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  عقلِ همیشه قاصر
  

  ۱۲/۱۱/۹۴سايت زيتون، روز دوشنبه، مورخ:  :منبع
  

روي در  1951به دنیا آمد و در آوریل  1889لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف مشهور اتریشی ـ بریتانیایی، در آوریل 
ــ بیشــتر بازماند.  نقاب خاك کشید و از فلسفیدن و اندیشیدنِ اند، هتچنانکه برخی از شــاگردان و شــارحان آثار او نوش

وز پیش ررا که پانزده ماه آخر عمر خویش به نگارش آن مشغول بود، دو  یقیندر باب ویتگنشتاین آخرین صفحات 
ه تفلسف و ک . روشن استبردو از درد مزمنی رنج می اینکه به بیماري سرطان مبتال بود ؛ به رغماز درگذشتش نوشت

دست  مرشین ساعات عتا آخر طوري که وي از پرداختن بدانتأمل تا چه میزان با زندگی ویتگنشتاین عجین بوده، به
   .نکشید

ل نقاد با نشان دادن جایگاه عقکوشم أخر است. در این نوشته میویتگنشتاین مت از مفاهیم برسـاختۀ  1»زیسـت  حوةن«
  اهمیت و رهگشایی فلسفی این مفهوم متذکر شوم.  ، نکاتی چند دربارةدر نظام فلسفی ویتگنشتاین

ه و کانت، شــوپنهاور، فرگهاي نوشــت، تحت تاثیر آموزهرا می فلســفی-رســاله منطقیهنگامی که لودویگ جوان  
، شــارحان به تعبیر برخی از ،کندپذیر میتن معنادار را امکانفد تا از شــروطی پرده برگیرد که ســخن گیکوشــراســل 

، »ر واقعما«، »هاي اموروضعیت«اي که در آن از مفاهیمی چون پروژه می گرفت؛ اي انقالبی را پیپروژه ویتگنشـتاین 
 ثرتک نمود. در این دوران میشــمول اســتفاده شــده بود و جهان»... ســوژه متافیزیکی«، »فضــاي منطقی«، »ریختیهم«

ه کار می ب ها در جوامع گوناگون براي سخن گفتن و تعیین مراد کردنکه انسان هایی به وحدت زبان غیرقابل تحویلِ
ســاله ر در » معنا و مدلولتفکیک میان «و  »تصـویر منطقی «، »منطقی فضــاي«و مفاهیمی چون  بود  ، به محاق رفتهبرند

 سوژة«شـد. به همین سبب،  اطالق میها به نحو یکسـان  زبان شـمول داشـت و بر همۀ  اي جهان صـبغه  فلسـفی  -منطقی
باخت و زیکی رنگ میمتافی اکنونی داللت می کند، پیش چشــم ســوژة -و اینجاییکه بر انســان انضــمامی  » تجربی

  شد. پردازي فلسفی به کار گرفته نمیچندان در نظریه
ــ  1933رفته و پس از سپري شدن دوران رفته  گذار مشهور است،که در زندگی فلسفی ویتگنشتاین به دوران 1929ـ

و منسلخ  ريپذی جهانشمولی یده هاي پیشین خویش را کنار نهاد.تکانی فکري کرد و برخی از الودویگ میانسال خانه
ــیـاق   بودنِ ــباهت خانوادگی« ، »ورزیدن«، »بازي زبانی«مفـاهیمی چون   هـا بود. و زمینـه یکی از این آموزه از سـ ، »شـ

ــتدالل تبعیت از قاعده« ــفیِ در نظام »....اس ــتاین متاخر در خدمت تبیین تختهفلس ــوژة ن بودنِبند زمان و مکاویتگنش  س
ابدا نیم و اویتگنشتاین میانسال به این باور رسیده بود که ما محاط در زبتو گویی . جربی در جهان پیرامون قرار گرفتت

ماریم. ریم و به تعامل معرفتی باآن همت گرا فراچنگ آپیرامون نقبی بزنیم و آن جهانبه زبان  توانیم بدون واسطۀنمی

                                                
1. form of life 
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اما این امر مانع از  ،عنا به کار گرفته می شودها و انتقال مبراي تعامل با سایر انسان به مثابۀ ابزاري درست است که زبان
بدون آن به  شود، به نحوي که هیچ دمی نتواند و محصور در زبان قلمداد 2آن نمی شود که انسان  موجودي زبان مند

ــر ــتاین،  برد. س ــخن نداریم. ما با ز رفته و گریز و گریزي از این امرخویش گ را در چنبرةزبان ما به نزد ویتگنش بان س
گی یافت هیچ درختی در پهنه زند تو گوییکنیم. کنیم. با زبان در خلوت خویش تأمل میگوییم، بـا زبان فکر می یم

اي بیرون . هیچ نقطه ارشمیدسی»ر گریزمهم در تو گریزم اَ«سار آن آسایید: شود که بتوان بدون زبان دمی در سایهنمی
ــا یافت نمیاز ــود تا این فض ــید. به مجرد اینکه ب باب پدیدة بتوان از آن منظر درش ــیم، پاي خواهیم بیاندزبان اندیش یش

ــورتبندي می گردند ودر گزاره ها  روند وآیـد و مفـاهیم هم در زبان به کار می  مفـاهیم در میـان می   دود ثغور ح صـ
اش رها و سقفااتاقی ایستاده که کف، دیو که میان در نظر بگیرید در مقام تمثیل، فردي راشود. شان روشن میمعنایی

یده براي رهایی از د ند و گریزي از آن ندارد و مفرّيبیکند خود را در آینه میاي است. او به هر سو که حرکت هشیش
به چنین نقشی  قائل ویتگنشتاین متأخر  ..چه بپرد. چه وارو بزند، بنشیند، چه دراز بکشد، چه بدود، چه :یابدشـدن نمی 

زبان با  کاربران ترین ســطح تعاملِزبان در بنیادینبه روایت او، ها با جهان پیرامون اســت. براي زبان در تعامل انســان
یچه و ن متاخر را به همراه  ن فلســفه، ویتگنشــتاینجهت نیســت که برخی از مورخاســت. بیرخنه کرده ا پیرامون جهان

 هاي فلسفۀسـوژه و ابژه یکی از آموزه انگارند. اگر تفکیک میان پسـامدرن می  سـفۀ اي و فلقاره یدگر از آباء فلسـفۀ ها
ن دوگانه شود؛ ویتگنشتاین متأخر از جمله فیلسوفانی است که از ایمدرن باشد که با سوبژکتیویسم دکارتی شناخته می

ــیدنِ ــیم پیرامون، معرفتی ما با جهانل مبه نقش زبان در تعا عبور کرده و با محوریت بخش هاو دوگانه ديبندر بند تقس
ــوژه /« هـایی نظیر  ــ« و »بژهاسـ ــت »د واقع گراییواقع گرایی/ ضـ ــتزبان «گفت هایدگر می 3.نیسـ  ؛»خانه وجود اسـ

ــ «کرد:نیز تأکید میویتگنشــتاین  بنیاد بودنِ نظام  بانز». زبانما به وســیلۀ  دن آگاهیِفلســفه نبردي اســت علیه جادو ش
  است.  یندر باب یقو  کاوش هاي فلسفییِ نویسندة ها و مقومات نظام فلسفاز مؤلفه انسان ( کاربر زبان)، معرفتیِ

هانشـــمول هاي عقل جها و کاســتی تا محدودیت ر دیگر فیلســوفان پســامدرن، بر آن بود  ویتگنشــتاین متأخر، نظی  
عقالنیت  جهانشمول دارد و ور بودند که عقل صبغۀین بافیلسوفان عصر روشنگري عموماً بر ا ر را نشان دهد.گاستدالل

 بودن ي و حساسورزاستداللصرفا مبتنی بر  قوام یافتنِ نظام اعتقاديشود و آدمیان به نحو یکسان یافت می به نزد همۀ
و ت نقاد عقالنی است. بنا بر روایت ایشان، له مدعیات هق و کذب دعاوي و حجیت معرفتی ادلۀ اقامه شدبه صد نسبت

 گیرند، حظ ورا در کار می این عقالنیت جهانشــمول ســت و به میزانی که آدمیاند خیمۀ معرفت ورزي عمواسـتدالل 
ــتري از معرفت و آگاهی می برند ــل بنابراین تلقی، می .بهره بیش ــب معرفت حاص  توان خطاهایی را که در فرآیند کس

ــودمی ــتن عقالنیت و اقامۀ ادلۀش ــت. در  ، با به کار بس موجه و نقض و ابطال خطاهاي رخ داده، زدود و از میان برداش
                                                

2. language-bounded 
را صورتبندي  »قع گراییواقع گرایی/ ضد وا« ، فرارويِ  ویتگنشتاین از دوگانۀ »واقعیت« مفهوم  »گرامر«، با مد نظر قرار دادن  "واقع گرایی اخالقی و ویتگنشتاین متاخر "در  مقالۀ  . 3

  براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به: ام. کرده
   .27-38 وم، صفحات، چاپ د1393، تهران، نی، زبان و تصویر جهان: مقوالتی در فلسفه ویتگنشتاین، "تاخرواقع گرایی و ویتگنشتاین م "سروش دباغ، 

 



 ٣

ــامدرن، بر محدودیت  ــوفان پس ــتاین متأخر نظیر فیلس ــت تأکید م  هاي امحاءمقابل ویتگنش ــان انگش ــدنی انس  نهد؛ینش
ــانمحدویت ــتداللا کند. گویی که عقل نقادبدیلی ایفا میها نقش بیهایی که در قوام یافتن نظام معرفتی انسـ  ،گرسـ

نظام  یريِگامل در شــکلوبلکه اصــناف علل و ع آید؛به حســاب نمی معرفت میدانِ و تنها بازیگرفعال مایشــاء نیســت 
م دعاوي، صحت و سق و برجسته کردنِ با نشان دادن گر نیزاستدالل ها در کارند. در این میان، عقل نقادمعرفتی انسان

، اثر بخشی آن محدود است اما قدرت و ؛در پیداییِ آن نقش آفرینی می کند هاسـت و انسـان م معرفتی ابخش نظقوام
  .»نازنینی تو ولی در حد خویش « :که
   

آدمیان تا  است که مجموعه معتقدات و نظام معرفتی یتگنشتاینی متکفل تبیین این امردر نظام و» زیست نحوة«مفهوم 
فرد در انتخاب  ی کهزیستایشان عجین است؛ نحوة شتی و تربیتیِ معی پیشینۀو  تجربۀ زیسته زیسـت و  با نحوةچه میزان 

شــخصی  .بدیل خود را ایفا کرده اســت، نقش بیاو ریزش کردهآن چندان اختیار نداشـته، اما در پیدایی نظام معرفتی  
نگرد که در یمکه در فضاي دینی نفس کشیده و تربیت دینی عمیقی داشته، به جهان به نحوي کامالً متفاوت از کسی 

ام ر واقع، باورها و  نظد». ما نگاه ،ما هیچ: «، کهفضــاي غیر دینی تنفس کرده و اســـاســـاً تربیت دینی نداشـــته اســـت 
باط وثیقی ارت نحوة زیست ایشان است و با آن عنان و متناظر با همکه بالمره با هم متفاوت است، این دو نفر  اعتقادات

اوي در قرن بیستم که محصول تأمالت ژرف روانکاوانی چون فروید و یونگ است، به علم روانک. افزون بر این، دارد
 و در اینگونه بودن و آنگونه نشدنِدر روان آدمیان در کارند و توبرتو  ینهان علل و اسـبابِ تا چه میزان آموخته که  ما

   انسان هاي گوشت و پوست و خوندار قویا موثرند و نقش آفرینی می کنند.
را نشان  گراستداللهاي امحاشدنیِ  عقلِ نقاد ، محدویت»زیسـت  نحوة«کوشـد با وام کردن مفهوم  می اینویتگنشـت 

نابر رأي او، ها در کارند، پرده برگیرد. بداده، از اصناف روابط پیچیده و توبرتویی که در قوام یافتن نظام معرفتی انسان
ــحیح  ســان هاي ابديِ اننهاد و در ناتوانین بار زیادي به دوشــش ردوو تحدید کباید انتظار خویش از عقل نقاد را تص

ها را باید شمچ«عنایت نگریست:  ت و معیشـت و بیولوژي است، به دیدة کان و تربیبند زمان و ماي که تختهانضـمامی 
و ورزي عقالنیت و استداللسـخن نه بر سر فرو نهادن موضع خویش و پشت کردن به   .»شـسـت، جور دیگر باید دید  

احی خاکی چند صـــب این کرةهایی اســت که روي  انســـانهاي ابديِ افتن به محدویتن یتفطاقامۀ دلیل اســت، بلکه  
ــتنِ رونـد و منزل بـه دیگري می پردازنـد   زینـدو می  می ــیاق هاي زمانۀ خود عقالنیت ؛ آدمیـانی که با بکار بسـ  در سـ

  گوناگون، نظام معرفتیِ خود را سامان می بخشند.
تر انسان را متواضعرهگشـاست و البته محدودیت هاي ابدي و امحانشـدنیِ عقل،  گرشـی و لحاظ کردنِ اتخاذ چنین ن

دیگري اي که پیرامون ما زندگی می کند و می توان او را در میان  ؛ترکـامیـاب  » دیگري«و در فهم موقعیـت  کنـد می
روي ارنگ بیتی و معرفتیِ گوناگون و رنگبا پیشینه هاي ترتگان، دوستان، همکاران، هموطنان و سایر انسانهایی که بس

 سراغ گرفت.  کرة زمین زندگی می کنند،


