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 چکیده

. دارد« زبأا  » ۀ ویتگنشتاین، ربط وثیقی به تأممت  او دربأار   اندیشبررسی هر مفهومی در 

تأرین   خصوص که واقعیت نزدیک یز از این قاعده مستثنا نیست؛ بهبررسی مفهوم واقعیت ن

ال شأاید بتأوا  سأ     اسأت و  ،ویتگنشأتاین  عنصر بنیادی در اندیشۀعنوا   زبا ، به مفهوم به

زبا  چگونه واقعیت »د که بندی کرگونه صور  ت  این  تممتاصلی او را در هر دو دور

ای مختصأر بأه چأارچو     ام بأا اشأاره  در این مقاله تتش کأرده  «نمایاند؟را برای ما بازمی

ۀ و واقعیأأت بدأأردازم و بأأا مقایسأأ( تفکأأر) فکأأری ویتگنشأأتاین، بأأه نسأأ ت زبأأا ،  هنیأأت 

بأا ویتگنشأتاین دوم کأه     توا  شأناخت  می فلسفی-منطقی ویتگنشتاینی که از مطالعۀ رسالۀ

ای در رساله از واقعیت به نظریأه یافته است، مسیری را که او بروز  های فلسفی پژوه در 

تأوا   که آیأا مأی   پاسخ دهمال  نهایت به این سدر است بازسازی کنم و رفته در با  زبا 
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گرایأی ویتگنشأتاین   گرایی و ضأدواقع راهی واقعاین مسیر به دو. خر رسیدمویتگنشتاین مت

نیسأت و   پأییرش  رسد هر دو تلقی درمأورد ویتگنشأتاین قابأ    که به نظر می شودختم می

ویتگنشتاین دیأد کأه    ۀتوا  در اندیشگرایی در مواجهه با مفهوم واقعیت را مینوعی نس ی

-گأاه بأه واقأع    هایی نیز وجودشناختی اسأت، امأا هأی    ختی و در الیهتا حد زیادی معناشنا

 .شودگرایی حداکثری ختم نمی

 .های زبانی، شک  زندگیگرایی، بازیزبا ، واقعیت،  هنیت، واقع :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1  محسن دنیوی ، غالمحسین مقدم حیدری/ مفهوم واقعیت در نگرش ویتگنشتاین

 

 مقدمه

فیلسوف شهیری است کأه در زمأا  حیأا  خأود، شأاهد انتشأار و         لودویگ ویتگنشتاین

. و مأورد توجأه قأرار گرفأت    شد رواج آثارش ن ود و اغلب آثار او پس از مرگ  منتشر 

به فلسفه، س ک نگارشی خاص و زبا  سه  و ممتنع او س ب شده است تأا   متمایزرویکرد 

زندگی آکادمیک، در  ومشمار بود  آثارش و رعایت نکرد  ضوابط مرس او با وجود کم

 .ثرترین فیلسوفا  قر  بیستم قرار گیرد  م زمر

های خر، از دیگر ویژگیمویتگنشتاین به دو بخ  متقدم و متفکری تقسیم زندگی 

توافق است که کمتر کسی امکا  تردید در آ  ست و این موضوع به حدی موردبارز او

له برای او در هر دو مخر، یک مسئمت وای ویتگنشتاین متقدم هتفاو  ۀاما با هم. را دارد

است و اینکه « زبا  مسئلۀ»کننده داشته است و آ  ت  جایگاهی ثابت و تعییندور  تممت

ال اصلی ویتگنشتاین بوده است و اینکه این س  نمایاند؟چگونه زبا ، واقعیت را باز می

 (Bouwsma, 1961, p. 155) ؟معنای واژگا  و جمت  چیست

تحلی  زبا  به سراغ دیگر  ۀثق  تفکرا  ویتگنشتاین است و او از دریچ زبا  نقطۀ

مقایسه   با کانتاو را او س ب شده است تا  نق  محوری زبا  در اندیشۀ. آیدمسائ  می

توا  اندیشید و چه د که کانت به دن ال آ  بود که بگوید چه چیزی را میکنن و عنوا 

توا  ن کند چه چیزی را میصدد آ  بود که معیّ، و ویتگنشتاین درتوا چیزی را نمی

های ما در نس ت با واقعیت پرداختن این دو به محدودیت. توا گفت و چه چیزی را نمی

 ,Kahane)شود هایشا  به صور  تط یقی بررسی س ب شده است تا به دفعا ، اندیشه

Kanterian & Kuusela, 2007, pp. 182-185). ز نیز در بخ  اول ا 9هکر

های کانت و به بررسی ش اهت ،فص  دوم از آخرین کتا  خود در مورد ویتگنشتاین

 با وجودپردازد تا نشا  دهد چه مواردی از ش اهت بین این دو متفکر، ویتگنشتاین می

                                                           
1   .  Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

2 . Immanuel Kant (1724-1804) 

3 . Peter Michael Stephan Hacker (Born:1939) 
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 .Hacker, 2013, p) وجود دارد  استعت مسئلۀویژه در  بهها اختتفا  م نایی آ 

33.) 

م واقعیت در اندیشۀ ویتگنشتاین است و با توجه به قصد این مقاله بررسی مفهو

ای که دربار  نق  زبا  در چارچو  فکری ویتگنشتاین بیا  شد، روشن است که نکته

فرض، با این پی . باید واقعیت را از دریچۀ نگاه ویتگنشتاین به زبا  مورد دقت قرار داد

 :اند از دو س ال اساسی این مقاله ع ار 

مثابۀ جهانی مستق  از ما وجود دارد و یا اینکه  تگنشتاین، واقعیت بهآیا در نگرش وی

واسطۀ تحلی  خاص او از مقولۀ زبا  و تاثیر آ  در نس ت ما و واقعیت، جها  واقعی  به

 مستق  از ما وجود ندارد و توهم است؟

تنها پرس  از  آیا پرس  از واقعیت در اندیشۀ ویتگنشتاین معنادار است یا نه

شده و فاقد  پاسخ است، بلکه اساساً این پرس  مضمح و وجود یا عدم آ  بی واقعیت

 معناست؟

و   فلسفی-در این مقاله بی  از همه به دو اثر ویتگنشتاین، یعنی رسالۀ منطقی

، 9های فلسفی، و در مواردی محدود نیز به دیگر آثار او، از جمله  در با  یقین پژوه 

ارائۀ تصویری مختصر از چارچو  فکری در ادامه، ضمن . رجوع شده است

ای کوتاه به مفاهیم م ثر در س اال  مقاله، مانند زبا ، معنا و تفکر ویتگنشتاین، اشاه

خواهیم کرد تا ابتدا عناصر کلیدی در پرداختن به واقعیت در نگرش ویتگنشتاین را در 

 .کنار هم بررسی کنیم

 مختصری دربارۀ چارچوب فکری ویتگنشتاین

را در معأرض دیأد    مسأئله اش آگأاه بأوده و ایأن    های فهم اندیشأه یدشوارشتاین به ویتگن

مأن سأعی   »: کنأد بیا  می های فلسفی پژوه او خود در مورد . داده است قرارمخاط ان  

                                                           
1 . Transcendence 

2 . Tractatus Logico-Philosophicus 

3 . On Certainty 
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،   بسأیار مهأم و در نظأر برخأی    تأممت این .   را معرفی کنمتممتکنم نوع خاصی از می

 .(Wittgenstein, 1975, p. 103) «راهه استبسیار بی

ا تغییر عقاید و نظریا  جدید و ی عرضۀکند که قصد می اظهارصراحت  او به

 خواندفرامی تمم بلکه تنها به نوعی دیگر از  باورهای دیگرا  را ندارد؛

(Wittgenstein, 1975, p. 103 .)خواهد شک  جدیدی از ویتگنشتاین از ما می

لی  و بررسی زبا  و نه ایجاد نظریا  نو و دهد، یعنی تح  را که او نشا  میتممت

روی ما در فلسفه، ناشی از  زیرا بر این باور است که مسائ  پی  م؛را بدییری ،عجیب

  .(Mcginn, 1997, p. 12) اعوجاج و بدفهمی منطق زبانما  است

 ۀتصویری از اندیش ۀشیوه و روندی که شارحا  و شاگردا  ویتگنشتاین برای ارائ

و با  آغاز شده ،ها پژوه تا  رسالهاز  ،اند، اغلب با تغییر نگرش او به زبا هاو برگزید

ش اهت خانوادگی و زندگی،  های زبانی، شک او، به بازی بررسی مفهوم معنا در اندیشۀ

  .ها رسیده استنهایت به تعدد در عقتنیتدر

او توجه کنیم و از انتها به ابتدا   شد فلسفی طی اگر بخواهیم به آثار و نتایج روند

هر جامعه، ظهور و  ،ویتگنشتاین ۀگونه بیا  کنیم که در اندیش توانیم اینمی ،بازگردیم

رایج در آ  شک  و   بروز شکلی از زیستن است که بر م نای قواعد ناشی از بازی زبا 

 هنیت افراد   دهندهای زبانی در جامعه، شک بازی. استوار شده است  نحوه از زندگی

فاهیم مورد توا  تصاویری دانست که در قالب کلما  و مهستند و شناخت را می

با اصطتح بازی زبانی، قصد برجسته ساختن » .شودعرضه می استفاده و کاربرد در جامعه

این واقعیت را داریم که سخن گفتن به زبا ، بخشی از یک فعالیت، یا بخشی از یک 

نیز روایتی است که هر « 9واقعیت»( 44. ، ص990 تگنشتاین، وی) «صور  زندگی است

بنابراین، هر . کندخود بازنمایی می ۀزندگی برای اعضای جامع  زبا  رایج در یک نحو

                                                           
1 .  language game 

2 . Form of Life 

3 . Reality 



 9119پاییز و زمستان ،  91  تأمالت فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو    14

 

 

زندگی، زبا  خاص خود را دارد و معیارهای تشخیص درست از نادرست در هما    نحو

 .اراستشود و معیارهای عقتنیت خاص خود را دمحدوده تعریف می

ای کند با خلق قطعه، تتش میها پژوه   45تا حدود  9 4ویتگنشتاین از بند 

که زبا  مرز را  انگیز، نگاه خود را در نس ت میا  زبا ، تفکر و واقعیت و اینشگفت

برای ما نمایا  سازد و در انتهای مسیر، مخاطب را به این ، تفکر و تفکر مرز واقعیت است

چه هست همانی است که در آید، هست و برای ما آنر بیا  میبرساند که آنچه د تمم 

حتی اگر چیزی باشد که تصویر روشنی از آ  نداریم و تنها انتظارش را  ؛آیدزبانما  می

شویم که متوجه می کاوشتوانیم انتظار چیزهایی را بکشیم که با اما ما تنها می. کشیممی

توانیم پس ما حتی نمی. االخره در زبا  ما جاری شدنی استگویی جایی بوده است و ب

 واقعیت داشته باشیم زمینۀزبا  خود را در  ۀانتظار ظهور چیزهایی خارج از حیط

 . (449تا  495، بندهای 990 ویتگنشتاین، )

خودِ تفکر   اندیشه و اندیشید  درباربه با لحنی خاص،  9 4ویتگنشتاین در بند 

 «ایماندیشه، واقعیت را به تور انداخته ۀکنیم انگار به وسیلحس می»و اینکه   کند میتوجه 

این تصویر را  ،برداما با مسیری که خواننده را در آ  می ؛(99  .، ص990 ویتگنشتاین، )

همگی در  ،ها و تورو یا به تع یری ماهی ،دهد که واقعیت و اندیشهروی او قرار می پی 

یابند و زبا  نیز چیزی جز کاربرد آ  در جامعه نیست و کاربرد زبا  یزبا  معنا م  سیطر

 .زندگی آ  جامعه  در جامعه نیز یعنی نحو

های  در نظرگاه ویتگنشتاین هی  معیار فرازبانی برای توصیف و ارزیابی چارچو 

اعت ار   توا  از بیرو  دربارمختلف وجود ندارد و بدو  شرکت در یک بازی زبانی، نمی

های گیری معرفتهای زبانی هستند که س ب شک این تنوع. ها اظهارنظر کردزارهگ

خواهم می». با  و نحوه زندگی ربط وثیقی استمتفاو  است، چو  میا  معرفت، ز

متفاو   تواند م نای مفاهیمی کامتًتعلیم و تربیتی کامتً متفاو  با تربیت ما، می: بگویم

 ,Wittgenstein) «یابدگی به نحو متفاوتی جریا  میزیرا در اینجا زند نیز شود؛

1978, p. 387). 
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تحول نگرش او به  نتها به ابتدا و نقطۀبندی نگرش ویتگنشتاین دوم از از اصور 

 :این شک  خواهد بود

 .است  هر جامعه نمایانگر نحوی از زیستن و شک  زندگی . 

 .(PI: 23) هر شکلی از زندگی، یک بازی زبانی است . 

ای با شک  خاصی از زندگی را شک  های زبانی،  هنیت اعضای جامعهبازی .9

گیرد که معیاری های متعددی شک  میو بر این اساس عقتنیت  دهندمی

 .های آ  وجود نداردبیرونی برای تعیین درست و نادرست گزاره

و   شودبازی زبانی از طریق شرکت در آ  و زندگی کرد  به افراد منتق  می .4

 (.PI: 26) شودز این طریق آموخته میزبا  ا

در زبا  با کلما  و جمتتی مواجه هستیم که معنای خود را از کاربردی که  .5

لما  و ک ۀکنند و رابطدر بازی زبانی خاص و شک  زندگی دارند دریافت می

 (.PI:40-67) یک ش اهت خانوادگی است جمت  با یکدیگر چیزی مانند

ویتگنشتاین مرور    زندگی در اندیشۀد زبا  تا نحوتصویری که تاکنو  از کاربر

روشن است که . سازدنمایا  می ،که نیاز به دقت بیشتر داردرا شده است، نقاط مهمی 

در ادامه به . به چه میزا  متفاو  است رسالهاین تصویر با تحلی  ویتگنشتاین از زبا  در 

 ،کاربرد ۀتصویری زبا  به نظری ۀریانتقال ویتگنشتاین از نظ ۀنس ت زبا  و واقعیت و نقط

 .پردازیممی ،ها پژوه به  رسالهیا به تع یر دیگر انتقال از 

 زبان، تفکر و واقعیت

  شأد  ۀ سأاده گأزاره مأدل و نمونأ   . برای ویتگنشتاین اول، گزاره تصویری از واقعیت است

-ای مأی مونهچینیم، از واقعیت نواقعیت را کنار هم میاجزای زمانی که ما . واقعیت است

اسأاس تجربأه در کنأار یکأدیگر قأرار      گونه است که برواقعیت هما  سازیم و در گزاره،

                                                           
1 . Form of Life  
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را   واقعیأت و وضأع امأور    قأدر   تصویری، جمت  هما  در نظریۀ (.TL: 4) گرفته است

دهد و مرزی میا  زبا  و واقعیت وجود نأدارد و تنأاظر   دهند که تصویر نشا  مینشا  می

و  (TL:4.12) «هر تصویر یک واقعیأت اسأت  » به ع ار  دیگر ؛استیک به یک برقرار 

 .کندآ  را بازنمایی می

این وجه مشترک، . ، تصویر باید با مصور وجه مشترکی داشته باشدرسالهط ق بر

دارای طرح  تصویرها باید با واقعیت خارجی مشترکاً همۀ. است طرح بازنمایی تصویر

. خواه صادق و خواه کا   ند واقعیت را تصویر کنند؛بتوان منطقی واحدی باشند تا اصتً

توا  به امکا  تناظر اشیای شود، مینیز نامیده می« طرح واقعیت»این طرح منطقی را که 

ها از آنجا که تصویرند، دارای هما  جمله. جها  خارج با عناصر تصویر تعریف کرد

 .(09  .، ص990 ملکم، )کشند قعیت هستند که به تصویرش میطرح وا

کند ای مهم اشاره می، ویتگنشتاین به نکتهرسالهدهد که در نورمن ملکم ادامه می

توانیم در مورد خود طرح ها نمیاما با جمله ،ها بیا  کنیمتوانیم با جملهکه ما فقط می

 چیزی بگوییم ،ها ضروری استجمله ۀبازنمایی، چگونگی آ  و فهم آنچه برای فهم هم

معنا در چارچو  فکری ویتگنشتاین خود  مسئلۀاز این نقطه (. 09  .ص، 990 ملکم، )

کنیم، اما ها را درک میها را بیا  و معنای آ ین شک  که ما جمله؛ به اسازدرا نمایا  می

آنچه » ثق  ویتگنشتاین اول است که او به تفاو ِ ۀاینجا نقط. توانیم معنا را بیا  کنیمنمی

 . رسدمی «توا  نشا  دادنچه تنها میآ»و  «توا  بیا  کردمی

های صادق در زبا  با تفکر و واقعیت است و به دن ال یگانه جلوه داد  گزاره رساله

توا  اندیشید و این یعنی که در واقع چنین این یعنی آنچه را که نتوا  بیا  کرد، نمی

این   ، ثمروحد  عینیت و  هنیت از طریق زبا . شیء یا وضعی از امور وجود ندارد

های امور ای میا  آنچه در عالم واقع از اشیا و وضعیترویکرد است و گویی فاصله

و تنها نیاز است تا اندیشیم وجود ندارد کنیم با آنچه در  هن خود به آ  میمشاهده می

 :ای برسد که بتوا  گفت ربط وثیق را تکمی  کند و به نقطهاین  یافته زبانی پاالی 

                                                           
1 . state of affair 
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 ,Magee, 2009) «قرائت ساختار جمله تعین یافته است ۀساختار جها  بر پایقرائت »

p. 323). 

عنوا   از زبا  به تلقی او. ، رویکردی متفاو  داردها پژوه اما ویتگنشتاین در 

همین تغییر س ب بروز . دهدهای زبانی میزبا  علوم ط یعی، جای خود را به بازی

یک از این دو تلقی از زبا ، نحوی که با اتخا  هر ، بهشودگیر بعدی میتغییرا  چشم

، (زبا  علوم ط یعی) در رویکرد اول. عوض خواهد شد فکری ویتگنشتاین کامتً  پروژ

رسید  به بنیادهای زبا  و ساختن زبانی استاندارد و فارغ از کژی و اعوجاج مدنظر 

بیراهه است و درک  تتش برای تغییر زبا ، ویتگنشتاین است و در حالت دوم، اساساً

و تعدد و پیچیدگی  ها و شک  زندگی و تنوعزبا  متعارف و رایج و به ت ع آ  س ک

فلسفه تحلی    عتو علوم ط یعی به زار رویکرد اولاب. توجه خواهد بودها موردفرهنگ

شناسی است که کند و در رویکرد دوم، مردمزبانی است که یکدارچگی را دن ال می

 .شودگر میکننده جلوه ی تعیینعلم ۀمثاب به

های اولیه داده تمامی گزاره اولیه، گویی  با رسید  به  یک گزار رسالهدر 

هر . های امور ممکن هم به همین شک  استمورد وضعیتدر. (TL:5.524) است شده

ها در یا  گزارهگزاره همراه با خود فضای منطقی را به همراه دارد و در اثر ارت اط م

بینی و استنتاج پی  ها قاب های پایه، دیگر گزارهارهاشاره، از طریق گزمنطقی موردفضای 

(. TL: 4711)ها و واقعیت بیرونی است ماهیت بود  گزارههستند و این به دلی  هم

-، جهانی منطقی است که در زبانی که از اعیا  و امور واقع خ ر میرسالهجها  در  اساساً

 از، ...جمله دین و اختق و هنر و ، ازآنچه بیرو  از این تصویر است. منعکس است ،دهد

  امکا  بررسی و تحلی  زبانی ، چوکنیمدقت نمی به آ  ،دآیآ  جهت که در بیا  نمی

 .منتفی است آ 

ها تا این حد گزاره اساساً. چنین تلقی صل ی از زبا  وجود ندارد ،ها پژوه اما در 

. ها از برخی از آنها وجود داشته باشدنیستند که قابلیت استنتاج ک  گزاره به هم مرت ط

 مسئلۀ. تنها ش اهت خانوادگی در محیط زبا  و میا  برخی جمت  و کلما  جریا  دارد
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زبانی  ،معناست و هر زبا  در قالب یک بازیاستانداردسازی زبا  بی  زبا  ناقص و پروژ

 ها پژوه در . پس هست ،مدی و کاربرد داردکام  و ثمربخ  است و چو  کارآ

فاقد معنای  اتی هستند و تنها محیط کاربرد واژگا  است که به آنها  ، اشیارسالهعکس بر

 .از دست رفته استاست، حاکم  رسالهبخشد و آ  تلقی آرمانی از زبا  که بر معنا می

اقعیت خارج و ۀدین، اختق و هنر و حتی زندگی اقوام بدوی نه تنها از گردون

ال اصلی  حال به س. دهدبلکه نحوی دیگر از زیستن و بازی زبانی را نشا  می ،نیست

، آیا است بیا  شده ها پژوه و  رسالههایی که میا  با این تفاو  :گردیممقاله بازمی

 توا  نشا  داد که ویتگنشتاین به جها  واقع باور دارد؟همچنا  می

 :شاهد خواهیم بود که ،را مرور کنیم ها پژوه به  رسالهاگر انتقال از 

در رساله، جها  واقع و زبا  متناظر یکدیگر هستند و از آنجا که ویتگنشتاین  . 

پس گویی جها  واقع نیز تا  رسید،یافته  توا  به زبانی پاالی تقد است میمع

 .همین حد برای او وضوح و روشنی و امکا  شناخت دارد

باور ویتگنشتاین به حاکمیت منطق  ۀنتیج رسالهفضای منطقی حاکم بر زبا  در  . 

نگاه علوم ط یعی همراه با منطق ریاضی، به  ۀبر جها  واقع است و او از دریچ

 .این تئوری در تحلی  زبا  رسیده است

دستخوش  مسیر برعکس است و  این تصویر از زبا  است که ،ها پژوه اما در  .9

تصویری که دیگر قائ  به  ا  و جوهری برای  ه است؛تحولی بزرگ شد

 .خیزدروند برمیای که در آ  به کار میکلما  نیست و معانی تنها از زمینه

 رسالهرویکرد ویتگنشتاین در 

چه تغییری در  که تحول نگرش ویتگنشتاین به زبا بود  مسئلهاین پاسخ حال باید به دن ال 

 تصویر او از عالم واقع ایجاد خواهد نمود؟
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ه شده و واقعیت کاست  ، طنین و صتبت واژها پژوه است که در  توجه جالب

است و همین تعداد دفعا  نیز با  رسالهنیز کمتر از  در این اثر  تعداد دفعا  کاربرد آ 

 9خیلی نزدیک به واقعیتو یا   ، ش یه به واقعیت ع اراتی مانند تصویر از واقعیت

(Wittgenstein, 2009, p. 85)   دیگر واقعیت برای  دهد میآمده است که نشا

دستیابی به تلقی . ویتگنشتاین مفهومی چندا  روشن، صلب و قاب  دسترس نیست

ویتگنشتاین متاخر به واقعیت به تتش برای بازسازی مفهوم واقعیت م تنی بر نظریه 

گونه که ویتگنشتاین از طرز تلقی خود به  هما . نا وابسته استکاربردی یا ابزاری مع

زبا ، به طرز   دوم او دربار ۀای دربا  زبا  رسید، شاید بتوا  از نظریواقعیت به نظریه

 .نزدیک شد ها پژوه تلقی او از واقعیت در 

  راهی میایک دو کاربرد، ۀمثاب هزبا  ب ۀابتدا شاهدیم که نظری ،برای این بازسازی

گرایی تام یا حداکثری ویتگنشتاین در برابر واقع)گرایی حداقلی گرایی و واقعضدواقع

: مسئله مواجه شده استنحوی متفاو  با این  سرل به .نهدروی ما میرا پی ( رسالهدر 

ای در واقعی بود  جها  و همچنین امکا  صدور جا  سرل، ویتگنشتاین لحظه ۀبه گفت»

دارد، بلکه آنچه خاطر او را آشفته می ؛کندعینیت جها  تردید نمیهایی دربا  گزاره

عتئی، )« های ماستاستعمال کلما  حقیقت و حقیقی و واقعیت و واقعی در گزاره

 .(95 .، ص991 

  روشن در این بیا ، تنها مخالفت ویتگنشتاین با امر استعتیی نمایا  است و چندا

توا  به جها  واقع مستق  از انسا  معتقد بود یا هم میخر باز نیست که در ویتگنشتاین متم

-میمورد نگاه ویتگنشتاین به واقعیت، به امر استعتیی بازمسئلۀ اصلی را درنه؟ هکر نیز 

از اما این تحلی  بی  (. Hacker, 2013, p. 43) حاکم است رسالهگرداند که در 

بود  ویتگنشتاین دوم بدهد، به گرا گرا بود  و یا ضدواقعال واقعآنکه پاسخی به س 

رجوع به امور  مسئلۀگرایانه از او پرداخته است که هما  گیری تلقی غیرواقعشک 

                                                           
1 . picture of reality 

2 . similar to reality 

3 . very near reality 
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-و ضدواقع گرایانهتا با ع ور از تلقی واقعاند برخی دیگر تتش کرده. استعتیی باشد

 .گرایانه، مسیری دیگر را در تحلی  نگرش ویتگنشتاین انتخا  کنند

های ویتگنشتاین، معنای یک واژه ارت اط گرایانه از آموزهئت غیرواقعاساس قرابر 

در این رهیافت، معیار و . کاربست آ  میا  کاربرا  آ  زبا  و جامعه دارد  وثیقی با نحو

محک بیرونی برای احراز شرایط درستی و نادرستی کاربست یک واژه وجود ندارد و 

 .شودهمه چیز به جامعه تحوی  می

تغال ورزید  و دید  گرایانه از ویتگنشتاین دوم، کاربر زبا  با اشتلقی واقعمطابق 

اما آنچه مهم . کندطور مداوم، در پدیدارشد  معنای واژگا  نق  ایفا می ها بهمشابهت

است که خود را بر کاربر، هنگام استفاده از واژگا  در   وجود الگوهای زبانی ،است

دباغ، مثمر، ) طل دو از وی ت عیت و پاسخگویی می کندهای مختلف، تحمی  میسیاق

 (55-51 .، ص995 

ها، نحوی مشابهت رغم تفاو  بازیاگر به مثال مشهور بازی نیز دقت کنیم، علی

-عتوه بر این، ما نمی. یمبنامبازی همۀ آنها را شود ما که س ب می میا  آنها وجود دارد

گرایی اینجاست که نس ی. کنی در واقع بگیاریمتوانیم نام بازی را بر هر شیء یا وضع مم

رویکرد ) میا  تناظر و تطابق کام   هنیت ما و واقعیت از طریق زبا  ۀویتگنشتاین در نقط

 . شودنمایا  می( ها پژوه گرایانه از تلقی ضدواقع) و انفصال مطلق ما از واقعیت( رساله

 ممکن نیست معنابخشی منشم بخشد، امامی هرچند کاربرد است که به واژگا  معنا

انتزاع نداشته باشد و ما بریده از هرگونه اتصالی با دنیای بیرو  از خود و احساس ربط، 

خلق و استعمال واژگا  تعلق و نیرویی از سوی واقعیت مستق  و بیرو  از خود، بتوانیم به 

 . بدردازیم

ویتگنشتاین نس ت به گرایی وجودشناختی را توا  واقعاین تحلی  نمیبا چند هر

انتزاع برای واژگا  در    الگوهای زبانی و وجود منشمتوا  با تکیه بر انگارد، اما میدا

                                                           
1 . Linguistic Patterns 
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 گرایی معناشناختیها، کشف نحوی از واقعمحیط کاربست آ 
را در نگرش  

های زبانی اما این ادعا با توجهی دوباره به مفهوم بازی. دویتگنشتاین مدعی ش

 .ه خواهد شدویتگنشتاین دچار خدش

ق ول است  های قاب ، تنها درمورد واژگا  و گزارهآنچه این ادعا بر آ  استوار است

گیرند؛ ور مشاهدتی قرار میام  های اموری اشاره دارد که در زمرو یا وضعیت اشیاکه به 

های زبانی به عنوا  بازی ،ای که ویتگنشتاین به مواردی مانند دین، اختق و هنراشاره اما

ایی در نگرش گردارد، راه را بر این ادعا برای اث ا  نحوی از واقع  دیگری غیر از علم

 .بنددویتگنشتاین می

سیسی هستند و علت هم این است که در قلمروی مانند قلمرو زبانی دین، واژگا  تم

  الگوهای گونه مشابهت خانوادگی با دیگر واژگا  ندارند که تحت سیطر هی  بعضاً

گر ندارند و روایت انتزاعی نیز در جها  خارج نکه هی  منشمعتوه ای به. ار گیرندزبانی قر

این نه به معنای ناتوانی ما در مشاهده به س ب فقدا  ابزار . جهانی غیرقاب  مشاهده هستند

زندگی   بلکه جامعه و نحو ؛(ژ  و یا چرخ  الکترو   مانند ناتوانی ما در مشاهد) است

مشاهده فرض  را خارج از حیطۀ جها  قاب جاری است، این واژگا   که زبا  دین در آ 

توانند به ند و یا شاید آنها میبه کار می روها ند و با همین فرض نیز واژگا  و گزارهکمی

که در بازی زبانی است امور مشاهدتی افرادی  بامتفاو  که ای دست یابند مشاهده

 ،اصطتح شیطا  ،برای مثال» :در این زمینه معتقد است 9فایرابند. دیگری قرار دارند

پی  از این اصطتحی مشاهدتی بوده است  ،مردم  مطابق برخی نظریا  در زبا  روزمر

 .(Feyerabend, 1981, p. 31) «گونه نیست و اکنو  این

 مچه تفسیر فایرابند را بدییریم و چه اینکه واژگا  و جمت  به اموری فاقد منش

حسی و مشاهدتی در جها  خارج اشاره داشته باشند، هر دو متضمن این معناست  انتزاع

ای ر محدودهگرایی معناشناختی کام  نیست و تنها دکه استدالل میکور برای اث ا  واقع

                                                           
1 . Semantic Realism 

2 . Science 

3 . Paul Feyerabend (1924-1994) 
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، مح  با نکاتی که از فایرابند نق  شد ،خاص نیز  چند آ  محدودخاص کاربرد دارد؛ هر

ممکن است این ادعا مطرح شود که ما آ  چیزهایی را به شکلی که  تردید قرار گرفت؛

 .که در بازی زبانی ما جایی دارندکنیم مشاهده و حس می

 کاربرد ۀمثاب زبان به ۀاساس نظریبازسازی واقعیت بر

گرایأی معناشأناختی در   واقأع  تأوا  مأی  ،گرایأی گرایی و ضأدواقع راهی واقعبا ع ور از دو

اگر بأا ایأن چأارچو     . ا را به ویتگنشتاین نس ت دادهخاصی از کلما  و گزاره محدود 

زبأا  بازسأازی کنأیم، چنأین       دوم او دربأار  ۀاساس نظریبخواهیم تلقی او از واقعیت را بر

 :صورتی خواهد یافت

شود و میواقعیت مفهومی متکثر است که در قالب کلما  و جمت  توصیف  . 

 . زندگی و بازی زبانی رایج در جامعه دارد  انتزاعی در نحو منشم

مرور مورد شناخت  درک است و به ۀ زیستن قاب واسط واقعیت تنها از طریق و به . 

یا وضعی از امور وجود ندارد که دفعی و ناگهانی وارد  ءگیرد و شیما قرار می

 .فضای شناختی ما شود

دانیم و آنها رد که میدانیم، ریشه در چیزهایی داآنچه ما در مورد واقعیت نمی .9

توانیم انتظار نیز ریشه در زبا  و شک  زندگی رایج و متعارف ما دارند و ما نمی

چیزی را برای شناختن بکشیم که هی  ربط و تعلقی با شک  زندگی و بازی 

 .ما ندارند ۀزبانی رایج در جامع

 گیرینتیجه

مأا بأاور دارد یأا نأه، صأعب و       پاسخ به این پرس  که آیا ویتگنشتاین به جهانی مستق  از

پأردازد و  میدر با  یقین از سویی او به یقین محض و باور کام  در کتا  . دشوار است

، 910 ویتگنشأتاین،  ) کند که این یقین محأض در پرتأو بأازی زبأانی معنأا دارد     کید میتم

شأکال  های زبأانی و ا اما در قلمرو بازی ،گرایی حداکثریو گویی معتقد به واقع( 99 .ص

گرایأی متعأارف،   در نظر واقع ،گرایی حداکثری ویتگنشتاینواقع  این نحو. زندگی است
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 .گرددگرایی است که منجر به تکثرگرایی محض مینهایت نس ی

انتزاع واژگا  و الگوهای  مسئلۀ منشمتوا  با تکیه به گونه که گیشت، می اما هما 

حدودی وجودشناختی را برای او اث ا  نمود گرایی معناشناختی و تا زبانی، نحوی واقع

-تا نتوا  نحوی از واقع با این حال،. شد گرایی حداقلی نام بردهواقع عنوا  که از آ  به

ال نخستین  توا  پاسخ سگرایی وجودشناختی تام را به ویتگنشتاین نس ت داد، هنوز می

به معنایی که  ،از انسا  گونه عنوا  کرد که ویتگنشتاین به جهانی مستق  مقاله را این

توا  هرچند پاسخ پرس  دوم روشن است و می. معتقد نیست ،گرایا  باور دارندواقع

معناداری این پرس  را نشا  داد، اما معنای این معناداری نیز در گرو پاسخ به پرس  

-پرس  بی اگر منظور از جها  واقع در درو  بازی زبانی باشد، عمتً. نخست است

 چو  تمامی حدود و ثغور آ  جها  واقع، توسط بازی زبانی و شک  زندگی ؛معناست

بیرو  از بازی زبانی است،  آ  اما اگر است و دیگر جهانی مستق  نیست؛ ترسیم شده

 .دارای نحوی از استقتل است

 :است از  ، ع ار تواند وجود این استقتل نس ی را نشا  دهدکه می یدالیل

ۀ بازی زبانی نیز تئوری ویتگنشتاین م نی بر اینکه نظریتکیه به تناقض درونی  -

ی دیگرانی یک بازی زبانی شک  گرفته است، پس ن اید برا خود در محیط

د گونه تفسیر کر توا  ایناین استدالل را می. درک باشد خارج از این بازی قاب 

ی که ممکن است فهم تام آ  تنها برای کسانی ممکن باشد که همراه بازی زبان

 دهند  را درک کنند، نشا  سطوحی از آ اینکه دیگرا  ویتگشنتاین هستند، اما 

-ای مشترک خارج از بازیای بر وجود محدودهکه نشانه است هامکا  مفاهم

 .های زبانی است

بررسی مشابهت رفتاری کودکا ، پی  از مشارکت در بازی زبانی و زیستن به  -

ه مشترکی است ک بر وجود محدود  ، نیز نشانۀ دیگریشک  خاصی از زندگی

در  ،و پس از مدتی آ  رامندند  ها از آ  بهره کوتاهی تمامی انسا  در دور 

 .دهنداز دست می ،زبانی خودشناخت تفصیلی حاص  از بازی محیط
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امکا  انتقال افراد از شکلی از زندگی به شکلی دیگر، خلق اشکال جدید  -

امکا  وجود  ازای دیگر و نیز نشانههای زبانی نگیری بازیزندگی و شک 

هرچند ویتگنشتاین تغییرا  و تحوال  . استای خارج از بازی زبانی محدوده

کند، اما قادر نیست خلق و ابداع اشکالی بازی زبانی تحلی  می زمینۀرا نیز در 

 .ند توضیح دهدااند و امروز شک  گرفتهن وده از زندگی را که ق تً

د که واقعیت کرتکیه  وفور ۀسلطایا ، به توصیف فایرابند در کتا  شاید بتوا  در پ

ای از آ  را اقیانوسی است که ما با عقتنیت خود گوشه ۀمثاب به غیرمعقول برای ما

را  توا  آ های متعدد که میو عقتنیت( Feyerabend, 1995, p. 33) ایمدهپیمو

ۀ ویتگنشتاین متناسب با آنها در اندیشهای زبانی متفاو  و اشکال زندگی متناظر بازی

 .اندشناخت خود آورده ا در محدود د، تنها بخشی از آ  رتلقی کر

 درک نیست و در محدود  رای ما قاب هرچند در این تلقی نیز جها  مستق  از ما ب

مورد آ  چیزی گفت و آنچه در توا  درنمی پس عمتً ؛شناخت ما واقع نشده است

پس . قرار گیرد نیز تابع قواعد حاکم بر بازی زبانی ما خواهد بودشناخت ما   محدود

زیستن و اندیشید  ما ندارد وشاید   ثیری در نحواعتقاد به جهانی مستق  چندا  تم

، را س ب انگاریمانند توجه به تعدد و تنوع عقتنیت، دوری از مطلق ،فوایدی دیگر

 ۀ، به مطالعطریقکند تا از این نیز باز میشناسی عتوه بر اینها، راه را برای مردم شود؛

چند ا و اشکال دیگر زندگی نزدیک شویم؛ هرهها، زبا عقتنیت ها،ها، فرهنگسنت

ویتگنشتاین امری نزدیک به ناممکن است؛ اما نزدیکی آراء او و  ۀدر اندیش مسئلهاین 

 یت و زبا نس ت  هن  در حوز ،لوی برول-مانند لوسین ،شناسا   شهیربرخی مردم

(Leach, 1982, p. 22)توا  این روش را در امتداد پروژ، نشا  از این دارد که می  

 .فکری ویتگنشتاین مورد توجه قرار داد
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