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بررسی تأثیر دوسویۀ ذهن و زبان با تکیه بر منطق
در اندیشۀ ویتگنشتاین*

چکیده

تحلیل ذهن یکی از پیچیدهترین حوزههای دانش استتک پ پرستتشهای فروان فراروی انستتان قرار میدهد .بنیادیترین
پرستش میان انووه مستا ل مودود ،بحن نحوۀ ارتواذ ذهن با زبان استک ،این پ تر یر و تر ر این دو قوه بر یکدیچر نچونپ
استتک و بپ نپ نحوی بپ شتتناهک دهان پیرامون منجر میشتتود .پرستتشهای مطرح شتتده دربارۀ ارتواذ ذهن و زبان را
ا
میتوان با ستپ رویکرد فلستفی ،روانشتناهتی و فیییووویی بررستی نمود .فیلستوفان مالموب با دنوی فیییووویی نندان
میانپ ندارند ،اما گاهی با بررستیهای روانشتناستانپ ،ودوه اشتترا ی پیدا می نند .از میان نحلپهای فلستفی مالارتر،
فیلستوفان تحلیلی و زبانی بپ این حوزه بستیار پرداهتپاند .ویتچنشتتاین بپ عنوان پدر مالنوی این نحلپ با تحلیل ستاهتار
منطقی زبان ،نهارنوبهای درستتک و نادرستتک مفاهیم ذهنی را بررستتی نموده استتک پ در پ وهش پیشرو مورد
یرف اوی قرار گرفتپ استک .مستۀلی بنیادین ما در این پ وهش ،نحوۀ ارتواذ ذهن و زبان و تر یر دو ستویی نها بر بحن
شناهک منطقی دهان اسک؛ از اینرو ،با تودپ بپ ّ
اهمیک مالکهای منطقی زبان نید ویتچنشتاین ،ساهتار درسک فهم
انسان را بررسی نمودهایم.
واژگان كلیدی :ویتچنشتاین ،فلسفپ ،منطق ،ذهن ،زبان.
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مقدمه

ویتچنشتتتتاین میگویتد :مرز زبتان من ،بر مرزهتای دهتان من دبوتک می نتد .وویتچنشتتتتاین )103 :1394،برای
ا رگذارترین و یا دستتک م یکی از ا رگذارترین فالستتفی مالارتتر ،گفتن ننین عوارتی ،نقش تالیین نندۀ زبان را نشتتان
میدهد .وودویگ ویتچنشتتتاین پ بپ دهک نچارش تاب پرم ی رسااۀ منطقی ن ن-نفلساا ن پدر مالنوی فلستتفی تحلیلی
نامیده میشتتود ،زبان را محور پ وهشهای هود قرار داد؛ زیرا بپ باور وی تحلیل ستتاهتارهای زبان ،بنیادیترین وظیفی
فلستتفپ استتک پ بپ ش ت دهان و ستتاهتارهای منطقی حا م بر ن منجر هواهد شتتد .این دردپ از تر ید بر زبان در
فلستفی مالارتر برب بیستابقپ نیستک و مارتین هایدگر ،فیلستوف پدیدارشتناا و اگییستتانستیاویستک ومانی نیی می گوید:
«زبان ،هانی هستتی استک .و )Heidegger, 1971: p.57-58و ارزش زبان در بحن شتناهک هستتی از نگرگاه وی نیی
م فول نمانده اسک.
از ستوی دیچر ،رابطی شتچفکانچیی م ی پ دنوی بجکتیو و ّ
مادی ذهن بپ حستاب می ید ،با زبان و ار رد ن ،بستیار
پیچیده و پرسشانچیی اسک .از دملپ میتوان بپ این پرسشها اشاره رد :در ارتواذ میان این دو ّقوه ،دام یك بر دیچری
تر یر بیشتری دارد؟ یا زبان ،ذهن را نترل می نتد یا ذهن ،زبان را نگونپ پ میهواهد ،بپ حر ک وا میدارد؟ گفتتاری
پ از زبان ما انسانها بیرون میتراود ،از جا ریشپ میگیرد؟ امروزه برهی از عصبشناسان و پ وهشگران م ی ،بر این
باورند پ زبان ،همنون دیچر بخشهای فیییکی بدن انستان ،مکانی وی ه را در م ی ،بپ هود اهتصتاد داده استک .بپ
عنوان مثال ،عصتبشتناستان بپ این باور نوین رستیدهاند پ بخش مالینی از ورتکس م یی ،دایچاه گفتار یا همان زبان
استک پ ن را بخش برو ا 1نامیدهاند .وبلیك مور )1395:210 ،از ستوی دیچر گفتپ میشتود در زبان را بخشتی از م ی
ا
انجام میدهد پ ناحیی ورنیکپ نام دارد .تقریوا در همی افراد راستتک دستتک ،این بخش در نیم رۀ نپ ،در محل تالقی
وبهای هیانپای ،گیجگاهی و پسسری قرار دارد .واوچلوی )200 :1394 ،طوق این تجربیات ،افرادی پ در این ناحیپ
دنار ستیبدیدگی یا نارستایی شتوند ،با ودود این پ روان رتحوک می نند ،اما از ندا پ منطقی در و فهم زبانشتان
ستیب دیده استک ،وایههایی بیمالنا را بپ ار میبرند .با این حال ،ننان پ گفتپ شتد ،تکلم را ناحیی برو ا نترل می ند؛
منطقپای پ دلوی ناحیی ورنیکپ ،در محل تالقی وبهای پیشتانی و گیجگاهی قرار دارد .بر طوق ننین اوش هایی ،بپ
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نگر میرستد مستیرهای ارتواطی بازگشتتی ددید و شتوکپهای عصتوی نوینی پ میان این مناطق م ی شتکل گرفتپ ،پایپهای
ارتلی پیدایش تکاملی تواناییهای مالناشتناهتی و در نهایک تواناییهای زبانی را در دریان تکامل ،برای انستان فراهم
می ند .وادومن)131 :1387 ،
بنتابراین ،بحتن در بتاب زبتان ،شتتامتل ننتد دنوتپ استتک .از یتكستتو ،زبتان بتپ مالنتای گفتتار استتک تپ فالتل وی ه و
مخصتود انستان بپ حستاب می ید و زبانشتناستان در مورد ن یرف اوی می نند و از ستوی دیچر ،دنوی فیییوووییك
زبتان استتتک تپ بتپ عنوان یتك انتدام دربتارۀ ن بحتن میشتتود .امروزه هم دنوتی مالرفتکشتتنتاهتی زبتان و هم رویکرد
فیییوووییك ن ،بستیار مورد مناقشتپ استک .نوام نامستکی از دملپ فیلستوفان و زبانشتناستان بیر  ،بر این باور استک پ:
فراگیری زبان ،فراینتدی زیستتکشتتنتاهتی استتک و نپ مجموعپای قابلیادگیری از دانش بیرونی .وریتی)384 :1392،
نامستکی این نگریپ را در مقابل افرادی ارا پ رده پ باور دارند زبان ،امری موهتنی استک پ توستا واودین بپ فرزندان
منتقل میگردد .ننین اسک پ زبان ،موهوتی وی ۀ انسان اسک و دیچر مودودات از ن محروم هستند.
ویتچنشتتتاین نپ بپ تحلیل فیییوووییك ذهن و زبان عالقپمند استتک و نپ بررستتیهای روانشتتناستتانپ را دربارۀ ن
میپستتنتدد؛ زیرا فهم و فراینتدهای ذهنی شتتنتاهک را از فراینتدهای روانشتتنتاهتی ماننتد افستتردگی و اهتالبت روانی
متفاوت میپندارد :برهی از فیییوووییستکها امیدوارند پ سترانجام بتوانند حاوکها و پروستپهای م ییای را بیابند پ
با اربرد زبان و اندیشتتپ متناظر بوده و نها را توضتتید دهند .اما اگر ننین امیدی تحقق یابد ،ننپ فیییوووییستتکها
ا
شتت می ننتد ،ستتازو تار ذهنی موردنگر متا نخواهتد بود .و نی )223 :1392 ،بتپ همین دویتل ،وی رتترفتا بتپ روش
فلسفی و مالرفکشناهتی در دهک پاسخگویی بپ مسا ل مرتوا با ذهن و زبان تکیپ می ند .بپ نگر وی وظیفی فیلسوف،
پیشگیری از تتابیهتای زبتان در دهتک در و فهم درستتتک دهتان استتتک .بتپ اعتقتاد وی ،گفتنیهتا را بتایتد گفتک و
ّ
محوریک
ناگفتنیها را باید بپ دامن ستکوت واگذاشتک .از ستوی دیچر ،پارۀ مقابل اندیشتی نخستک ویتچنشتتاین پ با
پ وهشهای فلستفی او رتورت گرفتپ ،تفکری اناتمامی استک پ زبان را بپ شتکل همچانی و اربردی بررستی رده و
ساهتار زبان را نپ محصول تحلیل منطقی ررف ،پ فر وردۀ بازیهای گوناگون میداند.
ننان پ هواهد مد ،منطق برای ویتچنشتتاین ابیاری در راستتای تالیین حدود زبان استک .حصتار زبان را میتوان با

45

بررسی تر یر دوسو یی ذهن و زبان با تکیپ بر منطق در اندیشی و یتچنشتاین

تحلیل منطقی گیارههای رتتادو و یا اذب مشتتخو نمود .با تحلیل گیارهها بپ واستتطی قوانین منطق میتوان بپ ادیا ی
دستک یافک پ در رسا نها نامها و استامی قرار دارند و استامی در نستوک متناظری با دهان و امر واقق قرار گرفتپاند.
بنابراین ،تحلیل منطقی گیارهها ،ما را در شتت دهان پیرامون بپ واستتطی زبان یاری میرستتاند .بپ باور ویتچنشتتتاین
نخستک ،گیاره هنچامی مالنا دارد پ تصتویر حاوتی ممکن از امور عاوم باشتد .وماونس )50 :1388 ،ننین استک پ از
یك ستو ،ذهن و فرایندهای ذهنی و از ستوی دیچر زبان و ستاهتارهای ن و نیی از دهک ستوم منطق و قوانین بنیادینش،
انستان را بپ عنوان محور شتناهک احاطپ ردهاند و ویتچنشتتاین می وشتد این ستپ محور بنیادین را تحلیل و تفستیر نماید.
در راستتتتای این مفتاهیم ،پ وهش متا دربردانتدرۀ ستتپ پرستتش مهم دربتارۀ ذهن ،زبتان و منطق استتک تپ موشتتکتافی و
یرف اوی نها میتواند ما را در در مسۀلی ارلی موردنگر یاری رساند.
 .1ذهن و ساز و كار اندیشه

ویتچنشتتاین وشیده بپ ذهن بپعنوان یك امر شناهتی بنچرد .با این حال ،هود همین نچرش ،مشتمل بر گونپهایی اسک
پ وی بپ شتتکتل وی ه همتی نها را نمیپذیرد .یالنی برهورد روانشتتنتاستتانپ با ذهن پ ن را بپ عنوان یك پدیدار روانی
ا
بررستتی مینمود ،برای او ننتدان مقوول نیستتک ،بلکتپ تالش می نتد تتا بتا نچتاه رتترفتا فلستتفی بتپ ن بیردازد .یکی از
موضتتوعات محوری ا ر مترهر ویتچنشتتتاین ّ
اهمیک حفظ و رتتیانک از انستتجام و یکیارنچی فرم بیرعلمی فهمیدن
اسک .ومانك)111 :1388 ،
.1-1رساله و سوژۀ متافیزیکی

ویتچنشتتاین بخشتی از رستاوپ را بپ بررستی من بپعنوان ستویۀ شتناهک اهتصتاد داده استک .وی بپ تر یر از انک و
شتوپنهاور دو نو نچاه بپ ستویه را تحلیل مینماید .در ی ستو ،ستویۀ تجربی و در ستوی دیچر ستویۀ متافیییکی قرار دارد.
ویتچنشتتاین برای توضید روشنتر این دو سویه از تشویپ «نشم و میدان دید بهره میبرد پ ن را از شوپنهاور وام گرفتپ
استک .برای ویتچنشتتاین ،ستویۀ متافیییکی در حکم نشتم استک و ستویۀ تجربی ،میدان دید .تا نشتم نواشتد نییی را
نمیتوان دید ،اگرنپ ن نیی ،ودود واقالی داشتپ باشد.
«من مورد نگر فلستفپ ،همان «من تجربی نیستک و اهتالف وی با دیچران در همین دا هود را نشتان میدهد .از
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نگر ویتچنشتتاین ،نفس بپ تنهایی نمیتواند ستر منشتاف فالل و انفالابت درونی انستان باشتد و در نار ن عنارتر دیچری
نقش ایفا می ند .بنابراین ،نییی تحک عنوان روح ،ستتویه و بیره پ در روانشتتناستتی امروزی بستتیار بدان پرداهتپ
میشتتود ،ودود ندارد .با این تفاستتیر ،میتوان پرستتید پ با نار گذاشتتتن روح ،نپ دایچیینی برای ن داریم؟ در واقق
پاستخ این پرستش ،لید بخشتی از پاستخها در زمینی ذهن و مستۀلی شتناهک از نگر ویتچنشتتاین استک .در راستتای این
امر ،بتپ نگر وی یکی از ایرادهتای استتتاستتی فیلستتوفتان پیشتتین ،در بلا از هود و )egoبتپ مالنتای لی ن استتتک.
ویتچنشتتاین ،بحن هود یا ستویۀ راستتین را در اگووویی وی های پ دارد ،با پیش شتیدن مستۀلی تمایی میان گفتن و نشتان
دادن و پ در ادامپ بیشتر بپ ن میپردازیم) نشتترید می ند« .نشتتان دادن برای هر ستتویۀ یچانپ ،مرزی ندارد پ با مرز
زبان و منطق مصتادف باشتد ،یالنی محدود بپ قلمرو رتورت منطقی نیستک .وفستنکول )36 :1385 ،از ندا پ دهان
نیی محدود بپ رتورت منطقی نیستک ،بنابراین همنون ستویه ،مرزی میان امر نگری و امر بیرنگری استک .ستویه ،مرز
دهان استک و همننین مرز منطق نیی بپ حستاب می ید .برهی افراد همنون روانشتناستان بپ اشتتواه«،هود را محور
تمام فالل و انفالابت انستان میدانند پ بپ شتکل مستتقیم ،بدن انستان را تحک تر یر قرار میدهد .این در حاوی استک پ
احستاا من بپعنوان انستان نستوک بپ یك امر ،مثل درد شتیدن ،بپ تنهایی محصتول تر رات بدنی یا ذهنی نیستک ،بلکپ
محصول و فر وردۀ لیک ودودی من بپعنوان یك انسان اسک .ننپ «من را وارد فلسفپ می ند این اسک پ «دهان،
دهان من استک  .من فلستفی ،انستان نیستک ،بدن انستان نیستک ،یا روان انستان پ روانشتناستی بپ ن میپردازد ،بلکپ
سویۀ متافیییکی اسک .وهمان)105 :
تالش ویتچنشتتتاین ن استتک پ بر هالف گذشتتتچان ،تفستتیر مطلق از خو ند را نار گذاشتتتپ و دنار اشتتتواههای
ّ
محوریک ودودی ندارد ،بلکپ امری استک پ دهان را برزبان می ورد و بپ
ستوویستیستم 2الستی نشتود .ستویه ،ا نون
عوارتی بپ واستطی زبان ،از واقالیات پرده برمیدارد .بنابراین ،ستویهای پ محورشتناهک باشتد ،بیمالناستک و بپ دای ن،
ستویهای محور قرار میگیرد پ ددای از دهان ،ناظر بر ردار ن استک .ننین استک پ ستوویستیستم در ویتچنشتتاین شتکل
زبانی بپ هود میگیرد.
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 .2-1ذهن در پژوهشهای فلسفی

مهمترین عامل برای ایجاد تمایی میان برداشتک ویتچنشتتاین از ذهن در هر دو دوره ،بحن ار رد ذهن استک :در بررستی
رتورت گیارهای ستاده ،نویستندۀ رستاوپ می وشتد بر رتورت انتیاعی زبان ما تر یر بچذارد و نویستندۀ پ وهشها بر ن
استک پ تفاوتهای فراوانی را پ بپ اتصتال عمل ردهای ذهنی و زبانی ما منجر میشتود ،بپ ادرا دربیاورد .و Stern,

 )1995: p. 121وی از «فرایندهای ذهنی « ،حابت ذهنی و « گاهیهای ذهنی ستخن میگوید و میان فکر ردن
و فهمیدن تمایی قا ل میشتود .فهمیدن لمپ ،مانند توانایی بازی شتطرنج ،نوعی حاوک استک نپ قستمی فرایند .در واقق
«حاوک نامیدن ن مودب گمراهی استک؛ زیرا این امر ،حاوک روانشتناستانپای مانند هیجان یا افستردگی بپ حستاب
نمی ید .ننین حاوکهایی در طول زمان دوام مییابند و پیوستتتپ یا ناپیوستتتپ نیستتتند ،شتتناهک ناپیوستتتپ مالنا ندارد.
و )Williams, 1999: p. 165بپ عوارت دیچر ،این حاوکها همواره درحال شتکلگیری هستتند و زمان در نها نقش
تالیین ننده ندارد .نون این حاوکها باعن بپ ودود مدن مالرفک میشتوند ،بنابراین ،شتناهک هم بپ توق نها پیوستتپ و
ّ
محوریک «هود بپ عنوان دایچاه این حابت از
پایا استک و شتناهک ناپیوستتپ ودود نخواهد داشتک .ازستویی ،بحن
ّ
اهمیک وی های برهوردار استک و ستوویستیستم نقش مهمی ایفا می ند .ستوویستیستم ،از دملپ مستا لی استک پ میتوان
در ن ،نقطی اتصال زبان ،ذهن و منطق را یافک.
ویتچنشتتاین ،بحن ذهن را با بحن «هود گره زده استک .بخشهایی از رستاوپ ،مصتداو تریید نگر هیوم در زمینی
«من هستند .همین موارد ،مفسران ویتچنشتاین ،از دملپ رییکی را بر ن داشتپ پ وی در بحن هود ،سالی در حذف
«من اندیشتتیدندۀ د ارتی دارد .د ارت میگوید یك «من ودود دارد پ میاندیشتتد و این بدان مالناستتک پ ودود
«من بتپ عنوان عتامتل انتدیشتتنتده پیش از فالتل انتدیشتتیتدن استتک .امتا ویتچنشتتتتاین در بنتدو )5/631رستتاوتپ ،زیر پتای
راستیوناویستم د ارتی را هاوی رده و میگوید :نییی تحک عنوان ستویهای پ فکر می ند یا حامل تصتوراتی باشتتد،
ودود ندارد .وویتچنشتتاین )104 :1394 ،ننان پ مد ،همانگونپ پ نشتم هنچام دیدن ،دیده نمیشتود و بپ عوارتی،
میتدان دیتد ،نیتازمنتد نشتتم نیستتک ،هید «من ی در هنچتام انتدیشتتپ ودود نتدارد .بنتابراین بتپ دتای این تپ بچو یم «من
ا
میاندیشتم باید بچوییم« :اندیشتیده میشود .این دقیقا همان دایچاه «سویۀ متافیییکی در فلسفی ویتچنشتاین اسک.
ا
من اندیشتیدنده ،مرز دهان استک و درون دهان نیستک .در واقق ،انکار این پ ارتال ستویهای در دهان مییابیم و این
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نتیجپگیری و )5/631پ هید سویهای ودود ندارد ،در توافق امل با هیوم اسک .و رییکی)103 :1396 ،
یا همی انستتانها نستتوک بپ ی اب ه ،تصتتوری یچانپ دارند؟ و ننپ دربارۀ ن اب ه میگویند ،همستتان و هماهنگ
استتک؟ بپ عنوان نمونپ ،ور مادرزاد نپ تصتتوری از رنگ قرمی دارد؟ یا همان نییی پ من در این وحگپ دربارۀ رنگ
قرمی هود اری پ با ن مینویستتم ،فکر می نم ،یك فرد نابینا هم در مورد ن ننین میاندیشتتد؟ ویتچنشتتتاین هم در
رستتاوپ ،هم در پ وهشها و تا حدودی در «برگپها بپ ننین پرستتشهایی پرداهتپ استتک ،ووی در پ وهشها ،با تمایی
گذاشتتتن میتان «حابت ذهنی و « گاهیهای ذهنی  ،فراینتد گاهی ذهن انستتان را یك دریان پیچیتده میداند پ در
ار رد ذهن ریشتپ دارد .ذهن انستان در رتورتی میتواند بپ شتکل ایده ل هود نیدیك شتود پ ار ردی مطلوب را در
راستتای تحقق مالیارهای منطقی زبان بپ دستک دهد؛ زیرا تفاوت ذهن انستان با دیچر حیوانات نیی همین استک .بنا بپ نگر
ویتچنشتتاین ،تمایی میان اندیشتی اربران زبان با اندیشتی حیواناتی مانند ستگها و پ پیوستتپ بپ ارهای رتاحوان هود
میاندیشتند) در نحوۀ اتصتال اندیشتپ بپ زبان استک و این از ار ردهای اندیشتپ نشتان دارد .یکی دیچر از اهتالفات دو
برداشتتک ویتچنشتتتاین بحن گاهی و دنوی ادتماعی ذهن انستتان استتک :مودودات انستتانی در گفتن این پ میبینند،
میشتتنونتد ،حس می ننتد ،و بیره توافق دارنتد وهرننتد برهی از نهتا ور و ر هستتتنتد) پس گواه این تپ نهتا گتاهی
دارند ،هودشان هستند .وویتچنشتاین)228 :1389 ،
در باب پرستش نخستک می توان گفک :در دورۀ نخستک اندیشتی وی ،ذهن یك بحن انتیاعی رترف استک پ
تحتک تر یر فراینتدهای فهم انستتان ،از عاوم هارن و نشتتانپهای مودود ،با تکیتپ بر زبان و منطق بپ مالنتا و شتتنتاهتک
ا
میرستتتد ،و نهرهای تقریوتا علمی و نگری دارد .در حتاوی تپ در پتارۀ دوم ،ذهن ،دنوتپای عملی و ادتمتاعی بتپ هود
میگیرد تپ بتازهورد ن را در تار ردش در حوزۀ زبتان و در میتان دیچر همنوعتان میتوان دیتد .نقتدی تپ بر انتدیشتتتی
دوگتانتی وی دربتاب ذهن می توان وارد رد ،این استتتک تپ ذهن رتتورت متالین م ی استتتک و بتپ راحتی نمیتوان
اوودشتکافیهای فیییووویی م ی را نار گذاشتک .امروزه تر یر دوستویپ و مستتقیم ذهن و م ی بر دانشمندان این
عررتپ پوشتیده نیستک .بنابراین ،بدون درک درستتی از ستاهتار فیییووویی م ی انستان ،بپ نگر نمیرستد پ ار رد
مناسب ذهن و تر یر ن بر زبان را بتوان تودیپ رد.
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 .2زبان در فلسفۀ ویتگنشتاین

و یتچنشتتاین ،استاا فلستفی هود را تحلیل زبان میداند« :تمام فلستفپ عوارت استک از نقد زبان .وفن)22 :1381 ،
برهالف زمینپهای فلستفی دیچر ویتچنشتتاین ،میتوان در بررستی و یرف اوی مستۀلی زبان ،دو پارگی و شتکاف میان
ا
اندیشی او را راحکتر دید .ننپ در رساوپ ،دربارۀ زبان بیان رده ،بستری امال متفاوت با پ وهشها دارد.
 .1-2رساله و نظریۀ تصویری معنا

ویتچنشتتاین در پی هدفی بود پ برای دستکیابی بپ ن ،ستپ عنصتر مهم ذهن ،زبان و دهان را مورد ندو او قرار داد.
در پیدویی این هدف ،بپطور مستتقیم از فرگپ و راستل تر یر پذیرفک :ویتچنشتتاین ،در پی فرگپ و راسل ،پرویۀ فلسفی
هویش را با ندو او فلستتفی دربارۀ زبان و ستتخن گفتن مالنادار باز رد .وهمان )146 :ننان پ پیداستتک ،برای
ویتچنشتتتاین ،نارنوب درستتک گفتار ،میتواند ما را بپ عنوان فاعلشتتناستتا بپ دردی مطلوبی از مالرفک برستتاند .بپ
همین دویل ،نخستتین و ارتلیترین ار هود بپ عنوان یك فیلستوف و در ل ،ار فلستفپ را ندو او و یرفاندیشتی در
ستتاحک زبان می داند :بخش نخستتک وظیفی ویتچنشتتتاین در تالیین حدود زبان ،ستتیر از قاتتایای واقالی مالمووی بپ
ستتوی قاتتایای بنیادین بوده پ طوق نگر او در مر ی قرار داشتتتند .وپیرا )56 :1379 ،گفتار انستتان ،گاهی گرفتار
اشتتواهات و مهمالت شتده و این امر مودب هطا در اندیشتپ و در نهایک برداشتک نادرستک و شتناهک بلا از دهان
پیرامون میشتتود .بپ همین دویل از یك ستتو ،بیرون شتتیدن هطاهای وفگی و زبانی و از ستتوی دیچر تالیین حدودی
درستک برای دایگیین ردن ن مهم استک .بپ شتکل وتاه ،نگریی زبان ویتچنشتتاین در رساۀ دارای دو مؤوفپ استک:
 .1نگریی تصویری3؛  .2نگریی تابق ارزشی.4
دو نگریپ یاد شتده در حقیقک ،وا نشتی بپ دو پرستش مهم هستتند :ار رد زبان نیستک؟ و ستاهتار زبان نیستک؟ و
بپ دویل این پ زبان یك ستاهتار و ستازوارهای استک پ ادیاف ن ،گیارهها هستتند ،بنابراین ،دو پرستش بپ این نحو مطرح
میشتتونتد تپ .1 :گیارههتا نچونتپ و بتپ نتپ نحوی بتا دهتان مربوذ میشتتونتد؟  .2این گیارههتا نچونتپ و بتپ نتپ شتتکلی بتا
یكدیچر ارتواذ مییابند؟ بپ ازاف اوضتا اموری پ زنجیرههایی بپ هم پیوستتپ از اعیان بستیا هستتند ،گیارههای پایپای
متناظری ودود دارند پ بیانگر ودود اوضتا امور هستتند ،گیارههای پایپ ،زنجیرهای از استمها هستتند پ مابپازاف اعیان
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بستتیا میباشتتند .و )4/221بپ باور ویتچنشتتتاین تمام گیارهها -یالنی تمام گیارههای زبان متالارف ،گیارههایی ارتتیل و
حقیقی هستتند ،نپ فقرههایی بیمالنی یا تالشهایی برای گفتن امر نشتان دادنی -توابق ارزش گیارههای پایپای هستتند.
و نی)147 :1392 ،
ویتچنشتتتاین ،بپ تر یر از فرگپ و راستتل ،زبان روزمره را برای اهداف فلستتفی ،نامناستتب میداند؛ زیرا نها زبان
عادی را همنون نقابی میدانند پ ّ
ماهیک طویالی واقالیک را میپوشتاند .گیارههای فلستفی را با این شترایا نمیتوان
در قاوب زبان عادی بیان رد؛ زیرا زبان روزمره از ن شترایا مطلوب و مناستب برهوردار نیستک .بنابراین ،باید زبانی
با وی گیهای مطلوب پیرییی نمود تا از استتیهای زبان مودود در راستتای بیان حقایق ودودی پیشگیری بپ عمل
ید .بپ همین دویل در رساۀ میگوید :تمام ار من عوارت استک از توضتید ّ
ماهیک گیارهها .و Cavell, 1979: p.
 )174زبان برای وی تالیین نندۀ حدود دهان استتک .نارنوب دهان را زبان مشتتخو می ند و زبان از گیارهها و
گیارهها از استامی تشتکیل شتدهاند .هر استمی بر یك شتیف دبوک دارد و شتیف هود ،یك امر واقق 5استک ،پس در
واقق ،باید میان استامی و اشتیاف یا همان فککها تناظر یك بپ یك برقرار باشتد .نگریی تصتویری ،حا ی از ن استک پ
وایه ها تصتویرگر واقالیاتی هستتند پ در دهان پیرامون ودود دارند .ا نون قصتد داریم بپ این موضتو بیردازیم پ یك
ا
زبان منطقتا امل یا همتان زبان رمانی نپ نو زبانی هواهد بود .در ننین زبانی ،وایههای یك گیاره بپ رتتورت یك
بپ یك بپ ادیای واقالیک متناظر ،مطابقک دارند واستتترول )77 :1394 ،برای ویتچنشتتتاین ،زبان در رسااۀ ّ ،
ماهیک
گیارهای دارد و گیاره ،سترشتتی تصتویری .در رستاوپ ،رتدو و ذب ،فر بر مالناداری بپ حستاب می ید .مفهوم تصتویر
در رساۀ  ،منوذ بپ در این امر استک پ میان زبان و دهان همریختی 6ودود دارد .برای در درستک مفهوم تصتویر
در ویتچنشتتتاین میتوان بپ نند مؤوفی مهم اشتتاره رد پ از وی گیهای بنیادین پاره نخستتک تفکر وی بپ حستتاب
می ید .1 :تفکیك میان مالنا و مدوول؛  .2رتدو و ذب فر بر مالناداری استک؛  .3تقابل باروانشتناستی؛  .4استتفاده
از استتالارۀ تصتویر؛  .5حر ک از رتورتهای منطقی بپ نحوۀ زیستک انستان وویتچنشتتاین )166 :1394 ،بنابراین ،در
پاسخ بپ مسۀلی نخسک ،ویتچنشتاین ارتواذ گیارهها با دهان را رابطپای تصویری میداند و درباب مسۀلی دوم ،ارتواذ
گیارهها با یکدیچر ،متشتتکل از وایههایی از قویل نامها استتک پ توابق ارزش محستتوب میشتتود .و رابطی میان این
اسامی مالنای گیاره ها را مشخو می ند.
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ویتچنشتتاین برای تدوین زبان رمانی تحک تر یر راستل از «اتمیستم منطقی یاری میگیرد .برای وی ،پرستشهایی
مطرح میشتود پ ّ
ماهیک فلستفی و متافیییکی دارند .بپ همین دویل ،در رساوپ بپ دستجوی توری درسک رویدادها و
فرایندهای دهان میگردد .در راستتتای این تورتتی  ،باید با تحلیل گیارهها ،بنیادین و بیربنیادین بودن نها مشتتخو
شتود .و در همین فرایند ،گیارههای ریشتپای و اتمی بر ما عیان میشتوند و همین نو از گیارهها برای ستاهتن زبان رمانی
بستنده هواهند بود .بنابراین بپ شتکل وتاه ،اتمیستم منطقی ویتچنشتتاین نگامی متافیییکی موتنی بر منطق ریاضتی استک
پ تالش دارد تورتیفی بیرعلمی 7در مورد وی گیهای بنیادین و ستاهتاری واقالیک فراهم ند .از نگر ویتچنشتتاین ،تنها
یك دهان ودود دارد ،دهان طویالک .دهان متشتکل از مجوعی امور واقق اتمی استک .یك گیارۀ پایپای ،مالنادار استک
اگر و تنها اگر هر یك از نامهایش بپ یك امر ستاده پ بپ ترتیب هارتی در امر واقق اتمی نگم یافتپ استک ،دبوک داشتتپ
باشتد .واستترول )79 :1394 ،در راستتای رستیدن بپ ننین حقیقتی ویتچنشتتاین ،میان گفتن و نشتان دادن تمایی قا ل شتده
ا
و باور دارد برهی از علوم ررفا از محتویاتی برهوردارند پ نمیتوان نها را بیان نمود ،بلکپ فقا باید نشان داد.
 .2-2پژوهشهای فلسفی و بازیهای زبانی

ویتچنشتتتاین دوم بپ مستتیر اشتتتواه هود در در زبان اعتراف می ند .نتیجی این امر را میتوان در نومناویستتم گوستتتینی
مشتتاهده رد پ ویتچنشتتتاین در باز پ وهشها ن را بپ باد انتقاد میگیرد .گوستتتین قدیس میپنداشتتک پ یادگیری
زبان ،همانا موهتن نامهای اعیان اسک .این در میان فیلسوفان سنتی عقیدهای دا افتاده اسک ،پ شامل نویسندۀ رساوپ
نیی میگردد .وفن)90 :1381 ،
این انتقاد ویتچنشتتاین ،سترمنشتر انتقاد از پارۀ نخستک اندیشتپاش دربارۀ زبان شتد .وی بپ نحوی ،باور داشتک پ تکیپ
بر تصتویری بودن زبان و گیارهها و وایههای تشتکیلدهندۀ ن ،مودب عدم ارایی زبان و در نهایک شتفتچی در اندیشتپ
میگردد .درمان پیشتنهادی وی برای این نو شتفتچیها ،مصتون نچپ داشتتن فیلستوف از یاد وری نییهای بیاهم ّیک
استک .ومانك )82 :1388،بپ شتکل لی ،راهکار نوین ویتچنشتتاین ،از نند مؤوفی بنیادین تشتکیل میشتود؛ بازیهای
زبانی ،شواهک هانوادگی ،بپ ارگیری توری بپ دای تویین .و)Greve, 2016: p. 80
در پارۀ دوم اندیشی ویتچنشتاین ،زبان از وی گیهایی متمایی برهوردار اسک ،بپ عنوان مثال ،زبان در اربرد ادتماعی
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ن موردنگر اسک؛ زیرا ابیاری برای ارتواذ با محیا پیرامون هود و انسانهایی اسک پ در ن زندگی می نند .بپ همین
دویل ،زبان در بخش دوم دارای وی گیهای عملگرا 8و ادتماعی اسک .یکی دیچر از وی گیهای ویتچنشتاین دوم ،تر یر
بر روی واقق اسک .میتوان اینطور گفک پ در رسۀ  ،واقالیک بپ زبان شکل میدهد ،اما در پ وهشها ،زبان بپ واقالیک
شکل میدهد .وویتچنشتاین )12 :1389 ،نرهش نچرش ویتچنشتاین ،هم باعن ت ییر در ساهتار و روش نچارش او
شد و هم محتوای ذهن او را دستخوش ت ییر رد ،بپ نحوی پ در دورۀ دوم میگوید « :هر نییی را همانطور پ هسک،
بچذار .در رسۀ  ،روششناسی مورد استفاده ،منطق ریاضی اسک پ دهان را بپ منیوی تر یوی از امرهای واقق اتمی و
شهۀینفلس
ادیای مقدمشان توری می ند .در پژوه ن

و دربۀرۀنی ین ،روششناسی رساوپ و یافتپهای ن رد شده و

روششناسیای دای ن را میگیرد پ بپ گفتمان روزمره متوسل میشود .واسترول)110 :1394 ،
شهنۀ بپ سترا این امر میرود پ نپ تنها مالنای یك وایه ،نمیتواند یك اب ه باشتد ،بلکپ قواعد
ویتچنشتتاین در پژوه ن
دستتتور زبتان نقشتتی تالیین ننتده در مالنتا دادن بتپ گیاره را بتپ عهتده دارد :مالنتای هر وایۀ منفرد در یتك زبتان بتپ وستتیلتی ن
«قواعد گرامری پ وایه با ن قواعد در ن زبان استالمال میشود ،تالری

و تثویک و مالین میگردد .و Krkac, 2012:

شهنۀ میگوید :ذات را دستتور زبان بیان می ند .وویتچنشتتاین )212 :1389 ،در دای
 )p. 59و نیی در فقرۀ  371پژوه ن
دیچر و در برگا نهانۀ بتا تتر یتد بیشتری تل دریتان فهم و در انستتان یتا همتان فراینتد انتدیشتتیتدن را در تطتابق بتا عتاوم واقق و
دهتان هتارن ،مونی بر این امر میدانتد :متاننتد همتی امور متابالتداوطویالی ،همتاهنچی میتان فکر و واقالیتک را بتایتد در دستتتور
زبان یافک .وهمتان )23 :تمر ی ویتچنشتتتتاین در دورۀ دوم بیشتر روی حابت ذهن و وضتتالیتکهای روانی استتک .بپ
همین دویل «هود محوریک بیشتتری پیدا می ند« .وقتی میگوییم ستوویستیستم گرامری او ،منگور ،ار رد شتکا ّیک
مالرفتی و مالنتاشتتنتاهتی در فلستتفتی ذهن او استتک .وفستتنکول )66 :1385 ،ویتچنشتتتتاین بتا بحتن روی برهتان زبتان
هصتورتی ،نقشتی مهم برای ستوویستیستم قا ل میشتود .ستوویستیستم در رتورتی «گرامری هواهد بود پ بپ یاری
هماهنچی مشتتخو با زبان ،بپ ستتاهک و پرداهک قواعد و احکام عادی و همی فهم ،بیردازد .بپ همین دویل ،بررستتی
زبان در ویتچنشتاین نسوک بپ زبانشناسان متفاوت اسک.
این امر ،بتپ دنوتی ادتمتاعی زبتان بتازمیگردد :یتادگیری یتك زبتان ،یتادگیری بتازی استتک تپ ویتچنشتتتتاین ن را بتازی
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زبانی میهواند .تالری وی از بازی زبانی :یك ل مر ب استتک از زبان و افالاوی پ زبان با نها در هم تنیده استتک.
وهادستتون )65 :1388 ،ار رد هر وایه ،همانند مهرۀ بازی شتتطرنج ،با یك حر ک ،مشتتخو میشتتود ،در حقیقک
وایهها ،نماد و نشتتانپای از حر تی هستتتند پ انجام هواهند داد و ن حر ک ،استتتالمال و ار ردشتتان را مالین می ند.
مجموعی این حر ات بپ شتکل در هم تنیده ای قواعد گرامری را تشتکیل میدهند .یك وایه بپ وستیلی استتالماوش تورتی
میشتتود ،درستتک همتانگونتپ تپ یتك ابیار بتپ وستتیلتی تار ردش .وفن )96 :1381 ،وی در كتاۀ نبب ن ،میپرستتد :وایه
نیستتک؟ و پس از تحلیل این پرستتش ،در وایه را بپ نحوۀ توضتتید ن منوذ میداند و ادامپ میدهد :بررستتی گرامر
عوارت «توضتید مالنا  ،گرامر وایۀ «مالنا را برایک روشتن هواهد رد .وویتچنشتتاین )8 :1385 ،این امر ،بپ رتراحک،
مالنای وایه را بپ ستاهتار ن منوذ می ند ،یالنی امری پ انستانها و بپ شتکل تخصتصتی ،فیلستوفان از در ن بافل مانده
و تا نون بپ بلا فهمیدهاند .هطای انستانها ،ناشتی از در بلا از دایچاه زبان استک .هدف از بیان بازیهای زبانی،
گفتن این واقالیک استتک پ مالنای وایگان در نهرههای گوناگون زندگی نمایان می شتتود .هر «رتتورت زندگی بپ یك
بازی میماند ،باید یاد ور شتتد پ رتتورت زبان ،ودهی از زبان نیستتک .زبان را باید موهک .موهتن زبان مانند یك
بازی استک ،یالنی باید بپ زبان اشتت ال ورزید و ن را تمرین رد و در هالل یك فرایند ،ن را بپ دستک ورد .من نمیتوانم
برای تورتی این شتواهکها بیانی بهتر از «شتواهکهای هانوادگی تصتور نم :زیرا شتواهکهای گوناگون میان اعاتای
یتك هتانواده ...بتپ همین شتتیوه متتداهتل و متقتاطقانتد و من میگویم تپ :بتازیهتا ،یتك هتانواده را تشتتکیتل میدهنتد.
ویتچنشتتتتاین در مرحلتی بالتد ،بتا تکیتپ بر بحتن زبتان ،زمینتپ را برای تالری نوینی از فلستتفتپ مهیتا رده تپ بتا علوم طویالی
ا
امال متفاوت استک .فلستفپ از نگر وی ،یك نورد در مقابل فریفتپ شتدن عقل ما توستا زبان استک .واستترول:1394 ،
 )108تار فلستتفتپ و فیلستتوف ،تورتتی استتک و بتپ اشتتتوتاه در پی تویین دهتان میگردد .همین امر بتاعتن شتتده تپ
ویتچنشتتتاین ،شتت هود را یك نو وری برای فلستتفپهای ینده بیندارد .بپ نگر ویتچنشتتتاین ،روش ددید او ،باعن
میشتتود پ دهان را بپ همان شتتکلی پ هستتک ،مشتتاهده نیم ،یالنی واقالیک را بپ همان شتتکلی پ هستتک ،در نگر
شهنۀ ،دیچر بپ دنوال اتمیستتم منطقی نیستتک و در پی «رها ردن هر نیی همانطور پ
بچیریم .بپ همین دویل ،در پژوه ن
هسک میگردد .و)Braver, 2012: p.113
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 .3منطق در اندیشۀ ویتگنشتاین

منطق ،حتد واستتا و نقطتی اتصتتتال دو مفهوم بنیتادین ذهن و زبتان و افیون بر ن ،دهتان استتتک .اهمیتک منطق برای
ویتچنشتتاین بپ حدی استک پ بیر ترین ا ر هود ورستاوی منطقی-فلستفی) را با این عنوان نامگذاری رده و منطق را در
رساوپ ،بر فلسفپ پیشی داده اسک.
 .1-3جایگاه منطق در رساله

ا
ماهیک و ستاهتار منطق ،تالیین نندۀ ستاهتار زبان و دهان استک .منطقّ ،
ّ
هویتی مستتقل ندارد ،بلکپ رترفا در قامک
ابیاری ظتاهر میشتتود تپ بتپ واستتطتی ن ،میتوان بتپ ستتنجش مالیتار مالنتاداری و بیمالنتایی گیارههتا پرداهتک .از نگر
ویتچنشتتاین ،منطق ،مرز دهان استک و از شتروذ ضتروری ستخن گفتن مالنادار در باب دهان پیرامون پرده برمیدارد.

و )Ellis, 2012: p. 62بنابراین ،گیارههای منطق نییی نمیگویند و نها گیارههای تحلیلیاند) وویتچنشتاین:1394 ،
 )107برای ویتچنشتتتاین ،علوم دو دستتتپاند ،یا بپ ما علم میدهند وعلوم نو اول) و یا علم نمیدهند وعلوم نو دوم).
ا
علوم تجربی متاننتد فیییتك بتا تکیتپ بر قواعتدعینی ،میتواننتد بتپ دانش متا بیفیاینتد ،امتا برهی از علوم رتترفتا امری را تکرار
می ننتد و دانش نوینی برای متا در پی نتدارنتد .ویتچنشتتتتاین اهالو ،زیوتاییشتتنتاستتی و دین را از دملتپ علوم نو دوم
میداند :علوم نو دوم ،بپ ما علم نمیدهند ،بپ عوارت دیچر ،فاقد تصتویری از واقالیک هستتند ،برهالف نو نخستک پ
تصویرگر واقالیات میباشند .و )Addis, 2006: p. 97
ویتچنشتتتتاین علم منطق را از دملتپ علومی میدانتد تپ همتانگویی بتپ حستتاب می ینتد .تفتاوت منطق بتا دیچر علوم
ندا استک پ ّ
ماهیک منطق ،شتفافستازی ستاهتار زبان بوده یالنی در راستتای پیشگیری از گیارههای نادرستک ،ما را
یاری مینماید .ویتچنشتتاین ،مطاوالپ و بررستی زبانهای رتوری و منطق رتوری را از فلستفپ بازستتاند و بپ ریاضتیات
ا
محول ساهک .وودبر  )393 :1394 ،وی در رسۀ ن ،نشان میدهد پ اوب منطق ،وظیفپای دبوکشناسانپ دارد ،یالنی
ستاهتار درسک منطقی هر گیاره ،منوذ بپ ارتواذ ساوم میان دال و مدوول اسک و دیچر این پ دو مفهوم بنیادین در تالیین
ستاهتار هر زبانی ،نقش تالیین ننده دارند :گیارههای بنیادین 9و توابق ارزش ورتدو) .وویتچنشتتاین )216 :1394 ،هر
گیارهای را اگر تحلیل نیم ،از گیارۀ بنیادین تشتتکیل شتتده و گیارههای بنیادین ،تشتتکیلدهندۀ گیارههای مر ب هستتتند.
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رتدو گیارههای مر ب در واقق منوذ بپ رتدو گیارههای بنیادین استک و درستک ستاهک بودن این گیارهها وابستتپ بپ
نحوههای ارتواذ نها با دهان واقق و اشتیاف استک .برای هر گیارهای دو حاوک بیشتتر متصتور نیستک ،یا رتادو و یا اذب
استتک .گیارههتا در علومی تپ از نگر ویتچنشتتتتاین مهمتل و همتانگویتانتپانتد ،همواره در تمتام حتابت استتتنتتانشتتان از
امکانهای رتدو و ذب برابر و یكستانی برهوردار هستتند .در مقابل برهی گیارههای مر ب ودود دارد پ امکانهای
رتدوشتان همواره اذب استک :گیارههای متناقض و همانگویانپ ،بپ نحو بیرمشتروطی هم رتادو و هم اذب هستتند،
یالنی همتانگوییهتا در تمتام حتابت ،رتتتادو و گیارههتای متنتاقض در تمتامی حتابت امکتان رتتتدو ،تاذب
میباشتند) )Labron, 2007: p. 46بنابراین مشتخو استک پ گیارههای مهمل 10فاقد مالنا 11و بدون فایده میباشتند.
اگرنپ گیارههای بیمالنا نییی از دهان واقق را تصتویر نمی نند ،با این حال ،دارای اربردند ،مانند گیارههای اهالقی.
اما گیارههایی مانند گیارههای متافیییکی ،هم بیمالنا و هم مهمل هستتند .منطق از نگر ویتچنشتتاین نخستک ،با ودود
این پ همانگویانپ استک ،ووی مهمل نیستک ،از ندا پ ویتچنشتتاین نخستک ،بپ زبان رتوری قا ل استک ،بیمالنایی
یتك گیاره را در ن میبینتد تپ قتابتل بیتان در قتاوتب زبتان رتتوری نوتاشتتتد .گیارههتای منطقی بتپطور تامتل نشتتتان دادنی
میباشتتند ،نپ گفتنی ،بپ دویل این پ منطق در مرز دهان واقق شتتده استتک ،در فالاویکهای منطقی اربران زبان ،هید
اتفاو منطقی نمیافتد .وویتچنشتتاین )226 :1394 ،در واقق منطق ،شترذ ستخن گفتن استک ،نپ هود سخن گفتن .تر یر
و تصرف منطق در گیارهها ،تا نداسک پ نها را بپ ساهتاری درسک برساند .امری پ بپ نگر ویتچنشتاین نپ در منطق
رتوری ارستطویی و نپ حتی در منطق ریاضتیات فرگپ و راستل مشتاهده میشتود .ویتچنشتاین باور دارد پ در منطق سنتی،
میان مفاهیم رتوری و مفاهیم واقالی هلطی رتورت گرفتپ استک .وهمان )231 :افیون بر ن ،بپ نگر او ،دستتچاه منطقی
برهالف نگر راستل و فرگپ ،نپ ارتل موضتوعی و ستیوماتیك) استک و نپ نستوتی با دهان پیرامون دارد .میتوان مالنای
یك وایه را بپ واستطی وایۀ دیچر فهمید .و )Thornton, 1998: p. 128بپ تالویر نچارندۀ این پ وهش ،دستتچاه منطق بپ
شتتکل لی و از نگر ویتچنشتتتاین ،مانند زیرستتاهک و فونداستتیونی برای تمام علوم استتک و تشتتویپ ن از ستتوی برهی
مفسران بپ داربسک ساهتمان ،شاید اند ی نارسا باشد .زیربنای علوم و نارنوب نها را قوانین منطق بر پایی عاوم واقق
تشتکیل میدهد و روبنای هر علمی در واقق ودپ تمایی با دیچر علوم بپ حستاب می ید ،ننین استک پ در ویتچنشتتاین
ا
نخسک ،منطق ،ماهیتی انتیاعی دارد و ررفا مییانی برای سنجش گیارههای نادرسک و درسکساهک اسک.
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 .2-3منطق در پژوهشهای فلسفی

وظیفپای پ منطق در رسااۀ دارد ،یالنی حفاظک از ستتاهتار زبان ،در پژوهشهۀ بپ درون زبان منتقل میگردد؛ زیرا
برحستب بازیهای زبانی ،منطق یك نو بازی زبانی بپ حستاب می ید .در دورۀ دوم اندیشتی ویتچنشتتاین ،رابطی منطق
و زبان وارونپ استک ،رتدو و ذب گیاره بپ فرایند بازی زبانی واگذار میشتود :قواعد منطقی پ تا نون ستاهتار زبان
را مشتخو می ردند ،ا نون ،بخشتی از بازی بپ حستاب می یند و مقدمی پیشتینی تفکر و زبان نیستتند ،زبان ،از منطق
پیشتتی میگیرد .و )Grayling, 1996: p. 84ویتچنشتتتاین در پ وهشها میگوید :منطق دربارۀ دملپها و وایهها
ا
دقیقا بپ همان مفهوم ستخن میگوید پ ما در زندگی مالمووی از نها ستخن میگوییم .وویتچنشتتاین)101 :1389 ،
تکیپ بر زبان رمانی و دستتجوی یك زبان اید ال بپ واسطپ ساهتارهای درسک منطقی ،دای هود را بپ شکل روزمره
و مالمووی زبتان میدهتد :هنچتامی تپ دربتارۀ زبتان ووایههتا ،دملتپهتا و بیره) ستتخن میگوییم ،بتایتد بتپ زبتان روزمره
سخن بچوییم وهمان )104 :برهالف ویتچنشتاین نخسک پ مانند فیلسوفان دییره ،هنچی تحلیلی دارد ،در ایندا
او را مانند فیلستوفان اگییستتانستیاویستک و پراگماتیستک میبینیم پ بپ دنوال پاستخهایی متفاوت استک :بدینترتیب
میهواهم نییی بچویم پ طنین پراگماتیستم دارد .وویتچنشتتاین )213 :1395 ،با نار گذاشتتن حاوک استتالالیی
منطق و مطرح ردن بحن دهان -تصتتویر در تاب درنبۀ نی ین ،همین فرایند تداوم مییابد .ننپ در این پ وهش
ا
مهم اسک ،نقش موزش اسک .زبان امری تصویرگر دهان اسک و ررفا بپ واسطی موزش از دوران ود ی ،انسان را
رهنمون میشتود .ستاهتار دامالپ ،نو بازی زبانی را مشتخو می ند .پس موهتن زبان با درستتی ستاهتار ن عجین
میشود .و)Tajedor, 2011: p.148
از ننپ تا نون تشترید ردیم ،ننین برمی ید پ ستویی منطقی -زبانی اندیشتی ویتچنشتتاین بر ستویی ذهنی ن بلوپ
دارد .بپ عوارتی ،تر یر دوسویی ذهن و زبان نندان هم دوسویپ نیسک و برتری با نقش زبان در فی این ترازو اسک .نقدی
پ بپ وی ه بر دورۀ دوم ویتچنشتتاین میتوان وارد رد ،این استک پ مفهوم منطق را با مالیار ادتما میستنجد .منطق از
دملی بنیادیترین دانشهاستک و نواید ن را همچون ی بازی نچریستک .منطق ،فراتر از بازی استک .نچاه شتالرگونی وی
بپ دانشتی همچون منطق ،ناشتی از ت ییر نچرش عرفانی او در دورۀ دوم استک .علم منطق را نمیتوان با تفاستیر عرفانی بپ
مال رستاند؛ زیرا منطق ،ارزار دادههای دقیق و عقالنی استک .نچاه نخستک ویتچنشتتاین بپ منطق ،از ستاهتار و پایی
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تحلیلی مطلوبی برهوردار استک ،اما بپ نگر میرستد در دورۀ دوم بپ نحو محستوستی رتورت مستۀلپ را پاک می ند .یا
ا
میتوان ریاضتتیات را با روش عرفانی مورد بررستتی قرار داد؟ قطالا پاستتخ منفی استتک .دبدبی ما در این دا برداشتتک
نادرستک نستوک بپ منطق نیستک ،بلکپ پیامدهایی استک پ منطق بر تفستیر زبان هواهد گذاشتک؛ زیرا زبان ،ستاهتاری
پیچیده و منطقی دارد و با لیگویی نمیتوان حقایق ن را بازگو رد.
 .4نقد

اگرنپ بررستی فلستفی و مالرفکشتناستانی ذهن و زبان ،امری بیرقابل گریی استک ،با این حال ،دانش نونی ابک رده
پ ستاهتار فیییوووییك م ی ،نقشتی تالیین ننده در فالل و انفالابت ذهنی ما انستانها دارد .دبدبی ارتلی ویتچنشتتاین،
رفق مشتکالتی بنیادین استک پ در مستیر فلستفپ و در زبان بپ ودود می ید ،مشتکالتی پ بشتخور ن ،بپ ودود مدن
ا
ایده ویستتم استتتالالیی ناشتتی از دیاوکتیك هچل و تا حدودی در تقریوا نادرستتک انک استتک .ویتچنشتتتاین بپ عنوان
مهندا و ریاضتیدان ،هنچام روبپرو شتدن با ستاهتارهای بنیادین فلستفی و تابیهایی پ در ا ر در نادرستک نها،
زبان را فرا گرفتپ ،می وشتد با تحلیل و شتناستایی بنیانهای ارتیل زبانی ،بپ ستوی حل ننین مالاتالت فلستفیای پیش
برود .رویارویی ویتچنشتتاین با علوم طویالی ،اتفاقی نووده و از ستر دقک و یرفاندیشتی او ر داده استک .با این تفاستیر،
بپ نگر میرستد پ یافتن پاستخ برای پرستش استاستی این پ وهش ،یالنی ارتواذ میان ستاهتار زبان و مؤوفپهای ذهن،
توستتا رویکردهتای مالرفتکشتتنتاستتانتپ ،بتپ تنهتایی راه بتپ دتای مطلوب و دوخواهی نخواهتد برد و بتایتد در این زمینتپ از
فیییوووییستکها و گاهی روانشتناستان یاری گرفک .در دنیای نونی ،انستان بپ قدری محصتور تکنووویی استک پ هود
نیی ،همچون ابیاری در ننچال ن بی حر ک مانده استک .از دملپ پیامدهای پیشترفک تکنووویی ،اهترا دستتچاههای
نوینی مانند  MRIو استکن نوار م یی  EEGدر راستتای اوودشتکافی و یرف اوی روی م ی انستان استک .نتایج بپ
دستتک مده ننان دقیق استتک پ ستتخنان مالرفکشتتناستتانپ در باب ذهن را بپ ناوش می شتتد .بنابراین ،پ وهش
مالرفکشناهتی بر روی ذهن ،مستلیم تودپ بپ نتایج زمایشچاههای م ی اسک.
نچرشهای نوینی مانند عصتب زیستکشتناستی و هوش مصتنوعی ،با دقک بر بحن گاهی در حاوکهای گوناگون،
سالی در بازگشایی رابطی ذهن و م ی دارند و زبان را بپ عنوان یکی از قابلیکهای م ی انسان در نسوک با ذهن میسنجند.
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بررستی دداگانپ هر دام از این موارد ،مستتلیم مقابت و پ وهشهای تخصتصتی بوده و از حورتلی پ وهش حاضتر
بیرون اسک .تالش نچارنده این اسک پ این مسۀلپ را در نچرشهای گوناگون پی بچیرد.
ّ
اما ن نپ روشتن استکّ ،
دذابیک نچاه فلستفی بپ مستۀلی مطرح شتده میباشتد .بپ همین دویل ضتمن حفظ نچاه
اهمیک و
مالرفکشتتناستتانپ ،باید تالش نمود مستتیر فوو را با تودپ بپ مستتیر دانشمندان متخصتتو بپ نتیجپای مطلوب رستتاند.
مستیری پ فیلستوفانی مانند :رمستترانك ،اندرستون ،رییکی ،پوپر ،پاتنم ،سترل و وهن و گاهیپ وهانی مانند دراود
ادومن ،رادرپنروز ،دنیل دنک ،دیوید ناومرز و اسراییل رازنفلد تا حدودی ن را باز ردهاند.
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نتیجهگیری

 .1بپ عنوان اووین گام در دهک حل مسۀلی دیدگاه ویتچنشتاین دربارۀ ذهن میتوان ننین گفک پ اگرنپ در ویتچنشتاین
نخستتک ،ذهن دایچاهی وی ه دارد و در تحلیل بحن ذهن و نفس ،بپ ستتوی ستتویۀ متافیییکی حر ک می ند ،با این
حال ،همچون ابیاری در هدمک زبان استک .بپ عوارت دیچر ،ذهن از مرتوی پایینتری نستوک بپ زبان برهوردار استک و
تحلیل ذهن ،بدون فالاویک زبان ،نندان نتیجپبخش نیستک .بپ همین دویل ،ویتچنشتتاین برای حل مستۀلی ذهن و نستوک
ن با زبان ،در پی راهکاری فلستفی میگردد و تالش فیییوووییستکها و روانشتناستان را امری بیهوده میداند .این روند،
در ویتچنشتتتاین دوم ت ییر نمی ند و حتی گامی عقبتر مینهد .ستتوویستتیستتم رادیکاوی پ وی برای بحن تمایی میان
اندیشتیدن و فهمیدن در پیش میگیرد ،او را هرنپ بیشتر بپ ستوی «من بپ شتکل لی ن ،در انستان ،رهنمون میشتود و
باز هم ستازو ار ذهنی ،بیش از پیش بپ حاشتیپ میرود .ذهن در ار رد منطقی زبان هاتم میشتود و ستویی ادتماعی
انسان و نقشی پ بپ عنوان «من در میان «منهای دیچر ایفا می ند ،پررنگتر میگردد.
 .2در باب دایچاه زبان در د رافیای فلستفی ویتچنشتتاین میتوان گفک وی ،هم در پارۀ نخستک اندیشتپاش و هم در پارۀ
دوم ن ،استتاستتیترین بحن فلستتفپ را مستتۀلی زبان میداند ،ووی با دو نچرش گوناگون بپ ن میپردازد .در ویتچنشتتتاین
نخستک ،تحلیل زبان در راستتای دستکیابی بپ یك زبان رمانی رتورت میپذیرد .بزمی این دستکیابی ،شتناهک حدود
و تواناییهای زبان بپ واستطی قوانین منطق و امر واقق یا دهان بیرون استک .اما این نو نچاه در پارۀ دوم اندیشتی او وارونپ
شتتده ،تا ندا پ نگریی تصتتویری مالنا را باعن نا ار مدی زبان میداند .بپ همین دویل ،زبان از حاوک تحلیلی هارن
شتتده و بپ ستتوی امری نهفتپ در زیستتک روزمره گام برمیدارد .زبان بپ مجموعپای نامتناهی از بازیها مودل میگردد.
موزش زبتان نیتازمنتد پیشزمینتپای تحتک عنوان «تربیتک یتافتن در یتك بتازی زبتانی استتتک .بتپ عوتارتی ،مالنتاداری نتپ بتپ
ستتاهتار منطقی زبان ،پ بپ «دستتتور زبان و «گرامر منوذ میشتتود .پیامد این امر ،دوری از زبان رمانی و ایده ل و
تدوین یك زبان همچانی استک .بپ همین دویل ،موهتن ننین زبانی بردستتپتر شتده و نقش موزش در زبان ،امری مهم
تلقی میگردد.
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 .3برای پرستش ستوم نیی همانند دو پرستش دیچر دو نو پاستخ میتوان یافک پ ریشتپ در دو پارگی تفکر ویتچنشتتاین
دارد .ماهیک منطق در ویتچنشتتاین نخستک بستیار پررنگ و تالیین ننده استک .ماهیک منطق ،همانگویی استک با این
تفاوت پ بپ شتفافستازی زبان میپردازد و این همان وظیفی دبوکشتناستانی ن استک .بنابراین ،منطق ستویپای استتالالیی
دارد .اما در ویتچنشتتاین دوم ،نخستتین برداشتتی پ از منطق نار گذاشتتپ میشتود ،همین استتالالیی بودن ن استک .بپ
همین دویتل ،منطق بتپ شتتکلی از اشتتکتال زنتدگی بدل میگردد و از ابیارگونتپگی ن تاستتتتپ میشتتود ،ننین استتک تپ
ویتچنشتاین مترهر ن را یك بازی در میان دیچر بازیهای زبانی میپندارد.
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پینوشتها
1. Broca’s Area

 /Solipsism.2سووییسیسم باور بپ این اسک پ تنها مودود واقالی من هستم و هرنیی دیچری نییی دی تصورات و تخیالت
من نیسک.
3 . Picture Theory.
4 . Truth- Function theory
5 . Fact
6. Isomorphism
7 . Non- Scientific
8. Pragmatic
9. Elementary proposition
10. Senseless
11. Non-Sense
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