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آغاز فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين متأخر و هگل
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چکيده

در این مقاله ،یک بحثي تطبيقي ميانه دو فيلسوف ،یکي متعلق به حوزة تحليلي
و دیگری به حوزة ایدهآليسم آلماني ،در مسألة بنياد و آغاز فلسفه ،انجام ميگيرد .تعهد
و تمرکز مقاله بر "ویتگنشتاین" بيش از "هگل" خواهد بود .دشواری و در عين
حال جذابيت بحث از آنروست که دو فيلسوف مورد مطالعه ،ماهيت فلسفه ،روش و
وظایف آن را متفاوت مينگرند و دارای موضوع ،غایت و مسألة کامال متغایرند .دو
فيلسوف درمعقوالتي مانند ماهيت اجتماعي زبان ،زبان خصوصي ،دیگری ،ميل ،شکل
زندگي ،ذاتگرایي ،افالطونگرایي ،دکارتگرایي ،کلگرایي ،شک و یقين ،باور نامدلل،
جهانبيني ،عامل بودن سوژه ،توصيف و تبيين ،خردباوری و سوژه محوری مدرن ،فهم
و . . .مورد مقایسه و تطبيق قرار ميگيرند .اما همة این موضوعات ،همواره معطوف به
نگاه دو فيلسوف به مسألة بنياد و آغاز فلسفه انجام ميشود .ازجمله محورهای اصلي
تشابه ،آگاهي عرفي یا گفتمان اجتماعي ،نفي هرگونه معيار خارج از آگاهي یا گفتمان
اجتماعي و لزوم وجود «دیگری» در هر دو فيلسوف است .دیگری در بنياد فلسفه ،هر
دو فيلسوف چونان مقومي اصلي و غيرقابل فقدان حضور دارد .فعل و عمل نيز در پایه و
اساس هر دو فلسفه همان اهميت و محوریت را دارد .بدون آگاهي و گفتمان عرفي و
اجتماعي و در غياب دیگری و با فقدان فعل و عمل اساس و بنياد هر دو فلسفه محلي
از اعراب ندارد .ازجمله محورهای تفاوت نيز ذاتگرایي ،کليتگرایي ،رویکرد توصيفي و
تبييني است .در پایان به اشاره ،چند محور برای نقد و ارزیابي پيشنهاد ميشود.
واژگانکليدی :آگاهي عرفي ،گفتمان اجتماعي ،عمل ،توصيف ،تبيين ،زبان.
 .استادیار فلسفه ،دانشگاه اصفهانmohammad.meshkat@yahoo.com ،
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مقدمه
تاریخ فلسفه را ميباید خواند ،اما نمي باید در آن سط متوقف ماند .بلکه کار الزم در گام دوم این است
که فالسفه را در گفتگوی با یکدیگر نشانيد ،تا ناگفتههایي دیگر نيز که هرگـز در سـط نخسـت موجـود
نيستند به گوش رسند؛ زیرا این کمترین شرط خواندن متأمالنة فلسفه و عبور از تـاریخ فلسـفه بـه فلسـفه
است .البته این گفتگوها لزوماً در جهت همدلي و همراستایي نيست و ميتواند در جهـت تقابـل و تخـالف
هم باشد .اصل مقصود در این سط  ،یافتن نزدیکيها و دوریها نيست؛ بلکه همانا تحصـيل توانـایي بـر
کار مقایسه است که هم سبب تأملي فراتر از قرائت تاریخ فلسفه ميشود و هم آدمي را بر عبـور از تـاریخ
فلسفه به فلسفه یاری ميرساند.
شاید مقایسة این دو فيلسوف که یکي وابسته به حوزة تحليلي و دیگری بـه حـوزة ایـدهآليسـم آلمـاني
است ،باعث شگفتي باشد .بهویژه که ویتگنشتاین موردنظر در این موضوع «ویتگنشتاین متأخر» است ،که
از سنت فلسفي و حتي دورة متقدم خویش فاصله گرفته و رویکـرد کـامالً نـویني را عرضـه کـردهاسـت.
بهویژه که از نظر آن دو ماهيت ،روش و وظيفة فلسفه کامالً متفاوت است .و موضوع و غایـت و درنتيجـه
مسألة این دو نيز به کلي متغایر است .یکي موضوع کار خود را زبان قرار مـيدهـد تـا مسـایل فلسـفي را
منحل نماید و دیگری درصدد حل مسایلي از قبيل کرانمند و ناکرانمند است .شاید بهدليل همين فاصـله و
جدایي بسيار زیاد است که این نگارنده تاکنون در فارسي و انگليسي به اثری تطبيقي بين این دو برخـورد
نکرده است .هرچند در برخي از منابع انگليسي زبان اشاراتي به این موضـوع دیـده اسـت ،امـا ایـن مـوارد
غالباً  -جز یک مورد  -فقط به وجه تقابل آن دو اشاره داشتهاست .برای مثال" ،فيندلي" در تحليـل خـود
از یکي از بندهای پدیدار شناسي ميگوید « :ویتگنشـتاین ،تلقـي هگـل را از زبـان سـوء فهـم و ناشـي از
درک نادرست زبان ميداند .چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـدهاسـت و نگـاه بـه
زبان همان نگـاه ناميـدن و توصـيف اشـياء اسـت ) .(Hegel, 1977, p.509-10یـا "ویلـم دوریـس"
( )Willem De Vriesگفته است« :اميد به اینکه متافيزیک از منطق بر گرفته شود به هيچروی مختص
هگل نيست» .گذشته از اخالف "هگل"" ،الیبنيتس" و "کانت" بهطور خـاص ،اتميسـتهـای منطقـي
قرن بيستم" ،راسل" و "ویتگنشتاین" ،که از بيشترین لحاظها آنتيتز هگل بودند ،کوشيدند تا متافيزیـک
خود را از روی منطقشان بخوانند ) .(Solomon, 1993, p.218چنانکه ميبينيم در اینجا "دوریس" به
اشارة کوتاه ،هگل را با ویتگنشتاین متقدم مقایسه کردهاست و در این مقایسه آن دو را آنتـي تـز یکـدیگر
شمرده است .پيشينة دیگر را در کالم "سولومون" ميتوان یافت .وی دربارة این نظر هگل ،کـه فردیـت
فقط در یک زمينه بيناالشخاص ظهور ميیابد ،دو احتمال داده است :نخست این که فرد بدون دیگری
هيچ مفهومي از خود ندارد" .سولومون" ،بر اساس این تفسير ،هگل را با ویتگنشتاین متأخر قابل مقایسـه
دانسته است ) .(Ibid, p.202در بحث زبانخصوصي در این بـاره و نيـز دربـارة احتمـال دوم سـولومون،
بحث خواهيم نمود .این نگارنده ،مقایسه سودمندتر را در تفسير "نـورمن" یافتـه اسـت .نـورمن ،حرکـت
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فلسفي ویتگنشتاین متأخر و هگل را در اینکه فلسفه باید نقطة آغازی اندرون ،آگاهي عرفي داشـته باشـد،
همانند شمرده است .از نظر نورمن تطبيق این دو فيلسوف بهویـژه در آنجاسـت کـه ویتگنشـتاین اصـرار
ميورزد ،معيارهای صحت را باید اندرون نحوههای پذیرفتهشدة زندگي مشخص نمود .به اعتقـاد نـورمن،
ویتگنشتاین برای مثال ،در بحث خود دربارة پيروی از قاعده نشان ميدهد کـه ازآنجـا کـه هـر قاعـدهای
ميتواند به طرق گوناگون مورد تفسير قرار گيرد ،تفسير درست یک قاعده نمـيتوانـد ریشـه در قاعـدهای
دیگر داشته باشد .بلکه تنها توجيه این است که ما چگونه بازی ميکنيم .کاربرد زبان توافـق در داوریهـا
را پيش فرض ميگيرد و داوریهای مردم در عمل ،معيار صحت است .از نظر نورمن ،وجه مشترک فلسفة
ویتگنشتاین متأخر و هگل این است که فلسفه نميتواند بيرون از آگاهي یا گفتمان عرفي قرار گيرد .وجـه
مشترک هر دو این است که فلسفه هيچ معيار خارجي (خارج از آگاهي یا گفتمان یادشـده) نـدارد و نقطـة
آغاز فلسفه باید ماقبل نظری ( (Pre-theoreticalباشد .ازنظر نورمن ،وجه فـارق ویتگنشـتاین و هگـل
این است که در باور ویتگنشتاین فلسفه نميتواند تبيين کند ،کار فلسفه فقط توصـيف اسـت .امـا هگـل
هرگز چنين تلقيای از فلسفه ندارد ).(Norman, 1976, p.14
اینک ،این مقاله که صرفاً به مقایسة هگل و ویتگنشتاین متأخر اختصاص یافته است ،همواره بحـث را
از ویتگنشتاین آغاز ميکند و با زمينههایي که در ویتگنشتاین برای مقایسه بهنظر ميرسـد ،سـخن را بـه
هگل و کار مقایسه ميکشاند و بههميندليل ،سایة ویتگنشتاین بر سرتاسر مقاله بـيش از هگـل سـنگيني
مي کند .و چون گفتگوی دو فيلسوف از جایگاه کرسي ویتگنشتاین پيگيری مـيشـود ،در هـر مقایسـه و
1
تطبيق ،در آغاز وارد فضای فلسفة ویتگنشتاین ميشویم.
زبان بهمثابه ابزار و بازی
هدف اصلي پژوهشهای فلسفي8که پس از مرگ ویتگنشتاین منتشر شد ،حمله به دیدگاه کـلگرایانـه
دربارة زبان در رسالة منطقي فلسفي بود .وی به طرفداری از زندگي گستردهتر و متنـوع بـهعنـوان حـوزة
زبان به بينش بياندازه عقلي و محدود به زندگي انساني حمله ميکند .وی بهطور متزاید به مفهوم درمـان
رو ميآورد و فلسفه را نوعي مرض و زبان رفته به تعطيالت و مجموعـهای از دامهـا محسـوب مـيکنـد.
ویتگنشتاین متأخر به نحوی که یادآور نظر "کراوس" در باب روانکاوی است ،فلسفه را مرضي ميشـمارد
که عالج آن در خودش نهفته است .وی نتيجه گرفت که زندگي در زندگي کـردن در کارهـای مـاللآور
روزانه و کار مفيد و نه در تأمالت انتزاعي فيلسوفان اسـت ) .(Solomon, op.cit, p.191ویتگنشـتاین
در بندهای ( ،)360-11بسياری از اظهارات قبلي خود (در بندهای پيشين) را تکرار ميکند .این بخـش بـا
بيانات مشهور درخصوص هدف فلسفة ویتگنشتاین آغاز مي شود ،یعني نشان دادن راه خروج به مگـس از
بطری مگس گير ،برای آزاد کردن از نيازمندی به پاسخ بسياری از پرسشهای عميق که نتيجة سـوءفهـم
ناشي از کاربردهای زبان است ) 3(Findlay, 1984, p.221شـعار «مکـرر» ویتگنشـتاین متـأخر «فکـر
نکنيد ،فقط نگاه کنيد» ) 4(Wittgenstein, 2009, p.66است .وی کـه رسـاله را بـا فکـر کـردن و بـا
ساخت نظری نگاشته بود ،اینک پژوهشهای فلسفي را با نگاه کردن ارائه نموده و از همـينروی ،معنـا از
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نظر او تحول یافته است .معنای یک واژه را بهوسيلة کاربردهای گوناگون آن ميتوان بـهدسـت آورد .وی
در کتاب آبي نيز که پيشآغاز یا تمهيد پژوهشهاست ،این مطلب را گفته است« :معنـای کلمـه در عمـل
در کاربرد آن است» (ویتگنشتاین ،1321 ،ص« .)133معنای یک عبارت برای ما با کاربرد آن بهوسيلة مـا
مشخص ميشود .معنا ،مالزم ذهني بيان ما نيست .پس عبارت «فکر ميکنم که مـراد مـن از آن چيـزی
است» یا «مطمئنم که مراد من از آن چيزی است» ،چيزی که غالباً برای توجيه کاربرد یک بيان فلسـفي
ميشنویم هرگز ازنظر ما موجه نيست( .ویتگنشتاین ،1321 ،ص .)181چنانکه اشـاره شـد ،اکنـون دیگـر
زبان چونـان آیينـه نيسـت کـه سـاختار واقعيـت مسـتقل از پـيش موجـودی را انعکـاس دهـد ،زبـان از
جهان مستقل است .زبان از نظـر وی ماهيـت عمـلگرایانـه (پراگماتيـک) و نيـز ماهيـت اجتمـاعي دارد
(فن ،1320 ،صص .)20-111معنای زبان در کاربردهای آن است و معناداری و یا بـيمعنـائي وابسـته بـه
فهم کاربران زبان است .هيچ معيار مطلق «معنا» یا «بي معنا» وجود ندارد ،آنجا که ميگوئيم ایـن جملـه
هيچ معنائي نميدهد ،هميشه مرادمان این است که این جمله در این بازی زبـاني خـاص معنـا نمـيدهـد
(فن ،1320 ،ص .)111معنا که در ویتگنشتاین اول ثابت بود ،اینک سيال و متغير شـده اسـت .در فلسـفة
متأخر وی ،زبان تشابهاتي با ابزار و با بازی دارد« .به جمله به صورت یک ابزار و به مفهومش بـه عنـوان
کاربرد آن بنگریـد .(Wittgenstein, op.cit, p.421) ».ابزارهـای یـک جعبـه ابـزار در موقعيـتهـای
مختلف کاربردهای گوناگون ميیابند .واژهها و جملهها نيز معنای ثابت ندارند؛ بلکـه کاربردهـای متفـاوت
ميیابند و در هر کاربردی معنای خاصي پيدا ميکنند« .به ابزارهای یک جعبه ابـزار فکـر کنيـد؛ چکـش،
گازانبر ،سوهان ،پيچ گوشتي ،خطکش ،ظرف چسب ،ميخ و پيچ ،نقش واژهها بـهانـدازة نقـشهـای ایـن
چيزها متنوع است ) .(Ibid, p.11دومين تشبيهي که ویتگنشتاین برای زبان به کار ميبرد ،تشـبيه بـازی
است .مي گویند او در حال مشاهدة فوتبال بود که به فکر ایـن تشـبيه افتـاد .ایـن اصـطالح مـورد قبـول
1
قرار گرفت و استفاده عمومي پيـدا کـرد .ایـن اصـطالح نخسـت در کتـاب قهـوهای  1034ظـاهر شـد.
کتاب قهوهای ،حاوی هفتاد و سه بازی زباني است که هریک موقعيتي ممکن را توصـيف مـيکنـد ،مـثالً
موقعيتي را که یک بنا با کارگر خود حرف ميزند .این مفهوم یا اصطالح یـک واژة کليـدی بـرای فلسـفة
متأخر شد و در پژوهشهای فلسفي و دربارة یقين بهطور گسترده بهکار رفت ( اسـترول ،1323 ،ص.)862
« . . .همچنين این کل را که شامل زبان و اعمالي است که در آن بافته شدهاست ،بازی زباني مـينـامم»
) .(Wittgenstein, op.cit , p.7وی در بند دیگری ،بازی زباني را بخشي از یک فعاليت یـا بخشـي از
شکل زندگي دانسته است ) .(Ibid, p.23مقصود از «بخشـي از یـک فعاليـت» اعمـالي از قبيـل تأیيـد،
تردید ،باور ،پيروی از قاعده ها و کنش متقابل با دیگران به طرق گوناگون است .این فعاليتها مـيتواننـد
انفرادی یا مشترک در یک جماعت (بانکها ،نظاميان ،دانشگاهها ،نهاد حکومت و ). . .باشند .ویتگنشتاین
در مورد این گونه اعمال به فيلسوف سنتي توصيه ميکند ،فکر نکنـد ،بلکـه نگـاه کنـد و ببينـد مـردم در
جریان زندگي روزمرة خود چه کار ميکنند .تصویر صحي واقعيت در گرو نظریهپـردازی فلسـفي نيسـت؛
بلکه در گرو توصيف این فعاليتهاست .وقتي ویتگنشتاین به فيلسوفان ميگوید« :فکر نکنيد ،بلکـه نگـاه
کنيد به آنها ميگوید ،اسير تصویر محدود نباشند و در چهـارچوب محـدود آن نماننـد ،بلکـه مقولـههـای
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مفهومي خویش را گسترش بخشند و ببينند واژهها در جریان زندگي چگونـه عمـل مـيکننـد ( اسـترول،
 ،1323صص  .)862-0البته وی بازیهای زباني را بيشمار ميدانـد« :امـا چنـد نـوع جملـه وجـود دارد؟
خواهيد گفت اخباری ،پرسشي و امری -انواع بيشماری وجود دارد .انواع متفـاوت بـيشـماری از کـاربرد
همة آن چيزهایي که ما نشانهها ،کلمات و جمالت ميخوانيم .و این تنوع چيز ثابتي نيسـت کـه یـکبـار
برای هميشه داده شده باشد ،بلکه انواع نو زبان (وجود دارد) ما ميتوانيم بگویيم ،بازیهای نوی بـهوجـود
ميآیند و بازیهای دیگری منسوخ و فراموش ميشوند (Ibid, p.23) ».و گوناگوني بـيشـمار بـازیهـا
مانع از آن است که مشمول ساختار واحدی شوند و تحت تعریف واحد و جامعي در آیند ،اما با ایـن وصـف
معنای هر جمله در بازی متناسب خودش و در شرایط خاصـي کـه بـه آن تعلـق دارد ،فهميـده مـيشـود.
ویتگنشتاین ،چند نمونه بازی زباني مثـال مـي زنـد :دسـتور دادن و پيـروی از آن ،توصـيف چيـزی از راه
ظاهر یا اندازههای آن ،ساختن چيزی از روی یک توصيف (ترسيم) ،گـزارش دادن از یـک رویـداد ،تأمـل
کردن دربارة یک رویداد ،پردازش یک فرضيه و آزمودن آن ،ارائه دادن نتاین یک آزمایش در جـدولهـا و
نمودارها ،خلق یک داستان و خوانـدن آن ،بـازیگری در یـک نمـایش ،خوانـدن آواز ،حـدس زدن پاسـخ
معما ،ساختن لطيفه و گفتن آن ،حل کـردن مسـألهای در ریاضـيات عملـي ،ترجمـه کـردن از زبـاني بـه
زبان دیگر ،خواهش کـردن ،تشـکر کـردن ،فحـش دادن ،خوشـامد گفـتن ،دعـا کـردن )(Ibid, .p.23
وی در برگهها درخصوص تأمل ميگویـد « :منشـاء بـازی زبـاني ،تأمـل نيسـت .تأمـل ،بخشـي از بـازی
زباني اسـت .و از ایـن روسـت کـه مفهـوم ،در بـازی زبـاني خانـه دارد (ویتگنشـتاین ،1324 ،ص .)301و
در کتــاب در بــاب یقــين نيــز مــيگویــد« :و مفهــوم دانســتن بــه مفهــوم بــازی زبــاني گــره
خوردهاست .(Wittgenstein, 1979, p.560) ».وی با توجه به مثالهای یاد شـده از پـژوهشهـا بـه
فيلسوف ميفهماند که واژههای گوناگون را باید آنگونه که یک انسان معمولي در کـاربرد مناسـب آنهـا
ميفهمد درک نماید ،نه در چهارچوب این پيش فرض که معنای نام = عين بـاقي بمانـد و نـه الگوهـای
مفهومي خویش را بر واژهها تحميل کند .ویتگنشتاین ضمن انتقاد از این پيش فرض که واژههـا در اصـل
اسم هستند و معنای آنها چيزها (اعيان) هستند بر آن شدهاست کـه ایـن پـيش فـرض نادرسـت ،پـيش
فرض دیگری را بهدنبال ميآورد که جملهها و عبارات ،ترکيبهائي از واژهها هستند و کارشان ایـن اسـت
که روشن کنند چيزها یعني امور واقعي چگونه هستند .چنين پيش فرضهائي سبب ميشـوند کـه مـا بـه
این نتيجه برسيم که کارکرد اصلي زبان نام بـردن از چيزهـا و توصـيف کـردن آنهاسـت ،و زبـان از راه
ارتباط واژه/جهان با واقعيت متصل ميشود .پـژوهشهـا نشـان مـيدهـد کـه همـة واژههـا بـه ابـژههـا
برنميگردند ،و چيزی بهعنوان رابطة اسم با امر واقعي وجود ندارد .معنای واژهها و معنای جملـههـا فقـط
ميتوانند با توجه به کاربرد آنها در جریان زنـدگي دانسـته شـوند (ویتگنشـتاین ،1321 ،صـص.)18-13
«هر نشانه به تنهایي مرده مي نماید .چه چيز به آن حيات مي بخشد؟ نشانه در کاربرد حيـات مـي یابـد».
).(Wittgenstein, 2009, p.432

ذکر این نکته الزم است که مقصود ویتگنشتاین از بازی این نيست که وقتي ما سخن ميگوئيم ،صـرفاً
بهنوعي بازی پرداختهایم .بلکه وی برخي از ویژگيهای ساختاری را که نوعاً در اغلب بـازیهـا هسـت بـا
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بعضي ویژگي های ساختاری که نوعاً در اغلب تعبيرات لفظي وجود دارد ،مقایسـه کـردهاسـت .اول اینکـه
بازی کردن ،یک فعاليت اجتماعي است ،چيزی متعالي نيست که فقط در ذهن ما جریان پيدا کنـد و فقـط
عبارت از مجموعهای نسبتهای منطقي مجرد باشد .بازی نوعاً کيفيـت اجتمـاعي دارد .دوم اینکـه بـازی
دارای قواعدی است که بر آن حاکم است .بهنظر ميرسد هدف ویتگنشتاین از قياس زبان به بازی همـين
دو ویژگي بوده است .نکتة اساسي در این قياس تأکيد بر این نکته است که بایـد بـه زبـان در عمـل نگـاه
کنيم و سخن گفتن با آن را بخشي از گونهای رفتار مداوم و معمولي و اجتماعي و تابع قواعد بدانيم .نکتـة
مهم این است که توجه داشته باشيم که ویتگنشتاین ميخواهد تأکيـد کنـد کـه هـيچ نقطـهای بيـرون از
بازی های زباني نيست که بتوانيم از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزیابي کنيم و ببينيم آیـا زبـان بـه
حد کافي واقعيت هست یا نيست .ما هميشه درون بازی عمل ميکنيم (مگي ،1311 ،صص.)141-2
مقايسة نخست؛ زبان
هرچند هگل مانند ویتگنشتاین متأخر ،فلسفه را مستقيماً از زبـان آغـاز نمـيکنـد .امـا در دومـين گـام
دیالکتيک خود یعني در همان اوائل پدیدارشناسي ،متوجه زبان شدهاست .و بهعبارتي ميتـوان گفـت کـه
زبان ،یکي از بنيادهای مهم فلسفة هگل است .یک وجه اشتراک هگل و ویتگنشتاین این اسـت کـه هـر
دو ،زبان را بهمثابه هدفِ في نفسه و مستقل در نظر ندارند؛ بلکه آن را برای فلسفه مطرح ميکنند .با ایـن
تفاوت که هگل مي خواهـد زبـان را چنـان دمـي گـذرا بـه متافيزیـک خـود در بخـش مباحـثشناسـائي
( )consciousnessاستخدام نماید ،درحالي که ویتگنشتاین زبـان را بـرای حـل مسـأله یـا مرحلـهای از
فلسفه بهکار نميگيرد ،بلکه آن را برای انحالل مسائل فلسفي مورد توجه قرار ميدهد .آغاز فلسفه از نظر
هگل یقين حسي ( )sense-certaintyاست ) (Hegel, 1977, p.90و روی سخن هگـل در اینجـا بـا
امپریستهاست ) .(Solomon, 1993, p.195آگاهي در اینجا در بيواسطگي صلب با متعلق قرار دارد
) (Hegel, 1977, p.90یقين حسي ميانگارد غنـيتـرین ،واقعـيتـرین و معـينتـرین شـناخت را دارد،
درحالي که فقيرترین شناخت است ) .(Hyppolite, 1974, p.82اما بهزودی ایـن مرحلـه را ناکفایتمنـد
ميیابد؛ زیرا پي ميبرد که او متعلق را به مدد مفاهيم و کليات مـيشناسـد .آگـاهي در اینجـا وارد مرحلـه
ادراک ( )perceptionميشود .هگل در بند  160پدیدارشناسي مي خواهد تفهيم کنـد کـه یقـين حسـي
هيچگاه جزیيات را درک نميکند ،بلکه خود را ميفریبد و درنتيجه گمـان مـيبـرد کـه جزئيـات را درک
ميکنـد .و بنـد  116داللـت دارد کـه زبـان ،کـه طبيعتـي الهـي و عقالنـي دارد ،کوشـش یقـين حسـي
را که مـيخواهـد جزیيـات صـامت ( )surdرا درک کنـد ،خنثـي مـيسـازد .زبـان فقـط کليـات را درک
ميکند ) .(Hegel, 1977, page: 64-6 & 509ما خيال ميکنيم ،یک قطعـة مـوم کـه "دکـارت" در
تأمل دوم از آن سخن ميگوید یا بلور نمک که "هگل" در این فصـل (ادراک) پدیدارشناسـي دربـارة آن
گفتگو ميکند ،صرفاً بهوسيلة حواس یا حتي با قوة خيال درک ميشود ،اما درواقع این فاهمه ما است کـه
آن را مدرک ميسازد )" .(Hyppolite, 1974, p.100هيپوليت" ميگوید« :نقد هگل از یقين حسي تـا
حد زیادی متأثر از فلسفه یونان است» )" .(Ibid, p.83فيندلي" ( )Findlayنيز در ضمن تحليل خود از
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بند  116پدیدارشناسي هگل ،از یک سو این کار هگل را با معرفت شناسي افالطون مقایسه مـيکنـد و از
سویدیگر به اشاره ميگوید که ویتگنشتاین این تلقي هگل را سوء فهـم و ناشـي از درک نادرسـت زبـان
ميداند .چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـدهاسـت و نگـاه بـه زبـان همـان نگـاه
ناميدن و توصيف اشياء است ) .(Hegel, 1977, page:509-10یک نکتة مهم در اینجا این اسـت کـه
هگل این گذار آگاهي را از یقين حسي به ادراک بـر اسـاس یـک معيـار درونـي ،یعنـي از درون آگـاهي،
استنتاج کرده است .کليد مهم و اصلي برای مقایسة این دو فيلسوف ،موضوع درون به جـای بـرون اسـت.
هگل ،دیالکتيک خود را از درون آگاهي عبـور مـيدهـد و هرگونـه معيـار خـارج از آن را نفـي مـيکنـد.
ویتگنشتاین نيز فعاليتهای زباني را بردرون آگاهي عرفي و اجتماعي اسـتوار مـيسـازد و هرگونـه معيـار
خارج از عرف بازی زباني را نفي ميکند .در هگل ،مفاهيمي که «خود» بـرای فهـم احساسـاتش بـهکـار
ميبرد ،از طریق احساس حاصل نشدهاند ،بلکه بـهوسـيلة «خـود» در مـورد آن احساسـات بـهکـار بـرده
ميشوند.
بهعبارتي با الهام از بند  111پدیدارشناسي و تحليل "فينـدلي" از آن بایـد گفـت متعلـق واقعـي یقـين
بيواسطه ،کلي است؛ اما یقين بيواسطه با «این» ( )Thisبيواسطه سر و کـار مـيیابـد .ادراک تصـدیق
ميکند که متعلقاش کلي است ،اما در عينحال ادراک «این» را طبيعـت ذاتـي ()Essential element
متعلق خود نميبيند ،بلکه «ما» ( ،)Weیعني مشاهدهگران پدیدارشناسي است ،که «این» را طبيعت ذاتـي
و نتيجة ضروری آنچه پدیدار شدهاست ،مينگرد .(Hegel, 1977, pp. 510) 0.بهبيان سادهتـر ،مفـاهيم
کلي از قبيل«این» ،محصول هيچ خود واحدی نيستند ،بلکه مجموعهای از مفاهيم را تشکيل ميدهند که
بهوسيلة اجتماعي از خودها بهکار برده ميشوند .آنها محصول بسياری از اذهان متنـاهي هسـتند کـه بـا
یکدیگر ارتباط و تفاهم دارند و نه بهوسيلة یک نسل ،بلکه بهوسيلة نسلهای متعدد توليد ميشـوند .ایـن
ال
مفاهيم ،زباني عمومي را تشکيل مي دهند و هـر ذهـن متنـاهي بایـد آن را بيـاموزد ،اگـر بخواهـد کـام ً
خودآگاه و عقالني شود .جهان ،چنانکه در نزد انسانها پدیدار ميگردد و برای تحقق مقاصد خـود در آن
ميکوشند ،مطابق با زباني است که آنها برای ساختن جهاني منسجم و -به زبان و اندیشة غيـر هگلـي-
بنای«تصویر»ی منسجم از جهان -بهکار ميبرند(.پالمناتز ،1323 ،ص.)01بهنظر ميرسد ،هگل در اینجـا
یک وجه تشابه با ویتگنشتاین اول و یک وجه تشابه با ویتگنشـتاین دوم دارد .از ایـنلحـاظ کـه زبـان در
هگل از طریق مفاهيم و کليات ،اشياء و امور جهان را توصيف ميکند ،ميتوان گفت که هگل بـه نظریـة
تصویر ویتگنشتاین اول نزدیک است و همانند او زبان را دارای مرز واحدی ميداند ،هرچند ایـن مـرز بـه
اختيارخود آن ها تاحدودی قابل تغيير است؛ چنانکه به اعتقاد وی در دورهای یعني در علم نيوتني بـهجـای
جوهر از نيرو برای داللت بر اشياء استفاده ميشود ) .(Hegel, 1977, page: 81 & 514امـا ،هگـل در
همينجا یک وجه فارق با ویتگنشتاین اول و شباهتي با ویتگنشـتاین دوم دارد ،زیـرا از نظـر ویتگنشـتاین
اول ساخت جهان واقعي ،ساخت زبان را تعيين ميکند .اما ازمنظر ویتگنشتاین دوم برعکس ،ایـن سـاخت
زبان ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين ميکند و هرگز نميتوان مسـتقل از زبـان ،دربـارة
جهان بحث نمود .دیالکتيک آگاهي در هگل از یقين حسي سرانجام به دم ادراک گذر یافت؛ زیرا پـيبـرد
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که متعلق حسي چيزی جز همان کليات و مفاهيم نيست .بنابراین هرچند از ایـن لحـاظ کـه مفـاهيم دال
برامور جهان هستند،آیينة جهان بهشمار ميآیند .اما چون ازنظر هگل متعلـقهـای شناسـایي چيـزی جـز
مفاهيم و کليات نيستند ميتوان گفت ،این ساخت جهان اسـت کـه بـهواسـطة مفـاهيم و کليـات شـکل
ميگيرد .انسانها،نيرو را چيزی مستقل از خود تصور ميکنند کـه موجـب عملکـرد اشـياء مـيشـود .امـا
نميدانند که درواقع امر ،نيرو مفهومي است که خودشان ساختهاند تا آن را در توضـي عملکـرد اشـياء بـه
شيوهای رضایتبخشتر یاری نماید .فيزیکدان نيوتوني تصور ميکند که نيـرو را نـه اختـراع ،بلکـه کشـف
نموده است ،درحاليکه ازنظر هگل اشتباه ميکند ،زیرا روح بـهصـورت فعـال در تعـداد کثيـری از اذهـان
متناهي ،جهاني منسجم ميسازد .روح ،جهان را ميسازد بدون اینکه بداند این کار را کرده است ،بنـابراین
جهان را بهعنوان چيزی مستقل از خودش تلقي ميکند .اما سرانجام روح کشف مـيکنـد کـه جهـان کـه
نخست آن را مستقل از خودش تلقي مينمود ،محصول خود اوست .روح تشـخيص مـيدهـد کـه جهـان
عقالني است؛ زیرا محصول عقل است .بنابراین ،روح خود را در جهان باز ميشناسد و در آن آرامش یافته
و خرسند ميشود (پالمناتز ،1323 ،ص .)00الزم بهذکر است که هرچنـد بـرای سـاخت جهـان مـوردنظر
هگل عالوه بر کليات ،دم سوم یعني فاهمه با قوانين خود نيز دخيل است .اما دراینجا چون تمرکز بر زبان
است فقط به کليات توجه نمودیم .بدینسان ميتوان گفت که هگل از اینمنظر که جهان ساختة مفـاهيم
است به ویتگنشتاین دوم شباهت بيشتری یافته است تا به ویتگنشتاین اول .بهویـژه ایـن شـباهت آنگـاه
تقویت ميشود که به یاد آوریم مفاهيم جهانساز هگلي از اجتماعي از اذهان متنـاهي پدیـد آمـدهاسـت و
زبان در بازیهای متنوع خود در ویتگنشتاینمتأخر نيز ریشه در عرف جامعـة مربـوط بـه هـر بـازی دارد.
بهعبارت کوتاه مي توان گفت که زبـان در هگـل و ویتگنشـتاین متـأخر ،ماهيـت اجتمـاعي دارد .بـا ایـن
تفاوتها که ویتگنشتاین با نظریة بازیهای زباني کارکردهای متنوع ،بيشمار و نامتناهي برای زبان قائـل
ميشود و هر کارکردی را برقواعد مخصوص به یک جامعة زباني مـيدانـد و زبـان را بـهمنظـور مباحـث
شناختشناسانه و متافيزیکي موردتوجه قرارنميدهد .درحاليکه هگـل ،زبـان را دارای معنـا و نـه کـاربرد
ميداند .افزون برآنکه هگل زبان را بهمنظور مباحث شناختشناسانه و متافيزیکي مورد توجه قرار ميدهد.
زبان و پيشفرض تلويحی
یکـــي از نکـــات مهـــم ویتگنشـــتاین در مـــورد بـــازیهـــای زبـــاني پـــيشفـــرض تلـــویحي
( )Tacit presuppositionاست« .پس آنچه ما در بازی زباني خود انجام مـيدهـيم ،همـواره بـر یـک
پيشفرض تلویحي استوار است .(Wittgenstein, 2009, p. 179)».کاری که ما در بـازی زبـانيامـان
ميکنيم ،هميشه مبتنيبر پيش فرض تلویحي "هادسون" بر آن است که برای فهم مـراد از پـيشفـرض
تلویحي یک بازی ،نحوة سخن گفتن را دربارة اشياء مادی ،مانند ماه مالحظه کنيد .مـا از مـاه بـهعنـوان
موجودی مستمر سخن ميگوئيم؛ مثالً ميگوئيم« :دیشب ماه ،ماهِ تمام نبود ،تا یک هفتة دیگر ،ماهِ تمـام
ميشود ».با این همه ،تجربة ما از آن نامستمر است .اما در بـازی زبـاني علـوم طبيعـي یـا فهـم عرفـي،
پيش فرض تلویحي این است که احکام راجع به تجارب نامستمر ما (شهادت حواس ما) مبنای محکميانـد
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برای احکام راجع به موجودات مستمر (مانند این شي مادی ،مثالً ماه) .اگـر کسـي اعتبـار ایـن گـذر را ،از
احکام دستة اول به احکام دسته دوم ،مورد مناقشه قراردهد ،ما نميتوانيم ادلة علمي قـوی بـه سـود ایـن
گذر اقامه کنيم .تنها ميتوانيم خاطر نشان کنيم که فهم عرفي و علوم چنـين پيشفرضـي دارنـد و اگـر او
حاضر به چنين گذری نباشد ،باید از این بازیهای زباني یا نحـوه هـای معيشـت (شـکل زنـدگي) دسـت
بردارد (هادسون ،1312 ،ص.)168
مقايسة دوم؛ پيشفرض تلويحی
براساس آنچه گذشت کار مقایسه در اینجا ساده است .تشابه هگل و ویتگنشتاین در اینجا ،همان تکيه
بر آغاز فلسفه از گفتمان یا آگاهي عرفي است .با این تفاوت که ویتگنشتاین دوم برای هـر بـازی زبـاني،
پيشفرض تلویحي را برای بازیهای از هم جدا و بيارتباط از هـم مـيخواهـد .امـا هگـل ،پـيشفـرض
تلویحي در اصطالح ویتگنشتاین یا آگاهي و گفتمان عرفي را برای ایجاد سير دیالکتيـک بـهمثابـه محـور
وحدتبخش صور پدیداری الزم دارد .برای مثال در دم ادراک مفاهيم یا کليـات در زبـان اذهـان متنـاهي
( )Weپيشفرض گرفته شدهاست ،اما این پيشفرض بيارتباط نيست بـا مرحلـة بعـد کـه فاهمـه اسـت.
زیرا هرچند در «دم» ،بعد مشمول روش(متد) سلب و رفع ميشود امـا دردم بعـد ،ترفـع یافتـه و محفـوظ
( )Aufhebenاست .به عبارتدیگر در دم ادراک روی سـخن هگـل بـا "کانـت" اسـت .هگـل در ایـن
دم ،کليات و مفاهيم را بـرای شناسـایي کـافي نمـي یابـد .زیـرا ازآنجـا کـه ادراک ،هـيچ امـر فراادراکـي
( )Extraperceptualرا یعني هيچ چيز غير از کليات حسي را به رسميت نميشناسد ،این کليات نيازمنـد
امر وحدتبخش هستند تا آنها را از حالت ویژگيهـای صـرف خـارج سـازد و آنهـا را چنـان متعلـق در
ال این منظور را بـا جـوهر بـرآورده سـاخته بـود ،امـا هگـل بـا جـایگزین
برابر آگاهي قرار دهد .کانت قب ً
ساختن مفهوم غيرحسي نيرو بهجای جـوهر تصـور پویـاتری از آن ارائـه مـيدهـد و بـا انتخـاب عنـوان
) (Force and Understandingبه این انتقاد از کانت اشعار مي نماید که قوانين طبيعت صرفاً بـر آن
تحميل نشدهاند؛ بلکـه ذاتـي جهـان هسـتند ) .(Solomon, op.cit, p.197-9بـدینسـان کليـات ،در
دم ادراک در اصطالح هگل -که برمبنای اصطالح ویتگنشتاین دوم ،باید آنهـا را پـيشفـرض تلـویحي
خواند  -هرچند در مرحلة فاهمه سلب و رفع شدهاند ،اما در دم ادراک حفظ و ترفع یافتهاند؛ زیـرا بـر گـرد
مفهوم نيرو چونان متعلق واحد گرد آمدهاند.
زبان و قواعد
ویتگنشتاین در بندهای ( )134-111دلمشغول روشنسازی مفهوم قاعـده اسـت (Findlay, 1984,

) .p.211زبان نيز مانند سایر بازیها تحت قواعد ( )rulesخاصي عمـل مـيکنـد .ویتگنشـتاین ،تعریفـي
تحليلي از قاعده بهدست نميدهد ،زیرا قاعده را مفهومي واجد شباهت خانوادگي درنظر ميگرفـت کـه بـا
اشاره به مثالها و نمونهها به بهترین وجه توضـي داده مـيشـود (یوهـان گـالک ،1320 ،ص .)443هـر
نوعي از بازی صرفاً با قواعد مربوط به خود شناخته ميشود .در پينوشـت یکـي از صـفحات پـژوهشهـا
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ميخوانيم « :بدون این قواعد این کلمه هنوز معنایي ندارد ،و اگر قواعد را تغيير دهيم ،آنگاه کلمـه معنـای
دیگری ميیابد .(Wittgenstein, 2009, p.147) ».هيچ بـازیای ،مطـابق قواعـد بـازی دیگـر مـورد
قضاوت قرار نميگيرد .درمورد بازی شطرنن با قواعد بازی فوتبال داوری نميشـود .دربـارة بـازی ،کسـي
نميگوید که آیا آن آیينة واقعيت است یا نه (ما نميپرسيم که آیا بازی بسکتبال بـه عـالم ارجـاع دارد یـا
نه) .قواعد بازی ها ،قابل تغيير است .درواقع هيچ دستگاهي از قواعد از همهطرف ،محدود به قواعد نيست.
هيچ دستگاهي از قواعد ،همة رخنهها را نميگيرد .مثالي که ویتگنشتاین ميزند ،پرتاب توپ تنيس به هوا
در موقع سرو زدن است .هيچ قاعدهای وجود ندارد که شما چقدر توپ را باال بياندازید .اما ميشـود ،تصـور
کرد در صورت پرتاب توپ توسط فردی به ارتفاعي که تاکنون سابقه نداشتهاست ،قواعـد جدیـدی وضـع
شود .نکتة دیگر در مورد قاعده این است که هر قاعدهای مـيتوانـد مـورد تفاسـير مختلـف قـرار گيـرد و
درنتيجه پيروی از قاعده بيمعنا مي شود .زیـرا در اخـتالف تفسـير ،مطابقـت بـا قاعـده و عـدم آن قابـل
تشخيص نيست .به باور برخي راهحل ویتگنشتاین این است که پيروی از قاعده ،کرداری اجتماعي اسـت.
جامعه تعيين ميکند که چه چيز پيروی از قاعده اسـت و جامعـه افـراد را بـه پيـروی از قاعـده ،آمـوزش و
پرورش ميدهد (مگي ،1311 ،ص .)111عمل کردن برطبق قاعده ،یک عادت است ،همان عادتي که مـا
در فرهنگ خود برای انجام آن پرورش یافتهایم .بدینسان لوازم شـکاکانة تبيـين ویتگنشـتاین از پيـروی
قاعده با تمسک به یک راهحل طبيعتگرایانه حل شدهاست :ما صـرفاً موجـوداتي هسـتيم کـه بـه لحـاظ
فرهنگي و زیست شناختي از عادات مشروط پيروی ميکنيم .این تفسير از ویتگنشتاین ،عمـدتاً از "سـاول
کریپکي") (Saul, Kripkeسرچشمه ميگيرد و مناقشات چشـمگيری را برانگيختـه اسـت .1چنـانکـه
خواهيم دید افراد دیگری نظير "مالکولم" ( )Malcolmنيز همين تفسير را دارند .البته تفسير دقيـقتـری
نيز در اینجا هست که در جای خود به آن خواهيم پرداخت.
مقايسة سوم؛ قاعده
واژة قاعده ،همانند بـازی از مصـطلحات ویـژة ویتگنشـتاین متـأخر اسـت و هـيچ کـاربردی در هگـل
ندارد .اما وجه مقایسه در اینجا چنانکه مي بينـيم در ایـن نکتـه اسـت کـه در تحليـل و تأمـل در قاعـده،
مطابق با تفسير یادشده سرانجام به ماهيت اجتماعي زبان ميرسيم .پس ویتگنشتاین متأخر ،فلسـفة خـود
را از درون آگاهي یا گفتمان عرفي آغاز ميکند .زیرا بازیهای زباني معنای خود را از قواعـد مـيگيرنـد و
قواعد نيز ریشه در توافق اجتماع مربوط به آن بازی دارند .هگل نيـز بـيآنکـه ربـط و نسـبتي بـا نظریـة
بازی ها داشته باشد ،اما پدیدارشناسي خود را از اندرون آگاهي یا گفتمان عرفي آغاز ميکند .آگاهي حسـي
و ادراک هر دو در اندرون آگاهي عرفي جای دارند .حتي از آغاز فلسفه هم که بگـذریم بـهنظـر مـيرسـد
بتوان گفت که ادامة دیالکتيک هگل نيز همه و همه ،صوری است کـه در انـدرون اذهـان متنـاهي جـای
دارند .پس هر دو فيلسوف بر این نکته اتفاق دارند که هيچ معياری خارج از آگاهي یا گفتمان عرفي وجـود
ندارد.
با تأمل در اصطالح شکل زندگي و نيز زبان خصوصي در ویتگنشتاین ميتوان باز هم تصور دقيقتـری
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از قاعده بهدست آورد .بنابراین ،دنبالة این مقایسه را در ذیل واژة شکل زنـدگي و نيـز در زبـان خصوصـي
پيميگيریم.
زبانخصوصی
بندهای ( )843-362پژوهشها به مسایل وضـعيتهـای انعکاسـي ( )Reflexive situationsکـه در
آنها شخص با خویشتن مرتبط است ،ميپردازد .و بهطور خاص به وضعيتهایي نظـر دارد کـه در آنهـا
گفتار شخص فقط با خودش و برای خودش و در یک زبان کامالً خصوصي است .وی همين بحـث را در
بخشــي از مالحظــات فلســفي نيــز انجــام داده اســت ) .(Wittgenstein, 1975, p.88-95بــرعکس
"تراکتاتوس" ،که در آنجا من ،فقط زبان خاص خودم را دربارة جهان همانگونه کـه بـرای خـودم هسـت
ميتوانم بفهمم و بهکار گيرم ،اینک در اینجا این موضع مطرح شدهاست که زبان ذاتاً مشـترک و عمـومي
است و این که آنچه به گفتار آمده است ،حتي سخني که خطاب به خود مي رود ،تنهـا درصـورتي معنـادار
است که بتواند توسط دیگری فهميده شود ) .(Findlay, 1984, p.216برخي دیگر ،بندهای مزبور را به
دو قسمت تقسيم ميکنند و ميگویند بندهای ( )843-811به زبان خصوصـي پرداختـهاسـت .و بنـدهای
( )821-361بــه بحــث گســتردهای در بــاب رابطــه بــين مفــاهيم روانشــناختي بــا رفتــار ،اختصــاص
دارد ) .(Mcginn, 1977, p.143&115هرچند بحث زبـانخصوصـي ( )Private languageاز بحـث
قواعد جداست ،اما راهحل ویتگنشتاین برای هـر دو یکسـان اسـت .از طرفـي بـهنظـر مـيرسـد یکـي از
موضوعات فلسفة ویتگنشتاین که باب گفتگو با هگل را بهطور خاص و با کل سنت دکارتي بهطورعام بـاز
ميکند ،این موضوع است .در یک نگاه وسيعتر ،یکي از حـوزههـای اصـلي پـژوهش ویتگنشـتاین حـوزة
مفاهيم روان شناختي ،ماننـد بـاور ،اميـد ،تـرس ،آرزو ،خواسـت ،توقـع و مفـاهيم احساسـي ،نظيـر درد و
دیدن بوده است .شاید بحثانگيزترین ادعای منحصربه فرد او در این حوزه مربوط به زبان خصوصي باشـد
(سرل ،1326 ،ص .)842هرچند در باب زبان خصوصي تفسير واحد وجود ندارد ،اما تفسير متعارف بـر بعـد
اجتماعي زبان تکيه دارد" .مالکولم" و "کریپکي" ازجمله کسانياند که بر دیدگاه اجتمـاعي تأکيـد دارنـد
)".(Baker and Hacker, 2009, V II, p.152هکـر" ،ضـمن اینکـه مـيپـذیرد کـه کـانون توجـه
ویتگنشتاین در همة مباحث پيروی از قاعده ،اعمال مشترک انساني است ،اما در عينحـال ایـن تفسـير را
خطا ميداند ) .(Ibid, p.150مطابق با دیدگاه اجتماعي آنچه ویتگنشتاین را بـه بحـث زبـان خصوصـي
کشانده است ،ماهيت اجتماعي زبان در اعتقاد وی بودهاست .مسألة زبان خصوصي این است که آیا امکان
دارد ،من به تنهائي واژههایي را برای ناميدن حسيات خصوصي خویش بـهکـار ببـرم .در شـناختشناسـي
سنتي ،تصور بر آن است که ما شناخت خود را باید از حسيات دروني و خصوصي آغاز نموده ،آنگاه بر پایـه
وجدانيات دروني ،زبان و شناختي عمومي بنا کنيم .ویتگنشتاین این موضع را نميپـذیرد .زیـرا ازنظـر وی
زبان ما برای بيان وجدانيات و تجربههای دروني با اجتماع گره خورده است .پس ،به باور وی ،بایـد گفـت
زبان خصوصي ممکن نيست .استدالل او در اینجا به سبک برهان خلف است .اگر زبان خصوصـي در کـار
باشد ،تمایز بين صورتي که واژهای را واقعاً صحي بهکار ميبریم و صورتي که صرفا گمان بردهایم که آن
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واژه را درست بهکار بردهایم وجود نـدارد ،ولـي در چنـين وضـعيتي چگونـه مـيتـوانيم دربـارة صـحي و
ناصحي  ،سخني به ميان آوریم .قواعد حاکم بر کـاربرد واژه هـای بيـانگر حسـيات ،قواعـدی همگـاني و
اجتماعي است و ما این قواعد را در صحنة جامعه یاد ميگيریم و به کار ميبندیم .دليل این که ميتـوانيم
دارای قواعدی حاکم بر زبان باشيم ،عضویت ما در جامعهای با زبـان مشـترک اسـت ،و چـون معيارهـا و
موازین همگاني و اجتماعي در مورد وجدانيات یا تجربيات دروني خود داریم ،ميتـوانيم زبـاني دال بـر آن
تجربيات دروني داشته باشيم (مگي ،1311 ،صـص  .)112-06هيچيـک از مـدعيات دیگـر ویتگنشـتاین
بهاندازة «دليل نفي زبان خصوصي» بحث انگيز نبوده است .این مسأله هنوز شيفتگي فيلسوفان معاصـر را
بر ميانگيزد و کتابهای بسياری دربارة تحليل ویتگنشتاین از مفاهيم روان شـناختي نگاشـته شـدهاسـت
(سرل ،1326 ،ص .)840در الگوی دکارتي ،ذهن و ماده دو جوهرنـد .در ایـن الگـو ماننـد هـر الگـوی دو
جوهری دیگر ،مسألة دوئاليسم و چگونگي ارتباط این دو جوهر پيش ميآید .در این الگو ،امر ذهني با امـر
خصوصي یکي ميشود .در این الگو ،انسان درون اندیشههـایش محصـور اسـت .آدمـي بـه اندیشـههـای
خویش دسترسي دارد ،اما اذهان دیگران و جهان خارج در دسترس مستقيم انسان نيسـت .اینجاسـت کـه
اصالت خود و شکاکيت رخ مينماید .یکي از مشغلههـای ویتگنشـتاین ،خنثـي کـردن مشـکالت دکـارتي
است .ویتگنشتاین دو راهحل ارائه کرده است :یکي در پژوهشها و دیگری به فاصلة حـدود پـانزده سـال
در ،در باب یقين .در پژوهشها ،الگوی دکارتي را ازمنظر زبـانشـناختي ،بـازخواني و تفسـير مـيکنـد .از
اینمنظر ،زبان الگوی دکارتي کامالً خصوصي است .این زبان را فقط کاربر آن ميفهمد .مرجع واژههـا در
زبان این شخص از یک نظام قواعد خصوصي بهره ميبرد .نيمي از بخش اول پژوهشها درصـدد اسـت،
امکان چنين برداشتي را از زبان نفي کند .2زبان در صورتي ميتواند زبـان باشـد کـه دارای قواعـد باشـد.
قاعده ،مشخص مي سازد که عناصر گوناگون زبان را چگونـه بایـد بـهکـار بـرد .قواعـد نيـز از حاجـات و
خواستها سر بر آوردهاند .بدین سان این جماعت است ،نه فرد ،که بـر مبنـای حاجـات ،کـاربرد قاعـده را
مفروض مي دارد و زبان نيز برمبنای همين قواعد کارکرد ميیابد .زبانخصوصي ناممکن است ،زیرا سخن
گفتن به یک زبان شرکت در یک شکل زندگي است که مردم بسـياری در آن درگيرنـد .شـرکت مـن در
یک زبان همان مفهومي را دارد که شرکت فردی در یک بازی ،همچنانکـه در زبـان نيـز ،ماننـد بـازی از
قواعد متداول در جماعت پيروی ميشود .پس الگـوی دکـارتي ،اصـالً زبـان نيسـت .نتيجـة ایـن قيـاس
زبان شناختي این است که الگوی دکارتي تصویری ،معقول از رابطة ذهن انساني بـا جهـان بيرونـي پدیـد
نميآورد (استرول ،1323 ،صص.)811-10
راهحل دوم ویتگنشتاین را ،برای خنثيسازی مشکالت دکارتي ،در گزارههای بنيادین بررسي ميکنيم.
نتيجة شناختشناسي زبانخصوصي این است که کسي نميتواند بر پایـة عناصـر صـرفاً خصوصـي ،از
درون خویش تصوری از جهان حاصل کند تا به جهان بيرون برسد ،و این بـرخالف سـنت فلسـفة غـرب
است که از دکارت آغاز ميشود .ازنظر ویتگنشتاین ،هر معيـار و ميزانـي بـرای سـنجش معنـا ،در نهایـت
معياری اجتماعي است .معنای واژه ،محصول متني است که لفـظ در آن بـهکـار مـيرود ،و آن مـتن هـم
وابسته به کردارهای اجتماعي است و درنهایت به شکل زندگي وابسته است (مگي ،1311 ،ص.)101

آغاز فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين متأخر و هگل
)(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .

99

اینک مي توانيم به مقایسة دو فيلسوف موردبحث ،در موضوع زبانخصوصي بپردازیم ،ولي پيداست کـه
این مقایسه برمبنای دیدگاه اجتماعي است .البته بر مبنای تفسـيردیگـر کـه از "هکـر" اسـت ،مـيتـوان
بهگونهای دیگر به تطبيق و مقایسه پرداخت ،که به هميندليل الزم است با تفسـير هکـر نيـز آشـنا بـود.
بنابراین ،کار مقایسه را برمبنای دو تفسير ،بعد از تبيين تفسير "هکر" دنبال ميکنيم.
تفسير هکر
هکر در بحثي تحتعنوان زبانخصوصي و دیدگاه اجتماعي مطالبي دارد .وی در آغاز با ارجـاع بـه بنـد
( )868پژوهشها ميگوید« :ویتگنشتاین بر آن است که پيروی از قاعده یک رویـه ( )A practiceاسـت
با این توضي که فکر کردن به این که از قاعده پيروی ميکنيم ،بهواقع پيـروی کـردن از قاعـده نيسـت.
وی در آغاز به توضي تفسير متعارف ،دیدگاه اجتماعي ،مي پردازد .که براساس این دیدگاه ،آنچـه اعمـال
تمایز را -بين فکرکردن به این که شخص از قاعده پيروی ميکند و اینکه واقعاً پيروی ميکند -تضـمين
مي کند ،عبارت است از :الگوهای رفتاری پذیرفتهشده توسط دیگران که در یک رویـة مشـترک از قاعـده
پيروی مي کنند .بنابراین تفسير ،مفهوم رویة اجتماعي برای تـأمالت ویتگنشـتاین در بـاب معنـا و ذهـن،
محوریت ميیابد .هکر ،ادامه ميدهد براساس این تفسير ،مسألة اساسي این توضي است که چگونه یـک
رویه ،مستلزم معيارهای عيني برای صحت است .ایـن مفسـران ،نظریـة ویتگنشـتاین را در بـاب اهميـت
اجتماعي فعاليتهای انساني مورد بهرهبرداری قرار ميدهند .ویتگنشتاین ميگوید که شخص فقط تا آنجا
از عالمت پيروی ميکند که یک کاربرد متعارف برای تابلو راهنما ،یک رسم ( )A customدر کـار باشـد
(بند  .)102ویتگنشتاین بر اهميت تربيت ( ،)Trainingآموزش ( )Instructionو تمـرین در شـيوههـای
القاء ،تأکيد ورزیده است (برای مثال ،پژوهشها بندهای" .)862 ،120هکر" ،توضي خود را دربارة دیدگاه
اجتماعي پابهپای بندهای ( )848 ، 860، 81، 861 ،10، 101ادامه ميدهد و ميگوید« :ناميـدن پيـروی از
قاعده به «رویه» قطعاً باید بهمنظور برجستهکردن طبيعت ذاتاً اجتماعي قاعده باشـد ».رویـه ،لزومـاً یـک
رسمي ( )A customاست که در فعاليتهای یک جامعه برقرار شدهاست .ازنظـر هکـر باتوجـه بـه ایـن
توضيحات پاسخي عاجل به این پرسش بهدست ميآید که چگونه رویـه ،معيـار صـحت را بـرای اعمـال
تدارک ميکند .رفتار مرسوم ) (The standardاعضای جامعه ،یک ميزان خـارجي عينـي اسـت ،بـرای
آنچه که هر فرد انجام ميدهد .عمل فرد در اوضاع و شـرایط مناسـب ،یـا بهنجـار ( )Normalاسـت یـا
نابهنجار ( ،)Abnormalو تصميم گرفتن در مورد آن ،که چيست وابسته به آنچه فرد فکر ميکند نيست.
اگر صحت بهمعنای بهنجار باشد ،عدمصحت بهمعنای نابهنجار است .بدینسـان ویژگـي اجتمـاعي یـک
رویه ،به خودی خود تضمين ميکند که هر رویهای معيار صحت را بهوجـود آورد .صـحت عمـل فـرد بـه
آنچه که وی مـياندیشـد بـر نمـيگـردد؛ بلکـه بـر آنچـه کـه دیگـران ( )Othersبـهطـور نـوع نمـون
( )Tyipicallyانجام مي دهند ،استوار است .آنجاکه چنين سنجشي ممکن نيست ،تمایز بين اینکه شخص
فکر کند از یک قاعده پيروی ميکند و یا واقعاً از آن پيروی ميکند از بين ميرود .در مورد هـيچ کـس در
انزوا نميتوان گفت که از قاعده پيروی ميکند« ،پيروی کردن از یک قاعـده بـهطـور خصوصـي ممکـن
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نيست» (بند  868پژوهشهای فلسفي) ) .(Baker&Hacker, 2009, V II, p.149-150هکر بعـد از
این توضيحات دربارة دیدگاه اجتماعي ،این دیدگاه را کامالً اشتباه ميشمارد؛ زیـرا ازنظـر وی مسـتند بـه
متن پژوهشها نيست .به اعتقاد وی گرچه بندهای ( )121-848ظهور در این تفسير دارد ،اما چهـار دليـل
عمده در کار است که نشان ميدهد ،چرا باید بهرغم این اظهارات ویتگنشـتاین ،از ایـن دیـدگاه تفسـيری
چشم پوشيد .ما دو مورد از ادلة "هکر" را در اینجا ذکر ميکنيم:
دليل نخست :یک نکتة محوری در اظهارات ویتگنشتاین ،دربـارة پيـروی از قواعـد ایـن اسـت کـه
یک قاعده با اعمالي مرتبط است که با آن مطابقت دارد ،دقيقـ ًا همـانطور کـه یـک گـزاره ذاتـ ًا بـا آنچـه
آن را صادق مي سازد و یک ميل بـا آنچـه آن را ارضـاء مـي سـازد ،مـرتبط اسـت .ایـن معنـا بـا تعریـف
صحت برحسب آنچه بهنجار ،یا عمل مرسوم در یک جامعه است ،ناسازگار ميباشـد .فـرض اینکـه رفتـار
اکثریت ،معيار صحت در کاربسـت قواعـد باشـد ،موجـب الغـاء ارتبـاط درونـي بـا اعمـالي مـيشـود کـه
با آن مطابقاند (نگاه به بندهای  ،23- 2مطابقت با یک قاعده) .هکر در اینجا به آثار دیگـر ویتگنشـتاین
نيز ارجاع ميدهد« .ما برای تعيين آ نچه با یک قاعـدة معـين سـازگار یـا ناسـازگار اسـت ،نمـيتـوانيم از
توافق موجودات انساني یا آمارهـایي دربـارة رفتارشـان بهـره بجـویيم»( .مالحظـاتي در بـاب بنيادهـای
ریاضيات ،ص« .)460ما نمي توانيم صحي را برحسب آنچه در یک گروه بهنجـار اسـت ،معـين سـازیم»
(مالحظاتي در باب فلسفة روانشناسي ،ج  ،8ص.)414
دليل دوم :تصور اینکه ویتگنشتاین بر آن باشد که واژة عمل بـر یـک عمـلاجتمـاعي داللـت کنـد،
خطاست؛ زیرا وی مي خواهد دربارة یک عمل فردی از باب کاربرد یک کلمه ،یعني عمل ،در مطابقـت بـا
یک قاعده سخن بگوید .هرچند ،اعمال مشترک انسـاني ،کـانون توجـه و عالقـة ویتگنشـتاین -در همـة
مباحث وی دربارة پيروی از قواعد  -است ،اما نکتة مهم این است که تأکيد وی بر موقعيتهای گوناگون
( )Multiple occasionsکه عمل بر طبق آنها انجام ميشود ،رفته است نه بر عـامالن کثيـر در یـک
گروهاجتماعي« .آیا آنچه پيروی از یک قاعده ناميده ميشود ،چيزی است که ممکن باشد فقـط یـک نفـر
انجام دهد؟ . . .امکان ندارد که فقط یک موقعيت موجود بوده باشد که در آن کسي از یک قاعـده پيـروی
کرده باشـد .امکـان نـدارد کـه (فقـط) یـک موقعيـت بـوده باشـد کـه در آن گزارشـي داده شـده باشـد،
دستوری داده یا فهميده شده باشد و غيره .پيروی از یک قاعده ،دادن گزارش ،دادن دستور ،رسم هسـتند،
(عادت ،نهاد) (بند  100پژوشهای فلسفي) .بهراستي برای کسي که ویتگنشتاین را چنان تفسير کنـد کـه
ازنظر وی پيروی از یک قاعده منطقا فقط درون یک گروهاجتماعي ممکن است ،شگفتآور باشد که چـرا
ویتگنشتاین در این بند ،نميپرسد« :آیا برای یک شخص ،بهتنهایي صرفنظر از هر نـوع عمـلاجتمـاعي
پيروی از قاعده ممکن است؟» ،بلکه وی به جای این پرسش ،پرسـيده اسـت« :آیـا بـرای یـک شـخص
ممکن است فقط یکبار در مدت زندگي خود از یک قاعده پيروی کند؟» (که البتـه پاسـخ منفـي اسـت).
هکر ،ميافزاید وقتي ما به اظهارات دیگر وی راجعبه این موضـوع مراجعـه مـيکنـيم ،همـين اندیشـه را
مي بينيم که تکرار شده است و هکر بعد از استشهادات متعدد در صص  111-8ج  8مـيگویـد« :در همـة
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این اظهارات تأکيد ویتگنشتاین بر قاعدهمندی ( )Regularityو یکریختي ( )Uniformityرفتار اسـت،
نه بر کثرت عامالن ).(Baker & Hacker, 2009, V II, pp. 150-1) (Multiplicity of agents
مقايسة چهارم؛ زبان خصوصی
الف) مقايسه برمبنای تفسير اجتماعی
بهنظر ميرسد آنچه ویتگنشتاین دوم را در زمينة زبانخصوصي ،از "دکارت" جدا ساخته اسـت ،هگـل
را نيز به سهدليل از دکارت جدا ميسازد .نخست اینکه هگل آنگاه که در مباحـث شـناختشناسـانه بـه
زبان ميپـردازد ،آن را خصوصـي تصـور نمـيکنـد؛ زیـرا چنانکـه دانسـتيم تکيـه هگـل بـر«مـا» اسـت
) .(Hegel, 1977, page: 510و دوم اینکه در همة صور پدیداری ،فرد در انزوای تفرد خـویش مطـرح
نيست ،بلکه در ارتباط با «دیگری» و یا در پيوند با جماعت قرار دارد و سوم آنکه خواستها و اميال نيـز
در فلسفة هگل دارای جایگاه هستند ،اما آنها به هيچوجه بهصورت فردی موردنظر قرار نميگيرند ،بلکـه
در ارتباط با جمع یا دستکم در ارتباط با دیگری قرار دارند .ازآنجاکه قرابت و تفاوت هگـل و ویتگنشـتاین
را در مسألة زبان مورد توجه قرار دادیم ،اینک قرابت و تفاوت آن دو را در دو محور دیگر مورد توجـه قـرار
ميدهيم و مقایسه را از محور سوم یعني ميل و خواست آغاز کرده و با محور دوم یعني جماعـت بـهجـای
تفرد ادامه ميدهيم .هگـل در اولـين دم از خودآگـاهي وارد دم خواجـه و بـرده یـا اسـتقالل و وابسـتگي
خود آگاهيهـا مـيشـود .ازنظـر هگـل ،خودآگـاهي فـي نفسـه و لنفسـه فقـط آنگـاه موجـود اسـت کـه
برای«دیگری» موجود باشد ،یعني موجودیت آن فقط درصورتي است که رسميت شناختهشده داشته باشـد
) .(Hegel, 1977, p.178هر خودآگاهي فقط از وجود خودش آگاه است و بدینسـان یقـين واقعـي بـه
خودش ندارد؛ زیرا وجود ،خود اساساً یک وجودی است که بهلحاظ اجتماعي مورد تصدیق قرار گرفته باشد
( (Hegel, 1977, p.186 & p.521) )a socially acknowledged beingهگــل در بحــث
خودآگاهي از محور شناخت به محور ميل توجه ميیابد و در بندهای متعددی سخن وی به ایـن موضـوع
کشيده شده اسـت . 0ميـل در اینجـا چيسـت؟ طبيعـت ميـل برانـداختن غيریـت و دیگـر بـودن دیگـری
است ) .(Hegel, 1977, page: 518خودآگاهي بهصورت یـک ميـل ،خواهـان وحـدت دنيـای «دیگـر
ظاهری» با خودش است .خودآگاهي ،ميل دارد کـه ایـن دیگـر بـودن یـا غيریـت ظـاهری را برانـدازد و
درنتيجه خودش را در ایـن درونمایـه بيگانـه کشـف بنمایـد).(Hegel, 1977, p.167, & page: 518
ممکن است بهنظر آید پدیدارشناسي ،یک چرخش غيرمنتظره از آگاهي و معرفتشناسي بـه خودآگـاهي و
بحث دشوار ميل و خواست انجام دادهاست ،اما پيش از هگل" ،فيشـته" بحـث معرفـت و شـناخت را بـه
جنبههای عمل گرایانه کشانده بود .اینک ازنظر هگل ،نيز بررسي مسایل شناسایي بهتنهایي بـدون ارجـاع
به کاربردهای شناسایي و دنيای رواني و اجتماعي که در آن شناسایي کار ميکند ،بيهوده است .پـس هـر
دریافت کافي از شناسایي باید با یک فهم خودِ زنده ) (The living selfآغاز گـردد کـه پـيش از همـه،
شناختي نباشد؛ بلکه سرشار از نيازها و اميال باشد .خودیقيني مانند یقين حسـي بـا یـک عقـل متعـارف و
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دریافت یقيني از خود آغاز ميگردد .در اینجا ممکن است بهنظر آید که هگل با دکارت قرابت یافتهاسـت،
اما هگل ادامه ميدهد که خود اصالً یقيني نيست ،بـرعکس در آشـفتگي اميـال و محـرکهـای زنـدگي
«خود» آشفته و مستأصل در جستجوی اینهمـاني و وحـدت بـر مـيآیـد ).(Solomon, 1993, p.13
شرط خودآگاهي فقط شناخت یا تأمل دربارة جهان نيست ،بلکه خود به عنوان موضـوع (حامـل) خواسـتي
آگاهانه به واض ترین وجه ،خودآگاه ميگردد .هگل نميگوید که خود نخست بهعنـوان موضـوع (حامـل)
شناخت خودآگاه ميشود و سپس بهعنوان موضوع (حامل) آگاه خواست به وجهي قویتـر بـه خودآگـاهي
مي رسد .خواست به همان اندازه احساس ،مقدم بر خود آگاهي و شناخت است .خودی که به خـود آگـاهي
و شناخت ميرسد ،ذاتاً فعال است و اگر خواست نميداشت فعال نميبود .چنين خودی همچنانکه در آغـاز
کورکورانه ميکوشد خواستهای خود را برآورده سازد ،بهتـدرین از محـيط آگـاه مـيشـود و شـناخت بـه
خویش حاصل ميکند .حاصل اینکه خود در همان فرآیندی که موضوع (حامل) خودآگاهِ شناخت ميشـود،
از خودش به عنوان موضوع (حامل) خواست آگاه ميشود .با این حال ،بهنظر هگل ،خـود تنهـا بـه عنـوان
موضوع آگاه خواست ،به واض ترین وجهي به خویش ظاهر ميگردد .اما خواستهای آدمي دو دسـتهانـد:
طبيعي و روحاني .انسان گذشته از اميال طبيعي دارای این خواست روحاني است که از ناحية دیگران مورد
تصدیق قرار گيرد .جانوران نازلتر ،فاقد چنين خواستي هستند .آنها ،نيازی به ابراز وجود خود و مقبوليت و
شناسائي ندارند .هگل ،خواست شناسائي را مالزم با خودآگاهي ميداند و خودآگـاهي بـهنظـر او ذات روح
است .این خواست ،نخستين خواست در ميان خواستهای انساني است که اختصاصاً انساني است و انسان
را از دیگر جانوران متمایز ميسازد .در آغاز انسان ميخواهد بهوسيلة دیگران شناسائي شود ،بـدون اینکـه
همان شناسائي را نسبتبه دیگران که از آنها طلب شناسائي ميکند روا بدارد .از اینروی ،درگير منازعـه
با دیگران ميشود؛ زیرا دیگران نيز همين وضعيت را دارند .این منازعه را نباید با «جنگ همه عليه همـه»
"هابز" یکي دانست؛ زیرا این منازعه ناشي از خواست قدرت نيست که یک ميل طبيعي اسـت .اگـر همـة
انسان ها به یک اندازه در طلب شناسائي از دیگران و در روانداشتن شناسائي به دیگـران مصـمم و اسـتوار
بودند ،در آن صورت منازعه یا با مرگ همگان و یا با مرگ همگان به جز یک تن پایـان مـيیافـت و آن
یک تن نيز از مقصود خود قاصر ميماند؛ زیرا کسي بـاقي نمـيمانـد کـه او را شناسـائي کنـد .امـا همـة
انسان ها به یک اندازه مصمم نيستند .البته آنها همـه بـرای شناسـائي ،زنـدگي خـویش را بـه مخـاطره
مي اندازند ،اما برخي ثبات قدم کمتری دارند و از روی ترس دیگران را شناسـائي مـيکننـد ،بـدون اینکـه
مورد شناسائي قرار گيرند .بهاینترتيب برخي برده و برخي خواجه ميشـوند (پالمنـاتز ،1323 ،ص.)01-2
محور سوم یعني عمومي بهجای خصوصي و یا جماعت بهجای تفرد نيز همين جا معنا ميیابـد .چنـانکـه
دانستيم ازنظر هگل ،خودآگاهي ممکن نيست تنها و مجزا وجود داشته باشد .اگر بناست آگاهي تصـویری
درست از خویشتن حاصل کند ،نيازمند نوعي تقابل است .من فقط به شرطي ميتوانم از خویشتن آگـاهي
پيدا کنم که همچنين از چيز دیگری که خودم نيست ،آگاه باشم .خودآگاهي به عين یـا مـوردی خـارج از
خود نياز دارد؛ ولي این عين خارجي با آن بيگانه است و در نوعي تقابل است .بنابراین ،نوعي رابطـة مهـر
توأم با کين ميان خودآگاهي و عين خارجي برقرار است که بنا به سنت دیرین اینگونه روابط ،بـهصـورت
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خواهندگي ظاهر ميشود .خواهندة چيزی بودن بهمعنای طلب تملک و نه نـابودی آن اسـت ،و همچنـين
دگرگون ساختن و تبدیل آن به چيزی از آن خویش ،و بدینترتيب عاری کردن آن از بيگانگي .بـه ميـان
آمدن مفهوم خواهندگي ،نشانة این است که خاطر هگل از این پس بهجای مسائل نظری کشف حقيقـت،
به مسائل علمي دگرگونسازی جهان مشغول ميشود .مارکسيستها در مسألة «وحدت نظریـه و عمـل»
از این ایدة هگل تأثير گرفتهاند (سينگر ،1310 ،صـص .)114-186نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه
خودیت یا خویشتني ( )Selfhoodاز راه خودکاوی رشد نکرده است ،بلکه بيشتر از راه بهرسميت شـناختن
دو طرفه تحقق یافتهاست« .خـود» ( )Selfازنظـر هگـل ،اجتمـاعي یـا بـهطـور دقيـقتـر ميـان افـرادی
( )Interpersonalو نه صرفاً روانشناختي یا معرفت شناختي است .هگل ،عالقمند است روی یـک نـوع
معين از ارتباط بين انسان های اوليه تأمل کند که توسـط بسـياری از فالسـفه بـهویـژه هـابز و روسـو در
فرضيههای آنها راجعبه وضعيت اوليه ( )State of natureمورد تأمل قرار گرفته است .فرض مشـترک
این فالسفه این بودهاست که انسانها بيش از هر چيز در حالت اولية افـراد بـودهانـد و سـپس بـهوسـيلة
قرارداد اجتماعي و دو طرفه ،اعضاء جامعه شدهاند .ازنظر هگل این فرض بيمعناست؛ زیرا فردیت فقط در
یک زمينه بيناالشخاص ظهور ميیابد" 16.سولومون" در اینجا دو احتمال ميدهـد :نخسـت ایـن کـه
مفهوم خودآگاهي یا خودهماني ) (Self-Identityفقط ميتواند در تقابل با دیگران ظاهر گردد .بنابر ایـن
احتمال ،ممکن است ،نظریة هگل چنين تفسير گردد که یک شخص هيچ مفهومي راجعبه خـود نـدارد و
نمي تواند به خود اشاره کند و اشياء را به خود منسوب سازد ،مگر آنکه همـين کـار توسـط شـخص دیگـر
انجام گيرد" .سولومون" ميگوید« :ایـن نظریـه قرابـت قابـل مالحظـهای بـا ادعـای "ویتگنشـتاین" و
"ستراوسون"( )P.F.Strawsonدارد که گزارههای روانشناختي صرفاً از راه شناخت کاربسـت آنهـا بـه
دیگری قابل فهم هستند .احتمال دوم که متواضعانهتر است :شخص فقط ميتواند خودآگـاهي را از راه
تقابل با مردم دیگر تکامل بخشد .این نظریة خفيفتر اصرار نميکند که شخص ،قبل از تقابـل اجتمـاعي
نميتواند مفاهيمي راجعبه خودارجاعي ) (Self-Referenceداشته باشد ،بلکه بر آن است تصـور خاصـي
که شخص از خویش دارد ،بهطور اجتماعي و نه در انعزال حاصل ميگردد .ازنظـر "سـولومون" ،احتمـال
دوم با هدف پدیدارشناسي مناسبتر است ،زیرا نشان ميدهد که چگونه یک دریافـت ناکـافي از خـود بـه
تغيير و تحوالت قابل مالحظه و چشمگيری رسيده است .(Solomon,1993, p.202)11البتـه برخـي از
مفسران نيز با احتمال نخست همسویي دارند (سينگر ،1310 ،ص .)114بيشک احتمال نخسـت ،قرابـت
ویتگنشتاین و هگل را در فراروی از دکارت در نفي زبانخصوصي بسيار قـویتـر مـيکنـد .هرچنـد روی
احتمال دوم نيز نظر به این که خودآگاهي واقعي در انعزال حاصـل نمـيشـود ،همچنـان فاصـلة هگـل از
دکارت از جهت مذکور محفوظ ميماند .افزون بر اینکه ،چنانکه خواهيم گفت ،تفسير دوم از هگـل زمينـة
مناسبي برای مقایسه هگل و ویتگنشتاین برمبنای تفسير هکر از ویتگنشتاین فراهم ميآورد .ناگفته نماند
که برخي نيز در اینجا تأمل و تحليل عميقتری دارند .در این تحليل ،هگل از این منازعـه چنـان سـخن
مي گوید که گویي هم نتيجة خودآگاهي انسان و هم وسيلة ایجاد آن است ،اما این تضاد ،ظـاهری اسـت،
زیرا ازنظر هگل ،سطوح مختلف خود آگاهي وجود دارد و شاید بهتر است بگوئيم که کلمة خودآگـاهي بـه
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معاني متفاوتي بهکار برده مي شود .ازآنجا که هگل به دقت ميان ایـن معـاني متفـاوت تمييـز نمـيدهـد،
ممکن است فهم مقصود وی گاه دشوار به نظر آید .اما در اینجا چندان دشوار نيست ،زیرا از عبارات هگـل
برداشت ميشود که یک خودآگاهي این است که با آن «من» به وجود خود پي مـيبـرد ،امـا خودآگـاهي
دیگری هم هست که صرفاً خودآگاهي نيست ،بلکه اطمينان از ارزشمند بودن در نزد دیگران هـم هسـت.
اولي نتيجة منازعه و دومي عامل ایجاد منازعه است (پالمناتز ،1323 ،صص .)02-11
ب) مقايسه برمبنای تفسير هکر
هکر ،هرگز تأکيد ویتگنشتاین را بر اعمال مشترک انساني در پيروی از قواعد نادیده نميگيـرد .امـا ،در
عين حال در تفسير وی از ویتگنشتاین چنين نيست کـه منطقـ ًا پيـروی از قاعـده فقـط درون یـک گـروه
اجتماعي ممکن باشد .وجه مقایسة دو فيلسوف برمبنای ایـن تفسـير از ویتگنشـتاین و نيـز تفسـير دوم از
هگل که به آن اشاره گردید ،این است که در هردو تأکيد کمرنگتری بر بعد اجتماعي زبان مـيرود ،و در
عين حال این بعد خالي از اهميت نيست .و همين مقـدار بـرای آنکـه ویتگنشـتاین و هگـل را مشـترکاً از
دکارت ،در مسألة زبانخصوصي ،متمایز سازد کافي است.
زبان و شکل زندگی
چنا نکه گفته شد برای شناخت دقيقتر قواعد الزم است به برخي از مفاهيم مـرتبط بـا آن توجـه کنـيم.
یکي از این مفاهيم شکل زندگي ( )Form of lifeاست .ویتگنشتاین این اصطالح را وضع نکرده است.
این اصطالح در سنت آلمـاني سـابقة طـوالني دارد" .هامـان"" ،هـردر"" ،هگـل"" ،اشـپنگلر" و "فـن
هومبالت"( )Von Humbolotآن را بهکار بردهاند .ویتگنشتاین تعریف روشني از این واژه ارائه نميکند.
مفسران هم در اینباره دچـار اخـتالفنظـر شـدهانـد .ویتگنشـتاین قبـل از اسـتفاده از ایـن اصـطالح در
پژوهشهای فلسفي ،واژههای دیگری را بهکار بردهاست که برآیند نهائي آنها «شکل زندگي» شدهاست؛
واژههایي نظير«فعاليت»« ،موقعيتها» و«فرهنـگ» .براسـاس یـک تحقيـق" ،ویتگنشـتاین" اصـطالح
شکل زندگي را هفتبار به کار برده است .در پژوهشهای فلسفي پننبار ،در در بـاب یقـين یـکبـار و در
 ،13صص .)24-1اما برطبق تحقيق شـارح مهـم
1320
درس گفتارهایي دربارة باور دیني نيز یک بار (زندیه20 ،
ویتگنشتاین" ،هکر" ،واژة شکل زندگي در پژوهشها فقط سه بـار تکـرار شـدهاسـت .یعنـي در بنـدهای
( 83 ،10و  .)841و در فلسفة روانشناسـي دوبـار در بنـدهای (1ص )114و در بنـد ( 341ص .)880هکـر
ميگوید« :در  16موضع دیگر نيز این واژه بهکار رفتهاست که همة ایـن مواضـع رونوشـت ،همـان مـوارد
پننگانه و اندکي از مالحظات مشابه است» .هکر ميافزاید« :اظهارات معدود ویتگنشتاین در این موضـوع
موجب مجادالت تفسيری شدهاست ) .(Baker and Hacker, 2009, V II, pp.218-19هکر ،بعد از
جمعآوری عبارات ویتگنشـتاین دربـا رة شـکل زنـدگي ،همـين اظهـارات را منشـأ سـر درگمـي مفسـران
دانسته است .وی سپس به چهار تفسير دربارة شکل زندگي ميپردازد و وجوه خطـا در ایـن تفاسـير را نيـز
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تبيين ميکند .وی سپس بر مبنای تحقيق دقيق خود به پيشنهاد شش نکتـه مـيپـردازد و سـرانجام رأی
خود وی بر این نظر قرار ميگيرد که موجـودات انسـاني ،در دورههـای مختلـف ،فرهنـگهـای متفـاوت،
شکلهای زندگي گوناگوني دارند .تعليم و تربيت ( )Educationمتفاوت ،عالئق و دلمشغوليها ،زبانها،
روابط انساني متفاوت و روابط با طبيعت و جهان ،شکلهای زندگي را پدید ميآورند و صور و شـيوههـای
زباني متمایزی را ميپذیرند ) .(Baker and Hacker, 2009, V II, pp. 222-3ازآنجـا کـه در ایـن
بحث صرفاً نظر به روشن سازی قاعده است ،فقط به آن مواردی که بر این بحث روشنائي ميافکند ،توجه
ميکنيم .در پژوهشها ميگوید« :به آساني مي توان زباني را تصور کرد که فقط دستورها و گزارش هـای
جنگي را در بر داشته باشد یا یک زباني که فقط پرسشها و اظهاراتي را برای پاسخ بلي یا خيـر دارا باشـد
و زبانهای بيشمار دیگری از این دست .و تصور کردن یک زبان بهمعنای تصور نمودن شکلي از زنـدگي
است .(Wittgenstein, 2009, p.19) ».وی در موضعي دیگر اظهار ميدارد« :ولي آیا توافق انسانهـا
برای بازی امری اساسي نيست؟» (ویتگنشتاین ،1324 ،بند  .)482و در پژوهشها مينویسد« :بدینسـان
شما مي گوئيد صادق و کاذب به توافق انساني بسته است؟ آنچه صادق یا کاذب است آن چيزی است کـه
انسانها ميگویند صادق یا کاذب است و آنها در زباني که بهکار ميبرنـد ،توافـق دارنـد .ایـن توافـق در
عقاید نيست ،بلکه در صورت زندگي است .(Ibid, p.241)».از این سه قطعه ،چهارنکته بهدست ميآیـد:
نخست اینکه فهم زبان در آنجا ممکن است که شکل زندگي در کار باشد ،هر جا اولي هست دومي نيـز
هست و بالعکس و بدون دومي اولي ممکن نيست .دوم اینکه شکل زندگي حاصـل توافـق اسـت یعنـي
بدون توافق ،شکل زندگي در کار نخواهد بود .سوم اینکه زبان نيز حاصل توافق است ،زیرا هرجا توافـق
هست شکل زندگي هست و هرجا شکل زندگي هست ،زبان هست و چهارم اینکه صدق و کـذب فقـط
بر اساس توافق در شکل زندگي و زبان ممکن است .مثالهای ویتگنشتاین در اینجا بـرای درک مقصـود
وی سودمند است .وی در یکجا ميگوید« :اگر شير ميتوانست سخن بگوید ما نميتوانستيم سـخن او را
بفهميم» ) .(Ibid, p.223و در مثال دیگری اظهار ميدارد« :انسان ميتواند کامالً بـرای انسـان دیگـر،
معما باشد .و این در صورتي است که ما به کشوری بيگانه با سنتهای کامالً نامعهود سفر کنيم .حتي اگر
برآن زبان کامالً مسلط باشيم ،مقاصد آن مردم را نميفهميم و نميتوانيم با آنها ارتباط بـر قـرار کنـيم»
).(Ibid, page: 223در عبارتدیگری دربارة شکل زندگي چنين ميگوید« :پس ميتوان گفت آنچه باید
پذیرفته شود ،امر داده شده ،شکلهای زندگي است» ) .(Ibid, p.226آنجا که به امر داده شده ميرسـيم
استدالل یا تبيين یا انتخاب نميکنيم ،بلکه فقط پيروی ميکنيم .امر دادهشده یا شکل زندگي آنجا خود را
نشان ميدهد که استدالل ته ميکشـد و بـدون دليـل عمـل مـيکنـيم ) .(Ibid, p.221پيـروی از امـر
دادهشده یا شکل زندگي بهمعنای پيروی از قاعده نيز هست« .آنگاه که من از قاعدهای پيـروی مـيکـنم،
دست به انتخاب نميزنم ،من از آن قاعدة کورکورانه اطاعت ميکنم .(Ibid, p.219) ».حاصل آنکـه در
ویتگنشتاین در شکل زندگي ،چيزی وجود دارد که نهایي و عمومي است و فراسوی آن نميتـوان رفـت و
تبيين ناپذیر است .در ویتگنشتاین اول ،هم شيء یا اوبژه اساس و مبنـائي بـود کـه فـراروی از آن ممکـن
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نبود .ویتگنشتاین در عبارتدیگری یقين را نيز صورتي از زندگي ميداند« :حال ميخواهم این یقين را نـه
چيزی شبيه با شتاب زدگي یا سطحي بودن ،بلکه بهمنزلة شکل زندگي تلقي کنم .اما این بـدان معناسـت
کــه مــيخــواهم آن را بــهمنزلــة چيــزی تلقــي کــنم کــه ورای موجــه بــودن و ناموجــهبــودن اســت»
).(Wittgenstein, 1979, page: 358-9

در کتابهای آبي و قهوای ،تصور یک زبان بـا تصـور کـردن یـک فرهنـگ یکـي انگاشـته مـيشـود
(ویتگنشتاین ،1321 ،ص" .)881 .هانس یوهان گالک" ميگوید« :یک شـکل زنـدگي ،عبـارت از یـک
فرهنگ یا تشکل ( )Formationاجتماعي یعني مجموعه فعاليتهای دستهجمعي اسـت کـه بـازیهـای
زباني درون آن جای ميگيرند (یوهان گالک ،1320 ،صص .)111-0بازیهای زباني ما ،بـا فعاليـتهـای
غيرزباني عجيناند و باید آنها را در این بستر ( )Contextفهميـد (همـان.ص  .)111یوهـان گـالک در
بخشي از تحقيق خود دربارة شکل زندگي با استناد به بند ( )036مالحظاتي در باب فلسفة روانشناسي در
ابتدا نتيجه ميگيرد که یک شکل زندگي ،یک بازی زباني است و شکلهای بيشمار زنـدگي وجـود دارد،
عينا همانطور که بازیهای زباني وجود دارد .اما بالفاصله ميافزاید که واقعيتهای فهرستشـده در بنـد
مورد استشهاد (از قبيل عمل به فالن شيوه ،گزارش دادن ،توصيف رنگها ،توجه به احساسـات دیگـران)
تماماً بازیهای زباني نيستند ،بلکه واقعيات زندگي الگوهای مشخص رفتـاریانـد کـه بـا هـم ،شـکلي از
زندگي را ميسازند (همان .ص ) 110ابهام موجـود در بيانـات ویتگنشـتاین دربـارة شـکل زنـدگي ،منشـأ
اختالف تفسيرها شدهاست .در اینجا از ميان تفاسير متعدد به تفسيری توجه ميکنـيم کـه مـا را در بحـث
تطبيقي حاضر یاری ميرساند .بنا به این تفسير ،شکل زندگي ،راه زنـدگي ( )Way of lifeاسـت .شـکل
زندگي همان راه زندگي یا حالت ،طریقه ،روش یا سبک زندگي است که با سـاختار ،ارزشهـا ،دیـن و. . .
ارتباط مهمي دارد و معموالً جامعهای آن را دنبال ميکند (نگاه به زندیه ،صص .)08-3
مقايسة پنجم؛ شکل زندگی
یکي از مهمترین مواردی که ميتوان به مقایسة این دو فيلسوف پرداخت همينجاست .چنانکـه گفتـه
شد تاریخچة کاربرد این واژه به ویتگنشتاین خالصه نميشود و به نام بردهشده "گاني" که هگـل نيـز در
زمره آنان بود سابقه یافته است .کار مقایسه را در این مورد در چهار قسمت دنبال ميکنيم:
يکم :کانون توجه ویتگنشتاین در اشکال یا صور زندگي ،زبان است ،اما کانون توجه هگـل در اشـکال
یا صور زندگي ،در پدیدارشناسي ،تأمل در مسيری است که آگاهي طبيعي ميپيماید .و یا در فلسفة تـاریخ،
مراحلي است که روح برای تحقق آزادی در مينوردد .و یا در بخش سوم دایـرهالمعـارف فلسـفي ،فلسـفة
ذهن (روح) ،اشکال زندگي عبـارت از دم هـای بازگشـت ذهـن یـا روح مطلـق بـه اصـل خـود هسـتند و
بهطورکلي ،بهگونهای که شامل اندیشة هگل در کل آثارش بشود ،ميتوان گفـت کـه اشـکال زنـدگي در
هگل دم های تحقق روح اند که از مسير اذهان متناهي بشری انجـام مـيگيـرد .در پدیدارشناسـي ،صـور
شناسایي ،چنان طریقي است که آگاهي طبيعي از همة آن صور تا رسيدن به غایت ،شناسـایي مطلـق ،در
حرکت است ( .)Hegel, 1961, p.135از عبارات هگل ،ميتوان پي برد کـه آگـاهي نظـر بـه وضـعيت
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کلي خود طبيعي ناميده شدهاست و نظر به وجه خاص و معين خود شناسـایي پدیـداری نـام گرفتـهاسـت
) .(Hegel, 1977, p.49-50مقصود هگل از واژة طبيعت در اینجا عامل تعينبخش و پيونددهنده اسـت
و از همينروی طبيعت در اینجا انداموار (ارگانيک) نيست« .طبيعت ناانداموار یعني اوضاع و احوال خـاص،
وضعيت ،عادات ،رسوم ،دین و مانند آن») .(Hegel, 1961, p. 315این اوضـاع و احـوال یـا اشـکال در
فلسفة ذهن (روح) نيز مورد مطالعه قرار ميگيرند.
در فلسفة تاریخ ،وجه تـاریخي اشـکال زنـدگي ،بـرخالف پدیدارشناسـي ،بـهطـور کـامالً غيرانتزاعـي
به نمایش گذاشته شدهاست .در مقدمة فلسـفة تـاریخ مـيخـوانيم« :هـدف از ایـن بحـث ،خـودتحققي و
تکامل نهایي روح است که طبيعت واقعياش آزادی است؛ آزادی هم بهمعنای رهایي از تحکـم بيرونـي و
هم بهمعنای رهایي از بندگي خشم و شهوت» ) .(Hegel, 2001, B , p.10دیالکتيـک هگـل از شـرق
جهان ،چين ،هند ،و ایران آغاز ميشود و به امپراطوری روم ،مسيحيت قـرون وسـطي ،نهضـت اصـالح
دیني ،رنسانس ،روشنگری ،انقالب فرانسه و آلمان عصر خود ميرسد .ایـنهـا همـه ،اشـکالي از زنـدگي
روح اند که در تاریخ ،در اذهان متناهي ،تحقـق یافتـهاسـت .روح بعـد از آنکـه در منطـق سـير درونـي و
استنتاجي ،خود را به پایان بردهاست و پای به طبيعت گذارده و از خود بيگانه گشته و به ضـدخویش بـدل
گشته است ،اینک در بخش سوم دائرهالمعارف فلسفي ،فلسفةذهن (روح) ،به اصل خود رجـوع مـينمایـد.
این بازگشت از پستترین شکل زندگي ،جانطبيعي ) (The Physical soulآغاز شده تا به عـاليتـرین
شکل تظاهر روح یعني فلسفه بيانجامد ) .(Hegel, 2001, A ,p.6کلية اشکال در اینجـا یـک سـهپایـة
بزرگ است که شامل روح ذهني ،روح عيني و روح مطلق ميشود .نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه
هيچیک از این اشکال در هر سهپایه خارج و بيگانه از ذهن انساني نيست .مطلب دقيق و مکمـل در ایـن
باره در نکتة سوم ميآید.
دوم :در ویتگنشتاین اَشکال یا صور زندگي ،گویا در عرض یکدیگرند و هـر یـک لزومـاً در ارتبـاط بـا
دیگری نيست .به این معنا که چنين نيست که گذار به یکي مستلزم سلب یا ایجاب دیگری باشـد .امـا در
هگل ،سلبيت در همة مراحل و اَشکال ،محوری و ضروری است،زیرا اسـاس دیالکتيـک و رمـز حرکـت و
پویایي ،سلبيت است؛ هرچند این سلبيت« ،سلبيت محض» نيست ،زیرا در هر سلب ،ایجابي در پـي اسـت
چونکه سلب در هگل سلب متعين است .منظور از «سلب متعين» ،این است که این سـلب ،یـا شـکاکيت
فلسفي هگلي ،همواره به یک نتيجة مثبت منتهـي مـيشـود ).(Hegel, 1977, page: 49-50 & 506
این ایدة سلب متعين برای فلسفة هگل ،دارای اهميت اساسي است .شکاکيت سنتي صرفاً سلبي است ،اما
در فلسفة هگل ،سلب هيچگاه محض نيست؛ بلکه همواره سلب چيزی است و همواره یک محتوای مثبت
دارد).(Norman, .1976, p.16برای مثال تغيير مسير زندگي شـخص ،صـرفاً بـه معنـای رهـا کـردن
راه های گذشته نيست ،بلکه آن تغيير مستلزم یک سمتو سوی خاصي است .سمت وسویي که با ارجاع به
مسير قبلي معين ميشود .بهواقع ،مسير قبلي ضمن رفع و سلب بـه صـورت ترفـعیافتـه در مسـير بعـدی
موجود است.
سوم :چنانکه دانستيم ،ویتگنشتاین شکل زندگي را حاصل توافق اجتمـاعي مـيشـمارد .وی در واقـع
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اشکال زندگي را برآمده از گفتمان عرفي ميداند و برای آن هيچ معياری بيروني ،خارج از توافق اجتماعي،
نمي شناسد .در هگل نيز همة صور یا اشکال زندگي برآمده از گفتمان عرفي یا اذهان متناهي است و هيچ
معيار دیگری جز آن و خارج از آن در کار نيست .البته در یک باریکبيني دقيق ،بهنظـر مـيرسـد ،هگـل
بين آگاهي بماهو آگاهي و اذهان متناهي ،به لحاظي تفکيک مياندازد ،هرچند بهنظـر مـيرسـد ،ایـن دو
به واقع جدایي ندارند .شرح دیدگاه هگل در این باره ،شاید به وسعت فلسفهاش ،مجال و مقال ميطلبد .در
اینجا ،نظر به اینکه شاید از ميان آثار هگل هيچ یک برای استشـهاد در ایـن بحـث مناسـبتـر از مقدمـة
پدیدارشناسي نباشد ،به اشـاره و تفسـيری از همـان منظـر کـه خـود وی در مقدمـة پدیدارشناسـي ایـراد
کردهاست ،بسنده ميکنيم .هگل در مقدمه ،سنت شناختشناسـي پـيش و پـس از خـود ،از "کانـت" تـا
"آیر" ،را مورد حمله قرار دادهاست .هدف این سنت این است که شناختشناسي باید نقطة آغاز و مقدم بر
هرگونه شناسایي باشد .اما هگل در بند ( )21پدیدارشناسي اِشکال ميکند که این هـدف نـاممکن اسـت،
زیرا هر منظر شناختشناسانه که در برابر آن همة مدعيات شناسایي آزموده ميشـوند ،خـود یـک ادعـای
شناسایي است )".(Hegel, 1977, p.81نورمن"  ،بـا نقـل عبـاراتي از منطـق کوچـک دربـارة تصـميم
نابخردانة "اسکوالستيکوس" در مورد یادگيری شنا پيش از ورود به آب ،ميگوید برای روشنسازی اعتبار
شناسایي نيازمند معيار برای شناسایي واقعي هستيم ،اما هر معيار برای شناسایي ،باز هم شناسـایي اسـت.
پس ما همواره فاقد هرگونه معيار هستيم ) .(Norman, 1976, p.4بدینسـان از منظـر هگـل ،آگـاهي
خود را به آزمون مي گذارد و ما فقط تماشاگر هستيم .این اثر بهمنزلـة سرگذشـت ( )Biographyآگـاهي
نگاشته شدهاست و به تبيين روایي از تجارب گوناگوني ميپردازد که آگـاهي آنهـا را از سـر مـيگذرانـد.
درحاليکه تجربهگرایان و کانت یا فلسفة معاصر انگليسي ميخواهنـد از آنچـه مـا مـيشناسـيم و تجربـه
ميکنيم سخن بگویند ،هگل از آنچه آگاهي تجربه ميکند یا کشف ميکند سخن ميگوید .آگـاهي ،کـل
کار را انجام ميدهد و ما فقط تماشاگر هستيم .آگاهي در حکم برخویش متکي است ،یعني در هر مرحلـه
که هست فقط بر خودش متکي است و نه برهيچ معياری برون از خـویش .بـرای نمونـه در یقـين حسـي
ميخواهد با «این»« ،اینجا»« ،اکنون» سروکار داشته باشد و در دم ادراک ميخواهـد بـا کليـات سـروکار
یابد .اما نکته اینجا است که این ما هستيم که از چشمانداز برتر بهمنزلة فيلسوف مـيدانـيم کـه چنـين و
چنان است .آگاهي پيوستگي این فرآیند را درک نميکند .این ما هستيم که مراحـل آگـاهي را در فرآینـد
تکامل تصدیق ميکنيم .این «ما»ست که تصدیق ميکند سلب ،متعين اسـت و ایـن «مـا»سـت کـه بـه
18
استلزامات ایجابي این دیالکتيک سلبي واقف ميگردد ).(Norman, 1976, pp.21-2
چهارم :چنانکه گفتيم شکل زندگي در ویتگنشتاین همان راه یا حالت زندگي ،طریقه ،روش یا سـبک
زندگي است که با ساختار ،ارزشها ،دین و ...ارتباط وثيقي دارد و معموالً جامعهای آن را دنبال ميکند .در
هگل نيز همين معنا وجود دارد ،اما با این تفاوت که آن را باید در بستر هگلي بازخواني نمود .ویژگي مهـم
ال تـاریخي اسـت و بنـابراین طـرق زنـدگي،
اندیشة هگل وجه تاریخي آن است .هگـل بـه شـدت و کـام ً
ارزشها ،هنر و دین باید در وجه تاریخي و در زنجيرة دیالکتيک نگریسته شـوند .حاصـل آن کـه اشـکال
زندگي در ویتگنشتاین و هگل از قبيل ارزش ،عادت ،رسم ،هنر و دین با همة تفاوتها در این نکته تشابه
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دارند که همه و همه صرفاً از اندرون توافق جمعي یا اذهان متناهي برميآیند و هيچ معياری بيـرون از آن
ندارند.
شباهت خانوادگی
مقصود از شباهت خانوادگي ( )Family resemblanceاین است که ميان بازیها نـوعي شـباهت بـر
قرار است ،بازی ها وجه اشتراک ندارند ،بلکه وجوه شباهت و عدم شباهت دارند .ویتگنشـتاین در بنـدهای
( )04-21پژوهش ها ،بهطورعمده دلمشغول تأکيد بر شيوههای نامحدود و متغيری است که مـا زبـان را
در آنها بهکار ميگيریم .وی همچنين در این بندها ،خطای بزرگ تالش برای جانشين ساختن چيزی بـه
وضوح معين و نامتغير را بهجای آنچه نامعين و متغير است ،مـورد تأکيـد قـرار مـي دهـد .ویتگنشـتاین از
تنوعي از بازیهای زباني سخن ميگوید و در برابر این اعتراض که او معيار کلي یک بازی زباني را بيـان
نکردهاست (بند  )01پاسخ را با بند بعد ميدهد ،یعني با اشاره به دامنة گستردهای از کارکردهـای معمـولي
که وی آنها را بازی خواندهاست .بهعبارتي معيار برای تنوع بازیها مجموعهای از شباهتهای همپوشان
است و نه یک ویژگي نامتغير واحد یا دستهای از ویژگيهایي که بهطور یکدست در همـة آنهـا موجـود
باشد .به طورمشابه در یک خانوادة انساني بعضي از اعضا ،بينيهای مشـابه دارنـد ،برخـي طرزلبخنـدهای
مشابه ،برخي طرز راهرفتن یا نحوة سخن گفتن و مانند آن ،یعني ویژگيهای همة آنها به دستة معيني از
ویژگي محدود نميشـود ) .(Findlay, 1984, p.206وی در بنـدهای ( )22-133همـة کسـاني را کـه
مي خواهند ،زبان را برابر با پيروی از قواعد کامالً صلب و نامتغير قرار دهنـد نکـوهش مـيکنـد .و در بنـد
( )20متذکر ميشود که فقط بهواسطة یک توهم است که ما تصور ميکنيم که دقتهای منطـق صـوری
در بنياد استداللهای نادقيق و اظهارات زنـدگي معمـولي ماسـت ) .(Findlay, 1984, p.209و در بنـد
( )160ميگوید« :ما نباید در جستجوی ایدهآلهای زباني خود باشيم و نبایـد تـالش کنـيم کـه اظهـارات
زباني خود را تبيين کنيم ،بلکه باید صرفاً زبان را همانگونه که هست توصيف کنيم» .(Findlay, 1984,
)«p.209بهجای آنکه برای همة آن چيزی که زبـان مـيخـوانيم چيـز مشـترکي را مطـرح سـازیم ،مـن
ميگویم که این پدیدهها (ی زباني) یک چيز مشترک ندارند که بهموجب آن مـا یـک واژه را بـرای همـة
آنها بهکار بریم ،بلکه به بسياری گونههای متفاوت بين آنها شباهت وجود دارد .و بهدليل این شباهت یا
شباهتهاست که ما آنها را زبان ميخوانيم« .(Wittgenstein, 2009, p.65) ».بـرای توصـيف ایـن
همانندیها نميتوانم بياني بهتر از شباهتهای خانوادگي را بهخاطر آورم ،چون شباهتهای گوناگون بين
اعضای یک خانواده -قد و قامت ،چهره ،رنگ چشمها ،طرز راه رفتن ،خلقوخو و مانند آن -به هميننحو
همپوشاني و تقاطع دارند و من خواهم گفت که بازیها ،یک خانواده را شکل ميدهنـد» ).(Ibid, p.67
اعراض ویتگنشتاین متأخر از سنت فلسفة غرب ،معطوف بـه دو کـانون مهـم فلسـفة غـرب افالطـون و
دکارت است .مباحث ویتگنشتاین در شباهت خانوادگي در راستای نفي افالطـونگرائـي و مباحـث وی در
زبانخصوصي در راستای نفي دکارتگرائي انجام شدهاست .ایـن مباحـث در مهـمتـرین آثـار متـأخرش،
پژوهشهای فلسفي و در باب یقين ،انجام شـده اسـت .وجـه مشـترک در هـر دو انتقـاد ،ایـن اسـت کـه
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طرحهای مفهومي هر دو ،افالطون و دکـارت ،ناشـياز نادیـدهگـرفتن کارکردهـای زبـان اسـت .از نظـر
افالطون معرفت در گرو مثل است و در جهان ماده بهدست نميآید .همچنين معرفت ،کار عقل است و از
حواس بر نميآید .ویتگنشتاین تحليل خود از الگوی افالطوني را از مسألة معنا آغاز ميکنـد .مـثالً کتـاب
آبي با این پرسش آغاز ميشود که معنای یک واژه چيست؟ کتابهای قهوه ای و پژوهشها نيز با مسـألة
معنا ،آغاز شده اند .تحليل ویتگنشتاین این است که افالطون توجه نداشته است کسي که واژه یا جملـهای
را مي فهمد ،موجود مجردی را درک نميکند ،بلکه صرفاً آن واژه یا جمله را در زمينههای گوناگون بهکـار
مي برد .ویتگنشتاین بهجای الگـوی ذات گرایانـة افالطـوني ،نظریـة شـباهت خـانوادگي را ابـداع و ارائـه
کردهاست .وی برآن شدهاست که هيچ ذاتي که همة مفاهيم در آن مشترک باشند در کار نيست ،آنچـه در
کار است وجوه متداخل و همپوشان است .مفاهيم ،همانگونه در ارتباطاند که اعضای یک خانواده بـا هـم
ارتباط دارند .اعضای یک خانواده در ذات اشتراک ندارند ،بلکـه انبـوهي از وجـوه همپوشـان ،آنهـا را بـا
یکدیگر مرتبط ساختهاست .مفهوم شباهت خانوادگي یک اصطالح توصيفي است .توصـيف مـيکنـد کـه
چگونه واژه ها ،از قبيل بازی ،ابزار ،قاعده و دانستن عمالً در زندگي روزمره بـهکـار مـيرونـد .بـه اعتقـاد
ویتگنشتاین این روش بر همة مفهومهای موجود در فلسفة سنتي کاربسـتپـذیر اسـت (اسـترول،1323 ،
صص  .)811-1البته ،تأکيد بر افالطون دراینجا بهجهت الگوی ذاتگرایانة وی اسـت .بنـابراین ،شـباهت
خانوادگي در راستای نفي هر مشرب فلسفي دیگری مانند ارسطو ميشود ،که مصداق ذاتگرائي است .در
فلسفة ارسطو هر واژة کلي دارای مالفه های مشخصي (جنس و فصل) اسـت ،کـه در همـة مصـادیق آن
مفهوم موجود است .به هرحال تفاوتي نميکند که جایگاه این مفاهيم کلي جهان مثـل یـا اذهـان بشـری
باشد .آنچه برای ویتگنشتاین اهميت دارد ،نفي رویکرد ذاتگرایانه اسـت .امـا اگـر ویتگنشـتاین از سـنت
ریشهدار و طوالني ذاتگرایانه اعراض کردهاست ،دقيقاً چه چيزی را تحتنام شباهت خـانوادگي بـهجـای
آن نشانيده است .در اینجا سه تفسير از شباهت خانوادگي مطرح شدهاست:
تفسير نخست :ویتگنشتاین با مثالهای مختلف نظير کاربرد بازی در سياقهای مختلف ،ميکوشـد
پيچيدگي و احصا ناپذیری فهرست اوصاف بازیساز بازی های مختلف مانند برد و باخت ،تيم ،تـوپ ،تـور،
دروازه ،راکت ،قاعده و . . .را تفهيم کند .یعني فهرسـتي قطعـي و مشـخص از اوصـاف بـازیسـاز بـرای
بازیهای مختلف وجود ندارد .حاصل آنکه بههيچ نحوی نميتوان مفاهيم کلـي را بـا تمـامي مالفـههـا و
مقومات به طور جامع و کامل تبيين نمود .زیرا آنچه ما داریم فهرستي طوالني و غيرقابل احصـاء مالفـات
و مقومات است که هيچگاه توسط کاربر زبان صيد نميشوند .برخي از شارحين ویتگنشتاین برآن شـدهانـد
که این تفسير مبتنيبر شواهد متني نيست.
تفسير دوم :براساس این تفسير ،ویتگنشتاین در مثال بازی نميخواهد فهرسـت اوصـاف بـازیسـاز
بازیهای مختلف را احصاناپذیر بداند ،بلکه درصدد است نشان دهد که مالفههـایي یـا حتـي یـک مالفـة
واحد وجود ندارد که مابهاالشتراک همة بازیهای زباني باشد .بر فرض اگر ميتوانستيم حداقل یک مالفة
مشترک ميان بازیهای گوناگون ميیافتيم ،واژة بازی را برطبق آن تعریف ميکردیم و به وجود مفاهيمي
کلي از قبيل بازی اعتراف مينمودیم .پس با این وضعيت ،واژهها چگونه متضمن معاني خود هستند؟ ایـن
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کاربست واژهگان در سياقهای متفاوت توسط کاربران زبان است که به آنها معنا ميبخشد .ایـن تفسـير،
«تفسير جمع گرایانه» از معناداری ناميده ميشود ،زیرا دراین تفسـير معنـای واژههـا صـرفاً بـه چگـونگي
کاربست آن در یک جامعة زباني وابسته است .هيچ معياری بيـرون از جامعـةزباني بـرای احـراز چگـونگي
کاربست واژه در سياقهای مختلف وجود ندارد .این تفسير از شباهت خانوادگي ،متضمن درکـي توصـيفي
از کاربرد و تلقي ای غيرفعال از کاربر زبان است .کاربر زبان هيچ نقشي در تکون معنای واژه نـدارد ،بلکـه
ميکوشد مهارتهای بهکار بستن واژه را در سياقهای گوناگون فرا گيرد .ميتـوان ایـن تفسـير را «ضـد
واقع گرایانه» نيز ناميد؛ زیرا تکون معاني واژگان نسبتي ندارد با آنچه بيرون از جامعه زباني ميگذرد.
تفسيرسوم :در این تفسير ،کاربر زبان نيز در تکون معاني واژگان و داللت آنها بر مصـادیق متعـدد
مشارکت و نقش فعال دارد .بنابراین ،رابطة کاربرد با معنا توصيفي نيست ،بلکه تجویزی است .البتـه ایـن
تفسير را باید تجویزی -هنجاری ناميد ،چونکه فعال بودن کاربر ،مقيد به قيـود هنجـاری اسـت .توضـي
آنکه کاربر ميتواند یک واژه ،به طور مثال بازی را بـر مصـداق جدیـدی اطـالق نمایـد ،امـا ایـن اطـالق
بيقيدومرز نيست ،زیرا در این صورت باب مفاهمه و داللت مختل ميشود .کاربرزبان با دیدن شـباهتهـا
و اشــتغال بــه ورزیــدن ( ،)Being engaged in practiceدر تکــون معنــای واژه و کاربســت آن در
سياقهای مختلف ،ایفای نقش ميکند .تمام مطلب این است که دربـارة مـالک تفکيـک و تمييـز ميـان
کاربست صحي از کاربست سقيم واژگان نميتوان صورتبندی نظری بـهدسـت داد .خـود کاربرزبـان بـا
مشارکت فعاالنه در ایجاد قيود هنجاری نقش مهمي ایفا ميکند .در این صورت ما همچنان بـا الگوهـای
زباني ظهورکننده و نه الگوهای زباني از پيش موجود روبهرو هستيم .بهميزاني کـه کاربرزبـان اشـتغال بـه
ورزیدن دارد و دیدن شباهتها را در دسـتور کـار خـود قـرار مـيدهـد ،قيـود هنجـاری کاربسـت واژه در
سياقهای مختلف پدیدار ميشود ،و جالب این است که همين قيود هنجاری و یـا الگوهـای ظهورکننـده،
کاربر را به تبعيت و پيروی از خود ميخوانند .پس آنچه کـاربر زبـان را مقيـد مـيسـازد ،الگوهـای زبـاني
ظهورکننده است که کاربر ،مقيد به پيروی از آنها است .در مثال یادشده که کاربر ميخواهد واژة بـازی را
بر مصداق جدیدی اطالق کند ،باید آن را با بازیهای شناختهشده مقایسه کرده و با لحـاظ شـباهتهـا و
عدم شباهتها حکم به اطالق و یا عدم آن نماید (دباغ ،1321 ،صص .)41-11
مقايسة ششم؛ شباهت خانوادگی
در بحث زبان خصوصي ما هگل را به دالئل خاص یادشده در برابر دکارت نگریسـتيم .اینـک در بحـث
ذاتگرایي چه ميتوان گفت؟ آیا در اینجا نيز در برابر افالطونگرایي و ذاتگرایان دیگر از قبيل "ارسطو"
قرار ميگيرد؟ بي شک اگر منطق هگل را که متافيزیک اوست ،مبنای پاسخ قرار دهيم پاسخ منفي اسـت.
زیرا منطق هگل ،قلمرو ذوات است 14 . (Hegel, 1969, P.50)13اما اگر پدیدارشناسي و دیگـر آثـار وی
را مبنا قرار دهيم چه باید گفت؟ ممکن است در اینجا پاسخ آنگاه دشوارتر بـهنظـر آیـد کـه از ميـان سـه
تفسير یادشده ،دربارة شباهت خانوادگي ،به تفسير دوم متمایل باشيم .زیرا شاید بتوان برمبنـای آن تفسـير
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جمع گرایانه ،دو فيلسوف را از یک نقطه نظر ،همسو یا نزدیک یافت و آن جهت عبارت اسـت از تأکيـدی
که برعدم معيار در بيرون جامعةزباني رفتهاست .اما بهنظر ميرسد که در بحث شباهت خانوادگي براساس
هيچيک از تفاسـير یادشـده نمـي تـوان تقابـل ویتگنشـتاین و هگـل را نادیـده گرفـت .بـرای نمونـه در
پدیدارشناسي هرچند تا پيش از آخرین دم که دقيقة شناسـایي مطلـق اسـت هنـوز بـه قلمـرو ذوات وارد
نشدهایم ،اما کلية مراحل قبلي نيز همانا ذواتاند که بهصورت پدیداری آشـکار گشـتهانـد .و یـا در تـاریخ
فلسفه ازآنجا که طبيعت روح آزادی است هرچند ذات آزادی در مرحلة آخـر ،آلمـان عصـر هگـل ،آشـکار
ميشود ،اما همة مراحل قبلي نيز دمهای تحقق آن ذاتاند .با این همه بهنظر ميرسد که اگـر بـر تفسـير
دوم تکيه کنيم ،هرچند آنچه گفته شد مخدوش نميگردد ولي باید اذعان کرد که در تفسير جمـعگرایانـه،
محور ساختن جامعة زباني و نفي معيار بيرون از آن ،دستکم از آن جهت با هگل قرابت ميیابـد کـه وی
نيز هرگونه معيار خارج از آگاهي عرفي و اذهان متناهي را نفي ميکند .اما ،در عـينحـال بـاز هـم تأکيـد
ميکنيم که معالوصف هرگز نميتوان در اینجا هگل را از صف ذاتگرایان خـارج نمـود .بـهعبـارتي بایـد
گفت که هرچند تفسير دوم از شباهت خانوادگي ،بر عنصر جامعة زباني و جمعگرایي و نفي هرگونه معيـار
بيرون از جامعة زباني تأکيد ميگذارد و از اینجهت با تأکيد هگل بر نفي هرگونـه معيـار خـارج از آگـاهي
عرفي قرابت ميیابد ،اما نظر به آن که هگل با وجود جمعگرایي ،همة صور و مراحـل دیالکتيـک خـود را
چنان پدیدارهای «ذوات» قلمداد ميکند ،که در تب و تاب و تکاپوی آناند که دیر یا زود پوستة پدیـداری
خویش را دور افکنده و در مقام ذات آشکار گردنـد ).(Hegel, 1961, p.105-106, 1977, p.27-28
تقابل کامل هگل و ویتگنشتاین همچنان محفوظ ميماند .بهواقع ميتوان گفت که جمعگرایي و تکيه بـر
جامعةزباني و نفي هرگونه معيار بيروني لزوماً نافي ذات گرایي نيست .ویتگنشتاین بهصرف تکيـه بـر ایـن
جنبه ،نافي ذاتگرایي نشدهاسـت ،بلکـه بـه دليـل نظریـة شـباهت خـانوادگي در برابـر ذاتگرایـي قـرار
گرفتهاست.
بهنظر مي رسد که بتوان یکـي دیگـر از نقـاط تفـاوت و تقابـل ایـن دو فيلسـوف را در اینجـا در نگـاه
کلگرایانه ) (Hegel, .1977, p.33هگل و اعتقاد به «شباهت خانوادگي» در ویتگنشتاین معرفـي کـرد.
همچنانکه ویتگنشتاین اول نيز ازمنظر کليت و شباهت خانوادگي در برابر ویتگنشتاین دوم قرار مـيگيـرد.
اعتقاد به شباهت خانوادگي ،موضعي انتقادی در برابر اشتياق به کليت است .ویتگنشـتاین در کتـاب آبـي،
طلب کليت را حاصل پارهای تمایالت مي شمارد که به اشتباهات فلسفي خاصي مربوط است .وی در ایـن
کتاب این تمـایالت را توضـي مـيدهـد (ویتگنشـتاین ،1321 ،صـص .)11-0ازنظـر ویتگنشـتاین دوم،
ویتگنشتاین اول نتوانسته بود تنوع بيشمار زبان را درک کند و گمان ميبرد که با شناخت بخش کوچکي
از زبان که همان زبان علم است ،زبان را در کليت آن شناختهاسـت .ویتگنشـتاین در نقـد فالسـفه بـرآن
شدهاست که درحالي که چيزی جز شباهتهای خانوادگي در کار نيست ،درحسرت ماهيات بهسر ميبرنـد.
بنابراین ،هگل با ماهيتگرایي و کلگرایي خود نيز در برابر ویتگنشتاین متـأخر بـهدليـل نظریـة شـباهت
خانوادگياش قرار گرفتهاست.
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گزارههای بنيادين
یکي از نقاطي که مي تـوان ویتگنشـتاین را بـا هگـل در مسـألة آغـاز فلسـفه مقایسـه نمـود ،موضـوع
گزارههای بنيادین در ویتگنشتاین بهویژه در مسألة عامل بودن سوژه است .ویتگنشـتاین ،ایـن موضـوع را
در اواخرعمرخویش در کتاب در باب یقين موردبحث قرار دادهاست .این کتاب کـه در  1006منتشـر شـد،
آخرین اثر اوست و یکي از ژرفترین آفریدههای ویتگنشتاین بهشمار ميآید ،هفت جملة آخـر آن را فقـط
دو روز پيش از مرگش نوشتهاست .وی دربارة این گزارهها چنين گفته است« :اینجا به بنياني بـرای همـة
باورهایم رسيدهام» )«.(Wittgenstein, 1979, p.246من به بنيادیترین مرتبـة اعتقـاداتم رسـيدهام»
) .(Ibid, p.248اصطالح گزارههای بنيادین را ویتگنشتاین خود بهکار نبردهاست11.وجه تسميه به لوالئي
تشبيه به لوالست ،زیرا آنها مانند لوالهایي هستند که ثابت ميمانند و پایههـای نـامتحرکي هسـتند کـه
درهای مراودات روزمرة روی آنها ميچرخد .مثالهای وی برای این گزارهها ،در کتاب در بـاب یقـين ،از
این قبيل اند :من انسان هستم ()4؛ اشيای مادی وجود دارند ()31؛ زمين مدت مدیدی پيش از مـن وجـود
داشته است ()24؛ من دو دست دارم (« .)111بنابراین ميتوانم از کسي که گفتـه زمـين پـيش از تولـدش
وجود نداشته است ،همچنان ساال کنم تا بفهمم او با کداميک از اعتقادات مـن مخـالف اسـت .و در ایـن
صورت امکان دارد که او با نگرشهای بنيادین من مخالف باشد .و اگر اینطور باشـد ،ناچـارم کـه بـا آن
کنار بيایم .همين طور است اگر بگوید که وی زماني بر ماه بوده است .)832( ».بحثهای ویتگنشـتاین در
این باره ناظر به یکـي از مباحـث شـناخت شناسـي یعنـي بحـث یقـين و شـک اسـت .در اینجاسـت کـه
ویتگنشتاین دومين راهحل خود را برای مشکالت برآمده از الگوی دکارتي ارائه ميکند .ازنظـر وی ،شـک
بيپایان نيسـت و برمبنـای یقـين اسـتوار اسـت )« .(Wittgenstein, 2009, page:180تـازه وقتـي
مي توانيم شک کنيم که چيزهایي را یاد گرفته باشيم ،همانطور کـه تـازه وقتـي مـيتـوانيم در محاسـبه
اشتباه کنيم که محاسبه را یاد گرفته باشيم .پـس درحقيقـت ،امـری غيرانتخـابي اسـت( ».ویتگنشـتاین،
 ،1324پ .)416مقصود وی با توجه به بند ( )460برگهها این است کـه شـک تـابع انتخـابي دلبخواهانـه
نيست .ویتگنشتاین با تأثر از "مور" ،گزارههای تجربي را به دو دسته تقسيم کرد :نخست ،گزارههایي کـه
قابل شک و تردیداند و دیگر گزارههایي که یقينياند .دستة اخيـر هرچنـد تجربـيانـد ،امـا شـأن منطقـي
متفاوتي دارند« :گزارههای تجربي ما همـه ،شـأن یکسـاني ندارنـد» ).(Wittgenstein, 1979, p.167
«اگر کسي بخواهد در همه چيز شک کند در هيچ چيز نميتواند شک کند ،خود بازیشک ،مستلزم یقـين
است»)« .(Ibid, p.115در جایي باید با شک نکردن آغاز کـنم» ) .(Ibid, p.150زیـرا بـدون پـذیرش
بيقيد و شرط این باورها کسي نميتواند وارد بازی خاصي حتي بازی شک شود.
ویژگيدیگر باورهای بنيادین ،بدون دليل بودن آنهاست «مشکل ،درک بيدليل بودن باورهای ماست
) .(Ibid, p.166چون در جایي که باور هست امکان رد و قبول نيست« .در بنيان باور مدلل ،باور نامـدلل
قرار دارد») .(Ibid, p.253در این گزارهها ،تبيين راه ندارد ،اما هرگونه تبيين و تجربهای برمبنـای آنهـا
امکانپذیر ميشود .هرچند باورهای بنيادین تجربياند اما تجربه ،دليل منطقي آنها نيست ،زیـرا آنهـا را
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باور داریم و درجایي که باور هست ،رد و قبول و استدالل بيمعناست .ویژگي دیگـر ایـن گـزارههـا ،ایـن
است که خطاپذیر نيستند .ویتگنشتاین در اینجا بين دو نوع گزاره تجربي تفاوت قائـل شـدهاسـت :گـزارة
بنيادین مانند این یک دست است و گزارة غيربنيادین مانند سيارهای در دور دسـت وجـود دارد ،تفـاوت در
این است که آنیک خطاناپذیر و این یک خطاپذیر است .بهطور مثال«درست نيست که ،هرچـه از سـياره
به دست خودم نزدیکتر شوم ،خطا فقط نامحتملتر ميشود .بلکه به نقطهای ميرسـيم کـه خطـا ،دیگـر
قابل تصور هم نيست. (Ibid, p.54)».
مقايسة هفتم؛ گزارههای بنيادين
این اصطالح و سایر واژههای بدیل آن به فلسفة ویتگنشتاین تعلق دارد ،هرچند توسط خـود وی وضـع
نشده است؛ اگر بنا به مقایسه و تطبيق باشد ،در اینجا مناسبترین فيلسوف "مور" است .اما آیـا در هگـل
چيزی وجود دارد که هرچند بهطور متباعد ،قابل مقایسه بـا گـزار ههـای بنيـادین در ویتگنشـتاین باشـد؟
بهنظر ميرسد مرحلة یقينحسي در آغاز پدیدارشناسي ازجهاتي قابل مقایسه با این گزارههـا باشـد .بـدون
شک ،زماني که ویتگنشتاین به این گزارهها مياندیشيد ،هرگز آنها را بهمنزلة یقينحسي هگلي با همـان
تعریف و ویژگي هگلي درنظر نمي گرفت .چنانکه در مورد هگل نيز همين مطلب صادق اسـت .و مـا نيـز
امروز ،به عنوان مخاطب این دو فيلسوف هرگز این دو را نظير هم نميدانيم چنانکه در هيچ کـار تطبيقـي
دیگر نيز چنين نيست .بلکه مالک این دو فيلسوف در اینجا کامالً متفاوت است .ویتگنشتاین مانند "مور"
ميخواهد گزاره های تجربي را به دو دسته تقسيم کنـد .و هگـل چشـم بـه مرحلـة بـيوسـاطت آگـاهي
دوختهاست .بنابراین ،نميتوان تناظر یکبهیک و دقيقي برقرار نمود بين گزارههایي کـه مشـمول ایـن دو
عنوان در این دو فيلسوفاند .ولي ،بهنظر ميرسد بتوان در اینجا تناظری بين ویژگـيهـای ایـن موضـوع
برقرار نمود .اما این وجوه تناظر در عين تفاوتهای اساسي چيست؟ نخست آنکه در هر دو کـار بـا یقـين
آغاز مي شود .ازنظر ویتگنشتاین شک هميشگي نيست و در گزارههای بنيادین ،شک جای خود را به یقين
دادهاست یعني بعد از این گزارههاست که شک امکان ميیابد .در هگل نيز در سرتاسر حرکت آگاهي و تـا
قبل از مرحلة آخر شک امری حتمي است .برای مثال ،هگل در بند ((Hegel,1961, page:135-6) )12
راه پدیدارشناسي را راه شک و نوميدی ناميدهاست .اما بهنظر ميرسـد سـخنان هگـل در دیباچـه ،دربـارة
شک موضوعاً شامل یقينحسي نميشود .بنابراین بهنظر ميرسد که بدایت کار ویتگنشـتاین و هگـل هـر
دو با یقين است ،هرچند هگل برخالف ویتگنشتاین درنهایت ،در شناسایي مطلق ،باز به یقـين مـيرسـد.
دوم آنکه یقين حسي هگل نيز مانند یقين در گزارههای بنيادین بدون دليـلانـد ،و همچـون آنهـا قابـل
قبول و رد نيست .سوم آنکه هگل در دیباچة پدیدارشناسي ،خطا را الزمة حقيقـت مـيدانـد ،امـا بـهنظـر
ميرسد که دم نخست ،یقين حسي ،و دم آخرین ،شناسایي مطلق تخصصاً و موضـوعاً از ایـن سـخن وی
خارجاند .بهعبارت دیگر یقين حسي هگل نيز باید ازنظر ویتگنشتاین مانند گزارههـای بنيـادین خطاناپـذیر
تلقي شود؛ زیرا در اینجا یقين هست و دليل نيست .چهارم اینکه بهنظـر مـيرسـد ،پـارهای از گـزارههـای
بنيادین ویتگنشتاین ،یعني گزارههایي از قبيل این یک دست اسـت (نـه گـزارة بنيـادیني ماننـد مـن یـک
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انسانم) تنها در صورتي ميتوانند تحت یقين حسي هگل بگنجند که در مرحلة بيواسـطگي بماننـد .زیـرا
مالک کار برای هگل در یقين حسي ،بيواسطگي است یعنـي آگـاهي در یقـين حسـي در بـيواسـطگي
محض و صلب با متعلق قرار دارد ) (Hegel, 1977, p.90آنگاه در دم دوم ،پـي مـيبـرد کـه متعلـق را
بهواسطة کليات درک ميکرده است و بدینسان از بيواسطگي بهدرشده و بـه دم ادراک کـه واسـطهمنـد
است پا ميگذارد ) .(Hegel, 1977, p.111بنابر این گزاره ،این یکدست است ،که ازنظـر ویتگنشـتاین
از گزارههای بنيادین و یقيني است ،برای هگل ،مادام که در حالت بيواسطگي است ،تحـت یقـين حسـي
ميگنجد .و آنگاه که به مرحلة واسطهمندی پا ميگذارد ،دیگر مشمول یقين حسي نمـيشـود و تحـت دم
ادراک در ميآید .بنابراین بهنظر ميرسد گزاره این یکدست است ،ازنظر هگل فقـط در دم نخسـت -دم
بيواسطگي است -یقيني و خطاناپذیر است ،اما همين گزاره در دم ادراک آن ویژگيها را از دسـت داده و
برعکس خطاپذیر و محتاج دليل و همراه شک و نااميدی است .زیرا از بند ( )12دیباچـه دانسـتيم ایـن راه
مالزم با شک و نااميدی است.
اما سخن دربارة گزارهای بنيادین به این مقدار تمامـت نمـيیابـد و هنـوز بـرای درک دقيـق مقصـود
ویتگنشتاین نيازمند درنگ هستيم .بهزودی ،در بحث عمل ،به جنبة فرومانده ميپردازیم .جنبـهای کـه در
ضمن ،افق نویني برای کار مقایسه یا تطبيق ميگشاید.
چارچوب یا جهانبيني
باورهای بنيادین ،جهانبيني ( )world-pictureیا چارچوب ارجاع ( )Frame of referenceرا پدیـد
ميآورند .شکل زندگي و بازیهای زباني را برمبنای این جهانبيني یا چارچوب ارجـاع مـيتـوان توصـيف
کرد .جهانبيني یا چارچوب ارجاع از راه استدالل بهدست نيامدهاسـت« ،بلکـه زمينـهای مـوروثي اسـت و
حتي ميتواند بهنوعي اسطوره تعلق داشته باشد» ).(Wittgenstein, 1979, p.94& 95
مقايسة هشتم؛ جهانبينی
توجيه جهانبيني ایدهآليستي هگل بر پدیدارشناسي وی استوار است ،زیرا دستگاه فلسـفي هگـل یـک،
سهپایة بزرگ است که شامل منطق ،فلسفةطبيعت و فلسفةروح است .منطق تز و فلسفةطبيعت ،آنتيتـز و
فلسفةروح سنتز است .اما تکوین منطق هگل در بطن پدیدارشناسي وی رخ دادهاست .از سـویدیگـر هـر
یک از دمهای پدیدارشناسي حاصل رفع و ترفع دم پيش از خود است ،بدینسان بهنظـر مـيرسـد ،بتـوان
گفت از اینلحاظ جهان بيني هگل نيز با همان روش و محتوای مخصوص بهخود سر منشأ آغازین خود را
از یقين حسي آغازیده است .البته در اینجا ،برای تکميل مقایسه ،باید نسبت یقين حسي و باورهای بنيادین
را که در بحث پيش بيان شد ،درنظر گرفت.
عمل
توجه به مبنای نهایي و سرآغاز یا به تعبيردیگر سرانجام و پایان این گزارههای بنيادین ،یک وجه مهم و
تازة دیگر در این بحث تطبيقي را ميگشاید« .اما دليل آوردن ،توجيه قراین ،پایاني دارد؛ ولي پایـان ایـن
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نيست که پارهای از گزارهها بيواسطه بهمنزلة صادق بر ما مکشوف گردند ،یعنـي پایـان ،نـوعي دیـدن از
جانب ما نيست ،بلکه عمل کردن ماست که در بن بازی زباني واقع شـده اسـت .(Ibid, p.204) ».پـس
مبنای نهایي ،عمل است ،مبنای نهایي نه گزاره و نه قاعده است .گـویي هـيچگـاه ارائـة دليـل بـه پایـان
نميرسد .اما این پایان یک پيش فرض نامدلل نيست ،نوعي شيوة عمل نامدلل اسـت )(Ibid, .p.110
پس ازآنجا که در ویتگنشتاین دوم ،مبنا عمل است و عمل بر نظر تقدم دارد ،در نـزد وی عمـل بـاالترین
اهميت را ميیابد .بنابراین درحالي که الگوی دکارتي «مياندیشم» مبنای کل نظام معرفت بشری اسـت،
یعني در حالي که مبنا در الگوی دکارتي اصلي روانشناختي است ،ویتگنشتاین در دومين راهحل خود بـرای
حل مشکالت الگوی دکارتي اصلي غيرروانشناختي و بلکه غير گزارهای را پيشنهاد ميکند .بـرای زنـدگي
روزمره و فعاليتها و اعمال مـا در آن بنيـانيعينـي و غيرروانشـناختي وجـود دارد ) .(Ibid, p.411ایـن
بنيان که برای همة ما مسلم مي نماید نـه صـادق و نـه کـاذب اسـت ،بلکـه پایـه صـدق و کـذب اسـت
) .(Ibid, p.205جهان مادی و جماعتهای انساني مبناهـای دوگانـة همـة رفتارهـای انسـاني هسـتند.
هيچیک از اعمال روزمرة ما نميتوانند پدید آیند ،مگر آن دو وجود داشته باشند .بدینسـان شـاید اطـالق
کلمة گزاره بر گزارههای بنيادین خالي از وجه باشد .بهویژه وقتي ویتگنشـتاین ،بنيـاد زبـان را عمـل قـرار
ميدهد ،این نکته واض تر است .حاصل آنکه براساس این رویکرد ،راهحل دوم ویتگنشتاین برای خروج از
مشکالت الگوی دکارتي این است که فعاليت ما هر چه باشد ،مـثالً شـک ورزیـدن ،مبتنـيبـر بنيادهـای
عيني از قبيل وجود جهانعيني و جماعتانساني است .زیرا شکل چـالش شـکگـرا ،یعنـي قـالبي زبـاني
که دیگری آن را فهم کند ،مفروض به وجود جماعت اسـت .پـس شـکاکيت نـاقض خـود اسـت .دانـش
پژوهان ميپذیرند که ویتگنشتاین در دربارة یقـين حـل بسـيار بـدیعي بـرای مسـألة جهـان خـارج ارائـه
کردهاست ( استرول ،1323 ،صص .)810-88اما ،آیا بهراستي در این طرح ویتگنشـتاین مسـألة شـکاکيت
حل شدهاست؟ به این مسأله ،به اختصار بازخواهيم گشت.
اما ،آیا گزارههای بنيادین ثابت و نامتغيرند؟ بيشک پاسخ ویتگنشتاین منفي است ،زیرا آنهـا ریشـه در
عمل و نه در نظر دارند .پس با تغيير در تربيت ،ميتـوان آنهـا را تغييـر داد« .بسـتر رودخانـة اندیشـههـا
ميتواند جابهجا شود .اما من بين جریان آب در بستر رود و جابهجایي خود بستر فـرق مـيگـذارم ،هرچنـد
ميان این دو تمایز دقيقي وجود ندارد» ) .(Ibid, p.97مقصود از بستر رودخانه ،همان گزارههای بنيـادین
است که جهانبيني و یا چهارچوب را پدید ميآورند.
مقايسة نهم؛ عمل
یک نقطة اشتراک بسيار مهم در هگل و ویتگنشتاین 10این است که هر دو با همة تفاوتهای اساسـي
و بزرگي که دارند ،از "گوته" ،بزرگترین نقطةعطف را در تاریخ فلسفه ،الهـام گرفتـهانـد کـه «در آغـاز،
عمل بود» .ویتگنشتاین بهنقل از "گوته فاوست" ،بخش ( )1مينویسد« :بـا اعتمـاد بـهنفـس بنـویس در
آغاز ،عمل بود» ) .(Ibid, p.402وی این مضمون را در فرهنگ و ارزش نيـز از گوتـه نقـل کـردهاسـت
(ویتگنشتاین ،1321 ،ص .)02هرچند اعمالي که ویتگنشتاین موردنظر دارد ،اعمال غریزی و اعمالي اسـت
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که از راه تربيت به کودک آموزش داده ميشود .اما گذشته از نوع عمل ،تکيـه بـر آن بـهجـای شناسـایي
چرخش مهم و مشترکي است که این دو فيلسوف و برخي دیگر از فالسـفة جدیـد و معاصـر از گوتـه وام
گرفتهاند .پيش از این دو" ،فيشته" فضای کانتي را دچار این چرخش کرده بود .ازنظر فيشته ،جهان بـرای
شناختهشدن نيست؛ بل وضع ميشود تا در آن عمل شود .ما در اینجا برای شناختن نيسـتيم ،بلکـه بـرای
انجام دادن هستيم« .در ابتدا فعل بود» ،این جملهای که گوته نوشت ،تلخيص فلسفة فيشته در یک سطر
بود (سولومون ،1310 ،ص .)13سوژه در هگل نيز عامل است ،11البته این بـهمعنـای نفـي وجـه فاعليـت
شناسایي او نيست« .در بينش [نظام] من ،که فقط بهوسيلة شرح خود آن دستگاه ميتواند توجيه شود ،هر
چيزی به درک و شرح امر حقيقتدار ) ،(The trueنهتنها چنان جوهر ) (Substanceبلکه چنان عامـل
) (Subjectوابســته اســت» )" .(Hegel, 1977, p.9-10فينــدلي" در مــورد ایــن بنــد مــيگویــد:
«مقصود هگل این است که از دیدگاه من ،که این دیدگاه را فقط شرح کامل نظام مـن مـيتوانـد توجيـه
کند ،امر مطلق حقيقي ) (The True Absoluteنباید صرفاً چنان یک جوهر یعنـي امـری بـيواسـطه،
خواه این امر بيواسطه یک شناسنده یا چيزی شناخته شدهباشد ،متصور گردد ،بلکـه جـوهر بایـد چنـان
یک عامل متصور گردد» )12.(Ibid, p.497روشن است که تفسير دو فيلسوف از ایـن عامليـت و غایـت
طرح آن ،به پهنة محتوا و روش فلسفة آن دو متفاوت است .بهزودی به برخي از تفـاوتهـا در ایـن وجـه
تقارب اشاره ميکنيم ( نگاه به نکتة سوم).
سه تفاوت ديگر ويتگنشتاين و هگل
درخالل بحث به وجوه تفاوت در کنار وجوه تقارب بحث شد .اما در پایان به سه تفاوت مهـم بـين ایـن
دو فيلسوف ميپردازیم:
يکم؛ توصيف بهجای تبيين :بازیهای زباني قابل تبيين نيسـتند« .بـازی هـای زبـاني مبتنـيبـر
دليــل نيســت .بــازی زبــاني معقــول (یــا نــامعقول) نيســت .فقــط هســت -مثــل زنــدگي مــا»
) .(Wittgenstein, 1979, p.559در کتاب شرحي بر در باب یقين در فصلي تحتعنـوان چـه چيـزی
زبان را زبان ميسازد مينویسد« :ویتگنشتاین ميگوید اگر ما تالش کنيم که نحوهای را که به آن سـخن
ميگویيم تبيين کنيم ،تبيينها خيلي زود به پایان مـيرسـند و آنگـاه شـما مـيگویيـد ایـن بـازی زبـاني
پيشبيني نشده است .بازی زباني صرفاً هست ،همانگونه که زندگي ما هست .هيچ نظریـهای ()Theory
راجع به زبان نيست ،نحوههایي که ما به آنها سخن ميگویيم فرضيهای نيستند؛ چرا ما آنگونه که سخن
ميگویيم ،سخن ميگویيم؟ چرا ما آنگونه که زندگي ميکنيم ،زنـدگي مـيکنـيم؟ چـرا زنـدگي انسـاني
بهگونهای است که هست؟ این پرسشها پاسخي ندارند (ص .)46اشتباه ما این است که بهجـای توصـيف
درجستجوی تبيين ( )Explanationهستيم ) .(Wittgenstein, 2009, p.654ویتگنشتاین بر آن بـود
که فالسفه باید صرفاً به توصيف بپردازند و توجيه و تعليل را رها کنند .در برگهها آمده است . . .« :مـا بـه
غلط انتظار یک تبيين را داریم؛ حال آنکه یک توصيف راهحل است .چـرا تبيـين مطالبـه مـيکنـي؟ اگـر

11

محمد مشکات
)(Muhammad Meshkat

تبيينات به تو داده شوند ،باز هم نميداني چطور ادامه دهي .آنها نمـيتواننـد تـو را از آنجـایي کـه حـاال
هستي پيشتر ببرند( ».ویتگنشـتاین ،1324 ،بنـد  .)314-11ازنظـر ویتگنشـتاین ،فلسـفة سـنتي فعـاليتي
مفهومي است که بهطور غيرتجربي ميکوشد سرشت جهان و انسان را فهم کند .فلسفة سنتي مـيکوشـد
رویدادها ،پدیدهها و فرایندهائي را که بر روان آدمي وارد ميشود ،در الگوهایي منسـجم تبيـين کنـد .ایـن
الگوهها در وجوه سطحي یافت نميشوند؛ بلکه آنها در عمق و پنهاناند .فلسفةسنتي ميخواهد بـا رخنـه
در پدیدهها ذوات را کشف کند ،اما بيش از آنکه الگوهای واقعيت را کشـف کنـد ،الگـویي مفهـومي را بـر
آنها تحميل ميکند .بهنظر ميرسد مقصود ویتگنشتاین از کفشهای تنگ ،همين الگوی مفهومي اسـت:
«زبان فيلسوفان ،زبـاني اسـت کـه انگـار از خـالل کفـشهـای زیـادی تنـگ ،از ریخـت افتـادهاسـت»
(ویتگنشتاین ،1321 ،ص .)20فلسفة سنتي اسير ،یک تصویر است .ایـن تصـویر یـا الگـوی مفهـومي بـه
کسي که گرفتار آن است ،اجازه ميدهد که در اندیشة کشف ذوات باشد .امـا فلسـفه بـا روش جدیـد کـه
ویتگنشتاین پيشنهاد ميکند بهدنبال کشف واقعيت ،استنتاج و تبيين نيست« .بایـد هرچـه تبيـين اسـت از
ميان برود و باید توصيف تنها جای آن را بگيرد .(Ibid, p.109), ».در پژوهشهـا (بنـد  )20و در کتـاب
آبي (ص )00ویتگنشتاین دربارة قطعهای از اعترافات آگوستين دربارة زمان بحـث مـيکنـد و از قـول وی
نقل مي کند که زمان چيست؟ پاسخ آگوستين این است که اگر هيچکس از من نپرسد ،ميدانم ،اما اگر آن
را برای کسي که از من ميپرسد توضي دهم ،نميدانم" .آگوستين" تا آنجا پيش رفتـهاسـت کـه کـاربرد
روزمرة زبان را بفهمد چون ميگوید« :وقتي دربارة آن حرف زده ميشود ،معنای آن را ميفهمم .اما آنچـه
آگوستين ،درک نميکند این است که دیگر چيزی باقي نمانده است که توضـي بخواهـد .یعنـي توصـيف
کاربرد کافي است و الزم نيست که در اندیشة کشف حجاب از ذات باشيم .مسألهای وجود ندارد ،این خـود
آگوستين است که مسـألهای بـه نـام ذات زمـان بـرای خـود سـاختهاسـت .او مـيخواهـد الگـویي را بـر
زمان تحميل کند تا مفهوم زمان را ساده کند .اما این کار هم غيـرالزم و هـم ابهـام انگيـز اسـت .آنچـه
در مورد زمان گفته شد در مـورد سـایر مفـاهيم فلسـفي ماننـد معرفـت ،یقـين ،نـام ،عـين و غيـره هـم
صادق است .حاصـل آنکـه ویتگنشـتاین بـا اعـراض از روش سـنتي در فلسـفه ،تبيـينگرایـي ،بـه روش
جدید خود ،توصيف گرایي ،روی مي آورد .اما توصـيف چيسـت؟ مقصـود وی از توصـيف ایـن اسـت کـه
بدون تحميل نظریه به موقعيتها و کاربردهای زبـاني ،آنهـا را بـه همـان شـيوه روزمـره ترسـيم کنـيم
( استرول ،1323 ،صص .)100-864
اما آیا ویتگنشتاین که اینچنين بر تبيين مي تازد ،خود توانسته است از تبيين فاصله بگيرد؟ و آیا اساسـا
کسي که به توصيفگرایي روی ميآورد ميتواند از چنگ تبيين بگریـزد؟ بـهنظـر "فُـن زاوینـي" ،اینکـه
ویتگنشتاین چنين قاطعانه برای فلسفه فقط توصيف را مجاز ميداند ،تجربة او در فلسـفهورزی اسـت و از
اینرو باید مانند دیگر نکتههای پيش و پس از آن دربارة فلسفه ،توصيه تلقياش کرد .فُن زاوینـي ،اعتبـار
کلي برای بند ( )160پژوهشها (که در چندسطر پيش آمده است) قائل نيست و تبيينهایي مـيیابـد کـه
ویتگنشتاین مکرراً و بهصراحت برای کاربرد در فلسفه توصيه ميکنـد ،حتـي وقتـي ابـا دارد کـه آنهـا را
تبيين بنامد .فن زاویني تا آنجا پيش ميرود که به "هندرسون" حق ميدهد که گفته اسـت ،ویتگنشـتاین
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مشخصة تبيينگرانه توصيف را که ارتبـاطهـا را روشـن مـيکنـد ،نادیـده گرفتـهاسـت (حسـيني،1320 ،
پينوشتِ صص ( .)11-2ویتگنشتاین ،1324 ،صص  .)11-2بهزودی نقدی دیگر بر ایـن توصـيفگرایـي
وی خواهــد آمــد .امــا ویژگــي آشــکار نظــام هگــل ،ویژگــي تبيينــي آن اســت" .نــورمن" مــينویســد:
«تلقي پدیدارشناسان و ویتگنشتاین این است که فلسفه نمي تواند تبيين کند ،فلسفه فقط مي تواند توصيف
نماید .اما هگل نمي توانسـت چنـين تلقـي داشـته باشـد .پدیدارشناسـي هگـل فقـط توصـيفي نيسـت».
).(Norman, 1976, p.14

دوم؛ عبور از سوژه باوری مدرن" :چارلز تيلور" ،بر این باور است که "ویتگنشتاین"" ،هایـدگر"
و "مرلوپونتي" سه بزرگ فلسفه سدة بيستم بودند که بزرگترین ضـربههـا را بـه خردبـاوری مـدرن وارد
آوردند .هر یک از این سه تن ،سوژهباوری مدرن را از راه مخصوص به خود رد کردنـد .کـار ویتگنشـتاین،
نسبت به آن دو تن از یک ویژگي خاص نيز برخوردار بود .آن دو به سنت فلسـفة اروپـای قـارهای وابسـته
بودند و پيشتر آیينهای محکمـي ،بـه طـور خـاص پدیـدار شناسـي ،راه را برایشـان گشـوده بودنـد .امـا
ویتگنشتاین (جدا از دلبستگيهایش به "شوپنهاور") به طور عمده به سنت فلسفة تجربي و تحليلي وابسته
بود ،و کار خود را با مباحثي شروع کرده بود که سرچشمة آنهـا بـه کتـاب اصـول ریاضـيات "راسـل" و
"وایتهد" ميرسيد ،و همراه با مکتب «وین» و کارهای پوزیتيوستهای منطقـي کـار خـود را ادامـه داده
بود .چنان سنتي ،اجازة تخطي از اصل اساسي و بدیهي خردباوری را نميداد ،و آغاز رخنه در آن دشـواری
بيشتری داشت و شجاعت افزوني ميطلبيد (ویتگنشتاین ،1321 ،الف ،ص ص.)16-11
سوم؛ برداشت ويتگنشتاين از فهم تازه است و شاید بزرگ ترین حرکتِ فلسفه در مورد ایـن
موضوع پس از انتشار هسـتي و زمـان (" )Being and Timeهایـدگر" باشـد .ایـن برداشـت کـامالً از
روانشناسي گرایي ،ماتریاليسم و هر برداشت پوزیتيویستي جداست .این برداشـت جدیـد سـرآغاز جدیـدی
برای فلسفةذهن نيز هست .در این نگاه موجود فعال ،کنشگـر ،درگيـر بـا واقعيـت و سـازنده ،جـایگزین
سوژةمدرن ميشود .گسست ویتگنشتاین از خردباوری مدرن ،دکارتگرائي و فيلسوفان تجربـي درسـت از
همينجا آغاز مي شود (ویتگنشتاین ،1321 ،الف ،ص .)14اشتراک ویتگنشتاین و هگل در عامـلشـمردن
سوژه که پيشتر از آن سخن رفت ،نباید مانع درک وجوه تفاوت در اینجا شود .تفـاوت ایـن اسـت کـه در
هگل ،خردگرائي ،کليتگرائي و ذاتگرائي افالطوني محفوظ ماندهاست .افزون بر این که شناسـندهبـودن
سوژه ،چنان رویدیگر سکه عامل بودن هم ،برجای ماندهاست .و از همه مهمتر این که طـرف عامليـت و
عينيت به سود جانب ذهنيت فرو کاهيده شدهاست؛ زیرا هرچند هگل مدعي وحدت اندیشـه و واقعيـت در
فلسفةخود است ،اما چنانکه شارح مهم هگل" ،بيلي" نشان دادهاست در این وحدت آنچه به سود دیگـری
فرو کاستهشده واقعيت است ).(Bailli, 1901, pp.333-348
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ارزيابی ويتگنشتاين و هگل
این مقاله بهموجب موضوع ،تعهدی در زمينة نقد و ارزیابي دو فيلسوف ندارد ،اما بهجهت پيشنهاد بـرای
پژوهش بيشتر ،به اشاره به برخي از زمينههای ممکن ميپردازد .بـهویـژه کـه ایـن پيشـنهادها مـيتوانـد
درجهت فهم بهتر آنچه گذشت سودمند باشد:
الف) برخي ،یکي از جنبههای مثبت در ویتگنشتاین متأخر را چنين دانستهاند که هر یک از مـا ممکـن
است اسير الگوهای مفهومي باشيم .یعني به جای آنکـه بـه کشـف الگوهـای واقعيـت بپـردازیم ،الگـویي
مفهومي بر آنها تحميل کنيم و درنتيجه مبتال به سوء فهم و توصيف کـاذب گـردیم .طـرح ویتگنشـتاین
درجهت بياعتبار ساختن چنين الگوهای مفهومي واقع ميشود.
ب) بيشتر کساني که به ویتگنشتاین گرایش دارنـد ،کـار وی را از جهـت فلسـفة ذهـن و زبـان دارای
اهميت ميدانند .در فلسفة زبان ،مهمترین کار او به باور برخي ابطال این عقيده بودهاست که الفاظ بـرای
اینکه مفيد معنا باشند ،لزوماً یا باید نشانة چيزها در دنيا باشند و یا با فرایندهای مبتنـيبـر دروننگـری در
ذهن پيوستگي داشته باشند.
ج) نکتة مهم و قابل توجه دیگر در ویتگنشتاین آن است که بنياد زبـان را عمـل و فعـل تلقـي نمـود.
هرچند ارجاع و تحویل زبان بهطورکلي به فعاليت قابل دفاع نيست ،اما بهنظـر مـيرسـد کـه ایـن آمـوزة
ویتگنشتاین دستکم برای درک صحي بخشي از فعاليتهای زباني سودمند و قابل مالحظه است.
د) ویتگنشتاین با تبيين و نظریه پردازی مخالف اسـت .یکـي از موجبـات گـرایش او بـه ایـن دیـدگاه،
اعراض ویژگي بازنمایيزبان است .وی ميخواهد این نظریه را جایگزین کند که زبان متشکل از ابزارهای
مختلفي برای عالمت دادن به همدیگر است .و درنتيجه کاربردهای زبان را نامحدود ميشمارد .پيشتر بـه
نقدی کوتاه از "فن زاویني" اشاره کردیم" .فون رایت" نيز ميگوید« :خطـر ایـن اسـت کـه اندیشـههـا
بهصورت یک زبان زرگری انحطاط یابند» ( استرول ،1323 ،ص .)883ازنظر "جان سرل" نيـز تقریبـاً بـا
دقت در کاربردهای زبان ميتوان درک نمود که محور هر بازی زباني ،بازنمایي است .در اینجا چند کاربرد
را مثال ميزنيم .فرمان دادن به کسي که از اطاق بيرون برود؛ پرسيدن از کسـي کـه آیـا از اطـاق بيـرون
ميرود؛ پيشبيني کردن بيرون رفتن کسي از اطاق؛ ابراز تمایل به بيرون رفتن کسـي از اطـاق .امـا همـة
این بازیها ميتوانند بيرون رفتن از اطاق را بازنمایي کنند .افـزون بـر اینکـه یکـي از کارکردهـای زبـان
دعاست .اگر از مردم پرسش کنيم که چرا در این بازی زبانيدیني ،شرکت ميکنند ،خواهند گفت که زیـرا
عقيده دارند که خارج از بازیزباني آنها خدایي هست که دعایشان را ميشنود .شما بایـد یـک روشـنفکر
شوخ طبعي باشيد که بدون اعتقاد بـه وجـود خـدایي کـه دعـای شـما را بشـنود ،دسـت بـه دعـا برداریـد
(مگي ،1311 ،صص " .)100-11راسل" ،ویتگنشتاین متقدم رادر برابر ویتگنشتاین متأخر قـرار مـيداد و
ميگفت« :اولي عميقاً از مسایل دشوار آگاه و متعهد به اندیشة شدید بود .دومي بهنظر ميرسـد از اندیشـة
جدی خسته شدهاست ،آموزه ای ابداع کرده است که چنين فعاليتي را غيرالزم ميسازد» ( استرول،1323 ،
ص.)884
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ه) ویتگنشتاین ،هيچ معيار معيني برای تشخيص بازیهای زباني از یکدیگر و طرز شناسایي آنها ارائه
نکردهاست (زندیه ،1320 ،ص.)18
و) هرچند ویتگنشتاین چنانکه دیدیم ،راهحلي جالب برای خروج از شکاکيت ارائـه نمـودهاسـت .امـا در
قرائت "کریپکي" از وی ،طرح ویتگنشـتاین مسـتلزم شـکاکيت فلسـفي اسـت ).)Kripke, 1989, p.7
بهعالوه چنانکه دیدیم ازنظر ویتگنشتاین ،بستر رودخانة اندیشهها ،گزارههای بنيادین مـيتواننـد جابـهجـا
شوند؛ زیرا آن ها ریشه در عمل دارند و عمل هم با تربيت قابل تغيير است .بـهنظـر مـيرسـد ،خـود ایـن
مطلب گواه رخنةشکاکيت در بنيادفلسفه ویتگنشتاین متأخر است .به عبارتي وی با همة تالشهای مثبـت
خویش برای حل شکاکيت ،بهموجب پذیرش عدمثبات در گزارههـای بنيـادین عاقبـت تسـليم شـکاکيت
شدهاست.
ز) یکي از راهحلها و اقدامهای مهم در فلسفةغرب برای حل شکافهایي از قبيل سوژه ،ابژه ،اندیشه،
واقعيت و ثنویتهایي از ایندست ،طرح فلسفي هگل است .بهویژه تالش هگل برای نفي هرگونـه معيـار
خارج از آگاهي یا شناسایي قابل مالحظه است.
ح) چنانکه گفته شد ،مسألة هگل حل ثنویت هایي از قبيل اندیشه ،واقعيت ،کرانمند ،ناکرانمند و ماننـد
آن است .اما اگر آنچه مفسراني ماننـد "بيلـي" ،دربـارة عـدم توفيـق وی در حـل ایـن مسـأله گفتـهانـد
(فروکاهش واقعيت به اندیشه) جدی گرفته شود ،آنگاه بهنظر ميرسد تأکيـد وی بـر نفـي هرگونـه معيـار
خارج از آگاهي عرفي بياعتبار ميشود.
ط) هگل ،بدون آنکه مسأله ای به نام اصالت وجود یا ماهيـت داشـته باشـد ،نظـام خـود را بـر اصـالت
ماهيت پيگيری کردهاست .اما ،بهنظر مي رسد با غفلت کامل از وجود ،سخن راندن از نفي هرگونـه معيـار
خارج از آگاهي عرفي ،برای رسـيدن بـه وحـدت اندیشـه ،هسـتي و ذهـن کرانمنـد و معقـول انضـمامي
ناکرانمند ،ناممکن است.
ی) بهنظر ميرسد هر دو فيلسوف در تحليل مسـألة شـناخت و چگـونگي کـارکرد ذهـن ماننـد سـایر
فالسفة بزرگ غربي از قبيل "کانت" ،حلقههای مفقودة بزرگي دارند که از آن نميتوان گذشـت .بـهطـور
مثال ،معقوالت ثانيةفلسفي که بهدليل آنکه عروضشان ذهني و اتصافشان ،خارجي است بـه عـاليتـرین
شکل ممکن برخي از رخنههای ذهن و عين را از جهات مخصوص بهخود پر ميکنند .یـا مبـاحثي کـه از
ابتکارات فلسفة نو صدرایي است و بهدست عالمهطباطبائي ابداع شدهاست مانند چگونگي پيدایش کثرات
و یا وجودی بودن فهم ،چنانکه به دو صورت کـامالً متفـاوت موردتوجـه "مالصـدرا" و "هایـدگر" واقـع
شدهاست.
نتيجهگيری
یک بنياد اصلي که در بسياری از مطالـب متنـوع فلسـفة ویتگنشـتاین (زبـان بـهمثابـه بـازی و ابـزار،
پيش فرض تلویحي ،قاعده ،زبانخصوصي و شکلزندگي) محوریـت دارد و بـرای هگـل نيـز در سرتاسـر
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فلسفه اش نقش بنيادین دارد ،این است که هر دو فيلسوف به اتفاق برآناند که فلسفه هيچ معياری خـارج
از آگاهي یا گفتمان عرفي و اجتماعي ندارد .عمل نيز ،یک شالودة مهم گزارههای بنيادین در ویتگنشـتاین
و مقوم اصلي سوژه در هگل است .مفهوم «دیگری» نيز سومين بنيادمشترک در هـر دو فيلسـوف اسـت.
کليات و ذوات نيز بنيادهای اصلي فلسفة هگل هستند که مورد انکار ویتگنشتاین قرار گرفتـهانـد .کـانون
توجه ویتگنشتاین زبان و کارکردهای آن است .وی برعکس دورة متقدم ،بر آن شد که این سـاحت زبـان
ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين ميکند و هرگز نميتوان مستقل از زبـان دربـارة جهـان
بحث نمود .هرچند هگل مانند ویتگنشتاین ،فلسفه را یکراست از زبان آغاز نميکند ،اما در دومـين دم از
مراحل پدیدارشناسي متوجه زبان است .زبـان ،یکـي از بنيادهـای مهـم دیالکتيـک هگـل اسـت .هـر دو
فيلسوف ،زبان را چنان هدف في نفسه درنظر ندارند ،بلکه آن را برای فلسفه مـورد تأمـل قـرار مـيدهنـد.
هرچند در تلقي ویتگنشتاین ،نگاه هگل به زبان ناشـي از درک نادرسـت زبـان اسـت ،امـا در عـينحـال
وجه اشتراک هر دو این است که هر دو فعاليت زباني را بر آگاهي عرفي و اجتمـاعي اسـتوار مـيسـازند و
هرگونه معيار خارج از آن را نفي ميکنند .مشابه این مقایسه در برخي از مفاهيم دیگر ،ماننـد پـيشفـرض
تلویحي و قاعده که از اصطالحات خاص ویتگنشـتاین هسـتند ،باتوجـه بـه تکيـهبـر ماهيـت و گفتمـان
اجتماعي و عرفي انجام شد .ویتگنشتاین و هگل ،هر دو در مسألة نفي زبانخصوصي و نفي دکارتگرایـي
نيز اشتراک داشتند .در همين جا ،مفهوم ميل و خواسـت نيـز در دو فيلسـوف مـورد توجـه قـرار گرفـت و
دریافتيم که وجهمشترک هر دو در اینجا این است که گزارههای روانشناختي صرفاً از راه شناخت کاربست
آنها به «دیگری» قابل فهماند .و به اینترتيب اهميت «دیگری» چنان بنيادی مقـوم در هـر دو فلسـفه
رخ نمود .اصطالح شکل زندگي که در هر دو فيلسوف یافت ميشود ،چهار وجه مقایسـه بـهبـار آورد کـه
یکي از آن چهار مـورد ریشـه داری آن در هـر دو فيلسـوف ،در توافـق و گفتمـان اجتمـاعي بـود .در سـه
وجهدیگر نيز وجوه تشابه و تغایر بيان گردید .در شباهت خانوادگي که ازجمله واژهگان خاص ویتگنشـتاین
است ،افالطونگرایي ،ذاتگرایي و کليتگرایي موردبحث قرار گرفت که ویتگنشتاین نافي این موارد بـود
و هگل کامالً در جبهة موافق قرار داشت ،بيشک هر یک از این دو موضع ،تحولي ژرف در بنيـاد فلسـفه
ایجاد ميکند .مفهوم عمل و عامل بودن سوژه از بنيادی تـرین الیـه هـای هـر دو فلسـفه اسـت .هـر دو
فيلسوف باز هم با تفاوت های مخصوص به خود ،در این نقطةعطف در تاریخ فلسـفه ،اشـتراک دارنـد .در
پایان به سه وجه تفاوت مهم دیگر و نقد و ارزیابي اشاره گردید .نتيجة بسيار کلي و موجز این که مـواردی
از قبيل گفتمان اجتماعي ،آگاهي عرفي« ،دیگری» و عمل و نفي هرگونه معيار خارج از آگاهي و گفتمـان
عرفي از بنيادهای متشابه در هردو فيلسوفاند .و مواردی مانند کليات و ذوات از مفـاهيم بنيـادی فلسـفه
است که مورد قبول هگل و نفي ویتگنشتاین واقع شدهاند .تشابهات و تفاوتهای دیگر به همراه توجه بـه
تفاسير گوناگون در مواقع لزوم و تأمل بيشتر در همةموارد ،اموری است که بایـد در مـتن مقالـه پيگيـری
نمود .در پایان چند محور برای نقد ،پيشنهاد گردید ،ازجمله آنکـه برخـي از حلقـههـایمفقـوده در کـار دو
فيلسوف هست که در فلسفة صدرایي و نوصدرایي ميتوان برای آنها راهحلهایي پيدا نمود.
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پینوشتها
 .1و ازآنجا که وی دو دورة فکری دارد ،برای درک بهتر فضای اندیشة وی ،پيش از هر چيـز ،بایـد بـر
چرخش او نظر دوخت .در همان سالي که «حلقـةوین» ،بيانيـة مشـهور خـود را بـا عنـوان «جهـان بينـي
حلقةوین» منتشر ساخت ( ،)1010ویتگنشتاین بـه "کيمبـرین" بازگشـت و در آنجـا در دهـة 1036یـک
فلسفة جدید را بسط داد ،که در آن رهيافت تازه ای به فلسفه اختيار شده بود که نظرگاه هـای قبلـي وی را
کنار مي گذارد .انتقادها و عواملي دیگر موجب شده بود تا وی از نظریةتصویر دسـت بکشـد و طرحـي نـو
دربارة زبان بریزد .طليعه های این چرخش فکری هم در کتاب های آبي و قهـوهای ( )1033-31و هـم در
دیگر آثار وی ،که پيشتر نگاشته شده ،مانند یادداشتهای وایزمن (اول ژوئيه  ، )1038آشکار است .کتـاب
قهوهای و پژوهشهای فلسفي هر دو با نقل قولي از "آگوستين" آغاز مي شوند .ویتگنشـتاین ،مـي خواهـد
نشان دهد که تصویر "آگوستين" از زبان ،همان تصویر "راسـل" از آن در «اتميسـم منطقـي» و تصـویر
ویتگنشتاین از آن در رساله است که در آن نام ،به معنای عين و عين معنای نام شمرده شـده اسـت .البتـه
ویتگنشتاین بر آن نيست که چنين تصویری مطلقا نادرست است ،بلکـه بـرآن اسـت کـه ایـن تصـویر را
تصویری محدود ازعملکرد زبان در زندگي واقعي معرفي کند .پژوهشهای فلسـفي نيـز مـي گویـد ،زبـان
کارکردهای دیگری نيز دارد .در این مرحله ،دیدگاه ویتگنشتاین به نحو بنيادی بـا رهيافـت راسـل تفـاوت
یافته و روابط شخصي ميان آن دو نيز به سردی گرایيده است .این تفاوت ها به انضمام تفاوتهـای وی بـا
اغلب فالسفة تحليلي موجب شده که برخي از فالسفة تحليلي در این خصـوص کـه آیـا اساسـا مـي تـوان
ویتگنشتاین متأخر را در زمرة فالسفةتحليلي به شمار آورد ،ابراز تردید کننـد .راسـل ،تحـول دیـدگاه هـای
ویتگنشتاین را در دورة بعد از جنگ ،نوعي انحطاط ناميده و تأثير آن را بر فلسفه مصيبت بار به شـمار آورده
بود .ویتگنشتاین متأخر تاحدودی شبيه "مور" است ،هرچند که انتقـادات مهمـي نيـز از رهيافـت وی بـه
عمل مي آورد .اما رسالة منطقي -فلسفي را مي توان در راستای همان نوع فلسفه تحليلـي تلقـي کـرد کـه
راسل و (از جهاتي) «حلقةوین» مدافعش بودند .باوجود تفاوت هایي که ميان دیدگاه های ویتگنشتاین اوليه
و متأخر وجود دارد ،یک هستة مشترک نيز در ميان آراء این دو دوره به چشـم مـي خـورد .در هـر دو دوره،
«پدیدار زبان» محور اصلي توجه ویتگنشتاین به شمار مي آید .گو اینکه نوع نگاه او به این پدیدار طي ایـن
دو دوره یکسان نبوده است .او به زبان نه از آن جهت که زبان است ،بلکه ازحيث فلسـفه عالقـه منـد بـود.
مشغلة بزرگ وی در هر دو دوره ماهيت ،وظایف ،و روشهای فلسفه بودهاست .از ایـن گذشـته در هـر دو
دوره ،مسائل فلسفي از دیدگاه او مسائل اصيل تلقي نميشدهاند و ظهور آنها ناشياز عدمتوجه دقيـق بـه
سازوکار زبان بودهاست .وظيفة فيلسوف نيز آن بودهاست که با فهم صحي سـاختار و نحـوة عمـل زبـان،
این شبه مسائل را منحل کند .ویتگنشتاین همچنين در هر دو دوره ،بر اهميت روش خـود تأکيـد ورزیـده
اســت (پایــا ،1328 ،صــص 08 ،01 ،30و فــن ،1320 ،ص .)114بــه عبــارتدیگــر ،وجــه اشــتراک دو
دورة فلسفة ویتگنشتاین ،تعيين مرز برای زبان است .چنانکه تفاوت این دو دوره نيز در نحـوة مرزگـذاری
است .ویتگنشتاین اول برآن بود که ماهيـت زبـان و مـرز یگانـه آن را کشـف کـرده اسـت .در حـالي کـه
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ویتگنشتاین دوم ،بر آن شد که چيزی به نام مرز زبـان در کـار نيسـت؛ بلکـه مرزهـای زبـان وجـود دارد.
) .(Wittgenstein, 2009, p.119بهدیگرسخن ،آنچه تفاوت ویتگنشـتاین اول بـا ویتگنشـتاین دوم را
بهخوبي آشکار مـيسـازد ،مسـألة معنـا اسـت .ازمنظـر ویتگنشـتاین متقـدم ،هـمشـکلي یـا هـمریختـي
( )Isomorphyبين نام ها و عين ها ،جمله ها و واقعيت ها ،معنـا را پدیـد مـي آورد .بـر ایـن اسـاس زبـان
همچون تصویر یا آیينه ،ایستا است .اما ،ازمنظر ویتگنشتاین متأخر از معنا نميباید پرسيد ،بلکه ميبایـد در
جستجوی کارکرد بود؛ زیرا واژهها براساس کارکردهای خود معنا ميیابند .در فرهنگ و ارزش آمده اسـت:
«راسل اغلب در گفتگوهای مان این بيان را به کار مي برد :منطق لعنتي .و این دشواری بـي حـد و انـدازه و
سرسختي و صيقل یافتگي اش را (بيان مي کند) .به گمانم دليل اصلي این دریافت ،این واقعيـت بـود :هـر
نمود جدید زبان که آدم مایل است متعاقبا بدان بياندیشد ،ممکن است تبيين پيشين را بي مصرف بنمایاند.
اما این همان دشواری ایي است که "سقراط" ،وقتي مي کوشيد برای هر مفهوم ،تعریفـي بـه دسـت دهـد،
دچار آن ميشد .پيوسته ،کاربستيدیگر از کلمه سر بر ميآورد که بهنظر مـيرسـد قابـل جمـع بـا مفهـوم
نباشد ،مفهومي که کاربست های دیگر ،مـا را بـه آن رسـانده انـد( ».ویتگنشـتاین ،1321 ،ص .)00ازنظـر
ویتگنشتاین متقدم ،ساخت جهان واقعي ،ساخت زبان را تعيين مي کنـد .امـا ازمنظـر ویتگنشـتاین متـأخر،
برعکس ،این ساخت زبان ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معـين مـي کنـد .هرگـز نمـيتـوان
مستقل از زبان دربارة جهان بحث نمود .نگاه ویتگنشتاین متأخر بـه معنـای «تفکـر» یـک سـره از معنـای
معهود ،متفاوت و دچار چرخش است .وی در کتاب آبي مي گوید« :پس گمـراه کننـده اسـت کـه از تفکـر
بهمثابه فعاليتي ذهني سخن بگویيم .ميتوانيم بگویيم که تفکـر اساسـا عمـل کـردن بـا نشـانههاسـت».
(ویتگنشتاین ،1321 ،ص .)41ازنظر ویتگنشتاین اول ،تنها سخن بامعنا ،زبان واقعگوئي است در حـاليکـه
ازمنظر ویتگنشتاین دوم زبان واقع گوئي فقط یکي از انواع بازی زبـاني اسـت و زبـان ،متنـوع و انـواع آن
نامحدود است .ازنظر ویتگنشتاین متقدم ،زبان ،تصویر یا آیينه است ،اما ازمنظر ویتگنشتاین متـأخر ،زبـان
چنان ابزار است .تصویر یا آیينه ،وضعيت خاصي را نمایش ميدهـد در حـاليکـه ابـزار بـهطـور نامتنـاهي
کاربردهای گوناگون دارد .مطابق با ویتگنشتاین اول ،زبان ،بسته در قفس و مطـابق بـا ویتگنشـتاین دوم،
قفس را شکسته است .وی در بندهای( )31-22پژوهشها به نقد مفصل «تراکتاتوس» پرداخت و دیـدگاه
اوليه اش را در بارة نام ها و تعيين معنا برانداخت .و در بنـدهای ( )20-133از روش فلسـفة خـویش سـخن
گفت و دوباره رابطة یک نام و کاربرد را مـورد پرسـش قـرار داد ) .(Mcginn, 1997, p.74در مقایسـه
ميان فلسفة اول و دوم وی مي توان گفت ،ویتگنشتاین با مطرح کردن نظریة تصویر ،مرز واحـدی ترسـيم
کرد که اگر فردی به این مرز نزدیک ميشد یـا از آن تجـاوز مـيکـرد ،دچـار بـيمعنـایي مـيگشـت .در
فلسفة دوم ،تعداد این مرزها به تعداد بازی های زباني است ،هر کالمي در بازی زبـاني خـودش معنـا دارد و
اگر به خارج از حدود و مرز آن بازی تجاوز کند ،خلط و التباس پيش خواهـد آمـد (زندیـه ،1320 ،ص.)12
به گفتة برخي ،وی در اندیشه بعدی خود نخست واقع انگاری را یکي از کارکردهای زبـان دانسـت .امـا در
گام بعدی حتي به اندیشة کنارنهادن هرگونه واقعيتي فراسوی زبـان بـدان سـان کـه زبـان ،تصـویرگر آن
پنداشــته شــود افتــاد ،یعنــي اندیشــهای کــه پــس از او ازســوی کســاني چــون "ژاک دریــدا" و بــا نــام
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«ساختشکني» ( )Deconstructionبه ميان آمد .ویتگنشتاین متأخر ،زبان را در زمينة زندگاني فـردی،
زیستي و به ویژه اجتماعي و در پيوندی ناگسستني با جنبه های گوناگون آن مـي نگـرد (نقيـبزاده،1321 ،
ص.)31
 .8پژوهشها یکي از مهمترین سرچشمههای آیينهای تازة فلسفة زبان ،و نيز مباحث پسامدرن اسـت.
دامنة تأثيرگذاری آن از "جي .ال .آستين" آغاز مي شود و به آثار "استنلي کاول"" ،گيلبرت رایل" "،پيتـر
وینچ"" ،دیویدبلور"" ،ریچارد رورتي"" ،ژاک دریدا" و حتي "ژیل دلوز" مـيرسـد (ویتگنشـتاین،1321 ،
الف ،ص.)11
 .3البته چنانکه "فن" گوشزد مي کند کار ویتگنشتاین ضد متافيزیکي نيست ،بلکه غيرمتافيزیکي است.
ازنظر "فن" ،درست همانطور که رساله بهعنوان اثری ضدمتافيزیکي بد تفسير شده بود ،پژوهشهـا نيـز
عموماً بهعنوان اثری ضدمتافيزیکي نگریسته ميشود .نکتة مهمي که فن در اینجا گوشـزد مـيکنـد ایـن
است که این برداشت عمدتاً معلول مهمل قلمدادکردن جملههـای متـافيزیکي در هـر دو کتـاب بـود .امـا
هدف او از ترسيم یک ،فهميده نشدهاست .او نميکوشد که متافيزیک را حذف کند یـا کـل فلسـفه را بـه
پایان برساند ،بلکه کارش فهميدن ماهيت آنها مرز ميان معنا و مهمل ،بهدرستي است .فن ،در اینجـا بـه
گفتگوی مایدی از ویتگنشتاین با شاگردش استشهاد ميکند .وی نقل ميکند که ویتگنشتاین به یکـي از
شاگردانش گفت« :فکر نکن که من ،متافيزیک را تحقير یا ریشخند ميکنم ،بهعکس نوشتههـای بـزرگ
متافيزیکي ،گذشته را در زمرة برجستهترین فرآوردههای ذهن انسان تلقي ميکنم (فـن ،1320 ،ص111و
ص.)180
 .4کلية ارجاعات به پژوهشهای فلسفي و درباب یقين برحسب شمارة بند و برمبنای تطبيق دو ترجمة
انگليسي و فارسي صورت گرفته است .در مواردی که ارجاع به صفحه است بهجای ) (pاز کلمة )(page
استفاده ميشود .در ارجاعات به پدیدارشناسي هگل نيز) (pعالمت بند و ) (pageنشانة صفحه است.
 .1ویتگنشــتاین ایــن کتــاب را ننوشــته اســت ،بلکــه وی آن را بــه دو نفــر از دانشــجویانش "
فرانسيس اسکينر" و "آليس آمبروز" دیکته کرده است .او فقـط دسـتور تهيـة سـه نسـخة تایـپ شـده از
آن را داده بود و آن ها را تنها در اختيار شاگردان و دوستان نزدیک خـود قـرار داده بـود ،امـا کسـاني کـه
این یادداشتها را امانت ميگرفته اند نسخههایي از روی آن بر مـيداشـتهانـد و رد و بـدل مـيکـردهانـد
(مقدمة کتابهای آبي و قهوهای ،ص.)11
 .0برای آگاهي بيشتر در زمينة «ما» و جایگاه آن در فرآیند آگاهي نگاه به:
- (Hegel , 1961, pp.143-144).
- (Norman, 1976, pp.21-22).
- (Houlgate, 2005, pp.56-57).

 .1ازنظر "جان.آر.سرل"" ،کریپکي" از برخي جنبه های بسيار مهـم ،تفسـير نادرسـتي از ویتگنشـتاین
ارائه دادهاست (نگاه به نگرشهای نوین در فلسفه ،ص.)811
" .2ری مانک" ميگوید :تقریبا همه موافقند که پاراگراف ( )843سرآغاز این برهان است ،اما ظاهرا
هيچ کس کامال مطمئن نيست که این برهان در کجا تمام ميشود .پاراگراف ( )311غالبا بهعنوان
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پاراگراف پایاني اش ارائه ميشود ،اما این قدری دلبخواهي است (مانک ،ص" .)01ساول کریپکي"،
فيلسوف آمریکائي ،بندهای ( )843-311را نه بهعنوان خود برهان زبانخصوصي ،بلکه بهعنوان شرح
و بسط آن در نظر ميگيرد .بهنظر کریپکي پاراگراف (  )868خود این برهان را در بر ميگيرد
(همان ،ص" .)01ماری مکگين" ،بند پایاني را ( )811قرار ميدهد ،اما در فصل بعد تحتعنوان امر
دروني و بيروني تا بند ( )361را مورد مطالعه قرار ميدهد .الزم بهذکر است در ترجمة "فریدون فاطمي"
از اورام استرول بند ()143-311آمده است ( استرول ،ص )811که بهنظر ميرسد اشتباه رخ دادهاست و
باید بهجای ( )143عدد ( )843باشد.
 .0بهطور مثال بندهای. 888 ،810 ،812 ،814 ،866 ،100 ،101 ،106 ،128 ،111 ،102 :
 .16چنانکه در متن اشاره شد تقابل دوآگاهي و رابطة خواجه و برده برای نظریة مارکس دربـارة جامعـه
کليــد مــاثری بــود و نيــز "ســارتر" هــم آن را چنــان یــک الگــو بــرای تحليــل خــود ،از بــودن بــرای
دیگران( )Being-for-othrrsدر کتاب وجود و عدم اتخاذ نمود.
 .11تالشهای کما بيش روانشناسانة "سارتر" در وجود و عدم نيز در راستای این نظریه است.
 .18تفسير هایدگر در اینجا بر «ما» در فلسفة هگل بسيار خواندني است .نگـاه کنيـد بـه مقالـة تفسـير
هایدگر بر مطلق هگل و رابطه آن با بشر.
 .13و نيز نگاه به پدیدارشناسي بندهای  102و  261و نيز به ).(Soll, 1969, pp.149-150
 .14منطق هگل ،هم یک اُنتولوژی و هم یک منطق است .منطـق فقـط مربـوط بـه آنچـه از اندیشـه
حکایت ميکند ،نيست .بلکه آنچه را که بر هستي دال است ،معين مـيکنـد .منطـق آنگونـه کـه هگـل
ميگوید« :وحدت و اینهماني اندیشه و هستي است» .این به معنای آن نيست که هگل یک ایدهاليسـت
ذهني است که ویژگي اشياء و حضور وجودشان را وابسته به ذهن آدمي بداند .در نزد هگل حتي اگر همـة
انسان ها از صفحة روزگار برافتند ،هستي ،استمرار خود را دارد .اما ادعای وی این است که ساختار تعينـات
بنيادی اندیشه و هستي ،وحدت و اینهماني دارد .بنابراین فراینـد کشـف سـاختار درونـي اندیشـه ،دقيقـاً
فرایند کشف ساختار خود هستي است .در این فرایند ،هستي خودش را –درون اندیشه -از بنياد عقالني و
دیالکتيکي نشان ميدهد .پس در منطق ،هستي در برابر اندیشه قرار نميگيرد ،بلکه ساختار وجود انـدرون
اندیشه مشخص ميگردد.

Houlgate Stephen, (2005) an Introduction to Hegel Freedom, Truth and History,
Second Edition Published by Blackwell،، p.48

 .11بلکه مفسران وی ،به موجب برخي از مضامين او در کتاب نامبرده ،این اصطالح را وضع کـردهانـد.
دیـن "مـارتين" ،اصـطالح «باورهـای بنيـادین» ( )Fundamental beliefsو "ویليـام د .هادسـون"،
اصطالح گزارههای بنيادین ) (Fundamental propositionsو "واسيليو" ،تعبير «گزارههای منتسـب
بــه مــور» ) (Moore propositionsو "جــي .دابليــو کــوک"« ،تعبيــر گــزارههــای لــوالیي»
( )Hinge propositionsرا بهکار بردهاند (زندیه ،1320 ،ص.)04
 .10و برخي دیگر از فيلسوفان جدید و معاصر مانند "فيشته"" ،شلينگ" و "هایدگر".

آغاز فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين متأخر و هگل
)(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .

62

 .11و ازجملة شگفتيها این است که برخي از مترجمان این معادل را از عجایب روزگار مـا شـمردهانـد
(نگاه به پدیدارشناسي جان ،ترجمة باقر پرهام ،ص)81 .
 .12و نيز نگاه به (Hegel,1977, p.502) :و ).(Hegel, 1959, §102-106
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