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قبببود، یعنی در ، پدیدار میدر عملمربو  بد آن « بازی زبانی»و حی،ِ کباربرد « زنبدگی

ای،، در ویتگنشت مورد نظرانسبان  درخواسبمِ اخلاقی،فرآیند پاسبگگویی بد یک  و مسبیر

های مشبگ،، بسبتد بد قرای ، با منظور و قضاو  ارزقی، بد آن واقعیم واکن  موقعیم

از کاربردِ معنادارِ مماهی  اخلاقیِ زبانی در  ما قبلاو،  از نظردهد، بنابرای، اخلاقی نشببان می

 عمل و حی، یک کاربرد خاص، معنا نداری  

قببناسببی،  ببور  زندگی، معیارهای اخلاقی، امر واقع و ارزش، معرفم ن کلیدی:واژگا

  استنلی کاول 
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 مقدمه

عقل: ویتگنشبببتای،، قبببکاکیم، اخلاق و  ادعایِ کتاب  سبببو  بگ در  1کاولاسبببتنلی 
بد بررسببی قببناخم و معرفم در رابطد با « قببناخم و مم و  اخلاق»  با عنوان: 2تراژدی!

« یهای اخلاقارزش»پردازد  در توعد او بد نسبم میان می «فلسبمد اخلاق»و  «اخلاق»مم و  

وفصل مسامل مربو  بد وعود معیارهای حل« ناتوانیِ»، ازآنجاکد نسببم دادن «امر واقع»و 

ف   و معقول نیسبببم، ادعای دسبببترسبببی بد عینیمِ وعد قابلهیچگرامری ویتگنشبببتای،، بد

ظر، مم و  و معقول نیسبببم چون امکانِ منطقی  بببرف در مباحه اخلاقی ه  از همی، من

چنی، موفقیتی فراه  نیسبم کد بگویی  انسبان از انجا  آن ناتوان اسبم یا تواناسبم  مس لد 

های اخلاقی، امکان ای، را بد روقی عقلانی نظیر عل  و ای، اسبم کد در مواع د با قضاو 

اول ق، عقلانیم پذیر نیستند  کمنط ، بد آن بپردازی ، وعود ندارد، چون مسامل زبانی اخلا

د قود تا بتواند نشان دههای ادبی متوسل میهای اخلاقی بد نموندبرای نشان دادن دقواری

های انضبببمامی و عینیِ خاص و در یک موقعیم ویژه، و تو بببین کنبد درون ای، نموند

و  ددهند، درگیری دارنها چگوند در مواع د با مسامل اخلاقی واکن  نشان میقبگصبیم

مربو  بد آن در « بازی زبانی»قبببان و حی، کاربرد « بببور  خاص زندگی»درون « معنا»

گوید، در مسببیر و فرآیند پاسببگگویی بد بنابرای، وقتی کاول می؛ قببودعمل، پدیدار می

، های مشببگ،انسببان مورد نظر ویتگنشببتای،ِ کاول، در موقعیم یک درخواسببمِ اخلاقی،

دهد، و  ارزقببی، بد واقعیم واکن  اخلاقی نشببان میبسببتد بد قببرای ، با منظور و قضببا

 منظورش ای، اسم کد ماقبل از کاربردِ معنادارِ مماهی  اخلاقیِ زبانی در عمل، معنا نداری  

 ور وز و ظمسب لد نوقبتار حا بر ای، اسبم کد اگر بر اساع ادعای کاول، قرای  بر

  ببور »و « بازی زبانی»با همراه کذب بردار نیسببم و ناگ ان معناهای اخلاقی،  ببدق و 

قود، با اتکا بر کدا  معنای یقینی و قابل اعتماِد از قبل و پی  اش بر ما پدیدار می«زندگی

 توانی ، اخلاقی رفتار کنی ؟از کاربردی می

                                                           
1. Stanley Cavell: (1926 – 2018). 

2. The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy. 

http://library1.org/_ads/A059865351D8F5C138CB0AA1DC0C46CE
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 موردنظر کاول، تمملی پی  از ورود بد در اینجا لاز  اسبببم روی قبببکاکیم اخلاقی 

 از قببکاکیم وعود دارند کد دو حد ن ایی آن های زیادیبحه داقببتد باقببی ،  ببور 

نوع  اندیشی عا  هستند قک اندیشی نسبی وکند، قکطور کد اسبکیلاع اقباره میهمان

عی طور حتمی و قطاندیشی اسم و بد ای، معناسم کد ما چد بدعا  آن، بالاتری، حد قبک

ر ای، یشی نسبی فق  بانداما قک؛ دانی توانی  مطم ، قوی  چیزی میو چد احتمالی، نمی

باور اسم کد برای ما داقت، نوعی از قناخم و یا اثبا  اقسامی از آن غیرممک، اسم چد 

هایی معی، مثل قناخم اذهان خود یا دیگران و یا در مراتبی مشگ، )اسکیلاع، در حوزه

1331 :230 ) 

ر ای، دهای متنوع و متعدد کاول و قببباید بتوان با اسبببکیلاع مواف  بود کد نوقبببتد 

های گوناگون  ت دیدی اسم متوعد اندیشبی در کسو دیدگاه وحد  دارند کد قبک

قوند  از منظر کاول، اش ناقی میهای وعودیوعود انسبان از طرف خود او و از دغدغد

تری،  ببور ِ آرزوی دیری، انسببان برای خلا ببی از تری، و م لکاندیشببی تازهقببک

 اندیشی فلسمی در تما  مو وعاتیاسم  قک و عیم هستی خودش درون زبان و تاریخ

تری،  بببور  و نوع قبببکاکیتی اسبببم کد بر بسبببیاری از قلمروها در کد دارد ه  خال،

  ور  خودگرایی برای دکار  بدطور کد ای، قبکسبرتاسبر تاریخ غالا اسبم  همان

 یوعوی او برای پیدا کردن مبنایی تردیدناپذیر براکند، حا ببل عسببمناباوری بروز می

 اندیشبب ، پ می»معرفم کد بتواند روی آن اسببتوار قببود ای، آگاهی آقببکار اسببم کد 

ی کوچببک معرفتیِ (  آگباهی و یقینی دوپ لو کبد اگر عزیره230-231)همببان:  «هسبببت 

آورد؛ امکانِ کند، امکانِ خطببببببرنار دیگری بد ارمیان میمحکمی برایمان کشبببن می

کد بدون اثبا  وعود خدا، یکد و تن ا تا عایی  انزوای مطل  و گرفتباری در زندان ذهنیم

 ( 13-11: 1311درون ای، زندان رها خواهی  قد ) ابو ، 

در ای، مقالد، ابتدا بد نسببببم ارزش و امر واقع خواه  پرداخم و سبببپ  گزارقبببی  

ا و بعد از آن، ب قببک گرایی اسببتنلی کاول، ارامد خواه  کرد اخلاق خلا ببد از حقیقم یا

ل خواه  از منظر ویتگنشببتای، کاو«  ببور  زندگی»سببیر قببارور، بد تمسببیر بر تمتکید 
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ای، قناسی و اخلاق بپرداز   از تمسیر کاولِی ویتگنشتپرداخم تا در ادامد بد نسببم معرفم

مسببیر تممل ِ تو علیرغ  نکا  قابل  منابع بسببیار کمی در زبان فارسببی در دسببترع اسببم

های توان گمم در میان مقالدد آن توعد قبببده و میتر بی او از ویتگنشبببتای،، ک پیچیده

 های موعود بد زبان فارسِی مربو  بد تمسیر کاولهای مقالا  و کتابقبده در پایگاهثبم

 از ویتگنشتای،، بد ای، مو وع و از ای، منظر پرداختد نشده اسم 

 امر واقع نسبت ارزش و .9

گوید؛ فردی کند و میپیشن اد میاش، آزمایشی فکری ویتگنشتای، در درسگمتار اخلاقی 

 داندی ع ان از ابتدای زمان میچیز را دربارهچیزدان فرض کنید کد همددانبای کل و همد

ی المعارف عامع و کامل از ع ان، قبببامل همدخواهبد کتبابی بزرد در قالا دامرهو می

بی،  ایسببیبد باور ویتگنشببتای،؛ در چنی، کتابی هیچ فرق اسببا 1های ؛ بنویسببد دانسببتد

 «سنگ افتاد»های وعود نگواهد داقم یا بی، گزاره« او را کشبم» و « او را دید» ی گزاره

بشود  چیزی نگواهد بود کد ؛ بنابرای،، ای، کتاب فر ی قامل هیچ«سنگ او را کشم»  یا

طور منطقی مسببتلز  چنی، قضبباوتی آن را داوری یا قضبباو  اخلاقی خواند یا چیزی کد بد

  امور واقع گوید؛ در ع ان فقیو ابو  در اقاره بد ای، درسگمتارِ ویتگنشتای، میباقد  مت

گذاری  های بالا و یا همان امور واقع میای کد ما میان گزارههای اخلاقیوعود دارد و فرق

های ذه، ماسبببم  قبببوی  محصبببول فرافکنیای کد قامل میی تمایزهای انسبببانیو همد

کد از نظر ویتگنشبببتای،، اخلاق یا امکانِ زندگی بر اسببباع  حبال؛ نببایبد پنداقبببمبباای،

های اخلاقی مردود اسببم  بلکد قبباید فق  بتوان گمم؛ ازنظر او، نسبببم میان امور ارزش

 ( 102 :اندیشند؛ فرق دارد )هماناخلاقی با امور واقع با آنچد اکثر فیلسوفان بنا بد عاد  می

طرف با آن دسببتد از ادعاهای نظریِ مطرد در نویسببد؛ در اینجا ازیکمیمتیو ابو   

ها و مناسبا  مظروف آن، ی اخلاق مواعد خواهی  بود کد باور دارند؛ ع ان، پدیدهفلسمد

های ها، وعود دارند و حقیقم و درسببتیِ بازنماییهای انسببانیِ ما از آنمسببتقل از بازنمایی

                                                           
  (Wittgenstein, 1929: 252)  نگاه کنید بد: 1
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کنند ها و مناسبا  را درسم بازنمایی میسبم کد آیا آن پدیدهها وابسبتد بد ای، اما از آن

یا ند  مطاب  با ای، مدل فکری؛ تمایزی ناگزیر و بنیادی، بی، امر واقع و ارزش هسبببم، امر 

 های اخلاقی ما عا گرفتد اسبببم و ما درها و حسببباسبببیمی احسببباعواقع بیرون از دایره

یرون از کد ب -های مرتب  با باورش نشاند کد قواهد وقناسی   ورتی یک امر واقع را می

درستی یا حقیقم داقت، آن را،  -های قبگ، قبناسبنده عای داقتد باقدذه، و خواه 

هبای اخلاقی در ظاهر بنبابرای، فرق گبذاقبببت، بی، امور واقع برمبنبای ارزش؛ موعبد کنبد

زش واقع  اربد خود امورِ  تبا گبذاردگردد کبد چنی، تمبایزی را میتر ببد فردی برمیبی 

آوری   زینم و زیوری اسببم کد ی امور واقع میبد محدوده ها،کد ما انسببان چیزی اسببم

بندند؛ بنابرای، پژوه  موف  در مورد امور واقع ع ان، باید در ممسبببران ببد امور واقع می

» وید: گطور کد ویتگنشببتای، در تراکتاتوع میقلمروی فارغ از ارزش انجا  قببود  همان

افتد کد گوند اتماق میچیز همانو همد گوند هسبببم کد هسبببمچیز همانهمد در ع بان،

 ( 102 -107) همان: 1«   افتد: در ع ان هیچ ارزقی در کار نیسماتماق می

گوید، پژوه  عینیِ ی مقباببل ای، دیدگاه ازنظر ابو ، ادعایی اسبببم کد مینقطبد 

ند ای، فرض کد انسببان بتوا در نم  خود، قببکاکاند اسببم؛ چون محض، متکی بد واقعیمِ

تواند خال، و وقبم نمیهبای  را از ع بان از ذهنیبا  خودش عبدا کنبد هیچببازنمبایی

محض باقببد و همیشببد چیزی از ذهنیم فرد قببناسببنده مطاب  با بسببتر سببیاسببی، تاریگی، 

عنوان فاعل قناسا؛ امکان خارج اش در آن هسبم  چون برای انسان بداعتماعی و فرهنگی

ها محال نظر و زاویبد دید خودش و دیدن چیزها در موقعیم عینی و واقعی آنقبببدن از م

اسم و حتی اگر بر امکان چنی، چیزی پافشاری کند در ادعای او باید نوعی ترفند و حیلد 

گیری )قضبباو  نکردن( چیزی نیسببم کد انسببان بتواند از ن متد باقببد  بد عبارتی، ع م

ای تابع منظر عزمی و غیر نی  همیشببد تا اندازهقببرش خلاص قببود؛ هر چد قدر ه  تلاش ک

مان گیریتوانی  بکنی  ای، اسببم کد بد ای، ع مکاری کد می کلی خودمان هسببتی ؛ پ 

ور و ی ظ هایمان در مورد نحوهاعتراف کرده، آن را تصببدی  کنی  و بپذیری  کد پژوه 

                                                           
 ( 1  21  )تراکتاتوع: 1



 11مژگان خلیلی، علی اکبر احمدی افرامجانی /...« صورت زندگی»در نسبت با « اخلاق شک گرایی»و « شناسیمعرفت»

 

 های عزمی قببناختمان باقیهی معناداری، دربند نظرگاقرار چیزها همیشببد نسبببی و تا اندازه

 ماند )همان( می

ازنظر ابو ، هر دو دیدگاه رقیا و متعارض در بنیان بد برداقببم خا ببی از عینیم  

روه دو  یافتنی اسم و گمقید هستند؛ با ای، فرق کد گروه اول باور دارند کد عینیم دسم

م بد رها وابستد اس دسبترسبی باقد؛ در هر دو ه  دسترسی بد واقعیمقبول ندارند کد قابل

دانند  از قبدن از ذهنیم و عنا بر ذهنی قبگصی؛ آنچد گروه دو  محال و غیرممک، می

منظر هر دو، باید از ذهنیم خودمان بیرون بیایی  تا بد ع ان عدا از عواطن و احساساتمان، 

د ک گوید بد تو بببیمی از امور واقع بپردازی طور کد ویتگنشبببتای، مینظر بیندازی  و همان

یدی آید و دحساب میطرفاند بدمحتوای هنجاری، محکمی ندارد و فبق  یک گزارش بی

رِ ای کد بنیان تصببواما وقتی روی تصببویر متافیزیکی؛ دهددرسببم از ع ان بد دسببم می

سم هر چیزی ه»ی خواهی  عملدکنی  و میویتگنشبتای، از عینیم  برف اسم؛ تممل می

را تو بببیه دهی  و بگویی  « دهد   گوند روی میهمانگوند کد هسبببم    اتماقی کد همان

قود  واقعاً منظور از ای، گزاره کد هر چیزی هسم ک  فریبنده میمنظور از آن چیسم ک 

خواهی  ای، ادعا را کد در ع ان هیچ گونبد کد هسبببم دقیقاً چیسبببم؟ چد طور میهمبان

 (107-101ی ؟ ) همان: ارزقی نیسم ثابم کنی  و یا از آن تصویری  حیه بد دسم بده

ه گوید و گروگوید؛ در اینجا، حرف ای، نیسبم کد یک گروه درسم میابو  می 

مقابل نادرسببم بلکد مو ببوع ای، اسببم کد اگر تصببویری  ببرف از واقعیم و عینیم کد 

بنیان ادعای گروه اول اسم ورای  ادق یا کاذب بودن فاقد انسجا  باقد در ای،  ور ، 

گیرند  وقتی اسببباع و موهو  قرار می ، در تعبارض ببا چیزی بیادعباهبای طرف مقبابل

د از توانی  بگویی  بایتصبببویرِ واقعیبم و عینیم موردنظر ما انسبببجا  نداقبببتد باقبببد نمی

گوند کد هسم منظرهای قبگصبی و ذهنی خودمان بیرون بیایی  تا چیزهای ع ان را همان

سبببم و چی هایمان بد ای، روش،نظرببینی  چون معلو  نیسبببم منظورمبان از بیرون رفت، از

دانی  منظور از ناتوان بودنمان در ای، کار چیسبببم  چون اگر انجا  دادن ای، همچنی، نمی

کار، بد ای، وابسبتد باقد کد تصویری بدون انسجا  منطقی بد دسم بدهی ؛ معنیِ ناتوانی و 
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انجا  دادن  را  ی آن فرق خواهد داقببم تا زمانی کد واقعاً تواناییقببکسببم ما در ارامد

کد از قما بگواهی  بدون کاغذ و قل  دایره بکشید فرق دارد مثال ای،عنواننداقتد باقی   بد

ای مربع قبکل بکشید  قاید بد خواهی  دایرهبا زمانی کد ه  کاغذ دارید و ه  قل ؛ اما می

 خودمان توانی  از پوسمما نمی» همی، خاطر اسبم کد ای، ادعای دونالد دیوید سبون کد 

 اهبیرون بیایی  تا بم می  علم رویدادهببببببببببای درونی چیسببم و کدا  اسببم کد از آن

ازنظر مک داول کاملاً ناپذیرفتنی اسبببم  چون مثل ای، اسبببم کد کسبببی از ما « باخبری  

توانی  کد ع ان را نگاه کنی  آن را ببینی  و مسبب لد ه  ای، نیسببم کد نمیبگواهد بدون ای،

 می  توانی  معنی و منظور از ای، کار را بمببینی ؛ بلکد ای، اسبببم کد نمیکردن بدون نگاه

 ( 101-101 کبد بدانی  ناتوانی از انجا  ای، کار بد چد معناسم ) همان:

موعودا   یمبنا»کاول،  یرسبببد برایبد نظر مگویند؛ منیسبببون و رای، هارد  می 

و یا  2«یک راهی در اطرافاخت، قن» یبلکد نوع سم،ین 1«کدقبناخت، »، «در ع ان یانسبان

ای گوندبدکاول،  مطاب  تمسبببیر ،«ارهایمع»و بر ای، اسببباع  اسبببمبلد بودن بد عبارتی راه

 :M&R, 1982) «کدقببناخت، » یبرااسببتقرایی  و قببواهد یاسببیق اند، اما ند از راهقطعی

230)  

گویند برای تصببویر منط  و محور نگرش کاول، هرچند سببطحی، قبباید آن دو می 

دانی  طور گمبم کد مثلاً؛ اگر ما روی فلان چیز تممل کنی  و بپرسبببی  از کجا میبتوان ای،

د از کدانی  سببیا اسم و یا ای،کد ای، یک سبیا اسبم؟ عواب ای، اسبم کد از قبل می

دهی  بد خاطر طرز نگاه یا رفتارش  در عواب میدانی  دوسبم ما عصببانی اسم؛ کجا می

دهد؛ توعد بد چیزی مثل سبیا یا تماقبای کسبی کد بد دیگران واکن ِ عصبانی نشان می

ور طدسبببم، ای،ی کاول ای، اسببم کد نوعِ قببناخت، یا آگاهی ما از چیزهایی از ای،نکتد

خاص بشببناسببی ، قبباید  ینیسببم کد ما آمده باقببی  آن را، در ای، یا آن موقعیم یا نموند

 ددکار  ممک، اسببم متوعد قببده باقببد ککد مثلاً   یکن انیبطور بتوانی  منظورمان را ای،

                                                           
1. Knowing that. 

2. Know-ing one’s way around. 
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 هیتواند تو ینمرا  ،ی؛ اما اآن بودهمطالعد  در حال روی میزش اسم چونتوده مو   کی

 (Ibid: 231اسم! )مو  آن چیزِ روی میز، داند کد یدهد کد چگوند م

د دهد کنی  کد فلان چیز، سببیا اسببم یا رفتار دوسببم ما نشببان میداما از قبل می 

مکید بر دانی   بد عبارتی، ما با تتوانی  تو یه بدهی  کد از کجا میعصببانی اسم و اما نمی

 آزمای  و تجربد، برای وارسِی قناخم، بنا قدهقناسی بر ا ول قابلای، باور کد؛ معرفم

بنابرای،  ای ،قبناسی سنتی، مشروعیم بگشیدهرفماسبم، درواقع، بد قبک و تردید در مع

اخلاق »اند و بد تعبیر کاول، باید آن را، گرایی و قبک گرایی برای ه  سباختد قبدهتجربد

 ( Ibidنامید )« قک گرایی یا حقیقم قک گرایی

جا  گوید؛ برای انسبببابو  می کدبر اسببباع همی، نگاه ویتگنشبببتاینیِ کاول اسبببم  

ویرِ تو بین محض ما از ع ان، فعل تو ین کردن باید ه  درون منطقی پیدا کردن تصب

قبببود قرار بگیرد و ه  بیرون از آن؛ دریک دوراهی دقبببوار کد دایره آنچد و بببن می

کند ها میگوید دچار تسببلسل تو ینای را کد ویتگنشبتای، میالمعارف عامع و فر بی

های  از آن نهای خودش را ه  تو بببین کند و تو بببیچون یا کتاب باید تو بببین

ند تواند ادعای کامل بودن بکن ایم چون اگر ای، کار را نکند نمیها را نیز    تا بیو بن

خواهد تو بببین کند قرار بگیرد کد در آن کبد بباید عایی بیرون از ع انی کد مییبا ای،

کند کامل نیسبم  همی، دوراهیِ دقوار و کاذب  بور  ع انی را کد دارد تو بین می

بم اخلاق و امر واقع  بادق اسببم  چد بگویی  واکن  اخلاقی و عاطمی ما بد در مورد نسب

توانبد از آن عبدا قبببود چبد بگویی  در توانمان نیسبببم کد کامل از آن عدا امر واقع می

ع انی  کد ما عزمی ازگمت، ای، ای !بشبببوی ، مبنا را بد تو بببین کاملِ ع ان متکی کرده

 نیسببم کد راهی برای دسببترسببی حقیقی بد آن کنی  بد ای، معنیهسببتی  کد تو ببین می

گوند کد بد ذا  خود هسبببم نداری ، بد ای، معنا ه  نیسبببم کد همان ی آنع ان و نظاره

همواره از پی  در ع ان هسبم و  ببرفًا تماقاچی واقعاً ه  راهی داری ! چون اگر انسبان 

ند بعد پاسخ بدهی  یدا کتواند بد ای، عینیم دسترسی پنیسم پ  ا لاً نباید بپرسی  آیا می

، و ا ببلاً منظور از ای معناسببمتواند، چون کاری بیتواند و تو ببیه دهی  چگوند نمینمی
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اید بگویی                    ب ف می ؛ بلکد فق منظر باقببد، نمیکار را کد قرار اسببم روایم و تو ببیمی بی

ی احساسی و م و مطالبدای، ع انِ عینیِ  برف و واقعیم بدون ارزش، از او درخواس کد

  1(103و  112 :1311ارزقی دارد )ابو ، 

های مبتنی بر پذیرش ع ان از سبببوی ویتگنشبببتای، تممل در ای، نکتد، یادآور تمویل 

عود و زع یزیچ از منظر ویتگنشببتای، در فلسببمد اول،ع ان  رشیپذمنظور از  اول، اسببم 

 ان از بد ع قناسیییبایاخلاق و زازآنجاکد  و بد نظر او سبمین و واقعیمِ آن ع ان داقبت،

 یگشبیابند  همی، رویارویی با قگمتیِ راز آن، ، آن را راز آمیز مینگرندیم یابد یمنظر

؛ و همی، طرز مواع د و رویارویی اسم کد با آن اسم یاخلاق و یباقبناختیز ی داز مواع

یکردی اسم کد مو وع قبود  چنی، پذیرقی همان رومنجر بد پذیرش واقعیم ع ان می

دارد کد بد درخواسببم و و انسببان را وامی (311: 1313) مثمر،  گیردبحه اخلاق قرار می

 ی احساسی و ارزقیِ ع ان، واکن  نشان بدهد مطالبد

 «ویتگنشتاینِ کاول»حقیقت یا اخلاق شک گرایی از منظر  .4

قبببکار درون خودش وار خود، ه  بد دنبال اما اگر کاول در قلا عسبببتجوی اودیسبببد 

دنبال دریافم  بد   (CoW: 47)کندها، عستجو میو ه  آن را در هر یک از انسان اسم

 یقببناسببمعرفم ای) دیاز قببک و ترد  یتوانیاسببم کد ما م «یاخلاق» ای «قمیحق»درع 

 :، اسمای قمیحق ی تعبیر او از ای،خلا د   یریبگ ادی( خواهدطور کد او میآن ،یسنت

های مربوط به رازِ بودن یا وجود داشتن در جهان، پذیرش و تصدیق برخی پرسش»... 
گیریم و آنچه از هایدگر پیوندی جدی و مهم بین آنچه از ویتگنشتاین درس می

طور خاص، دیدگاهی مشترک از هر دو به کند، این پیوند بهآموزیم برقرار میمی
 2«اخلاق شک و تردید»و یا « و تردیدحقیقتِ شک »گذارد که من آن را نمایش می

و در  مثال کلعنواننامم، به این معنا که؛ مبنای موجودات انسانی در جهان بهمی
حال، آنچه هرنسبت و ارتباطی که با جهان دارند، مبتنی بر نوعی شناختن نیست؛ به

                                                           
 Bates, 2006, in "Reading Cavell", p: 15- 47تر نگاه کنید بد: ی بی   برای مطالعد 1

2. truth of skepticism, or moral of skepticism 
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 .(CoW: 241) «شناسیم، نیستعنوان شناخت یا معرفت میما به

تن ا ا ل ند« حقیقم قک گرایی»اگر استدلال کاول درسم باقد  نویسبد،تروی می 

تصببور انسببانی لی قابی دو  ویتگنشببتای، بلکد ا ببل بنیادی، هر پدیدهبنیادی، کل فلسببمد

دهد کد از نظر کاول، قک گرایی قکل مدرن یا سکولار، چیزی خواهد قد  او قرد می

برد ینا  م« بد انکار موقعیم وعود انسانمیل انسان »ذاتاً انسبانی اسم و از آن تحم عنوان 

عی بد ای، وبی  طبیها میل قدید بنیادی و ک آید منظورش ای، باقد کد انسانو بد نظر می

و  هایی تلقی کننددارند کد قبببرای  وعودقبببان، از قبیل فناپذیری را در حک  محدودیم

آنچد  برای»میل قببدید  بگواهند راه گریزی از ای، قببرای  بیابند  او معتقد اسببم کد ای،

 ای، بحه آقببنای –اندیشببی   ببرور  حیاتی دارد  قببک گرایی عنوان انسببان بدان میبد
توانی  از وعود چیزی یا چیزی دیگر با قطع و یقی، آگاه باقببی  چد فلسببمی کد هرگز نمی

م، اسبب« انکار موقعیم وعود انسببان»های یکی از قببکل دنیای بیرونی و چد اذهان دیگران

د یقی، در مورد وعوداند  ازآنجاکد رسیدن بداستعداد قناخت، را در انسان محدود میزیرا 

کل عدید ی قمنزلدترتیا قکاکیم بدای،ع ان بیرونی و اذهان دیگران، ناممک، اسبم بد

نباید  توان وی خود نمینوبدرا بد« انکار موقعیم وعود انسببانی»بد میل قببدید ذاتاً انسببانی 

 تی انسانهای بنیادی، هستن ا تجلی یکی از خصیصداکیم از نظر کاول، ندقبک انکار کرد 

لکد برد بی نوعی کش  وعودی اسم و از آن مدا  بد حقیقم قک گرایی نا  میو نشاند

ی فلسمی مشروع در پ  ای، تردید قکاکاند قرار دارد کد با ماهیم زبان انسان یک انگیزه

، قکل ی دو  ویتگنشببتای، بد آقکارتریزه در فلسبمدمرتب  اسبم  بد نظر کاول، ای، انگی

 ( 112-117: 1331ممک، تشگی، داده قده اسم )تروی، 

ی هاندنمو بر دیتکخا   کد با  طی تمملا  فلسمی 1قبدهدنیای دیدهکاول در کتاب 

 نویسد:دهد؛ میمی زیاد هنری و ادبی نظیر نقاقی و فیل  و     انجا 

 

                                                           

1.The World Viewed 
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کرد درواقع مجاب کردن جهان اتر از اتصال به واقعیت، طلب میآنچه نقاشی، فر»...  
خواست که ما برای این نبود که خودش را برای ما آشکار کند بلکه برعکس، می

درآمدن »برای جهان ظهور کنیم و خودمان را برای آن آشکار کنیم. در یک نقطه، 

در جهان « ما حضور»و « ما»ذهن ما را، بیِن  1«ما از لولای جهاندر آگاهی 

قرارداد؛ در نتیجه، ذهنیت ما تبدیل شد به آنچه نزد ما حاضر است و فردیت تبدیل 
پایانِ شد به انزوا. قبلاً مسیر باور پیدا کردن به واقعیت، از راه تصدیق ِهمین حضورِ بی

 (.WV:22) «خودمان بود!

اهی ، عدایی آگی مدرنیتد بد ایای کد در اثر حادثدبد باور کاول، مسبببامل فلسبببمی 

از را، میان او و ع ان قرار داده، بد  ورتی  و ذه، انسان مدرن انسبان از ع ان منجر قبده

در  گوناگون هایقببکلبد  ی خودش،منجر قببده کد برای بازیابی دوباره« قببک گرایی»

نیچد، هایدگر و ویتگنشتای، ظ ور کرده اسم  2های دکار ، هیو ، کانم، امرس،،نوقبتد

PoH: 245))  

ی نویسبببد؛ کباول ای، عبدایی آگباهی مبا از ع ان در اثر حادثدمی 3روتم،ویلیبا   

بیند کد ای نظیر هبو  در کتاب مقدع مییک اتماقِ تاریگی و اسطوره مثابدرا، بد مدرنیتد

و سببیاسببی در زندگی انسببان مدرن، قببده و او را با یک  ای معنوی، روحیباعه فاععد

رو کرده اسم  حالا اش روبدی قبرای  انسانیگاهی قدیمی دربارهآگاهی عدید از یک آ

 طور عینیعدا افتاده، ای، ذهنیم و سببوژه بودن وعود دارد ند ع انی کد بد« انسببانِ»برای 

 ببور  ذهنی برای او هسببم، او چون ای، سببوژه بودن فق  بد ؛ وبرای او حضببور داقببم

ن عدا قبدن آگاهی او از ای، ذهنیم و سوژه ف مد؛ بنابرای، میزاعینیم ای، ذهنیم را نمی

  (Rothman, 2000: p: 64)تر از عدا قدن آگاهی او از ع ان نیسم بودن نیز، ک 

کند؛ با نقطد آغاز طور کد روتم، نقل میبباور کباول همانقبببروع ای، حبادثبد، ببد  

ویری صتوانی  تقبود کد طب  آن، نمیگذاری میفلسبمد مدرن و نوع قبک دکارتی، پاید

                                                           
1  Unhinging ترعمببد  بببباله نجمی در از « ع ببانانسببببان از لولببای  درآمببدن درِ آگبباهیِ»: تعبیر ای، واژه بببد

 ( گرفتد قده اسم 11، ص 1311)ابو ،

2. Emerson 

3. William Rothman 
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طور کد  ببرفاً در خود هسببم از آن را همان عانبد از کلیم ع ان، بد چنگ بیاوری  وهمد

ملد کد فیلسبببوفان بعد از دکار ، ازعطوریبد عایی بیرونِ آن، از منظر دانای کل، ببینی  

 بودن ما را سبببد فیلسبببوف مشببب ور؛ لبار، هیو  و کبانم، قبببرای  متافیزیکی و متناهی

ی خودمان اسم و مانعی بر سر راه درر د کد مربو  بد اَقبکال تجربدداننمحدودیتی می

ی فیلسوفانی نظیر هگل، مارک ، برا 1«آنچد بد لحاظ متافیزیکی فراتر از دسبترع ماسم »

بر ای،   کیرکگارد و نیچد نیز، تمامیم ع ان، فراتر از دسبببترع و حد متافیزیکی ماسبببم

د فراتر از و دسبترسی ب رفم از ای، و بعیمناسباع اسبم کد باید نتیجد بگیری  برای برو

 مان« ور  زندگی»از از ع ان، بلکد در درر تن ا باید در آگاهی ای، حد متافیزیکی، ند

  (Ibid, p:175) نیز، باید دگرگونیِ اساسی  ایجاد قود

ی ویتگنشبببتای،ِ کاول، دنبال راه گرایاندبرای عبور از ای، مسبببامل قبببک 2داول مک

اند؛ گوید ای، مسبامل کد از نسببم ذه، مدرن با ع ان آقکار قدهاسبم و میرفم برون

 ( McDowell,1996: Xviهستند ) 3ناقی از کشمک  بی، دو نیرو،

نامد؛ ناقی از ای، تلقی می 7«قدهامر داده»ی اسبطوره 2نیروی اول را با ال ا  از سبلرز 

خارج از و عوامل غیر مم ومی  1حسبببی ی ذه، با ع ان باید از کانالِ تمثیر و تمثرکد رابطد

ای فضب»قلمروِ ( اما چون ای، کار بد قیمم قطع ارتبا  با Ibid: 7دایره تمکر، اتماق بیمتد )

ی خا ِ قببدههای حسببی و امر داده( دادهIbid: Xviقببود، )میانجا   1«منطقی یا عقلانیم

  بد ای، توانیرسببباند کد نمیمیانسبببجا ِ منطقی، خیلی زود ما را بد ای، نتیجد نظ  و بیبی

ما از  بنابرای، قک گرایی بد درون تصویری کد؛ نوع قبناخم تجربیِ  بعین، تکید کنی 

 ( (Ibid: 15کند ای، نوع رابطد ذه، وع ان داری ، نموذ می

                                                           
1. "beyond our reach metaphysically" 

2. McDowell 

3. Tension between two forces 

.2 Wilfrid Sellarsسلرز؛ فیلسوف تحلیلی آمریکایی و بانی عریان رمالیس  انتقادی : 

5. the Given 

6. Impressions 

7. A logical space of reasons 
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سازی و نظ  منطقی حسی در موعد نیروی دو  کد ناقبی از همی، قبکسبم تمثرا   

باورهایِ »بر یعنی تکید  1؛«انسببجا  گرایی»ی وسببوسببد قببوددادن بد قببناخم ناقببی می

توان هر باور را با اسببتناد بد گوید میاسببم کد دیویدسببون مطرد کرده و می« خودبسببنده

موعد کردن بد مجداول، ایراد ا بببلی ای، تکید بباورهای دیگر توعید کرد   بد اعتقاد مک

تواند تمثیر هیچ کند چون نمیرها میها بباورهبا ه  ای، اسبببم کبد مبا را افتاده در دا  آن

ای هاسبببتعاره»داول بد انواع  ی بیرون از آن بباورهبا، قبول کنبد، مکاز دایره را عقلبانیتی

کند کد در روایم دیوید س، حضور اقاره می 2«مربو  بد زندانی قبدن درون باورهایمان

ودمان خارج قبببوی  توانی  از پوسبببم خهای او نمیبر گمتبدگویبد ببا تکیبد دارنبد و می

Ibid:16))     برای پببایببان دادن بببد ای، نوسبببانِ بی، دو نیروی نبباقبببی از قبببک گرایی؛  

و  ایای گزارهگوید؛ تجربد حسبببی همواره و از قبل تجربدداول با ال ا  از کانم، میمک

های حسببی کور تکید کنی  و ند درون انسببجا  قام  بد مماهی  اسببم ند لاز  اسببم بد تجربد

ی ع انی هستی  کد دور عقل ی دیویدسبون زندانی قوی   ما پذیرندههای خودبسبندهباور

ی مم ومی بد کننبد و ببا همی، تجرببدهبا، درون آن نموذ میکشبببد امبا مم و مبا، مرز می

  ((Ibid: 67&82-86رسی  قناخم ع ان می

د ما در کنویسبببد؛ باید توعد کنی  بر کاول میداول و تکید ابو  با نقد خوان  مک 

د با نسببببم تجربچگونگی کنی  بلکد های حواع را ثبم نمیتجرببد، واحبدهای خا  داده

بنبدی یا بیانِ مم ومیِ کنی ؛ چون مبا در قبببرای  عبادی برای  بببور می ع بان را درج

وعد ما کد بد طریقی، تکنی  مگر آنکد از ع ان داری ، تلاقببی نمیهایی بسببیاری از تجربد

طور کد لزومی ندارد وعود خارعی فنجان ق وه را ود علبا کنند؛ همانرا نباگ بان ببد خ

امل طور کقود بدما در ع ان را نمی یباور داقبتد باقی  تا از آن بنوقی   انجذاب هرروزه

ب ای از دسبببم رفت، چیزی اسببباسبببی )ابو ، ای ریگم، مگر بد در قالا محتوای گزاره

1311: 211-217 ) 

                                                           
1. Coherentism 

2. a metaphorical confinemeny inside our beliefs 
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اقند خواند تا در عستجوی معیارهایی بسمد و ادبیا  را فرامیگوید کاول فلبیت  می

ای، طور کد ویتگنشبببتکند و نباید تعجا کنی  کد ای، معیارها؛ همانکبد عبامعبد طلا می

حال مراقا باقی  چون تمایل اما درعی، کند، معنایی متعارف و قراردادی دارنددرر می

کد مبانی د فرض کنی  و یا تصبببادفی! درحالیداری  کد ای، معیارها را یا انتگابی و آگاهان

های بشببری؛ همان چیزی اسببم کد ویتگنشببتای، ای، قراردادهای متعارف یا رسببو  و آیی،

 حج  زیادی از بگ  اول کتاب  را، بدبد همی، خاطر کاول و  نامدمی«  ببور  زندگی»

م و  مدهد تا در بگ  دو  بد تشریه عزییا  شبریه همی، مو بع فلسمی اختصاص میت

  Bates, 1980: 270) )1 بپردازدم قکاکی

 اروکبر تفسیر شاز منظر ویتگنشتاینِ کاول با تکیه« صورت زندگی»مفهوم  .9

  را، ویتگنشتای، و ع نکرده اسم«  ور  یا قکل زندگی»نویسبد؛ ا بطلادِ گلار می 

های باقد؛ گرچد ای، مم و  برای اقاره بد تیپ وا  گرفتد 2«اقپنگلر»ممک، اسم آن را از 

افتد بودن دره  ب»، یعنی متضببادی از آنکار رفتد، ویتگنشببتای، مم و   قببگصببیم فرد بد

را در نظر داقببتد اسببم  ای، ا ببطلاد در سببنم آلمانی، سببابقد « فرهنگ، دیدگاه و زبان

 (  p:124 Glock ,1996,) 3اندکارگرفتدطولانی دارد و متمکرانی مگتلن آن را بد

                                                           
ی بیت  بد ادبیا  و فلسببمد، یادآور دیدگاه اسببکیلاع در تحلیل ارتبا  میان ای، دو حوزه اسببم کد نظیر اقبباره 1.

نویسد؛ کاول س   گرفتد اسم  اسکیلاع میی فلسبمی کاول قکلهامطالعا  رابطد فلسبمد و فیل ، بعد از ظ ور تبیی،

ی قناختی موردنظر کاول فق  در ناحیدی معرفممایدنامی  دارد  درونمی« ادبیا  در حک  فلسبمد»عظیمی در آنچد 

بر  نیکنند کد ادبیا  ب تری، راه برای تحقی  و پرتوافکمشبببترر میان فلسبببمد و ادبیا  نیسبببم بلکد برخی ادعا می

های خا ی درون آن با ای، نوع ها و موقعیمهای مسبامل اخلاقی و چگونگیِ ارتبا  پیدا کردن ِقبگصبیمدقبواری

 تر، در ای، زمیند نگاه کنید بد:ی بی برای مطالعد (20: 1331مسامل اسم  )اسکیلاع، 

Nussbaum, Martha Craven. (1990). Loves Knowledge: Essays on philosophy and 

literature. Oxford: Oxford university press. 

.2 Spengler0ی کتاب مش ور انحطا  غرب آلمانی نویسبنده فیلسبوف تاریخو  مورخThe Decline of the 

West 
 « ف، هومبالم» von Humboldt ،«هگل»  Hegel ،«هردر» Herder ،«هامان»  Hamannمتمکرانی نظیر:  3.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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های وء ف  باعه س«  ور  زندگی»های متنوع ویتگنشتای، از استمادهکد ممسران در ای، 

ای بد بررسی تمسیرهای در مقالد 1نظر دارند، دنیل مویال قارورزیادی از آن قبده؛ اتماق

دیگر او  حا ویتگنشتای، با ا طلا«  ور  زندگی»نویسبد؛ مم و  م   آن پرداختد و می

 «های زندگیواقعیم»و « قبببیوه زندگی»، «الگوهای زندگی»، «یقی،»، «ببازی زبان»مثبل 

و  آمیگتد قبده، او با مقایسبد تمسیر قارحانی نظیر بیکرها دره اقبتباه گرفتد قبده یا با آن

 گیرد کد ویتگنشتای،نتیجد می«  بور  زندگی»از مم و   3گارور؛ 2هکر، کاول، کانوی،

تعبیر او از ای، طرز  کباربرده و ه  در حبالم عمع  بببور  ممرد ببد و  را ه  ببدای، مم

ود؛ از ها بد کار برکباربردِ ویتگنشبببتای، ای، اسبببم کد اگر ای، مم و  در رابطد با انسبببان

واحبد و یگبانبد در نظر اسبببم و در کاربرد عمع، «  بببور  زنبدگی انسبببانی»یبک آن

 ,Moyal-Sharrock «زندگی واحد ببور  »از همان یک « قببمارهای بی ببور »

2015: 21))  

 «در کاربرد ممردِ ویتگنشتای، « ور  زندگی: 

 .(PI:19« )زبان به معنای تصور کردن صورتی از زندگی استتصور کردن یک»

بیان کردن از طریق زبان بخشی از یک فعالیت یا بخشی از یک صورت زندگی »...
 .(PI:23« )است

دارند. این توافق، نه در مورد عقاید  برند توافقکه به کار میآنان در مورد زبانی »...
 .(PI:241« )بلکه در صورت زندگی است

 ,PI« )ی زندگی هستندهای این صورت پیچیدههای مربوط به امید، نحوهپدیده»...

i: 1). 

زدگی خواهم این یقین را صورتی از زندگی بدانم، نه چیزی شبیه به شتابحال می»...
 .OC:358)« )حی بودنیا سط

 «روز رستاخیز شود؟ چرا نباید یک صورت زندگی منجر به اظهار باور به»

                                                           
1. Danièle Moyal-Sharrock 

2. Gertrude Conway 

3. Newton Garver 
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(.(Wittgenstein, 1966: 58 

 « در کاربرد عمع ویتگنشتای، «های زندگی ور: 

« تهای زندگی استوان گفت آنچه باید پذیرفته شود، امر داده شده، صورتپس می»
(PI, 238e: 345). 

از ای، طرز کاربردِ ویتگنشتای، ای، اسم کد اگر ای، مم و  در رابطد  تعبیر قبارور 

قود واحد و یگاند در نظر گرفتد می«  ور  زندگی انسانی»ها بد کار برود؛ یک با انسبان

 ببور  زندگی »از همان یک « قببمارهای بی ببور »و در کاربرد عمع، منظور از آن، 

 ( (Moyal-Sharrock, 2015: 21در نظراسم « واحد

منتشر  1131کد در سال  قبارور با تمکید روی عالا بودنِ مشباب م تمسبیر کانوی

نویسد؛ هر دو فیلسوف در زبان ویتگنشتای،، ای، دو ، می1133قده و تمسیر کاول در سال 

 :« ور  زندگی»دهند؛ در ا طلادِ کاول، ، تشگی، می« ور  زندگی»مضمون را از 

یی، )سببباختبار یگبانبد طبیعی(، دارد؛ بد ای، معنا کد؛ یبک مم و  طولیِ از ببالبا ببد پبا (1

انی تر غببببیرانسهای زندگی ِبالاتر و پایی،از دیگر  بور «  بور  زندگی انسبانی»

 قود متمایز می

ندگِی  ور  ز»زبانی(، درون آن  -یک مم و  عر یِ افقی )ساختار متکثر فرهنگی (2

  ((Ibid: 25بانی اقاره دارد های اعتماعی، فرهنگی و زکد بد تماو « واحد انسانی

ای ه ببور »و «  ببور  زندگی»اما در ا ببطلاد و تمسببیرِ کانوی، تمایز بی، یک  

م واحد مشارک«  ور  زندگی»ها درون یک متماو  بد ای، معناسم کد انسان« زندگی

اسبم اما کانوی برخلاف کاول، « قبماریهای زندگی بی بور »دارند؛ کد خود قبامل 

از ای، مم و  در نظر نبدارد؛ بلکبد دوگانگیِ « فرهنگی –اعتمباعی»و « طبیعی»دو معنبای 

کبد در مقبابل «  بببور  زنبدگیِ واحبد انسبببانی»کنبد، متقبابلی را از آن، دریبافبم می

«ِ  ببور  زندگی»ها درون یک کد انسببانمتماو  اسببم  درحالی« های زندگی ببور »

هببای و محی  پیرامون و امکببانِ راهکننببد؛ درون آن، رفتبارهببا طبیعی بنیببادی، زنبدگی می
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هببایی برای تنوع، دگرگونی و مشبببترر زنببدگی کردن و الگوهببای زنببدگی، امکببان

عدد ت»بد تعبیرِ کانوی:  ؛ وکنبدمگتلن فراه  می« هبای زنبدگی بببور »گیریِ قبببکبل

 1«تکثر نامحدود درون یک چبارچوب محدود »و یا « نامحدود درون یک وحد ِ بنیادی،

نسببان تعل  یگاند و بنیادی،ِ ا«  ببور  زندگیِ»کد فراگیری کلیمِ زبان بد حالیبنابرای، در

د کشببی عیرافیایی، عبر و ریا ببی و    فق  بفلان زبانی خاص، نقشببد دارد  یادگیری مثلاً؛

گوید؛ در های خاص زندگیِ متنوعِ درون آن متعل  اسببم  قارور میبرخی از  بور 

انسان  مثلبندی عمومی توانی  یک طبقدمی« ندگیهای ز بور »بندی خاص طبقد مقابل

را  یطور اَقکالِ بیگاند زندگهمی، بودن، سگ بودن، قیر بودن، زندگی گیاهی و معدنی،

های متنوع و مگتلن  ببور  زندگی اسم در نظر بگیری   منظور از ای، خاص،  بور 

ی خاص زندگ هایمثال  ور عنوانآیند؛ بدکد توس  یک  ور  زندگی بد وعود می

 گیرند؛ مثبببل مذهبی، عشایری، علمی وانسانی کد توس   ور  زندگی انسانی قکل می

ازنظر؛ از حبببقای  بسیار عمومی طبیعی کبببد  ور  زندگی مشگ،ِ کلیِ  بنابرای، 2غیره 

ملی کد عوا  درحالیها هستندی انسانعواملی قطعی و یقینی برای همدسازند، انسبان را می

ها سبازند،  رفًا برای بعضی از انسانخاص ِمگتلن زندگی انسبان را می هایکد  بور 

 ( (Ibid: 26- 27وپرورش و غیره، قطعیم دارند بستد بد فرهنگ، عامعد، آموزش

های مواف  اسببم کد آن را روش«  ببور  زندگی»قببارور با تصببور کانوی از  

 « کنندزندگی، بد آن عمل می ها درون قرای  طبیعیانسان»داند کد ای میمشترر انسانی

انسانی وعود دارد؛  ور  خاصِ «  بور  زندگی»ازنظر قبارور ثباتی ه  کد در ای، 

 ( Ibidکند )زندگی او را با  ور  زندگی غیرانسانیِ دیگر موعودا  متماو  می

گوید ویتگنشبببتای، در دو کاربرد ممرد و عمع او ببا گبارور مگبالن اسبببم کد می 

                                                           
1 a multiplicity within a fundamental unity, a plurality within limits 

زمیند  یکگویند؛ قبل از یک سببب ال خاص و درسبببتی میطور کد بیکر و هکر بدگوید؛ البتد همانقبببارور می   2

معناسببم کد تمایز عدی و پررنگی بی، آنچد کد بد همان اندازه و همانند  ببور  دیگری از زندگی خاص، کاملاً بی

 .کشی و تمایزی بد هدف و زمیند تحقیقا  مگتلن بستگی داردهر خ  اسم، قامل بشوی ؛
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منظور  بینببد وتمببایزی طولی بی، زنببدگیِ انسبببان و غیر انسبببان می، « بببور  زنببدگی»

کل واحد یک ق»در نظر گرفت،ِ « یزندگ ور  »ویتگنشتای، از دو کاربرد ممرد و عمع 

ز غیرانسانی اسم و ای، تمای«  ور  زندگی»و تمایز آن از « زندگی مشبترر برای انسان

ای، با گوید، ویتگنشببتدد  قببارور میگری او از زبان برمیانسببانی ه  بد ظرفیم اسببتماده

ها گربد»ای کد بگشبی از طبیعم اسم و ند رفتار انسانی، مثل؛ اقباره بد حقای  کلی طبیعی

دهد کد منظورش ه  قببامل رفتار معمولی انسببان نشببان می« کننددر درختان رقببد نمی

ی، گر چنحتی ا ای کد انسبان درون آن اسم  گذقتد از ای،،قبود و ه  قبرای  طبیعیمی

بپذیری ؛ چد طور باید از رفتار طبیعی انسانی، عدا از  -کد گارور در نظر دارد -تمایزی را 

 ( Sharrock, 2015: 28-29ع انی کد رفتار را تحم تمثیر آن اسم؛ حرف بزنی  )

ی پردازد کد معتقدند؛ فق  تعداد کثیرقببارور، در ادامد بد تمسببیر بیکر و هکر، می

انسانیِ تاریگی و فرهنگی داری  و آن را یک قیوه زندگیِ متشکل « های زندگی ور »

بگشی از  و انددانند کد با ه  آمیگتدها، تعاملا  و احسباسباتی طبیعی میاز الگوی فعالیم

  های طبیعی و زبانی مشببترر و توافآن، بد کاربردنِ زبان اسببم کد همد متکی بر پاسببخ

قوند یها متوعد مگیرد  اگرچد آنطد قکل میگسترده در تعارین، قضاو  و رفتار مربو

کبد ویتگنشبببتای، ای، ا بببطلاد را گاهی برای اقببباره بد یک مم و  طبیعی در ترکیا با 

نامد، می «طبیعی»برد اما بر ای، باورند کد آنچد ویتگنشبببتای، عوامبل انسبببانی ببد کبار می

باید  ما را طبیعیطبیعم و بیولوژیکِ  بببرف نیسبببم بدی، معنا کد بسبببیاری از رفتارهای 

 نامید کد رفتاری اسم دستاوردِ تربیم، پردازش خودکار« فرهنگ طبیعی»یا « طبیعم دو »

برای برعسببتد « بازی زبانی»بد باور گلار ا ببطلاد   (Ibid:30)و یا واکنشببی غیرارادی 

عنوان بگشبببی از یک فعالیم و یک بد« زبان»کباررفتبد کبد ی م   ببدکردن ای، مسببب لبد

مثال رفتار نوانعبد« زبانی بازی»تمکید ویتگنشتای، ای، اسم کد  اسم « زندگی ور  از »

وری اسم قده و  رای؛ بافتدهای غیرزبانیمند در درون رفتارها یا فعالیمیا فعالیمِ قاعده

اش بم می   بد عبار  ب تر؛ برای ف   یک رفتار یا آن را، در همبان زمیند و بافمِ غیرزبانی

ی هسبببازندبنابرای، رفتارهای ؛ ی غیرزببانیِ آن، حیباتی اسبببمدرر زمینبد ببازی زببانی،
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گِی اند کد بد ما داستاِن چگونتشبگی، و درر درسمهای زبانی ما، فق  وقتی قابلبازی

ی دهقگیری، درون بافِم ساختدقبدنشبان را برای عای ورزیدن یا بد عمل آمدن و تجربد

) «زبان یعنی درر و تصببور یک  ببور  از زندگیف   و تصببور یک» بگویند:  عامعد

PI:19)  زبان، مساوی با درر خوانی ؛ درر یک( می132)ص  ایآبی و ق وهدر کتاب

ک ی زیست،؛ برابر اسم با ییا قبیوه«  بور  زندگی»یک فرهنگ اسبم؛ درنتیجد یک 

زبانی  هایهای عمعی مربو  بد بازیی فعالیم؛ کد همدافت،ی یاعتماعهسببتیِ  فرهنگ یا

 .(Glock, 1996: 124-125) اندتنیده قدهدرون آن، دره 

 بببور  »کدا  بد نویسبببد کد هیچقبببارور در نقبد بیکر و هکر و نیز گلبار می 

« یهای زندگ ببور »اند و از کلا  ویتگنشببتای، توعد نکرده واحد انسببانی، در« زندگی

« های زندگی بببور »گیری ی اولید قبببکلتری کد هنوز زبان ندارند اما هسبببتدابتدایی

سد؛  ور  نویروقنی میکد ویتگنشتای، بداند، درحالیسبازند غافل قبدهتر را میپیچیده

یافتد آغاز قود: تر توسعدک تواند از یک سببک ابتدایی و زبانیپیچیده زندگی ما فق  می

  (Sharrock, 2015:30-31)« در آغاز فق  عمل بود   »

کد آیا زبان برای ظ ور بد یک فرهنگ نیاز دارد یا خودش  سببب الاو در پاسبببخ ای،  

نویسبببد؛ در ابتبدا فکر کرد  کبد زببان برای ظ ور نیاز بد کنبد؟ میمی فرهنبگ را تولیبد

قود قبرایطی اعتماعی و طبیعی دارد و بعد از حضور زبان، آنچد باعه ظ ور فرهنگ می

دهند؛ اما دسبببم ه  میبدها دسبببمببد تعبیر کباول، ترکیبی از ای، دو وعبد اسبببم یا آن

رسد زبان از کند؛ بد نظر میاز مت، ویتگنشبتای، تمسبیر و روقب، می کانملیدطور کد همان

 م؛آید با ای، حساب باید گمی ابتدایی و پیشینی از آداب و رسو  پدید مییک مجموعد

تر دهپیچی اًبعد البتد، زببان برای ظ ور و حضبببور ببد حبداقبل یک فرهنگ پاید نیاز دارد و

ی طبیعی و انجبذاب متقباببل و دوعبانبد»ای، همبان چیزی اسبببم کبد کباول  قبببود ومی
 ببور  »وعد قابل عدا قببدن از هیچای کد بدکند  انجذاب دوطرفدو ببن می «اعتماعی

قببکلی طبیعیِ زیسببتی و ارگانیکی نظیر دریافتی کد «  ببور  زندگی»نیسببم  « زندگی

انسبببان،  کند؛طور کد کاول تمسبببیر مینیسبببم  بلکد همان گارور و یا بیکر و هکر دارند؛
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و رند تقلیل بد یکدیگدو وع ی کد غیرقابل اسبببم،« طبیعی -یاعتمباع فرهنگی،»حیوان 

برخلاف بیکر و هکر باید مثل کاول، تمکیدی مساوی روی هر دو عنبد داقم، آنچد بیکر 

از  انسبانی اسم کد یگاند«  بور  زندگی مشبگ،» و هکر در معرفی آن موف  نیسبتند؛

 قود و در سطحی اسمفرد عدا میهای غیرانسانی، با نوعی تمایز منحصربدسبایر  بور 

 ( Ibid: 31- 32اندازی در آن ندارد )تکثر و نسبیم عایی برای دسم کد

ی شببگصببدگوید؛ مبر تمسببیر ویتگنشببتای،ِ کاول، میبر ای، اسبباع قببارور با تکید

 بببور ِ زندگی یک حیوان »گی همان اسبببم کد بد ای، حیوان فرهن«  بببور  زندگی»

ی را در زبان-طور کد ویتگنشببتای، حضببور انسببانِ پیشببابگشببد  همانتمایز می« فرهنگی

وسعد گوید، زبان ما حا ل گسترش و تکند و بر ای، اساع میو عیم نگستینی تامید می

 واکن  ویبک رفتبار ابتببدایی اسبببم؛ ازنظر او، منشبببم و  بببور  ابتبداییِ بببازی زببانی 

ر ای، کنند و زبان دتر زبان توسببعد پیدا میهای پیچیدهالعملی اسببم کد از آن، فر عک 

  (Ibid: 32-33) کندمسیر پالای  پیدا می

قبود؛ همان بد تعبیر کاول دسببم در دسم ه  آنچد بعد از زبان در  بحند ظاهر می 

هسببتند و هیبببببچ  انسببانی«  ببور  زندگی»بودنِ فرهنگ و زبان اسببم کد عزمی از کل 

ذا ِ  انسان بد«  ور  زندگی»برای انسان وعود ندارد  « فرهنگی- بور  زندگی پیشا»

 » گوید:طور کد پاسکال میاعتماعی اسبم  همان -های وعودی خود، فرهنگی برور 

زند  اگر زبان حرف می« رسبببو  ع انی»و کانمیلد از « آداب و رسبببو  طبیعمِ ماسبببم 

کنند و اگر زبان ریشبببد در ها نق  بازی میکد در آن واژهای از رسبببو  اسبببم مجموعد

توانند ای از رسبو  بنیادی، دارد بنابرای، باید انتظار داقبتد باقبی  رسو  خا ی میمجموعد

 ( Ibid:33در همد عوامع انسانی یافم بشوند )

سببانیِ طور خاص هر فرهنگ انکد بد بر کانمیلد ای، اسببمی قببارور با تکیدفر ببید 

« » م کردندرخواس» ،«سبلا  گمت،» قبده بازی زبانی برای یافتد یا تاریگیِ قبناختدتوسبعد

 -اعتماعی»همان رفتار بنابرای، رفتار عمومی انسبببان ؛ و     دارد «رد کردن»، «پاسبببخ دادن

د با انسانی داری  ک«  ور  زندگی»پ  یک اسم، « انسبانی-ع انی»مشبترر « فرهنگی
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بد  ، در اینجا، مربو «ع انی»  البتد منظور از ا ببطلاد کندپیدا می ای، رسببو  ع انی تمایز

 « ببور ِ»زبان، همان تصببور یک گوید؛ تصببور یکقببکل انسببانیم ما اسببم  کاول می

اسبببم  او یک تمایز مم ومی بی، زبانی کد در بط، « زندگی» ی سبببگ، گمت، ِیافتدتحول

های ذاتی در بط،  ببور طور  ببور  زندگی تنیده قببده اسببم و زبان خا ببی کد بد

ا بدون زبان رتوانی  یکبنابرای، ما نمی؛ گیردخا بی از  بور  زندگی اسم در نظر می

برای تصببور کردن مثلاً زبان ایتالیایی یک  ببور   اما؛ یک  ببور  زندگی تصببور کنی 

از   ببور  خا بببیآوری  کد بدی  ببحبم کردن را در نظر مییافتدتیییر کرده و تحول

 ( Ibidانسان اقاره دارد )  ور  زندگی

ازی مثل بی اعتماع –یفرهنگ یهامیفعال یدیپانویسببد؛ بر ای، اسبباع قببارور می 

 یطور ع انها بدانسبببان ،یب یفرهنگ -یو رواب  اعتمباع دنیبکردن، دعوا کردن، رقصببب

تر رفتدشببیپ یارتباط یهای زبانبد  ببور  ،دیپا دیمشببترر هسببتند؛ اما چون ما از زبان اول

 ،متنوع یهاو ارزش اصخ یفرهنگ یمگتلن در هنجارها یهازبان ای  مل پیداکردهتکبا

و  گاندی  بببور »بد  ،یتگنشبببتایو هکر، و کریبرخلاف ب ،اندگرفتد و ظ ور کردهقبببکل

ع انسان نو یِ اتیحوعودی و  ا یبم کد از خصو بقامل اس یسانببان «یفرد زندگمنحصربد

تد برعسبب «بشببر یعموم هایها و فعالیمرفتار»او در اقبباره بد  یهامثال ،یترروقبب، ؛اسببم

کنند، یعدا م گریکبدیعوامع را از  ایبکبد افراد  انبددمین ییرفتبارهباهبا را و آن اسبببم

 یکسبب ]   [ قببما بد»؛ زندمثال میمشببترر  یرفتارهای ای، بد تکرار درباره ،یتگنشببتایو

 «دیدارکتاب قرمز را بر کی» دیی)اقاره دارد(؛ سپ  بد او بگو« قرمز اسم ،یا » دییگویم

، هاسمما انسانرفتار در مورد  یم م میواقع ،یخاص رفتار خواهد کرد  ا یو او بد نحو -

کد مورد درر   یکنیروش خاص عمل مبد یک اقببباره کردن ای، در  کبد همبد مبا،ای،

 «یور  زندگببب « »دهند می واکن  نشان آن خاص بد یبد نحو و مرد  -اسم  یگرید

دن، ، قد  زغذا خوردنمانند تنم ،  ی انسببانی اسببم؛رفتارها همد قببامل یریانسببان بد تعب

 وگو، گممگمت،، داستان کردن ، س الدادن ن، فکر کردن، دستورزد حرفمرد،  د،یام
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 کد اسم 1یو ع ان« مرعع یستمیس» یعموم مشبترر و های معمول؛، رفتاری  اکردن و   

 ( Ibid:34-35اسم ) دهینام «یزندگ یالگوها» آن را ،یتگنشتایو

زبان بد تصببور یک»گیرد نباید با سببوءتماه  از عبار  قببارور در پایان نتیجد می 

 و« بازی زبانی»ای، برداقم را داقتد باقی  کد  «مزندگی اسب  بور معنای تصبور یک 

 ور  » یک ناویتگنشتای، زبیکی هستند چون وا ه اسم کد ازنظر «  بور  زندگی»

تمکید  رایی ویتگنشتای، بو عملد اسم انسانی زندگیِ نوعِ از نیسم، بلکد بگشی «زندگی

 دو را او آن اسم گی واقعیم اسبم کد زبان بگشی از فعالیم یا یک نوع زند همی، روی

 «زندگی  ور » نشبان دهد کد زبان منطقی بدون یکخواهد می، بلکد داندنمیهمسبان 

ا پید درآمدنبیان بد را برای  لاز  زمیند درون آن، و قودناقی میاز آن  چون وعود ندارد

 انِ تواند تصور قود، زبنمی «زندگی ور  »وقتی ؛ گویدطور کد کاول می  همانکندمی

توان از زبانِ ادبیا ، درد و عشبب  و زبان دینی و    حرف ؛ میتواند ف   قببوده  نمی آن

 دیگر؛عبار هسبببتند بد« های زندگی بببور »های زبانی، بگشبببی از زد  تما  ای، بازی

 .هسببت،«  ببور  یگاند انسببانی زندگی»از یک « های خاص زندگی ببور »هرکدا  

(Ibid:36 ) 

نوع خا ببی از  ببور  زندگی اسببم، اما حرف  گوید؛ مذهبی بودنقببارور می 

ا بد ای، معنی نیسم کد م«  ور ِ مذهبی زندگی»زدن مذهبی نیسبم؛ زبان دینی در یک 

 ور  زندگی انسانی بسنده کنی  تا بتوانیبب  آن را درر کنی  بلببکد بد ایب، معنی باید بد

ر م می  اما اگخاص را ب«  بببور  زندگی»اسبببم کد ما باید بتوانی  دیدگاه و نگرش آن 

کد با –م ماس«  بور  انسانی زندگی»معنی ای، عملد مطاب  با « گرید نک،»بگویی :  مثلاً

نشتای، در عبار  مش ور ویتگ ؛ وما، همسان اسم« حقای  بسیار طبیعی طبیعمِ»یکی از آن 

انسان »گوید؛ و در همی، راسبتا باز می« ف می اگر یک قبیر بتواند حرف بزند، آن را نمی»

با  کد بد کشبببوری بیگاندطور کامل معما باقبببد در بببورتیتواند برای انسبببان دیگر بدمی

نظور مرد  آنجا م حتی اگر بر زبانشان تسل  داقتد باقی های کاملاً ناآقنا سمر کند  سبنم

                                                           
 بد معنای قکل انسانیم انسان و  ور  زندگی کلیِ انسانی اوسم « ع انی  »1
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طور کببد روی هری  همببان -ای، نکتببد«  توانی  ارتبببا  برقرار کنی ف می  و نمیرا نمی

ارد؛ ای ندن متد اسبببم کد زبان هیچ موعودیم عداگاند -کندتوعد میدرسبببتی بد آن ببد

رفتار »ویسد: نویتگنشتای، می کنند انسانی زندگی می«  ور ِ زندگیِ»کلما  همیشد در 

ر زبان ناقببناختد را تمسببییک معمول انسببان، سببیسببت  مرععی اسببم کد با اسببتماده از آن

های سببانی اسببم کد الگوهای زندگی و بازیبدان معنی اسببم کد ای، رفتار ان ،«کنی می

ند ف  ِ توازبانی بد آن تعل  دارند و ای، بسبببتگی بد مبانی خا بببی دارد کد هر انسبببان می

دیگری از انسان را درر کند و از ای، طری  هر انسان باید ح  کند اما ای، نسبیم درون 

در  یگی و فرهنگیها بد لحاظ تاربنابرای، ما انسببان؛ گیردیک وحد  اسبباسببی قببکل می

 « ببور  انسببانی از زندگی»یک  کنی  اما تن اهای مگتلن انسببانی زندگی می ببور 

  (Ibid:38-39) کندطور کل تما  انسانیم را مشگ، میوعود دارد کد بد

ا و ی« قبببدهتصبببویا»، «ثابم»عنوان نویسبببد؛ قراردادهبای متعارفی کد بدکباول می

و    آدابکنند، توسبببمی برد گرامر زبان را تعیی،قبببوند و کارفرض گرفتد می« پذیرفتد»

 اند، بلکد محصببول طبیعم و امکانا ها تثبیم نشببدهرسببو ، یا تواف  خا ببی بی، انسببان

تری، لیک»واحد انسبانی هسبتند؛ ثبا  خودِ انسبان توس  «  بور  زندگی»ی یافتدتحق 

 ور  زندگی بب»کد درواقع حقای  بسببیار عمومی و مشببتررِ سببرقببم « حقای  طبیعی

عد ها توقببود کد چون خیلی آقببکار و بدی ی هسببتند بد آنهسببتند؛ تممی، می« انسببانی

ما بر اسبباع همی، حقای  کلی و ثابم در اسبباع هسببتی طبیعی، نیاز داری  بد  ؛ وقببودنمی

مان تحق  ببگشی ؛ اما برای آن نیاز بد عمل داری ، عملی انسانی« قصبد و منظور و یا اراده»

 :CoW)خود نتایج متنوعی در پی دارد خودید فعبالیبم دارد، فعبالیتی کد بدکبد نیباز بب

110-111)  

 «صورت زندگی»در نسبت با  «شناسی و اخلاقمعرفت» .2

 های ببور »ی انسببانی و یگاند«ِ  ببور  زندگی»بار بی، یک 1ای کد کاول،تمایز طولی 

                                                           
د مت، های مکرر بوبرگشمآور اسبم و فق  بعد از رفمتمایزی کد در برخورد اول با قبرد ممصبل او، سبرگیجد 1.

 قود دفعد راهگشا میهای ، یکنوقتد
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 هایکد بی،  بببور  بببی گیرد و نیز تمایز مم ومیِ عرغیرانسبببانی در نظر می« زندگیِ

اند و یگ«  ببور  زندگیِ»برخاسببتد از وعودِ بنیادی، « فرهنگ»و « زبان»زندگیِ مشببگ،ِ 

های مشگ،ِ زبان  ور »برخاسبتد از هرکدا  از ای، « تر زندگیِهای خاص بور »نیز 

 کند، ظرین و موقکافاند اسم برقرار می« و فرهنگ

 -سببتیزی»ی و دو عنبد ی بنیادی،یگاند«  ببور  یا قببکل زندگی»بر ای، اسبباع، از  

« زبان»های زندگیِ مشگ،  ور  قناسی ،کد ما از آن می «اعتماعی -طبیعی و فرهنگی

 یاژهیو یالگوهاها، آورند و بر اساع آنسر برمی ه انسانی دسم در دسم « فرهنگ»و 

ه  بر اسبباع  هاارزشو رفتار زیسببتی و خصببو بباً  هااز باورها، عادا ، رسببو  و م ار 

ی انجذاب متقابل و دوعانبد»گیرد کد کاول آن را قببرای  طبیعی زبان انسببانی قببکل می

 نامد می« طبیعی و اعتماعی

ارامد در مببببدلی عانبد قابلطور کامل و همداند و بدای، خصببو ببیا  کلی، وعودی 

کد درحالی« زبان»و « فرهنگ»های زندگیِ مم ومی و قبببناختی نیسبببتند  چون  بببور 

اص های خ ور »یگاند هستند؛ زیربنای ظ ور «  ور  زندگی»خودقبان بگشی از ای، 

هایی ی بروز  بببور ی خود پایدنوبدهبا ه  بدقبببونبد کبد آنهبای دیگری می«زنبدگی

ای از وعود اسبببم کد بر ی ای، بروز و ظ ورها، نحوههمداند و بنیان تر از زنبدگیخباص

 ،«آداب و رسو »مثال؛ عنوانافتد  بداتماق می «معنا»پیوندیافتد با  «عمل و فعالیتی»ی پایببببد

هسببتند اما «  ببور  مشبگ، فرهنگ»برآمده و ناقببی از  ،«اخلاق»و نیز  «دی،» ، «افسباند»

زی با»و «  بببور  زندگی»گیرند  مثلاً: تر قرار میهرکبدا  بباز زیربنای  بببورتی خاص

م اسبب« هنر»خا ببی بد نا  «  ببور  زندگی»از برآمده « موسبیقی»خاصِ مربو  بد « زبانی

 « ور  زندگی»ناقی قده کد ریشد در « فرهنگی»کد خود از  بور  زندگی ِمشبگ،ِ 

رسببی زبان فا»خاصِ مربو  بد « بازی زبانی»و «  ببور  زندگی»یا  ؛ وبنیادی، و پاید دارد

 ز  ببور اسم کد خود ا« زبان ایرانی»خا ی بد نا  «  ور  زندگی»برآمده از « معا ر

 ه  باز ریشد« زبان»مشگ، «  ور  زندگی»ناقبی قده اسم و « زبان»زندگی مشبگ، 

 بنیادی، و پاید دارد «  ور  زندگی»در 
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« ی ور  زندگ»و « اخلاق قبک گرایی»و « معرفم»ترتیا، آنچد نسببم میان ای،بد

ودِ وعی اسببم کد بر نحوه قببرای  خا ببیسببازد، ف   را از منظر ویتگنشببتای،ِ کاول می

 ور  مربو  بد گرامرهای زبانیِخاص، در  «فرهنگ»و « اخلاق»یک «ِ  بور  زندگی»

حباک  اسبببم و نیز درر معیار، قاعده و  «انسبببان خباص»زنبدگی هرکبدا ، برای یبک 

ی هگیری و نحومعناهایی کد از ای، نسبببمِ خاص عدا نیسببم و بسببتد بد همان طرز قببکل

بنابرای، باید برای ای، درر و ؛ داکرده اسبببمبروز و ظ ور پی«  بببور  زنبدگی»وعودِ 

دریافم، پژوهشبی گرامری روی خصو یا  بازی زبانی و ابعادی کد در ای، طرز وعود 

 در نسبم با واقعیم و  ور  زندگی پیداکرده انجا  داد 

ای را «ی بببور  زندگ»توانی  گوید؛ فق  میکاول بد ای، باور ویتگنشبببتای، کد می

اش قبببرکم کرده باقبببی ؛ از ای، زاوید نگاه مربوطد« های زبانیزیبا»درر کنی  کد در 

، افتاده و ای اخلاقیِ خا ببی -قببرای  فرهنگیکد درون « انسببان مدرنی»کند؛ از نگاهِ می

های زبانی او، قببرای  خاص، بد کلیمِ ع انِ امروز و وعود امروزی، معنا، معیارها و بازی

واحد «  بببور  زندگی»بر قامل قبببدن بد یک بنابرای، کاول، علاوه  ع م داده اسبببم 

یز ن قببرای ِ زماندناقببی از «  ببور  زندگی»ی بروز و وعودِ خا ببی برای بنیادی،، نحوه

های مشبببگ، و تر،  بببرور های خاصها و فرهنگقامل اسبببم کد عدا از تماو  زبان

کنی ، تحمیل ای کد در آن زندگی میخا بببی را بر کلیمِ  بببور  زندگیِ ع انِ دوره

 کند می

افتد کارگیری زبان  اتماق میبا ع ان، در چگونگی بد« انسبان»ای، فرض کد نسببم 

هرچند کد ی اوسببم، پدیدار قببده«  ببور  زندگی»او در « های زبانیبازی»و ببببببنیانِ 

ود های اخلاقی وعتوانی  از راه عقلبانی و ببا اطمینان بگویی  معیارهای گرامری گزارهنمی

ها در کد بگویی  ای، معیارارزش را  ببمانم کنی  اما امکان منطقیِ ای،یا یقی، معنای یک 

ها با ع ان، در مورد ی انسببباناند یا موف  وعود ندارد، پ  رابطدانجا  چنی، چیزی ناتوان

تواند از نوع قبببناخم یقینی ا بببول اخلباقی از رهگبذرِ معیبارهبای گرامری زببانی، نمی

کاول، هرگوند تلاش برای ساخت، معناهای اخلاقی،  موردنظر در فلسبمد سبنتی باقد  ازنظر
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ها در عریان کاربرد خا ببشببان درون  ببور  ها قبل از پدیدار قببدن آنمعیار و ارزش

 زندگی، با قکسم و سقو  در ورطد قک گرایی همراه خواهد بود 

قبباید بتوان ای، عد  تمایز بی، واقعیم و ارزش را از منظر ویتنگنشببتای،ِ کاول از ای، 

بیرون از زبانِ فنیِ  1افتند،دسبببم درون زببان اتمباق میویبد دیبد کبد تمبایزهبایی ازای،زا

دهند، چون وقتی ما بد دنبال، یک امر عینی ثابم آکادمیک، کارکرد خود را از دسم می

گردی  معلو  نیسببم دنبال چد چیزی ی انسببانی میو  ببرف و عاری از گمتار و اندیشببد

ی  ببرف ها بریزی  و تکیددریافتمان از واقعیم را درون گزارهتوانی  تما  هسببتی ، ما نمی

ر و زبانی کد د قببود خطی از تمایز بی، واقعیم و ذه،هایمان باعه میاندیشببد بر زبان و

عمبل در ه  انجبذاب دارنبد، در زببانی فنی و عبدا از کباربرد عینی تمبایز و تماو  قامل 

عمِ   یِابیباز ؛،یتگنشتایو یکشنِ دوباره د،یگویکاول مبد همی، دلیل اسم کد بشبوی   

و  ها،ییتن ا بر مطابقِم آکد ند یاسبم  کشبن و ق ود یانسبان یکن  و رفتار، در زندگ

و رسو  و  ،ییآ ،یا بقمِمطا  ییبگو  یتوانیا رار دارد بلکد م یبشر یقراردادها با عامعد

  CoW: 111)) داندیم یو طبیعم انسان میدر ماه ،خودخودیقراردادها را بد

اسم، اما  یاز  ور  زندگ یبودن نوع خا  یمذهب ؛گممقبارور  طور کدهمان

اخلاقی بودن ه  نوعی خاص از  بببور  زندگی اسبببم اما  سبببم؛ین یحرف زدن مذهب

ی آن، اخلاقی نیسبببم  فق  با در نظر گرفت، یک ا بببل یا باور اخلاقی حرف زدن درباره

وانی  اخلاقی تنمی -بودن و واقعیم عینی داقت، آن در بیرونبرفرض ثابم  -عنوان معیاربد

و  کد توانسبببتد باقبببی  دیدگاهعمبل کنی  و آن در عریبان زندگی بد کار ببری   مگر ای،

ما حتی اگر بر تما   خاص آن ا بببل یا باور اخلاقی را بم می  «ِ  بببور  زندگی»نگرشِ 

ن نظر و زبان مسل  باقی  منظور آ ا ول اخلاقی و معناهای بنیادی، یک مکتا اخلاقی در

ها را قبل از ای، باور و نظر، قبلاً زندگی کرده کد آنف می  مگر ای،ا ببول و باورها را نمی

                                                           
 باره نگاه کنید بد:تر درای،ی بی برای مطالعد 1.

Diman, Ilham. (2002). Wittgenstein's Copernican Revolution (The Question of 

Linguistic Idealism). PALGRAVE. P: 36-38. 
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 باقی  

و   یدانیدارد کد م ییزهایدر چ شبببدیر  یدانینم میواقع دآنچد مادر مورببد عبارتی 

 ( 102 :1311 ،یویدن) دارندو متعارف ما  جیرا یدر زبان و  ور  زندگ شبدیر زیها نآن

 هیچ زبان اخلاقی ه ی قببارور بد هری  بود، یکطور کد در اقببارهبر ای، اسبباع همان

 زندگی خا   ندارد  قکلِموعودیم عدا از  ور  و 

 گیرینتیجه

 کشبببد وی ا بببول اخلاقی را بد نقد میپردازی فلسبببمی و قبببناختی دربارهکباول نظرید

ند کها ارامد میفیلسبببوف بد رخی خودش برای ای، نظریدگویبد؛ هر بنیبادی کبد یبک می

(Cow: 252؛ اسبتدلال نظریِ اخلاقی) ای اسبم کد هرلحظد ممک، اسبم فروبپاقببد و از

»  یتببا حببد برای« معیببارهببای معنببا»(  او بر ای، ببباور اسبببم کببد (Ibid:255بی، برود 

 یسبببتگهمب ینوع یاربرقر ای ینیع یاتجربد اند کد حا بببلِ«مم و  یمعنا یکننبده،ییتع

واعد حاک  بر و بر اساع ق ینیشیای پگوندبلکد بد سم،یاز طرف کاربران زبان ن ییاسبتقرا

 ،ی اخلاقی نیزارهایمع ،،یبنبابرا قبببودمی ،ییتع ،واژه در آن زببان خباصِ قبببده ربردکبا

 ای ءیبر قببب یمم وم« »کاربرد» یرا برا« ییراسبببتقرای( و غی)گرامر ،یمنطق یهانبدیزم»

یاری و مع دهندیم لیتشک یزیچ یرا درباره «یاگزاره ای یقضباوت دیتوع» ای ،«یمو بوع

د معیارها ای، تصببور اقببتباه را ب محدودیمبر وعود داقببت، یا ایجاد یقی، نیسببتند  همی، 

کاِر  کددرحالیکند یم دشیدان  انسان محدود اسم و ناامآورد کد فکر کنی  وعود می

نشبی مطم ، برای انسبان فراه  کنند و چنی، تصوری وقتی پذیرفتنی معیارها ای، نیسبم دا

ودند  ما آن ناتوان ب فراه  بود و از انجا  ی برای معیارهاتیموفق ،یچن یکد امکانِ منطقبود 

ها تکید بد آن ینانیف   و با اطماز راه قابل  یتوانینم «معیارها»ببد خاطر قبببرای  حاک  بر 

 یابطدرای، در حالی اسم کد موف ،  و ند اندناتوان ی ندزیچ وعود ،یدر تضمکنی ، چون 

پ  باید بگویی  ای، رابطد از عن   ،سبببم«ارهایمع»همی، هبا ببا ع بان از رهگذرِ انسبببان

 ( (CoW: 241باقد  ینیقیاز نوع قناخم  تواندینم معرفم نبوده و
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برخاسبببتد از قبببرای  و امبا اگر ای، واکن  زبانی ما در مقابل محدودیم معیارهای 

ی وعوی معیار ثابم عقلانی مطاب  با مطالبدطرف منجر بد عسم، ازیک« ور  زندگی»

از طرف دیگر، قضبباوتی اخلاقی و ارزقببی را، ناقببی از قببرای  طبیعی  قببود وعامعد می

طلبد، بنابرای، برای محک زدن درسببتیِ قضبباو  خود عدا از ع ان و وعودی انسببان می

ای کد درون آن اسم دنبال معنایی قدرتمند و از « ور  زندگی»بر قرای  خاص حاک  

ان کد از امکانا ِ طبیعی زب گردی ، آرزوی دسبببتیابی بد چنی، منظریمنظر دانبای کل می

انسبانی ناقی قده، بنا بد همان قرای  طبیعی، امکان ِمنطقیِ موفقیم یا عد  موفقیم ندارد 

وعودقببناختی اسببم کد کاول؛ با  قمیهمان حق ،ی؛ و امعنا و بی وده اسببمو از اسبباع بی

ابطد ر د؛یگویو م نامدیم قببک گرایی اخببببلاق ای قمیقح ،یدگریها یهاآموزه بر تکید

بودِ ن یِذات یناکام»و ای،  قبببناختی نداردانسبببان با ع ان بد ذا  خودش پشبببتواند معرفم

 دیابل توعقناختی قمعرفمکد از راه یتی اسم ، واقع«لیم ،یبد ا دنیرس یبرا یامکان منطق

 م سین

ی همد معیارهای گرامری ریشبببد طور کد دیدی  بد نظر ویتگنشبببتای، ِکاول،اما همان

اخلاقی،  بنابرای، برای دستیابی بد بصیر  زبان ما در  ور  زندگی بنیادی، و یگاند اسم؛

ی ها و نحوهی واژهاول ببایبد مبدتی درون آن  بببور  زندگی خاص، خود عریان زنده

قبببان را در عمل و فعالیتی م خر بر اندیشبببد، زندگی کرد تا بعدازآن بتوان با کارگیریبد

ز ها را فق  اها نشبسبم و ناگ انی پدیدار قدن آنآن های عینی بد مشباهدهگزین  نموند

 یکای، منظر کد کدا  بازی زبانی در  ببور  زندگی خا ببشببان مرتب  اسببم و کدا 

نوعی وان بدتهایی اسم کد میدر دسم داقت،ِ چنی، تو یننیسم، تو ین کرد  بعد از 

 ها دسم زد قناخم بااحتیا  در مدلی مم ومی برای آن

انی های زببازی»های اخلاقی در و تو ببین پدیداری گزاره بد عبارتی چنی، مشبباهده

ای هی مماهی  مرتب  با واژهو پژوه  گرامری عمی  درباره« یک  ببور  زندگی خاص

لاقی و های اخفرض  ببروری ورود بد بحهپی  قببان،رفتد در بازی زبانی مربوطد بد کار

 اسم « اخلاق»پردازی در مسامل مربو  بد یک  ور  زندگیِ خاص از نظرید



  9911بهار و تابستان  ،  42  تأملات فلسفی، شماره علمی فصلنامهدو    100

 

 

تر های اخلاقی در ظاهر بی بر ای، اسباع فرق گذاقت، بی، امور واقع برمبنای ارزش

گر گمتی  ا بنابرای،؛ رد تا بد خود امورِ واقعگذاگردد کد چنی، تمایزی را میبد زبانی برمی

تعریمی سبرراسبم، مماهیمی سامانمند و عقلانی برای ارتبا  میان اخلاق و واقعیم نداری  

از ای، زاوید دید اسم کد باید اول تعیی، کنی  درون کدا    ور  زندگیِ اخلاقی و زبان 

  اسبببم پژوه  گرامری و ای ، قبل از تعرین سبببرراسبببم لازمرتب  ببا آن قرار گرفتبد

 تو ین پدیداری ممروض برای آن را از قبل انجا  داده باقی  

الگوهای رفتارهای اخلاقی انسبببان در واکن  بد واقعیم بد ای، دلیل  و علباوه بر آن،

کنند و قوند از یک فرآیند مشگ، تبعیم میکد از  بور  زندگی بنیادی، او ناقبی می

بروز و ظ ور  کبد وابسبببتد بودن معناهای اخلاقی بدتوان گمبم بر ای، اسببباع اسبببم می

ون چ قبان در عمل و پی  از تمکر، در زبان مرتب  با یک  ور  زندگی خاصناگ انی

ِد نسبی و کند  خوها را نسببی نمیافتد، آنیک الگوی زندگی مشبگ، اتماق میبر بنیان 

یتگنشتای، دارد کد ازنظر وقناسی فلسمد سنتی اعتبار مطل  بودن معناها در ا طلادِ معرفم

گردد و خودش را بد ای، ی انسببان برمیهای وعودقببناسبباندی آن بد دغدغدکاول، ریشببد

دهد  واکن  درسم و یا نادرسم اخلاقی در قبکل نسببی و مطل  در زبان انسان نشان می

هایی کد داری  درون یک  ور  زندگی و مرتب  بودن برابر ع ان، بد درر گرامر واژه

ون یک های اخلاقی دربری  بسببتگی دارد  ای، واکن اش بد کار میبودن با بازی زبانیو ن

تر از آن هستند کد با دو یا چند ا ل نظری ساده قابل تحق  باقند،  ور  زندگی پیچیده

ی دقی  کد حتی در یک مشببباهدهزیسبببت، در یبک  بببور  زندگی خاص، پی  از آن

  باقبد، درر و نگرقی اسم کد باید قبلًا در عمل، های عینی قابل پژوهپدیداریِ نموند

 بنابرای،:؛ بد زندگی درآمده باقد

یگاند و واحد انسببانی، غیرتجربی اسببم  در بنیادِ خود، «  ببور  زندگیِ»سبباختار  (1

تیجد اسببم؛ نپیشببازبانی و پیشببافرهنگی و هرگوند تلاش برای قببناخم عقلانی آن بی

 نیسم چون امکانِ منطقی چنی، قناختی فراه  
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رفتارهای اخلاقی انسبان بر اساع نوعی الگوی برآمده از ای،  ور  زندگی بنیادی،  (2

 خاص« بازی زبانی»ها درون ی کاربرد واژهیک عریان زنده یگاند و واحد انسانی، در

بعداً از درون ای، « های اخلاقیا بببول و بباورهبا و ارزش»افتنبد و خودش اتمباق می

 کنند زندگی ِن اده قده بر عمل، بروز و ظ ور پیدا می

 زو بگشبببی ا« های زبانیبازی»زببانِ ادبیبا ، زببان دینی و زبانِ اخلاق و     نوعی از  (3

 نوع انسان هستند  یگاند و واحدِ«  ور  زندگیِ»درون « های خاص زندگی ور »

 همراه باقبرای  بروز و ظ ور معناهای اخلاقی،  بدق و کذب بردار نیسم و ناگ ان  (4

 اش بر ما پدیدار قده اسم « ور  زندگی»و « بازی زبانی»

آید بلکد د دسم نمیپردازی ببصبیر  نسبم بد ای، معیارهای اخلاقی، از طری  نظرید (5

ا کنی  بین  پید«  ور  زندگیِ»قان در درون باید نسببم بد گرامرهای عمی  زبانی

ها و ی پدیداری دقی  و کارگاهیِ مثالو راه دسبببتیابی بد چنی، بینشبببی ه  مشببباهده

 هاسم های عینی آننموند
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