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Abstract: 

 
The purpose of this article is to elucidate the evolution of 

Wittgenstein’s philosophy. After having considered in the Tractatus, 
natural language as suffering from many deficiencies and does not 

respond to his aspirations which are the establishment of a logically 

perfect language by the precision and adjusting so that each object 

should correspond only one word, this position has evolved in 

Investigations for a reconsideration of natural language as having a 

particular importance for its infinite uses, that take the form of a 
"language- game" using specific rules. This new dynamic analysis of 

language, as opposed to the static analysis of the Tractatus, 

permitted natural discourse to regain its semantic dimension to 

remain creative and ingenious. What distinguishes the two theories? 

And what are the resulting philosophical consequences? This is what 

we will try to clarify. 
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: ي للغة عند فيتجانشتاين 

تطور التحليل المنطق   
 من نظرية اللغة المثالية إىل ألعاب اللغة

 
 3 قادوميسمينة 

ي 
 
 4 فريد زيدان

 
 الملخص

ي 
 
ي فلسفة فتجنشتاين، فبعد أن كان ػ

 
غرض هذإ إلمقال تبيان إلتطور إلذي حصل ػ

ي بالغرض إلذي يصبوإ ؤليه، 
 
ة وإل توػ ي من عيوب كثبر

إلرسالة، يعتبر إللغة إلطبيعية تعان 
ي مقابل

 
ما إل  وهو إلوصول ؤىل لغة كاملة منطقيا دقيقة لوضع حد لما يمكن أن يقال ػ

يمكن قوله وذلك عن طريق ضبطها بحيث إل يكون لكل موضوع ؤإل إسما وإحدإ دإإل عليه. 
ي إلبحوث، ؤىل إعتبار إللغة إليومية ذإت أهمية خاصة إلستعماإلتها غبر 

 
تطور موقفه، ػ

ي تأخذ صورة "لعبة
لغوية" وكل لعبة تتم وفقا لقوإعد منطقية تنظمها. هذإ  -إلمتناهية وإلت 

ي إلرسالة، أعاد  إلتحليل
 
ي إلبحوث، مقابل إلتحليل إلستاتيكي ػ

 
إلديناميكي إلجديد للغة ػ

ي حت  يبق مبدعا وخالقا، وفتحت آفاقا وإسعة 
إغمان  للخطاب إلطبيغي بعده إلدإلىلي وإلبر

ي 
؟ وما هي إلنتائج إلفلسفية إلت  ومتعددة إلستعماإلت إلمنطق. فما إلذي يمبر  إلنظريتير 

 .نحاول ؤبانتهترتب عنها؟ هذإ ما س

يقا، سيمنطيقا: الكلمات المفتاحية  .تحليل، لغة، ألعاب، منطق، نحو، ميتافبر 
 

 المقدمة: 
ي فلسفة فتجنشتاين، وكان يريد إلوصول بالتحليل ؤىل بنيتها إلمنطقية إألصيلة حت  

 
تعتبر إللغة إلمبحث إلمحوري ػ

كيب إلنحوي وإلدإلىلي سليما، جل وضع أن إغلب إلمشاكل إلفلسفية تنشا من سوء فهمنا لمنطق لغتنا. ومن أل يكون إلب 
 . ي

ي ذلك بالمنطق إلرياض 
 
حد للبلبلة وإلضجيج وتجاوز عيوب إللغة إلطبيعية سغ ؤىل بناء لغة كاملة منطقيا، مستعينا ػ

ي أوإخر ثالثي
 
ين بدأت تتطور ػ ي بدإية إلقرن إلعشر

 
ي تبناها ػ

. أثرت آرإء لودڤيج هذه إلمقاربة إألوىل إلت  ي
 
نيات ؤىل أن توػ

ت من مفهومها، حيث أصبح مصطلح "فلسفة  1فتجنشتاين ي وجهة إلفلسفة إلمعارصة ومباحثها، بل وغبر
 
بشكل كببر ػ

ين ) ي من إلقرن إلعشر
ي إلنصف إلثان 

 
( وإىل Hottois, G., 1981. p. 07إللغة" إلمفهوم إألكبر إنتشارإ وإستعماإل وتدإوإل ػ

، عن نمط آخر من إلفلسفة يومنا  هذإ، وأصبح إلطابع إلغالب عىل إلفلسفة إألنجلوسكسونية وعىل أساسها تمبر 
ه سقرإطا Jean Whalإلمسمات بالقارية، نسبة ؤىل أوروبا. ولعل هذإ ما جعل بعض إلمفكرين، مثل جون فال  ، يعتبر

ي  من حيث إلتأثبر إلذي أحدثه (Dumoncel, J. C. 1991. p. 15) 2جديدإ
ي إلفلسفة إليونانية. فما هي أهم إلمسائل إلت 

 
ػ

ي ترتب عنها؟ 
؟ وما هي إلنتائج إلفلسفية إلت   تناولها فتجنشتاين بالحث؟ وما إلذي يمبر  هاتير  إلمقاربتير 

 مكانة فلسفة فيتجنشتاين:  .1
ي أبرز كتبه رسالة منطقية فلسفية

 
ي وردت ػ

ي عشر 3كان تأثبر أفكار فتجنشتاين إلت 
 
ي ، وإلذي ألفه ػ

ينيات إلقرن إلماض 
ين، مثل برترإند رإسل1291) ها ؤىل أكبر فالسفته إلقرن إلعشر ي عرصه، فقد إمتد تأثبر

 
،  4(، عميقا عىل معظم إلفالسفة ػ

ه جد عميق عىل إلفيلسوف ألفريد آير ) ي  Ayer, A. J., 1986. p. 14كما كان تأثبر
 
( ؤىل درجة أنه يعتبر إألفكار إلوإردة ػ

ي رإسل وفتجنشتاين )كتابه إللغة، إل (، بل إمتد هذإ إلتأثبر Ayer, A. J., 1953. p. 14صدق وإلمنطق مشتقة من مذهتر
 Collectif sous la directionبشكل عميق جدإ إىل إلتيارإت إلفلسفية نفسها بمختلف مشارب  ها فتبنت إلكثبر من آرإءه )

de Jacob, P., 1980, p. 09ي فلكها(، مثل إلوضعية إلمنطقية ومختلف إ
 
، عىل إلرغم من أن 5لمدإرس إلدإئرة ػ

 فيتجنشتاين لم يكن من أعضائها. 
ي من حيث إألهمية فهو بحوث فلسفية

ي إلذي يأن 
بعد  1299ثم طبع سنة  1291، وإلذي بدأه سنة 6أما إلكتاب إلثان 

ي إلرسالة، ومن بينها ؤدخال إلبعد 
 
ي أوردها ػ

ي أنه طور إلكثبر من إألفكار وإآلرإء إلت 
 
وفاته. وتكمن أهمية هذإ إلكتاب ػ
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كز عىل هذين إلكتابير  كونهما يمثالن منعطفير  هامير  من فلسفته ومر 
ي للغة. لذلك سب 

إغمان  حلتير  إإلستعماىلي أي إلبر
 منجزتير  ؤىل حد كاف من فكر فتجنشتاين إللغوي. 

ي إلبحوث
 
ي نجدها ػ

ي إلرسالة فلسفة مغايرة لتلك إلت 
 
. ويرإها 7وتجدر إؤلشارة ؤىل أن بعض إلمفكرين يعتبر ما ورد ػ

ي حير  يؤكد إلبعض أن موقف فيتجنشتاين لم 
 
ي آخرون عبارة عن تعديالت عن آرإئه وتغبر مفهومه عن إللغة، ػ

 
يتغبر ػ
جوهره ؤذ مض  يعتبر إلفلسفة خطابا إل معت  له ؤإل ؤذإ كان مرتبطا بلغة إلعلوم إلطبيعية وإلرياضيات وإلمنطق )كما هو 
ي إلبحوث(، ونحن ؤىل هذإ إلرأي إألخبر أقرب، وبذلك تكون 

 
ي إلرسالة( أو بلغة إلحياة إليومية )كما هو إلحال ػ

 
إلحال ػ

ت "عن إلمرحل ت ))إلبحوث إلفلسفية(( عن مرحلتها إلرسالة قد عبر ي فلسفة فيتجنشتاين، بينما عبر
 
ة إلمبكرة ػ

(، فما حصل لفلسفته هو تطور طبيغي بعد تمحيص 11 -11إلمتأخرة" )عزمي ؤسالم، مقدمة بحوث فلسفية، ص 
ه، ومن حقه ؤعادة قرإءتها ومقارنتها   وتدقيق باآلرإء وإألفكار إلجديدة ومرإجعة ونقد آلرإئه عىل ضوء ما إنتىه ؤليه تفكبر

(. يصدق هذإ Wittgenstein, L., 1986. p. VII-VIIIبعد مرور، تقريبا، عقدين من إلزمن عىل صدور كتاب إلرسالة  )
، لكن يبؼ  إلفيلسوف دإئما وفيا 8إلقول عىل معظم أعمال إلفالسفة، مثلما هو إلحال بالنسبة ؤىل فلسفة أفالطون

ي أسس عليها 
ي مرحلة من مرإحل تطوره إلفكري وغالبا ما لقناعاته إلت 

 
آرإءه إألساسية، ؤإل ؤذإ حدث إنقالب جوهري ػ

ة مبكرة من حياته ويعبر عنها برصإحة وإل نستخلصها، مثلما يقول رإسل عن نفسه مبينا مرإحل تطور 
ي فب 

 
تكون ػ

ي إلعامير  
 
ي منقسما بحد رئيسي فاصل: فقد إعتنقت ػ

إلفلسفة إلذرية  1211-1922فلسفته: "فجاء عمىلي إلفلسؼ 
ة جعلت كل ما قمت به من قبلها غبر متصل بكل ما  ، وكان ذلك ثورة كببر ي

ي إلمنطق إلرياض 
 
إلمنطقية، وتكنيك "بيانو" ػ

، لكن كل إلتطورإت بعد هذه  عملته من بعدها باستثناء ما كان عمال رياضيا بحتا"، يقصد إلتخىلي عن إلمذهب إلمثاىلي
ف بذلك إت، فلم يكن ؤإل  إلمرحلة، ويعب   ثورة، أما ما يىلي ذلك من إلتغبر

ي ذينك إلعامير 
 
ي ػ بطل رصإحة: " لقد كان تغبر
ي كيف تطورت، 

 (.19، ص 1211من قبيل إلتطور" )برترإند رإسل، فلسفت 
ي للغة عند فيتجنشتاين:  .2

 التحليل المنطق 
فلسفية تنشأ من إستعمالنا إلخاطئ لها، إنصب عمل فتجنشتاين عىل تحليل ونقد إللغة، وإعتبر أن معظم إلمشكالت إل

ي يقف عندها إلفكر وذلك عن طريق تفكيك إللغة )
 .Wittgenstein, L., 1971. pلذلك حاول إلوصول ؤىل إلحدود إلت 

ي منهجا للبحث. 04
ي ذلك إلتحليل إلمنطؼ 

 
ي نستعملها متخذإ ػ

 ( إلت 
ي إلرسالة أين ربط إللغة بالعالم هذإ إلهدف إلذي وضعه نصب عينيه، لم يتخىل عنه طوإل حياته و

 
ي جميع كتبه سوإء ػ

 
ػ

ي إلبحوث حيث إتسعت لتشمل إستعماإلتها إلمتعددة، فقد بقيت إلمباحث إللغوية وفلسفتها شغله 
 
ي أو ػ إلخارجر

ين تحت ي إلقرن إلعشر
 
ي غلبت عىل إلطابع إلعام للفلسفة ػ

ت طريقة مقاربته لها. وهي إلمباحث إلت   إلشاغل حت  وإن تغبر
 مسىم: فلسفة إللغة. 

ي بعض إألحيان، 
 
ي تطبع فلسفته فتجنشتاين غموضها وصعوبة تفكيك شفرإتها، وقد ترتب عن هذإ، ػ

إلمسألة إلثانية إلت 
ي إلمسائل إلمركزية من فلسفته )

 
 .Ayer, A. J., 1986. pسوء فهمها وتأويلها حت  فيما بير  إلفالسفة إلمهتمير  بأعماله وػ

إت متناقضة لما ورد فيها. (، وينطبق هذإ إلح13  كم عىل كل مؤلفاته، مما أدى ؤىل تفسبر
ي الرسالة:  .1.2

 
وع فيتجنشتاين ف  مشر

ي إلرسالة، ويعتبر أنه لن يستطيع فهم ما ورد فيها ؤإل من كانت 
 
يقر فتجنشتاين منذ إلبدإية بغموض وصعوبة فهم ما ورد ػ

ي ؤحدى رسائله ؤىل رإسل بتاري    خ Wittgenstein, L., 1922, p. 23له إألفكار نفسها أو عىل إألقل مشابهة لها )
 
(. ويقول ػ

19/19/1212: 
ح مسبق ألنه كتب بطريقة جد  "لقد ألفت كتابا بعنوإن رسالة منطقية فلسفية ... وعىل كل حال لن تفهمه دون شر

ء فيه وإضح كماء إ ي
، كل شر ي ي بالطبع أنه لن يفهمه أحد؛ حت  وإن كان، حسب رأني

، لكنه مركزة. )وهذإ يعت  ي
 
لنبع إلصاػ

") ي إلصدق، إألوصاف، إألعدإد وكل ما تبؼ 
 
 (. Bertrand Russell, 2009, p. 330) يقلب رأسا عىل عقب كل نظريتنا ػ

ي عالم إلفلسفة محل إتفاق بير  معظم كبار إلفالسفة، عبر عن ذلك رإسل بقوله: "سوإء كانت رسالة 
 
لكن أهميتها ػ

ي تعالجها، فإنها يقينا فتجنشتاين إلمنطقية إلفلسفية أو 
لم تكن قد برهنت بالصدق إلمطلق عىل إلموضوعات إلت 

ي عالم إلفلسفة" )لودفيج فتجنشتاين،  -لعمقها وإتساع مجالها-تستحق
 
( بحيث "إل 91، ص 1968أن تعتبر حدثا هاما ػ

 (. 95، ص 1968يمكن ألي فيلسوف جاد أن يتجنبه أو يهمله" )لودفيج فتجنشتاين، 
ي مقدمتها من أن كل ما يمكن إلحديث عنه يمكن قوله بوضوح، أما ما إل نقدر ويمكن تلخ

 
يص ما ورد فيها، ما ذكره ػ

(، فمن إجل تنظيم وضبط مفاهيم إللغة يجب أن Wittgenstein, L., 1922, p. 23) إلكالم عنه فيجب إلصمت عنه
ي إلمقابل عدم إلخوض فيما إل يمكن قوله. 

 
 نضع حدإ لما يمكن قوله، وػ

، فحل إلمشاكل إلفلسفية يكمن ويمر حتما عبر  ي
ي قلب إلبحث إلفلسؼ 

 
وب  هذإ يكون فيتجنشتاين قد وضع مسألة إللغة ػ

ي من إلناحية إلعملية من إلغموض مما يجعل ما نقوله أو Wittgenstein, L., 1299, § 5.1191) نقد إللغة
ي تعان 

( إلت 
ي من أمرإض يجب تشخيصها وإلتخلص منها Wittgenstein, L., 1922, p. 07) نؤكده غالبا ما يكون غبر دقيق

(. كما تعان 
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ي تستعملها إل معت  لها. هذإ إإلستعمال للغة دون أن نعرف كيف تؤدي معناها 
يقا، ألن إأللفاظ إلت  من بينها إلميتافبر 

ي إلكلمات، لذإ وجب تبيان إلحدود إلدقيقة إلستعمالن
ي معان 

 
ي فوض  ينجر عنه إختالط ػ

 
ا لها ومنها تبيان حدود يدخلنا ػ

: ما دإمت إللغة تقوم بتصوير  ه إلفكر. ومن أجل تفادي ذلك يجب أن نرإعي ما يىلي إلمعرفة إؤلنسانية وإإل فإننا سنشوِّ
، أي أن  ي

إلوإقع فان بنيتها يجب أن تكون مماثلة لبنيته، وكل ما يجب أن يقال ؤذن يجب أن يكون مطابقا للنحو إلمنطؼ 
 عن إلوإقع. تكون وصفا وصورة 

 :أال نقول إال ما يجب قوله .1.1.2
ي تحليله لبنية إللغة فيها ؤىل أن إلعالم مجموعة من إلوقائع إلذرية 

 
ي تنحل ؤىل  Atomic Factsإنتىه فتجنشتاين ػ

إلت 
. وإللغة إلمثالية أو Simple symbolأشياء، وكل وإحد من هذه إألشياء يجب أن يسىم بلفظ يدل عليه أي رمز بسيط 

كه Perfect language إلمحكمة  ه، بحيث إل يشر ء بسيط إسما خاصا به دون غبر ي
ي يكون فيها لكل شر

منطقيا هي تلك إلت 
ي 
ء آخر حت  إل يكون متعدد إلمعان  ي

ن Polysemicفيه أي شر . وبربط هذه إأللفاظ، أي إلرموز إلبسيطة، ببعضها نكوِّ

ي تسىمي أشياء بسيطة، وبرط هذه إأللفاظ قضايا تصف لنا إلوقائع إلذري
ي إأللفاظ إلت 

 
ة. وبتعببر آخر فإن إللغة تنحرص ػ

أو إألولية بحيث تصف لنا ما يسميه بالوقائع إلذرية أو  Atomic propositionsبعضها ببعض تتألف إلقضايا إلذرية 
ي تمثل مجموع ما يتألف منه إلعالم )

: Wittgenstein, L., 1922, § 1.1إلبسيطة وإلت  (. لذلك يجب إلتمبر  بير  عالقتير 
ء  ي

ي تربط إإلسم بالسر
ي تربط إلقضية بالوإقعة.  Objectإلعالقة إلت 

 وإلعالقة إلت 

ء بالرمز إلذي وضع له أنه يسميه  ي
فحسب؛ أي يدل عليه ويشبر ؤليه  فالعالقة إألوىل أحادية ألن ما يربط إلسر

(Reference وبالتاىلي فاألسماء إل نثبتها وإل ،)( ننفيهاWittgenstein, L., 1299, § 9.991, 1211, p. 5.) 
، أي قابلة ألن تكون صادقة أو كاذبة بالنسبة ؤىل sensأما إلثانية فىهي ثنائية ألن إلقضية تصف إلوإقعة ومن ثمة لها معت  

ي تصفها "فالقضية هي إلصورة إلمنطقية لوضعية إألشياء
إلذرية("  )إلوقائع  States of Affairsإلوقائع إلت 

(Wittgenstein, L., 1299, § 5.11(وإل إلقضية عن معناها ؤإل عندما ترد ؤىل إلمنطق )Wittgenstein, L., 1971, p. 31 ،)
ي )

(، أي ؤذإ لم تعبر Ayer, A. J., 1953. p. 84وإلتأكيد أن إلعالم إل يمكن أن نتصوره بطريقة خارجة عن إلقانون إلمنطؼ 
( وبالتاىلي تكون Ayer, A. J., 1986. p. 39بسيطة )ذرية( أو مركبة جزيئية(، فال معت  لها) سلسلة من إلرموز عن قضية

 (.Wittgenstein, L., 1299, § 9.999) لغتنا كذلك، ألنها مجموع هذه إلقضايا
ي قالب علىمي منظم ومرتب، وإلحد من 

 
ي إلذي يجب إلعمل من أجل تحقيقه هو: وضع إللغة ػ

ؤن إلهدف إلمنطؼ 
ي إستخدمها فريجة 9ماإلت إلعشوإئية لها، أو باختصار إلوصول إىل بناء لغة محكمة منطقياإإلستع

، قريبة من تلك إلت 
Gottlob Frege  ي

ي نسقيهما إلمنطؼ 
 
ي تؤلف لغتنا Wittgenstein, L., 1299, § 5.111) ورإسل ػ

(. فالقضايا إألولية إلت 
ي إلفلسفة هو: أإل نقول ؤإل ما يجب قوله، أي ما يخص علم يجب أن تكون متعلقة بالعلم إلطبيغي وإلمنهج إلصحيح 
 
ػ
(، ومن هنا يجب عىل Wittgenstein, L., 1299, § 5.11) إلطبيعة فالقضايا إلصادقة هي مجموع إلعلوم إلطبيعية

 (. Ayer, A. J., 1953. p. 153) إلفلسفة أن تتطور ضمن منطق إلعلم
ي مستوإه بل لكن ؤذإ كانت كل إلقضايا إلصادقة هي 

 
مجموع إلعلوم إلطبيعية، وكانت إلفلسفة ليست علما طبيعيا وإل ػ

ي إلفلسفةWittgenstein, L., 1299, § 5.11-4.111) دونه أو يتجاوزها
 
 ( فإنه إل يوجد ما يمكن أن نقوله وهو صادق ػ

(Wittgenstein, L., 1922, p. 13 وإلحال هذإ، ماهي إلفلسفة ؤذإ؟ يجبنا فتجنشتاين .) أن موضوع كل فلسفة هو نقد
ي لألفكار ألن إلفلسفة فاعلية وليست نظرية، لذإ فالعمل Wittgenstein, L., 1299, § 5.1191) للغة

( وإلتوضيح إلمنطؼ 
ي ليس مجموعة من إلقضايا إلفلسفية بل توضيح وتحديد لها بكل دقة

 (.Wittgenstein, L., 1299, § 5.119) إلفلسؼ 
 ما ال يمكن قوله:   .2.1.2

ي لألفكار كونها فاعلية وليست 
لكن ؤذإ كان موضوع إلفلسفة كما حدده فتجنشتاين هو نقد إللغة وإلتوضيح إلمنطؼ 

ي إل تنتىمي ؤىل هذإ 
ي أنوإع عبارإت إللغة إلت 

 
نظرية، وكل إلقضايا إلصادقة هي مجموع إلعلوم إلطبيعية، فما هو مصبر باػ

ي ليست إلصنف، مثل ما هو إلحال بالنسبة للعبارإت إلم
يقية وإألخالقية وإلجمالية وما إىل ذلك من إلعبارإت إلت  يتافبر 

 صورة منطقية للوقائع إلذرية؟ 

يقية إل معت  لها  ي للغة إعتبار إلعبارإت إلميتافبر 
ألنها إل يمكنها أن تقول شيئا  Nonsenseترتبت عن هذإ إلتحليل إلمنطؼ 

يق إل يمكن أن يتبير  لنا أين هو")عن إلوإقع كونها إل تصور ما فيه، "فالموضع إلميتا  § ,Wittgenstein, L., 1299فبر 

ي حدود إلعالم5.633
 
(. لذلك فجزء كببر من Wittgenstein, L., 1922, p. 16) (، ألنه إل ينتىمي ؤىل إلعالم بل هو ػ

يقا هي عبارة عن عوإطف باطنية صوفية تعبر أكبر عن إلقيم إألخالقية أو إلجمالية ناجمة عن سوء فهم  إلميتافبر 
 ومستقلة عن إلمعرفة إلحقيقية.  (، وهي عبارإتها زإئفةAyer, A. J., 1953. p. 45) إستعمال للغة

إألمر نفسه يشي عىل إلعبارإت إألخالقية، فاألخالق تدخل ضمن ما إل يمكن قوله، ؤذ إل يمكنها أن تعظي لنا أجوبة 
ي إلعالم، وإلقضايا إل يمكنها أن تعبر  دقيقة، وعبارإتها إل معت  لها، فالسؤإل نفسه يحيلنا 

 
ؤىل سؤإل آخر فال وجود للقيم ػ
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(، وكل ما هو متعاىلي إل يمكنه أن يثبت 6.421، إلعبارة 1968عن إلقيم ألن "إألخالق متعالية" )لودفيج فتجنشتاين، 
 وإقعا معينا. 

ي عالجتها إلرسالة، أن سبب سوء صياغة إلمشكال 
ت إلفلسفية ناتج عن سوء فهمنا ومن هنا كانت أهم إلمسائل إلت 

(، حيث نجد كلمات إل معت  لها، أي إل تعبر عن أشياء. فعندما نحاول Wittgenstein, L., 1922, p.27) لمنطق لغتنا
ء إل عالقة له بالفلسفة ي

يقية، سيتبير  لنا أنه لم نعط أي معت  لبعض إلعالمات، وبالتاىلي شر  صياغة عبارة ميتافبر 

(Wittgenstein, L., 1971, p. 166 وأن معظم ما ألف بهذإ إلصدد عبارة عن قضايا وتساؤإلت فلسفية ليس كاذبة .)
ع   لها، ومعظم قضايا وتساؤإلت إلفالسفة ناجمة عن عدم فهم منطق إللغة، فال يحق ىلي أن أخب 

فحسب بل إل معت 
 ,.Wittgenstein, L) قضايا إألوليةقضايا خارج هذه إلحدود، لذلك فإن تطبيق إلمنطق هو وحده إلذي يقرر ما هي إل

ي نستطيع فهمها( تبير  حدود عالىمي )9.991 § ,1299
ي )أي إلت 

 ,.Wittgenstein, L(، فكون عالىمي يتوقف عند حدود لغت 

يقا إل ينتىمي ؤىل هذإ إلعالم بل هو حدود إلعالم )9.19 § ,1299  § ,Wittgenstein, L., 1299(، لكن موضوع إلميتافبر 

عظم إلتساؤإلت تكون عىل شاكلة: "ؤذإ كان إلخبر بالتقريب هو نفسه إلجميل"، لذلك فال غرإبة أن تكون . وم10(5.641
ي حقيقتها مشكالت وهمية 

 
ي تبدو أكبر عمقا ػ

 § ,Pseudo-problems(Wittgenstein, L., 1299 إلمشكالت إلفلسفية إلت 

4.003.) 

ه خال من أي معت  كونه يصب شكه عىل وعىل هذإ إألساس ينتقد مذهبا فلسفيا بأكمله، وهو مذ هب إلشك، ويعتبر
مسائل إل يمكن إؤلجابة عنها. فال يوجد شك ؤإل ؤذإ كان إلسؤإل موجودإ، وإل يكون إلسؤإل موجودإ ؤإل ؤذإ وجدت ؤجابة 

ء ما يمكن قوله ي
ة إل تكون ؤإل عندما يوجد شر  (.Wittgenstein, L., 1299, § 1.91) عنه وهذه إألخبر

فتجنشتاين أبعد من ذلك ؤذ طبق هذإ إلمنهج إلذي يجب أن تكون عليه إلفلسفة عىل آرإئه إلفلسفية نفسها  بل يذهب
ي إألخبر أن هذه 

 
ي سيعلم ػ

، فمن "يفهمت  ي إلرسالة فارغة من إلمعت 
 
ي إلرسالة، حيث إعتبر إلقضايا إلوإردة ػ

 
إلوإردة ػ

" )لودفيج فتجنشتاين،   (.6.54إلعبارة ، 1968إلعبارإت فارغة من إلمعت 
ؤن وصف فتجنشتاين لما كتبه بأنه خاىلي من إلمعت  ألمر يستدعي إلكثبر من إلتساؤإلت، خاصة ؤذإ كان إألمر يتعلق 
ي إلعبارة نجد أن موقفه نتيجة منطقية 

 
ي منها إللغة وإلفلسفة. لكن ؤذإ تمعننا جيدإ ػ

ي تعان 
بإيجاد حلول للمشاكل إلت 

ي 
تصنف ضمن قضايا إلمنطق، ومن إلمعروف أن قضايا إلمنطق وإلرياضيات إل  ألفكار إلرسالة وإلقضايا إلوإردة فيها، وإلت 

تقول شيئا عن إلعالم ألنها عبارإت فارغة من إلمعت  ومجرد صيغ رمزية تساعدنا عىل إإلستدإلإلت إلصحيحة، لذلك 
ي للفلسفة إل

 تقّيد به. يمكن أن يفهم قوله هذإ عىل أن عبارإت إلرسالة هي محاولة لرسم إؤلطار إلذي ينبغ 
ي  ي لعقالنية جذرية وجارفة، مع Grangerهذإ إلتحليل إلعميق وإلحاد، نشأ كما يقول غرإنجر

: "من إإلجتماع إإلستثنانئ

ي إلصميم لحدود إلفكر، كالهما كممارسة عىل عالم إللغة وليس عىل عالم إلموجودإت 
 
ؤحساس جي وعميق وػ

للغة أدى ؤىل تضييق مجال إستعماله  Staticعنه نظرة ستاتيكية  (، نتجتWittgenstein, L., 1971, p. 07وإألحدإث")
تبت عنه نتائج معرفية )إبستمولوجية  ة وبعيدة عن متطلبات إلخطاب ومقتضياته Epistemologicalفب  ( خطبر

. فمجال ما يمكن إلحديث  ي
ي مختلف إلمجاإلت، فأصبح إلخطاب جافا وفارغا من أي محتوى له بعد ؤنسان 

 
)مضمونه( ػ

ي إل يمكن إلحديث عنها، ولعل هذإ ما ع
نه، حسب إلرسالة، جد ضيق مقارنة بميادين إلمعارف وإلنشاطات إؤلنسانية إلت 

ي إلبحوث. 
 
 جعله يطور موقفه ػ

ي البحوث:  .2.2
 
ي للغة ف

 التحليل المنطق 
ي إلرسالة ؤىل أن "ما إل نستطيع إلحديث عنه يجب إلصمت عنه" )

 
(، Wittgenstein, L., 1299, § .1إنتىه فيتجنشتاين ػ

ي لغة مثالية يكون فيها لكل إسم مسىم وإحد يشبر ؤليه 11لكن تبيرّ  له بعد عقدين من إلزمن تقريبا
 
وعه إلمتمثل ػ أن مشر

ي حدودها 12يستحيل تحقيقه
 
ي إستعملت إلكلمة ػ

، ألن معت  إللفظ "يتحدد بناء عىل إلظروف إلخاصة إلت 
ي إستخدإمها" )( و"Wittgenstein, L., 9119, § 111بالفعل")

 
(، Wittgenstein, L., 9119, § 121أن معت  إلكلمة يكمن ػ

، بل وظائفها متعددة، ونطاقها أوسع ألنها صورة  ي تصوير إلعالم إلموضوعي
 
ومن ثمة فال يمكن حرص وظيفة إللغة فقط ػ

اجات إؤلنسان عبر من صور إلحياة إليومية ووسيلة إتصال بير  إلناس ولها أغرإض وإستخدإمات متنوعة أوجدتها ح
 مرإحله إلتاريخية. 

ي  ي إلبحوث عن إلجانب إألنطولوجر
 
وإلعقالنية إلجذرية إلجارفة، إللذإن  Ontologyيظهر بوضوح أن فتجنشتاين تخىل ػ

ي أن للغة إستعماإلت مختلفة، وهو ما
 
إ إلرسالة، ليتبت  موقفا أكبر برإغماتية وإلمتمثل ػ  ّ إللغة  -سماه بنظرية "ألعاب مبر

Language Games .ي تندرج ضمن قالب من إلقوإعد
 "، وإلت 

ي إلرسالة يتناقض مع إلبحوث؟ إلظاهر من خالل أقوإل فيتجانشتاين نفسه أن ما حدث 
 
ي أن ما ورد ػ

لكن هل هذإ يعت 
 : ي آرإءه ويمكن تقرير ذلك بما يىلي

 
 هو مجرد تطور ػ

ف فيتجنشتاين بأن كتاب إلبحوث إمتدإد لكتاب إلرسالة،   -1 ه إلبعض ردة فلسفية وإنقالب جذري يعب  خالف ما إعتبر
ي إألول رسالة  ي إلسنوإت إألربعة إلماضية، ؤعادة قرإءة كتانر

 
عليه، يقول وبكل وضوح: "عندما سنحت ىلي إلفرصة، ػ
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ي مجلد وإحد أفكاري إلقديمة مع 
 
ح أفكاره لشخص ما، بدإ ىلي فجأة أنه يجب أن أنشر ػ منطقية فلسفية، وأن أعيد شر

")إلجدي ي إلتفكبر
 
ي إلقديمة ػ

ي ؤإل بمعارضتها مع طريقت 
ة، لن تجد مكانها إلحقيؼ   ,Wittgensteinدة حيث أن هذه إألخبر

L., 2005, p. VIII .) 
ي منها  -9

ي تعان 
ي فالمشاكل إلت 

ي كتابه بحوث إلفلسفية إعتبار مسألة إللغة قلب إلبحث إلفلسؼ 
 
إستمر فتجنشتاين ػ

ء إستخدإم إ (، لكن بمقاربة جديدة، وهي وإن كانت تصحح Wittgenstein, L., 9119, § 99للغة)إلفلسفة تنشأ حير  نسي
ي إلغرض من إلتحليل 

ضها، بمعت  أن فتجنشتاين أرإد نشر أفكاره إلقديمة مع إلجديدة ليسهل فهمها، وبؼ  إألوىل فإنها تفب 
ي "أن إلفلسفة عبارة عن معركة ضد إفتتان عقلن

 
ي للغة وإحدإ وإلمتمثل ػ

ا باللغة" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث إلمنطؼ 
ي تسىمي إألشياء بحيث يكون لكل لفظ 112، إلفقرة 1فلسفية، ج

ي تحديد مفردإتها إلت 
 
ية يكمن ػ (، وأن قلب إللغة إلبشر

ي يعمل بها إلنجار )مطرقة، منشار، مسامر، 
مدلوإل، وترإبط هذه إأللفاظ ببعضها يعطينا إلقضايا، فصندوق إألدوإت إلت 

خ( لكل وإحدة من هذه إألدوإت وظائف مختلفة، أي يستعمل كال منهما ألكبر من وظيفة حسب إلحاجة، مفك...إل
ي إللغة )

 
ي عىل إلعبارة "أن تكون Wittgenstein, L., 1291, § 11وإألمر نفسه ينطبق عىل وظائف إلكلمات ػ

(، لكن ينبغ 
ي إلحقيقة معت  ع

 
ىل إؤلطالق" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ذإت معت  محدد. فالمعت  غبر إلمحدد لن يكون ػ

ي إلرسالة، بل ؤن مقدمة إلبحوث تبير  إلفارق بير  22، إلفقرة 1ج
 
ي تبناها ػ

(. ومن ثمة فهو لم ينسلخ كليا عن آرإئه إلت 
ز عمق إألوىل منبعها وما يفصلها عنها ) ي إلتفكبر وتبر

 
(، فما Cavaillé, C., 9111, p. 11إلطريقة إلقديمة وإلجديدة ػ

ي إلدرجة إألوىل إلصورة، ومعركة إلفلسفة تبؼ  دإئما ضد إفتتان عقولنا باللغة وسحرها لها، وكل ما عليها 
 
تصفه إللغة ػ

ي إإلستعمال إلفعىلي للغة، بل مجرد وصفه 
 
(. ؤن إلذي تغبر هو "ما (Wittgenstein, L., 1291, § 112فعله عدم إلتدخل ػ

ي أن نفعله بالصورة، و 
ي إستخدإمها، فال يزإل أمرإ غامضا. ومع ذلك فمن إلوإضح أنه يجب أن نبحث إلذي ينبغ 

كيف ينبغ 
(، وب  هذإ لم يبق 11، إلفقرة 9فيه ؤذإ أردنا أن نفهم معت  ما نقوله من عبارإت" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج

دإل مسألة ما تسمح به إللغة إلعادية أن إإلهتمام منصبا فقط عىل إللغة وإنما عىل إللغات وعىل ألعاب إللغة "مع إستب
ي ذإته"

 
ي إلرسالة، وبحذف إؤلشارة ؤىل ما إل يمكن قوله ػ

 
 تقوله بمسألة معرفة ما تسمح به لغة ما بصفة عامة أن تقوله ػ

(Bouvresse, J., 1973. p. 33 .) 
ي إلرسالة مع إلبحوث، فهذإ موضوع أطروحة بأكملها و 

 
إنما إلوقوف عىل مفهوم أساشي ؤن غرضنا ليس مقارنة ما جاء ػ

 إللغة".  -إستعمله فتجنشتاين ذو صلة بموضوع بحثنا وهو "ألعاب
 اللغوية:  -مفهوم اللعبة .1.2.2

ي يمكن أن نستعمل فيها 
تتضمن إلبحوث جزأين كالهما عبارة عن مالحظات دونها فتجنشتاين عن إألوجه إلالمتناهية إلت 

ي مختلف مناجي إلحياة، كما تتضمن 
 
ي لغتنا ػ

ي نظريته إلت 
 
أشكاإل ورموزإ ورسومات إستعملها للتعببر عن مفهومه إلرئيسي ػ

ي إلمعت  ) -يطلق عليها إسم: "ألعاب
 
ي تعتبر نظرية ػ

 (..Dumoncel, J. C. 1991. p. 49إللغة" وإلت 
ي إل يمكن تحديد عددها ألن

عبة لغوية، وإلت 
ُ
ي معظمها توصيف ِلل

 
ي رقمها تصاعديا ػ

ه غبر متناهي  هذه إلمالحظات إلت 
كونه يرتبط ببساطة بعدد إستعماإلتنا للغة. وهكذإ؛ فبعد أن كان مجال إللغة ضيقا ومحصورإ، حيث إل يأخذ بعير  
ي أنوإع 

 
ي تنتىمي إىل عالمنا إلمحسوس، يتساءل فتجنشتاين عن باػ

ة عن إلوقائع إلت  ية إلمعبر إإلعتبار ؤإل إلعبارإت إلخبر
ح سلسلة  ي هي ممارسة سميوتيقية إلعبارإت وإلجمل، ويقب 

 Semioticمنها بفضلها يتير  لنا إنقسام هذه إأللعاب، وإلت 
 ، هدفها إلتنظيم، أين تلعب إللغة دورإ أساسيا، مثل: ؤعطاء أوإمر، وصف موضوع، حل مشكلة حسابية أو رياضية، إلنىهي

، إلتمثيل ...  ي
 13إإلستفهام، إلتحية، إؤلثبات، إلنؼ 
ة ليست متنوعة  ي أنماط وتظهر أنماط جديدة وألعابا لغوية أخرى ؤن هذه إلكبر

ة باستمرإر حيث تختؼ  فحسب، بل متغبر
(. لذلك فلم تعد ماهية إللغة إلتعببر عن إألشياء إلموجودة Wittgenstein, L., 1291, § 99من إإلستخدإمات إلجديدة )

ي 
 
ي إلوإقع وتعيير  قيمة إلصدق بالنسبة للقضايا فقط، بل أصبحت كذلك تتمثل ػ

 
 إلوظائف وإإلستعماإلت إلالمحدودة ػ

ي تؤديها )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج
، وإل يحق 99، إلفقرة 1إلت  (، بل يعتبر أن لغتنا إليومية صالحة كما هي

ي طريقة إستعمالنا إلفعىلي لها وكل ما يمكن للفلسفة إلقيام به هو وصفها )لودڤيج فتجنشتاين، 
 
للفلسفة مطلقا إلتدخل ػ

ي ذلك 195، إلفقرة 1فلسفية، جبحوث 
 
(، لذلك يدعو ؤىل مرإجعة موقف إلفلسفة إلتحليلية إلذي حرص نطاقها بما ػ

ي إلرسالة، فمن "إلمهم مقارنة تعدد أدوإت إللغة وطريقة إستعمالها، وتعدد أنوإع إلكلمات وإلقضايا 
 
موقفه إلذي تبناه ػ

مؤلف إلرسالة إلمنطقية(" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية،  مع ما يقوله إلمناطقة فيم يخص بنية إللغة )بما فيهم
 (.99، إلفقرة 1ج

ي فلسفة إللغة بقوله: "فالمقصود "من مصطلح ))لعبة
 
إللغة((،  -يعرف فتجنشتاين هذإ إلمفهوم إلجديد إلذي أدخله ػ

م إللغة، هو جزء من إلفاعلية، أو صورة من صور إلحيا
ُّ
ة" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث ؤبرإز حقيقة معينة، هي أن تكل

 ,.Cavaillé, C(. فاللعبة إللغوية نشاط يخضع لقوإعد مرنة ومفتوحة لها دور وأهمية مختلفة )99، إلفقرة 1فلسفية، ج
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2016, p. 63 إع تعليمات (، ونظام معير  يتضمن وصف ألعاب وإقعية تقدم بصورة منتظمة وسؤإل عن إلقوإعد وإخب 
ي ببعضها:  جديدة. وتتخذ هذه إللعبة

ب لها أمثلة لتوضيحها نكتؼ   صورإ وأشكاإل مختلفة كما ذكرنا سابقا، ورص 
ي أماكن معير  فنعلمه كلمة  -1

 
نا شخص أنه كان أثناء نومه ػ ي صورة تعبر عن حاإلت فردية خاصة، فقد يخبر

 
فقد تكون ػ

ي "مع
د باؤلثبات أو إلنؼ  ( ثم نسأله بعد ذلك: هل حلمت إللية إلماضية؟ فبر

ُ
ذكر إلحلم أحيانا، وأحيانا أخرى  )حِلْمت

 (.11، إلفقرة 9إللغوية" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج -بدون ذكره. هذه هي إللعبة
ي أننا بينا -وقد تتخذ إللعبة -9

ناه بانه إلملك فهذإ إل يعت  إللغوية صورة مباره شطرنج: ؤذإ أرينا لشخص قطعة إلملك وأخبر
ي إللعبة، وإلعك

 
ي إللعبة لكن إل يعرف أية قطع هس، ؤن له دور إلقطعة ػ

 
ض أنه يعرف وظيفة كل قطعة ػ س صحيح نفب 

"شكل قطعة إللعبة هنا تتوإفق مع بنية إلكلمة. كما يمكننا أن نتصور أحدإ ما تعلم لعب إلشطرنج دون معرفة وإل صياغة 
 (.(Wittgenstein, L., 1291, § 91قوإعدها" 

إللغة، يسأل فيها أ، ويذكر فيها ب أو يقرر عدد  -"تخيل إآلن لعبة من ألعابوقد تكون عبارة عن حوإر بير  شخصير   -9
ي يجيب بها عن سؤإل أ قد يكون 

ي أحد إألكوإم ... ؤن مثل هذإ إلتقرير أو هذه إلعبارة إلت 
 
إلبالطات أو إلقوإلب إلموجودة ػ

: ))خمس بالطات((. وإآلن ما هو إلفرق بير  إلتقرير أو إلعب ارة ))خمس بالطات((، وبير  إألمر ))خمس عىل إلنحو إلتاىلي
(. باؤلضافة ؤىل هذه إألمثلة يذكر أنوإعا أخر تأخذ 91، إلفقرة 1((؟" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج!بالطات

، إلبناء وعامله )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج ، 19، إلفقرة 1صورة حوإر بير  شخصير  عاديير  (، أو عالمير 
 ( ....15، إلفقرة 9ه )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، جطبيب مع ممرض

ي إلرسالة، وإعتبار إإلستعمال 
 
وما يهمنا ها هنا أن مجال "ما يمكن إلحديث عنه" توسع ليشمل عبارإت إستبعدت ػ

ي نعبر بها عن حالة من إلحاإلت ومن -جوهر إللغة، وهو يأخذ شكل لعبة
ة بعدد إلمرإت إلت  هنا  لغوية متجددة ومتغبر

فىهي إل متناهية وفقا لقوإعد معينة خاصة بكل لعبة. لذلك فالهدف إلذي سغ لتحقيقه هو إلحصول عىل نظام محدد 
ي 
ي إستعمال إلصور إألولية نظرإ للتشابه وإإلختالف إلذي يوجد بينها، ويكون ذلك وفقا لنسق من إلقوإعد إلت 

 
ودقة ػ

 تضبط إلكلمات، وهذإ هو هدف إلفلسفة برمتها. 

 اللغوية:  -قواعد اللعبة .2.2.2
ي ألعاب

 
، وكل نوع من أنوإع إلنحو له صلة بالعالمات، ووظيفته Grammarإللغة هو إلنحو  -ؤن مفتاح تفكبر فتجنشتاين ػ

ء بوإسطة إإلستعمال إلنحوي للكلمة إلمطابقة  ي
ء، ألننا نعبر عن جوهر إلسر ي

ؤخبارنا بالصنف إلذي ينتىمي ؤليه أي شر
Wittgenstein, L., 1981, § 919).) 

ي أنه يمكننا إإلنتقال من قضية ؤىل أخرى، ووصفها، بتطبيق قوإعد منطقية إنطالقا مما   -ؤن إلحديث عن ألعاب
إللغة يعت 

كنا نعرفه بالفعل، وبما أن إللغة إلطبيعية لها وظائف متعددة، فقد شبه فتجنشتاين قوإعدها بلعبة إلشطرنج؛ بحيث 
تها   إلخاصة. لكل قطعة من هذه إللعبة مبر 

فمن إلناحية إلمنطقية إل يمكن إستخدإم إلملك ؤإل ؤذإ حددناه بالفعل، أي يجب أن نكون متمكنير  بالفعل من قوإعد 
ي إللعبة، فقطع إللعبة هي إآلن قوإعد للعبة إلشطرنج

 
 ,.Wittgenstein, L لعبة إلشطرنج، حت  نعرف دور هذه إلقطعة ػ

1975, p. 306)  لعب بنفس قوإعد لعبة إلشطرنج، فنكون بذلك قمنا بتوسيع (، لذلك يمكننا أن نخب
ُ
ع لعبة أخرى ت

ي لعبة وإحدة. 
 
 وفتح آفاق جديدة ػ

ي تحتوي  ها إللغة للتعببر عن مختلف حاإلت  -ؤن تشبيه فتجنشتاين "ألعاب
إللغة" بلعبة إلشطرنج يبير  عن إؤلمكانات إلت 

قطعة لكل إلعب، ؤإل أن عدد  11لعبة إلشطرنج محدودة، إإلستعمال إلممكنة، فعىل إلرغم من أن عدد قوإعد وقطع 
إحتماإلت طريقة إللعب إلمتناهية، وتتغبر بمجرد تحريك قطعة وإحد سوإء كانت ثانوية، مثل إلبيدق، )إلجندي( أو 
ي حددناها سابقا. وكذلك إألمر 

 أساسية، مثل إلوزير )إلملكة(، وكل خطوة نقوم بها يجب أن تكون وفقا للقوإعد إلت 
بالنسبة للغة إلطبيعية، فىهي تتألف من مجموعة من إلكلمات إلمحدودة وكذإ إألمر بالنسبة لقوإعدها، لكن عدد إلمرإت 

ي كل مرة، أي مع كل لعبة
 
ي نستعملها غبر محدودة وتتغبر ػ

لغوية جديدة، ؤإل أنه يجب عىل كل لعبة جديدة أن تكون  -إلت 
ي تختلف من  -ضمن إلقوإعد إلمحددة-ها إلخاصة ضمن هذه إلقوإعد. وبما أن لكل لعبة قوإعد

وطرإئق إستخدإمها، إلت 
كيب، ومن ثم فان مفهوم  ي للغة دون إلفصل بير  إلدإللة وإلب  لعبة ؤىل أخرى فهذإ إألمر يؤدي فعال ؤىل إإلستعمال إؤليجانر

ي هذه إلحالة هو إلتطابق بير  صورة إللغة وصورة إلحياة، ومن هنا فالمشاكل إلف
 
لسفية تتغبر بتغبر قوإعد إلصدق ػ

 إللعبة. 
 عالقة ألعاب اللغة بالمنطق الحواري:  .3.2.2

ي تعتبر أن للغة إلطبيعية إستعماإلت ووظائف متعددة، سماها ألعاب
غماتية إلت  إللغة، أعادت إإلعتبار  -هذه إلمقاربة إلبر

ي إلذي إتخذه إلمنطق منذ لمجموعة من إلمفاهيم لها صلة بعالم إلخطاب وإلمحاجة بعد أن إستبعدها إلطابع إلبر 
هان 

 أرسطو، ومن بير  هذه إلمفاهيم: 
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(. Matthieu Fontaine Juan Redmond, 2008, p. 05إلذي يسمح بفهم إستعماإلت إللغة ) Frameمفهوم إلسياق  -1
 ويبير  ذلك منذ بدإية إلبحوث حيث يعظي مثاإل لما يمكن أن تكون عليه لعبة لغوية: 

ي مستخدما أحجار "ولنتصور ... لغة يقصد بها 
أن تؤدي غرضا، إإلتصال بير  أ، وهو عامل بناء، وبير  ب مساعده. أ يبت 

تيب إلذي يحتاجها  إلبناء: فهناك ))قوإلب(( و))قوإلب(( و))بالطات(( و))دعامات((. عىل ب أن يناول أ إألحجار، بالب 
، ))قائمة((، ))بالطة((، ))دعامة((، أ ينادي فيه. وهما يستخدمان لهذإ إلغرض لغة تتكون من إلكلمات إلتالية: ))قالب((

ه عند سماعه هذإ إلندإء أو ذإك" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية،  -ويطلبها وب يحرص  إلحجر إلذي تعلم أن يحرص 
 (.19، إلفقرة 1ج

ي إللغة لطبيعة:    -9
 
 كما أعاد للخطابة من خالل إأللعاب مكانتها ػ

إلعبارإت صورة ونغمة إألسئلة إلخطابية، أو يكون فيها كل أمر عىل صورة إلسؤإل  "ويمكننا أن نتخيل لغة تكون فيها لكل
ي حقيقته أمر((، أي أن 

 
: ))هل تحب أن تفعل هذإ؟(( ربما يقال حينئذ: ))ؤن ما يقوله يأخذ صورة إلسؤإل، لكنه ػ إلتاىلي

[ للغة، هي أمر" )لودڤيج فتج ي
ي ]أو إلتؼ 

ي إإلستخدإم إلفت 
 
 (.91، إلفقرة 1نشتاين، بحوث فلسفية، جوظيفة هذإ إلقول، ػ

ي أنوإع إلعبارإت خاصة إإلستفهامية فأصبح للسؤإل وظيفة أساسية من إلناحية إلمنطقية ألن أي  -9
 
ؤعادة إإلعتبار ؤىل باػ

إضا يتم ؤثباته بعد  ي إلحقيقة إفب 
 
ي إلحقيقة سؤإإل سابقا فيه طلب وإستفسار فكل عبارة مؤكدة تتضمن ػ

 
ض ػ ؤثبات يفب 

إضا، يكون ما يتم ؤثباته أو تقريره. 9"يذهب فريجة ) ك: ذل ( ؤىل إلقول بفكرة مؤدإها أن كل عبارة ؤثبات، تتضمن إفب 
ي حقيقتها –وتقوم هذه إلفكرة 

 
ي لغتنا لكتابة أية عبارة عىل إلصورة إلتالية: ))من إلثابت أن   -ػ

 
عىل إؤلمكانية إلموجودة ػ

ي لعبةكذإ وكذإ هو إلموضوع((. لكن ))ؤذإ كا
 
ي لغتنا، طالما أنها ليست حركة ػ

 
-ن كذإ وكذإ هو إلموضوع(( ليست جملة ػ

 (. 99، إلفقرة 1إللغة" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج
ي صورة سؤإل متبوعا بكلمة ))نعم((. مثل: ))هل إلسماء تمطر؟ نعم ومن ثمة فإنه،

 
(( ... !"يمكن كتابة أي عبارة ػ

ة إلزمنية، فلن )لذلك( ؤذإ سمعت شخصا يق ول ))إلسماء ممطرة((، ولم أعرف ما ؤذإ كنت قد سمعت بدإية ونهاية إلفب 
ء" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج ي

ي بأي شر
تت   (. 19، إلفقرة 1تكون هذه إلجملة قد أخبر

ض وفقا لقوإعد محددة بعض  -5 ي إلمدعي وإلمعب 
 
ها أساشي أعاد للغة بعدها إلحوإي من خالل إأللعاب وإلمتمثل ػ

 وإآلخر ثانوي: 
ي أحد  -"تخيل إآلن لعبة من ألعاب

 
إللغة، يسال فيها أ، ويذكر فيها ب أو يقرر عدد إلبالطات أو إلقوإلب إلموجودة ػ

: ))خمس بالطات((.  ي يجيب بها عن سؤإل أ قد يكون عىل إلنحو إلتاىلي
إألكوإم ... ؤن مثل هذإ إلتقرير أو هذه إلعبارة إلت 

((؟" )لودڤيج فتجنشتاين، !فرق بير  إلتقرير أو إلعبارة ))خمس بالطات((، وبير  إألمر ))خمس بالطاتوإآلن ما هو إل
 (.91، إلفقرة 1بحوث فلسفية، ج

إ عىل بعض  -كان وقع هذه إألفكار، ]إللعبة إغماتية أو إإلستعمال، إلسياق ...[ كببر إللغوية، إلحوإر، إلخطابة، إلبر
ين، حيث أعادوإ صياغة نظرياتهم إإلستدإللية إلمنطقيير  وإلرياضيير  وإلفالس ي من إلقرن إلعشر

فة بدءإ من إلنصف إلثان 
ي إلرياضيات وإلمنطق. فظهرت إتجاهات جديدة تستمد مقاربتها من نظرية ألعاب

 
إللغة لفتجنشتاين، ومن بير  هذه  -ػ

وإلنظرية إلسمنطقية لأللعاب  Dialogic Logicإلمقاربات إلمعارصة لنظريات إأللعاب وللمنطق: إلمنطق إلحوإري 
Game Theoretical Semantics. 

ي بول لورإنزن 
ي إأللمان 

ي وإلمنطؼ 
ي نهاية إلخمسينات حيث أرش قوإعد ما  Paul Lorenzenترجع إألوىل ؤىل إلرياض 

 
ػ

ي إلفلندي جاكو هنتيكا Dialogische Logikيسىم بالمنطق إلحوإري 
 Jakko. أما إلثانية فقد طورها إلفيلسوف وإلمنطؼ 

Hintikka ( ي نظرية إأللعاب إلسيمنطيقية
 
ي توضيح إلعالقة بير  إللغة وإلوإقع وفقا لقوإعد GTSػ

 
(. تبحث إلمقاربتان ػ

  خاصة، تؤدي ؤىل بناء صوري يحكم سيمنطيقا إللغة. 
 
 النتيجة:  .3

ين لم يتوقف فقط عىل كتاب رسالة منطقية  يتبير  من كل ما سبق أن تأثبر فلسفة فيتجنشتاين عىل فلسفة إلقرن إلعشر
ي تطور بعض نظريات إأللعاب وإألنساق 

 
ه هاما ػ فلسفية بل إمتد ليشمل كتابه إلبحوث إلفلسفية إلذي كان تأثبر

ي إس
ي نجدها إلمنطقية. يظهر ذلك جليا من خالل عدد إلمفاهيم إلت 

ي كتابه بحوث فلسفية وإلت 
 
تعملها فتجنشتاين ػ

ي إلمنطق إلحوإري، من بير  هذه إلمصطلحات، عىل 
 
ي نظرية إأللعاب إلسيمنطيقية أو ػ

 
موظفة بصفة أساسية سوإء ػ

، قاعدة Rhetoric، خطابة Dialogحوإر  Move، خطوة Frame، سياق Gameسبيل إلمثال إل إلحرص: مفهوم إللعبة 
Ruleعدة أساسية ، قاEssential Rule قاعدة غبر أساسية ،Non-essential Rule هذإ إلتأثبر ناجم عن إلعودة ؤىل إللغة .

إلطبيعية أي لغة إلخطاب وإلربط من جديد بير  إلمنطق وإلحوإر باؤلضافة ؤىل توسيع إستخدإمات إلمنطق من خالل 
. ألعاب إللغة إلمختلفة لتشمل أفعال إؤلنسان ووضع قوإعد لل  غة ترسم حدود إلمعت 
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 المصادر والمراجع: 
ي كيف تطورت، ترجمة عبد إلرشيد إلصادق رإجعه وقدم له زؽي نجيب محفوظ، ط1211رإسل، ب. )

، مكتبة 1(. فلسفت 
 إألنجلو إلمرصية. 
ي ف.، )

وإلحدسان، (. مدخل ؤىل إلمقاربة إلحوإرية لمنطق إلقضايا وإلرتبة إألوىل، إلكالسيكي 9112شهيد، ر. زيدإن 
وت. 1وإلمنطق إلموجه إلقضوي )ط ، ببر ي  (. دإر إلفارإنر

 فتجنشتاين، ل.، )؟(. بحوث فلسفية، ترجمة عزمي ؤسالم مرإجعة عبد إلغفار مكاوي، جامعة إلكويت. 
، مرإجعة وتقديم زؽي نجيب محفوظ، مكتبة 1219فتجنشتاين، ل.، ) (. رسالة منطقية فلسفية، ترجمة ؤسالم عزمي

 ية، إلقاهرة. إألنجلو مرص 

(. ترجمة وتقديم وتعليق د. عبد إلرزإق بنور، إلمنظمة إلعربية 1(. تحقيقات فلسفية )ط9111فتجنشتاين، ل.، )
وت.  جمة، ببر
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 لهوامشا
                                                           

1 Ludwig Wittgenstein ( ي إلجنسية
ي وفيلسوف نمساوي إألصل وبريطان 

ي إلهندسة ثم إهتم بعد ذلك بمجال 1291 -1992منطؼ 
 
(، كان طالبا ػ

ي جعلته يهتم بمسائل إلرياضيات، قبل أن يوجه إهتمامه ؤىل فلسفة إلرياضيات، قرأ كتاب أصول إلرياضيات 
إن، وإلت  ترإند رإسل  1903إلطبر لبر

ج وتعرف من خالله عىل أعمال فر  ي كمبر
 
. أتم كتابه إلمعروف رسالة منطقية 1911عام  Cambridgeيجه إلذي وجهه ؤىل متابعة دروس رإسل ػ

ي عام 1921عام  Tractatus Logico- Philosophicusفلسفية 
 
ج. وأتم ػ ي أشهر كتبه  1945، وخلف جورج مور بجامعة كمبر

إلجزء إألول من ثان 
 .1953، وإلذي نشر بعد وفاته من طرف طالبه عام Philosophical Investigationsبحوث فلسفية 

ي إلرسالة، إنظر )لودڤيج فتجنشتاين، )؟(. جامعة إلكويت، ص   2
 
 (19-19لالطالع عىل مختلف إآلرإء ػ

ي لغته إألصلية إأللمانية:   3
 
 .Logisch-Philosophische Abhandlungإلعنوإن ػ

ي إلعدد (Russell, B., 2010. p. 267)بدأ هذإ إلتأثبر قبل صدور إلرسالة، إنظر،   4
 
وإلذي خصص لنغي فتجنشتاين،  Mindمن مجلة  11، وػ

(Russell, B., Jul., 1951. pp. 297-298). 

http://www.jstor.org/stable/2251317.%20Accessed%2022%20Dec.%202020
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ي إألربعينيات إلوضعية   5

 
ي إلوإليات إلمتحدة إألمريكية ػ

 
ين ثم ػ ينيات وثالثينيات إلقرن إلعشر ي عشر

 
ي أوروبا ػ

 
ي إزدهر ػ

إلمنطقية تيار فلسؼ 
: حلقة فينا  لينية للفلسفة إلعلمية The Vienna Circleوإلخمسينيات من نفس إلقرن، وتضم ثالث توجهات هي  The Berlin، إلجمعية إلبر

Society for Scientific Philosophy  .أما إلتوجه إلثالث فيمثله فالسفة ومفكرون تفاعلوإ بالتحليل إلنقدي آلرإئها 

جم مصطلح "  6  " ب حوث وإآلخر تحقيقات، مثل: Investigationsإلبعض يب 

 )فتجنشتاين، ل. بحوث فلسفية، ترجمة عزمي ؤسالم( . 
 وتعليق د. عبد إلرزإق بنور(.  . تحقيقات فلسفية ترجمة وتقديم)9111فتجنشتاين، ل.، )

جم ؤىل "   " إنظر: Recherches" أو "Investigationsوإألمر نفسه باللغة إلفرنسية حيث يب 
)Wittgenstein, L., 1961 .Investigations philosophiques. Traduit Pierre Klossowski). 

(Wittgenstein, L., 2005. Recherches philosophiques. Traduit de l’allemand par Dastur, F., Elie, M., Gautero, J. L.,  Janicaud, 
D., & Rigal, E.). 

، إنظر:   7   إلبعض يسميها، فلسفة فتجنشتاين إألوىل وفتجنشتاين إلثانية للتميبر  بير  إلمرحلتير 

(Hottois, G., 1981. p. 59).  
(Dumoncel, J. C., 1991. p. 45- 49). 

ون. يمبر  إلباحثون   8 : إلشباب، إلكهولة وإلشيخوخة، وعىل أساسها تصنف كل محاورإته إلسبع وإلعشر  بير  ثالثة مرإحل من تطور فلسفته هي

 .Russell Bertrand, 2010a, pو) logically perfect language (Wittgenstein, L., (1922). p. 07) يسميها رإسل إللغة إلمحكمة منطقيا 9

25). 

ي كتابه: إنظر تأثبر هذه   10
 
 .(Ayer, A. J., 1953. p.39- 40)إألفكار عىل آير ػ

ة إلممتدة من صدور كتابه إلرسالة )  11 ي كتاب إلبحوث )1291وهي إلفب 
 
وع ػ  (.1291( ؤىل غاية إلشر

أمرإ مستحيال بالنسبة ؤىل لغة حياتنا إليومية ألسباب عديدة أهمها  لمثل هذإ إلرأي ذهب رإسل حيث إعتبر فكرة قيام لغة محكمة منطقيا  12
 ،  .(Russell, B., (2010a). p. 25)فلسفية ترجعنا ؤىل أصول نظرية إلثبات وإلتغبر

ها: ؤصدإر إألوإمر، وإطاعتها. وصف -يعظي أمثلة عنها مثل، "تصور تعدد ألعاب  13 ء ما،  إللغة، كما يتضح من إألمثلة إلتالية، ومن غبر ي
مظهر شر

أو ذكر مقاييسه. تكوين موضوع ما حسب إلوصف )كالرسم(. ذكر أو تقرير حادثة. ذكر إحتماإلت مختلفة عن حادثة معينة. تكوين إلفرض 
ي قوإئم وأشكال. تأليف قصة وقرإءتها. تمثيل مشحية. ؤنشاد إألناشيد. حل إأللغاز. تأليف نكتة وإل

 
قاؤها. حل وإختباره. تقديم نتائج إلتجربة ػ

جمة من لغة ؤىل أخرى. إلسؤإل، إلشكر، إللعن، إلتهنئة، إلصالة" )لودڤيج فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج . إلب  ي
ي إلحساب إلتطبيؼ 

 
، 1مشكلة ػ
 (.99إلفقرة 


