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 1لودفيج فيتجنشتاين

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ضاعلي رترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.  موسوعة ، والمنشور عىل )دفيج فيتجنشتاينالفيلسوف لو ، حول  ك  آنت مطر وآنت بلتر   مقدمة: هذا نص متر

  الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف    هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 ، والتر
ا

قد تختلف قليًل

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة  النسخة الدارجةعن  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة. وختاما . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

 

 

                                                           
1 Biletzki, Anat and Matar, Anat, "Ludwig Wittgenstein", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/wittgenstein/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/wittgenstein/
https://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/
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 مثريًاوإن كان  مركزًًي، دورًاقد لعب  فيتجنشتاين لودفيجإن ف العشرين، القرن يف فيلسوف أعظم البعض عتربهي

 متنوعة مواضيع يف احلايل الفلسفي الفكر يف وال زال يؤثر. العشرين القرن يف التحليلية الفلسفة يف للجدل،

يتم االعرتاف عادة  األصل، يف. والثقافة ياتواجلمال والدين، واألخالق ،والقصدية واإلدراك واللغة، املنطق مثل

لكن يف و . حقبتيهما يف حموريتني اعتبارمها يتم واللتان – واملتأخر بكرامل - فيتجنشتاين فكر يف نيرحلتمب

 ،فكره مراحل مجيع وحدةادعوا شراح فيتجنشتاين  فبعض: التقسيم هذا يف التشكيك متالدراسات األحدث، 

 وفيتجنشتاين وسطاأل فيتجنشتاين مثل مراحلحبيث اضافوا  دقة، أكثر تقسيم عنالبعض اآلخر  حتدث بينما

 "الرسالة املنطقية الفلسفية" يف متجسدفيتجنشتاين املبكر  أن اعمومً  به املسلم منومع ذلك، ف. الثالث

Tractatus Logico-Philosophicus .امليتافيزيقيا على احلديث املنطق تطبيق عرض خالل منف 

. الفلسفة طبيعةرؤية جديدة ل وابلتايل واللغة والفكر العامل بني للعالقات جديدةرؤية فيتجنشتاين  قدم اللغة، عرب

 ،Philosophical Investigations" فلسفية حتقيقات"كتاب   يفاملعروف  ،املتأخر فيتجنشتاينلكن 

. ذروهتاالذي يعترب  بكرامل عمله ذلك يف مبا التقليدية الفلسفة كل  انتقاد يف ثورية كثراأل طوةاخل اختذهو من 

 حقيقي فلسفي فهم إىل لةوص  م   ظلت هالكن ،اتمبشكل  ملنهجيةا مبعارضةتنبئ كانت   اجلديدة فلسفته طبيعةف

 .التقليدية للمشاكل

 

 خمتصرة ذاتية سرية .1
 املبكر فيتجنشتاين .2

 "الرسالة املنطقية الفلسفية" .2.1
 املعىن واهلراء .2.2
 طبيعة الفلسفة .2.3
 تفسرييةال شاكلامل .2.4
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 املتأخرفيتجنشتاين  .3
 ونقدها "الرسالة"من  االنتقال .3.1
 "فلسفيةحتقيقات " .3.2
 كاستعمالاملعىن   .3.3
 األلعاب اللغوية والتشابه األسري .3.4
 إتباع القاعدة واللغة اخلاصة .3.5
 وأشكال احلياة يةالنحو القواعد  .3.6
 طبيعة الفلسفة .3.7
 "التحقيقات"ما بعد  .3.8

 املراجع قائمة •
o األساسية املصادر 
o الثانوي األدب 

 

 سرية ذاتية خمتصرة .1

 دوائر يف متركز جيد ذات ،تعمل ابلصناعة ثرية لعائلة النمسا، فيينا، يف 1889 أبريل 26 يف فيتجنشتاين ولد

 اهتمامه قاده حيث مانشسرت جامعة يف الطريان هندسة يف دراسته بدأ 1908 عام يفو . والفكرية الثقافية فيينا

 برتراند مع للدراسة كامربيدج  إىل ذهب فرجيه، نصيحة ووفق. Frege فرجيه إىل البحتة الرًيضيات بفلسفة

 جمهول أملاين ظهر: "فيتجنشتاينب لقائه عند راسل، كتبقد  و . 1911 عام Bertrand Russell راسل

 هتعهد واحد، عام غضون يفو (. Monk 1990: 38f" )غيب أنه أعتقد ال لكن ،عا سيء الطبو  عنيد... 

لن أستطيع  اليت املشاكل سيحل أنه وأشعر أحبه أان...  عظيمة شياءأب سيقوم رمبا. ابلتأكيد سأشجعه: "راسل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فيتجنشتاينكان   فقد. ابلفعل صحيحة راسل يةرؤ  كانتو (. Monk 1990: 41) حلها لكرب سين"

 .كانت اثقبة بشكل عميق  الفلسفية حساسيته ولكن احلياة، يف وأسلوبه عاداته يف غريبة شخصية

 الفلسفةكثريًا عن   فيتجنشتاين حتدث ،1913 إىل 1911 من كامربيدج،  يف قضاها اليت السنوات خاللو 

 وكينز Moore مور مع وكذلك ،وحادة ةإْنف َعالي   عالقةتربطه به  كانت  الذي ،مع راسل املنطق وأسس

Keynes . الفلسفية املشاكل هذه يف التفكري ملًيا أجل من مرة، كل  يف أشهر لعدة النرويج، يفوكان يعتزل 

-1914) األوىل العاملية احلرب بداية يف ،1914 عام ويف النمسا إىل عاد 1913 عام يف. حلها على والعمل

 يف احلرب من املتبقية األشهر وقضى 1918 عام يف أسره متوقد . النمساوي اجليش إىل انضم ،(1918

. "الرسالة املنطقية الفلسفية" ،امةاهل أعمالهأول  ومسودات مالحظات كتب  احلرب، خاللو . اعتقال معسكر

 .اإلجنليزية إىل وترجم األملانية ابللغة الكتاب ن شر ،احلرب بعدو 

كما   ،حل   أن بعد)يف ذلك الوقت  الفلسفة ترككان قد   الذي، فيتجنشتاين قام ،1920 عام يف

" املهن" من العديد زاولةمبو  عائلته ثروة من نصيبهعن  ابلتنازل ،("الرسالة" يف الفلسفية املشاكل مجيعكان يظن، 

 غرض حياته ملواصلة دجيكامرب   إىل عاد 1929 عام يفإال أنه . فيينا وحول يف( إخل معماري، معلم، بستاين،)

 كان  الذي فيينا، حلقة أعضاء مع فلسفة العلمو  الرًيضيات فلسفة حول لنقاشات تعرضه بعد الفلسفي،

للفلسفة على أهنا هتتم و  ،سالة" للمنطق على أنه حتصيل حاصلتصورهم للتجريبية املنطقية مديًنا لرؤية "الر 

 تغيريات إىل اومشكالهت للفلسفة تصوره خضع دج،يكامرب   يف األوىل السنوات هذه خاللو . ابلبناء املنطقي للغة

 سبيل على) واخلطاابت احملاضرات ومذكرات حماداثتحتتوي على  لداتجم عدة يف تسجيلها مت دراماتيكية

 Ludwig Wittgenstein and the Vienna" فيينا ودائرة فيتجنشتاين لودفيج" ،كتب مثل  املثال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Circle "الكتاابن األزرق والبين" ،The Blue and Brown Books، " الفلسفي" يةالنحو القواعد 

Philosophical Grammar .) األوسط فيتجنشتاين" يطلق على تلك الفرتة األحيان بعض يفو"، 

"الرسالة املنطقية و التقليدية الفلسفية األعمال من كل  ذلك يف مبا ،الدومجائية الفلسفة برفضواليت كانت تنبئ 

 .نفسها الفلسفية"

 كامربيدج،  جامعة يف نقاشيةحلقات  فيتجنشتاين نظم املاضي، القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف

األفكار  هذه مشلتوقد ". فلسفية حتقيقات" الثاين كتابه  يف نشرها انتوى اليت األفكار معظم طورحيث 

 العام والشك والرًيضيات، النفس علم يف غري املألوفة التأمالتو  العادية، اللغة إىل الصوري املنطق من التحول

 سحبها األخرية، اللحظة يف ولكن ،كتابالذا هل النهائية املخطوطة أعد 1945 عام يفو . الفلسفة ادعاءاتيف 

ها لكنو  ،أخرى سنواتبضع لفيتجنشتاين عمله الفلسفي  وقد واصل(. وفاته بعدفقط  بنشرها مسحو ) النشر من

 إىل الفرتة هذه خالل سافروقد . اعنه االنصراف من بدالً  كبريًاتطويرًا   الثانية مرحلتهأفكار  اتسمت بتطوير

 أنه األسطورة تقولو . ابلسرطان اصابته تشخيص مت حيث كامربيدج،  إىل عادمث  ،وإيرلندا املتحدة الوالًيت

 .(Monk: 579)" رائعة حياة عشت قدأنين  هميأخرب " األخرية كلماته  كانت  ،1951 عام يف وفاته عند

 

 فيتجنشتاين املبكر .2

 "الرسالة املنطقية الفلسفية" .2.1

 .C.K أوغدن تشارلز هاترمج مث 1921 عام يف األملانية ابللغة مرة ألول "الرسالة املنطقية الفلسفية" نشر مت

Ogden، رامزي فرانك مبساعدة F. P. Ramsey، متتوقد . 1922 عام يف اإلجنليزية ابللغة ونشرت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. B. F. McGuinness ماكجينيس براينو  D. F. Pearsديفيد بريز  بواسطة الحًقا اترمجته إعادة

على  إمالئها مت مالحظات"و ،Notes on Logic (1913)" املنطق حول مالحظات" من اانطالقً 

فيتجنشتاين"  مالحظات دفاتر"و ،Notes Dictated to G. E. Moore  (1914) جورج مور"

Notebooks اليت و راسل، ومور، وكينز،  مع أخرى ومراسالت ،1916-1914ما بني عامي  كتبت  اليت

 هوفرجي راسل لتصورات فعل ردةكو  كتكملة"الرسالة"   تطورت األخرى، الثقافيةو  ت املؤثرات الشوبنهاوريةظهر أ

 يف هاًما حداثً  يعترب أن...  ابلتأكيد يستحق" أنهفيها  يقول للكتاب مقدمة راسل وضعوقد . لغةلو  لمنطقل

 تكان  اأهن حيث اعتقد  سل،را قدمةقم وزاًن ملي مل فيتجنشتاين أن مالحظة للدهشة املثري منو ". الفلسفي العامل

 بني املدهشة االختالفات اكتشاف الالحقة القراءات حاولتقد و  فهم خاطئ للكتاب.كتوبة بناء على م

 علىتلعب  ما عادة واليت -( فيتجنشتاين الذايت تقييمو  لفتجنشتاين راسل قراءة بني أو) الكتاب وبقية املقدمة

 .اخلاصةمن أجل أجندته  فيتجنشتاينل سلرا إْست ْمالكوتر 

 أساسية، قضاًي سبعة حول مبنية هيف. الداخلي جلوهره ممثالً  يكون أن إىل "الرسالة" هيكل ويهدف

 حبيث، العشرية ابلتوسعات النص يف األخرى الفقرات مجيعترقيم  مع ،7إىل  1من  الطبيعية ابألعداد مرقمة

 1.22وتكون الفقرة  ،1 إضايف للقضيةتفصيل ( تكون أن املفرتض من) 1.1 الفقرةتكون  املثال، سبيل على

 .هكذاو  ،1.2 لـتفصياًل 

 :هي األساسية السبعة القضاًي

 ماكجينيس\بريز ترمجة أوغدنترمجة 
 .ما هنالككل العامل هو   .1 .العامل هو مجيع ما هنالك .1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن ما هنالك، أي الواقعة، هو وجود  .2

 الوقائع الذرية.

 .هي الفكر للوقائع ةاملنطقي الصورة .3

 ت املعىن.االقضية ذ والفكر ه .4

القضاًي عبارة عن داالت صدق للقضاًي  .5
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القضاًي عبارة عن داالت صدق للقضاًي  .5

األولية. )والقضية األولية هي دالة صدق 

 نفسها(.
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 العامة للقضية.
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 .نتجاوزه يف صمت

 هلذه ويقدم واللغة، والفكر لعاملهلا عالقة اب اليت لفلسفةالرئيسية يف ا املشاكل يتناول الكتاب أن الواضح من

قضية  وهو العامل،فالفكر ميثل . التمثيل وطبيعة املنطق علىا م ؤسَّسً ( فيتجنشتاين وصفه كما" )حاًل " املشاكل

 لفكرل ميكن ،ابلتايلو . ةاملنطقي الصورة نفسيف  يشرتكون - والقضية والفكر، العامل، - مجيًعا ألهنم معىن، ذات

 .للوقائع صوراً للقضية أن يكوان و 
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 التصور من بدالً  ،(1) وقائع من يتكون العامل أن يرىحيث  ،ميتافيزيقاا يبدو وأنه مب يبدأ فيتجنشتاين

 هي ،بدورها ،الواقع وحاالت( 2)واقعية م َتحق قة  حاالت هي الوقائع. أشياء من مكون لعامل الذري التقليدي

 قدو . حمددة طرقترتكب مًعا بعدة  أن ميكن هالكن( TLP 2.02" )ةبسيط األشياء"و. األشياء من تركيبات

 البعض بعضها معترتكب األشياء و . البعض ابعضه معوقد ترتبط بعالقات متنوعة  متنوعة خصائصمتلك 

 مع تركيبها إمكاانت لألشياء الداخلية اخلصائص حتدد أخرى، بعبارة. واملنطقية الداخلية خلصائصها وفًقا

 ،م ركبة مًعاأشياء  من تتكون اليت الواقع، حاالت فإن وابلتايل،. ةاملنطقي هتاصور  يه ههذ األخرى؛ شياءاأل

َتحق قةفقد  . بطبيعتها معقدة
 
 حاالت أن يعين وهذا. تكون خالف ذلكأن  كان من املمكن حلاالت الواقع امل

َتحق قة - الواقع حاالت جممل إن. ممكنة أو( موجودة)م َتحق قة  إما الواقع
 
 كلهو ما يشكل   – واملمكنة امل

 .ابلفعل توجد اليت احلاالت تلك هوحتديًدا  العاملف. الواقع

 أبن الشهريةيتجنشتاين ف فكرة ابستخداميتم  اللغة، إىل ذلك وبعد ر،فكال إىليف "الرسالة"  االنتقالو 

 عناصر منتتكون  الصورف(. TLP 2.12" )للواقع منوذج هي الصورة" - صور هي ،والقضاًي األفكار

إحدى  يفشياء األ من جمموعة الصورة يف العناصر جمموعة ومتثل ،شيًئا عنصر كل  ميثلو . مًعا الصورة تشكل

 اليتالواقعية  للحالة املنطقية البنيةمتاثل  اللغة، يف أو الفكر يف سواء للصورة، املنطقية البنيةف. الواقع حاالت

من الصورة )الفكر والقضية( اشرتاك كاًل  إمكانية أبن فيتجنشتاين رؤية هو دقة كثراألاألمر و . ترمسها الصورة

الصورة مرتبطة هكذا تكون . "Pictorial Form التصويري الشكل ه البنية هوهذ يفواحلالة الواقعية 

 ؛رمسهت أن للصورة ميكن ما فهم إىل يؤدي وهذا(. TLP 2.1511) "تتصل ابلواقع مباشرةفالصورة  ابلواقع.

ال ميكن للصورة أن ترسم الشكل ] ذاتهالتصويري  شكلال – ترمسه أنهلا  ميكن ال ماإىل فهم  اأيضً  ولكن

 .[(TLP 2.172)التصويري، إمنا ميكنها أن تعرضه فقط 
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 يستمر اللغة، إىل انتقاله يففإن فيتجنشتاين  ،(3" )الفكر هي للوقائع املنطقية الصورة" أن حني يفو 

 حيث يستخدم العمل، يوجه سل،اور  هفرجي وفق املنطقي، التحليلف(. 4)معىن القضاًي  إمكاانتيف البحث يف 

 اهلهي اليت  فقط القضية" أنتوضيحه ومن خالل . نظامه بناء لتنفيذ املنطقيالقضاًي  حساب فيتجنشتاين

. ذات املعىن للغة بشرطني القارئ يزود ،(TLP 3.3) "يصبح لالسم معىن القضية سياق يف فقط معىن؛

 إشارة على القضية عناصر حتتوي أن جيب واثنياً، ،ةاملنطقي الصورة قيودب القضية بنية تتقيد أن جيب أواًل،

(bedeutung .)بدائًيا رمزًا يكونل ابسم ينتهي أن جيبفالتحليل . املدى بعيدة آاثر هلا الشروط هذه 

 .اإلطالق على قوله ميكن ماكل   وحدود بنيةمينحنا  نفسه املنطقفإن  ذلك، على عالوة(. بسيط) لشيء

 ةصحيح إما هي قضية وكل( TLP 4.5" )ما هنالك يف الواقعا هو موقف هذ: يه للقضية ةالعام الصورة"

رموز  ابستخداممعقدة من القضاًي الذرية  ليف قضاًيأت من ك نمتالثنائية للقضاًي  القطبية ههذ. خاطئة أو

 عرفي   أصبح ما شكل يف فرجيه ملنطق حًيا عرًضا ،"الرسالة" يف فيتجنشتاين، يقدم(. 5) عمليات دوال الصدق

كل "أن  حيث الذرية، أجزائها إىل مجيع القضاًي تحليللو  للعودة وسيلة يوفروهذا ". الصدق جداول" ابسم

 اليت يتألف منها جزاء األه إىل قول عن حتليل ميكنكب َر قول عن ما هو م  
 
، وإىل القضاًي اليت تصف هذا كبَر امل

 
 
الصورة العامة لدالة  تقدمي خالل نمث يتعمق أكثر يف حبثه م(. TLP 2.0201" )كب وصفا كاماًل َر امل

 واحدقضاًي  ومتغري N(ξ¯) واحدة صورية عملية تستخدم، [p¯,ξ¯,N(ξ¯)] ،فهذه الصورة(. 6)الصدق 

p¯) )األولية القضاًيعلى  املنطقية لعملياتل" متتايل تطبيق نتيجة هو" قضية أي أبن فيتجنشتاين ادعاء لتمثل. 

 ،ة للقضاًيالوحيدالصورة العامة  على واالعتماد الفكر،-اللغة-لعاملا اخلاص ابلـ التحليل هذا تطوير بعد

 الرحلة ينهي ،والحًقا. القيمة متساوية املعىن ذات القضاًي مجيع أن على التأكيد اآلن فيتجنشتاين يستطيع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلماليات و  ألخالققضاًي ا ااتركً  ،(7) يقال أن( ينبغي ال أو) ينبغي وما( ميكن ال أو) ميكن ايتعلق مب بتحذير

  ما ميكن أن يقال.خارج نطاق  وامليتافيزيقا

 

 املعىن واهلراء .2.2

 بعبارة ؛واللغة والفكر العامل حدود إجيادإىل  –"الرسالة"  يف فلسفيه اللنظامفيتجنشتاين املنطقي  بناءيهدف 

 للتعبري بل للتفكري، يسل - ابألحرى أو ،للتفكري حًدا الكتاب يضع. "واهلراء املعىن بني لتمييزإىل ا أخرى،

 سيكون احلد هذا من اآلخر اجلانب على يقعس ومافقط  اللغة يف به مسموح...  فاحلد...  األفكار عن

 دراكإو كون للقضية معىن املطلوبة لكي ي شروطال استكشاف مت وقد(. TLP Preface) "هراء ببساطة

 ،(معىن/  إشارة) bedeutung على األمساء حتتوي أن جيبو . هارمس أو هامتثيل إمكانيةأهنا تعتمد على 

. ةاملنطقيصورة ال خالل من مًعاها ئأجزارتابط تيت القضية ال سياق يف إال ذلكحتقق  أن ميكن ال ولكنها

 ذات بقضاًي متثيلها ميكنرمسها هي اليت  ميكن اليت الوحيدة يةالفعل الواقع حاالت أن ذلك على ويرتتب

 الصياغات من هائل عدد خيرجابلتايل و فقط  الطبيعية العلومقضاًي  هو يقال أن ميكن ما أن يعين وهذا. معىن

 .املعىن نطاق عن اللغة يف واستخدامها قوهلا يتم اليت

. ألشياء ترمز ال املنطقية والثوابت ،حاالت الواقع متثل ال هذهو . نفسهقضاًي املنطق  ،أواًل  ،هناكف

 TLP) "متثيله ميكن الوقائع ال منطقف. شيًئا متثل ال املنطقية الثوابت أن هي األساسية فكريتإن "

. املنطق على تعتمد املعىن حدود ألن على وجه التحديد إهنا أساسية ؛عرضية فكرة ليست هذه(. 4.0312

 من. العامل حدود وابلتايل والفكر اللغة حدود هي املنطق،قضاًي و  والتناقضات،قضاًي التحصيل احلاصل  إن
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 فيتجنشتاين، شروط وفق ،فهذه القضاًي. معىن هلم ليس وابلتايل شيء، أي يرمسون ال أهنم إذن، الواضح،

 طاقن عرب تتفاوت فهي. القطب ةثنائيقضاًي  هي معىن ايس هلل اليتوالقضاًي (. sinnlos) عىنخالية من امل

أحدمها  ألن...  للواقع صورًا ليست" نفسه املنطق قضاًي لكن. الصدق جداول حتددها اليت الصدق شروط

(. TLP 4.462" )يسمح أبي حالة على االطالق ال واآلخربكل حاالت الواقع املمكنة،  يسمح

 من" هلا، معىن ال(، اليت والتناقضات) قضاًي التحصيل احلاصل( اكتشاف صدق )أو كذب يتم، فبالتأكيد

 (.TLP 6.113) "أبكملها املنطق فلسفة على ذاهتا يفتضمن ت احلقيقة وهذه...  وحده الرمز

 أو الرًيضيات لتشمل أيًضامتتد  بل ،فقط املنطق قضاًي على "اخللو من املعىن" خاصية تنطبق الو 

 ابملعىن والتناقضات، قضاًي التحصيل احلاصل مثل ،هيف. ما للصور اليت متثل شيًئا ذاته الشكل التصويري

 .هلا معىن ال للكلمة، احلريف

 ال اليت األقوال من أخرى جمموعة فيتجنشتاين حيدد ،هلا معىن ال اليتالقضاًي  ،إىل جانب أو ،ووراء

 عندماظهر ي ،""اخللو من املعىنبداًل من  ،راءفاهل .(unsinnig) رَائ يَّةالقضاًي اهل  : معىن حتمل أن ميكن

 ميكن unsinnig عنوان حتتو  عىن.امل حدود تجاوزت عندما ،خالية من املعىن بشكل جذريقضية ال كونت

 أن حني يف". أشياء هناك"و" رقم هو 1" اأيضً  ولكن ،"متطابق سقراط: "القضاًي من العديد على العثور

أن حتليله وفق و  – معىن أن له يبدو اآلخر البعض أن إال ،للغاية صارخبشكل  هراء تكون القضاًي بعض

 يتمفس ،فقط العامل" يف" هو ما وصف ميكن أنه ومبا. هراءهو الطريقة الوحيدة الكتشاف أنه  الصورة نظرية

 وقضاًي ،التقليدية امليتافيزيقياف. ذاهتا التحديد ونقاط احلد مفهوم ذلك يف مبا ،"أعلى" شيء أي استبعاد
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 ،األنوية حقيقة يف احلال هو كما  ،أيًضا ستبعدةم   ،ككل  العامل تصوير حتاول اليت ،واجلماليات األخالق

 .حدودهتقع على  ، ولكنهاأيًضا العامل" يف" ليست ألهنا ،نفسه املوضوع مفهومو 

فعلي  بني مييز فهو. النسيان إىل املعىن حدود داخل ليس هو ما كل  قصيي   ال فيتجنشتاين أن غري

، ما "يقال أن ميكن ال ي ظَهر أن ميكن ما. "مهم إضايف بعمل الذي جيعله فيتجنشتاين يقوم، ظهاراإلو  قولال

 على ،هذا ينطبقو . فقط إظهاره ميكن ،(هلا معىن) التعبري عنهاقضاًي ميكن  يف صياغته ميكن ال مايعين أن 

ي  ،ذلك إىل وما ،والشكل التصويري ،للعامل ةاملنطقي الصورة على ،املثال سبيل  شكل يف نفسه ظهركل الذي  

كنة) قضاًي اليت ال ( اجلماليةو  ،األخالقيةو  ،امليتافيزيقية) القضاًي حىت. املنطق قضاًي ويف ،الرمزية يفو  ،(مم 

صياغتها يف  ميكن ال أشياء" أبهنا يف األخري فيتجنشتاين يصفها اليت - اجملموعة هذه إىل تنتمي ،ميكن قوهلا

 (.TLP 6.522" )فهي ما هو صويف. بل تتجلى بذاهتا. كلمات

 

 طبيعة الفلسفة .2.3

على  ليس ولكن، الطبيعية العلوم أسفل أو متمركزًا أعلى شيًئا (فلسفة) كلمة  تعين أن جيب" ذلك، على وبناءً 

 األعمالوجودة يف امل واألسئلة القضاًي معظم أن" ،إذن ،املستغرب من ليسف(. TLP 4.111" )مستواها

  ن تكون هراءأب عليها حمكوم فلسفةهل ال ،إذن(. TLP 4.003" )هراء ولكنها كاذبة  ليست الفلسفية

(unsinnig)، خالية من املعىن أن تكون، يف أحسن األحوال، أو (sinnlos) ملنطقاب تتعلق عندما، 

 ،التقليدية قضاًيال كانت  إذا ،فعلهكي ي  الفيلسوفذا يتبقى أمام ما ؟بدون معىن تظلاألحوال  كليف   ولكن

ذات  بطريقة صياغتها ميكن ال يةاألخالقأو  ،ةاجلماليأو  ،ةبيستيمولوجيإلاأو  ،يةمليتافيزيقاأو  ،الثورية حىت أو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جمموعة  أو ،نظرية ليست الفلسفة: للفلسفة فيتجنشتاين توصيف يف السؤالني هذين علىجند اإلجابة  ؟معىن

 يصف(. اللغة) نقد إهنا نشاط ،عالوة على ذلكو  ،(األفكار) إيضاح نشاط اإهن. نشاط هي بل ،تعاليم

 الفالسفة أتمالتالرد على  أومع  التفاعل: يكون أن جيبأبنه  يلسوفلفل عتيادياإل نشاطال فيتجنشتاين

 وبعبارة. املنطقي التحليل يوفرها اليت األدواتيف ذلك  مستخدمني ،خيطئون أين هلمأبن نظهر  التقليديني

 .هراءهي  قضاًيهم( بعض) أن أبن نظهر هلم ،أخرى

. للكتاب األساسية الفكرة أيًضا تكون أن ميكن -( TLP 6.4" )القيمة متساوية القضاًي مجيع"

 على قيودوجود  مع هنا، ولكن. احلدود ومفهوم املنطق وفق تتم اليت القضاًي لقيمة مقياًسا تستخدم ألهنا

 املفاهيم أن الواضح من يصبحألنه . "الرسالة" يف ةالتوتر املوجودأشكال شد أب الشعورميكن  ،القضاًي قيمة

 استخدامها ميكن ال مث ومن العامل إىل تنتمي ال - الفلسفية - املنطقية املفاهيم -"الرسالة" يت تستخدمها ال

 أي) ملنطقألن نقول اب حماولة أيف ،متماثلة كلها  والعامل، والفكر اللغة أن مباو . له معىن شيء أي عن للتعبري

املنطق قد يعين أن س هذا ألن ابلفشل، اعليه حمكوم" ، ولكن ليس فيه ذاك"أن العامل فيه هذا وهذا( للغةاب

إىل وتتعرض  اخلاصة، حدودها جتاوزت قد"الرسالة"  أن يعين وهذا. ذاته عن أي العامل، حدودخرج عن 

 .أن تصبح هراء خطر

 السلم استعارة يستخدم حيث النهائية، فيتجنشتاين مالحظات يفموجود  التوتر هذا" حل"إال أن 

 من عليها، التسلق أجل من استخدامها جيبفهي . "الرسالة" وظيفة عن للتعبري ]تشبيه "الرسالة" ابلسلم[

إن : "مث ومن. ابعيدً  إلقائهاو  هراء هناأب االعرتاف جيب ذلك بعد ولكن ؛"بطريقة صحيحة العامل رؤية" أجل

 (.7" )ماال يستطيع املرء أن يتحدث عنه، ينبغي أن يصمت عنه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفسرييةشاكل امل .2.4

 موجات عدةب"الرسالة"  مرت ،نشرها منذ مرت اليت العقود فيف. التفسريية ابصعوابهت ةمشهور  إن "الرسالة"

 العامل متييز مثل) معينة أقسام حول تدور اليت يةاهلرمنيوطيقو  التأويلية املسائلوإذا جتاوزان . العامة القراءات من

 على الوجودية الفلسفة أتثري أو ،بفيتجنشتاين راسل/  هفرجي وعالقة ،والعرض التمثيل بني والفرق ،الواقع /

 تدور وهي. القراءات خريطة ترسم اليتذات الصلة،  ،ةاألساسياخلالفات  من عدد هناكف ،(فيتجنشتاين

 .ةأخالقي ككراسة"الرسالة"   وقراءة ،نفسها"الرسالة"  قراءة يف ودوره اهلراء ومفهوم ،"الرسالة" واقعية حول

االت حلو  لألشياء، مستقاًل  اوجودً  ضرت تف أهنا أي الواقعي،املذهب  تتبىن "الرسالة" أن ترى قراءات هناك

 لغوي،ال املنعطف عربتتحقق  الواقعية هذه أن (معظمهم أو) شراح الرسالة مجيعيعرتف . وقائعللو  ،الواقع

كل العامل هو  )"تبدأ هبا  "الرسالة" أن ي رى اليت األساسية ابلواقعية ضرراً  لحقي   ال اللغوي املنظور اهذ ولكن

 تظهر كما((.  TLP 2.021" )جوهر العامل تشكلاألشياء )" النص وتنتشر يف مجيع أحناء"( ما هنالك

 على تفرض ريالتصو  لعالقة املباشرة القراءة فإن وابملثل، ؛للقضاًي الضرورية القطبية الثنائية يف الواقعية هذه

 أولوية لغوية األكثرالقراءات  تعطي القراءات، هذه مقابل يفو . بعالمات ثلةمم َ  تكون أناملتحققة  األشياء

 ددحي يذالقضاًي هو ال شكل فإن ،(TLP 4.05" )لقضاًياب الواقع قارني  " عندماف. للرمزية مفاهيمية

 "الرسالة" يف( ةالالواقعي مقابل) الواقعية قضية تعاجل أن جيب حال،على أية (. العكس وليس) الواقع شكل

 ،ومن مث. اللغة نطاق خارج( غري موجود أو) موجود هو ماع حتديًدا األكثر والسؤال اللغة حدود مسألة

 .ذاهتا الكتاب قضاًي وحالة الكتاب يف امليتافيزيقيا وجود يف التشكيك إىل "الرسالة" شراح انتقل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فوراء . العشرين القرن من األخري العقد خالل فيتجنشتاينل التفسريية اتملناقشا حمور" راءاهل" أصبح

 امليتافيزيقيا ي قصي فيتجنشتاينو  - شيء أي ترسمأن  ميكن ال اليت القضاًي - راءاهل يكمن اللغة حدود

 حيث ،ما هو موجود يف نطاق اهلراء هذاعند التساؤل ع تظهر الصعوابتلكن . نطاقال إىل هذا التقليدية

". صويف" أبنه فعالً  يصفه إنه بل ،(قوله من بدالً ) إظهاره يتم هناك شيء يوجد أنه يقول فيتجنشتاين أن يبدو

الذي ال  ،ال ميكن أن يقال ما وجود ،االنزعاج من متفاوتة بدرجات ،تقليديةال "الرسالة" قراءاتوقد تقبلت 

 ةَحْرف ي  تفسري اهلراء تفسريًا أكثر  إىلمتيل  حداثة األكثر القراءاتإال أن . اهلراء ،كلمات  يفميكن أن ي صاغ 

 استعارة - 6.54 يف اجلد حممل على فيتجنشتاين كلمات  أخذ أيًضا هذا يستلزمو . هراء –على أنه فعلًيا 

 ميكن وما قوله ميكن ما بني التمييز ذلك يف مبا ،بعيًدا انفسه"الرسالة"  وإلقاء - الشهرية فيتجنشتاين سلم

 ،املثال سبيل على) التعبري عنها ميكن ال حقائق إىل ،ه القراءةهذوفق  ،"الرسالة" شريت ال. فقط إظهاره

. اإلغراءات هذه مثل عن ابعيدً  قودانت أن ينبغي ولكن ،(ذلك إىل وما ،اجلمالياتو  واألخالق امليتافيزيقيا

 هذا، يعنيه أن ميكن وما هذا، على التعرف كيفية  أيضاً  تتناولواملناقشات املصاحبة هلذه القراءة البد وأن 

 .اإلطالق على ممكناً  استخدامه كان  إذا استخدامه، ينبغي وكيف

 ،القراءة هذه تستند. "الرسالة"لـ األخالقية القراءة يسمى أصبح مبا وثيًقا ارتباطًا املناقشة هذه ترتبطو 

  التناقض على ،أوالً 
 
 من األكرب اجلزء على يستحوذ والذي ،العامل-لغةال لنظام فيتجنشتاين بناء بني فرتضامل

 يفو ية، تامويف املالحظات اخل ،الكتاب مقدمة يف البناء هذا حول إجراؤها مت تعليقات بني عدةو  ،"الرسالة"

 يف. الكتاب نشر قبل ،Ludwig von Ficker فيكر فون لودفيغ ،انشره إىلمن فيتجنشتاين  رسالة

 يتعلق فيما ابلصمت فيتجنشتاين يبشر ،"الرسالة" حمتوى عن خارجة كلها  اعتبارها ميكن اليت ،املواضع هذه

احلل " على ،قوله حد على ،حتتوي اليت الكتاب من" الداخلية" األجزاء ذلك يف مبا ،أمهية له شيء أبي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  األمهيةفيمكن رؤية . "[الفلسفية]ئي للمشاكل النها
 
. أخالقي موقفعلى أهنا ملا ال ميكن التعبري عنه  عطاةامل

 القسم هذاالنقطة املهمة هي و . هأكتب مل ما كل  إىل ابإلضافة املوجود هنا قسمال ،قسمني من عملي يتكون"

 متكنت لقد...  كتايب  خالل من ،كانت  كما  ،الداخل مناألخالقي يتم حتديدها فإن حدود . ابلتحديد الثاين

 ،احلايل الوقت يف...  ذلك حيال الصمت التزام خالل من الصحيح مكانه يف شيء كل  وضع من كتايب  يف

 النقطةهذه  عنوضوًحا  األكثر التعبري على حتتوي ألهنا ،واخلامتة املقدمة بقراءة أوصيك

("ProtoTractatus، p.16 .) نص وحول داخل ظاهرًيً  املتناقضة التوترات هذه مثل أن الواضح منو 

 .تفسريية ألغازًا تثري - مؤلفه كتبهااليت   –

 عالقة اهلوهي . أعاله األسئلة عن تنشأ واليت فيتجنشتاين، شراح يناقشها ما غالباً  أخرى قضية هناكو 

 موح دة األصل يف" االعتيادية" القراءات كانت  ،أخرى مرةو . ملتأخراملبكر وافيتجنشتاين  فكر بني ستمراريةابال

 بعض وجود من التحقق عند حىت ،فيتجنشتاين فكر يف تميزتنيامل رحلتنيامل بني واضح فاصل وجود إدراك يف

 على مؤكدة ،ه االعتياديةهذ حداثة األكثر التفسريات تتحدى ،أخرى مرةلكن و . بينهما تطوريةال االستمرارية

 .املبكرةاملرحلة  إىل أيًضا يعزى أن جيب املتأخر فيتجنشتاين يف بوضوحاملوجود  األساسي العالجي الدافع أن

 

 املتأخرفيتجنشتاين  .3

 االنتقال من "الرسالة" ونقدها .3.1

 هي ،يئدوغما بشكل تناوهلا يتم أن ينبغي ال وابلتايل ،اليمعتمن الجمموعة  ليست الفلسفة أنفكرة إن 

 إىل فيتجنشتاين أشار ،1931 عام من مبكر وقت فيف ،ذلك ومع. "الرسالة" يف األفكار أهم من واحدة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Ludwig"فيينا ودائرة فيتجنشتاين لودفيج"كتاب ، يف  "يةئالدوغما عن)" دوغما ابعتباره املبكر عمله

Wittgenstein and the Vienna Circle ،هذا فيتجنشتاين استخدم(. 182 صفحة 

 يف السؤال جواب ميكن إجياد حبيث ،واجلواب السؤال بني فجوة بوجود يسمح تصور أي ليشري إىل املصطلح

 املنطقي التحليل مهمة أن افرتاض على"الرسالة"  يف املعقد الصرح هذافيتجنشتاين  بىنقد و  .الحق وقت

فيتجنشتاين املبكر من  االنتقال مييز ما .بعد ةمعروف صورهتا نتك مل اليت ،األولية االفرتاضات اكتشاف هي

 واالنتقال .الرفض هذا نتائج كلأي مثل كشفها ل ،للدوغمائية التام الرفضأبنه  تلخيصه ميكناملتأخر إىل 

 التشابه" إىل والتحليل التعريف على الرتكيز من الفيلسوف؛ الهتمام كمركز  العادية اللغة إىل املنطق عامل من

 له ذلك كل  - قوال القصريةاأل أسلوب إىل الفلسفية املنهجية الكتابة ومن ؛"اللغوية األلعاب"و" األسري

 يفتصل عملية اإلكتشاف هذه إىل ذروهتا  .أشكاهلا أقصى يفية ئالدوغما رفض حنو االنتقال هبذا عالقة

 يتم كما  ،الرافض للدوغما املوقف نفس ظهرت   الفرتة يف نفس أخرى كتاابت  أنمع . "فلسفيةحتقيقات "

 .الفلسفي النفس علميف  أو الرًيضيات فلسفةيف  ،املثال سبيل على ،تطبيقها

 

 "حتقيقات فلسفية" .3.2

 إليزابيث قبل من حتريره متوقد . 1953 عام يف فيتجنشتاين ةوفا بعد "فلسفية حتقيقات" كتاب  نشرمت 

 تألفوهو ي. أنسكومب وترمجته Rush Rhees ريز راشو  G. E. M. Anscombe أنسكومب

ألغى  ولكن ،1946 عام للطباعة جاهزًا مرقمة، فقرة 693 من يتكون الذي األول، اجلزء كان.  نيئجز  من

 ،2009 عام يفو . الثاين اجلزء ،Nachlass هأوراق أرشيف أمناء، نو احملرر وقد أضاف . فيتجنشتاين نشرها
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 ؛Joachim Schulte شولت يواخيمو  P. M. Hacker بيرت هاكر بقلم جديدة، ررةحم   ترمجة نشر مت

 (.PPF" )َشْذرَة - النفس علم فلسفة"مت تسميته هنا  السابقة الرتمجة من الثاين اجلزء

بوضعها مع  أفضل بشكل فهمها ميكن اجلديدة أفكاره أن "تحقيقاتال" مقدمة يف فيتجنشتاين يقول

هو " تحقيقاتال" من األول اجلزء فإن وابلفعل، ؛يف "الرسالة"اليت األفكار  ،ومبقابلة خلفية أفكاره القدمية

 الطريقة يف املغالطات تكشف األول املقام يف أهنا على اجلديدة رؤًيه فهم ميكنو . بشكل أساسي نقدي

 إليه ي نظر ،املعىن وهبذا. الفلسفة يف األساس، ورمبا ،والقصدية ،والفكر ،واحلقيقة ،اللغة يف للتفكري التقليدية

، "َشْذرَة - النفس علم فلسفة" الثاين اجلزء. )كعالج  نفسها الفلسفة إىل ينظر حيث ،عالجي عمل أنه على

 جديدة نظر وجهات إىل أشار بلمل يكن نقدًًي.  ،ذلك إىل وما واإلدراك الفلسفي النفس علم علىالذي ركز 

 بسهولة قرأي   ،لذلك. حمددة فلسفية قضاًي معاجلة يف( السابق النقد عن منفصلة ليست ،شك بدون ،واليت)

 .(األخرية املرحلةيف  خرىفيتجنشتاين األ كتاابت  مع جنب إىل اجنبً  أكثر

 "القديس أوغسطني اعرتافات" من ابقتباس" تحقيقاتال"كتاب   يبدأ

Augustine’s Confessions أن فكرة أساس على ،"البشرية اللغة جلوهر حمددة صورة تعطينا" اليت 

 االعتماد ميكن الو (. PI 1" )األمساء هذه من تركيبات هي اجلمل" وأن ،"يف اللغة تسمي أشياء الكلمات"

إال أن  ،معقوليته من الرغم علىف. اللغوية أو املعرفية أو امليتافيزيقية للتكهنات كأساس  للغة صورةهذه ال على

 للوظيفة صورةك  مت اعتبارها لو وحىت ؛ككل  تويف حق اللغة البشرية أن ميكن الالتمثيل وظيفة اختزال اللغة إىل 

 هي للغة الصورة هذه فإن ،ذلك على عالوة. سيئة صورة ،النحو هذا على ،فهي ،فقط البشرية للغة التمثيلية

 إىل للنظر جديدة طريقة لصاحل جتنبها جيب ،فيتجنشتاينإىل  ابلنسبة ،ولكن ،التقليدية الفلسفة كل  أساس
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ينتج  سوف واليت ،اللغة إىل للنظر جديدة طريقة تقدمي إىل "فلسفية حتقيقات" يسعى كتابو . والفلسفة ةاللغ

 .كعالج  الفلسفة رؤية عنها

 

 كاستعمالاملعىن   .3.3

 شرح ميكن - ليس ابلنسبة هلا مجيًعاو  - (معىن) كلمةفيها   ستخدماليت ت   االتاحل من كبرية  لفئة ابلنسبة"

 يكمن ما هو األساسي التصريح هذا(. PI 43" )اللغة يف استعماهلا هو الكلمة معىن: كما يلي  الكلمة هذه

 املعىن تصور من التغيري: فيتجنشتاين فكر يف تأخرةامل رحلةللمإىل املنظور األكثر منوذجية  املنظور تغيري وراء

 الفلسفة اتريخ يف للمعىن التقليدية النظرًيتإن . إىل رؤية االستعمال وكأنه جوهر البحث متثيل أنه على

 موجوًداميكن أن يكون " الشيء" هذاو . القضية لكي مينحها املعىن خارج شيء إىل اإلشارة تقصد كانت

 حتدي يف صعوابت فيتجنشتاين واجهوقد . ذهين كتمثيل  العقل داخل أو موضوعي، فضاء يف إما عام بشكل

 The Blue)كما يظهر من "الكتاب األزرق"   1933عام منذ منذ وقت مبكر،  التصورات هذه

Book) ، فيجب ،اإلشارة حياة هوالذي  شيءال حندد أن علينا كان  إذا" تقول اليتحىت وصل إىل الفكرة 

 ستعمالعلى اال تتعلق ابلتأكيدتفسريية بناء أي نظرية  يتم ال ،ذلك ومع(. BB 4" )استعماهلا هإن نقول أن

 على جيب ،املعىن عن البحث عند ،ذلك من بداًل . "الرسالة" يف احلال هو كما  ،(قرتاحال أو كلمةل)

 على الضوء يلقي ابألدواتالكلمات  تشبيهإن . تنوع استعماالت الكلمة" ويشاهد ينظر أن" الفيلسوف

تتنوع " لكن ؛تنوعها رؤية يف نفشل ال فإننا ،األدوات صندوق يف األدوات يف نفكر عندماف. الكلمات طبيعة
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 املوحد املظهر خالل من تضليلنا يتملكن (. PI 11" )األشياء هذه وظائف تنوع مثل الكلمات وظائف

 .(PI 12!" )عندما نتفلسف خاصة: "املعىن حول التنظري عند لكلماتنا

 PI!" )نظرا بل ،تفكر ال: "قولهيكرر  فيتجنشتاينفإن  ،اجلديد املنظور هذااختالف  ن شدةوم

 جيب ،كلمة  معىن إعطاء فعند. تعميميةبطريقة  وليس ،كل حالة على حدةهذه تتم يف   النظرملية وع(. 66

 حمتوى على شتملت القضية أبن القائلة التقليدية والفكرة. االستعمال بوصف تفسريي تعميم أي استبدال

 للتشديد اجملال تفسح ،(واألمر والسؤال التأكيد مثل) الفرجييه ]نسبة إىل فرجيه[ قوى من حمدود عدد اولديه

 نشاط من جزًءا وكوهنا ،ثباهتا وعدم ،ستعماالتاهلائل لال التعدد معاجلة أجل منو . االستعماالت تنوع على

 عكس على ،يقدم له تعريًفا صرحًيا ألنه مل هوو . املفتاحي "اللغوية لعبةال" مفهومفإن فيتجنشتاين يقدم  ،ما

 أكثر ةلغويرؤية من خالل  للعمل اجلديد املفهوم هذا تصميم مت ،املثال سبيل على السابق "الصورةمفهوم "

 .اإلنساين النشاط حنو توجهاً  وأكثر ،تنوًعا وأكثر ،مرونة

 

 األلعاب اللغوية والتشابه األسري .3.4

خط سري  لتوضيح ،وتكرارًا مرارًا ،اللغوية األلعاب مفهوم إىل فيتجنشتاين يعود ،"فلسفية حتقيقات" خالل

 خبصائصفيما يتعلق  حتملها اليت لألفكار البدائية اللغوية األلعاب فحص فيتم. ابللغة يتعلق فيماأفكاره 

 ومساعده البَـنَّاء فيها يستعمل واليت ،(PI 2) ئنيلبَـنَّااب اخلاصة ةوياللغ لعبةال استخداميتم  ،وهكذا. اللغة

 األوغسطينية اللغة صورة من اجلزء ذلك لتوضيح ،(عارضة بالطة، ،عامود ،قالب) ابلضبط مصطلحات أربعة

 املدهشة القائمة مثل ،"العادية" ةوياللغ لعاباألف. للغاية حمدود ،ذلكرغم  ،هولكن. صحيًحا كوني قد يوالذ
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 ،ما دثحب ا يتعلقمب والتكهن ،ما حدث عن اإلبالغ ،املثال سبيل على ،تتضمن واليت) PI 23 يف دمةقَ امل

 وإلقاء ،أحجية وحل ،نشيد غناءو  ،متثيل استعراضو  ،وقراءهتا ،قصة واختالق ،فرضية واختبار وتشكيل

 .ووصفها اللغة استعمال يف إمكانياتنا اتساع ت ظهر ،(ذلك إىل وما ،والشكر ،والسؤال ،والرتمجة ،النكت

 احلياة أشكال من شكل فيتجنشتاين عليه يطلق أوسع سياق من جزء أواًل، هي، األلعاب اللغوية

 أنظمة يستلزم ال هذاو  .للقاعدةيف اخلضوع  اللغة طبيعة إىل األلعاب اللغوية مفهوم يشري ا،اثنيً (. أدانه انظر)

 ومع. البشري النشاط من النوع هلذا اإلتفاقية الطبيعة إىل يشري ولكنه ،لغوية لعبة لكل وحمددة صارمة قواعد

 مشرتك هو ما" على العثورأيًضا  ميكننا الف ،"اللعبة"لـ وجوهري هنائي تعريف تقدمي ميكننا ال مثلما ذلك،

 (.PI 65" )اللغة من أجزاء أو لغة هامن جيعلالذي  وما األنشطة هذه كل  بني

 الشروط على القائمة والتعريفات ،يف أفضل صوره للتفسريات التعميمية فيتجنشتاين رفضيظهر  وهنا

 التشابه" إىلفيتجنشتاين  يشري ،عند الفالسفة" رغبة يف التعميمال"لـ األعراض هذه من وبدالً . والضرورية الكافية

 سبب يوجد الف. كلمةنفس الل معي نة استعماالت عدة ربط لوسائل مالءمةً  األكثر التشبيه ابعتباره" األسري

 ابلتايل، هو، والذي الكلمة معىنحيوي واحد  أساسي جوهرعن  – ًيائودوغما - تقليدًيً  فعلنا كما  ،للبحث

أن نذهب يف رحلة مع استعماالت  ذلك، من بدالً  علينا، جيببل . الكلمة تلك استعماالت مجيعبني  مشرتك

 تشابهقوم مفهوم "الي كما(.  PI 66" )ةاملتقاطعو  ةتداخلامل التشابه أوجه من معقدة شبكة" عرب الكلمة

فاصلة  حدود وجود عدمومها  ؛املفهوم لنفس املختلفة تعماالتاالسصفتني متيزان  ظهارإبأيًضا  "ياألسر 

 احلامسة السمات هيالتحديد  ودقة احلدودوجود  وصفيت. دقيقها بشكل حتديد تفصلنا عن مسافةوجود و 

. "الرسالة" يفاملشار هلا  للقضية ةالعام الصورة أو ،األرسطية أو ،ةفالطونيالصورة األ تكانأن   سواء - للصورة
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لصاحل  اآلن فيتجنشتاين يتجنبه ما ابلضبط هذا لكنو  املفاهيم، تطبيقات استنباط ميكن الصور هذه من

 .التشابه األسري نوع من متاثل

 

 إتباع القاعدة واللغة اخلاصة .3.5

 أعاله، العتباراتل ونتيجة. بفيتجنشتاين املتأخر ارتباطًا املسائلأكثر  من واحدة يإتباع القواعد هإن مسألة 

 استعماالت مجيع على ينطبق أن ميكن ماع سؤالال حول نقاشيف ال أخرى رئيسية نقطةهذه املسألة  تصبح

 ؛اخلاصة تطبيقاته كل  يتجاوز - جمرد كيان  هي القاعدة أنيعترب السابق  الدومجائي املوقف نفسإن . الكلمة

 .عمالهاست كيفية  معرفة وابلتايل رداجمل الكيان هذا استيعاب على نطويت القاعدة معرفةأي أن 

 مثاًل ) ما سلسلة مواصلة تلميذنطلب من "... : ذلك على مثاالً  بتقدمي عرضه فيتجنشتاين يبدأ

 ،نفعل ماذا(". PI 185) 1012، 1008، 1004، 1000 يكتبف - 1000 بعد العدد( "2"+

 يسعى ؟"الطريقة بنفسكنت مستمرًا   ولكنين" ،ما صححناهبعد الطالب جييب عندما ،يعنيه الذي وما

 األسئلة جمموعة تفكيكإىل ( ىخر أماكن أ يف اأيضً  ولكن ،PI 185-243 يف ابألساس) فيتجنشتاين

 بشكل قاعدةال نتبع اكنما   إذا تقرر اليت املعايريتظهر  أينمن  نتبعهم؟ كيف  القواعد؟ نتعلم كيف:  املصاحبة

 يتم هل ؟تطبيقاهتم يف احلدس نلتمس هل للقاعدة؟ الذهين التمثيل جانب إىل ،العقل يف هم هل صحيح؟

بطريقة  اإلجاابت متابعة يتم ال ،وذجيالفيتجنشتايين النمالنمط  يف وعلنًيا؟ اجتماعًياوفرضهم  تعليمهم

ألن . حتت االختبار متماسك حمتوى ذات مشروعة أسئلةك  األسئلة صياغة وضع يتم ،ذلك من بدالً ة؛ إجيابي

 ويعتزم ،على حد سواء والعقلية األفالطونية الصور وهالنوع  هذا من أسئلة طرحما يكمن وراء  ،ابلتأكيد
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 من نوع أي فرض إىل احلاجة على القضاء التحرير هذا ويشمل. االفرتاضات هذه من حتريران فيتجنشتاين

 .للقاعدة الفعلية التطبيقات يتجاوز مبا الداخلية أو اخلارجية السلطة

 ميكن ال: املفارقةوهذه كانت : "القضية ذروة غالًبا تعترب اليت ،PI 201 إىل تؤدي االعتبارات هذه

: اإلجابة تكانو . القاعدة معها متوافقة جعل ميكنكل طريقة فعل   ألن ،فعلأي أن حتدد طريقة ما  لقاعدة

 هناك نو يك نل وهكذا. امعه يتعارض جعله أيًضا فيمكن ،القاعدة معالتوافق  شيء كل  إبمكان كان  إذا

 ،اآلن "مفارقة" تكون أن وشك علىاليت  ،للمشكلة فيتجنشتاين صياغة تأد وقد. "هنا معارضة وال اتفاق

 ،للمعىن العامة املشكلة جوهر هو هذا أن للجميع الواضح من ألنه واملناقشات القراءات من ثروة ظهور إىل

 Fogelin 1976 قدمها اليت) القاعدة اتباع ملشكلة املؤثرة القراءات من واحدةو . عماهلاواست اللغة فهملو 

. ًياشكوك حالً  ويقدم شكوكية مفارقة عن يعرب هنا فيتجنشتايناليت ترى أن القراءة  هي( Kripke 1982و

 شخًصا أبن للقول حقيقية سأس هناك وليست ،قاعدةاتباع لك  به يعتد ما حتدد حقائق توجد ال أنه مبعىن

 أتكيدان تربر قد أخرى ظروف ابقرتاح) الشكوكي التحدي هذا يتجنشتاينف ويقبل ،ابلفعلما  قاعدة يتبع ما

 مثل) التفسريات من العديد خالل من ،بدورها ،القراءة هذه حتدي مت وقد(. القاعدة اتبع ما شخًصا أن على

Baker and Hacker 1984، وMcGinn 1984، وCavell 1990)، البعض قدم حني يف 

: القواعد" بعنوان Diamond ورقة كورا داميوند ،املثال سبيل على) جديدة إضافية نظر وجهات اآلخر

 Phillipsجملد  يف" Rules: Looking in the Right Place"" الصحيح املكان يف البحث

and Winch 1989،  وعدة وجهات نظر أخرى يفMiller and Wright 2002). 
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 خالصة اعتبارها يسهل وابلتايل مباشرة، "التحقيقات" يف لقاعدةاخلاصة ابتباع ا األقسامويلي 

 ال أم حقيقية حجة تكانن  أ سواء". اخلاصة اللغة حجة" راحالش   عليها يطلق اليت األقسام ملناقشة،ا

 جيب ،معىن لكالمل يكون لكي أنه إىلتشري  األقسام هذهفإن  ،(النحو هذا على يسمها ملفيتجنشتاين و )

 لغةال فإن ،السبب وهلذا. الصواب ومعايري العامة للمعايري خضاعهإلهناك إمكانية  كونت أنمن حيث املبدأ 

 املباشرة اخلاصة إحساساته إىل ،فقط وحده املتكلم يعرفه ما تدل على...  الكلمات"تكون  حيث ،اصةاخل

..." (PI 243)، تعمل أن ميكن الفالعالمات اللغوية . قواعد حتكمها، ذات معىن، و حقيقية لغة ليست 

 إىل حاجة يف [ما] كلمة  استعمال فإن لذا" ،استعماهلا صحة على للحكم إمكانية هناك تكون عندما إال

 (.PI 261" )اجلميع يفهمه مربر

 

 أشكال احلياةو  يةالنحو القواعد  .3.6

 يد يف ،تصبح ،ةصحيحال ةدالليالو  يةالرتكيباالستعمال  قواعد من عترب متكونةت   اليت ،النحوية القواعد إن

لتصبح  هبا املسموح اللغوية اخلطوة هي ما حتدد اليت للقواعد - رابًكاإ واألكثر - األوسع الشبكة ،فيتجنشتاين

 يف أساسًيا دورًا لعب والذي ،ونقاء صرامة األكثر املنطق حمل الفكرة هذه حتل. ذلكليس ك وما ،ذات معىن

النحوية إن القواعد ...  النحوية القواعد يف عنه عربي   وهراجل" ،الواقع يفو . لعاملول للغة هيكل توفري يف "الرسالة"

 جمرد ليستنحو ال" قواعد"إن (. PI 371, 373")(ةحنويقواعد ك  الالهوت علم. )شيء أينوع ختربان 

 للبياانت اخالفً و . عىنامل ذات لغةأعراف ال عن يعربون إهنم ،بل الصحيح؛ لالستخدام أعلى من فنية تعليمات

 ولكن. اخلاص ناكالم  ونقد تربيركاًل من   أجل من الكلمات نستعمل كيف  تصف النحو قواعد فإن ،التجريبية
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 عالوة. به االلتزام جيب خارجي نظام كأهناو  مثااًل نحن ال نعتربها ف ،العكس من كتب القواعد النحويةعلى 

 لتوضيح الفلسفي االرتباك حاالت يف ت ستخدم ولكنها ،ها بطريقة صرحية يف أي صيغةالتماس يتم ال ،ذلك على

أان  أفكر ما ال، آخر شخص فيه يفكر ما أعرف أن أستطيع" ،وابلتايل. اطئةاخل وهامكيف ختدعنا اللغة ابأل

 كاملة  سحابة. )(فيه أفكر ما أعرفأان ): قول طأمن اخلو ، (فيه تفكر ما أعرف أان) قولت أن الصواب من. فيه

 ,Philosophical Investigations 1953. )"(حنوية قواعد قطرة يف تتكثف الفلسفة من

p.222) [PPF,xi]. 

 يتم... ": ةوياللغ لعاباأل معه تتشابك الذي عتيادياال النشاط ضمن تقع فهي ،جمردة ليست القواعد

شكل حياة  من جزء أو ،ما نشاط من جزء هو بلغة التحدث أن حقيقة إلبراز هنا" لغوية لعبة" كلمة  استعمال

. ابلتحديد احلياةو شكل ه" ىعطم  " أنه على قبوله جيب وابلتايل العمل من اللغة ميك ن ما(. PI 23")معني

( اغريبً وقد يبدو هذا )مطلوب  أيضاً االتفاق  ولكن التعريفات يف االتفاقفقط  ليس" ،فيتجنشتاينوبكلمات 

الذي وهذا املفهوم (. PI 241" )احلياة شكل يف بل اآلراء يف ااتفاقً ليس " وهذا ،(PI 242" )األحكام يف

 وقراءات تفسريية مآزق ظهور إىل أدى - "التحقيقات" يف مرات مخس - بصورة قليلة فيتجنشتاين استخدمه

 وما والتاريخ والسياق الثقافة على تعتمد ،ومشروطة متغرية أهنا على احلياة أشكال فهم ميكن. متناقضة الحقة

 املشرتك احلياة شكل إن ،أخرى انحية من. فيتجنشتاينل نسبية قراءةسس ؤ ي احلياة أشكالوالتماس  ذلك؛ إىل

(. PI 206" )غري معروفة لغةنفسر بواسطته  الذي املرجعي لنظام"ا هو" املشرتك البشري السلوك" ،للبشرية

 .اإلنساين ياةاحل شكل بفضل ممكًنا أصبح اللغة استعمال أن دراًكاإ ،ةعامليحتول إىل ال أنه على هذا إىل نظري   قدو 
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 طبيعة الفلسفة .3.7

يقدموا  -جيب أال  أو - ال الفالسفة أن ،"الرسالة" يف فعل كما  ،الالحقة كتاابته  يفيصر فيتجنشتاين 

 ومبا -. شيء تستنتج والشيء  تفسرهي  الف ،أمامنا شيء كل  تضع الفلسفة إن. "تفسريات وال ،نظرًيت

املعارض  املوقف إن(. PI 126" )تفسريل حيتاجشيء  يوجد فالأعيننا  أمام واضًحايكون  شيء كل  أن

 نعمت "الرسالة" أن من الرغم علىف. واضحة اختالفات هناك لكن ،املبكر بفيتجنشتاين يذكران للنظرًيت

 منطق على االعتماد مع ،الصورة العامة للقضية هعن ينتج نظامي صرح ببناء قومت إال أهنا ،الفلسفية النظرًيت

 طرق فعلًيا الفالسفة وتعليم ،للفلسفة الدوغمائية غري العالجية الطبيعة إىل" التحقيقات" تشري ؛صارم صوري

لتذكريات اب العملف(. PI 127" )معني لغرضالتذكريات جتميع  من الفيلسوف عمل يتألف. "العالج

جند يف  ،واحدة فلسفية طريقة قدمت اليت"الرسالة"  خبالفو . خمتلفة مشاكل لحي ،األمثلةوجمموعات 

إذا جاز  ،خمتلفة عالجطرق  ،مناهج عدةابلفعل بل توجد  ،ال يوجد منهج فلسفي واحد"أنه  "تحقيقات"ال

 ميكن قبلي تعميم أي أو ةاملنطقيللصورة  فيتجنشتاين بتجنب مباشرة ذلك ويرتبط(. PI 133d" )التعبري

 لكن ؛الفالسفة غويت فتنة هي العامة األطروحات هذه مثل تقدمي حماولةإن . الفلسفة يف عمله أو اكتشافه

 املشكلة" فإن وابلتايل. أن توضح لنا كيفية التغلب عليهاو  الفتنة ندرك علناأن جت هي للفلسفة احلقيقية املهمة

 ،(PI 123" )]ال أستطيع أن أجد طريقي للخروج منها[شأهنا ب حائر أان:"صورة التاليةال هلا الفلسفية

 (.PI 309) "الذاببمصيدة  من خلروجطريق ا لذاببةل ت ظه رأن " هو الفلسفة من اهلدف فيكون

 واليت بدقة املرقمة األقسام من فبدالً . "الرسالة" أسلوب عن للنظر الفت بشكل "تحقيقات"ال أسلوب خيتلف

 عنيف صورة أقوال قصرية  متجزأ بشكل تعرب" تحقيقاتال" فإن ،تصويري قنس يف هرمي بشكل تنظيمها يتم
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" أخرى إىل مسألة من ،مفاجئ تغيري يف ،فيقفز أحياانً " ،احلياة أشكالو  ،األسري التشابهو  ،اللغوية األلعاب

(PI Preface .)البحث نفسه بطبيعة رتبطم"و ضروري قطًعا األسلوب يف التباين هذا( "PI Preface .)

 جعل أجل من مًعا النصني كال  نشر فاقرتح ،فكره مرحليت بني التعارض متاًما يدرك فيتجنشتاين كان  ،الواقع يف

 .وواضًحا ظاهرًا التناقض

 خالل من ،بينهما التعارض من بدالً  ،املرحلتني هاتني بني األساسية االستمرارية إجياد ميكن ،ذلك ومع

 القوة حتليل خالل منف. للغة نقدهي  ،أوالً  ،الفلسفة ،احلالتني كلتا  فيف. ابلتحديد الفلسفة طبيعة موضوع

 كان  ما أن يعين هذاو . هلا معىن ال اليت الفلسفية الصياغات فخاخ يكشف أن للفيلسوف ميكن ،للغة اخلادعة

" متاماً  تزول أن جيب الفلسفية املشاكل أن ببساطة يعين وهذا" اآلن يذوب قد فلسفية مشكلةأنه  سابقاً  ي عَتقد

(PI 133 .) الرسالة" إىل بسهولة إرجاعهاميكن  ،التشخيص هذا على املرتتبة اآلاثر من دراك أثرينإوميكن" .

 اليت واهلموم الصعوابت تواجه حيث: م َتَجاو ب نشاط هياليت  ،الفلسفة يف الكامنة احلوارية السمة هو األول

 إن املنهج الصحيح للفلسفة: "نصيحة شكليف "الرسالة"  هذا اختذوقد . ذلك بعد الفلسفي ابلعالجتتبدد س

 اشخصً  يريد حينماو ...  الطبيعية العلوم قضاًي أي ،قوله ميكن ما ابستثناءشيًئا  قولأال ت: كالتايل  فعالً  كونيس

 TLP) "قضاًيه يف معينة لعالمات معىن إعطاء يف فشل أنهأن تربهن له  ،ميتافيزيقًيا شيًئا يقول أن آخر

ا على علين قادرً جي الذي هو"" تحقيقاتال" يف "احلقيقي كتشافاال إن ، "أكثر بعًدا يف مداه ،والثاين( 6.53

 مراألو  سلمال استعارة إىل عودةمت اعتبار ذلك  وقد(. PI 133) "ذلك أريد عندماالتوقف عن التفلسف 

 ."الرسالة" يف لصمتاب
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 "تحقيقاتما بعد "ال .3.8

 فكر يف مميزة مرحلة تشكل( 1951) وفاته حىتو  1946 عام من الفرتة يف فيتجنشتاين كتاابت  نأ قيل وقد

 مت انصوصً  ،"تحقيقاتلـ"ال األوىل الطبعة من الثاين اجلزء إىل ابإلضافة ،الكتاابت هذه تتضمن. فيتجنشتاين

 حول مالحظات"و ،Remarks on Colour "اللون حول مالحظات" مثل جملدات يف ومجعها حتريرها

 "املذكرة"و ،Remarks on the Philosophy of Psychology "النفس علم فلسفة

Zettel، اليقنيعن " و" On Certainty، الرًيضيات أسس" من وأجزاء "The Foundations 

of Mathematics. فيها حبث اليت املرحلة هي هذهفإن  ،النفس وعلم الرًيضيات تناول جانب إىل 

 الشكوكية يتناول و"عن اليقني". ةبيستيمولوجيإأسئلة هنا أب تقليدًيً  ت عرف اليت األسئلةبشكل جدي  فيتجنشتاين

يت يشرتكان اليقلل من االفرتاضات  عالجي عمل ،نموذجيالفيتجنشتايين ال نمطال يف ،هولكن التأسيسية واحللول

 أو ،الكلمة على الفعل أولوية -" اليقني عن" كتاب  من أخرى مبوضوعات وثيق بشكل هذا يرتبطو . فيها مًعا

 رؤية ميكن مث ومن. "تحقيقاتفيتجنشتاين يف "ال مصطلحات ، وفقالنحوية القواعد على احلياة شكل أولوية

 يصفها اليت) النقدية املواقف عن االبتعاد أنه على ،انحية من ،األخرية الفرتة هذه كتاابتكل  ل العام غزىامل

 ؛املبكرة كتاابته  منذ تواجهه كانت  اليت املشاكل نفسفيما يتعلق ب إجيابية أكثر منظور إىل( مدمرة أهنا البعض

 مشواًل  أكثر بشكل إليها ي نظر ولكن ،املتأخرة الفرتة عن انفصااًل  اخلطوة هذه تشكل ال ،خرىاأل ناحيةال منو 

 .جديد ضوء يف هلا، مواصلةعلى أهنا 
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