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  ها و معناها بازي

  ۱سه تقرير از شباهت خانوادگي در فلسفه ويتگنشتاين

  سروش دباغ

معنا بسان جي است كه واژه را احاطه كرده استو  

   ويتگنشتاينگلودوي

  

 مـورد بحـث ويتگنـشتاين واقـع شـده، شـباهت        ۲هاي فلـسفي  كاوشبرانگيزي كه در   مهم و تأمل يكي از مسائل   .ـ۱

 ي و افالطـونيِ رديده، به نحـو آشـكاري تلقـي ارسـطوي     فلسفه زبان طرح گ   بحث كه در حوزه   اين  . خانوادگي است 

كـه كـاربر     به عنوان مثـال، هنگـامي   ۳ .دهد  داللت واژگان بر مصاديق متعدد را مورد نقد قرار ميرايج در باب نحوه 

، وي بـه  گرايانـه   ذاتگـاه كالسـيك  كنـد، مطـابق بـا ن    مـراد مـي  را برد و از آن معنـايي    كار مي ه   ب  واژه ميز را   ،زباني

 با در نظر گرفته شدن ايـن  .كند  مختلف است اشاره ميهاياالشتراك تمامي ميز    صياتي كه مابه  خصوصيت يا خصو  

 بـدين  . كنـد  مـي  معنا  افاده، و سخنان كاربر زبانگردد  محقق ميمفاهمهناپذير است كه  هاي تخلف مقومات و مؤلفه 

. انـد   از تعيين مراد كردن را تعريف كردن مبتني بر جنس و فـصل ناميـده     اين سنخ . آيد  پديد مي يز  منحو معناي واژه    

در تمـامي مـصاديق ايـن    را  تـوان آنهـا   قطعي كه ميهاي مشخص و  با مؤلفهو كلي  است  ، مفهومي   يز م مفهومي نظير 

صـادق اسـت و هـم    .  .. و مفاهيم طبيعي نظير درخت، كوه، جنگـل و آب        هم درباره  ،اين نكته . وم سراغ گرفت  مفه

كـه مـوطن ايـن     حال ايـن .  و بانك دموكراسي اجتماعي هستند نظير حكومت، جنگ،ساختهكه بردر باب مفاهيمي   

 بـر مـصاديق   ايـن مفـاهيم   داللت م نحوهمه. نداردمدخليتي در بحث كنوني ما ثُل، ذهن است يا عالم م    ،م كلي اهيمف

مطابق تلقي رايج، ويتگنـشتاين بـا طـرح    . ن توسط كاربر زبان استكار بسته شد ه   هنگام ب  ها و تكون معناي آن    متعدد

  معـاني  از تكـون بـديلي بـراي ايـن نحـوه    ، گرايانـه  ذاتبـدون اتخـاذ نگـاهي    كوشـد      مي بحث شباهت خانوادگي،  م

 او نقـد موضـع   الظـاهر، بـه جهـت سـلبي روشـن اسـت كـه             علي.  ارائه نمايد،  هايشان واژگان و داللت آنها بر مدلول     
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و نـشاند    به جاي تلقي ياد شـده مـي   چه چيزي راوي اما اينكه   ۴ . همت خويش قرار داده است     يانه را وجهه  گرا  ذات

 مـورد  هو سوي ايجابي هم دارد، بـه نحـو وسـيعي در ادبيـات مربوطـ        سمت   ،خانوادگيآيا بحث او در باب شباهت       

نتـايج و لـوازم   ده، بندي كر  را صورت خانوادگيكوشم سه تقرير از شباهت در اين نوشته مي. بحث واقع شده است  

  .را مورد بحث قرار دهم فلسفي آن

 و نحـوه   بـازي  مفهـوم ۵ . با ذكـر مثـالي توضـيح داده شـده اسـت          هاي فلسفي  كاوشبحث شباهت خانوادگي در     ـ  ۲

كوشـد بـا مـدد      او مـي . نايـت ويتگنـشتاين واقـع شـده اسـت       مـورد ع   لت آن بر مصاديق متعدد و متنوع      اطالق و دال  

هـاي مختلفـي    رغم اينكه خصوصيت يا خصوصيات مـشتركي ميـان بـازي     به  از شهودهاي زباني ما نشان دهد    فتنگر

تلـف تعيـين   هـاي مخ  بنديم و از آن در سـياق  كار ميه حاورتمان اين واژه را ب    شود، ما در م     شناسيم يافت نمي    كه مي 

 و مفاهمـه باشـند، مـانع از   هاي مختلف  ازياالشتراك ب ههايي كه ماب   مؤلفه يا مؤلفه   نبود ديگر،   به تعبير . كنيم  مراد مي 

در عـين حـال، كـاربران زبـان بـه هـر       . شـود    نمـي   كار بسته شدن اين مفهوم ميـان كـاربران زبـان          ه  افاده معنا هنگام ب   

در د كـه  بيننـ   مواجه مي۶اي  با قيود هنجاري راتن خويش،اين واژهكار بستن ه گويند و در هنگام ب   اي بازي نمي    پديده

هـاي مختلـف     بـازي  طلب،ويتگنشتاين در توضيح اين م. طلبند   تبعيت مي  كنند و از وي     ر زبان مقاومت مي   برابر كارب 

بـرو، شـكل    ا شـكل   يكديگر در رنگ مو، رنـگ چـشم،  هايي با كند كه شباهت  يك خانواده تشبيه ميرا به اعضاي  

مـادر،  (ه  خـانواد ايـن خـصوصيات ميـان تمـامي اعـضاي        از   ماً هر يك  و اما لز  دارند؛ .... و  سخن گفتن   نحوه  پيشاني،

 شبيه رنـگ چـشم   (a)  يك برادر ممكن است رنگ چشم   . شود   نمي به نحو يكساني ديده   ) پدر، خواهرها و برادرها   

.  باشـد (c) نباشد، بلكه شبيه به رنگ موي خواهر ديگـر  b شبيه رنگ موي  a باشد؛ اما رنگ موي      (b)يك خواهر   

در عـين حـال   . (d)بـرادر ديگـر   نه شبيه به  و a نه شبيه به  باشد؛b شبيه به    c مدل پيشاني    از سوي ديگر ممكن است    

تـوانيم   ، مـي ها ها و عدم شباهت باهتشاين ما با ديدن ...  وc و نه شبيه به bباشد، نه شبيه به   aشبيه به    d برويشكل ا 

، هـا  اي كـه از سـاير خـانواده    خانواده. هندد  هم رفته يك خانواده را تشكيل مي        روي تشخيص دهيم كه افراد مذكور    

  .  استها، قابل تشخيص و تمييز  ناهماننديها و اي از همانندي رغم وجود شبكه به
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كـار بـسته شـدن    ه  بـ هـايي نظيـر نحـوه     مطابق با تلقي نخست از شباهت خانوادگي، ويتگنشتاين با آوردن مثـال         .۲ـ۱

بـودن فهرسـت   ذير پـ  ناو احـصا كوشـد از پيچيـدگي    تلـف، مـي   مخهـاي   بازي توسط كاربران زبان در سـياق    مفهوم

  ... وروازه، راكـت، كالهخـود، قاعـده   هاي مختلف نظير برد و باخت، تـيم، تـوپ، تـور، د           بازي ۷زِسا اوصاف بازي 

ست ايـن واژه در  بـ  كارنحـوه بـه   ني بخـشيدن  هزار توي زبان و روشقلعهبه تعبير ديگر، او با كاويدن        ۸ .پرده بردارد 

وجود نـدارد؛  هاي مختلف   بازيساز و مشخص از اوصاف بازيدهد كه فهرستي قطعي       مختلف، نشان مي   هاي  اقسي

اين تلقي بـيش از هـر چيـز    . كنيم بنديم و از آن تعيين مراد مي كار ميه هرچند ما اين واژه را در محاورات روزمره ب    

 مـدلول سـخن   ۹ .هـد ن مختلف انگشت تأكيد مـي   هاي   بازي سازِ  بر عجز و ناتواني ما بر برشمردن كامل اوصاف بازي         

 آنچـه  همـه . خصوصيات آنها پـرده برگرفـت  تمامي و م كلي  توان از مفاهي     كه به هيچ نحوي نمي     ياد شده اين است   

طـور جـامع   ه هاي متعدد يك مفهوم كه بـ  ؤلفهست از فهرستي طوالني و ناپيدا از مقومات و م        ا  عبارت ،كه ما داريم  

ن بـر ايـن   برخـي از شـارحين ويتگنـشتاي   البتـه  . افتنـد  شوند و به دام نمي سط كاربر زبان صيد نمي    توهيچگاه  و كامل   

تواند موضـع مختـار ويتگنـشتاين      و نميباشد مبتني بر شواهد متني نمي از شباهت خانوادگي     باورند كه اين برداشت   

  ۱۰ .تلقي گردد

نه نـشان دادن احـصاناپذير بـودن    ز شباهت خانوادگي   همت ويتگنشتاين در بحث ا      وجهه   مطابق با قرائت دوم،    .۲ـ۲

هـايي اسـت كـه      مؤلفه يا مؤلفهنبودبرجسته ساختن كه ) در مثال بازي(هاي مختلف     سازِ بازي   فهرست اوصاف بازي  

  : را در نظر بگيريد ذيل ۱۱الگوي زباني. شناسيم هاي مختلفي است كه ما مي االشتراك بازي مابه

  . يك بازي استxباشد، آنگاه  g1, g2,g3… gn حاوي  x اگر پديده

 بـازي را   واژه،اي مختلـف سـراغ گرفـت و وفـق آن      هـ   را ميـان بـازي     (n=1)مـشترك   تي يك مؤلفـه     حاگر بتوان   

رأي قـائلين بـه ايـن      وفق شباهت خانوادگي،. ايم  كرده اذعان وجود مفاهيمي كلي نظير مفهوم بازيتعريف كرد، به  

كـاربران زبـان   ميان واژگان و مفاهيمي است كه هايي در      يا مؤلفه   م وجود چنين مؤلفه    عد قرائت، متكفل نشان دادن   
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تـوان از وجـود مؤلفـه يـا      نمـي حـال، اگـر   . كنند برند و از آنها تعيين مراد مي كار ميه محاورات روزمره بدر  آنها را   

سـخ ايـن   د؟ پامن معاني خويشن ، چگونه اين واژگان متض    هاي مشتركي ميان مصاديقِ اين مفاهيم سراغ گرفت         مؤلفه

بـه  .  اسـت  موجد معنـاي آنهـا  ،ط كاربران زبان  هاي متفاوت توس   كار بسته شدن واژگان در سياق     ه  بصرف  است كه   

هـاي   و مؤلفـه مقومـات  دسـت دادن فهرسـت كـاملي از    ه كه ب ي جاي از آن.  برگ را در نظر بگيريد      واژه  ،عنوان مثال 

 ريافـت معنـاي مفهـوم يـاد شـده و نحـوه      كنـد، بـراي د   بر زبان دستگيري نمـي  معناي آن از كار  در تكون اين مفهوم   

ه هـاي مختلـف چگونـه بـ     داللت آن بر مصاديق، كاربر زبان صرفاً بايد ببيند ساير كاربران زبان اين واژه را در سياق            

شـود كـه    ت مـي در فعـاليتي دعـو  هاي مختلف به مـشاركت     در سياق كار بستن اين واژه     ه  گويي او با ب   . برند  كار مي 

در ايـن تلقـي، معنـا    . هـاي مختلـف اسـت     كـار بـستن واژه در سـياق       ه  غايت قصواي آن كسب مهارت كافي براي ب       

هــاي  كامــل از مؤلفــهجــامع و كــه متــضمن فهرســتي ۱۲داري، در غيــاب وجــود الگوهــاي زبــاني پيــشاپيش موجــود

 آن همـه . هـاي مختلـف دارد   ه شدن واژه در سياقكار بسته  و ب۱۳د ارتباط وثيقي با كاربر   ،باشند  بخش مفهوم مي    قوام

 زبـاني  ه كار بسته شدن واژه توسط جامعهساير كاربران زبانند و بچيزي كه در تكون معناي واژگان مدخليت دارد،        

شـود؛ چراكـه معنـاي يـك واژه       نيز ناميـده مـي  از معناداري ۱۴گرايانه ائت جمعاين قرائت، قر . هاي مختلف  در سياق 

 زباني بـراي احـراز   معيار و محكي بيرون از جامعه. ارد زباني اتكا د ميان افراد جامعه  كار بسته شدن آن در       هقوياً بر ب  

تـوان   هنگامي مي.  زباني بستگي داردچيز به جامعههمه . هاي مختلف وجود ندارد   كاربست واژه در سياق   چگونگي  

ه هـاي مختلـف بـ     در سـياق ، زبـاني ساير افراد جامعهرا بسان   كه آنداند  مياي را      معناي واژه  ،گفت يك كاربر زبان   

اي   از مفهـوم كـاربرد و تلقـي   ۱۵در عين حال، اين قرائت از شـباهت خـانوادگي متـضمن دركـي توصـيفي          . كار برد 

 كافيست كـاربر   شود، به تعبير ديگر، براي فهميدن معنايي كه بر يك واژه مترتب مي   .  از كاربر زبان است    ۱۶غيرفعال

كـاربر زبـان مـدخليتي    . همـين و بـس  . شـود  كار بسته ميه هاي مختلف ب ند كه آن واژه چگونه در سياقزبان نگاه ك 

 هـاي مختلـف را   كـار بـستن واژه در سـياق   ه هـاي بـ   كوشـد مهـارت   ويژه در تكون معناي واژه ندارد؛ بلكه صرفاً مي 

 حـداقلي در   و كاربر زبان نقشيار رفتهكه  توصيفي كلمه در اينجا ب    معناي در   »كاربرد«، مفهوم   يرو  از اين  .فراگيرد
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هـاي متفـاوت ايـن     بـه كاربـست  .  خوب را در نظر بگيريد    عنوان مثال، واژه  ه  ب. كند  ه ايفا مي  شناسان  اين فرايند داللت  

 در  ديـروز غـذاي خـوبي در ميهمـاني خـورديم؛     امـروز   هواي خوبي اسـت؛     : وزمره توجه كنيد  ت ر اواژه در محاور  

 خـوب در هـر سـياق     قاعـدتاً معنـايي كـه از واژه   .... وفاي به عهد كار خوبي اسـت يديم؛هاي خوبي د گالري نقاشي 

كنـد    مـي ءمثابه كاربرد اقتضاه  از معنا ب گرايانه  قرائت توصيفي و جمع   .  است هاي ديگر متفاوت   شود با سياق    راد مي م

كـار بـسته شـدن آن در    ه  در بـ  عنايـت ه ديـده صـرفاً بـ  اي نظير واژه خوب،   دريافت معناي واژه   برايزبان  كه كاربر   

 تلقـي كـرد؛ چـرا كـه     ۱۸گرايانه توان اين قرائت را قرائتي غيرواقع        از اينرو، مي   .۱۷هاي مختلف نظر كند والغير     سياق

كـار بـستن   ه اي كـه بـر بـ    قيـود هنجـاري  . گـذرد نـدارد   تكون معاني واژگان نسبتي با آنچه بيرون از جامعه زباني مي 

  . جامعه كاربران زبانيود، حداقلي است و صرفاً برآمده ازش ف مترتب ميهاي مختل واژگان در سياق

ي زبـاني  هادو درست است كه ويتگنـشتاين بـا مـدد گـرفتن از شـه      ، با قرائت سوم از شباهت خانوادگي       مطابق .۲ـ۳

ي مختلـف  هـا  ميـان بـازي  ) ل واژه بازيدر مثا(ساز   بازيهاي مشترك كوشد تا نشان دهد مؤلفه يا مؤلفه  عرفي ما مي  

هـاي   ت آنها بـر مـدلول  دالال پديد آمدن  با واژگان و نحوهوجود ندارد؛ اما اين تمام قصه در باب تعامل كاربر زبان         

 فعاالنـه  اين تلقي، تكون معاني واژگان و داللـت آنهـا بـر مـصاديق متعـدد متوقـف بـر مـشاركت         در  . خويش نيست 

 داللـت واژگـان   دهد مدخليتي تام در نحـوه   انجام مي خل زبان    كلمات دا  تعاملي كه كاربر زبان با    . بان است كاربر ز 

 اي در نحـوه  ر زبـان بـه نحـو فعاالنـه     دوم، در اينجـا كـارب  يبـرخالف تلقـ   بـه تعبيـر ديگـر،       . بر مصاديق خويش دارد   

كـار بـستن آن در   ه بـ واژه و   تعامـل او بـا    نحـوه . اركت دارد  مساهمت و مـش    هاي متعدد،  كاربست واژگان در سياق   

   سـاير كـاربران زبـان،   ل، بـسان  النعـل بالنعـ    نـه اينكـه وي طـابق    در تكـون معنـا، مـدخليت دارد؛     هاي مختلف،  سياق

» دكـاربر «مفهـوم   رو، از ايـن . كند نها تعيين مراد ميبندد و از آ كار ميه هاي مختلف ب وار واژگان را در سياق      طوطي

 دكـاربر مفهـوم   از تلقي تجـويزي ـ هنجـاري   . كند  پيدا ميااز منظر تجويزي، نه توصيفي، ارتباط وثيقي با تكون معن

هاي مختلف، خـويش را بـا    كار بردن واژه در سياقه متكفل نشان دادن قيد و بندهايي است كه كاربر زبان، هنگام ب           

 a,b خـصوصيات   واجـد xفرض كنيد بـازي  .  فوق را با ذكر مثالي روشن نمايمكوشم نكته  مي. بينند  نها مواجه مي  آ
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. ...  وd,e واجـد خـصوصيات   t؛ بـازي   c,d واجـد خـصوصيات      z؛ بـازي    b,c واجـد خـصوصيات      y بـازي    است؛

اوي مؤلفـه يـا   كه حـ زباني  يك الگوي نبودما با شناسانه    به لحاظ داللت    وفق رأي ويتگنشتاين،  ديديم،  همانطور كه   

 را شـبيه بـه   t,z,y,x آن بتـوان   الگـويي كـه در پرتـو   هاي مختلف باشد مـواجهيم؛   بازي در ميان    هاي مشترك   مؤلفه

حال ممكن است اين سؤال پيش آيـد كـه اگـر مؤلفـه يـا      . يكديگر و در عداد مصاديق مفهوم بازي به حساب آورد        

نـد، چـرا   نماي پيونـدي برقـرار نمـي   ...  و z,y,xهـاي مختلفـي نظيـر     ميـان بـازي  ...  وc,b,aهاي مشتركي نظيـر      مؤلفه

بـازي نباشـد؟ چـرا    h , i هـاي  بـا مؤلفـه   gاي نظيـر    بـازي نباشـد؟ چـرا پديـده    g,h  با  خصوصياتpاي نظير  پديده

هـاي مختلـف    سـازِ بـازي   هـاي بـازي    بر فهرسـت مؤلفـه  يفقيازي نباشد؟ آيا حد  بi , jهاي   با مؤلفهrاي نظير  پديده

گفتـه شـود   اسخ در پآيند؟ اگر   به حساب نميr, g, pشوند ولي   بازي محسوب ميt, z, y, xرتّب است؟ چرا تم

r, g, p و  آنوقت سؤال اين است كه فرقِ فارق ميـان آنهـا    ،توانند در عداد مصايق مفهوم بازي قلمداد شوند هم مي

بـه   ،  ايـن رأي  وفـق ؟ دادشناسانه توضـيح  توان از منظر داللت را چگونه ميشوند  مينهايي كه بازي محسوب       پديده

بـه  .  مـصداقي از مفهـوم بـازي تلقـي كـرد     اي را زود و هـر پديـده  فزود و افها ا ت مؤلفهتوان بر فهرس  رسد مي   نظر مي 

بـازي  تعبير ديگر، گويي كاربر زبان در اينجا فعال مايشاء است و خويش را با هيچ مانع و رادعي در كاربـست واژه           

 ، موجـود رسد در غيـاب وجـود الگوهـاي زبـاني ثابـت و پيـشاپيش           به نظر مي  . بيند  هاي مختلف روبرو نمي    در سياق 

بـا  مـدلول ايـن سـخن ايـن اسـت كـه         . مواجه نيست در مقام كاربست واژگان     كاربر زبان با هيچگونه قيود هنجاري       

شـن بـر جـاي     حـدود و ثغـور معنـايي رو   اي بـا  ديگـر واژه اذعان به عدم وجود الگوهـاي زبـاني پيـشاپيش موجـود،       

 معنـايي كـه بـر     وفق ايـن تلقـي،  . شناسد و مرزي نميهاي گوناگون حد    اطالق واژه بر پديده     چراكه دايره   ماند،  نمي

 پديـده اطـالق   nتواند بر  االصول مي علي  ،شود رتب ميتمهاي مختلف  اي مشخص بر اثر كاربست آن در سياق       واژه

توان واژه شير را هم بر شير بيابان اطالق كرد، هم بر شير آب، هم بر شـير خـوراكي، هـم      به عنوان مثال، مي    ۱۹.شود

 مختـل  بـه كلـي داد و سـتد معنـايي     در چنـين شـرايطي معنـاداري و    ... ر، هم بر در درخـت؛ هـم بـر رودخانـه     يبر پن 

  . معنا را از آن مراد كردnتوان  هاي مختلف مي در سياقاي مشخص  با به كار بستن واژه، چرا كه شود مي
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 در معنـاي هنجـاري   »كـاربرد «مفهـوم  توان پاسخ گفت؟ مطابق قرائت سوم،    چگونه مي  شناسانه  به اين معضل داللت   

 داللـت واژگـان بـر    ن دربـاره نحـوه   درست اسـت كـه ويتگنـشتاي   .ه كنيدمالحظ. كلمه متكفل رفع اين مشكل است  

اما الزمه اين سخن اين نيست كـه كـاربر زبـان       . الگوهاي زباني پيشاپيش موجود نيست    وجود  ه  شان قائل ب  هاي مدلول

 مطلـب ايـن   تمـام .  نيـست  مواجه مانع و رادع هنجاري گونه هيچ هاي مختلف با   كاربست واژگان در سياق   هنگام  در  

 اي تـوان صـورتبندي   نمي ۲۰ از كاربست سقيم واژگانميان كاربست صحيح تفكيك و تمييز    مالك است كه درباره  

 از الگـوي شـود   مترتّـب مـي  هـاي مختلـف       در سـياق    كاربست واژگان   كه بر  اي  قيود هنجاري . دست داد ه  ب ۲۱نظري

 و اشـتغال بـه   ۲۲هـا   بلكه اين كاربر زبان اسـت كـه بـا ديـدن شـباهت     كند؛ ي تبعيت نمي  نپيشاپيش موجود روش  زباني  

تلقـي هنجـاري   . كنـد  هاي مختلف ايفا مي  آن در سياق نبست كاربه   مدخليتي تام در تكون معناي واژه با         ،۲۳ورزيدن

مهمـي  در ايجاد قيود هنجاري نقـش  با مشاركت فعاالنه زبان خود كاربر . متضمن همين معنا است   ،از مفهوم كاربرد  

 امـا الگوهـاي زبـاني     قيود هنجـاري روبـرو هـستيم؛    حاويزبانيِصورت، ما همچنان با الگوهاي  در اين . كند  ايفا مي 

انـي كـه كـاربر زبـان اشـتغال بـه ورزيـدن دارد و         به ميز۲۵ . پيشاپيش موجودالگوهاي زبانيِنه  ۲۴بروز و ظهور كننده   

پديـدار  هـاي مختلـف    ر سـياق  كاربـست واژه د د، قيـود هنجـاريِ  ده  را در دستور كار خود قرار ميها دن شباهت دي

بـه الگوهـايِ زبـاني بـروز و     را هـاي مختلـف خـود     كار بستن واژگان در سياقه  كاربر زبان در ب     بدين معنا،  .شود  مي

الگـوي   مدلول اين سخن اين است كـه  ۲۶ .داند ا مي به تبعيت از آنه  ملتزمظهور كننده پاسخگو دانسته و خويشتن را        

هـاي ديگـري هـم بـر آن افـزوده شـده يـا از آن         تواند مشمول ضيق و سعه واقع شـود و مؤلفـه   زبانيِ مورد نظر ما مي   

هـاي مختلـف    هنگـام كاربـست واژه در سـياق    در برابر كاربر زبـان    هيچ مانع و رادع هنجاري     نه اينكه    ؛كاسته شوند 

  ۲۷ .ما در مقـام عمـل كـاري انجـام دهـيم     كه  كند     به ورزيدن اقتضا مي    ها و اشتغال    باهتديدن ش .  باشد وجود نداشته 

دانـد، تنهـا    داند مفهوم بازي چيست و كسي كـه نمـي    كه وفق اين تلقي، تفاوت ميان كسي كه ميالزم به ذكر است 

 يآشنا اسـت؛ نـه اينكـه مـسلح بـه تبيينـ      ها و مصاديق بيشتري از مفهوم بازي  در اين است كه شخص نخست با نمونه   

اي  خـواهيم بـه پـسر بچـه     همانطور كه ما وقتي مي. هاي جامع و كامل مفهوم بازي است تئوريك از مقومات و مؤلفه   
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دانـيم؛ بلـه     در واقع چيزي بيش از او نمـي .ياد بدهيم كه بازي چيست، بايد مصاديق مختلف بازي را به اونشان دهيم          

 بنـدي نظـري    صـورت در غيـاب   و مختلفهاي متعدد  در اينجا، نشان دادن نمونه.ايم تري را ديدههاي بيش صرفاً بازي 

؛ بلكه همه دارايي ما براي آشنايي با مفاهيم و نحوه داللت آنها بـر مـصاديق   كند تر ايفا نمي اهميت نقشي فروتر و كم  

هـم فوتبـال بـازي    . كنـد  شناختي پيدا مي ها و اشتغال به ورزيدن شأني داللت      بدين معنا، ديدن شباهت   . خويش است 

گيـرد، هـم    كند و پس مي اي كه توپي را به ديوار پرتاب مي است؛ هم شطرنج؛ هم بوكس؛ هم كشتي؛ هم پسر بچه      

هـا بـه    هـا و عـدم شـباهت    كاربر زبان بايد با ديدن شباهت   ... ؛ هم هاكي روي يخ    اسبدواني؛ هم بدمينتون؛ هم واليبال    

  .و مساهمتي در نحوه داللت واژه بازي بر مصاديق متعدد ايفا كندنحو فعاالنه مشاركت 

 بـازي  z, y, x وفـق فهـم عرفـي مـا،     .را مورد بحث قرار دهـيم   بازگرديم و از اين منظر آن اجازه دهيد به مثال فوق

هـا   د آن پديـده بايـ . توان حكمي صادر كـرد   نيز بازي هستند يا نه، پيشاپيش نمي     r و يا    g و يا    p اينكه   درباره. هستند

شـهودهاي زبـاني را    ،ها را به دقت از نظر گذرانـد  ها و عدم شباهت  شباهتهاي شناخته شده مقايسه كرد،  بازي را با 

البته هميـشه مـواردي    .قضاوت كرد rو p ، gهاي   پديده اطالق واژه بازي بردربارهو پس از آن به استخدام گرفت 

 كـه در  اي بـه تعبيـر ديگـر، قيـود هنجـاري     . گزيري از آنها نيـست كه گريز و  مانند    تلف فيه باقي مي   مخانگيز و     بحث

تكون معيار و محـك هنجـاري بـستگي تـام دارد بـه       . است۲۸شود، كامالً وابسته به سياق      قرائت سوم از آن بحث مي     

هـا   ها و عـدم شـباهت    ديدن شباهتبه ميزاني كه كاربر زبان درگير. ظر مورد ن هاي  پديدهتعامل فعاالنه كاربر زبان با      

ايـن مهـم بـه مـدد ورزيـدن      . دنشـو  نيم پديدار مـي ك  كه از آن بحث مي اي شود، قيود هنجاري  در موارد مختلف مي   

  ۲۹. از مقومات اين تلقي هنجاري از مفهوم كاربرد است به سياق بودنوابسته. شود ر محقق ميمكر

در حـال  ايـشان  رسد كه  از دور به نظر مي. گويند با يكديگر سخن مياند و   فرض كنيد چند نفري داخل اتاق نشسته 

: هاي شناخته شده را در نظر آوريـم   بازي را بر اين پديده اطالق كنيم؟ بازي    توانيم واژه   آيا مي .  هستند گفت وشنود 

بـه فوتبـال و   ايـن پديـده شـبيه    رسـد كـه       به نظر مـي   . ...  و   شطرنج، كشتي بوكس،    كتبال، تنيس، اسنوكر،  ال، بس فوتب

گوينـد؟    سراغ گرفت كه در آن بازيگران با يكديگر سـخن مـي  اي را   توان بازي   اما آيا مي  .  و اسنوكر نباشد   شطرنج
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كـه   طـوري ه ب ،هستند را در نظر بگيريد كه با يكديگر مشغول بازي   هايي    دختربچه. رسد پاسخ مثبت است     به نظر مي  

، بـر آنهـا خـشم    كنـد   مـادر فرزنـدان را نـصيحت مـي    . راش فرزنـد كنـد و ديگـران نقـ    يفا مي نقش مادر را ا   يك نفر 

اي از  تـوان گونـه   پـس مـي  . ... وگويد تا خوابشان ببرد  دهد، براي آنها قصه مي     ، به فرزندان خويش غذا مي     گيرد  مي

اي كـه كنـشگران در آن بـا     گويند؛ اما نه هـر پديـده   در آن كنشگران با يكديگر سخن مي كه  بازي را سراغ گرفت     

مؤلفـه  . معلمي را در نظر بگيريد كه سـركالس مـشغول تـدريس اسـت    . گويند، نوعي بازي است   يكديگر سخن مي  

 كنـد   معلم سعي مـي . سخن گفتن است و واژگان را به استخدام گرفتنمعلم و شاگردان، مشترك  اصلي اين فعاليت

اطـالق لفـظ   امـا  . كننـد  ويش را رفع ميكنند اشكاالت خ   هايي كه مي    آموزان با سؤال     عرضه كند و دانش    مطالبي نو 

 نـوعي بـازي   ،د كه ايـن فعاليـت  نده  عرفي ما فتوا نميشهودهاي زبانيِدر واقع،  . نمايد  مينبازي بر اين پديده موجه      

  .كردن است

ه  بـ ال كلمـات هـستند  در حـال اسـتعم  افـراد نشـسته در اتـاق    شـود كـه      تر، روشن مـي     با نگاه دقيق  . به مثال بازگرديم  

عينـاً تكـرار كنـد، دسـت بـاال را دارد و بـر صـدر        پيش تعيين شده را اي طوالني و از   كس بتواند جمله   هر كه طوري

د كه اين پديده نوعي بـازي اسـت و افـراد مـذكور مـشغول بـازي       نده شهودهاي زباني ما فتوا مي در اينجا    .نشيند  مي

نـد و  ا  كـه افـرادي چنـد داخـل اتـاقي نشـسته       حال موقعيتي ديگر را در نظر بگيريـد       غير از اين است؟      . هستند كردن

.  بـا يكديگرنـد   كه ايشان صرفاً در حال سخن گفتنرسد مجدداً از دور به نظر مي  . وشنود با يكديگرند    مشغول گفت 

اي برپا است و شخصي به جـرم    كه در اين محفل محاكمه  شود  آشكار مي  ،ملحوظ داشتن جزئيات   تر و   ه دقيق با نگا 

  مـتهم ،سهمل است پس از اين جلتح مرگ و زندگي است و مقصه، قصه. محاكمه شدن است   در حال    ارتكاب قتل 

 ظـاهراً ؟ ا نيـز نـوعي بـازي قلمـداد كـرد      دوم ر پديـده تـوان   مـي حـال بپرسـيم آيـا     . اعدام محكـوم شـود    مجازات  به  

 اينكـه پديـده   د ازردا مينه است، بپرسيم چه چيز ما را باز گو اگر اين . كنند  خالف اين حكم مي    ،شهودهاي زباني ما  

يم؟ پاسخ ايـن اسـت   را روا بدار  بر آن بازيعي بازي قلمداد كرده و اطالق واژه نو ، دوم، بر خالف پديده    رانخست  

آيد كه واژه بازي را بر يكي اطالق كنـد   مهم نائل ميهاي مختلف به اين   ها در سياق    كه كاربر زبان با ديدن شباهت     
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ورزيـدن  اشـتغال بـه   .  وجود نـدارد يق ديگري براي تكون قيود هنجاريِ مورد نظرهيچ طر .و بر ديگري اطالق نكند 

. كنـد  چيـزي اسـت كـه در ايـن ميـان از مـا دسـتگيري مـي         آن  همـه ها ها و عدم شباهت     و تمسك جستن به شباهت    

 همچنـان  پيـشاپيش مـشخص نيـست، امـا    هـاي مختلـف    بـازي  سـازِ   با اينكه فهرست خصوصيات بازي .مالحظه كنيد 

 شناسـانه اجـازه    قيـود داللـت  .كنـد  هـاي مـورد بحـث درنـگ مـي       بازي بر يكي از پديـده بر زبان در اطالق واژه   كار

مدلول سخن فوق ايـن اسـت   . دهند هاي مختلف را به او نمي هرگونه دخل و تصرفي در كاربست اين واژه در سياق        

هـاي مختلـف منافـاتي بـا قطعـي        سـياق  هنگام كاربست يـك واژه در  قيود داللت شناسانهكه اذعان داشتن به وجود  

سـاز   كـه فهرسـتي جـامع از خـصوصيات بـازي     توان بر اين باور بود  مي. ندارندساز  نبودن فهرست خصوصيات بازي  

ــازي ــوح      ب ــان مفت ــاب همچن ــن ب ــست و اي ــت ني ــف در دس ــاي مختل ــود   و  اســت؛۳۰ه ــود قي ــال از وج ــين ح در ع

هـاي   هاي مختلـف و اطالقـش بـر پديـده     ربست اين واژه در سياقاي سخن به ميان آورد كه هنگام كا   شناسانه  داللت

كـاربر زبـان بـا مـشاركت و     در واقع، . طلبند متنوع، كاربر زبان را مقيد و محدود كرده و از وي تمكين و تبعيت مي              

 خــود مــدخليتي تــام در پديــدار شــدن ايــن قيــود  ،هــا و اشــتغال بــه ورزيــدن مــساهمت فعاالنــه در ديــدن شــباهت

 الگـوي زبـاني پيـشاپيش    نبـود تمام نكته در اينجاست كه در اين تلقـي از شـباهت خـانوادگي،        . اسانه دارد شن  داللت

بـا اتخـاذ تلقـي هنجـاري از     . شـود   نميست دادن تقريري از متكون شدن چگونگي قيود هنجاري       ده   نافي ب  ،موجود

از الگوهـاي زبـاني بــروز و   ان تـو  ، مـي  اسـت  و اشـتغال بـه ورزيـدن   هـا  كـه متـضمن ديـدن شـباهت     مفهـوم كـاربرد  

  ۳۱ .كننده و پاسخگويي كاربر زبان بدانها سراغ گرفتظهور
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  :ها نوشت پي
 'family resemblance'مـراد ويتگنـشتاين از   .  به كار رفتـه اسـت  'family' معادل واژه »شباهت خانوادگي«در تركيب » خانوادگي«واژه ـ ۱

بـه عنـوان مثـال،    . هاي مختلف متضمن معاني گونـاگون  اسـت    فارسي، واژه خانوادگي در سياقدر زبان. شباهت ميان اعضاء يك خانواده است   
 از اينكه اشاره به اعضاء ميـان  در اينجا واژه خانوادگي بيش. يمرا در نظر آور» لژ خانوادگي«يا  » سنت خانوادگي «يا  » منزلت خانوادگي «تركيب  
 از سـويي  . است و حاكي از خصوصيتي است متعلق به خانواده به مثابـه يـك كـل   »خانواده«تص دارد كه مخاشاره به امري  ،   داشته باشد  خانواده
نمايد و از اختالفي  رسد واژه خانوادگي به اعضاء ميان خانواده اشاره مي در اينجا به نظر مي. را در نظر بگيريد» خانوادگياختالف «، تركيب ديگر

كه به شباهت ميان اعضاء يـك خـانواده   » شباهت خانوادگي«همچنين است تركيب . داده است كه در ميان اعضاء يك خانواده رخ دهد    خبر مي 
وابـسته بـه سـياق    و  با كاربرد آن داشته  ارتباط وثيقي شود، رتب مي مت»وادگيخان«معنايي كه بر واژه توان چنين گفت كه     پس مي . كند  اشاره مي 

در .  خانوادهها و مقومات  بدون اشاره به مؤلفه، يابد خانواده اختصاص ميكل مري است كه به به معناي ا» خانوادگي « ها،  در برخي از سياق.است
   .كند كه در ميان اعضاء خانواده جاري و ساري است اي اشاره مي به مقوله» خانوادگي«هاي ديگر، واژه  در برخي از سياق ،عين حال

 رسـد واژه كـاوش، مـراد ويتگنـشتاين از واژه     بـه نظـر مـي   . ام  قـرار داده Philosophical Investigations را معـادل »هاي فلسفي كاوش«ـ ۲
investigationم ن گرفتن نگاه وي به فلسفه و فلسفيد را، با در نظريشتر براي توضيح ب.  پژوهشسازد تا واژه فلسفي بهتر منتقل مي در دوران دو

 همچنـين بـراي آشـنايي بيـشتر بـا نگـاه       .۸۸  صـفحه ،۳ ، نـشريه مدرسـه، شـماره   ئله شـر تأملي در مس:  ما نگاه  يچ،ما ه سروش دباغ،   : نگاه كنيد به  
، بـه  نامـه اسـتاد دكتـر كـريم مجتهـدي      جـشن : درد فلسفه، درس فلـسفه مالك حسيني، ويتگنشتاين و فلسفه،   : ويتگنشتاين به فلسفه، نگاه كنيد به     

  .۲۹۳ ـ ۳۱۳ ، صص۱۳۸۴كوير،  هاشمي، تهران، كوشش محمد رئيس زاده، بابك عباسي و محمد منصور
آيـا تكـون   . گيرد شود سراغ مي شناسانه دارد بدين معني كه از ربط و نسبت ميان واژه و معنايي كه بر آن مترتّب مي   داللت وني صبغه ـ بحث كن  ۳

 ارسـطويي  رايانـه گ  ذات مـشترك اسـت؟ تلقـي   مصاديقهايي است كه در تمامي   يا مؤلفه  متوقف بر وجود فهرستي جامع از مؤلفه    واژگانمعناي  
 مقوماتي است كه به نحـو عينـي در ميـان تمـامي مـصاديق آن يافـت        مشتمل بر مجموعهمعتقد است هر نوع از موجودات نظير گوزن يا درخت         

نتزاع تواند آنها را ا كه ذهن مي طوريه  ب،ها مشترك است ها يا چوب  ميان تمامي گوزني خصوصيات مشتركي وجود دارد كه  سر يك. شوند  مي
 هاي سازنده شود، با مجموعه مؤلفه اي مختلف مترتب ميه حال، معنايي كه بر استعمال مفهومي نظير گوزن در سياق. كرده و از آنها مفهوم بسازد

در عـين  . مايـ  هاي يك مفهوم، در واقع ما به صيد ماهيت آن نائل آمده وفق اين تلقي، با برشمردن تمامي مؤلفه   . مفهوم گوزن ارتباط وثيقي دارد    
 ارتباط وثيقي ،پس. گردد شود صرفاً بر اثر اشاره به ماهيت آنها ميسر مي ي از آنها مشخص ميدست دادن تعريفه بحال، تكون معاني مفاهيم كه با 

 صـيد  هـاي عينـي در عـالم خـارج و     از احصا كردن و برشمردن ويژگي. شناختي وجود دارد گرايي داللت  گرايي وجودشناختي و ذات     ميان ذات 
دن از يـك   معنا كر و افادهتخاطب. شود ختلف مترتب ميهاي م شويم به معنايي كه بر استعمال مفهوم در سياق    مفهوم، منتقل مي  تكون  ماهيت و   

هستي اتين ژيلسون، : گرايانه، نگاه كنيد به  تلقي ذاتبراي بسط بيشتر.  آن مالزمت داردهاي سازنده مفهوم با ماهيت و مجموعه اوصاف و ويژگي
، ترجمـه  ارسـطو مارتـا نوسـبام،   : همچنين نگـاه كنيـد بـه   . ۳و۲، فصول ۱۳۸۵زاده، تهران، حكمت،   سيد حميد طالب، ترجمه فيلسوفان در انديشه 

ان،  شاپور اعتماد، تهر، ترجمهشناسي تاريخ معرفت  ديويد هاملين،: همچنين نگاه كنيد به. ۵و۴، فصول   ۱۳۷۴اهللا فوالدوند، تهران، طرح نو،        عزت
، تهـران، نگـاه   مـشتاقي و مهجـوري  مصطفي ملكيـان،  : همچنين نگاه كنيد به. ۱۶ ـ  ۲۱ ، صص۱۳۷۴ني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انسا

  .۱۳۰ ـ ۱۳۲ ، صص۱۳۸۵صر، معا
  : ، نگاه كنيد بهگرايانه در باب معنا به عنوان يكي از مقومات  دوران  دوم فلسفي ويتگنشتاين اي از نقد موضع ذات براي نمونهـ ۴

Fogelin, R. (1996), 'Wittgenstein's critique of philosophy', Sluga, H. &Stern, D. (eds.) The Cambridge 
Companion to Wittgenstein (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 34-58. 

  :كنيد بهدر ويتگنشتاين متأخر، نگاه » يباز«و » شباهت خانوادگي «براي آشنايي بيشتر با بحث دربارهـ ۵

Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations (Oxford: Blackwell), PP. 31-36.  
6- Normative constraints 
7- Game – making features 

 در يكـديگر اشـتراك نداشـته باشـند، همگـي     بـا  ...  وهايي نظير برد و باخت، توپ، دروازه هاي مختلف اگر در مؤلفه رسد كه بازي ـ به نظر مي  ۸
اي را در   پـسر بچـه  حال بپرسيم آيا واقعاً اينگونه است؟. توان بازي را در نظر گرفت كه قاعده نداشته باشد     نمي. داشتن قاعده با يكديگر شريكند    

ين پسر بچه دو بـار نخـست تـوپي را كـه از ديـوار      تصور كنيد ا. گرفتن آن است نظر بگيريد كه مشغول پرتاب كردن توپ به سمت ديوار و پس   
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طي  پس از .كند را با سر به سمت ديوار هدايت مي  بعدي آن مرتبهكند، با پا به سمت ديوار هدايت ميرا  گيرد، بار سوم آن گردد با دست مي برمي
 مشخصي كه پسر بچه از آن تبعيت كند، در كه هيچ قاعدهبينيم  مي. ..دهد و  الذكر را انجام مي  بعدي يك در ميان كارهاي فوقاين مراتب، دفعه

   .كنيم  نوعي بازي قلمداد ميكند و فعاليتي كه بدان مشتغل است را  اما همچنان كاري كه او مي.شود اين پديده يافت نمي
  :اين قرائت از شباهت خانوادگي در منبع ذيل مورد بحث قرار گرفته استـ ۹

 Jackson, Jackson, F. and Pettit, P. and Smith, M. (2000) ‘Ethical Particularism and Patterns’ in  
Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral Particularism (Oxford: Clarendon Press), pp. 79-99. 

  :، نگاه كنيد بهبراي شرح اين مطلبـ ۱۰
 Luntley, M. (2002) ‘Patterns, Particularism and Seeing the Similarity’, Philosophical Papers, 31(3), pp. 271-291.  
11- Linguistic Pattern 
12- Pre – existing patterns 
13- Usage 
14- Communitarian 
15- descriptive 
16- Passive 

 اسـتداللي شـكاكانه   ،ي فلـسفي هـا  كـاوش  نـشان دهـد كـه ويتگنـشتاين در     ـ در ادبيات مربوطه، كريپكي نخستين كـسي بـود كـه كوشـيد تـا      ۱۷
(skeptical argument)راه حـل  هـاي ويتگنـشتاين،    مطابق با فهم خـويش از آمـوزه   تا  وي كوشيده  درادامه. اقامه كرده استداري عليه معنا

آن از صـدق و   تكـون  ه حل شـكاكانه، در بـاب معنـي و نحـوه    وفق اين را. دست دهده  براي تكون معنا ب(skeptical solution)اي  شكاكانه
 براي تفكيك و تمييز ميان كاربست صحيح و (normative standard)معيار و محك هنجاري . توان سخني به ميان آورد كذب واژگان نمي

 پـذيري  بيـان ط  بايـد از شـراي  (truth - conditions) ،ط صدقه جاي سخن گفتن از شرايدر اين ميان ب. وجود نداردواژگان كاربست مستقيم 
(assertability conditions)تنها معيار و محـك چگـونگي كاربـست واژگـان در      زباني، زباني و ساير كاربران جامعه.  سخن به ميان آورد

 معناداري متوقف بر  پردازي درباره تئوري.  و بسداند مفاهيم را قوياً متكي به جامعه زباني ميمعاني گرايانه، تكون   جمع  تلقي.هاي متعددند سياق
و آشنايي بيشتر تلق براي تفصيل مطالب فوق . توان گرفت شناسانه نمي داللتهاي  بحث زباني سراغي از بيرون از جامعه. جامعه زباني استوجود 

  :نگاه كنيد بهدوم از شباهت خانوادگي 
Kripke, S. (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (Oxford: 
Blackwell).See also: Trigg, R. (1990) ‘Wittgenstein and Social Science’ in Phillips Griffiths, A. (ed.) 
Wittgenstein Centenary Essays (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 209-222 & (1999) Ideas 
Of Human Nature: An Historical Introduction (Oxford: Blackwell), second edition, pp.168-182. 
 See also: Williams, M. (1991) ‘Blind Obedience: Rules, Community and the Individual’ in Puhl, K. 
(ed.) Meaning Scepticism (Berlin, New York: WDEG), pp. 93-125.See also: Bloor, D. (1997) 
Wittgenstein, Rules and Institutions (London: Routledge). 

، انـدازها  مسائل و چشم: فلسفه تحليلي، "هاي ويتگنشتاين متأخر براي علوم اجتماعي تحليل برخي نتايج آموزه"علي پايا، : همچنين نگاه كنيد به   
  .۲۴۱ ـ ۲۷۸ ، صص۱۳۸۲تهران، طرح نو، 

18- Anti - realistic 
 كافي »نوادگيشباهت خا«آيا "محمد منصور هاشمي، : واقع شده استو نقد  ذيل مورد بحث قالههت خانوادگي از اين منظر در م     مفهوم شبا  ـ۱۹

 هاشـمي،   و محمـد منـصور  ي بابـك عباسـ   ده، به كوشش محمد رئيسه زا ،نامه استاد دكتر كريم مجتهدي  جشن:  درس فلسفه   درد فلسفه، ،  "است؟
  .۶۰۳ ـ ۶۰۸ ، صص۱۳۸۴تهران، كوير، 

20- Normative Standard of the rightness and wrongness of word use. 
21- Theoretical articulation 
22- Seeing the similarities 
23- Being engaged in practice 
24- Emerging patterns 

شناسانه آنهـا بـا     و رابطه داللتهاي آنها از پيش مشخص است تمامي مؤلفه.  متجسد و تغييرناپذيرندوهاي زباني پيشاپيش موجود، ثابت،      ـ الگ ۲۵
  :  اين الگوي زباني را در نظر بگيريد به عنوان مثال،. ناپذير ها روشن و خدشه پديده

  . يك ميز استx باشد، آنگاه T1, T2, T3 حاوي xاگر پديده 
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توان بـه   انيِ ثابت و پيشاپيش موجود، ميبا احتساب اين الگوي زب.  باشدT3= ، چهارپايه بودن T2= ، مستطيل بودن T1= چوبي بودن  فرض كنيد   
الگوي زباني بروز و ظهوركننده بسان امواج هاي يك  از سوي ديگر، مؤلفه. شود يا نه  اطالق ميxسهولت تشخيص داد كه آيا لفظ ميز بر پديده 

 و خصوصيات اين الگوي زباني، ها تمامي مؤلفه، به تعبير ديگر. آورند ، سربرمي و كاويدن قلعه هزارتوي زبان ورزيدن مدام كه بر اثر     هستند   رياد
از آن يـا    شـوند  افـزوده  بـروز و ظهوركننـده  زبـانيِ  ي الگوند بهتوان هاي مختلف، مي پيشاپيش موجود نيستند؛ بلكه بر اثر كاربست واژه در سياق      

 وجود بر سر  در اينجا وجود ندارد؛ بلكه سخن  اي قيد و بند هنجاري و الگوي زبانيگونه  هيچاين نيست كه فوق سخن  اما، مدلول . دنكاسته گرد
 .ي ديگرخناي است از س الگوهاي زباني

، فصلنامه هاي فلسفي ـ كالسي  پژوهش، »مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين«  سروش دباغ و رضا مثمر،: ـ  براي شرح بيشتر اين مطلب، نگاه كنيد به۲۶
   .۲۵ـ  ۶۰ ، صص۱۳۸۵بهار ،  هفتم، شماره سومسالعلمي ـ پژوهشي دانشگاه قم، 

قلعـه هزارتـوي   . سفيدن نزد ويتگنشتاين هـستند ها بر اثر كاربست نابجاي واژگان، از مقومات فل به ياد داشته باشيم كه پااليش زبان از كژتابيـ  ۲۷
  .آنها همت گمارد بايد به كشف و دفع (therapeutic)گري رمان د و اغتشاشات است كه با اتخاذ شيوهها يزبان مملو از نارساي

28- Fully context – dependent 
  : ـ براي آشنايي بيشتر با تلقي سوم از شباهت خانوادگي، نگاه كنيد به۲۹

Luntley, M. (2003) Wittgenstein: Meaning and Judgment (Oxford: Blackwell). See also Luntley, M. 
(2004) ‘Growing Awareness’, Journal of Philosophy of Education, 38(1), pp. 1-20. 
 

 اسـت كـه جامعـه    درسـت .، نه كـاربر زبـان واقـع درجامعـه    كاربر زبان واقع در اين عالم است   ،ت كه در تلقي سوم، نقطه عزيمت      الزم به ذكر اس   
كنند، بلكـه   ت سوم از آنجا آغاز نميداشته باشد، اما قائلين به قرائهاي مختلف  در سياق  كاربست واژگان    تواند نقشي در تكون قيود هنجاريِ       مي

  .كنند از تعامل هنجاري كاربر زبان با جهان پيرامون، بحث خود را شروع مي
30- Open – ended 

اما، . هاي مختلف به كار برد و از ايشان تعيين مراد كرد توان واژگان را در سياق  ب سخن ويتگنشتاين اين است كه مي      لُ همانطور كه ديديم،   ـ۳۱
شناسـانه   اللـت با مدنظر قرار دادن اين آمـوزه د . هاي مشترك ميان مصاديق متعدد آنها نيست معاني واژگان متوقف بر وجود مؤلفه يا مؤلفهتكون  

صـد   كوشم در نوشتاري ديگر مفهوم روشنفكري را كه از پربسامدترين واژگان در فضاي فرهنگي ـ فكري جامعه مـا طـي يـك      ميويتگنشتاين، 
   .ه است و نحوه داللت آن بر مصاديق متعدد را مورد بحث قرار دهمسال اخير بود

هـاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي ـ  سياسـي را تبيـين        پديدهتا اند   شباهت خانوادگي كوشيده از محققين، با وام كردن مفهوم برخيشايان ذكر است كه
 مسيحيت و ادگرايي ديني كه در عالم يهوديت،توان درباره اصناف بني يچگونه م.  پديده بنيادگرايي ديني را در نظر بگيريدعنوان مثال،ه ب. نمايند

حتي ذيل هر يك از اديان ياد شده، رسد  به نظر مي ي مشتركي را ميان آنها سراغ گرفت؟ها  مؤلفه يا مؤلفهداده سخن گفت، اگر نتواناسالم رخ 
دگرايي دينـي و انـواع آن، از شـباهت     براي توضيح پديده بنيا،ه مقاله ذيلنويسند. ما با كثرتي غير قابل تحويل به وحدت در اين زمينه مواجهيم      
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