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چکیده
از آنتا که ویتگنشاتاین دارای دو فلسافه اسات ،یکی از د د ههای مفساران او ،درک ارتباط بین
دو فلسافة اوسات .هوتو از جمله مفسارانی اسات که تالش کرده ارتباطی وریق میان فلسافههای او
برقرار کند تا تفسایری منساتم و ساازگار از آنها ارائه دهد .به اعتقاد او ،چنین دیدگاهی منتر به رفع
اختالفات سافحی و عمیق در فلسافههای ویتگنشاتاین میشاود .به بیان هوتو ،بساتر یکوارچهای که
فلسافههای ویتگنشاتاین را به هم مرتبط میکند ع ایت فلسافه .از نظر او ،و رویکردش نسابت به
عماهیت و مونای زبان .است .بنابر تفسیر هوتو ،ایت فلسفه در دو دورة فکری ویتگنشتاین توصیف
بوده است .اما رویکرد فلسفی او در مورد ماهیت زبان دچار تحول شده است :تحول از صورت منفقی
به صاورت زندگی .همت هوتو بر این اسات که نشاان دهد این تحول خواسات اصالی ویتگنشاتاین
نبوده ،و در ارر روشای که برای ارائه تفکر خود برگزیده ،پیشآمده اساات .او رویکرد ویتگنشااتاین در
فلسافة دوم را که برمبنای نگرش کارکردی اسات صاحیح میداند ،اما رویکرد او در فلسافة اول را بر
مبنای نظریة تصاویری و ناصاحیح میخواند ،و موتقد اسات ساردرگمی ویتگنشاتاین باعث وقوع این
رویکرد ناصاحیح شاده اسات .هوتو قصاد دارد روش فلسافة دوم را به فلسافة اول تساری دهد تا کل
فلساافه او با ی ،ایت و ی ،رویکرد مورد تفس ایر قرار گیرد .گرچه نتیتهای که هوتو میگیرد بدیع
اسات ،اما به این امر میانتامد که در رسااهه ،نکته قابلمالحظهای وجود ندارد که ارزش حفظکردن
داشته باشد.
واژگان کلیدی :صورت منطقی ،صورت زندگی ،توصیف ،غایت ،کارکرد.

 استادیار فلسفه و کالم ،دانشگاه شهید مفهری ،تهران ،ایران.
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مقدمه
ویتگنشاتاین به عنوان یکی از بزرگترین و اررگذارترین فالسافة قرن بیساتم ،نهتنها
فلسافه را به ساوی پارادیم عزبان .ساو داد ،بلکه اندیشاههایش خاساتگاهی برای ظهور
تفکراتی نو در فلسافة ر شاد ،خصاوصااً که او دو فلسافة اررگذار از خود برجای گذاشات
که هر ی ،از آنها بهتنهایی صاحبنظران بزرگی را تحت تأریر قرار داده است .فیلسوفان
ر با اسااتفاده از چشااماندازهایی که افکار ویتگنشااتاین در اختیار جهان تفکر قرار داد،
مباحث گسااتردهای را مفرح ساااختهاند .این تنوع اندیشااهها ازآنتا نشااأت میگیرد که
تفکرات ویتگنشتاین بسیار تفسیرپذیرند و به همین دهیل ،تفسیرها و قرائتهای گوناگونی
از آنها ارائه شاده اسات .برای مثال میتوان از تفسایرهای پدیدارشاناساانه ،واقعگرایانه،
ناواقعگرایانه ،شا،گرایانه ،نسابیتگرایانه ،درمانگرایانه ،توصایفگرایانه ،روشانساازی ،ضاد
فلسفی ،پیروی از قاعده و  ...نام برد.
مسائلة دیگری که در فلسافة اول و دوم ویتگنشاتاین ،مفساران او را به خود مشاغول
داشاته ،ربط و نسابتی اسات که میان فلسافههای دوگانة او جود دارد .بحث اسات که آیا این
دو فلسافه بر بساتر و بنیان عمیق ،یکوارچه و منساتمی گساترانیده شادهاند و توارضاات و
اختالفات آنها ظاهری اساات یا دو فلساافة از هم گسااسااته و کامالً متمایزند که هیچ
انستام و اشتراکی نمیتوان میان آنها یافت یا در برخی مسائل عمیق یا سفحی دارای
اشتراکات محدودی هستند و در سایر مسائل با یکدیگر اختالف دارند
آرای متفاوتی در چگونگی ارتباط میان این دو فلسافه اظهار شاده اسات :هیچی ،از
مفساران به این نظر تن نمیدهند که این دو فلسافه مشاابهت تام دارند و ی ،فلسافهاند ،یا
این دو فلسافه کامالً مساتقل و متزا از یکدیگرند و هیچ ربط و نسابتی میان آنها برقرار
نیساات ،چون به وضااوح هر دو فلساافه ،دسااتکم ،در حوزة زبان با هم اشااتراک دارند.
اختالف بر سار این اسات که این دو فلسافه تا چه حد با یکدیگر همپوشاانی دارند ،و تا چه
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اندازه با یکدیگر توافق و تااهف دارند.
برخی از مفساران موتقدند افزون بر بحث زبان ،در فلسافة دوم ویتگنشاتاین مباحثی
وجود دارد که در فلساافة اول نیساات ،اما میتوان ردّ پایی از آنها را در فلساافة اول هم
یافت .درحاهیکه به نظر بوضای از مفساران دیگر ،ارتباط بین دو فلسافه ویتگنشاتاین بیش
از این اسات .آنان بر این باورند که ویتگنشاتاین از آ از تا پایان ی ،تفکر فلسافی داشاته
اما در ارائة آن ،در ابتدا ،به دالیلی نتوانساته اندیشاة خود را به وضاوح اظهار کند و ساو
موفق به انتام این کار شده و درنتیته ،مباحث فلسفیاش را به دو شیوه بیان کرده است.
دنیل هوتو ازجمله مفساارانی اساات که رأی اخیر را برگزیده و تالش کرده تا ربط و
ارتباطی وریق میان دو فلسافة ویتگنشاتاین برقرار کند تا تفسایری منساتم و ساازگار از
فلسافههای او ارائه دهد .تفسایری که نشاان دهد فلسافة اول و دوم ویتگنشاتاین بر اسااس
دیدگاهی واحد ،یکوارچه و تدریتی گساترش و وساوت پیداکرده اسات .به باور هوتو ،اگر
چنین روناد فکریای برای ویتگنشا اتااین ترسا ایم شاااود ،از طریق آن میتوان باه رفع
اختالفات ساافحی و عمیق در دو فلساافه ویتگنشااتاین همت گماشاات .هوتو بر برخی
توازیهایی که بین فلساافههای اول و دوم ویتگنشااتاین برقرار اساات ،تأکید میکند و
اعتقاد دارد این توازیها نشاندهندة آن است که این دو فلسفه بر بستری واحد گسترانیده
شادهاند بنابراین ،اینکه از هر فلسافة ویتگنشاتاین تفسایر مساتقلی ارائه شاود اشاتباه و
خفاست.
در این مقاهه بیان میشاااود که به نظر هوتو ،بساااتر واحد فلسااافة ویتگنشاااتاین را
میبایسات در ایت او از فلسافه و رویکرد به ماهیت زبان جساتتو کرد .دنیل هوتو تفسایر
خود را در تقابل با دو تفسایر نظریهای و درمانی از فلسافة ویتگنشاتاین مفرح میکند و با
مقایسة آرای خود با آنها ،هم تفسیر خود را توضیح و پرورش میدهد و هم نقدهای وارد
به آن تفاسیر را بازگو میکند .از این جهت ،ابتدا به بحث ایت فلسفه از نظر ویتگنشتاین
در تفسایر نظریهای ،تفسایر درمانی ،و نهایتاً تفسایر توصایفی که مورد نظر هوتو اساات،
میپردازیم .در ادامه ،روش فلسافی که ویتگنشاتاین در ارائة فلسافة خود اتاار کرده ،تحت
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عنوان ععدم ربات ماهیت زبان در فلساافة اول و دوم .مفرح میشااود که در آن ماهیت
زبان و بهتبع آن مونای آن در فلساافة اول بر مبنای صااورت منفقی ،و ماهیت و مونای
زبان در فلسافة دوم بر اسااس صاورت زندگی مورد بحث قرار میگیرد .پ ازآن توضایح
داده میشااود که چگونه هوتو قصااد دارد این عدم ربات را به ربات ماهیت زبان و مونای
آن بازگرداند .در پایان نیز نتیتهگیری نهایی مقاهه که همراه با نقد و بررساای آرای هوتو
است ،ارائه میگردد.
غايت فلسفه از نظر ويتگنشتاين :نظريه ،درمان و توصیف
دربارة اینکه نظر ویتگنشاتاین در مورد ایت فلسافه چیسات مفساران آرای متفاوتی
ابراز داشاتهاند .اوهین تفسایر ،یکی از تفسایرهای مشاهور از رسااهه منفقی اا ا فلسافی 1اسات
که به نام تفس ایر نظریهای شااهرت دارد و در زمان حیات ویتگنشااتاین و انتشااار رساااهه
صاورت پذیرفته اسات .خود ویتگنشاتاین تا زمانی که به ایرادات رسااهه پی نبرده بود تصاور
میکرد با نگارش و انتشاار آن وظیفة خود را در فلسافه به انتام رساانده و دیگر وظیفهای
به عهده ندارد .در این زمان هنوز فلسافة دوم او وجود خارجی پیدا نکرده ،و ویتگنشاتاین
مااهفتی با تفس ایر نظریهای اظهار نکرده بود .این امر نشااان از موافقت او با این تفس ایر
دارد .افرادی همچون راسال ،2گلدشاتاین 3و پیرز 4حامیان تفسایر نظریهای از فلسافة اول
ویتگنشاتاین هساتند .این تفسایر ،رسااهه را در جایگاه فلسافههای سانتی و مابوداهفبیوی قرار
میدهد که دربارة جهان و واقعگرایی مربوط به آن بحث میکنند .ا لب مفسارانی که این
تفسایر از فلسافة اول مورد تأییدشاان اسات ،فلسافة دوم او را به شایوههای متفاوت دیگر
تفسیر کردهاند.
تفسایر بودی از مفسارانی اسات که به تفسایر درمانی 5از آرای ویتگنشاتاین موتقدند.
آنان بر این باورند که در فلساافة دوم ویتگنشااتاین ،مباحثی وجود دارد که در فلساافة اول
نیساات .اما میتوان بارقههایی از آنها را در فلساافة اول هم یافت .به این ترتیب ،نشااان
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داده میشود که ویتگنشتاین پیش از فلسفة دوم و در زمان ارائة فلسفة اول ،افکار دیگری
نیز در ساار داشااته اساات .مفسااران درمانی تأکید میکنند ویتگنشااتاین واژة عمداوا .یا
عدرمان .را صراحتاً در فقرة  255پژوهشهای فلسفی مورد استفاده قرار میدهد .آنتا که
میگوید :عپرداخت فیلسوف به ی ،مسئله همانند مداوای ی ،بیماری است..
به این ترتیب ،فیلساوف ،ی ،درمانگر یا روانکاو اسات و گویی قصاد دارد ی ،بیمار را
درمان کند .درمانگر درپی یافتن عواملی اسات که برای بیمار مشاکل بهوجود آورده و او را
دچار ساردرگمی کرده اسات .وی از طریق شاناساایی علت این مسائله درصادد انحالل آن
برمیآید بدون اینکه پاساای برای آن فراهم کرده باشاد .آنان به این گفته ویتگنشاتاین
توجه دارند که در پرساشهای فلسافی که از بدفهمیِ منفق زبان برمیخیزد .آشاکار کردن
خاساتگاه ساردرگمی ،اسااسااً مسائله را از بین میبرد و منحل میکند .و این به منزهة نشاان
دادن راه خروج از بفریِ مگ گیر به مگ است.
این مفساران ،نقش درمانگری را به رسااهه هم نسابت میدهند و ریشاة آن را در فقرة
 6/521رسااهه میدانند که بنابرآن:عحل مسائلة زندگی در ناپدید شادن این مسائله مالحظه
میشاود ..همچنین به فقرة  6/5۴رسااهه اساتناد میکنند که :عپ از باال رفتن از نردبان،
باید نردبان را به دور افکند ..آنان به پیشگفتار رسااهه هم اشااره دارند که ویتگنشاتاین در
آن ایاتِ کتا خود را اینگونه مورفی میکند :عاین کتا ی ،کتا درسا ای نیسااات.
هادف آن هنگاامی برآورده خواهاد شاااد کاه برای کسا ای کاه آن را باا تفااهم میخواناد،
آرامشباش باشااد( .ویتگنشااتاین .)7 :1379 ،بدین ترتیب ،مفسااران درمانی موتقدند
ویتگنشاتاین در ساراسار فلسافة خود به روش درمانی -چه صاراحتاً و چه تلویحاً -توجه
داشاته اسات .جیمزکوننت و کورا دیاموند ،6پل هرویچ 7کریساتوفرگفورت 8از حامیان تفسایر
درمانی از فلسفة ویتگنشتاین هستند.
دنیل هوتو ،در تقابل با تفسایر این دو دساته از مفساران ،ایت ویتگنشاتاین از فلسافه
را ،نه نظریه میداند و نه درمان ،بلکه ایت آن را روشان ساازی 9و توصایف 10میداند .به
نظر هوتو ،توصایف ،شاکل بلوغیافتة روشانساازی اسات .به این ترتیب ،مالحظات رسااهه نه
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بیان امر واقع یا حقیقت مابوداهفبیوی را میکند آنطور که مفساران نظریهای میگویند و
نه بیمونایند آنطور که مفسااران درمانی ادعا میکنند .به اعتقاد هوتو ،در تصااویری که
ویتگنشاتاین در رسااهه از جهان میدهد از زبان اساتفاده میکند تا مساائل را روشن و واضح
ساااازد ،ناه اینکاه تبیین نظری درباارة ارتبااط زباان و جهاان ارائاه کناد .ویتگنشا اتااین باه ماا
میفهماند چه چیز باید برای ما روشان باشاد تا با نظریهپردازیِ فلسافی به گمراهی نیفتیم.
توصاایف و روشاانسااازی اطالع جدیدی به ما نمیدهد ،بلکه توجه ما را به چیزی جلب
میکند که در برابر دیدگان ما قرار دارد.
به زعم هوتو ،ویتگنشااتاین از ابتدا همت خود را بر این گمارده بوده اساات که نشااان
دهد فلسافه باید بهگونهای باشاد که به روشانساازی و وضاوح آرای فلسافی بوردازد .هوتو با
آوردن بوضی از فقرات از پژوهشهای فلسفی قصد دارد نشان دهد تحقیقات ویتگنشتاین
در دو دورة فکریاش بر اساس روشنسازی و توصیف بوده است .برای مثال ،ویتگنشتاین
میگوید:عرات تحقیق ما چنان اساات که درصاادد نیسااتیم که چیز تازهای بدانیم ،بلکه
میخواهیم چیزی را که پیشااپیش کامالً در مورض دید اسات بفهمیم ،چون آنچه به نظر
میرسااد به ی ،مفهوم نمیفهمیم ،همین اساات ..همچنین میگوید :عوارساایِ ما ی،
وارس ایِ دسااتور زبانی اساات .چنین وارس ایای با روشاان کردن بدفهمیها بر مساائلة ما
روشنایی میافکند( .ویتگنشتاین ،9۴ :1381 ،فقرة.)90
او برای نشاان دادن ایت فلسافه نزد ویتگنشاتاین به فقرة  109پژوهشهای فلسافی
اسااتناد میکند :عهیچ فرضاایهای نباید در مالحظات ما باشااد .باید تبیین را به کلی کنار
بگذاریم ،و توصایفِ صارف جای آن را بگیرد ..توصایفی که روشانایی ،یونی مقصاود خود را
از مسائل فلسفی میگیرد .از نظر ویتگنشتاین ،توصیف که صورت کامل شدة روشنسازی
اسات ،درجایی کارایی دارد که ما در اعمال عادی خود گرفتار ا تشااشااتی میشاویم که
باایاد آنهاا را رفع کنیم .هادف از توصا ایف این اسااات کاه باه ماا یاادآوری کناد در زنادگی
موموهی چگونه با چیزی برخورد کنیم که آشااافتگی و پراکندگی نداشاااته باشاااد .به این
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ترتیب ،توصایف یونی از نو یادگرفتن .11ویتگنشاتاین از ما میخواهد به خانة مفاهیم خود
بازگردیم ،چون :عفقط در حاهتهای بههنتار اساات که کارکرد واژه بهروشاانی آشااکار
میشاود( .ویتگنشاتاین ،116 :1381 ،فقرة .)1۴2ما مفاهیم را بهگونهای بیشا ،و تردید
یاد میگیریم .مثالً ما به بچه یاد میدهیم و بچه یاد میگیرد که این دسات اوسات .دیگر،
شااید و احتمال در کار نمیآوریم ،طوری نمیگوییم که تردید کند درسات یاد گرفته یا نه.
او حتی به این توجه ندارد که عمیداند .این دسات اساتWittgenstein, 1974: ( .
.)374
برخی از مفسران ویتگنشتاین همچون دَنت و کریوکی درصدد برآمدند تا نشان دهند
از نظر ویتگنشااتاین تبیین مسااائل از طریق نظری ممکن نیساات .این دیدگاه در مقابل
فلسافة سانتی قرار میگیرد که در آن به تبیین مفهومی میپردازند و برای هر مفهومی به
توریف واحد و رابتی اعتقاد دارند .فالسفه در مقابل این دیدگاه ویتگنشتاین آرای متضادی
مفرح کردند .بوضای مانند پلیزنت او را برای داشاتن دیدگاههای ضاد مابوداهفبیوی یونی
تاوصااایافایاش مایساااتااایانااد ( )Pleasant, 2000: 292و بارخای هاماچاون داماات
نمیپذیرند:عفلسافه ،به مفهوم واقوی کلمه ،هرگز نباید انتقاد کند ،بلکه فقط باید توصایف
کند.)Dummett, 1993: xi( .
کوشااش هوتو این اساات که نشااان دهد که ایت ویتگنشااتاین همواره توص ایف و
روشانساازیِ برخی مساائل عمیق فلسافی بوده و آن را بر اسااس کسااهت و رخوت انتاا
نکرده اسات .از نظر هوتو ،انتظار زیادی اسات که فکر کنیم ویتگنشاتاین توانساته مساائل
عمیقاً فلسافی را حل کند:عهمانطور که خودش در مقدمة رسااهه ارعان کرده اسات ،او به
ما تنهاا راه درسااات را نشاااان داده تا به برخی عالیق فلسااافی مدتااز نزدیا ،شاااویم.
(.)Hutto, 2003:191-221
عدم ثبات «ماهیت زبان» در فلسفۀ اول و دوم
هوتو در تفسایر خود تالش میکند تا تحول فکری ویتگنشااتاین را در روشای که در
فلساافههای خود اتاار کرده با توجه به ماهیت زبان و مونای آن در بسااتری یکوارچه و
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منساتم مشاا ساازد و نشاان دهد که چگونه تفکر او در ساایة آن پرورش و بلوغ یافته
اساات .او در انتام این کار از دو مفهوم بنیانی در دو فلساافة ویتگنشااتاین بهره میبرد:
عصااورت منفقی .که مربوط به فلساافة اول اساات و عصااورت زندگی 12.که مربوط به
فلسفة دوم است.
ماهیت زبان و معنای آن بر اساس «صورت منطقی»
بنا بر تفسایر نظریهای ،میراری که ویتگنشااتاین در رساااهه از خود بر جای گذارده ،در
مورد ماهیت زبان و نحوة ارتباط آن با جهان اسات که در عنظریة تصاویری .بیان شاده
است .او در این نظریه به تناظر ی ،به ی ،الیههای جهان و زبان با یکدیگر میپردازد.13
آنچه باعث میشاود جهان و زبان ،بیانکنندة ی ،امر در دو سااحت ماتلف باشاند و
مفابقت میان آنها برقرار باشاد عصاورت منفقی .اسات .منفق هم سااختار زبان ،و هم
سااختار جهان را آشاکار میکند .ویتگنشاتاین صاورت منفقی را راتی طبیوت و سارشات
اش ایاء میداند .به عقیدة او ،صااورت منفقی ،رات جهان اساات ،محدودة امکانات ترکیبی
اشایاسات که آشاکار میشاود و خود را نشاان میدهد .اگر باواهیم تشابیهوار مونای عنشاان
دادن .را در مورد صاورت منفقی بیان کنیم ،میتوانیم برای آن نقشای همچون عمالوط
کردن .ش ایر ،آرد ،شااکر و ...در پاتن کی ،قائل شااویم .چیزی به نام مالوط کردن به
مواد اضاافه نمیشاود تا از آن کی ،پاته شاود .منفق ،که راتی جهان و فکر اسات نیز،
همین نقش را دارد و چیزی نیسات که بهطور مساتقل وجود داشاته باشاد .بنابراین ،صاورت
منفقی ،امری عبیرونی .نیسات که به چیزی ضام یا اضاافه شاود ،بلکه امری عدرونی.
اسات که در تصااویر مشاترک اسات .صاورت منفقی ،صاورت واقویت اسات که آشاکار
میکند چگونه امور واقع و گزارهها میتوانند به صاورتهای ممکن درآیند ،و چیزی اسات
که در ساااختار گزارهها و امور واقع ماندگار اساات .ویتگنشااتاین موتقد اساات :عگزارهها
صورت منفقی واقویت را نشان میدهند( .ویتگنشتاین.)2/18 :1379،
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ویتگنشتاین عنظریة تصویری .را در پرتو نظریة جامعترِ عمونا .عرضه میدارد که بر
اسااس آن ،گزارههای علم طبیوی بامونا و ساایر گزارهها بیمونا هساتند .14به این ترتیب،
حوزة زبان بامونا ،به گزارههای علم طبیوی محدود میشااود ،و تنها ی،زبان آرمانی بامونا
وجود دارد که وظیفة منحصاربهفرد آن تصاویر واقع اسات .او با تحلیل صاوری این زبانِ
بازنماییکننده ،بهطور انتزاعی سروکار دارد.
بیان شاد که هوتو تفسایر خود از رسااهه را بر این فرض اسااسای و قفوی اساتوار کرده
که ویتگنشاتاین از ابتدا ایتش در فلسافه توصایف بوده اسات ،اما چرا در شاِمای کلی که از
رسااهه ارائه شاد ،چنین ایتی ظهور و بروز ندارد هوتو اعتقاد دارد که موضال و مشاکلی،
مانع به تحقق رسایدن این هدف ویتگنشاتاین شاده اسات .ازاینرو ،او وظیفة خود میداند
که این موضال را شاناساایی کند و توضایح دهد چرا ویتگنشاتاین گرفتار آن شاده اسات.
همچنین بیان کند که چگونه ویتگنشاتاین توانسات از آن خالصای پیدا کند و اینکه چرا در
رسااهه چنین صابغهای بهوضاوح دیده نمیشاود تا بتواند نشاان دهد که ایت ویتگنشاتاین
در سراسر دورة فکریاش در مورد فلسفه ،دچار تحول نشده است.
به نظر هوتو موضالی در رسااهه وجود دارد که بنابر آن ویتگنشاتاین نتوانساته به ایت
خود یونی عتوصایف .دسات یابد .این اسات که در رسااهه به خوبی در مورد ماهیت زبان و
مونای آن بحث نشااده اساات و این باعث شااده که ویتگنشااتاین نتواند رض خود را
برکرسای بنشااند .به باور هوتو ،ویتگنشاتاین قصاد چنین کاری را داشاته ،وهی در انتام آن
دچار خفا و اشااتباه شااده اساات .خفای او این بوده که طبیوت و ماهیت زبان را به نحو
محادود در نظر گرفتاه و این محادودیات باه او اجاازه ناداده اسااات تاا بتواناد باه درساااتی باه
روشانساازی در فلسافه اقدام کند .این نارساایی مهم دربارة ماهیت زبان باعث شاده که
روشانساازیهای او ،در قاهبی نامتناساب و بدشاکل در رسااهه ارائه شاود و ویتگنشاتاین از
هدف خود فاصله گیرد.
به بیان هوتو ،توهد ویتگنشتاین به اینکه زبان دارای محدودة خا و مشاصی است
نهتنها فینفساه اشاتباه بوده ،بلکه برای او یرممکن کرده اسات که بتواند تبیین درساتی از
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آنچه را در نظر دارد ،بیان نماید .ویتگنشاااتاین به صاااورت بیمورد فرضهای دیگری را
اصاالی و اص ایل تلقی کرده و بهطور مفصاال به آنها پرداخته اساات .فرضهایی از قبیل
اینکه :گزارهها امور واقع را نشاان میدهند ،امور واقع مونا دارند و ساایر گزارهها بیمونایند
و زباان محساااوس بااموناا ،کاارکردی صاااوری و واحاد دارد .این افکاار آنچناان رهن
ویتگنشاتاین را به خود مشاغول داشات که به راحتی میتوان مشااهده کرد که چگونه بر
اکثر مالحظات رسااهه (منجمله درباره طبیوت منفق و زبان) رساوخ کرد و بر آنها تأریر
(آن هم تأریر منفی) گذارد ،تا آنجا که ایت ویتگنشتاین ،یونی روشنسازی و توصیف را
تحات تاأریر خود قرار داد و نقش آن را کمرناگ کرد .نهاایتااً ،هوتو در تحلیال فلسا افاة اول
ویتگنشاتاین اظهار میدارد که بدون شاناساایی این اشاتباه اوهیه و نتایج آن ،ممکن نیسات
توسوة تفکر ویتگنشتاین فهمیده شود (.)Hutto, 2003: 100-103
به اعتقاد او ،ویتگنشاتاین خودش ،در فقرة  6/53رسااهه تشاای داده بود که تالشش
برای ارائة روشانساازی در شکل رساههای آن نادرست است ،چون میگوید:عروش صحیح
فلسافه شااید این میبود :هیچچیز را نبایساتی گفت مگر آنچه را که میتواند گفته شاود..
وی موتقد اساات دیدگاه ویتگنشااتاین در رساااهه ،دیدگاهی یرمفید در مورد کارکرد زبان
اساات که مونای آن را محدود کرده اساات .منظور ویتگنشااتاین از طرح گزارههای زبانی
روشانساازی بود ،اما توجه به نظریة مونا ،باعث شاد از منظور خود عدول کند و منحرف
شاود .به این ترتیب ،این امر باعث ایتاد بحران و موضالی در کل رسااهه شاد که او را از
مسیر اصلی منحرف ساخت.
اهبته از نظر هوتو این مشاکل قابلرفع نیسات و نباید برای رفع این نارساایی به دنبال
راهی بود تاا موضااالی را کاه رسااااهاه باه دام آن افتااده اسااات حال و رفع کرد بلکاه فقط
میبایسااات آن را درک کرد و بر اسااااس آن تفسا ایری دیگر از ایت فلسااافه در نظر
ویتگنشاتاین ارائه داد .این باعث شاد که هوتو موتقد شاود ،فقط باید فهمید که رسااهه این
موضال را دارد ،وگرنه نهتنها کسای از پ حل آن برنمیآید که خود ویتگنشاتاین هم از
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عهدة حل آن برنیامد .مسالماً روشانساازی وقتی حاصال میشاود که موانع عقالنی که مانع
درسات دیدن امور میشاوند ،برطرف شاوند و این موانع در فلسافة دوم ویتگنشاتاین رفع
گردید.
هوتو بر اسااس این تلقی خود درصادد برمیآید که نشاان دهد تفسایر نظریهای که از
فلساافة ویتگنشااتاین شااده ،نادرساات اساات .او میگوید ما باید به دقت بین این ادعا که
فرضهاای واقوی درباارة مااهیات زباان در رسااااهاه وجود دارد باا این ادعاا کاه منظور از آنها
بیان نظریه اساات ،تمایز برقرار کنیم .نظریهای هحاظ کردن رساااهه ،سااوء فهم در مورد
طبیوتِ تغییر نگرشای را که در تفکر او اتفا میافتد ،افزایش میدهد .ویتگنشاتاین در دو
فلسافة خود تنها ی ،نظریه را با نظریة دیگر عوض نمیکند ،بلکه او ساوی میکند در هر
دو دوره به روشنسازی و توصیف بوردازد.
در تفسایری که هوتو ارائه میکند این مالحظه که کار اوهیة ویتگنشاتاین فرضهای
اشااتباه داشااته ،پابرجاساات اما این نتیته را نیز دارد که ویتگنشااتاین همواره در انتاا
هدف و ایت خود موفق بوده اسات .دهیل اینکه او نتوانساته به ایت خود در مورد فلسافه
برسااد این اساات که رویکردی نادرساات را برای بیان آن برگزیده بوده اساات .اهبته برای
توضا ایح این مفلب بایسااات دیدگاههای او را در مورد کارکرد زبان و بلوغ یافتن آن ،به
گونهای تبیین کرد که از طریق آن بتوان به فلسفة او نزدی ،شد.
ماهیت زبان و معنای آن بر اساس «صورت زندگی»
ویتگنشاتاین در اواخر دهة  1920با انتقادات افرادی چون فران ،رمزی و پیرو سارافا
که به نظریة تصاویری او داشاتند ،و عوامل دیگری که باعث ناخرساندی او از فلسافهاش
شاده بود درصادد برآمد طرحی نو دراندازد .طرحی که در آن زبان صاوری و نظریهپردازی
که همچون خانهای ساساتبنیان ،در فلسافة اول سااخته شاده بود ،ویران ،و به جای آن
بنایی مقاوم و مستحکم ساخته شود تا بدین ترتیب ناهمواریهای فلسفه هموار گردد.
مفساران ،فلسافة دوم ویتگنشاتاین را به انحای متنوعی تفسایر کردهاند .بنابر تفسایری
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که صابغة پراگماتیساتی دارد در فلسافة دوم ،نگرش ویتگنشاتاین به عمونا .متحول شاد .او
موتقد شاد مونای ی ،واژه از طریق کارکردهای ممکن آن به دسات میآید .همین باعث
شاد با نگاه دیگری زبان را مورد مداقه قرار دهد و بیشتر به عنوان ی ،فواهیت بشاری و
همگانی به آن توجه کند ،تا ی ،امر صارفاً صاوری .او با قصاد اینکه بیشتر از آنکه فکر
کند ،بایسات نگاه کند ،به زبان به عنوان پدیدهای مکانی و زمانی توجه کرد و موتقد شاد
مونای زبان را نه جهان ،بلکه کارکردهایی تویین میکنند که برای آن وضاع شادهاند .زبان
از جهان مساتقل شاد و موناداری و بیمونایی آن به فهم کساانی پیوند خورد که آن را به
کار میگرفتند .از نظر او ،اگر افرادی در گفتوگوی با ی،دیگر ،مقصود هم را درک کنند،
از زبان بهطور بامونا اساتفاده شاده اسات .و اگر نکنند زبان به نحو بیمونا به کار برده شاده
اسات .این تحول در نظر ویتگنشاتاین ،تغییرات دیگری را نیز درپی داشات ازجمله اینکه
انواع بیشا امااری جملاه و کاارکرد زباانی وجود دارد .حتی این کثرت کاارکرد هم امر راابتی
نیسااات و همواره یکساااان بااقی نمیمااناد .کاارکردهاایی باه وجود میآیاد ،درحااهیکاه
کارکردهای دیگری منساوخ میشاود ،از میان میرود و به دسات فراموشای ساورده میشاود.
این جریانی اسات که بهطور پیوساته ادامه دارد .مونا از حاهت رابت و یگانهای که داشات به
حاهتی سایال و متکثر تغییر جهت داد .به همین دهیل ویتگنشاتاین در فلسافة دوم توریف
دقیقی از مونا نمیدهد و مونای واژه را به طرز کارکرد افراد بازمیگرداند.
او برای این کاار از تشااابیاه زباان باه ابزار و باازی کما ،گرفات و باه این ترتیاب ،از
اصافالح بازی زبانی که از مؤهفههای اصالی فلسافة دوم اوسات ،به منظور تأکید بر این
واقویت بهره جساات که بیانکردن از طریق زبان ،باشاای از ی ،فواهیت یا باشاای از
صااورت زندگی اساات ( .)Wittgenstein, 1989: 23بازی زبانی مرکب از دو باش
اسات :زبان ،و اعماهی که در آن تنیده شاده اسات .در نگاه ویتگنشاتاین صاورت زندگی که
یکی دیگر از مؤهفههایی اسات که فلسافة دوم بر آن اساتوار اسات بدین موناسات که برای
فهم موناای زبان عالوه بر کارکردهای بسا ایاار گوناگون واژهها بایاد زمینه و متنی 15وجود
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داشاته باشاد تا به مونای آن بیان در آن زمینه یا متن پی برده شاود .تا زمانی که نسابت به
این زمینه آگاهی وجود نداشاته باشاد ،نمیتوان از فهم مونای ساان مفمئن بود .از این
طریق است که صورت زندگی در ارائة گزارههای بامونا نقش اساسی ایفا میکند.
دنیل هوتو همین تفساایر از فلساافة دوم ویتگنشااتاین را میپذیرد و بر اهمیت نقش
عکاارکرد ،.عمونااداری .و عبیموناایی .کاه موتقاد اسااات در ساااراسااار دوران فکری
ویتگنشا اتااین تماام توجاه او را باه خود جلاب کرده بوده ،تاأکیاد میکناد .وی مادعی اسااات
همین مؤهفههای موجود در فلسافة دوم اسات که از ابتدا در نظر ویتگنشاتاین بوده وهی در
فلسفة اول نتوانسته به درستی به آنها صورتباشی کند.
هوتو در مااهفت با قرائت درمانی که تفسایر دیگری از فلسافة دوم و بهتبعِ آن ،فلسافة
اول ویتگنشاتاین ارائه میکند ،اظهار میدارد گرچه عروشِ .فلسافه میتواند درمانی باشاد،
اما ع ایتِ .آن درمان نیسات .روش و ایت دو مبنای متفاوتند که با هم تداخل و رقابت
ندارند بنابراین رمرهای ندارد که برحساب تقابل بین روشانساازی و درمان ،اساتدالل کنیم
کدامی ،ایت واقوی ویتگنشاااتاین اسااات یا بحث کنیم که کدامی ،از آنها از نظر او
تقدم دارند .ویتگنشاتاین در روشانساازی مساائل اسااسای ،اهل سکوت نیست .وظیفة فلسفه
آزمایش نظریهها و تویین حقیقت آنها نیساات ،بلکه ما باید بر نیازهای واقویمان تمرکز
کنیم :اگر ماا از تصااااویر گمراهکنناده آزاد شاااویم میتوانیم بفهمیم کاه در موارد زیاادی
امکاناتی وجود دارد که باید در مورد آنها تصمیم بگیریم.
باه بااور هوتو ،در قرائات درماانی باه اساااتمرار بیش از حاد میاان فلسا افاة اول و دوم
ویتگنشاتاین قائلند و آنچه را در فلسافة دوم یافتند به فلسافة اول سارایت دادهاند .این در
حاهی است که نباید بین فلسفههای دوگانة ویتگنشتاین ارتباط و اتصال بیشازحد ،یا لط
برقرار کرد .قرائتهای درمانی از فقرة  6/5۴و اساتوارة نردبان اساتفاده زیادی کردهاند اما
نباید از خاطر برد که گرچه ویتگنشااتاین به ما گفته اساات که نردبان را دور بیندازیم ،اما
پیش از این به خواننده گفته اساات که او ،ابتدا باید از آن باال برود و جهان را به درسااتی
ببیناد ،بواد نردباان را کناار بینادازد .هوتو میگویاد باه جاای اینکاه این فقره را باه عنوان یا،
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راهنمای مساتقیم باوانیم ،بهتر اسات به آن به عنوان تالشای ناموفق برای تصادیق تنش
اصالی در رسااهه توجه کنیم :عاین فقره بیان توارضای اسات بین آنچه او امید داشات به آن
برسااد و راهی که در آن زمان در پیش گرفت ..هوتو به این دالیل موتقد اساات که ی،
قرائت برتر ،اجازه میدهد تنش و توارض رساااهه از میان برود و دیدگاه ویتگنشااتاین به
درسااتی تبیین شااود .چراکه ما نباید از این گفته بهراساایم که ویتگنشااتاین هم ،دیدگاه
مساتحکم و پیشروندهای دربارة این داشات که چگونه باید به مشاکالت فلسافی نزدی،
شااد و هم اینکه در رساااهه نتوانساات به طریقی رضااایتباش به آن نزدی ،شااود
(.)Hutto, 2003: 90-98
ثبات «ماهیت زبان» در فلسفۀ اول و دوم از نگاه هوتو
دنیل هوتو برای نشااان دادن نظر خود مبنی بر اینکه تفکر ویتگنشااتاین بر بسااتری
منساتم و یکوارچه جریان دارد ،رسااهه را بر مبنای مؤهفههای پژوهشهای فلسافی تفسایر
میکند .تفسایری که هوتو برای قرائت رسااهه پیشانهاد میکند این اسات که ماهیت زبان و
فهم او از موناداری و بیمونایی در ساراسار فلسافة ویتگنشاتاین ،رابت اسات .ربات ماهیت
زبان ،مدیون این دیدگاه ویتگنشاتاین اسات که همواره به جنبة کارکردی زبان در هر دو
فلسافه توجه دارد .از نظر او ،ویتگنشاتاین در فلسافة اول هم ،بهطور محدود ،متوجه جنبة
کارکردی زبان بود ( ،)Hutto, 2003: 3گرچه فواهیت مونا سازی را همراه با محورهای
ارجااعی آن در نظر میگرفات و بر این بااور بود کاه جهاان در زباان باه تصاااویر کشا ایاده
میشاود .هوتو مااهف آن اسات که نظریة تصاویری در رسااهه ،مالک موناداری دانساته
شود .به گمان او ،موناداری در رساهه مانند موناداری در پژوهشهای فلسفی باید از طریق
کارکرد توجیه شاود .با این تفاوت که در دورة اول ،زبان تنها ی ،کارکرد ارجاعی دارد ،اما
دورة دوم ،کارکردهای آن متودد و گوناگون میشاود بنابراین در دیدگاه ویتگنشتاین تغییر
اسااسای رخ نداده و دو نظریة کامالً ماتلف ،زبانی ارائه نکرده است ،بلکه دیدگاه خود را از
کااارکرد یگااانااه زبااان ،بااه نفع کااارکردهااای کثیر و متنوع آن تغییر داده اساااات
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( .)Wittgenstein, 1989: 304در فلسافة دوم ،مفاهیم بر اسااس کارکردهای آنها
توریف میشاوند و چون کارکردها متفاوتند و به اعمال ما گره خوردهاند ،خصالت نهایی و
رابتی ندارند .از این جهت ویتگنشاتاین میگوید:عدر فلسافه ما نتیته نمیگیریم" .اما باید
چنین باشاد!" ی ،گزاره فلسافی نیسات .فلسافه فقط آنچه را همه ک قبول دارد اظهار
میکند( .ویتگنشتاین ،280 :1381 ،فقرة.)599
او برای تأیید نظر خود به گفتهای از ماون در مورد فلسافة اول ویتگنشاتاین اساتناد
میکناد کاه برای فهم صاااورت منفقی یا ،بیاان ،باایاد باه قواعاد کاارکردِ آن نگااه کنیم ،...
اگر عالمت مفابق با قاعدهای به کار رود که صورت منفقی را منوک میکند ،مونا دارد
( Mounce, 1981: 29-30باه نقال از .)Hutoo, 2003: 67-68 :قواعاد منفقی
نحوی ،راتااً صاااورت منفقی جهاان را منوک میکنناد و باه ماا اجاازه میدهناد کاه موناای
آنها را در موقویتهای خا درک کنیم.
هوتو موتقد اسات فهم ویتگنشاتاین از بیمونایی هم بهطور پیوساته در ساراسار کار
فلسافیاش ادامه پیدا میکند .در فلسافة اول ،اخال  ،بیمونا اما مهم اسات و شاأن واالیی
دارد .اهبته در این فلسفه هنوز او نمیتواند بهطور محصل مشا کند امور بیمونا در چه
جهات مهمی با ی،دیگر تفاوت دارند .از نظر ویتگنشااتاین ،اخال در اسااتوالیی بودن و
نداشااتن گزارههای واقوی شاابیه منفق اساات .اما این در نقشهای متفاوتی که آنها در
زندگی ما ایفا میکنند وضااوح کافی ندارد .به دیدة ویتگنشااتاین ،با اینکه اخال چیزی
نمیگوید اما سکوتی باردار و آبستن دارد درحاهیکه سکوت منفق چنین نیست.
او در زمان نگارش رسااهه نتوانسات آنچه را که در فهم ایتابیتر مالحظات اخالقی و
منفقی در مورد موناا و بیموناایی پنهاان اسااات ،واضاااح کناد .وقتی کاارکردهاای زباان را
گسااترش داد این امکان برای او ایتاد شااد .هنگامیکه ماهیت زبان تغییر کرد وضااویت
بیمونایی هم دگرگون شااد .در فلساافة اول ماهیت زبان و محدودة مونا مالزم صااورت
منفقی بود و همة گزارهها صااورت منفقی داشااتند .،اما در فلساافة دوم ،ماهیت زبان و
محدودة مونا مالزم صاورت زندگی شاد و تصاور کردن ی ،زبان ،تصاور کردن صاورتی از

80

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،62تابستان 1399

زندگی در نظر گرفته شاد ( .)Wittgenstein, 1989: 19حرکت از صاورت منفقی به
صااورت زندگی ،نتیتة طبیوی تغییر نظر ویتگنشااتاین در مورد ماهیت زبان و مونای آن
بود.
در اداماة همین تغییر ،در فلسا افاة دوم باه جاای منفق ،گرامر قوت گرفات .گرامر و
دسااتور زبان در فلساافة دوم ،کارکرد ماهیت یا جوهر زبان را به همان طریق مشااا
میکند که امکانات ترکیبی اشا ایاء ،جوهر یا ماهیت جهان را مشاااا میکردند .بدین
ترتیب ،موضاع ویتگنشاتاین در مورد عصاورت منفقی .در فلسافة اول به عصاورت زندگی.
در فلسا افاة دوم تغییر کرد و همین تغییر کاه بر مبناای نگرش او باه کاارکرد زباان مفرح
میشاود ،راهحلی شاد برای توارضای که در رسااهه وجود داشات (Hutto, 2003: 87-
.)127
نتیجهگیری
مفساران ویتگنشاتاین ،یا دقیقاً بر اسااس متن آرار او ،و یا برمبنای انتاا گزینشای
برخی از مؤهفههای آرار او که با نگرش فلسافی آنان مناسابت و سانایت دارد به تفسایر
فلسافة او اقدام کردهاند .اگر باواهیم ،روشای را که هوتو برای تفسایر خود برگزیده اسات
مورد بررسا ای قرار دهیم ،درمییاابیم کاه او طریق دوم را انتااا کرده و برمبناای نگرش
فلسافی خود ،دسات به تفسایر فلسافة ویتگنشاتاین زده اسات .تفسایر او به این صاورت اسات
کاه هوتو ،کال فلسا افاة ویتگنشا اتااین را باه عنوان موضاااوع تفکر در مقاابال خود نهااده و
همانطور که ویتگنشااتاین خواسااته "بیش از اینکه فکر کنیم ،نگاه کنیم" به آن عنگاه
کرده .و وجوه ماتلف آن را در نظر گرفته تا بتواند طرحی از چیسااتی آن ترساایم نماید.
آنچاه در این فلسا افاه توجاه هوتو را باه خود جلاب کرده ،نزدیا ،شااادن هرچاه بیشتر باه
توصایف و دور شادن هرچه بیشتر از تبیین اسات .او توصایف را به عنوان کاملترین و
ممتازترین مؤهفة فلسافة او برگزیده و کوشاش کرده کل فلسافة ویتگنشاتاین را بر مبنای
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آن بازخوانی و بازنویسای کند و از نو برساازد .ازاینرو ،تمام همت هوتو در تفسایر فلسافة
ویتگنشاتاین ،مصاروف این امر شاده که بساتری یکوارچه با عنوان توصایف را برای فلسافة
او تدارک ببیند و با کشاف خفایی که ویتگنشاتاین مرتکب شاده بود ،رویکرد ویتگنشاتاین
نسابت به ماهیت زبان را در دو فلسافهاش  -گرچه در ظاهر دو رویکرد متفاوت اسات  -به
رویکردی یگااناه و واحاد باازگرداناد .بادین ترتیاب ،خود هوتو در تفسا ایر ویتگنشاااتااین،
دیدگاهی توصایفی را برای پررنگ کردن نگرش توصایفی ویتگنشاتاین ،برگزیده اسات.
توصایف ،هساتة مشاترک همة انواع پدیدارشاناسای اسات .تفسایر پدیدارشاناساانه از فلسافهای
که صابغة پدیدارشاناساانة آن در دورة دومش آشاکار شاده ،نتیتة جدید و بدیوی اسات که
اهمیت تفسایر هوتو از ویتگنشاتاین را نشاان میدهد .تفسایری که بر مبنای ربط و ارتباط
میان دو فلسافة ویتگنشاتاین صاورت گرفته و افق جدیدی را به روی آن گشاوده اسات،
افقی کاه در آن تبیین و تفاابق جاایگااهی نادارد چون در تفسا ایر نظریاهای تفاابق میاان
جهان و زبان برقرار اسات ،اما در دیدگاه توصایفی ،پدیدار ،و توصایف آن اسات که اهمیت
دارد و مفابقت زبان و جهان در آن هحاظ نمیشاود .در پدیدارشاناسای ما با شا متزا از
خودمان روبرو نیساتیم ،بلکه در نسابت با آن قرار میگیریم و این نسابت اسات که اهمیت
دارد .ما بهگونهای خا به آنچه در مورض دید ما قرارگرفته ،نگاه میکنیم و میخواهیم
آن را بفهمیم .به همین دهیل اسااات که عک اهومل هوتو در مقابل تفسا ایر نظریهای از
رساااهه بساایار شاادید اساات و به هیچوجه پذیرای آن نیساات و قویاً آن را رد میکند،
درحاهیکه رسااهه مملو از گزارههایی اساات که تفسایر نظریهای از آنها ،اوهین تفسایری
است که به رهن مفسران میرسد .درنتیته ،تفسیر هوتو ،رمرة نگرش فلسفیای است که
او در مورد فلساافة ویتگنشااتاین برگزیده اساات ،نه وفاداری او به متن آرار ویتگنشااتاین
(خصوصاً متن رساهه).
تاکنون نوع نگرش فلساافی هوتو را در تفس ایر ویتگنشااتاین مورد بحث قرار دادیم و
نشاان دادیم که او فلسافة اول را بر اسااس فلسافة دوم تفسایر کرده اسات .هذا طبیوی اسات
که هوتو برای اربات نظر خود مساتنداتی در فلسافة اول ارائه کند که مؤید دیدگاه او باشاد.
با توجه به این مفلب ،مالحظاتی وجود دارد که به رکر آنها میپردازیم:
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هوتو در برخورد با ماهیت زبان و مونای آن در فلسفة اول ،موانع و محدودیتهای آن
را در رسااهه شاناساایی میکند .وی نمیپذیرد که مالک موناداری در فلسافة اول نظریة
تصااویری باشااد ،بلکه آن را با اسااتناد به گفتهای از ماون به عکارکرد .بازمیگرداند.
اسااتناد به گفتهای از ماون برای این ادعا که نظر ویتگنشااتاین در فلساافة اول هم بر
اسااس کارکرد شاکل گرفته ،کفایت نمیکند .هوتو بهطور یرمساتقیم و باواسافة ماون
به چنین رأیی اعتقاد پیدا کرده اسات ،نه بهطور مساتقیم و بیواسافه .او برای نشاان دادن
عقیدهاش به هیچ فقرهای از رساهه استناد نکرده است .این نشان دهندة آن است که هوتو
نتوانساته از مالحظات ویتگنشاتاین به این نتیته برساد که در رسااهه ،مونا ،حاهت ارجاعی و
بازنمایی ندارد ،بلکه دالّ بر کارکرد اسات .از همین جاسات که او تحلیل زبانی را به مونای
روشاانسااازی و پ ازآن توص ایف میگیرد و آن را ایت اوهیة فلساافة ویتگنشااتاین نیز
میداند ،و بر مبنای آن مفهوم ایساتای صاورت منفقی را به مفهوم منوفف صورت زندگی
پیوند میدهد .این امر تنها با هحاظ کردن نگرش فلساافی هوتو قابلقبول اساات ،چون او
میخواهد در هر دو فلسفة ویتگنشتاین به ی ،نتیتة واحد برسد.
تالش جدید هوتو موفوف به این اسات که فلسافة اول را بر اسااس فلسافة دوم تفسایر
کند و از این طریق نتایج متفاوتی به دساات آورد .گرچه تدارک دیدن بسااتری یکوارچه
برای اندیشااة ویتگنشااتاین اهمیت دارد ،اما خود هوتو هم این را به هر قیمتی نمیپذیرد.
درحاهیکه او تفسایر درمانی را مورد نقد مالیمتری نسابت به تفسیر نظریهای قرار میدهد،
در نقد آن میگوید نباید بین فلسافههای اول و دوم ارتباط بیش از حد یا لط برقرار کرد،
این در حاهی اساات که تفس ایر خودش هم گرفتار چنین نقیصااهای اساات .و تفس ایر او از
تفسایر کوننت و دیاموند ،افراطیتر اسات .اگر مفساران درمانی ،ردّ پایی از درمان را در خود
رساااهه جسااتتو میکنند و به دنبال مؤیداتی در آن هسااتند تا از طریق آن به اربات رأی
خود بوردازند .هوتو بدون اینکه بتواند در تفسایر خود از فقرهای از رسااهه کم ،بگیرد و به
خود رسااهه اساتناد کند ،رسااهه را تفسایر میکند .او برای رسااهه قائل به جایگاهی مساتقل
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نیسات و محتویات آن را به عنوان فلسافة اول ویتگنشاتاین نمیپذیرد ،بلکه آن را ناشای از
ساردرگمی ویتگنشاتاین میداند ،چون مدعی اسات که ویتگنشاتاین از ابتدا ایت فلسافه
برایش با وضاوح کامل مشاا بود ،اما نتوانسات با انتاا رویکردی صاحیح نسابت به
مااهیات زباان ،آن را باه خوبی بوروراناد و از این جهات مرتکاب خفاا شاااد .این امر بااعاث
میشاود که کل فلسافة ویتگنشاتاین ،در فلسافة دوم او خالصاه شاود و فلسافة اول ،حرفی
برای گفتن نداشاته باشاد .به نظر هوتو ،این اشاتباه بوضای از مفساران اسات که آن را ی،
فلسا افاة مساااتقال در نظر گرفتاهاناد .این امر بیاان کننادة آن اسااات کاه درواقع ،تفسا ایر
درماانگرایاان افراطی و تفسا ایر هوتو در یا،جهات پیش میروناد ،باا این تفااوت کاه قرائات
مفسااران درمانی ،به این دهیل که عمفسااران .تلقی نادرسااتی از فلساافة ویتگنشااتاین
داشاتهاند ،منتر به حذف عتفسایر نظریهای .از فلسافة اول ویتگنشاتاین میشاود ،اما در
تفسا ایر دنیال هوتو ،عکال فلسا افاة اول ویتگنشا اتااین .باه علات خفاا و اشاااتبااه عخود
ویتگنشاتاین .در اتاار روش ناصاحیح برای بیان ایت فلسافه ،حذف و از مسایر اصالی
خود منحرف میشااود .این تفساایر هوتو به قیمتِ گرانِ نادیده گرفتن محتویات رساااهه
صورت پذیرفته است.
همچنین ،هوتو در تفسایر خود با استشهاد گزینشی از فقرة  6/53رساهه (روش صحیح
فلسفه شاید این میبود:عهیچچیز را نبایستی گفت مگر آنچه را که میتواند گفته شود.16.
ادعا دارد که این فقره ،نشاانهای اسات از اینکه ویتگنشاتاین میخواسات روشانساازی را در
فلسافة اول خود توساوه دهد .این در حاهی اسات که این فقره بسایار تفسایرپذیر اسات و هر
مفساری میتواند از آن به نفع تفسایر خود اساتفاده کند .در این فقره هیچ دالهت مساتقیمی
برای نتیتهای که هوتو میخواهد از آن بگیرد ،وجود ندارد .پ نمیتواند مؤید و پشاتوانة
قدرتمندی برای تفسیر او باشد.
به عالوه ،از ویتگنشاتاین هیچ اعترافی دیده نشاده که درجایی اشااره کرده باشاد که
من از ابتدا ایت فلسافه برایم روشان بود وهی نتوانساتم رویکرد مشااصای نسابت به آن
اتاار کنم که آن را بیان کنم و اشاکال اصالی کارم این بود که در رویکرد خود نسابت به
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ماهیت زبان مردد بودم .این نحوة بازخوانی هوتو از فلساافة ویتگنشااتاین اساات که به او
اجازه میدهد چنین برداشتی از فلسفة اول داشته باشد.
در بررسا ای نظر هوتو میتوانیم یکی از این دو موضاااع را اتااار کنیم :اول اینکاه
ویتگنشاتاین در فلسافة اول ،توانایی نداشات که تفکرش را در مورد ایت فلسافه و ماهیت
زبان در رسااهه مفرح ساازد ،وهی در فلسافة دوم خود این توانایی را به دسات آورد .چون در
فلسافة اول ،روش نامناسابی برگزید وهی در فلسافة دوم ،آن را اصاالح کرد .ازاینروسات که
هوتو باور دارد ویتگنشاتاین در رسااهه ،هم دیدگاه مساتحکم و پیشروندهای داشات و هم
نتوانساات آن را ارائه کند .موضااع دیگری که میتوان اتاار کرد این اساات که در مقابل
تفسیر هوتو بگوییم ویتگنشتاین در فلسفة اول هم ،ایتی برای فلسفه در نظر داشت و بر
اسااس آن فلسافة خود را پیش میبرد ،اما به تدریج که با مساائل فلسافه دسات و پنته نرم
کرد و مسااائل برایش روشاانتر شااد ،تلقی جدیدی نساابت به آن پیدا کرد و بهطورکلی
فلسافة دیگری را در اختیار جهان تفکر قرار داد .آنچه ویتگنشاتاین در مقدمة پژوهشهای
فلسافی میگوید مؤید موضاع دوم اسات .ویتگنشاتاین در آنتا میگوید چهار ساال پیش
وقتی میخواسااتم آن را برای کسای توضایح دهم متوجه اشااکاالت آن شاادم .همچنین
میگوید نگاه راتگرایان نگاهی اشاتباه اسات و سارچشامه بدفهمی از رابفة زبان و منفق
اسات .به این ترتیب ،اتاار موضاع دوم بنابر اظهارنظر خود ویتگنشاتاین طبیویتر از موضاع
اول مینماید.
چشامپوشای از تفسایر نظریهای که در زمان حیات خود ویتگنشاتاین مفرح شاده بود و
بسیاری از فقرات رساهه آن را تأیید میکند  -حتی اگر نادرست باشد  -و خود ویتگنشتاین
هم با آن مااهفتی نکرده اسات ،آساان نیسات .بدین ترتیب ،هر اهگوی تفسایری که تفسایر
نظریهای را به طریقی حذف کند ،باشی از تفکر ویتگنشتاین را نادیده گرفته است .مسلّم
اسات که تفسایر نظریهای بهتنهایی برای شاناخت کل اندیشاة ویتگنشتاین کفایت نمیکند،
اما اگر ویتگنشاتاین فلسافة دومی نداشات ،هوتو تا چه حد میتوانسات ادعا کند فلسافة اول
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ویتگنشاتاین خاهی از محتواسات و رسااهه ،بهتنهایی ،ساان مساتقلی برای گفتن ندارد در
آن صاورت او چگونه و از کتا میتوانسات متوجه شاود ایت فلسافه از نظر ویتگنشاتاین
چه بوده اساات اگر رساااهه تنها ارری بود که از ویتگنشااتاین بهجامانده بود ،آیا تفساایر
نظریاهای ،نظریاة تصاااویری و بازنماایی ،محتمالترین و نزدیا،ترین تفسا ایر به محتوای
رساهه نبود
چنانکه مشااهده شاد هوتو ارتباط و اتصااهی تام و تمام میان فلسافههای ویتگنشاتاین
برقرار کرد و با قبول توارض فلسافة اول با فلسافة دوم ،سایفرة کامل فلسافة دوم بر فلسافة
اول را پذیرفت و بهطور کامل از فلسافة اول چشام پوشاید ،به طوری که گویا او فلسافة
اوهیهای نداشاته اسات .اگرچه تفسایر هوتو بر اسااس نگرش فلسافی او ،طرح جدیدی از
فلسافة ویتگنشاتاین را مفرح میکند ،اما در این طرح جدید مالحظات مذکور قابل طرح و
قابل تأمل است.
پینوشتها
. Tractatus logico-philosophicus

1

 .2راسال چنین قرائتی از رسااهه داشات و ویتگنشاتاین در مقدمه رسااهه از او با احترام یاد
میکند و خود را مدیون او میداند.
 .3گلدشاتاین موتقد اسات ویتگنشتاین از دیدگاههای فرگه و راسل نسبت به مسائل فلسفه
ناراضای بود .ازاینرو ،در رسااهه ،نظریهای طرح کرد که همه مساائلی را که بهطور کامل
پاساا داده نشاده بود ،حل کند .این نظریه ،نظریة تصاویری موناسات .او ادامه میدهد
سنت فکری ویتگنشتاین مملو از نظریه است :نظریة مونا ،نظریة ارجاع ،نظریة توصیف،
نظریاة حکم ،نظریاة تصاااویری زباان ،نظریاة منفق ،نظریاة ماابواداهفبیواه ،و . ...در این
سنت ،عنظریه .مشکالت بزرگ را حل میکند .او موتقد است هدف ویتگنشتاین دنبال
کردن ایت سانت مابوداهفبیوی با اساتنتاج خصاوصایات کلی و ضاروری جهان و زبان
است (.)Goldstein, 1999: 9, 17, 19, 26
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 .4پیرز موتقد اسات که ویتگنشاتاین در فلسافة اول خود ،بهطور جزمی و پیشاینی اساتدالل
کرده که هر زبان و فکری سااختار اتمی دارد که جهان بر آن تحمیل کرده اسات اما او
نتوانساته این سااختار را در تحلیل سافحی بیابد ،وهی اصارار دارد که در تحلیل عمیق
میتوان آن را یافت .این باعث شاد که نظریة اول او دربارة زبان حاهت عتیبی پیدا کند
و مبهم بماند .پیرز موتقد اسات ویتگنشاتاین در فلسافه ،از علم اهگوبرداری کرده اسات و
باا نظریاهپردازی شا اباهعلمی درگیر اسااات ( .)Pears, 1988: 26-27از نظر پیرز،
ویتگنشتاین در نظریة تصویری نتوانست برای ابژهها ،نمونههای موقول فراهم کند.
. Therapeutic Interpretation

5

 .6کوننت و دیاموند از درمانگرایان افراطی هساتند و اعتقاد دارند در رسااهه گفته شاده که
گزارههای بامونا در محدودة زبان ،و گزارههای بیمونا خارج محدودههای زبان هساتند.
با این مالک ،گزارههایی که ویتگنشااتاین در خود رساااهه آورده اساات خارج از محدودة
زبان قرار میگیرند و این بدان موناساات که این گزارهها ،بیمونا هسااتند .پ باید از
آنها دسات شاسات .به این ترتیب ،این ارر خود را محکوم ،و ما را با پارادوک مواجه
میکند .پارادوک آنتاسات که در رسااهه گفته شاده گزارههای بامونا را میتوان گفت،
اما خود رسااهه درصادد گفتن ناگفتنیها برمیآید .آنان با این رویکرد رسااهه چاهش دارند
که میخواهد چیزی را بگوید که هم بیمونا و هم مهم اسات .دیاموند فقرات بیمونای
رساااهه را مورد طون قرار داده و دورریاتنی میداند .از نظر او بزرگترین مزیت قرائت
درمانی این اسات که پارادوک داخلی رسااهه را حل میکند ( Diamond, 1995:
.)18; Conant, 1989: 248, 266
 .7او نیز اعتقاد دارد که ویتگنشاتاین فلسافه را از نظریهپردازی دور کرد و آن را به ساوی
ی ،فواهیت درمانی سو داد (.)Horwich, 2012:62
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 .8وی نیز که به قرائت درمانی موتادل موتقاد اسااات ،میگویاد نظریاه باید نظاممند و کلی
باشاادکه این ویژگی فلساافة اول ویتگنشااتاین اساات ،اما در نظریة مونا در فلساافه دوم
ویتگنشتاین چنین خصوصیتی وجود ندارد (.)Gefwert, 2000: 5
9

. clarification
. description
11
. re-educate
12
. logical form
10

 .13الیاههاای جهاان تتربی عباارتناد از :امر واقع ،حااالت امور و شا ا  .الیاههاای زباان نیز
عبارتند از :گزاره ،گزاره بدوی و اسم یا نام.
 .14گزارهها به دو دسته بامونا و بیمونا تقسیم میشوند :گزارههای بامونا که بنا بر ضوابط
نظریه تصاویری بیان میشوند و حاهت ممکنی از جهان را به تصویر میکشند ،متموعه
گزارههای علوم طبیوی را تشاکیل میدهند که هم به بیان درمیآیند و هم نشاان داده
میشاوند .گزارههای بیمونا نیز به دو دساته تقسایم میشاوند :گزارههای فاقد مونا که
عبارتند از :گزارههای منفق ،گزارههای ریاضای و اصاول علم طبیوی .گزارههای مهمل
کاه عباارتناد از :گزارههاای فلسااافی یاا ماابواداهفبیوی و گزارههاای ارزشا ای کاه شاااامال
گزارههای اخال  ،زیباییشناسی و دین میشود.
. context

15

 .16روش صااحیح فلساافه شاااید این میبود :هیچچیز را نبایسااتی گفت مگر آنچه را که
میتواند گفته شاااود ،یونی گزارههای دانش طبیوی را ،بنابر این چیزی را که اصا االً با
فلساافه سااروکار ندارد و سااو هرگاه ک دیگری باواهد چیزی  ...مابوداهفبیوی
بگوید ،باید برای او رابت کرد که او به پارهای از نشااانهها در گزارههای خود نشااانگری
نباشایده اساات .هرچند این روش برای فرد دیگر خرسااندکننده نیساات -چون او این
احساااس را ناواهد داشاات که ما بدو فلساافه میآموزیم وهی این روش یگانه روش
فرساتانه صحیح است( .ویتگنشتاین.)6/53 :1379 ،
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