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  هاي فلسفی و تلقی آگوستینی از معناکاوش
  )1فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر (

  
  28/3/95رادیو زمانه، روز جمعه، مورخ:  سایت :منبع

  
این در سلسله مقاالت شش گانه اي به تاریخ فلسفۀ تحلیلی و ادوار مختلف آن همت گماردم. پس از آن، امهات فلسفه  ش ازپی

تاین متاخر انه، مؤلفه ها و مقومات فلسفۀ ویتگنشویتگنشتاین متقدم را در چهار جستار تبیین کردم. بنا دارم در قالب مقاالتی شش گ
  را واکاوي نموده و بر رسم.

  
، دو سال پس از 1953ترین کتاب ویتگنشتاین در دوره دوم تفکر فلسفی اوست. این اثر در سال مهم ]1[فلسفی هايکاوش		

هایی است که وي هنگام درس دادن با دانشجویان خود طرح می کرده است. وفات وي، انتشار یافت. کتاب سرشار از بصیرت
ها حالت روند و آیندي دارد و کل کتاب، گفت وگویی میان نویسنده با خودش است؛ تا آنجا که در برخی قسمتها کاوش

 گنشتاینویت 		، نظم سیستماتیک ندارد؛ به همین جهت برخی شارحانِرساله برخالف		ها کاوشتشخیص مرجع ضمیر مشکل است. 
بندي را به هم پیوند دهد در ان یافت نمی شود. از اینرو باید با تقسیم کتاب انتها، به تا ابتدا از که منسجمی موضوع معتقدند

بندي به مطالعه کتاب پرداخت. در برخی از موارد یک فقره نقل شده و دوباره چند صفحه بعد نویسنده به آن موضوعی و فقره
  بازگشته است.

، امهات مطالبی را که در دوران نخست فلسفی 1933وي در  ]2[ویتگنشتاین دو دورة فلسفی دارد: دورة متقدم و دورة متأخر.
متعلق به دوران متقدم  ]3[هارساله و یادداشتخویش مطرح کرده بود به کنار نهاد و به نقد آراي سابق خویش همت گماشت. 

نماینده دوران ، ]7[فرهنگ و ارزشو  ]6[مبانی ریاضیاتمالحظاتی درباره ، ]5[، درباب یقین]4[هاهاي فلسفی، برگهکاوشهستند و 
  متأخر تفکر وي هستند.

روض در د. این مفاست و متضمن این آموزه که زبان ذاتی دار» نظریه تصویري معنا«رساله نظریۀ مختار ویتگنشتاینِ متقدم در 
زاره ماهیت اي دارد و گدورة دوم حیات فلسفی ویتگنشتاین مورد نقد قرار گرفت. براساس نظریۀ تصویري معنا، زبان ماهیت گزاره

  گرایانه دارد.داند و نظریۀ معناداري وي رویکردي ذاتمتقدم زبان را داراي ذات می تصویري؛ بدین معنا ویتگنشتاینِ
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وران دوم فلسفی خود به نقد نظریه تصویري معنا پرداخت. این نقد با تکیه بر نقش شهودهاي زبانی در تکون ویتگنشتاین در د
بندي جدیدي از آراء و نظریات معناداري سامان یافته است. براساس این آموزه، ویتگنشتاین در دورة دوم فلسفی خود، صورت

نظریه «ی براي زبان نبود و در امکانات زبان به دیده عنایت نگریست. در نتیجه خویش ارائه کرد. او در این دوره قائل به وجود ذات
 بازيِ«کرد. وي در این دوره کوشید تا شهودهاي زبانی را براساس مفهوم » نظریه تصویري معنا«را جایگزین  ]8[»کاربردي معنا

تبیین کند. اصطالح بازيِ زبانی از مفاهیم کلیدي دورة دوم حیات فکري ویتگنشتاین است. او هم چنین در تالش براي  ]9[»زبانی
  هاي مختلف و تبیین چگونگی معناداري بود.ایضاح نحوة به کار بستن واژگان در سیاق

آگوستین  اعترافاتدربارة زبان آغاز می شود. در فقرة نخست کتاب قولی از  ]10[با نقدي بر نظریه آگوستیني فلسفی هاکاوش
  آمده است:

 دیدممی را این کردند،می حرکت چیزي سويبه حال همین در و برندمی نام 		ترها) چیزي راهنگامی که آنان (بزرگ: ”]11[1فقره
 نشان را شاننیت شان،بدنی حرکات. زندمی صدا کنند، اشاره بدان خواهند می که را چیزي کنند، می ادا که آوایی فهمیدممی و

ها، حرکت دیگر اعضاي بدن و لحن صدا که حالت مردمان است: حالت بیانی چهره، بازي چشم همه طبیعی زبانِ این گویی داد،می
هایی که مکرر در جایگاه کند. پس با شنیدن واژهذهنی ما را در هنگام جستن، داشتن، رد کردن یا اجتناب از فالن چیز بیان می

آنکه یاد  کنند؛ و پس ازتتم که بفهمم به چه چیزهایی داللت میاند به تدریج یاد گرفکار رفتههاي مختلف بهدرست خود، در جمله
  “هاي خودم بهره گرفتم.ها براي بیان خواستها را شکل دهم، از آنگرفتم با دهانم این نشانه

ن آها در عالم خارج است. پس از واژگان و ارتباط الفاظ و مدلول آن این سخن آگوستین، توصیف یک نحوه از یادگیري معانیِ
  کوشد رویکرد آگوستین نسبت به زبان را تبیین و سپس نقد کند:ویتگنشتاین می

هاي زبان چیزها را یک واژهکنند. و آن این است: یکبه نظرم این سخنان تصویري ویژه از ذات زبان انسانی به ما عرضه می
یابیم: هر واژه معنایی دارد. این هاي اندیشه زیر را مییشهها هستند. در این تصویر از زبان، رهاي این نامها ترکیبنامند ـ جملهمی

  نشیند.جاي آن میمعنا هم وابسته (متضایف) واژه است. چیزي است که واژه به
، به گوید. اگر یادگیري زبان را به این طریق توصیف کنیدآگوستین از اینکه تفاوتی میان انواع واژه وجود داشته باشد سخن نمی

ها و هاي برخی از کنشاندیشید و نامهاي کسان میو نام” نان“، ”صندلی“، ”میز“هایی چون ارید در درجه اول به نامعقیده من د
  اید.گیرید؛ و بقیه عنوان واژه را نیز به امان خدا رها کردهخواص را فقط در درجه دوم در نظر می

نج سیب پ“دهم که روي آن نوشته کاغذي به او می فرستم. تکهحاال به کاربرد زیر از زبان بیندیشید. کسی را براي خرید می
” رخس“کند؛ بعد در یک جدول کلمه باز می” سیب“اش نوشته دار کشویی را که رويبرد، مغازهدار میوي کاغذ را نزد مغازه”. سرخ

 رضف ـ] …شمارد [یک، دو، سه، چهار، پنجبیند جلوي آن کدام نمونه رنگ هست. بعد دنباله اعداد اصلی را میکند و میرا پیدا می
 ریقط این به. داردبرمی کشو از نمونه رنگ همان از سیب یک عدد هر براي و برسد، پنج واژه به تا ـ است بر از را هاآن کنیممی
  .کندمی عمل هاواژه با که است آن امثال و

م وي کنخوب، فرض می“ چه کار باید بکند؟” پنج“و با واژه  بگردد” سرخ“داند کجا و چگونه باید دنبال واژه اما وي چطور می
جا چیست؟ چنین چیزي این” پنج“رسد. اما معناي واژه کند. توضیحات جایی به پایان میاي که وصف کردم عمل میبه گونه

  رود.کار میچگونه به” پنج“مطرح نیست، فقط این مطرح است که واژه 
ان نماینده عنونامند. باور به چنین دیدگاهی دربارة زبان شایع است و آگوستین بهتصویري میاین رویکرد به زبان را رویکرد 

این طرز تفکر معرفی شده است. فرگه، راسل و ویتگنشتاین در دورة ابتدایی تأمالت فلسفی خود، رویکردي تصویري به زبان 
شود، واژگان معطوف به مدلولهاي خود در براساس این رویکرد، جایگاه هر واژه تنها در درون گزاره مشخص می ]12[اند.داشته
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عالم خارج اند و چینش واژگان در کنار یکدیگر قوام بخش معناداري است. در همین فقره ویتگنشتاین تئوري مشهور معناداري 
کند. وي سعی دارد نشان دهد که براي را مطرح کرده و آن را نقد می» نظریه تصویري معنا«نی ، یعفلسفی -منطقی رسالهخود در 

نظام واژگانی ما، صورت دیگري از معناداري نیز وجود دارد. به باور وي بحث بر سر این نیست که واژگان، در زبان به چه مدلولی 
ري برند. ویتگنشاین متأخر در توضیح چگونگی معناداکار میبان چگونه بهکنند، بلکه مهم این است که واژگان را کاربران زاشاره می

عنا، قوام پردازد. نظریۀ کاربردي مهاي مختلف میکار بسته شدن واژگان در سیاقبه جاي استفاده از تصویر، به بحث از چگونگی به
  .است معناداري مسئلۀ به متأخر ویتگنشتاین نگاه 	بخش

د چگونگی تکوین توانراي این مدعا چیست؟ ویتگنشتاین بر این باور است که اشاره کردن به تنهایی نمیاستدالل ویتگنشتاین ب
شود سازد. به نظر وي زمانی معناي یک واژه احراز میمعنا را توضیح دهد؛ اواستدالل خود را بر شهودهاي زبانی متعارف مبتنی می

اربران ، باید دید که ک»پنج«ه کنیم. به عنوان مثال، براي احراز معناي واژه توج زبان کاربران توسط 		که به چگونگی کاربست آن
  برند.کار میزبان چگونه این واژه را در سیاقهاي گوناگون به

کند. الزمۀ گرایانه خویش درباره زبان عدول میدر تبیین معناداري، از رویکرد ذات» کاربرد«ویتگنشتاین متأخر با طرح بحث از 
ممکن » مزقر«شود. به عنوان مثال، از واژه هاي گوناگون به معانی مختلف به کار بسته میاین است که یک واژه در سیاق این نگرش

ممکن است به طرفداران یک تیم اشاره داشته باشد. بنابراین » قرمزته«است در یک سیاق رنگ قرمز مراد شود و در سیاق دیگر واژه 
  هاي مختلف توسط کاربران آن توجه کرد.به کاربرد زبان در سیاق به جاي توجه به ذات زبان، باید

عناي رسد. به عنوان مثال، در پاسخ به پرسش از ماز نظر ویتگنشتاین، هنگام توصیف پدیده اي، توضیحات در جایی به پایان می
واهد با اشاره کردن به مصادیق متعدد، خمی زبان کاربر واقع، در. »است …و t3و  t2و  t1میز بودن شامل «گوییم: می» میز«واژة 

 عریفت را دست این از تعریفی وي کند؛می داللت مصادیقی چه 		از چه مؤلفه هایی تشکیل شده و بر» میز«توضیح دهد مفهوم 
کنیم، آیا وقتی به یک صندلی یا میز لق یا شکسته اشاره می«از این قرار است:  نامد. سؤال ویتگنشتاین در این میانمی ]13[اشاري

اگر معناي یک واژه متوقف بر تعریف اشاري باشد، این اشاره باید ضخامت و » کنیم؟به لق بودن یا شکسته بودن آن نیز اشاره می
، فی »میز«ت ندارد، چرا که احراز معناي واژه اي چون مطابق ما عرفی زبانیِ شهودهاي با که امري شود؛ شامل نیز را میز …جنس 

المثل متوقف بر دانستن میزان ضخامت آن نیست. ویتگنشتاین با ذکر مثالهاي مختلف، نشان می دهد که تعریف اشاري قوام بخش 
چه  مهم این است که درکند، بلکه پیدایی معناي یک واژه نیست. به نزد وي، مهم این نیست که کاربر زبان به چه چیز اشاره می

  کند.کند. به عبارت دیگر، مهم این است که کاربر زبان چگونه از زبان استفاده میشرایطی این کار را می
وان با توصیف تبه نظر ویتگنشتاین، برخالف تصور اولیۀ کاربران زبان، معناي یک واژه متوقف بر تعریف اشاري نیست و نمی

گاه براي احراز معناي یک واژه باید به تمامی افت. اگر تعریف اشاري مالك معناداري باشد، آنصرف، به معناي یک واژه دست ی
 عنوان مثال، بااشاره به یک میز بهدهنده آن اشاره کرد؛ اما در مقام عمل کاربران زبان اینچنین عمل نمی کنند. بههاي تشکیلمؤلفه

 کودك دلیل همین به نیست؛ …دار بودن و یا رنگ میز ونظر ماست، لزوما دسته آنچه در اینجا مد» این میز است.«گوییم: کودك می
  .دارد داللت نیز … و پایهسه شکسته، میزهاي انواع به بلکه خاص، میز این به فقط نه میز واژة که فهمدمی

دانست. مکن میق تعریف اشاري متعریف اشاري نتیجه رویکرد آگوستینی به زبان است. ویتگنشتاین متقدم نیز معناداري را از طری
 عانیم احراز که دریافت معنا، پیدایش در زبان کاربر نقش و عرفی زبانی شهودهاي 		اما در دوره دوم تفکر خویش با عنایت به

 زبانیِ هودهايش در ویتگنشتاین تامل. نیست …صندلی درخت، میز، نظیر پدیده یک خصوصیات تمام توصیف بر متوقف واژگان،
 متفاوت ايبنديصورت ارائه آن براساس و شد گرجلوه شدنمی دیده وضوح فرط از تاکنون آنچه 	ه نتایج نوینی انجامید وب عرفی

  .گردید ممکن امور از
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سخن  هاي مختلفها در کاربستویتگنشتاین در فقرات بعدي از نقش ابزارگونۀ واژگان و مترتب شدن معانی مختلف بر آن
به نظر ویتگنشتاین ادوات زبانی یا  ]14[دهد.وي تخاطب زبانی میان بنّا و شاگرد آموزه خود را توضیح میگوید. وي با واکامی

اري توان گفت ابزکند. نمیمی استفاده خود اهداف پشبرد براي هاآن از …واژگان، مانند ابزارهایی هستند که یک نجار یا خیاط یا
شود. شود و آثار و نتایج مختلفی بر آن بار میهاي مختلف استفاده میمانند اره، تنها داراي یک کاربرد است؛ بلکه از آن در سیاق

  ند:کها تغییر می ها سر بر می آورد؛ یعنی معناي واژگان بسته به کاربرد آنبنابراین معناي واژگان در نسبت با کاربرد آن
ن توان گفت ایچنین میاي ابتدایی درباره طریقه کارکرد زبان جاي خود را دارد. اما هم: آن مفهوم فلسفی معنا در اندیشه2فقره

  تر از زبان ماست.اي ابتدایی بلکه] درباره زبانی ابتدایی[نه اندیشه
ر ارتباط میان کا. قصد آن است که این زبان بهزبانی را فرض کنیم که براي آن توضیفی که آگوستین عرضه کرده درست باشد

”. یمهن“و ” تخت“، ”راسته“، ”درسته“کند: بیاید. الف با چهارجور آجرکار می” ب“نامیم و درستیارش می” الف“یک بنّا که وي را 
هاي ژهگیرند که شامل واه میب باید آجرها را به الف برساند، البته به همان ترتیبی که وي نیاز دارد. به این منظور از زبانی بهر

زند؛ ب نوعی از آجر را که یادگرفته با این یا خواهد صدا میاست. .الف هر کدام را که می” نیمه“و ” تخت“، ”راسته“، ”درسته“
  آورد. فرض کنید این یک زبان ابتدایی کامل است.آن صدا بیاورد می

نامیم کند؛ اما این را نیز باید گفت که هر چیزي که زبان میا وصف میتوانیم بگوییم آگوستین یک نظام ارتباط ر: می3فقره 
اسخ این است: پ” آیا این توصیف مناسبی هست یا نه؟“آید که چنین نظامی نیست. و در بسیاري از مواردي که این پرسش پیش می

  ”یف آن بودید.اي تنگ و باریک، نه براي کل آنچه مدعی توصبله، مناسب است، اما فقط براي محدوده“
اي بازي عبارت است از حرکت دادن چیزهایی روي یک صفحه طبق قاعده“گفت: این چنان است که به عنوان مثال کسی می

 محدود اب توانیدمی شما. هستند نیز دیگر هايبازي اما هستید، ايصفحه هايبازي فکر به شما گویا: دادیممی پاسخ ما و ”…معین
  تان را تصحیح گردانید.هاي معین، تعریفبه آن بازي خود تعریف صریح کردن

  تري درباره فقره یک ارائه دهد.خواهد توضیح بیشدر فقره دو ویتگنشتاین با تصور کردن یک تعامل زبانی، می

  
 سروش دباغ

 مطالب دیگر از همین نویسنده  ◄

نّا و شاگرد زبانی خاص میان ب -گاه زبان ابتدایی یا بازيشد، آناگر معناداري براساس مفهوم تعریف اشاري به درستی تبیین می
نید بنّا شوند. فرض کیهاي معنادار منجر به عمل شاگرد مگرفت؛ اگر معانی واژگان از پیش تعیین شده باشند تنها گزارهشکل نمی

خالصه شده کدام جمله است؟ چه نسبتی » راسته«واژه ». راسته«و دفعه دوم بگوید » یک آجر راسته به من بده«در ابتدا بگوید: 
ها برقرار است؟ آیا هم معنا هستند؟ ویتگنشتاین معتقدست مهم نیست که ببینیم این واژه به چه چیزي در عالم خارج اشاره میان آن

ا هنگامی تنه» راسته«شود. براساس تعریف اشاري واژه کند؛ مهم این است که ببینیم در چه سیاقی، چگونه به کار بسته مییم
. در »یک راسته به من بده«یعنی » راسته«زبانی،  -بازي کند؛ اما در ایندر عالم خارج اشاره می» راسته«متضمن معناست که به یک 
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ه دست ب» راسته«شود؛ اما این معنی هرگز از خود واژه بار می» راسته«میان بنّا و شاگرد این معنا بر واژة این سیاق از تعامل زبانی 
آید. اگر قرار است این واژه صرفاً به یک مدلول در عالم خارج داللت کند، نباید در یک سیاق، داراي یک معنا و در سیاقی نمی

 دهد که چگونه واژگان، در سیاقها و بازي هاي زبانیِگنشتاین با ذکر این مثال نشان میویت واقع در. باشد دیگر معنایی واجد 		دیگر
 گوناگون، معانی متفاوتی می یابند.
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