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تحليل رويکرد ويتگنشتاينی به مسئلۀ خودارجاعی


مرتضی واعظ قاسمی
(نويسنده مسوول)

علی اکبر احمدی افرمجانی
چکيده

دستکم سه رويکرد متفاوت به خود ارجاعي در سنت فلسفۀ تحليلي وجود دارد.
رويکرد راسلي ،رويکرد پوزيتيويستي و رويکرد ويتگنشتايني .هرکدام از اين رويکردها
راهالي متفاوت برای مسولۀ خود ارجاعي پيشنهاد کردهاند .از آن ميان رويکرد
ويتگنشتايني به اين مسوله بحثهای زيادی را به وجود آورده است .ظاهرا فقرۀ5,68
(عبارت ماقبل آخر) رسازۀ ويتگنشتاين تمامي گزارههای کتاب از جمله خودش را بيمعني
قلمداد ميکند .اين خود ارجاعي مخاطبين رسازه را در وضع پارادوکسيکازي قرار ميدهد.
ويتگنشتاين با طرح مفهوم نردبان سعي دارد تا از اين خود ارجاعي بگريزد .از ميان تفاسير
مختلف از رسازۀ ويتگنشتاين دو تفسير توصيفناپذير و يکپارچه اول اين مسوله
شکلگرفتهاند و سعي ميکنند که با تفسير واژۀ «بيمعني» خوانشي سازگار از متن رسازه
به دست بدهند؛ اما از خالل نقدهای اين دو تفسير به يکديگر به نظر ميرسد که اساسا
رويکرد ويتگنشتايني برای ال بحران خود ارجاعي راهگشا نباشد.
واژگان کليدی :خود ارجاعي ،ويتگنشتاين متقدم ،تفسير توصيفناپذير ،تفسير يکپارچه.
 .کارشناسي ارشد فلسفه منطق دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ايرانMorteza.vaez@gmail.com .
 .دانشيار فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ايرانa.a.ahmadi_a@gmail.com .
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مقدمه
خود ارجاعي 1وضعيتي است که ادعای يك جمله ،خود آن جمله را نيز در برميگيرد و باعث نقض آن
ميشود .بر اين اساس ما با يك پارادوکس مواجه هستيم؛ به اين معني که اگر ادعای آن جمله را بپذيريم
بر اساس همان ادعا مجبور ميشويم که آن ادعا را رد کنيم ،و درصورتيکه ادعای جمله را نپذيريم ملزم
به پذيرش ادعای آن ميشويم .قديميترين پارادوکسها ،پارادوکس دروغگو است .عبارت «اين جمله
درست نيست» اگر درست باشد ،نادرست است زيرا خود جمله ادعا ميکند که نادرست است و اگر
نادرست باشد ،درست خواهد بود .ازآنجاييکه درهرصورت ما با تناقض مواجه ميشويم اين جمله
پارادوکسيکال است .اهميت يك پارادوکس به اين خاطر است که نقص يا عيبي را در فهم ما از مفاهيم
مرکزی نشان ميدهد (.)Bolander, 2015
برخي از فيلسوفان تحليلي مانند فرگه ،اعضای القۀ وين و ويتگنشتاين در ضمن تعريف مفهوم بنيادی
نظريۀ خودشان دچار پارادوکس شدهاند .اهميت اين موضوع در اين نکته است که نشان دادن پارادوکس
در يك نظريه به معنای فروريختن ساختمان آن نظريه است .اين همان کاری است که راسل با فرگه
و کارل پوپر 1با پوزيتيويسم منطقي کرد .ويتگنشتاين نيز به وجود اين معضل در کتاب خود ،رسازۀ
منطقي -فلسفي 7آگاهي داشت و سعي کرد تا از اين معضل خالص شود.
راهال ويتگنشتاين که در فقرۀ ماقبل آخر رسازه آمده است استعاره نردبان است که بايد پس از باال
رفتن به دور انداخته شود .در اين استعاره عبارات رسازه اگرچه بيمعني تلقي ميشوند اما بهمثابۀ پلههای
نردباني در نظر گرفته شدهاند که ما را به بام معني ميرسانند .دو تفسير توصيفناپذير و يکپارچه تالش
ميکنند نشان دهند که چطور يك عبارت بيمعني بهمثابۀ نردبان ميتواند ما را در رسيدن به بام معني
ياری کند.
در اين مقازه پيش از تشري ،رويکرد ويتگنشتايني به ال بحران خود ارجاعي برای ايضاح مطلب به دو
رويکرد ديگر که تاکنون در تاريخ فلسفه تحليلي ظهور کرده اشاره کوتاهي شده است .رويکرد راسلي و
پوزيتيويستي راهکاری متفاوت از ويتگنشتاين برای رهايي از اين بحران در پيشگرفتهاند .نظريۀ انواع
راسل و راهکار کارنپ در اين دو بخش مورد تأکيد قرارگرفته است .به دزيل تأکيد مقازه بر رويکرد
ويتگنشتايني در نوشتن مقازه ترتيب تاريخي را رعايت نکردهام .بنابراين ابتدا شراي مختصر از رويکرد
راسلي و پوزيتيويستي آمده سپس شراي به نسبت مبسوط از رويکرد ويتگنشتايني و تفاسير دوگانه از آن
را در دستور کار قرارگرفته است .درنهايت با ذکر نقدهای اين دو تفسير به يکديگر تالش کردهام که
تمايل پنهان هر دو تفسير به فراروی از مفهوم بيمعني در رسازه را آشکار کنم و نتيجه بگيرم که اساسا
رويکرد ويتگنشتايني برای رهايي از بحران خود ارجاعي کارساز نيست.

معرفتشناسی متداول و محدوديتهای ذاتی آن برای تحليل و. . .
)(Common Epistemology and Its Natural Limitations for Analysis and. . .

503

 .5رويکردهای سهگانه به خودارجاعی
رويکرد راسلي در نظريۀ مجموعههای 8او منعکسشده است ،پيشنهاد او ساخت طبقاتي در زبان برای
اجتناب از اين بحران است .پوزيتيويستهای منطقي بهخصوص کارنپ با پيش کشيدن بحث قرارداد
مبتني بر نحوه بهکارگيری زبان سعي کردند تا از اين معضل اجتناب کنند.
 .5-5راسل
نه سال پيش از آنکه زودويگ ويتگنشتاين در ينا به ديدار فرگه برود ،راسل در سال  1881در نامهای
به فرگه با نشان دادن تناقضي دريکي از آکسيومهای کتاب قوانين پايهای اساب 6که از جرج کانتور 5وام
گرفته بود ،از يك ناسازگاری 3در رويکرد منطقگرايي 4او خبر داده بود.
آکسيوم شماره  6کتاب فرگه اين بود« :يك مجموعه تعريفپذير هميشه کليتي را تشکيل ميدهد».
(به نقل از سازرنو )11 :1788 ،راسل به فرگه نشان داد که تحت برخي از شرايط اينگونه نيست .به
بيان فنيتر آکسيوم شماره  6مستلزم اين است که يك بيان نظير ) φ(xهم تابع نشانگر  xرا
در برميگيرد و هم تابع نشانگر  φبهطور دقيقتر قانون فرگه تعيين ميکرد که نحوۀ ارزيابي مفهوم f
با نحوۀ ارزيابي مفهوم  gاين همان است اگر و تنها اگر  fو  gبا هر نشانهای ارزش يکسان داشته باشند.
برای مثال اگر و تنها اگر به ازای هر f(x) = g(x) ،xباشد (ارزش صدح يکساني داشته باشند) .در اثر
ابهام همين قانون بود که راسل اجازه پيدا کرد تا پارادوکس خود را مطرح کند؛ بهنحوی
که مجموعۀ همۀ مجموعههای که عضو خود نيستند ( )Rهم ميتوانست عضو خود باشد و
هم نميتوانست )Irvine, Deutsch, 2014: sec2( .بهعبارتديگر انتقاد راسل به فرگه اين بود که او
در تعريف خود از مفهوم عدد ،مفهومي را بهکاربرده است که به تناقض راه ميدهد .همانطور که امکان
ميدهد مفهوم «مجموعه مجموعههايي که خود را شامل ميشوند» ساخته شود ،امکان ميدهد که
مفهوم پارادکسيکال «مجموعه مجموعههايي که شامل خود نميشوند» هم ساخته شود .بر اين اساس
راسل نشان داد که مجموعۀ مجموعهها که تا آن زمان وجود آن مسلم فرض ميشد ،وجود ندارد
(فوسنکول.)18 :1746 ،
ازنظر راسل مجموعهها بر دو نوع هستند :يك دسته مجموعههای عادی که خود عضوی از آن نيستند
و به خود تعلق ندارند مانند مجموعۀ انسانها (مجموعۀ انسانها خود عضوی از انسانها نيست) و
مجموعههای غيرعادی که به ادعای راسل ،عضوی از خويش به شمار ميروند مانند مجموعه تمام
مجموعهها .اکنون اگر مجموعۀ تمام مجموعههايي را در نظر بگيريم که عضو خود نيستند (برای مثال
مجموعۀ مجموعههای انساني ،ايواني و نباتي) آيا اين مجموعه ميتواند عضو خود باشد؟ در صورت
عضويت ،مجموعه موردنظر عضو مجموعهای شده است که اعضای آن ،مجموعههايي هستند که عضو
خود نيستند ،پس مجموعه موردنظر ما عمال نميتواند عضو خود باشد .اال درصورتيکه اين مجموعه
عضو خود نباشد ،مشابه هرکدام از اعضای خود شده است و بايد عضو خود قلمداد شود.
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راسل اين پارادوکس را بر اساس نظريۀ انواع 8خود مطرح کرده بود .اصل ممانعت از انعکاس که يکي
از مدعيات اصلي اين نظريه است بر آن است که گزاره–نشانه نميتواند شامل خود باشد يا بهعبارتديگر
گزاره نميتواند چيزی هم دربارهٔ خود بگويد( .فوسنکول )14 :1746 ،راهال اصلي راسل برای اجتناب
از چنين پارادوکسي ساخت طبقه برای مجموعهها بود .راسل هر طبقه از مجموعهها را يك نوع 18ناميد.
نظريۀ انواع پيشنهاد ميکند که هر سط ،از اين انواع تنها شامل عناصر طبقه پايينتر باشند .چنين
سط،بندیای بهطور مؤثر جلوی بروز پارادوکس راسل را ميگيرد .عالوه بر اين پارادوکس راسل مبتني
بر مفاهيم دوری (خود عضوی و خود ارجاعي) پديد ميآيد و با اين سط،بندی مشکل خود ارجاعي نيز
مرتفع ميشود ).(Irvine, Deutsch, 2014: sec 2
راسل با همين رويکرد به سراغ رسازۀ ويتگنشتاين ميرود .دو سال پيش از انتشار اين کتاب در سال
 1814راسل با توجه به خود ارجاعي مشهود در رسازه نوشته بود« :آنچه مايه ترديد است اين واقعيت
است که آقای ويتگنشتاين درباره آنچه نميتوان سخن گفت ،ميتواند فراوان سخن بگويد»
(ويتگنشتاين .)11 :1787 ،او معتقد بود که مشکل ويتگنشتاين در مورد اينکه نميتوان درون هر زبان
راجع به ساختار آن زبان سخن گفت را ميتوان با فرض سلسلهمراتب زبانها 11ال کرد (ويتگنشتاين،
 .)11 :1787به عقيدۀ راسل اتي اگر کسي نتواند چيزی در داخل زبان «ازف» دربارۀ ساختار آن بگويد،
ميتواند آن را درون زبان «ب» ،وقتيکه هر دو به طبقات مختلف تعلق دارند ،بگويد ،به اين معني که
زبان «ازف» بهاصطالح زبان مرتبه اول و زبان «ب» زبان مرتبه دوم باشد .اگر ويتگنشتاين پاسخ ميداد
که نظريهاش در باب نظريۀ بيانناپذيری در زبان ،شامل اال کل زبانها ميشود ،جوابش اين بود که
چيزی به نام کل زبانها وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد .بهعبارتديگر همانطور که نميتوان
مجموعهای از همۀ مجموعهها داشت ،کل زبانها را هم نميتوان داشت زيرا همانطور که گفتيم ازنظر
راسل تصور مجموعه همه مجموعهها به تناقض راه ميداد به اين دزيل که مجموعۀ همۀ مجموعهها از
طرفي بايد فراتر از همۀ مجموعهها باشد و از طرف ديگر عضوی از اعضای خود ،که بر اساس نظريه
انواع منجر به پارادوکس ميشد (کاپلستون .)854 :1741 ،راسل در مقدمهای که بر رسازه نوشت اعتراف
کرد که دفاعيه ويتگنشتاين او را «با نوعي اس ناخرسندی عقالني» (ويتگنشتاين )11 :1787 ،وانهاده
است .پاسخ ويتگنشتاين به راسل را اندکي بعد توضي ،خواهم داد.
 .3-5پوزيتيويسم منطقی
پوزيتيويسم منطقي 11نام القهای از دانشمندان علوم تجربي بود که در وين اتريش گرد هم آمده بودند
و عقايدی ضدمتافيزيکي داشتند .آنها به اصلي باور داشتند که بر اساس آن تنها گزارههايي معنيدار
بودند که به روش علمي قابل اثبات باشند .آنها اين اصل را اثباتپذيری 17نام نهاده بودند .بر اين اساس
تنها گزارههای علم تجربي معنيدار بودند و هر آنچه منتزع از اين علوم بود غيرقابلاثبات و درنتيجه
بيمعني قلمداد ميشد .تمايز قاطع ميان امر تجربي و امر منتزع از تجربه مسولهای بود که رويکرد
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پوزيتيويستي را دچار بحران کرد .زيرا اگر عازم را برای مثال تنها آنگونه که مکانيك نيوتوني نمايش
ميدهد تفسير کنيم ،آنگاه غيرممکن است که بتوانيم چگونگي نمايش اين موضوع را هم توسط مکانيك
نيوتني توضي ،دهيم .درواقع ،با همان ابزار نميتوانيم چيزی در مورد آن گفت .اگر عازم را تنها اينگونه
نمايش دهيم ،نميتوانيم هيچ نمايش قابلفهمي از عازم ارائه داد ( .)Mounce,2001:187بر اين
اساس هرگونه اظهارنظری در خصوص چگونگي اين نمايش منتزع از آن و بيرون از مکانيك نيوتني
خواهد بود.
از سوی ديگر برخي از گزارهها اگرچه به روش اثباتپذيری قابل اثبات نبودند اما معنيدار به نظر
ميرسيدند .برای مثال برخي از گزارههای متافيزيکي دستکم قابلفهم بودند اما بر اساس اصل مورد
تأييد پوزيتيويسم هيچ راهي برای تأييد يا تکذيب اين گزاره در دست نبود .بهعبارتديگر ،اين دسته از
گزارهها به آن معني که عامه مردم از فهميدن مراد ميکنند قابلفهم هستند؛ يعني ميتوان فهمي از
صادح و کاذب بودن اين گزارهها داشت اما هيچ ابزاری برای تعيين صدح و کذب آنها وجود ندارد و
اتي ااتمال وجود داشتن آن ابزار نيز قابلتصور نيست .با اينهمه عموم مردم اين عبارت را معنيدار
ميدانند .پوزيتيويستهای منطقي در مواجهه با اين مشکل دريافتند که اگر بخواهند در بهکارگيری اين
اصل شرايط را برای تصديق يك گزاره تا اين اد سخت کنند ،آنوقت مجبور خواهند شد که برای خارج
کردن گزارههای متافيزيکي بهعنوان عبارات بيمعني اصل اثباتپذيری را هم کنار بگذارند .اين به آن
دزيل بود که اصلاثبات پذيری خود امکان اثبات با يکي از روشهای علمي را نداشت .يکي از اعضای
اين القه به نام رودزف کارنپ 18برای مقابله با اين مشکل پيشنهاد کرد که اصل تصديقپذيری را
بهعنوان يك قرارداد 16در نظر بگيريم و اين قرارداد ،مبتني بر انتخاب ما در خصوص نحوۀ بکارگيری يك
زبان خاص باشد ).)Moser,1997:140-141
13
15
کارنپ سه مجموعه از جمالت را از هم متمايز ميکرد :جمالت موضوعي  ،جمالت شبه موضوعي
و جمالت نحوی .14ازنظر او همۀ جمالت عمومي رياضيات يا علم تجربي جمله موضوعي بودند؛ بر
اين اساس جمله «پنج يك عدد اول است» و «شيرها درنده هستند» هر دو جمالت موضوعي بودند.
جمالت نحوی ،جمالتي هستند که دربارۀ کلمات و قوانين بکارگيری آنها سخن ميگويند .برای
مثال جمالت «پنج کلمه -شيء نيست بلکه عدد -شيء است» و «شير يك شيء -کلمه است»
جمالتي نحوی هستند .جمالت شبه موضوعي ويژۀ فلسفهاند ،هستند .آنها شبيه جمالت موضوعي
هستند اما اگر بهدرستي فهميده شوند به جمالت نحوی تبديل ميشوند .برای درست فهميدن آنها ما
بايد صورتبندی آنها را از وجه مادی 18به وجه صوری 18تبديل کنيم؛ يعني از جمالتي که ظاهرا دربارۀ
اشياء هستند به جمالتي که بهوضوح دربارۀ کلمات هستند تبديل کنيم .مثالهای نظير «پنج يك شيء
نيست ،بلکه يك عدد است» و «شيرها شيء هستند» اگر اين جمالت را از «وجه مادی» به وجه متناظر
«صوری» يا نحوی آن تبديل کنيم قابلبحث ميشوند .در وجه مادی بههيچوجه امکان بحث وجود ندارد
( .)Passmor, 1972: 526-527کارنپ معتقد بود که اصل اثباتپذيری که بر اساس تقسيمبندی
سهگانه جمالت در دسته شبه موضوعي (جمالت فلسفي) جای ميگيرد و وجهي مادی دارد را ميبايست
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به وجهي صوری تبديل کرد و اينگونه اين زبان خاص را متناسب با کاربرد و هدفي که در پيش داريم،
بهعنوان يكزبان معنادار به کار گرفت.
بر اين اساس ،کارنپ در خصوص خود ارجاعي در رسازۀ منطقي -فلسفي ويتگنشتاين نيز موضعي
مشابه گرفت .او معتقد بود که ويتگنشتاين در گرفتن اين فرض که ااکام وجود شناختي هيچ معنيای
ندارند اشتباه کرده است .اين جمالت بههراال ااکامي معنيدار دربارۀ زبان هستند نه دربارۀ جهاني
فراتر از زبان .او اذعان ميکرد که بدون شك ااکام وجود شناختي ظاهرا دربارۀ جهان يا اداقل دربارۀ
رابطۀ ميان زبان و جهان هستند؛ اما به عقيدۀ او اين تنها به آن خاطر بود که اين جمالت به نحو
اشتباهي در «وجه مادی» صورتبندی شده بودند (.)Passmor, 1972: 526-527
اين رويکرد ازبته موضع مختار همۀ اعضای اين نحلۀ فلسفي نبود .کارنپ خود بعدها در زندگينامهاش
نوشت و اعتراف کرد که خود و برخي از اعضای القۀ وين فقرات  5,8تا  3رسازه را چندان جدی
نميگرفتند (به نقل از گيليس .)184 :1741،بيشتر اعضاء بر اين نظر بودند که فيلسوفان نميتوانند از
ساختن مجموعهای از ااکام وجود شناختي که ويتگنشتاين در رسازه به آن دستزده بود اجتناب کنند و
معتقد بودند که رویهمرفته اين نظر که گزارهها بهطور مثال دربارۀ نسبت ميان اقايق و زبان بيمعني
هستند اتي اگر بيمعني «مهم» باشند هم پارادوکسيکال است .خصوصا اتو نويرات 11تأکيد داشت که
بيمعني نميتواند «مهم» باشد ،نميتواند آنطور که ويتگنشتاين ميگويد کار نردبان را برای نيل به
دانستن بازی کند ( .)Passmor, 1972: 526-527اين موضع اصل اثبات پذيری را در وضع خود
ارجاعي قرار ميداد.
بعدها نووپوزيتيويستها رسازه را يك کتاب نظری دانستند که هدف آن بيان يك نظريۀ معنا است که
مرز معنيداری را ترسيم ميکند و ميتواند برای جدا کردن عبارتهای معنيدار از شبه گزارههای
بيمعني بکار گرفته شود .بر اساس اين تفسير آنها معتقد بودند که تمايز گفتني /نشان دادني برای ال
مشکلي که ويتگنشتاين با آن مواجه است يك ابزار نامناسب است .مشکلي که ميتوان از مسير سادهتری
آن را از سر راه برداشت .اين همان مشکلي است که رسازه را با يك خود ارجاعي پارادوکسيکال مواجه
ميکند ،زيرا عبارتهای کتاب همان شاخص معنيداری که خود مطرح ميکند را زير سؤال ميبرند.
ازنظر نوو پوزيتيويستهايي نظير آزفرد تارسکي اين پارادوکس بهرااتي با رفتن به فرا زبان 11قابلال
است :برای اجتناب از پارادوکس خود ارجاعي ما صرفا به بيان مجدد گزارههای رسازه بهعنوان گزارههايي
که متعلق به فرا زبان هستند و ساختار زبان موضوع 17را توصيف ميکنند ااتياج داريم .ادعا شده است که
وقتي اين راهال پذيرفته شود ديگر ااتياجي به طبقهبندی گزارههای رسازه بهعنوان بيمعني وجود ندارد
و فقرۀ  5,68بر اين اساس ميتواند ناديده گرفته شود ) . (Bronzo,2012:11اين درواقع شرح و بسط
پيشنهاد نظريه انواع برتراند راسل برای ال پارادوکس نظريۀ مجموعهها و پيشنهاد کارنپ در خصوص
قرارداد شمردن اصل اثباتپذيری است.
تارسکي بهنوعي ادامه دهندۀ پيشنهاد راسل برای ال پارادوکس مبتني بر نظريۀ انواع است .درواقع
زبان موضوع و فرا زبان در تارسکي شبيه مجموعههای مطبقي هستند که راسل هر يك از اين طبقات را
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يك نوع ناميده بود .در هر سط ،از اين انواع در خصوص عناصر سط ،پايينتر بحث ميشود .در تارسکي
نيز هرگاه بخواهيم در مورد فرا زبان صحبت کنيم بايد آن را زبان موضوع در نظر گرفته و در سط،
باالتری (فرا زبان) در خصوص آن گفتوگو کرد .از سوی ديگر تارسکي به تبعيت از کارنپ معتقد است
که هرگونه تالش برای تعريف مفهوم صدح و جمالت صادح در زبان محاوره به پارادوکس منتهي
ميشود؛ بنابراين ابتدا بايد عبارات در زبان محاوره را به وجه صوری برگرداند و سپس برای هر زبان
صوری شده خاص يك فرا زبان و يك فرا نظريه که ايطۀ ويژۀ تحقيق را تشکيل ميدهد ،معين ساخت.
سپس با کامل شدن فرا نظريه بايد به تشخيص توابع جملهای و بهويژه جملهها از بقيه عبارتهای زبان
پرداخت و به دنبال اين کارهای مقدماتي است که ميتوانيم تکليف اصليمان يعني تعريف جمله صادح را
در دستور کار قرار دهيم (اامدی افرمجاني.)48 :1788،
 .9-5ويتگنشتاين
16

ويتگنشتاين در رسازه با طرح دوگانه گفتني /نشان دادني 18و سهگانه معنيدار/بيمعني /مهمل
راهالي نردباني را پيشنهاد کرد .انديشههای ويتگنشتاين متقدم بيش از هرکسي مديون دو استادش راسل
و فرگه است .آموزههای نظريۀ انواع راسل و تمايز ميان تابع و شيء فرگه همراه با اك و اصالااتي در
15
رسازه منعکسشده است .برای فهم خود ارجاعي در رسازه الزم است که نظريۀ تصويری زبان
ويتگنشتاين را تحتتأثير راسل و فرگه بررسي کنيم.
 .5-9-5ويتگنشتاين ،فرگه و راسل

چهار سال پس از آنکه فرگه ،ويتگنشتاين جوان را به راسل معرفي کرد ،تأثير راسل در يادداشتهای
13 1818-1815ويتگنشتاين قابل مشاهده است .در يادداشتي به تاريخ  1816/8/18آمده است:
«من آنچه خود را در زبان منعکس ميکند را نميتوانم با زبان بيان کنم»(ويتگنشتاين .)86 :1746 ،اين
ايده در فقرۀ  7,771رسازۀ منطقي -فلسفي ويتگنشتاين نيز تکرار شده است« :هيچ گزارهای نميتواند
چيزی درباره خودش بگويد چون گزاره -نشانه نميتواند مشمول خود باشد( .اين است کل نظريه انواع)»
(ويتگنشتاين)86 :1787 ،؛ اما دو سال پيش از انتشار اين کتاب در سال  ،1814ويتگنشتاين در نامهای
به راسل تصري ،کرده بود که منظورش را درنيافته است .او معتقد بود که آنچه را که راسل
درباره آن ارف ميزند در زمرۀ نشان دادنيهاست و ارف زدن از اين امور ما را به ورطۀ مهملگويي
ميکشاند.
ويتگنشتاين ايدۀ اصلي رسازه را که به نظر او ميبايد بهعنوان مسولۀ اصلي فلسفه بهاساب آورد در
نامهای به راسل توضي ،داده است .او در اين نامه ميگويد نکته اصلي کتاب اين نظريه است که چه چيز
را ميتوان با گزارهها يا بهعبارتديگر با زبان بيان کرد (به انديشه درآورد) و چه چيز را نميتوان با گزاره
گفت بلکه تنها ميتوان آن را نشان داد (فوسنکول .)11 :1746 ،ويتگنشتاين اين تفکيك را از دل نظريۀ
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انواع راسل بيرون کشيده بود اما ااال ويتگنشتاين مدعي بود که راسل خود به اين اصل پايبند نمانده
است .االآنکه ازنظر ويتگنشتاين نظريۀ انواع راسل جدايي ميان گفتني و نشان دادني را رعايت نميکرد
و ميخواهد دربارۀ کاری که نمادگذاری ميکند چيزی بگويد .به عقيدۀ او اين نظريه (نظريۀ انواع راسل)
به نمادگذاری ،دالزتي را نسبت ميدهد که نمادگذاری نميتواند داشته باشد ،چون اين دالزت خود را در
کاربرد نماد نشان نميدهد (فوسنکول.)11 :1746 ،
برای مثال اگر ) F(aبيان نمادين «گل رز ،سرخ است» باشد ازنظر نظريۀ انواع ،اين نوع بيان بياشکال
است زيرا از يكسو گزاره -نشانه «) » F(aمطابق قاعده ،چيزی در مورد خود نگفته است و از سوی
ديگر اين دو بيان مطابقت ساختاری باهم دارند؛ يعني « »aمنطبق بر «گل رز» و « »Fمنطبق بر «سرخ
بودن» است .اما ازنظر ويتگنشتاين همين وضع قاعده برای نماد و سخن گفتن از مطابقت ساختاری اين
دو بيان ،سخن گفتن در مورد چيزی است که بايد خود را در نمادگذاری نشان دهد نه اينکه به جمله بيان
شود زيرا در اين صورت نمادی که اين موضوع را بيان ميکند بايد چيزی درباره خود بگويد.
از سوی ديگر تمايز گفتني و نشان دادني ريشه در آثار فرگه دارد .در آثار فرگه اين تقابل ميان شيء و
تابع برقرارشده است .ازنظر فرگه تفاوت ميان تابع و شيء در زبان نمودار ميشود و ما ميتوانيم انعکاس
آن را ببينيم .ناتمامي 14نشانهای که برای تابع است (برای مثال محمول -نشانه « »F-معادل بيان
« ...سرخ است» در زبان طبيعي است که دارای يك موضع خازي برای اسم خاص است) و تمام بودن
اسم خاص (« )»aکه نشانهای برای شيء است همان انعکاس مورد نظر فرگه است .يك اسم خاص
برای يك عبارت يا برای يك شناسه جای خازي ندارد دراازيکه يك نشانه برای يك تابع برای يك يا
چند عبارت يا برای يك يا چند نوع از شناسه جای خازي دارد .برای هرکدام از جای خازي يك نوع شناسه
مورد ااتياج است .اما باايناال به نظر فرگه تالش برای تمايز آنها در زبان؛ يعني صحبت کردن از اين
تمايز در يكزبان درست ساخت 18يك مشکل ال ناشدني بود .ويتگنشتاين تالش ميکرد که اين
بصيرت فرگه را که تمايزی ميان مقوالت منطقي (نظير تمايز ميان تابع و شيء يا ميان توابع درجه يك و
دو) وجود دارد افظ کند .اين تمايزها در کلمه بازگو نميشوند بلکه در تمايزی منعکس ميشوند که که
ميان نشانۀ يك مقوزه و نشانۀ مقوزه ديگر است .با ايناال تفاوتهايي هم ميان فرگه و ويتگنشتاين
ديده ميشود .فرگه جمالت را ترکيبي از اسامي خاص ميدانست االآنکه ويتگنشتاين يك جمله را
مجموعهای کامال متفاوت از اسم خاص ميديد .بصيرت فرگه در مورد اسامي خاص بود اما ويتگنشتاين
ميخواست اين بصيرت را در مورد جمالت اعمال کند .زذا مدعي شد که ويژگيهايي از واقعيت وجود
دارد که فقط ميتواند در جمالت که نوع خاصي از عالئم هستند و در تقابل با اسامياند ظاهر شود .چنين
تلقي از جمالت بهطور بنيادی متفاوت از تلقي فرگه است اما با اينهمه ميتوان گفت که بهطور عميقي
روح فرگه ای دارد و از فرگه ازهام گرفتهشده است (Diamond, 1988:8).
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 .3-9-5خود ارجاعی در نظريۀ تصويری زبان
ويتگنشتاين تحتتأثير فرگه و راسل نظريهای را موسوم به نظريۀ تصويری زبان مطرح کرد که مطابق
آن ذات زبان ،واقعيت را از طريق گزارههای عمومي به تصوير ميکشد .بهعبارت ديگر ،گزاره تصويری
است که نشان ميدهد اشياء در واقعيت چه وضعيتي نسبت به هم دارند .عناصر مجزايي که تصوير(گزاره)
را تشکيل ميدهند بايد با عناصر مجزايي که واقعيت را تشکيل دادهاند ،تعدد منطقي -رياضي مشابهي
داشته باشند .تصوير و واقعيت به تصوير کشيده شده در يك فرم تصويری 78اشتراک دارند که اين فرم
اين امکان را به وجود ميآورد که عناصر داخل تصوير را با هدف انعکاس واقعيت به روش قاعدهمندی
سامان بدهيم .فرم تصويری بهعنوان يك ساختار ممکن ميتواند بازنماييهای مختلفي داشته باشد که
اين انواع مختلف بازنمايي هر چه باشد بر پايه يك فرم منطقي "قرار دارد ).(Schuster, 2010: par 2
بر اين اساس ،گزاره وقتي کاذب است که وضعيتي ناموجود از اشياء را به تصوير بکشد .اين وضعيت
ناموجود يك وضعيت ممکن و دارای يك فرم منطقي است و اين امکان وجود دارد که در زمان و مکاني
ديگر محقق شود .ويتگنشتاين اين نوع گزارهها را که تصويری ممکن از امور واقع ارائه ميکنند ،فارغ از
اينکه صادح يا کاذب هستند ،در دستۀ گفتنيها جای ميدهد.
اال اگر گزاره ،ااکي از وضعيتي ممکن از امور نباشد بيمعنا خواهد بود .زذا ويتگنشتاين در رسازۀ
گزارههای اوزۀه اخالح ،زيباييشناسي و منطق را از دايرۀ معنيداری خارج ميکند چراکه هيچکدام از
اين گزارهها ااکي از امور واقع نيستند و وضعيت ممکني را منعکس نميکنند؛ مضامين اين گزارهها
خود را نشان ميدهند .به همين دزيل اين نوع از گزارهها در دستۀ نشان دادنيها جای ميگيرند که بي
معني هستند (زيرا تالش برای بيان آنچه نميتوان گفت منجر به بيمعنايي ميشود) .اما گزارههای
منطقي يك فرح عمده دارند ،اگرچه اين گزارهها ناظر به وضعيت امور ممکني در جهان پيرامون نيستند
اما جز به کمك منطق و ساختار منطقي نميتوان گزارههای معنادار را از بيمعني بازشناخت؛
بهعبارتديگر ،منطق مجازي برای بروز و ظهور شروط امکاني سخن گفتن معنادار مهيا ميکند .گزارههای
منطقي فاقد تصوير بيمعنا در فضای رسازۀ کارکردی دارند که ساير گزارههای فاقد تصوير بيمعنا ندارند.
در فقرۀ  8,8511رسازه ،ويتگنشتاين ،کارکرد گزارههای منطقي را بهعنوان بخشي از نمادگذاری معرفي
کرده است.
گزارههايي که نه تصويری از امور واقع ارائه کنند و نه مضموني برای نشان دادن و نه کارکردی همانند
گزارههای منطقي داشته باشند ،مهمل خواهند بود .به عقيدۀ ويتگنشتاين اکثر گزارههای فلسفي نه کاذب،
بلکه مهمل هستند؛ زيرا منطق زبان در آن به کار نرفته است .با اين همه «فلسفه بايد برای آنچه
ميتوان انديشيده شود مرز تعيين کند و بدين طريق برای آنچه نميتوان انديشيده شود»
(ويتگنشتاين ،1787،فقره  .)8,118او در فقرۀ  8,116رسازه تصري ،ميکند که «فلسفه با ارائه آنچه
ميتواند گفته شود ،بر آنچه نميتواند گفته شود دالزت ميکند» (ويتگنشتاين .)63 :1787 ،بهعبارتديگر،
فلسفه اين وظيفه را نه از طريق گزارههايي فلسفي بلکه تنها از طريق روشنسازی گزارهها انجام ميدهد.
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ازنظر ويتگنشتاين «تنها روش درست اين است که به فردی که گزاره فلسفي به کار ميبرد نشان دهيم
که گزارههای او مدزوزي ندارند» (ويتگنشتاين ،1787 ،فقرۀ .)5,67
اما نظريۀ تصويری آن چنانکه ويتگنشتاين آن را ميفهميد ،بهسرعت دچار برخي تناقضاتي خود ارجاع
ميشود زيرا اين نظريه بيرون اوزهای قرار ميگيرد که بنا به تفسير او «زبان معنيدار» خوانده ميشود.
بدون شك ويتگنشتاين اين را درک کرده بود و تالش ميکرد تا از اين ناسازگاری خود ارجاع با تمايز
قرار دادن ميان آنچه که ميتوان گفت و آنچه که ميتوان نشان داد اجتناب کند ).(Smith, 2012: 19
منظور ويتگنشتاين در رسازه از آنچه که خود را در گزارههای معنيدار نشان ميدهد اما نميتواند گفته
شود ،ويژگي يا فرم منطقي واقعيت است (ازبته ازنظر او مفاهيم اخالقي و مضامين زيباييشناختي نيز در
محملهايي بهغيراز گزاره قابلمشاهده هستند) .او ادعا ميکند که عبارت و واقعيت چيز مشترکي دارند
که در قازب کلمات نميآيند؛ اما سؤازي که در اينجا مطرح ميشود اين است که چگونه اين نوع ارف
زدن را رعايت کنيم؟ چگونه از کلماتي نظير «واقعيت»« ،ماهيت اشياء» و «آنچه وجود دارد» برای اشاره
به آنچه که در قازب کلمات نميآيند استفاده کنيم؟ اين مشکل با در نظر گرفتن عبارت  5,68رسازه در
شرايط بحراني قرارمي گيرد:
«گزارههای من بدين طريق روشنگری ميکنند :هرکس سخنان مرا درک کند ،وقتيکه آنها را
بهمثابه پلههايي به کار ميگيرد تا از آنها باال رود و به ورای آنها برسد ،نهايتا درمييابد که
اين گزاره ها مهمل هستند( .او بايد به تعبيری ،پس از باال رفتن از نردبان آن را به دور افکند) او
بايد از اين گزارهها فرا رود ،آنوقت جهان را درست ميبيند» (ويتگنشتاين.)114 :1787 ،

در اين فقره که عبارت ماقبل آخر رسازه است ويتگنشتاين در يك وضع پارادکسيکازي ادعا ميکند که
گزارههای او در رسازه اگرچه مهمل هستند اما بهمثابه نردبان کمك ميکنند تا ما با باال رفتن از آنها
جهان را بهدرستي ببينيم .اينکه يك عبارت مهمل که نه از منطق زبان پيروی ميکند و نه بهمثابه
گزارههای منطقي کاربردی در نمادگذاری دارد ميتواند مفيد واقع شود نکتهای است که ذهن مفسران
ويتگنشتاين را به خود مشغول کرده است.
 .9-9-5تفسير دوگانه از استعارۀ نردبان
استفاده ويتگنشتاين از اين استعاره اداقل دو رويکرد عمده در تفسير رسازه را به دنبال داشته است.
گروهي از مفسران به رهبری پيتر هکر 71و ازيزابت آنسکوم 71معتقدند که جمالت رسازه اگرچه بيمعني
هستند اما روشنگرند 77و درواقع اين گروه ،گزارههای نردباني را در دسته بيمعنيهای مفيد جا ميدهند.
به عقيدۀ هکر در مقازه «چيستي ،مبدأ و مقصد فلسفه تحليلي» ،ويتگنشتاين خوانندگان خود را به سمت
يك متافيزيك توصيفناپذير 78هدايت ميکند ) .(Hacker, 1998: 13اين رويکرد که به تفسير
75
توصيفناپذيری 76از رسازه معروف است خوانش سنتي نيز ناميده ميشود؛ اما در مقابل ،تفسير يکپارچه
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که با مقازه مهم کورا داياموند 73با عنوان دور انداختن نردبان 74مطرح شد و با آثار جيمز کونانت78ادامه
پيدا کرد مدعي است که ويتگنشتاين در رسازه به دنبال ارائۀ هيچ نظريه فلسفي نيست .اين دسته از
مفسران تعدد مفهوم بيمعني را برنميتابند .ازنظر اينها همۀ جمالت رسازه بيمعني عادی 88هستند و
بايد همانند جمالت ديگر بيمعني بهطور يکپارچه در نظر گرفته شوند .به عقيدۀ داياموند و کونانت،
ويتگنشتاين با فعازيت فلسفي خود سرانجام خواننده را از وسوسه گمراه شدن توسط جمالت فلسفي نجات
ميدهد .اين رويکرد ،تفسير درمانگرانه نيز ناميده ميشود .در ادامه اين دو تفسير که ذيل رويکرد
ويتگنشتايني به خود ارجاعي قرار ميگيرند در پي ميآيند.
 .5-9-9-5روايت سنتی يا توصيفناپذير از رساله
اين تفسير بر اساس يك فرض بنيادی استوار است که ميگويد :عبارتهای «بيمعني» رسازه برای
برقراری ارتباط ميان مجموعهای از اقايق ضروری در نظر گرفتهشدهاند .به عقيدۀ اين مفسران در
اليههای زيرين رسازه شاخصي برای معنيداری ارائهشده است که اگر بخواهيم بر اساس آموزههای
رسازه بهدرستي در مورد آنها ارف بزنيم بايد آنها را بيمعني تلقي کنيم .پس کتاب نوع خاصي از
نظريه را ارائه ميکند که خوانندگان در خالل خواندن کتاب به آن دست پيدا ميکنند اما نميتوانند از آن
نظريه سخن بگويند بلکه تنها ميتوانند آن را نشان بدهند ).(Bronzo, 2012: 8
ويتگنشتاين صريحا در فقرۀ  8,111رسازه گفته است که «فلسفه ،نظريه نيست بلکه يك فعازيت
است» باايناال تفسير سنتي ادعا ميکند که اين بيان بايد تحت مفهوم فني «نظريه» فهميده شود .به
عقيدۀ اين مفسرين تنها آنچه که ميتواند بهوسيلۀ عبارتهای محتملازوقوع (آنچه که در رسازه جمله
معنيدار ناميده شده) بيان شود ميتواند بهعنوان نظريه محسوب شود .بنابراين ميتوان گفت که بر اساس
اين معني فني ،رسازه هيچ نظريهای را مطرح نميکند زيرا هدفي که کتاب به دنبال آن است را نميتوان
در قازب جمالت معنيدار بيان کرد بلکه تنها ميتوان بهوسيلۀ گزارههايي که کتاب آنها را در مقوزۀ
بيمعنيها طبقهبندی کرده است ارتباط برقرار کرد .گفته ميشود اين دسته از تفاسير با کتاب مقدمهای بر
رسازه نوشته آنسکوم شروع شد ).(Bronzo, 2012: 9
81
اين مفسران با نگاه به نقد عقل محض کانت يك رويکرد استعاليي به رسازۀ ويتگنشتاين دارند.
دراازيکه کانت تالش ميکرد تا مرزهای عقل محض را مشخص کند آنها معتقدند که نقدهای فلسفي
به رسازۀ مرزهای زبان را ترسيم ميکنند و با هدايت خوانندگان رسازه به فهم يك «متافيزيك
توصيفناپذير» ،شرايط ضروری امکان سخن گفتن معنيدار را نشان ميدهند (.)Maurer,2013:265
ويتگنشتاين در فقرهای از رسازه به اين مرز اشارهکرده است« :فلسفه بايد برای آنچه ميتواند انديشه
شود مرز تعيين کند ،و بدين طريق برای آنچه نميتواند انديشيده شود .فلسفه بايد برای امر انديشيدني و
از طريق آن برای امر ناانديشيدني تعيين مرز کند (ويتگنشتاين  1787فقره  .)8,118درواقع ،ويتگنشتاين
سعي ميکرد مرز ميان دو اوزه را نه از ورای اين دو امر ،بلکه از درون اوزه امر انديشيدني رسم کند.
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ويتگنشتاين با نشان دادن ساختار جمالت در اوزۀ انديشيدني و ويژگيهای آنها به نحوی ضمني در
خصوص آنسوی مرز ارف ميزد .چراکه بر اساس او فرا رفتن يا گذشتن از مرز انديشيدني ورود به اوزۀ
نا انديشيدني و زذا در غلتيدن در اوزۀ بيمعني بود .او سپس تصري ،ميکند که فلسفه با ارائه روشن
آنچه ميتواند گفته شود بر آنچه نميتواند گفته شود دالزت ميکند (ويتگنشتاين  1787فقره  .)8,116اما
برای بيان همين مسوله ،رسازه مملو از عباراتي است که اين مرز را درنورديدهاند.
به عقيدۀ هکر جمالت رسازه به معني واقعي بيمعني هستند اما توانايي اين را دارند که انديشهای را در
مورد ماهيت پنهان واقعيت منتقل کنند .در تفسير توصيفناپذيری مفهوم «بيمعني مهم» پارادوکس
بنيادی وجه «خود مخرب» کتاب را آشکار ميکند :مفهوم «بيمعني مهم» در خصوص بيمعني بودن
جمالت خود کتاب اخطار ميدهد و همين جمالت «بيمعني مهم» هستند که مرز بين معنيداری و
بيمعنايي را تثبيت کردهاند .هکر برای معنيدار کردن موقعيت پارادوکسيکازي که در آن جمالت رسازه
عليرغم بيمعني بودن ميبايست توسط خواننده فهميده شوند ،يك هستيشناسي کامل از انواع مختلف
بيمعني اختراع کرد که ااوی مقوزۀ متناقض «بيمعني روشنگر» برای جمالت رسازه بود .او اين
اصطالح را در مقابل «بيمعني گمراهکننده» مطرح کرد که به نظر ويتگنشتاين ويژگي فلسفه سنتي
(متافيزيك) بوده است (.)Maurer, 2013: 265
در مقابل همين تفسير پارادکسيکال از رسازه بود که داياموند و کونانت مقاالتي را منتشر کردند و سعي
کردند برخالف تفسير سنتي خوانشي يکپارچه از فقرات بيمعني رسازه ارائه دهند .آنها بر اين نظر بودند
که تمايز ميان بيمعني صرف و بيمعني مهم يا روشنگر برخالف مضمون فقره ماقبل آخر رسازه است.
 .3-9-9-5روايت يکپارچه يا درمانگرانه از رساله
تفسير داياموند و کونانت از رسازه ،شبيه به کاری است که استنلي کاول 81با کتاب بعدی ويتگنشتاين؛
يعني پژوهشهای فلسفي 87انجام داد .کاول در رويکرد خود سعي کرد نشان دهد فهم کتاب پژوهشهای
فلسفي ويتگنشتاين مستلزم فهم کامل اهميت مفهوم ماهيت مسائل فلسفي در کتاب پژوهشهاست،
مفهومي که بر اساس آن فلسفه ،نه يك نظم سازنده (بر اساس مدزي از علوم طبيعي) بلکه بيشتر فعازيتي
است که ميتوان آن را درمانگرانه ناميد زيرا هدف آن منحل کردن مشکالت فکریای است که در آن
گرفتارشدهايم .بر اين اساس ،کونانت و داياموند نيز معتقدند که ما نميتوانيم رسازه را بفهميم مگر مفهوم
خاصي از فلسفه را که کتاب در بردارد مدنظر داشته باشيم .بايد توجه داشت که داياموند و کونانت وجود
ناپيوستگي مهمي که بين ويتگنشتاين اول و دوم است را انکار ميکنند ).(Bronzo, 2012: 9
بر اساس خوانش يکپارچه هرگاه خواننده فکر کند که گزارههای روشنگر رسازه عليرغم بيمعني
بودنشان ظرفيت انتقال انديشهای توصيفناپذير در خصوص ماهيت واقعيت ،انديشه و زبان را دارند تذکر
ماقبل آخر (فقره  .)5,68رسازه را به شيوهای غير يکپارچه تفسير کرده است .داياموند به اين نکته در
ابتدای مقازه خود انداختن نردبان اشاره ميکند .او ميگويد که اين کار اوال نشدني است ثانيا اگر کسي
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قصد چنين کاری داشته باشد تنها از طريق ارائه يك نظر فلسفي (که ويتگنشتاين صرااتا با آن مخازف
بود) باعث سردرگمي ميشود ).)Diamond, 1988:5
داياموند در مقازه «انداختن نردبان» معتقد است که يکي از اهداف اصلي ويتگنشتاين در رسازۀ تصحي،
دايرۀ زغات فلسفي است .به عقيدۀ ويتگنشتاين کليۀ زغات فلسفي بايد با زغات تصحي،شده جايگزين
شوند .او اين کار را از طريق تذکر انتقازي88انجام ميداد .به عقيدۀ داياموند ،ويتگنشتاين بر اين باور بود
که وقتي ما در مورد تمايزی که ميان توابع و اشياء وجود دارد ارف ميزنيم ،گويي اصال زبان را برای
صحبت کردن در مورد توابع به کار نميبريم .زيرا در اين وضعيت برای صحبت کردن در مورد توابع و
ويژگيهای آن ما نوع خاصي از نشانه را بکار نميبريم .چراکه تمايز ميان تابع و شيء در تفاوت
نشانههای آنها منعکس ميشود .به عقيدۀ داياموند ويتگنشتاين با تذکر ماقبل آخر رسازه ميخواهد
بگويد که عبارت « تمايزی ميان تابع و شيء وجود دارد که تفاوت آشکار ميان نشانه تابع و نشانه شيء در
يك نشانه درستساخت 86خودش را نشان ميدهد» يك تذکر انتقازي است .پس از اينکه اين انتقال
صورت گرفت ديگر نيازی به اين جمله نيست و فقط يك مفهوم منطقي باقي ميماند که در مورد خودش
ارف ميزند) .)Diamond, 1988: 9بهعبارتديگر ،محموالتي مانند «تابع» در عبارت «ازف يك تابع
است» فقط يك تذکر انتقازي است و پس از شنيدن اين تذکر ميتوان اين محمول را از دايرۀ زغات
فلسفي خارج کرد .اال اگر پسازاين انتقال درصدد برآييم که در مورد مفيد بودن اين مفهوم صحبت
کنيم بايد متوجه باشيم که داريم در مورد چيزی صحبت ميکنيم که ممکن است به مخاطب ما کمك
کند اما آنچه که ميگوييم را نميتوانيم بهعنوان يك فکر درست قابلبيان تلقي کنيم.
اين دنبازه ،همان ايدهای است که فرگه مطرح کرده بود .ازنظر فرگه ما نميتوانيم در مورد يك مفهوم
صحبت کنيم بهعبارتديگر نميتوان محمول مفهوم را به هيچ مفهومي امل کرد .ممکن است فکر
کنيم که با اين ترفند ميتوانيم چيزی دربارۀ مفهوم بگوييم اما اين کار فقط موجب گمراهي ميشود
ويتگنشتاين فکر ميکرد که کل دايره زغات فلسفي باعث گمراهي است .اال وقتي ويتگنشتاين ميگويد
که « امکان يك وضعيت امور چيزی نيست که بتوان بيان کرد بلکه خودش را نشان ميدهد» ،درواقع
يك تذکر انتقازي ميدهد .بهمحض اينکه اين انتقال انجام شد ،جمالت تحليلشده در مورد خودشان
ارف ميزنند و ما نبايد بگوييم که ااال آنچه راجع به امکان است را به دست آوردهايم .اين آن چيزی
است که خودش را در معنا داشتن يك جمله نشان ميدهد).) Diamond, 1988:9
داياموند معتقد است که اگر کسي فکر کند که ويتگنشتاين متقدم در رسازه در پي نشان دادن چيزی
است که در قازب گفتار نميآيد متوجه روش زيرکانۀ کتاب نشده است .ازنظر او قائالن به توصيفناپذيری
بهطور مداوم تفسيرشان از رسازه را نقض ميکنند .آنها دراازيکه در مورد گفتار ناپذيری نظريه رسازه
موعظه ميکنند متنهای مفصل و عميق در مورد آن مينويسند و بهطور وسيعي چنين نظريهای را
تشري ،ميکنند .به نظر کورا داياموند آنها وانمود ميکنند که نردبان موردنظر رسازه را دور مياندازند
دراازيکه محکم بر روی آن ايستادهاند .داياموند معتقد است اصرار به قابلفهم بودن يكچيز غيرقابل
بيان (که در جمالت بيمعنای رسازه نشان دادهشده است) منجر به پا پس کشيدن غير يکپارچه ميشود.
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( )Maurer, 2013: 256يا بهعبارتديگر اصرار تفسير سنتي بر اجتناب از توصيف که بنا بر آموزههای
رسازه ورود به اوزه بيمعنايي است آنها را از مسيری ديگر وارد اين اوزه ميکند.
بر اساس تفسير يکپارچه ميتوان رسازه را ااوی نظريههای متعدد فلسفي دانست که ويتگنشتاين
معتقد است نميتوانند به قازب کالم دربيايند بر اين اساس ،اينها واقعا نظريه بهاساب نميآيند .آنها
فاقد چيزی هستند که بر اساس رسازه معنادار بهاساب ميآيند .وقتي رسازه را به اين شيوه بخوانيم پس
از انداختن نردبان ما ميمانيم و يك سری اقيقت در مورد واقعيت که همزمان گفتن آن را انکار
ميکنيم .در مقابل ميتوانيم بگوييم که مفهوم اقيقي در مورد واقعيت که بهدرستي قابلبيان نيست تنها
با اين آگاهي که خودش متعلق به همان چيزهايي است که بايد دور انداخته شود بايد به کار گرفته شود.
در انتها خواننده بعد از اينکه فهميد منظور رسازه چيست ،چيزی برايش باقي نميماند Diamond,
).)1988: 8
 .8نقد رويکرد ويتگنشتاينی
در ادامه نقد متقابل دو تفسير توصيفناپذير و يکپارچه را به يکديگر بازگو ميکنم .نکته محوری نقد
هکر و داياموند به يکديگر اين است که هر دو ضرورت وجود يك بيمعني متفاوت از بيمعني معموزي را
در تفسير خود ااساس کردهاند و آن را بکار ميگيرند .هکر در يك پاسخ جدزي نقد داياموند را به خودش
برميگرداند و دزيلي برای کار خود ارائه نميکند .نقد ماونس اما از منظر ديگری است او ميگويد که انکار
تما يز قاطع ميان گفتني و نشان دادني از سوی مفسران يکپارچه منجر به برقراری ارتباط ميان اين دو امر
ميشود که مخازف آموزههای ويتگنشتاين است.
 .5-8نقد داياموند و کونانت به تفسير توصيفناپذير
ازنظر داياموند ،قائالن به تفسير سنتي اگرچه ميپذيرند که گزارههای رسازه سرانجام بايد بهمثابۀ
بيمعني ،تشخيص داده شوند اما با ايناال پا پس ميکشند و ادعا ميکنند که اين گزارهها برای برقراری
ارتباط در خصوص مجموعه خاصي از مضامين بکار ميآيند .داياموند منظور خود از پا پس کشيدن را
اينگونه توضي ،ميدهد:
پس از آنکه نردبان را به دور انداختيم چه چيزی باقي ميماند؟ آيا پسازآن بايد فکر کنيم که
چيزی در واقعيت وجود دارد که ما به آن (هرچند به نحوی بد) اشاره ميکنيم؟ وقتي از «فرم
منطقي واقعيت» ارف ميزنيم منظور ما اين است که چيزی وجود دارد که ما به آن اشاره
ميکنيم اما نميتوانيم منظورمان را در قازب کلمات بياوريم؟)) Diamond, 1988:7

داياموند تأکيد ميکند که اين همان پا پس کشيدن است و اگر نخواهيم پا پس بکشيم بايد اينگونه
تفسير کنيم که به عقيده ويتگنشتاين اين شيوه صحبت کردن ممکن است مفيد و در مواقعي
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ضروری باشد اما اين شيوه سرانجام بايد رها شود و عبارات آن بايد صادقانه بهعنوان بيمعني صرف تلقي
شوند.
کونانت با اشاره به فقرۀ ماقبل آخر رسازه ميگويد :ويتگنشتاين ادعا ميکند که هر کس سرانجام
مقصود او را بفهمد تشخيص ميدهد که گزارههای او بهعنوان بيمعني بايد جدی گرفته شوند (يکپارچه
85
تلقي شوند) متعاقب اين نظر برخي قائالن به تفسير يکپارچه که مقاالتشان در کتاب ويتگنشتاين جديد
آمده است وجود انواع مختلف از بيمعني را رد ميکنند .اين نويسندگان همۀ انواع بيمعنيهايي که وجود
دارند را عجيب و کامال غيرقابل درک ميدانند؛ بنابراين آنها تصويری کامال متفاوت از فعازيت فلسفيای
که ويتگنشتاين به آن متعهد است ،دارند .اين گروه معتقدند که هدف ويتگنشتاين اين نيست که يك
اقيقت عميق غيرقابل بيان که منعکسکنندۀ ويژگي متافيزيکي واقعيت است را نشان دهد بلکه او
ميخواهد خوانندگاني که تمايالت فلسفي دارند را از معنيداری گمراهکننده چنين تصاوير وسوسهانگيزی
نجات دهد ( .)Maurer, 2013: 256بهعبارتديگر ،قائالن به تفسير يکپارچه معتقد هستند تفسير
توصيفناپذير هدف رسازه را که نشان دادن سردرگميهای ناشي از متافيزيك است را بهجای نظريهاش
اشتباه گرفته است االآنکه رسازه اساسا در پي ايراد هيچ نظريهای نيست.
 .3-8نقد هکر و ماونس بر تفسير يکپارچه
هکر ميگويد که تفسير کورا داياموند بهطور ناخودآگاه مفهوم «بيمعني مهم» را يكبار ديگر و به
نحو متفاوتي بازتعريف ميکند .)Maurer, 2013: 257( .بر اساس اين نظر داياموند خودش نميتواند از
پا پس کشيدن در امان بماند:
سرانجام کساني که از ميان قائالن به تفسير يکپارچه که (ادعا ميکنند برخي از گزارههای
رسازه «نحوه انتقال صحبت» در يك گفتگوی ديازکتيکي هستند) ،درواقع ميان دو نوع از
بيمعني تمايز برقرار ميکنند :بيمعني ساده و بيمعني انتقازي .اگر فرض کنيم که تشخيص
اينکه جمالت مشخصي که ما آنها را معنيدار ميدانيم درواقع بيمعني هستند ،تشخيص
مهمي باشد ،آنوقت بيمعني انتقازي برعکس بيمعني ساده ،بيمعني مهم خواهد بود
( Hacker, 2000: 362به نقل از .)Maurer, 2013: 257

هکر معتقد است که داياموند و همکاران او به زحاظ روشي ناسازگار هستند .آنها دراازيکه ادعا
ميکنند که آموزه رسازه در فقره  5,68را دنبال ميکنند و کتاب ويتگنشتاين را بهمثابۀ امر بيمعني به دور
مياندازند استثناهايي قائل ميشوند .آنها برخي از تذکرات در کتاب ،مخصوصا بخشي از فقرۀ  6,837و
خود فقرۀ  5,68را همانند عبارات معنيدار ميخوانند .آنها اين تذکرات معنيدار را عبارات چارچوب رسازه
مينامند؛ اما بر اساس مفاهيم خودشان ،آنها چگونه ميتوانند برای اين مفهوم از چارچوب معنيدار يا
برای تمايز چارچوب /بدنه تفسيری ارائه کنند (.)Wallgren, 2001: 3
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اچ .او .ماونس 83نيز در نقدی که بر کتاب ويتگنشتاين جديد نوشته است مدعي شده که تفسير
يکپارچه از رسازه درواقع همان تفسير پوزيتيويستي از رسازه است و بر اين اساس در معرض نقدهای آن
تفسير قرار دارد .او ابتدا توضي ،ميدهد که پوزيتيويستها معتقد بودند که وظيفۀ فلسفه فراهم کردن
معرفت محصل نيست و تنها با محدود کردن خودش ما را از سردرگميها فلسفه سنتي نجات ميدهد.
بهطور خالصه ،يگانه هدف فلسفه فراهم کردن يك درمان برای انديشهای است که بيمار شده است.
ماونس تأکيد ميکند که اين رويکرد درمانگرانه در دوران ويتگنشتاين اقبال گستردهای داشته است .از
سوی ديگر مفسران يکپارچه معتقدند که تمايز ميان گفتني و نشان دادني چيزی نيست که ويتگنشتاين
خودش مطرح کرده باشد .اين تمايز صرفا يك نمونه از سردرگمي متافيزيکي است که هدف ويتگنشتاين
اين بوده تا آن را نشان دهد .او معتقد است که اين رويکرد مشترک ،تفسير يکپارچه را به ديدگاه
پوزيتيويستي نزديك ميکند (.)Mounce, 2001: 186
ماونس به کونانت اشاره ميکند که ميگويد کساني که تمايز گفتني /نشان داني را جدی ميگيرند
تفسيری توصيفناپذير از رسازه ارائه ميکنند .کونانت ميگويد قائالن به تفسير توصيفناپذير به اقايق
متافيزيکيای باور دارند که بهوسيلۀ زبان غيرقابل بيان هستند اما ميتوانند با يك فرايند ذهني که
خودش از واسطۀ زبان اجتناب ميکند فهميده شوند .بر اين اساس ،کونانت نتيجه ميگيرد که چون اين
رويکرد بيمعني است زذا تمايز ميان گفتني و نشان دادني نيز بيمعني ميشود؛ ماونس معتقد است که
تمايز ميان نشان دادني و گفتني در رسازه ،تمايز پوزيتيويستي ميان تجربه و امر منتزع از تجربه را رد
ميکند .اال اگر ما تمايز ميان نشان دادني و گفتني در رسازه را ناديده بگيريم ديدگاه ما به ديدگاه
پوزيتيويستي نزديك ميشود .توضي ،اينکه به گفته ماونس ازف زماني از ب انتزاع ميشود که ميان اين
دو رابطهای وجود داشته باشد و اگر هيچ ارتباطي ميان آنها نباشد يکي نميتواند از آن ديگری انتزاع
شود .ازآنجاييکه اين دو به هم مرتبط هستند نتيجه اين ميشود که وجود يکي ممکن است نشانۀ وجود
ديگری باشد .درصورتيکه رسازه را به اين شيوه بخوانيم بايد معتقد باشيم که ويتگنشتاين بهطور ضمني
ميگويد وجود آنچه از تجربه انتزاع ميشود ممکن است نشانۀ خود تجربه باشدMounce, 2001: ( .
.)187

نتيجهگيری
آنچه از خالل اين بحثها آشکار ميشود ،اين است که هر دو تفسير توصيفناپذير و يکپارچه از رسازه،
بهطور ضمني بر ضرورت وجود يك بيمعني غيرمعموزي (مهم يا انتقازي) تأکيد ميکنند .درواقع ،از نظر
قائالن اين دو تفسير بيمعني معموزي نميتواند نقش يك نردبان را بازی کند اما به دزيل آنکه وجود يك
نردبان برای رسيدن به بام معنا و درست ديدن جهان ضروری است وجود يك بيمعني غيرمعموزي هم
ضروری ميشود .ويتگنشتاين و مفسران او از يكسو تالش ميکنند از فرازبان به دزيل اينکه تصويری از
واقعيت ارائه نميکند ،اجتناب کنند؛ اما از سوی ديگر ميخواهند با استفاده از يك نردبان (بيمعني مهم يا
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انتقازي) در زبان فراروی کنند .باال رفتن از پله گزارههای روشنگر ،رسيدن به ورای عبارات رسازه،
مفاهيمي هستند که همه بر فراروی در زبان تأکيد ميکنند .ضرورت وجود يك بيمعني غيرمعموزي و
تأکيد به فراروی در زبان در نقد متقابل هکر و داياموند بهروشني قابلمشاهده است .از يكسو ،تفسير
توصيفناپذير جمالت «بيمعني مهم» را عباراتي روشنگر ميداند که مرز بين معنيداری و بيمعنايي را
مشخص و تثبيت کردهاند و فهم درست اين جمالت ما را به فراروی از عبارات کتاب و نگاه درست به
جهان کمك ميکند .از سوی ديگر ،تفسير يکپارچه اين جمالت را عبارتهای چارچوبي مينامد و آنها
را در يكروند انتقازي الزمه کار فلسفي ميدانند .به نظر ميرسد استعارۀ نردبان و کاربرد آن برای
فراروی در زبان و همچنين تالش برای تفسير هماهنگ از اين استعاره با رسازه بهنوعي اعتراف
بهضرورت فرا زبان برای اجتناب از خود ارجاعي است.
اگر مطابق نظر ويتگنشتاين تنها روش درست فلسفيدن «نشان» دادن بي مدزوزي گزارههای فلسفي به
مدعيان باشد ،اين نشان دادن نميتواند اتي از طريق گزارههای بيمعني صورت گيرد .يك عبارت
بيمعني ،چه بيمعني مهم باشد که وظيفه کمك به يك فرايند ذهني را بر عهده دارد و چه يك بيمعني
معموزي که صرفا نقش يك تذکری انتقازي را بازی ميکند .باطن آن ورای چيزی است که از ظاهر آن
پيداست .اين باطن هر آنچه که باشد در تضاد بهظاهر آن است .به همين دزيل هرگونه بياني در خصوص
اجتناب از اين عبارات ،نقض غرض خواهد بود .بهعبارتديگر تالش برای اجتناب از بيمعني گويي خود
منجر به بيمعني گويي ميشود.به همين دزيل به نظر ميرسد اساسا رويکرد ويتگنشتايني به مسولۀ خود
ارجاعي ناکارآمد باشد.
پینوشتها
1. Self-reference
2. Karl Popper
3. TractatusLogico-philosophicus
4. Set theory
5. foundations for mathematics
6. Georg Cantor
7. Contradiction
8. Logicism
9. Theory of types
10. type
11. hierarcy of languages
12. Logical positivism
13. verifiability principle
14. Rudolf Carnap
15. convention
16. object sentences
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17. pseudo object sentences
18. syntactical sentences
19. material mode
20. formal mode
21. Otto Neurath
22. Meta languege
23. Object languege
24. saying/showing
25. sensical/senseless/non-sense
26. picture theory of language
27. notebooks 1914-1916
28. incompleteness
29. well-designed language
30. pictorial form
31. Peter Hacker
32. Elizabeth Anscombe
33. illuminating nonsense
34. ineffable metaphysics
35. Ineffability Reading
36. Resolute Reading
37. Cora Diamond
38. Throwing Away the Ladder
39. James Conant
40. ordinary nonsense
41. transcendental
42. Stanley Cavell
43. Philosophical Investigations
44. 'transitional' remark
45. well-designed notation
46. The New witgenstein, ed, Alice Cary and Rupert Read, Routledge,
2000
47. H.O. Mounce
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