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چکیده
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رنگها ).او را بر آن داش ته بود که با ارائة س مبوليس می جدید این کاس تیها را رفع کند ،اما او پ از
مدتی از این طرح دس ت میکش د و آن را ناممکن یا دس تکم ذيرض روری میش مرد .در این مقاله
سدی میکنيم به چند پرسش مهم در این باره پاس دهيم :این زبان پدیدهشناختی چيست؟ خاستگاه
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رنگها بود ،مس ئلهای که منطقِ تابع -ص دقی رس اله را به خطر میانداخت .ویتگنش تاین در پی
نش انهگذاریای مکمل بود و گمان میکرد که راهحل در عپژوهش منطقی خود پدیدهها.س ت .او
پيش نهادهایی اولي ه ارائ ه میکن د (از جمل ه اینک ه اعداد را در ص ورت گزاره وارد کنيم) ،اما هر چ ه
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طرح دس ت میکش د .ح ال او از عتحلي ل پ دی ده .ب ه عتحلي ل گرامر .روی میآورد ک ه ه دفش
جداسازیِ وجوه راتی و ذيرراتی زبان از یکدیگر است.
واژگان کلیدی :زبان پدیدهشناختی ،زبان متدارف ،مسئلة ناسازگاری رنگها ،فضای بصری ،گرامر.
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مقدمه
پ از انتشار پژوهشهای فلسفی در  ،1953بدضی پژوهشگران از برخی قرابتها
ميان فلسفة متأخر ویتگنشتاین و پدیدهشناسی هوسرل سخن گفتند (مثالً Van
 ،)Munson, 1962 ،Peursen, 1959منتهی این ادعا صرفاً استنباطی برآمده از
تحليل مفاهيم و روش این دو فيلسوف بود و شاهدی متنی بر پيوند ميان آن دو وجود
نداشت .این تفاسير در سال  1964و با چاپ متن آلمانیِ مالحظات فلسفی ( 1)PBابداد
جدیتر و گستردهتری یافتند در آذازِ این کتا  ،که برگرفته از یادداشتهای 1929-30
ویتگنشتاین است ،وی از این میگوید که پيشتر طرحی برای یک عزبان پدیدهشناختی.
داشته که اکنون از آن منصرف شده است ( )PB:§1و البته اینتا تنها جایی نيست که
وی از عپدیدهشناسیِ .خود سخن میگوید (در این ا ر ،اسم عپدیدهشناسی 4 .بار و صفت
عپدیدهشناختی 8 .بار تکرار میشوند) .چاپ مالحظات فلسفی آذازگر یک جریان تفسيری
جدید دربارة نسبت فلسفة ویتگنشتاین و پدیدهشناسی بود .مقالة کالسيک اشپيگلبرگ
( )Spiegelberg, 1968تا حد زیادی اهميت و زوایای متددد این بحث را نشان داد و
بدد از آن مفسران بسياری بر این بخش از تفکر ویتگنشتاین متمرکز شدند 2.چاپ و در
دسترس قرار گرفتن دیگر یادداشتهای ویتگنشتاین در قالب ميکروفيلم بهمرور شواهد
بيشتری برای توضيح این بخش مغفولماندة اندیشة وی فراهم آورد .کتا مهمِ نيکوالس
جییر ( )Gier, 1981دامنة بحث را بسيار گستردهتر کرد حال دیگر نه فقط پدیدهشناسیِ
هوسرلی بلکه (از جمله) روایت هایدگر و مرلوپونتی از آن نيز در این مقایسه وارد شده
بودند.
گر چه این آ ار تفسيری جذا و تأملبرانگيز بودند ،اما کماکان نوعی تفسير از کليتِ
فلسفة ویتگنشتاین محسو میشدند بدد از نوشتههای مبسوط و پر از جزئياتِ یاکو (و
مریل) هينتيکا بود که بحث از پدیدهشناسی در فلسفة ویتگنشتاین جایگاهی محوری یافت
( .)Hintikka & Hintikka, 1986دیدگاه اصلی زوج هينتيکا این بود که
ویتگنشتاین متموعاً دو دورة فکری داشته است :دورهای که به زبانی پدیدهشناختی باور
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داشته و دورهای دیگر که به زبانی فيزیکاليستی روی آورده است و بند آذازین مالحظات
فلسفی نيز خبر از همين گذار میدهد .در پ این دیدگاه ادعایی دیگر بود :زبان
پدیدهشناختی ویتگنشتاین نه برآمده از ایدههایی پراکنده و زودگذر در ماههای پ از
بازگشت به کيمبریج (در  ،)1928بلکه مشخصاً زبانِ رسالة منطقی -فلسفی ( )Tاست
( .)ibid: 138گذشته از صحت و سقم این دیدگاه ،3ارائة آن سبب شد که بحث از عزبان
پدیدهشناختی .با تفسير کليت فلسفة ویتگنشتاین (و بهویژه تفسير رساله ،که خود تا آن
زمان مدعيان فراوانی داشت) پيوند بخورد و از این رو اهميتی مضاع بيابد.
با انتشار یادداشتها و درسگفتارهای دورة گذار ( )1929-34و روی اینترنت قرار
گرفتن دیگر نوشتههای ميراث ( ، 4)Nachlassبحث زبان پدیدهشناختی سویههایی
5
جدید یافت .از جمله انتشار ماشيننوشتة بزرگ ( )BTدر این زمينه بسيار تأ يرگذار بود.
یکی از بخشهای اصلی این ا ر ،که عپدیدهشناسی .نام دارد ،با این عبارت آذاز میشود:
عپدیدهشناسی گرامر است )BT:§320( .بدین ترتيب چنانکه اشپيگلبرگ بر اساس
محتوای مالحظات فلسفی بهدرستی پيشبينی کرده بود ()Spiegelberg, 1968: 212
مدمای پدیدهشناسیِ ویتگنشتاین (دستکم از جهاتی) با تلقی وی از مسئلة عگرامر.
گره خورده است ،مسئلهای که بهظاهر اگر مبهمتر از پدیدهشناسی وی نباشد ،روشنتر هم
نيست 6.در واقع دو مفهوم عپدیدهشناسی .و عگرامر .نزد ویتگنشتاین سرنوشتی مشابه
داشتهاند هر دو در صفحات آذازینِ مالحظات فلسفی به ميان آمده و بهعنوان مبنای
برنامههای پيشين و آتی ویتگنشتاین مدرفی شدهاند ،حال آنکه آشکارا در مدنای مصطلح
خود به کار نرفتهاند و خالی از ابهام هم نيستند .بهعالوه ،با انتشار تدریتی تمامی
دستنوشتههای دورة گذار ،بهمرور از ابهام هر دو کاسته شده ،ابداد بيشتری برشان افزوده
شده و در گسترة اندیشة ویتگنشتاین جایگاهی کانونیتر یافتهاند .این دو مبحث کماکان
از زندهترین مباحث تفسيری در حوزة ویتگنشتاینپژوهی محسو میشوند (مثالً
McManus, 2018 ،Engelmann, 2013 ،Rump, 2013 ،Dobler, 2011
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و  )Baz, 2018و این حکایت از آن دارد که هنوز با بحث باز است و ابداد آن نيازمند
پژوهشهایی مضاع اند 7.در این مقاله ،با ارائة صورتبندی جدیدی از این بحث ،نخست
از چيستی این زبان پدیدهشناختی خواهيم گفت و اجماالً نسبتش با سنت پدیدهشناختی را
بررسی خواهيم کرد .سپ به چرایی ارائة این زبان و در آخر به دالیل طرد آن خواهيم
پرداخت.
 -1چیستیِ «زبان پدیدهشناختی»
با توجه به سبک نگارش ویتگنشتاین و این واقديت که منابع بحث ما عمدتاً
یادداشتهای تنقيحناشدة وی هستند ،در اینتا نمیتوان انتظار تدریفی (روشن) از موضوع
را داشت ،بلکه باید این تدری مفروض را از یادداشتهای وی استنباط کرد .چنانکه
اشپيگلبرگ خاطرنشان میکند ( Spiegelberg, 1968: 204م.کSoulez, .
 ،)1989: 161میتوان در مالحظات فلسفی و گفتوگوهای ویتگنشتاین با اعضای حلقة
وین ( )WWKميان دو تراز از پدیدهشناسی تمایز گذاشت در اولينِ آنها ،پدیدهشناسی
مطالدة پدیدة دادهشده در تتربة مستقيم قلمداد میشود و وظيفة آن توصي محضِ پدیده
است ،نه تبيين آن از این حيث ،پدیدهشناسی با فيزیک ،فيزیولوژی و روانشناسی فرق
دارد ،زیرا برخالف آنها از هر نوع پيشفرض (مثالً امواج نور یا فرایندهای عصبی و ذيره)
و از هر آزمایشِ پسين بری است ( PB:§218م.ک .)WA 8:37, §16 .بدین مدنا،
زبان پدیدهشناختی بهعنوان عزبان اوليه 8.عچيزی را بيان میکند که ما واقداً آن را
میدانيم ،یدنی پدیده را .)WWK: 45( .از دید ویتگنشتاین ،ما به شکلی از بيان نياز
داریم که بتوانيم با آن مثالً پدیدة فضای بصری را ،چنانکه فرداً هست ،بدون افزودن هيچ
فرضی و بدون گنتاندنش ریل چارچو های از پيش تديينشدة علّی و تتربی ،بازنمایی
کنيم ( .)PB: §70تصور کنيد که در فضای بصریِ من دو دایرة قرمزِ هماندازه بر
پ زمينهای آبی قرار دارد .میتوانيم بگویيم که در اینتا یک رنگ در دو محل داریم.
اکنون صرفاً آنچه را که میبينيم توصي میکنيم .اما اگر بگویيم که قرمزی و گِردی
ویژگیهای دو شيئی هستند که میتوان آنها را علکّه .ناميد و آنها نسبت مکانیِ مدينی
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با هم دارند بدین صورت :عدر اینتا دو شیء (لکّه) وجود دارند که قرمز و گِردند ،.آنگاه
داریم عناصری فرضی (در اینتا الگوی عشیء -ویژگی ).را در گزارش خود دخيل میکنيم
(ن.ک .)MS-112: 121r .یا اگر صورت منطقیِ آن را به شکل ” “Fabتحليل کنيم
و تأکيد داشته باشيم که این صورتْ بنيادین است ،مفروضات خود را بر آن تحميل کردهایم.
زبان پدیدهشناختی همچنين به فرایندهایی که هنگام دیدنِ آن صحنه ممکن است در
شبکيه ،اعصا یا مغز من رخ دهد ،بیارتباط است .مرجع نمادهای زبان پدیدهشناختی،
هرقدر هم که آن نمادها پيچيده باشند ،دادة بیواسطه است ،گرچه نه دادة متدلق به من
یا دیگری ،زیرا در آن صورت این زبان به زبانی خصوصی یا گزارشی خود-تکانگارانه 9از
ابژههای درونی بدل میشد .زبان فيزیکاليستی ،در مقابل ،در بازنماییِ دادهها عناصر فرضی
را به آنها اضافه میکند و مرجع نمادهایش ابژههای فيزیکیاند .در اینتا منظور از زبان
11
فيزیکاليستی نه زبان فيزیک ،یا زبان فيزیکاليستیِ کارناپ ،10بلکه همان زبان متدارف
است (م.ک .)BB:46 .تفاوت زبانهای پدیدهشناختی و فيزیکاليستی در نحوة
بازنماییاشان از واقديتِ دادهشده است (به عبارت دیگر :در نحوة ا باتشان ن.ک .بخش
 )4و نه مثالً در اینکه دادههای اولی درونی و رهنی است و دادههای دومی همگانی و
عينی .ویتگنشتاین ،به تبع کاستیهایی که در ایدههای دورة متقدمِ اندیشهاش یافته بود
(ن.ک .بخش  ،)3گمان میکرد که میتوان ساختهای بنيادیتری را که نشانهگذاری
منطقیِ رساله از تحليلشان بازمانده بود ،تدين بخشيد ،بدین ترتيب که فرد مثالً از دادههای
بصریاش بهره ببرد و یک بار برای هميشه روابط ميان مفاهيم مربوطه را نشان دهد و
منبعِ سوءفهمها را آشکار کند ( .)PG:211, s. a. MS-105: 122بنا بود قواعدِ این
زبان بيانِ آن ویژگیهایی باشند که فرد در یک موقديت ،یدنی در لحظة فهمِ و استفاده از
واژه ،تتربه میکند .او در فکر زبانی بود که از حيث فلسفی ممتاز باشد و بهدرستی آنچه
به فرد داده میشود یدنی کل امر دادهشده و نه چيزی جز آن را ،ضبط کند ( Hintikka,
.)1996: 55, 65
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در دومين تراز ،پدیدهشناسی ،دیگربار در تقابل با فيزیک ،اینگونه مدرفی میشود :عدر
پدیدهشناسی همواره با امکان سروکار داریم ،با مدنا ،و نه با صدق و کذ WWK: ( .
 )63, MS-208:1به عبارت دیگر :عپدیدهشناسی صرفاً امکانها را تديين میکند.
بنابراین پدیدهشناسی گرامرِ توصي آن امور واقدی است که فيزیک نظریههایش را برشان
بنا میکند .)PB: §1( .یا به تدبيری دیگر :عپژوهش ما از چه نوع است؟ آیا من مواردی
را میپژوهم که بر اساس احتمال یا واقديتمندیاشان آنها را رکر کردهام؟ نه ،من فقط
آن چيزی را رکر میکنم که ممکن است و همچنين مثالهای گرامری ارائه میدهم.
( .)BT: 312بدین مدنا ،پدیدهشناسی نه به خود پدیده بلکه به عامکان.های پدیده
میپردازد ،به امکانهایی که به نحو پيشين در فضای منطقی مقرر شدهاند و حد و مرز
مدناداریاند به اینکه مثالً چرا میتوانيم از عسبزآبی .سخن میگویيم ،اما از عزردآبی.
نه .یا اینکه چرا در ردِّ عآن سياه است ،.میتوانيم بگویيم عآن قرمز است .اما نمیتوانيم
بگویيم عآن نرم است .)PB: §39( .همين مدنا از پدیدهشناسی است که بدداً در مفهوم
گرامر بسط و ادامه مییابد.
 -2خاستگاه «پدیدهشناسی» ویتگنشتاین
پدیدهشناسی ویتگنشتاین طبيدتاً در خأل شکل نگرفته است و تا حدی میتوان از
چارچو تاریخیِ تکوین آن سخن گفت .یکی از دالیل قرابتهای (محتواییِ) پدیدهشناسی
وی و سنت پدیدهشناسیِ هوسرلی خاستگاه مشترک آنهاست  12واژة عپدیدهشناسی .در
آذاز قرن بيستم نزد نظریهپردازان فلسفة فيزیک (همچون ماخ ،بولتسمان ،آینشتاین و )...
کاربردی تثبيتشده داشت و منظور از آن این بود که فيزیک باید صرفاً به متغيرهایی که
قابل مشاهده و مستقيماً قابل اندازهگيریاند بپردازد و از مفاهيم نظریِ محض بهره نبرد.
هوسرل خود مدترف است 13که پدیدهشناسی وی استمرار و رادیکاليزه کردنِ پدیدهشناسی
ماخ است ( .)Hintikka, 1996: 58میدانيم که ویتگنشتاین با آ ار ماخ 14و بهویژه
بولتسمان 15آشنایی داشته است ( )WA 8:476و به احتمال بسيار زیاد واژه و مفهومِ
عپدیدهشناسی .را از این طریق اخذ کرده است .از دیگر منابع احتمالی مثالً به کارناپ
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( ،)Hintikka & Hintikka, 1986: 145-7 ،Spiegelberg, 1968: 210گوته
(م.ک ،)WA 8:37, §16 .اشپنگلر ( )Gier, 1981: 95-7و حتی آنتون مارتی (شاگرد
برنتانو و از پدران مکتب زبانشناسی پراگ) ( )ibid: 98-9نيز اشاره کردهاند ،اما در
هيچیک از این موارد شواهدی کافی وجود ندارد که منشأ عپدیدهشناسی .ویتگنشتاین را
برای ما آَشکار کند.
 -3چرا «زبان پدیدهشناختی» مطرح شد؟
چنانکه میدانيم ویتگنشتاین در مقدمة رساله از پایان فلسفه سخن میگوید و در عمل
هم از این عرصه کناره میگيرد .اما چه چيزی باعث شد که او در  ،1928پ از قریب به
 10سال ،دوباره به وادی فلسفه بازگردد؟ 16یکی از عللِ آن گفتوگوهای انتقادی وی با
رمزی دربارة محتوای رساله بود .از جمله ایدههای اصلی رساله این بود که گزارههای
بنيادین منطقاً از یکدیگر مستقلاند و روابط منطقی صرفاً در ميان گزارههای مرکب است.
بهعالوه ارزش صدق این گزارههای مولکولی منطقاً تابدی است از ارزش صدق گزارههای
اتمی .مضاف بر این ،عهمانطور که تنها ضرورتی که وجود دارد ضرورت منطقی است،
تنها ناممکنی که وجود دارد ،ناممکن منطقی است .)T: 6.375( .مثالی که ویتگنشتاین
برای این ادعا رکر میکند از این قرار است :عحضور همزمان دو رنگ در یک نقطه از
ميدان دید ناممکن و درواقع ناممکن منطقی است ،زیرا ساختار منطقی رنگ این امر را
منتفی کرده است [( ]...روشن است که نتيتة منطقی دو گزارة بنيادین نه میتواند
همانگویی باشد و نه تناقض .این عبارت که یک نقطه در ميدان دید در یک زمان دو
رنگ مختل دارد ،تناقض است) .)T: 6.3751( .از این نتيته میشود که طرفين عطفية
ع” ال اکنون آبی است“ و ” ال اکنون قرمز است“ )Ba & Ra( .خود مرکب باشند،
چرا که منطقاً از هم مستقل نيستند.
رمزی در بررسی انتقادی خود بر رساله ( )1923از مرکب دانستنِ چنين گزارههایی
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انتقاد میکند ( ،Ramsey, 1950: 280ن.ک .)Anscombe, 1963: 26-7 .او
بخش دومِ این بند را راهحل پيشنهادی ویتگنشتاین برای این مسئله میشمرد :این تناقض
در فيزیک بدین شکل نمود مییابد که ممکن نيست یک رره در یک زمان دو شتا داشته
باشد یدنی نمیتواند در یک زمان در دو نقطه حضور داشته باشد ( )T: 6.3751یدنی به
مدد فيزیک میتوان نشان داد که آن دو گزاره بهترتيب متضمن چنين چيزیاند :عال
اینقدر از شدت نور را بازتا میدهد .و عال آنقدر از شدت نور را بازتا میدهد ..از
نظر رمزی ،این مشکلی را رفع نمیکند و صرفاً آن را یک گام به عقب میبرد زیرا
گزارههای بهدستآمده دیگربار همدیگر را نقض میکنند و بنيادین نيستند ( Ramsey,
 .)Glock, 2005: 43 ،1950: 280مسئله این است که در اینتا ،بر خالف آموزههای
رساله ،نمیتوان از صورت منطقیِ گزارهها ( )Ba & Raبه صورت تناقض ( ~ & P
17
 )Pپی برد و این نشان از نابسندگی ناگزیرِ تحليل منطقی است (ن.ک .جدول  1و :)2
P&Q
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زوج هينتيکا از دو حيث با این تفسير شایع از بندِ  6.3751مخال اند نخست اینکه
هيچ شاهدی بر این نداریم که ویتگنشتاین صورت منطقیِ گزارهای چون ع ال اکنون
آبی است .را در تحليل نهایی ،18صورت ظاهریِ موضوع -محمولی ( )Baمیدانسته است،
بهویژه که وی همواره در مورد برداشت نادرستِ صورت منطقی از زبان طبيدی هشدار
میداده است ( .)RLF: 164-5 ،T: 4.002از دیگر سو ،بند دوم نه راهحلِ مسئله بلکه
صرفاً توضيح آن به عبارتی دیگر است آن نکته در با فيزیک راهی را که باید برای حل
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مسئله رفت نشان میدهد :بسط نشانهگذاریای که روابط درونی و ضروری رنگها را
نشان دهد و ناسازگاری آنها را به تناقض بدل کند ،یدنی همان طرحی که ویتگنشتاین
در مقالة عمالحظاتی در با صورت منطقی )1929( )RLF( .دنبال میکند
( Engelmann, 2013: 8 ،Hintikka & Hintikka, 1986: 122, 125و
 .)Monk, 2014: 331در این مقاله وی ،همسو با رساله ،هنوز به کارایی تحليل منطقی
باور دارد و مدتقد است که تحليل دقيق و کافیْ صورتهای گزارهای بسيط را آشکار
میکند .البته بدین منظور الزم است عچيزی را که در زبان متدارف موجب بدفهمیهای
بیپایان میشود در یک سمبوليسم مناسب بيان کنيم یدنی آنتا که زبان متدارف ساختار
منطقی را میپوشاند ،جایی که به شکلگيریِ شبهگزارهها متال میدهد ،جایی که یک
واژه را در بینهایت مدنای مختل استفاده میکند ،باید آن را با سمبوليسمی جایگزین
کنيم که تصویر واضحی از ساختار منطقی ارائه میدهد ،شبهگزارهها را طرد میکند و
واژههای آن را به دور از ابهام استفاده میکند.)RLF: 163( .
در ادامه ویتگنشتاین بر دو نکتة جدید تصریح میکند :یکی اینکه راه رسيدن به آن
تحليل صحيح ،و بالتبع سمبوليسم مناسب ،عپژوهش منطقی خود پدیدهها.ست و دوم
اینکه این پژوهش ،به مدنایی ،پسين 19است و نه مبتنی بر گمانهزنی در با امکانهای
پيشين ( .)RLF: 163پيشنهاد ویتگنشتاین برای تحليل صورِ پدیدههایی مثل رنگ ،صدا
و  ...این است که اعداد 20را در ساختار خود گزارههای اتمی وارد کنيم ،و البته این را نه
امری موردی بلکه الزمة سمبوليسم میداند بهویژه در جایی که با ویژگیهایی دارای
درجهبندی (همچون روشنی یا قرمزی یک درجه از رنگ) مواجهيم 21.اما این تحليل چگونه
است؟ ویتگنشتاین میگوید بيایيد فرض کنيم که مثالً یک واحد از روشنی را  bبناميم و
گزارة ) E(bبدین مدنا باشد که  Eدارای این روشنی است .آنگاه گزارة ) E(2bمیگوید
که  Eدو درجه روشنی دارد البته نباید آن را به حاصلضر منطقیِ )E(b) & E(b
تحليل کرد ،زیرا آنگاه با ) E(bهمارز خواهد شد .این یدنی گزارههایی که درجهای از یک
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کيفيت را نسبت میدهند و لذا حاوی عدد هستند پذیرای تحليل بيشتر نيستند
( .)RLF:165-7در این نقطه ،ویتگنشتاین به مسئلة ناسازگاری رنگها در رساله اشاره
و ارعان میکند که بهاشتباه در آنتا گمان میکرده که نسبتِ  Ba & Raتناقض است
و بنابراین طرفينش کماکان قابل تحليلاند .اکنون او بر این باور است که نسبت این سن
گزارهها ،و اساساً تمامی گزارههای دال بر درجهای از کيفيت ،با هم نسبتِ طرد 22است (که
البته هنوز در نظرش نسبتی صوری است) .بهعالوه این دست گزارهها به تحليل بيشتر تن
نمیدهند .همانطور که ویتگنشتاین خود مدترف است ،نسبت طرد نافیِ کمال نظریة تابع-
صدقیِ رساله است ،زیرا برخالف جداول صدق استاندارد طرفين این عطفيه از حيث محتوا
نسبت به هم خنثی نيستند لذا خط اولِ جدول صدقِ آن مهمل 23است (جدول  )3و نباید
آن را نوشت:
Ba & Ra
?

T

T

F

T

T

F

T

F

F

F

F

)(3

ویتگنشتاین امکان ساخت عطفيههایی بهظاهر درستساخت همچون Ba & Ra
در زبان ما را ناشی از نقصی در نشانهگذاری فدلیامان میداند و اعتقاد دارد که قواعد
نحویِ یک نشانهگذاری کامل میتوانند چنين ساختهای مهملی را از زبان خارج کنند .او
در آخر به نکتهای که در آذاز مقاله گفته بود باز میگردد :وضع این قواعد نحوی ميسر
نيست ،مادامی که به عتحليل نهایی پدیدهعی مورد نظر دست نيافته باشيم (RLF:168-
 71ن.ک .)Stern, 1991: 212 ،BP: §§76-8 .چنانکه شاهدیم ،و اشپيگلبرگ نيز
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بهدرستی اشاره میکند ( ،)Spiegelberg, 1968: 208در عمالحظاتی در با  ....همة
مؤلفههای زبان پدیدهشناختیِ ویتگنشتاین حضور دارد ،ولو اینکه او آن را بدین نام نخوانده
باشد در این مقاله او در پی عپژوهش منطقیِ خود پدیدهها.ست ،پژوهشی که هيچ عنصر
فرضی و ذيرزبانیای در آن دخيل نيست ( )WWK: 42و باور دارد که بيان صحيح و
دقيقِ ماحصل پژوهشش در قالب نشانهگذاریای مناسب میتواند مرزهای مدناداری را
تديين کند .اما چرا ویتگنشتاین برای تحليل درستِ گزارهای چون عال آبی است .به خودِ
پدیده متوسل میشود؟ ویتگنشتاین از زمان رساله بدین باور داشت که هر بخشی از فضای
بصری باید رنگی داشته باشد و هر رنگ باید بخشی از ميدان بصری را به خود اختصاص
دهد ( T: 2.0131ن.ک .)MS-105: 41 .بهعالوه مشخصاً در  1928بر این تأکيد
میکند که فضای بصری و ساختار آن ،مثالً فاصله ( )MS-105: 62و جهات (MS-
 ،)105: 37مطلق 24هستند و بیواسطه ،یدنی بهعنوان پدیده ،به ما داده میشوند .رنگها
نيز بهعنوان جزء جداییناپذیرِ این فضا چنين حکمی دارند .در رساله او سادهانگارانه گمان
میکرد که تحليل منطقیِ صورت رنگ ،بهعنوان یک ابژه ( ،)LWL: 120میتواند تمامی
ویژگیهای راتی آن ( )T: 4.123و لذا امکانهای ترکيب آن در گزارهها را به دست دهد،
اما مسئلة ناسازگاری رنگها نابسندگیِ این تحليل پيشين را به او نشان داد .اکنون تلقی
او این بود که راه دستيابی به صورت بنيادینِ رنگ رجوع به خودِ پدیدة محض است و
پرسش مهم اینکه چنين پژوهشی را با چه زبانی میشود بيان کرد.
عمالحظاتی در با  ....برای ارائه در یک گردهمایی نوشته شده بود ،اما هيچگاه در
آنتا خوانده نشد و ویتگنشتاین نوشتهای دیگر (دربارة بینهایت در ریاضيات) را جایگزینش
کرد .گرچه انسکوم مدعی است که ویتگنشتاین از این مقاله راضی نبود و آن را عکامالً
بیارزش .میشمرد ( ،)Copi & Beard, 1966: 31ولی باید توجه داشت که
ویتگنشتاین این حرف را در سال  1942میزند و هيچ شاهدی در کار نيست که وی در
هنگام نگارش این مقاله آن را جدی نمیگرفته است (Engelmann, 2017: 99-
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 .)101مخالفت متأخر وی با مضامين این مقاله نافی اهميت آن نيست ،چنانکه مخالفت
وی با عمدة مطالب رساله ما را از بررسی دوباره و چندبارة این ا ر باز نمیدارد .چيزی که
مشخص است این است که عمالحظاتی در با  ....برای ویتگنشتاین درسی مهم داشت
اینکه الینحل ماندنِ مسئلة ناسازگاری رنگها نظریة تابع -صدقی یدنی حقيقتِ منطق در
رساله و جزء الینفک نظریة تصویری را به چالش میکشد .این مسئله خود یکی از علل
اصلیِ گذر ویتگنشتاین از عاتميسم منطقیِ .رساله به عکلگرایی منطقیِ .سالهای -30
 1929بود در رساله ،گزارههای بنيادین بهمنزلة اتمهایی بودند که نسبت منطقیای با هم
نداشتند ،اما گزارههای دال بر درجهبندی شاهدی بر وابستگی برخی گزارهها به یکدیگر
بودند .این امر ویتگنشتاین را واداشت که از عنظام گزارهها 25.سخن بگوید .در این الگو،
گزارهها نه در بستههای اتمی ،بلکه در گروهها و خوشهها میآیند .گزارهها از طریق
رابطههای استنباطی ( )inferentialدر نظامهایی یکپارچه به یکدیگر متصل میشوند.
به تدبير خود او ،مثالً اگر بگویم که عاین یا آن نقطه در ميدان بصری آبی است ،.نه فقط
همين بلکه همچنين میدانم که این نقطه سبز و قرمز و زرد و ...نيست .در این نگاه،
گزارهها همچون نقاط روی یک دستگاه سنتشاند که راتاً به هم وابستهاند
(.)Medina, 2002: 41-2 ،WWK:63-4
 -4چرا ویتگنشتاین از طرح زبانی پدیدهشناختی دست کشید؟
ویتگنشتاین در صفحات آذازین یادداشتهایش در ( 1929احتماالً  1سپتامبر) چنين
مینویسد :عو البته که ممکن است زبانی پدیدهشناختی وجود داشته باشد ..حتی از این
میگوید که زبان متدارف ما نيز پدیدهشناختی است ( )MS-107: 3پ چه میشود که
در صفحات ميانیِ همان دستنوشتهها (در  22اکتبر) اینطور میگوید :عاین فرض که
زبانی پدیدهشناختی ممکن است و اینکه این [زبان] در واقع نخست آن چيزی را میگوید
که ما باید || میخواهيم در فلسفه بيان کنيم (از نظر من) بيهوده است .ما باید با زبان
متدارفمان سر کنيم و آن را درست بفهميم.؟ ( )MS-107: 176چه چيزی موجب تردید
او شده است؟
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میدانيم که در این دورة زمانی ( )1929-30ویتگنشتاین به نوعی اصل
عا باتپذیری 26.اعتقاد داشته است :عفهم مدنای یک گزاره یدنی مدرفت به اینکه چگونه
باید دربارة مسئلة صدق یا کذبش تصميمگيری کنيم .)PB: §43, §114( .یا :عآنچه
یک گزاره میگوید این است که چگونه میتوان آن را ا بات کرد .یدنی ع[چگونگی] ا باتْ
مدنای گزاره است .)PB: §166( .اما در یادداشتهای همين دوره ،شاهد تغيير دیدگاهِ
ویتگنشتاین در مورد عچگونگی ا بات .هستيم این تغيير ،چنانکه زوج هينتيکا تصریح
کردهاند ( ،)Hintikka & Hintikka, 1986: 164-6تأ يری تديينکننده در دست
کشيدن ویتگنشتاین از زبان پدیدهشناختی داشته است .او نخست بر آن بوده است که
عدادة بیواسطه .گزارههای زبان متدارف را ا بات میکند ( PB: §166ن.کMS- .
 ، )107:223اما تحليل فضای بصری بر اساس این تلقی او را نسبت به موضدش ظنين
میکند وقتی در زبان متدارف میگویيم عمیبينم که چراذی روی ميز قرار دارد ،.این
چيزی بيش از توصي فضای بصریامان است .چنين توصيفی اینگونه میبایست باشد:
عبه نظرم میرسد که دیدم چراذی روی ميز قرار دارد .اما تدبير متدارفِ عبه نظرم
میرسد .فریبنده است ،زیرا چهبسا اینطور القا کند که من نه چيزی واقدی بلکه چيزی
کمابيش نامشخص را توصي کردهام .او نتيته میگيرد که ما برای بازنمایی فضای بصری
به خودی خود (یدنی بهعنوان دادهای بیواسطه) به زبانی ذير از زبان فيزیکیِ متدارف
( )PB: §70و به مفاهيمی جدید ( )PB: §213نياز داریم (م.ک .)BB: 59 .میتوان
زبانی را تصور کرد که با ظرافت تمام پدیده یدنی دادة بیواسطه را توصي کند و نه فقط
بخشی یا چيزی نزدیک به آن را .از آنتا که تمامی اَشکال گفتار ما از زبان فيزیکیِ متدارف
اخذ شدهاند کاربرد آنها در پدیدهشناسی هالهای تحری کننده بر ابژهها میاندازد اساساً
عبدترین اشتباهات فلسفی زمانی پدید میآیند که سدی میکنيم از زبانِ فيزیکیِ
متدارف در حيطة دادة بیواسطه استفاده کنيم.)PB: §57, BT: 320( .
پ

در اینتا ویتگنشتاین بهصراحت از لزوم وجود دو زبان سخن میگوید :زبانی
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پدیدهشناختی (بهعنوان زبان اوليه) و زبان فيزیکیِ متدارف (بهعنوان زبان انویه) ( PB:
 .)§57با این تلقی ،وجه تمایز این دو زبان از یکدیگر چگونگی ا بات آنهاست (و نه مثالً
اینکه گزارههای اولی بنيادیناند و دومی مرکب) گزارههای زبان اوليه (که ویتگنشتاین در
مواردی آنها را عگزارههای حقيقی 27.مینامد) از طریق مقایسه با واقديت بهطور قطع
ا بات یا رد میشوند ،زیرا عتتربة اوليه .و دادههای حسی را توصي میکنند .مثالً :عبه
نظرم میرسد که یک گوی در برابر من وجود دارد ..این گزارهها یا صادقاند یا کار  .اما
گزارههای زبان انویه ،عفرضها ،28.عبارات ما دربارة ابژههای مادی و حاالت رهنی
دیگران هستند .مثالً :عیک گوی در برابر من وجود دارد ..این گزارهها به مدنای حقيقی
کلمه گزاره نيستند ،زیرا واقداً صادق یا کار نيستند ،بلکه صرفاً کمابيش محتملاند
( 29.)Glock, 1996: 383 ،WWK: 99-100 ،LWL: 50البته نباید این نکته را
مدرفتشناختی فهميد یدنی منظور این نيست که ا باتی برای آنها وجود دارد که چهبسا
ررهرره به آن نزدیک شویم ،ولو اینکه هرگز بدان نرسيم .مسئله این است که نسبت صوریِ
فرضها با واقديت از سن ا بات یا رد نيست (.)PB: §228
یکی از تردیدهای ویتگنشتاین در مورد زبان
پدیدهشناختی این است که آیا این زبان از
عسادهسازی.ای که مختص زبان متدارف است
فرض
ِ
گریزی دارد :عتوصي پدیدهها از طریق
جهانی مادیْ ناگزیر است و این از آن روست که
این توصي در قياس با توصي پدیدهشناختیِ
بینهایت پيچيده سادهتر است .وقتی من قطدات
مختل ِ پراکندة یک خط دایرهوار را میبينم،
(شکل  ،1برگرفته از )Ms-106,102
چهبسا توصي دقيق و صریح آن ناممکن باشد،
اما این توضيح که آنها تکههای یک دایره هستند [ ]...ساده استMS-106: 102-( .
 4م.ک( )MS-208: 1 .ن.ک .شکل  .)1باید توجه داشت که خطر مشاهدة چيزها،
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سادهتر از آنچه در واقع هستند ،بيش از همه در آن جایی وجود دارد که به پژوهش
پدیدهشناختیِ انطباعات حسی میپردازیم ( .)PB: §224اکنون پرسش این است که ما
چه ابزاری برای توصي این پيچيدگی پدیدهشناختی داریم؟ اگر جهان دادهها بیزمان
است ،چطور میتوانيم از زبان متدارفی که بر اساس مفهوم فيزیکیِ زمان ساخته شده است
برای توصي آن استفاده کنيم؟ ( PB: §48, §75م.ک )MS-107: 233 .اگر تتربة
بیواسطه به دور از تناقض ،ورای زبان متدارف و عتبيين.ناپذیر است ( ،)PB: §74زبان
پدیدهشناختی بهعنوان توصي کنندة آن چه جور چيزی است؟ به نظر میرسد که ما حتی
برای توصي خود این زبان نيز متبوریم به زبان متدارف متوسل شویم (.)PB: §68
ویتگنشتاین چند سال بدد در گفتوگویی ،با استفاده از مثال محبوبش در دورة گذار یدنی
مثال فيلم و پردة سينما ،این وضديت را بهتر توضيح میدهد در سالن سينما ،شما تصویر
را در مقابل خود روی صفحهنمایش میبينيد ،اما اپراتور در پشت شماست و حلقة فيلم نيز
در اختيارش است که از یک طرف باز و از طرف دیگر جمدش میکند .لحظة اکنون یا
همان پدیدة بیواسطه تصویری است که جلوی نور است ،اما آینده هنوز روی حلقه مانده
تا بياید و گذشته نيز روی حلقه بوده و گذشته است .حاال تصور کن که فقط اکنون وجود
داشته باشد ،نه هيچ قبل و بددی بر روی حلقه .و حاال تصور کن که در چنين وضديتی چه
زبانی میتواند وجود داشته باشد .فرد فقط میتواند دهانش را باز کند .همين! ()WC: 13
مسئله این است که هر توصيفی از عاکنون .زنتيرهای از نمادهاست و بدین واسطه قبل
و بدد دارد ،یدنی ناگزیر است از منطق زبان فيزیکیِ متدارف پيروی کند ( Stern, 1991:
 212-3م.ک.)MS-107: 1 .
تالش برای توصي محضِ عفضای بصری .کاستیهای زبان پدیدهشناختی را
روشنتر میکند .این توصي نباید از هيچ عنصر فرضی و فيزیکیای (حتی از سوژة بيننده)
رکری بياورد و صرفاً باید توصي دادة بیواسطه باشد .مثالً وقتی از درون چارچو ِ پنتره
درختی را میبينيم (و بالطبع درخت را کوچکتر از پنتره) ،در واقع صرفاً رنگهایی در
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مکانها و جهات مختل میبينيم .فضای بصری مطلق است ،لذا تديين مکان رنگها به
نسبتِ آنها با یکدیگر وابسته نيست .ولی آیا ما تمامی جزئيات این فضا را با دقت تمام
میبينيم؟ یدنی آیا میتوان توصيفی دقيق از این فضا ارائه داد؟ توجه داشته باشيد که در
توصي خود نباید از مفاهيم و زبان فيزیکی در این توصي استفاده کنيم ،از جمله از
مفاهيم و قواعد هندسة اقليدسی .اما در مواردی با نوعی ابهام در فضای بصری مواجه
میشویم .مثالً وقتی که ناگزیر یک صدضلدی را (بهعنوان حالتی از رنگ مشکی بر زمينة
سفيد ،و نه بهعنوان شکلی هندسی) به شکل دایره میبينيم .بیشک در اینتا نمیتوان از
تمایز نمود و واقديت سخن گفت (مثالً بگویيم این شکل دایره به نظر میرسد ،ولی در
واقع صدضلدی) است ،چرا که این تمایز متدلق به زبان فيزیکی و مبتنی بر مفروضات آن
است ( .)Engelmann, 2013: 40 ،PB: §214از سوی دیگر ،چنانکه ویتگنشتاین
تذکر میدهد ،عابهام .به مدنای متدارف کلمه اساساً در جایی رکر میشود که مدياری
برای وضوح و مقایسهای در کار باشد ،یدنی نسبی است .عابهام .دادة حسی از این سن
نيست .واژههای عمرز ،.عنزدیک ،.عهمان ،.عمشابه .و  ...نيز ،وقتی در توصي
پدیدهشناختی به کار روند ،مدنایی جز مدنای متدارفشان دارند ( .)PB: §213اما آیا
بیسبب است که برای توصي زبان پدیدهشناختی نيز دائماً به زبان متدارف متوسل
میشویم؟
پرسش دیگر دربارة عبدون فرض .بودنِ زبان پدیدهشناختی است :عمگر نه این است
که آنچه فرض توضيح میدهد خود متدداً از طریق یک فرض قابلبيان است؟ یدنی آیا
اساساً گزارههای اوليه وجود دارند گزارههایی که همواره ا باتپذیرند و جنبهای از یک
فرض نيستند؟ )MS-109: 19-20( .حتی سادهترین صورت منطقیِ گزاره ،یدنی
صورت تابع -شناسه ،نيز از عناصر فرضی و سادهسازی بری نيست ( .)PB: §215آنچه
آشکار است این است که در آن دوره ویتگنشتاین پاس قاطع و مشخصی برای این
پرسشها نداشته و همين سبب شده است که رفتهرفته از طرح زبانی پدیدهشناختی مأیوس
شود .این تردیدها همراه است با نااميدی ویتگنشتاین از هر گونه زبان ایدهآل ،از جمله
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نشانهگذاری مناسبی که در عمالحظاتی در با  ....انتظار داشت بتواند از طریقش ایرادات
وارد بر نظریة تابع -صدقیِ رساله را رفع کند ( )PB: §§82-4اکنون در نظر او تنها زبان
( )die Spracheزبانِ متدارف است که خود به نظام انویه یدنی نظام فيزیکی تدلق
دارد .نيازی نيست نخست زبانی جدید وضع کنيم یا سمبوليسمی دیگر بسازیم ( PB:
 .)§68, WWK:45او میپرسد اصالً چرا منطق باید با زبانی ”ایدهآل“ سروکار داشته
باشد و نه با زبان ما .این زبان ایدهآل بناست چه چيزی را بيان کند؟ قاعدتاً چيزی را که
ما هماکنون در زبان متدارفمان بيان میکنيم در این صورت ،همين زبان است که منطق
باید آن را بپژوهد و تحليل منطقی یدنی تحليل گزارهها همانطور که هستند (.)PB: §3
چنانکه گفتيم ،دست کشيدن ویتگنشتاین از زبان پدیدهشناختی قطدی و دفدی نبوده
است .در یادداشت اصلی اولين بندِ مالحظات فلسفی ،وی از این میگوید که زبان
پدیدهشناختی عممکن .نيست ( ،)MS-207: 205اما بدداً در نسخة ماشيننوشته همين
واژه را به عضروری .تغيير میدهد ( .)PB: §3برخی این تغيير را چنين تفسير کردهاند
که ویتگنشتاین پی برده است که هنوز نمیتواند امتناع زبان پدیدهشناختی را ابت کند و
لذا نظرش را تددیل کرده و به آینده (از نظر زوج هينتيکا ،تا زمان ارائة استدالل زبان
خصوصی) ( )Hintikka & Hintikka, 1986: ch. 10موکول کرده است .اما به
نظر میرسد این جرح و تددیل حکایت از موضوع مهم دیگری دارد :اینکه پدیدهشناسی
در ترازی جدید همچنان میتواند مطرح باشد( 30ن.ک .)Stern, 1991: 210 .و نقطة
تالقیِ پدیدهشناسی و بحث گرامر در دورة گذار همينجاست.

نتیجهگیری
س الهای  1928-30دورة تديينکنندهای در فلس فة ویتگنش تاین بود .در این دوره
ش اهدِ فاص له گرفتنِ وی از بس ياری ایدههای رس اله و ش کلگيری نطفة برخی از
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دی دگ اهه ای مت أخر وی هس تيم .یکی از چ الشبرانگيزترین ای دهه ای وی در این دوره
س اخت عزبانی پدیدهش ناختی .بود که در مقطدی کوتاه ارائه و س پ کنار گذاش ته ش د .در
ا ین مقاله ،ما به بررس یِ چيس تی ،خاس تگاه و چراییِ ارائه و طرد این زبان پرداختيم .در
بررس ی چيس تی زبان پدیدهش ناختی ،از این گفتيم که در اینتا میتوان ميان دو مدنا از
عپدیدهش ناس ی .تمایز گذاش ت یک بار بهعنوان مطالده و توص ي محضِ پدیده و دیگر
بار به عنوان مطالده و توصي امکانهای پدیده ،چنانکه در زبان نمود مییابند .در بررسی
خاس تگاه عپدیدهش ناس ی .ویتگنش تاین ،ض من طرح گزینههای مختل  ،بدین نتيته
رس يدیم که احتماالً کاربرد این اص طالح نزد فيزیکدانان نظری ،بهخص وص بولتس مان یا
باخ ،منش أ اص لی این ایده نزد ویتگنش تاین بوده اس ت .در ادامه از این گفتيم که یکی از
علل اصلیِ ارائة چنين ایدهای کاستیهایی بود که ویتگنشتاین در ساختار رساله یافته بود.
عمس ئلة ناس ازگاری رنگها .از مهمترینِ آنها بود این مس ئله عموميتِ نظریة تابع-
صدقی و لذا نظریة تصویری زبان را به چالش میکشيد .تلقی ویتگنشتاین این بود که راه
برونرف ت از این تنگن ا روی آوردن ب ه پژوهش در ب ا خود پ دی دهه ا و ارائ ة آن در
س مبوليس می مناس ب یدنی زبانی پدیدهش ناختی ،اس ت .او تالشهایی اوليه برای
ص ورتبن دی این زب ان انت ام داد ،ام ا توگویی خود را در ح ال بي انِ عامر ن اگفتنی .ی افت ه
باشد ،از طرح آن دست کشيد و ضمن رد آن بهعنوان یک عزبان ایدهآل ،.ارعان کرد که
حتی هنگ ام پرداختن ب ه منطق نيز ابزاری جز زب ان فيزیکیِ متد ارفم ان در اختي ار ن داریم.
اگر مس ائل ما در زبان متدارف ش کل گرفتهاند ،پ راهحلش ان نيز باید در همينجا
جستوجو شود .این بار وظای زبان پدیدهشناختی به تحليل گرامریِ زبانِ متدارف سپرده
ش د با این تلقی که با تحليل و توص ي ِ وجوه راتی و ذيرراتی زبان متدارف میتوانيم
رفتهرفته به گرامر کل زبان اش راف بيابيم و بدین طریق از مدض الت و ابهامهای دیرپای
فلسفی در با اندیشه ،زبان و جهان خالص شویم.
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پینوشتها
 .1ارجاعات به آ ار ویتگنش تاین ،چنانکه مرس وم اس ت ،با اس تفاده از کوتهنوش تِ آ ار وی
خواهد بود.
 .2جذابيت موض وع آنقدر زیاد بود که حتی ریکور دربارهاش مقاله نوش ت ( Ricreur,

 .)1976برای نگ اهی اجم الی ب ه اطالع ات کت ا ش ن اختیِ اهم این آ ار( ،ن.ک.
 .Monk, 2014: 335, n. 12و .)Kuusela & Ometiță, 2018: 11-13
 .3برای نق د این دی دگ اه (ن .کSoulez, 1989: 170-2, ،Gier, 1990: 274-9 .
 Blank, 2002: 329-31 ،178و .)Noë, 1994: 15-6, 18, 24

4. http://wab.uib.no & http://www.wittgensteinsource.org
در مورد اهميت این نوش تهها ،بهویژه دس تنوش تههای  ،MS 105-7در تفس ير کليتِ
فلسفة ویتگنشتاین( ،ن.ک.)Hintikka, 1996: 107-8 .
 .5از ماش يننوش تة بزرگ س ه نس خة متفاوت وجود دارد .متن آلمانیِ اولينِ آنها در س ال
 2000در جلد یازدهمِ  Wiener Ausgabeچاپ ش د و ویرایش انتقادی نس خة دوم،
با ترجمة انگليسی ،در سال .2005
 .6مثالً ن.ک .به س ردرگمی مور (که در درسگفتارهای  1930-33ش رکت میکرد) در
مورد منظور ویتگنشتاین از عگرامر .و عقواعد گرامری .در .M:290-300
 .7البته عپدیدهشناسی .ناميدنِ فلسفة ویتگنشتاین (حتی مقطدی کوتاه از آن) مخالفانی
نيز داشته است .از جمله ریدر ( )Reeder, 1989: 257-76مدتقد بود
عویتگنشتاین هرگز یک پدیدهشناس نبود ..ادعای اصلی او این است که شواهدی که
مدافدان این انتسا بر ادعای خود آوردهاند برای چنين ادعای بزرگی کافی نيست

«زبان پدیدهشناختی»ِ ویتگنشتاین؛ چیستی( ...،حسن عر و حسين واله)

185

( .)ibid: 260-3بهعالوه برای گنتاندن ویتگنشتاین ریل چنين عنوانی باید
مديارهای خود را بسيار عام بگيریم ( .)ibid: 258نقص عمدة کار وی این است که
تقریباً هيچ توجهی به یادداشتهای چاپنشدة ویتگنشتاین در آن دوره ندارد از جمله
بهاشتباه فرض میکند که آنچه در ماشيننوشتة بزرگ در خصوص زبان پدیدهشناختی
آمده تکرارِ مطالبِ مالحظات فلسفی است .ضمناً نسبت به این فرض که جریان اصلی
پدیدهشناسی و عپدیدهشناسی .ویتگنشتاین دو مسير موازی با خاستگاهی مشترک
هستند (ن.ک .بخش  )2بیتوجه است .برای نقد دیدگاه ریدر ،ن.کGier, 1990: .
.279-85
8. primäre Sprache
9. solipsistic

 .10برای بحثی مفص ل در با نس بت زبان فيزیکاليس تیِ ویتگنش تاین و فيزیکاليس مِ
کارناپ( ،ن.ک.)Stern, 2007: 305-31 .
11. ordinary

 .12ویتگنشتاین صرفاً در دو جا از هوسرل نام میبرد (یک بار مستقيم و به اسم و یک
بار ذيرمستقيم با اشاره به پژوهشهای منطقی) ،اما اینها شاهدی بر این نيستند که
وی آ ار هوسرل را خوانده بوده است (Spiegelberg, 1968: ،WWK:67-8
.)218, n. 11
 .13عدر آستانهی ورود به قرن بيستم ،از جدال فلسفه و روانشناسی برای [دستيابی به]
روشی اکيداً علمی دانشی جدید سر برآورد ،توأم با روشی جدید برای تحقيق فلسفی و
روانشناختی .این دانش جدید پدیدهشناسی نام داشت ،چرا که آن ،و روش جدیدش،
از طریق نوعی رادیکاليزه کردنِ روش پدیدهشناختیای پدید آمد که پيشتر برخی
دانشمندان و روانشناسان تتربی ترویج و استفاده کرده بودند .نکتهی اصلی این روش،
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چنانکه ماخ و هرینگ از آن استفاده کردهاند ،عبارت بود از واکنش به نظریهپردازی
بیپایهای که آن دانش ”دقيق“ را به مخاطره میانداخت Husserl, 1968: ( ....
.)302
 .14از جمله ،در مالحظات فلس فی ،ویتگنش تاین ماخ را متهم میکند که در توص ي خود
از فضای بصریْ زبان پدیدهشناختی و زبان فيزیکی را خلط کرده است (،PB:§213
م.ک.)PB:§1 .
 .15البته بولتسمان عمدتاً دیدی انتقادی به فيزیکدانانِ پدیدهشناس داشت .او موضع
آنها را واکنشی نسبت به برخی فروض متافيزیکی و ذيرمشاهدهای در روش سنتی
(همچون اتم و مولکول) ( )Boltzman, 1905: 219و هدفشان را بازنمایی نمود
( )Erscheinungبدون فراروی از تتربه میدانست ( .)ib.:221از دید او ،این
ادعای پدیدهشناسی صرفاً یک پندار بود .هيچ مدادلهای فرایندها را با دقت بازنمایی
نمیکند بلکه همواره آنها را آرمانی میکند ( ،)idealisiertبر ویژگیهای
مشترکشان تأکيد میکند و آنچه متفاوت است نادیده میگيرد و بدین ترتيب از تتربه
فرا میرود ( ،ib.: 222ن.کPark, 1998: 8- ،Hintikka, 1996: 60-1 .
 .)16چهبسا همين موضع انتقادی بدداً در رویگردانی ویتگنشتاین از زبان
پدیدهشناختی هم تأ ير داشته است.
 .16احتماالً هرگز نمیتوان به این پرسش پاسخی قطدی داد ،زیرا ویتگنشتاین در آخرین
حضورش در وین ،از ژانویة  1949تا مارس  ،1950دستور میدهد که مقادیر زیادی از
برگههایش ،از همة دورههای فکری ،سوزانده شوند .پ احتماالً شکاف ميان
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نوشتههای  1918تا  1928هيچگاه بسته نخواهد شد ( Spiegelberg, 1968:
.)222
 .17یکی از یادداشتهای ویتگنشتاین در  1931بهخوبی نشان میدهد که او از طریق
رمزی به این مشکل آگاه شده است :عوقتی ”) “f(xمیگوید که  xاکنون در یک
نقطة مدين است ،آنگاه ”) “f(a).f(bنيز یک تناقض است .اما چرا ”) “f(a).f(bرا
تناقض مینامم ،حال آنکه  p.~pصورت تناقض است؟ آیا این صرفاً یدنی نشانة
” “fa.fbمانندِ  ffaaیک گزاره نيست؟ مشکل ما این است که احساس میکنيم در
اینتا مدنایی وجود دارد ،ولو مدنایی تباهشده (رمزی).)M-112:125v( .
 .18بماند که در رس اله کش گزارههای بنيادین وظيفة منطق نيس ت ،بلکه در حيطة
کاربرد منطق اس ت ( ،T:5.557, 5.554ن.ک .)WWK:42 .احتماالً از همين
روس ت که ویتگنش تاین در آنتا برای دس تيابی به گزارههای بنيادینِ مرتبط با رنگها
تالشی نمیکند.
 .19البته نباید گمان برد که منظور از این پژوهش پژوهشی تتربی یا علمی است.
ویتگنشتاین در اینتا تالش میکند نوعی پژوهش فلسفی را صورتبندی کند که نه
کامالً پيشين است و نه کامالً تتربی .برای مقایسهای جالب ميان این تالش و ایدة
عاینهمانی ضروریِ پسين .نزد کریپکی ،ن.ک.Medina, 2002: 39-40 .
ضمناً این نکته یادآور بندی از مالحظاتی در با رنگهاست .در آنتا این پرسش
مطرح میشود که وقتی میگویيم آميختنِ سفيد رنگين بودن را از رنگ میزداید این
چطور جملهای است .در پاس  ،ویتگنشتاین نهتنها انکار میکند که چنين جمله
عگزارهای متدلق به فيزیک .است ،بلکه میافزاید :عدر اینتا وسوسة زیادی به باور به
نوعی پدیدهشناسی وجود دارد ،چيزی که در ميانة علم و منطق استWA §3( .

188

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

 8:35,برای بحثی مفصل در این با  ،ن.ک ،Monk, 2014 .بهویژه نقدش به
تفسير جییر.)ibid: 315-325 ،
 .20در رساله ،اعداد صرفاً شاخصهای مدادله بودند ،اما در اینتا به نوعی شيوة بازنمایی
(مضاف بر رابطة تصویری) بدل میشوند ( )MS-105:19هينتيکا مدتقد است که
دخالت دادنِ اعداد در صورت منطقی از تغييری کالنتر در فلسفة ریاضيات و منطق
ویتگنشتاین در این دوره حکایت دارد .ویتگنشتاین در رساله بر این باور بود که
گزارهنماهای ریاضيات مدادله هستند و صرفاً نشان میدهند که دو عبارت همارزند و
لذا متقابالً جانشينپذیر از سوی دیگر ،منطق را بر اساس همانگویی تبيين میکرد.
اما اکنون او ناگزیر قصد داشت منطقی محاسباتی را جایگزین منطق رساله کند :عبدین
ترتيب ،میتوان از طریق جانشينی ( )Substitutionاز یک گزاره به گزارة دیگر
رفت و قواعدی را که آن جانشينیها بر اساسش انتام میگيرند در مدادالتی ضبط
کرد .)MS-105:17( .بر همين اساس ،و در تقابل با منطقگراییِ (ظاهریِ) رساله،
حال پرداختن به مبانی حسا جزئی الینفک از منطق میشد (برای جزئيات و تبدات
این تغيير ن.ک.)Hintikka, 1996: 85-8 .
 .21وی از اعداد و جدول مختصات برای تحليل نسبت رنگ و فضای بصری نيز استفاده
میکند (ن.ک .)RLF:165-6 .چنانکه میدانيم ،یکی از دالیل اص لی بازگش ت
ویتگنش تاین به کيمبریج این بود که میخواس ت روی فض ای بص ری کار کند
(.)WWK:17
22. exclusion

 nonsensical .23و نه  =( senselessبیمدنا) که وص ِ تناقضهاست.
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24. absolute
25. Satzsystem
26. verifiability
27. Aussagen
28. Hypothese

 .29به این دو باید گزارههای ریاض ی را نيز اض افه کرد که نه مطابق با واقديتاند و نه
ن امط ابق .این گزارهه ا مدن ایش ان را از براهين خود یدنی از نحوهی توجيهش ان
میگيرند و صدقشان نيز ذيرارجاعی و کامالً نحوی است.
 . 30برخی عبارات در آ ار متأخر ویتگنش تاین وجود دارند که مفس ران را در این مورد که
آیا پدیدهش ناس ی ویتگنش تاین در  1929به پایان رس يده به تردید انداختهاند .از جمله
در مالحظاتی در با رنگها ،وی میگوید که گرچه پدیدهش ناس ی نه ،اما مس ائل
پدیدهش ناختی وجود دارند ( WA 8:37, §53 / 91, §248م.کWA §3 .
 .)8:35,در همين خص وص ،فون وریگت به اش پيگلبرگ گفته که ویتگنش تاین در
س ال آخر زندگیاش ،یدنی همان زمان که روی مفهوم رنگ کار میکرده ،اذلب از
این میگفته است که آنچه دارد انتام میدهد چيزی است که بدضی از فيلسوفان آن
را عپدیدهش ناس ی .مینامند .اما او خودش نمیخواس ته این نام را روی کارش بگذارد.
به زعم فون وریگت ،دليل اتخار این رویکرد تأکيدی بود که ویتگنش تاین میخواس ت
در تحقيقات فلس فیاش بر زبان بگذارد و ،به همين دليل ،اس تفادهی ویتگنش تاین از
واژههای عگرامر( .یا عگرامر منطقی ).باید بسيار مورد توجه پدیدهشناسان قرار گيرد
(.)Spiegelberg, 1968: 214
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