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 ملخص

 
من أوائل من أدركوا أن نظرية المعنى، أو فلسفففففففة الل ة،     –« دامت»على حد تعبير  –« فريجه»كان     

التأسففففيسففففية الرائد  ف  جزٌء اسففففاسفففف  من الفلسفففففة ترتكز عليه كافة األجزاء االنر د فسلى جان  دراسففففاته 

ا لفلسفففة الل ة ببعت المياالو الت  فاثت ف  تاهير ا واففررترا تاهير  الرياضففياو والمنطق، كان يسسسففس ايلففس

وارر  معظم أعماله الرياضية األنر ، دون إثالل من اان  ذه األنير  وريادترا. و ذه الورثة بمثابة ثراء  

، مشففففففوعة بترجمة إلى العربية «ف  المعنى واإلافففففار » ذا الصفففففدد نيدية لمياله األكثر أ مية ف   –تحليلية 

 للجزء األكبر واال م منه.

 

فلسففففة تحليلية، فريجه، معنى، إافففار ، فكر ، ثيمة الصفففدج، ثلفففية، جملة، اسفففم علم،  وية، : كلمات مفتاحية

 وصف، تصور، عالثة، جملة نبرية.
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Synopsis 

 

Gottlob Frege, as stated by Dummet, was one of the first philosophers to comprehend the role 

of the theory of sense and reference, or Philosophy of language, as  a principal division of 

philosophy on which all other divisions are based upon.  Frege, along with his widely known 

leading mathematical and logical studies, has contributed to the philosophy of language with 

articles that exceeded the power of most of his other mathematical publications in terms of 

influence and popularity, without underestimating the effect of the latter. Hence this paper can be 

presented as a logical and analytical examination of his most valuable article in this regard “On 

Sense and Reference”, favored with an Arabic translation for the greater and the most significant 

part of it. 
 
Key Words: Analytic (or Analytical) Philosophy, Frege, Sense, Reference, Idea, Truth-Value, 

Proposition, Sentence, Proper Name, Identity, Description, Concept, Relation, Assertoric 

sentence. 
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 مدخل
 

شفففبعة ف  سفففطور  أو « فريجه»ما الفلسففففة التحليليةم وما عالثة      برام سفففسال يسفففتعصففف  على اإلجابة المس

وتنوع وهراء الميارباو الفلسففية ف   ذا الصفدد. ومذ ذلد دعنا نسجمل وريياو  ثالئل، السفيما بالنظر إلى كثر  

 أ م مالمح اإلجابة الت  تعنينا ف   ذا الموضذ.
 

كوصف لتلد الفلسفة  Analytic (or Analytical) Philosophyيسستخدم مصطلح الفلسفة التحليلية     

( الموضوعاو محل بحثرا، وصوالس eptsConcالت  تسعى من نالل التحليل إلى فرم مكوناو )أو تصوراو 

ا إلى مجموعة مترابطة وفلفاضة من سسبل معالجة المشكالو [1] إلى أبسط مكوناترا . ويشير المصطلح أيلس

أمريكية منذ أوائل اليرن العشففرين، وتسكد على دراسففة الل ة والتحليل  –الفلسفففية، تسريمن على الفلسفففة األنجلو 

ل الجرود الت  افففك لت تيار الفلسففففة التحليلية ثد بسذلت ف  بريطانيا المنطي  للتصفففوراو. وعلى ال رغم من أن جس

والوالياو المتحد  األمريكية، فسن همة مسففا ماو جو رية ال يمكن إنكار ا لفالسفففة  من أثطار أنر ، السففيما 

 .   [2]أستراليا ونيوزيلندا والدول االسكندنافية
 

تخدم كان يسفففف« سقققق را »أو حداهة منرج التحليلد فبنظر  أفيية نجد أن وال يعن  ذلد ف  الحييية جد      

حدد  لأللفاظ، وكان  يسسفففففففم  منرجه الفرضففففففف  تحليالس، ألنه تحليل « أفال ون»التحليل بحثسا عن تعريفاو مس

فروض أو مواثف أو تصوراو معينة، إما لدحلرا أو لوضوحرا أو النتياء عناصر ا الميبولة ونبذ عناصر ا 

يسفففففتخدم عد  منا ج، ومنرا التحليل، وذلد بتمييزه « أرسققققق و»  الت  ال تصفففففمد أمام النيد. كذلد كان األنر

عناصر متباينة ف  الش ء المرك  أو التصور المرك ، وتجزئة عناصر المشكلة ثيد البحث، مثل تحليله ألي 

واع العلل وأنواع الحركة افففف ء إلى ماد  وصففففور ، وإلى ثو  وفعل )باسففففتثناء الماد  األولى(، وتصففففنيفه ألن

حلالس حين اسففففتنبط نظرياو الرندسففففة المسففففتوية من مجموعة « إقليدس»وأنواع النفوس وما إلى ذلد. وكان  مس

فيد كان رائدسا للتحليل الفلسففففف  حين كان « ديكارت»تعريفاو وبديرياو ومصففففادراو وضففففعرا منذ البدء. أما 

 يسسفففم « هوسقققر »الوثائذ األولية لإلدراك المباافففر. وكان يبحث عن المبادئ األولى للموجوداو والمعرفة و

وإذا أضفففففنا إلى ذلد «. للمعطياو الظا راتية»تحليالس  –ف  مرحلة من مراحل نموه الفكري  –منرج الظوا ر 

أن الفالسفففة مجمعون على تصففور معين للفلسفففة، و و أنرا علم المبادئ األولى للمعرفة والوجود، فيد هبت أن 

 .      [3]نرجرم جميعسا، ألنه وسيلتنا إلى تلد المبادئالتحليل م
    

أمريك  ليس بمنرج  جديد، وإنما  م  –يمكن اليول إذن أن منرج التحليل لد  فالسففففففففة التيليد األنجلو  

تطوير لمنرج ممتد عبر التاريخ، أضفففففافوا إلى معناه عناصفففففر جديد ، وابيوه على المشفففففكالو الفلسففففففية ف  

فروض األسففاسففية الت  نعتيد أضففواء  جديد     أضففواء التطوراو ف  المنطق والعلوم الطبيعية، أو أضففواء ال

برا ف  حياتنا اليومية وحياتنا العلمية، أو أضففواء منطق الل ةد أعن  داللة التركي  الصففوري ألنماا العباراو 

إن ما يميز الفلسفففة : »Michael Dummett« مايكل دومت». ييول   [4]الل وية على الواثذ الذي تسعبر عنه

مدارس األنر   و أوالس االعتياد بأن المعالجة الفلسففففففية للفكر يمكن أن عن ال –بمختلف مظا ر ا  –التحليلية 

تتحيق من نالل المعالجة الفلسفففية لل ة، وهانيسا، أن االاففت ال الفلسففف  بالل ة  و السففبيل الوحيد للظسفر بمعالجة 

 .   [5]«استيعابية للفكر
 

«  هفريج»لنسفففبة للشفففق الثان  الخاة بعالثة  ذا بالنسفففبة للشفففق األول من سفففسالنا المطروم أعاله، أما با    

لسففففة أو ف –كان ِمن أوائل َمن أدركوا أن نظرية المعنى « فريجه»إلى أن « دومت»بالفلسففففة التحليلية فيذ   

«  فريجه». وال غرو، فبينما كان   [6]   جزٌء أسففاسفف  من الفلسفففة ترتكز عليه كافة األجزاء األنر  –الل ة 

ا لفلسففة الل ة ببعت المياالو الت  فاثت ف  يتابذ دراسفاته الرائد   ف  الرياضفياو والمنطق، كان يسسفس أيلفس

تأهير ا واررترا تأهير معظم أعماله الرياضية والمنطيية األنر ، دون إثالل من اأن  ذه األنير  وريادترا. 
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 «ف  المعنى واإلافففففار »ومن  ذه المياالو مياله الذي نشفففففرع بعد ثليل ف  ترجمة الجزء األكبر واأل م منه: 

On Sense and Reference. 

ل زين من أل از الل ة، ويالحظ ف  كل حالة أننا ال نسففففففتطيذ ببسففففففااة « فريجه»ف   ذا الميال يسعالج     

مل.  مل  معينة على أسفففاس داللة المصفففطلحاو )األسفففماء واألوصفففال( ف   ذه الجس تفسفففير المنحى المنطي  لجس

مل  ، بينما يتعلق الل ز الثان  بالجمل اإلنبارية المركبة Identity Statementsالروية يتعلق الل ز األول بجس

مالس تابعة  ، وف  سفففففففبيل حل  ذين الل زين، ييترم Subordinate Clausesالت  تحوي جمالس رئيسفففففففة وجس

حااة أن مصفففطلحاو أية ل ة لرا معنى ولرا إافففار د أي أن همة عالثتين سفففيمانطيييتين الزمتين لإل« فريجه»

بم ز   ذه المصففففففطلحاو. وثد كانت  ذه الفكر  بمثابة إلرام  لبحوة فلسفففففففة الل ة ألكثر من ثرن، وما زالت 

 حتى اآلن مثار جدل  بين الفالسفة والمنااية. 
 

    1وثبل أن نشرع ف  الترجمة،  يا ننظر بسيجاز ف  أل از فريجه الل وية وسسبله ف  حلرا    
 

 :الهويةحو  ُجمل « فريجه»لغز 
    

ذ جمل الروية التالية:   نس
 

117  +136  =253 

 2«نجم المساء»  و« نجم الصباح»

 3«صمويل كليمنس» و « مارك توين»
    

أن كافة الجمل السفابية لرا الشفكل )أ = ب(، حيث )أ( و)ب( اسفمين أو وصففين يدالن « فريجه»يعتيد  

الشكل )أ = ب( صادثة إذا، وفيط إذا، كان الموضوع )أ( على أفراد. كما يفترض بطبيعة الحال أن الجملة من 

( إذا، وفيط إذا، كان العدد 253=  136+  117 و بعينه الموضوع )ب(. فعلى سبيل المثال، تصدج الجملة )

إذا، وفيط «( صققققمويل كليمنس» و « مارك توين)»(د وتصففففدج الجملة 253(  و ذاته العدد )136+  117)

 «.صمويل كليمنس» و ذاته الشخص « وينمارك ت»إذا، كان الشخص 
 

الحظ أن النظر إلى الصفففففففدج برذه الطريية ال يسفففففففتوف  المعنى الكامل لجمل الرويةد « فريجه»لكن  

ا عن الم ز  اإلدراك  للجملة )أ = ب(، ذلد أننا  فالجملة )أ = أ( لرا م زي إدراك  )أو معنى( مختلف ثطعس

مارك )»صفففادثة بفحصفففرا ببسفففااة، أما الجملة «( مارك توين= » «مارك توين)»يمكن أن نعرل أن الجملة 

ا «( صقققمويل كليمنس« = »توين فمعرفة صفففدثرا تسفففتلزم فحص العالم لر ية ما إذا كان الشفففخصفففان افففخصفففس

 واحدسا. 
 

                                                             
 [22] .المنشور بموسوعة ستانفورد الفلسفية Gottlob Frege« جوتلوب فريجه«: »إدوارد زالتا»نعتمد ف   ذا العرض على ميال  1

 [23],[1] ف  فلسفة الل ة، أنظر« فريجه»ولمزيد من التفاصيل حول إسراماو      
ألنه يسر  من على « نجم الصفففبام»، هان  كواك  مجموعتنا الشفففمسفففية من حيث ثربه إلى الشفففمس. ويسطلق عليه Venusالميصفففود  نا كوك  الز ر   2

ألنه يظرر ف  المساء  بعد غروب الشمس بيليل. ومن الواضح أن االسمين « مساءنجم ال»سطح األرض ف  الصبام الباكر ثبل اروج الشمس بيليل، و

ا متصففالس من لحظة لى إ يشففيران إلى افف ء واحد، وإن انتلف معنى الصففبام عن معنى المسففاء. لكن علينا مالحظة أن أي افف ء محسففوس إنما يكابد ت ييرس

علم ال يشير بدثة إلى ا ء واحـد فـ  لحظتين متتابعتين، بل إلـى كيان  مت ير بالفعل، و ـو أنر ، وإن ظل  و الش ء ذاته، ومن هم يمكن اليول أن اسم ال
إلى التمييز بين اسم العلم المألول واسم العلم المنطي  )مثل:  ذا،  Logical Atomismف  إاار نظرية الذرية المنطيية  B. Russell« رسل»ما دعـففا 

«  رسل»نكون على وع  مباار به وثت الحديث عنه. ورغم الصعوباو الت  اكتنفت تلد النظرية، والت  دفعت ذاك(، حيث يشير األنير إلى ا ء مفرد 

 إلى التخل  عنرا ف  النراية، يظل الت ير مسعللةس منطيية ليلية الروية.
«  مارك توين»سمه المستعار (، المعرول با1835 – 1910) Samuel Langhorne Clemens« صمويل النجورن كليمنس» و الكات  األمريك   3

Mark Twain. 
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( و)نجم الصفففففبام  و بعينه نجم 136+  117=  136+  117وبالمثل، يمكند أن نعرل أن الجملتين )

( و)نجم الصفففبام  و 253=  136+  117رما ببسفففااة، وذلد بخالل الجملتين )الصفففبام( صفففادثتان بفحصففف

بعينه نجم المسففاء(، إذا تتوثف معرفة صففدثرما على إجراء بعت األعمال الحسففابية أو الفحوة الفلكية للتأكد 

 = من ثيام عالثة الروية. و كذا تتلفففح المشفففكلةد فمعنى الجملة )أ = أ( يختلف بوضفففوم عن معنى الجملة )أ

مل الروية لرما المعنى  ب(، لكن بالنظر إلى الصدج بالطريية الموصوفة أعاله يتلح أن  اتين الجملتين من جس

حالة  فيط ف «( مارك توين« = »مارك توين)»ذاته االما كانتا صففادثتين. على سففبيل المثال، تصففدج الجملة 

صمويل « = »مارك توين)»ملة ، وتصدج الج«مارك توين» و بعينه الشخص « مارك توين»كون الشخص 

 ، لكن إذا كان«صقققمويل كليمنس» و بعينه الشفففخص « مارك توين»فيط ف  حالة كون الشفففخص «( كليمنس

، فسن  اتين الحالتين تصفففففففبحان حالة واحد ، األمر الذي ال يفسفففففففر «صقققققققمويل كليمنس» و « مارك توين»

ملت  الروية. وكذلد الحال بالنسففففب مل الروية ذاو الشففففكلين )أ = أ( و)أ = االنتالل ف  المعنى بين جس ة لكافة جس

 ب(.
   

على النحو التال : كيف نسفسر االنتالل ف  الم ز  اإلدراك  بين الجملتين « فريجه»يمكن إذن صياغة ل ز   

 )أ = أ( و)أ = ب( عندما تكونا صادثتينم

*** 
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 :ُجمالً رئيسة وُجمالً تابعةحو  الُجمل التي تحوي « فريجه»لغز 

 

مل يسمثل عالثة سففففففيكولوجية بين اففففففخص  وثلففففففية      د فلدينا من جرة: Proposition ذا النوع من الجس

االعتياد، الرغبة، اليصفد، واالكتشفال ... إلخ، و ذه جميعسا عالثاو سفيكولوجية بين أافخاة، ولدينا من جرة 

 يسا واحدسا:أنر  اليلايا. وتتخذ  ذه الجمل اكالس منطي
 

 )س( يعتيد أن )ج(

 )س( يرغ  ف  أن )ج(

 )س( يكتشف أن )ج(

 )س( يعرل أن )ج(
  

كم اليلائ ، فسول     فسذا استبدلنا المت ير )س( باسم اخص  ما، واستبدلنا المت ير )ج( بجملة تصف الحس

، والمت ير )ج( «زيد»نحصففففففل على تيارير عن مواثف نوعية. و كذا، فسذا اسففففففتبدلنا المت ير )س( باالسففففففم 

 ف  المثال األول، فسول نحصل على تيرير نوع  مسداه:« 4هلكبيري فينكتب  مارك توين»بالجملة 

 «زيد يعت د أن مارك توين كتب هلكبيري فين»
 

مبدأ اسففففتبدال الروية « فريجه»ولمعرفة المشففففكلة الناجمة عن  ذه الصففففياغة، دعنا ننظر فيما أالق عليه     

Principle of Identity Substitution لنفرض مثالس أن االسففم )ن( يظرر ف  الجملة الصففادثة )و(، وأن .

جملة الروية )ن = م( صففادثة. يسخبرنا مبدأ اسففتبدال الروية أن اسففتبدال االسففم )ن( باالسففم )م( ف  )و( لن يسسهر 

، وأن «كان روائيًا مارك توين»على صففففدج )و(. فعلى سففففبيل المثال، لنفرض أن )و(    الجملة الصففففادثة: 

 «.  صمويل كليمنس»، و)م(  و االسم «مارك توين»)ن(  و االسم 

ملة  صفففففادثة، فبسمكاننا إذن أن نلفففففذ االسفففففم « مارك توين هو صقققققمويل كليمنس»اآلن، إذا كانت الجس

دون أن يسسهر ذلد على صدج الجملة، إذ تصدج حينئذ بالفعل « مارك توين»مكان االسم « صمويل كليمنس»

جة التالية صحيحة:«. صمويل كليمنس كان روائيًا»الجملة   وبعبار  أنر ، تسصبح الحس
 

 كان روائيسا« مارك توين»

 «صمويل كليمنس« = »مارك توين»

 كان روائيسا« صمويل كليمنس»إذن، 
    

 وبالمثل، تكون الحجة التالية صحيحة: 

4  >3 

4  =8/2 

 3<  8/2إذن: 
    

وبصفففففة عامة، يانذ مبدأ اسففففتبدال الروية الشففففكل التال : من و)ن(، و)ن = م(، نسففففتدل على و)م(.  

ويبدو أن  ذا المبدأ يظفر بالفكر  اليائلة أننا إذا ثلنا ايئسا صادثسا عن موضوع  ما، فسول نظل باللرور  نيول 

 .ايئسا صادثسا عن ذلد الموضوع حتى لو غيرنا االسم الذي نشير به إليه
 

    

                                                             
ه من ناللرا « مارك توين»، الت  كتبرا  Huckleberry FinnThe Adventures of« مغامرات هلكبيري فين»اإلافففار   نا لرواية  4 بالعامية، ووج 

   .1884ديسمبر سنة نيدسا الذعسا لتوجراو المجتمذ األمريك  وثتئذ، السيما التمييز العرث . نسشرو الرواية ف  
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ذ مثالس الحجة التالية:« فريجه»لكن   ا لمبدأ استبدال الروية. نس  يسالحظ أن همة مثاالس مناثلس
 

  لكبيري فينكت  « مارك توين»يعتيد أن « زيد»

 «صمويل كليمنس« = »مارك توين»

  لكبيري فينكت  « صمويل كليمنس»يعتيد أن « زيد»إذن، 
 

 ذه الحجة فاسففففد ، ذلد أن همة حاالو تكون فيرا الميدماو صففففادثة والنتيجة كاذبة. ومن  ذه الحاالو    

ل فيرا  ، ف  « لكبيري فين»من نالل ثرائته لرواية « مارك توين»على االسففففففم « زيد»تلد الحالة الت  تعر 

ل على االسم  شر يكيين نالل اليرن التاسذ عف  سياج دراسته للروائيين األمر« صمويل كليمنس»حين تعر 

ا لـ « مارك توين»)دون أن يعرل أن االسم  ا مستعارس ف   ذه الحالة ثد ال يعتيد «(. صمويل كليمنس»كان اسمس

، ومن هم فالميدمتين أعاله ال تسفففتلزمان النتيجة. وعلى « لكبيري فين»كت  « صقققمويل كليمنس»أن « زيد»

نرار ف  سفففياج تيارير المواثف اليلفففائية. يمكن إذن صفففياغة المفارثة  ذا فمن افففأن مبدأ اسفففتبدال الروية أن ي

على النحو التال : ما الذي يسسب  فشل المبدأ ف   ذه السياثاوم ولماذا ال نظل نيول ايئسا صادثسا عن اخص  ما 

 إذا كان كل ما فعلناه  و ت يير االسم الذي نشير به إليهم

*** 
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 :فريجة في المعنى واإلشارةنظرية 
 

أنه باإلضفففففافة إلى وجود إافففففار ، فسن األسفففففماء « فريجه»ف  سفففففبيل تفسفففففيره لرذه األل از، ييترم     

تسعبر عن معنى، وأن معنى أي تعبير يكمن ف  م زاه اإلدراك د أعن  الطريية الت  يسدرك برا  5واألوصفففففففال

( لرما اإلاففففار  ذاترا، لكنرما يسعبران عن معان  مختلفة، أو 8/2( و)4المرء إاففففار  المصففففطلح. إن التعبيرين )

«  نجم المسققققاء»و« باحنجم الصقققق»عن اسرج مختلفة إلدراك ذاو العدد. كذلد نسففففتطيذ اليول أن الوصفففففين 

يشفففففففيران إلى الكوك  ذاته: كوك  الز ر . لكنرما يسعبران عن ارييتين مختلفتين إلدراك  ذا الكوك ، ولذا 

لرما معنى )لكل منرما معنى « أثوي إله يونان »والوصفففففف «  6بيجاسقققققوس»لرما معنيان مختلفان. واالسفففففم 

 مختلف(، لكن ليس أليرما إاار ! 
 

يسشيران إلى الفرد ذاته، فسنرما « صمويل كليمنس»و« مارك توين»غم أن االسمين وعلى أية حال، ر   

ير االنتالل من تفسفف« فريجه»يسعبران عن معنيين مختلفين. وباسففتخدام التمييز بين المعنى واإلاففار ، يتمكن 

مل الروية من الشففففكل )أ = أ(، وتلد الت  تأنذ الشففففكل )أ = ب(. وح يث أن معنى ف  الم ز  اإلدراك  بين جس

ا عن مكوناو معنى الجملة )أ =  )أ( مختلف عن معنى )ب(، فسن مكوناو معنى الجملة )أ = أ( مختلفة أيلفففففففس

أن يزعم أن معنى التعبير ككل مختلف ف  الحالتين. وحيث أن معنى تعبير  ما يفسر « فريجه»ب(. ويمكن لـففففف 

ا لالنتالل ف  الم« فريجه»م زاه اإلدراك ، فسن لد    ز  اإلدراك  بين الجملتين )أ = أ( و)أ = ب(، تفسففيرس

 و كذا يسيدم حالس لل سز األول. 
 

أن أي مصفففطلح )اسفففم أو وصفففف( إذا جاء ف  الجملة بعد فعل « فريجه»وفلفففالس عن ذلد، يفترض     

شير إليه عاد س، فبد شير إلى ما ي  الس يسعبر عن موثف ثلائ  )مثل يعتيد، يرغ ، يكتشف، يعرل(، فسنه لم يعد ي

أن المصفطلح ف  مثل  ذه السفياثاو يشفير إلى معناه العادي. و ذا يسفسفر سفب  فشفل « فريجه»من ذلد، يزعم 

مبدأ اسففتبدال الروية بالنسففبة للمصففطلحاو الت  تأت  متبوعة بأفعال ف  تيارير الموثف اليلففائ د فالمبدأ يسكد 

ا ب نر له اإلاففففففار  ذا «  مارك توين»ترا. لكن األسففففففماء مثل على حفظ أو بياء الصففففففدج حين نسففففففتبدل اسففففففمس

 تشير إلى معان  مختلفة حين تأت  ف  الجمل التالية: –« فريجه»وفيسا لـ  -« صمويل كليمنس»و
 

  لكبيري فينكت  « مارك توين»يعتيد أن « زيد»

  لكبيري فينكت  « صمويل كليمنس»يعتيد أن « زيد»
 

فسذا كان االسفففمان يسشفففيران إلى الموضفففوع ذاته، فليس  ناك سفففب  إذن لالعتياد بأن اسفففتبدال أحد ما     

 باآلنر من اأنه الحفاظ على الصدج.
 

                                                             
، االما كان Compound Proper Nameبمثابة اسفففم علم مرك   Definite Descriptionsثد اعتبر الوصفففف المسحدد « فريجه»جديٌر بالذكر أن  5

 … »الحجر آنر اخص دنل  ذه «، »مسلف اإللياذ «، »الملد الحاضر لفرنسا«ا ء أو اخص معين دون سواه يتمتذ برذا الوصف، مثل يشير إلى 

مسلف   االما كانت اليلفففية الت  تحتويه ال تخرو عن كونرا ثلفففية  وية تعكس التكافس المنطي  بين اسفففم العلم والوصفففف المحدد ) وميروس الخ، و
ا من نالل نظريته ف  األوصال، وذلد على النح Russell« رسل»لكن اإللياذ (.  ا حاسمس حو على النو التال : أثام بين اسم العلم والوصف المحدد تمييزس

ا، أما  -باالسفففم رمز بسفففيط مسلف من حرول، أما الوصفففف المحدد فرو رمز مرك  مسلف من كلماو.  -أالتال :  يرتبط االسفففم بمسفففماه ارتبااسا مباافففرس

له، ف  حين يمكند فرم معنـفففى إال إذا كنت ثد رأيت  ذا الشاعر أو سمعته أو ثرأو  » وميروس«الوصف المحدد فليس كذلد. فال يمكند مثالس فرم معنى 

فـففففف  الل ة، وأن اإللياذ  كتاب ف  أدب  »مسلف«دون ارتباا بصاحبه، أي متـفففففى عرفت كيف = = تستخدم كلمـفففففة  »مـفففففسلف اإللياذ «الوصف المحدد 
ا ف  ذاته، أما الوصفف المحدد فرمز ناثص يكتسف  معناه ف  سفياج محدد فيط، ألن  -جـققققققققاألسفااير اإلغرييية.  االسفم )كمنطوج( رمز تام يفيد معنى تامس

لو كان الوصفففف المحدد اسفففم علم لكانت اليلفففية  -ديثير تسفففا الو من ثبيل: من  وم، ماذا تريد أن تيول عنهم.  –دون اسفففم يسفففبيه  –النطق به بمفرده 

 تحصيل حاصل، لكنرا ليست كذلد وإنما تحو  واثعة تاريخية.  »ف اإلليــاذ  وميروس مسلــ«

 [21 ,18 ,2]لمزيد من التفاصيل، أنظر:     
   و الحصان األسطوري المسجنح ف  الميثودولوجيا اليونانية. Pegasusبيجاسوس )أو الحصان المسجنح(  6
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ر      نظريته ف  المعنى واإلافففففار  إلى فلسففففففة  أصفففففيلة ف  الل ة. ويمكن تفسفففففير  ذه « فريجه»ليد او 

 ، الكلمتان«فريجه»د فمن وجرة نظر «قيس يحب ليلى»ثل: الفلسففففففففة من نالل النظر ف  جملة  بسفففففففيطة م

يأت  بمثابة دالة. وفوج ذلد، الجملة ككل    « يُحب»ف   ذه الجملة  ما اسففمان، والتعبير « ليلى»و« قيس»

. وكل تعبير من  ذه التعبيراو له معنى وإافار . والمعنى واإلافار  أافياٌء أسفاسفية لألسفماء، لكن 7اسفٌم مرك 

ر  الجملة ككل يمكن وصفرما عن اريق معنى وإاار  األسماء، وبالطريية الت  يتم برا ترتي  تلد معنى وإاا

 دعنا نشير إلى إاار  ومعنى الكلماو على النحو التال :«. يُحب»الكلماو ف  الجملة على جانب  التعبير 
 

 «قيس»ش)ثـ( تعبر عن إاار  االسم 

 «ليلى»ش)لـ( تعبر عن إاار  االسم 

 «يحب»تعبر عن إاار  التعبير ش)يـ( 

 «قيس»م)ثـ( تعبر عن معنى االسم 

 «ليلى»م)لـ( تعبر عن معنى االسم 

 «يحب»م)يـ( تعبر عن معنى التعبير 
   

، ش)ثـففففففف(، ش)لـففففففف(  ما الفردان «فريجه»واآلن دعنا نلذ وصفسا إلاار  الجملة ككل: وفيسا لوجرة نظر   

) ( يُحب ف  الدالة ]  –أي ليلى  –فر  دالة تسحدد موضففذ ش)لـفففففففف( أما ش)يـفففففففف( «. ليلى»و« قيس»الحييييان 

، ويمكن أن نستخدم التدوين الرمـفففففزي ش]يـففففف لـففففف[ «يُحب ليلى»[. و ذه األنير  تعمل كدالـفففففة للمحمول ليلى

ـ(  ـ[ تسحدد موضذ ش)ث ـ ل س يحب قي»ف  إاار  الجملة  –أي ثيس  –للتعبير عنرا سيمانطيييسا. اآلن الدالة ش]ي

ولنسعبر عن إاار  الجملة بالتدوين الرمزي ش]ثـ يـ لـ[. يسحدد فريجه إاار  جملة  ما بوصفرا واحد  من «. ىليل

، فسن ش]ثـ يـ Conceptثيمت  صدجد وألن ش]يـ لـ[ تحدد ثيمة الصدج ف  إاار  الجملة، وتسعبر عن تصور 

يـ لـ[، وبخالل ذلد تكون    ثيمة ييذ تحت التصور ش]« قيس»إذا كان  الصادقةلـ[ تكون    ثيمة الصدج 

 تسعين ثيمة صدج.« قيس يحب ليلى». وعلى  ذا، فالجملة الكاذبةالصدج 
 

عن معنى، ويمكن وصفففف معنا ا على النحو التال : على الرغم « قيس يحب ليلى»كذلد تسعبر الجملة     

ير أي معنى التعب –ض أن م)يـفف( يفتر« ف  المعنى واإلاار »لم ييل ذلد صراحةس، فسن مياله « فريجه»من أن 

يُحب »ف  معنى المحمول   –« ليلى»أي معنى االسم  –مجرد دالة، و ذه الدالة تسحدد موضذ م)لـ(  –« يُحب»

وفيسا لـ  –بالتدوين الرمزي م]يـففففففففف لـففففففففف[. اآلن، ومر  أنر ، يج  « يُحب ليلى»دعنا نعبر عن معنى «. ليلى

ف  معنى الجملة ككل،  –« قيس»أي معنى االسم  –تحدد موضذ م)ثـفففف( أن نعتبر م]يـفففف لـفففف[ دالة  -« فريجه»

ولنعبر عن  ذا األنير بالتدوين الرمزي م]ثـففففف يـففففف لـففففف[. يذ   فريجه إلى أن معنى أية جملة  و بمثابة فكر ، 

مة عددسا أن ه« فريجه»، يفترض «كاذبة»و« صادقة»ورغم ثصره ثيم صدج أية جملة على الييمتين الحديتين 

 نا يسا من األفكار. المت
 

مل « فريجه»وبرذا الوصففففف لل ة، يتمكن      من تيديم تفسففففير  عام لالنتالل ف  الم ز  اإلدراك  بين جس

فسر ف  مستو  اإلاار ، فوفيسا لوجرة نظر  شكل )أ = أ( و)أ = ب(. إن الم ز  اإلدراك  غير مس الروية من ال

=  4لى ثيمة الصدج ذاترا، وتتحيق الروية بين الدالة ش]إ« 4=  4»و « 8/2=  4»، تشير الجملتان «فريجه»

[ مختلفة 4[، ألنرما صفففففادثتان، ومذ ذلد تسعبر الجملتان عن فكرتين مختلفتين، ألن م]4=  4[ والدالة ش]8/2

فالفكر  م]8/2عن م] فة عن الفكر  م]8/2=  4[، ومن هم  تان 4=  4[ مختل مارك »[. وبالمثل، تشفففففففير الجمل

إلى ثيمة الصففدج ذاترا، ومذ ذلد، إذا وضففعنا ف  « صققمويل كليمنس=  مارك توين»و« وينمارك ت=  توين

                                                             
ا مركبسا، فالجملة « فريجه»ربما أنطأ  7 حتى لو كانت وصفففسا مسحددسا تشففير إلى واثعة، بينما االسففم يشففير إلى افف ء فردي. راجذ  –ف  اعتباره الجملة اسففمس

 . [2]الحااية رثم 
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اعتبارنا أن م]مارك توين[ مميز  عن م]صفففففففمويل كليمنس[، فسن الفكر  م]مارك توين = مارك توين[ تكون 

 مختلفة عن الفكر  م]مارك توين = صمويل كليمنس[.
 

ثد اثترم أن المصفففففففطلحاو الت  تتلو أفعاالس تسعبر عن « يجهفر»عالو  على ذلد، علينا أن نتذكر أن     

مواثف ثلفففففففائية ال تشفففففففير إلى إافففففففاراترا العادية، بل باألحر  إلى المعان  الت  تسعبر عنرا عاد س. والحق أن 

الت   ليست فيط     –ف  تيارير المواثف اليلائية  -« هلكبيري فين» ، و«كتب»، و«مارك توين»الكلماو 

ا تشففير إلى م العادي  تشففير إلى معنا ا«  لكبيري فينمارك توين كت  »عانيرا العادية، بل الجملة بأكملرا أيلففس

 )الفكر (:
 

 «هلكبيري فين»كت  « مارك توين»يعتيد أن « جون»
  

لى دالة تسعين إ« يعت د أن» ذا التيرير اليلفففائ  على النحو التال : يشفففير التعبير « فريجه»ولذا يسحلل    

مارك »كتصفففففور. وف   ذه الحالة، لن تكون إافففففار  الجملة « هلكبيري فينمارك توين كتب »الجملة إافففففار  

شففار « هلكبيري فينتوين كتب  بمثابة ثيمة صففدج، وإنما فكر ، والفكر  الت  تشففير إليرا مختلفة عن الفكر  المس

 ف اليلائ :ف  التيرير التال  عن الموث« هلكبيري فينصمويل كليمنس كتب »إليرا بالجملة 
 

 «هلكبيري فين»كت  « صمويل كليمنس»يعتيد أن « جون»
     

ن مختلفة ف   ذا السفففففياج ع« هلكبيري فينصقققققمويل كليمنس كتب »وحيث أن الفكر  الت  تشفففففير إليرا الجملة 

شففار إليه بالجملة «هلكبيري فينمارك توين كتب »الفكر  الت  تسشففير إليرا الجملة  أن  يعت د»، فسن التصففور المس

شفففار إليه بالجملة « هلكبيري فينمارك توين كتب  ا عن التصفففور المس س يعت د أن صقققمويل كليمن»يختلف أيلفففس

 «.هلكبيري فينكتب 

 جوتلوب فريجة: ف  المعنى واإلاار 

 )ترجمة إلى العربية( 

 :م دمة الترجمة اإلنجليزية

 Über Sinn und« واإلشققققققققققارةفي المعنى «: »جوتلوب فريجققققه» ففففذه ترجمففففة لجزء من ميففففال     

Bedeutung شر سنة  Zeitschrift für Philosophie undبمجلة الفلسفة والنيد الفلسف   1892، الذي نس

philosophische Kritik وثد أاففرنا إلى أرثام صفففحاو الميال األصففل  50 – 25، ة ة 100، العدد .

، باإلضففففافة إلى الفير  36إلى  25صفففففحاو من لسففففرولة العود  إليرا. ويشففففمل  ذا الجزء ال { }بين ثوسففففين 

 األنير . 

، الذي Arguing about Language« جد  حو  الفلسققفة»ف  كتاب:  8وثد نسشففرو الترجمة اإلنجليزية    

بدار  2009، ونسشفففر سفففنة Max Kölbel« ماكس كولبيل»و  Darragh Byrne«درا بيرن»حرره كل من 

 .55 – 49ة ، ة London، لندن Routledgeروتلدو 

*** 

ثدرتنا على التفكير، ألنرا تسدي إلى تسا الو ليس من السرل اإلجابة عنرا:   9تتحد  المساوا  {25}

أو  Names، أم بين أسفففففففماء Objects ل تسمثل عالثةم وإذا كانت كذلد، فرل    عالثة بين موضفففففففوعاو 

                                                             
ب الذي حرره كل من : تجدر اإلاار  إلى أن همة ترجمتين للميال إلى اإلنجليزية، تلد المذكور  أعاله، وتلد الت  ظررو ف  الكتا[24حااية رثم ] 8
 Translations« ترجمات من الكتابات الفلسفية لجوتلوب فريجه»تحت عنوان:  Max Black« ماكس بالك»و Peter Geach« بيتر جيتش»

from the Philosophical Writings of Gottlob Frege بدار باسل بالكويل  1960، ونسشر سنةBasil Blackwell أكسفورد ،Oxford ة ،

 .78 – 56ة 
د فحين أثول أن )أ = ب( فسنما أعن  أن )أ(    ذاترا )ب(، أو تطابق Identity نا بمعنى الروية  Equality[: أسففتخدم كلمة المسففاوا  61حااففية رثم ] 9

 )ب(.
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 Begriffsschrift (Concept« تدوين التصور»على موضوعاوم ليد اثترحت ف  كتاب   Signsعالماو 

Notation ( أنرا عالثة بين أسففففماء، وما يدعون  لذلد أننا حين نيول )أ = أ( و)أ = ب( فسنما نكون بوضففففوم

يج  أن « كانط»، ووفيسا لـففف a prioriبسزاء جملتين ذوات  ثيم إدراكية مختلفةد فالجملة )أ = أ(    جملة ثبلية 

ملة من الشففففكل )أ = ب( ف البسا ما تحوي امتداداو ثيمية، وال يمكن أن تكون نسففففميرا جملة تحليلية. بينما أية ج

ا بشكل  ثبل .  مبرر  دائمس
 

ا الشفففمس ذاترا، واحدسا من أكثر      ا جديد  ال تسشفففرج كل صفففبام، لكنرا دائمس ربما كان اكتشفففافنا أن افففمسفففس

ا أن ن ا ف  علم الفلد، وحتى اآلن ال نسفففففتطيذ دائمس  سفففففلم جدالس بأننا سفففففول نعترل بمذن  أواالكتشفففففافاو تأهيرس

 كوك  ص ير بوصفه  و ذاته.
 

، فسن  10المسفففاوا  كعالثة نخلذ فيرا على االسفففمين )أ( و)ب( معنى ما }26 {اآلن، لو أردنا أن ننظر إلى    

 تعبرالجملة )أ = ب( ال يمكن أن تكون مختلفة عن الجملة )أ = أ( ف  حالة كون الجملة )أ = ب( صادثة.  إنرا 

عن عالثة لش ء  ما مذ ذاته، أعن  تلد العالثة الت  يسعبر فيرا كل ا ء عن ذاته، وال يسعبر عن ا ء آنر. فما 

الش ء ذاته، بحيث يمكن للمرء   11يود المرء ثوله بالجملة )أ = ب(  و أن )أ( و)ب( عالمتان أو اسمان يعنيان

ة بينرما. لكن  ذه العالثة تيوم فيط بين أسفماء أو عالماو أن يتحدة بدثة عن  اتين العالمتين ويسكد ثيام عالث

عي ن  Designate  12بيدر ما تسسفففم  افففيئسا ما. إن العالثة تتحيق من نالل ربط كل عالمة بذاو الموضفففوع المس

ا آنر من ثبول أي إجراء أو « الربط»لرا، لكن  ذا  يكون عشففففوائيساد إذ ال يمكن لشففففخص  ما أن يمنذ اففففخصففففس

 ائ  بوصفه عالمةس على أي ا ء. موضوع عشو
 

و كذا، فالجملة )أ = ب( ال تتعلق باليلففففففية ذاترا، ولكن فيط بطريية اسففففففتخدامنا للعالماو. وبعبار      

أنر ، نحن ال نعبر برذه الجملة عن أية معرفة صحيحة، و ذا باللبط ما نود أن نفعله ف  كثير  من الحاالو. 

ا فحسفففففف  )ف   ذه الحالة من نالل فسذا كانت العالمة )أ( تختلف عن العالمة )ب( من حيث كونرا موضففففففوعس 

اففففكلرا(، وليس من حيث كونرا عالمة )بمعنى أن انتالفرا ال يسففففتند إلى كونرا تسسففففم  اففففيئسا ما(، فسن الييمة 

ا للييمة اإلدراكية للجملة )أ = ب( إذا كانت  اإلدراكية للجملة  )أ = أ( من افأنرا أن تكـففففففففون مسفـففففففففاوية أسفاسفس

انتالل يمكن فيط أن يطرأ ألن انتالل العالمة يسناظر انتالل الطريية الت  الجملـففففة )أ = ب( صادثة. وهمة 

 نخلذ برا العالمة على ا ء ما.

 

لنفرض مثالس أن )أ( و)ب( و)جـفففففففففففف(    نطوا تربط ر وس مثلث ما بنياا المنتصففففففف للجوان      

كون لدينا تسففففمياو مختلفة .  نا نجد أن تيااذ )أ( و)ب(  و ذاته كتيااذ )ب( و)جـففففففففففف(، ومن هم ت 13المتيابلة

                                                             
سففول « فريجه»مياله، لكن ف  « فريجه»الت  اسففتخدمرا  Bedeutenيأت   نا كترجمة للكلمة األلمانية  to mean« يعني»: الفعل [25حااففية رثم ] 10

ا لرذا االستخدام التين .«يشير إلى»يستخدم الحيسا الكلمة األلمانية ذاترا بمعنى تين  ناة مسداه   ، وسنورد فيما بعد ارحس
 .للترجمة اإلنجليزية [2أنظر الحااية رثم ]: [6حااية رثم  ] 11
، تتم ترجمترا Bezeichnung، واالسفففم Bezeichnetes، والنعت الفعل  )اسفففم الفاعل أو المفعول( Bezeichnen: الفعل األلمان  [5حاافففية رثم  ] 12

 (.Designationوتسمية  Thing designated)ا ء مسسمى  to designate« يسسم »جميعسا بشكل  موحد لتعن  ي

 «:فريجه»يسوضح الشكل التال  مثال   :[[19حااية رثم   13
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للنيطة ذاترا. ويشففففير  ذان االسففففمان ]تيااذ )أ( و)ب(، وتيااذ )ب( و)جـفففففففففف([ ف  الوثت ذاته إلى أسففففلوب 

 ، بحث تنطوي الجملة على معرفة حيييية.Mode of Presentation  14-15العرض
 

ا، أو تأليفسا من الكلماو،      من الطبيع  إذن أن ننظر إلى ما  و مرتبط بالعالمة )حيث ثد تكون العالمة اسفففففففمس

العالمة   16أو عالمة مكتوبة(، وليس فيط إلى الموضوع الذي نسميه برذه العالمة )الذي يمكن أن أدعوه إاار 

Reference of the Sign أما معنى .)Sense  نا العالمة فيحوي الطريية الت  تسيدم برا العالمةد فف  مثال

نجد أن إاففففار  التعبيرين ]تيااذ )أ( و)ب(، وتيااذ )ب( و)جـففففففففففف([    ذاترا، لكن معنيرما  }27{ السففففابق،

 .17-18   ذاترا، لكن المعنى مختلف« نجم الصباح»و« نجم المساء»مختلفان، فساار  التعبيرين 
 

أية تسمية تحل محل اسم  Name« اسم»و Sign« عالمة»ن  بالكلمتين يتلح من السياج السابق أنن  أع    

ا أو عالثة، Proper nameعلم  ما  اارترا موضوعسا محددسا )باوسذ مد  للكلمة(، لكن ليس تصورس ، وتكون إ

. ويمكن لتسمية موضوع معين أن تحوي عد  كلماو أو عالماو أنر .  19و و ما سول أناثشه ف  ميال  آنر

 «.اسم علم»سبيل اإليجاز، فسن مثل  ذه التسمية يمكن أن ندعو ا وعلى 

ويمكن ألي افففففففخص أن يحظى بمعنى اسفففففففم علم  ما إن كانت لديه معرفة كافية بالل ة أو بمجموعة     

من جان   واحد،  –إن كانت همة إاففار    –. لكن  ذا يسوضففح فيط اإلاففار   20التسففمياو الت  ينتم  االسففم إليرا

الشففاملة باإلاففار  تتلففمن ثدرتنا على أن نسحدد مبااففر س ما إذا كان أي معنى ينتم  إلى تلد اإلاففار ، فالمعرفة 

 ونحن لم نصل بعد إلى تلد النيطة. 
 

إن الربط الدارو بين عالمة  ما ومعنا ا وإافففففففارترا يكون بحيث تسناظر العالمة معنى محددسا، و ذا     

حدد ، وليس فيط مجرد أن تنتم  العالمة إلى إاففففار   ما )إل  موضففففوع المعنى السمحدد يناظر بدوره إاففففار  مس 

ما(. والمعنى ذاته يمكن أن تكون له تعبيراو مختلفة ف  الل او المختلفة، بل وحتى ف  إاار الل ة ذاترا. وهمة 

حدد  د أن التأكييج  ب –ف  نظام  تام  من العالماو  –اسفففففففتثناءاو بالطبذ لرذا النشفففففففاا الدارو، لكن المعنى المس

الذي ال يتحيق إال إن كانت  }28{يسناظر كل تعبير، وإن كانت الل او الشائعة تفشل غالبسا ف  تلبية  ذا المطل  

                                                             
، والت  تعن  حرفيسا Art des Gegebenseins« فريجه»بمثابة الترجمة المعيارية لعبار  « أسففففففلوب العرض»أصففففففبح التعبير : [8حااففففففية رثم ] 14

 وثد تبنينا الترجمة المعيارية تفاديسا للبس.«. الطريية الت  نيدم برا ايئسا ما»

 Scenicيته، وهمة ارييتان مختلفتان لذلد: العرض التصففففويري : أسففففلوب العرض  و الطريية الت  يروي برا الكات  أحداة روا[61حااففففية رثم ] 15

presentation  ومن نالله يسففففرد الكات  روايته بشففففكل مفصففففل لل اية، حتى ليشففففعر اليارئ باالندماو والمشففففاركة ف  األحداةد والعرض البانورام ،

Panoramic presentationا من الطرييتين.  ، وبه يسيدم الكات  فيط نبذ  مختار  عما يحدة ف  غلون  فتر  معينة. وتستخدم معظم اليصص مزيجس

بالمعنى التين  الخاة الذي يخلعه عليرما، ولعل  Sinnو  Bedeutungصففراحةس المصففطلحين « فريجه»عند  ذه النيطة يسففتخدم  :[22حااففية رثم ] 16

 .Sense« المعنى»و Reference« اإلاار »أفلل ترجمة لرما ف  اإلنجليزية    

نجم »و Evening Star« نجم المسققاء»يسترجمان  نا على التوال  بـفففففففف  Morgensternو Abendstern: االسففمان األلمانيان  [23حااففيـففففففففة رثم ] 17

ا ف  = = اإلنجليزيـــة المصطلحان Morning Star« الصباح أو « هيســـبروس)» Hesperus، و مـا اسمان بديالن لكوك  الز ر ، وثد ييابلرما أيلس

 «(. جالب الضوء»أو « فوسفوروس)» Phosphorus، و«(مــل الضوءحا»
 (.8أنظر الحااية رثم ) :[61حااية رثم ] 18
 On Concept and«  في التصور والموضوع»ف  مياله  Relationsوالعالثاو  Conceptsالتصوراو « فريجه»: يناثش [1حااية رثم ] 19

Object. 
ا( مثل [: ف  حالة اسففم 52حااففية رثم ] 20 ، ثد تختلف اآلراء Aristotle« أرسقق و»العلم الفعل  )أي اسففم العلم بمعناه المعتاد، وليس بالمعنى المسحدد تمامس

علم اإلسكندر األكبر»أن ييول:  –على سبيل المثال  –بالطبذ إزاء معناهد إذ يمكن للمرء   أرس و»، ومن يفعل ذلد سول يربط الجملة: «تلميذ أفالاون ومس

لد ف لد ف  ستاجيرا»بمعنى مختلف عن ذلد الذي يفترضه اخص ما كمعنى لالسم: « Stagira  ستاجيرا وس ظلت  واالما«. أستاذ اإلسكندر األكبر الذي وس

  أن يسسمح  ينب اإلاار     ذاترا على األثل، فسن  ذه التذبذباو ف  المعنى يمكن تحملرا، وإن كان ينب   تجنبرا ف  صرم المعرفة ألي علم  بر ان ، وال

 برا ف  إاار أية ل ة مثالية.
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صاغ نحويسا بشكل  صحيح  ا ذاو المعنى. وثد يعترل المرء بأن التعبير المس الكلمة ذاترا ف  السياج ذاته لرا دائمس

ا معنى  .كبديل السم العلم يكون له دائمس
 

رم سففماوي عن األرض»وليس همة تأكيد بأن لكل معنى إاففار  تسناظرهد فالعبار       ، لرا معنى« أبعد جس

ا أن لرا إاففار . كذلد التعبير:  له معنى، لكن   21«المتسففلسففلة المتياربة بأثل سففرعة»لكن من المشففكوك فيه تمامس

ا متسفففلسفففلة أثل تياربسا من أية متسفففلسفففلة من الممكن البر نة على انتفاء إافففارته، ألننا من الممكن أن نج د دائمس

 متياربة نشير إليرا. ومن هم فالظسفر بالمعنى ال يلمن وجود إاار  له.
 

من جرة أنر ، إذا اسففتخدمنا الكلماو بالطريية العادية، فسن إاففارترا    الموضففوع أو الموضففوعاو     

ا ف  التحدة ع نس ن الكلماو ذاترا، أو عن معانيرا، و و ما يحدة الت  نود التحدة عنرا، لكن ثد نرغ  أحيا

مثالس حين نسففتشففرد بكالم اففخص  ما ف  أحاديثنا المبااففر . ف   ذه الحالة ال تشففير الكلماو إلى موضففوعاو، 

لكنرا تشففير أوالس  إلى كلماو أنر ، وتلد األنير  فيط    الكلماو الت  تكون لرا إاففار  عادية. ثد تكون لدينا 

حااة برذه العالماو إذن عالماو عل ى عالماود فحين نسفففففتخدم عالماو االثتباس ف  الكتابة، فسن الكلماو المس

ال يج  أن تسنذ على أن لرا إافففففففار  عادية. فلو أردنا التحدة عن معنى التعبير )أ(، فبسمكاننا أن نفعل ذلد 

عن  –الس مث –يتحدة اففخٌص  و كذ، فف  الكالم غير المبااففر«. معنى التعبير )أ(»ببسففااة باسففتخدام العبار  

كالم اففففخص  آنر، ومن الواضففففح أن الكلماو ف   ذا الشففففكل من الكالم ال تنطوي على إاففففارترا العادية أيسا 

كانت، لكنرا تشفففففير إلى معنا ا المعتاد. وعلى سفففففبيل اإليجاز، دعنا نيول أن الكلماو ف  الكالم غير المباافففففر 

اففارترا غير المبااففر ، وبالتال  ينب   التمييز بين اإلاففار  العادية تسسففتخدم بشففكل  غير مبااففر، أو تكون لرا إ

لكلمة  ما وإاففارترا غير المبااففر ، وكذلد بين معنا ا العادي ومعنا ا غير المبااففر. وعلى  ذا، فاإلاففار  غير 

ا  ذه االسفففتثناءاو إذا أ م ردنا أن نفرالمباافففر  لكلمة  ما    معنا ا العادي، وينب   أن نلفففذ ف  اعتبارنا دائمس

 الطريية الت  ترتبط برا العالمة والمعنى واإلاار  على نحو  صحيح.
 

 Ideaهمفففة تمييز كفففذلفففد بين كفففل  من اإلافففففففففار  والمعنى لعالمفففة  مفففا عن الفكر  الحسفففففففيفففة  }29{    

(Vorstellung)  المرتبطة برماد فسذا كانت إاار س عالمة  ما    موضوع يمكن إدراكه بالحواس، فسن فكرت 

عن  ذا الموضففففوع    بمثابة صففففور  دانلية ناجمة عن تذكري لالنطباعاو الحسففففية الت  ثمت بتحصففففيلرا، 

شففبعة بالمشففاعر، ويتسففم وضففوم  22وكذلد عن األنشففطة الدانلية والخارجية الت  ثمت برا ، و ذه تكون غالبسا مس

ا ب هد المعنى ذاته، وال حتى لد  الشففففففخص ذاتأجزائرا الفردية بالتباين والتأرجح. إن الفكر  ذاترا ال ترتبط دائمس

فالفكر  ذاتية، وفكر  الشفففففخص الواحد ليسفففففت فكر  افففففخص آنر، وبميتلفففففى ذلد وحده، فسن همة كثر  من 

ام، والفارس، وعالم الحيوان سفففففول تكون لديرم أفكار  االنتالفاو بين األفكار المرتبطة بذاو المعنىد فالرسففففف 

                                                             
: المتسلسلة ف  الرياضياو    مجموع لمتتالية من الحدود )ثد تكون أعدادسا أو داالو( المرتبة بطريية ما، ويمكن لحدود أية متسلسلة [13حااية رثم ] 21

حد ( ف  المتسففففلسففففلة بالنمركبة والدوال(، ويسعرل الحد الذي ترتيبه )أن تتألف من مجموعاو جزئية من الحدود )بما ف  ذلد األعداد الحيييية واألعداد ال

   متسلسلة محدود  المجموع، وتتيارب المتسلسلة إلى المجموع  Convergent series. والمتسلسلة المتياربة  General Termالنون  أو الحد العام 

ا، كما  كونة لرا تساوي )( إذا كانت نراية الحد النون  لمتتالية المجموعاو الجزئية الم ) (. و ذا التيارب ثد يكون مطليسا أو مشرواسا ف  فتر  ما أو منتظمس
، والذي يعنى ف  أبسففط معانيه وجود حد هالث بين أي حدين معلومين ف  أية متسففلسففلة تامة Continuityاالتصففال الرياضفف  أنه يخلففذ لمبدأ االتصففال 

تسفلسفلة أنر  م الترتي . ووفيسا لرذا المبدأ فسن أية متسفلسفلة تتيارب حدود ا بسفرعة ما، ينجم عنرا بعملية اسفتخراو الوسفط الحسفاب  لكل عددين متتاليين

  ينجم عنرا بنفس العملية متسففففلسففففلة هالثة أثل سففففرعة، و كذا إلـففففففففففى ما ال نراية، ومن هم فال وجود لمثل  ذه تتيارب حدود ا بسففففرعة أثل، و ذه األنير

( 1998، )منشففأ  المعارل، اإلسففكندرية االتصققا  والالتناهي بين العلم والفلسققفةالمتسففلسففلة = = المتياربة بأثل سففرعة. لمزيد من التفاصففيل أنظر كتابنا: 

 .68الفير  

(. وف  حالة الحدس، تحل النشفففففففاااو Anschauungen) Intuition[: يمكن للفكر  أن تتحيق ف  رأس افففففففخص  بعينه بالحدس 6رثم ]حاافففففففية  22

ض أن تساعد لمفترواالنطباعاو الحسية محل اآلهار الت  تسخلفرا ف  النفس. وألغراضنا، نستطيذ اليول أن الفارج عديم األ مية، وذلد بالنظر إلى أنه من ا

ا ا أن يفرم الحدس على أنه يعن  موضفففوعسا ما بيدر ما يكون أيلفففس  األحاسفففيس واألنشفففطة والذكرياو ف  اكتمال الصفففور  الحدسفففية. لكن يمكن للمرء أيلفففس

  مدركسا بالحواس أو مكانيسا.
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. وف   ذا الصدد، تختلف الفكر  بشكل  جو ري عن Bucephalus  23«بوسيفالوس»مختلفة مرتبطة باالسم 

ناس، وليس منحى لروم فردية، وثد ال  فالمعنى يمكن أن يكون ملكية مشفففففففتركة لكثير من ال معنى العالمة، 

 .   24يستطيذ المرء أن يسنكر أن اإلنسانية لديرا كنٌز مشترٌك من األفكار الت  تتوراهرا األجيال
 

و كذا، فبينما ال توجد اففففكوك حول اسففففتخدام المعنى دون مزيد  من الشففففروا المس لة لذلد، يج  على     

إل  َمن تنتم  الفكر  وف  أي زمن. وثد ييول المرء:  –على وجه التحديد  –المرء ف  حالة الفكر  أن يسلفففيف 

ا آنر يربط تلد الفكر ، بالك ا ما يربط  ذه الفكر ، واففففخصففففس لمة ذاترا، يمكن بالمثل أن يربط كما أن اففففخصففففس

اففخٌص ما  ذا المعنى، بينما يربط اففخٌص آنر ذاك المعنى، بالكلمة ذاترا. لكن االنتالل ف   ذه الحالة يكمن 

فيط ف  نوع الربط، و ذه ليسففففت عيبة أمام كليرما للظسفر بالمعنى ذاته، ف  حين أنرما ال يمكن أن تكون لديرما 

 ذاترا.  }30{الفكر  
 

د فسذا Si duo idem faciunt, non est idem)إذا فعل اهنان الشفففف ء ذاته، فسنه لن يكون  و ذاته(     

كان اهنان من الناس لديرما فكر  عن الشففففففف ء ذاته، فلن تزال لكل منرما فكرته الخاصفففففففة. وحتى لو كان من 

ة مختلفين، فسن الميارن الممكن ف  بعت األحيان اكتشففففففال االنتالل بين األفكار، أو حتى المشففففففاعر، ألناس

 الدثيية لن تكون ممكنة، ذلد أنه من غير الممكن أن تكون لدينا  ذه األفكار معسا ف  الوع  ذاته. 
 

إن إاار  اسم العلم    الموضوع ذاته الذي نسميه بذلد االسم، والفكر  الت  ف  أذ اننا حين نفعل ذلد     

ا، وفيما بينرما يكون ا ا.    فكر  ذاتية تمامس لمعنى الذي لم يعد ذاتيسا مثل الفكر ، لكنه ليس الموضففوع ذاته أيلففس

ا ينظر إلى اليمر من نالل  وثد يكون التشفففبيه التال  مناسفففبسا لتوضفففيح  ذه العالثاو المتبادلة:    أن افففخصفففس

ة يتليسكوبد إنن  أضا   اليمر ذاته باإلاار ، فرو موضوع المالحظة الذي أدركه من نالل الصور  الحييي

كونة على اففبكية المسالحظ. ومن هم أضففا    المتوثعة من العدسففاو دانل التليسففكوب، ومن نالل الصففور  المس

الصففور  الحيييية بالمعنى، وأضففا   صففور  الشففبكية بالفكر  أو الحدس. إن الصففور  دانل التليسففكوب تمثل 

ة بيدر ما تخدم عد  مالحظين. وعلى جانبسا واحدسا فيط، ألنرا تعتمد على موثذ المسالحظ، لكنرا تظل موضفففففوعي

أية حال، ثد يكون من الممكن النظر إلى األمر بمثل  ذه الطريية الت  يمكن للعديد من الناس اسفففففففتخدامرا ف  

، لكن بيدر ما يتعلق األمر بصففففور الشففففبكية، تظل لكل اففففخص صففففوره الخاصففففة. وحتى التطابق  وثت واحد 

او ف  الطريية الت  تطورو برا العيون، إذ من المستبعد أن يكون الرندس  من الصع  تحيييه بسب  االنتالف

ا أبعد بافتراض أن صور  الشبكية للشخص )أ( يمكن أن   ناك تطابيسا حييييسا. ربما امكن للمرء أن يلذ تشبيرس

تكون مرئية للشففخص )ب(، أو أن )أ( نفسففه يمكن أن ير  صففور  الشففبكية الخاصففة به ف  المرآ ، وثد يكون 

ا  ذا  جيدسا لتوضفففففففيح أن فكر س ما يمكن أن تسنذ ف  حد ذاترا بوصففففففففرا الموضفففففففوع، لكن  ذا ثد يكون متاحس

للمسالحظ، وليس على نحو  فوري للشفففففففخص الذي لديه الفكر . ومذ ذلد، من افففففففأن متابعة  ذا أن تسدي إلى 

 ضالل عظيم.
 

يسمكننا أن ندرك اآلن هالهة مسفففففففتوياو لالنتالل بين الكلماو، والتعبيراو، والجمل بأكملراد فسما أن     

ا  –ليس باإلافففففار ، أو يتعلق  }31{يتعلق االنتالل على أكثر تيدير باألفكار، أو يتعلق بالمعنى ولكن   –أنيرس

ا. وفيما يتعلق بالمسففففتو  األول، ينب   علينا أن نالحظ أنه بسففففب  الربط غير اآلمن لألفكار  باإلاففففار  أيلففففس

بالكلماو، ثد يحدة انتالل لشفففففخص  ما دون أن يتمكن افففففخٌص آنر من اكتشفففففافه. واالنتالل بين الترجمة 

                                                             
وثد الزم  ذا الحصففان اإلسففكندر «. رأس الثور» و اسففم فرس اإلسففكندر األكبر، ويعن  االسففم حرفيسا  Bucephalusبوسففيفالوس  :[15حااففية رثم  ] 23

را، أال سففايلة حياته وامتطاه ف  أغل  غزواته، وعندما نفق ف  نراية المطال بسففب  تيدمه ف  السففن، أالق اإلسففكندر اسففمه على إحد  المدائن الت  أسفف

ف  باكسففتان(. ومن الطبيع  أن ينظر  Jhelum)حاليسا نرر جيلوم  Hydaspes riverاللفففة ال ربية لنرر يادسففون الت  تيذ على « بوسففيفال»و   مدينة 

ام كلوحة جمالية، و و ما تجلى ف  عد  « بوسققققققيفالوس»الفارس إلى  كفرس مميز، وأن ينظر إليه عالم الحيوان ككائن علففففففوي، وأن ينظر إليه الرسفففففف 

 Charles Le Brun (1619 – 1690.)فرنس  تشالرز لوبرون لوحاو لكبار الرسامين، مثل ال
  لتسمية األاياء المختلفة جو ريسا إلى حد  بعيد.« فكر »[: و ذا  و السب  ف  أنه من المفيد استخدام كلمة 5حااية رثم ] 24
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واألصففل ال يج  أن يتجاوز المسففتو  األول. كذلد تشففمل االنتالفاو الممكنة  نا التلويناو واإلضففاءاو الت  

عنى معين، و ذه التلويناو واإلضاءاو ليست موضوعية، لكن كل مستمذ أو يسعى برا الشعر والبالغة إلى م

ثارئ يج  أن يخليرا لنفسففه وفيسا لتلميحاو الشففاعر أو الخطي . وال اففد أن الفن دون صففلة ثرابة بين األفكار 

 ل علىاإلنسففففانية من اففففأنه أن يكون مسففففتحيالس. وعلى أية حال، ال يمكن أبدسا أن نيرر إلى أي مد  يتم التعر

 حدوس الشاعر واالمتثال لرا. 
 

لن نتحدة أكثر من ذلد فيما يل  عن األفكار والحدوس، فيد أوردنا ا  نا فيط ألال تختلط الفكر  الت      

ا ودثة، دعنا نعرو على المنعطفاو  تثير ا كلمة لدي المسفففففففتمذ بمعنا ا أو إافففففففارترا. ولك  نكون أكثر إيجازس

 التالية للعبار :
 

م )سواء أكان كلمة، عالمة، سلسلة من العالمات، أو تعبيًرا( يُعبر عن معناه، لكنه يشير إلى، أو اسم العل

 يُسمي، إشارته. ونحن نُعبر بالعالمة عن معناه، ونسميه بإشارته.
 

اك، مسداه: إنففد تحففدهنففا دون تردد  عن اليمر      ولعففل همففة اعتراض  منففذ زمن اويففل للمثففال  أو الشفففففففكفف 

له إاار  بالفعلم كيف يمكند أن تعرل أن ايئسا ما « اليمر»ن كيف يمكند أن تعرل أن االسم كموضوع، ولك

، ال نيصفففد التحدة عن فكرتنا عن اليمر، وأننا ال نكتف  بالمعنى، «اليمر»له إافففار م وأجي  بأننا حين نيول: 

ا إذا افترض المرء أن يمر ال»من ينطق بالجملة  لكننا نفترض مسفففففبيسا إافففففار  ما. ولسفففففول ي ي  المعنى تمامس

سففففبق، «أصفففف ر من األرض ، يتحدة عن فكر  ما عن اليمر. وثد نكون بالطبذ مخطئين ف   ذا االفتراض المس

ا مخطئين ف   ذا ثد يسترك  نا  بل ليد وثعت بالفعل مثل  ذه األنطاء، ومذ ذلد فسن السفففففففسال عما إذا كنا دائمس

، يكف  ف  الوثت الرا ن أن نشفففففير إلى }32{الخاصفففففة بعالمة ما بال إجابةد فلك  نسبرر كالمنا عن اإلافففففار  

 ميصدنا ف  الكالم أو التفكير، حتى ولو تييدنا بالشرا: ف  حالة وجود مثل  ذه اإلاار .

 ، وسففول نفحص«أسففماء أعالم»نظرنا فيط حتى اآلن ف  معنى وإاففار  تلد التعبيراو الت  دعونا ا     

، فرل يج   27ككل.  ذه الجملة تحوي فكر س ما Assertoric sentence  26الخبرية 25اآلن معنى وإاار  الجملة

أن تبدو  ذه الفكر  كمعنا ا أو كساففففارترام دعنا نفترض للحظة أن الجملة لرا إاففففار ! فسذا وضففففعنا اآلن كلمة 

له تأهير على محل كلمة أنر  ف  الجملة لرا اإلافففففففار  ذاترا لكن معنا ا مختلف، فسن  ذا ال يمكن أن يكون 

النجم الصفففففباح   و جسفففففم »إافففففار  المعنى. لكننا نر  أن الفكر  تت ير ف  مثل  ذه الحالةد ألن فكر  الجملة 

النجم المسفففائ   و جسفففم مسلفففاء بانعكاس أافففعة »مختلفة عن فكر  الجملة « مسلفففاء بانعكاس أافففعة الشفففمس

ة ثد يعتبر الفكر  األولى صادث« المسائ النجم » و « النجم الصباح »، فالشخص الذي ال يعرل أن «الشمس

والثانية كاذبة! وعلى  ذا فالفكر  ال يمكن أن تكون بمثابة إافففففففار  للمعنى، بل علينا باألحر  أن ننظر إليرا 

 بوصفرا المعنى.
 

لكن ماذا عن اإلاار  إذنم ثد نسأل أنفسنا ما    ككلم و ل من المحتمل أن تكون جملةٌ ما لرا معنى     

لرا إاففففففار م من المتوثذ أن توجد مثل  ذه الجمل، مثلما توجد أجزاء للجملة لرا معنى وليسففففففت لرا  وليسففففففت

إاففففار ، ومن أمثلة  ذا النوع تلد الجمل الت  تحوي أسففففماء أعالم بدون إاففففار . من الواضففففح مثالس أن الجملة 

                                                             
د فاليلفففية    الحكم الذي تتلفففمنه الجملة، وبالتال  يمكن أن تسعبر عد  Propositionواليلفففية  Sentenceهمة فرج بين الجملة  :[14حاافففية رثم ] 25

مل عن ثلية واحد .   جس
ف  المنطق األرسط     تلد اليلية الت  تسكد وجود إهباو أو نف   دون النظر ف   Assertoric Propositionاليلية الخبرية  :[26حااية رثم ] 26

الت  تسكد إمكانية أن  Problematic Propositionلصففدج أو الكذب(. وتأت  ف  ميابل اليلففية اإلاففكالية اللففرور  واإلمكان )تنطوي فيط على حكم با

الت  تسكد صفففدج أو كذب الحكم باللفففرور  أو بالبدا ة. ومن  Apodeictic Propositionيكون الحكم صفففادثسا، وكذلد ف  ميابل اليلفففية اللفففرورية 

 رية، ف  حين أن اليلايا التجريبية ثلايا إنبارية.المعلوم أن اليلايا الرياضية ثلايا ضرو
 [: ال أعن  بالفكر   نا فعل التفكير الذات ، ولكن محتوا ا الموضوع  الذي يمكن أن يكون ملكية مشتركة لكثير  من الناس. 19حااية رثم ] 27
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ضذ على الشاائ ف  إيثاكا  28أوليسيساست رج » معنى، لكن ألنه من المشكوك لرا « ف  سسباو عميق حينما وس

ا ما إذا كانت  ذه الجملة لرا إاار . ومذ ذلد، « أوليسيس»فيه ما إذا االسم  له إاار ، فمن المشكوك فيه أيلس

فمن المسكد أن الشفففففخص الذي ينظر بجدية إلى الجملة بوصففففففرا صفففففادثة أو كاذبة سفففففول يسسفففففلم بأن االسفففففم 

ألن إاففار   ذا االسففم    الت  تجعل محمول اليلففية مسكدسا  فيط معنى، }33{له إاففار ، وليس « أوليسققيس»

 أو منفيسا، فمن ال يعترل باإلاار  ف   ذه الحالة، ال يستطيذ أن يسكد أو يسنف  محمولرا. 
 

ا إلى إافففار  االسفففم سفففول يكون زائدسا عن الحاجةد فالمرء يمكن أن يكتف       اآلن، يبدو أن المسلففف  ثسدمس

 موضذ ا تمام، فسول يكون من –الفكر   –توثف عند الفكر . فسذا كان معنى الجملة فيط بالمعنى إن أراد أن ي

غير اللروري اال تمام باإلاار  الخاصة بجزء  من الجملة، وسنأنذ بعين االعتبار معنى الجملة فيط المتحيق 

ار  أم له إا« ليسيسأو»بمعنى الجزء، ب ت النظر عن اإلاار . وستبيى الفكر     ذاترا، سواء أكان االسم 

 ال. 
 

والحق أن بذلنا للجرد المسلففففن  للحصففففول على إاففففار  جزء من الجملة  و ف  الواثذ عالمة على أننا     

ا من أجزائرا يفتير إلى  ا إافففففار  للجملة ذاتراد فالفكر  تيل ثيمترا بمجرد ما ندرك أن جزءس نسدرك ونطل  أيلفففففس

ا لمعرفة إاارترا. لكن لماذا نريد إذن أال يكون اإلاار ، ومن حينا إذن أال نكتف  بمعنى  الجملة، بل نسع  أيلس

ا إافففار م لماذا ال تكون الفكر  كافية لنام ألن ثيمة صفففدثه  امة  لكل اسفففم علم معنى فحسففف ، بل تكون له أيلفففس

ا، فمثالس حين نسففتمذ إلى ملحمة، تسففت رثنا   –لعذب اإلى جان  الصففوو  –بالنسففبة لنا. و ذه ليسففت الحالة دائمس

معانى الجمل، واألفكار والمشففففففاعر الت  تثير ا. وف  سففففففعينا نحو الحييية، سففففففنترك وراءنا متعة تذوج الفن 

ا  و السفففب  ف  أننا ال نرتم   بما إذا كان االسفففم –على سفففبيل المثال  –وننعطف إلى التأمل العلم . و ذا أيلفففس

. ولذا فسن اموحنا وسعينا نحو الحييية  29مل  فن له إاار  من عدمه، االما ننظر إلى اليصيد  كع« أوليسيس»

ا من المعنى إلى اإلاار.    و الذي يدفعنا للمسل  ثسدمس
 

ليد رأينا أن اإلافففار  لجملة  ما يتم التماسفففرا كلما كان  ناك ا تمام بسافففار  مكوناو الجملة، و ذا حالنا     

 .  Truth-valueعندما، وفيط عندما، نسأل عن ثيمة الصدج 
 

   إاارترا. وأعن  بييمة الصدج  }34{نحن مدفوعون إذن إلى االعترال بأن ثيمة الصدج لجملة  ما     

. وتونيسا للحذر، سفففول أسفففم  األولى  30لجملة  ما كونرا صفففادثة أو كاذبة، وال توجد ثيم صفففدج أكثر من ذلد

ضففففذ ا تمام يج  أن تبدو إذن ، وكل جملة نبرية تكون فيرا إاففففار  الكلماو مو«كاذبة»والثانية « صففففادثة»

 «.كاذبة»أو « صادثة» –إن كانت همة إاار   –كاسم علم، وفوج ذلد، تكون إاارترا 
                                                             

«  إيثاكا»، و و ملد جزير  Odysseus« أوديسققققيوس»  و االسففففم الالتين  لبطل األسففففااير اليونانية Ulysses« أوليسققققيس: »[27حااففففية رثم ] 28

Ithaca  .)ترك بلده ك  يكون من ثاد  حرب ارواد ، وكان صاح  فكر  الحصان الذي بواسطته انرزم الطرواديون. بعد فوز م )الموان األسطوري له

مى بعفد أن أكفل العمالج مجموعفة من رجفال عينفه و جعلفه أع« أوديسفففففففيوس»وجنوده بعمالج ذي عين واحفد ، ففيفأ « أوديسقققققققيوس»بفالحرب التيى 

 عشر سنين الثى فيرا أ واالس  فعاثبه بأن تاه ف  البحر «بوسيدون»ف ل  منه  Poseidon« بوسيدون»وكان ذلد العمالج ابن اله البحر «. أوديسوس»

 كثير ، حتى أليته األمواو على الشاائ فرام ف  سسباو  عميق. 
اص»[: من المرغوب فيه أن يكون لدينا تعبيٌر ناة نصف به العالماو الت  يسيصد برا المعنى فيط، فسذا دعونا  ذه التعبيراو 8حااية رثم ] 29 ، فسن «ورس

ا»كلماو الممثل على المسرم سول تكون   ، وحتى الممثل نفسه سيكون مجرد صور . Images« صورس
بشكل  واضح ف  كل  من المنطق والفلسفة، وبصفة ناصة ف  مياله « ثيمة الصدج»ف  إدنال مفروم « ريجهف»يرجذ الفلل لـ  :[12حااية رثم  ] 30

(. وإذا كان 1892) On Sense and Reference« في المعنى واإلشارة»(، هم فـ  مياله 1891) Function and Concept« الدالة والتصور»

ا باليوانين األساسية المعروفة للمنطق التيليدي ثد ثصر ثيمة صدج اليلية على كونرا صاد« فريجه» ثة أو كاذبة فيط، فيد كان ف  ذلد ملتزمس

. وغن  عن الذكر أن التطوراو الالحية Excluded middleوالثالث المرفوع  Non-contradictionوالكالسيك ، السيما ثانون  عدم التناثت 
تحت ض ط ال موض الل وي الناجم عن ثصور ونسبية أجرزتنا اإلدراكية واليياسية، وتعدد معان  للمنطق ثد اردو تخليسا ضروريسا عن  ذين اليانونين 

بأنساثه المختلفة.  Many-valued logicوالجملة والواحد ، فلالس عن المفارثاو المنطيية متعدد  األاكال، ليسود المنطق متعدد الييم  الكلمة الواحد 

ا ل موض كلمة  –يل المثال على سب –« زيد اويل»و كذا فاليلية  تسا د فنحن ال نملد ميياسسا هاب«اويل»ال يمكن الحكم عليرا بالصدج أو بالكذب نظرس

ادثة كاذبة، أو صللطول، وال تحديدسا متفيسا عليه للنيطة الفاصلة بين الطول واليصر، ولذا يمكن اليول أن اليلية صادثة وكاذبة معسا، أو ال صادثة وال 

 (.2000)منشأ  المعارل، اإلسكندرية،  المن ق متعدد ال يمإلخ. لمزيد من التفاصيل أنظر كتابنا:  بدرجة كذا ...
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عترٌل برما      من ثبل أي اخص ييوم بسصدار الحكم، أو يأنذ ايئسا  –ولو ضمنيسا  – ذان الموضوعان مس

ا. وثد يبدو وصف ثيم الصدج كموضوعاو ف   ذه المرحلة  ما على أنه صادج، ومن هم من ثبل الشك اك أيلس

«  اموضفففوعس »فكر س تعسففففية، وربما مجرد لع  بالكلماو ال يسدي ثطعسا إلى اسفففتدالالو عميية. لكن ما أسفففميه 

يمكن تفسيره فيط بمزيد من التفصيل من جرة التصور والعالثة، و و ما أود تأجيله لميال آنر. ومذ ذلد يبدو 

كم ثد حدة  من الواضففففح اآلن أن االنتيال من مسففففتو  األفكار إلى مسففففتو  اإلاففففار  )الموضففففوع( ف  كل حس

 .بالفعل
 

وثد يرغ  المرء ف  التفكير ف  عالثة الفكر  بالصفففففففدج، ال كعالثة المعنى باإلافففففففار ، بل كعالثة     

 Prime عددٌ أول   5إن الفكر  اليائلة إن العدد »موضوع اليلية بمحمولرا، ومن هم يمكن أن ييول مباار س: 

number لكنه إذا أمعن النظر ف  التفاصيل يسالحظ أنه بذلد لم ييل أكثر مما ييوله بالجملة «   فكر ٌ صادثة ،

ملة اإلنبارية، وحيثما كان  ذا «عددٌ أول  5العدد » ، ذلد أن تأكيد الصدج ف  كلتا الحالتين يكمن ف  اكل الجس

ا ليوته المعتاد  )كأن يكون مثالس  كر  اليائلة الف»على لسان ممثل فوج نشبة المسرم(، فسن الجملة  الشكل مفتيرس

ا فكر  واحد  فيط، أعن  الفكر  ذاترا الت  تحويرا الجملة « عددٌ أول     فكر ٌ صففادثة 5إن العدد  تحوي أيلففس

 ارنوثد يصففل المرء من ذلد إلى أن عالثة الفكر  بييمة الصففدج ال يج  أن تسي«. عددٌ أول  5العدد »البسففيطة 

مجرد أجزاء من فكر    –بالمعنى المنطي   –إذن بعالثة الموضفففوع بالمحمول، فالموضفففوع والمحمول  }35{

وبتركي  الموضوع والمحمول يمكن للمرء أن يصل إلى الفكر ،  ما، وييعان على المستو  ذاته من اإلدراك.

 المسففففتو  ذاته، لكنه ال يتيدم من وليس من المعنى إلى ثيمة صففففدثه. وبعبار  أنر ، يتحرك المرء وثتئذ على

ا من فكر ، كأن نيول مثالس  ا ، ألنر«الشفففمس ال يمكن»مسفففتو  إلى آنرد فييمة الصفففدج ال يمكن أن تكون جزءس

 )ثيمة الصدج( ليست معنى، بل موضوع.
 

تخميٌن صحيح، فسن ثيمة الصدج يج  « إن إاار  جملة  ما    ثيمة صدثرا»ولئن كان تخميننا اليائل    

ا له ذاو اإلاار  لكن معناه مختلف، وتلد    الحالة  ا من الجملة ووضعنا مكانه تعبيرس أال تت ير إذا حذفنا جزءس

  تلد الت  يمكن أن تحل محل بعلرا البعت األاياء الت     ذاترا  : »Leibnizالت  نناثشرا. ييول ليبنتز 

ما  و إذن الشففف ء اآلنر، بخالل ثيمة الصفففدج، والذي «. Preservation of truthف  إاار حفظ الصفففدج 

ا إلى كل جملة تعنينا فيرا إاففار  المكوناو، الذي يمكن أن يظل هابتسا حين نسطبق االسففتبدال من  ذا  ينتم  عمومس

 النوعم
 

نت ثيمة الصدج لجملة  ما    إاارترا، فسن كل الجمل الصادثة من جرة لرا إاار  بالمثل، اآلن، إذا كا    

مل الكاذبة من جرة أنر . ونر  من ذلد أن كل ا ء جزئ  ف  إاار  الجملة أصبح مطموسسا،  وكذلد كل الجس

ط تسيدم معرفة، ولكن في ولذا لن تكون أبدسا إافففففففار  الجملة بمفرد ا    الت  تعنينا. على أن الفكر  المجرد  ال

ا من الفكر  إلى  كم يمكن الظسفر به بوصففففه تيدمس الفكر  مذ اإلافففار  جنبسا إلى جن د أعن  ثيمة صفففدثرا. إن الحس

ا، يعلو على  كم على أية حال اففففففف ء فريد من نوعه تمامس ثيمة صفففففففدثرا، وال أثترم  ذا بالطبذ كتعريف، فالحس

ا أن الحس  كم بمثابة تمييز لألجزاء ف  ثيمة الصفففدج، و ذا التمييز يحدة باللجوء التشفففبيه. وثد ييول المرء أيلفففس

إلى الفكر ، وكل معنى يسناظر ثيمة صفففففففدج يسناظر نمطه الخاة ف  التحليل، ومذ ذلد، فيد اسفففففففتخدمت كلمة 

 نا بطريية ناصفففةد ذلد أنن  أوظف عالثة الجزء بالكل ف  الجملة، ف  حالة إافففارترا، بحيث تكون « جزء»

ا إافففففار من الجملة، فسن  }36{  كلمة ما بمثابة جزء من إافففففار  الجملة. فعندما تكون الكلمة ف  حد ذاترا جزءس

ا منه ف  حالة اإلاار  ال يسحددان الجزء الباث ،  سلوب الحديث يكون بالطبذ عسرضة لالنتياد، ألن الكل وجزءس أ

ا منفصفففالس  وألن الكلمة الجزء ف  حالة األجسفففام تكون مسفففتخدمة بالفعل بمعنى  مختلف. ويج  أن نبتكر تعبيرس

 لرذا. 
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يج  علينا اآلن مواصففلة انتبار الفرضففية اليائلة أن ثيمة الصففدج لجملة ما    إاففارترا. وثد وجدنا أن     

ثيمة الصففدج لجملة ما تظل كما    إذا اسففتبدلنا جملة بجملة فيرا لرا المعنى ذاته: ومذ ذلد، نحن لم ننظر بعد 

لت  يكون فيرا التعبير الذي اسففففتبدلناه  و ف  حد ذاته جملة. واآلن، إذا كانت ر يتنا صففففحيحة، فسن ف  الحالة ا

ثيمة الصفففففففدج لجملة ما تحوي جملة أنر  كجزء منرا يج  أن تظل كما    إذا أحللنا محل الجملة الفرعية 

إذا كان الكل والجملة الفرعية جملة أنر  تكون لرا ثيمة الصدج ذاترا. ومن المتوثذ أن تكون  ناك استثناءاو 

ليست إاار  عادية. ومر   –كما رأينا  –بمثابة كالم مباار أو غير مباار، ألن إاار  الكلماو ف   ذه الحالة 

 أنر ، الجملة ف  الكالم المباار تشير إلى جملة، بينما تشير إلى فكر  ف  الكالم غير المباار.
 

]...[ 
 

ا عن الييمة لنعد اآلن إلى نيطة انطال }50{ ثنا. إذا وجدنا الييمة اإلدراكية للجملة )أ = أ( مختلفة عمومس

اإلدراكية للجملة )أ = ب(، فسن تفسفففففففير ذلد  و أن معنى الجملة، أعن  الفكر  الت  تسعبر عنرا الجملة، لن ييل 

فسن إافففار  )ب( أ مية بالنسفففبة لنا عن إافففارته، و ذه األنير     ثيمة صفففدثه. واآلن، إذا كانت )أ( = )ب(، 

ا ثيمة الصدج للجملة )أ = ب(    ذاترا ثيمة الصدج للجملة )أ  تكـون  ـ  ذاترا إاار  )أ(، ومن هم تكـون أيلس

= أ(. ومذ ذلد، يمكن أن يكون معنى )ب( مختلفسا عن معنى )أ(، وبالتال  فسن الفكر  الت  تسعبر عنرا الجملة )أ 

ا عن الفكر  الت  تسعب ر عنرا الجملة )أ = أ(، وعلى  ذا، فسن الجملتين ال تكون لرما الييمة = ب( تختلف أيلفففففففس

ا « الحكم»اإلدراكية ذاترا. وكما سلف، إذا كنا نعن  بـفففففف  االنتيال من الفكر  إلى ثيمة صدثرا، فسول نيول أيلس

 ان األحكام مختلفة.

 تع يب:
 

تحليالو، وما أثامه من تمييزاو بين معنى من « فريجه»ال اففد أن همة عسميسا وهراءس وأصففالة فيما ثد مه     

ا أن تحليالو  االسم أو الوصف أو التعبير من جرة، وإاارته وفكرتنا الذاتية عنه من جرة أنر . وال اد أيلس

جمل اإلنتاو الفكر  الالحق لعلماء وفالسففففة الل ة ف  العالم ال رب ، لكن « فريجه» ا بال سا على مس ثد تركت أهرس

ف   ذا الصدد يحيد بنا عن جاد  اإلنصال التاريخ ، ويحيف « فريجه»ة األصالة الفلسفية لـففففففف تسليمنا بمطليي

ى ما بعد  ثرون. أاففير بذلد إل« فريجه»اإلسففالم  ويبطر حق أصففحابه فيما اسففتبيوا به  –على الفكر العرب  

ف  عسميرا  صفاته( ربما فاثتثد مه متكلمو وفيراء المسلمين من تحليالو ل وية وفلسفية )ف  مبحث أسماء هللا و

 حين است رثه التأمل ف  عالثة الروية. « فريجه»وهرائرا ما ثد مه 
 

 التالية:« الغزالي»ُخذ مثالً م ولة اإلمام     
 

البد من معرفة معنى االسفففففم ومعنى المسفففففمى ومعنى التسفففففمية، ومعرفة معنى الروية وال يرية حتى »     

أو غيرهد فنيول ف  بيان حد االسففم وحيييته إن لألاففياء وجودسا ف  األعيان،  يتصففور أن يعرل بعد ذلد أنه  و

ووجودسا ف  األذ ان، ووجودسا ف  اللسفففان. أما الوجود ف  األعيان فرو الوجود األصفففل  الحييي ، والوجود ف  

ء مثالس لرا األذ ان  و الوجود العلم  الصففففوري، والوجود ف  اللسففففان  و الوجود اللفظ  الدليل د فسن السففففما

وجودٌ ف  عينرا ونفسرا، هم لرا وجودٌ ف  أذ اننا ونفوسنا ألن صور  السماء تنطبذ ف  أبصارنا هم ف  نيالنا، 

حتى لو عسدمت السماء مثالس وبيينا لكانت صور  السماء حاضر س ف  نيالنا، و ذه الصور     الت  يعبر عنرا 

حاك للمعلو واز  له، و   كالصفففففففور  المنطبعة ف  المرآ ، فسنرا محاكية بالعلم، و و مثال المعلوم، فسنه مس م ومس

للصففور  الخارجة الميابلة لرا. وأما الوجود ف  اللسففان فرو اللفظ المرك  من أصففواو ثسطعت أربذ تيطيعاود 

 يعبر عن اليطعة األولى بالسفففففففين، وعن الثانية بالميم، وعن الثالثة باأللف، وعن الرابعة بالرمز ، و و ثولنا

)سماء(، فاليول دليل على ما  و ف  الذ ن، وما ف  الذ ن صور  لما ف  الوجود مطابية له، ولو لم يكن وجود 

ف  األعيان لم ينطبذ صففور  ف  األذ ان، ولو لم ينطبذ ف  صففور  األذ ان لم يشففعر برا إنسففان، ولو لم يشففعر 
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ما م هالهة أمور متباينة لكنرا متطابية متوازية، ورببرا اإلنسففان لم يعبر عنرا باللسففان، فسذا اللفظ والعلم والمعلو

 .[13] «تلتبس على البليد فال يميز البعت منرا عن البعت
 

 التالية في المسألة ذاتها:« الجاحظ»ُخذ أيًضا م ولة     
 

عل مه وعل مه )أي عل م المولى عز وجل آدم عليه السففالم( جميذ األسففماء بجميذ المعان . وال يجوز أن يس »     

االسم ويدع المعنى، ويسعل مه الداللة وال يلذ له المدلول عليه. واالسم بال معنى ل ٌو كالظرل الخال ، واالسم 

ف  معنى األبدان والمعان  ف  معنى األروام. اللفظ للمعنى بدن والمعنى للفظ روم. ولو أعطاه األسفففففففماء بال 

ا إال معان  لكان كمن و   ايئسا جامدسا ال حركة له، و ايئسا ال حس فيه، وايئسا ال منفعة عنده.وال يكون اللفظ اسمس

ن بمعنى، وثد يكون المعنى وال اسم له، وال يكون اسم إال وله معنى  . [14] «وله مسلم 
 

 ذا فلفففففالس عما تطرثوا إليه من مباحث ف  المعنى والداللة والمواضفففففعة واليصفففففد والمجاز والتأويل.     

رل بأن يكون من معان  »م(:  825 ـففففففففففف،  210)و « المعتمر البغداديبشققققر بن »ييول  والمعنى ليس يشففففس

الخاصففة، وكذلد ليس يتلففذ بأن يكون من معان  العامة، وإنما مدار الشففرل على الصففواب وإحراز المنفعة 

أن المعنى من « فريجه». وف   ذا إاففار  إلى ما أاففار إليه   [15]«مذ موافية الحال وما يج  لكل ميام  ميال

ليس منحى لروم فرديه، بل يمكن أن تكون له ملكية مشفففففففتركة لكثير  من الناس، بل وتأكيد إضفففففففاف  على أن 

 787) «أبو عبد هللا بن األعرابي»المعنى ميصوٌر على صوابه ومنفعته ومطالبته لميتلى الحال. كذلد ييول 

س الل ة أن المعنى  و اليصد الذي يبرز ويظرر يسيال ما أعرل معناه ومعناته، والذي يدل عليه ثيا(: »845 –

ف  الشفففف ء إذا بسحث عنه. يسيال  ذا معنى الكالم، ومعنى الشففففعر، أي الذي يبرز من مكنون ما تلففففمنه اللفظ. 

ا، وذلد إذا لم تنبت، فكأنرا إذ كانت  والدليل على اليياس ثول العرب: لم تَعِن  ذه األرض اففففيئسا ولم تَِعنس أيلففففس

اكذا فسنرا   .[16] «لم تفد ايئسا ولم تبرز نيرس
 

 ذه تحليالو من افففففأنرا أن تسسفففففس لفلسففففففة ل وية عربية أصفففففيلة، ال يطعن ف  أصفففففالترا كونرا ذاو     

ملمون دين ، فليد ارتبطت علوٌم أنر  ف  تأسيسرا وانطالثترا بأركان اإلسالم، مثلما ارتبط الفلد وحساب 

 .   [17]ما ارتبط علم العدد بحساب المواريث، و كذاالمثلثاو بالصال  والصوم والحج، ومثل
 

 ولعلنا ف  حاجة إلى دراسة مفصلة ومنصفة لفلسفة الل ة عند العرب والمسلمين. 
 

عد  مالحظاو، ذكرنا « في المعنى واإلشقققارة« »فريجه»من جرة أنر ، تثير اليراء  المتأنية لميال      

ونسففففتكمل اآلن ما بي  منرا ف  عسجالة. ولعل أبرز ما نالحظه أن بعلففففرا ف  حواافففف  الصفففففحاو السففففابية، 

مثلما فعل اآلنروند أعن  نظرية ف  الشفففففففروا الت  يج  « معنى المعن »لم يسيدم لنا نظرية ف  « فريجه»

توافر ا حتى يكون للكلمة معنى، بل اكتفى باإلافففار  إلى أ مية وضفففرور  التركي  المنطي  السفففليم للجملة أو 

ا، االما كنا نستخدم الل ة ونتواصل بر« معنى المعن »، وكأنه يسصادر على أننا لسنا بحاجة إلى معرفة اليلية

لمعنى معنى ذلد ا»إلى البحث ف  « معنى المعن »وإال وثعنا ف  التسفففففلسفففففل الالمتنا   العييم من البحث ف  

ف  مرحلته الفكرية  L. Wittgenstein« فتجنشقققتين»إلخ. و ذا ما اثترب منه « .. الذي نلعناه على المعن 

« فريجه». كذلد لم يسحدهنا   [18]الثانية حين أعلن أن معنى أية كلمة  و اسفففففتخدامرا من ثبل المتحدهين بالل ة

عما إذا كانت  ناك معان  ب ير حوامل لرا من البشفففر، أو كلماو نوظفرا كأسفففماء لرا )أافففياء لم تسكتشفففف بعد، 

 The« : بحث من  يالتفكـققققققققير»ترا مسجلة(، ولعـففففففففل  ذا ما دفعه ف  مياله ومن هم تكون أسففما  ا وإاففارا

Thought: a Logical Inquiry  (1908/1909 ( إلى التمففاس عففالم  هففالففث مفففارج )يسشفففففففبففه عففالم المثففل

األفالاون ( إلى جان  عالم الماد  المحيط بنا وعالم االنطباعاو الحسفففففففية بدانلنا.  ذا العالم تيطنه المعان  
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الد  ذاو االسففتياللية عن حواملرا، و   موجود  سففواء أدركنا ا أو لم ندركرا، وعلينا أن نسففعى الكتشففافرا الخ

 .  [19]استكماالس لبناء عالمنا الل وي وثلايانا الصادثة
 

ا لكيفية التمييز بين المعنى واإلاار  والفكر  بالنسبة لألسماء العامة « فريجه»لم يسيدم لنا      ا ارحس أيلس

Common Nouns  ،مثل إنسففففان، حيوان، نباو، امرأ ، ... إلخ(.  ذه األسففففماء العامة تسلف ثلففففايا عامة(

واليلايا العامة وفيسا للمنطق الرمزي الحديث ما    إال ثلايا اراية متصلة، و ذه األنير  ال تنطو  على 

 فلسففنا نسكد بيولنا  ذا وجود« لحرار كل معدن يتمدد با»تأكيد وجود واثع  ألفراد موضففوعراد فسذا ثلنا مثالس: 

، فكيف يمكن «( يتمدد بالحرار س( معدن، فسن )سإذا كان )»معدن نوع  )اإلاار (، وإنما نيول فحس  أنه 

إذن لرذه اليلفففففية أن تكون لرا ثيمة صفففففدجم. وبعبار  أنر ،  ل يمكن لليلفففففايا العامة أن تيابل وثائذ عامة 

فعلينا إما رفت وجود ثلففايا عامة و و باال )ألن ل تنا وأنسففاثنا العلمية  تسمثل إاففاراو لرام إن رفلففنا ذلد

تحفل بمثل  ذه اليلففففايا(، وإما أن نفترض وجود ثلففففايا عامة لكن ال صففففلة لرا بعالم الواثذ و و غير ميبول 

ن بناء عإلى التخل  عن نظرية الذرية المنطيية، و« رسل»منطييسا. وتلد    مشكلة اليلية العامة الت  دفعت 

 . [20] على ضرور  تسلحنا برا« فريجه»ل ة مثالية أكد 
  

علفلة ثلفة الروية، تلد الت  ارحرا     ا أن نشفير إلى مس  بسفساله األول ف  صفدر« فريجه»بسمكاننا أيلفس

الميال:  ل تمثل الروية عالثةم هم صفففادر ببسفففااة على أنرا تمثل عالثة بالفعل، ليتسفففاءل بعد ذلد عن ابيعة 

علففلة بيوله: « رسققل»لعالثة:  ل    عالثة بين أسففماء أم بين موضففوعاوم يسعبر تلد ا  ليس من»عن  ذه المس

السرل اإلجابة عن السسال عما إذا كانت الروية عالثة أم ال، وحتى عما إذا كان  ناك مثل  ذا التصور أصالسد 

فسفففففففول يكون لدينا حدٌ واحدٌ فيط، ف   فيد يٌيال أن الروية ال يمكن أن تكون عالثة، ألنرا إن كانت مسكد  حيأ

حين تسففتلزم العالثة حدين. وثد يسجادل معترٌض بأن الروية ال يمكن أن تكون اففيئسا بالمر ، إذ من الواضففح أنه 

 . [21]«ال تطابق بين حدين، وال تطابق لحد  واحد، وإال فمذ أي ا ء يتطابقم
 

ثة بين أسماء، فسن اليلية )أ = أ( أو )أ = ب( لن أن الروية عال« فريجه»و كذا، فحتى لو سلمنا مذ     

تمثل عالثة، ألن اليلفففففففية األولى ال تحوي حدين، بل حدسا واحدسا، كما أن الحدين ف  اليلفففففففية الثانية ليسفففففففا 

 متطابيين! نا يد عن الت ير الممكن ف  المعان ، والت ير اللروري ف  الموضوعاو!
 

تحليالته وكأنه يسجادل سفففففابييه ومعاصفففففريه، بل والالحيين عليه، ف  « فريجه»ومذ كل ذلد، فيد بدا     

م العلم ثد جعل معنى اسففف« جون سقققتيورات مل»فيما يتعلق بنظرياترم ف  المعنىد فعلى سفففبيل المثال، إذا كان 

 أسفففماء األعالم إنما تدل فيط على األفراد الذين يسدعون برا، وأنرا ال» و إافففارته إلى مسفففماه، مسكدسا على أن 

وثد أثام تمييزه بين « فريجه»، نجد   [22]«أيه أوصفففال تنتم  إلى  سالء األفراد –أو تتلفففمن  –تشفففير إلى 

جورج »و J. Locke« جون لوك»معنى اسفففم العلم وإافففارته، مفندسا النظرية اإلافففارية ف  المعنى. وإذا كان 

ثففد ذ بوا إلى أن معنى الكلمففة  و الفكر  أو التصفففففففور أو التكففافس  Quine« كواين»و G. Moore« مور

ا « فريجه»، نجد [23] المنطي  كتسففففبة من الحواس أو المجرد  منرا موضففففحس وثد ميز بين المعنى والفكر  المس

 موضوعية األول، وذاتية الثانية، و كذا.
 

ل رياضفف  ك»ة بين الرياضففياو والفلسفففة: الشففائعة الت  أكد فيرا على عمق العالث« فريجه»وأنتم بميولة     

 «.  جيد  و على األثل نصف فيلسول، وكل فيلسول جيد  و على األثل نصف رياض 

 

 وعلى هللا ثصد السبيل وهللا أعلم                                                              
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