
 
 

 
 

 
 هاي زبانی ویتگنشتاین متأخر تأملی در نظریه بازي 

 

        ∗عبداله محمدي 
                            

 چکیده 
دیدگاه  :دارددو نظریه ماهیت معنا و سرشت زبان  يویتگنشتاین درباره

داند و دیدگاه معنا را با مسماي الفاظ و کارکرد زبان را با تسمیه یکی می، نخست
زبان فعالیتی اجتماعی و شبیه . زندها پیوند میمعناي الفاظ را با کاربرد آن، دوم

.  باید در آن بازي زبانی زیست،  فهم معانی و قواعد آنشرکت در بازي است که براي  
ها نیز مختص به خود و قواعد آن ندارندهاي زبانی هیچ اشتراکی با یکدیگر بازي

، ازجمله اینکه در تحلیل ماهیت وضع  ؛دیدگاه ویتگنشتاین نقایصی دارد.  هاستآن
هاي زبانی مرز بازي. نقش کاربرد در کشف یا تأسیس معنا مبهم است ، نقش قصد

شود و در کجا پایان روشن نیست و مشخص نیست یک بازي در کجا آغاز می
جامع و مانع نیست ، همچنین دیدگاه او گذشته از آنکه خودمتناقض است. یابدمی

این دیدگاه به نفی فرامعیار منتهی ، بر همهعالوه. هاي نقض مکرر داردو مثال 
نفی امکان کند. میاعتبار خود این نظریه را نیز مخدوش ، صورتشود که دراینمی

 .  گفتگو میان اعضاي دو بازي نیز از دیگر اشکاالت این نظریه است

 .کاربرد .4، معنا ينظریه .3، بازي زبانی .2، ویتگنشتاین .1 کلیدي: گانواژ
 

 مقدمه. 1
در ردیف برخی وي را  .  قرن بیستم است  مؤثر  ) از فیلسوفان1951-  1889ویتگنشتاین (

ص: ، 6ترین فیلسوف این قرن (بزرگاي او را ) و عدهpi، ص: 15( قرني برجسته فیلسوفان 
تأثیرات ،  زندگی علمی  يوي در دو مرحله.  )21ص:    ،7(  انداي او را از نوابغ شمرده) و عده13

ي رسالهبا نگارش ، نخست يدوره در . شگرفی بر متفکران معاصر و متأخر از خود داشت
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، ) و در دروان پسین69ص:  ،13ویسم تأثیر جدي داشت (بر جریان پوزیتی، منطقی فلسفی
ي هماهیت زبان و معناداري ارائه کرد که تحوالت مهمی در فلسفي هدیدگاه جدیدي دربار

، قرن بیستمآثار او دو جریان مهم . شناسی به جاي گذاشتذهن و معرفتي هفلسف، زبان
در پایان قرن . )122(همان:  دکردهی را جهت  تحلیلی يپوزیتیویسم منطقی و فلسفهیعنی 
 مهم هايصدد برآمدند تا پنج عدد از کتاب مریکا و کانادا درآجمعی از فیلسوفان ، بیستم

 يدر رتبه ویتگنشتاین هاي فلسفیپژوهشکتاب  ؛فلسفی قرن بیستم را شناسایی کنند
در ردیف چهارم واقع شد و این حکایت از اهمیت این فیلسوف  تراکتاتوسنخست و کتاب 

 ).1، ص: 16(دارد 
در . معناداري و سرشت زبان ارائه کرد يمتفاوت دربارهي هدو نظری، وي در این دو دوره

واقعیت و ي هزبان آین، او منتشر شده است ي منطقی فلسفیرسالهمتقدم که در ي ه نظری
هایی ها تصویر وضعیتیعنی گزاره  ؛کنندهایی است که جهان را تصویر میگزارهي  هبردارنددر

او رسالت اصلی . درست یا نادرست باشند، در جهان هستند که البته ممکن است این تصاویر
 . )7ص:  ،9ها معرفی کرده است (رساله را مرزنهادن براي بیان اندیشه

 خواهدکسی میاگر . نام شیء است، محکی هر چیزي، ویتگنشتایندر دیدگاه متقدم 
: ص  ،12توانیم ماشین تحریر را به او نشان دهیم (می،  ماشین تحریر به چه معناست  بداند که

توانیم معناي هر چیز را با ها یکسان است و میبا مسماي آن ، بنابراین معناي اشیاء؛ )19
 . مانیمهبه آن بفي اشاره

 . )203. 3: بند ،9معناي آن نام است» (، آن شیء. معناي یک شیء استبه ،«یک نام
 . بیرونی است ياشیا يکارکرد زبان نیز تسمیه ، اساسبرهمین

وضعیت ،  به کمک جمالت،  و درنتیجه  کنیممی  به یکی از اشیاء اشاره،  به کمک هر کلمه
معناي صدق یک گزاره نیز آشکار ، به دنبال این مطلب. کنیمجهان خارج را توصیف می

ی که ییک جمله یا قضیه درصورتی صادق است که اشیا،  ي منطقی فلسفیرسالهدر  .  شودمی
باهم   هاواژه،  به همان صورتی با یکدیگر مرتبط باشند که در آن جمله،  انددر آن نام برده شده

 . )10ص:  ،14( ندامرتبط
. خارجی است  يبا اشیا، صادق  يگزاره ياجزایک به مستلزم تناظر یک  این تعریف

دادگاهی   يدر جلسه .  یافت  مثالی مرتبط،  این موضوع  براي،  ویتگنشتاین هنگام نوشتن رساله
کوچک اشخاص و وسایل نقلیه ي ه ماکتی از حادثه را با نمون، ايیک تصادف جاده يدرباره

اي را با هم همان رابطه،  تصادف  اگر آن اشخاص در آن،  آن ماکت صادق بود.  تهیه کرده بودند
 . اگر آن رابطه را نداشتند (همان)، شان در آن ماکت داشتند و کاذب بودنایداشتند که همتا

 دهد:را چنین توضیح می یادشدهویتگنشتاین تناظر 
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هم تلفیق ها بامقام چیزي دیگر و آنقائم، نامی دیگر. مقام یک چیز استقائم، یک نام
 ،9( کندمییک وضع امور را عرضه ، همچون یک تابلوي زنده، کل گروه، طریقازاین. اندشده
 . )0311. 4 بند:

جزئیات دیگري را شرح داده است که مستقیماً به این ، متقدم ویتگنشتایني ه نظری
گزاره و ، میان اندیشهي ه ازجمله: رابط ؛شودنظر میها صرفنوشتار مربوط نیست و از آن

 . ... هاي صادق و کاذب ومعناداري گزاره، وضعیت و وضع امور، نسبت بین امر واقع، جمله
 

 ویتگنشتاین متأخر ينظریه . 2
. تصویري متفاوت یافتند،  معناي معنا و نیز سرشت زبان،  جدید ویتگنشتاین  يدر اندیشه 

کارکرد ،  اجتماعی زباندیگر با تأکید بر بافت  تصویري را نقد کرد و ازسوي   ياو از سویی نظریه 
 . به کاربردهاي دیگر توسعه داد، نماییآن را از واقع 

 تصویري  ينقد نظریه.  1.  2
معنا  يآگوستین دربارهي هنظری، هاي فلسفیپژوهش 38تا  1ویتگنشتاین در بندهاي 

طبق نظر . است رسالهتصویري او در  يکه درواقع همان نظریه کندمیرا معرفی و نقد 
ها ها نیز ترکیبی از این نامکنند و جملهگذاري میاشیاء را نام، هاي زبانواژه تمام، آگوستین

به این است که اسم  ، معناداري کلمهدر این نظریه. بنابراین هر واژه معنایی دارد. هستند
مساوي آن است که بپرسیم مسماي آن لفظ ، درنتیجه پرسش از معناي چیزي. چیزي باشد

  روید و این میوه معناي لفظ سیب است اي است که بر درختی میسیب نام میوه  .چیست
 .)83ص:  ،13(

از وي شنید که ، به نام سرافا ،روزي یکی از همکاران ویتگنتشاین در دانشگاه کمبریج
سرافا حرکتی انجام داد که . سازندکه نمودار می را دارندقضایاي کالم همان صورت منطقی 

از   ،او پس از انجام این حرکت.  دهنداهالی ناپل براي تحقیر و نفرت از کسی انجام میمعموالً  
همین ، طبق خاطرات ویتگنشتاین ،صورت منطقی این حرکت چیست ویتگنشتاین پرسید

، (همان باشدداشته د صورت منطقی تواننمی، سؤال وي را متوجه ساخت که هر امر واقعی
 .)82ص: 

، هاپژوهشاو در بند نخست  .  یدنظر ویتگنشتاین را فراهم ساختتجد  يهمین امر زمینه 
عدد ، دهد برخالف سیب و سرخو نشان می کندمیبه مثال معروف پنج سیب سرخ اشاره 

اگر . عدد پنج وجود نداردی براي یهیچ مابازا. حسی نشان داد يبا اشاره  تواننمیپنج را 
پس . ستجابیی خطا و ، سؤالمسماي آن باشدي هپرسش دربار، عدد پنجي هپرسش دربار
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، 10(  شودباید بپرسیم عدد پنج چگونه استعمال می،  جاي اینکه بپرسیم عدد پنج یعنی چهبه
 .)1 :بند

همان است که ، باشد و معناي هر چیزداشته از منظر آگوستین هر کلمه باید معنایی 
هاي یک قسم از بازيي هویتگنشتاین این سخن را تنها دربارکند. میآن کلمه بر آن داللت 

ایراد اصلی ویتگنشتاین  .)85ص:  ،13( گذاري جاري دانستامیعنی بازي تسمیه یا ن ،زبانی
 .کنندده نمیگذاري اشیاء پیرامون خود استفاها از زبان صرفاً براي اشاره و نامآن بود که انسان

گوید اگر کسی از می ،یا دیدگاه آگوستین، رسالهویتگنشتاین در نقد دیدگاه تصویري 
به او کمکی در فراگیري زبان ، حسیي هاشار، قبل به سطحی از معانی و زبان آگاه نباشد

توپی قرمزرنگ را ، خواهد معناي قرمز را بداندبراي نمونه اگر به کسی که می؛ نخواهد کرد
است یا ناظر ما به رنگ توپ ي همعلوم نیست این اشار، نشان دهیم و بگوییم این قرمز است

. هاي رنگی استاو باید از قبل مفهوم رنگ را بداند و نیز بداند که قرمز یکی از طیف  ؛شکل آن
هاي حسی مردم به کمک اشاره کندمیتالش  ،همچنین اگر کسی وارد کشوري بیگانه شود

از قبل  باید اما این شخص نیز. معانی کلمات را حدس بزند و زبان را یاد بگیرد، آن سرزمین
؛ )23بند:  ،10( دانسته استهرچند این زبان را نمی، با زبان و اندیشیدن آشنا بوده است

شاه را نشان دهیم و بگوییم این شاه  يبه کسی مهره ،ترتیب اگر در بازي شطرنجهمینبه
بندد که از قبل با قواعد بازي شطرنج آشنا عناي درست آن نقش میتنها براي کسی م، است

،  شطرنج براي کسی که تاکنون بازي نکرده است يدیدن مهره .)31بند:  ،10( بوده باشد
تواند احتماالت مختلفی در ذهن شنونده ترسیم کند که کمترین ارتباطی با بازي شطرنج می

 . ندارند
 معنا.  2.  2

 ؛تساوي برقرار است  يبین معنا و مسما رابطه،  متقدمي  هدر اندیش  ،که گذشت  طورهمان
میان معناداري و  يرابطه ولی . معناستبی یکی هستند و نامی که محکی ندارددو  یعنی این

مساوي با مطابقت آن با خارج ه، معناداري گزاردیگر عبارتبه؛ تساوي نیست يرابطه ،صدق 
معنا و مسما  ،متأخري هاما در اندیش. تواند معنادار باشدکاذب نیز می يزیرا گزاره؛ نیست

زند هاي دیگري نیز میمثال  ،ویتگنشتاین غیر از مثال معروف پنج سیب سرخ.  یکسان نیستند
 .ها را نشان دهدتا تفاوت آن

حتی در زمانی که شمشیر معروف «اکسکالیبر» از بین رفته باشد نیز این  ،براي نمونه
 . نیستمنوط  این شمشیر به وجود خارجی آن (مسمّا)  ي  هسخنان معنادار دربار.  ام معنا داردن

خواه اکسکالیبر هنوز  ؛«اکسکالیبر تیغه تیزي دارد» معنا دارد يروشن است که جمله
این چیز هنگامی که خرد   ،اما اگر لفظ اکسکالیبر نام چیزي باشد.  یا شکسته باشد  ،سالم باشد
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 دیگر معنایی ندارد  ،پس آن نام،  دیگر وجود ندارد و چون چیزي با نام آن منطبق نیست  ،شده
 .)39بند: ، همان(

نه اینکه   ،شود صاحب آن نام (مسما) مرده استگفته می،  ن بمیرد.  همچنین اگر آقاي ن
آقاي   يکردن دربارهصحبت،  بود  با مسما (صاحب نام) یکی  ،اگر نام.  معناي آن نام مرده باشد

 .)40بند: ، همان( معنا بودبی، ن پس از مرگ او. ن
 بازي زبانی.  3.  2

بیانگر یکی از  فقطتصویري آن است که این نظریه  يانتقاد اصلی ویتگنشتاین به نظریه
معناي  ،و درنتیجه ستء اگذاري اشیاکارکرد اصلی زبان نام ،هاي زبان است که در آنجنبه 

 ؛که زبان کارکردهاي دیگري نیز دارددرحالی،  بودمساوي خواهد ها  مصادیق آنبا کلمات نیز  
گذاري چکش یا قصد او نام، گوید چکشهنگامی که استادکار به شاگردش می ،براي نمونه

. یابدمیمقصود او را درن،  صرفاً با دانستن مسماي چکش  نیز  شاگرد.  حسی به آن نیست  ياشاره
آن است که باید چکش   بفهمد که مقصود استاد،  او باید پس از مدتی زیستن در نوعی زندگی

آموختن ،  هاي شطرنجهاي بازي یا مهرهکه آموختن اسامی ورق   گونههمان.  را به دستش بدهد
کلمات که با کاربرد  ،آموزش زبان نیز نه فقط با دانستن مسماي کلمات، بازي نیست يشیوه 

 . شودهاي زبانی محقق میبازيي در مجموعه 
یا راسته را   زمانی که بّنا نام تخت.  میان بنا و شاگرد استي  هرابط  يمثال دیگر او درباره

خواهد چنین بلکه از شاگردش می،  ها نیستدادن آنگذاري یا نشانصرفًا به دنبال نام،  بردمی
این سخن آن است که زبان صرفًا تصویرگر ي هنتیج .)2: بند، همان( آجري به وي برساند

مانند ، دادن به اشیاءیا نام، دادن مسماهاي آنیادگیري زبان نیز با نشان، اشیاء نیست
براي یادگیري زبان باید . شودمحقق نمی، )26 :بند، همان(  چسباندن برچسب روي یک چیز

ادن مسما سبب آشنایی با یک بازي دصرف اعالم اسامی و نشان. در بازي مدنظر زندگی کرد
توضیح  ،  «اینجا آموزش زبان.  به تربیت نیازمندیم  ،بلکه براي یادگیري زبان، زبانی نخواهد بود

یادگیري عملی و از راه ، مقصود وي از تربیت. ) 5: بند، همانبلکه تربیت است» (، آن نیست
 .کاربرد آن است

. داندنمیمنحصر  نمایی  کارکرد زبان را به اشاره و واقعویتگنشتاین  ،  که گذشت  طورهمان
غیر از   ،زبان  که تا نشان دهد  کندمیها ارائه  هاي بازياو فهرستی از دیگر گونهاساس  برهمین

توصیف ، کردنمانند دستوردادن و اطاعت ؛کارکردهاي دیگري نیز دارد، نمایی و تسمیهواقع
، گزارش یک رویداد،  ساختن چیزي از روي یک توصیف،  هاي آنپیداشدن فالن چیز یا اندازه

نتایج یک آزمایش با جدول و   يارائه،  تشکیل و آزمون یک فرضیه،  یک رویداد  يتأمل درباره
زدن جواب حدس، خواندن آواز، خلق یک داستان و خواندن آن، بازي در نمایشنامه، نمودار
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، خواهش، ترجمه از زبانی به زبان دیگر، ریاضیاتاي در مسأله حل ، ساختن لطیفه، معما
 .)23بند: ، همان(... دعا، خوشامد، فحش، تشکر

همان نقشی است یک، اند و معناي هرهاي شطرنجها مانند مهرهواژه، متأخري هدر نظری
تا کسی در بازي . همان مسماي مهره باشد، چنین نیست که معناي مهره. که در بازي دارد

ویتگنشتاین هنگام . ها را نخواهد دانستمعناي مهره، حضور فعال نداشته باشدشطرنج 
کنیم که که ما با واژگان همان کاري را می پی بردبه این نکته ، فوتبال يتماشاي مسابقه

 .)65 ص: ،12( دهندبازیکنان با توپ انجام می
اما این پرسش .  بانی استهاي مختلف بازي زهایی از گونهمثال،  اما آنچه تاکنون گفته شد

بسیاري از شارحان ویتگنشتاین بر این  ،که «بازي زبانی حقیقتاً چیست؟» هنوز پابرجاست
وي در . )363ص:  ،4( نتوانسته است بازي زبانی را دقیق تعریف کند گاههیچباورند که او 

 :کندمیبه این ناتوانی اعتراف  هاپژوهش
ها را براي کنم باید بازيدهیم که بازي چیست؟ فکر میچگونه باید براي کسی توضیح 

آیا . شوندبازي نامیده می، این و چیزهاي همانند آن که توانیم بیفزاییماو توصیف کنیم و می
اگر مرزي   ؛نادانی نیست ندانستن، دانیم؟ اما اینچیزي بیش از این می،  آن  يهخودمان دربار

 کندمیبعد بحث . این است که اصالً مرزي رسم نشده استخاطر به ،شناسیمآن نمی براي
 .)70-69بند: ، 9( فهمم مقصودم از بازي چیستولی می ،م تعریف کنمتواننمیکه هرچند 

ها را داد آنو تع داندمرتبط می هاي زبانی را با اشکال زندگی مردمویتگنشتاین بازي
که فقط توصیف بل شوند،نمی تبیین هاي زبانیاو معتقد است بازي. شماردنهایت میبی
ها را آن باید بلکه فقط ،ها پرسیدمعقول یا نامعقول بودن این بازي ينباید درباره. شوندمی

 .توصیف کرد
یعنی بازي . است ناپذیربینیپیش باید این را در ذهن داشته باشی که بازي زبانی امري

، 17( مثل زندگی ما، فقط هست ؛(نامعقول) نیستمعقول یا  ؛نیستمبتنی زبانی بر دلیل 
 .)599ي شماره

 کاربرد.  4.  2
که   نه دانستن مسماي آن، معین يروش فهمیدن معناي هر واژه، متأخري ه در نظری

در فعالیت جمعی   چگونه این لفظکه  باید بفهمیم  .  مرتبط با آن است  بررسی آن در بازي زبانی
بلکه کاربرد آن در زبان ، ي آن نیستمابازاشیء ، بنابراین معناي واژهاین افراد نقش دارد؟ 

 .)43، 24، 12-11بند:  ،10( خاص است
شطرنج ي ههمانند است با پرسش «مهر ،این پرسش که «واژه واقعًا چیست؟»... «

 .)108بند: ، همان( چیست؟»
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  توان نمی  خصوصیات ظاهري آنشطرنج و حتی  ي  هکه با دانستن نام مهر  گونههمانیعنی  
دانستن  ،بریمچیست و فقط در متن بازي به نقش اصلی آن پی میي شطرنج مهرهفهمید 

یک «پیاده» یا «قلعه» برحسب قواعد .  شودها روشن میمعناي کلمات نیز در بستر کاربرد آن
قواعدي ، سازداین بازي میي ه آنچه «اسب» را مهر. شوندحاکم بر بازي شطرنج معرفی می

معنی الفاظ زبانی نیز ، ترتیبهمینو به کندمیاست که جایگاه این مهره را در بازي تعیین 
ص:  ،5( سازندها را در گفتگو مشخص میگیرد که کاربرد آنبرحسب قواعدي شکل می

179(. 
ابزار  زیرا صرف دانستن نام ؛کندمی ابزار تشبیه  يها را به ابزارهاي مختلف جعبه او واژه

، از آن نظر که ابزار محسوب  کاربرد آن ابزار استکند، میآنچه ابزار را ابزار ، کافی نیست
 .)75 ص: ،7(کند میهاي مغفول زبان را آشکار برخی جنبه برایمان این تشبیه . شودمی

تفاوت  :گویدزند و میمثالی می ،دادن نقش کاربرد در معناویتگنشتاین براي نشان 
ممکن است  ؟  » با جمله گزارشی و خبري «پنج تا تخت» چیست!امري «پنج تا تخت  يجمله 

ها پرسد اگر لحن آنوي می، گرددکسی گمان کند این تفاوت به لحن صداي گوینده بازمی
 .فقط در کاربرد است ،تفاوت که گیردیابیم؟ او نتیجه میاز کجا تفاوت را می، یکسان باشد

«رز سرخ است» و «دو ضربدر دو ي «است» در دو جمله يرد متفاوت کلمهوي از کارب
 به معناي «است»    ،در یک جمله.  دو متفاوت است  معناي این  که  گیردچهار است» نتیجه می

 .)561، 558 :بند ،9( تساوي ينشانه ،و در دیگري استفعل ربط 
 هاي زندگیصورت .  5.  2

زبان که تا پیش از این فقط .  تصویري متفاوت یافتسرشت زبان نیز  ،  متأخر  يدر نظریه
در . دهداکنون بخشی از حیات انسان را تشکیل می، شدحقایق خارج قلمداد میي ه آین

یا  بودن زبان سرگرمی ابزار به معناي ،زبان با بازي ي مقایسهي ویتگنشتاین، اندیشه
گفتن با زبان ه ارتباط بین سخن بلکه با این هدف بوده است ک، دانستنش نبودهپاافتاده پیش

را هاي مختلف زندگی افراد یک جامعه صورت زبان. هاي غیرزبانی مشخص شودو فعالیت
اي گونه واردشدن به، یک زبان اگفتن بسخن. ماهیتی کامالً اجتماعی دارد و دهدانعکاس می

اي از  جامعه یا شیوهنوعی زندگی در  زبان ،درحقیقت. هاي جمعی و اشتراکی استاز فعالیت
 .)245ص:  ،6( زندگی است

 .)19 :بند ،10( به معناي تصورکردن صورتی از زندگی است ،زبانی را تصورکردن
، همان( یا بخشی از یک صورت زندگی است ،بخشی از یک فعالیت، زبان اگفتن بسخن 

 .)23 :بند
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هاي زیستن بیانگر تنوع در گونهتوان گفت تنوع در زبان نیز می، همین نکته بهباتوجه
 ؛معناي متفاوتی دارند، زندگیي هکلمات در هر گون ،دلیلهمینبه. افراد یک جامعه است

تنها کسانی .  کارکردهاي متفاوتی خواهند داشت،  هاي زبانی گوناگونکلمات مشترك در بازي
ازنظر . کرده باشندزندگی  خاصي هگونتوانند معانی را دریابند که در آن زیستمی

ستیم مقصود تواننمیما ، توانستند صحبت کنندشیرها میبر فرض، حتی اگر  ،ویتگنشتاین
االن ساعت   :بگوید،  فرض کنید شیري بدون نگاه به ساعت.  )393بند:  ،  همان(  ها را دریابیمآن 

مر فقط از این ا، سه است؛ اگر شیر این جمله را درحالی گفته باشد که واقعًا ساعت سه باشد
یم بگوییم این شیر خبر داده یا بیان کرده است که تواننمیما  .  شده است  ناشی  حسن تصادف

زندگی ي  زیرا شیوه،  دانیم آن خبر چیستما نمی،  اگر اصًال خبري داده باشد.  ساعت سه است
 تنیده استدرهم ،هاي زندگیرفتاري ما کامالً متفاوت و کاربرد واژگان و شیوه ياو با شیوه

 .)67ص:  ،12(
، است که فقط زبان را براي گزارش اتفاقات جاريمربوط  اي  دیگر به مردم قبیلهي  ه نمون

گویی و با تظاهر و دروغ را بلد نیستندبرند و کاربرد تخیلی زبان میگذشته یا آینده به کار 
اگر یکی از ما مطلب دروغی را . این مردم شوخی و تمسخر را نخواهند فهمید. آشنا نیستند

ص: ، 11( العملی خواهند داشت؟ها در برابر این فرد چه عکسآن، ها بگوید و بخنددبه آن 
117(. 

 شباهت خانوادگی.  6.  2
شود که چه این پرسش مطرح می، زبانیهاي هاي مختلف بازيپس از توضیح تفاوت

آن بتوانیم نام زبان را بر همه اطالق کنیم؟ پاسخ با ها مشترك است که چیزي بین این بازي 
تنها مجوز براي اطالق . گوید هیچ وجه مشترکی ندارندویتگنشتاین بسیار ساده است و می

 تواننمیدر میان افراد یک خانواده . شباهتی خانوادگی است، هاآني هنام بازي زبانی بر هم
؛ و آن را عامل شباهت ایشان دانست  کرد ها اشارهآن  يبه یک امر مشترك و عمومی در همه 

؛ دو شخص دیگر از این شان شباهتی نداردرخولی تمام است،دو برادر شبیه  رخمثالً نیم
ها حدس موع این شباهتاز برآیند مج، رخ نهولی در نیم، رخ شبیه هستندخانواده در تمام

متفاوت   طورهمینهاي زبانی نیز نامحدود و  بازي.  زنیم که ایشان افراد یک خانواده هستندمی
ها عامل اشتراك تمام بازيها اشاره کرد و آن را  به یک عنصر میان تمام بازي  تواننمی.  هستند
تابلوي ورود ممنوع و پلیسی که و ، »!«ورود ممنوع :گویدمیان کسی که با الفاظ می. دانست

 .)92-91ص: ص ،13( فقط شباهت خانوادگی موجود است، دهدبا دستش عالمت ایست می



 103 تگنشتاین متأخریزبانی وهاي بازي تأملی در نظریه

 

 

، عبارتی بهتر از شباهت خانوادگی بیابمتوانم ها، نمیيبراي بیان خصلت این همانند
اه طرز ر، رنگ چشم، چهره، هاي گوناگون بین اعضاي یک خانواده: قد و قامتچون شباهت

 .)67 :بند، 10( پوشانی و تقاطع دارندهم، طریقهمینبه، امور دیگرو  وخوخلق، رفتن
 ، حقیقتاً هاي مختلفهدف ویتگنشتاین از این تشبیه آن است که نشان دهد میان بازي

، بودندونفره، هاامر مشترك میان آن  که گفت تواننمی. هیچ امر مشترکی وجود ندارد
آنچه   .)66: بند  ،(همان  است...  یا،  بودنکنندهسرگرم،  بودنرقابتی،  بودنايصفحه ،  داشتنتوپ 

پوشانی و هایی است که هماي پیچیده از هماننديشبکه ، یابیمها میبا بررسی انواع بازي
هاي زبانی نیز هیچ حقیقت مشترکی در میان بازي ،ترتیبهمینبه .(همان) تقاطع دارند

هاي کثرت و تنوع بازي که البته باید توجه داشت. نباید از این امر نگران بودموجود نیست و 
و معانی مستقلی   باشندها مانند «شیر» مشترك لفظی  آن   يزبانی به این معنا نیست که همه

 اصطالحی براي بیان شباهتی خانوادگی است، بلکه به این معناست که بازي، داشته باشند
 .)244ص:  ،6(

 وجود نداشته  یها امر مشترکویتگنشتاین به این اشکال توجه دارد که اگر میان بازي
بدون   ،ها  با عنوان کلی «بازي زبانی» نام ببریم؟ او در پاسخآن  از  توانیمپس چگونه می،  باشد

طرف   ،درحقیقت،  ها نیستگوید هیچ امر مشترکی در بین آنمی،  آنکه به اشکال حلی بپردازد
 . تا امر مشترکی را بیابد کندمیموظف  مقابل را

، شدندوگرنه بازي نامیده نمی  ،نگویید باید چیز مشترکی باشد  چه چیزي مشترك است؟
، ها نگاه کنیدچون اگر به آن ؛شان هستدرست نشان بدهید که چیزي مشترك در همه

 .)67-66 :بند ،10( چیزي نخواهید یافت که در همه مشترك باشد
 قواعد بازي.  7.  2

او . رودهاي گوناگون میبه سراغ قواعد بازي، ویتگنشتاین پس از تمثیل زبان به بازي 
قواعد یکی را  تواننمیهاي گوناگون با یکدیگر متفاوت هستند و دهد قواعد بازينشان می

ولی در بازي  ست،خطا زدن به توپ دست؛ مثالً در بازي فوتبال دیگري جاري کرد يدرباره
مشترك ي اهقاعد اصالًهاي زبانی نیز در میان بازي. مقوم آن استبلکه  ،تنها مجازنه، والیبال

هاي زبانی دیگر دارد که بر بازي مخصوصی يقاعدهزبانی  يبازهر . نداردو کلی وجود 
هاي زبانی نباید دنبال قواعدي باشیم که در تمام بازي. دادنی نیستپذیر و تعمیمتطبیق 

 . مشترك باشند
ها زیرا اساساً بازي، تري نیستندتحت سیطره و تسلط قواعد کلی هاي زبانیقواعد بازي

ص:  ،6( هایی خودآیین باشندتوانند فعالیتبلکه می، به هدف و غرض بیرونی نیاز ندارند
 اصل کلی  يکه جنبه   وجود ندارد  فراگیري  ياست که هیچ قاعده  آنمعناي این سخن    ؛)245



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   104

مختص به خود آن  ،قواعد هر بازي، بلکه باشدحاکم هاي زبانی و بر تمام بازي داشته باشد
 .است

ها را وضع و چه کسانی آن اندپرسش دیگر آن است که این قواعد در کجا وضع شده
 هیچ مرجعی  ،خارج از یک بازيبراي تعیین قواعد، در  پاسخ ویتگنشتاین آن است که    اند.کرده

را تعیین قواعد بازي ، فرادي که در بازي مشارکت دارندنوع رفتار و موافقت ا. جود نداردو
کند. میمعناي آن را مشخص  است که کاربرد یک قاعده يشیوه، تربه عبارت ساده کند؛می

چیزي ، دهدآنچه به یک قاعده مضمون می. هاي زبانی نیز صادق استبازيي هاین امر دربار
ما را به این  ،گفتهمطلب پیش. کنیمگوییم و به آن عمل میواقعی می امورر است که ما د

 هابر تمام بازي وجود ندارد که تريتنها هیچ اصل کلی و عامنهکه  کندمیاصل رهنمون 
تعیین شده  تدوینپیشینی و  صورت  ، به آننیز افراد خارج از    را  هر بازي  قواعدبلکه  ،  حاکم باشد

نوع رفتار و . عملکرد افراد هستند ياز شیوه يپسینی و برخاسته قواعد، بلکه ، کنندنمی
بنابراین  ؛دهدکنندگان در یک بازي زبانی است که قواعد آن را سامان میانتخاب شرکت 

، رسیمبه موافقت می ،کنیمچون از قواعد پیروي می ،در یک بازي زبانیجاي آنکه بگوییم به
جاي آنکه بپنداریم به  ؛کندمیبهتر است که بگوییم موافقت ما معناي قاعده را تعیین و تثبیت  

باید بگوییم عمل انسان ماهیت قواعد را وضع ،  انسان تحت اجبار قواعد منطقی و ریاضی است
هر بازي قواعد اختصاصی خود را دارد و اوالً توان گفت پس می .)126ص:  ،11(کند می

این قواعد از ثانیاً    ؛هاي دیگر قرار دادبازيي  هقواعد یک بازي را مبناي قضاوت دربار  تواننمی
گیرد هرگونه تفکري درون یک بازي زبانی صورت می،  اندبرخاسته توافق افراد آن بازي  ي  ه شیو

 ،فرازبانیدوم با یک نگرش درجه  ،هاي زبانی خارج شد و از باالاز بازي تواننمی گاههیچو 
 . هاي زبانی قضاوت کرددرستی یا نادرستی بازي يدرباره
 

 نتایج نگرش متأخر ویتگنشتاین . 3

نظریات مختلف .  ه استدیدگاه ویتگنشتاین متأخر تأثیرات بسیاري در تفکر معاصر داشت
مطرح  در واکنش ایجابی یا سلبی به این نظریه  ،  مدرنهاي پست تحلیلی و نیز جریان  يفلسفه 

 :کنیممیمهم از این نتایج اشاره  ينمونهدر این نوشتار به دو . دندش
 تغییر نگرش به سرشت زبان.  1.  3

برخی از .  شودمی  دچار تحولکه سرشت زبان نیز    تنها معناي معنانه  ،متأخري  هدر نظری
 از:  اندعبارتها این تفاوت
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ولی ، معنادار است که اسم چیزي باشدکلمه زمانی ، متقدم ویتگنشتاین يدر نظریه. 1
از آن نظر که اسم ممکن است لفظی را بتوان . اسم نیست، کلمه، هاي فلسفیپژوهشدر 

 . هاي دیگر نیز جایز و متعارف استشیوهاز  ولی استعمال آن به بسیاري  ،  استعمال کرداست،  
به رسمیت شناخته   (اشاره و تسمیه) تنها یک زبان، متقدم ویتگنشتاین يدر نظریه. 2

 . متأخر چنین نیست يولی در نظریه، شدمی
 ي ولی در نظریه، بازنمایی جهان خارج است رسالت اصلی زباني متقدم، در نظریه. 3
 . یکی از کارکردهاي زبان است فقطاین امر ، متأخر
 ي لی در نظریهو، یک قضیه ممکن است صحیح یا ناصحیح باشد، متقدم يدر نظریه. 4
شود بلکه باید گفت قضیه یا فهمیده می ،نه غیرصحیح، قضیه نه صورت صحیح دارد، متأخر

فیلسوف  يوظیفه. درست است ،هر جمله به همان حالی که هست. شودنمییا فهمیده 
 .)96ص:  ،13( هاستفهمیدن آن بلکه ، تصحیح قضایا نیست

، صرفاً نموداري براي حکایت از جهان استزبان امري بسیط و ، متقدم يدر نظریه. 5
زندگی . سازدفعالیتی اجتماعی است که شکلی از زندگی را می زبان ،متأخر يولی در نظریه

اي از انسانی با کاربرد زبان قوام یافته است و یادگیري زبان به معناي مشارکت در شبکه 
به   ،یادگیري زبان،  در این معنازندگی هستند و    يهاي اجتماعی است که بیانگر شیوه فعالیت

 .)88-87: صص ،7( شدن استمعناي فرهیخته
 نفی فرامعیار.  2.  3

ی سخن شمول و عاماز قواعد جهانمعناست که بی، هاي زبانیبازيي با پذیرش نظریه
سیطره و حاکمیت داشته  هاآنبر  ،هاي دیگرکه از منظري بیرون از تمام زبان به میان آید

هر نوع کند. میرا مشخص یشان معنااست که کاربرد الفاظ هاي زبانی، در بازيزیرا  ؛باشند
. شود که قواعد خاص خود را داردهاي زبانی محقق میدر متن یکی از بازي ،گفتنیسخن 
هاي از بازياي خارج  ، نقطه کل زبان  يبراي قضاوت دربارهو   هاي زبانی گوناگون هستندبازي
هاي زبانی متکثر ممکن است و خارج بنابراین اندیشیدن فقط در بستر بازي؛  وجود ندارد  زبانی

زیرا را تعیین کرد؛ صدق و کذب  بشودآن با موجود نیست تا فرامعیاري  ،هاي زبانیاز بازي
نه از جاي  ،به دست آمده استاز رفتار و توافق اشخاص ، شودآنچه قواعد بازي شمرده می

 . 1دیگر
ساخت ،  هاي فلسفیپژوهشگوید: در کتاب  سرل در توضیح تأثیر ویتگنشتاین متأخر می

حتی اینکه چه چیزهایی واقعی کند.  میجهان واقعی را تعیین    يما چگونگی تفکر درباره  زبان
امکان کند. میرا نیز زبان تعیین  ا هستندیا اینکه چه چیزهایی یکی یا دوت، هستند یا نه

 .)540ص:  ،  8(  شدن از دستگاه زبان و اندیشیدن بدون فرض قوانین زبان ممکن نیستخارج



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   106

و این توافق نیز   است ها نیز تابع توافق افرادحتی معیار صدق و کذب و ارزیابی گزاره
و گسسته از سبک اموري پیشینی  ،  قواعد صدق و کذب.  هاي زندگی ایشان استتابعی از شیوه

ها و بلکه متأخر از انتخاب ، هاي زندگی حاکم شوندزندگی فرهنگی نیستند تا بر تمام صورت 
 .روندهاي زندگی به شمار میشیوه 

که چه چیز صادق است و چه چیز کاذب؟   کندمیگویید توافق انسانی مشخص  «پس می
توافق زبانی  خصوص  ها درگویند و آنها میآن چیزي است که آدم  ،آنچه صادق یا کاذب است

 .)241:  بند،  10(  بلکه در صورت زندگی است  ،این نه توافق در عقاید.  برندکه به کار میدارند  
 

 نقد و بررسی . 4
 اصطالحات ابهام در برخی مفاهیم و  .  1.  4

این دیدگاه .  معنا و ماهیت زبان استي  هاي جدید دربارمتأخر ویتگنشتاین ایده  ينظریه 
هاي پرسش  از  برخی  يدربارهاما این نظریه  .  هاي گوناگون معنا و زبان را پوشش دهدباید جنبه

 از: اندعبارتها برخی از این پرسش؛ پاسخ روشنی ندارد ،اصلی زبانی
 ي اما نقطه.  شودها روشن میآن  الفاظ است که معناي  با کاربرد،  متأخر  يطبق نظریه.  1

، نظر از کیستی یا چیستی واضعصرف. وضع است يمسألهآن با  يرابطه، مبهم این نظریه
اگر وضع  ،شود که آیا این نظریه به وضع الفاظ معتقد است یا خیراین پرسش مطرح می

، وم باشد و اگر الفاظ براي معانی خاصی وضع شده باشندله آن معلباید موضوع ، پذیرفته شود
الفاظ براي معانی خاصی   ،اما اگر طبق این نظریه.  رنگ خواهد بودبسیار کم  ،دیگر نقش کاربرد
و   شوندمی  خاصي،  در مسیر  ،ماند که چرا الفاظمبهم باقی می  مسألهاین  ،  وضع نشده باشند

 ؟ یابندمی ، تفاوتاز دیگر الفاظ مصطلح و رایج
ویتگنشتاین . نیز ابهام دارد لفظ و معنا قبل از کاربرد يرابطه ،متأخر يدر نظریه. 2

پیش از اگر ویتگنشتاین  .معنا دارند یا خیر، روشن نکرده است که آیا الفاظ تا قبل از کاربرد
خنثی و فاقد   ،الفاظباید این نتیجه را بپذیرد که  ،  بین لفظ و معنا را انکار کند  يرابطهکاربرد،  

ها معنایی در آن، کاربران زبان درانتظارند تااي هرگونه بار معنایی هستند و همچون گرسنه 
شود یا اینکه در مقام روشن نشده است که آیا معنا با کاربرد ایجاد می، دیگرعبارتبه ؛بنهند
 یا در مقام ثبوت؟شود؟ نقش کاربرد در مقام اثبات است فهمیده می معنا با کاربرد، کشف

؛ هیچ محتوایی ندارند،  قبل از کاربرد،  برخی عبارات ویتگنشتاین گویاي آن است که الفاظ
 . کندمی دارکاربرد است که لفظ را معنا، درحقیقت

بخشد؟ نشانه در کاربرد چه چیز به آن زندگی می ،نمایدمرده می ،تنهاییبه ،هر نشانه«
 .)432 :بند ،10( زندگی آن است؟» ،آن دمیده شد؟ یا کاربردآیا آنجا زندگی به . زنده است
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فهمیم و نمی چیزي از آن، »آب« يما تا قبل از کاربرد کلمه، طبق این عبارت
این نکته نیز مبهم . ماندهیچ تفاوتی بین لفظ مهمل با لفظ معنادار باقی نمی ،صورتدراین

توانست الفاظ انتخاب کرده است؟ آیا می  يمجموعه ماند که چرا متکلم این لفظ را از میان  می
 همین معنا را در آن بنهد؟، لفظ دیگري انتخاب کند و با کاربرد خود

که در  هایینمونه از  وسیعی طیف بهباتوجه«: گویدوي در جاي دیگري میبا این حال، 
چنین تعریف کرد:   معنا را  توانمی،  هاآن  يالبته نه در همه،  بریممیمعنا را به کار    يواژه  ،آن

به صاحب آن توضیح    يگاه با اشاره  ،و معناي یک نام  کاربرد آن در زبان است  ،معناي یک واژه
 .)43 :بند ،(همان »شودداده می

بنابراین الزم است حداقل برخی ،  معنا همواره به کاربرد وابسته نیست،  طبق عبارت اخیر
 . باشندداشته معنا ، قبل از کاربرد ،الفاظاز 

شود ابهام دیگري زاییده می، اخیر را دیدگاه اصلی ویتگنشتاین تلقی کنیمي ه اگر نظری
با اشاره ، هاآید و در کدامین آنمعنا ازطریق کاربرد به دست می، و آن اینکه در کدام الفاظ
ما را از یک قاعده و ، تلفهاي مخشود؟ روشن است که ذکر مثالبه مسما توضیح داده می

نخست  يد به ذکر چند مثال براي دستهتواننمیو ویتگنشتاین  کندمینیاز نمعیار روشن بی
 .دوم اکتفا کند يو چند مثال براي دسته

هاي گوناگونی معناست که فهم معنا راهه این  ب،  بریمآیا اینکه از کاربرد پی به معنا می.  3
 تنها راه فهم معناست؟   ،معناست که کاربرده این  یا ب؛  کاربرد کلمه است  ،هادارد که یکی از آن

اینکه آیا منظور .  «نام» تا کجاست  يتوسعه   يویتگنشتاین روشن نکرده است که دامنه.  4
در دیدگاه او ، شوندها هستند یا روابط و هیئات داخل جمله را نیز شامل میفقط نام، از لفظ

 . پاسخی براي معناداري سایر اجزاي غیراسمی جمالت ندارد،  متأخر  ظاهراً دیدگاه.  مبهم است
اصطالح معنا گاه به «آنچه گوینده قصد کرده است» ،  شناختیدر ادبیات کالسیک زبان.  5

مقصود . رودفهمد» (مفهوم) به کار می(مقصود) و گاه به «آنچه شنونده از الفاظ می
خواهد بگوید مشخص نیست که آیا می. تدو روشن نشده اس ویتگنشتاین در تفکیک این

در  ،شودیا اینکه آنچه براي شنونده حاصل می ،شودگوینده با کاربرد مشخص می مقصودِ
 . متفاوت است ،کاربردهاي مختلف

معنا روشن  يدر افاده ،ویتگنشتاین آن است که نقش قصد ياز دیگر ابهامات نظریه. 6
ي است که آیا براي افاده نکردهولی معلوم  ،تأکید کرده استاو بر عنصر کاربرد . نشده است

ممکن است گویندگان متعدد که لفظ واحدي را به . قصد گوینده نیز الزم است یا خیر، معنا
نسبت معنا و کاربرد روشن ،  مواضعیدر چنین    ؛نداشته باشند  یهاي مشترکانگیزه،  برندکار می

 .نشده است
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امکان مقایسه و ترجیح میان  ،ویتگنشتاین متأخر ياندیشهاز دیگر نقاط مبهم در . 7
امکان خروج از   گویدمی سویی طبق سخن ویتگنشتاین کهاز. هاي زبانی مختلف استبازي
ها سخن از درون یکی از بازي  ،هاي زبانی وجود ندارد و هرکس که بخواهد سخنی بگویدبازي
خروج از یک زبان  ،آني هزیرا الزم؛ هاي زبانی ممکن نیستداوري و مقایسه بازي ،گویدمی

بین شارحان ویتگنشتاین در این زمینه  ،  دیگرازسوي   ؛هاستزبان  يدوم به همهو نگرش درجه 
ازطریق ، آنچه در یک بازي زبانی صادق و کاذب است ،نظر وجود دارد: ازنظر رورتیاختالف

، اما بازي زبانی بهتر از بازي زبانی دیگر وجود ندارد شود وا تعیین میهاي از مالكدسته 
هاي زبانی بهتر و بدتر نیز وجود بازي ،ازنظر ویتگنشتاین که پاتنم معتقد است، برخالف او

 ،بازي زبانی فیلسوفان ،داند که ازنظر ویتگنشتاینوي دلیل این ادعا را آن می. دارند
 هاي زبانی غیرعلمی چنین نیستند ولی بازي  ،مقصود ایشان مبهم استزیرا    ؛وپاگیر استدست

 .)58 و 55: صص ،1(
 هاي زبانی فقدان امر مشترك در بازي.  2.  4

امر مشترکی یافت  ،هاي زبانییک از بازي در هیچ که ویتگنشتاین مدعی است. 1
ایم امر مشترکی پیدا کنیم نتوانسته،  ایمدلیل او آن است که ما تاکنون هرچه گشته .  شودنمی

 .)66: بند ،10( باید آن را نشان دهند، و کسانی که مدعی وجه مشترك هستند
با ادعاي نداشتن وجه  ،زیرا نیافتن وجه مشترك؛ موجه نیست اما این شکل استدالل

سپرده ویتگنشتاین مسئولیت یافتن وجه مشترك را به منتقد خویش  .  تالزمی ندارد  مشترك
 چه به که و باید توضیح دهد خواندمیبازي زبانی را ها ایني هکه او نیز همدرحالی، است

ي واژه تواننمی، بدون وجود امري مشترك شوند.خوانده میها بازي زبانی آن ي ههمدلیلی 
د تواننمیتنهایی  به  ،طرح مفهوم شباهت خانوادگی.  یقت دانستها حقآن  يبازي را براي همه

 .مجوز اطالق لفظی واحد بر مصادیق متعدد باشد
اما عامل تمایز یک بازي از . داندهاي زبانی را نامحدود میویتگنشتاین تعداد بازي. 2

 ،مرز اتمام یک بازي و آغاز بازي دیگر ،دیگرعبارتبه ؛هاي دیگر را روشن نکرده استبازي
زبانی شعر عاشقانه با بازي زبانی نثر یا درام عاشقانه آیا تفاوت بازي  ؛ مثالً  مبهم رها شده است

 :دهدمی نشانهاي زبانی را مرز در بازي نبودبرخی عبارات وي اعتراف او به  ؟روشن نیست
 .)69 :بند ،(همان اند»شناسیم که اصالً رسم نشدهرو نمی«ما مرزها را ازآن 

مشکل اصلی اینجاست که وي . شودها ختم نمیبه صرف ابهام در مرز بازي  مسألهاما 
ها آني درباره یعام پیشینیِي هها باهم متفاوت بوده و هیچ قاعدقواعد بازي معتقد است
اي قواعد ها کجاست و تا چه محدودهمرز بازي  که  باید بدانیم  این نکته  بهباتوجه.  صادق نیست

ویتگنشتاین تأکید . یابداي قوانین جدیدي جریان میاز چه محدودهمشترکی حاکم است و 
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شود که اکنون پرسش دیگري طرح می. بازي ایمان با بازي فلسفه متفاوت استکه  کندمی
بازي زبانی مسیحیت متفاوت بدانیم؟ اگر  از را باید بازي زبانی دین اسالم، آیا با همین مبنا

هاي بنیادین این دو دین را معلوم باید تکلیف تفاوت،  ن بداندویتگنشتاین این دو بازي را یکسا
اما اگر این دو بازي ، هایی که تا مفاهیم بنیادین اعتقادي نیز امتداد یافته استتفاوت. کند

مثالً   ؛ها را هم متفاوت بداندهاي زبانی ذیل آنبا همین مبنا باید بازي،  زبانی را متفاوت بداند
متفاوت باشد و  ،سنتاهلاز ها و نیز شیعیان پروتستان  ازها زبانی کاتولیکباید بازي 

 . ...شیعیان چهار امامی متفاوت باشد و ازامامی بازي زبانی شیعیان دوازده، ترتیبهمینبه
 .)458ـ457ص: ص، 3( هاي زبانی روشن نشده استخالصه آنکه مالك آغاز و پایان بازي

هیچ امر مشترکی  هاي زبانیهاي رایج و نیز بازيمیان بازي، ویتگنشتایناز منظر . 3
لکن این دیدگاه صحیح ، نیست و اطالق مفهوم بازي صرفًا به دلیل شباهت خانوادگی است

ها عملیاتی آن ي ه به دلیل آن است که هم ،هاي مختلفبه بازي  اطالق لفظ بازي. نیست
هرچند ممکن است یک بازي از . ها نیز سرگرمی استوابسته به قرارداد هستند که هدف آن

هاي زبانی بازي. باشد... تفکر یاعامل ، کسب درآمد ابزار ،ورزش ،جهتی بازي و از جهت دیگر
 ؛و واقعیتی فراتر از قرارداد اهل آن زبان وجود نداردند امبتنیبر قرارداد اهالی آن زبان  نیز
ابزار ارتباط میان  زبان، برآنعالوه. شودبازي زبانی گفته میها آني هبه هم، دلیلهمینبه

براي انتقال مقصود اصلی گویندگان  ،از اقسام مختلف آن يموجودات عاقل است و استفاده
، در قالب اخبار و گزارش از واقعیات است و گاه براي بیان احساسات گاه این مقصود. است

 . رودبه کار می... ابراز عواطف و
وي .  گرایی را فراهم کردنوعی ایمان  يشناختی ویتگنشتاین متأخر زمینهدیدگاه زبان.  4
همین نگرش معتقد شد بازي زبانی دینی نشانگر نوعی سبک زندگی و بازي زبانی ي بر پایه

زبان علم و زبان دین دو ساحت متمایز هستند .  اي دیگر از زندگی استفیلسوفان بیانگر گونه
براي کسانی ممکن است   فقطفهم دین . هاي دیگر ارزیابی کردبا معیار بازي و دین را نباید

، شواهد عقالنی بیابد اگر کسی بخواهد براي دین. آن بوده باشند زندگیِ  که درون صورتِ
 . میان صورت زندگی دینی و علمی خلط کرده است

آیا حیات ،  صورت زندگی دینی با شکل زندگی فلسفی متفاوت است،  اگر طبق این نظریه
ي هند دربارتواننمیپیروان هیچ دینی ، ند؟ اگر چنین باشداادیان مختلف نیز با هم متفاوت

 ،اندک صورت زندگی دینی دیگر را تجربه نکردهیچون هیچ ؛دیدگاهی ارائه کنند دین دیگر
حیات دینی  يتوانند دربارهبسیاري از مؤمنان منسوب به یک حیات دینی می کهدرحالی

 . کنندمتهم نمیبه بدفهمی ها را آن، مطالعه در دست داران دینِدیگر سخن بگویند و طرف
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 ي ویتگنشتاین نیز نباید به امر، اگر حیات دینی ادیان متفاوت است ،دیگرازسوي  
زیرا حیات اجتماعی   نامد؛می  بازي ایمانکرد که آن را  استناد میادیان    يمیان همه  یمشترک

مربوط به یک بازي زبانی یک  هر  و  مانان با زیست اجتماعی و دینی بوداییان متفاوت استمسل
به امري مشترك به ، است میان این دو بازي زبانی پس ویتگنشتاین چگونه توانسته ، هستند

اگر ویتگنشتاین پاسخ دهد بین زبان دینی اسالم و مسیحیت امري  . نام ایمان استناد کند
سرایی امري تواند مدعی شود بین زبان شعر و افسانهمنتقد او هم می، استمشترك یافته 
 . مثالً «بیان احساسات» است مشترك یافته

پرستش و ، ایمان يسخنانی عام درباره ،گرایی خویشویتگنشتاین در تحلیل ایمان. 5
که در بازي نخست آنکه او بدون آن :این امر دو اشکال دارد؛ بازي زبانی تمام مؤمنان دارد

د معناي سخنان تواننمی، زیسته باشد ،مانند مسلمانان یا بوداییان ،ایمانی تمام ادیان دیگر
دوم آنکه میان این ادیان متفاوت  ؛آن سخن بگویدي هبفهمد و دربار را ایماني هایشان دربار

کرد؟ اگر ها حکمی واحد آني ههمي هتوان دربارچه امر مشترکی موجود است که می
باز هم توانسته است امور  ، هاي بسیار ادیانبا وجود تفاوت که ویتگنشتاین مدعی است

هاي دیگر بازيي هتوانند همین سخن را درباراو هم میي هن نظریامخالف، مشترکی بیابد
 .زبانی بگویند

او با ، هاي زبانی هیچ امري مشترك نیستویتگنشتاین معتقد است در میان بازي. 6
ها دنبال امري طرح مفهوم شباهت خانوادگی بر همین نکته تأکید کرد که نباید در میان بازي

اما مطالعات تاریخی حاکی از پذیرش  ،)92-91: صص ،13؛ 67-66: بند ،10( مشترك بود
هاي زندگی متفاوتی ها و صورتاست که فرهنگ یاموري مشترك در میان تمام اقوام و ملل

 ،هر انسانی در هر بازي زبانی  ؛ مثالً هاي زبانی متنوعی هستندمتعلق به بازي  ،درنتیجهدارند و  
 . دارد ...شادزیستن و، بهتر يتغذیه، تأمین سالمتی، خوشبختی يدغدغه
هاي شطرنج و مانند آنکه مهره؛ نقایصی دیگر نیز دارد، اساساً تشبیه زبان به بازي. 7

ولی سخنگویان ، اند که قابلیت تغییر ندارندشدهتعیین پیشاپیشاموري محدود و ، قواعد آن
درنگ بی، اندزبان این امکان را دارند که با کمک جمالت قبلی که از کاربرد و قرارداد آموخته 

قراردادي وضع نشده  آن جمالت، دیگري را تولید کنند که هنوز براي امثال جمالت طوالنی
اگر بخواهیم بازي شطرنج را به . یافتن استاً در حال تغییر و تکاپو و وسعتزبان دائم. است

هاي تازه بسازند و وارد بازي مهره بتوانندها بازیکن که باید فرض کنیم ،زبان تشبیه کنیم
صفحه را ، شطرنج نیز به حرکت خود ادامه دهندي ه ها بتوانند خارج از صفحمهره، کنند

 بتواند کار اسب را انجام دهدفیل  ند و قوانینی وضع کنند که مثالًتر کنتر یا بزرگکوچک 
 .)184ص:  ،5(
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 بودن معیار کاربردناتمام.  3.  4
تصویري و اشاري میان لفظ و مسما را انکار کرد و معتقد شد معناي ي  ویتگنشتاین رابطه 

 از جمله اینکه:  ،اما این پیشنهاد نقایصی دارد ،آیدها به دست میکلمات از کاربرد آن
، پرشمار هایینمونه زیرا در ؛ جامع و مانع نیست ،این دیدگاه براي توصیف معناداريـ 

مانند  ؛خاصی به کار رفته باشند يبدون آنکه در جملهدانیم، میمعناي بسیاري از کلمات را 
، اما دانیمرا می هاکلماتی وجود دارند که کاربرد آن  مقابل،در  گرسنه؛ و، درخت، آب يکلمه

کاربرد ي ههمچنین اگر دربار. مانند آمین ؛نداندها را باشد که معناي آن کسی  ممکن است
باید معناي آن را به ، رود»«این کلمه در موارد شادي یا خشم به کار می :الف بگویمي هکلم

 . که چنین نیستحالیدر، مخاطب منتقل کرده باشم
زیرا کاربرد  ؛شوداستعمال حقیقی و مجازي برچیده میدر این نظریه تفاوت میان ـ 

و دیگر چیزي به نام استعمال مجازي  کندمیها را روشن کلمات است که معناي آن
 کند.میاستعمال حقیقی را از مجازي متمایز  ،که فهم عقالییدرحالی ،معناستبی

ي نامی مثل لودویک اگر بخواهیم برا.  هاي خاص ناکارآمد استاین نظریه درخصوص نامـ  
 ،اي کاربردي تعیین کنیم که تمام سخنگویان بپذیرند و براساس قراردادویتگنشتاین قاعده

 ي تواند پیروي از نظریهباید لحاظ کنیم؟ این قاعده فقط می را ايچه قاعده، به آن تن دهند
 .)183 ، ص«(همان استمردود اعالم شده ، توصیف باشد که در دیدگاه ویتگنشتاین

 نادرستی نفی فرامعیار.  4.  4
ها توافق و رفتار انساني هویتگنشتاین با پیوندزدن معنا به کاربرد و قواعد بازي به شیو

، ها جاري باشندبازيي  هدر هم  ،شمول و کلی که به شکل پیشینجهاني  قواعد  که  معتقد شد
این . سازندمرزهاي جهان را می، مرزهاي زبان ،درحقیقت؛ )245 ص:، 6( مصداق ندارند

 دیدگاه چند اشکال عمده دارد:
هاي تمام بازي يزیرا وي حکمی کلی درباره ؛ادعاي ویتگنشتاین خودمتناقض است. 1

ي هاکنون پرسش اصلی آن است که ویتگنشتاین این بحث عام دربار. زبانی صادر کرده است
ت یا یک فراروایت؟ اگر این حکم از درون کرده اسمبتنی قواعد یک بازي زبانی  زبان را بر

هاي آن را به دیگر بازيد تواننمی، یک بازي زبانی و براساس یک صورت زندگی خاص باشد
و اگر این حکم براساس   اینکه قواعد هر بازي متفاوت است  بهباتوجه ویژه  به؛  دهد  زبانی تعمیم

 که او چگونه توانسته است از بازيرسد  این پرسش به ذهن می،  یک فراروایت طرح شده است
اي هر اندیشه  ،طبق دیدگاه ویتگنشتاین.  ها حکم کندزباني  ههمي  هزبانی خارج شود و دربار

-458: صص ،3( غیرممکن است ،شدن از بازيشود و خارجدرون یک بازي زبانی محقق می
459(. 
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 ،هاي متفاوتبا بازي  ،مختلفهاي  فرهنگ  که  دهدتاریخ مدون چندهزارساله نشان می.  2
هاي معناي این قاعده در ملل و زبان به قواعد پایه و اصول بدیهی در تفکر پایبند هستند و

، «اصل هوهویت»،  قواعدي چون «اجتماع نقیضین محال است».  مختلف تفاوتی نداشته است
 .مصداقی از اصول فرامعیار هستند، «اصل تساوي»

ن امنتقدکند. میادعاي او را نقض  ي زبانی پرستش و علم نیزبازي هدیدگاه او دربار. 3
از ، مطرح شده ایمان و علمي هرابط يدرباره ها کهاین گزارش  که توانند از وي بپرسندمی

یا آنکه وي توانسته است از هر دو خارج شود؟  ،درون بازي عقل از درون بازي ایمان است یا
بازي عقل جاري کند و ي هحق ندارد قواعد آن را دربار ،اگر از درون بازي ایمان سخن بگوید

و به احکامی  هاي زبانی مختلف فرض کندو اگر توانسته است خود را خارج از بازي  برعکس
 .با مبناي پیشین او ناسازگار است، آن دست یابدي هکلی دربار

همان بازي صادق ي هآن است که قواعد هر بازي فقط دربار متأخري هاز نتایج نظری. 4
با تکیه بر قواعد عقلی و فلسفی   تواننمیبنابراین    ؛نیست  پذیرتعمیم  هاي دیگراست و به بازي

 .هاي دیگر را ارزیابی کردبازي، نمایی مرتبط استکه به بازي واقع
.  صرفاً در بازي فلسفه مطلوب نیست  نماییزیرا واقع  ؛رسداین ادعا نیز نادرست به نظر می

مؤمنان میان خداي  ؛ مثالًدنبال واقعیت هستند، هاي زبانی نیز هریک به شکلیزيسایر با
اگر بفهمند خدایی که روزگاري . نهند(غیرواقعی) تفاوت می متعین (واقعی) و خداي خرافی

دانشمندان تجربی  .حال ایشان یکسان نخواهد بود، وجود خارجی ندارد، پرستیدندوي را می
، علمی از روي شانس يزدن یک گزارهواقعی حقایق عینی و حدسي هنیز میان مشاهد

به زبان دین یا هنر ، زبان عقل ،اگر به قول ویتگنشتاین. نداتفاوت قائل ،پیشگویی و خرافه
 .ماندباقی نمی يتمایز راهی براي چنین، نباشدناظر 

ها براساس قواعد گزاره  صدق،  هاي زبانیبا انکار معیاري بیرون از بازي  ،در این دیدگاه.  5
پیشینی و برآمده از مبانی خارج از بازي  قواعد نیز اموري. یابدهمان شکل از زندگی معنا می

ها، براي معیار صدق گزارهترتیب یناهب. شوندها ساخته میبلکه براساس رفتار انسان، نیستند
. هاي آن استگزاره يکنندهتوجیه ،بیرونی نخواهیم داشت و نوع هر زندگیي هضابط اصالً

 .نیستمنطبق با اصول عقالیی ، چنین تفسیري از صدق 
 زبانیگوي برونومسدودشدن امکان گفت. 5.  4

معانی  ،رودهاي زبانی مختلف به کار میکلماتی که در بازي، بازي زبانیي ه طبق نظری
ي ه سابق  که در آن بازيروشن است  براي کسانی    فقطو معناي کلمات    د داشتنمتفاوتی خواه

هاي که ویتگنشتاین در بازي بنّا و شاگرد یا مهره گونههمان. زیست اجتماعی داشته باشند
ببرند که در زبان مدنظر حضور داشته  توانند به مفاد زبان پیتنها افرادي می،  شطرنج مثال زد
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این   بهباتوجه.  شنوندصوت واژگان را می  فقط،  باشند و افرادي که در بازي زبانی حاضر نباشند
، و در بازي یکدیگر زندگی نکرده باشند دو نفري که از دو بازي زبانی متفاوت باشند، نکته

هیچ گفتگویی میان افراد  ،معناي کلمات خاص بازي دیگر را نخواهند فهمید و درنتیجه
، باب هاي مختلفمیان افراد فرهنگممکن نخواهد بود و  ، هاي زبانی مختلفمنسوب به بازي

، دهددر حیات عقالیی رخ می چیزي است که با آن متفاوت این امر. شودمیبسته  مفاهمه
باورهاي ، کنند و حتی ملحدانهاي دینی گفتگو میگزارهي هزیرا بسیاري از فیلسوفان دربار

 .کنندبررسی و نقد می، دینی پیروان ادیان را فهم
ي گوناگونی در توصیف فرهنگ ملل و ادیان مختلف نگاشته شده است هاهمچنین کتاب 

اهالی آن فرهنگ   ،حالولی بااین  ،اندزیست اجتماعی در آن فرهنگ نداشته ،  که نویسندگان آن
 . اندکردهتأیید برداشت ایشان را یا دین 

 زبان و کاربردي  هرابطي  هدیدگاه ایجابی دربار.  6.  4
لکن در یک ، اشکاالت نقضی به دیدگاه ویتگنشتاین متأخر بود، آنچه تاکنون گفته شد

 : توان گفتاختصار میبه. معنا و کاربرد روشن شودي هباید رابط ،نگرش ایجابی
که الفاظ زبان تفاوت را دارند  این با دیگر اصوات ،روندالفاظی که در زبان به کار می .1

به شرایط دیگري  هرچند ممکن است انتقال معنا ،اندخاص وضع شده یمعنای يبراي افاده
 . معنا وابسته استي هیعنی افاد، به هدف آن ،قوام لفظدر زبان، بنابراین . باشدنیازمند نیز 

معناي خاصی ي  هو هیئت جمالت نیز براي افاد  ساختار،  اسم است  لفظ اعم از کلمه و.  2
 . اندوضع شده

جمالت انشائی با اینکه در . نیستمنحصر نمایی و اخبار از واقع معنا به واقعي هافاد. 3
که صحیح نیست بنابراین این ادعاي ویتگنشتاین . ندمعنادار، مقام اخبار از واقع نیستند

معنا و اخبار از ي هزیرا میان افاد ؛دنگیرمینمایی قرار کارکردهاي دیگر زبان در عرض واقع
 . وم و خصوص مطلق استعمي هرابط، واقع

هاي توان گزارش یک امر محسوس میي هدربار. اخبار از واقع نیز اعم از تسمیه است. 4
 . گذاري ارائه کردمختلفی غیر از نام

، ماهیت زبان براي برقراري ارتباط اجتماعی است و با وجود کارکردهاي مختلف زبان. 5
هاي این قصد در گزاره. ها دانستتمام آنتوان قصد انتقال معنا را امري جامع میان می

هاي اخباري قصد گوینده در گزاره. یابدبه شکلی مصداق می ،...امري و، احساسی، اخباري
خواهد مخاطب را از می هاي احساسیدارد دیدگاه خود را به مخاطب منتقل کند و در گزاره

هاي توان در میان بازيمی،  هدف اصلی زبان  بهباتوجه بنابراین    ؛...و  احساس خویش مطلع کند
 .دست یافت ، به حقیقتی مشتركزبانی مختلف
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ها نیز نامهو در لغت است امري عقالیی ،براي کشف معناي واژگان، توجه به کاربرد. 6
نه در مقام ثبوت و تحقق  ،  اما این امر در مقام اثبات و براي کشف معناي واژه است.  رایج است

 .بلکه راهی براي کشف معناستکند، را ایجاد نمی معناد، کاربر. معنا
اما  ،لفظ و معنا نیز قراردادي استي هو رابط ستزبان نوعی قرارداد براي انتقال معنا. 7

 ،وجود داشته باشد که این ادراك مشترك  ادراکی مشترك  پیش از هر قراردادي باید میان افراد
توان به اموري مشترك و غیرقراردادي ابراین در هر زبان میبن  ؛نیستمبتنی  بر قراردادي دیگر  

 . دست یافت
 

 گیرينتیجه. 5
و کارکرد اصلی زبان را  کردتلقی می اي آنویتگنشتاین متقدم معناي کلمه را مسمّ

معنا را با کاربرد ، یموضع قبل ازدر چرخشی آشکار ویتگنشتاین متأخر . دانستتسمیه می
 ي نظریهدر را    هاي زبانیبازياو مفهوم  .  تسمیه را یکی از کارکردهاي زبانی شمردپیوند زد و 

قواعد هر  براساس آن، و استهاي زندگی بیانگر صورت وارد کرد؛ این مفهوممتأخر خویش 
توان کاربرد تنها با حضور فعال در بازي زبانی است که می.  مخصوص به همان بازي است،  بازي

هاي زبانی اشتراك حقیقی وجود ندارد و شباهت میان بین بازي. دریافتصحیح کلمات را 
 يقوانین فرامعیار  ياندیشیدن خارج از بازي زبانی و ارائه .  ها در حد شباهت خانوادگی استآن 

 .ناممکن است ،هاي زبانی باشدکه حاکم بر تمام بازي
نظریه این . هایی داردایرادهاي زبانی بازي ينظریه ، با وجود دقت نظر ویتگنشتاین

له الفاظ و جایگاه کاربرد در ثبوت و اثبات معنا را نتوانسته است ماهیت وضع و موضوع 
آشکار  ينتیجه و  جامع و مانع نیست ،زبانی بازي ينظریه  دیگرسوياز. درستی تبیین کندبه

حاضرند و این   یهاي زبانی متفاوتنفی امکان فهم و گفتگو براي افرادي است که در بازي  آن،
با وجود تفاوت کارکردهاي ، برخالف نظر ویتگنشتاین. خالف اصول عقالیی محاوره استامر 

دست یافت که با هدف اجتماعی   به امور مشترکی  هاآن ي  همیان هم  در  توانمی،  انمختلف زب
و نفی فرامعیار این نظریه خودمتناقض است و به نسبیت معرفتی . ط باشندزبان نیز مرتب

 . شودمنتهی می
 

 هایادداشت 
نظر وجود دارد؛ برخی وي را ي دیدگاه ویتگنشتاین اختالفي نتیجهمیان شارحان درباره

دار طرفآلیسم زبانی؛ یا دار ایدهاي طرفاند؛ گروهی سوبژکتیویست؛ عدهآلیست خواندهایده
کس وي ها این است که هیچها، قدر مشترك دیدگاهسولیپسیسم و... . با وجود این اختالف
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-352، صص: 2ي واقعیت بداند (گرا ندانسته است؛ به این معنا که وي زبان را آینه را واقع
356.( 
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