
  
  
  
  

  شناسان معرفت
  
  Ludwig   Wittgenstein              )1951-1889(يگ ويتگنشتاينولود

او . اش را در كمبريج گذراند ويتگنشتاين متولد اتريش بود اما بخش بزرگي از زندگي علمي       
 مبـاني  در وين به دنيا آمد و در برلين و منچستر مهندسي خواند، سپس به مباحث مربوط به       

از اين سال تا پايان     .  به كمبريج رفت تا با راسل كار كند        1911مند شد و در       رياضيات عالقه 
اي در باب زبان      جنگ اول جهاني، در آن در ارتش اتريش خدمت كرد و زنداني شد، نظريه             

 1992 ــ فلـسفي،   رسـالة منطقـي  و منطق پروراند كـه در نخـستين كتـابش تحـت عنـوان       
(Tractatus Logico – Philosophicus)پس از انتشار ايـن كتـاب، او   .   منتشر ساخت

 كنار گذاشت؛ در اين زمان درباب مطالب كتابش بـا بعـضي از              1920فلسفه را تا پايان دهة      
. اصحاب حلقة وين بحث و گفتگو كرد و به مدت كوتاهي اسـتاد فلـسفه در كمبـريج شـد                   

. هاي جديـدش مـشغول بـود        اندن انديشه ويتگنشتاين از آن به بعد تا زمان مرگش به پرورد         
  Philosophical 1953)،تحقيقـات فلـسفي  هـاي جديـد كتـاب     نخستين اثر اين انديـشه 

Investigation)   بود كه دو سال پس از مرگ او منتشر شد، و به دنبال مجلدات ديگـري 
  .هايش انتشار يافت از يادداشت

ن بود كه معـين كنـد زبـان چـه           اش اي   هدف ويتگنشتاين در هر دو دورة زندگي فلسفي       
تـر از     اين هدف بسيار بنيـادي    . تواند انجام دهد    تواند انجام دهد و چه چيزي نمي        چيزي مي 

شـود و     هدف تثبيت وسعت و حدود معرفت بشري است، زيرا معرفت در جمالت بيان مي             
، »بـودن صـادق   «بـر   » معنا داشتن «بنابراين بايد پيش از آنكه صادق باشد داراي معنا باشد و            

اش به دو شيوة متفـاوت از         او نقد خود از زبان را در دو دوره از زندگي فلسفي           . مقدم است 



 

 

١٤٤ 

تان
مس
ز

 
13

85
 /

اره
شم

28   

 يك نظرية عام را به كار بست تا از طريق آن بتواند حـدود    رسالهدر  . يكديگر در ميان آورد   
معنا را تثبيت كند، درحالي كه در تحقيقات فلسفي چنين نظرية عامي ارائـه نـشده، و خـط                   

 هيچ اصل كلي ترسيم نشده است بلكه او براي ترسـيم      بر پاية » معنايي  بي«و  » معناداري«بين  
اگـر  . هاي خاص هر مورد خاص به طور جداگانه نظر داشـته اسـت              چنين خطي بر ويژگي   
هـاي اتـصالي شـهرها و روسـتاها در آن در      اي باشـد كـه شـبكه راه    كتاب نخست را نقـشه   

هـا را نيـز ضـبط      اي است كه همة بيراهـه        او سفرنامه  ترين حالت آمده است، كتاب دوم       كلي
خود او شـباهت بـين تحقيقـات        . رسد  معنايي به پايان مي      ولي سرانجام در باتالق بي     كند   مي

، ترجمة انگليسي، صص    تحقيقات فلسفي (درماني را خاطر نشان كرده است         فلسفي با روان  
47 ،91.(  

كنـد جمـالت را بـا تـصاوير يكـي        مـي  حدود معنـا را معـين     رساله،نظرية عامي كه در     
تواند معنادار باشد يا تصوير واقعيت باشـد،          هر جمله فقط به يكي از دو طريق مي        . گيرد  مي

او نـسبتي را كـه      . تري باشد كه آنها تصوير واقعيت هستند        يا قابل تحليل به جمالت بنيادي     
» تـصوير كـردن  « شـود  تواند به معناداري جمالت زبـان منتهـي         مي» جهان«و  » زبان«در بين   

نامد زيرا به گمان او نسبت كلمات موجود در جمالت پايه و بنيادي به اشيا، درست مثل           مي
هر آنچه  . نسبت نقاط موجود در روي سطح تصوير به نقاط موجود در فضاي فيزيكي است             

 بتوانيم بگوييم، و همچنين هر آنچه بتوانيم بينديشيم، بايد نمـايش ترتيـب ممكنـي از اشـيا                 
  . باشد

كند و جمالت مربـوط بـه         نظرية تصوير فقط حدود معناي جمالت واقعي را ترسيم مي         
از اينجا اسـت كـه فيلـسوفان حلقـة          . گذارد  سخن اخالقي و زيباشناختي و ديني را كنار مي        

بـا ايـن همـه، راه       . اند  وين رساله را طبيعتا به مثابه الگويي براي پوزيتيويسم منطقي پذيرفته          
تري نيز براي خوانـدن ايـن رسـاله وجـود دارد كـه بـر پايـة آن                     ي راه همدالنه  ديگري، يعن 

گويند اين رساله سخن اخالقي و زيباشناختي و ديني را، هرچند در بحث معناداري كنار                 مي
كند بلكه آنها را به سبب نقش بـسيار متفـاوتي كـه در زنـدگي                  گذارد، آنها را حذف نمي      مي

يكي يا شبيه دانستن نقش آنها با نقش سـخن واقعـي بـدفهمي              . كند  ها دارند حفظ مي     انسان
اين بدفهمي ممكن است در هر دو جناح صورت بپذيرد، يعني خواه آنها را بـه سـان                . است
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اسپنسر در خصوص اخالق علمي كوشيده است       . چنان كه ايچ    (جمالت واقعي حفظ كنيم     
اب حلقـة ويـن ايـن كـار را          چنانكـه اصـح   (و خواه آنها را تخريب كنـيم        ) اين كار را بكند   

ايم و با آن سخنان       درحقيقت دچار بدفهمي شده   ) اند  معنا دانسته  ها را بي    اند و آن سخن     كرده
) متعارف و علمـي   ( جايگاه اصلي را به زبان واقعي        رساله. ايم  مثل سخن واقعي معامله كرده    

  .كند گرايي مقاومت مي بخشد، اما در مقابل علم محوري و علم مي
 ، نظريـة تـصوير را نظريـة       رسـاله حلقة وين به نحوي سازگار با تفـسيرشان از          اصحاب  

هاي حسي يكي گرفتند؛ اما خود        ويتگنشتاين را با داده   » اشياي« معنا دانستند و     گرايانة  تجربه
او، بـر طبـق تعريـف، بـسيط         » اشـياي «. كرد  سازي پرهيز مي    او از اين گونه تفسير و يكسان      

و ويتگنشتاين از نظرية تصوير اين را استنباط كرد كـه           ) ي ندارند يعني ساختار درون  (هستند  
اين اشيا بايد در سطحي از تحليل وجود داشته باشند تـا بتواننـد بـه جمـالت واقعـي معنـا             

با اين همه، او هرگز مدعي نشد كه اين اشيا را كشف كرده است، يـا حتـي مقولـة          . ببخشند
گفـت زمـاني كـه مـا زبـان            سل را نپذيرفت كه مي    شناسد، و هرگز اين ديدگاه را       آنها را مي  

يابيم كه كلماتي وجود دارند كـه مـا معنـاي آنهـا را فقـط از                   كنيم، درمي   واقعي را كسب مي   
كننـد و ايـن چيزهـا اشـياي           يابيم كه اين كلمات طرح مـي        طريق آشنايي با چيز هايي درمي     

گويـد درحقيقـت    سل ميآن چه را :  )193-5، صص   1956،  منطق و معرفت  راسل،  (اند    بسيط
را در باب تبيين مباني زبان است، و ويتگنشتاين هرگز نه از اين      گ  استدالل تجربي يك تجربه   

  .استدالل پيروي كرد و نه هرگز خود تن به آن مقصد رسيد
هـايي اغلـب      دهـد كـه چنـين كتـاب          كتابي است اصيل، و تاريخ فلسفه نشان مـي         رساله

اما خوشبختانه درمـورد    . رچوب نيست نويسندگان آنها است    تأثيراتي دارند كه بيرون از چها     
تـوانيم    داريم و براسـاس آنهـا مـي       ) 1961(هايي از خود ويتگنشتاين        ما يادداشت  رسالهاين  

اين كار بهترين   . تحوالت افكار خود ويتگنشتاين و راسل و فرگه را گام به گام تعقيب كنيم             
 بـر پايـة     رساله در نظر داشته باشيم كه تفسير         است و بايد   رسالهراهنماي ما در تفسير آراي      

هـاي خواننـدگان قـديم آن         العمـل   ها بسي بهتر از تفـسير آن بـر پايـة عكـس              اين يادداشت 
اي انتزاعي در باب زبان است و ، هرچنـد نتـايج آن                 درحقيقت رساله  رسالهمحسوب است،   

هاي هيچ  رگز بر آموزه  هاي ديگر و حتي در هويت خود فلسفه مؤثر افتاده است، ه             در رشته 
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  .مكتب خاص فلسفي مبتني نيست
اي يكنواخت دربـاب زبـان كـه تبيـين             عبارت است از ارائة نظريه     رسالهموفقيت اصلي   

 واقعـي معنـاي خـود را از راه          بر پاية اين نظريه يك جملة     . آورد  صدق منطقي را فراهم مي    
وقتي ممكنات را نسبت بـه      اين صورت كه    آورد، به     تقسيم ممكنات به دو قسم به دست مي       

سازند و    ممكناتي كه اين جمله را صادق مي      : شوند  اين جمله در مد نظر آوريم دو گروه مي        
در اين ميان آنچه صدق منطقـي دارد، ممكنـات را بـه دو              . كنند  ممكناتي كه آن را كاذب مي     

دارد فاقـد  بنابراين، آنچه صدق منطقـي  . كند بلكه در همة آنها صادق است   دسته تقسيم نمي  
 صـادق اسـت بـراي اينكـه     معنا نيست؛ بلكـه ضـرورتاً      گويد، اما بي    معنا است و چيزي نمي    

گونه كه صـفر حـد    توان گفت كه همان    است و به تعبير ديگر، مي     ) tautology(گويي   همان
  .اعداد در رياضيات است، آنچه صدق منطقي دارد حد سخن واقعي است

 1920م بازگشت دوباره به فلـسفه در اواخـر دهـة            درحقيقت آنچه ويتگنشتاين به هنگا    
گيـرد و حتـي    زبان اَشكال مختلفي بـه خـود مـي    .  بود  نتوانست بپذيرد يكنواختي اين نظريه    

تـشكيل  » چنگـال در طـرف چـپ كـارد اسـت       «سخن واقعي نيز كـامالً از جمالتـي شـبيه           
فه از آن دسـت  به هر حال، نخستين چيزي كه او پس از بازگشت دوباره بـه فلـس     . شود  نمي

اي   كشيد اين بود كه اين جمله خود نيازمند تحليل بيشتر آن است تا اين كه به جمالت پايه                 
مخـصوصا نگـاه   (منتهي شود كه ناظر به اشياي بسيطي هستند كه هيچ ساختار دروني ندارد         

، )1957 (مالحظـات فلـسفي   ،؛  1929،  »مالحظاتي چند در باب شـكل منطقـي       «ويتگنشتاين،  
او اكنـون ايـن     ). ، در ترجمة انگليسي هارگريوز و دايت، آكسفورد       317 و   105 – 14صص  

اي مـديون    دانست كـه يـك كلمـة توصـيفي غالبـاً معنـايش را تـا انـدازه                   نكته را مسلم مي   
جايگاهش در يك نظام است؛ او اين فكر را مخصوصاً دربارة كلمات دالّ بر رنـگ بـه كـار          

دهند كـه     هاي مختلف نشان نمي      اساسي بين رنگ   هاي  بست و چنين استدالل كرد كه نسبت      
اي دارد كه بايد جدا لحاظ شود؛ بلكه برعكس، تحليل كلمـات دالّ               هر رنگ ساختار دروني   
سازد كـه در هـر     را آشكار ميـ اي از اوصاف ناسازگار   يعني رشته  ـبر رنگ الگوي واحدي     

  .شود سطحي تكرار مي
غييري اندك،  و بـه تعبيـر ديگـر هـم چـون              ممكن است اين تغيير موضع ويتگنشتاين ت      
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  در نظر آيد، اما همين تغيير در حقيقت نشان يك انقالب بنيادي در فلسفة              رسالهپانوشتي بر   
او پس از آن، ديگر معتقد نبود كه ساختار واقعي سخن ما فقط به مثابة ظهور مبهم                 . او است 

او در  . مـل آشـكار خواهـد شـد       شود، ساختاري كه از راه تحليل كا        ساختار دروني تبيين مي   
كنيم و اين دستور از پيش  ما در قلمرو دستور زبان متعارف حركت مي  «نويسد كه       جايي مي 

» . باشـيم   بنابراين ما از پيش همه چير را داريم و نيازي نداريم كه منتظـر آينـده               . وجود دارد 
، گفتگوهـاي   وينلودويگ ويتگنشتاين و حلقة     «: گينس از    در ترجمة انگليسي شولت و مك     (

   ).183، ص 1979ول، ، بلك»ضبط شده توسط فردريش وايزمن
آفريند كه خود ما      هايي مي   ممكن است چنين باشد كه دستور زبان متعارف ما را حركت          

قطعاً بين معناي   . منجر خواهد شد  ) فعل(اگر چنين باشد، فلسفة زبان به فلسفة عمل         . داريم
همچنـين مـردم    . كنند پيوندي وجـود دارد       كلمه قصد مي   كلمه و اطالقات آن كه كاربران ان      

شان   بايد معناي كلمات ديگر آن را بفهمند و اين مستلزم توافق آنها درباب اطالقات كلمات              
انگيـز   پيوندهاي بسياري بين فلسفة زبان و فلسفة ذهن وجود دارد و بنابراين شـگفت    . است

، ديـدگاهي كـامالً متفـاوت و        هرسـال هـاي غيرشخـصي زبـان در          نيست كه به جاي بررسي    
  . آمده استتحقيقات فلسفيمحورانه در  انسان

آفرينـد، پـس انـواع گونـاگوني از           اگر حركات  خود ما است كه منطق زبـان مـا را مـي              
افكنـد حاصـل      نخست اينكه، آنچه زبان توصيفي مـا در جهـان مـي           . گرايي وجود دارد    واقع

بريم در  قواعدي كه براي اطالق كلمات به كار مياجبار، ماهيت خود اشيا نيست، و بنابراين 
ايـن اعتقـاد    ). 130 - 242، بنـدهاي    تحقيقات فلسفي (خيزند    حقيقت از درون خود ما برمي     

ايـن اعتقـاد كـه      . بايـد در حـساب آيـد      » گرايـي نام«ويتگنشتاين در حقيقت امتيازي به نفع       
دهـيم     انجـام مـي    هاي منطقي و رياضي نيز حاصل آن چيزي اسـت كـه خـود مـا                 ضرورت

با اين همـه، ايـن اعتقـاد تنـاقض همـان چيـزي اسـت كـه                  . نما  اعتقادي است بسي تناقض   
و ) 1956 (مالحظاتي در باب مبـاني رياضـيات      نگاه كنيد به    (ويتگنشتاين نتيجه گرفته است     

، و )دياموند ويرايش كـرده اسـت  . ، كه سي  )1976  (درس گفتارهايي درباب مباني رياضيات    
نمايي نشان قطعي  با اين همه، تناقض  . كننده نيست محوري او ديگر قانع   كه انسان اينجا است   

اي بگويند كه آن چه در اين جا نياز است اين است كه مفهـومي از                  خطا نيست و شايد عده    
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  .نهد عينيت در ميان بياوريم كه غير از مفهومي است كه مكتب افالطون در پيش مي
آورد و آنهـا را در        مسائل بزرگ فلسفه را به زمين مـي       اش    ويتگنشتاين در كارهاي بعدي   

هاي او در باب مفهوم پيـروي از قاعـده او را بـه                بررسي. گيرد  مي  هاي متعارف پي    سرچشمه
چه چيزي  «: گرداند  بندي آنها بازمي  اي بنيادي در باب شمارش اشيا و طبقه         عقب و به مسئله   

البته فرد متخصص اين سؤال را بيشتر سؤالي        » كند؟  انجام دادن دربارة همان كار را معين مي       
ربط تلقي خواهد كرد نه سؤالي بنيادي، و بنـابراين پيـشنهاد خواهـد كـرد كـه مـا آن را                        بي

تـوان     اما سؤال ويتگنشتاين را اين گونه ساده نمي       . پردازيم  كنيم و به موضوع مي      فراموش مي 
ن، كـه وقتـي نخـستين بـار بـه       درحقيقت اين سؤال به اندازة سؤاالت كودكـا  .كنار گذاشت 

آن كـه بـه    ماند بـي  پاسخ مي كنند، عميق است، سواالت كودكان بي  چيزي انديشند مطرح مي   
يادگيري آنها آسيب رساند، اما اين سواالت در حقيقت به تنها راه فهم كامل آن چيـزي كـه                   

كـين،  . ، ترجمـة اي     دسـتور فلـسفي   ويتگنـشتاين،   . نگـا (شود اشـارت دارنـد        ياد گرفته مي  
  ).1381 - 2، صص 1974ول، آكسفورد، بلك

 چندان مطـرح نـشده اسـت، در كارهـاي بعـدي ويتگنـشتاين       رساله ذهن، كه در    فلسفة
معنـا و   «زيرا او در اين دوره به مـسئلة         : يابد، و علت اين امر روشن است         جايگاهي بلند مي  

وه بر اين در آثـار دوره   پردازد و فلسفة ذهن با اين دو، پيوندي وثيق دارد؛ عال            مي» ضرورت
به طور  . نفسه براي او اهميت دارد     ذهن موضوعي است كه في     دوم ويتگنشتاين اصال فلسفة   

مهم است، البته نه به اين سبب كه بـسياري از فيلـسوفان             ) Solipsism(» جز مني «مثال، نه   
ناپـذير     اجتنـاب  تواند به خوبي، نتيجة     مي» گراييمن«اند، بلكه به اين سبب كه         آن را پذيرفته  

 بـه طـور مختـصر و در    رسـاله  و بنابراين عام ذهن باشد، و اين مسئله در            هاي معتدل   نظريه
تـوان   را مي » گراييمن«نقد او به    . هاي بعدي ويتگنشتاين به تفصيل بررسي شده است         نوشته

داليـل اسـتقرايي    » گـرا مـن «نقـد راسـل ايـن بـود كـه           . در مقابل نقد راسل از آن قـرار داد        
اجبارآوري براي باورداشتن به وجود اشياي خارج از ذهن خـويش و وجـود انـسان ديگـر                  

تـر    اما نقد ويتگنشتاين بسيار بنيادي    ). 125 - 74، صص   1956،  منطق و معرفت  راسل،  (دارد  
كند،   پيوند خود را از جهان خارج قطع مي       » گرامن«گفت كه وقتي      او مي . از نقد راسل است   

سـازد    اش محروم مـي     هايش درباب جهان شخصي     ادن معنا به انديشه   درحقيقت خود را از د    
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هـاي    داده» «تجربـة شخـصي   « مربوط به    هايي بر درس گفتارهاي     يادداشتويتگنشتاين،  . نگا(
  .)1968، 77، بررسي فلسفي، در نشرية »حسي

ايـن  . شناسـند   اين همان استدالل ويتگنشتاين است كه آن را تحـت اسـتدالل زبـان مـي               
مثابة ابطال كامـل هرگونـه      اند معموالً به    هاي او كرده    را در تفسيرهايي كه از انديشه     استدالل  

تـر بـه      اين استدالل، درحقيقت، بخشي از نقـد كلـي        . اند  فلسفه با مباني ذهني محض دانسته     
توانـد موضـع      گيـرد كـه فيلـسوف مـي         گرايـي كـه ايـن را مـسلم مـي            هرگونه روش فكري  

اش را بـه   فكر و انديـشه هاي  ابع و سرچشمهر عين حال همة من  داشته باشد و د    »گرايانه  من«
 اما سؤال اين است كـه اگـر فيلـسوف ذهـنش را              .هايش مربوط بداند     مجموعة محدود داده  

تواند مفهـومي از خـودش بـه عنـوان يـك        واقعاً به جهان فيزيكي معطوف سازد چگونه مي       
اي الينحـل بـراي       شود مسئله    مي شروع» ....من  «اي كه با      شخص به دست بياورد؟ هر جمله     

، فهم اين كلمات يـك      »درد دارم ... «اگر جمله چنين ادامه يابد      . فاهمة او پديد خواهد آورد    
»  دردـ رفتـار  «دستاور كامال عقالني براي ما نسيت، زيرا اين كلمـات در حقيقـت جانـشين      

)pain - beaviour  (ا خواهـد داشـت   طبيعي ما هستند، اما فيلسوف اين سرچشمة رفتار ر
به همين سان، واژگان ما در خصوص تـشخيص         ). 244 - 5، بندهاي   تحقيقات فلسفي . نگا(

ها از طريـق كـار عقالنـي نيـست،            نقاط در مكان فقط حاصل متناظر ساختن آنها با واقعيت         
بلكه بر تصويري از جهان مبتني است كه مقدم بـر ظهـور زبـان اسـت و مـا در درون ايـن                        

آيا فيلسوفي كه به طريق تجربي موضـع  . توانيم راه خود را بيايم  پيش ميتصوير است كه از  
ها محروم سـاخته      گونه منابع و سرچشمه     پذيرفته، و بنابراين خود را از همة اين       » گرايانه  من«

  تواند معنا را سالم حفظ كند؟ است حق دارد ادعا كند كه مي
قابل دفـاع نيـست،     » گرايانه  من«هدف ويتگنشتاين فقط اين نيست كه نشان دهد موضع          

» گـرا  من«خواهد اشتباهي را تشخيص دهد كه باعث افتادن شخص          بلكه در عين حال او مي     
ترين هم باشد، اين است كه شـخص          نخستين اشتباه، كه شايد مهم    . است» گرايي  من«در دام   

 مسئله با    از اين  رسالهاو در   . آورانة غيرانتقادي در باب جهان خارج  داشته باشد          موضع شك 
تـوان سـؤالي مطـرح        كوشد آنجا نمي    شكاكيت، زماني كه مي   «: اختصار خاصي گذشته است   

» .معنـا و چرنـد اسـت    كرد ترديد ايجاد كنـد، غيـر قابـل ابطـال نيـست، بلكـه آشـكارا بـي             
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ويتگنشتاين در اواخر عمرش دوبـاره بـه ايـن مـسئله بازگـشت و نقـد مفـصل و رضـايت             
فكر اصلي نقـد اخيـر او   . هاي حريصانة شكاك ارائه كرد تري درباب شكاكيت و شك  بخش
توان ترديد و شك داشت، اما نه      اي از احكام مربوط به جهان نمي        دربارة پاره : گرايانه بود   كل

باشند، بلكه به اين سبب كه فقـط در چهـارچوب             به اين سبب كه آنها سراسر تأييد شده مي        
. نگـا ( پرسيد و آنها را تأييد يـا ابطـال كـرد             توان درباب احكام ديگر جهان      آنها است كه مي   

  ). 1969ول، ، آكسفورد، بلكدربارة يقينويتگنشتاين، 




