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إن الذات المتمثلة فى اإلنسان هي الحق�قة التي یتحقق من خاللها وجوده �ذات مؤثرة في 

م وهذا  الذات،  الزمت  التي  الخاص�ة  هو  التفكیر  وأن  الخارجي،  الفیلسوف  العالم  أكده  ا 

، أما الفیلسوف  د�كارت من خالل شكه فى ذاته، واستدل على وجود الذات من خالل التفكیر

التجاه نحو الشىء المفكر ف�ه من خالل الذات لذا،  ؤ�د أن الوعي قصدي حیث اهوسرل فی

یتضح أن  ماكجین یرى الوعي الذاتي معرفة �الذات؛ حیث إنه مثله مثل الوعي له معنى 

تشكل   أكبر التي  الواسعة  واالجتماع�ة  الثقاف�ة  �الخلف�ة  المعرفة  إلى  �شیر  فهو  وأوسع، 

 رًجا تحت معرفته بذاته . نسان وتشكیل شخصیته منداتنا ومن ثم �عد وجود اإلشخص�

للذات       �إدراك  الوعي  إن  حیث  الوعي؛  تشكیل  في  مهم  دور  لها  اللغة  أن  یتضح  �ما 

توى الفكرى وتشكیل شخص�ة اإلنسان الواعي، فل�س هناك  المفكرة یتضمن التعبیر عن المح

بدون اع القوى أي معنى في تحقیق مفاه�م  للغة، والفرض  بین   ت�ار  �أنه ل�س هناك فصل 

عن  والكشف  �التحقق  �قوم  حیث  اللغو�ة؛  الناح�ة  من  ضروري  الفكر  وأن  واللغة،  الفكر 

هناك الت�اس عند التعامل مع الفرض المفهوم وفًقا لتحقیق الكلمات ومعانیها و�ذلك ال �كون  

ا  فالفالسفة  ثم  للغة، ومن  المنهج�ة  االقوى لألولو�ة  هذا  إن  قالوا:  قائم  للغو�ون  لتقس�م غیر 

مص  العالقة بدون  ماكجین  تأكید  یتضح  ثم،  ومن  للكلمات  العقلي  المعنى  وهو  اللغة  در 
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حو  فر�جة  لمقالة  تناوله  ففي  والمعنى؛  واللغة  الذات  بین  والداللة  القائمة  المعنى   Oneل 

sense and reference  ال أو  والداللة  الجملة  بین  �العالقة  تعبر عنه؛ اهتم  الذي  محتوى 

الجملة والمدلول الذي تعبر عنه ومتى تعبر جمل مختلفة عن   ث یتساءل عن العالقة بینحی

 نفس المعنى، وما الذي �شكل المعنى. 

 ة ، المعنى.  الكلمات المفتاح�ة: الجدل ، الذاتي ، اللغ

Self, Language, and Meaning Dialectic 
Summary 
The philosophy of mind has its own important effects on the concept 
of self. The “self” or “ego” or “I” refers to a basic thing, that is, the 
person is unchangeable. Many modern philosophers of mind asserts 
that there is no such a thing. The idea of the existence of “self” as a 
basic kernel that is not changeable stems from the theme of 
immaterial soul. Such a theme is not accepted by the contemporary 
philosophers because of their physical and materialistic orientations, 
and because general acceptance and doubts of philosophers towards 
the David Hume’ concept of self. The “self” represented in man is the 
truth through which human existence is realized as a self that 
influences the external world; thinking is the property coexist with the 
self. This was asserted by De Carte through his doubt in self. He 
inferred the existence of self from thinking. Husserl asserted that 
consciousness is intentional since an attitude towards the thing in 
which we think is coming from self. It is obvious that McGinn  view 
self-consciousness as self-recognition. Like consciousness, it has 
wider meaning. It refers to knowing the social and cultural 
backgrounds that shape our personalities. Accordingly, the existence 
of man and shaping human personality underlie human self-knowing. 
It is also obvious that language plays an important role in shaping 
consciousness. Consciousness as a perception of thinking self 
includes expressing the thought content. There is not meaning for 
realizing concepts away from language. The assumption that there is 
no separation between thinking and language is a strong one, and that 
thinking is necessary linguistically. By thinking, one can uncover and 
verify the concept according to words and their meanings. In addition, 
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there is no ambiguity in the strong assumption of the methodological 
prioritization of language. The philosophers of language has referred 
that this separation is not accepted without taking language as a basic 
resource for the mental meanings of words. Hence, McGinn asserted 
the relationship among self, language and meaning. In review of an 
essay by Frege about sense and reference, McGinn was interested in 
connection between sentence and reference, or the content expressed 
by the sentence. He asked about the relationship between a sentence 
and the signified that it expresses, and when various sentences 
express the same meaning, and what shapes the meaning.  
Key Words: Language, and Meaning Dialectic 

 : الذات وطب�عتها   :أوالً 

 The self- Essenceمعنى الذات :  ( أ )

ذات النفس والشخص، �قــال ذات الشــىء نفســه وعینــه، والنســ�ة �أنها: ال  تعرف الذات

إل�ه ذاتي والذات أعم من الشخص؛ ألن الذات تطلق على الجســم وغیــره، والشــخص ال �طلــق 

عــرض؛ �معنــى ال �قــوم بنفســه. والــذات �طلــق إال على الجسم، فالذات ما �قوم بنفســه و�قابلــه ال

ء ال �طلق إال على التبدالت الظــاهرة علــى ســطح الشــىعلى �اطن الشيء وحق�قته، والعرض  

 )٥٧٩، ص١٩٨٢(صلی�ا،    .والذات ثابتة واألعراض متبدلة"

وُتعد دراسة الذات مهمة ألمر�ن: األول: أن أي دراسة حــول موضــوع مــا تنطلــق مــن 

ن أي دراســة حــول الــذات �جــب أن تنطلــق مــن الــذات عینهــا؛ لــذلك ارت�طــت الــذات، والثــاني: أ

اء عــن طر�ــق الفینومینولوج�ة في بدایتها بدراسة الذات اإلنسان�ة الحاملة لمعنى األش�ال�حوث  

الوعي، وقد تن�ه هوسرل إلى هذا األمر من خالل وقوفه علــى قصــد�ة الــذات، فكــل وعــي هــو 

ة لدراســة الــوعي زًءا �بیًرا من مؤلفــه ال�حــوث المنطق�ــ وعي �شيء ما؛ لهذا خصص هوسرل ج

 )٢٤٣، ص٢٠٢٠عبدهللا حسین،  ن  (ب .المعبر عن الذات

إن مفهـــوم الـــذات یبـــدو ســـاهً�ا للتفســـیر مـــع عـــدد مـــن العوامـــل األخـــرى، لكنـــه �كـــون 

المتعامــل معــه فــى معالجــة األشــ�اء، وهــذا اإلشــعار هــو  Naïve notionاإلشــعار األساســي 



 

 
 

 

 
                                               

 

۱۸۰۹ 

 حنان حممد حممد عبدالرازق 
 جدل الذات واللغة واملعىن 

یلحـــق �ــه، و�تعامـــل الفالســـفة مــع الـــذات ومفهومـــه؛ �اعت�ــاره الواجـــب األول فـــى األســاس لمـــا 

ــداء وعـــرض الالمقبـــول مـــن األ ــنح الفرصـــة إلبـ ــة األســـاس �مـ ــ�اء ومعارضـ ــ�اء تضـــمین األشـ شـ

ومضـــاداتها، و�كـــون المفهـــوم المعتـــاد عـــن الـــذات ذا صـــلة �عـــدد مـــن الخصـــائص، منهـــا أنهـــا 

عهــا، إلــى جانــب أنهــا ال تكــون واضــحة مــن خــالل طب�عة غیر مرئ�ة ومحسوسة یتم التعامل م

قبل�ــة؛ ألنهــا األســاس الــذي تنبثــق منــه العدیــد مــن المفــاه�م وحــدات أخــرى أو مفــاه�م أساســ�ة 

  Mcginn, 1999, pp160)- ( 161   واالصطالحات.

قسم د�كارت الذات ال�شر�ة إلــى قســمین یتمثــل �ــل منهمــا فــى العقــل والجســد، بینمــا �عــد       

جســـد جـــوهر العقـــل، والجســـد جـــوهره التمـــدد �عفـــي العقـــل مـــن آل�ـــة التمـــدد، إال أن ال التفكیـــر

د العــالم الخــارجي �خضــع إلــى هــذه اآلل�ــة، أمــا هســرل مــن الفالســفة  فمــن الــذین اعترفــوا بوجــو 

أن هــذا العــالم موجــود هنــاك �اســتمرار ســواء  -مثــل �ق�ــة الــواقعیین -فــي مواجهــة الــذات، وأكــد

حیــث إن مذه�ــه �قــوم علــى رد هــذا العــالم الخــارجي إلــى الــذات الداخل�ــة  أدر�تــه أو لــم تدر�ــه؛

ذات؛ ة قصــد�ة الشــعور؛ األمــر الــذي اضــطره ألن �فتــرض مســ�ًقا وجــود العــالم خــارج الــ بواســط

ألنـــه لـــو جعـــل العـــالم منـــذ البدا�ـــة داخـــل الـــذات، فـــإن مـــنهج الـــردود والتعلیـــق و�ـــذلك قصـــد�ة 

  )٢٣٣، ص١٩٩١(رافع،    بناء الفینومینولوجي.الشعور �انت �لها سوف تست�عد من ال

 Johannعنــــد فیتشــــهالفشــــتو�ة؛ حیــــث تتشــــكل المعرفــــة وهــــذا مــــا یتفــــق مــــع المعرفــــة     

Gottlieb Fichte (1762 - 1814)  عن طر�ق االنتقال من عالم الحس إلى عــالم العقــل "

تعلـــن �ـــل مرحلـــة  ثـــم الـــوعي �العـــالم، ثـــم التحـــول إلـــى الفعـــل فـــي حالـــة اإل�مـــان، و�نـــاًء عل�ـــه

ا �الح ر�ــة، وفــي نفــس الوقــت، یتحــول معرف�ــة عــن فعال�ــة الــوعي �الــذات و�حالتــه بوصــفه وع�ــً

هو التحول من المعرفة إلى الوجود، ومــن الــذات الوعي �الذات وتمثیالته إلى الوعي �العالم، و 

(شــندي،  " إلــى الموضــوع، ومــن التمثــیالت الذات�ــة الداخل�ــة إلــى التمــثالت الواقع�ــة الخارج�ــة 

 )  ٥ص 
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 : الذات وعالقتها �االدراك  طب�عة  (ب) 

ــا" أفضــل الطــرق، وهنــا تصــ�ح ن طب�عــة الــذات مــن إن الســؤال عــ        خــالل القــول "�مــن أن

كلمة الضمیر " أنا" هي العائدة على الذات و�ــذلك االســتفهام، وهنــا �حــدث اســتخدام للمنظــور 

تفســیر مســتوى الضــمیر �حســب و�مكــن   first person perspectiveالشخصــي األول

ــمیر ا ا لنـــوع الضـ ــً ــعه ف�ـــه وفقـ ــتخدام المـــراد وضـ ــت أو هـــؤالء، االسـ ــا نحـــن أو أنـ لمخاطـــب، إمـ

ا لإلشــارة المعطــاة مــن قبــ  ل الضــمیر �كــون هنــاك نــوع مــن ســوء الفهــم أو الخطــأ؛ و�التــالى وفقــً

ضـــبوط مـــن أجـــل إعطـــاء الداللـــة الضـــمائر�ة المســـتحقة وحینهـــا یـــتم الوصـــول إلـــى المعنـــى الم

ــم  مـــــ  ــار إل�ـــــه دون أي اضـــــطراب أو ســـــوء فهـــ ــة المشـــ ــة وطب�عـــ ــارة المرجع�ـــ ــمن ولإلشـــ ن ضـــ

ا حــول طب�عــة إشــارة األســماء إلــى طب�عتهــا، ف مــثًال إذا �ــان هنــاك األطروحــات الموجــودة دومــً

شــخص یــدعى "جــاك" فــإلى أي شــىء �شــیر االســم �طب�عتــه تلــك؟ ومــا المعنــى المتضــمن لــه؟ 

�خـــص الشـــىء المشـــار إل�ـــه، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى العالقـــات  ومـــن ثـــم یـــتم اســـتنتاج شـــىء مـــا

ــة بـــین "األنـــا ــا حولهـــا مثـــل "الخصـــائص  المنظمـ ا مـــع مـ ــة الموجـــودة دومـــً " والتعبیـــرات الدالل�ـ

ة " و"األســـماء " فـــإذا �ـــان الشـــخص اســـمه جوهـــان ثـــم أصـــ�ح جوهـــان �ـــذلك �شـــكل الشخصـــ�

مرجعـــي إلـــى  صـــح�ح ومؤ�ـــد ثـــم أصـــ�ح هـــو �ـــذلك �شـــكل صـــح�ح مـــن خـــالل شـــخص آخـــر

�عـــه؛ �ســـبب االعتماد�ـــة جوهـــان،  فنجـــد فـــى المثـــال صـــعو�ة لتحدیـــد وفهـــم و�دراك المســـار وتت

�مكــن فــى هــذه الحالــة أن �كــون اســم على مدى صدق بین هذه الجمل ذات الت�ع�ــة الواحــدة، و 

جوهان وضمیر "هو" ذات الغرض المرجعي الواحد، بینما نكون هنا �صدد مشكلة تظهــر مــن 

ائص اللغو�ــة الخاصــة �طب�عــة الــذات الخاصــة �الضــمیر أ�ــا �ــان هــو، و�الت�ع�ــة ناح�ــة الخصــ 

تعقیــًدا  تكون الخصائص من ضمن المرجع�ات الواج�ة للشىء لكن حینما �صــ�ح األمــر أكثــر

مــــن أجــــل  self-reflexiveف�مــــا �خــــص األنــــا نت�جــــة الســــتخدام أســــلوب االنعكــــاس الــــذاتي 

ــن ــر لألفكـــار، ومـ ــل الـــذاتي الم�اشـ ــر عنـــه فـــى  التحو�ـ ــة الفكـــر المعبـ ــوم �اكتســـاب طب�عـ ثـــم نقـ

ــثًال إذ ــي، فمـ ــوى المعرفـ ــاس المعرفـــي، المحتـ ــالل االنعكـ ــن خـ ــن مـ ا ولكـ ــان الشـــخص ع�قر�ـــً ا �ـ

ور�ة فحســـب، �مكــن أن نعــرف ذلـــك مــن خــالل محـــور آخــر مهــم، وهـــو ول�ســت الداللــة الشــع
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ط�ــاع الشخصــى االن -١الوعي الذاتي؛ حیــث �كــون هنــاك ســؤاالن فــى إ�ضــاح الــذات، وهمــا: 

ة علـــى اإلجا�ـــة والصـــورة األول مـــن خـــالل الســـؤال عـــن نـــوع الفكـــر وماهیتـــه والتفكیـــر والقـــدر 

 dogmaticallyقي التناســبي الطر�ــق اآلخــر هــو الــدوجماط� -٢المصــدر مــن خــالل ذلــك 

stipulative .وهذا یرجع للحاالت العقل�ة المسب�ة للنقص فــى الــوعي  )Mcginn, 1999, 

p137-141( 

م، فــإن مســألة الــذات مرت�طــة علــى نحــو وثیــق �مشــكلة الــوعي؛ فعنــدما تكــون ومــن ثــ 

كــون تجارب واع�ة فمن الســهل االفتــراض أنهــا البــد تحــدث لشــخص مــا، فــال �مكــن أن ت  هناك

ــذاتي )٦٩، ص٢٠١٦(بالكمــور، هنــاك تجــارب دون شــخص �مــر بهــا.  �ــإدراك  -فــالوعي ال

ا عنــدما �ســتجیب لمثیــرات موجهــة إل�ــه �شــكل ر�ما �شیر إلى الكائن على أنــه واع ذات  -للذات �ــً

�شــیر إلــى وع�ــه �أفعالــه، ومــن ثــم فــإن وعــي الحشــرة التــي   م�اشر، أو �عدل ســلو�ه علــى نحــو

ــم ا للحـــد األدنـــى لهـــذا المعنـــى، والفئـــران التـــي �مكـــن تســـیر عبـــر یـــد�ك یتضـ ــً ا وفقـ ا ذات�ـــً ــً ن وع�ـ

فعــل قامــت �ــه، قــد تكــون واع�ــة تدر�بها لكي تستجیب إلــى إشــارة مــا �طر�قــة تعتمــد علــى آخــر 

مثلــه  -معرفة �الــذات؛ حیــث إن الــوعي الــذاتي  �أفعالها الخاصة �معنى مشا�ه. والوعي الذاتي

ع، فهــو �شــیر إلــى المعرفــة �الخلف�ــة الثقاف�ــة واالجتماع�ــة لــه معنــى أكبــر وأوســ  -مثــل الــوعي

ســد والعقــل لتصــل الواسعة التي تشكل شخص�اتنا؛ وعل�ــه فــإن " فكرتــي عــن نفســي" تتعــدى الج

أســرة، و�هــذا المعنـــى  إلــى عضــو�تك �فــرد فـــي مجتمــع ثقــافي ولغـــوي أو عضــو فــي مهنـــة أو

وعلــى مــر التــار�خ، و�تجلــى فــي أبهــى الموسع فإن الــوعي الــذاتي نســتخدمه طــوال ح�اتنــا �لهــا 

مظاهره في استعراضنا سیرة ح�اتنا ��شر منذ الصــغر وحتــى الكبــر، وهــي ســمة ال تتــوافر فــي 

 )Zeman, 2001, p1265(  ع األخرى من الثدی�ات والحیوانات.األنوا 

ا؛ حیـــث طـــور لـــك أن الفلســـفة ایتضــح مـــن ذ       ا وث�قـــً لفینومینولوج�ـــة تـــرت�ط �الـــذات ارت�اطـــً

ا والموضـــــوع الـــــرئ�س لهـــــذا العلـــــم هـــــو إضـــــافة الـــــذات  هســـــرل الفینومینولوج�ـــــا بوصـــــفها علمـــــً

ضــا�ا التــي شــغلت الفالســفة منــذ د�كــارت للموضوع؛ حیث إن" قض�ة الذات والموضــوع مــن الق
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أوال هــل األشــ�اء التــي یــدر�ها الــوعي هــى فــي الواقــع وطرحــت ســؤالین ال إجا�ــة مقنعــة لهمــا: 

ا : هــل التصــورات والمعا�شــات ال�اطن�ــة متطا�قــة على نفس النحــو الــذي یدر  �ــه الــوعي ، وثان�ــً

ي اجابتــه عــن هــذین الســؤالین تماًما مع األش�اء الموجودة فــي العــالم الخــارجى ؟ إن هوســرل فــ 

 بـــل �الهمـــا موجـــودان فـــي الـــوعي. یـــرى أن الـــذات والموضـــوع غیـــر منفصـــلین عـــن �عضـــهما

 )٣١، ص٢٠١٣(قادر،  

 Bernadette   Roberts (1932 -  2017) ومــن ثــم، تتجــه الكات�ــة برنادیــت رو�ــرت     

ة الحق�ق�ــة للــذات إلــى أنــه ال أحــد �عــرف الطب�عــ   ? What is Selfفي مؤلفها ماهى الــذات؟ 

�عــة الحق�ق�ــة للــذات إال عنــدما طالمــا �عا�شــها أو �عــرف ماهیتهــا وال �مكــن الكشــف عــن الطب

الســت�طان الــذاتي حتــى نتعــرف علــى جوهرهــا نبتعد عنها ونص�ح على معرفــة بهــا مــن خــالل ا

هــى  حیث تقول الكات�ــة : " بینمــا نبتعــد عــن الــذات ، ســنجد أنهــا فــي البدا�ــة خبــرة ال واع�ــة أو

ت التــى ال نعرفهــا هــى خبرة واع�ة ثانو�ة ومن ثم فإن الذات التى نعرفها هــى ذات واع�ــة والــذا

ــة  ــة ال�شـــر�ة . self-Unconsciousذات ال واع�ـ ــق للمعرفـ ــد المطلـ ــًا �شـــكالن ال�عـ ــا معـ  وهمـ

)Roberts, 2005, p2(  لــذا یتضــح أن الــوعى مــا هــو إال مســتوى واحــد مــن الوجــود وهــذا

 یل ال�شرى الفر�د للمعرفة والشعور والمرور �الخبرات المختلفة .المستوى هو السب

كات�ـــة أنـــه ألن �ـــل مـــن المصـــطلحین "الـــذات" و" الـــوعى" �عبـــران عـــن نفـــس ا تـــرى اللهـــذ     

الخبرات وألنه ل�س هناك ما �مكن قوله �شــأن أحــداهما دون قــول نفــس الشــىء عــن اآلخــر لــذا 

ا نستخدم هذان المصطلحان �ــل منهمــا مكــان اآلخــر تذهب إلى التأكید على ذلك فتقول: " إنن

ق�ة للذات هى الوعى، ولذلك فإن دراسة الذات هــى نفســها دراســة حیث نؤ�د أن الطب�عة الحق�

ــد ــدیل  الـــوعى علـــى حـ ــا بـ ــتخدام مصـــطلحان �ـــال منهمـ ــتط�ع اسـ ــا ال نسـ ســـواء ولكـــن حیـــث أننـ

الخــاص للــذات أو الــوعى لآلخر لكى نصف �ه المصطلح اآلخر فإننا �جب أن نشتق تعر�فنا 

ألول وحیــث أن المعرفــة الراهنــة فــي مــن خبراتنــا التــى أوجــدت هــذان المصــطلحان فــي المقــام ا

ى ســبیل المثــال) فــإن الــذات أو الــوعى هــو فــي معظمهــا لــدى �ــل منــا (كقــولى أنــا موجــود علــ 
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ثــم لــو المقام األول خبرة ثم أنها من ناح�ة أخرى اصطالح أو فكرة تعبر عن هذه الخبرة ومن 

 )Ibid, P3(  �كن ثمة خبرات �ستند علیها مصطلح الذات أو الوعى."

 :   وطب�عتها اللغة : ً�ا ثان 

 Language  meaning ofمعنى اللغة:( أ )

تعرف اللغة �أنها: نســق مــن اإلرشــادات واألصــوات المتعــارف علــى معناهــا، للتعبیــر 

ــد ــد حیـــــث یوجـــ ــة توجـــ ــین النـــــاس، بـــــل إن اللغـــ ــول  عـــــن الفكـــــرة  والتواصـــــل بـــ ــا �قـــ ــالم �مـــ العـــ

یــث توجــد اللغــة یوجــد التــار�خ، ) ، والتــار�خ ال �كــون إال فــي عــالم، فح١٩٧٦-١٨٨٩هایدجر(

لمشترك بین الناس والمشار�ة فــي فهــم الوجــود وحیث تكون اللغة تكون المشار�ة في الشعور ا

 )٧٠٧، ص٢٠٠٠(الحفني،     مع الغیر.

لیب لغو�ــة تقتضــي التعامــل مــع لــذا فــالمنهج الظــاهراتي �عتــرف بوجــود مفــاه�م وأســا

حتوي على مفــاه�م ناتجــة عــن �افــة المفــاه�م العالم �له حیث إن الوصف الجید للعالم سوف �

ن خـــالل القـــول �ـــأن " تصـــ�ح فـــى التصـــور العلمـــي للعـــالم  الظاهرات�ـــة، وهـــذا مـــا �عبـــر عنـــه مـــ 

وجي للعــالم ذاتــه اال�ســتمول –نظر�ات اإلدراك والتعلم واللغة هي الور�ثــات للوصــف الظــاهراتي 

 )٩١، ص٢٠٠٢(عدنان،    "

لغـــة العامـــة شـــيء مســـتحیل، فل�ســـت هنـــاك  ومـــن ثـــم، یـــذهب الـــ�عض إلـــى أن اللغـــة

تشـــیر إلـــى أي شــــىء إال خبـــرات خاصــــة (أي تلـــك الخبــــرات التـــي ال �مكــــن معرفـــة وجودهــــا 

ال وطب�عتها إال من قبل فاعل الخبرة نفسها) ومثل هــذه الرؤ�ــة تنبثــق مــن شــكل قــد�م مــن أشــك

معناهــا الــذي  التحقــق الممتــزج �فكــرة أن الخبــرات مــن الحتمــي أن تكــون خاصــة لــو �ــل ع�ــارة 

ات لــم یــتمكن أي شــخص حصلت عل�ه فى ضوء خبرات محققة لهذا المعنى، ومثل هذه الخبر 

آخــر مــن معرفتهــا مــا عــدا الفاعــل أو الفــاعلین الــذین مــروا بهــذه الخبــرة، فــإذا �انــت �ــل ع�ــارة 

ــى الواقـــع تـــدور  حـــول خبـــرة خاصـــة، إن معنـــى أي ع�ـــارة ال �مكـــن معرفتـــه إال مـــن خـــالل فـ
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مــر بهــذه الخبــرة؛ ألنــه الشــخص الوحیــد الــذي �مكنــه معرفــة مــا تشــیر إل�ــه هــذه  الشــخص الــذي

الكلمــات، وعلــى الطــرف اآلخــر تقــع الرؤ�ــة القائلــة �ــأن وجــود اللغــة خاصــة شــيء مســتحیل، 

ة (وهــي رؤ�ــة فینجشــتاین ) وال �مكــن أن فل�ســت هنــاك لغــة تشــیر �لماتهــا إلــى خبــرات خاصــ 

أشــجار  –شــ�اء متاحــة للعامــة وللجم�ــع (موائــد ر إلــى أأى تشــی publicتكــون اللغــة إال عامــة 

 والمشاعر التي لها تعبیرات ظاهر�ة أو سلو��ة قابلة لإلدراك).  –

و�ــرى مــاكجین أن �ــال الطـــرفین ال �صــحان، رغــم أن الرؤ�ــة األولـــى أقــرب إلــى الصـــواب    

غــة عامــة إال الحق�قة والصواب أن �ال نوعي اللغة أمر �مكن وجوده، ولكــن ال �مكــن وجــود لو 

ا وجــود لغــة خاصــة، فهــي إلمكان�ــة وجــود لغــة خاصــة؛ �معنــى أن اللغــة العامــة تفتــرض مســ�قً 

ا إلــى أشــ�اء خاصــة،  شــرط ضــرورى لإلشــارة إلــى أشــ�اء عامــة أن تشــیر اللغــة الخاصــة أ�ضــً

مــة الخالصــة ل�ســت ممكنــة الحــدوث، رغــم أن اللغــة الخاصــة الخالصــة ومــن ثــم فــإن اللغــة العا

 ,McGinn, 2017( مــن الممكــن وجــود لغــة ال تشــیر ســوى ألشــ�اء عامــة. ممكنــة، فلــ�س

p91( 

ومــن ثــم، یتضــح أن لغتنــا التــي نتحــدث بهــا تتجــه نحــو االلتــزام �اتجــاه �خلــط بــین الــرأیین     

ا، فــنحن نشــیر إلــى األشــ�اء ف�عضها عامة �شكل واضح، فى حین الــ�عض اآل خــر یبــدو خاصــً

ا إلــى أشــ�اء خاصــ  ة؛ فحــاالت العقــل تعــد خاصــة؛ ألنــه لــ�س هنــاك ســوى العامــة ونشــیر أ�ضــً

�ماهیتها، واآلخرون ال �مكنهم العلم بها على اإلطــالق أو األدلــة  صاحبها هو الذي �علم �قینا

 ق �معاني الكلمات المتعلقة بها.  والمظاهر المعبرة عنها والدالة علیها غیر �قین�ة ف�ما یتعل

 Language and Thought اللغة والتفكیر :  (ب)

إن الفكــر نــوع مــن الكــالم، أي نــوع مــن األداء اللغــوي، فهنــاك مــن �قــول �ــأن التفكیــر هــو    

حدیث النفس (حــدیث ال صــوتي ) وهنــاك رأي مختلــف �قــول إن التفكیــر �عمــل عــن طر�ــق مــا 

هــل �مكــن أن تكــون اللغــة أداة للتفكیــر أو فــن مــن فنونــه؛ أي  �ســمى ب " لغــة التفكیــر" ولكــن

ــن األداء  ــوع مـــ ــفة نـــ ــن الفالســـ ــاه مـــ ــذا االتجـــ ــاغ هـــ ــن صـــ ــر مـــ ــتین خیـــ ــد فنجشـــ ــي، و�عـــ المعرفـــ
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ــا إلــى اآلخــر�ن، ولكننــا ال المعاصــر�ن؛ ح یــث یــرى أن اللغــة ل�ســت مجــرد أداه لتوصــیل أفكارن

ــة و  ــه إال عــــن طر�ــــق اللغــ ــالم أو معرفتــ ــتط�ع إدراك العــ ــة. نســ ــتحیل بــــدون لغــ ــذا اإلدراك مســ هــ

 )٥٧، ص٢٠٠٣(ز�دان،  

التكلم نوًعا مــن التفكیــر؟ هــل فعــل الكــالم فــى لسوف هل �مكن أن �كون  لذا، یتساءل الفی     

حــد ذاتــه فعــل مــن أفعــال التفكیــر؟ هــل �مكننــا أن نفكــر "خــارج رؤســنا" ؟ هــل �مكــن أن نفكــر 

إلى داخلنــا؛ لتفســر لنــا مــا نفكــر ف�ــه، هــل �مكــن �الحنجرة ؟ تماًما مثلما �مكننا أن نرسل اللغة  

ــارج ل ــر إلـــى الخـ ــل الفكـ ــث �عـــارض  أن نرسـ ــار خارج�ـــة"؟  حیـ ــل توجـــد "أفكـ ــالكالم ؟ هـ �حـــل �ـ

ن التفكیر مادة ذهن�ــة (عقل�ــة) فــى حــین أن الكــالم أحــد ســمات الجســد؛ د�كارت هذا الشأن؛ أل

ك، فقــد تتســبب األفكــار فــى فالجســد ال �ســتط�ع التفكیــر، والعقــل وحــده هــو الــذي �ســتط�ع ذلــ 

ى �المنــا العــادى عنــدما نــتكلم عــن " التفكیــر أفعال الكــالم، ولكننــا لــم نــتكلم علــى هــذا النحــو فــ 

المفهـــوم �شـــ�ه مفهـــوم القـــراءة الجهر�ـــة، و�ـــذلك �مكننـــا أن الجهـــري" أي �صـــوت مرتفـــع، فهـــذا 

ا مثلمــا �مكننــا أن نقــرأ �صــمت أو نقــرأ �صــوت  نفكر فى صمت أو نفكر �صــوت مســموع تمامــً

ر الجهــــــــري أو مرتفــــــــع، فهنــــــــاك القــــــــراءة الصــــــــامتة (فــــــــى عقــــــــل اإلنســــــــان) و�ــــــــذلك التفكیــــــــ 

كولوج�ة ؟ إننـــا ال نتحـــدث اللفظى(الملفـــوظ) هـــل هـــذه الع�ـــارات الكالم�ـــة انعكـــاس لحقـــائق ســـ�

عــن الرؤ�ــة أو النظــر �صــوت مرتفــع. إن اإل�مــان والمعرفــة والتــذ�ر �صــوت مرتفــع ووصــف 

ا، هــل التفكیــر �شــ�ه هــذه األمــور أم أنــه مثــل هذه األمــور عنــد فعلهــ  ا تمامــً ا �صــمت یبــدو غر��ــً

  ,p36(McGinn ,2017( اءة ؟  القر 

افتــرض ب . ت  Mental Actsلذا ، فالفیلسوف جیرى فودر فــي �تا�ــه األفعــال العقل�ــة     

) أن الحكــم �جــب أن �فهــم فــي ضــوء المنطوقــات  ٢٠١٣  - ١٩١٦(  P.T Geachجیــتش 

ــن  ــة مـ ــة العقـــل الذهن�ـ ــن ممارسـ ــم جـــزء مـ ــدار الحكـ ــو �فتـــرض أن إصـ ــة، وهـ ــالل لغـــة داخل�ـ خـ

اء م ، و�شمل مضــمون الحكــم مجموعــة متشــا�كة مــن األفكــار التــي تنــوب أو تمثــل أشــ�للمفاه�

فــي عالمنـــا، وهـــو �شـــیر بـــذلك إلـــى " أن األفكــار تتماثـــل مـــع الكلمـــات وتتطـــابق معهـــا؛ فلكـــي 
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نــى أن �قــول اإلنســان لنفســه وعــن اقتنــاع أن " الســماء تحكم �أن " السماء زرقــاء " فــإن هــذا �ع

قد دافع عنها وأیدها مــؤخًرا جیــري فــودر  –أو ما �شبهها تماما تقر�ً�ا   -زرقاء " وهذه النظر�ة  

 The Language ofلــى جانــب نظر�ــات أخــرى تحــت عنــوان " لغــة الفكــر أو التفكیــر " إ

Thought "   ." (Mcginn, 1997, p118)لــم یــذ�ر التصــر�ح الم�كــر  و�ــرغم مــن أنــه

یهتم بها فودر هي شرح ومناصرة مــا �طلــق لجیتش لهذه النظر�ة نجد أن القض�ة األولى التي  

 The Representational Theory of the Mindعل�ــه "النظر�ــة التمثیل�ــة للعقــل " 

(RTM)   د " وهذه النظر�ــة �مــا �شــرحها فــودر فرضــ�ة تقــول �ــأن أي أفكــار تــراود اإلنســان البــ

لجم�ـــع) وهـــذه أن تـــرت�ط �معـــادالت داخل�ـــة بلغـــة (قـــد تكـــون فطر�ـــة أو عالم�ـــة مشـــتر�ة بـــین ا

ــذلك عمل�ـــات ــائص نحو�ـــة ودالل�ة(ســـ�مانطق�ة) و�ـ ــادالت لهـــا خصـ ــة مثـــل التعلیـــل  المعـ عقل�ـ

ــاب�ة  reasoningالمنطقـــــــــــي  الموجـــــــــــود فـــــــــــي عمل�ـــــــــــات الكمبیـــــــــــوتر أو العمل�ـــــــــــات الحســـــــــ

) ,Ibid  التي تؤدي علــى أســاس هــذه المعــادالت . computational processesالمنطق�ة
p118) 

هـــي الجدل�ـــة علـــى هـــذا النحـــو، بـــل المنعطـــف  التمثیل�ـــة للعقـــل ل�ســـتو�تضـــح أن النظر�ـــة    

ا مــن الغمــوض؛  اللغوي الــذي �منحهــا إ�اهــا فــودر؛ حیــث إن طر�قــة عــرض فــودر تضــ�ف نوعــً

ا �ــأن ألنه �كتب و�أنه ال مجال لالخت�ار إال بین قبول لغة التف كیر أو رفض الفكرة �لهــا تمامــً

ا ما قدمه جیتش في البدا�ة فقــد فصــل �شــكل مالئــم بــین التفكیر یتضمن استخداًما للمفاه�م أم

أوًال فكــرة التمثیــل العقلــي، وتر�هــا مفتوحــة دون أن �حــدد معنــى تمثیــل، المكــرر والمعقــد فقــدم 

فكــار، ومـــن ثـــم فـــإن القضـــ�ة وفــي فتـــرة الحقـــة �عـــد ذلــك اقتـــرح �لمـــات توضـــح دور تمثیـــل األ

�ة للعقــل صــح�حة أم ال، بــل مــا نــوع العنصــر األساس�ة هنا ل�ست إذا ما �انت النظر�ة التمثیل

 )Ibid, p119(  مفهوم؟.الذي عل�ه التمثیل العقلي أو ال

و�عد الخلط بین القضا�ا ما �فسر إصرار فــودر علــى أن النظر�ــة التمثیل�ــة للعقــل فرضــ�ة      

�مكـــن �شــــكل أو �ـــآخر البرهنــــة علــــى أن نظر�ـــة اللغــــة الداخل�ـــة تمثــــل حــــًال  أمبر�ق�ـــة؛ حیــــث

التجـــارب  طل�ـــات النظر�ـــة لعلـــم الـــنفس األمبر�قـــي، ف�ـــالرغم ذلـــك مـــن النـــادر أن نتخیـــل أنللمت
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ــة �ــأن التفكیــر �حتــوي  الســ�كولوج�ة �جــب أن تــدفعنا إلــى التخلــي عــن الفرضــ�ة الفلســف�ة القائل

الها و�درك فودر جیًدا أنه �حیي التفســیر الفلســفي للتفكیــر القــد�م على ممارسة للمفاه�م واستعم

ل�ــا أن اولته أعمــال د�كــارت ولــوك ولكنــه یــود أن �شــیر إلــى أن الفالســفة �ســتط�عون حاالذي تن

�سلموا مسائلهم ومشكالتهم للعلماء، و�نتظروا حكمهم، لكن في الواقع لــ�س األمــر أن النظر�ــة 

ا ، التمثیل�ــة للعقــل مقبولــة فلســ  ــنفس أو الســ�كولوجیین مثمــرة تجر�ب�ــً فً�ا طالمــا وجــدها علمــاء ال

الدقــة؛ و�نمــا األمــر هــو أن الســ�كولوجیین ملزمــون �ــالنظر إلــى العقــل بهــذه الطر�قــة علــى وجــه 

ألن النظر�ــة غیــر مقبولــة علــى الصــعید التخصصــي أو الفلســفي؛ لــذا ، یــذهب الفیلســوف فر�ــد 

)  إلــى أن حالــة الــوعي المتجاو�ــة مــع خبــرات Fred Dretske  )2013 - 1932دراتســكي 

اللــون األحمــر �مكــن تفســیرها �حالــة ماد�ــة داخل�ــة تمثــل خاصــ�ة خارج�ــة مــن خــالل الوظ�فــة 

أن تكــــون الخبــــرة الواع�ــــة �ــــاللون  -بــــل �كفــــي للحالــــة الماد�ــــة -البیولوج�ــــة، ومــــن الضــــروري 

ــة انتقائ�ًـــ  ــة المنقولـ ــة التمثیل�ـ ــا العالقـ ــوافر فیهـ ــر األحمـــر أن تتـ ــىء أحمـ ــون الشـ ــ�ة �ـ ــع خاصـ ا مـ

ا ) وهــذا مـــا �طلــق عل�ـــه  (حیــث إن هــذه الخاصـــ�ة األخیــرة فـــي حــد ذاتهـــا قابلــة للتفســیر ماد�ـــً

 "Representational Theory of Consciosnessدراتســكى " النظر�ــة التمثیل�ــة للــوعي" 

ائص التــي " لذا : �قول أن أطروحة التمثیل نظر�ة توحد بــین خصــائص الخبــرة الذات�ــة والخصــ 

 )p529-Mcginn, 1997, p528 ,537(  تمتلكها األش�اء أو الكائنات األخرى.

  Language and perception اللغة واإلدراك:  (ج)

إن الفكــر ال�شــري تشــكل عبــر قــرون مــن وعــي اإلنســان عــن طر�ــق اإلدراكــات والمعــاني التــي        

ن الیــوم نبــدأ فــي االنفتــاح �أنفســنا نحــو  تر�طنــا �الطب�عــة لــذا ف�قــول : الفیلســوف نعــوم تشومســكى " إ 

ا   خبــرة الــوعي هــذه ونــدرك أن اإلنســان قــد انخــرط فــي العمل�ــة التطور�ــة والمســتقبل �عــد شــیًئا طارئــً

 ول�س معروًفا مس�ًقا ف�مــا عــدا الضــرورة الراهنــة للتقیــ�م حتــى نخــوض ح�ــاة قائمــة علــى االســتقامة " 

(Chomsky, 1968,     p xiv) 
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دما تقول " أشعر �األلم " أو تقــول " أرى شــجرة " فــإن الجملــة األولــى تشــیر إلــى  ومن ثم، فعن      

مــع أن التحلیــل اللغــوي    perceptionبینمــا تشــیر الجملــة الثان�ــة إلــى إدراك    sensationحــس  

النحــوي لكــال التعبیــر�ن متماثــل فــي االثنــین، فكالهمــا �حتو�ــان علــى فعــل مبنــي للمعلــوم ومفعــول  

ــه فـــي التعبیـــر األول  �ـــه، ولكـــن إذا انتب  ــذین التعبیـــر�ن ســـنجد أنـ ــا فـــى هـ ــار إلیهـ ــا لألمـــور المشـ هنـ

ا، وفــى التعبیــر الثــاني   ا ولكــن نحو�ــً التمییــز بــین التصــرف أو الســلوك والمفعــول �ــه لــ�س حق�ق�ــً

التمییز بین التصرف أو السلوك والمفعول �ه ل�س نحوً�ا، بل حق�قً�ا فتكــو�ن الجملــة فــي التعبیــر  

" قــد یــوحي �ــأن الشــعور شــىء مختلــف عــن األلــم الــذي شــعر �ــه الشــخص، ومــع  " أشــعر �ــاأللم  

ذلــك ففــي الواقــع ال ثمــة فــرق بینهمــا؛ حیــث إن "التفكیــر فــي فكــرة " تعبیــر ال یــوحي �ــأكثر مــن "  

التفكیــر" و�ــذلك" الشــعور �ــاأللم " ال �شــیر ألكثــر مــن �ونــك " تتــألم " و�ــل مــا قلنــاه عــن األلــم  

   (Humphrey, 2000, p11)واس. ینطبق على �ل حس من الح 

حیــث یــرى �ــل  Gerhard Preyer (1945) و�تفق معه في ذلك الفیلسوف جیرهــارد بر�ــر   

منهما " أنه رغم العمل�ات الس�كولوج�ة الواع�ة هى عمل�ة تشارك �شكل متعمــق فــي االتصــال 

خــر�ن أو مقومــات اللغوى ، إال أنه مازال ال یوجد مقومات ف�ما یتم التعبیــر عنــه أو افهامــه لأل

�عتقد أنهــا جــزءًا مــن معنــى الجملــة اللغو�ــة المســتخدمة ونظــرًا العتمــاد المعنــى علــى الســ�اق ، 

فإن ما نقوم بتوصیله لآلخر من جمل معتمدة على الس�اق هــو أمــر �ختلــف مــن منطــوق إلــى 

بــین  آخر ، و�التالي یتغیر المعنى أ�ضًا ومن ثم ل�س هناك معنى ثابت فمعنى الجملــة یتغیــر

ومن ثــم فــإن االفتــراض المعبــر عنــه دالل�ــًا هــو دفاعنــا (Preyer, 2005, p311) الس�اقات " 

االدنى ضد االرت�اطأو سوء الفهم وهو الذى �ضمن التواصــل عبــر ســ�اقات المنطــوق وهــو مــا 

 �سمح لنا �أن نجمع ونعید انتاج تلك المعانى في صورة منطوقات أو جمل أخرى.

نظر�تــه تحــت    William Seager (1952)الفیلســوف و�ل�ــام ســ�غر    ومــن ثــم ، �طــرح         

 The higher-order thought(HOT)theory ofعنــوان نظر�ــة الــوعى للفكــر االعلــى  

consciousness    ــان ــا �ـ ــة إذا مـ ــة واع�ـ ــى حالـ ــة هـ ــة العقل�ـ ــى أن الحالـ ــة علـ ــذه النظر�ـ ــد هـ وتؤ�ـ
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ن فهــم لألفكــار المســتقلة عــن مســألة  موضــوع التفكیــر یــدور حولهــا فمــع افتــراض أننــا لــدینا نــوع مــ 

الوعى والمقبولة لدى المذهب الطب�عــى ، فــإن هــذه النظر�ــة تفتــرض وتســلم بوجــود اختــزال للــوعى  

  –والتــي �فتــرض إمكان�ــة تحققهــا �ســهولة نســب�ًا    –ثــم أن التفســیر الط�عــانى للعقــل غیــر الــواعى  

تقــدم افتراضــات �بیــرة حیــث    HOTهو تفسیر �حل إشكال�ة العقل والجسد �ل�ــة حیــث أن نظر�ــة  

تفتــرض أن محتو�ــات العقــل تنقســم إلــى محتو�ــات مقصــودة أو تمثیل�ــة و�دراكــات غیــر مقصــودة  

   (Seager, 1999, p60)(االحاس�س أو االدراكات الذات�ة ) 

ــب     ــه یتطلـ ــث أنـ ــا ، حیـ ــرا مفاه�م�ـ ــوعي یتطلـــب فكـ ــرض أن الـ ــة تفتـ ــذه النظر�ـ ــح أن هـ و�تضـ

كل واضح �شأن الحاالت العقل�ــة ومــا شــابهها وهــى تفتــرض أنــه لــ�س مفاه�م ذهن�ة متقدمة �ش

هناك حالة عقل�ة تمثل حالة واع�ة فــي جوهرهــا بــل أنهــا تفتــرض ا�ضــا أن الــوعي دائمــًا وفقــط 

 .  mental statesمرت�ط �الحاالت العقل�ة أو الذهن�ة  

 المعنى وطب�عته  :  الم�حث الثالث ثالًثا: 

 Meaning تعر�ف المعنى :( أ )  

�عرف المعنى: الصورة الذهن�ة من حیث وضع �إزائها اللفظ، و�طلق على مــا �قصــد 

�الشــىء، أو علــى مــا یــدل عل�ــه القــول أو الرمـــز أو اإلشــارة ومنــه داللــة اللفــظ علــى المعنـــى 

الحق�قي أو المجازي والفرق بین المعنى والمفهوم أن المفهوم هو الصورة الذهن�ــة ســواء وضــع 

ال،علــى حــین أن المعنــى هــو الصــورة الذهن�ــة مــن حیــث وضــع �إزائهــا اللفــظ. �إزائهــا اللفــظ أو 

 )٣٩٨، ص١٩٨٢(صلی�ا،  

و�ذلك المعنــى المتضــمن لهــا، و�ــرت�ط   possibilitiesوتعبر الجمل عن اإلمكانات      

المعنى �النمط ارت�اًطا ضرورً�ا فلكي تفهم جملة ما �جب معرفــة اإلمكانــات التــي تعبــر عنهــا؛ 

ان�ات الجمل تعبــر عــن حق�قــة ظروفهــا، وتــؤول الجملــة تحــت الظــروف المح�طــة حیث إن إمك

بهــا إلــى أن تصــ�ح حق�قــة. تمثلــت الق�مــة االساســ�ة فــي نظر�ــة المعنــى ســا�قًا فــي أنهــا بــدت 
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و�أنها تقدم لنا مجموعة من المعاییر اللغو�ة وتخبرنا هذه النظر�ة �أننا �جــب أن نبــذل مــا فــي 

ل ما نعن�ه هو ما �عتقد اآلخر أننا نعن�ــه مؤسســا حكمــه هــذا علــى وسعنا للتحدث �طر�قة تجع

 معانى �لماتنا وس�اقها  

و�ذهب ماكجین إلــى أنــه لــو قلنــا: " الــثلج أســود " فهــذه الجملــة تعبــر عــن إمكان�ــة أن     

�ص�ح لونه أسود، وحینما تقرأ هذه الجملة �مكنك الفهم فــى أنهــا حق�قــة الحــدوث فــى الظــروف 

لك  فـــالظرف الحق�قـــى للجملـــة هـــو اإلمكان�ـــة ال�ســـ�طة التـــي تحقـــق مـــا إذا �انـــت الممكنـــة؛ لـــذ

الجملـــة واإلمكان�ـــة �الهمـــا صـــح�ح، نحـــن نـــدرك الظـــرف الحق�قـــي للجملـــة مـــن خـــالل معرفـــة 

 ,McGinn, 2004) معنــى الجملــة، و��ف�ــة أن المعنــى والظــرف �الهمــا متوافــق التر�یــب.
p144) 

ة و�التــالى �ســاعدان علــى المعرفــة وهــذا مــن خــالل أث�ــات یرت�ط  المعنى أ�ضًا �الخبر       

أن ما نمر �ه من خبرات فأننا نكتســب �عــض المعلومــات ال�ســ�طة التــى تنمــى معرفتنــا �العــالم 

فمعرفتنا عن العالم من حولنا فعلى ســبیل المثــال نعــرف مــذاق الســكر وأنــه حلــو المــذاق ، وأن 

 ,Anil Gupta) لفیلســوف أنیــل جو�تــااألرض تتحــرك وغیرهــا مــن المعــارف لــذا �قــول: ا

" ولنطلــق علــى تلــك الخبــرات ه�كــل االفتراضــات التــى تجعلنــا نعــرف المعلومــة (م)   (1949

وهكذا تص�ح المعلومة (م) تحمل في ط�اتها عالقة �الخبرات التى مررنا بها وهنــاك شــىء مــا 

قــة منطق�ــة مــا مــع (س) قد ورد إلینا �أحد المعط�ات في خبراتنا هذه وهــذا ال(س) �حمــل عال

(م) ، وهى عالقة تساهم في عقالن�ة تقبلنا للمعلومــة (م) إذًا فمــا هــى (س) ؟ وهــل (س) هــى 

مجموعــــة مــــن االفتراضــــات أو الخصــــائص أو األشــــ�اء المختلفــــة تمامــــًا ؟ تلــــك هــــى فرضــــ�ة 

ــات معرفتنـــا جم�عـــًا  ــرورة أن تكـــون ماد�ـ ــذى یهـــتم �ضـ ــى االمبر�قـــي الـ ــة للمـــذهب العلمـ محور�ـ

ة من الخبــرة وهــذه الفرضــ�ة لهــا �عــد ســ�كولوجى ؛ حیــث أن اهتمامنــا �المفــاه�م وحاالتنــا مستمد

المعرف�ــة لــدیها أصــول ســبب�ه فــي خبراتنــا ومــن ثــم تــؤل �ــأن الفرضــ�ة قــد تكــون صــح�حة أو 

ل�ســت صــح�حة وال �مكــن البــت فــي ذلــك إال �ال�حــث االمبر�قــي فالفرضــ�ة االمبر�ق�ــة لهــا �عــد 
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       مفاه�منــا ومعرفتنــا تستســقى قضــا�اها �ل�ــة مــن الخبــرة ."  منطقــي �ــذلك فعقالن�ــة

(Gupta, 2011, 196) 

 sense and reference المعنى والداللة :(ب)  

 One sense andفــى مقالــة حــول المعنــى والداللــة   Fregeینــاقش فر�ــدر�ش فر�جــة     

reference  ــوى الـــ ــة أو المحتـ ــة والداللـ ــین الجملـ ــة بـ ــتم �العالقـ ــث ذحیـــث یهـ ــه حیـ ــر عنـ ي تعبـ

یتساءل عن العالقة بین الجملة والمدلول الذي تعبر عنه ومتى تعبــر جمــل مختلفــة عــن نفــس 

المعنى؟ وما الذي �شكل المعنى ؟ حیث إن فر�جه �حاول أن یثیر تلك التساؤالت لكــى �صــل 

ــة التــي تعــد منظومــة مــن أشــكال أو سلســلة مــن األصــوات  إلــى اإلجا�ــة عــن: ��ــف أن الجمل

 ن تص�ح ذات معنى ومدى إشارة المعنى إلى تلك األش�اء ؟ أ�مكن 

ــ�حها        ــى توضـ ــل علـ ــوح ســـوف نعمـ ــف �الوضـ ــاؤالت التـــي ال تتصـ ــن التسـ ــد مـ ــذا ، فالعدیـ لـ

یثیــر  equalityونبــین نــواحى الغمــوض ففــى مقالــة فر�جــة �فتــتح مقالتــه ف�قــول :"إن التســاوي 

 relationة واحــدة، هــل هــي عالقــة ر تساؤالت صع�ة ، ل�س من السهل اإلجا�ــة عنهــا �لهــا مــ 

أم مسم�ات أو إشارات لتلك األش�اء؟ وقــد افترضــت المعنــى الثــاني   objectsبین موضوعات  

" ورغــم أن فر�جــه لــم �كــن واضــًحا �شــأن مــا �عن�ــه  Begriffsschriftفــى مقالــة لــى �عنــوان 

االجتمــــاعي  إال أنــــه اســــتخدم المعنــــى الحســــابي (المعادلــــة) ولــــ�س المعنــــى equality�كلمــــة 

(المســـــاواة االجتماع�ـــــة) ومفهـــــوم التســـــاوى أو التعـــــادل �مكـــــن توضـــــ�حه مـــــن خـــــالل التعبیـــــر 

و�ستخدم الفالسفة المعاصــرون �لمــة التماثــل بــدًال  ٢٠= ٥×٤الحسابي أو المعادلة الر�اض�ة 

�مكــن أن نطلــق عل�ــه ع�ــارة تماثــل؛ حیــث  ٢٠= ٥×٤مــن �لمــة تعــادل فالمثــال الــذي ســقناه 

ــده ٢٠مماثلـــة فـــي ق�متهـــا للعـــدد ( ٥×٤تؤ�ـــد أن  ) وهـــذه األنـــواع مـــن التعبیـــرات هـــي مـــا �قصـ

 (McGinn, 2015, p3)فر�جه عندما �ستخدم �لمة تساوي.  

ا علــى الحــاالت الر�اضــ�ة األخــرى، وهنــاك القلیــل  لذلك �مكن أن �طبق مصــطلح التماثــل أ�ضــً

ــفة غا ــة، فالفالسـ ــدها فر�جـ ــل ال �قصـ ــة �التماثـ ــور المتعلقـ ــل لمـــن األمـ ــین التماثـ ــا �فرقـــون بـ ا مـ ــً �ـ
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ا  ــً العـــددي والتماثـــل النـــوعي؛ فالتماثـــل النـــوعي �حـــدث عنـــدما یتشـــا�ه أو یتطـــابق شـــیئان تطا�قـ

 تاًما.

 :Meaning and perceptionالمعنى واإلدراك    (ج)

یتصــل المعنــى �ــاإلدراك اتصــاًال فعــاًال؛ حیــث إنــه عنــدما تقتــرب مــن معنــى الشــىء فهــذا      

حیــث إنــه " عنــدما نعتــرف �إجا�ــة الســؤال: مــا المعنــى ؟ فإننــا �مــا نجیــب  �عنــي أنــك أدر�تــه

م�اشرة عن سؤالنا عــن اللــون ذلــك �أنــه ق�مــة مطلقــة وصــف�ة فكلمــا أتممنــا تعبیــًرا مــا أو فهمنــاه 

ا �معنــاه، والفــروق بــین المعــاني تقــدم إلینــا م�اشــرة �ــذلك،  عنــى لنــا شــیًئا مــا، و�نــا واعــین فعل�ــً

 )٤٠٤، ص٢٠١٥(ورتشاردز،   في ظاهرات�ة المعنى "  وفى وسعنا تصن�فها

أى المعنــى الشــعورى أو  The senseلــذا  �قــدم، فر�جــه جزئ�ــة مــن اآلل�ــة النظر�ــة وهــى      

على أنه معنــى مــرت�ط �طر�قــة عــرض المــدلول  The senseاإلدراكى فحتى اآلن نجده �فسر 

لنــا ( أ = ب) فــإن االســم( أ ) و ومــن ثــم، �شــرح لنــا ذلــك " ففــى ق the referenceأو اإلشــارة 

واالسم (ب) لهما نفس المدلول، ولكن ل�س لهما نفس المعنى اإلدراكى، ولتفسیر الداللــة التــي 

ــارة  ــدلول أو إشـ ــى مـ ــا (أ) إلـ ــد ذاتهـ ــي حـ ــة فـ ــى الجملـ ــر إلـ ــي النظـ ــة ال �كفـ ــا أي جملـ ــر عنهـ تعبـ

ن واقــع علــم الداللــة مكلماتها فلكى نفسر الداللة التي تعبر عنها أى جملة هناك مستوى آخر 

والمعانى (الواقع الس�ماط�قى) �جب أن ندر�ه وهو المعنى اإلدراكــي،  �االضــافة إلــى (مــدلول 

  أو إشــــــارة ) أي تعبیـــــــر فــــــي أي لغـــــــة. إن هـــــــذا التعبیــــــر لـــــــه معنــــــى شـــــــعوري أو إدراكـــــــي".
(McGinn, 2015, p12) 

ســمح �ــأن �كــون لمثــل تو�تضــح مــن ذلــك أن نظر�ــة فر�جــه تتفــق مــع هــذه الحق�قــة؛ ألنهــا     

هذه التعبیرات معنى شعوري، ولكن بال داللة الشك أن المعنى الشــعوري یتواجــد عنــدما �كــون 

للجملــة معنــى، و�ــل مــا �مكننــا أن نعرفــه مــن فر�جــه أنــه �عتقــد أن �ــل تعبیــر ذي معنــى هــو 

ي فــ تعبیر شــعوري ول�ســت هنــاك تعبیــرات یتمثــل معناهــا فقــط فــي مــدلولها، فكــل تعبیــر یتواجــد 



 

 
 

 

 
                                               

 

۱۸۲۳ 

 حنان حممد حممد عبدالرازق 
 جدل الذات واللغة واملعىن 

لغة طب�ع�ة هو شىء له معنى �شمل في ط�اته معنى شعورً�ا؛ حیث �كون المعنــى الشــعوري 

 مستقًال عن الداللة و�أخذ راسل في اعت�اره رأى فر�جه خالل مناقشته .

 :  Meaning and language المعنى واللغة  (د)  

، فكــل مــا نعرفــه ءیؤ�د  ماكجین عالقة المعنى �اللغة؛ حیث إن الفكــر مــرت�ط ببن�ــة الشــى    

مــن معــاٍن عــن العــالم الخــارجى هــو المعرفــة؛  حیــث دافــع مــاكجین عــن عالقــة الفكــر واللغــة 

والمعنى المتضمن للفكر واللغة لذا �قول مــاكجین: " لــ�س هنــاك أي معنــى فــي تحقیــق مفــاه�م 

 بدون اعت�ار للغة، والفرض القوي أنه ل�س هناك فصل بین الفكر واللغة، وأن الفكــر ضــروري 

ــات ومعانیهـــا،  ــق الكلمـ ا لتحقیـ ــوم وفقـــً ــن المفهـ ــالتحقق والكشـــف عـ ــوم �ـ ــة اللغو�ـــة �قـ ــن الناح�ـ مـ

و�ذلك ال �كون هناك الت�اس عند التعامل مع الفرض القوي لألولو�ة المنهج�ة للغــة، ومــن ثــم 

فالفالســفة اللغو�ــون قــالوا إن هــذا التقســ�م غیــر قــائم بــدون مصــدر اللغــة، وهــو المعنــى العقلــي 

          .تللكلما

حیــث  Christopher Gauker) 1956یتفــق مــع مــاكجین الفیلســوف �ر�ســتوفر جــاو�ر (   

یذهب إلى أن نظر�ــة المعنــى تقــدم لنــا مجموعــة مــن المعــاییر اللغو�ــة والوصــول إلــى مــا �عن�ــه 

اآلخر مؤسسًا حكمه على معانى الكلمات وس�اقها لذا �قول :" أنــه �قــدم مــن خــالل �تا�ــه هــذا 

دیًال لمعـــاییر الخطـــاب التـــى ســـبق ووردت مـــن خـــالل نظر�ـــة المعنـــى ولتحقیـــق ذلـــك بـــ مـــدخًال 

ــ�اقات موضـــــوع�ة  ــاك ســـ ــ�ة تمثلـــــت أوًال ، فـــــي أن هنـــ ــتخدم أدوات أساســـ  objectiveاســـ

contexts  وهــى الســ�اقات التــى تتشــكل علــى نحــو یالئــم أهــداف المحــاور�ن مــع األخــذ فــي ،

لیها اسم الس�اقات الموضوع�ة ألن المحــاور�ن قــد عاالعت�ار حالة البیئة المح�طة بهم ونطلق 

�خطئــون �شــأن محتـــوى ومضــمون هــذه الســـ�اقات ، ثان�ــا: �أســالیب حـــددت بدقــه ، قــد تكـــون 

�عــض الجمــل مؤ�ــدة فــي الســ�اق الــذى وردت ف�ــه ، بینمــا جمــل أخــرى ال تكــون �ــذلك و�قــع 

قــوًال ، و�اســتخدام  على عاتق المتحــدث ضــرورة تأكیــد مــا هــو مؤ�ــد حتــى و�ن لــم �صــرح بــذلك
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تلــــك األدوات ســــوف أقــــدم حــــًال أو حلــــوًال لكثیــــر مــــن المشــــكالت القائمــــة فــــي فلســــفة اللغــــة " 
(Gauker, 2003, p x) 

ــاًء عل�ــه ، یتضــح أن هنــاك مــا �عــرف �االتصــال اللغــوى حیــث أن الوظ�فــة المحور�ــة      و�ن

�ــه فكــرة معینــة فــي دللغــة هــو تمكــین المتحــدث مــن الكشــف عــن أفكــاره للمســتمع فالمتحــدث ل

عقلــه و�نتــوى نقلهــا للمســتمع علــى نحــو یــدرك أن لد�ــه تلــك الفكــرة فــي عقلــه و�ختــار المتحــدث 

كلماتـــه متوقعــــا علــــى أســــاس الكلمــــات المنطوقــــة والظــــروف المح�طــــة �الحــــدیث أن المســــتمع 

ســیتمكن مــن اســتنتاج الفكــرة التــى قصــد المتحــدث نقلهــا لــه لــذا یــذهب الفیلســوف إلــى أن " فــي 

ــادة مـــا تمثـــل اح ــفها المتحـــدث للمســـتمع عـ لـــة األســـلوب الخبـــرى للجملـــة فـــإن الفكـــرة التـــي �كشـ

أو �شكل أكثــر دقــه أن المتحــدث �كشــف للمســتمع أنــه لد�ــه اعتقــاد لــه محتــوى  Beliefاعتقادًا  

افتراضــــي أو اقتراحــــى معــــین وفــــي حالــــة الجملــــة فــــي أســــلوب األمــــر فــــإن المتحــــدث �كشــــف 

محتوى معین ، وفــي حالــة الجملــة فــي األســلوب االســتفهامى فــإن  يللمستمع أن لد�ه الرغ�ة ف

ــاؤل أو التعجـــب وخدمـــة ألغـــراض  ــًا مـــن التسـ المتحـــدث �كشـــف للمســـتمع محتـــوى �عتر�ـــه نوعـ

التعامل مع مــا فهمــه المســتمع مــن الجملــة فإنــه مــن المنطقــي أن نر�ــز علــى حالــة الجمــل فــي 

  (Ibid, p3)األسلوب الخبرى  "  

 تعقیب:

ات المتمثلــة فــى اإلنســان هــي الحق�قــة التــي یتحقــق مــن خاللهــا وجــوده �ــذات مــؤثرة ذإن ال    

فــي العــالم الخــارجي، وأن التفكیــر هــو الخاصــ�ة التــي الزمــت الــذات، وهــذا مــا أكــده الفیلســوف 

د�كارت من خالل شكه فى ذاته، واستدل على وجود الذات من خالل التفكیر، أمــا الفیلســوف 

 صدي حیث االتجاه نحو الشىء المفكر ف�ه من خالل الذات.قهوسرل فیؤ�د أن الوعي  

ــذاتي معرفــة �الــذات؛ حیــث إنــه مثلــه مثــل الــوعي لــه      و�تضــح أن  مــاكجین یــرى الــوعي ال

معنى أكبر وأوسع، فهو �شیر إلى المعرفة �الخلف�ة الثقاف�ــة واالجتماع�ــة الواســعة التــي تشــكل 

 شخصیته مندرًجا تحت معرفته بذاته .  شخص�اتنا ومن ثم �عد وجود اإلنسان وتشكیل
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�مـــا یتضـــح أن اللغـــة لهـــا دور مهـــم فـــي تشـــكیل الـــوعي؛ حیـــث إن الـــوعي �ـــإدراك للـــذات     

المفكرة یتضمن التعبیر عن المحتــوى الفكــرى وتشــكیل شخصــ�ة اإلنســان الــواعي، فلــ�س هنــاك 

ك فصــل بــین اأي معنــى فــي تحقیــق مفــاه�م بــدون اعت�ــار للغــة، والفــرض القــوى �أنــه لــ�س هنــ 

ــن  ــالتحقق والكشـــف عـ ــوم �ـ ــة؛ حیـــث �قـ ــة اللغو�ـ ــر ضـــروري مـــن الناح�ـ ــة، وأن الفكـ الفكـــر واللغـ

المفهوم وفًقا لتحقیق الكلمات ومعانیها و�ذلك ال �كون هناك الت�اس عند التعامــل مــع الفــرض 

ئم االقــوى لألولو�ــة المنهج�ــة للغــة، ومــن ثــم فالفالســفة اللغو�ــون قــالوا: إن هــذا التقســ�م غیــر قــ 

 بدون مصدر اللغة وهو المعنى العقلي للكلمات.

یتضح تأكید ماكجین العالقة القائمة بین الذات واللغة والمعنــى؛ ففــي تناولــه لمقالــة فر�جــة     

اهــتم �العالقــة بــین الجملــة والداللــة أو  One sense and referenceحــول المعنــى والداللــة 

قــة بــین الجملــة والمــدلول الــذي تعبــر عنــه الالمحتــوى الــذي تعبــر عنــه؛ حیــث یتســاءل عــن الع

ومتى تعبر جمل مختلفة عن نفس المعنى، وما الذي �شــكل المعنــى؛ حیــث إن فر�جــه �حــاول 

أن یثیــر تلــك التســاؤالت لكــى �صــل إلــى اإلجا�ــة عــن: ��ــف أن الجملــة التــي تعتبــر منظومــة 

 من أشكال أو سلسلة من األصوات �مكن أن تص�ح ذات معنى؟ 

 در والمراجع العر��ة:صاقائمة الم

أوغدن ورتشاردز : معنــى المعنــى " دراســة ألثــر اللغــة فــي الفكــر ولعلــم الرمز�ــة " ، قــدم  -١

وترجمــــه ��ــــان أحمــــد حــــازم ، دار الكتــــاب الجدیــــدة المتحــــدة ، الط�عــــة األولــــى ، عــــام 

٢٠١٥ . 

ــؤاد ،  -٢ ــد فـ ــطفى محمـ ــة مصـ ــًدا ، ترجمـ ــیرة جـ ــة قصـ ــوعي ، مقدمـ ــوزان ) : الـ ــور (سـ بالكمـ

 م.٢٠١٦هنداوى للتعل�م والثقافة ، الط�عة األولى ،  ة  مؤسس



 

 
 
 

 
 

۱۸۲٦ 

 النفسيةو الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد العاشر 

بــن عبــد هللا حســین (عبــد العز�ــز م�ــار�ي) : الفینومینولوج�ــا وفلســفة الــوعي عنــد أدمونــد  -٣

، ١٢، مجلــد ٢٠٢٠هوســرل ، مجــل األكاد�م�ــة للدراســات االجتماع�ــة واإلنســان�ة ،عــام 

 .  ٢٧٠-٢٤٠،صفحات  ٢العدد

شامل لمصطلحات الفلسفة، مكت�ة مدبولى، الط�عة ال الحفنى (عبد المنعم) : المعجم  -٤

 م . ٢٠٠٠الثالثة، عام 

ــفي  -٥ ــد الفلسـ ــي التجدیـ ــة فـ ــة نقد�ـ ــرل دراسـ ــد هسـ ــا عنـ ــماح): الفینومینولوج�ـ ــد (سـ ــع محمـ رافـ

 . ، الط�عة األولى١٩٩١المعاصر ، دار الشئون الثقاف�ة العامة ،  

انى دار الكتاب اللبناني،  لث صلی�ا ( جمیل) : المعجم الفلسفي، الجزء األول ، والجزء ا  -٦

 .  ١٩٨٢بیروت ، 

 عبد هللا شندى (صبرى) : فینومینولوج�ا الوعي عند فیتشه من منظور حسن حنفى. -٧

الجسد في الفكر المعاصــر، وزارة الثقافــة،  –عدنان (حسن) : لغز العقل "مشكلة العقل  -٨

 �تاب مترجم . ٢٠٠٢دمشق ،عام  

دار الوفـــاء للط�اعـــة والنشـــر، اإلســـكندر�ة ، فهمــي ز�ـــدان (محمـــود ): فـــي فلســـفة اللغـــة  -٩

 .٢٠٠٣،الط�عة األولى،  

كــاوة جـــالل قـــادر : نظر�ـــة الـــوعي عنـــد ســارتر، مجلـــة الفلســـفة،  العـــدد العاشـــر ، عـــام  -١٠

٢٠١٣. 
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