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 ملّخص الرسالة باللغة العربية
إن موضوع رسالتي قيد المناقشة هو: اللغة والمعنىى: دراسىة فىي فلسىفة لىودفيج 

 فتكنشتاين المتاخرة، وسأحاول ان أقدم إيجازا حول الموضوع ونتائجه.
 

يعد الفيلسوف )لودفيج فتكنشتاين( من اكبر فالسفة القىرن العشىرين لمىا أحد تىه 
اذ يمكىىىن عىىىدها نقطىىىة تحىىىول  نتاجاتىىىه الفكريىىىة مىىىن  ىىىورة فىىىي فلسىىىفه مىىىا بعىىىد الحىىىربين ،

حاسمة في تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر، ويعود ذلى  الىى مىناج التحليىل الىذي اتبعىه 
في بحث مشكالت الفلسفة القائم علىى تحليىل لغىة العبىارات التىي يصىو  فياىا الفالسىفة 
أفكارهم الفلسىفية. وهىذا مىا جعىل فلسىفة فتكنشىتاين أشىبه مىا تكىون بىال ورة علىى الفلسىفة 

 لتقليدية النه غّير بمناجه مفاوم الفلسفة ووظيفتاا ومجالاا.ا
 

ويعىىىد موضىىىوع اللغىىىة والمعنىىىى محىىىورا أساسىىىيا فىىىي تىىىأمالت فتكنشىىىتاين الفلسىىىفية 
المبكىىرة والمتىىأخرة علىىى حىىد سىىوا ، اذ ظاىىرت فىىي بىىواكير فلسىىفته كمعالجىىة منطقيىىة فىىي 

ة مىىن خىىالل إخضىىاعاا كتابىىه األول رسىىالة منطقيىىة فلسىىفية الىىذي حىىاول فيىىه تقنىىين اللغىى
الىىىى التحليىىىل المنطقىىىي الىىىدقيش مىىىن اجىىىل الكشىىىف عىىىن اللىىىب  والغمىىىو  الىىىذي يحىىىيط 
بمشىىكالت الفلسىىفة نتيجىىة سىىو  اسىىتخدام منطىىش اللغىىة، وخلىىص فتكنشىىتاين نتيجىىة لىىذل  
الىىى القىىول بنظريتىىه التصىىويرية للغىىة، الىىذي ا بىىت مىىن خاللاىىا  التراسىىل المنطقىىي بىىين 

قضية والواقعة. اال ان معالم فلسفٍة جديىدٍة بىدأت تلىوح فىي افىش اللغة والعالم، أي بين ال
فكىىر فتكنشىىتاين بىىرزت فىىي الكتىىابين )األزرش والبنىىي( اللىىذين يعىىدان مراجعىىة لمضىىامين 
كتابه الرسالة المنطقية الفلسفية، االنىف الىذكر، وقىد سىلط الضىو  فيامىا علىى غمىو  

ن جانىب اخىر، ولكىن لىم بع   قضاياه مىن جانىب، ومعالجىة غمىو  تلى  القضىايا مى
يسىىىتطت فتكنشىىىتاين كمىىىا يبىىىدو الىىىتخلص مىىىن الغمىىىو  الىىىذي اتسىىىم بىىىه كتابىىىه الرسىىىالة 

الفلسفية، وقد ذكىر هىو نفسىه ذلى ، فىي المحاضىرات التىي ضىمناا فيمىا بعىد  -المنطقية
فىىىي الكتىىىابين األزرش والبني،بىىىان هنىىىا  صىىىعوبة كبيىىىرة لفاىىىم هىىىذه المحاضىىىرات. ولكىىىن 

الكتىىابين أطىىروحتين أساسىىيتين، سىىوف تكونىىان اهىىم محىىاور  طىىرح فتكنشىىتاين فىىي هىىذين
اللغويىىىىة، ونظريىىىىة -فلسىىىىفته المتىىىىاخرة فىىىىي كتابىىىىه)بحوث فلسىىىىفية( وهمىىىىا مفاىىىىوم األلعىىىىاب

 المعنى في االستعمال.



امىىا كتابىىه)بحوث فلسىىفية( فيقعىىد بحىىش منعطفىىىاو كبيىىرا فىىي تطىىور أفكىىار الفلسىىىفية 
القىول انىه سىبب شىارة فتكنشىتاين فىي وهو خير معبر عىن فلسىفته المتىاخرة ، واسىتطيت 

-القىىرن العشىىرين، فعلىىى الىىرغم مىىن عىىىدم وجىىود خىىالف حىىول أهمية)الرسىىالة المنطقيىىىة
الفلسىىىفية( إال ان مىىىرور الىىىزمن والتطىىىور الفكىىىري أدى الىىىى أفىىىول بريقاىىىا وعىىىدم تواصىىىل 
شارة النظريات التي اعتمدت علياا، في حىين نجىد ان)البحىوث الفلسىفية( التىزال م ىار 

 ونقاش في األوساط الفلسفية واللغوية المعاصرة.جدل 
لقد حاولت في رسالتي هذه تقديم رؤىو واضحة المعالم لموضوع اللغىة والمعنىى 
فىىىىي فلسىىىىفة فتكنشىىىىتاين المتىىىىاخرة المتم لىىىىة بكتابىىىىه)بحوث فلسىىىىفية( إال إننىىىىي اضىىىىطررت 

الرسىىىىالة مناجيىىىاو الىىىىى مقاربىىىىة ذلىىى  مىىىىت مىىىىا جىىىا  بفلسىىىىفته المبكىىىىرة التىىىي احتواهىىىىا كتابه)
الفلسفية( الن أي طرح جزئي إلعمال فتكنشىتاين الرئيسىية لىن يىؤدي إال الىى -المنطقية

تشىىىويه فلسىىىفته، ولىىىن نحصىىىل علىىىى فكىىىرة صىىىحيحة عنىىىه بقىىىرا ة مؤلىىىف واحىىىد او دراسىىىة 
جانىب يتىيم مىن جوانىب فلسىىفته، مىت المحافظىة قىدر اإلمكىىان علىى االتسىاش فىي البحىىث 

المتىىاخرة مىىن فىىرش واخىىتالف عىىن المرحلىىة المبكىىرة مىىن خىىالل اإلشىىارة الىىى مىىا للمرحلىىة 
وطرح جدلية الموضوع في ضو  قرا ة بع  اآلرا  القائلة بوحدة فلسىفة فتكنشىتاين او 

 القائلة بانفصال وتعار  فلسفته وانقساماا الى مرحلة مبكرة ومرحلة متأخرة.
 

احتوت الرسىالة علىى فصىول  ال ىة: اشىتمل الفصىل األول علىى  ال ىة مباحىث، 
كان الفيلسوف فتكنشتاين  محىور المبحىث األول، فحاولىت فيىه تقىديم رؤيىة مىوجزة عىن 
طبيعة حياته األسرية لما لاا من ا ر واضى  علىى تكىوين فكىره الفلسىفي وبالتىالي تىأ ير 
األخيىىر علىىى حياتىىه العمليىىة التىىي بىىدت غيىىر مسىىتقرة. فضىىال عىىن ذلىى  حاولىىت عىىر  

فكريىىىىة والمعرفيىىىىىة. أمىىىىا المبحىىىىث ال ىىىىىاني تطىىىىور فكىىىىره الفلسىىىىفي عىىىىىن طريىىىىش نتاجاتىىىىه ال
فأوضحت فيه ماذا نعني بكل من اللغىة والمعنىى بصىورة عامىة، واهىم نظريىات المعنىى 
المعاصرة،  م تناولت اللغة من منظور فلسفي تاريخي ومعاصر قادني ذلى  الىى طىرح 
اآلرا  الفلسىىىفية فىىىي اللغىىىة والمعنىىىى ل ال ىىىة مىىىن كبىىىار فالسىىىفة الغىىىرب المعاصىىىرين وهىىىم 
جوتلىىوب فريجىىه و جىىورو مىىور و برترانرسىىل وبيىىان أ ىىرهم فىىي فلسىىفة فتكنشىىتاين المبكىىرة 
والمتىأخرة. وأخيىىرا كىىان المبحىىث ال الىىث مىن الفصىىل االول فقىىد تعرضىىت فيىىه، وب يجىىاز، 
لمعىىىاني اللغىىىة والمعنىىىى فىىىي فلسىىىفة فتكنشىىىتاين بصىىىورة عامىىىة أي فىىىي مفاصىىىل فلسىىىفته 



الفلسىىىىفية( واألزرش والبنىىىىي -لرسىىىىالة المنطقيىىىىةالرئيسىىىىية المطروحىىىىة فىىىىي كتبىىىىه ال ال ىىىىة )ا
 كمرحلة انتقالية لكتابه البحوث الفلسفية.

وقىىىد خصصىىىت الفصىىىل ال ىىىاني ،بمبح يىىىه، لمناقشىىىة نظريىىىة اللغىىىة والمعنىىىى فىىىي  
فلسىىىفة فتكنشىىىتاين المتىىىاخرة التىىىي حىىىددها باالسىىىتعمال واعتقىىىد ان القىىىار ، فىىىي المبحىىىث 

جاىىدا لىىم يكىىن يسىىيرا علىىّي السىىتخالص  االول مىىن هىىذا الفصىىل، سىىيالحظ أننىىي بىىذلت
معىايير تحديىىد المعنىىى تحىىت عنىوان )شىىروط تحقىىش المعنىىى( وذلى  مىىن نصىىوص كتىىاب 
بحوث فلسفية ، فكانت على النحىو اآلتىي: السىياش، اإلشىارة، الضىرورة، الفاىم، الخبىرة، 

اللغويىة، -المقصد، التقليىد، الحكىم. أمىا فىي المبحىث ال ىاني فقىد ناقشىت مفاىوم األلعىاب
فتعرضت لنشأة هذا المفاوم واستخدام فتكنشتاين له اول مىرة فىي كتىاب األزرش والبنىي 

قواعد االتفىاش، الحيىاة   م البحوث الفلسفية وحاولت تحديد سمات تل  األلعاب، ومناا:
اللغويىىىىة بىىىىين  -اللغويىىىىة واخىىىىتالف الحقىىىىائش، األلعىىىىاب -اللغويىىىىة، األلعىىىىاب -واأللعىىىىاب

الوضىىىىوح والقواعىىىىد اللغويىىىىة فىىىىي  للغويىىىىة واللغىىىىة العاديىىىىة،ا -ال بىىىىات والتغيىىىىر، األلعىىىىاب
اللغويىىة الخاصىىة، اإلعىىداد  –اللغويىىة العامىىة، واأللعىىاب  –األلعىىاب  اللغويىىة،-األلعىىاب
 .اللغوية والتعلم -اللغوية، األلعاب –واأللعاب 

 

أمىىا الفصىىل ال الىىث فقىىد جىىا  بعنىىوان )نظريىىة المعنىىى والميتافيزيقىىا( وتىىوزع علىىى 
لىىت فىىي المبحىىث االول بيىىان عالقىىة نظريىىة المعنىىى بالميتافيزيقىىا كمىىا وردت مبح ين:حاو 
المكبىىرة، مىىن جاىىة، ومقارنتاىىا بموقفىىه مىىن الميتافيزيقىىا فىىي فلسىىفته  فتكنشىىتاين فىىي فلسىىفة

 المتاخرة من جاة أخرى .
 ويمكن إيجاز النتائج التي توصلت الياا الرسالة بالنقاط التالية:

فتكنشتاين العمليىة وتغير اتجاهات  صلة بين عىدم استقرار حياة. وجدت، ان هنىا  1
تفكيره الفلسفي ومسىلماته، اذ كان تغّير قناعاته المعرفية سببىا لعدم استقرار حياته 

 على نمط معين.
 . استنادا الىى قرا تي لنصوص فتكنشتاين واآلرا  التي قيلت فىي تقسيم فلسفته 2

 فيما يتعلش بوظيفة اللغة  حلتين في تأمالته الفلسفيةتوصلت الى توكيد وجود مر     
 فتكنشتاين نفسه. ونظرية المعنى، وسبب ذل  يعود الى اختالف طبيعة تفكير    



. اذا كىىان فتكنشىىىتاين قىىد اسىىتخدم المعالجىىة المنطقيىىة فىىي الرسىىالة المنطقيىىة الفلسىىفية     3
النظرية التصىويرية،     ف نىه لحل مسألة نشو  المشكالت الفلسفية ووصل الىى القول ب

متىىاخرة المتم لىىة بىىالبحوث الفلسىىفية قىىىد عىىالج هىىذه المسىىألة مىىن     وجىىىاة فىىي فلسفتىىىه ال
بنظريىىىىة المعنىىىىى التىىىىي قيىىىىدها باالسىىىىتعمال ولىىىىذل      كىىىىان  نظىىىىر فلسفيىىىىىة وذلىىىى  بقولىىىىه

يىىاة اهتمامىىه فىىي هىىذه المرحلىىة مىىىن فلسىىفته منصىىباو علىىىى اللغىىة العاديىىىة او لغىىة     الح
 اليومية.

شىىىرطا واحىىىىدا بتىىىوفره يتحقىىىش المعنىىىى فىىىىي كتابىىىه الرسىىىالة  . بعىىىد ان حىىىىدد فتكنشىىىتاين4
الفلسفية وهو وجود ما يما ل االسم من شي  في العالم الخارجي، تبىين لىي  -المنطقية

مىىن خىىالل تعرضىىي لنظريىىة المعنىىى فىىي كتابىىه بحىىوث فلسىىفية إمكىىان تحديىىد او تعيىىين 
م فىىىي تحديىىىد المعنىىىى أشىىىرت الياىىىا بعنىىىوان شىىىروط تحقىىىش مجموعىىىة مىىىن الشىىىروط تىىىتحك

 المعنى.
 

فتكنشىىتاين فىىي فلسىىفته المتىىاخرة الىىتخلص مىىن مركزيىىة اللغىىة    علىىى الىىرغم مىىن محاولىىة.5
اللغويىة -التي قال باا في فلسفته المبكرة، اال انني وجدت انه وقت فىي مركزية االلعاب

 اللغوية. -اسىتعمال األلعابل وأحاله الى حين ربط المعنى كله فىي االستعما
فتكنشىىىتاين وظيفىىىة الفلسىىىىفة بالتحليىىىل فىىىىي عمىىىوم فلسىىىفته لكنىىىه جعىىىل التحليىىىل   حصىىىر .6

منطقيا فىي فلسىفته المبكرة مىن اجل الوصول الىىى لغىة كاملىة منطقيىاو  وظيفتاىا وصىف 
ل وقىىائت العىىالم. أمىىا فىىي فلسىىفته فىىي البحىىوث الفلسىىفية فقىىد تغيىىر اتجىىاه   بوصىىلة التحليىى

الىىى اتجىىاه مغىىاير فأصىىب  تحلىىيال فلسىىفيا موجاىىا الىىى اللغىىة العاديىىة.   امىىا الفلسىىفة فقىىد 
جية بعد ان كانت وظيفتاىا تحليليىة الزالىة   نتىائج سىو  اسىتخدام أصبحت وظيفتاا عال

 منطش اللغة.
 

 فتكنشتاين المتاخرة  ان موقفه النقدي . تبين لي من خالل البحث في نصوص 7

وحديىىىىة يىىىىرتبط بموقفىىىىه مىىىىن  نائيىىىىة اللفىىىىظ والفكىىىىرة التىىىىي تعىىىىود الىىىىى  -االنىىىىا -مىىىىن مبىىىىدأ 
أفالطىىىون وديكىىىارت. اذ يىىىرى ديكىىىارت ان الفكىىىر غيىىىر خاضىىىت لمعىىىايير المىىىادة بىىىل هىىىو 
شىىىي  قىىىائم بذاتىىىه وجىىىوهر تقىىىوم اللغىىىة ب ظاىىىاره فتمكنىىىت عىىىن طريىىىش مراجعىىىة نصىىىوص 

غىىة الخاصىىة فىىي البحىىوث مىىن توضىىي  نقىىده لاىىذه الفكىىرة مىىن خىىالل رفضىىه لل فتكنشىىتاين



وكىىذل  رفضىىه الوصىىول إلىىى معىىاني األلفىىاظ بواسىىطة البحىىث فىىي العمليىىات الذهنيىىة بىىل 
 ان معاني األلفاظ تكون عن طريش مالحظة اآلخرين الستجابات الفرد السلوكية.

 

المبكىىرة فتكنشىىتاين  . اذا كانىىت النتيجىىة المنطقيىىة للنظريىىة التصىىويرية للغىىىة فىىي فلسىىفة8
هىىي رفضىىه الصىىري  للقضىىايا الميتافيزيقيىىة بعىىدها قضىىايا خاليىىة مىىن المعنىىى ،مىىت ذلىى ، 

الفلسىفية  -تمكنت من الوقوف علىى بعى  الجوانىب الميتافيزيقيىة فىي الرسىالة المنطقىي
، وكىىذل  الحىال فىي فلسىىفته المتىاخرة فيعىىد نقىد الميتافيزيقىىا  وبينىة ازدواجيىة هىىذا الموقىف

فتكنشتاين معالجتاا محاولةو منه     للتخلص مىن الطىابت ي حاول من اهم المسائل الت
الميتافيزيقي لأللفاظ الذي يؤدي الىى سىو  فاىم لنحىو     اسىتعمال اللغىة العاديىة ، وقىد 
تبىىىىىين مىىىىىن خىىىىىالل البحىىىىىث ان مىىىىىن بىىىىىين أسىىىىىباب نشىىىىىو      م ىىىىىل تلىىىىى  الميتافيزيقيىىىىىات 

ولىىىذل  يىىىرى ان طريقىىىة     المرفوضىىىة هىىىو االعتقىىىاد بوجىىىود تكىىىافؤ بىىىين اللغىىىة والفكىىىر،
 ستخدام الصحيحة أللفاظ اللغة العادية يبعدها عن أي     سمة ميتافيزيقية.اال
فتكنشىىتاين الواضىىحة مىىىن الميتافيزيقىىا فىىي فلسىىفته المتىىاخرة اال إننىىي  .بىىالرغم مىىن  را 2

وجىىىىدت بعىىىى  الومضىىىىات الميتافيزيقيىىىىة فىىىىي فلسىىىىفته تلىىىى  ، ومىىىىن بيناىىىىا قولىىىىه بمىىىىوت    
 لم يحيياا االستعمال. األلفاظ ان

 

بىىىىد لىىىىي مىىىىن الحىىىىديث عىىىىن الصىىىىعوبات التىىىىي واجاتنىىىىي فىىىىي إعىىىىداد وان كىىىىان ال  
رسالتي، فال أريد التحدث عن الظروف الخارجيىة فاىي مشىتركة ومعروفىة عنىد الجميىت 
فىي ظىل ظرفنىىا الىراهن، ولكنىي أشىىير الىى بعى  الصىىعوبات المتعلقىة بالبحىث، وأهماىىا 

نصوص الفيلسوف وقد أخذت منىي وقتىا طىويال السىتيعاباا  ا نتان،األولى تتعلش بتعقيد
وتوظيفاا في الرسالة، واعتقد ان أسىاتذتي األفاضىل الحظىوا تمسىكي بىالنص المرجعىي 
األصىلي، أمىا فىي المراجىت، فقىد حاولىت االطىىالع علىى مجمىل مىا كتىب عىن الفيلسىىوف 

ة فضىال عىن كتابىه نكليزيىبالعربية واستفدت منه وأشرت او أحلىت اليىه. امىا المراجىت اال
األزرش والبنىىىىي لفتكنشىىىىتاين فقىىىىد حصىىىىلت علىىىىى اغلباىىىىا مىىىىن المكتبىىىىات الخاصىىىىة لعىىىىدم 

 وجودها في المكتبات العامة .
 


