
 ١

  در منظومه ويتگنشتاين" جهان ـ تصوير"

  سروش دباغ   

    .١"معنا دارد" دانستن"فقط در پيوند با ديگر شواهد » ...دانم  من مي« اظهار . دليلي باور آوردنهاي ماست  درك بي مشكل،"   

       

 و )خـوانم   مـي رسـاله را بـه اختـصار    ازايـن پـس آن  ( رساله منطقـي ـ فلـسفي    پس از  ، يقين درباب.  ۱   

  و لسـا   كـه متعلـق بـه يـك    باين كتا. سومين اثر مهم و ماندگار ويتگنشتاين است ، هاي فلسفي كاوش

مـور  " در دفـاع از عقـل سـليم   "و  "  برهـان عـالم خـارج     " به بهانه مقـاالت      ،نيم آخر عمر ويتگنشتاين است    

گنـشتاين اول و ويتگنـشتاين   تـوان عـالوه بـر ويت    ن بر اين باورند كه ميابرخي از محقق  . نگاشته شده است  

و هـاي فلـسفي    كـاوش مطابق با رأي ايـشان، بخـش دوم   .  از ويتگنشتاين سوم نيز سخن به ميان آورد      دوم،

جهـان  "كوشم تا با تبيين مفهـوم    در اين مقاله مي٢.ند ا هاي ويتگنشتاين سوم    بخش آموزه   قوام يقين   بابدر

نظريـه  " آمـوزه را بـا    آن ميـان است، ربـط و نـسبت  يقين  دربابمحوري  هاي   كه يكي از آموزه   ، ٣"ـ تصوير 

 از سـوي ديگـر كاويـده،    ٦" نحوه زيـست " و٥" بازي زباني"سو و مفاهيم    از يك  رساله   در   ٤"تصويري معنا 

  . بگذارم بحث به

 بـا برشـمردن تعينـات     كنـد   تـالش مـي  ويتگنـشتاين . گرايانه اسـت    اي ذات   پروژه رساله   پروژه فلسفي . ۲   

ور امـ هاي   وضعيتو٩هاي امور ممكن  وضعيت،٨ امر واقع ،٧يئ شمانند ، مختلف جهان پيرامون انتولوژيك

                                                
  .۴۳۲و  ۱۶۶، فقرات ۱۳۸۷ترجمه مالك حسيني، تهران، هرمس،  يقين، بابدرلوديگ ويتگنشتاين، . ١
 نوشته يا ويرايش ييها  ويتگنشتاين است كه از اين موضع دفاع كرده و درباره آن مقاالت و كتاب آرايدانيل مويال شاروك مهمترين شارح. ۲

  :نگاه كنيد به. كرده است 
D. Moyal-Sharrock (2003) The Third Witgenstein: the Post-Investigations Works, (ed.),(Burlington: 
Ashgate Publishing Company) 
3. world-picture  
4. picture theory of meaning  
5. Language-game 
6. form of life   
7. thing   
8. fact  
9. possible states of affairs  
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 سـوژه   گـرفتن  مفـروض  ،بـا  و١١ بينگـارد اي فرگه گزارهتفترين واحد معناداري را به اق     كوچك ،١٠محقق

 نطقـي  سـاختار م  و "ليوان روي ميز اسـت     "اي نظير      ميان ساختار منطقي گزاره    ١٢از هم ريختي   ،زيكييمتاف

 اي كـه   بـه تعبيـر ديگـر، گـزاره    . بدانـد بخـش معنـاداري      را قوام    آن گفته،مدلول آن در عالم خارج سخن       

مصّور اسـت و قابـل نـشان دادن در     االصول معطوف به وضعيت امور ممكني در جهان پيرامون است   علي

تار منطقـي مـشترك    در نظريه تصويري معنا بيش از هر چيز ناظر به سـاخ      ١٣مفهوم تصوير   . فضاي منطقي   

االصـول مـدلولي    كـه علـي   اي گـزاره .  و مدلول آن در عالم خارج اسـت       ١٤ درست ساخت  اي  ميان گزاره 

در اين تلقي، زبان واجد ذاتـي  . كه تصوير نداشته باشد فاقد معناست اي  و گزاره نداشته باشد تصوير ندارد  

  مـدلول آن در عـالم خـارج    ساختار مـشترك ميـان گـزاره درسـت سـاخت و      ١٥ودنمتكفل  بازنماست و  

معنـا ديـده    هـاي بـي   هـاي معنـادار و گـزاره      در اينجا مرز قاطع و پررنگي ميان گـزاره        عالوه بر اين،  . است

مهم نيست كـه او  . هاي معنادار نقش چنداني ندارد     در واقع، كاربر زبان در تكون معاني و گزاره        . شود  مي

سـت   اد، بلكه آنچه در اين ميان محوريت دارد عبـارت بر ميكار  هايي به واژگان را چگونه و در چه سياق 

  .متافيزيكيئاي سوژه مر منظر و ازاز هم ريختي ميان گزاره و مدلول آن در عالم خارج 

گرايانـه پيـشين خـويش دربـاره زبـان و       گذار، تلقـي ذات   پس از طي دوران،۱۹۳۳ويتگنشتاين از سال    .۱

را در  سـان ابـزاري اسـت كـه كـاربر زبـان آن      ه  زبان بـ  نزد اوي،در قرائت كنون . نهد  معناداري را كنار مي   

در . كنـد مـي  د و بـدين طريـق نقـش خـويش را در تكـون معنـا ايفـا        مـي بـر   كـار   ه  هاي گوناگون ب    سياق

، ١٦ويتگنـشتاين بـا طـرح مفـاهيم ورزيـدن         )  فلـسفي  عنوان مهمترين اثر ايـن دوران     ه  ب ( فلسفي   كاوشهاي

                                                
10 . existing states of affairs  

   .ر دست انتشار مولفد  رساله ترجمه  ازنقل).  رساله ۳/۳ فقره ".(ول داردفقط گزاره ها معنادارند؛ فقط در بستر گزاره است که اسم مدل. " ۱۱
12. isomorphism 
13. picture 
14. well-formed 
15. represent 
16. practice 
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 بـر   را در بـاب معنـا   گرايانـه خـويش   تلقـي غيـر ذات  ...  و نحوه زيست  ،١٧بازي زباني، شباهت خانوادگي   

 و مـصور بـودن گـزاره    متـافيزيكي  آمده بود، سـوژه  رساله   برخالف آنچه در     ،در اينجا . افكند   مي بآفتا

در مقابـل، سـوژه تجربـي و چگـونگي تعامـل او بـا جهـان پيرامـون                 . گيري معنا ندارد    مدخليتي در شكل  

شـود و   در واقـع، بـه ميزانـي كـه كـاربر زبـان درگيـر يـك بـازي زبـاني مـي                   .  اسـت  بخش معناداري   قوام

، در تكـون معنـاي آنهـا     دركـار بـ   هاي مختلف بـه    واژگان را در سياق      كوشد نظير ساير كاربران زبان      مي

 متصلب و از پيش متعـين شـده   ١٨ هوياتي ي واژگانانمدلول اين سخن اين است كه مع . كند  نقش ايفا مي  

سـعه   هـاي زبـاني گونـاگون، دچـار ضـيق و          ، بلكه بسته به ميزان مشاركت كاربران زبـان در بـازي           نيستند

سـوز زمـستان    كمك كردن بـه كـودك تهيدسـت در سـرماي اسـتخوان     "عنوان مثال، گزاره    ه  ب. شوند  مي

و " خـوبي "، از آنجاكـه خـصوصياتي نظيـر        رسـاله هـاي     مطـابق بـا آمـوزه     . را در نظر بگيريد   " خوب است 

 گرفت، گـزاره فـوق    سراغتوان ردپاي آنها را در عالم خارج نسبتي با جهان پيرامون ندارند و نمي  " بدي"

 الزمه اين سخن اين است كه گـزاره مـذكور فاقـد تـصوير اسـت       .  نيست يمعطوف به وضعيت امر ممكن    

هـاي   اق در سـي "خـوب "واژه هـاي فلـسفي،    كـاوش هـاي   اما، بنـابر آمـوزه    . معنا و مهمل است     بيوبنابراين  

هـاي ذيـل    گـزاره .  متضمن معاني متفاوتي اسـت ،هاي زباني مختلف تر در بازي  و به تعبير دقيق ،گوناگون

 : را در نظر آوريم

  . در رستوران غذاي خوبي خوردمبشدي)الف

  .رود موسيقي خوبي شنيدم  هفته گذشته كنار رودخانه زاينده) ب

   . رضا رياضيدان خوبي است)  ج

  .  كار خوبي استنوا بي  از انسان يري كردنگدست) د

                                                
17. family resemblance  
18. entities 
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   شـبيه گـزاره   "سـوز زمـستان خـوب اسـت     كمك كردن به كودك تهيدست در سرماي استخوان     " گزاره

در ايـن  " خـوب "در واقـع واژه  . كنـد   معنـا مـي  افـاده رود و   كـار مـي   ه   است و در بازي زباني اخالق ب       دال

متـضمن معنـاي   " خـوبي " واژه الـف،  زاره  گـ رعـالوه بـر ايـن،  د   . ها متضمن معنـاي اخالقـي اسـت       سياق

، واژه  بدرگـزاره  . كنـد   شخصي و مالئمت با طبع حكايـت مـي  پسند از يزاز هرچ اخالقي نيست و بيش 

نـاظر بـه كمـال و     " خـوبي "،  جـيم  گـزاره     در كـه  شـناختي اسـت؛ درحـالي       متضمن معناي زيبايي  " خوبي"

هاي گونـاگون   هاي زباني مختلف و سياق بازيدر " خوبي"شود كه واژه      مالحظه مي . ورزيده بودن است    

 هـزار تـوي زبـان و    قلعـه سـت از واكـاوي    ا در اين تلقي، فلـسفيدن عبـارت      . متضمن معاني مختلف است   

 اخـالق،    نظيـر ديـن،  ،در واقع، بازيهاي زبـاني گونـاگون  . ١٩آن و پااليش زبان از آنها ي  ها  كشف كژتابي 

تلف زبان بوده،  از تعامل كاربران زبان بـا جهـان پيرامـون خبـر      ناظر به نواحي مخ   ،... و  هنر  علم، سياست، 

" ورزيـدن اشتغال بـه  " مفهوم عالوه بر اين،. دهند  هم مجموعه معتَقَدات ما را تشكيل مي       رويبر دهند و   مي

در واقـع، بـه   . بخش معاني واژگان و مجموعه معتَقَدات است    قوام ،داشتهدر اين نگاه فلسفي مدخليت تام       

كنـد، در تكـون    هـاي گونـاگون مـشاركت مـي     كنـد و در سـياق     ه كاربر زبان ممارست پيشه مي     ك ميزاني

 . كند يلي ايفا ميبد  معاني واژگان نقش بي

هـاي    اوالً و بالذات متكفـل بحـث   ،هاي فلسفي كاوش و رساله برخالف  يقين،   بدرباپروژه فلسفي   . ۴   

شناسـانه   هـاي داللـت    اگر هم اخگرها و بصيرت    ،ر به تعبير ديگ   20.ختشنا  شناختي است تا داللت     معرفت

شناسـانه مترتـب    هاي معرفت آثار و نتايجي است كه بر بحثحاكي از شود،   ديده مي  درباب يقين    در اي

پـردازي    و در بنـد نظريـه   باشد معنا را داشته   نكه دغدغه از آ  بيش،    يقين بدرباويتگنشتاين در   . ستا  شده

                                                
  .۱۳۰-۹۰، فقرات۱۳۸۵  مركز ، ترجمه فريدون فاطمي، تهران،هاي فلسفيپژوهش لودويگ ويتگنشتاين، :نگاه كنيد به. ۱۹
      :ی بسط بیشتر مطلب نکاه کنید بھبرا.  20

  Michael Cober (1996) ‘‘Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On  
Certainty’’ in  H. Sluga and D. G. Stern (eds.) The Cambridge Companion to Wittgenstein  

(Cambridge: Cambridge University Press).                                                                                                 
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 متعلَّق آگاهي و معرفـت كـاربران زبـان واقـع     و آنچه " دانستن"ر واژه ره گرامدرباره معناداري باشد، دربا  

 اثبـات جهـان خـارج و در مقـام نقـد وي      اباو نـاظر بـه اسـتدالل مـور دربـ     . شود بحـث كـرده اسـت        مي  

         . كنـد   افـاده معرفـت نمـي     لزومـاً   كـار رود  ه  در هر گزاره درسـت سـاختي كـه بـ          " دانستن"گويد واژه     مي

   :هاي ذيل در نظر آوريم هگزار

  .ناپلئون در جنگ واترلو شكست خورد) ۳(     .من دست دارم) ۱(

  .افالطون شاگرد سقراط بود) ۴(       .من درد دارم) ۲(

  : ها را و اين گزاره

   .دانم كه ناپلئون در جنگ واترلو شكست خورد   من مي) ۳('   .دانم كه دست دارم  من مي) ۱('

  .دانم كه افالطون شاگرد سقراط بود من مي) ۴('    . درد دارمدانم كه  من مي) ۲( '

نـاپلئون در  "هـاي    بـدين معنـا كـه گـزاره     ،نـد  ا بخـش   معرفـت ) ۴('  و   )۳('،   يقين بدرباهاي    بنابر آموزه    

در . واقع شـوند ق آگـاهي مـا  لََّـ تواننـد متع  مـي "  شاگرد سقراط بودافالطون"و " جنگ واترلو شكت خورد  

االصول ممكن است كاربرزبـان آنهـا را      شوند و علي    مشمول شك واقع مي   ) ۴( 'و  ) ۳( ' واقع، از آنجاكه  

معرفـت  ) ۴( 'و ) ۳( 'هـاي   به معنايي كه گـزاره ) ۲( 'و )۱( 'در مقابل   . ند ا بخش  هايي معرفت   نداند، گزاره 

گوينـد و نيـستند   نمـی  ) ۲(و ) ۱( چيزي بيش از )۲( 'و )  ۱( ' ،به تعبير ديگر. بخش نيستند   بخشند، معرفت 

ط ياالصــول و در شــرا  از آنجاكــه علــي  در واقــع،.انــد )۴(و ) ۳(متفــاوت از ) ۴( 'و ) ۳( 'كــه   در حــالي،

يطي توان شـرا  پس نمي، "درد دارد"يا  "دست دارد" زبان نداند كه توان فرض كرد كه كاربر      عارف نمي مت

تواننـد مـشمول شـك     نمـي ) ۲( 'و ) ۱( ' . "رددرد دا"يـا  " دست دارد " کهبداند او در نظر آورد كه  هم   را

توانند مـشمول معرفـت نيـز واقـع      مدلول اين سخن اين است كه نمي ويتگنشتاين،  رأي بنابر و،واقع شوند 

. شـوند  ق شـك واقـع   لََّاالصول متع شوند كه علي    واقع مي  ق معرفت ند و متعلَّ   ا اموري آگاهي بخش  . شوند

هـايي رواسـت كـه صـدق و      التي نظير صـدق و توجيـه دربـاره گـزاره     از مقوگفتنبه تعبير ديگر،  سخن   
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بخـش   االصول بتوان آنهـا را غيـر معرفـت      اند كه علي    هايي اينچنين   گزاره.  باشند ريپذ بردار و توجيه    كذب

  : نقل قول ذيل را در نظر آوريم.انگاشت

 هنـوز دوپـا دارم؟ چرايـي    كـنم كـه    خودم را قانع نمي    صندلي بلند شوم،    روي خواهم از   وقتي مي چرا  "   

 . "                   كنم طور عمل مي  اين.كنم، همين اين كار را نمي. وجود  ندارد

  ) ۱۴۸، فقرهدرباب يقين(                                                                                         

  :  در نظر آوريم،ستكه برگرفته از فقره فوق ا،گزاره ذيل را    

   .من هنوز دوپا دارم) ۵(

  :و اين گزاره را

   .هنوز دو پا دارمکه دانم  من مي) ۵( '

 آنها ايـن مـدعا را در   .كنند كه هنوز دو پا دارند نميها هر روز صبح دليل له اين مدعا اقامه   عموم انسان    

مدلول اين سـخن ايـن   . گيرد نقض قرار نمياساساً متعلَّق شك و ) ۵ (.اند اوضاع و احوال متعارف پذيرفته   

توانـد بـراي    نمـي ) ۵( '، می شود   واقعق آگاهي كاربر زبانمتعلَّ) ۴( 'و ) ۳( 'مان نحوي كه    ه است كه به  

  . بخش باشد كاربر زبان معرفت

. ٢١گيـرد  مـدد مـي  " جهـان ـ تـصوير   "  براي ايـضاح مطلـب فـوق از مفهـوم     درباب يقينويتگنشتاين در    

 آنهـا را    باشـد، كردهه آنها اقامه ل بدون اينكه دليلي ،َقَداتي است كه شخص  متضمن معت"  تصويرجهان ـ "

و در عـين  انـد   شـناختي   متعارف معرفتَقَداتي كه وراي شك و ترديدهاي          معت ؛تلقي به قبول كرده است    

دليـل   هـايي كـه بـي   باور؛ دهنـد  كـاربر زبـان را تـشكيل مـي    َقَـدات    معت مجموعه ساير  بنيان و اساس    ،حال

  :بخش انگاشت توان آنها را غير موجه و غيرمعرفت  نمي،اند و در عين حال پذيرفته شده

                                                
  . ۱۶۲ و ۹۵ ـ ۹۳، فقرات ۱۳۷۸  ، ترجمه مالك حسيني، تهران، هرمس،درباب يقين لودويگ ويتگنشتاين، :نگاه كنيد به. ۲۱
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 كـودكي  ]بـه عنـوان  [ را ابداع نكرده، بلكه  كند، كه البته آن وي جهان ـ تصوير معيني را اختيار مي ... "   

تصوير بنيان بديهي پـژوهش اوسـت    زيرا اين جهان ـ   گويم جهان ـ تصوير و نه فرضيه،  مي. آموخته است

  )۱۶۷منبع پيشين،  فقره (                                                       " . ماند و از اين حيث ناگفته هم مي

انـد كـه     كامالً خاص بزرگ شده است و بـه او يـاد داده  توانم انساني را تصور كنم كه در شرايطي   مي "   

: تـوانيم بـه او بيـاموزيم    مـي .  همين را هم باور دارد ، و از اين رو     است زمين پنجاه سال قبل به وجود آمده      

  .  جهان ـ تصوير خود را به او بدهيم.آييم مي هاست الي آخر ـ ما درصدد بر زمين مدت

  "  . هدد روي ميناع قااين از طريق نوعي 

  ) ۲۶۲منبع پيشين، صفحه (                                                                                                     

  به جهـان پيرامـون    را كاربر زبان٢٢اي است كه نگرش هاي بنيادين بديهي متضمن گزاره ـ تصويرجهان     

 پذيرفتـه ن فرضـيه  در قالـب  ايـ يات بنيادين را در فرايند آزمون و خطـا         كاربر زبان اين مدع   . دهد  شكل مي 

با جهـان  را  معرفتي ملتوان تعا دليل نمي  بدون تلقي به قبول كردن اين باورهاي بي در عين حال   است؛ اما 

زمـين بـا مـن آغـاز     " هـايي نظيـر    گـزاره . کردَقَدات خويش را غني       مجموعه معت   و پيرامون سامان بخشيد  

مـن تمـام زنـدگي    " ، " تـوانم بـاران ايجـاد كـنم     من نمـي " ، " ته است شيش از اين وجود دا    پخيلي  شده و   

مـن از پـدر و مـادري مـشخص در زمـان      " ، "  نه سيارات ديگـر   ،ام  خويش را در مجاورت زمين گذرانده     

ر زبـان در   ساير مـدعياتي كـه كـارب   ،در واقع. سازند  مرا ميرجهان ـ تصوي ...  و  " مه ادنيا آمده مشخص ب

شــوند و  مــدعياتي كـه مــشمول صــدق و كـذب واقــع مــي  ، هــاي مختلــف معرفتـي پذيرفتــه اســت  شـاخه 

 دوناالصول ممكن است كاربر زبان در تلقي به قبول كردن آنها به خطا رفتـه باشـد، بـر باورهـاي بـ                  علي

ع قـان ديگـران او را    و  اسـت  كودكي آنها را آموختـه    ان در ب؛ باورهايي كه كاربر ز    اند  دليل ياد شده مبتني   

هـا و مقومـات    در عـين حـال، ممكـن اسـت مؤلفـه     . اين باورها به جهـان بنگـرد  اند كه از پسِ پشت     كرده

                                                
22. attitude 
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 من از پـدر و مـادري مـشخص   " عنوان مثال، گزاره ه ب. در طي زمان تغيير كند تصوير کاربر زبان  ـ جهان

رسد تا نيمه قرن بيستم اين گـزاره بخـشي    ينظر م به.  را در نظر آوريم" مه ا دنيا آمد ه   در زمان مشخص ب    و

 دليلي اقامه كند كه چرا از پـدر و مـادر    فردلزومي نداشت. ساخت  از جهان ـ تصوير عموم انسانها را مي 

هـاي اخيـر در علـم پزشـكي      اما با تحوالتي كـه در دهـه  . مده استآدنيا ه در زمان مشخصي ب  و  مشخص

 پديـدار  ٢٤ مـادري جـايگزين   و به زوج نابـارور ٢٣داء سلول جنسيرخ داده و اموري نظير بانك اسپرم، اه     

اي   گـزاره " مه ادنيـا آمـد  ه  در زمـان مـشخص بـ    و مـشخص یمن از پدر و مادر" ، ديگر گزارة   است  شده

قـع، در  ادر و. شدن آن بايد دليلي اقامه شـود پذيرفته و بنيادين در منظومه معرفتي ما نيست و براي         ي  يهبد

 اي ونـه كرد، چون خالف آن اساساً متصور نبود، پـذيرش آن نيـز مؤ   مي  ن ادعايي   گذشته وقتي كسي چني   

اما امروزه با توجه به تحـوالتي كـه در علـوم تجربـي رخ      ،پذيرفتند را مي  و ساير كاربران زبان آن  نداشت

دهـد؛ چراكـه ممكـن اسـت      شكيل نمـي  مـا را تـ   گزاره مذكور بخشي از جهان ـ تصوير  ديگر است،هداد

 ولـي پـدر عرفـي او    ،)از طريـق بانـك اسـپرم   (ه باشـد  نامشخص داشت ي  ه لحاظ بيولوژيك پدر    ب شخصي

 ولـي  دارد،   براي باروري  كه زن سلول جنسيبگيريدموقعيتي را در نظر   . بيولوژيك او باشد  همسر مادر   

  يـا  .گيرنـد  دار شـدن از بانـك اسـپرم كمـك مـي      زوج براي بچـه  و مرد سلول جنسي ندارد و باور نيست     

بـه فرزنـد خوانـدگي    اي را  مـين سـبب بچـه    هزن و مرد هر دو به لحاظ جنسي نابارورند و به         موقعيتي كه 

 او معلـوم  ي پـدر بيولوژيـك  لـ  نخـست، مـادر بيولوژيـك بچـه مـشخص اسـت و           در موقعيت   . پذيرند  مي

 دوم نيـز پـدر و مـادر بيولوژيـك بچـه       موقعيـت در  . نيست؛ هرچند به لحاظ عرفي پدر او مشخص اسـت         

مـن از  " الزمه سخنان فوق اين است كـه گـزاره     . ندي پدر و مادر عرفي او شناخته شده ا        ل و ند ا نامشخص

چنـين اسـت كـه    .  را نـدارد  سـابق  ديگر بـداهت " مه ادنيا آمد ه  ان مشخص ب  م در ز   و پدر و مادر مشخص   

ديگـر، گـزاره   عنـوان مثـالي   ه بـ . شـود   حذف ميه گزاره مذكور از جهان ـ تصوير کاربران زبان رفته رفت

                                                
23. gamete donation 
24. surrogate motherhood 
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 مـا را تـشكيل   اين گزاره بخـشي از جهـان ـ تـصوير    ." من فرزندم را دوست دارم" : ذيل را در نظر آوريم

من دليلي اقامه كنم كه چرا فرزنـدم را دوسـت دارم يـا بايـد دوسـت            الزم باشد   رسد    مينبه نظر   . دهد  مي

 بـه نظـر   ،ش را دوسـت داريـد؟   در عين حال، اگر كسي از من بپرسد آيـا شـما فرزنـد خـوي              . داشته باشم 

آنـرا موجـه   كـه مـا   است شخص درباره امري    پرسش   چراكه   رسد پرسش غريبي مطرح كرده است؛         مي

 آشـکاری ايـن پرسـش تفـاوت    . سازد  و بخشي از جهان ـ تصوير ما را مي ايم دليل پذيرفتهدون ب, انگاشته

 بـراي  ." ؟ اسـت  درجـه  ۱۸۰ي برابـر  دس چرا مجموعه زواياي داخلي مثلث در هندسه اقلي     "دارد با اين كه   

 و بايـد   اينگونـه نيـست   گـزاره دوم كه در حالي ،نيازي به اقامه دليل نيست  ، انگاشتن گزاره نخست   موجه

 بـه  .   دليلی  مبتنی بر مقدماتی چند اقامه گردد و در فرايندی استنتاجی موجـه بـودن آن نـشان داده شـود           

همان معنـايي    ، اين گزاره به"فرزندم را دوست دارم که دانم   ن مي م"تعبير ديگر، اگر كاربر زباني بگويد       

 " اسـت  درجـه ۱۸۰برابـر بـا    در هندسه اقليدسي  مجموعه زواياي داخلي مثلث  که دانم  من مي "كه گزاره   

 امـا نحـوه   ،بخـش نباشـد    نـه اينكـه گـزاره نخـست معرفـت          .بخـش نيـست      معرفـت  ،كنـد   افاده معرفت مي  

 بخشي از جهـان ـ   گزاره نخست. شود  مشمول شك واقع نمي، زيراتفاوت استبخشي آن اساساً م معرفت

  . گيرد  حال آنكه دومي در جهان ـ تصوير ما جاي نمي،تصوير ماست

هـاي زبـاني    كاربران زباني كه قرار است در بازي. رسد ميدر "بازي زباني"پيش از " ن ـ تصوير جها". ۵    

 در رتبـه   در تكون معاني مفاهيم داشته باشـند،    مدخليتي  كت و    مشار ،هاي زيست متعدد    گوناگون و نحوه  

كه متضمن باورهـاي  ،اين نگرش از جهان را ن، يتگنشتايدر منظومه و. ند اسابق مجهز به نگرشي از جهان    

 در واقـع، كـاربر زبـاني كـه     .سـازد  را مـي ايـشان  " جهان ـ تصوير "دليل كاربران زبان است، دون ببنيادين 

اختي متـشكل از باورهـاي موجـه    شـن   نگرشي كه از منظر معرفت  ه جهان پيرامون است، به نگرشي ب زهمج

چنـين اسـت كـه در     ايـن . ورزد هاي زباني گوناگوني مبادرت مي       به مشاركت در بازي    ليل است، د دون  ب
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ژه سـو (گيرد و در تعامل كاربر زبـان   پيشي مي"  زباني بازي" بر "تصويرـ جهان  "  نگاه ويتگنشتاين متأخر،

  . متقدم تر است ، با جهان پيرامون و ساير كاربران زبان)تجربي

نـسبتي  "  تـصويري معنـا   نظريـه "بـا مفهـوم تـصوير در    " جهـان ـ تـصوير   " مفهوم تصوير در، عالوه بر اين   

رئــاي ســوژه م در منظــر ورســاله   تــصويرسازي در ، اوالً رايــ ز؛ اســتی متفــاوتمعنــاینــدارد و متــضمن 

كـه جهـان ـ       حـال آن ،٢٥عـالم قـرار دارد  مـرز  كـه در   اي زيكييگيرد، سوژه متـاف  ميزيكي صورت يمتاف

عـالم قـرار   در كـه   اي ه تجربـي ژ سـو  تصوير متضمن باورهاي سوژه تجربي درباره جهان پيرامـون اسـت؛       

 كه پس از درنورديدن فـضاي در حالی    قائل به ماهيتي براي زبان است، رساله ويتگنشتاين در    ثانياً،  . دارد

دسـت  ه  تماماً در پي برساله  ،ثالثاً.  ديگر براي زبان ذاتي قائل نبود   ، تا آخر حيات فلسفي خويش     و رساله

اوالً و دربـاب يقـين    حـال آنکـه    ،شناسانه درباره نـسبت ميـان زبـان و جهـان اسـت            داللت اي  دادن نظريه 

تـوان    هرچند مي سانه دارند؛شنا است كه صبغه معرفت...  ومشغول مفاهيمي نظير دانستن، شك     بالذات دل 

  .  استخراج كردی هم چندشناسانه از آنها لوازم داللت

اين مقالـه در پـي يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش        به ميان آورد؟  سخنتوان از ويتگنشتاين سوم نيز   آيا مي . ۶   

بـا  ، ربـط و نـسبت آن   دربـاب يقـين    در تبيين مفهوم جهـان ـ تـصوير   پس ازدر اينجا كوشيده شد . نيست

تـوان التفـات و عنايـت      آيـا مـي   كـه ايـن امـر  . سـنجيده شـود  هاي فلـسفي   كاوشو رساله   محوري    آموزه

  اوشـناختي در اواخـر عمـر را جهـشي عظـيم در فراينـد فلـسفيدن        ويتگنشتاين بـه طـرح مباحـث معرفـت       

موضـوعي اسـت كـه مجـال ديگـري        خبـر داد   ي حيات فلـسفي و    ر دوران ديگري د   ازحساب آورد و      به

 .طلبد مي

 

  

                                                
 .رساله ٦ - ٦/٥ فقرات :نگاه كنيد به. ٢٥
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  در منظومه ويتگنشتاين" جهان ـ تصوير"

  سروش دباغ   

    .١"معنا دارد" دانستن"فقط در پيوند با ديگر شواهد » ...دانم  من مي« اظهار . دليلي باور آوردنهاي ماست  درك بي مشكل،"   

       

 و )خـوانم   مـي رسـاله را بـه اختـصار    ازايـن پـس آن  ( رساله منطقـي ـ فلـسفي    پس از  ، يقين درباب.  ۱   

  و لسـا   كـه متعلـق بـه يـك    باين كتا. سومين اثر مهم و ماندگار ويتگنشتاين است ، هاي فلسفي كاوش

مـور  " در دفـاع از عقـل سـليم   "و  "  برهـان عـالم خـارج     " به بهانه مقـاالت      ،نيم آخر عمر ويتگنشتاين است    

گنـشتاين اول و ويتگنـشتاين   تـوان عـالوه بـر ويت    ن بر اين باورند كه ميابرخي از محقق  . نگاشته شده است  

و هـاي فلـسفي    كـاوش مطابق با رأي ايـشان، بخـش دوم   .  از ويتگنشتاين سوم نيز سخن به ميان آورد      دوم،

جهـان  "كوشم تا با تبيين مفهـوم    در اين مقاله مي٢.ند ا هاي ويتگنشتاين سوم    بخش آموزه   قوام يقين   بابدر

نظريـه  " آمـوزه را بـا    آن ميـان است، ربـط و نـسبت  يقين  دربابمحوري  هاي   كه يكي از آموزه   ، ٣"ـ تصوير 

 از سـوي ديگـر كاويـده،    ٦" نحوه زيـست " و٥" بازي زباني"سو و مفاهيم    از يك  رساله   در   ٤"تصويري معنا 

  . بگذارم بحث به

 بـا برشـمردن تعينـات     كنـد   تـالش مـي  ويتگنـشتاين . گرايانه اسـت    اي ذات   پروژه رساله   پروژه فلسفي . ۲   

ور امـ هاي   وضعيتو٩هاي امور ممكن  وضعيت،٨ امر واقع ،٧يئ شمانند ، مختلف جهان پيرامون انتولوژيك

                                                
  .۴۳۲و  ۱۶۶، فقرات ۱۳۸۷ترجمه مالك حسيني، تهران، هرمس،  يقين، بابدرلوديگ ويتگنشتاين، . ١
 نوشته يا ويرايش ييها  ويتگنشتاين است كه از اين موضع دفاع كرده و درباره آن مقاالت و كتاب آرايدانيل مويال شاروك مهمترين شارح. ۲

  :نگاه كنيد به. كرده است 
D. Moyal-Sharrock (2003) The Third Witgenstein: the Post-Investigations Works, (ed.),(Burlington: 
Ashgate Publishing Company) 
3. world-picture  
4. picture theory of meaning  
5. Language-game 
6. form of life   
7. thing   
8. fact  
9. possible states of affairs  
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 سـوژه   گـرفتن  مفـروض  ،بـا  و١١ بينگـارد اي فرگه گزارهتفترين واحد معناداري را به اق     كوچك ،١٠محقق

 نطقـي  سـاختار م  و "ليوان روي ميز اسـت     "اي نظير      ميان ساختار منطقي گزاره    ١٢از هم ريختي   ،زيكييمتاف

 اي كـه   بـه تعبيـر ديگـر، گـزاره    . بدانـد بخـش معنـاداري      را قوام    آن گفته،مدلول آن در عالم خارج سخن       

مصّور اسـت و قابـل نـشان دادن در     االصول معطوف به وضعيت امور ممكني در جهان پيرامون است   علي

تار منطقـي مـشترك    در نظريه تصويري معنا بيش از هر چيز ناظر به سـاخ      ١٣مفهوم تصوير   . فضاي منطقي   

االصـول مـدلولي    كـه علـي   اي گـزاره .  و مدلول آن در عالم خارج اسـت       ١٤ درست ساخت  اي  ميان گزاره 

در اين تلقي، زبان واجد ذاتـي  . كه تصوير نداشته باشد فاقد معناست اي  و گزاره نداشته باشد تصوير ندارد  

  مـدلول آن در عـالم خـارج    ساختار مـشترك ميـان گـزاره درسـت سـاخت و      ١٥ودنمتكفل  بازنماست و  

معنـا ديـده    هـاي بـي   هـاي معنـادار و گـزاره      در اينجا مرز قاطع و پررنگي ميان گـزاره        عالوه بر اين،  . است

مهم نيست كـه او  . هاي معنادار نقش چنداني ندارد     در واقع، كاربر زبان در تكون معاني و گزاره        . شود  مي

سـت   اد، بلكه آنچه در اين ميان محوريت دارد عبـارت بر ميكار  هايي به واژگان را چگونه و در چه سياق 

  .متافيزيكيئاي سوژه مر منظر و ازاز هم ريختي ميان گزاره و مدلول آن در عالم خارج 

گرايانـه پيـشين خـويش دربـاره زبـان و       گذار، تلقـي ذات   پس از طي دوران،۱۹۳۳ويتگنشتاين از سال    .۱

را در  سـان ابـزاري اسـت كـه كـاربر زبـان آن      ه  زبان بـ  نزد اوي،در قرائت كنون . نهد  معناداري را كنار مي   

در . كنـد مـي  د و بـدين طريـق نقـش خـويش را در تكـون معنـا ايفـا        مـي بـر   كـار   ه  هاي گوناگون ب    سياق

، ١٦ويتگنـشتاين بـا طـرح مفـاهيم ورزيـدن         )  فلـسفي  عنوان مهمترين اثر ايـن دوران     ه  ب ( فلسفي   كاوشهاي

                                                
10 . existing states of affairs  

   .ر دست انتشار مولفد  رساله ترجمه  ازنقل).  رساله ۳/۳ فقره ".(ول داردفقط گزاره ها معنادارند؛ فقط در بستر گزاره است که اسم مدل. " ۱۱
12. isomorphism 
13. picture 
14. well-formed 
15. represent 
16. practice 
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 بـر   را در بـاب معنـا   گرايانـه خـويش   تلقـي غيـر ذات  ...  و نحوه زيست  ،١٧بازي زباني، شباهت خانوادگي   

 و مـصور بـودن گـزاره    متـافيزيكي  آمده بود، سـوژه  رساله   برخالف آنچه در     ،در اينجا . افكند   مي بآفتا

در مقابـل، سـوژه تجربـي و چگـونگي تعامـل او بـا جهـان پيرامـون                 . گيري معنا ندارد    مدخليتي در شكل  

شـود و   در واقـع، بـه ميزانـي كـه كـاربر زبـان درگيـر يـك بـازي زبـاني مـي                   .  اسـت  بخش معناداري   قوام

، در تكـون معنـاي آنهـا     دركـار بـ   هاي مختلف بـه    واژگان را در سياق      كوشد نظير ساير كاربران زبان      مي

 متصلب و از پيش متعـين شـده   ١٨ هوياتي ي واژگانانمدلول اين سخن اين است كه مع . كند  نقش ايفا مي  

سـعه   هـاي زبـاني گونـاگون، دچـار ضـيق و          ، بلكه بسته به ميزان مشاركت كاربران زبـان در بـازي           نيستند

سـوز زمـستان    كمك كردن بـه كـودك تهيدسـت در سـرماي اسـتخوان     "عنوان مثال، گزاره    ه  ب. شوند  مي

و " خـوبي "، از آنجاكـه خـصوصياتي نظيـر        رسـاله هـاي     مطـابق بـا آمـوزه     . را در نظر بگيريد   " خوب است 

 گرفت، گـزاره فـوق    سراغتوان ردپاي آنها را در عالم خارج نسبتي با جهان پيرامون ندارند و نمي  " بدي"

 الزمه اين سخن اين است كه گـزاره مـذكور فاقـد تـصوير اسـت       .  نيست يمعطوف به وضعيت امر ممكن    

هـاي   اق در سـي "خـوب "واژه هـاي فلـسفي،    كـاوش هـاي   اما، بنـابر آمـوزه    . معنا و مهمل است     بيوبنابراين  

هـاي ذيـل    گـزاره .  متضمن معاني متفاوتي اسـت ،هاي زباني مختلف تر در بازي  و به تعبير دقيق ،گوناگون

 : را در نظر آوريم

  . در رستوران غذاي خوبي خوردمبشدي)الف

  .رود موسيقي خوبي شنيدم  هفته گذشته كنار رودخانه زاينده) ب

   . رضا رياضيدان خوبي است)  ج

  .  كار خوبي استنوا بي  از انسان يري كردنگدست) د

                                                
17. family resemblance  
18. entities 
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   شـبيه گـزاره   "سـوز زمـستان خـوب اسـت     كمك كردن به كودك تهيدست در سرماي استخوان     " گزاره

در ايـن  " خـوب "در واقـع واژه  . كنـد   معنـا مـي  افـاده رود و   كـار مـي   ه   است و در بازي زباني اخالق ب       دال

متـضمن معنـاي   " خـوبي " واژه الـف،  زاره  گـ رعـالوه بـر ايـن،  د   . ها متضمن معنـاي اخالقـي اسـت       سياق

، واژه  بدرگـزاره  . كنـد   شخصي و مالئمت با طبع حكايـت مـي  پسند از يزاز هرچ اخالقي نيست و بيش 

نـاظر بـه كمـال و     " خـوبي "،  جـيم  گـزاره     در كـه  شـناختي اسـت؛ درحـالي       متضمن معناي زيبايي  " خوبي"

هاي گونـاگون   هاي زباني مختلف و سياق بازيدر " خوبي"شود كه واژه      مالحظه مي . ورزيده بودن است    

 هـزار تـوي زبـان و    قلعـه سـت از واكـاوي    ا در اين تلقي، فلـسفيدن عبـارت      . متضمن معاني مختلف است   

 اخـالق،    نظيـر ديـن،  ،در واقع، بازيهاي زبـاني گونـاگون  . ١٩آن و پااليش زبان از آنها ي  ها  كشف كژتابي 

تلف زبان بوده،  از تعامل كاربران زبان بـا جهـان پيرامـون خبـر      ناظر به نواحي مخ   ،... و  هنر  علم، سياست، 

" ورزيـدن اشتغال بـه  " مفهوم عالوه بر اين،. دهند  هم مجموعه معتَقَدات ما را تشكيل مي       رويبر دهند و   مي

در واقـع، بـه   . بخش معاني واژگان و مجموعه معتَقَدات است    قوام ،داشتهدر اين نگاه فلسفي مدخليت تام       

كنـد، در تكـون    هـاي گونـاگون مـشاركت مـي     كنـد و در سـياق     ه كاربر زبان ممارست پيشه مي     ك ميزاني

 . كند يلي ايفا ميبد  معاني واژگان نقش بي

هـاي    اوالً و بالذات متكفـل بحـث   ،هاي فلسفي كاوش و رساله برخالف  يقين،   بدرباپروژه فلسفي   . ۴   

شناسـانه   هـاي داللـت    اگر هم اخگرها و بصيرت    ،ر به تعبير ديگ   20.ختشنا  شناختي است تا داللت     معرفت

شناسـانه مترتـب    هاي معرفت آثار و نتايجي است كه بر بحثحاكي از شود،   ديده مي  درباب يقين    در اي

پـردازي    و در بنـد نظريـه   باشد معنا را داشته   نكه دغدغه از آ  بيش،    يقين بدرباويتگنشتاين در   . ستا  شده

                                                
  .۱۳۰-۹۰، فقرات۱۳۸۵  مركز ، ترجمه فريدون فاطمي، تهران،هاي فلسفيپژوهش لودويگ ويتگنشتاين، :نگاه كنيد به. ۱۹
      :ی بسط بیشتر مطلب نکاه کنید بھبرا.  20

  Michael Cober (1996) ‘‘Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On  
Certainty’’ in  H. Sluga and D. G. Stern (eds.) The Cambridge Companion to Wittgenstein  

(Cambridge: Cambridge University Press).                                                                                                 
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 متعلَّق آگاهي و معرفـت كـاربران زبـان واقـع     و آنچه " دانستن"ر واژه ره گرامدرباره معناداري باشد، دربا  

 اثبـات جهـان خـارج و در مقـام نقـد وي      اباو نـاظر بـه اسـتدالل مـور دربـ     . شود بحـث كـرده اسـت        مي  

         . كنـد   افـاده معرفـت نمـي     لزومـاً   كـار رود  ه  در هر گزاره درسـت سـاختي كـه بـ          " دانستن"گويد واژه     مي

   :هاي ذيل در نظر آوريم هگزار

  .ناپلئون در جنگ واترلو شكست خورد) ۳(     .من دست دارم) ۱(

  .افالطون شاگرد سقراط بود) ۴(       .من درد دارم) ۲(

  : ها را و اين گزاره

   .دانم كه ناپلئون در جنگ واترلو شكست خورد   من مي) ۳('   .دانم كه دست دارم  من مي) ۱('

  .دانم كه افالطون شاگرد سقراط بود من مي) ۴('    . درد دارمدانم كه  من مي) ۲( '

نـاپلئون در  "هـاي    بـدين معنـا كـه گـزاره     ،نـد  ا بخـش   معرفـت ) ۴('  و   )۳('،   يقين بدرباهاي    بنابر آموزه    

در . واقع شـوند ق آگـاهي مـا  لََّـ تواننـد متع  مـي "  شاگرد سقراط بودافالطون"و " جنگ واترلو شكت خورد  

االصول ممكن است كاربرزبـان آنهـا را      شوند و علي    مشمول شك واقع مي   ) ۴( 'و  ) ۳( ' واقع، از آنجاكه  

معرفـت  ) ۴( 'و ) ۳( 'هـاي   به معنايي كه گـزاره ) ۲( 'و )۱( 'در مقابل   . ند ا بخش  هايي معرفت   نداند، گزاره 

گوينـد و نيـستند   نمـی  ) ۲(و ) ۱( چيزي بيش از )۲( 'و )  ۱( ' ،به تعبير ديگر. بخش نيستند   بخشند، معرفت 

ط ياالصــول و در شــرا  از آنجاكــه علــي  در واقــع،.انــد )۴(و ) ۳(متفــاوت از ) ۴( 'و ) ۳( 'كــه   در حــالي،

يطي توان شـرا  پس نمي، "درد دارد"يا  "دست دارد" زبان نداند كه توان فرض كرد كه كاربر      عارف نمي مت

تواننـد مـشمول شـك     نمـي ) ۲( 'و ) ۱( ' . "رددرد دا"يـا  " دست دارد " کهبداند او در نظر آورد كه  هم   را

توانند مـشمول معرفـت نيـز واقـع      مدلول اين سخن اين است كه نمي ويتگنشتاين،  رأي بنابر و،واقع شوند 

. شـوند  ق شـك واقـع   لََّاالصول متع شوند كه علي    واقع مي  ق معرفت ند و متعلَّ   ا اموري آگاهي بخش  . شوند

هـايي رواسـت كـه صـدق و      التي نظير صـدق و توجيـه دربـاره گـزاره     از مقوگفتنبه تعبير ديگر،  سخن   



 ٦

بخـش   االصول بتوان آنهـا را غيـر معرفـت      اند كه علي    هايي اينچنين   گزاره.  باشند ريپذ بردار و توجيه    كذب

  : نقل قول ذيل را در نظر آوريم.انگاشت

 هنـوز دوپـا دارم؟ چرايـي    كـنم كـه    خودم را قانع نمي    صندلي بلند شوم،    روي خواهم از   وقتي مي چرا  "   

 . "                   كنم طور عمل مي  اين.كنم، همين اين كار را نمي. وجود  ندارد

  ) ۱۴۸، فقرهدرباب يقين(                                                                                         

  :  در نظر آوريم،ستكه برگرفته از فقره فوق ا،گزاره ذيل را    

   .من هنوز دوپا دارم) ۵(

  :و اين گزاره را

   .هنوز دو پا دارمکه دانم  من مي) ۵( '

 آنها ايـن مـدعا را در   .كنند كه هنوز دو پا دارند نميها هر روز صبح دليل له اين مدعا اقامه   عموم انسان    

مدلول اين سـخن ايـن   . گيرد نقض قرار نمياساساً متعلَّق شك و ) ۵ (.اند اوضاع و احوال متعارف پذيرفته   

توانـد بـراي    نمـي ) ۵( '، می شود   واقعق آگاهي كاربر زبانمتعلَّ) ۴( 'و ) ۳( 'مان نحوي كه    ه است كه به  

  . بخش باشد كاربر زبان معرفت

. ٢١گيـرد  مـدد مـي  " جهـان ـ تـصوير   "  براي ايـضاح مطلـب فـوق از مفهـوم     درباب يقينويتگنشتاين در    

 آنهـا را    باشـد، كردهه آنها اقامه ل بدون اينكه دليلي ،َقَداتي است كه شخص  متضمن معت"  تصويرجهان ـ "

و در عـين  انـد   شـناختي   متعارف معرفتَقَداتي كه وراي شك و ترديدهاي          معت ؛تلقي به قبول كرده است    

دليـل   هـايي كـه بـي   باور؛ دهنـد  كـاربر زبـان را تـشكيل مـي    َقَـدات    معت مجموعه ساير  بنيان و اساس    ،حال

  :بخش انگاشت توان آنها را غير موجه و غيرمعرفت  نمي،اند و در عين حال پذيرفته شده

                                                
  . ۱۶۲ و ۹۵ ـ ۹۳، فقرات ۱۳۷۸  ، ترجمه مالك حسيني، تهران، هرمس،درباب يقين لودويگ ويتگنشتاين، :نگاه كنيد به. ۲۱
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 كـودكي  ]بـه عنـوان  [ را ابداع نكرده، بلكه  كند، كه البته آن وي جهان ـ تصوير معيني را اختيار مي ... "   

تصوير بنيان بديهي پـژوهش اوسـت    زيرا اين جهان ـ   گويم جهان ـ تصوير و نه فرضيه،  مي. آموخته است

  )۱۶۷منبع پيشين،  فقره (                                                       " . ماند و از اين حيث ناگفته هم مي

انـد كـه     كامالً خاص بزرگ شده است و بـه او يـاد داده  توانم انساني را تصور كنم كه در شرايطي   مي "   

: تـوانيم بـه او بيـاموزيم    مـي .  همين را هم باور دارد ، و از اين رو     است زمين پنجاه سال قبل به وجود آمده      

  .  جهان ـ تصوير خود را به او بدهيم.آييم مي هاست الي آخر ـ ما درصدد بر زمين مدت

  "  . هدد روي ميناع قااين از طريق نوعي 

  ) ۲۶۲منبع پيشين، صفحه (                                                                                                     

  به جهـان پيرامـون    را كاربر زبان٢٢اي است كه نگرش هاي بنيادين بديهي متضمن گزاره ـ تصويرجهان     

 پذيرفتـه ن فرضـيه  در قالـب  ايـ يات بنيادين را در فرايند آزمون و خطـا         كاربر زبان اين مدع   . دهد  شكل مي 

با جهـان  را  معرفتي ملتوان تعا دليل نمي  بدون تلقي به قبول كردن اين باورهاي بي در عين حال   است؛ اما 

زمـين بـا مـن آغـاز     " هـايي نظيـر    گـزاره . کردَقَدات خويش را غني       مجموعه معت   و پيرامون سامان بخشيد  

مـن تمـام زنـدگي    " ، " تـوانم بـاران ايجـاد كـنم     من نمـي " ، " ته است شيش از اين وجود دا    پخيلي  شده و   

مـن از پـدر و مـادري مـشخص در زمـان      " ، "  نه سيارات ديگـر   ،ام  خويش را در مجاورت زمين گذرانده     

ر زبـان در   ساير مـدعياتي كـه كـارب   ،در واقع. سازند  مرا ميرجهان ـ تصوي ...  و  " مه ادنيا آمده مشخص ب

شــوند و  مــدعياتي كـه مــشمول صــدق و كـذب واقــع مــي  ، هــاي مختلــف معرفتـي پذيرفتــه اســت  شـاخه 

 دوناالصول ممكن است كاربر زبان در تلقي به قبول كردن آنها به خطا رفتـه باشـد، بـر باورهـاي بـ                  علي

ع قـان ديگـران او را    و  اسـت  كودكي آنها را آموختـه    ان در ب؛ باورهايي كه كاربر ز    اند  دليل ياد شده مبتني   

هـا و مقومـات    در عـين حـال، ممكـن اسـت مؤلفـه     . اين باورها به جهـان بنگـرد  اند كه از پسِ پشت     كرده

                                                
22. attitude 
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 من از پـدر و مـادري مـشخص   " عنوان مثال، گزاره ه ب. در طي زمان تغيير كند تصوير کاربر زبان  ـ جهان

رسد تا نيمه قرن بيستم اين گـزاره بخـشي    ينظر م به.  را در نظر آوريم" مه ا دنيا آمد ه   در زمان مشخص ب    و

 دليلي اقامه كند كه چرا از پـدر و مـادر    فردلزومي نداشت. ساخت  از جهان ـ تصوير عموم انسانها را مي 

هـاي اخيـر در علـم پزشـكي      اما با تحوالتي كـه در دهـه  . مده استآدنيا ه در زمان مشخصي ب  و  مشخص

 پديـدار  ٢٤ مـادري جـايگزين   و به زوج نابـارور ٢٣داء سلول جنسيرخ داده و اموري نظير بانك اسپرم، اه     

اي   گـزاره " مه ادنيـا آمـد  ه  در زمـان مـشخص بـ    و مـشخص یمن از پدر و مادر" ، ديگر گزارة   است  شده

قـع، در  ادر و. شدن آن بايد دليلي اقامه شـود پذيرفته و بنيادين در منظومه معرفتي ما نيست و براي         ي  يهبد

 اي ونـه كرد، چون خالف آن اساساً متصور نبود، پـذيرش آن نيـز مؤ   مي  ن ادعايي   گذشته وقتي كسي چني   

اما امروزه با توجه به تحـوالتي كـه در علـوم تجربـي رخ      ،پذيرفتند را مي  و ساير كاربران زبان آن  نداشت

دهـد؛ چراكـه ممكـن اسـت      شكيل نمـي  مـا را تـ   گزاره مذكور بخشي از جهان ـ تصوير  ديگر است،هداد

 ولـي پـدر عرفـي او    ،)از طريـق بانـك اسـپرم   (ه باشـد  نامشخص داشت ي  ه لحاظ بيولوژيك پدر    ب شخصي

 ولـي  دارد،   براي باروري  كه زن سلول جنسيبگيريدموقعيتي را در نظر   . بيولوژيك او باشد  همسر مادر   

  يـا  .گيرنـد  دار شـدن از بانـك اسـپرم كمـك مـي      زوج براي بچـه  و مرد سلول جنسي ندارد و باور نيست     

بـه فرزنـد خوانـدگي    اي را  مـين سـبب بچـه    هزن و مرد هر دو به لحاظ جنسي نابارورند و به         موقعيتي كه 

 او معلـوم  ي پـدر بيولوژيـك  لـ  نخـست، مـادر بيولوژيـك بچـه مـشخص اسـت و           در موقعيت   . پذيرند  مي

 دوم نيـز پـدر و مـادر بيولوژيـك بچـه       موقعيـت در  . نيست؛ هرچند به لحاظ عرفي پدر او مشخص اسـت         

مـن از  " الزمه سخنان فوق اين است كـه گـزاره     . ندي پدر و مادر عرفي او شناخته شده ا        ل و ند ا نامشخص

چنـين اسـت كـه    .  را نـدارد  سـابق  ديگر بـداهت " مه ادنيا آمد ه  ان مشخص ب  م در ز   و پدر و مادر مشخص   

ديگـر، گـزاره   عنـوان مثـالي   ه بـ . شـود   حذف ميه گزاره مذكور از جهان ـ تصوير کاربران زبان رفته رفت

                                                
23. gamete donation 
24. surrogate motherhood 
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 مـا را تـشكيل   اين گزاره بخـشي از جهـان ـ تـصوير    ." من فرزندم را دوست دارم" : ذيل را در نظر آوريم

من دليلي اقامه كنم كه چرا فرزنـدم را دوسـت دارم يـا بايـد دوسـت            الزم باشد   رسد    مينبه نظر   . دهد  مي

 بـه نظـر   ،ش را دوسـت داريـد؟   در عين حال، اگر كسي از من بپرسد آيـا شـما فرزنـد خـوي              . داشته باشم 

آنـرا موجـه   كـه مـا   است شخص درباره امري    پرسش   چراكه   رسد پرسش غريبي مطرح كرده است؛         مي

 آشـکاری ايـن پرسـش تفـاوت    . سازد  و بخشي از جهان ـ تصوير ما را مي ايم دليل پذيرفتهدون ب, انگاشته

 بـراي  ." ؟ اسـت  درجـه  ۱۸۰ي برابـر  دس چرا مجموعه زواياي داخلي مثلث در هندسه اقلي     "دارد با اين كه   

 و بايـد   اينگونـه نيـست   گـزاره دوم كه در حالي ،نيازي به اقامه دليل نيست  ، انگاشتن گزاره نخست   موجه

 بـه  .   دليلی  مبتنی بر مقدماتی چند اقامه گردد و در فرايندی استنتاجی موجـه بـودن آن نـشان داده شـود           

همان معنـايي    ، اين گزاره به"فرزندم را دوست دارم که دانم   ن مي م"تعبير ديگر، اگر كاربر زباني بگويد       

 " اسـت  درجـه ۱۸۰برابـر بـا    در هندسه اقليدسي  مجموعه زواياي داخلي مثلث  که دانم  من مي "كه گزاره   

 امـا نحـوه   ،بخـش نباشـد    نـه اينكـه گـزاره نخـست معرفـت          .بخـش نيـست      معرفـت  ،كنـد   افاده معرفت مي  

 بخشي از جهـان ـ   گزاره نخست. شود  مشمول شك واقع نمي، زيراتفاوت استبخشي آن اساساً م معرفت

  . گيرد  حال آنكه دومي در جهان ـ تصوير ما جاي نمي،تصوير ماست

هـاي زبـاني    كاربران زباني كه قرار است در بازي. رسد ميدر "بازي زباني"پيش از " ن ـ تصوير جها". ۵    

 در رتبـه   در تكون معاني مفاهيم داشته باشـند،    مدخليتي  كت و    مشار ،هاي زيست متعدد    گوناگون و نحوه  

كه متضمن باورهـاي  ،اين نگرش از جهان را ن، يتگنشتايدر منظومه و. ند اسابق مجهز به نگرشي از جهان    

 در واقـع، كـاربر زبـاني كـه     .سـازد  را مـي ايـشان  " جهان ـ تصوير "دليل كاربران زبان است، دون ببنيادين 

اختي متـشكل از باورهـاي موجـه    شـن   نگرشي كه از منظر معرفت  ه جهان پيرامون است، به نگرشي ب زهمج

چنـين اسـت كـه در     ايـن . ورزد هاي زباني گوناگوني مبادرت مي       به مشاركت در بازي    ليل است، د دون  ب
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ژه سـو (گيرد و در تعامل كاربر زبـان   پيشي مي"  زباني بازي" بر "تصويرـ جهان  "  نگاه ويتگنشتاين متأخر،

  . متقدم تر است ، با جهان پيرامون و ساير كاربران زبان)تجربي

نـسبتي  "  تـصويري معنـا   نظريـه "بـا مفهـوم تـصوير در    " جهـان ـ تـصوير   " مفهوم تصوير در، عالوه بر اين   

رئــاي ســوژه م در منظــر ورســاله   تــصويرسازي در ، اوالً رايــ ز؛ اســتی متفــاوتمعنــاینــدارد و متــضمن 

كـه جهـان ـ       حـال آن ،٢٥عـالم قـرار دارد  مـرز  كـه در   اي زيكييگيرد، سوژه متـاف  ميزيكي صورت يمتاف

عـالم قـرار   در كـه   اي ه تجربـي ژ سـو  تصوير متضمن باورهاي سوژه تجربي درباره جهان پيرامـون اسـت؛       

 كه پس از درنورديدن فـضاي در حالی    قائل به ماهيتي براي زبان است، رساله ويتگنشتاين در    ثانياً،  . دارد

دسـت  ه  تماماً در پي برساله  ،ثالثاً.  ديگر براي زبان ذاتي قائل نبود   ، تا آخر حيات فلسفي خويش     و رساله

اوالً و دربـاب يقـين    حـال آنکـه    ،شناسانه درباره نـسبت ميـان زبـان و جهـان اسـت            داللت اي  دادن نظريه 

تـوان    هرچند مي سانه دارند؛شنا است كه صبغه معرفت...  ومشغول مفاهيمي نظير دانستن، شك     بالذات دل 

  .  استخراج كردی هم چندشناسانه از آنها لوازم داللت

اين مقالـه در پـي يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش        به ميان آورد؟  سخنتوان از ويتگنشتاين سوم نيز   آيا مي . ۶   

بـا  ، ربـط و نـسبت آن   دربـاب يقـين    در تبيين مفهوم جهـان ـ تـصوير   پس ازدر اينجا كوشيده شد . نيست

تـوان التفـات و عنايـت      آيـا مـي   كـه ايـن امـر  . سـنجيده شـود  هاي فلـسفي   كاوشو رساله   محوري    آموزه

  اوشـناختي در اواخـر عمـر را جهـشي عظـيم در فراينـد فلـسفيدن        ويتگنشتاين بـه طـرح مباحـث معرفـت       

موضـوعي اسـت كـه مجـال ديگـري        خبـر داد   ي حيات فلـسفي و    ر دوران ديگري د   ازحساب آورد و      به

 .طلبد مي

 

  

                                                
 .رساله ٦ - ٦/٥ فقرات :نگاه كنيد به. ٢٥
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