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  االذهاني  بايد هويتي بين

  براي زبان قايل باشيم 
  

  ۱۳۸۹، مهرماه ۷۴ و ۷۳هاي پياپي  مجله رودكي، شماره: منبع

 پازنـد  آن کـه م، چـه  يبپرداز» سروش دباغ« با يي شد تا به گفت و گويا زهيانگ» ر جهانيزبان و تصو«انتشار کتاب  
ن يز بـر محـور زبـان و نامـدارتر    يـ ش از هـر چ يز بـ  يـ  ن قات سـروش دبـاغ    ياست و تحق  » زبان«ز در باب    ين شماره ن  يا
، »سـکوت و معنـا  «تـوان بـه    ي مـ يپژوهـ  نيتگنشتاي وي  او در حوزه ي از کارها  .باشد ين م يتگنشتايلسوف زبان، و  يف
اشـاره کـرد کـه در    » يشرح و ترجمه رساله منطقـ «ن  يو همچن » ي امر متعال  يامر اخالق «و  » عام و خاص در اخالق    «

  .روانه بازار خواهد شدنده ي آيها ماه

رامـون  ي پيم تـا بـه بحـث زبـان و نکـات     يدياش آغاز ي فکريها ن گفت و گو را از شخص سروش دباغ و دغدغه يا
  :ر آمده استين گفت و گو در زيحاصل ا. ميدياش رس ب تازهکتا

 يم، از مقاالتينک يد آغاز مي او برقرار ساختيها شهي که شما با اندي و نسبتيگفت و گو را با سهراب سپهر: س
  از سهراب ي شعرتان تيمروز که در صفحه ورود ساد تا به ايدر باب سهراب نگاشت» سروش وفا«که به عنوان 

، به مانند يا رابطه شخص شما با سهراب سپهريآ. ن شما و سهراب استي خاص بيا  نشان از رابطهيلگجم، آمده
   است؟يرابطه دکتر سروش با مولو

آمـوزان    دانـش ن وي محـصل  ازيلـ ي و بـه سـان خ   بودمآموز دانش که   يگردد به زمان    ي بر م  يپهر من با س   ييآشنا: ج
 ييک آشـنا يـ ن يـ امـا ا .  آشـنا شـدم  يشوند، من هم بـا سـپهر      ي مختلف آشنا م   ير ادب يل با مشاه  يکه در طول تحص   

  .  بوديسطح

ار بـا  يشـتم کـه بـس    دايزيـ ت عز بودم و دوسـ ي داروسازي که دانشجو شروع شديتر من با او از وقت      قي عم ييشناآ
ن يـ  در اليبـه تفـص  ات فاصله داشت، ما يا با ادبه  بود و فرسنگي ما داروسازي  رشته ن که يا مانوس بود، با     يسپهر

 ي را از سـپهر هـا  ن اخگرها و بارقـه يل در آن زمان او.ميکرد يم گفت و گو م   با ه » هشت کتاب «به اشعار     ام راجع يا
 ما تمام شـد، امـا   يها و گفت و گوها ا غرق شد و آن سنخ مصاحبت   يل بعد در در   ز، چند سا  ي آن دوست عز   .دميد

جعـه کـردم    نوشته شده بـود مرا يبه سپهر  راجعي که در زبان فارسي از آثارياري آن قصه را گرفتم و به بس   يمن پ 
  .پر کردم را ث انبان ذهنين حيو از ا
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 در قالـب  ي تامالت خـود را در بـاب سـپهر   نم، اما بعدن منتشر کيبه سپهر اجع ري هم در ذهن داشتم تا کتاب      يمدت
 در منظومـه  يتطـور امـر متعـال   « چـاپ کـردم، تحـت عنـوان         »ي، امـر متعـال    يامر اخالقـ  « در کتاب    ي مفصل ي مقاله
 ني بهاالـد  چـون يان و شاعرانيادبار خرسند شدم که ي بس.ي بود با کار سپهري فلسفي  مواجهه نوعک  يکه  » يسپهر

  .د کردندييدند و تايوحد، آن کار را پسندا مي و ضيخرمشاه

 او و يام و بـه خـصوص از نگـاه شـرق      از او آموختهيليک است و خي نزدي هم رفته جهان من به جهان سپهر      يرو
» هشت کتـاب «مکرر در مکرر . آموز بوده شه عبرتي من همي براد،يگو يستم از آن سخن م   ي در قرن ب    که يتيمعنو

 ييرم، تا جـا يگ يوان شمس مدد ميات دي اگر از غزلکنم يمس ي که تدر ي و مثنو  يفانام و در دروس عر      را خوانده 
  . هم استفاده کنمي سپهراشعار از کنم يم ي کند سعياريام  که حافظه

ش هـم  يچند وقت پـ . ام ام و شب تا به صبح بر سر مزار او نشسته  دل چند بار به مزار او در کاشان رفته         با دوستان هم  
 را آن» ي در منظومـه سـپهر  يتطور امر متعال« ي  مقالهو به ژاپن رفته بودم،   ي توک يشناس  ارتمان شرق که به دعوت دپ   

ب يـ  قريسـپهر .  آشنا بودنديدم که با سپهريپژوه را د   شناس و عرفان    د عرفان ي از اسات  يجا برخ  در آن . جا خواندم 
 در کنـار  يا او در مغازه. استگردانده شده  بر يپنا اشعار او به به ژ ي برخ  کرده بود و   يک سال در آنجا زندگ    يبه  

خواسـته بـا فرهنـگ آنـان آشـنا       ي فقط مـ ييگو ،گرفته ي هم نمير ساز بوده و وجه يک شمش ي شاگرد   يکوه فوج 
  . در آنجا نبوديا  نام ناشناختهي سپهرحالي اي عل.شود

کـه تـا    ني گرفته و ايفرهنگ شرق که از يز بوده و هم الهام يانگ  م دل ي برا يبه طور کل هم جهان او به لحاظ معنو        
  بـوده کـه در  يزه در سـپهر يـ ک وجـه مم   يـ  ني همچنـ  . بـود  ي شرق ا و توسع  يتسي بود يها  ر آموزه يچه حد تحت تاث   

ست کـه  يـ ز ي مـ يزمانـه ا برخالف موالنا که در . ستيز ي در جهان مدرن مي سپهر: سراغ گرفتتوان  يم ن يمولو
 ما کـه در جهـان   ي او برايها و اخگرها رتين بص ي بنابرا .ن نشده بودند  ان هم مدر  ينيزم که مغرب  ان بل يرانينه فقط ا  
ن خـاطر  يبـه همـ  . آموز باشد رتي بصيليد ختوان يمم ي داري و وجودي معنويها  م و دغدغه  ييز  ي شده م  ييراز زدا 

  .رابطه و مودت من با او گسسته نشده

م ي عظـ يايـ ک دريـ د بـا  يـ رو ي مـ يراغ مولـو  به سيشما وقت.  دارديگر هم با مولويک تفاوت د ين حال   ياما در ع  
کـه کـار    حـال آن .  کـامال مبـرز اسـت   يتي شخـص زيـ  ن کالم، فلـسفه و فقـه      يها   که در حوزه   يک عاِلم ي. ديمواجه
  . استماژي و ارتيشتر از جنس اخگر و بصي بيسپهر

 در هنـد  يچند صـباح  ي سپهريقت بود که وآمده نوشته شده بود، ي که در باره سپهر    ي از آثار  يکياد دارم در    يبه  
  ست؟ يپرسد که سر مرگ چ ي مرود و از او يک مرتاض ميست نزد يز يم

ش من بمان و من تـا چنـد   ي پي چند روزيابيرا در مرگ يستي چيخواهيد که اگر م يگو ي م يمرتاض هم به سپهر   
را انجـام  ش يمانـد، مرتـاض هـم کارهـا     يش آن مرتـاض مـ    ي کـه پـ    کنـد   يم نقل   يسپهر. روم  يا م يگر از دن  يروز د 
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 ي سـپهر ي بـرا يلـ ين تجربـه خ يـ  ظـاهر ا يعلـ . رود يا مـ يند و از دنينش يک درخت به انتظار مرگ م ير  يدهد، ز  يم
  :ن تجربه او بودهيا ناظر  بر همي آب هست، گوي پاي که در کتاب صداييماژهاي و اعباراتز بوده و يبرانگ تامل

  م از مرگينترس

  ستيان کبوتر نيمرگ پا

  ديگو يکده از صبح سخن م همرگ در ذات شب د

   پر شاپرک استيمرگ مسئول قشنگ

  نگرد يه نشسته است و به ما ميگاه در سا

  ميشنو ي صدا مير که از پشت چپرهاي سخن تقديم به رويدر نبند

...  

 يا ي او تجربـه غنـ  .دهيـ با مرگ را د يا ن مواجههي بوده که او از سر گذرانده و چن يا  ماژها ناظر بر آن تجربه    ين ا يا
 بـسته  ان مـا يـ  مشي که از هفده سـال پـ  ي مودت ي  من و رشته   يمشغول   سر دل  ن بود يا. داشته  معاصر ي معنو ياز زندگ 

 يبـه سـپهر    راجـع يشتريـ  بي باشد تا کارهاراي بخت يدوارم روزي ام  .کنم  يمن باب کار    يشده و من همچنان در ا     
 آن يلـ ي خيلـ ي است که مـن خ »مسافر«ات کتاب ت من قرار گرفته از فقري در ساي که از سپهر يشعر. انجام بدهم 

  :پسندم يرا م

   عاشقيعنيدچار 

  و فکر کن که چه تنها ست

   کوچکي ماه کهاگر

  کران باشد ي بيدچار آب

 يک اشراقي ابي هند است و تقريا فلسفه عرفاني هند و  ي متاثر از عرفان فلسف    يم که سپهر  يريحال اگر بپذ  :س
وندان   که هميا حلقه. ديرو ين ميتگنشتاين و ويد به سراغ حلقه ويکه با او دار يا با در نظر گرفتن رابطهاست، 

-يد که رساله منطقيد داريتان تاک شما در کتاب. د دارندين تاکيتگنشتاي ويمدار هستند و رو آن به شدت علم
 يهـا  شهيندن نگرش برخاسته از اين است که ايپرسش من ا. ستيباور ن  قدرها علم  ن هم آن  يتگنشتاي و يفلسف
  ن است؟يتگنشتايا برگرفته از خود وي خود شماست و يعرفان
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صـادقانه و  چـه راجـع بـه آن       آن . کـرد  يلي خ  قضاوت توان  يم ن چه بوده  ين واقع يتگنشاتين که خود و   ي ا درباره:ج
 يا م با مد نظر قـرار دادن خـود کتـاب او و مجموعـه    ين داريتگنشتاي است که از ويريم، تصويکن يمجدانه بحث م 
  .د آمدهي او پديها که حول آموزه

 آخـر کتـاب   يهـا  کردم که بخش ي فکر ميمن تا زمان . ن در دو مرحله بوده    يتگنشتاي من با تراکتاتوس و    ي مواجهه
 ين عرفـان ي طنـ تـاب بـه آن اشـاره شـده،     کي که در انتهاي خواند و آن سکوتي عرفانيلي ختوان يمن را   يتگنشتايو

ن سـکوت را  يـ  اتـوان  يمـ د داشت کـه  يز تاکيک داشتم، او ني که با جان ه   يز مکالمات  ا ياد دارم در برخ   يبه  . دارد
ک داشـتند و در  يـ  بـا ه يزم دکتـر اکرمـ   يـ به همراه دوسـت عز     که   ييدر گفت و گو   . داد کرد   قلم ي عرفان يسکوت
ه در کـ   اسـت از آن چـه  ي مـوجه يتلقـ  يبرد که سکوت عرفـان     ير را به کار م    ين تعب يز ا يه مدرسه چاپ شد ن    ينشر
 داشـتم امـا تـامالت و تتبعـات     ين تـصور يک برهه بود که مـن چنـ      ين  ي ا .مين با آن مواجه   يتگنشتاي رساله و  يانتها
د، بـا  يگوين از آن سخن ميتگنشتاي که ويجه رساند که سکوتين نتيتر من در باب رساله من را به ا      قيتر و عم    يجد
کـه مـن در مقالـه     چنـان . ستيـ  نيز سکوت قرائت مـوجه  آن قرائت ا   دارد، اما    ين عرفان ي طن ين که از نظر برخ    يا
وال و اقـوال  ن احـ يد بـ يـ  البته با.ن موضوع اشاره کردم  يز به ا  ي ن »سکوت و معنا  « در کتاب    »سکوت در تراکتاتوس  «
 اول ي، آن زمان جنـگ جهـان    داشته يبي قر يستانسياگز احوال    در زمان نوشتن کتاب    او. ک کرد يتفکن  يتگنشتايو

 را ي  مطـالب ي کـس يدر آن احـوال وقتـ  .  تجربه دست اول مواجهـه بـا مـرگ را از سـر گذرانـده     ، اوريبوده و به تعب   
 مـاه  ي طـ د خـدا ي به ام شرح رساله نوشتم وبر که يا من در مقدمه. د داشته باشدتوان  يم را   ييها نين طن يسد، چن يبنو
د بخـش  ي اول نبود، شـا ينگ جهان اگر ج، خالف واقع يام که به مثابه شرط      ، گفته دي به چاپ خواهد رس    ي آت يها

 اش خـود نوشـت  نامـه   يآن موقع حـرف کارنـپ در زنـدگ    .شد ي هم نوشته نم ۷ تا   ۴/۶ از فقرات    يعنيدوم رساله،   
  .مي نگـــرفت ي جـــد يلـــ ي رســـاله را خ ۷ تـــا  ۴/۶گفـــت مـــا فقـــرات     يشـــد کـــه مـــ    يده مـــ يـــ بهتـــر فهم 

 کـه در  ي فلـسف نظـام   بـه لحـاظ  کنم يممن فکر   ن دارد، اما    يتگنشتاي با احوال و   يهرچند آن فقرات تناسب و تالئم     
، کردنـد  يمـ ر يـ تعب مـا از آن  ي کـه عرفـا  ييتـه شـده را بـه معنـا      آن سکوت که از آن سـخن گف        ،تراکتاتوس آمده 

د دارد و اگـر  يـ ر قواعد سخن گفتن معنادار تاکيي تغبر يزيش از هر چ   ي ب ن سکوت ي بلکه ا  د،ي فهم ي عرفان توان  يمن
گونـه کـه    همـان .  داردي سـلب ي شتر صـبغه يـ ن سـکوت ب يـ ن گفتن معنادار مد نظر باشـد، ا ر قواعد سخ  ييد بر تغ  يتاک

  : گفتهييجاموالنا در 

  ن بودينت مرکب چوبيبعد از ا/ ن بودي زور اسب يا سيتا به در

 بـا اسـب   توان يما ني استفاده کرد اما در درتوان يم يح آن است که از اسب و استر در خشک      يدر صدد توض  موالنا  
ر عـوض  طور است، قواعـد سـخن گفـتن معنـادا     نينجا هم همي در ا.ار کردي اختينيد مرکب چوب يتر رفت و با   و اس 
 کـه بـه   ي معنـادار اسـت، امـا وقتـ    سخنان مام، ييگو يت امور واقع سخن م  ي که ما ناظر به تمام     ي مادام يعنيشود    يم

 .مييبگـو  سـخن معنـادار   ميتـوان  يگر نمـ يو د ميشو يمها وارد  ينداد رو نشان   به قلم  ،ميشو يک م ي عالم نزد  يمرزها
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هـا و   ين گفتنـ يک بـ يـ ن مـسئله فلـسفه از نظـر او، تفک   يتـر   مهم به راسل آوردهيا ن در نامه ينشتاتگيطور که و   همان
  . هاستيدادن نشان

ر  امـو کـنم  يممحور است، من گمان ن ن که علمي در رساله دارد و بر خالف قرائت حلقه و ييها البته جا    يدادن  نشان
  . نداشته باشندي در رساله وجهيدادن ا نشانيمعنا  يب

 بـر ز يش از هر چي است که بي قرائت موجه از سکوت در نظام تراکتاتوس، همان تلق        کنم  يمبه همان خاطر تصور     
م کـه بـا   ييهرچند ممکن اسـت بگـو  . دارد، ني چندانين عرفاني و طنکند يمد  ير قواعد سخن گفتن معنادار تاک     ييتغ

 ين نـسبت يچـه در رسـاله آمـده چنـ      آنوال او و خـصوصن م و اقـ ي باش ما دارد اما اگر ين موضوع نسبت  ي، ا احوال او 
  .وجود ندارد

دانـم و در   يآوردم موجـه نمـ  » سکوت در تراکتـاتوس « در مقاله آن که از سکوت را چنيبه طور کل قرائت عرفان    
 در مقابـل  ،پـسندم  يشتر مي را بير سکوت خنثيتعب .ستي نين هم در نظرم قرائت موجه   يو ي ن حال قرائت حلقه   يع

ــلب ــضاي کـــه تلقـــيســـکوت سـ ــ وه حلقـــي اعـ ــابين اســـت و ســـکوت ايـ   . ماســـتي عرفـــاي کـــه تلقـــيجـ
گفـت   يمـ ن يتگنشتايو کند يمنجا به ما کمک يدگر گفته در ا   ي ها » و زمان  يهست« که او در باب      ي مشهور ي جمله

شـان حـرف زد،     دربـاره تـوان  يمـ  که نيه امورير باب کل  ده د يسنده کوش يست اما نو  ي ن ي کتاب بد  » و زمان  يهست«
 بـا  اش ن معنـا موضـع  يـ دارد، پـس بـه ا  هـا   نيسيزي راجع به همه متاف  ا است که او توسع    يين همان را  ي ا .ديسخن بگو 

 هـم  ان رايـ گرا  علـم ي آن نگاه صـلب و سـخت سـلب   يي و از سوشود يعرفا، متفاوت مک و   ي کالس يها نيسيزيمتاف
  .ندارد

-جهـان «کـه نـسبت     بر آنيجاد شد مبني در ذهن من ايد، سواليدگر و زبان شد   يه وارد بحث ها   حال ک : س
 و چه در سنت يک چه در سنت گادامري در هرمنوتيت وجودي موقعيها ن با بحثيتگنشتاي در فلسفه و»ريتصو
   وجود ندارد؟»ريجهان تصو« و ي وجوديها تين موقعي بينهمانيا ايست؟ آيدگر، چيها

انـد و هـم     اسـت کـه هـم موجـه    ي از مفروضـات يا ح پـاره ين، در مقـام توضـ    يتگنشتاير در منظومه و   ي تصو جهان: ج
چـه مـن در    طرح کرده و چنـان » نيقيدر باب «ر را در ين تعبياو ا.  هستند مايبخش منظومه معرفت ل و هم قوام يبالدل

ز ناظر به برشـمردن مفروضـات موجـه    يش از هر چيح دادم بيهم توض» نيتگنشتاير در منظومه و  يتصو-جهان«مقاله  
 يانـد سـمت و سـو     گفتهنيتگنشتايون ي از شارحيريطورکه کث  همان. است که قوام بخش معرفت ماست      يليبالدل

ن مباحـث را در سـنت   يـ شـود ا  يگر مـ ير دي به تعب.يشناخت  است و نه داللت   يشناخت  معرفت» نيقيدر باب   «مباحث  
  . تمـسک جـست  يت وجـود يـ  چـون موقع   ين آن بـه مقـوالت     يـي  تب ي نـدارد بـرا    ي کرد و لزومـ    يريگي هم پ  يليتحل
طرح » يشناس  و روانيني، باور د  يشناس  ييبايز در باره    ييگفتارها درس«ا  ي »فرهنگ و ارزش  « که در    يد مباحث يشا

ن يـ ا» نيقـ يدر بـاب  « داشـته باشـد، امـا در    يشتريـ  ربط و نسبت ب  يت وجود ي باشد که به بحث موقع     يشدند، فقرات 
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 بـرد و تـا   يشناسـ   معرفـت  ويلـ يل سـنت تحل ي ذتوان يممباحث را  »  نيقيدر باب   «در. شود  يده م يتر د  موضوع کم 
 او.  اسـت بحـث شـده  » نيقـ يدر باب « در ين، دانستن، آگاهيقي چون شک، يبه واژگان ، راجعابمي  يم که من    يحد
بـرد و در کجـا    به کار ديبا ي و متوان يم کجا  را در »دانستن«واژه  خواهد ما را متفطن سازد که         يز م يش از هر چ   يب
   .توان يمن

  .ستي با آنها قابل انطباق نک دارد و لزومنيهرمنوت با موضوعات يا ن مباحث فاصلهيا

کرد يخواستم رو ي بپردازم، م-ر جهانيزبان و تصو-دتانيرامون کتاب جدي پي به طرح سواالتآن کهش از يپ:س
  دار زبان بدانم؟ي را در باب پد-نيتگنشتاي ويو نه شارح آرا–وف زبان لسيک في خود شما به عنوان يکل

ن يـ  و مـن هـم بـه ا   درسـت و رهگـشاست  انـد،    که در باب زبـان بحـث کـرده   يا رت فالسفهي بص کنم  يم تصور   :ج
ست کـه زبـان شـان    يـ گونـه ن  نيـ  قـدما ا ي است و بـرخالف را    ي فلسف ي ک ابژه يموضوع باور دارم که زبان، خود       

. منتقـل کنـد  گـران  يبـه د  اصرفگر پرورده شده باشد را ي دي که در جا   ييها  شهيها و اند    دهياشته باشد و ا   ت د يقيطر
شه مـا را  يـ  و حدود و ثغور اندت داردي مدخلدن مايشي که زبان به واقع در اند   کنم  يم ندارم و گمان     يين را يمن چن 
 کـه زبـان را   يکـرد  يث بـا آن رو يـ ن حيـ ت و از ا ده اسـ  يـ ار در هم تن   يشه و زبان بس   ي رابطه اند  .کند  يمن  ييزبان تع 

  . ندارميدل آورد، هم يشه به حساب ميمستقل از اند

 ن زبـان يش اي پاالو فراوان دارد يها ي زبان کژتاب.رديگ ي در داخل زبان صورت م     ها هم  يزن  از ره  يا  ن پاره يهمچن
  .لسوف استي في فهي وظياز کژتاب

چـه در عـالم خـارج بگـذرد      ست که زبان هر آنيگونه ن نيو ا ستيم واقع هم ن عالينه تمام نما يزبان آ   من، به نظر 
 در يـي م که مدلول و مـا بـه ازا  ي داشته باشيات زباني هويک سرين ممکن است که     يهمچن.  ما مصور کند   يارا بر 

  .دنعالم خارج نداشته باش

 خود را يد زبان شخصتوان يمهر فرد ا يگر آيان دي دارد؟ و به ب  ينهمانيت هر فرد ا   يا زبان با عالم ذهن    يو آ :س
  داشته باشد؟

 اسـتدالل  کنـد  يمـ ه زبـان خـصوص   يـ ن عل يتگنـشتا ي کـه و   ي وجود ندارد و آن استدالل     ي من زبان شخص   به نظر : ج
ار و يـ م، معياشـته باشـ   دييهـا  ار و محـک يد معيم باييدار با هم سخن بگو ي به نحو معنن کهيا يما برا .  است يدرست
 ي ک و آمـوزه يـ ن تفکيـ  و باتوجـه بـه ا  »رسد  يح به نظر م   ي صح  آن چه  /ح است يچه که صح   آن« اني م ييها  محک
ن موضـوع را بـه   يـ ا. مي داشـته باشـ  يم زبـان خـصوص  يتوان يم استدالل کرد که ما نتوان يمشناسانه است که     داللت

 ديـ ن بايبنابرا. ام آورده» ين و زبان خصوصيتگنشتايفرگه، و«و در مقاله  » سکوت و معنا  « در کتاب    يشکل استدالل 
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 يک زبـان خـصوص  يـ  ييدايـ ل به ممتنع بـودن پ يک معنا قايم و به يل باشي زبان قاي برا ين االذهان يت ب ي هو کي به
  .ميباش

ن شکل طرح کـرده کـه بـه لحـاظ     ي را به ايه زبان خصوصي استدالل عل»ي فلسفيها کاوش«ن در کتاب  يتگنشتايو
 از ي و شخـص يخـصوص ر او بـه نحـو   يـ ان داشـته باشـد کـه بـه تعب    ک زبي ي ممتنع است که هر کس  يداللت شناخت 

ن حـس  يـ ن اسـتدالل کـه مـن ا   يـ بـا ا . ژه به آن داشته باشـد ي ويرس ا دستي و ردي او پرده برگ    احساسات و عواطف  
د از ابـزار زبـان کـه    يـ گو ين مـ يتگنشتاي و.ديستيک ني را دارم و شما در آن شر  -ا درد ي و   يمانند غم، شاد  –خاص  

 »شايـ فعـال ما « ي تخاطـب زبـان  ي بـرا ست که شـما يگونه ن ني دارد و اياتي مقتض ،ديکن  ي استفاده م  يال معان  انتق يبرا
تن  بـودن زبـان و مفـروض گـرف    يد کـه جـز در پرتـو عمـوم    يـ از دار يـ هـا ن    ها و محـک      از مالک  يا  د و به پاره   يباش

ن معنـا ممتنـع اسـت کـه     يـ  بـه ا .رد مقصود کي ادا توان  يم، ن ي جامعه زبان  کي در   يلت شناسانه زبان   دال يها  مالک
  .مي داشته باشيزبان خصوص

  خ است؟يتار-ک قومي يت عموميجه زبان ذهنيدر نت: س

ن موضـوع کـه شـما    يـ  انيـي  تبام و ين طور است و به هر حال مـن در مقـام نقـد زبـان خـصوص     يک معنا هميبه  : ج
  .طلبد ي ميشتريز زبان تامل بف اين  تعري البته  طرح ا.دي خود نداريژه به احساسات شخصيو يدسترس

 يا  به طرح نکته»ي و ابهام داللت شناختيشباهت خانوادگ«شما در مقاله دتان ، يم به کتاب جديحال بپرداز: س
 با ين در باب مفهوم شباهت خانوادگيتگنشتايکه موضع و نيدو آن ايا  پرداختهيرامون مفهوم شباهت خانوادگيپ
م، ي قرار دهي را در مقابل شباهت خانوادگي داللت شناختسمياليا موضع اسانس است که اگر م ابهام مواجهينوع
ن است يد، سوال من اين ابهام طرح نکردي جهت رفع ايشنهاديچ پيم، شما در آن مقاله هيين ابهام را بزدايد ايبا

صه در فلـسفه  يـ نقک يـ را به عنـوان   ا آنيد و ي رفع آن داري برايشنهاديد و پيدان ي مين ابهام را زدودن   يکه ا 
  د؟يدان ين ميتگنشتايو

ن ي همـ يگـر يو د» هـا و معناهـا   يبـاز « بـا عنـوان   يام، اولـ     نوشـته  ه من دو مقالـ    يبه مقوله شباهت خانوادگ      راجع :ج
نظومــه  در مير بحــث شــباهت خــانوادگيــدر مقالــه نخــست در مقــام تقر. ديــست کــه بــه آن اشــاره کرديــا مقالــه

 کـه دارد و در مقـام نقـد    ييهـا و اخگرهـا    بـا تمـام بارقـه    ي شـباهت خـانوادگ    مکـن   يمـ  تـصور    .ام  ن بوده يتگنشتايو
 رنـج  ي آوردم از ابهـام »ر جهـان يزبـان و تـصو  «کتـاب   که در يحيار موفق است به توض    ي بس ييسم ارسطو يالياسانس

  . نگفـتم يزيـ  چهن ابهام در آن مقالـ ي احل   در مقام راهيح دهم ولي کردم که ابهام را توض يدر آن مقال سع   . برد  يم
 کـه  نيـ  آوردم و اينيتگنـشتا يدر منظومه و» دنيورز« بر مفهوم يحيتوض» يدن و هنجارمنديدرمان، ورز «در مقاله   

 کـه آن ابهـام بـه طـور     کـنم  يماست و گمان ن شنهاديک پين يا. مي را رفع کنن مفهوم نهفته يا که در     را يد ابهام يبا
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چه بـسا بتـوان بـه رفـع ابهـام داللـت       » دنيورز« ابهام از مفهوم     موضع من آن است که با رفع      . کامل رفع شده باشد   
  .  مدد رساندي مفهوم شباهت خانوادگيشناخت

 ين ساخت و وارد جهان فلـسف يتگنشتاي است که ويمين مفاهيتر  از مهم  يکي يبه هر حال مفهوم شباهت خانوادگ     
  .کرد

   است؟يودنن ابهام زديد که ايريپذ ين موضوع را مين در کل ايا بر بنا: س

از بزرگـان فلـسفه چـون    . ستنديب نيچ کدام بدون عيستند و هي کامل ني فلسف يها  گاه چ کدام از دست   يه! ديني بب :ج
ک يـ  ن کـه يـ اد کـرد عبـارت اسـت از    يـ  که بايکار. ن موضوع برقرار استي، انيتگنشتايوم تا و  يانت، ه هگل، ک 

ل مـشکالت  ي بـد ي هـا ياس با تئوري که در قي به تئورتينها و در  مييراي که دارد بپ   ييها   را از ابهام   يدستگاه فلسف 
  .مي برس داشته باشد،يکم تر

. شـود  يدا نمين عالم پي در ايچ امر خالصيهاست و ه يم و جهان، جهان ناخالص   ي مشکل ندار  ي ب يبه هر حال تئور   
 ينوادگده شـباهت خـا  يـ  در اي خـوب يهـا  رتي بـص  چـون کـنم  يمـ مـن فکـر    . طور اسـت   ني فلسفه هم هم   يدر واد 

  .مي از آن رفع ابهام بکنيشناخت  و داللتي فلسفييد با به دست دادن راهکارهايشود، با يافت مين يتگنشتايو

ک پـروژه داللـت   يـ اسـاس کـار او   د که يح دادي به بسط توضيي شما در جا متقدم، نيتگنشتايدر مورد و  : س
 زبان يه پرسش از حدود معنا دار است بيک پرسش کانتي است و او پرسش از حدود معرفت را که يشناخت
  ن شکل دنبال شده؟يز به همين متاخر نيتگنشتاين کار در ويا اير داده، اييتغ

ــ در رســاله دنبــال شــده، چــرا کــه  اصــرفن موضــوع يــر، ايــخ:ج ــ از رســاله او تــوان يم  ييک خــوانش اســتعالي
)transcendental(   ،شه را يـ دود و ثغـور اند  همانطور کـه در مقدمـه رسـاله هـم آمـده او بحـث از حـ                  داشت

 بـه دوگانـه   کنـد  يمـ ل يـ  را تحويدنيشيـ اندين/يدنيشيـ  دوگانـه اند او.  به بحث حـدود و ثغـور زبـان      کند  يمل  يتحو
ر يشه عبـارت اسـت از تـصو   يـ د که انديگوي رساله م۳ که در فقره  يحيبه توض . يدادن نشان/يا گفتن ي ينگفتن/يگفتن
ک امـر  يـ  بـه  کنـد  يمـ ل يـ  دارد، تحوي صبغه معرفت شناسـ ينظام کانتشه را که در ي امور واقع، بحث از اند يمنطق
د مطـرح شـود و بـدان پاسـخ داده     يـ  است که در ابتـدا با يتر ن پرسش، پرسش مهميگر اير دي به تعب.شناسانه  داللت
نـد و  يآ يم که به زبان مـ ي سروکار دارييها شهي ها ما با انديدنيشين معنا که در بحث از حدود و ثغور اندي به ا .شود
 تکـون  يياگـر شـما از شـروط اسـتعال    . کند يمش را از کانت جدا ا نجا راهين در ايتگنشتاي و.ها  يدنيشي مطلق اند  نه

ن نکتـه را  يـ ن ايتگنـشتا يو. انـد  ت و ضرورتي متصف به دو صفت کل کهييد، شروط استعاليريگ يمعرفت سراغ م  
کـه    داشـته باشـند، بـل   يتند کـه ارزش کنـدوکاو فلـسف   سي ن يها موارد   شهيدهد که همه اند     يدر مقابل کانت قرار م    

 کـه مطلـق   يدنيشيـ پـس نـه مطلـق اند   .  هستند که قوام بخش معرفت هستند    ييها  شهيان درآمده اند  ي به ب  يها  شهياند
  .د مد نظر ما باشدي است که باينان شدي بيها شهياند
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 معرفت شناسانه را ترجمه و صـورت  يها   آن پرسش  کند  يم ي دارد و سع   يي استعال يي رساله سمت و سو    ي  پروژه
 نـدارد و او  يي اسـتعال يگر سمت و سو   يدشود و   ين متاخر پروژه عوض م    يتگنشتايدر و .  داللت شناسانه بکند   يبند

  .کند يم وداع يکيزيبا سوژه متاف

ت جه گرفت که با طرح بحث شباهيشود نت يا مي نبود، آيين متاخر استعاليتگنشتاي پروژه ون کهيابا وجود : س
 ن کهيا با توجه به يعنيشود؟  ي او باز ميها شهي در انديي گراي نسبين متاخر، باب نوعيتگنشتاي در ويخانوادگ
 آن ي دکـارت ي مطلق به معنا ينيقيگر معرفت   ي با هم ندارند، د    ي مرز مشخص  يم در تز شباهت خانوادگ    يمفاه

  شود؟ يممتنع م

ش آن ا  را کنـار بزنـد مـدلول   ينـ يقي معرفـت  ي کـس ن کـه يـ ااما شود،    ي م يافتنينا  دست يالبته که معرفت دکارت   :ج
بـازد، امـا    ي رنـگ مـ  يريپذ يشمول  و جهاناثباتن را گفت که آن ي اتوان يم .ا شکاک باشديگرا   يست که نسب  ين
ن يـ  اي بـرا خواهـد و  ي ميشتري بي ن مدعا ادلهيبه نظرم ا. د دارم يت باشد، من ترد   ين سخن شکاک  ي مدلول ا  ن که يا

ر صـدق،  يـ  نظيد از مقـوالت يـ توان يمـ چنـان    شـما هـم   . کند  يمت ن ين مقدار کفا  ي ا  گراست، ي نسب يم کس ييکه بگو 
ن يتگنـشتا ي کـه و ي زبـان يآن کثرت و تنـوع بـاز  . ديي سخن بگو مشخص يها  اقي در داخل س   ي زبان يمعرفت و باز  
ن سـخنان  يـ  اما مدلول ا.د دست بکشيريپذ يشمول شود که او از جهان      يک معنا موجب م   ي، به   کند يبدان اشاره م  

م معرفـت بخـش   ي کـه بـا آن مـواجه   ي که امورن باشدي گرا شده و قائل به ا   ير نسب ن متاخ يتگنشتايست که و  ين ن يا
  .ستندين

آنچه در فلسفه مطرح بوده دوگانه . ديسم اشاره کردينالينوم/سميتان به دوگانه رئال  از کتابييشما در جا: س
ن موضع يضاح ايخواستم در باب ا    يم. دينما  ي متفاوت م  ي به نوع  يم بند ي تقس نيسم است و ا   يرئال/سميآل  دهيا

   است؟ين دوگانه واجد چه صبغه خاص فلسفيکه ايز از شما بپرسم و اي نيفلسف

.  دارديشناسـ   و هم صبغه وجـود يشناخت  است که هم صبغه داللت    يا  نهک دوگا يسم  يآل  دهيسم در مقابل ا   ي رئال :ج
 کـه  ن در عـالم ي موجود است و متعي امريعني است،   ند که موجود بودن مساوق مدرک بودن      ها معتقد   ستيآل  دهيا

 يسم تجربـ يـ آل دهيـ ک جور اين يا.  از مدِرک ندارنديگر انسالخ و استقالل   ير د يبه تعب . ديبه درک من و شما در آ      
سم کـه  يرئال. ديگران را دارينگ و ديخته و شلي چون کانت و فيي استعاليها ستيآل دهياست البته و شما در ادامه ا     

 ؛کنـد  يمـ ا و امـور از کـاربر زبـان دفـاع     يک به استقالل اشـ يرد به لحاظ اونتولوژيگيسم قرار ميآل دهين ايدر مقابل ا  
ک يـ که امـور در عـالم   ن است   يشان بر ا   ي، را ي انتقاد يها ستي خام و چه رئال    يها ستيها، چه رئال   تسي رئال يعني
  .  دارنده مستقل از سوژين و تقرريتع

ن و يا امـور تعـ  يـ ست کـه آ يـ گـر بحـث بـر سـر آن ن     يم د يبر  يسم به کار م   يناليسم را در مقابل نوم    ي که رئال  ياما زمان 
 مثـل آب،  يکلـ م يمفـاه . ات اسـت ي است که قائل به کليست کسيبلکه رئال. ا نهي مستقل از مدِرک دارند،    يتقرر



 ١٠

 .کنـد  يش در عـالم خـارج داللـت مـ     يق خـو  ي بـر مـصاد    يم کلـ  يها، مفـاه    ستي رئال ي بنابر را  يز، صندل يدرخت، م 
ک يـ م و يـ سم داريـ لرئا/سميآل دهيک دوگانه اين معنا ما  ي پس بد  ست؛يات ن ي است که قائل به کل     يت کس سينالينوم
  . مسينالينوم/سميک دوگانه رئالي

جـه  يح داد؛ و در نتين توضـ تـوا  يها مـ  ق را با استفاده از شباهتيسم، نحوه داللت واژگان بر مصادينالي نوم يبنا بر را  
   .ستيده نيق عديم در پس مصادي به مفروض گرفتن مفاهيلزوم


