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فلسفة ݒول ﭬوش يه يف املنطق

۞

Jean-Dominique Robert
Traduit du Français à l’arabe par Hamdi Mlika
)(Université de Kairouan

ترمجة من الفرنس ية :محدي مليكة (جامعة القريوان)

 .1متهيد عام
بعد نرش كتاب جون الرجو املهّ حول الاسامنية اذلي مقنا بعرضه يف جمّل الفال الالهوتية و
الفلسفية < >1ها هو ذا كتاب رائع بقمل أخصايئ معروف يدافع فيه مبهارة عن دعوى إسامنية
حمددة تتعلق مبسأةل رئيس ية و أساس ية أال و يه مسأةل القضية>2<.
قدمت الصيغة األوىل لهذا العمل اذلي ارشف عليه الربفسور فليب دفو(اكتب مقدمة
الكتاب) عام  1691كأطروحة دكتوراه بلكية الفلسفة التابعة جلامعة لياج .يف توطئة الكتاب
ينّبنا الاكتب إىل أن وهجة النظر اإلسامنية اليت جندها يف صيغة العمل عام  1692تش به وهجة
النظر اليت جندها يف نّ األطروحة و لكن "جل احلجج خيتلف بصورة جذرية عن تكل
اليت جندها يف العمل السابق( ".ص )2 .هذه املالحظة جد مفيدة .س تكون املالحظات
______
۞ Le titre original de cet article est : La Philosophie de la logique de Paul Gochet, par Jean-Dominique
Robert. Cet article a été publié dans la revue Philosophique de Louvain, Quatrième série, Tome 72, N°
15, 1974, pp. 573-586. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à M. Benoît Thirion, le
rédacteur en chef de la Revue, pour m’avoir donnée la permission de traduire ce texte à l’arabe et de le
publier dans ce numéro en hommage à Paul Gochet. Pour citer ce document :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_00353841_1974_num_72_15_5808).

 :1791 .>1عنوان كتاب الرجو هو :تحقيق في اإلسمانية .ق ّدم له :رنيه بوارييه باريس-لوفان دار ناوالرتس
للنشر1791

1.

 >2العنوان الكامل للكتاب هو :محاولة في وضع نظرية إسمانية في القضية .كتاب في فلسفة المنطق .مق ّدمة بقلم فليب دفو،
باريس دار كوالن 1792
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الالحقة منصبة عىل جوهر املسائل املطروحة .يلفت ﭬوش يه ابدئ ذي بدء انتباه
القارئ إىل واقعة هممة و ذات معىن يقوم بصياغهتا عىل النحو التايل" :إن الفالسفة
اذلين حبثوا يف تعريف القضية و يف حتديد و ضعها الانطولويج مل هيمتوا بصورة عامة
إال بدور واحد من األدوار املولكة ملفهوهما .فالتفريعات املتعددة اليت يفيض إلهيا مفهوم
القضية يف مجيع جماالت الفلسفة وتدالل املسائل اليت يثريها حتف عىل ورورة
دراس ته دراسة مشولية .ميكن اإلعرتاض عىل ذكل بدعوى صعوبة هذه املهمة و لكن
مثل هذه الصعوبة طبيعية يف الفلسفة( ".ص .)9 .وما جيعل املهمة أكرث صعوبة هو
أن أمرا آخر يفرض نفسه " :عدد كبري من اإلسهامات يف حل املشالك املتعلقة
ابلقضية يه من إبداع فالسفة املدرسة التحليلية .بيد أن هؤالء الفالسفة يقومون
إراداي بأعامل من التحليل ادلقيق تبدو ذات فائدة و ذكل بوازع الرصامة العلمية أو
لتاليف التعممي املتّرع ولكاها أقرب ما تكون إىل الرتكيب .وأيضا املواد اليت حنتاج اىل
جتميعها لبناء نظرية يف القضية يه متناثرة(".ص )9.يضيف بول قوش يه بعد
الكشف عن هذين األمرين أنه قديكون رمبا مناس با أيضا حبمك تناثر املواد اليت
عليه مجعها حّت يتس ىن هل وضع نظرية يف القضية أن نضع نظرية متنحنا الفرصة
لكشف العمل الكبري اذلي للفته الفلسفة التحليلية لالل ثالثة أرابع من القرن
خبصوص حمور منوذيج بشلك لاص .بيد أن مسأةل القضية تتالءم بصورة جيدة مع
ذكل ألّنا مبثابة املرصد املمتّي اذلي يسمح لنا أن نتأمل من لالهل فلسفة املعىن
برمهتا وأن نقيس ما مت إجنازه و مازال يف طريق الاجناز".
مالحظة عامة ألرية  " :لن نلكف أنفس نا مبهمة القيام بعملية تأليف مشولية .فالنظرية
ليست وراب من التجميع .فهي ترنو إىل حاةل من الامتسك و علهيا أن تقوم ببعض
الاختيارات حّت حتافع عىل ذكل .و لكن ماذا ينبغ أن نفهّ ابلضبط من لكمة
'نظرية'؟
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إن إثبااتت بول قوش يه السابقة تقوده بصورة مناس بة إىل أن يوّض موقفه من مسأةل
معىن النظرية .و بناء عىل ذكل تأيت هذه التحديدات المثينة التالية " :ال تس تحق نظرية
ما امس نظرية إال إذا متكنت بذاهتا و دون الاس تعانة لارجيا حبلول لاصة من
اجياد حل للمشالك املتعددة اليت مل حتع بصياغة مناس بة لها عىل وجه اخلصوص .لهذا
السبب فإن أفضل طريقة للتثبت من نظرية ما تمتثل يف إاثرة املسائل اليت تدلل يف
نطاقها بصورة فاعّل و معاينة الكيفية اليت تقوم حبلها عن طريقها(" .ص )1 .فف
حدود هذه الاجتاهات اليت مت تعيياها يعزتم بول قوش يه لالل معهل إظهار كيف أنه "
يمتكن تصور بعينه للقضية من أن مينحنا إجابة عىل أس ئّل خمتلفة فامي بياها عىل غرار
اختالف األس ئّل التالية اليت مت اختيارها من بني عدة أس ئّل أخرى  .1 :كيف ميكن
مجلل لها نفس قمية الصدق أن تكون صادقة خبصوص أش ياء خمتلفة؟  .2كيف ميكن
لقضااي اكذبة أن تكون ذات معىن وإحاةل أيضا رمغ كذهبا ؟  .3كيف ميكن لنا أن مننح
بصورة مبارشة معىن مجلل مل نسمعها من قبل (مشلك الابداع اللغوي) ؟ ليس بوسعنا
حبال من األحوال أن حنتج عىل مسأةل كون هذا الامتثل يف احلل لكرثة من املشالك
مينح انضامما فعليا لنظريتنا .أليست املصادفة ابلفعل شالك حادا من التقاطع؟ بعد
حتديد األهداف و إظهار قمية املرشوع يف مداه األقىص كام يف خصوصيته يبقى لبول
قوش يه توضيح عدد من النقاط األساس ية .تتعلق الاوىل ابملاهج عينه اذلي ينوي
توظيفه .يكتب قوش يه إذن ليبدأ " :تقرتن لك املشالكت اليت س نعاجلها من بعيد أو
من قريب مبشلكة فلسفية تقليدية :مشلكة اللكيات .فنحن ال نتناول اليوم هذه
املشلكة عىل غرار تناولنا إايها يف املايض ذكل أن متطلبات ماهجية جديدة ألذت
تفرض نفسها عىل الفالسفة اذلين يواهجوّنا( ".ص )6 .و مبا أن هذه املتطلبات يه
اليت س تقود مبحثه و جب إذن عىل بول قوش يه أن يذكر مبكوتاهتا بإجياز عىل النحو
التايل  " :كتب س تقموالر قائال بأننا ال نس تطيع الاقتصار عىل ججج قبلية لصا ح هذا
الرأي أو ضده .إذ توجد مسأةل الحقة علينا أن نضعها فوق مجيع املسائل األخرى :و
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يه مسأةل معرفة ما إذا اكنت وهجة نظر ما يف املسأةل متالمئة مع اإلحتفاظ ابملضمون
امجليل للعمل املعارص و ما إذا اكنت تقيض أم ال عىل هذا األلري لكيا أو ج ئيا ".من
األمهية مباكن أن نشري هنا مع بول قوش يه اذلي يستشهد مرة أخرى بف .س تقموالر
اىل توضيح أسايس" :إن األمر اذلي جيعل وهجة النظر األفالطونية ال تقبل ادلحض ال
يكف للربهنة عىل أّنا مقبوةل – عىل األقل إذا ما حنن قبلنا بأنه من حقنا املطالبة حبل
مشلكة اللكيات( )....و هو أمر ال يؤدي إىل إفقار نظام مفاهمينا وأحاكمنا و إىل
ورورة إعادة صياغة بعض العلوم األساس ية تاهيك عن التخيل عاها(".ص)6 .
و ابلرمغ من ذكل فإن بول قوش يه يعزتم فامي خيصه إعطاء دورا للعمل يفوق ذكل اذلي
أعطاه إايه الاكتب آنف اذلكر و هذا ما يعرب عنه بقوهل " :حنن ال نلتجئ اىل
املعطيات العلمية و النظرايت إلجالء بعض املواقف الفلسفية فقط و إنام لبناء
مواقف أخرى .مفا هو نصب أعيننا هو "الواقع اذلي يكشف عنه العمل" إذا ما أردتا
أن نس تعري عبارة تّرتا من واهجة مبىن جمّل معر العمل أكرث مما هو الواقع اخلام أو
العادي( ".ص)11 .
ما يه اآلن العلوم اليت يمت اس تدعاؤها إىل منصة الشهود؟ هذا ما جيعلنا النّ التايل
ندركه " :إن العلوم اليت نرجع إلهيا ابس مترار يه املنطق الرم ي و لاصة األلسنية
بصورة أخّ ادلالليات البنيوية و النحو التوليدي التحوييل .وعىل هذا األساس فنحن
ننفصل يف اآلن ذاته عن حمليل اللغة الطبيعية (سرتاوسن و هامشاير) و عن منظري
اللغات الصورية (اترسيك و اكرتاب) .و ابلفعل فال هؤالء و ال اولئك آمنوا برضورة
مراعاة رأي اللسانيني".
يبدو أنه ال ميكننا التأكيد مبا فيه الكفاية عىل أمهية قرار بول قوش يه ابلرجوع عىل هذا
النحو اىل اللسانيات .إن يف ذكل عنرصا أساس يا و جديدا عىل األقل يف بعض
س ياقات مبحثه ادلقيق و الرثي .و من ابلغ الّرور أن نضغط حبمك النجاح اذلي
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حتقق عىل س بل أخرى تتقاطع فهيا اختصاصات ظلت متنافسة و أصبحت اليوم جد
"متاكمّل" إذا ما مسح لنا ابس تعامل هذا التعبري اجلديد الثقيل شيئا ما .ألس نا نرى
عني هذا التاكمل و هو ينج بنجاعة يف ميدان آخر و من منظور خمتلف بدون
شك و يف إطار مرشوع حمدد أعين به كتاابت و دروس بول ريكور األلرية؟<>3
ال يستشهد بول قوش يه بنّ أوس تني عبثا رمغ أنه يتنبأ ابحلدث قبل وقوعه " :هل
نستبعد أن يشهد القرن اآليت والدة عمل للغة يكون حصيحا و لكيا بفضل معل
الفالسفة و النحويني و مماريس الاختصاصات األخرى املتعلقة ابللغة جنبا إىل
جنب( ".ص )11 .من هذا املنظور و بدافع هذا األمل يكتب بول قوش يه ما ييل" :
إذا سامه معلنا و لو قليال يف اإلحاطة الّريعة ملاكسب املنطق الصوري و حتليل اللغة
و اللسانيات يف إطار نظرية موحدة فإننا نكون بذكل قد بلغنا الهدف املنشود".

 .2حتديد إسامنية بول قوش يه
إن مقدمة بول قوش يه امجليّل و التأليفية تقوده و هذا األمر يفرض ذاته إلّناء املساةل إىل
حتديد بعض اطروحاته حول الاسامنية بصورة واحضة و ذكل بتعيني مصطلحه خبصوص هذا
املوضوع و نتقفى أثره دون أن نبتعد عن النّ .فاملسأةل تس تحق هذا العناء مبا أنه تظهر هنا
و بصورة جلية بعض اخليارات املهمة والرئيس ية ابلنس بة اىل املوضوع اذلي خيوض فيه كتابه.
نعرث عىل عنرص أويل همّ يمت التعبري عنه من لالل هذا اإلثبات" :إن اسامنيتنا ال تقوم عىل
نوع من احلذر إزاء التجريدات عىل غرار حذر بعض التجريبيني إزاء املوضوعات الغيبية.
فنحن ال نقيص لك التجريدات بل ال نقبل إال بتكل اليت يه ليست تفسريية أي تكل اليت
وقع احلمك علهيا بأّنا ليست ورورية( ".ص)11 .
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للعنرص الثاين املهّ عالقة ابلمتيّي بني الاسامنية املاهجية و الاسامنية املذهبية اذلي ال جيب أن
نتغافل عنه .فاإلسامنية اليت ينوي قوش يه تبنهيا منذ البداية يه األوىل .حنن نلزتم يضيف
قوش يه" ابملبدأ األسايس لإلسامنية املاهجية" عند راسل أي بقانون الاقتصاد يف الفكر.
(ص )11.و يرى قوش يه أن فلامن هو اذلي عرب جيدا عن هذا القانون و ذكل عىل النحو
التايل " :لك ما ميكن بناؤه منطقيا – انطالقا من مفاهمي منطقية أولية -ليس واقعا .إذا ما
كشف التحليل يف نظام من الكياتات املوضوعة أوال عن أننا نس تطيع بناء بعض هذه
الكياتات من بعض منطقيا جيب اذن إلغاؤها من جدول الواقع(" .ص .)11 .من هذا
املنظور "يكون الواقع إذن هو ما يصمد أمام التحليل املنطق من حيث هو يسري حسب
مبدأ الاقتصاد يف الفكر .ذكل هو ادلور املوضوع للقانون .فهو القياس املتناسب عكس يا مع
الواقع( ".ص.)11 .
ومن هذا املنظور يرى قوش يه انه ينبغ علينا بطريقة حس نة كذكل أن نفهّ كيف أن
"ورورة إدلال نوع حمدد من العالمات ال يربهن عىل وجود كياتات انطولوجية تكون متطابقة
معها .و ميكن لهذه الرضورة أن تنتج ابلفعل عن حاةل إخضاع داليل يف اللغة و عن رشط
حنوي لالّ .و ابملقابل يس تتبع إماكن إلغاء فئة معينة من العالمات نتاجئ انطولوجية .و من
املؤكد اّنا ال تربهن عىل عدم وجود الكياتات الانطولوجية املرتبطة ابلعالمات اليت متت
إزاحهتا و لكاها متكل مع ذكل تأثريا جدليا ال يس هتان به :فهي ت حي عبء احلجة .و يكون من
هنا و صاعدا عىل عاتق الفيلسوف اذلي يضع مثل هذه الكياتات من جواهر و قضااي واجب
تسويغها( ".ص )12 .ليس بوسعنا ان نكون أكرث وضوحا و إثباات .و نالحع يف هذه
الاثناء ان هذا املوقف هو نقطة مفصلية اذا حص التعبري يف تفكري قوش يه .ونس تطيع أن نمتّ
معناه بعنرص آخر هل عالقة ابإلسامنية الوثوقية اليت س تكون نتيجة حبثه .فهو حيذرتا من ذكل
بشلك واّض جدا " :إن الاسامنية اليت نقبل هبا منذ البداية يه الاسامنية املاهجية .و
الاسامنية اليت ننهتي عندها يه الاسامنية املذهبية .الاوىل يه قاعدة عقالنية تتأسس عىل
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اعتبارات جدلية (قوة احلجة) و ماهجية (املكوتات املعرفية لتفسري سلمي) .أما الثانية فهي
نظرية حناول من لاللها حل املشالكت بنقلها نقال نسقيا عىل جسل اللغة .ينبغ التاكيد عىل
هذا المتيّي بني الاسامنيتني الننا س نبين عىل أساسه دفاعنا ضد اهتامنا ابفرتاض الاسامنية بدال
من الربهنة علهيا واهتامنا ابملصادرة عىل املطلوب( ".ص .)12 .رمغ هذه التوضيحات
األساس ية فإن قوش يه مل يكن راض عن ذكل و قد سعى جاهدا لمتيّي رأيه عن الس بل
األخرى يف فهّ الزنعة الاسامنية .بناء عىل ذكل يضيف يف التوقيت املناسب قائال " :هناكل
ما يربر كذكل فصل مفهوم الاسامنية عن مفهوم الالزتالية .ليس عىل الاسامين ان يكون
ابلرضورة الزتاليا .ميكن لالن الق اللغوي ان يكون الزتاليا اذا ما اكنت اللغة الانسانية متثل
ظاهرة بس يطة .و لكاها عىل العكس يف حاةل قصوى من التعقيد" .ان اللغة العادية مثلام يقول
فيتغنش تاين يف الرساةل ج ء من الاكئن احل و ال تقل عنه تعقيدا ".ميكننا ان نالحع كذكل
"ابن اكتشافات اوس تني و تشومسيك جاءت لتثبت هذه األفاكر .لقد أشار اوس تني اىل ان
بعض األفعال (وعد أورث اخل ).ال ميكن ان تنج الا بواسطة اللغة من حيث يه مؤسسة
اجامتعية( ".ص .)13-12 .ويف نفس هذا الاجتاه ينّبنا قوش يه بدوره إىل أنه س يظهر لنا
" اننا ال نس تطيع اعطاء حل للمشلكة اليت تصوغ إماكنية امجلل الاكذبة بدون اس تعامل بعض
املفاهمي اليت تنمت بصورة ال ميكن ردها اىل يشء آخر اىل نظرية اللغة .اذا توقف الفالسفة
مرارا عند هذه املشلكة فذكل الّنّ حاولوا حلها ابقل التاكليف".
يقد م لنا قوش يه يف األلري توضيحا همما " :توجد انواع متعددة من الاسامنية .و النوع اذلي
ندافع عنه هو مشابه السامنية كواين أي نوع معتدل من الاسامنية ميكن ان نعطيه كذكل امس
الزنعة املاصدقية .وليك حندد بأكرث وضوح مداه املذهيب نس تطيع و ضعه بني اسامنية قودمان
اجلذرية و السامت املعنوية دلى لك من اكرتاب و تشورش( ".ص.)13 .
ت حي اسامنية قودمان " الفئات و الصفات و القضااي أيضا و هذا ما يس تدع انتباهنا اكرث .و
حّت يتس ىن لنا ادراك املدى ادلقيق السامنية كواين اليت تتشابه مع نوع الاسامنية اذلي ندافع
عنه و جب متيّيه بعناية عن اسامنية قودمان .فهذا الالري ال يقبل الا ابالفراد وبكتل
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الافراد(" .ص .)13 .و بطريقة معاكسة فان اسامنية كواين اليت ميكن تسميهتا هنا ابلزنعة
املاصدقية يه " اقل جذرية من اسامنية قودمان ذكل ان كواين يقبل ابلفئات مضن
انطولوجيته و ما ي حيه ماها يمتثل يف الكياتات القصدية مثل املفاهمي و القضااي( ".ص.)11 .
و لتوضيح املسأةل س نلتجىء اىل املثال التايل  " :لننظر يقول لنا قوش يه يف امس مشرتك
مثل 'انسان' .س مينحه ارسطو ماصدقا و هو فئة البرش و مفهوما (فهام) أي مفهوم اإلنسانية.
بطبيعة احلال يقبل كواين هذا المتيّي املنطق و لكنه يرفض مثلام يفعل ذكل بعض املناطقة
اعطاءه جماال انطولوجيا .فكواين مس تعد لاللزتام بوجود الفئات و لكنه يرفض ذكل فامي يتعلق
ابملفاهمي و هذا ما قاد بعضهّ لتسمية مذهبه ابالفالطونية املاصدقية .فهو يعتقد يف وجود
الفئات و عىل األقل يف وجوب قبول وجودها حّت تس تطيع الرايضيات ان تش تغل و لكنه
يرفض قبول وجود املفاهمي و القضااي( " .ص .)11 .و ميكننا ان نفّر موقف كواين هذا عىل
النحو التايل " :سبب وخ الضمري هذا دلى كواين هو انه يكون يف حوزتنا معيار للكشف
عن مماثّل فئتني لبعضهام البعض اذا ما اكنتا حتتواين عىل اعضاء مشرتكني .واما يف حاةل
الكياتات املفهومية فاننا ال منكل مثل هذا املعيار(" .ص.)11 .
وكخالصة مجلّل ما ورد من مالحظات فامي خيّ ن عة كواين املاصدقية يكتب قوش يه حبق ما
ييل " :ميكن ان نتصور الزنعة املاصدقية تكون كرتمجة أضعف لالسامنية و ابلتبادل تكون
الاسامنية شالك حادا من املاصدقية .فالقامس املشرتك لهذين املذهبني هو خش ية مضاعفة عدد
الكياتات اجملردة بدون سبب معقول( " .ص .)11 .و لكن ينبغ علينا ان نضيف اىل ذكل
ابن " كواين بعيدا عن الزتال اللكيات يف اللكامت يقر بوجود لكيات ال ميكن تسميهتا.
فنحن قادرون يكتب كواين 'عىل قبول وجود كياتات ال ميكن اطالقا تسميهتا بطريقة فردية
مس تعملني يف ذكل موارد لغتنا؛ مثل الاعداد احلقيقية اليت متثل حسب النظرية الالكس يكية
المتناهيا اكرب من مجموع األسامء اليت ميكن بناؤها يف اللغة.)1611(".
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و مثلام يقول قوش يه بوسعنا من اآلن فصاعدا ادراك كيف " ترتك انطولوجيا كواين ماكتا
للفئات الالمتناهية اليت ال ميكن تعداد عنارصها أي تكل اليت مينحنا اكنتور اماكن استيعاهبا
عن طريق ججة اخلط القطري( ".ص .)19 .غري ان البعض يتساءل امام هذا الامر :هل
يتبقى يشء من الاسامنية؟ أال يتعلق الامر ابالحرى ابألفالطونية؟" و جييب قوش يه عىل
هذا التساؤل ابلنف  .فنحن اذا ما أدركنا من هذا املنظور لكيات من نوع معني فال جيب
التغافل عىل ان املاهج اذلي قادتا الهيا هو علم و ليس ميتافّييقيا ألنه " ال ينبغ للط ججة
اخلط القطري مع اجلدل الصاعد( ".ص)19 .
و حّت ياهي قوش يه مسأةل حتديد اسامنيته اليت تقرتب من ن عة كواين املاصدقية يعارض بني
هذا الالري و موقف اكرتاب اذلي ميكن ان نصفه ابلزنعة املفهومية( .ص )19 .و هبدف فهّ
هذا التعارض بني الزنعة املفهومية و الزنعة املاصدقية من املفيد ان نذكر هنا ابن مفهويم
سامت املعىن (املفهوم) و املاصدق هام يف عالقة عىل التوايل مع معىن امس ما او مجّل ما و
مع احالهتام .و بلغة ارسطية عىل سبيل املثال فان املفهوم هو مجّل املكوتات اليت تدلل يف
معىن مفهوم معني؛ بيامن يكون املاصدق مجموع الافراد اليت يشري اليه .و يتذكر لك منطق
القاعدة الالكس يكية :زايدة يف املفهوم نقصان يف املاصدق .ومثلام يالحع قوش يه فان "
الاسامين يس تطيع ان ميّي بني املعىن و الاحاةل أي بني املفهوم و املاصدق ( و هذا الامر
صعب ان يمت بدون الانسجام) برشط الا حيول املعىن او املفهوم اىل كياتات مس تقّل
انطولوجيا( ".ص .)161 .و يشري قوش يه ابن ال أحد قام بنعت مذهب اكرتاب ابمس
الافالطونية املفهومية .و هذا املصطلح ال يتناسب معه بقدر ما هو يصلح لوصف موقف
تشورش "اذلي يدافع ابلفعل عن تصور واقع رصحي للقضية( " .ص.)19 .
و حّت خنمت حتليل مقدمة كتاب قوش يه فلنرش اىل القارىء ابن الاكتب مينحنا جدولني
اتليفيني واحضني :الاول حتت عنوان  " :وهجات نظر انطولوجية و أنواع اللغة" و الثاين:
"معىن لكمة قضية .".ويتعلق اجلدول الثاين مبختلف الاختصاصات اليت هتمت ابلقضية بنحو او
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الاكتب " :ينبغ ان تكون املزنةل اليت مننح القضية إايها تؤهلها للعب لك األدوار املنوطة
بعهدهتا عىل هذا اجلدول املطروح .فهو يفرض نفسه علينا لس ببني :أوال الن التعريفات اجل ئية
للقضية جيب ان تكون مالمئة لبعضها البعض .و اثنيا الن لك املفاهمي تظهر يف خمتلف
التعريفات( ".ص.)16-11 .
يرمس هذا البيان الالري ببساطته برتاجما اكمال و اي هل من برتامج .ينبغ علينا الان ان نرى
كيف سينج ه الاكتب.

 .3ملخّ لمتّش بول قوش يه العام
إن الاكتب من جراء كونه يبين ٍرأيه بوضوح و يلخّ خبامتة لك فصل من فصول الكتاب
قد سهل علينا املهمة هنا ألن الفصل األلري هو لوحده لالصة شامّل تتبع تطور مبحثه .و
مثلام يقول هو نفسه " :هذه اخلالصة التأليفية العامة س تظهر بطريقة واحضة التقدم احلاصل يف
التدرج اللغوي اذلي يربر من وهجة نظرتا تسمية "إسامين" اليت عرب عاها عنوان الكتاب".
(ص .)219 .و يضيف قوش يه بعد ذكل قائال " :لقد مقنا ابتباع خط من التعقد التصاعدي.
فعىل ذكل األساس تساءلنا حول ما إذا اكنت القضية من حيث كوّنا تمتّي عن امجلّل ال
غىن عاها يف س ياق النحو املنطق  .و ظهر لنا عىل العكس بأن حروف كواين الرم ية
ابس تطاعهتا وبدون ورر أن حتل حمل املتغريات القضوية يف اإلختصاص اذلي يتعلق به
الشأن( ".ص .)219 .من املهّ هنا الكشف عن املدى الفلسف لالستبدال اذلي س بق
ذكره .و لكن الوصول اىل حتديد ذكل "يوجب علينا أن نتذكر بأن املتغرية يمت تعريفها بشلك
داليل (فهي تش به اسام موضوعه غري حمدد يتألف من قمي صدقها) بيامن يمت تعريف الرمس
املنطق بشلك حنوي حمض".
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حاةل من حاالت الالالزتام الانطولويج اذلي حيصل من جراء نقل املسأةل من إطار مسنتييك
(داليل) اىل آخر سنتاكيس(تركييب) ويه اسرتاتيجية جند لها أمثّل أخرى( ".ص.)219 .
يأيت اجلانب ادلاليل بعد اجلانب النحوي .و عىل هذا األساس جيب أن نالحع ما ييل" :
يبدو أن التعريف ادلاليل للقضية عىل أّنا موضوع للمحمولني "صادق" و "اكذب" مينح
القضية صالحيات جتعلها تمتّي عن امجلّل .أليس الصدق متعاليا عن اللغات الطبيعية ؟" (ص.
 .)211تبدو هذه احلجة لبول ﭬوش يه عىل أّنا "تعرض ذاهتا للش ّبة بصورة اتمة بواسطة نتاجئ
اترسيك األساس ية اليت حاولنا بيان تأثريها عىل مسألتنا( ".ص  .)211بعد التخلّ من
البعد ادلاليل هبذه الصورة يبقى البعد التداويل و ذلكل فإن قوش يه يعرب عن املالحظة املهمة
التالية  " :إن دراسة التعريف التداويل للقضية اليت ينظر الهيا مكضمون ميكن الترصحي به
يظهر لنا كيف أن مفهوم امللفوظ ال ميكن ان حيل حمل مفهوم القضية بدون احلاق ورر ما .إن
مفهوم القضية هو أكرث ثراء من املفهوم اذلي نريد أن نستبدهل به .فليس بوسعنا أن مننح
للملفوظ القدرة عىل أن يكون أحياتا قابال للترصحي به و أحياتا أخرى قابال لالعتبار فقط.
عىل هذا األساس فإن جتاهل هذه الثنائية يف الوظيفة يقيض ابلعج عن فهّ حصة قاعدة
الوضع املقدم( ".ص .)211 .و لكن رمغ ذكل فإن هناكل مشلك .و ابلفعل فإن قوش يه
يكتب قائال " :أال يضعنا مفهوم القضية من حيث هو خيتلف عن مفهوم امللفوظ و اذلي قبلنا
به من اجل حتليل آلية الترصحي يف خطر األطروحات الاسامنية اليت وقع قبولها اىل حد اآلن
؟ ال من دون شك مبا أنه ميكن تعويض مفهوم امجلّل بدون ورر يف هذا ادلور ادلقيق .و
رمغ ذكل يبقى املشلك مطروحا ويتعلق بشلك ّنايئ مبعرفة مّت يصري اس تعامل لكمة 'قضية'
معرضا للخطر انطولوجيا .و من أجل اإلجابة عىل هذا املشلك التجأتا دلراسة معيار كواين يف
الالزتام الانطولويج عن قرب( ".ص )211 .بلك تأكيد يواصل قوش يه الكمه قائال "إن
معيار الالزتام األنطولويج يامتىش بوضوح مع الرباجامتية أكرث من متاش يه مع األنطولوجيا ".و
لكن من السهل " منحه مدى أنطولوجيا؛ و يكف ذلكل أن ندجمه مع مبدأ الاسامنية املاهجية.
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قطعا مبشلكة الوضع األنطولويج للقضية .بذكل نصبح مبنأى عن اإلجنرار وراء خصومة
ميتافّييقية عقمية ال ميكن احلسّ فهيا .نكون من هنا فصاعدا يف حاةل اس تعداد للكشف عن
الافرتاضات الانطولوجية الاكمنة وراء اس تعامل بعض اشاكل اخلطاب( ".ص )216 .يعتقد
إذن بول قوش يه أنه ميتكل مثلام يقول هجازا ميتودولوجيا تاجعا قادرا عىل دراسة " مزنةل
الوقائع" بنجاح .بيد أن قوش يه يواصل قائال  ":بأن مفهوم الواقعة قد حصل عىل معىن واحضا
ابلنس بة إىل مبحثنا يف إطار اذلرية املنطقية لراسل و فيتغنش تاين .و يبدو لنا أن هذين
المنطني من اذلرية خمتلفان بصورة جذرية عىل عكس ما يذهب اليه كواين(" .ص )216
لنحاول هنا ادلخول يف تفاصيل أكرث " :الواقعة عند راسل يه حقا كيان أنطولويج صورة
رم ية للقضية ابملعىن األفالطوين اذلي جنده عند بول انو و عند مور يف بداايته( ".ص)216 .
عىل عكس ذكل فإن فيتغنش تاين يدافع عن تصور للواقعة ميكن أن نسميه ابلرتس نداتيل و
هو تصور س يحرف اكرتاب معناه بصورة جتعهل يامتىش مع اإلسامنية .و ابلفعل ابلنس بة إليه أن
نقول بأن العامل مؤلف من وقائع ليس سوى طريقة غري رمسية ألن نقول :يتالف العمل من
مجل( ".ص .)216 .وأمام هذين التصورين املتنافسني للواقعة و هبدف احلمك علهيا يوظف
قوش يه موارد النحو التحوييل ليس تنتج بأن الواقعة يه كيان هجني تودل عن إحتاد بشع بني
امجلّل و احلدث ".يقع تكريس الفصل الرابع من الكتاب للحديث عن القضية يف حدود
اإلعتقاد .يقوم قوش يه من جديد بدراسة مقارنة للنحو املنطق املرتبط بأفعال "اعتقد"
و"عرف" و "حبث" و ينهتي به املطاف اىل استبدال ثنائية ﭬال (افعال معرفية – أفعال
قضوية) بثالثية (أفعال معرفية – أفعال قصدية -أفعال قضوية) (ص .)221 .عالوة عىل
ذكل يواصل دامئا قوش يه "إننا قد الحظنا فامي بعد كيف أن القضية ال ميكن لها أن تلعب يف
نفس الوقت دور موضوع اإلعتقاد و دور موضوع محموالت الصدق و الكذب إال يف صورة
ما إذا حتصلت عىل اخلصائّ اليت تنسب عادة اىل امجلّل( ".ص .)221 .هبذه الطريقة "
نكون هكذا قد شهدتا عىل ارتشاف القضية يف امجلّل .و يف ّناية األمر لن ختتلف
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 103األفالطونية القضوية عن الاسامنية يف املذهب و لكن يف جمرد املصطلح فقط .ولقد أكدتا
عىل هذه األطروحة من لالل حبث اترخي يف التطور ادلاليل ملفهوم القصدية من حيث هو
)221
(ص.
املفهوم".
هذا
انفجار
اىل
قاد
تطور
معيدا النظر يف العمل اذلي قام به اىل حد اآلن يكتب قوش يه ما ييل  " :حني جنرد القضااي
من ادلور اذلي اكن من املفروض أن تلعبه و نلكف به امجلّل فنحن نكون قد سايرتا
الان الق األلس ين اذلي ابتدأ آنفا .و لكن السؤال املرتبط مبعرفة ما إذا كنا مل نقّ سوى بتغيري
موضع املشلك يطرح نفسه هذه املرة  :فبعد أن ن ع عن القضية دورا ذا الصّل ابلعالقة اليت
يشري إلهيا فعل "يعتقد" أال تظهر من جديد من حيث يه ذات الصّل بنوع العالقة اليت
يشري إلهيا فعل "يعين" ؟
ليس بوسع القارئ هنا أن ياهال عىل احساسه لك ما جيري و هذا ما يؤكده قوش يه اكتبا :
" إن املشلك يطرح بقدر كبري من احلدة إىل درجة أن دراسة ألرية وضعها كومباس تقوم
ابدلفاع و بلك قوة عن تصور عالقيت لدلالةل و عن ن عة افالطونية يف القضية تتغذى من
فلسفة هورسل( ".ص .)221 .وعىل إثر القيام بفحّ املواقف اليت مت التطرق إلهيا ال
يتواىن قوش يه عن اس تنتاج ما ييل " :تظهر ججج هذا الاكتب بعد دراس هتا عن قرب غري
سلمية و ال ينسجّ أساسا تصوره لدلالالت األزلية مع الوقائع .لقد ستشهدتا حباالت عينية
تضطرتا لالعرتاف بتارخيية ادلالالت.".
بعد الرفض القطع للمواقف السابقة ينتقل قوش يه إىل حتليل دالةل امجلّل اليت تتحدد من
منظور خمتلف متاما أال وهو منظور الزنعة السلوكية .وتأيت لالصته يف حدود القول بأن
الامنذج اخملتلفة اليت مت عرضها عىل ضوء النظرية السلوكية دلالةل امجلّل " ال تظهر ابملرة إال جانبا
واحدا من ادلالةل .و عىل أساس أن هذا اجلانب يكون خمتلفا يف لك مرة فإن تكل الامنذج
تعلمنا مجّل املعارف اليت جيب عىل لك نظرية جيدة يف ادلالةل أن تف هبا يف نفس الوقت.
ولكن هذه النظرايت تتصف مجيعها بعيب مشرتك :فال واحدة ماها بقادرة عىل إظهار
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 104الاختالف القامئ بني ورب ادلالةل يف حال اللكامت و ورهبا يف حال امجلل( ".ص.)221 .
غري أنه ابحلفر يف هذا التباين بني اللكامت و امجلل يتوصل قوش يه ابلضبط " إىل اإلقرار بأن
ما ميّي امجلّل عن اللكمة ليس يف كوّنا مركبة –إذ أنه توجد لكامت مركبة -و لكن يف كوّنا
بنية حنوية( ".ص .)221 .ويس تنتج إذن قوش يه بأنه " جيب عىل نظرية ما يف ادلالةل ابلنس بة
إىل امجلل أن تويل إهامتما كبريا لعملية توضيح مسامهة النحو يف تكون املعىن .و ليك يظهر هذا
ادلور ادلاليل للنحو جليا يضيف قوش يه علينا حتليل وظيفة األقواس هذه الرموز مع أّنا
جمردة من لك إحاةل و معىن لكاها قادرة رمغ ذكل عىل تغيري معىن و إحاةل الرموز بصورة
نسقية بفصل أو وصل بعضها ببعض".
غري أن هذا التحليل ذاته هو اذلي قاده اىل تأكيد فكرة "أن اإلقرار ابإلضافة اليت تقدهما
األبعاد النحوية يف تكون املعىن متكن وحدها من اإلجابة عىل السؤالني التاليني( :أ) كيف ميكن
مجلّل اكذبة أن حتصل عىل معىن بيامن ال توجد واقعة تتطابق معها(مشلكة معىن امجلل الاكذبة)؟
(ب) كيف ميكن مجلّل ما مل يقع تعلمها من قبل أن تكون معقوةل مبارشة؟ (مشلكة إنشائية
اللغة)( .ص.)221 .
عالوة عىل ذكل جند أيضا هذا التأكيد " :لقد دافعنا بنفس ادلرجة عىل فكرة كون هاتني
اإلماكنيتني املتباينتني ظاهراي يه يف حقيقة األمر وهجني لنفس اإلماكنية و عىل كون لغ
دالةل امجلل الاكذبة يامتىه عىل األقل ج ئيا مع لغ إنشائية اللغة( ".ص.)221 .
يقوم قوش يه حبل مجّل املشالكت اليت مت طرهحا يف إطار إشاكلية تكون يف تعارض رصحي
مع األفاكر املنقوةل .و ابلفعل يكتب قوش يه  " :حنن نقبل عادة بأن مشلكة داللية تتطلب حال
دالليا ".غري أن نظريتنا يضيف قوش يه " تألذ منحى معارضا لهذا املوقف :فهي تقدم حال
حنواي ملشلكة داللية( ".ص .)221 .هذا الاهج املتباين يف تناول املسأةل " س يكون هل تأثري
عىل اخلصومة بني الواقعيني و الاسامنيني( ".ص . )221.و حنن نس تطيع معاينة ذكل عىل
النحو اآليت .علينا أن ننطلق من فكرة "كون الالزتامات األنطولوجية تصاغ بتوسط نظرية
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 105املعىن ".غري أن "ما نقر به اليوم هو عكس ما اكن يعتقد يف حقبة اذلرية املنطقية أي أن
البىن النحوية تتطابق مع حاالت إخضاع اللغة أكرث من كوّنا تعكس بىن الواقع .".و نتيجة
ذكل هو "كبح ما ينسب اىل نظرية املعىن يف النحو و هذا يعين طرح هذه البىن من تأثري
الزنعة الواقعية و الامتثال ملبدأ الاسامنية املاهجية" .
عىل هذا النحو ينهتي األمر بقوش يه اىل مالحظة مل ينفك يف احلقيقة عن القيام هبا لالل
مراحل حبثه و يه أننا " نكون بصدد نقل عىل جسل اللغة ما اكن أنطولوجيا يف البداية".
(ص .)222 .يس تطيع قوش يه بشلك ما يتعلق ابلنظرية اليت يقرتهحا (يف إطار اإلشاكلية
العامة اليت مقنا بضبط بعض عنارصها األساس ية من حيث يه تقود إىل احلل اذلي ارتأه) أن
يرص عىل كوّنا اسامنية بوضوح أي ابملعىن اذلي حدده آنفا لهذا املصطلح .لنس متع إليه:
"سامنية يه نظريتنا و ذكل أوال ألّنا تنقل عىل جسل اللغة و النحو عىل وجه اخلصوص
مشالكت تطرح عادة عىل مس توى آخر و حتاول حلها مع حتمل أقل عدد ممكن من
الكياتات األفالطونية .و نظريتنا يه إسامنية ألّنا تضمن ايضا للغة فضائل تفسريية ال متتلكها
إال يه و عىل وجه العموم خصائّ فريدة من نوعها تتحدى لك حماوةل الزتالية .إن امجلّل
عىل سبيل املثال ميكن لها أن تكون اكذبة عىل حنو ال ميكن ملوضوع معني (ايقوتة أو سن
مثال) أن يقال عنه أنه اكذب .فنظريتنا يه اسامنية لهذا السبب األلري اذلي جيعل من أفراد
معينني مراجعا للجمل بدال من تكل الكياتات الغريبة اكلوقائع و قمي الصدق( ".ص.)221 .
يهتّ البعض وهجة النظر الاسامنية ابلعقّ .وس يقوم قوش يه يف الفصل الالري كاهاية لبحثه
بتفنيد رصحي لهذا الاهتام و ذكل عىل حنو يس تحيل علينا تلخيصه هنا .س نكتف إذن بذكر
لالصة قوش يه األلرية أي تكل اليت ينهتي عندها لك الكتاب " :بإماكننا اآلن احلفاظ عىل ما
انهتينا اليه سابقا ونقر بدون تردد بأطروحة فيتغنش تاين اليت عرب عاها بوضوح مثايل يف الفقرة
 61من البحوث الفلسفية عام (" :1613القضية يشء جعيب )  .هنا يمكن أصل أو منشأ
التسايم أو اإلجالل يف اعتبارتا للمنطق .و هو امليل إىل افرتاض وجود وسط لالّ بني
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 106عالمات القضية و بني الوقائع .أو هو أيضا حماوةل تنقية العالمات نفسها و التسايم هبا .ألن
صورتا يف التعبري متنعنا بلك الطرق من أن ندرك عدم وجود يشء غري عادي متضمن فهيا و
ذكل بأن جتعلنا نسعى وراء أوهام(".ترمجة ع يم اسالم ص .)112
لقد توصل الس يد ملفّيا اىل نفس اخلالصة تقريبا يف كتابه اجليد  :التحليلية و املعىن (براغ
 .)1696غري أن هذا الرفض للكياتات املفهومية أو القصدية اليت تكون القضية مثاال لها ال
يشمل الفئات .عالوة عىل ذكل فهي ختتلف عن اإلسامنية املاهجية اليت مت اقرتاهحا يف البداية
و هذا الاختالف جيعلنا يف مأمن من النقد اذلي مفاده أن ما يقود توهجنا هو تسلمي مبديئ
ابإلسامنية فنكون بذكل قد صادرتا عىل ما كنا مطالبني ابلربهنة عليه( ".ص.)229 .
حري بنا اآلن أن نتأمل يف مواقف قوش يه هبدف تعميق بعض اس تتباعاهتا .و ليك ال جنعل
مراجعتنا تتحول اىل نقاشات (ال تنهتي ) سوف نكتف بطرح بعض النقاط اليت ميكن للحوار
أن ينطلق ماها )1( :الا ميكن لالسامنية املعتدةل أن تسمى أيضا ابلواقعية املعتدةل ذكل أن
العمل ابلنس بة لقوش يه ليس منغلقا عىل ذاته .فهو يرتك يف حقيقة األمر عىل الواقع فيؤسس
معرفته به بنجاح و عىل حنو تقرييب يقع مراجعته دامئا .هذا األمر ال شك فيه و لكن هذا
الواقع يتنامغ مع إدراك يسمح للوصول اليه انطالقا من يشء فيه .إن اسامنية تقوم عىل وسائل
معرفية تاجعة و توقعية بشلك لاص يه بعيدة لك البعد عن الزنعة الاتفاقية حيث يمت حتويل
الواقع بطريقة غري منظمة )2( .عندما يقبل قوش يه ابلوقائع الكنتورية فهو يؤكد عىل فكرة
كوّنا ليست مثرة اجلدل الصاعد و إمنا مثرة نشاط علم  .فالعمل هنا معيار قبول اللكيات و يف
هذا يمكن املنظور العقيل للمشالكت .و بوسعنا ابلتايل أن نتساءل ما إذا مل تكن هناك
مشلكة من منط أنطولويج وفق هذا املنظور ينبغ عىل اسامنية قوش يه أن تفكر فهيا.
إذا ما حنن سلمنا مع قوش يه بوجود األفراد و الفئات – و يف أي نقطة إذن يكون بصورة
جذرية أقل اسامنية من غريه من الكتاب ؟ -نس تطيع بل قل ينبغ علينا أن نتساءل معا
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 107حيتوي عليه الواقع حّت مينح قدرا من املعقولية لعملية التفكري اليت تسمح بتكوين الفئات ؟
أليس ألنه يوجد يف هذا الواقع ىشء ما (دون أن جنعل منه أقنوما يف ذاته) مشرتاك –لنقلها
– تتشارك فيه مجيعها؟ ربام يوجد إذن اساس واقع ملشاركة الكرثة يف الواحد يفرض علينا
وراب من التفسري الانطولويج ابلزتامن مع التفسري العقيل فنفرتض يف الرضب الثاين من
التفسري بأن لك األش ياء الفردية تسمح بعملية عقلية تقصدها بيامن ينبغ علينا يف الرضب
األول من التفسري أن نرشح السبب اذلي جيعل مثل هذه العملية العقلية ممكنة.
همام يكن من أمر إجاابت قوش يه فنحن نود أن ناهي تأمالتنا ابلرتكّي عىل املمّيات اليت جتعل
من كتابه مثينا بدرجة لاصة )1( :دقته و ن اهته (الفكرية) ابإلضافة اىل املس توى العايل من
الوضوح )2( .قدرته عىل تقدمي مجّل من املعطيات بطريقة ميكن للجميع استيعاهبا و تلخّ
الاضافة احلالية الجتاهات خمتلفة يه الاكرث ثراءا و جاذبية يف اجملال اذلي يبحث فيه بلك
جدية )3( .قدرته عىل الالذ بيد القارئ يف ميدان حتليل اللغة العادية و الالسنية الراهنة
لارج حدود الاختصاصات املنطقية اخلالصة اليت تكون ضيقة أحياتا .فقوش يه يمتتع بثقافة
ثرية و شامّل للمعارفة الراهنة يف ش ّت اجملاالت جتعهل يس تطيع حتويل عدد من املشالكت
األساس ية فتبقى دامئا ثرية و جلية بشلك جديد.
و يف اخلتام نمتىن لكتابه جناحا ابهرا و يظهر أنه موجه بصورة لاصة لقراء يتلكمون اللغة
الفرنس ية إذ س يلقاهّ تيارات غالبا ما يقع جتاهلها و التكرب عاها يف فرنسا و يف البدلان اليت
تدور يف فلكها.

