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 الملخص  

نسعي من خالل هذا البحث إلي تقديم رؤية تحليلية نقديةة لظييةةة لعةل التةلسةد  نةد      

.ظذلك من خالل البحةث لةي  ةدد "ألةريد جظلز أير"،بما هظ نشاط تحليل ظتظضيح لحسب

من القضايا،يأتي لةي مقةدمت ا الخلةيةة الةلسةةية ظالمعرليةة التةي إنطلةم من ةا مظ ةد أيةر 

الةلسةةةي،ظالمتمةلة لةةي إنتمالةةة إلةةي أحةةد لفةةالل الةلسةةةة الظضةةعية المنطقيةةة ظهةةظ أتجةةا  

ا  أظ )التحليل المنطقةي..ةم طةرم ماهيةة مةن ت التحليةل الةلسةةي الةذم أسةتخدمد أيةر  ةأد

ظلقةةا -ظييةةة لةعةل التةلسةةد،ظتطبيقاتد لةي مجةةاسف الةلسةةة ظالعلةةم ،بةل ظالحيةةا  بأ مل ةا

.ظمن ةم نتسالل: هل نجح أير لي  تحديد مظضظع الةلسةة الد يم ،ظهةل تةتاللم -لمنيظر   

 تلك الرؤية مع استجاهاف المعافرة لي للسةة العلم.

 الكلمات المفتاحية 

التةلسد المنط -لعل  اللغظم-قيالتحليل  المنطقية-التحليل  التحقم-الظضعية  المعرلة -مبدأ 

 العلمية 



Philosophical action for Alfred Jules Air: An 

Analytical Approach 

Abstract 

           Through this research, we seek to present a critical 

analytical view of the function of the philosophy at "Alfred 

Jules Air", as it is an activity of analysis and clarification only . 

by researching on a number of sub-issues, first of it clarifying 

the philosophical and epistemological background from which 

Air's philosophical position was launched, which represented 

in belonging to logical positivism, (logical analysis 

branch).then I will explained the method of philosophical 

analysis that Air uses as a tool or function for philosophy, and 

its applications in the fields of philosophy and science, and 

indeed for life as a whole - according to his perspective. And 

finally we asked: Is Air succeeded in defining the exact topic 

of philosophy, and does that vision fit with contemporary 

trends in the philosophy of science? 
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 تمهيد 

تاريخ ا،    مراحل  من  بمرحلة  العشرين  القرن  هذا  أظالل  لى  الةلسةة  مرف  لقد 

بمعني أن الةلسةة نقلف    طرأ  لي ا خالل ا من التغيير من ظج ة النير ما يبلغ حد الةظرة؛

الةالسةة  اهتمام  أن  ان  لبعد  بالعناية.  أجدر  ترا   آخر  مجال  إلي  مجال  من  اهتمام ا 

ُمنفبًّا  لي حقيقة العالم ظحقيقة اإلنسان، انتقل إلى شيء آخر هظ تحليل العباراف، لليس 

هظ مظضظع البحث اآلن "أشياء" ظل ند "جمل"، ليس مظضظع البحث اآلن هظ ال ظن بل  

هذ  العبارة المعينة أظ تلك، ما تحليل ا، ما مضمظن ا، ما م نظن ا؟! ب ذا يرتبط الةالسةة  

"رسل   يقظل  منطقا فرلا  ما  الةلسةة  تفبح  ظب ذا  اليظمية،  ظالحياة  العلم  بدنيا  أنةس م 

Russell   نشرها  ام التي  محاضراتد  لى  فميم  1914"  "المنطم  بعنظان  م 

 ..1)الةلسةة"

أظ لنقل هذ  الحر ة الجديدة لى  الم الةلسةة  ان مر زها الرليسي    هذ  الةظر ،

" ظ "رسل   Mooreجامعة  مبيردج بإنجلترا حيث أنشأها ز يماها األظسن ظهما "مظر  

Russell  ةم تبع ما "لتجنشتين "Wittgenstein ظبعد ذلك أخذ األتباع يزدادظن لى ،"

ري ية، ظهم س يزالظن لى ازدياد حتى يظمنا القارة األظرظبية ظلى الظسياف المتحدة األم

 ..2)هذا

من   .Alfred Jules Ayer "(3ظلقد  ان الةيلسظد اإلنجليزم "ألةريد جظلز أَير       

الذين   الةالسةة  أبرز  من  لعلد  بل  الة رم،  المناخ  ب ذا  تأةرظا  الذين  الةالسةة  هؤسء  بين 

قدمة  تابد "اللغة: الفدق ظالمنطم  ساهمظا لي تظطيد هذا الة ر. ظ د  بر  ن ذلك لى م

Language, Truth and Logic  لى 1936"  ام تأةر  "إند  د  يقظل:  حيث  م، 



مرحلة ت ظيند الةلسةي بالمدرسة التجريبية البريطانية الحديةة متمةلة لى "لظك"، "بر لي"  

 ..4) ظ"هيظم"، ةم بةلسةة "برتراند رسل" ظ"لتجنشتين"

من   أير  يُعد  ذلك  المنطقية  إلي جانب  بالظضعية  المعرظد  المذهب  ممةلي  أ بر 

Logical Positivism  ظل ند يختص داخل هذا المذهب باتجا  لر ي يُطلم  ليد اسم ،

إليد، ظيضم هذا استجا  "جيلبرف   "التحليل المنطقي" ظالذى يفر أير دالما  لي تبعيتد 

ظيذد Gilbert Ryleرايل "جظن  ظ  أ سةظرد  بجامعة  الةلسةة  أستاذ   Johnم  " 

Wisdom اتحاد حظل ما هظ  بقدر  اتةا ا مذهبيا  ليس  استجا   " بجامعة  مبيردج. ظهذا 

التة ير لي  متقارب  ظمن ت  للةلسةة  معيَّن  للسةية  .5)مة ظم  بمدرسة  ليس  استجا   ل ذا   ،

بالمعني الذى يُة م من المدارس الةلسةية ال برم، لعدم ظجظد مبحث مشترك بين لالسةة 

التحليل من جا لي  التحليل، بل  ا ن  ل ما يجمع م لى إطار ظاحد مشترك هظ استخدام 

. ظ د أي ر أير ظسًء شديًدا ل ذ  األل ار تظج ا برد  الةلسةة  ل ا إلى التحليل.  .6)  الةلسةة

زيادة   لي  شريك  أند  من  يز مد  ما  فدق  يةبف  أن  الةيلسظد  أراد  "إذا  "أير":  يقظل 

ن يحاظل ظفد الحقالم  ن طريم التأمل الخالص، أظ  المعرلة اإلنسانية، لال يجظز لد أ

يقفر  أن  ينبغي  بل  تجريبي،  أساس  يعتقد   لي  ما  أح اًما  بلية  ن فحة  يُفِدَر  أن 

 ..7)مج ظد  لي التحليل ظالتظضيح"

يحدد "أير" ظلقا ل ذا النص م مة الةلسةة ظ ظام  مل ا أس ظهظ: التحليل. ظمن ةم  

ظلة ل م ظتقييم لمن ت التحليل الذى استخدمد أير  أداة أظ   ان الغرض من هذا البحث محا

إجراءاف ظ ملياف تحدد م مة  المن ت من  التةلسد، ظما ينطظى  ليد هذا  لةعل  ظييةة 

 الةلسةة. يترتب  لى ذلك مجمظ ة من التساؤسف التي تُعد بمنزلة لرظض البحث ظهي: 

 ما الغرض من الةلسةة ظمن ج ا؟  

أن يح   التةلسد  هل استطاع "أير"  بما هظ نشاط    -قم بظاسطة رؤيتد لةعل 

 نقطة تحظل لي النير إلى الةلسةة ليما إذا  انف  لًما أم من ت بحث؟ -تحليل



 

المنطم    الةلسةي  لي  ضايا  التحليل  من ت  تطبيم  لي  "أير"  نجح  هل 

أم   من  خلظها  حيث  من  الخافة  الطبيعة  ذاف  القضايا  تلك  ظالرياضياف؟ 

ةبف يقين ا ظضرظرت ا، ظهل ةمة تنا ض هنا من محتظى تجريبي، ل يد أ 

 حيث رلض "أير" التسليم بأم مبدأ  بلي؟

ظالتظضيح؟ ظهل   التحليل  التةلسد  لي ظييةتي  لعل  يقتفر  أن  هل يم ن 

 تتالءم هذ  الرؤية لة "أير" ظالظ ف الراهن الذى نعيشد اآلن؟

 ينقسم البحث الراهن إلي ةالةة محاظر:

الةلسةي   التظجد  التي ش لف تظج د أظس:  التأةير  لمفادر  ليد  "أير": نعرض  لة 

للسةة   اإلنجليزية،  التجريبية  المنطقية،  الظضعية  أل ار  لي  متمةلة  الةلسةي 

التحليل....إلخ، بقفد ال شد  ن تأةير هذا المظ د الةلسةي لة "أير" لي فياغة  

 من جد لي التةلسد. 

بحسب    –ي التحليل ظالتظضيح  ةانيا: ماهية لعل التةلسد، ظالذم يقظم  لي من ج

أير ظالتظضيح  ادرْين  لي  -منيظر  التحليل  من جا  إذا  ان  ما  إلةباف  ظذلك   ،

تطظير   لي  الةالسةة  إس اماف  ظمدى فالحية  الد يم،  الةلسةة  مظضظع  تحديد 

اليظمية   ظالحياة  بل  ظالعلظم،  الةلسةة  خالل ما-مباحث  طبيعة  -من  لضال  ن   ،

 دامد.من ت التحليل ظ يةية استخ

ظالرياضياف،   المنطم  ظالتظضيح  لي  ضايا  التحليل  من جي  تطبيم  ةالةًا: 

 أنمظذجا. 

: التوجه الفلسفي لـ "أير"   أوًلا

العقل    حقالم  بين  يُةرق  الذى  بمنطقد  ظليبنتز  التجريبية،  بةلسةتد  هيظم   ان 

تستن  التى  الميتاليزيقا  باستحالة  ظ ظلد  للعقل  بتحليلد  ظ انط  الظا ع،  مبدأ  ظحقالم  من  بط 

أظل، ظ ظنف بمذهبد الظضعي،  ان هؤسء جميعًا من الرظاد الذين م دظا الطريم  ل من 



جانبد، ل ي ينت ي إلى ما انت ى إليد لى القرن العشرين من حر ة للسةية ُ رلف أظل ما  

ل ا  ن ظضعية  ظنف  Logical positivism ُ رلف بإسم الظضعية المنطقية ، تميزاً 

س ظإنما  أساس  ظغير ،  تقبلد  لى  ما  ظتقبل  ترلضد  ما  ترلض  ألن ا  اسسم؛  ب ذا  ميف 

 ..8))المنطم. ظحد ، أى  لى أساس تحليل العباراف ظاأللةاي تحلياًل يُبين حقيقة بنال ا

أظ    للسةي  بحث  لينا.،  حلقة  )دالرة  مسمى  تحف  نشأ  ما  أظل  نشأ  التيار  هذا 

ت ظن  ام   "مظرتس  1922سيمنار  األستاذ  يتفدر   أستاذ  رسي Schlickشليك  م،   "

العلظم اسستقرالية لي جامعة لينا. ظبعد  ام من إنشاء هذا السيمنار بدأ األساتذة ظالطالب  

المناطقة  من  بارزين  ظأ الًما  أ طابًا  يضم  السيمنار  هذا  أفبح  بحيث  إليد،  ينضمظن 

هان   "هانز  هؤسء  أهم  ظمن  ظغيرهم،  ظالةيزياليين  "،  Hans Hanظالرياضيين 

" رالف   Kurt Godel "، " ارف جظدل Waismannايزمان "ل  ،"Kraft  ،"

 ..9)" ظ "أير"  Carnap"، ةم انضم إلي م " ارنابFeigl"هربرف لايجل 

التةلسد،    لى  "أير"  منيظر  ش لف  التى  المفادر  أهم  من  المنطقية  ظالظضعية 

"اللغة: الفدق بمبادل ا ظحاظل شرح ا ظتطظيرها لى مؤلةد  آمن "أير"  ظالمنطم".    لقد 

مجال   من  الميتاليزيقا  استبعاد  أظل ا:  ةالةة:  مظا د  لى  "أير"  المبادئ  بر  ن ا  هذ  

اليظاهر ظت تم   البحث  ن  التجريبى م مة  للعلم  الةلسةة  تترك  أن  الةلسةي،  لى  البحث 

التجريبية من خالل ترجمة  ضايا  إلى  اللغة العلمية ظتظضيح  ضايا العلظم  هى بتحليل 

ذاف حسية     ضايا  التحقم  .Sense Content(10مضامين  مبدأ  فياغة  .ظةاني ا: 

Verification ظالذى ينطبم  لى القضايا التجريبية، ظهظ القظل بأن معنى القضية هظ ،

العلم   لقضايا  المنطقي  التحليل  هي  الةلسةة  م مة  ظأخيًرا  تجريبيًّا.  تحقق ا  من ت 

 . .11)ظمناهجد

 

 

 



 

 ل البحث الفلسفي  استبعاد الميتافيزيقا من مجا   -1

استبعاد    الخفظص  لى  ظجد  ظ"أير"  لى  المناطقة  مظًما،  الظضعيظن  اتةم 

للتحليل   المسألة  هذ   "أير"  أخضع  ظ د  الةلسةي.  البحث  مجال  من  ظا تال  ا  الميتاليزيقا 

 المنطقي لتطظيع  الة األدلة ظالشظاهد لد م مظ ةد.  

المنطم"، ظ"مسالل رليسية لى يتساءل "أير" لى مست ل  تبد "اللغة: الفدق ظ 

من  لرع  ألى  الةلسةة  تقدم  أن  يم ن  ماذا  أظ  ظظييةت ا،  الةلسةة  ماهية  المعرلة"  ن 

: " إن العلم المتشعب الةرظع )الةلسةة.   – لي حد  ظل "أير"  -لرظ  ا؟ اإلجابة المم نة: 

قا تبحث لى س يدرس مظضظً ا ظاحًدا ظإنما  دة مظضظ اف، لذلك  د يُقال بأن الميتاليزي 

تر يب الظا ع، ظأن األخالق تدرس  ظا د السلظك اإلنساني، ظيدرس  لم المنطم  ظا د  

البرهنة الفحيحة،  ما ت شد نيرية المعرلة ماذا يم ننا أن نعرد، بل باألحرى إ امة 

متعلقة   الةلسةة  أن  هظ  سبم  مما  التقاطد  يم ن  الذى  الة رم  ظالخط  للمعرلة".  معايير 

أى للسلظك    بالمعايير،  ظتقظيمنا  التفظراف،  استخدامنا  تح م  التى  بالنماذج  ت تم  إن ا 

ظمناهجنا لى البرهنة ظظزننا لألدلة، أظ المقارنة بين هذ  المعايير إذا تفار ف، أظ نقدها  

ظإ امة معايير أخرى بديلة. ظل ننا نعظد ظنتساءل أم هذ  المظضظ اف نعتبرها مظضظع 

عايير  الخافة ظالمختفة بد لال يحتاج العالم الرياضي  الةلسةة، لال شك أن ل ل  لم م

هى   نيرية  أية  لد  نقظل  أن  الطبيعي  العالم  يحتاج  س  الفحيح،  ما  بالبرهان  نخبر   أن 

 . .12)المقنعة، أظ متى يعطى لتجربة ما ظزنا ظ يمة

يظضح "أير" أن ألضل طريقة لإلجابة  ن هذا السؤال هي أن نظضح ماذا تقدم   

بال  إسم  الةلسةة  يُطلم  ليد  الذم  الةرع  التد يم  ظجد  ظ لى  لرظ  ا،  من  لرع  ألم  ةعل 

)الميتاليزيقا.، لما الذى تعنيد هذ  ال لمة لي األساس؟ إن  لمة ميتاليزيقا لى استخدام ا 

األفلي تعني )بعد الةيزيقا.، لقد  تب أرسطظ  تابًا  ن الةيزياء ظ انف "ميتاليزيقا" هى  

ل تب التى أتف بعد  لى  المة  تبد. ظل ن ةمة ا ترام آخر ل ذ   ما أطلق ا الشرام  لى ا 



بالميتاليزيقا   أند  فد  ليد    –التسمية ظهظ  تبحث  الذم  المجال  نةس  لى  تبحث  دامف  ما 

الةيزياء، أم تتناظل أسللة لم يجب  لي ا  تاب الةيزياء. ل ن ما هذ  األسللة؟  د يقال أن  

، ظل ن  د يُعترض  لى هذا القظل، ألن ذلك المجال الميتةايزيقا تبحث لى )تر يب الظا ع.

 هظ ما تبحث ليد العلظم الطبيعية ل يد تتجاظز الميتاليزيقا إذن هذ  العلظم؟  

يظافل "أير" تحليلد بقظلد أند  د يُجاب  ن هذا السؤال بطريقة سطحية إذا  لنا   

العالم،  من  لقط  ظاحًدا  جانبًا  يتناظل  الطبيعية  العلظم  من  لتتجاظز    إن  ال  الميتاليزيقا  أما 

ليسف محددة    –ذلك ظتتناظل الظا ع   ل. هذا حم بمعنى أن الميتاليزيقا  يةما  ان أمرها  

أن    – المقفظد  إذا  ان  ل ن  مظضظ د.  الطبيعى  العلم  ب ا  يتناظل  التى  الطريقة  بنةس 

لليس هذا   الميتاليزيقي يقظم بنةس العمل الذى يقظم بد العالم، ظإن  ان  لى نطاق أ بر،

ظفةًا د يقًا لما تةعلد الميتاليزيقا  ادة، ل يد يم ن للةليلسظد ظفد العالم   ل دظن أن 

يفد أجزاء ؟ يرى أير لى هذا الشأن أن ألضل ما يم ن أن يحققد الةيلسظد هظ ت ديس  

دالرة معارد تضم  ل النيرياف ظالةرظض المقبظلة لي مختلد العلظم ظسظد ي ظن هذا  

جدًّا ليقظم بد شخص ظاحد، باإلضالة إلى أند لظ  ام بذلك إنسان لإن بعض ما  مال فعبًا  

يقدمد يفبح لى ن اية األمر  ديًما س يؤخذ بد. ظلذلك يجب أن يقظم ب ذا العبء الفعب  

 ..13)  دد من الةالسةة ظلظ تم تحقيم ذلك لحقم الةالسةة شيلًا مةيًدا

يؤخذ         أن  يجب  أند  يرى  "أير"  أن  األ مال بيد  تجميع  مجرد  غير  الميتاليزيقا  لى 

العلمية، ظ د يُقال أن هذا ليد يلم للميتاليزيقا، ألن ما يُتظ ع من الميتاليزيقي ليس مجرد  

ظبذلك   ذلك.  من خالل  العالم  تأليد فظرة  ن  يتم  أن  ظإنما  العلمية،  للنيرياف  تجميع 

تر يبة ظاحدة. ل ن الفعظبة  يتحقم المةل األ لى ال يجلي لى تظحيد مختلد معارلنا لى  

لى هذا القظل إن الحديث  ن الفظرة ال لية للعالم حديث  ن شيء غير ظاضح، ل يد 

ال لية؟  الفظرة  أن نتفظر هذ   إيضام من .14)لنا  الة رة  يتطلب تظضيح هذ   ، ظسظد 

أم مقدماف تم استنباط ا، هل من دليل حسي؟ ظما هي العملية الفحيحة التي  ادف إلى  

 لة رة؟هذ  ا 



 

أند   ظهظ  الطبيعية،  العلظم  ظينالس  للميتاليزيقا  أ ةر طمظًحا  آخر  ظهناك تفظٌر 

الة رة  تتناظل الظا ع الحقيقي. هذ   الميتاليزيقا  الياهر لقط، لإن  العلظم  بينما تتناظل هذ  

يتمسك ب ا أظللك الذين ينيرظن للةلسةة  لى أن ا تتجاظز العلظم، ل ن الفعظبة لى هذا  

ي أن نجعلد مقبظًس لدى العقل. لما هي التجربة المم نة التى تسظغ لنا أن نميز  التفظر ه

بين اليظاهر   ل ظظا ع مختلد  ن ا؟ سظد ت ظن اإلجابة  لى ذلك السؤال هي أن هذ   

)حدس.  خافة  لديد  أن  الفظلي  يد ي  حيث  الفظلية،  التجربة  هي  المم نة  التجربة 

قظل أن الظجظد رظحي أظ أن الزمن ظالم ان س ظا عية  تم ند من رؤية ما يقظلد لنا، مةل ال

لي ما، أظ أن  ل األشياء إنما هى شيء ظاحد. ظيؤ د أفحاب هذ  التجارب أن ا ظ عف 

ظإذا  ان  ذلك   إلى معرلة،  تؤدم  التجارب  إذا  انف هذ   ما  نتساءل  أن  ظلنا  لعاًل.  ل م 

ت لما  معنى  س  ظإذا  ان  المعرلة؟  هذ   إليد  ت دد  أن ا  لماذا  أظ  المعرلة  هذ   إليد   دد 

 . .15)معرلة خاطلة، إذن لال أساس للقظل بأند يم ن إدرا  ا أظ ل م ا

يظضح "أير" أن است ام الذى يُظجد للةيلسظد الميتاليزيقي لى حقيقة األمر ليس   

هظ أند يحاظل استخدام العقل لى مجال يستحيل  ليد أن يغامر ليد مغامرة مجدية، بل هظ  

لنا  باراف س تستظلي الشرظط التى س بد من تظالرها ل ى ت ظن العباراف ذاف    أند يقدم 

من .16)معنى إذن  أية  بارة  معنى  يتحدد  ظ يد  الشرظط؟  تلك  ت ظن  أن  لماذا  ساها   .

منيظر "أير"؟ يظضح "أير" إن العباراف ذاف المعنى ظالدسلة هى ما تُفاغ لى  ضية  

ال ذب أظ  بالفدق  الح م  لي ا  المعنى  .17)يم ن  ذظاف  القضايا  س تخرج  ن    –. ظهذ  

 للتين، لإما أن ت ظن  ضايا تحليلية أظ  ضايا تر يبية.  

التحليلية  مستقلة  ن  القضايا  ظهي  ظالرياضياف،  المنطم  ظهي  ضايا   :

الخبرة بمعنى أن ا س تدين بفحت ا إلى التحقيم التجريبي، لعلنا نتظفل إلى  

اسستقراء،  بظاسطة  فاد ة    ا تشال ا  أن ا  نرى  نة م ا  أن  بمجرد  ل ن 

يتظ د   ظإنما  خبرة  أية  فد  ا  لى  يتظ د  س  حيث  ضرظرية،  بفظرة 

لى   السبب  لإن  ةم  ظمن  تشتمل  لي ا.  التي  الرمظز  تعريةاف  فد  ا  لى 



 دم إم ان نقض ا لى الخبرة ي من لى  ظن ا س تضع أم تقرير حظل العالم  

امنا لل لماف بطريقة معينة لقط ظمن ةم التجريبي، ل ى تسجل تحديًدا استخد 

لنحن س نستطيع إن ارها دظن الظ ظع لى التنا ض الذاتي. ظهذا هظ األفل  

لي ا للضرظرة  القضايا  .18)الظحيد  بأن  القظل  أند  ند  إلى  اإلشارة  ظتجدر   .

التحليلية خالية من المحتظى الظا عي ظبالتالى س تقظل شيلًا لليس معنى هذا  

أن ا   العباراف  القظل  ت ظن  لي ا  التي  الطريقة  بنةس  المعنى  من  خالية 

أن ا س تعطينا معلظماف  ن أى مظ د   الرغم من  الميتاليزيقية؛ ألند  لى 

هي  لذلك  معينة  رمظًزا  ل ا  تستخدم  التى  الطريقة  لنا  تظضح  ل ى  تجريبي 

 ..19) ضرظرية

 القضايا التركيبية:   

نى ظالدسلة، ل ي القضايا التر يبية،  أما النظع الةانى من القضايا ذظاف المع

يتحدد فد  ا  ن طريم الرجظع إلى ظ الع   التجريبى، ظالتى  العلم   ضايا 

الخبرة. ل ى بمةابة لرظض تنتير التحقم، ظهى تتميز بأن ا يجب أن تفد  

جزًءا من  الم الخبرة الراهنة أظ المم نة، لإذا أيَّد  الم الخبرة هذ  القضايا  

ظإ  فاد ة،  يظاهر   انف  أظ  حظادث  أظ  ظ الع  من  لدينا  ما  مع  تنالرف  ذا 

ظإنما   الفدق  يقينية  يجعل ا  لن  ل ا  الخبرة  تأييد  الم  أن   انف  اذبة،  ما 

 ..20)يزيد من احتمال فد  ا، بمعنى أند يزيد من  ظة ميلنا نحظ تفديق ا

أن   هظ  لرضي،  طابع  ذاف  التجريبية  القضايا  إن  بقظلد:  "أير"  يعنيد  ظما 

لإذا تطابقف    فد  ا التحليلية،  القضايا  يميزها  ن  ما  ن اليًّا ظهذا هظ  ليس 

مالحية ما ذاف فلة بالقضية المقدمة مع تظ عاتنا لإنَّ فدق القضية بذلك  

ي ظن  د تأ د، ظل ن هذا الفدق ليس فد ا مطلقا لما زال من المم ن أن  

متنا ضة المالحية  إذا  انف  أما  لي ا،  تش ك  أخرى  مالحية  مع    تأتي 

أظ  برلض  إس  لتد يمد  سبيل  ظس  يتز زع  هنا  القضية  مر ز  لإن  تظ عاتنا 



 

ظل ن   تظ عاتنا،  مع  المتنا ضة  المالحية  هذ   بتةنيد  أظ  آخر،  لرض   بظل 

حتى لظ رلضنا هذ  المالحية للن نستطيع القظل إن ا غير فحيحة بطريقة  

 . .21)مطلقة، لما زال من المم ن ردها إلى المستقبل

اًء  لى ما سبم من تقسيم "أير" للقضايا ذظاف المعنى أظ الدسلة، أن  يتأسس بن 

ما س يم ن أن يرتد إلى الخبرة الحسية، ظس بقضية تحليلية )تحفيل حافل. ي ظن زالةًا  

السبب األظل، الشيء لى ذاتد.... .، ظما  لالعباراف مةل )جظهر، مطلم،  ظبغير معنى. 

خالية من المعنى ظيلزم استبعادها. ظ" ارناب" يطلم   إلى ذلك من العباراف الميتاليزيقية 

المنطقي  النحظم  للنيام  العباراف مسمى "أشبا   ضايا"؛ ألن ا س تخضع   لى مةل هذ  

ظس تحمل أية دسلة ظا عية ظبالتالي ل ي تبقى خاضعة لالستعماسف اللغظية الال لمية ظس  

 ..22)يم ن التحقم من ا مما يجعل من ا )شبد  ضية.

ظس يجادل الميتاليزيقيظن لى أن  ضاياهم س تجريبية، إذ هم س يستخدمظن خبرة   

آخر  من  نفر  يتظلد  أن  يستحيل  المعين  العنفر  أن  مةال  يقظلظن  حين  الحظاس 

أن ) ل شيء لى اتحاد  )سبينظزا.، أظ أن ظجظد الشيء هظ نةسد إدرا د )بار لي.، أظ 

ظالبا الياهر  ظالظجظد،  الذاف  مع  )هيجل.مباشر  س .23)  طن  هم  إذا  الميتاليزيقيين  ل ن   .

إلى   للظفظل  أخرى  مناهت  ةمة  أن  يز مظن  تراهم  تجريبية  س  أن  ضاياهم  يجادلظن 

الحقالم، ظمن ذلك تبدأ اإلدراك بالحدس المباشر، ةم تظلد من الحدظس نتالت  ن طريم  

مةل دي ا العقلية  الةلسةاف  المن ت  امف  ليبنتز  اسستنباط ظ لى أساس هذا  رف، سينظزا، 

 . .24)... إلخ

يظضح "أير" أند هنا ي من الخطأ، لى محاظلة تةسير العالم لى نسم استنباطي   

يلزم  ل شيء ليد لزظما منطقيا  ن مجمظ ة من المبادئ الظاضحة بذات ا، حيث س تظجد  

 ..25)مبادئ أظلى يقينية يم ن تقديم ا مع نتالج ا با تبار أن ا فظرة تامة  ن الظا ع 



يحلل ا   الةلسةية،  األنساق  هذ   لمةل  الةلسةة  تاريخ  من  أمةلة  "أير"  يسظق  ةم 

يقال إن دي ارف حاظل اشتقاق   المةال )نسم دي ارف.. حيث  ليظضح زية ا،  لى سبيل 

المعرلة اإلنسانية  ل ا من مقدماف ذظاف فدق يقيني، بيد أن هذا التةسير ليس فحيًحا.  

ا أدرك بنةسد أن مجرد اللجظء إلى الحدس أمر غير  اد  ظ"أير" يرى أن دي ارف ربم

ما حاظل   ظأن  مت اللة  بدرجة  الطظية  ليسظا جميع م سالمي  البشر  لتحقيم غرضد؛ ألن 

أ ني   ذاتيا.  متنا ض  إن ارها  معرلتنا  ل ا  لى  ضايا  تأسيس  هظ  بد  القيام  دي ارف 

)أنا أل ر.، بل باألحرى  لى  )ال ظجيتظ. ظالذى س يجب أن ية م هنا بالمعنى المعتاد لد  

أند يعني )ةمة تة ير اآلن.. ظلى الظا ع  ان دي ارف مخطلا، ألن )ال ظجيتظ. سظد ي ظن  

متنا ضا بذاتد لقط إن سلب ذاتد، ظليس هذا بقضية ذاف دسلة يم ن القيام ب ا، ظل ن حتى  

فاد ا أن ا لن    مع التراض أن  ضية  تلك "ةمة تة ير اآلن" يقينية منطقيا، لإند س يزال

ي ظن   سظد  مبدأ   لإن  المعنى  ب ذا  ال ظجيتظ  اتخذ  إذا  ألند  ذلك  دي ارف؛  هدد  تحقم 

 اذبا، لال تنتت القضية "أنا مظجظد"  ن القضية "ةمة تة ير اآلن" لال يتظلد  ن ظا عد أن  

ةمة تة ير يقع لى لحية معينة القظل بأن أم تة ير آخر  د ظ ع لى أية لحية أخرى، أظ  

 . .26)عة أن ةمة سلسلة من األل ار  د حدةف ت ةي لتؤلد ذاتا ظاحدة ظا 

تشير    حادةة  س  أند  مؤدا ،  الذى  هيظم  مبدأ  إلى  هذا  تحليلد  لى  "أير"  ظيستند 

ظجظد  نستدل  لى  نحن  أخرى.  حادةة  أية  إلى  ب ا  ظمختفة  خافة  ذاتية  بفظرة 

بيد أند يجب أن نحفل  لى  الحظادث التى س نالحي ا بالةعل بمسا دة المبادئ العامة.  

هذ  المبادئ العامة بطريقة استقرالية. لنحن س نستطيع أن نتقدم خطظة ظاحدة ليما ظراء  

نسم  إل امة  محاظلة  أية  لإن  ظبالتالى  مباشرة.  بفظرة  يعطى  مما  اسستنباط  مجرد 

ما يرم   نحظ  بالةشل  لى  مباشرة مقضي  لي ا  يُعطى  ما  استنباطى  لى  ضايا تفد 

 .  .27)"أير"
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ظتحليل    الميتاليزيقيين  اد اءاف  تةنيد  لى  "أير"  إليد  استند  الذى  األساس  إن 

المعنى   من  التحقم  معيار  هظ  بالمسالل  .Verification(28تفظرات م،  "أير"  اهتم  .لقد 

ةر  بةتجنشتين،  الخافة بنيرية المعنى ظ د تتبع لى هذا السياق رسل ظمظر أ ةر من تأ 

جميع   ظاضح  لى  لتجنشتين  تأةير  أن  األمر  لحقيقة  بد،  يتأةر  لم  أند  هذا  معنى  ظليس 

الةلسةية لةنتجنشتين ظتم نظا من    .أ ضاء حلقة لينا المناطقة الرسالة  لقد  رأ الظضعيظن 

إدراك أهمية اللغة لى اختيار ظمعالجة المشا ل الةلسةية. ظحتى لى السابم  ان هناك من 

ةالسةة من أ دظا  لى أهمية اللغة، ظل ن اإلضالة األساسية التى  دم ا لتجنشتين ت من ال

التى يتم مالحيت ا تختزل إلى   اللغة لحتى المعطياف  لي  ظلد إن  ل شيء يختزل إلى 

 لغت ا ظذلك ألن ا س تظجد إس  ندما يتم التعبير  ن ا. 

معرلة بشيء ما، يجب أن ي ظن لد    بالنسبة لة"أير" اس تقاد التجريبي بأننا نمتلك 

الحسية   الخبرة  التحقم لى حقيقة Sense – experienceضامن من خالل  ، ظمبدأ 

األمر هظ الضامن لتسظيغ اس تقاد التجريبي من خالل جعل شرظط فدق القضية جزء 

التحقم شرظط  ملية  التحقم  .29)من  لمبدأ  محددة  فياغة  من  دم  أظل  "شليك"  ظيعد   .

.لحتى نة م  ضية ما ينبغي أن ن ظن .30)معنى  ضية ما يقظم لى من ت تحقيق ا  بقظلد "إن

 ادرين  لى أن نشير بد ة للحاسف الةردية التى تجعل القضية فاد ة، ظ ذلك الحاسف 

فدق  تقرر  التى  هي  لالخبرة  الخبرة،  ظ الع  هي  الحاسف  ظهذ   تجعل ا  اذبة.  التي 

 القضايا أظ  ذب ا.  

لمة ظم لإن شليك يذهب إلى أن ل ل شخص مالحياتد الخافة  من خالل هذا ا  

الخارجي   العالم  يظاهر  يُ ظن ا  ن  التى  العلمية  للمعرلة  أساًسا  تعد  أن  يم ن  التي 

بعد   من ا  ما نستنبطد  يُعبر  ن ا لى  ضايا نختبرها  ن طريم  المعرلة  ظظ العد. ظهذ  

ة مع مالحياتنا المباشرة؛ لإننا لى  الرجظع للمالحية، لإذا جاءف نتالت اسستنباطاف متةق



) ضايا   أمامنا  التى  القضايا  ظتفبح  النيرية  أيدف  الخبرة  إن  نقظل  الحالة  هذ  

 ..31)مالحية.

للمبدأ    "أير"  ظالمنطم"-أما فياغة  الفدق  "اللغة،  لى  تابد    - ما  بر  ن ا 

ا، إذا  رد  ل ى  لى النحظ التالى: "ي ظن ألم جملة معنى ظدسلة تجريبية لدى شخص م

 يد يحقم القضية التى تعبر  ن ا هذ  الجملة، أم إذا  رد نظع المالحياف التي تؤدى 

بد بشرظط معينة إلى  بظل فدق القضية أظ رلض ا  لى أن ا  اذبة، أما معاني الجمل 

بالقياس  أظ  اذبة  ل ى  ضايا فاد ة  البحتة  ظالرياضياف  المنطم  تعبر  ن  ضايا  التى 

لقط  التحقم  إلى فظرت ا  لمبدأ  تخضع  س  إخبارية  جملة  لأم  القضايا،  هذ   ظليما  دا   ،

 ..32) ديمة المعنى ظيجب استبعادها

إن    حيث  مختلةتان  الفياغتين  أن  يؤ د  إند  حتى  المبدأ،  هذا  "أير"  طظر  لقد 

فياغة  لى  أما  الجملة،  ظدسلة  معنى  لتحديد  يعطينا  ا دة  أند  تتضمن  للمبدأ  فياغتد 

الم ليضيد  معنى شليك  بد  نحدد  معين  إجراء  إ طاؤنا  هى  أخرى  خطظة  ذلك  إلى  بدأ 

بين  ميز "أير"  لقد  ليستا  ذلك.  ل ن ما  متشاب تان  الفياغتين  إن  ما  يل  الجملة. ظ ةيرا 

القظم   التحقم  المنطقية:  الظج ة  من  التحقم  إم ان  يتحدث  ن  ظهظ  التحقم  من  نظ ين 

ي الخبرة الحسية ُمد مة لفدق القضايا  ظالتحقم الضعيد، ظالتحقم القظم ي ظن حين تأت

تد يما تاما ظ امال. ظأما التحقم الضعيد لي ظن حين تأتي الخبرة مد مة لفدق القضية  

 لى ظجد اسحتمال. ظلما  انف القظانين العلمية لى العلظم الطبيعية من النظع الضعيد،  

الماضي،  قضايا ا التى تحدةنا  ن حظادث  القضايا  لتاريخ؛ ألند م ما  ظ ذلك األمر لى 

اجتمع لديك من الشظاهد  لى حادث مضى ل ى  ل ا س تقع بيقين؛ ظمن ةم ل ي  ضايا 

لى  بد  ينادم  الذى  المبدأ  األمر يفد  لى حقيقة  "أير"  ما جعل  ظهذا  الفدق.  احتمالية 

 تحقم العلظم التجريبية بأند "مبدأ إم ان التحقم".  

التحقم  لى  إم ان  إش الية لى  أند   ل ن هناك  النا دظن ظهظ  يةيرها  النحظ،  هذا 

التى   التاريخ  ظس  ضايا  ال لية  العلمية  القضايا  تحقيم  يم ن  س  المقياس  هذا  بناء  لى 



 

تحدةنا  ن شيء مضى، لأما القضايا العلمية ال لية لمتعذرة،  لى هذا المقياس، ألننا مةال  

الخشب ظس منطقة بعين ا    حين نقظل إن الخشب يطةظ  لى الماء س نسمي  طعة بذات ا من

نظع   ال لية  العبارة  هذ   مةل  من  نستنبط  أن  مستطا نا  لى  ي ظن  س  ظبالتالي  الماء  من 

التحقم إبان  ملية  ستفادلنا  التى  الحسية  لى .33)الخبرة  "أير"  تحظط  ذلك  أجل  من   .

ى  ظفد طريقة إم ان التحقم لى مجال العلظم التجريبية، لقال إن القضية التى نقبل ا  ل

التى يم ننا أن نترجم ا بذات ا إلى  باراف تفد   أن ا ذاف مضمظن ظا عي ليسف هي 

الخبراف   بعض  نستدل  أن  نستطيع  التى  القضية  هي  بل  مباشرة،  سنال ي ا  التى  الخبرة 

من ا ظمن  ضايا أخرى تضاد إلي ا،  لى شرط أس ي ظن لى مستطا نا أن نستبدل تلك 

 . .34)ظحدهاالخبراف من هذ  القضايا األخرى 

ظه ذا ي ظن لدينا طريقان لتحقيم العبارة التى نز م أن ا ذاف مضمظن ظا عي،   

برتقالة،   إلى  مشيرا  األفةر"  اللظن  من  مستديرة  بقعة  "هذ   أ ظل  مباشر،  أن  طريم 

ظطريم غير مباشر بأن أستعين بعدد من الشظاهد التى تضاد إلى الجملة المراد تحقيق ا  

مجمظ ت ا   لى  إذا  انف  لتتيح  أفادل ا  أن  يم ن  التى  الحسية  الخبرة  استنباط  ظسيلة 

الجملة األفلية فاد ة. ظلنأخذ مةاس للتظضيح مرة أخرى: أمامك  بارة "الماء يغلي لى  

درجة ما" ل يد يم ن التحقم من فدق هذ  العبارة؟ أظس: ليسف هذ  العبارة مما يتحقم  

ظا ع شيء اسمد "ماء" بفةة  امة، إنما الذم  بطريقة مباشرة ألند ليس لدينا لى دنيا ال

لى دنيا الظا ع هظ هذ  الحةنة أظ المقدار الجزلي من الماء، ظ لى ذلك لال بد أن نلجأ إلى  

 التحقم بطريم غير مباشر، بأن نضيد إلى هذ  العبارة  دة  باراف أخرى مةل:  

 الماء لى هذا الظ اء يغلي.   -1

 مالة.  الزلبم لى الترمظمتر يشير إلى ر م  -2

خطظط   -3 من  خطين  بين  الزلبم  امتداد  هي  افطالحا  الحرارية  الدرجة 

 الترمظمتر.  



ظنالحي أن العبارتين األظليين يم ن أن تتحققا بالطريم المباشر، ظأن العبارة الةالةة جملة  

ظهذا   الحس؛  من  الم  ل ا  تحقيم  لال  ظإذن  معين،  افطالم  لمي  معنى  تحدد  تحليلية 

أن العبارة التي يم ن تحقيق ا بطريم غير مباشر نضيد إلي ا  دة    يةسر لنا  ظل "أير" 

. ظالسبب الذم  .35) باراف أخرى ت ظن إما مم نة التحقيم مباشرة أظ ت ظن  بارة تحليلية

من أجلد ظضع "أير" إم ان استخدام  باراف تحليلية لى  ملية التحقم غير المباشرة هظ 

التي   العلمية  للنيرياف  المجال  تدل  لى  إلسام  ذات ا  لى  ليسف  بمفطلحاف  نعبر  ن ا 

شيء مما يم ن ش ادتد بالحظاس ألند لى مةل هذ  الحالة يم ن إنشاء  امظس يم ننا من  

تحظيل هذ  المفطلحاف إلى  باراف يُستطاع إخضا  ا للتحقيم؛ ظالعباراف التي يتآلد  

النيرياف العلمية ظبين    من ا القامظس،  د تعتبر  باراف تحليلية؛ ظإس لما ظجد لر ا بين 

العباراف الميتاليزيقية التى نريد حذل ا. ةم يؤ د أير أن األمر مختلد بالنسبة للميتاليزيقي  

إذ إن  باراتد ليسف تفد شيلا مما يم ن ظلظ من الظج ة النيرية أن يخضع للمالحية،  

بظاسطتد   يم ننا  هناك  امظس  ليس  إند  بل  الحد؛  هذا  أمر   ند  يقتفر  س  تحظيل  ةم 

غير   أظ  مباشر  بطريم  تحقيق ا  يم ن  إلى  باراف  الميتاليزيقي  يقظل ا  التى  العباراف 

لمبدأ  .36)مباشر مم نة  فياغة  تقديم  هظ  "أير"  الذم  دمد  األ بر  اإلس ام  ي ظن  ربما   .

التي   الفعظباف  التغلب  لي  محاظس  التحقم.،  )إم ان  إلى  ظتطظير   المعنى  لي  التحقم 

 مناطقة ظهم بفدد تطبيقة.ظاج ف الظضعيين ال

 تحديد وظيفة الفلسفة فى التحليل المنطقي لقضايا العلم   -3

التحقم    معيار  فياغة  العلم –ينتت  ن  سياق  لى  المقبظلة  القضايا    –لتحديد 

استبعاد الميتاليزيقا من دالرة البحث الةلسةي، ظتحديد م مة الةلسةة ظظييةت ا تحديًدا د يقًا  

ب دم الميتاليزيقا لقد تم هدم الةلسةة النيرية ظأفبح لى اإلم ان   حسبما يقظل "أير": "إند

تحديد م مة الةلسةة ظمن ةم تحديد  مل الةيلسظد"، ظالذم يقتفر  لى أ مال التظضيح 

. ظيظضح "أير" أن  ظلد بأن نشاط التةلسد نشاط تحليل أساساً، س يعني أن  .37)ظالتحليل

شالعة   بفظرة  يسمظن  الذين  أظللك  بالقيام  جميع  بالةعل  منشغلين  بةالسةة  د  انظا 



 

ظلما  انف   الميتاليزيقي.  الطابع  يغلب  لي م  ذلك  ان  من  الع س  بل  لى  بتحليالف؛ 

الميتاليزيقا تعجز  ن تحقيم هذا الشرط أم أن ت ظن لر ا من لرظع المعرلة ظ د ةبف  

الحالة ي ظن لى اإلم ان الةلسةة. ظلى هذ   تمييزها  ن  ليلزم  الةلسةة    زية ا،  بأن  القظل 

 ..38)لرع خاص من لرظع المعرلة، بينما الميتاليزيقا ليسف  ذلك 

ظ لى الرغم من هذا القظل ألير، إس أند يعظد لى مظضع سحم من  تابد )اللغة  

ظالفدق ظالمنطم. ظيسظق أمةلة من تاريخ الةلسةة يدلل ب ا  لى أند  لى الرغم من أن 

الةلسةة هظ لى األغلب   للميتاليزيقا  تاريخ  أند تاريخ يتضمن بعض  -تاريخ  ظهظ س ين ر 

أن م  انظا -الميتاليزيقا شالعة  بفظرة  يةترض  الذين  أظللك  غالبية  أن  بيان  يم ن  ل ن   ،

لالسةة  ياما، لم ي ظنظا ميتاليزيقيين، بل  انظا بفةة أظلية محللين. ظيسظق "أير" أمةلة  

تلك  الال: "س أحد يتتبع التةسير الذم أ طيد   من تاريخ الةلسةة يدلل ب ا  لى ظج ة النير

لطبيعة التحليل الةلسةي ظيرجع إلى "مقال لى الة م اإلنسانى" )للظك. ظ يةشل لى استنتاج 

للحس   للسةة  ظضع  بعامة  ةيلسظد  لظك  إلى  ظيُنير  أساسا.  التحليل  لى  مفند  أند 

إ  يحاظل  لم  )لظك.  ل ند  الحالي  الظ ف  لى  مظر  تبرير  بلي  المشترك،  جظرج  طاء 

أن  ملد  ةيلسظد ليس هظ  لقد رأى  أ ةر مما لعل )مظر.،  المشترك  الحس  س تقاداف 

إةباف فحة أية  ضايا تجريبية أظ إن ارها، بل تحليل ا لقط، ظمن ةم لقد  رس نةسد  لى  

طبيعة  ظبيان  القضايا  ظتفنيد  المعرلة  بتظضيح  المتعلقة  التحليل  لم ام  خالص  نحظ 

 . .39)يةاألشياء الماد

 ذلك ليس من اإلنفاد النير إلى )بار لي.  ميتاليزيقي، ظذلك نيرا إلى أند  

بإن ار  هظ  ةاءة تحليل لظك   لم ين ر لى الحقيقة ظا ع األشياء المادية  ما يقال، لما  ام 

لة رة الشيء المادم. ذ ر بار لى أن القظل بأن "أل ار إحساس" متنظ ة تنسب إلى شيء  

ظاحد، س   ظاحد محدد س  مادم  ما  بشيء  ترتبط  بأن ا  القظل  لظك  مساظيا  ما ين  ي ظن 

يم ن مالحيتد؛ بل األحرى أن ا ترتبط إحداها باألخرى بعال اف. ظ د  ان بار لي فالبا  

نعترد   ظنحن  هذا،  أير–لى  لى    –يقظل  يُعطى  ما  أن  التراض  لى  أخطأ  "بأند  د 



تراض  لى استخدام  لمة "ل رة"  اإلحساس مباشرة ي ظن ذهنيا بالضرظرة ظيم ن اإل 

بطريقة  يُعطى  ليما  متضمنا  ي ظن  ليد  لى  نفر  تدل  الذى  بالمعنى  لظك،  ظلدى  لديد 

نستبدل  لمة  لإننا  ظبناء  ليد:  زالد،  الرأى  هذا  بأن  يظحي  اسستخدام  هذا  حسية؛ ألن 

إلى  "ل رة" لى هذا اسستخدام بال لمة "محتظى حسي" التي سظد نستخدم ا لى اإلشارة  

اسستبطاني   باإلحساس  بل  الخارجي،  باإلحساس  لقط  ليس  المتعلقة  المباشرة  المعطياف 

تعريد   مم نا  ي ظن  أن  المةرظض  من  أن  هظ  بار لي  ما  شد  ند  إن  ظنقظل  أيًضا، 

 ..40")األشياء المادية لى حدظد المحتظياف الحسية

"بتنام"، "مل"  ظ لى هذا النحظ أظل "أير" للسةاف أخرم مةل "هيظم"، "هظبز"،   

حظل  مل  تلك  النير  ظج ة  ظأن  أساسا،  تحليل  نشاط  الةلسةة  بأن  نير   ظج ة  ليد م 

الةلسةة ليسف متضمنة لقط لى التجريبية اإلنجليزية، أظ أن ممارسة التحليل  افرة  لى 

–أ ضاء هذ  المدرسة، ظإنما ل ا رباط تاريخي ظةيم. ظ"أير" ليس منفةا لى هذا القظل  

ما   نحظ  هي    –أرى  لى  ظاحدة  زاظية  من  للسةية  أنساق  تأظيل  هظ  بد  يقظم  ما  إنما 

حقيقة  لى  هظ  ظالذم  ظيؤيد ،  الةلسةي  مظ ةد  ليد م  األخرى  جظانب ا  ظيغةل  )التحليل. 

األمر إسقاط الميتاليزيقا من مجال البحث الةلسةي ظ فر الةلسةة  لى التحليل. ظل ن هل  

لح تحليلي  "بار لي"  ةيلسظد  تأظيل  أن يم ن  "هظبز".س خالد  لى  سب، لضال  ن 

التحليل جزء أفيل من فميم  مل الةلسةة يمتد حتى سقراط، ظأ يم الةالسةة العقليين  

التحليل   بتظييد  األ ل  امظا  أظ  لى  المةال،  سبيل  أيضا،  انط  لى  محلليلن   انظا 

 من جا، أظ لى مرحلة ما من أنسا  م الةلسةية. 

"أي  أن  أيضا  باإلشارة  يعني جدير  س  تحليل،  نشاط  الةلسةة  بأن  يقظل  ر"  ندما 

المظضظ اف   "ت سير"  لى  ينحفر  ملد  الةيلسظد سظد  أن  بمعنى  تةتيف،  نشاط  ب ذا 

إلى أجزال ا المؤلةة من ا، إلى أن يي ر ال ظن أخيرا بأ ملد  تجمع من جزلياف  ارية 

ت ظن الطريقة    تتظحد بظاسطة  ال اف خارجية. ظإن لرضنا األمر  ذلك حقيقة، لسظد 

 األ يم لعالية لل جظم  لى المن ت هى بيان أن لرضيتد المسبقة الرليسية  ديمة المعنى



 

؛ ذلك ألن القظل بأن ال ظن تجمع من جزلياف  ارية سظد ي ظن لغظا بالطريقة التي .41)

 لي ا القظل بأند  ان نارا أظ ماء... ظمن الظاضح أن مالحية محتملة لن تم ن المرء من 

 ..42)قيم تقرير   ذاتح

إن فحة من ت التحليل  لي أية لرضية تجريبية  ن طبيعة األشياء س يتظ د   

مباشرة   بفظرة  معنيا  ليس  الةيلسظد  محلل  ألن  ذلك  ميتاليزيقية،  لرضية  أية   لى 

بالخظاص الةيزيقية لألشياء، هظ معني لقط بالطريقة التى نتحدث ب ا  ن األشياء ؛بمعنى 

ال ةلسةة ظ العية، بل لغظية السمة؛ ظيعني هذا أن ا س تفد سلظك األشياء ليسف  ضايا 

الةيزيقية أظ حتى الذهنية بل هى تعبر  ن التعريةاف أظ النتالت الش لية للتعريةاف. ظلذلك  

الةلسةة  سم من أ سام المنطم، ذلك أن ما يميز البحث المنطقي هظ  ظند  يقظل أير: إن 

 . .43)ريةاتنا ظليس متعلقا بمسالل الظا ع التجريبيمعنيا بالنتالت الش لية لتع

 ثانيا: ماهية فعل التفلسف: التحليل والتوضيح   

يقظم لعل التةلسد  لي نشاطي التحليل ظالتظضيح، لممارسة التحليل يجب أن ت ظن        

ظفد   مجرد  أظ  التعريةاف،  من  نسم  أساس ا  لى  الةلسةة  ألن  الةلسةة؛  لي  البدء  نقطة 

التعريةافللطريقة   ب ا  لى  نحفل  إذا  .44)التى  إند  بقظلد  ذلك  معنى  "أير"  ظيظضح   .

بظضع   الةيلسظد  يقظم  أن  هذا  يعني  لال  بالتعريةاف،  تزظدنا  أن  الةلسةة  م مة   انف 

الةلسةة   ب ا  تزظدنا  أن  المطلظب  من  ي ظن  التي  التعريةاف  أن  ذلك  ظالقظاميس،  المعاجم 

التي   التعريةاف  يختلد  ن  نظع  من  لى  هي  نبحث  لنحن  المعاجم.  لى  ظجظدها  نتظ ع 

)التعريةاف الفريحة   بينما نبحث Explicit Definitionsالمعجم أساسا  ما يسمى   .

 Definitionsلي الةلسةة  ن نظع آخر من التعريةاف يسمى )التعريد لى اسستخدام  

in use .(45.  . 

الرمز تعريةا فريحا ي ظن من خالل إحالل رمز آخر  لد    إن تعريد  مرادد 

ب ما  انشغل  الذم  ظالةفل  بالجنس  التعريد  التعريةاف،  هذ   أمةلة  ظمن  م اند.  لى 

المناطقة األرسططاليظن، لحين نُعرد أخفالي البفر بأند طبيب العيظن، لإننا نقرر أن  



اللغة رمزان مترادلان   العيظن. لى  البفر. ظ )طبيب  ، ظليسف  .46)الرمزين )أخفالي 

تعني بد الةلسةة. ظإنما ما تعني بد الةلسةة هظ تظضيح  يد يم ن    هذ  المرادلاف هي ما

ل ا   م اللة  إلى  ضايا  تُترجم  أن  دسلة  ل ا  بطريقة  الرمز  هذا  لي ا  يظجد  التي  للقضايا 

لد   مرادد  أم  أظ  الرمز  نةس  األظفاد  .47)تحتظم  لى  لى  "رسل"  نيرية  ظتعتبر   .

التعري  من  العملية  ل ذ   نمظذجا جيداً  تحتظم  المحددة  جملة  أن  ل  إلى  تذهب  ل ي  ةاف، 

ظل ن ا  مماةل،  تعبير  أم  تحتظم  لى  س  جملة  إلى  ترجمت ا  يم ن  رمزم  تعبير   لى 

يحتظم  لى فةة   –ظظاحداً لقط    –تحتظم  لى جملة لر ية تعلن أن مظضظ ا ظاحداً  

ما   فةة  يحتظم  لى  ظاحد  مظضظع  يظجد  س  أند  أظ  بأن.48)ما،  القاللة  الجملة  لإن   .  

مربعا  ي ظن  أن  يم ن  شيء  "س  لة  م اللة  ت ظن  يظجد"  أن  يم ن  س  الدالرم  "المربع 

"إن  لة  م اللة  أس تلنديا"  ظلرلى  مؤلد  " ان  الجملة  ظت ظن  الظ ف".  نةس  لى  ظدالريا 

.المةال األظل .49)شخفا ظاحدا، ظظاحدا لقط  تب ظلرلى،  ان هذا الشخص اس تلنديا"  

لل نمظذجيا  تظضيحا  لنا  مظضظ ا  يقدم  محددة  أية  بارة ظفةية  ب ا  نستبعد  التى  طريقة 

لقضية ظجظدية سالبة، ظالمةال الةاني للطريقة التي نستبعد ب ا  بارة ظفةية محددة تظجد  

أية  ضية   نعبر  ن  لنا  يد  يظضحان  معا  لالمةاسن  القضايا.  من  آخر  نظع  أم  لى 

العبا هذ   مةل  تتضمن  أن  دظن  محددة،  ظفةية  معا  تتضمن  بارة  ل ما  ظه ذا  راف. 

 ..50)يقدمان تعريةا ل ذ  العباراف لى استخدام ا 

ينشأن  ن    اللذان  ظالخلط  الغمظض  إزالة  هظ  الةلسةية  التعريةاف  من  ظالغرض 

ل منا النا ص ألنماط معينة من الجمل،  ندما نعجز  ن إيجاد مرادد للرمز، أظ  ندما  

الطر بنةس  ظاضحة  غير  المتاحة  المرادلاف  مفدر ت ظن  الرمز  التى  لي ا  يقة 

 ..51)الغمظض

ظمن ةم سظد يقظم التظضيح الةلسةى ألية لغة من اللغاف، أظسً لى حفر أنماط   

الجمل ذاف الدسلة لى تلك اللغة، ةم لى ال شد  ن  ال اف الت الؤ التى تقظم بين الجمل 

ل ل رمز لى إحدى    . لالقضيتان ت ظنا من نةس النظع إذا  ان.52)ذظاف األنماط المتنظ ة  



 

أن ما  الةانية. ظنقظل  ن رمزين  النظع يطابقد لى القضية  القضيتين رمز آخر من نةس 

من نةس النظع إذا  ان من المم ن دالماً إحالل أحدهما محل اآلخر دظن أن ينتت  ن هذا  

من   النسم  هذا  مةل  لد.  معنى  س  لغظ  إلى  الدسلة  ذاف  القضية  تتحظل  أن  األحالل 

أير    -التعريةاف يظضح  البحث".   – ما  مظضظع  اللغة  "بنية  يُسمى  ي شد  ما  سظد 

ظيعتبر أير نيرية األظفاد المحددة  ند رسل  شةاً  ن جزء من بنية اللغة ظهى  ند  

ظالتى   األلمانية  أظ  الةرنسية  مةل  أخرى  لغة  ظأية  اإلنجليزية،  اليظمية  الحياة  لغة  رسل 

ظأنتشار الرمظز الغامضة  امال من شأند أن يعقد    ..53)ي ظن ل ا نةس البنية  اإلنجليزية  

من  الماف  يتآلد  حين  غامضاً  ي ظن  الرمز  إن  ظيقال  مةالً.  اللغة،  اإلنجليزية  بنية 

مع  تتساظى  بل  باألخرى  الظاحدة  لقط  ليس  ل ا،  المحسظس  الش ل  لى  تتساظى  رمزية 

يجعل  المت ما  ألن  ذلك  أيضاً.  آخر  رمز  ت ظن  نافر  رمزية  رمزيتين   الماف  ين 

 . .54) نافر لنةس الرمز ليس هظ هظية الش ل لحسب، بل هظية األستخدام أيضاً 

الةلسةى    التحليل  من ت  أير  )لمسألة األدراك    – مةال    –ةم يظيد  منا شتد  لى 

العام. محاظسً تقديم حلظل ل ذ  المسألة، من خالل هذا المن ت. ظتتلخص هذ  المسألة لي  

لترجم لعلية  حظل ظضع  ا دة  تدظر  جمل  إلى  المادى  الشئ  حظل  تدظر  التى  الجمل  ة 

الخطأ   أن  أير  ظيظضح  محتظياف حسية.  إلى  المادية  األشياء  رد  أظ  الحسية،  المحتظياف 

الذى ظ ع ليد الةالسةة ظهم بفدد ظفد طبيعة الشئ المادى هظ أن م ينظا أن م ينا شظن 

ماذ السؤال:  ألن  هذا بفحيح  ليس  ظل ن  ظ العية،  الشئ  مسألة  طبيعة  ت ظن  أن  ا  سى 

ظت ظن  تعريد.  طلب  هظ  لغظى،  سؤال  الش ل،  ذلك  من  آخر  سؤال  هظ  أى  المادى؟ 

إم ان  من  بالرغم  حتى  لغظية،  السؤال  ضايا  هذا  لإلجابة  لى  تُعرض  التى  القضايا 

التعبير  ن هذ  القضايا بطريقة تبدظ ظ العية، ل ى  ضايا تدظر حظل الفلة بين الرمظز  

تدظ الرمظز  ظس  إلي ا  تشير  التى  األشياء  خظاص  حظل  إذن  .55)ر  المادية  األشياء   .–  

أير   يرى  منطقية    –حسبما  تر يباف  للمحتظياف    Logical Constructionsهى 

الحسية. ظيشرم أير ل رة التر يب المنطقي بأننا  ندما نتحدث  ن مظضظ اف )ب ، م  



ضظع )هة.  لى أند يت ظن من )د ، د.  عنافر لمظضظع )هة.، ظ ندما نتحدث  ن المظ

، ج ، ب. لإننا س نعنى أن هذ  المظضظ اف تش ل جزءاً من )هة.، بالمعنى الذى ي ظن 

بد ذرا ى هظ جزء من جسدى، أظ أن مجمظ ة معينة من  تبى  لى الرد هى جزء من 

يم ن   )هة.  الرمز  لي ا  يي ر  التى  القضايا  أن  هظ  نعنيد  ما  ظل ن  مجمظ ة  تبى  ل ا، 

ظل ن ا ت لد،  مرادد  رمز  أم  أظ  الرمز،  هذا  نةس  تحتظى  لى  س  إلى  ضايا  رجمت ا 

منضدة    –تحتظى  لى الرمظز )د ، م ، ب.. ظيظضح أير أن  ظلنا بأن األشياء المادية  

التر يباف    –مةالً   هذ   أن  يُة م  لى  أن  يجب  س  حسية  لمحتظياف  منطقى  تر يب  هى 

بالمعن خيالية  مظضظ اف  هى  هى المنطقية  )السراب.  أظ  )هاملف.  معد  ي ظن  الذى  ى 

 مظضظ اف خيالية.  

لمن الظاضح أن المنضدة ليسف مظضظ اً خيالياً.  ما أن القظل بأن المناضد هى  

ظل ند   Factual Assertion"تر يباف منطقية" لمحتظياف حسية ليس تقريراً ظ العياً  

مظز التى تشير إلى محتظياف  تقرير لغظى،  يعني أن الرمز "منضدة" يم ن تعريةد بالر

حسية ليس تعريةاً فريحاً بتقديم رمز يحل محل الرمز "منضدة" ظل ن تعريةاً من حيث  

األستخدام. لمةالً القضية "أجلس اآلن أمام منضدة" يم ن ترجمت ا إلى  ضية س تذ ر أية 

 منضدة ظل ن لقط محتظياف حسية. ظل ن هذا س يعني أن نحل رمز لمحتظى حسي محل 

الرمز "المنضدة" لى نةس القضية األفلية، ألن القضية بذلك ستتحظل إلى لغظ س معنى 

إلى   تشير  ظل ن  المنضدة  القضية  ن  ت الئ  نحفل  لى  ضية  أن  أردنا  .ظإذا  لد 

لإند يجب أن نغير القضية األظلى، ظهذا  محتظياف حسية بدس من أن تشير إلى منضدة 

قظل أن المناضد هى تر يباف منطقية لمحتظياف حسية،  هظ ما يتضمند القظل أننا  ندما ن

إلى   المشيرة  بالرمظز  فراحة  تعريةد  يم ن  "منضدة"  الرمز  أن  ليس  نقظل  أن  هظ 

محتظياف حسية ظل ن أند يم ن تعريةد لى األستخدام بترجمد القضية التى يي ر لي ا هذا  

 .  .56)لى محتظياف حسية الرمز إلى  ضايا مت اللة س يي ر لي ا هذا الرمز ظل ن تشير إ



 

ظيرى أير أند من الخطأ أن نعتقد أن غرض التعريةاف الةلسةية هظ ال شد  ن  

معنى رمظز معينة. هذا القظل س يظضح فراحة ما الذى يمارسد الةيلسظد، "لالمعنى"  

إلى  األشارة  دظن  الت الؤ  يعرد  ال ة  أير  جعل  ما  ظهذا  جداً،  غامض  رمز  ذاتد  هظ 

المت اللة  المعنى.  ما أ  للتعريد الذى  دمد    –ند يشك أن ت ظن  ل القضايا  ل ا   –طبقاً 

يعنى أن التأةير الناتت  ن    –نةس المعنى. لإذا  ان القظل بأن  ضيتين ل ما نةس المعنى  

حدظث أحداهما هظ نةس التأةير الناتت  ن األخرى  لى أل ار ظتفرلاف نةس الشخص،  

بة للمعنى ،لإند من المم ن أن ت ظن هناك  ضيتان ظهذا هظ المعنى المستخدم بفةة غال

 ليس ل ما نةس التأةير. ظمن هنا يجب تجنب القظل بأن الةلسةة تعنى بمعنى الرمظز.  

لي مسألة التحليل الةلسةى  أن ما يُس ل  ملية تحليل اللغة هظ   ظأخيراً يرى أير 

ً   Artificialاستخدام نسم مفطنع   . ظالمةال المعرظد من الرمظز ي ظن تر يبد معرظلا

من "رسل" ظ "ظايت د" لى  الذى استخدمد  الً  اللظجستيقى  النسم  العملية هظ  ل ذ   جيداً 

 .  .57) تاب "برن بيا ماتيماتي ا" أظ أفظل الرياضياف

ليس    مختلةة  ن  ل ن  التحليل  لى  تستخدم  التى  اللغة  ت ظن  أن  الضرظرى  من 

ما  د  ألتراض  مجبرين  لى  ن ظن  لسظد  ذلك  لرضنا  ظإذا  بتحليل ا.  نقظم  التى  اللغة 

أ ترحد رسل من  بل، ظهظ أند س يم ن أن نقظل شيلاً  ن  ل لغة ذاف بنية، باللغة، ل ن 

بن تتناظل  أخرى  لغة  تظجد  بأند  د  القظل  بنية يم ن  ذات ا  هى  ظتملك  األظلى،  اللغة  ية 

أن   معتقداً  ما  بر  ند رسل  اللغاف هذا. ظهذا  لتدرج  ةمة حد  ي ظن  ظأند  د س  جديدة، 

تنا ضاف  إلى ظ ظع  ذات ا سظد يؤدى  باللغة  اللغاف،  لغة من  بنية  إلى  محاظلة األشارة 

  –ا بفظرة لعلية   ن طريم القيام بتحليل   ذ   –منطقية. ل ن  ارناب  د بين ليما بعد  

 .  .58)إم ان أن تستخدم لغة من اللغاف لى تحليل ذات ا دظن الظ ظع لى تنا ض ذاتى

يم ن تلخيص ما سبم لى أن الة م الخاطئ ألنظاع معينة من القضايا  ما أن ل م   

هنا  الميتاليزيقا. من  إلى تسرب  أدى  ما  أن ا رمظز تطبيقية هظ  الظفةية  لى  العباراف 

التحليل   تعريةاف  لإن  بتقديم  العباراف  ظهذ   القضايا  ل ذ   مرادلاف    –الةلسةى    –س 



بالتر يباف   دراية  يجعلنا  لى  ظالعباراف،  ما  القضايا  ل م  زيادة  يسا د  لى  لرمظزها 

 . .59)المنطقية الخةية 

ا: تطبيق منهجى التحليل والتوضيح على قضايا المنطق والرياضيات أنموذجا    ثالثا

 القضايا ذظاف المعنى ظالدسلة  ند أير إلى تنقسم إلي فنةين:  سبم ظأظضخنا أن  

القبلية   .1 استخدامنا  Aprioreالقضايا  طريقة  لقط  تسجل  التى  القضايا  تلك  ظهى   ،

الش لى. ظهى ضرظرية   ظالمنطم  الرياضياف  الرمظز ،مةل  ضايا  أظ  اللغة  لأللةاي 

الخبرة الحسية ظس يعتمد    بمعنى أن ا مطلقة الفدق ظاليقين ،ظتتميز بأن ا مستقلة  ن

ظالعال اف   ظإنما  لى مجرد استخدام فحيح لأللةاي  للظا ع،  تحقيق ا  لى مطابقت ا 

 .  .60) الةابتة بين تلك األلةاي

التجريبية   .2 أظ  Posterioriالقضايا  مم نة  التى تسجل مالحية  القضايا  تلك  ، ظهى 

الخبرة،   بعالم  تتعلم  أير  .61)لعلية  ظيعتقد  لي  –،  تجريبياً  بظفةد  بإم ان    –لسظلاً 

س   –ظ ما  د أظضح هيظم    –فدق القضايا التجريبية، أظ أن ا لرظضا محتملة، ألند  

يقينية   ت ظن  أن  يم ن  الةعلية  الخبرة  إلختبار  تخضع فحت ا  تجريبية  تظجد  ضية 

القظانين  د   من  أن  انظن  لظا عة  مستقبلية  مناسبة  لى  لنقض ا  إم ان  لةمة  منطقياً، 

بأند سظد يُبرهن  لي  -لى فد د لى الحاسف )أبُرهن   ن. س تقدم ضماناً منطقياً 

يبرهن  لى   التى  األمةلة  أهمية  م ي ظن  دد  أيضا.ظليس بذم  المستقبل  فد د لي 

من   أمر  إلى  تشير  أن  ضية  امة  بيان  دظماً  يم ن  س  أند  هذا  ظيعنى  لي ا.  فد د 

لى ألضل األحظال س تعدظ أن    أمظر الظا ع فاد ة بالضرظرة ظبفظرة تامة، ل ى

ظ العياً.   محتظى  تمتلك  التى  القضايا  جميع  ينطبم  لى  ظهذا  محتمالً.  لرضاً  ت ظن 

إذ    – لى نحظ ما يقر أير    –ظمن الظاجب أن يُسلم  ل ليلسظد تجريبى ب ذ  النتيجة  

أند من غير المعقظل أن نطلب اليقين حين ي ظن األحتمال هظ  ل ما يم ن الحفظل  

  .62).  ليد



 

تنتير   لرظض  المشترك  ظالحس  العلم  حقالم  جميع  لإن  النحظ  هذا  ظ لى 

بالحرارة.،   يتمدد  معدن  ) ل  لان.  انسان  ) ل  مةل  العامة  التجريبية  لالقضايا  التحقيم، 

) ل ذرة تتر ب من ال ترظن أظ ال ترظناف من حظل ا النظا .... الخ ،هى بمةابة لرظض 

المم  ظالتحقيم  التحقيم.  تلك تنتير  يقابل  حين  الضعيد،  بالمعنى  التحقيم  هظ  هنا  ن 

القضايا ما ي الل ا لى  الم الحس ظ الظا ع بطريم مباشر أظ غير مباشر. هذا هظ مظ د  

أير من القضية التجريبية ظتحقيق ا، ظهظ مظ د يختلد  ن مظ د الظضعية المنطقية من  

لقد  ان يرى "شليك" ظ "ظايزمان"   القضايا.  النظع من  أن  ل  هذا  الظضعيين  ألمة  من 

العامة    – ضية   التجريبية  القضية  لي ا  الفدق   –بما  مطلقة  يحيل ا  تحقيقاً  تتحقم  إنما 

ظمن ةم أدخل أير تمييز  بين التحقم الحاسم ظاسحتمالى، ليظضح اختاللد  ن    –ظاليقين  

سم،  الظضعيين. لقد رأى الظضعيظن أن هناك طريقة ظاحدة لى التحقيم هى التحقيم الحا

التجريبية أن تتحقم تحقيقاً حاسماً. ظالسبب الذى   أند ليس من طبيعة القضايا  ظرأى أير 

من أجلد س يم ن للقضية التجريبية أن تتضمن الفدق المطلم إن أيدت ا الخبرة، هظ أند  

تحف  يقع  ظلم  الماضى  لى  ما  ان  من ا  الجزلية  األمةلة  من  متنا   س  تحت ا  دد  يندرج 

ما هظ  الم لى الظ ف الحاضر ظل ند لم يقع تحف خبرتنا ظمن ا ما لم يقع   خبرتنا، ظمن ا

 لى خبرتنا بعد ألند لى طى المستقبل.  

من   أن  يقظل  حيث  المباشر،  غير  التحقيم  حاسف  لى  شرحاً  مظ ةد  أير  ظيزيد 

القضايا التجريبية ما س تشير إلى ظا عد أظ حادةد يم ن ادرا  ا مباشرة لى الخبرة، ظلى 

  الحالة يجب  لينا أن نستنتت من هذ  القضايا  ضايا أخرى، يم ن أخضا  ا للخبرة  هذ

أن   يلزم  ظلذلك  مباشرة  بالخبرة  تتفل  س  األخرى  القضايا  تلك  أن  يحدث  ظ د  الحسية، 

 ..63)نستخرج من ا سلسلة من القضايا حتى نجد ما يم ننا تحقيقد تحقيقاً مباشراً 

العل حقالم  لإن  النحظ  هذا  من ظ لى  لرظض  بمةابة  هى  المشترك  ظالحس  م 

منيظر أير، ظهظ  ظل لد ظزند يتظالم مع منطم العلم الحديث ، ما يتظالم أيضاً مع رأى  



ظالعقل ظاألستمرارية،   ظالتطظر  ظالنةى  ظالجدل  األنةتام  العلم هى  بنية  إن  "باشالر" لى 

 . .64)لالعلم غير تام اس تمال

يا التجريبية ،ظالسؤال األن  يد برر مسالة  ان هذا مظ د أير من تحقيم القضا

يقظل   ظالرياضياف؟  الش لي  المنطم  ، ضايا  القبلية  للقضايا  ظاليقيني  الضرظرم  الفدق 

ظالفدق  اليقين  إةباف  هى  التجريبى  الةيلسظد  تظاجد  التى  الحقيقية  الفعظبة  "أن  أير 

ظ ظالرياضياف،  الش لى،  المنطم  األظلية،  ضايا  للقضايا  لزاماً المنطقيين  ي ظن  سظد 

  ليد أن يتناظل ا بإحدى هاتين الطريقتين.  

إما أن ا ليسف بحقالم ضرظرية ظلى تلك الحالة يجب  ليد أن يةسر القنا ة   

 ال لية بأن ا  ذلك " .  

الحالة  لى    تلك  ظلى  ظ العى،  محتظى  أى  تمتلك  س  أن ا  يقظل  أن  أظ 

محتظى ظ العى أن    الةيلسظد التجريبى أن يةسر  يد لقضية خالية من أى

 ت ظن فاد ة ظذاف نةع لنا.  

ظ د ظجد أير ضرظرة أن يظضح إم ان فظاب أحد هذين التةسيرين السابقين،  

مجبظرا  لى  ي ظن  سظد  ظإس  ظالرياضياف.  المنطم  ظيقين  ضايا  فدق  إلةباف 

نعرل ا  أن  نستطيع  العالم  حظل  حقالم  ةمة  بأن  ظاأل تراد  العقلى  للمذهب  اسستسالم 

مستقل  ن الخبرة  لى ، لضالً  ن أن هذا القظل س يتظالم مع  نا ة أير الرليسية    بش ل

بأن الجملة س معنى ل ا ظس تقظل شيلاً ما لم ت ن  ابلة للتحقيم بفرظرة تجريبية، ظه ذا  

الميتاليزيقا هجظمد  لى  ظيتدا ى  ظة  يت اظى  ترجيح  .65)سظد  يلزم  أند  أير  ظجد  لذا   .

 ابقين ظإةباتد. أحد التةسيرين الس

الذى   النجام لى ذلك يؤ د أير أند سظد ي ظن لي اإلم ان هدم األساس  ظ ند 

يقظم  ليد المذهب العقلى، ذلك ألن العقيدة الرليسية للمذهب العقلى هى أن الة ر مفدر 

المعرلة المستقل، ظاأل ةر من ذلك هظ مفدر المعرلة األ ةر جدارة من الخبرة، بل لقد  



 

الةال  بعض  مفدر  ذهب  هظ  الة ر  بأن  القظل  حد  إلى  ذلك،  من  أبعد  إلى  العقليين  سةة 

الضرظرية  الحقالم  بأن  القظل  هظ  ببساطة  الرأى  هذا  لى  ظاألفل  الظحيد.  المعرلة 

الظحيدة حظل العالم التى نعرل ا تعرد بالة ر ظليس بالخبرة. ظهذا القظل هظ ما يرلضد 

الرياضياف مستقلة  ن الخبرة س يعنى ذلك  أير تماماً، لحينما نقظل أن حقالم المنطم ظ

أن ا أل ار لطرية بمعنى أننا نحن اللذين نظلد المعرلة، ظأنما هي  ضايا فاد ة ظظاضحة  

البرهنة   غير  ادرين  لى  أننا  أيضاً  القظل  هذا  يعنى  ،ظس  برهان  إلى  تحتاج  س  بذات ا 

 . .66) لي ا، بل  ل ما هنالك أند س غمظض لي ا يستد ي البرهنة

" الذى ذهب إلى أن حقالم المنطم  Millظ لى هذا األساس رلض أير رأى "مل  

ظالرياضياف غير يقينية أظ ضرظرية نيراً ألن ا مجرد تعميماف استقرالية مؤسسة  لى 

التجريبية   الةرظض  التى  لي ا  الطريقة  بنةس  فحيحة  ظهى  األمةلة.  من   دد  بير 

عى لارق لى الدرجة ظليس لى النظع. لالخبرة  د  ظالةارق بين ا ظبين لرظض العالم الطبي

المنطم ظالرياضياف فادق بفظرة شاملة، ل ن  أ طتنا سبباً جيداً أللتراض أن حقالم 

لن ي ظن ةمة ضمان لدينا، ذلك ألن هذ  الحقالم لرظض تجريبية لقط  د ُظيةف بفظرة 

 ..67)نيريةجيدة لى الماضى، ظهى  جميع الةرظض التجريبية يم ن نقض ا بفظرة 

ظأير يرلض التسليم بنيرية "مل" تلك ظيرى أننا حين نقظل أن حقالم المنطم  

ظالرياضياف تُعرد استقالس  ن الخبرة، س يعنى ذلك القظل بأن ا لطرية، ظأنما نتعلم ا 

بنةس الطريقة التى نتعلم ب ا ال يمياء أظ التاريخ، نيراً ألن فالحيت ا مستقلة  ن طبيعة 

ظبا  أن  قظلنا  إن ار  القظل  هذا  يعنى  ظس  الخارجى.  العالم  طبيعة  مستقلة  ن  ل ى  لتالى 

بظاسطة   إلي ا  تظفل  معينة  د  رياضية  أظ  منطقية  حقيقة  ا تشد  أظل شخص  د  ي ظن 

من ت استقرالى، ظمن المحتمل جداً مةالً أن مبدأ القياس  د تم فياغتد بعد مالحية فحة  

األمةلة من  لى  دد  القياسى  أند   التة ير  هظ  أير  يؤ د   ما  ظل ن  لظحيف.  التى  الجزلية 

ليس معنى استقالل القضية التحليلية  ن طبيعة العالم الخارجى أن ا مسألة تاريخية تتعلم  



بأ تشاد الحقالم التاريخية، ظهى ليسف  ذلك مسألة نةسية تتعلم بطريقة  ل ظاحد منا 

 .  .al QuestionEpistemologic(68لى  يةية تعلم ا ظل ن ا مسألة معرلية 

ظ نا ة مل التى يرلض ا أير هى القظل بأن  ضايا المنطم ظالرياضياف ل ا نةس  

الم انة التى للةرظض التجريبية، ظأن فحت ا تتحدد بنةس الطريقة. ظإنما استقالل ا  ن 

ظلعلنا   التجريبى.  التحقيم  إلى  لى فالحيت ا  تدين  س  أن ا  يعنى  أير  منيظر  من  الخبرة 

إل أن ا فاد ة نتظفل  نة م ا نرى  أن  ل ن بمجرد  ا تشال ا بظاسطة  ملية اسستقراء  ى 

 بفظرة ضرظرية، ل ى تسرى  لى  ل مةال يم ن تفظر .  

المنطم   ظ ضايا  التجريبية  التعميماف  بين  التمييز  لى  القظل  هذا  ظيُظيد 

س    ظالرياضياف الضرظرية، ذلك ألننا نعرد أن القضية التى يتظ د فد  ا  لى الخبرة

يم ن النير إلي ا  لى أن ا فاد ة بفظرة ضرظرية ظشاملة، بمعنى أند  لما  ان هناك  

الناتجة  القضايا  لإن  ظالرياضية،  المنطقية  ظاألشاراف  الرمظز  من  مجمظ ة  أتةاق  لى 

تلك   ت ذيب  غير  ادرتين  لى  ظالمالحية  الحسية  ظالخبرة  مطلقاً،  فد  ا  ي ظن   ن ا 

 . 69)القضايا.

أن أير  ظالرياضاف    يرى  الش لى  المنطم  حقالم  أن  إلةباف  الُمةلى  الطريقة 

، لى   .70)فاد ة فد اً مطلقاً، هى لحص األمةلة التى  د تبدظ لي ا هذ  الحقالم متنا ضة

فنع   ظمن  إنسانى  تقليد  اللغة  ألةاي  أن  يُقال  ظ د  "ليب ظن".  السلبى  البرهان  طريقة 

المم ن لمن  ةم  ظمن  الرمظز،  ظ ذلك  ظنعطى   اإلنسان،  جديد  تقليد  نتظاضع  لى  أن 

لأللةاي ظالرمظز معان جديدة، ظبالتالي  د تفبح  ضية ما  بلية  اذبة بعد أن أ تقدنا من  

القظل يرلضد أير رلضاً مطلقاً، ألننا س نقظل أن ل ل لةي    بل لى فد  ا المطلم. هذا 

ا األلةاي المؤلةة للعبارة  معنى محدداً ظل ننا نقظل: أن العال ة بين المعانى التى تدل  لي 

الدالة  لى القضية القبلية  ال ة ضرظرية س يم ن تفظر  ذب ا. تظاضع  يد شلف  لى  

استخدام جديد لأللةاي ظالرمظز، ستيل القضية الرياضية ظالمنطقية فاد ة فد اً مطلقاً:  



 

 4=    3×    3، ظسظد نقظل إذن أن  2ما  نا نعنى بالرمز    3ظلتقل مةال  سأ نى بالرمز  

 . .71)9ما  نا نعنيد بالرمز  4هذ  المعادلة فحيحة، ظفحيحة لقط إذا  نف تعنى بالرمز  

األ ليدى   المةلث  زظايا  مجمظع  أن  القياس  بظاسطة  ُظجد  إذا  آخر،  مةاسً  ظلنأخذ 

زظايا   180ليسف   مجمظع  بأن  القاللة  القضية  ي ذب  مةاس  نظاجد  أننا  نقظل  للن  درجة، 

درجة، بل نقظل أننا  د  منا بالقياس بفظرة خاطلة، أظ نقظل أند   180المةلث األ ليدى  

من المحتمل أن المةلث الذى  منا بقياسد ليس مةلةاً أ ليدياً. ظهذا هظ المن ت الذى أتبعد أير  

المحالية  لى فد  ا  ن طريم   متنا ضة ظهظ  تبدظ  لى لحص أى  ضية رياضية  د 

 طبم نةس الشئ  لى مبادئ المنطم الش لى.  . ظين تبنى تةسير آخر، غير أن ا متنا ضة

ي دم   مظ د  ظجظد  إم ان  إلتراض  لى  "مل"  خطأ  إلى  ألير  القظل  هذا  ظيشير 

س  ببساطة  ألننا  مطلقاً،  فد اً  فاد ة  ظالرياضياف  المنطم  لمبادئ  الرياضية،  الحقيقة 

تح  التى  القظا د  لى  نخطئ  أن  ظدظن  أنةسنا،  ننا ض  أن  دظن  التنازل  ن ا  م  نستطيع 

استخدام اللغة ظبدظن أن نجعل تةظهاتنا  ديمة المعنى، ب لماف أخرى لإن حقالم المنطم  

 .  .72)ظالرياضياف  ضايا تحليلية أظ تحفيالف حافل

التحليلية من خالل   للقضية  الم الئ  الحافل.  لمعنى )تحفيل  تحليلد  أير  يتابع 

التر ظالقضايا  التحليلية  القضايا  بين  تمييز   لى  التحليلى تةسير  انط  الح م  أظ   يبية، 

ظالح م التر يبى. هذا التفنيد الذى يرلضد أير. حيث يرى  انط أن  ضايا الرياضياف 

 لى    –تر يبية  لى الرغم من أن ا مستقلة  ن التحقم التجريبى، بينما القضية التر يبية  

ظاردة  هى تلك التى س يتظ د فد  ا أظ  ذب ا  لى معان ال لماف ال  –نحظ ما يرى أير  

 لي ا ظإنما يتظ ةنان  لى الظا ع التجريبى.  

ظل ن يبدظ أن  انط  د حفر معنى  لمة )تحليلى. لى مجال ضيم لقد رأى أن  

هذا  ظأن  ظحد   التنا ض  بقانظن  دم  البرهان  لي ا  يم ن  حين  تحليلية  ت ظن  القضية 

لقظل  الشرط متحقم حين ي ظن المحمظل ُمتضمن لى تفظر المظضظع. ظلذلك لأساس ا 

العدد    12=    5+    7إن   ليس محتظى لى    12 ضية تر يبية  ند  انط، هظ أن تفظر 



؟ دظن أن ي ظن  5+  7، لإذا  ان معنى هذا أن الطةل ية م السؤال ما معنى    5+    7جمع  

بأند   لإلجابة  ناشلة من  12مستعداً  المعادلة  أن  القظل  يمنعنا من  ل ظ  لى حم ل ن س   ،

لأل داد ظ مناسبة  لجعل ا  ضية تحليلية تعريةاف  ظالمساظا  ظي ةى هذا   الماف األضالة 

.ظمن ةم لإن التراض  انط بأن  ضايا المنطم ظالرياضياف تر يبية ليس فحيحاً،   .73)

لى  دم   ظالسبب  حافل؛  تحفيالف  أظ  تحليلية  هى  ضايا  استةناء  بدظن  القضايا  ل ذ  

العالم التجريبى، هى تسجل   إم ان نقض ا لى الخبرة هظ  ظن ا س تضع أى تقرير حظل

استخدامنا للرمظز ظال لماف بطريقة معينة لقط. ظنحن س نستطيع إن ارها بدظن أن نقع  

 ..74)لى تنا ض ظهذا هظ األفل لى الضرظرة الخافة ظالمختفة ب ا

ه ذا أظضح أير أند ليس ةمة تنا ض لى القظل بأن حقالم المنطم ظالرياضياف  

تحفيل   أظ  تحليلية  القبلية  ضايا  الضرظرة  لتظضيح  تبنا   الذى  التةسير  ظهظ  حافل، 

الخافة ب ذ  القضايا أظ الحقالم. هذا التةسير أيضاً من شأند أن يد م المذهب التجريبى  

الذى ينتمى إليد أير ظهظ أند س تظجد  ط معرلة  بلية  ن الظا ع. ذلك ألن حقالم العقل  

ا أن ا فحيحة  نعرد  التى  القضايا  أظ  لقط الخالص  ت ظن  ذلك  خبرة  ستقالس  ن  ل 

ي ظن   فاد اً  بلياً  القضايا  من  بأن  ضية  ظالقظل  الظ العى،  للمحتظى  إلتقارها  بةضل 

تظيد   الحافل  د  تحفيالف  أن  من  ظبالرغم  حافل.  تحفيل  بأن ا  ظالقظل  م اللاً 

أى  مرشد لنا لى بحةنا التجريبى  ن المعرلة ل ى نةس ا س تشتمل  لى أى معلظمة من  

 أمر من أمظر الظا ع.  

إن القضية المنطقية أظ الرياضية فاد ة بذات ا فد اً فظرياً، ظس يعتمد فد  ا  

 لى ظضع ا لى نسم، ظ لى استنباط ا من  ضايا نعتبرها ظاضحة بذات ا، ألننا نستطيع 

القضايا   فدق  ظلما  ان  الرمزية.  فظرت ا  تأمل  بمجرد  تحليلية  من  ظن ا  نتحقم  أن 

القضايا  التحليل من  غيرها  من  لألشتقاق  يعتمد  لى  ظن ا  ابلة  س  بناءها  فحة  أظ  ية 

التحليلية، لإن أير س ي تم بمسألة رد القضايا الرياضية، ظتيل هذ  القضايا تحليلية حتى  

مع  دم إم ان رد األل ار الرياضية إلى أل ار منطقية؛ ألن فد  ا أظ فحة بنال ا يعتمد  



 

تضمنة لي ا، ظتتفد  ضايا الرياضياف البحتة ب ذ  الفةة  لى   لى تعريد الحدظد الم

الرغم من  ظن القضايا ال ندسية تبدظ تر يبية. ظ د ذهب  انط إلى أن ل ا مضمظناً ظا عياً  

ظان ما تتفد بد من يقين ظضرظرة يأتى من  ظن الم ان فظرة مةرظضة  لى حدسنا. 

ندساف الالأ ليدية، لليسف بدي ياف ال ندسة  ظل ن هذا الرأى لم يعد مقبظسً بعد ا تشاد ال 

 .  .75)إس مجرد تعريةاف ظليسف نيريات ا إس نتالت منطقية ل ذ  التعريةاف

ظلقد أظضح أير بذلك أن القضايا الرياضية من هندسية ظحسابية ليسف تر يبية  

رجى  ظإنما هى  ضايا تحليلية س تقرر شيلاً  ن العالم الخا  – لى نحظ ما رأى  انط    –

ظانما تستعمل تفميماً  لى استخدام رمظز  لى نحظ معين، ظس نستطيع أن نن رها دظن 

أن نقع لى تنا ض مع أنةسنا، ألننا  ندما نن رها نن ر استةا اف التى  بلناها من  بل ظهذا  

 هظ ما يجعل ا ضرظرية.  

ضرظرياً  امالً؛  فد اً  ظفاد ة  ضرظرية  إتةا اف  إذن  الرياضياف  إن  ضايا 

أظ   إبت ار  إلى  يؤدى  س  أند  الحافل  تحفيل  يؤخذ  لى  ظ د  حافل.  تحفيل  ألن ا 

يتم  الرياضياف  لى  اإل تشاد  أن  رأى  الذى  "بظان اريد"  إليد  ذهب  ما  ظهذا  ا تشاد 

إير  لى  يظالم  ظس  تر يبى  بلى.  ح م  بأند  ظفةد  الذى  الرياضى  األستقراء  بظاسطة 

بلياً. إند لى نير  مبدأ لتعريد األ داد الطبيعية   ظند تر يبياً لى حين يظالم  لى  ظند  

األخرى   األ داد  لى   –ظتمييزها  ن  لقط  ليس  ن تشد  أن  نستطيع  أننا  أير  ظيرى 

األستقراء  نستخدم  أن  بدظن  الفظرى  المنطم  ظلى  ال ندسة  لى  أيضاً  بل  الحساب، 

المنطق استدسلنا  لى  خطلنا  من  نقلل  ظأن  ن تشد  أن  نستطيع  إننا  بظاسطة الرياضى،  ى 

تحفيل حافل   بأن ا  تتفد  معقدة  نعبر  ن  ضايا  أن  من  تم ننا  إدخال جمل رمزية 

األستدسسف   نتابع  ظنحن  اإلبت ار  يجعلنا  ادرين  لى  مما  ظبسيطة،  ماللمة  تعبيراف 

التى س   التحليلية  الحقالم  إلى  نيرنا  يلةف  الجيدة  التعريةاف  أختبار  أن  المنطقية، سسيما 

ً تن شد لنا بدظن  . .76)د  ما أن فياغة التعريةاف المةيدة ظالمةمرة تعتبر  مالً خال ا



 تعقيب ونقد 

التحليلية   للقضايا  ي ظن  أن  يم ن  س  أند  إذن،  القظل  المنطم  "خالفة   ضايا 

ظالرياضياف" مضمظناً تجريبياً ظإس لإن ا لن تفبح حقالم ضرظرية، لذا رلض أير رأى 

ظ هذ  القضايا من أى محتظى تجريبى، ألن القضايا   الً من )مل ،  انط. ظأ د  لى خل

ام ان  دالماً  ظييل  بش ل  لى،  يقينية  ت ظن  أن  يم ن  الظا ع س  يعتمد فد  ا  لى  التى 

ظجظد احتمال ي ظر حالة منا ضة ل ذ  القضايا ،ظهذا األمر غير مسمظم بد لى  ضايا  

 المنطم ظالرياضياف. 

يا القبلية يعظد إلي  ظن ا تحفيالف  ظالضرظرة ظالفدق اللذان تحظزهما القضا

با تبارها  أظ  التعريد  بمقتضي  الرمزم لحسب،أظ  ت ظين ا  يتظ د فد  ا  لي  حافل 

مظاضعاف نلتزم بمعناها بقفد التظافل.ظ لي هذا النحظ ظحد  لإن هذ  القضايا فاد ة 

 من خالل ما أفطلح  لي أند معناها. 

أسا مجال  لي  العشرين  القرن  إنجازاف  أن  أن  بيد  أي رف  الرياضياف  سياف 

برهن   أن  يترتب  لي ا.لمنذ  التعريةاف ظما  تتر ب من  أن  ببساطة  يم ن  الرياضياف س 

"   لي أند س تظجد منيظمة من العباراف الرياضية تتسم   Kurt Godel" يرف جظدل  

تحتظم  لي   )س  ظمتسقة   . الحساب  حقالم  استنتاج  ل  من  )تم ننا  بأن ا  املة 

م تعريةاف  متنا ضاف.،  الضرظرية  ل ا  الحقالم  بأن  التجريبيين  إد اء  إنقضي  ذلك  نذ 

ت ظن   ألير  الضرظرية.لظلقا  الحقالم  جديدة  ن  لنيرية  حاجة  لي  التجريبية  ظأفبحف 

الحقالم الضرظرية فاد ة استنادا إلي معاني األلةاي التي تعبر  ن ا ظالحقالم التجريبية  

الخا العالم  خبراف  إلي  استنادا  غير  ابلتين  فاد ة  هناك  بارتان  إذا  انف  رجي.ظل ن 

ضد  محفنة  احداهما  إذا  انف  ما  تجريبيا  نقرر  أن  نستطيع  ل يد  للمراجعة  لي ما، 

 ..77)المراجعة بناء  لي المعني ظاألخرم بناء  لي المعتقداف المتعلقة بالعالم؟ 

 ظاين"  يعد هذا السؤال بمةابة تحد تجريبي ألطرظحة تجريبية أظ  ما أسماها "

دظجما مؤداها أننا نستطيع أن نميز بين الحقالم المستندة إلي المعاني ظتلك المستندة إلي 



 

الظا ع.لقد انتقد  ظاين هذ  الة ر  .لإذا  ان المعني ظلقا للتجريبيين هظ لي الن اية مسألة 

التي تُعرد   ال لمة يُعطي من خالل  ا دة أساسية من األلةاي  خبرة حسية أم أن معني 

مظرا حسية  األلظان ظاألش ال ظالرظالح .....الخ،لإند من الفعب أن نرم  يد نستطيع  أ

التي تُعرد مفطلحا ظما بين جملة   تجريبيا أن نةرق ما بين حقيقة تتعلم باسحساساف 

الذم   المذاق  هي  )الملظحة  "ملظحة"،  نُعرد  أننا  العالم.إلترض  ظا عة  ن  حقيقة  تسجل 

ياسية من ماء البحر.. ما هظ الةرق بين هذ  الجملة ظبين  يشعر بد المرء تحف يرظد  

)الملظحة هي المذاق الذم يشعر بد المرء تحف اليرظد القياسية من  لظريد البظتاسيظم  

المذاب.. ؟ س يستطيع المرء أن يقظل أن األظل فحيح بالنير إلي المعني؛ ألن المعني  

ال  هاتين  بمضاهاة  تجريبيا  نظضحد  أن  نحاظل  ما  أن  هظ  يستطيع  ظل  أحد  ظس  جملتين. 

مع  يتساظم  س  البحر  ماء  ،ألن  األختالد  هظ  ظهذا  نيرم  مفطلح  البظتاسيظم   لظريد 

العين   ا تمادا  لي  نقي  سالل  ب ا  نضع ا  لي  ينة  أن  نستطيع  تحمل  نظاناً  بطا ة 

ك  المجردة، سبد لنا أن نضيد  بارة اليرظد القياسية ل ل من الجملتين، ألند بدظن ذل

يفبح  الهما زالةا )اللسان المخدر لن يتذظق طعم الملظحة لي أم من ما.. ل ن اضالة 

معني  لإن  ظباختفار  خبرتنا.  من  يبدظ  ليما  معا  الفظاب  لي ما  يخلع  ما  هظ  العبارة 

ال لماف س يتأتي بالبياناف الحسية التي نربط ا ب ا. ظلظ أند تأتي من الخبرة لإن العال ة 

معقدة ت ظن  ً سظد  ينظنا إس  ليسف  المعاني  أن  هي  إلي ا  ظاين  تظفل  التي  ظالنتيجة   ، 

(78. . 

التي نعدها فاد ة هي جميع ا من نظع   المقظسف  أن  لإن  ظاين يرم  ةم  ظمن 

لإن  ظ ليد  أساس.  إلي  يستند  س  ظالمم نة  الضرظرية  الحقالم  بين  التمييز  ظأن  ظاحد، 

الةرضي هي  ببساطة  تفبح  سظد  الرياضية  ظاأل ل الحقالم  مر زية  األ ةر  العلمية  اف 

 ابلية نسبياً للمراجعة. ظما ينطبم  لي الرياضياف ينطبم أيضا  لي الةلسةة بما لي ذلك 

سظد   للطبيعة  األساسية  الم ظناف  ظدراسة  لالميتاليزيقا  المعرلة،  ظنيرية  الميتاليزيقا 

 . .79)تلتحم بالةيزياء



يجانب ا نير  ظاين  د  ظج ة  أن  من  الرغم  مقدرة     لي  لي  دم  الفظاب 

التجريبيين ظمن م أير تقديم تمييزاً تجريبياً ذظ أساس متين بين حقيقة تستند إلي المعني،  

ظحقيقة تستند إلي ظ الع حظل العالم، إس أند يجب أن ي ظن ةمة تمييزاً ظاضحاً ،ظاس للن  

نطم ظبين العلظم  ي ظن هناك تمييزاً مابين العلظم الفظرية مةل الرياضياف ظال ندسة ظالم

التجريبية مةل الةيزياء ظالبيظلظجي.....الخ. ظل ن ظج ة نير أير ليسف مقنعة لي تبرير  

القبلية ؛ ظالسبب لي ذلك يعظد إلي  فظر   اللذان تحظزهما القضايا  الضرظرة ظالفدق 

التسليم بأم مبدأ  بلي ظيقبل  لي الجانب األخر بحقالم  ظج ة نير  لمن ناحية يرلض 

مظضع    المنطم ستيل  ظالمنطقية  الرياضية  المعرلة  طبيعة  أن  ظالحال  ظالرياضياف. 

إش ال بالنسبة للتجريبيين  مظما لما تتسم بد الرياضياف ظالمنطم من ضرظرة، لي حين  

 أن الخبرة س يم ن ا أن تبرهن  لي هذ  الضرظرة.                                                                

 

 خاتمة لا

إلي ا ظالتي يم ن  التي خلفنا  النتالت  ن اية المطاد أن نحدد أهم  يجدر بنا لي 

 إدراج ا لي هذ  التساؤسف ظاسجابة  ن ا.

 هل يم ن  فر لعل التةلسد  لي ظييةتي التحليل ظالتظضيح؟- 1

تندرج          الةلسةة  إلي  نيرتد  أن  من  تبد  مظضع  من  أ ةر  لي  يقرر  أير  أن  ظجدنا 

الميتاليزيقا ظيقظم بحذل ا  لي أساس  تحف ا التجريبي ي د  ن  الةيلسظد  لتجريبية،ألن 

س   هذ   تجريبيتد  أن  يؤ د  .ظهظ  حسية  خبرة  إلي  تشير  أن  يجب  ظ العية  أن  ل  ضية 

-هنا–تتفد بأم سمة سي ظلظجية ظإنما تتسم مشرظ يت ا ظفحت ا ظلقا للمنطم. نلتمس  

ل ر أير، حيث ينير الي الةلسةة  أدا  أظ ظسيلة    مالمح المذهب األداتي أظ الظييةي لي

لتحقيم هدد معين  فر  أير  لي تحليل لغة العلم. ظهنا ي من اإلش ال، لال خالد  لي  

أهمية التحليل بالنسبة للةلسةة، لالتحليل يجعل الةلسةة تطبيقية أ ةر من  ظن ا نيرية، ةمة 

ضايا ظمش الف ذاف معني مما يم ن لا لية ظنشاط ظ مل ؛ألن ا )الةلسةة. تتعامل مع  



 

م مة  هظ  فر  تحديداً،  ظاير  المناطقة  الظضعيين  ليد  ظ ع  الذم  اإلش ال  ظل ن  تحليلة. 

بين  إرتباط  ةمة  لإذا  ان  الفظاب.  يجانبد  س  ظهذا  ظل  لحسب،  التحليل  الةلسةة  لي 

الةيلسظد العقلي من مبدأ يستنبط مند م ا يؤ د  من النز ة العقلية ظالتر يب، حيث يبدأ 

الةيلسظد   أن  أساس  ظالتجربة  لي  التحليلي  الةيلسظد  بين  إرتباط  ظةمة  األحداث. 

من ا   تتر ب  التي  البسيطة  الظحداف  أظ  األظلية  العنافر  تحليل  إلي  يتجد  التجريبي 

األشياء؛ لإن هذا سبب أد ي بأن ي ظن التحليل ظالتر يب  الهما  ظام  مل الةلسةة. ظمن 

 الةلسةة هي التحليل لقط  ظل يشظبد نقص.  ةم لإن القظل بأن

من         معين  نطاق  داخل  ب املد  الةلسةي  النشاط  حفر  أير  د  لإن  ذلك  جانب  إلي 

التحليل هظ التحليل اللغظم)تظضيح األل ار ظتقديم تعريد ل ا.. ظ الةلسةة لي حقيقة األمر 

لإذا  ا األنساني،  ظالنشاط  الة ر  ل الة جظانب  شمظلي  طابع  أن  ذاف  العلظم  ظسع  لي  ن 

تقظل شيلا لي  الة مظضظ اف المعرلة، لإن ا تقد  ند تخففات ا س تعدظها،  ل  ند  

هذ    شتاف  يضم  من  إلي  حاجة  لي  ن ظن  أن  الن اية  لي  ظسبد  معين.  مظضظع 

المظضظ اف جميع ا لي ظحد  أظ مظضظع ظاحد يتخطي  ل تةفيالف  نافر  ظيعقد  

لذلك لإن  ضايا  بين ا الفالف ظيسد الةجظاف.   ظالميدان المعني بذلك هظ الةلسةة، ظتبعاً 

، ظليس ظلم من جاً .80)الةلسةة  د تفدر  ن التأمل، التحليل، الحدس، اسستدسل، النقد  

 ظاحداً بعينة . 

 هل يفلح مبدأ التحقم من المعني  معيار للح م  لي فدق أظ  ذب القضايا؟ -2

ظضعية ظطظر  أير،  ي يبرر مسألد فدق  مبدأ التحقم الذم فاغد أنفار ال       

المعرلة يحتاج هظ ذاتد ألي تبرير. لالتحقم من المعني هظ تطظير لنيريتي "لظك"  

ظ"هيظم"، ل ظ لي حقيقة األمر تسمية أخرم للترادد بين القضايا من خالل اإلةباف  

اسةباف، ل ا  تعزظ  التي  ظالتجارب  القضية  بين  العال ة  أم    التجريبي،لما هي حقيقة 

ام ان ترجمة  ل  ضية ذاف معني إلي  ضايا أخرم خاطلة أظ فالبة  ن التجربة  

المباشرة؟. لقد ذهب من  بل "لظك" ظ"هيظم" إلي أن  ل ل رة إما أن  ت ظن مظجظدة  



أفال لي التجربة الحسية مباشرة أظ أن ت ظن مر بة من أل ار متأفلة لي التجربة  

 ظن ل ا معني أظ أن ت ظن أسماء لمعطي من الحسية. بمعني أن  ل  لمة يجب أن ي

لذلك   اختفار  أظ  القبيل  هذا  من  أسماء  من  تر يباً  ت ظن  أن  أظ  الحس  معطياف 

التر يب. ظل ن ييل الغمظض هنا  الما ليما إذا  ان المعطي الحسي حظادث حسية  

لعملية   المشرظ ة  بالطرق  متعلقا  الغمظض  أيضا  ظيبقي  ظ يةياف حسية،  أظ فةاف 

 ..81) ب تلكالتر ي 

ذاف                 القضية  لإذا  ان  لي  المعيار،  هذا  تظاجد  أخرم  فعظباف  ةمة 

المعني أن ت ظن  ادرة  لي التحقم المباشر بما هظ ماةل لخبرتنا الحسية، لةمة  ضايا  

اسمبريقي   العلم  شديدة  - الةيزياء–من  رياضية  ظفياغاف  تجريداف  الية  تستخدم 

لتي يفعب تقديم تبرير ل ا، أظ تأ يد أن األلةاي التي تُطلم  لي التعقيد لي نيريات ا ا 

هذ  ال ياناف ذاف معني، ل يد نحت م إلي المعطياف الحسية لتحقيم أظ ت ذيب مةل  

هذ  القضايا؟. ظإذا  ان يفعُب اسستعانة بمبدأ التحقم لي اةباف أظ ت ذيب نيرياف  

 . .82) لميتاليزيقا لنةس السببالعلم المجرد  ل يد نسمح ألنةسنا بأن نستبعد ا

لإذا أجبنا          التحقم نةس ا ظمما تتألد؟  بعملية  إلي جانب ذلك ةمة سؤال يتعلم 

التحقم هظ "الخبرة الحسية"، سظد نظاجد   الذم يؤلد  ملية  السؤال بأن   لي هذا 

بسؤال أخر ظهظ خبرة من؟ إن الة رة األساسية التي يقظم  لي ا مبدأ التحقم تقضي 

رظرة فياغة  ل ما ي ظن لد معني لي  باراف أظلية، ظمن ةم لإن اللغة العلمية  بض

الذم   السؤال  ظل ن  المالحية.  تتأسس  لي  إلي  باراف  تُترجم  أظ  تُرد  أن  يم ن 

يظاج نا هنا هظ:ماهي الظا عة التي تقررها العبارة التي تتأسس  لي المالحية ؟هل  

ن ا فظرة خالفة ل ذا المظضظع؟ ظليس  هي خبرة ذاتية تتعلم بمظضظع طبيعي أم أ

هناك شك لي أن المش لة هنا تتلخص لي السؤال : ما إذا  ان يم ن أن تُترجم خبرة  

المرء الجظانية إلي  بارة تتعلم بمظضظع طبيعي؟. ظبالطبع ليسف خبراف شخص  

لي   التحقم  مبدأ  بد  يقظم  الذم  لما  ذلك  ذلك  ظإذا  ان  أخر.  شخص  ما  خبراف 



 

التحقم سظد تعني لشخص ما شيلا ما ظتعني شيلا أخر لغير   الن اية؟   إن  باراف 

 .  .83)من األلراد

هذ  الفعظباف التي يظاج  ا مبدأ التحقم ظالذم يُعد حجر األساس لي للسةة         

أير ظ الظضعين المناطقة ، ان من شأن ا أن تُقظد الدظر الذم  امف بد هذ  الةلسةة.  

التراضد   تم  مبدأ  نطاق  ل ظ  لي  الةلسةة  ظحفر  الميتاليزيقا  ل دم  أساسا  ي ظن  ي 

محدد. إند لي حقيقة األمر مبدأ ايديظلظجي، يخدم هذ  الةلسةة لحسب ظيد م تظج  ا  

التجريبي، بيد أننا ظجدنا  يد أم ن لةلسةاف أخرم أن تز زع الةقة لي هذا المبدأ  

ال ظيم ن  المنطقية.  الظضعية  للةلسةة  م ظن  أهم  يعد  التحقم  الذم  بأن  ملية  قظل 

سظد ت ظن مقبظلد لحسب لي حدظد النتالت اإلحتمالية ظلقا لمنطم العلم المعافر.  

اإل تمال، لما يعتبر    تام  العلم غير  بقظلد أن  التي  بر  ن ا "باشالر"   الرؤية  تلك 

أير ظالظضغيين خال من المعني مةل  ضايا الميتاليزيقا ظاألخالق ظالجمال  د ي ظن  

أخر ظلي مجال أخر ذا معني؛ لذا يجب األ تراد بأن المعني تع سد نيرة    لي ظ ف

األنسان المعقدة ظالمتشاب ة إلي األشياء بما لي ا العالم الطبيعي، ظبالتالي لإن ا تماد  

معيار ظاحد يؤدم إلي  قم لي  ملية ال شد ظاإلبداع أظ إلي  جز لي تسظيغ فدق  

 أظ  ذب معارلنا المتغيرة باستمرار.

المعافرة   -3 بما هظ نشاط تحليل ظاإلتجاهاف  التةلسد  لةعل  أير  تتاللم رؤية  هل 

 لي للسةة العلم؟

ةمة اتجاهاف للسةية معافرة، يم ن القظل بأن ا  د تجاظزف الظضعية المنطقية أظ         

تبريرها   العلمية،  المعرلة  بطبيعة  المتعلقة  المسالل  بعض  لي  مع ا  اختلةف 

هظ " ارل بظبر" ينتقد ل رة أن التحليل هظ األداة الظحيدة للةلسةة،  ،اختبارها...الخ. ل ا  

بشرط   المفادر  بجميع  ظيرحب  للمعرلة  ن الي  مفدر  هناك  ي ظن  أن  يرلض  حيث 

إخضا  ا للنقد ظالتةنيد. لالتحليل س يأخذ لي األ تبار  يد تتغير النيرية ظتتطظر، أم  

تقدم ا. ظ ظامل  النيرية  فيرظرة  لي  يبحث  س  لالتجا     أند  بظبر  أرسي  ظب ذا  د 



التاريخي لي للسةة العلم، لبدس من تحليل بنية المعرلة الجاهزة الذم  ان مظضع اهتمام  

العلم   تطظر  ظ لي  الجديدة  المعرلة  ي ظر  بظبر  لي  ر ز  المناطقة  ظالظضعيين  أير 

ي،  .إلي جانب ذلك أ د بظبر  لي أند لس ةمة منطم لل شد العلم.84)ظتبدل النيرياف  

إلي  من يظاهر  يالحيد  ما  جملة  من  الباحث  ب ا  يقظم  التي  النقلة  هظ  العلمي  لال شد 

يتدخل خيال  ،ظإنما  ليسف منطقية  النقلة  التةسير، ظهذ   الذم يز م  درتد  لي  الةرض 

المةمر. الذم سظد يؤدم  إنتاج )الةرض  الخيال هظ المسلظل  ن  الةيلسظد،  أظ  العالم 

المعرلة س يتأتي بالتحليل ظإنما  د ي ظن من إل ام ،إند لي    إلي ال شد، ظهذا الجزء من

 ل اسحظال أ ةر من الخبراف الحسية. ظالظضعييين المناطقة لم يةردظا مساحة للةرظض  

العلمية المةمرة التي تحدث  ن ا بظبر بل اتخذظا من ا مظ ةا معاديا با تبار هذا المبحث  

 ..85)مرتبط بالميتاليزيقا ظالخيال

العلمية "ن اية لسيادة الظضعية         الةظراف  أما "تظماس  ظن" لقد ظضع ب تابد "بنية 

.لقد   العلمية  للنيرياف  مةفل  تحليل  المتظافل  ن طرم  تبيان  جزها  المنطقية  بر 

القابلة   غير  العظامل  إلي  شد  سعياً  العلم  تاريخ  لي  نقبظا  من  أظل  بين  من   ان  ظن 

أختيا سبب  تةسر  التي  من  للمالحية  نقظم  التي  لل يةية  تفظر  ظضع  ظإلي  النيرية  ر 

خالل ا بالتبرير.ظ يد تتعا ب النيرياف ظاحدة بعد األخرم ظسبب احالل نيرية محل  

، لي حين أن الظضعيين المناطقة  د أهملظا هذ  المسالل  .86)أخرم ظتبرير هذا األحالل

ي الذم  باألختزال  بعضا  بعض ا  تعقب  النيرياف  بأن  ظ الظا  هظ   الة  ما  حالي  لي 

" ظن"  منيظر  من  المناطقة  الظضعيين  أهمل  ةم  ظمن   . السابقة  النيرياف  لي  فظاب 

لتاريخ   العلمي"  لضال  ن اهمال م  اش الياف ابستمظلظجية هامة من ا اش الية "ال شد 

الممارساف العلمية بح م  دم شر يت ا ظاهتمظا بالعلم بفةتد ما ينبغي  ليد أن ي ظن أظ  

 ..87)سة العلمية الُمةليظفد الممار

لعل هذا المنيظر األحادم لي التة ير هظ ما ظضع الظضعية المنطقية ظأير بظفةد      

للغة  المنطقي  التحليل  هي  الةلسةة  أن  لة ر   المستمر،  النقد  مظضع  التظجد  ل ذا  ممةال 



 

المنطم،   إطار  لي  من ج ا  ظحفرف  التحليل،  الةلسةة  لي  ظييةة  العلم،  فرف 

تابعة للعلم،  ل ن ستيل الظضعية المنطقية حلقة هامة من سلسلة االتطظر الذم    ظجعلت ا

مرف بد للسةة العلم  لي الرغم من ذلك ألن ا أةارف تساؤسف ظألسحف المجال للجدل  

 حظل أهمية الةلسةة ظدظرها ظغايت ا .            
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ألةريد جظلز أير، الزميل باأل اديمية البريطانية ،ظلد لى لندن ظتلقى تعليمد لى مدرسة اَيتظن  -3

Eton   األظلى  ام الجامعية  درجتد  حفل  لي  حيث  أ سةظرد  جامعة  بعدها  دخل  ةم   ،

بحر  1932 لما سمع  لينا  جامعة  لي  الظ ف  بعض  ةم  ضى  هناك م،  المنطقية  الظضعية  ة 

ظالمنطم"  ام   الفدق  "اللغة:  أظل  تبد:  ظ تب  بالد   إلى  لغادر  األمر،  أظل  ب ا  ظتأةر 

ل ذا  1936 ظ د  ان  الظ ف.  نةس  لي  ل ا  النا د  ظمظ ةد  الحر ة،  ب ذ   تأةر   معربا  ن  م، 

اإلنجليزي اللغة  إلي  المنطقية  الظضعية  الةلسةة  أل ار  نقل  لي  أةر  بير  "أير" ال تاب  تقلد  ة. 
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