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چكيده

ويتگنشتاين در فلسفة متأخر خود با طرح نظرية كاربـردى مـعنا ،معناي واژه را به كاربرد آن در جريان و

١١٣

مقدمه
ويتگنشتاين در فلسفة متقدم خود به نظرية تصويري معنا قائل است كه بر اساس آن تنها

نقشي كه زبان ميتواند داشته باشد ،تصويرگري واقعيت است و آنچه خارج از اين
چارچوب قرار ميگيرد ،ناگفتني است و دربارة آن بايد سكوت اختيار كرد .از نظر او

١١٤

پارهاي از آنچه ناگفتني است ،نشاندادني است؛ مانند ساختار بنيادين زبان كه اگرچه به

زبان در نميآيد ،ميتوان آن را در عمل نشان داد؛ ولي ويتگنشتاين در فلسفة متأخر خود،

نظرية تصويري معنا را كنار گذاشت و بر اين باور است زبان كاركردهاي بسيار دارد كه
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يكي از آنها تصويرگري واقعيت است .وي در اين مرحله از تفكر خود به نظرية كاربـردى

مـعنا قائل شـد و در ذيل آن نظرية بازىهاى زبانى را مطرح كرد كه بر اساس آن ،واژه

در كاربردهاي گوناگون ،معاني متفاوتي پيدا ميكند .زبان امري عمومي و اجتماعي است
و ديگر صحبتكردن از زبان خصوصي بيوجه است .اين زبان همگاني در زندگي

اجتماعي ،براي ارتباط آدميان به كار گرفته ميشود .بنيان اين زبان در بستر صورتهاي
زندگي شكل ميگيرد .بدين ترتيب ،باورها و عقايد ما با شيوة زيستن و چگونگى تـعامل

ما با جهان ،ارتباطي وثيق داشته و در هر صورتي از زندگي ،به شكلي متفاوت آشكار

ميشود.

مسائلي كه در اين نوشتار ميكوشيم به آنها پاسخ دهيم ،يكي اينكه مفهوم صورت

زندگي چيست؟ ديگر آنكه چه نسبتي ميان بازي زباني و صورت زندگي وجود دارد؟
سوم اينكه آيا ويتگنشتاين همچنانكه در مورد بازي زباني از صيغة جمع استفاده ميكند،

به صورتهاي زندگي باور دارد يا تنها قائل به يك صورت زندگي است؟ پرسش ديگر
اينكه صورتهاي زندگي چه نسبتي با تاريخ طبيعي انسان دارد و سرانجام اينكه ساختار

فرهنگي و اجتماعي جوامع انساني چه تأثيري بر شكلگيري صورت يا صورتهاي

زندگي ميگذارد؟

الف( صورت زندگي
مفهوم صورت زندگي ) (Form of Lifeاز مفاهيم اساسي مطرحشده در پژوهشهاي

فلسفي است كه ذهن شارحان ويتگنشتاين را به خود مشغول كرده و تلاش ايشان را

برانگيخته است تا آن را در نسبت با مفاهيم مهم ديگر مطرحشده در انديشة ويتگنشتاين

تفسير كنند .ملكوم طرح اين بحث را در آن كتاب نوعي مردمشناسي به شمار آورده است
) (Malcolme, 1977, p.149و پيتر وينچ بر اين باور است كه برداشت ويتگنشتاين از
صورت زندگي ،انقلابي واقعي در فلسفه ايجاد كرده است و اين دگرگوني اهميت حياتي

براي معرفتشناسي و جامعهشناسي دارد ) .(Winch, 1958, p.40استراوسون ادعا
ميكند دو عنصر اساسي در فلسفة متأخر ويتگنشتاين وجود دارد كه به صورت زندگي

) (Surroundingsاست كه از مفهوم صورتهاي زندگي گرفته ميشود ) Strawson,

 .(1968, p.62هيلاري پاتنام نيز هشدار ميدهد كه به نظر ميرسد دلبستگي شارحان به
تعبير »صورت زندگي« بهطوركامل متناسب با درجة نامعقوليتي است كه آن واژه ميتواند
در يك متن مفروض داشته باشد ).(Putnam, 1970, p.60

به هر روي فيلسوفان -از افلاطون به بعد -به مفهوم صورت ) (Formتوجه داشتهاند

و آن را همانند مفهومي كه امكانهاي فراواني در آن هست ،مطمح نظر قرار دادهاند.
كاربرد اين واژه در ويتگنشتاين نيز شايد در همين راستا بوده است؛ آنجا كه در رسالة

منطقي فلسفي ميگويد» :صورت ،امكان ساختار است« )ويتگنشتاين ،١٣٩٣ ،بند ،٣٣ص.(٢
بااينهمه نميتوان مطمئن بود كه ويتگنشتاين در بهكارگيري اين مفهوم در تعبير صورت

زندگي ،اين معنا از صورت را مد نظر داشته است؛ زيرا نميتوان صورت زندگي را چون
امري متضمن پيشامدهاي ممكن و تغييراتي بدانيم كه ميتوانست در آن زندگي روي
دهد .بهويژه آنكه تفاوتها در صورتهاي زندگي -نه تفاوتهايي ظاهري ،بلكه
تفاوتهايي ذاتي– زوالناپذيرند ).(Garver, 1990, p.176

ويتگنشتاين در پژوهشهاي فلسفي تنها در پنج مورد -يعني بندهاي ٢٤١ ،٢٣ ،١٩

و صفحههاي  ٣١٠و  ،٣٩٧بهصراحت به مفهوم صورت زندگي اشاره ميكند كه همة
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مربوط ميشوند؛ يكي خود مفهوم صورتهاي زندگي و ديگري اهميت اطراف

١١٥

آنها كمي مبهم و رمزآلود هستند .ماكس بلاك معتقد است ويتگنشتاين در استفاده از
مفهوم »صورت زندگي« بهعمد مفهوم مبهمي را به كار برده است كه لوازم روشن و

استواري ندارد؛ ازاينرو كوشش براي رسيدن به فهم روشن و دقيقي از آن بيهوده است

و راه به جايي نميبرد ) .(Garver, 1990, p.175البته بيشتر خوانندگان كتاب

ويتگنشتاين ،بيش از آنكه هشدار بلاك را جدي بگيرند ،به سخن ملكوم روي آوردهاند

١١٦

كه ميگويد كمتر كسي ميتواند نقش اين مفهوم را در انديشة ويتگنشتاين مخدوش كند

).(Ibid, p.176
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به هر حال بلاك به سخن خود وفادار نميماند و خود در تلاشي -به تعبير خود او

بيهوده -با عنايت به فقرات مربوط به صورت زندگي در پژوهشهاي فلسفي سه اصل را

نتيجه ميگيرد:

 .١برتري يك زبان فرعي ) ،(Sub – languageمستلزم داشتن يك صورت زندگي
خاص است.

 .٢صورت زندگي بر يك فعاليت اطلاق ميشود.

 .٣يك بازي زباني مانند بخش اصلي صورت زندگي مطابق آن بازي به شمار
ميآيد.

وي ميگويد كه اموري چون اميد ،غم ،لذت و ترس جنبههايي از صورتهاي
زندگياند كه در آنها فرض بر توانايي زباني است ).(Ibid, p.179

اگرچه بيشتر گمان بر اين است كه ويتگنشتاين به كثرتي از صورتهاي زندگي

انساني در وسيعترين معناي آن قائل بوده است ،از نظر گارور هيچ دليل قانعكنندهاي بر

 موارد ديگر كاربرد تعبير »صورت زندگي« در آثار ويتگنشتاين عبارتاند از:

C & E, p.420/ RFM, VIII-47/ RPP, I-630/ OC 358-359.

وي در كتاب درسگفتارها و گفتوگوها ميگويد» :چرا يك صورت زندگي نبايد به يك اظهار باور در

روز قيامت منتهي شود« ).(Wittgenstein, 1966, p.58

اين مدعا وجود ندارد .تعدد صورتهاي زندگي شايد شامل صورتهاي زندگي خيالي
مانند صورت زندگي بناها در بند دوم پژوهشهاي فلسفي يا صورت زندگي
چوبفروشان در مباني رياضيات يا شامل نمونههايي كامل ًا نامشخص از فعاليت انسان

بشود ،نمونههايي كه نه گفتني ،بلكه نشان دادنياند .به هر حال از نظر ويتگنشتاين،

نخستين و مهمترين صورتهاي زندگي به تاريخ طبيعي تعلق دارند و مواردي ازايندست

را در بر ميگيرد :گاوگونه ،شبهماهي ،شبهسگ ،خزنده ،انسان ،گربهسان و شيروش .چون

١١٧

اين كاربرد امري مربوط به تاريخ طبيعي -و نه علم تجربي – است ،نتيجة مهم ديگري

زندگي كمك كند يا از آنها استنتاج شود؛ ازاينرو ويتگنشتاين احتياط ميكرد كه از تعبير

صورت زندگي زياد استفاده نكند و بدين جهت هشدار بلاك پر بيراه نيست (Ibid,

).pp.177-178

نظر گارور دربارة كثرتنداشتن صورت زندگي ،صرف ًا به اين دليل كه ويتگنشتاين

اين تعبير را به صورت جمع به كار نبرده است ،پذيرفتني نيست؛ زيرا نميتوان ويتگنشتاين

را تنها قائل به يك صورت زندگي دانست؛ بدين معنا كه وي قائل باشد زندگي همة
انسانها تنها يك صورت دارد .وقتي ويتگنشتاين دينداري و زندگي ديني را يك صورت

زندگي ميداند ،به اين دليل كه بخشي از انسانها ديندار و بخشي بيديناند ،پس دستكم

دو صورت زندگي -يكي ديني و ديگري غيرديني -وجود دارد .اگر دربارة زندگي ديني
بتوان اين تفكيك را صورت داد ،چرا دربارة زندگي اخلاقي و غيراخلاقي نتوان به چنين
تفكيكي قائل شد؟! با ملاحظة تفكيكهايي از اين دست ،صورتهاي زندگي گوناگوني
خواهيم داشت .اگر ويتگنشتاين از صيغة مفرد براي مفهوم »صورت زندگي« استفاده

 وي در نقد تفاسيري كه ويتگنشتاين را قائل به تكثر صورتهاي زندگي ميدانند ،ميگويد كه از ميان

پنج كاربرد اين تعبير در پژوهشهاي فلسفي ،تنها يك بار )ص (٣٩٧اين تعبير به صورت جمع به كار

رفته است و در آنجا هم ظاهراً كاربرد صيغه جمع بخش ضروري از پيشفرض بحث دربارة زبان نيست
).(Garver, 1990, p.179
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كه ميتوان گرفت اين است كه چيزي از معناي عملي نميتواند به فهم ما از صورتهاي

ميكند ،صرفاً به اين دليل است كه در مقام سخنگفتن دربارة خود مفهوم -و نه گوناگوني
آن -است؛ مانند هنگاني كه دربارة يك بازي زباني سخن ميگويد و انواع بازيهاي زباني
منظور نظرش نيست.

موضوع چگونگي استفادة انسانها از زبان و مشاركت ايشان در بازيهاي زباني در

ارتباط دقيق و كامل با صورتهاي زندگي ترسيم ميشود؛ بدين معنا كه اگر تحليل شود
١١٨

انسانها چگونه زبان را به كار ميگيرند و چگونه در بازيهاي زباني مشاركت ميكنند،
با اين روش بسياري از مسائل سنتي فلسفه تشخيص داده ميشود و در پايان حل و يا
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منحل ميشوند؛ چراكه بازيهاي زباني اولاً و بالذات با صورتهاي زندگي در ارتباط
وثيق بوده و در بستر آن شكل ميگيرند .ويتگنشتاين مقصود خود را از بازي زباني تأكيد
بر اين واقعيت ميداند كه سخنگفتن به يك زبان ،بخشي از يك فعاليت يا بخشي از
صورت زندگي را تشكيل ميدهد )ويتگنشتاين ،١٣٨١ ،بند (٢٣انواع بازيهاي زباني را
ميتوان تصور كرد؛ زباني كه تنها دربردارندة دستورها و گزارشهاي جنگي باشد يا زباني

كه فقط عبارت است از پرسشها و عبارتهايي براي پاسخ آري يا نه و انواع بازيهاي
زباني ديگر .تصور هر يك از اين زبانها تصور صورتي از زندگي است )همان ،بند .(١٩

صورتهاي زندگي درواقع فعاليتها يا حالتهاي خاص ذهن است و شامل اموري مانند

گزارشدادن ،مذهبيبودن ،دعاكردن ،دستوردادن ،احساس شاديكردن ،مغمومبودن در

زندگي هرروزه و ازايندست امور ميشود؛ ازاينرو به اين معنا ما ميتوانيم تا حد زيادي،

فهرستي از صورتهاي زندگي را در نظر بياوريم .از همين رو -و با اين توصيف-
صورتهاي زندگي ميتوانند فرهنگي يا ديني باشند؛ به بيان ديگر ،يك دين خاص كه
»به اظهار باور به نوعي داوري نهايي« ميانجامد ) (Wittgenstein,1966, p.58يا
فرهنگي كه داراي طبقههاي فرودست و اشرافي است )ويتگنشتاين»١٣٨٥ ،الف« ،ص،(١٣٤

در يك صورتي از زندگي جاي ميگيرند .بدين ترتيب صورتهاي زندگي مختلف

 از نظر ملكوم مفهوم خدا چونان خالق جهان كمتر مطمح نظر ويتگنشتاين بوده است .گواينكه مفهوم

داوري آخر ) (Last Judgmentبراي وي اساسي و قابل توجه بوده است ).(Malcolm,1993, p.9

عبارتاند از :بستري كه بازيهاي زباني گوناگون ،آنچنانكه عمل ًا بازي ميشوند ،در آن
ظهور و بروز مييابند.

ب( زبان و جهان
زبان را بايد صورت زندگي عام در نظر گرفت كه بدون آن ،صورتهاي زندگي خاص،
ممكن نخواهند بود .البته اين بدان معنا نيست كه صورتهاي زندگي تنها با تكيه بر زبان

شكل بگيرند؛ ازاينرو نبايد صورتهاي زندگي را فعاليتهاي صرف زباني بدانيم؛ بلكه

١١٩

بايد آنها را فعاليتهاي بنيادين انساني در نظر گرفت كه فعاليتهاي زباني در بستر آن
صورتي از يك رفتار فروكاسته شود؛ زيرا ما گاهي در ظاهر رفتاري داريم كه مبين اغراض

پنهان ما نيست؛ براي نمونه وقتي ما از باب مطايبه درظاهر خشمگين ميشويم يا بر
عكس ،رفتاري فكاهي از خود بروز ميدهيم ،آن رفتار لزوم ًا حالت واقعي دروني ما را
در آن زمان بهخصوص نشان نميدهد .دقيق ًا به همين دليل است كه ويتگنشتاين در برگهها
ميگويد »البته خوشي همان رفتار خوشحالانه نيست؛ احساسي در گوشة لبها و اطراف

چشمها هم نيست« )همو ،١٣٨٤ ،بند (٤٨٧؛ يعني اين حالتها بخشي از صورتهاي

زندگي است و ازاينرو نميتوانيم هر كدام از آنها را صورتي از زندگي بدانيم .همچنين
ويتگنشتاين در يادداشتها ما را توجه ميدهد به اينكه مفهوم واژة زندگي ) = Life

 (Lebenرا الزاماً در پيوند با جهان درك كنيم .او ميگويد زندگي فيزيولوژيك و

روانشناختي ،بهيقين زندگي نيست» .زندگي عالم )جهان( است« )همو»١٣٨٥ ،ب«،

ص(١٣٥؛ يعني »جهان و زندگي يكي است« )همو ،١٣٩٣ ،صص ٥و (٦٢١؛ بنابراين »من

جهان خود هستم« )همان ،صص ٥و  (٦٣و اساس ًا »آنچه "من" را وارد فلسفه ميكند اين

ن فلسفي،
است كه جهان ،جهان من است« )همان ،صص ٥و  .(٦٤١ويتگنشتاين ميگويد» :م ِ

انسان نيست؛ بدن انسان نيست يا روان انسان كه روانشناسي به آن ميپردازد؛ بلكه سوژة
متافيزيكي مرز جهان است ،نه بخشي از آن« )همان( .منظور او از اين سخن اين است كه

انسان به واسطة اراده ،زندگي و جهان خود را ميسازد .البته اين اراده هرگز در برابر جهان
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شكل ميگيرند و بر آن استوارند .به بيان ديگر ،صورتي از زندگي نميتواند هميشه به

و حقايق آن نيست؛ زيرا اگر جز اين بود ،ويتگنشتاين تعريف سعادت را در يگانگي با

جهان نميدانست؛ ازاينرو زبان جهان اينهمانيها ،همان زبان جهان من است و اين دو
درواقع يك جهان را تشكيل ميدهند .آنچه ايدة من بازنمايي ميكند ،درست همان

حدودي را دارد كه باز نموده ميشود؛ يعني چارچوب تصورات من همان چارچوب

جهان است )همو»١٣٨٥ ،ب« ،ص.(١٣
١٢٠

هر زباني در يك ساخت و بافت اجتماعي به كار ميرود و در چارچوب آن زبان

قاعدهمند ميشود .ماهيت قاعدهمند بودن زبان در زندگي ما فراگير است و به زباني
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سخنگفتن نيز ،به معناي مـشاركت در صورتي از زندگي است و مشاركت در صورتي

از زندگي ،يعني آموزشديدن و فراگيري چنين آموزشي لزوم ًا در اجتماع صورت مـيگيرد
)(Grayling, 1991, pp.85-88؛ چراكه انسانها نيز ميتوانند همانند حيوانات صداهايي
را از خود صادر كنند ،ولي آن صداها لزوم ًا معنا و مفهومي ندارند و تنها در يك بافت
اجتماعي خاص ميتوان معنا و مفهوم آنها را دريافت؛ به همين جهت ما در هيچ يك از
صورتهاي زندگي با حيوانات شريك نيستيم .حتي آموزش برخي كاربردهاي زبان نشانه

به ميمونها كه برخي ميمونها نيز آن را به همنوعان و بچههايشان ياد ميدهند ،نميتواند
نافي سخن ويتگنشتاين باشد؛ زيرا بهرغم اين فراگيري آموزش از سوي آنان ،بايد اين

نكتة مهم و دقيق را در نظر گرفت كه به هر حال اين ميمونها همچنان از تسلط بر دستور

زبان ناتواناند؛ بنابراين تنها كاري كه در اين زمينه انجام ميدهند ،اين است كه آنچه از

انسان آموختهاند را از سر تقليد تكرار كنند؛ از اين جهت بايد توجه داشت كه رفتار علّي

ارگانيك صرف ،با رفتار انساني منحصربهفرد كه اول ًا قاعدهمند است ،ثاني ًا بر پاية
قراردادهاي فرهنگي و اجتماعي است و ثالث ًا سرچشمة شناخت و دريافت ما را از جهان
تشكيل ميدهد ،تفاوتهاي اساسي دارد؛ ازاينرو شناخت نيز بيش از آنكه يك فعل و

انفعال ذهني باشد ،نوعي كسب توانايي در اين بستر است و فهمي نيز كه از اين شناخت
پديد ميآيد ،پيش از آنكه فعاليتي ذهني باشد ،وابسته به فعاليت عملي ،زندگي واقعي،

زمينة اجتماعي و صورتهاي زندگي است )ويتگنشتاين ،١٣٩١ ،ص .(١٤٠با اين وصف

ويتگنشتاين براي نمونه اشاره ميكند كه حتي اگر كسي به لحاظ بينايي مشكلي هم نداشته
باشد ،باز ضرورت دارد كه قواعد بازي زباني رنگها را ياد بگيرد؛ زيرا كسي كه نتواند

چنين بازياي را انجام دهد ،اساس ًا نميتواند چنين مفهومي را نزد خود داشته باشد )همان،

ص(١١٥؛ يعني ديگر بحث بر سر دريافت و برداشتهاي اوليه در برخوردهاي اجتماعي

نيست ،بلكه بحث بر سر اين است كه فردي كه به يك بازي زباني آشنا نبوده و جزئيات
آن را در درون يك صورت زندگي يا شيوة زيست آن فرا نگرفته باشد ،اساساً نميتواند
در آن زمينة زباني ،مسائل و موضوعات را بهخوبي بفهمد؛ همچنين نميتواند منظور و

چرا برخي عبارتهاي زبانمان بيمعنا هستند ،به ما ميگويد كه چرا نميتوانيم دربارة آنها
بينديشيم و با آنها چيزي را بشناسيم )فسنكول ،١٣٨٥ ،ص(٩٤؛ ازاينرو با نظر به بازيهاي

زباني گوناگون و وجود رابطة اينهماني ميان زبان و تفكر و همچنين با عطف توجه به

اين موضوع ،مفاهيمي كه انديشه را شكل ميدهند ،لزوماً در بستر صورت زندگي گرد
آمدهاند و فهميده ميشوند ،نبايد صرف ًا يك مـلاك عـام و كلي براي فهم در نظر داشت؛
چراكه معيارهاي فهم و عقلانيت در جوامع گوناگون ،يكسان نبوده و هر جامعهاي از آن
جهت كه زبان و معيارهاي خاص خود را در فهم و تشخيص درست از نادرست دارد،
قواعد متفاوتي را در اين مسئله لحاظ ميكند و همانگونه كه وينچ تأكيد ميكند ،فهم،

شكلهاي گوناگوني پيدا ميكند و ازاينرو هيچ هنجار كلي براي فهم وجود نـدارد

).(Winch, 1958, p.102

ويتگنشتاين دين را يك شكل و شيوة زندگي و بازي زباني مستقل به شمار ميآورد.

همچنين از نظر او اخلاق ،كاوش دربارة معناي زندگي ،يعني دربارة آن چيزي است كه
 بر اساس نظر ويتگنشتاين رنگها ،اشيايي مانند نمك يا علفاند .آنها تنها در اشيا و در وابستگي به اشيا

وجود ندارند .رنگ سرخ در گل رز ،ماشين و خون وجود ندارد؛ هرچند اين چيزها همه سرخ باشند.

رنگها اشيايي از نوع متفاوتاند؛ سفيد و خاكستري مثلاً مشتركاتي دارند كه سرخ و سبز ندارند )فسنكول،
 ،١٣٨٥ص.(٩٠
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نظر خود را به صورت رسا بيان كند؛ ازاينرو منطق »مفاهيم رنگ« ،نه تنها به ما ميگويد

١٢١

زندگي را درخور زيستن ميكند؛ بنابراين اخلاق دربارة شيوة درست زيستن است
)ويتگنشتاين ،١٣٨٨ ،ص (١٥و تأكيد بر باور ديني نيز ،بايد از طريق عمل و با اصلاح
شيوههاي زندگي فرد صورت بگيرد )ملكوم ،١٣٨٣ ،ص .(٣٨از نگاه ويتگنشتاين برونداد
تفكر ،رفتار و روحيات ما بهطور همهجانبهاي مبين نگرش ما به جهان است و انديشه و
نگرش ما ،جهان پيرامون را به همراه تفاوتهايي بنيادين برايمان تعيين ميكند .وي در

١٢٢

فرهنگ و ارزش ميپرسد :چرا مردم معناي يكساني از شوخطبعي مراد نميكنند؟ آنان

نسبت به هم واكنش مناسبي نشان نميدهند؛ براي نمونه ،ميان برخي آنها رسم است توپي
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را به سوي فرد ديگر پرت كنند و آن ديگري توپ را بگيرد و دوباره به سوي نفر اول
بيندازد؛ ولي برخي انسانها توپ را پس نمياندازند ،بلكه آن را توي جيبشان ميگذارند

)ويتگنشتاين ،١٣٨٣ ،ص(١٦٠-١٥٩؛ ازاينرو ويتگنشتاين بيان ميكند كه اساس ًا »شوخطبعي
خلقوخو نيست ،بلكه گونهاي جهانبيني است« )همان(؛ يعني شوخطبعي شيوهاي از
نگريستن به جهان را آشكار ميكند كه بيشتر -و به نوعي -به سبك فرهنگي جامعه
مربوط ميشود؛ زيرا »فرهنگ در حكم يك آيينگذاري است يا دستكم نوعي

آيينگذاري را پيشفرض ميگيرد« )همان ،ص(١٦٠

بنابراين تعريف و برداشت از واژهها طي يك توافق انساني در فرهنگهاي گوناگون

صورت ميپذيرد .البته منظور ويتگنشتاين از اين توافق انساني »توافق در عقيدهها نيست،
بلكه در صورت زندگي است« )همو ،١٣٨١ ،ص.(٢٤١

ج( بازيهاي زباني و زندگي واژهها
ويتگنشتاين در پژوهشهاي فلسفي گام ديگري را بر ميدارد و با سخنگفتن از »زندگي
واژهها« )همان ،ص ،(٣٦٩معناي يك واژه را زندگي آن در نظر ميگيرد و با قول به اينكه
»هر نشانه به تنهايي مرده مينمايد« )همان ،ص ،(٤٣٢كاربرد خاص يك واژه را زندگي آن

ميداند كه لزوماً با كاربردهاي ديگر آن واژه يكسان نيست .به باور او اين واژهها در هر

نوع خاص از زندگى معنايي متناسب با آن نوع زنـدگى دارنـد و مـعناى واژهها را بايد
از كاربرد آنها در آن شكل زندگي به دست آورد .واژه بدون قرارگرفتن در يكي از

صورتهاي زندگي ،معنايي ندارد و درواقع صورتهاي گوناگون زنـدگى معناى واژهها
را متعين مىكند ) .(Philips, 2005, pp.175-176بر اين اساس ميتوان گفت كه معناى
يك واژه در كاربردي خاص ،با معناى همان واژه در كاربرد ديگر آن در صورتهاي
گوناگون زندگي تفاوت دارد ) (Malcom, 1993, p.223و ما بيش از آنكه از اختلاف
موجود ميان كلمات نايكسان تعجب كنيم ،بايد از اختلافهايي كه يك كلمة واحد در

زمينهها و متنهاي مختلف پيدا ميكند ،دچار شگفتي شويم )ملكوم ،١٣٨٣ ،ص .(٧٥به
همين دليل ويتگنشتاين تعريف ماهوي زبان را بيهوده ميداند و به جاي ارائة چنين

را براى ديدگاه خـود بر مىگزيند ) .(Ibid, p.152در اين بازيهاي زباني متفاوت ،بـراى

دريافت معناى جملهها ،به جاى توجه به معناى كلمات بايد به كاربرد آنها در زندگى
روزمره توجه كرد ) .(Ibid, p.75البته اين مسئله بر اساس زبان ابتدايي ميتواند براي
حيوانات نيز ممكن باشد؛ همانگونه كه در ميان حيوانات نيز صداها و نشانههايي را
ميبينيم كه براي توجهدادن ديگران به برخي خواستهها و تهديدها به كار ميروند .انسان

براي انجامدادن بازيهاي زباني در چارچوبهاي گوناگون صورتهاي زندگياش -به

لحاظ كيفي -محيطي متفاوت با محيط حيوانات دارد .از عنفوان دورة كودكي انسان كه
شروع به آموختن ميكند ،درواقع يك چارچوب صوري تام و تمام به منظور فهم جهان

براي او در حال شكلگيري است .براي نمونه اگر فردي از بدو كودكي در ميان حيوانات

زندگي ،رشد و نمو كرده باشد ،ويژگيها و رفتار آنها را خواهد داشت و ازاينرو انجام
بازيهاي زباني و صورتهاي زندگي را در محيط جهان انساني دريافت نخواهد كرد و

اساس ًا با آن بيگانه خواهد بود؛ زيرا -به تعبير گادامر -كسي كه با زباني حرف ميزند كه

هيچ كس آن را نميفهمد ،چنان است كه گويي اصل ًا حرف نميزند (Gadamer, 1976,

)p.85؛ بنابراين هر يك از جوامع گوناگون ،خود مظهر يك صورت زندگي خاص هستند
كه هويت افراد هر جامعه و ذهنيت ايشان بر اساس بازيهاي زباني و قواعد حاكم بر آن

شكل ميگيرد و بر همين اساس بايد گفت برداشتي كه از جهان داريم ،ساختة جهان
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تعريفي ،براي انعكاس هرچه دقيقتر توصيفي كه به دنبال آن است ،نام بازىهاى زبانى

١٢٣

نيست؛ ساختة زبان ماست) . (IbId, 1988, p.401به همين شكل ،شناخت آن نيز به
واسطة مفاهيمي كه بر اساس آموزش قواعد بازيهاي زباني براي افراد هر جامعه معنا
ميشود ،ايجاد ميشود؛ به عبارت ديگر ،شناخت هر واقعيتي بر اساس زبان رايج در يك
صورت زندگي شكل ميگيرد؛ بنابراين بهروشني در مييابيم صورتهاي زندگي دقيق ًا در

بستر مناسبات فرهنگي و اجتماعي شكل ميگيرد و هنگامي كه ويتگنشتاين تأكيد ميكند

١٢٤

بر اينكه ما بايد توجه داشته باشيم كه زندگيهاي عادي ما درواقع ساختارمند شدهاند ،ما

را به اين نكته رهنمون ميشود كه نميتوان انسان را يك گونة حيواني صرف در نظر

پي

تابستان  /١٣٩٧شمارة /٧٤مهدي دهاقين ،عبدالرزاق حساميفر ،سيدمسعود سيف ،محمدحسن حيدري

گرفت؛ بلكه بايد نگرش ما به چيزها و امور پيرامون ،بر پاية شيوههاي فرهنگي موروثيمان

شكل بگيرد؛ چراكه از نظر او »آنچه به يك بازي زباني تعلق دارد يك فرهنگ كامل است«
) .(Wittgenstein, 1966, p.8از نظر ويتگنشتاين توصيف واژهها به صورت انفرادي و

منصرف از كانون اجتماعي و فرهنگياي كه قواعد كاربرد واژهها را تعيين ميكند ،ممكن
نيست و ما براي توصيف يك واژه ،در وهلة نخست بايد يك فرهنگ را توصيف كنيم.
وقتي ويتگنشتاين ميگويد تصوركردن يك زبان به معناي تصوركردن صورتي از زندگي

است )ويتگنشتاين ،١٣٨١ ،ص ،(١٩يعني ما در مشاهده و بازنمايي صورتهاي زندگي،
ساختارها ،سبكها ،آيينها و صورتهاي فرهنگي را بهطور برابر و درهمتنيده ،در آن
صورتها ميبينيم.

د( تاريخ طبيعي و فرهنگ
ويتگنشتاين زبان را براي انسانها امري طبيعي ميداند كه نظر به درهمتنيدگي پيچيدهاش

در فعاليتهاي انساني در اجتماع ،اساس ًا نميتوان آن را مستقل از آن فعاليتها مطالعه

كرد؛ ازاينرو در نظر او زبان وجودي جداگانه ندارد و واژهها همواره در صورت زندگي
مجسم ميشوند .هـمانگونه كه در مثال مهم بنّا و دستيارش مشاهده ميكنيم ،بازي زباني

كه او فرض ميكند ،به صورتي پيچيده با فعاليتهاي هدفمند انساني تركيب شده اسـت
)(Harris, 1988, p.113؛ بنابراين ،بدون شك فرهنگ نيز براي انسانها امري طبيعي

است .اگر به همان اندازه كه راهرفتن ،غذاخوردن و اين دست امور ،بخشي از تاريخ

طبيعي ما هستند ،دستوردادن ،پرسيدن و ...نيز بخشي از تاريخ طبيعي ما باشند ،پس
سبكهاي فرهنگياي كه اين رفتار در آنها بيان ميشود نيز جنبهاي از تاريخ طبيعي ما
هستند .درواقع صورتهاي زندگي به عنوان داشتن يك فرهنگ ،چارچوب و الگوهايي

در بافت جامعه هستند كه در جريان زيستن ما در جهان ،به شيوة فرهنگي و در مدار

تاريخ طبيعي ما ظهور مييابند .اين صورتها نسبت دقيقي با ساختار هر طبقه ،سبك
زندگي ،ارزشهاي آن ،دين ،اخلاق ،هنر ،تجارت و صنعت دارند .مبنا و چارچوب زبان
را الگوي متغيري از صورتهاي زندگي شكل ميدهد؛ بنابراين فرهنگ يك چارچوب

زندگي در چارچوب فرهنگ جامعه ساخته ميشود .ويتگنشتاين با قول به اينكه يادگيري

يك زبان چونان شكلي از صورتهاي حيات ما يا بخشي از فرهنگ ما )ملكوم،١٣٨٣ ،
ص ،(١٢٢همانا فراگيري شناختي از »تاريخ طبيعي« )ويتگنشتاين»١٣٨٥ ،الف« ،ص(١٧٢

است ،درهمتنيدگي اينها را مورد اشاره قرار داده و تاريخ طبيعي و فرهنگي را در هم
ميآميزد؛ چنانكه صورتهاي زندگي نيز برگرفته از آن است و بدين شكل تاريخ طبيعي

مترادف صورت زندگي ميشود.
خانم هنا پيتكين ) (Hanna Pitkinدر ويتگنشتاين و عدالت تعريف مناسب و

مختصري از تعبير »صورت زندگي« به دست ميدهد .وي ميگويد:

چون آنها ]صورتهاي زندگي[ نمونه ،نظم و تركيب هستند ،ويتگنشتاين آنها را
صورت مينامد و چون تار و پود وجود و فعاليتهاي انسان را روي زمين
تشكيل ميدهند ،وي آنها را صورت زندگي مينامد ).(Pitkin, 1972, p.132

بنابراين مفهوم »صورت زندگي« داراي دو بعد صوري و زنده است و ميتوان آن را
در پرتو نگاه فرهنگي يا بر حسب تاريخ طبيعي انواع نگريست .به هر حال با تحليل اين
مفهوم دستكم چهار تفسير ممكن ميتوان از آن به دست داد .اين تفاسير كه در مقالة
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صوري نيست كه از بيرون با رفتار انساني مرتبط باشد ،بلكه رفتار انساني در قالب شيوة

١٢٥

هانتر به آنها اشاره شده است ،عبارتاند از:



 .١تفسير بر پاية بازي زباني :در اين تفسير صورتهاي زندگي با بازيهاي زباني

بالفعل ذات ًا يكي دانسته ميشوند .ما ميتوانيم بازيهاي زباني ممكن بسياري را در نظر

بگيريم ،ولي نميتوانيم لزوم ًا همة آنها را در زندگي روزمره نقشآفرين بدانيم.

 .٢ديدگاه بسته – رفتار ) :(Behavior- Pakageبر اساس اين ديدگاه ،صورتهاي

١٢٦

زندگي ،بستههاي رفتاري صوريشده مانند حالتهاي خاص چهره ،حركات سر و دست
و افعال هستند كه با بازيهاي زباني ارتباط متقابل دارند .ما همانگونه كه به انجام رفتاري
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علاقهمند ميشويم ،اشتياق داريم در موقعيت مناسبي سخناني را بر زبان بياوريم.

 .٣ديدگاه فرهنگي – تاريخي :در اين تفسير ،يك صورت زندگي يك شيوة زندگي

يا يك حالت ،شيوه ،روش يا سبك زندگي است كه پيوند وثيقي با ساختار طبقه ،ارزشها،
دين ،انواع صنايع و بازرگاني و انواع بازآفريني دارد كه گروهي از مردم را توصيف ميكند.
 .٤نظرية طبيعي -تاريخي يا تفسير ارگانيك :درحاليكه سه تفسير نخست متمركز بر

بعد صوري واژة آلماني ) (Formهستند ،تفسير چهارم بر جنبة زيستشناختي واژة آلماني

) (Lebenتأكيد ميكند .بر اساس اين نظريه ،صورت زندگي بيشتر مانند »چيزي مختص
يك موجود زنده« است؛ يعني در همان طبقهاي قرار ميگيرد كه مفاهيمي چون رشد يا

تغذيه در آن قرار ميگيرند يا شبيه آن پيچيدگي اندامي است كه اندامهاي زنده را قادر
ميسازد به روش پيچيدهاي در برابر محيط اطراف خود واكنش نشان دهند (Hunter,

).1968, pp.276-278

هانتر خود در ميان تفاسيري كه به آنها اشاره ميكند ،تفسيير ارگانيك را ميپذيرد و

دربارة ديدگاه فرهنگي چونان حريف جدي تفسير ارگانيك بحث نميكند .وي كاستي

ديدگاه فرهنگي را در اين ميداند كه چندان مؤيدي در آثار ويتگنشتاين ندارد و حتي
 نيكولاس گير در مقالة »ويتگنشتاين و صورتهاي زندگي« ضمن اشاره به اقسام تفاسيري كه هانتر به

آنها اشاره ميكند ،فهرست فيلسوفان قائل به هر يك از اين تفاسير را با ذكر مشخصات آثار ايشان بيان
ميكند ).(Gier, 1980, p.243

توانايي تفسير اين سخن ويتگنشتاين را ندارد كه ميگويد تصور يك زبان به معناي تصور

يك صورت زندگي است .وي در نقد آن ميگويد كه در بازي زباني ب ّنا و شاگرد چگونه

شخص ميتواند چيزي دربارة سبك زندگي يا فرهنگ بنّا و شاگرد بداند (Gier, 1980,

).pp.244-245

ايراد وارد بر ديدگاه هانتر اين است كه ميكوشد مفهوم صورت زندگي را در

چارچوب مثال بنّا و شاگرد كه پيوندي با بافت اجتماعي ندارد ،تفسير كند؛ درحاليكه

اين مثال بيشتر به كار توضيح بازي زباني ميآيد ،نه صورت زندگي؛ زيرا وقتي ويتگنشتاين

را بر صورت زندگي ناديده بگيرد.

از منظر گير ،اگرچه در تعبير ويتگنشتاين ،اموري چون »دستوردادن«» ،گزارشدادن«

و »يقين به رياضيات زندگي روزمره« ،همانند صورت زندگي معرفي ميشوند ،بر حسب
برخي عبارتهاي او ميتوان اموري چون »وانمودكردن«» ،غمگينشدن« را نيز صورت

زندگي به شمار آورد ) .(Ibid, p.245وي مفهوم صورت زندگي را در چهار سطح
گسترش ميدهد :يكي سطح زيستشناختي كه در آن با حيوانات ديگر مشتركايم و از

آن ،سطح دوم منتشي ميشود كه دربردارندة فعاليتهاي انساني منحصربهفرد همچون
»وانمودكردن«» ،غمگينشدن« ميشود و سطح سوم شامل سبكهاي فرهنگي گوناگون

است .اين سبكها به نوبة خود ،زمينة صوري خود را در سطح چهارم دارند و اين سطح
چارچوب جامعهشناختي زباني عام است.

گير در جايگاه نقد ديدگاه هانتر ميگويد كه اگر همچون هانتر ،ويتگنشتاين را همانند

كسي تفسير كنيم كه ميگويد زبان براي انسانها امري طبيعي است ،پس بايد در همان

راستا بپذيريم كه فرهنگ نيز براي انسانها امري طبيعي است و بلكه -همچون پاسكال-

رسم و عرف را برخاسته از طبيعت انسان بدانيم .اگر دستوردادن ،پرسيدن و مانند اينها-
همچون پيادهروي ،خوردن -بخشي از تاريخ طبيعي ما هستند ،پس سبكهاي فرهنگي

كه در آنها اين رفتار ظاهر ميشود ،نيز جنبهاي از تاريخ طبيعي ماست ).(Ibid, p.254
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زندگي ديندارانه را يك صورت زندگي ميداند ،نميتواند تأثير بافت فرهنگي و اجتماعي

١٢٧

به هر حال اگر زبان يك ابزار غيرطبيعي و ساختگي نيست كه به انداموارة انسان
افزوده شده باشد ،پس فرهنگ چارچوبي صوري نيست كه به روش بيروني با رفتار انسان
مرتبط باشد .استعارة ارگانيك آنتوني كني استعارة مناسبي است» :دادههايي كه زبان بر آنها

استوار است ،چارچوبي كه زبان با آن هماهنگ است ،نه با يك ساختار اتمهاي متغير،
بلكه با يك نمونه متغير از صورتهاي زندگي ارائه شده است .نمونهاي كه با طبيعت عام

١٢٨

و اساسي انسان پيوند دارد« ).(Ibid, p.255

ويتگنشتاين تاريخ طبيعي را با تاريخ فرهنگي در ميآميزد و اين آميختگي را ميتوان
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در كاربرد واژة »قرارداد« در كتابهاي آبي و قهوهاي ديد .پارهاي از پژوهشگران بر اين

باورند كه او تعبير صورت زندگي را جايگزين كاربرد پيشين واژة »قرارداد« كرده است.
اگر تعبير صورتهاي زندگي سنگبناي پژوهشهاي فلسفي است ،پس ميتوان پيشينة
آن را در كاربرد واژة »قرارداد« در اين كتاب ملاحظه كرد:
اما اگر ما پرسيدن خود را ادامه دهيم چه؟» -و چرا شما تصور ميكنيد كه
دنداندرد به گرفتن گونهاش ارتباط دارد؟ فقط چون دنداندرد شما به گرفتن

گونهتان مربوط است؟« زبان شما از پاسخ به اين پرسش قاصر خواهد بود
و در خواهيد يافت كه اينجا به آخر خط رسيدهايم؛ يعني به سطح قراردادها
تنزل كردهايم )ويتگنشتاين»١٣٨٥ ،الف« ،ص.(٦٧

گير ميگويد كه شايد هانتر در اينجا به عنوان جملة معترضه بگويد كه گرفتن گونه

در حال دنداندرد ،بخشي از زبان طبيعي درد است كه در آن با حيوانات ديگر مشتركايم؛
يعني آنها نيز براي ابراز درد حركاتي را انجام ميدهند؛ ولي بر خلاف نظر او بايد گفت
كه ارجاع ديگر ويتگنشتاين به اين تعبير در كتابهاي آبي و قهوهاي در قالب طرح مثالي
از كشيدن نقشة يك كشور و قرارداد تقسيم مناطقي خاص از آن كشور است .پيداست
كه واژة قرارداد در اينجا به همان معناي طبيعي تاريخي به كار نرفته است.

به هرحال تفسير ارگانيك حتي با توسل به مثال ابراز دنداندرد از طريق گرفتن گونه،

نميتواند تفسيرهاي رقيب را از صحنه خارج كند .باز ميبينيم كه يك زيستشناسي

مشترك ،نه شرط كافي ،بلكه شرط لازم براي افعال معنادار انسان است .همچنانكه پي.

ام .هكر ميگويد كسي نميتواند معناي واژة درد را بداند ،بدون آنكه نقش آن را در
جملههاي دربردارندة اين واژه در زندگي ما بداند؛ يعني معناي آن را در اموري چون
خواهش و التماسكردن ،درخواست بخشش ،كمك يا تسكين ،ترسها يا هشدارها ،ابراز

همدردي ،دعاها و تعجبكردن بداند.

دردداشتن يك صورت زندگي نيست؛ زيرا احساسي است كه ديگر حيوانات نيز

دارند .ويتگنشتاين اين را يك واكنش ابتدايي ميداند كه وقتي شخص ديگري درد دارد،

تأكيد ميكند كه مفهوم درد با كاركرد جزئياش در زندگي ما توصيف ميشود )همو،

 ،١٣٨٤بندهاي  ٥٣٢و  .(٥٤٠اگر گونهگرفتن كسي صرف ًا يك واكنش حيواني در برابر درد

است ،پس نميتوان توضيح داد كه چرا ويتگنشتاين براي توصيف آن ،از واژة قرارداد

استفاده ميكند.

از نگاه گير كاستي مهم ديدگاه ارگانيك در اين است كه بهآساني ميتواند به يك

مابعدالطبيعة نامعقول دربارة اشيا يا رويدادهاي طبيعي منتهي ميشود .وي اين را از ادلهاي

ميداند كه نشان ميدهد ويتگنشتاين نه فيزيكاليست بود و نه رفتارگرا .مرزهاي طبيعي

عالم همانقدر ميتواند قراردادي باشد كه مرزهاي دونشاير ) (Devonshireواقعي هستند
)همو»١٣٨٥ ،الف« ،ص .(١١٥از نظر ويتگنشتاين آنچه صورت طبيعي لازم ميآورد ،ميتواند

نه وجودشناختي ،بلكه گرامري باشد )همو ،١٣٨٠ ،بند  .(٣٧٣وي دربارة طبيعت آب
ميگويد هرچه ميخواهد در آينده رخ دهد ،آب هر گونه كه ميخواهد در آينده عمل
كند؛ ما ميدانيم كه تاكنون در موارد بيشمار اينگونه عمل كرده است .اين واقعيت به
بنيان بازي زباني ما جوش خورده است )همو ،١٣٨٧ ،بند .(٥٥٨

به هر حال بيرون آوردن بايستههاي قراردادگرايي منسوب به ويتگنشتاين جمع ميان

دو تفسير  ٣و  ٤را تقريب ًا ناممكن ميكند .او در بحث قراردادها گاهي چنان سخن ميگويد
كه گويي قراردادها بر هر بعدي از زندگي ما سلطه دارند.
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همانند هنگامي كه خود دردي داريم ،براي درمان عضو آسيبديده اقدام ميكنيم .وي

١٢٩

چگونگي كاربرد تعبير تاريخ طبيعي در ويتگنشتاين بحثهايي را برانگيخته است.

وقتي ويتگنشتاين انديشة عمل به تاريخ طبيعي را رد ميكند ،آنچه مد نظر دارد در برابر

علم طبيعي است؛ فعاليتي كه او پيوسته از آن دوري ميگزيند )همو ،١٣٨٠ ،ص.(٤٠٣
بسياري از كاربردهاي ديگر اين تعبير ،مفهوم عامي را از اين تعبير نشان ميدهد كه تاريخ
فرهنگي را نيز آشكارا در بر ميگيرد .پارهاي از شارحان ويتگنشتاين تعبير تاريخ طبيعي

١٣٠

را مترادف با صورت زندگي گرفتهاند .اين سخن ويتگنشتاين را كه ميگويد اميد يك
پديدة عام تاريخ طبيعي است )همو ،١٣٨٤ ،بند  ،(٤٦٩ميتوان با اين سخن او در
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پژوهشهاي فلسفي سنجيد كه ميگويد »پديدههاي اميد ،وجوه ]خاص[ اين صورت

پيچيدة زندگي هستند« )همو ،١٣٨٠ ،ص .(٣١٠مهمتر از اين ،ادعاي اوست كه ميگويد
فراگيري يك زبان -يعني فراگيري يك فرهنگ -رسيدن به شناختي از تاريخ طبيعي است

)همو ،١٣٨٧ ،بند  (٥٣٤يا هنگامي كه از تاريخ طبيعي اشياي رياضي صحبت ميكند يا
سرانجام وقتي دربارة پديدة محاسبه چونان »واقعيت تاريخ طبيعت« حرف ميزند

).(Wittgenstein, 1956, p.60

هـ( وجه توصيفي و نه تبييني صورت زندگي
مفهوم صورت زندگي ويتگنشتاين را نبايد ديدگاهي ناظر به واقع كه به برخي واقعيتهاي

زيستشناختي ،روانشناختي يا فرهنگي مربوط ميشود ،در نظر گرفت .صورتهاي

زندگي همانند يك چارچوب صوري هستند كه جامعه و فرهنگ را امكانپذير ميكنند؛
ولي اين بدان معنا نيست كه صورتهاي زندگي به عنوان نظريههاي جامعهشناختي يا

روانشناختي به شمار آيند .به بيان ديگر ،صورتهاي زندگي پاسخي براي موضوعها
نداشته و اصول ًا نقش تبييني ندارند و تنها در پايان هر توضيحي به عنوان يك امر متعين

مشاهده ميشوند؛ بنابراين ويتگنشتاين در »صورت زندگي« اساس ًا به دنبال علتها و

محتواي تجربي زندگي نيست؛ بلكه معناي زندگي و مفاهيمي را كه در آن به كار ميبريم،
در نظر دارد .اگر اين موضوع به درستي فهميده نشود ،چهبسا به نظر آيد كه صورتهاي

زندگي ويتگنشتاين بر پاية امور روانشناختي و جامعهشناختي كه نقش تبييني دارند،

استوار است .او تأكيد ميكند كه ما نميتوانيم خارج از بافت يك بازي زباني انساني و
يك صورت زندگي خاص ،چيزي دربارة آن بفهميم؛ زيرا همين كه جمله را خارج از

زمينة آن بيان كنيم ،جلوة نادرستي پيدا ميكند؛ چون در اين صورت ،چنان است كه گويا
بخواهيم اطمينان بدهيم چيزهايي هست كه آنها را ميدانيم؛ درحاليكه حتي خود خدا نيز

دربارة آنها نميتواند چيزي به ما بگويد )ويتگنشتاين ،١٣٩٠،ص .(٥٥٤ويتگنشتاين ميگويد

اشتباه ما در اين است در جايي كه بايد به آنچه رخ ميدهد به عنوان يك »پديدار نخستين«

) (proto-phenomenonنگاه كنيم ،به دنبال تبيين هستيم .البته اين بدان معنا نيست كه
روي صورتهاي زندگي را با بازيهاي زباني يكسان نميداند ،بلكه از نظر او سخنگفتن

به يك زبان ،خود بخشي از يك فعاليت بنياديتر است كه آن صورت زندگي است؛
بنابراين بايد توجه داشت كه يك بازي زباني بخشي از چارچوبي را تشكيل ميدهد كه

كاركرد زبان ما بر آن استوار است )همو ،١٣٨١ ،ص .(٢٤٠منظور ويتگنشتاين از واژة
چارچوب ،ماهيت صوري صورتهاي زندگي است كه درواقع زبان در آن بنيان نهاده

شده است و همين تشخيص تنوع بازي ،مفهوم صورت زندگي را در انديشة او به مفهومي
فوقالعاده سودمند تبديل ميكند تا به ياري آن ،يافتههاي جديدش را دربارة گوناگوني

كاربردهاي زباني بيان كند )كني ،١٣٩١ ،ص.(٢٤٢

بنابراين ميتوان گفت كه اولاً ويتگنشتاين در پديدارشناسي خود ،صورتهاي زندگي

را جايگزين هر گونه تبيين و تعليل ميكند كه در يك نگاه كلي پديدار ميشوند و-
صرفنظر از هر گونه علتي -فهم پيوندهاي صوري ميان چيزها را ممكن ميكنند .از نگاه
او فلسفه ديگر وظيفهاي در تبيين امور ندارد و روشهاي فلسفه كامل ًا توصيفي است؛ زيرا
تنها كار فلسفه اين است كه همه چيز را پيش روي مـا قرار دهد و نه چيزي را توضيح

دهد و نه چيزي را استنتاج كند؛ چراكه همه چيز آشكار در معرض ديد است؛ پس چيزي

براي توضيح نميماند )ويتگنشتاين ،١٣٨١ ،ص(١٢٦؛ بنابراين فلسفة متأخر ويتگنشتاين كه

ملكوم آن را نوعي مردمشناسي ناميده است ،بيش و پيش از آنكه مترصد تحقيق و تبيين
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بگوييم ويتگنشتاين همه واقعيت را در پديدارهاي زباني خلاصه ميكند؛ چراكه او به هيچ

١٣١

دربارة علتها و درونماية تجربي آنها باشد ،به دنبال نوعي پديدارشناسي توصيفي
صورتهاي زندگي است .ثاني ًا صورتهاي زندگي اصول ًا شرايط صوري و الگوهايي در

بافت زندگي ما هستند كه به واسطة زبان ،جهان معنادار را امكانپذير ميكنند .زبان يك

ابزار است و مفاهيم آن همانند ابزارهايي است كه ما را به انجام پژوهشهايي رهنمون
ميكنند )همان ،ص.(٥٧٠-٥٦٩

١٣٢

ما انسانها ذاتاً موجودات ناطقي هستيم و زبان و صورتهاي آن ،قالب سرشت ما

را ميپذيرند ،ماهيت انديشهمان را ميسازند و در اعماق زندگيمان نفوذ ميكنند )هكر،
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 ،١٣٨٢ص(١٥؛ بنابراين اينگونه به نظر ميرسد كه ويتگنشتاين در جريان معرفت ،حدود

زبان انسان را به جاي حدود فاهمة انسان در فلسفة كانت مينشاند و ازاينرو صورتهاي

زندگي را ميتوان با شرايط امكان تجربة كانت ،به عنوان تجليگاه وابستگي متقابل مفهوم
و تجربه ،معادل دانست كه با اين تعبير ،كاركردي استعلايي مييابند.

نتيجهگيري
ويتگنشتاين در دورة دوم تفكرش به نظرية كاربردي معنا قائل شد كه بر اساس آن ،معناي
هر واژه را مجموع كاربردهاي آن واژه ميسازد .واژهها چون ابزارهايي هستند كه در

بازيهاي زباني گوناگون نقشهاي متفاوتي ايفا ميكنند و متناسب با كاربرد آنها ،در

بازيهاي زباني متفاوت معاني متفاوتي مييابند .بازيهاي زباني كه برسازندة معاني الفاظ
هستند ،پيوند عميقي با زندگي انسان دارند؛ چنانكه نميتوان آنها را به شيوة عيني و

مستقل از زندگي انسان دريافت .به بيان ديگر امور مربوط به انسان بر خلاف امور مربوط

به طبيعت كه مطالعه و پژوهش دربارة آنها به روش عيني و فارغ از ملاحظات انساني
صورت ميگيرد ،كامل ًا به زندگي انساني وابسته است و چون زندگي انسانها به تبع وجود

تفاوت در مؤلفههاي زندگي -ازقبيل باورها ،گرايشها و ديدگاهها -گوناگون است،
بازتاب بازيهاي زباني در آن به صورتهاي مختلف پديدار ميشود .همين امر موجب

ميشود در هر جامعهاي شاهد بازيهاي زباني متناسب با آن جامعه باشيم و اين چيزي

است كه ويتگنشتاين از آن به صورت زندگي تعبير ميكند .از نگاه او انسانها داراي انواع

صورتهاي زندگياند كه در هر يك ،انواع بازيهاي زباني به كار گرفته ميشود .او بر
اين اساس قائل ميشود به اينكه براي نمونه مفاهيم ديني در جامعة ديني ،به دليل وجود
يك صورت زندگي ديني ،در بازي يا بازيهاي زباني مناسب آن جامعه كه البته متفاوت

با صورت زندگي موجود در جامعة غيرديني است ،به معناي متفاوتي به كار ميروند؛

چنانكه در اين نوشتار آورديم ،ويتگنشتاين مفهوم صورت زندگي را از يك سو به تاريخ
طبيعي انسان و از سوي ديگر به فضاي فرهنگي و اجتماعي انسان پيوند ميزند .وي از
يك سو ميگويد صورتهاي زندگي اموري تحميلي بر زندگي انسانها نيستند ،بلكه

زندگي تحقق يافته است و آنچه نظرية او در مقام بيان آن است ،صرف توصيف اين
واقعيت است؛ نه اينكه بخواهد راه جديدي فراروي انسان بگذارد و از سوي ديگر بر اين
باور است صورت زندگي در يك جامعه ،بازتاب ساختار فرهنگي و اجتماعي آن جامعه
است؛ بهگونهاي كه شناخت صورت زندگي يك جامعه در گرو فهم عناصر فرهنگي و

اجتماعي آن جامعه است.

سخن آخر اينكه ميتوان با ويتگنشتاين در اينكه معناي واژهها پيوند وثيقي با كاربرد

آنها دارد ،همعقيده بود و در تأييد نظر او به كاربردهاي جديدي كه يك واژه در زبان پيدا

ميكند ،اشاره كرد كه گسترة معنايي آن واژه را وسعت ميبخشد؛ چنانكه – براي نمونه-
در زبان فارسي ،دو واژة شيشه و گل ،در گذشته هرگز بر مواد مخدر دلالت نميكرد و

اگر كسي ميگفت »مصرف گل ،زيانبار و خانمانبرانداز است« ،درستي سخنش پذيرفتني
نبود؛ درحاليكه امروزه پذيرفتني است .امروزه در كاربرد اين دو واژه نميتوان معاني
جديد آنها را ناديده گرفت و بايد در عبارت ،قرايني آورد كه مشخص كند كدام معناي

واژه مد نظر است .همچنين ميتوان با ويتگنشتاين موافق بود ،در اينكه معاني واژگان با
صورتهاي زندگي و صورتهاي زندگي با تاريخ طبيعي انسان و تاريخ طبيعي انسان با

فضاي فرهنگي و اجتماعي او پيوند دارد؛ اما اگر منظور ايشان اين باشد كه مطابقت تام

ميان اينها برقرار است ،بهگونهاي كه هر تغييري در صورتهاي زندگي لزوم ًا به تغيير در

نسبت ميان بازيهاي زباني،صورتهاي زندگي و حيات اجتماعي انسان در ويتگنشتاين متأخر

تاريخ طبيعي حيات انسان نشان ميدهد كه در فرايند زندگي انساني انواع صورتهاي

١٣٣

كاربرد واژهها و -ازاينرو -تغيير در معناي واژهها منتهي ميشود ،پيداست كه نميتوان
با ايشان همعقيده بود؛ زيرا ملاحظة آنچه بر حيات انسان و زبان گذشته است ،به ما نشان
ميدهد چنين نيست كه تغييرات هميشه متناظر بوده باشد .گاهي بدون تحقق تغييري در
صورت زندگي ،كاربردهاي جديدي براي واژهها پديد آمده است و گاهي صورتهاي

زندگي تغيير يافته ،ولي در كاربرد واژهها تحولي صورت نپذيرفته است.
١٣٤
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