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  هاي گريزناپذير عقل  يت محدود
  

  ۱۳۹۰رديبهشت ، ا دوم ساليازدهم، مجله مهرنامه، شماره : مبنع
  

 بـه دنيـا آمـد و در    ۱۸۸۹لودويگ ويتگنشتاين، فيلـسوف مـشهور اتريـشي ـ بريتانيـايي، در آوريـل       . ۱
ي از  روي در نقـاب خـاك كـشيد و از فلـسفيدن و انديـشيدن بيـشتر بازمانـد چنانكـه برخــ        ۱۹۵۱آوريـل  

را كه پانزده مـاه آخـر   » در باب يقين«اند، ويتگنشتاين آخرين صفحات   شاگردان و شارحان آثار او نوشته     
عمر خويش به نگارش آن مشغول بود، دو روز پـيش از درگذشـتش نوشـته اسـت؛ بـا اينكـه بـه بيمـاري              

فلسف و تأمل تا چه ميزان دهد كه ت اين امر نشان مي. برده است سرطان مبتال بوده و از درد مزمني رنج مي   
  . زده است طوري كه وي از پرداختن بدان تن نمي با زندگي ويتگنشتاين عجين بوده، به

كوشـم تـا بـا نـشان دادن      در ايـن نوشـته مـي    . نحوه زيست از مفاهيم برساخته ويتگنشتاين متأخر اسـت        
هگـشايي فلـسفي ايـن مفهـوم      جايگاه عقل نقاد در نظام فلسفي ويتگنشتاين نكاتي چند درباره اهميت و ر            

  . متذكر شوم
هاي فرگـه، راسـل و كانـت     نوشت، تحت تاثير آموزه هنگامي كه لودويگ جوان تراكتاتوس را مي    . ۲
بـه تعبيـر برخـي از    . كننـد  پـذير مـي   كوشد تا از شروطي پرده برگيرد كه سخن گفتن معنادار را امكـان     مي

اي كــه در آن از  گرفــت، پــروژه اي انقالبـي را پــي  هشـارحان تراكتــاتوس، ويتگنــشتاين در آن ايــام پــروژ 
ريختي، فضاي منطقي، سوژه متافيزيكيو ـ استفاده شده بود   هاي امور، امر واقع، هم مفاهيمي چون وضعيت

هـايي را كـه      در اين دوران ويتگنشتاين كثرت غيرقابل تحويـل بـه وحـدت زبـان             . نمود  شمول مي   و جهان 
گرفـت و   انـد، ناديـده مـي    اي سخن گفتن و تعيين مراد كردن به كار بـسته         ها در جوامع گوناگون بر      انسان

شـمول داشـت و بـر     معنا و مدلولصبغه جهـان    مفاهيمي چون معناي منطقي، تصوير منطقي و تفكيك ميان          
كـه بـر انـسان انـضمامي اينجـابي      » سوژه تجربي«به همين سبب، . شد  ها به نحو يكسان اطالق مي همه زبان 

پردازي فلسفي به كار گرفتـه    باخت و چندان در نظريه      پيش چشم سوژه متافيزيكي رنگ مي     داللت دارد،   
  . شد نمي

گـذار    كه در زندگي فلسفي ويتگنشتاين بـه دوران ۱۹۲۹ ـ  ۱۹۳۳رفته و پس از سپري شدن دوران  رفته
ار نهـاد،  تكاني فكري كرد و برخي از ايده هاي پيشين خويش را كنـ        مشهور است، لودويگ ميانسال خانه    

هـا بـود، مفـاهيمي چـون بـازي زبـاني،        جهانشمولي و منسلخ بودن از سـياق و زمينـه يكـي از ايـن آمـوزه             
بند زمان  ممارست ورزيدن، استدالل تبعيت از قاعده و ـ در نظام ويتگنشتاين متاخر در خدمت تبيين تخته 
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يانسال به اين باور رسيده بود كـه      ويتگنشتاين م . و مكان بودن سوژه تجربي در جهان پيرامون قرار گرفتند         
گري زبان جهان را فراچنگ آوريم و به تعامل معرفتي بـاآن        توانيم بدون واسطه    ما محاط در زبانيم و نمي     

ها و انتقال  درست است كه زبان به مثابه ابزاري است كه ما آن را براي تعامل با ساير انسان      . همت گماريم 
دهـد كـه مـا محـصور آنـيم و هـيچ دمـي         ژرفي به اين پديده به ما نشان ميگيريم، اما نگاه   معنا به كار مي   

. توانيم بدون آن به سر بريم، زبان ما در چنبره خويش گرفته و گريز و گريزي از اين وضعيت نداريم       نمي
گويي كـه هـيچ   . كنيم با زبان در خلوت خويش تأمل مي. كنيم گوييم، با زبان فكر مي  ما با زبان سخن مي    

هم در تو گريزم : سار آن آساييد شود كه بتوان بدون زبان دمي در سايه  در پهنه زندگي يافت نمي     درختي
شـود تـا از آن بتـوان در بـاب پديـده زبـان        اي بيرون اين فضا يافـت نمـي         هيچ نقطه ارشميدسي  . اَر گريزم 
هيم هـم در زبـان بـه كـار     آيد و مفا خواهيم بيانديشيم، پاي مفاهيم در ميان مي        به مجرد اينكه مي   . انديشيد

شود در مقام تمثيل، فردي را در نظر بگيريم كه وسط اتـاقي   شان روشن مي    روند و حدود ثغور معنايي      مي
كنـد خـود را در آينـه     او به هر سو كـه حركـت مـي   . اي است اش شيشه ايستاده كه كف، ديوارها و سقف    

يابد چه بدود، چه بنشيند، چـه دراز   شدن نميبيند و گريزي از آن ندارد، عنصري براي رهايي از ديده    مي
ها با جهـان پيرامـون    بكشد، چه بپرد ـ ويتگنشتاين متأخر نيز قائل به چنين نقشي براي زبان در تعامل انسان 

جهت نيست كه برخي  بي. زبان با جهان رخنه كرده است ترين سطح تعامل كاربران       زبان در بنيادين  . است
اي و فالسفه پـسامدرن   اين را به همراه هگل، نيچه و هايدگر از آباء فلسفه قاره  از مورخين فلسفه، ويتگنشت   

هاي فالسـفه مـدرن باشـد كـه بـا سوبژكتيويـسم        اگر تفكيك ميان سوژه و ابژه يكي از آموزه     . انگارند  مي
ي است كه از اين دوگانـه عبـور كـرده و بـا     شود؛ ويتگنشتاين متأخر از جمله فيلسوفان      دكارتي شناخته مي  

هايي نظيـر   بندي محوريت بخشيدن به نقش زبان در تعال معرفتي ما با جهان پيرامون، چندان در بند تقسيم            
و » خانه وجـود اسـت  زبان «گفت  هايدگر مي. ـ نيست» رئاليسم ـ آنتي رئاليسم «، »سوژه ـ ابژه «هاي  دوگانه

 فلسفه نبردي است عليه جادو شدن فهم و آگاهي ما به وسـيله زبـان، زبـان        :كرد كه   ويتگنشتاين تأكيد مي  
  . ها و مقومات نظام فلسفي ويتگنشتايني است بنياد بودن پيدايي معرفت ما از مؤلفه

هـاي عقـل    هـا و كاسـتي   كوشد تا محـدوديت  ويتگنشتاين متأخر، نظير ديگر فيلسوفان پسامدرن، مي  . ۳
 فيلسوفان عصر روشنگري عموماً بر اين باور بودند  دانيم، ن دهد، چنانكه مي   گر را نشا    جهانشمول استدالل 

شود و تعامـل معرفتـي و حـك و اصـالح مجموعـه          كه عقالنيت نزد همه آدميان به نحو يكسان يافت مي         
 بودن به صـدق و كـذب دعـاوي و     ورزي و حساس ها صرفا مبتني بر اقامه دليل و استدالل       معتقدات انسان 

ورزي عمـود   در واقع، عقالنيت نقاد و استدالل. رو است فتي ادامه اقامه شده در مدعيات پيش     حجيت معر 
ورزي عمود خيمه  معرفت اسـت و بـه    ها اين عقالنيت و استدالل خيمه معرفت است و به ميزاني كه انسان     
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تـوان    تلقـي، مـي  ترنـد، بنـابراين   گيرنـد، انـسان   ها اين عقالنيت جهانشمول را در كـار مـي    ميزاني كه انسان  
شود، با به كار بـستن عقالنيـت و اقامـه ادلـه موجـه و       خطاهايي را كه در فرآيند كسب معرفت حاصل مي  

در مقابـل ويتگنـشتاين متـأخر نظيـر فيلـسوفان      . نقض و ابطال خطاهاي رخ داده، زدود و از ميان برداشـت       
هايي كه در قوام يـافتن     ، محدويت نهد  هاي امحاء نشدني انسان انگشت تأكيد مي        پسامدرن، بر محدوديت  

گر فعال مايشاء نيست و تنها  گويي كه عقل نقاد استدالل    . كند  بديلي ايفا مي    ها نقش بي    نظام معرفتي انسان  
هـا در   گيري نظام معرفتـي انـسان    بلكه اصناف علل و عامل در شكل   آيد؛  بازيگر اين ميدان به حساب نمي     

گيرد تا با نشان دادن صـحت   گر نيز البته توان خويش را به كار مي         اللدر اين ميان، عقل نقاد استد     . كارند
نازنيني تـو  : اما قدرت و اثر بخشي آن محدود است   . ها باشد   بخش نظم معرفتي انسان     و سقم دعاوي، قوام   
  . ولي در حد خويش

 و نظـام  در نظام ويتگنشتايني متكفل تبيين اين دقيقه است كه مجموعه معتقـدات » نحوه زيست«مفهوم  
شناختي ـ ايشان عجـين اسـت؛     با نحوه زيست و پيشينه معيشتي، تربيتي، زيستمعرفتي آدميان تا چه ميزان 

او ريزش كرده، زيستي كه خود فرد در انتخاب آن چندان اختيار نداشته، اما در پيدايي نظام معرفتي           نحوه
شيده و تربيت ديني عميقي داشـته،  شخصي كه در فضاي ديني نفس ك . كند  بديل خود را ايفا مي      نقش بي 

نگرد كه در فضاي غير دينـي تـنفس كـرده و اساسـاً تربيـت        به جهان به نحوي كامالً متفاوت از كسي مي        
 ايـن دو   در واقع، نه تنها باورها و معتقدات كه نحوه زيست و معيشت. »ما هيچ ما نگاه«: ديني نداشته است  

عالوه . عنان و متناظر با دو نوع نظام معرفتي است       نحوه زيست هم  با يكديگر بالمره متفاوت بوده، اين دو        
بر اين، علم روانكاوي در قرن بيستم كه محصول تأمالت ژرف روانكاواني چون فرويد و يونگ است، به 
ما آموخته كه چقدر علل و اسباب نهايي و پيچيده در روان آدميان در كارند و در اينگونه بودن و آنگونه 

  . ند و ناپسند كردن امري و رد و قبول موضعي قويا موثرندنبودن و پس
هـاي امحاشـدنِي  عقـِل نقـاِد      ، محـدويت »نحـوه زيـست  «كوشـد بـا وام كـردن مفهـوم            ويتگنشتاين مي 

هـا در   گر را نشان داده، از اصناف روابط پيچيده و توبرتويي كه در قوام يافتن نظام معرفتي انسان             استدالل
بنابر رأي او، بايد انتظار خويش از عقل نقاد را تصحيح و تحديد كرد، بار زيادي بـه    . كارند، پرده برگيرد  

بنـد زمـان و مكـان و تربيـت و معيـشت و       اي كه تخته هاي ابدِي انسان انضمامي  دوش او نهاد و در ناتواني     
 بر سر سخن نه» ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«. شناسي است، به ديده عنايت نگريست زيست

ورزي اسـت كـه در تفطـن يـافتن بـه       فرو نهادن موضـع خـويش و پـشت كـردن بـه عقالنيـت و اسـتدالل               
  . زيند هايي است كه روي اين كره خاكي چند صباحي مي هاي گريزناپذير انسان محدويت

 . تر كامياب» ديگري«كند و در فهم موقعيت  تر مي اتخاذ چنين نگرشي البته انسان را متواضع


