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چکیده
بررسی هر مفهومی در اندیشۀ ویتگنشتاین ،ربط وثیقی به تأممت او دربأار «زبأا » دارد.
بررسی مفهوم واقعیت نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بهخصوص که واقعیت نزدیکتأرین
مفهوم به زبا  ،بهعنوا عنصر بنیادی در اندیشۀ ویتگنشأتاین ،اسأت و شأاید بتأوا سأ ال
اصلی او را در هر دو دور تممتت

اینگونه صور بندی کرد که «زبا چگونه واقعیت

را برای ما بازمینمایاند؟» در این مقاله تتش کأردهام بأا اشأارهای مختصأر بأه چأارچو
فکأأری ویتگنشأأتاین ،بأأه نس أ ت زبأأا  ،هنیأأت (تفکأأر) و واقعیأأت بدأأردازم و بأأا مقایس أۀ
ویتگنشتاینی که از مطالعۀ رسالۀ منطقی-فلسفی میتوا شأناخت بأا ویتگنشأتاین دوم کأه
در پژوه های فلسفی بروز یافته است ،مسیری را که او در رساله از واقعیت به نظریأهای
در با زبا رفتهاست بازسازی کنم و درنهایت به این س ال پاسخ دهم که آیأا مأیتأوا
از نظری أۀ کأأاربردی معنأأا یأأا زبأأا بأأهمثاب أۀ کأأاربرد بأأه تصأأویری از واقعیأأت در اندیش أۀ
 تاریخ دریافت59/6/72 :؛ تاریخ پذیرش59/5/72 :
 .دانشجوی دکتری فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی تهرا ( ،نویسنده مسئول)،
donyavi1979@gmail.com
 .دانشیار گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگیgmheidari@gmail.com ،
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ویتگنشتاین متمخر رسید .این مسیر به دوراهی واقعگرایی و ضأدواقعگرایأی ویتگنشأتاین
ختم میشود که به نظر میرسد هر دو تلقی درمأورد ویتگنشأتاین قابأ پأییرش نیسأت و
نوعی نس یگرایی در مواجهه با مفهوم واقعیت را میتوا در اندیشۀ ویتگنشتاین دیأد کأه
تا حد زیادی معناشناختی و در الیههایی نیز وجودشناختی اسأت ،امأا هأی گأاه بأه واقأع-
گرایی حداکثری ختم نمیشود.
واژگان کلیدی :زبا  ،واقعیت ،هنیت ،واقعگرایی ،بازیهای زبانی ،شک زندگی.
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مقدمه

لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف شهیری است کأه در زمأا حیأا خأود ،شأاهد انتشأار و
رواج آثارش ن ود و اغلب آثار او پس از مرگ

منتشر شد و مأورد توجأه قأرار گرفأت.

رویکرد متمایز به فلسفه ،س ک نگارشی خاص و زبا سه و ممتنع او س ب شده است تأا
او با وجود کمشمار بود آثارش و رعایت نکرد ضوابط مرسوم زندگی آکادمیک ،در
زمر م ثرترین فیلسوفا قر بیستم قرار گیرد.
تقسیم زندگی فکری ویتگنشتاین به دو بخ

متقدم و متمخر ،از دیگر ویژگیهای

بارز اوست و این موضوع به حدی موردتوافق است که کمتر کسی امکا تردید در آ
را دارد .اما با همۀ تفاو های ویتگنشتاین متقدم و متمخر ،یک مسئله برای او در هر دو
دور تممتت

جایگاهی ثابت و تعیینکننده داشته است و آ «مسئلۀ زبا » است و اینکه

چگونه زبا  ،واقعیت را باز مینمایاند؟ این س ال اصلی ویتگنشتاین بوده است و اینکه
معنای واژگا و جمت چیست؟ ()Bouwsma, 1961, p. 155
زبا نقطۀ ثق تفکرا
مسائ میآید .نق

ویتگنشتاین است و او از دریچۀ تحلی زبا به سراغ دیگر

محوری زبا در اندیشۀ او س ب شده است تا او را با کانت مقایسه

و عنوا کنن د که کانت به دن ال آ بود که بگوید چه چیزی را میتوا اندیشید و چه
چیزی را نمیتوا  ،و ویتگنشتاین درصدد آ بود که معیّن کند چه چیزی را میتوا
گفت و چه چیزی را نمیتوا  .پرداختن این دو به محدودیتهای ما در نس ت با واقعیت
س ب شده است تا به دفعا  ،اندیشههایشا به صور تط یقی بررسی شود ( Kahane,
 .)Kanterian & Kuusela, 2007, pp. 182-185هکر 9نیز در بخ
فص دوم از آخرین کتا

اول از

خود در مورد ویتگنشتاین ،به بررسی ش اهتهای کانت و

ویتگنشتاین می پردازد تا نشا دهد چه مواردی از ش اهت بین این دو متفکر ،با وجود
)1 . Ludwig Wittgenstein (1889-1951
)2 . Immanuel Kant (1724-1804
)3 . Peter Michael Stephan Hacker (Born:1939
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اختتفا

م نایی آ ها بهویژه در مسئلۀ استعت وجود دارد ( Hacker, 2013, p.

.)33
قصد این مقاله بررسی مفهو م واقعیت در اندیشۀ ویتگنشتاین است و با توجه به
نکته ای که دربار نق

زبا در چارچو

فکری ویتگنشتاین بیا شد ،روشن است که

باید واقعیت را از دریچۀ نگاه ویتگنشتاین به زبا مورد دقت قرار داد .با این پی فرض،
دو س ال اساسی این مقاله ع ار اند از:
آیا در نگرش ویتگنشتاین ،واقعیت بهمثابۀ جهانی مستق از ما وجود دارد و یا اینکه
به واسطۀ تحلی خاص او از مقولۀ زبا و تاثیر آ در نس ت ما و واقعیت ،جها واقعی
مستق از ما وجود ندارد و توهم است؟
آیا پرس

از واقعیت در اندیشۀ ویتگنشتاین معنادار است یا نهتنها پرس

واقعیت و وجود یا عدم آ بیپاسخ است ،بلکه اساساً این پرس

از

مضمح شده و فاقد

معناست؟
در این مقاله بی

از همه به دو اثر ویتگنشتاین ،یعنی رسالۀ منطقی-فلسفی و

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

یقین،9

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

فکری

ویتگنشتاین ،اشاه ای کوتاه به مفاهیم م ثر در س اال

مقاله ،مانند زبا  ،معنا و تفکر

خواهیم کرد تا ابتدا عناصر کلیدی در پرداختن به واقعیت در نگرش ویتگنشتاین را در
کنار هم بررسی کنیم.
مختصری دربارۀ چارچوب فکری ویتگنشتاین

ویتگنشتاین به دشواریهای فهم اندیشأهاش آگأاه بأوده و ایأن مسأئله را در معأرض دیأد
مخاط ان

قرار داده است .او خود در مورد پژوه های فلسفی بیا میکنأد« :مأن سأعی
1 . Transcendence
2 . Tractatus Logico-Philosophicus
3 . On Certainty
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میکنم نوع خاصی از تممت را معرفی کنم .این تأممت بسأیار مهأم و در نظأر برخأی،
بسیار بیراهه است» (.)Wittgenstein, 1975, p. 103
او بهصراحت اظهار میکند که قصد عرضۀ عقاید و نظریا
باورهای دیگرا

جدید و یا تغییر

را ندارد؛ بلکه تنها به نوعی دیگر از تمم

فرامیخواند

( .)Wittgenstein, 1975, p. 103ویتگنشتاین از ما میخواهد شک جدیدی از
تممت

را که او نشا میدهد ،یعنی تحلی و بررسی زبا و نه ایجاد نظریا

عجیب ،را بدییریم؛ زیرا بر این باور است که مسائ پی

نو و

روی ما در فلسفه ،ناشی از

اعوجاج و بدفهمی منطق زبانما است ).(Mcginn, 1997, p. 12
شیوه و روندی که شارحا و شاگردا ویتگنشتاین برای ارائۀ تصویری از اندیشۀ
او برگزیدهاند ،اغلب با تغییر نگرش او به زبا  ،از رساله تا پژوه ها ،آغاز شده و با
بررسی مفهوم معنا در اندیشۀ او ،به بازیهای زبانی ،شک زندگی ،ش اهت خانوادگی و
درنهایت به تعدد در عقتنیتها رسیده است.
اگر بخواهیم به آثار و نتایج روند فلسفی طیشد او توجه کنیم و از انتها به ابتدا
بازگردیم ،میتوانیم اینگونه بیا کنیم که در اندیشۀ ویتگنشتاین ،هر جامعه ،ظهور و
بروز شکلی از زیستن است که بر م نای قواعد ناشی از بازی زبا رایج در آ شک و
نحوه از زندگی استوار شده است .بازیهای زبانی در جامعه ،شک دهند هنیت افراد
هستند و شناخت را میتوا تصاویری دانست که در قالب کلما

و مفاهیم مورد

استفاده و کاربرد در جامعه عرضه میشود« .با اصطتح بازی زبانی ،قصد برجسته ساختن
این واقعیت را داریم که سخن گفتن به زبا  ،بخشی از یک فعالیت ،یا بخشی از یک
صور

زندگی است» (ویتگنشتاین ، 990 ،ص« )44 .واقعیت »9نیز روایتی است که هر

زبا رایج در یک نحو زندگی برای اعضای جامعۀ خود بازنمایی میکند .بنابراین ،هر

1 . language game
2 . Form of Life
3 . Reality
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نحو زندگی ،زبا خاص خود را دارد و معیارهای تشخیص درست از نادرست در هما
محدوده تعریف میشود و معیارهای عقتنیت خاص خود را داراست.
ویتگنشتاین از بند  4 9تا حدود  45پژوه ها ،تتش میکند با خلق قطعهای
شگفتانگیز ،نگاه خود را در نس ت میا زبا  ،تفکر و واقعیت و این را که زبا مرز
تفکر و تفکر مرز واقعیت است ،برای ما نمایا سازد و در انتهای مسیر ،مخاطب را به این
تمم برساند که آنچه در بیا میآید ،هست و برای ما آنچه هست همانی است که در
زبانما میآید؛ حتی اگر چیزی باشد که تصویر روشنی از آ نداریم و تنها انتظارش را
میکشیم .اما ما تنها میتوانیم انتظار چیزهایی را بکشیم که با کاوش متوجه میشویم که
گویی جایی بوده است و باالخره در زبا ما جاری شدنی است .پس ما حتی نمیتوانیم
انتظار ظهور چیزهایی خارج از حیطۀ زبا خود را در زمینۀ واقعیت داشته باشیم
(ویتگنشتاین ، 990 ،بندهای  495تا .)449
ویتگنشتاین در بند  4 9با لحنی خاص ،به اندیشه و اندیشید دربار خودِ تفکر
توجه میکند و اینکه «حس میکنیم انگار به وسیلۀ اندیشه ،واقعیت را به تور انداختهایم»
(ویتگنشتاین ، 990 ،ص) 99 .؛ اما با مسیری که خواننده را در آ میبرد ،این تصویر را
پی

روی او قرار میدهد که واقعیت و اندیشه ،و یا به تع یری ماهیها و تور ،همگی در

سیطر زبا معنا می یابند و زبا نیز چیزی جز کاربرد آ در جامعه نیست و کاربرد زبا
در جامعه نیز یعنی نحو زندگی آ جامعه.
در نظرگاه ویتگنشتاین هی معیار فرازبانی برای توصیف و ارزیابی چارچو های
مختلف وجود ندارد و بدو شرکت در یک بازی زبانی ،نمیتوا از بیرو دربار اعت ار
گزارهها اظهارنظر کرد .این تنوعهای زبانی هستند که س ب شک گیری معرفتهای
متفاو

است ،چو میا معرفت ،زبا و نحوه زندگی ربط وثیقی است« .میخواهم

بگویم :تعلیم و تربیتی کامتً متفاو با تربیت ما ،میتواند م نای مفاهیمی کامتً متفاو
نیز شود؛ زیرا در اینجا زندگی به نحو متفاوتی جریا مییابد» ( Wittgenstein,
.)1978, p. 387
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صور بندی نگرش ویتگنشتاین دوم از از انتها به ابتدا و نقطۀ تحول نگرش او به
این شک خواهد بود:
 .هر جامعه نمایانگر نحوی از زیستن و شک زندگی است.
 .هر شکلی از زندگی ،یک بازی زبانی است ).(PI: 23
 .9بازیهای زبانی ،هنیت اعضای جامعهای با شک خاصی از زندگی را شک
میدهند و بر این اساس عقتنیتهای متعددی شک میگیرد که معیاری
بیرونی برای تعیین درست و نادرست گزارههای آ وجود ندارد.
 .4بازی زبانی از طریق شرکت در آ و زندگی کرد به افراد منتق میشود و
زبا از این طریق آموخته میشود (.)PI: 26
 .5در زبا با کلما

و جمتتی مواجه هستیم که معنای خود را از کاربردی که

در بازی زبانی خاص و شک زندگی دارند دریافت میکنند و رابطۀ کلما و
جمت با یکدیگر چیزی مانند یک ش اهت خانوادگی است (.)PI:40-67
تصویری که تاکنو از کاربرد زبا تا نحو زندگی در اندیشۀ ویتگنشتاین مرور
شده است ،نقاط مهمی را که نیاز به دقت بیشتر دارد ،نمایا میسازد .روشن است که
این تصویر با تحلی ویتگنشتاین از زبا در رساله به چه میزا متفاو است .در ادامه به
نس ت زبا و واقعیت و نقطۀ انتقال ویتگنشتاین از نظریۀ تصویری زبا به نظریۀ کاربرد،
یا به تع یر دیگر انتقال از رساله به پژوه ها ،میپردازیم.
زبان ،تفکر و واقعیت

برای ویتگنشتاین اول ،گزاره تصویری از واقعیت است .گأزاره مأدل و نمونأۀ سأادهشأد
واقعیت است .زمانی که ما اجزای واقعیت را کنار هم میچینیم ،از واقعیت نمونهای مأی-
سازیم و در گزاره ،واقعیت هما گونه است که براسأاس تجربأه در کنأار یکأدیگر قأرار

1 . Form of Life
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گرفته است ( .)TL: 4در نظریۀ تصویری ،جمت هما قأدر واقعیأت و وضأع امأور را
نشا میدهند که تصویر نشا میدهد و مرزی میا زبا و واقعیت وجود نأدارد و تنأاظر
یک به یک برقرار است؛ به ع ار دیگر «هر تصویر یک واقعیأت اسأت» ( )TL:4.12و
آ را بازنمایی میکند.
برط ق رساله ،تصویر باید با مصور وجه مشترکی داشته باشد .این وجه مشترک،
طرح بازنمایی تصویر است .همۀ تصویرها باید با واقعیت خارجی مشترکاً دارای طرح
منطقی واحدی باشند تا اصتً بتوانند واقعیت را تصویر کنند؛ خواه صادق و خواه کا

.

این طرح منطقی را که «طرح واقعیت» نیز نامیده میشود ،میتوا به امکا تناظر اشیای
جها خارج با عناصر تصویر تعریف کرد .جملهها از آنجا که تصویرند ،دارای هما
طرح واقعیت هستند که به تصویرش میکشند (ملکم ، 990 ،ص.) 09 .
نورمن ملکم ادامه میدهد که در رساله ،ویتگنشتاین به نکتهای مهم اشاره میکند
که ما فقط میتوانیم با جملهها بیا کنیم ،اما با جملهها نمیتوانیم در مورد خود طرح
بازنمایی ،چگونگی آ و فهم آنچه برای فهم همۀ جملهها ضروری است ،چیزی بگوییم
(ملکم ، 990 ،ص .) 09 .از این نقطه مسئلۀ معنا در چارچو

فکری ویتگنشتاین خود

را نمایا میسازد؛ به این شک که ما جملهها را بیا و معنای آ ها را درک میکنیم ،اما
نمیتوانیم معنا را بیا کنیم .اینجا نقطۀ ثق ویتگنشتاین اول است که او به تفاو ِ «آنچه
میتوا بیا کرد» و «آنچه تنها میتوا نشا داد» میرسد.
رساله به دن ال یگانه جلوه داد گزارههای صادق در زبا با تفکر و واقعیت است و
این یعنی آنچه را که نتوا بیا کرد ،نمیتوا اندیشید و این یعنی که در واقع چنین
شیء یا وضعی از امور وجود ندارد .وحد

عینیت و هنیت از طریق زبا  ،ثمر این

رویکرد است و گویی فاصلهای میا آنچه در عالم واقع از اشیا و وضعیتهای امور
مشاهده میکنیم با آنچه در هن خود به آ میاندیشیم وجود ندارد و تنها نیاز است تا
زبانی پاالی یافته این ربط وثیق را تکمی کند و به نقطهای برسد که بتوا گفت:
1 . state of affair
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«قرائت ساختار جها بر پایۀ قرائت ساختار جمله تعین یافته است» ( Magee, 2009,
.)p. 323
اما ویتگنشتاین در پژوه ها ،رویکردی متفاو

دارد .تلقی او از زبا بهعنوا

زبا علوم ط یعی ،جای خود را به بازیهای زبانی میدهد .همین تغییر س ب بروز
تغییرا

چشمگیر بعدی میشود ،بهنحوی که با اتخا هریک از این دو تلقی از زبا ،

پروژ فکری ویتگنشتاین کامتً عوض خواهد شد .در رویکرد اول (زبا علوم ط یعی)،
رسید به بنیادهای زبا و ساختن زبانی استاندارد و فارغ از کژی و اعوجاج مدنظر
ویتگنشتاین است و در حالت دوم ،اساساً تتش برای تغییر زبا  ،بیراهه است و درک
زبا متعارف و رایج و به ت ع آ س کها و شک زندگی و تنوع و تعدد و پیچیدگی
فرهنگها موردتوجه خواهد بود .ابزار رویکرد اول علوم ط یعی بهعتو فلسفه تحلی
زبانی است که یکدارچگی را دن ال میکند و در رویکرد دوم ،مردمشناسی است که
بهمثابۀ علمی تعیینکننده جلوهگر میشود.
در رساله با رسید به یک گزار اولیه ،گویی تمامی گزارههای اولیه داده
شدهاست ( .)TL:5.524درمورد وضعیتهای امور ممکن هم به همین شک است .هر
گزاره همراه با خود فضای منطقی را به همراه دارد و در اثر ارت اط میا گزارهها در
فضای منطقی مورداشاره ،از طریق گزارههای پایه ،دیگر گزارهها قاب پی بینی و استنتاج
هستند و این به دلی همماهیت بود گزارهها و واقعیت بیرونی است (.)TL: 4711
اساساً جها در رساله ،جهانی منطقی است که در زبانی که از اعیا و امور واقع خ ر می-
دهد ،منعکس است .آنچه بیرو از این تصویر است ،ازجمله دین و اختق و هنر و  ،...از
آ جهت که در بیا نمیآید ،به آ دقت نمیکنیم ،چو امکا بررسی و تحلی زبانی
آ منتفی است.
اما در پژوه ها ،چنین تلقی صل ی از زبا وجود ندارد .اساساً گزارهها تا این حد
به هم مرت ط نیستند که قابلیت استنتاج ک گزارهها از برخی از آنها وجود داشته باشد.
تنها ش اهت خانوادگی در محیط زبا و میا برخی جمت و کلما جریا دارد .مسئلۀ
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زبا ناقص و پروژ استانداردسازی زبا بیمعناست و هر زبا در قالب یک بازی ،زبانی
کام و ثمربخ

است و چو کارآمدی و کاربرد دارد ،پس هست .در پژوه ها

برعکس رساله ،اشیا فاقد معنای اتی هستند و تنها محیط کاربرد واژگا است که به آنها
معنا میبخشد و آ تلقی آرمانی از زبا که بر رساله حاکم است ،از دست رفته است.
دین ،اختق و هنر و حتی زندگی اقوام بدوی نه تنها از گردونۀ واقعیت خارج
نیست ،بلکه نحوی دیگر از زیستن و بازی زبانی را نشا میدهد .حال به س ال اصلی
مقاله بازمیگردیم :با این تفاو هایی که میا رساله و پژوه ها بیا شدهاست ،آیا
همچنا میتوا نشا داد که ویتگنشتاین به جها واقع باور دارد؟
اگر انتقال از رساله به پژوه ها را مرور کنیم ،شاهد خواهیم بود که:
 .در رساله ،جها واقع و زبا متناظر یکدیگر هستند و از آنجا که ویتگنشتاین
معتقد است میتوا به زبانی پاالی یافته رسید ،پس گویی جها واقع نیز تا
همین حد برای او وضوح و روشنی و امکا شناخت دارد.
 .فضای منطقی حاکم بر زبا در رساله نتیجۀ باور ویتگنشتاین به حاکمیت منطق
بر جها واقع است و او از دریچۀ نگاه علوم ط یعی همراه با منطق ریاضی ،به
این تئوری در تحلی زبا رسیده است.
 .9اما در پژوه ها ،مسیر برعکس است و این تصویر از زبا است که دستخوش
تحولی بزرگ شده است؛ تصویری که دیگر قائ به ا

و جوهری برای

کلما نیست و معانی تنها از زمینهای که در آ به کار میروند برمیخیزد.
رویکرد ویتگنشتاین در رساله

حال باید به دن ال پاسخ این مسئله بود که تحول نگرش ویتگنشتاین به زبا چه تغییری در
تصویر او از عالم واقع ایجاد خواهد نمود؟
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جالبتوجه است که در پژوه ها ،طنین و صتبت واژ واقعیت کاسته شده و
تعداد دفعا

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

نیز با

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

9

( )Wittgenstein, 2009, p. 85آمده است که نشا میدهد دیگر واقعیت برای
ویتگنشتاین مفهومی چندا روشن ،صلب و قاب دسترس نیست .دستیابی به تلقی
ویتگنشتاین متاخر به واقعیت به تتش برای بازسازی مفهوم واقعیت م تنی بر نظریه
کاربردی یا ابزاری معنا وابسته است .هما گونه که ویتگنشتاین از طرز تلقی خود به
واقعیت به نظریهای دربا

زبا رسید ،شاید بتوا از نظریۀ دوم او دربار زبا  ،به طرز

تلقی او از واقعیت در پژوه ها نزدیک شد.
برای این بازسازی ،ابتدا شاهدیم که نظریۀ زبا بهمثابۀ کاربرد ،یک دوراهی میا
ضدواقعگرایی و واقعگرایی حداقلی (در برابر واقعگرایی تام یا حداکثری ویتگنشتاین
در رساله) را پی روی ما مینهد .سرل بهنحوی متفاو

با این مسئله مواجه شده است:

«به گفتۀ جا سرل ،ویتگنشتاین لحظهای در واقعی بود جها و همچنین امکا صدور
گزارههایی دربا

عینیت جها تردید نمیکند؛ بلکه آنچه خاطر او را آشفته میدارد،

استعمال کلما

حقیقت و حقیقی و واقعیت و واقعی در گزارههای ماست» (عتئی،

 ، 991ص.)95 .
در این بیا  ،تنها مخالفت ویتگنشتاین با امر استعتیی نمایا است و چندا روشن
نیست که در ویتگنشتاین متمخر باز هم میتوا به جها واقع مستق از انسا معتقد بود یا
نه؟ هکر نیز مسئلۀ اصلی را درمورد نگاه ویتگنشتاین به واقعیت ،به امر استعتیی بازمی-
گرداند که در رساله حاکم است ( .)Hacker, 2013, p. 43اما این تحلی بی

از

آنکه پاسخی به س ال واقعگرا بود و یا ضدواقعگرا بود ویتگنشتاین دوم بدهد ،به
شک گیری تلقی غیرواقعگرایانه از او پرداخته است که هما مسئلۀ رجوع به امور
1 . picture of reality
2 . similar to reality
3 . very near reality
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استعتیی باشد .برخی دیگر تتش کردهاند تا با ع ور از تلقی واقعگرایانه و ضدواقع-
گرایانه ،مسیری دیگر را در تحلی نگرش ویتگنشتاین انتخا کنند.
براساس قرائت غیرواقعگرایانه از آموزههای ویتگنشتاین ،معنای یک واژه ارت اط
وثیقی با نحو کاربست آ میا کاربرا آ زبا و جامعه دارد .در این رهیافت ،معیار و
محک بیرونی برای احراز شرایط درستی و نادرستی کاربست یک واژه وجود ندارد و
همه چیز به جامعه تحوی میشود.
مطابق تلقی واقعگرایانه از ویتگنشتاین دوم ،کاربر زبا با اشتغال ورزید و دید
مشابهتها بهطور مداوم ،در پدیدارشد معنای واژگا نق

ایفا میکند .اما آنچه مهم

است ،وجود الگوهای زبانی است که خود را بر کاربر ،هنگام استفاده از واژگا در
سیاقهای مختلف ،تحمی میکند و از وی ت عیت و پاسخگویی میطل د (دباغ ،مثمر،
 ، 995ص)55-51 .
اگر به مثال مشهور بازی نیز دقت کنیم ،علیرغم تفاو

بازیها ،نحوی مشابهت

میا آنها وجود دارد که س ب میشود ما همۀ آنها را بازی بنامیم .عتوه بر این ،ما نمی-
توانیم نام بازی را بر هر شیء یا وضع ممکنی در واقع بگیاریم .اینجاست که نس یگرایی
ویتگنشتاین در نقطۀ میا تناظر و تطابق کام

هنیت ما و واقعیت از طریق زبا (رویکرد

رساله) و انفصال مطلق ما از واقعیت (تلقی ضدواقعگرایانه از پژوه ها) نمایا میشود.
هرچند کاربرد است که به واژگا معنا میبخشد ،اما ممکن نیست معنابخشی منشم
انتزاع نداشته باشد و ما بریده از هرگونه اتصالی با دنیای بیرو از خود و احساس ربط،
تعلق و نیرویی از سوی واقعیت مستق و بیرو از خود ،بتوانیم به خلق و استعمال واژگا
بدردازیم.
هرچند با این تحلی نمیتوا واقعگرایی وجودشناختی را به ویتگنشتاین نس ت
داد ،اما میتوا با تکیه بر انگار الگوهای زبانی و وجود منشم انتزاع برای واژگا در

1 . Linguistic Patterns
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محیط کاربست آ ها ،کشف نحوی از واقعگرایی معناشناختی را در نگرش
ویتگنشتاین مدعی شد .اما این ادعا با توجهی دوباره به مفهوم بازیهای زبانی
ویتگنشتاین دچار خدشه خواهد شد.
آنچه این ادعا بر آ استوار است ،تنها درمورد واژگا و گزارههای قاب ق ول است
که به اشیا و یا وضعیتهای اموری اشاره دارد که در زمر امور مشاهدتی قرار میگیرند؛
اما اشارهای که ویتگنشتاین به مواردی مانند دین ،اختق و هنر ،به عنوا بازیهای زبانی
دیگری غیر از علم دارد ،راه را بر این ادعا برای اث ا

نحوی از واقعگرایی در نگرش

ویتگنشتاین میبندد.
علت هم این است که در قلمروی مانند قلمرو زبانی دین ،واژگا تمسیسی هستند و
بعضاً هی گونه مشابهت خانوادگی با دیگر واژگا ندارند که تحت سیطر الگوهای
زبانی قرار گیرند .بهعتوه اینکه هی منشم انتزاعی نیز در جها خارج ندارند و روایتگر
جهانی غیرقاب مشاهده هستند .این نه به معنای ناتوانی ما در مشاهده به س ب فقدا ابزار
است (مانند ناتوانی ما در مشاهد ژ و یا چرخ

الکترو )؛ بلکه جامعه و نحو زندگی

که زبا دین در آ جاری است ،این واژگا را خارج از حیطۀ جها قاب مشاهده فرض
میکند و با همین فرض نیز واژگا و گزارهها به کار می روند و یا شاید آنها میتوانند به
مشاهدهای دست یابند که متفاو

با امور مشاهدتی افرادی است که در بازی زبانی

دیگری قرار دارند .فایرابند 9در این زمینه معتقد است« :برای مثال ،اصطتح شیطا ،
مطابق برخی نظریا در زبا روزمر مردم ،پی

از این اصطتحی مشاهدتی بوده است

و اکنو اینگونه نیست» (.)Feyerabend, 1981, p. 31
چه تفسیر فایرابند را بدییریم و چه اینکه واژگا و جمت

به اموری فاقد منشم

انتزاع حسی و مشاهدتی در جها خارج اشاره داشته باشند ،هر دو متضمن این معناست
که استدالل میکور برای اث ا واقعگرایی معناشناختی کام نیست و تنها در محدودهای
1 . Semantic Realism
2 . Science
)3 . Paul Feyerabend (1924-1994
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خاص کاربرد دارد؛ هرچند آ محدود خاص نیز ،با نکاتی که از فایرابند نق شد ،مح
تردید قرار گرفت؛ به شکلی که ممکن است این ادعا مطرح شود که ما آ چیزهایی را
مشاهده و حس میکنیم که در بازی زبانی ما جایی دارند.
بازسازی واقعیت براساس نظریۀ زبان بهمثابۀ کاربرد

با ع ور از دوراهی واقعگرایی و ضأدواقعگرایأی ،مأیتأوا واقأعگرایأی معناشأناختی در
محدود خاصی از کلما و گزارهها را به ویتگنشتاین نس ت داد .اگر بأا ایأن چأارچو
بخواهیم تلقی او از واقعیت را براساس نظریۀ دوم او دربأار زبأا بازسأازی کنأیم ،چنأین
صورتی خواهد یافت:
 .واقعیت مفهومی متکثر است که در قالب کلما و جمت توصیف میشود و
منشم انتزاعی در نحو زندگی و بازی زبانی رایج در جامعه دارد.
 .واقعیت تنها از طریق و بهواسطۀ زیستن قاب درک است و بهمرور مورد شناخت
ما قرار میگیرد و شیء یا وضعی از امور وجود ندارد که دفعی و ناگهانی وارد
فضای شناختی ما شود.
 .9آنچه ما در مورد واقعیت نمیدانیم ،ریشه در چیزهایی دارد که میدانیم و آنها
نیز ریشه در زبا و شک زندگی رایج و متعارف ما دارند و ما نمیتوانیم انتظار
چیزی را برای شناختن بکشیم که هی ربط و تعلقی با شک زندگی و بازی
زبانی رایج در جامعۀ ما ندارند.
نتیجهگیری

پاسخ به این پرس

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

دشوار است .از سویی او به یقین محض و باور کام در کتا در با یقین میپأردازد و
تمکید میکند که این یقین محأض در پرتأو بأازی زبأانی معنأا دارد (ویتگنشأتاین، 910 ،
ص )99 .و گویی معتقد به واقعگرایی حداکثری ،اما در قلمرو بازیهای زبأانی و اشأکال
زندگی است .این نحو واقعگرایی حداکثری ویتگنشتاین ،در نظر واقعگرایأی متعأارف،
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نهایت نس یگرایی است که منجر به تکثرگرایی محض میگردد.
اما هما گونه که گیشت ،میتوا با تکیه به مسئلۀ منشم انتزاع واژگا و الگوهای
زبانی ،نحوی واقعگرایی معناشناختی و تا حدودی وجودشناختی را برای او اث ا

نمود

که از آ بهعنوا واقعگرایی حداقلی نام بردهشد .با این حال ،تا نتوا نحوی از واقع-
گرایی وجودشناختی تام را به ویتگنشتاین نس ت داد ،هنوز میتوا پاسخ س ال نخستین
مقاله را اینگونه عنوا کرد که ویتگنشتاین به جهانی مستق از انسا  ،به معنایی که
واقعگرایا باور دارند ،معتقد نیست .هرچند پاسخ پرس
معناداری این پرس

دوم روشن است و میتوا

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

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

بی-

معناست؛ چو تمامی حدود و ثغور آ جها واقع ،توسط بازی زبانی و شک زندگی
ترسیم شدهاست و دیگر جهانی مستق نیست؛ اما اگر آ بیرو از بازی زبانی است،
دارای نحوی از استقتل است.
دالیلی که میتواند وجود این استقتل نس ی را نشا دهد ،ع ار است از:
 تکیه به تناقض درونی تئوری ویتگنشتاین م نی بر اینکه نظریۀ بازی زبانی نیزخود در محیط یک بازی زبانی شک گرفته است ،پس ن اید برای دیگرانی
خارج از این بازی قاب درک باشد .این استدالل را میتوا اینگونه تفسیر کرد
که ممکن است فهم تام آ تنها برای کسانی ممکن باشد که همراه بازی زبانی
ویتگشنتاین هستند ،اما اینکه دیگرا سطوحی از آ را درک کنند ،نشا دهند
امکا مفاهمه است که نشانهای بر وجود محدودهای مشترک خارج از بازی-
های زبانی است.
 -بررسی مشابهت رفتاری کودکا  ،پی

از مشارکت در بازی زبانی و زیستن به

شک خاصی از زندگی ،نیز نشانۀ دیگری بر وجود محدود مشترکی است که
در دور کوتاهی تمامی انسا ها از آ بهرهمندند و پس از مدتی آ را ،در
محیط شناخت تفصیلی حاص از بازیزبانی خود ،از دست میدهند.
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 امکا انتقال افراد از شکلی از زندگی به شکلی دیگر ،خلق اشکال جدیدزندگی و شک گیری بازیهای زبانی نو نیز نشانهای دیگر از امکا وجود
محدودهای خارج از بازی زبانی است .هرچند ویتگنشتاین تغییرا

و تحوال

را نیز در زمینۀ بازی زبانی تحلی میکند ،اما قادر نیست خلق و ابداع اشکالی
از زندگی را که ق تً ن ودهاند و امروز شک گرفتهاند توضیح دهد.
شاید بتوا در پایا  ،به توصیف فایرابند در کتا سلطۀ وفور تکیه کرد که واقعیت
غیرمعقول برای ما بهمثابۀ اقیانوسی است که ما با عقتنیت خود گوشهای از آ را
پیمودهایم ( )Feyerabend, 1995, p. 33و عقتنیتهای متعدد که میتوا آ را
متناظر بازیهای زبانی متفاو

و اشکال زندگی متناسب با آنها در اندیشۀ ویتگنشتاین

تلقی کرد ،تنها بخشی از آ را در محدود شناخت خود آوردهاند.
هرچند در این تلقی نیز جها مستق از ما برای ما قاب درک نیست و در محدود
شناخت ما واقع نشده است؛ پس عمتً نمیتوا درمورد آ چیزی گفت و آنچه در
محدود شناخت ما قرار گیرد نیز تابع قواعد حاکم بر بازی زبانی ما خواهد بود .پس
اعتقاد به جهانی مستق چندا تمثیری در نحو زیستن و اندیشید ما ندارد وشاید
فوایدی دیگر ،مانند توجه به تعدد و تنوع عقتنیت ،دوری از مطلقانگاری ،را س ب
شود؛ عتوه بر اینها ،راه را برای مردمشناسی نیز باز میکند تا از این طریق ،به مطالعۀ
سنتها ،فرهنگها ،عقتنیتها ،زبا ها و اشکال دیگر زندگی نزدیک شویم؛ هرچند
این مسئله در اندیشۀ ویتگنشتاین امری نزدیک به ناممکن است؛ اما نزدیکی آراء او و
برخی مردمشناسا

شهیر ،مانند لوسین-لوی برول ،در حوز نس ت هنیت و زبا

( ،)Leach, 1982, p. 22نشا از این دارد که میتوا این روش را در امتداد پروژ
فکری ویتگنشتاین مورد توجه قرار داد.
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