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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .



. .
ت . 

ويا
حت

املصطلح الرتبوي بني التأصيل اإلسالمي وحداثة التكنولوجيا 17امل
)نظام اجلودة يف التعليم انموذجا(

أ.د. سعد عيل زاير /جامعة بغداد /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والرتبوية

اشكالية ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن الكريم اىل 57
اللغة العربية )أسامء السور القرآنية أنموذجًا(

أ.م.د.ستار عبداحلسن جبار الفتالوي
جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم علم اآلثار

املصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة يف الفلسفة التحليلية املعارصة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجًا(

م.د.حسني محزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية اآلداب /قسم الفلسفة

أثر اإلمام جعفر الصادق  يف االصالح االجتامعي من خالل 135
فكره السيايس )رؤية معارصة(

أ.د.عادل حممد زيادة /جامعة القاهرة /كلية االثار

شعر احلكمة بني املتنبي والرشيف الريض )حتليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسني كنيج 

اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية /قسم اللغة العربية

املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية األرس النازحة يف 195
مدينة الكاظمية املقدسة

م.د.سالم فاضل عيل/جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد 
قسم اجلغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية/قسم جغرافية

نظرية العالمة وسريورهتا عند شارلس سندرس بريس229
أ.م.د.أمحد عيل حممد

جامعة بغداد /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية



سياسة بريطانيا باجتاه سوريا خالل احلرب العاملية الثانية253
حتى عام 1946

أ.م.د.حممد صالح حنيور الزيادي
جامعة القادسية /كلية الرتبية /قسم التاريخ

معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص329
أ.م.د.نوري كاظم الساعدي

جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد /قسم اللغة العربية

19Imam Hussein's Supplications on the day of Arafah 
(A Linguistic STUDY)
Prof.  Dr. Riyadh Tariq Kadim AL- Ameedi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Manar Kareem Mehdi
M.A. Student / Department of English / College of 
Education for Human Sciences / University of Babylon

57Pragma-Rhetorical Strategies in Zainab's Speech at 
Yazid's Court
Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
Department of English  / College of Arts / University 
of Kufa

87Clique versus Non-Clique In Recrudescence  Of 
Creation Formation and Simpatico Suppression (The 
Emissary of Light and The Deleted World)
Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

هي  العلوم  جماالت  خمتلف  يف  الباحثون  يواجهها  التي  املشاكل  من  واحدة 
العلوم وحتى يف األدب والشعر توجد  مشكلة املصطلح ودالالته، فكل علم من 
املتخصص  يلصقه  وتعريف  تصوير  هو  ميدان  أي  يف  واملصطلح   مصطلحات، 
كأن يكون فيلسوفًا أو عاملًا أو مبدعًا أو أديبًا  بكلمة من الكلامت، أو حياول أن جيد 
أو  العامٍل  ابتكار  املصطلح هو من  وملا كان  التعريف.  املناسبة إللصاق هذا  الكلمة 
املبدع، فهو متغري وليس ثابتًا تبعًا لتطور العلوم والفنون، وهذا التطور قد حيدث يف 

فرتات زمنية متقاربة أو لفرتات زمنية متباعدة.

مشكلة  من  تعاين   تزال  وما  عانت  املعرفة  ميادين  بقية  حال  حاهلا  والفلسفة 
أسباب  إىل  يرجع  إنام  الفلسفة  حقل  يف  األمر  وهذا  دالالته.  واختالف  املصطلح 
عديدة، يقف يف مقدمتها صعوبة حتديد تعرف ومعنى حمدد للفلسفة بحد ذاهتا، الن 
كل فلسفة هي وليدة عرصها وبيئتها، بمعنى أن الفيلسوف يتأثر ويؤثر يف اآلخرين، 
والفلسفة  اليونانية  كالفلسفة  وفلسفات،  وتواريخ  حقب  عن  نتحدث  هنا  ومن 
األخرى  عن  احدمها  ختتلف  املعارصة،  والفلسفة  احلديثة،  والفلسفة  اإلسالمية، 

باألفكار والنظريات. 

مشكلة  بينها  ومن  الفلسفي  البحث  يف  متعددة  إشكاليات  نشأت  هنا  ومن 
املصطلح. والبحث هنا يتعرض لدراسة هذه اإلشكالية يف حقبة من حقب الفلسفة 
ونظريات  قراءات  قدمت  الفلسفات  هذه  الن  املعارصة؛  الفلسفات  مرحلة  وهي 
التي  والوسيطة  القديمة  الفلسفات  تصورات  عن  ختتلف  الفلسفية  للمشكالت 
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جعلت من مشكلة الوجود أو العامل املحور الذي تدور حوله أبحاث الفيلسوف. 
واختار الباحث فيلسوف اللغة )لودفج فنغنشتاين( كونه من أهم فالسفة التحليل 
الفلسفة   التي تصاغ هبا هذه  الفلسفة واللغة  املعارصين الذي اهتم بتحديد وظيفة 
فنغنشتاين  تركه  الذي  األثر  عن  فضاًل  املنطقي(،  )التحليل  بفلسفة  عرفت  التي 
املعارص، والذي كان من بني  املنطقي  الفلسفات الالحقة مثل االجتاه الوضعي  يف 

رجاالته البارزين كارناب ، واير.

وانقسم البحث عىل ثالثة مطالب، تناولُت يف املطلب األول وظيفة الفلسفة 
الوظيفة  التحليل  والذين جعلوا من  فنغنشتاين،  بينهم  التحليل ومن  عند فالسفة 
فلسفة  يف  املنطقي  التحليل  بعنوان  فكان  الثاين  املطلب  أما  للفلسفة.  الرئيسة 
أهم  فتضمنت  اخلامتة  أما  واللغة.  العامل  حتليل  الثالث  املطلب  ويف  فنغنشتاين، 
املنطقي  التحليل  البحث، وتتلخص يف أن فنغنشتاين باخلصوص، ومدرسة  نتائج 
املعارصة، قدموا تصورًا جديدًا لوظيفة الفلسفة؛ اذ أصبحت الفلسفة جمرد توضيح 
لألفكار عن طريق حتليل القضايا واللغة التي تصاغ هبا هذه األفكار، فالفلسفة هنا 
ليست نظرية من النظريات او نسق من األنساق، وإنام هي جمرد توضيحات لألفكار 

والقضايا، وجمرد حتديد دقيق هلذه األفكار والقضايا.
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. . . Abstract . . .

One of the major counts the researchers confront is the discourse 
and its shades; for each science, even in literature and poetry, there is a 
discourse; the discourse in any field designates the mind of a philosopher 
or a scientists, an innovative or a littérateur trying to elucidate something.

As it emanates from the scientist or innovative, it is tentative as the 
sciences and arts develop and such augment occurs in different spans of 
time, eminent or distant. Philosophy as in other fields, suffers from the 
discourse count and its shades of meanings and that stems from the issue 
that it is hard to delimit the definition of the philosophy in one term.
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املبحث إالول

الفلسفة التحليلية املعارصة وإشكالية اللغة

مصطلح الفلسفة املعارصة ُيطلق عىل تلك إالجتاهات واملذاهب الفلسفية التي 
انبعثت وازدهرت يف أرضه، وعاش  التي  تقريبًا  العرشين  القرن  بداية  ظهرت مع 
من  هلا  متييزًا  )باملعارصة(  وسميت  فيه،  الفكرية  حياهتم  من  كبريًا  جزءًا  أعالمها 

فلسفة القرن التاسع عرش والثامن عرش خاصًة، والفلسفة احلديثة عامًة)1(.

لكن هل أن هذا التمييز من قبل الباحثني هلذه احلقبة الفلسفية يعني عدم وجود 
الفلسفة  سواء  عليها  السابقة  بالفلسفات  الفلسفية  ومذاهبها  اجتاهاهتا  بني  صلة 
احلديثة والوسيطة منها ام اليونانية والرشقية القديمة؟ بمعنى هل هي منفصلة عنها 

متامًا أم أهنا متصلة هبا ومنبثقة منها؟

إن غالبية اجتاهات ومذاهب الفلسفة الغربية املعارصة جديدة فقط يف منهاجها 
وطرائق معاجلتها ملوضوعاهتا املختلفة، بينام معظم موضوعات تلك الفلسفة قديم، 
املوضوعات  من  القليل  عدا  فيام  السابقة،  العصور  فالسفة  لدراستها  وتعرض 

املرتبطة بالكشوفات العلمية املعارصة)2(.

بالبحث  يتناولون  عادة  تاٍل  عرص  كل  فالسفة  أن  إىل  راجع  األمر  وهذا 
موضوعات  عليها  يزيدون  ثم  عليهم،  السابقون  فيها  تفلسف  التي  املوضوعات 
جديدة، فقد أخذ اليونان املباحث الروحية واالخالقية التي كانت سائدة يف الفكر 
فالسفة  ورث  جديدة،ثم  وطبيعية  عقلية  مباحث  عليها  وزادوا  القديم،  الرشقي 
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تدور  جديدة  إضافات  مع  بالبحث  وتناولوه  اليوناين  الرتاث  هذا  الوسيط  العرص 
املوضوعات  الوقت-  نفس  عاجلوا-يف  أهنم  كام  والنبوة،  والوحي  الدين  حول 
القديمة بطريقة أخرى تتفق مع الروح الدينية السائدة يف العرص الوسيط، سواء كانوا 
مسيحيني أم إسالميني، وهكذا احلال يف العرص احلديث وفلسفة القرن العرشين)3(.

لكن هل ذلك يعني أن ال يبذل الفالسفة املعارصون جهدًا جديدًا يف جمال اخللق 
الفلسفي –إذا جاز لنا التعبري- ويقترصون عىل فهم ورشح ما تركه هلم السابقون؟

هو  الذي  الفلسفي  التفكري  طبيعة  مع  ويتناىف  مقبول  غري  االمر  هذا  بالطبع 
لدى  اجلديد  أصبح  لذلك  والنمو،  للتطور  وقابل  باستمرار  مفتوح  جهد  بطبيعته 
لكن  القديمة  املوضوعات  نفس  معاجلتهم  طريقة  هو  العرشين  القرن  فالسفة 

بأسلوب جديد ويف اجتاه فلسفي مغاير للسابقني)4(.

وهذا املنهج اجلديد ُفرض عليهم بفعل عدة مؤثرات كان من بينها االكتشافات 
النسبية،  انشتاين  ونظرية  وغاليلو  نيوتن  نظريات  ومنها  الفيزياء  جمال  يف  العلمية 
فضاًل عن التقدم العلمي واملادي الكبريين الذي أحرزته العلوم الطبيعية بواسطة 
املنهج التجريبي، وااليامن بعلوم الرياضة والرجوع إىل التحليل الريايض الذي يمثل 

دقة التفكري يف ذلك العرص)5(.

كل هذه العوامل أو املؤثرات أسهمت يف ظهور عدة اجتاهات فلسفية ختتلف 
االشارة  حسبنا  والتي  الفلسفية  للموضوعات  ومعاجلتها  ومنهجها  طريقتها  يف 
الفلسفة  الوجودية،  الفلسفة  الظاهراتية،  الفلسفة  ومنها)6(:  الذكر  إليها عىل سبيل 
املنطقية  الوضعية  فتغنشتاين-،  إليها  ينتمي  -والتي  التحليلية  الفلسفة  الربامجاتية، 

املعارصة.
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الفلسفة التحليلية 

ظهرت  التي  الفلسفية  واملذاهب  االجتاهات  أهم  من  التحلييل  االجتاه  ُيعد 
انه )عرص  العرص  املميزة هلذا  السمة  معها  إىل درجة أصبحت  العرشين،  القرن  يف 
إىل  هبم  دفع  االنجليز  فالسفة  معظم  عند  وتبنيه  املنهج  هذا  وظهور  التحليل(، 
املثايل إىل االجتاه الواقعي، فالطابع العام للفلسفة املعارصة هو  التحول من االجتاه 

الطابع التحلييل الواقعي املتناسق مع روح العرص العلمية والرياضية)7(.

الفيلسوف  ومنهم  الفالسفة  من  العديد  التحلييل  االجتاه  هذا  تبنى  وقد 
االنجليزي جورج مور، وبرتراندرسل، والفرد نورث وايتهد، ومدرسة الوضعية 
العامة  لنا حرص اخلصائص  فتغنشتاين)8(. ويمكن  منهم  والذين  املعارصة  املنطقية 

املشرتكة لفالسفة التحليل بااليت ذكره:

إن اهلدف من استخدام التحليل كمنهج يف الفلسفة هو الرجوع إىل العنارص . 1
االولية البسيطة والوحدات اجلزئية االساسية التي يقوم عليها الفكر والوجود، 
والتي يبدأ منها العلم واملعرفة، الن هذا التحليل يوضح حقيقة تلك العنارص 

واجلزئيات، كام يبني العالقات التي تربطها بعضها ببعض)9(.

إنكار امليتافيزيقا: امليتافيزيقا أو ما ُيعرف بعلم ما بعد الطبيعة، وهو العلم الذي . 2
جيعل من املوضوعات غري املحسوسة واخلارجة عن نطاق التجربة حماًل لدراسته، 
كموضوع وجود الباري)جل شأنه(، واثبات وجود النفس والروح، وبعض 
املوضوعات االخالقية، وغريها. ويطلق عىل هذه املوضوعات أو املشكالت 
بالقضايا امليتافيزيقية. حيث ذهب فالسفة التحليل ومن بينهم فنغنشتاين إىل 
وجود انموذجني من القضايا يمكن أن تكون هلام معنى، أوهلام قضايا العلوم 
الطبيعية وتعرب عن وقائع العامل، واآلخرى قضايا املنطق والرياضيات البحتة، 
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امليتافيزيقا ال  والتي ال صلة هلا باخلربة، لكنها صادقة دائاًم، وما دامت قضايا 
تدخل يف أحد هذين االنموذجني فهي قضايا ال معنى هلا)10(.

بمعنى . 3 العلوم،  فلسفة  أو  العلوم  منطق  هو  للفلسفة  املرشوع  الوحيد  املجال 
حيث  من  ال  الطبيعي،  العلم  قضايا  هي  حيللوهنا  التي  والقضايا  االفكار  أن 
الطبيعة، وإنام من حيث صورهتا وهي دراسة  حمتواها، فذلك من شان علامء 
وتوضيح  العلمية،  املناهج  بالواقع،ودراسة  وصلتها  العلمية  النظرية  تركيب 

تصورات املعنى والصدق واالحتامل)11(.

نحو . 4 تتجه  التحليلية  الفلسفة  أن  هو  املعريف  بالنمط  املقصود  املعريف:  النمط 
اكتساب  وألجل  فحصه؛  طريق  عن  وذلك  اخلارجي،  العامل  عن  الكشف 
هذه  يصفون  الباحثني  بعض  جعل  ما  وهذا  آخر،  سبب  ألي  وليس  املعرفة، 
الفلسفة بأهنا )فلسفة علمية(. وهذا النمط املعريف للفلسفة التحليلية لزم عنه 
واقعيتها االبستمولوجية، واجتاهها املعني نحو املذهب التجريبي)12(، خصوصًا 
يف اجتاهاته املتأخرة املتمثلة بأصحاب الوضعية املنطقية الذين حاولوا التحقق 
من صدق العبارة، او كذهبا من خالل مطابقتها للواقع وحتققها الفعيل فيه)13(.

العناية باللغة: إن من أهم االمور التي عني هبا فالسفة التحليل هو اعرتافهم . 5
بأثر اللغة الفعال يف الفلسفة، وهم ال ينظرون إىل اللغة عىل أهنا جمرد وسيلة، بل 
هي أيضًا هدف من أهداف البحث الفلسفي، وُيعد هذا االمر عنرصًا جديدًا 
يميز الفلسفة التحليلية، وينظر إليه عىل أنه خاصية من خصائصها الرئيسة)14(.

أمثال  التحليليني من  الفالسفة  باللغة من جانب بعض  الكبري  االهتامم  وهذا 
دفع  قد  اكسفورد،  ومدرسة  املتأخرة،  كتاباته  يف  خصوصًا  و)فنغنشتاين(  )مور( 

بعض الباحثني إىل تعريف الفلسفة التحليلية بأهنا: جمرد دراسة للغة)15(.
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وهذا االعرتاف بالدور احليوي الذي تلعبه اللغة يف الفلسفة من قبل فالسفة 
أخرى  ودراسات  دراسات،  هكذا  بني  اخللط  إىل  يقودنا  ال  أن  ينبغي  التحليل، 
هم  اللغوية  املعاجم  وواضعو  والنحويون  اللغة  وفقهاء  اللغويات  فرجال  للغة، 
ايضًا يدرسون اللغة، إال أن اهتاممهم يقوم يف جوهره عىل أساس البحث العلمي، 
فيهتمون بالوقائع املكتشفة عن كيفية استخدام اللغة، ومعاين االلفاظ، وكيف تبدأ 

اللغة وتتغري، وهكذا.

أما الفيلسوف التحلييل فيدرس اللغة ال من أجل صياغة فروض علمية عنها، 
هدفه  حتقيق  عىل  مساعدته  يف  قيمتها  هلا  أداة  الدراسة  هذه  مثل  أن  يعتقد  ألنه  بل 
امليتافيزيقية، والتي  املسائل  الفلسفية، وتأيت يف مقدمتها  املسائل  االساس يف حسم 

تعني بالبحث يف أمور خترج عن أطار احلس التجريبي والواقعي لإلنسان)16(.

يف  خمتلفون  فأهنم  اللغة،  دراسة  أمهية  عىل  متفقون  التحليل  فالسفة  أن  ومع 
نوع اللغة التي ينبغي دراستها، هل هي لغة االنسان العادي أو كام ُيسميها جورج 
العلمية(،  رسل)اللغة  يسميها  كام  أو  مثالية  لغة  هي  أم  العام(،  االدراك  مور)لغة 
لذلك عرفت الفلسفة التي تبنت املنهج التحلييل املنطقي)الفلسفة اللغوية(، والتي 

من أبرز رجاالهتا رسل، وفنغنشتاين، وكارناب، واير.

اختلف فالسفة التحليل يف تبني اللغة املعتمدة يف حتليالهتم اللغوية، حيث نجد 
جورج مور كان يدعو إىل جتنب اللغة الفلسفية اخلاصة، مفضاًل عليها اللغة العادية 
سواء يف التعبري عن مواقفه الفلسفية او نقده ملذاهب اآلخرين)17(. حيث كان مور 
مهتاًم باالستخدام العادي للغة لرغبته امللحة يف أن ُيعيد إىل الكلامت معانيها املألوفة 
بعيدًا عن مصطلحات الفالسفة، عىل الرغم من اعرتافه أن يف اللغة العادية كلامت 
غامضة مثل: عقل، يشء، ذاكره... ألخ، لكنه يرى أن هذا الغموض ال يعني سوء 
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استخدامنا هلا)18(. يف املقابل نجد أن برتراندرسل مل تكن له ثقة باللغة العادية للتعبري 
الفلسفية، وكان يدعو إىل تبني لغة فلسفية خاصة او كام يسميها)لغة  عن املواقف 
املشكالت  حل  يف  ونظرياته  الرمزي  املنطق  من  استفادته  إىل  راجع  وهذا  مثالية(، 

الفلسفية املناسبة)19(.

أما فنغنشتاين فنجد أنه بدأ بيشء وانتهى بيشء آخر، أما موقفه االول والذي 
عرب عنه يف مؤلفه )رسالة منطقية فلسفية( كان يدعو فيه إىل استخدام لغة فنية خاصة 
كالتي حتدث عنها )رسل( من قبل، لكنه تراجع عن هذا املوقف يف مؤلف االخري 
)مباحث فلسفية(، واجته إىل الرجوع إىل اللغة العادية التي نتكلمها يف حياتنا اليومية، 
وأصبح يتصور اللغة أهنا متعددة الوظائف، كاصدار أوامر أو توجيه أسئلة، أو تعبري 
عن رغبة، أو اقامة صالة، ألخ، ومن ثم أدرك فنغنشتاين أن اللغة ظاهرة اجتامعية 
ال نستطيع فصلها عن استخدامنا املألوف هلا)20(. ومهام يكن من أمر اختالفهم عىل 
نوع اللغة، فهم يسلمون بأمهية اللغة ووجوب دراستها، سواء كانت لغة اصطناعية 

أم لغة طبيعة.
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املبحث الثاين

التحليل املنطقي يف فلسفة فنغنشتاين

منُذ بداية القرن املنرصم ذهب كثري من الفالسفة إىل أن التحليل هو كل عمل 
الفلسفة أو هو الفلسفة كلها، من حيث أن الفلسفة ال تتكون عىل نفس النحو الذي 
تتكون عليه العلوم اآلخرى، إذ هي تقوم عىل أساس حماولة توسيع معرفتنا، بل عىل 
أساس نوع آخر من النشاط يوضح ما نعرفه فعاًل من قبل، وذلك بحل املشكالت 
التي ال تنتج عن جهلنا بالواقع نفسه بقدر ما تتيح من الوهم العقيل وسوء الفهم)21(.
ومل يكن ذلك اخللط ناشئًا إال عن سوء استخدامنا للقوالب التي تصّب فيها أفكارنا 
ومعارفنا وهي اللغة. ولذا فقد أصبح حتليل اللغة هو العمل االساس للفلسفة –ال 
من حيث هي جمرد ألفاظ– و إال كان ذلك امليدان خاصًا بعلامء اللغة، بل من حيث 
ما ُتشري إليه من أفكار ومعرفة، وخاصة تلك املتعلقة بالعلوم بصفة خاصة، دون ان 

تتدخل يف وظيفة العلامء، إنام هي فقط حتلل قضاياهم)22(.

وقضايا اللغة بصفٍة عامة بقصد توضيح غوامضها دون أن تتعرض للرضب 
يف جمال الغيب، وهذا ما دعا فنغنشتاين إىل القول بأّن الفلسفة التقليدية بمشكالهتا 

وحلوهلا التقليدية، إنام تنشأ عن اجلهل بمبادئ وسوء استخدام اللغة)23(.

وخري من يمثل هذا االجتاه اجلديد هم فالسفة الوضعية املنطقية، وبرترندرسل، 
بمراجعة  يقوموا  أن  حاولوا  ممن  وغريهم  وكارناب،  وفنغنشتاين،  مور،  وجورج 

للمدركات العقلية من حيث )إعادة ختطيط خلارطة الفكر()24(.
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إىل جانب جورج  التحليلية  الفلسفة  الثالث من رواد  الرائد  فنغنشتاين  وُيعد 
مور ورسل، بل أن الفلسفة من حيث هي حتليل لتتضح كأشد ما يكون الوضوح 
كغاية  ال  الفلسفة  يف  منهجًا  بوصفه  التحليل  يستخدم  فهو  فنغنشتاين،  فلسفة  يف 
فلسفية، ويقرتب مفهومه للفلسفة من مفهوم جورج مور إىل حٍد كبري، فالفلسفة 

عند فنغنشتاين فاعلية تنصب عىل التوضيح املنطقي لألفكار)25(.

ليست  فالفلسفة  لألفكار،  املنطقي  التوضيح  هو  الفلسفة  موضوع  »إن  يقول 
نظرية من النظريات بل هي فاعلية، ولذا يتكون العمل الفلسفي من توضيحات، 
للقضايا،  توضيح  هي  إنام  الفلسفية،  القضايا  من  عددًا  الفلسفة  نتيجة  تكون  وال 
تلك  ظلت  وإال  دقة،  بكل  االفكار  وحتديد  توضيح  تعمل عىل  أن  فالفلسفة جيب 

االفكار معتمة ومبهمة، إذا جاز لنا هذا الوصف«)26(.

نستطيع  إننا  حتى  فلسفته،  يف  البارزة  السمة  هو  فنغنشتاين  عند  التحليل  إن 
الفلسفة ال  التحليل كمنهج يف  لديه هي حتليل، وهو يستخدم  الفلسفة  بان  القول 
العامل اىل جمموعة من  التحليل ملجرد تقسيم  انه ال يستهدف  كغاية فلسفية، بمعنى 
الوقائع، أو رد اللغة إىل عدة قضايا، أو رد املعنى إىل طريقة استخدامنا لأللفاظ، إنام 
هو يستخدمه لكي يوصله إىل غاية أبعد من ذلك، وهي توضيح املشكالت الفلسفية 
التي إذا ما وضع معظمها حتت جمهر التحليل زال عنها كل غموض، واتضح أهنا 

مشكالت زائفة، أو أهنا ليست بمشكالت أصاًل)27(.

وقد عرب فنغنشتاين عن هذا املعنى تعبريًا دقيقًا بقوله »ن معظم القضايا واالسئلة 
التي ُكتبت عن أمور فلسفية ليست كاذبة، بل هي خالية من املعنى، فليس بوسعنا 
أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل، بل كل ما بوسعنا هو أن نقرر عنها أهنا خالية 
من املعنى، فمعظم االسئلة والقضايا التي يقوهلا الفالسفة انام تنشا عن حقيقة كوننا 
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ال تفهم منطق لغتنا«)28(. ومن هنا أصبح مفهوم الفلسفة عند فنغنشتاين خمتلفًا كل 
االختالف عن مفهومها عند غريه من الفالسفة، آذ أصبحت الفلسفة جمرد توضيح 
لألفكار عن طريق حتليل القضايا واللغة التي تصاغ هبا هذه االفكار، فالفلسفة هنا 
ألفكار  توضيحات  جمرد  وانام  االنساق،  من  نسق  أو  النظريات،  من  نظرية  ليست 

والقضايا وحتديد دقيق هلذه االفكار والقضايا.

وهذا التوضيح وذلك التحديد يساعدنا عىل ازالة كل غموض، وكل لبس عام 
نفكر فيه أو نعرب عنه)29(. يقول »إن املشكالت يتم حلها ال باعطائها تفسريًا جديدًا، 
بل بواسطة ترتيب وتنظيم ما نعرفه بالفعل من قبل، فالفلسفة عبارة عن معركة ضد 
البلبلة التي حتدث يف عقولنا نتيجة الستخدام اللغة«)30(. وبمعنى آخر فاهلدف من 
الفلسفة هو أن نوضح لآلخرين كيفية اخلروج من املشكالت الفلسفية التي تستغلق 
عىل إفهامهم أو عىل حد تعبري فنغنشتاين »هو أن نوضح للذبابة طريق اخلروج من 
زجاجة الذباب«)31(. أي أن الفلسفة أصبح ينظر إليها عىل أهنا أسلوب فني لعالج 

املشكالت الفلسفية، وبذلك أصبحت مهمتها مهمة عالجية.

فطريقة  آخر،  إىل  كتاب  من  خمتلفة  التحليل  يف  فنغنشتاين  طريقة  كانت  وان 
هو  ما  رد  عىل  تعتمد  كانت  الفلسفية((  املنطقية  ))الرسالة  يف  املستخدمة  التحليل 
مركب إىل عنارصه االوىل التي ال تنحل إىل ما هو ابسط منها، فالعامل عنده بناء عىل 
إىل  تنحل  واللغة  بسائط،  أو  أشياء  إىل  تنحل  والوقائع  وقائع)32(،  إىل  ينحل  ذلك 
جمموعة من القضايا الذرية او االولية، وهذه االخرية تنحل إىل أسامء، وهكذا)33(.
ما هو  رد  ينصب عىل  فهو ال  آخر،  اجتاهًا  فيسلك  املتأخرة  فلسفته  التحليل يف  أما 
مركب إىل عنارصه البسيطة، بل ينصب عىل اللغة ملعرفة الطريقة التي تستخدم هبا 
االلفاظ بالفعل، والتحليل يظهر لنا يف هذه احلالة أن كثريًا من مشكالت الفلسفة 
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تنشا مثاًل من استخدام كلمة ما يف سياق خمالف للسياق الذي كان جيب ان توضع فيه 
أو تستخدم فيه، يقول »ويزول ذلك اللبس وسوء الفهم املتعلق باستخدام االلفاظ 
إذا ما استبدلنا صورة تعبري بصورة أخرى، ونستطيع أن نسمي ذلك بتحليل صورة 

التعبري«)34(.

ويتضح مما سبق أن فنغنشتاين قد حرص أو حدد مهمة الفلسفة يف دائرة ضيقة 
أية  إضافة  هلا  يكون  أن  دون  من  والتحليل  التوضيح  يف  بتحديدها  واكتفى  جدًا، 
معرفة جديدة. لكن هذا املفهوم الضيق رسعان ما يواجه صعوبات كثرية أمهها)35(: 

أواًل: إذا كانت غاية الفلسفة توضيح االفكار والقضايا، فان ذلك يستدعي ان 
يكون للفلسفة مبادئ حمدودة هيتدي هبا الباحث، كام جيب أن يكون للتوضيح منهج 
ذاتية  اجتهادات  إىل  املهمة  الفيلسوف وحتولت  املعامل، وإال ضاعت جهود  واضح 

خيتلف الفالسفة يف تطبيقها.

فان  واملشوشة  الغامضة  االفكار  حتديد  الفلسفي  العمل  جوهر  كان  إذا  ثانيًا: 
زاوية  تؤلف  التعريف  نظرية  أن  مع  مثاًل  التعريف  بنظرية  االستعانة  واجب  علينا 
االفكار،  حتديد  يف  مبادئ  من  تتألف  وهي  والفلسفي،  املنطقي  العمل  يف  مهمة 
والسؤال الذي يقرتح هنا هو ما موقف فنغنشتاين من هذه النظرية؟ أهنا ال تنتمي إىل 
العلوم الطبيعية أو التجريبية، وإذا افرتضنا أهنا جزء من فعالية الفلسفة يف التوضيح، 

فإن علينا أن نسلم برضورة نظرية حتليلية عامة يف الفلسفة.

والرياضية  الطبيعية  العلوم  مفاهيم  التحليل عىل  فعالية  تطبيق  أردنا  إذا  ثالثًا: 
مثاًل، فان علينا قبل الولوج يف هذه الفعالية أن تكون لدينا معرفة بالعلم الذي نقوم 
بتحليل أفكاره وقضاياه من جهة، ونسعى بعد إمتام الفعالية التحليلية إىل إعادة بناء 
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املفاهيم والقضايا من جهة أخرى، وهذا يدل عىل إمكانية تطوير نظريات جديدة 
أساسها التحليل، وبالتايل إمكانية إضافة معارف جديدة.

مما  وانجازًا  فاعلية  أكثر  التحليل  يكون  أن  جيب  الثالث  النقاط  إىل  استنادًا 
تصوره فنغنشتاين، ألن العملية التحليلية تقتيض إعادة البناء والرتكيب، وتستلزم 

وجود نظرية تتحدد يف إطارها منهجية التحليل واملبادئ العامة التي يستلزمها. 

وسواء أخذنا بمفهوم التحليل عند فنغنشتاين أم املفهوم الواسع، فإن العملية 
االفكار  يف  والتشويش  الغموض  من  التخلص  قوامها  فعالية  ذات  التحليلية 
واملفاهيم، وهذا يؤلف اجلانب السلبي، بينام يكون اجلانب االجيايب يف تسهيل مهمة 

العامِل يف احلصول عىل أفضل النتائج)36(.

حيث  امليتافيزقية،  الفلسفية  النظريات  بازاء  بوضوح  السلبي  اجلانب  ويظهر 
يرى فنغنشتاين أن العبارات امليتافيزيقية جمرد عبارات فارغة ال معنى هلا، ويف ذلك 
يقول »إن معظم القضايا واالسئلة التي ُكتبت عن أشياء فلسفية ليست كاذبة بل ال 
القضايا واالسئلة مطلقًا،بل  النوع من  معنى هلا، لذلك ال يمكن االجابة عن هذا 
يعملها  التي  والقضايا  االسئلة  معظم  »إن  أيضا  ويقوا  سخافتها«)37(،  بيان  علينا 

الفالسفة تستند إىل أننا ال نفهم منطق لغتنا«)38(.
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املبحث الثالث

حتليل العال واللغة 

طبق فنغنشتاين فكرة التحليل عىل كثري من جماالت البحث الفلسفي أمهها:

العامل أو الواقع اخلارجي.. 1
جماالت اللغة والفكر سواء كان فكرًا فلسفيًا أم علميًا.. 2

مرتبط  اللغة  فتحليل  وحتليالته،  فلسفته  يف  منفصلة  غري  املوضوعات  وهذه 
بتحليل العامل)39(. وهذا ما يتضح يف سياق حديثنا عن هذين النوعني من التحليل. 
رساًم  تكون  اللغة  إليها  تنحل  التي  االوىل  الوحدة  –وهي  االولية  القضية  إن  إذ 
مرتبط  الفكر  أن حتليل  العامل. كام  إليها  ينحل  التي  الوحدة  الذرية– وهي  للواقعة 
بتحليل اللغة من حيث أن اللغة هي الصياغة اللفظية، أو هي اجلهاز الرسمي الذي 

نعرب عنه االفكار واملعاين املختلفة)40(.

أواًل: حتليل العال

وحتليله،  العامل  عن  باحلديث  فلسفية(  منطقية  )رسالة  مؤلفه  فنغنشتاين  يبدأ 
بعض  يف  فهو  خمتلفة،  بمعاين  العامل  كلمة  يستخدم  انه  جيد  الرسالة  هلذه  والقارئ 
بالفعل،  املوجود  اخلارجي  العامل  إىل  هبا  ُيشري  لكي  الكلمة  هذه  يستخدم  االحيان 
هي  هنا  بالوقائع  واملقصود  االشياء«)41(،  ال  الوقائع  جمموع  هو  العامل  »إن  فيقول 
تلك الوقائع املوجودة وجودًا فعليًا يف عاملنا املحيط، كام يقول »إن العامل هو جمموع 
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الوقائع الذرية املوجودة«)42(، أي تلك الوقائع البسيطة التي ال تنحل إىل ابسط منها، 
والتي يسميها فنغنشتاين الوقائع الذرية. ونجده أحيانًا أخرى يستخدم كلمة العامل 
استخدامًا خمالفًا هلذا االستخدام االول، حيث نجده يشري بكلمة العامل إىل عامل غري 
هنا  فالعامل  العامل«)43(.  هي  املنطقي  املكان  يف  »الوقائع  يقول  حيث  الواقعي،  العامل 
ليس هو العامل املوجود وجودًا فعليًا، لكنه عامل من نوع آخر، وهو عامل منطقي او 

عامل وقائع وروابط منطقية وليس عاملنا اخلارجي.

أو  الفعيل  الوجود  عىل  للداللة  العامل  كلمة  فنغنشتاين  استخدم  سواء  ولكن 
الوجود املنطقي، وسواء أدل هذا عىل استخدامات خمتلفة لنفس الكلمة، فان هذا ال 
يعني أن هناك تناقض يف االستخدام، فالعامل –كام يرى فنغنشتاين– مرتبط باملنطق 
كقضايا،  وبينه  خارجي،  فعيل  كوجود  العامل  بني  انفصام  ال  وانه  والفكر،  وباللغة 

فتحليل العامل مرتبط اشد االرتباط بتحليل اللغة والفكر)44(.

هو  ما  »إن  فنغنشتاين  يقول  ذرية،  عنده  والوقائع  وقائع،  إىل  العامل  وينحل 
الواقعة هو وجود  الذرية«)45(، فمعنى وجود  الوقائع  )الواقعة( هو وجود  هنالك 
الواقعة الذرية. وعىل ذلك تتكون الواقعة عند فنغنشتاين من عدة وقائع ذرية، ومن 

ثم فهي مركبة وليست بسيطة، وهذه الوقائع تتصف بعدة صفات او سامت منها:

أهنا مركبة من وقائع ذرية، فهي ليست بسيطة.. 1

املثايل . 2 االجتاه  خيالف  وهذا  اآلخر،  البعض  عن  بعضها  ومستقلة  منفصلة  أهنا 
الذي يرى الوقائع مرتابطة ومتحدة.

من . 3 فتتكون  البسيطة  الواقعة  أما  ذرية،  وقائع  عدة  من  تتكون  املركبة  الواقعة 
واقعة ذرية.
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ويسمي فنغنشتاين الواقعة البسيطة التي ال تتكون من وقائع أخرى وال تنحل 
إىل ابسط منها )بالواقعة الذرية(، وهذه االخرية تتميز بام يأيت:

 الواقعة الذرية هي ابسط ما يمكن أن ينحل إليه الوجود اخلارجي أو العامل، . 1
يرتد  أن  التي يمكن  الوقائع  ابسط  الذرية هي  الواقعة  فان هذه  بعبارة اخرى 

إليها حتليلنا للعامل.

كام . 2 أننا  بحث  اآلخر،  البعض  عن  بعضها  ومستقلة  منفصلة  الذرية  الوقائع 
يقول فنغنشتاين »ال نستطيع من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية ما أن نستنتج 
االتصال  أو  االنفصال  وهذا  أخرى«)46(.  ذرية  واقعة  وجود  عدم  أو  وجود 
وينكر  بالتعددية  يؤمن  الذي  التفكري  ذلك  الذري،  التفكري  طبيعة  عن  ناشئ 

الرتابطية والوحدوية املطلقة للعامل والفكر والوجود.

الوقائع الذرية متغرية وليست ثابتة، أما االشياء التي تتكون منها هذه الوقائع . 3
فهي الثابتة والدائمة واخلالدة.

الصدق والكذب، . 4 الذرية، فهي معيار  الوقائع  الصدق والكذب عىل  يتوقف 
وينتج عن هذا أن هذه الوقائع ال بد من خضوعها للمالحظة واالدراك وإال ملا 

استطعنا أن نتأكد من صدق وكذب أقوالنا وقضايانا.

حتى . 5 موجودة  الذرية  الوقائع  تكون  أن  رضورة  السابقة  النقطة  عىل  ويرتتب 
وحمكًا  معنًى  والكذب-  للصدق  عرضة  –وهي  للقضايا  يكون  أن  يمكن 
ويف  صادقة،  الذرية  القضايا  جتعل  ما  هي  الذرية  الوقائع  الن  ذلك  ومعيارًا، 
الذرية  الواقعة  كانت  صادقة،  القضية  كانت  »فإذا  فنغنشتاين  يقول  ذلك 

موجودة، وإذا كانت كاذبة، مل يكن للواقعة الذرية وجود«)47(.
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ثانيًا: حتليل اللغة

احتلت دراسة اللغة أمهية مركزية يف نسق الرسالة املنطقية لفنغنشتاين، ولعبت 
دورًا حيويًا يف حتليالته وأفكاره التي أودعها رسالته)48(. إذ يعتقد فنغنشتاين أن سوء 
الفهم ملنطق اللغة هو الذي أدى إىل ظهور الكثري من املشكالت الفلسفية وال يمكن 
أن نقيض عىل سوء الفهم هذا وال عىل املشكالت الفلسفية النامجة عن سوء الفهم 
هذا إال بواسطة حتليل اللغة)49(. وهذا ما دفعه إىل القول »إن الفلسفة كلها عبارة عن 
حتليل اللغة«)50(، ويقول يف كتابه أبحاث فلسفية »إن الفلسفة عبارة عن معركة ضد 
التي طرحها  اللغة«)51(. واالفكار  نتيجة ال ستخدام  التي حتدث يف عقولنا  البلبلة 
فنغنشتاين ضمن هذا اجلانب أدت إىل ظهور مدرستي أكسفورد وكمربدج يف حتليل 
اللغة من حيث تأثرمها معًا بتحليالت فنغنشتاين التي تكشف عن أبعاد جديدة يف 

التحليل بام يثري جانب الدراسات اللغوية.

حينام  العامل  أن  فكام  وحداهتا،  أبسط  إىل  اللغة  حتليل  إىل  فنغنشتاين  يذهب 
يوضع حتت التحليل املنطقي ينقسم إىل وقائع، وكل واقعة من الوقائع تتكون من 
واقعة ذرية، كذلك اللغة تنقسم إىل قضايا، وكل قضية من هذه القضايا إنام تنحل 

بالرضورة إىل ما هو أبسط منها وهو القضية االولية التي قوامها أسامء)52(.

هو  ما  إىل  تنقسم  أهنا  إىل  يذهب  للقضايا  تصنيفه  يف  فنغنشتاين  فإن  ثم  ومن 
بسيط وما هو مركب، فأبسط القضايا التي تنقسم إليها اللغة أو التي تنحل إليها هي 
القضية االولية او ما يسميه فنغنشتاين )القضية الذرية(، حيث ال تتكون من أجزاء 
تكون يف حد ذاهتا قضايا)53(. أما القضية املركبة فهي تقابل القضية اجلزئية يف فلسفة 

رسل الذرية. 
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اللغة،  وحدات  أبسط  هي  فنغنشتاين  مفهوم  يف  االولية  القضية  مفهوم  إذن 
القضايا  إىل  ينتهي  وان  بد  ال  للقضايا  وحتليلنا  القضايا  جمموع  هي  اللغة  أن  ذلك 
وتكون  اللغة  إليها  تنحل  قضية  أبسط  هي  االولية  القضية  فإن  ثم  ومن  االولية، 
ذات معنى)54(.لكن ال ينبغي من هذا أن نفهم أن البساطة عند فنغنشتاين ال تعني 
الرتكيب، عىل الرغم من أن القضية االولية هي أبسط قضايا اللغة إال أهنا مع هذا 
رموز  ذاهتا  حد  يف  االسامء  و  أسامء،  من  تسلسل  أو  ارتباط  أهنا  أسامء،  من  تتكون 
العامل،  وحتليل  اللغة  حتليل  بني  فنغنشتاين  ُيقيمها  التي  العالقة  عن  أما  بسيطة)55(. 
أن  الوجود يمكن  ابسط نوع من  التي هي  الواقعة  إن  النحو  االيت:  فريسمها عىل 
من  نوع  ابسط  هي  االولية  القضايا  تكون  اللغة  ويف  اخلارجي،  العامل  إليه  ينحل 
الكالم يمكن أن تنحل إليه اللغة، ومن ناحية ثانية وجدنا الواقعة الذرية تتكون من 
أشياء بسيطة ترتابط فيام بينها يف وحدة متكاملة مرتابطة هي وحدة الواقعة الذرية 
نفسها، وباملثل تتكون القضية االولية من أسامء ترتابط فيام بينها يف وحدة متسقة هي 

وحدة القضية االولية ذاهتا)56(.

وال أدل عىل العالقة الوثيقة بني حتليل العامل وحتليل اللغة من تلك الفكرة القائلة 
بان االسم يقابله يشء واحد، فاالسم ُيشري إىل واحد من أشياء العامل، والنتيجة هي 

أن حتليل العامل مرتبط أوثق إالرتباط بتحليل اللغة.
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... الامتة ...

يتضح لنا من خالل العرض السابق لفلسفة اللغة عند فنغنشتاين أنه مل يرتِض 
تقديم  وحاول  الفلسفة،  ملصطلح  السابقني  الفالسفة  حددها  التي  التعريفات 
للمفاهيم  إال حتليل وتوضيح  ما هي  الفلسفة  أن  قراءة ووظيفة جديدة خالصتها 
واملوضوعات واملشكالت التي يتعاطى معها االنسان، وتقف اللغة يف مقدمة هذه 
ذاته،  حد  يف  غاية  ليس  والتحليل  حتليل،  هي  فنغنشتاين  عند  فالفلسفة  املشاكل. 
فنحن ال نلجأ إىل التحليل ملجرد إننا نريد جتزي العامل أو اللغة أو الفكر للكشف عن 
اللبس والغموض عن أي موضوع نقوم  نزيل  وحداهتا االولية فحسب، بل لكي 

بتحليله. فهو يستخدم التحليل كمنهج يف الفلسفة، وال يستخدمه كغاية فلسفية.

إىل  نلجأ  أن  جيب  تعرتضنا  التي  املشكالت  من  الغموض  إزالة  أردنا  وإذا 
العلمية.  باللغة  تسمى  ما  أو  املعقدة  الفلسفية  اللغة  وليس  العادية  اللغة  استخدام 
أنموذجي  معنى  هناك  فليس  املتكلم،  بيد  ألعاب  هي  اللغة  أن  فنغنشتاين  ويرى 
املعنى اآلخر، وليس  أو أصدق من  للكلمة، كام ال يوجد معنى ألي كلمة أفضل 
هناك قواسم مشرتكة بني الكلامت بقدر ما يوجد عالقات عائلية بني املعاين املختلفة 
بني  عائلية  عالقات  هناك  أن  كام  فنغنشتاين–  تعبري  حد  -عىل  الواحدة  للكلمة 

االستخدامات املختلفة للجمل.

 واملقصود بالعالقات العائلية هو أن أفراد العائلة الواحدة يتشاهبون وبعضهم 
أنوفهم متشاهبة، وبعضهم لون البرشة متشابه، وهكذا، بحيث يمكن لنا القول إن 

أفراد العائلة بينهم مجيعًا سمة أو أخرى واضحة عند البعض دون البعض اآلخر.
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