
 

 
 
 
 

 هگل و متأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين  آغاز

 مشکات محمد

 چکيدهچکيده
  تحليلي حوزة به علقتم یکي فيلسوف، دوميانه  تطبيقي يبحث یک ه،مقال این در
  تعهد .گيردمي انجام فلسفه، آغاز و بنياد مسألة در آلماني، آليسمایده حوزة به دیگری و
 عين  در و دشواری. بود خواهد "هگل" از بيش "ویتگنشتاین" بر مقاله تمرکز و

 و روش فلسفه، ماهيت ،مورد مطالعه فيلسوف  دو که روستآن از بحث جذابيت حال
 دو. متغایرند کامال  مسألة و غایت موضوع، دارای و نگرندمي متفاوت را آن وظایف
 شکل ميل، دیگری، زبان خصوصي، زبان، اجتماعي ماهيت معقوالتي ماننددر فيلسوف
  مدلل،نا باور  یقين، و شک گرایي،کل گرایي،دکارت گرایي،افالطون گرایي،ذات زندگي،
 فهم مدرن، سوژه محوری و خردباوری تبيين، و توصيف سوژه، بودن عامل بيني،جهان

 به معطوف همواره موضوعات، این همة اما. گيرندمي قرار تطبيق و مقایسه مورد . . .و
 اصلي محورهای ازجمله. شودمي انجام فلسفه آغاز و بنياد مسألة به فيلسوف دو نگاه

 گفتمان یا آگاهي از خارج معيار هرگونه نفي اجتماعي، گفتمان ای عرفي آگاهي تشابه،
 هر فلسفه، بنياد در دیگری. است فيلسوف دو هر در «دیگری» وجود لزوم و اجتماعي

 و پایه در نيز عمل و فعل. دارد حضور فقدان غيرقابل و اصلي مقومي چونان فيلسوف دو
 و عرفي گفتمان و آگاهي بدون .دارد را محوریت و اهميت همان فلسفه دو هر اساس

 محلي فلسفه دو هر بنياد و اساس عمل و فعل فقدان با و دیگری غياب در و اجتماعي
 و توصيفي رویکرد گرایي،کليت گرایي،ذات نيز تفاوت محورهای ازجمله. ندارد اعراب از

 .شودمي پيشنهاد ارزیابي و نقد برای محور چند اشاره، به پایان در. است تبييني

 ..زبانزبان  تبيين،تبيين،  توصيف،توصيف،  عمل،عمل،  اجتماعي،اجتماعي،  گفتمانگفتمان  عرفي،عرفي،  آگاهيآگاهي: : کليدیکليدی  واژگانواژگان

                                                      

.  هانهاناصفاصف  دانشگاهدانشگاه  ،،فلسفهفلسفه    استادیاراستادیار،، mohammad.meshkat@yahoo.com 
 [[29322932//3311//1111؛ تاريخ تاييد: ؛ تاريخ تاييد: 29332933//3366//3366]تاريخ دريافت: ]تاريخ دريافت: 

 
  Vol. 9, No. 2, June 2013 

 
 

 12-61، صص 2931تابستان  ،دومشماره ، نهمسال 

mailto:mohammad.meshkat@yahoo.com


 مشکات محمد 1111
(Muhammad Meshkat) 

 

 مقدمه

باید در آن سط  متوقف ماند. بلکه کار الزم در گام دوم این است باید در آن سط  متوقف ماند. بلکه کار الزم در گام دوم این است   باید خواند، اما نميباید خواند، اما نمي  تاریخ فلسفه را ميتاریخ فلسفه را مي
خسـت موجـود   خسـت موجـود    ن ن  هایي دیگر نيز که هرگـز در سـط   هایي دیگر نيز که هرگـز در سـط     که فالسفه را در گفتگوی با یکدیگر نشانيد، تا ناگفتهکه فالسفه را در گفتگوی با یکدیگر نشانيد، تا ناگفته

گوش رسند؛ زیرا این کمترین شرط خواندن متأمالنة فلسفه و عبور از تـاریخ فلسـفه بـه فلسـفه     گوش رسند؛ زیرا این کمترین شرط خواندن متأمالنة فلسفه و عبور از تـاریخ فلسـفه بـه فلسـفه       نيستند بهنيستند به
تواند در جهـت تقابـل و تخـالف    تواند در جهـت تقابـل و تخـالف      راستایي نيست و ميراستایي نيست و مي  دلي و همدلي و هم  است. البته این گفتگوها لزوماً در جهت هماست. البته این گفتگوها لزوماً در جهت هم

ست؛ بلکه همانا تحصـيل توانـایي بـر    ست؛ بلکه همانا تحصـيل توانـایي بـر    ها نيها ني  ها و دوریها و دوری  هم باشد. اصل مقصود در این سط ، یافتن نزدیکيهم باشد. اصل مقصود در این سط ، یافتن نزدیکي
شود و هم آدمي را بر عبـور از تـاریخ   شود و هم آدمي را بر عبـور از تـاریخ     کار مقایسه است که هم سبب تأملي فراتر از قرائت تاریخ فلسفه ميکار مقایسه است که هم سبب تأملي فراتر از قرائت تاریخ فلسفه مي

 رساند.رساند.  فلسفه به فلسفه یاری ميفلسفه به فلسفه یاری مي
آليسـم آلمـاني   آليسـم آلمـاني     شاید مقایسة این دو فيلسوف که یکي وابسته به حوزة تحليلي و دیگری بـه حـوزة ایـده   شاید مقایسة این دو فيلسوف که یکي وابسته به حوزة تحليلي و دیگری بـه حـوزة ایـده   

است، که است، که « « ویتگنشتاین متأخرویتگنشتاین متأخر»»ویژه که ویتگنشتاین موردنظر در این موضوع ویژه که ویتگنشتاین موردنظر در این موضوع   شگفتي باشد. بهشگفتي باشد. بهاست، باعث است، باعث 
اسـت.  اسـت.    از سنت فلسفي و حتي دورة متقدم خویش فاصله گرفته و رویکـرد کـامالً نـویني را عرضـه کـرده     از سنت فلسفي و حتي دورة متقدم خویش فاصله گرفته و رویکـرد کـامالً نـویني را عرضـه کـرده     

نتيجـه  نتيجـه  ویژه که از نظر آن دو ماهيت، روش و وظيفة فلسفه کامالً متفاوت است. و موضوع و غایـت و در ویژه که از نظر آن دو ماهيت، روش و وظيفة فلسفه کامالً متفاوت است. و موضوع و غایـت و در   بهبه
دهـد تـا مسـایل فلسـفي را     دهـد تـا مسـایل فلسـفي را       مسألة این دو نيز به کلي متغایر است. یکي موضوع کار خود را زبان قرار مـي مسألة این دو نيز به کلي متغایر است. یکي موضوع کار خود را زبان قرار مـي 

دليل همين فاصـله و  دليل همين فاصـله و    منحل نماید و دیگری درصدد حل مسایلي از قبيل کرانمند و ناکرانمند است. شاید بهمنحل نماید و دیگری درصدد حل مسایلي از قبيل کرانمند و ناکرانمند است. شاید به
اثری تطبيقي بين این دو برخـورد  اثری تطبيقي بين این دو برخـورد    جدایي بسيار زیاد است که این نگارنده تاکنون در فارسي و انگليسي بهجدایي بسيار زیاد است که این نگارنده تاکنون در فارسي و انگليسي به

 است. هرچند در برخي از منابع انگليسي زبان اشاراتي به این موضـوع دیـده اسـت، امـا ایـن مـوارد       است. هرچند در برخي از منابع انگليسي زبان اشاراتي به این موضـوع دیـده اسـت، امـا ایـن مـوارد         نکردهنکرده

در تحليـل خـود   در تحليـل خـود     ""فيندليفيندلي""است. برای مثال، است. برای مثال،   فقط به وجه تقابل آن دو اشاره داشتهفقط به وجه تقابل آن دو اشاره داشته  -  جز یک موردجز یک مورد -غالباً غالباً 
 ویتگنشـتاین، تلقـي هگـل را از زبـان سـوء فهـم و ناشـي از        ویتگنشـتاین، تلقـي هگـل را از زبـان سـوء فهـم و ناشـي از        : »: »گویدگوید  از یکي از بندهای پدیدار شناسي مياز یکي از بندهای پدیدار شناسي مي

اسـت و نگـاه بـه    اسـت و نگـاه بـه      داند. چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـده داند. چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـده   درک نادرست زبان ميدرک نادرست زبان مي
  ""ویلـم دوریـس  ویلـم دوریـس  ""یـا  یـا    ..(Hegel, 1977, p.509-10)زبان همان نگـاه ناميـدن و توصـيف اشـياء اسـت      زبان همان نگـاه ناميـدن و توصـيف اشـياء اسـت      

((Willem De Vries))   :روی مختص روی مختص   هيچهيچ    اميد به اینکه متافيزیک از منطق بر گرفته شود بهاميد به اینکه متافيزیک از منطق بر گرفته شود به»»گفته است: گفته است
هـای منطقـي   هـای منطقـي     طور خـاص، اتميسـت  طور خـاص، اتميسـت    بهبه  ""کانتکانت""و و   ""الیبنيتسالیبنيتس""، ، ""هگلهگل""گذشته از اخالف گذشته از اخالف «. «. هگل نيستهگل نيست
تز هگل بودند، کوشيدند تا متافيزیـک  تز هگل بودند، کوشيدند تا متافيزیـک    ها آنتيها آنتي  ، که از بيشترین لحاظ، که از بيشترین لحاظ""ویتگنشتاینویتگنشتاین""و و   ""راسلراسل""قرن بيستم، قرن بيستم، 

به به   ""دوریسدوریس""بينيم در اینجا بينيم در اینجا   چنانکه ميچنانکه مي. . (Solomon, 1993, p.218)شان بخوانند شان بخوانند   ققخود را از روی منطخود را از روی منط
است و در این مقایسه آن دو را آنتـي تـز یکـدیگر    است و در این مقایسه آن دو را آنتـي تـز یکـدیگر      اشارة کوتاه، هگل را با ویتگنشتاین متقدم مقایسه کردهاشارة کوتاه، هگل را با ویتگنشتاین متقدم مقایسه کرده

ردیـت  ردیـت  توان یافت. وی دربارة این نظر هگل، کـه ف توان یافت. وی دربارة این نظر هگل، کـه ف   ميمي  ""سولومونسولومون""شمرده است. پيشينة دیگر  را در کالم شمرده است. پيشينة دیگر  را در کالم 

این که فرد بدون دیگری این که فرد بدون دیگری   نخستنخستیابد، دو احتمال داده است: یابد، دو احتمال داده است:   االشخاص ظهور مياالشخاص ظهور مي  فقط در یک زمينه بينفقط در یک زمينه بين

، بر اساس این تفسير، هگل را با ویتگنشتاین متأخر قابل مقایسـه  ، بر اساس این تفسير، هگل را با ویتگنشتاین متأخر قابل مقایسـه  ""سولومونسولومون""هيچ مفهومي از خود ندارد. هيچ مفهومي از خود ندارد. 
احتمـال دوم سـولومون،   احتمـال دوم سـولومون،     خصوصي در این بـاره و نيـز دربـارة   خصوصي در این بـاره و نيـز دربـارة     . در بحث زبان. در بحث زبان(Ibid, p.202)  دانسته استدانسته است

یافتـه اسـت. نـورمن، حرکـت     یافتـه اسـت. نـورمن، حرکـت       ""نـورمن نـورمن ""بحث خواهيم نمود. این نگارنده، مقایسه سودمندتر را در تفسير بحث خواهيم نمود. این نگارنده، مقایسه سودمندتر را در تفسير 



 1919 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
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فلسفي ویتگنشتاین متأخر و هگل را در اینکه فلسفه باید نقطة آغازی اندرون، آگاهي عرفي داشـته باشـد،   فلسفي ویتگنشتاین متأخر و هگل را در اینکه فلسفه باید نقطة آغازی اندرون، آگاهي عرفي داشـته باشـد،   
 ویـژه در آنجاسـت کـه ویتگنشـتاین اصـرار      ویـژه در آنجاسـت کـه ویتگنشـتاین اصـرار        هههمانند شمرده است. از نظر نورمن تطبيق این دو فيلسوف بهمانند شمرده است. از نظر نورمن تطبيق این دو فيلسوف ب

شدة زندگي مشخص نمود. به اعتقـاد نـورمن،   شدة زندگي مشخص نمود. به اعتقـاد نـورمن،     های پذیرفتههای پذیرفته  ورزد، معيارهای صحت را باید اندرون نحوهورزد، معيارهای صحت را باید اندرون نحوهميمي
ای ای   دهد کـه ازآنجـا کـه هـر قاعـده     دهد کـه ازآنجـا کـه هـر قاعـده       ویتگنشتاین برای مثال، در بحث خود دربارة پيروی از قاعده نشان ميویتگنشتاین برای مثال، در بحث خود دربارة پيروی از قاعده نشان مي

ای ای   توانـد ریشـه در قاعـده   توانـد ریشـه در قاعـده     قرار گيرد، تفسير درست یک قاعده نمـي قرار گيرد، تفسير درست یک قاعده نمـي   تواند به طرق گوناگون مورد تفسيرتواند به طرق گوناگون مورد تفسير  ميمي
هـا  هـا    کنيم. کاربرد زبان توافـق در داوری کنيم. کاربرد زبان توافـق در داوری   دیگر داشته باشد. بلکه تنها توجيه این است که ما چگونه بازی ميدیگر داشته باشد. بلکه تنها توجيه این است که ما چگونه بازی مي

های مردم در عمل، معيار صحت است. از نظر نورمن، وجه مشترک فلسفة های مردم در عمل، معيار صحت است. از نظر نورمن، وجه مشترک فلسفة   گيرد و داوریگيرد و داوری  فرض ميفرض مي  را پيشرا پيش
تواند بيرون از آگاهي یا گفتمان عرفي قرار گيرد. وجـه  تواند بيرون از آگاهي یا گفتمان عرفي قرار گيرد. وجـه    متأخر و هگل این است که فلسفه نميمتأخر و هگل این است که فلسفه نميویتگنشتاین ویتگنشتاین 

مشترک هر دو این است که فلسفه هيچ معيار خارجي )خارج از آگاهي یا گفتمان یادشـده( نـدارد و نقطـة    مشترک هر دو این است که فلسفه هيچ معيار خارجي )خارج از آگاهي یا گفتمان یادشـده( نـدارد و نقطـة    
ین و هگـل  ین و هگـل  باشد. ازنظر نورمن، وجه فـارق ویتگنشـتا  باشد. ازنظر نورمن، وجه فـارق ویتگنشـتا    Pre-theoretical)))آغاز فلسفه باید ماقبل نظری آغاز فلسفه باید ماقبل نظری 

تواند تبيين کند، کار فلسفه فقط توصـيف اسـت. امـا هگـل     تواند تبيين کند، کار فلسفه فقط توصـيف اسـت. امـا هگـل       این است که در باور ویتگنشتاین فلسفه  نمياین است که در باور ویتگنشتاین فلسفه  نمي
 ..(Norman, 1976, p.14)  ای از فلسفه نداردای از فلسفه ندارد  هرگز چنين تلقيهرگز چنين تلقي

اینک، این مقاله که صرفاً به مقایسة هگل و ویتگنشتاین متأخر اختصاص یافته است، همواره بحـث را  اینک، این مقاله که صرفاً به مقایسة هگل و ویتگنشتاین متأخر اختصاص یافته است، همواره بحـث را  
رسـد، سـخن را بـه    رسـد، سـخن را بـه      نظر مينظر مي  هایي که در ویتگنشتاین برای مقایسه بههایي که در ویتگنشتاین برای مقایسه به  کند و با زمينهکند و با زمينه  ین آغاز ميین آغاز مياز ویتگنشتااز ویتگنشتا

دليل، سایة ویتگنشتاین بر سرتاسر مقاله بـيش از هگـل سـنگيني    دليل، سایة ویتگنشتاین بر سرتاسر مقاله بـيش از هگـل سـنگيني      همينهمين  کشاند و بهکشاند و به  هگل و کار مقایسه ميهگل و کار مقایسه مي
مقایسـه و  مقایسـه و  شـود، در هـر   شـود، در هـر     گيری مـي گيری مـي   کند. و چون گفتگوی دو فيلسوف از جایگاه کرسي ویتگنشتاین پيکند. و چون گفتگوی دو فيلسوف از جایگاه کرسي ویتگنشتاین پي  ميمي

 11شویم.شویم.  تطبيق، در آغاز وارد فضای فلسفة ویتگنشتاین ميتطبيق، در آغاز وارد فضای فلسفة ویتگنشتاین مي

 بازی و ابزار مثابه به زبان

گرایانـه  گرایانـه    که پس از مرگ ویتگنشتاین منتشر شد، حمله به دیدگاه کـل که پس از مرگ ویتگنشتاین منتشر شد، حمله به دیدگاه کـل 88های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهشهدف اصلي هدف اصلي 
نـوان حـوزة   نـوان حـوزة   عع  تر و متنـوع بـه  تر و متنـوع بـه    بود. وی به طرفداری از زندگي گستردهبود. وی به طرفداری از زندگي گستردهرسالة منطقي فلسفي رسالة منطقي فلسفي   دربارة زبان دردربارة زبان در

طور متزاید به مفهوم درمـان  طور متزاید به مفهوم درمـان    کند. وی بهکند. وی به  اندازه عقلي و محدود به زندگي انساني حمله مياندازه عقلي و محدود به زندگي انساني حمله مي  زبان به بينش بيزبان به بينش بي
کنـد.  کنـد.    هـا محسـوب مـي   هـا محسـوب مـي     ای از دامای از دام  آورد و فلسفه را نوعي مرض و زبان رفته به تعطيالت و مجموعـه آورد و فلسفه را نوعي مرض و زبان رفته به تعطيالت و مجموعـه   رو ميرو مي

شـمارد  شـمارد    اوی است، فلسفه را مرضي مياوی است، فلسفه را مرضي ميدر باب روانکدر باب روانک  ""کراوسکراوس""نحوی که یادآور نظر نحوی که یادآور نظر   ویتگنشتاین متأخر بهویتگنشتاین متأخر به
آور آور   که عالج آن در خودش نهفته است. وی نتيجه گرفت که زندگي در زندگي کـردن در کارهـای مـالل   که عالج آن در خودش نهفته است. وی نتيجه گرفت که زندگي در زندگي کـردن در کارهـای مـالل   

ویتگنشـتاین  ویتگنشـتاین   ..(Solomon, op.cit, p.191)  روزانه و کار مفيد و نه در تأمالت انتزاعي فيلسوفان اسـت روزانه و کار مفيد و نه در تأمالت انتزاعي فيلسوفان اسـت 
کند. این بخـش بـا   کند. این بخـش بـا     )در بندهای پيشين( را تکرار مي)در بندهای پيشين( را تکرار مي(، بسياری از اظهارات قبلي خود (، بسياری از اظهارات قبلي خود 360360-1111در بندهای )در بندهای )

شود، یعني نشان دادن راه خروج به مگـس از  شود، یعني نشان دادن راه خروج به مگـس از    بيانات مشهور درخصوص هدف فلسفة ویتگنشتاین آغاز ميبيانات مشهور درخصوص هدف فلسفة ویتگنشتاین آغاز مي
فهـم  فهـم    های عميق که نتيجة سـوء های عميق که نتيجة سـوء   گير، برای آزاد کردن از نيازمندی به پاسخ بسياری از پرسشگير، برای آزاد کردن از نيازمندی به پاسخ بسياری از پرسش  بطری مگسبطری مگس

(Findlay, 1984, p.221)  ناشي از کاربردهای زبان استناشي از کاربردهای زبان است
فکـر  فکـر  »»  متـأخر متـأخر   ویتگنشـتاین ویتگنشـتاین   ««مکـرر مکـرر »»شـعار  شـعار    33

(Wittgenstein, 2009, p.66)« « نکنيد، فقط نگاه کنيدنکنيد، فقط نگاه کنيد
بـا  بـا   است. وی کـه رسـاله را بـا فکـر کـردن و     است. وی کـه رسـاله را بـا فکـر کـردن و       44

روی، معنـا از  روی، معنـا از    همـين همـين     های فلسفي را با نگاه کردن ارائه نموده و ازهای فلسفي را با نگاه کردن ارائه نموده و از  ساخت نظری نگاشته بود، اینک پژوهشساخت نظری نگاشته بود، اینک پژوهش
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دسـت آورد. وی  دسـت آورد. وی    توان بـه توان بـه   وسيلة کاربردهای گوناگون آن ميوسيلة کاربردهای گوناگون آن مي  . معنای یک واژه را به. معنای یک واژه را بهنظر او تحول یافته استنظر او تحول یافته است
معنـای کلمـه در عمـل    معنـای کلمـه در عمـل    »»هاست، این مطلب را گفته است: هاست، این مطلب را گفته است:   آغاز یا تمهيد پژوهشآغاز یا تمهيد پژوهش  نيز که پيشنيز که پيش  آبيآبيدر کتاب در کتاب 

وسيلة مـا  وسيلة مـا    معنای یک عبارت برای ما با کاربرد آن بهمعنای یک عبارت برای ما با کاربرد آن به(. »(. »133133، ص، ص13211321)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین، « « در کاربرد آن استدر کاربرد آن است
کنم که مـراد مـن از آن چيـزی    کنم که مـراد مـن از آن چيـزی      فکر ميفکر مي»»شود. معنا، مالزم ذهني بيان ما نيست. پس عبارت شود. معنا، مالزم ذهني بيان ما نيست. پس عبارت   مشخص ميمشخص مي

که غالباً برای توجيه کاربرد یک بيان فلسـفي  که غالباً برای توجيه کاربرد یک بيان فلسـفي      ، چيزی، چيزی««مطمئنم که مراد من از آن چيزی استمطمئنم که مراد من از آن چيزی است»»یا یا   ««استاست
اکنـون دیگـر   اکنـون دیگـر     که اشـاره شـد،  که اشـاره شـد،  (. چنان(. چنان181181، ص، ص13211321، ، ویتگنشتاینویتگنشتاینشنویم هرگز ازنظر ما موجه نيست. )شنویم هرگز ازنظر ما موجه نيست. )  ميمي

 زبان چونـان آیينـه نيسـت کـه سـاختار واقعيـت مسـتقل از پـيش موجـودی را انعکـاس دهـد، زبـان از             زبان چونـان آیينـه نيسـت کـه سـاختار واقعيـت مسـتقل از پـيش موجـودی را انعکـاس دهـد، زبـان از             
 گرایانـه )پراگماتيـک( و نيـز ماهيـت اجتمـاعي دارد      گرایانـه )پراگماتيـک( و نيـز ماهيـت اجتمـاعي دارد        جهان مستقل است. زبان از نظـر وی ماهيـت عمـل   جهان مستقل است. زبان از نظـر وی ماهيـت عمـل   

نـائي وابسـته بـه    نـائي وابسـته بـه    معمع  (. معنای زبان در کاربردهای آن است و معناداری و یا بـي (. معنای زبان در کاربردهای آن است و معناداری و یا بـي 2020-111111، صص، صص13201320)فن، )فن، 
گوئيم ایـن جملـه   گوئيم ایـن جملـه     وجود ندارد، آنجا که ميوجود ندارد، آنجا که مي« « بي معنابي معنا»»یا یا « « معنامعنا»»فهم کاربران زبان است. هيچ معيار مطلق فهم کاربران زبان است. هيچ معيار مطلق 

دهـد  دهـد    دهد، هميشه مرادمان این است که این جمله در این بازی زبـاني خـاص معنـا نمـي    دهد، هميشه مرادمان این است که این جمله در این بازی زبـاني خـاص معنـا نمـي      هيچ معنائي نميهيچ معنائي نمي
ک سيال و متغير شـده اسـت. در فلسـفة    ک سيال و متغير شـده اسـت. در فلسـفة    (. معنا که در ویتگنشتاین اول ثابت بود، این(. معنا که در ویتگنشتاین اول ثابت بود، این111111، ص، ص13201320)فن، )فن، 

به جمله به صورت یک ابزار و به مفهومش بـه عنـوان   به جمله به صورت یک ابزار و به مفهومش بـه عنـوان   »»متأخر وی، زبان تشابهاتي با ابزار و با بازی دارد. متأخر وی، زبان تشابهاتي با ابزار و با بازی دارد. 
هـای  هـای    ابـزار در موقعيـت  ابـزار در موقعيـت      ابزارهـای یـک جعبـه   ابزارهـای یـک جعبـه     ..(Wittgenstein, op.cit, p.421)« « کاربرد آن بنگریـد. کاربرد آن بنگریـد. 

ها نيز معنای ثابت ندارند؛ بلکـه کاربردهـای متفـاوت    ها نيز معنای ثابت ندارند؛ بلکـه کاربردهـای متفـاوت      ها و جملهها و جمله  یابند. واژهیابند. واژه  مختلف کاربردهای گوناگون ميمختلف کاربردهای گوناگون مي
به ابزارهای یک جعبه ابـزار فکـر کنيـد؛ چکـش،     به ابزارهای یک جعبه ابـزار فکـر کنيـد؛ چکـش،     »»کنند. کنند.   یابند و در هر کاربردی معنای خاصي پيدا ميیابند و در هر کاربردی معنای خاصي پيدا مي  ميمي

هـای ایـن   هـای ایـن     انـدازة نقـش  انـدازة نقـش    ها بـه ها بـه   هه  کش، ظرف چسب، ميخ و پيچ، نقش واژکش، ظرف چسب، ميخ و پيچ، نقش واژ  گازانبر، سوهان، پيچ گوشتي، خطگازانبر، سوهان، پيچ گوشتي، خط
برد، تشـبيه بـازی   برد، تشـبيه بـازی     دومين تشبيهي که ویتگنشتاین برای زبان به کار ميدومين تشبيهي که ویتگنشتاین برای زبان به کار مي. . (Ibid, p.11)  چيزها متنوع استچيزها متنوع است

 گویند او در حال مشاهدة فوتبال بود که به فکر ایـن تشـبيه افتـاد. ایـن اصـطالح مـورد قبـول        گویند او در حال مشاهدة فوتبال بود که به فکر ایـن تشـبيه افتـاد. ایـن اصـطالح مـورد قبـول          است. مياست. مي
   11ظـاهر شـد.  ظـاهر شـد.    10341034  ایایقهـوه قهـوه   قرار گرفت و استفاده عمومي پيـدا کـرد. ایـن اصـطالح نخسـت در کتـاب      قرار گرفت و استفاده عمومي پيـدا کـرد. ایـن اصـطالح نخسـت در کتـاب      

کنـد، مـثالً   کنـد، مـثالً     حاوی هفتاد و سه بازی زباني است که هریک موقعيتي ممکن را توصـيف مـي  حاوی هفتاد و سه بازی زباني است که هریک موقعيتي ممکن را توصـيف مـي    ای،ای،قهوهقهوه  کتابکتاب
زند. این مفهوم یا اصطالح یـک واژة کليـدی بـرای فلسـفة     زند. این مفهوم یا اصطالح یـک واژة کليـدی بـرای فلسـفة       موقعيتي را که یک بنا با کارگر خود حرف ميموقعيتي را که یک بنا با کارگر خود حرف مي

  (.(.862862، ص، ص11323323، ، اسـترول اسـترول   ت )ت )کار رفکار رف  طور گسترده بهطور گسترده به  بارة یقين بهبارة یقين به  های فلسفي و درهای فلسفي و در  متأخر شد و در پژوهشمتأخر شد و در پژوهش
  ««نـامم نـامم   است، بازی زباني مـي است، بازی زباني مـي   . همچنين این کل را که شامل زبان و اعمالي است که در آن بافته شده. همچنين این کل را که شامل زبان و اعمالي است که در آن بافته شده  ..  ».».

.(Wittgenstein, op.cit , p.7)     وی در بند دیگری، بازی زباني را بخشي از یک فعاليت یـا بخشـي از   وی در بند دیگری، بازی زباني را بخشي از یک فعاليت یـا بخشـي از
اعمـالي از قبيـل تأیيـد،    اعمـالي از قبيـل تأیيـد،    « « يـت يـت بخشـي از یـک فعال  بخشـي از یـک فعال  »»مقصود از مقصود از . . (Ibid, p.23)  شکل زندگي دانسته استشکل زندگي دانسته است
تواننـد  تواننـد    ها مـي ها مـي   ها و کنش متقابل با دیگران به طرق گوناگون است. این فعاليتها و کنش متقابل با دیگران به طرق گوناگون است. این فعاليت  تردید، باور، پيروی از قاعدهتردید، باور، پيروی از قاعده

.( باشند. ویتگنشتاین .( باشند. ویتگنشتاین   ..  ها، نهاد حکومت و.ها، نهاد حکومت و.  ها، نظاميان، دانشگاهها، نظاميان، دانشگاه  انفرادی یا مشترک در یک جماعت )بانکانفرادی یا مشترک در یک جماعت )بانک
بلکـه نگـاه کنـد و ببينـد مـردم در      بلکـه نگـاه کنـد و ببينـد مـردم در        ،،کند، فکر نکنـد کند، فکر نکنـد   تي توصيه ميتي توصيه ميگونه اعمال به فيلسوف سنگونه اعمال به فيلسوف سن  در مورد ایندر مورد این

پـردازی فلسـفي نيسـت؛    پـردازی فلسـفي نيسـت؛      کنند. تصویر صحي  واقعيت در گرو نظریهکنند. تصویر صحي  واقعيت در گرو نظریه  جریان زندگي روزمرة خود چه کار ميجریان زندگي روزمرة خود چه کار مي
بلکـه نگـاه   بلکـه نگـاه     ،،فکر نکنيدفکر نکنيد»»گوید: گوید:   هاست. وقتي ویتگنشتاین به فيلسوفان ميهاست. وقتي ویتگنشتاین به فيلسوفان مي  بلکه در گرو توصيف این فعاليتبلکه در گرو توصيف این فعاليت

هـای  هـای    گوید، اسير تصویر محدود نباشند و در چهـارچوب محـدود آن نماننـد، بلکـه مقولـه     گوید، اسير تصویر محدود نباشند و در چهـارچوب محـدود آن نماننـد، بلکـه مقولـه     ها ميها مي  کنيد به آنکنيد به آن
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، ، اسـترول اسـترول   ))  کننـد کننـد   ها در جریان زندگي چگونـه عمـل مـي   ها در جریان زندگي چگونـه عمـل مـي     مفهومي خویش را گسترش بخشند و ببينند واژهمفهومي خویش را گسترش بخشند و ببينند واژه
امـا چنـد نـوع جملـه وجـود دارد؟      امـا چنـد نـوع جملـه وجـود دارد؟      »»دانـد:  دانـد:    شمار ميشمار مي  های زباني را بيهای زباني را بي  (. البته وی بازی(. البته وی بازی862862-00  ، صص، صص13231323
شـماری از کـاربرد   شـماری از کـاربرد     شماری وجود دارد. انواع متفـاوت بـي  شماری وجود دارد. انواع متفـاوت بـي    انواع بيانواع بي  -يد گفت اخباری، پرسشي و امریيد گفت اخباری، پرسشي و امریخواهخواه

بـار  بـار    خوانيم. و این تنوع چيز ثابتي نيسـت کـه یـک   خوانيم. و این تنوع چيز ثابتي نيسـت کـه یـک     ها، کلمات و جمالت ميها، کلمات و جمالت مي  همة آن چيزهایي که ما نشانههمة آن چيزهایي که ما نشانه
وجـود  وجـود    های نوی بـه های نوی بـه   بازیبازی  توانيم بگویيم،توانيم بگویيم،  برای هميشه داده شده باشد، بلکه انواع نو زبان )وجود دارد( ما ميبرای هميشه داده شده باشد، بلکه انواع نو زبان )وجود دارد( ما مي

هـا  هـا    شـمار بـازی  شـمار بـازی    و گوناگوني بـي و گوناگوني بـي   (Ibid, p.23)  ««شوند.شوند.  های دیگری منسوخ و فراموش ميهای دیگری منسوخ و فراموش مي  آیند و بازیآیند و بازی  ميمي
مانع از آن است که مشمول ساختار واحدی شوند و تحت تعریف واحد و جامعي در آیند، اما با ایـن وصـف   مانع از آن است که مشمول ساختار واحدی شوند و تحت تعریف واحد و جامعي در آیند، اما با ایـن وصـف   

شـود.  شـود.    بـه آن تعلـق دارد، فهميـده مـي    بـه آن تعلـق دارد، فهميـده مـي    معنای هر جمله در بازی متناسب خودش و در شرایط خاصـي کـه   معنای هر جمله در بازی متناسب خودش و در شرایط خاصـي کـه   
 زنـد: دسـتور دادن و پيـروی از آن، توصـيف چيـزی از راه      زنـد: دسـتور دادن و پيـروی از آن، توصـيف چيـزی از راه        ویتگنشتاین، چند نمونه بازی زباني مثـال مـي  ویتگنشتاین، چند نمونه بازی زباني مثـال مـي  

های آن، ساختن چيزی از روی یک توصيف )ترسيم(، گـزارش دادن از یـک رویـداد، تأمـل     های آن، ساختن چيزی از روی یک توصيف )ترسيم(، گـزارش دادن از یـک رویـداد، تأمـل       ظاهر یا اندازهظاهر یا اندازه
هـا و  هـا و    ودن آن، ارائه دادن نتاین یک آزمایش در جـدول ودن آن، ارائه دادن نتاین یک آزمایش در جـدول کردن دربارة یک رویداد، پردازش یک فرضيه و آزمکردن دربارة یک رویداد، پردازش یک فرضيه و آزم

 نمودارها، خلق یک داستان و خوانـدن آن، بـازیگری در یـک نمـایش، خوانـدن آواز، حـدس زدن پاسـخ        نمودارها، خلق یک داستان و خوانـدن آن، بـازیگری در یـک نمـایش، خوانـدن آواز، حـدس زدن پاسـخ        
 ای در ریاضـيات عملـي، ترجمـه کـردن از زبـاني بـه       ای در ریاضـيات عملـي، ترجمـه کـردن از زبـاني بـه         معما، ساختن لطيفه و گفتن آن، حل کـردن مسـأله  معما، ساختن لطيفه و گفتن آن، حل کـردن مسـأله  
   (Ibid, .p.23)ش دادن، خوشـامد گفـتن، دعـا کـردن     ش دادن، خوشـامد گفـتن، دعـا کـردن     زبان دیگر، خواهش کـردن، تشـکر کـردن، فحـ    زبان دیگر، خواهش کـردن، تشـکر کـردن، فحـ    

 منشـاء بـازی زبـاني، تأمـل نيسـت. تأمـل، بخشـي از بـازی         منشـاء بـازی زبـاني، تأمـل نيسـت. تأمـل، بخشـي از بـازی         »»گویـد:  گویـد:    ها درخصوص تأمل ميها درخصوص تأمل مي  وی در برگهوی در برگه
 (. و (. و 301301، ص، ص13241324روسـت کـه مفهـوم، در بـازی زبـاني خانـه دارد )ویتگنشـتاین،        روسـت کـه مفهـوم، در بـازی زبـاني خانـه دارد )ویتگنشـتاین،          زباني اسـت. و از ایـن  زباني اسـت. و از ایـن  

ــاب در  ــاب در در کت هــوم دانســتن بــه مفهــوم بــازی زبــاني گــره       هــوم دانســتن بــه مفهــوم بــازی زبــاني گــره       و مفو مف»»گویــد: گویــد:   نيــز مــي نيــز مــي   بــاب یقــين بــاب یقــين در کت
هـا بـه   هـا بـه     های یاد شـده از پـژوهش  های یاد شـده از پـژوهش    وی با توجه به مثالوی با توجه به مثال   (Wittgenstein, 1979, p.560).««است.است.  خوردهخورده

هـا  هـا    گونه که یک انسان معمولي در کـاربرد مناسـب آن  گونه که یک انسان معمولي در کـاربرد مناسـب آن    های گوناگون را باید آنهای گوناگون را باید آن  فهماند که واژهفهماند که واژه  فيلسوف ميفيلسوف مي
فرض که  معنای  نام = عين بـاقي بمانـد و نـه الگوهـای     فرض که  معنای  نام = عين بـاقي بمانـد و نـه الگوهـای       فهمد درک نماید، نه در چهارچوب این پيشفهمد درک نماید، نه در چهارچوب این پيش  ميمي

هـا در اصـل   هـا در اصـل     ها تحميل کند. ویتگنشتاین ضمن انتقاد از این پيش فرض که واژهها تحميل کند. ویتگنشتاین ضمن انتقاد از این پيش فرض که واژه  مفهومي خویش را بر واژهمفهومي خویش را بر واژه
است کـه ایـن پـيش فـرض نادرسـت، پـيش       است کـه ایـن پـيش فـرض نادرسـت، پـيش         ها چيزها )اعيان( هستند بر آن شدهها چيزها )اعيان( هستند بر آن شده  اسم هستند و معنای آناسم هستند و معنای آن

ها هستند و کارشان ایـن اسـت   ها هستند و کارشان ایـن اسـت     هائي از واژههائي از واژه  ها و عبارات، ترکيبها و عبارات، ترکيب  که جملهکه جمله  آوردآورد  دنبال ميدنبال مي  فرض دیگری را بهفرض دیگری را به
شـوند کـه مـا بـه     شـوند کـه مـا بـه       هائي سبب ميهائي سبب مي  که روشن کنند چيزها یعني امور واقعي چگونه هستند. چنين پيش فرضکه روشن کنند چيزها یعني امور واقعي چگونه هستند. چنين پيش فرض

هاسـت، و زبـان از راه   هاسـت، و زبـان از راه     این نتيجه برسيم که کارکرد اصلي زبان نام بـردن از چيزهـا و توصـيف کـردن آن    این نتيجه برسيم که کارکرد اصلي زبان نام بـردن از چيزهـا و توصـيف کـردن آن    
هـا  هـا    هـا بـه ابـژه   هـا بـه ابـژه     دهـد کـه همـة واژه   دهـد کـه همـة واژه     نشـان مـي  نشـان مـي    هـا هـا   پـژوهش پـژوهش شود. شود.   جهان با واقعيت متصل ميجهان با واقعيت متصل ميارتباط واژه/ارتباط واژه/

هـا فقـط   هـا فقـط     ها و معنای جملـه ها و معنای جملـه   عنوان رابطة اسم با امر واقعي وجود ندارد. معنای واژهعنوان رابطة اسم با امر واقعي وجود ندارد. معنای واژه  گردند، و چيزی بهگردند، و چيزی به  برنميبرنمي
 (. (. 1818-1133، صـص ، صـص 13211321ها در جریان زنـدگي دانسـته شـوند )ویتگنشـتاین،     ها در جریان زنـدگي دانسـته شـوند )ویتگنشـتاین،       توانند با توجه به کاربرد آنتوانند با توجه به کاربرد آن  ميمي
« « نماید. چه چيز به آن حيات مي بخشد؟ نشانه در کاربرد حيـات مـي یابـد.   نماید. چه چيز به آن حيات مي بخشد؟ نشانه در کاربرد حيـات مـي یابـد.     هر نشانه به تنهایي مرده ميهر نشانه به تنهایي مرده مي»»

(Wittgenstein, 2009, p.432).. 
ذکر این نکته الزم است که مقصود ویتگنشتاین از بازی این نيست که وقتي ما سخن ميگوئيم، صـرفاً  ذکر این نکته الزم است که مقصود ویتگنشتاین از بازی این نيست که وقتي ما سخن ميگوئيم، صـرفاً  

هـا هسـت بـا    هـا هسـت بـا      های ساختاری را که نوعاً در اغلب بـازی های ساختاری را که نوعاً در اغلب بـازی   ي از ویژگيي از ویژگيایم. بلکه وی برخایم. بلکه وی برخ  نوعي بازی پرداختهنوعي بازی پرداخته  بهبه
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اسـت. اول اینکـه   اسـت. اول اینکـه     های ساختاری که نوعاً در اغلب تعبيرات لفظي وجود دارد، مقایسـه کـرده  های ساختاری که نوعاً در اغلب تعبيرات لفظي وجود دارد، مقایسـه کـرده    بعضي ویژگيبعضي ویژگي
بازی کردن، یک فعاليت اجتماعي است، چيزی متعالي نيست که فقط در ذهن ما جریان پيدا کنـد و فقـط   بازی کردن، یک فعاليت اجتماعي است، چيزی متعالي نيست که فقط در ذهن ما جریان پيدا کنـد و فقـط   

های منطقي مجرد باشد. بازی نوعاً کيفيـت اجتمـاعي دارد. دوم اینکـه بـازی     های منطقي مجرد باشد. بازی نوعاً کيفيـت اجتمـاعي دارد. دوم اینکـه بـازی       نسبتنسبت  ایای  عبارت از مجموعهعبارت از مجموعه
رسد هدف ویتگنشتاین از قياس زبان به بازی همـين  رسد هدف ویتگنشتاین از قياس زبان به بازی همـين    نظر مينظر مي  دارای قواعدی است که بر آن حاکم است. بهدارای قواعدی است که بر آن حاکم است. به

است. نکتة اساسي در این قياس تأکيد بر این نکته است که بایـد بـه زبـان در عمـل نگـاه      است. نکتة اساسي در این قياس تأکيد بر این نکته است که بایـد بـه زبـان در عمـل نگـاه        دو ویژگي بودهدو ویژگي بوده
ای رفتار مداوم و معمولي و اجتماعي و تابع قواعد بدانيم. نکتـة  ای رفتار مداوم و معمولي و اجتماعي و تابع قواعد بدانيم. نکتـة    کنيم و سخن گفتن با آن را بخشي از گونهکنيم و سخن گفتن با آن را بخشي از گونه

ای بيـرون از  ای بيـرون از    خواهد تأکيـد کنـد کـه هـيچ نقطـه     خواهد تأکيـد کنـد کـه هـيچ نقطـه       مهم این است که توجه داشته باشيم که ویتگنشتاین ميمهم این است که توجه داشته باشيم که ویتگنشتاین مي
ابي کنيم و ببينيم آیـا زبـان بـه    ابي کنيم و ببينيم آیـا زبـان بـه    های زباني نيست که بتوانيم از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزیهای زباني نيست که بتوانيم از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزی  بازیبازی

 (.(.141141-22، صص، صص13111311کنيم )مگي، کنيم )مگي،   حد کافي واقعيت هست یا نيست. ما هميشه درون بازی عمل ميحد کافي واقعيت هست یا نيست. ما هميشه درون بازی عمل مي

 زبان نخست؛ مقايسة

کنـد. امـا در دومـين گـام     کنـد. امـا در دومـين گـام       هرچند هگل مانند ویتگنشتاین متأخر، فلسفه را مستقيماً از زبـان آغـاز نمـي   هرچند هگل مانند ویتگنشتاین متأخر، فلسفه را مستقيماً از زبـان آغـاز نمـي   
تـوان گفـت کـه    تـوان گفـت کـه      عبارتي ميعبارتي مي  است. و بهاست. و به  ارشناسي، متوجه زبان شدهارشناسي، متوجه زبان شدهدیالکتيک خود یعني در همان اوائل پدیددیالکتيک خود یعني در همان اوائل پدید

زبان، یکي از بنيادهای مهم فلسفة هگل است. یک وجه اشتراک هگل و ویتگنشتاین این اسـت کـه هـر    زبان، یکي از بنيادهای مهم فلسفة هگل است. یک وجه اشتراک هگل و ویتگنشتاین این اسـت کـه هـر    
کنند. با ایـن  کنند. با ایـن    را برای فلسفه مطرح ميرا برای فلسفه مطرح مي  مثابه هدفِ في نفسه و مستقل در نظر ندارند؛ بلکه آن مثابه هدفِ في نفسه و مستقل در نظر ندارند؛ بلکه آن   دو، زبان را بهدو، زبان را به

شناسـائي  شناسـائي    خواهـد زبـان را چنـان دمـي گـذرا بـه متافيزیـک خـود در بخـش مباحـث          خواهـد زبـان را چنـان دمـي گـذرا بـه متافيزیـک خـود در بخـش مباحـث            ميميتفاوت که هگل تفاوت که هگل 
((consciousness))        ای از ای از   استخدام نماید، درحالي که ویتگنشتاین زبـان را بـرای حـل مسـأله یـا مرحلـه      استخدام نماید، درحالي که ویتگنشتاین زبـان را بـرای حـل مسـأله یـا مرحلـه

  دهد. آغاز فلسفه از نظردهد. آغاز فلسفه از نظر  را برای انحالل مسائل فلسفي مورد توجه قرار ميرا برای انحالل مسائل فلسفي مورد توجه قرار مي    گيرد، بلکه آنگيرد، بلکه آن  کار نميکار نمي  فلسفه بهفلسفه به
و روی سخن هگـل در اینجـا بـا    و روی سخن هگـل در اینجـا بـا    (Hegel, 1977, p.90) است است   ((sense-certainty)) هگل یقين حسيهگل یقين حسي

 واسطگي صلب با متعلق قرار دارد واسطگي صلب با متعلق قرار دارد   آگاهي در اینجا در بيآگاهي در اینجا در بي. . (Solomon, 1993, p.195)هاست هاست امپریستامپریست

(Hegel, 1977, p.90)  تـرین شـناخت را دارد  تـرین شـناخت را دارد    تـرین و معـين  تـرین و معـين    تـرین، واقعـي  تـرین، واقعـي    انگارد غنـي انگارد غنـي   یقين حسي ميیقين حسي مي ، ،
زودی ایـن مرحلـه را ناکفایتمنـد    زودی ایـن مرحلـه را ناکفایتمنـد      اما بهاما به  ..(Hyppolite, 1974, p.82)  درحالي که فقيرترین شناخت استدرحالي که فقيرترین شناخت است

شناسـد. آگـاهي در اینجـا وارد مرحلـه     شناسـد. آگـاهي در اینجـا وارد مرحلـه       برد که او متعلق را به مدد مفاهيم و کليات مـي برد که او متعلق را به مدد مفاهيم و کليات مـي   یابد؛ زیرا پي ميیابد؛ زیرا پي مي  ميمي
م کنـد کـه یقـين حسـي     م کنـد کـه یقـين حسـي     پدیدارشناسي مي خواهد تفهيپدیدارشناسي مي خواهد تفهي  160160شود. هگل در بند شود. هگل در بند   ميمي( ( perception))ادراک ادراک 

بـرد کـه جزئيـات را درک    بـرد کـه جزئيـات را درک      فریبد و درنتيجه گمـان مـي  فریبد و درنتيجه گمـان مـي    کند، بلکه خود را ميکند، بلکه خود را مي  هيچگاه جزیيات را درک نميهيچگاه جزیيات را درک نمي
 داللـت دارد کـه زبـان، کـه طبيعتـي الهـي و عقالنـي دارد، کوشـش یقـين حسـي           داللـت دارد کـه زبـان، کـه طبيعتـي الهـي و عقالنـي دارد، کوشـش یقـين حسـي             116116کنـد. و بنـد   کنـد. و بنـد     ميمي

فقـط کليـات را درک   فقـط کليـات را درک   سـازد. زبـان   سـازد. زبـان     را درک کنـد، خنثـي مـي   را درک کنـد، خنثـي مـي     ((surd))خواهـد جزیيـات صـامت    خواهـد جزیيـات صـامت      را که مـي را که مـي 
در در   ""دکـارت دکـارت ""کنيم، یک قطعـة مـوم کـه    کنيم، یک قطعـة مـوم کـه      ما خيال ميما خيال مي  .. (Hegel, 1977, page: 64-6 & 509)کندکند  ميمي

در این فصـل )ادراک( پدیدارشناسـي دربـارة آن    در این فصـل )ادراک( پدیدارشناسـي دربـارة آن      ""هگلهگل""گوید یا بلور نمک که گوید یا بلور نمک که   تأمل دوم از آن سخن ميتأمل دوم از آن سخن مي
ا درواقع این فاهمه ما است کـه  ا درواقع این فاهمه ما است کـه  شود، امشود، ام  وسيلة حواس یا حتي با قوة خيال درک ميوسيلة حواس یا حتي با قوة خيال درک مي  کند، صرفاً بهکند، صرفاً به  گفتگو ميگفتگو مي

نقد هگل از یقين حسي تـا  نقد هگل از یقين حسي تـا  »»گوید: گوید:   ميمي  ""هيپوليتهيپوليت""  ..(Hyppolite, 1974, p.100)  سازدسازد  آن را مدرک ميآن را مدرک مي
نيز در ضمن تحليل خود از نيز در ضمن تحليل خود از   ((Findlay))  ""فيندليفيندلي"" (Ibid, p.83). ««حد زیادی متأثر از فلسفه یونان استحد زیادی متأثر از فلسفه یونان است



 1717 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

کنـد و از  کنـد و از    ا با معرفت شناسي افالطون مقایسه مـي ا با معرفت شناسي افالطون مقایسه مـي سو این کار هگل رسو این کار هگل ر  پدیدارشناسي هگل، از یکپدیدارشناسي هگل، از یک  116116بند بند 
فهـم و ناشـي از درک نادرسـت زبـان     فهـم و ناشـي از درک نادرسـت زبـان       گوید که ویتگنشتاین این تلقي هگل را سوءگوید که ویتگنشتاین این تلقي هگل را سوء  دیگر به اشاره ميدیگر به اشاره مي  سویسوی
اسـت و نگـاه بـه زبـان همـان نگـاه       اسـت و نگـاه بـه زبـان همـان نگـاه         داند. چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـده داند. چون در این تلقي کاربردهای متغير زبان نادیده گرفته شـده   ميمي

یک نکتة مهم در اینجا این اسـت کـه   یک نکتة مهم در اینجا این اسـت کـه     ..(Hegel, 1977,  page:509-10)  ناميدن و توصيف اشياء استناميدن و توصيف اشياء است
هگل این گذار آگاهي را از یقين حسي به ادراک بـر اسـاس یـک معيـار درونـي، یعنـي از درون آگـاهي،        هگل این گذار آگاهي را از یقين حسي به ادراک بـر اسـاس یـک معيـار درونـي، یعنـي از درون آگـاهي،        

است. کليد مهم و اصلي برای مقایسة این دو فيلسوف، موضوع درون به جـای بـرون اسـت.    است. کليد مهم و اصلي برای مقایسة این دو فيلسوف، موضوع درون به جـای بـرون اسـت.      استنتاج کردهاستنتاج کرده
کنـد.  کنـد.    دهـد و هرگونـه معيـار خـارج از آن را نفـي مـي      دهـد و هرگونـه معيـار خـارج از آن را نفـي مـي        درون آگاهي عبـور مـي  درون آگاهي عبـور مـي  هگل، دیالکتيک خود را از هگل، دیالکتيک خود را از 

سـازد و هرگونـه معيـار    سـازد و هرگونـه معيـار      های زباني را بردرون آگاهي عرفي و اجتماعي اسـتوار مـي  های زباني را بردرون آگاهي عرفي و اجتماعي اسـتوار مـي    ویتگنشتاین نيز فعاليتویتگنشتاین نيز فعاليت
کـار  کـار    بـرای فهـم احساسـاتش بـه    بـرای فهـم احساسـاتش بـه    « « خودخود»»کند. در هگل، مفاهيمي که کند. در هگل، مفاهيمي که   خارج از عرف بازی زباني را نفي ميخارج از عرف بازی زباني را نفي مي

کـار بـرده   کـار بـرده     در مـورد آن احساسـات بـه   در مـورد آن احساسـات بـه   « « خـود خـود »»وسـيلة  وسـيلة    بلکه بـه بلکه بـه   ،،انداند  طریق احساس حاصل نشدهطریق احساس حاصل نشدهبرد، از برد، از   ميمي
 شوند.شوند.  ميمي
از آن بایـد گفـت متعلـق واقعـي یقـين      از آن بایـد گفـت متعلـق واقعـي یقـين        ""فينـدلي فينـدلي ""پدیدارشناسي و تحليل پدیدارشناسي و تحليل   111111عبارتي با الهام از بند عبارتي با الهام از بند   بهبه
. ادراک تصـدیق  . ادراک تصـدیق  یابـد یابـد   واسطه سر و کـار مـي  واسطه سر و کـار مـي    بيبي  ((This))« « این این »»واسطه با واسطه با   واسطه، کلي است؛ اما یقين بيواسطه، کلي است؛ اما یقين بي  بيبي
  ((Essential element))را طبيعـت ذاتـي   را طبيعـت ذاتـي   « « ایناین»»حال ادراک حال ادراک   اش کلي است، اما در عيناش کلي است، اما در عين  کند که متعلقکند که متعلق  ميمي

را طبيعت ذاتـي  را طبيعت ذاتـي  « « ایناین»»گران پدیدارشناسي است، که گران پدیدارشناسي است، که   ، یعني مشاهده، یعني مشاهده((We))« « ماما»»بيند، بلکه بيند، بلکه   متعلق خود نميمتعلق خود نمي
تـر، مفـاهيم   تـر، مفـاهيم     بيان سادهبيان ساده  بهبه  ..(Hegel, 1977, pp. 510)  00نگرد.نگرد.  است، مياست، مي  و نتيجة ضروری آنچه پدیدار شدهو نتيجة ضروری آنچه پدیدار شده

دهند که دهند که   ای از مفاهيم را تشکيل ميای از مفاهيم را تشکيل مي  ، محصول هيچ خود واحدی نيستند، بلکه مجموعه، محصول هيچ خود واحدی نيستند، بلکه مجموعه««ایناین»»کلي از قبيلکلي از قبيل
  ها محصول بسياری از اذهان متنـاهي هسـتند کـه بـا    ها محصول بسياری از اذهان متنـاهي هسـتند کـه بـا      شوند. آنشوند. آن  کار برده ميکار برده مي  وسيلة اجتماعي از خودها بهوسيلة اجتماعي از خودها به  بهبه

شـوند. ایـن   شـوند. ایـن     های متعدد توليد ميهای متعدد توليد مي  وسيلة نسلوسيلة نسل  بلکه بهبلکه به  ،،يلة یک نسليلة یک نسلوسوس  یکدیگر ارتباط و تفاهم دارند و نه بهیکدیگر ارتباط و تفاهم دارند و نه به
دهند و هـر ذهـن متنـاهي بایـد آن را بيـاموزد، اگـر بخواهـد کـامالً         دهند و هـر ذهـن متنـاهي بایـد آن را بيـاموزد، اگـر بخواهـد کـامالً           مفاهيم، زباني عمومي را تشکيل ميمفاهيم، زباني عمومي را تشکيل مي
گردد و برای تحقق مقاصد خـود در آن  گردد و برای تحقق مقاصد خـود در آن    ها پدیدار ميها پدیدار مي  که در نزد انسانکه در نزد انسانخودآگاه و عقالني شود. جهان، چنانخودآگاه و عقالني شود. جهان، چنان

-هگلـي هگلـي   به زبان و اندیشة غيـر به زبان و اندیشة غيـر   -ها برای ساختن جهاني منسجم وها برای ساختن جهاني منسجم و  نن  طابق با زباني است که آطابق با زباني است که آکوشند، مکوشند، م  ميمي
اینجـا  اینجـا    رسد، هگل دررسد، هگل در  نظر مينظر مي  (.به(.به0101، ص، ص13231323برند.)پالمناتز، برند.)پالمناتز،   کار ميکار مي  بهبه  -ی منسجم از جهانی منسجم از جهان««تصویرتصویر»»بنایبنای

ه زبـان در  ه زبـان در  لحـاظ کـ  لحـاظ کـ    یک وجه تشابه با ویتگنشتاین اول و یک وجه تشابه با ویتگنشـتاین دوم دارد. از ایـن  یک وجه تشابه با ویتگنشتاین اول و یک وجه تشابه با ویتگنشـتاین دوم دارد. از ایـن  
توان گفت که هگل بـه نظریـة   توان گفت که هگل بـه نظریـة     کند، ميکند، مي  هگل از طریق مفاهيم و کليات، اشياء و امور جهان را توصيف ميهگل از طریق مفاهيم و کليات، اشياء و امور جهان را توصيف مي

داند، هرچند ایـن مـرز بـه    داند، هرچند ایـن مـرز بـه      تصویر ویتگنشتاین اول نزدیک است و همانند او زبان را دارای مرز واحدی ميتصویر ویتگنشتاین اول نزدیک است و همانند او زبان را دارای مرز واحدی مي
جـای  جـای    ای یعني در علم نيوتني بـه ای یعني در علم نيوتني بـه   دورهدوره  ها تاحدودی قابل تغيير است؛ چنانکه به اعتقاد وی درها تاحدودی قابل تغيير است؛ چنانکه به اعتقاد وی در  اختيارخود آناختيارخود آن

امـا، هگـل در   امـا، هگـل در     ..(Hegel, 1977, page: 81 & 514)  شودشود  جوهر از نيرو برای داللت بر اشياء استفاده ميجوهر از نيرو برای داللت بر اشياء استفاده مي
جا یک وجه فارق با ویتگنشتاین اول و شباهتي با ویتگنشـتاین دوم دارد، زیـرا از نظـر ویتگنشـتاین     جا یک وجه فارق با ویتگنشتاین اول و شباهتي با ویتگنشـتاین دوم دارد، زیـرا از نظـر ویتگنشـتاین       همينهمين

کند. اما ازمنظر ویتگنشتاین دوم برعکس، ایـن سـاخت   کند. اما ازمنظر ویتگنشتاین دوم برعکس، ایـن سـاخت     يين مييين مياول ساخت جهان واقعي، ساخت زبان را تعاول ساخت جهان واقعي، ساخت زبان را تع
توان مسـتقل از زبـان، دربـارة    توان مسـتقل از زبـان، دربـارة      کند و هرگز نميکند و هرگز نمي  زبان ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين ميزبان ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين مي

ـ   ادراکادراک  دمدم  جهان بحث نمود. دیالکتيک آگاهي در هگل از یقين حسي سرانجام بهجهان بحث نمود. دیالکتيک آگاهي در هگل از یقين حسي سرانجام به ـ گذر یافت؛ زیرا پ بـرد  بـرد    ييگذر یافت؛ زیرا پ
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جز همان کليات و مفاهيم نيست. بنابراین هرچند از ایـن لحـاظ کـه مفـاهيم دال     جز همان کليات و مفاهيم نيست. بنابراین هرچند از ایـن لحـاظ کـه مفـاهيم دال     که متعلق حسي چيزی که متعلق حسي چيزی 
هـای شناسـایي چيـزی جـز     هـای شناسـایي چيـزی جـز       آیند. اما چون ازنظر هگل متعلـق آیند. اما چون ازنظر هگل متعلـق   شمار ميشمار مي  برامور جهان هستند،آیينة جهان بهبرامور جهان هستند،آیينة جهان به

واسـطة مفـاهيم و کليـات شـکل     واسـطة مفـاهيم و کليـات شـکل       توان گفت، این ساخت جهان اسـت کـه بـه   توان گفت، این ساخت جهان اسـت کـه بـه     مفاهيم و کليات نيستند ميمفاهيم و کليات نيستند مي
شـود. امـا   شـود. امـا     کنند کـه موجـب عملکـرد اشـياء مـي     کنند کـه موجـب عملکـرد اشـياء مـي       ها،نيرو را چيزی مستقل از خود تصور ميها،نيرو را چيزی مستقل از خود تصور مي  انانگيرد. انسگيرد. انس  ميمي
اند تا آن را در توضـي  عملکـرد اشـياء بـه     اند تا آن را در توضـي  عملکـرد اشـياء بـه       دانند که درواقع امر، نيرو مفهومي است که خودشان ساختهدانند که درواقع امر، نيرو مفهومي است که خودشان ساخته  نمينمي
بلکـه کشـف   بلکـه کشـف   کند که نيـرو را نـه اختـراع،    کند که نيـرو را نـه اختـراع،      تر یاری نماید. فيزیکدان نيوتوني تصور ميتر یاری نماید. فيزیکدان نيوتوني تصور مي  ای رضایتبخشای رضایتبخش  شيوهشيوه

صـورت فعـال در تعـداد کثيـری از اذهـان      صـورت فعـال در تعـداد کثيـری از اذهـان        کند، زیرا روح بـه کند، زیرا روح بـه   که ازنظر هگل اشتباه ميکه ازنظر هگل اشتباه مي  نموده است، درحالينموده است، درحالي
سازد بدون اینکه بداند این کار را کرده است، بنـابراین  سازد بدون اینکه بداند این کار را کرده است، بنـابراین    ميميسازد. روح، جهان را سازد. روح، جهان را   متناهي، جهاني منسجم ميمتناهي، جهاني منسجم مي

کنـد کـه جهـان کـه     کنـد کـه جهـان کـه       ام روح کشف مـي ام روح کشف مـي کند. اما سرانجکند. اما سرانج  عنوان چيزی مستقل از خودش تلقي ميعنوان چيزی مستقل از خودش تلقي مي  جهان را بهجهان را به
دهـد کـه جهـان    دهـد کـه جهـان      نمود، محصول خود اوست. روح تشـخيص مـي  نمود، محصول خود اوست. روح تشـخيص مـي    نخست آن را مستقل از خودش تلقي مينخست آن را مستقل از خودش تلقي مي

شناسد و در آن آرامش یافته شناسد و در آن آرامش یافته   عقالني است؛ زیرا محصول عقل است. بنابراین، روح خود را در جهان باز ميعقالني است؛ زیرا محصول عقل است. بنابراین، روح خود را در جهان باز مي
که هرچنـد بـرای سـاخت جهـان مـوردنظر      که هرچنـد بـرای سـاخت جهـان مـوردنظر        ذکر استذکر است  (. الزم به(. الزم به0000، ص، ص13231323، ، پالمناتزپالمناتزشود )شود )  و خرسند ميو خرسند مي
جا چون تمرکز بر زبان جا چون تمرکز بر زبان   بر کليات، دم سوم یعني فاهمه با قوانين خود نيز دخيل است. اما دراینبر کليات، دم سوم یعني فاهمه با قوانين خود نيز دخيل است. اما دراین  هگل عالوههگل عالوه

منظر که جهان ساختة مفـاهيم  منظر که جهان ساختة مفـاهيم    توان گفت که هگل از اینتوان گفت که هگل از این  سان ميسان مي  است فقط به کليات توجه نمودیم. بدیناست فقط به کليات توجه نمودیم. بدین
ویـژه ایـن شـباهت آنگـاه     ویـژه ایـن شـباهت آنگـاه       یافته است تا به ویتگنشتاین اول. بهیافته است تا به ویتگنشتاین اول. بهاست به ویتگنشتاین دوم شباهت بيشتری است به ویتگنشتاین دوم شباهت بيشتری 

اسـت و  اسـت و    هگلي از اجتماعي از اذهان متنـاهي پدیـد آمـده   هگلي از اجتماعي از اذهان متنـاهي پدیـد آمـده     ساز ساز   شود که به یاد آوریم مفاهيم جهانشود که به یاد آوریم مفاهيم جهان  تقویت ميتقویت مي
متأخر نيز ریشه در عرف جامعـة مربـوط بـه هـر بـازی دارد.      متأخر نيز ریشه در عرف جامعـة مربـوط بـه هـر بـازی دارد.        های متنوع خود در ویتگنشتاینهای متنوع خود در ویتگنشتاین  زبان در بازیزبان در بازی

توان گفت که زبـان در هگـل و ویتگنشـتاین متـأخر، ماهيـت اجتمـاعي دارد. بـا ایـن         توان گفت که زبـان در هگـل و ویتگنشـتاین متـأخر، ماهيـت اجتمـاعي دارد. بـا ایـن           ميمي  عبارت کوتاهعبارت کوتاه  بهبه
شمار و نامتناهي برای زبان قائـل  شمار و نامتناهي برای زبان قائـل    های زباني کارکردهای متنوع، بيهای زباني کارکردهای متنوع، بي  ها که ویتگنشتاین با نظریة بازیها که ویتگنشتاین با نظریة بازی  تفاوتتفاوت
باحـث  باحـث  منظـور م منظـور م   دانـد و زبـان را بـه   دانـد و زبـان را بـه     شود و هر کارکردی را برقواعد مخصوص به یک جامعة زباني مـي شود و هر کارکردی را برقواعد مخصوص به یک جامعة زباني مـي   ميمي

که هگـل، زبـان را دارای معنـا و نـه کـاربرد      که هگـل، زبـان را دارای معنـا و نـه کـاربرد        دهد. درحاليدهد. درحالي  شناسانه و متافيزیکي موردتوجه قرارنميشناسانه و متافيزیکي موردتوجه قرارنمي  شناختشناخت
 دهد.دهد.  توجه قرار ميتوجه قرار مي  شناسانه و متافيزیکي موردشناسانه و متافيزیکي مورد  منظور مباحث شناختمنظور مباحث شناخت  داند. افزون برآنکه هگل زبان را بهداند. افزون برآنکه هگل زبان را به  ميمي
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ــا   ــورد بـ ــتاین در مـ ــم ویتگنشـ ــات مهـ ــي از نکـ ــا  یکـ ــورد بـ ــتاین در مـ ــم ویتگنشـ ــات مهـ ــي از نکـ ــيش   زیزییکـ ــاني پـ ــای زبـ ــيش هـ ــاني پـ ــای زبـ ــویحي   هـ ــرض تلـ ــویحي فـ ــرض تلـ  فـ
((Tacit presupposition))   .دهـيم، همـواره بـر یـک     دهـيم، همـواره بـر یـک       پس آنچه ما در بازی زباني خود انجام مـي پس آنچه ما در بازی زباني خود انجام مـي »»است. است

امـان  امـان    کاری که ما در بـازی زبـاني  کاری که ما در بـازی زبـاني  . . (Wittgenstein, 2009, p. 179)««فرض تلویحي استوار است.فرض تلویحي استوار است.  پيشپيش
فـرض  فـرض    است که برای فهم مـراد از پـيش  است که برای فهم مـراد از پـيش  بر آن بر آن   ""هادسونهادسون""فرض تلویحي فرض تلویحي   بر پيشبر پيش  کنيم، هميشه مبتنيکنيم، هميشه مبتني  ميمي

عنـوان  عنـوان    تلویحي یک بازی، نحوة سخن گفتن را دربارة اشياء مادی، مانند ماه مالحظه کنيد. مـا از مـاه بـه   تلویحي یک بازی، نحوة سخن گفتن را دربارة اشياء مادی، مانند ماه مالحظه کنيد. مـا از مـاه بـه   
دیشب ماه، ماهِ تمام نبود، تا یک هفتة دیگر، ماهِ تمـام  دیشب ماه، ماهِ تمام نبود، تا یک هفتة دیگر، ماهِ تمـام  »»گوئيم: گوئيم:   گوئيم؛ مثالً ميگوئيم؛ مثالً مي  موجودی مستمر سخن ميموجودی مستمر سخن مي

آن نامستمر است. اما در بـازی زبـاني علـوم طبيعـي یـا فهـم عرفـي،        آن نامستمر است. اما در بـازی زبـاني علـوم طبيعـي یـا فهـم عرفـي،        با این همه، تجربة ما از با این همه، تجربة ما از « « شود.شود.  ميمي
انـد  انـد    به تجارب نامستمر ما )شهادت حواس ما( مبنای محکميبه تجارب نامستمر ما )شهادت حواس ما( مبنای محکمي  فرض تلویحي این است که احکام راجعفرض تلویحي این است که احکام راجع  پيشپيش
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(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

برای احکام راجع به موجودات مستمر )مانند این شي مادی، مثالً ماه(. اگـر کسـي اعتبـار ایـن گـذر را، از      برای احکام راجع به موجودات مستمر )مانند این شي مادی، مثالً ماه(. اگـر کسـي اعتبـار ایـن گـذر را، از      
توانيم ادلة علمي قـوی بـه سـود ایـن     توانيم ادلة علمي قـوی بـه سـود ایـن       به احکام دسته دوم، مورد مناقشه قراردهد، ما نميبه احکام دسته دوم، مورد مناقشه قراردهد، ما نمي  احکام دستة اولاحکام دستة اول

توانيم خاطر نشان کنيم که فهم عرفي و علوم چنـين پيشفرضـي دارنـد و اگـر او     توانيم خاطر نشان کنيم که فهم عرفي و علوم چنـين پيشفرضـي دارنـد و اگـر او       گذر اقامه کنيم. تنها ميگذر اقامه کنيم. تنها مي
سـت  سـت  های زباني یا نحـوه هـای معيشـت )شـکل زنـدگي( د     های زباني یا نحـوه هـای معيشـت )شـکل زنـدگي( د       حاضر به چنين گذری نباشد، باید از این بازیحاضر به چنين گذری نباشد، باید از این بازی

 (.(.168168، ص، ص13121312بردارد )هادسون، بردارد )هادسون، 
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    جا، همان تکيهجا، همان تکيه  براساس آنچه گذشت کار مقایسه در اینجا ساده است. تشابه هگل و ویتگنشتاین در اینبراساس آنچه گذشت کار مقایسه در اینجا ساده است. تشابه هگل و ویتگنشتاین در این
بر آغاز فلسفه از گفتمان یا آگاهي عرفي است. با این تفاوت که ویتگنشتاین دوم برای هـر بـازی زبـاني،    بر آغاز فلسفه از گفتمان یا آگاهي عرفي است. با این تفاوت که ویتگنشتاین دوم برای هـر بـازی زبـاني،    

فـرض  فـرض    خواهـد. امـا هگـل، پـيش    خواهـد. امـا هگـل، پـيش      ارتباط از هـم مـي  ارتباط از هـم مـي    های از هم جدا و بيهای از هم جدا و بي  یحي را برای بازییحي را برای بازیفرض تلوفرض تلو  پيشپيش
مثابـه محـور   مثابـه محـور     تلویحي در اصطالح ویتگنشتاین یا آگاهي و گفتمان عرفي را برای ایجاد سير دیالکتيـک بـه  تلویحي در اصطالح ویتگنشتاین یا آگاهي و گفتمان عرفي را برای ایجاد سير دیالکتيـک بـه  

  هيهيبخش صور پدیداری الزم دارد. برای مثال در دم ادراک مفاهيم یا کليـات در زبـان اذهـان متنـا    بخش صور پدیداری الزم دارد. برای مثال در دم ادراک مفاهيم یا کليـات در زبـان اذهـان متنـا      وحدتوحدت
((We))  ارتباط نيست بـا مرحلـة بعـد کـه فاهمـه اسـت.       ارتباط نيست بـا مرحلـة بعـد کـه فاهمـه اسـت.         فرض بيفرض بي  است، اما این پيشاست، اما این پيش  فرض گرفته شدهفرض گرفته شده  پيشپيش 

شود امـا دردم بعـد، ترفـع یافتـه و محفـوظ      شود امـا دردم بعـد، ترفـع یافتـه و محفـوظ        ، بعد مشمول روش)متد( سلب و رفع مي، بعد مشمول روش)متد( سلب و رفع مي««دمدم»»زیرا هرچند در زیرا هرچند در 
((Aufheben))  ایـن  ایـن    اسـت. هگـل در  اسـت. هگـل در    ""کانـت کانـت ""دیگر در دم ادراک روی سـخن  هگـل بـا    دیگر در دم ادراک روی سـخن  هگـل بـا      عبارتعبارت    است. بهاست. به 

یابـد. زیـرا ازآنجـا کـه ادراک، هـيچ امـر فراادراکـي        یابـد. زیـرا ازآنجـا کـه ادراک، هـيچ امـر فراادراکـي          دم، کليات و مفاهيم را بـرای شناسـایي کـافي نمـي    دم، کليات و مفاهيم را بـرای شناسـایي کـافي نمـي    
((Extraperceptual))  شناسد، این کليات نيازمنـد  شناسد، این کليات نيازمنـد    را یعني هيچ چيز غير از کليات حسي را به رسميت نميرا یعني هيچ چيز غير از کليات حسي را به رسميت نمي

 هـا را چنـان متعلـق در    هـا را چنـان متعلـق در      هـای صـرف خـارج سـازد و آن    هـای صـرف خـارج سـازد و آن      ها را از حالت ویژگيها را از حالت ویژگي  بخش هستند تا آنبخش هستند تا آن  امر وحدتامر وحدت
 برابر آگاهي قرار دهد. کانت قباًل این منظور را بـا جـوهر بـرآورده سـاخته بـود، امـا هگـل بـا جـایگزین          برابر آگاهي قرار دهد. کانت قباًل این منظور را بـا جـوهر بـرآورده سـاخته بـود، امـا هگـل بـا جـایگزین          

 دهـد و بـا انتخـاب عنـوان     دهـد و بـا انتخـاب عنـوان       جای جـوهر تصـور پویـاتری از آن ارائـه مـي     جای جـوهر تصـور پویـاتری از آن ارائـه مـي       ساختن مفهوم غيرحسي نيرو بهساختن مفهوم غيرحسي نيرو به
(Force and Understanding)  ي نماید که قوانين طبيعت صرفاً بـر آن  ي نماید که قوانين طبيعت صرفاً بـر آن  به این انتقاد از کانت اشعار مبه این انتقاد از کانت اشعار م

 سـان کليـات، در   سـان کليـات، در     بـدین بـدین . . (Solomon, op.cit, p.197-9)  اند؛ بلکـه ذاتـي جهـان هسـتند    اند؛ بلکـه ذاتـي جهـان هسـتند      تحميل نشدهتحميل نشده
فـرض تلـویحي   فـرض تلـویحي     هـا را پـيش  هـا را پـيش    که برمبنای اصطالح ویتگنشتاین دوم، باید آنکه برمبنای اصطالح ویتگنشتاین دوم، باید آن-دم ادراک در اصطالح هگل دم ادراک در اصطالح هگل 

اند؛ زیـرا بـر گـرد    اند؛ زیـرا بـر گـرد      اما در دم ادراک حفظ و ترفع یافتهاما در دم ادراک حفظ و ترفع یافتهاند، اند،   هرچند در مرحلة فاهمه سلب و رفع شدههرچند در مرحلة فاهمه سلب و رفع شده  -  خواندخواند
 اند.اند.  مفهوم نيرو چونان متعلق واحد گرد آمدهمفهوم نيرو چونان متعلق واحد گرد آمده

 قواعد و زبان

 ,Findlay, 1984)  سازی مفهوم قاعـده اسـت  سازی مفهوم قاعـده اسـت    مشغول روشنمشغول روشن  ( دل( دل134134-111111ویتگنشتاین در بندهای )ویتگنشتاین در بندهای )

p.211)ها تحت قواعدها تحت قواعد  . زبان نيز مانند سایر بازی. زبان نيز مانند سایر بازی  ((rules))    ویتگنشـتاین، تعریفـي   . ویتگنشـتاین، تعریفـي   کنـد کنـد   خاصي عمـل مـي  خاصي عمـل مـي .
گرفـت کـه بـا    گرفـت کـه بـا      دهد، زیرا قاعده را مفهومي واجد شباهت خانوادگي درنظر ميدهد، زیرا قاعده را مفهومي واجد شباهت خانوادگي درنظر مي  دست نميدست نمي  تحليلي از قاعده بهتحليلي از قاعده به

(. هـر  (. هـر  443443، ص، ص13201320شـود )یوهـان گـالک،    شـود )یوهـان گـالک،      ها به بهترین وجه توضـي  داده مـي  ها به بهترین وجه توضـي  داده مـي    ها و نمونهها و نمونه  اشاره به مثالاشاره به مثال
هـا  هـا    نوشـت یکـي از صـفحات پـژوهش    نوشـت یکـي از صـفحات پـژوهش      ود. در پيود. در پيشش  به خود شناخته ميبه خود شناخته مي    نوعي از بازی صرفاً با قواعد مربوطنوعي از بازی صرفاً با قواعد مربوط
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بدون این قواعد این کلمه هنوز معنایي ندارد، و اگر قواعد را تغيير دهيم، آنگاه کلمـه معنـای   بدون این قواعد این کلمه هنوز معنایي ندارد، و اگر قواعد را تغيير دهيم، آنگاه کلمـه معنـای   »»خوانيم: خوانيم:   ميمي
ای، مطـابق قواعـد بـازی دیگـر مـورد      ای، مطـابق قواعـد بـازی دیگـر مـورد        هيچ بـازی هيچ بـازی   (Wittgenstein, 2009, p.147).« « یابد.یابد.  دیگری ميدیگری مي

شـود. دربـارة بـازی، کسـي     شـود. دربـارة بـازی، کسـي       رنن با قواعد بازی فوتبال داوری نميرنن با قواعد بازی فوتبال داوری نميگيرد. درمورد بازی شطگيرد. درمورد بازی شط  قضاوت قرار نميقضاوت قرار نمي
پرسيم که آیا بازی بسکتبال بـه عـالم ارجـاع دارد یـا     پرسيم که آیا بازی بسکتبال بـه عـالم ارجـاع دارد یـا       گوید که آیا آن آیينة واقعيت است یا نه )ما نميگوید که آیا آن آیينة واقعيت است یا نه )ما نمي  نمينمي

طرف، محدود به قواعد نيست. طرف، محدود به قواعد نيست.   ها، قابل تغيير است. درواقع هيچ دستگاهي از قواعد از همهها، قابل تغيير است. درواقع هيچ دستگاهي از قواعد از همه  نه(. قواعد بازینه(. قواعد بازی
زند، پرتاب توپ تنيس به هوا زند، پرتاب توپ تنيس به هوا   گيرد. مثالي که ویتگنشتاین ميگيرد. مثالي که ویتگنشتاین مي  ها را نميها را نمي  دستگاهي از قواعد، همة رخنهدستگاهي از قواعد، همة رخنههيچ هيچ 

شـود، تصـور   شـود، تصـور     ای وجود ندارد که شما چقدر توپ را باال بياندازید. اما ميای وجود ندارد که شما چقدر توپ را باال بياندازید. اما مي  زدن است. هيچ قاعدهزدن است. هيچ قاعده  سروسرودر موقع در موقع 
است، قواعـد جدیـدی وضـع    است، قواعـد جدیـدی وضـع      کرد در صورت پرتاب توپ توسط فردی به ارتفاعي که تاکنون سابقه نداشتهکرد در صورت پرتاب توپ توسط فردی به ارتفاعي که تاکنون سابقه نداشته

توانـد مـورد تفاسـير مختلـف قـرار گيـرد و       توانـد مـورد تفاسـير مختلـف قـرار گيـرد و         ای مـي ای مـي   شود. نکتة دیگر در مورد قاعده این است که هر قاعدهشود. نکتة دیگر در مورد قاعده این است که هر قاعده
شود. زیـرا در اخـتالف تفسـير، مطابقـت بـا قاعـده و عـدم آن قابـل         شود. زیـرا در اخـتالف تفسـير، مطابقـت بـا قاعـده و عـدم آن قابـل           معنا ميمعنا مي  درنتيجه پيروی از قاعده بيدرنتيجه پيروی از قاعده بي

پيروی از قاعده، کرداری اجتماعي اسـت.  پيروی از قاعده، کرداری اجتماعي اسـت.    حل ویتگنشتاین این است کهحل ویتگنشتاین این است که  تشخيص نيست. به باور برخي راهتشخيص نيست. به باور برخي راه
چيز پيروی از قاعده اسـت و جامعـه افـراد را بـه پيـروی از قاعـده، آمـوزش و        چيز پيروی از قاعده اسـت و جامعـه افـراد را بـه پيـروی از قاعـده، آمـوزش و          کند که چهکند که چه  جامعه تعيين ميجامعه تعيين مي

(. عمل کردن برطبق قاعده، یک عادت است، همان عادتي که مـا  (. عمل کردن برطبق قاعده، یک عادت است، همان عادتي که مـا  111111، ص، ص13111311دهد )مگي، دهد )مگي،   پرورش ميپرورش مي
سان لوازم شـکاکانة تبيـين ویتگنشـتاین از پيـروی     سان لوازم شـکاکانة تبيـين ویتگنشـتاین از پيـروی       بدینبدین  ایم.ایم.  در فرهنگ خود برای انجام آن پرورش یافتهدر فرهنگ خود برای انجام آن پرورش یافته

است: ما صـرفاً موجـوداتي هسـتيم کـه بـه لحـاظ       است: ما صـرفاً موجـوداتي هسـتيم کـه بـه لحـاظ         گرایانه حل شدهگرایانه حل شده  حل طبيعتحل طبيعت  قاعده با تمسک به یک راهقاعده با تمسک به یک راه
سـاول  سـاول  ""کنيم. این تفسير از ویتگنشتاین، عمـدتاً از  کنيم. این تفسير از ویتگنشتاین، عمـدتاً از    شناختي از عادات مشروط پيروی ميشناختي از عادات مشروط پيروی مي  فرهنگي و زیستفرهنگي و زیست

کـه  کـه    . چنـان . چنـان 11گيرد و مناقشات چشـمگيری را برانگيختـه اسـت   گيرد و مناقشات چشـمگيری را برانگيختـه اسـت     شمه ميشمه ميسرچسرچ  (Saul, Kripke) ""کریپکيکریپکي

تـری  تـری    نيز همين تفسير را دارند. البته تفسير دقيـق نيز همين تفسير را دارند. البته تفسير دقيـق   ((Malcolm))  ""مالکولممالکولم""خواهيم دید افراد دیگری نظير خواهيم دید افراد دیگری نظير 
 نيز در اینجا هست که در جای خود به آن خواهيم پرداخت.نيز در اینجا هست که در جای خود به آن خواهيم پرداخت.

 قاعده سوم؛ مقايسة

 ویـژة ویتگنشـتاین متـأخر اسـت و هـيچ کـاربردی در هگـل        ویـژة ویتگنشـتاین متـأخر اسـت و هـيچ کـاربردی در هگـل        واژة قاعده، همانند بـازی از مصـطلحات   واژة قاعده، همانند بـازی از مصـطلحات   
 بينـيم در ایـن نکتـه اسـت کـه در تحليـل و تأمـل در قاعـده،         بينـيم در ایـن نکتـه اسـت کـه در تحليـل و تأمـل در قاعـده،           جا چنانکه ميجا چنانکه مي  ندارد. اما وجه مقایسه در اینندارد. اما وجه مقایسه در این

رسيم. پس ویتگنشتاین متأخر، فلسـفة خـود   رسيم. پس ویتگنشتاین متأخر، فلسـفة خـود     مطابق با تفسير یادشده سرانجام به ماهيت اجتماعي زبان ميمطابق با تفسير یادشده سرانجام به ماهيت اجتماعي زبان مي
گيرنـد و  گيرنـد و    های زباني معنای خود را از قواعـد مـي  های زباني معنای خود را از قواعـد مـي    کند. زیرا بازیکند. زیرا بازی  تمان عرفي آغاز ميتمان عرفي آغاز ميرا از درون آگاهي یا گفرا از درون آگاهي یا گف

آنکـه ربـط و نسـبتي بـا نظریـة      آنکـه ربـط و نسـبتي بـا نظریـة        قواعد نيز ریشه در توافق اجتماع مربوط به آن بازی دارند. هگل نيـز بـي  قواعد نيز ریشه در توافق اجتماع مربوط به آن بازی دارند. هگل نيـز بـي  
آگاهي حسـي  آگاهي حسـي  کند. کند.   ها داشته باشد، اما پدیدارشناسي  خود را از اندرون آگاهي یا گفتمان عرفي آغاز ميها داشته باشد، اما پدیدارشناسي  خود را از اندرون آگاهي یا گفتمان عرفي آغاز مي  بازیبازی

رسـد  رسـد    نظـر مـي  نظـر مـي    و ادراک هر دو در اندرون آگاهي عرفي جای دارند. حتي از آغاز فلسفه هم که بگـذریم بـه  و ادراک هر دو در اندرون آگاهي عرفي جای دارند. حتي از آغاز فلسفه هم که بگـذریم بـه  
بتوان گفت که ادامة دیالکتيک هگل نيز همه و همه، صوری است کـه در انـدرون اذهـان متنـاهي جـای      بتوان گفت که ادامة دیالکتيک هگل نيز همه و همه، صوری است کـه در انـدرون اذهـان متنـاهي جـای      

آگاهي یا گفتمان عرفي وجـود  آگاهي یا گفتمان عرفي وجـود  دارند. پس هر دو فيلسوف بر این نکته اتفاق دارند که هيچ معياری خارج از دارند. پس هر دو فيلسوف بر این نکته اتفاق دارند که هيچ معياری خارج از 
 ندارد.ندارد.

تـری  تـری    توان باز هم تصور دقيقتوان باز هم تصور دقيق  با تأمل در اصطالح شکل زندگي و نيز زبان خصوصي در ویتگنشتاین ميبا تأمل در اصطالح شکل زندگي و نيز زبان خصوصي در ویتگنشتاین مي
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دست آورد. بنابراین، دنبالة این مقایسه را در ذیل واژة شکل زنـدگي و نيـز در زبـان خصوصـي     دست آورد. بنابراین، دنبالة این مقایسه را در ذیل واژة شکل زنـدگي و نيـز در زبـان خصوصـي       از قاعده بهاز قاعده به
 گيریم.  گيریم.    ميمي  پيپي

 خصوصی زبان

کـه در  کـه در    ((Reflexive situations))هـای انعکاسـي   هـای انعکاسـي     ها به مسایل وضـعيت ها به مسایل وضـعيت   ( پژوهش( پژوهش843843-362362بندهای )بندهای )
هـا  هـا    هایي نظـر دارد کـه در آن  هایي نظـر دارد کـه در آن    طور خاص به وضعيتطور خاص به وضعيت  پردازد. و بهپردازد. و به  ها شخص با خویشتن مرتبط است، ميها شخص با خویشتن مرتبط است، مي  آنآن

گفتار شخص فقط با خودش و برای خودش و در یک زبان کامالً خصوصي است. وی همين بحـث را در  گفتار شخص فقط با خودش و برای خودش و در یک زبان کامالً خصوصي است. وی همين بحـث را در  
بــرعکس بــرعکس   ..(Wittgenstein, 1975, p.88-95)  فلســفي نيــز انجــام داده اســتفلســفي نيــز انجــام داده اســتبخشــي از مالحظــات بخشــي از مالحظــات 

بارة جهان همانگونه کـه بـرای خـودم هسـت     بارة جهان همانگونه کـه بـرای خـودم هسـت       ، که در آنجا من، فقط زبان خاص خودم را در، که در آنجا من، فقط زبان خاص خودم را در""تراکتاتوستراکتاتوس""
است که زبان ذاتاً مشـترک و عمـومي   است که زبان ذاتاً مشـترک و عمـومي     کار گيرم، اینک در اینجا این موضع مطرح شدهکار گيرم، اینک در اینجا این موضع مطرح شده  توانم بفهمم و بهتوانم بفهمم و به  ميمي

است، حتي سخني که خطاب به خود مي رود، تنهـا درصـورتي معنـادار    است، حتي سخني که خطاب به خود مي رود، تنهـا درصـورتي معنـادار      آنچه به گفتار آمدهآنچه به گفتار آمده  است و این کهاست و این که
برخي دیگر، بندهای مزبور را به برخي دیگر، بندهای مزبور را به   (Findlay, 1984, p.216).است که بتواند توسط دیگری فهميده شود است که بتواند توسط دیگری فهميده شود 

اسـت. و بنـدهای   اسـت. و بنـدهای     ( به زبان خصوصـي پرداختـه  ( به زبان خصوصـي پرداختـه  843843-811811گویند بندهای )گویند بندهای )  کنند و ميکنند و مي  دو قسمت تقسيم ميدو قسمت تقسيم مي
ــه بحــث گســترده336161-821821)) ــه بحــث گســترده( ب ــاهيم روان   ( ب ــين مف ــاب رابطــه ب ــاهيم روان ای در ب ــين مف ــاب رابطــه ب ــار، اختصــاص    ای در ب ــا رفت ــار، اختصــاص  شــناختي ب ــا رفت شــناختي ب

از بحـث  از بحـث  ( ( Private language))  خصوصـي خصوصـي   زبـان زبـان هرچند بحث هرچند بحث    (Mcginn, 1977, p.143&115).دارددارد
رسـد یکـي از   رسـد یکـي از     نظـر مـي  نظـر مـي    حل ویتگنشتاین برای هـر دو یکسـان اسـت. از طرفـي بـه     حل ویتگنشتاین برای هـر دو یکسـان اسـت. از طرفـي بـه       قواعد جداست، اما راهقواعد جداست، اما راه

طورعام بـاز  طورعام بـاز    طور خاص و با کل سنت دکارتي بهطور خاص و با کل سنت دکارتي به  ویتگنشتاین که باب گفتگو با هگل را بهویتگنشتاین که باب گفتگو با هگل را به  موضوعات فلسفةموضوعات فلسفة
هـای اصـلي پـژوهش ویتگنشـتاین حـوزة      هـای اصـلي پـژوهش ویتگنشـتاین حـوزة        تر، یکي از حـوزه تر، یکي از حـوزه   کند، این موضوع است. در یک نگاه وسيعکند، این موضوع است. در یک نگاه وسيع  ميمي

 شناختي، ماننـد بـاور، اميـد، تـرس، آرزو، خواسـت، توقـع و مفـاهيم احساسـي، نظيـر درد و          شناختي، ماننـد بـاور، اميـد، تـرس، آرزو، خواسـت، توقـع و مفـاهيم احساسـي، نظيـر درد و            مفاهيم روانمفاهيم روان
  فرد او در این حوزه مربوط به زبان خصوصي باشـد فرد او در این حوزه مربوط به زبان خصوصي باشـد   انگيزترین ادعای منحصربهانگيزترین ادعای منحصربه  است. شاید بحثاست. شاید بحث  یدن بودهیدن بودهدد

(. هرچند در باب زبان خصوصي تفسير واحد وجود ندارد، اما تفسير متعارف بـر بعـد   (. هرچند در باب زبان خصوصي تفسير واحد وجود ندارد، اما تفسير متعارف بـر بعـد   842842، ص، ص13261326)سرل، )سرل، 
  اجتمـاعي تأکيـد دارنـد   اجتمـاعي تأکيـد دارنـد   اند که بر دیدگاه اند که بر دیدگاه   ازجمله کسانيازجمله کساني  ""کریپکيکریپکي""و و   ""مالکولممالکولم""اجتماعي زبان تکيه دارد. اجتماعي زبان تکيه دارد. 

(Baker and Hacker, 2009, V II, p.152).."" پـذیرد کـه کـانون توجـه     پـذیرد کـه کـانون توجـه       ، ضـمن اینکـه مـي   ، ضـمن اینکـه مـي   ""هکـر هکـر
حـال ایـن تفسـير را    حـال ایـن تفسـير را      ویتگنشتاین در همة مباحث پيروی از قاعده، اعمال مشترک انساني است، اما در عينویتگنشتاین در همة مباحث پيروی از قاعده، اعمال مشترک انساني است، اما در عين

را بـه بحـث زبـان خصوصـي     را بـه بحـث زبـان خصوصـي       مطابق با دیدگاه اجتماعي آنچه ویتگنشتاینمطابق با دیدگاه اجتماعي آنچه ویتگنشتاین(Ibid, p.150). داند داند   خطا ميخطا مي
است. مسألة زبان خصوصي این است که آیا امکان است. مسألة زبان خصوصي این است که آیا امکان   کشانده است، ماهيت اجتماعي زبان در اعتقاد وی بودهکشانده است، ماهيت اجتماعي زبان در اعتقاد وی بوده

شناسـي  شناسـي    کـار ببـرم. در شـناخت   کـار ببـرم. در شـناخت     هایي را برای ناميدن حسيات خصوصي خویش بـه هایي را برای ناميدن حسيات خصوصي خویش بـه   دارد، من به تنهائي واژهدارد، من به تنهائي واژه
دروني و خصوصي آغاز نموده، آنگاه بر پایـه  دروني و خصوصي آغاز نموده، آنگاه بر پایـه    سنتي، تصور بر آن است که ما شناخت خود را باید از حسياتسنتي، تصور بر آن است که ما شناخت خود را باید از حسيات

پـذیرد. زیـرا ازنظـر وی    پـذیرد. زیـرا ازنظـر وی      وجدانيات دروني، زبان و شناختي عمومي بنا کنيم. ویتگنشتاین این موضع را نميوجدانيات دروني، زبان و شناختي عمومي بنا کنيم. ویتگنشتاین این موضع را نمي
های دروني با اجتماع گره خورده است. پس، به باور وی، بایـد گفـت   های دروني با اجتماع گره خورده است. پس، به باور وی، بایـد گفـت     زبان ما برای بيان وجدانيات و تجربهزبان ما برای بيان وجدانيات و تجربه
الل او در اینجا به سبک برهان خلف است. اگر زبان خصوصـي در کـار   الل او در اینجا به سبک برهان خلف است. اگر زبان خصوصـي در کـار   زبان خصوصي ممکن نيست. استدزبان خصوصي ممکن نيست. استد
ایم که آن ایم که آن   بریم و صورتي که صرفا گمان بردهبریم و صورتي که صرفا گمان برده  کار ميکار مي  ای را واقعاً صحي  بهای را واقعاً صحي  به  باشد، تمایز بين صورتي که واژهباشد، تمایز بين صورتي که واژه



 مشکات محمد 9191
(Muhammad Meshkat) 

 

تـوانيم دربـارة صـحي  و    تـوانيم دربـارة صـحي  و      ایم وجود نـدارد، ولـي در چنـين وضـعيتي چگونـه مـي      ایم وجود نـدارد، ولـي در چنـين وضـعيتي چگونـه مـي        کار بردهکار برده  واژه را درست بهواژه را درست به
هـای بيـانگر حسـيات، قواعـدی همگـاني و      هـای بيـانگر حسـيات، قواعـدی همگـاني و        سخني به ميان آوریم. قواعد حاکم بر کـاربرد واژه سخني به ميان آوریم. قواعد حاکم بر کـاربرد واژه   ناصحي ،ناصحي ،

تـوانيم  تـوانيم    بندیم. دليل این که ميبندیم. دليل این که مي  گيریم و به کار ميگيریم و به کار مي  اجتماعي است و ما این قواعد را در صحنة جامعه یاد مياجتماعي است و ما این قواعد را در صحنة جامعه یاد مي
ن معيارهـا و  ن معيارهـا و  ای با زبـان مشـترک اسـت، و چـو    ای با زبـان مشـترک اسـت، و چـو      دارای قواعدی حاکم بر زبان باشيم، عضویت ما در جامعهدارای قواعدی حاکم بر زبان باشيم، عضویت ما در جامعه

تـوانيم زبـاني دال بـر آن    تـوانيم زبـاني دال بـر آن      موازین همگاني و اجتماعي در مورد وجدانيات یا تجربيات دروني خود داریم، ميموازین همگاني و اجتماعي در مورد وجدانيات یا تجربيات دروني خود داریم، مي
(. هيچيـک از مـدعيات دیگـر ویتگنشـتاین     (. هيچيـک از مـدعيات دیگـر ویتگنشـتاین     112112-0606  ، صـص ، صـص 13111311تجربيات دروني داشته باشيم )مگي، تجربيات دروني داشته باشيم )مگي، 

شيفتگي فيلسوفان معاصـر را  شيفتگي فيلسوفان معاصـر را    انگيز نبوده است. این مسأله هنوزانگيز نبوده است. این مسأله هنوز  بحثبحث« « دليل نفي زبان خصوصيدليل نفي زبان خصوصي»»اندازة اندازة   بهبه
اسـت  اسـت    شـناختي نگاشـته شـده   شـناختي نگاشـته شـده     های بسياری دربارة تحليل ویتگنشتاین از مفاهيم روانهای بسياری دربارة تحليل ویتگنشتاین از مفاهيم روان  انگيزد و کتابانگيزد و کتاب  بر ميبر مي
(. در الگوی دکارتي، ذهن و ماده دو جوهرنـد. در ایـن الگـو ماننـد هـر الگـوی دو       (. در الگوی دکارتي، ذهن و ماده دو جوهرنـد. در ایـن الگـو ماننـد هـر الگـوی دو       840840، ص، ص13261326)سرل، )سرل، 

آید. در این الگو، امر ذهني با امـر  آید. در این الگو، امر ذهني با امـر    جوهر پيش ميجوهر پيش ميجوهری دیگر، مسألة دوئاليسم و چگونگي ارتباط این دو جوهری دیگر، مسألة دوئاليسم و چگونگي ارتباط این دو 
هـای  هـای    هـایش محصـور اسـت. آدمـي بـه اندیشـه      هـایش محصـور اسـت. آدمـي بـه اندیشـه        شود. در این الگو، انسان درون اندیشهشود. در این الگو، انسان درون اندیشه  خصوصي یکي ميخصوصي یکي مي

خویش دسترسي دارد، اما اذهان دیگران و جهان خارج در دسترس مستقيم انسان نيسـت. اینجاسـت کـه    خویش دسترسي دارد، اما اذهان دیگران و جهان خارج در دسترس مستقيم انسان نيسـت. اینجاسـت کـه    
هـای ویتگنشـتاین، خنثـي کـردن مشـکالت دکـارتي       هـای ویتگنشـتاین، خنثـي کـردن مشـکالت دکـارتي         شغلهشغلهنماید. یکي از منماید. یکي از م  اصالت خود و شکاکيت رخ مياصالت خود و شکاکيت رخ مي

و دیگری به فاصلة حـدود پـانزده سـال    و دیگری به فاصلة حـدود پـانزده سـال      هاهاپژوهشپژوهشحل ارائه کرده است: یکي در حل ارائه کرده است: یکي در   است. ویتگنشتاین دو راهاست. ویتگنشتاین دو راه
کنـد. از  کنـد. از    شـناختي، بـازخواني و تفسـير مـي    شـناختي، بـازخواني و تفسـير مـي      ، الگوی دکارتي را ازمنظر زبـان ، الگوی دکارتي را ازمنظر زبـان هاهاپژوهشپژوهش. در . در یقينیقين  بابباب  دردردر، در، 
هـا در  هـا در    فهمد. مرجع واژهفهمد. مرجع واژه  ي کامالً خصوصي است. این زبان را فقط کاربر آن ميي کامالً خصوصي است. این زبان را فقط کاربر آن ميمنظر، زبان الگوی دکارتمنظر، زبان الگوی دکارت  ایناین

ها درصـدد اسـت،   ها درصـدد اسـت،     برد. نيمي از بخش اول پژوهشبرد. نيمي از بخش اول پژوهش  زبان این شخص از یک نظام قواعد خصوصي بهره ميزبان این شخص از یک نظام قواعد خصوصي بهره مي
تواند زبـان باشـد کـه دارای قواعـد باشـد.      تواند زبـان باشـد کـه دارای قواعـد باشـد.        . زبان در صورتي مي. زبان در صورتي مي22امکان چنين برداشتي را از زبان نفي کندامکان چنين برداشتي را از زبان نفي کند

کـار بـرد. قواعـد نيـز از حاجـات و      کـار بـرد. قواعـد نيـز از حاجـات و        سازد که عناصر گوناگون زبان را چگونـه بایـد بـه   سازد که عناصر گوناگون زبان را چگونـه بایـد بـه     مشخص ميمشخص ميقاعده، قاعده، 
سان این جماعت است، نه فرد، که بـر مبنـای حاجـات، کـاربرد قاعـده را      سان این جماعت است، نه فرد، که بـر مبنـای حاجـات، کـاربرد قاعـده را        اند. بدیناند. بدین  ها سر بر آوردهها سر بر آورده  خواستخواست

، زیرا سخن ، زیرا سخن خصوصي ناممکن استخصوصي ناممکن است  یابد. زبانیابد. زبان  دارد و زبان نيز برمبنای همين قواعد کارکرد ميدارد و زبان نيز برمبنای همين قواعد کارکرد مي  مفروض ميمفروض مي
گفتن به یک زبان شرکت در یک شکل زندگي است که مردم بسـياری در آن درگيرنـد. شـرکت مـن در     گفتن به یک زبان شرکت در یک شکل زندگي است که مردم بسـياری در آن درگيرنـد. شـرکت مـن در     
یک زبان همان مفهومي را دارد که شرکت فردی در یک بازی، همچنانکـه در زبـان نيـز، ماننـد بـازی از      یک زبان همان مفهومي را دارد که شرکت فردی در یک بازی، همچنانکـه در زبـان نيـز، ماننـد بـازی از      

ة ایـن قيـاس   ة ایـن قيـاس   شود. پس الگـوی دکـارتي، اصـالً زبـان نيسـت. نتيجـ      شود. پس الگـوی دکـارتي، اصـالً زبـان نيسـت. نتيجـ        قواعد متداول در جماعت پيروی ميقواعد متداول در جماعت پيروی مي
شناختي این است که الگوی دکارتي تصویری، معقول از رابطة ذهن انساني بـا جهـان بيرونـي پدیـد     شناختي این است که الگوی دکارتي تصویری، معقول از رابطة ذهن انساني بـا جهـان بيرونـي پدیـد       زبانزبان
 (.(.811811-1010، صص، صص13231323، ، استرولاسترولآورد )آورد )  نمينمي
 کنيم.  کنيم.    های بنيادین بررسي ميهای بنيادین بررسي مي  سازی مشکالت دکارتي، در گزارهسازی مشکالت دکارتي، در گزاره  حل دوم ویتگنشتاین را، برای خنثيحل دوم ویتگنشتاین را، برای خنثي  راهراه

تواند بر پایـة عناصـر صـرفاً خصوصـي، از     تواند بر پایـة عناصـر صـرفاً خصوصـي، از       ي این است که کسي نميي این است که کسي نميخصوصخصوص  شناسي زبانشناسي زبان  نتيجة شناختنتيجة شناخت
درون خویش تصوری از جهان حاصل کند تا به جهان بيرون برسد، و این بـرخالف سـنت فلسـفة غـرب     درون خویش تصوری از جهان حاصل کند تا به جهان بيرون برسد، و این بـرخالف سـنت فلسـفة غـرب     

شود. ازنظر ویتگنشتاین، هر معيـار و ميزانـي بـرای سـنجش معنـا، در نهایـت       شود. ازنظر ویتگنشتاین، هر معيـار و ميزانـي بـرای سـنجش معنـا، در نهایـت         است که از دکارت آغاز مياست که از دکارت آغاز مي
رود، و آن مـتن هـم   رود، و آن مـتن هـم     کـار مـي  کـار مـي    واژه، محصول متني است که لفـظ در آن بـه  واژه، محصول متني است که لفـظ در آن بـه  معياری اجتماعي است. معنای معياری اجتماعي است. معنای 

 (.(.101101، ص، ص13111311)مگي، )مگي،   وابسته به کردارهای اجتماعي است و درنهایت به شکل زندگي وابسته استوابسته به کردارهای اجتماعي است و درنهایت به شکل زندگي وابسته است
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خصوصي بپردازیم، ولي پيداست کـه  خصوصي بپردازیم، ولي پيداست کـه    توانيم به مقایسة دو فيلسوف موردبحث، در موضوع زبانتوانيم به مقایسة دو فيلسوف موردبحث، در موضوع زبان  اینک مياینک مي
تـوان  تـوان    اسـت، مـي  اسـت، مـي    ""هکـر هکـر ""دیگـر کـه از   دیگـر کـه از     اه اجتماعي است. البته بر مبنای تفسـير اه اجتماعي است. البته بر مبنای تفسـير این مقایسه برمبنای دیدگاین مقایسه برمبنای دیدگ

دليل الزم است با تفسـير هکـر نيـز آشـنا بـود.      دليل الزم است با تفسـير هکـر نيـز آشـنا بـود.        ای دیگر به تطبيق و مقایسه پرداخت، که به همينای دیگر به تطبيق و مقایسه پرداخت، که به همين  گونهگونه  بهبه
 کنيم.کنيم.  دنبال ميدنبال مي  ""هکرهکر""بنابراین، کار مقایسه را برمبنای دو تفسير، بعد از تبيين تفسير بنابراین، کار مقایسه را برمبنای دو تفسير، بعد از تبيين تفسير 

 هکر تفسير

خصوصي و دیدگاه اجتماعي مطالبي دارد. وی در آغاز با ارجـاع بـه بنـد    خصوصي و دیدگاه اجتماعي مطالبي دارد. وی در آغاز با ارجـاع بـه بنـد      عنوان زبانعنوان زبان  در بحثي تحتدر بحثي تحت  هکرهکر
اسـت  اسـت  ( ( A practice))  رویـه رویـه ویتگنشتاین بر آن است که پيروی از قاعده یک ویتگنشتاین بر آن است که پيروی از قاعده یک »»گوید: گوید:   ميمي  هاهاپژوهشپژوهش( ( 868868))

قاعـده نيسـت.   قاعـده نيسـت.     واقع پيـروی کـردن از  واقع پيـروی کـردن از    کنيم، بهکنيم، به  با این توضي  که فکر کردن به این که از قاعده پيروی ميبا این توضي  که فکر کردن به این که از قاعده پيروی مي
وی در آغاز به توضي  تفسير متعارف، دیدگاه اجتماعي، مي پردازد. که براساس این دیدگاه، آنچـه اعمـال   وی در آغاز به توضي  تفسير متعارف، دیدگاه اجتماعي، مي پردازد. که براساس این دیدگاه، آنچـه اعمـال   

تضـمين  تضـمين    -کندکند  کند و اینکه واقعاً پيروی ميکند و اینکه واقعاً پيروی مي  بين فکرکردن به این که شخص از قاعده پيروی ميبين فکرکردن به این که شخص از قاعده پيروی مي-تمایز را تمایز را 
گران که در یک رویـة مشـترک از قاعـده    گران که در یک رویـة مشـترک از قاعـده    شده توسط دیشده توسط دی  کند، عبارت است از: الگوهای رفتاری پذیرفتهکند، عبارت است از: الگوهای رفتاری پذیرفته  ميمي

کنند. بنابراین تفسير، مفهوم رویة اجتماعي برای تـأمالت ویتگنشـتاین در بـاب معنـا و ذهـن،      کنند. بنابراین تفسير، مفهوم رویة اجتماعي برای تـأمالت ویتگنشـتاین در بـاب معنـا و ذهـن،        پيروی ميپيروی مي
دهد براساس این تفسير، مسألة اساسي این توضي  است که چگونه یـک  دهد براساس این تفسير، مسألة اساسي این توضي  است که چگونه یـک    یابد. هکر، ادامه ميیابد. هکر، ادامه مي  محوریت ميمحوریت مي

ایـن مفسـران، نظریـة ویتگنشـتاین را در بـاب اهميـت       ایـن مفسـران، نظریـة ویتگنشـتاین را در بـاب اهميـت         رویه، مستلزم معيارهای عيني برای صحت است.رویه، مستلزم معيارهای عيني برای صحت است.
گوید که شخص فقط تا آنجا گوید که شخص فقط تا آنجا   دهند. ویتگنشتاین ميدهند. ویتگنشتاین مي  برداری قرار ميبرداری قرار مي  های انساني مورد بهرههای انساني مورد بهره  اجتماعي فعاليتاجتماعي فعاليت

  در کـار باشـد  در کـار باشـد    ((A custom))کند که یک کاربرد متعارف برای تابلو راهنما، یک رسم کند که یک کاربرد متعارف برای تابلو راهنما، یک رسم   از عالمت پيروی مياز عالمت پيروی مي
هـای  هـای    و تمـرین در شـيوه  و تمـرین در شـيوه    ((Instruction))آموزش آموزش   ،،((Training))اهميت تربيت اهميت تربيت   (. ویتگنشتاین بر(. ویتگنشتاین بر102102  )بند)بند

، توضي  خود را دربارة دیدگاه ، توضي  خود را دربارة دیدگاه ""هکرهکر""(. (. 862862، ، 120120بندهایبندهای  هاهاپژوهشپژوهش  )برای مثال،)برای مثال،  القاء، تأکيد ورزیده استالقاء، تأکيد ورزیده است
ناميـدن پيـروی از   ناميـدن پيـروی از   »»  گوید:گوید:  دهد و ميدهد و مي  ( ادامه مي( ادامه مي848848، ،   860860،،  8181،،  861861، ، 1010،،  101101پای بندهای )پای بندهای )  اجتماعي پابهاجتماعي پابه
رویـه، لزومـاً یـک    رویـه، لزومـاً یـک    « « کردن طبيعت ذاتاً اجتماعي قاعده باشـد. کردن طبيعت ذاتاً اجتماعي قاعده باشـد.   منظور برجستهمنظور برجسته  قطعاً باید بهقطعاً باید به« « رویهرویه»»قاعده به قاعده به 
است. ازنظـر هکـر باتوجـه بـه ایـن      است. ازنظـر هکـر باتوجـه بـه ایـن        های یک جامعه برقرار شدههای یک جامعه برقرار شده  است که در فعاليتاست که در فعاليت( ( A custom))رسمي رسمي 

بـرای اعمـال   بـرای اعمـال   آید که چگونه رویـه، معيـار صـحت را    آید که چگونه رویـه، معيـار صـحت را      دست ميدست مي  توضيحات پاسخي عاجل به این پرسش بهتوضيحات پاسخي عاجل به این پرسش به
اعضای جامعه، یک ميزان خـارجي عينـي اسـت، بـرای     اعضای جامعه، یک ميزان خـارجي عينـي اسـت، بـرای       (The standard)  کند. رفتار مرسومکند. رفتار مرسوم  تدارک ميتدارک مي

اسـت یـا   اسـت یـا     ((Normal))دهد. عمل فرد در اوضاع و شـرایط مناسـب، یـا بهنجـار     دهد. عمل فرد در اوضاع و شـرایط مناسـب، یـا بهنجـار       آنچه که هر فرد انجام ميآنچه که هر فرد انجام مي
کند نيست. کند نيست.   فکر ميفکر ميو تصميم گرفتن در مورد آن، که چيست وابسته به آنچه فرد و تصميم گرفتن در مورد آن، که چيست وابسته به آنچه فرد   ،،((Abnormal))نابهنجار نابهنجار 

سـان ویژگـي اجتمـاعي  یـک     سـان ویژگـي اجتمـاعي  یـک       معنای نابهنجار است. بدینمعنای نابهنجار است. بدین  صحت بهصحت به  معنای بهنجار باشد، عدممعنای بهنجار باشد، عدم  اگر صحت بهاگر صحت به
وجـود آورد. صـحت عمـل فـرد بـه      وجـود آورد. صـحت عمـل فـرد بـه        ای معيار صحت را بهای معيار صحت را به  کند که هر رویهکند که هر رویه  رویه، به خودی خود تضمين ميرویه، به خودی خود تضمين مي

  نمـون نمـون   طـور نـوع  طـور نـوع    بـه بـه   ((Others))گـردد؛ بلکـه بـر آنچـه کـه دیگـران       گـردد؛ بلکـه بـر آنچـه کـه دیگـران         اندیشـد بـر نمـي   اندیشـد بـر نمـي     آنچه که وی مـي آنچه که وی مـي 
((Tyipically))  دهند، استوار است. آنجاکه چنين سنجشي ممکن نيست، تمایز بين اینکه شخص دهند، استوار است. آنجاکه چنين سنجشي ممکن نيست، تمایز بين اینکه شخص   انجام ميانجام مي

رود. در مورد هـيچ کـس در   رود. در مورد هـيچ کـس در     کند از بين ميکند از بين مي  کند و یا واقعاً از آن پيروی ميکند و یا واقعاً از آن پيروی مي  فکر کند از یک قاعده پيروی ميفکر کند از یک قاعده پيروی مي
طـور خصوصـي ممکـن    طـور خصوصـي ممکـن      کردن از یک قاعـده بـه  کردن از یک قاعـده بـه  پيروی پيروی »»کند، کند،   توان گفت که از قاعده پيروی ميتوان گفت که از قاعده پيروی مي  انزوا نميانزوا نمي
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هکر بعـد از  هکر بعـد از   ..(Baker&Hacker, 2009, V II, p.149-150)( ( های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهش  868868)بند )بند   ««نيستنيست
شمارد؛ زیـرا ازنظـر وی مسـتند بـه     شمارد؛ زیـرا ازنظـر وی مسـتند بـه       این توضيحات دربارة دیدگاه اجتماعي، این دیدگاه را کامالً اشتباه مياین توضيحات دربارة دیدگاه اجتماعي، این دیدگاه را کامالً اشتباه مي

( ظهور در این تفسير دارد، اما چهـار دليـل   ( ظهور در این تفسير دارد، اما چهـار دليـل   121121-848848))  نيست. به اعتقاد وی گرچه بندهاینيست. به اعتقاد وی گرچه بندهای  هاهاپژوهشپژوهشمتن متن 
رغم این اظهارات ویتگنشـتاین، از ایـن دیـدگاه تفسـيری     رغم این اظهارات ویتگنشـتاین، از ایـن دیـدگاه تفسـيری       دهد، چرا باید بهدهد، چرا باید به  عمده در کار است که نشان ميعمده در کار است که نشان مي
 کنيم:کنيم:  را در اینجا ذکر ميرا در اینجا ذکر مي  ""هکرهکر""چشم پوشيد. ما دو مورد از ادلة چشم پوشيد. ما دو مورد از ادلة 

 ة پيـروی از قواعـد ایـن اسـت کـه      ة پيـروی از قواعـد ایـن اسـت کـه      : یک نکتة محوری در اظهارات ویتگنشتاین، دربـار : یک نکتة محوری در اظهارات ویتگنشتاین، دربـار نخستنخست  دليلدليل

 یک قاعده با اعمالي مرتبط است که با آن مطابقت دارد، دقيقـًا همـانطور کـه یـک گـزاره ذاتـاً بـا آنچـه         یک قاعده با اعمالي مرتبط است که با آن مطابقت دارد، دقيقـًا همـانطور کـه یـک گـزاره ذاتـاً بـا آنچـه         
 سازد و یک ميل بـا آنچـه آن را ارضـاء مـي سـازد، مـرتبط اسـت. ایـن معنـا بـا تعریـف            سازد و یک ميل بـا آنچـه آن را ارضـاء مـي سـازد، مـرتبط اسـت. ایـن معنـا بـا تعریـف              آن را صادق ميآن را صادق مي

باشـد. فـرض اینکـه رفتـار     باشـد. فـرض اینکـه رفتـار       است، ناسازگار مياست، ناسازگار مي  صحت برحسب آنچه بهنجار، یا عمل مرسوم در یک جامعهصحت برحسب آنچه بهنجار، یا عمل مرسوم در یک جامعه
 شـود کـه   شـود کـه     اکثریت، معيار صحت در کاربسـت قواعـد باشـد، موجـب الغـاء ارتبـاط درونـي بـا اعمـالي مـي          اکثریت، معيار صحت در کاربسـت قواعـد باشـد، موجـب الغـاء ارتبـاط درونـي بـا اعمـالي مـي          

، مطابقت با یک قاعده(. هکر در اینجا به آثار دیگـر ویتگنشـتاین   ، مطابقت با یک قاعده(. هکر در اینجا به آثار دیگـر ویتگنشـتاین   2323-  22  )نگاه به بندهای)نگاه به بندهای  انداند  با آن مطابقبا آن مطابق
 تـوانيم از  تـوانيم از    نچه با یک قاعـدة معـين سـازگار یـا ناسـازگار اسـت، نمـي       نچه با یک قاعـدة معـين سـازگار یـا ناسـازگار اسـت، نمـي       ما برای تعيين آما برای تعيين آ»»دهد. دهد.   نيز ارجاع مينيز ارجاع مي

)مالحظـاتي در بـاب بنيادهـای    )مالحظـاتي در بـاب بنيادهـای    «. «. توافق موجودات انساني یا آمارهـایي دربـارة رفتارشـان بهـره بجـویيم     توافق موجودات انساني یا آمارهـایي دربـارة رفتارشـان بهـره بجـویيم     
« « توانيم صحي  را برحسب آنچه در یک گروه بهنجـار اسـت، معـين سـازیم    توانيم صحي  را برحسب آنچه در یک گروه بهنجـار اسـت، معـين سـازیم      ما نميما نمي(. »(. »460460ریاضيات، صریاضيات، ص

 (.(.414414، ص، ص88، ج ، ج روانشناسيروانشناسي  فلسفةفلسفة  بابباب  دردر  مالحظاتيمالحظاتي))

اجتمـاعي داللـت کنـد،    اجتمـاعي داللـت کنـد،      تصور اینکه ویتگنشتاین بر آن باشد که واژة عمل بـر یـک عمـل   تصور اینکه ویتگنشتاین بر آن باشد که واژة عمل بـر یـک عمـل     ::دومدوم  دليلدليل

خواهد دربارة یک عمل فردی از باب کاربرد یک کلمه، یعني عمل، در مطابقـت بـا   خواهد دربارة یک عمل فردی از باب کاربرد یک کلمه، یعني عمل، در مطابقـت بـا     خطاست؛ زیرا وی ميخطاست؛ زیرا وی مي
در همـة  در همـة  -عالقـة ویتگنشـتاین   عالقـة ویتگنشـتاین     یک قاعده سخن بگوید. هرچند، اعمال مشترک انسـاني، کـانون توجـه و   یک قاعده سخن بگوید. هرچند، اعمال مشترک انسـاني، کـانون توجـه و   

های گوناگون های گوناگون   است، اما نکتة مهم این است که تأکيد وی بر موقعيتاست، اما نکتة مهم این است که تأکيد وی بر موقعيت  -  مباحث وی دربارة پيروی از قواعدمباحث وی دربارة پيروی از قواعد
((Multiple occasions))  شود، رفته است نه بر عـامالن کثيـر در یـک    شود، رفته است نه بر عـامالن کثيـر در یـک      ها انجام ميها انجام مي  که عمل بر طبق آنکه عمل بر طبق آن

شود، چيزی است که ممکن باشد فقـط یـک نفـر    شود، چيزی است که ممکن باشد فقـط یـک نفـر      ميميآیا آنچه پيروی از یک قاعده ناميده آیا آنچه پيروی از یک قاعده ناميده »»اجتماعي. اجتماعي.   گروهگروه
امکان ندارد که فقط یک موقعيت موجود بوده باشد که در آن کسي از یک قاعـده پيـروی   امکان ندارد که فقط یک موقعيت موجود بوده باشد که در آن کسي از یک قاعـده پيـروی     ..  ..  انجام دهد؟.انجام دهد؟.

 کرده باشـد. امکـان نـدارد کـه )فقـط( یـک موقعيـت بـوده باشـد کـه در آن گزارشـي داده شـده باشـد،              کرده باشـد. امکـان نـدارد کـه )فقـط( یـک موقعيـت بـوده باشـد کـه در آن گزارشـي داده شـده باشـد،              
پيروی از یک قاعده، دادن گزارش، دادن دستور، رسم هسـتند،  پيروی از یک قاعده، دادن گزارش، دادن دستور، رسم هسـتند،  دستوری داده یا فهميده شده باشد و غيره. دستوری داده یا فهميده شده باشد و غيره. 

راستي برای کسي که ویتگنشتاین را چنان تفسير کنـد کـه   راستي برای کسي که ویتگنشتاین را چنان تفسير کنـد کـه     (. به(. بههای فلسفيهای فلسفي  پژوشپژوش  100100)عادت، نهاد( )بند )عادت، نهاد( )بند 
آور باشد که چـرا  آور باشد که چـرا    اجتماعي ممکن است، شگفتاجتماعي ممکن است، شگفت  ازنظر وی پيروی از یک قاعده منطقا فقط درون یک گروهازنظر وی پيروی از یک قاعده منطقا فقط درون یک گروه

اجتمـاعي  اجتمـاعي    نظر از هر نـوع عمـل  نظر از هر نـوع عمـل    تنهایي صرفتنهایي صرف  آیا برای یک شخص، بهآیا برای یک شخص، به»»پرسد: پرسد:   ، نمي، نميویتگنشتاین در این بندویتگنشتاین در این بند
آیـا بـرای یـک شـخص     آیـا بـرای یـک شـخص     »»بلکه وی به جای این پرسش، پرسـيده اسـت:   بلکه وی به جای این پرسش، پرسـيده اسـت:     ،،««پيروی از قاعده ممکن است؟پيروی از قاعده ممکن است؟

)که البتـه پاسـخ منفـي اسـت(.     )که البتـه پاسـخ منفـي اسـت(.     « « بار در مدت زندگي خود از یک قاعده پيروی کند؟بار در مدت زندگي خود از یک قاعده پيروی کند؟  ممکن است فقط یکممکن است فقط یک
کنـيم، همـين اندیشـه را    کنـيم، همـين اندیشـه را      به این موضـوع مراجعـه مـي   به این موضـوع مراجعـه مـي     ي ما به اظهارات دیگر وی راجعي ما به اظهارات دیگر وی راجعافزاید وقتافزاید وقت  هکر، ميهکر، مي

در همـة  در همـة  »»گویـد:  گویـد:    مـي مـي   88  جج  111111-88  بينيم که تکرار شده است و هکر بعد از استشهادات متعدد در صصبينيم که تکرار شده است و هکر بعد از استشهادات متعدد در صص  ميمي
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(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

رفتار اسـت،  رفتار اسـت،    ((Uniformity))ریختي ریختي   و یکو یک  ((Regularity)) مندیمندی  این اظهارات تأکيد ویتگنشتاین بر قاعدهاین اظهارات تأکيد ویتگنشتاین بر قاعده
 ..agents)  (Multiplicity of  (Baker & Hacker, 2009, V II, pp. 150-1)ر کثرت عامالن ر کثرت عامالن نه بنه ب

 خصوصی زبان چهارم؛ مقايسة

 اجتماعی تفسير  برمبنای مقايسه( الف

جدا ساخته اسـت، هگـل   جدا ساخته اسـت، هگـل     ""دکارتدکارت""خصوصي، از خصوصي، از   رسد آنچه ویتگنشتاین دوم را در زمينة زبانرسد آنچه ویتگنشتاین دوم را در زمينة زبان  نظر مينظر مي  بهبه  

شناسـانه بـه   شناسـانه بـه     اینکه هگل آنگاه که در مباحـث شـناخت  اینکه هگل آنگاه که در مباحـث شـناخت    نخستنخستسازد. سازد.   جدا ميجدا ميدليل از دکارت دليل از دکارت   را نيز به سهرا نيز به سه

   اسـت اسـت « « مـا مـا »»کنـد؛ زیـرا چنانکـه دانسـتيم تکيـه هگـل بـر       کنـد؛ زیـرا چنانکـه دانسـتيم تکيـه هگـل بـر         پـردازد، آن را خصوصـي تصـور نمـي    پـردازد، آن را خصوصـي تصـور نمـي      زبان ميزبان مي

(Hegel, 1977, page: 510)..  همة صور پدیداری، فرد در انزوای تفرد خـویش مطـرح   همة صور پدیداری، فرد در انزوای تفرد خـویش مطـرح    اینکه دراینکه در  دومدوم  وو

ها و اميال نيـز  ها و اميال نيـز    آنکه خواستآنکه خواست  سومسومو یا در پيوند با جماعت قرار دارد و و یا در پيوند با جماعت قرار دارد و « « دیگریدیگری»»  نيست، بلکه در ارتباط بانيست، بلکه در ارتباط با

بلکـه  بلکـه    ،،گيرندگيرند  صورت فردی موردنظر قرار نميصورت فردی موردنظر قرار نمي  وجه بهوجه به  ها به هيچها به هيچ  در فلسفة هگل دارای جایگاه هستند، اما آندر فلسفة هگل دارای جایگاه هستند، اما آن
ویتگنشـتاین  ویتگنشـتاین  در ارتباط با جمع یا دستکم در ارتباط با دیگری قرار دارند. ازآنجاکه قرابت و تفاوت هگـل و  در ارتباط با جمع یا دستکم در ارتباط با دیگری قرار دارند. ازآنجاکه قرابت و تفاوت هگـل و  

را در مسألة زبان مورد توجه قرار دادیم، اینک قرابت و تفاوت آن دو را در دو محور دیگر مورد توجـه قـرار   را در مسألة زبان مورد توجه قرار دادیم، اینک قرابت و تفاوت آن دو را در دو محور دیگر مورد توجـه قـرار   
جـای  جـای    دهيم و مقایسه را از محور سوم یعني ميل و خواست آغاز کرده و با محور دوم یعني جماعـت بـه  دهيم و مقایسه را از محور سوم یعني ميل و خواست آغاز کرده و با محور دوم یعني جماعـت بـه    ميمي

 خواجـه و بـرده یـا اسـتقالل و وابسـتگي      خواجـه و بـرده یـا اسـتقالل و وابسـتگي      دهيم. هگـل در اولـين دم از خودآگـاهي وارد دم    دهيم. هگـل در اولـين دم از خودآگـاهي وارد دم      تفرد ادامه ميتفرد ادامه مي
نفسـه و لنفسـه فقـط آنگـاه موجـود اسـت کـه        نفسـه و لنفسـه فقـط آنگـاه موجـود اسـت کـه          شـود. ازنظـر هگـل، خودآگـاهي فـي     شـود. ازنظـر هگـل، خودآگـاهي فـي       هـا مـي  هـا مـي    خود آگاهيخود آگاهي

شده داشته باشـد  شده داشته باشـد    رسميت شناختهرسميت شناخته  موجود باشد، یعني موجودیت آن فقط درصورتي است که موجود باشد، یعني موجودیت آن فقط درصورتي است که « « دیگریدیگری»»برایبرای
.(Hegel, 1977, p.178)  سـان یقـين واقعـي بـه     سـان یقـين واقعـي بـه       اه است و بدیناه است و بدینهر خودآگاهي فقط از وجود خودش آگهر خودآگاهي فقط از وجود خودش آگ

اجتماعي مورد تصدیق قرار گرفته باشد اجتماعي مورد تصدیق قرار گرفته باشد     لحاظلحاظ  خودش ندارد؛ زیرا وجود، خود اساساً یک وجودی است که بهخودش ندارد؛ زیرا وجود، خود اساساً یک وجودی است که به
((a socially acknowledged being))(Hegel, 1977, p.186 & p.521)    هگــل در بحــث هگــل در بحــث

ی متعددی سخن وی به ایـن موضـوع   ی متعددی سخن وی به ایـن موضـوع   یابد و در بندهایابد و در بندها  خودآگاهي از محور شناخت به محور ميل توجه ميخودآگاهي از محور شناخت به محور ميل توجه مي
. ميـل در اینجـا چيسـت؟ طبيعـت ميـل برانـداختن غيریـت و دیگـر بـودن دیگـری           . ميـل در اینجـا چيسـت؟ طبيعـت ميـل برانـداختن غيریـت و دیگـر بـودن دیگـری           00کشيده شده اسـت کشيده شده اسـت 

دیگـر   دیگـر   »»صورت یـک ميـل، خواهـان وحـدت دنيـای      صورت یـک ميـل، خواهـان وحـدت دنيـای        خودآگاهي بهخودآگاهي به   (Hegel, 1977, page: 518).استاست
ری را برانـدازد و  ری را برانـدازد و  با خودش است. خودآگاهي، ميل دارد کـه ایـن دیگـر بـودن یـا غيریـت ظـاه       با خودش است. خودآگاهي، ميل دارد کـه ایـن دیگـر بـودن یـا غيریـت ظـاه       « « ظاهریظاهری

  (Hegel, 1977, p.167, & page: 518).درنتيجه خودش را در ایـن درونمایـه بيگانـه کشـف بنمایـد     درنتيجه خودش را در ایـن درونمایـه بيگانـه کشـف بنمایـد     
  وو  خودآگـاهي خودآگـاهي شناسي بـه  شناسي بـه    نظر آید پدیدارشناسي، یک چرخش غيرمنتظره از آگاهي و معرفتنظر آید پدیدارشناسي، یک چرخش غيرمنتظره از آگاهي و معرفت  ممکن است بهممکن است به

عرفـت و شـناخت را بـه    عرفـت و شـناخت را بـه    بحـث م بحـث م   ""فيشـته فيشـته ""، اما پيش از هگل، ، اما پيش از هگل، استاستدادهداده  انجامانجام  خواستخواست  وو  ميلميل  دشواردشوار  بحثبحث
تنهایي بـدون ارجـاع   تنهایي بـدون ارجـاع     گرایانه کشانده بود. اینک ازنظر هگل، نيز بررسي مسایل شناسایي بهگرایانه کشانده بود. اینک ازنظر هگل، نيز بررسي مسایل شناسایي به  های عملهای عمل  جنبهجنبه

کند، بيهوده است. پـس هـر   کند، بيهوده است. پـس هـر     به کاربردهای شناسایي و دنيای رواني و اجتماعي که در آن شناسایي کار ميبه کاربردهای شناسایي و دنيای رواني و اجتماعي که در آن شناسایي کار مي
آغاز گـردد کـه پـيش از همـه،     آغاز گـردد کـه پـيش از همـه،       (The living self)دریافت کافي از شناسایي باید با یک فهم خودِ زنده دریافت کافي از شناسایي باید با یک فهم خودِ زنده 

شناختي نباشد؛ بلکه سرشار از نيازها و اميال باشد. خودیقيني مانند یقين حسـي بـا یـک عقـل متعـارف و      شناختي نباشد؛ بلکه سرشار از نيازها و اميال باشد. خودیقيني مانند یقين حسـي بـا یـک عقـل متعـارف و      
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اسـت،  اسـت،    نظر آید که هگل با دکارت قرابت یافتهنظر آید که هگل با دکارت قرابت یافته  گردد. در اینجا ممکن است بهگردد. در اینجا ممکن است به  دریافت یقيني از خود آغاز ميدریافت یقيني از خود آغاز مي
هـای زنـدگي   هـای زنـدگي     اصالً یقيني نيست، بـرعکس در آشـفتگي اميـال و محـرک    اصالً یقيني نيست، بـرعکس در آشـفتگي اميـال و محـرک    دهد که خود دهد که خود   اما هگل ادامه مياما هگل ادامه مي

  ..(Solomon, 1993, p.13)  آیـد آیـد   همـاني و وحـدت بـر مـي    همـاني و وحـدت بـر مـي      آشفته و مستأصل در جستجوی اینآشفته و مستأصل در جستجوی این« « خودخود»»
عنوان موضـوع )حامـل( خواسـتي    عنوان موضـوع )حامـل( خواسـتي      شرط خودآگاهي فقط شناخت یا تأمل دربارة جهان نيست، بلکه خود بهشرط خودآگاهي فقط شناخت یا تأمل دربارة جهان نيست، بلکه خود به

عنـوان موضـوع )حامـل(    عنـوان موضـوع )حامـل(      گوید که خود نخست بهگوید که خود نخست به  گردد. هگل نميگردد. هگل نمي  اه مياه ميترین وجه، خودآگترین وجه، خودآگ  آگاهانه به واض آگاهانه به واض 
تـر بـه خودآگـاهي    تـر بـه خودآگـاهي      عنوان موضوع )حامل( آگاه خواست به وجهي قویعنوان موضوع )حامل( آگاه خواست به وجهي قوی  شود و سپس بهشود و سپس به  شناخت خودآگاه ميشناخت خودآگاه مي

رسد. خواست به همان اندازه احساس، مقدم بر خود آگاهي و شناخت است. خودی که به خـود آگـاهي   رسد. خواست به همان اندازه احساس، مقدم بر خود آگاهي و شناخت است. خودی که به خـود آگـاهي     ميمي
بود. چنين خودی همچنانکه در آغـاز  بود. چنين خودی همچنانکه در آغـاز    داشت فعال نميداشت فعال نمي  فعال است و اگر خواست نميفعال است و اگر خواست نميرسد، ذاتاً رسد، ذاتاً   و شناخت ميو شناخت مي
شـود و شـناخت بـه    شـود و شـناخت بـه      تـدرین از محـيط آگـاه مـي    تـدرین از محـيط آگـاه مـي      های خود را برآورده سازد، بههای خود را برآورده سازد، به  کوشد خواستکوشد خواست  کورکورانه ميکورکورانه مي

شـود،  شـود،    کند. حاصل اینکه خود در همان فرآیندی که موضوع  )حامل( خودآگاهِ شناخت ميکند. حاصل اینکه خود در همان فرآیندی که موضوع  )حامل( خودآگاهِ شناخت مي  خویش حاصل ميخویش حاصل مي
نظر هگل، خـود تنهـا بـه عنـوان     نظر هگل، خـود تنهـا بـه عنـوان       شود. با این حال، بهشود. با این حال، به  عنوان موضوع )حامل( خواست آگاه ميعنوان موضوع )حامل( خواست آگاه مي  بهبه  از خودشاز خودش

انـد:  انـد:    های آدمي دو دسـته های آدمي دو دسـته   گردد. اما خواستگردد. اما خواست  ترین وجهي به خویش ظاهر ميترین وجهي به خویش ظاهر مي  موضوع آگاه خواست، به واض موضوع آگاه خواست، به واض 
دیگران مورد دیگران مورد طبيعي و روحاني. انسان گذشته از اميال طبيعي دارای این خواست روحاني است که از ناحية طبيعي و روحاني. انسان گذشته از اميال طبيعي دارای این خواست روحاني است که از ناحية 

ها، نيازی به ابراز وجود خود و مقبوليت و ها، نيازی به ابراز وجود خود و مقبوليت و   تصدیق قرار گيرد. جانوران نازلتر، فاقد چنين خواستي هستند. آنتصدیق قرار گيرد. جانوران نازلتر، فاقد چنين خواستي هستند. آن
نظـر او ذات روح  نظـر او ذات روح    داند و خودآگـاهي بـه  داند و خودآگـاهي بـه    شناسائي ندارند. هگل، خواست شناسائي را مالزم با خودآگاهي ميشناسائي ندارند. هگل، خواست شناسائي را مالزم با خودآگاهي مي

ني است که اختصاصاً انساني است و انسان ني است که اختصاصاً انساني است و انسان های انساهای انسا  است. این خواست، نخستين خواست در ميان خواستاست. این خواست، نخستين خواست در ميان خواست
وسيلة دیگران شناسائي شود، بـدون اینکـه   وسيلة دیگران شناسائي شود، بـدون اینکـه     خواهد بهخواهد به  سازد. در آغاز انسان ميسازد. در آغاز انسان مي  را از دیگر جانوران متمایز ميرا از دیگر جانوران متمایز مي

روی، درگير منازعـه  روی، درگير منازعـه    کند روا بدارد. از اینکند روا بدارد. از این  ها طلب شناسائي ميها طلب شناسائي مي  به دیگران که از آنبه دیگران که از آن  همان شناسائي را نسبتهمان شناسائي را نسبت
« « جنگ همه عليه همـه جنگ همه عليه همـه »»دیگران نيز همين وضعيت را دارند. این منازعه را نباید با دیگران نيز همين وضعيت را دارند. این منازعه را نباید با   شود؛ زیراشود؛ زیرا  با دیگران ميبا دیگران مي

از خواست قدرت نيست که یک ميل طبيعي اسـت. اگـر همـة    از خواست قدرت نيست که یک ميل طبيعي اسـت. اگـر همـة      یکي دانست؛ زیرا این منازعه ناشيیکي دانست؛ زیرا این منازعه ناشي  ""هابزهابز""
ها به یک اندازه در طلب شناسائي از دیگران و در روانداشتن شناسائي به دیگـران مصـمم و اسـتوار    ها به یک اندازه در طلب شناسائي از دیگران و در روانداشتن شناسائي به دیگـران مصـمم و اسـتوار      انسانانسان

یافـت و آن  یافـت و آن    بودند، در آن صورت منازعه یا با مرگ همگان و یا با مرگ همگان به جز یک تن پایـان مـي  بودند، در آن صورت منازعه یا با مرگ همگان و یا با مرگ همگان به جز یک تن پایـان مـي  
مانـد کـه او را شناسـائي کنـد. امـا همـة       مانـد کـه او را شناسـائي کنـد. امـا همـة         ماند؛ زیرا کسي بـاقي نمـي  ماند؛ زیرا کسي بـاقي نمـي    یک تن نيز از مقصود خود قاصر ميیک تن نيز از مقصود خود قاصر مي

را بـه مخـاطره   را بـه مخـاطره   ها همـه بـرای شناسـائي، زنـدگي خـویش      ها همـه بـرای شناسـائي، زنـدگي خـویش        ها به یک اندازه مصمم نيستند. البته آنها به یک اندازه مصمم نيستند. البته آن  انسانانسان
کننـد، بـدون اینکـه    کننـد، بـدون اینکـه      اندازند، اما برخي ثبات قدم کمتری دارند و از روی ترس دیگران را شناسـائي مـي  اندازند، اما برخي ثبات قدم کمتری دارند و از روی ترس دیگران را شناسـائي مـي    ميمي

(. (. 0101-22، ص، ص13231323، ، پالمنـاتز پالمنـاتز شـوند ) شـوند )   ترتيب برخي برده و برخي خواجه ميترتيب برخي برده و برخي خواجه مي  ایناین  مورد شناسائي قرار گيرند. بهمورد شناسائي قرار گيرند. به
کـه  کـه  یابـد. چنـان  یابـد. چنـان    نيز همين جا معنا مينيز همين جا معنا ميجای تفرد جای تفرد   جای خصوصي و یا جماعت بهجای خصوصي و یا جماعت به  محور سوم یعني عمومي بهمحور سوم یعني عمومي به

خودآگاهي ممکن نيست تنها و مجزا وجود داشته باشد. اگر بناست آگاهي تصـویری  خودآگاهي ممکن نيست تنها و مجزا وجود داشته باشد. اگر بناست آگاهي تصـویری    ،،هگلهگلدانستيم ازنظر دانستيم ازنظر 
توانم از خویشتن آگـاهي  توانم از خویشتن آگـاهي    درست از خویشتن حاصل کند، نيازمند نوعي تقابل است. من فقط به شرطي ميدرست از خویشتن حاصل کند، نيازمند نوعي تقابل است. من فقط به شرطي مي

آگاه باشم. خودآگاهي به عين یـا مـوردی خـارج از    آگاه باشم. خودآگاهي به عين یـا مـوردی خـارج از      ،،تتپيدا کنم که همچنين از چيز دیگری که خودم نيسپيدا کنم که همچنين از چيز دیگری که خودم نيس
مهـر  مهـر  ة ة ي رابطـ ي رابطـ نوعنوعخود نياز دارد؛ ولي این عين خارجي با آن بيگانه است و در نوعي تقابل است. بنابراین، خود نياز دارد؛ ولي این عين خارجي با آن بيگانه است و در نوعي تقابل است. بنابراین، 

صـورت  صـورت    گونه روابط، بـه گونه روابط، بـه   م با کين ميان خودآگاهي و عين خارجي برقرار است که بنا به سنت دیرین اینم با کين ميان خودآگاهي و عين خارجي برقرار است که بنا به سنت دیرین اینأأتوتو
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نـابودی آن اسـت، و همچنـين    نـابودی آن اسـت، و همچنـين      و نهو نه  معنای طلب تملکمعنای طلب تملک  چيزی بودن بهچيزی بودن بهة ة . خواهند. خواهندشودشود  خواهندگي ظاهر ميخواهندگي ظاهر مي
بـه ميـان   بـه ميـان     ترتيب عاری کردن آن از بيگانگي.ترتيب عاری کردن آن از بيگانگي.  دگرگون ساختن و تبدیل آن به چيزی از آن  خویش، و بدیندگرگون ساختن و تبدیل آن به چيزی از آن  خویش، و بدین

جای مسائل نظری  کشف حقيقـت،  جای مسائل نظری  کشف حقيقـت،    این است که خاطر هگل از این پس بهاین است که خاطر هگل از این پس به  ةةآمدن مفهوم خواهندگي، نشانآمدن مفهوم خواهندگي، نشان
  ««وحدت نظریـه و عمـل  وحدت نظریـه و عمـل  »»  ةةمسألمسأل  دردر  هاها  مارکسيستمارکسيست  ..شودشود  سازی جهان مشغول ميسازی جهان مشغول مي  مي دگرگونمي دگرگونبه مسائل علبه مسائل عل

(. نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه       (. نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه       114114-186186، صـص ، صـص 13101310)سينگر، )سينگر، اند اند     از این ایدة هگل تأثير گرفتهاز این ایدة هگل تأثير گرفته
رسميت شـناختن  رسميت شـناختن    از راه خودکاوی رشد نکرده است، بلکه بيشتر از راه بهاز راه خودکاوی رشد نکرده است، بلکه بيشتر از راه به  ((Selfhood))خودیت یا خویشتني خودیت یا خویشتني 

تـر ميـان افـرادی    تـر ميـان افـرادی      طـور دقيـق  طـور دقيـق    ازنظـر هگـل، اجتمـاعي یـا بـه     ازنظـر هگـل، اجتمـاعي یـا بـه       ((Self))  ««خـود خـود »»است. است.   طرفه تحقق یافتهطرفه تحقق یافته  دودو
((Interpersonal))     و نه صرفاً روانشناختي یا معرفت شناختي است. هگل، عالقمند است روی یـک نـوع   و نه صرفاً روانشناختي یا معرفت شناختي است. هگل، عالقمند است روی یـک نـوع

وسـو در  وسـو در  ویـژه هـابز و ر  ویـژه هـابز و ر    های اوليه تأمل کند که توسـط بسـياری از فالسـفه بـه    های اوليه تأمل کند که توسـط بسـياری از فالسـفه بـه      معين از ارتباط بين انسانمعين از ارتباط بين انسان
مورد تأمل قرار گرفته است. فرض مشـترک  مورد تأمل قرار گرفته است. فرض مشـترک    ((State of nature))به وضعيت اوليه به وضعيت اوليه   ها راجعها راجع  های آنهای آن  فرضيهفرضيه

وسـيلة  وسـيلة    انـد و سـپس بـه   انـد و سـپس بـه     ها بيش از هر چيز در حالت اولية افـراد بـوده  ها بيش از هر چيز در حالت اولية افـراد بـوده    است که انساناست که انسان  این فالسفه این بودهاین فالسفه این بوده
معناست؛ زیرا فردیت فقط در معناست؛ زیرا فردیت فقط در   بيبي  اند. ازنظر هگل این فرضاند. ازنظر هگل این فرض  قرارداد اجتماعي و دو طرفه، اعضاء جامعه شدهقرارداد اجتماعي و دو طرفه، اعضاء جامعه شده

ایـن کـه   ایـن کـه     نخسـت نخسـت دهـد:  دهـد:    جا دو احتمال ميجا دو احتمال مي  در ایندر این  ""سولومونسولومون""  1616یابد.یابد.  االشخاص ظهور مياالشخاص ظهور مي  یک زمينه بينیک زمينه بين

تواند در تقابل با دیگران ظاهر گردد. بنابر ایـن  تواند در تقابل با دیگران ظاهر گردد. بنابر ایـن    فقط ميفقط مي  (Self-Identity)مفهوم خودآگاهي یا خودهماني مفهوم خودآگاهي یا خودهماني 
به خـود نـدارد و   به خـود نـدارد و     د که یک شخص هيچ مفهومي راجعد که یک شخص هيچ مفهومي راجعاحتمال، ممکن است، نظریة هگل چنين  تفسير گرداحتمال، ممکن است، نظریة هگل چنين  تفسير گرد

تواند به خود اشاره کند و اشياء را به خود منسوب سازد، مگر آنکه همـين کـار توسـط شـخص دیگـر      تواند به خود اشاره کند و اشياء را به خود منسوب سازد، مگر آنکه همـين کـار توسـط شـخص دیگـر        نمينمي
و و   ""ویتگنشـتاین ویتگنشـتاین ""ای بـا ادعـای   ای بـا ادعـای     ایـن نظریـه قرابـت قابـل مالحظـه     ایـن نظریـه قرابـت قابـل مالحظـه     »»گوید: گوید:   ميمي  ""سولومونسولومون""انجام گيرد. انجام گيرد. 

هـا بـه   هـا بـه     شناختي صرفاً از راه شناخت کاربسـت آن شناختي صرفاً از راه شناخت کاربسـت آن   های روانهای روان  ههدارد که گزاردارد که گزار  ((P.F.Strawson))""ستراوسونستراوسون""

تواند خودآگـاهي را از راه  تواند خودآگـاهي را از راه    تر است: شخص فقط ميتر است: شخص فقط مي  که متواضعانهکه متواضعانه  دومدوم  احتمالاحتمالدیگری قابل فهم هستند. دیگری قابل فهم هستند. 

کند که شخص، قبل از تقابـل اجتمـاعي   کند که شخص، قبل از تقابـل اجتمـاعي     تر اصرار نميتر اصرار نمي  تقابل با مردم دیگر تکامل بخشد. این نظریة خفيفتقابل با مردم دیگر تکامل بخشد. این نظریة خفيف
بلکه بر آن است تصـور خاصـي   بلکه بر آن است تصـور خاصـي     ،،داشته باشدداشته باشد  (Self-Reference)  خودارجاعيخودارجاعيبه به   ععتواند مفاهيمي راجتواند مفاهيمي راج  نمينمي

، احتمـال  ، احتمـال  ""سـولومون سـولومون ""گردد. ازنظـر  گردد. ازنظـر    طور اجتماعي  و نه در انعزال حاصل ميطور اجتماعي  و نه در انعزال حاصل مي  که شخص از خویش دارد، بهکه شخص از خویش دارد، به
دهد که چگونه یک دریافـت ناکـافي از خـود بـه     دهد که چگونه یک دریافـت ناکـافي از خـود بـه       تر است، زیرا نشان ميتر است، زیرا نشان مي  دوم با هدف پدیدارشناسي مناسبدوم با هدف پدیدارشناسي مناسب

1111استاستتحوالت قابل مالحظه و چشمگيری رسيده تحوالت قابل مالحظه و چشمگيری رسيده   تغيير وتغيير و
.(Solomon,1993, p.202)     البتـه برخـي از   البتـه برخـي از

شک احتمال نخسـت، قرابـت   شک احتمال نخسـت، قرابـت     (. بي(. بي114114، ص، ص13101310)سينگر، )سينگر،   سویي دارندسویي دارند  مفسران نيز با احتمال نخست هممفسران نيز با احتمال نخست هم
کنـد. هرچنـد روی   کنـد. هرچنـد روی     تـر مـي  تـر مـي    خصوصي بسيار قـوی خصوصي بسيار قـوی   ویتگنشتاین و هگل را در فراروی از دکارت در نفي زبانویتگنشتاین و هگل را در فراروی از دکارت در نفي زبان

شـود، همچنـان فاصـلة هگـل از     شـود، همچنـان فاصـلة هگـل از       ال دوم نيز نظر به این که خودآگاهي واقعي در انعزال حاصـل نمـي  ال دوم نيز نظر به این که خودآگاهي واقعي در انعزال حاصـل نمـي  احتماحتم
ماند. افزون بر اینکه، چنانکه خواهيم گفت، تفسير دوم از هگـل زمينـة   ماند. افزون بر اینکه، چنانکه خواهيم گفت، تفسير دوم از هگـل زمينـة     دکارت از جهت مذکور محفوظ ميدکارت از جهت مذکور محفوظ مي

د. ناگفته نماند د. ناگفته نماند آورآور  مناسبي برای مقایسه هگل و ویتگنشتاین برمبنای تفسير هکر از ویتگنشتاین فراهم ميمناسبي برای مقایسه هگل و ویتگنشتاین برمبنای تفسير هکر از ویتگنشتاین فراهم مي
تری دارند. در این تحليل، هگل از این منازعـه چنـان سـخن    تری دارند. در این تحليل، هگل از این منازعـه چنـان سـخن      جا تأمل و تحليل عميقجا تأمل و تحليل عميق  که برخي نيز در اینکه برخي نيز در این

گوید که گویي هم نتيجة خودآگاهي انسان و هم وسيلة ایجاد آن است، اما این تضاد، ظـاهری اسـت،   گوید که گویي هم نتيجة خودآگاهي انسان و هم وسيلة ایجاد آن است، اما این تضاد، ظـاهری اسـت،     ميمي
است بگوئيم که کلمة خودآگـاهي بـه   است بگوئيم که کلمة خودآگـاهي بـه     زیرا ازنظر هگل، سطوح مختلف خود آگاهي وجود دارد و شاید بهترزیرا ازنظر هگل، سطوح مختلف خود آگاهي وجود دارد و شاید بهتر
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دهـد،  دهـد،    شود. ازآنجا که هگل به دقت ميان ایـن معـاني متفـاوت تمييـز نمـي     شود. ازآنجا که هگل به دقت ميان ایـن معـاني متفـاوت تمييـز نمـي       کار برده ميکار برده مي  معاني متفاوتي بهمعاني متفاوتي به
نظر آید. اما در اینجا چندان دشوار نيست، زیرا از عبارات هگـل  نظر آید. اما در اینجا چندان دشوار نيست، زیرا از عبارات هگـل    ممکن است فهم مقصود وی گاه دشوار بهممکن است فهم مقصود وی گاه دشوار به

بـرد، امـا خودآگـاهي    بـرد، امـا خودآگـاهي      به وجود خود پي مـي به وجود خود پي مـي « « منمن»»که با آن که با آن آگاهي این است آگاهي این است   شود که یک خودشود که یک خود  برداشت ميبرداشت مي
دیگری هم هست که صرفاً خودآگاهي نيست، بلکه اطمينان از ارزشمند بودن در نزد دیگران هـم هسـت.   دیگری هم هست که صرفاً خودآگاهي نيست، بلکه اطمينان از ارزشمند بودن در نزد دیگران هـم هسـت.   

 (.(.0202-1111  ، صص، صص13231323، ، پالمناتزپالمناتز))  اولي نتيجة منازعه و دومي عامل ایجاد منازعه استاولي نتيجة منازعه و دومي عامل ایجاد منازعه است

 هکر تفسير برمبنای مقايسه( ب

گيـرد. امـا، در   گيـرد. امـا، در     ویتگنشتاین را بر اعمال مشترک انساني در پيروی از قواعد نادیده نميویتگنشتاین را بر اعمال مشترک انساني در پيروی از قواعد نادیده نمي  هکر، هرگز تأکيدهکر، هرگز تأکيد
حال در تفسير وی از ویتگنشتاین چنين نيست کـه منطقـًا پيـروی از قاعـده فقـط درون یـک گـروه        حال در تفسير وی از ویتگنشتاین چنين نيست کـه منطقـًا پيـروی از قاعـده فقـط درون یـک گـروه          عينعين

  اجتماعي ممکن باشد. وجه مقایسة دو فيلسوف برمبنای ایـن تفسـير از ویتگنشـتاین و نيـز تفسـير دوم از     اجتماعي ممکن باشد. وجه مقایسة دو فيلسوف برمبنای ایـن تفسـير از ویتگنشـتاین و نيـز تفسـير دوم از     
رود، و در رود، و در   تری بر بعد اجتماعي زبان مـي تری بر بعد اجتماعي زبان مـي   رنگرنگ  هگل که به آن اشاره گردید، این است که در هردو تأکيد کمهگل که به آن اشاره گردید، این است که در هردو تأکيد کم

حال این بعد خالي از اهميت نيست. و همين مقـدار بـرای آنکـه ویتگنشـتاین و هگـل را مشـترکاً از       حال این بعد خالي از اهميت نيست. و همين مقـدار بـرای آنکـه ویتگنشـتاین و هگـل را مشـترکاً از         عينعين
 خصوصي، متمایز سازد کافي است.خصوصي، متمایز سازد کافي است.  دکارت، در مسألة زباندکارت، در مسألة زبان

 زندگی شکل و زبان

نکه گفته شد برای شناخت دقيقتر قواعد الزم است به برخي از مفاهيم مـرتبط بـا آن توجـه کنـيم.     نکه گفته شد برای شناخت دقيقتر قواعد الزم است به برخي از مفاهيم مـرتبط بـا آن توجـه کنـيم.     چناچنا
 است. ویتگنشتاین این اصطالح را وضع نکرده است.است. ویتگنشتاین این اصطالح را وضع نکرده است.  ((Form of life))یکي از این مفاهيم شکل زندگي یکي از این مفاهيم شکل زندگي 

ـ ""و و   ""اشـپنگلر اشـپنگلر ""، ، ""هگـل هگـل ""، ، ""هـردر هـردر ""، ، ""هامـان هامـان ""این اصطالح در سنت آلمـاني سـابقة طـوالني دارد.    این اصطالح در سنت آلمـاني سـابقة طـوالني دارد.     ـ ف ن ن ف
کند. کند.   اند. ویتگنشتاین تعریف روشني از این واژه ارائه نمياند. ویتگنشتاین تعریف روشني از این واژه ارائه نمي  کار بردهکار برده  آن را بهآن را به  ((Von Humbolot))""هومبالتهومبالت

 انـد. ویتگنشـتاین قبـل از اسـتفاده از ایـن اصـطالح در       انـد. ویتگنشـتاین قبـل از اسـتفاده از ایـن اصـطالح در         نظـر شـده  نظـر شـده    باره دچـار اخـتالف  باره دچـار اخـتالف    مفسران هم در اینمفسران هم در این
است؛ است؛   شدهشده« « شکل زندگيشکل زندگي»»ها ها   آنآناست که برآیند نهائي است که برآیند نهائي   کار بردهکار برده  های دیگری را بههای دیگری را به  ، واژه، واژهفلسفيفلسفي  هایهایپژوهشپژوهش

 اصـطالح  اصـطالح    ""ویتگنشـتاین ویتگنشـتاین ""براسـاس یـک تحقيـق،    براسـاس یـک تحقيـق،    «. «. فرهنـگ فرهنـگ »»وو« « هاها  موقعيتموقعيت»»، ، ««فعاليتفعاليت»»هایي نظيرهایي نظير  واژهواژه
بـار و در  بـار و در    یـک یـک   یقـين یقـين   بـاب بـاب   دردربار، در بار، در   پننپنن  فلسفيفلسفي  هایهایپژوهشپژوهشبار به کار برده است. در بار به کار برده است. در   شکل زندگي را هفتشکل زندگي را هفت

(. اما برطبق تحقيق شـارح مهـم   (. اما برطبق تحقيق شـارح مهـم   2424-11، صص، صص13132020بار )زندیه، بار )زندیه،   نيز یکنيز یک  دینيدیني  باورباور  دربارةدربارة  گفتارهایيگفتارهایي  درسدرس
 اسـت. یعنـي در بنـدهای    اسـت. یعنـي در بنـدهای      بـار تکـرار شـده   بـار تکـرار شـده       فقط سهفقط سه  هاهاپژوهشپژوهش، واژة شکل زندگي در ، واژة شکل زندگي در ""هکرهکر""ویتگنشتاین، ویتگنشتاین، 

(. هکـر  (. هکـر  880880صص  341341( و در بنـد ) ( و در بنـد ) 114114) ص) ص11(. و در فلسفة روانشناسـي دوبـار در بنـدهای   (. و در فلسفة روانشناسـي دوبـار در بنـدهای   841841و و   8383، ، 1010))
است که همة ایـن مواضـع رونوشـت، همـان مـوارد      است که همة ایـن مواضـع رونوشـت، همـان مـوارد        ار رفتهار رفتهکک  موضع دیگر نيز این واژه بهموضع دیگر نيز این واژه به  1616در در »»گوید: گوید:   ميمي
اظهارات معدود ویتگنشتاین در این موضـوع  اظهارات معدود ویتگنشتاین در این موضـوع  »»افزاید: افزاید:   هکر ميهکر مي«. «. گانه و اندکي از مالحظات مشابه استگانه و اندکي از مالحظات مشابه است  پننپنن

هکر، بعد از هکر، بعد از . . (Baker and Hacker, 2009, V II, pp.218-19)  استاست  موجب مجادالت تفسيری شدهموجب مجادالت تفسيری شده
رة شـکل زنـدگي، همـين اظهـارات را منشـأ سـر درگمـي مفسـران         رة شـکل زنـدگي، همـين اظهـارات را منشـأ سـر درگمـي مفسـران         آوری عبارات ویتگنشـتاین دربـا  آوری عبارات ویتگنشـتاین دربـا    جمعجمع
پردازد و وجوه خطـا در ایـن تفاسـير را نيـز     پردازد و وجوه خطـا در ایـن تفاسـير را نيـز       است. وی سپس به چهار تفسير دربارة شکل زندگي مياست. وی سپس به چهار تفسير دربارة شکل زندگي مي  دانستهدانسته
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پـردازد و سـرانجام رأی   پـردازد و سـرانجام رأی     کند. وی سپس بر مبنای تحقيق دقيق خود به پيشنهاد شش نکتـه مـي  کند. وی سپس بر مبنای تحقيق دقيق خود به پيشنهاد شش نکتـه مـي    تبيين ميتبيين مي
هـای متفـاوت،   هـای متفـاوت،     هـای مختلـف، فرهنـگ   هـای مختلـف، فرهنـگ     گيرد که موجـودات انسـاني، در دوره  گيرد که موجـودات انسـاني، در دوره    خود وی بر این نظر قرار ميخود وی بر این نظر قرار مي

ها، ها،   ها، زبانها، زبان  مشغوليمشغولي  متفاوت، عالئق و دلمتفاوت، عالئق و دل  ((Education))های زندگي گوناگوني دارند. تعليم و تربيت های زندگي گوناگوني دارند. تعليم و تربيت   شکلشکل
هـای  هـای    آورند و صور و شـيوه آورند و صور و شـيوه   های زندگي را پدید ميهای زندگي را پدید مي  روابط انساني متفاوت و روابط با طبيعت و جهان، شکلروابط انساني متفاوت و روابط با طبيعت و جهان، شکل

ازآنجـا کـه در ایـن    ازآنجـا کـه در ایـن    (Baker and Hacker, 2009, V II, pp. 222-3).   پذیرندپذیرند  متمایزی را ميمتمایزی را ميزباني زباني 
افکند، توجه افکند، توجه   سازی قاعده است، فقط به آن مواردی که بر این بحث روشنائي ميسازی قاعده است، فقط به آن مواردی که بر این بحث روشنائي مي  بحث صرفاً نظر به روشنبحث صرفاً نظر به روشن

گزارش هـای  گزارش هـای  توان زباني را تصور کرد که فقط دستورها و توان زباني را تصور کرد که فقط دستورها و   به آساني ميبه آساني مي»»گوید: گوید:   ميمي  هاهاپژوهشپژوهشکنيم. در کنيم. در   ميمي
ها و اظهاراتي را برای پاسخ بلي یا خيـر دارا باشـد   ها و اظهاراتي را برای پاسخ بلي یا خيـر دارا باشـد     جنگي را در بر داشته باشد یا یک زباني که فقط پرسشجنگي را در بر داشته باشد یا یک زباني که فقط پرسش

معنای تصور نمودن شکلي از زنـدگي  معنای تصور نمودن شکلي از زنـدگي    شمار دیگری از این دست. و تصور کردن یک زبان بهشمار دیگری از این دست. و تصور کردن یک زبان به  های بيهای بي  و زبانو زبان
هـا  هـا    ولي آیا توافق انسانولي آیا توافق انسان»»دارد: دارد:   ييوی در موضعي دیگر اظهار موی در موضعي دیگر اظهار م(Wittgenstein, 2009, p.19). « « است.است.

سـان  سـان    بدینبدین»»نویسد: نویسد:   ميمي  هاهاپژوهشپژوهش(. و در (. و در 482482، بند ، بند 13241324)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین،   ««برای بازی امری اساسي نيست؟برای بازی امری اساسي نيست؟
گوئيد صادق و کاذب به توافق انساني بسته است؟ آنچه صادق یا کاذب است آن چيزی است کـه  گوئيد صادق و کاذب به توافق انساني بسته است؟ آنچه صادق یا کاذب است آن چيزی است کـه    شما ميشما مي
برنـد، توافـق دارنـد. ایـن توافـق در      برنـد، توافـق دارنـد. ایـن توافـق در        کار ميکار مي  زباني که بهزباني که به  ها درها در  گویند صادق یا کاذب است و آنگویند صادق یا کاذب است و آن  ها ميها مي  انسانانسان

  آیـد: آیـد:   دست ميدست مي  از این سه قطعه، چهارنکته بهاز این سه قطعه، چهارنکته به  (Ibid, p.241).««بلکه در صورت زندگي است.بلکه در صورت زندگي است.  ،،عقاید نيستعقاید نيست
اینکه فهم زبان در آنجا ممکن است که شکل زندگي در کار باشد، هر جا اولي هست دومي نيـز  اینکه فهم زبان در آنجا ممکن است که شکل زندگي در کار باشد، هر جا اولي هست دومي نيـز    نخستنخست

اینکه شکل زندگي حاصـل توافـق اسـت یعنـي     اینکه شکل زندگي حاصـل توافـق اسـت یعنـي       دومدومولي ممکن نيست. ولي ممکن نيست. هست و بالعکس و بدون دومي اهست و بالعکس و بدون دومي ا

اینکه زبان نيز حاصل توافق است، زیرا هرجا توافـق  اینکه زبان نيز حاصل توافق است، زیرا هرجا توافـق    سومسومبدون توافق، شکل زندگي در کار نخواهد بود. بدون توافق، شکل زندگي در کار نخواهد بود. 

اینکه صدق و کـذب فقـط   اینکه صدق و کـذب فقـط     چهارمچهارمهست شکل زندگي هست و هرجا شکل زندگي هست، زبان هست و هست شکل زندگي هست و هرجا شکل زندگي هست، زبان هست و 

های ویتگنشتاین در اینجا بـرای درک مقصـود   های ویتگنشتاین در اینجا بـرای درک مقصـود     ن ممکن است. مثالن ممکن است. مثالبر اساس توافق در شکل زندگي و زبابر اساس توافق در شکل زندگي و زبا
توانستيم سـخن او را  توانستيم سـخن او را    توانست سخن بگوید ما نميتوانست سخن بگوید ما نمي  اگر شير مياگر شير مي»»گوید: گوید:   جا ميجا مي  وی سودمند است. وی در یکوی سودمند است. وی در یک

تواند کامالً بـرای انسـان دیگـر،    تواند کامالً بـرای انسـان دیگـر،      انسان ميانسان مي»»دارد: دارد:   در مثال دیگری اظهار ميدر مثال دیگری اظهار مي وو  (Ibid, p.223).« « بفهميمبفهميم
های کامالً نامعهود سفر کنيم. حتي اگر های کامالً نامعهود سفر کنيم. حتي اگر   ن در صورتي است که ما به کشوری بيگانه با سنتن در صورتي است که ما به کشوری بيگانه با سنتمعما باشد. و ایمعما باشد. و ای

  ««ها ارتباط بـر قـرار کنـيم   ها ارتباط بـر قـرار کنـيم     توانيم با آنتوانيم با آن  فهميم و نميفهميم و نمي  برآن زبان کامالً مسلط باشيم، مقاصد آن مردم را نميبرآن زبان کامالً مسلط باشيم، مقاصد آن مردم را نمي
.(Ibid, page: 223)گفت آنچه باید گفت آنچه باید توان توان   پس ميپس مي»»گوید: گوید:   دیگری دربارة شکل زندگي چنين ميدیگری دربارة شکل زندگي چنين مي  در عبارتدر عبارت

رسـيم  رسـيم    آنجا که به امر داده شده ميآنجا که به امر داده شده مي  (Ibid, p.226).« « های زندگي استهای زندگي است  پذیرفته شود، امر داده شده، شکلپذیرفته شود، امر داده شده، شکل
شده یا شکل زندگي آنجا خود را شده یا شکل زندگي آنجا خود را   کنيم. امر دادهکنيم. امر داده  کنيم، بلکه فقط پيروی ميکنيم، بلکه فقط پيروی مي  استدالل یا تبيين یا انتخاب نمياستدالل یا تبيين یا انتخاب نمي

پيـروی از امـر   پيـروی از امـر     (Ibid, p.221).کنـيم  کنـيم    ييکشـد و بـدون دليـل عمـل مـ     کشـد و بـدون دليـل عمـل مـ       دهد که استدالل ته ميدهد که استدالل ته مي  نشان مينشان مي
کـنم،  کـنم،    ای پيـروی مـي  ای پيـروی مـي    آنگاه که من از قاعدهآنگاه که من از قاعده»»معنای پيروی از قاعده نيز هست. معنای پيروی از قاعده نيز هست.   شده یا شکل زندگي بهشده یا شکل زندگي به  دادهداده

حاصل آنکـه در  حاصل آنکـه در    (Ibid, p.219).« « کنم.کنم.  زنم، من از آن قاعدة کورکورانه اطاعت ميزنم، من از آن قاعدة کورکورانه اطاعت مي  دست به انتخاب نميدست به انتخاب نمي
تـوان رفـت و   تـوان رفـت و     عمومي است و فراسوی آن نميعمومي است و فراسوی آن نمي ارد که نهایي وارد که نهایي وویتگنشتاین در شکل زندگي، چيزی وجود دویتگنشتاین در شکل زندگي، چيزی وجود د

ناپذیر است. در ویتگنشتاین اول، هم شيء یا اوبژه اساس و مبنـائي بـود کـه فـراروی از آن ممکـن      ناپذیر است. در ویتگنشتاین اول، هم شيء یا اوبژه اساس و مبنـائي بـود کـه فـراروی از آن ممکـن        تبيينتبيين
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خواهم این یقين را نـه  خواهم این یقين را نـه    حال ميحال مي»»داند: داند:   دیگری یقين را نيز صورتي از زندگي ميدیگری یقين را نيز صورتي از زندگي مي  نبود. ویتگنشتاین در عبارتنبود. ویتگنشتاین در عبارت
منزلة شکل زندگي تلقي کنم. اما این بـدان معناسـت   منزلة شکل زندگي تلقي کنم. اما این بـدان معناسـت     اب زدگي یا سطحي بودن، بلکه بهاب زدگي یا سطحي بودن، بلکه بهچيزی شبيه با شتچيزی شبيه با شت

ــه  کــه مــيکــه مــي ــهخــواهم آن را ب ــودن و ناموجــه   خــواهم آن را ب ــة چيــزی تلقــي کــنم کــه ورای موجــه ب ــودن و ناموجــه منزل ــة چيــزی تلقــي کــنم کــه ورای موجــه ب ــودن اســت  منزل ــودن اســتب « « ب
.(Wittgenstein, 1979, page: 358-9) 

  شـود شـود   اشـته مـي  اشـته مـي  تصور یک زبان بـا تصـور کـردن یـک فرهنـگ یکـي انگ      تصور یک زبان بـا تصـور کـردن یـک فرهنـگ یکـي انگ        آبي و قهوای،آبي و قهوای،های های   در کتابدر کتاب
یک شـکل زنـدگي، عبـارت از یـک     یک شـکل زنـدگي، عبـارت از یـک     »»گوید: گوید:   ميمي  ""هانس یوهان گالکهانس یوهان گالک""(. (. 881881، ص. ، ص. 13211321)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین، 

هـای  هـای    جمعي اسـت کـه بـازی   جمعي اسـت کـه بـازی     های دستههای دسته  اجتماعي یعني مجموعه فعاليتاجتماعي یعني مجموعه فعاليت  ((Formation))فرهنگ یا تشکل فرهنگ یا تشکل 
هـای  هـای    عاليـت عاليـت های زباني ما، بـا ف های زباني ما، بـا ف   (. بازی(. بازی111111-00، صص، صص13201320)یوهان گالک، )یوهان گالک،   گيرندگيرند  زباني درون آن جای ميزباني درون آن جای مي

(. یوهـان گـالک در   (. یوهـان گـالک در   111111)همـان.ص  )همـان.ص    فهميـد فهميـد   ((Context))  ها را در این بسترها را در این بستر  اند و باید آناند و باید آن  غيرزباني عجينغيرزباني عجين
در در   شناسيشناسي  باب فلسفة روانباب فلسفة روان  مالحظاتي درمالحظاتي در( ( 036036بخشي از تحقيق خود دربارة شکل زندگي با استناد به بند )بخشي از تحقيق خود دربارة شکل زندگي با استناد به بند )

شمار زنـدگي وجـود دارد،   شمار زنـدگي وجـود دارد،     ای بيای بيهه  گيرد که یک شکل زندگي، یک بازی زباني است و شکلگيرد که یک شکل زندگي، یک بازی زباني است و شکل  ابتدا نتيجه ميابتدا نتيجه مي
شـده در بنـد   شـده در بنـد     های فهرستهای فهرست  افزاید که واقعيتافزاید که واقعيت  های زباني وجود دارد. اما بالفاصله ميهای زباني وجود دارد. اما بالفاصله مي  طور که بازیطور که بازی  عينا همانعينا همان

ها، توجه به احساسـات دیگـران(   ها، توجه به احساسـات دیگـران(     مورد استشهاد )از قبيل عمل به فالن شيوه، گزارش دادن، توصيف رنگمورد استشهاد )از قبيل عمل به فالن شيوه، گزارش دادن، توصيف رنگ
انـد کـه بـا هـم، شـکلي از      انـد کـه بـا هـم، شـکلي از        ت زندگي الگوهای مشخص رفتـاری ت زندگي الگوهای مشخص رفتـاری های زباني نيستند، بلکه واقعياهای زباني نيستند، بلکه واقعيا  تماماً بازیتماماً بازی

( ابهام موجـود در بيانـات ویتگنشـتاین دربـارة شـکل زنـدگي، منشـأ        ( ابهام موجـود در بيانـات ویتگنشـتاین دربـارة شـکل زنـدگي، منشـأ        110110)همان. ص)همان. ص  سازندسازند  زندگي را ميزندگي را مي
کنـيم کـه مـا را در بحـث     کنـيم کـه مـا را در بحـث       است. در اینجا از ميان تفاسير متعدد به تفسيری توجه مياست. در اینجا از ميان تفاسير متعدد به تفسيری توجه مي  اختالف تفسيرها شدهاختالف تفسيرها شده

اسـت. شـکل   اسـت. شـکل     ((Way of life))این تفسير، شکل زندگي، راه زنـدگي  این تفسير، شکل زندگي، راه زنـدگي      بنا بهبنا به  رساند.رساند.  تطبيقي حاضر یاری ميتطبيقي حاضر یاری مي
. .   ..  هـا، دیـن و.  هـا، دیـن و.    زندگي همان راه زندگي یا حالت، طریقه، روش یا سبک زندگي است که با سـاختار، ارزش زندگي همان راه زندگي یا حالت، طریقه، روش یا سبک زندگي است که با سـاختار، ارزش 

 (.(.0808-33  صصصص  زندیه،زندیه،  بهبه  نگاهنگاهکند )کند )  ای آن را دنبال ميای آن را دنبال مي  ارتباط مهمي دارد و معموالً جامعهارتباط مهمي دارد و معموالً جامعه

 دگیزن شکل پنجم؛ مقايسة

کـه گفتـه   کـه گفتـه   جاست. چنانجاست. چنان  توان به مقایسة این دو فيلسوف پرداخت همينتوان به مقایسة این دو فيلسوف پرداخت همين  ترین مواردی که ميترین مواردی که مي  یکي از مهمیکي از مهم
که هگـل نيـز در   که هگـل نيـز در     ""گانيگاني""شده شده   شود و به نام بردهشود و به نام برده  شد تاریخچة کاربرد این واژه به ویتگنشتاین خالصه نميشد تاریخچة کاربرد این واژه به ویتگنشتاین خالصه نمي

 کنيم:کنيم:  دنبال ميدنبال مي  زمره آنان بود سابقه یافته است. کار مقایسه را در این مورد در چهار قسمتزمره آنان بود سابقه یافته است. کار مقایسه را در این مورد در چهار قسمت

کانون توجه ویتگنشتاین در اشکال یا صور زندگي، زبان است، اما کانون توجه هگـل در اشـکال   کانون توجه ویتگنشتاین در اشکال یا صور زندگي، زبان است، اما کانون توجه هگـل در اشـکال     ::يکميکم

پيماید. و یا در فلسفة تـاریخ،  پيماید. و یا در فلسفة تـاریخ،    یا صور زندگي، در پدیدارشناسي، تأمل در مسيری است که آگاهي طبيعي ميیا صور زندگي، در پدیدارشناسي، تأمل در مسيری است که آگاهي طبيعي مي
المعـارف فلسـفي، فلسـفة    المعـارف فلسـفي، فلسـفة      ش سوم دایـره ش سوم دایـره نوردد. و یا در بخنوردد. و یا در بخ  مراحلي است که روح برای تحقق آزادی در ميمراحلي است که روح برای تحقق آزادی در مي

هـای بازگشـت ذهـن یـا روح مطلـق بـه اصـل خـود هسـتند و          هـای بازگشـت ذهـن یـا روح مطلـق بـه اصـل خـود هسـتند و            ذهن )روح(، اشکال زندگي عبـارت از دم ذهن )روح(، اشکال زندگي عبـارت از دم 
توان گفـت کـه اشـکال زنـدگي در     توان گفـت کـه اشـکال زنـدگي در       ای که شامل اندیشة هگل در کل آثارش بشود، ميای که شامل اندیشة هگل در کل آثارش بشود، مي  گونهگونه  طورکلي، بهطورکلي، به  بهبه

گيـرد. در پدیدارشناسـي، صـور    گيـرد. در پدیدارشناسـي، صـور      انجـام مـي  انجـام مـي  های تحقق روح اند که از مسير اذهان متناهي بشری های تحقق روح اند که از مسير اذهان متناهي بشری   هگل دمهگل دم
شناسایي، چنان طریقي است که آگاهي طبيعي از همة آن صور تا رسيدن به غایت، شناسـایي مطلـق، در   شناسایي، چنان طریقي است که آگاهي طبيعي از همة آن صور تا رسيدن به غایت، شناسـایي مطلـق، در   

 توان پي برد کـه آگـاهي نظـر بـه وضـعيت      توان پي برد کـه آگـاهي نظـر بـه وضـعيت        از عبارات هگل، مياز عبارات هگل، مي  ..((Hegel, 1961, p.135))  حرکت استحرکت است
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  اسـت اسـت   عين خود شناسـایي پدیـداری نـام گرفتـه    عين خود شناسـایي پدیـداری نـام گرفتـه    است و نظر به وجه خاص و ماست و نظر به وجه خاص و م  کلي خود طبيعي ناميده شدهکلي خود طبيعي ناميده شده
(Hegel, 1977, p.49-50)..  بخش و پيونددهنده اسـت  بخش و پيونددهنده اسـت    مقصود هگل از واژة طبيعت در اینجا عامل تعينمقصود هگل از واژة طبيعت در اینجا عامل تعين

وار یعني اوضاع و احوال خـاص،  وار یعني اوضاع و احوال خـاص،    طبيعت نااندامطبيعت نااندام»»وار )ارگانيک( نيست. وار )ارگانيک( نيست.   روی طبيعت در اینجا اندامروی طبيعت در اینجا اندام  و از همينو از همين
. این اوضـاع و احـوال یـا اشـکال در     . این اوضـاع و احـوال یـا اشـکال در     (Hegel, 1961, p. 315)««آنآنوضعيت، عادات، رسوم، دین و مانند وضعيت، عادات، رسوم، دین و مانند 

 گيرند.گيرند.  فلسفة ذهن )روح( نيز مورد مطالعه قرار ميفلسفة ذهن )روح( نيز مورد مطالعه قرار مي
 طـور کـامالً غيرانتزاعـي    طـور کـامالً غيرانتزاعـي      در فلسفة تاریخ، وجه تـاریخي اشـکال زنـدگي، بـرخالف پدیدارشناسـي، بـه      در فلسفة تاریخ، وجه تـاریخي اشـکال زنـدگي، بـرخالف پدیدارشناسـي، بـه      

ـ  »»خـوانيم:  خـوانيم:    است. در مقدمة فلسـفة تـاریخ مـي   است. در مقدمة فلسـفة تـاریخ مـي     به نمایش گذاشته شدهبه نمایش گذاشته شده ـ  هـدف از ای  ن بحـث، خـودتحققي و   ن بحـث، خـودتحققي و   هـدف از ای
معنای رهایي از تحکـم بيرونـي و   معنای رهایي از تحکـم بيرونـي و     اش آزادی است؛ آزادی هم بهاش آزادی است؛ آزادی هم به  تکامل نهایي روح است که طبيعت واقعيتکامل نهایي روح است که طبيعت واقعي

دیالکتيـک هگـل از شـرق    دیالکتيـک هگـل از شـرق      (Hegel, 2001, B , p.10).« « معنای رهایي از بندگي خشم و شهوتمعنای رهایي از بندگي خشم و شهوت  هم بههم به
ت قـرون وسـطي، نهضـت اصـالح     ت قـرون وسـطي، نهضـت اصـالح     شود و به امپراطوری روم، مسيحيشود و به امپراطوری روم، مسيحي  جهان، چين،  هند، و  ایران آغاز ميجهان، چين،  هند، و  ایران آغاز مي

هـا همـه، اشـکالي از زنـدگي     هـا همـه، اشـکالي از زنـدگي       رسد. ایـن رسد. ایـن   دیني، رنسانس، روشنگری، انقالب فرانسه و آلمان عصر خود ميدیني، رنسانس، روشنگری، انقالب فرانسه و آلمان عصر خود مي
اسـت. روح بعـد از آنکـه در منطـق سـير درونـي و       اسـت. روح بعـد از آنکـه در منطـق سـير درونـي و         اند که در تاریخ، در اذهان متناهي،  تحقـق یافتـه  اند که در تاریخ، در اذهان متناهي،  تحقـق یافتـه    روحروح

ارده و از خود بيگانه گشته و به ضـدخویش بـدل   ارده و از خود بيگانه گشته و به ضـدخویش بـدل   است و پای به طبيعت گذاست و پای به طبيعت گذ  استنتاجي، خود را به پایان بردهاستنتاجي، خود را به پایان برده
نمایـد.  نمایـد.    المعارف فلسفي، فلسفةذهن )روح(، به اصل خود رجـوع مـي  المعارف فلسفي، فلسفةذهن )روح(، به اصل خود رجـوع مـي    گشته است، اینک در بخش سوم دائرهگشته است، اینک در بخش سوم دائره

تـرین  تـرین    آغاز شده تا به عـالي آغاز شده تا به عـالي   (The Physical soul)طبيعي طبيعي   ترین شکل زندگي، جانترین شکل زندگي، جان  این بازگشت از پستاین بازگشت از پست
پایـة  پایـة    کلية اشکال در اینجـا یـک سـه   کلية اشکال در اینجـا یـک سـه     ..(Hegel, 2001, A ,p.6)  شکل  تظاهر روح یعني فلسفه بيانجامدشکل  تظاهر روح یعني فلسفه بيانجامد

شود. نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه       شود. نکتـة مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه         بزرگ است که شامل روح ذهني، روح عيني و روح مطلق ميبزرگ است که شامل روح ذهني، روح عيني و روح مطلق مي
پایه خارج و بيگانه از ذهن انساني نيست. مطلب دقيق و مکمـل در ایـن   پایه خارج و بيگانه از ذهن انساني نيست. مطلب دقيق و مکمـل در ایـن     یک از این اشکال در هر سهیک از این اشکال در هر سه  هيچهيچ

 آید.آید.  باره در نکتة سوم ميباره در نکتة سوم مي

در ویتگنشتاین اَشکال یا صور زندگي، گویا در عرض یکدیگرند و هـر یـک لزومـاً در ارتبـاط بـا      در ویتگنشتاین اَشکال یا صور زندگي، گویا در عرض یکدیگرند و هـر یـک لزومـاً در ارتبـاط بـا        ::ممدودو

دیگری نيست. به این معنا که چنين نيست که گذار به یکي مستلزم سلب یا ایجاب دیگری باشـد. امـا در   دیگری نيست. به این معنا که چنين نيست که گذار به یکي مستلزم سلب یا ایجاب دیگری باشـد. امـا در   
رکـت و  رکـت و  هگل، سلبيت در همة مراحل و اَشکال، محوری و ضروری است،زیرا اسـاس دیالکتيـک و رمـز ح   هگل، سلبيت در همة مراحل و اَشکال، محوری و ضروری است،زیرا اسـاس دیالکتيـک و رمـز ح   

نيست، زیرا در هر سلب، ایجابي در پـي اسـت   نيست، زیرا در هر سلب، ایجابي در پـي اسـت   « « سلبيت محضسلبيت محض»»پویایي، سلبيت است؛ هرچند این سلبيت، پویایي، سلبيت است؛ هرچند این سلبيت، 
، این است که این سـلب، یـا شـکاکيت    ، این است که این سـلب، یـا شـکاکيت    ««سلب متعينسلب متعين»»چونکه سلب در هگل سلب متعين است. منظور از چونکه سلب در هگل سلب متعين است. منظور از 

  ..(Hegel, 1977, page: 49-50 & 506)  شـود شـود   فلسفي هگلي، همواره به یک نتيجة مثبت منتهـي مـي  فلسفي هگلي، همواره به یک نتيجة مثبت منتهـي مـي  
این ایدة سلب متعين برای فلسفة هگل، دارای اهميت اساسي است. شکاکيت سنتي صرفاً سلبي است، اما این ایدة سلب متعين برای فلسفة هگل، دارای اهميت اساسي است. شکاکيت سنتي صرفاً سلبي است، اما 

گاه محض نيست؛ بلکه همواره سلب چيزی است و همواره یک محتوای مثبت گاه محض نيست؛ بلکه همواره سلب چيزی است و همواره یک محتوای مثبت   در فلسفة هگل، سلب هيچدر فلسفة هگل، سلب هيچ
کـردن  کـردن    برای مثال تغيير مسير زندگي شـخص، صـرفاً بـه معنـای رهـا     برای مثال تغيير مسير زندگي شـخص، صـرفاً بـه معنـای رهـا     (Norman,  .1976, p.16).دارددارد
سوی خاصي است. سمت وسویي که با ارجاع به سوی خاصي است. سمت وسویي که با ارجاع به   وو  های گذشته نيست، بلکه آن تغيير مستلزم یک سمتهای گذشته نيست، بلکه آن تغيير مستلزم یک سمت  راهراه

یافتـه در مسـير بعـدی    یافتـه در مسـير بعـدی      واقع، مسير قبلي ضمن رفع و سلب بـه صـورت ترفـع   واقع، مسير قبلي ضمن رفع و سلب بـه صـورت ترفـع     شود. بهشود. به  مسير قبلي معين ميمسير قبلي معين مي
 موجود است. موجود است. 

شـمارد. وی در واقـع   شـمارد. وی در واقـع     عي مـي عي مـي چنانکه دانستيم، ویتگنشتاین شکل زندگي را حاصل توافق اجتمـا چنانکه دانستيم، ویتگنشتاین شکل زندگي را حاصل توافق اجتمـا   ::سومسوم
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داند و برای آن هيچ معياری بيروني، خارج از توافق اجتماعي، داند و برای آن هيچ معياری بيروني، خارج از توافق اجتماعي،   اشکال زندگي را برآمده از گفتمان عرفي مياشکال زندگي را برآمده از گفتمان عرفي مي
شناسد. در هگل نيز همة صور یا اشکال زندگي برآمده از گفتمان عرفي یا اذهان متناهي است و هيچ شناسد. در هگل نيز همة صور یا اشکال زندگي برآمده از گفتمان عرفي یا اذهان متناهي است و هيچ   نمينمي

رسـد، هگـل   رسـد، هگـل     نظـر مـي  نظـر مـي    بيني دقيق، بهبيني دقيق، به  . البته  در یک باریک. البته  در یک باریکمعيار دیگری جز آن و خارج از آن در کار نيستمعيار دیگری جز آن و خارج از آن در کار نيست
رسـد، ایـن دو   رسـد، ایـن دو     نظـر مـي  نظـر مـي    اندازد، هرچند بهاندازد، هرچند به  بين آگاهي بماهو آگاهي و اذهان متناهي، به لحاظي تفکيک ميبين آگاهي بماهو آگاهي و اذهان متناهي، به لحاظي تفکيک مي

طلبد. در طلبد. در   اش، مجال و مقال مياش، مجال و مقال مي  واقع جدایي ندارند. شرح دیدگاه هگل در این باره، شاید به وسعت فلسفهواقع جدایي ندارند. شرح دیدگاه هگل در این باره، شاید به وسعت فلسفه  بهبه
تـر از مقدمـة   تـر از مقدمـة     نکه شاید از ميان آثار هگل هيچ یک برای استشـهاد در ایـن بحـث مناسـب    نکه شاید از ميان آثار هگل هيچ یک برای استشـهاد در ایـن بحـث مناسـب    اینجا، نظر به ایاینجا، نظر به ای

پدیدارشناسي نباشد، به اشـاره و تفسـيری از همـان منظـر کـه خـود وی در مقدمـة پدیدارشناسـي ایـراد          پدیدارشناسي نباشد، به اشـاره و تفسـيری از همـان منظـر کـه خـود وی در مقدمـة پدیدارشناسـي ایـراد          
تـا  تـا    ""کانـت کانـت ""شناسـي پـيش و پـس از خـود، از     شناسـي پـيش و پـس از خـود، از       کنيم. هگل در مقدمه، سنت شناختکنيم. هگل در مقدمه، سنت شناخت  است، بسنده مياست، بسنده مي  کردهکرده

شناسي باید نقطة آغاز و مقدم بر شناسي باید نقطة آغاز و مقدم بر   است. هدف این سنت این است که شناختاست. هدف این سنت این است که شناخت  مورد حمله قرار دادهمورد حمله قرار داده  ، را، را""آیرآیر""
کند که این هـدف نـاممکن اسـت،    کند که این هـدف نـاممکن اسـت،      ( پدیدارشناسي اِشکال مي( پدیدارشناسي اِشکال مي2121هرگونه شناسایي باشد. اما هگل در بند )هرگونه شناسایي باشد. اما هگل در بند )

یـک ادعـای   یـک ادعـای     شـوند، خـود  شـوند، خـود    شناسانه که در برابر آن همة مدعيات شناسایي آزموده ميشناسانه که در برابر آن همة مدعيات شناسایي آزموده مي  زیرا هر منظر شناختزیرا هر منظر شناخت
، بـا نقـل عبـاراتي از منطـق کوچـک دربـارة تصـميم        ، بـا نقـل عبـاراتي از منطـق کوچـک دربـارة تصـميم        ""نورمننورمن"" (Hegel, 1977, p.81).شناسایي استشناسایي است

سازی اعتبار سازی اعتبار   گوید برای روشنگوید برای روشن  در مورد یادگيری شنا پيش از ورود به آب، ميدر مورد یادگيری شنا پيش از ورود به آب، مي  ""اسکوالستيکوساسکوالستيکوس""نابخردانة نابخردانة 
ایي، باز هم شناسـایي اسـت.   ایي، باز هم شناسـایي اسـت.   شناسایي نيازمند معيار برای شناسایي واقعي هستيم، اما هر معيار برای شناسشناسایي نيازمند معيار برای شناسایي واقعي هستيم، اما هر معيار برای شناس

سـان از منظـر هگـل، آگـاهي     سـان از منظـر هگـل، آگـاهي       بدینبدین  ..(Norman, 1976, p.4)  پس ما همواره فاقد هرگونه معيار هستيمپس ما همواره فاقد هرگونه معيار هستيم
آگـاهي  آگـاهي    ((Biography))  منزلـة سرگذشـت  منزلـة سرگذشـت    گذارد و ما فقط تماشاگر هستيم. این اثر بهگذارد و ما فقط تماشاگر هستيم. این اثر به  خود را به آزمون ميخود را به آزمون مي

گذرانـد.  گذرانـد.    هـا را از سـر مـي   هـا را از سـر مـي     ردازد که آگـاهي آن ردازد که آگـاهي آن پپ  است و به تبيين روایي از تجارب گوناگوني مياست و به تبيين روایي از تجارب گوناگوني مي  نگاشته شدهنگاشته شده
شناسـيم و تجربـه   شناسـيم و تجربـه     خواهنـد از آنچـه مـا مـي    خواهنـد از آنچـه مـا مـي      گرایان و کانت یا فلسفة معاصر انگليسي ميگرایان و کانت یا فلسفة معاصر انگليسي مي  که تجربهکه تجربهدرحاليدرحالي

گوید. آگـاهي، کـل   گوید. آگـاهي، کـل     کند سخن ميکند سخن مي  کند یا کشف ميکند یا کشف مي  کنيم سخن بگویند، هگل از آنچه آگاهي تجربه ميکنيم سخن بگویند، هگل از آنچه آگاهي تجربه مي  ميمي
ر هستيم. آگاهي در حکم برخویش متکي است، یعني در هر مرحلـه  ر هستيم. آگاهي در حکم برخویش متکي است، یعني در هر مرحلـه  دهد و ما فقط تماشاگدهد و ما فقط تماشاگ  کار را انجام ميکار را انجام مي

که هست فقط بر خودش متکي است و نه برهيچ معياری برون از خـویش. بـرای نمونـه در یقـين حسـي      که هست فقط بر خودش متکي است و نه برهيچ معياری برون از خـویش. بـرای نمونـه در یقـين حسـي      
خواهـد بـا کليـات سـروکار     خواهـد بـا کليـات سـروکار       سروکار داشته باشد و در دم ادراک ميسروکار داشته باشد و در دم ادراک مي« « اکنوناکنون»»، ، ««اینجااینجا»»، ، ««ایناین»»خواهد با خواهد با   ميمي

دانـيم کـه چنـين و    دانـيم کـه چنـين و      منزلة فيلسوف مـي منزلة فيلسوف مـي   انداز برتر بهانداز برتر به  که این ما هستيم که از چشمکه این ما هستيم که از چشم  یابد. اما نکته اینجا استیابد. اما نکته اینجا است
ینـد  ینـد  آآکند. این ما هستيم که مراحـل آگـاهي را در فر  کند. این ما هستيم که مراحـل آگـاهي را در فر    چنان است.  آگاهي پيوستگي این فرآیند را درک نميچنان است.  آگاهي پيوستگي این فرآیند را درک نمي

سـت کـه بـه    سـت کـه بـه    ««مـا مـا »»کند سلب، متعين اسـت و ایـن   کند سلب، متعين اسـت و ایـن     ست که تصدیق ميست که تصدیق مي««ماما»»کنيم. این کنيم. این   تکامل تصدیق ميتکامل تصدیق مي
(Norman, 1976, pp.21-2).  گرددگردد  ت ایجابي این دیالکتيک سلبي واقف ميت ایجابي این دیالکتيک سلبي واقف مياستلزامااستلزاما
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چنانکه گفتيم شکل زندگي در ویتگنشتاین همان راه یا حالت زندگي، طریقه، روش یا سـبک  چنانکه گفتيم شکل زندگي در ویتگنشتاین همان راه یا حالت زندگي، طریقه، روش یا سـبک    ::چهارمچهارم

کند. در کند. در   ای آن را دنبال ميای آن را دنبال مي  ها، دین و... ارتباط وثيقي دارد و معموالً جامعهها، دین و... ارتباط وثيقي دارد و معموالً جامعه  زندگي است که با ساختار، ارزشزندگي است که با ساختار، ارزش
گل نيز همين معنا وجود دارد، اما با این تفاوت که آن را باید در بستر هگلي بازخواني نمود. ویژگي مهـم  گل نيز همين معنا وجود دارد، اما با این تفاوت که آن را باید در بستر هگلي بازخواني نمود. ویژگي مهـم  هه

شـدت و کـامالً تـاریخي اسـت و بنـابراین طـرق زنـدگي،        شـدت و کـامالً تـاریخي اسـت و بنـابراین طـرق زنـدگي،          اندیشة هگل وجه تاریخي آن است. هگـل بـه  اندیشة هگل وجه تاریخي آن است. هگـل بـه  
ل آن کـه اشـکال   ل آن کـه اشـکال   ها، هنر و دین باید در وجه تاریخي و در زنجيرة دیالکتيک نگریسته شـوند. حاصـ  ها، هنر و دین باید در وجه تاریخي و در زنجيرة دیالکتيک نگریسته شـوند. حاصـ    ارزشارزش

ها در این نکته تشابه ها در این نکته تشابه   زندگي در ویتگنشتاین و هگل از قبيل ارزش، عادت، رسم، هنر و دین با همة تفاوتزندگي در ویتگنشتاین و هگل از قبيل ارزش، عادت، رسم، هنر و دین با همة تفاوت
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آن آن   آیند و هيچ معياری بيـرون از آیند و هيچ معياری بيـرون از   دارند که همه و همه صرفاً از اندرون توافق جمعي یا اذهان متناهي برميدارند که همه و همه صرفاً از اندرون توافق جمعي یا اذهان متناهي برمي
 ندارند. ندارند. 

 خانوادگی شباهت

ها نـوعي شـباهت بـر    ها نـوعي شـباهت بـر      این است که ميان بازیاین است که ميان بازی  ((Family resemblance))  مقصود از شباهت خانوادگيمقصود از شباهت خانوادگي
ها وجه اشتراک ندارند، بلکه وجوه شباهت و عدم شباهت دارند. ویتگنشـتاین در بنـدهای   ها وجه اشتراک ندارند، بلکه وجوه شباهت و عدم شباهت دارند. ویتگنشـتاین در بنـدهای     قرار است، بازیقرار است، بازی

های نامحدود و متغيری است که مـا زبـان را   های نامحدود و متغيری است که مـا زبـان را     مشغول تأکيد بر شيوهمشغول تأکيد بر شيوه  طورعمده دلطورعمده دل  ، به، بهپژوهش هاپژوهش ها( ( 2121-0404))
گيریم. وی همچنين در این بندها، خطای بزرگ تالش برای جانشين ساختن چيزی بـه  گيریم. وی همچنين در این بندها، خطای بزرگ تالش برای جانشين ساختن چيزی بـه    ميمي  کارکار  ها بهها به  در آندر آن

جای آنچه نامعين و متغير است، مـورد تأکيـد قـرار مـي دهـد. ویتگنشـتاین از       جای آنچه نامعين و متغير است، مـورد تأکيـد قـرار مـي دهـد. ویتگنشـتاین از         وضوح معين و نامتغير را بهوضوح معين و نامتغير را به
را بيـان  را بيـان    گوید و در برابر این اعتراض که او معيار کلي یک بازی زبانيگوید و در برابر این اعتراض که او معيار کلي یک بازی زباني  های زباني سخن ميهای زباني سخن مي  تنوعي از بازیتنوعي از بازی

ای از کارکردهـای معمـولي   ای از کارکردهـای معمـولي     دهد، یعني با اشاره به دامنة گستردهدهد، یعني با اشاره به دامنة گسترده  ( پاسخ را با بند بعد مي( پاسخ را با بند بعد مي0101است )بند است )بند   نکردهنکرده
های همپوشان های همپوشان   ای از شباهتای از شباهت  ها مجموعهها مجموعه  عبارتي معيار برای تنوع بازیعبارتي معيار برای تنوع بازی  است. بهاست. به  ها را بازی خواندهها را بازی خوانده  که وی آنکه وی آن

هـا موجـود   هـا موجـود     دست در همـة آن دست در همـة آن   طور یکطور یک  هایي که بههایي که به  ای از ویژگيای از ویژگي  است و نه یک ویژگي نامتغير واحد یا دستهاست و نه یک ویژگي نامتغير واحد یا دسته
های مشـابه دارنـد، برخـي طرزلبخنـدهای     های مشـابه دارنـد، برخـي طرزلبخنـدهای       طورمشابه در یک خانوادة انساني بعضي از اعضا، بينيطورمشابه در یک خانوادة انساني بعضي از اعضا، بيني  باشد. بهباشد. به

ها به دستة معيني از ها به دستة معيني از   های همة آنهای همة آن  رفتن یا نحوة سخن گفتن و مانند آن، یعني ویژگيرفتن یا نحوة سخن گفتن و مانند آن، یعني ویژگي  مشابه، برخي طرز راهمشابه، برخي طرز راه
( همـة کسـاني را کـه    ( همـة کسـاني را کـه    2222-133133وی در بنـدهای ) وی در بنـدهای )    (Findlay, 1984, p.206).شـود شـود   ویژگي محدود نميویژگي محدود نمي

کنـد. و در بنـد   کنـد. و در بنـد     خواهند، زبان را برابر با پيروی از قواعد کامالً صلب و نامتغير قرار دهنـد نکـوهش مـي   خواهند، زبان را برابر با پيروی از قواعد کامالً صلب و نامتغير قرار دهنـد نکـوهش مـي     ميمي
های منطـق صـوری   های منطـق صـوری     کنيم که دقتکنيم که دقت  واسطة یک توهم است که ما تصور ميواسطة یک توهم است که ما تصور مي  شود که فقط بهشود که فقط به  ( متذکر مي( متذکر مي2020))

و در بنـد  و در بنـد    (Findlay, 1984, p.209).ای نادقيق و اظهارات زنـدگي معمـولي ماسـت    ای نادقيق و اظهارات زنـدگي معمـولي ماسـت    هه  در بنياد استداللدر بنياد استدالل
های زباني خود باشيم و نبایـد تـالش کنـيم کـه اظهـارات      های زباني خود باشيم و نبایـد تـالش کنـيم کـه اظهـارات        آلآل  ما نباید در جستجوی ایدهما نباید در جستجوی ایده»»گوید: گوید:   ( مي( مي160160))

 ,Findlay, 1984).««زباني خود را تبيين کنيم، بلکه باید صرفاً زبان را همانگونه که هست توصيف کنيمزباني خود را تبيين کنيم، بلکه باید صرفاً زبان را همانگونه که هست توصيف کنيم

p.209)««خـوانيم چيـز مشـترکي را مطـرح سـازیم، مـن       خـوانيم چيـز مشـترکي را مطـرح سـازیم، مـن         جای آنکه برای همة آن چيزی که زبـان مـي  جای آنکه برای همة آن چيزی که زبـان مـي    بهبه
موجب آن مـا یـک واژه را بـرای همـة     موجب آن مـا یـک واژه را بـرای همـة       ها )ی زباني( یک چيز مشترک ندارند که بهها )ی زباني( یک چيز مشترک ندارند که به  گویم که این پدیدهگویم که این پدیده  ميمي
دليل این شباهت یا دليل این شباهت یا   ها شباهت وجود دارد. و بهها شباهت وجود دارد. و به  های متفاوت بين آنهای متفاوت بين آن  کار بریم، بلکه به بسياری گونهکار بریم، بلکه به بسياری گونه  ها بهها به  آنآن

بـرای توصـيف ایـن    بـرای توصـيف ایـن    . ». »(Wittgenstein, 2009, p.65)  ««خوانيم.خوانيم.  ها را زبان ميها را زبان مي  هاست که ما آنهاست که ما آن  شباهتشباهت
های گوناگون بين های گوناگون بين   خاطر آورم، چون شباهتخاطر آورم، چون شباهت  های خانوادگي را بههای خانوادگي را به  توانم بياني بهتر از شباهتتوانم بياني بهتر از شباهت  ها نميها نمي  همانندیهمانندی

نحو نحو   به همينبه همين  -وخو و مانند آنوخو و مانند آن  رفتن، خلقرفتن، خلق  ها، طرز راهها، طرز راه  قد و قامت، چهره، رنگ چشمقد و قامت، چهره، رنگ چشم  -اعضای یک خانوادهاعضای یک خانواده
   (Ibid, p.67). ««دهنـد دهنـد   ها، یک خانواده را شکل ميها، یک خانواده را شکل مي  همپوشاني و تقاطع دارند و من خواهم گفت که بازیهمپوشاني و تقاطع دارند و من خواهم گفت که بازی

اعراض ویتگنشتاین متأخر از سنت فلسفة غرب، معطوف بـه دو کـانون مهـم فلسـفة غـرب افالطـون و       اعراض ویتگنشتاین متأخر از سنت فلسفة غرب، معطوف بـه دو کـانون مهـم فلسـفة غـرب افالطـون و       
گرائـي و مباحـث وی در   گرائـي و مباحـث وی در     دگي در راستای نفي افالطـون دگي در راستای نفي افالطـون دکارت است. مباحث ویتگنشتاین در شباهت خانوادکارت است. مباحث ویتگنشتاین در شباهت خانوا

تـرین آثـار متـأخرش،    تـرین آثـار متـأخرش،      است. ایـن مباحـث در مهـم   است. ایـن مباحـث در مهـم     گرائي انجام شدهگرائي انجام شده  خصوصي در راستای نفي دکارتخصوصي در راستای نفي دکارت  زبانزبان
اسـت. وجـه مشـترک در هـر دو انتقـاد، ایـن اسـت کـه         اسـت. وجـه مشـترک در هـر دو انتقـاد، ایـن اسـت کـه           ، انجام شـده ، انجام شـده یقينیقين  بابباب  دردرو و   فلسفيفلسفي  هایهایپژوهشپژوهش
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گـرفتن کارکردهـای زبـان اسـت. از نظـر      گـرفتن کارکردهـای زبـان اسـت. از نظـر        از نادیـده از نادیـده   ناشـي ناشـي   های مفهومي  هر دو، افالطون و دکـارت، های مفهومي  هر دو، افالطون و دکـارت،   طرحطرح
آید. همچنين معرفت، کار عقل است و از آید. همچنين معرفت، کار عقل است و از   دست نميدست نمي  افالطون معرفت در گرو مثل است و در جهان ماده بهافالطون معرفت در گرو مثل است و در جهان ماده به

کنـد. مـثالً کتـاب    کنـد. مـثالً کتـاب      آید. ویتگنشتاین تحليل خود از الگوی افالطوني را از مسألة معنا آغاز ميآید. ویتگنشتاین تحليل خود از الگوی افالطوني را از مسألة معنا آغاز مي  حواس بر نميحواس بر نمي
نيز با مسـألة  نيز با مسـألة    هاها  قهوه ای و پژوهشقهوه ای و پژوهشهای های   شود که معنای یک واژه چيست؟ کتابشود که معنای یک واژه چيست؟ کتاب  ز ميز ميبا این پرسش آغابا این پرسش آغا  آبيآبي

ای ای   اند. تحليل ویتگنشتاین این است که افالطون توجه نداشته است کسي که واژه یا جملـه اند. تحليل ویتگنشتاین این است که افالطون توجه نداشته است کسي که واژه یا جملـه   معنا، آغاز شدهمعنا، آغاز شده
کـار  کـار    ون بهون بههای گوناگهای گوناگ  بلکه صرفاً آن واژه یا جمله را در زمينهبلکه صرفاً آن واژه یا جمله را در زمينه  ،،کندکند  فهمد، موجود مجردی را درک نميفهمد، موجود مجردی را درک نمي  را ميرا مي
گرایانـة افالطـوني، نظریـة شـباهت خـانوادگي را ابـداع و ارائـه        گرایانـة افالطـوني، نظریـة شـباهت خـانوادگي را ابـداع و ارائـه          جای الگـوی ذات جای الگـوی ذات   برد. ویتگنشتاین بهبرد. ویتگنشتاین به  ميمي
است که هيچ ذاتي که همة مفاهيم در آن مشترک باشند در کار نيست، آنچـه در  است که هيچ ذاتي که همة مفاهيم در آن مشترک باشند در کار نيست، آنچـه در    است. وی برآن شدهاست. وی برآن شده  کردهکرده

اند که اعضای یک خانواده بـا هـم   اند که اعضای یک خانواده بـا هـم     گونه در ارتباطگونه در ارتباط  کار است وجوه متداخل و همپوشان است. مفاهيم، همانکار است وجوه متداخل و همپوشان است. مفاهيم، همان
هـا را بـا   هـا را بـا     ارتباط دارند. اعضای یک خانواده در ذات اشتراک ندارند، بلکـه انبـوهي از وجـوه همپوشـان، آن    ارتباط دارند. اعضای یک خانواده در ذات اشتراک ندارند، بلکـه انبـوهي از وجـوه همپوشـان، آن    

کنـد کـه   کنـد کـه     است. مفهوم شباهت خانوادگي یک اصطالح توصيفي است. توصـيف مـي  است. مفهوم شباهت خانوادگي یک اصطالح توصيفي است. توصـيف مـي    یکدیگر مرتبط ساختهیکدیگر مرتبط ساخته
رونـد. بـه اعتقـاد    رونـد. بـه اعتقـاد      کـار مـي  کـار مـي    ن عمالً در زندگي روزمره بـه ن عمالً در زندگي روزمره بـه ها، از قبيل بازی، ابزار، قاعده و دانستها، از قبيل بازی، ابزار، قاعده و دانست  چگونه واژهچگونه واژه

، ، 13231323، ، اسـترول اسـترول پـذیر اسـت )  پـذیر اسـت )    های موجود در فلسفة سنتي کاربسـت های موجود در فلسفة سنتي کاربسـت   ویتگنشتاین این روش بر همة مفهومویتگنشتاین این روش بر همة مفهوم
گرایانة وی اسـت. بنـابراین، شـباهت    گرایانة وی اسـت. بنـابراین، شـباهت      جهت الگوی ذاتجهت الگوی ذات  (. البته، تأکيد بر افالطون دراینجا به(. البته، تأکيد بر افالطون دراینجا به811811-11  صصصص

گرائي است. در گرائي است. در   شود، که مصداق ذاتشود، که مصداق ذات  شرب فلسفي دیگری مانند ارسطو ميشرب فلسفي دیگری مانند ارسطو ميخانوادگي در راستای نفي هر مخانوادگي در راستای نفي هر م
های مشخصي )جنس و فصل( اسـت، کـه در همـة مصـادیق آن     های مشخصي )جنس و فصل( اسـت، کـه در همـة مصـادیق آن       فلسفة ارسطو هر واژة کلي دارای مالفهفلسفة ارسطو هر واژة کلي دارای مالفه

کند که جایگاه این مفاهيم کلي جهان مثـل یـا اذهـان بشـری     کند که جایگاه این مفاهيم کلي جهان مثـل یـا اذهـان بشـری       هرحال تفاوتي نميهرحال تفاوتي نمي    مفهوم موجود است. بهمفهوم موجود است. به
گرایانه اسـت. امـا اگـر ویتگنشـتاین از سـنت      گرایانه اسـت. امـا اگـر ویتگنشـتاین از سـنت        نشتاین اهميت دارد، نفي رویکرد ذاتنشتاین اهميت دارد، نفي رویکرد ذاتباشد. آنچه برای ویتگباشد. آنچه برای ویتگ

جـای  جـای    نام شباهت خـانوادگي بـه  نام شباهت خـانوادگي بـه    است، دقيقاً چه چيزی را تحتاست، دقيقاً چه چيزی را تحت  گرایانه اعراض کردهگرایانه اعراض کرده  دار و طوالني ذاتدار و طوالني ذات  ریشهریشه
 است:است:  آن نشانيده است. در اینجا سه تفسير از شباهت خانوادگي مطرح شدهآن نشانيده است. در اینجا سه تفسير از شباهت خانوادگي مطرح شده

کوشـد  کوشـد    های مختلف، ميهای مختلف، مي  های مختلف نظير کاربرد بازی در سياقهای مختلف نظير کاربرد بازی در سياق  با مثالبا مثالویتگنشتاین ویتگنشتاین   ::نخستنخست  تفسيرتفسير

های مختلف مانند برد و باخت، تيم، تـوپ، تـور،   های مختلف مانند برد و باخت، تيم، تـوپ، تـور،     ساز  بازیساز  بازی  ناپذیری فهرست اوصاف بازیناپذیری فهرست اوصاف بازی  پيچيدگي و احصاپيچيدگي و احصا
سـاز بـرای   سـاز بـرای     . را تفهيم کند. یعني فهرسـتي قطعـي و مشـخص از اوصـاف بـازی     . را تفهيم کند. یعني فهرسـتي قطعـي و مشـخص از اوصـاف بـازی       ..  دروازه، راکت، قاعده و.دروازه، راکت، قاعده و.

هـا و  هـا و    توان مفاهيم کلـي را بـا تمـامي مالفـه    توان مفاهيم کلـي را بـا تمـامي مالفـه      هيچ نحوی نميهيچ نحوی نمي  ف وجود ندارد. حاصل آنکه بهف وجود ندارد. حاصل آنکه بههای مختلهای مختل  بازیبازی
طور جامع و کامل تبيين نمود. زیرا آنچه ما داریم فهرستي طوالني و غيرقابل احصـاء مالفـات   طور جامع و کامل تبيين نمود. زیرا آنچه ما داریم فهرستي طوالني و غيرقابل احصـاء مالفـات     مقومات  بهمقومات  به

انـد  انـد    آن شـده آن شـده شوند. برخي از شارحين ویتگنشتاین برشوند. برخي از شارحين ویتگنشتاین بر  گاه توسط کاربر زبان صيد نميگاه توسط کاربر زبان صيد نمي  و مقومات است که هيچو مقومات است که هيچ
 بر شواهد متني نيست.بر شواهد متني نيست.  که این تفسير مبتنيکه این تفسير مبتني

سـاز   سـاز     خواهد فهرسـت اوصـاف بـازی   خواهد فهرسـت اوصـاف بـازی     براساس این تفسير، ویتگنشتاین در مثال بازی نميبراساس این تفسير، ویتگنشتاین در مثال بازی نمي  ::دومدوم  تفسيرتفسير

هـایي یـا حتـي یـک مالفـة      هـایي یـا حتـي یـک مالفـة        های مختلف را احصاناپذیر بداند، بلکه درصدد است نشان دهد که مالفههای مختلف را احصاناپذیر بداند، بلکه درصدد است نشان دهد که مالفه  بازیبازی
توانستيم حداقل یک مالفة توانستيم حداقل یک مالفة   های زباني باشد. بر فرض اگر ميهای زباني باشد. بر فرض اگر مي  ک همة بازیک همة بازیاالشترااالشترا  واحد وجود ندارد که مابهواحد وجود ندارد که مابه

کردیم و به وجود مفاهيمي کردیم و به وجود مفاهيمي   یافتيم، واژة بازی را برطبق آن تعریف ميیافتيم، واژة بازی را برطبق آن تعریف مي  های گوناگون ميهای گوناگون مي  مشترک ميان بازیمشترک ميان بازی
ها چگونه متضمن معاني خود هستند؟ ایـن  ها چگونه متضمن معاني خود هستند؟ ایـن    نمودیم. پس با این وضعيت، واژهنمودیم. پس با این وضعيت، واژه  کلي از قبيل بازی اعتراف ميکلي از قبيل بازی اعتراف مي
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بخشد. ایـن تفسـير،   بخشد. ایـن تفسـير،     ها معنا ميها معنا مي  های متفاوت توسط کاربران زبان است که به آنهای متفاوت توسط کاربران زبان است که به آن  گان در سياقگان در سياق  ست واژهست واژهکاربکارب
هـا صـرفاً بـه چگـونگي     هـا صـرفاً بـه چگـونگي       شود، زیرا دراین تفسـير معنـای واژه  شود، زیرا دراین تفسـير معنـای واژه    از معناداری ناميده مياز معناداری ناميده مي« « تفسير جمع گرایانهتفسير جمع گرایانه»»

ـ    ـ   کاربست آن در یک جامعة زباني وابسته است. هيچ معياری بيـرون از جامعـةزباني ب رای احـراز چگـونگي   رای احـراز چگـونگي   کاربست آن در یک جامعة زباني وابسته است. هيچ معياری بيـرون از جامعـةزباني ب
های مختلف وجود ندارد. این تفسير از شباهت خانوادگي، متضمن درکـي توصـيفي   های مختلف وجود ندارد. این تفسير از شباهت خانوادگي، متضمن درکـي توصـيفي     کاربست واژه در سياقکاربست واژه در سياق

ای غيرفعال از کاربر زبان است. کاربر زبان هيچ نقشي در تکون معنای واژه نـدارد، بلکـه   ای غيرفعال از کاربر زبان است. کاربر زبان هيچ نقشي در تکون معنای واژه نـدارد، بلکـه     از کاربرد و تلقياز کاربرد و تلقي
ضـد  ضـد  »»تـوان ایـن تفسـير را    تـوان ایـن تفسـير را      ناگون فرا گيرد. ميناگون فرا گيرد. ميهای گوهای گو  کار بستن واژه را در سياقکار بستن واژه را در سياق  های بههای به  کوشد مهارتکوشد مهارت  ميمي

 گذرد.گذرد.  نيز ناميد؛ زیرا تکون معاني واژگان نسبتي ندارد با آنچه بيرون از جامعه زباني مينيز ناميد؛ زیرا تکون معاني واژگان نسبتي ندارد با آنچه بيرون از جامعه زباني مي« « واقع گرایانهواقع گرایانه

ها بر مصـادیق متعـدد   ها بر مصـادیق متعـدد     در این تفسير، کاربر زبان نيز در تکون معاني واژگان و داللت آندر این تفسير، کاربر زبان نيز در تکون معاني واژگان و داللت آن  ::تفسيرسومتفسيرسوم

بلکه تجویزی است. البتـه ایـن   بلکه تجویزی است. البتـه ایـن     ،،براین، رابطة کاربرد با معنا توصيفي نيستبراین، رابطة کاربرد با معنا توصيفي نيستمشارکت و نقش فعال دارد. بنامشارکت و نقش فعال دارد. بنا
هنجاری ناميد، چونکه فعال بودن کاربر، مقيد به قيـود هنجـاری اسـت. توضـي      هنجاری ناميد، چونکه فعال بودن کاربر، مقيد به قيـود هنجـاری اسـت. توضـي        -تفسير را باید تجویزیتفسير را باید تجویزی

طور مثال بازی را بـر مصـداق جدیـدی اطـالق نمایـد، امـا ایـن اطـالق         طور مثال بازی را بـر مصـداق جدیـدی اطـالق نمایـد، امـا ایـن اطـالق           تواند یک واژه، بهتواند یک واژه، به  آنکه کاربر ميآنکه کاربر مي
هـا  هـا    شود. کاربرزبان با دیدن شـباهت شود. کاربرزبان با دیدن شـباهت   مرز نيست، زیرا در این صورت باب مفاهمه و داللت مختل ميمرز نيست، زیرا در این صورت باب مفاهمه و داللت مختل ميقيدوقيدو  بيبي

، در تکــون معنــای واژه و کاربســت آن در ، در تکــون معنــای واژه و کاربســت آن در ((Being engaged in practice))و اشــتغال بــه ورزیــدن و اشــتغال بــه ورزیــدن 
کند. تمام مطلب این است که دربـارة مـالک تفکيـک و تمييـز ميـان      کند. تمام مطلب این است که دربـارة مـالک تفکيـک و تمييـز ميـان        های مختلف، ایفای نقش ميهای مختلف، ایفای نقش مي  سياقسياق
دسـت داد. خـود کاربرزبـان بـا     دسـت داد. خـود کاربرزبـان بـا       بندی نظری بـه بندی نظری بـه   توان صورتتوان صورت  ربست صحي  از کاربست سقيم واژگان نميربست صحي  از کاربست سقيم واژگان نميکاکا

کند. در این صورت ما همچنان بـا الگوهـای   کند. در این صورت ما همچنان بـا الگوهـای     مشارکت فعاالنه در ایجاد قيود هنجاری نقش مهمي ایفا ميمشارکت فعاالنه در ایجاد قيود هنجاری نقش مهمي ایفا مي
رزبـان اشـتغال بـه    رزبـان اشـتغال بـه    ميزاني کـه کارب ميزاني کـه کارب   رو هستيم. بهرو هستيم. به  زباني ظهورکننده و نه الگوهای زباني از پيش موجود روبهزباني ظهورکننده و نه الگوهای زباني از پيش موجود روبه

دهـد، قيـود هنجـاری کاربسـت واژه در     دهـد، قيـود هنجـاری کاربسـت واژه در       ها را در دسـتور کـار خـود قـرار مـي     ها را در دسـتور کـار خـود قـرار مـي       ورزیدن دارد و دیدن شباهتورزیدن دارد و دیدن شباهت
شود، و جالب این است که همين قيود هنجاری و یـا الگوهـای ظهورکننـده،    شود، و جالب این است که همين قيود هنجاری و یـا الگوهـای ظهورکننـده،      های مختلف پدیدار ميهای مختلف پدیدار مي  سياقسياق

سـازد، الگوهـای زبـاني    سـازد، الگوهـای زبـاني      را مقيـد مـي  را مقيـد مـي    خوانند. پس آنچه کـاربر زبـان  خوانند. پس آنچه کـاربر زبـان    تبعيت و پيروی از خود ميتبعيت و پيروی از خود مي    کاربر را بهکاربر را به
خواهد واژة بـازی را  خواهد واژة بـازی را    ها است. در مثال یادشده که کاربر ميها است. در مثال یادشده که کاربر مي  ظهورکننده است که کاربر، مقيد به پيروی از آنظهورکننده است که کاربر، مقيد به پيروی از آن
هـا و  هـا و    شده مقایسه کرده و با لحـاظ شـباهت  شده مقایسه کرده و با لحـاظ شـباهت    های شناختههای شناخته  بر مصداق جدیدی اطالق کند، باید آن را با بازیبر مصداق جدیدی اطالق کند، باید آن را با بازی

 (.(.4141-1111، صص ، صص 13211321م آن نماید )دباغ، م آن نماید )دباغ، ها حکم به اطالق و یا عدها حکم به اطالق و یا عد  عدم شباهتعدم شباهت

 خانوادگی شباهت ششم؛ مقايسة

خصوصي ما هگل را به دالئل خاص یادشده در برابر دکارت نگریسـتيم. اینـک در بحـث    خصوصي ما هگل را به دالئل خاص یادشده در برابر دکارت نگریسـتيم. اینـک در بحـث      در بحث زباندر بحث زبان
  ""ارسطوارسطو""گرایان دیگر از قبيل گرایان دیگر از قبيل   گرایي و ذاتگرایي و ذات  توان گفت؟ آیا در اینجا نيز در برابر افالطونتوان گفت؟ آیا در اینجا نيز در برابر افالطون  گرایي چه ميگرایي چه مي  ذاتذات

شک اگر منطق هگل را که متافيزیک اوست، مبنای پاسخ قرار دهيم پاسخ منفي اسـت.  شک اگر منطق هگل را که متافيزیک اوست، مبنای پاسخ قرار دهيم پاسخ منفي اسـت.    يرد؟ بييرد؟ بيگگ  قرار ميقرار مي
1313زیرا منطق هگل، قلمرو ذوات استزیرا منطق هگل، قلمرو ذوات است

 (Hegel, 1969, P.50)..  1414     اما اگر پدیدارشناسي و دیگـر آثـار وی   اما اگر پدیدارشناسي و دیگـر آثـار وی
ميـان سـه   ميـان سـه     نظـر آیـد کـه از   نظـر آیـد کـه از     را مبنا قرار دهيم چه باید گفت؟ ممکن است در اینجا پاسخ آنگاه دشوارتر بـه را مبنا قرار دهيم چه باید گفت؟ ممکن است در اینجا پاسخ آنگاه دشوارتر بـه 

تفسير یادشده، دربارة شباهت خانوادگي، به تفسير دوم متمایل باشيم. زیرا شاید بتوان برمبنـای آن تفسـير   تفسير یادشده، دربارة شباهت خانوادگي، به تفسير دوم متمایل باشيم. زیرا شاید بتوان برمبنـای آن تفسـير   
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نظر، همسو یا نزدیک یافت و آن جهت عبارت اسـت از تأکيـدی   نظر، همسو یا نزدیک یافت و آن جهت عبارت اسـت از تأکيـدی     جمع گرایانه، دو فيلسوف را از یک نقطهجمع گرایانه، دو فيلسوف را از یک نقطه
رسد که در بحث شباهت خانوادگي براساس رسد که در بحث شباهت خانوادگي براساس   نظر مينظر مي  است. اما بهاست. اما به  زباني رفتهزباني رفته  که برعدم معيار در بيرون جامعةکه برعدم معيار در بيرون جامعة

تـوان تقابـل ویتگنشـتاین و هگـل را نادیـده گرفـت. بـرای نمونـه در         تـوان تقابـل ویتگنشـتاین و هگـل را نادیـده گرفـت. بـرای نمونـه در           هيچيک از تفاسـير یادشـده نمـي   هيچيک از تفاسـير یادشـده نمـي   
پدیدارشناسي هرچند تا پيش از آخرین دم که دقيقة شناسـایي مطلـق اسـت هنـوز بـه قلمـرو ذوات وارد       پدیدارشناسي هرچند تا پيش از آخرین دم که دقيقة شناسـایي مطلـق اسـت هنـوز بـه قلمـرو ذوات وارد       

انـد. و یـا در تـاریخ    انـد. و یـا در تـاریخ      صورت پدیداری آشـکار گشـته  صورت پدیداری آشـکار گشـته    که بهکه به  انداند  ایم، اما کلية مراحل قبلي نيز همانا ذواتایم، اما کلية مراحل قبلي نيز همانا ذوات  نشدهنشده
فلسفه ازآنجا که طبيعت روح آزادی است هرچند ذات آزادی در مرحلة آخـر، آلمـان عصـر هگـل، آشـکار      فلسفه ازآنجا که طبيعت روح آزادی است هرچند ذات آزادی در مرحلة آخـر، آلمـان عصـر هگـل، آشـکار      

رسد که اگـر بـر تفسـير    رسد که اگـر بـر تفسـير      نظر مينظر مي  اند. با این همه بهاند. با این همه به  های تحقق آن ذاتهای تحقق آن ذات  شود، اما همة مراحل قبلي نيز دمشود، اما همة مراحل قبلي نيز دم  ميمي
گرایانـه،  گرایانـه،    گردد ولي باید اذعان کرد که در تفسير جمـع گردد ولي باید اذعان کرد که در تفسير جمـع   چه گفته شد مخدوش نميچه گفته شد مخدوش نميدوم تکيه کنيم، هرچند آندوم تکيه کنيم، هرچند آن

یابـد کـه وی   یابـد کـه وی     کم از آن جهت با هگل قرابت ميکم از آن جهت با هگل قرابت مي  محور ساختن جامعة زباني و نفي معيار بيرون از آن، دستمحور ساختن جامعة زباني و نفي معيار بيرون از آن، دست
  حـال بـاز هـم تأکيـد    حـال بـاز هـم تأکيـد      کند. اما، در عـين کند. اما، در عـين   نيز هرگونه معيار خارج از آگاهي عرفي و اذهان متناهي را نفي مينيز هرگونه معيار خارج از آگاهي عرفي و اذهان متناهي را نفي مي

عبـارتي بایـد   عبـارتي بایـد     گرایان خـارج نمـود. بـه   گرایان خـارج نمـود. بـه     توان در اینجا هگل را از صف ذاتتوان در اینجا هگل را از صف ذات  الوصف هرگز نميالوصف هرگز نمي  کنيم که معکنيم که مع  ميمي
گرایي و نفي هرگونه معيـار  گرایي و نفي هرگونه معيـار    گفت که هرچند تفسير دوم از شباهت خانوادگي، بر عنصر جامعة زباني و جمعگفت که هرچند تفسير دوم از شباهت خانوادگي، بر عنصر جامعة زباني و جمع

هرگونـه معيـار خـارج از آگـاهي     هرگونـه معيـار خـارج از آگـاهي     جهت با تأکيد هگل بر نفي جهت با تأکيد هگل بر نفي   گذارد و از اینگذارد و از این  بيرون از جامعة زباني تأکيد ميبيرون از جامعة زباني تأکيد مي
گرایي، همة صور و مراحـل دیالکتيـک خـود را    گرایي، همة صور و مراحـل دیالکتيـک خـود را      یابد، اما نظر به آن که هگل با وجود جمعیابد، اما نظر به آن که هگل با وجود جمع  عرفي قرابت ميعرفي قرابت مي
اند که دیر یا زود پوستة پدیـداری  اند که دیر یا زود پوستة پدیـداری    کند، که در تب و تاب و تکاپوی آنکند، که در تب و تاب و تکاپوی آن  قلمداد ميقلمداد مي« « ذواتذوات»»چنان پدیدارهای چنان پدیدارهای 

 (Hegel, 1961, p.105-106, 1977, p.27-28). دنـد دنـد خویش را دور افکنده و در مقام ذات آشکار گرخویش را دور افکنده و در مقام ذات آشکار گر

گرایي و تکيه بـر  گرایي و تکيه بـر    توان گفت که جمعتوان گفت که جمع  واقع ميواقع مي  ماند. بهماند. به  تقابل کامل هگل و ویتگنشتاین همچنان محفوظ ميتقابل کامل هگل و ویتگنشتاین همچنان محفوظ مي
صرف تکيـه بـر ایـن    صرف تکيـه بـر ایـن      گرایي نيست. ویتگنشتاین بهگرایي نيست. ویتگنشتاین به  جامعةزباني و نفي هرگونه معيار بيروني لزوماً نافي ذاتجامعةزباني و نفي هرگونه معيار بيروني لزوماً نافي ذات

گرایـي قـرار   گرایـي قـرار     دليـل نظریـة شـباهت خـانوادگي در برابـر ذات     دليـل نظریـة شـباهت خـانوادگي در برابـر ذات       بلکـه بـه  بلکـه بـه    ،،اسـت اسـت   دهدهگرایي نشگرایي نش  جنبه، نافي ذاتجنبه، نافي ذات
 است.است.  گرفتهگرفته
رسد که بتوان یکـي دیگـر از نقـاط تفـاوت و تقابـل ایـن دو فيلسـوف را در اینجـا در نگـاه          رسد که بتوان یکـي دیگـر از نقـاط تفـاوت و تقابـل ایـن دو فيلسـوف را در اینجـا در نگـاه            نظر مينظر مي  بهبه
در ویتگنشتاین معرفـي کـرد.   در ویتگنشتاین معرفـي کـرد.   « « شباهت خانوادگيشباهت خانوادگي»»هگل و اعتقاد به هگل و اعتقاد به   (Hegel, .1977, p.33)گرایانه گرایانه   کلکل
گيـرد.  گيـرد.    مچنانکه ویتگنشتاین اول نيز ازمنظر کليت و شباهت خانوادگي در برابر ویتگنشتاین دوم قرار مـي مچنانکه ویتگنشتاین اول نيز ازمنظر کليت و شباهت خانوادگي در برابر ویتگنشتاین دوم قرار مـي هه

  آبـي، آبـي، اعتقاد به شباهت خانوادگي، موضعي انتقادی در برابر اشتياق به کليت است. ویتگنشـتاین در کتـاب   اعتقاد به شباهت خانوادگي، موضعي انتقادی در برابر اشتياق به کليت است. ویتگنشـتاین در کتـاب   
ربوط است. وی در ایـن  ربوط است. وی در ایـن  شمارد که به اشتباهات فلسفي خاصي مشمارد که به اشتباهات فلسفي خاصي م  ای تمایالت ميای تمایالت مي  طلب کليت را حاصل پارهطلب کليت را حاصل پاره

(. ازنظـر ویتگنشـتاین دوم،   (. ازنظـر ویتگنشـتاین دوم،   1111-00، صـص ، صـص 13211321دهـد )ویتگنشـتاین،   دهـد )ویتگنشـتاین،     کتاب این تمـایالت را توضـي  مـي   کتاب این تمـایالت را توضـي  مـي   
برد که با شناخت بخش کوچکي برد که با شناخت بخش کوچکي   شمار زبان را درک کند و گمان ميشمار زبان را درک کند و گمان مي  ویتگنشتاین اول نتوانسته بود تنوع بيویتگنشتاین اول نتوانسته بود تنوع بي

ویتگنشـتاین در نقـد فالسـفه بـرآن     ویتگنشـتاین در نقـد فالسـفه بـرآن       اسـت. اسـت.   از زبان که همان زبان علم است، زبان را در کليت آن شناختهاز زبان که همان زبان علم است، زبان را در کليت آن شناخته
برنـد.  برنـد.    سر ميسر مي  های خانوادگي در کار نيست، درحسرت ماهيات بههای خانوادگي در کار نيست، درحسرت ماهيات به  است که درحالي که چيزی جز شباهتاست که درحالي که چيزی جز شباهت  شدهشده

دليـل نظریـة شـباهت    دليـل نظریـة شـباهت      گرایي خود نيز در برابر ویتگنشتاین متـأخر بـه  گرایي خود نيز در برابر ویتگنشتاین متـأخر بـه    گرایي و کلگرایي و کل  بنابراین، هگل با ماهيتبنابراین، هگل با ماهيت
 است. است.   اش قرار گرفتهاش قرار گرفته  خانوادگيخانوادگي
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 يادينبن هایگزاره

تـوان ویتگنشـتاین را بـا هگـل در مسـألة آغـاز فلسـفه مقایسـه نمـود، موضـوع           تـوان ویتگنشـتاین را بـا هگـل در مسـألة آغـاز فلسـفه مقایسـه نمـود، موضـوع             یکي از نقاطي که ميیکي از نقاطي که مي
ویژه در مسألة عامل بودن سوژه است. ویتگنشـتاین، ایـن موضـوع را    ویژه در مسألة عامل بودن سوژه است. ویتگنشـتاین، ایـن موضـوع را      های بنيادین در ویتگنشتاین بههای بنيادین در ویتگنشتاین به  گزارهگزاره

منتشـر شـد،   منتشـر شـد،     10061006ر ر است. این کتاب کـه د است. این کتاب کـه د   موردبحث قرار دادهموردبحث قرار داده  یقينیقين  بابباب  دردردر اواخرعمرخویش در کتاب در اواخرعمرخویش در کتاب 
آید، هفت جملة آخـر آن را فقـط   آید، هفت جملة آخـر آن را فقـط     شمار ميشمار مي  های ویتگنشتاین بههای ویتگنشتاین به  ترین آفریدهترین آفریده  آخرین اثر اوست و یکي از ژرفآخرین اثر اوست و یکي از ژرف
اینجا به بنياني بـرای همـة   اینجا به بنياني بـرای همـة   »»ها چنين گفته است: ها چنين گفته است:   است. وی دربارة این گزارهاست. وی دربارة این گزاره  دو روز پيش از مرگش نوشتهدو روز پيش از مرگش نوشته

  ««امام  ترین مرتبـة اعتقـاداتم رسـيده   ترین مرتبـة اعتقـاداتم رسـيده     به بنيادیبه بنيادیمن من »»(Wittgenstein, 1979, p.246).« « امام  باورهایم رسيدهباورهایم رسيده
(Ibid, p.248)..  وجه تسميه به لوالئي وجه تسميه به لوالئي 1111است.است.  کار نبردهکار نبرده  های بنيادین را ویتگنشتاین خود بههای بنيادین را ویتگنشتاین خود به  اصطالح گزارهاصطالح گزاره

هـای نـامتحرکي هسـتند کـه     هـای نـامتحرکي هسـتند کـه       مانند و پایهمانند و پایه  ها مانند لوالهایي هستند که ثابت ميها مانند لوالهایي هستند که ثابت مي  تشبيه به لوالست، زیرا آنتشبيه به لوالست، زیرا آن
، از ، از یقـين یقـين   بـاب بـاب   دردرها، در کتاب ها، در کتاب   های وی برای این گزارههای وی برای این گزاره  چرخد. مثالچرخد. مثال  ها ميها مي  ی آنی آندرهای مراودات روزمرة رودرهای مراودات روزمرة رو

(؛ زمين مدت مدیدی پيش از مـن وجـود   (؛ زمين مدت مدیدی پيش از مـن وجـود   3131(؛ اشيای مادی وجود دارند )(؛ اشيای مادی وجود دارند )44اند: من انسان هستم )اند: من انسان هستم )  این قبيلاین قبيل
توانم از کسي که گفتـه زمـين پـيش از تولـدش     توانم از کسي که گفتـه زمـين پـيش از تولـدش       بنابراین ميبنابراین مي(. »(. »111111(؛ من دو دست دارم )(؛ من دو دست دارم )2424داشته است )داشته است )

د نداشته است، همچنان ساال کنم تا بفهمم او با کداميک از اعتقادات مـن مخـالف اسـت. و در ایـن     د نداشته است، همچنان ساال کنم تا بفهمم او با کداميک از اعتقادات مـن مخـالف اسـت. و در ایـن     وجووجو
طور باشـد، ناچـارم کـه بـا آن     طور باشـد، ناچـارم کـه بـا آن       های بنيادین من مخالف باشد. و اگر اینهای بنيادین من مخالف باشد. و اگر این  صورت امکان دارد که او با نگرشصورت امکان دارد که او با نگرش

های ویتگنشـتاین در  های ویتگنشـتاین در    (. بحث(. بحث832832« )« )طور است اگر بگوید که وی زماني بر ماه بوده است.طور است اگر بگوید که وی زماني بر ماه بوده است.  کنار بيایم. همينکنار بيایم. همين
شناسـي یعنـي بحـث یقـين و شـک اسـت. در اینجاسـت کـه         شناسـي یعنـي بحـث یقـين و شـک اسـت. در اینجاسـت کـه           باره ناظر به یکـي از مباحـث شـناخت   باره ناظر به یکـي از مباحـث شـناخت     ایناین

کند. ازنظـر وی، شـک   کند. ازنظـر وی، شـک     حل خود را برای مشکالت برآمده از الگوی دکارتي ارائه ميحل خود را برای مشکالت برآمده از الگوی دکارتي ارائه مي  ویتگنشتاین دومين راهویتگنشتاین دومين راه
تـازه وقتـي   تـازه وقتـي   »»  ..(Wittgenstein, 2009,  page:180)  پایان نيسـت و برمبنـای یقـين اسـتوار اسـت     پایان نيسـت و برمبنـای یقـين اسـتوار اسـت       بيبي
تـوانيم در محاسـبه   تـوانيم در محاسـبه     طور کـه تـازه وقتـي مـي    طور کـه تـازه وقتـي مـي      توانيم شک کنيم که چيزهایي را یاد گرفته باشيم، همانتوانيم شک کنيم که چيزهایي را یاد گرفته باشيم، همان  ميمي

)ویتگنشـتاین،  )ویتگنشـتاین،  « « اشتباه کنيم که محاسبه را یاد گرفته باشيم. پـس درحقيقـت، امـری غيرانتخـابي اسـت.     اشتباه کنيم که محاسبه را یاد گرفته باشيم. پـس درحقيقـت، امـری غيرانتخـابي اسـت.     
ت کـه شـک تـابع انتخـابي دلبخواهانـه      ت کـه شـک تـابع انتخـابي دلبخواهانـه      ها این اسها این اس  ( برگه( برگه460460(. مقصود وی با توجه به بند )(. مقصود وی با توجه به بند )416416، پ، پ13241324

هایي کـه  هایي کـه    گزارهگزاره  ،،های تجربي را به دو دسته تقسيم کرد: نخستهای تجربي را به دو دسته تقسيم کرد: نخست  ، گزاره، گزاره""مورمور""نيست. ویتگنشتاین با تأثر از نيست. ویتگنشتاین با تأثر از 

انـد، امـا شـأن منطقـي     انـد، امـا شـأن منطقـي       اند. دستة اخيـر هرچنـد تجربـي   اند. دستة اخيـر هرچنـد تجربـي     هایي که یقينيهایي که یقيني  قابل شک و تردیداند و دیگر گزارهقابل شک و تردیداند و دیگر گزاره
  (Wittgenstein, 1979, p.167).  ««مـه، شـأن یکسـاني ندارنـد    مـه، شـأن یکسـاني ندارنـد    های تجربي ما ههای تجربي ما ه  گزارهگزاره»»متفاوتي دارند: متفاوتي دارند: 

شک، مستلزم یقـين  شک، مستلزم یقـين    تواند شک کند، خود بازیتواند شک کند، خود بازی  اگر کسي بخواهد در همه چيز شک کند در هيچ چيز نمياگر کسي بخواهد در همه چيز شک کند در هيچ چيز نمي»»
زیـرا بـدون پـذیرش    زیـرا بـدون پـذیرش       (Ibid, p.150).««در جایي باید با شک نکردن آغاز کـنم در جایي باید با شک نکردن آغاز کـنم »»  (Ibid, p.115).««استاست
 تواند وارد بازی خاصي حتي بازی شک شود.تواند وارد بازی خاصي حتي بازی شک شود.  ييقيد و شرط این باورها کسي نمقيد و شرط این باورها کسي نم  بيبي

 دليل بودن باورهای ماست دليل بودن باورهای ماست   مشکل، درک بيمشکل، درک بي»»هاست هاست   دیگر باورهای بنيادین، بدون دليل بودن آندیگر باورهای بنيادین، بدون دليل بودن آن  ویژگيویژگي

.(Ibid, p.166)   .در بنيان باور مدلل، باور نامـدلل  در بنيان باور مدلل، باور نامـدلل  »»چون در جایي که باور هست امکان رد و قبول نيست. چون در جایي که باور هست امکان رد و قبول نيست
هـا  هـا    ای برمبنـای آن ای برمبنـای آن   ها، تبيين راه ندارد، اما هرگونه تبيين و تجربهها، تبيين راه ندارد، اما هرگونه تبيين و تجربه  زارهزارهدر این گدر این گ  (Ibid, p.253).««قرار داردقرار دارد
هـا را  هـا را    ها نيست، زیـرا آن ها نيست، زیـرا آن   اند اما تجربه، دليل منطقي آناند اما تجربه، دليل منطقي آن  شود. هرچند باورهای بنيادین تجربيشود. هرچند باورهای بنيادین تجربي  پذیر ميپذیر مي  امکانامکان
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ایـن  ایـن    هـا، هـا،   معناست. ویژگي دیگـر ایـن گـزاره   معناست. ویژگي دیگـر ایـن گـزاره     قبول و استدالل بيقبول و استدالل بي    باور داریم و درجایي که باور هست، رد وباور داریم و درجایي که باور هست، رد و
اسـت: گـزارة   اسـت: گـزارة     است که خطاپذیر نيستند. ویتگنشتاین در اینجا بين دو نوع گزاره تجربي تفاوت قائـل شـده  است که خطاپذیر نيستند. ویتگنشتاین در اینجا بين دو نوع گزاره تجربي تفاوت قائـل شـده  

ای در دور دسـت وجـود دارد، تفـاوت در    ای در دور دسـت وجـود دارد، تفـاوت در      بنيادین مانند این یک دست است و گزارة غيربنيادین مانند سيارهبنيادین مانند این یک دست است و گزارة غيربنيادین مانند سياره
ت نيست که، هرچـه از سـياره   ت نيست که، هرچـه از سـياره   درسدرس»»طور مثالطور مثال  یک خطاپذیر است. بهیک خطاپذیر است. به  یک خطاناپذیر و این یک خطاناپذیر و این   این است که آناین است که آن

رسـيم کـه خطـا، دیگـر     رسـيم کـه خطـا، دیگـر       ای ميای مي  شود. بلکه به نقطهشود. بلکه به نقطه  تر ميتر مي  تر شوم، خطا فقط نامحتملتر شوم، خطا فقط نامحتمل  به دست خودم نزدیکبه دست خودم نزدیک
 ..(Ibid, p.54) .«.«قابل تصور هم نيستقابل تصور هم نيست

 بنيادين هایگزاره هفتم؛ مقايسة

خـود وی وضـع   خـود وی وضـع     های بدیل آن به فلسفة ویتگنشتاین تعلق دارد، هرچند توسطهای بدیل آن به فلسفة ویتگنشتاین تعلق دارد، هرچند توسط  این اصطالح و سایر واژهاین اصطالح و سایر واژه
است. اما آیـا در هگـل   است. اما آیـا در هگـل     ""مورمور""ترین فيلسوف ترین فيلسوف   است؛ اگر بنا به مقایسه و تطبيق باشد، در اینجا مناسباست؛ اگر بنا به مقایسه و تطبيق باشد، در اینجا مناسب  نشدهنشده

هـای بنيـادین در ویتگنشـتاین باشـد؟     هـای بنيـادین در ویتگنشـتاین باشـد؟       طور متباعد، قابل مقایسه بـا گـزار ه  طور متباعد، قابل مقایسه بـا گـزار ه    چيزی وجود دارد که هرچند بهچيزی وجود دارد که هرچند به
هـا باشـد. بـدون    هـا باشـد. بـدون      قابل مقایسه با این گزارهقابل مقایسه با این گزاره  حسي در آغاز پدیدارشناسي ازجهاتيحسي در آغاز پدیدارشناسي ازجهاتي  رسد مرحلة یقينرسد مرحلة یقين  نظر مينظر مي  بهبه

حسي هگلي با همـان  حسي هگلي با همـان    منزلة یقينمنزلة یقين  ها را بهها را به  اندیشيد، هرگز آناندیشيد، هرگز آن  ها ميها مي  شک، زماني که ویتگنشتاین به این گزارهشک، زماني که ویتگنشتاین به این گزاره
گرفت. چنانکه در مورد هگل نيز همين مطلب صادق اسـت. و مـا نيـز    گرفت. چنانکه در مورد هگل نيز همين مطلب صادق اسـت. و مـا نيـز      تعریف و ویژگي هگلي درنظر نميتعریف و ویژگي هگلي درنظر نمي

دانيم چنانکه در هيچ کـار تطبيقـي   دانيم چنانکه در هيچ کـار تطبيقـي     سوف هرگز این دو را نظير هم نميسوف هرگز این دو را نظير هم نميعنوان مخاطب این دو فيلعنوان مخاطب این دو فيل  امروز، بهامروز، به
  ""مورمور""دیگر نيز چنين نيست. بلکه مالک این دو فيلسوف در اینجا کامالً متفاوت است. ویتگنشتاین مانند دیگر نيز چنين نيست. بلکه مالک این دو فيلسوف در اینجا کامالً متفاوت است. ویتگنشتاین مانند 

وسـاطت آگـاهي   وسـاطت آگـاهي     های تجربي را به دو دسته تقسيم کنـد. و هگـل چشـم بـه مرحلـة بـي      های تجربي را به دو دسته تقسيم کنـد. و هگـل چشـم بـه مرحلـة بـي        خواهد گزارهخواهد گزاره  ميمي
هایي کـه مشـمول ایـن دو    هایي کـه مشـمول ایـن دو      یک و دقيقي برقرار نمود بين گزارهیک و دقيقي برقرار نمود بين گزاره  بهبه  توان تناظر یکتوان تناظر یک  راین، نميراین، نمياست. بناباست. بناب  دوختهدوخته

هـای ایـن موضـوع    هـای ایـن موضـوع      رسد بتوان در اینجا تناظری بين ویژگـي رسد بتوان در اینجا تناظری بين ویژگـي   نظر مينظر مي  اند. ولي، بهاند. ولي، به  عنوان در این دو فيلسوفعنوان در این دو فيلسوف
ر بـا یقـين   ر بـا یقـين   های اساسي چيست؟ نخست آنکه در هر دو کـا های اساسي چيست؟ نخست آنکه در هر دو کـا   برقرار نمود. اما این وجوه تناظر در عين تفاوتبرقرار نمود. اما این وجوه تناظر در عين تفاوت

های بنيادین، شک جای خود را به یقين های بنيادین، شک جای خود را به یقين   شود. ازنظر ویتگنشتاین شک هميشگي نيست و در گزارهشود. ازنظر ویتگنشتاین شک هميشگي نيست و در گزاره  آغاز ميآغاز مي
یابد. در هگل نيز در سرتاسر حرکت آگاهي و تـا  یابد. در هگل نيز در سرتاسر حرکت آگاهي و تـا    هاست که شک امکان ميهاست که شک امکان مي  است یعني بعد از این گزارهاست یعني بعد از این گزاره  دادهداده

  (Hegel,1961, page:135-6)  ((1212))  قبل از مرحلة آخر شک امری حتمي است. برای مثال، هگل در بندقبل از مرحلة آخر شک امری حتمي است. برای مثال، هگل در بند
، دربـارة  ، دربـارة  دیباچـه دیباچـه رسـد سـخنان هگـل در    رسـد سـخنان هگـل در      نظر مينظر مي  است. اما بهاست. اما به  راه پدیدارشناسي را راه شک و نوميدی ناميدهراه پدیدارشناسي را راه شک و نوميدی ناميده

رسد که بدایت کار ویتگنشـتاین و هگـل هـر    رسد که بدایت کار ویتگنشـتاین و هگـل هـر      نظر مينظر مي  شود. بنابراین بهشود. بنابراین به  حسي نميحسي نمي  شک موضوعاً شامل یقينشک موضوعاً شامل یقين
رسـد.  رسـد.    هایت، در شناسایي مطلق، باز به یقـين مـي  هایت، در شناسایي مطلق، باز به یقـين مـي  دو با یقين است، هرچند هگل برخالف ویتگنشتاین درندو با یقين است، هرچند هگل برخالف ویتگنشتاین درن

هـا قابـل   هـا قابـل     انـد، و همچـون آن  انـد، و همچـون آن    های بنيادین بدون دليـل های بنيادین بدون دليـل   دوم آنکه یقين حسي هگل نيز مانند یقين در گزارهدوم آنکه یقين حسي هگل نيز مانند یقين در گزاره
نظـر  نظـر    دانـد، امـا بـه   دانـد، امـا بـه     قبول و رد نيست. سوم آنکه هگل در دیباچة پدیدارشناسي، خطا را الزمة حقيقـت مـي  قبول و رد نيست. سوم آنکه هگل در دیباچة پدیدارشناسي، خطا را الزمة حقيقـت مـي  

دم آخرین، شناسایي مطلق تخصصاً و موضـوعاً از ایـن سـخن وی    دم آخرین، شناسایي مطلق تخصصاً و موضـوعاً از ایـن سـخن وی      رسد که دم نخست، یقين حسي، ورسد که دم نخست، یقين حسي، و  ميمي
هـای بنيـادین خطاناپـذیر    هـای بنيـادین خطاناپـذیر      دیگر یقين حسي هگل نيز باید ازنظر ویتگنشتاین مانند گزارهدیگر یقين حسي هگل نيز باید ازنظر ویتگنشتاین مانند گزاره  عبارتعبارت  اند. بهاند. به  خارجخارج

هـای  هـای    ای از گـزاره ای از گـزاره   رسـد، پـاره  رسـد، پـاره    نظـر مـي  نظـر مـي    تلقي شود؛ زیرا در اینجا یقين هست و دليل نيست. چهارم اینکه بهتلقي شود؛ زیرا در اینجا یقين هست و دليل نيست. چهارم اینکه به
دست اسـت )نـه گـزارة بنيـادیني ماننـد مـن یـک        دست اسـت )نـه گـزارة بنيـادیني ماننـد مـن یـک          هایي از قبيل این یکهایي از قبيل این یک  تگنشتاین، یعني گزارهتگنشتاین، یعني گزارهبنيادین ویبنيادین وی
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واسـطگي بماننـد. زیـرا    واسـطگي بماننـد. زیـرا      توانند تحت یقين حسي هگل بگنجند که در مرحلة بيتوانند تحت یقين حسي هگل بگنجند که در مرحلة بي  انسانم( تنها در صورتي ميانسانم( تنها در صورتي مي
واسـطگي  واسـطگي    واسطگي است یعنـي آگـاهي در یقـين حسـي در بـي     واسطگي است یعنـي آگـاهي در یقـين حسـي در بـي       مالک کار برای هگل در یقين حسي، بيمالک کار برای هگل در یقين حسي، بي

بـرد کـه متعلـق را    بـرد کـه متعلـق را      مـي مـي     آنگاه در دم دوم، پـي آنگاه در دم دوم، پـي   (Hegel, 1977, p.90)و صلب با متعلق قرار دارد و صلب با متعلق قرار دارد محض محض 
منـد  منـد    درشده و بـه دم ادراک کـه واسـطه   درشده و بـه دم ادراک کـه واسـطه     واسطگي بهواسطگي به  سان از بيسان از بي  کرده است و بدینکرده است و بدین  واسطة کليات درک ميواسطة کليات درک مي  بهبه

ویتگنشـتاین  ویتگنشـتاین  دست است، که ازنظـر  دست است، که ازنظـر    بنابر این گزاره، این یکبنابر این گزاره، این یک  ..(Hegel, 1977, p.111)  گذاردگذارد  است پا مياست پا مي
واسطگي است، تحـت یقـين حسـي    واسطگي است، تحـت یقـين حسـي      های بنيادین و یقيني است، برای هگل، مادام که در حالت بيهای بنيادین و یقيني است، برای هگل، مادام که در حالت بي  از گزارهاز گزاره

شـود و تحـت دم   شـود و تحـت دم     گذارد، دیگر مشمول یقين حسي نمـي گذارد، دیگر مشمول یقين حسي نمـي   مندی پا ميمندی پا مي  گنجد. و آنگاه که به مرحلة واسطهگنجد. و آنگاه که به مرحلة واسطه  ميمي
دم دم -ر هگل فقـط در دم نخسـت   ر هگل فقـط در دم نخسـت   دست است، ازنظدست است، ازنظ  رسد گزاره این یکرسد گزاره این یک  نظر مينظر مي  آید. بنابراین بهآید. بنابراین به  ادراک در ميادراک در مي

ها را از دسـت داده و  ها را از دسـت داده و    یقيني و خطاناپذیر است، اما همين گزاره در دم ادراک آن ویژگيیقيني و خطاناپذیر است، اما همين گزاره در دم ادراک آن ویژگي  -واسطگي استواسطگي است  بيبي
( دیباچـه دانسـتيم ایـن راه    ( دیباچـه دانسـتيم ایـن راه    1212برعکس خطاپذیر و محتاج دليل و همراه شک و نااميدی است. زیرا از بند )برعکس خطاپذیر و محتاج دليل و همراه شک و نااميدی است. زیرا از بند )

 مالزم با شک و نااميدی است.مالزم با شک و نااميدی است.
یابـد و هنـوز بـرای درک دقيـق مقصـود      یابـد و هنـوز بـرای درک دقيـق مقصـود        ارهای بنيادین به این مقدار تمامـت نمـي  ارهای بنيادین به این مقدار تمامـت نمـي  اما سخن دربارة گزاما سخن دربارة گز

ای کـه در  ای کـه در    پردازیم. جنبـه پردازیم. جنبـه   زودی، در بحث عمل، به جنبة فرومانده ميزودی، در بحث عمل، به جنبة فرومانده مي  ویتگنشتاین نيازمند درنگ هستيم. بهویتگنشتاین نيازمند درنگ هستيم. به
 گشاید.  گشاید.    ضمن، افق نویني برای کار مقایسه یا تطبيق ميضمن، افق نویني برای کار مقایسه یا تطبيق مي

 بينيبينيجهانجهان  یایا  چارچوبچارچوب
را پدیـد  را پدیـد    ((Frame of reference))  یا چارچوب ارجاعیا چارچوب ارجاع  ((world-picture))بيني بيني   باورهای بنيادین، جهانباورهای بنيادین، جهان

تـوان توصـيف   تـوان توصـيف     بيني یا چارچوب ارجـاع مـي  بيني یا چارچوب ارجـاع مـي    های زباني را برمبنای این جهانهای زباني را برمبنای این جهان  آورند. شکل زندگي و بازیآورند. شکل زندگي و بازی  ميمي
ای مـوروثي اسـت و   ای مـوروثي اسـت و     بلکـه زمينـه  بلکـه زمينـه  »»اسـت،  اسـت،    دست نيامدهدست نيامده  بيني یا چارچوب ارجاع از راه استدالل بهبيني یا چارچوب ارجاع از راه استدالل به  کرد. جهانکرد. جهان

 (Wittgenstein, 1979, p.94& 95).« « نوعي اسطوره تعلق داشته باشدنوعي اسطوره تعلق داشته باشد  تواند بهتواند به  ميميحتي حتي 

 بينیجهان هشتم؛ مقايسة

آليستي هگل بر پدیدارشناسي وی استوار است، زیرا دستگاه فلسـفي هگـل یـک،    آليستي هگل بر پدیدارشناسي وی استوار است، زیرا دستگاه فلسـفي هگـل یـک،      بيني ایدهبيني ایده  توجيه جهانتوجيه جهان
تـز و  تـز و    ةطبيعت، آنتيةطبيعت، آنتيپایة بزرگ است که شامل منطق، فلسفةطبيعت و فلسفةروح است. منطق تز و فلسفپایة بزرگ است که شامل منطق، فلسفةطبيعت و فلسفةروح است. منطق تز و فلسف  سهسه

دیگـر هـر   دیگـر هـر     است. از سـوی است. از سـوی   فلسفةروح سنتز است. اما تکوین منطق هگل در بطن پدیدارشناسي وی رخ دادهفلسفةروح سنتز است. اما تکوین منطق هگل در بطن پدیدارشناسي وی رخ داده
رسـد، بتـوان   رسـد، بتـوان     نظـر مـي  نظـر مـي    سان بهسان به  های پدیدارشناسي حاصل رفع و ترفع دم پيش از خود است، بدینهای پدیدارشناسي حاصل رفع و ترفع دم پيش از خود است، بدین  یک از دمیک از دم

خود سر منشأ آغازین خود را خود سر منشأ آغازین خود را   بهبه  بيني هگل نيز با همان روش و محتوای مخصوصبيني هگل نيز با همان روش و محتوای مخصوص  لحاظ جهانلحاظ جهان  گفت از اینگفت از این
است. البته در اینجا، برای تکميل مقایسه، باید نسبت یقين حسي و باورهای بنيادین است. البته در اینجا، برای تکميل مقایسه، باید نسبت یقين حسي و باورهای بنيادین   از یقين حسي آغازیدهاز یقين حسي آغازیده

 را که در بحث پيش بيان شد، درنظر گرفت. را که در بحث پيش بيان شد، درنظر گرفت. 

 عمل

وجه مهم و وجه مهم و   های بنيادین، یکهای بنيادین، یک  مبنای نهایي و سرآغاز یا به تعبيردیگر سرانجام و پایان این گزارهمبنای نهایي و سرآغاز یا به تعبيردیگر سرانجام و پایان این گزاره  توجه بهتوجه به
اما دليل آوردن، توجيه قراین، پایاني دارد؛ ولي پایـان ایـن   اما دليل آوردن، توجيه قراین، پایاني دارد؛ ولي پایـان ایـن   »»گشاید. گشاید.   تازة دیگر در این  بحث تطبيقي را ميتازة دیگر در این  بحث تطبيقي را مي



 مشکات محمد 1313
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منزلة صادق بر ما مکشوف گردند، یعنـي پایـان، نـوعي دیـدن از     منزلة صادق بر ما مکشوف گردند، یعنـي پایـان، نـوعي دیـدن از       واسطه بهواسطه به  ها بيها بي  ای از گزارهای از گزاره  نيست که پارهنيست که پاره
پـس  پـس  . . (Ibid, p.204)« « ي واقع شـده اسـت.  ي واقع شـده اسـت.  جانب ما نيست، بلکه عمل کردن ماست که در بن بازی زبانجانب ما نيست، بلکه عمل کردن ماست که در بن بازی زبان

گـاه ارائـة دليـل بـه پایـان      گـاه ارائـة دليـل بـه پایـان        مبنای نهایي، عمل است، مبنای نهایي نه گزاره و نه قاعده است. گـویي هـيچ  مبنای نهایي، عمل است، مبنای نهایي نه گزاره و نه قاعده است. گـویي هـيچ  
  (Ibid, .p.110) رسد. اما این پایان یک پيش فرض نامدلل نيست، نوعي شيوة عمل نامدلل اسـت  رسد. اما این پایان یک پيش فرض نامدلل نيست، نوعي شيوة عمل نامدلل اسـت    نمينمي

است و عمل بر نظر تقدم دارد، در نـزد وی عمـل بـاالترین    است و عمل بر نظر تقدم دارد، در نـزد وی عمـل بـاالترین    پس ازآنجا که در ویتگنشتاین دوم، مبنا عمل پس ازآنجا که در ویتگنشتاین دوم، مبنا عمل 
مبنای کل نظام معرفت بشری اسـت،  مبنای کل نظام معرفت بشری اسـت،  « « اندیشماندیشم  ميمي»»یابد. بنابراین درحالي که الگوی دکارتي یابد. بنابراین درحالي که الگوی دکارتي   اهميت را مياهميت را مي

حل خود بـرای  حل خود بـرای    یعني در حالي که مبنا در الگوی دکارتي اصلي روانشناختي است، ویتگنشتاین در دومين راهیعني در حالي که مبنا در الگوی دکارتي اصلي روانشناختي است، ویتگنشتاین در دومين راه
کند. بـرای زنـدگي   کند. بـرای زنـدگي     ای را پيشنهاد ميای را پيشنهاد مي  روانشناختي و بلکه غير گزارهروانشناختي و بلکه غير گزاره  رتي اصلي غيررتي اصلي غيرحل مشکالت الگوی دکاحل مشکالت الگوی دکا

 ایـن  ایـن    (Ibid, p.411).  عينـي و غيرروانشـناختي وجـود دارد   عينـي و غيرروانشـناختي وجـود دارد     ها و اعمال مـا در آن بنيـاني  ها و اعمال مـا در آن بنيـاني    روزمره و فعاليتروزمره و فعاليت
   نماید نـه صـادق و نـه کـاذب اسـت، بلکـه پایـه صـدق و کـذب اسـت          نماید نـه صـادق و نـه کـاذب اسـت، بلکـه پایـه صـدق و کـذب اسـت            بنيان که برای همة ما مسلم ميبنيان که برای همة ما مسلم مي

.(Ibid, p.205)  های انساني مبناهـای دوگانـة همـة رفتارهـای انسـاني هسـتند.       های انساني مبناهـای دوگانـة همـة رفتارهـای انسـاني هسـتند.         جهان مادی و جماعتجهان مادی و جماعت
سـان شـاید اطـالق    سـان شـاید اطـالق      توانند پدید آیند، مگر آن دو وجود داشته باشند. بدینتوانند پدید آیند، مگر آن دو وجود داشته باشند. بدین  یک از اعمال روزمرة ما نميیک از اعمال روزمرة ما نمي  هيچهيچ

د زبـان را عمـل قـرار    د زبـان را عمـل قـرار    ویژه وقتي ویتگنشـتاین، بنيـا  ویژه وقتي ویتگنشـتاین، بنيـا    های بنيادین خالي از وجه باشد. بههای بنيادین خالي از وجه باشد. به  کلمة گزاره بر گزارهکلمة گزاره بر گزاره
حل دوم ویتگنشتاین برای خروج از حل دوم ویتگنشتاین برای خروج از   تر است. حاصل آنکه براساس این رویکرد، راهتر است. حاصل آنکه براساس این رویکرد، راه  دهد، این نکته واض دهد، این نکته واض   ميمي

 بـر بنيادهـای   بـر بنيادهـای     مشکالت الگوی دکارتي این است که فعاليت ما هر چه باشد، مـثالً شـک ورزیـدن، مبتنـي    مشکالت الگوی دکارتي این است که فعاليت ما هر چه باشد، مـثالً شـک ورزیـدن، مبتنـي    
 گـرا، یعنـي قـالبي زبـاني     گـرا، یعنـي قـالبي زبـاني       کل چـالش شـک  کل چـالش شـک  انساني است. زیرا شانساني است. زیرا ش  عيني و جماعتعيني و جماعت  عيني از قبيل وجود جهانعيني از قبيل وجود جهان

که دیگری آن را فهم کند، مفروض به وجود جماعت اسـت. پـس شـکاکيت نـاقض خـود اسـت. دانـش        که دیگری آن را فهم کند، مفروض به وجود جماعت اسـت. پـس شـکاکيت نـاقض خـود اسـت. دانـش        
حـل بسـيار بـدیعي بـرای مسـألة جهـان خـارج ارائـه         حـل بسـيار بـدیعي بـرای مسـألة جهـان خـارج ارائـه           یقـين یقـين   دربارةدربارةپذیرند که ویتگنشتاین در پذیرند که ویتگنشتاین در   پژوهان ميپژوهان مي

این طرح  ویتگنشـتاین مسـألة شـکاکيت    این طرح  ویتگنشـتاین مسـألة شـکاکيت      راستي درراستي در  (. اما، آیا به(. اما، آیا به810810-8888، صص، صص13231323، ، استرولاسترول  ))  استاست  کردهکرده
 است؟ به این مسأله، به اختصار بازخواهيم گشت.است؟ به این مسأله، به اختصار بازخواهيم گشت.  حل شدهحل شده

هـا ریشـه در   هـا ریشـه در     شک پاسخ ویتگنشتاین منفي است، زیرا آنشک پاسخ ویتگنشتاین منفي است، زیرا آن  های بنيادین ثابت و نامتغيرند؟ بيهای بنيادین ثابت و نامتغيرند؟ بي  اما، آیا گزارهاما، آیا گزاره
هـا  هـا    سـتر رودخانـة اندیشـه   سـتر رودخانـة اندیشـه   بب»»هـا را تغييـر داد.   هـا را تغييـر داد.     تـوان آن تـوان آن   عمل و نه در نظر دارند. پس با تغيير در تربيت، ميعمل و نه در نظر دارند. پس با تغيير در تربيت، مي

گـذارم، هرچنـد   گـذارم، هرچنـد     جایي خود بستر فـرق مـي  جایي خود بستر فـرق مـي    جا شود. اما من بين جریان آب در بستر رود و جابهجا شود. اما من بين جریان آب در بستر رود و جابه  تواند جابهتواند جابه  ميمي
های بنيـادین  های بنيـادین    مقصود از بستر رودخانه، همان گزارهمقصود از بستر رودخانه، همان گزاره(Ibid, p.97). « « ميان این دو تمایز دقيقي وجود نداردميان این دو تمایز دقيقي وجود ندارد

 رند.رند.آوآو  بيني و یا چهارچوب را پدید ميبيني و یا چهارچوب را پدید مي  است که جهاناست که جهان

 عمل نهم؛ مقايسة

های اساسـي  های اساسـي    این است که هر دو با همة تفاوتاین است که هر دو با همة تفاوت  1010یک نقطة اشتراک بسيار مهم در هگل و ویتگنشتاینیک نقطة اشتراک بسيار مهم در هگل و ویتگنشتاین
در آغـاز،  در آغـاز،  »»انـد کـه   انـد کـه     عطف را در تاریخ فلسفه، الهـام گرفتـه  عطف را در تاریخ فلسفه، الهـام گرفتـه    ترین نقطةترین نقطة  ، بزرگ، بزرگ""گوتهگوته""و بزرگي که دارند، از و بزرگي که دارند، از 

نفـس بنـویس در   نفـس بنـویس در     بـا اعتمـاد بـه   بـا اعتمـاد بـه   »»نویسد: نویسد:   ميمي  ((11، بخش )، بخش )""گوته فاوستگوته فاوست""نقل از نقل از   ویتگنشتاین بهویتگنشتاین به«. «. عمل بودعمل بود
  اسـت اسـت   وی این مضمون را در فرهنگ و ارزش نيـز از گوتـه نقـل کـرده    وی این مضمون را در فرهنگ و ارزش نيـز از گوتـه نقـل کـرده    (Ibid, p.402). « « آغاز، عمل بودآغاز، عمل بود
(. هرچند اعمالي که ویتگنشتاین موردنظر دارد، اعمال غریزی و اعمالي اسـت  (. هرچند اعمالي که ویتگنشتاین موردنظر دارد، اعمال غریزی و اعمالي اسـت  0202، ص، ص13211321)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین، 



 1212 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

جـای شناسـایي   جـای شناسـایي     د. اما گذشته از نوع عمل، تکيـه بـر آن بـه   د. اما گذشته از نوع عمل، تکيـه بـر آن بـه   شوشو  که از راه تربيت به کودک آموزش داده ميکه از راه تربيت به کودک آموزش داده مي
چرخش مهم و مشترکي است که این دو فيلسوف و برخي دیگر از فالسـفة جدیـد و معاصـر از گوتـه وام     چرخش مهم و مشترکي است که این دو فيلسوف و برخي دیگر از فالسـفة جدیـد و معاصـر از گوتـه وام     

فضای کانتي را دچار این چرخش کرده بود. ازنظر فيشته، جهان بـرای  فضای کانتي را دچار این چرخش کرده بود. ازنظر فيشته، جهان بـرای    ""فيشتهفيشته""اند. پيش از این دو، اند. پيش از این دو،   گرفتهگرفته
بلکـه بـرای   بلکـه بـرای     ،،شود تا در آن عمل شود. ما در اینجا برای شناختن نيسـتيم شود تا در آن عمل شود. ما در اینجا برای شناختن نيسـتيم   ميميشدن نيست؛ بل وضع شدن نيست؛ بل وضع   شناختهشناخته

ای که گوته نوشت، تلخيص فلسفة فيشته در یک سطر ای که گوته نوشت، تلخيص فلسفة فيشته در یک سطر   ، این جمله، این جمله««در ابتدا فعل بوددر ابتدا فعل بود»»انجام دادن هستيم. انجام دادن هستيم. 
معنـای نفـي وجـه فاعليـت     معنـای نفـي وجـه فاعليـت       ، البته این بـه ، البته این بـه 1111(. سوژه در هگل نيز عامل است(. سوژه در هگل نيز عامل است1313، ص، ص13101310)سولومون، )سولومون،   بودبود

تواند توجيه شود، هر تواند توجيه شود، هر   وسيلة شرح خود آن دستگاه ميوسيلة شرح خود آن دستگاه مي  در بينش ]نظام[ من، که فقط بهدر بينش ]نظام[ من، که فقط به»»و نيست. و نيست. شناسایي اشناسایي ا
بلکه چنان عامـل  بلکه چنان عامـل    (Substance)تنها چنان جوهر تنها چنان جوهر   ، نه، نه(The true)دار دار   چيزی به درک و شرح امر حقيقتچيزی به درک و شرح امر حقيقت

(Subject)  وابســته اســتوابســته اســت » »  (Hegel, 1977, p.9-10)..  ""ــدلي ــدليفين ــي   ""فين ــد م ــن بن ــورد ای ــي در م ــد م ــن بن ــورد ای ــد:   در م ــد: گوی  گوی
توانـد توجيـه   توانـد توجيـه     مقصود هگل این است که از دیدگاه من، که این دیدگاه را فقط شرح کامل نظام مـن مـي  مقصود هگل این است که از دیدگاه من، که این دیدگاه را فقط شرح کامل نظام مـن مـي  »»

واسـطه،  واسـطه،    نباید صرفاً چنان یک جوهر یعنـي امـری بـي   نباید صرفاً چنان یک جوهر یعنـي امـری بـي     (The True Absolute)کند، امر مطلق حقيقي کند، امر مطلق حقيقي 
ایـد چنـان   ایـد چنـان   باشد، متصور  گردد،  بلکـه جـوهر ب  باشد، متصور  گردد،  بلکـه جـوهر ب    واسطه یک شناسنده یا چيزی شناخته شدهواسطه یک شناسنده یا چيزی شناخته شده  خواه این امر بيخواه این امر بي

روشن است که تفسير دو فيلسوف از ایـن عامليـت و غایـت    روشن است که تفسير دو فيلسوف از ایـن عامليـت و غایـت    1212..(Ibid, p.497)« « یک عامل متصور گرددیک عامل متصور گردد
هـا در ایـن وجـه    هـا در ایـن وجـه      زودی به برخي از تفـاوت زودی به برخي از تفـاوت   طرح آن، به پهنة محتوا و روش فلسفة آن دو متفاوت است. بهطرح آن، به پهنة محتوا و روش فلسفة آن دو متفاوت است. به

 کنيم ) نگاه به نکتة سوم(.کنيم ) نگاه به نکتة سوم(.  تقارب اشاره ميتقارب اشاره مي

 هگل و ويتگنشتاين ديگر تفاوت سه

درخالل بحث به وجوه تفاوت در کنار وجوه تقارب بحث شد. اما در پایان به سه تفاوت مهـم بـين ایـن    درخالل بحث به وجوه تفاوت در کنار وجوه تقارب بحث شد. اما در پایان به سه تفاوت مهـم بـين ایـن    
 پردازیم:پردازیم:  دو فيلسوف ميدو فيلسوف مي

 بـر  بـر    بـازی هـای زبـاني مبتنـي    بـازی هـای زبـاني مبتنـي    »»های زباني قابل تبيين نيسـتند.  های زباني قابل تبيين نيسـتند.    بازیبازی  ::تبيينتبيين  جایجایبهبه  توصيفتوصيف  يکم؛يکم؛

ــت        ــط هس ــت. فق ــامعقول( نيس ــا ن ــول )ی ــاني معق ــازی زب ــت. ب ــل نيس ــت       دلي ــط هس ــت. فق ــامعقول( نيس ــا ن ــول )ی ــاني معق ــازی زب ــت. ب ــل نيس ــل  -دلي ــلمث ــا   مث ــدگي م ــا زن ــدگي م    ««زن
.(Wittgenstein, 1979, p.559)   عنـوان چـه چيـزی    عنـوان چـه چيـزی      در فصلي تحتدر فصلي تحت  یقينیقين  بابباب  دردر  بربر  شرحيشرحيدر کتاب در کتاب

ای را که به آن سـخن  ای را که به آن سـخن    گوید اگر ما تالش کنيم که نحوهگوید اگر ما تالش کنيم که نحوه  ویتگنشتاین ميویتگنشتاین مي»»نویسد: نویسد:   سازد ميسازد مي  زبان را زبان ميزبان را زبان مي
گویيـد ایـن بـازی زبـاني     گویيـد ایـن بـازی زبـاني       ا مـي ا مـي رسـند و آنگـاه شـم   رسـند و آنگـاه شـم     ها خيلي زود به پایان مـي ها خيلي زود به پایان مـي   گویيم تبيين کنيم، تبيينگویيم تبيين کنيم، تبيين  ميمي
  ((Theory))ای ای   گونه که زندگي ما هست. هيچ نظریـه گونه که زندگي ما هست. هيچ نظریـه   است. بازی زباني صرفاً هست، هماناست. بازی زباني صرفاً هست، همان  بيني نشدهبيني نشده  پيشپيش
گونه که سخن گونه که سخن   ای نيستند؛ چرا ما آنای نيستند؛ چرا ما آن  گویيم فرضيهگویيم فرضيه  ها سخن ميها سخن مي  هایي که ما به آنهایي که ما به آن  به زبان نيست، نحوهبه زبان نيست، نحوه  راجعراجع
کنـيم؟ چـرا زنـدگي انسـاني     کنـيم؟ چـرا زنـدگي انسـاني       کنيم، زنـدگي مـي  کنيم، زنـدگي مـي    دگي ميدگي ميگونه که زنگونه که زن  گویيم؟ چرا ما آنگویيم؟ چرا ما آن  گویيم، سخن ميگویيم، سخن مي  ميمي
جـای توصـيف   جـای توصـيف     (. اشتباه ما این است که به(. اشتباه ما این است که به4646)ص)ص  ها پاسخي ندارندها پاسخي ندارند  ای است که هست؟ این پرسشای است که هست؟ این پرسش  گونهگونه  بهبه

ویتگنشتاین بر آن بـود  ویتگنشتاین بر آن بـود    (Wittgenstein, 2009, p.654).هستيم هستيم   ((Explanation))درجستجوی تبيين درجستجوی تبيين 
مـا بـه   مـا بـه     ..  ..  ».».آمده است: آمده است:   هاهابرگهبرگهد و توجيه و تعليل را رها کنند. در د و توجيه و تعليل را رها کنند. در که فالسفه باید صرفاً به توصيف بپردازنکه فالسفه باید صرفاً به توصيف بپردازن

کنـي؟ اگـر   کنـي؟ اگـر     حل است. چـرا تبيـين مطالبـه مـي    حل است. چـرا تبيـين مطالبـه مـي      غلط انتظار یک تبيين را داریم؛ حال آنکه یک توصيف راهغلط انتظار یک تبيين را داریم؛ حال آنکه یک توصيف راه
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تواننـد تـو را از آنجـایي کـه حـاال      تواننـد تـو را از آنجـایي کـه حـاال        ها نمـي ها نمـي   داني چطور ادامه دهي. آنداني چطور ادامه دهي. آن  تبيينات به تو داده شوند، باز هم نميتبيينات به تو داده شوند، باز هم نمي
(. ازنظـر ویتگنشـتاین، فلسـفة سـنتي فعـاليتي      (. ازنظـر ویتگنشـتاین، فلسـفة سـنتي فعـاليتي      314314-1111، بنـد  ، بنـد  13241324)ویتگنشـتاین،  )ویتگنشـتاین،  « « پيشتر ببرند.پيشتر ببرند.  هستيهستي

کوشـد  کوشـد    کوشد سرشت جهان و انسان را فهم کند. فلسفة سنتي مـي کوشد سرشت جهان و انسان را فهم کند. فلسفة سنتي مـي   طور غيرتجربي ميطور غيرتجربي مي  مفهومي است که بهمفهومي است که به
ـ    ها و فرایندهائي را که بر روان آدمي وارد ميها و فرایندهائي را که بر روان آدمي وارد مي  رویدادها، پدیدهرویدادها، پدیده ين کنـد. ایـن   ين کنـد. ایـن   شود، در الگوهایي منسـجم تبيـ  شود، در الگوهایي منسـجم تبي

خواهد بـا رخنـه   خواهد بـا رخنـه     اند. فلسفةسنتي مياند. فلسفةسنتي مي  ها در عمق و پنهانها در عمق و پنهان  شوند؛ بلکه آنشوند؛ بلکه آن  ها در وجوه سطحي یافت نميها در وجوه سطحي یافت نمي  الگوهالگوه
ها ذوات را کشف کند، اما بيش از آنکه الگوهای واقعيت را کشـف کنـد، الگـویي مفهـومي را بـر      ها ذوات را کشف کند، اما بيش از آنکه الگوهای واقعيت را کشـف کنـد، الگـویي مفهـومي را بـر        در پدیدهدر پدیده

های تنگ، همين الگوی مفهومي اسـت:  های تنگ، همين الگوی مفهومي اسـت:    رسد مقصود ویتگنشتاین از کفشرسد مقصود ویتگنشتاین از کفش  نظر مينظر مي  کند. بهکند. به  ها تحميل ميها تحميل مي  آنآن
« « اسـت اسـت   هـای زیـادی تنـگ، از ریخـت افتـاده     هـای زیـادی تنـگ، از ریخـت افتـاده       زبان فيلسوفان، زبـاني اسـت کـه انگـار از خـالل کفـش      زبان فيلسوفان، زبـاني اسـت کـه انگـار از خـالل کفـش      »»

(. فلسفة سنتي اسير، یک تصویر است. ایـن تصـویر یـا الگـوی مفهـومي بـه       (. فلسفة سنتي اسير، یک تصویر است. ایـن تصـویر یـا الگـوی مفهـومي بـه       2020، ص، ص13211321)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین، 
باشد. امـا فلسـفه بـا روش جدیـد کـه      باشد. امـا فلسـفه بـا روش جدیـد کـه        دهد که در اندیشة کشف ذواتدهد که در اندیشة کشف ذوات  کسي که گرفتار آن است، اجازه ميکسي که گرفتار آن است، اجازه مي

بایـد هرچـه تبيـين اسـت از     بایـد هرچـه تبيـين اسـت از     »»دنبال کشف واقعيت، استنتاج و تبيين نيست. دنبال کشف واقعيت، استنتاج و تبيين نيست.   کند بهکند به  ویتگنشتاین پيشنهاد ميویتگنشتاین پيشنهاد مي
  ( و در کتـاب ( و در کتـاب 2020)بنـد  )بنـد    هـا هـا پژوهشپژوهشدر در  ,(Ibid, p.109). ««ميان برود و باید توصيف تنها جای آن را بگيرد.ميان برود و باید توصيف تنها جای آن را بگيرد.

کنـد و از قـول وی   کنـد و از قـول وی     اعترافات آگوستين دربارة زمان بحـث مـي  اعترافات آگوستين دربارة زمان بحـث مـي    ای ازای از  ( ویتگنشتاین دربارة قطعه( ویتگنشتاین دربارة قطعه0000)ص)ص  آبيآبي
دانم، اما اگر آن دانم، اما اگر آن   کس از من نپرسد، ميکس از من نپرسد، مي  کند که زمان چيست؟ پاسخ آگوستين این است که اگر هيچکند که زمان چيست؟ پاسخ آگوستين این است که اگر هيچ  نقل مينقل مي

اسـت کـه کـاربرد    اسـت کـه کـاربرد      تا آنجا پيش رفتـه تا آنجا پيش رفتـه   ""آگوستينآگوستين""دانم. دانم.   پرسد توضي  دهم، نميپرسد توضي  دهم، نمي  را برای کسي که از من ميرا برای کسي که از من مي
فهمم. اما آنچـه  فهمم. اما آنچـه    شود، معنای آن را ميشود، معنای آن را مي  وقتي دربارة آن حرف زده ميوقتي دربارة آن حرف زده مي»»گوید: گوید:   د چون ميد چون ميروزمرة زبان را بفهمروزمرة زبان را بفهم
است که توضـي  بخواهـد. یعنـي توصـيف     است که توضـي  بخواهـد. یعنـي توصـيف       کند این است که دیگر چيزی باقي نماندهکند این است که دیگر چيزی باقي نمانده  آگوستين، درک نميآگوستين، درک نمي

ای وجود ندارد، این خـود  ای وجود ندارد، این خـود    است و الزم نيست که در اندیشة کشف حجاب از ذات باشيم. مسألهاست و الزم نيست که در اندیشة کشف حجاب از ذات باشيم. مسأله  کاربرد کافيکاربرد کافي
 خواهـد الگـویي را بـر    خواهـد الگـویي را بـر      اسـت. او مـي  اسـت. او مـي    ای بـه نـام ذات زمـان بـرای خـود سـاخته      ای بـه نـام ذات زمـان بـرای خـود سـاخته        آگوستين است که مسـأله آگوستين است که مسـأله 

 زمان تحميل کند تا مفهوم زمان را ساده کند. اما این کار هم غيـرالزم و هـم ابهـام انگيـز اسـت. آنچـه       زمان تحميل کند تا مفهوم زمان را ساده کند. اما این کار هم غيـرالزم و هـم ابهـام انگيـز اسـت. آنچـه       
 غيـره هـم   غيـره هـم   در مورد زمان گفته شد در مـورد سـایر مفـاهيم فلسـفي ماننـد معرفـت، یقـين، نـام، عـين و          در مورد زمان گفته شد در مـورد سـایر مفـاهيم فلسـفي ماننـد معرفـت، یقـين، نـام، عـين و          

 گرایـي، بـه روش   گرایـي، بـه روش     صادق است. حاصـل آنکـه ویتگنشـتاین بـا اعـراض از روش سـنتي در فلسـفه، تبيـين        صادق است. حاصـل آنکـه ویتگنشـتاین بـا اعـراض از روش سـنتي در فلسـفه، تبيـين        
 جدید خود، توصيف گرایي، روی مي آورد. اما توصـيف چيسـت؟ مقصـود وی از توصـيف ایـن اسـت کـه        جدید خود، توصيف گرایي، روی مي آورد. اما توصـيف چيسـت؟ مقصـود وی از توصـيف ایـن اسـت کـه        

 م کنـيم  م کنـيم  هـا را بـه همـان شـيوه روزمـره ترسـي      هـا را بـه همـان شـيوه روزمـره ترسـي        ها و کاربردهای زبـاني، آن ها و کاربردهای زبـاني، آن   بدون تحميل نظریه به موقعيتبدون تحميل نظریه به موقعيت
 (.(.100100-864864  ، صص، صص13231323، ، استرولاسترول  ))

تازد، خود توانسته است از تبيين فاصله بگيرد؟ و آیا اساسـا  تازد، خود توانسته است از تبيين فاصله بگيرد؟ و آیا اساسـا    چنين بر تبيين ميچنين بر تبيين مي  اما آیا ویتگنشتاین که ایناما آیا ویتگنشتاین که این
، اینکـه  ، اینکـه  ""فُـن زاوینـي  فُـن زاوینـي  ""نظـر  نظـر    تواند از چنگ تبيين بگریـزد؟ بـه  تواند از چنگ تبيين بگریـزد؟ بـه    آورد ميآورد مي  گرایي روی ميگرایي روی مي  کسي که به توصيفکسي که به توصيف

ورزی اسـت و از  ورزی اسـت و از    داند، تجربة او در فلسـفه داند، تجربة او در فلسـفه   فلسفه فقط توصيف را مجاز ميفلسفه فقط توصيف را مجاز ميویتگنشتاین چنين قاطعانه برای ویتگنشتاین چنين قاطعانه برای 
اش کرد. فُن زاوینـي، اعتبـار   اش کرد. فُن زاوینـي، اعتبـار     های پيش و پس از آن دربارة فلسفه، توصيه تلقيهای پيش و پس از آن دربارة فلسفه، توصيه تلقي  رو باید مانند دیگر نکتهرو باید مانند دیگر نکته  ایناین

یابـد کـه   یابـد کـه     هایي مـي هایي مـي   )که در چندسطر پيش آمده است( قائل نيست و تبيين)که در چندسطر پيش آمده است( قائل نيست و تبيينها ها   پژوهشپژوهش( ( 160160کلي برای بند )کلي برای بند )
هـا را  هـا را    کنـد، حتـي وقتـي ابـا دارد کـه آن     کنـد، حتـي وقتـي ابـا دارد کـه آن       صراحت برای کاربرد در فلسفه توصيه ميصراحت برای کاربرد در فلسفه توصيه مي  تگنشتاین مکرراً و بهتگنشتاین مکرراً و بهویوی

دهد که گفته اسـت، ویتگنشـتاین   دهد که گفته اسـت، ویتگنشـتاین     حق ميحق مي  ""هندرسونهندرسون""رود که به رود که به   تبيين بنامد. فن زاویني تا آنجا پيش ميتبيين بنامد. فن زاویني تا آنجا پيش مي



 1919 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

، ، 13201320)حسـيني،  )حسـيني،    اسـت اسـت   کنـد، نادیـده گرفتـه   کنـد، نادیـده گرفتـه     هـا را روشـن مـي   هـا را روشـن مـي     گرانه توصيف را که ارتبـاط گرانه توصيف را که ارتبـاط   مشخصة تبيينمشخصة تبيين
گرایـي  گرایـي    زودی نقدی دیگر بر ایـن توصـيف  زودی نقدی دیگر بر ایـن توصـيف    (. به(. به1111-22  ، صص، صص13241324(. )ویتگنشتاین، (. )ویتگنشتاین، 1111-22  نوشتِ صصنوشتِ صص  پيپي

 : : نویســدنویســد  مــيمــي  ""نــورمننــورمن"". . اســتاســت  آنآن  تبيينــيتبيينــي  ویژگــيویژگــي  هگــل،هگــل،  نظــامنظــام  آشــکارآشــکار  ویژگــيویژگــي  وی خواهــد آمــد. امــاوی خواهــد آمــد. امــا
  توصيفتوصيف  تواندتواند  ميمي  فقطفقط  فلسفهفلسفه  کند،کند،  تبيينتبيين  تواندتواند  نمينمي  فلسفهفلسفه  کهکه  استاست  ایناین  ویتگنشتاینویتگنشتاین  وو  پدیدارشناسانپدیدارشناسان  تلقيتلقي»»

  .«.«نيسـت نيسـت   توصـيفي توصـيفي   فقـط فقـط   هگـل هگـل   پدیدارشناسـي پدیدارشناسـي . . باشـد باشـد   داشـته داشـته   تلقـي تلقـي   چنـين چنـين   توانسـت توانسـت   نمينمي  هگلهگل  امااما. . نمایدنماید
(Norman, 1976, p.14).. 

  ""هایـدگر هایـدگر ""، ، ""ویتگنشتاینویتگنشتاین""، بر این باور است که ، بر این باور است که ""چارلز تيلورچارلز تيلور""  ::مدرنمدرن  باوریباوری  سوژهسوژه  ازاز  عبورعبور  دوم؛دوم؛

هـا را بـه خردبـاوری مـدرن وارد     هـا را بـه خردبـاوری مـدرن وارد       ترین ضـربه ترین ضـربه   بزرگبزرگ  سه بزرگ فلسفه سدة بيستم بودند کهسه بزرگ فلسفه سدة بيستم بودند که  ""مرلوپونتيمرلوپونتي""و و 
باوری مدرن را از راه مخصوص به خود رد کردنـد. کـار ویتگنشـتاین،    باوری مدرن را از راه مخصوص به خود رد کردنـد. کـار ویتگنشـتاین،      آوردند. هر یک از این سه تن، سوژهآوردند. هر یک از این سه تن، سوژه

ای وابسـته  ای وابسـته    به آن دو تن از یک ویژگي خاص نيز برخوردار بود. آن دو به سنت فلسـفة اروپـای قـاره   به آن دو تن از یک ویژگي خاص نيز برخوردار بود. آن دو به سنت فلسـفة اروپـای قـاره     نسبتنسبت
طـور خـاص پدیـدار شناسـي، راه را برایشـان گشـوده بودنـد. امـا         طـور خـاص پدیـدار شناسـي، راه را برایشـان گشـوده بودنـد. امـا           مـي، بـه  مـي، بـه  های محکهای محک  تر آیينتر آیين  بودند و پيشبودند و پيش

طور عمده به سنت فلسفة تجربي و تحليلي وابسته طور عمده به سنت فلسفة تجربي و تحليلي وابسته   ( به( به""شوپنهاورشوپنهاور""هایش به هایش به   ویتگنشتاین )جدا از دلبستگيویتگنشتاین )جدا از دلبستگي
و و   ""راسـل راسـل ""  ریاضـيات ریاضـيات   اصـول اصـول هـا بـه کتـاب    هـا بـه کتـاب      بود، و کار خود را با مباحثي شروع کرده بود که سرچشمة آنبود، و کار خود را با مباحثي شروع کرده بود که سرچشمة آن

های منطقـي کـار خـود را ادامـه داده     های منطقـي کـار خـود را ادامـه داده       و کارهای پوزیتيوستو کارهای پوزیتيوست« « وینوین»»سيد، و همراه با مکتب سيد، و همراه با مکتب رر  ميمي  ""وایتهدوایتهد""
داد، و آغاز رخنه در آن دشـواری  داد، و آغاز رخنه در آن دشـواری    بود. چنان سنتي، اجازة تخطي از اصل اساسي و بدیهي خردباوری را نميبود. چنان سنتي، اجازة تخطي از اصل اساسي و بدیهي خردباوری را نمي

 (.(.1616-1111صص  ، الف، ص، الف، ص13211321)ویتگنشتاین، )ویتگنشتاین،   طلبيدطلبيد  بيشتری داشت و شجاعت افزوني ميبيشتری داشت و شجاعت افزوني مي

ترین حرکتِ فلسفه در مورد ایـن  ترین حرکتِ فلسفه در مورد ایـن    و شاید بزرگو شاید بزرگ  استاست  تازهتازه  فهمفهم  ازاز  يتگنشتاينيتگنشتاينوو  برداشتبرداشت  سوم؛سوم؛

باشـد. ایـن برداشـت کـامالً از     باشـد. ایـن برداشـت کـامالً از       ""هایـدگر هایـدگر ""  ((Being and Time))  هسـتي و زمـان  هسـتي و زمـان  موضوع پس از انتشار موضوع پس از انتشار 
گرایي، ماتریاليسم و هر برداشت پوزیتيویستي جداست. این برداشـت جدیـد سـرآغاز جدیـدی     گرایي، ماتریاليسم و هر برداشت پوزیتيویستي جداست. این برداشـت جدیـد سـرآغاز جدیـدی       شناسيشناسي  روانروان

گـر، درگيـر بـا واقعيـت و سـازنده، جـایگزین       گـر، درگيـر بـا واقعيـت و سـازنده، جـایگزین         ز هست. در این نگاه موجود فعال، کنشز هست. در این نگاه موجود فعال، کنشبرای فلسفةذهن نيبرای فلسفةذهن ني
گرائي و فيلسوفان تجربـي درسـت از   گرائي و فيلسوفان تجربـي درسـت از     شود. گسست ویتگنشتاین از خردباوری مدرن، دکارتشود. گسست ویتگنشتاین از خردباوری مدرن، دکارت  سوژةمدرن ميسوژةمدرن مي

شـمردن  شـمردن    (. اشتراک ویتگنشتاین و هگل در عامـل (. اشتراک ویتگنشتاین و هگل در عامـل 1414، الف، ص، الف، ص13211321، ، ویتگنشتاینویتگنشتاین))  جا آغاز مي شودجا آغاز مي شود  همينهمين
جا شود. تفـاوت ایـن اسـت کـه در     جا شود. تفـاوت ایـن اسـت کـه در       پيشتر از آن سخن رفت، نباید مانع درک وجوه تفاوت در اینپيشتر از آن سخن رفت، نباید مانع درک وجوه تفاوت در این  سوژه کهسوژه که

بـودن  بـودن    است. افزون بر این که شناسـنده است. افزون بر این که شناسـنده   گرائي افالطوني محفوظ ماندهگرائي افالطوني محفوظ مانده  گرائي و ذاتگرائي و ذات  هگل، خردگرائي، کليتهگل، خردگرائي، کليت
ف عامليـت و  ف عامليـت و  تر این که طـر تر این که طـر   است. و از همه مهماست. و از همه مهم  دیگر سکه عامل بودن هم، برجای ماندهدیگر سکه عامل بودن هم، برجای مانده  سوژه، چنان رویسوژه، چنان روی

است؛ زیرا هرچند هگل مدعي وحدت اندیشـه و واقعيـت در   است؛ زیرا هرچند هگل مدعي وحدت اندیشـه و واقعيـت در     عينيت به سود جانب ذهنيت فرو کاهيده شدهعينيت به سود جانب ذهنيت فرو کاهيده شده
است در این وحدت آنچه به سود دیگـری  است در این وحدت آنچه به سود دیگـری    نشان دادهنشان داده  ""بيليبيلي""فلسفةخود است، اما چنانکه شارح مهم هگل، فلسفةخود است، اما چنانکه شارح مهم هگل، 

 (Bailli, 1901, pp.333-348). شده واقعيت است شده واقعيت است   فرو کاستهفرو کاسته
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 هگل و نشتاينويتگ ارزيابی

جهت پيشنهاد بـرای  جهت پيشنهاد بـرای    موجب موضوع، تعهدی در زمينة نقد و ارزیابي دو فيلسوف ندارد، اما بهموجب موضوع، تعهدی در زمينة نقد و ارزیابي دو فيلسوف ندارد، اما به  این مقاله بهاین مقاله به
توانـد  توانـد    ویـژه کـه ایـن پيشـنهادها مـي     ویـژه کـه ایـن پيشـنهادها مـي       پردازد. بـه پردازد. بـه   های ممکن ميهای ممکن مي  پژوهش بيشتر، به اشاره به برخي از زمينهپژوهش بيشتر، به اشاره به برخي از زمينه

 درجهت فهم بهتر آنچه گذشت سودمند باشد:درجهت فهم بهتر آنچه گذشت سودمند باشد:

اند که هر یک از مـا ممکـن   اند که هر یک از مـا ممکـن     های مثبت در ویتگنشتاین متأخر را چنين دانستههای مثبت در ویتگنشتاین متأخر را چنين دانسته  جنبهجنبه  برخي، یکي ازبرخي، یکي از  الف(الف(

جای آنکـه بـه کشـف الگوهـای واقعيـت بپـردازیم، الگـویي        جای آنکـه بـه کشـف الگوهـای واقعيـت بپـردازیم، الگـویي          است اسير الگوهای مفهومي باشيم. یعني بهاست اسير الگوهای مفهومي باشيم. یعني به
فهم و توصيف کـاذب گـردیم. طـرح ویتگنشـتاین     فهم و توصيف کـاذب گـردیم. طـرح ویتگنشـتاین       سوءسوء    ها تحميل کنيم و درنتيجه مبتال بهها تحميل کنيم و درنتيجه مبتال به  مفهومي بر آنمفهومي بر آن

 شود.شود.  اعتبار ساختن چنين الگوهای مفهومي واقع مياعتبار ساختن چنين الگوهای مفهومي واقع مي  بيبي  درجهتدرجهت

بيشتر کساني که به ویتگنشتاین گرایش دارنـد، کـار وی را از جهـت فلسـفة ذهـن و زبـان دارای       بيشتر کساني که به ویتگنشتاین گرایش دارنـد، کـار وی را از جهـت فلسـفة ذهـن و زبـان دارای         ب(ب(

است که الفاظ بـرای  است که الفاظ بـرای    ترین کار او به باور برخي ابطال این عقيده بودهترین کار او به باور برخي ابطال این عقيده بوده  دانند. در فلسفة زبان، مهمدانند. در فلسفة زبان، مهم  اهميت مياهميت مي
نگـری در  نگـری در    بـر درون بـر درون   لزوماً یا باید نشانة چيزها در دنيا باشند و یا با فرایندهای مبتنـي لزوماً یا باید نشانة چيزها در دنيا باشند و یا با فرایندهای مبتنـي   اینکه مفيد معنا باشند،اینکه مفيد معنا باشند،

 ذهن پيوستگي داشته باشند.ذهن پيوستگي داشته باشند.

نکتة مهم و قابل توجه دیگر در ویتگنشتاین آن است که بنياد زبـان را عمـل و فعـل تلقـي نمـود.      نکتة مهم و قابل توجه دیگر در ویتگنشتاین آن است که بنياد زبـان را عمـل و فعـل تلقـي نمـود.        ج(ج(

رسـد کـه ایـن آمـوزة     رسـد کـه ایـن آمـوزة       نظـر مـي  نظـر مـي    اما بهاما بهطورکلي به فعاليت قابل دفاع نيست، طورکلي به فعاليت قابل دفاع نيست،   هرچند ارجاع و تحویل زبان بههرچند ارجاع و تحویل زبان به
 های زباني سودمند و قابل مالحظه است.های زباني سودمند و قابل مالحظه است.  کم برای درک صحي  بخشي از فعاليتکم برای درک صحي  بخشي از فعاليت  ویتگنشتاین دستویتگنشتاین دست

پردازی مخالف اسـت. یکـي از موجبـات گـرایش او بـه ایـن دیـدگاه،        پردازی مخالف اسـت. یکـي از موجبـات گـرایش او بـه ایـن دیـدگاه،          ویتگنشتاین با تبيين و نظریهویتگنشتاین با تبيين و نظریه  د(د(

جایگزین کند که زبان متشکل از ابزارهای جایگزین کند که زبان متشکل از ابزارهای   خواهد این نظریه راخواهد این نظریه را  زبان است. وی ميزبان است. وی مي  اعراض ویژگي بازنمایياعراض ویژگي بازنمایي
شمارد. پيشتر بـه  شمارد. پيشتر بـه    مختلفي برای عالمت دادن به همدیگر است. و درنتيجه کاربردهای زبان را نامحدود ميمختلفي برای عالمت دادن به همدیگر است. و درنتيجه کاربردهای زبان را نامحدود مي

هـا  هـا    خطـر ایـن اسـت کـه اندیشـه     خطـر ایـن اسـت کـه اندیشـه     »»گوید: گوید:   نيز مينيز مي  ""فون رایتفون رایت""اشاره کردیم. اشاره کردیم.   ""فن زاوینيفن زاویني""نقدی کوتاه از نقدی کوتاه از 
نيـز تقریبـاً بـا    نيـز تقریبـاً بـا      ""جان سرلجان سرل""(. ازنظر (. ازنظر 883883، ص، ص13231323، ، استرولاسترول  ))  ««صورت یک زبان زرگری انحطاط یابندصورت یک زبان زرگری انحطاط یابند  بهبه

توان درک نمود که محور هر بازی زباني، بازنمایي است. در اینجا چند کاربرد توان درک نمود که محور هر بازی زباني، بازنمایي است. در اینجا چند کاربرد   دقت در کاربردهای زبان ميدقت در کاربردهای زبان مي
زنيم. فرمان دادن به کسي که از اطاق بيرون برود؛ پرسيدن از کسـي کـه آیـا از اطـاق بيـرون      زنيم. فرمان دادن به کسي که از اطاق بيرون برود؛ پرسيدن از کسـي کـه آیـا از اطـاق بيـرون        را مثال ميرا مثال مي

بيني کردن بيرون رفتن کسي از اطاق؛ ابراز تمایل به بيرون رفتن کسـي از اطـاق. امـا همـة     بيني کردن بيرون رفتن کسي از اطاق؛ ابراز تمایل به بيرون رفتن کسـي از اطـاق. امـا همـة       رود؛ پيشرود؛ پيش  ميمي
توانند بيرون رفتن از اطاق را بازنمایي کنند. افـزون بـر اینکـه یکـي از کارکردهـای زبـان       توانند بيرون رفتن از اطاق را بازنمایي کنند. افـزون بـر اینکـه یکـي از کارکردهـای زبـان         ها ميها مي  این بازیاین بازی

د گفت که زیـرا  د گفت که زیـرا  کنند، خواهنکنند، خواهن  دیني، شرکت ميدیني، شرکت مي  دعاست. اگر از مردم پرسش کنيم که چرا در این بازی زبانيدعاست. اگر از مردم پرسش کنيم که چرا در این بازی زباني
شنود. شما بایـد یـک روشـنفکر    شنود. شما بایـد یـک روشـنفکر      ها خدایي هست که دعایشان را ميها خدایي هست که دعایشان را مي  زباني آنزباني آن  عقيده دارند که خارج از بازیعقيده دارند که خارج از بازی

   طبعي باشيد که بدون اعتقاد بـه وجـود خـدایي کـه دعـای شـما را بشـنود، دسـت بـه دعـا برداریـد           طبعي باشيد که بدون اعتقاد بـه وجـود خـدایي کـه دعـای شـما را بشـنود، دسـت بـه دعـا برداریـد             شوخشوخ
داد و داد و   گنشتاین متأخر قـرار مـي  گنشتاین متأخر قـرار مـي  ، ویتگنشتاین متقدم رادر برابر ویت، ویتگنشتاین متقدم رادر برابر ویت""راسلراسل""(. (. 100100-1111، صص ، صص 13111311)مگي، )مگي، 

رسـد از اندیشـة   رسـد از اندیشـة     نظر مينظر مي  از مسایل دشوار آگاه و متعهد به اندیشة شدید بود. دومي بهاز مسایل دشوار آگاه و متعهد به اندیشة شدید بود. دومي به  اولي عميقاًاولي عميقاً»»گفت: گفت:   ميمي
، ، 13231323، ، استرولاسترول  ))  ««سازدسازد  ای ابداع کرده است که چنين فعاليتي را غيرالزم ميای ابداع کرده است که چنين فعاليتي را غيرالزم مي  است، آموزهاست، آموزه  جدی خسته شدهجدی خسته شده

 (.(.884884صص



 1111 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

ها ارائه ها ارائه   های زباني از یکدیگر و طرز شناسایي آنهای زباني از یکدیگر و طرز شناسایي آن  ي برای تشخيص بازیي برای تشخيص بازیویتگنشتاین، هيچ معيار معينویتگنشتاین، هيچ معيار معين  ه(ه(

 (.(.1818، ص، ص13201320است )زندیه، است )زندیه،   نکردهنکرده

اسـت. امـا در   اسـت. امـا در     حلي جالب برای خروج از شکاکيت ارائـه نمـوده  حلي جالب برای خروج از شکاکيت ارائـه نمـوده    هرچند ویتگنشتاین چنانکه دیدیم، راههرچند ویتگنشتاین چنانکه دیدیم، راه  و(و(

  ..(((Kripke, 1989, p.7از وی، طرح ویتگنشـتاین مسـتلزم شـکاکيت فلسـفي اسـت      از وی، طرح ویتگنشـتاین مسـتلزم شـکاکيت فلسـفي اسـت        ""کریپکيکریپکي""قرائت قرائت 
جـا  جـا    تواننـد جابـه  تواننـد جابـه    های بنيادین مـي های بنيادین مـي   ها، گزارهها، گزاره  عالوه چنانکه دیدیم ازنظر ویتگنشتاین، بستر رودخانة اندیشهعالوه چنانکه دیدیم ازنظر ویتگنشتاین، بستر رودخانة اندیشه  بهبه

رسـد، خـود ایـن    رسـد، خـود ایـن      نظـر مـي  نظـر مـي    ها ریشه در عمل دارند و عمل هم با تربيت قابل تغيير است. بـه ها ریشه در عمل دارند و عمل هم با تربيت قابل تغيير است. بـه   شوند؛ زیرا آنشوند؛ زیرا آن
های مثبـت  های مثبـت    عبارتي وی با همة تالشعبارتي وی با همة تالش  ست. بهست. بهمطلب گواه رخنةشکاکيت در بنيادفلسفه ویتگنشتاین متأخر امطلب گواه رخنةشکاکيت در بنيادفلسفه ویتگنشتاین متأخر ا

هـای بنيـادین عاقبـت تسـليم شـکاکيت      هـای بنيـادین عاقبـت تسـليم شـکاکيت        ثبات در گزارهثبات در گزاره  موجب پذیرش عدمموجب پذیرش عدم  خویش برای حل شکاکيت، بهخویش برای حل شکاکيت، به
 است.است.  شدهشده

هایي از قبيل سوژه، ابژه، اندیشه، هایي از قبيل سوژه، ابژه، اندیشه،   های مهم در فلسفةغرب برای حل شکافهای مهم در فلسفةغرب برای حل شکاف  ها و اقدامها و اقدام  حلحل  یکي از راهیکي از راه  ز(ز(

ویژه تالش هگل برای نفي هرگونـه معيـار   ویژه تالش هگل برای نفي هرگونـه معيـار     طرح فلسفي هگل است. بهطرح فلسفي هگل است. به  دست،دست،  هایي از اینهایي از این  واقعيت و ثنویتواقعيت و ثنویت
 خارج از آگاهي یا شناسایي قابل مالحظه است. خارج از آگاهي یا شناسایي قابل مالحظه است. 

هایي از قبيل اندیشه، واقعيت، کرانمند، ناکرانمند و ماننـد  هایي از قبيل اندیشه، واقعيت، کرانمند، ناکرانمند و ماننـد    چنانکه گفته شد، مسألة هگل حل ثنویتچنانکه گفته شد، مسألة هگل حل ثنویت  ح(ح(

انـد  انـد    وی در حـل ایـن مسـأله گفتـه    وی در حـل ایـن مسـأله گفتـه    ، دربـارة عـدم توفيـق    ، دربـارة عـدم توفيـق    ""بيلـي بيلـي ""آن است. اما اگر آنچه مفسراني ماننـد  آن است. اما اگر آنچه مفسراني ماننـد  
رسد تأکيـد وی بـر نفـي هرگونـه معيـار      رسد تأکيـد وی بـر نفـي هرگونـه معيـار        نظر مينظر مي  )فروکاهش واقعيت به اندیشه( جدی گرفته شود، آنگاه به)فروکاهش واقعيت به اندیشه( جدی گرفته شود، آنگاه به

 شود.شود.  اعتبار مياعتبار مي  خارج از آگاهي عرفي بيخارج از آگاهي عرفي بي

ای به نام اصالت وجود یا ماهيـت داشـته باشـد، نظـام خـود را بـر اصـالت        ای به نام اصالت وجود یا ماهيـت داشـته باشـد، نظـام خـود را بـر اصـالت          هگل، بدون آنکه مسألههگل، بدون آنکه مسأله  ط(ط(

رسد با غفلت کامل از وجود، سخن راندن از نفي هرگونـه معيـار   رسد با غفلت کامل از وجود، سخن راندن از نفي هرگونـه معيـار     نظر مينظر مي  است. اما، بهاست. اما، به  کردهکردهماهيت پيگيری ماهيت پيگيری 
خارج از آگاهي عرفي، برای رسـيدن بـه وحـدت اندیشـه، هسـتي و ذهـن کرانمنـد و معقـول انضـمامي           خارج از آگاهي عرفي، برای رسـيدن بـه وحـدت اندیشـه، هسـتي و ذهـن کرانمنـد و معقـول انضـمامي           

 ناکرانمند، ناممکن است.ناکرانمند، ناممکن است.

ن ماننـد سـایر   ن ماننـد سـایر   رسد هر دو فيلسوف در تحليل مسـألة شـناخت و چگـونگي کـارکرد ذهـ     رسد هر دو فيلسوف در تحليل مسـألة شـناخت و چگـونگي کـارکرد ذهـ       نظر مينظر مي  بهبه  ی(ی(

طـور  طـور    توان گذشـت. بـه  توان گذشـت. بـه    های مفقودة بزرگي دارند که از آن نميهای مفقودة بزرگي دارند که از آن نمي  ، حلقه، حلقه""کانتکانت""فالسفة بزرگ غربي از قبيل فالسفة بزرگ غربي از قبيل 
تـرین  تـرین    شان ذهني و اتصافشان، خارجي است بـه عـالي  شان ذهني و اتصافشان، خارجي است بـه عـالي    دليل آنکه عروضدليل آنکه عروض  مثال، معقوالت ثانيةفلسفي که بهمثال، معقوالت ثانيةفلسفي که به

کنند. یـا مبـاحثي کـه از    کنند. یـا مبـاحثي کـه از      ر مير ميخود پخود پ  های ذهن و عين را از جهات مخصوص بههای ذهن و عين را از جهات مخصوص به  شکل ممکن برخي از رخنهشکل ممکن برخي از رخنه
است مانند چگونگي پيدایش کثرات است مانند چگونگي پيدایش کثرات   ابداع شدهابداع شده  طباطبائيطباطبائي  دست عالمهدست عالمه  ابتکارات فلسفة نو صدرایي است و بهابتکارات فلسفة نو صدرایي است و به

واقـع  واقـع    ""هایـدگر هایـدگر ""و و   ""مالصـدرا مالصـدرا ""بودن فهم، چنانکه به دو صورت کـامالً متفـاوت موردتوجـه    بودن فهم، چنانکه به دو صورت کـامالً متفـاوت موردتوجـه      و یا وجودیو یا وجودی
 است. است.   شدهشده

 گيری نتيجه

مثابـه بـازی و ابـزار،    مثابـه بـازی و ابـزار،      از مطالـب متنـوع فلسـفة ویتگنشـتاین )زبـان بـه      از مطالـب متنـوع فلسـفة ویتگنشـتاین )زبـان بـه      یک بنياد اصلي که در بسياری یک بنياد اصلي که در بسياری 
زندگي( محوریـت دارد و بـرای هگـل نيـز در سرتاسـر      زندگي( محوریـت دارد و بـرای هگـل نيـز در سرتاسـر        خصوصي و شکلخصوصي و شکل  فرض تلویحي، قاعده، زبانفرض تلویحي، قاعده، زبان  پيشپيش
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اند که فلسفه هيچ معياری خـارج  اند که فلسفه هيچ معياری خـارج    اش نقش بنيادین دارد، این است که هر دو فيلسوف به اتفاق برآناش نقش بنيادین دارد، این است که هر دو فيلسوف به اتفاق برآن  فلسفهفلسفه
های بنيادین در ویتگنشـتاین  های بنيادین در ویتگنشـتاین    ن عرفي و اجتماعي ندارد. عمل نيز، یک شالودة مهم گزارهن عرفي و اجتماعي ندارد. عمل نيز، یک شالودة مهم گزارهاز آگاهي یا گفتمااز آگاهي یا گفتما

نيز سومين بنيادمشترک در هـر دو فيلسـوف اسـت.    نيز سومين بنيادمشترک در هـر دو فيلسـوف اسـت.    « « دیگریدیگری»»و مقوم اصلي سوژه در هگل است. مفهوم و مقوم اصلي سوژه در هگل است. مفهوم 
ن ن انـد. کـانو  انـد. کـانو    کليات و ذوات نيز بنيادهای اصلي فلسفة هگل هستند که مورد انکار ویتگنشتاین قرار گرفتـه کليات و ذوات نيز بنيادهای اصلي فلسفة هگل هستند که مورد انکار ویتگنشتاین قرار گرفتـه 

توجه ویتگنشتاین زبان و کارکردهای آن است. وی برعکس دورة متقدم، بر آن شد که این سـاحت زبـان   توجه ویتگنشتاین زبان و کارکردهای آن است. وی برعکس دورة متقدم، بر آن شد که این سـاحت زبـان   
توان مستقل از زبـان دربـارة جهـان    توان مستقل از زبـان دربـارة جهـان      کند و هرگز نميکند و هرگز نمي  ماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين ميماست که چگونگي تفکر ما را دربارة جهان معين مي

د، اما در دومـين دم از  د، اما در دومـين دم از  کنکن  راست از زبان آغاز نميراست از زبان آغاز نمي  بحث نمود. هرچند هگل مانند ویتگنشتاین، فلسفه را یکبحث نمود. هرچند هگل مانند ویتگنشتاین، فلسفه را یک
مراحل پدیدارشناسي متوجه زبان است. زبـان، یکـي از بنيادهـای مهـم دیالکتيـک هگـل اسـت. هـر دو         مراحل پدیدارشناسي متوجه زبان است. زبـان، یکـي از بنيادهـای مهـم دیالکتيـک هگـل اسـت. هـر دو         

دهنـد.  دهنـد.    نفسه درنظر ندارند، بلکه آن را برای فلسفه مـورد تأمـل قـرار مـي    نفسه درنظر ندارند، بلکه آن را برای فلسفه مـورد تأمـل قـرار مـي      فيلسوف، زبان را چنان هدف فيفيلسوف، زبان را چنان هدف في
حـال  حـال    درسـت زبـان اسـت، امـا در عـين     درسـت زبـان اسـت، امـا در عـين     هرچند در تلقي ویتگنشتاین، نگاه هگل به زبان ناشـي از درک نا هرچند در تلقي ویتگنشتاین، نگاه هگل به زبان ناشـي از درک نا 

سـازند و  سـازند و    اشتراک هر دو این است که هر دو فعاليت زباني را بر آگاهي عرفي و اجتمـاعي اسـتوار مـي   اشتراک هر دو این است که هر دو فعاليت زباني را بر آگاهي عرفي و اجتمـاعي اسـتوار مـي     وجهوجه
فـرض  فـرض    کنند. مشابه این مقایسه در برخي از مفاهيم دیگر، ماننـد پـيش  کنند. مشابه این مقایسه در برخي از مفاهيم دیگر، ماننـد پـيش    هرگونه معيار خارج از آن را نفي ميهرگونه معيار خارج از آن را نفي مي

بـر ماهيـت و گفتمـان    بـر ماهيـت و گفتمـان      شـتاین هسـتند، باتوجـه بـه تکيـه     شـتاین هسـتند، باتوجـه بـه تکيـه     تلویحي و قاعده که از اصطالحات خاص ویتگنتلویحي و قاعده که از اصطالحات خاص ویتگن
گرایـي  گرایـي    خصوصي و نفي دکارتخصوصي و نفي دکارت  اجتماعي و عرفي انجام شد. ویتگنشتاین و هگل، هر دو در مسألة نفي زباناجتماعي و عرفي انجام شد. ویتگنشتاین و هگل، هر دو در مسألة نفي زبان

جا، مفهوم ميل و خواسـت نيـز در دو فيلسـوف مـورد توجـه قـرار گرفـت و        جا، مفهوم ميل و خواسـت نيـز در دو فيلسـوف مـورد توجـه قـرار گرفـت و          نيز اشتراک داشتند. در هميننيز اشتراک داشتند. در همين
های روانشناختي صرفاً از راه شناخت کاربست های روانشناختي صرفاً از راه شناخت کاربست   اینجا این است که گزارهاینجا این است که گزارهمشترک هر دو در مشترک هر دو در   دریافتيم که وجهدریافتيم که وجه

چنان بنيادی مقـوم در هـر دو فلسـفه    چنان بنيادی مقـوم در هـر دو فلسـفه    « « دیگریدیگری»»ترتيب اهميت ترتيب اهميت   اند. و به ایناند. و به این  قابل فهمقابل فهم« « دیگریدیگری»»ها به ها به   آنآن
بـار آورد کـه   بـار آورد کـه     شود، چهار وجه مقایسـه بـه  شود، چهار وجه مقایسـه بـه    رخ نمود. اصطالح شکل زندگي که در هر دو فيلسوف یافت ميرخ نمود. اصطالح شکل زندگي که در هر دو فيلسوف یافت مي

داری آن در هـر دو فيلسـوف، در توافـق و گفتمـان اجتمـاعي بـود. در سـه        داری آن در هـر دو فيلسـوف، در توافـق و گفتمـان اجتمـاعي بـود. در سـه          هار مـورد ریشـه  هار مـورد ریشـه  یکي از آن چیکي از آن چ
گان خاص ویتگنشـتاین  گان خاص ویتگنشـتاین    دیگر نيز وجوه تشابه و تغایر بيان گردید. در شباهت خانوادگي که ازجمله واژهدیگر نيز وجوه تشابه و تغایر بيان گردید. در شباهت خانوادگي که ازجمله واژه  وجهوجه

موارد بـود  موارد بـود  گرایي موردبحث قرار گرفت که ویتگنشتاین نافي این گرایي موردبحث قرار گرفت که ویتگنشتاین نافي این   گرایي و کليتگرایي و کليت  گرایي، ذاتگرایي، ذات  است، افالطوناست، افالطون
شک هر یک از این دو موضع، تحولي ژرف در بنيـاد فلسـفه   شک هر یک از این دو موضع، تحولي ژرف در بنيـاد فلسـفه     و هگل کامالً در جبهة موافق قرار داشت، بيو هگل کامالً در جبهة موافق قرار داشت، بي

تـرین الیـه هـای هـر دو فلسـفه اسـت. هـر دو        تـرین الیـه هـای هـر دو فلسـفه اسـت. هـر دو          کند. مفهوم عمل و عامل بودن سوژه از بنيادیکند. مفهوم عمل و عامل بودن سوژه از بنيادی  ایجاد ميایجاد مي
سـفه، اشـتراک دارنـد. در    سـفه، اشـتراک دارنـد. در    های مخصوص به خود، در این نقطةعطف در تاریخ فلهای مخصوص به خود، در این نقطةعطف در تاریخ فل  فيلسوف باز هم با تفاوتفيلسوف باز هم با تفاوت

وجه تفاوت مهم دیگر و نقد و ارزیابي اشاره گردید. نتيجة بسيار کلي و موجز این که مـواردی  وجه تفاوت مهم دیگر و نقد و ارزیابي اشاره گردید. نتيجة بسيار کلي و موجز این که مـواردی    پایان به سهپایان به سه
و عمل و نفي هرگونه معيار  خارج از آگاهي و گفتمـان  و عمل و نفي هرگونه معيار  خارج از آگاهي و گفتمـان  « « دیگریدیگری»»از قبيل گفتمان اجتماعي، آگاهي عرفي، از قبيل گفتمان اجتماعي، آگاهي عرفي، 

و مواردی مانند کليات و ذوات از مفـاهيم بنيـادی فلسـفه    و مواردی مانند کليات و ذوات از مفـاهيم بنيـادی فلسـفه    اند. اند.   عرفي از بنيادهای متشابه در هردو فيلسوفعرفي از بنيادهای متشابه در هردو فيلسوف
های دیگر به همراه توجه بـه  های دیگر به همراه توجه بـه    اند. تشابهات و تفاوتاند. تشابهات و تفاوت  است که مورد قبول هگل و نفي ویتگنشتاین واقع شدهاست که مورد قبول هگل و نفي ویتگنشتاین واقع شده

تفاسير گوناگون در مواقع لزوم و تأمل بيشتر در همةموارد، اموری است که بایـد در مـتن مقالـه پيگيـری     تفاسير گوناگون در مواقع لزوم و تأمل بيشتر در همةموارد، اموری است که بایـد در مـتن مقالـه پيگيـری     
مفقـوده در کـار دو   مفقـوده در کـار دو     هـای هـای   محور برای نقد، پيشنهاد گردید، ازجمله آنکـه برخـي از حلقـه   محور برای نقد، پيشنهاد گردید، ازجمله آنکـه برخـي از حلقـه     نمود. در پایان چندنمود. در پایان چند

 هایي پيدا نمود.  هایي پيدا نمود.    حلحل  ها راهها راه  توان برای آنتوان برای آن  فيلسوف هست که در فلسفة صدرایي و نوصدرایي ميفيلسوف هست که در فلسفة صدرایي و نوصدرایي مي
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 هانوشتپی

 بـر  یـد با چيـز،  هر از پيش وی، اندیشة فضای بهتر درک برای دارد، فکری دورة دو وی که ازآنجا . و1
 بينـي  جهـان » عنـوان  بـا  را خـود  مشـهور  بيانيـة  ،«حلقـةوین » که سالي همان در. دوخت نظر او چرخش
 یـک  1036دهـة  در آنجـا  در و بازگشـت  "کيمبـرین " بـه  ویتگنشتاین ،(1010) ساخت منتشر «حلقةوین
 را وی قبلـي  ایهـ  نظرگاه که بود شده اختيار فلسفه به ای تازه رهيافت آن در که داد، بسط را جدید فلسفة
 نـو  طرحـي  و بکشـد  دسـت  نظریةتصویر از وی تا بود شده موجب دیگر عواملي و انتقادها. گذارد مي کنار
 در هـم  و( 1033-31) ایقهـوه  و آبي های کتاب در هم فکری چرخش این های طليعه. بریزد زبان دربارة
 کتـاب . است آشکار ،( 1038 ژوئيه ولا) وایزمن هاییادداشت مانند شده، نگاشته پيشتر که وی، آثار دیگر
 خواهـد  مـي  ویتگنشـتاین، . شوند مي آغاز "آگوستين" از قولي نقل با دو هر فلسفي هایپژوهش و ایقهوه
 تصـویر  و «منطقـي  اتميسـم » در آن از "راسـل " تصویر همان زبان، از "آگوستين" تصویر که دهد نشان

 البتـه . اسـت  شـده  شمرده نام معنای عين و عين معنای به نام، آن در که است  رساله در آن از ویتگنشتاین
 را تصـویر  ایـن  کـه  اسـت  بـرآن  بلکـه  است، نادرست مطلقا  تصویری چنين که نيست آن بر ویتگنشتاین
 زبـان  گویـد،  مـي  نيـز  فلسـفي  هایپژوهش. کند معرفي واقعي زندگي در زبان ازعملکرد محدود تصویری

 تفـاوت  راسـل  رهيافـت  بـا  بنيادی نحو به ویتگنشتاین دیدگاه مرحله، این در. دارد نيز دیگری کارکردهای
 بـا  وی هـای  تفاوت انضمام به ها تفاوت این. است گرایيده سردی به نيز دو آن ميان شخصي روابط و یافته
 تـوان  مـي  اساسـا   آیـا  کـه  خصـوص  این در تحليلي فالسفة از برخي که شده موجب تحليلي فالسفة اغلب

 هـای  دیـدگاه  تحـول  راسـل، . کننـد  تردید ابراز آورد، شمار به فالسفةتحليلي زمرة در را خرمتأ ویتگنشتاین
 آورده شـمار  به بار مصيبت فلسفه بر را آن تأثير و ناميده انحطاط نوعي جنگ، از بعد دورة در را ویتگنشتاین

 بـه  وی رهيافـت  از نيـز  مهمـي  انتقـادات  که هرچند است، "مور" شبيه تاحدودی متأخر ویتگنشتاین. بود
 کـه  کـرد  تلقـي  تحليلـي  فلسفه نوع همان راستای در توان مي را فلسفي -منطقي رسالة اما. آورد مي عمل
 اوليه ویتگنشتاین های دیدگاه ميان که هایي تفاوت باوجود. بودند مدافعش «حلقةوین»( جهاتي از) و راسل

 دوره، دو هـر  در. خـورد  مـي  چشـم  به دوره ود این آراء ميان در نيز مشترک هستة یک دارد، وجود متأخر و
 ایـن  طي پدیدار این به او نگاه نوع اینکه گو. آید مي شمار به ویتگنشتاین توجه اصلي محور «زبان پدیدار»
. بـود  منـد  عالقـه  فلسـفه  ازحيث بلکه است، زبان که جهت آن از نه زبان به او. است نبوده یکسان دوره دو

 دو هـر  در گذشـته  ایـن  از. است بوده فلسفه های روش و وظایف، ماهيت، هدور دو هر در وی بزرگ مشغلة
 بـه  دقيـق  توجه عدم از ناشي ها آن ظهور و اند شده نمي تلقي اصيل مسائل او دیدگاه از فلسفي مسائل دوره،

 زبـان،  عمـل  نحـوة  و سـاختار  صحي  فهم با که است بوده آن نيز فيلسوف وظيفة. است بوده زبان سازوکار
 ورزیـده  تأکيـد  خـود  روش اهميت بر دوره، دو هر در همچنين ویتگنشتاین. کند منحل را مسائل  شبه این

ــا،) اســت ــه(.  114ص ،1320 فــن، و 08 ،01 ،30صــص ،1328 پای ــارت ب   دو اشــتراک وجــه دیگــر، عب
 ذاریمرزگـ  نحـوة  در نيز دوره دو این تفاوت چنانکه. است زبان برای مرز تعيين ویتگنشتاین، فلسفة دورة
 کـه  حـالي  در. اسـت  کـرده  کشـف  را آن یگانـه  مـرز  و زبـان  ماهيـت  که بود برآن اول ویتگنشتاین. است
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. دارد وجـود  زبـان  مرزهـای  بلکـه  نيسـت؛  کـار  در زبـان  مرز نام به چيزی که شد آن بر دوم، ویتگنشتاین
(Wittgenstein, 2009, p.119) .را دوم نشـتاین ویتگ بـا  اول ویتگنشـتاین  تفاوت آنچه سخن، دیگر به 

  ریختـي  هـم  یـا  شـکلي  هـم  متقـدم،  ویتگنشـتاین  ازمنظـر . اسـت  معنـا  مسـألة  سـازد،  مـي  آشکار خوبي به

((Isomorphy)) زبـان  اسـاس  ایـن  بـر . آورد مـي  پدیـد  را معنـا  ها، واقعيت و ها جمله ها، عين و ها نام بين 
 در بایـد  مي بلکه ،پرسيد باید نمي معنا از متأخر ویتگنشتاین ازمنظر اما،. است ایستا آیينه، یا تصویر همچون
: اسـت  آمده ارزش و فرهنگ در. یابند مي معنا خود کارکردهای براساس ها واژه زیرا بود؛ کارکرد جستجوی

 و انـدازه  و حـد  بـي  دشواری این و. لعنتي منطق: برد مي کار به را بيان این مان گفتگوهای در اغلب راسل»
 هـر : بـود  واقعيـت  این دریافت، این اصلي دليل گمانم به(. کند مي يانب) را اش یافتگي صيقل و سرسختي

. بنمایاند مصرف بي را پيشين تبيين است ممکن بياندیشد، بدان متعاقبا  است مایل آدم که زبان جدید نمود
 دهـد،  دسـت  بـه  تعریفـي  مفهوم، هر برای کوشيد مي وقتي ،"سقراط" که است ایي دشواری همان این اما

 مفهـوم  بـا  جمـع  قابـل  رسـد  مـي  نظر به که آورد مي بر سر کلمه از دیگر کاربستي پيوسته،. شد مي آن دچار
 ازنظـر (. 00ص ،1321 ویتگنشـتاین، .« )انـد  رسـانده  آن بـه  را مـا  دیگر، های کاربست که مفهومي نباشد،

 متـأخر،  ینویتگنشـتا  ازمنظـر  امـا . کنـد  مي تعيين را زبان ساخت واقعي، جهان ساخت متقدم، ویتگنشتاین
 تـوان  نمـي  هرگـز . کنـد  مـي  معـين  جهان دربارة را ما تفکر چگونگي که ماست زبان ساخت این برعکس،
 معنـای  از سـره  یـک  «تفکـر » معنـای  بـه  متأخر ویتگنشتاین نگاه. نمود بحث جهان دربارة زبان از مستقل
 تفکـر  از کـه  اسـت  کننـده  گمـراه  پس»: گوید مي آبي کتاب در وی. است چرخش دچار و متفاوت معهود،

.« هاسـت  نشـانه  بـا  کـردن  عمـل  اساسـا   تفکـر  که بگویيم توانيم مي. بگویيم سخن ذهني فعاليتي مثابه به
 کـه  در حـالي  است گوئي واقع زبان بامعنا، سخن  تنها اول، ویتگنشتاین ازنظر(. 41ص ،1321 ویتگنشتاین،)

 آن انـواع  و متنـوع  زبـان،  و اسـت  زبـاني  بازی انواع از یکي فقط گوئي واقع زبان دوم ویتگنشتاین ازمنظر
 زبـان  متـأخر،  ویتگنشتاین ازمنظر اما است، آیينه یا تصویر زبان، متقدم، ویتگنشتاین ازنظر. است نامحدود
 نامتنـاهي  طـور  بـه  ابـزار  کـه  حـالي  در دهـد  مي نمایش را خاصي وضعيت آیينه، یا تصویر. است ابزار چنان

 دوم، ویتگنشـتاین  بـا  مطـابق  و قفس در بسته زبان، اول، ویتگنشتاین با بقمطا. دارد گوناگون کاربردهای
 دیـدگاه  و پرداخت «تراکتاتوس» مفصل نقد به هاپژوهش( 31-22)بندهای در وی. است شکسته را قفس
 سـخن  خـویش  فلسـفة  روش از( 20-133) بنـدهای  در و. برانداخت معنا تعيين و ها نام بارة در را اش اوليه
 مقایسـه  در .(Mcginn, 1997, p.74) داد قـرار  پرسـش  مـورد  را کاربرد و نام یک رابطة ارهدوب و گفت
 ترسـيم  واحـدی  مرز تصویر، نظریة کردن مطرح با ویتگنشتاین گفت، توان مي وی دوم و اول فلسفة ميان
 رد. گشـت  مـي  معنـایي  بـي  دچـار  کـرد،  مـي  تجـاوز  آن از یـا  شد مي نزدیک مرز این به فردی اگر که کرد

 و دارد معنـا  خـودش  زبـاني  بازی در کالمي هر است، زباني های بازی تعداد به مرزها این تعداد دوم، فلسفة
(. 12ص ،1320 زندیـه، ) آمـد  خواهـد  پيش التباس و خلط کند، تجاوز بازی آن مرز و حدود از خارج به اگر
 در امـا . دانسـت  زبـان  کردهایکار از یکي را انگاری واقع نخست خود بعدی اندیشه در وی برخي، گفتة به
 آن تصـویرگر  زبـان،  کـه  سـان  بـدان  زبـان  فراسوی واقعيتي هرگونه کنارنهادن اندیشة به حتي بعدی گام

 نــام بــا و "دریــدا ژاک" چــون کســاني ازســوی او از پــس کــه ای اندیشــه یعنــي افتــاد، شــود پنداشــته
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 فـردی،  زندگاني زمينة در را زبان ر،متأخ ویتگنشتاین. آمد ميان  به ((Deconstruction)) «شکني ساخت»
 ،1321 زاده،نقيـب ) نگـرد  مـي  آن گوناگون های جنبه با ناگسستني پيوندی در و اجتماعي ویژه به و زیستي
 (. 31ص
. . اسـت اسـت   پسامدرنپسامدرن  مباحثمباحث  و نيزو نيز  زبان،زبان،  فلسفةفلسفة  تازةتازة  هایهای  های آیينهای آیين  ترین سرچشمهترین سرچشمه  مهممهم  ازاز  یکيیکي  هاها  پژوهشپژوهش. . 88

  پيتـر پيتـر   ""،،""رایلرایل  گيلبرتگيلبرت""، ، ""کاولکاول  استنلياستنلي""  آثارآثار  و بهو به  شودشود  ميمي  آغازآغاز  ""آستينآستين  ..الال. . جيجي""  ازاز  آنآن  دامنة تأثيرگذاریدامنة تأثيرگذاری
، ، 13211321  ،،ویتگنشـتاین ویتگنشـتاین ))رسـد  رسـد    مـي مـي   ""دلوزدلوز  ژیلژیل""  حتيحتي  وو  ""دریدادریدا  ژاکژاک""، ، ""رورتيرورتي  ریچاردریچارد""  ،،""دیویدبلوردیویدبلور""  ،،""وینچوینچ
 (.(.1111صص  الف،الف،
ت. ت. کند کار ویتگنشتاین ضد متافيزیکي نيست، بلکه غيرمتافيزیکي اسکند کار ویتگنشتاین ضد متافيزیکي نيست، بلکه غيرمتافيزیکي اس  گوشزد ميگوشزد مي  ""فنفن"". البته چنانکه . البته چنانکه 33

نيـز  نيـز    هـا هـا پژوهشپژوهش  عنوان اثری ضدمتافيزیکي بد تفسير شده بود،عنوان اثری ضدمتافيزیکي بد تفسير شده بود،  طور که رساله بهطور که رساله به  ، درست همان، درست همان""فنفن""ازنظر ازنظر 
کنـد ایـن   کنـد ایـن     شود. نکتة مهمي که فن در اینجا گوشـزد مـي  شود. نکتة مهمي که فن در اینجا گوشـزد مـي    عنوان اثری ضدمتافيزیکي نگریسته ميعنوان اثری ضدمتافيزیکي نگریسته مي  عموماً بهعموماً به

ر دو کتـاب بـود. امـا    ر دو کتـاب بـود. امـا    هـای متـافيزیکي در هـ   هـای متـافيزیکي در هـ     است که این برداشت عمدتاً معلول مهمل قلمدادکردن جملهاست که این برداشت عمدتاً معلول مهمل قلمدادکردن جمله
کوشد که متافيزیک را حذف کند یـا کـل فلسـفه را بـه     کوشد که متافيزیک را حذف کند یـا کـل فلسـفه را بـه       است. او نمياست. او نمي  هدف او از ترسيم یک، فهميده نشدههدف او از ترسيم یک، فهميده نشده

درستي است. فن، در اینجـا بـه   درستي است. فن، در اینجـا بـه     ها مرز ميان معنا و مهمل، بهها مرز ميان معنا و مهمل، به  پایان برساند، بلکه کارش فهميدن ماهيت آنپایان برساند، بلکه کارش فهميدن ماهيت آن
کند که ویتگنشتاین به یکـي از  کند که ویتگنشتاین به یکـي از    وی نقل ميوی نقل مي  کند.کند.  گفتگوی مایدی از ویتگنشتاین با شاگردش استشهاد ميگفتگوی مایدی از ویتگنشتاین با شاگردش استشهاد مي

هـای بـزرگ   هـای بـزرگ     عکس نوشتهعکس نوشته  کنم، بهکنم، به  فکر نکن که من، متافيزیک را تحقير یا ریشخند ميفکر نکن که من، متافيزیک را تحقير یا ریشخند مي»»شاگردانش گفت: شاگردانش گفت: 
و و 111111، ص، ص13201320کنم )فـن،  کنم )فـن،    های ذهن انسان تلقي ميهای ذهن انسان تلقي مي  ترین فرآوردهترین فرآورده  متافيزیکي، گذشته را در زمرة برجستهمتافيزیکي، گذشته را در زمرة برجسته

 (.(.180180صص
 ترجمة دو تطبيق برمبنای و بند شمارة برحسب یقين درباب و سفيفل هایپژوهش. کلية ارجاعات به 4

 (page) کلمة از (p) جای در مواردی که ارجاع به صفحه است به .است گرفته صورت فارسي و انگليسي
 .است صفحه نشانة (page) و بند عالمت   (p)نيز هگل پدیدارشناسي به ارجاعات در. شود استفاده مي

ــابکک  ایــنایــن  . ویتگنشــتاین. ویتگنشــتاین11 ــابت  ""  دانشــجویانشدانشــجویانش  ازاز  نفــرنفــر  دودو  بــهبــه  رارا  آنآن  ویوی  بلکــهبلکــه  اســت،اســت،  ننوشــتهننوشــته  رارا  ت
 شـده از  شـده از    نسـخة تایـپ  نسـخة تایـپ    سـه سـه   تهيـة تهيـة   دسـتور دسـتور   فقـط فقـط   اواو. . استاست  کردهکرده  دیکتهدیکته  ""آمبروزآمبروز  آليسآليس""  وو  ""اسکينراسکينر  فرانسيسفرانسيس

 بـود، امـا کسـاني کـه     بـود، امـا کسـاني کـه       دادهداده  قـرار قـرار   خـود خـود   نزدیکنزدیک  دوستاندوستان  وو  شاگردانشاگردان  اختياراختيار  دردر  تنهاتنها  رارا  هاها  آنآن  وو  بودبود  دادهداده  رارا  آنآن
انـد  انـد    کـرده کـرده   انـد و رد و بـدل مـي   انـد و رد و بـدل مـي     داشـته داشـته   هایي از روی آن بر مـي هایي از روی آن بر مـي   گرفته اند نسخهگرفته اند نسخه  ا را امانت ميا را امانت ميهه  این یادداشتاین یادداشت

 (.(.1111صص  ،،ایایقهوهقهوهو و   آبيآبيهای های   مقدمة کتابمقدمة کتاب))

 :  :  جایگاه آن در فرآیند آگاهي نگاه بهجایگاه آن در فرآیند آگاهي نگاه به  وو  ««ماما»»  زمينةزمينة  دردر  بيشتربيشتر  آگاهيآگاهي  . برای. برای00
- (Hegel , 1961, pp.143-144). 
- (Norman, 1976, pp.21-22). 
- (Houlgate, 2005, pp.56-57). 

ویتگنشـتاین  ویتگنشـتاین    ازاز  نادرسـتي نادرسـتي   تفسـير تفسـير   مهـم، مهـم،   بسياربسيار  هایهای  از برخي جنبهاز برخي جنبه  ""کریپکيکریپکي""  ،،""سرلسرل..آرآر..جانجان"". ازنظر  . ازنظر  11
 (.(.811811صص  ،،فلسفهفلسفه  دردر  نویننوین  هایهاینگرشنگرش  بهبه  نگاهنگاه))است است   ارائه دادهارائه داده

 هرا ظا اما است، برهان این سرآغاز (843) پاراگراف که موافقند همه تقریبا : گوید مي "مانک ری". 2
 عنوان ( غالبا  به311) پاراگراف. شود نيست که این برهان در کجا تمام مي مطمئن کامال  کس هيچ
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 ،"کریپکي ساول"(. 01مانک، ص)است  دلبخواهي قدری این اما شود، پاراگراف پایاني اش ارائه مي
 عنوان شرح  ه بهبلک ،خصوصي خود  برهان زبان عنوان ( را نه به843-311) آمریکائي، بندهای فيلسوف

 گيرد  ( خود این برهان را در بر مي868)  پاراگراف کریپکي نظر گيرد. به و بسط آن در نظر مي
 امر عنوان دهد، اما در فصل بعد تحت ( قرار مي811) را پایاني بند ،"گين ماری مک"(. 01ص همان،)

 "فاطمي فریدون" ترجمة در است ذکر الزم به .دهد ( را مورد مطالعه قرار مي361بند ) تا بيروني و دروني
و  است داده رخ اشتباه رسد نظر مي ( که به811ص ،استرول )است  (آمده143-311) بند استرول اورام از

 .باشد (843) عدد (143) جای باید به

 ..  888888  ،،810810  ،،812812  ،،814814  ،،866866  ،،100100  ،،101101  ،،106106  ،،128128  ،،111111  ،،102102: : بندهایبندهای  مثالمثال  طورطور  . به. به00
  جامعـه جامعـه   نظریة مارکس دربـارة نظریة مارکس دربـارة   برایبرای  بردهبرده  وو  خواجهخواجه  رابطةرابطة  وو  شد تقابل دوآگاهيشد تقابل دوآگاهي  اشارهاشاره  متنمتن  دردر  . چنانکه. چنانکه1616
ــرای  الگــوالگــو  یــکیــک  آن را چنــانآن را چنــان  هــمهــم  ""ســارترســارتر""  نيــزنيــز  وو  بــودبــود  مــاثریمــاثری  کليــدکليــد ــرایب ــرای  بــودنبــودن  ازاز  خــود،خــود،  تحليــلتحليــل  ب ــرایب   ب
 ..نمودنمود  اتخاذاتخاذ  عدمعدم  وو  وجودوجود  کتابکتاب  دردر  ((Being-for-othrrs))دیگراندیگران
 ..استاست  نظریهنظریه  ایناین  راستایراستای  دردر  نيزنيز  عدمعدم  وو  ودودوجوج  دردر  ""سارترسارتر""روانشناسانة روانشناسانة   بيشبيش  کماکما  هایهای  . تالش. تالش1111
  تفسـير تفسـير   مقالـة مقالـة   بـه بـه   کنيـد کنيـد   نگـاه نگـاه . . استاست  خواندنيخواندني  بسياربسيار  هگلهگل  فلسفةفلسفة  دردر  ««ماما»»  بربر  اینجااینجا  دردر  هایدگرهایدگر  . تفسير. تفسير1818
 ..بشربشر  بابا  آنآن  رابطهرابطه  وو  هگلهگل  مطلقمطلق  بربر  هایدگرهایدگر
 ..(Soll, 1969, pp.149-150)  بهبه  نيزنيز  وو  261261  وو  102102  بندهایبندهای  پدیدارشناسيپدیدارشناسي  بهبه  نگاهنگاه  نيزنيز  . و. و1313
ق هگل، هم یک اُنتولوژی و هم یک منطق است. منطـق فقـط مربـوط بـه آنچـه از اندیشـه       ق هگل، هم یک اُنتولوژی و هم یک منطق است. منطـق فقـط مربـوط بـه آنچـه از اندیشـه       منطمنط. . 1414

گونـه کـه هگـل    گونـه کـه هگـل      کنـد. منطـق آن  کنـد. منطـق آن    کند، نيست. بلکه آنچه را که بر هستي دال است، معين مـي کند، نيست. بلکه آنچه را که بر هستي دال است، معين مـي   حکایت ميحکایت مي
اليسـت  اليسـت    این به معنای آن نيست که هگل یک ایدهاین به معنای آن نيست که هگل یک ایده«. «. هماني اندیشه و هستي استهماني اندیشه و هستي است  وحدت و اینوحدت و این»»گوید: گوید:   ميمي

ت که ویژگي اشياء و حضور وجودشان را وابسته به ذهن آدمي بداند. در نزد هگل حتي اگر همـة  ت که ویژگي اشياء و حضور وجودشان را وابسته به ذهن آدمي بداند. در نزد هگل حتي اگر همـة  ذهني اسذهني اس
ها از صفحة روزگار برافتند، هستي، استمرار خود را دارد. اما ادعای وی این است که ساختار تعينـات  ها از صفحة روزگار برافتند، هستي، استمرار خود را دارد. اما ادعای وی این است که ساختار تعينـات    انسانانسان

ونـي اندیشـه، دقيقـاً    ونـي اندیشـه، دقيقـاً    هماني دارد. بنابراین فراینـد کشـف سـاختار در   هماني دارد. بنابراین فراینـد کشـف سـاختار در     بنيادی اندیشه و هستي، وحدت و اینبنيادی اندیشه و هستي، وحدت و این
از بنياد عقالني و از بنياد عقالني و   -درون اندیشهدرون اندیشه–فرایند کشف ساختار خود هستي است. در این فرایند، هستي خودش را فرایند کشف ساختار خود هستي است. در این فرایند، هستي خودش را 

گيرد، بلکه ساختار وجود انـدرون  گيرد، بلکه ساختار وجود انـدرون    دهد. پس در منطق، هستي در برابر اندیشه قرار نميدهد. پس در منطق، هستي در برابر اندیشه قرار نمي  دیالکتيکي نشان ميدیالکتيکي نشان مي
 گردد.گردد.  اندیشه مشخص مياندیشه مشخص مي

Houlgate Stephen, (2005) an Introduction to Hegel Freedom, Truth and History, 

Second Edition Published  by Blackwell،، p.48 

انـد.  انـد.    برده، این اصطالح را وضع کـرده برده، این اصطالح را وضع کـرده   موجب برخي از مضامين او در کتاب نامموجب برخي از مضامين او در کتاب نام  . بلکه مفسران وی، به. بلکه مفسران وی، به1111
، ، ""د. هادسـون د. هادسـون   ویليـام ویليـام ""و و   ((Fundamental beliefs))« « باورهـای بنيـادین  باورهـای بنيـادین  »»، اصـطالح  ، اصـطالح  ""مـارتين مـارتين ""دیـن  دیـن  

    های منتسـب های منتسـب   گزارهگزاره»»، تعبير ، تعبير ""واسيليوواسيليو""و و   (Fundamental propositions)های بنيادین های بنيادین   اصطالح گزارهاصطالح گزاره
ــه ــهب ــور    ب ــورم ــوک  ""و و   (Moore propositions)« « م ــو ک ــي. دابلي ــوک  ج ــو ک ــي. دابلي ــزاره »»، ، ""ج ــر گ ــزاره تعبي ــر گ ــوالیي   تعبي ــای ل ــوالیي ه ــای ل  « « ه
((Hinge propositions))  (. (. 0404، ص، ص13201320)زندیه، )زندیه،   انداند  کار بردهکار برده  را بهرا به 

 ..""هایدگرهایدگر""  وو  ""شلينگشلينگ""  ،،""فيشتهفيشته""  مانندمانند  معاصرمعاصر  وو  جدیدجدید  فيلسوفانفيلسوفان  ززاا  دیگردیگر  برخيبرخي  . و. و1010



 6262 هگلهگل وو  متأخرمتأخرفلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين فلسفه از ديدگاه ويتگنشتاين   آغازآغاز 
(The Beginning of Philosophy from the Viewpoint of Later Wittgenstein. . .) 

 

انـد   انـد     ها این است که برخي از مترجمان این معادل را از عجایب روزگار مـا شـمرده  ها این است که برخي از مترجمان این معادل را از عجایب روزگار مـا شـمرده    . و ازجملة شگفتي. و ازجملة شگفتي1111
 ((8181)نگاه به پدیدارشناسي جان، ترجمة باقر پرهام، ص. )نگاه به پدیدارشناسي جان، ترجمة باقر پرهام، ص. 

 ..(Hegel, 1959, §102-106)  وو  (Hegel,1977, p.502): : بهبه  نگاهنگاه  نيزنيز  . و. و1212
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