت

دراية. وال وعي غري عن يسمعونه ما يردِّدون
من امليتافيزيقي بناءه يقيم عندما فالفيلسوف ودين؛ فلسفة بني خلطوا إنهم نعم،
بعد ذلك وسنذكر عندنا، مقبوًال امليتافيزيقا من ثانيًا نوًعا هناك ألن نرفضه؛ الذي النوع
«مبدأً» طريقه بداية يف يضع إنما امليتافيزيقي، بناءه يقيم عندما الفيلسوف إن أقول: حني؛
يرتكز سند من لديه وليس املبدأ، ذلك صواب — بالطبع — معتقًدا منه، ينطلق معينًا
مبارشة؛ رؤيًة ببصريته) (أي بحدسه املبدأ ذلك رأى قد بأنه ظنه إال االعتقاد، ذلك يف عليه
— يعتقد آخر ً مبدأ لنفسه يضع أن من آخر فيلسوًفا يمنع ال مبدئه صواب يف اعتقاده لكن

الصواب. هو أنه — بدوره
املجردة األفكار أن األول رأى فقد بعده، من أرسطو ثم أفالطون، مثًال لذلك ولنرضب
وجود ذات هي الجزئية، الكائنات جاءت غرارها وعىل األوىل، النماذج بمثابة هي التي
ُخِلَق قد غرفتك، أرض عىل سائًرا أمامك تراه الذي فالِقطُّ بذاته، وقائم مستقل موضوعي
كيف الجوهرية الِقطِّ طبيعة عن مجردة فكرة إال املثال ذاك وما ، للِقطِّ األزيلِّ «املثال» وفق
صعد حني «امُلثُل» تلك بها رأى مبارشة رؤية من عرفه ذلك؟ أفالطون عرف وكيف تكون.
فيما أخرى رؤيًة لريى أرسطو بعده وجاء بلغها، حتى الفلسفي ل التأمُّ مدارج يف إليها
أن شأنها من التي «الصورة» فكرة وهو الفلسفي، بناءه عليه يقيم «مبدأً» لنفسه يتخذه
— طبيعته جوهر أي — القط صورة فليست ذلك، أو الكائن هذا فتكون املادة د تتجسَّ
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إليه يذهب ما آخر إىل … به دة ُمجسَّ فيه سارية هي بل القط، عن مستقلة مجردة فكرة
الفلسفة. كتب يف إليه الرجوع يمكن مما ذلك، يف الفيلسوفان

العقيل الربهان بإقامة مطاَلب امُلعنيَّ الفيلسوف أن هو هنا، يهمنا الذي األمر أن عىل
نرفضه والذي املبدأ، هذا من استدلَّها التي النتائج وصواب مبدئه، صواب به يبنيِّ الذي
— األوىل طبعته يف كان كما — الكتاب هذا عنوان من «الخرافة» صيغة عليه ونطلق نحن
بالطبع — هو وال «مبدأ»، من شاء ما لنفسه امليتافيزيقي الفيلسوف يتَّخذ أن هو ليس
أن هو املرفوض بل العقل؛ منطق عىل جاء لها استدالله دام ما استدلها، التي النتائج —
قائمة هي كما الكون لحقيقة تصوير أنه يزعم ثم ذهنه، يف الفكري بناءه الفيلسوف يبني
وهو امليتافيزيقي الفيلسوف فشأن البناء، صاحب اإلنسان ذهن خارج الواقعي الوجود يف
بناءه يقيم حني الريايض شأن نفسه هو مبادئ، من مستمدة نتائج العقيل البناء يقيم
إقليدس، هندسة يف — مثًال — نرى كما امُلسلَّمات، من النتائج فيه مستخرًجا الريايض،
تصوير أنه يدَّعي ال املنطقية، روابطه يف امُلحَكم الريايض بناءه يُقدِّم إذ الريايض لكن
لنفسه يضع أن ريايضآخر ُمستطاع يف أن يعلم وهو ذلك، يدَّعي وكيف الخارجي. للكون
عىل «داخليٍّا» عليه يُْحَكم الريايض فالبناء أخرى؟ نتائج منها فيُخرج أخرى، ُمسلَّمات
صحيح هو ما ألن للواقع؛ مطابقته أساس عىل «خارجيٍّا» ال االستدالل، سالمة أساس
للبناءات بالنسبة الحال تكون أن يجب وهكذا يأتي، ال وقد للواقع مطابًقا يأتي قد رياضيٍّا

الفلسفة. يف امليتافيزيقية
ال الدينية الرسالة صاحب ألن االختالف؛ كل مختلف فأمرها الدينية العقيدة وأما
أُوِحَي رسالة أقدم إنني لهم: يقول بل ببصريتي، رأيتها فكرة لكم أقدِّم إنني للناس: يقول
عىل عقليٍّا برهانًا بالرسالة التسليم مدار يكون ال هنا وها ألبلغها، ربي عند من إيلَّ بها
الرسالة صاحب تصديق هو التسليم مدار يكون بل منها، امُلستَدلَّة ونتائجها الفكرة صدق

اإليمان. هو التسليم مدار إن أي ربه، من وحيًا يرويه فيما
للناس يُقدِّم وهو امليتافيزيقي موقف أحدهما موقَفني: بني الخلط يجيء فكيف
الرسالة صاحب موقف هو واآلخر الربهان، إقامة يف العقل منطق إىل مستنًدا هو، بضاعته
إنه يقوله. ما بصدق إيمانهم الناس من ويطلب إليه، به أُوِحَي وحيًا يُقدِّم وهو الدينية
تُربِّر التي املنطقية أدلته يبنيِّ أن فعليه يُقدِّمه، فيما الفيلسوف عىل ُمعِرتض اعرتض إذا
خلًال رأى ألنه ليس فذلك الدينية، الرسالة صاحب ُمعِرتضعىل اعرتض إذا وأما اعرتاضه،

وكفى. الرسالة صاحب يصدِّق لم ألنه بل التفكري، منطق يف
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يُقال أن يمكن والديني، الفلسفي املوقَفني: بني الشاسع الفرق هذا بيان أفبعد
الخارجي: للكون تصوير أيًضا هو الفكري بناءه أن يزعم الذي الفيلسوف، للمعرتضعىل

سبحانك. اللهم الدين؟! رسالة عىل يعرتض َمن بمثابة هذا باعرتاضك إنك

٣

الذي التفكري ذلك هو بأنه إجماع عىل يكون أن امليتافيزيقي التفكري طبيعة يف الرأي يوشك
الغوص يف يُمِعن بل القريبة، مصادره عند — لتعليله يتصدَّى ملا تعليله يف — يقف ال
مرتوك القريبة العلل يف فالنظر بلوغه؛ يمكن أقىصما يبلغ حتى القريبة املصادر تلك وراء
كائن من حيٍّا كائنًا التكاثر، لتفسري يكفينا — مثًال — البيولوجيا علم كان فإذا للعلوم،
بمنطقه يرتد بل القريب، املصدر بهذا يكتفي ال امليتافيزيقي الِفْكر فإن يتم، كيف حي

نفسها؟ الحياة ما ليعرف خطوة؛ وراء خطوة
هذا فإن امليتافيزيقي، للفكر العامة الطبيعة هذه عىل إجماع هنالك كان إذا لكنه
أصوله إىل نردُّه الذي املوضوع عن نسأل عندما مختلفة دروبًا ينحلُّ ما رسعان اإلجماع
وأقماره بشموسه والجامدة، الحية بكائناته الكون إنه يقول فريق هنالك هو؟ ما األوىل،
وهنالك البعيد. األول أصله إىل نردَّه أن نريد الذي هو هذا إلخ، … ومائه وهوائه ونجومه
العلمية: األفكار عن فنسأل األشياء، نحو ال األفكار نحو بحثه ه يوجِّ أن ل يفضِّ آخر فريق
نشأت وكيف الطبيعية؟ العلوم نشأت وكيف الريايض، العلم نشأ فكيف األوىل؟ أصولها ما
عن سؤال هو بل كانت، متى التاريخية النشأة عن سؤاًال هنا السؤال وليس املختلفة؟ النُُّظم
وهكذا؟ طبيعيٍّا وعلًما رياضيٍّا علًما يُفِرز أن اإلنساني للعقل تأتَّى كيف املنطقية، النشأة
وامليتافيزيقا لية، التأمُّ بامليتافيزيقا األول النوع من هي التي امليتافيزيقا ى تَُسمَّ وقد
وللنقدية هيجل، بالفيلسوف لية للتأمُّ التمثيل ويمكن النقدية. بامليتافيزيقا الثاني النوع من

الحديثة. الفلسفة تاريخ من أملاني وكالهما كانط، بالفيلسوف
أما إمكانها، حدود عند وقفت إذا مرشوعة فكرية عملية امليتافيزيقا من النوَعني ِكال
والرأي هواء. يف ب كالرضَّ املحاولة فتأتي اإلمكان، ذلك مجاوزة فهو املرشوع غري الجانب
إقامة مجرد عند — أسلفنا كما — وقفت هي إذا مقبولة لية التأمُّ امليتافيزيقا أن هو عندنا
لها فيكون النتائج، منها تولِّد ثم ابتداء، نقطة لنفسها تفرض بأن النظري، الفكري البناء
لتزعم البناء إقامة مجرد تُجاِوز ولكنها الرياضية، بالبناءات شبيه األجزاء ُمتَّسق بناء بذلك
الخطأ يشبه الذي الخطأ، موضع يكون وهنا بالفعل، موجود هو كما الكون ر تُصوِّ بأنها

10



الثانية الطبعة مقدمة

مرضاملريض إن مثًال: فيقولون ِعلَّته، بغري حدثًا الناس يُعلِّل حني الخرافة، فيه تقع الذي
الدار سطح فوق الغراب نعيق علته املسافر موت إن أو املريض، الجسد َسَكن حني علته
بالخرافة. ونَِصُفه نرفضه الذي وحده هو لية التأمُّ امليتافيزيقا من الزعم وهذا السفر، ليلة
تستقيم، ومتى تعوجُّ متى لنرى ونتائجها؛ العلوم نحو التحليلية جهودنا ه نوجِّ أن وأما
فذلك االحتمال، درجات من درجة عىل ِصْدقها يف تزيد ال أنها أو الصدق يقينية هي وهل

ومقبول. ونافع سديد امليتافيزيقا من ب َرضْ
الشيئي الوجود لتحليل محاولة ال امليتافيزيقا تجعل التي النظر بوجهة أخذنا إذا إننا
إىل بردِّها منطقيٍّا، تحليًال العلوم قضايا لتحليل املحاولة بل األوىل، مصادره إىل ورده
قضية فيه صيغت الذي اللفظي الرتكيب مرشوعية مدى منه يتبنيَّ ا ردٍّ األوىل جذورها
أهو مسترت؟ تناقض عىل ُمنطٍو هو أم بعض، مع بعضها األجزاء ُمتَّسق أهو معيَّنة: علمية
العالم حقائق من إليه يشري ما وبني بينه املقابلة من الباحث يمكِّن ما طبيعته يف تركيب
من ق التحقُّ تجعل املفردات، بني رابطة وعالقات لغوية، مفردات عىل مشتمل هو أم الواقع،
امليتافيزيقا تجعل التي النظر بوجهة أخذنا لو إننا أقول: محاًال؟ أمًرا الخطأ أو الصواب
عملها، وطبيعة الفلسفة إىل بالنسبة رائعة فكرة إىل انتهينا العلوم، لقضايا منطقيٍّا تحليًال
هي وال بها، خاصة قضايا لها يكون بأن مطالبة ليست الفلسفة أن َجالء يف لنا يتضح إذ
وحدها هي — ميدانه يف كل — املختلفة العلوم ألن لنفسها؛ أرادته إذا حتى ذلك مستطيعة
تسري أن — إذن — الفلسفة وحسب واإلنسان، الكون حقائق إىل للوصول بمناهجها لة املؤهَّ
فيها يكون قد ما فتكشف املنطقي، التحليل ضوء عليها لتصبَّ أقوالها ط تتسقَّ العلوم وراء

النظر. إعادة العلماء من يستدعي خلل من
عىل قضاياهم تحليل أنفسهم للعلماء فنرتك لَخبَّازه، الخبز نرتك ال وملاذا تسألني: وقد
ففيلسوف الحاالت، معظم يف يحدث ما هو ذلك أن هو: وجوابي إليه؟ تشري الذي النحو
علمه، عليها يبني التي األُُسس استوقفته أن بعد العلم رجل — عادًة — نفسه هو العلم
الجذور أي من لنرى ذاتها، األُُسس تلك تحليل يف العلماء الزمالء من أحد يفكر أن دون
البناء أساس هو الذي «العدد» ليحلِّل — مثًال — الرياضية علماء أحد يقف كأن نبتها؟ جاء
التجربة من أصولها يف نبتت هل العقل؟ يف العدد فكرة نبتت كيف يبنيِّ تحليًال الريايض
تحتاج وال فطرته، يف العقل مقوِّمات من هي أو اإلنساني؟ النوع ظهور فجر يف البرشية
الرياضة». «فلسفة هو البحث هذا مثل فيكون الخارجي؟ العاَلم مع تجربة من اكتساب إىل
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أنه وذلك الخالص»؛ العقل «نقد كتابه يف كانط» «عمانوئيل صنعه ما هو كهذا ويشء
اليقني مثل إىل بنا يؤدِّي امليتافيزيقي للبحث طريًقا يلتمس أن أراد — بدء ذي بادئ —
بتحليل يبدأ أن هو ذلك يف منهجه فكان والطبيعية، الرياضية العلوم نتائج يف نراه الذي
به تؤدي التي الوسيلة ثم الرياضية، الحقائق إىل الوصول إىل بالعقل تؤدي التي الوسيلة
من فرغ أن ا فلمَّ الطبيعية) للعلوم أستاذًا كانط كان (وقد الطبيعية العلوم قوانني إىل
وصل ما إىل ووصل الطبيعية، العلوم وميدان الرياضة ميدان يف الضخم التحلييل مرشوعه
هو الريايضوالطبيعي بشطَريه العلم لقضايا نفسه التحليل ذلك أن أدرك نتائج؛ من إليه
املنهج عن الكشف ابتغاء التحليل بذلك قام إنما أنه البداية يف يظن كان أن بعد امليتافيزيقا،
بامليتافيزيقا أسميناها ما هي وتلك ذلك، بعد امليتافيزيقا موضوع به يعالج الذي القويم
ذكرناه الذي للسبب ونرفضالثانية األوىل نُِقرُّ ونحن التأملية. امليتافيزيقا مقابل يف النقدية،

سبق. فيما

٤

بحكم — عباراتها أن وهو التأملية، امليتافيزيقا لرفض يدعونا آخر، سببًا اآلن ونضيف
عن قلنا فإذا مجالها، يف إال معنًى لها يكون ال حدود عىل دائًما تشتمل — املوضوع طبيعة
يحتمل مما أنها أو حتًما، باطلة أو حتًما، صادقة َكْونها ناحية من ثالثة إنها الجملة أنواع

األقسام. هذه من قسم أي تحت تندرج ال امليتافيزيقية الجملة وجدنا والكذب، الصدق
مختلفتنَي: صورتنَي يف مرتنَي الواحد املفهوم تكرِّر التي هي حتًما الصادقة الجملة
فيه؛ جزء أي من أكرب والكل ،٤ = ٢ + ٢ تقول كأن األخرى، مضمون تحلِّل إحداهما
املثلث إن تقول كأن األول، شطَرها الثاني شطُرها ينقض التي هي حتًما الباطلة والجملة
التجريبية، الجملة هي والكذب الصدق تحتمل التي والجملة أضالع؛ ثالثة به تحيط ال
حيث من للقضايا التقسيم هذا ضوء وعىل بركانية. صخوره الهماليا جبل إن تقول كأن
سياقها، يف التأملية امليتافيزيقا تورده الذي النوع من جملة إىل انظر كذبها، أو صدقها
صحيح هذا معناها وأن جهة، من معنًى عىل دالة أنها للقارئ تبدو قد جملة وسنختار
الوجود»، غاية «الخري وهي أمثالها، وسماع سماعها القارئ أَِلَف ما لكثرة أخرى؛ جهة من
نحو تتجه جميًعا امُلثُل فكأنما امُلثُل، لسائر ًة ِقمَّ الخري مثال جعل حني أفالطون قال وهكذا

الغايات. غاية باعتباره الخري
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بنائها بحكم بصوابها نجزم التي التحليلية الجمل من هي فهل الجملة؛ هذه إىل انظر
كذلك؛ ليست إنها ، كالَّ فيه»؟ جزء أي من أكرب «الكل جملة عىل حكمنا كما نفسه، اللغوي
الوجود، غاية يكون أن هو الرضوري معناه من جزءًا أن يتضمن ال «للخري» تحليلنا ألن
«املثلث جملة عىل بذلك حكمنا كما اللغوي، تركيبها بحكم البطالن محتومة الجملة فهل
تناقضداخيل بينهما ليس الوجود» و«غاية «الخري» ألن ؛ كالَّ أضالع»؟ بثالثة محوًطا ليس
النوع من الجملة إن إذن أفنقول بينهما. اإليجابية لة الصِّ ببطالن نحكم أن لنا يجيز
إذا ألنه ثالثة؛ مرة كالَّ التجربة؟ إىل خطئه أو بصوابه الحكم َمَردُّ يكون الذي التجريبي
جزءًا الوجود» «غاية فليست بالحياة، خربتنا من الخري حقيقة نعرف بأننا الزعم لنا جاز
يكون أن ينفي ما أو يؤيِّد ما التجربة دنيا يف نجد أن علينا ُمَحال إنه أي الخربة، تلك من
انتُِزَعت إذا امليتافيزيقية الجملة أن هو معناه كله؟ ذلك معنى فما للوجود؛ غاية الخري
إنها أي بكذب، أو بصدق عليها للحكم صالحة غري وجدناها فيه، وردت الذي سياقها من
الحكم يمكن ما أنها هو املنطقية القضية تعريف إن إذ اإلطالق، عىل منطقية قضية ليست

املعنى. من خالية امليتافيزيقية الجملة تكون وبهذا بالكذب، أو بالصدق عليه

٥

من امليتافيزيقية العبارة إن نقول عندما نريده ما فيها نرشح قصرية وقفة من بد ال وهنا
تكون أن عن تخرج ال املعنى ذوات العبارات إن إذ معنًى؛ بغري عبارة هي التأميل، النوع
مثًال ورضبنا — امليتافيزيقية العبارة أن حني عىل ِذْكرها، أسلفنا ثالثة صنوف من واحدة
أقول: الثالثة، األصناف من صنف أي تحت تندرج ال — الوجود» غاية «الخري عبارة لها
إن قولنا أمام ذاهًال يقف أن عليه يغلب القارئ ألن شارحة؛ قصرية وقفة من هنا لنا بد ال
معناها يفهم أنه نفسه وبني بينه يشعر هو إذ معنًى، بغري الوجود.» غاية «الخري جملة

الفهم. أوضح
الحد إىل املعارصين، الفالسفة َشَغَل ما أهم من هي به، يُقَصد وما «املعنى» ففكرة
الرأي وإن املعاني»، «تحديد أنها هو الفلسفة تعريف أن إىل يذهب بعضهم جعل الذي
معنى جعل َمْن فمنهم «معنًى»، كلمة ملعنى تحليلهم عند ب َليَتََشعَّ الفالسفة هؤالء عند
هذا مثل وجد َمن ومنهم اللفظة؟ إليه تشري الذي نفسه الحيس «اليشء» هو املعينة اللفظة
الذهني» ر «التصوُّ هو «املعنى» إن فقال الحاالت، جميع يشمل أن من ا جدٍّ أضيق التحديد
تقترص التحديدات هذه بأن ثالث فريق َلَحَظ ثم اللفظة، إليه تشري الذي املفهوم) (أي
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الجملة إن فقالوا «الجملة» هو األهم أن حني عىل وحده، قائم «اسم» وهي اللفظة عىل
من العميل ق التحقُّ إمكان وتركيبها مفرداتها بطريقة تتضمن التي تلك هي «املعنى» ذات

معنًى. بغري جملة فهي وإال صدقها،
فكيف وإال معنًى، بغري التأملية امليتافيزيقية الجملة أن زعمنا عندما موقفنا هو وهذا
— الناحية هذه من — الفرق وما الوجود»؟ غاية «الخري قولنا ِصْدق من التحقق يكون
سواء القوَلني كال الوجود؟ غاية هو الرش أن فيزعم ينقضه الذي والقول القول هذا بني
القارئ أو السامع أمام يبقى فال كذبه، أو أيِّهما صدق من للتحقق قابليتهما عدم يف
القوَلني أي مع لريى العقل)؛ منطق إىل (ال «شعوره»، إىل يحتكم أن إال — الحالة هذه يف —

بالرىض. يشعر
وجمالية، أخالقية «ِقيَم» عىل الدالة األلفاظ هي خاصة، أهمية ذات نقطة تربز هنا وها
وما و«الصورة» و«الوجود» «املطلق» عن نقوله بما يعبأ يكاد ال العادي القارئ كان فلنئ
عىل الدالة األلفاظ عن نقوله ملا الحساسية شديد فهو املجردة، الفلسفية املعاني هذه إىل
هوا وجَّ الذين نفوس استثارت التي املواضع بني من كان ولذلك خاصة؛ بصفة األخالق ِقيَم
املفاهيم بني معدودة أنها من «الِقيَم» عن ورد ما الكتاب هذا من األوىل الطبعة إىل النقد
فيها؛ وردت التي الفكرية البناءات خارج معنًى لها يكون أن رفضنا التي امليتافيزيقية

نفسها. لألخالق تنكًُّرا القول ذلك مثل يف بأن ظنوٌن الناقدين هؤالء فأخذت
من واحًدا رضبًا نعرف فلسنا شاسًعا، بُْعًدا تلك ظنونهم عن بعيدة املوقف وحقيقة
تحليل أمر األمر ولكن ذاتها، يف والجمالية األخالقية للِقيَم تنكَّر الفلسفي الفكر رضوب
تقول أن وبني موجود» «غري إنه ما يشء عن تقول أن بني بعيد وفرق طبيعتها، عن يكشف
أخالقية قيمة إىل يشري لفظ أي عن نزعمه والذي وكذا؛ كذا هي وحقيقته موجود، إنه عنه
َطِويَّة يف كائنة ولكنها الخارجي، الواقع من جزءًا ليست اللفظ ذلك داللة أن هو جمالية، أو
هو فإذا الخارجية، األحداث مجرى يف يراه بما اإلنسان ذلك ينفعل عندما وتظهر اإلنسان
الفصل عىل وَحَكَم القتال، ساحة يف العدو جيش من رجًال يقتل وطنه بني من جنديٍّا رأى
الحكم صاحب بها ينظر التي الطريقة من الحكم جاء فإنما الثناء، تستحق «شجاعة» بأنه
املوقف ذلك آخر شخص يرى وقد محمودة، شجاعة بأنه عليه وحكم رآه الذي املوقف إىل
وهمجية، نذالة بأنه الفعل عىل فيحكم إطالقها، عىل الحروب تمقت أخرى بعني نفسه،
بها توحي التي «الرؤية» من رضب هي والجمالية األخالقية القيم أن هو كله هذا ومعنى
يف الشجاعة قيمة عىل االختالف فليس املواقف؛ عىل القيم تلك يُطِلق الذي الشخص ثقافة

القيمة. هذه عليه تُْطَلَق أن يستحق الذي املوقف ماهية عىل االختالف بل ذاتها،
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٦

مستطاعي يف كان أنه لو وأتمنى التوضيح؛ من مزيد ابتغاء القارئ؛ إىل أقدمها أخرية نقطة
السواء؛ واملبرصعىل األعىش لرياها بنورها؛ الساطعة «النيون» بمصابيح مكتوبة أقدمها أن
العلمية، التجريبية سبيل يف أكتبه ما كل أن هي وتلك عجيب؛ لخلط مصدًرا كانت ألنها
«العلم» مجال به وأعني — كثرية وهي — القول مجاالت من واحد مجال به يُْقَصد إنما
وحده، العلمي املجال لهذا إال تُْخَلق لم اللغة بأن أحد يَُقل ولم التجريبي، الطبيعي بمعناه
بل اختالفها، عىل الوجداني التعبري صنوف وشتَّى األدبي، والنثر الشعر مجاالت فهنالك
إذ أننا وبديهي كلها، املجاالت هذه هنالك نعم، األولني. وأساطري والخرافة السحر ومجال
لها تجعل منطقية أُُسس عىل مقبولة تكون كي العلمية للعبارة خاصة رشوًطا نشرتط
أن نريد نكن لم بالخطأ، أو بالصواب عليها الحكم يمكن بحيث للتحقيق، قابًال «معنًى»
صنوف من صنف فلكل الخيال. بناها قصة عىل أو الشعر قصيدة عىل الرشوط تلك تَُطبَّق
فللشعر به، الخاص معياره — العلمي التفكري صنف من ليست التي — األخرى القول
عن االختالف كل تختلف معايري وهي معياره، الشعر غري أدبي جنس وألي معياره، الجيِّد

العلوم. دنيا يف القول مناهج به تُْضبَط الذي العقيل املنطق معيار
الدين»، «عالء مصباح عن أو «هاملت» عن يرويه بخرب متحدث إلينا تحدَّث إذا إنه
عالم إىل الرجوع هو التحقيق إىل سبيلنا يكون فلن روايته، صدق من نتحقق أن وأردنا
ذي شاب عن أو الرجال، بني «هاملت» اسمه رجل عن بحثًا وكائناتها بأشيائها الطبيعة
رواها التي الجملة إن عندئٍذ نقول فهل وجدنا، ملا فعلنا ولو الشباب، بني سحري مصباح
العالم دام ما «معنًى» بذات ليست ألنها مرفوضة؛ الدين عالء عن أو هاملت عن املتحدث
العالم إىل نرجع الحالة هذه يف إننا بل ، كالَّ الحديث؟ موضوع عىل يشتمل ال الواقعي
كما املعروفة، شيكسبري رواية إىل لهاملت بالنسبة فرتجع ِحَدة، عىل موضوع بكل الخاص
وليلة، ليلة ألف حكايات بني به الخاصة الحكاية إىل الدين عالء ملصباح بالنسبة نرجع

الخاص. عامله يف ورد ما عىل املتحدث حديث نراجع وهناك
املادي العالم حقائق من حقيقة عن خربًا لنا املروي الخرب كان ما إذا يختلف األمر لكن
أو انكسارها، وزوايا ورسعتها الضوء أشعة عن يشء — مثًال — لنا يُقال كأن حولنا، من
العلمي التحقيق يتجه هنا فها مرص؛ يف الخماسني رياح أو األحمر، البحر مياه عن خرب
دقة عىل الحواس تلك تعني أجهزة أو حواس من اإلنسان لدى ما بكل الطبيعي الواقع نحو

اإلدراك.
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ال وما قبوله يجوز ما بني التفرقة هو الكتاب هذا يف اهتمامنا موضوع كان وملَّا
معايرينا نَا َقَرصْ — املجاالت سائر دون — وحده «العلمي» القول مجال يف قبوله يجوز
ما النظر دقة من لهم يكن لم الذين الناقدين هجمات من نَْسَلم فلم اهتمامنا، موضوع عىل
فراحوا زيد، عن حديثًا حدثناهم نُِرْدَها، لم أخرى ومجاالت أردناه مجال بني به يفرِّقون
مؤلِّف إىل التهمة هوا وجَّ ُمَواِتيًا؛ التطبيق يجدوا لم فلما عمرو؛ عىل التطبيق يلتمسون

أنفسهم. إىل ال الكتاب
«خرافة وكان — األوىل طبعته يف الكتاب بعنوان أَْستَبِْدَل أن رأيت فقد بعد، أما
يكون أن الجديد العنوان هذا لعل امليتافيزيقا»؛ من «موقف هو آخر عنوانًا — امليتافيزيقا»

والحياد. املوضوعية إىل وأقرب األسماع، عىل وقًعا أخفَّ
التوفيق. وباهلل

محمود نجيب زكي
١٩٨٢م نوفمرب يف الجيزة
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الُكتَّاب فهؤالء طريقتنَي، بإحدى واملفكرين الُكتَّاب أقالم عىل العرص صورة تنعكس
صفحات عىل يبدو بحيث أمينًا، تصويًرا حولهم من الحياة واقع روا يصوِّ أن إما واملفكِّرون
هذا روا يصوِّ أن أو وملحاته، وَقَسماته ومعامله بمالمحه هو كما القائمة الحياة وجُه كتبهم
صفحات إىل ينظر أن القارئ يستطيع وعندئٍذ أوضاعه. قلب ومحاولة عليه بالثورة الواقع
خلقها التي الكاملة الصورة من استدالًال ليستدلَّه بل هو، كما الحياة وجه لريى ال الكتاب،
يريد التي الشائعة الحياة نقَص بقلمه، رسمه الذي بالكمال ليُْصِلَح بفكره، الكتاب صاحب
عىل تدل بل بشبيهه، الشبيه ر تصوِّ ال الثانية الحالة هذه يف فالصورة وإصالحها؛ تقويمها
القسوة تسوده عرص يف — مثًال — يعيشون الناس كان فلو نقيضه، إىل باإلشارة اليشء
والرفق الرحمة اصطناع إىل داعني املفكرين بعض يكتب أن األرجح كان والعنف، والشدة
كذلك فاألرجح العواطف، وميوعة الرتاخي يسوده عرص يف يَْحيَون كانوا وإن والتسامح،
والصالبة التماسك من يشء إىل الناس دعوة إىل أْميَل جملته يف املفكرين تفكري يجيء أن
املفكر ظهر وَطراوته؛ الساذج اإليمان نعومة مع قوم انزلق إذا أنه ذلك قبيل ومن والشدة؛
يف القوم غال إن وكذلك عرصه، يف ديكارت فعل كما والتعقل التشكك إىل يدعوهم الذي
والقلب الشاعر الوجدان فيهم يثري الذي املفكر ظهر ومنطقه؛ العقل بشكائم أنفسهم تقييد

وتابعيه. فولتري فعل عىل ا رادٍّ روسو فعل كما اس، الَحسَّ النابض
كل يف عجيب استهتار يسوده خاصة، بصفة مرص يف هذا عرصنا أن هي وعقيدتي
فقد والتعبري؛ التفكري ناحية هي حياتنا، نواحي من خطرية ناحية اآلن يهمني والذي يشء،
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املتكلم ببال يطوف أن دون مسئول، غري إرساًال القول ترسل أن واألقالم األلسنة اعتادت
من سنًدا لقوله يجعل بأن الناس، وأمام نفسه أمام مطاَلب بأنه الشعور أدنى الكاتب أو

األيدي. وتمسه األبصار تراه الذي الواقع
جوانب عىل مقصوًرا وشكائمه الواقع قيود من الطليق الحر «االرتجال» هذا كان فلو
رقعته، اتسعت ارتجال لكنه يُبْذَل، جهد إىل بحاجة األمر كان ملا حياتنا، من يسرية َهيِّنة
الحاكم نرى أن مألوًفا أمًرا أصبح بحيث كاد، أو كلها والعلمية العملية حياتنا شمل حتى
إحصاء غري عن مرشوعاته يف يَْصُدُر واالقتصادي حساب، أو عدٍّ بال الناس يحكم عندنا

دليل. أو سند بال الَقْول يقول والعاِلم وأرقام،
مشكلة هي وأضخم، أعم مشكلة عن تفرَّعت فروع — األمر حقيقة يف — كلها وهذه
يف بادية فرتاها جهاتها، جميع من واالجتماعية الفردية بحياتنا أحاطت التي األخالق
عينه تخطئ أن الرائي أمام سبيل من وهل العابرة؛ املرسعة العني تخطئها ال مظاهر
وما يقولون فيما بالتَِّبعة شعور كل الناس كواهل عن رفع الذي الشامل، االستخفاف هذا
فهو وجاهل، عالم بني فرق أال أقول وكدُت ومحكوم، حاكم بني ذلك يف فرق ال يفعلون؟
من فيها ما بكل دنيانا بَلْونه واصطبغت حياتنا، ثنايا يف تغلغل قد يشء، بكل استخفاف
ِمنَّا الحقيقي هو — ومشقته الطريق ُعْرس عىل — للحق املتعقب أصبح حتى وتافه، جليل

والضحك. بالسخرية

انتقال بها أراد بعبارة نطق ما إذا الجاد املتكلم عىل املفروضة الرشوط يف يتشدَّد كتاب وهذا
وإن الحديث، مدار الكتاب هذا يف الفلسفة كانت فلنئ اآلخرين؛ رءوس إىل رأسه من فكرة
عليه ينسج القارئ أمام منواًال لنضع إال ذلك فما والهدم، النقد هدف امليتافيزيقا كانت
واجد إنه نعم يصلح، ال وما مقبوًال علميٍّا قوًال يكون أن يصلح ما به يميِّز ومقياًسا عباراته،
ال الصادق القول كان إن حيلتنا ما لكن بعيد، حد إىل القول مجال تُضيِّق رشوًطا هنا ها

الضئيل؟! الضيق املجال هذا يجاوز
للتسلية تُْكتَب لم صفحات عىل مقبل بأنه الكتاب، فاتحة منذ القارئ أصارح وإني
الفصول يف وبخاصة — الُعرسواملشقة من شيئًا الكتاب دراسته يف صاَدَف إن لكنه واللهو،
ذلك بعد يجد أن فأميل — األخرية الثالثة الفصول وهي الفلسفي، التحليل فن تناولت التي
الفلسفي التفكري من هام رئييس بطرف يُلِمَّ أن هو وجزاؤه وُعرس، مشقة من تكبَّد ما جزاء
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التي الوسيلة هي وتلك تفكريهم، عرصه يف الفكر أصحاب يشارك أن بذلك لعله املعارص،
فيه. يعيش أن هللا له أراد الذي العرص يف ليحيا اإلنسان أمام سواها وسيلة ال

ال بأنه القائلة للفكرة وتأييًدا عرًضا الكتاب هذا من األول الفصل يف القارئ سيجد
منه، جزء أي أو الكون يصف أن بها يحاول واحدة جملة يقول أن للفيلسوف يجوز
حياتهم يف والناس العلمية أبحاثهم يف العلماء يقولها التي العبارات يُحلِّل أن مهمته وكل
هي إذ يُقال؛ ما سالمة إىل جميًعا نطمنئ حتى العبارات؛ هذه مكنون يبنيِّ تحليًال اليومية،
راحتَيه، عىل رأسه ُمْسِنًدا داره عقر يف كرسيِّه عىل الفيلسوف يجلس أن املهازل مهزلة
وموازينهم مخابريهم أمام العلماء كأنما العالم، حقيقة يف يفكر أنه ولنفسه لنا زاعًما
من الناس عىل أجدى هو بحثًا العالم حقيقة عن يبحثون وال ويعبثون يلهون ومقاييسهم

السبيل. هذا يف فلسفية رسالة ألف ألف
للمشتغلني أسوق أن به أردت «َكانْت» عند النقدية الفلسفة يف بحث الثاني الفصل ويف
عىل والعمق الدقة من بعيًدا ا حدٍّ بلغ كيف الفلسفي للتحليل فنيٍّا مثًال الفلسفية بالدراسات
مشقة العادي القارئ وجد فإن كله، الفكر تاريخ يف التحليل رجال أضخم من رجل يدي
يؤثِّر ولن ذلك، عىل تعينه التي الدراسة له تتهيأ حتى حينًا فليرتكه الفصل، هذا تتبع يف

أجلها. من الكتاب ُكِتَب التي الرئيسية الفكرة تتبعه يف ملحوًظا أثًرا هذا
بأنها حدَّدناها وقد نرفضه، الذي باملعنى للميتافيزيقا تحديد الثالث الفصل ويف
اإلنسان حواس عليه تقع مما يشء إىل ترمز ال كلمات عىل تحتوي التي العبارات مجموعة
ا خاصٍّ جعلناه إذ التطبيق؛ سبيل عىل الرابع الفصل ذلك بعد ويجيء إمكانًا. أو فعًال
أمثال أن بيَّنَّا وقد والجمالية، األخالقية «الِقيَم» عن قائلوها بها يعربِّ التي الجمل يف بالبحث
عىل أو خري بأنه فعل عىل ليحكم قائلها يقولها عبارة فكل املعنى، من فارغة العبارات هذه
يشء، عىل الواقع العالم يف تدل وال نفسه، ذات عن منه تعبري إال هي إْن جميل، بأنه يشء
األشياء عالم — الخارجي العالم ألن والجدل؛ للنقاش موضًعا تكون أن يجوز ال وبالتايل
شعور عىل دالة كلمات كلها فهذه قبح، وال فيه رش ال أنه كما جمال، وال فيه خري ال —

ونشأته. تربيته بحكم كراهية، أو لها حب من األشياء نحو املتكلم
املعارصين؛ الفالسفة عند التحليل لطرائق عرض فكلها األخرية، الثالثة الفصول وأما
عىل نرفضه وإنما وأهواء، ميول عىل ذلك نبني ال عبارات، من نرفضه ما نرفض إذ ألننا
وال شيئًا تعني ال فارغة أنها عىل يدل تحليًال نفسها املرفوضة العبارات هذه تحليل أساس

يشء. عىل تدل
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بصفة الفلسفية بالدراسات واملشتغلني عامة، للُقرَّاء أقدِّمه الذي الكتاب هو هذا
يف تؤثِّر التي الكثرية العوامل جملة من متواضًعا عامًال يجيء أن يْحُدوني واألمل خاصة،
الكتاب يف عرضتها التي النظر وجهة أيَّد إن صديًقا القارئ وسأَُعدُّ العربي، الِفْكر توجيه

قرأ. بما متأثًِّرا سيخرج الحاَلني كلتا يف ألنه عارضها؛ أو

محمود نجيب زكي
١٩٥٣م أبريل يف القاهرة
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حتليل الفلسفة

١

إنهم أي خربًا؛ به ليخرب القائل يقوله القول إىل القيمتنَي ذي باملنطق ينظروا أن الناس أَِلَف
أو صواب إما عندهم فهو شيئنَي: بأحد املتكلم به يأتيهم الخرب عىل يحكموا أن أَِلُفوا قد
الحكَمني هذَين إىل فأضافوا املحدثون، املناطقة جاء حتى الفرَضني؛ لهذَين ثالث وال خطأ،
فال معنًى، السامع إىل يحمل ال فارًغا كالًما القول يكون أن هو ثالثًا، حكًما التقليديَّني
وبحث ورد أخذ موضع يكون أن يجوز ال وبالتايل خطأ، أو بصواب عندئٍذ وصفه يجوز
قول فردي، إنه عنه: وقولنا صحيح، قول زوجي، إنه مثًال: ٢ العدد عن فقولنا ومناقشة؛

خطأً. وال صوابًا يكون ال فارغ فكالم أبيض» «عدد إنه عنه: قولنا وأما خاطئ،
ال أنها إال صورة لنا يرسم فاألول الفارغ، والكالم الخاطئ الكالم بني واضح والفرق
من مليونًا خمسون عددهم املرصيني إن لك: قلت فإذا شيئًا؛ يصوِّر ال والثاني الحق، ر تصوِّ
حقيقية تطابق ال صورة به لك صوَّرت قد أني بمعنى مكذوبًا، خربًا لك قلُت فقد األنفس،
إذا لكنك مليونًا، خمسني فيها املرصيني عدد يكون حالة ر تتصوَّ أن تستطيع فأنت الواقع،
الصورتنَي بني ألفيَت لنفسك؛ رسمتها التي بالصورة فعًال الواقعة الحالة تراجع أن أردت
«إن لك: قلُت إذا أما خاطئ؛ إنه الخرب: عن نقول إذ الخطأ، املعنى يكون هذا ويف اختالًفا،
من الرغم عىل املعنى، من خاليًا فارًغا كالًما لك قلُت فقد مة.» مجسَّ أرباع عددهم املرصيني
فمثل الصحيح، سياقها يف ُوِضَعت ما إذا املعلوم الخاص معناها لها ِحَدة عىل كلمة كل أن
الخطأ معنى يكون أن عىل اصطلحنا قد ألننا خطأ؛ إنه عنه يُقال ال الفارغ الكالم هذا
ال القول كان لو فماذا فعًال، الواقعة الحالة وبني الكالم يرسمها التي الصورة بني اختالًفا
ما؛ صورة وبني الواقعة الحالة بني موازنٌة تكون ال عندئٍذ كانت؟ ما كائنة صورة يرسم

بصواب. الحكم يكون أن عنك دَْع بخطأ، حكم يكون ال وبالتايل
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فيدافع الناس أحد صوابه يف يعتقد أن — أمره حقيقة —يف الخاطئ للقول يجوز وقد
أقول: خطئه. عن املخطئ هذا يرد أن شاء مَلن — طبًعا — يحق الحالة هذه مثل ويف عنه،
املتكلم عقيدة عىل واقعيتها يف تعتمد ال فعًال، واقعة حالة هنالك ألن الحدوث؛ جائز ذلك إن
منهما كل يحاول أن هو الخصَمني بني املناقشة وسبيل الثاني، املتكلم عقيدة عىل وال األول
وجد فَمْن تفصيالتها، بحقيقة ه يبرصِّ لكي الواقعة؛ الحالة تلك عىل زميله عني يفتح أن
ثم أخطأ، أنه عرف التفصيالت؛ لتلك مطابقة صادقة صورة يكن لم عنها كالمه أن منهما
يحمله الذي الطْمي أن هي فعًال، واقعة حالة هنالك أن مثًال فافرض الصواب. إىل ارتد
رجَلني: ذلك جانب إىل افرض ثم الحبشة، هضبة من آٍت الصيف، أثناء فيضانه يف النيل
أوغندة»، من الفيضان أيام الطمي ينقل «النيل اآلتية: العبارة صدق يف «يعتقد» أحدهما
مدار يكون هنا ها الصواب؛ إىل صاحبه يردَّ أن ويريد خاطئ، قول ذلك أن يعلم والثاني
أي عقيدة عىل واقعيتها تعتمد ال والتي فعًال، الواقعة الحالة هو الرجَلني بني املناقشة
الصورة أن فيعلم الواقعة، الحالة تلك عىل األول عني يفتح أن الثاني يستطيع وقد منهما،
إذا عنها فريتد الواقع تطابق ال أوغندة، من الطْمي ينقل النيل إن بقوله: رسمها كان التي

صوابًا. لنفسه أراد
موضوع بذات ليست لكنها خاطئًا، القول يكون حني جائزة املناقشة أن ترى ذلك من
نستطيع حتى بالكالم، مرسومة «صورة» هنالك يكون لن ألنه فارًغا؛ املتكلم كالم كان إذا
لك زعمت هبني يكن؛ لم أو تطابق بينهما كان إن لنرى وصورته، األصل بني نوازن أن
ألن يشء؛ ال تفنيًدا؟ أو تأييًدا الزعم هذا إزاء قائل أنت فماذا دة» مجسَّ أرباع املرصيني «أن
املناقشة أن أعني تفنيد. وال تأييد فال هناك، بأصل مقارنتها يمكن صورة يرسم لم الكالم

أساسها. من تنتفي
فارغ كله كالمها «امليتافيزيقا»1 أن يبنيَّ أن هي الكتاب، هذا إليها يهدف التي والغاية
واختالف البحث فيها يجوز ال وبالتايل معنًى؛ يحمل وال صورة، يرسم ال القبيل، هذا من
— التأملية الفلسفة اطِّراح وجب معنًى؛ له يكون ما عىل نقرصكالمنا أن أردنا فلو الرأي،
التفكري، صنوف من مدارها يدور وما — امليتافيزيقية األبحاث عىل نطلقه آخر اسم وهو

والرياضة. الطبيعية العلوم إال العلم دائرة يف أيدينا بني يبقى ال بحيث

امليتافيزيقا إن بالقول اآلن ونكتفي بعد، فيما تفصيًال سنحدِّده بمعنًى هنا مستعملة «امليتافيزيقا» كلمة 1

. الِحسِّ تحت تقع ال كائنات عن تتحدث التي العبارات مجموعة هي املرفوضة
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الفلسفية» «املشكالت أن الكتاب، لهذا قراءته خالل وضوح يف القارئ يتبنيَّ أن ألرجو إنني
تراهم إذ والعبارات؛ لأللفاظ «الفالسفة» استعمال طريقة من نشأت إنما املزعومة
فيما الناس اتفق التي الطريقة عن يختلف نحو عىل والعبارات األلفاظ يستخدمون
وبذلك اللغوية، الرموز تلك بها يستخدموا أن عىل — بالُعرف مفهوًما اتفاًقا — بينهم
تحليل، بعد إال الجانب هذا فيها يظهر ال وقد مفهوم، معنًى بذات ليست عبارات تنشأ
وتنتظر والتأمل، التفكري تستدعي «مشكالت» أنها عىل امليتافيزيقا فالسفة عند فتؤخذ
منا استوجبت فإذا ألبتة، يشء عىل تدل ال رموز من أخالط أنها والحق والجواب؛ الحل
من ُكِتَب ما «معظم «وتجنشتني»: يقول املقبول؛ الكالم قائمة من حذًفا حذفها فهو شيئًا
من خاليًا بل فحسب، باطًال ليس الفلسفية، املوضوعات عن أسئلة من ُسِئَل وما قضايا
حيالها نستطيعه ما وكل إطالًقا، األسئلة هذه عن نجيب أن لذلك نستطيع فلسنا املعنى؛
فهمنا عدم عن ناتجة وقضاياهم الفالسفة أسئلة معظم إن املعنى. من ُخلُوَّها نقرِّر أن هو

بمشكالت.»2 ليست مشكالتهم أعمق تكون أن إذن عجب فال … لغتنا ملنطق
استخدامها عىل الناس اصطلح رموز اللغة: منها تتألف التي والعبارات الكلمات إن
أعني أجله، من ُخِلَقت الذي هذا تؤدي ال عبارة وجدنا فإذا التفاهم، ليتم معينة بطريقة
أن يستحيل تركيبها بحكم أنها تَبنَيَّ ثم السامع، عنه ليفهم قائلها قالها عبارة وجدنا لو
ال وكان التفاهم، لغة من جزءًا قبولها نرفض أن علينا حتًما كان شيئًا، السامع إىل تنقل

املفهوم. الكالم جملة من حذفها عن لنا مندوحة
أن السامع هذا مستطاع يف كان إذا إال السامع، عند مفهوًما يكون ال الكالم أن عىل
الصندوق هذا يف «إن لصاحبي: قلُت فإذا أراد؛ إذا وتصديقه لتحقيقه طريقة يتصوَّر
و«أربعة» «صندوق» مدلوالت عىل معي متفًقا هذا صاحبي كان إذا ثم برتقاالت.» أربع
إمكانه يف كان — و«هذا» و«يف» «إن» البنائية الكلمات مدلوالت عن فضًال — و«برتقالة»
كاذب، قول فهو وإال صدَّقه، للواقع مطابًقا القول وجد فإن له، أزعمه الذي هذا يحقق أن
لسامعه رسم ألنه مفهوًما؛ كالًما القول يكون — كذبه أو صدقه حالتَي — الحالني كلتا ويف

الواقع. عالم يف يجدها أن يتوقع التي الصورة

.٤٫٠٠٣ ،Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus 2
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اآلتيتنَي: العبارتنَي من بكل هذا قارن لكن

مشقرات. أربع الصندوق هذا يف إن (١)
قائمتان. زاويتان لها حرارة اإلنسان (٢)

مدلول ال التي «مشقرات» كلمة عىل الحتوائها معنًى؛ ذات غري األوىل العبارة أن تجد
الصندوق يف واجد عساه ماذا السامع يعلم فال دالة، رموز من الناس عليه اتفق فيما لها
عىل كذلك، معنًى ذات غري الثانية والعبارة القائل، قاله ما صدق من يتثبت أن أراد إذا
سياقها غري يف ُوِضَعت قد األلفاظ ألن عليه؛ متفق مدلول ذات منها لفظة كل أن من الرغم
أو تقرأ فيما صادفتهما لو العبارتنَي هاتنَي مثل صانع أنت فماذا معنًى؛ ذات يجعلها الذي
متفكًرا عندهما تقف أن العبث من ألنه شأنهما؛ وإهمال حذفهما يف ترتدَّد لن إنك تسمع؟

متدبًرا.
إما فهي النوَعني؛ هذَين أحد من هي ميتافيزيقية عبارة كل أن اآلن لك زاعمون ونحن
املحسوسة، األشياء بني مدلول لها يكون أن الناسعىل يتفق لم كلمات أو كلمة عىل مشتملة
السياق غري يف ُوِضَعت لكنها مدلوالتها، عىل الناس اتفق كلمات أو كلمة عىل مشتملة أو
بُدٌّ لنا وليس املعنى، من فارغة امليتافيزيقية فالعبارات وإذن معناها؛ تفيد يجعلها الذي

حذفها.3 من
ليتضح لني؛ متعجِّ لك نسوقها امليتافيزيقيون، يقوله مما اآلتية األمثلة هذه إىل وانظر
التي التحليل طرائق يف القول تفصيل إىل الكتاب بقية يف سنعود أننا عىل املراد، املعنى
أن األوىل للوهلة نتوهم ما ا جدٍّ كثريًا ألنه امليتافيزيقية؛ العبارات خبيء عن لنا تكشف
منطوية وجدتها تحليلها؛ يف وأمعنت حلَّلتها ما إذا حتى مفهوم، معنًى ذات معينة عبارة
أنها توهمنا حني إيجابية خديعة تخدع ألنها الخالء؛ من رش هو ما عىل بل خالء، عىل
كله واألمر والعمل، النشاط أوجه من كثريًا الوهمي معناها يستتبع وقد وداللة، معنًى ذات

ضالل. يف ضالل

بسيط.»4 عنرص «الروح إن مثًال: يقول أن يف بأس من امليتافيزيقي الفيلسوف عىل فليس
ذلك يقول حني العالم زميله لكن بسيط»، عنرص «الذهب إن العالم زميله يقول قد كما

ص١٨٤. ،Weinberg, J. R., An Examination of Logical Positivism 3

بعدها. وما ص٢١٤ املؤلف، تعريب أفالطون»، «محاورات انظر: فيدون، محاورة يف أفالطون 4
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يحاورها فيظل الذهب، قطعة وهناك يَديه، تحت املعامل وأنابيب يقوله فإنما الذهب، عن
ستظل الذهب قطعة بأن التسليم من ا بُدٍّ أحد يجد ال حتى املشاهدين، أمام بتجاربه
أيًضا نفسه وبهذا بسيًطا، عنًرصا الذهب يكون وبهذا أخرى، عنارص إىل تتحلل وال ذهبًا،
مختلفة أجزاء إىل للتحلُّل قابًال اليشء يكون أال وهو بسيط»، «عنرص كلمتَي معنى يتحدَّد
نفسه القول يقول حني الفيلسوف صاحبنا أما آخر. جزء كأي منه جزء فأي الخصائص،
وال هناك أنابيب فال واملراجعات، الضوابط بهذه يتقيد أال لنفسه يستحل فهو «الروح»، عن
األشياء، بني يشء إىل يرمز َرْمز أنه زاعًما بصوت نطق إنه أصابعه، بني «روح» وال معامل
مهما بل مختلفة، أجزاء إىل يتحلل ال أنه صفاته من له املرموز اليشء ذلك أن زعم ثم
مدى نعرف أن اآلن ونريد جميل، هذا بعض. مع بعضها متشابهة أجزاءه وجدت حلَّلته
فال لنَْخُربَه، اليشء بذلك نمسك أن هو السبيل، هذا يف نلتمسه ما فأول الزعم، هذا صدق
الذي ى امُلسمَّ أين األجزاء؟ متشابه فوجده — إذن — فيلسوفنا حلَّل ماذا األشياء؛ بني نجده
يُقال أن هو ليس اآلن الجدل موضع إن الصفات؟ له يزعم راح ثم «روح» اسم عليه أطلق
بالبساطة يوصف الذي اليشء أن هو بل كالربونز، مركَّبة أو كالذهب بسيطة الروح عن
عنرص الروح «إن تقول أن بني الفرق فما األشياء؛ بني كائنًا ليس بالرتكيب، يوصف أو
مرموز لغري رمًزا «السوح» لفظ يكون حني عنرصبسيط.» وح السُّ «إن تقول وأن بسيط.»
وملَّا تركيبه. أو بساطته ملعرفة تحليله املراد اليشء من اليَدين صفر الحاَلني ِكلتا يف أنا له؟
أو صدقه من ق التحقُّ يمكن الذي الكالم وحده هو — قدَّمنا كما — املفهوم الكالم كان
من ناشئًا فلسفية «مشكلة» بأنها الزعم وكان معنًى، بغري السابقة العبارة كانت كذبه،

مدلول. بغري رمز استخدام
يكون أن اشرتط ثم عنرصبسيط»، «س وقل «س»، الرمز وضع «روح» كلمة احذف
بالصدق تحكم أن حاِول ثم واحد، نوع غري من أجزاء إىل يتحلَّل أال العنرص بساطة معنى
أوًال تعرف لم ما مستحيًال هذا حكمك تجد بسيط»، عنرص «س عبارة عىل بالكذب أو
«الهواء وقلنا: «هواء» كلمة «س» مكان وضعنا فإن «س»، إليه ترمز األشياء بني يشء أي
وضعنا وإن واحد، عنرص من أكثر من مركَّب الهواء ألن كاذبًا؛ الكالم كان بسيط»، عنرص
ألن صادًقا؛ الكالم كان بسيط»؛ عنرص «األوكسجني وقلنا «أوكسجني» كلمة «س» مكان
السابقتنَي الحالتنَي كلتا ويف بعض؛ عن تختلفبعضها أجزاء إىل تحليله يمكن ال األوكسجني
وصدًقا األوىل، الحالة يف كذبًا بالبساطة املوصوف اليشء وجدنا ألننا مفهوًما؛ الكالم يكون
فهل بسيط»، عنرص وح «السُّ وقل «سوح» كلمة «س» مكان ضع لكن الثانية. الحالة يف
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لتأخذ وح»؛ «السُّ هذا يكون أن عىس ماذا تعرف أن قبل بكذب أو بصدق الحكم تستطيع
عبارة عن يُقال نفسه فاألمر كذلك، ذلك كان وإن تركيبه؟ أو بساطته ومعرفة تحليله يف
له مرموز إىل يشري ال رمًزا فيه ألن املعنى؛ من فارغ كالم هذا بسيط»، عنرص «الروح
يقول املفهوم. الكالم حدود املتكلم مجاوزة عدا فيما هناك إشكال فال األشياء، عالم بني
ما منها تستنبط أن يمكنك ال بقضية عاِلم لك تقدَّم «لو ييل: ما ذلك يف كارناب»5 «ريودلف
األجسام أن لك زعم أنه مثًال افرض إزاءه؟ موقفك يكون فماذا بالحس، تدركه أن عساك
ذلك إىل أضاف بل املعروفة، الجاذبية لقوانني تبًعا الجاذبية مجال يف تتأثَّر فقط ليست
سألته: فإذا «الالذبية»؛ مجال وهو أيًضا، فيه تتأثَّر آخر مجاًال لألجسام أن وهو آخر، زعًما
للنظرية تبًعا «الالذبي» املجال هذا عن ينتج مما األجسام ظواهر يف أشاهد أن عساي ماذا
إذا أخرى بعبارة أو بالحواس، مشاهدته تُمكن مما أثر هناك ليس بأنه وأجاب املزعومة؟
ما نعلم أن بمقتضاها يمكننا معلومة طريقة تقديم عن بعجزه فاعرتف السؤال هذا سألته
موقفك يكون فماذا «الالذبى»، مجالها يف األجسام عىل يطرأ مما بالِحسِّ مشاهدته يمكن
منه، وليس الكالم صورة يتخذ الذي الكالم من موقفك كالمه من ستقف أنك شك ال إزاءه؟

قط.» يشء عن به يتحدث ال فارغ كالمه إن

يف التي الكلية املعاني «هل يسأل: أن يف — ثانيًا مثًال — بأس من الفيلسوف عىل وليس
االقتصادي: زميله يسأل كما الخارجي؟»6 العالم يف يات ُمسمَّ يقابلها ال أو يقابلها الذهن
املصارف؟ خزائن يف الذهب من رصيد يقابلها ال أو يقابلها السوق يف التي النَّقد أوراق هل
هي فهذه جوابه؛ إىل الوسيلة تكون كيف يعرف سؤاله، يسأل حني االقتصادي العاِلم لكن
هو وهذا كيت، عليها املكتوبة وقيمتها كذا عددها أن ونعلم ونلمسها نراها النَّقد أوراق
القيمة يف الذهب رصيد تساوي النقد فأوراق وإذن كيت، وقيمته كذا ووزنه الذهب رصيد
يستطيع كلية» «معاٍن أمامه هنالك وليس سؤاله فيسأل الفيلسوف وأما تساويه. ال أو
وال له وجود ال الطرَفني أحد أن مع طرَفني، بني يوازن أن يحاول إنه قياًسا. أو وزنًا لها
لكل جزئيات، من كله مؤلَّف األشياء عالم ألن األشياء؛ عالم يف وجود له يكون أن يمكن
يف وال املقاعد عىل هو ليس هناك، فليس الكيل» «املعنى وأما وزمانه، مكانه منها جزئي

.١٣-١٤ ،Carnap, Rudolf, The Logical Syntax of Language 5
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«للمعنى هل سألك: سائًال َهْب موجود؟ غري نفسه وهو يقابله عما أبحث فكيف الخزائن؛
باإلثبات تجيب لكي مرآتك صفحة يف تبحث فعالَم غرفتك؟ يف التي املرآة يف صورة الكيل»

بالنفي؟ أو
ناحية يف و«األشياء» ناحية يف الكلية» «املعاني بني املوازنة يحاول حني فيلسوفنا إن
أن مع «يوازن»، بأنه نفسه يوهم إنما الثانية، يف مقابالت لألوىل كانت إن ليعلم أخرى،
لتتم عليها يوضع «يشء» من لها بد ال امليزان تَي ِكفَّ من ة ِكفَّ كل ألن مستحيلة؛ «املوازنة»
ال ثم جواب، عن باحثًا سؤاله يسأل يزال ما االستحالة، هذه رغم فيلسوفنا لكن املوازنة،
جواب أال هي والحقيقة والحل، التفكري تتطلب فلسفية» «مشكلة إنها فيقول الجواب، يجد
ليكون آخرها يف االستفهام عالمة وتضع ا رصٍّ الكلمات تَُرصَّ أن يكفي فال سؤال، ال ألنه
حتى التساؤل، موضع هو الذي «اليشء» هناك يكون أن بد ال بل الجواب، ينتظر سؤال ثمة
ال كذلك سؤاله عنه، التعبري يمكن ال الذي «الجواب «وتجنشتني»:7 يقول الجواب. يمكن

وجود.» له ليس عنه] الجواب يستحيل [الذي فاللغز عنه، التعبري يمكن

وهو إال يوجد ال املادي اليشء إن — ثالثًا مثًال — يقول أن يف بأس الفيلسوف عىل وليس
أقل والحرارة إال يوجد ال لب الصُّ الزئبق إن مثًال: العالم زميله يقول ما نحو عىل ُمدَرك،8
يف ذلك، يقول حني الطبيعي العالم لكن فهرنهيت، بمقياس الصفر تحت درجة ٣٨٫٨٦ من
حرارته درجة خفض يف يأخذ وأن أنبوبة، يف سائل زئبق من ببضعة يمسك أن مستطاعه
إىل السائل الزئبق ل سيتحوَّ درجة أيَّة يف معه، يرى أن أراد ومن هو لريى درجة؛ درجة
فيها الحرارة درجة كانت التي الحالة يف الحالتنَي: يف الزئبق شاَهَد فقد وإذن صلب، زئبق
الحرارة درجة كانت التي الحالة ويف فهرنهيت، بمقياس الصفر تحت ٣٨٫٨٦ من أكثر
زميلنا أما األوىل. دون الثانية الحالة يف إال متجمًدا يكون ال الزئبق أن فرأى ذلك، دون فيها
مدَرك، وهو إال يوجد ال اليشء إن قائًال الغرار، هذا عىل قضيته يصوغ حني الفيلسوف
أنظر اآلن إنني مدرًكا. اليشء يكون عندما وهي واحدة، حالة إال يَْخُربَ أن وسعه يف فليس
الكتب أرى ال لكنني الزجاج، لوح خلف الكتب من صفوًفا فيها فأرى كتبي، خزانة إىل
الفلسفي املبدأ هذا عىل فبناءً خشبية، أبواب تحجبها التي الخزانة أجزاء يف رصصتها التي

.٦٫٥ ،Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 7

املعروف. «باركيل» مذهب هو 8

27



امليتافيزيقا من موقف

الحتجابها اآلن أراها ال التي الكتب وأما أراها، التي الكتب عىل إال بالوجود أحكم ال املذكور،
وقد موجودة تكون ال كيف فيلسوفنا: فتسأل موجودة، غري فهي الخشبية الحواجز وراء
كشفت إذا لحظة بعد أراها أن أستطيع كما الخشبية، األبواب فتحت حني لحظة منذ رأيتها
وقد تدركها، كنت ألنك لحظة؛ منذ موجودة كانت إنها فيجيبك: جديد؟ من الغطاء عنها
أعود ُمدَركة. غري ألنها موجودة ليست فهي اآلن وأما ستدركها، ألنك لحظة بعد توجد
وحالة لليشء، إدراكه حالة حالتنَي: إىل هذا مبدئه يف أشار قد املبدأ هذا فيلسوف إن فأقول
الحالة أن مع الثانية، دون األوىل الحالة يف موجوًدا يكون اليشء إن قال ثم له، إدراكه عدم
الكالم له يجوز ال وبالتايل خربته، حدود يف تقع ال — نفسها التسمية بحكم — الثانية

فيها.
نقول: إذ فنحن باأللفاظ؛ لعب إال هي إْن املزعومة الفلسفية» «املشكالت هذه أمثال إن
نقول فكأننا «يُْدَرك» بمعنى «يوجد» كلمة نستعمل إنما ُمدَرك» وهو إال يوجد ال اليشء «إن

شيئًا. يفيد ال حاصل تحصيل وهو ُمْدَرك»، وهو إال يُْدَرك ال اليشء «إن

الفلسفة تزعمه ملا نسوقه رابع َمثَل وهو — أخرى فلسفية» «مشكلة نفسه القبيل هذا ومن
اليشء بوجود أحكم أن يل يجوز فهل ما، الحيسليشء اإلدراك مشكلة وأعني مشكالت— من
الساعة أرى إنني ذلك: مثال حسية؟ حارضات منه لديَّ ما كل أن مع الخارج يف نفسه
واهتزاز عيني عىل لوني انطباع منها لديَّ ما فكل دقاتها، وأسمع مكتبي، عىل قائمة اآلن
عىل هنالك موضوًعا خارجها شيئًا الحسية الحارضات هذه تمثِّل فهل أذني، يف صوتي
الصوتي واالهتزاز اللوني االنطباع هذا يف الساعة حقيقة أن أم عني؟ بعيًدا املكتب سطح

أكثر؟ ال
هنا املزعومة املشكلة ألن إشكاًال؛ فيه رأيت ملا قليًال، األمر يف أمعنت لو أنك والحق
هي وليست الكلمات، استعمالنا طريقة من نشأت قد — السابق املثل يف الحال هي كما —
شخَصني لنفسك افرض نريده، ما ر تتصوَّ ولكي ذاتها، الوقائع حول تدور التي باملشكلة
خارجي، منيشء جاءتنا معطيات الحسية الحارضات بأن فيقول أحدهما أما مذهبًا؛ اختلفا
حقيقة، من هنالك ما كل هي الحسية الحارضات أن وهو الثاني باملذهب فيقول اآلخر وأما
بينهما ما ينحسم كي اآلخر يقنع أن الرجَلني ألحد السبيل فكيف هناك، خارجي يشء وال
يمكنهما حتى بذاتها، واقعة عىل يختلفان ال ألنهما سبيل؛ من هنالك ليس خالف؟ من
يطلقه الذي «االسم» عىل االختالف وإنما اآلخر، وتكذيب أحدهما تصديق يف إليها الرجوع
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تفصيالته، عىل بينهما خالف ال والذي بصدده، هما الذي املوقف تفصيالت عىل منهما كل
يطلق أن فيؤثر اآلخر وأما حسية»، «حارضات بلفظتَي املوقف َي يُسمِّ أن ل يفضِّ فأحدهما
رجَلني افرضأن نقول: اإليضاح ولزيادة خارجى». «يشء هو آخر، اسًما نفسه املوقف عىل
ما وصف عىل يختلفان ال معينًا، حيوانًا — الطريق يف مًعا سائران وهما — شاَهَدا قد
عن لديه ع تتجمَّ التي التفصيالت كل يذكر أن منهما لكل ُطِلب لو إنه أي منه، يشاهدان
أن ذلك افرضبعد ثم التطابق، أتمَّ متطابًقا الحاَلني كلتا يف الوصف لجاء املشاَهد؛ الحيوان
يسميه أن عىل اآلخر أرص بينما «ذئبًا»، يراه الذي هذا َي يُسمِّ أن عىل أرصَّ قد الرجَلني أحد
أراد إذا إنه يخربانها؟ التي الخربة دون التسمية عىل بينهما االختالف يكون أفال «ثعلبًا»،
اختالف ال ألنه املشاهدة؛ تفصيالت من يشء إىل به يرجع فال اآلخر، ح يصحِّ أن أحدهما
أي يف املناقشة تكون أن فينبغي اختالفهما، أمر يف مناقشة بينهما تقوم أن جاز وإن عليها،
منهم: فريق يقول حني الفالسفة بني يقوم الذي االختالف هو هذا مثل «أفضل». التسميتنَي
الخارجية األشياء ندرك إننا بل آخر: فريق ويقول وحدها، الحسية الحارضات ندرك إننا
الخربة، تفصيالت عىل الفريَقني بني اختالف ال الحسية. املعطيات بتلك إلينا بعثت التي
الفريق آثََر إنما الثاني، الفريق خربة يف يقع ما نفسه هو األول الفريق خربة يف يقع فما
اآلخر الفريق اختار بينما حسية»، «حارضات الخربة من املعنيَّ النوع هذا يسمي أن األول
فينبغي وبحث، مناقشة بينهما يقوم أن للفريَقني جاز فإذا خارجية»، «أشياء يسميه أن

أقل. وال أكثر ال املوقف عىل للداللة االسَمني أفضل اختيار يف األمر ينحرص أن

امليتافيزيقية العبارات أن زعمنا حني أردناه ملا توضيًحا لك نسوقه وأخري خامس وَمثٌَل
وال أكثر ال باأللفاظ لعب وليدة الفلسفية» «املشكالت وأن واملعنى، املدلول من فارغة أقوال
يف اآلتية العبارة هذه يقول املحدثني، اإلنجليز الفالسفة أعظم من وهو «براديل» يقول أقل،
هو لكنه وتقدُّمه، العالم ر تطوُّ يف املطلق «يدخل والحقيقة»:9 «املظهر املشهور كتابه سياق
َسرْيه يف العالم أن — أظن فيما — عنده ذلك ومعنى تقدُّم.» أو ر تطوُّ عليه يطرأ ال نفسه
بما — اآلن عليها هو التي الحالة إىل السديمية الحالة من به يتقدم جعل الذي ري التطوُّ
لكن «املطلق»، اسمه عامل بينها من عوامل بعدَّة تأثَّر قد — وإنسان وحيوان نبات من فيها

العبارة. هذه بأمثال ميلء والكتاب ،Appearance and Reality 9
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— حالة إىل حالة من وتقدمه العالم تطور عىل عمل قد أنه من الرغم عىل — «املطلق» هذا
تقدم. وال فيها تطور ال واحدة، حالة عىل ثابت نفسه هو فإنه

إىل حالة من الحيوان تطور إىل يؤدي البيئة اختالف إن بيولوجى عالم لنا قال لو
يقول حني ألنه مشاهداته؛ من جمعها التي األدلَّة كراساته ويف القول يقول رأيته حالة،
القول منه سيتلقون الزمالء هؤالء أن يفرتض ال البيولوجيا، علماء لزمالئه القول هذا مثل
بمشاهدات قوله له يَْدَحَض أن زميل كل مستطاع ويف السماء، من إليه به أُوِحَي وحي كأنه
األمر يجري وهكذا زعم، ما تدحض أن شأنها من أخرى مشاهدات عنده كانت إن أخرى
أمًرا ينفي ومن شاَهد، قد بما يثبته فإنما أمًرا منهم يُثِبت فَمن ونفيًا، إثباتًا العلماء بني

كذلك. شاهد قد بما ينفيه فإنما
تطور إىل أدى قد للتسعرية الحكومة إخراج إن اليومية الشئون يف متحدث لنا قال ولو
يف رأى قد مما األمثلة لسانه وعىل القول يقول أيًضا رأيته حالة، إىل حالة من األسعار
السوق إىل تذهب أن — أردت إن — ولك كيت، وأصبح كذا ثمنه الربتقال كان فقد السوق،

تنفي. أو لتثبت
ألفاظه يرسل أن — يظهر فيما — الناس له ويجيز لنفسه يجيز الفيلسوف بال فما

عقاب؟ أو حساب بغري إرساًال
يف أو أعرفها، التي األشياء من يشء إىل يل يشري بأن «براديل» طالبت إذا ألني ذلك
املزعوم، «املطلق» هو يكون يشء إىل يل يشري بأن طالبته إذا شئت، إذا أعرفها أن مستطاعي
سؤايل؛ عيلَّ أنكر يكن، لم أم — زعم كما — العالم تطور عوامل من عامًال كان إن ألرى
إىل حني من السماء إىل يعرج أن املحفوظ لوحه يف هللا له كتب ميتافيزيقي فيلسوف ألنه

ذلك. يفعل وال هذا يفعل «املطلق» أن هناك ليعلم حني،
يعرتض ما أقل كان عنه، يحدثني الذي «املطلق» إىل يل يشري بأن «براديل» طالبت لو
مكان فال «املطلق» أما معلوم، وزمان معلوم مكان يف يكون إنما إليه يُشار ما أن هو عيلَّ به
إنك صاحبي؟ يا عرفتَه إذن كيف القيود. من مطلق بأنه وصفه صح َلما وإال زمان، وال له
املعرفة أبواب من بابًا هللا وهبك أم املعني، والزمان املعني املكان ذوات األشياء إال تعرف ال

سواء؟ وحواسك حوايس أليست أمامي؟ يفتحه لم
الحواس إىل موكوًال هنا األمر ليس — قائًال املجيب ر أتصوَّ هكذا — صديقي يا ال ال،

املبارش. العقيل العيان أو «الَحْدس» طريقه األمر بل وأصابع، وآذان عيون من
آفاق هذا بحدسك فأَْدِرك لك، هللا عه وسَّ قد ما عليك أضيِّق أن أريد ولست جميل، هذا
ترتجم أن عليك حقي فمن وإذن أدركت، قد بما أنا تحدثني اآلن لكنك استطعت، ما السماء
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مبارش»؛ عقيل «عيان من وهبك ما هللا يهبني لم الذي أنا أفهمها، التي باللغة هذا إدراكك يل
وإن بالحواس، اإلدراك أنا أسميه ما عىل آخر اسًما هذا العقيل عيانك كان استطعت فإن
موجة غناء ما إذ تسمع، فال أذني أسدَّ أن يل كان أو تصمت، أن عليك كان تستطع، لم

أفهم؟ مما يشء عىل تدلني ال شفتاك ترسلها صوتية
إىل الكلب أربطت الخادم: سألت فإن عليه، اتفقنا الذي معناها لها «املطلق» كلمة إن
ملا صورة عندي ارتسمت مطلًقا؛ تركته بل الخادم: وأجابني مطلًقا؟ تركته أم سلسلته
الصورة عىل أهو ألرى الكلب عن فأبحث يقول، فيما الخادم أراجع أن مستطاعي ويف وقع،
بتسعري ُمقيَّدة الفاكهة أأسعار التاجر: سألت وإن غريها، عىل هو أم الخادم يل رسمها التي
أراجع أن أستطيع صورة يل رسم فقد مطلقة، بأنها أجابني ثم مطلقة؟ هي أم رسمي

كذب. أم الواقع لصورة رسمه يف َصَدَق هل ألتبنيَّ الواقعة األمور
ميتافيزيقي فيلسوف فيجيء اتفقنا؛ كما «مطلق» معنى هو — كهذا يشء أو — هذا
أو تطور عليه يطرأ ال نفسه هو لكنه وتقدمه، العالم تطور يف يدخل املطلق «أن ليزعم
الذي السياق غري يف معناه عىل متفًقا لفًظا استخدم ألنه معنًى؛ لعبارته يكون فال تقدم»،
يثبت مما كلها الطبيعة ظواهر يف أجد أن عساي ماذا ثني فحدِّ وإال املعنى، ذلك له يحفظ
العالم تطور يف يدخل ال املطلق بل ال، الفيلسوف لذلك قلت َهبْنِي ينفيه؟ أو القول هذا
صورة يف تغري الذي فما والتقدم، للتطور يتعرض نفسه املطلق بل ال، له قلت أو وتقدمه،
يكون أن بد فال مفهوم معنًى له كان إذا الكالم إن واإلنكار؟ اإلثبات حالتَي بني الكون
بني األشياء عالم يف واضح فالفرق ونفيه؛ إثباته بني فرق الواقعة األشياء عالم يف هناك
صورة تتغريَّ كيف أدرك دمت فما مطلًقا»، ليس الكلب «إن وقويل: مطلق» الكلب «إن قويل:
يدل ال فارغ فهو وإال مفهوم، معنًى ذو فالقول وإثباته، القول نفي حالتَي بني األشياء

يشء. عىل
املزعومة، «مشكالتهم» يف الفالسفة يقوله مما أمثلة ِذْكر تميضيف أن تستطيع وهكذا
الناسعىل تعاَقَد التي اللغة ألفاظ يستخدموا أن ألنفسهم استباحوا حدٍّ أي وإىل كيف لتعلم
األلفاظ تلك يستخدموا أن ألنفسهم استباحوا التفاهم، يتم لكي محدَّدة معاٍن لها تكون أن
يف استخدامها طريقة مع يستقيم وال موهومة، مشكالت خلق يف أغراضهم يخدم نحو عىل
هذا ألمثال يتصدى أن ذلك بعد غرابة وال السواء، عىل الجارية اليومية الحياة ويف العلوم
الجارية، الحديثة للغة أساسمجافاتها عىل الفلسفية العبارات فيدحض مور» «جورج كله
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من «فكم حينه. يف القول ل سنفصِّ كما التحليل،10 يف لطريقته محوًرا ذلك من ويتخذ
وعندي فكرته؛ رجحان من يستمدها مما أكثر عبارته غموض من قيمته يستمد فيلسوف

واتساًقا.»11 دقة أكثر عبارة يف صيغت لو اإلقناع قوة من فيها ما تفقد هذه فكرته أن
حني إنها قائلني: الفلسفة يهاجمون حني العلوم رجال من تََجنٍّ وال إرساف أال والحق
من نظرياتها تنسج فإنما اإلرادة، وحرية الروح وخلود هللا وجود مثل مشكالت يف تبحث
تخطو تكاد ال راكدة الفلسفة كانت ولذلك تجربة؛ إىل فيه تستند ال نسًجا الفالسفة رءوس
األقدمون، اليونان ناقشها التي املشكالت نفس اليوم تناقش تزال فال العلوم، تخطو كما

يمىض.12 ثم السابقون قاله ما عىل يبني هو إذ ذلك، فغري العلم أما
يف سو»13 روث «الدكتورة ساقته الصدد هذا يف دفاع إىل نشري أن بالذكر هنا وجدير
الوضعية رجال من لها املتنكِّرين وجه يف امليتافيزيقا عن به لتدافع أخرجته حديث كتاب
باقية مشكالتها أن من الفلسفة عىل به يُْعَرتَض ما صحيًحا ليس إنه قالت: إذ املنطقية،
النظرية محل تحل فيه الحديثة النظرية ألن يتقدم؛ الذي العلم خالف عىل حالها، عىل
أن اليوم فيلسوف عىل يستحيل ألنه يربره؛ ما ثمة ليس اعرتاض عندها ذلك القديمة،
أن نحب لكننا اإلنجليز، التجريبيون والفالسفة «َكانْت» إليها وصل التي النتائج يتجاهل
دفاعها، يف عليهم تعتمد الذين التجريبيني والفالسفة «َكانْت» بأن املالحظة هذه نُْرِدَف
هو نهاجمه ما أن الكتاب هذا غضون يف وسنرى التحليل، فالسفة من الحقيقة يف هم
ک«املطلق» الحس تحت تقع ال أشياء يف البحث بمعنى أي التقليدي، بمعناها «امليتافيزيقا»
وكالم العلمية القضايا تحليل — التحليل وأما ذلك؛ إىل وما ذاته» يف و«اليشء و«الجوهر»
تلك تعنيه ما عىل الضوء يلقي ألنه شك؛ بغري مرشوع فأمر — اليومية حياتهم يف الناس
القارئ وسريى العالم، أشياء من يشء عن حقيقة إثبات يدَّعي أن دون والعبارات، القضايا
أوجه بني قائمة تظل أن أرادت إذا «الفلسفة» بأن القائلة النظر وجهة نؤيد أننا قليل، بعد
مندوحة فال ميادينه، شتَّى يف الِفْكر تقدم عىل يساعد عمًال تؤدي بحيث اإلنساني، النشاط

،Norman Malcolm, Moore and Ordinary Language (The Philos. of Moore, ed. by Schilpp) 10

ص٣٤٩.
ص٢٣. ،Hans Reichenbach Russell’s Logic (The Philosophy of B. Russell, ed. by Schilpp) 11

املقدمة. ،Broad, C. D., Scientific Thought 12
املقدمة. ،Ruth Saw, Vindication of Metaphysics (1951) 13
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— الناس من الفالسفة غري يقوله ما تحليل — وحده التحليل عىل نفسها َقْرص عن لها
هي للفلسفة الصحيحة «الطريقة «وتجنشتني»: يقول التوضيح، وعليهم لسواهم فالقول
شيئًا نقول أن أي الطبيعي، العلم قضايا إال نقول أال أعني يُقال، أن يمكن ما إال نقول أال
فعلينا امليتافيزيقا، يف شيئًا يقول أن قائل أراد فلو التأميل]، [معناها بالفلسفة له شأن ال
ليس قوله بأن له نبنيِّ [أي قضاياه، يف بعينها رموز تعني ماذا يوضح لم أنه له نبنيِّ أن

مفهوم].»14 معنًى بذي

٣

«وتجنشتني»، يقول هكذا منطقيٍّا.»15 توضيًحا األفكار توضيح هو الفلسفة «موضوع
هذا عن وندافع نقول أن نريد أيًضا وهكذا اليوم، فالسفة من الغالبة الكثرة معه وتقول
«موضوعها لها الفلسفة بأن الباطل االعتقاد هو األذهان، من ننزعه أن نريد ما فأول القول،
للعبارات تحليل الفلسفة بل ال، العلوم، سائر شأن ذلك يف شأنها فيه، تبحث الذي الخاص
من تحلِّلها التي العبارة تأخذ إنها موضوع، بغري طريقة الفلسفة مصدرها، يكن مهما
طالب سمع فلقد اليومية؛ حياتهم يف الناس أفواه من تأخذها قد بل ذاك، من أو العلم هذا
عنه، ليأخذ إليه فارتحل G. E. Moore مور» «جورج املعارص اإلنجليز بفيلسوف صيني
الطالب برجاء وإذا إمام، املعارصة الفلسفة يف بأنه إجماع عىل أوشك قد الرأي دام ما
ويف وأرساره، الكون يف حديثًا املشهور الفيلسوف هذا عند يجد لم ألنه كربى؛ خيبة يخيب
إنجليزية عبارات يتناول الرجل وجد بل ويشتهي، يتمنَّى كان كما والخلود، واملوت الحياة
يحللها التي العبارة تكون أن يف — مثًال بأس— فال يختار، وال ذلك يف ينتقي ال بالتحليل،
الرحلة هذه جاء فما إذن، األمل ضيعة يا كبرية»، محربة «هذه أو تبيض» «الدجاجة هي

اإلنجليزية.16 اللغة يف عبارة أو كلمة معنى يتحدَّد كيف ليسمع الطويلة
وخرباتهم، تجاربهم وصف يف يتبادلونها الناس جعل األفكار من طائفة هنالك إن
املقاعد عن ذاك، أو اليشء هذا عن يتحدثون فرتاهم مفهومة، معلومة بأنها منهم تسليًما

.٦٫٥٣ ،Wittgnstein, Ludwig, Tractatus 14

.٤٫١١٢ نفسه، املرجع 15
املقدمة. من ص٦ ،Pap, A., Elements of Analytic Philosophy 16
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الفالنية اللحظة يف وإنها ، معنيَّ «مكان» يف إنها فيقولون: عنها يتحدثون إليها، وما والنوافذ
العلم يأتي ثم ذلك؛ أو السبب لهذا « «تتغريَّ وإنها وكيت، كيت لها حدث قد «الزمان» من
فيستخدم كبري، تعديل بغري بدوره ليستخدمها اليومي االستعمال من األفكار هذه فيأخذ
ال املعنى واضحة هي كأنما وغريها، و«السببية» و«التغري» و«الزمان» «املكان» فكرات

وتفسري. تحليل إىل تحتاج
يكن لم وإذا والوضوح، التحديد عن ا جدٍّ بعيدة غامضة فكرات األمر حقيقة يف لكنها
إنما الحاالت هذه معظم يف ألننا فذلك استعمالها؛ حاالت معظم يف باديًا هذا غموضها
هذه نجاوز قد أننا غري حدودها، يف بيننا اختالف هنالك يكون يكاد ال دائرة يف نستعملها
عندئٍذ بيننا يقوم ملا غموض، من الفكرات تلك يكتنف كان ما يتبنيَّ وعندئٍذ أحيانًا، الدائرة
نرى ثم مكانه، عىل جميًعا فنتفق دبوس مكان عن نسأل قد فمثًال معانيها، يف اختالف من
نقصده ما نفس هنا باملكان نقصد وهل الصورة، تلك مكان عن فنسأل املرآة يف صورته
«مكان».17 معنى أوًال نحدِّد حتى الجواب عن نعجز عندئٍذ الدبوس؟ مكان عن نسأل حني
يوم كل نستعملها التي الفكرات هذه أمثال تتناول أن هي للفلسفة األساسية فاملهمة
وإنها دقيًقا، تحديًدا معانيها يحدد الذي بالتحليل تتناولها العلوم، ويف الجارية الحياة يف
— شك وال — هي كان ما كائنًا يشء بأي الدقيقة الواضحة املعرفة ألن خطرية؛ ملهمة
العلوم من هنالك وليس به، العلم يريد بما العلم نحو اإلنسان َسرْي يف أمام إىل خطوة
تستخدم والهندسة «العنرص»، فكرة تستخدم فالكيمياء املهمة، بهذه يضطلع ما األخرى
تلك وال هذه وال هذه ال لكن وهكذا، «الحركة» فكرة تستخدم وامليكانيكا «املكان»، فكرة
نقطة تتخذها فهي الفكرات، هذه معاني تحديد شأنها من — طبيعية علوًما باعتبارها —
مثلثات إىل مه نُقسِّ أن وبقي وجوده، مفروض — مثًال — الهندسة يف فاملكان ابتداء،

األشكال. هذه من شكل كل خصائص لنعرف ودوائر، ومربعات
يف الناس يقولها والتي العلماء يستخدمها التي والقضايا لأللفاظ تحليل الفلسفة
ليس العالم، عن جديًدا خربًا للناس يقول أن الفيلسوف شأن من فليس اليومية، حياتهم
يف كلٌّ العلماء، هم آخر فريق به يقوم الحكم هذا ألن األشياء؛ عىل يحكم أن مهمته من
النفس وعالم الطبيعة، قوانني عن بالتحدث منه أَْوَىل الطبيعة فعالم به؛ اختص الذي علمه

ص١٦. ،Broad, C. D., Scientific Thought 17
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ح ويوضِّ يحلِّل أن هي الفيلسوف مهمة بل وهكذا، … السلوك قوانني عن بالتحدث منه أَْوَىل
املعنى».18 «علم بأنها الفلسفة النجر» «سوزان عرَّفت لقد حتى املعاني،

إىل علم كل يف والعبارات األلفاظ معاني توضيح نرتك ال وملاذا سائل: يسأل قد وهنا
وعبارات؟ ألفاظ من علومهم يف يستخدمونه بما أدرى العلماء أليس العلم؟ ذلك أصحاب

شطَرين: ذو السؤال هذا عن والجواب
بها؛ قاموا ما كثريًا بل املهمة، بهذه ألنفسهم القيام من العلماء يمنع ما ثمة ليس فأوًال:
فيلسوًفا «نيوتن» كان فقد علماء؛ َكْونهم جانب إىل فالسفة كانوا ذلك فعلوا إن أنهم غري
«اآلنية»، ملعنى تحديده يف فيلسوًفا «أينشتاين» وكان «كتلة»، كلمة تحديد محاولته يف
تقول التي هي العلمية القضية ألن ذلك «العدد»؛ ملعنى تحديده يف فيلسوًفا «رسل» وكان
مبارشة، الطبيعة ظواهر عن ال بحثك دار إن أما الطبيعة، ظواهر من ظاهرة عن شيئًا
بمعناها العلوم نطاق غري آخر نطاق يف تدخل بذلك فإنك «عبارة»، عن أو «كلمة» عن بل

«فلسفة». كلمة له اخرتنا ما هو اآلخر النطاق وهذا الدقيق،
ما ا جدٍّ فكثريًا أللفاظهم، التحديد بهذا يقومون ال األحيان أغلب يف العلماء إن وثانيًا:
معانيها؛ ليحلِّلوا عندها الوقوف بغري و«مادة» و«زمان» «مكان» مثل كلمات يستخدمون
للقوانني استخراج من بصدده هم فيما التحليل هذا إىل بحاجة يشعرون ال قد ألنهم
عربة أمام تسري أن الناسألنفسها من جماعة رضيت أن الحظ حسن فمن وإذن العلمية؛
يكون التي والعبارات الكلمات ط تتسقَّ — وراءها تسري إنها فقل شئت إن أو — العلوم
بالتحليل منها كلمة وضحت ما إذا حتى بحثها، موضوع فتجعلها خاصة، أهمية لها

نهائية. بصفة دائرتهم من وأخرجوها العلم إىل ردُّوها
كلها، اإلنسانية املعرفة تضم تاريخها بدء يف كانت الفلسفة إن قولهم معنى هو وذلك
غامضة، بدأت العلمية األلفاظ ألن علم؛ بعد علًما حظريتها من تنسلخ العلوم أخذت ثم
الِفْكر تاريخ بداية يف محاولة فكل إذن فيلسوًفا، لفظ توضيح يحاول َمن نسمي ُكنَّا فإذا
جانب منها َوَضَح وكلما شيئًا، شيئًا تتضح العلمية املصطلحات أخذت ثم فلسفة؛ كانت
غامضة ألفاظ بتوضيح مشتغلني اليوم حتى الفالسفة يزال وال بذاته، قائًما علًما أصبح

هذه توضح التي الكتب من وهو ،Susanne K. Lunger, The Practice of Philosophy كتابها راجع 18

النظر. من الوجهة
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فهذه ولذلك واالجتماع؛ والنفس والسياسة والجمال األخالق مثل معينة، فكرية مجاالت يف
بمقدار تزيد أو تقل بدرجة الفلسفة مجال من فهي فلسفية»، «علوًما تَُعدُّ تزال ما كلها

ألفاظها. بلغتهما قد اللذين والوضوح التحديد درجة
الشاغل، شغله املعاني تحديد يجعل ما الفلسفة غري — أسلفنا كما — هناك ليس
فكرة وامليكانيكا «املكان»، فكرة تستخدم والهندسة «العنرص»، فكرة تستخدم فالكيمياء
لها العلماء تعرَّض وإذا مفهومة، األلفاظ هذه معاني أن تفرض جميًعا وهي «الحركة»،
يتعقب عالم راح إذا أما فقط، لعلومهم يكفي بما ذلك يفعلون فإنما التحديد، من بيشء
فإنه العلمي، بحثه يكفي بما يكتفي أن دون النهاية حتى — يستخدمها لفكرة — التحليل

العلم».19 ذلك «فلسفة يف ودخل علمه دائرة ترك قد يكون بذلك

٤

من املراد باملعنى اآلن ونحتفظ — والعبارات لأللفاظ تحليل الفلسفة أن عىل اتفقنا إذا
بني نفرِّق أن وجب — التالية الكتاب فصول يف القول فيه سنفيض ألننا «تحليل»؛ كلمة
لتوضيح رضورية — التحليل بمعنى — «الفلسفة» فبينما امليتافيزيقا،20 وبني الفلسفة
الحكم بمعنى — «امليتافيزيقا» نرى اليومية، الحياة يف الجارية والعبارات العلمية القضايا
مزوَّدة هي ال ألنها اإلنسانية؛ املعارف دائرة من الحذف واجبة — محسوسة غري أشياء عىل
تسمع أن لنفسها ارتضت هي وال األشياء، عىل الحكم من تمكِّنها التي املشاهدة بأدوات
ما صدق يثبت أن الفيلسوف أراد «فإذا وفهمه، بتوضيحه مكتفية لذلك لون امُلَؤهَّ يقوله ما
الحقائق وصف يحاول أن له يجوز فال اإلنسانية، املعرفة زيادة يف رشيك أنه من يزعمه
عن قبلية أحكاًما يُصدر أن أو األوىل، املبادئ عن يبحث أن أو الخالص، التأمل طريق عن
التوضيح يف يحرصمجهوده أن له ينبغي بل التجربة، أساس عىل صدقه يف نعتقد ما صحة

والتحليل.»21

ص١٦. ،Broad, C. D., Scientific Thought 19
ص٣٠. ،Ayer, A. J., Language, Truth and logie 20

ص٥٠. نفسه، املرجع 21
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نريد كما وعباراتهم22 الناس ألفاظ تحليل دائًما مهمتها تجعل لم الفلسفة إن نعم،
فيما مختلفة موضوعات عىل «فلسفة» كلمة تُْطَلَق أن عىل التقليد جرى فقد تكون، أن لها
عىل منطقية موضوعات عىل تُْطَلق كما شيئية موضوعات عىل تُْطَلق إذ االختالف، ِجدَّ بينها

السواء.
التي «أشياؤها» تكن لم شيئية، موضوعات عىل بحثها تصبُّ كانت حني أنها غري
هي كانت ربما أو الطبيعية، العلوم تبحثها التي األشياء بذاتها هي بحثها موضوع جعلتها
آخر بمنهج فيها ومبحوثًا أخرى، زاوية من إليها منظوًرا الطبيعية، العلوم أشياء نفسها
والهواء، واملاء والنبات واملعادن الصخور يف تبحث الطبيعية العلوم كانت فإن التجربة. غري
هي فإما نوَعني: أحد جعلتها إذ تلك، غري فيها تبحث التي «أشياءها» الفلسفة جعلت فقد
و«الِقيَم»، و«العدم» و«املطلق» ذاته» يف «اليشء مثل الحسية، الخربة يف لنا تقع ال «أشياء»
العلوم مباحث يف نصادفه مما «أشياء» هي وإما بامليتافيزيقا، بحثها ي تُسمِّ كانت وعندئٍذ
لكنها والسببية، والزمان واملكان واالقتصاد والتاريخ واللغة واملجتمع كاإلنسان األخرى،
بحثها تسمي كانت وعندئٍذ العلوم، بها تعالجها التي التجريبية الطريقة بغري تعالجها

وهكذا. … اللغة فلسفة أو التاريخ فلسفة أو طبيعية فلسفة
إىل — «فلسفة» كلمة تحت تندرج األخرى هي كانت التي املنطقية املوضوعات وأما
نسميه فيما واقعة فهي حرصها، يتعذَّر فال — ذكرناها التي الشيئية املوضوعات جانب
القضايا وُصَور وتحديدها، األلفاظ تعريف طرائق أبحاثه وأهم «باملنطق»، اليوم حتى
املعرفة.23 بنظرية ى يُسمَّ ما أجزاء بعض ذلك إىل أَِضف وهكذا، االستدالل وأنواع املختلفة،
املنطقي التحليل يف حًرصا نفسها تحرص أن للفلسفة نختار حني أننا ترى ذلك من
عىل فيه تعتمد إيجابيٍّا وصًفا العالم من يشء وصف نحو محاولة كل تطرح وأن وحده،
جمعهما عىل العرف جرى اللَّتنَي املجموعتنَي إحدى لها نختار الحقيقة يف فإننا ل، التأمُّ
«الشيئية» املجموعة وتركنا املنطقية، املجموعة اختيارنا وليس «الفلسفة»، اسم تحت مًعا
سيتبنيَّ —كما جهة من ا تامٍّ إنكاًرا امليتافيزيقا ننكر أننا عىل قائم هو بل وجزاًفا، تعسًفا
والتاريخ واملجتمع كاإلنسان «األشياء» نرتك أن أخرى، جهة من ونريد، — الكتاب خالل

تأليف الفلسفة» إىل «املدخل كتاب من الثاني الفصل يف للفلسفة املختلفة املعاني من طائفة راجع 22

عفيفي. العال أبو الدكتور وترجمة كولبه» «أزفلد
ص٢٧٨. ،Carnap, R., The Logical Syntax of Language 23
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هم للبحث، ومناهج أدوات من لديهم بما وحدهم، العلماء ألن العلوم؛ إىل والطبيعة، واللغة
صدقها. عىل االعتماد يمكن نتائج إىل املباحث بهذه الوصول عىل القادرون

يف الناس يقوله ملا التحليل دائرة تجاوز أال رشط عىل الفلسفة، عىل اإلبقاء نريد إننا
قائًال القضايا، من بقائمة إلينا يتقدم أن للفيلسوف نريد ال إننا أي التفكري، نواحي شتى
العلماء، يقولها التي القضايا إىل تضيفوها أن فلكم الفلسفة، تقوله ما هي القضايا هذه
واحد، مستًوى يف األخرى العلوم مع الفلسفة فليست ، كالَّ العالم. عن علمكم بذلك ِليَتِمَّ
توضيًحا األفكار توضيح هو موضوعها بل الطبيعية، العلوم من علًما الفلسفة وليست
[تنصبُّ فاعلية هي بل النظريات، من غريها إىل تُضاف نظرية الفلسفة ليست منطقيٍّا،
نتيجة ليست توضيحات، من طائفة الفلسفي العمل وقوام العلمية]، القضايا تحليل عىل
يقولها [التي للقضايا توضيح نتيجته بل الفلسفية، القضايا من مجموعة الفلسفي العمل
األفكار تلك قاطًعا تحديًدا تحدِّد وأن ح توضِّ أن الفلسفة واجب الناس]، من الفالسفة غري

مهوشة.»24 معتمة لظلت الفلسفة لوال التي
انحصار أساس عىل الفلسفة نقبل أننا وهي الحقيقة، هذه أعيننا نصب وضعنا فإذا
الفلسفة عىل يحرصون الذين الناقدين نقد من ا جدٍّ كثري الفور عىل ع تقشَّ التحليل، يف عملها

املنطقية. الوضعية رضبات تحت الزوال لها يريدون وال
«سواء قال: إذ أرسطو، قالها عبارة عىل الناقدون فيه يعتمد الذي النقد هذا مثًال ُخذْ
ونحن حتى نتفلسف أننا اعتبار عىل التفلسف.»25 من لنا بد فال نتفلسف، لم أو تفلسفنا
كان فقد التفلسف، عملية به نحدِّد الذي باملعنى هنا فالِعربة للفلسفة؛ إنكارنا يف نجاهد
تلك من نُبِْقي لكننا سواء، حد عىل الفلسفة رضوب لكل منكرين ُكنَّا االعرتاضلو هذا يجوز
ما ليحلِّل قائل قالها عبارة يتناول رجل عىل غبار فال وإذن املنطقي، التحليل عىل الرضوب
لون، املتأمِّ الفالسفة هنالك يكون أن طبًعا ذلك يمنع وال وأجزاء، عنارص من عليه تنطوي
تلك، عباراتهم التحليل أصحاب فيتناول ميتافيزيقية، عبارات الكون عن يقولون الذين
من سواه إنسانًا يمنع أن إنسان يستطيع وهل داللة، بذي ليس فارغ كالم أنها ليبيِّنوا
غربلة يف الحق كل نحن ولنا شاء، بما شاء َمن فلينطق يشتهي؟ كما صوتية بأخالط النطق

.٤٫١١٢ ،Wittgenstein, L., Tractatus 24

ص٢١. ،Barnes, W., The Philosophical Predicament 25
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من لخالئه نرفضه وما معنًى، من عليه يحتوي ملا نقبله ما بني فيها لنميِّز املنطوقات، هذه
الدالة العبارة من املعنى من الخالية العبارة تمييز هي للفيلسوف األوىل «فاملهمة املعنى،
متفلسف بد ال أنك اه ُمؤدَّ الذي السالف، األرسطي باالعرتاض القائلني إن معنًى.»26 عىل
يصح وعندئٍذ «التفكري»، بمعنى «الفلسفة» كلمة أخذوا قد الفلسفة، تهدم وأنت حتى
ألرسطو، بالنسبة جائًزا املعنى هذا كان وربما بتفكري، إال تفكريًا تنقض ال ألنك قولهم؛
نرى ال أوردناه، الذي الفلسفة بمعنى لكننا كله، الِفْكر ِجماع هي عنده الفلسفة كانت الذي

لعباراتها. املنطقي بالتحليل للميتافيزيقا هدمنا يف تناقًضا
بالتحليالت امليتافيزيقا هدم محاولة إن قولهم أيًضا، هونه يوجِّ الذي النقد أنواع ومن
إنما — امليتافيزيقا بمعنى — للفلسفة فاملنكرون جديدة، اسكوالئية إال هي إْن اللغوية،
أن للفلسفة الوسطى العصور رجال أراد ولنئ املعرفة، من آخر نوع عن دفاًعا ينكرونها
للعلم.27 تابعة خادمة تكون أن لها يريدون املحدثون فهؤالء للدين، تابعة خادمة تكون
أين للمنكرين يقول أن بدل ألنه محرتف؛ للفلسفة أستاذ هه يوجِّ كهذا نقٍد من نعجب ونحن
فهل الوسطى، العصور السكوالئية أشباًها أنفسهم يجعلون بأنهم هم يعريِّ فهو أخطأوا،
املعرفة فروع من فرًعا بذاتها تقوم أن يمكن امليتافيزيقا أن عىل كاٍف دليل التعيري هذا

اإلنسانية؟
النقَدين من أساًسا أخطر — رأينا يف — ألنه اآلتي؛ النقد إىل عناية يف كذلك وانظر

السابَقني:
سيأتي كما — بهم ينتهي الحديثة، التحليلية املدرسة أنصار به يأخذ الذي الرأي إن
وهما لهما: ثالث ال نوعان العلمية املعرفة أن إىل — بالتفصيل الكتاب من آخر موضع يف
وأعني الوضعي، املذهب آباء من أصيل ألب أتباع ذلك يف وهم الطبيعية؛ والعلوم الرياضة
كتابًا أيدينا تناولت «إذا يأتي: ما هو بالرتجمة نصها التي املشهورة العبارة وله «هيوم»، به
يحتوي هل فلنسأل: مثًال، االسكوالئية امليتافيزيقا يف أو الالهوت يف — كان ما كائنًا —

Stebbing, L. S., Logical Positivism and Analysis (annual Philos. Lecture, British Academy, 26

.1933)
أن إىل هذا بحثها يف أشارت قد املؤلِّفة أن ذكره يجدر ومما مستقل، كتاب يف املحارضة ُطِبَعت وقد

.Camb. Univ. Studies يف R. B. Braithwaite نرشه مقال يف جيًدا رشًحا مرشوحة النقطة هذه
ص١٤. ،Barnes, W., Philos. Predicament 27
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تدليل أي عىل يحتوي هل ال، والعدد؟ الكمية حول يدور مجرد تدليل أي عىل الكتاب هذا
ألنه النار؛ يف به فاقذف إذن ال، الوجود؟ يف القائمة الواقعة الحقائق حول يدور تجريبي

ووهم.»28 سفسطة غري يشء عىل مشتمًال يكون أن يستحيل
هيوم قالها التي نفسها العبارة هذه لكن املوقف؛ هذا عىل تعليًقا الناقدون فيقول
وقائع حول يدور تجريبي تدليل هي وال والعدد، الكمية حول يدور ريايض تدليل هي ال

إذن؟ هي فماذا الوجود،
الفلسفة د نحدِّ أن نريد الذي باملعنى فلسفة أي تحليل؛ أي منطق؛ أنها هو وجوابنا

به.
يسمعونهم مَلن يقولونها مَلن؟ يقولونها والكاتبون، املتكلمون يقولها عبارات فأمامنا
وما يقولونه ما أن من أوًال نستوثق أن حقنا من يكون أفال لنا، يقولونها يقرءونهم، أو
حقيقة الريايضعن العالم سألَت فإذا أساسسليم؟ عىل لتصديقه مراجعته يمكن يكتبونه
الواحد اليشء تقول منها معادلة كل معادالت، لك أقدِّم إنني اختصار: يف أجاب يقوله، ما
أنا فعيلَّ الفروض، من وكذا كذا أساس عىل متساويتنَي الصيغتنَي أعترب وإنما بصيغتنَي،
كل أن ألتأكَّد الفروض تلك أراجع أن — زعمه صدق من ق التحقُّ أردت إذا — ذلك بعد
إليها. املشار املزعومة الفروض أساس عىل ا حقٍّ الشطَرين متساوية معادالته من معادلة

لك أقدِّم إنني اختصار: يف أجاب يقوله؛ ما حقيقة عن الطبيعي العاِلم سألت وإذا
أردُت إذا — ذلك بعد أنا فعيلَّ وتجاربي، مشاهداتي جملة موجزة بعبارة ص تلخِّ قوانني
دقيقة مشاهدًة شاهده قد أنه ألتأكد الواقع العالم أراجع أن — زعمه صدق من ق التحقُّ

صحيًحا. تسجيًال مشاهداته ل وسجِّ
مراجعة طريق يُقال: ما صدق من ق التحقُّ يف الطريقان هذان إال أمامي وليس
الواقع للعالم املشاهدات مراجعة وطريق الرياضية، العلوم حالة يف االستنباطي االستدالل
ولم الطبيعة، وعلماء الرياضيون يقوله ما قبلت ذلك أجل ومن الطبيعية، العلوم حالة يف
من رجًال كنت إنما الطبيعة، علماء من عامًلا وال الرياضة علماء من عامًلا هذا قبويل يف أكن
مفهوم؛ معنًى ذوات أقوال أنها من للتأكُّد وأولئك هؤالء يقوله ما تناول التحليل، رجال

املوقف؟ هذا مثل يف التناقض فأين

.١٢ فقرة ج٣ ،David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding 28
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ثم أخرى، وأصناف وكمثرى برتقال بينها مختلفة، أشياء من كومة أمام وقفُت أإذا
لست لكنك يل: يُقال األشياء، ببقية والقذف وحدهما والكمثرى الربتقال َجْمع غايتي جعلت
العلماء، أقوال من كومة أمام أقف حني موقفي بعينه هو هذا أنت؟ فماذا كمثرى، وال برتقاًال
فإذا األقوال، ببقية والقذف وحدها، املفهوم املعنى ذوات األقوال جمع هي غايتي أجعل ثم
أقوال صنَفني: فوجدتها حلَّلتها ثم مفهومة، أقوال من مجموعة عىل النهاية يف حصلت
قضايا هي املقبولة األقوال اآلتي: الحكم إىل فانتهيت الطبيعية، العلوم يف وأقوال رياضية
القول هذا لكن بقولهم: ذلك عىل يُعرتَض أن يجوز فهل وحدها، الطبيعية والعلوم الرياضة
بالجواب ألجبت ذلك قيل لو هو؟ فماذا الطبيعية. العلوم من هو وال رياضة هو ال نفسه
ولم منطقيٍّا، تحليًال بحثها جعلت إذا بالفلسفة اعرتفنا وقد منطق، أنه وهو: أسلفته الذي
عنده، من شيئًا يقول ال املنطقي ألن ننكره؛ أن لنا كان وما معانيها، من املعنى هذا ننكر

وكفى. اآلخرون يقوله ما يحلِّل إنما
وأعضاء النواب أعضاء «إن قلُت: َهبْني اآلتي: التشبيه نسوق التوضيح ولزيادة
أفال إخراجهم.» فينبغي الزائرون وأما القاعة، بدخول لهم املسموح هم وحدهم الشيوخ
الشيوخ يف عضًوا وال النواب يف عضًوا ليست نفسها هي دامت ما معنًى العبارة لهذه يكون
لغوية عبارات من أكداس أمامنا بصدده: نحن فيما الحال كذلك الزائرين؟ من واحًدا وال
يف كلها الحكومة هذه من املقبولة العبارات «إن فنقول: شتَّى، مناسبات يف الناس يقولها
العبارات وحدهما هما الطائفتنَي هاتنَي ألن الطبيعية؛ العلوم وقضايا الرياضية القضايا
معنًى» بغري ألنها حذفها؛ فينبغي تلك من وال هذه من هي ال التي العبارات أما املعنى، ذوات
من وال الرياضة قضايا من هي ال نفسها العبارة هذه لكن بقولهم: هذا عىل يُْعَرتَض ملاذا …
املوقف فإن حذفناها، أننا جدًال فرضنا لو وحتى حذفها؟ فينبغي الطبيعية العلوم قضايا
وحدها. الطبيعية والعلوم الرياضة قضايا هي املعنى ذوات العبارات ستظل إذ يتغري، ال
يف أورده ما إن كتابه،29 آخر يف يقول أن بوتجنشتني َحَدا الذي نفسه هو هذا ولعل
فكأنه يُْرتَك، مما نفسه هو األقوال، من يأخذ وما يرتك ما إىل القارئ به ليُهَدى الكتاب
يقذفه ثم السطح، إىل الصعود عىل به يستعني الخشبي، السلَّم بمثابة الدارس للقارئ
[يف أوردته قد ما «إن مرتجم: عبارته نص هو وهذا إليه، بحاجة يعد لم ألنه بعيًدا؛ بقدمه
بذات ليست القضايا تلك أن النهاية يف سريى يفهمني َمن أن عىل يدل قضايا من الكتاب]

.Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus 29
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فيجب فوقها، وأصبح درجاتها، عىل وَخَطا ُسلَّمها، عىل صعد قد يكون أن بعد وذلك معنًى،
لصعوده.»30 استخدامه من يفرغ أن بعد — التعبري هذا صح إن — لَّم بالسُّ يقذف أن

يف هو كالًما باعتباره احذفه املنطقي، الوضعي املذهب لك يقوله ما شئت إن فاحذف
ما بلغت قد ستكون تحذفه إذ لكنك طبيعية، علوم أو رياضة من يشء عىل يدل ال ذاته
العلوم وقضايا الرياضة قضايا إال العبارات من يديك بني تُبِْقي أال وهو بلوغه، لك أردنا

معنًى. بغري فارغ كالم ألنها املهمالت؛ يف كلها الباقية بالبقية وقذفت الطبيعية،

٥

تجعل أن ينبغي ال «الفلسفة» أن هي عنها، وندافع الفصل هذا يف نعرضها التي الفكرة
غريها تدع بل بذاتها، تتكلم ال إنها سواها؛ يقوله ملا املنطقي التحليل غري شيئًا غايتها
غريها به نطق الذي هذا لتحليل هي تتقدم ثم العالم، حقائق من عنه كشف قد بما يتكلم
من وليس معنًى، له كالًما كان قد قيل الذي الكالم بأن تستوثق كي للعالم؛ تصويره يف
من ليس معنًى، ذا كالًما وجدته والذي قيل، الذي الكالم كان إن تقول أن ذلك بعد شأنها
ألن صادق؛ غري أو العالم لحقائق التصوير صادق الكالم ذلك كان إن تقول أن شأنها
أدوات من لديهم بما العلماء عمل صميم من الطبيعي األصل عىل الكالمية الصورة مراجعة

والتجربة. املشاهدة
آخر:31 موضع يف قلته ما هنا وأعيد

لتصل «مسائل» تبحث أن غايتها فليست موضوع، بغري البحث يف طريقة الفلسفة
أن الفلسفة من يُْطَلَب أن ينبغي وال فلسفية»، «مسائل هناك ليس ألنه «نتائج»؛ إىل فيها
يجب نتائج إىل الوصول فيها يَُراد الدنيا يف مسألة كل الكون؛ حقائق عن «نتائج» إىل تصل
يف كرسيه عىل املتفلسف يجلس أن األضاحيك أضحوكة وهللا هي إذ والعلماء، للعلم تُْرتََك أن
أريد أجاب: هذه؟ عزلتك يف هنا ها تصنع ماذا سئل: ما إذا حتى العالم، عن معزوًال برجه
— الِكنْدي32 هو — مسلم فيلسوف كالم مثًال لك وسأسوق العالم! حقيقة إىل الوصول

.٦٫٥٤ فقرة املذكور، املرجع 30
الغرب». من «رشوق كتاب يف السوداء» «القطة مقالة للمؤلف راجع 31

ص٤٨. الرازق، عبد مصطفى الشيخ له للمغفور اإلسالمية» الفلسفة لتاريخ «تمهيد انظر 32
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العلم فأولها ثالث: الفلسفة «علوم قال: أريد، ما به لك ح ألوضِّ الفلسفة؛ موضوع يف
الطبع، يف أسفلها وهو الطبيعيات علم والثاني الطبع، يف أوسطها وهو التعليم الريايضيف
ثالثة: املعلومات ألن ثالثة؛ العلوم كانت وإنما الطبع، يف أعالها وهو الربوبية علم والثالث
يكون أن إما هيوىل: بذي ليس ما علم وإما الهيوىل، ذوات وهو الحس، عليه يقع ما علم إما
املحسوسات، فهي الهيوىل ذات فأما بها، يتصل قد يكون أن وإما ألبتة، بالهيوىل يتصل ال
الرياضيات كعلم بذاته انفراًدا له وأن بالهيوىل يتصل أن وإما الطبيعي، العلم هو وعلمها
ألبتة، بالهيوىل يتصل ال وإما املوسيقى)، (أي والتأليف والتنجيم والهندسة العدد هي التي

الربوبية». علم وهو
أن هي هذا رأيه فخالصة الكالم، من أذنك تألفه ال مما الِكنْدي كالم يكون وقد
باملادة يتصل قد يشء يف أو هللا، وهو بمادة يتصل أن يمكن ال يشء يف إما تبحث الفلسفة
يشء يف أو الرياضة، وعلمه العدد، مثل فقط ذهنيٍّا وجوده يكون بحيث عنها ينفصل وقد
وبعبارة الطبيعة؛ وعلمه والهواء، والنجوم كاألشجار عنها ينفصل وال باملادة دائًما يتصل

والطبيعة. والرياضة اإللهيات ثالثة: الفلسفة موضوع إن الكندي: يقول أْقَرص،
فأنت اإللهيات يف تبحث حني أنك هو القول، هذا أمثال عىل به أعرتض أن أريد والذي
فيلسوف، ال ريايض فأنت الرياضة يف تبحث وحني بالفيلسوف، ولسَت الدين رجال من

فيلسوف. ال الطبيعة علماء من فأنت الطبيعة يف تبحث وحني
هي نتائج إىل تصل أن إليها يُْطَلب أن ينبغي وال موضوع، للفلسفة ليس كال،
أخذ ولو عابثني، كنا ذلك إليها طلبنا ولو الطبيعية، والعلوم الرياضة رجال شأن من
واجب إنما الساخرين، سخرية واستحق عابثًا كان ذلك يصنع أن نفسه عىل الفيلسوف
التي األلفاظ معاني وتحليل التعبري وسائل نقد وتحليل؛ نقد هو املفيد الصحيح الفلسفة
بل والعلماء، الرياضيون يقوله ملا فهًما اإلنسان ليزداد والعلماء؛ الرياضيون يستخدمها
معني، موضوع للفلسفة ليس … يقولون ملا فهًما أنفسهم والعلماء الرياضيون ليزداد
الرجل: عن كقولك موضوع، بغري طريقة هي إنما الكون؛ حقائق عن تنبئنا أن لها وليس
عن البحث هي مرة؛ الدفاع شئون ويف مرة العدل شئون يف فيعمل وزارة، بال وزير إنه
— ورشوط أوضاع عىل يسري تحليل هو بل القواميس، ترشحها كما ال األلفاظ، معاني
و«رسل» «مور» عند التحليل طرائق نعرض حني بعد، فيما تفصيًال فيها القول ل سنفصِّ

و«كارنب».
قضية كل يف ليخرب الفيلسوف، بها يتقدم «القضايا» من مجموعة الفلسفة ليست
وبني بينها االختالف يقع هذا ويف العالم، جوانب من ذاك أو الجانب هذا عن بخرب منها
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من مؤلَّف — الضوء علم أو مثًال النبات كعلم — العلوم من فالعلم العلوم، مختلف
«قضية» فال الفلسفة أما قوانني، مجموعة من مؤلَّف إنه فقل شئت إن أو قضايا، مجموعة
عملها ينحرص وإنما بحثها، نتائج من هو العالم قوانني من «قانون» وال تقدمها، عندها
بل الطبيعية، العلوم بني علًما الفلسفة «ليست قضايا، من العلوم شتَّى تقوله ما تحليل يف
بنظرية هي فليست منطقيٍّا، توضيًحا العلمية] القضايا [أي األفكار توضيح هو موضوعها

33«… فاعلية بل النظريات، من
ليصفوا القائلون يقولها أقوال مجموعة هي وليست معني، نوع من «فاعلية» الفلسفة
عنارصها، إىل بتحليلها كالمية عبارة تتناول حني ألنك «قول»؛ ال «فعل» هي شيئًا، بها
النشاط وهذا شيئًا، عندك من تقول ال لكنك النشاط، رضوب من رضبًا ذلك يف تبذل فأنت
تتميَّز عقولنا، يف فاعلية الفلسفة «إن املراد، باملعنى الفلسفة هو التحليل عملية يف املبذول
طريقة يف وفعل نشاط أنها يميِّزها إذ األخرى؛ الفاعلية رضوب شتَّى من معينة بعالمات

هي.»34 ما نعرف أن بذلك استطعنا منهجها، ما عرفنا ولو ومنهج،
تلمس أن تستطيع بل القريب، األمس وال اليوم وليدة التحليلية الفلسفة وليست
به وأعني الكامل،35 الصحيح الفلسفة نموذج الحق يف هو قديم فيلسوف عند أصولها
األلفاظ بعض تحليل هي واحدة، غاية إىل كله الفلسفي بمجهوده انرصف الذي سقراط،
يحدد أن — مثًال — فيحاول معانيها، وتحديد — األخالق مجال يف وبخاصة — املتداولة

ذلك. ونحو والشجاعة كالتقوى ألفاظ معنى
ن تَُلقَّ أن يمكن الفضيلة أن أساس عىل قائًما األخالق يف السقراطي املذهب كان لقد
يتناولها لم لكنه لتالميذه، املعلم يعلِّمها أخرى، معرفة كأي معرفة إنها أي بالتعليم،
«الحقائق» إىل الوصول يف نفسه يجهد لم العلم، هذا قضايا تكون ماذا ل؛ املفصَّ بالرشح
قوانني، مجموعة من مثًال الضوء علم يتألف كما االخالق»، «علم يتألف مجموعها من التي
بمجموعة علًما تستوي أن يمكن األخالق بأن يقينه من الرغم عىل ذلك، يف نفسه يجهد لم
تقرير قبل منطقيٍّا يأتي آخر سؤال عن اإلجابة محاولة يف جهده أنفق ألنه قضاياه؛
املعني، امليدان هذا يف يقيني ثابت علم إىل الوصول يمكن كيف وهو: األخالقية، الحقائق

.٤٫١١٢ فقرة ،Wittgenstein, L., Tractatus 33
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يوصل أن شأنه من الذي العقيل «املنهج» يف يفكر أن أوًال حاول أنه أعني األخالق؟ ميدان
يتناول أن أوًال حاول هذا، بحثه ميدان يف حقائق من إليه يصل أن يريد ما إىل اإلنسان
وتحديد بالتحليل فيتناولها اتفق، كما عبارة منه فيأخذ هو، كما امليدان هذا يف الناس كالم
من خاليًا مفهوًما متسًقا كالًما املجال هذا يف قوله الناس تعوَّد ما كان إن لريى املعاني
وإال األخالق، علم ن تكوِّ التي الحقائق قائمة إىل يضاف أن صحَّ كذلك وجده فإن التناقض،

وتقويمه. وتصحيحه مراجعته عن مندوحة فال
أنه هو بموضوعنا، قوية مبارشة عالقة له مما الصدد، هذا يف النظر يستوقف والذي
خيبة من بيشء يشعر يكن ولم يقرِّرها، نتائج إىل تحليالته من بالوصول يعبأ يكن لم
فيلسوًفا باعتباره املقصودة غايته ألن ذلك نتيجة؛ إىل به ينتِه لم تحليله وجد ما إذا الرجاء
وليست تحليلية فاعلية هي أسلفنا، كما قول ال فعل الفلسفة إذ ذاتها، يف التحليل عملية هي

ذاك. أو املوضوع هذا يف بذاتها ألحكام وتوكيد معينة لنتائج بتقرير
يف يبحث كان بأنه له مليتس اتهام عىل ا ردٍّ الدفاع،36 محاورة يف سقراط يقول
أيها الخطري، االتهام هذا بمثل مليتس يتهمني أن يسوءني ما لشد …» وظواهرها: الطبيعة
ويشهد األسباب، من بسبب الطبيعية الدراسة بتلك أتصل ال أني الرصاح الحق األثينيون،
وأَنِْبئوا حديثي، سمعتم َمن يا إذن انطقوا أحتكم، فإليهم الحضور، من كثري قويل بصدق

قليًال؟» أو كثريًا األبحاث هذه مثل يف تحدثت هل جريانكم، عني
الحقيقة هذه ويقرر يقول أن الفيلسوف مهمة كانت إذا فيلسوًفا سقراط يكن لم ال،
حدَّدنا إذا الكامل، الفلسفة نموذج كان لكنه كانت، ما كائنة العالم ظواهر عن تلك أو
املختلفة، الفكر ميادين يف الناس يقوله ملا املنطقي التحليل فاعلية بأنها الفلسفة معنى
التي الخامة فاملادة األخالق، ميدان هو امليادين، هذه من واحًدا ميدانًا لنفسه هو اختار وقد
املتصلة أحاديثهم يف الناس بها ينطق التي العبارات هي الفلسفية، فاعليته عليها صبَّ

ذلك. إىل وما والشجاعة كالتقوى األخالقية باملعاني
مكانة — شك بغري — هي اليوناني الفكر يف سقراط يحتلها التي الرئيسية املكانة إن
من للناس قرَّره قد يكون أن عىس فيما ال التفلسف، اشرتعه الذي منهجه من مستمدة
املحاوالت من كثري بها َي ُسمِّ التي «الديالكتيك» وكلمة قضايا، من لهم أثبته أو حقائق

الفلسفي.37 النقاش يف فنه إىل ترجع إنما اليوم، إىل عهده منذ املنهجية

ص٧٠-٧١. املؤلف، تعريب أفالطون» «محاورات 36

ص١٠. ،Collingwood, R. G., Philosophical Method 37
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بارمنيدس ومحاورة له، تعرَّض مما كثري يف تحليليٍّا فيلسوًفا أفالطون كان وكذلك
كل أجزاء، من املحاورة هذه تتألف طويلة، مقدمة فبعد التحليل، يف لطريقته جيد َمثَل
الفروض هذه كانت وملا مضمونه، منه ليستخرج ميتافيزيقيٍّا فرًضا يحلِّل منها جزء

باسمه.38 أسماها فقد بارمنيدس، فلسفة من ُمستمدَّة امليتافيزيقية
بمؤلَّفه إنه التحليل؟ يف أصيلة جبارة محاولة يكن لم إذا أرسطو «منطق» يكون وماذا
أيَّة عىل بذاته حكًما يقرِّر أن — البحت الصورية املنطق لطبيعة — بالطبع يُِرْد لم ذاك
— الكالمية العبارات عدا فيما — شيئًا يصف أن يرد لم إنه الطبيعية، الظواهر من ظاهرة
ليعلم القول، نواحي شتَّى يف الناس يقولها التي األقوال هذه تحليل موضوعه جعل وإنما
قال فإذا موضوعاتها، ع وتنوُّ كثرتها عىل الناس أقوال تنحرصفيها التي الصورية القوالب
يحلِّل إنما فهو ومحمول، موضوع من تتألف — كانت ما —كائنة القضية إن أرسطو:
أن مستطاعه يف ليس اإلنسان بأن تََلْت) طويلة عصور (ويف عرصه يف الناس ِفْكر بذلك
عىل ينبني اعتقاد وهو تلك، أو الصفة بهذه فيصفه ما، «يشء» عن تحدث إذا إال يتحدث
تحديدها يمكن هوية منها عنرص لكل ثابتة، عنارص العالم يف أن هو منه، أسبَق اعتقاد
مستديرة، إنها مثًال: الربتقالة عن أقول كما مختلفة، بنعوت وصفها يمكن ثم وتعريفها،
قائًما العلمي فكرنا يَُعد ولم الحارض، عرصنا يف الرأي هذا تغري وملا إلخ، … صفراء إنها أو
املؤلَّف تاريخه إال هو إْن املعنيَّ اليشء أن أساس عىل بل لألشياء، الثابتة الهوية أساس عىل
يف — رشًطا يعد لم معني، وزمان معني مكان يف تقع منها حادثة كل حوادث، سلسلة من
أرسطو، ظن كما ومحمول موضوع من مؤلًَّفا دائًما الكالم يكون أن — الحديث املنطق
الكالم يحلل إنما ألنه القضية؛ تحليل يف قاله الذي هذا قال حني يخطئ لم أرسطو لكن
ينطوي وما عنارص، من يتضمنه ما به يستخرج تحليًال الناس أحاديث يف له يقع الذي

صورة. من عليه
عىل — هم وأتباعهم، و«هيوم» و«باركيل» «لوك» اإلنجليز: من التجريبيون والفالسفة
فلو التحليل، يف طريقة أنها عىل الفلسفة إىل نظروا الذين أولئك من — اإلجمال وجه
املعاني،39 من لطائفة تحليالت آرائهم بقية وجدت النفس؛ علم يف كتبوه ما استبعدت

ص١٤. نفسه، املرجع 38
املقدمة. من ص٧ ،Arthur Pap, Elements of Analytic Philos 39
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الفالسفة هؤالء كتبه ما معظم أن وهو «آير»،40 قاله ما عنهم نقول أن ذلك من وأصح
رضوب تَُحلَّل أن فيها واملفروض املعرفة، بنظرية الفلسفة فروع يف ى يُسمَّ ما تحت يندرج
واالعتقاد الخيال — الدقيق بمعناها املعرفة جانب إىل — ذلك يف بما املختلفة اإلدراك

ُمدَركات. من فيها يَِرد وما القضايا هذه وتحليل املختلفة، القضايا ألوان بني والتمييز
أو بعينها تجريبية قضايا يثبت ال األغلب األعم يف ألنه تحليليٍّا؛ فيلسوًفا «لوك» كان
«باركيل» وكذلك معانيها، ليحلِّل هي الناسكما يقولها التي القضايا يتناول تراه بل ينفيها،
عىل يقترص أيًضا هو يكاد بل يشء، إنكار أو يشء إثبات إىل — األغلب يف — يتعرَّض ال
كاملقاعد املادية األشياء وجود أنكر أنه من عنه شائع هو ما وليسصحيًحا يُقال، ما تحليل
أنه أعني األشياء، هذه ألمثال «لوك» به تقدَّم الذي التحليل هو ينكره فالذي واملناضد،
ما يشء من بحواسنا نتلقاها التي اإلحساسات «لوك» جعل فقد بتحليل، تحليًال أبدل
تلتف مركزيٍّا جوهًرا لليشء إن أي بعنرص، مرتبطة — مثًال يدي يف الذي القلم كهذا —
لكن إلخ، … وُصلب أزرق إنه مثًال: القلم عن نقول أن نستطيع بحيث صفاته، حوله
جوهر، أو عنرص حول تلتف ال اليشء صفات وجعل التحليل، هذا عىل يوافق لم «باركيل»
به، إحساساتنا مجموعة إال عنده اليشء يكون ال بحيث فحسب، ببعض بعضها يرتبط بل
تصدى حني «باركيل» فيه وقع الذي الخطأ وكان ما، صورة عىل ببعض بعضها متصًال
«هيوم» نهض ولهذا بذاته؛ قائًما عنًرصا جعلها إذ النفس، استثنى أنه هو «لوك» لنقد
حاالت إال هي إْن أيًضا فالنفس وإذن النهاية، حتى املنطقية نتائجه إىل «باركيل» نقد ليدفع
عنرصجوهري هناك يكون أن دون ما، صورة ببعضعىل بعضها متصل متتابعة، ُمجزَّأة
الناس كالم معاني تحليل هو الشاغل شغلهم ترى وهكذا الحاالت، تلك به تتعلَّق مركزي
نعني قلم؟ هذا مثًال: نقول حني نعني فماذا العلمية، حياتهم يف أو الجارية حياتهم يف
باركيل عند — ونعني خفي، عنرص حول تلتف صفات مجموعة هذه — «لوك» عند —
فكرة حتى ما. نحو عىل ببعض بعضها ارتبط اإلحساسات من مجموعة هذه — وهيوم
إنكار؛ موضع عنده قط تكن لم أنكرها، إنه «هيوم»: عن يُقال ما كثريًا التي السببية
فكرة يف اقترص إنه شيئًا، ينكر أو شيئًا يثبت وال وامُلدَركات العبارات يحلِّل فيلسوف ألنه
«أ» الكرة إن مثًال: قولنا يتضمنه ما عىل ضوءًا فألقى وتعريفها41 تحديدها عىل السببية

فحرَّكتها. «ب» الكرة دفعت التي هي

ص١٠. ،Ayer, A. J., British Empirical Philosophers 40

ص٥٦. ،Ayer, A. J., Language, Truth and Logic 41
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تحليلهم يف الفالسفة هؤالء يقوله ما نفنِّد أو نؤيِّد أن نريد املوضوع هذا يف ولسنا
ربما أو هناك، وأخطئوا هنا أصابوا فربما ومعاٍن، عنارص من عليه تنطوي وما للعبارات
الحقيقة هذه نقرِّر أن هو اآلن يعنينا الذي لكن آخر، بحث فذلك هنا وأصابوا هناك أخطئوا
— األغلب األعم يف — تكن ولم تحليلية، عملية كانت أيديهم عىل الفلسفة أن وهي اآلتية:
لكان فعلوا ولو عنها، نفيها أو لها معينة صفات بإثبات املختلفة الكون ظواهر عن تقريًرا

ووصفها. الطبيعة مالحظة شأنهم من الذين العلماء جماعة يف يُسَلكوا أن األجدر
النافعة، املمكنة الحقيقية مهمتها يف نفسها تحرص أن وجب بقاء، للفلسفة أُريَد فإذا
مشكلة كل «إن رسل»: «بريتراند يقول والعبارات: لأللفاظ املنطقي التحليل وهي أال
مشكلة تكون أال إما ألفيتَها الرضوريتنَي؛ وللتنقية للتحليل أخضْعتَها ما إذا فلسفية،
بكلمة إليه نقصد الذي باملعنى منطقية، مشكلة تكون أن وإما الصحيح، باملعنى فلسفية

منطق.»42
«أشياء» عن التحدث إمكان هو قاطًعا، إنكاًرا الكتاب هذا يف إلنكاره نتصدى الذي إن
هذه إن قائل: لنا قال فإن نرفضه، الذي باملعنى امليتافيزيقا موضوع وهو ة، ُمحسَّ غري
يعود وال وجودها أساس تفقد عندئٍذ الفلسفة بأن أجبناه األساسية، الفلسفة مهمة هي
لنا دعامة ونستمد نرتضيه، يشء فهي التحليل، بمعنى الفلسفة أما عليه؛ تقوم كيان لها
ومن بعضمحاوراته، يف أفالطون ومن سقراط، من الفالسفة: أعالم من نظرنا وجهة تؤيِّد
الذي «َكانْت» عن شيئًا نَُقل ولم اإلنجليز، التجريبيني الفالسفة ومن منطقه، يف أرسطو
العلوم. عليها تقوم التي لألُُسس — تحليًال أي — «نقًدا» فلسفته من األعظم الشطر جاء
عابرة، إشارة يف نذكره أن من التحليلية الفلسفة ميدان يف مكانة أخطر «َكانْت» لكن

التايل. الفصل هو ه، بأَْرسِ فصًال النقدية فلسفته يف للحديث فلنجعل

ص٣٣. ،Russell, B., Our Knowledge of the External World 42
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النقدية وفلسفته «َكاْنت»

١

تحليل — يشء كل وقبل أوًال — هي «َكانْت» عند الفلسفة أن أبنيِّ أن الفصل بهذا أريد
إيجابيٍّا شيئًا عنده من يقول أن صاحبها بها يريد التي بالفلسفة هي وليست للقضايا،
القول هذا وليس مادة، منها أكثر طريقة عنده الفلسفة منه، جزء أي أو العالم عن
الطبعة مقدمة يف نفسه «َكانْت» ذكره، نصرصيح عن مبارش نقل هو بل منا، استنتاًجا
يحاول إنما إنه يقول إذ ذاك، كتابه به يصف الخالص» العقل «نقد كتابه من الثانية
والطبيعة، الرياضة علَمي ِغرار عىل علًما تجعلها للبحث طريقة للميتافيزيقا يلتمس أن
حسبنا كان وقد نفسه.»1 العلم مادة يف ملذهب برشح هو وليس املنهج يف «رسالة فالكتاب
(نقد «نقد» كلمة عىل اشتملت كيف مؤلفاته، عىل «َكانْت» أطلقها التي األسماء نالحظ أن
بكتبه أراد قد أنه األوىل اللحظة منذ لنعلم الحكم)؛ نقد العميل، العقل نقد الخالص، العقل
«َكانْت»، عند «النقدية» بالطريقة املراد نحدد أن قبل لكننا ذاك، أو املجال هذا يف تحليًال
ستُلقي ألنها واملطلق؛ النسبي بقسميها السابقة»2 «الفروض فكرة نرشح أن بنا يحُسن

جليٍّا. واضًحا إدراًكا النقدية الطريقة إدراك عىل القارئ يُعني شديًدا ضوءًا
يعربِّ أو خربته، يف يصادفه مما شيئًا بها ليصف اإلنسان بها ينطق عبارة كل
شخص عليه ألقاه أو نفسه، عىل املرء ألقاه سابًقا سؤاًال تتضمن إنما فكرة، عن بها
أمامي التي الساعة إىل نظرُت فإذا السؤال، هذا عىل الجواب بمثابة عبارته فجاءت آخر،

.orman Kemp Smith لألستاذ اإلنجليزية الرتجمة ص٣٠، الخالص العقل نقد 1
.Collingwood, R. G., An Essay on Metaphysics كتاب: من الخامس الفصل راجع 2
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لسؤال جواب أمره حقيقة يف هو القول فذلك دقائق، عرش إال الواحدة إنها فقلت: اآلن
إنه فالن عن قلت وإذا اآلن؟» الساعة «كم وهو: نفيس، عىل ألقيته — رصيح أو ضمني —
َكْرس يف التَِّبعة تقع َمن «عىل لسؤال: جوابًا أيًضا ذلك كان الفنجان، كرس عن املسئول هو

وهكذا. … الفنجان؟»
عقيدة أو معينة حقيقة افرتاض عليه، سابًقا افرتاًضا يتضمن بَدْوره السؤال أن عىل
الزمن تقيس أمامي التي الساعة أن أعلم أنني فلوال سؤاله، يف السائل إليها يستند بذاتها،
أن يف أعتقد أنني ولوال اآلن؟» الساعة «كم إليها: ناظًرا أسأل أن أمكنني ملا به، وتُخرب
الفنجان. كرس تبعة عليه تقع ن عمَّ أسأل أن يل أُتيح َلما أعماله، بعض عن مسئول اإلنسان
يتوقف إنما فكرة، عن بها تعربِّ أو شيئًا بها تصف تقولها التي العبارة أن ويُالَحظ
أما مصيبًا. أم مخطئًا ذلك يف أكان سواء صدقها، يف اعتقاده عىل لها السامع َقول
أمكن َلما لوالها التي املتضمنة الفروض تلك أعني العبارة، عليها تنطوي التي الفروض
«الفرض» خضع لو ألنه صادًقا؛ َكْونه عىل قبوله يف يُْعتمد مما هي فليست العبارة، قول
تعربِّ أو شيئًا األخرى هي تصف عبارة بل «فرًضا»، كان ملا والكذب، الصدق مقاييس إىل

فكرة. عن
أرستي.» يف فرد أغنى كنت (٢) جنيه، آالف عرشة عندي كان لو (١)» قويل: إن
تصف أن لك يجوز هنا فها الفرض. عىل ترتتَّب حقيقة (٢) فرض. (١) جزأين: من مؤلَّف
يختص فيما الواقعة الحالة عىل بناءً كاذب، بأنه أو صادق بأنه العبارة من الثاني الجزء
«لو الفرض: وهو العبارة، من األول الجزء أما أرستي. أفراد من كل يملكها التي بالثروة
يكون ال وبالتايل الواقع، حاالت من يشء عىل قبوله يف بمتوقِّف هو فليس «… عندي كان

صدقه. عىل قبوله يف ًفا متوقِّ
قد بدوره هو شيئًا، بها أصف التي التقريرية العبارة يف ن املتضمَّ الفرض أن غري
فرًضا يكون إنه أي نسبيٍّا؛ فرًضا يكون وعندئٍذ — عليه سابق لفرض متضمنًا يكون
— عليه السابق للفرض بالنسبة تقريرية قضية يكون لكنه عليه، املرتتبة للعبارة بالنسبة
فرًضا يكون وعندئٍذ منه، أْسبَق افرتاض أي وراءه يتضمن ال نهائيٍّا فرًضا يكون قد أو
بذاته فمفروض هو أما عليه، فة متوقِّ كثرية واعتقادات كثرية أقواًال هناك إن أي مطلًقا؛

منه. أعم فرض إىل استناد غري من
عىل دليًال ذلك كان ن، املتضمَّ الفرض عن سؤاًال تسأل أن أمكن إذا أخرى، بعبارة
ملا األخرى الفروض تلك أسبقية لوال إذ منه، أْسبَق فروض عىل معتمد نسبي، فرض أنه
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إذن أنه فاعلم ن، املتضمَّ الفرض عن يسأل أن استحالة رأيت إذا وأما السؤال، إلقاء أمكن
آخر. فرض يسبقه ال مطلًقا فرًضا يكون أن بد ال

سابًقا اعتقاًدا يتضمن قوله فإن الذباب، املريضسببها هذا ى ُحمَّ مثًال: قائل، قال لو
سببًا الظاهرة لهذه أن أدراك الذي وما سألته: فلو سببًا، املعيَّنة الظاهرة لهذه أن هو
قد املتكلم يكون عندئٍذ سببًا، يشء لكل ألن بقوله: يجيبك فقد عنه؟ تبحث ُرْحت بحيث
ُعْدت لو أنك بدليل عنها، نتحدث التي الناحية هذه يف تفكريه يف املطلق الفرض إىل وصل
األمر يرى ألنه الحرية؛ أخذته أو الغضب أخذه سببًا؟ يشء لكل أن عرفت وكيف فسألته:

عليه. سابق فرض عىل يتوقَّف ال مطلق فرض إنه أي سؤاًال؛ يحتمل ال عندئٍذ
ال عنها، يُْسأل ال املطلقة الفروض أن هي هنا، إبرازها نريد التي الهامة والنقطة
إنه القول: عن نقول أن منطقي تناقض ألنه بل الجواب، نجد فال السؤال نحاول ألننا
ومما وأشمل، منه أعم هو بما للتعليل قابل أنه نفسه الوقت يف نظن ثم مطلق، افرتاض
سؤال أي تسألهم أن الشديد الغيظ منهم يثري الناس أن الصدد هذا يف بالذِّكر جدير هو
افرتاض وهو كثرية، أحكام عليه تنبني مطلق فرض هنالك فمثًال املطلقة، فروضهم عن
آخر؟ بيشء مسبوق غري هللا أن عرفت وكيف سألت: لو هنا فها مخلوقاته، عىل هللا أسبقية
ال ما عىل ُمنَْصبٌّ هو إذ موضوع، ذي غري سؤالك أن يحس ألنه املسئول؛ منك غضب

إليه. بالنسبة مطلق فرض ألنه السؤال يحتمل ال وهو السؤال، يحتمل
التحليل، مهمتها الفلسفة أن وهو الكتاب، هذا يف تقريره إىل نرمي فيما َصَدْقنا فإذا
من عرص يف الناس تفكري عليها ينطوي التي املطلقة السابقة الفروض عن الكشف كان
الفيلسوف أن وهو قلناه، ما تكرار من نََملَّ فلن للفيلسوف، األول الواجب هو العصور،
العلماء شأن من ذلك ألن منه؛ جزء أي أو العالم عن الحقائق يقرر أن شأنه من ليس
يف الفيلسوف عمل ينحرص وإنما بحثه، يف اختصَّ الذي املجال يف عاِلم كل وحدهم،
استبطن ما يُظهر ثم وعنارصها، تكوينها يربز تحليًال قضايا، من العلماء يقوله ما تحليل
اسم استحق َمن أول يكون أن سقراط ولعل متضمنة، سابقة فروض من جوفها يف
رصيح، نحو عىل التحليل هذا بمثل اضطلع َمن أول هو إذ الِفْكر، تاريخ يف الفيلسوف
— األخالق مسائل يف وبخاصة — وأحكامهم أقوالهم الناس من يأخذ أن مهمته فجعل
ما إىل الفرض هذا ومن فيه، ن املتضمَّ الفرض إىل القول من صاعًدا تحليلها، يف ليميض
عن سألهم ما فإذا املطلقة، فروضهم مرحلة إىل يحاورهم بَمن يصل حتى وهكذا قبله،
ما كثريًا اإلنسان أن السابقة الفقرة يف لك أسلفنا فقد الغضب، أخذهم املطلقة؛ الفروض
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اتهموه حني معارصيه ولعل والبحث، السؤال موضع املطلقة فروضه له تضع أن يغضبه
لنفسه يبيح أنه وهو املعاني، من إليه يقصدون ما أخص ذلك كان للشباب»، «مفسد بأنه
يضعها نقاش، أو جدل إىل حاجة غري يف الناس عند املقبولة األولية الفروض يضع أن

فيه. يتشكَّكوا أن لهم يجوز ال فيما الشبان فيشكك البحث، موضع
— العلمي املنهج برصامة نفسه يأخذ ال حني أعني — العابر تفكريه يف اإلنسان إن
سابقة، فروض عىل منطويٌة البساطة عليها تبدو عبارات من يقوله ما أن يدرك يكاد ال
عىل منطوية الزمن» عىل تدل «الساعة قولنا: مثل عبارة تكون ال العابر التفكري فعند
عىل تنطوي — حني منذ لك أسلفنا كما — أنها مع الظاهر، البسيط هذا معناها غري يشء
هو منه أْسبَق فرض عىل ينطوي بدوره السؤال وهذا الساعة؟» ُصِنَعت «ملاذا هو: سؤال
العالم أن هو أسبق، اعتقاًدا يتضمن بدوره وهذا مقصودة»، غايات األشياء لبعض «أن

وهكذا. … املصادفات قوامه ليس
قائمة بذاتها مكتفية أنها عىل العبارات هذه أمثال يأخذ العابر، التفكري إن أقول:
أفكاره تحليل يف يمعن أن املفكر أراد إذا وأما آخر، يشء من وراءها وليس بنفسها،
أصولها إىل الفكرة ب يتعقَّ أن بد ال فإنه — العلمي للتفكري جوهري رشط والتحليل —
خطأ. يف يقع أن ذلك بعد فيأمن مكنونها، كل وينثر فحواها كل ينُفَض حتى السابقة،

أخذًا نفسه أخذ إذا إال علمي، تفكري صاحب يكون أن اإلنسان عىل يستحيل إنه
يف تلقيه سؤال أي تعرف َفَألن بحثه، موضوع يف يلقيها التي األسئلة ترتيب يف شديًدا
املنتج رْي السَّ لخطوات معرفتك الحقيقة يف هو أسئلتك، ترتيب يكون وكيف بحثك، مجال

املستقيم.
تنطوي ما إىل الجملة حلَّ تعتاد أن العلمي، املنهج هذا مثل عىل التدريب وسائل ومن
ترتيب ثم متشابكة، حزمة يف دة املعقَّ الخيوط َفكِّ بمثابة فذلك وفروض؛ أسئلة من عليه
بصددها أنت التي املشكلة عنارص تعرف أن لك يُتاح فعندئٍذ خيًطا، خيًطا الخيوط تلك
أسئلة جملة إدماج مغالطة هي مشهورة، مغالطة املنطق كتب ويف مستنرية. علمية معرفة
لهذه املنطقية الكتب معظم تسوقه الذي واملثل املسئول، للشخص تضليًال واحد، سؤال يف
وجهة من واحد سؤال هذا زوجتك؟» رضب عن أقلعت «هل سائل: يسأل أن هو املغالطة،
هل (١) اآلتية: األسئلة إىل تحليله فيمكن املنطق، عند أسئلة جملة لكنه واللغة، النحو نظر
وهل (٤) رضبها؟ عن اإلقالع يف فكرت وهل (٣) رضبها؟ تعوَّدت وهل (٢) زوجة؟ لك

بِفْكرك؟ عليه اعتزمَت ما تنفيذ يف بدأت
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قد األسئلة من سؤاًال ألن العنارص؛ ترتيب من بد ال بل يكفي، ال وحده والتحليل
الزوجة، رضب عن اإلقالع عن السؤال يجوز ال املثل هذا ففي السابق، السؤال عىل يتوقف
إذا إال إلقاؤه يجوز ال بدوره وهذا رضبها، عادة هناك كان إذا عما سؤال سبقه إذا إال

املسئول. الشخص لدى زوجة وجود عن سؤال سبقه
املنهجي، العلمي للتفكري بسيطة رة ُمصغَّ صورة الحقيقة يف هو الساذج، املثل هذا
وضعها يف املشكلة عنارص تضع أن معناه والرتتيب مرتب، تفكري هو العلمي فالتفكري
التي املشكلة يف الكامنة العنارص جميع إخراج بغري ذلك يتيرس وال فالحًقا، سابًقا املنطقي
افرتاضها. عىل تنبني التي الخطوة قبل املفرتضة الخطوة نضع لكي بحثها بصدد نكون
عرص أفكار أو عباراته، يف مبسوطة هي كما شخص أفكار نحلِّل أن استطعنا ولو
يقوم التي األوىل الفروض نربز بحيث إليها، وما مؤلَّفات من إنتاجه يف قائمة هي كما
وإذا «فيلسوف»، لكلمة تقريره نريد الذي باملعنى فالسفة بذلك ُكنَّا كله، البناء عليها
يُخرج الذي التحليل هذا مثل هي «امليتافيزيقا» جعلنا إذا ثم للفلسفة، املعنى هذا قبلنا
وجهة من مقبوًال عمًال «امليتافيزيقا» كانت العلمي، التفكري يف املنبثَّة السابقة الفروض
أن أصحابها بها يحاول التي املحاوالت تلك هي املرفوض باملعنى «امليتافيزيقا» إذ نظرنا،

محسوسة. غري أشياء عن إيجابية بأحكام ينبئوا
هذا مثل العلم قضايا يحلِّل أن األوىل مهمته جعل قد َكانْت» «عمانويل كان وملا
بعض نلقي أن بنا وجدير التحليل، فالسفة طليعة يف نَُعدُّه كنا إليه، أرشنا الذي التحليل
ذهن يف وضوًحا القول هذا ليزداد يه؛ يؤدِّ أن نفسه عىل «َكانْت» أخذ ما عىل األضواء

القارئ.

٢

وامليتافيزيقا، الطبيعة وعلم الرياضة هي: ثالثة، العلوم أن «ديكارت» منذ الشائع كان
عليها، تقوم التي األُُسس صالبة واخترب الثالثة العلوم هذه موقف «َكانْت» واستعرض
عىل يقومان ِكَليهما الطبيعة وعلم الرياضة أن وهي بصدقها، أيقن نتيجة إىل فانتهى
أساس عىل بناؤها يقوم التي وحدها فهي امليتافيزيقا وأما ما، تقدَّ ولذلك صحيحة؛ أُُسس
التي األُُسس يحلِّل أن مهمته فجعل الُخطى، متعثِّرة رآها ولذلك ضعيف؛ متهافت واٍه
أن يمكن الذي األساس إىل ضوئها عىل يهتدي لعله الطبيعة، وعلم الرياضة عليها قامت

تقدَّما. ما بمثل فتتقدم امليتافيزيقا عليه تقوم
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الطبيعة علم وأن اليونان، أيام منذ متني أساس عىل قامت الرياضة أن «َكانْت» وجد
اليونان صنع فماذا األوروبية، النهضة عهد يف جاليليو منذ سليم أساس عىل قام قد كذلك
للميتافيزيقا نصطنع أن نستطيع لعلنا الطبيعة؟ لعلم جاليليو صنع وماذا للرياضة؟
والعلوم الرياضة طريق استقامت كما الطريق لها فتستقيم هناك، أو هنا صنع ما مثل

الطبيعية.
مشكالتها عالجوا حني العلمي، م التقدُّ طريق عن لها اليونان كشف فقد الرياضة أما
عالجوها بل اليومية، حياته يف اإلنسان تصادف عملية جزئية مسائل أنها أساس عىل ال
من استنباطه يمكن ما كل منها يستنبطوا أن حاولوا ثم افرتضوها، فروض أساس عىل
أضالعه أبعاد وأقيس مثلثًا أرسم أن هو — مثًال — الهندسة علم فليس ونتائج، نظريات
بالرضورة يتولَّد نظري بناء استنتاج ثم أولية، مسلَّمات افرتاض هو بل زواياه، وانفراج
ومصادرات ببديهيات الكتاب بدأ قد تجده إقليدس، كتاب إىل فانظر املسلَّمات، تلك عن
والخط كالنقطة الهندسة، علم يف هامة ألفاظ لبعض يشرتطها وتعريفات بها مسلَّم
إن املفروضة، املقدمات تلك عن تلزم التي النظريات يستنتج ذلك بعد أخذ ثم والسطح،
نَِقس فهلمَّ الشكل، مثلثة أرض قطعة هذه ألنفسنا: نقول حني علًما تكون ال الهندسة
وافرض مثلث، ج ب أ أن افرض قائلني: بفرض نبدأ حني علًما الهندسة تكون بل أبعادها،
نقول: مخترصة وبكلمة نتائج؟ من وذاك الفرض هذا عىل يرتتب فماذا ج، أ = ب أ أن
عىل قائًما بناءً جعلوها حني صحيح، أساس عىل قائًما علًما الرياضة جعلوا قد اليونان إن
تلك أساس عىل عنها اإلجابة محاولني أسئلة يسألون ثم أوًال، الفروض فيفرضون فروض،

الفروض.
أرض عىل قواعده يُريس أن أراد حني الطبيعة علم يف «جاليليو» وجده ما بعينه وذلك
يف ثم الفروض فرض يف هو أيًضا، امليدان هذا يف العلمي التقدم طريق أن وجد إذ صلبة،
جزئية بمشاهدات مرهونًا الطبيعية العلوم تقدم وليس تثبتها، التي التجارب يف التفكري

املشاهدات. تلك عليه تدل عما البحث ثم
الطبيعة، علم إزاء جاليليو وموقف الرياضة إزاء اليونان موقف بني املشرتكة والسمة
تمر التي الجزئية األشياء مشاهدة من تدليله بادئًا العلم بناء يحاول لم ِكَليهما أن هي
يحاول ثم يفرضها، فروض عىل بناءً األسئلة يسأل راح بل اليومية، الحياة يف عابرة
بحق «بيكن» قال ذلك ويف عنها، يُجاب أسئلة صميمه يف هو العلم فكأنما عنها، اإلجابة
عىل يلقي ثم فرًضا، لنفسه يفرض فالعالم للطبيعة، استجواب إنه الطبيعة: علم عن
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يكن، لم أو صوابًا ذاك فرضه كان إن له اإلجابة عىل لريغمها سؤال؛ ِتْلو سؤاًال الطبيعة
عليه، يفرضه ما يشاهد سلبيٍّا، موقًفا الطبيعة إزاء يقف أن هي عنده العالم مهمة وليست
بل االتجاه، هذا يف «بيكن» ل به مدين هو بما «َكانْت» اعرتف وقد به، قانع وهو ويسجله

«النقد».3 يف لكتابه شعاًرا بيكن من مقتبسة عبارة اتخذ
كذلك مرهون للميتافيزيقا التقدم طريق أن هو إليه، يدعو أن «َكانْت» أراد فالذي
يفرتض كيف امليتافيزيقي يعرف بأن — الطبيعية والعلوم الرياضة يف الحال هي كما —
منسقة، ُمنظَّمة بطريقة الفروض تلك أساس عىل األسئلة يلقي كيف ثم الفروض، لنفسه

نتائج. من إليه الِحَجاج هذا يؤدِّي قد ملا انتظاًرا أعمى ِحَجاج يف يميض أن بدل
الثانية للطبعة مقدمته يف وردت كما نفسه «َكانْت» بعبارة قلناه، الذي هذا ونعيد

«َكانْت»: يقول الخالص»،4 العقل «نقد كتابه من
نظرية معرفة فيهما العقل يقدِّم اللذان العلمان وهما — الطبيعة وعلم الرياضة «يف
العقل عىل معتمدة ذلك تفعل فالرياضة البحث، طريق يف امُلِيضِّ قبل الهدف يتعنيَّ —
مصادر عىل يُعوِّل أن — األقل عىل ما حد إىل — له بد فال الطبيعة علم وأما الخالص،

العقل.»5 غري للمعرفة أخرى
يمكن التي العصور أقدم منذ للعلم، القويمة الطريق عىل َسرْيها الرياضة «بدأت
الشعب ذلك فيه عاش الذي العرص به وأعني البرشي، العقل بتاريخ إليها الرجوع
لم إذ … ميسوًرا] َهيِّنًا [كان األمر بأن يظن أن لظانٍّ ينبغي وال اليونان، شعب العجيب،
اليسري من يكن لم إنه ُقْل: أو العلم، طريق إىل تهتدي أن الرياضة عىل اليسري من يكن

العقل»: «نقد كتابه من الثانية الطبعة بها وصدر بيكن، من كانْت أخذها التي العبارة نص ييل فيما 3

الناس إليه ينظر أال نرجو فإننا للبحث هنا ها نبسطه الذي املوضوع أما أنفسنا، عن شيئًا نقول ال إننا
يكونوا أن ولهم الجد، إىل يقصد كتاب أنه عىل إليه ينظروا أن بل شخيص، شعور عن تعبري مجرد أنه عىل
أسس هي بل جامًدا، اعتقاًدا عليها لنبني أو فلسفية مدرسة عليها لنقيم توضع لم األسس بأن يقني عىل
الناس يتبادل أن نرجو] [فإننا ولذلك وإصالحها؛ اإلنسانية نفع به يُراد يشء عليها لينهض ُوِضَعت
بهم يذهب ال حتى أنفسهم من ثقة عىل يكونوا وأن صالحهم، أجل من صفوفنا إىل ينضموا وأن املشورة
بمثابة أنه الواقع إذ البرش، حدود ويجاوز الالنهاية يف يخوض الكتاب] [هذا بأن االعتقاد حد إىل الوهم

عندها. يقف حدود له يكن لم لخطأ املرشوعة والخاتمة النهاية
ص١٨–٢٢. ،Kemp Smith لألستاذ اإلنجليزية الرتجمة 4

ص١٨. املذكور، املصدر 5
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فعقيدتي ذلك، نقيض عىل األمر بل املستقيم، السلطاني طريقها لنفسها تشقَّ أن عليها
س، التَّحسُّ مرحلة يف — املرصيني عند وبخاصة — طويًال أمًدا لبثت قد الرياضة أن هي
جاء قد العلمي] الطريق إىل التحسس طريق [من طريقها يف التحول يكون أن بد وال
بعينها، تجربة لها فاصطنع الناس، من لواحد طرأت مواتية فكرة أحدثته النقالب نتيجة
َميَّزت التي العالمة هو ثانيًا] لها التجربة واصطناع أوًال الفكرة ورود [أي هذا فكان
حدثت الذي الوقت لنا يحفظ لم التاريخ إن … فيه السري يبدأ أن للعلم بد ال الذي الطريق
الرجاء رأس حول الطريق كشف من ا جدٍّ بكثري أهم وهي — العقلية الثورة هذه فيه
ملع فلقد … املوفَّق الثورة هذه صاحب هو َمن التاريخ لنا يحفظ لم كذلك — الصالح
الذي غريه) أو طاليس الرائد هذا (وليكن األول الرائد عقل عىل الضوء من جديد شعاع

الساَقني.»6 املتساوي املثلث خصائص عىل الربهان أقام
يف تكن لم الريايض، الربهان يف األول الرائد ذلك التمسها التي الصحيحة فالطريقة
عىل تَِرد أن هي بل بعينيه، يراها التي خصائصه يف يبحث ثم أمامه، مثلثًا يرسم أن
من الفكرة هذه عىل يرتتَّب عما األسئلة نفسه يسأل ثم املثلث، هذا إىل بالنسبة فكرة عقله
قد ما عليه ليُثبت أمامه مثلثًا رسم ما إذا وبعدئٍذ صحيحة، فكرة أنها فرض عىل نتائج،
التي الفكرة تمثِّل جزئية بمثابة إال املرسوم املثلث هذا يكون فال بدء، ذي بادئ بعقله رآه

ذهنه. إىل سبقت
َسرْيه بدأ حتى الرياضة] لبثته [مما ا جدٍّ بكثري أطول أمًدا الطبيعي العلم «ولبث
إال العلمية الطريق هذه يف يقِض لم الطبيعي العلم أن فالحق للعلم، السويَّة الطريق يف
… الفذَّة آرائه بفضل الكشف هذا إىل اهتدى إذ بيكن، منذ ذلك وكان قرن، ونصف قرنًا
لثورة املباغتة النتيجة بأنه الجديد الكشف تفسري يمكن أيًضا، الطبيعي العلم حالة ففي

… عقلية
تتدحرج بحيث أوزانها، تصميم له سبق قد كان لكرات التجربة أقام حني جاليليو إن
حسب قد كان ِثَقًال، يحمل الهواء جعل حني «تورشيل» وإن منحدر، سطح عىل هابطة
عندئٍذ … املاء من معنيَّ عمود لوزن مساويًا الثَِّقل يكون أن وهو سابقة، بفكرة مقداره
إال األشياء يف يدرك ال العقل أن علموا إذ الطبيعة، داريس عىل الضوء من شعاع أرشق

ص١٩. نفسه، املصدر 6
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بمبادئ أوًال الطريق هو يشقَّ أن للعقل بد فال … وضعه من خطة وفق هو أنتجه ما
العقل صاغها أسئلة عن له تجيب أن اضطراًرا ذلك بعد الطبيعة يضطر ثم … يقيِّمها
إىل تنتهي أن يستحيل ُمدبَّرة، سابقة خطة وفق تتم ال التي العابرة فاملالحظات نفسه،
يكشف ال يقينية] مؤكَّدة صحته تكون الذي [أي الرضوري فالقانون رضوري، قانون

وحده.» العقل إال عنه
… املأمون العلم طريق يف َسرْيها لتبدأ بعُد السعيد الحظ يواتها فلم امليتافيزيقا؛ «أما
يجعل مما الرأي، إجماع يشبه عما يكونون ما أبعد امليتافيزيقا يف الباحثني فرتى
شرب كسب يف املتقاتلني من أحد ينجح ولم للقتال، ميدانًا تكون أن توشك امليتافيزيقا
إىل امليتافيزيقا اتبعتها التي الطريقة أن عىل — شك بغري — يدل وهذا األرض، من واحد
عن الكشف دون الباحثني سبيل اعرتض الذي فما عشوائي، خبط مجرد كانت قد اآلن،
مستحيًال الطريق هذا أيكون امليتافيزيقا]؟ [ميدان امليدان هذا يف القويم العلمي الطريق
يف األمل لنا يربِّر ما الدالئل من هنالك ولكن اآلن، حتى أخَفْقنا أَنَّا أم اإلنسان؟ عىل كشفه

ذلك؟»7 يف أسالفنا من حظٍّا أحسن ُكنَّا فربما جديًدا، جهًدا بذلنا إذا أننا

٣

ميتافيزيقا إىل السبيل يمهد أن به أراد إذ العقل»، «نقد يف كتابه «َكانْت» كتب األمل بهذا
العقل» «نقد يف بكتابه يُِرد لم إنه وأخطائه، املايض أوزار من خالية املستقبل يف تقوم
الطريق كشف عىل تعينه أداة منه يتخذ أن أراد بل إيجابيٍّا، ميتافيزيقيٍّا تفكريًا يقدِّم أن
إنما — املقدمة يف قال كما — امليتافيزيقي البحث وهذا املنتج، امليتافيزيقي للبحث ِويِّ السَّ

والخلود. والحرية هللا هي: ثالثة؛ موضوعات حول يدور
املوضوعات يرتك أن وهو نفسه، عىل قطعه بوعد هذا عمله «َكانْت» بدأ لقد
من يفرغ حتى — والخلود والحرية هللا يف البحث عنده وهي — جانبًا امليتافيزيقية
امليتافيزيقي؛ البحث إىل يعود وبعدئٍذ الطبيعي، العلم وبناء الريايض العلم لبناء تحليله
وعلم للرياضة «نقده» من فرغ لكنه العلَمني، ذَيْنك يف رآها التي األُُسس نفس عىل ليُِقيمه
ُسِئل وملا غرارهما، عىل امليتافيزيقا بناء تشييد من به وعد قد كان ما يتم لم ثم الطبيعة،

ص٢١. نفسه، السابق املرجع 7
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بيت عندي هو وهذا أرادها،8 التي امليتافيزيقا نفسه هو «النقد» أن وجد إنه قال: ذلك، يف
القصيد.

بداية يف — منه ظنٍّا الطبيعية العلوم وقضايا الرياضة لقضايا بتحليل «َكانْت» قام
يف يقول فرتاه امليتافيزيقية، القضايا يف السديد التفكري طريقة إىل ستهديه أنها — األمر
تكون حتى امليتافيزيقا يف البحث طريقة تغيري «محاولة إن العقل»: «نقد كتابه مقدمة

الكتاب.»9 هذا من الرئييس الغرض هي والطبيعة، الهندسة غرار عىل
الرياضة يف العلمية للقضايا التحليل أن أدرك وقد إال ذاك بحثه من ينتهي ال لكنه
للميتافيزيقا كان فإن ذاك، غري يشء وال لنفسه، الفيلسوف يرجوه ما كل هي والطبيعة

العلمية. القضايا تحليل فهي معنًى،
يتعرض فيما بالتفصيالت االهتمام شديد رجًال كان «َكانْت» أن الطالع ُحْسن ومن
الطريقة وأن معينة، أسئلة أُْلِقيَت إذا إال لعلم قيام ال أنه لنفسه قرَّر فلما أمور، من له
األسئلة إلقاء أن لنفسه قرَّر وملا األسئلة، إلقاء يف املهارة نفسها هي الدقيقة العلمية
كيف عرفا حني ًما تقدُّ أصابا قد الطبيعة وعلم الرياضة أن رأى وملا فروًضا، دائًما يتضمن
أقول: ذاك، أو العلم هذا أصحاب يفرضها التي الفروض أساس عىل األسئلة إلقاء ينظِّمان
لم الطبيعة، وعلم الرياضة علم يف كله هذا رأى حني «َكانْت» أن الطالع ُحْسن من إنه
وعلم الرياضة يف شديًدا تفصيًال القول ل يفصِّ راح بل القول، يف التعميم هذا بمثل يكتِف
وهو األصيل، موضوعه نيس قد أنه الناس ظنَّ وحتى كله، كتابه استغرق حتى الطبيعة،
تفصيليٍّا بحثًا يبحث فيلسوفنا راح املنتج، امليتافيزيقي للبحث القويمة الطريقة التماس
راح الطبيعي، العلم بناء وراء الكائنة والفروض الريايض البناء وراء الكائنة الفروض يف
األساس حتى ليتعقبها دقيًقا تفصيليٍّا تحليًال الطبيعية والقضية الرياضية القضية يحلِّل
العمل هذا يف امليتافيزيقا وأين األمر: آخر ُسِئل وملا تلك، أو القضية هذه عليه تقوم الذي

نفسه. التحليل هذا يف إنها أجاب: كله؟
الرياضة؛ لقضايا تحليله يف القول اخترص قد «َكانْت» أن باملالحظة جدير هو ومما
يف عامًلا كان إذ اختصاصه مادة كان فقد الطبيعة علم أما الرياضة، علماء من يكن لم ألنه
أفاض قد تراه ولذلك طويلة؛ مدة بتدريسها واشتغل عرصه، يف األول الطراز من الطبيعة

ص٢٣٧. ،Collingwood, R. G., Essay on Metaphysics 8

ص٢٥. ،Kemp Smith لألستاذ اإلنجليزية الرتجمة الخالص»، العقل «نقد كتاب 9
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يجول كان هنا ها ألنه ملستزيد؛ زيادة تدع ال إفاضة الطبيعية للقضية تحليله يف القول
العابرة. العني عىل خفي وما منه ظهر ما فيه، يشء كل يألف الذي ميدانه يف

العلم قضايا بتحليل الخاص بحثه عىل النقدي»10 «التحليل اسم «َكانْت» أطلق
أن فأذكر ألهميته، أخرى مرة القول وأعيد وراءها، الكائنة الفروض إىل وردَّها الطبيعي،
أن إىل به يقصد لم الطبيعي، العلم قضايا يف التحلييل البحث هذا أجرى حني «َكانْت»
عليه ينسج منواًال أو للميتافيزيقا، مفتاًحا يكون أن به أراد بل ميتافيزيقيٍّا، بحثًا يكون
البحث هذا جعل إذ نظره، وجهة فغريَّ األمر آخر عاد لكنه امليتافيزيقا، يف البحث أراد َمن

ينشده.11 كان الذي امليتافيزيقي البحث بعينه هو نفسه النقدي
موضوع حديثه، بداية عند جعلها قد كان التي الثالثة املوضوعات يف نقول ماذا ولكن
القول يجوز هل والخلود؟ والحرية هللا بها: وأعني خاصة، بصفة امليتافيزيقي البحث

يجوز؟ ال أو فيها
الحديث عن اإلنسان يستغني أن يستحيل موضوعات بأنها ذلك عىل «َكانْت» يجيب
بحث موضع جعلناها نحن فإذا ومستطاعه، النظري العقل حدود عن خارجة لكنها فيها،
العقل «نقد كتابه ُمستَهلِّ يف كانْت يقول … متناقضات يف وقعنا علمي، عقيل نظري

يأتي: ما الثانية) الطبعة (يف الخالص»

من جانب يف — أنه وهي املميزة، َمة السِّ بهذه يتسم أن اإلنساني العقل عىل ُكِتَب
يهملها، أال نفسها طبيعته بحكم عليه ومحتوم بأسئلة، ُمثَْقل — علمه جوانب
كلها،12 قدراته حدود تجاوز ألنها عنها؛ اإلجابة يستطيع ال نفسه الوقت يف لكنه
ح «يُطوِّ بذلك فهو حدوده، تجاوز مبادئ إىل الرجوع إىل العقل اضطر وإذا

واملتناقضات.»13 الظالم يف بنفسه

معناها بكل لها تحتفظ ترجمة الكلمة هذه وترجمة «النقدي»، ب Transcendental كلمة تُْرِجَمت 10

الدائم» للسالم «مرشوع كتاب ذلك، يف أمني عثمان الدكتور اقرتاح راجع بعُد، عليه يُتََّفق لم أمر الكانتي،
.١١٣ صفحة هامش

ص١٤١. ،Collingwood, Essay on Metaphysics راجع: 11

ص٧. ،Kemp Smith اإلنجليزية الرتجمة الخالص، العقل نقد 12
نفسها. الصفحة يف نفسه، املرجع 13
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املعنى بهذا امليتافيزيقية املوضوعات يف الحديث إن يقول: أن «َكانْت» يريد فكأنما
العقل طريق عن يكون ال إمكانه لكن ممكن، والخلود، والحرية هللا وهي: الخاص؛
بنفسه ح «يطوِّ أن بغري مجاوزتها يستطيع ال حدود له النظري العقل هذا ألن النظري؛
رأي يف ألنه «َكانْت»؛ عن املنطقية الوضعية تختلف هنا وها واملتناقضات»، الظالم يف
بتاتًا، مرشوع غري وأمثالها األمور هذه يف الحديث أن املنطقي الوضعي املذهب هذا
فإذا كاذب، أو صادق بأنه يوصف ألن قابًال أي منطقيٍّا، يكون أن بالحديث نريد دمنا ما
تلك بنى فقد النظري، العقل عىل امليتافيزيقا باستحالة القول إىل سبق قد «َكانْت» كان
الوضعية فبينما املنطقية، الوضعية عليه ترفضها الذي األساس غري أساس عىل االستحالة
ومعايريه، املنطق عند املفهوم الكالم من ليست عبارتها أن أساس عىل ترفضها املنطقية
إال الحكم يستطيع ال طبيعته بحكم البرشي العقل أن أساس عىل يرفضها «َكانْت» نرى
املتناقضات، يف وقع ذاتها» يف «األشياء مجال يف غامر ما إذا وأنه األشياء، ظواهر عىل
باالستحالة هي وليست نفسية، حقيقة عنده امليتافيزيقية املعرفة فاستحالة ذلك وعىل
لو أنه بمعنى نفسية حقيقة «َكانْت» عند هي املنطقي. الوضعي املذهب يرى كما املنطقية
امليتافيزيقية املعرفة تكون أال ألمكن لألشياء، إدراكه يف عليه هو ما غري عىل اإلنسان كان
العني تُْخَلق لم كما إلدراكها، يُْخَلق لم اإلنساني العقل ألن اآلن مستحيلة هي مستحيلة،
عىل امليتافيزيقا استحالة فيبنون املنطقي الوضعي املذهب أصحاب أما األصوات، لسماع
إنها اللغة، استعمال طرائق يف عليه اتفقنا ما بحكم املعنى من فارغة أقوالها أن أساس
اإلنسان يدرك أن ا حقٍّ أيمكن نسأل: أن لنا يجوز بحيث هناك، أو هنا شيئًا تصف ال أقوال

عليه. مستحيل إدراكه أن أم اليشء هذا
هذه يف أسلفناه ما فنلخص القول، َشتَات نجمع أن االستطراد هذا بعد ونحب
وهي معنيني، «َكانْت» عند للميتافيزيقا تجعل أن يمكنك يأتي: فيما حديثنا من الفقرة
العقل عىل مستحيلة هي اآلخر، باملعنى ممكنة لكنها املعنيني، هذين بأحد مستحيلة عنده
ممكنة وهي البرشية، التجربة متناول فوق هو فيما البحث بها أريَد إذا العلمي النظري
إليها تستند التي الفروض إبراز إىل بنا ينتهي تحليًال العلمية القضايا تحليل بها أريَد إذا

القضايا. تلك
لفظة كانت إذ األول، املعنى وهو لها، واحد بمعنًى باالعرتاف «َكانْت» بدأ وقد
األحكام عدا فيما كلها الفلسفية األحكام «مجموعة تعني بدء ذي بادئ عنده «امليتافيزيقا»
التجريبي الحدس عىل تنبني ال التي األحكام كل معناه: أخرى بعبارة وذلك املنطقية،
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وطبيعية رياضية — العلمية األحكام تحليل يف خوضه بعد لكنه الريايض»،14 الحدس أو
العلمية، الناحية من امُلجدي بمعناها امليتافيزيقا فأصبحت الثاني، املعنى إىل انتهى —

العلمية. القضايا تحليل مجرد هي
عندئٍذ امليتافيزيقا أن أساس عىل ال األول، للمعنى رفض هو «َكانْت» إزاء فموقفنا
املعنى من فارغة تكون أقوالها أن أساس عىل بل اإلنساني، العقل مستطاع فوق تكون
«ميتافيزيقا» كلمة كانت فإن الثاني، للمعنى وقبول ذاتها، اللغة تكوين قواعد وتأباها
الفيلسوف، عمل يكون أن َقِبْلنَا الذي هو موضوعها كان العلمية» القضايا «تحليل معناها

التحليل. يف طريقته أي النقدية، «َكانْت» طريقة ييل فيما وسنبني

٤

أن مثًال أعلم فأنا املعرفة، من ُمتفرِّقات اإلنسان لدى بأن باالعرتاف النقدية الطريقة تبدأ
وهكذا، … املكان يف محدود امتداد له جسمي وأن ،١٢ = ٧ + ٥ وأن أبيض، الجدار هذا
ِصْدق يف البحث فليس الخارجية، الدنيا عن نعلمه ما صدق يف تتشكَّك أن تريد ال إنها
وهي الواقعة، الحقيقة هذه بقبول — قلنا كما — تبدأ هي بل شأنها، من كذبه أو العلم
األولية الرشوط هي فما الخارجية، دنياهم عن القضايا من وكيت كذا يعلمون الناس أن
القضية إن تقول أن تستطيع أخرى: بعبارة يعلمه؟ ما يعلم أن لإلنسان أتاحت التي
من واقعة ر تُصوِّ التي القضية هي األوىل ثانوية، وقضية ابتدائية قضية نوَعني: إىل تنقسم
علم تُقرِّر التي القضية هي والثانية سوداء.» «الغربان كقولنا: الخارجي، العالم وقائع
االبتدائية القضية سوداء.»15 الغربان أن يعلمون «الناس كقولنا: ابتدائية، بقضية الناس
وقد صوابًا يكون قد تصويًرا رها تُصوِّ وهي مبارشة، مقابلة الخارجية الحقيقة تقابل
معينة، حقيقة إزاء العرفاني اإلنسان موقف إىل فتشري الثانوية القضية وأما خطأً، يكون
القضايا، من األول بالنوع تُْعنَى ال «َكانْت» عند النقدية الطريقة أن هو اآلن: نقوله والذي
األولية العرفانية الظروف عن تكشف أن بالتحليل تريد وهي الثاني، بالنوع تُْعنَى بل

يعلمه. ما يعلم أن لإلنسان أتاحت التي

ص١٠٥. ،Leonard Nelson, Socratic Method and Critical Philosophy 14

ف٤. ج١، ،Johnson, W. E., Logic كتاب من الرابع الفصل يف التقسيم هذا راجع 15
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فهي مصدَرين، يف مصادرها حرص يمكن — كثرتها عىل — اإلنسان ومعلومات
تلك عىل معتمدة غري عنده تكون أن وإما الحسية، التجربة خالل اإلنسان إىل جاءت إما
يعود هذين من وكل َقبْليَّة،16 أو بَْعديَّة إما اإلنسان معلومات أخرى؛ بعبارة أو التجربة،

تركيبي.17 أو تحلييل إما فهو قسَمني، فينقسم
من أنواع أربعة تمثِّلها أربعة، أقسام يف تقع كثرتها عىل اإلنسان فمعلومات وإذن
ييل: مما واحدة تكون أن عن تخرج ال نعلمه، يشء عن بها نعربِّ التي فالقضية القضايا،

تحتاج ال قبلية معرفة فهذه ة.» ممتدَّ «األجسام قولنا: مثل تحليلية، قبلية قضية (١)
أن نعلم أن بغري فهمها يمكن ال نفسها «األجسام» كلمة ألن لكسبها؛ حسية خربة إىل
معناها، وأدركت وحدها «األجسام» كلمة عرفت إذا فكأنني معناها، من جزء «االمتداد»
الخربة عىل تعتمد ال ألنها قبلية؛ معرفة فهي وإذن «ممتدة»، أنها بالتايل عرفت فقد
بها نقول ال أننا أعني موضوعها، إىل شيئًا يضيف ال محمولها ألن تحليلية وهي الحسية،

معناه. عنارص بعض يُِربز تحليًال املوضوع نحلِّل أن سوى شيئًا
تركيبية أوًال فهي بالحرارة.» تتمدَّد املعادن «كل قولنا: مثل تركيبية، قبلية قضية (٢)
لكلمة الرضوري املعنى من جزءًا ليس بالحرارة» د «يتمدَّ وهو فيها املحمول أن بمعنى
اإلنسان علم وإنما بالحرارة، يتمدد مما املعادن تكون أن العقل يشرتط فليس «معادن»،
يستعرض لم ومشاهدته تلك خربته يف اإلنسان لكن واملشاهدة، بالخربة الصفة هذه عنها
قائًال: الحكم م فعمَّ بالحرارة، يتمدد رآه منها بقليل اكتفي بل جزءًا، جزءًا املعادن أجزاء كل
تقع لم املعادن من أجزاء عىل يحكم العام الحكم بهذا فهو بالحرارة.» تتمدد املعادن «كل
حسية. تجربة عىل معتمد غري َقبْيل عنها فِعْلمه وإذن ملشاهدته، تخضع ولم خربته يف له
يعلم تعميمات كلها فهي كلها، التجريبية العلوم قضايا تكون القبيل هذا ومن
الرغم عىل األفراد، هذه كل عىل ِصْدقها ورضورة كله، النوع أفراد عىل شمولها اإلنسان
أن بعد فيما وسرتى األفراد، هذه من ضئيًال جانبًا إال بخربته يستعرض لم الباحث أن من
«َكانْت» عند كان الذي هو — الرتكيبية القبلية القضايا أعني — القضايا من النوع هذا
النوع، هذا لتحليل محاولة كلها «َكانْت» فلسفة تعدَّ أن تستطيع حتى املشاكل، مشكلة
القبيل. هذا من كلها قضاياه — قلنا كما — العلم إذ مكني، أساس عىل العلم بناء يقوم كي

بعدي. Aposteriori قبيل، Apriori 16
تركيبي. Synthetic تحلييل، Analytic 17
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أبيض.» الجدار «هذا أمامي الذي الحائط إىل مشريًا كقويل تحليلية، بعدية قضية (٣)
ويستحيل إليه، وأشري مبارشة رؤية أراه معنيَّ جزئي جدار عن أتحدث الحالة هذه يف فأنا
جديًدا ِعْلًما تضيف ال «أبيض» فكلمة وإذن «أبيض»، أنه نفسه الوقت يف أرى وال أراه أن
انتباهي وجهت بأن الجدار» «هذا عرفت قد دمت ما إنني الجدار»، «لهذا معرفتي إىل
بعدية إنها أما تحليلية، قضية فهي ذلك وعىل فيه، البياض صفة بالتايل عرفت فقد إليه،
ه أوجِّ أن بد فال حسية، خربة بعد إال الجدار» «هذا أعرف أن أستطيع ال أنني من فواضح

ولونه. وجوده ألعرف برصي إليه
تلك أوراق لعدد مساٍو الزهرة هذه أوراق عدد إن كقويل: تركيبية، بعدية قضية (٤)
ألن تركيبية؛ هي ثم بعدية، فهي وإذن الحسية، الخربة من جاءت هنا املعرفة الزهرة،
الثانية، الزهرة أوراق لعدد بالنسبة شيئًا تتضمن ال األوىل الزهرة أوراق لعدد معرفتي

األوىل. للزهرة أوراقها عدد يف مساوية أو أقل أو أكثر الثانية الزهرة تكون فقد

يثري ما فيها وليس الناس، عند املعرفة رضوب كل تمثِّل القضايا من أربعة أنواع هذه
قد دمُت ما ألني تحليلية؛ قبلية قضية يف إشكال فال الرتكيبية، القبلية القضية إال اإلشكال
بالتايل اعرتفت فقد عليها، معتمد وغري الحسية الخربة عن مستقل فيها علمي أن اعرتفت
تركيبية؛ بعدية قضية يف إشكال ال كذلك معاريف، لبعض تحليل عملية عىل بها أزد لم أنني
إىل إضافة فيها يكون أن بد فال وحدها، الحسية الخربة من اكتسبتها قد دمت ما ألني
فرًدا فيها املوضوع يكون حني تحليلية بعدية قضية يف أيًضا إشكال وال أعلمه، كنت ما
يف تظهر أن بد ال صفة فيها املحمول يكون وحني مباًرشا، إدراًكا بحواسنا ندركه جزئيٍّا

أسلفناه. الذي امَلثَل يف الجدار كلون إدراكه، بمجرد املوضوع
تركيبية، َكْونها بحكم ألنها الرتكيبية؛ القبلية القضية يف اإلشكال كل اإلشكال لكن
ِعلًما علمي إىل تضيف التي هي وحدها الخربة هذه إذ الحسية، الخربة عىل معتمدة تكون
إذا ألني بالرضورية؛ هي وال بالشاملة هي ال تركيبية َكْونها بحكم أيًضا وتكون جديًدا،
امُلختَرب «البعض» فهذا بالحرارة، تتمدَّد ووجدتها — مثًال — املعادن أفراد بعض خربت
أخربها، لم التي املعادن أجزاء سائر إىل أجاوزه أن يل يجوز وال علمي، حدود وحده هو
كان ألنه رضورية؛ تكون ال كذلك شاملة، تكون ال تركيبية كونها بحكم فالقضية إذن
أَْخُربَ أن مثًال يجوز كأن به، أتَْت ما بغري العلم من تأتيني أن الحسية للخربة يجوز
فيه رضورة ال أمر بالحرارة تتمدد وجدتها فكوني بالحرارة، تتمدد أجدها فال املعادن
أعود الصورة. هذه غري عىل أجدها أن يمكن وكان وجدتها، فهكذا تحتيم، وال العقل من
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جهة من لكنها بالرضورية، وال بالشاملة هي ال تركيبية كونها بحكم القضية إن فأقول:
«كل العلمية: فالقضية والرضورة، الشمول عىل تدل أن بد ال قبلية كونها بحكم أخرى
صدقها بل خربناها، التي املعادن جزئيات عىل يقترصصدقها ال بالحرارة» تتمدد املعادن
جزءًا نجد أن يستحيل أنه بمعنى رضوري وصدقها أجزائها، بكل كلها للمعادن شامل
للقضايا الرضورة هذه وجاءت الشمول هذا جاء أين فمن بالحرارة،18 يتمدد ال املعدن من
اليقني هذا جاء أين من أخرى: وبعبارة العلوم؟ قضايا بعينها وهي القبلية، الرتكيبية
يف فانتهج عنه، يجيب أن «َكانْت» حاول الذي السؤال هو هذا العلم؟ أحكام بصدق لدينا

رشحها. بصدد نحن التي النقدية طريقته هذه محاولته
فماذا تحليلية، أنها بذلك نعني فإنما «نقدية» إنها «َكانْت»: فلسفة عن نقول إذ إننا
اليومية حياتهم يف أو — العلوم يف يقولونها التي الكلية الناس أحكام تتناول هي تحلِّل؟
لم قبيل هو وما فيها، الحسية التجربة من مستَمد هو ما عنَرصيها: إىل حلَّها محاولة —

عقلية. مبادئ إىل يستند بل حسية تجربة عىل يعتمد
الكلية القضية تتناول أنها نعني فإنما «ترانسندنتالية» بأنها فلسفته نصف وحني
باطنها يف فتوغل اليومية، حياتهم ويف علومهم يف الناس يقولها التي القضايا هذه من
املتمثِّل التجريبي البناء تحت تحفر إنها قل: أو عقلية، مبادئ من فيها يكون ما لتستخرج
البناء، هذا عليه يقوم الذي العقل، مبادئ من الخفي األساس إىل تصل لعلها القضية يف
الثانية، الكرة حركة يف سبب األوىل الكرة إن قلنا: ثم فحرََّكتها، بأخرى كرة اصطدمت فإذا
هو أخرى جهة من عقيل مبدأ عىل معتمد لكنه جهة، من الِحسِّ عىل معتمًدا هذا قولنا كان
الحسية. الخربة وراء من املبدأ هذا استخراج أحاول أن هي «النقد» وطريقة السببية، مبدأ
أقول: فكأنني بالحرارة.» تتمدد املعادن «كل مثل علمية قضية أقول حني أنني الحظ
شاهدت قد كنت إن أنني وواضح بالحرارة، يتمدَّد أن بد ال املعدن من جزء أي إن
فإني النار، من اقرتابه أثر عىل يتمدد املعدن وشاهدت ناًرا، وشاهدت معدنًا، بحوايس
جئت أين فمن ومرة، مرة يحدث كذا شاهدت «الرضورة»، أشاهد لم بد» «ال أشاهد لم
امُلعيَّنة الصورة هذه عىل يحدث أن بد» «ال إنه اليشء: عن أقول حني «الرضورة» بهذه

الذي الرأي وهو — العلمية القضية يف الحديث فالرأي وإال — «كانت» رأي عن نعربِّ هنا أننا الحظ 18

الذي اإلشكال من كثري يزول وبهذا رضورية، ال احتمالية قضية أنها هو املنطقية، الوضعية عليه ترتكز
. حالٍّ له يجد أن «كانْت» حاول
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كذا يحدث أن بد» «ال أقول أن يل أتاح الذي املصدر عن بحثت فإذا الفالنية، الظروف يف
علميٍّا قانونًا املحدودة الحسية التجربة من يجعل الذي العقيل» «املبدأ عن أبحث فأنا وكذا،

النفاذ. واجب
تلك، أو الصورة هذه عىل يحدث أن بد» «ال إنه يشء: عن أقول حني أنني وواضح
شامل عام حكم إنه ِضمنًا: أقول بل الحدوث، رضورة ِذْكر مجرد عىل بهذا أقترص لم فأنا
سبب، من لها بد وال إنه معينة حادثة عن فقويل عليه، أحكم الذي النوع أفراد لجميع
يف هو معينة حالة يف الصدق برضورة فالحكم وإذن سببًا، حادثة لكل إن لقويل: مساٍو
التعميم: من نوَعني بني نفرِّق أن املوضع هذا يف بنا وجدير بشموله. حكم نفسه الوقت
كقويل عليها، أحكم أن أريد التي كلها املفردات حرص بعد يجيء الذي التعميم أحدهما
الذي التعميم وثانيهما مرصيون، كلهم العام هذا اآلداب بكلية الفلسفة قسم طلبة إن مثًال:
كقويل: الخربة، تحت وقعت التي املفردات لحدود ومجاوزة غائبة مفردات عىل ينطبق
متضمن هو والذي العلوم، قضايا يف يكون الذي والتعميم بالحرارة.» تتمدد املعادن «كل

الثاني.19 النوع من يكون الذي التعميم هو رضوريٍّا، الحكم كون يف
العلمية أحكامنا تكوين يف املشرتكة العقلية املبادئ استخراج هو «َكانْت» عند «النقد»
هي ليست النقدي، الفيلسوف مهمة — مثًال — األخالق يف ورضورة، شمول فيها التي
طاعة إن مثًال: الناس قال فإن بالتفنيد، أو بالتأييد األخالقية الناس أحكام يتناول أن
نعم، يقول: أن هي النقدي األخالقي الفيلسوف مهمة فليست األبناء، عىل واجبة اآلباء
ب تعقُّ يف منحرصة مهمته بل فيه، الناس أخطأ فقد َكالَّ أو هذا، حكمهم يف الناس أصاب
لم إنهم هذه؟ «الوجوب» فكرة الناس استمد أين من األولية، مصادره إىل «الوجوب» هذا
وفالنًا وفالنًا فالنًا َرأَْوا الخربة هذه يف ألنهم تجارب؛ من بحواسهم خربوه فيما يجدوها
«يجب األخالقي: حكمهم قالوا حني جاءهم أين فمن «وجوبًا»، يََرْوا ولم آباءهم، يطيعون
لكنه إشكال، كان ملا اإلحصاء قبيل من هنا التعميم كان ولو اآلباء؟» طاعة األبناء عىل

تجاربنا.20 حدود يف يقعوا لم أفراًدا يشمل الذي الرضوري بمعناه التعميم

التفرقة يف راجع ،Universality الثاني النوع وعىل ،generalisation باإلنجليزية األول النوع عىل يُطلق 19
بعدها. وما ص١٦٤ الوضعي» «املنطق كتابي التعميم من النوعني هذين بني

بعدها. وما ص٢٧ ،Paton, H. J., The Categorical Imperative كذلك: وراجع
الوضعية اتجاه مع يتفق الذي األخالقي فالرأي وإال «َكانْت»، رأي عن نعربِّ هنا أننا أخرى مرة نكرِّر 20

قال ما إذا حتى التجربة، عليه دلَّت إحصائيٍّا تعميًما معناها يكون أن إما «يجب» كلمة أن هو املنطقية
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التي الَقبْلية األولية املبادئ عن البحث مهمتها «َكانْت» عند «األخالق» ترى هنا من
عنه يصدر الذي العقيل املبدأ عن البحث هي أخرى بعبارة أو األخالقية، أحكامنا تربِّر
الواجب؟ أوجب الذي فما وكذا.» كذا فعل «يجب قلنا: كلما لذاته. الواجب بأداء إلزامنا
هي «ما السؤال: بعينه هو السؤال وهذا «واجب»؟ إنه عنه: نقول ما بفعل نلتزم ملاذا
هو أحكامنا من القبيل الجانب واستخراج األخالقية؟» أحكامنا يف الكامنة القبلية املبادئ
يكون الذي كله، املوقف تحليل بغري طبًعا هذا يكون وال «َكانْت»، فلسفة يف «النقد» مهمة
حكمه. إصدار يف إليه يرتكن الذي األساس فنستخرج حكًما، يُصِدر حني اإلنسان عليه

٥

التي الرضورية العامة األحكام صحة عىل الربهان «إقامة معناها: عبارة العقل» «نقد
التي األولية املبادئ أو األُُسس عن بالكشف تكون هنا الربهان وإقامة اإلنسان، يصدرها

الصدور.»21 ممكنة األحكام تلك جعلت
مجال يف أو العلم ميدان يف — الناس أقوال من نختار أن هي النقدية الطريقة
خطوة راجعني نتعقبها ثم خالف، عليها ليس التي األحكام من طائفة — اليومية الحياة
االعرتاف وهذا بكذا، اعرتاًفا يتضمن الفالني الحكم هذا إن مثًال: — فنقول خطوة،
وراء تكمن التي املبادئ إىل نصل حتى كذا، يتضمن بَدْوره وهذا كيت، يتضمن بَدْوره
باألمس.» ضاعت التي الكرة وجدت «إنني مثًال: فقويل اخرتناها، التي كلها األحكام هذه
مني قبول معناه وهذا بذاتيتها، محتفظة ظلَّت بعينها الكرة بأن عندي اعتقاًدا يتضمن
موته.» سبب الحوذي رأس عىل الحجر سقوط «إن وقويل: ودوامه، «العنرص» ثبات ملبدأ
ملبدأ مني قبول معناه وهذا سببيٍّا، ارتباطا ترتبط الحوادث بأن مني اعرتاًفا يتضمن
العبارة نحلِّل فنحن وهكذا، … الحواس خربة يف ملحوًظا يكن لم وإن وقيامه السببية
املبدأ هذا نجرِّد ثم فيها، كامن مبدأ عىل أعيننا يضع تحليًال معنيَّ موقف يف نقولها التي
يلبسها التي الجزئية املواقف اختلفت مهما شامًال، رضوريٍّا لنجعله الجزئية تطبيقاته من

وحوادثها. بتفصيالتها ا ملتفٍّ

ال أنها وإما فيها، مرغوب معينة غاية إىل تؤدي «س» أن الوجوب معنى كان «س» أفعل أن يجب قائل:
شيئًا. تعني
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يكون وإنما عنها، نكشف بل املبادئ، عىل «نربهن» ال التحليلية العملية بهذه إننا
حني بالربهان تأيدت قد إنها فنقول: نحللها، التي العبارة عىل ُمنَصبٍّا هنا «الربهان»
إال يشء، ال املبدأ؟ بهذا التسليم عىل يحملنا الذي وما إليه. ترتكن الذي املبدأ عىل نعثر
واجب يجعله ونزعمه نفرضه «فرًضا» كونه ومجرد التسليم، رضورة فيه افرتضنا أننا
احتفاظ فرض «عىل مثًال: قلت فإذا كاذب، أو صادق إنه فيه: يُقال ال الفرض ألن القبول؛
باألمس.» أمامي كان الذي املكتب هو يكون أمامي الذي املكتب هذا فإن بذاتيتها، األشياء
لكن عليه، بالربهنة تطالبني أن وال شيئًا، الفرض عن تقول أن هنا حقك من فليس
أخطأت أني أم عليه فعًال ترتتب الفرض عىل رتَّبتها التي النتيجة هل ترى أن حقك من

املزعوم؟ الفرض من النتيجة استدالل
التحليل، بعملية وجودها عن الغطاء ينكشف الناس أحكام يف املنبثة األساسية املبادئ
واملبدأ سند، إىل بإرجاعه يكون يشء عىل الربهان ألن عليها؛ برهانًا عنها الكشف يكون وال
ويؤيدها، ليسندها أحكامنا وراء يقف الذي هو بل وراءه، يشء إىل يستند ال األسايس
ال فالربهان نظريات، منها استنتجت ثم امُلسلَّمات بعض الهندسة علم يف فرضت فإذا
وتشتق عنها وتتفرَّع إليها تستند التي امُلسلَّمات إىل بإرجاعها النظريات عىل إال هنا يكون
سيأتي ملا أساًسا لتكون مفروضة فروض ألنها قبولها؛ فينبغي نفسها امُلسلَّمات أما منها،
يف يخالفك َمن مع املناقشة تستطيع ال إنك قالوا: َمن صدق ولقد استدالالت، من بعدها
األفكار كل عنها يتولَّد األوىل األم بمثابة يكون الذي األسايس املبدأ ألن صحيح؛ فهذا املبدأ،
يتولد ما مناقشة حق لك كان الفرض هذا يف معي دخلت فلو فرًضا، يُْفَرض أمر بعدئٍذ،
البداية، منذ الفرض يف الدخول رفضت إذا أما فاسًدا، أو سليًما التوليد كان هل لرتى عنه،

والجدل. للمناقشة وجه كل بذلك انقطع فقد
السند إىل القضية بإرجاع هذا شكك يزول ثم معينة، قضية يف تشك أن حقك من إن
زال تجده لم وإن القضية، عىل بالصدق بالحكم الشك زال وجدته فإن يؤيدها، الذي
نسبي فهو مطلق، أو نسبي إما نفسه السند وهذا عليها، بالكذب بالحكم أيًضا الشك
مفروض فهو سند، وراءه يكن لم إذا مطلق وهو وراءه، سند إىل مستنًدا بدوره كان إذا
الطريقة تحاول الذي القبيل العقيل املبدأ هو املطلق السند هذا ومثل برهان، بغري الصدق

لتحلله. الناس كالم من تختاره الذي الحكم يف تلتمسه أن النقدية
بل برهان، عليه يقوم ال األويل الفرض أو األسايس املبدأ إن أخرى: مرة فأقول أعود
أن بعد فيتضح الرؤية مركز يف نضعه عنه الغطاء وِبَكْشف وكفى، الغطاء عنه يُْكَشف
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الذهنية، الفلسفة مهمة هو النحو، هذا عىل األولية املبادئ وتوضيح غامًضا، ا ملتفٍّ كان
ترى. كما تحليل وهو

أو االعتقادية والفلسفة جهة، من النقدية الفلسفة بني الفرق يتضح هنا وها
مبادئه يقرِّر الدوجماطيقي، أو االعتقادي فالفيلسوف أخرى، جهة من «الدوجماطيقية»
مبادئ تكون قد أنها مع الربهان، إقامة أو التحليل عليها يجوز ال أساسية أنها عىل أحيانًا
إىل وإبرازه توضيحه يف األمر ويحتاج إليه، تستند سند وراءها يكون قد أعني نسبية،
وراءها، يشء إىل تستند ال التي املطلقة املبادئ هو برهانًا وال تحليًال يقبل ال فالذي تحليل،
مستحيل أنه فوجدنا التحليل حاولنا إذا إال القبيل هذا من هو أمامنا ما أن إىل نطمنئ وال
هذا عىل الربهنة يف إليه نستند أن يمكننا نحلله، الذي املبدأ عىل سابق فرض وجود لعدم

املبدأ.
عىل الربهان إقامة يحاول تراه أخرى أحيانًا الدوجماطيقي أو االعتقادي والفيلسوف
الربهان يحاول ثم لتفكريه، أسايس كمبدأ هللا وجود يفرض مثًال أويلٌّ، مبدأ أنه يعتقد ما
أوليَّة أسبق مبدأ إىل عليه الربهنة يريد بما يرتد أن بد ال يربهن لكي أنه مع ذلك، عىل
هو أصيل، أويل بأنه معنيَّ مبدأ عن اعرتافك ألن واضح؛ تناقض هذا ويف منطقيٍّا، وآَصل
ولذلك عليه؛ برهانًا نتخذه أن يمكن مما منه أسبق هو ما ثمة ليس أنه عىل دال وحده
من تحرَّرت التي وحدها هي — الدوجماطيقية دون — الفلسفة يف النقدية فالطريقة
بالبحث تكتفي بل األوىل، املبادئ عىل الربهنة إىل تسعى ال ألنها الدَّور؛ هذا يف الوقوع
عىل برهانًا تقيم ال النقدية الطريقة تجرُّدها. يف إلدراكها وإبرازها واستكشافها عنها
ليستخدموها افرتاضها إىل الناس يسبق التي املبادئ عن البحث مهمتها تجعل بل يشء،

براهينهم. يف
الدوجماطيقية االعتقادية والفلسفة النقدية الفلسفة نرى أن هذا بعد غرابة وال
معينة، مبادئ بافرتاض يبدأ الدوجماطيقي فالفيلسوف السري؛ وجهة يف حتى مختلفتنَي
هي هذه مبادئه كأنما فيه، وما الكون هذا عن يقولها التي أحكامه إىل منها يهبط ثم
— ديكارت مثل — مثًال يبدأ تراه بغريها، آخر مفكِّر يبدأ أن يستحيل التي املبادئ
وأما نتائج. من عنه يلزم ما ذلك عىل يرتب ثم أحكامه، ومرشوعية العقل بافرتاض
من الناس يُصِدره ما يقبل إنما شيئًا، عنده من يفرض فال التحلييل النقدي الفيلسوف
ليس إليها، تستند التي مبادئها إىل بها راجًعا بالتحليل، يتناولها ثم األشياء، عىل أحكام
يقرِّر الذي ع امُلرشِّ َدور لنفسه يدَّعي ال إنه أي هذه؛ مبادئهم الناس عىل يفرض الذي هو
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مبادئ من وراءها يكمن ما وا ليتبرصَّ أقوالهم للناس يحلل رجل لكنه ذاك، وينفي هذا
تفصيالت من حولها مما عارية التحليل لهم يربزها لم ما بها وعي عىل يكونون ال لعلهم
تفرضها بفروض تبدأ الدوجماطيقية الفلسفة األيام. حوادث يف الجارية التجريبية الحياة
إقامة تحاول أن وهو إليه، اإلشارة أسلفنا الذي الخطأ يف تقع وقد واعتباًطا، ًفا تعسُّ
مفروض مبدأ عىل الربهان إقامة يف التفكري مجرد أن ناسية الفروض، تلك عىل الربهان
التي والوقائع وقائع، من فتبدأ التحليلية النقدية الفلسفة وأما ومرشوعيته، أوَّليته يسلبه

حياتهم. أمور يف فعًال يصدرونها والتي فعًال الواقعة الناس أحكام هي أقصدها
لتفحصها الواقع، يف هي كما الناس أحكام تقبل — التحليلية أي — النقدية الفلسفة
لريى برئًا يحفر كَمن فهي مبادئ؟ من األحكام تلك تتضمنَّه ماذا تقرر كي وتحللها
الفلسفة ترى ولهذا وجوده؛ عن يكشف ولكنه املاء عىل «يربهن» ال فهو املاء، يكون أين
أينما «تحفر» إنها الناس، عبارات من قول دون بقول نفسها تختص ال التحليلية النقدية
تصلح عبارة فأيَّة مبادئ، من تلك أو العبارة هذه تستبطنه ماذا لرتى فأسها، رضبت
الناس يقولها التي أو الرياضة عالم أو الطبيعة عالم يقولها التي العبارة لبحثها، موضوًعا
ال فهي الخارجية، األشياء معرفة مهمتها النقدية الفلسفة تجعل وال اليومية، حياتهم يف
ترتك فيه، بالكالم أَْوَىل هم مَلن ذلك ترتك بل يشء، عىل للحكم وال يشء لوصف أبًدا تتصدى
التجريبية،22 االستقرائية بطرقهم الطبيعة لعلماء — مثًال — الطبيعية األشياء وصف
تقول أن يف الحق لنفسها تعطي ال ألنها يقولون؛ فيما العلماء هؤالء مع تعرتك ال وهي
منصبٌّ فبحثها الطبيعة، فوق هو عما يشء إثبات عىل قادرة أنها تدَّعي هي وال كال شيئًا،
وأحكامهم، الناس أقوال يف تنبثُّ التي املبادئ تلك نوعها، كان أيٍّا املعرفة مبادئ عىل
حكم إىل تتحيز ال النقدية الفلسفة ترى كله لهذا يخرجها؛ الذي التحليل إىل وتحتاج
يف — قلنا كما — فهي مجال، دون القول من مجال يف نفسها تحرص وال حكم، دون
واقع، أمر أنها عىل قائمة هي كما املعرفة تقبل بحثنا؛ فقرات من الفقرة هذه استهالل
تُسِند التي األولية املبادئ إىل راجعة بالتحليل لتتعقبها بل صدقها، عىل برهانًا لتقيم ال
مطلًقا، فرًضا مفروضة فهي تسندها، مبادئ من هي وراءها وليس عليها، يرتتب ما كل
يف تتبدَّى كما الناس ملعارف سنًدا نراها التي املبادئ مجموعة لنا انكشفت ما إذا حتى
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عملنا نتيجة هي هذه نسقها: مجموعة عن نقول أن لنا وكان املبادئ، هذه قنا نسَّ أقوالهم،
الفلسفي.

٦

املبادئ إىل به ينتهي تحليًال عرصه معارف تحليل هي الحقيقية الفيلسوف مهمة كانت إذا
الذي خ املؤرِّ بعمل يقوم إنما املهمة بهذه فإنه املعارف، تلك تستند إليها التي األولية
تلك عىل للحكم يتصدى هو وال املبادئ، تلك لعرصه ع يرشِّ ال إنه مبادئه، لعرصه ل يسجِّ
رأينا وإذا أقل، وال أكثر ال عنها الغطاء ليكشف يحلِّل هو بل كذب، أو بصدق املبادئ
قد أنه علمنا وتحوير، بتغيري أو بتفنيد أو بتأييد نفسها املبادئ هذه يتناول فيلسوًفا

تكون. أن لها ينبغي كما الفيلسوف مهمة بذلك جاوز
للميتافيزيقا التاريخي املعنى وهذا «امليتافيزيقا»، نقبل وحده التاريخي املعنى بهذا
اعتزامه عند إليه قصد الذي هو يكن لم وإن بعمله، اه أدَّ قد «َكانْت» أن نزعم الذي هو

العمل. بذلك القيام
املطلقة للفروض واستخراجه عرصه، يف للِفْكر تحليله من انتهى ما إذا فالفيلسوف
هذا يف يعتقد املعنيَّ العرص هذا إن يقول: َمن بمثابة هو الِفْكر، ذلك عليها ينطوي التي
وذاك، وهذا الفرض هذا يف مناقشة يقبلون ال املعنيَّ العرص هذا أهل إن وذاك، وهذا املبدأ
ال مطلق فرض عندهم فهو نفسه املبدأ أما الفالني، باملبدأ أقوالهم صدق يربهنون هم
عرصه، غري عرص أي يف الِفْكر يحلِّل أن للفيلسوف يجوز وبالطبع عليه، الربهنة يقبل
ل يسجِّ الذي خ املؤرِّ عمل يعمل أيًضا هنا وهو الفكر، ذلك يف الكامنة املبادئ ويستخرج
من العرص ذلك خلَّفه ما إال هنا الوثائق وما وثائق، عىل بناءً معينة حقيقة ما عرص عن

تفكريهم. عىل اشتملت مدوَّنات
نقول: ما به نوضح السببية23 بمبدأ مثًال ولنرضب

أن وهو العلم، هذا يف أقواله عليه تنبني افرتاض «نيوتن» عند الطبيعة علم يف (أ)
يف يخضع األخري النوع وهذا أسباب، فبغري اآلخر بعضها وأما أسبابًا، الحوادث لبعض
أن هو سابق، افرتاض عىل الطبيعة علم يف كالمه يبني «نيوتن» إن أي قوانني، إىل حدوثه
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املؤثِّرات من خالية حركة جسم تحرَّك فإذا آخر، يشء الطبيعية والقوانني يشء السببية
نقطة بأيَّة فمروره … ن٤ ن٣، ن٢، ن١، بالنقط ومارٍّا مستقيم خط يف منتقًال الخارجية،
«قانون» عىل بناءً رسعته من ًما ُمقدَّ حسابه يمكن معينة، لحظة يف مساره خط عىل واقعة
وإذن الصور، من صورة أيَّة عىل سببية — «نيوتن» عىل بناءً — هنا وليس الحركة،
حدثت قد تكن وإن سبب، بغري حادثة — مثًال — ن٣ نقطة عىل املتحرك الجسم فمرور
اصطدم آخر جسم بفعل سريه طريق املتحرك الجسم َ غريَّ إذا أما معلوم، قانون وفق
مبدأ «نيوتن» يجعل النحو هذا وعىل لسبب، نتيجة مجراه يف التحوُّل يكون فعندئٍذ به،
مما ليس مفروًضا» ً «مبدأ ذلك يجعل وهو كلها، الطبيعة لحوادث شامل غري السببية

برهان. عليه يقوم
آخر، افرتاًضا به واستبدلوا افرتاضهم، الناس َ غريَّ عرش، الثامن القرن جاء فلما (ب)
لحوادث شاملة السببية جعلوا إذ الطبيعة، فهم يف آخر «مبدأً» ألنفسهم اتخذوا قل: أو
كتبه ما «َكانْت» كتب هنا وها سببًا، حادثة لكل أن هو عندهم املبدأ وأصبح كلها، الطبيعة
السببية أن إىل تحليله من انتهى أن فكان الطبيعي، العلم قضايا بها يحلِّل فلسفة من
السببية ألن ال التجريبية، ُمدَرَكاته كل اإلنسان بها يفهم التي العقلية املقوالت من مقولة
ما هو هذا وكان هو، عرصه يف به املأخوذ املبدأ ألنه بل عصوره، كل يف الطبيعة عمَّ مبدأ
يقع فيما تقع ال السببية أن «هيوم» الحظ إذ «هيوم»، اإلنجليزي الفيلسوف عىل به ردَّ
هيوم رأى يف — اإلنسان إن عليها. برهان إقامة يمكن فليس وإذن ِخْربة، من لإلنسان
ما وكل الكرتنَي، بني «سببية» يرى ال فتحرِّكها، أخرى كرة تصدم كرة يشهد حني —
لحظة عند تحركت ثانية وكرة تحركت أوىل كرة أن هو الحادثة هذه من بعينيه يراه
الطبيعة حوادث تكون فال هذا وعىل الكرتان، فيها تماست التي اللحظة هي معينة، زمنية
يقول: الذِّْكر، السالف بتحليله «َكانْت» فجاء زعمناه، الذي السببي الرباط بهذا مرتبطة
تتابع ضوئه عىل نفهم عقيل» «مبدأ هي بل باألعني، نراه ما ليست «السببية» إن نعم،
الطبيعة حوادث يفهمون عرصه يف الطبيعة علماء أن معناه ذلك؟ معنى فما الحوادث،
غريه، افرتاًضا يفرتضوا أن يمكن وكان سببًا، حادثة لكل أن وهو افرتضوه، افرتاض عىل
السابق القرن يف ذلك حدث كما لها، فهمهم عن يختلف فهًما الطبيعة حوادث يفهموا وأن
العرص يف أيًضا حدث وكما — لك قدَّمنا كما «نيوتن» عرص وهو — «َكانْت» لعرص

الحديث.
— «َكانْت» عرص وهو — عرش الثامن القرن يف الطبيعة علم يميز ما أهم من إن
لقانون خاضع هو فما واحد، بمعنًى الطبيعي» و«القانون «السببية» يستخدم أنه هو
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يف رأيناه ما خالف عىل صحيح والعكس السببية، للرابطة نفسه الوقت يف خاضع طبيعي
ما ومنها لقوانني يخضع ما فمنها نوَعني: الطبيعة حوادث جعلوا إذ عرش، السابع القرن

األخرى. الكلمة معنى غري معنًى الكلمتنَي هاتنَي من لكل جاعلني للسببية، يخضع
العلماء أذهان من السببية فكرة فاختفت الراهن، عرصنا يف الطبيعة علم وجاء (ج)
الظواهر تحدث بل ذاك، أو «السبب» هذا بفعل يحدث رأيهم يف يشء يعد ولم ا، تامٍّ اختفاءً
اصطدم فإذا َلت، وُسجِّ لوحظت الحوادث تتابع من رضوب إال القوانني وما «قوانني»، وفق
قانون إن «نيوتن»: يقوله كان ما نقول ال مجراه، تغريَّ بحيث آخر بجسم متحرك جسم
من جاءت التي الصدمة هو خارجي «بسبب» الحالة هذه يف فعله تعطَّل قد الحركة
من فيها يحدث بما كلها الحركة نجعل وإنما املتحرك، الجسم مسار ت فغريَّ آخر جسم

أكثر. أو لقانون خاضعة انكسارات

سببًا، حادثة لكل أن — مثًال — يقرِّر فيلسوف يف نقول ماذا كله، هذا معنى فما
مبدأ هذا له: نقول إننا «َكانْت»؟ قال كما كلها، الطبيعة لحوادث شامل السببية مبدأ وأن
يف للفكر خ تؤرِّ إنما فأنت قرَّرته فإذا العرص، ذلك علم عليه وانبنى واحد، عرص يف قام
وهو آخر، قول إىل الضطررت «نيوتن» لعرص أرَّخت ولو أقل، وال أكثر ال العرص، ذلك
أن الضطررت الحارض، للعرص أرَّخت ولو اآلخر، بعضها دون أسبابًا الحوادث لبعض أن

اإلطالق. عىل سبب الطبيعة حوادث من حادثة أليَّة ليس أن وهو ثالثًا، قوًال تقول
عرص أي يف الفكر يحلِّل أن — رأينا يف واجبه من بل — الفيلسوف حق من إن
حقه، من ليس لكن العرص، ذلك أهل عند صدقها املفروض األوىل مبادئه ليستخرج شاء
القضايا من كأنها بالتفنيد، أو بالتأييد املبادئ هذه يتناول أن معنًى، إىل يؤدي مما وال
الثالثة املبادئ يتناول الذي الفيلسوف ذاك، أو اليشء هذا الكون عن تزعم التي العادية
مهمته حدود يجاوز ذلك، وخطأ هذا صواب هو رأيه إن ليقول: «السببية» عن السابقة
أن معنًى له مما فليس معنًى، يحمل ال الذي الكالم مجال يف ليدخل املرشوعة، املعقولة
مجرد ألنه به؛ ُمسلَّم الحاالت كل يف الفرض ألن كاذب؛ أو صادق إنه ما: فرض عن تقول
أو صحيح إنه عنه يُقال والذي والتصوير. الوصف تدَّعي التي بالعبارة هو وليس فرض،
إنها ما نتيجة عن نقول أن لنا يجوز فعندئٍذ نتائج، من الفرض عىل ينبني ما هو خطأ،

األول. الفرض مع تتسق ال ألنها خطأ؛ إنها أو األول، الفرض مع تتسق ألنها صواب؛
بالنسبة صوابًا هذا قوله لكان حوادثه.» تربط سببية العالم يف «ليس قائل: قال لو
يكون لكنه اآلن، الطبيعة علم عليه ينبني الذي األول الفرض مع متفق ألنه هذا؛ لعرصنا
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ذلك أهل افرتضه الذي األول الفرض مع يتسق ال ألنه «َكانْت»؛ لعرص بالنسبة ً خطأ
العرص.

ونظرياته أبحاثه يقيم العالم الفيلسوف: وعمل العاِلم عمل بني الفرق يظهر وهنا
يكون أن عليه حتًما ليس بل لها، يتعرَّض أن شأنه من ليس مزعومة فروض أساس عىل
عىل التي الفروض لفائفها من ليستخرج العالم أقوال يحلِّل والفيلسوف بها، وعي عىل
عىل مبدأ املعني العرص يف العلماء يقرِّر أخرى: بعبارة أو األقوال، تلك بُنِيَت أساسها
الثامن القرن من عالم تكلم فلو يقرِّرون، ما لهم خ فيؤرِّ الفيلسوف ويأتي حقيقة، أنه
العرص ذلك عن فيلسوف تكلم ولو سبب.» حادثة «لكل تقريرية: صورة عىل لقال عرش
الفيلسوف مناقشة أردت إذا أنك وواضح سببًا.» حادثة لكل أن العلماء «يفرض لقال:
إىل مستند قوله يف فهو تاريخي، أساس عىل املناقشة تقوم أن فينبغي هذا، قوله يف
«الوثائق» تلك أن له فتدَّعي أنت وأما العرص، ذلك علماء قالها التي القضايا هي «وثائق»
يكون بل نفسه، املبدأ صحة يف تختلفان ال إنكما إليها، انتهى التي النتيجة عىل تدل ال
كانوا أنهم عىل العرص ذلك يف العلماء قاله ما تحليل يدل هل هو: بينكما االختالف موضع

لتفكريهم؟ أساًسا املعني املبدأ هذا يفرضون
يف العظيم الفيلسوف هذا كان التحليل، هذا هي «َكانْت» عند «امليتافيزيقا» كانت ولو
تحليًال تكون أن ا إمَّ «الفلسفة» أن وهو الكلمة، لهذه نقبله الذي باملعنى الفالسفة طليعة

شيئًا. تكون أال ا وإمَّ الناس، لكالم
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١

حديثنا يف التفاهم وعبارات العلوم لقضايا منطقيٍّا تحليًال الفلسفة نجعل أن إذن نريد
التحديد، بهذا دائًما تكن لم «الفلسفة» بأن األول) الفصل (يف القول لك أسلفنا وقد اليومي،
إىل «َعيْنِيَّة» أو «َشيْئِيَّة» مباحث فيها تدخل أن األحيان من كثري يف العرف جرى إنما
قسَمني تنقسم الشيئية املباحث هذه كانت وقد نريده، الذي املنطقي التحليل هذا جانب
وما والعدم كاملطلق الحسية التجربة حدود يف تدخل ال «أشياء» يف يبحث فقسم رئيسيَّني؛
العلوم «أشياء» يف يبحث آخر وقسم امليتافيزيقا، اسم عادًة عليه يطلق ما وهو إليهما،
اسم عادًة عليه يطلقون ما وهو إليهما، وما والطبيعة اإلنسان يف مثًال تبحث كأن نفسها،
املباحث من الثاني القسم هذا ترك نقرتح أننا مىض فيما لك ذكرنا وقد الطبيعية، الفلسفة
كما أقدر، بحثه وعىل أدرى بموضوعاته ألنهم به؛ أَْوَىل فهم ورجالها، العلوم إىل الفلسفية
— الذِّْكر السالف بمعناها امليتافيزيقا أعني — األول القسم حذف نريد أننا أيًضا لك ذكرنا
وهو لها، أردناه ما إال للفلسفة يبقى ال وبذلك معنًى، غري إىل بأقوالها ينتهي التحليل ألن

اللغوية. العبارات تحليل
لكالمها يكون أن الستحالة بالحذف امليتافيزيقا عىل تقيض التحليلية فلسفتنا إن
الباحثني باختالف اختلفت كثرية، معاٍن «امليتافيزيقا» لكلمة إن تقول: قد لكنك معنًى،
تريد التي تلك التحديد، وجه عىل «امليتافيزيقا» هي ما حذفها؟ تريد معنًى فبأي فيها،

املفهوم؟ الكالم دائرة من حذفها
نحن إذا ثابتة، أرض عىل نرتكز — السؤال هذا عن اإلجابة نحاول إذ — وأظننا
أجمع كتاب أول أنشأ الذي هو ألنه املراد؛ املعنى تحديد يف لنا أساًسا أرسطو اتخذنا
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معنى تحديد يف ذلك بعد اختلفوا مهما «ميتافيزيقا»1 أنه عىل جميًعا الفلسفة دارسو
امليتافيزيقا يف أنتجوا قد كثريين «فالسفة أن ا حقٍّ النظر يستوقف ا َلممَّ فإنه الكلمة، هذه
ما سؤالنا: عن للجواب أساسية مراجعة قط يشمل لم كله اإلنتاج هذا لكن غزيًرا، إنتاًجا
من كبرية طائفة أعلنت لقد حتى كثريون، امليتافيزيقا عن ازورَّ وكذلك امليتافيزيقا؟ هي
لم هؤالء حتى لكن اإلطالق، عىل معنًى بغري كالم ختامه إىل فاتحته من كله األمر أن هؤالء
تكون.»2 أن امليتافيزيقا هذه عىس ماذا بها يبحثون أساسية مراجعة كالمهم يف يتناولوا
بعد فيما عليها أطلق التي الفصول يف وردت التي البحث مادة عىل أرسطو يطلق

ثالثة: أسماء «ميتافيزيقا» كلمة
أسبقية عىل تدل هنا «األول» وكلمة األول»،3 «العلم اسم أحيانًا عليها يطلق فهو
من سابًقا موضوعه يكون الذي ذلك هو األول فالعلم العلوم، لسائر بالنسبة منطقية
كلها، العلوم سائُر قيامه تفرتض الذي العلم هو أي آخر، علم أي عىل املنطقية الوجهة
اسم أخرى أحيانًا عليها يطلق هو ثم الدراسة. ترتيب يف جميًعا بعدها يأتي أنه ولو
أن معناه وهذا بحثها، يف العلوم إليها تسعى التي الغاية أنها إىل بذلك قاصًدا «الحكمة»
بواجب تقوم — الخاص موضوعه ببحث منها كل قيام إىل باإلضافة — املختلفة العلوم
من منطقيٍّا عليه تنطوي ا عمَّ تكشف أن وهو الخاص، بحثها حدود عن به تخرج آخر،
حتى أوًال افرتاضه من بد ال عليها، سابق فرض جميًعا وراءها كان وملا سابقة، فروض

هو الكلمة هذه وواضع كتبه، من كتاب أي عىل أرسطو يطلقه لم اسم «ميتافيزيقا» أن يالَحظ 1

األبحاث من ملجموعة عنوانًا اتخذه إذ أرسطو، مؤلَّفات بنرش قام الذي ٦٠ق.م) سنة (حوايل أندرونيقوس
يُشار أصبح ثم ومن الطبيعة)، كتاب (أي الفيزيقا كتاب بعد — أرسطو مؤلفات يرتب وهو — وضعها
«ميتافيزيقا»، كلمة وهي الرتتيب، يف وضعها عىل الدالة بالكلمة األبحاث من املجموعة هذه محتويات إىل
وضعه أول عند االسم هذا يكن فلم وإذن الفيزيقا، بعد أرسطو مؤلفات مجموعة يف الواردة الفصول أي
بهذا كتابًا اليوم نسمي قد كما مادته، إىل اإلشارة دون كتاب عىل أُْطِلَق اسم هو بل علم، مادة عىل داالٍّ
الكتاب يف الواردة املادة نوع عىل تدل ال تسميات فهذه ذلك، شابه ما أو «فصول» أو «مقاالت» العنوان:

الحساب». «علم أو النبات» «علم مثل أسماء بخالف بها، ى امُلسمَّ
عىل يدل أن دون «أرسطو»، كتبها معينة فصول عىل يُْطَلق اسم مجرد «ميتافيزيقا» كلمة تعد لم لكن
كان املوضوع، مادة نحدِّد أن أردنا فإذا بذاته، موضوع عىل دالة الكلمة أصبحت بل الفصول، تلك مادة

الفصول. تلك يف أرسطو تناولها التي املادة إىل نرجع أن هو طريق أضمن
ص٥. ،Collingwood, R. G., Essay on Metaphysics 2

األول. الفصل ،Collingwood, R. G., Essay on Metaphysics من: مأخوذ الرشح 3
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وذلك َسرْيِها، وغاية َسْعِيها نهاية هو السابق الفرض هذا عن فكشفها فيها، الكالم يمكن
ثالثة أحيانًا امليتافيزيقية املباحث عىل يطلق هو ثم الحكمة، بكلمة أرسطو يريده ما هو

هللا. طبيعة يرشح الذي العلم أو «الالهوت» هو ثالثًا، اسًما
ره يتصوَّ ا عمَّ أبان قد بعينه، علم عىل املختلفة الثالثة األسماء هذه بإطالقه وهو

نقول: ذلك ولرشح كتبها، التي الفصول لهذه موضوًعا
والتعميم والتجريد والتعميم، بالتجريد موضوعه يتصف — كان ما كائنًا — العلم إن
— تحته يقعان نوَعني إىل — «أ» بالرمز له ولنرمز — جنًسا مت قسَّ فحيثما درجات،
الزوجي العدد نوَعني: إىل العدد مثًال تقسم كما — و«ج» «ب» بالرمَزين: لهما ولنرمز
هذه مثل ويف «ج»، أو «ب» من تعميًما وأكثر تجريًدا أكثر «أ» وجدت الفردي؛ والعدد
الزوجية تفهم ال أنك بمعنى و«ج»، «ب» من لكل املنطقي األساس هي «أ» تكون الحالة
طبيعة فهمت إذا وكذلك عامة، بصفة العدد لطبيعة سابق فهم لديك كان إن إال الفردية أو
هو ما نوَعني: إىل منقسًما العدد يكون أن بد ال أنه الفهم هذا استتبع كامًال، فهًما العدد
األساس هي «العدد» فكرة إن نقول حني املقصود هو هذا فردي، هو وما منه زوجي

و«الزوجية». «الفردية» لفكرتَي املنطقي
ِعْلمان، «أ»، األعم الجنس تحت يندرجان اللذَين و«ج» «ب» النوَعني: أن فرضنا فإذا
— واحد جنس تحت مًعا جمعهما جاز ملا وإال — مشرتكة مبادئ العلَمني هذين بني كان

«أ». وهو مًعا، يحتويهما الذي العلم يتألَّف املشرتكة املبادئ هذه ومن
مثًال، السطح كمساحة متصلة كمية نوعان: وللكمية للكمية، رمز «أ» أن فافرض
يبحث الذي الخاص والعلم مثًال، برتقاالت كأربع عدُّه يمكن ما وهي منفصلة وكمية
هو املنفصلة الكميات يف يبحث الذي الخاص والعلم الهندسة، هو املتصلة الكميات يف
«أ» هنا فها «ج»، بالرمز الحساب ولعلم «ب» بالرمز الهندسة لعلم وسنرمز الحساب،
يشتمالن لكنهما به، خاص موضوع منهما ولكل و«ج» «ب» هما فرَعني إىل تنقسم
«أ»، العلم مادة هي املشرتكة املبادئ هذه فتكون مًعا، فيهما تظهر مشرتكة مبادئ عىل
أعمَّ علم موضوع هو مشرتكة، مبادئ من والحساب الهندسة بني ما أخرى: وبعبارة
عن النظر بغضِّ الكمية، يف ويبحث تخصيص، وبغري عامة بصفة الرياضة هو منهما،

منفصلة. أو متصلة هي هل نوعها:
الهندسة الفرعيَّني العلَمني يسبق إطالقها، عىل الكمية يف يبحث الذي العام العلم هذا
إذا إال املنفصلة الكمية أو املتصلة الكمية ر تصوُّ يستحيل ألنه منطقية؛ أسبقية والحساب
إنه أي هاتنَي، تتلو ثانية مرحلة يجعله الناشئ، الرياضة دارس لكن أوًال، الكمية تصوَّرت
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منهما، أعمُّ هو ما دراسة إىل منهما ينتقل لكي والحساب؛ الهندسة بدراسة يبدأ أن بد ال
الخاص يسبق منها العام وخاص، عام هو ما إىل للعلوم ترتيبك يف دائًما الحال وهكذا

الدراسة. ترتيب يف الخاص يلحق لكنه منطقية، أسبقية
يكون: أن إما منها الواحد وجدت واحد، نسق يف كلها العلوم ترتيب حاولت أنت وإذا

منزلة يف مًعا يقعان إذ والهندسة، كالحساب لسواه، التخصيص درجة يف مساويًا (١)
واحدة.

أو للهندسة بالنسبة عامة بصفة كالرياضة التعميم، درجة يف سواه من أعىل أو (٢)
للحساب. بالنسبة

للرياضة بالنسبة كالحساب أو كالهندسة التعميم، درجة يف سواه من أدنى أو (٣)
عامة. بصفة

النحو هذا عىل قناها نسَّ التي العلوم من مجموعتنَي الكالم هذا من نُْخِرج أننا عىل
يف يقع ما ثانيًا ونُخرج األعىل، طرفها يف منها يقع ما أوًال نُخرج وتخصيًصا: تعميًما
غري فألنها الثانية وأما منها، أعمُّ هو بما مسبوقة غري فألنها األوىل أما األدنى، طرفها

منها. أخصُّ هو بما متبوعة
ة الِقمَّ عند فستنتهي الهرمي، النحو هذا عىل كلها العلوم رتَّبت إذا أنك أرسطو ويرى
وجود، هو بما الوجود أو املجرَّد، الوجود الوجود، علم وهو جميًعا، ها أعمُّ هو واحد، بعلم

موجودات. من فيه يتمثَّل عما النظر بغضِّ الوجود أو الخالص، الوجود أو
علم أي يف منطقيٍّا املفروض هو أنه بمعنى األول» «العلم هو املجرد» «الوجود هذا
وإذن أوًال، الوجود صفة له كانت إذا إال كان ما كائنًا يشء يف تبحث أن فيستحيل آخر،
هو كذلك لكنه البحث، موضع واضعه عساك ما كل عىل منطقيٍّا سابقة الصفة فهذه
وبذلك إليه، ينتهى بل به، يبدأ ال العلوم دارس ألن للدارس؛ بالنسبة األخري» «العلم
أن شئت إن وتستطيع رحلته، يف الدارس نحوها يتجه التي األخرية الغاية هو سيكون
وإذن األخري، العلم هذا لدراسة نفسه يُِعد َمْن بمثابة هو األخرى للعلوم الدارس إن تقول
للوصول جزئية وسيلة آخر علم كل أن اعتبار عىل ب«الحكمة» أسميناه نحن إذا عجب فال

إليه.
«الوجود يف تبحث إذ ألنك «الالهوت»؛ نفسه هو األخري» و«العلم األول» «العلم وهذا
ره تصوَّ كما امليتافيزيقا موضوع هو وذلك «هللا»، طبيعة يف باحثًا تكون فإنما الخالص»

أرسطو.
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تحليل لنا أظهر لو ثم هذا، بمعناها امليتافيزيقا تقوله مما عبارات نا تخريَّ فلو وإذن
الناقد حق من يكون فلن معنًى، للعبارة يجعل مما خاٍل فارغ كالم أنها العبارات هذه
يؤيِّده، ال آخر جانبًا نختار أن يمكن وكان مذهبنا، يؤيِّد جانبًا اخرتنا قد إننا يقول أن
الذي املوضوع «إذ «هللا»؛ عن ال «املطلق» عن كالمنا نجعل أن يأتي فيما ل نفضِّ أننا عىل
إن ذلك — واهية بصلة إال يمت ال هللا، وجود فكرة يناقشون حني الفالسفة، كبار يناقشه
تركيب من فكرة هو وإنما األديان، تفهمه كما «باهلل» — اإلطالق عىل صلة هنالك كانت
الدينية اللفظة بدل «املطلق» كلمة وهو الفلسفي، املصطلح استخدام يحسن ولذلك العقل؛

هذا.»4 سياقنا يف «هللا»

٢

فال املعنى، من خالءها ولنبنيَّ لنحلِّلها امليتافيزيقية األقوال من أمثلة نسوق أن أردنا وإذا
بأنه وصفه يصح مما الجملة هذه تجيء حتى «مطلق» كلمة فيها جملة نختار أن يتحتم
من ى ُمسمٍّ عىل تعريفها بحكم دالة كلمة الجملة يف يكون أن فحسبنا ميتافيزيقي، قول
أهم فمن األرسطي: باملعنى ميتافيزيًقا قوًال اعتبارها يف الحق لنا ليكون املحسوسات؛ غري
حسية، ال عنارص هنالك «هل املشكلة: هذه أرسطو، ميتافيزيقا تبحثها التي املشكالت

أكثر؟»5 أو واحد نوع من هي فهل كذلك، األمر كان وإن
عىل يحتوي العالم هذا يف يشء «كل اآلتية: العبارة هذه للتحليل اآلن وسأختار
(ص٢٤) اإلسالمية» الفلسفة لتاريخ «تمهيد كتاب يف وردت عبارة وهي ووجود.» ذات
اإلسالمية. الفلسفة يعرضلخصائص وهو قالها الرازق، عبد مصطفى الشيخ له للمغفور
وظيفتها عىل ونقف مدلولها لنحلِّل واحدة، واحدة السابقة العبارة هذه كلمات خذ
رئيسيان نوعان اللغة ألفاظ أن نالحظ أن ينبغي ذلك قبل لكننا املراد، املعنى تصوير يف
العبارة يف واردة تكون أن إما فاللفظة العبارة، بناء يف اللفظة تؤديها التي املهمة حيث من
العبارة أجزاء بني اللفظي البناء بعملية لتقوم واردة تكون أن وإما ما،6 شيئًا ي لتسمِّ

ص١٠. ،Wisdom, John Oulton, The Metamorphosis of Philosophy 4

نرشه. عىل قام الذي أرسطو» «ميتافيزيقا لكتاب ديفدرس» «سري كتبها التي املقدمة من ص١٦ راجع 5

.object word باإلنجليزية: تسمى 6
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كهذه: عبارة قلت فلو العالم، أشياء من ليشء اسًما ذاتها هي تكون أن دون األخرى7
أشياء من شيئًا ي يسمِّ منها كل ألفاظ، ثالثة هنالك كان والكتاب» املحربة بني «القلم
بعملية تقومان لفظتنَي هنالك لكن و«الكتاب»، و«املحربة» «القلم» وهي الخارجي، العالم
يشء العالم يف فليس و«و»، «بني» لفظتا وها شيئًا، منهما الواحدة ي تسمِّ أن دون البناء
البنائيتان اللفظتان فهاتان «و»، اسمه يشء الخارجي العالم يف ليس أنه كما «بني»، اسمه

األخرى. باأللفاظ رسمها املراد للصورة اإلطار ن تكوِّ وأمثالهما
ذات عىل يحتوي العالم هذا يف يشء «كل تحليلها: نريد التي العبارة إىل اآلن ونعود
«يشء» كلمات وهي فقط، شيئية ألفاظ أربعة عىل تحتوي أنها فنالحظ إلخ.» … ووجود
عىل») «يحتوي «هذا» «يف» «كل» (وهي: ألفاظها سائر وأما و«وجود»، و«ذات» و«عالم»
املسميات األربعة من تصويرها املراد الصورة بيناء تقوم هي إنما األشياء، أسماء فليست

الذِّْكر. السالفة
ي تسمِّ الشيئية األسماء هذه هل هو: التحليل به نبدأ أن بنا يجدر الذي والسؤال
بكلمة نبدأ والضالل؟ الخديعة إال منها لنا يكون وال يشء، إىل ترمز ال أنها أم ا، حقٍّ أشياء
دمت فما بذاته، فرد إىل ترمز ال إنها أي معنًى، بذات ليست كلمة أنها فنالحظ «يشء»
اسًما ليست الكلمة فهذه إذن «يشء»، إنه استثناء: بغري كائن كل عن تقول أن تستطيع
الداللة، املجهول «س» الرمز عن تزيد ال فهي وإذن األفراد، من بعينه لفرد مميًِّزا داالٍّ
بسبب فيه الوقوع يُْحتَمل خطأ كل أنفسنا نجنِّب حتى مكانها، «س» نضع أن لنا فخري
الكلمات من هي «يشء» فكلمة دالة، أنها نظن قد إذ يشء، عىل تدل ال كلمة استعمال
توهم قد إنها إذ ُمدَركات»، «أشباه أو زائفة» «ُمدَركات «كارناب»8 اعتربها التي العامة
«س»، مكانها نضع أن لنا خري إنه أقول: كذلك، ليست أنها مع ُمْدَرك إىل يرمز رمز بأنها
والذي ووجود.» ذات عىل يحتوي العالم هذا يف س «كل أمامنا التي العبارة فتصبح
معنًى عىل تدل ال أنها الفور عىل سنرى أننا هو للعبارة، الجديد الوضع هذا من نستفيده

مثًال. «العقاد» كاسم األفراد، من لفرد اسًما «س» مكان وضعنا إذا إال

البنائية: واأللفاظ الشيئية األلفاظ يف راجع ،Syntax word أو Structural word باإلنجليزية ى تُسمَّ 7

ص٥١٩. ،Russell, B., Human Knowledge
ص٢٩٣. ،Carnap, Rudolf, Logical Syntax 8

80



املرفوضة امليتافيزيقا

فلنجعل ووجود.» ذات عىل يحتوي «العقاد أصبحت: قد التحوير بهذا العبارة فكأن
«وجود»، كلمة معنى يف لننظر تًا، مؤقَّ «ذات» كلمة ونرتك التحليل، مدار هي الصورة هذه
— أننا فلو بذاته، شيئًا َي ليسمِّ قيل اسًما ليست األخرى هي أنها األوىل للوهلة فنالحظ
«وجود» كلمة عن الستغنينا به، ا خاصٍّ اسًما العالم يف جزئي كائن لكل أعطينا — نظريٍّا
مثًال: تقول كأن بالوجود، الجزئي الفرد تصف أن الحاصل تحصيل من إنه ومشتقاتها،
هو الَعَلم فاسم اه، ُمسمَّ وجود عىل للداللة كاٍف وحده الَعَلم اسم إذ موجود»؛ «العقاد
يكون أن دون اإلشارة اسم تستعمل أن منطقيٍّا ويستحيل «هذا»، اإلشارة اسم بمثابة
إذ موجود.» «هذا ما: فرد إىل مشريًا لقولك معنى فال إليه، املشار الجزئي الفرد هنالك
موجود.» «العقاد عبارة يف ُقْل وكذلك ويتحدَّد، وجوده ليربز «هذا» عنه قولك يكفي
«العقاد فقولنا: الحديث، موضوع نجعله أن نريد الذي الفرد إىل تشري وحدها «فالعقاد»
بأقوال شبهه من له معنًى حسبناه ما اكتسب املعنى، من فارغ قول وجود.» عىل يحتوي
كائنان: الخارجي العالم يف فليس برتقالة.» عىل يحتوي الصندوق «هذا مثل: أخرى،
إنه األول الكائن عن نقول أن لنا يجوز حتى وجود، ى يُسمَّ واآلخر العقاد، ى يُسمَّ أحدها
ا، جدٍّ هامة مالحظة إىل املوضوع هذا يف القارئ أدعو إنني الثاني، الكائن عىل يحتوي
الواقع ر تصوِّ إنها أو كاذبة إنها وجود» عىل يحتوي «العقاد عبارة عن أقول ال أنني وهي
أبًدا، شيئًا تصوِّر ال إنها املعنى، من فارغ كالم إنها عنها: أقول بل خاطئًا، تصويًرا
شيئًا تصوِّر ال هي فاسدة، صورة أو صحيحة صورة بأنها للحكم غ ُمسوِّ فال وبالتايل
يكون، ال أو «وجود» بينها من يكون هل ألرى «العقاد» أجزاء يف أبحث أن أردت إذا ألنني
لكان آذان» أربعة عىل يحتوي «العقاد قيل: لو أبحث؟ يشء أي عن البداية منذ أدري ال
الواقع يف أبحث عمَّ أعلم الحالة هذه يف فأنا للواقع، خاطئة صورة يكن وإن معنًى، للكالم
وجود» عىل يحتوي «العقاد أن أما كذبه، أو العبارة تزعمه ما صدق ألعلم الخارجي

معنًى. بذات فليست
لهذا فهل ذات.» عىل يحتوي «العقاد اآلتية البقية هذه األصلية عبارتنا من لنا فيبقى
عليه أُْطِلَقت الذي ى امُلسمَّ أين فنسأل: نعود السؤال، هذا عىل نجيب لكي معنًى؟ القول
لم أو «ذات» عىل محتويًا كان إن ألرى العقاد؛ أفحص أن يل يتسنى حتى «ذات» كلمة
معينًا، اسًما عليه أطلق الذي الفرد يل ر يصوِّ أن سوى املتكلم من أطلب ال هنا إنني يكن؟
تقع املرئيات أيُّ فارغ، قول فهي وإال معنًى، للعبارة كان استطاع فإن «ذات» كلمة هو
«ذاتًا»؟ أسميناه الذي اليشء َمن السامع، أذن تطرق املسموعات وأيُّ الرائي، َعني عىل
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هي أو الحديث، يف صوته هي أو كتبه، هي أو مالبسه هي العقاد» «ذات القائل قال إذا
سواء — معنًى لقوله كان أسمعه، وأن أراه أن يمكنني ما بني من تكون أن لها شاء ما
أن إذن فللقائل — فاسدة صورة أو العقاد عن صحيحة صورة يقدِّم بعدئٍذ القول كان
لنا زعم إذا أما «ذات»، كلمة به وأعني يستخدمه، الذي الرمز بهذا إليه يرمز شيئًا يختار
يقول أن بني عندئٍذ الفرق فما أذن، تسمعه وال عني تراه ال كائن إىل الرمز بهذا يشري أنه
هنالك يكن لم إذا الورق؟ عىل يَُخطُّ آخر ترقيم أي مكانها يضع أن وبني «ذات» كلمة
عبارة أن ترى كله ذلك من استخدامه؟ ففيَم الرمز، بهذا له يرمز أن يريد بعينه يشء
… يفهمه أن للسامع يمكن مما شيئًا تصوِّر ال فارغة ووجود» ذات عىل يحتوي «العقاد

أخرى. عودة الحديث هذا إىل ولنا

٣

لسبب املعنى، من فارغة عبارة ُمَحسٍّ غري يشء عن تخربنا التي امليتافيزيقية العبارة
الكالم يُْقبَل فمتى اإلطالق، عىل كالًما يكون أن املنطق يجيز مما ليست أنها وهو بسيط،

املنطق؟ عند
بعد يصدقه أن فإما لتحقيقه، وسيلة السامع لدى كان إذا الكالم يقبل املنطق
ملراجعة وسيلة ر نتصوَّ أن تركيبه بطبيعة يستحيل الذي الكالم أما يكذبه، أو التحقيق
أو باطًال أو كذبًا يكون الكالم إن أقول وال املعنى، من خاٍو كالم فهو كذبه، أو صدقه
الصورة ملراجعة وسيلة هنالك كانت إذا إال استعمالها يصح ال صفات هذه ألن خاطئًا؛

تطابقها. ال أنها ُوِجَد ثم رها تصوِّ التي الحقيقة عىل الكالمية
وال نقولها، التي العبارة نوع باختالف معناه يختلف الكذب) (أو الصدق أن عىل
أو تحليلية إما فهي نوَعني: أحد عن الكذب أو بالصدق وصفها يمكن التي العبارة تخرج

بعد. فيما سرتى كما منهما، بواحدة امليتافيزيقية العبارة وليست تركيبية،
عنه، تتحدث التي املوضوع عن جديًدا شيئًا تقول ال التي هي التحليلية والعبارة
مثًال: قلت فإن كلها، أو بعضها عنارصه، إىل املوضوع ذلك تحلِّل أن سوى تفعل ال فهي
أي تعريفها، إىل يضاف عنها جديًدا شيئًا تقول ال فأنت درجة، تسعون القائمة «الزاوية
أن تنوي ما عنها يل تقول أن قبل القائمة» «الزاوية معنى ما أوًال يل قل سألتك: إذا إنني
إىل تلجأ أن بغري بها تعرِّفني أن تستطيع فلن قبل، من االسم بهذا أسمع لم ألنني تقوله؛
وما زاوية، معنى ما — ذلك منك طلبت إذا — يل ترشح أن بعد درجة، تسعون إنها قولك:
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قلت حني أنك معي، وستجد سأجد، قائمة»، «زاوية ملعنى الرشح ذلك وبعد درجة، معنى
فرضنا إذا بجديد، تخربني الحقيقة يف تكن لم درجة.» تسعون القائمة الزاوية «إن يل:
جاءت هذه عبارتك أن أعني وحدها، القائمة» «الزاوية كلمتَي معنى قبل من أعرف أنني

تحليلية. عبارة هي أو حاصل، تحصيل
جاء هل لنرى التحليل، مراجعة عىل قائًما العبارة تصديق يكون الحالة هذه مثل يف
القول بمطابقة التصديق يكون وال عليه، خرج أم األلفاظ، معاني من عليه اتفقنا ما وفق
كهذه عبارة تصديق عىل يعينك مما الطبيعة يف واجد عساك ماذا إذ الطبيعة، يف يشء عىل
سأقول أكثر، أو درجة تسعني من أقل ووجدتها وقستها زاوية وجدت لو تكذيبها؟ أو
أن يمكنها الخارج، يف ليشء مشاهدة عىل تعثر أن فيستحيل وإذن قائمة، ليست إنها لك
يقينية؛ الرياضية فالقضية كلها، الرياضية القضايا يقني كان هنا ومن لك، أقوله ما تفند
صيغة إىل رمًزا أو صيغة تحلل أنها أعني جديًدا، شيئًا تقول وال حاصًال، ل تحصِّ ألنها

متعادلتنَي. متساويتنَي الصورتنَي يجعل تحليًال آخر رمز أو أخرى
تكذيبه، أو تصديقه أردت إذا جديًدا، خربًا لك تقول التي فهي الرتكيبية العبارة وأما
الحسية الخربة به تأتيك ما لتقارن تشاهدها، الطبيعة حيث إىل الخروج من لك بد ال كان
برتقاالت، عرش لَّة السَّ يف إن — مثًال — لك قلت فإن القائل، عبارة لك تزعمه بما منها،
أنها هو خربًا، املعروف معناها إىل أضيف وإنما السلة، كلمة معنى أقول بذلك فلست
تعرف ال أنك — القائمة الزاوية حالة يف فرضنا كما افرض— عرش. برتقاالت عىل تحتوي
أن تنوي ما عنها يل تقول أن قبل «َسلَّة» معنى ما أوًال يل قل وسألتني: «َسلَّة» كلمة معنى
دون الكلمة معنى لك أرشح أن أستطيع عندئٍذ قبل، من االسم بهذا أسمع لم ألنني تقوله؛
تحتوي إنها عنها فقويل وإذن معناها، من جزءًا برتقاالت عرش عىل احتواؤها يكون أن
واقعية حالة وبني بينه باملطابقة تصديقه يكون جديد، خرب هو العرش الربتقاالت تلك عىل

الحسية.9 الخربة هي املطابقة هذه وسيلة وتكون خارجية،
عبارة قلت ما إذا تقول أن معتزم أنت ماذا فنسأله: امليتافيزيقي إىل اآلن ونعود
بالتحليل وتناولناها «براديل» قالها التي كالعبارة «املطلق» كلمة موضوعها ميتافيزيقية

فألننا مقتضبًا؛ الكالم جاء فإن الوضعي»، «املنطق كتاب يف لناه فصَّ ما نوجز هذا يف بأننا القول نكرر 9
مفصًال. قوًال املوضوع هذا يف هناك قلناه ما عىل نعتمد
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يطرأ ال نفسه هو ولكنه وتقدُّمه العالم ر تطوُّ يف يدخل «املطلق وهي األول) الفصل (يف
تقدُّم.» أو ر تطوُّ عليه

عندك، «املطلق» تعريف نفسه هو كالًما — مثًال — «املطلق» عن تقول أن تريد هل
«املطلق» هذا عن لنا تقول أن تريد أم هواك، عىل كلمة لنا تعرِّف أن سوى تفعل ال وبذلك
نرجع أن لنا يجوز التي الحسية الخربة نوع لنا تبنيِّ أن عليك يتحتم بحيث جديًدا خربًا

والتصديق. التحقيق لكالمك أردنا إذا إليها
إىل الرجوع ويمكن الحسية، الخربة من ا مستمدٍّ كالًما يقول امليتافيزيقي أن أما
إنه قلنا الذي — «املطلق» ألن يزعمه؛ أحًدا أظن ال ما فذلك تحقيقه، يف الحسية الخربة
بأيَّة يَُحس أو باألذن، يُْسَمع أو بالعني يُرى مما ليس — منازع غري ميتافيزيقي موضوع
وصفات معنيَّ وزمان معنيَّ بمكان ًدا محدَّ أصبح ات، امُلحسَّ بني كان إذا إنه أخرى، حاسة
للميتافيزيقي تقول أن حقك، من هو وال بُمطاَلب، إذن فلست «مطلًقا»، يَُعد ولم معيَّنة،
ر تطوُّ عليه يطرأ ال نفسه هو لكنه وتقدُّمه، العالم ر تطوُّ يف يدخل املطلق «إن يقول: الذي
ظواهر كانت إن ألرى أملسه؛ أو أسمعه أو املطلق هذا أرى إن عساي وكيف أين تقدُّم.» أو
ألن تطلبه؛ أن حقك من هو وال بهذا، بُمطاَلب لست ر؟ تتطوَّ ال أو بقوله ر تتطوُّ العالم

يدعيه. ال امليتافيزيقي
الريايض؟ يقولها التي كهذه تحليلية عبارات — إذن — امليتافيزيقي لنا يقول فهل
تحصيل أنها وهو الرياضية، القضايا يف يُقال ما كالمه يف لقيل كذلك، أمره كان لو
امليتافيزيقي أمر لكن حتًما، يقينيَّة فهي ولذلك تساويها؛ بصيغة صيغة تحلِّل حاصل،
بل يساويها، ما إىل لفظة أحلِّل إني يدعيه، ما يدَّعي حني يقول، ال إنه كذلك، ليس
الخربة عىل يدلَّك أن إليه طلبَت فإذا معيَّنة، بصفات وجودها يزعم كائنات «يصف» هو
ا حقٍّ كانت إن لنفسك ترى حتى الكائنات، تلك عىل تطلعك أن شأنها من التي الحسية
فهو وإذن … يَُحس مما ليست بأنها أجابك تكن، لم أو زعمها التي بالصفات موصوفة
تلك تلتمس أن يمكن كيف يدلَّك أن يرفض ثم «أشياء»، عن كالًما يقول عجيب، موقف يف
بالخربة يقوله ما لنا ق يحقِّ أن استعداد عىل هو فال تكذبه، أو لتصدقه خربتك يف «األشياء»
الجارية، الحياة يف أو العلوم يف الخارجية األشياء عن يحدثونا الذين يفعل كما الحسية
إىل التجاء غري من بالصدق نصفه حتى حاصل تحصيل كالمه يجيء أن بقانع هو وال
وال الطبيعيون، العلماء يقولها كالتي تركيبية عبارات يقول هو فال وإذن حسية، خربة

يقول؟ الكالم من نوع فأي الرياضة، علماء يقولها كالتي تحليلية عبارات
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٤

يُراد عبارة أنها هو امليتافيزيقية الجملة «فتعريف معنًى، يحمل ال فارغ امليتافيزيقي كالم
حاصل، تحصيل عن ة بمعربِّ هي ال أمرها حقيقة يف لكنها حقيقية، قضية عن تعربِّ أن بها
تستنفد التجريبية والفروض الحاصل تحصيالت كانت وملَّا التجربة. قه تحقِّ فرض عن وال
من خاٍل امليتافيزيقا تقوله ما بأن التأكيد يربِّر ما لنا كان املعنى، ذات القضايا كافة

املعنى.»10
الطبيعة نطاق يف تدخل ال التي الحقيقة عن بِعْلم جاءنا قد أنه امليتافيزيقي لنا يزعم
من فنسأله ، والِحسِّ الشهادة عالم تجاوز «أشياء» عن يحدثنا هو إذ املشهودة، املحسوسة
عىل يتحتم كما — عليك يتحتم أليس إليها؟ انتهيت التي نتائجك استخلصت املقدمات أي
تستنبط أن يجوز فكيف كذلك، ذلك كان وإن حواسك؟ بشهادة تبدأ أن — الناس سائر
بدأت إذا إنك الحواس؟ نطاق عن خارجة أخرى حقيقة عن نتائج حسية مقدمات من
أو «يشء» وجود تستدل أن فيستحيل به، تنبئك فيما نفسك وحرصت تجريبية، بمقدمات

التجربة. نطاق عن يخرج مما «صفة»
تأتي مما بشواهد رحلتي أبدأ لم إنني ال، قائًال: ذلك عىل امليتافيزيقي يجيب وقد
خارج يقع بما املعرفة من كسبته ما لكسب أخرى أداة عىل اعتمدت إنما الحواس، به
الوسيلة فبهذه املبارش، العقيل الِعيَان أو «الَحْدس» هي األداة وتلك التجريبي، العالم حدود
كنت لو وحتى … به تجيئني أن الحواس عىل يستحيل ما أعلم أن أستطيع اإلدراكية
أنني لكم تبنيَّ ثم تجريبية، مقدمات من الالتجريبية امليتافيزيقية نتائجي أستخلص
خطأ إىل تشريون بذلك فإنكم تجريبي، هو مما تجريبي ال هو ما استنتاج يف مخطئ
يف التجريبية النتائج أن عىل بذلك الدليل تقيمون ال لكنكم استداليل، سالمة يف عقيدتي
بأنها الظن يف أنا خطئي من الرغم عىل صوابًا النتائج هذه تظل فقد مخطئة، ذاتها
رفض يف الحق لكم ليس أخرى، بعبارة … لها زعمتها التي املقدمات من ُمْستََمدَّة
الخطأ ألن خاطئ؛ منهج تحصيلها يف اتُِّبَع الذي املنهج أن أساس عىل وحذفها امليتافيزيقا

النتيجة. عىل ينصبُّ وال الطريقة، يف محصوًرا يكون قد
أساس عىل يقوم ال امليتافيزيقية العبارات عىل اعرتاضنا إن نقول: ذلك إزاء ونحن
معنًى بذات ليست أنها أساس عىل يقوم بل صوابه، أو منهجها خطأ أو ذاتها يف خطئها
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«َكانْت» سبق لقد بكذب، وال بصدق يوصف مما ليس إذن فهي املنطقية، الوجهة من
عىل بناها إذ آخر، أساس عىل االستحالة تلك بنى لكنه امليتافيزيقا، باستحالة القول إىل
وأنه األشياء، ظواهر عىل إال الحكم يستطيع ال طبيعته بحكم البرشي العقل أن أساس
املعرفة فاستحالة ذلك وعىل املتناقضات، يف وقع ذاتها» يف «األشياء مجال يف غامر ما إذا
يرى كما املنطقية باالستحالة هي وليست واقعة، حقيقة «َكانْت» َرأْي يف امليتافيزيقية
عىل اإلنسان كان لو أنه بمعنى واقعة حقيقة «َكانْت» عند هي املنطقي، الوضعي املذهب
هي مستحيلة، امليتافيزيقية املعرفة تكون أال ألمكن األشياء، إدراكه يف عليه هو ما غري
األصوات، لسماع العني تُْخَلق لم كما إلدراكها، يُْخَلق لم اإلنساني العقل ألن اآلن؛ مستحيلة
أنفسهم يسمون كما العلميون التجريبيون أو — املنطقي الوضعي املذهب أصحاب أما
يدل ال إنه املعنى، من فارغ كالمها أن أساس عىل امليتافيزيقا استحالة فيبنون — أحيانًا
ال أو اليشء هذا يدرك أن ا حقٍّ لإلنسان يمكن هل نقول أن لنا يجوز حيث يشء عىل

يدركه؟
هو لكنه وتقدُّمه، العالم ر تطوُّ يف يدخل «املطلق بأن براديل عبارة أخرى مرة خذ
هو كما «َكانْت» رأي يف قوله مستحيل الكالم هذا تقدُّم.» أو ر تطوُّ عليه يطرأ ال نفسه
أن إىل راجعة استحالته أن فريى «َكانْت» أما املنطقيني، الوضعيني رأي يف قوله مستحيل
بهذه عليه الحكم من يمكنه إدراًكا «املطلق» يدرك أن يستطيع بحيث يُْخَلق لم العقل
ألنه قوله؛ مستحيل الكالم هذا إن فيقولون املنطقيون الوضعيون وأما بتلك، أو الصفة
حني وتقدُّمه» العالم ر تطوُّ يف يدخل اإلسكربانوس «إن لك: قلت إذا هل معنًى، بغري فارغ
بحيث يُْخَلق لم عقيل إن تقول: أن لك جاز له، معنى ال ًقا ُمَلفَّ رمًزا اإلسكربانوس يكون
حدثتك أنني مرجعها هنا فاالستحالة كال، عليه؟ فيحكم «اإلسكربانوس» إدراك يستطيع

املقبول. الكالم نطاق من حذفها وجب ثم ومن الداللة، من خالية فارغة بأصوات
نفسه الوقت يف زعمت ثم يتجاوزه، أن يستطيع ال ا َحدٍّ اإلنساني للعقل زعمت إذا إنك
اعرتافك ألن بنفسك؛ نفسك تناِقُض كنت إدراكه، فوق هي «أشياء» الحد ذلك وراء بأن
املحرَّمة، املنطقة إىل عبورك عىل دليل ذاته يف هو املزعوم، الحد وراء «األشياء» تلك بوجود
امليتافيزيقية املعرفة استحالة جعل الذي «َكانْت» إىل نوجهه — إذن — النقد هذا فمثل
وعدم العقل قدرة عىل فة متوقِّ االستحالة يجعل إنه منطقية، مسألة ال سيكولوجية مسألة
تقوله ما أن عىل قائمة أنها االستحالة هذه يف فرأيهم املنطقيون الوضعيون أما قدرته،
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للميتافيزيقي، هه نوجِّ الذي االتهام «إن فهمها، يمكن التي اللغة رشوط يفقد امليتافيزيقا
مجدية، مغامرة فيه يغامر أن عليه يستحيل مجال يف العقل استخدام يحاول أنه هو ليس
العبارة تكون لكي توافرها من بد ال التي الرشوط ق تحقِّ ال عبارات لنا يقدم أنه هو بل

معنًى.»11 ذات
«يزعمون يقول: عليه، لنرد إثباته بنا يجدر دفاع النقطة هذه يف «بارنز»12 وللدكتور
التصوير: فن عن بقولك شبيه وذلك اللغة، استخدام يف خطأ هي امليتافيزيقا أن أحيانًا
أنها عىل اللغوية العبارة إىل نظرت إذا إنك نعم له، ُخِلَق ما غري يف للطالء وضع إنه
منه] شيئًا تصوِّر ال [ألنها اللغة؛ استخدام يف تخطئ امليتافيزيقا كانت العالم، ر تصوُّ
غري أخرى نظر وجهة نقرِّر أن وهو العالم، تصوير غري آخر شيئًا تحاول باعرتافها لكنها
استعمال الحقيقة يف هو للغة، خاطئًا استعماًال يسمونه فما وإذن الحريف، التصوير مجرد

لها.» جديد
النتيجة غري إىل منه نخلص لكننا هذا، قوله عىل «بارنز» الدكتور نوافق ونحن
غري أخرى» نظر وجهة «تثبت ألنها امليتافيزيقا؛ عىل اإلبقاء يريد فهو إليها، خلص التي
ما إذن هناك فليس الطبيعة، يف شيئًا تصوِّر لم إذا ألنها إلغاءها؛ نريد ونحن التصوير،
إنها أقول أن أريد تراه، ما منها لرتى اختارتها التي للنظر» «الوجهة هذه من إليه يُنَظر
أن قائلها بها أراد إذا إال اللهم املعنى، من فارغ كالم فهي العالم، من شيئًا تصوِّر لم إذا
الفن ملقاييس عباراتها تخضع وعندئٍذ مثًال، الشاعر يفعل كما به ا خاصٍّ وجدانًا يصف
أو بالصدق ال القبح أو بالجمال الكالم عىل تحكم الفن فمقاييس املنطق، ملقاييس ال
تُعِجب التي الفنية اآلثار قبيل من كالمه يكون أن أراد إذا امليتافيزيقي أن أعني الكذب،
يف الصدق بمعنى يقوله، ما صدق عىل برهان إقامة إىل بحاجة ليس فهو تُعِجب ال أو
ما عىل العقلية الرباهني هذه أمثال عىل حريصني امليتافيزيقيني نرى لكننا املنطق، لغة
كما يتكلمون أنهم يحسبون بل يتحدثون، حني الفن إىل يريدون ال فهم وإذن يقولون،
يخضعوا أن عليهم وجب هنا ومن فيه، وما العالم لوصف يتصدون الذين العلماء يتكلم

التصوير. صدق حيث من العلماء له يخضع ملا
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٥

يف أو جملته يف العالم عن جديًدا علًما يفيدك أنه هي بجملة املتكلم دعوى كانت إن
لقبول سواه مقياس ال الذي فاملقياس أجزائه، من شاء فيما أو تفصيالته من تفصيلة
التحقيق»، «ممكن ونقول الحسية، الخربة حدود يف التحقيق ممكن يكون أن هو كالمه،
الناحية من نقبله قد الكالم ألن ذلك فعًال؛ يقع أن بد ال إنه التحقيق هذا عن نقول وال

التحقيق. إمكان فيه ندرك دمنا ما فعًال، تحقيقه يف نهمَّ أن قبل املنطقية
تكون أن هو الخربية الجملة لقبول سواه مقياس ال الذي املقياس إن قلنا وإذا
تمليه جزاًفا رشًطا بهذا نشرتط فلسنا الحسية، الخربة حدود يف التحقيق ممكنة الجملة
هو بل لذلك، تبًعا امُلشرتَط املقياس فيتغريَّ تتغريَّ أن األهواء لهذه يمكن وكان أهواؤنا،
إلينا ينقل َمن عىل ويستحيل التفاهم، بها يتم التي نفسها، اللغة طبيعة من ُمستَمد رشط
حلَّلنا فإذا رموز، من مقامها يقوم ما أو لغة بغري ذلك يفعل أن العالم، عن جديًدا علًما
هي فهمها طريقة أن وجدنا ثم الخرب، نقل أداة الرضورة بحكم هي التي اللغة هذه
الكالم رشط يكون أن بالرضورة ذلك عن نتج بها، املنقول الخرب تحقيق طريقة نفسها
عن جديًدا علًما به يقول أنه يدَّعي قائله دام ما التحقيق، ممكن يكون أن هو املقبول
كما لها، يصطلحه أن يريد الذي بمعناها عبارة أو لفظة تحليل بمجرد يكتفي وال العالم،
شعوًرا السامع نفس يف ليثري نفسه يف ذاتي شعور عن يعربِّ أن هذا بكالمه يريد ال أنه

به. شبيًها ذاتيٍّا
كيف يعرف أن سامعها وسع يف كان إذا إال معنًى ذات الخربية الجملة تكون ال
مشاهدات من — الحسية الخربات أي عرف إذا إال أعني أراد، إذا قها يحقِّ أن له يمكن
إىل التحقيق هذا به ينتهي بحيث تحقيقها، عملية يف واجد عساه — إلخ … ومسموعات
أن عساك ما منها تستنبط أن يمكن ال بقضية عاِلم لك تقدَّم «لو تكذيب، أو تصديق
تتأثَّر ال األجسام أن لك زعم أنه مثًال افرض إزاءه؟ موقفك يكون فماذا بالحس، تدركه
وهو آخر، زعم ذلك إىل أضاف بل املعروفة، الجاذبية لقوانني تبًعا الجاذبية مجال يف فقط
عساي ماذا سألته: فإذا «الالذبية»، مجال وهو أيًضا، فيه تتأثَّر آخر مجاًال لألجسام أن
املزعومة؟ للنظرية تبًعا «الالذبي» املجال هذا عن ينتج مما األجسام ظواهر يف أشاهد أن
سألته إذا أخرى: بعبارة أو بالحواس، مشاهدته تمكن مما أثر هناك ليس بأنه وأجاب
يمكن ما نعلم أن بمقتضاها يمكننا معلومة طريقة تقديم عن بعجزه فاعرتف السؤال هذا
إزاءه؟ موقفك يكون فماذا «الالذبي»، مجالها يف األجسام عىل يطرأ مما بالحس مشاهدته
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إن منه، وليس الكالم صورة يتخذ الذي الكالم من موقفك كالمه من ستقف أنك شك ال
قط.»13 يشء عن به يتحدث ال فارغ كالمه

عبارة كل أن وجدنا واملنطق؛ الرياضة تقولها التي الحاصل تحصيالت استثنينا فلو
مجرد ليست التحقيق طريقة إن أي تحقيقها، طريقة نفسه هو معناها يكون إنما مقبولة
ما لعبارة يكن لم فإن ذلك وعىل املعنى، نفسها هي بل العبارة، معنى إىل توصلك وسيلة

لها. معنى ال عبارة بالتايل فهي بها، قها نحقِّ طريقة
— أحاسيس من بمجموعة لك تتنبأ التي هي املقبولة العبارة أن ذلك عىل ويرتتب
هذه إال معناها وليس صادقة، العبارة كانت إذا مالقيها أنت — وملسية وسمعية برصية
مما كانت إن لرتى عبارة تحلِّل أن أردت فلو ذلك وعىل بها، تتنبأ التي الحسية املعطيات
بها، تتنبأ التي األولية الحسية العنارص فيها تلتمس أن سوى عليك فما نقبله، ال أو نقبله
وعبارة إلخ، … صالبة» «أملس لون» بقعة «أرى إىل تحليلها يمكن منضدة» «هذه فمثًال:
فسأرى املجاورة الغرفة إىل ذهبت «إذا إىل تحليلها يمكن منضدة» املجاورة الغرفة «يف

إلخ». … صالبة وسأملس لون، بقعة
الذي الجزء يكن لم إذا — حولنا من العالم عن نقولها التي العبارات تكون هكذا
الوقفة هذه اتخذت إذا بأحاسيس «وعود» بمثابة — مبارشة الحواس أمام عنه نتحدث
إذا أني هو البنك» يف جنيه مائة «يل العبارة معنى إن نقول أن لذلك شبه وأقرب تلك، أو
الغائب العالم يكون هذا وعىل املائة، الجنيهات يل َفت ُرصِ وكذا، كذا صورته شيًكا كتبت
لو وكذا كذا فنحس البنك، يف ودائعنا يف الحال هي كما الحساب، تحت عامًلا لنا بالنسبة
هذا نحس لكي نفعله فعل عىل يدل ما أبًدا فيها ليس التي العبارة أما وكيت. كيت فعلنا
يف يتدخل املطلق إن مثًال: كقولنا معنًى، لها ليس فارغة عبارة فهي ذاك أو اإلحساس

األشياء». ر تطوُّ
وكذبه، صدقه بني بالفرق يتأثَّر شيئًا الحسية الخربة يف أجد ال كالًما يل قلت وإذا
يف زعًما يل زعمت لو إنك أقول أن أريد يشء، عن به تحدثني ال فارغ كالم كذلك فهو
يف أجد ما حسب أكذبك أو زعمك يف ألصدقك األشياء عالم إىل خرجت ثم معيَّنة، جملة
أو الصدق فيه فرضت سواء مشاهداتي من شيئًا يناقض هذا زعمك أجد فال العالم، ذلك

ص١٣-١٤. ،Carnap, Rudolf, The Logical Syntax of Language 13
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هو معنًى، يحمل الذي املفهوم الكالم ألن املعنى؛ من فارغة فالجملة الكذب، فيه فرضت
كذبه. أو الكالم ذلك صدق حالتَي بني الخارجي العالم أشياء يف فرًقا به ر أتصوَّ الذي

صورة ألن مقبول؛ مفهوم هذا فقولك وقلًما، كتابًا املنضدة عىل إن يل قلت لو
حالة يف صورتها عن تختلف صدقه حالة يف خربتي يف أالقيها التي الحسية املشاهدات

كذبه.
يكون فأين امُلثُل، عالم يف قائًما أفالطونيٍّا عقليٍّا مثاًال للكتاب إن قائل: قال إذا لكن
وإذن اختالف، ال كذبه؟ أو القول هذا صدق حالتي بني للكتاب مشاهداتي يف االختالف
الجمل مستبعدين الخربية، الجمل يف نحرصكالمنا هنا ها بأننا القارئ ولنذكِّر معنى، فال
بها يراد التي الشعورية والجمل جديًدا، علًما يضيف ال حاصل تحصيل هي التي التحليلية
الخارجي. العالم يف حقيقة ران تصوِّ أنهما تدَّعيان ال وتلك هذه ألن السامع؛ شعور إثارة
خربة له نجد أن يستحيل الذي فالسؤال إلقاؤه، يجوز الذي السؤال يف ذلك مثل وُقْل
يكون عندئٍذ ألنه املنطق؛ يقبله الذي بالسؤال ليس عليه، اإلجابة من تمكِّننا ممكنة حسية
ما سألتك: لو الجواب، ممكن تجعله التي الصورة دون للسؤال النحوية الصورة اتخذ قد
ر يتصوَّ أن وسعه يف اإلنسان ألن مقبوًال؛ سؤايل كان كذا؟ نقطة عند األطليس املحيط ُعْمق
ما سألتك إذا أما الجواب، إيجاد محاولة يف تقع أن يمكن التي الحسية الخربات نوع
البرشي، العقل يتناوله أن من أصعب ألنه ال مرفوًضا، السؤال كان اإلنسان؟ زوايا مقدار
عليه. اإلجابة يف نمارسها أن عسانا التي الخربات نوع ما نقول أن وسعنا يف ليس ألنه بل
نقول إطالًقا، بالسؤال ليس منطقية، استحالة عليه اإلجابة تستحيل الذي السؤال
يجدون ثم يلقونها تراهم التي األسئلة من الطائفة هذه به لنحارب ونكرِّره ونردِّده ذلك
لكنه ممكن، األمر كأن الجواب، عن بالعجز البرشي العقل فيتهمون االستحالة، هذه فيها
نلقي أن بنا يحسن هنا وها غد، بعد أو غًدا متناولنا يف يكون وربما اآلن، متناولنا فوق

أنواع:14 ثالثة االستحالة إن فنقول: املنطقية» «باالستحالة املقصود املعنى عىل ضوءًا

أؤدي أن اآلن عندي التي األدوات بحكم أستطيع ال أنني بمعنى فنية، استحالة (١)
املقياس لديَّ ليس فمثًال األدوات، تلك توافرت لو األداء هذا أستطيع وقد أداؤه، يُراد ما
أرقام سبعة إىل القياس دقة يف أصل بحيث بالسنتيمرت، الورقة هذه طول به أقيس الذي

ص١٠. ،Pap, Arthur Elements of Analytic Philosophy 14

90



املرفوضة امليتافيزيقا

ذلك تستطيع املوجودة القياس آالت ألن ٥٫٦٧٩٣٥٤٧؛ هو طولها إن وأقول: عرشية،
األرقام السبعة ذو الرقم هذا كان إن معرفتي فاستحالة فقط، عرشية أرقام أربعة إىل

فنية. استحالة هي صحيح، غري أو صحيًحا العرشية
نطري أن نستطيع أو القمر، إىل الطريان نستطيع كأن كثرية، أمثلة ذلك قبيل ومن

وهكذا. … الساعة يف ميل ألف برسعة األرض فوق
ذوبان فعدم الطبيعة، قوانني من قانونًا تناقض التي وهي تجريبية، استحالة (٢)
ال خالء يف الطائرة وطريان تجريبية، استحالة مستحيل يغيل ماء يف يوضع حني الثلج

وهكذا. … تجريبية استحالة يف هواء
تجريبية، استحالة معها يكون أن دون فنية استحالة هناك تكون قد أنه ويُالَحظ
باالستحالة وليست فنية استحالة الساعة يف ميل ألف برسعة الطائرة تطري أن فاستحالة
هنالك ما وكل الطبيعة، قوانني من قانونًا يناقض ما فيها ليس أْن فرض عىل التجريبية،

ذلك. ألداء الكافية الفنية املهارة لدينا ليست أْن هو أمر من
رضسك بوجع شعوري فمثًال النقيَضني، اجتماع فهي املنطقية االستحالة وأما (٣)
أنا. رضيس يف الوجع أصبح ذلك من بيشء شعرت إذا ألنني منطقية؛ استحالة مستحيل
بد ال منطقيٍّا مستحيل هو فما السابقتنَي، االستحالتنَي تتضمن املنطقية واالستحالة
رضسك بوجع شعوري دام فما كذلك، فنيٍّا ومستحيًال تجريبيٍّا، مستحيًال يكون أن كذلك
كما يشمله، الطبيعة قوانني من قانون هنالك يكون أن كذلك فيستحيل منطقيٍّا، مستحيًال

الشعور. هذا تحقيق عىل بها أستعني التي الفنية األدوات هنالك تكون أن يستحيل

ال قد تجريبيٍّا مستحيل هو وما فنيٍّا مستحيل هو فما صحيح، غري العكس لكن
نبني أن يوًما نستطيع أن يف هناك تناقض فال املنطقية، الوجهة من مستحيَلني يكونان
من قانون أي يكون أن يف هناك تناقض وال الساعة، يف ميل ألف برسعة تطري طائرة
ألننا الطبيعة؛ قوانني من قانون «ق» أن عرفنا إننا عليه، هو ما غري عىل الطبيعة قوانني
مثًال — وجدنا ذلك، غري عىل تجدها أن عقًال املستحيل غري من وكان األشياء، وجدنا هكذا
الطبيعة، قوانني من قانونًا ذلك فكان بالربودة، وتنكمش بالحرارة تتمدَّد املعادن أن —
وتتمدَّد بالحرارة تنكمش املعادن فنرى ذلك، عكس عىل تجدها أن منطقيٍّا يمكن كان لكن
جيًدا الحظ وجدناه، الذي الواقع ر يصوِّ بما الطبيعة قانون ل سنسجِّ عندئٍذ وكنا بالربودة،
والتجربة املشاهدة يف لنا وقع فما والتجربة، باملشاهدة الطبيعة قوانني عرفنا قد أننا
ما غري عىل فنجدها الطبيعة ظواهر نشاهد أن يف استحالة هناك تكن ولم لناه، سجَّ

وجدناه.
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ال وما واألسئلة الخربية الجمل من قبوله يجوز فيما الحديث وصل إىل اآلن ونعود
وجدنا فإذا لتحقيقه، وسيلة له نجد أن منطقيٍّا يمكن ما هو قبوله يجوز فما يجوز،
مانًعا ذلك يكن لم تجريبية، عقبة أو فنية عقبة الفعيل التحقيق دون تحول التي العقبة

املنطقية. الوجهة من السؤال أو الجملة قبول من
الرغم عىل مقبولة، جملة جباًال» القمر من اآلخر الوجه عىل «إن القائلة: فالجملة
يرى فال يتغري، ال بذاته واحد بنصف يواجهنا (القمر مستحيل الفعيل تحقيقها أن من
وسيلة اآلن لدينا ليس إذ الفنية، الوجهة من مستحيل هو الثاني)، نصفه األرض سكان
أنه بمعنى كذلك، تجريبيٍّا مستحيًال يكون وقد اآلخر، وجهه فنرى القمر إىل بها نطري
من الخايل الفراغ يف الطائرات تطري أن دون تحول نفسها الطبيعة قوانني إن يُقال: ربما
الوجهة من التحقيق ممكنة ألنها مقبولة؛ فالجملة ذلك ومع والقمر، األرض بني الهواء
يمارسها أن للمشاهد يمكن التي الحسية الخربات نوع أعرف أن وسعي ففي املنطقية،
هذه يقف أن يف منطقي تناقض هنالك وليس املشاهدة، من تُمكِّنه التي الوقفة وقف إذا
التي التجريبية واالستحالة بل الفنية االستحالة وجود فرض عىل حتى القمر، من الوقفة

العملية. الوجهة من ذلك دون تُحول
ر تطوُّ يف يدخل «املطلق ذكرها: أسلفنا كالتي ميتافيزيقية بجملة ذلك قارن لكن
من ق التحقُّ أردت إذا أالقيها أن عساي التي الحسية الخربات نوع فما «… وتقدُّمه العالم
منطقيٍّا فمستحيل عة، املتوقَّ الخربات هذه مثل تحديد مستحيًال كان إذا الزعم؟ هذا صدق
تصوري متضمن التحقيق، عملية يف رشوعي إذ كذبًا، أو صدًقا الكالم تحقيق يف آخذ أن
يف الرشوع إمكان بالتايل استحال ر التصوُّ هذا استحال فإن خربة، من أالقيه أن عساي ملا
قاًرصا األمر وليس التحقيق، مستحيلة ألنها معنًى؛ بغري الجملة هذه فمثل وإذن التحقيق،
وإنما تجريبية، ليست بل فنية، ليست االستحالة ألن مستقبلة؛ قدرة أو حارضة قدرة عىل
مستحيلة وهي مًعا، املذكورتنَي االستحالتنَي تتضمن منطقية استحالة — قلنا كما — هي
أنها أساس عىل الخربية الجملة هذه قبلت أنني أحدهما نقيَضني؛ اجتماع فيها ألن منطقيٍّا
اآلخر والنقيض القضية)، تعريف هو ذلك (ألن بالكذب؛ أو بالصدق توصف أن يمكن
يف املتكلم إن نعم، تكذيبها. أو لتصديقها وسيلة نجد أن يمكن ال الجملة هذه أن هو
يف يدخل «املطلق بأن القائل يستطيع فمثًال يريد، معنًى بأي ألفاظه د يحدِّ أن مستطاعه
الجو» «حرارة أو «املطر» هنا «املطلق» بكلمة أقصد إني يقول: أن وتقدُّمه» العالم ر تطوُّ
الكلمة يرشح أن عليه محتوم — معناه لنا د يحدِّ وهو — لكنه معاٍن، من شاء ما أو
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له ندري ال وكالهما أخرى، كلمة بكلمة استبدل فلو وإال خرباتنا، حدود يف داخًال رشًحا
املعنى من خاليًا كالمه وسيظل هي، كما قائمة املشكلة فستظل حسية، خربة من مقابًال

النظرية. الوجهة من حتى تحقيقه الستحالة
من التحقيق إمكان عن يتحدث وهو التحقيق، من نوَعني بني آير15 األستاذ ويفرِّق

«الضعيف». والتحقيق «القوي» التحقيق املنطقية: الوجهة
ا تامٍّ تدعيًما القضية لصدق مة ُمدعِّ الحسية الخربة تأتي حني يكون القوي فالتحقيق
االحتمال، وجه عىل القضية لصدق مة ُمدعِّ الخربة تأتي حني فيكون الضعيف وأما كامًال،
يجعلها الذي التحقيق فيها يستحيل الطبيعية) العلوم (يف العلمية القوانني كانت وملَّا
عن ثنا تحدِّ التي القضايا يف ُقْل وكذلك «الضعيف»، النوع من إذن فتحقيقها يقينية،
مىض، حادث عىل الشواهد من لديك اجتمع مهما ألنه التاريخ؛ كقضايا املايض حوادث
أن وجدنا — كالرياضة — الحاصل تحصيل استثنينا فلو بيقني، تقطع ال كلها فهي
هناك هل يكون: ال التحقيق يف فسؤالنا والرتجيح، االحتمال سبيل عىل هو دائًما التحقيق
بل قاطع؟ يقني ذات املزعومة العبارة يجعل ما الحسية الخربات وسائر املشاهدات من
هذه صدق بتقرير صلة له ما الحسية الخربات وسائر املشاهدات من هناك هل يكون:
فارًغا كالًما العبارة كانت بالنفي، هو الثاني الجواب كان فإن كذبها؟ أو املزعومة العبارة

اإلطالق. عىل معنًى ذات غري
تحويًال حسية خربات إىل املقولة العبارة تحويل إمكان فنشرتط نتعسف ال إذن إننا
وحسبك واحدة، عبارة تحقيق من أبًدا ننتهي ال فقد بذلك طالبنا لو ألننا شامًال؛ كامًال
الخربات نوع ما نفسك وتسأل املنضدة»، عىل «الكتاب مثل جملة يف تنظر أن ذلك يف
ال الضوئية الخربات هذه أن وستجد العبارة، هذه صدق بها ألثبت أتوقعها التي الضوئية
الضوء ومساقط وقفاتك باختالف تختلف خربات ألنها لدرجاتها؛ حرص وال لعددها نهاية
الخربات بعض استدالل إمكاننا حدود يف نجد بأن الجملة لقبول نكتفي إنما ذلك، إىل وما
والشمول. الحرص سبيل عىل الخربات بهذه املطالبة دون بصدقها، صلة لها التي الحسية
نفسك: بسؤال فستبدأ وهم.» الخارجي «العالم العبارة: هذه عىل املقياس هذا طبِّق
مستحيل ذلك الزعم؟ هذا بتصديق صلة لها يكون حسية خربة أيَّة ألتمس أن يمكن هل
إىل بااللتجاء لك تأذن فال الطريق عليك تسد ألنها نفسها؛ العبارة تقتضيه ما بحكم
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أصوات وتلك أراها ألوان هذه قلت لو زعمها، يف وهم كلها هذه ألن الحسية؛ الخربة
التي واألصوات األلوان بل لك فيُقال وهم، ال حقيقة الخارجي فالعالم وإذن أسمعها،
الدعوى؟ هذه ألصدق خربتي من عليه أقع أن عساي فماذا إذن بحقائق، ليست متها توهَّ
فقد الحواس، خداع عىل معتمد هنا الدعوى تصديق بأن السؤال هذا عىل أحيانًا يُجاب قد
وهكذا، … مستقيمة وجدتها بيَديك ملستها ما إذا حتى املاء يف مكسورة عًصا العني ترى
أخطاء ح أصحِّ دمُت ما كذلك تكون ال لكنها أوهام، الحواس ُمدَركات أن عىل دليل هذا ويف
إليها نلجأ خربة خرباتنا من نجد أن وسعنا يف فليس ذلك وعىل نفسها، بالحواس الحواس
املعنى. من فارغة الجملة هذه تكون وبالتايل ا، حقٍّ وهًما الخارجي العالم كان إن لتحقيق
بناءً أنه وهو الناقدون، يثريه — رشحناه كما — التحقيق إمكان يف إشكاًال هنالك لكن
التاريخ قضايا وال الكلية العلمية القضايا تحقيق يمكن ال أسلفناه، الذي املقياس هذا عىل
ألننا املقياس؛ هذا عىل فمتعذرة الكلية العلمية القضايا فأما مىض، يشء عن ثنا تُحدِّ التي
وال الخشب من بذاتها قطعة ي نُسمِّ ال املاء، عىل يطفو الخشب إن نقول حني — مثًال —
العبارة هذه مثل من نستنبط أن مستطاعنا يف يكون ال وبالتايل املاء، من بعينها منطقة
التاريخ، قضايا يف ُقْل وكذلك التحقيق، إبَّان ستصادفنا التي الحسية الخربة نوع الكلية
تكون أن يمكن ال ١٧٩٨م، سنة مرص عىل حملة يف جاء نابليون إن — مثًال — فقولنا
عىل حملة يف جاء نابليون اسمه رجل اليوم الناس بني فليس لتحقيقه، مبارشة وسيلة له
من جزء يف بموجودة مرص عىل نابليون حملة تكوِّن التي والجنود السفن وليست مرص،
نوع ع نتوقَّ أن بنا يُراد — إذن — فكيف إليها، الرجوع نستطيع حتى األرض أجزاء

العبارة؟ هذه مثل ق نحقِّ أن لنا يُتاح وكيف سنصادفها، التي الحسية الخربة
نتخذها التي املمكنة التحقيق لطريقة وصفه يف «آير» األستاذ تحوَّط هذا أجل من
أنها عىل نقبلها التي القضية إن فقال: يجوز، ال وما الُجَمل من قبوله يجوز ملا مقياًسا
الخربة تصف عبارات إىل بذاتها نرتجمها أن يمكننا التي هي ليست واقعي، مضمون ذات
ومن منها الخربات بعض نستدل أن نستطيع التي القضية هي بل مبارشة، سنالقيها التي
من الخربات تلك نستدل أن مستطاعنا يف يكون أال رشط عىل إليها، تُضاف أخرى قضايا

وحدها.16 األخرى القضايا هذه
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قضايا تحقيقها يُراد التي مرص.» عىل حملة يف جاء «نابليون قضية إىل أضفت فإذا
آثاره بعض عبارات عدَّة يف تصف كأن املبارش، بالحس ق يُحقَّ أن يمكن منها كل أخرى
هذه من أمكنك مبارشة، عليها االطالع يمكن التي الوثائق بعض أو قائمة، تزال ال التي
التاريخية القضية صدق ق تحقِّ أن أردت إذا تَْخُربَ أن عساك ماذا تستدل أن املجموعة

مرص.» عىل حملة يف جاء «نابليون وهي تحقيقها، املراد
يحكم فالقايضحني اليومية، الحياة من آخر مثًال رضبنا لو وضوًحا األمر يزيد وقد
بالحس؛ مباًرشا تحقيًقا العبارة هذه ق يحقِّ أن يستطيع ال بسكني» عمًرا قتل «زيًدا بأن
عىل يستعني لكنه جديد، من أبصارنا أمام إعادته يمكن وال املايض يف وقع الحادث ألن
بالحواس إدراكه يمكن مما شيئًا تصف منها عبارة كل أخرى، عبارات من بعدد ذلك
قتل «زيًدا بأن القائل األصيل، الحكم إىل األخرى العبارات هذه َضَمْمنا إذا بحيث مبارشة،
شواهد من استنباطه شئنا ما منها نستنبط أن يمكن مجموعة أمامنا وجدنا بسكني» عمًرا
من الشواهد هذه نستنبط أن مستطاعنا يف يكون أال رشط عىل صحيح، الحكم أن عىل
األصلية، القضية عن بذلك مستغنني القايض، بها استعان التي وحدها األخرى العبارات
عن االستغناء مع يشء كل تفسري أمكن لو ألنه بسكني»؛ عمًرا قتل «زيًدا أن وهي
ذلك صدق عىل به نحكم الذي الصحيح األساس لدينا كان ملا لعمرو، زيد َقتْل افرتاض

الحكم.
واقعي؛ مضمون ذات أنها نزعم التي العبارة لتحقيق طريقان لدينا يكون هكذا
برتقالة، إىل مشريًا األصفر.» اللون من مستديرة بقعة «هذه أقول كأن مبارش طريق
تحقيقها، املراد الجملة إىل تُضاف التي الشواهد من بعدد أستعني بأن مبارش، غري وطريق
كانت إذا أصادفها أن يمكن التي الحسية الخربة استنباط وسيلة مجموعتها يل فتهيئ

صادقة. األصلية الجملة
الثانية الطبعة مقدمة يف «آير» األستاذ أورده ما فهم عىل يعيننا الرشح هذا ولعل
تكون العبارة أن أزعم «إنني قال: إذ العبارات، تحقيق بطريقة ا خاصٍّ كتابه،17 من
عىل تدل عبارة (أي شهادية عبارة نفسها هي كانت إذا مبارش، بطريق التحقيق ممكنة
واحدة شهادية عبارة إليها أضيفت لو عبارة، كانت إذا أو مبارشة)، مشاهدته يمكن ما
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العبارات تلك من استنتاجها يمكن ال واحدة شهادية عبارة األقل عىل استتبعت أكثر، أو
لو مبارش غري بطريق التحقيق ممكنة تكون العبارة أن كذلك وأزعم وحدها، املضافة
أكثر أو عبارة تستتبع أخرى مقدمات إىل باإلضافة كانت لو أوًال: اآلتينَي؛ بالرشَطني أَْوَفت
غري عبارة تتضمن ال األخرى املقدمات هذه كانت لو وثانيًا: مبارشة، تحقيقه يمكن مما
بطريق ذاتها يف تحقيقها ممكن غري أو مبارش، بطريق التحقيق ممكنة غري أو تحليلية

مبارش.» غري
يمكن فكيف مائة.» درجة يف يغيل «املاء عبارة أمامك أخرى: مرة ح يوضِّ مثًال خذ

تحقيقها؟
يشء الواقع دنيا يف ليس ألنه املبارشة؛ بالشهادة ق يُحقَّ مما العبارة هذه ليست أوًال
وتلك املاء من الجزئية الحفنة هذه هو الواقع دنيا يف الذي إنما عامة، بصفة «ماء» اسمه
بأن مبارش، غري بطريقة التحقيق إىل نلجأ أن بد فال ذلك وعىل منه، الجزئية الحفنة
يف «الزئبق (٢) يغيل.» الوعاء هذا يف «املاء (١) مثل: أخرى، عبارات ِعدَّة إليها نضيف
بني الزئبق امتداد هي اصطالًحا الحرارية «الدرجة (٣) مائة.» رقم إىل يشري الرتمومرت
قا تُحقَّ أن يمكن األولينَي العبارتنَي أن ونالحظ إلخ، … الرتمومرت.» خطوط من خطَّني
، معنيَّ علمي اصطالح معنى تُحدِّد تحليلية جملة الثالثة العبارة وأن املبارشة، بالشهادة
العبارة أن من السابق، «آير» قول لنا يفرس وهذا الحس، عالم من لها تحقيق فال وإذن
ممكنة إما تكون أخرى، عبارات ِعدَّة إليها نضيف مبارش، غري بطريق تحقيقها يمكن التي

تحليلية. عبارة تكون أو مبارشة، التحقيق
رشَطي ذكرت عندما أنني يُالَحظ يأتي: ما السابق قوله إىل «آير» األستاذ يضيف ثم
األخرى» «املقدمات ن تتضمَّ أن يجيز رشًطا رصاحة ذكرت املبارش، غري التحقيق إمكان
عنها تعربِّ التي العلمية للنظريات املجال أفسح أن هو بذلك ومرادي تحليلية، عبارات
هذه مثل يف ألنه بالحواس؛ شهادته يمكن مما يشء عىل تدل ذاتها يف ليست بمصطلحات
يُستطاع عبارات إىل املصطلحات هذه تحويل من يُمكِّننا «قاموس» إنشاء يمكن الحالة
وإال تحليلية، عبارات تُعتَرب قد القاموس منها يتألَّف التي والعبارات للتحقيق، إخضاعها
«غري حذفها نريد التي امليتافيزيقية العبارات وبني العلمية النظريات بني فرًقا وجدنا ملا
من ولو — يمكن مما شيئًا تصف ليست عباراته أن امليتافيزيقي يميِّز مما أنه أرى أنني
ليس إنه بل الحد، هذا عند أمره يقترص ال ثم للمالحظة، يخضع أن — النظرية الوجهة

96



املرفوضة امليتافيزيقا

عبارات إىل امليتافيزيقي يقولها التي العبارات تحويل بواسطته يمكننا قاموس هنالك
مبارش.»18 غري أو مبارش بطريق تحقيقها يمكن

٦

أن الوضعيون ويرى وجودي، مضمون ذات تجريبية ال قضية هي امليتافيزيقية «العبارة
وهو أوَّيل، أساس عىل ذلك يف نظريتهم تقوم وإنما قضايا، أشباه هي العبارة هذه أمثال
أو منطقي برهان عليها يدل أن يستحيل العبارات، هذه أمثال تصفها التي الوقائع أن
املنطقي)، الربهان (أي اليقيني االستدالل هذين: غري سبيل من ثمة وليس تجريبي، منهج

ما.»19 لعبارة الصدق معنى به نُقرِّر ثالث منهج لدينا فليس التجريب، ومناهج
خربة يستخدمون ال هم إذ تجريبية، ال قضاياهم أن يف امليتافيزيقيون يجادل وال
آخر» عنرص عن يتولَّد أن يستحيل املعنيَّ العنرص «إن مثًال: يقولون حني الحواس
فيه بالفعل قائم يشء و«كل (باركيل)، إدراكه» نفسه هو اليشء و«وجود (سبينوزا)،

(هيجل). والظاهر» الباطن بني أي والوجود، الذات بني مبارش اتحاد
أن يزعمون تراهم تجريبية، ال قضاياهم أن يف يجادلون ال هم إذ امليتافيزيقيني لكنَّ
تولِّد ثم املبارش بالحدس اإلدراك تبدأ أن ذلك من الحقائق، إىل للوصول أخرى مناهج ة ثَمَّ
الفلسفات قامت املنهج هذا أساس وعىل القيايس، االستنباط طريق عن نتائج الحدوس من
ما «وأيٍّا ليبنتز، وفلسفة سبينوزا وفلسفة ديكارت كفلسفة الحديث التاريخ يف العقلية
ال عبارات من مؤلَّفة امليتافيزيقا أن شك فال امليتافيزيقيون، يستخدمه الذي املنهج كان

التجريبي.»20 التحقيق عىل ترتكز
خطوتنَي: عىل للميتافيزيقا مهاجمتهم يف املنطقيون الوضعيون ويسري

بالخربة نحققه مما أولية، قضايا إىل ردها يمكن القضايا كل أن يبينون أوًال فهم (١)
مباًرشا. تحقيًقا الحسية

اللغوي الرتكيب منطق يف أخطاء نتيجة إال هي إْن امليتافيزيقا أن ثانيًا يبينون ثم (٢)
لعباراتها.
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أو يقع مما جزئية حالة أو فرد يشء عن تحدثنا عبارة األولية بالقضية ونقصد
املعنى، بهذا أوَّلية قضية ليس أصفر.» «الربتقال فقويل الخربة، مجرى يف لنا يقع أن يمكن
بصفة «الربتقال» عن تحدِّثني األوىل ألن أولية؛ فقضية صفراء.» الربتقالة «هذه قويل أما
تقع ال فالعني دائًما، جزئيات من تتألَّف هي إنما عامة»، «أشياء فيها ليس وخربتي عامة،

تلك. أو الربتقالة هذه عىل تقع بل عامة، بصفة «برتقال» عىل
قضايا مجموعة أو — قضية إىل ردها يمكن — تكن مهما — قضية كل إن ونقول:
وليست القضية أشبهت قد املزعومة القضية كانت ذلك، علينا استحال فإذا أولية، —
فقولنا املفهوم، الكالم يشبه بكونه ُخِدْعنا املعنى، من فارغ كالم أنها أعني ا، حقٍّ بالقضية
بذاتها برتقالة عن يتحدث منها كل أوَّلية، قضايا جملة إىل ردُّها يمكن أصفر» «الربتقال
وهكذا، … صفراء» ٣ و«الربتقالة صفراء» ٢ و«الربتقالة صفراء» ١ «الربتقالة معينة:
صورتها لتقع معني مكان يف إليه يُشار أن يمكن مما … ٣ ،٢ ،١ الربتقاالت تكون حني

الرائي. عني عىل
نتكلمها التي اللغة عن سابق موضع يف ذكرناه ما نعيد أن املوضع هذا يف بنا ويجُمل
بنائية وألفاظ ألشياء، أسماء هي ألفاظ قسَمني: األلفاظ انقسام حيث من نكتبها، أو

يشء. ألي أسماء تكون أن دون اللغوية العبارة تكوين عىل تعمل
الرموز كانت مكتوبًا الكالم كان فإن رموز، مجموعة هو تقوله أو تكتبه كالم أي
وإن — الرائي عني عىل صورته تقع تخطيًطا — شئت ما أو خشب أو ورق عىل تخطيًطا
الرموز لهذه يكون فكيف السامع، أذن تبلغ صوتية موجات الرموز كانت منطوًقا كان

معنًى؟
خمس من تتألف أنها أوًال فالحظ والقلم.» الدواة بني «الكتاب الجملة: هذه إىل انظر
ترمزان ال اثنتان الخمس الكلمات هذه من «القلم»، «و» «الدواة» «بني» «الكتاب» كلمات:
«بني» اسمه «يشء» هنالك فليس و«و»، «بني» كلمتا وهما الخارجي، العالم يف أشياء إىل
هي: ثالثة، األشياء عدد السالفة، بعبارتي أصفها التي الحالة هذه يف «و»، اسمه يشء وال

قلم. (٣) دواة. (٢) كتاب. (١)
الشيئية، بالكلمات ى يُسمَّ ما بني — منطقيٍّا — اللغة ألفاظ يف يفرِّقون تراهم ولذلك
هي إنما شيئًا، ي تُسمِّ فال الثانية وأما األشياء، أسماء األوىل البنائية، بالكلمات ى يُسمَّ وما

صورة. منها ن وتتكوَّ معنًى لها يكون كتلة يف األسماء وتبني تربط
أو ورق عىل مرقومة رموز األسماء معناها؟ األسماء تكتسب كيف فنسأل: ونعود
معناها؟ الرموز لهذه يكون فكيف الهواء، بها يهتز صوتية موجات أو غريها، أو خشب
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هو الذي الكتاب هي ليست «كتاب» كلمة إن األشياء، هي ليست الكلمات أن جيًدا الحظ
تحفظه الذي القلم هي ليست «قلم» وكلمة ويَُمزَّق، ويُْقَرأ به ويُْقذَف ويوَزن يُْحَمل يشء

وهكذا. فسد، إذا إصالحه وتحاول به وتكتب بامِلداد وتملؤه مكتبك يف
عليه، تدل أو إليه تشري أو تمثِّله أو لليشء ترمز هي إنما اليشء، هي الكلمة ليست
به د تَعقَّ مما الرغم عىل اليُْرس، يف غاية ذلك عىل الجواب ذلك؟ تفعل أن لها أُتيح فكيف
الداللة عىل قدرتها الكلمة تكتسب والغموض، الخلط يكتنفها كثرية أبحاث من املوضوع
النفس عاِلم لها يسجِّ كما — والحيوان بل — اإلنسان طبيعة من هو الذي الربط بعملية
ربًطا باملسموع املرئي فريتبط «كتاب»، يل ويُقال بعيني شيئًا أرى وتجاربه، مالحظاته يف
منطوقة، «كتاب» كلمة صوت سمعت فإذا الذهن، يف اآلخر اجتالب عىل قادًرا الواحد يجعل
صورة فإن الكتب، من كثريًا رأيت قد كنت فإن رأيته، كما الكتاب صورة لديَّ ارتسمت
وكذلك «كتاب»، كلمة لسمعي نتيجة سرتتسم مهوشة، متداخلة ُصَور ِعدَّة أو منها، واحدة
مرقومة «كتاب» املرئي رأيت فإذا بمرئي، مرئي يرتبط هنا مكتوبة، وهي الكلمة يف ُقْل

خربتي.21 يف يل وقع كما الكتاب صورة جاءتني الورق، عىل
عندي ارتبط قد يكن لم إذا معنًى، ذي غري يكون املرقوم الرسم أو املنطوق والصوت
لم أصواته ألن مثله؛ صيني ويفهمه يتكلم، وهو الصيني أفهم ال هذا أجل من بيشء،
يُشار ثم معنًى، لها أفهم فال الكلمة أرى وقد زميله، عند وارتبطت بأشياء، عندي ترتبط

مدلولها. عرفت بعدئٍذ صادفتها وإذا معناها، اكتساب يف الكلمة فتبدأ مدلولها، إىل يل
إىل تفهم فال الكلمة تصادفك هذه؛ إال الكلمات رشح يف القواميس مهمة وليست
إذا تفهمه الورق، عىل ترقيًما جانبها إىل فتجد القاموس، يف عنها فتبحث ترمز، ماذا
مجهولة كانت التي األوىل الكلمة ربط يف تأخذ وعندئٍذ بيشء، ربطته أن لك سبق قد كان
تجده لم أي عليك، غريبًا نفسه هو اآلخر الرتقيم وجدت إذا أما نفسه، اليشء بهذا املعنى
معناها عن تبحث التي الكلمة فستظل بمسماه، ربطته قد السابقة خربتك يف كنت مما

املعنى. مجهولة
كل معنى عن أسألك أن كذلك حقي من لكنه حقك، من هذا شئت جملة أيَّة يل قل
هذه أفهم ولم بأخرى، املجهولة الكلمة يل رشحت فإذا جملتك، يف استخدمته قد مما كلمة

اللغة؟» تعمل «كيف األول الفصل راجع ،King, A., and Ketley, M., The Control of Language 21
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ى امُلسمَّ إىل اإلشارة إىل األمر آخر ننتهي حتى بثالثة، أطالبك أن حقي من فسيظل األخرى،
زعمته الذي املعنى من فارًغا كالمك كان عليك، مستحيًال ذلك كان فإن األشياء، عالم يف

له.
يف يكون أن بد ال معنًى، ذات عبارة كل إن فنقول الحديث، به بدأنا ما إىل ونعود
جزئية حالة عن أو إليه، يُشار فرد عن فيها الحديث يكون أوَّلية، قضية إىل ردُّها إمكاننا

خرباتنا. مجرى يف تقع أن يمكن أو تقع التي الحاالت من معينة
عبارات فهي وبالتايل ذلك، فيها يستحيل امليتافيزيقية العبارات أن بعد فيما وسنرى
تردَّها بأن فسأطالبك آخر»، عنرص عن يتولَّد ال «العنرص يل قلت فإذا معنًى، بذات ليست
يكون حني إلخ، «… يتولَّد ال «العنرص٢ «… يتولَّد ال «العنرص١ هي عبارات جملة إىل
فإذا تقع، أن منطقيٍّا يمكن أو خربتي، يف يل تقع مما جزئيات إلخ … ٢ ،١ العنرص
كما جزئية أفراد له ليس وبالتايل حسية، خربة يف يقع مما ليس «العنرص» بأن احتججت
ألنها مدلول؛ ذات غري كلمة تستخدم أنك عىل دليًال ذلك كان واألقالم، والكتب للربتقال
عندي تكون ال به، ترتبط ما عندي أجد ال التي الكلمة أن رأينا وقد بيشء، مرتبطة غري

ليشء. اسًما
عبارة صدَّروا كلما أنهم هو الحاالت، من ا جدٍّ كثري يف الناس عند الخطأ موضع
أنهم بالتايل وحسبوا بَعيْنه، يشء عىل دالة الكلمة تلك أن حسبوا ما، بكلمة يقولونها
إذا بعيد حد إىل ليستقيم تفكرينا وإن العاَلم، جوانب من جانبًا يصفون تلك بعبارتهم

هي: العبارات، من ثالثة أنواع بني الهامة التفرقة هذه أعيننا نُْصَب وضعنا نحن

— مثًال — كقولنا أسمائها، يف متمثِّلة فردية، جزئية أشياء عن تتحدث عبارات (١)
«هذه أو النيل.» من الغربية الضفة عىل يقع األكرب «الهرم أو القاهرة.» يف يقيم «العقاد
حالة كل ويف أفراد، عن نتحدث كلها األمثلة هذه يف نحن إلخ. … بذور.» بغري الربتقالة
املثل يف «العقاد» شخص فهو عنه، نتحدث الذي الفرد إىل نشري أن نستطيع الحاالت من
اإلشارة باسم املعينة الواحدة «الربتقالة وهو الثاني، املثل يف األكرب» «الهرم وهو األول،
قضية نقولها التي القضية تكون كلها، الحاالت هذه أمثال ويف الثالث، املثل يف (هذه)»
ُمحدَّد معني لجزئي مبارشة صورة هنا قضية كل ألن مباًرشا؛ تحقيقها ويكون أولية،
استخدمناها التي الكالمية الصورة صدق من ق للتحقُّ الحسية بخربتنا إليه الرجوع يمكن

ووصفه. لتصويره
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ستة من مؤلَّفة كلمة «العقاد كقولنا أشياء، عن ال كلمات عن تتحدث عبارات (٢)
رجوًعا العبارة يف املوصوفة الكلمة إىل بالرجوع التحقيق يكون أيًضا هنا وها أحرف»،

مباًرشا.
ألنها الفكرية؛ أخطائهم من ا جدٍّ كثريًا للناس تُسبِّب التي هي ثالثة وعبارات (٣)
املجموعة هذه يف ويدخل «أشياء»، عن متحدثة الناس ويحسبها «كلمات»، عن تتحدث
يذوب و«السكر مرص.» يف يُْزَرع «القطن قولنا مثل كلية، كلمة موضوعها عبارة كل الثالثة
وهو األوىل، العبارة يف الحديث فموضوع إلخ، … االنفعال.» قليل و«اإلنجليزي املاء.» يف
كلمة يف الحال هي كما الكائنات، أفراد من واحد فرد عىل لتُْطَلق تُْخَلق لم كلمة «القطن»
هي لعددها، حرص ال ألفراد مشاًعا ُوِضَعت كلمة لكنها مثًال، األكرب» «الهرم أو «العقاد»
فرد كائن أي عن مرص»؟ يف يُْزَرع «القطن أقول: حني أتحدث فعمَّ وإذن القطن، شجرات

الحديث؟ أرصف الخارجي العالم كائنات من

«القطن عبارة أحلِّل أن لوجب الواقع ر يصوِّ أن لكالمي أردت لو الحقيقة يف إنني
واحد، جزئي ليشء اسًما منها كل موضوع يكون ا، جدٍّ كثرية عبارات إىل مرص» يف يُزَرع
القطن» أشجار من هي الشجرة٢ و«هذه القطن» أشجار من هي الشجرة١ «هذه فأقول:
… والشجرة٣ والشجرة٢ والشجرة١ إلخ، … القطن» أشجار من هي الشجرة٣ و«هذه
العبارات هذه من جزئية عبارة كل ق أحقِّ أن يمكنني فقط عندئٍذ مرص، يف مزروعة كلها
موضوع يكون الذي الفرد الواحد الكائن إىل مبارشة بالرجوع مباًرشا تحقيًقا التحليلية
كلمة عىل املحتوية العبارة تحقيق يستحيل أخرى: بعبارة حدة، عىل عبارة كل يف الحديث

مجموعها. عىل الكلمة تُْطَلق التي املفردات إىل الرجوع بغري ُكلِّيَّة
الجملة، يف الواردة الكلية الكلمة تمثِّلها التي املفردات إىل الرجوع أردت أنني فافرض
األفراد، هذه مثل لوجود حسيٍّا تجريبيٍّا إمكانًا ر أتصوَّ لم ثم لها، جزئية أفراًدا أجد فلم

إمكانًا. وال فعًال ال قط يشء عن تتحدث ال فارغة إنها أقول الجملة؟ عن أقول فماذا
يف موجودة كانت اإلنسانية «النفس اآلتية: امليتافيزيقية العبارة هذه مثًال لذلك خذ

سليًما؟ منطقيٍّا فهًما العبارة هذه أفهم كيف الجسد.» يف حلولها قبل روحي عالم
املفردات يبنيِّ تحليًال — «النفس» وهي — املوضوع كلمة تحليل من أوًال بد ال
أن جيًدا فالحظ الكلمة، هذه تحت تنطوي التي الخارجي، العالم يف الواقعة الجزئية
يُْطَلق اسم ليست إنها بذاته، شيئًا ي تُسمِّ ال — الحديث لك أسلفنا كما — الكلية الكلمة
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مجموعة فيه تشرتك وصف الحقيقة يف هي أفرادها، عىل األعالم أسماء تُْطَلق كما فرد عىل
األقل، عىل منها واحد عىل أو األفراد، من املجموعة تلك عىل نعثر أن أوًال فينبغي أفراد،
أراها أن يمكن التي هذه «س» إن نقول: ثم «س»، الرمز وليكن عندنا من اسًما له ونخرتع
حني ولكني «نفس»، كلمة عليها أطلق التي األفراد مجموعة من هي أملسها، أو أسمعها أو
ال «النفس» بكلمة فالوصف وإذن أجد، فلن الخارجي العالم أفراد بني الفرد هذا ألتمس
لن «نفس» كلمة عليها الدالة نفسها الوصف عنارص أن عن فضًال هذا يشء، إىل ينرصف
وصفته املوصوف من املمكنة تجربتنا تخلو وبهذا الحسية، التجربة عنارص بني من تكون

الحديث؟ ففيَم السواء، عىل
املحسوسة، املادية األشياء بني جزئي فرد عىل بالعثور تطالب إنك بالطبع هنا سيُقال
الحواس، تدركه مما عنارص عىل مشتمًال (النفس) بكلمة وصفه يكون بأن كذلك وتطالب
أو بعينك تراه أن يمكن مما صفاتها وال هي فال تَُحس، ال أشياء، عن نحدثك لكننا
مثل عىل نجيب بماذا وضوح يف اآلن عرف قد القارئ يكون أن بد وال بأذنك. تسمعه
التي اللغوية بالرموز تخدعني فأنت كذلك، األمر كان إذا قائلني: سنجيب االعرتاض، هذا
الذي هو بمرموزه الرمز وارتباط ليشء، يرمز أن إال له كيان ال الرمز ألن تستخدمها؛
يف تستعمله الذي الرمز إليه يرمز الذي اليشء هنالك يكن لم فإذا معناه، للرمز يجعل
أصدقك أن أردت إذا إليه أرجع ماذا ر؟ تُصوِّ وماذا يل تصف ماذا تتحدث؟ فعالَم حديثك،
بغري يصدِّق أن يجب الذي إنصات تقوله ملا أُنِصت أن عيلَّ لزاًما تظنه أم تزعمه؟ فيما

تحقيق؟ وال مراجعة
بأن القول أعني األذهان، يف يثبت حتى مرة ألف القول أكرِّر أن استطعت لو وددُت
واالصطالح آخر، يشء اها» و«ُمسمَّ األشياء، من يشء «الكلمة» اها، ُمسمَّ هي ليست الكلمة
للتفاهم، تسهيًال ى» «امُلسمَّ محل تحل «الكلمة» أن عىل الناس بني اتفاًقا يجعل الذي هو
كان إنه أي موضوع، غري يف حديثك كان الثاني، الطرف دون األول الطرف ُوِجد فإذا

شيئًا. يعني وال يشء إىل يشري ال حديثًا

٧

كانت إذا واملعنى، الداللة من خالية فارغة رموًزا امليتافيزيقية العبارات كانت وإذا
هذا وقع فكيف يشء، عىل يدل ال ألنه شيئًا؛ السامع ينفع ال كالًما امليتافيزيقية العبارات
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بني الجدل واشتد بها الكتب فامتألت الكربى، األسطورة هذه تمت كيف العجيب؟ الوهم
أصحابها؟

السابقة، الفقرة ختام يف إليها أرشنا التي هي أساسية، غلطة من امليتافيزيقا نشأت
ومعنًى، مدلول لها يكون أن بد فال اللغة، يف كلمة هناك دامت ما بأنه الظن وهي
تكون أن يستحيل بأنها إيمانًا الناس يزيد القواميس يف ووجودها اللفظة تداول وكثرة
األلفاظ من مئات أن لك يبنيِّ التحليل لكن داللة، بغري صوت مجرد أو ترقيم مجرد
رجال يها يُسمِّ كما ألفاظ» «أشباه هي أو زائفة، ألفاظ هي القواميس يف لة واملسجَّ املتداولة
عىل طويلة مدة األسواق يف الناس يتداوله بظرف هنا األمر أشبه وما املنطقية، الوضعية
املعامالت، يف الجنيه قيمة الظرف يكتسب حتى الجنيه، ذوات من ورقة عىل يحتوي أنه
فارغ هو وإذا ومحتواه، مكنونه من ليستوثق الظرف ويفض ُمتشكِّك يجيء وبعدئٍذ

األمر. أول من زيفه إىل الناس تنبَّه لو والرشاء، به البيع يبطل أن ينبغي وكان
مشكلة كل نشأت كيف تُبنيِّ امليتافيزيقية، املسائل من أمثلة ييل فيما لك ق وسأسوِّ
يكون أن كذلك بد فال قائمة، «الكلمة» دامت ما بأنه الظن من ثم «كلمة»، وجود من منها
بد ال إنه قيل الحسية، الخربة مجال يف يقع مما ذاك مدلولها يكن لم فإذا قائم، مدلول لها

الحس. عالم غري آخر عالم يف يكون أن
ذاته»، يف «اليشء أو «الجوهر» أو «العنرص» مسألة للتوضيح، أسوقها مسألة وأول
صفراء» «الربتقالة كهذه: عبارات نقول مثًال، الربتقالة عن نتحدث إذ حديثنا يف فنحن

إلخ. … حلوة» «الربتقالة مستديرة» «الربتقالة
الربتقالة، صفات عىل لتدل هنا استخدمناها التي الكلمات من كلمة كل كانت وملَّا
الكلمات هذه من كلمة كل كانت ملَّا أقول: و«حلوة»، و«مستديرة» «صفراء» كلمات وهي
وهنالك «أصفر»، يها أُسمِّ التي الضوئية البقعة فهنالك الربتقالة، يف خارجي يشء عىل دالة
أعرف أن بقي فقد «حالوة»، يه أُسمِّ الذي الطعم وهنالك «استدارة»، يه أُسمِّ الذي الشكل
بأسماء تسميتها من ُفرِّغت التي العنارص عنها أبعدت إذا «الربتقالة» كلمة مدلول أين
وسائر والطعم والشكل اللون منها طرحت َهبْني أخرى: بعبارة الذِّْكر، السالفة الصفات
تلك عىل الدالة اللفظة كالمي من حذفت صفة عنها أبعدت كلما وهبني الصفات، هذه
بعيًدا مدلولها فأين «برتقالة»؟ كلمة والحذف الطرح هذا كل بعد يل تبقى أفال الصفة،
ى، ُمسمٍّ لها يكون أن بد فال «برتقالة» كلمة أيدينا بني هنا ها الصفات؟ هذه مجموعة عن
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الكلمات: يف املتمثِّلة ة امُلحسَّ الصفات إال أجد لن الحس، عالم إىل أخرج حني أني غري
هنالك يكون أن هي لذلك الحتمية فالنتيجة وإذن إلخ، … و«حلو» و«مستدير» «أصفر»
ذاتها» يف «الربتقالة هو أو الربتقالة، «جوهر» هو جميًعا، الحواس عن يخفى «عنرص»

والحالوة. واالستدارة باالصفرار توصف التي
اللغوية، العبارة تكوين إىل الخاطئ النظر من ميتافيزيقية مشكلة تنشأ وهكذا
ثم «صفراء»، كلمة ومحمولها «برتقالة» كلمة موضوعها اللغوية العبارة دامت فما
الكلمة مدلول عن أبحث أن أيًضا بد فال «صفراء»، مدلول عىل عثرت قد دمت ما
النحوي املبتدأ السحاب! وراء آخر عامًلا له فألفرض الدنيا هذه يف أجده لم وإذا املوضوع،
يف كائن وجود عىل دليًال يكون أن امليتافيزيقيني الفالسفة عند وحده كفيل الجملة يف
عن حديثنا أن لتبنيَّ العبارة فهم يف املنطقي التحليل عىل اعتمدنا ولو الخارجي، العالم
جعله الذي إنما ظواهره، عن مستقالٍّ قيامه يمكن اليشء أن عىل يدل ال وظواهره اليشء
ال التعبري يف اللغة طريقة هو — الظواهر عىل الدالة الكلمات غري — وحده كلمة يف يستقل
«شيئًا»، لتكون به ترتبط محوري «عنرص» عن للظواهر أبحث أن حتًما ليس أقل، وال أكثر
وراءها يشء افرتاض إىل بنا حاجة وال ببعض، بعضها الظواهر هذه ترتبط أن فيكفي
لالصفرار يمكن كيف يرى أن امليتافيزيقي يستطع لم وإذا ما، نحو عىل مًعا يجمعها
ذاك فما يربطها، محور بغري ترتبط أن الربتقالة صفات من وغريها والحالوة واالستدارة

بنائها. وطرائق اللغة يحلل أن يستطع لم ألنه إال
كهذه: عبارات نقول فألننا «الوجود»، مشكلة هي أخرى، ميتافيزيقية مشكلة وُخذْ
يف موجود و«القلم املكتبة» يف موجود و«الكتاب املنضدة» عىل موجودة «الربتقالة
عن مستقلة داللتها لها يكون أن بد ال هذه «الوجود» فكلمة إذن إلخ، … املحفظة»
إلخ، … وقلم وكتاب برتقالة هنالك يكن لم لو حتى أنه أعني بها، امُلتَّصفة املختلفة األشياء
«الوجود» هذا خصائص عن البحث يف امليتافيزيقي يميض ثم «وجود»، هنالك فسيظل

«املوجودات». بغري قيامه ر يتصوَّ الذي
فامليتافيزيقي تركيبها، وطرائق اللغة فهم عن عجز من ناشئ كذلك هنا والخلط
ومن واحد قالب من موجودة» و«الربتقالة صفراء» «الربتقالة كهاتنَي: عبارتنَي يحسب
فيه ألبحث الربتقالة عن «االصفرار» أُجرِّد أن األوىل العبارة يف يمكن دام وما واحد، نمط
عىل فيه ألبحث الربتقالة عن «الوجود» أُجرِّد أن الثانية العبارة يف يمكن فكذلك حدة، عىل
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شأن من هو «الوجود» يف فالبحث الطبيعة، عالم شأن من اللون يف البحث كان ولنئ حدة،
امليتافيزيقا. عالم

اختالف أشدَّ مختلفتنَي النحوية، الصورة يف متشابهتنَي تجدهما العبارتنَي حلِّل لكن
أما موضوعها، تصف صفة أو محمول األوىل العبارة يف فاالصفرار املنطقي، النمط يف
تومئ أو الربتقالة إىل تشري أن تستطيع إنك صفة،22 فليس الثانية العبارة يف «الوجود»
جديًدا، معنًى تضيف ال الكلمة فهذه «موجودة»، بكلمة النطق إىل منك حاجة بغري إليها
ليكون «برتقالة» بأنه ما شيئًا َي تُسمِّ أن يكفي إذ صفاتها، عىل صفة الربتقالة تزيد وال
كلمة تضيف أن الحاصل تحصيل فمن اليشء، ذلك بوجود لالعرتاف كافيًا وحده ذلك

يه. تُسمِّ الذي اليشء إىل «موجود»
هو هذا األشياء، عالم يف َعينيٍّا وجوًدا ى امُلسمَّ وجود عىل دليًال ليس «الكلمة» وجود
تابعت ولو امليتافيزيقية، العبارات من ا جدٍّ كثري رفض يف نستخدمه الذي الرئييس املبدأ
عجبًا، عندهم لرأيت ى» «ُمسمٍّ من لها بد ال «الكلمة» بأن ظنهم يف امليتافيزيقيني الفالسفة
إلخ … العمر» طويل طائر و«العنقاء مخيف» حيوان «الغول كهذه: عبارات إزاء تراهم إذ
موجودة، والعنقاوات الغيالن تكن لم فلو وإال وعنقاوات، غيالن هناك يكون أن يُحتِّمون
غيالن فيه ليس هذا عاَلمنا أن يعلمون لكنهم وأمثالها؟! الكلمات هذه عليه تدل فماذا
هذه لكل مسكنًا ليكون التجريبي العالم هذا غري آخر عامًلا يفرضون فرتاهم وعنقاوات،

إدراكها.23 عن الحواس تعجز التي الكائنات
أن عىل فلسفته يبني الذي «هيدجر» أمثال فيه وقع الذي الخطأ هو بعينه وهذا
ح ليوضِّ «هيدجر» من فقرات «كارناب» ويختار وغموض، إلغاز به يحيط يشء «العدم»
للتوضيح، املختارة الفقرات هذه أهم ومن امليتافيزيقيني، عند الفارغ الكالم ينشأ كيف بها
وحده، املوجود يشء، ال ذلك وبعد موجود، هو ما إال ندرس أن لنا يجوز «ال اآلتية: الفقرة
«الاليشء»؟ هذا يف نقول ماذا لكن يشء، ال ذلك ووراء ذاته، تفرُّد يف املوجود يشء، ال ثم
عكس عىل األمر أن أم ْلب؟ السَّ ملجرد أعني الوجود، انعدام ملجرد يشء» «ال هناك هل
إني و«ليس»؟ ْلب» «السَّ وجوُد وجوَده يتبع ثم موجود الاليشء أن بمعنى تماًما، ذلك

،Kemp Smith لألستاذ اإلنجليزية الرتجمة الخالص» العقل «نقد «َكانْت»: كتاب ذلك يف راجع 22

ص٥٠٠–٥٠٧.
السادس. الفصل يف العبارات هذه أمثال تحليل يف رسل برتراند طريقة راجع 23
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عن نبحث فأين «السلب»، وجود ومن «ليس» وجود من أْسبَق «الاليشء» وجود أن أُقرِّر
24«… نجده؟ وكيف نلتمسه كيف «الاليشء»؟

نشأت فلما يشء»، «ال كلمة الفيلسوف استعمل كيف لتعلم العبارة، هذه إىل فانظر
وهكذا نجده؟ وكيف نلتمسه كيف الاليشء؟ عن نبحث أين يسأل: فوره من راح الكلمة،

يشء»! «ال من امليتافيزيقية املشكالت تنشأ

ص١٨٥. ،Weinberg, J. R., An Examination of Logical Positivism 24

106



الرابع الفصل

اخلريواجلامل نسبية

١

مع املعنى، من ِخْلو امليتافيزيقية العبارات أن بيان هي الكتاب هذا من الرئيسية الغاية
ألنها إمكانًا؛ وال فعًال ال الحس، تحت تقع ال أشياء يف البحث بأنها «امليتافيزيقا» تحديد
غري األشياء هذه بني ومن الحواس، من بحاسة تُْدَرَك أن يمكن ال تعريفها بُحْكم أشياء
التي العبارات نسلك فنحن ولذلك والجمال؛ الخري — الفالسفة عنها يكتب التي — ة امُلحسَّ
وبالتايل لها، دناه حدَّ الذي باملعنى امليتافيزيقا ُزْمرة يف الجمال وعن الخري عن تتحدث
وقيمة الخري قيمة — األشياء يف القيمتنَي هاتنَي عن تتحدث التي العبارات نرى فإننا

علم. من جزءًا وال علًما تكون أن تصلح وال املعنى، من خالية — الجمال
أقول: حني أريده ما للقارئ ح أوضِّ أن يحسن البحث، تفصيالت يف الدخول وقبل
أن يمكن كيف لنفسه عجب ربما ألنه الحواس؛ تدركه مما ليسا و«الجمال» «الخري» إن
ة خريِّ بأنها توصف بعينها، أشياء و«يسمع» «يرى» أنه مع القول، هذا مثل فيهما يُقال

بحواسه؟ والجمال الخري يدرك َمن بمثابة عندئٍذ يكون أفال جميلة، بأنها أو
بعينها نظر وجهة تأييد إىل َسبٌْق فيه بالنفي، هذا سؤاله عن اإلجابة أن والحقيقة
الوحيدة النظر وجهة بأنها وإيهاٌم بها، نأخذ التي النظر وجهة هي والجمال، الخري يف
أنصار لها للنظر، أخرى وجهة بوجود ونعرتف نعرف شك وال أننا مع املوضوع، يف
صفة بأن القائلة النظر وجهة وهي رجال، من الفلسفُة عرفِت َمْن أقوى من وأصحاب
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صفات تدرك كما — مثًال والبرص السمع — الحواس تدركهما «الجمال» وصفة «الخري»
لها فكذلك بأنفي، أشمها زكية رائحة للوردة أن فكما والطعم، كاللون كثرية أخرى

بعيني. أراه «جمال»
الخري أن ترى امُلفكِّرين، من األول الطراز من طائفة بوجود اعرتافنا مع لكننا
أفراد انمحى لو حتى وأنه ومشاعره، اإلنسان خارج فعًال كائنان موجودان والجمال
جمال، اسمه ويشء خري اسمه يشء العالم يف هنالك لبقي األرض، وجه من جميًعا اإلنسان
بوجود اعرتافنا مع إننا أقول: … جبل اسمه وآخر شجرة اسمه يشء فيه يبقى كما
وجهة عن الفصل هذا يف سندافع أننا إال الرأي، بهذا تأخذ امُلفكِّرين من ممتازة طائفة
عند ذاتي شعور مجرد — جماًال أو كانت خريًا — اليشء قيمة تجعل التي األخرى النظر
وأقول — مثًال — الوردة إىل أنظر حني فأنا فيه، بكائنة هي وليست اليشء، نحو اإلنسان
معينة أبعاد لها معني، شكل ذات اللون من بقعة هو أراه فالذي «جميلة»، إنها عنها
إذا معينًا كيماويٍّا تركيبًا الوردة يف «أرى» كذلك الورق، عىل رسمها ويمكن قياسها يمكن
الصفة بهذه لها فوصفي وإذن «جمال»، اسمه عنًرصا الوردة يف «أرى» لن لكن حلَّلتها،
وصف ال إزاءها شعوري وصف هو فُقْل دقة شئت وإن عندي، من لها أضيفه يشء هو
التي فالعبارة بحوايس، الوردة من أدركه ما بني من «الجمال» يكون ال هذا وعىل هي، لها
عبارة إنها أي يَُحس، ليس عما تتحدث الحقيقة يف عبارة هي «جمال» كلمة عىل تحتوي

املعنى. من تخلو كيف ييل فيما سنبنيِّ ميتافيزيقية،
وعن «الخري» عن يُقال كيف الحديث، بداية منذ لنفسه سيعجب الذي فالقارئ
أو ة خريِّ أشياء بأذنَيه ويسمع بعينَيه يرى أنه مع الحواس، تدركه مما ليسا إنهما الجمال
وصورة الشمس ضوء تدرك كما إدراكها إال إزاءها الحواس مهمة وما ذواتها، يف جميلة
الخري يف معني بمذهب يأخذ َمن حكم يف أمره حقيقة يف هو القارئ هذا مثل الجبل،
إقناعه ملحاولة الفصل هذا ُكِتَب وإنما موضوعية، «الِقيَم» يجعل الذي املذهب هو والجمال،
وإنما جمال، وال فيه خري ال ذاته عن الخارج العالم وأن هو، ذاته من جزء «الِقيَم» بأن
معنًى، ذا كالًما ينطق الذي العاِلم وقفة إزاءها يقف أن أراد فإذا أشياء، من عاَلم هو
بسائر يحسه وما يسمعه وما فعًال يراه ما وصف عىل الحديث َقْرص من له بد ال كان
العلم غري شيئًا لنفسه أراد فقد وإال الوصف، إىل نفسه ذات من يشء إضافة دون حواسه،

ومجاله.
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٢

«خري» مثل كلمات فيها تَِرد التي األخالقية، العبارات عىل يأتي فيما حديثنا سنقرص إننا
ما أن اعتبار عىل وذلك القارئ، النتباه وتركيًزا البحث لدائرة حًرصا إلخ، … و«واجب»
إن حيث من الجمالية، العبارة عن كذلك يُقال أن يمكن األخالقية، العبارة عن قوله يجوز
إىل ه ُموجَّ اآلن مجهودنا ومعظم كانت. ما كائنة «قيمة»، عىل دالة ألفاًظا تشمل ِكْلتَيهما
عبارة هي — «جماًال» أو كانت «خريًا» — يشء «قيمة» عن تتحدث التي العبارة أن إثبات

املعنى. من فارغة
اآلخر من أحدها نميِّز أن ينبغي َعَمَلني للغة أن هو الصدد، هذا يف نقوله ما ل فأوَّ
العبارة عن ونقول أخرى،1 جهة من والتصوير جهة، من التعبري وهما: واضًحا، تمييًزا
القائل به يشعر ما إخراج إىل منرصفة إنها نقول أن نريد حني تعبريية2 إنها اللغوية
كشعوره به، خاص ذاتي شعور ألنه فيه؛ يراجعه أن سواه عىل يستحيل مما نفسه، داخل
بأنها القول نريد حني تصويرية3 إنها اللغوية العبارة عن نقول ثم مثًال، باللذة أو باأللم
يف القائل هذا يراجع أن شاء ومَلن القائل، ذات عن خارًجا شيئًا تصف أن بها أُريد قد
التقسيم وهذا كاذبًا، أو صادًقا وصًفا كان إن لريى املوصوف، اليشء عىل الوصف مطابقة
تُْستَعمل إما اللغة جعل حني رتشاردز األستاذ إليه قصد ما نفسه هو اللغة، استعمال يف
العبارة تجيء أن العلمي باالستعمال يريد وهو انفعاليٍّا»،4 «استعماًال أو علميٍّا» «استعماًال
— مثًال — الجغرايف يصف كأن بمشاعره، اإلنسان فيه ل يتدخَّ ال خارجي، ليشء وصًفا
االنفعايل باالستعمال ويريد وهكذا، … صخورها وتكوين ارتفاعها حيث من الهماليا جبال

لقائلها. الوجدانية الحالة عن ة معربِّ العبارة تجيء أن للغة
وأخرى تصويرية، مذاهب قسَمني: األخالق مذاهب م نقسِّ أن يمكن األساس هذا وعىل

تعبريية.
أخالقية، حقيقة عن بها تعربِّ عبارة أيَّة أن يرى فريق األخالقيني الفالسفة فمن
عبارة هي إنما خري.» الفقري إىل اإلحسان «إن أو واجب» بالوعد الوفاء «إن مثًال: كقولنا

ص٢٣. ،Carnap, R., Philosophy and Logical Syntax 1

.Expressive 2

.Representative 3

.٣٤ الفصل ،Richards. A. I., The Principles of Literary Criticism 4
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يف — رأيهم يف — فهنالك ومشاعره، القائل نفس عن النظر بغضِّ كائنًا شيئًا تصف
تصف صفة وهنالك بالوعد»، «الوفاء ى تُسمَّ مشاهدتها يمكن أعمال الخارجي العالم
صفة هي إنما خياله، من وال اإلنسان َخْلق من ليست «واجب» صفة هي األعمال، تلك
أو تغيريها يف له حيلة وال فيها، لإلنسان َدْخل ال — الهماليا جبال كارتفاع — موضوعية
يجده ملا ومقرًِّرا له واصًفا هنالك ما ل يسجِّ أن هو الصدد هذا يف عليه ما وكل تحويرها،
الثانية العبارة يف ُقْل وكذلك شيئًا، يضيف وال شيئًا يرى مما يحذف ال الذي الناقل تقرير
فعًال، املوجودة الصفات من أخرى صفة كأيَّة «خري» فصفة خري.» الفقري إىل «اإلحسان
أو ويحلِّلها، يراها إنسان األرض ظهر عىل بقي سواء األشياء، يف موجودة ستظل والتي
ذو كائن قائم األخالقي املعنى أن األخالق فالسفة من الفريق هذا عند عامة. الناس فِنَي
به قام لبحث نتيجة املعاني هذه من معنًى ووصف اإلنسان جاء ما فإذا معينة، خصائص
ولن إيجادها يف يد له يكن لم حقيقة يصف إنما فهو نفسه، ذات يف أو الخارجية األشياء يف
موضوعية «القيمة» تكون — هذه نظرهم وجهة فمن — وإذن تغيريها، يف يد له يكون
املختلفة العصور يف املختلفة الشعوب َرأَيْنا ولنئ علمية، وصفية بعبارة وتوصف تُْدَرك
تتغريَّ نسبية الخلقية املعاني َكْون إىل راجًعا ذلك فليس الُخلُِقية، أحكامها يف تباينت قد
قد كما الصحيح، النحو عىل ووصفها الحقيقة تشخيص يف اختالف هو بل الناس، بتغريُّ
فيه يستطيعون يوم وسيجيء ، ُكرِّيٌّ أم هو أُمسطَّح األرض شكل يف يوًما الناس اختلف
جميًعا ويصفونها السواء عىل جميًعا يَرْونها واحدة، أخالقية حقيقة إىل يهتدوا أن جميًعا
األرض، شكل عىل — خالف بعد — فيه اهتدوا يوم جاء قد كما فيه، يشرتكون وصًفا

الجمالية. الحقائق يف ُقْل وكذلك
األخالقية العبارة أن يرى إذ الرأي، ذلك غري يرى آخر فريق األخالقيني الفالسفة ومن
من القائل نفس يف ا عمَّ تعبريًا َكْونها عىل تزيد ال تعبريية، جملة هي — الجمالية وكذلك —
امُلكذِّب أو امُلصدِّق موقف منه السامع يقف أن يستحيل وعندئٍذ به، خاص ذاتي شعور
العاَلم عن يَُقل لم وهو يراجعه وكيف يقول، فيما مراجعته إىل سبيل ال ألنه يقول؛ ملا

الضحك؟ بقهقهة أو — مثًال — بالرصاخ أشبه بيشء نطق إنما شيئًا، بينهما املشرتك
أن يكتبه الذي بهذا يحاول وهو الكتاب، هذا صاحب ينتمي الثاني الفريق هذا وإىل

النظر. من الوجهة بهذه القارئ يقنع
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٣

(أو اختالفهما يكون هل معني؟ أخالقي حكم يف يتفقا) أن (أو اثنان يختلف أن معنى ما
عىل اختالفهما بني الَفْرق يكون ال بحيث الطبيعية، العلوم يف بنظريه شبيًها اتفاقهما)
ما بمقدار إال األخرى، الطبيعية العلوم أحكام من حكم عىل اختالفهما وبني أخالقي حكم
ظفرنا فقد السؤال، هذا عن نجيب أن استطعنا إذا «إننا البحث؟ مادة يف فرق من هنالك

عام.»5 بوجه مثًال] والجمال باألخالق [الخاصة املعيارية املشاكل لنا د يحدِّ بما
والهوى.6 امليل يف واختالف (٢) الرأي. يف اختالف (١) االختالف: من رضبان هنالك

وبني الطبيعية، العلوم يف الباحثني بني يقع الذي هذا فهو الرأي اختالف أما (١)
والجمال؛ األخالق أمور يمس ما اآلن (ونستثني الجارية اليومية الحياة شئون يف املتحدِّثني
فهذا الضوء، انتقال كيفية يف طبيعيان عاِلمان اختلف فإذا البحث)، موضوع ألنهما
فهو أمريكا إىل كوملبس برحلة يتعلَّق يشء يف مؤرِّخان اختلف وإذا الرأي، يف اختالف
كذلك فهو اليوم السوق يف اللحم ثمن عىل شخصان اختلف وإذا أيًضا، الرأي يف اختالف
هنالك ألن املختِلَفني؛ بني النقاش يصح جميًعا، الحاالت هذه كل ويف الرأي، يف اختالف
الخصومة تنتهي الذي الحق إىل — حني بعد ولو — به واالهتداء إليه الرجوع يمكن مرجًعا

إدراكه. عند
يشء إدراك يف اختالًفا ليس ألنه ذلك؛ غري فيشء والهوى امَليْل يف االختالف وأما (٢)
واألغراض، الرغبات يف اختالف هو إنما للمتخاصَمني، النفسية الحالة عن خارج موضوعي
أحدهما عند الحاجة يشبع فالذي منهما، كل عند الحاجة يشبع فيما بينهما اختالف هو

نريد.7 ما ح توضِّ اآلتية واألمثلة اآلخر، عند الحاجة يشبع ا عمَّ مختلف

أحدهما ل فيفضِّ مًعا، العشاء طعام فيه يتناوالن مناسب مطعم اختيار أرادا رجالن
يسهل وال يختلفان إذن فهما فيه، َعْزف ال آخر مطعًما اآلخر ويؤثِر موسيقى، فيه مطعًما
منهما، كل عند يشبعها وما الرغبات تبايُن مصدره واالختالف بعينه، مطعم عىل اتفاقهما

كارًها. رغبته عن أحدهما ينزل أن إال بينهما، الخالف حسم إىل سبيل ال وبالطبع

ص٢. ،Stevenson, C. L., Ethics and Language 5

األول. الفصل من ٢ فقرة نفسه، السابق املرجع 6
ص٣. السابق، املرجع من مأخوذة األمثلة 7
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فالزوجة اتجاًها، يختلفان لكنهما دارهما، يف حفل إقامة يريدان وزوجته رجل
صداقة من وبينهم بينها يكون ا عمَّ النظر بغضِّ املمتازة الطبقة أبناء تخالط أن مزاجها
االجتماعية، طبقتهم كانت ما أيٍّا األقدمني أصدقاءه يالزم أن فيؤثِر الزوج وأما عدمها، أو
ليس ألنه بينهما؛ االتفاق إىل سبيل وال يدعوانهم، َمن أسماء تعيني يف يختلفان فعندئٍذ

الخالف. ينحسم كي إليها الرجوع يمكن قائمة، خارجية حقيقة هنالك
من فيه ما إىل تُضاف أخرى بُصَور املتحف يزوِّد أن يريد عام متحف عىل أمني
يأبى مستشاره لكن املعارصين، الفن لرجال صوًرا كلها الزيادة تكون أن ويرى ُصَور،
خالف أيًضا هنا فها األقدمني، الفن لرجال املتحف ُصَور تكون أن عىل ويُِرصُّ ذلك، عليه
يف الحال هي كما خارجي َفيْصل إىل بالرجوع اتفاق إىل فيه سبيل ال والذَّْوق، امَليْل يف

مثًال. الطبيعية العلوم
أن يرى نفسه واالبن فيها، يشرتك أن البنها تحب وال الكرة لعبة يف األخطار ترى أمٌّ
فها اللعب، يف يشرتك أن يريد ذلك مع لكنه فيها، أمه تراها التي األخطار نفس اللعبة يف
هما ثم الوقوع، املحتملة األخطار عىل متفقان ألنهما املوضوعية؛ الحقيقة عىل اتفاق هنا
أن وواضح آخر، يشء يف يرغب واالبن يشء، يف ترغب فاألم الرغبة، يف يختلفان ذلك بعد

مًعا. نفسيهما عن خارج يشء يقرِّره ال بينهما االتفاق
متعارضتنَي وقفتنَي يقفان حني امَليْل يف يختلفان إنهما شخَصني: عن يُقال «وهكذا

يقبله.»8 ال واآلخر يقبله فأحدهما بَعيْنه، يشء إزاء
وصف عىل اختالف إما فهو رضبنَي؛ أحد يكون الناس بني االختالف أن ترى ذلك من
عليه أطلقنا ما هو وهذا الخارجي، الواقع مطابقة بهما يُراد وتفسريًا وصًفا وتفسريه أمر
ة ثَمَّ يكون ال وعندئٍذ واألهواء، امليول يف اختالًفا يكون أن وإما الرأي»، «اختالف اسم
اإلكراه وليس يرضاه، يكن لم أمر قبول عىل املختِلَفني أحد يُْكَرَه أن إال االتفاق، إىل سبيل

الصحيح. باملعنى اتفاًقا
أنه ً خطأ ويَُظنُّ الرأي، يف اختالًفا القائم االختالف يكون أن أحيانًا يحدث وقد
اختالف أنه ً خطأ فيَُظنُّ األهواء يف اختالًفا القائم االختالف يكون أن أو الهوى، يف اختالف
أن نريد التي النتائج عىل ضوء من يلقيه ملا وضوًحا، هنا األمر نزيد أن ويهمنا الرأي، يف

إليها. ننتهي

ص٣. السابق، املرجع 8
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حدوثه، قبل انتخاب نتيجة عىل بينهما فيما اختلفا رجَلني أن — مثًال — افرض
األكثرية إن بل اآلخر: وقال للرئاسة، فالنًا ستختار األصوات أكثرية إن أحدهما: فقال
اختالف أهو هذا؟ يكون السالَفني االختالف رضبَي من رضب فأي آخر، شخًصا ستختار
الناس ميول عن الرأي يف اختالف أنه هو الجواب: واألهواء؟ امليول يف اختالف أم الرأي يف
من هنا الرجالن يكون قد إذ الرجَلني، بني امَليل يف ال الرأي، يف اختالف إنه أي وأهوائهم،

واحد. َميل
عربَّ واملالية، األخالقية القيم يف نظرية خطأ ترى أن تستطيع البسيط املثل هذا ومن
— القيمة يعرِّف إذ األدبي،9 النقد أصول عن املشهور كتابه يف «رتشاردز» األستاذ عنها
ن يتضمَّ أن دون رغبة اإلنسان يف يُشِبع ما بأنها — جمالية أم أخالقية قيمة أكانت سواء
«س إن عامة: بصفة القول فيمكن عليها، تزيد أو تساويها أخرى لرغبة وأًدا اإلشباع هذا
تَِئد.» مما أكثر رغباتي من تُشِبع «س معناها جمالية] أو أخالقية [قيمة قيمة» عندي لها
أحدهما أن أعني الناس؟ لسائر بالنسبة «س» قيمة يف شخصان اختلف لو فماذا
حني عىل الناس، عند الجمال معايري تقبله مما أو األخالق، تقبله مما إنها عنها: يقول
هو الجواب الهوى؟ يف اختالًفا أم الرأي يف اختالًفا هذا أيكون ذلك، عكس الثاني يقرِّر
يقع ما إىل ا جدٍّ أقرب اختالف هو وميولهم، الناس أهواء عن الرأي يف بينهما اختالف أنه
فعلم النفس، علم إىل مرجعه هنا الرجَلني اختالف ألن ذلك اآلراء؛ يف تبايُن من العلماء بني
أو «س» تقبل كانت إن وأهوائهم، الناس ميول عن الحقيقة لنا سيقرِّر الذي هو النفس

صواب. عىل كان الرجَلني أي يقرِّر الذي هو وبالتايل ترفضها،
نفسه ذات عن فيه منهما كل يعربِّ اختالًفا «س» قيمة عىل الرجالن اختلف إذا ا أمَّ
يف الرجَلني بني رصيًحا اختالًفا يكون هنا فها اآلخر، ورفضها واحد َقِبَلها بحيث هو،

الهوى.
أخالقية بعبارة الناطق أن هو موقعه بصدده؟ نحن فيما كله الكالم هذا موقع وما
ليست فهي يرفضه، وما يقبله وما هو، نفسه ذات عن بها يعربِّ أن أراد إذا جمالية، أو
الخالف، بينهما يحسم ما املتناقَشني بني ة ثَمَّ يكون ال إذ فيه، يناقشه أن لغريه يجوز مما
وصفها يجوز عبارة إال يقبل ال املنطق ألن املنطق؛ عند مرفوضة عبارته تكون وبالتايل
بالكذب أو بالصدق الوصف هذا يكون ال وبالطبع بالكذب، أو بالصدق سامعها عند

السابع. الفصل ،Richards, A. I., Principles, of Literary Criticism 9
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بعبارة الناطق أراد إذا أما الحكم، يف إليه نرتد موضوعي مرجع هنالك كان إذا إال لعبارة
غبار وال مقبوًال كالمه يكون فعندئٍذ وأهواءهم، الناس ميول يصف أن جمالية أو أخالقية
علم هو — الطبيعية العلوم من علم إىل نرجع أن الحالة هذه يف نستطيع ألننا عليه؛
عىل وأهوائهم الناس ميول عن بحثه يف إليها وصل التي نتائجه تدل هل لنرى — النفس

ذلك. عىل تدل ال أو القائل زعم ما مع متفقة أنها
جميل.» «هذا أو خري.» «هذا معني: يشء إىل ُمشريًا قائل لنا قال إذا القول: خالصة
إن عامة؟ الناس ميول تصف هل أم أنت؟ َميلِك عن بذلك تعربِّ هل نسأله: أن لنا كان
فهي الثانية كانت وإن تحقيقها، إىل سبيل ال ألنه املعنى؛ من فارغة فعبارته األوىل كانت
الزاعم ِصْدق ق نحقِّ كي الناس ميول يف نالحظه ما إىل الرجوع يمكن إذ مقبولة، عبارة

زعم. فيما
يجوز. ال ومتى الِقيَم يف الكالم يجوز متى لنعلم منها، بد ال لكن دقيقة، تفرقة هذه
وعجبُت قرأتُه املنطقي10 الوضعي املذهب لنقد بأرسه كتابًا جود» «األستاذ رصد لقد
ألنه عجبت يقول، فيما بالدِّقة ومطاَلب بالفلسفة مشتغل رجل عن يصدر كيف ألكثره
القراء، عامة يستهوي الذي الخطابي األسلوب عىل نقده مواضع من ا جدٍّ كثري يف اعتمد
العبارات عن الحديث معرض يف الفالسفة، يريض الذي الفني النقاش إىل يعمد أن دون
األحكام يف «صواب» كلمة كانت «إن قال: فيها، املنطقية الوضعية أصحاب ورأي األخالقية
و«ص» «س» بني املفاضلة طريقة كانت هيوم، ذهب كما األغلبية، رأي معناها األخالقية
كانت «ص» عىل منهم و٤٩٪ «س» عىل الناس من ٪٥١ وافق فإن األصوات، َعدُّ هي

أحد.»11 يُِقرُّه وال أحد يقوله ال قول وهذا الخري، هي «س»
قد املنطقية الوضعية أصحاب لكن له: قلنا أننا لو «جود» يجيب بماذا أدرى ولست
عن بقولنا نُِرْد لم إذا إنا نقول: أخرى مرة واحد؟! «أحد» ال «آحاد» وهم وأقرُّوه، قالوه
أن بالطبع ولنا — وأهواءهم الناس ميول يصادف أنه جميل، إنه أو خري، إنه ما يشء
فال املعنى، هذا نُِرْد لم إذا إننا أقول: — بهواه اليشء ذلك إىل يميل الناس من كم نحدِّد
أمامنا يكون ال الحالة هذه ويف نفسه، القائل َميْل عن تعبريًا املراد يكون أن سوى يبقى
علمية قضية أيَّة يف األوَّيل الرشط مع يتناىف ما وهو نفسه، القائل إال إليه نرجع مرجع

.Joad, C. E. M., A Critique of Logical Positivism 10
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إن نرفضه أو صادًقا كان إن لنقبله يُقال، ما ِصْدق من ق التحقُّ إمكان به وأعني مقبولة،
كاذبًا. كان

٤

من التي الجملة أي الجمالية، أو األخالقية الجملة أن هو ونؤكِّده نقرِّره أن نريد الذي
بها أُريَد إذا معنًى، بغري عبارة هي جميل، إنه أو خري، إنه ما: يشء عن القائل َقْول قبيل
بالجمال. أو بالخري يحكم عليه الذي اليشء إىل بالنسبة قائلها حكم عن تعبريًا تكون أن
من األصل بمثابة العبارة من تكون خارجية واقعة بغري أي معنًى، بغري عبارة هي
كبري فرق فهنالك صحيحة، غري أو صحيحة الصورة كانت إن للنظر إليه يُْرَجع صورته،
أن ولك خارجي، ألصل صورة األوىل فالعبارة خري»، «س وقولنا أصفر» «س قولنا بني
يف لها «أصفر» كلمة أن ذلك كذبها، أو العبارة بصدق لتحكم واألصل الصورة بني تُطاِبق
عبارتك من أردت وسواء آخر، معنًى العلمي االستعمال يف ولها معنًى، اليومي االستعمال
الخارجية الطبيعة يف واجد الحالتنَي كلتا يف فأنت الثاني، االستعمال أو األول االستعمال
نوع عىل الكلمة تدل اليومي االستعمال ففي العبارة، صدق من ق للتحقُّ إليه ترجع ما
موجة عىل الكلمة تدل العلمي االستعمال ويف عليه، وُمتَفق مألوف البرصية الخربة من
الناس عليها يُطِلق التي املألوفة البرصية الخربة بها أردت وسواء معني، طول ذات ضوئية
أصفر، بأنه املتصف اليشء من املنبعثة الضوئية املوجة طول بها أردت أو الكلمة، هذه

الحالتنَي. كلتا يف ممكن الوصف صدق من ق فالتحقُّ
اليشء صفات من إليه ترجع فماذا خري» «س الثانية بالعبارة ذلك قارن لكن
تصف حني األمر حقيقة يف ألنك يشء؛ ال خطأً؟ أو صوابًا القول كان إن لتعلم وعنارصه
يتصف ما ال إليه، َميل من أنت نفسك يف ما اليشء عىل تضفي إنما فأنت «خري» بأنه اليشء
الوضعي املذهب أصحاب أن نالحظ أن يجب وهنا صفات، من نفسه الخارجي اليشء به
أهواء عن التعبري سوى معنًى بغري والجمالية األخالقية الُجَمل يجعلون حني املنطقي
هنالك يكون أن ينكرون إذ فهم الرشطية،12 ال الحملية الُجَمل إىل يقصدون فهم قائليها،

يف هنا نقول أن فيكفي املنطق، يف الكلمتنَي لهاتنَي االصطالحي باملعنى علم غري عىل القارئ يكون ربما 12

وتكون جمهوري.» بلد «فرنسا كقولنا: قائمة، حقيقة تقرِّر كانت إذا «َحْمِلية» تكون الجمة إن رشحهما:
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إذا الِقيَم عىل الدالة لأللفاظ معنًى وجود عىل بالطبع يوافقون خري»، «س لعبارة معنًى
كانت فإذا ص، إىل الوسيلة هي «س كقولنا: الغايات، وسائل أنها عىل لتدل استُْعِمَلت
لها عبارة هذه يَة.» مؤدِّ وسيلة ألنها خري؛ «س» فإن الخري هي الغاية إىل يَة املؤدِّ الوسيلة
كونها إىل شخيص، َميْل عن تعبريًا كونها عن خرجت الحالة هذه يف ألنها بالطبع؛ معنًى
«س» هل لرتى األشياء عالم إىل ترجع أن الحالة هذه يف يمكنك إذ وقوعه، يمكن ملا تقريًرا
صدق عىل الشاهد يكون الخارجي العالم إىل الرجوع هذا ويف «ص»؟ إىل يَة مؤدِّ ا حقٍّ
بطالنها، أو العبارة صدق من ق للتحقُّ طريقة وجدنا قد دمنا وما بطالنها، أو العبارة

معنًى. ذات عبارة املنطق عند أصبحت فقد
وإذن ق، تتحقَّ أن ينبغي غاية «ص» معينًا شيئًا أن عىل بينهم فيما الناس يتفق قد
دامت وما عليه، اتفقوا قد الناس أن إال عندئٍذ «خري» كلمة معنى يكون وال «خري»، فهي
خريًا تكون إليها ية مؤدِّ وسيلة كل أن ذلك عن نتج عليها، االتفاق تمَّ قد املنشودة الغاية
إىل ية مؤدِّ وسيلة أنها بذلك قاصًدا خري، إنها «س» الوسيلة عن ذلك بعد قلت فإذا كذلك،
صفة يجعل لم نفسه الوقت يف لكنه معنًى، لكالمي كان بلوغها، عىل اتفقنا التي «ص»
لغريها، وسيلة باعتبارها خري هي بل ذاتها، حد يف «س» ل مالزًما الصًقا شيئًا «الخري»
هذه مثل يف لنا خري هي لتكون كانت فما سواها، شيئًا الوسيلة تكون أن يمكن وكان
ذلك فيه يمكن فإنما خري، أنه عىل الربهنة يمكن ما كل «إن مل»: «ستيوارت يقول الحالة،
يستحيل أنه ذلك معنى برهان»، بغري خري بأنه سلَّمنا أن لنا سبق ليشء وسيلة أنه ببيان
الكلمة هذه كانت إذا إال «خري» كلمة فيها تكون نتيجة إىل علمية مناقشة يف نصل أن علينا
خري الفالني اليشء أن عىل أوًال نتفق أن يجب أخرى: بعبارة املقدمات، يف ُسبَقت قد بذاتها
— مثًال — «واجب» ككلمة األخالقية األلفاظ سائر يف ذلك وقل خري! أنه نتيجة إىل لنصل
عدد أي من االنتخاب» حق للنساء يكون أن «واجب مثل نتيجة إىل أصل أن يمكن فال
النتيجة هذه أستنتج أن — مثًال — يمكن ال «الوجوب»، كلمة من الخالية املقدمات من
أن تنتج ال ذاتها يف الحقيقة هذه ألن للرضائب»؛ دافعات النساء «كل مثل: مقدمة من
يجب الرضائب يدفع َمن «كل مثل مقدمة هنالك تكون أن بد ال االنتخاب، حق لهن يكون

عدد زاد حرب قامت «إذا كقولنا: نتيجته، الفرض هذا عىل رتَّبَْت ثم ما حقيقة قيام افرتضت إذا «رشطية»
العامالت». النساء
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عىل نتفق أن األخالق مجال يف يمكن ال أقرص، أخرى بعبارة االنتخاب.» حق له يكون أن
برهان!13 إىل تحتاج ال كمقدمة نفسها هي عليها االتفاق لنا سبق إذا إال معينة، نتيجة

أداؤه يمكن عمل إىل تشري ال ألنها معنًى؛ بذات ليست الجمالية أو األخالقية الجملة
إىل تحويلها أمكن إذا إال معنًى بذات الجملة تكون وال املزعوم، معناها صدق من ق للتحقُّ
معناها هو العمل هذا يكون بحيث عمله، يمكن ما عىل بذاتها تدلك ال جملة فكل عمل،14
الفكرة معانيها، عن القواميس لنا قالت مهما فارًغا صوتًا تكون سواه، لها معنى ال الذي
ينبغي ال النحو هذا عىل ترجمته يمكن ال وما سلوك، إىل ترجمته يمكن ما هي الواضحة
أمثلة ييل وفيما اإلطالق، عىل بالفكرة هو ليس بل وكفى، غامضة فكرة إنه عنه: نقول أن

نريد: ملا
فيه ألتبنيَّ الجسم يف أعمل ماذا أعرف كنُت إذا واضحة فكرة الجسم يف «الصالبة»
عندئٍذ: فأقول ينخدش، فال كثرية، أخرى بأجسام خدشه أحاول كأن بالصالبة، أسميه ما
نوع ما عرفت ألنني «واضًحا»؛ فهًما «الصالبة» فكرة فهمت قد نفيس وأعد «ُصْلب»، إنه
«خري» بأنه شيئًا وصفت إذا أما عمل، إىل الفكرة ترجمة أريد حني أسلكه الذي السلوك
أسميه ما نفسه هو هذا عميل يكون بحيث فيه أعمل ماذا أعرف فلست «جميل»، بأنه أو
ملجرد إطالًقا، يشء عىل تدالن ال الكلمتان فهاتان وإذن «بالجمال»، أو «بالخري» اليشء يف
كل أن ترى ذلك ومن املراد، املعنى به ليتبنيَّ يُْعَمل واضح ُمحدَّد سلوك عىل تدالن ال أنهما
نتيجة؛ إىل تؤدي لن جميًال، ليس أو جميل خريًا، ليس أو خري اليشء هذا هل يف مناقشة

معنًى. عىل دالة ليست وبالتايل سلوك، عىل دالة ليست كلمات ألنها
ألتبنيَّ الجسم يف أعمل ماذا أعرف ألني واضحة؛ فكرة األجسام من جسم يف و«الثقل»
سقط فإن األرض، عىل سقوطه تمنع التي الحوائل أزيل أن وهو «ثقًال»، أسميه ما فيه
قارن لكن منظور، عمل إىل انتقلت قد ألنها واضحة؛ «الثقل» فكرة وكانت «ثقيًال»، كان
يمكن بالتي ليست وهي ظواهره، وراء كامنة حقيقته إن مثًال: ما يشء عن تقول بأن ذلك
أداؤه يمكن سلوك عىل دال غري ألنه املعنى؛ من فارغ الكالم هذا فمثل الحواس، تحسه أن

املقصود. املعنى به ليتبنيَّ اليشء إزاء

ص٢٢-٢٣. ،Pap, A., Elements of Analytic Philosophy 13

Pierce, Charles, How To Make Our الواضحة: األفكار تكوين عن «بريس» رأي ذلك يف راجع 14

.Justus Buchler اختارها التي مقتطفاته مجموعة من ٣ فصل يف وهو .Ideas Clear
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تكون أن تصلح ال فهي ولذلك معنًى؛ بذات ليست الجمالية أو األخالقية الجملة
إمكان هو علمية، قضية أيَّة يف يتوافر أن يجب الذي األسايس الرشط ألن علم؛ من جزءًا
فيه يشرتك موضوعيٍّا املعنى كان إذا إال ممكنًا ق التحقُّ هذا يكون وال صدقها، من ق التحقُّ
ما إن وحده، باملتكلم الخاص الشخيص الذاتي بالشعور يكن ولم أرادوا، إذا جميًعا الناس
هو بل اإلطالق، عىل «معرفة» ليس ألنه علًما؛ يكون أن يصلح ال املتكلم، ذات عىل يقترص
فصل آخر يف رسل» «برتراند حدَّد ولقد وحده، صاحبها يحسها وجدانية شعورية حالة
الخاضع العالم معرفة هي … بأنها اإلنسانية املعرفة الغربية» الفلسفة «تاريخ كتابه من
جئت فإن اختالفها، عىل العلوم مجال وحده هو التجريبي العالم وهذا الحسية، للتجربة
أنها هو فيها يُقال ما فأقل امُلَحس، العالم هذا أشياء من يشء إىل تشري ال بعبارة لنا تنطق
يمكن مما «معرفة» يكون ال عندئٍذ به تنطق ما إن للعلم، املرشوعة الحدود عن خارجة
كانت أخالقية — «الِقيَم» ليست تشاء، ما ذلك بعد عنه وُقْل ويتبادلوه، الناس يتناقله أن
قيميَّة كلمة عىل تحتوي التي فالعبارة ولذلك اإلنسانية؛ املعرفة من جزءًا — جمالية أو
الرأفة بأن نشعر قد إننا الناحية، هذه من معنًى بذات تكون ال و«جميل») «خري» (مثل
وحده العلم «إن فيه، يشاركنا ال َمن عىل له سلطان ال هذا شعورنا لكن القسوة، من خري
يمكن ما كل ألن ذلك باآلخرين؛ القسوة إنزال الرش من أنه عىل الدليل إقامة يستطيع ال
امليدان ضمن تدخل أن حقها من التي األشياء وأما العلم، طريق عن يجيئنا إنما معرفته

العلوم.»15 نطاق عن خارجة فهي الشعوري،
منا توهَّ وإنما معنًى، بذات ليست — الجمالية العبارة وكذلك — األخالقية العبارة
خري» «س قولنا فألن املفيدة، الجمل تركيب يشبه النحوي تركيبها ألن مفيدة؛ جملة أنها
الثانية، حكم حكمها األوىل العبارة أن حسبنا أصفر»؛ «س عبارة النحوي تركيبه يف يشبه
— خري» «س عبارة ألن شديًدا؛ اختالًفا املنطقي تحليلهما يف مختلفتان العبارتنَي أن مع
«هنالك هو: تحليلها إذ ما، بصفة يشء وصف عىل ال عالقة، عىل دالة قضية — منطقيٍّا
الرتكيب تجاوزنا أننا فلو والرىض»، القبول عالقة هي العالقة وهذه س، وبني بيني عالقة
عناء أنفسنا لكفينا بل الخطأ، من ا جدٍّ كثريًا أنفسنا لكفينا املنطقي التحليل إىل النحوي
حلَّلت فلو اللغة، ملنطق فهمنا يف الخطأ أساس عىل إال تقم لم التي الفلسفات من ا جدٍّ كثري

ص٦٨٣. ،Russell, B., History of western Philosophy 15
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ألنهم ال بعينها، حقائق العالم عن يقولون أصحابها لوجدت الضخمة؛ الفلسفات من كثريًا
فبدل يستخدمونها، التي اللغوية العبارات يف وجودها ظنوا ألنهم بل العالم، يف وجدوها
اللغوية بالعبارات يبدءون تراهم يجدونه، ما يصفوا ثم علمية، نظرة العالم إىل ينظروا أن
مبتدأ من ترتكب التي — مثًال — النحوية فالجملة اللغة، يف يجدونه ما للعالم ليثبتوا
ثابت دائم «عنرص» هنالك يكون أن بد ال أنه عىل تدلهم مستدير» «القمر كقولنا: وخرب،
بأن إفهامهم حاولت فإن تلك، أو الصفة بهذه نصفه أن لنا يُتاح لكي «القمر»؛ اسمه
دائمة، ثابتة ذاتية له ليست وأنه تاريخه، ن تُكوِّ حوادث من سلسلة إال هو إْن «القمر»
يكون فكيف ة، ِعدَّ بأخبار عنه نخرب «مبتدأ» فيها الجملة ألن الزعم؛ هذا منك يقبلوا لم
تعذَّر إن دائمة، ثابتة حقيقة هناك قائًما يكن لم ما عنه نخرب الذي هذا — رأيهم يف —
قائمة من اآلتية الالمعة األسماء هذه إىل وانظر بذلك؟ كفيل فالعقل إدراكها، الحواس عىل
خصائص من العالم خصائص عىل استدلوا ن ممَّ جميًعا يكونوا أن واعجب الفالسفة،
يف أن جميًعا هؤالء ظن براديل،16 هيجل، ليبنتز، سبينوزا، أفالطون، بارمنيدز، اللغة:
بمختلف ونصفها عنها نتحدث اللغة يف أسماءً لها أن ملجرد الثابتة الحقائق بعض العالم
اسمه بذاته قائم الخارجي العالم يف كائن ثابت يشء — رأيهم يف — فهنالك الصفات،
عنهما نتحدث موجودتنَي، الكلمتان هاتان دامت ما «جمال»، اسمه آخر ويشء «خري»،

واملقاعد. املناضد عن نتحدث كما

٥

نتحدث أننا منا ظنٍّا نقولها عبارات يف «جمال» وكلمة «خري» كلمة نضع كنا إذا لكننا
من فارًغا كالًما نقول إنما فنحن االسَمني، بهذَين عليها ندل الخارج يف كائنة أشياء عن
كائن كأنه عنه ونتحدث املستقل، الوجود له نزعم الذي هذا الخارج يف ليس ألنه املعنى؛
تشري ال كلمات إنها مسميات، بذات ليست أسماء هذه املتكلم، ذات عن مستقل بذاته قائم

األيدي. وتحسه العيون تراه أن يمكن بذاته يشء إىل
عىل الدالة الكلمات من غريها أو «جميل» كلمة أو «خري» كلمة عليه تدل فماذا إذن

وآخر؟ متكلم بني الحديث عبارات يف ترد حني «ِقيَم»

ص٣٤١. ،Russell, B., An Inquiry into Meaning and Truth 16
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انفعاًال املتكلم يف أن عىل تدل إنها نفسه، املتكلم عند نفسية حالة عىل تدل إنها
أو خري» «هذا عنه: فقال يشء، إىل الرائي نظر إذا بعينه، يشء نحو بالكراهية أو بالحب
عىل يدل أن دون اليشء، هذا إزاء الداخلية حالته إىل مشريًا هذا بقوله كان جميل» «هذا
هو هو يظل خري، الفعل «هذا قائًال: املتكلم إليه ينظر الذي الفعل إن نفسه، خارج يشء
إنه القائل: عنه قال ما إذا حركة ينقص وال حركة يزيد ال معينة، حركات من مجموعة
يف تغريَّ شيئًا أن أبًدا يعني ال مرة وبالرش مرة بالخري وصفه فاختالف رش، إنه أو خري
فأصبح حبٍّا كان آخر، ميًال فأصبح املتكلم عند تغريَّ ميًال أن يعني إنما نفسه، الفعل

استهجانًا. فأصبح استحسانًا كان أو كراهية،
حيث بَعينه، يشء عىل اختلفا رجَلني بني مستحيلة العقلية املناقشة أن ترى ذلك من
وقال جميل، إنه أحدهما: عنه قال أو رش، إنه اآلخر: وقال خري، إنه أحدهما: عنه قال
كيف تُبنيِّ الفصل، هذا من ٣ الفقرة يف كثرية أمثلة لك رضبنا وقد قبيح، إنه اآلخر:

هًوى. أو َميْل عىل االختالف يكون حني العقلية املناقشة تستحيل
يصف أو شيئًا يقرِّر ال املتكلم ألن الحالة؛ هذه مثل يف مستحيلة العقلية املناقشة إن
نفسه الخارجي اليشء إىل بالرجوع وصفه أو تقريره يف نراجعه أن نستطيع بحيث شيئًا،
أو نفسه، ذات عن « «يعربِّ هنا املتكلم بل يفعل، لم أو الواقع ووصف الحق قرَّر هل لنرى
أو «خري» كلمة مثل يقولها كلمة يف هذا انفعاله ويضع معينًا، انفعاًال «ينفعل» إنه ُقْل:

انفعاله. يف املنفعل مناقشة إىل سبيل ال وبالطبع «جميل»، كلمة
بصوت «س» يقول َمن إىل أقرب هو جميل» «س أو خري» «س مثل بعبارة املتكلم
عالمة بعدها يضع ثم «س» كلمة يكتب َمن إىل أقرب هو أو خفيض، بصوت أو مرتفع
إىل يضيفه ما وأما ما، يشء باسم ينطق أن من أكثر شيئًا يقول ال إنه ودهشة، ب تعجُّ

انفعاله. عىل عالمة سوي فليس «الجمال» أو «الخري» صفات من االسم
ما املعنى»17 «معنى العظيم كتابهما يف و«ريتشاردز» «أوجدن» األستاذان: يقول

ييل:

للتحليل، قابل غري بذاته فريد ُمْدَرك عىل دالٌّ أمر «خري» كلمة أن زاعمون يزعم
كلمة استعمال أن نرى لكننا األخالق، علم يف البحث موضوع يُكوِّن الذي وهو

.Ogden and Richards, The Meaning of Meaning 17
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انفعال عن للتعبري وسيلة إال هو إْن املتميِّز األخالقي النحو هذا عىل «خري»
تدل ال فإنها األخالقي، السياق هذا مثل يف الكلمة نستعمل حني إننا إذ املتكلم،
عندئٍذ تكون أنها [أعني رمزية وظيفة لها يكون وال كان، ما كائن يشء عىل
قولنا: مثل يف الكلمة نستخدم حني ذلك وعىل الرمز]، إليه يشري يشء بغري رمًزا
«خري» إضافة وأما «هذا»، بقولنا يشء إىل اإلشارة عىل نزيد فلسنا خري»، «هذا
قلنا إذا أما إليه، نشري ما إىل بالنسبة شيئًا األمر من يغريِّ فال اإلشارة اسم إىل
«هذا» اإلشارة اسم إىل «أحمر» كلمة فإضافة أحمر»، «هذا أخرى: ناحية من
اليشء، إىل اإلشارة مجرد إىل يضيف إذ الَقْول، نه يتضمَّ الذي املجال من يزيد

… األحمر اللون حقيقة إىل أخرى إشارة

إنما شيئًا، تقرِّر وال شيئًا تصف ال — الجمالية العبارة وكذلك — األخالقية العبارة
كما به، شبيًها انفعاًال السامع يف تثري لعلها تُقال وهي املتكلم، انفعال عن تعبري هي
تسمع التي الفصيلة أفراد سائر عند به شبيًها ذُْعًرا الصيحة فتثري ذُْعر، من حيوان يصيح
عند بانفعاله شبيًها انفعاًال بها فيثري معينة كلمة املنفعل يستخدم أن يف واألمل الصيحة،
فتصطحب واحدة، طريقة عىل يَُربَّْون عادة الواحدة الجماعة أبناء أن إىل مرجعه السامع،
نفس يف أحدثت ذلك بعد الكلمة نطقت ما إذا حتى الرتبية، عملية يف ما بشعور ما كلمة
مثًال وخذ وتربيته، تنشئته أثناء مراًرا بها اصطحب قد كان الذي الشعور نفس سامعها
الرتبية ربطتها التي املشاعر يف مختلفتان لكنهما معنًى، ترتادفان تكادان كلمتنَي لذلك
يف فتُْحِدث األوىل الكلمة تقول و«إباحية»، «حرية» كلمتا وهما الناس، نفوس يف بهما
انفعال نفسه يف فتُْحِدث الثانية الكلمة وتقول للموقف، استحسان انفعال السامع نفس
الشعوري فالتغريُّ بَعينه، هو باإلباحية أو بالحرية املوصوف الفعل يكون وقد استهجان،
املصاحب االنفعال يف تغريُّ إىل مرجعه بل الخارجية، الطبيعة يف تغريُّ إىل مرجعه ليس
و«شهوة جنسية» «رغبة املرتادفتنَي: العبارتنَي هاتنَي آخر مثًال خذ أو تلك، أو الكلمة لهذه
األوىل دون الثانية َلتُوَصف حتى الثانية، من األسماء يف وقًعا أخفَّ األوىل تََر جنسية»
يف اختالف لكنه خارجية، حقيقة يف االختالف ليس أيًضا هنا وها «رش»، بأنها أحيانًا

الحاَلني. كلتا يف املتكلم انفعال
أن دون االنفعال إثارة عىل القدرة لها تكون قد العبارة أو الكلمة أن عىل يدل هذا
لغة يف وإن املكتوبة، أو املنطوقة برموزها إليه تشري خارجي معنًى ذاتها يف لها يكون
وال انفعال، عن تعبري بها يُراد التي والعبارات الكلمات هذه أمثال من ا جدٍّ لكثريًا التخاطب
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سالم!» «يا عبارة: الدهشة عند مثًال كقولنا الخارج، يف يات ُمسمَّ إىل تشري أن أبًدا بها يُراد
مثل والجمال، األخالق كلمات أن هو اآلن لك نزعمه والذي هللا!» شاء «ما أو هللا!» «هللا! أو
وال انفعال عن تعربِّ القبيل هذا من كلها و«قبيح» و«جميل» و«واجب» و«رش» «خري»

العالم. حقائق عن شيئًا تُقرِّر
نقًدا األخالق»18 «أُُسس كتابه يف ُرس» ديفد «سري املعارص األخالقي الباحث يقول
أن دون شيئًا يقبل أن اإلنسان عىل يستحيل «إنه ييل: ما األخالق يف االنفعالية للنظرية
تجعله خاصة صالحية فيه أن بِفْكره يرى أن دون أعني بالقبول، جدير أنه بِفْكره يرى
بقبولها، جديرة يجعلها ما فيها يكون أن دون األشياء نقبل كنا فلو وإال … بالقبول جديًرا
لليشء وصفنا أن هذا بقوله يريد وهو اإلطالق»، عىل معنًى بغري عمًال إيَّاها قبولنا كان
بل كتابًة، أو صوتًا «خري» كلمة ِذْكر ملجرد االنفعال إثارة عىل مقتًرصا ليس «خري» بأنه
ذلك ينفي وال معنًى، ذات كلمة فهي وإذن «خري»، بكلمة إليها نشري ذاته اليشء يف لصفة

لالنفعال. مثرية كلمة أيًضا تكون أن
«باالستحالة» يعني ماذا الدقة وجه عىل نعرف ال إننا أوًال: نقول هذا نقده عىل وللرد
يرى أن دون شيئًا يقبل أن «يستحيل» إنه اإلنسان: عن يقول إنه املذكورة؟ عبارته يف
لنا يقرِّر الفروض أحسن عىل هو أليس «يستحيل»؟ بقوله يريد فماذا وكذا، كذا بِفْكره
إذا معني؟ طراز من مواقف يف اإلنساني السلوك نوع يحدِّد نفسيٍّا قانونًا هذه بعبارته
النفسية والقوانني — كلها العلمية القوانني ألن هناك؛ «استحالة» فال كذلك، األمر كان

هناك. «استحالة» وال الشذوذ، فيها ع نتوقَّ احتمالية — خاصة بصفة
دون شيئًا َقِبَل لو اإلنسان إن عبارته: آخر يف بقوله يريد ماذا أيًضا نعلم ال وثانيًا
بغري عمًال إيَّاه قبوله كان ذاته، اليشء يف صفات من قبوله يربِّر ما اليشء يف يكون أن
بقولنا: ذلك عىل نرد ونحن معقول، هدف بغري يكون عندئٍذ العمل أن يريد لعله … معنًى
أهداف بغري أي «معقولة» أهداف بغري اإلنسان أعمال تكون أن للغرابة موضع ال إنه
شعوره إليها يدفعه — أعماله أكثر بل — أعماله من ا جدٍّ كثريًا ألن العقيل؛ املنطق يربِّرها
إىل أضف ذاك، أو هذا إزاء األخالقي شعوره أو مثًال الديني كشعوره عليه، تربَّى الذي
صفات من اليشء عليه يحتوي فيما بعقيل أفكر أن دون عمًال عملت ما إذا أني ذلك
اإلنسان قه يحقِّ ما أكثر ما إذ معقول، هدف بغري العمل يكون أن يتحتم فليس «الخري»،
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صفات من األشياء يف رآه ما إليها دافعه يكون أن دون معقولة، أهداف من بأعماله
«بالجمال». أو «بالخري» ى تُسمَّ إضافية

يفرِّق إنه عنه: نقول أن بنا فيجُمُل ُرس» ديفد «سري لرأي عرضنا قد دمنا وما
فقل: دقة شئت وإن املوضوعية، أو الذاتية يف سواءً يجعلهما وال والخري، الجمال بني
هذا ففي والخري»، «الصواب عن كتابه هو واحد، كتاب تَي دفَّ بني رأيه يف تذبذب إنه
الذات، عىل أبًدا تعتمد ال صفة «جميل» بكلمة نعني إننا موضع: يف يقول تراه الكتاب19
عالقة عىل وجوده يف معتمد غري كامًال، وجوًدا نفسه اليشء يف موجوًدا «شيئًا نعني بل

«خري». كلمة عن القول هذا نفس يقول هناك تراه ثم له»، امُلدِرك بالعقل اليشء
إننا يقول: إذ آخر، رأيًا يرى — منه آخر موضع يف — نفسه الكتاب هذا يف ولكنه
ونُْخدَع نخطئ ترانا ، مستقالٍّ كامًال قياًما بذاتها قائمة صفة «خري» بكلمة نعني بينما
الجميلة األشياء يف ليس إذ «جميل»، كلمة ملعنى نفسها املوضوعية هذه مثل نعني حني
النشوة وهذه الناس، نفوس يف الجمالية النشوة إحداث عىل قدرتها سوى مشرتك جانب

امُلدِركة. العقول عىل طبًعا متوقفة الجمالية
يف والجمال الخري بني تسوِّي عنها، وندافع اآلن لك نقدِّمها التي االنفعالية والنظرية
لشخص قلت فإذا امُلدَرك،20 اليشء يف صفة عىل ال امُلدِركة، الذات عىل معتمد كَليهما أن
اليشء، هذا استحسان نحو َميًال فيه تثري أن تريد الحقيقة يف فأنت خري» «س ما يشء عن
امُلثار. الشعور نوع يف إال الحالتني بني فرق وال جميل، إنه ما يشء عن له قلت لو كذلك
أنه هو الناس، عند والدوام الثبات من شيئًا والجمالية األخالقية للِقيَم يجعل والذي
بعد االنفعال هذا تغيري الصعب فمن معني، بانفعال معني يشء ربط عىل شخص نشأ إذا

التغيري. هذا بمثل تطالبه أن ملجرد ذلك
األوىل أما شعورية، واألخرى وصفية، إحداهما وظيفتان: لها اللغة ألفاظ من فاللفظة
وقت أي يف الوصفي اللفظة معنى تُغريِّ أن تستطيع إذ ة، مشقَّ بغري فيها التحكم فيمكن
هذا يف الفالني اللفظ سأستخدم إني مقدمته: يف للقارئ وتقول كتابًا، تؤلِّف كأن تشاء،
نفور، وال غضاضة بغري للفظ الجديد املعنى هذا القارئ فيقبل الفالني، باملعنى الكتاب
يقيم ال تره والعلمي، الفني اإلنتاج بمعنى «ثقافة» كلمة سأستخدم إني مثًال: له قل
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املعاني أن يعلم ألنه آخر؛ معنًى «ثقافة» لكلمة أن هو السابق رأيه كان لو حتى اعرتاًضا
شاءوا، ومتى شاءوا كيف وها يغريِّ أن ولهم الناس، باتفاق مرهونة للكليات الوصفية
القارئ نفس يف السهولة بهذه معينة لكلمة الشعوري املعنى تُغريِّ أن تستطيع ال لكنك
تشعر أن اللحظة هذه منذ أريدك له: تقول أن اليُْرس هذا بمثل تستطيع فال السامع، أو
هنا ومن الفالنية، الكلمة عليك وردت كلما بالذعر أو باإلشفاق أو بالسخط أو بالرىض
عنارصها لتدرك الشعورية بطانتها من أخالقية كلمة تجرِّد أن الصعاب أصعب من كان
املستمعني من طلبت أن يل حدث «وقد موضوعية، عنارص لها كان إن وحدها املوضوعية
فلم األخالق، أساس األنانية أن لهم ألثبت أنانية؛ كلمة إزاء مشاعرهم من يتخلصوا أن

األساس.»21 هذا استنكار إال يسعهم
عليها يُْطَلَق أن يصح بذاتها قائمة مستقلة صفة األشياء يف ثمة ليس إنه نقول: حني
وصًفا الطبيعي العاَلم نصف أن إال بذلك نريد فلسنا «خري»، كلمة هو بها، خاص اسم
يف هناك ليس وماذا هناك ماذا «نعرف» أن نحاول هنا فنحن املشاهدة، عىل يعتمد علميٍّا
إننا معينة، «قيمة» العاَلم عىل نخلع أن نحاول القول هذا بمثل ولسنا الخارجي، العاَلم
أو نهر أو شجرة اسمه يشء فيه ما نحو عىل «خري» اسمه يشء فيه ليس العاَلم إن نقول:
الشعوري معناها لكن الوصفي، بمعناها «خري» كلمة نستخدم هذا نقول إذ ونحن جبل،
يجرِّدوا أن الناس كثرة عىل يستحيل يكاد بحيث قوة الناس عند وله النفوس يف راسخ
اسم كأي ى ُمسمٍّ إىل يشري اسًما باعتبارها إليها لينظروا الشعوري املعنى هذا من الكلمة
خري، اسمه يشء من يخلو إنه العاَلم: عن قلنا إذا إننا أشياء، عىل الدالة األسماء من آخر
العاَلم تقويم بالعبارة نريد كأنما رش، العاَلم إن بقولنا: نعني أننا السامع ظن إىل أرسع
خري» اسمه يشء من يخلو العالم «إن لقولنا: السامع ترى ولهذا تلك؛ أو القيمة بهذه
للفقري، واإلحسان والعدالة الحرية مثل أشياء يقدِّر فهو بها، يعتز التي ِقيَمه عىل يشفق
الذي هو فهذا إياها، تقديره بمثل كلها األشياء هذه معه يقدِّروا أن جميًعا للناس ويريد
ذات عىل معتمد غري موضوعيٍّا وجوًدا الِقيَم لهذه بأن الرأي يف التشدُّد نحو به يميل
فلسنا بها، يعتزون التي ِقيَمهم عىل الناس يطمنئ أن نريد لكننا … وتقديره اإلنسان
عالم يف لها وجود ال ذاتية تقديرات أنها وهو الصحيح، موضعها نضعها وإنما نلغيها،

عنه. ونذود به نعتز وأن ذاتيٍّا التقدير يكون أن بني تناقض وال الطبيعة،
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نفورهم من يتخذون الحقيقة يف هم الِقيَم، يف االنفعالية النظرية من ينفرون فالذين
ما يعرف أن يريد علميٍّا موقفا ال بها، االحتفاظ يريدون التي الِقيَم عن دفاعيٍّا موقًفا هذا
تراه واستحسنه يشء عن ريض ما إذا فاإلنسان الهوى، عن مجرًدا وصًفا ليصفه هنالك
اجتذابهم إىل أقرب بالطبع وهو واالستحسان، الرىض مشاركته عىل الناس حمل إىل أْميَل
الشخيص، بهواه له عالقة ال موضوعي إنه يرضيه: الذي اليشء عن لهم قال إذا جانبه إىل
أراد إذا فمثًال ذاتية، ورغبة شخيص ميل إال هو إْن يرضيه الذي هذا إن لهم: قال إذا منه
لهم زعم ما إذا إقناعهم إىل أقرب فهو كرب، أ جهد بذل عىل اله ُعمَّ ع يشجِّ أن معمل صاحب
مصلحته هو الجهد بذل يف الخري إن لهم: قال لو مما موضوعية، قيمة له الجهد بذل أن

الشخصية.
ِقيَم وجود عن دفاًعا الِقيَم، يف االنفعالية للنظرية نقده يف «بيتُن»22 األستاذ يقول
األخالق؟ يف االنفعالية النظرية هذه قبول إىل تضطرنا التي املربِّرات «ما ثابتة: موضوعية
— االنقالب وعرص الحرب فرتة يف — فقدوا الذين هؤالء عند خاصة جاذبية لها إن
الُعليا امُلثُل لهم تُزيِّن كانت التي الخداع غشاوة أبصارهم عن وزالت حياتهم ُمقوِّمات
بأختها شبيهة الناحية هذه من والنظرية التحقيق، ممكنة أعينهم يف فتجعلها مىض، فيما
يف وغريه «سارتر» بها أخذ التي الوجودية الفلسفة بها وأعني حوشية، منها أشد هي التي
يقصدون كانوا إن هؤالء االنفعالية النظرية أنصار إن فيقول «بيتن» يستطرد ثم فرنسا»،
قبولنا مع تتناقض ال املنشودة النسبية هذه أن فليعلموا نسبية، األخالق تكون أن إىل
اختلفت مهما واحدة صورة عىل جامدة ليست املبادئ هذه إن إذ العليا، األخالقية للمبادئ
الظروف باختالف تطبيقها طرق يف تختلف السليم النظر رأي يف بل حولها، من الظروف

القائمة.
األخالقية األبحاث يف العالية مكانته رغم — أنه وعندي «بيتن»، األستاذ يقوله ما هذا
بطريقة االنفعالية النظرية يهاجم أن فهو أولهما فأما األقل، عىل خطأين أخطأ قد —
عن قال حني وذلك الفالسفة، يقبلها منطقية بطريقة ال للجماهري، تصلح خطابية
حوشية.» منها أشد هي التي الوجودية الفلسفة وهي لها، بأخت شبيهة «إنها النظرية:
قد أنه فهو الثاني الخطأ وأما اآلراء، من لرأي املنطقي الفلسفي النقد يكون هكذا فما
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املبادئ إن قال: إذ هجومه، موضع جعلها التي نفسها النظرية عن حديثه آخر يف دافع
الذي ما نسأله: ونحن القائمة، الظروف باختالف تطبيقها يف تختلف العليا األخالقية
الظروف اختالف يجعلني كيف يل: وقل الصدق، فضيلة مثًال ُخذْ مختلًفا؟ التطبيق يجعل
إن الظروف؟ حسب أخرى وأكذب مرة أصدق أني يريد أم مختلفة؟ بصور صادًقا
عن تعبري هي األخالقية الِقيَم إن تقول: إذ هذا، من أكثر تقول ال يهاجمها التي النظرية
الظروف، باختالف مختلفة واملصالح املشاعر هذه كانت وملَّا ومصالحه، اإلنسان مشاعر

لها. تبًعا مختلفة األخالقية الِقيَم كانت
النظرية، هذه عىل بناءً إنه فيقول: االنفعالية للنظرية نقًدا «يوونج»23 الدكتور ويوجه
باملتناقَضني ُحْكمانا يكن لم رش، بأنه عليه أنت وحكمَت خري، بأنه يشء عىل أنا حكمُت لو
كنُت إني بقويل: شبيه فذلك الذاتي، شعوره عن ًا معربِّ عندئٍذ يكون منا كالٍّ ألن أخالقيٍّا؛
تناقض فال اليوم، ذلك يف معاًىف كنت بأنك نفسك عن أنت وقولك فرباير، أول يف مريًضا
أن مع «يوونج»: الدكتور يقول ثم الخاصة، حالته إىل بكالمه يشري منا كالٍّ ألن هنا؛
ُحكَمني يكونا أن بد ال رش بأنه اليشء نفس عىل وحكمك خري بأنه اليشء عىل حكمي

مًعا. يَْصُدقا أن يمكن وال متناقَضني،
االنفعالية بالنظرية يأخذ أن يريد ال َمن تعليق هو «يوونج» الدكتور من التعليق وهذا
ثابتة، موضوعية الِقيَم تجعل التي النظرية عند متناقضان الحكَمني إن أقل، وال أكثر ال
قويل أما املنطقية، القضايا بني يكون التناقض ألن هناك؛ تناقض أال هي فعًال والحقيقة
القضايا يشء، يف املنطقية القضايا من فليس رش»، «هذا عنه: وقولك خري» «هذا يشء: عن
بالكذب، أو بالصدق وصفها يمكن إخبارية وصفية تقريرية تكون أن بد ال املنطقية
قويل يكون الحالة هذه يف القبيل، هذا من هو فليس والرغبات امليول عن التعبري أما
ناحية من وشعورك ناحية من شعوري هما مختلَفني، شعوَرين عن تعبريَين وقولك
اآلخر ويضيق بالدفء أحدهما فيستمتع ُمشِمس، مكان يف اثنان يجلس كأن أخرى؛
نفسية حالة منهما كل األخرى، عن إحداهما مستقلتان حالتان فهاتان الشمس، بحرارة
واحد يشء عىل بحكَمني ليسا ألنهما التناقض؛ قبيل من اختالفهما وليس بذاتها، قائمة

معني.

ص١٩. ،Ewing, A. E., The Definition of Good 23
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يشء إزاء املتكلم انفعال عن تعبري األخالقي الحكم أن هي عنها ندافع التي النظرية
ألن كذب؛ وال فيه صدق فال وإذن السامع، عند به شبيًها انفعاًال يحدث أن محاوًال ما،
األخالقية القضية كانت لو إذ كذب، أو بصدق يوَصف مما ليست النفسية االنفعاالت
الخارجي، اليشء ذلك وبني بينها باملطابقة صدقها مراجعة ألمكن خارجي؛ ليشء وصًفا
عىل حكًما هو ليس الوصفي، القبيل هذا من ليس — قلنا كما — األخالقي الحكم لكن
إن ألحد: قلت فإذا وأهوائه، ورغباته املتكلم ميول عن بعيد موضوعي عيني شيئي واقع
الواقع مضمون إىل أضيف ال هنا «خطأ» لكلمة باستعمايل فأنا خطأ، املال لهذا رسقتك
يشري رمز هنا التعجب (وعالمتا املال!!» هذا رسقت «أنت قويل: عىل أزد لم كأني شيئًا،
مت عمَّ إذا وحتى خاصة)، انفعالية حالة عىل يدل بصوت العبارة أخرجت قد أني إىل
أو الصدق عليها يجوز قضية أقول ال بذلك فأنا خطأ» املال «رسقة بأن فحكمت القول
يقول وقد الناس، سلوك عليه يكون أن أحب عندي َميل عن تعبري مجرد هو إنما الكذب،
ونفي هو يقوله ما إثبات الجانبنَي أحد إمكان يف يكون أن دون ذلك، نقيض آخر شخص
وال له إثبات ال األخالقي فالحكم يُنَْفى، وما يُثْبَت ما هنا ليس إذ اآلخر، الجانب يقوله ما
تعربِّ التي األشياء من ذلك إىل وما األمر، كلمة أو األلم رصخة حكم ذلك يف حكمه نفي،

خارجيٍّا.24 أمًرا ر تصوِّ وال شخصية حالة عن
فضيلة، اإلرساف إن أنت: قلَت فإذا القيم، بمسائل يتعلق فيما املجادلة يستحيل إنه
إْطالعك أحاول أن هو فيه املجادلة يمكن ما فكل رذيلة، اإلرساف أن أنا رأيي من وكان
ال واقع، أمر يف نقاش وهذا عنك، غابت قد تكون ربما التي املوقف عنارص بعض عىل
مما عنك يغيب ال عنارصه، بكل للموقف ُمدِرك أنك وجدت إذا أما الواقع، هذا قيمة يف
حكمك مًعا، عليها اتفقنا التي العنارص هذه إىل تضيف تظل ذلك ومع يشء، أنا أعرفه
إىل منا بأحد ينتهي أن لجدال يمكن فليس رش، بأنها عليها أحكم أنا وأظل خري، بأنها
نختلف جانب الخارجي املوقف يف هنالك يعد لم إذ اآلخر، قول وكذب قوله صدق إثبات
األهواء يف كله الخالف بات بل اآلخر، وتكذيب واحد لتصديق إليه، الرجوع ويمكن عليه،
أحدهما طعام لذة يف اثنان يتجادل أن يستحيل كما فيه، الجدل يستحيل مما وامليول،

ويكرهه. ه يُمجُّ والثاني يحبه

الثانية. الطبعة من ص١٠٧ ،Ayer, A. J., Language, Truth and Logic 24
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٦

خري اسمه يشء أشيائه بني ليس أنه بمعنى جمال، وال فيه خري ال العالم أن هو َرأْيُنا
وصنوف وأحجار، وأنهار أشجار فيه كثرية: أشياء العالم يف جمال، اسمه آخر ويشء
شيئًا يحب أن عىل الرتبية ئه وتُنَشِّ الخربة فتُعلِّمه اإلنسان يأتي ثم الحيوان، من شتَّى
وما جميًال يحبه ما يكون أو ا، رشٍّ يكرهه وما خريًا أحبَّه ما يكون هنا ومن شيئًا، ويكره
خريًا وَعدِّه يشء باستحسان حياته يبدأ اإلنسان ترى أن يحدث ما أكثر وما قبيًحا، يكرهه
بفعل تتبدالن نظره ووجهة العقيل تكوينه وطريقة ، تتغريَّ حياته بظروف وإذا وجميًال،
من ينتهي هو فإذا ذلك، وغري بالناس واختالط وأسفار وقراءة بيئة من املؤثِّرة العوامل
أو خريًا يكون نفسه فاليشء وإذن األمر، أول يستحسنه كان ما استهجان إىل هذا كل
هما الذاتية واملصلحة االجتماعي واملحيط فيه، أنت تراه ما حسب قبيًحا، أو جميًال ا، رشٍّ

ذلك. غري أو جمال أو خري من اليشء يف تراه ما لك يحدِّدان اللذان
حقيقته عىل واألمر ة، َخريِّ ألنها األشياء يف يرغبون أنهم الناس «يظن سبينوزا: يقول
مساٍو خري، إنه يشء: عن فقولنا فيها.» يرغبون الناس ألن ة؛ َخريِّ تكون األشياء أن هو
مرغوب سائل: يسأل قد وهنا فيه، مرغوب إنه نفسه: اليشء عن لقولنا التعريف بحكم
اليشء ترى حالة ففي الفردية، الحاالت باختالف يختلف األمر أن هو والجواب ن؟ ممَّ فيه
أخرى حالة ويف والحارضة، املاضية العصور كل ويف جميًعا األرض أهل من فيه مرغوبًا
الثانية، عند ورش األوىل عند خري فهو وإذن أخرى، دون أمة من فيه مرغوبًا اليشء ترى
يراه قد فما ما، يشء عىل حكمها يف جماعات تنقسم الواحدة األمة ترى ثالثة حالة ويف
األخذ إىل كالنظر خريًا، القبيل الوجه أهل يراه قد ا رشٍّ مثًال مرص يف البحري الوجه أهل
يف باتحادها مرهون الشعوب يف األخالقية القواعد توحيد يف واألمل وهكذا، وهكذا بالثأر،
هي للناس الرئيسية الحاجة أن عىل كله العالم يف الرأي استقر فإن الرئيسية، الحاجات
لديهم توافرت إن الحرب من جميًعا الناس ينفر بحيث — مثًال — االقتصادية الطمأنينة
الحاجات يف التوحيد يكون ال قد لكن عليه، ُمْجَمًعا ا رشٍّ الحرب أصبحت املادية، املوارد

كله. العالم يف األخالق قواعد تتَّحد أن يستحيل وعندئٍذ ممكنًا، الرئيسية
يريد — هذا عرصنا يف «مور» رأسهم وعىل — األخالقيِّني الفالسفة من فريًقا لكن
وإذا األصفر، اللون يدرك كما اإلنسان يدركها خارجية موضوعية صفة «الخري» يجعل أن
أجابوا خري، إنه عنه يقول الذي اليشء يف الخري صفة اإلنسان يدرك حاسة بأيَّة سألناهم
فهذه بالبصرية؛ أو العقيل بالَعيان أو املبارش العقيل باإلدراك [أي «بالَحْدس» يدركها إنه
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صفة إىل تشري «خري» كلمة أن يرون فالحدسيون ،[intuition لكلمة جارية ترجمات كلها
هذه نسمي أن ويمكن املعروفة، الخمس الحواس بإحدى إدراكها يمكن ال طبيعية» «ال
صفة تكون بأن الحدسيون ينكر ثم ومن األخالقي، بالحدس املفروضة السادسة الحاسة
وبالتايل ذلك، إىل وما والوزن والشكل كاللون نألفه مما طبيعية صفة أليَّة مطابقة الخري
أخرى: وبعبارة الطبيعية، الصفات هذه من ُمركَّبًا به تأتي وصف ألي مرادفة هي فليست
التي الصفات من بغريها تعريفها أو تحليلها يمكن ال — عندهم — «الخري» صفة فإن
الذي الحدس لديك يكون أن فإما خري»، «س إن لك: قلت فإذا الحواس، بسائر تُْدَرك
الحدس لديك يكون أال وإما أنا، أدركها كما الصفة هذه «س» يف تدرك أن به تستطيع
األعمى، عند اللون يف كاألمر ذلك يف األمر عليه، أَُدلُّك ما ترى أن يف أمل فال وإذن املطلوب،
النعدام «س»؛ يف عليه أَُدلُّه ما يرى أن يف له أمل فال أصفر»، «س للمكفوف: قلت إذا
يدركها التي الصفات من بغريه األصفر اللون نعرِّف أن والستحالة عنده، البرص حاسة

حواسه. بسائر األعمى
تراهم إذ بحثهم، موضوعات عن للناس امليتافيزيقيون يقوله ملا جيد مثل وهذا
الرجعة، خط معارضيهم عىل ليقطعوا يشبهها؛ ما أو سادسة حاسة عىل الناس يحيلون
عن تعجز أن وإما مثلهم، سادسة حاسة ذو فأنت وإذن يرونه، ما معهم ترى أن فإما

وحدهم! هم لهم والكمال أنت فيك فالنقص وإذن هم، يدركونه ما إدراك
تتم التي اإلدراكات لغة إىل الحدسية إدراكاتهم برتجمة نطالبهم أن حقنا من لكن
ما معنًى، بغري فارًغا الحديس واإلدراك الحدس عن كالمهم كان وإال األخرى، بالحواس
أنه مع «جود»، األستاذ يقوله ما انظر الِقيَم؟ إدراك يف عليه يحيلوننا الذي الحدس هذا
يقول: املوضوعية، الِقيَم عن مدافًعا املنطقي الوضعي للمذهب اعرتاضه مجرى يف يقوله
بني تجمع عقلية فاعلية بها أعني أني غري «حدس»، كلمة تعريف عىل أجرؤ «لست
ليس ما إدراكه عىل قدرته هي التي للذكاء، املميزة الصفة تلك وبني املبارش الِحيسِّ اإلدراك
أنت فماذا بمحسوس.»25 ليس ما لطبيعة املبارش إدراكنا هو فالحدس وإذن بمحسوس،
تدركه أجابك: أدركه؟ وكيف سألته: فإذا موجود، «س» ما شيئًا أن لك يزعم لرجل قائل
الحواس من حاسة يكن لم إذا الحدس هذا يكون ماذا تعرف ال بأنك فتنبئه بالحدس،

معناه»! تحديد عىل أجرؤ أنا «وال فيجيبك: املعروفة،
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ر تصوَّ منه، موقفك يكون كيف وانظر اليومية، الحياة يف بهذا شبيًها شيئًا تصوَّر
وتسأله: خاٍل، الطبق فإذا وتنظر الطَّبَق، يف أمامك موجودة برتقالة أن لك يزعم شخًصا
العني، هي ليست إدراكها طريقة ولكن هناك إنها فيجيبك: أراها، ال إني الربتقالة؟ أين
اليومية، الحياة يف هذا ر تصوَّ هو! ما أقول أن وال لك أصفه أن أستطيع ال يشء هي بل
هذا كان وإذا معنًى، يحمل ال إنه بقوله تظن لم إذا هذا بصديقك ظانٌّ أنت ماذا يل وقل
مطمنئ وأنت معنا فُقْل امليتافيزيقية؟ األقوال يف شبيهه يكون ال فلماذا اليومية الحياة يف
عبارات الحواس، تدركها ال أشياء عن ثنا تحدِّ التي امليتافيزيقية العبارات إن حكمك: إىل

يشء. عىل تدل وال شيئًا تعني ال فارغة
لبقعة كإدراكك املبارش، الحيس اإلدراك هو «الحدس» إن الحدسيون: هؤالء قال لو
مبارش عقيل إدراك هو «الحدس» إن قالوا: ولو يقولون، ما فهم لنا لتيرسَّ مثًال؛ اللون
لنا لتيرسَّ األلفاظ؛ لبعض تعريفنا عن تلزم أو بها، ُمعرتَف مقدِّمات عن تلزم لنتيجة
هاتنَي غري يف الحدس يكون كيف ر نتصوَّ أن علينا محال لكنه يقولون، ما فهم أيًضا
مبارش استنتاج هي وال مبارش، حيس إدراك هي ال حالة يف يكون كيف أعني الحالتنَي،
الجمال، أو كالخري املوضوعية الِقيَم إدراك يف به يطالبوننا الذي والحدس ُمسلَّمات؟ من
إدراكهما يف أي الحيس، حدسهما يف شخصان اختلف فإذا العسري، الرضب هذا من هو
معينة؛ ُمسلَّمات من معينة نتيجة استنتاج يف اختلفا إذا أو مباًرشا، إدراًكا بالحس شيئًا
بالرجوع أو تدركه، التي الحاسة وإىل امُلَحس اليشء إىل بالرجوع بينهما النزاع فضُّ لهان
مختلفان أو متفقان املتجادَلني أن من للتأكُّد منها انتُِزَعت التي النتيجة وإىل امُلسلَّمات إىل
بحيث — مثًال — األخالقي الحدس يف شخصان اختلف إذا أما ويصفانه، يدركانه فيما
لهما تجد أن فُمحال ا، رشٍّ أراه إني عنه: اآلخر وقال خريًا، أراه إني يشء: عن أحدهما قال
طال وإن ينتهي ال العبث من رضبًا هذا مثل يف النقاش كان ثَمَّ ومن النزاع، لحسم سبيًال
يقولون كله، الفكري التاريخ طوال امليتافيزيقيون يظل أن إذن عجب فال اآلبدين، أبد
اتفاق؛ يكون ولن بينهم، اتفاق ال جرٍّا، وهلُمَّ جديد من يبدءونه ثم قالوه، ما يعيدون ثم
عىل اليومية الحياة ومجال العلوم مجال يف الكلمة هذه من املفهوم باملعنى إشكال ال ألنه

السواء.
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التحليل: حتتمعاول امليتافيزيقا
«مور» عند التحليل

١

الفالسفة هؤالء ألن التحليل؛ فالسفة شأن يستصغر َمن أنفسهم الفالسفة من تجد قد
كمال وإىل ومصريه، وقيمته اإلنسان إىل واسعة شاملة نظرة ينظروا أن بدل التحليليِّني
هذه معنى يف تحليلية تفصيلية بمناقشات أنفسهم يشغلون تراهم الكون، النهائية أو هللا
من أجنحة عىل يطريون ال إنهم الناس، حديث يف َعَرًضا لهم يقع مما تلك، أو العبارة
الفخمة، الضخمة النظريات ينتجون وال الغيب، مجاهل يف يرضبون وال ل، املتأمِّ الخيال

العالم.1 دراسة عن شغلتهم قد األلفاظ دراسة ألن لغوية؛ تحليالت كله زاُدهم إنما
التي التحليل ملهمة الفالسفة بعض تقدير عند طويًال نقف أن هنا ها نريد ال لكننا
عن الشاغل شغلهم وجعلوها أنفسهم عىل الحارض العرص فالسفة من كثريون أخذها
واقعة، حقيقة لها نسجِّ أن ويكفينا فيه، تخوض أن الفلسفة اعتادت مما عداها يشء كل
أن إىل بالفلسفة متجهة املعارصين، الفالسفة أئمة من الساحقة الغالبة الكثرة أن وهي
«مور» مؤلَّفات عىل رسيعة نظرة تلقي أن ذلك ترى لكي وحسبك منطقية، تحليالت تكون
حسبك بل هارفارد»، و«مناطقة وارسو» و«مناطقة و«رايشنباخ» فينا» و«جماعة و«رسل»
Philosophy of Science ومجلة Mind مجلة مثل الهامة الفلسفية الدوريات تتابع أن
اليوم الفالسفة عند البحث مجال أن لتعلَم وغريها؛ The Philosophical Review ومجلة

ص٢٩. ،Barnes, W. H. F.: The Philosophical Predicament 1
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تحليالت إال الفلسفية املشكالت جميع «ليست أن فالحق تحليًال، كله يكون أن أوشك قد
لغوية.»2 لرتكيبات

جملتها يف املعارصة فالفلسفة ًال»، «تأمُّ جملتها يف التقليدية الفلسفة كانت فإذا
واضح: اختالف التحليلية والفلسفة التأملية الفلسفة وبني «تحليل»،

بالكون يتصل فيما الحق عن تكشف أنها التقليدية التأملية الفلسفة تدَّعي فأوًال:
عن تكشف بأنها االدعاء من فتربأ املعارصة التحليلية الفلسفة وأما واحًدا، ُكالٍّ باعتباره
من لديهم بما وحدهم العلماء شأن من ذلك أن تعلم ألنها كرب؛ أو َصُغَر الكون حقائق
الكون جوانب من يخصه فيما عالم كل التجارب، وإجراء املشاهدة عىل تعينهم وسائل
العبارات يتناول أنه سوى شيئًا لنفسه املعارص التحلييل الفيلسوف يزعم وال وأجزائه،

عنارصها. ويربز غامضها ح فيوضِّ الناس، عامة أو العلماء يقولها التي
ألفاظ وما لوجه، وجًها األشياء عالم تواجه أن التقليدية التأملية الفلسفة تحاول وثانيًا:
ما كثريًا بل حقيقة، من إليه تصل قد ا عمَّ للتعبري الثانوية أدواتها إال وعباراتها اللغة
وصلت التي الحقيقة عن بالتعبري تنهض ال قارصة وعباراتها اللغة ألفاظ أن تدَّعي
فتدور املعارصة التحليلية الفلسفة وأما شامًال، كامًال تعبريًا الفلسفية «التأمالت» إليها
مهمة ال التي الوحيدة مهمتها بأن منها اعتباًرا وعباراتها، اللغة ألفاظ حول كلها
السواء، عىل وعامتهم علماؤهم الناس، به ينطق ما وضوح إىل تطمنئ أن هي سواها،
بيان الفصل هذا ويف اختالفهم، عىل العلوم رجال إىل َفَموُكوَلة الشيئية الحقيقة وأما

مور». «جورج وهو املعارصين، الفالسفة أئمة من إمام عند التحليل لطريقة

٢

مدرسة باسم تُْعَرف ما كثريًا «مور»، أعالمها من التي املعارصة، التحليلية والفلسفة
أفرادها بعض يزال وال — كانت قد اليوم، التحليل فالسفة من األوىل الطبقة ألن كيمربدج؛
و«برود» «رسل» — «مور» جانب إىل — وأهمهم وأبنائها، الجامعة تلك أساتذة من —

و«استبنج».

ص٢٨٠. ،Carnap. R.: The Logical Syntax of Language 2
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«الفهم جعل وهو به، ُعِرَف خاص باتجاه جميًعا دونهم ينفرد يكاد «مور» لكن
لتفكريه. ومحوًرا لفلسفته أساًسا املشرتك»3

فكلنا صادق، القضايا بعض أن نعرف املشرتك» ب«الفهم أننا هي موقفه وخالصة
ِشيًَعا: حيالها فينقسمون امليتافيزيقيون يأتي لكن يبيض»، «الدجاج أن صدًقا نعرف
منها تفهم املادية وامليتافيزيقا قائلها، عند عقلية فاعلية منها تفهم املثالية فامليتافيزيقا
أو بتأييد يتدخل أال هو وأولئك هؤالء إزاء «مور» وموقف … املادة أجزاء يف ذرية حركات
بأن اتفاق عىل معنا فكلهم امليتافيزيقيني جماعة عند املعنى اختلف مهما إنه قائًال تفنيد،
«التأملية» الفلسفة مستطاع يف فليس صحيحة،4 يبيضقضية الدجاج بأن القائلة القضية
دليل وحده ألنه ذلك؛ وحسبنا — تفسريها يف اختلفت وإن — القضية هذه لنا تنقض أن

املشرتك». «الفهم ببداهة الصدق ندرك أننا عىل كاٍف
لبث قد وأنه غرينا، أناًسا فيه وأن موجود، املادي العالم أن نعرف املشرتك فبالفهم
من هذا ذلك، عىل لنا تربهن ميتافيزيقا إىل حاجة بنا فليس إلخ، … سنني عدَّة موجوًدا
املشرتك» «الفهم به يأتينا ليس ما املعرفة من هنالك كان فلو أخرى، جهة ومن جهة،
كذلك امليتافيزيقا فستعجز — مثًال الروح بخلود كالقول — بمشاهداته العلم وال بفطرته
ال والعلوم املشرتك الفهم طريق عن نعرفه ما أخرى: بعبارة املعرفة، بهذه إمدادنا عن
ليس الطريق ذلك عن نعرفه ال وما به، معرفتنا من لتزيد امليتافيزيقا إىل فيه بنا حاجة

به. علًما تحيطنا أن امليتافيزيقا وسع يف
عن فيها يصدر التي املتكلم عبارة تحلِّل أن هو به نفسها الفلسفة تشغل ما فخري
حتى معنًى من بها يُراد ما الدقة وجه عىل يبنيِّ تحليًال علمي، بحث عن أو مشرتك» «فهم

صادقة. عبارة تكون أن لها يصح

أنها يؤيدها ومما ،Common sense اإلنجليزية: للعبارة دقيقة ترجمة املشرتك» «الفهم عبارة أن أرى 3
الحواس بإحدى «الحس» تعني فهي معنيان، لها اإلنجليزية اللغة يف Sense فكلمة لألصل، حرفية ترجمة
العبارة أو الشخص لك يصفون فرتاهم العقيل»، «املعنى كذلك تعني وهي واللمس)، والسمع (كالبرص
ذات العبارة وأن منه، ِخْلٌو أو حصيف عقل ذو الشخص أن عىل بذلك ليدلوا ومشتقاتها؛ مة السِّ بهذه
يقصدون فإنما Common sense بأنه شيئًا وصفوا إذا فهم ذلك وعىل منه، خلو أو العقل يسيغه معنًى
وعبارة وتدريب، تعلُّم إىل تحتاج ال التي وبداهتهم بفطرتهم جميًعا للناس إدراكه يمكن اليشء ذلك بأن

األداء. خري املعنى هذا تؤدِّي — رأيي يف — املشرتك» «الفهم
ص٦٥. ،Moore, G. E.: Philosophical Studies 4
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رأي يف بحث أو شك موضع املشرتك» «الفهم طريق عن اآلتية العبارات صدق ليس
الذي الدليل ال عنارصها، ويربز حها يوضِّ الذي التحليل هو تحتاجه قد ما وكل «مور»،
جاء املشرتك»،5 الفهم عن «دفاع املشهور بحثه ١٩٢٥م سنة نََرشَ وقد ويؤيدها، يربزها
يف الجسم هذا ُولَِد وقد جسمي، هو حي، برشي جسم الراهنة اللحظة هذه يف «هنالك فيه:
تغريات من يَْخُل لم وإن وجوده، عىل مستمرٍّا الحني ذلك منذ ولبث املايض، يف معنيَّ وقت
وقد والدته، بعد الزمن من وملدة ُولَِد، حني اآلن هو مما أصغر كان فمثًال وجوده، سايرت
ُولَِد منذ هنالك وكان عنه، بعيد وغري األرض لسطح مالمًسا اآلن حتى والدته منذ ظل
مختلفة مسافات عىل جسمي وكان … ثالثة أبعاد يف وحجم شكل لها أخرى كثرية أشياء

6«… األشياء تلك من
أن يجوز ال إدراًكا املشرتك» ب«الفهم وجودها أدرك أشياء ذكر يف «مور» يأخذ هكذا
معرفتنا أن عىل الربهان إقامة الفلسفة تلتمس أن والباطل العبث فمن شك، موضع يكون
ذلك ويف يدركها املشرتك فالفهم سليم، أساس عىل وقائمة صحيحة األشياء هذه بأمثال

الكفاية.
فلسفة فهي املشرتك» «الفهم ينكرها حقائق لنا تزعم فلسفة جاءت إذا إنه بل ال،
الخارجية، الطبيعة عالم من ليسا والزمان املكان بأن زاعًما مثايل فيلسوف جاء إن باطلة،
«فهمنا أن أساس عىل لزعمه تنكَّرنا لها، وجود ال واملناضد املقاعد هذه بأن وزاعًما
«التأملية» فالفلسفة واملناضد، املقاعد ووجود والزمان املكان حقيقة يقرِّر املشرتك»
املشرتك» «الفهم أما املشرتك»، «الفهم يقرِّره ما تفنِّد أن مقدورها يف ليس (امليتافيزيقا)

إدراكه. مع يتعارض بما جاءته إذا امليتافيزيقا يفنِّد أن مستطاعه ففي
لكن املثالية، للفلسفة معارًضا جاء واقعي فيلسوف إنه أحيانًا، «مور» عن يُقال قد
قبول يف الواقعيني مع متفًقا رأيته فلنئ الواقعية، فلسفته ال منهجه هو «مور» يف الجديد
األشياء وجود يقبلون هم القبول، أساس يف معهم مختلف فهو الخارجية، األشياء وجود
الخارجية األشياء وجود فيقبل هو وأما بها، يُْدلُون عقلية مربِّرات أساس عىل الخارجية

ص١٩٣–٢٣٣. ،٢ مجلد ،Contemporary British Philosophy 5

ص١٩٤-٥. السابق، املرجع 6
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ففيلسوفنا برهان، إىل ذلك بعد حاجة وال بذلك، يقيض املشرتك» «الفهم أن أساس عىل
هذا يف محاولة وكل املشرتك»، «الفهم صدق عىل الدليل إقامة يربِّر ما يرى ال «مور»
الطائفتنَي ألن وواقعيني؛ مثاليني بني عنده ذلك يف فرق وال وراءه، طائل ال عبث السبيل
الفاسدة الباطلة األدلة فيقيمون املثاليون فأما الدليل، هذا مثل إقامة تحاوالن كلتيهما
الفاسدة األدلة يقيمون فكذلك الواقعيون وأما الصواب، يدرك ال املشرتك» «الفهم أن عىل

صائبًا. إدراًكا املشرتك» «الفهم يدركه ما إلثبات
لبطالن بيانًا ذلك فيكفي املشرتك»، «الفهم ينكرها نتائج إىل بأدلتهم ينتهون املثاليون
يؤيِّدها نتائج إىل بأدلتهم ينتهون والواقعيون أدلتهم، مراجعة عن لنا ورصًفا نتائجهم
إليها. لنا حاجة ال إذ األدلة، عن النظر ونرصف النتائج، نقبل فنحن املشرتك»، «الفهم

أنه هو بل املثالية، يهاجم واقعي أنه هو ليس «مور» يحتله الذي الحقيقي فالوضع
رنا صوَّ ولو السواء،7 عىل وواقِعيِّها مثاِليِّها للميتافيزيقا ومعارض التأملية، للفلسفة عدو

ييل: كما كانت (رمزية) بصورة «مور» موقف
الفيلسوف يقولها التي ص النظرية لكن املشرتك، بالفهم أُدِركها واقعة حقيقة «س

باطلة.» ص النظرية تكون إذن س، مع منطقيٍّا تتناقض الفالني
يف فنحن السواء، عىل اليومية الحياة ويف العلمية األبحاث يف موقفنا هو بعينه وهذا
الواقعية الحقائق مع تتناقض نراها نظرية أيَّة رفض يف لحظة نرتدَّد ال املجاَلني هذَين
الفالسفة يخلص ال وحدها الفلسفة ففي الفلسفة، إال ذلك عن يشذ ولم نعرفها، التي
غري يف العملية حياتهم ويرتِّبون واقعة، حقيقة أنه عىل شيئًا يعرِّفون فرتاهم ألنفسهم،
«يتفلسفون»، مقاعدهم عىل جلسوا ما إذا لكنهم يعرفونه، ما أساس عىل ارتياب وال تردُّد
الواقعة الحقائق تناقض أنها مع عنها، يدافعون نظريات ينسجوا أن لديهم يمنع ما فليس
يؤمنوا أن الفالسفة استطاع ولقد أساسها، عىل العملية حياتهم ويقيمون يعرفونها التي
يعلمون ما تتناقضمع بقضايا الفلسفية، عقائدهم يف يسلكونه إيمانًا أنفسهم وبني بينهم

صواب.»8 أنه أنفسهم هم

ص٣٥. ،Barnes, W. H. F.: The Philosophical Predicament 7

ص٢٠٣. ،Moore, G. E.: Defence of Common Sense (Contemporary British Philosophy) 8
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٣

املشكلة فليست به، أكتب قلًما أُْمِسك اآلن بأنني قويل صدق عىل املشرتك» «الفهم دلَّني إذا
«ما أسأل: أن هي املشكلة بل ا؟ حقٍّ صادقة معرفة هذه هل أسأل: أن هي «مور» عند
«الفهم دام ما شك إليه يرقى ال العبارة صدق ألن وذلك أقولها؟» التي العبارة هذه تحليل
— جعلها التي هذه التحليل، بعملية «مور» يقوم فكيف اإلدراك، وسيلة هو املشرتك»

كلها؟ الفلسفة محور — املعارصين الفالسفة معظم معه وجعلها
لك قدَّمنا كما — القريب األمس وال اليوم وليدة ليست التحليلية الفلسفة أن الحق
سقراط عند األقدمني؛ عند أصولها تلتمس أن تستطيع بل — األول الفصل يف القول
وحدها، األخالقية امُلدَركات عىل نفسه قرص قد يكن وإن املعاني، توضيح محاولته يف
معنى يحلِّل أن الجمهورية يف يحاول وهو أفالطون عند تلتمسها أن كذلك وتستطيع

منطقه. يف أرسطو وعند مثًال، «العدالة»
من هم وأتباعهم، و«باركيل» و«هيوم» «لوك» اإلنجليز: من التجريبيون والفالسفة
يف كتبوه ما استبعدت فلو التحليل، يف طريقة أنها عىل الفلسفة إىل نظروا الذين أولئك
و«جون «بنتام» يف قل وهكذا املعاني،9 لبعض تحليالت آثارهم بقية وجدت النفس؛ علم
نُقْل ولم … ذلك أو املعنى لهذا والتحليل التحديد يحاولون جميًعا فهؤالء مل»، ستيوارت
لألُُسس — تحليًال أي — «نقًدا» فلسفته من األعظم الشطر جاء الذي «َكانْت» عن شيئًا

العلوم. عليها تقوم التي
من حتى يميِّزهم بما يتفردون املعارص، التحلييل الوضعي املذهب رجال أن غري
إذ — بريسن» و«كارل و«ماخ» «ِمل» مثل — عرش التاسع القرن يف األقربني أسالفهم
حذًفا امليتافيزيقا يحذفون فهم املقبول، الكالم قائمة من للميتافيزيقا بحذفهم يتميزون
بني بتفرقتهم كذلك يتميزون ثم اللغوية، للعبارات املنطقية تحليالتهم أساس عىل ا تامٍّ
كان حني عىل أخرى، جهة من الطبيعية العلوم وقضايا جهة، من والرياضة املنطق قضايا
يفرسون أو نفسه، هيوم فعل كما تلك، يفرسون بما هذه يفرسون السابقون املحلِّلون

Ayer, A. J., كذلك وانظر املقدمة، من ص٧ ،Pap, Arthur, Elements of Analytic Philosophy 9
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ويف حسية، أصول إىل الرياضية القضايا رد حني «ِمل» فعل كما هذه يفرسون بما تلك
الطبيعية العلوم يف بالتشكُّك األمر ينتهي األوىل الحالة ففي إشكال، يكون الحاَلني كلتا
الرياضة قضايا بجعل األمر ينتهي الثانية الحالة ويف الرياضة، يقني إىل ل توصِّ ال دامت ما

يقينية. ال احتمالية
املعارصين من التحليل أصحاب أن إال قديم، منذ الفلسفة يف شائًعا التحليل كان فلنئ
هؤالء رأس عىل (و«مور» خصائص من — األسالف سائر دون — يربزهم بما تميَّزوا قد
يصطنعها التي التحليل طرائق بعض عن ييل فيما ُمحدِّثوك أوالء نحن وها املعارصين)،

امليتافيزيقا. حذف وأهمها نتائج، من إليه انتهوا ما إىل تنتهي التي املعارصون،
أما حدة، عىل كل للحدود يكون فالتعريف لأللفاظ، تعريًفا بالتحليل املراد ليس
تعريف يتعذَّر حينما أنه هو التعريف عىل التحليل وفضل كاملة، لعبارة فيكون التحليل
فإذا تعريفه، املراد الحد ذلك فيها يرد التي العبارة تحليل إىل نلجأ مباًرشا؛ تعريًفا ما حد
املراد الحد عن استغنائها مع معنًى، تساويها أخرى عبارة كلها بالعبارة استبدلت ما

مبارش. غري بطريق الحد لذلك تعريًفا قدَّم من بمثابة كنت تعريفه،
— معناها يف لها مساوية أخرى عبارة إىل عبارة نرتجم أن بالتحليل املراد ليس لكن
تجيء أن بد ال بل — أخرى لغة إىل أو األوىل العبارة لغة نفس إىل الرتجمة كانت سواء
العبارة عليها تنطوي التي للعنارص إبراًزا أكثر لألوىل تحليل هي التي الثانية العبارة
كما — يُشَرتط بل تساويها، عبارة إىل عبارة ترجمة مجرد التحليل يكون ال بهذا األوىل،
يف زيادة ذلك إىل ومضاًفا معناها، يف لألوىل مساوية الثانية العبارة تجيء أن — قلنا
«ق» للعبارة ترجمة مجرد «ك» العبارة كانت لو ألنه املعنى؛ عنارص عرض ويف الوضوح
«ق»، للعبارة تحليًال «ك» كانت إن أما «ك»، للعبارة ترجمة أيًضا تكون «ق» فإن أكثر، ال

«ك». للعبارة تحليًال «ق» تكون فال
حلَّلت قد أكون إنني الصدد: هذا يف «مور» ساقه بسيًطا، مثًال مبدئيٍّا لذلك ونسوق
«إن فأقول: «شقيق»، كلمة يف املضغوطة العنارص أُبِرز حني عمرو» شقيق «زيد عبارة
هنا فها عمًرا»، أنسال اللذان األبوان هما زيًدا أنسال اللذان والوالدان ذََكران، وعمًرا زيًدا
مجرد األمر كان ولو للثانية، تحليًال األوىل ليست لكن لألوىل، تحليًال الثانية العبارة ي أُسمِّ
تكون ما بمقدار للثانية تحليًال األوىل لكانت معنًى؛ تساويها أخرى مكان عبارة وضع
الوضوح يف الزيادة نحو ري السَّ هو التحليل عملية يف الهام فالعنرص لألوىل، تحليًال الثانية
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التحليل عملية ِوْزَدم» ويخترص«الدكتور تحليلها، املراد العبارة يف العنارصالخبيئة بإبراز
اآلتي: املوجز بالوصف

أكثر «ق» مكنون عن تكشف «ق١» أخرى عبارة وجدت لو «ق» القضية تحلِّل إنك
نفسها.10 «ق» من

أردنا فكأنما املحدثني، نظر وجهة من الفلسفة مهمة التحليل جعلنا قد كنا فإن
«وتجنشتني»: عن نقًال «شليك» يقول املعاني. توضيح هي الفلسفة مهمة إن نقول أن
«واجب «رامزي»: ويقول منطقيٍّا.»11 توضيًحا األفكار توضيح هو الفلسفة موضوع «إن
فالفيلسوف مهوشة.»12 غامضة تحليلها قبل كانت أفكاًرا د وتحدِّ ح توضِّ أن الفلسفة
املرئي تركيز من العني يمكِّن بأن املضطربة الرؤية يضبط الذي العيون كطبيب التحلييل
ما ح يوضِّ لكنه جديًدا، مرئيٍّا العني أمام يخلق ال إنه صحيًحا، تركيًزا اإلبصار بؤرة يف
تحليلها املراد العبارة إدراك من يمكِّننا الذي التحليل فيلسوف يف ُقْل وهكذا وكفى، هناك

وأكمل. أوىف إدراًكا
السامع جهل مصدره يكون غموًضا التحليل يزيله الذي بالغموض نريد ال إننا
إنما كلها، باملهمة القاموس لقام كذلك؛ األمر كان لو ألنه تلك؛ أو الكلمة هذه بمعنى
يُخفي تركيبًا للعبارات تركيبها طريقة يف نفسها اللغة طبيعة من الناشئ الغموض نريد

للمعنى. املكوِّنة العنارص بعض
األسود فالفيل حيوانًا، الفيل دام ما إنه أقول أن الصواب من إنه مثًال: لذلك ُخذْ
فالفيل حيوانًا الفيل دام ما إنه قويل ذلك عىل ِقْست إذا أخطئ لكنني أسود، حيوانًا يكون
فنجد العبارتنَي تحليل يف نأخذ حني الخطأ مصدر ويتبنيَّ صغريًا، حيوانًا يكون الصغري
الرتكيب يف تختلفان أنهما إال النحوي، الرتكيب يف بينهما التشابه من الرغم عىل أنه
عىل منهما كل تحقيق يمكن عبارتنَي، من مؤلَّف أسود» حيوان «الفيل فقويل املنطقي،
والعبارتان مًعا، نفيهما أو مًعا إثباتهما أو األخرى ونفي واحدة إثبات يمكن كما حدة،
صدق يتوقَّف ال مستقلتان، العبارتان فهاتان أسود. الفيل (٢) حيوان. الفيل (١) هما:

ص٤٢٥. ،Wisdom, John, Moore’s Technique (The Philosophy of Moore ed. Schilpp) 10

ص١٣٢. ،Schlick M., The Future of Philosophy 11

ص٢٦٣. ،Ramsey, F. P., The Foundations of Mathematics 12
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حيوان الفيل إن مثًال: أقول أن يل يجوز إذ كذبها، أو األخرى صدق عىل كذبها أو الواحدة
وال حيوان هو ال الفيل إن أقول: أو حيوانًا، ليس لكنه أسود الفيل إن أو أسود، ليس لكنه

مًعا. آٍن يف وأسود حيوان هو أو أسود، هو
من بناؤها يتألَّف إذ صغري»، حيوان «الفيل الثانية العبارة ترتكَّب هكذا ما لكن
من أصغر الفيل (٢) حيوان. الفيل (١) وهما: نوًعا، مختلفتان لكنهما أيًضا، قضيتنَي
األوىل مثل — وليست عالقات، قضية — ترى كما — الثانية القضية وهذه الِفيََلة. متوسط
أخرى أفراد إىل تنسبه بل فيه، قائمة بصفة الفيل تصف ال أنها أعني حملية، قضية —
إىل صغري» حيوان «الفيل عبارة حلَّلنا فلو وإال بها، عالقته تبنيِّ نسبة معينة مجموعة من
معنًى، بغري منهما الثانية العبارة لجاءت صغري»؛ و«الفيل حيوان» «الفيل هما: عبارتنَي
عنه يصغر أو يساويه أن فإما آخر، يشء إىل يشء بنسبة إال يكونان ال والِكَرب َغر الصِّ إذ
سائر إىل الفيل ننسب أننا أساس عىل تحديد، بغري مهملة العبارة تركنا ولو يكرب، أو
بالنسبة صغريًا يكن وإن الحيوان، لسائر بالنسبة صغري الفيل أن صوابًا كان ملا الحيوان،

الِفيََلة. لسائر
كيف لرتى امليتافيزيقيني؛ أصحابنا إىل وانتقل تحليله، بعد السابق املثل هذا وُخذْ
فمثًال لعباراتهم، املنطقي التحليل هذا أمثال عن قصورهم من الكربى مشكالتهم تتألَّف
من كلها نشأت قد — موضوعية؟ أو ذاتية هي هل — والجمالية األخالقية الِقيَم مشكلة

متساويتان: العبارتنَي هاتنَي بأن الظن
خري. هذا (٢) أصفر. هذا (١)

أنهما ظنهم إىل سبق فقد النحوي، الرتكيب يف تتشابهان العبارتان دامت فما
األصفر اللون كان إن ثم كذلك، األمر كان وإن كذلك، املنطقي الرتكيب يف متساويتان
املوضوع عن فتزول عنه يزول وقد ما، صفة فيكسبه موضوعه إىل يُضاف خارجيٍّا شيئًا
يزول أو موضوعه إىل يُضاف خارجي يشء الجمال) (أو كذلك «فالخري» إذن تلك، صفته
يكون أن يف له دخل ال اإلنسان أن وكما صفة، يفقد أو صفة موضوعه فيكسب عنه،
الخري صفة ى يتلقَّ فهذا جميًال، أو ًا خريِّ اليشء يكون أن يف له دخل ال فكذلك أصفر، اليشء

االصفرار. صفة ى يتلقَّ كما الخارج من الجمال وصفة
العبارة حلَّلنا فلو التحليل، عن قصور مصدره — قلنا كما — كله األمر لكن
اللَّذة»؛ إحداث هي عالقة وبيني بينه اليشء «هذا فقلنا: عنارصها إىل خري» «هذا الثانية
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متشابهتنَي يكونا وإن خري. هذا (٢) أصفر. هذا (١) العبارتنَي: بأن الفور عىل ظهر
بصفة موضوًعا تصف حملية قضية فاألوىل املنطقي، البناء يف مختلفتان أنهما إال نحويٍّا،
إليه. امُلشار اليشء (أ) هما: شيئنَي بني العالقة تبنيِّ عالقات، قضية والثانية فيه، قائمة

أنا.13 (ب)
العبارات فهم يف منطقي خطأ عن تنشأ كيف امليتافيزيقية املشكالت من آخر وَمثٌَل
و«الوجود الفعيل» «الوجود بني امليتافيزيقيون يجعلها التي التفرقة هذه اللغوية،
الضمني، الوجود مرحلة هي والعدم الوجود بني مرحلة هنالك إن يقولون إذ الضمني»،14
حقيقي هو ما بني ُقْل أو موجود، غري هو وما موجود هو ما بني ثنائية القسمة فليست
فعيل، وجود لها ليس التي الكائنات هي بني، بني كائنات هنالك بل حقيقي، غري هو وما
أقول لكني موجود، غري طائر «العنقاء» فمثًال معينة، بصفات ونصفها عنها نتحدث لكننا
شيئًا أصف لست الصفات؟ بهذه أصف فماذا إلخ، … العمر طويل وإنه طائر إنه عنه:
والنرس، الصقر إىل يُشار كما إليه، فيُشار وجود للعنقاء ليس إذ األشياء، بني موجوًدا
وإنه طائر إنه فأقول: إيجابية بصفات العدم أصف أن يستحيل نفسه الوقت يف لكني
معدوم. هو وال ا، وحقٍّ فعًال موجود هو فال ضمني»، «وجود فللعنقاء إذن العمر، طويل
نجد فألننا للعبارات، املنطقي التحليل يف خلط مصدرها هنا املزعومة املشكلة لكن

العبارتنَي: هاتنَي بني النحوي البناء يف ظاهًرا شبًها

موجودة. ليست العنقاوات (١)
ِمْلَحة. ليست األنهار (٢)

كلتا أن لذلك تبًعا فنظن املنطقي، بنائهما يف أيًضا شبيهتان أنهما نزعم ترانا
استعملنا لو موضوع عن محموًال أو — موصوف عن صفة تنفيان السواء عىل العبارتنَي
فتنفي الثانية وأما العنقاوات، عن الوجود صفة فتنفي األوىل العبارة أما — املنطق لغة
طائفة من يتألَّف العبارتنَي كلتا يف املوضوع أن أيًضا نظن ثم األنهار، عن امللحية صفة

يف بطريقته معنيُّون هنا فنحن دائًما، آراءه تمثِّل هي وال كال «مور»، من مأخوذة األمثلة هذه ليست 13
وهديف. رأيي لتخدم اخرتتها فقد األمثلة أما وحسب، التحليل

.Subsistence ترجمة الضمني وبالوجود Existence لفظة ترجمة الفعيل بالوجود أقصد 14
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هو الثانية وموضوع العنقاوات، طائفة هو األوىل العبارة فموضوع أفراد، من معيَّنة
مجموعة أن كما الوجود، عدم صفة يف كلها تشرتك العنقاوات وطائفة األنهار، مجموعة

مائها. ملحية عدم صفة يف كلها تشرتك األنهار
أن شأنه من شديًدا اختالًفا مختلفتنَي تجدهما منطقيٍّا، تحليًال العبارتنَي حلِّل لكن

الضمني». «الوجود حول نشأت التي امليتافيزيقية املشكلة يزيل
مجموعة إىل تنحلُّ العبارة هذه ِمْلَحة.» ليست «األنهار الثانية: العبارة بتحليل وأبدأ

اآلتية: الصورة هذه تتخذ أوَّلية، قضايا من كبرية

ملًحا ليس س١ و نهر س١
ملًحا ليس س٢ و نهر س٢
ملًحا ليس س٣ و نهر س٣

⋮ ⋮   ⋮ ⋮

⋮ ⋮   ⋮ ⋮

ملًحا ليس سع و نهر سع

أن وهما مًعا، الصفتان هاتان واحد جزئي فرد يف تجتمع أن الصدق من ليس ∴

مًعا. آٍن يف ملًحا يكون وأن نهًرا الجزئي الفرد يكون
عنقاء١، تجد فلن موجودة» ليست «العنقاوات األوىل: العبارة يف ذلك بعد انظر ثم
علمنا كمل فلو جزئية، أفراًدا تجد لن الشوط بداية منذ ألنك عنقاءع؛ … عنقاء٣ عنقاء٢،
منها قضية كل قضايا، من طويلة قائمة يف الكامل العلم هذا وضعنا ولو كله، العالم عن
ألن موجودة»؛ ليست «العنقاوات قضية القائمة هذه يف كان مَلا ملوصوف، صفة تثبت

العالم. من جزءًا ليست العنقاوات
للفئة معاملتنا األفراد من الفارغة الفئة عاملنا أننا هو هنا، املنطقي الخطأ فأساس
منطقيٍّا متشابهتان العبارتنَي أن حسبنا أننا أخرى جهة ومن جهة، من هذا األفراد، ذات
عنه ننفي موضوع و«األنهار») («العنقاوات» منهما كل يف األوىل الكلمة إن حيث من
— رأينا كما — ألنني محمول؛ الثانية العبارة يف «األنهار» أن هي الحقيقة لكن محموًال،
هذه من حالة كل يف فأنا إلخ، … نهر س٢ نهر، س١ وأقول: فرًدا فرًدا األنهار أُْفِرد حني
أنهار، بأنها ما مجموعة أصف النهاية يف ثم نهر، بأنه ما شيئًا أَِصف األولية الحاالت
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العبارة يف وأما موضوًعا، ذاتها يف وليست موضوع، عىل محمولة «أنهار» فلفظة وإذن
يفعل ال لكنه املحمول، وضع يتَّخذ «العنقاوات» فلفظ موجودة.» ليست «العنقاوات األوىل

عليه. يُْحَمل واحد فرد هناك ليس إذ فعله،
يتحتم أليس موجودة؟» ليست «العنقاوات أقول حني أتحدث عالَم تسأل: جئت فإذا
العنقاوات دامت وما عنها؟ الحديث يل يتسنى حتى وجود» «ِشبْه للعنقاوات يكون أن
أقول: إلخ، … ضمنيٍّا وجوًدا موجودات إنها فلنُقْل: الفعلية، املوجودات بني لها وجود ال
ال إنك هو: جوابنا فسيكون أسلفناه، الذي التحليل بعد السؤال هذا تسأل جئت إذا إنك
«صورة» اتخذت أصوات، مجرد هي بها نطقت التي فاألصوات مرشوًعا، حديثًا تتحدث

يشء. يف الكالم من وليست الكالم
التحليل أشعة تحت البقاء تحتمل ال التي امليتافيزيقية املشكالت من ثالث وَمثٌَل
األشياء يف األضداد اجتماع يف أفالطون يثريها التي املشهورة املشكلة هذه املنطقي،
يف وصغريًا كبريًا يكون قد الواحد اليشء دام فما الوجود، ُسلَّم يف يخفضها مما الجزئية،
وقت يف موجود وغري موجود — عنده — فهو إذن واحد، وقت يف وبارًدا حارٍّا أو واحد، آٍن
الثابتة الحقائق من هو وليس للصريورة، املتعرِّضة ة املتغريِّ األشياء من فهو وإذن واحد،

الخالدة.
اآلتيتنَي: العبارتنَي هاتنَي مثًال لذلك ولنرضب

صغرية. بطيخة هذه (١)
فالبطيخة إذن مثًال)، الربتقال إىل (بالقياس كبرية فاكهة نفسها البطيخة هذه (٢)
ينقيض ال عجبًا لنَْعَجب الحق يف وإننا إلخ، … مًعا وكبرية صغرية — أفالطون بلغة —
يف إنجاز إىل هنا األمر يحتاج هل يشء! ال من الفالسفة يثريها املشكالت هذه أمثال من
املجموعة غري أفراد من مجموعة إىل البطيخة تنسب األوىل العبارة إن نقول: حني التحليل
صغرية البطيخة تكون أن بني تناُقض هنالك يكون فال الثانية، العبارة إليها تنسبها التي
أفراد إىل بالنسبة وكبرية البطيخ) مجموعة (وهي األوىل املجموعة أفراد إىل بالنسبة

كالربتقال)؟ الفاكهة من األخرى األصناف مجموعة (وهي الثانية املجموعة

االعرتاضات أن أظن ال «إنني يأتي: ما األفالطونية املشكلة هذه يف رسل بريتراند يقول
فهو النقد، أمام تثبت حقيقيٍّا، وجوًدا األشياء وجود ضد أفالطون يثريها التي املنطقية
كذلك هو ِضْعٌف هو وما نواحيه، بعض من قبيح أيًضا هو جميل هو ما إن مثًال: يقول
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من قبيح نواحيه بعض من جميل بأنه فنيٍّا أثًرا نصف حني ولكننا وهكذا، … ِنْصف
«إن نقول: أن نظريٍّا) األقل (عىل التحليل بواسطة دائًما نستطيع فإننا اآلخر، بعضها
قبيحة.» منه الناحية تلك أو الجزء ذلك بينما جميلة، األثر من الناحية هذه أو الجزء هذا
الحقيقة يف تناقض هنالك وليس متضايفان، ان َحدَّ فهذان و«النِّْصف» ْعف» «الضِّ عن وأما
املشكالت نفسه حول يثري ينفك ما أفالطون إن ،٤ ونصف ١ ضعف ٢ أن وهي الواقعة
إذن ج، من وأقل ب من أكرب أ دامت ما أنه يظن فهو املتضايفة، للحدود فهمه سوء من
املشكالت هذه وأمثال متناقًضا، له يبدو الذي األمر وهو مًعا، آٍن يف وصغرية كبرية أ تكون

الفلسفة.»15 بها أُِصيبت التي الطفولة أمراض عداد يف نسلكها

٤

اقتالًعا امليتافيزيقية املشكالت باقتالع ينتهي كيف املنطقي للتحليل أمثلة سبق فيما قدَّمنا
العبارات تحليل يف منطقي خطأ عىل قائمة املشكالت تكون حني وذلك جذورها، من

وفهمها.
برحت ما التي املشكالت سائر من للتخلُّص يكفي ال وحده املنطقي التحليل لكن
فرق فهنالك الباقية، البقية عىل ليُْجِهَز الفلسفي التحليل فيجيء امليتافيزيقيني، تشغل

أخرى. ناحية من والفلسفي ناحية، من املنطقي التحليل: من نوَعني بني
نوعان؛ اللغة ألفاظ إن نقول: التحليل، من النوَعني هذَين بني الفرق إلبراز وتمهيًدا
كتاب وهذا قلم فهذا األشياء، بها ى تُسمَّ التي األلفاظ فهي األسماء فأما وعالقات، أسماء
وأما ألشياء، أسماء و«شجرة» و«كتاب» «قلم» الثالثة: فاأللفاظ وإذن شجرة، وهذه
دون واحد، بناء يف األجزاء تربط وإنما «األشياء»، عالم يف شيئًا ي تُسمِّ ال فألفاظ العالقات
واملصباح»، املحربة بني الكتاب «إن أقول: فحني جديًدا، جزءًا األجزاء تلك إىل تضيف أن
وكلمة «بني» كلمة أما و«مصباح»، و«محربة» «كتاب» ثالثة: إال األشياء عالم يف يكون ال
واحد بناء يف األخرى الثالثة األجزاء تربطا أن هو عملهما وكل شيئًا، تسميان فال «و»
«بأشيائها» الخارجية الواقعة تعكس صورة األجزاء املرتبطة العبارة تجيء حتى لغوي،

و«عالقاتها».
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«كل»، مثل «شيئًا» ي تُسمِّ ال التي األلفاظ هذه يف البحث هي الرئيسية املنطق ومهمة
«العالقية» األلفاظ هذه يف بحث حني ألنه إلخ؛ … إذن» … «إذا أو»، … «إما «بعض»،
اإلطار ذلك تمأل التي «املادة» عن النظر بغضِّ للعبارة، الصورية الرتكيبة يف يبحث فإنما
بني عالقات من يحتويه ما ألخرج بالتحليل الصوري الرتكيب هذا تناولت فإذا الصوري،

منطقيٍّا. التحليل كان أجزائه،
هو إنما «منطًقا»، ذلك فليس والتحليل، بالتحديد «األشياء» أسماء تناولت إذا أما
املادة أو الزمان أو املكان فكرة أو العدد فكرة — مثًال — حلَّلَت فإذا «فلسفي»، تحليل
صوري املنطق ألن املنطقي؛ البحث مجال يف عندئٍذ أكون فال ذلك، شابه وما الدولة أو
األمر دام ما الفلسفي، بالتحليل يه نُسمِّ الذي هو آخر، بحث مجال يف أكون بل بحت،
نفسها الخارجية األشياء وصف إىل ذلك جاوز لو (ألنه والعبارات؛ باأللفاظ متعلًقا يزال ال
وال منطقي تحليل هو فال طبيعيٍّا، علًما ذلك كان مباًرشا، تحليًال عنارصها إىل وتحليلها

فلسفي). تحليل هو
بجانب يقوم ألنه امليتافيزيقا؛ عىل للقضاء يكفي ال وحده املنطقي التحليل إن نقول:
اللغوي للبناء قائلها فهم يف خطأ عن ف تتكشَّ امليتافيزيقية العبارات أن بيان وهو واحد،
الباقية، البقية عىل ليُجِهز الفلسفي التحليل فيجيء وعالقات، روابط من عليه ينطوي وما
و«وجود اإلرادة» و«حرية «الِقيَم» مثل بالتحليل، نفسها الفلسفية امُلدَركات يتناول إذ
بصفة «مور» بها ُعِنَي التي واملشكلة ذلك، إىل وما الدولة» و«شخصية الخارجي» العالم

الخارجي».16 العالم «وجود مشكلة هي خاصة
اللفظة كانت وملَّا االصطالحية، األلفاظ من التقليل إىل نهدف الفلسفي التحليل يف
الحياة يف املألوفة األخرى األلفاظ من طويلة عبارة إىل تنحلُّ ما كثريًا الواحدة االصطالحية
أكثر جملة إىل أقل جملة من ينتقل الحاالت، من الغالبة الكثرة يف التحليل كان اليومية،
الجملة جوف يف منطوية كانت التي العنارص إخراج يمكن وحده وبهذا الكلمات، عدد يف
خربًا قال إذا كاذبًا اإلنسان «يكون نقول: كاذب» «إنسان عبارة: لتحليل فمثًال األصلية،
الخرب، صدق يف يعتقد — املتكلم — بأنه الحكم عىل السامع ليحمل اإلثبات، سبيل عىل

صدقه.» يف يعتقد ال الحقيقة يف أنه مع

Moore G. E., Proof of an External World, (Proceedings of the British Academy, Vol. XXV, 16

.1939, pp. 273–300)

144



«مور» عند التحليل التحليل: معاول تحت امليتافيزيقا

األوىل للوهلة يعلم ال قد ما، لعبارة القارئ أن وهي هامة، نقطة إىل ننبه أن هنا ونحب
جديًدا، يعرف لم العنارص، تلك له َلت ُفصِّ ما إذا حتى معناها، عنارص من يجهل هو كم
لذلك مثًال أردت وإذا بالغموض، مشوبًا األول إدراكه يف كان ما جالء يف له اتَّضح بل
العنارص كل أمامك برزت هل بة»، ُمكعَّ اللَِّعب «زهرة البسيطة: العبارة هذه إىل فانظر
ال إنني اللَِّعب؟ لزهرة حافًة كم سؤالك: إىل فأعود باإليجاب أجبت إذا املعنى؟ يف املحتواة
أن وهي الصحيحة اإلجابة أن ح أرجِّ لكني السؤال، هذا عن لنفسك ستجيب بماذا أدري
فلم إذن هكذا، أمرك كان وإذا ذهنك، أمام املثول إىل ترسع لن حافة عرشة اثنتي للمكعب

ظننت.17 قد كما الوضوح كل واضحة اللعب زهرة تكعيب فكرة تكن
التي للطريقة بيانًا يجيء أن فيه نحاول الفلسفي، للتحليل آخر مثًال لك ونسوق

امليتافيزيقا: مدركات الفلسفي التحليل بها يهدم
الشبه شديدة ظاهرها يف تجدها العبارة هذه إىل انظر اليونان.» حاربت «تركيا
ما، بعالقة مرتبَطني طرَفني ترى العبارتنَي كلتا ففي عمًرا.» قاتل «زيد مثل: بعبارة
«الحرب»، هي تربطهما التي والعالقة و«اليونان»، «تركيا» هما األوىل العبارة يف الطرفان
«القتال». هي تربطهما التي والعالقة و«عمرو»، «زيد» هما الثانية العبارة يف والطرفان
التي األخطاء من كثري يقع كيف وتعلم واضًحا، الفرق تََر التحليل، عملية يف ابدأ لكن
من قطعة باعتبارها «تركيا» أن األوىل العبارة يف فواضح ميتافيزيقا، اسم عليها يطلقون
املقصود وإنما األرض، من قطعة باعتبارها «اليونان» حاربت التي هي تكن لم األرض
بل هناك، ومجموعة هنا مجموعة الناس، من مجموعتان و«اليونان» «تركيا» كلَمتي: من
املعلومات كانت معروفني، أفراد من منهما كل يتألف جيشان — أدقَّ بعبارة — املقصود
التي للحوادث كامًال واقعيٍّا وصًفا أردنا ولو معينة، قوائم يف مثبتة منهم كل عن الفردية
منهم يتألَّف كان الذين األفراد نذكر لجعلنا اليونان»؛ حاربت «تركيا عبارة عليها نطلق
أعمال يذكر تفصيليٍّا قوًال وأولئك هؤالء من فرد كل صنع ماذا لنقول فرًدا، فرًدا الجيشان
لدينا يصبح حيث واملكانية، الزمانية ظروفه عمل لكل ويذكر عمًال، عمًال الواحد الفرد
قام الرتكي «س» الفرد هي: منها كل صورة أولية، قضايا من طويلة قائمة النهاية يف

وهكذا. … «م» لليوناني بالنسبة «ص» بالعمل
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هو إليه يهدينا ما فأقل العملية، الوجهة من مستحيًال التحليل هذا مثل كان فإن
منهما حقيقة كل حقيقتنَي، عىل تُْطَلَقان كلمتان و«اليونان» «تركيا» أن فنظن نخطئ أالَّ
ى ُمسمٍّ عىل اسًما «تركيا» فليست عمًرا.» قاتل «زيد قولنا: يف الحال هي كما بذاتها، قائمة
كما ى ُمسمٍّ عىل اسًما «اليونان» ليست وكذلك ى، ُمسمٍّ عىل اسًما «زيد» يكون ما بمثل
معينة لحظة يف إليه يُشار بذاته قائم كائن هنالك ليس ى، ُمسمٍّ عىل اسًما «عمرو» يكون
أدركنا ذلك، عرفنا وإذا «اليونان»، هي هذه أو «تركيا» هي هذه ويُقال: معني، ومكان
لها ليس ذهنية تركيبة الحقيقة يف هو «اليونان»، بلفظة أو «تركيا» بلفظة نسميه ما أن
من وذلك وهذا هذا الخارجية األشياء عالم ففي الخارجية، األشياء عالم يف يطابقها ما
خياليٍّا بناءً املفردات هذه من أنا فأبني األرض، من معينة قطعة يسكنون الذين األفراد

للتفاهم. تسهيًال — مثًال — «تركيا» يه وأُسمِّ ذهنيٍّا
حني السياسيون الفالسفة فيه يقع قد الذي امليتافيزيقي الوهم من نتخلَّص بهذا
من لعمرو أو لزيد يكون ما نحو عىل بذاته قائم ووجود كيان له «الشعب» أن يفرضون
اه، ُمسمَّ اسم لكل أن فحسبوا «أسماءً»، هنالك أن الخطأ ومصدر ووجود، كيان األفراد
للتفاهم رموًزا تكون أن تعدو وال خارجية، يات ُمسمَّ إىل تشري ال األسماء هذه أن والحقيقة

الرسيع.
أو «دولة» يجدون فال حولهم يتلفتون حني امليتافيزيقيني، الفالسفة هؤالء وأمثال
الثياب، وتلبس وتمرض وتنام وتأكل وتقعد تقوم التي الفردية املوجودات بني «شعبًا»
طبقة من أعىل طبقة من كائن — مثًال — «الدولة» بأن فيفرضون الوهم يف يُبِْعدون تراهم
الخطر كل لها نتائج أو نتيجة إىل التفكري هذا من يخلصون ما وكثريًا الفردية، الكائنات
فليس وإذن الوجود، ُسلَّم يف الفرد من أعىل الدولة إن مثًال: يقولوا كأن األفراد، حياة عىل
امليتافيزيقا هذه التحليل فيلسوف تناول ما فإذا عليها، الثورة أو مناهضتها حق للفرد
أقل، وال أكثر ال وتحليلها العبارات فهم يف منطقية غلطة عىل قائمة وجدها بِمبَْضِعه؛
هو ما أو «شعب» أو ة» «أُمَّ أو «دولة» كلمة فيها تَِرُد التي العبارة بأن الظن هي والغلطة
فيها عبارة كل فكَّكنا فإذا األفراد، من فرد عن تتحدث التي كالعبارة هي بذلك، شبيه
عن منها كل تتحدث التي األولية العبارات من طويلة قائمة إىل — مثًال — «دولة» لفظة
من وزالت الوهمية األشباح هذه رت تبخَّ الكثرية، حاالته من واحدة حالة يف واحد فرد

أساسها. عىل القائمة امليتافيزيقا بالتايل وزالت الوجود،
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الخارجي، العالم مشكلة هي التحليلية، الطريقة بهذه «مور» عالجها مشكلة وأهم
حقيقة؟ موجود الخارجي العالم هل يتساءلون: امليتافيزيقي التفكري أصحاب ترى إذ

كثري؟ أم واحد هو فهل موجوًدا كان وإن
هكذا: أقامه املزعومة؟ املشكلة هذه عىل الربهان «مور» أقام كيف أتدري

كيف؟ موجودتان، برشيتنَي يَدين أن عىل — مثًال — الربهان أقيم أن اآلن «أستطيع
ثم واحدة.» يد «هذه اليمنى: بيدي خاصة إشارة أشري وأنا — قائًال ، يَديَّ كلتا أرفع بأن

أخرى».»18 يد «وهذه اليرسى: بيدي خاصة إشارة أشري وأنا — قويل ذلك إىل أضيف
متكثِّر، أنه عىل أو موجود الخارجي العالم أن عىل كاٍف برهان «مور» رأى يف هذا
أخرى. وهذه (٢) يد. هذه (١) هما: (املقدمتان النتيجة غري فيه املقدِّمات ألن برهان وهو
تكون قد ألنها املقدمتنَي؛ عن مختلفة النتيجة اعترب وقد موجودتان، يدان هنالك والنتيجة
يد، هذه وتقول قلًما ترفع أن — مثًال — تستطيع إذ املقدمتنَي، خطأ مع صوابًا ذاتها يف
موجودتان، يدان هنالك إذن النتيجة: تستنتج ثم أخرى، يد وهذه وتقول: كتابًا ترفع ثم
يختلف زعم أخرى وتلك يد، هذه فقويل: ذلك وعىل خطأ، واملقدمتان صوابًا النتيجة فتكون
«مور» رأى يف هذا إن أقول: موجودتان). يدان هنالك وهو: النتيجة يف امُلثبَت الزعم عن
مقدمتنَي من مؤلَّف ألنه كثري؛ العالم هذا أن وعىل الخارجي، العالم وجود عىل كاٍف برهان
النتيجة تكون وإذن املشرتك»، «الفهم أساس عىل صدقهما ثابت املقدمتنَي وألن ونتيجة،
األقل عىل — هنالك إذن واحدة، يد من أكثر وجود تثبت النتيجة لكن صوابًا، األخرى هي

اليدان. هاتان هما شيئان، —
هل تساءلوا: حني — يبدو كما — ألنهم املشكلة؛ وجود امليتافيزيقيون م توهَّ لقد
علًما بوجودهما أعلم اللتنَي البرشيتنَي اليَدين هاتنَي أن حسبوا موجود؟ الخارجي العالم
البرشيتنَي اليَدين هاتنَي أن حسبوا — صحته أنكرت لو املشرتك» «الفهم عيلَّ يثور —
العالم أن حسبوا خارجيٍّا، عامًلا تكونا أن تكفيان بحيث والفخامة الضخامة من ليستا
لكن بوجودها، أعلم التي اليسرية الجزئية األشياء هذه غري عظيمة مجيدة كلمة الخارجي
م توهَّ مما ا جدٍّ أيرس هي فإذا خيوطها، إىل العقدة هذه ِطه بِمْرشَ يفك التحليل فيلسوف

امليتافيزيقيون.
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فلسفيٍّا، وتحليًال منطقيٍّا تحليًال العبارات تحليل الفلسفة مهمة «مور» جعل هكذا
الفلسفة هذه ألن التأملية؛ الفلسفة عليها تستند التي األرض يزلزل حتى ملعناها توضيًحا
اللغوية. العبارات فهم يف منطقية أغالط عىل كلها قائمة — التحليل أظهر قد كما —
القائمني وشاغل الفلسفة ُشْغل «مور» جعلها التي الرئيسية املهمة هو التحليل إن أقول:
باملدرسة يها تُسمِّ أن تستطيع التي هي جديدة، فكرية مدرسة أمام طريًقا بذلك فَشقَّ بها،

املعارصة. الفلسفية
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السادس الفصل

التحليل: حتتمعاول امليتافيزيقا
رسل بريتراند عند التحليل من أمثلة

الوصفية العبارة تحليل يف نظريته (1)

١

إذ العصور، أقدم منذ الفالسفة من كثري عليها يوافق لم عملية أجزائه إىل الكل تحليل
رأيهم يف — الواحد الكل ألن ملعناه؛ وإبطال لحقيقته إفساد الكل تحليل أن هؤالء اعتقد
وحدة هو بل اتفق، كما بعض جانب إىل بعضها ُرصَّ أجزائه مجرد من مؤلًَّفا ليس —
عنه مختلًفا — فيها عضو وهو — يجعله معنًى أجزائها من جزء كل عىل تُضفي عضوية
كله الكون اعتبار إىل بأصحابه املنطق هذا أدَّى ما وكثريًا بمفرده، قائم عنها معزول وهو

والتجزئة. التكثُّر عليها يستحيل واحدة حقيقة
رضبًا هنالك أن وهي العجيبة، نتائجه إحدى هو هؤالء، موقف من اآلن يهمنا والذي
واحدة الحقيقة دامت ما ألنه وكلمات؛ عبارات يف اللفظي التعبري عىل يستحيل املعرفة من
اللفظية، العبارات هي ُمجزَّأة، بِقَطع رها وتُصوِّ تصفها أن لنفسك تبيح فكيف َدة، ُموحَّ

عبارة؟ كل منها تتألَّف التي واأللفاظ



امليتافيزيقا من موقف

إنه نقول أن وجوبه، عن دفاًعا بل التحليل، إمكان عن دفاًعا — إذن — فحسبنا
تجزئة عن للغة مندوحة وال كانت، ما كائنة بلغة نعرفه ا عمَّ التعبري عن لنا مندوحة ال
أحرف، من مؤلَّفة املطبوعة والكلمات كلمات، من مؤلَّفة «فالُجَمل وعباراتها، ألفاظها
أحرف هي منفصلة ِقَطًعا الطباعة ال ُعمَّ له يجمع للطبع، كتابًا يقدم الذي واملؤلِّف
[من فيلسوًفا الكتاب صاحب كان فلو ذلك ومع معني، نظام يف يجمعونها الطباعة،
يستحيل الِفْكر أن به يُقرِّر ما هذا كتابه يف يكون فقد التحليل]، باستحالة القائلني
بني انتقاله يمكن الذي الِفْكر إن … نوعها يكن مهما املادية األشياء من بسلسلة تصويره
من يرتكب أن ُمحاًال معه يصبح ا حدٍّ دها وتعقُّ العنارص كثرة من يبلغ أن يمكن ال الناس،
العقل، عبقرية يف غاية شيكسبري يكون فقد املمكنة، املختلفة وتشكيالتها الهجاء أحرف
والذين أبيض، ورق عىل سوداء ترقيمات يف إال تجيئنا أن يمكن ال كلها العبقرية هذه لكن
وأن واقعة، حقيقة ذاتها يف الكلمات أن ينسون الواقع حقيقة تبطل الكلمات إن يقولون
عن بعضها منفصل أجزاء من مؤلَّفة — واقعة حقائق باعتبارها — والكلمات الجمل
أبًدا شك فال وإذن … الهجاء] أحرف أسماء [هي به خاص اسم منها جزء لكل بعض،

أجزائه.»1 إىل تحليله يمكن الواقعة الحقائق بعض أن يف
الذي الكل َفْهم نُْحِسن أن أردنا إذا أحيانًا رضورية عملية هو بل ممكن، فالتحليل
شئون ويف العلم يف نستخدمها التي اللغة عبارات فهمه لُحسن تحليله يجب ومما نحلِّله،
بتمييز أوًال يبدأ رسل» «برتراند عند الجملة وتحليل التفاهم، بها ِليَتِمَّ اليومية، حياتنا
إىل عدنا ذلك، لنا تمَّ ما إذا حتى ِحَدة،2 عىل منها كل لتحليل بعض؛ من بعضها مكوِّناتها

التحليل. ذلك ضوء عىل فهمها لنحاول كلها العبارة
لها تحليله جاء التي الوصفية»،3 «العبارات بتحليلها «رسل» ُعِنَي التي األجزاء ومن
لها حرص ال تعليقات استدعى بحيث كلها، املعارصة الفلسفة يف بل فلسفته، يف األهمية من
البحث، موضوع لك باسطون أوالء نحن وها الحديثة، الفلسفية والدَّوِريَّات املؤلَّفات يف

عنارصه. أهم لك شارحون

ص٣٢٨. ،Russell, B., An Inquiry into Meaning and Truth 1

ص٤٦. ،Fritz, Charles, Bertrand Russell’s Construction of the External World. 2

.Descriptions 3
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٢

نظرية إىل — املعارص الفلسفي التحليل يف ملحوظة مكانة ذو وهو — «رامزي» أشار
العبارات هي فما للفلسفة.»4 نموذج «إنها عنها: فقال الوصفية»، «العبارات يف «رسل»

تحليلها؟ يف «رسل» يرى وماذا الوصفية؟
«مقدمة كتابه يف يقول إذ رصيًحا،5 بيانًا الوصفية» ب«العبارة يعنيه ما «رسل» يبنيِّ
عامة،8 أو خاصة7 ا إمَّ فهي نوَعني: أحد تكون قد الوصفية «العبارة الرياضية»:6 للفلسفة

بذاته.»9 فرد معرفة عىل دلَّت ما فهي الخاصة وأما نَِكَرة، عىل دلَّت ما فهي العامة أما
العامة: الوصفية العبارة بتحليل الحديث ونبدأ

أفراد عىل دالَّة — واحدة كلمة تكون وقد — عبارة العامة الوصفية بالعبارة املراد
إلخ، … الذهب» من «جبل جمهورية»، «رئيس «رجل»، كقولنا: واحد، جنس من كثريين
كأن عامة، وصفية عبارة فيه كالًما أقول حني الدِّقة وجه عىل أُقرِّر ماذا هو: اآلن وسؤالنا

رجًال؟ قابلت مثًال: أقول
قابلته الذي الرجل أن وافرض رجًال»، «قابلت أقول: حني أقول، فيما صادًقا َهبْني
ليستا العقاد» و«قابلت رجًال» «قابلت عبارتَْي أن الواضح فمن «العقاد»، هو فعًال
وكاذبًا األوىل، العبارة يف صادًقا أكون قد بأنني نالحظ أن ذلك لبيان ويكفي متساويتنَي،
ولو العقاد، هو يكن لم الرجل هذا لكن رجًال، قابلت قد أكون ربما إذ الثانية، العبارة يف

ص٢٦٣. ،Ramsey, F. P., Foundations of Mathematics 4

ماثماتيكا» «برنكبيا كتاب يف فهو املختلفة، مؤلَّفاته يف تغريَّ قد الوصفية العبارة تحديد يف رسل رأي 5

كقولنا: واحد، فرد عىل الدالَّة العبارة عىل قاًرصا معناها يجعل الثانية) الطبعة من ١٧٣ ،٦٦ (ص٣٠،
وثانيهما املذكور، امَلثَل يف كما واحد فرد عىل يدل ما أحدهما نوَعني؛ فيجعلها يعود ثم األيام»، كتاب «مؤلِّف

الثاني. باالستعمال هنا وسنكتفي «رجل»، كقولنا: واحد جنس من كثريين أفراد عىل ينطبق ما
ص١٦٧. ،An Introduction to Mathematical Philosophy 6

.Definite 7

.Indefinite 8

ولم ،a so-and-so بعبارة العامة وصور ،the so-and-so بعبارة: الخاصة صورة املؤلِّف د يحدِّ 9

بذاته»، فرد «معرفة عبارة لألوىل فاخرتنا العربية، يف دقيقة مقابالت إىل الصورتنَي هاتنَي نقل نستطع
«نكرة». كلمة وللثانية
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عىل إحداهما تصدق أن والستحال مًعا، كذبتا أو مًعا لصدقتا متساويتنَي؛ العبارتان كانت
األخرى. تكذب قد حني

عمرو، أو كزيد الناس من بذاته فرًدا قابلت أني به يتعنيَّ ال رجًال» «قابلت قويل: إن
عالم يف واقعة حقيقية يات ُمسمَّ «رجل» للفظ يكون أن به يتعني ال القول هذا مثل بل
معناه هذا لقويل ويكون عنقاء»، «قابلت أو غوًال» «قابلت أقول: قد أني بدليل األشياء،
— الصورة معلومة األوصاف محدَّدة و«العنقاء» «الغول» أن فرضنا إذا — السامع عند
ألنها حقيقية؛ عنقاء أو حقيقي غول الواقعة األشياء عالم يف هناك ليس أنه من الرغم عىل

الخيال. تصوير من كائنات
تنطبق صفات من مجموعة «رجل» بكلمة أعني فإنما رجًال»، «قابلُت أقول: حني فأنا
لم ولو حتى بالذهن، رها أتصوَّ عامة، أوصاف فهي الناس، أفراد من وذاك وهذا هذا عىل
التي العبارات يف األمر عن يَِقلُّ وال يزيد ال هنا األمر إذ عليه، تنطبق الذي الفرد هناك يكن

والعنقاء. كالغول خيالية كائنات عن تتحدث
الحقيقيون األفراد ال العقيل امُلدَرك هو العامة الوصفية بالعبارة فاملراد ذلك وعىل

األشياء. عالم يف الواقعون
للعبارات هدمنا يف األثر بعيد سيكون ألنه املعنى؛ هذا يَِعَي أن للقارئ نحب إننا
التي األلفاظ إن فنقول: اإليضاح لزيادة أخرى بعبارة املعنى نفس ونكرِّر امليتافيزيقية،
إال الواقع يف ليست ونهر، وشجرة رجل مثل الكلية»، ب«األلفاظ تسميتها عىل اصطلحنا
لفظة كل عىل يصدق وهذا لها، أفراد وجود عىل دليًال بذاتها ليست وصفية، عبارات
ى ُمسمٍّ لها يكون ال وقد رها أتصوَّ صفات مجموعة عىل تدل «كتاب» لفظة اللغة: يف كلية
يف ى ُمسمٍّ لها يكون ال وقد رها أتصوَّ صفات مجموعة عىل تدل «نهر» وكلمة الواقع، يف

وهكذا. … الواقع
يشء عن تتحدث عبارة بني االختالف، وجه يتضح كما الشبه، وجه يتضح هنا ومن
عىل للسامع مفهومة تكون العبارتنَي فكلتا وهمي، خيايل يشء عن تتحدث وأخرى حقيقي،
غوًال»، «قابلُت أقول: أن أو رجًال»، «قابلُت أقول: أن بني الفهم حيث من فرق فال سواء، حد
لألوىل إن حيث من فتختلفان العبارتان تعود لكن محدودة، معلومة صفات للغول كان إذا
أني من الرغم فعىل الثانية وأما منهم، فرد أي عىل تصدق قد وأنها الواقع، عالم يف أفراًدا
األفراد. هؤالء من ذاك أو هذا عىل تصدق بحيث أفراد الواقع عالم يف فليس معناها، أفهم قد
بالكائنات خاص الفالسفة، بعض عند بال ذي إشكال من نتخلص التحليل بهذا إننا
هؤالء فيقول الدائري»، و«املربع و«عنقاء» «غول» مثل فعيل، وجود بذات ليست التي
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بأي إطالًقا وجود لها يكن لم إذا األشياء هذه عن أتحدث أن يمكن كيف الفالسفة:
فعيل10 وجود هو ما منها درجات، الوجود جعل يقرتحون تراهم لهذا معانيه؟ من معنًى
هذه أمثال عن نتحدث أن لنا يتيح ضمني11 وجود هو ما ومنها حقيقية، أفراد يف يتمثَّل

الواقعة. األشياء عالم يف لها وجود ال التي الكائنات
تعرَّض حني ساقه َرأْي الكائنات أنواع Meinongيف «مينونج» النمساوي وللفيلسوف
املوضوع لنفس «ِرسل» تعرَّضفيه الذي تقريبًا الوقت نفس يف الوصفية» «العبارة لتحليل
«مينونج» لرأي ملخص ييل وفيما ١٩٠٣م)، (سنة الرياضة» «أصول كتابه يف مرة أول

والنقد. بالعرض هذا تناوله إذ «رسل»، عند األهمية من له كان ملا نذكره ذلك، يف
يمكن مما عامة أوصاف عىل الدالة — الكلمات أو — العبارات إن «مينونج»: يقول

أنواع: ثالثة كثرية، أفراد عىل تطبيقها منطقيٍّا

«إنسان». مثل حقيقيٍّا، وجوًدا موجودة جزئية يات ُمسمَّ عىل فعًال ينطبق ما فمنها (١)
الناحية من ممكن وجودها لكن عليها، ينطبق حقيقية أفراد له ليست ما ومنها (٢)

«غول». مثل مستحيًال، وجودها يجعل تناقض هنالك ليس إذ املنطقية،
تناقض، من فيها ملا عليها؛ ينطبق أفراد له توجد أن منطقيٍّا يستحيل ما ومنها (٣)

دائري». «مربع مثل

وإال يقابلها، شيئًا عنها نتحدث فكرة لكل أن يري — ذلك مع — «مينونج» لكن
حقيقية. موجودات (١) ثالثة: أنواًعا الكائنات م يقسِّ فهو ثَمَّ ومن عنها، التحدث الستحال
«غول»، مثل والثانية «إنسان»، مثل األوىل خالصة. موجودات (٣) ضمنية. موجودات (٢)

دائري». «مربع مثل والثالثة

٣

عالجوا الذين املناطقة معظم أن هو — الوهمية الكائنات مشكلة — املشكلة هذه مصدر
يف تشابًها النحوية الصورة يف التشابه فاعتربوا املنطق، عن النحو ضلَّلهم قد النقطة، هذه

.Existence 10

.Subsistence 11
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منطقي رضب من عندهم العقاد» و«قابلُت رجًال» «قابلُت فعبارتا أيًضا، املنطقية الصورة
قضيتنَي التقليدي املنطق يف ان تَُعدَّ كانتا ولذلك واحدة؛ نحوية صورة من دامتا ما واحد،
اختالف. أشد الثانية يف عنها األوىل يف مختلفة املنطقية الصورة أن مع واحد، قالب من

أو مطابقتها حسب تكذب أو تصدق بسيطة، فردية قضية العقاد» «قابلُت عبارة
فليست رجًال» «قابلُت عبارة أما حوادث، من الخارجي العالم يف وقع ملا مطابقتها عدم
تصديقها يمكن ال فارغة صورة هي القضية ودالة قضية»،12 «دالَّة هي وإنما بالقضية،
عرشون عمره «س فعبارة جزئية، أفراد بأسماء فراغ من فيها ما ملء بعد إال تكذيبها أو
أضع أن بعد إال كاذبة أو صادقة كانت إن القول أستطيع ال ألنني قضية؛ صورة عاًما»
عاًما». عرشون عمره العراق ملك «فيصل مثًال تصبح بحيث جزئي، فرد اسم س مكان
دالة إنسان» و«س س» [«قابلت هو وتحليلها قضية، ال قضية دالة رجًال» «قابلُت
تتحدث عبارة بني الفرق يتضح األخرية العبارة وبهذه األقل]، عىل واحد فرد عىل تصدق
لها ليس أشياء عن تتحدث وأخرى رجًال»، «قابلت مثل حقيقي، وجود ذوات أشياء عن
الواحد «الفرد عىل الدالة تصدق لن الحالة هذه يف ألنه غوًال»؛ «قابلت مثل حقيقي وجود

األقل». عىل
وجود عامة، أوصاف عىل دالة كلمات عن ثنا تحدُّ مجرد من يستنتجون فالذين وإذن
— رأيه رشح وقدَّمنا مينونج فعل كما — الكلمات لتلك يات امُلسمَّ بمثابة تكون كائنات
غوًال» «قابلت قولنا: أن روا تصوَّ إنهم القضية، ودالة القضية بني لخلطهم أخطأوا قد
الوجود من نوع اليشء لذلك يكون أن بد فال وإذن ما، يشء عن حديث فهي وإذن قضية،
العبارة أعني القبيل، هذا من التي العبارة أن مع معناها، من القضية لَخَلت وإال املنطقي،
وال يشء، عن تتحدث ال قضية، دالة هي عامة، أوصاف عىل دالة كلمة عن تتحدث التي
وهذا الكيل، املعنى ذات الكلمة مكان َعَلم اسم أحللنا إذا إال يشء عن ُمتحدِّثة قضية تتحوَّل
قويل: مثل يف ممكن وغري العقاد»، «قابلت أجعلها بأن رجًال»، «قابلت قويل: مثل يف ممكن
الواقعي، الوجود أفراد من ما فرد إىل مشرية األوىل العبارة كانت ثَمَّ ومن غوًال»، «قابلت

أحد. إىل تشري ال الثانية أن حني عىل
وجود وبني — األدب يف خيايل شخص وهو — «هاملت» وجود بني الفرق ما
مجموعة يف اسمه ورد قد منهما كالٍّ إن التاريخ؟ يف حقيقي شخص وهو — «نابليون»

الوضعي». «املنطق كتابي يف القضية دالة راجع 12
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املكتوبة، العبارات هذه حد عند ينتهي هاملت حالة يف األمر لكن الكتب، يف مكتوبة عبارات
كائن — املكتوبة العبارات إىل باإلضافة — األشياء عالم يف كان فقد نابليون، حالة يف أما

الناس.13 يف ويخطب ويحارب يميش ودم لحم من
«غول»، عن تتحدث التي واألخرى «رجل» عن تتحدث التي العبارة يف ُقْل وهكذا
أن يف فيختلفان يعودان لكنهما يتشابهان، هنا وإىل السامع، يفهمه معنًى منهما فلكل
حد عند فتقف الثانية وأما معروف، اسم له معني فرد عن قضية إىل تحويلها يمكن األوىل
دالة والثانية قضية، إىل تحويلها يمكن قضية دالة األوىل اصطالحية: بعبارة معناها، فهم

قضية. إىل تحويلها يمكن ال قضية

٤

أعني قضية، وليست قضية دالة هي عامة وصفية كلمة) (أو عبارة عىل املحتوية الجملة
ثانية مرة وأعني أوًال، قضية إىل رددناها إذا إال كذب أو بصدق عليها الحكم يجوز ال أنه
إىل ترتد لم حالها عىل باقية دامت ما الرأي يف الختالف أو ملناقشة موضوًعا تصلح ال أنها

قضية.
ليست إنها أي عامة»، وصفية «عبارة نعدها هذه «إنسان»، كلمة لذلك مثًال ولنرضب
ألن مثًال؛ «العقاد» ككلمة هي ليست املعني، الفرد ذاك أو املعني الفرد هذا ي يُسمِّ اسًما
ا خاصٍّ اسًما «إنسان» كلمة ليست سواه، عىل تُْطَلق وال بذاته فرًدا تعني األخرية الكلمة هذه
فإن فاٍن»، «اإلنسان مثل جملة يف وردت فإذا عام»، «وصف هي بل معلوم، معني لفرد
أو بالصدق وصفها يجوز قضية — التقليدي املنطق ظن كما — تكون ال الجملة هذه
لنرى إليه نرجع أن يمكننا بحيث «اإلنسان»، اسمه فرد األفراد عالم يف ليس إذ بالكذب،

فاٍن. غري أو فانيًا كان إن
هنا «

N

N

N

و« البرشية»، بالخصائص ُمتَِّصف
N

N

N

» هو وحدها «إنسان» كلمة تحليل
فاٍن» «اإلنسان جملة فتحليل وإذن «هذا»، بقولك إليه تشري أن تستطيع معني لفرد رمز
أن — أردنا إذا — نستطيع عندئٍذ فاٍن»،

N

N

N

و« البرشية»، بالخصائص ُمتَِّصف
N

N

N

» هو
يف «

N

N

N

» الفرد سنجد ألننا كاذب؛ أم هو أصادق لنعلم مباًرشا؛ تحقيًقا الكالم هذا ق نحقِّ
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لم أو الصفات من وكذا بكذا موصوًفا كان إن وسنرى مثًال، «العقاد» وليكن األفراد، عالم
يكن. لم أو فانيًا كان وإن يكن،

قولنا: مثل وصفتني موضوع من مؤلَّفة التحليل موضوع العبارة كانت وإذا
N

N

N

» هو: — السابقة القاعدة نفس عىل — يكون تحليلها فإن فاٍن.» عاقل «اإلنسان
أيًضا الحالة هذه يف فنحن فاٍن.»

N

N

N

و« عاقل.»
N

N

N

و« البرشية.» بالخصائص متصف
يكن، لم أو وفانيًا عاقًال كان إن لنرى الواقع؛ عالم يف هذا «

N

N

N

» إىل نرجع أن نستطيع
بالكذب. أو بالصدق األوىل العبارة عىل الحكم من نتمكَّن بحيث

أسلفناه الذي هذا عىل لندل الرمزي، املنطق كتب يف املألوفة الرموز استخدمنا وإذا
ييل: كما الصيغة كانت

للخصائص «س» بالرمز نرمز هنا فنحن ،«
N

N

N

«س هي الرمزية صيغتها فاٍن» «اإلنسان
غريه. أو كالعقاد الناس من معني لفرد «

N

N

N

» بالرمز ونرمز البرشية،
الرمز بأن العلم مع «

N

N

N

س «س هي الرمزية صيغتها فاٍن» عاقل «اإلنسان وعبارة:
فرد إىل «

N

N

N

» والرمز فانيًا، َكْونه صفة إىل «س» والرمز عاقًال، َكْونه صفة إىل يرمز «س»
الناس. من معني

فرًدا مكانها وأحللنا «إنسان» كلمة من تخلَّصنا أنا حاصله كله؟ هذا حاصل وما
إذا أننا حني عىل فاسًدا، أو صحيًحا الكالم كان إن نرى أن ألنفسنا نمكِّن وبهذا معينًا،
«إنسان» اسمه شيئًا األشياء عالم يف هنالك أن ً خطأ فسنظن حالها عىل «إنسان» كلمة أبقينا
العام، «اإلنسان» هذا نجد ولم املحسوسة األشياء عالم إىل رجعنا فإذا وكذا، بكذا موصوًفا
كما املحسوس، العالم هذا غري عالم يف العام «اإلنسان» وجود افرتاض إىل الوهم بنا شطح

املثل. نظرية يف مثًال أفالطون فعل
مهاجمة هي كله البحث بهذا استهدفناها التي فالغاية القصيد، بيت إىل نصل وهنا
تحليًال عباراتهم تحليل عن امليتافيزيقيني عجز من نشأ فارًغا، كالًما واعتبارها امليتافيزيقا

صحيًحا.
تجد ُقْلناه، ما ضوء عىل وحلِّلها خالدة» «الروح مثًال: امليتافيزيقية العبارة هذه ُخذْ
بصدق يوصف مما ليست فهي وبالتايل قضية، — التقليدي املنطق ظن كما — ليست أنها
حالها عىل دامت ما والكالم املناقشة فيه يجوز مما هي ليست أخرى: وبعبارة وكذب،
يجوز وال شاغرة، خانة فيها مثقوبة عبارة لنا تقدِّم أنها بمعنى قضية دالة هي إذ هذه،

فيها. الفراغ هذا َسَدْدنا إذا إال ا تامٍّ كالًما اعتبارها
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وهي حلَّلناها التي الجملة شأن ذلك يف شأنها — خالدة» «الروح جملة ألن ذلك
رمًزا «

N

N

N

» تكون حني خالدة «
N

N

N

و« روح، «
N

N

N

» يأتي: ما إىل تنحلُّ — فاٍن» «اإلنسان
أوًال، الواقعة األشياء عالم إىل الرجوع من بد فال الواقع، دنيا يف األفراد عالم يف معني لفرد
هذا هل لنرى وكذا، بكذا وصفه أردنا والذي وجوده، زعمنا الذي «

N

N

N

» الفرد عن باحثني
األفراد عالم يف نجد أن املوقف بطبيعة استحال فإذا … ال أم املزعومة الصفة فيه الفرد
ألنه معنًى؛ كل من فارًغا الكالم كان حديثنا، موضوع جعلناه الذي «

N

N

N

» الفرد هذا مثل
بالكذب. أو بالصدق وصفه لنا يُتاح أن وهي الرئيسية، الكالم صفة َفَقَد

٥

كثريين، أفراد عىل تنطبق التي العامة الوصفية العبارة عىل ُمنصبٍّا الحديث كان هنا إىل
تتحدث قضية دالة باعتبارها إليها ننظر أن هي تحليلها يف الرئيسية النقطة أن ورأينا
أن لنا يُتاح أن قبل املجهول، بذلك معلوم فرد استبدال عن لنا مندوحة وال مجهول، عن

واملناقشة. الجدل فيه يصح كالًما العبارة من نجعل
الخاصة» الوصفية «العبارة وهو الوصفية، العبارة من الثاني النوع إىل اآلن وننتقل
فالعبارة الَعَلم، اسم شأن التخصيص ذلك يف شأنها واحد، فرد عىل إال تنطبق ال التي
«طه وهو الخاص اسمه يحدِّده كما بذاته، فرًدا تحدِّد األيام» كتاب «مؤلِّف الوصفية

حسني».
املشكالت لنفس تحليلها يف تتعرَّض ال الَعَلم اسم عىل تحتوي التي العبارة أن غري
الذي الفرد إىل رامزة خاصة وصفية عبارة عىل تحتوي التي الجملة لها تتعرَّض التي
وبني الَعَلم اسم بني الرمزية الداللة تساوي من الرغم عىل ألنه ذلك الَعَلم؛ اسم إليه يرمز
مطلًقا، تساويًا متساويني ليسا أنهما إال املسمى، الفرد تمييز يف الخاصة الوصفية العبارة
حسني» «طه لالسم الوجوه كل من تماًما مساوية األيام» كتاب «مؤلِّف عبارة كانت ولو
ذلك ليس لكن زيادة، أو نقًصا املعنى يتأثر أن دون األخرى مكان الواحدة نُِحلَّ أن ألمكن
بعبارة نقوله ما فقط نقول ال حسني» طه هو األيام كتاب «مؤلِّف قولنا يف ألننا الواقع؛ هو
ويف األدبي، التاريخ حقائق من حقيقة نذكر األوىل الحالة يف حسني.» طه هو حسني «طه
الوصفية للعبارة يكون أن بد فال كذلك ذلك كان وإذا جوفاء، عبارة نقول الثانية الحالة

هو؟ فما الَعَلم، اسم تحليل غري تحليل الخاصة
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الخاصة، الوصفية العبارة وبني الَعَلم اسم بني املقارنة يف النظر يسرتعي ما أول إن
الهجاء أحرف أجزاءه ألن منه؛ أبسط أجزاء إىل ينحل ال بسيط رمز الَعَلم اسم أن هو
هي أجزاء من فمكوَّنة الخاصة الوصفية العبارة وأما الحالة، هذه يف رموًزا ليست التي
فرد عىل دالة وصفية عبارة لتكون مًعا تتألَّف أن قبل معلومة داللة ذات رموز بدورها
وكل «كتاب»، وكلمة «مؤلِّف» كلمة استعملنا قد األيام» كتاب «مؤلِّف قولنا: ففي بذاته،

عامة). وصفية عبارة منهما كالٍّ أن (الحظ املستقلة داللته له رمز بدورها منهما
مبارشة، داللة معناه عىل يدل إنما للتحليل، قابل غري بسيط رمز هو الذي الَعَلم واسم
إىل يشري اسمه فكأن باسمه، مبارشة إليه يُشار حسني، طه هو الذي املعلوم املعني فالفرد
سائر بني من اه ُمسمَّ إفراد إىل تساعده إليه أخرى كلمات إضافة إىل الحاجة دون معناه

أجزائها. معاني تحدده فمعناها الخاصة الوصفية العبارة وأما األشياء،
وجواز حقيقيٍّا، وجوًدا العلم اسم ى ُمسمَّ وجود يف الشك جواز عدم ذلك عىل ويرتتب
بذاته معني فرد هنالك يكن لم إذا ألنه ذلك الخاصة، الوصفية العبارة حالة يف الشك هذا
اسًما، عليه نطلق أن — املنطقية الوجهة من — أمكن ملا واقعيٍّا، حقيقيٍّا وجوًدا موجود
«طه مثل فعبارة وإذن ثانيًا، امُلميِّز اسمه عليه نطلق ثم أوًال، يوجد الفرد الكائن إن إذ
ذكر مجرد ألن فقط؛ حسني» «طه قولنا عن معناها يف تزيد ال عبارة موجود» حسني
مىض— فيما مأل أو — اآلن يمأل وجوًدا ى امُلسمَّ وجود عىل للداللة وحده كاٍف العلم اسم

مكان. من ومسافات زمان من لحظات
فيها نصوغ حاالت هنالك ألن الخاصة؛ الوصفية العبارة حالة يف كذلك األمر وليس
الحايل»، فرنسا «ملك كقولنا: الواقع، يف ى ُمسمٍّ لها يكون أن دون النوع، هذا من عبارة

عليها. ملًكا يكون اليوم أحد فرنسا يف ليس إذ
إىل كلها املشرية الخاصة الوصفية العبارات من طويلة قائمًة نعرف أن أمكن ولهذا
الَعَلم، اسمه نعرف أن دون أي الشخص، ذلك هو َمْن نعرف أن دون بعينه، شخص
الرجل حول يدور كلها مختلفة، أوصاف فيها كثرية قضايا ع تتجمَّ البوليسية القصة ففي

بالذات. فالن أنه نعرف أن دون الفعلة، فعل الذي
الوصفية العبارة وبني الَعَلم اسم بني الدقيقة التفرقة هذه فرَّقنا قد دمنا وما
موجود» «أ مثل عبارة أن لدرجة اه، ُمسمَّ وجود عىل حتًما داالٍّ الَعَلم اسم فجعلنا الخاصة،
جعلنا قد أنا حني يف معني)، لفرد َعَلم اسم «أ» أن فرض (عىل معنًى بغري عبارة تكون
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يكون أال أجزنا وبالتايل أجزائها، معاني عىل معناها يف معتمدة الخاصة الوصفية العبارة
بني الدقيقة التفرقة هذه فرَّقنا قد ُدْمنا ما إننا أقول: حقيقي، فعيل وجود ذا اها ُمسمَّ
اإلشارة أسماء يف الَعَلم اسم نحرص أن فيحسن الخاصة، الوصفية العبارة وبني الَعَلم اسم
الفرد هنالك يكون أن دون «هذا» قائًال تشري أن يُْعَقل ال إذ و«ذلك»، «هذا» مثل وحدها،

إليه. امُلشار
و«شيكسبري» حسني» و«طه «العقاد» مثل َعَلم، باسم تسميته عىل اصطلحنا ما أما
— «هومر» فاسم أوصاف، الحقيقة يف فهي إلخ، … املقطم» و«جبل و«القاهرة» و«هومر»
األوصاف ومن يكون، ال وقد موجوًدا يكون قد لشخص وصفية عبارة إال هو إْن — مثًال
قديم، يوناني وأنه رضير، وأنه واألوديسية، اإللياذة مؤلف وأنه شاعر أنه عليها تدل التي
يف ى ُمسمٍّ له يكون أال يجوز — أخرى وصفية عبارة كأي — فهو كذلك، األمر دام وما

األفراد.14 عالم

٦

يف تختلف علم، عىل املشتملة العبارة أن إىل كله هذا من نخلص فإننا أمر، من يكن ومهما
العنارص ب نتعقَّ أن اآلن وسبيلنا خاصة، وصفية عبارة عىل املشتملة العبارة عن التحليل
عىل دالَّني كانا وإن حتى الَعَلم، اسم غري شيئًا الخاصة الوصفية العبارة تجعل التي

واحد. ى ُمسمٍّ
فتكون بالتحليل ليتناولها خاصة، وصفية عبارة عىل محتوية جملة «رسل» اختار
عبارته عنه يقول أن إىل «رامزي» دعا الذي هو الجملة لهذه وتحليله ملثيالتها، نموذًجا
نموذج ذاك تحليله أن وهي الفصل، هذا فقرات من الثانية الفقرة صدر يف وضعناها التي
أن نحب ولهذا اسكتلنديٍّا»؛15 كان ويفريل «مؤلِّف هي املختارة الجملة وهذه للفلسفة،
التي كلها، الحديثة الفلسفية املؤلَّفات يف واسع ذيوع لها أصبح قد إذ مثًال، بها نحتفظ

والنقد. بالتعليق العبارات تحليل تتناول
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سكت». «وولرت هو ومؤلفها قصص، مجموعة «ويفريل» أن الحظ ص١٧٧. السابق، املرجع نفس 15
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هي: ثالث قضايا إىل تنحلُّ اسكتلنديٍّا» كان ويفريل «مؤلِّف جملة إن «ِرسل»: يقول

ويفريل. كتب واحد شخص األقل عىل (١)
ويفريل. كتب واحد شخص األكثر عىل (٢)

اسكتلندي. فهو ويفريل كاتب كان َمن أيٍّا (٣)

وال اسكتلنديٍّا، كان ويفريل مؤلِّف إن قولنا نها يتضمَّ جميًعا الثالثة القضايا فهذه
األصلية، الجملة تحمله الذي كله باملعنى لتفي اثنتنَي أيَّة وال واحدة، أيَّة منها تكفي
بعبارة األصلية، الجملة تعني مًعا الثالثة القضايا هذه أن وهو أيًضا، صحيح والعكس
مًعا الثالثة القضايا وهذه مًعا، الثالثة القضايا هذه تقتيض األصلية الجملة إن أخرى:
األصلية. الجملة ملعنى تحديًدا مًعا الثالثة القضايا كانت ثَمَّ ومن األصلية، الجملة تقتيض
ن تتضمَّ ال منها واحدة إن أي األخرى، عن منها كل مستقلة الثالث القضايا هذه
كذب أو صدق إىل بالنسبة شيئًا يعني ال الواحدة كذب أو صدق أن بدليل واحدة،16

األُخرينَي. االثنتنَي
املتحدة للواليات رئيس «أول فالجملة: يشبهه، ما كل عىل املثل هذا تطبيق وتستطيع

اآلتية: الثالث القضايا إىل تنحل «جفرسن» اسمه كان

سواه. قبل املتحدة للواليات رئيًسا كان واحد شخص األقل عىل (١)
سواه. قبل املتحدة للواليات رئيًسا كان واحد شخص األكثر وعىل (٢)

جفرسن. اسمه كان فقد املتحدة للواليات األول الرئيس كان َمن أيٍّا (٣)

وهي (٣) فهم يمكن ال إذ ،(١) القضية ن تتضمَّ (٣) القضية إن التحليل: هذا عىل تعليًقا «مور» يقول 16
عىل واحًدا شخًصا «أن أن وهي (١) القضية افرتاض دون اسكتلندي» فهو ويفريل كاتب كان َمن «أيٍّا

األصلية. الجملة ن لتضمُّ كافيتنَي وحدهما و(٣) (٢) القضيتان تكون ذلك وعىل ويفريل»، كتب األقل
(٣) القضية بدل «رسل» يضعها أن يمكن كان التي العبارة إن قوله: النقد، ذلك إىل «مور» يضيف ثم
فهذه اسكتلنديٍّا»، يكن ولم ويفريل كتب شخص ثمة يكن «لم هي: كله، كالمه ذلك بعد يصُدق بحيث
كاذبة تكون قد (١) القضية أن بدليل ،(١) القضية ن تتضمَّ ال — «مور» يقول كما — الجديدة العبارة
ق يوفَّ لم لكنه تحليله، يف «رسل» يقصدها كان التي هي الجديدة العبارة هذه فكأنما صادقة، هذه وتظل

دقيًقا. توضيًحا قصده توضيح يف
Moore, G. E., Russell’s Theory of Descriptions (The Philosophy of Russell, ed. راجع:

.Schilpp)
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الثالث القضايا إىل تنحلُّ فرنسيٍّا» كتابًا أقرؤه الذي التايل الكتاب «سيكون والجملة:
واحد كتاب األكثر عىل (٢) سواه. أقرأ أن قبل سأقرؤه واحد كتاب األقل عىل (١) اآلتية:
كتابًا فسيكون سأقرؤه الذي التايل الكتاب كان ما أيٍّا (٣) سواه. أقرأ أن قبل سأقرؤه

فرنسيٍّا.
اإلشارة بمجرد — أرى فيما — بديهي «إنه التحليل: هذا عىل تعليًقا «مور» يقول
— الفلسفة يف — أنه يل يظهر لكن أدري، لست «رسل»؟ قبل أحد إليه أشار هل لكن إليه،
لكنه مالحظته، بمجرد الوضوح يف غاية نراه شيئًا نالحظ أن عظيًما عمًال يكون ما كثريًا
حني عظيًما عمًال أدَّى قد «رسل» أن االعتقاد إىل ألَميل وإني قبل، من لوحظ قد يكن لم
ويفريل «مؤلِّف طراز من التي الجملة أن وهي البيِّنة.»17 الواضحة الحقيقة هذه الحظ

ِذْكرها. أسلفنا التي الثالث القضايا طراز من ثالث قضايا إىل تنحل اسكتلنديٍّا» كان

٧

لم ويفريل» «مؤلِّف الخاصة الوصفية العبارة نحلِّل أن أردنا إذ أننا الحظت قد لعلك
أخذنا ثم اسكتلنديٍّا»، كان ويفريل «مؤلِّف هي كاملة، جملة يف وضعنا بل وحدها، نتناولها
لنُْخِضَعها وحدها ويفريل» «مؤلِّف عبارة نفرد لم فلماذا وحدة، أنها عىل الجملة تحليل يف

للتحليل؟
يف «رسل» وضعها التي األصول أهم من أصًال لنا يربز السؤال هذا عن الجواب
وهي تعريفها يستحيل — خاصة أو كانت عامة — الوصفية العبارة أن وهو التحليل،
و«مدير فرنسا» «ملك مثل كانت، ما كائنة وصفية عبارة فأيَّة ناقص،18 رمز ألنها وحدها؛
يكون وال بمفردها، وهي معنًى ذات أنها فيها يُْفَرَض أن ينبغي «ال إلخ … الجامعة»
يجوز فال وصفية عبارة تعريف أردنا فإذا سياق.»19 يف ُوِضَعت إذا إال ممكنًا تعريفها
كلها القضية نعرِّف أن بد ال بل وحدها، قائمة كوحدة ذاتها يف تعريفها نحاول أن لنا

كاملة».20 غري «رموز الوصفية العبارات ألن الوصفية؛ العبارة فيها وردت التي

ص١٩٣. السابق، املرجع نفس 17
.Incomplete symbol 18

ص٦٦. ،Russell and Whitehead, Principia Mathematica 19

ص٦٧. نفسه، السابق املرجع 20
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يف أوًال وضعها يجب عندئٍذ فرنسا»، «ملك عبارة تعريف نريد أننا مثًال فافرض
اآلتية: الثالث القضايا إىل الجملة هذه تحليل يف نأخذ ثم عاقل.» فرنسا «ملك مثل: جملة،
عىل واحد شخص وهنالك (٢) فرنسا. ملك هو األقل عىل واحد شخص هنالك (١)

عاقل. فهو فرنسا ملك كان َمن وأيٍّا (٣) فرنسا. ملك هو األكثر
«عاقل» لفظة اطرح ممكن، غري وحدها فرنسا» «ملك عبارة تعريف أن ترى ولكي
من لديك يتبقى ما أن وبديهي مًعا، التعريف ومن امُلعرَّف من — السابق املثل يف —
منه «عاقل» حذف بعد للُمعرَّف املطلوب التعريف هو منه، «عاقل» حذف بعد التعريف
شخص «هنالك هو: فرنسا» «ملك تعريف أن هذه، الطرح عملية من لديك فينتج أيًضا،
َمن وأيٍّا فرنسا، ملك هو األكثر عىل واحد شخص وهنالك فرنسا، ملك هو األقل عىل واحد
الحاالت كل يف التعريف هذا تستخدم أن تستطيع ال أنك وبديهي فهو»، فرنسا ملك كان
تشري أن تستطيع وأنت أمامك واقًفا فرنسا ملك كان فلو امُلعرَّف، فيها تستخدم التي
هنالك هذا قائًال: إليه تشري أن تستطيع ال لكنك فرنسا، ملك هذا قائًال: بإصبعك إليه
التعريف أن عىل للداللة كاٍف وحده وهذا التعريف، آخر إىل … األقل عىل واحد شخص

صحيًحا. تعريًفا ليس أخرى بعبارة إنه أي للُمعرَّف، مساويًا ليس
ليست الوصفية العبارة دامت وما له، مرموز يشء عىل حتًما دل ما هو الكامل الرمز
أحيانًا جاز ثَمَّ ومن الواقع، العالم أشياء بني ى ُمسمٍّ لها يكون أن يتحتم فال كامًال، رمًزا
اإلشكال يزول أيًضا ثَمَّ ومن خارجية، مدلوالت له يكون أن دون نفهمه كالًما نصادف أن
كيف وهو: الخطأ، من كثري يف وأوقعهم وأربكهم الفالسفة حريَّ الذي القديم املنطقي
االسم وجود بمجرد تراهم كنت لذلك يات؟ ُمسمَّ لها يكون وال أسماء لدينا يكون أن يمكن
خربتهم، مجال يف ى امُلسمَّ ذلك لهم يقع لم ولو حتى اه ُمسمَّ وجود يفرضون أمامهم،
ألبحاثهم، موضوعات امليتافيزيقيون يجعلها التي الوهمية الكثرية الكائنات نشأت وهكذا
«آير»: األستاذ يقول مقبول. أساس غري عىل خلًقا اللغة َخَلَقتْه َوْهم البداية منذ أنها مع
تُلقي أنها هي الوصفية، العبارات يف «رسل» لنظرية العظيمة املزايا إحدى أن يل يبدو
أهمية لها نقطة وتلك املألوف، حديثنا يف العبارات من معينة طائفة استعمال عىل ضوءًا
اسم وظيفة تؤدِّي ال لفرنسا» الحايل «امللك مثل عبارات أن بنيَّ حني ألنه ذلك فلسفية؛
Subsistent ضمنية بموجودات االعتقاد إىل بالفالسفة أدَّت التي املغالطة فضح قد العلم،

21«.entities

الثانية. الطبعة مقدمة من ص٣٣ ،Ayer, A. J., Language, Truth and Logic 21
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٨

الوصفية فالعبارة والخاص؛ العام بنوَعيها الوصفية» «العبارات رشح لك أسلفنا قد
ُمتَّصًفا دام ما — بذاته معني فرد إىل ال — فرد أي إىل تشري «إنسان»، كلمة مثل العامة،
نهر «أطول مثل — الخاصة الوصفية والعبارة «إنسان»، كلمة تُمثِّلها التي باألوصاف
األشياء، سائر من ويُميِّزه يه يُسمِّ اسم كأنها معني، مفرد يشء إىل تشري — العالم» يف
يُشرتَط ال أنه هي املنطقية الناحية من ذلك وأهمية أوصافه، طريق عن يه تُسمِّ أنها غري
صورة نتصوَّر أن نستطيع أننا ولو حقيقيٍّا، وجوًدا موجوًدا الفرد ذلك يكون أن حتًما
أن يستحيل فإنه الَعَلم، اسم بخالف هذا وجود، ى امُلسمَّ لليشء كان لو يوجد أن يمكن ِلما
«هذا» مثل كلمات يف األعالم أسماء «رسل» حرص ثَمَّ ومن ى، امُلسمَّ الفرد قيام بغري يقوم
أمكن ملا إليه نشري ما يوجد لم وما هناك، فرد أو هنا فرد إىل تشري أسماء ألنها و«ذلك»؛

و«ذلك». «هذا» بقولنا نشري أن منطقيٍّا
العبارة بني الجوهري الفرق أن اإليضاح، يف الزيادة سبيل عىل لك نالحظ أن ونحب
ى، امُلسمَّ الفرد تخصيص الثانية أن هو الخاصة، الوصفية والعبارة العامة الوصفية
«مؤلِّف الخاصة الوصفية العبارة تحليل تذكر ولعلك بذاته، فرًدا ص تُخصِّ ال األوىل بينما
حلَّل حني «رسل» أن تذكر لعلك أقول: اسكتلنديٍّا»، كان ويفريل «مؤلِّف جملة يف ويفريل»
ويفريل»، كتب واحد فرد األقل «عىل قضية أوالها قضايا، إىل حلَّها ويفريل» «مؤلِّف عبارة
إىل إحداهما القضيتنَي هاتنَي ضَمْمَت فإذا ويفريل»، كتب واحد فرد األكثر «عىل وثانيتها

بذاته. واحًدا شخًصا وجعله ى امُلسمَّ تفرُّد هو الحاصل أن وجدت األخرى،
املعرفة يف فلسفته ق تُنسِّ أنها هي «رسل» عند الوصفية» «العبارات نظرية وأهمية
معرفة و(٢) املبارش.22 باالتصال معرفة (١) جانبنَي: للمعرفة أن إىل يذهب فهو اإلنسانية،

بالوصف.23
عمليات من عملية أيَّة إىل حاجة بغري مباًرشا إدراًكا ندركها التي تلك فهي األوىل أما
للبقعة فإدراكي اللون، ِّيَّة بُن أنها وأعلم أمامي املنضدة هذه إىل أنظر كأن االستدالل،
إىل منا حاجة بغري اليشء معرفة من تُمكِّننا التي فهي الثانية وأما مبارش، إدراك اللونية

.Knowledge by Acquaintance 22

.Knowledge by description 23
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منك حاجة دون أريد ما فتفهم رجًال، قابلُت لك: أقول كأن مباًرشا، اتصاًال به االتصال
قابلته.24 الذي املعني للفرد املبارش الحيس اإلدراك إىل

العام نوَعيها: أحد يف وصفية بعبارة إليه نشري حني بالوصف شيئًا نعرف إننا
رضب «حاصل مثًال: فقويل حواسنا، أمام ماثًال املعروف اليشء يكون ال فعندئٍذ والخاص،
املعرفة وأهمية أمامي، قائًما ليس املقصود العدد ألن بالوصف؛ معرفة هو «١٨ × ١٧

اآلخرين. بخربات لننتفع املبارشة الحسية خرباتنا حدود بفضلها نجاوز أننا بالوصف
بصدده، نحن فيما البالغة ألهميتها نؤكِّدها أن نريد التي النقطة إىل نصل هنا وها
التحويل ممكنة تكون أن — فهمها يمكن لكي — بد ال الوصفية العبارة أن هي وتلك
جملة لك أقول حني معنًى، بغري كانت وإال املبارش، باالتصال معرفتها يمكن جزئيات إىل
فهمه، إىل سبيل ال بل الَقْول، قبول إىل سبيل فال القاهرة»، رشقي الواقع «الجبل مثل:
فأنت مبارشة، جزئية معرفة إىل الجملة هذه يف وصف كل تحويل إمكانك يف يكن لم ما
بإصبعك إليه وتشري شيئًا بحواسك تدرك أن إمكانك يف كان إذا «الجبل» معنى تعرف
منه تجعل التي بالصفات موصوف وهو مثًال)، (املقطم بكذا ى امُلسمَّ هو «هذا قائًال:
إمكانك يف كان إذا القاهرة) رشقي يقع قولنا (يف «رشقي» معنى تعرف وكذلك جبًال»،
كنت إذا «القاهرة» معنى تعرف وأيًضا األشياء، بني املكانية العالقة من النوع هذا تمييز
ففهمك إذن عداها، مما القاهرة تميِّز إنها يُقال التي للُمكوِّنات الحيس اإلدراك تستطيع

املبارشة. الحسية خرباتك عىل حتًما موقوف الوصفية للعبارة
معروفات إىل األوصاف تحليل إمكان بغري إليها سبيل ال بالوصف األشياء معرفة
إىل النهاية يف تحويله يمكن بالوصف معرفة إنه عنه أقول «فما خرباتنا، يف لنا تقع مبارشة
إليه نركن الذي املبدأ ذلك املعرفة، نظرية يف األسايس «فاملبدأ املبارش.»25 باالتصال معرفة
معناها فهم يمكننا قضية أي هذا: هو وصفية، عبارات عىل املشتملة للقضايا تحليلنا يف

بالوصف، هو وما املبارش باالتصال هو ما إىل املعرفة وقسمة رسل، عند املعرفة نظرية تفصيل راجع 24

كتابَيه: يف
.Mysticism and Logic

.Problems of Philosophy
ص٩١. ،Russell, Problems of Philosophy 25
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ألن وذلك …» املبارش.»26 باالتصال نعرفها ُمكوِّنات من أجزائها بجميع تتألَّف أن بد ال
فهمه».27 علينا مستحيل مباًرشا، اتصاًال به نتصل مما يكون ال قضية، أيَّة يف جزء أي

جوهر و«العقل خالدة» «النفس مثل امليتافيزيقية، العبارات من ا جدٍّ كثريًا إن
أن افرتاض عىل قائم إلخ، إلخ … نهاية» أو بداية الزمان يف له ليست و«امُلطَلق روحاني»
واقعية، حقيقية موجودات إىل تشري إنها حيث من الَعَلم، اسم عمل تعمل الوصفية العبارة
وجودها افرتضوا املحسوسة، األشياء بني هذه موجوداتهم امليتافيزيقيون يجد لم فإن
العبارات بأن الساذج الزعم «نتيجة إال األمر حقيقة يف هي إْن فامليتافيزيقا ضمنيٍّا، وجوًدا
عليه يرتتب مما و«ذلك» «هذا» (مثل لإلشارة»،28 رموز العامة) (أو الخاصة الوصفية

إليها). املشار األشياء وجود حتًما

الفئات29 يف نظريته (2)

٩

هو التحليل، ذلك إليها أدَّى التي النتائج أهم من أن الوصفية، للعبارات تحليلنا يف رأينا
وأنه وحده، قائم وهو للتعريف يصلح ال رمز أنها أعني ناقص، رمز الوصفية العبارة أن
«مؤلِّف اآلتية: الوصفية فالعبارة الواقعة، األشياء عالم يف ى ُمسمٍّ له يكون أن يتحتم ال
التعريف يُقدِّم مَلن بد ال كان لها، بتعريف طالبَت إذا أنك بمعنى ناقص، رمز اإللياذة»
هو اإللياذة «مؤلِّف يقول: كأن ها، بأَْرسِ الجملة يُعرِّف ثم تحتويها، جملة يف يضعها أن
«مؤلِّف جملة يف «رسل» فعل كما الثالث القضايا إىل الجملة هذه يحلِّل ثم هومريوس.»
األقل عىل واحد شخص (١) هي: الحالة هذه يف الثالث والقضايا اسكتلنديٍّا.» كان ويفريل
اإللياذة كاتب كان َمن أيٍّا (٣) اإللياذة. كتب األكثر عىل واحد شخص (٢) اإللياذة. كتب
ناقص، رمز الوصفية العبارة هذه فإن أخرى، ناحية ومن ناحية، من هذا هومريوس. فهو

نفسه. املرجع من نفسه املكان 26
ص١٢٨. ،Russell, Proc. of Aristotelian Society, 1911 27

ص٦١. ،Ayer, A. J., Language, Truth and Logic 28

الوصفية العبارة عىل الكالم عند رشحها أسلفنا التي النظرية نفس أساسها يف هي النظرية هذه 29

املختلفة. ُكتُبه من كثرية فصوًال لها أفرد «رسل» ألن ا؛ خاصٍّ جزءًا لها أفردنا لكن العامة،
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أي هومر، اسمه تاريخي حقيقي شخص هنالك يكون أن يتحتم ال أنه وهو ثاٍن، بمعنًى
عبارة االسم هذا دام ما اسمه، وجود أساس عىل ى امُلسمَّ وجود نفرتض أن لنا يجوز ال إنه

وصفية.
من الوصفية العبارات يف وجدناه ما الفئات أسماء يف نجد هل هو: اآلن وسؤالنا
… األغنياء» و«أبناء و«النمل» القاهرة» مدينة «سكان مثل لفئة، اسم أمامنا كان إذا نتائج؟
قائم وهو مستحيل تعريفه أن بمعنى ناقص، رمز أيًضا هو هذا الفئة اسم أََفيَكون إلخ،
الجملة نُحلِّل حني نستطيع وأننا الواقع، يف يات ُمسمَّ له يكون أن يتحتم ال وأنه وحده،
موضع هو الذي الجزء عن فيه نستغني تحليل إىل ننتهي أن لفئة اسم فيها يَِرد التي

نحلِّلها؟ التي الجملة بمعنى احتفاظنا مع التحليل
صعابًا للموضوع بحثه يف يُالقي أنه غري باإليجاب، األسئلة هذه عىل «رسل» يجيب

املوضوع. فيها عالج التي املختلفة ُكتُبه يف تدريجيٍّا عليها يتغلَّب ومشكالت،
وهناك الرياضة»،30 «أصول كتاب يف تناوله، ما أول بالبحث املوضوع تناول فلقد
الكثرية، ياته بُمسمَّ ه يُفرسِّ مدلوًال مدلوَلني: الفئة السم بأن االعرتاف إىل مضطرٍّا نفسه ألفى

الكثرية. يات امُلسمَّ تلك بني املشرتكة الواحدة بالصفة ه يُفرسِّ آخر ومدلوًال
داالٍّ رمًزا اعتبارها فيمكن مدلوالن، لها الخارجي؟ مدلولها ما «أعداد» كلمة فمثًال
يمكن كما إلخ، … ٤ ،٣ ،٢ ،١ املختلفة: األعداد وهي األعضاء، من كبرية مجموعة عىل
التي املشرتكة الصفة هو الواحد اليشء وهذا فقط، واحد يشء عىل داالٍّ رمًزا اعتبارها
بعبارة أو واحدة، ملجموعة أعضاءً اعتبارها لنا أجاز اشرتاًكا كلها األعداد تلك فيها تشرتك
ومدلول صدقاته، ما يف يتمثَّل مدلول مدلوالن: له الفئة اسم إن نقول التقليدي، املنطق
مدلوله منه نفهم ومتى األول، مدلوله الفئة اسم من نفهم متى أما مفهومه، يف يتمثَّل
حديقة يف املقيمة «القردة مثًال: قلت فإذا فيه، يَِرد الذي السياق عىل فيتوقف الثاني،
(القردة هنا الفئة اسم مدلول كان أفريقيا.» أواسط من ُمستوَردة بالقاهرة الحيوان
الحيوان حديقة يف املقيمة «القردة قلت إذا أما املجموعة، أفراد عىل داالٍّ إلخ) … املقيمة
املشرتكة الصفة عىل داالٍّ الحالة هذه يف الفئة اسم كان اللحوم.» آكلة من ليست بالقاهرة

كثرة. باعتبارها نفسها األفراد عىل ال الفئة، أفراد بني
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ماذا فمثًال الفئة، اسم يف الرأي هذا إزاء املشكالت واجهته أْن يلبث لم «رسل» لكن
«الجبال فعبارة الواحد؟31 العضو ذات الفئة يف نقول وماذا الفارغة؟ الفئة يف نقول
ذهب، من جبال الواقع العالم يف هنالك ليس إذ ألفرادها، وجود ال لفئة اسم الذهبية»
ال فهو معينة، صفة عىل دلَّ إن لفئة اسم إزاء نكون وعندئٍذ فارغة، لفئة اسم فهو وإذن
أسماء تحليل يف إليهما اإلشارة سبقت اللتنَي الداللتنَي إحدى يفقد أنه أعني أفراد، عىل يدل
«الكواكب مثل واحد، عضو إال فيها ليس فئة عىل الدال االسم يف الحال وكذلك الفئات،
اسم إزاء أنفسنا نجد أيًضا وعندئٍذ القمر، إال الفئة هذه يف هنالك فليس لألرض»، التابعة
يدل الفئة اسم إن قلنا إذ الفئات، ألسماء أسلفناها التي األوصاف عليه تنطبق ال لفئة
واحدة صفة عىل يدل أخرى ناحية ومن الفئة، أعضاء هي كثرية أفراد عىل ناحية من
يدل ال لفئة اسم أمام أنفسنا نرى أوالء نحن فها الكثرية، األفراد تلك بني املشرتكة هي
الفئة اسم إن بقولنا اإلشكال هذا نحلُّ فهل وإال واحد، فرد عىل يدل بل كثرية، أفراد عىل
يف وقعنا ذلك قلنا إن لكننا واحد؟ كائن إىل يرمز رمز إنه أي فقط، واحد معنًى عىل دالٌّ
مًعا، آٍن يف وواحًدا كثريًا يكون الفئة، اسم له يرمز الذي الواحد الكائن هذا ألن تناقض؛
ننظر حني واحد وهو الفئة، ألفراد تسميته ناحية من الفئة اسم إىل ننظر عندما كثري فهو

األفراد. تلك بني املشرتكة للصفة تسميته ناحية من إليه
يف واضح برأي يَقَطع أن رسل فيه يستطع لم الذي الرياضة» «أصول كتاب ونرتك
أصول (أي ماثماتيكا»32 «برنكبيا وهو التايل، الرئييس كتابه إىل وننتقل الفئات، موضوع
دالة بمثابة جعله إذ الفئة، السم تحليله يف الحاسمة الخطوة فيه َخَطا قد فنراه الرياضة)،
«سكان الفئة اسم فمثًال شأنه، يف الناشئة املشكالت من كثري عىل يتغلَّب وبهذا قضية،33
أن بالطبع ولك القاهرة»، مدينة يف ساكن «س القضية دالة هو تحليله القاهرة» مدينة
املجال تُفِسح إذن القضية فدالة إلخ، … ع ط، ص، آخر: متغريَّ أي «س» مكان تضع
الصفة تغفل ال نفسه الوقت ويف البحث، موضوع الفئة يف الداخلني الكثريين لألفراد
من والوحدة جهة، من الكثرة مًعا: املطلبنَي تواجه إنها أي األفراد،34 هؤالء بني املشرتكة
ويُميِّزه. الفئة اسم يطبع الذي األسايس الطابع هما الجانبنَي هذَين إن إذ أخرى، جهة

الوضعي». «املنطق كتابي يف الواحد العضو ذات والفئة الفارغة الفئة رشح راجع 31

ص٧١. األول، الجزء ،Principia Mathematica 32

الوضعي. املنطق كتابي يف القضية دالة رشح راجع 33
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١٠

اسم أن هي لنا الهامة النقطة امليتافيزيقية؟ للعبارات هدمنا يف التحليل هذا يفيدنا وماذا
مثل: فعبارة له، مرموز بغري رمز إنه أي ناقص، رمز — الوصفية كالعبارة — الفئة
تمسكه أن تستطيع بَعيْنه، كائنًا ي تُسمِّ ليست اآلداب» كلية «طلبة مثل أو األغنياء» «أبناء
الحالة هذه يف أنت إنما اآلداب»، كلية «طلبة هو ذلك أو األغنياء» «أبناء هو هذا قائًال:
أبناء من فرد «س يقول: َمن بمثابة أنت إذ فارغة، فجوة فيها صيغة يقول َمن بمثابة
الفجوة ذات العبارة هذه أن ذلك ومعنى اآلداب»، كلية طلبة من فرد «س أو األغنياء»
الذي الفرد وجدنا إذا إال نكذِّبه أو نصدِّقه معنًى ذي مفهوم كالم إىل ل تتحوَّ ال الفارغة
كلية طلبة من طالب ثابت محمد «إبراهيم مثًال: نقول كأن «س»، مكان اسمه نضع
صادًقا الكالم هذا كان إن لنرى الواقع العالم إىل نرجع أن لنا يُتاح فقط عندئٍذ اآلداب»،

مفهوم. ُمحدَّد معنًى ذا الكالم يصبح فقط وعندئٍذ كاذبًا، أو
قائم معنًى بغري فستظل لفئة، اسًما األصلية: صورتها عىل العبارة ظلت إن أما
التي املباحث نوع ح يوضِّ ألنه اآلتي؛ املثل هذا اآلن وُخِذ ناقًصا، رمًزا ستظل ألنها بذاته؛
اسم هنا فها املادية.» األشياء طبيعة من ليست اإلنسانية «العقول امليتافيزيقا: فيها تبحث
طائفة يف مجتمعة رها نتصوَّ أفراد من جماعة هناك كأن اإلنسانية» «العقول هو لفئة،
و«الكتب العربية» «الخيول مثًال: كقولنا اإلنسانية، العقول طائفة عليها ونطلق واحدة،
القائلة القضية يف نبحث أن لنا يجوز ال أننا األوَّلية البََداِئِه من أليس وهكذا، اإلنجليزية»
الجماعة هذه أفراد هي ما التحديد وجه عىل نعرف أن قبل وكذا، كذا اإلنسانية العقول بأن

عليها؟ الحكم نريد التي
اإلنسانية» «العقول أن نجد إليها، انتهينا التي التحليل نتيجة الفئة هذه عىل طبِّق
فرًدا وجدنا إذا إال كاملة قضية إىل الدالة ل تتحوَّ وال إنساني»، عقل «س هي قضية، دالة
هذا بأن األول الزعم تحقيق يف نميض أن أمكننا وجدنا، فإذا «س»، َمَحلَّ نُِحلُّه جزئيٍّا
املادة؛ طبيعة من ليس اإلنسانية، العقول جماعة من واحد هو والذي وجدناه، الذي الفرد
هل لنرى البحث، موضع وضعه يمكن أبصارنا وأمام أيدينا بني شيئًا سنجد عندئٍذ ألننا

عنها. مختلف أنه أم إليهما، وما ونحاس خشب من األخرى املادية كاألشياء هو
فقد «س»، الرمز مكان يمأل الذي الفرد هذا عىل عثرنا ما إذا أخرى جهة من لكننا
وإذن بآذاننا، نسمعه أو بأبصارنا ونراه بأيدينا نتناوله — قلُت كما — يشء عىل عثرنا
لنا ق يحقِّ مثل أي عىل عثورنا فمجرد وتُْسَمع، وتَُرى تُْلَمس التي املادية األشياء من فهو
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مدلول عىل عثورنا مجرد إذ األصلية، العبارة تناقض عىل دليل ذاته يف هو القضية دالة
املادية. األشياء طبيعة من أنه عىل دليل ذاته يف هو األشياء، بني «س»

قضية، دالة الصيغة تظل عندئٍذ نجد؟ فلم «س» للرمز مدلول عن بحثنا لو وماذا
(هو «مجهول» عن ثنا تُحدِّ ألنها كذب؛ أو بصدق وصفها يصح وال فارغة، فجوة ذات
معلوم املجهول لهذا كان إذا إال إطالًقا، «يشء» عن ثنا تُحدِّ ال إنها قل أو «س») الرمز

وتحقيقها. مناقشتها يمكن قضية إىل بذلك الدالة ل فتتحوَّ َمَحلَّه، يَُحلُّ
ولنذكر ناقصة، رموز — الوصفية كالعبارات — الفئات أسماء أن جيًدا فلنذكر
الحقيقة هذه تذكَّرنا فلو يات، ُمسمَّ لها يكون أن وجودها ملجرد يتحتم ال أنها جيًدا
و«الجمال» و«العقل» «النفس» عن امليتافيزيقيني أقوال نقرأ ونحن أعيننا نُْصَب ووضعناها
األفراد هو — تلك أقوالهم نفهم لكي — به نطالب ما أول لكان إلخ، إلخ … و«الخري»
الحديث، يف يمضون ندعهم أن قبل القضايا داالت يف املجهوالت مكان نضعها التي الواقعية
«أفراد» عن يتحدثون ال الحاالت معظم يف ألنهم أيديهم؛ يف ألُْسِقَط بذلك طالبناهم ولو
ثم واقعية، ُمقاِبالت للكالم أن يتخيَّلون ثم «كالًما»، يقولون بل خرباتهم، يف لهم وقعت

«أشياء». يصفون أنهم مون يتوهَّ وهم «كالم» عىل «كالًما» يَبْنون
ال ، الِحسِّ مجال يف واقعة غري كائنات عن يتحدثون الذين امليتافيزيقيني فمجادلة
تكون بل سواها، «بنظريات» إبدالها ومحاولة «نظرياتهم» مناقشة أساس عىل تكون
ذاتها يف هي بها، ينطقون التي العبارات أن لهم لنبنيِّ نفسه، كالمهم بتحليل مجادلتهم

يشء. عىل تدل ال أنها عىل دليل — حلَّلناها لو —

املنطقية األنماط نظرية (3)

١١

إنها الرياضة» «أصول كتابه يف مرة ألول بحثها حني «رسل» عنها قال نظرية هذه
عىل التغلُّب تستطيع أن قبل التعديل من كثريًا تتطلب … تمهيدية اجتهادية «محاولة
حني كهذا شيئًا فيقول يعود ثم بحثها]»،35 ميدان يف تصادفها [التي املشكالت جميع
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«تمهيد هو له آخر كتاب يف عاًما عرشين من يقرب ما بعد نفسها النظرية بحث إىل يعود
جوانبها من كثري يف تزال ال نظرية «إنها عنها الكتاب هذا يف يقول إذ الرياضية»، للفلسفة
عىل يدل إنما الخطر، َهيِّنَة الشأن قليلة أنها عىل يدل ال ذلك لكن غامضة.»36 مهوشة
تزيد لعلها غوامضها، لتجلية املعارصين املناطقة من املجهودات تضافر إىل بحاجة أنها
الفالسفة تشغل التي امُلفتَعلة الفلسفية املشكالت من كثري عىل تُْلقيه الذي الضوء من

التعبري. طريقة يف وارتباًكا غموًضا إال ليست أمرها حقيقة يف أنها مع امليتافيزيقيني،
املنطقية: األنماط لنظرية طة ُمبسَّ خالصة وهاك

استبدلنا ما إذا حتى ملجهول، رمٍز عىل املحتوية الصيغة هي القضية دالة أن تعلم أنت
أما قضية، دالة إنسان» «س فقولنا: قضية، إىل الدالة تحوَّلت ملعلوم اسًما املجهول بهذا
أصبحت إنسان» «العقاد إىل العبارة تحوَّلت بحيث «س» مكان العقاد اسم وضعت إذا
الواقع. ذلك تصوير يف كذبها أو صدقها ملعرفة الواقع عىل مراجعتها لنا وجاز قضية،

كما معلوم أي به نستبدل أن لنا يجوز ال القضية، دالة يف يكون الذي الرمز لكن
شيئًا بينها من ننتقي أن لنا يجوز التي وحدها هي األشياء من طائفة هنالك بل نشاء،
مفهومة قضية إىل الدالة ل تتحوَّ بحيث القضية، دالة يف «س» الرمز مكان اسمه لنضع
تلك هو «س»، للرمز بديًال منها ننتقي أن يجوز التي األشياء دائرة ومدى معنًى، ذات
أما كاذبة، أو صادقة إما الناشئة القضية أصبحت أحدها، اسم ُوِضَع إذا التي األشياء
وضعنا إذا التي تلك فهي «س» الرمز مكان منها واحدة نضع أن يجوز ال التي األشياء

املعنى. من فارًغا كالًما العبارة أصبحت أحدها، اسم
يشء اسم نضع أن نريد حني أعني بمجهول، معلوم استبدال نريد إذ فنحن وإذن
حالة إزاء أنفسنا نجد فإننا قضية، لتصبح القضية؛ دالة يف «س» الرمز مكان معني
صادقة. القضية يجعل معلوًما باملجهول نستبدل أن فإما (١) ممكنة: حاالت ثالث من
نستبدل أن وإما (٣) كاذبة. القضية يجعل معلوًما باملجهول نستبدل أن وإما (٢)

املعنى. من فارًغا كالًما العبارة يجعل معلوًما باملجهول
أصبحت بحيث العقاد، اسم «س» مكان وضعنا إذا إنسان»، «س القضية دالة يف
«س» مكان وضعنا وإذا صادقة، قضية عىل بذلك نحصل فإننا إنسان»، «العقاد العبارة
من معني فرد وعىل «شيتا» اسم أطلقنا أننا مثًال ولنفرض الغوريال، أفراد ألحد اسًما
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وضعنا إذا أما كاذبة، قضية الناشئة القضية كانت إنسان» «شيتا فقلنا: الغوريال، أفراد
إنسان بكلمة وصفها يصلح التي األفراد طائفة بني ليس ليشء اسًما «س» الرمز مكان

معنًى. بغري كالًما العبارة كانت إنسان»، «الفضيلة مثًال فقلنا — 37 كذبًا أو صدًقا —
املعنى، من الخالية العبارات وهي العبارات، من الثالث النوع يف الوقوع نجتنب ولكي
القواعد هذه ومن القضايا، داالت استخدام تضبط التي القواعد يضع أن «رسل» حاول

املنطقية. األنماط نظرية تتألَّف
مكان اسمه لنضع واحًدا منها أخذنا لو التي األشياء مجموعة هو املنطقي والنمط
كانت سواء مفهومة، داللة ذات قضية بذلك لدينا أصبح القضية، دالة يف املجهول رمز
«ِقيَِمه»39 كل تصلح الذي «املدى»38 هو املنطقي النمط أخرى: بعبارة كاذبة، أو صادقة

كاذبة. قضية أو صادقة قضية تجعلها بحيث أمامنا، التي القضية لدالة
يف الرمز مكان نضعه ما أعضائها بني من النتقائنا تصلح التي املجموعة تكون وقد
كل الفلسفة»، قسم يف طالب «س القضية دالة يف مثًال أفراد، من مجموعة القضية، دالة
القضية تكون (وقد الناس من معني لفرد اسًما تكون أن بد ال «س» مكان نضعها قيمة
نتكلم إننا أي أفراد، هو هنا املنطقي فالنمط وإذن كاذبة)، أو صادقة ذلك بعد امُلتكوِّنة

معينًا. فرًدا حديثنا موضوع جعلنا إذا إال معنًى ذا الكالم فيه يصبح ال مستًوى يف
يف الرمز مكان لنضعه واحًدا أعضائها بني من نختار التي املجموعة تكون ال وقد
فئات، من مجموعة تكون قد بل السابقة، الفقرة يف كما األفراد، من مجموعة القضية دالة

ذوات الجمل من جزء الصادقة فالجمل املفهومة، الداللة ونطاق الصدق نطاق بني «رسل» يفرِّق 37

ذلك مع لكنه مفهومة، داللة ذا يكون قد فالكالم صادق، مفهومة داللة ذي كل ما لكن املفهومة، الداللة
يقبله مما النطاَقني هذَين وكال صحيح، غري لكنه مفهومة داللة ذو ٥ = ٢ + ٢ إن مثًال: فقويل كاذب،
فيقع وكذبها، صدقها بني التمييز وأما مفهومة، داللة ذا تكون أن العبارة من املنطقي يكفي إذ املنطق،
ره، تُصوِّ ال أو ره تُصوِّ كانت إن لريى بالواقع؛ الكالمية العبارة يقارن أن شأنه من الذي العاِلم عاتق عىل
(راجع كذب أو بصدق وصفها يجوز ال التي املعنى، من الفارغة العبارة فهو املنطق يقبله ال الذي أما

ص٥٢٣). الرياضة، أصول
.range باإلنجليزية اسمه 38

إىل يرمز رياضية صيغة يف س الرمز كان فإذا الرياضة، يف معروفة مصطلحات نستعمل هنا نحن 39

ِقيَم) (وجمعها value قيمة كلمة نطلق الرمزي، املنطق يف وكذلك س، قيمة هي ٣ إن قلنا: مثًال، ٣ العدد
ما إذا س قيمة هو «العقاد» فاسم قضية، إىل ل لتتحوَّ القضية دالة يف الرمز مكان نضعه الذي االسم عىل

إنسان». «العقاد لتصبح إنسان»، «س الدالة يف مكانها وضعناه
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من فئة العربية اللغة وقسم أفراد، من فئة التاريخ وقسم أفراد، من فئة الفلسفة فقسم
فئات. من فئة إنها عنها: نقول ولذلك فئات؛ تحتها تندرج ففئة اآلداب» «كلية أما أفراد،
مثل الفئات، فئات من فئة عىل داالٍّ أمامنا الذي األمر يصبح بحيث درجًة، نعلو وقد
من فئة كل ثم املختلفة، الكليات هي كربى فئات تحتها تندرج فهذه «الجامعة»، كلمة
كل ثم ِحَدة، عىل كلية كل يف املختلفة األقسام هي صغرى فئات تحتها تندرج الفئات هذه

أفراد. تحتها يندرج الصغرى الفئات هذه من فئة
فهذه «فرد»، كلمة تحديد وهي هامة، نقطة إىل ننبِّه أن املوضع هذا يف بد ال أننا عىل
بل منه، أبسط هو ما إىل تحليله يمكن ال الذي الجزء ذلك املنطق يف بها نريد ال الكلمة
«موضوًعا» حديثي يف أجعله أن أنوي ما هو «فالفرد» بالسياق، يتعلَّق نسبي هنا األمر
فرًدا اعتباري يف يكون هذا املختلفة، بالعالقات غريه مع وأربطه املختلفة، بالصفات أصفه
كأن معينة بصفات سأصفها دمت ما واحد، فرد «فالقاهرة» ممكنًا، تقسيمه يكن مهما
سأربطها دمت ما أو الصيف.» يف حارة مدينة «القاهرة أو مرص.» عاصمة «القاهرة أقول
وهكذا، طنطا.» من أكرب و«القاهرة النيل.» رشقي «القاهرة أقول: كأن بعالقات، غريها مع
أول من فرًدا اعتباري يف يظل أن وجب «فرًدا» ما شيئًا جعلت ما إذا أنني هو واملهم
الحديث وسط يف أتحوَّل ثم فرًدا، باعتباره حديثي أبدأ أن يجوز فال آخره، إىل السياق

كثرية. أفراد من ُمكوَّنًا اعتباره هو آخر معنًى إىل املعنى هذا عن
لفرد اسم «فالجامعة» آخر، سياق يف وفئة سياق، يف فرًدا نجعله قد الواحد واالسم
وزارة إىل خطابًا الجامعة «أرسلت مثًال: قلت فإذا آخر، سياق يف لفئة واسم سياق، يف
ألف عرشون قوامها الجامعة «إن قلت: وإذا فرد، أنها هو لها اعتباري كان املعارف»

فئة. أنها هو لها اعتباري كان طالب»
الَعَلم، اسم بمثابة يكون واحد فرد عىل الدال االسم بأن تذكريك إىل بحاجة أظنني وال
تحليًال لك أسلفنا ولقد الفئة، اسم عليه أطلقنا فقد أفراد مجموعة عىل الدال االسم وأما

فئات. عىل الدالة واألسماء أفراد عىل الدالة األسماء ألنواع

١٢

من واحد اعتبار لها يكون أن يجب الواحد، السياق يف الواحدة الكلمة أن فنكرِّر نعود
السياق طول الواحدة الكلمة تظل أن يجب أخرى: بعبارة أو فئة، أو فرًدا حسبانها حيث
نتحدث أن يجوز فال الفئات»، «فئات نمط من الكلمة كانت فإذا واحد، نمط إىل منتمية

األفراد». «فئات نمط من هي كأنما عنها
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هم ألفراد، فئة أنها عىل معني سياق يف أوردناها قد «إنسان» كلمة أن هذا فافرضبعد
دالة بمثابة تكون الحالة هذه يف «إنسان» كلمة فإن البرش، أفراد آخر إىل وفالن وفالن فالن
توضع أن تصلح التي الِقيَم وتكون إنسان»، «س هي الفئات) يف قلناه ما (راجع قضية
إلخ. … إنسان» و«العقاد إنسان» «سقراط كقولنا الناس، أفراد أسماء هي «س» مكان

قلت فإذا «عاقلون»، أفرادها بأن «اإلنسان» فئة أصف أن أريد أنني كذلك افرض ثم
«س هي صيغتها قضية، دالة أنها عىل العبارة هذه أفهم أن يل بد ال كان عاقل» «اإلنسان
الناس، أفراد أسماء هي أيًضا هنا القضية دالة تمأل التي الِقيَم أن عىل عاقل»، وهو إنسان
ظننت إذا أما إلخ، … عاقل» وهو إنسان و«العقاد عاقل»، وهو إنسان «سقراط فنقول
يصلح فما آخر، ونمط نمط بني خلط َمْن بمثابة أكون فإني «إنسان» تصف «عاقل» أن
لتصف جاءت «عاقل» صفة هنا وها سواه، لنمط يصلح ال ما، لنمط الواحد السياق يف
يف وقعت وإال الفئات، دائرة إىل األفراد دائرة من أنقلها أن ذلك بعد يجوز فال أفراًدا،

وخلط. تناقض
قيمة تكون أن نفسها هي تصلح ال القضية دالة إن نقول: اصطالحية وبعبارة
الدالة هذه أجعل أن يجوز فال إنسان»، «س قضية دالة لديَّ كان إذا أنه يعني لنفسها،
نمط من الِقيَم مجال يكون أن ينبغي بل «س»، مكان يوضع الذي املعلوم هي نفسها

األفراد. نمط الحالة هذه يف وهو درجة، أدنى
— «إنسان» مثل — الكلية األسماء إن يقل ألم امُلثُل؟ يف أفالطون قاله ما تذكر هل
عالم يف موجود عامة بصفة «اإلنسان» أن فعنده واقعية؟ حقيقية موجودات إىل تشري
«إنسانًا» الناس بني أرى ال لكني له: قلت فإذا الواقع، عالم يف موجود العقاد أن كما الواقع،
صة، ُمخصَّ معينة صفات ذوو أفراد، الناس من أراهم َمن جميع إن بل عامة، بصفة
لجاره، جنيه بمائتَي َمِدين وهو َوَلدان وله ج ُمتزوِّ — مثًال — الناس من الفرد فهذا
الصفات من له يكون ال الذي العام «اإلنسان» من املعينة املخصصة الصفات هذه فأين
بأنه يجيبك فإنه العام «اإلنسان» هذا أين أفالطون سألت لو إنك أقول: «الجوهر»؟ إال
هو علوي، عالم يف بل ة، املتغريِّ املادية الجزئيات عالم األريض، العالم هذا يف ال موجود،

الخالدة. األزلية الثابتة امُلثُل عالم
األنماط، بني يخلط فهو ومصدره، أفالطون عند الخطأ موضع اآلن تدرك ولعلك
إذ واحد، لفرد اسًما السياق نفس يف يجعلها ما، سياق يف لفئة اسًما تكون التي فالكلمة
بينهم أفراد من فئة «إنسان» أن اعتبار عىل إنسان»، «سقراط يقول أن يف يمانع ال هو
بني فرق ال وبالطبع واحد، مثايل لفرد اسم «اإلنسان» إن فيقول يعود ثم وغريه، سقراط
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فرًدا، ره تصوَّ قد أنه فيكفي السماء، يف أو األرض يف املثايل الفرد هذا ُسكنى يجعل أن
أفراد. من فئة جعله أن بعد

خلطهم بسبب امليتافيزيقيني؛ الفالسفة عند األخطاء من كبرية طائفة تنشأ وهكذا
بعض. يف بعضها الكالمية األنماط

١٣

الفئات، تلك يف أعضاءً يكون أن يصح ما دقة بكل نراعي أن وجب فئات، عن تحدثنا إذا
ْفنَا فَرصَ معني، طراز من فئة عن نتحدث أن أردنا نحن إذا معنًى، لكالمنا يكون لن إذ
ففئات أعضائها، نمط يحدِّده الفئة نمط ألن آخر؛ طراز من فئة أعضاء إىل الحديث
وفئات فئات، أعضاؤها الثانية الدرجة وفئات أفراد، أعضاؤها — الدنيا — األوىل الدرجة

وهكذا. … لفئات فئات أعضاؤها الثالثة الدرجة
املعلوم أن جيًدا نستوثق أن وجب «س» مجهول بها قضية، دالة لدينا كان فإن
أن أبًدا يجوز وال معنًى، للقضية يجعل الذي النمط من هو «س» الرمز محل نحله الذي
نستخدم أن وال — القول أسلفنا كما — ملجهولها قيمة أمامنا التي القضية دالة نستخدم

املجهول. لذلك قيمة نمطها من أخرى دالة
قال الذي األقريطي40 الرجل قصة املنطق، كتب يف املشهور التقليدي املثال هذا ُخذْ
أحد هو نفسه القائل لكن كذابون، جميًعا إنهم كريت) (جزيرة إقريطش بلده أهل عن
أهل أن وهو صادق، فنقيضه وإذن كاذب، هذا وَقْوله كذاب، فهو وإذن بلده، سكان
أهل بأن األول فقوله وإذن صادق، فهو إذن منهم، واحد والقائل صادقون، إقريطش
بالكذب وصفناه قد األول القول ذلك أن يتبنيَّ ذلك فمن صادق، قول كذابون إقريطش
املنطق كتب عنه تتحدَّث الذي اإلشكال يكون ثَمَّ ومن تناقض، وهذا مًعا، وبالصدق

القصة. هذه بمناسبة
فالقول لنفسها، قيمة القضية دالة جعلنا أننا هو مصدره هنا؟ الخطأ مصدر فأين
القضية دالة إىل تحليله يمكن كذابون، أنهم وهو بلده، أهل عن الرجل قاله الذي األصيل
القول هذا أحللنا فإذا كاذبة»، عبارة فهي إقريطش، أهل من رجل قالها عبارة «س اآلتية:
لك حرَّمناه، ما وهو ملجهولها، قيمة القضية دالة جعل َمْن بمثابة كنا «س»، مكان نفسه

الَكذَّاب. مشكلة أو إبمنديز بمشكلة املشكلة ى تُسمَّ ما كثريًا ولذلك Epimenides؛ اسمه 40
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الدالة هو ألنه القول؛ هذا إال إقريطش أهل يقوله مما آخر قول أي «س» مكان تضع أن
يَُصبُّ فال نفسه القالب أما فيه، يوضع كي لغريه أُِعدَّ الذي القالب أو الفارغة الصورة أو

نفسه. يف
— الربنكبيا كتاب يف — و«رسل» «وايتهد» يه يُسمِّ ما نشأ املبدأ، هذا نراِع لم إذا
يف نميض ثم إطالًقا، بمجموعة ليس ما مجموعة نعترب إننا أي مرشوعة»، غري «مجموعات

الخطأ. فيكون األساس هذا عىل الحديث
(كقضايا التحليلية القضية بني يُفرِّق أن املنطقي الوضعي املذهب مبادئ من إن
معياًرا منهما لكل ليجعل الطبيعية)؛ العلوم (كقضايا الرتكيبية والقضية الرياضة)
عنها قلنا تركيبية، وال تحليلية الجملة تكن لم فإذا األخرى، معيار عن يختلف للصدق
من كثريًا ترى هنا فها صورتَيه. يف الصدق ملعايري يخضع ال املعنى، من فارغ كالم إنها
هذا قولكم لكن يقولون: املنطقي، الوضعي املذهب إىل اآلتي بالنقد هون يتوجَّ الناقدين
ال إنه الطبيعية؟ العلوم كقضايا تركيبي أم الرياضة، كقضايا هو أتحلييل هو؟ ما نفسه
نرى أن لنعجب وإنا املعنى، من فارغ كالم نفسه مبدئكم بحكم فهو وإذن ذاك، وال هذا
ما ذلك يف يقول إذ النابه، املنطقي وهو «بوبر» األستاذ االعرتاض هذا بمثل القائلني بني
تعربِّ التي تلك جانب إىل عبارات وجود يستحيل بأنه املنطقيني الوضعيني قول إن يأتي:
ذاته حد يف القول هذا واملنطق، الرياضة عن تعربِّ التي وتلك الطبيعية العلوم حقائق عن
املنطق، أو الرياضة قضايا من هو وال الطبيعية، العلوم حقائق من حقيقة عن يعربِّ هو ال

توٍّا].41 ذكرناها التي إبمنديز مشكلة [يقصد الكذاب بمشكلة أشبهه فما وإذن
نفسها، ملجهول معلوًما القضية دالة يضعون أنهم هو الناقدين هؤالء خطأ ومصدر
إذ املنطقية األنماط يف خلًطا ن يتضمَّ ألنه يجوز؛ ال ما وهو السابق، املثل يف رشحنا كما
الصحيفة عىل أمامك أن افرض التوضيح، ولزيادة آخر، نمط مكان القول من نمًطا نضع

هي: عربية جملة عنها فقلت اإلنجليزية، باللغة مكتوبة جملة عرشين
لكن بقوله: ناقد لك تقدَّم ثم باإلنجليزية»، مكتوبة الصحيفة هذه عىل الجمل «كل
بالكالم له ستقول له؟ قائل أنت فماذا باإلنجليزية، مكتوبة ليست هذه اإلضافية جملتك
وهذا نفسها، عىل تحكم وال غريها عىل تحكم العربية الجملة هذه إن املألوف: اليومي

.Popper, K. R., What Can Logic do for Philosophy? (Arist. Soc. Supp. Vol. XXII, p. 143) 41
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ال القضية دالة أن وهو «رسل»، عند املنطقي االصطالح بلغة اآلن قائلوه نحن ما نفسه
دالة يف ما مجهول اقتىض إذا إنه أخرى: بصورة أو نفسها، ملجهول قيمة تكون أن يجوز

آخر. نمط من له قيمة نضع أن يجوز فال معني، نمط من قيمة قضية
عىل الُجَمل «كل فيها فقلت الُجَمل، سائر ِلتَِصف أضفتها التي العربية جملتك إن
آخر؛ نمط من نفسها هي لكنها ألفراد، تعميم هي باإلنجليزية» مكتوبة الصحيفة هذه
مكتوبة جملة «س هي الدالة كانت فإذا األفراد، من فرًدا وليست فئة، عىل دالة ألنها
فئة، القيمة وضعنا ولو فرد، هي «س» مكان تمأل أن يُنتَظر التي فالقيمة باإلنجليزية»،

الخطأ. يف ووقعنا املنطقية، األنماط بني خلطنا
فئة يف جمعناها مفردات من مجموعة لدينا كانت إذا فنقول: السالف املوقف ص ونلخِّ
إذا فمثًال األعضاء، املفردات سائر بني عضو هي كأنما الفئة نعترب أن يجوز فال واحدة،
العبارة هذه عنها وقلت واحدة)، فئة يف (أي واحد ُحْكم يف كلها املنطقية القضايا جمعت
هذه عن أقول أن ذلك بعد يجوز فال كاذبة»، أو صادقة تكون أن إما قضية «كل اآلتية:
فلو وإال كاذبة، أو صادقة إما تكون التي القضايا من قضية إنها نفسها األخرية العبارة
قضايا. من فيها ع تجمَّ ا ممَّ أخرى قضية أيَّة إىل نظرته إليها ينظر كَمن كنت ذلك، فعلت
«كل الكلية: العبارة هذه عن التحدُّث يجوز ال أنه اه مؤدَّ الكالم؟ هذا مؤدَّى وما
من الفارغ الكالم قبيل من هو عنها حديث وكل كاذبة»، أو صادقة تكون أن إما قضية
بمجرد حتى تصفها أن البداية منذ عليك ُمحرًَّما دام ما فيها قائل عساك ماذا إذ املعنى،
صدقه، تناقش أن لك جاز إذا األحكام من حكم عن تتحدث إنك كاذبة؟ أو صادقة َكْونها

املفيد. للكالم أمامك سبيل كل امتنَعْت فقد ذلك، لك يُجْز لم إذا أما
بذلك لنا ن تكوَّ املجموعة، أفراد إىل كلها املجموعة عىل الدال الرمز أضفنا إذا إننا
باملعنى مجموعة ليست إنها أي مرشوعة»، غري «مجموعة و«رسل» «وايتهد» يه يُسمِّ ما
ُخذْ أعضائها»، «كل عن شيئًا نقول أن استحالة يقتيض وذلك املجموعات، لسائر املفهوم
الرجل خصائص كل لنابليون «كان الربنكبيا: كتاب من مأخوذ وهو — اآلتي املثل هذا
فتكون نابليون، بها يتصف التي الصفات من صفة نفسه الَقْول هذا نَُعدُّ فهل العظيم.»
القائد بها يتحىلَّ التي إلخ … النظر وبُْعد الشجاعة مثل صفاته بقية مع واحد مستًوى يف
عىل صفة ليست إنها قل بل الصفات، سائر من أعىل نمط من صفة ألنها ؛ َكالَّ العظيم؟
املتجمعة الفئة نعدَّ أن لنا يجوز فال فئة، يف الصفات سائر ع تجمُّ عبارة هي إنما اإلطالق،
عن أو نابليون، شجاعة عن تتحدث أن لك جاز فإن آخر، عضو كأي أفرادها من فرًدا
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وهو بسيط، لسبب واحدة؛ جملة صفاته» «كل عن تتحدث أن لك يجوز فال نظره، بُْعد
ال نفسه هو لكنه الرموز، بقية يجمع رمز إنه الصفات، من صفة ليس الصفات» «كل أن

يشء. إىل الواقع العالم يف يرمز
التي التأملية امليتافيزيقية الفلسفة يف األثر عميق به شبيه َمثَل إىل امَلثَل هذا من وننتقل
«بالوجود» يقصد حني «الوجود» عن يحدِّثك فيلسوف من فكم وهدمها، َمْحِوها عىل نعمل
دفعة كله «الوجود» عن كالم كل يجيء كيف اآلن أرأيت واحدة، جملًة املوجودات كل
مفرًدا التعميم يكون وال ملفردات، تعميم «الوجود» ألن معنًى؟ بغري فارًغا كالًما واحدة
عىل به تحكم أن يجوز فما نمطها، من أعىل نمط من ألنه منها؛ واحد كأنه املفردات من
منها. فرد اآلخر هو كأنه مجموعها عىل نفسه هو به تحكم أن يجوز ال ِحَدة، عىل فرد كل
عن تتحدَّث عبارة أيَّة إن نقول: مىض، فيما مراًرا لك أسلفناها اصطالحية وبعبارة
«ملجهول قيمة القضية دالة استخدمت ألنها منطقيٍّا؛ تجوز ال فارغة عبارة هي «الوجود»
أن عندئٍذ مستطاعنا يف سيكون ألنه ذاك؛ عىل أو الكائن هذا عىل شئت بما فاحكم نفسها»،
لكن أخطأت، أم أََصبْت قد كنت إن لنرى عليه، تحكم الذي الفرد الكائن عىل حكمك نراجع
علينا، تستحيل عندئٍذ املراجعة ألن واحد؛ كائن كأنها كلها الكائنات مجموعة عىل تحكم ال
بل فحسب، كذبًا يكون ال إنه يشء، يف املفهوم املقبول الكالم من كالمك يكون ال وبالتايل

املعنى. من فارًغا كالًما يكون
غري نمط من القضية دالة يف املجهول قيمة يجعل الذي هو منطقيٍّا الفارغ الكالم
امُلستحَدثة القضية تكون فال إنسان»، «س هي: القضية دالة كانت فلو املطلوب، النمط
فنقول: األفراد، نمط هو معني، نمط من قيمة «س» للرمز اخرتنا إذا إال معنًى ذات
«س» الرمز مكان وضعنا إذا املنطقي باملعنى فارًغا يكون الكالم لكن إنسان»، «العقاد

إنسان». «الناس أو إنسان» «الحكمة مثًال: فنقول آخر، نمط من قيمة
املعنى من فارغة تكون املتكوِّنة العبارة فإن كثري»، «س هي القضية دالة كانت وإذا
ذات تصبح لكنها كثري»، «العقاد فنقول: «س»، للرمز قيمة «العقاد» اسم وضعنا لو
بد ال — السابق املثل خالف عىل — هنا املطلوبة القيمة ألن كثري»؛ «الناس قلنا: لو معنًى
يصلح نمًطا — سياق لكل أعني — دالة لكل ترى وهكذا واحًدا. فرًدا ال فئة تكون أن

الخطأ. إىل َمْدَعاة ذلك يف والخلط تصلح، ال وأنماًطا
تكون ال التأملية امليتافيزيقا مهاجمة أن وهو سابق، موضع يف قلناه ما هنا نكرِّر إننا
عباراتها؛ بتحليل تكون املهاجمة بل تُناَقش، هناك «نظرية» ال إذ «نظرياتها»، بمناقشة

املعنى. من خالئها لبيان

177



امليتافيزيقا من موقف

عليه للرد فيكفيك واحد» «الوجود مثايل: فيلسوف قال فلو «الوجود»، َمثَل إىل ونعود
معك سريى وعندئٍذ تركيبها، حقيقة عن يكشف تحليًال نفسها العبارة هذه له تحلِّل أن
«س القضية دالة ألن كانت؛ ما كائنة «نظرية» عن تعربِّ ال وبالتايل معنًى، تحمل ال أنها
يشء إىل تحتاج أعني بالواحد، تَُعد التي األشياء من قيمة إىل «س» رمزها يحتاج واحد»
فقد فئة، «س» الرمز محل أحللت إذا أما مفهومة، قضية تصبح كي «األفراد»؛ نطاق من
يجعل الذي هو منطقيٍّا الفارغ الكالم بأن القول أسلفنا وقد آخر، نمط إىل نمط من قفزت
تساوي «الوجود» كلمة إن املطلوب، النمط غري نمط من القضية حالة يف املجهول قيمة
عىل تحكم أن يجوز فال ِحَدة، عىل موجود كل عىل تحكم أن لك جاز وإن املوجودات»، «كل
أحكاًما م تعمِّ عبارة هي املوجودات» «كل بقولنا: تبدأ التي العبارة ألن املوجودات»؛ «كل
بها الحكم سبق ألحكام تلخيص إنها أي فرادى، وهي املوجودات عن قيلت ُمتفرِّقة كثرية
عىل اقترصنا َلما فعلنا ولو حكم، موضوع بدورها هي تكون أن ينبغي فال مفردات، عىل

املعنى. من الخايل الكالم حيث إىل الخطأ حدود لتجاوزنا بل الخطأ، يف الوقوع
إذا إنه ملخصه: ما فيها يقول «بارمنيدس» محاورة يف عجيبة عبارة ألفالطون إن
متطابَقني ليسا الوجود وصفة ١ العدد لكن وجود، له ١ فالعدد إذن ،١ العدد هنالك كان
وإذا ،٢ العدد فهناك وإذن اثنان، فهما وإذن بذاته، واحًدا شيئًا يجعلهما ذاتيٍّا تطابًقا
وهكذا، ثالثة عددها مجموعة بذلك لنا كان الوجود صفة وإىل ١ العدد إىل ٢ العدد ضممنا
أعداد. من شئت ما لديك يتكامل حتى التفكري هذا مثل يف تميض أن تستطيع وهكذا
ذلك من أغاليط، من فيه بما فاسد إنه األفالطوني: التفكري هذا عىل تعليًقا «رسل» ويقول
معنًى لها َع اخُرتِ لو حتى أنه ذلك إىل أضف ُمحدَّد»، معنًى بذات ليست الوجود كلمة «أن
منطقية».42 رات «تصوُّ أمرها حقيقة يف األعداد ألن وجود؛ لألعداد ليس أن لوجدنا د؛ ُمحدَّ
هؤالء محاسبة أراد لو امليتافيزيقيون، الفالسفة كتبه مما ا جدٍّ لكثري القارئ إن
دهشة لدهش عبارة؛ وكل كلمة لكل تكون أن ينبغي التي الدقيقة املعاني عىل الفالسفة
كالم إىل التحليل ضوء يف يتحوَّل ما رسعان إنه إذ كتبوه، ما معظم إليه ل يتحوَّ مما بالغة

معنى. وال له داللة ال
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السابع الفصل

التحليل: حتتمعاول امليتافيزيقا
رودلفكارناب عند التحليل

١

«وحدة ملجموعة تقديمه يف كارناب يقول هكذا الفلسفة»، ال املنطقي التحليل هو «عملنا
العلم».1

امليتافيزيقا يجعل الذي باملعنى امليتافيزيقا هي «كارناب» منها يربأ التي والفلسفة
األفالطونية» و«امُلثُل و«امُلطَلق» ذاته» يف «اليشء مثل: ، الِحسِّ مجال يف تقع ال أشياء يف بحثًا

ذلك.2 إىل وما والجمالية» األخالقية و«الِقيَم و«العدم» للعالم» األوىل و«الِعلَّة
َضرْي فال امليتافيزيقي، املعنى بهذا بالفلسفة االشتغال من تربَّأ إن «كارناب» أن غري
املنطقية التحليالت بمعنى الكلمة تُْفَهم أن رشيطة عىل «الفلسفة» كلمة قبول من عنده
جميع أن له يتبنيَّ للميتافيزيقا، املعادية نظرنا وجهة يشاركنا َمن «فكل اللغوية، للعبارات
كانت وملَّا لغوية»،3 لرتكيبات تحليالت إال هي إْن الحقيقي بمعناها الفلسفية املشكالت
املختلفة العلوم تقوله ما األغلب يف هي بتحليلها، الفلسفة تُعنَى التي اللغوية الرتكيبات
العلمية القضايا تحليل أي العلوم، منطق إنها الفلسفة عن نقول أن أمكن قضايا، من

معناها. ليتَّضح بنائها وصورة تركيبها طريقة يُِربز تحليًال

ص٢٩. ،Carnap, Rudolf, The Unity of Science 1

ص٢٧٨. ،Carnap, R., The Logical Syntax of Language 2

ص٢٨٠. السابق، املرجع نفس 3
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العلوم تلك تخدم هي بل بحثها، موضوعات يف للعلوم منافسة الفلسفة فليست
يف ِعدَّة أقواًال تقول أن هو العلوم عمل كان إذا أنه ذلك ومعنى قضاياها، بتوضيح
األقوال تلك منطق يف البحث هو الفلسفة فعمل اختالفها، عىل الطبيعية األشياء وصف
حيث من نفسها الحيوانات يف يبحث — مثًال — الحيوان فعلم غامضها، لتَْجِليَة العلمية
الفلسفة وأما إلخ، … حيوانًا ليس بما وعالقاتها ببعض، بعضها وعالقاتها خصائصها
«وتجنشتني» رأى ولقد الحيوان،4 يف قيلت التي العبارات تحليل فمهمتها الحالة هذه يف
توضيحات، جوهره يف هو الفلسفي «العمل إن قال: إذ نفسه، الرَّأْي هذا الفلسفة يف
مهمتها بل األشياء] تصف [التي القضايا من عدًدا لنا تنتج أن الفلسفة مهمة فليست
«إني «كارناب»: يقول هذا، «وتجنشتني» قول عىل وتعليًقا واضحة.»5 القضايا تجعل أن
ينصبُّ إذ به، خاصة ُجَمل له ليست الفلسفة) (أي العلم منطق أن عىل وتجنشتني أوافق
الفلسفة) =) العلم فمنطق وإذن العلم، قالها التي الجمل تركيب طريقة عىل كله كالمه

جديًدا.»6 ميدانًا العلوم ميادين إىل تضيف ال
تصف قضاياه العلم أن أساس عىل القائمة العلم، وفلسفة العلم بني التفرقة وهذه
حيث من العلم قضايا يف البحث قوامها العلم وفلسفة مباًرشا، وصًفا الطبيعية الظواهر
بها أخذ التي هي العلم وفلسفة العلم بني التفرقة هذه إن أقول: لغوية؛ تعبريات هي
يف يتألَّف العلمي «الكتاب ييل: ما العلم فلسفة لرشح َعَقَده فصل يف قال إذ «آير» األستاذ
يغلب لكنك … أشياء عن تتحدث العبارات هذه من الغالبة والكثرة عبارات، من جوهره
معينة، ألفاظ استعمال طريقة تُفرسِّ بل أشياء] تصف [ال … عبارات كذلك فيه تجد أن
عبارة تُقرِّر كأن الكتاب، يف واردة أخرى عبارات بني القائمة املنطقية العالقة عىل تُعلِّق أو
العبارات من مجموعة أن أو متعارضتنَي، غري أو متعارضتان مختلفتنَي نظريتنَي بأن ما
مادة إىل مبارشة إشارة تشري ال التي العبارات فهذه أخرى، مجموعة بصدق لتشهد تأتي
تصف التي الُجَمل يف [الواردة ُمدَركاته إىل تشري بل البحث، موضوع هو الذي العلم

ص٢٧٧. نفسه، السابق املرجع 4
ص٧٦. ،Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus 5

ص٢٨٤. ،Carnap, R., The Logical Syntax of Language 6
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فلسفة هي بأنها عنها الَقْول يمكن أخرى عبارات إىل تشري أو مباًرشا]، وصًفا األشياء
العلم.»7

بينهم ومن — املنطقيني الوضعيني عند الفلسفة بها تضطلع التي فاملهمة إذن
بصفة الناس يقوله مما عبارة أيَّة تحليل التحليل؛ هي عنه، اآلن نحدِّثك الذي «كارناب»
وما بالعالم للفلسفة شأن أالَّ رأيهم ويف خاصة، بصفة العلمية العبارات وتحليل عامة،
ص وتخصَّ به اختص الذي املجال يف عاِلم كل العلماء، عمل من ذلك ألن أشياء؛ من فيه
تتفلسف «ألن اليوم: الفلسفة بها يصف مخترصة عبارة يف ِوْزَدم» «جون يقول فكما فيه،

تُحلِّل.»8 أن معناه

٢

اشتغاله هو التحليل مجال يف «كارناب» أداه الذي العمل يميِّز طابع أبرز ولعل
جهده، من كبريًا شطًرا ميدانه يف أنفق فقد — الرموز علم أو — بالسميوطيقا9
أمر يَُعد لم إذ وانقطاع، ص تخصُّ إىل دراستها تحتاج التي الفنية، املؤلَّفات فيه ووضع
تقرؤها صفحات — الدقيق د امُلعقَّ الرمزي الطراز هذا من تحليًال باعتبارها — «الفلسفة»

تشاء. ما وتدع تشاء ما منها تأخذ كرسيك، عىل مسرتٍخ وأنت
هي: أقسام، ثالثة تنقسم — الرموز علم أو — والسميوطيقا

الكالم. أداة باعتباره نفسه املتكلم يف تبحث وهي الرباجماطيقا،10 (١)
األلفاظ. مدلوالت يف البحث وهي السمانطيقا،11 (٢)

Ayer, A. J. The Philosophy of Science (Scientific Thought in the 20th Century, ed. by A. 7

ص٣. ،E. Heath)
ص١٦٦. ،١٣ مجلد ،Wisdom, J., Psyche 8

األصيل. بطابعها لنحتفظ «سميوطيقا»؛ بلفظة نقلها وأقرتح ،Semiotics 9

هذه استعمال من ُمتميًِّزا استعمالها ليكون «براجماطيقا»؛ بلفظة ترجمتها آثرت وقد ،Pragmatics 10

الذرائع». «مذهب بها يُقَصد حني نفسها الكلمة
.Semanatics 11
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وتكوينها، تركيبها حيث من نفسها اللفظية العبارات يف البحث وهي السنتاطيقا،12 (٣)
مدلوالت. من األلفاظ إليه تشري ا عمَّ أيًضا النظر وبغضِّ املتكلم عن النظر بغضِّ

ترشحه: موجزة كلمة يف األقسام هذه من قسم كل اآلن لك وسنعرض

الرباجماطيقا (١)

الفسيولوجي التحليل استخدامها، وطرائق الرموز يف الرباجماطيقي البحث أمثلة من
واألحبال كاللسان الكالم أعضاء يها تؤدِّ والتي العصبي الجهاز يها يؤدِّ التي للعمليات
— الكالم عملية بني تربط التي للعالقات السيكولوجي التحليل ثم والحنجرة، الصوتية
السيكولوجية الدراسة ثم السلوك، رضوب سائر وبني — اإلنسان سلوك من رضب وهي
ذلك يستخدمون الذين األشخاص مختلف عند الواحد للَّفظ تختلف كيف للمفهومات أيًضا
املختلفة كاألَُمم البرشية املجموعات الختالف واالجتماعية البرشية الدراسات ثم اللفظ،
الجنَسني: واختالف املختلفة االجتماعية والطبقات املختلفة واألعمار املختلفة والقبائل
طرائق يف هؤالء طبائع أن الواضح من إذ الكالم، عادات يف ذلك إىل وما والنساء، الرجال

سواء. ليست التعبري
محصورة تزال ما وهي اللغوية الرموز يف البحث — ترى كما — هي فالرباجماطيقا
السلوك ُصَور من صورة تزال ال وهي فيها البحث أعني يستخدمها، الذي اإلنسان يف
برشية عادات يف نبحث هنا ها فنحن الرموز، تلك مدلوالت عن النظر بغضِّ البرشي،

الثياب. ولُبْس األكل يف املختلفة الناس طرائق يف — مثًال — نبحث كأننا وطبائع،
قائليها؛ «عقائد» عن تعبريها هو للُّغة، الرباجماطيقي البحث من نحن يهمنا ما وأهم
الخارجي ومدلولها الجملة بني العالقة كانت واقًعا، أمًرا بها لتصف جملة قلت إن ألنك
معني اعتقاد عن لتعربِّ بل الخارج، يف شيئًا لتصف ال قلتها إن أما سمانطيقية، عالقة
هي عنه، لتعربِّ الجملة جاءت الذي الداخيل االعتقاد وبني الجملة بني هنا فالعالقة لديك،
شخيص َميْل أو عقلية، حالة وبني الجملة بني عالقة عندئٍذ هي إذ براجماطيقية؛ عالقة
مختلفة عقلية حاالت عن تعربِّ قد مختلفون، متكلمون يقولها الواحدة والجملة قائلها، عند

«السنتاطيقا». ل أفضِّ لكني اللفظي» «البناء بعبارة نرتجمها أن يمكن وكان ،Syntax 12
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حني معينة، جملة يقوالن قد شخَصني ألن ذلك دائًما؛ واحد الخارجي مدلولها أن مع
الجملة تكون فعندئٍذ الكذب، قول إىل اآلخر يقصد حني عىل الصدق، قول إىل أولهما يقصد
عند النفسية الحالة إىل بالنسبة عنها مختلفة األول القائل عند النفسية الحالة إىل بالنسبة

الثاني.13 القائل

٣

السمانطيقا (٢)

املنطقية» «السنتاطيقية الدراسة هو البحث، ميادين من «كارناب» إليه اتجه ما أول كان
الكلمات وسائر الكلمة بني تقوم التي العالقات بتحديد تُْعنَى التي الدراسة أعني وحدها،
البناء إىل ينرصف «السنتاطيقي» البحث إذ الواحدة، الجملة بناء يف معها تشرتك التي
أو املتكلم خارج مدلوالت من اللغوية األلفاظ هذه وراء ما إىل االلتفات دون للُّغة اللفظي
كان بأنه مراحله، أول يف «كارناب» به قام الذي السنتاطيقي للبحث وصفنا وأما داخله،
«كارناب» بأن القول إىل به فنقصد — املنطقية بالسنتاطيقية أسميناه إذ — «منطقيٍّا»
— مثًال الفرنسية أو اإلنجليزية كاللغة — بذاتها معينة للغة اللفظي بالرتكيب يُْعَن لم
كانت، ما كائنة لغة أيَّة فيه تشرتك الذي العام، الرمزي الرتكيب يبحث أن حاول بل
عىل ُمركَّبة عباراتها تجيء أن منطقيٍّا بد ال تكن مهما اللغة إن يقول أن بذلك أراد كأنما

للتفاهم. أداة تصلح لكي الفالنية، والصورة الفالنية الصورة
أصبحت بحيث آخَرين، اتجاَهني يف البحث ميدان ع وسَّ أن يلبث لم «كارناب» لكن
ثم والعبارات، األلفاظ مدلوالت حيث من اللغة يف يبحث راح إذ ثالثة، بحثه اتجاهات
عىل مقصوًرا بحثه يَُعد فلم وإذن بقائلها، العبارة عالقة حيث من كذلك يبحثها راح
من األوىل املرحلة عند الحال كانت كما بنائها كيفية حيث من اللغوية العبارة بحث
جهة من باملتكلم ارتباطها وإىل جهة، من اللغة مدلوالت إىل ذلك جاوز بل العلمية، حياته

أخرى.

ص٣٤٨. ،Pap, A., Elements of Analytic Philosophy 13
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املنطقي اللغوي البحث نطاق توسيع إىل دعا َمن أول كان «مورس»14 أن واألرجح
ثالث: عالقات ذا دائًما يكون «الرمز» إن يقول: إذ الجديَدين، االتجاَهني هذَين يف

ما. يشء إىل به لريمز يستخدمه الذي بالشخص أوًال ُمتعلِّق فهو (١)
إليه. يُرَمز الذي باليشء ثانيًا ُمتعلِّق وهو (٢)

عبارة. أو صيغة بناء يف معه تشرتك قد التي األخرى بالرموز ثالثًا ُمتعلِّق وهو (٣)

الرباجماطيقا. (١) التوايل: عىل هي البحث، يف ثالثة ميادين يطابقها الثالث العالقات وهذه
السنتاطيقا. (٣) السمانطيقا. (٢)

هذه يتناول أن بد ال — إذن — فيها فالبحث الرموز، أمثلة من َمثَل إال اللغة وما
شامًال. وافيًا يكون أن له أُريَد إذا الثالثة امليادين

كان أن فبعد املنطقي، اللغوي بحثه يف الجديدة وجهته «كارناب» اتجه هنا ومن
تشرتك التي الرموز من وغريه اللغوي الرمز بني القائمة العالقة بحث عىل قاًرصا
يتناول حيث إىل بحثه نطاق من ع يوسِّ أخذ السنتاطيقا)، هو (وهذا ما عبارة يف معه
إىل «املدخل كتابه يف يقول فهو و«الرباجماطيقا»، «السمانطيقا» وهما اآلخَرين، الفرَعني
ولو — كاملة غري السابقة والتحليالت األبحاث من كثريًا أرى اآلن «إنني السمانطيقا»:
الفلسفة مجال إن إذ يقابلها، سمانطيقي بتحليل إتمامها من بد وال — صحيحة أنها
يف بما للُّغة، آخر تحليل كل يشمل كذلك إنه بل السنتاطيقا، عىل مقصوًرا يَُعد لم النظرية

أيًضا.»15 الرباجماطيقا شمل ربما بل والسمانطيقا، السنتاطيقا ذلك
«لقد ييل: ما «كارناب» عند البحث يف ر التطوُّ هذا عن «كورنفورث» األستاذ ويقول
متجاهًال عباراتها] تكوين حيث [من اللغة لفلسفة تناوله يف بدء ذي بادئ كارناب نجح
القواعد بحث عىل يقترص يَُعد فلم اآلن أما معاِنَي، يبحثها التي للكلمات أن ا تامٍّ تجاهًال
يف البحث هي أخرى، محاولة ذلك إىل أضاف بل للغة، الصوري البناء يف تتحكَّم التي
تنطبق أنها يزعم قواعد قوامه الفلسفي فبناؤه معنًى، للعبارات تجعل التي القواعد
فهمت فقد القواعد، هذه فهمت وإذا كانت، ما كائنة لغة أيَّة عىل ورضوريٍّا ا عامٍّ انطباًقا

.Foundations of the Theory of Signs عنوانه: له بحث يف C. W. Morris األمريكي املنطق عالم هو 14

ص٣٩. ،Carnap, R., An Introduction to Semantics 15
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األخطاء تجتنب كيف عرفت فقد وبالتايل الصحيح، الوجه عىل اللغة استخدام طريقة
اللغة.»16 استخدام سوء عن الناشئة

له يريد بل تلك، أو املعينة اللغة هذه يقترصعىل أن ببحثه يريد ال «كارناب» دام وما
تجريدات يف يجول أن بد فال للتفاهم، تصلح لغة أيَّة عىل ينطبق ورضوريٍّا، ا عامٍّ يكون أن
إىل ناقدوه اتجه ثَمَّ ومن ُمجرَّدة، لغة يتناول بل بذاتها، قائمة لغة يتناول ال ألنه ف؛ ِرصْ
«فجوهر الوسطي، العصور باسكوالئية شبيه بأنه وصفوه بأن عمله، شأن من التقليل
يشء وقواعد ببناء خاصة اسكوالئية أبحاث إىل الفلسفة ل يُحوِّ أن هو الفلسفية طريقته
وال حقيقية لغة بأيَّة لها شأن فال عامة، بصفة اللغة به وأعني حقيقي، وجود بذي ليس

املجتمع.»17 أو بالحياة
يه يُسمِّ ما بني السمانطيقي18 بحثه بداية منذ يُفرِّق «كارناب» أن والحق
فتتناول األوىل أما امُلجرَّدة»،20 «بالسمانطيقا يه يُسمِّ وما الوصفية»،19 «بالسمانطيقا
سواء — تلك أو األمة هذه أبناء بني فعًال التفاهم بها تمَّ والتي فعًال، ُوِجَدت التي اللغات
تجريبية دراسة كأيَّة الدراسة وهذه — وانقرض انقىض وما اليوم إىل قائًما منها كان ما
وهذه نالحظه، ما وفق وقوانينه أوصافه ل نسجِّ موجود، كائن يف بحث إال هي إْن أخرى،
بمعناها «السمانطيقا» إىل منها «الرباجماطيقا» إىل أقرب هي للُّغة التجريبية الدراسة
فعًال، يستخدمونها الناس من طائفة إىل بالنسبة اللغوية الرموز يف تبحث ألنها الصحيح؛
ألفاظها اللغة من تتناول الوصفية فالسمانطيقا مىض، زمن يف فعًال استخدموها أو

إلخ. … ورصفها ونحوها
فهي — كارناب عند والعناية االهتمام موضع وهي — امُلجرَّدة» «السمانطيقا وأما
أداة اإلنسان رها يتصوَّ أن يمكن لغة كل عىل تصدق بل بذاتها، معينة بلغة تتعلق ال التي
انرصف قد للسنتاطيقا بحثه يف أنه فكما تجريبي، ال منطقي بحث فهي وإذن للتفاهم،
بل معينة، للغة اللغوي البناء تحليل عند يقف لم أنه بمعنى منها، املنطقي الجانب إىل

ص٨٤. ،Cornforth, Maurice, In Defence of Philosophy 16

ص٦٨. السابق، املرجع نفس 17
.An Introduction to Semantics كتابه: راجع 18

.Descriptive Semantics 19

.Pure Semantics 20
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مهتم اآلن هو فكذلك للتفاهم، أداًة رها تصوُّ يمكن لغة أليَّة الرمزي البناء يحلِّل أن أراد
للسمانطيقا. املنطقي بالجانب

البحث يتناول كما لأللفاظ، تكون التي الداللة كيفية يتناول السمانطيقي والبحث
من صادقة قضية نستنبط كيف أي املنطقي، االستنباط يف والبحث الصدق، معنى يف

صادقة. أخرى

٤

من نوَعني بني نفرِّق أن أوًال ينبغي لأللفاظ، تكون التي الداللة كيفية يف نبحث ولكي
و«لغة األشياء»21 «بلغة التوايل: عىل «كارناب» يهما يُسمِّ اللغة، من نوَعني أو الكالم،
ليتحدثوا يستخدمونها الناس إن أي أشياء»، «لغة هي العادية الحديث فلغة الرشح»،22
عىل «الكتاب لسامعه: املتكلم يقول كما عنها، يتحدثوا أن يريدون التي األشياء عن
«إن العربية: اللغة عن مثًال أقول كأن نفسها، اللغة هذه عن تحدثنا إذا وأما املنضدة»،
«لغة الجديدة اللغة هذه كانت حرًفا.» أو فعًال أو اسًما تكون أن عن تخرج ال ألفاظها
والحديث وصفها أجل من التي لألشياء لغة ال للُّغة لغة إنها فُقْل شئت إن أو شارحة»،

األول. بمعناها اللغة ُخِلَقت عنها
إىل بحاجة فإننا «ل١») بالرمز لها (ولنرمز ما لغًة ونَِصُف ونُحلِّل نبحث ُكنَّا «فإذا
فيها نصوغ أو «ل١»، يف بحثنا نتائج فيها نصوغ «ل٢»)، بالرمز لها (ولنرمز أخرى لغة
الرشح. لغة «ل٢» ي ونُسمِّ األشياء، لغة «ل١» ي نُسمِّ الحالة هذه يف «ل١»، استخدام قواعد
الفرنسية اللغة أو الحديثة األملانية للغة النحوي الرتكيب باإلنجليزية نصف ُكنَّا فلو
األدبية املؤلَّفات نحلِّل أو الكالم، لُصَور التاريخي ر التطوُّ نصف كنا إذا أو الحديثة،
وتكون األشياء، لغتَي لبحثنا بالنسبة والفرنسية األملانية تكون عندئٍذ اللغتنَي، هاتنَي يف
لغة وكل أشياء، لغة اتخاذها يمكن كانت ما كائنة لغة وكل الرشح، لغة اإلنجليزية

.Object Language 21

تتحدث لغة بها واملقصود اللغة»، وراء «ما هي: العبارة لهذه الحرفية والرتجمة ،Meta-language 22

فإذا أخرى، لغة بها ترشح التي اللغة أي الرشح» «لغة بالعربية يها أُسمِّ أن لُت فضَّ وقد أخرى، لغة عن
شارحة». «لغة الحالة هذه يف العربية اللغة كانت — مثًال — العربية باللغة اإلنجليزية اللغة رشحت
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اللغة تكون وقد شارحة، لغًة اتخاذها يمكن اللغات معالم لوصف صالحة تعبريات فيها
النحو عن باإلنجليزية نتحدث حني ذلك مثال واحد، آٍن يف رشح ولغة أشياء لغة الواحدة

إلخ.»23 … اإلنجليزي األدب أو اإلنجليزي
يشتمل معانيها، عىل والعبارات األلفاظ دالالت يف بحث هو حيث من والسمانطيقا
هي السمانطيقا أبسط: وبعبارة شارحة، لغة إىل األشياء لغة ترتجم التي الدراسات عىل
اه، ُمسمَّ عىل اللفظ داللة هو السمانطيقا فمحور وإذن اللغوية، العبارات معاني دراسة
خارج يقع له مرموز آخر يشء وبني اللفظ بني قائمة عالقة إال هي إْن الداللة وهذه
وواضح خاصة، بصفات معني الناس بني شخص عىل تدل «العقاد» فكلمة اللغة، حدود
األشياء، عالم يف يشء هو إنما اللغة، كلمات من كلمة ليس إليه امُلشار الشخص هذا أن
الحادثة أو اليشء وبني العبارة، أو الكلمة بني الداللية العالقة ربط هو إذن فالسمانطيقا

وعبارات. كلمات من فيها ما بكل اللغة حدود عن خارج عالم يف إليها امُلشار
وملَّا حدة، عىل ى ُمسمٍّ لكل ا خاصٍّ رمًزا جعلنا الدالالت، محدَّدة لغة بناء أردنا فإذا
وعالقات األفراد، تصف وصفات أفراد، أقسام: ثالثة — األشياء أي — يات امُلسمَّ كانت
ثالث مجموعات إىل مة ُمقسَّ لغتنا رموز ر نتصوَّ أن أمكن األفراد؛ من بغريه فرد كل تربط

اآلتي: النحو عىل
املفردات. أسماء وهي إلخ … س٤ س٣، س٢، س١،

الصفات. أسماء وهي إلخ … ص٤ ص٣، ص٢، ص١،
العالقات. أسماء وهي إلخ … ع٤ ع٣، ع٢، ع١،

الرموز، هذه من مجموعة من مؤلَّفة لغوية عبارة كل كانت ذلك، لنا تمَّ ما إذا حتى
الرموز. حدود خارج عليه تدل وما الرمزية الرتكيبة بني نطابق أن عبارة كل يف وأمكن

٥

ذوات إما واألشياء — جميًعا األشياء مفردات عىل دالة رموز وضع من نفرغ أن بعد
لوضع جليٍّا واضًحا الطريق دنا مهَّ قد بذلك نكون فإننا — عالقات أو صفات أو فردة
س١ املعني الفرد ومعناها — س١» «(ص١) فالجملة املختلفة، الجمل ألنواع الصدق قواعد

ص٣-٤. ،Carnap, R., Introduction to Semantics 23
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بالرمز له املرموز املعني الفرد كان لو صادقة تكون — ص١ املعينة بالصفة موصوف
نجد لم فإذا ص١، بالرمز لها املرموز املعينة بالصفة ا حقٍّ موصوًفا األشياء عالم يف س١
بالصفة موصوف غري رأيناه لكننا وجدناه وإذا باطلة، العبارة كانت له مرموًزا للرمز

أيًضا. باطلة العبارة كانت ص١
تكون ما كثريًا بل البسيط، النوع هذا من كلها اللغوية العبارات ليست أنه عىل
أو العطف برابطة بسيطتنَي عبارتنَي نصل كأن بسيطة، أجزاء ة ِعدَّ من مركَّبة العبارة
غربت «إذا قولنا: مثل يف «إذا» بكلمة أو أسود»، أو أبيض «إما قولنا: مثل يف «أو» بكلمة
أوًال وجب مركَّبة عبارة عىل بالصدق ِلنحكم فإننا إلخ، إلخ … املصباح.» أََضأْت الشمس
األشياء، عالم يف وُمقاِبله بسيط عنرص كل بني نطابق ثم البسيطة، عنارصها إىل نحلَّها أن

ِذْكره. أسلفنا الذي النحو عىل
بأنها ما عبارة نصف حني «الصدق» معنى يف السمانطيقية النظرية جاءت هنا ومن
صحيحة إنها عبارة عن قولك ألن لها؛ رضورة ال زائدة كلمة «صدق» فكلمة «صادقة»،24
عبارة مستدير) «(القمر — مثًال — فقولك الوصف، ذلك عن مجرَّدة العبارة لقولك مساٍو

مستدير». «القمر قولك ملجرَّد مساٍو صادقة»،
إليه نشري الذي اليشء شيئان: أمامنا هنالك كان بعبارة، نطقنا ما إذا ألننا ذلك
كأننا لليشء، تصوير العبارة أن هو واملفروض نفسها، والعبارة بها، نطقنا التي بالعبارة
ر امُلصوَّ اليشء ألن مدلول؛ بغري «صادقة» كلمة وأصبحت وصورته، شيئًا أمامنا وضعنا
له، موجب ال رمز أنها أعني ى، ُمسمٍّ بغري اسم فهي وإذن «صدق»، اسمه جزء فيه ليس

حذفه.25 فيجب
أنه لو أعني وحدها، اللغوية التشكيالت عىل بحثه يف باحث اقترص لو أنه وواضح
بها يمكن التي والطريقة اللغوية، العبارات بها ن تتكوَّ التي للطريقة بحثه عىل اقترص
استخدام إىل حاجة هنالك كان ملا السنتاطيقا) قوام هما (وهذان عبارة من عبارة اشتقاق
حني الكلمتنَي، هاتنَي استعمال إىل الحاجة تبدأ إذ إطالًقا، «كذب» كلمة أو «صدق» كلمة
ر تُصوِّ ال أو ر تُصوِّ املعينة اللفظية الرتكيبة هل لنرى والوقائع؛ األشياء عالم إىل نلتفت

.Cousin, D. R., Carnap’s Theories of Truth (Mind, January 1950) 24

ص٣٥٣. ،Pap, A., Elements of Analytic Philosophy 25
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إىل السمانطيقي بحثه يضيف أن «كارناب» ب َحَدا ما هو هذا ولعل الواقع، من شيئًا
بحوثه إىل املدلوالت إدراك طريقة إضافة إىل به َحَدا أي السنتاطيقا، يف األوىل بحوثه
مدلوالتها عن النظر بغضِّ للعبارات، اللفظي التكوين تحليل عىل اقترصت التي األوىل

الخارجية.
الخارجية، للواقعة أو الخارجي لليشء مطابقتها معناه العبارة صدق كان إذا لكن
يستحيل رضوري صدقها القواعد هذه أن مع نفسها، املنطق قواعد صدق يف نقول فماذا
عبارة قبول يجوز فال يجتمعان، ال النقيَضني أن قاعدة — مثًال — ُخذْ الخطأ؟ عليه
أنه مع هنا، «صادقة» معنى فما بالرضورة، «صادقة» قاعدة هذه س»، وال «س كهذه
ال س وال «س إن قولنا: وبني بينه لنطابق إليه نرجع ما األشياء عالم يف هناك ليس

يجتمعان»؟
عىل اتفقنا حني عليها اتفقنا أننا بمعنى صادقة املنطق قواعد إن «كارناب»: يقول هنا
اتفاقي،27 وصدقها اتفاًقا، ِمنَّا مختارة املنطق فقواعد استخدامها،26 وطريقة اللغة رموز
يعني أنه عىل «—» الرمز هذا مثل معني برمز يتفاهما أن عىل — مثًال — اثنان يتفق كأن
فهم س» —» أحدهما قال فإن السمه، سابًقا الرمز هذا يجيء الذي اليشء وجود عدم
معني، معنًى عىل دائًما يدل «—» الرمز أن ذلك بعد وجدا فإذا موجود، غري س أن اآلخر
يف كان وقد اتفاقهما، نتيجة هو صدقه ودوام معناه دوام ألن يَْعَجبا؛ أن لهما جاز َلما
عىل دال نفسه الرمز أن عىل — مثًال — يتفقا كأن ذلك، خالف عىل يتفقا أن مستطاعهما
ُولَِد «نابليون اآلتيتنَي: العبارتنَي عن فقولنا السمه، سابًقا الرمز يجيء الذي اليشء وجود
الواحدة إن أي متناقضتان، جملتان إنهما كورسكا» يف يُوَلد لم و«نابليون كورسكا» يف
يف عليها تواضعنا التي القواعد بحكم اصطلحنا أننا معناه منطقيٍّا، األخرى تنفي منهما
الجملة أن معناها كان جملة، يف ُوِجَدت إذا «لم» النفي كلمة أن عىل واستعمالها، اللغة
كذبهما أو مًعا صدقهما يستحيل بحيث منها، َخَلْت إذا الجملة نفس مع متناقضة تصبح

مًعا.28

ص٣٩. ،Introduction to Semantics 26

ص١٢. ،Carnap, R., Foundations of Logic and Mathematics 27

ص١٤. ،Carnap, R., Introduction to Semantics 28
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ييل: فيما صه نلخِّ واضًحا29 رشًحا فرشحها النقطة لهذه «آير» األستاذ تعرَّض ولقد
أنها هو األخرية، سنة الخمسني خالل الفلسفة يف التحليلية الحركة ته أدَّ مما إن
إذ البحتة، والرياضة الصوري املنطق لقضايا مالزم أنه يَُظنُّ كان الذي اإلشكال أزالت
حني الصعوبة نشأت لكن بالرضورة، صادقة القضايا هذه أن عىل مجمًعا الرأي كان
العاَلم يكون ملاذا بالرضورة، صادقة أنها عنها يعلم أن لإلنسان أُتيح كيف معرفة أرادوا
أنه هو الجواب الواقع؟ تخالف لن املنطق قوانني بأن نوقن أن لنا أُتيح كيف منطقيٍّا؟
يمكن الذي الوحيد اليشء إذ منطقي، غري غري أو منطقي العالم إن لقولنا: معنى ال
واالستدالل أخرى، عبارة من عبارة استدالل منطقي غري أو منطقيٍّا بكونه يوصف أن
إلجراء وضعناها قواعد هي املنطق وقوانني املنطق، قوانني وفق نجرِّبه ما هو املنطقي

االستدالل.30 هذا مثل
عن شيئًا تقول ال ذاتها يف ألنها الواقع؛ مع تتعارض أن يستحيل املنطق قوانني إن
أخرى عبارة من صحيحة عبارة نشتق أن نستطيع املنطق لقوانني بتطبيقنا إننا الواقع،
ذلك ألن صحيحة؛ إنها األوىل العبارة عن يقول الذي هو ليس وحده املنطق لكن صحيحة،
أو — عبارة صدقت إذا أنه هو يقوله أن املنطق يستطيع ما كل وحدها، الخربة إىل َمْوكول
وكذا. كذا هي أخرى وصفية عبارة كذلك تصدق أن بد فال وصفية، — عبارات مجموعة
إذا أننا هو الجواب األوىل؟ العبارة من الثانية العبارة باشتقاق أنفسنا نلزم ملاذا لكن
نكون فإننا عنها، تلزم التي بالعبارة نسلِّم أن ورفضنا الصحيحة األوىل بالعبارة سلَّمنا

نفسه. يناقض َمن بمثابة
العاَلم ألن ذلك أليس أنفسنا؟ مناقضة نجتنب أن لنا ينبغي وملاذا هو: اآلن والسؤال
فهو كذلك، العالم أمر كان وإذا مًعا؟ النقيضان يصدق أن معه يستحيل نحو عىل ُمكوَّن
ليس أنه هو كله هذا عىل الجواب لكن … املنطق قوانني مع اتفاق عىل يجري عالم إذن
معينة طريقة عىل اتفاقنا عن نشأ بيننا اتفاق هو إنما التناقض،31 نقبل بأال يُلِزمنا ما ة ثَمَّ
بحيث معني، معنًى «ال» النفي ألداة يكون أن عىل اتفقنا إننا التفاهم، لغة بها نستخدم

Ayer, A. J. The Philosophy of Science (Scientific Thought in the Twentieth Century, 29

edited by Prof. A. E. Heath)
ص٨. السابق، املرجع 30
ص٩. السابق، املرجع 31
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عالم يف مدلوًال لها نجد لم أي معنًى، بغري عبارة جاءت ق» وال «ق كهذه عبارة قلنا إذا
صنعنا الذين نحن ألننا بل ذلك، يأبى ما نفسه العالم طبيعة يف ألن ذلك وليس األشياء،

ليشء. وصًفا يفيد ال نقيضها إىل القضية َضمَّ يجعل نحو عىل لغتنا
إننا لقولنا: مساٍو املنطق، قوانني من قانون النقيَضني» اجتماع «عدم إن قولنا: إن
يخرج آخر منطقيٍّا نسًقا نبني أن لنا يجوز وكان النفي، ألداة معني استخدام عىل اتفقنا
بناءنا نبدأ أن مثًال لنا يجوز إذ — النقيَضني اجتماع عدم قانون — القانون هذا عىل
االشرتاط هذا من النتائج استدالل يف نأخذ ثم ق»، وال «ق صدق باشرتاطنا الجديد املنطقي
صدق صدقه عىل نرتِّب الذي وهو الصحيح، هو النقيَضني اجتماع يكون وعندئٍذ األوَّيل،
النفي عالمة أن نظن فألننا غريبًا، ُمشِكًال القول هذا بََدا وإذا منه، تُستَدل التي القضايا
طبًعا واضح أنه مع الحايل، بمعناها محتفظة املقرتح، الجديد املنطقي البناء يف ستظل
أن استحال صحيًحا؛ النقيَضني اجتماع عدم يجعل الذي الحايل معناها لها أبقينا لو أننا

أيًضا.32 صحيًحا النقيَضني اجتماع يكون
أحراًرا عندئٍذ نكون للتفاهم، أداة تكون أن بيننا فيما نقرِّر التي للغة تكويننا يف إننا
ألغراضها، موفية وافية مستقيمة صالحة أداًة تكون كي اللغة لهذه نضع القواعد أي يف
— كارناب يقول كما — هنا وها لالختيار، مجال لنا يَُعد لم الخطوة هذه ت تمَّ ما إذا حتى
الرضوري صدقها ويرجع الصدق، رضورية تصبح بل ُجزاًفا، أمًرا املنطق مبادئ تظل ال
تكفي الداللة ذوات العبارات بناء يف استخدمناها التي السمانطيقية، القواعد أن إىل هذا
القواعد عن بالرضورة تَلَزم نتائج الصوري املنطق فمبادئ صدقها،33 لبيان وحدها
القواعد هذه كانت وملَّا معانيها، اللغوية العبارات عىل لتخلع ُوِضَعت التي السمانطيقية
— الصوري املنطق مبادئ أعني — عليها املرتتبة النتائج كانت أبًدا، ثابتة السمانطيقية

يخطئ. ال صدًقا األخرى هي صادقة
هي ص١ كل كانت «إذا الصوري: املنطق مبادى من اآلتي املبدأ هذا مثًال لذلك ُخذْ
هذا ص٣»، أيًضا تكون ص١ كل فإن ص٣، أيًضا هي ص٢ كل كانت إذا ثم ص٢، أيًضا
لكلمة عليه اتفقنا الذي املعنى عىل مرتتب ألنه ملاذا؟ بالرضورة، صادق إنه عنه نقول مبدأ
نتيجة هو الذِّْكر، السالف املنطقي للمبدأ الرضوري فالصدق وإذن «إذا»، ولكلمة «كل»

ص١٠. السابق، املرجع 32
ص٢. ،Carnap, R., Meaning and Necessity 33
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املنطق مبادى إن الكلمات،34 بعض الستخدام وضعناها سمانطيقية قاعدة عن حتًما تلزم
يف يجري ملا واملالحظة الخربة إىل رجوًعا — تصديقها أجل من — تتطلَّب ال الصوري
قاعدة من نتيجة استخالص نَْعُد لم كنا إذا املالحظة وعالَم الخربة فيَم إذ الخارجي، العالم

وعباراتنا؟ كلماتنا معاني لنا لتستقيم نحن وضعناها

٦

استكماًال — بنا فيجدر الصورية، املنطقية املبادئ صدق عن الحديث معرض يف دمنا وما
والبحث. بالنظر جديًرا «كارناب» ل رأيًا نذكر أن — للموضوع

«مدى و(٢) العالم».35 لحالة الشامل «الوصف (١) هما: شيئنَي بني «كارناب» يفرِّق
الجملة».36 صدق

لحظة يف فعًال الواقعة للحالة وصًفا يكون فقد العالم»، لحالة الشامل «الوصف أما
هذا كان وسواء زمنية، لحظة أيَّة يف الوقوع ممكنة لحالة وصًفا يكون وقد معينة، زمنية
واحدة كل كثرية، بسيطة قضايا من مركبة جملة قوامه الوصف يكون أن بد فال ذلك، أو
أن مثًال37 فافرض عالقات، أو صفات من له بما الكائنات أفراد من فرًدا تصف منها
يف هنالك وأن ج، ب، أ، هي: أفراد، لثالثة أسماء ثالثة إال فيها ليس نستخدمها التي اللغة
العالم صورة تكون أن املمكن فمن إذن و«بارد»، «أزرق» صفتا هما اثنتنَي صفتنَي العالم
ال ج مًعا، وبارد أزرق ب بارًدا، ليس ولكنه أزرق أ اآلتي: الشامل» «الوصف يف متمثِّلة

بارد. هو وال أزرق هو
تصدق ُجَمل فهنالك العالم»، لحالة الشامل «الوصف هو هذا كان إذا أنه وبديهي
صادقة، بارد» ج أو بارد أ «إما بأنه القائلة الجملة فمثًال فيه، تكذب أخرى وُجَمل فيه

بارد». كالهما وج «أ كهذه جملة تكذب بينما
ويضيق الجمل لبعض يتسع الصدق، من مًدى جملة فلكل «املدى»، فكرة تأتي وهنا
الفعيل — العالم» لحالة الشاملة «األوصاف عدد يقرِّره الجملة» صدق «ومدى لبعضها،

ص٩٢. ،Cornforth, Maurice, In Defence of Philosophy 34

.State-description 35

.Range 36

ص٣٥٤. ،Pap, A. Elements of Analytic Philosophy من مأخوذ املثل 37
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الجملة صدق مدى فمثًال فيها، صادقة الجملة تكون التي — السواء عىل واملمكن منها
«األوصاف عدد ألن مًعا»؛ وبارد أزرق «أ الجملة صدق مدى من أوسع بارد» أو أزرق إما «أ
من أكثر األوىل الجملة فيها تصدق والتي رها، تتصوَّ أن يمكن التي العالم» لحالة الشاملة
صدق مدى إن العموم، وجه عىل القول، ويمكن الثانية، الجملة فيها تصدق التي تلك
ضاق خطئها إمكان اتسع كلما أي تنفيذها، إمكان مع عكسيٍّا تناسبًا يتناسب الجملة

صدقها. مدى
فقولها: املنطقي، والصدق التجريبي الصدق بني نفرِّق أن نستطيع قلناه الذي وبهذا
يطابق قول أنه ذلك ومعنى تجريبيٍّا، صدًقا صادق مليونًا.» عرشون مرص «سكان إن
هذا فيها ويكون الوقوع، ممكنة لعددها حرص ال حاالت تصوُّر يمكن لكن الواقعة، الحالة
خمسني أو أربعني أو ثالثني فعًال مرص سكان يكون أن يمكن كان فقد خاطئًا، القول
«سكان إن قولنا: يكون املمكنة الحاالت هذه من حالة كل ويف شئت، عدد أي أو مليونًا
هي فقط، واحدة حالة يف تصدق التجريبية فالجملة باطًال، قوًال مليونًا.» عرشون مرص

فعًال. الواقعة للحالة مطابقتها حالة
تنقضه املمكنة الحاالت من حالة ر تصوُّ يمكن ال حني فيكون املنطقي الصدق وأما
للعالم،38 ره تصوُّ يمكن وصف أي يف تصدق منطقيٍّا، صدًقا الصادقة فالجملة وتفنِّده،
ب، من أكرب أ كانت «إذا مثًال: فقولنا ممكن، نطاق أوسع يبلغ صدقها» «مدى إن أي
حالة كل يف يصدق ألنه منطقيٍّا؛ صدًقا صادق قول ج» من أكرب أ كانت ج، من أكرب وب
هذه فيه تكذب بحيث العالم»، لحالة شامل «وصف هناك فليس العالم، حاالت من ممكنة

العبارة.
فيها يكون التي كالجملة منطقيٍّا، باطلة تكون التي الجملة عن نفسه هذا وُقْل

ره. تتصوَّ الذي العالم وصف يكن مهما باطلة جملة فهي تناقض،
عالم كل يف منطقيٍّا صدًقا صادقة باردة» ليست أو باردة تكون أن إما «أ مثل جملة
ممكن. عالم كل يف منطقيٍّا بطالنًا باطلة مًعا» باردة وليست باردة «أ مثل وجملة ممكن،
الحاالت، كل يف صدقها برضورة منطقيٍّا صدًقا الصادقة الجملة عىل نحكم ونحن
من لغًزا يجعلها دفينًا عقليٍّا ا رسٍّ فيها ألن ال الواقع، العالم مراجعة إىل منا حاجة دون

ذلك. تقتيض للغتنا وضعناها التي السمانطيقية القواعد ألن بل األلغاز،

ص٩-١٠. ،Carnap, Meaning and Necessity 38
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٧

السنتاطيقا (٣)

تبحث التي الرباجماطيقا هي: ثالثة، «كارناب» عند املنطقي اللغوي البحث ميادين إن قلنا
به، النطق صاحبت التي والنفسية الجسمية الحالة حيث من قائله إىل بالنسبة القول يف
منه، يُشتقُّ ما وصدق صدقه وإىل داللته إىل بالنسبة القول يف تبحث التي والسمانطيقا
بغضِّ بعض، مع بعضها رموزه عالقة إىل بالنسبة القول يف تبحث التي والسنتاطيقا

وصدقه. داللته عن النظر وبغضِّ قائله، عن النظر
الثالث. الجانب يف اآلن القول وسنوجز والثاني، األول الجانبنَي يف القول أسلفنا وقد
الناحية من أي — عباراتها وتكوين بنائها ناحية من تتميَّز اللغة إن «كارناب»: يقول
قواعد و(٢) التكوين.39 قواعد (١) وفقهما: تسري القواعد من بمجموعتنَي — السنتاطيقية
تُبنيِّ والثانية الجزئية، اللغوية الرموز من الجملة ترتكب كيف تُبنيِّ األوىل التحويل.40

أخرى. جملة من جملة نشتق كيف
واحد جزئِيٍّ عن تتحدث التي البسيطة الجملة نبني كيف نعرف التكوين قواعد فمن
رمز من بد ال ثم «س»، وليكن معني فرد إىل يرمز رمز من بد ال هنا فها واحدة، واقعة يف
إىل يرمز ثالث رمز إىل أو «ص»، وليكن الفرد ذلك بها يتصف معينة صفة إىل يرمز آخر
الفرد ورمز «ع»، العالقة رمز وليكن أخرى، أفراد أو آخر بفرد الفرد ذلك تربط عالقة
والعالقات، والصفات األفراد بها َي لنُسمِّ الرموز وضع من نفرغ أن وبعد «م»، هو اآلخر
أي — س» «(ص) مثًال فنقول املختلفة، بصورها البسيطة الجملة نبني أن لنا يتسنى
مرتبط «س» الفرد إن أي ص»، ع «س نقول أو «ص»، بالصفة موصوف «س» الفرد إن

ص. الفرد مع ع بالعالقة
بسيطة، جمل من املركَّبة الجملة نبني كيف نعرف أيًضا التكوين قواعد من ثم
(ح) أو س (ص) «إما مثًال: نقول كأن و«إذا»، و«و» «أو» مثل املنطقية الروابط بواسطة
س، «(ص) نقول: أن أو ح، بالصفة أو ص بالصفة موصوف إما س الفرد إن أي س»،

.Formation 39

.Transformation 40
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دمنا وما ح، بالصفة موصوف ك والفرد ص، بالصفة سموصوف الفرد إن أي ك»، و(ح)
لألشياء نضعها رموز من املركَّبة والجملة البسيطة الجملة لتكوين الطريق رسمنا قد

كلها. اللغوية العبارات لتكوين الطريق رسمنا فقد والعالقات، والصفات
جملة نشتق أن لنا ل تُخوِّ التي فهي «التحويل» قواعد أما «التكوين»، قواعد هي تلك
س». «ليس و(٢) ص». أو س «إما (١) الجملتان: هاتان لدينا كان إذا فمثًال جملة، من

ص. العبارة نشتق أن لنا جاز
مبنى حيث من كلها باللغة نُِلمَّ أن نستطيع مًعا، التحويل وقواعد التكوين قواعد ومن
مع بعضها وعالقتها الواحدة، الجملة يف ببعض بعضها اللغوية الرموز وعالقة عباراتها،
دائرة يف أنفسنا نحرص ُدْمنا ما أننا بالطبع وواضح املختلفة، الرمزية الصيغ يف بعض
بحدود أنظارنا سنحدِّد والحوادث، األشياء عالم عن ُعْزلة يف فسنظل وحدها، القواعد هذه
مدلوالت من اللغوية العبارة وراء ما إىل الحدود هذه نجاوز فال وأجزائها، اللغوية العبارة
نفسه «كارناب» حرص السنتاطيقية الحدود هذه ويف كاذبة، أو صحيحة العبارة تجعل
الجانبنَي شمل بحيث بحثه، نطاق من ع وسَّ حني الحدود هذه عن خرج ثم األمر، أول
وجانب الخارجي، ومدلولها العبارة بني فيه يربط الذي السمانطيقا جانب اآلخَرين:
منطق يف البحث جوانب تكمل وبذلك وقائلها، العبارة بني فيه يربط الذي الرباجماطيقا

اللغة.

٨

هي: العبارات، من أنواع ثالثة بني «كارناب» يفرِّق

كأن اليشء، ذلك اسم ط توسُّ دون مبارشة ما يشء عن تتحدث أي شيئية، عبارة (١)
يفهم أن اعتبار عىل أخرض، كلمة جانبها إىل وتكتب خرضاء، بقعة الورق عىل تضع

أخرض». «هذا جملة: يراه مما القارئ
زوجي»، «عدد عبارة تكتب جانبه وإىل ٤ الرقم — مثًال — تكتب أيًضا ذلك قبيل ومن

.«٤» وهو مبارشة املوصوف اليشء تصف زوجي» «عدد الوصفية العبارة فعندئٍذ
مثًال: تقول كأن اللغة، كلمات من كلمة عن تتحدث التي وهي سنتاطيقية، عبارة (٢)
الجيزة.» يف قديم مرصي أثر عىل يُْطَلق اسم «الهرم أحرف.» أربعة من ُمكوَّنة «يكتب

للجلوس.» ُمَعدٍّ يشء أي عن تُقال كلمة «املقعد
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تتحدث بأنها يوِهم نحو عىل مصوغة فهي السابَقني، النوَعني بني تتذبذب عبارة (٣)
النوع إىل تنتمي أمرها حقيقة يف هي بينما األول)، النوع من (كأنها مبارشة ما يشء عن
تتحدث (عبارات اسم عليها سنطلق العبارات هذه و«أمثال الثاني)، (النوع السنتاطيقي

أشياء)».41 أشباه عن

والعبارات الشيئية العبارات [بني وسًطا يقع الذي [الثالث] النوع هذا «إىل
عنها يُقال التي باألبحاث متصلة كثرية وعبارات كثرية مسائل تنتمي السنتاطيقية]

فلسفية».42 أبحاث إنها
أن أردنا العدد، فكرة عن فلسفية مناقشة يف أننا فافرض لهذا، بسيًطا مثًال «ُخذْ
… أخرى جهة من (الطبيعية) واألشياء جهة من األعداد بني جوهريٍّا فرًقا هنالك أن نُقرِّر
أنها هو الجملة هذه فظاهر (ج١) عدد.» لكنها شيئًا ليست «خمسة الجملة: هذه فقلنا
ليست «خمسة اآلتية: الجملة هذه شأن ذلك شأنها معني، بوصف خمسة العدد تصف
تقول ال األمر حقيقة يف (ج١) األوىل الجملة أن مع (ج٢) فردي» عدد هي بل زوجيٍّا عدًدا
الصيغة من هذا ويتبنيَّ خمسة، العدد) (ال بالكلمة خاصة هي بل خمسة، العدد عن شيئًا
عىل دالة كلمة ليست ««خمسة» (ج١): األوىل الجملة محل نُحلَّها أن يمكن التي (ج٣) اآلتية
تتحدث [أي الصحيح باملعنى شيئية عبارة ج٢ فبينما عدد.» عىل دالة كلمة هي بل يشء،
شبه عن تتحدث عبارة ج١ أن ترى عليه] دالة كلمة وساطة دون مبارشة ما يشء عن

كلمة].»43 عن تتحدث أنها هي والحقيقة يشء عن تتحدث بأنها توهم [أي يشء
«كارناب»، يربزها التي التفرقة هذه يف جيًدا انتباهه حرص إىل القاري أدعو إنني
بأنها فتوهم كذلك، ليست التي والعبارة يشء، عن تتحدث التي العبارة بني التفرقة أعني
الكالم، من زائف صنف الثاني الصنف فهذا كلمة، حول تدور أنها مع يشء عن تتحدث
الزائف اللون هذا من كله امليتافيزيقية باملشكالت ى يُسمَّ ما ألن هذا؛ بحثنا يف هام وهو

ذلك. بغري يوهم أنه حني عىل أشياء»، «أشباه عن فيه الحديث يدور الذي

ص٢٨٥. ،Carnap, R, Logical Syntax of Language 41

ص٢٨٥. السابق، املرجع 42
نفسها. الصفحة يف نفسه، السابق املرجع 43
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يف «كارناب» أورده مما أمثلة ة ِعدَّ سنسوق نَفني، الصِّ بني التفرقة هذه ولتوضيح
الصدد: هذا

عن شيئًا تُقرِّر أنها هو ظاهرها عبارة هذه بابل.» عن كانت األمس «محارضة (ج١)
عن اإلطالق عىل شيئًا تقول ال األمر حقيقة يف أنها مع فيها، وارًدا بابل اسم دام ما بابل،
بصفات فعلمنا «بابل»، كلمة وعن األمس، محارضة عن تقوله ما تقول بل بابل، مدينة
تحدثنا ج١ أن عىل يدل ومما كاذبة، أو صادقة ج١ بكون قط يتأثَّر ال نفسها بابل مدينة
محارضة «يف ج٢: اآلتية العبارة إىل ترجمتها يمكن أنها نفسه) اليشء عن (ال يشء شبه عن

الكلمة.»44 لهذه مرادف تعبري ورد أو «بابل» كلمة وردت أمس
— الواضحة صورته إىل الغامضة صورته من — النحو هذا عىل الكالم وتحويل
إن ويقول الصوري، األسلوب إىل املادي45 األسلوب من للعبارة تحويًال «كارناب» يه يُسمِّ
أن ترى فعندئٍذ التحويل، بهذا أمرها ينكشف كلها [امليتافيزيقية] الفلسفية العبارات
هي وليست تلك، أو اللفظة هذه عن حديثًا إال ليس الفلسفية باملشكالت ونه يُسمُّ ما كل
رفضه. أو الحديث لقبول األشياء مراجعة يمكن بحيث ذاك، أو اليشء هذا عن بالحديث

الصوري.46 أسلوبها إىل املادي أسلوبها من العبارات لرتجمة أمثلة ة ِعدَّ وهاك
بابل. عن األمس محارضة كانت املادي) (األسلوب :١ مثل

يرادفها. ما أو «بابل» كلمة وردت األمس محارضة يف الصوري) (األسلوب
األسد. عىل تدل «الليث» كلمة املادي) (األسلوب :٢ مثل

إحالل يمكن أي مرتادفتان، «األسد» وكلمة «الليث» كلمة الصوري) (األسلوب
وجدناها. أينما األخرى مكان الواحدة

(يف األوىل العبارة أن كيف لنا ح يوضِّ امَلثَل هذا يف الصوري األسلوب أن الحظ
هنالك ليس أْن ثبت فلو األشياء، عالم يف يشء وجود منطقيٍّا تعني ال املادي) أسلوبها

نفسها. الصفحة يف نفسه، السابق املرجع 44
بينها تكون التي «ب» عن يثبته فرتاه «أ»، عن يشء إثبات يريد الكالم من رضب هو املادي األسلوب 45
ه فتُوجِّ بصفة، ما يشء وصف نريد قد أننا هو الحارض موضوعنا عىل هذا وتطبيق ما، رابطة «أ» وبني

عالقة. من واسمه اليشء بني ملا اليشء؛ عىل تدل التي الكلمة إىل الوصف
ص٢٨٩-٢٩٠. نفسه، السابق املرجع 46
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مرادفة الليث كلمة أن وهي قائمة، العبارة لظلَّت األسد، كلمة يقابل الخارج يف «يشء»
األسد. لكلمة

القمر. عىل تدل الالتينية اللغة يف luna كلمة املادي) (األسلوب :٣ مثل
بها يمكن العربية، اللغة إىل الالتينية للُّغة ترجمة هنالك الصوري) (األسلوب
يف «قمر» كلمة الرتجمة هذه ويف الثانية، اللغة عبارات مكان األوىل اللغة عبارات إحالل

الالتينية. اللغة يف luna كلمة تقابل التي هي العربية اللغة
ُكرِّي. القمر أن معناها الصينية اللغة يف «…» الجملة املادي) (األسلوب :٤ مثل

بحيث والعربية، الصينية اللغتنَي: بني الرتجمة يف تقابُل هنالك الصوري) (األسلوب
.«…» الصينية للجملة مقابلة ُكرِّي» «القمر العربية الجملة تكون

العقاد. بابن خاص الخطاب هذا املادي) (األسلوب :٥ مثل
الحظ معناها، يف ما أو العقاد» «ابن عبارة تَِرد الخطاب هذا يف الصوري) (األسلوب
والذي صادقة، العبارة هذه تظل ذلك ومع ابن، له يكون ال قد العقاد أن امَلثَل هذا يف
محصورون نحن طاملا نَْصُدُق ما كثريًا أننا عىل يدل مما نفسه، الخطاب هو يكذب
خطوة َخَطْونَا ما إذا حتى اآلخر، بعضها إىل ببعضها نشري اللغوية العبارات حدود يف
شيئًا. تُصوِّر ال وجدناها الخارجي الواقع عىل العبارات هذه مطابقة وحاولنا أخرى

املادي باألسلوبنَي: يعنيه ما ح توضِّ التي األمثلة رسد يف «كارناب» يأخذ هكذا
األسلوب يف املستور الزَّيف عن يكشف الصوري األسلوب أن وكيف الحديث، يف والصوري
تتحدث بأنها توهمنا ما كثريًا نقولها التي العبارات أن كله هذا من يهمنا والذي املادي،
— الحق لنا يكون فال وإذن كلمات، عن حديثًا َكْونها عن تخرج ال هي وإذا أشياء، عن

الخارجي. الواقع عن شيئًا نزعم أن — وحدها العبارات تلك عىل بناءً
مواضع تنشأ ما كثريًا أنه «فالحق الفلسفية، العبارات يف خاصة بصفة واضح وهذا
املادي األسلوب استخدام إىل كبري حد إىل راجع وذلك الفلسفية، الكتابات يف للغموض
أشياء] أشباه عن تتحدث [التي الزائفة العبارات إذ الصوري؛ األسلوب بدل الحديث يف
والصفات واألشياء األعداد مثل اللغة، نطاق خارج أشياء تعالج بأنها فتوهمنا تضلِّلنا
هي نعالجه الذي املوقف حقيقة أن مع ذلك، إىل وما والزمان واملكان والوقائع والخربات
أبصارنا عن ذلك يخفى وإنما روابط، من بينها وما لغوية عبارات أمر كله األمر أن
إىل ذلك برتجمة إال األمر حقيقة تتضح وال الحديث، يف املادي لألسلوب استخدامنا بسبب
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اللغة عن تتحدث سنتاطيقية عبارات إىل ترجمته أخرى: بعبارة أو الصوري، األسلوب
نستخدمها.»47 التي

التي امُلدَركات يجعل األسلوب هذا ألن املادي؛ األسلوب استخدامنا يف الغموض وينشأ
تكن، مهما لغة كل إىل بالنسبة بمعانيها تحتفظ ُمدَركات هي كأنما ُمطَلقة، عنها يتحدث
أن تريد التي اللغة نوع تعيني من بد ال — دقيًقا واضًحا حديثك يكون لكي — أنك مع
إىل نسبناه إذا ً خطأ يكون قد الكالم ألن ومواضعاتها؛ قواعدها إىل بالنسبة كالمك نفهم

العلماء. بني عليها املتفق العلم لغة إىل نسبناه إذا صوابًا الجارية، الحديث لغة
مذهب يف ثًا ُمتحدِّ ألن املختلفة؛ املذاهب بني ينشأ الفلسفة مشكالت من ا جدٍّ وكثري
استعمال إىل يقصد اآلخر املذهب يف املتحدث بينما معينة، لغة استعمال إىل يقصد ما
حقيقة عىل اختالًفا ال التعبري، طريقة يف اختالًفا بينهما الخالف يكون وبهذا أخرى، لغة

خارجية. موضوعية
اآلن يدي يف الذي كالِقطِّ — أدركه الذي اليشء هل املشهور: الخالف هذا مثًال ُخذْ

حوايس؟ خارج مادية ذَرَّات من مركب هو أم ية، ِحسِّ معطيات من ُمركَّب — مثًال
يف املستعملة اللغة نوع ح يوضِّ صوري أسلوب يف املذهبنَي أقوال وضعنا أننا لو

هما: فالرأيان الرأينَي، بني تناقض أال لتبنيَّ الحديث؛

الصوري األسلوب (ب) املادي األسلوب (أ)

تساوي يشء عىل دالة لفظة فيها ترد جملة كل (١)
أشياء، عىل الدالة األلفاظ من الخالية الجمل من مجموعة

حسية. معطيات عىل دالة ألفاظ عىل فقط تشتمل إذ

حسية. معطيات من ُمركَّب اليشء (١)

تساوي يشء عىل دالة لفظة فيها ترد جملة كل (٢)
زمانية مكانية إحداثيات عىل املشتملة الجمل من مجموعة

الطبيعة). علم يف املفهوم (باملعنى

ذرات. من مركَّب اليشء (٢)

استخدام عىل اقترصا فلو آخر، قوًال اآلخر ويقول قوًال، األول يقول رجالن، هذان
تعاُرض أال لتبنيَّ الصوري األسلوب استخدما إذا أما خالف، بينهما لظهر املادي األسلوب

ص٢٩٨-٩٩. ،Carnap, R., Logical Syntax of Language 47
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لفظة فيها التي الجملة ل أُحوِّ أن أستطيع أنا يقول: َمن بمثابة األول ألن قوَليهما؛ بني
املعطيات بدلها وأستعمل «قلم»، لفظة عن فيها أستغني الجمل من مجموعة إىل «قلم»
يقول: َمن بمثابة فهو الثاني وأما إلخ، … وشكل وصالبة لون من أُدِركها، التي الحسية
وأستبدل «قلم»، لفظة عن فيها أستغني جمل مجموعة إىل الجملة ل أُحوِّ أن أستطيع إني
منهما كالٍّ أن األمر يف ما كل الرجَلني، بني تعارض ال إنه إلخ، … ووزنًا مكانية أبعاًدا بها
ما غري «قلم» بلفظة يقصد األول زميله، بها يتحدث التي اللغة عن تختلف بلغة يتحدث

بها.48 يتحدث التي اللغة إىل بالنسبة صواب منهما فكل الثاني، يقصده
من استنفدت كيف العجب أشد تعجب أخرى، ميتافيزيقية مشكلة آخر مثًال وُخذْ
التي العالقات فهل العالقات، مشكلة بها وأعني استنفدته، الذي الجزء هذا كل الفالسفة
قائمة وهي مكتبي، عىل ساعة اآلن أرى فأنا وهمية؟ أم حقيقية األشياء بني قائمة نراها
أشياء ِعدَّة من ن ُمكوَّ العالم أن أحقيقة هو: أخرى مرة والسؤال وهكذا، املصباح يمني إىل
ال وبالتايل فيه، كثرة ال واحد كائن حقيقته يف أنه أم أرى؟ ما نحو عىل عالقات بينها
وهمية أيًضا هي املوهومة الكثرة بني أراها التي العالقات فهذه وإذن أجزائه، بني عالقات

اإلنسان؟ خلق من
ويُنِكر الكثرة يُنِكر الذي الثاني الرأي بهذا فيأخذون املثايل49 املذهب أنصار أما
جدًال فرضنا لو أننا لك يبيِّنوا أن هي هذا مذهبهم تأييد يف وطريقتهم بينها، العالقات

ذلك: مثال تناُقض، يف لوقعنا األشياء بني العالقات وجود
تصوُّر بغري الوالد ر نتصوَّ أن محال ألنه بالعقاد؛ رضوريٍّا ارتباًطا مرتبط العقاد والد
صفة لألرض فملكيته يكون، ال وقد ألرض مالًكا يكون قد هذا العقاد والد أن عىل الولد،
مرتبط األرض هذه فمالك أمامنا، التي األرض من القطعة هذه إىل انتقل ثم َعَرضية،
يملكه، ما ر نتصوَّ أن دون املالك ر نتصوَّ أن يستحيل إذ األرض، بهذه رضوريٍّا ارتباًطا
َعَرضية. صفة للعقاد فأُبُوَّته يكون، ال وقد للعقاد والًدا يكون قد األرض هذه مالك أن عىل
والًدا معني شخص فيكون بَعيْنه، واحد شخص يف الصفتان اجتمعت ربما أنه غري
يف إننا املثايل: املذهب أصحاب يقول هنا وها مًعا، آٍن يف األرض لهذه ومالًكا للعقاد
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صفة الواحد الشخص لهذا بالنسبة أصبحت األرض امتالك صفة أن نجد الحالة هذه
بإنكار إال التناُقض هذا نجتنب وال تناُقض، وهذا واحد، وقت يف َعَرضية وصفة رضورية

عالقات. بينها أشياء من كثرة هنالك أن بإنكار أي أوًال، افرتضناه ما
لألسلوب استخدامهم هو املشكلة، هذه يف املثاليني أصحابنا عند الخطأ وموضع
حقيقة عن الغطاء لهم النكشف الصوري األسلوب استعملوا ولو الحديث، يف املادي
بعبارة ترتبط التي هي — نفسه العقاد ال — «العقاد» كلمة أن هي فالحقيقة املوقف؛
هي نفسها، األرض قطعة ال األرض» «هذه عبارة وكذلك نفسه، بالوالد ال العقاد» «والد
بني ال وعبارات ألفاظ بني روابط كله فاألمر األرض»، هذه «مالك بعبارة ترتبط التي
العالم حقيقة عن هناك إشكال فال وبالتايل والعبارات، األلفاظ هذه تُمثِّلها التي األشياء

الخارجي.50
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