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  )الجزء الثاني( دروس ومحاضرات في فلسفة اللغة

  2ماستر: السنة          لسانیات تطبیقیة     : تخصص          

  فریدة موساوي. د: إعداد وتقدیم        فلسفة اللغة            : مقیاس          

  2020/2021السنة الدراسیة                      

ز التحلیل في الفلسفة یختلف عن مفهوم التحلیل في العلوم، كما یتمیّ إن مفهوم :مفهوم التحلیل

التحلیل (المراد منه« :في صورته العامة أیضا التحلیل في فلسفة اللغة عن التحلیل الفلسفي

التوضیح عن طریق إبراز ما هو متضمن من عناصر في الموضوع، والتي تكون  )الفلسفي

من لغة الحیاة نهج نالحظ أن التحلیل ال یستخدم الم غامضة بسبب طریقة تركیبها، ومن حیث

الیومیة إال ما هو دقیق منها، والدقة ال یمكن ال یمكن تحصیلها إال باستخدام لغة متخصصة وال 

أن تكون العناصر التي ینتهي إلیها التحلیل مساویة :بد من توافر شرطین في التحلیل األول

  . لةللعبارة المحلَّ 

ني أن تراعى البساطة والدقة في التحلیل من حیث الضرورة التي تفرضها طبیعة والشرط الثا     

، كما )بمعنى ال وجود للتحلیل بدون تركیب أو بنیة(فالتحلیل هنا یرتبط بالتركیب  1.»الموضوع

عدم والبساطة و  ،ضوعو نة للظاهرة أو الممعرفة األجزاء المكوِّ (یشترط في التحلیل الدقة المتناهیة

ع التحلیل الفلسفي في في تناول عناصر الموضوع، وهنا یتفق التحلیل في فلسفة اللغة م) التعقید

ق األمر بالعلوم أما ما یتعلق بموضوع التحلیل، فنجد اتساعا أكبر إذا ما تعلّ  .شكله العام

والموضوع المزمع تحلیله لیس شرطا أن تكون قضیة منطقیة أو ریاضیة، بل تتسع « :اإلنسانیة

دائرته لتشمل كل مواضیع العلم والحیاة السوسیولوجیة والسیكولوجیة، بغض النظر عن التحلیل 

تختلف طریقة التحلیل من علم إلى آخر ومن إذن من سمات العلوم، كما  التحلیلف 2.»ومادته
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االجتماع وعلم في العلوم اإلنسانیة كعلم  خر، وهو  المعتمد علیه بشكل كبیرموضوع إلى آ

  .النفس

یمكننا الحدیث عن التحلیل الفلسفي إال من خالل المبادئ التي تقوم علیها ال : التحلیل الفلسفي

یقوم التحلیل «: وعدم التناقض والمنطق وبهذا) الصدق(یة، والتي تتلخص في صدق القضالفلسفة

بین الفكرة عند تحلیلها، ویربط فالسفة هذا التحلیل الفلسفي على معرفة النتائج المترتبة عن الفكرة 

ویربطون صدق الفكرة بما یترتب  ومعناها، بحیث یكون للفكرة معنى عندما یكون لها نتیجة،

ویسعى هذا التحلیل إلى التقلیل من األلفاظ االصطالحیة، ألن هذه األلفاظ . من فعلعلیها 

 3.»لیومیةخرى المألوفة في الحیاة ااالصطالحیة كثیرا ما تنحل إلى عبارات طویلة من األلفاظ األ

فصحة القضیة الفلسفیة مرتبطة حتما بالنتیجة، وغایة التحلیل الفلسفي هو الوصول إلى نتیجة 

منطقیة، وعلیه تؤدي اللغة الدور البارز في تحلیل القضایا الفلسفیة، كما یسعى التحلیل الفلسفي 

) تركیب+ تركیب: ةالعبارة االصطالحیة هي العبارة المركب(إلى التقلیل من العبارات االصطالحیة

وفي الحیاة الیومیة كثیرا ما نستعمل العبارات االصطالحیة  من غیر الحاجة إلیها، فقد نكتفي 

بتراكیب بسیطة، أي أن التحلیل الفلسفي یرتكز على العبارات البسیطة بغیة الوضوح وعدم 

  .التعقید

 ویقوم التحلیل المنطقي على تأكید الصلة بین «:هو جزء من التحلیل الفلسفي: التحلیل المنطقي

د في الغالب على استبعاد المیتافیزیقا خاصة عند فالسفة الوضعیة الفلسفة والمنطق، ویؤكّ 

المنطقیة، الذین لم یعترفوا إال بقضایا العلوم الطبیعیة، وقضایا المنطق والریاضیات، وللتحلیل 

العلمیة، تحلیل القضایا والبدیهیات والفروض أو تحلیل المفاهیم : المنطقي ثالث موضوعات هي

إال من خالل  فهم التحلیل المنطقيال یمكن و 4.»المبادئ، تحلیل األنظمة العلمیة أو النظریات

  :سواء سلسلة من المصطلحات المستعملة في المنطق والفلسفة على حدٍّ 

، لكن هذه المصطلحات والغیبیات وراء الطبیعة بما المیتافیزیقاكثیرا ما یقترن اسم  :المیتافیزیقا

ما ( بشكل عام بالموجودات المیتافیزیقاتختص   ، حیثإذا استعملت بنفس المعنى لیست دقیقة
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جزء من  اوغیر الموجود في عالمنا هي ما وراء الطبیعة وهذ) هو موجود وما هو غیر موجود

اهر التي تتجلى من خاللها معرفة األشیاء في ذاتها، ال معرفة الظو «:وهي أیضا ، المیتافیزیقا

ثابتة وأزلیة، ال من منظور  هي اسة األشیاء من منظور األزل،أي ماهذه األشیاء، وهي در 

ر وزائل وهذا فالعالم الذي ننتمي إلیه متغیِّ  5.»رة وزائلةتاریخي وزماني، أي من حیث هي متغیّ 

  .التغّیر ال یرتبط بقضیة الزمن وٕانما بتركیب الوجود في حّد ذاته

أن الفكر البشري  «:الذي یرى )Auguste Comte(هي مذهب أوغست كونت : الفلسفة الوضعیة

ال یستطیع أن یكشف عن طبائع األشیاء وال عن أسبابها القصوى وغایتها النهائیة، بل یستطیع 

وانینها، أي المعرفة الصحیحة هي المعرفة المبنیة على الواقع وقفقط أن یدرك ظواهرها وعالقاتها 

لوضعیة هي النقیض اف 6.»والتجربة، وأن العلوم التجریبیة هي التي تحقق المثل األعلى للیقین

والسعي إلى  المیتافیزیقاوفي معنى أعم إن النزعة الوضعیة هي المیل إلى ازدراء «: للمیتافیزیقا

 Positivisme( لمنطقیةقد تطّورت هذه النزعة خاصة مع الوضعیة ول. تأسیس المعرفة على الوقائع

logique(  ضعیة المنطقیة أعادت بناء الفكر الفلسفي المتعلق و وال 7.»...1930التي ظهرت منذ

  . بالمیتافیزیقا

 من أهم المصطلحات الفلسفیة لتي فرضت نفسها على الفكر الفلسفي على مرِّ وهي :  البدیهیة

نفسه فرضا على العقل وال یترك له أدنى مجال  البدیهي هو الذي یفرض«و:العصور

ن وكان دیكارت قد بیّ «: بنوع من التفصیل نجد دیكارت تناولوا هذا المصطلح ومن الذین.8»للشك

أن البداهة معیار الحقیقة وأن المعاني ال تكون بدیهیة إال إذا كانت واضحة متمیزة ومع أن 

فهوم الطاغي موال 9.»...العقلیة ال البداهة الحسیةالبداهة التي یتحدث عنها دیكارت هي البداهة 

في الدراسات الفلسفیة هي البداهة العقلیة باعتبار أن مصطلح البداهة هو عملیة عقلیة بحتة، 

 على التفكیر الجماعي فكیف  ونتیجة البداهة هو الیقین بصدق القضایا، كما ترتكز البداهة
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ه ما هو بدیهي عندي بالضرورة بدیهي عند أعرف أن هذا الشيء بدیهي؟ اإلجابة هي أنّ 

  . اآلخرین، وهذا یدخل في خانة األحكام العامة والمطلقة

كثیرا ما یتم الخلط بین القضایا الیقینیة والقضایا البدیهیة، فالقضایا الیقینیة  :القضایا الیقینیة

ذاتها، ولها هي القضایا التي نعرف صدقها مستقلة عن الخبرة، وأنها قضیة واحدة بحد «:هي

فالیقینیة 10.»...)قضایا الحساب والجبر والهندسة(لى إنكارها تناقضضرورتها المنطقیة ویترتب ع

  .)لسنا بحاجة إلى برهان أو دلیلأي (هي التصدیق المباشر 

مصطلح التحلیل اللغوي «: كون ختلف التحلیل اللغوي عن التحلیل الفلسفيی:  التحلیل اللغوي

یترادف ومصطلح الفلسفة اللغویة في الداللة، فإذا استعمل أحدهما أو كالهما فال یعني سوى 

نة ترتبط بالمشكلة لحل مشكالت فلسفیة عن طریق العنایة باالستعمال العادي لكلمات معیّ  "منهج"

للغة ومعاجمها، أي ویقوم على شرح المفردات وتحدید األلفاظ عن طریق ا. المطروحة للبحث

ال یعنى  يتشریح الجسم اللفظي لبیان ما یمكن لهذه العبارات من معنى، والفیلسوف التحلیل

باأللفاظ وال بمناقشة تصوراتنا والواقع نفسه، وال یعني أن یكون التحلیل هو مجرد مسائل النحو، 

ین لیست مجرد ألفاظ، األلفاظ بالنسبة للتحلیلیو .ش ذلك عن طریق فحص الصور اللغویةإنه یناق

بل هي أفضل طریقة لمناقشة المسائل الفلسفیة عن طریق ترجمة هذه المسائل إلى الصور 

استعمال اللفظ المناسب في المكان (هنا إشارة إلى دقة استعمال المصطلحات اللغویة 11.»اللغویة

ا الكثیر من واالستعمال اللغوي الصحیح یجنبن )واللفظ المناسب للفكرة المناسبة المناسب،

  .بینها المشكالت الفلسفیة المشاكل من

ق فتغنشتاین إلى هذه المسألة في اعتبار أن الكثیر من المشكالت الفلسفیة لیست وتطرّ      

ذاتها وٕانما المشكلة هي مشكلة لغة، والتحلیل اللغوي هو الذي یتیح لنا االستعمال  مشكلة بحدِّ 

  .غةاألمثل للّ 
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هذا التقسیم یحیلنا إلى الدراسات اللسانیة وعالقتها بهذین : یل التجریبيالتحلیل العقلي والتحل

جریبي، بینما نظریة القواعد تالمذهبین، فكل الدراسات اللسانیة البنیویة تستند على المذهب ال

  :وایال التولیدیة التحویلیة لتشومسكي تستند إلى المذهب العقلي ومن ورائها مدارس بورر

ل علیه في لى تحلیل تجریبي وتحلیل عقلي، فالتحلیل التجریبي هو الذي یعوَّ وینقسم التحلیل إ«

الطریقة التجریبیة بمراحلها المختلفة من مالحظة وتجربة واستقراء، أما التحلیل العقلي أو 

الریاضي فهو أن تؤلف سلسلة من القضایا أولها القضیة المراد إثباتها وآخرها القضیة المعلومة، 

كانت قضیة نتیجة ضروریة ) أي المعلومة(ذهبت من األولى المراد إثباتها إلى األخیرة بحیث إذا 

فالمنهج التجریب  12.»للتي بعدها، وكانت القضیة األولى نتیجة للقضیة األخیرة وصادقة مثلها

هو المنهج االستقرائي الذي یعتمد في جمیع العلوم خاصة العلوم التجریبیة، أما المنهج العقلي 

  .را ما یعتمد على المنطق، وبهذا یرتبط ارتباطا وثیقا بصدق النتائجفكثی

على  هو المعتمد في العلوم اإلنسانیة والفلسفة والدراسات اللسانیة: التحلیل في مفهومه العام

إلى  الشيءمنهج عام یراد به تقسیم الكل إلى أجزائه ورد  والتحلیل ه«: اختالف توجهاتها

 Analysis- Psychoنه الریاضي، ومنه الطبیعي، ومنه التحلیل النفسيومنة له، عناصره المكوّ 

... وتحلیل الظواهر العقلیة، والتحلیل النحوي،) هوسرل(عند ...والتحلیل القصدي، ) فروید(

 13.»...ویراد به تحلیل األلفاظ لمعرفة معانیها بالدقة وٕازالة ما فیها من لبس: والتحلیل المنطقي

ویجمع التحلیل العام كل أنماط التحلیل . لعلوم اإلنسانیة على استعمال اللغةویرتكز التحلیل في ا

  .التي ذكرناها

في نص أو ( ال یمكن الحدیث عن اللغة التحلیلیة إال من خالل فكرة عامة: اللغة التحلیلیة

ن عناصر لغویة تجعلها تكسب هذه الفكرة العامة تتضمّ ) خطاب أو مقالة أو أي كالم یتلفظ به

، )بمعنى الفكرة العامة قد تحتوي جمال أو عبارات أو كلمات هذه كلها متعلقاتها( الت معینةدال

التي نستكشف بها هذه والطریقة .نة للفكرة العامةد التحلیل نستكشف هذه العناصر المكوّ نوع

لك هي التي تنزع إلى فصل الفكرة الرئیسیة عن متعلقاتها، وذو « :العناصر نسمیها اللغة التحلیلیة

                                  

  .24، صالفلسفة التحلیلیة ماهیتها ،مصادرها ومفكروها أحمد عبد الحلیم عطیة، 12
 .25، صنفسه المرجع 13



6 

 

في .وب منطقي متعین سابقاتبالتعبیر عن كل منها بكلمة، والتي تمیل إلى ترتیب الكلمات وفقا لرا

هي التي تمیل إلى جمع عدة أفكار في حد واحد مركب، وٕالى بناء الجملة المقابل اللغة التولیفیة 

والتولیف هو الجمع  14.»ال فعل العقل الذي ال یقبل التجزئةناء یشكل لوحة معینة، ال یعقلها إب

  .وهو التركیب، دائما التحلیل یوازیه التركیب

على النمط المعرف، ألنها تتجه نحو الكشف عن « :ترتكز الفلسفة التحلیلیة: الفلسفة التحلیلیة

العالم الخارجي عن طریق فحصه وألجل اكتساب المعرفة ولیس ألي سبب آخر، وهذا ما یجعلها 

منها على النمط المعرف، ألنها تتجه نحو الكشف عن العالم أقرب إلى الفلسفات العلمیة 

الخارجي عن طریق فحصه وألجل اكتساب المعرفة ولیس ألي سبب آخر، وهذا ما یجعلها أقرب 

فالفلسفة التحلیلیة في عصرنا الحالي تحیل 15.»إلى الفلسفات العلمیة منها إلى الفلسفات التقلیدیة

  . كل كبیر بفلسفة اللغةإلى التوجه الجدید الذي ارتبط بش

والفلسفة العلمیة «: یرتكز هذا المفهوم على العالقة بین الفلسفة والعلوم  :لمیةالفلسفة الع

بالمعنى الدقیق هي جزء من الفلسفة التحلیلیة، ولیس مرادفة لها في جملتها، وهذا الطابع المعرفي 

ده رسل في بحثه حو التجریب، وهو ما أكّ لهذه الفلسفة لزم عنه واقعیتها اإلبستیمولوجیة واتجاهها ن

إن التحلیلیة ثورة جاءت لتعید الفكر اإلنجلیزي إلى ":عن طبیعة الصدق في كتابه مشكالت فلسفیة

وهو االتجاه التجریبي، وال یعني ذلك أن التحلیل هو مجرد صورة من صور  األصیلمرآه 

التساؤل، وهي بذلك بجانب كونها   هي ثورة ألنها صنعت الفلسفة ذاتها موضوع التجریبیة إنما

فالفلسفة على 16.»فلسفة علمیة هي فلسفة عن الفلسفة، والفیلسوف التحلیلي هو فیلسوف الفالسفة

مر العصور ارتبطت بالعلوم والمعارف اإلنسانیة، ولهذا ال غرابة من أن نصطدم بمصطلح 

م خاصة العلوم التجریبیة، كما الفلسفة العلمیة، ألن هناك من یرى أن الفلسفة تتعارض مع العلو 

    .ة هذا التعارضوسعت من حدّ قة للفلسفة التي ارتبطت بقضایا الجدل أن النظرة الضیّ 
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 التحلیلي جاءت على ید فریج إن البدایة الحقیقیة للتحلیلیة المعاصرة أو المنهج : فریجه والتحلیل

ویبدو أثر فریجه واضحا على ...الذي مهد فیه لهذا المنهج ) 1884(الحساب أسسفي كتابه 

 نحن ندین بالفضل«:رواد التحلیلیة المعاصرین مور ورسل وفتغنشتاین وكارناب حیث یقول رسل

رتبطت بشكل كبیر بالمنطق الریاضي، فالفلسفة التحلیلیة ا 17»في كل مسائل التحلیل المنطقي

: دة واستخدم فریجه التحلیل بمعانیه المتعدّ «  :رثابتة ال تتغیّ  ضيالریاألن قضایا المنطق 

هذا .التحلیل باعتباره تبریرا، التحلیل باعتباره نوعا من االختزال أو الرد  - التحلیل باعتباره تعریفا

منها  في العدید من مؤلفاته  "رد الریاضیات إلى المنطق"ظهر في محاولة فریجه  األخیرالنوع 

فالتعریف والتبریر واالختزال من  18.»وعلم الحساب والقوانین األساسیة لعلم الحسابالتصورات 

  .أهم مبادئ الریاضیات

الذریة مذهب من یرى أن المادة تتكون من ذرات، أي جسیمات صغیرة «): الذریة(المذهب الذري

الفلسفیة غایة، وهي جسیمات صلبة ال تتجزأ، ولقد ظهرت النزعة الذریة أوال في النظریات لل

أنه تمت صیاغتها بشكل أكمل وبأكثر تماسك مع  النیابا والفایسیشیكا، إال  الهندیة القدیمة

ر المذهب الذري واتخذ ثم تطوّ . لوسیب ودیموقراط  وأبیقور: فالسفة  من الیونان وهم على التوالي

بع عشر والتاسع عشر، وأصبحت نظریة الذرة في عصرنا هذا ابین القرنین الس علمیةصبغة 

لبناء المادة، مع أن الذرة لم تعد الجزء األصغر الذي ال  علميأساس كل تفسیر 

فالنظریة الذریة كانت موجودة منذ القدیم عند الیونان والهنود، إال أن مالمحها لم تتّضح 19.»یتجزأ

  .إال مع فتغنشتاین وراسل

 :ارتبط مفهوم الذریة المنطقیة بالفلسفة التحلیلیة :منطقیة عند راسل وفتغنشتاینیة المفهوم الذر 

اسم الفلسفة الذریة  –قبل أن تتفرع إلى تیارات مختلفة  –اتخذت الفلسفة التحلیلیة  وقد«

مقتفیا أثر راسل الذي كان الواضع ) الرسالة(وقد تبنى فتغنشتاین هذه الفلسفة في كتابه...المنطقیة

 .على طبیعتها –بعض الشيء  –والتي یدل اسمها  لهذه النظریة ولخطوطها العریضة، األول

                                  

 .64،الفلسفة التحلیلیة ماهیتها ،مصادرها ومفكروها أحمد عبد الحلیم عطیة، 17
  .65،ص المرجع نفسه، 18
  209،صوالشواهد الفلسفیة،معجم المصطلحات  جالل الدین سعید، 19
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    حاضرات التي ألقاها في لندن والتي طبعت في مجلة مونیستموكان ذلك في سلسلة من ال

Monist نشر في ..."الذریة المنطقیة"ذلك في مقال بعنوان  بعد  )1919-1918(شیكاغو ب

كانت له بصماته أن راسل  ورغم )1956(...كتاب المنطق والمعرفة لینشر الكل في )1924(عام

بل إن راسل بتواضعه المعهود یرجع أفكار تلك  ة في تطویر أفكار هذه الفلسفة،الواضحة والمؤثرّ 

المحاضرات هذه تتعلق بشكل واسع ":"الذریة المنطقیة"في كتابه : الفلسفة إلى فتغنشتاین قائال

ألن معظم 20»یغ فتغنشتاینتها من صدیقي وتلمیذي السابق لودفتعلمبشرح بعض األفكار التي 

مؤلفات فلسفة اللغة تنسب نظریة الذریة المنطقیة لفتغنشتاین، لكن الفضل األول یعود إلى فریجه 

ر الحاصل بفعل التطورات الكبیرة والمتالحقة التي حصلت في إن منطلق هذا التوجه هو التطوّ «

ولذلك یقول «: ویرتبط هذا المفهوم برؤیة العالم21.»...الریاضیات، میدان أسس المنطق وفلسفة

ه یسمي النظریة نظریة ذریة ألنها ترد كل ما ندركه في العالم من أشیاء أو وقائع راسل إنّ 

فالعالقة بین رؤیة العالم والذریة المنطقیة وطیدة، فال یمكن أن نحّدد االطار النظري 22»...مركبة

  .ن خالل مفهوم الذرةلفلسفة العالم إال م

النظریة الذریة المنطقیة نظریة میتافیزیقیة تتساءل « :وتتلخص النظریة الذریة المنطقیة في أنها  

ر عن هذه الموجودات؟ مم یتألف العالم؟وما أنواع الموجودات فیه؟ وما أنواع القضایا التي تعبّ 

ر عنها إلى أكثر الموجودات بساطة وهل یمكن رد الموجودات المركبة والقضایا المركبة التي تعبّ 

فهذا  23.»وأكثر القضایا بساطة؟ وما العالقة بین اللغة والواقع؟ وتجیب النظریة على هذه األسئلة

 فلسفة العالم، فلسفة: د فيتحدّ للنظریة الذریة المنطقیة والتي ی الجدید القول یلخص لنا التوجه

  .لغة العادیةفلسفة ال ،)الذرة والنسبیة اللغویة عالم(الكون

  

 

                                  

 117ص. 2009ن بیروت، لبنان، 1فلسفة اللغة عند لودفیغ فتغنشتاین، الدار العربیة للعلوم ، ط جمال حمود،20
 .118 ص،المرجع نفسه21
 .118المرجع نفسه، ص 22
 31ص ،محمود فهمي زیدان، في فلسفة اللغة23


