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مقدمه
دغدغههای از زبان و جهان رابطة و معنا ساختار
مختلف دورههای در او هستند. ویتگنشتاین اصلی
زندگیخوددوپاسخمتفاوتوبهزعمبرخیشارحان
کتاب در یكی میکند: ارائه مسئله این برای متضاد
در دیگری و سال1921 به فلسفی1 ـ منطقی رساله
کتابپژوهشهایفلسفی2بهسال1953.ایندوکتاب
فاقدفصلبندیوعنوانبندیوفهرستمطالبهستند.
نثررسالهبهحداقلممكنفشرده،فاقدهرگونهحشوو
دارایسلسلهمراتبمنظماستبهگونهایکهپیچیدگی
مواجه بسیاری سواالت با را مخاطب آن، فشردگی و
میکند.نوشتارپژوهشهابهلحاظادبیغنیوسرشار
ژانر است. استعاره و تمثیل پرسش، معما، طنز، از
نوشتاریآنیادآوراعترافاتآگوستینوگفتوشنودهای
افالطوناستوگاهفرماتوبیوگرافیبهخودمیگیرد.در
راوی که میرسند گوش به متنوعی صداهای متن
در و منقطع کتاب روایت زنجیره ندارند، مشخصی
چیدمان کتاب این است. نامشخص موارد پارهای
موضوعیسرراستندارد.مواردیازایندستخواننده
رابااینپرسشدرگیرمیکندکهچراویتگنشتاینتا
اینپایهدشوارنویسبودهاست.درصورتیکهبهاهمیت
چالش این شود، توجه ویتگنشتاین فلسفه در زبان
نوشتاری اینسبک آیا میکند. پیدا بیشتری اهمیت
ارائة توانایی که است درخشان نبوغی ناتوانی حاصل
سرراستزنجیرهاستداللهایخودراندارد؟ویااینكه
ماهیتویژهفلسفهورزیاو،ویراناگزیرازاینانتخابها
کردهاست؟ودرنهایتآیاویتگنشتاینآگاهانهازاین
نتایج و تفكر شیوه تا میگیرد بهره نوشتاری سبک
حاصلازآنرابهکاملترینشكلبهخوانندهمنتقل
کند؟اینسواالترانةاصلیتقریرایننوشتارهستند.
درایننوشتارتناسبسبکوفرمنوشتارویتگنشتاینبا
ومشخصخواهد بررسیخواهدشد فلسفهورزیوی
نوشتار فرمی و سبكی ویژگیهای درک که شد
ویتگنشتاینچهجایگاهیدرفهمفلسفهورزیاودارند.
مؤلف، عامل وجودسه بهشرط نوشتار هر حیات
اندیشةمؤلفدرمتن خوانندهومتنممكنمیشود.
جانمیگیرد،متنباتوجهبهعناصرزبانیوفرمیخود،

حیاتیمجزامییابدوامكانبازاندیشیوتفكررابرای
نسبت ادامه در میآورد. فراهم گوناگون مخاطبان
در او نوشتاری سبک و ویتگنشتاین فلسفهورزی
این به شد. خواهد بررسی مؤلفه سه این چارچوب
ابتداآراءمستقیمویتگنشتایندرخصوص صورتکه
ارتباطمحتوایفلسفیوفرمنوشتاریبررسیخواهد
کلیدی وجوه ارتباط متن، بررسی در سپس شد.
طور به او نوشتاری فرم و ویتگنشتاین فلسفهورزی
متقابلبررسیخواهدشدودرنهایتنسبتسبکو
بامخاطبفرضیمتن آثارویتگنشتاین نوشتاری فرم

بررسیخواهدشد.

نویسنده
فرم نسبت بررسی برای منابع مهمترین از یكی
نوشتاریمتنومحتوایفلسفهورزیویتگنشتاینرجوع
بهآثاروگفتههایمستقیماواست.ویتگنشتاینفرمهای
او میداند، فلسفی مسائل شكلگیری عامل را بیانی
در میشود. زاده فرم در ایده که دارد باور همچنین
نوشتاری فرمهای امكانات و محدودیتها به او نهایت

گوناگونآگاهبودهاست.
در فیلسوفان غالب تفكر با تقابل در ویتگنشتاین
تاریخفلسفه،راهدرستفلسفیدنرادرانحاللمسائل
واقعی مسائلی مسائل، این او نظر در میبیند. فلسفی
نیستند.بارجوعمستقیمبهآراءویتگنشتاینمشخص
میشودکهویریشةاینمسائلرادربسیاریازموارد
دراتخاذشكلبیانینادرستمیبیند.راهحلفیلسوف
درمواجههبااینمسائلاتخاذفرمبیانیصحیحاست.
توجهبهصورتبندیپرسشهادرنهایتکاربرزبانرابه
مرحلهایرهنمونمیکندکهطرحناشدنیبودنپرسش
رادرککندوازاینشبهمسائلاجتنابکند.»شكلهای
دنبال به ما فرستادن با طریقی هر از ما بیانی
چیز هیچ ببینیم که میشود آن مانع شترگاوپلنگها
بیرونازامرعادیدرکارنیست«)ویتگنشتاین،1381:
ویتگنشتاین مستقیم گفتههای به اشاره با .)94 ق
مشخصمیشودکهروشحلاینمسائلوفلسفهورزی
اونیزبااینشكلهایبیانیگرهخوردهاست.«بنابراین
وارسیمایکوارسیدستورزبانیاست.چنینوارسیای
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روشنایی ما مسئله بر بدفهمیها کردن روشن با
از که واژهها، کاربرد به مربوط بدفهمیهای میافكند.
جملهناشیازبرخیمشابهتهابینشكلهایبیاندر
برخیازآنهارامیتوانبا مناطقمتفاوتزبانهستند.ـ
جایگزینکردنیکشكلبیانبهجایدیگریبرطرف
کرد«)همان:ق90(.برایویتگنشتاین»همینکهروش
جدیداندیشیدنبرپاشود،مسائلقدیمیمحومیشوند؛
دشوار ]مسائل[ آنها دوباره بهچنگآوردن واقع در
بیان را خود ما که شیوهای در آنها که میشود.چرا
میکنیم،جایگرفتهاند؛واگرماخودراملبسبهفرم
رخت با همراه قدیمی مسائل کنیم، بیان از جدیدی
 Wittgenestein, 1998:(»قدیمیکنارگذاشتهمیشوند

.)55

ازمنظرویتگنشتاینمتأخرمعناباکاربردیکواژه
دربازیزبانیخاصخودشمتعینمیشود،بهعبارتی
دیگرمعناپیشازبیانوجودندارد.»اکنوناگرپرسیده
میشد:»آیاپیشازیافتنبیان،اندیشهرادارید؟«چه
اینپرسشکه:« به جوابیمیتوانداد؟وچهجوابی
اندیشهبهگونهایکهپیشازبیانوجودداشتهعبارت
ازچهبودهاست؟«)ویتگنشتاین،1381:ق335(.در
صورتیکهحیاتاندیشهبابیانآنآغازشود،شیوۀبیان
درمعنایاندیشهنقشیبنیادینمییابدتاآنجاکهبیان
متفاوتسبباندیشةمتفاوتمیشود،درصورتتقدم
پیدا بیاهمیت و ثانوی نقشی بیان بیان، بر اندیشه
بیانحیات از اندیشهدرجاییپیش میکند،چراکه
داردوتنهادربیانهایگوناگونلباسهایمختلفیبر
تنمیکند.»اندیشیدنفرایندیغیرجسمانینیستکه
بهسخنگفتنزندگیومفهومببخشد،وجداکردنآن
سایة شیطان که جور همان تقریباً گفتن، سخن از
ق )همان: باشد« ممكن برداشت، زمین از را شلمیل
339(.ایندرهمتنیدگیتاحدیاستکهدرنظروی
فرمهموارهسهمیازآنچهمحتوانامیدهمیشود،دارد.
»منحقیقتاًباقلمخودمیاندیشم،چراکهسرمنغالباً
Witt-( نمیداند« مینویسد من دست آنچه از چیزی
اندیشه و بیان درهمآمیختگی .)genestein, 1998: 24

برابر در ثانوی موقعیت از را بیان ویتگنشتاین، نزد
اندیشهخارجمیکند،تاآنپایهکهگوییمؤلفپساز

اندیشهمواجهمیشود، با بار بیانخودبراینخستین
»بهراستیتصویرغالباًبراینویسنده)برایمن(،درپس
کلماتباقیمیماند،چنانكهبهنظرمیرسدکلماتآنرا

.)Ibid: 90(»برایمنتوصیفوترسیممیکنند
بامراجعهبهآثارویتگنشتاینمشخصمیشودکهاو
هموارهدرپیدستیابیبههمخوانیسبکومحتوابرای
شكلدهیهرچهبهتراندیشهنهاییاست.ویتگنشتاین
همدرمقدمةرسالهوهمدرمقدمةپژوهشهابهاهمیت
سبکنگارشدرایندوکتاباشارهمیکند.درمقدمة
مؤجزرسالهمیخوانیم:»اگرایناثرارزشیداشتهباشد،
دردوچیزاست:نخستاینكهدرآناندیشههاییبیان
شدهاست،وهرچهایناندیشههابهتربیانشدهباشد،
ارزش این باشد، خورده هدف به دقیقتر تیر هرچه
بیشترخواهدبود.«گوییکهبیانبهترـانتخابفرم
بیانیموجهترـمؤثربرارزشاثراست.اودرپیشگفتار
اشارهمیکندو بهساختاروفرمکتاب نیز پژوهشها
بیان هدف با را گوناگونی فرمهای که میکند بیان
یک از گسست بدون و طبیعی صورت »به اندیشهها
نهایت در و است آزموده دیگر« موضوعی به موضوع
متوجهشدهکهتالشبرایدستیابیبهکلیتسببفلج
شدناندیشههایشمیشود.باایناوصاف،اواینکتاب
است، آورده فلسفی قطعات از قالبمجموعهای در را
از چند طرحهایی »انگار او خود گفته به که قطعاتی
یاتقریباًهماننكته، منظرههاباشند.یکنكتةواحد،
و شده نگریسته متفاوت راستاهای از دوباره اغلب
آنها به نگاه با است.....تا شده رسم تازهای طرحهای
میتوانستیدتصویریازمنظرهبهدستآورید.پساین
کتابدرواقعیکآلبوماست.«مشخصاستکهمحتوا
وروشفلسفهورزیویتگنشتایناوراناگزیرازنوشتن
قطعاتفلسفیمیکندوامكاننوشتندرفرمیراکهاز
متقابل طور به میبرد. بین از میکند حمایت کلیت
روش با که سنخیتی دلیل به قطعه فرم در نوشتن
فلسفهورزیویتگنشتایندارد،امكاناتخاذروشصحیح
فلسفهورزیراتقویتمیکند.اهمیتسبکنوشتاربرای
نادرست سبک وی اندیشه در که است پایه آن تا او
فلسفهورزیمیتوانداندیشةفلسفیرابهبیراههببردو
سبکدرستفیلسوفرادرروشصحیحفلسفهورزی



72

فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 34، بهار �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139۹

قرارمیدهد.»نوشتنبهسبكیدرستیعنیقراردادن
از .)Ibid: 44( آهن« راه خط بر واگن مستقیم دقیقاً
منظرویتگنشتاینبیاننادرستاندیشهراعقیممیکند.
»نویسندهمیانمایهبایدازجایگزینکردنبسیارسریع
بیانیخامونادرستبابیانیصحیححذرکند،بااین
عمل،اوایدۀاصیلرا،کهحداقلجوانهایزندهبود،
دیگر و است شده خشكانده اکنون آن و میکشد
هیچچیزنمیارزد.محتملاستاواکنونترجیحاًآنرا
هنوز اسفبار جوانه درحالیكه بیافكند. زبالهها تل به
فایدهمعینیدارد«)Ibid: 90(.مشخصاستکهدرنظر
به نكردن توجه و نادرست فرم انتخاب ویتگنشتاین
محدودیتهاوامكاناتفرمیتاآنپایهاهمیتداردکه
میتواندایدهرابهکلینابودکند.گاهیسبکنوشتاری
مشخصیبابمیلفیلسوفنیستامابهنظرمیرسد
فیلسوفناگزیرازانتخابآناست»آیاتوفیلسوفیبد
هستیآنگاهکهفهمآنچهمینویسیدشوارباشد.اگرتو
است، دشوار که را چه آن فهم تو آنگاه بودی، بهتر
این که میگوید کسی چه اما میکردی...... سادهتر

.)Ibid: 87(»]ممكناست؟]تولستوی

 متن
درراستایبررسینسبتسبکنوشتارومحتوای
سراغ به ابتدا متن، زاویه از ویتگنشتاین فلسفهورزی
فلسفهورزی در فلسفه و وضوح کلیدی مفاهیم
ویژگیهای با را آنها نسبت و میرویم ویتگنشتاین
سبكیوفرمیمتنبررسیمیکنیم.درادامهکار،برخی
ژانرهایاصلیاستفادهشدهدرمتونرسالهوپژوهشها
ونسبتآنهابافلسفهورزیویتگنشتاینرامرورخواهیم

کرد.
مفهوموضوحوروشنییكیازوجوهکلیدیفلسفه
ویتگنشتاین نزد مفهوم این البته است، ویتگنشتاین
متقدمومتاخرداللتهاییكسانیندارد.ویتگنشتاین
را کالم و اندیشه در وضوح رساله پیشگفتار در
بنیادیترینجنبهکتابمیداند.»کلمعنایکتابرا
میتواندرکلماتذیلخالصهکرد:آنچهاساسامیتوان
نمیتوان آنچه از و گفت، روشنی به میتوان گفت
دربارهاشسخنگفتبایدبهسكوتگذشت.«ولفگانگ

هیومر3بهپیوندهایبینساختارادبیرسالهوایدۀبیان
روشنآنچهمیتوانگفت،اشارهمیکند.اواهمیتزبان
در هم و میگوید آنچه در هم را ویتگنشتاین نزد
چگونگیبیانآنهامیبیندوسبکساختارمندرسالهرا
ارزیابی است، گفتنی آنچه روشن بیان برای تالشی
میکند.تمامگزارههایرسالهشمارهگذاریشدهاندودر
هستند. مرتبط هم به مراتبی سلسله ساختاری
شمارهگذاریانجامشدهردیابیهرگزارهرابهیكیاز
هفتگزارهبنیادینرسالهسهولتمیبخشد.همچنین
اهمیتمنطقیگزارههارابرایخوانندهمشخصمیکند،
بهعالوهپیگریموضوعمشخصومسیراستداللبرای
الگوی ترتیب این به و میبخشد سهولت را خواننده
این همة میسازد. مستحكمتر و منسجم را استدالل
مواردنشاندهندهتالشویتگنشتاینبرایبیانهرچه
 Gibson,(روشنتراندیشهبااستفادهازفرمنوشتاراست
2 :2004(.ویتگنشتایندرپژوهشهانیزبهمفهوموضوح

پژوهشها در مفهوم این داللت اگرچه میکند، اشاره
متفاوتبارسالهاست.اومستقیماًدرقطعه122بهاین
فهم در آن بنیادین اهمیت از و میکند اشاره مفهوم
درست وضوح دارای بازنمایی »یک میكند: صحبت
»دیدن از عبارت که میکند تولید را فهمی همان
ما برای وضوح دارای بازنمایی مفهوم است. پیوندها«
که گزارشی شكل ویژۀ نشان دارد. بنیادی اهمیت
است« چیزها به ما نگریستن شیوه و میدهیم،
)ویتگنشتاین،1381:ق122(کاول4مفهوموضوحدر
پژوهشهارادرارتباطباامورمتداولوعادیبررسی
او میداند. نظری وضوح از متفاوت را آن و میکند
همچنیناینامكانراردمیکندکهمفهوموضوحدر
اینبندداللتبروضوحدرفراینداستداللنزدفیلسوف
89 قطعه به وضوح این تبیین برای او باشد. داشته
چنان ما تحقیق ذات »بلكه میکند: اشاره پژوهشها
استکهدرصددنیستیمباآنچیزتازهایبدانیم.بلكه
میخواهیمچیزیراکهپیشاپیشکامالدرمعرضدید
نپرسد ازمان کسی اگر که چیزی بفهمیم..... هست
دیگر دهیم توضیح را آن شود قرار اگر اما میدانیم
نمیدانیم،چیزیاستکهنیازداریمبهخودمانیادآوری
به دستیابی برای است تالشی کتاب سرتاسر کنیم.«
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دیدیروشنازآنچهمیدانیموقادربهبیانآننیستیم.
فیلسوفدرشهرزبانازدیدنآنچهپیشاپیشدرمقابل
اوستناتواناستو»نمیداندازچهراهیبایدبرود«
به تا دارد توصیف و نگاه به نیاز او )همان:ق123(.
بازنماییواضحیازاینشهردستیابد،آنچنانکهبه
روشنیپیوندهاراببیندوبهواسطهدرکاینپیوندها
بهآن»دیدکلی«کهمدنظرفلسفهورزیویتگنشتاین
استدستیابد)Gibson, 2004: 22-27(.ویتگنشتاین
به نسبت گوناگون دیدگاههای به دستیابی ضرورت
موضوعیواحددرجهتدستیابیبهدیدکلیراناشیاز
سمت یک از »شما میداند. زبان هزارتویی خصلت
نزدیکمیشویدوراهخودرامیدانید؛ازسمتدیگری
پیدا را راهخود دیگر و نزدیکمیشوید بههمانجا
نمیکنید«)ویتگنشتاین،1381:ق203(.باتوجهبه
داللتمتفاوت،اینمفهومدرپژوهشهاساختارمتنی
متفاوتیراطلبمیکند.ویتگنشتاینساختارنوشتاری
پژوهشهایفلسفیرایکآلبوملحاظمیکند.نكتهای
واحددراینآلبومازراستاهایمختلفنگریستهشده
است.اینطرحهادرکنارهمقرارگرفتهاند»تابانگاه
فرم آورد.« بدست منظره از تصویری بتوان آنها به
آلبومگوناینکتاب»دیدنپیوندها«راممكنمیکند.
فراهم را امكان این منظره یک از مختلف طرحهای
اتخاذمنظریاستعالیی،دیدکلیو میکندکهبدون
واضحازآنمنظرهبهدستآوردوپیوندهارامشاهده
متفاوت راستاهای از نكته یک به نظر با تنها کرد.
با و آمد فائق زبان هزارتوی پیچیدگی بر میتوان
دستیابیبهوضوحوروشنیالزمراهخودرادراینشهر
کهنبلدشد.باتوجهبهاهمیتیکهاینطرحهایمتنوع
کلی دید به دستیابی و ارتباطات دیدن برای فلسفی
دارند،ادعایویتگنشتایندرپیشگفتارپژوهشهامبنی
بدون کلیتی در اندیشههایش بیان امكان نبود بر
گسست،فهمپذیرمیشود.»اندیشههایماگرمیکوشیدم
بهرغممیلطبیعیشان،یکراستایتکبهآنهاتحمیل
این ازسرشت اینناشی البته کنمفلجمیشدند.ـو

پژوهشهابود.«)ویتگنشتاین،1381:مقدمه(
ویتگنشتایندرتمامدورههایفكریخودمرزبندی
در است. قائل فلسفی و علمی بینگفتمان مشخصی

رسالهفلسفهرا»امریفراتریافروترازعلومطبیعی...و
مجموعه را آن و میکند لحاظ آنها« کنار در نه
در رویكرد این میداند. »آموزهها« نه و »ایضاحات«
که بود این »درست نمیکند، تغییر نیز پژوهشها
علمی مالحظههای نمیتوانند ما مالحظات بگوییم
داشته سروکار پدیدهها آرمانی حالت با ]یعنی باشند
کنیم. مطرح نظریهای هیچگونه نمیتوانیم باشند[.....
هیچچیزفرضیهاینبایددرمالحظاتماباشد«)همان:
ق109(.بهگفتهپیرس،5ویتگنشتاینباورداردکهوارد
تفكرفلسفیونظریهپردازیدر به کردنروشعلمی
فلسفهبهتحریفمیانجامدوهمیشهبایدازکلیتبه
مواردجزئیبرگردیم.پیرسادعامیکندکهنظربهامر
به را ویتگنشتاین دیدگاه کلی امر مقابل در جزئی
هنرمندنزدیکمیکندتادانشمند.)پیرس،35:1387(
فلسفهبرایویتگنشتاینهیچگاهبهگزارههایفلسفی
منجرنمیشود.پژوهشهابهلحاظفرمیدرهماهنگی
کاملباایندیدگاهویتگنشتاینقراردارد.توجهبهامر
جزئیدرپژوهشهاخودرادرانبوهمثالهایتفصیلی،
موقعیتهای و حاالت تصور و استعارهها تمثیلها،
مختلفنشانمیدهد.ساختارگیجکنندهوگسستهو
برای مجالی و میگریزد کلی امر از متن آلبومگون
ساختار نمیکند. فراهم نظاممند و منسجم ایدههای
منقطعوقطعهقطعهکتابفرصتیبهظهورمدلهای
بهعوض و تبیینهایعلمینمیدهد و تحویلگرایانه
جایرابرایتوصیفهایروشنگرازآنچهدرمعرضدید
است،بازمیکند.همانگونهکهشالكویک6ادعامیکند
نكتههایفلسفیبهعوضراستاییتکبرایارائهاندیشه
ابزاریاستبرایبازگشتبهکفزمینوتنوعپدیدارها
.)Gibson, 2004: 61-62( نظری نگرش کردن رها و
ویتگنشتاین، نزد فیكشن7 مفهوم بررسی با شالكویک
شاعرانه ویژه مفهومی در را ویتگنشتاین نوشتههای
قلمدادمیکندوشاعرانهبودنساختارمتنویرادر
در میکند. بررسی وی فلسفهورزی رویكرد با نسبت
فرهنگوارزشمیخوانیم»هیچچیزمهمترازمفاهیم
فیكشنالنیست،چیزیکهدرنهایتبهمافهمخویشتن
.)Wittgenestein, 1998: 85( میآموزد« را خودمان
شالكویکبااستنادبهایننقلقولازویتگنشتاینادعا
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میکندکهفلسفه-برخالفعلمـدغدغةپدیدههارا
خصوص در گوناگون امكانهای دغدغة بلكه ندارد،
پدیدههارادارد.دربررسیاحتماالتممكن،یکپدیده
فیكشنمیتواندبهاندازهمفاهیمحقیقیمثمرثمرواقع
متنوع کارکردهای از تابعی را معنا ویتگنشتاین شود.
یکواژهمیدندکهبافرمهایزندگیمرتبطباکارکرد
واژهدرهمتنیدهاست.مفاهیمفیكشنابزاریبرایتصور
اینفرمهایزندگیاست،گاهینیزتصورکارکردهایی
متفاوتمیتواندبهدرکهرچهبهترکارکردهایواقعی
باتوجهبهتشابه .)Gibson, 2004: 65-66(کمککند
هنروفلسفهنزدویتگنشتاینواهمیتفرموبیاندر
برای نوشتاری متن سبک میرسد نظر به هنر،
ارائه برای ناگزیر ابزاری تنها نمیتواند ویتگنشتاین
که هنری اثر فرم همچون بیشتر بلكه باشد، محتوا
ازمحصولنهاییهنرمنداست،لحاظ بخشیضروری

میشود.
بهفرد منحصر نوشتاری سبک ریشههای از یكی
به نسبت او انقالبی رویكرد در میتوان را ویتگشتاین
مسائلاساسیفلسفهسنتیوروشفلسفهورزییكتای
شیوۀ که داشت باور ویتگنشتاین کرد. جستجو او
که شیوهای است، انقالبی شیوهای او فلسفهورزی
»هرچیزجالبرایعنیهرچهراکهبزرگومهماست،
نابودمیکند«)ویتگنشتاین،1381:ق104(.بهباوراو
هدف است. فلسفه در جدید مسیری روش، این
ویتگنشتایننهبیاناستداللیجدیدبرایمسائلسنتی
فلسفهکهمنحلکردناینمسائلبهشیوهمنحصربفرد
خوداوست.همچنیناونوشتارفلسفیرانهابزایبرای
کردن مرتب برای ابزاری بلكه جدید اطالعات انتقال
جدید دید نحوه اتخاذ و میدانستیم تاکنون آنچه
ارائه میداند.واضحاستاستفادهازسبكیکهمحمل
باهدف باشد، انتزاعی ومفاهیم استداللهایمنطقی
فلسفهورزیویتگنشتاینهمسونیست.استرولساختار
نوشتارویتگنشتاینرا»متنشكسته«مینامدوازآن
تحتعنوانعنصریاصلیدرروشفلسفةویتگنشتاین
غیر »شیوهای را شكسته متن استرول8 میکند. یاد
بهلحاظ و گسسته گیجکننده، نامرتبط، نظاممند،
مضمونیبریدهبریدهدرنوشتن«)استرول،125:1394(

به را فرد صریح استدالل بدون که سبكی میداند،
این هدف استرول میشود. رهنمون جدید دیدگاهی
و خالص »شفاف، زبان کشیدن چالش به را سبک
مقتضی«فلسفهسنتیبهعنوانزباناستانداردوتثبیت
را سبک این از ویتگنشتاین استفاده او میداند. شده
واکنشنشاندادنبهامكانفهمجهاندرقالبمقوالت
شستهورفتهمیداند.ویتگنشتاینبهدنبالآناستتا
اودرمتن تبییندرفلسفهکند، راجایگزین توصیف
خودازنكاتموجز،ضربالمثلها،کلماتقصار،پندهاو
به و میکند استفاده توصیف درجهت کوتاه بندهای
نوعیدربرابرسبکادبیاستداللیوسازمانیافتهکه
الزمهتبییناستواکنشنشانمیدهد.ارائهمثالهاو
حاالتمختلفدرجهترویكردضدنظریویتگنشتاین
نحوه از ویتگنشتاین سبكی انتخاب ضرورت است.
سنتی فلسفهورزی بر شوریدن و او نوین فلسفهورزی
ریشه نیز یانیک9  )همان:127-124(. ناشیمیشود
سبکنوشتاریگانهویتگنشتاینرانهدرضعفاوبهعنوان
یکنویسندهبلكهدرنارضایتیاوازشیوۀفلسفهورزی
سنتیمیداند.فلسفةسنتیازسقراطبهاینسودرپی
حالیكه در است، نظری اصول مبنای بر مسائل حل
ویتگنشتاینباوربهمنحلکردنمسائلبهوسیلةتأمالت
پیچیدهدرخصوصنحوۀعملوفعالیتدارد.روشاو
است. زبانی دستور پژوهش هدف این به نیل برای
ویتگنشتایندرپژوهشهاروشخودراتغییرمیدهدتا
برجنبةعملیورفتاریفعالیتزبانیمتمرکزشودودر
Peters & Bur-( اینراهازامكاناتسبكیبهرهمیجوید

.)bules, 2002: 7-8

ازویژگیهایمنحصربهفردمتنویتگنشتاین یكی
استفادهازژانرهایمتنوعونامتعارفاست،ازایندست
گزینهگویی، گفتوشنود، چون ژانرهایی به میتوان
و اهمیت ادامه در کرد. اشاره اعترافات و اتوبیوگرافی
نقشاینژانرهاینوشتاریدرفلسفهورزیویتگنشتاین
فلسفهورزی اهداف از یكی استرول میشود. بررسی
به رانقددکارتگراییمیداندکه ویتگنشتاینمتأخر
زعمویتگنشتاینیكیازسرچشمههایسردرگمیهای
اساسیفلسفهسنتیاست.دکارتدرنظریةدوجوهری
قائل بیرون و درون دنیای بین واضح تمایزی خود
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طور به را ذهنی و درونی امر به دستیابی و میشود
مستقیمبرایمالکذهنوتنهااوممكنمیداند.دکارت
و ایدهها مورد در فرد یقین را محتمل یقین حداکثر
احساساتخودشمیداندکهنیازیبهاستنباطندارند.
را آن دکارتی الگوی زبانی بازتفسیر در ویتگنشتاین
پدیدآورندهایدهزبانخصوصیمیداندوناممكنبودن
اینزبانرادرپژوهشهانشانمیدهدوسخنگفتناز
زبانرابهشیوهزندگیکاربرانزبانومفهومبازیزبانی
پیوندمیدهد)استرول،156:1394-152(.هگبرگ10
همین با مرتبط را اتوبیوگرافی از سنتی تصور
معناکه»خود« این به دوگانهانگاریدکارتیمیداند.
مانندیکمتندرنظرگرفتهمیشود.نویسندهنگاهخود
این محتوای دروننگری با تا برمیگرداند درون به را
متندرونیرابخواندوسپسبیانکند.درایندیدگاه
هیچ بدون صادقانه که است روایتی درست، روایت
 Hagberg,( شود. انجام ویرایشی یا و کاستن افزودن،
میکند ادعا پیترز11 که همانگونه .)2007: 500-524

خود صادقانه و عمومی »افشای به ویتگنشتاین
شخصیایکهبهصورتیکامرواحدیاذاتتلقیشده
است«)Peters, 2003: 356(،مشكوکاستواتوبیوگرافی
رادرمقامخوانشمنسجموپایدارامردرونینمیپذیرد
وبهدنبالرهاییازاینتصویراست.ویتگنشتاینعالوه
برآنكهباپژوهشدستورزبانیدرخصوصامردرونی،
اتوبیوگرافیبهمفهومسنتیرابهچالشمیکشد،بنابه
ادعایپیترزبابهکارگیریفرمجدیدیازاتوبیوگرافی
درپژوهشهاایدۀدکارتیدانشمتمایزوواضحازخود
فلسفی پژوهشهای میرسد نظر به میرود. نشانه را
ضمنبازتعریفاینژانرازامكاناتآنبراینقدفلسفه
سنتیکمالاستفادهرامیبرد)Ibid: 355-357(.هگبرگ
ادعامیکندکهبنابهنظرویتگنشتاینبهدلیلخصلت
دچار »من« کلمه کاربرد در زبان کاربر زبان، کژتابی
این میکند تصور که معنا این به میشود سردرگمی
کلمهبههویتیبیبدنودرونیاشارهدارد.کاربراین
که میکند لحاظ متافیزیكی پنهان خود را »من«
علیرغمارتباطبابدناوهویتهستیشناسانهمتفاوتی
گرفته کار به ابژه نقش در من که زمانی دارد. آن از
میشود،کاربرزباندچاراینتوهممیشودکهفاصلهای

بین»من«وتجربههایبدنیاووجوددارد.اینفاصله
خیالیکهحاصلدستورزبانویژهکلمه»من«است،
حقیقت نام به حقیقتی میکند مجاب را زبان کاربر
درونی امر حقیقت افشای که دارد وجود اتوبیوگرافی
کلمه ویتگنشتاین مقابل در است. خوانندگان برای
زبان ابزاریدر تنها تمامکلماتدیگر مانند را »من«
بهکاربردهایمتفاوتآندر باتوجه باید میداندکه
 Gibson,( بررسیشود و فهم متفاوت زبانی بازیهای
نشان پژوهشها در ویتگنشتاین  .)2004: 228-251

در سوژه خودفریبی برای زیادی راههای که میدهد
تالشبرایدرکخودوجودداردواتوبیوگرافیسنتی
 Peters, 2003:(راهحلنهاییبرایخودشناسینیست
357-355(.بهاینترتیبویتگنشتایندرمقامیباالتر

کلمه سنتی معنای به اتوبیوگرافی که میدهد نشان
ناممكناست.هگبرگادعامیکندباتوجهبهرددیدگاه
برای جایگزینی پژوهشها در ویتگنشتاین دکارتی،
سبکاتوبیوگرافیسنتیفراهممیکندواینژانررادر
فرمیجدیدبازتعریفمیکند،بهاینمعناکهسوژهدر
خصوصخودشناسیبایدپیوستهبرخودشکارکندو
فرایندی را میشود ساخته خود آن در که نوشتاری
ترتیب این به نمیشود. کامل هرگز که کند لحاظ
در اتوبیوگرافی نقش از خود تفسیر در هگبرگ
از پرسش نقش ژانر این برای فلسفی پژوهشهای
خویش12قائلمیشود.ویتگنشتاینباپرسشمستمراز
خوددرپژوهشهادرفضاییچندصدایی،درفرایندی
از نوشتن با بهکشفخودمیپردازدوهمراه پیوسته
خود–نوشتنازوسوسهها،خودفریبیها،اشتباهاتو...
–»خود«رادربرابرچشمانمخاطببهشكلمستمر
میسازد)Hagberg, 2007: 500-507(.اتوبیوگرافیبرای
ویگنشتاینجنگیدائمیباآگاهیاستودرراستای
پیدامیکند معنا مثابهدرمان به فلسفه به او رویكرد
)Peters, 2003: 358-360(.زابادوس13ادعامیکندپروژه

اتوبیوگرافیدرپژوهشهادرپی»آشكارساختنکثرت
وپیچیدگیتقلیلناپذیربازیهایزبانیایاستکهدر
چون[ زبانی ]بازیهای میشوند؛ اجرا اتوبیوگرافی
متهمکردن، اعترافکردن،شكایتکردن،الفزدن،
 Ibid:( »سرزنشکردن،عذرخواهیکردنوبیانکردن
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.)357

ویتگنشتایننقطةشروعهرسفرفكریرااعترافات
میداند.»اعترافاتبایدبخشیاززندگیجدیدهرفرد
باشد«)Wittgenestein, 1998: 16(.بسیاریازشارحان
بهشباهتبینژانرنوشتاریپژوهشهاوژانراعترافات
طرحریزی که میکند ادعا کاول کردهاند. اشاره
بیان ویتگنشتاینهمانند منحصربفردگفتوشنودهای
هستند. اعترافات ژانر در نویسنده ذهنی وسوسههای
قطعاتبسیاریدرپژوهشهابیانگروسوسههایشخصی
وجود صداهایی موارد، این کنار در هستند. نویسنده
دارندکهخطاهایتفكرعقالنیراآشكارمیکنندوبه
نوعیتمایلیبرایاصالحوترکاینوسوسههاهستند؛
ایندوصداـبیانوسوسهوپاسخبهآنـتداعیکننده
کاول .)Cavell, 1962: 90-93( هستند اعترافات ژانر
بند در را آگوستین اعترافات از ویتگنشتاین تحلیل
نخستینپژوهشهاامتزاجفرمومحتوایویتگنشتاینو
آگوستینقلمدادمیکند.پژوهشهارامیتوانپاسخی
Pe-( بهفرموژانراعترافاتآگوستیننیزدرنظرگرفت
تصور به صورتیکه در .)ters, 2003: 358-360

ازماهیتفلسفهوفلسفهورزیوکارکرد ویتگنشتاین
آنهاتوجهکنیم،ارتباطبینانتخاباینژانرنوشتاریو
واضحترخواهدشد. ویتگنشتاین فلسفهورزی محتوای
فیلسوف ویتگنشتاین منظر از میکند ادعا حسینی
مقاومت وسوسهها برابر در که است فیلسوفی خوب،
میکند.همچنینبینفلسفهوسبکزندگیفیلسوف
پیوستگیوجوددارد.ودرنهایتراهحلمسائلفلسفی
درخودزندگییافتمیشود.»راهحلمسالهایکهدر
زندگیباآنمواجهمیشوی،شیوهایاززندگیاستکه
Witt-( میکند« ناپدید است، مشكلساز را آنچه
genestein, 1998: 31()حسینی،67:1394-70(.کاول

ادعامیکندکهوجهادبیپژوهشهاخوانندهراملزمبه
خود ناامیدی، بیماری، بیگانگی، »لحظات تشخیص
ویرانگری،کژیوانحراف،خفقان،عذابوگمگشتگی
 Peters,(»کهدرزبانپژوهشهامفصلبندیشدهاست
360 :2003(دردرونخودخوانندهمینمایدودرنهایت

هدففلسفهورزی،کشف»خود«ازخاللاینفرمهای
ویژهاست.اینامربهادعایپیترزفلسفهورزیراچون

به .)Ibid: 360-361( میکند ممكن زندگی از سبكی
گفتهکاولژانراعترافاتامكانآزمودنرادرمقابلباور
در که چیزی تنها ژانر این در میکند. فراهم داشتن
مظاناتهامقرارمیگیردفردوباورهایاوست.اینژانر
نه و باورها بررسیدقیقوموشكافانه به دعوتیاست
 Cavell,(تالشیبرایبیانمجموعهایازاستداللهای
93-90 :1962(.ویتگنشتایننیزفلسفهرامجالتوصیف

میداندونهتبیین.اودرفلسفهبهدنبال»اطالعاتتازه
نیست«زیراکهفلسفه»چیزیرااستنتاجنمیکند«چرا
که»همهچیزدرمعرضدیداست«وتنهانیازبهمداقه
میدانسته پیش از آنچه کردن مرتب برای فیلسوف
بستری اعترافات ژانر که است مشخص دارد. است
ویتگنشتاین مدنظر فلسفهورزی تحقق برای مناسب

فراهممیکند.
مرز کردن مشخص رساله بنیادین اهداف از یكی
مرز سبب که است نشاندادنی امر و گفتنی امر بین
نهادنبراندیشهوبیاناندیشههامیشود.ویتگنشتاین
درنامهایبهفونفیكر14بخشدومکتاب)گزارههفت(
ازشش مهمتر است، ناشدنی بیان امر از بیانی که را
ضمن در مورسون15 میداند. پیشین منطقی گزارۀ
تحلیلیازژانرگزینگویی،ادعامیکندکهویتگنشتاین
بیان ازامكاناتاینژانردرجهترفعپارادوکسرسالهـ
استفادهمیکند.اوادعامیکند آنچهبیانناشدنیاستـ
ازبند6.4کهویتگنشتایندرخصوصمعنایزندگیو
گزینگویی به بیشتر گزارهها میکند، صحبت ارزش
ویتگنشتاین خود که همانگونه زیرا میشوند شبیه
دارند.....در یكسان ارزش اشارهمیکند:»همةگزارهها
واگروجودمیداشتارزشی جهانارزشیوجودنداردـ
نمیداشت......ازاینروگزارههایعلماخالقنمیتوانند
وجودداشتهباشند.گزارههانمیتوانندهیچچیزبرتری
باور به .)6,41 :1394 )ویتگنشتاین، کنند« بیان را
ویتگنشتاین به گزینگویی ازسبک استفاده مورسون
برابرمخاطبخود امكانمیدهدکهتنهانشانهایدر
بگذارد.بنابهتحلیلمورسونگزینگوییتالشیاست
دیگر عبارتی به معنا،16 ممكن حد از رفتن فرا برای
گزینگوییدرصددبیانامریاستکهقابلبیاننیست،
تاجاییپیشمیروداماناچاربازمیگرددوهرگزمعنا
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زیر در دلیل بههمین نمیآورد. فراچنگ کمال به را
سطحمعنایظاهریبیانشدهدرگزینگوییبافقدان
معنامواجههستیم.فقدانمعناییکهمورسونبهآن
اشارهمیکند،یادآورفقدانمعناییاستکهویتگنشتاین
بهگزارههاییچونگزارههایفلسفه،اخالقوزیباشناسی
نسبتمیدهد،مقوالتیکهنمیتواندرخصوصآنها
فضای در را حقیقت گزینگویی داد. انجام استداللی
مهآلودونیمهتاریکنشانمیدهد،باتوجهبهاینامر
حقیقتیکهبهوسیلهگزینگویهبیانمیشود،جنبهای
رازآلوددارد.اینرازآلودگینیزیادآوررازآلودگیایاست
کل مثابه به جهان »احساس در ویتگنشتاین که
کرانمند«ازآنیادمیکند.بخشهفتمرسالهدریک
دربارهاش نمیتوان آنچه »از میشود: خالصه جمله
این مورسون گذشت.« سكوت به باید گفت سخن
گزینگوییرادعوتبهسكوتقلمدادمیکند،سكوتی
تنها و نیست بیان قابل آنچه درک با مواجهه در که
بوسیلهگزینگوییهایپیشیننمایشدادهشده،حاصل
میشود.بهایناعتباراواینبخشراطوالنیترینبخش
سبک از استفاده که است مشخص میداند. رساله
گزینگوییدررسالهتنهایکانتخابثانوینبودهاست
ودرواقعابزاریاستضروریدرجهتهدفبنیادی
رساله،مشخصکردنمرزامربیانشدنیوامرگفتنی 

.)Ibid: 260-265(

بهگفتهاسترن17صداهایمختلفدرپژوهشها،به
ندرتمرزبندیوراویمشخصدارند.بخشاعظمیاز
آنچهنقلمیشودتالشیاستبرایبیانوسوسههای
فلسفیکاربرزبان.صداهایمتنکاوشیدرقراردادهاو
پیشفرضهایفلسفیهستند.اینصداهابهعوضدفاع
ازیکرویكردفلسفیسیستماتیک،رویكردهایمتنوعی
راارائهوازهرکدامدرجایگاهخوددفاعمیکنندبه
عمل فلسفه در سیاحت آغاز چون کتاب که گونهای
نتایج ارائه با میکند)بهعوضآنكهپایانیباشدهمراه
از گستردهای مجموعه صداها این فلسفی(. پیچیده
تئوریهایفلسفیراصورتبندیمیکنندودرمقابلبا
به و میپردازند آنها تفسیر و شرح به کنایی لحنی
مفروضاتابتداییباتوجهبهزبانطبیعیومشاهدات
هرروزهاعتراضمیکنند.بهنظرمیرسدویتگنشتاین

تا میکند استفاده متن چندصدایی خصلت این از
و پیشفرضها نظریهها، با عمل در را مخاطب
.)Glock, 2016: 41-59( مواجهکند زبانی وسوسههای
فرم گاه پژوهشها در ویتگنشتاین چندصدایی متن
گفتوشنود به حسینی میگیرد. خود به گفتوشنود
بهعنوانیكیازوجوهکلیدیفلسفهویتگنشتایناشاره
میکندکهدرسبکنوشتاریاونیزبازتابپیدامیکند.
حسینیژانرگفتوشنودویتگنشتاینرادرهماهنگیبا
رویكردضدنظریویوهدفویازفلسفه-تغییرشیوه
دیدوسبکزندگیـمیداند)حسینی،134:1394-
136(.ویتگنشتاینبااستفادهازاینژانرمشارکتفعال
خوانندهدرفعالیتفلسفهورزیراممكنمیکند.هیل18
سبکگفتوشنودیویتگنشتاینراابزاریبرایدرگیر
میداند، فلسفهورزی در خواننده شخصی من کردن
بهعبارتیدیگردراینژانر»من«مخاطباستکهوارد
 Heal, 1995:(عملمیشودواندیشهراشكلمیدهد
80-79(.لوی19استفادهازژانرگفتوشنوددرپژوهشها

رامرتبطباصبغةعملیفلسفهنزدویتگنشتاینمیداند
گفتوشنود سبک گودمن20 .)Levi, 1976: 17-20(

روش دیالكتیكی جنبه با ارتباط در را ویتگنشتاین
را دیالكتیک گودمن میکند. تحلیل او فلسفهورزی
حرکتبینروشهایمختلفتفكروشكلهایمختلف
در گفتوشنود قالب میکند ادعا و میداند واقعیت
پژوهشهایفلسفیسببمیشودکهمكالماتگوناگون
بینروشهایتفكرمختلفممكنشود.سبکنوشتاری
استادانهویتگنشتاینسببمیشودتاخوانندهباهردو
سویمكالمههمدلباشدووجهدیالكتیكیفلسفهورزی
 Goodman, 1976:( کند تجربه شخصی طور به را او

.)148-151

مخاطب
مجالی گشودگیخود بهسطح توجه با متنی هر
وی بهدست معنا بازآفرینی و مخاطب فاعلیت برای
فراهممیآورد.حدودامكاناتمخاطبدرمواجههبامتن
تاحدودزیادیبهوسیلهساختارمتنمشخصمیشود.
درادامهارتباطفلسفهویتگنشتاینوسبکنوشتاریاو
باتوجهبهنقشمخاطب،بررسیخواهدشد.اینبررسی
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متن از گوناگون خوانشهای و تفسیرها به توجه با
ویتگنشتاین،جنبهدرمانیفلسفهورزیویودعوتبه
مشارکتدرفلسفهورزیبهوسیلةمتنانجاممیشود.

منفعل مصرفکننده را خود مخاطب ویتگنشتاین
پاسخهاینهاییوازپیشاندیشیدهشدۀمسائلفلسفی
نمیداند،مخاطببرایویرهرویغریبونابلداست
را بیراههها و درست راه شخصی ممارست با که
میشناسد.اوادعامیکند»هرآنچهراخوانندهمیتواند
Witt-( واگذار« خواننده به دهد، انجام خود برای
genestein, 1998: 88(زیرابهزعماو»هیچکسنمیتواند

کسی که همچنان بیاندیشد، من بهجای را فكری
.)Ibid: 4( کند« برسر مرا بهجایمنکاله نمیتواند
به دعوت را خواننده متن، طی در بارها ویتگنشتاین
بررسی را گزاره این »بیایید میکند. فعال مشارکت
کنیم«)ویتگنشتاین،1381:ق134(،»اماموردزیررا
)همان:ق409(،»فرض کنید«،»تصورکنید« تصور
فرض »اما ،)509 ق )همان: بپرسیم« کسی از کنید
کنیدکسیبگوید«)همان:ق34(و»موردزیررادر
میرسد نظر به .)157 ق )همان: بگیرید« نظر
ویتگنشتایندرصدداستتامسیرصحیحفلسفهورزیرا
بهمخاطببیاموزدتاپسازآناوخوددراینمسیر
حرکتکند.»ماصرفاًمیخواهیمهرگاهکهواگنتوبه
طورنادرستبررویریلقرارداشت،توراسرراستبر
رویمسیربنشانیم؛پسازآنتوبهتنهاییمیتوانی
برانی«)Wittgenestein, 1998: 44(.ویتگنشتاینازهر
دوجنبهمحتواوسبکنوشتارمددمیگیردتاهرچه
بیشترمخاطبخودراواداربهاندیشیدنکند.اوتاآن
پایهنقشسبکدرنحوۀمواجهةمخاطببامتنخودرا
حائزاهمیتمیداندکهکوچکترینجزئیاتسبكیرا
نیزمدنظرقرارمیدهد.»بهراستیتمایلدارمتاسرعت
خواندنرابهوسیلهنشانههایسجاوندیزیاد،کمکنم.
چراکهدوستدارمآهستهخواندهشوم)همانگونهکه
خودمیخوانم(«)Ibid: 77(.همانگونهکهپیشازاین
نیزاشارهشدژانرگفتوشنودیویتگنشتاینپیوندهایی
بانقشمخاطبدرنظراوداردبهاینمعناکهاینژانر
مخاطبراهمگامباسایرشخصیتهایمتندرجریان
گفتوشنودپیشمیبردوامكانمشارکتفعاالنهاورا

دربستراینجریانفراهممیکند.یكیازعناصرسبكی
مهمکهپیوندهایمشخصبانقشمخاطبفرضیدارد
ویتگنشتاین نوشتار متن در که هستند پرسشهایی
کلیدی ابزارهای از یكی سواالت این هستیم. شاهد
مخاطب جانب از مشارکتطلبی برای ویتگنشتاین
هستند.بنابهادعایپیترزویتگنشتایندرپژوهشهای
فلسفیحدود800سوالمطرحمیکند.ازاینمجموعه
تنهابه100پرسشپاسخمیدهدوجالبتوجهاینكه
70پاسخازاین100پاسخغلطاست.بهنظرمیرسد
چگونگی که است آن درصدد بیشتر ویتگنشتاین
پیگیریودرکاینمسائلرابهمخاطببیاموزدودر
نهایتاوراقانعبهپذیرشاینامرکندکهاینسؤاالت،
 Peters & Burbules, 2002:( نیستند واقعی سؤاالتی
سردرگمی همان درگیر را مخاطب ویتگنشتاین .)11

میکندکهخوددرمواجههبااینسؤاالتبهآنهادچار
شدهاست.»بیشمارسوالنامربوطمیپرسم.باشدکه
مكرر کوبشهای با جنگل این میان در را خود راه
واقع در .)Wittgenestein, 1998: 77( بسازم« گامهایم
مخاطببیشازآنكهباپاسخهامواجهشودنحوهپیگیری
تجربه را بودن نابلد سردرگمی میآزماید، را سؤاالت

میکندوبهبیمعنابودنطرحمسألهپیمیبرد.
واضحاستکهوجهدرمانیفلسفةویتگنشتایندر
درمانی، وجه میکند. پیدا معنا مخاطب با ارتباط
مخاطبیشخصیراهدفمیگیردوبهاوکمکمیکند
تاازدامشبهمسائلوکجفهمیهایفلسفیرهایییابد.
همچنینکژتابیهایزبانرابهاومینمایاندودرنهایت
بهاویاریمیرساندتاباکسبدیدصحیحازبیماری
فلسفهرهایییابدوبهآرامشبرسد.گودمنادعامیکند
کهویتگنشتاینبااستفادهازسبکنوشتاریخاصخود
درصددتغییرنقطهنظرخوانندهنسبتبهجهاناست،
چیزها دیدن برای روشیجدید مخاطب که نوعی به
فلسفهورزی هدف به توجه با گودمن کند. اتخاذ
فرایند در مخاطب کردن درگیر که ویتگنشتاین
متأخر فلسفه تشابههای به است، فلسفهورزی
ویتگنشتاینباروانکاویاشارهمیکند.فلسفهایکه
مجموعهایازنظریههانیستبلكهسیاقیاستکهفرد
بهعهدهمیگیردتابه»کشفیکهبهفلسفهآرامش«



79

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نسبت ویژگی های فرمی و سبکی نگارش ویتگنشتاین و فلسفه ورزی وی

در بیمار و درمانگر بین آنچه همانند برسد. میدهد
انتخاب اَدو21  .)Goodman, 1976: 148(  است جریان
یکساختارنوشتاریسیستماتیکرادرتعارضباجنبه
یکسیستم ارائة میداند. ویتگنشتاین فلسفه درمانی
قطعی آرامش نمیتواند نظریه یک شرح یا و فلسفی
پژوهشهای مقابل در باشد. فلسفی دغدغههای برای
فلسفیقدمبهقدمهمچونیکروانكاوبهتحلیلاین
 Peters, 2003:(دغدغههاومنحلکردنآنهامیپردازد
در عینی مثالهای بررسی مکگین22 .)360-361

و کجفهمیها با مقابله برای ابزاری را پژوهشها
وسوسههایمخاطبدرفراینددرمانفلسفیمیداند.او
همچنینقالبگفتوشنودپژوهشهاراچونرشتهایاز
گفتوشنودمابیندرمانگروبیمارمیداند.وجهدرمانی
پژوهشهاایجابمیکندکهمتنساختارمتعارفتزـ
ابطالـآنتیتزرانداشتهباشدودرنتیجهمتنمحمل
)51-46 :1389 )مکگین، نیست. مشخص نظریهای
رادر فلسفهویتگنشتاین جینهیلمفهومدرماندر
پیوندبافرمگفتوشنودیآنبررسیمیکند.اواشاره
میکندکهبرایویتگنشتایننیازبهفلسفهبااحساس
مگسیدربطریآغازمیشودکهنهمیتواندمسئلهخود
راحلکندونهازآنبگریزد.اوتأملفلسفیرابهمثابه
هیل میداند. بهمگس بطری از راهخروج نشاندادن
بیانمیکندکهاینجریانآزادسازینیازبهمشارکت
فعالفرددرگیروفردیکهآزادسازیراانجاممیدهد،
شكل بهترین به دوجانبه فعال مشارکت این دارد.
 Heal, 1995:(بهوسیلهفرمگفتوشنودممكنمیشود
وجه مشابهتهای به اشاره ضمن نیز کاول .)81-82

بررسی به فروید روانكاوی با ویتگنشتاین کار درمانی
او کار درمانی وجنبة پژوهشها اعترافات ژانر ارتباط
خواننده برای را امكان این اعترافات ژانر میپردازد.
فراهممیکندتاضمنتأملبروسوسههایشخصی،به
مسیر این در سوءفهمها از و شود نائل »خود« فهم
اجتنابکند،همچنیندرکنیازهایواقعیبهواسطه
ممكن خواستها و وسوسهها بر شخصی تأمالت این
میگرددودرنهایتامكانهمراهکردنفهمباتغییرات
درونیممكنمیشود)Cavell, 1962: 91-93(.بهنظر
میرسدویتگنشتاینازامكاناتژانریوسبكیدرجهت
هرچهبارورترشدنوجهدرمانیکارخوداستفادهکرده

است.
پروژۀتفسیرویتگنشتاینپروژهایپویااست.تابه
امروزخوانشهایگوناگونومتضادیراازویتگنشتاین
شاهدبودهایم.درمجموعهدالیلیکهمیتوانبرایتنوع
گرفت، نظر در ویتگنشتاین تفسیر پروژه پویایی و
او خاص فلسفی نوشتار نحوه نقش از نمیتوان
چشمپوشیکرد.گزارههایموجزرسالهکهخودمانند
نظرمیرسند،پرسشهایپژوهشها، به یکسرفصل
اشارهبهبخشنانوشتةرسالهکهبخشمهمترآننیز
پژوهشها هستند. پویایی این عوامل از همه هست،
به ویتگنشتاین نظرمیرسد به است. ازسؤال سرشار
دنبالپاسخهایسرراستبرایاینسؤاالتنیستوبه
به را اوپرسشها برپرسشهامتمرکزمیماند. عوض
آنها خصوص در تأمل به میکند. صورتبندی دقت
تشبیهات و مثالها با را آنها مشروعیت و میپردازد
ساختار این شد بیان که همانگونه میسنجد.
میرسد نظر به میکند. طلب را متنوع خوانشهای
تا میگیرد بهره نوشتاری ساختار این از ویتگنشتاین
آنچهراکهخوانندهمیتواندانجامدهدبرعهدهخواننده
بگذارد.»منبایدتنهاآیینهایباشمکهدرآنخوانندهام
افتادگیشان ازشكل و انحرافات تمام با را افكارخود
Witt-( میبیندوبهمددآنمیتواندآنهارامرتبکند«
genestein, 1998: 25(ودرنهایتبهنظرمیرسداین

از او و بوده ویتگنشتاین خود خواست تفسیری تنوع
امكاناتفرمیدرجهتتحققاینخواستنهایتبهره

رابردهاست.

نتیجه گیری
و ویتگنشتاین فلسفهورزی نسبت نوشتار این در
سبکنوشتاریاومطالعهشدومحدودیتهاوامكانات
اینسبکباتوجهبهمحتوایفلسفیآثارویبررسی
گردید.درجهتغنایبیشترپژوهشحاضر،اینمطالعه
شد. انجام مخاطب و متن مولف، سهگانه به توجه با
نتایجاینبررسینشانمیدهدکهویتگنشتاینفرمو
بیاننادرستراخاستگاهمسائلفلسفیمیداندوباور
بااتخاذفرمبیانیوکلماتصحیحپرسشو داردکه
باور ویتگنشتاین این بر عالوه نمیماند. باقی معمایی
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نداردکهاندیشهمستقلوپیشازبیانحیاتخودرا
آغازمیکندچراکهفرموسبکبیانخوددرهمتافتهو
لحاظ تفكر محتوای که است چیزی آن از بخشی
میشود.کالمواندیشهبرایاینفیلسوفجداییناپذیر
بیانی فرم کرد تصور نمیتوان ترتیب این به هستند.
و باشد زیباشناختی دغدغهای با مرتبط تنها او، برای

نقشیعرضیداشتهباشد.
نوشتاری سبک کلیدی اهمیت بررسی در
ویتگنشتایندرنسبتباوجوهبنیادینفلسفهورزیوی
مشخصشدمفهوموضوحدررسالهداللتیریاضیوار
اکید،سلسلهمراتبیوشمارهگذاری باساختار و دارد
شدهرسالههماهنگیکاملدارد.وضوحدرپژوهشها
داللتیمتفاوتدارد.اینوضوحبادیدنآنچههموارهدر
برابرچشمبودهاست،ممكنمیشود.اینوضوحهمچون
این بلدشدن و راههایشهریکهن و پیوندها دیدن
در پژوهشها آلبومگون نوشتاری سبک است. شهر
این در وضوح مفهوم ویژه داللت با کامل هماهنگی
کتاباستوازآنحمایتمیکند.روشفلسفهورزی
منحصربهفردویتگنشتاینمتمایزازروشعلمیودر
نوشتاری سبک است. هنرمند کار روش با قرابت
فلسفهورزی روش همانند ـ فلسفی پژوهشهای
متن میگریزد. علمی گفتمان از ـ ویتگنشتاین
و استعاره تمثیل، از سرشار گسسته، غیرنظاممند،
به ورود بر محدودیتی پژوهشها خاص مثالهای
روش ویتگنشتاین نهایت در است. علمی گفتمان
فلسفیدنخودراروشیانقالبیدرتاریخفلسفهمیداند
واینرویكردانقالبینهتنهادرمحتواکهناگزیردرفرم
بیانوینیزبازتابپیدامیکند.دربرابرفرمنوشتاری
را نظری رویكرد اتخاذ امكان فلسفیکه متونسنتی
تسهیلمیکردند،متنپژوهشهاسرشارازنكاتموجز،
ضربالمثل،پندوکلماتقصاراستوبهعوضتكیهبر
پاسخهایمعین،امكانبازگشتبهپرسشهایاولیهرا

فراهممیکند.
بررسیژانرهایاتوبیوگرافی،گزینگویی،اعترافاتو
گفتوشنودکهدررسالهوپژوهشهامورداستفادهقرار
گرفتهاندنیزبراهمیتکلیدیفرموسبکنوشتاریدر
ویتگنشتاین میگذارد. ویتگنشتاینصحه فلسفهورزی

نگارش در دکارتی رویكرد نقد ضمن پژوهشها در
اتوبیوگرافی،بازتعریفینوینازاتوبیوگرافیارائهمیدهد.
مشخصشدکهفرماتوبیوگرافیدرپیوندتنگاتنگبا
در او پژوهش شیوۀ و ویتگنشتاین فلسفی رویكرد
در ایستادگی ویتگنشتاین است. مفهومخود خصوص
برابروسوسههایذهنیراویژگیفیلسوفخوبمیداند
وبابهکارگیریژانراعترافاتبیانوسوسههایذهنیو
تسهیل فلسفهورزی فرایند در را آنها به پاسخگویی
نوشتاری ژانر از ویتگنشتاین شد مشخص میکند.
فلسفهورزی جهت در امكانی گشایش برای اعترافات
بهعنوانسبكیاززندگیاستفادهکردهاست.عالوهبر
اینهااینژانردرهماهنگیکاملبارویكرد»توصیفبه
در و است فلسفهورزی ویتگنشتایندر تبیین« عوض
نهایتاینژانردرگیریفعالمخاطبرا-بهآنگونهکه
ویتگنشتاینخواهاناست-ممكنمیکند.گزارههای
بخشدومرسالهـازبند6,4تابند7ـبهفرمنوشتاری
گزینگوییشبیهمیشوند.بهنظرمیرسداینانتخاب
ژانریبیربطبااینحقیقتکهبخشدومرسالهبهامور
ازفرمنوشتاری نباشد.استفاده نشاندادنیمیپردازد،
فلسفه با مواجهه امكان ویتگنشتاین نزد گفتوشنود
فراهم او برای را ـ آموزه نه و ـ فعالیت یک بهعنوان
آثار مخاطب فعال درگیری فرم این بهعالوه میکند.
ویتگنشتاینبافرایندفلسفهورزیراموجبمیشود.فرم
دیالكتیكی شیوۀ با کامل هماهنگی در گفتوشنود
را او درمانی روش و است ویتگنشتاین فلسفهورزی
متن گفتوشنودهای که گونهای به میکند تسهیل
یک در بیمار و درمانگر همزمان گفتوگوی یادآور

فراینددرمانیاست.
درنهایتویتگنشتاینازویژگیهایفرمیمتنخود
استفادهمیکندتامخاطبخودرادعوتبهمشارکتدر
را خود مخاطب بارها ویتگنشتاین کند. فلسفهورزی
موردخطابقرارمیدهدواورادعوتبهتصورموقعیتی
خاصویاتفكردرخصوصموضوعیمشخصمیکند.
بهعوض فلسفی پرسشهای بر ویتگنشتاین تأکید
پاسخهایآنهانیزنشانهدیگریازاستفادهموثرازفرم
نوشتاریدرجهتمشارکتفعالمخاطبدرفلسفهورزی
است.بررسیفرمنوشتاریپژوهشهامشخصمیکند
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کهویتگنشتاینازجنبههایادبیمتندرجهتعالج
بیماریفلسفیمخاطباستفادهمیکند.متنپژوهشها
و گام به گام صورت به رواندرمانی فرایند همچون
موردیبهمنحلکردندغدغههایمخاطبمیپردازد.
استفادهازژانرهایگفتوشنودواعترافاترانیزمیتوان
چونابزاریدرراهعالجفلسفیمخاطبدرنظرگرفت.
بهگونهای ازویژگیهایفرمی ویتگنشتاین نهایت در
بهرهمیگیردکهمنجربهپویاییتفسیرآثارشمیشود

کهخودسببافزایشفاعلیتمخاطبمیگردد.
متون ادبی فرم پررنگ نقش بر شد مرور آنچه
ویتگنشتاینصحهمیگذارد.ژانرهاوسبکهاینوشتاری
مزاحمانناگزیراندیشهنابنیستند.بهعالوهنمیتوان
آنهاراتنهاجنبةتزیینیمتنقلمدادکرد.مطالعهآثار
دغدغه اوست. فرمآگاهی نشاندهندۀ ویتگنشتاین
انتخابهایفرمیوسبكیدرآثاراودیدهمیشودودر
و هماهنگی در ویتگنشتاین نوشتاری سبک نهایت
تناسببامحتوایتفكراوارزیابیمیشود،بهگونهایکه
بهنظرمیرسدویتگنشتاینازمحدودیتهاوامكانات
فرمهاینوشتاریخوددرجهتغنایمحتوایفلسفی

آثارخوداستفادهکردهاست.
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