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مقدمه

فلسفی-منطقیرسالهدرخویشپیشینآرايبرمتأخرویتگنشتاینانتقادهايتوضیحوبنديصورت
کتابدرهریچپلتالش. استبودهداريدامنههايبحثموضوع) رسالهاختصاربهپسایناز(

. استقصدينچنیبههاکوششترینتازهازیکیتوضیحیچنینبراي)2012(ویتگنشتاینفرافلسفۀ
کوشم نشان دهم در این مقاله می. دهددر هشت بخش توضیح میرامتأخرویتگنشتایننقدهايوي

در بخش اول توضیحی مجمل از . دست کم سه مورد از هشت موردي که هریچ شمرده است ایراد دارند
رسالهدر » شیء«در بخش دوم به بررسی درك هریچ از مفهوم . به دست خواهم دادرساله شناسی هستی

را مورد بحث رسالهپس از آن تصویر هریچ از شماري از نقدهاي ویتگنشتاین متأخر بر . خواهم پرداخت
در نهایت در بخش . را شرح خواهم کرد)T6(و )T3( ،)T4(در این بخش سه ایراد . قرار خواهم داد

واهد آمد تصویر هریچ از مفهوم شیء چنان که خ. چهارم مقاله را با نقد مدعیات هریچ به پایان خواهم برد
نادرست است و تصویر وي از انتقادهاي ویتگنشتاین متأخر بر آراي پیشینش یا فاقد شواهد رسالهدر 

. هایی متعارض با هم استمتنی است و یا نامنسجم و مبتنی بر فرض

شناسی رسالههستی: بخش یک

شود، بحثی که از پی هاي آن آغاز میجهان و مقومبا بحثی کوتاه و بسیار فشرده دربارة ماهیت رساله
از مقدمۀ کتاب که بگذریم گفتار . نهدتري دربارة ماهیت زبان را پیش چشم خوانده میخود گفتار مفصل

:شودشروع می» جهان«ویتگنشتاین در ماهیت جهان با تعریف یا ایضاحی دربارة مفهوم 
1. )§1(اند جهان همۀ آن چیزهایی است که رخ داده

تنها زمانی سودمند خواهد بود که پیشاپیش 2»آنچه که واقعیت دارد«توضیح جهان از طریق مفهوم 
تعبیر دیگري است براي اشاره » آنچه که واقعیت دارد«. چیست» آنچه که واقعیت دارد«بدانیم منظور از 

امور واقع «:گذاردر واقع میویتگنشتاین قیدي براي ربط جهان به امو. فهمیممی3»امر واقع«به آنچه از 
)§1.13(» .در فضاي منطقی جهان هستند

ویتگنشتاین در رسالۀها پس از انتشار سال. اي از امور واقع نامرتبط به یکدیگر نیستجهان مجموعه
) 1(شمارةداللتدربارةدرسشهايکالسدرکنندهگفتگویی غیررسمی با یکی از دانشجویان شرکت

آنهرجهان«شمارةگزاره،این. »داردواقعیتکهاستچیزيآنهرجهان«: 1مارةش:گویدمیچنین
مربوطامورواقعواشیاءازفهرستیجهان. کندمیتصحیحالبتهویادآوريرا»داردوجودکهاستچیزي

,Wittgenstein)».نیست)نمایشیکعواملهاينامفهرستمثل(هاآنبه 1980: 200)
آن گونه که یک کاتالوگ یا (باشندآناعضايکهامورواقعیازنیستریاضیموعۀمجیکجهان

کند این آنچه جهان را جهان می). هاي عوامل سازندة آناي است از نامفهرست نمایش صرفاً مجموعه
مفهوم . اند در نظمی هندسی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشنداست که امور واقعی که آن را شکل داده

فضاي «کند و با این حال با دهندة جهان حکایت میاز پیوند میان امورواقع شکل4»فضاي منطقی«
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رابطۀ فضایی میان دو . توان از فضاي فیزیکی میان دو شیء سخن گفتهمیشه می. فرق دارد» فیزیکی
... زمین و میان خورشید، . ، فضاي فیزیکی میان آن دو است)گانهکم ابعاد سهدست(شیء داراي ابعاد 

دربارة امور واقع . ها نسبت به یکدیگرارتباطی فیزیکی برقرار است که عبارت است از موقعیت فضایی آن
قطر خورشید از قطر زمین «صحبت از ارتباط فیزیکی میان این امرواقع که . چنین بحثی نامعقول است

کم یک میان این دو دستمهمل است اما» قطر زمین از قطر ناهید بزرگتر است« و » بزرگتر است
جهانی که . »قطر خورشید از قطر ناهید بزرگتر است« این ربط منطقی که : ارتباط منطقی برقرار است

این . اش استدهندههاي شکلگوید بیش از یک مجموعۀ ریاضیاتی از امرواقعاز آن سخن میرساله
.دهندة آن استجهان انتظامی منطقی میان امور واقع شکل

:نیستند7اشیاء6، چیدمان و آرایش5ظر ویتگنشتاین امور واقع چیزي بیش از ترکیببه ن
.)§2(» است8وجود گشت و بودها- یک امر واقع- آن چه که واقعیت دارد«
).§2.01(» )چیزها(ترکیبی است از اشیاء ) وضعیت چیزها(گشت و بود «

یاري » جهان«ما را در روشن شدن مفهوم هادر تعریف امر واقع دو عنصر مهم وجود دارد که فهم آن
اي از همان گونه که جهان مجموعه. بپردازیم» آرایش«بگذارید نخست به مفهوم . آرایش و شیء: کندمی

به . هایی از شماري شیء نامرتبط به هم نیستندها نیز مجموعهامورواقعِ منطقاً جدا از هم نیست، امرواقع
این امرواقع چیزي بیش از کاتالوگ یا مجموعۀ ریاضی . بازگردیم» استخورشید از زمین بزرگتر «نمونۀ 

رابطۀ : اي با یکدیگر قرار دارنداین دو شیء در رابطه. است» زمین«و » خورشید«صرف از دو شیء 
» بزرگتر استyاز xقطر«به عبارت دیگر این دو با رابطۀ . بزرگتر بودن قطر چیزي از قطر چیزي دیگر

به این ترتیب انتظام منطقی جهان نه تنها در میان . اندوق کنار یکدیگر قرار گرفتهدر امرواقع ف
ها در امرواقع، برقرار ة آن که در میان اشیاء نیز، در هیئت ترکیب و آرایش آندهندهاي تشکیلامرواقع

9.است

اشیاء «:گویدویتگنشتاین می. کندنقش کلیدي ایفا میرسالهشناختی در گفتار هستی» شیء«مفهوم 
).§2.02(» اندساده
چرا شیء بسیط و : پرسش مهم پیش روي این است. ناپذیر استبسیط و تجزیهرسالهدر » شیء«

برهانی ) 2,0211-2,0212(هاي تجزیه ناپذیر است؟ ویتگنشتاین براي توجیه نظر خود در شماره
گویند براي آن که ی اند که ما به ما میهایهاي استعالیی، استداللبرهان. کندپیشنهاد می10استعالیی

به عبارت دیگر برهان استعالیی شرط . هایی تحقق یابدچیزي ممکن باشد الزم است چه شرط یا شرط
: هایی این استشکل کلی چنین استدالل. کندالزم براي امکان یک پدیده را مشخص می

. Yممکن باشد ضرورت دارد که Xبراي آن که 
برکلی و کانت تنها دو نمونه از فیلسوفانی . سابقه نیستندها در تاریخ فلسفه بیلاین دست استدال

ویتگنشتاین 11.انداي براي اثبات مدعیات خویش استفاده کردههستند که از چنین شکل استداللی
رت کند که ما را از امکان صحبت و گزارش دربارة امورواقع جهان به ضرواستداللی استعالیی پیشنهاد می

:رساندبسیط بودن اشیاء می
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هایی که آن امر هاي آن و گزارهاي دربارة سازهتوان به گزارهاي دربارة امور مرکب را میهر گزاره«
).§2.0201(» کنند تجزیه کردمرکب را به طور کامل توصیف می

).§2.021(» توانند مرکب باشندبه همین دلیل هم نمی. دهندمیاشیاء جوهر جهان را تشکیل «
شد که گزارة اي معنا داشته باشد بدان وابسته میگاه این که گزارهداشت آناگر جهان جوهري نمی«

).§2.0211(» دیگري صادق باشد
). §2.0212(» از جهان ترسیم کنیم) صادق یا کاذب(توانستیم هیچ تصویري در آن صورت نمی«

:بندي کردتوان به این شکل صورتاستدالل را می
اگر اشیاء بسیط وجود نداشته باشند آنگاه هر توصیفی از یک امرواقع معنادار است تنها اگر توصیف ) 1(

)   مقدمه. (دیگري دربارة توصیف نخست صادق باشد
اگر هر توصیفی از یک امرواقع معنادار باشد تنها اگر توصیف دیگري دربارة توصیف نخست ) 2(

)مقدمه. (کن خواهد بودصادق باشد، آنگاه توصیف جهان نامم
)مقدمه. (توصیف جهان ممکن است) 3(
چنین نیست که هر توصیفی از یک امرواقع معنادار است، تنها اگر توصیف دیگري دربارة توصیف ) 4(

)3و 2، رفع تالی. (نخست صادق باشد
)3و 1، رفع تالی. (چنین نیست که اشیاء بسیط وجود ندارد) 5(
)5، نقض مضاعف. (ارنداشیاء بسیط وجود د) 6(

شهود روزمرة ) 3(مقدمۀ . صحبت کنم) 3(و ) 2(، )1(بگذارید کمی دربارة سه مقدمۀ استدالل؛ یعنی 
برخی از . گوییمزنیم و چیزهایی دربارة آن میبه طور معمول دربارة جهان حرف می. کندما را بیان می

ر دو حال ما جهان را در عمل و به واقع توصیف در ه. آیند و برخی هم نههایمان صادق از آب در میگفته
فرض کنیم از ما در . بد نیست با یک مثال آغاز کنیم) 2(و ) 1(براي توجیه دو مقدمۀ . کنیممی

هر آنچه ما . انداي شغلی براي کاري دانشگاهی دربارة موقعیت زودپزمان در آشپزخانه پرسیدهمصاحبه
:فرض کنید گزارش ما چنین باشد. صیف جهان خواهد بوددربارة زودپزمان بگوییم، بخشی از تو

دسته، بدنه، در، دریچۀ اطمینان، : اندزودپزها از اجزاي مختلفی ساخته شده.زودپز روي اجاق است) ز(
13ها اشیائی مرکبآن. توان اشیاء بسیط به شمار آوردبه این ترتیب زودپزها را نمی12.نوار الستیکی و پیچ

اش تجزیه کرد و بعد آن را مجدد با اتصال اجزائش توان به اجزاي سازندهپز را مییک زود. هستند
معنا؟ به عبارت در چه صورتی معنادار است و در چه صورتی بی) ز(حال سوال این است که . بازسازي کرد

ار معناد) ز(شود از روي اجاق بودن یا نبودن زودپز سخن گفت؟ براي این که دیگر در چه شرایطی می
باشد و بتوان دربارة روي اجاق بودن زودپز نظر داد الزم است که همۀ اجزاي زودپز در فالن وضعیت 

نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند، وضعیتی که وقتی تحقق یابد ) اتصالبگذارید به آن بگوییم وضعیت (
:ادق باشندبه بیانی دیگر ضرورت دارد که جملۀ زیر ص. گوییم اجزا به هم متصل هستندمی

هاي زودپز در فالن وضعیت نسبت به ها، بدنه، در، دریچۀ اطمینان، نوار الستیکی و پیچدسته) 1ز(
.هستند) اتصالوضعیت (یکدیگر 
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هاي زودپز در ها، بدنه، در، دریچۀ اطمینان، نوار الستیکی و پیچصادق باشد؛ یعنی اگر دسته) 1ز(اگر 
به ما امکان ) 1ز(حال صدق . »زودپز«هان واقع چیزي داریم به نام وضعیت اتصال باشند، آنگاه ما در ج

به عبارت . سخن بگوییم» اجاق«دهد که بتوانیم دربارة موقعیت زودپز نسبت به چیزي دیگر به نام می
) ز(این همه بدان معنا است که معناداري . معنادار خواهد بود) ز(صادق باشد آنگاه جملۀ ) 1ز(دیگر اگر 

خود بدان داللت دارد که این جمله پیشاپیش ) 1ز(وانگهی، صادق بودن ). 1ز(به صدق منوط است
تواند صادق یا کاذب باشد که معنادار بوده اي میبه این دلیل روشن که تنها جمله(معنادار بوده است 

کمی معنا؟ کافی استدر چه صورتی معنادار است و در چه صورتی بی) 1ز(توان پرسید حال می). باشد
. داشته است» زودپز«) ز(همان وضع را دارد که در » دریچۀ اطمینان«) 1ز(دقیق نگاه کنیم تا ببینیم در 

:معنادار باشد الزم است جملۀ زیر صادق باشد) 1ز(براي آن که 
چفت شدنوضعیتی که بدان مثالً (فنر فلزي و بدنۀ دریچه در فالن وضعیت نسبت به یکدیگر ) 2ز(
.تندهس) گوییممی

معنادار باشد نیاز است که اجزاي دریچۀ اطمینان؛ یعنی فنر فلزي و بدنۀ ) 1ز(به این ترتیب براي آنکه 
) 2ز(و به عبارتی ) یعنی به هم چفت و بست شده باشند(باشند چفت شدن دریچه با هم در وضعیت 

صادق باشد ) 1ز(باید ) ز(براي معناداري. ایمپایان افتادهروشن است که به دام تسلسلی بی. صادق باشد
این بدان معنا است که . صادق باشد و الی آخر) 2ز(و معنادار نخواهد بود مگر آنکه 14پذیرصدق) 1ز(اما 

.  توان سخنی معنادار دربارة جهان به زبان آورد و آن را توصیف کردهرگز نمی
15در توصیف آن دچار تسلسلگوید که اگر جهان فاقد اشیائی ساده و بسیط باشد ما می) 1(مقدمۀ 

دلیل فساد 17.است16افزاید که چنین تسلسلی فاسد و معیوباین نکته را می) 2(مقدمۀ . خواهیم شد
اي با چنین نتیجه. توان جهان را توصیف کردانجامد که نمیهم این است که به این نتیجۀ مهمل می

توان در نهایت می) 3(و ) 2(، )1(با سه مقدمۀ .بیان شده است در تعارض است) 3(شهود ما که در مقدمۀ 
توان توصیف کرد و ناپذیر باشد هرگز نمینتیجه گرفت که جهانی را که فاقد اشیایی بسیط و تجزیه

اي که از آن سخن گفتیم به اشیائی ساده ختم شود، اشیائی که ضرورت دارد که سرانجام جایی زنجیره
وجود اشیاء ساده و بسیط براي امکان گزارش و توصیف جهان 18.اي نباشندداراي هیچ جزء سازنده

.ضروري است
--- روي ... «و » اجاق«، »زودپز«: از این اجزاء ساخته شده است) ز(جملۀ . به مثال زودپز بر گردیم

همچنین به . اي ساده باشد و خود داراي اجزائی خردتر استتواند شئاز آن گفتم که زودپز نمی. »است
ته اشاره کردم که براي آن که بتوان جهان را توضیح داد و وصف کرد الزم است جهان از اشیائی این نک

هایی صورت معناي این حرف آن است که توصیف جهان هم باید از طریق جمله. ساده شکل گرفته باشد
این اجزاء و . شندتر نبااشان به اشیائی ارجاع دهند که قابل تجزیه به عناصري سادهبندد که واژگان سازنده

نشانۀ سادة به کار رفته در گزاره را نام «:خواندمی» نام«یا » نشانۀ ساده«واژگان را ویتگنشتاین 
”A“همان نشانۀ”A“(شیء معناي آن است . کندنام به شیء داللت می«).§3.202(» خوانیممی

اي مطابقت ر نشانۀ گزارههاي ساده دآرایش اشیاء در یک وضعیت با آرایش نشانه«).§3.203(» )است
).§3.22(» نام در گزاره، بازنمایندة یک شیء است«).§3.21(» کندمی
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ها اي میان نامدهند و در حقیقت وجود اشیاء ساده و چنین رابطهبه اشیاء ساده ارجاع میرسالههاي نام
حال آمد، برهان آنچه تا به. و مدلولهایشان است که ضامن امکان توصیف جهان از طریق زبان است

حال اجازه دهید به درك هریچ از شیء . براي ضرورت اشیاء ساده بودرسالهاستعالیی ویتگنشتاین در 
. بپردازمرسالهساده در 

برداشت هریچ از مفهوم شیء در رساله: بخش دو

ل از را به خود مشغول داشته است، سؤارسالهشناسی مند به هستییکی از مسائلی که مفسران عالقه
:مصداق شیء ساده است

منظور ویتگنشتاین متقدم از شیء ساده چه چیزي است؟) پرسش الف(
از آن میان دست کم دو جواب اساسی مطرح شده . اندهاي مختلفی دادهمفسران به این پرسش پاسخ

:است
21.هستند20چیزهاي جزئیرسالهاشیاء سادة 19)انگارانهپاسخ نام(

هاي آن چیزها و به نه تنها چیزهاي جزئی بلکه روابط و ویژگیرسالهاشیاء سادة 22)گرایانهپاسخ واقع(
24.شودرا نیز شامل می23هاعبارت دیگر کلی

چیزهایی جزئی رسالهآنچه در هر دو پاسخ مشترك است، این باور است که دست کم برخی از اشیاء 
:ود محل مناقشه بوده استبا این حال تعیین ماهیت این چیزهاي جزئی نیز خ. هستند

چه هستند؟رسالهدر چیزهاي جزئی) پرسش ب(
:توان باز شناختباز دو پاسخ عمده می

26.هاي حسی هستنددادهرساله،چیزهاي جزئی در 25)پاسخ پدیدارگرایانه(

ه یا اشیاء و متعارف روزمر28اندازهاشیاء فیزیکی میانرسالهدر چیزهاي جزئی27)انگارانهپاسخ فیزیکی(
29.ناپذیر بنیادي هستندفیزیکی زیراتمی و تجزیه

ها براي شرح برداشت توان از آنگنجد اما میها در این مقاله نمیتوضیح دربارة تک تک این پاسخ
گرایانه تدارك به روشنی پاسخی واقع) پرسش الف(هریچ براي . سود بردرسالههریچ از مفهوم شیء در 

.داندها میها و ویژگیرا مشتمل بر چیزهاي جزئی به عالوة کلیاتی همچون رابطهسالهربیند و اشیاء می
رنگین (فضا، زمان و رنگ «:30آوردبه عنوان شاهد متنی این ادعا میرسالهرا از ) 2,0251(وي شمارة 

:افزایداو می.»هایی از اشیاء هستندصورت) بود

که رابطه را (ن تمایز معمول میان شیء و ویژگی تعبیر بهتر این است که بگوییم ویتگنشتای«
دهد قرار میچیززند و این دو را در قالب یک مقولۀ کلی به نام را بر هم می) شودهم شامل می

.p(» )گنجاندرا در خود می"اشیاء"به زعم وي این مقولۀ کلی انواع مختلفی از ( 79(31
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هاي برخی چیزهاي جزئی هستند را که ویژگی» دنآبی بو«و » سرخ بودن«هایی همچون هریچ کلی
را که میان برخی امور جزئی » --- از ... تر بودن روشن«و » بودن--- و ... میان «هایی مانند و رابطه

:p(شمارد میرسالههایی از اشیاء سادة برقرارند نمونه 78 .(
رسالهکند و چیزهاي جزئی در اع میدف) پرسش ب(به ) انگارانهپاسخ فیزیکی(افزون بر این، هریچ از 

، شهرها )جان و مري(ها وي جاي به جاي از انسان. کنداندازه ارزیابی میرا از مقولۀ اشیاء فیزیکی میان
:pp(کند هاي شیء ساده یاد میبه عنوان نمونه) مریخ و مشتري(ها و سیاره) لندن و آکسفورد( 79-

هاي اشیاء نامرسالههاي نام: نیز از نظر وي باید روشن باشدهرسالهاي به این ترتیب وضع نام). 82
هاي اعالي هاي خاص نمونهحاصل آن که نام. ها هستندهاي کلیو نیز نام) چیزهاي جزئی(فیزیکی 

کننده به هاي ارجاعهاي نامهاي عام مثالخواهند بود و نامرسالهکننده به اشیاء فیزیکی در هاي ارجاعنام
:توان این گونه توصیف کردرا میرساله به عبارت دیگر تصویر هریچ از شیء در . هاکلی
اي است مجموعهرساله،در » سادهاشیاء «منظور ویتگنشتاین از ) رسالهتصویر هریچ از شیء در (

.هاها و ویژگیاندازه، رابطهمشتمل بر اشیاء فیزیکی میان
درك هریچ از شیء ساده نوبت به بررسی تصویر وي از ورسالهپس از بحث دربارة مابعدالطبیعۀ 

. رسدمیرسالهنقدهاي ویتگنشتاین متأخر بر 

تصویر هریچ از نقد ویتگنشتاین متأخر بر رساله: بخش سه

اي از به تجدید نظر دربارة پاره) هاپژوهشاز این پس به اختصار (هاي فلسفیپژوهشویتگنشتاین در 
هایی تعیین دامنه و نیز چند و چون نقدهاي ویتگنشتاین موضوع بحث. پردازدمیرسالهآراي خویش در 

و از زمان بازگشتش به فلسفه در رسالهتشخیص این که ویتگنشتاین بعد از انتشار . پایان بوده استبی
حک در حد و اندازة بازنگري و) ها(انتقاد دارد و این انتقادرسالهبه کدام یک از آراي خود در 1929سال 

هریچ . اندهایی متفاوت بدان داده، پرسشی است که مفسران پاسخ)ها(و اصالح است یا رد آن نظر
فهرست کرده و این هشت ) T1-8(را در هشت بخش 32هاپژوهشکم، در نقدهاي ویتگنشتاین، دست

رسالههاي فلسفی مطرح شده در هاي نظریهفرضنقد پیش: بخش را در سه دستۀ بزرگ جاي داده است
)T1-2(رسالههاي فلسفی مطرح شده در ، نقد نظریه)T3-7 ( رسالهو نقد بر رویکرد فرافلسفی حاکم بر
)T8 .(

که از این پس به اختصار (روایت هریچ از نقدهاي ویتگنشتاین متأخردر این بخش من تنها 
. کنمرا بررسی میالهرسدر ) »نام«و (» شیء«بر مفهوم ) نام خواهد داشت» ویتگنشتاین متأخر هریچ«

:کندرا چنین خالصه میرسالههریچ رابطۀ مابعدالطبیعه و نظریۀ معناي 

یعنی (اي واقعیت باور داشت که میان عناصر پایه] در رساله[چنان که دیدیم ویتگنشتاین «
و امور مرکبی که حاصل آرایش این اشیاء در کنار یکدیگر هستند تمایز قاطعی وجود ) »اشیاء«

واقعیت و هر زبانی که قرار باشد بازنمایی آن واقعیت باشد 33ریختیبا توجه به ضرورت هم. ددار
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هاي ابتدایی و تمایز میان اصطالح: انجامدها میچنین تمایزي به تمایز قاطع دیگري در واژه
- که معنایشان را از راه ارجاع به خصوصیات پایۀ واقعیت می) »هانام«یعنی (ناپذیري تعریف

کنند هایی مشخص میشان را قاعدهمعنادار که معنی) منطقی-نا(هاي ستانند، و باقی اصطالح
دهند که خود از که براي هر جملۀ حاوي چنان اصطالحی، جملۀ مترادف معینی به دست می

:pp(» .کلماتی ابتدایی و منطقی درست شده باشد 97-98(

سه باور از میان باورهایی خواهم پرداخت که من در این مقاله به دلیل محدودیت فضا تنها به
: کنددهد و سپس نقدشان میویتگنشتاین متأخر هریچ به ویتگنشتاین متقدم نسبت می

)T3 (»معناي یک واژه مرجع آن است «)p: 98(
)T4 (»معنا هستندهاي تهی بینام. «)p: 98(
)T6 (»ه امور واقع هستند و مطابق با این اي که سازندة هماي وجود دارد از اشیاء پایهمجموعه

ها تعریف توان با آنهاي پایه که همۀ اظهارات معنادار را میمجموعه، مجموعۀ دیگري وجود دارد از واژه
:p(» کرد 100.(

و ) T3. (الزم است پیش از شروع بحث به این نکته اشاره کنم که این سه باور وضع یکسانی ندارند
)T6 (اما به نظر هریچ دو نظر مستقل هستند)T4 ( منوط به)T3 (اگر معنی یک واژه مرجع آن : است

ها هستند باید هاي آنهاي تهی بخشی از سازندههایی که نامها جملههاي تهی و از پی آنباشد آنگاه نام
:P. نک(معنا باشند بی 98 .(

:ویتگنشتاین متأخر هریچ معتقد است که
.باور داشته است) T6(و ) T4(و ) T3(به رسالهویتگنشتاین در ) باور یک(
.ناپذیرفتنی اند) T6(و ) T4(و ) T3) (باور دو(

به دست ) باور دو(و ) باور یک(براي هر دو ادعایش؛ یعنی هاپژوهشاي که هریچ از شواهد متنی
هاي ارهو شم) T4(براي 45تا 39هاي ، شماره)T3(براي 15-1هاي شماره: دهد به این قرار هستندمی
). T6(براي 64- 46

:شاید بهتر باشد باورهاي دوگانۀ فوق را کمی خرد کنم
)T3a ( به رسالهویتگنشتاین در)T3 (باور داشته است.
)T4a ( به رسالهویتگنشتاین در)T4 (باور داشته است.
)T6a ( به رسالهویتگنشتاین در)T6 (باور داشته است.
)T3b) (T3 (ناپذیرفتنی است.
)T4b) (T4 (ناپذیرفتنی است.
)T6b) (T6 (ناپذیرفتنی است.

.ها خواهم پرداختو باورهاي مرتبط با آن) T6(و ) T4(و ) T3(در سه بخش زیر به بررسی 



111تصویر هریچ از نقد ویتگنشتاین متأخر بر مابعدالطبیعه و نظریۀ معناي رساله
(Horwich’s Account of Later Wittgenstein’s Criticisms of the Metaphysics …)

)T3(باور 

در این قسمت می خواهم نشان دهم ویتگنشتاین متأخر هریچ از چه راهی و با چه توجیهی به دو باور 
)T3a ( و)T3b (رسیده است.

ناپذیرفتنی است به این معنا و به این دلیل که نظریۀ ) T3(ویتگنشتاین متأخر هریچ معتقد است 
هاي زبان صادق است و گیرد، تنها براي برخی از واژهمعنایی که معناي واژه را اینهمان با مرجع آن می

:هاي زبانی را تبیین کندتواند همۀ پدیدهنمی

کند با این استدالل که چنین نگاهی تنها براي پشت می)]...T3[(به ] ویتگنشتاین متأخر[وي «
وي در عوض از آن . نگاهی طبیعی است) مثل نام اشخاص(ها بخش محدودي از اصطالح

:p(» .گوید که معناي واژه کاربرد آن استمی 98(

ک واژه معناي ی«یا ) T3(در » مرجع«و » واژه«رسد ویتگنشتاین متأخر هریچ دو مفهوم به نظر می
به » مرجع«به نام خاص محدود است و » واژه«از نظر وي . فهمدرا به نحوي خاص می» مرجع آن است
بندي را صورت) T3b(از پی چنین خوانشی از این دو مفهوم است که وي . اندازهمیانشیء فیزیکی

) T3(که مردود است و دلیل ویتگنشتاین متأخر هریچ این است ) T3(گوید می) T3b. (کندمی
. هاي زبان به دست بدهدتواند تبیینی فراگیر از همۀ پدیدهاي محدود دارد و نمیاي است که دامنهنظریه

، )T3b(، یا به عبارتی توجیه وي براي باور )T3(به عبارت دیگر دلیل ویتگنشتاین متأخر هریچ براي رد 
:چنین است

هاي خاص اظهار نظر کند دامنۀ محدود و اي نامهر نظریۀ معنایی که تنها دربارة معن) T3دلیل رد (
.قدرت تبیینی کمی دارد

تواند تبیینی براي هاي خاص و نام اشخاص باشد، آنگاه نمیاگر نظریۀ معنایی تنها و تنها دربارة نام
الزم است میان دو ادعا و . به دست داد» زودپز«و » صندلی«و » میز«هاي عامی همچون معناداري نام

و این که ) سناریوي اول(اي مردود است به این دلیل که کاذب است این که نظریه: فرق بگذاریمسناریو 
در ادامه به توضیح تفاوت ). سناریوي دوم(اي مردود است به این دلیل که قدرت تبیینی کمی دارد نظریه

. پردازماین دو می
دو نظریه وجود : ن سناریو بیندیشیمبه ای. »2پ«و » 1پ«هاي فرض کنیم دو پدیده وجود دارد با نام

، پدیدة دیگري است »1پ«گوید دلیل به ما می) ن(و از میان این دو نظریه *) ن(و ) ن(هاي دارد با نام
نشان داده *) ن(نیست آنگاه » 3پ«، »1پ«بتواند نشان دهد که دلیل » *ن«حال اگر . »3پ«به نام 

نه تنها ) »*ن«و فقط (» *ن«فرض کنیم . بیندیشمحال به سناریوي دیگري. کاذب است) ن(است که 
توان به می» *ن«و » ن«در مقایسۀ . دهدرا هم توضیح می» 2پ«کند بلکه دلیل را تبیین می» 1پ«

هر دو پدیدة » *ن«این که . »2پ«: کندتواند تبیین می» *ن«خوبی دید که چیزي وجود دارد که فقط 
قدرت » *ن«دهد که دهد نشان میرا توضیح می» 1پ«فقط »ن«کند و را تبیین می» 2پ«و » 1پ«
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. کاذب است» ن«دهد که تبیینی بیشتري دارد اما نشان نمی
) یعنی سناریوي اول(نه کذب احتمالی آن ) T3(به باور ویتگنشتاین متأخر، هریچ دلیل مردود بودن 

هاي زبانی زیادي وجود دارند یدهپد). یعنی سناریوي دوم(اش است بلکه در واقع کم بودن قدرت تبیینی
هاي عام پدیدة معنا داشتن نام(تواند تبیین کند که این نظریه؛ یعنی نظریۀ معناي ویتگنشتاین متقدم نمی

).تواند تبیین کندنمونۀ مهمی است که این نظریه نمی
آن گفته است ویتگنشتاین ازرسالهویتگنشتاین متأخر هریچ معتقد است در . بپردازیم) T3a(حال به 

اي است که اندازهمیانها اشیاء فیزیکیهاي خاص هستند و معناي این واژههاي سازندة زبان نامکه واژه
کند که در زندگی هاي افراد به چیزهایی در جهان اشاره و ارجاع مینام. دهندها بدانها ارجاع میواژه

به موجودي فیزیکی با ابعادي انسانی » ز جویسجیم«نام خاصی مانند . ها برخورد داریمروزمره با آن
اندازه هایشان نیز باید اشیاء فیزیکی میانهاي خاص باشند مرجعنامرساله هاي حال اگر نام. دهدارجاع می

.باشند
نظریۀ معنایی پرورانده رساله،این است که ویتگنشتاین در )T3b(و )T3a(حاصل کنار هم گذاردن 

این انتقاد . هاي خاص استیینی مناسب است و صرفاً قادر به تبیین معناداري ناماست که فاقد قدرت تب
.ویتگنشتاین متأخر هریچ بر ویتگنشتاین متقدم است

)T4(باور 

:به دو باور دیگر ویتگنشتاین متأخر هریچ برسیم
)T4a( به رسالهویتگنشتاین در)T4(اشته استمعنا هستند، باور دهاي تهی بیکه بنا بر آن نام.
)T4b) (T4(ناپذیرفتنی است.

شیء (= مرجع آن ) نام خاص(= منوط است و اگر معنی یک واژه )T4(به )T4(چنان که پیشتر آمد 
هاي تهی بخشی از هایی که نامها جملههاي تهی و از پی آنباشد، آنگاه نام) اندازهفیزیکی میان

. است)T3a(نتیجۀ مستقیم و منطقی ) T4a(به این ترتیب.معنا باشندها هستند باید بیهاي آنسازنده
هریچ در . هم باور دارد)T4(باور داشته باشد حتماً به )T3(به رسالهبه عبارت دیگر اگر ویتگنشتاین در 

:گویدمی)T4(توضیح 

اي به چیزي ارجاع با فرض آن که معنا همان نامیدن باشد باید بگوییم که اگر سازة جمله«
:p(» .ممکنی مطابقت نخواهد کرد و چیزي نخواهد گفتآنگاه جمله با هیچ گشت و بودندهد
98(

هایشان کم یکی از سازههایی که دستبه بیانی دیگر اگر معناي یک واژه مرجع آن باشد آنگاه جمله
. معنا خواهند بودنام خاص تهی باشد بی
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هاي تهی واجد کارکرد نام«داند چرا که یویتگنشتاین متأخر هریچ چنین چیزي را خالف شهود م
:p(» هستند )T4(به سخن دیگر وي معتقد است که . بخشندشان معنا میاو به جملۀ دربردارنده) 98

جملۀ زیر را در . داندرا ناپذیرفتنی می)T4(بگذارید ببینیم چرا ویتگنشتاین متأخر هریچ . ناپذیرفتنی است
:نظر بگیریم

. غۀ تیزي داردتی34نوتونگ) ت(
:35یافتهاپژوهشرا می توان در ) ت(جملۀ 

نام باید : شاید چنین بگوییم. خوانیم ایراد بگیریمشاید به این که چه چیزي را عرفاً نام می...«
مثالً واژة : هایی هم بیاوریمممکن است براي این حرف دلیل. واقعاً به یک ساده داللت کند

شمشیر نوتونگ مشتمل است بر اجزائی که به . متعارف استنام خاصی در معناي» نوتونگ«
اگر این اجزاء به نحو متفاوتی با هم ترکیب شوند نوتونگ . اندنحوي خاص با هم ترکیب شده

است، معناداراي » نوتونگ تیغۀ تیزي دارد«با این همه روشن است که . وجود نخواهد داشت
نام یک » نوتونگ«با این حال اگر . ی شده باشدخواه نوتونگ هنوز یکپارچه باشد خواه متالش

شیء باشد این شیء وقتی که نوتونگ به اجزایش متالشی شده باشد دیگر وجود نخواهد داشت 
در . اي با آن نام مطابقت نخواهد کرد آن نام فاقد معنا خواهد بودو در نتیجه چون هیچ شئ

ارد که فاقد معنا است و به همین دلیل اي دکلمه» نوتونگ تیغۀ تیزي دارد«چنین صورتی جملۀ 
هاي که معنا خواهد بود، اما جمله واقعاً معنا دارد و به همین جهت باید واژهخود جمله نیز بی

باید در تحلیل معناي » نوتونگ«به همین دلیل واژة . اند با چیزي مطابقت کنندجمله را ساخته
معقول خواهد بود که این . نامندها را میه سادههایی بدهد کجمله ناپدید شود و جایش را به واژه

,Wittgenstein(» .هاي واقعی بشماریمها را نامواژه 2009: §39(

معنا خواهد بود اگر یکی از بی) ت(گوید اگر معناي واژه مرجع آن باشد آن وقت جملۀ ویتگنشتاین می
الشی و نابود شود، چنان که در فرض کنیم که شمشیر نوتونگ مت. هایش به چیزي ارجاع ندهدسازه

معنا باشد چرا که نام خاص باید بی) ت(معناي این حرف آن است که . شوداپراي واگنر چنین می
با این حال . دهد و نام خاصی تهی استاز قضا و به دلیلی که گفتم به چیزي ارجاع نمی» نوتونگ«

این استدالل ویتگنشتاین را . معنا دارد) ت(گوید که اتفاقاًشهود ما می. گویدشهود ما چیز دیگري می
:بندي کردتوان چنین صورتمی

) اندازهیا شیء فیزیکی میان(مرجع آن ) رسالهاش در در معناي ویژه» نام«یا (اگر معناي یک واژه ) 1(
.   )T4(آنگاه اگر واژه مرجع نداشته باشد آنگاه معنی ندارد )T3(باشد 
).هاي خاص تهینام(دار هستند د که مرجع ندارند اما معنیهایی وجود دارنواژه) 2(
اش در با مختصات ویژه» نام«منظور (» نام«نتیجه آن که معناي یک واژه یا معناي به اصطالح ) 3(

.مرجع آن نیست) استرساله 
. دهدارئه می)T3(نمونۀ نقضی براي ) ت(با جملۀ هاپژوهشاز 39ویتگنشتاین در شمارة 

مدعی ) T3(اگر ویتگنشتاین متأخر هریچ با رد . گیردتاین متأخر هریچ همین خط فکري را پی میویتگنش
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) ت(از طریق عرضۀ مثال )T4(قدرت تبیینی کمی دارد، وي با رد رسالهشده است که نظریۀ معناي 
نده نیست و کنهاي خاص نیز تبییینحتی در همان دامنۀ محدودِ نامرسالهدهد که نظریۀ معناي نشان می

:فرق دارد)T3(با دلیل وي براي رد ) T4(دلیل ویتگنشتاین متأخر هریچ براي رد . کاذب است
.کاذب استرسالهنظریۀ معناي ) T4دلیل رد (

حتی در دامنۀ رسالهدارد که براي نظریۀ معناي اظهار می)T4(ویتگنشتاین متأخر هریچ در نقد 
.کندد دارد و همین بر کذب این نظریۀ معنا داللت میهاي خاص هم مثال نقض وجومحدود نام

)T6(باور 

: نگاهی بیندازیم)T6(اجازه دهید به. پرداختیم)T4(اشو همبسته) T3(تا اینجا به بررسی 
)T6(»اي که سازندة همه امور واقع هستند و مطابق با این اي وجود دارد از اشیاء پایهمجموعه

ها تعریف توان با آنهاي پایه که همۀ اظهارات معنادار را میجود دارد از واژهمجموعه، مجموعۀ دیگري و
» .کرد

:باوردارد)T6(چنان که پیشتر آمد ویتگنشتاین متأخر هریچ به دو چیز دربارة 
)T6a( بهرسالهویتگنشتاین در)T6(باور داشته است.
)T6b) (T6(ناپذیرفتنی است.

با . ناپذیرفتنی است)T6(، ویتگنشتاین متأخر هریچ معتقد است که)T4(و )T3(همچون دو مورد 
هاي بر خالف دو مورد پیشین که وي به صحبت دربارة نام. فرق دارد) T6(این حال راهبرد وي در رد 

براي هاپژوهشمتأسفانه هریچ شاهدي از . هاي عام استپرداخت در مورد اخیر صحبت از نامخاص می
به همین دلیل روشن . کنداست ارائه نمی)T6a(ادعا که ویتگنشتاین متأخر داراي باور پشتیبانی از این 
)T6b(در مورد . متعهد است)T6(به رسالهادعا شده است که هاپژوهشام شماره از نیست که در کد

ریچ اي که هشواهد متنی. کنداوضاع به مراتب بهتر است و هریچ شواهدي متنی به خواننده ارائه می
هاي مورد بحث در نمونه. استهاپژوهشاز 64تا 46هاي ها استوار کرده است شمارهبحثش را بر آن

است که هر دو نام عام ) به بعد60شمارة (» جارو«و ) 60، 59، 47هاي شماره(» صندلی«ها این شماره
:ریدجملۀ زیر را در نظر بگی. نگاهی بیندازیم» جارو«بگذارید به نمونۀ . هستند

» جارو آن گوشه است«) ج(
:این است) ج(صورت منطقی 

.چیزي وجود دارد آن چنان که آن چیز یک جارو است و آن چیز در آن گوشه است*) ج(
نیاز است معناي اجزاي آن را ) ج(ها این است که آیا براي فهم سؤال ویتگنشتاین در پژوهش

توان دانست مثالً معناي محمول ین است که چه موقع میبدانیم؟ اگر پاسخ مثبت باشد آنگاه سؤال دیگر ا
توان دانست معناي تنها زمانی می: چیست؟ یک پاسخ محتمل چنین چیزي است» یک جارو است... «

ویتگنشتاین متأخر هریچ این . چیست که بدانیم تعریف درست آن چیست» یک جارو است... «محمول 
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:ف این محمول چنین باشدفرض کنید تعری. کشدجواب را به چالش می
وجود دارند آن چنان که یکی از آن دو چیز دستۀ جارو است و دیگري برس است و این دو دو چیز) ر(

.قرار دارند) نام گذارد» اتصال«توان آن را وضعیتی که می(چیز در فالن وضعیت نسبت به هم 
نقشی در فهم معناي آن جمله پرسش ویتگنشتاین این است که تعریف مفاهیم سازندة یک جمله، چه

:ترکنند؟ به بیانی دقیقایفا می
منوط است ) ج(صادق است؟ آیا دانستن معناي ) ر(نیاز است بدانیم ) ج(آیا براي دانستن و فهم معناي 

: گویدچه است؟ویتگنشتاین چنین می» یک جارو است...«به این که پیشتر بدانیم تعریف درست 

آیا این گزاره واقعاً دربارة دستۀ جارو و برس آن » من آن گوشه استجاروي«گوییم وقتی می«
اي دربارة موقعیت دستۀ جارو و توان این به جاي این گزاره گزارهاست؟ خب به هر حال می

تري از گزارة اول شدهروشن است که این گزارة اخیر شکل تحلیل. موقعیت برس آن نشاند
خوانم؟ خب اگر جارو آن گوشه باشد معنایش حتماً می» ترشدهتحلیل«چرا اصالً آن را . است

آیا . [...] این است که دستۀ جارو و برس هم باید آن گوشه و در ارتباطی خاص با هم باشند
گوید جارو آن گوشه است واقعاً منظورش این است که دستۀ جارو آنجا است و کسی که می

,Wittgenstein(» است؟همین طور برس آن و دستۀ جارو به برس وصل شده 2009:
§60.(36

صادق ) ر(نیاز است بدانیم ) ج(آیا براي دانستن و فهم معناي «پاسخ ویتگنشتاین به این پرسش که 
توان می. را هم بیان نکرده است) ر(کند ضرورتاً را بیان می) ج(به نظر وي کسی که . منفی است» است؟

به سخنی دیگر براي دانستن معناي . صادق است یا نه) ر(آیا را دانست بدون آن که بدانیم ) ج(معناي 
را به یاد رسالهبرهان استعالیی . نیازي نیست که بدانیم جارو از چه چیزهایی درست شده است) ج(

) ج(توصیفی از جهان باشد الزم است که یا اجزاء سازندة ) ج(بنا بر این برهان اگر قرار باشد . بیاوریم
هایی ساده تعریف کرد را با نام) ج(ه به اشیائی ساده داللت کنند یا بتوان مفاهیم سازندةهایی باشند کنام

هاي پس از آن در حال سخن ویتگنشتاین در این شماره و شماره. صادق باشد) ر(و به عبارت دیگر 
به سخن . نهصادق است یا ) ر(را فهمید بی آن که نیاز باشد بدانیم ) ج(توان این است که میها پژوهش

الزم » یک جارو است... «کند که براي فهم معناي و این ادعا استدالل می) T6(دیگر، ویتگنشتاین علیه 
دستۀ «صادق است یا نه که اجزاء آن یعنی ) ر(توان دانست صادق است و تنها وقتی می) ر(است بدانیم 

. را تعریف کرد» یک جارو است... «توان ها بو غیره به اشیائی ساده ارجاع دهند و با آن» برس«و » جارو
:گر استبسیار روشن) T6(توضیح هریچ براي 

ها در هاي متناظر با آنو ویژگی(هاي زبان کند که واژهویتگنشتاین علیه این فکر احتجاج می«
شماري عناصر تعداد نسبتاً انگشت: شوندبه دو دستۀ عینی کامالً مجزا تقسیم می) واقعیت

»شوندمی) ها تشکیلیا از آن(اي که بر حسب این عناصر تعریف ماندهاکثریت باقیابتدایی و
(p: 100).
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)T6 (در واقع . گوید که باید اشیائی بسیط و ساده وجود داشته باشندنظري مابعدالطبیعی است و می
)T6 (هاي بیانی دیگر از آن چیزي است که در شماره)با این . آمده استرساله) 2,0211- 2,0212

رسد که ویتگنشتاین متأخر به نظر می. رسالههیچ نخواهد بود مگر نقد مابعدالطبیعۀ ) T6(اوصاف نقد 
: آوردو علیه برهان استعالیی می) T6(هریچ در واقع دو دلیل براي رد 

معناي یک عبارت را ) اگر اصوالً چنین چیزي ممکن باشد(توان به ندرت می) T6دلیل یک براي رد (
ازروشنتعریفیبه سخن دیگر، داشتن. دانیمیف کرد، اما این بدان معنا نیست که معناي آن را نمیتعر

:نداردضرورتآنمعنايدانستنبرايمفهومیک

:p)»کردارائهدقیقتعریفیاصطالحیکمعنايسازندةکاربردهايبرايتوانمیندرتبه«
100).

تعریفاینکهنداردضرورتیداددستبهمفاهیمازتعریفیبتواناگرحتی) T6ردبرايدودلیل(
درستهماندازةبهکهداددستبهمختلفیورقیبهايتعریفمفهومهربرايتوانمی. باشدواحد
:باشند

مشخص"د"و"ج"،"ب"معنايراهازرا"الف"مانندايواژهمعنايبتواناستممکن«
و"ج"،"الف"حسببر"ب"توضیحمنديفایدهبلکهومکانامخالفامکانیچنیناماکرد

"مناسب"مراتبسلسله] ویتگنشتاین[وينظرازکهاستآنهمامرایندلیل. نیست"د"
طبیعیاحساسهمچونايروانیمالحظات: استبافت-به-وابستهاساساًمفاهیم/معانیبراي

:p)»استتعریفترینمعقولفتعریکدامبگوییمکندمیکمکهدفنیزوبودن، 100)

کهچرانداردوجود»ممکنتحلیلیگانه«نامبهچیزيهیچکهاستاینمتأخرویتگنشتاینسخن
مختلفهايتعریفنتیجۀ. کردتعریفمتفاوتايشیوهبهتوانمیدیگربافتیبهبافتیازرامفهومیهر
را»استجارویک...«مفهوماگر. بودخواهدواحدملۀجیکازمتنوعومختلفهايتحلیلمفهومهراز

وجودتحلیلیکازبیش) ج(برايآنگاهکردتعریفدیگرجوريدیگربافتیدروجوريبافتیدربتوان
تنهاوتنهاايگزارههر«کهاستمتقدمویتگنشتاینرأيایننقدواقعدرسخنیچنین. داشتخواهد

.(§3.25)»داردکاملتحلیلیک
دو . توان دو راهبرد متفاوت در انتقاد از برهان استعالیی تشخیص داددر این دو دلیل در حقیقت می

:مقدمۀ برهان استعالیی را به یاد بیاوریم
اگر اشیاء بسیط وجود نداشته باشند آنگاه هر توصیفی از یک امرواقع معنادار است تنها اگر توصیف ) 1(

) مقدمه. (صادق باشددیگري دربارة توصیف نخست 
اگر هر توصیفی از یک امرواقع معنادار باشد تنها اگر توصیف دیگري دربارة توصیف نخست ) 2(

)مقدمه. (صادق باشد، آنگاه توصیف جهان ناممکن خواهد بود
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معنی دارد ) ج(دانیم که ما می. کاذب است) 1(گوید که مقدمۀ به ما می) T6دلیل یک براي رد (
شیء بسیطی هم وجود اگرحتیگویدمیمتأخر هریچویتگنشتاین. صادق است) ر(ندانیم ولو آن که 

از . صادق است نخواهد بود) ر(معنی دارد نیازي به دانستن آن که ) ج(نداشته باشد، باز براي فهم آن که 
بلکه خودِ ،)ج(داشتن متأخر هریچ بر آن باور است که نه تنها دانستن معنیتر، ویتگنشتایناین بیش

دلیل این امر هم آن است که تقریباً ناممکن است از . است) ر(هم مستقل از صدق ) ج(معنی داشتن 
همین . باشد» یک جارو است...«تعریف دقیقی از ) ر(چیزي تعریفی دقیق به دست بدهیم و روشن نیست 

دهد که شان میبه ما ن» جارو«مثال نقض . حرف زد) ر(شود که نتوان از صدق مسئله سبب می
را » یک جارو است...«هایشان توان سازهکه معنی دارند اما نمی) ج(هاي بسیاري هستند مانند توصیف

.تعریف کرد
یک جارو ...«هم صادق باشد و بتوان محمول ) 1(گوید حتی اگر مقدمۀ می) T6دلیل دو براي رد (
متأخر هریچ دلیل ویتگنشتاین. ل بینجامدرا تعریف کرد باز هم معلوم نیست چنین چیزي به تسلس» است

بافت هستند و چیزي همچون سلسله مراتبی یگانه و قطعی وجود - به-ها وابستهاین است که تعریف
با رد . توان با هر چیزي تعریف کرد، تنها باید آن تعریف در آن بافت مناسب باشدهر چیزي را می. ندارد

را ) 2(به این ترتیب این دلیل مقدمۀ . یت هم منتفی خواهد شدنهاسلسله مراتب در تعریف، تسلسل تا بی
.کندرد می

نقد بر ویتگنشتاین متأخر هریچ: بخش چهار

شامل رسالههاي مشتمل بر کلیات و اشیاء فیزیکی و نامرسالهدیدیم که به نظر هریچ اشیاء ساده 
بر چنین رسالهتاین متأخر هریچ به از آن جایی که نقدهاي ویتگنش. هاي عام هستندهاي خاص و نامنام

تصویر هریچ از (استوار است، اجازه دهید پیش از بررسی انتقادها اعتبار رسالهبرداشتی از مفهم شیء در 
.را ببررسی کنیم)رسالهشیء در 

؛ یعنی این )الف(گرایانۀ هریچ به پرسش اش صحبت کنم، پاسخ واقعاي که مایلم دربارهنخستین نکته
وي براي پشتیبانی از این رأي . ه منظور ویتگنشتاین متقدم از شیء ساده چه چیزي است، استپرسش ک
شوند به شمارة را هم شامل میهایی همچون رابطه و ویژگیها بلکه کلینه تنها جزئیرسالهکه اشیاء 

مبتنی بر آوردمتأسفانه آنچه هریچ به عنوان شاهد پشتیبان نظر خود می. کنداشاره می) 2,0251(
در واقع بسط دو شمارة ) 2,0251(شمارة . کندکژخوانی است و به هیچ روي از نظر وي حمایت نمی

:زندپیشین خود است که دربارة صورت و محتواي جوهر جهان حرف می
(§2.024)» .جوهر آن چیزي است که مستقل از آن چه که واقعیت دارد برقرار است«
(§2.025)» .صورت و محتوا است] جوهر[«

هایی از اشیاء صورت) رنگین بود(فضا، زمان و رنگ «خوانیم که می) 2,0251(هنگامی که در شمارة 
اي و نوعی از بودن را گونهرنگیننیست و ویتگنشتاین ویژگیگونهو نوع، »صورت«منظور از » .هستند
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هاي بیشترین گواهی. گیردمیشمارد بلکه آن را در کنار زمان و فضا صورت شیء ساده اشیاء ساده نمی
هايدفترچه یادداشتگرایی دربارة کلیات در ویتگنشتاین متقدم را شاید بتوان در متنی براي واقع

37.رسالهویتگنشتاین یافت و نه در 

رساله، یا این سوال که چیزهاي جزئی در )ب(انگارانۀ هریچ به پرسش حال بنگریم به پاسخ فیزیکی
اي اند که در زندگی روزمره اندازههمان چیزهاي فیزیکی میانرسالهوي اشیاء جزئی به زعم . چه هستند

حال سؤال این است که شواهد متنی هریچ براي چنین ادعایی چیست؟ پاسخ . ها سر و کار داریمبا آن
ت هریچ گواهی و سخنی از ویتگنشتاین متقدم براي پشتیبانی از این نظر به دس. تقریباً هیچ: این است

. انگارانۀ هریچ وجود داردتر آن که از قضا شواهد متنی بسیاري علیه پاسخ فیزیکیاز این مهم. دهدنمی
:کنندهاي متنی من دو ادعا را پشتیبانی میگواهی

انگارانۀ هریچ غلط است و دست کم چنین پاسخی، جواب ویتگنشتاین به پاسخ فیزیکی: ادعاي ضعیف
. نبوده است) ب(سوال 

نداشته است و آن را از بن ) ب(اصالً ویتگنشتاین تمایلی به پاسخ دادن به پرسش : ي قويادعا
تر از نظر پیشین است چرا که ايروشن است که این ادعا بسیار ریشه. دیده استربط به کار خود میبی
. گوید هریچ براي پرسشی پاسخ جسته است که اصوالً براي ویتگنشتاین مطرح نبوده استمی

هایی از شیء ساده نمونه) شودکه آدمیان را هم شامل می(را 38یتگنشتاین متقدم اشیاء روزمرهو
پردازد که آیا ساعت، که به بحث دربارة این موضوع میدفترچه یادداشتهاوي بارها در . شمارده استنمی
را » عتسا«18/06/1915وي در یادداشت مورخ . اي فیزیکی است، یک شیء ساده است یا نهشئ

:گیرداي از شیء مرکب، و نه ساده، مینمونه

کنم و منظورم چیزي مرکب چرا که من براي مثال دربارة این ساعت صحبت می...«
,Wittgenstein(»است 1979: 63 .(

گواه دیگري است بر آن که احتماالً وي هیچ رسالهاي از شیء ساده در اي به نمونهنبود هرگونه اشاره
با این حال هیچ حرفی هم از نامزد . هایی از اشیاء ساده باشندنشده باشد اشیاء فیزیکی نمونهگاه متقاعد 

رسد ویتگنشتاین ضرورتی در نهایت به نظر می39.نیسترسالهدر ) یعنی پاسخ پدیدارگرایانه(دیگري 
هدي براي شا. اش براي اشیاء ساده مصداق تعیین کنددیده است که براي پیشبرد برنامۀ فلسفینمی

اي است که نورمن ملکم از یکی از گفتگوهایش به یاد چنین حدسی و نیز تأیید ادعاي قوي خاطره
:آوردمی

نگاشته است برایش روشن بوده است که چه را میرسالهاز ویتگنشتاین پرسیدم که آیا وقتی «
منطقدان پاسخ وي این بود که در آن زمان خودش را. هستند"شیء ساده"نمونۀ چیزهایی 

و تجربیدیده است و تعیین آن که فالن چیز شیئی ساده است یا مرکب را کاري کامالً  می
روشن بود که وي نظر پیشین خود را کامالً مهمل . دانسته استبیرون از وظایف منطقدان می

,Malcolm(» دانستمی 1986: 34 .(
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تر مالحظه کنیم قوت ادعاي قوي روشناگر خاطرة ملکم را در کنار برهان استعالیی ویتگنشتاین 
جوید صرفاً نشان دادن شرایط می) 2,0211-2,0212(هاي آنچه ویتگنشتاین در شماره. خواهد شد

چنین کاري یک فعالیت کامالً نظري و فلسفی است و نیازي به . استعالیی و ضروري امکان زبان است
اثبات کرد وجود چنین اشیائی ضروري است همین که بتوان . ندارد» شیء ساده«تعیین مصداق براي 

. کار انجام شده است) البته اگر بتوان(
اي براي این دو ادعایش داشته باشد که کنندههاي متنی خوب و قانعرسد هریچ گواهیبه نظر نمی

ا و هجزئیات عبارتند از انسان) 2(و ) گرایانهپاسخ واقع(کلیات و جزئیات هستند ) 1(شامل رسالهاشیاء 
کنند و در هاي متنی وي براي شیء بودن کلیات کفایت نمیگواهی. اندازة دیگرچیزهاي فیزیکی میان

ساده ذاتاًهایی، که نشانهرسالههاي »نام«هایی باشند از توانند نمونههاي عام نمینتیجه نام
)Wittgenstein, 1979: شدنی هستند و ضهم چنان که دیدیم نق) 2(شواهد هریچ براي . هستند)69

هاي از اشیاء اندازه نمونهو اشیاء میانرسالههاي هایی از نامتوانند نمونههاي خاص نیز نمینامدر نتیجه
یا این ادعا که منظور ویتگنشتاین از ) رسالهتصویر هریچ از شیء در (حاصل آن که . باشندرسالهسادة 

ها، فاقد ها و ویژگیاندازه، رابطهر اشیاء فیزیکی میاناي است مشتمل بمجموعهرسالهدر » سادهاشیاء «
.پشتیبانی تفسیري و متنی است

صادق و معتبر باشد، ) رسالهتصویر هریچ از شیء در (تر هریچ این است که حتی اگر گرفتاري جدي
حدود چنان که دیدیم هر دو باور بر خوانشی بسیار م. با مشکل مواجه خواهند شد)T4a(و )T3a(آنگاه 

معناي یک «مبتنی هستند؛ خوانشی که مطابق با آن مراد از )T3(در » مرجع«و » واژه«از دو مفهوم 
با چنین . دهنداندازه ارجاع میمیانهاي خاص به اشیاء فیزیکیاین است که نام» واژه مرجع آن است

ظریۀ معنایی دربارة فقط نرسالهخوانشی، مدعاي این دو باور آن خواهد بود که ویتگنشتاین متقدم در 
چنین . نهاده است که یا کاذب است و یا در بهترین حالت قدرت تبیینی کمی داردهاي خاص پیشنام

نظرانه که گشاده) رسالهتصویر هریچ از شیء در (با رساله و اسناد آن به )T3(خوانش محدودي از 
این بدان معنا است که . داند، در تعارض استهاي عام میهاي خاص و ناممهاي رساله را مشتمل بر نانام

در تعارض رسالهدهد که با تصویر خودش از شیء در به دست می)T4a(و )T3a(هریچ تبیینی براي 
. است

تبیین ) 2(دارد و رسالههریچ درك نادرستی از مفهوم شیء در ) 1(آنچه تا به حال گفتم این بود که 
اي که اینک قصد نکته. در تعارض استرساله خودش از شیء در با تصویر)T4a(و )T3a(وي براي 

گفته شد درست باشد، اسنادِ دو ) ب(اگر آنچه در ) 3: (تر استايتر و ریشهبیانش را دارم مشکلی مهلک
خواهد بود؛ اصلی 40به ویتگنشتاین متأخر تصویري به دور از اصل خیرخواهی)T4a(و )T3a(باور کاذب 

به عبارت دیگر اگر آنچه تا . باید به دیگران باورهایی صادق و یا دست کم معقول اسناد دادکه بنا بر آن 
و )T3a(بدین جاي گفتم صحیح باشد، معناي سخنم آن خواهد بود که هریچ با اسناد دو باور کاذب 

)T4a( اسناد هرسالبه ویتگنشتاین متأخر، در واقع به وي درکی نادرست و کاذب از آراي پیشین خود در
. داده است
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چه مشکالتی براي تصویر وي از نقدهاي رسالهحال ببینیم برداشت هریچ از مفهوم شیء در 
تصویر هریچ از (اگر . آوردبه وجود می)T4b(و )T3b(یا به عبارت دیگر رسالهویتگنشتاین متأخر بر 

چه )T4(و )T3(بود نقد را هیچ شاهدي پشتیبانی نکند، آنگاه دیگر روشن نخواهد) رسالهشیء در 
و )T3b(به عبارت دیگر ولو آن که دو باور. خواهد داشترسالهارتباطی به نظریۀ معنا و مابعدالطبیعۀ 

)T4b(این . صادق باشند، مدعاي این دو باور هیچ پیامدي براي آراي ویتگنشتاین متقدم نخواهد داشت
مدلول این حرف آن است که . باشندرسالهند نقد تواناصوالً نمی)T4b(و )T3b(بدان معنا است که 

به بیانی دیگر . هریچ تصویري اشتباه از نقد ویتگنشتاین متأخر بر آراي متقدم خویش به دست داده است
صادق باشند، )T4b(و )T3b(درست و بجا بوده باشند و هاپژوهشولو آن که انتقادهاي مطرح شده در 

.ندارندرسالهاین نقدها اصوالً هیچ ربطی به
یا به عبارتی نقد ویتگنشتاین متأخر هریچ بر )T6b(و )T6a(آخرین کار این مقاله بررسی دو باور 

)T6(داراي باورهاپژوهشچنان که پیشتر گفتم، هریچ براي این ادعایش را که ویتگنشتاین در . است
)T6a( واسطۀ این کاستی آن دلول بیم. دهدبه دست نمیهاپژوهشبوده است هیچ سند و شاهدي از

مشکل. است که تصویر هریچ از درك ویتگنشتاین دوم از آراي پیشین خود مستند و قابل اعتماد نیست
)T6b(هاي متنی بلکه در تعارض و ناسازگاري آن با دیگر مدعیات هریچ استنه در گواهی .)T6b( یا

:بر فرض مهمی استوار است)T6(همان نقد 
پذیر از طریق شدنی و تعریفهاي مرکب هستند و تجزیههاي عام نشانهشتاین متقدم؛ ناماز نظر ویتگن

). رسالههاي نام(هاي ساده نشانه
نیستند بلکه رسالههاي هاي ساده و نامهایی از نشانههاي عام، نمونهگوید که ناماین فرض می

. کندخر هریچ را با مشکل مهمی مواجه میچنین فرضی، ویتگنشتاین متأ. پذیرندعباراتی مرکب و تجزیه
، شیء فیزیکی، رسالهدر » سادهشیء «منظور ویتگنشتاین از ) رسالهتصویر هریچ از شیء در (مطابق با 

هاي عامی هاي خاص، که نامنه تنها نامرسالههاي این بدان معنا است که نام. رابطه و ویژگی است
بینیم که نقد حال می. شوددهد، شامل میی سرخی ارجاع میرا نیز، که به ویژگ» سرخ بودن«همچون 

)T6(یا در واقع ،)T6b(رسد که هریچ در نقد به نظر می. ، بر فرضی کامالً متفاوت استوار است)T6(
دهد که با تصویر پیشین وي در تعارض است و در به دست میرسالهتصویري متفاوت از مفهوم شیء در 

. دهدرا به ویتگنشتاین متأخر نسبت میرسالهاز مفهوم شیء در نتیجه دو تصویر متعارض

گیرينتیجه

در این مقاله به بررسی بخشی از ادعاهاي هریچ دربارة نقدهاي ویتگنشتاین متأخر بر آراي پیشینش 
و سعی کردم نشان دهم تصویر هریچ از نقدهاي ویتگنشتاین متأخر تصویري نادرست، پرداختمرسالهدر 

توان در پنج بند نقدهاي مقاله را می. هایی متعارض با هم استپشتیبانی متنی و متکی بر فرضفاقد 
:خالصه کرد
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به دست داده است چرا که شواهد متنی بسیاري رسالههریچ تصویري کاذب از مفهوم شیء در . الف
.علیه ادعاهاي وي در مورد درك ویتگنشتاین متقدم از شیء ساده وجود دارد

حال اسناد این دو باور به . کاذب هستند)T4a(و)T3a(این است که ) الف(نتایج مستقیم بند از . ب
تصویر وي از ویتگنشتاین متأخر ناخیرخواهانه : نهدتر پیش روي هریچ میویتگنشتاین متأخر مشکلی مهم

.است
قدي بر نظریۀ معنا و توانند نصادق هم باشند این دو باور نمی)T4b(و )T3b(ولو آن که دو باور . پ

.باشندرساله مابعدالطبیعۀ 
براي پشتیبانی از این ادهایش که ویتگنشتاین متأخر داراي هاپژوهشهریچ هیچ شاهدي از . ت

)T6a(دهدبوده است به دست نمی.
. در تعارض است)T4b(و )T3b(فرض بر فرضی استوار است که با پیش)T6b(باور . ث

هانوشتیپ

,Wittgenstein(گینس از ترجمۀ پیرس و مکرسالهها به امی ارجاعدر تم. 1 .امسود برده)2001
.استرساله سطر در ارجاع ها به شمارة

2. What is the case/ Was der Fall ist
3. Fact/ Tatsache
4. Logical Space/ Logischen Raume
5. Combination/ Zusammenfassung
6. Configuration/ Konfiguration
7. Object/Gegenstand
8. State of Affairs/ Sachverhalt

ام آن چنان که مشخص را مبهم و ناروشن به کار برده» شیء«در این بند دانسته و خواسته مفهوم .9
دلیل. امرا هم در نظر داشتهyازxام یا ویژگی بزرگتر بودن نباشد آیا فقط زمین و خورشید را مراد کرده

آیا ویتگنشتاین از مفهوم شیء «ام در این مرحله از مقاله به این پرسش که این کار آن است که خواسته
در بخش . پاسخی ندهم» ها را نیز در نظر داشته است؟فقط اشیاء متعارف را مراد داشته است یا ویژگی

.دوم مقاله به این سوال بازخواهم گشت
10. Transcendental Argument

هاي راي توضیحی روشنگر دربارة برهان استعالیی ویتگنشتاین و نسبت آن با دیگر برهانب. 11
,Hacker(. استعالیی نک 2013: 31-53(

نگاه داشتن در این مثال براي ساده. اندها هم مانند زودپزها از اجزاي مختلفی شکل گرفتهاجاق. 12
. ها حرف نخواهم زدبحث دربارة اجاق

13. Complex/Komplex
14. Truth-apt
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15. Infinite Regress
16. Vicious

,Soames(اسکات سومز . 17 2003: بر خالف ویتگنشتاین معتقد است چنین تسلسلی )199-203
.است)harmless(زیان ابداً فاسد نیست و کامالً بی

,Wittgenstein(براي توضیح بیشتر این رویکرد نک . 18 2009: §55f.(
19. Nominalism
20 Particular

.کنندمیدفاعرهیافتیچنیناز)1996(ریکتسو)1969(ایشیگورو.21
22. Realism
23.Universal

.هستندرویکرديچنینمدافعکههستندکسانیازنمونهدو)1986(هکرو)2002(گینسمک. 24
25. Phenomenalism

,Hintikka and Hintikka(هینتیکاوهینتیکا. 26 رسالهدرستتفسیرراپاسخاین)1986
.انددانسته

27. Physicalism
28. Middle-sized

,Child(براي بحث دربارة این دو پاسخ بنگرید به. 29 2011: 50f..(
.ثبت کرده است2,251را هریچ به اشتباه شماره. 30
تنهادلیلهمینبهواستويWittgenstein’s Metaphilosophyاثربههریچبههاارجاعتمامی. 31

.استآمدهمنابعفهرستدراثرکاملارجاع. امکردهاکتفاصفحهشمارةبه
کند که بنا بر آن وضع میايشناختیروشاصلمتأخرویتگنشتاینآرايتوضیحبرايهریچ. 32

ثار وي اولویت و بهترین متن براي بررسی آراي وي است و بر دیگر آهاي فلسفی پژوهشبخش نخست 
.and VIIIpp(برتري دارد  XII( .براي نمونه نک. چنین ادعایی قابل مناقشه است .)Schulte,

2014: 195(
33. Isomorphism

حلقۀ «در اپراي نام خاصی است که به شمشیر معروف زیگفرید)Nothung(» نوتونگ«. 34
Der(» نیبلونگ Ring des Nibelungen(دهدواگنر ارجاع می.
شاه آرتور ، که نام شمشیر معروف »اکسکالیبور«مثال ویتگنشتاین ها،پژوهشدر ترجمۀ انسکم از .35
,Wittgenstein(ضبط و در ترجمه آمده است اما در ویرایش تازة هکر و شولت از ترجمۀ انسکم است،

راي واگنر خرد و متالشی اند که نوتونگ در اپاند و چنین توضیح دادهرا آورده» نوتونگ«ایشان )2009
ویتگنشتاین در . کنندشود و در نهایت هم آن را بازسازي و ترمیم میشود اما اکسکالیبور خرد نمیمی

TS(226نوشتۀ ماشیناز 46شمارة  جز در یک جاي در باقی موارد به نحوي منظم از نوتونگ )226
اندبه کار برده« اکسکالیبور»جاي را به » نوتونگ»ایشان به همین دلیل . استاستفاده کرده

)Wittgenstein, 2009: §246( .
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,Baker and Hacker(. هاي بعد از آن نکبراي توضیحی مستوفا دربارة این شماره و شماره.36
2005: 140f..(

,Morris(اي از این شواهد نک براي نمونه. 37 2008: 184f.(.
38. Ordinary Objects

,Wittgenstein(یادداشتهادفترچهدرراپدیدارگرایانهپاسخبرايمهممتنیهدشواترینمهم. 39
.یافتتوانمی)1979

40. The Principle of Charity
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