
 

  

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  فلسفة اللغة
C td 

 يعرب جرادي د عداد:إ

 
 



[1] 
 

 مقدمة:

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين أما بعد،   

فهذه َملزمة لطيفة أعددتها لطلبة السنن ة الناةية  م ماياف فلسننفة اللغة، وقي ماياف 

ماياف اسنننننن، يننننننا م، يعم  كما أةه  (Ctdواألعمال امليجهة)يمزج بين الدراسننننننة ال  ر ة 

على إطالع الطلبنننة على األف نننار ال  هذ  م قنننذا الحاننن  املعر م الحنننديننن ، وأ ره  م عليم 

اللغنننة وعليمهنننا على العليم  خطراللسننننننننننننننان )اللسنننننننننننننناةينننا (،     يا   م ةف  الطنننالننن  

 ، و ،يس   م طلبها.فياب  على دراستها اإلنساةية املعاصرة،

ألج  ذلك لخصت لك قذه املادة، وأصلها ك،اب ) م فلسفة اللغة( ملحميد فهمي ز دان، 

لسنننننننألبينأ األول أةه أنسننننننن  املراج  ملسننننننن،يذ الطال ، والنانر أن صنننننننا به مع،د  بال ها  

العربر اإلسنننننالمر، بدلي  ه صنننننيصنننننه فصنننننال فامال عال ميننننناركة الفلسنننننفة اإلسنننننالمية  م 

مادة قذا امللخص على الحصننننننننننص م  اع،بار الب ي  مجال فلسننننننننننفة اللغة. و د فر  ت 

ال ي يادمها الطلبة هباعا  م ف   صننننننننننننة، فصن جمعَتها  صننننننننننننلت على مادة مركزة يم ال 

االع،ماد عليها، على أن ميضننننننننننننيعا  فلسننننننننننننفة اللغة طي لة مسنننننننننننن،في ننننننننننننة، ه يي أك ه 

ك ال لية، فج أل، اللغة  ننننننننننننايا   نننننننننننناياقا مسننننننننننننا   م طاية، وه مال   م أ ر ذلك على 

أك هقننا وميضنننننننننننننا، وأ لهننا أقميننة بنناليسننننننننننننبننة لننك، واك،فيننت بمننا يجنن  عليننك معرف،ننه مال 

ميضننننننيعاتها، م  اال ،صننننننار على ةماذج دون اإلسننننننهاب  م ال،مني ، ودعمت ذلك بيننننننر  

 املبا   امل طاية مال )األساف  م امل طق( للعالمة املحاق هار الديال األبهري.

م ولذويهم، وأن يعيدوا ملااعد الدراسنننة  م خ،اما أرجي ل   طلب ي السنننالمة والعافية، له

و ت  ر  ، وأدعيا هللا سننننننننب اةه ه فيه الذةيب، وسنننننننن ه العييب، وهفر   ال روب، وأن 

يرف  ع ا قذه الجا  ة، آمين والحمد هلل رب العاملين، وصننننننننننننلى هللا على سننننننننننننيدةا م مد، 

   وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ونشأتها.الحصة األولى: فلسفة اللغة مفهومها 

 الهدف:

 .ضبط مفهيم فلسفة اللغة 

 . ال،مييز بينها وبين فلسفة اللساةيا 

 .عرض ني ة فلسفة اللغة 

 املفهوم:-1

تع، ه فلسننفة اللغة  اال ف ر ا، م،عدد الجياة ، إذ تينن هه فيه عليم اللغة وامل طق    

هقا مجاُل ويوالفلسفة، و د ال،أل  على كنيه مال امل، صصين  م أ د قذه العليم دون 

فلسننننننننننننفة اللغة، أو ه ديد مفهيمها بيضنننننننننننني  ب  ييصنننننننننننن  باملجال ويه الد يق، ولع  

االل،باف يصننننل  البا نين  م اللسنننناةيا  أك ه مال امل، صننننصننننين بالفلسننننفة، ألن مراج  

الفالسنفة وفالسنفة اللغة خصنيصنا، وافنحة  م تعر   فلسنفة اللغة، ب  يعكدون على 

 له تعر فا م ددا ملجاله، مال ذلك  يلهم: فيادمين ، قذا املجالة اس،االلي

فلسننننننننننننفننننة اللغننننة  م مجميعننننة م هابطننننة مال النننندراسنننننننننننننننا ، يع   عليهننننا امل نننناطاننننة  إن»

والفالسننننننننننننفة، هيينننننننننننن  عما يالاهم مال أسننننننننننننءلة ومينننننننننننن ال  ه،علق باللغة، كما أن علما  

اللغي ننننا   ين هطير  عليمهم ذقبيا إلى الخيض فيهننننا، وب نننن  مسنننننننننننننننا نننن  م طايننننة أو 

 .«  عال أب اثهم اللغي ةفلسفية هيي

يم ال الايل إذنأ أن فلسنننننننفة اللغة مجال أ رب إلى الفلسنننننننفة م ه إلى اللسننننننناةيا ، ويه 

أنهما ييننننن هفان  م امليضنننننيع الذي قي اللغة، ل ال بيجهة ة ر م ،لفة، ففر  ين يسننننن ى 

 اللسنننننانر إلى دراسنننننة اللغة مال جهة بييتها أو وتيفتها أو هفسنننننيه إبداعيتها ال ي هميزقا عال

ويهقا مال أةماط ال،ياصننننن أ يسننننن ى الفيلسنننننيف إلى فهمظ أرةى وأعمق لل اقرة اللغي ة  م 

 ِه املعن  وماقي،ه...مسننننننننننننإ دا  م ذلك إلى معرف،ه 
ُ
عال تها بالف ر واليا   وامل طق و م ك
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بعليم اللغة وبعال تها بالسنننننننننننيما  وأةماط ال،ياصننننننننننن  ويه اللغي ة، ومسنننننننننننإ دا أي نننننننننننا إلى 

 يليليجيا واللساةيا  ال،ار  ية واملاارةة.ال ها  اللسانر فالف

 ن أورواللسنننننناةيا ، كما فعله سننننننيلفعلي ا أن ةفرق أي ننننننا بين فلسننننننفة اللغة وفلسننننننفة ا

( الذي يصننننننن  األولى بعدم الد ة، و صننننننن  الناةية باليضننننننني ، ولع  Sylvain Auroux)ظ

يدان م ذلك راج  إلى ارهباط أورو باللسننناةيا  أك ه مال الفلسنننفة، أو بسننن  عدم وضننني 

 فلسفة اللغة ع ده،  م عال تها باللساةيا .

عن  بامليضيعا  ال،الية:لأما باليسبة 
ُ
 فلسفة اللساةيا  فهي ت

م تعننننال» م اللغننننة، بمعن  الب ي  ال ي هعكننننداةطيليجيننننا اللغننننة، أو وجيديننننة علي  .1

 «.عال اليجيديال: املادي والذقني.. اللغة واةفصالها

 أساف عليم اللغة. .2

 هطيرقا ال،ار خم. (modélisationوةمذجة )عم  عليم اللغة  .3

تعالج فلسنننننفة اللسننننناةيا   م املب نين األول والنانر املسنننننا   ويه املينننننبعة  م ميدان »إذ 

 .«قذا العلم

 النشأة:-2

اسننننننن، دم مصنننننننطلأ فلسنننننننفة اللغة أول مرة  م بدايا  الارن العينننننننر ال، ع ياةا لفصننننننن  

م، و د 1919(، سننننن ة Essais d’esthétiqueفام ،  م ك،اب " م اوال   م اإلسنننننإيطياا" )

ي كروتينننننننننننننننه )
 
ِده -Benedetto Groce)  (1866أل  ال ،نننناب الفيلسننننننننننننيف اإليطننننالم، ِب ننننِ

م(، وتعني فلسننننننننننننفة اللغة ع ده ة ر ة اللغة، ال ي ييببم إزالة اللأل  والغلط عنها 1952

ما فيها  ن أقم، وأ«اللغة فع  ف ري وإبداعم»وهيضننننيف املفاقيم املرهبطة بها، إذ يرذ أن 

كما فع  -عال تها بالف ر  ال-ر ال ي ه هر  م الصنننير واألشننن العال تها بالعاطفة والينننعي 

غرامشنننننن،ي منال، كما أكد  م أطرو ،ه على الطبيعة الجمالية للغةأ ويهه مال الفالسننننننفة ك

 م اليننعر وقي أقم نينناط لغيي ، وعلى أقمية مفهيم اللغة  م  - سنن  رأيهم-ال ي ه هر
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مالم...، ففلسفة اللغة ع د كروتيه  م املجال الفني والجمالم الذي ه،م فيه الب   الج

 دراسة اللغة دراسة جمالية.

( عام Albert Dauzetأما أول ك،اب  م  ع يان فلسنننننننننننفة اللغة فاد ألفه أل ه  دوز ه )

 م،  ام فيه ب، لي  املميزا  العامة للغة و ياةينها وهطيرقا وم اهجها املخ،لفة.1920
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 الحصة الثانية: موضوعات فلسفة اللغة.

 الهدف: 

 .تعر   الطال  بميضيعا  فلسفة اللغة، وهاديم ف  ميضيع على  دة 

 .ضرب أمنلة على ف  ميضيع 

 .هيجيه الطال  ألقم امليضيعا  املعني به  م قذا املس،يذ مال الدراسة 

  الحدي .تعر فه بآفاق ف  ميضيع، وأ ره  م الف ر اللسانر 

 موضوعاتها: -3

كما -هميز  فلسننننننننفة اللغة بميضننننننننيعا  م، يعة، اتسننننننننمت بطاب  خا ، ويه أنها هل،ار

بمبا   م طاية وداللية وأخرذ دعت إليها الحاجة، و م ال إجمالها فيما - ل ا سنننننننننننناباا

 يلم:

 فمعليم أن للم ننناطانننة ه ليال  م طاينننة لبعمل املفردا  والعبنننارا  اللغي نننة: .1

اللغة مال  ي  اإلفراد وال هكي  ه ،ل  عال هصننننننننننننييفا   هصننننننننننننييفا  مل يةا 

 علما  اللغة، 

ال ي يم ال طر هنننا كمنننا يلم: قننن  ق ننناه  إشنننننننننننن نننالينننة العال نننة بين اللغنننة واليا  : .2

، أو قمنننا م،طنننابانننانعال نننة بين هركيننن  اللغنننة )ة نننامهنننا( واليا   الخنننار م، قننن  

م وق ا ب     مإيننننننننننننابهان، وإذا فاةا مإيننننننننننننابهين فه  قي تيننننننننننننابه هام أم جز ر 

 مفهيم اللغة املنالية.

 ي  نينننننننننننن   ف رة فلسننننننننننننفة اللغة العادية ع دما رأذ  فلسننننننننننننفة اللغة العادية: .3

املعاصنننننننننننر ال عييبا  م اللغة املنالية ال ي اه ذقا ويهقم وسنننننننننننيلة  امل اطاةبعمل 

و يدة للب   الفلسننننننننننننفر، فاسننننننننننننإبدليقا باللغة الطبيعية باع،بارقا وسننننننننننننيلة 

ى ذلننك، عل- م ة رقم-واملج،م  ألنهننا األ نندرفلسننننننننننننفننة ينننننننننننن ال  الملل،عبيه على 

ل نهم اةاسنننميا  م كيفية اسننن،عمالها إلى فر اين، يرذ األول ضنننرورة تهذيبها  ب  
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دون تهذي  وأنها صننالحة ل   نينناط ا، يرذ النانر اسنن،عمالها كما  م اسنن،عماله

 ف ري.

فادقا م ي طلق قذا امليضننيع مال  يلة املياضننعة اللغي ة و اين بعمل الا ننايا: .4

أن   ننننايا الر اضننننيا  الب ،ة و ياعد امل طق للسننننت ا ،مالية الصنننندق ب   م 

صنناد ة دا ما و اييية دون شننك. وأن  ياةين الر اضننيا  ال تسنن،مد صنند ها مال 

و نند رأذ بعمل املعنناصننننننننننننر ال أن ذلننك راج  إلى املياصننننننننننننفننا  اللغي ننة  ال،جربننة،

راد )األلفنا(( ب ين  إذا اسنننننننننننن، ندم نا اللغنة اسنننننننننننن، ندامنا سننننننننننننليمنا مال جهنة اإلف

وال هكي  )الجملة( فسننننننننننن،صنننننننننننبف   نننننننننننايا الر اضنننننننننننيا  و ياةين امل طق مفهيمة 

بالبداقة ومابيلة باإلجماع. كايل ا: الجز  أصننننننننننننغر مال ال   أو ما ي طبق على 

 ال   ي طبق على أي جز  مال قذا ال  .

يب   قذا امليضنننننننننيع ميننننننننن لة صنننننننننيغت كما يلم: ماذا نعني  ين  ة ر ا  املعن : .5

معن  ال لمننة أو العبننارة ومننا معيننار املعن  التننننننننننننحيف  و ،فرع ع ننه  ة، نند  عال

 أسءلة أخرذ  م: 

ق  لل لمة معن  وا د م دد  أم أن ل   فلمة اسننننننننن،عماال  م ،لفة ب سننننننننن  -

السننننننننننننيناق في ين لل لمنة معنانظ م ،لفنة ال معن  وا ند  وقنا قنذا يعني أن  اللغة 

 ف فافة مرةة فيها ش،ي  مال اللأل  والغميض دا ما 

 كي  ةميز بين العبارة ال ي لها معن  والعبارة ال ي ال معن  لها.-

 ما ال هادف وما عال ،ه باملعن  -

ق  املعن  هصننننننننير يسنننننننن،ار  م الذقال بف نننننننن  عمليا  ال،عميم وال،جر د أم أن -

 معن  ال لمة قي إشارة إلى ش،ي  معين  أم أن املعن  وسط بين اللفظ والش،ي  

ها إن لم ةا  فلها يه،م به علم الداللة، و د 
ل
وأك ه م اور قذا امليضننننننننننننيع ب  جل

 :بطر  قذه املي ال اةاسم فيه شاره فيه فالسفة اللغة 

 ق  املعن  هصير أم هرادف  )مير فيايال(-

 معن  ال لمة قي اس، دامها  م اللغة العادية. )ف جيي،ايال(.-

  جه(.معن  ال لمة أو العبارة وإشارتها )فر -



[7] 
 

 معن  الا ية قي م هج ه اياها )املدرسة اليضعية امل طاية(.-

 و د ضمت قذه املي ال  كما  ل ا آةفا إلى علم الداللة.

و د اع،ن  املعل  ب ميذج تيننننننيمسنننننن ر، الذي  اول  اللغي ين وفلسننننننفة اللغة: .6

هفسننننننننننننيه تننناقرة هننن لي  الطفننن  هركيبنننا  لغي نننة جنننديننندة لم ي،علمهنننا مال  بننن ، 

قنندا ع ننده على وجيد  نندرة فطر ننة  م العانن  اإلنسنننننننننننننانر على في ين ذلننك شنننننننننننننا

سننننننننننق م  هركي  اليا   الذي نعليننننننننننه. و د أخذَ  قذا  م املدارف 
ي
إ
َ
إنينننننننننناقها، ه

 اللساةية فال  اجة ب ا إلعادهه ق ا. 
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 التحليالت املنطقية لبعض املفردات والعبارات اللغوية.الحصة الثالثة: 

 الهدف:

  امليضيع.ه ديد سياق 

 .ال،عر   ب  سام ال الم بين ال  اة وامل اطاة 

 .ال،عر   بمفهيم الا ية 

 .أةياع الا ية 

ه اول بعمل فالسنننننننننننفة اللغة املعاصنننننننننننر ال  م بداية الارن العينننننننننننر ال ه ليال  م طاية    

) وبرهراةنننند رسننننننننننننننن  (G.Frege 1848-1925)لبعمل العبننننارا  اللغي ننننة، مال قعال : فر جننننه  

1872-1970 B.Russell )وليدفي  ف جيينننننننننننن،ننننننايال(L.wittgenstein 1889-1925 )  ورودول

ننارةننناب  ، و ننند أطلايا على  (G.Ryle 1976-1900) وجل ه  رايننن   (R.Carnap 1891-1970) فن

قذه املبا   اسنننننننننم "ال  ي الفلسنننننننننفر" كما فع  راسننننننننن ، و"ال هكي  امل طار للغة" كما 

عا  كنيهة أقمها: اسننننننم العلم والفع  فعله فارةاب، و د عالج قعال  الدراسننننننين ميضنننننني 

والصننننننننننننفة، واسننننننننننننم العلم املحميل، واسننننننننننننم العلم املرك ، وعالم املعانر، واسننننننننننننم العلم 

واليصننننننننن  املحدد، والصنننننننننيرة اللغي ة والصنننننننننير ة امل طاية للجملة، واألةماط امل طاية 

لل لما  والعبارا ، فسنننننننننننن عرض  م درسنننننننننننن ا قذا بعمل قذه الا ننننننننننننايا ل لار ة رة على 

 ب ه اولهم لهذه امليضيعا .أسلي 

 اسم العلم والفعل والصفة:-1

 تمهيد منطقي:

 بننن  الخيض فيمنننا  ننندمنننه فالسننننننننننننفنننة اللغنننة املعننناصننننننننننننر ال، ارهننن ينننت أن أ ننندم جملنننة مال 

ال،عر فننا  امل طايننة اليجيزة     ه،م ال مال فهم املصننننننننننننطلحننا  املسنننننننننننن، نندمننة  م قننذا 

ضننننننننننننمال علم امل طق أو  امليضننننننننننننيع، و م مفنننننناقيم ةالهننننننا ل ننننننا ال ها  العربر اإلسننننننننننننالمر

 اإليساوي مأ

  لاا له إةه صادق أو فاذب فيه".الا ية  م: " يل يتأ أن ياال 
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 : ناقصا مركباأو  تاما مركباالايل ق ا نعني به املرك  سيا  فان 

، فالخ ه ة ي: م مد  ا م، واإلنيننننننننا  إما أن إنشااااااااا أو  خبراإما أن ي ين  التام فاملركب

قننننذا  ة ي بع،ننننك وويه الطلفيالطلفي ة ي: افهم النننندرَف، ي ين طلبيننننا أو ويه طلفي، فنننن

 الش،يَ .

 .شرطياأو  ياصفو ، أو إضافياإما أن ي ين  املركب الناقص:أما 

فاإلضنننننننا م ة ي: طال  العلم، واليصنننننننفر ة ي: اليننننننني: الجلي ، والينننننننرطر ة ي: إن جا  

 األس،اذ.

 أ «ال يتأ أن ياال لاا له فيه صادق أو فاذب»أما  يله 

ع ه ف  املركبا  ال ي ال يتننننننننننننأ أن ياال لاا له: إةه صنننننننننننننادق فيه أو فاذب، أي ف رج -

 املركبا  ال ي ال ه ،م  الصدق وال ذب و م ةيعان:

 أ طلبية فاةت أو ويه طلبيةاملركبات التامة اإلنشائية

 ،امة(.الويه )الجم   واملركبات الناقصة

 نند وب ر وعمرو، ألنهننا ال وخرج عال  يلننه السننننننننننننننابق أي ننننننننننننننا املفردا  امل،عنناطفننة ة ي: ز -

بها.
ل
 ه ،م  الصدق وال ذب روم هَرك

الاابلة ألن ي  م عليها بالصننننننننننننندق -ع د ال  اة-وباخ،صنننننننننننننار فصن الا ننننننننننننية  م الجملة

 وال ذب.

ه الح م.
ُ
 أو ةايل إن الا ية  م املرك  ال،ام الخ هي مال  ي  اش،مال

  شرطيةوإما  حمليةه اسم الا ية إلى  سمين: فهي إما. 

، كايل نننا ز ننند  فننناهننن  ةفينننه ع نننهمنننا فنننان الح م فيهنننا ب بي  شنننننننننننن،ي  أو   م: فاااالحملياااة

 وعمرو لل  بجبان. 

 ففر األولى   م ب بي  ال ،ابة لز د.
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 و م الا ية الناةية   م ب فر الج ن عال عمرو.

 ، إلى  ال ة:أجزاقها ه هك  الا ية الحملية باع،بار

تيننبيها له بالشنن،ي  ييضنن  لي م   وقي املح يم عليه، وسننمي ميضننيعااملوضااو : -1

عليه ويهه، و مسنننننننننننن،   م علم املعانر: باملسنننننننننننن د إليه، و م ال  ي املب،دأ أو الفاع  أو 

 ةا به.

وقي املح يم به، وسنننننننمي م ميال تينننننننبيها له بالشننننننن،ي  الذي ي م  على املحمول: -2

 و م ال  ي بالخ ه أو الفع . باملس د. م علم املعانر  ويسم ويهه، 

 م  بي  املحميل للميضننننننننننننيع، أو اة،فاوه ع ه، و د وضنننننننننننن  الحكمية: النساااااااااااابة -3

.  امل اطاة لها لف ا يدل عليها أسميقا بالرابطة، فمنال إذا  ل ا: ز د قي  ا م 

 امليضيع ألةه املح يم عليه. ز د:

  ا م: املحميل ألةه املح يم به.

 قي: الرابطة بين امليضيع واملحميل الدال على اليسبة بينهما.
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 الحصة الرابعة: اسم العلم والفعل والصفة.

 الهدف: 

 . ال،عرف على أةياع العال ا  الجديدة ال ي  دقا رس 

 .ماارةتها ب  يهتها  م امل طق ال هاثر 

 

 ،ا ال،مهيد نعيد ملا ك ا فيه مال ه اول فالسنننفة اللغة السنننم الفع  والصنننفةذوبعد ق

هنندل عليننه  م اليا   الخننار م، واةننت ال ي ب نيا فيهننا عال  ننال ال لمننة مال  ينن  مننا 

تعلم أن ال لمة ع د ة اة العربية اسنننننم وفع  و رف، واالسنننننم  د ي ين اسنننننم علم 

كز د، أو اسما عاما كشجرة، أو صفة كمجتهد، أو  اال كاا ما  م رأيت ز دا  ا ما، 

ان ف مام، أو املصننننندر ك نننننربا  م أو ضنننننميها ك  ال وقم، أو ترفا لزمان كغدا، أو مل 

 ي رب ضربا. ول   األفعال والحروف أةياع أي ا. ضرب

أمننا  م اللغننا  األوربيننة الحنندينننة ف، اسننننننننننننم ال لمننة إلى اسننننننننننننم العلم واالسننننننننننننم العننام 

والصنننننننننننفة والفع  وأ يال ال نننننننننننما ر والروابط. ف، ،ل  ألج  ذلك  ياعد هركي  

 الجم  ة را لس ة اخ،الف األلسال املعليمة بال رورة. 

مليننة  م مال  ننة ال هكينن  امل، ين مال اسننننننننننننم عننام اسنننننننننننن، نندم رسننننننننننننن   الا ننننننننننننيننة الح

)إنسان(، والصفة )مجتهد(، واألفعال )يمش،ي(، واأللفا( الدالة على عال ا  )أك ه 

وجع  رسنننن  الا ننننية الحملية ذا   ،حد  ف   وا د مال قذه األملة السنننناباة  (،مال.

 م ال ي ي ين فيه املحميل   monodie relation -كما سننننننننننننماقا-العال ة اليا دية

 ، مليال مجتهد، ومليال يمش،ي. وا دا كايل ا: مليال إنسان

 diadie relationأما الا ننننننننننننية الحملية ال ي ي ين فيها املحميل   ا يا )مال  ديال( 

 ، ة را ليجيد  ديال.ثنائيةف ن هايل مليال أطيل مال إمي ، فالعال ة ق ا 
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 triadie relationاملحميل  ال يا ) ال ة  دود( أما الا ننية الحملية ال ي ي ين فيها 

 .ثالثيةف  ن ةايل مليال أعطى ال ايد إلى إمي ، فالعال ة ق ا 

 tetradie)مال أربعننننة  نننندود(  رباااااعياااااأمننننا الا ننننننننننننيننننة الحمليننننة ال ي ي ين املحميل 

relation .ف  ن ةايل: مليال أرس  خطابا إلى إمي  بطر ق ال هيد 

 وق ذا دواليك.

 تنننننننننأال ي ي م عال ة وا دة وقذه فاط  على ن الا نننننننننية ال ي ه ين دالة م فرق بي

تها ميتسنننننننن عال أن نسننننننننميها بالحملية، أما  ين هز د العال ا  على اليا د فصةه ه لى

  لحملية، وأطلق عليها   ية عال ية.با
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 .اسم العلم واملحمول  الحصة الخامسة:

 الهدف: 

  خالل امل طق ال هاثر.ال،عر   بالا ية اليرطية مال 

 .ال،عر   بمفهيم ال،صير وال،صديق 

 بين اسم العلم واملحميل. وفر جه هفر ق بياةي 

 تمهيد منطقي:

  :ين طرفيها ب بالربطالا نننية الينننرطية  م هرا  ا امل طار  م، ما   م فيها األول

اةت إن ف  العنادعلى سننننألي  االهصننننال، إن فاةت الا ننننية م،صننننلة أو على سننننألي  

 م فصلة.

فمنال امل،صننلة: إن فاةت اليننم  طالعة فالنهار ميجيد. فطرفا قذه الا ننية قما: 

" ة "إنيد"، و د ارهبط قذان الطرفان ب لم" فاةت الينننننننننننم  طالعة" " فالنهار ميج

 ل،دل على إن الا ية األولى شرط  م صدق الناةية.

 ، رمان ومنال امل فصلة: قذه الفاكهة إما هفا  أو

"هفا " و"رمان"، فاد ارهبطا ب داة الع اد و م "إما" ل،دل على فطرفا الا نننية قما: 

أن بينهما ع ادا  م الصننننندق على قذه "الفاكهة" بمعن  أنهما ال يصننننند ان عليهما معا 

 ب  يصدق على أ دقما.

  اةيا, ما ذكرف جزا  الا ية ا  ان قماأ املادمة: وقي ما ذكر أوال، وال،الم: وقي 

الا ننننننننننية، وف  وا د منهما  م األصنننننننننن    ننننننننننية  ملية، ويسننننننننننميان كما ذكرةا طر م 

ل نهما خرجا عال األص  )فينهما   ية  ملية( بدخيل أداة االهصال أو االةف ال 

 عليهما، وصار مجميعهما   ية وا دة.
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  النانر: ال،صنننننننننير قي  صنننننننننيل الشننننننننن،ي   م الذقال بصدراه م يةاهه وماقي،ه فاط

م فنصدراه "اليننننننننننننم " لي نده،   ب  دون الح م علينه أو بنه، أي إدراه منا لل

 راه "طالعة" لي ده أي ا.دوإ

أما ال،صنننننننننننننديق فهي: إدراه اليسننننننننننننبة الخ هية على وجه اإلذعان والإسننننننننننننليم أي 

 إدراه أن اليم  طالعة أو للست بطالعة.

إذا علمت قذا مال هرا  ا اإلسننننننننننننالمر، فاعلم أن بعمل امل اطاة املعاصننننننننننننر ال وقم: بياةي 

Piano (1858-1932 وفر جه ورسننن   د ميزوا بين اسنننم العلم واملحميل، و د ُعد  ذلك )

 أول اكإياف  م امل طق الرمزي.

فيها م ميل إلى اسننننننننننم علم، خالفا ألرسننننننننننطي  ما يسنننننننننن دفالا ننننننننننية الحملية ع دقم  م: 

، فهما ع ده   نننننننننية  وامل طق الصنننننننننيري الذي ال يمز بين ز د إنسنننننننننان، وف  إنسنننننننننان فانظ

ال ذكرةننا مال م نناطاننة معنناصننننننننننننر ال فانند جعليا الننناةيننة   ننننننننننننيننة شننننننننننننرطيننة  مليننة، أمننا م

 .1م،صلة

ه أما فر جف   إنسننننان فانظ  م   ننننية شننننرطية م،صننننلة )إذا فان ف إنسنننناةا فهي فان(،  

اسننننننم العلم ال يم  ه م ميال، ألن اسننننننم العلم ييننننننيه إلى شنننننن،ي  )ف( فردي أن فاد ذكر 

 .concept 2معين، بل ما املحميل وتيف،ه األساسية  م ال،صير 

  3كما أن اسم العلم يعدي معن  هاما مس،اال دون الحاجة إلى لفظ آخر ي،م مع اه.

أما املحميل فال يم ال اسنننننننن، دامه إال مركبا، فهي ب اجة السننننننننم علم     يعطيه معن  

 عاما.

                                  
 وقد عّد هذا سبقا رغم أنه مقرر يف املنطق الرتاثي اإلسالمي، فمعلوم أن أول من غري قواعد أرسطو من املسلمني هو فخر الدين الرازي يف 1

 الرتمجة. القرن السادس اهلجري، بعد أن نقله إىل العربية ابن املقفع والفارايب وابن سينا وابن رشد يف بداية عصر
 انظر مفهوم التصور أعاله. 2
وهذا استنتاج غريب، ألن النحاة يشرتطون الفائدة وكذا الرتكيب، فال يكون للجملة معىن دون تركيب وفائدة، أما يف اللغة فإن لكل لفظ  3

 معىن.
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 4كما ال يايم املحميل أو ال،صير بيتيفة االسم، لل  مفردا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 وهنا نستأنف بتمهيد اثلث اتبع للتمهيدات السابقة من تراثنا املنطقي. 4
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 قسام القضية الحملية باعتبار موضوعها.الحصة الرابعة: أ

 الهدف: 

 .ال،عرف على أ سام الا ية الحملية 

 .هفر ق رس  بين اسم العلم واملحميل 

 .ال،عرف على مفهيم فع  الإسمية وفع  ال،ار ر ع د ف جيي،ايال 

 

 للا ية الحملية أ سام باع،بار ميضيعها.   

 .كلياأو  جزئيافميضيعها إما إن ي ين 

املعين: أي الشنننننننننخص املخصننننننننني  ف سنننننننننما  العلم وال نننننننننميه وسنننننننننا ر املعارف، فالجز ر 

 وسميت الا ية ق ا م صيصة، ة ي ز د فاه ، وز د لل  ب اه .

 وإن فان ميضيعها فليا: 

فننننصمننننا أن ي ين املح يم عليننننه  م الا ننننننننننننيننننة قي املفهيم باط  ال  ر على أفراده، فهي 

، واملاشنننن،ي َعَرض  ، كايل ا: الحييان جي  واإلنسننننان ةطبيعية  ننننية  يع وال اطق فصنننن  

.
 
ة  عام، وال ا ك خاص 

رةوإما أن ي ين املح يم عليه فيها قي األفراد و م الا ية  َسوَّ
ُ
 .املا

و م إما أن ي ين الح م م صنننننبا على جمي  األفراد فهي ال لية املسنننننيرة، ب ن يذكر فيها   

 اإلنسان ب اه . مال والش،يما يدل على اإل اطة واليميل كايل ا: ف  إنسان فاه ، 

نننان الح م م صننننننننننننبننننا على بعمل األفراد، فهي  ، كايل ننننا بعمل املسااااااااااااورة الجزئيااااةوإن فن

 اإلنسان فاه ، ولل  بعمل اإلنسان ب اه .

يان ، أي م  عدم بمهملةوإن لم يذكر فيها ما يدل على ال لية والجز ية سميت الا ية 

يتها كال أو جز ا، كايل ا اإلنسان فاه ، واإلنسان   لل  ب اه .كم 
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مال  ننننة: الا ننننننننننننيننننة الطبيعيننننة مهملننننة  م العليم ألن الطبيعننننة ال وجيد لهننننا  م الخننننارج، 

 وةاصد بالعليم معرفة أ يال امليجيدا .

 اسم العلم واملحمول:-2

ميز بين اسنننننننننننم العلم واملحميل بال لما  الدالة على  د إذا علمت قذا فاعلم أن رسننننننننننن  

أةه ال ي ين السننننم العلم معن  إذا دخلت عليه  ، ب ي 5الإسنننني ر ) م الا ننننية املسننننيرة( 

ير، ب لفا( )ف  بعمل، ال، لل ...(، أما املحميل في ين له معن  ب ن هايل "لل   السنننننننننننن 

 .6م،علما" أو " للسيا أذكيا " وال هايل "ف  ز د" أو "بعمل ز د" ألن اسم العلم ال يسل 

أسنن،اذه رسنن   م االشنن،غال على اسننم العلم واملحميل، بال  ر إلى  ف جيينن،ايالو د أعان 

 الفرق بين فع  الإسمية وفع  ال،ار ر، وقما فعالن عاليان:

ي شلءا. ِ
 فالإسمية  م اسم يسم 

 صيغة يراد بها هار ر   ية. واملحميل 

 أي رو ،ه أو معرف،ه. ففهم االسم ي،طل  وعيا وإدرافا بمسماه

. إلىتس ده أما املحميل فهي معن    7ش،ي  ما ل  ص  على هار رظ أو   يةظ

 

 

 

 

                                  
 تراثنا املنطقي، كما ذكرته لك يف التمهيد الثالث.وهذا معروف يف  5
 أي ال يدخله ألفاظ التسوير ككل وبعض وال. 6
بعد أن فّصلنا نوعا ما سنكتفي فيما أييت ابإلمجال حىت ال تكثر عليك املسائل خاصة وأنك مل أتخذ دروسا يف املنطق الذي خيدم هذا    7

 احلد األدىن من الزاد املنطقي.الدرس وال ميكن التعمق يف هذا املوضوع دون 
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 الحصة الخامسة: اسم العلم املركب.

 الهدف: 

 .مفهيم الهي ة  م امل طق املعاصر ع د فر جة 

 . مفهيم الحد  م ال ها 

 

ميز فالسننننننفة اللغة بين العبارة اليصننننننفية ال ي ال ه طبق إال على نننننننخص وا د بعي ه،    

 ودم ة(، وبين اسم العلم. معل  فليلةاإلس  در ة( أو )ف ن ةايل: )معس  

ففر جملة "اإلسنن  در معسنن  اإلسنن  در ة" لل  ق اه هطابق  بين اسننم العلم والعبارة 

ة، إذ ق اه فرق م طار بين اإلس  در، معس  اإلس  در ة. ِميي
َ
 اليصفية مال  ي  الَعل

ة     كما  م منال ا السابق، فالفرق  Identity propositionه د  فر جه عال   ية الُهي ي

بين الا نننية الحملية، كايل ا اإلسننن  در فاهف ع يم، و  نننية الهي ة كايل ا اإلسننن  در 

ر ق ا )اإلسننننن  در   معسننننن  هومعسننننن  اإلسننننن  در ة، فال،عر   باسننننن، دام الهي ة ماد 

 اإلس  در ة(. 

سننناواة مبين اسنننم العلم والطرف النانر مال الا نننية  م عال ة - سننن  فر جه-فالرابطة

 وللست   ية  ملية. 

والدلي  ع ده أة ا إن ويهةا مي   الطرفين فال ا: معسنن  اإلسنن  در ة قي اإلسنن  در لم 

ي،غيه املعن ، بل مننننا لي ويهةنننناه  م الا ننننننننننننيننننة الحمليننننة تغيه املعن ، كايل ننننا فنننناهف ع يم 

 اإلس  در.

ِف
اسنننننننم العلم، )معسننننننن  اإلسننننننن  در ة( ال ي طبق إال على  قذا اليصننننننن  الفر د أو املعر 

وقي م ا ئ السننم العلم  Compound proper nameولذا سننماه فر جه اسننم علم مرك  

 امل ليف، ل  ه  م الي ت ةفسه لل  اسم علم باملعن  امل طار الد يق.
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 مالحظة: 

 وقي:د الحه لم علما  امل طق  م ال ها  العربر اإلسالمر،  م باب الايل اليار  عال 

ي هكننن  مال جي  الشنننننننننننن،ي  وفصننننننننننننلنننه الار ننن   النننذي يل دال على مننناقينننة الشنننننننننننن،ي . وقي 

 .لحد التامفالحييان ال اطق باليسبة لإلنسان وقي ا

فهي الذي ي هك  مال جي  بعيد وفصننننننننننله الار   فالجسننننننننننم ال اطق  الناقص الحدأما 

 باليسبة لإلنسان.

ان ،ه الالزمة، فالحيي فهي الذي ي هك  مال جي  الش،ي  الار   وخاص الرسم التامأما 

 ال ا ك  م تعر   اإلنسان.

ا ظ ه ،ص جملتهنا ب ايانة وا ندة،  ين  أمنا الرسننننننننننننم ال نا ص فهي النذي ي هكن  مال َعَرضننننننننننننِ

، إةننه مننالظ على  نندميننه، عر مل األتفننار، بننادي الأليننننننننننننرة، كايل ننا  م تعر   اإلنسننننننننننننننان

 مس،ايم الاامة، فحاه بالطب .

ومننا  نندمننه فر جننه ةال ظ أةننه اسنننننننننننن، نندم مفهيم مال خالل املاننارةننة بين امل طق ال هاثر، 

كما -ةالهي  ةالحد  م صنننننننننياوة مصنننننننننطلأ اسنننننننننم العلم املرك ، وال،مييز بين طر م   ننننننننني

 ال ي  م املساواة. وعال تها-سماقا

وعلى ف  فصن مبا   قذا امليضنننيع مال ميضنننيعا  فلسنننفة اللغة م، يعة وشنننياة، ويه 

مل طق  م ال ها  العربر اإلسننننننننننننالمر م  أنها  م مجملها اسنننننننننننن،عادة أو اسنننننننننننن،  اف ملبا   ا

هطبياها على اللغا  األوروبية، وإن فاةت مال مز ة لفالسننفة اللغة على الف ر املعاصننر، 

 ،  م ال،فر ق بين الصننننننننننننيرةعلى اللغنننا  األوربينننةفنننصنهنننا إ ينننا  قنننذه املبنننا ننن  وهطبياهنننا 

،يذ مال املسنننننن اللغي ة لل الم والصننننننيرة امل طاية، ولذا سنننننن  ،فر بما  دم لك  م قذا مال

 الدراسة.
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 من اللغة املثالية إلى اللغة العادية.الحصة السادسة: 

 أوال: اللغة املثالية.

 الهدف: 

 ناليةمفهيم اللغة امل. 

 .أسباب الب    م اللغة املنالية 

 .كي  اش،غ  عليها ف  مال رس  وف جيي،ايال 

 

 اللغة املثالية:-1

عالج فالسننننفة اللغة املعاصننننرون ميضننننيع اللغة ففر يا بين ةيعين مال اللغة، األولى لغة 

والناةية اللغة  ،natural language، أو تسم  أي ا طبيعية ordinary languageعادية 

، كما تسننم  باللغة artificial language، أو تسننم  بالصنن اعية ideal languageاملنالية 

،  م اةاسننننننننننننميا  م الننننندعية إلى قنننننذيال Logical perfect languageال ننننناملنننننة امل طاينننننة 

 ال يعين  سمين، فمنهم مال دعا إلى األولى ومنهم مال دعا إلى الناةية.

دمها يم ال ي تسننننننننننن، لتع، ه اللغة املنالية لغة صننننننننننن اعية اصنننننننننننطال ية م،عددة ب،عدد الع

ناملي نناةيننك والفيزيننا  واأل يننا  والر نناضننننننننننننيننا ، كمننا أنهننا لغننة م، صننننننننننننصننننننننننننن ال ال يفهمننا إ ةفن

 الدارسين  م هلك العليم.

اصننننننننننط اع( لغة خاصننننننننننة بهم     )على   اول الفالسننننننننننفة وامل اطاة بدورقم االصننننننننننطال 

يج،يبيا الغميض والاصننير وال اص  م اللغة العادية، خاصننة هلك ال لما  ذا  املعن  

 كمننننا أنهننننا  نننند ال تع ه عمننننا ير نننندهالار نننن  بع نننننننننننننننه مال بعمل(، امل،ننننداخنننن  )امل،عنننندد أو 

 الفيلسيف أو امل اطار.
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يم ال الايل إن اللغة املنالية  م لغة رمز ة ب ي  ي ين ل   اسنننننننم مسنننننننم   معين خا  

دا، أي يم،لك مدليال ال يإياره فيه م  ويهه. كما أنها تعن  بال هكي   به، كما ي ين م د 

التحيف ملفرداتها م  ا  هام  ياعد خاصة     ة مال سالمة ال هكي ، أض  إلى قذا 

 عنها مال )صير أخرذ(. يلزمالق،مام باياعد االس،دالل بين )صيرة الجم ( وما ا

ب ي  يصننننننبف لها رميز  ،Calculus د يسننننننم  ميننننننروع اللغة املنالية بالحسنننننناب امل طار 

(  م الارن 1646-1716) Leibinizومعننننادال  د ياننننة، ومال أمنلننننة مال دعننننا إليننننه ليأل يز 

  م الارن العير ال.يال االنامال عير، وفر جه ورس  وف جيي،

 Logicalأما رسننننننن  وف جييننننننن،ين فاد سنننننننميا مينننننننروعيهما بننننننننننننننننننن "ال  ر ة الذر ة امل طاية 

Atonism  م، واشنننننننننننن،غال عليه مدة عيننننننننننننر ال سنننننننننننن ة،  ن  هبين لهما خطعه ب  1912م ذ

 اس، ال،ه.

هإسنننننم قذه ال  ر ة باملي،افيزياية، إذ ه ل  ما ييجد  م العالم مال أشنننننيا  وو ا   مركبة 

اليصننيل إليه، وم  ه لي  امليجيدا  ه ليُ  الا ننايا ال ي تع ه عنها بسننط ما يم ال إلى أ

  م م اولة منها ل،فسيه العال ة بين اللغة واليا  .

هيافق قذان الفيلسننيفان  م هصننيراتهم للغة املنالية م  اخ،الفا  جز ية، إذ نيننر رسنن  

أمننننا يهننننا ة ر ،ننننه م، بين ف1918م نننناضننننننننننننرا  بع يان فلسننننننننننننفننننة الننننذر ننننة امل طايننننة" عننننام 

م، و د أكد قذا األخيه 1912فاد وفننأ ة ر ،ه  م ك،ابه "ماا فلسننفر عام  ف جيينن،ايال

م نذ البنداينة أةنه ال يم ال الحندين  عال الفلسننننننننننننفنة إال بناالق،منام بناللغنة، فبهنا ي  ينننننننننننن  

العنالم، وأن مهمنة الفلسننننننننننننفنة ه لين  العال نة بين اللغنة واليا  ، ولنذلنك سننننننننننننمينت قنذه 

 وارهبط اسمه بها.  Linguistic phylosophyللغي ة الفلسفة بالفلسفة ا

ف جيينن،ايال  م إدراكه أقمية اللغة  م العم  الفلسننفر، فاد صننا   ب   رسنن   د سننبقو 

 م.1908م و1905ذلك ال  ر ة اليصفية وة ر ة األةماط امل طاية س ة 

و د أراد ف  منهما لغة ف  مفرداتها أسننما  أعالم، ل   اسننم مسننم  ومدليل م دد، ولم 

يابال اسننننننننننننم العلم باملعن  امل ليف، وإةما  اوال اليصننننننننننننيل إلى أبسننننننننننننط ةمط مال أسننننننننننننما  
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األعالم وقي الذي يدل مباشنننننننننننرة على خ هة هجر ألية م ددة، ف، ين لدي ا أبسنننننننننننط أةياع 

 د ب ا  قذه الا نننايا على  ياعدما  وأوصنننافها، ويع،مِ الا نننايا ال ي ه، ل  مال قذه األسننن

امل طق امل،طير، ول ال  قذه اللغة الجديدة لم ه اق قدفها وقي هصنننننننننننني ر اليا   بد ة 

-تسننننننناوي اليا َ  -ووضننننننني  وصننننننندق، ف، كد رسننننننن  وف جييننننننن،ايال أن مينننننننروع لغة منالية

  ا.فاش ، وم ه ف  ة ر ة ه ادي بمطاباة هامة بين اللغة واليا   فاش  أي

أدذ ذلننك برسننننننننننننن  أن يال ظ ةيعننا مال املطنناباننة العمياننة الغننام نننننننننننننة بين هركينن  اللغننة 

 للغةاوهركي  اليا  ، ل  ه اع،اد أن ف  ما يم ال اليصيل إليه ب صي  العال ة بين 

 واليا   أن ة ،فر ب،ار رقا.

أمننا ف جيينننننننننننن،ننايال فننصةننه هيجننه إلى اللغننة العنناديننة ال ي رأ  أنهننا صنننننننننننننالحننة ل نن  عمنن  علمي 

سننننننننننننفر دون إصننننننننننننال هننا أو تهننذيبهننا، م طلاننا مال اإل رار بنن ن ال لمننة  م اللغننة م،عننددة وفل

 املعانر بطبيعتها ب،عدد اس، داماتها.

ومال ة،ننا   اشنننننننننننن،غننال امل نناطاننة على اللغننة املننناليننة أي نننننننننننننا إ رارقم ووعيهم بصننننننننننننعيبننة أو 

  اس، الة هفسيه الا ية العامة على أساف صد ها، من  )ف   ييان فا ال حم( أو )ف 

ق إذا  رر  وا عا  الصننننعيبةمجتهد مسنننن، ق ال،ادير(، وم مال  ق ا أن أي   ننننية هصنننند 

ب إذا ه افر معها اليا  ، ألةه ال هيجد و ا   عامة، ف   وا عة جز ية.
 
 وه ذ

أما السنننننننأل  النانر  م قذه الصنننننننعيبة قي أن الا نننننننية العامة     هصننننننندقأ وج  علي ا 

  نننننم  هإ صنننننا  ف  األمنل
َ
وقي عم  مسننننن، ي ، ب  هردد ها  ت ميضنننننيعة الجز ية ال ي ه

بعمل امل اطاة  م أن تسنننننننننن، ق قذه الا ننننننننننايا العامة لا  الا ننننننننننايا، في عيا  م م زق، 

وقي أنهم ال يم نهم إة ار الا ايا العامة، فلغ، ا العادية مليءة بها، كما ال يم نهم أي ا 

 هفسيه صد ها أو كذبها.
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 الحصة السابعة: اللغة العادية.

 الهدف: 

 .مفهيم اللغة العادية 

 .أسباب ال،يجه للغة العادية 

    ما  م فلسفة ال، لي 

 اللغة العادية:-2

امة  على إ ر االشنننننن،غال بدراسننننننة اللغة املنالية وه ي نها، وصنننننن  رسنننننن  إلى أةه ال يم ال إ   

مصنننننطلحاتها وم هجها الخا ، فاام بربط الفلسنننننفة بي،ا   الفلسنننننفة إال بلغة ف ية لها 

 عاصرة والإسلأ بلغة امل طق كم هجية جديدة  م ال،فلس .العليم امل

أما ف جيينننن،ايال فاد اهجه إلى اللغة العادية فيسننننيلة للعم  الفلسننننفر، و د اة،صننننر لها 

فان قذا  الذيمE G Moore (1873-1958 ،)ويهه مال الفالسننفة على رأسننهم جيرج مير 

مي فه مال  ي  املبدأ، ال بعد هجربة اللغة املنالية، و د شنن   ف  منهما اهجاقا م ،لفا 

 .،الف مساريهما  م الب   الفلسفراخبسأل   يل اللغة العادية، 

 فلسفة التحليل )مدرسة كمبردج(:-أ-2

ف  مال  ادههر  املعاصننرة، و د اشنن هه  م اإلةجليزيةدرسننة تع، ه قذه الفلسننفة م هج امل   

مير ورسننن ، باع،بارقما أسننن،اذيال مرمي ين  م جامعة كم هدج، و د هبعهما ف جييننن،ايال 

 بداية مساره العلمي. م 

 م ماننننابنننن  املننننناليننننة  realismيف هض قننننذا االهجنننناه مي فين فلسننننننننننننفيين قمننننا: اليا عيننننة 

idealism وال،عددية ،pluralism  م مااب  اليا دية monism. 

للعنننالم الخنننار م مال  يل نننا وجيده واسنننننننننننن،االلنننه عال وجيد اإلنسننننننننننننننان هرذ اليا عينننة أن  

 وإدراكه له ومعرف،ه إياه، سيا  وجد اإلنسان أم لم ييجد.
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أما ال،عددية ف هذ أن العالم معل  مال أشننننننننننننيا  جز ية عديدة يسنننننننننننن،ا  بع ننننننننننننها على 

بعمل، وأن ل   شننننن،ي  صنننننفاهه وخصنننننا صنننننه، وأن بين األشنننننيا  عال ا  معي ة، وأن قذه 

 ا  خارجية أي للست جز ا مال طبيعة قذا الش،ي  أو ذاه.العال 

اسم إلى ف   فر د  ال ي  إن العالمخالفا لليا دية ال ي  م مي   املناليين الذيال يايلين 

م تينننننننننننني ننه زا  ، وال ييجنند  اننا سننننننننننننيذ  أجزا ظ  م  ايا،ننه، وأن أي م نناولننة ل،جز ءننه 

 اليا   ك  ، وقي ما يسم  املطلق.

هدعي الفلسننفة ال، ليلية إلى االع،ااد بيجيد أشننيا  وو ا   أمام ا، هإسننم ب نها مسنن،الة 

عال بع ننننننننننننهننا البعمل، ومركبننة ي ،نناج فهمهننا إلى ه لينن  ع نناصننننننننننننرقننا، كمننا هنندعي إلى أن 

ية، امليننننننن ال  الجز امليننننننن لة الفلسنننننننفية معادة، يسننننننن،لزم  لها هاسنننننننيمها إلى عدد مال 

لها اليا دة بعد األخرذ  م صنننننننن ه وأةاة، مال أج  وصننننننننياوة ف  منها على ة ي يسننننننننه  ه او 

د  م أ  نا   ن  مينننننننننننن لنة منا  فهم أدق للمينننننننننننن ال  وهاندم أك ه  م إم نان الحن ، وأن  ال هدل

عننا  اليصننننننننننننن  إلى الياين، بال اد  و  أف ننننننننننننن  مال ال،عميم السننننننننننننري  بم هج ه ليلم  نند ي ين 

 أساف، كما يدعم أصحاب ال  ر ا  الذاهية.

فاا على أن الهدف مال هسننن  إ امة ة ر ا  مي،افيزياية، واور  م  ذلك  اول مال ف  مير 

لم ي جذب مير إلى طر اة رسننننننننن   م    فال، لي  يإ اول هصنننننننننيرا  و  نننننننننايا،  فلسنننننننننفة

 على ة،ا   العليم املعاصرة. باالع،ماد املي ال  الفلسفية
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 .الحصة الثامنة: مدرسة أكسفورد

 الهدف: 

 .أسباب نيي  مدرسة أكسفيرد 

  املدرسة، تعر فه أسبابه.م هج 

 .آرا  جيرج مير  يل اللغة العادية 

 فلسفة اللغة العادية )مدرسة أكسفورد(:-ب-2

ا كما ذكرة-فان ف جييننننن،ايال را د مدرسنننننة أكسنننننفيرد، روم أةه مال جامعة كم هدج، وبدأ

م  مير ورسننن ، وسنننار على دربيهما  م فلسنننفة ال، لي ، فاد فاةا أسننن،اذيه، ل  ه  -سننناباا

ا فه الفلسننننننننننننفية، ع دما خل  مير ف سنننننننننننن،اذ للفلسننننننننننننفة،  م الف هة املم،دة بين طير مي 

م،  م م نننناضننننننننننننرا  وك،نننن ظ أقمهننننا "األب ننننا  )ال، اياننننا ( الفلسننننننننننننفيننننة"، 1930-1947

ة ما يسنننننم  بفلسنننننفة اللغة العادية، و د ه  ر بها جملة فيننننن لت ميا فه مال اللغة املنالي

،ابا  جل ه  راي ، وجين أوسنننننننننننن ن مال فالسننننننننننننفة أكسننننننننننننفيرد ه  را عمياا، كما تهر  م ك

(J.Austin( وسنننننننننن هاوسننننننننننال ،)Strawsin ف صننننننننننب ت قذه املدرسننننننننننة مرادفا  ينها الهجاه ،)

 ه، إذ ، و ،مايز عاآلخرفلسنننننفة اللغة العادية، وأصنننننبف ل   مال املدرسننننن،ين اهجاه يبايال 

جديدة هايم على ب   لغيي، راف نننننننننة فلسنننننننننفة  بفلسنننننننننفةأصنننننننننب ت أكسنننننننننفيرد ه ادي 

ال، لي ، ب  هدعي إلى ه لي  فلسننننننننننننفر يايم على اسنننننننننننن، دام اللغة العادية، ال ه لي  

 ال،صيرا  والا ايا والي ا  .

وروم أن مير فان ما، عا باللغة العادية كما فع  ف جيينننننننننننن،ايال بعده، فصنهما اخ،لفا  م 

يعننند  ال ي Neo-realismليا عينننة الجنننديننندة كيفينننة ال،عنننامننن  معهنننا، إذ ينننداف  مير عال ا

 را دقا  م الارن العير ال، بدفاعه عال االع،اادا  الراسخة.
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 جورج مور واللغة العادية:-1-ب-2

يربط مير بين فلسف،ه واللغة العاديةأ  ين ي طلق مال املع،ادا  الألسيطة امل،غلغة  م 

ان ع،ادا  ال ي ييننننننننن له اإلنسنننننننننالحياة اإلنسننننننننناةية، على ام،داد هار  ها الطي  ، هلك امل

العادي، أو رج  اليننارع )ونسننميه ة ال العيام أو العامة(، ف ن أع،اد أنر فا ال عا   لم 

وهجارب وأمارف عمليا  عالية معي ة، وأن ق اه أنننننننننننخاصننننننننننا منلم لهم ما لدي  خ ها 

مال هلك الخ ها ، وأن ق اه أجساما مادية مال  يلم، تس،ا   م وجيدقا عني، وس،   

 بعد أن أمي . كذلك

، ال ي ةمي  بطبيع، ا إلى الإسننننننننليم بها، لذلك  common sensويسننننننننمي قذه االع،اادا  

فنناةننت راسننننننننننننخننة و ايييننة إلى درجننة عنناليننة، إذ ال هرهبط بعصننننننننننننر معين، وإال فنناةننت م،غيهة 

 وم،طيرة.

اإللحا  واإلجماع،  أمران قما:-ع ده-كما يرذ مير، أن ميزة قذه املع،ادا  أو شننننننننرطها 

كمعيار لابيلها، وعليه يرفمل وجيد هللا والحياة اآلخرة، ألن قذا املع،اد ال ي،يفر على 

قذيال اليننرطين، وقذا مي   سننخي  م ه، ألن العايدة الي يدة ال ي بايت مسنن،مرة، 

 العصير  م عايدة األليقية. ر  موم،مس ا بها على 

(، وع ننننند ويهه على مر 1711-1776) Hummeقننننناجم مير ةزعنننننة الينننننننننننننننننك ع ننننند قييم 

العصنننير، ألن نجزةا عال ال هقان عال   نننايا نع،ادقا ال يعني أن نينننك فيها ألنها   نننايا 

أسنننننننننناسننننننننننية، أو مسننننننننننلما  أولية، أي مع،ادا  راسننننننننننخة، وال يم   ذلك مال وجيد بعمل 

الا ننننايا ال اذبة ضننننمال قذه املع،ادا . وق ا يرذ مير أة ا نسننننلم بصنننندق الا ننننايا ال ي 

مع،انننداه نننا الراسننننننننننننخنننة دون م نننا يننننننننننننننة، ل   نننا  ننند ة ،ل   م ه ليننن  مع ننناقنننا تع ه عال 

 التحيف.

أما عال اسننن، دام اللغة العادية  م الفلسنننفة فيهذ مير أنها م اسنننبة ألنها اللغة الي يدة 

ال ي يسنن،عملها رج  اليننارع  م ال،عبيه عال ميا فه الفلسننفية. وعلى الروم مال ذلك فهي 

غميض الذي يع هي بعمل ال لما ، كعا  وذاكرة لغة ويه صننننننننننحي ة دا ما، بسننننننننننأل  ال
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وشنننننننننننن،ي  و يببم...، فننال جز عال ال،مييز بين املعننانر املخ،لفننة ل نن  فلمننة يعدي إلى أخطننا  

فلسننننننفية وج  ال، أليه عليها، وأن ه لي  قذه ال لما  لل  واية ب  قي مجرد وسننننننيلة، 

ا ، و د مل،يضننننيف   ننننايا الفلسننننفة، وأن ف    ننننية ه، ل  مال هصننننيرا ، هصننننا   م فل

فان مير يسنننننننننن،غرق  م هلك ال، ليال ، ل، ديد معانر ف  فلمة، وماارةتها باسنننننننننن، دامها 

 امل ليف،  م يصيغ بها ة ر ،ه الفلسفية.

إن م صنننننيل فلسنننننفة مير، أن أي ة ر ة فلسنننننفية هااف  يمتها باتسنننننا ها م  مع،ادا  

 دا .الرج  العادي، وأة ا ة  م عليها باإلفالف إذا ه افر  وهلك املع،ا
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 ة عند فنجنشتاين.يالحصة التاسعة: فلسفة اللغة العاد

 الهدف: 

 .ال،ذكيه بسأل  لجي  ف جيي،ايال للغة العادية 

  ما  م اللغة الخاصة  وما سأل  رف ه لها 

  كي  فاةت ة رهه ملهمة الفيلسيف  م مر ل،ه الف ر ة األولى 

 فنجنشتاين واللغة العادية:-2-ب-2

إذا ه د  ا عال قذا الفيلسنننيف ال مسننناويأ فصة ا ةربطه هلاا يا بفلسنننفة اللغة العادية، 

ب  اشنننننننننن،غ  عليها  م    املينننننننننن ال  الفلسننننننننننفية، كما لم يفع  -كما  ل ا-فاد داف  عنها

ر  م فام  ، ل، إيننننننننإةجل هاالغربيين  بله،     أصننننننننب ت قذه الفلسننننننننفة اهجاقا بارزا  م 

الغربيننننة الحنننندينننننة،  ينننن   نننندمننننت  الفلسننننننننننننفننننةف هكننننت أ را  م أوربننننا والياليننننا  امل، نننندة، 

ميارفا   ير ة  م ه ديد عم  الفيلسيف، وطبيعة اللغة، والعال ة بين اللغة واليا  ، 

وكذا هاديم روذ جديدة  يل ميننننننننن لة طبيعة العا ، كما  دم ة ر ة جديدة  م املعن  

 هميز بها عال ويهه.

للسنننننننننت – Private languageأكد ف جييننننننننن،ايال كذلكأ أن الب   عال اللغة الخاصنننننننننة 

ةادذ بها البعمل مسنننننننننن، ي ، ونعني بهذه اللغة  دي  اإلنسننننننننننان  ال ي-املناليةقذه اللغة 

م  ةفسه  م صمت، إذ يرذ أن الحاال  اليعير ة ال فسية للفرد ال يعرفها إال صا بها، 

سننننننننننننإبطنننناةيننننة للننننذا  وقم وخننننداع، فننننال،عبيه عال وأن قننننذه املعرفننننة اال  ويه مم  ننننةو م 

 ال  ال فسية ي ين  م سليه وإال فال معن  للحدي  عنها.االح

 

 مهمة الفيلسوف:-3-ب-2

مر   ياة ف جييننن،ايال الفلسنننفية بمر ل،ين م ،لف،ين هماما، إذ ا ،    م املر لة األولى 

ر ف م طاب ن مهمة الفيلسننننننننننيف للسننننننننننت إ امة ة ر ا  فلسننننننننننفية، ب   م مجرد هيضنننننننننني
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لألف ار، أو ه لي  م طار للا ننننننايا، وأن الا ننننننايا ةيعان، األولى   ننننننايا هصننننننير اليا   

كما  م الر اضنننننننيا  وامل طق، وقذه ه صننننننني   اصننننننن ، والناةية   نننننننايا الحياة الييمية، 

والعليم املركبننة، فهننذه يجنن  أن ه لنن  إلى أبسننننننننننننط م يةنناتهننا، و م املر لننة ال ي هبن  فيهننا 

م،  را ب سنن،اذيه مير ورسنن ، و د أةه  قذه املر لة بصعالن فيننله  م  الفلسننفة ال، ليلية

 صياوة ة ر ة خاصة باللغة املنالية.
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 الحصة العاشرة: مهمة الفيلسوف في فلسفة اللغة العادية.

 الهدف:

  مهمة الفيلسيف ع د ف جيي،ايال  م املر لة الناةية مال  ياهه الف ر ة 

  للمعن  مال خالل فلسفة اللغة العادية.كيفية اليصيل 

 

 لألولى إذ ا ،   املر لة الناةيةفاةت   
ً
سنننننننننيلة ب ن اللغة العادية  م و  ف جييننننننننن،ايال ةإيجة

الفلسنننننننفة الي يدة، وال ي  م لغة ال اف العاديين ال الفالسنننننننفة، ف صنننننننبف يرذ أن مهمة 

اصننننننننننننطال ية ف ية ، ذلك أن الب   بلغة Therapistالفيلسننننننننننننيف،  م املعالج ال فسنننننننننننن،ي 

ب لفا( ور بة املعن  مال اخ هاع عايل الفالسننننننننننننفة، فال هيجد إال ع دقم، كما هدخلهم 

 مال دون شك  م مآزق ف ر ة.

ب  ذق  إلى أك ه مال ذلك، إذ نعت أولءك الفالسننننننننننننفة وتعام  معهم على أنهم مر نننننننننننن، ، 

 ا. وعليه يللم، والألينننر مال  الالق والحيهة وم ابدة األزما ، فالإيننن يك  م وجيد العاب

ييببم هره م هجهم  م اسنننننننننن،عمال اللغة املنالية والعيدة إلى اللغة العادية،     ة   أي 

 مي لة بطر اة أف  ، أو لعل ا س  إي  أن ما ة  ه مي لة لل  كذلك ب،اها.

و د ضننننننننننننرب مناال على قذا الب    م معن  فلمة فهم، ف ول  الفالسننننننننننننفة عرفيقا ب نها 

اإلنسنننننننننننننننان منلهننننا مننننن  اإلدراه وال، ينننن  وال،ننننذكر، واالةفعننننال  عمليننننة عاليننننة، ال يعيهننننا

واالخ،يار...، أما قي فاد  ام بينننننننننر ها ب نننننننننرب منال عملم يجعل ا ةصننننننننن  ملعن  ال لمة، 

 فلي فان قي هلميذا  م  اعة الدرف، وك،  أس،اذ الر اضيا  م،يالية على الي   ال،الم:

1 ،3 ،5 ،9...، 

1 ،5 ،11 ،19 ،29...، 
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األسنننننن،اذ االسنننننن،مرار  م ك،ابة األر ام، فيجي  بايله "فهمت"، أو "أسنننننن،طي  و طل  م ه 

 االس،مرار"، أو ي ،  الح  دون أن يايل شلءا.

فالفهم ق ا قي لل  إال أدا  ما  د فع  ال،لميذ، أي اليضننننننننننعية ال ي فان فيها، ف دهه إلى 

 اإلجابة عال السعال.

ر ة ال ي فان عليها مال ال  ر وال،يهفصن اع هض عليه، ب ن عملية الفهم للسننننننت  م الحال

واالةإباه،  ين يسنننننننننننن،مر  م ك،ابة األر ام، فيجي  ف جيينننننننننننن،ايال: "إة ا ال نع ه على  الة 

عاليننننة م،ميزة  م هلننننك ال ياقر املصننننننننننننننننا بننننة، ال اإلدراه وال ال، ينننن  وال االةفعننننال وال 

 هلنننك االخ،ينننار، و ننن  منننن  ذلنننك  م سنننننننننننننننا ر العملينننا  العالينننة، بننن  يجننن  أن ة هجم فننن 

 العمليا  إلى أ يال وأفعال.".
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 : طبيعة اللغة عند فنجنشتاين.11الحصة 

 الهدف:

 .ماقية اللغة ع د ف جيي،ايال 

 طبيعة اللغة عند فنجنشتاين:-4-ب-2

 ع ه ف جيي،ايال عال رأيه  م اللغة وة رهه الخاصة لها بايله:

 كسا ر أةياع اللع  ال ي يلعبها ال اف أو ا  فراوهم". game"اللغة لعبة  

فلعبة اللغة ع ده  م اليتا   امل،عددة لل لمة اليا دة، والجملة اليا دة، وللسننننننننننننت 

، ل نن  فلمننة منهننا معن  وا نند، أو أن جملهننا تع،منند على  ياعنند  سننننننننننننننابننا م طايننا د ياننا

 امل طق.

لغةأ أةه اة،اال مال صنننننرامة يم   ا وصننننن  قذا الرأي النانر لف جييننننن،ايال ب صننننني  ال

اللغة املنالية إلى سننننعة اللغة العادية، و د  اول هيضننننيف تيننننبيهه اللغة باللعبة ب ننننرب 

 منال.

هي،مي  اهة  وكرة الادم واملصنننارعة...أي أنفاللغة ال ي  م لعبة كسنننا ر األلعاب مال شنننطر 

يطل  م ا  ه آخرإلى عالم األلعاب، وأن بينها وبين هلك األلعاب تينننننابها  أسنننننر ة، وب،عبي

ف جيينننننننننننن،ننايال أن ة،عننامنن  م  اللغننة كمننا ة،عننامنن  م  األلعنناب، وأن ة، لى عال ال،ف يه  م 

 اللغة، ب  علي ا فاط أن ة  ر فيها، يايل:

" أي ال هف ر  م اللغننة بنن  هفرج على  don’ t think but look"ال هف ر بنن  اة ر )هفرج( 

شننننننننننننطرة  وكرة  نندم وويهقننا، وبهننذا  رب  مال املخ،لفننةألعننابهننا كمننا ه،فرج على األلعنناب 

م هجننه  م ال،عننامنن  م  اللغننة العنناديننة، فنن زال بننذلننك عبءننا فننان يع هي فنن  مال ي،عننامنن  م  

اِلها لليا   بصننننننرامة م طاية، إلى العيدة بها إلى طبيعتها امليداةية، أو 
َ
ميضننننننيع اللغة، وة

 ها على أنها لعبة.لعله أراد هار   ميضيع اللغة للجمهير، فادم
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ما ي نننننننني  تيننننننننبيها  اةيا، ييننننننننر  به وتا   اللغة امل،عددة، ب دوا  الصنننننننن دوق الذي ك

ي مله ال جار، إذ ي ،يي على املييننار واملسننطرة والغرا  واملسنناميه واملفك، وأن ف  أداة 

مال قذه األدوا  لل  له وتيفة وا دة م ددة ع د ال جار، ب  إةه يسنننننن، دمها  م أك ه 

 مال وتيفة ب س   اج،ه.

ف جيينننننننننننن،ننايال على تيننننننننننننبيهنناهننه السننننننننننننناباننة، وُيغِرُب  م ة ر ،ننه، إذ يركز على مفهيم يز نند 

ال،الع  بال لما  والجم ، وأةه أمر أسنننا ننن،ي  م اللغة، فال يم   ا فهمها، إذا لم ة طلق 

مال فين اللغننة ال ه انن  اليا   وهارره فاط، فهننذا أ نند وتننا فهننا، كايل ننا "ال ،نناب على 

 ا بيتا   أخرذ فاألمر، والروبة، وال،مني   م املسر ، امل  دة"، ول ال اللغة هايم أي

، والسننننننننننننعال، والينننننننننننن ر، والته ءننننننة، واللعال، والنننننندعننننننا ، وال،نننننن منننننن ،  وال هجمننننننة، والاص 

 واالف هاض، والاسم.

لى م  معها عبمعن  أن اللغة ال ه  ه عال اليا   فاط، ب ي  ةصننننننننننننبف م ننننننننننننطر ال لل،عا

ا هايم أي نننا باإلنينننا ، وفق أوراض م  الصننندق وال ذب، ول نهأنها   نننية  ملية، ه ،

 م ،لفة.

كمننننا أن اللغننننةأ ال هايم بيتيفننننة ال،عبيهأ عال روبننننا  األفراد الننننداخليننننةأ ل، الهننننا إلي نننا 

بسننننننننننننذاجة، ب  إنها تعم  على ال ذب، الذي يرذ ف جيينننننننننننن،ايال، ولعله يعني به ال، يي  

انر مال ال الم، البي وال،يقيم، الذي يايم به امل، لم  م ال هاكي  اإلنيننننننا ية  م املسنننننن،يذ 

 وقذا يدخ  ع ده  م صميم اللعبة اللغي ة.
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 .: نقد فلسفة فنجنشتاين12الحصة 

 الهدف: 

  هاديم تعلياا  الفالسفة وةادقم على فلسفة اللغة العادية، وة رة

 ف جيي،ايال لفلسفة اللغة اللعادية.

 

لى مفهيم ال ي تع،مد عبالفلسننننفة الغربيةأ مال الا ننننايا امل طاية ف جيينننن،ايال  اة،ا     

الخ ه بصننننننننننننفة خاصننننننننننننةأ إلى البعد اإلنيننننننننننننا ر مال اللغة، وكذا االرهاا  باللغة ال ي أرادقا 

الفالسنننننفة صنننننارمة ود ياة، إلى اللغة البالوية ال ي ه نننننم بعديال أ دقما وا  م والنانر 

 .8-كما  ال-خيالمأ يع،مد على ال ذب

إلى الايل بنن ةننه ال يم ال أن أدره على ارهبنناط اللغننة بننالف ر، وذقنن   ف جيينننننننننننن،ننايالأكنند 

شننننننلءا أو أفهمه أو أهصننننننيره إال  م  ال  لغيي، فاإلنسننننننان فا ال لغيي بطبعه، واللغة  م 

مف،ننا    ننننننننننننننارة اإلنسننننننننننننننان، و م مننا يميزه عال ويهه مال ال ننا  ننا ، فنناسنننننننننننن، نندام اللغننة 

بالطر اة ال ي نينننننننننننن ةا على اسنننننننننننن، دامها  م ال ي ه دد اإلطار الذي يم  ني بف ننننننننننننله أن 

 9رف ةفس،ي، وأرذ األشيا  وأف ر فيها.أع

إن ال،عدد واملروةة اللذان ه د  عنهما ف جييننننننن،ايال  م اللغةأ ال يصنننننننلأ  م ف  مااما  

االسنننننننننننن، نندام اللغيي، فماننام ال انن  ي ،م علي ننا النند ننة والصننننننننننننرامننة، وإال سننننننننننننألنن  ذلننك 

ا  ةميننن ال   م ال،ياصننن  السنننليم، فال معن  ق ا لالسننن، دام امل ليف، ب  ييببم ه ر ي 

 اليا   كما  د .

                                  
وال خيفى عليك مدى تطور هذه األفكار يف تراثنا العلمي العريب اإلسالمي، فال حاجة هنا إىل عقد مقارانت أو استدعاء أقوال العلماء  8

 املسلمني يف هذا املقام.
 ه. ن، بل إهنا وسيلتنا إلدراك العامل ومعرفت( أن اللغة ليست جمرد أداة توصيل أفكاران لآلخري1767-1835) Humboltرأى مهبولت  9



[35] 
 

إن اق،ماما  الفلسنننفة للسنننت  م اق،ماما  العامة أو الرج  العادي، الذي اة،صنننر له 

ف جييننننننن،ايال، ب  إن الفالسنننننننفة ال يزالين يعكدونأ على أن مجالهم الف ري أك ه عماا، 

إذ ال يه،م الرجنننننن  العننننننادي بمفنننننناقيم مال  بينننننن  الياين واال ،مننننننال، وال م وال ي ، 

ها للغة الرج  العادي بال  م فل تينننيمسننن ر ةادوالعال ة... و د 
ُ
سنننفة اللغة العادية، هرك

ه  يه أو وضننننننننن  أسننننننننن  لل هكيبا  اللغي ة امل طي ة، وأن مال األقمية بما فان الب    م 

   هفسيه اس، دام ا اللغة باالس،عاةة ب  ر ا  الفالسفة.

   


