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  »گیدشباهت خانوا« و  تحلیلی فلسفۀ
  

  19/8/93منبع: سایت رادیوزمانه، روز دوشنبه، مورخ: 
  
لقۀ وین و فلسفه متافیزیک، ح "،    "یشیاند یکیزیمتاف و یلیتحل فلسفه " و "ست؟یچ یلیتحل فلسفه " تمقاال ۀادام در مقاله نیا

 از شیپ هاست ک "یلیتحلاخالق، سیاست و سنت فلسفه  "و  "روانشناسی گرایی، طبیعت گرایی و فلسفه تحلیلی "و   "تحلیلیِ متاخر
 شهیر ا،یجغراف اساس بر یلیتحل ۀ فلسف فیتعر ،یلیتحل ۀفلسف ثغور و حدود ت،المقا آن در. اند شده منتشر »زمانه ویراد« تیسا در نیا

 مباحث به اقبالِ ن،یو ۀحلق ۀففلس مقومات،  یشیاند یکیزیمتاف از یلیتحل لسوفانیف يآبا یتلق ، یلیتحل ۀ فلسف یِسیانگل -یشیاتر يها
 درسیاسی  ، نسبت میان علم و فلسفه و جایگاه  مباحث  اخالقی و، روانشناسی گرایی،  طبیعت گراییستمیب قرن دوم ۀمین در یکیزیمتاف

 ن مفهومدا وام  کربفلسفه تحلیلی را مفهوم   یربارة چیستد دبحث خور این نوشتار د. دش گذاشته بحث بهی لیتحلآثار فیلسوفان 
  م.به پایان می بر» گیدشباهت خانوا«  ویتگنشتاینیِ

  
می کنیم؟ آیا می توان با توجه به تمامی شاخه ها و اختالف هاي میان فیلسوفان تحلیلی، از  داز واژة فلسفه تحلیلی چه معنایی را مرا

؟ آیا دق کندکه به نحو یکسان بر تمام نحله ها و شاخه هاي این سنت ص دادست دآن تا کنون، تعریفی از فلسفۀ تحلیلی ب اییِدآغاز پی
ات گرایانه که ذتعریفی پیشینی و  ،و بر مبناي آن گفت ر میان تمام فیلسوفان تحلیلی سراغد 1مشتركمی توان از مؤلفه و یا  مؤلفه هاي 

  ؟دادو مانع اغیاراست، از فلسفه تحلیلی ارائه  دجامع افرا
تن از چهره هاي ده و تبیین نسبت چنداشته شذر این سلسله مقاالت به بحث گدآوري موضوعاتی که تا کنون دکوشم با یای اکنون م

فیلسوفان تحلیلی ن تمام ر میادخصوصیت یا خصوصیاتی مشترك  آیا می توان «با این مقوالت، به این پرسش که  فلسفه تحلیلی برجستۀ
  از: ده عبارتندش داپاسخ بگویم. پنج موضوع ی» سخن گفت؟
 چرخش زبانی .1

 متافیزیک دنق .2

 نسبت میان فلسفه و علم .3

 طبیعت گرایی .4

   جایگاه اخالق و سیاست   .5
ه ز جملار میان فیلسوفان تحلیلی مواجه هستیم. دمختلفی  دیل هر یک از مقوالت فوق، با آراء و عقایذ، دچنانکه پیش از این آم

ر میان دآن  افراطی در مقابل نقدر مقابل چرخش زبانی، احیاي متافیزیک به اقتفاي کواین دمی توان از چرخش طبیعت گرایانه 
 یان برخی از آباءر مدایی آنها در مقابلِ باور به جدقرن بیستم  هۀ پنجمدمیان فلسفه و علم پس از  حلقۀ وین، ربط وثیقِ نفیلسوفا

  .دنام بر نظیر فرگه و  ویتگنشتاینفلسفۀ تحلیلی 

                                                             
1. Common feature or features 
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ربارة دوضع فرگه : مدمی توان چنین خالصه کررا تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم  ربارة متافیزیکدتحلیلی  اء فیلسوفانِر آرتطو
فاع د ، که فرگه از آن2»قدن صدبو دنظریۀ زائ«، حال آنکه داردصبغۀ متافیزیکی  معنا 1»عینیت«فاع وي از دمتافیزیک مبهم است. 

ر گزاره است، نه درج و منطوي دمن» قدص«؛ چرا که مطابق با آن، ق استدنظریه هاي صمتافیزیکی ترین  د، از ضدمی کن
ویتگنشتاین نیز به   فلسفی -رساله منطقی 3ر جهان  پیرامون سراغ گرفت.دخصوصیتی بیرون از  گزاره که بتوان فی المثل آن را 

عالییِ امکان از شروط است عقل محض دنقر دمتافیزیکی است. وي، به اقتفاي کانت که  دیک معنا متافیزیکی و به یک معنا ض
ار است. پس، در پی واکاويِ  و احصاء شروط استعالییِ سخن گفتنِ معنادیري معرفت نسبت به جهان پیرامون سراغ می گرفت، ذپ

یکی را اختیار متافیز دمتافیزیکی نیست، پروژه فلسفیِ ضام نِ یک نظدادست در پی بدفیلسوفان پیشین  از آن حیث که بر خالف
 ةرباردراسل نیز  4.متافیزیکی است نِ شروط استعالیی است، پروژة فلسفی اودر پی برشمرد، از آنجایی که یگردسوي از ه؛دکر

؛ دندنبو با متافیزیک هیچ بر سر مهر وین اعضاي حلقۀ.اشت د متافیزیکی د، موضع ضدیگر مواردر داما ، درئالیست بو 5مفاهیم کلی
متافیزیکی  د، عموما مواضع ض6نِ بحث هاي تحلیل مفهومیدن و برکشیدادو کمبریج نیز با اهمیت  دفیلسوفانِ مکتب آکسفور

  .داشتند
ي بکار به عنوان یکی از مؤلفه هاي تعریف ساز، با تنوع زبان ها ،ر بحث از زبانِ فلسفۀ تحلیلیدریم، ذمتافیزیک که بگ از مقولۀ

 -انگلیسی لوامریکن،نگعالوه بر آنگلوساکسون و آرا  ی، فلسفۀ تحلیلده توسط فیلسوفان مواجهیم. چنانکه پیشتر آمدگرفته ش
. به رغم انگلیسی دنمی ک اللتدر سنت فلسفۀ تحلیلی دآمریکایی  بر مؤلفه هاي غیر انگلیسی و غیرامر . این ده انداتریشی نیز نامی

ن سنت انگاشت. برخی تمام فیلسوفانِ ای را ویژگیِ مشترك »ندانگلیسی زبان بو«نِ اکثر فیلسوفان تحلیلیِ معاصر، نمی توان دزبان بو
  . دندلسفۀ تحلیلی و اعضاي حلقۀ وین، آلمانی، لهستانی و اتریشی بوف از آباء 

. امروزه، استرالیا ر نظر گرفتدرا نیز نمی توان خصوصیتی مشترك میان تمام فیلسوفان تحلیلی  جغرافیایی مرزهاياین، بر افزون
فیلسوفانی  ر آلمان و فرانسه نیز می توان ازد. در سنت تحلیلی هستندجریان هایی پویا  ر کنار انگلستان و امریکا، حاويِدا نیز دو کانا

لیسی مواجه غیر انگ فیلسوفان تحلیلیِ مراحل آغازین سنت فلسفۀ تحلیلی نیز با برخی ردو سراغ گرفت.  دبا گرایش تحلیلی نام بر
  ه ایم.دبو

اتی اگر نمی توان خصوصیت و یا خصوصی: دي کردمی توان پرسش اصلی را اینچنین صورتبنفوق، نکات  ندادنظر قرار  دبا م
نوع و تکثر ر تو ب درا تعریف کر فلسفی تحلیلی یافت، چگونه می توان این سنتر میان همۀ انواع و شاخه هاي فلسفۀ دمشترك 

  ؟دبخشی تیدان وحدو ب دفائق آمر آن د دموجو
خصوصیت و بر  دقیقتر، نمی توان با تاکید. به بیانی دبه باور گالك، نمی توان فلسفۀ تحلیلی را از روي جنس و فصل تعریف کر

ی مشخص فر سنت فلسفۀ تحلیلی، تعریدبحث  داي موریا موضوع هر میان همۀ فیلسوفان تحلیلی دتی ویژه و مشترك اخصوصییا 
اراي دررسی روش به و دش ذبحث، زبان اتخا د. می توان گفت فلسفۀ تحلیلی به لحاظ جغرافیایی، موضوعات موردادست داز آن ب

                                                             
1. objectivity 
2  . redundancy theory of truth 

ر جهان دق آن لول و مطابدمیان  گزاره و م» رابطۀ تطابقیِ«و ناظر به  دتعریف می کن»مطابقت «را  از روي » قدص«، نظریه اي متافیزیکی است، چرا که »مطابقت« ق در مقابل، نظریه صد . 3
 پیرامون است. 

   به: دکنیبراي بسط بیشتر این مطلب، نگاه  .4
  :ر لینک زیرد  93، پاییز يدسهرور دبنیا، تورتو، » فلسفه ویتگنشتاین«باغ،  فایل هاي صوتی جلسات دسروش 

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  
5   . universals 
6  . Conceptual analysis 
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ی مواجه هستیم. ر فلسفۀ تحلیلدنظر آنان  دمور فیلسوفان و موضوعاتر میان د از مؤلفه هابا طیفی ما و متعینی نیست و  شکل ثابت
این طیف از ، داردکه نسب نامۀ ویتگنشتاینی  1»گیدشباهت خانوا«آموزة  ندمی توان با وام کر از منظر گالك،ر عین حال، د

 »ۀ تحلیلیفلسف«تحت عنوان ؛ آنچه از آن ده کردمعنایی خاص را افاو از آنها رویهم  دادو توضیح  درا تبیین کرمتنوع یات خصوص
  .  دمی شو دیا

یلی، ممکن و تمام فیلسوفان تحل ر میان د قیق و مشترك د، ارائۀ تعریفی بر اساس خصوصیت و یا خصوصیاتی نیز لتونیبه باور ه
  .دارد دي وجوددهاي متعلسوفان، همپوشانی ها و ناهمپوشانی وي، میان این فینیست. به نظر  دمفی

تنوع مؤلفه  ر عین تکثر ودفلسفۀ تحلیلی،  مفهوم که چگونه دادمی توان توضیح  »گیدشباهت خانوا«ن آموزة دادنظر قرار  دبام
با طرح یک مثال به تبیین   2کاوش هاي فلسفی   65-71ر فقرات د. ویتگنشتاین دة معنا می کندر جهان خارج ، افادة آن دهاي سازن

 دن مران تعییو از آ دکر را تعریف» بازي«  دمفهومی مانن . سؤال این است که  چگونه می تواندازدگی می پردة شباهت خانوادای
.  دگی را طرح می کندت خانواشباهة د، ای68ر فقرة د ه، دکر کرذرا مثال هایی از بازیهاي گوناگون  66ر فقرة د ؟ ویتگنشتایندنمو

 یبازیهای .دادست دب بازي سازِ میان بازي هاي مختلف وي بر این باور است که  نمی توان فهرستی از وصف یا اوصاف مشترك 
یوار دمت اسکواش، پسر بچه اي که توپ را به سوز، د وانی،دکشتی، شطرنج ، اسببال، هاکی، دهنچون فوتبال، بسکتبال، والیبال، 

لفه که نمی توان مؤلفه یا مؤ دهدر مؤلفه هاي قوام بخش این بازیها نشان می در نظر آوریم.  تامل د... را دو می گیر دپرتاب می کن
ی از این ر برخد .و باخت.. دبرکاله ایمنی، روازه، دهاي مشترکی میانِ این بازیها سراغ گرفت. مؤلفه هایی چون توپ، تور، تیم، 

کشتی و  ردر فوتبال و بسکتبال و والیبال و اسکواش هست، اما د، »توپ«. مثال، ده نمی شودیدر برخی دو  ده می شودیدبازیها 
رخی از ر بد؛ »و باخت دبر« و  »روازهد«، »تور« ، »تیم«نظیر یگر مؤلفه هادنیست. بر همین سیاق است  وانیدو اسب وزدشطرنج و 

ر سیاقهاي گوناگون درا  »بازي« واژة 3کاربران زبان  دهر چن لول این سخن این است کهد. منهیگر در برخی دو  دبازیها یافت می شون
میان بازیهاي شناخته  مؤلفۀ مشترك دگرفتن یک یا چن ین امر متوقف بر مفروضاما ا، دمی کنن دو از آن تعیین مرا دبکار می برن

و  ساز -يفهرست مؤلفه هاي بازنِ دبو 6که به رغمِ مفتوح داللت می کندما بر این امر  5هاي زبانیدر واقع، شهود  4.ه نیستدش
ون ر سیاقهاي گوناگداري د، می توان  این واژه را به نحو معنابازیهاي مختلفیات مشترك میان ان خصوصیت و یا خصوصدفق

به عنوان مثال، تعریف بر  8.ست نیستدر د» بازي« از مفهوم  7ات گرایانه ايذ، تلقی د، هر چندکر دو از آن تعیین مرا بکار بست
یک بازي  y، آنگاه دباش   g1 ،g2 ،g3...،gnحاوي خصوصیات    yه دیداز این قرار است: اگر پ» بازي« ات مفهوم ذاساس 

ر سیاق دکاربست واژة بازي ر واقع، دن چنین تعریفی ممکن نیست. دادست دکه ب دارداز این هاي زبانی ما حکایت داست.  اما شهو
افت می ه یدخانوایک میان اعضاي  ی است که شباهتی از جنس شباهت دبر اساس وجوبازیهاي مختلف، و ناظر به هاي گوناگون 

. شخص )د( رنگ چشم قهوه اي و پیشانی بلن است  bو   aخصوصیت و داراي  د f1، شخص fة در خانواد. به عنوان مثال، دشو
                                                             

1  . family resemblance 
2. Philosophical Investigations 
3. language-users 

  به : دنگاه کنیبه عنوان نمونه،  ،  بر آن دهاي واردو  قرائت هاي متفاوت از آن، همچنین نق» گیدشباهت خانوا« براي آشنایی بیشتر با مفهوم   4.
؛ 47-62وم، چاپ سوم، صفحات د، ویراست 1393، تهران، صراط، سکوت و معنا، "ر فلسفه ویتگنشتایندگی دبازیها و معناها: سه تقریر از شباهت خانوا "باغ، دسروش 

   .39-50، صفحات 1389، تهران،نی، ، زبان و تصویر جهان»آن اللت  شناختیِدگی  وابهام  دشباهت خانوا« همو، 
5  . linguistic intuitions 
6  . open-ended 
7  .  essentialistic 

   . ده اندن را، تعریف بر اساس جنس و فصل  نامیدما این نوع تعریف کردق .دات می نامنذمؤلفه و یا مؤلفه هاي مشترك را تعریف به  داساس وجوتعریف بر  8.
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f2   اراي خصوصیات دb و c   دو موي مجع دبلن( پیشانی ( است و شخصf3  اراي خصوصیات د c  وd موي مجع )و رنگ  د
ه را به  دو عضو خانواد، خطوط مشترکی این داردن دوجو f3و  f1هیچ خصوصیت مشترکی میان . به رغم اینکه )دپوست سفی

کاربر  1نِدبه عملِ ورزی این زنجیره با اشتغالِ. هدیگر اعضاي خانوادشباهت هاي میان ؛ بر همین سیاق است دیگر وصل می کندیک
 ا، تنهبازي ة مفهومی  نظیردر واقع، اوصاف سازند. دا می کندامه پیدایق گوناگون دمیان مصام شباهتها دو ع 2ن شباهتها دیدزبان و 

 دقیو ،ر این میاندیگر، د. به تعبیر دا می کنندروز و ظهور پیبر سیاق هاي گوناگون دن دو با اشتغال به عمل ورزیر مقام عمل د
؛ دادست داز آنها بو معین و مشخصی   4ي نظريدو صورتنب دنها را به نحو پیشینی برشمرکه نمی توان آ دارد دوجو 3هنجاري اي

مل ر مقام عدر مقابل، تنها د .درا مشخص می کن» بازي«ی نظیر یق مفاهیمدایرة مصادو ثغور و مرزها و  دودکه ح هنجاري اي دقیو
ر دویتگنشتاین . دو تعین می یاب دهنجاري سر بر می آور دو قیو 5يدم شباهت ها ست که این  هنجارمندن شباهت ها و عدیدو با 

. دنده نمی شداشت، وگرنه بازي نامیدمی  دچیز مشترکی میان انواع بازیها وجو دبای دنگویی: « دمی گوی کاوشهاي فلسفی  66فقرة 
  ».دهیدو نشان  درست نگاه کنید

 اتیِذمیان علم و فلسفه... را نمی توان مؤلفه هاي  طبیعت گرایی، رابطۀ متافیزیک، چرخش زبانی، دی چون نقیمؤلفه ها     
تلقی ه و دیمؤلفه از این مؤلفه ها، ا دیک یا چنربارة دین معنا که همۀ فیلسوفان تحلیلی دانگاشت، ب »فلسفۀ تحلیلی«مفهوم 

تلف و گوناگونی  ین  آراء مخدمتافیزیک و یا رابطۀ میان علم و  ربارةد، فی المثل، فیلسوفان تحلیلی دچنانکه آم. دارندیکسانی 
سوفان هاي فیلء و نگرش ه ها و آرادلفه هايِ ما به االشتراك میان اییا مؤلول سخن فوق این است که نمی توان مؤلفه  د. مدارند

به ان ن همۀ این فیلسوفد، این امر مانع از نامی»گیدت خانواشباه«اما بر اساس آموزة . دو بر شمر دمختلف را احصاء کر تحلیلیِ
له هاي یگر نحدنها از آمایزت .  شباهت میان این فیلسوفان ودنها از فیلسوفان قاره اي نمی شوعنوان فیلسوف تحلیلی و تفکیک آ

« مفهوم  .دست آوردو ب دسیاق هاي گوناگون می توان احراز کرر دنِ طیفی از خصوصیات مختلف درا با لحاظ کر فلسفی
سابق بر تجربه  و، به نحو پیشینی »فلسفه تحلیلی«  نظیریق مفهومی دمصا ین معنا که تشخیصد، بداردر اینجا محوریت د 6»سیاق

اي  حلیلیمیان فیلسوفانِ ت .دست می آیدر سیاق و جمیع مؤلفه هاي آن  بدقیق دعنایت ، بلکه با فارغ از سیاق ممکن نیستو 
ان این همچنین می نسی...؛داول، د، مک سوندیوید ، راس، آستین، کواین، کریپکی، لدنظیر فرگه، راسل، مور، کارنپ،  گو

 همپوشانی ...ارسلممرلوپونتی، ، یاسپرس لویناس،سارتر، گر، دهای برنتانو، هگل، هوسرل،یلسوفان و فیلسوفان قاره اي  نظیر ف
ك یک خصوصیت مشتر م حضوردکه به رغم عهمانگونه اما،  .دارد دوجو یمختلف و ناهمپوشانی ها و شباهت ها و تفاوتهاي ها

یگر ده هاي دانست و از خانواده دمی توان آنها را اعضاي یک خانواهمچنان ، fه داي نظیر خانوا هدعضاء خانوامیان تمام ا
ة فلسفی دیک مؤلفۀ مشترك میان تمام فیلسوفان تحلیلی، می توان ایشان را متعلق به یک خانوا اند؛ به رغم  فقدتفکیک کر

  و بازشناخت. دة فلسفه قاره اي تفکیک کرده را از خانوادانست و این خانواد
  

 

                                                             
1. being engaged in practice 
2. seeing the similarities 
3  . normative constraints 
4 .theoretical articulation 
5. normativity 
6. context 


