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  ویتگنشتاین و فلسفه ورزي
  )7فلسفۀ ویتگنشتاین متأخر (

  
  8/5/95منبع: سایت رادیو زمانه، روز جمعه، مورخ: 

  
سفی و مفهوم هاي فلکاوش«، »ویتگنشتاین متأخر، بازي و بازيِ زبانی«، »هاي فلسفی و تلقی آگوستینی از معناکاوش«در مقاالت 

و  »ویتگنشتاین متاخر، کریپکی واستدالل تبعیت از قاعده«، » هاي فلسفی و استدالل تبعیت از قاعدهکاوش«و » شباهت خانوادگی
نقد تلقی ذات گرایانه به روایت ویتگنشتاین متاخر تبیین شد. عالوه بر این، » هاي فلسفی و استدالل علیه زبان خصوصیکاوش« 

، »بازي«، »بازي زبانی«و حدود و ثغور معناداري، همچنین مفاهیم » تصویر ذهنی« تلقی الك و دیگر امپریسیست هاي کالسیک از 
به » استدالل علیه زبان خصوصی«و  و روایت کریپکی از این مبحث» استدالل تبعیت از قاعده«، »شباهت خانوادگی«

  .گردید صورتبندي متاخر ویتگنشتاین	روایت 
  .شود می گذاشته بحث به ورزي فلسفه ثغور و حدود از			در جستار هفتم و انتهایی، تلقی ویتگنشتاین

  
از منظر ویتگنشتاین، فلسفه ورزي یک نوع فعالیت و روش است و بیش از آنکه صبغه و آثار و نتایج ایجابی داشته باشد، سویۀ 

  کند.عبارت دیگر، فلسفه بیش از آنکه به مجموعۀ معتقدات ما بیفزاید، نظام اعتقادات را ایضاح میسلبی دارد. به
بخش ی معرفتگیرد و براي تفلسف شأنعنوان فرایندي درمانگرایانه در نظر میت که ویتگنشتاین، فلسفه را بهتوان چنین انگاشمی

  ند.هاي زبان را پاالیش کقائل نیست. فلسفه به مثابۀ درمان متضمن این امر است که فیلسوف در کسوت درمانگر، کژتابی
» کاوش«مطرح نشده است. واژة رساله داخته، اما مفهوم درمانگري در ویتگشتاین در دوران نخست فلسفی خود نیز بدین امر پر

کند. کاوشگري در زبان انگلیسی و معادل آلمانی آنرا کم و بیش منتقل می investigation، بار معناییِ واژة هاي فلسفیکاوشدر 
پردازي و بدست دادن نظام فلسفیِ است، هم متضمن درمانگري. فعالیت کردن و درمانگري در مقابل نظریه ]1[هم متضمن فعالیت

  ایجابی است.
  هاي زباننقد کژتابی

ز پی هاي قلعۀ هزارتوي زبان را دیدن و اها و محدودیتنظر ویتگنشتاین، فلسفیدن متضمن کار سلبی کردن است و کژتابیبه 
رفع آنها روان شدن. مفروض نگرش ویتگنشتاین به فلسفه از این قرار است: مسائل فلسفی، مسائل واقعی و معنادار نیستند، بلکه 

اي زبان ههاي زبانی و محصول رهزنیعبارت دیگر، تمام مسائل فلسفی، چیستاناند. بهاي زبانهها حاصل کژتابیبسیاري از آن
انی است، گردند. فلسفه یک بازي زبجاي حل شدن، منحل مینامیم، با واکاوي زبان، بهتعبیر دیگر، آنچه مسائل فلسفی می است. به

صحیح و رهگشاي واژگان از  شود باایضاح کلمات، کاربستکوشیده میدر عداد دیگر بازیهاي زبانی؛ بازي زبانی اي که در آن 
 از ثیريک شود، دانسته…و» وجود« ، »ذات«، »علت«، »دانستن«عنوان مثال، اگر گرامر واژگان کاربست نادرست آنها تفکیک شود. به

قتی بریم. وکار میا در جایگاه محمول بهر »داشتن وجود« یا »وجود« همیشه ما طبیعی زبان در مثال،. گرددمی حل فلسفی مسائل
ها شأن گزاره در این» وجود داشتن«؛ »پانصد جلد کتاب در قفسه موجود است«یا » درختی در این کوچه وجود دارد«گوییم می

  ]2[آورد.وجود میدر جایگاه موضوع، کثیري از مسائل فلسفی را به» وجود«محمولی دارد. از منظر ویتگنشتاین، کاربرد نادرست 
در فلسفۀ ویتگنشتاین بدین معناست: واکاوي قلعۀ هزارتوي زبان و نشان دادن این امر که کثیري از مسائل  ]3[»خطاي گرامري«

نمایند. ویتگنشتاین بر این باور است که واژگان در یک سیاق و بازي زبانی، معناي مشخصی را مسئله نیستند، بلکه مسئلهفلسفی، 
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ها و بازیهاي زبانی، متضمن آن معنا نیستند. مطاق با روش درمانگرایانه، بیرون آوردن یک مفهوم از کنند که در دیگر سیاقافاده می
ري که با شبکه مفهومی و بازي زبانیِ دیگري همعنان است، به لحاظ داللت شناسانه و فلسفی، خطا و سیاقی و آنرا در سیاق دیگ

کاب کار بردن، متضمن ارترهزن است. بیرون آوردنِ یک مفهوم علمی یا دینی از سیاق خود و آنرا در سیاق و بازي زبانیِ دیگري به
، ]4[ها راپدر او ،سگفتارهایی دربارة باور دینی، زیبایی شناسی و روانشناسیدرعنوان مثال، ویتگنشتاین در خطاي گرامري است. به

ود خکند. به روایت ویتگنشتاین، پدر اوهارا، برخی از مفاهیم علمی را از زمینه و شبکۀ مفهومیِ از آباء کلیسا را از این منظر نقد می
کار برده و از این طریق در پی موجه کردن دعاوي دینی برآمده است، روشی که متضمن خطاي  به در آورده و در سیاق دینی به

رتوافشانی پردازي کشف کرد، بلکه با پرا با بحث و فحص و نظریه» خطاي گرامري« توان گرامري است. در فلسفۀ ویتگنشتاین، نمی
  توان بدان نائل آمد.می» ورزیدن«ه مدد بر قلعۀ هزارتوي زبان و ب

در بحث کنونی متفاوت از گرامر به معناي دستور زبان است. گرامر، در این سیاق عبارت » گرامر«عنایت داشته باشیم که مفهوم 
از جهت  ،»دانم که درد دارممن می«کند. گزارة است از واکاوي و برشمردنِ شروطی که سخن گفتن معنادار را امکان پذیر می

شناسانه خطاست؛ چرا که کسی علی االصول گرامري، به معناي دستور زبانی درست است، اما از منظر گرامري به معناي داللت
 شود. ازاینرو درنیز واقع نمی» دانستن«شود، مشمول تواند نداند که درد دارد؛ و چیزي که مشمول شک و ندانستن واقع نمینمی

یکی از وظایف فیلسوف، در ». من درد دارم« حشو است و باید حذف شود؛ و گزاره رااینچنین نوشت: » ندانست«گزارة فوق، کلمۀ 
ر کند. دکسوت درمانگر، عبارتست از تشخیص خطاهاي گرامري؛ احراز و احصاي شرایطی که سخن گفتن معنادار را ممکن می

انی جهت دستور زباین گزاره به». ر خورشید ساعت چند است؟ االن د«زند: همین راستا، ویتگنشتاین گزارة پیش رو را مثال می
، ارتباط وثیقی با نسبت زمین با خورشید دارد. الزمۀ این »ساعت«مشکلی ندارد؛ اما به جهت گرامري خطاست؛ چراکه معناي واژة 

 کار ببرد که ما در زبان متعارفرا در معنایی به » ساعت« تواند واژة سخن این است که اگر کسی در خورشید ایستاده باشد، نمی
ظاهر و به لحاظ دستور زبانی معنادار است، اما با کنیم. هر چند این جمله بهبندیم و از آن افادة معنا میبر روي زمین بکار می

  کند.توان دریافت که به لحاظ گرامري خطاست و افادة معنا نمیواکاويِ قلعۀ هزارتوي زبان، می
  

  درمانگري
هایی در نوع د، رویکرد ویتگنشتاین به فلسفه در هر دو دورة فلسفه ورزي، درمانگرایانه است؛ هرچند تفاوتچنانکه آم

تلقی  ،کاوشهاي فلسفیو  رسالهکوشم با استناد به برخی از فقرات خورد. در ادامه، میگرایی وي در این دو دوره به چشم میدرمان
  :]5[به متقدم و متاخر توضیح دهم ویتگنشتاین از تفلسف را در دو دورة موسوم

  یک از علوم طبیعی نیست. : فلسفه هیچ4,111فقرة 
  باید بر امري داللت کند که فراتر یا فروتر از علوم طبیعی جاي دارد، نه در کنار آنها).» فلسفه«(واژة 
  سفه عبارست از ایضاح منطقی اندیشه ها.: هدف فل4,112فقرة 

 «ها نیست بلکه نوعی فعالیت است. اثر فلسفی ماهیتا متشکل از ایضاحات است. نتیجۀ فلسفه نه اي از آموزهفلسفه مجموعه
است  تها گویی مه آلود و نامتمایزند؛ وظیفۀ فلسفه عباربلکه روشن شدن گزاره هاست. بدون فلسفه، اندیشه» هاي فلسفیگزاره

  از روشن سازي و مشخص کردن مرزهاي دقیق اندیشه ها.
  شناسی همان نسبتی را با فلسفه دارد که هر یک از دیگر علوم طبیعی، نه بیشتر.: روان4,1121فقرة 
  نهد.: فلسفه بر قلمرو قابل مناقشۀ علوم طبیعی حد و مرز می4,113فقرة 
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یده شود. تواند اندیشندیشیده شود مرز تعیین کند، و بدین طریق براي آنچه نمیتواند ا: فلسفه باید براي آنچه می4,114فقرة 
  فلسفه باید براي امر اندیشیدنی و از طریق آن براي امر نااندیشیدنی تعیین مرز کند.

 و از مقومات فلسفه ورزي است. تفلسف از جنس آموزه و دکترین» فعالیت«و » سازيروشن«به نزد ویتگنشتاین، دو مفهوم 
  وند :شهایی که به مدد زبان بیان میبخش نیست؛ بلکه فعالیتی است جهت وضوح بخشی به گزارههاي معرفتواجد مؤلفه

مثابۀ ها را بهکنند: هرکس سخنان مرا درك کند، وقتی که آنگري می] بدین طریق روشنرسالههاي من [در : گزاره6,54فقرة 
اند (او باید، به تعبیري، پس از ها مهملیابد که این گزارهها برسد، درمیا باال رود و به وراي آنهگیرد تا از آنکار میهایی بهپله

  بیند.ها فرا رود، آن وقت جهان را درست میباال رفتن از نردبان آن را به دور افکند). او باید از این گزاره
در  lucبرگرفته شده از واژة  illustrationسوف است. واژة تأکید ویتگنشتاین بر این است که ایضاح معنا در دستور کار فیل

فرانسوي  luxبرندة نور) است. واژة به معناي شیطان (از میان luciferزبان التین، به معناي نور و روشنایی است. بر همین سیاق، 
ند، کي که چیزي به موضوع اضافه نمییعنی وضوح و روشنایی بخشیدن، امر illustrateاند. هم خانواده lucبا واژه  luxuryو نیز 

و وضوح بخشیدن به اموري است  illustrationرساند. به نزد ویتگنشتاین، کار فلسفی متضمن بلکه به بهتر دیده شدنِ آن مدد می
. مفاهیم تعنان اسورزي با یکدیگر هماند. بدین معنا تلقی وي از حدود و ثغور تفلسف در دو دورة فلسفهکنون دیده نشدهکه تا

ر میزان کنند، بلکه بهاي ویتگنشتان متاخرند نیز چیزي به عالم اضافه نمیکه از برساخته» اشتغال به عمل ورزیدن« و » ورزیدن«
ارد، شوند، مثل کسی که عینک به چشم دافزایند. از نظر ویتگنشتاین، برخی از امور از فرط وضوح دیده نمیروشنایی و وضوح می

متضمن نگرش ویتگنشتاین به فلسفه هاي فلسفی کاوش 130ـ  90گردد. فقرات بیند و در جستجوي آن همه جا را میاما آنرا نمی
  است :

بگوییم  توانیمها بلکه می: اما وارسی ما نه متوجه پدیدهکردیمرخنه میها کنیم که گویی بایستی در پدیده: احساس می90فقرة 
ما کنیم. ککنیم به خود یادآوري میها بیان میکه دربارة پدیده اينوع گزارهعبارت دیگر،  هاست. بهپدیده »هايامکان«متوجه 

ها ه اینآورد. (البتشود به خاطر میهاي متفاوتی را که دربارة تداوم، گذشته، حال یا آیندة رویدادها بیان میکه آگوستین گزارهاین
  ده نیستند.)دربارة زمان، گذشته، حال و آین فلسفیهاي گزاره

افکند. ها بر مسئلۀ ما روشنایی میبنابراین وارسی ما یک وارسی دستور زبانی است. چنین وارسی اي با روشن کردن بدفهمی
هاي بیان در مناطق متفاوت زبان هستند ـ ها بین شکلها، که از جمله ناشی از برخی مشابهتي مربوط به کاربرد واژههابدفهمی

بیانی  هايشکل» تحلیل«توان توان با جایگزین کردن یک شکل بیان به جاي دیگري برطرف کرد؛ این را میمی ها رابرخی از آن
  ما نامید، چون این فرایند گاه مانند تفکیک یک چیز است.

ها کاوش چون اگر ما هم در این -یابد.ها، اندیشه، بیان میزبان، گزاره ذاتهایی از قبیل پرسش از : این در پرسش92فقرة 
ها در نظر دارند. زیرا همان چیزي نیست که آن پرسش ایناش را، ساختارش را ـ بفهمیم، ـ کوشیم ذات زبان را ـ کار ویژهمی
بینند را می بینند، بلکه چیزيپذیر شود نمیها در ذات چیزي را که پیشاپیش در معرض دید باشد و با تربیت مجدد یافتن مشاهدهآن

  کشد.بینم که به درون چیز بنگریم، و آن را تحلیل به در میي دارد. چیزي در درون، که هنگامی آن را میسطح جازیر که 
و ».  ؟چیستگزاره «، »چیستزبان «پرسیم: گیرد. میاین شکلی است که اکنون مسئلۀ ما به خود می ذات از ما پنهان است:

  مستقل از هر تجربۀ آینده. بار براي همیشه داد؛ وها را باید یکپاسخ این پرسش
  افزاید:می 109ویتگنشتاین در فقرة 

شوند. فلسفه نبردي است علیه جادو ایم، حل میدانستهمسائل نه با دادن اطالعات تازه، بلکه با مرتب کردن آنچه همیشه می
  شدن شعور ما توسط زبان.
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  ان است:هاي زبها و ناراستیبه نزد وي، درمانگري هم عنان با زدودن کژي
هامان نداریم. ـ دستور زبان ما در این از کاربرد واژه دید روشنی: یک سرچشمۀ عمدة ناتوانی ما در فهم آن است که 122فقرة 

است. » هادیدن پیوند«کند که عبارت از درست همان فهمی را تولید می جور وضوح کمبود دارد. یک بارنماییِ داراي وضوحِ
  در همین است. وارد واسطهماهمیت یافتن و ابداع 

 ها مستلزم تغییر در نگرش فرد است. تغییرشوند و دیده شدن آناز منظر ویتگنشتاین، برخی از امور از شدت وضوح دیده نمی
گیرید رسد. دانشجویی را در نظر بنگرش به معنی کسب اطالعات جدید نیست؛ بلکه با نوعی تحول گشتالتی در کابر زبان در می

را داشته  qآنگاه  pگویید: اگر داند. شما براي یاد دادن این قاعده به دانشجو میرا نمی در منطق جدید» وضع مقدم«که قاعدة 
را نتیجه بگیریم. اگر دانشجو بگوید من متوجه  qتوانیم را داشته باشیم؛ از کنارهم قرار دادن این دو مقدمه، می pباشیم، و بعد 

تر توضیح دهید، لزوما مثمر ثمر ) رسیدید، هر چه شما بیشpبه نتیجه (شوم که چگونه از کنار هم قرار دادن این دو مقدمه نمی
انشجویی گوید الزم نیست چنین دیابد. ویتگنشتاین میبیند و در نمیشود و دانشجو عبور از مقدمات به ذي المقدمه را نمیواقع نمی

ل خود به منطق را تغییر دهد؛ تغییر نگرشی که با تحویک دورة مقدماتی منطق را بگذراند تا مراد شما را دریابد، بلکه باید نگرش 
  آورد.رسد و تبدیل مزاجی در کاربر زبان پدید میگشتالتی در می

  گوید:می کاوشهاي فلسفیویتگنشتاین در ادامۀ بحث از حدود و ثغور فلسفه ورزي در 
که فهم بر اثر برخورد سر به هوا با حدود و هایی است : نتایج فلسفه ناپوشیده کردن این یا آن پرت و پال و ورم119فقرة 

  شوند ارزش کشف را ببینیم.ها سبب میها شده است. این ورممرزهاي زبان دچار آن
  ».دانم از چه راهی باید برومنمی«: مسئلۀ فلسفی این شکل را دارد: 123فقرة 
  تواند آن را توصیف کند.در آخر فقط می تواند در کاربرد بالفعل زبان دخالت کند؛هیچ رو نمی: فلسفه به124فقرة 
وسیلۀ یک کشف ریاضی یا ریاضی ـ منطقی تضادي را حل کند، بل اینکه یافتن دیدي : کار فلسفه این نیست که به125فقرة 

  تضاد. از حلپیش روشن از وضع ریاضیاتی را که باعث درد سر ما است امکانپذیر سازد: یعنی یافتن دیدي روشن از وضع امور 
شود دو ماده توان فلسفه را به نقش کاتالیزور در یک واکنش شیمیایی تشبیه کرد. کاتالیروز سبب میبراساس این تلقی، می

  تر با یکدیگر واکنش نشان دهند، بدون اینکه چیزي به مواد اصلی و محصول واکنش بیفزاید.سریع
ي معنا را دارد و در دست دیگر نورافکنی که به مدد آن بر در دوران ویتگنشتاین متاخر، فیلسوف، در یک دست نظریۀ کاربرد

زاره را هاي این گتوان مؤلفهدر زبان می». اي استاین لیوان قهوه«توان گفت: تاباند. در زبان طبیعی میقلعۀ هزارتوي زبان نور می
با  اي بودنج همیشه لیوان بودن و قهوهمحمول است؛ اما در عالم خار» ايقهوه«موضوع و » لیوان«از یکدیگر تفکیک کرد و گفت 

شود. به شود، لزوما در عالم خارج محقق نمیرسند و از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بنابراین هرآنچه در زبان بکار بسته میهم در می
ۀ هزارتوي زبان است، لزوما در عالم خارج مدلول و ما به ازاء ندارد؛ واکاوي قلع» هویت زبانی« تعبیر دیگر، هر چه از جنس 

  متضمنِ کشف و دیدن این سنخ امور است.

 دباغ سروش

 مطالب دیگر از همین نویسنده  ◄

واقع «برید؛ چرا که کار میرا نادرست به» واقعیت«گوید شما واژة دان مشهور، می، ریاضی]6[ویتگنشتاین در بحثی با هاردي
وان نتیجه افتد، از این امر نمیتدر حوزة ریاضیات و هویات ریاضیاتی را واقعی انگاشتن، اتفاقی است که ابتدائا در زبان می» گرایی

در عالم پیرامون دارند. بدین معنا، از منظر ویتگنشتاین، فلسفه نبردي است علیه  گرفت که این هویات زبانی، لزوما مدلول و تعینی



٥ 
 

افسون شدن فهم ما از طریق زبان؛ فلسفه ورزي اي که با تحول گشتالتی هم عنان است. بر همین سیاق و به مدد پاالیش قلعۀ زبان، 
منِ « طریق  و از» اندیشم پس هستممن می« گفت:ارت میپردازد. دکویتگنشتاین به نقد استدالل دکارتیِ موسوم به کوگیتو می

 کرد.، هستن و وجود مدرك در این عالم را استنتاج می»اندیشنده

یجه توان نتاندیشد، میو این مهم که که کسی می» من اندیشنده« پرسد به چه معنا از در مقام نقد، ویتگنشتاین از دکارت می
چنانکه  ؟»اندیشد پس هستمی«فهمد، واجد زبان خصوصی است و به معنایی که تنها خود می» منِ اندیشنده«گرفت که هست؟ آیا 

پیشتر دیده ایم، ویتگنشتاین به زبان خصوصی باور ندارد و استداللی داللت شناختی علیه آن اقامه کرده است. مدلول منطقیِ این 
خن کند؛ که زبان و سگیرد که براي همگان افادة معنا مینی مدد میاندیشد، باید از واژگان و زبااستدالل این است که کسی که می

تا  دباشکند، باید که در یک جامعۀ زبانی زندگی می» منِ اندیشنده اي«اي جمعی است و نه خصوصی. پس گفتن معنادار پدیده
مندرج و منطوي است و » منِ اندیشه «بتواند واژگان را به نحو معناداري در کالم خود بکار بندد. پس، هستن و وجود داشتن در 

است؛ چرا که نتیجۀ استدالل، در رتبۀ سابق در یکی از » مصادره به مطلوب« استدالل موسوم به کوگیتوي دکارتی، مصداقی از 
  ]7[مقدمات مفروض گرفته شده است.

  پایان

  هاپانویس
  

[1]. activity 
در آثار خویش طرح کرده است. به باور کانت وقتی » خطاي گرامري« . کانت شبیه این استدالل را، بدون بکار بردن اصطالح ]2[

برگ سبز «م گوییبرگ نیست. وقتی می کنیم، این سخن از سنخ اتصاف رنگ سبز بهما از اتصاف صفت وجود به خدا صحبت می
رگ ب« مندرج نیست و محمولِ سبز بودن در گزارة » برگ« در » سبز بودن«، برگ در جایگاه موضوع واقع شده؛ در عین حال »است

 »دخدا وجود دار«در گزارة » وجود«که، واژة دهد. حال آنبر آن بار می شود و از اتصاف وصف سبزي به برگ خبر می» سبز است
خدا وجود «گویید شأن محمولی ندارد و مندرج در موضوع است، هر چند در جایگاه محمول قرار گرفته است. پس زمانی که می

اید. این استدالل، به نزد کانت، سویۀ وجودشناختی اي نکرده اید و از اتصاف وصف وجود به خدا خبر نداده، ادعاي تازه»دارد
 شناختی نیز کرد.بندي داللتا صورتتوان آن ردارد، در عین حال می

[3] grammatical mistake 
[4]. Father O’hara 

 ، از منبع زیر برگرفته شده است:رسالهترجمۀ فقرات  ]5[

  ، چاپ دوم.1394، ترجمه و شرح: سروش دباغ، تهران، هرمس، فلسفی -رسالۀ منطقیلودویگ ویتگنشتاین، 
[6] . Godfrey Harold Hardy 

از استدالل  ، روایت خود»استدالل زبان خصوصی« ، ذیل مبحث »فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر« در سلسله جلسات سیزده گانۀ  ]7[
 ا به نحو مبسوط توضیح داده ام.ویتگنشتاین در نقد کوگیتوي دکارتی ر

 


