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 چکیده

 نیب ارتباط درک او،  مفساران یهاد د ه از  یکی  اسات، فلسافه دو یدارا  نیتگنشاتایو که  آنتا از
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 که یاکوارچهی بساتر  هوتو،  انیب  به.  شاودیم نیتگنشاتایو  یهافلسافه در قیعم  و  یسافح اختالفات
  به نسابت  کردشیرو و  او،  نظر از  فلسافه. تی اع کندیم  مرتبط هم  به را نیتگنشاتایو  یهافلسافه

 فیتوص  نیتگنشتایو  یفکر  دورة  دو  در  فلسفه  تی ا  هوتو،  ریتفس  بنابر.  است  زبان. یامون  و  تیماهع
 یمنفق  صورت  از  تحول:  است  شده  تحول  دچار  زبان  تیماه  مورد در  او یفلسف  کردیرو  اما.  است  بوده
 نیتگنشاتایو یاصال خواسات تحول نیا دهد  نشاان که  اسات نیا  بر  هوتو همت.  یزندگ صاورت  به

 در نیتگنشااتایو کردیرو او.  اساات  آمدهشیپ  ده،یبرگز خود  تفکر  ارائه  یبرا که  یروشاا ارر در و  نبوده،
 بر  را اول فلسافة در  او کردیرو اما  داند،یم حیصاح  اسات  یکارکرد  نگرش یبرمبنا که  را دوم فلسافة
 نیا وقوع باعث نیتگنشاتایو یساردرگم  اسات  موتقد و  خواند،یم حیناصاح  و یریتصاو  ةینظر  یمبنا
 کل تا دهد یتسار اول فلسافة به  را دوم فلسافة روش دارد قصاد  هوتو.  اسات  شاده حیصاحنا کردیرو

 عیبد ردیگیم  هوتو که  یاتهینت گرچه.  ردیگ قرار ریتفساا مورد  کردیرو ،ی و تی ا ،ی  با او فلساافه
 کردنحفظ  ارزش که  ندارد وجود یامالحظهقابل  نکته رسااهه، در  که انتامدیم امر  نیا  به اما  اسات،
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 مقدمه

 تنهانه  ساتم،یب  قرن  فالسافة  ن یاررگذارتر و  نیتربزرگ  از  یکی  عنوان  به  نیتگنشاتایو
  ظهور یبرا  یخاساتگاه  شیهاشاهیاند  بلکه  داد،  ساو   زبان.ع  میپاراد  یساو به را  فلسافه
  گذاشات  یبرجا  خود از  اررگذار  فلسافة  دو او  که  خصاوصااً  شاد،   ر   فلسافة  در  نو  یتفکرات
  لسوفانیف.  است  داده  قرار  ریتأر  تحت  را  یبزرگ  نظرانصاحب  ییتنهابه  هاآن  از  ،ی  هر  که

  داد،  قرار  تفکر  جهان  اریاخت  در  نیتگنشااتایو  افکار که  ییاندازهاچشاام  از  اسااتفاده  با   ر 
 که  ردیگیم  نشااأت  ازآنتا  هاشااهیاند  عتنو  نیا.  اندساااخته  مفرح را  یاگسااترده  مباحث
  یگوناگون   یهاقرائت و  رهایتفس  ل،یده  نیهم به و  رندیرپذیتفس  اریبس  نیتگنشتایو  تفکرات

 انه،یگراواقع  دارشاناساانه،یپد  یرهایتفسا  از  توانیم  مثال یبرا.  اسات  شاده ارائه  هاآن  از
  ضاد  ،یساازروشان  انه،گرایفیتوصا  ،انهگرایدرمان  انه،گرایتینساب  انه،گرایشا،  انه،یگراناواقع
 .برد نام...  و قاعده از یرویپ ،یفلسف

  مشاغول  خود به  را او  مفساران  ن،یتگنشاتایو  دوم و  اول فلسافة  در که  یگرید مسائلة  
  نی ا  ایآ که  اسات بحث.  دارد  جود او  دوگانة  یهافلسافه  انیم که  اسات  ینسابت و  ربط  داشاته،
 و  توارضاات  و  اندشاده  دهیگساتران  یمنساتم و  ارچهوکی  ق،یعم انیبن و  بساتر  بر  فلسافه  دو

  چی ه که  زندیمتما  کامالً و  گسااسااته هم  از  فلساافة  دو  ای  اساات   یظاهر  هاآن  اختالفات
  یدارا   یسفح  ای  قیعم  مسائل  یبرخ  در  ای افت ی  هاآن  انیم  توانینم  یاشتراک و  انستام

 دارند  اختالف گریکدی با مسائل ریسا در و هستند یمحدود اشتراکات

 از  ،یچیه: اسات شاده  اظهار  فلسافه  دو  نیا  انیم  ارتباط  یچگونگ  در  یمتفاوت  یآرا  
  ای   اند،فلسافه ،ی  و  دارند  تام مشاابهت  فلسافه  دو  نیا که  دهندینم  تن نظر  نیا  به  مفساران

 برقرار  هاآن  انیم  ینسابت  و  ربط  چیه  و  گرندیکدی از  متزا  و  مساتقل کامالً  فلسافه  دو  نیا
.  دارند   اشااتراک  هم با  زبان  حوزة  در  کم،دساات  فلساافه،  دو  هر  وضااوح به  چون ساات،ین

 چه  تا و  دارند،  پوشاانیهم  گریکدی  با  حد چه  تا  فلسافه  دو  نیا که اسات  نیا  سار  بر  اختالف
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 .دارند تااهف و توافق گریکدی با اندازه

  یمباحث   نیتگنشاتایو  دوم  فلسافة  در  زبان، بحث  بر  افزون  موتقدند  مفساران  از  یبرخ  
 هم  اول ةفلسااف  در  را  هاآن از  ییپا  ردّ  توانیم اما ساات،ین  اول فلساافة  در که  دارد  ودوج
 شیب  نیتگنشاتایو  فلسافه  دو  نیب  ارتباط  گر،ید  مفساران  از  یبوضا نظر  به  کهیدرحاه.  افتی
 داشاته  یفلساف  تفکر  ،ی  انیپا  تا  آ از  از  نیتگنشاتایو که  باورند  نیا  بر  آنان. اسات  نیا  از
 ساو  و  کند  اظهار  وضاوح به  را  خود  شاةیاند نتوانساته  یلیدال به  ابتدا،  در  آن، ارائة  در  اما

 .است  کرده  انیب  وهیش  دو  به  را  اشیفلسف  مباحث  ته،یدرنت و  شده  کار  نیا  انتام  به  موفق

 و  ربط  تا  کرده  تالش و  دهیبرگز را  ریاخ  یرأ که اساات  یمفسااران  ازجمله  هوتو  لیدن
 از  ساازگار و  منساتم  یریتفسا  تا  کند  برقرار  نیتاتگنشایو  فلسافة  دو  انیم  قیور  یارتباط
 اسااس  بر  نیتگنشاتایو دوم  و اول  فلسافة  دهد  نشاان که  یریتفسا.  دهد ارائه او  یهافلسافه

  اگر  هوتو،  باور به. اسات  داکردهیپ  وساوت و  گساترش  یتیتدر و  کوارچهی  واحد،  یدگاهید
 رفع  باه  توانیم آن  قیطر  از  شاااود،  میترسااا نیتگنشاااتاایو  یبرا  یایفکر  روناد  نیچن

  یبرخ  بر  هوتو.  گماشاات  همت  نیتگنشااتایو  فلساافه  دو  در  قیعم و  یساافح  اختالفات
 و  کند یم  دیتأک  اساات،  برقرار  نیتگنشااتایو دوم  و اول  یهافلساافه  نیب که  ییهایتواز

  دهیگستران  واحد  یبستر  بر  فلسفه  دو  نیا  که  است  آن  دهندةنشان  هایتواز  نیا  دارد  اعتقاد
 و اشاتباه  شاود  ارائه  یمساتقل  ریتفسا  نیتگنشاتایو  فلسافة  هر  از  نکهیا  ن،یبنابرا  اند شاده

 .خفاست

 را  نیتگنشاااتایو  فلسااافة  واحد  بساااتر  هوتو، نظر  به که  شاااودیم  انیب  مقاهه  نیا  در
  ری تفسا  هوتو  لیدن.  کرد  جساتتو  زبان  تیماه به  کردیرو  و  فلسافه از  او  تی ا  در  ساتیبایم

 با و  کندیم مفرح  نیتگنشاتایو  فلسافة  از  یدرمان و  یاهینظر  ریتفسا  دو  با  تقابل  در را  خود
  وارد  ینقدها  هم  و  دهدیم  پرورش  و  حیتوض  را  خود  ریتفس  هم  ها،آن با  خود  یآرا  سةیمقا
  نی تگنشتا یو نظر  از  فلسفه  تی ا  بحث  به  ابتدا  جهت،  نیا  از.  کندیم  بازگو  را  ریتفاس  آن  به
 اساات،   هوتو  نظر  مورد  که  یفیتوصاا  ریتفساا  تاًینها و  ،یدرمان  ریتفساا  ،یاهینظر  ریتفساا  در
 تحت  کرده،  اتاار  خود  فلسافة  ارائة  در  نیتگنشاتایو که  یفلساف  روش ادامه،  در.  میپردازیم
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 تیماه  آن  در  که  شااودیم مفرح  دوم.  و اول  فلساافة  در  زبان  تیماه  ربات  عدمع  عنوان
 یمونا  و  تیماه و  ،یمنفق  صااورت  یمبنا بر اول  فلساافة  در  آن  یمونا  آن تبعبه  و  زبان
  حی توضا  ازآنپ .  ردیگیم قرار  بحث  مورد  یزندگ  صاورت  اسااس بر  دوم  فلسافة  در  زبان
 یمونا  و  زبان  تیماه  ربات به  را  ربات  عدم  نیا  دارد  قصااد  هوتو  چگونه  که  شااودیم  داده
  هوتو  یآرا  یبررسااا  و  نقد  با  همراه که  مقاهه  یینها  یریگتهینت  زین  انیپا  در.  بازگرداند  آن

  .گرددیم ارائه است،

 فیتوص و  درمان  ه،ينظر: نيتگنشتايو  نظر از  فلسفه تيغا

  یمتفاوت   یآرا  مفساران ساتیچ  فلسافه  تی ا  مورد  در  نیتگنشاتایو نظر  نکهیا  دربارة
 اسات 1یفلساف  اااا  یمنفق  رسااهه  از  مشاهور  یرهایتفسا از  یکی  ر،یتفسا  نیاوه.  اندداشاته  ابراز
  رساااهه  انتشااار و  نیتگنشااتایو  اتیح  انزم  در و  دارد  شااهرت  یاهینظر  ریتفساا  نام به که

  تصاور  بود  نبرده  یپ  رسااهه  راداتیا به که  یزمان  تا  نیتگنشاتایو  خود. اسات  رفتهیپذ  صاورت
 یافهیوظ  گرید  و  رساانده  انتام به  فلسافه  در  را  خود  فةیوظ  آن  انتشاار  و  نگارش با  کردیم
  نی تگنشاتایو  و  نکرده،  دایپ  یخارج  وجود او  دوم  فلسافة  هنوز  زمان  نیا  در.  ندارد  عهده به

  ری تفساا  نیا  با او  موافقت از  نشااان امر  نیا.  بود  نکرده  اظهار یاهینظر  ریتفساا  با  یمااهفت
 اول فلسافة از  یاهینظر  ریتفسا  انیحام  4رزیپ و  3نیگلدشاتا  ،2راسال  همچون  یافراد.  دارد
 قرار  یویمابوداهفب  و  یسانت  یهافلسافه  گاهیجا  در را  رسااهه  ر،یتفسا  نیا.  هساتند  نیتگنشاتایو
  نی ا که  یمفساران  ا لب.  کنندیم  بحث  آن  به  مربوط  ییگراواقع و  جهان  دربارة که  دهدیم

  گرید  متفاوت  یهاوهیشا به  را او  دوم  فلسافة اسات،  دشاانییتأ  مورد  اول  فلسافة از  ریتفسا
 .اندکرده ریتفس

  .موتقدند   نیتگنشاتایو  یآرا  از  5یدرمان  ریتفسا به که اسات  یمفساران از  یبود  ریتفسا
 اول  فلساافة  در  که  دارد  وجود  یمباحث  ن،یتگنشااتایو  دوم  فلساافة  در  که  باورند  نیا بر  آنان
 نشااان  ب،یترت  نیا به.  افتی  هم اول  فلساافة  در  را  هاآن  از  ییهابارقه  توانیم  اما. سااتین
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  یگر ید  افکار  اول،  فلسفة  ارائة  زمان  در  و  دوم  فلسفة  از  شیپ  نیتگنشتایو  که  شودیم  داده
  ای   مداوا.ع واژة  نیتگنشااتایو  کنندیم  دیتأک  یدرمان  مفسااران.  اساات  شااتهاد  ساار  در  زین
 که  آنتا.  دهدیم  قرار  استفاده  مورد  یفلسف  یهاپژوهش  255  فقرة  در  صراحتاً  را  درمان.ع
 ..است یماریب ،ی یمداوا همانند مسئله ،ی به لسوفیف پرداختع :دیگویم

 را  ماریب  ،ی  دارد  قصاد  ییگو  و  اسات  روانکاو  ای  درمانگر  ،ی  لساوف،یف  ب،یترت  نیا به  
 را او  و  آورده  وجودبه مشاکل  ماریب یبرا که اسات  یعوامل  افتنی  یدرپ  درمانگر.  کند  درمان
  آن  انحالل  درصادد  مسائله  نیا  علت  ییشاناساا  قیطر از  یو.  اسات  کرده  یساردرگم  دچار
  نی تگنشاتا یو  گفته  نیا به  آنان.  باشاد  کرده فراهم  آن  یبرا  یپاساا  نکهیا  بدون  د یآیبرم
  کردن  آشاکار.  زدیخیبرم  زبان منفق  یِبدفهم  از که  یفلساف  هایپرساش  در که  دارند  توجه

  نشاان  منزهة به  نیا  و.  کندیم  منحل و  بردیم  نیب از  را  مسائله  اسااسااً  ،یساردرگم  خاساتگاه
 .است مگ  به ریگمگ  یِبفر از خروج راه دادن

 فقرة  در را  آن  شاةیر  و  دهندیم  بتسان  هم  رسااهه به  را  گریدرمان  نقش  مفساران،  نیا
 مالحظه  مسائله  نیا  شادن  دیناپد  در  یزندگ  مسائلة  حل:عبنابرآن که  دانندیم  رسااهه  521/6
  نردبان،  از  رفتن  باال از  پ ع  :که  کنندیم  اساتناد  رسااهه  5۴/6  فقرة به  نیچنهم.  شاود.یم
  در  نیتگنشاتایو که  دارند  هاشاار  هم  رسااهه  گفتارشیپ به  آنان.  افکند.  دور به  را  نردبان  دیبا
. ساااتین  یدرسااا  کتا  ،ی  کتا   نیا: عکندیم  یمورف  گونهنیا  را  خود  کتا  تِیا ا  آن

  خواناد،یم  تفااهم  باا  را  آن  کاه  یکسااا  یبرا  کاه  شاااد  خواهاد  برآورده  یهنگاام  آن  هادف
  موتقدند  یدرمان  مفسااران  ب،یترت  نیبد(.  7:  1379  ن،یتگنشااتایو)  باشااد.  باشآرامش

 توجه  -حاًیتلو  چه و  صاراحتاً  چه-  یدرمان  روش به  خود  فلسافة ساراسار  در  نیتگنشاتایو
 ریتفسا  انیحام  از  8ساتوفرگفورت یکر  7چیهرو  پل  ،6اموندید  کورا و  مزکوننتیج.  اسات  داشاته
 .هستند نیتگنشتایو فلسفة از یدرمان

  فلسافه از  نیتگنشاتایو  تی ا  مفساران،  از  دساته  دو  نیا  ریتفسا با  تقابل  در  هوتو،  لیدن
 به.  داندیم  10فیتوصا و  9یسااز  روشان  را  آن  تی ا بلکه  درمان، نه و  داندیم  هینظر هن  را،
 نه  رسااهه  مالحظات  ب،یترت  نیا به.  اسات  یساازروشان  افتةیبلوغ  شاکل  ف،یتوصا  هوتو، نظر
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 و  ندیگویم  یاهینظر  مفساران که  طورآن  کندیم را  یویمابوداهفب  قتیحق  ای واقع  امر  انیب
 که  یریتصااو  در  هوتو،  اعتقاد به.  کنندیم  ادعا  یدرمان  مفسااران که  رطوآن  ندیمونایب نه
 واضح و  روشن را  مساائل  تا  کندیم  اساتفاده  زبان  از  دهدیم  جهان  از  رسااهه  در  نیتگنشاتایو

 ماا  باه  نیتگنشاااتاایو.  کناد  ارائاه  جهاان  و  زباان  ارتبااط  درباارة ینظر نییتب نکاهیا  ناه  ساااازد،
.  م یفتین  یگمراه  به  یفلساف  یِپردازهینظر  با تا  باشاد  شانرو  ما یبرا  دیبا  زیچ چه  فهماندیم

 جلب  یزیچ  به را  ما  توجه  بلکه  دهد،ینم  ما به  یدیجد  اطالع  یسااازروشاان و  فیتوصاا
 .دارد قرار ما دگانید برابر در که کندیم

 نشااان  که اساات  بوده  گمارده  نیا  بر  را  خود  همت  ابتدا  از  نیتگنشااتایو  هوتو،  زعم به
 با  هوتو.  بوردازد  یفلساف  یآرا  وضاوح و  یساازروشان به که  باشاد  یاگونههب  دیبا  فلسافه  دهد
  نی تگنشتایو  قاتیتحق  دهد  نشان  دارد  قصد  یفلسف  یهاپژوهش  از  فقرات  از  یبوض  آوردن
  نی تگنشتا یو  مثال،  یبرا.  است  بوده  فیتوص  و  یسازروشن  اساس  بر  اشیفکر  دورة  دو  در
 بلکه  م،یبدان  یاتازه  زیچ که  میسااتین  دددرصاا که  اساات  چنان  ما  قیتحق  رات:عدیگویم
 نظر به  آنچه  چون  م،یبفهم اسات  دید  مورض  در  کامالً  شیشااپیپ که  را  یزیچ  میخواهیم
 ،ی  ما  یِوارسااع  :دیگویم  نیچنهم.  اساات.  نیهم  م،یفهمینم  مفهوم  ،ی به  رساادیم

 ما  مساائلة بر  هایبدفهم  کردن  روشاان  با  یایوارساا  نیچن.  اساات  یزبان  دسااتور  یِوارساا
 (. 90فقرة ،9۴: 1381 ن،یتگنشتایو) افکند.یم ییروشنا

  یفلساف   یهاپژوهش  109  فقرة  به  نیتگنشاتایو  نزد فلسافه  تی ا  دادن  نشاان  یبرا او
 کنار  یکل به را  نییتب  دیبا.  باشااد  ما  مالحظات  در  دینبا  یاهیفرضاا  چیهع  :کندیم  اسااتناد
 را  خود  مقصاود  یونی  ،ییروشانا که  یفیتوصا.  رد.یبگ  را  آن  یجا  صارف  فِیتوصا و  م،یبگذار
  یساز روشن  شدة  کامل  صورت  که  فیتوص  ن،یتگنشتایو  نظر  از.  ردیگیم  یفلسف  مسائل  از

 که  میشاویم  یا تشااشاات  گرفتار  خود  یعاد  اعمال  در ما  که  دارد  ییکارا  ییدرجا اسات،
  یزنادگ  در کناد  یادآوریا ماا  باه کاه  اسااات نیا فیتوصااا  از  هادف. میکن  رفع  را  هااآن  دیاباا
  نی ا به.  باشاااد  نداشاااته  یپراکندگ  و  یآشااافتگ که میکن  برخورد  یزیچ  با  چگونه  یموهوم
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  خود  میمفاه  خانة به  خواهدیم  ما  از  نیتگنشاتایو.  11ادگرفتنی نو  از  یونی  فیتوصا  ب،یترت
  آشااکار  یروشاانبه واژه  کارکرد که اساات  هنتاربه  یهاحاهت  در  فقطع :چون  م،یبازگرد

  دی ترد  و  شا،یب  یاگونهبه را  میمفاه  ما(.  1۴2فقرة  ،116:  1381  ن،یتگنشاتایو)  شاود.یم
  گر،ید.  اوسات  دسات  نیا که  ردیگیم  ادی  بچه و  میدهیم  ادی بچه به  ما  مثالً.  میریگیم  ادی

. نه  ای  گرفته  ادی  درسات  کند  دیترد که  مییگوینم  یطور  م،یآورینم کار  در  احتمال و  دیشاا
 :Wittgenstein, 1974) اسات.  دسات  نیا  داند.یمع  که  ندارد  توجه  نیا به  یحت او

374.) 

  دهند  نشان  تا  برآمدند  درصدد  یوکیکر و  دَنت  همچون  نیتگنشتایو  مفسران  از  یبرخ  
  مقابل  در  دگاهید  نیا. سااتین  ممکن ینظر  قیطر از  مسااائل  نییتب  نیتگنشااتایو نظر  از

 به  یمفهوم  هر  یبرا و  پردازندیم  یمفهوم  نییتب به  آن  در که  ردیگیم  قرار  یسانت  فلسافة
  یمتضاد   یآرا  نیتگنشتایو  دگاهید  نیا  مقابل  در  فالسفه.  دارند  اعتقاد  یرابت  و  واحد  فیتور

  یون ی  یویمابوداهفب  ضاد  یهادگاهید  داشاتن  یبرا  را او  زنتیپل  مانند  یبوضا.  کردند  مفرح
 داماات  هاماچاون  یبارخا  و(  Pleasant, 2000: 292)  ناادیاساااتااایما  اشیفایاتاوصااا

  فی توصا  دیبا  فقط  بلکه  کند،  انتقاد  دینبا  هرگز  کلمه،  یواقو  هومفم به  فلسافه،:ع رندیپذینم
 (.Dummett, 1993: xi) کند.

 و  فیتوصاا  همواره  نیتگنشااتایو  تی ا که  دهد  نشااان که  اساات  نیا  هوتو  کوشااش
  انتاا   رخوت  و  کسااهت  اسااس  بر را  آن و  بوده  یفلساف  قیعم  مساائل  یبرخ  یِساازروشان
  مساائل توانساته  نیتگنشاتایو میکن  فکر که اسات  یادیز  انتظار  هوتو، نظر  از.  اسات  نکرده
 به او  اسات،  کرده  ارعان  رسااهه  مقدمة  در  خودش که  طورهمان:عکند  حل  را  یفلساف  قاًیعم
 م.یشاااو  ،یانزد  مدتااز  یفلساااف  قیعال  یبرخ به تا  داده  نشاااان را  درسااات  راه  تنهاا ما
(Hutto, 2003:191-221.) 

 م ود  و  اول   فلسفۀ در  زبان« تیماه» ثبات  عدم

  در که  یروشاا  در را  نیتگنشااتایو  یفکر  تحول  تا  کندیم  تالش  خود  ریتفساا  در  هوتو
 و  کوارچهی  یبسااتر  در  آن  یمونا و  زبان  تیماه به  توجه  با  کرده  اتاار  خود  یهافلساافه
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 افتهی  بلوغ و  پرورش  آن  ةیساا  در او  تفکر  چگونه که  دهد  نشاان و  ساازد مشاا   منساتم
:  برد یم  بهره  نیتگنشااتایو  فلساافة  دو  در  یانیبن  مفهوم  دو  از  کار  نیا انتام  در او. اساات

 به  مربوط  که  12.یزندگ  صااورتع و اساات  اول  فلساافة به  مربوط که  .یمنفق  صااورتع
 .است دوم فلسفة

 « یمنطق صورت » اساس  بر  آن یمعنا و زبان تیماه

  در  گذارده،  یجا  بر  خود  از  رساااهه  در  نیتگنشااتایو که  یراریم  ،یاهینظر  ریتفساا بر  بنا
 شاده  انیب  .یریتصاو  ةینظرع  در که اسات  جهان با  آن  ارتباط  نحوة و  زبان  تیماه  دمور
 .  13پردازد یم  گریکدی  با  زبان  و  جهان  یهاهیال  ،ی  به  ،ی  تناظر  به  هینظر  نیا  در  او.  است

 و  باشاند  ماتلف سااحت  دو  در امر  ،ی  کنندةانیب  زبان،  و  جهان  شاودیم  باعث  آنچه
 هم  و  زبان،  سااختار  هم منفق.  اسات  .یمنفق  صاورتع  دباشا  برقرار  هاآن  انیم  مفابقت
 سارشات و وتیطب  یرات  را  یمنفق  صاورت  نیتگنشاتایو.  کندیم  آشاکار  را  جهان  سااختار
  یب یترک  امکانات  محدودة اساات،  جهان  رات  ،یمنفق  صااورت او،  دةیعق به.  داندیم  اءیاشاا
  نشاانع  یمونا  وارهیتشاب  میباواه  اگر.  دهدیم  نشاان  را  خود و  شاودیم  آشاکار که اساتیاشا

  مالوطع  همچون  ینقشا  آن یبرا  میتوانیم م،یکن  انیب  یمنفق  صاورت  مورد  در  را  دادن.
 به  کردن  مالوط  نام به  یزیچ.  میشااو  قائل ،یک  پاتن  در...  و  شااکر  آرد،  ر،یشاا  کردن.
 ز،ین  اسات  فکر و  جهان  یرات که  منفق،.  شاود  پاته  ،یک آن از  تا  شاودینم  اضاافه  مواد
  صاورت  ن،یبنابرا.  باشاد  داشاته  وجود  مساتقل  طوربه که  ساتین  یزیچ و  رداد  را  نقش  نیهم
  .ی درون ع یامر  بلکه  شاود،  اضاافه  ای  ضام  یزیچ به که  ساتین  .یرونیبع یامر  ،یمنفق
  آشاکار که اسات تیواقو  صاورت  ،یمنفق  صاورت.  اسات  مشاترک  ریتصااو  در که  اسات

 اسات  یزیچ و  ند،یدرآ  ممکن  یهاصاورت  به  توانندیم  هاگزاره و واقع  امور  چگونه  کندیم
  هاگزاره : عاساات  موتقد  نیتگنشااتایو. اساات  ماندگار واقع  امور  و  هاگزاره  ساااختار  در که

 (.18/2: 1379ن،یتگنشتایو) دهند.یم نشان را تیواقو یمنفق صورت
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 بر که  داردیم  عرضه  مونا.ع  ترِجامع ةینظر  پرتو  در  را  .یریتصو  ةینظرع  نیتگنشتایو
  ب،یترت  نیا به.  14هساتند  مونایب  هاگزاره  ریساا و  بامونا  یویطب  علم  یهاگزاره  آن،  اسااس
 بامونا  یآرمان  زبان،ی  تنها و  شااود،یم  محدود  یویطب  علم  یهاگزاره به  بامونا،  زبان  حوزة
  زبانِ  نیا  یصاور  لیتحل با  او. اسات واقع  ریتصاو  آن  فردمنحصاربه  فةیوظ که  دارد  وجود
 .دارد سروکار یاعانتز طوربه کننده،ییبازنما

 کرده  اساتوار  یقفو  و یاسااسا  فرض  نیا بر  را  رسااهه  از  خود  ریتفسا  هوتو که  شاد  انیب
 از که  یکل  یشِاما  در چرا  اما  اسات،  بوده  فیتوصا  فلسافه  در  تشی ا ابتدا  از  نیتگنشاتایو که

  ،ی مشاکل و  موضال که  دارد  اعتقاد  هوتو  ندارد   بروز و  ظهور  یتی ا  نیچن  شاد، ارائه  رسااهه
  داندیم  خود  فةیوظ او  رو،نیازا.  اسات  شاده  نیتگنشاتایو  هدف  نیا  دنیرسا  تحقق به مانع
. اسات  شاده  آن  گرفتار  نیتگنشاتایو  چرا  دهد  حیتوضا و  کند  ییشاناساا را  موضال  نیا که

  در  چرا  نکهیا و  کند  دایپ  یخالصا  آن  از توانسات  نیتگنشاتایو  چگونه که  کند  انیب  نیهمچن
  نی تگنشاتا یو  تی ا که  دهد  نشاان  بتواند  تا  شاود ینم  هدید  وضاوحبه  یاصابغه  نیچن  رسااهه
 .است نشده تحول دچار فلسفه، مورد در اشیفکر دورة سراسر در

  تی  ا به نتوانساته  نیتگنشاتایو  آن  بنابر که  دارد  وجود  رسااهه  در  یموضال  هوتو نظر به  
 و  نزبا  تیماه  مورد  در  یخوب به  رسااهه  در که  اسات  نیا.  ابدی  دسات  ف.یتوصاع  یونی  خود
 را  خود   رض  نتواند  نیتگنشااتایو که  شااده باعث  نیا  و اساات نشااده بحث  آن  یمونا

  آن  انتام  در  یوه  داشاته،  را یکار  نیچن  قصاد  نیتگنشاتایو  هوتو، باور به.  بنشااند  یبرکرسا
 نحو  به را  زبان  تیماه و  وتیطب که  بوده  نیا او  یخفا.  اساات  شااده  اشااتباه و  خفا  دچار

 باه   یدرسااات  باه بتواناد تاا اسااات ناداده اجاازه  او باه  تیاددومحا  نیا  و گرفتاه نظر  در محادود
 که شاده  باعث  زبان  تیماه  دربارة مهم  یینارساا  نیا.  کند اقدام  فلسافه  در  یساازروشان
 از  نیتگنشاتایو  و  شاود  ارائه  رسااهه  در  بدشاکل و  نامتناساب  یقاهب  در او،  یهایساازروشان
 .ردیگ فاصله خود هدف

 است  یمشاص  و  خا   محدودة  یدارا  زبان  نکهیا  به  نیتگنشتایو  توهد  هوتو،  انیب  به
 از  یدرسات  نییتب  بتواند  که اسات  کرده  رممکنی  او  یبرا  بلکه  بوده،  اشاتباه  نفساهیف  تنهانه
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 را  یگرید  یهافرض  موردیب  صاااورت  به  نیتگنشاااتایو.  دینما  انیب  دارد،  نظر  در  را  آنچه
 لیقب  از  ییهافرض.  اساات  پرداخته  هاآن به  مفصاال  طوربه و  کرده  یتلق  لیاصاا و  یاصاال

  ندی مونایب  هاگزاره  ریساا و  دارند  مونا  واقع  امور  دهند،یم  نشاان  را واقع  امور  هاگزاره:  نکهیا
  رهن  چناانآن  افکاار  نیا.  دارد  واحاد  و  یصاااور  یکاارکرد  بااموناا،  محساااوس  زباان  و
 رب  چگونه که  کرد  مشااهده  توانیم  یراحت به  که داشات  مشاغول  خود به  را  نیتگنشاتایو

  ری تأر  هاآن بر  و  کرد  رساوخ(  زبان  و منفق  وتیطب  درباره  جملهمن)  رسااهه  مالحظات اکثر
 را  فیتوص و  یسازروشن  یونی  ن،یتگنشتایو  تی ا  که  جاآن  تا  گذارد،(  یمنف  ریتأر  هم  آن)

 اول  فلسااافاة لیاتحل در  هوتو تااً،ینهاا. کرد کمرناگ را آن  نقش  و داد قرار خود  ریتاأر  تحات
 سات ین  ممکن  آن،  جینتا و  هیاوه اشاتباه  نیا  ییشاناساا  بدون که  داردیم  اراظه  نیتگنشاتایو

 (.Hutto, 2003: 100-103) شود دهیفهم نیتگنشتایو تفکر توسوة

  تالشش که  بود  داده   یتشاا  رسااهه  53/6  فقرة  در  خودش،  نیتگنشاتایو  او،  اعتقاد به
 حیصح  روش:عدیگویم  چون است،  نادرست  آن  یارساهه  شکل  در  یساازروشان ارائة  یبرا

.  شاود.   گفته  تواندیم که  را  آنچه  مگر  گفت  یساتینبا  را  زیچچیه:  بودیم  نیا  دیشاا  فلسافه
  زبان  کارکرد  مورد  در  دیرمفی   یدگاهید  رساااهه،  در  نیتگنشااتایو  دگاهید  اساات  موتقد  یو

  یزبان   یهاگزاره  طرح از  نیتگنشااتایو  منظور.  اساات  کرده  محدود  را  آن  یمونا که  اساات
  منحرف و  کند  عدول  خود  منظور  از شاد  باعث  مونا،  ةینظر به  توجه  اما  بود،  یساازروشان
 از  را او که  شاد  رسااهه کل  در  یموضال  و  بحران  تادیا  باعث امر  نیا  ب،یترت  نیا  به.  شاود
 .ساخت منحرف یاصل ریمس

  دنبال به  یینارساا  نیا  رفع یبرا  دینبا و  ساتین رفعقابل  مشاکل  نیا  هوتو  نظر از  اهبته
  فقط بلکاه  کرد   رفع و حال  اسااات  افتااده  آن دام  باه رسااااهاه  کاه را  یموضااال تاا دبو  یراه
 نظر  در فلسااافه  تی ا  از  گرید  یریتفسااا  آن  اسااااس  بر و  کرد  درک را  آن  ساااتیبایم
  نی ا  رسااهه که  دیفهم  دیبا  فقط  شاود،  موتقد  هوتو که  شاد باعث  نیا.  داد ارائه  نیتگنشاتایو

 از  هم  نیتگنشاتایو  خود  که  دیآیبرنم  آن  حل  پ   از یکسا  تنهانه  وگرنه  دارد،  را  موضال
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 مانع که  یعقالن موانع که  شاودیم  حاصال  یوقت  یساازروشان  مسالماً.  امدیبرن آن  حل  عهدة
 رفع  نیتگنشاتایو  دوم  فلسافة  در موانع  نیا  و  شاوند  برطرف  شاوند،یم  امور  دنید  درسات
 .دیگرد

 از که  یاهینظر  ریسافت  دهد  نشاان که  دیآیبرم  درصادد  خود  یتلق  نیا  اسااس بر  هوتو
 که  ادعا  نیا  نیب دقت  به  دیبا  ما  دیگویم او. اساات  نادرساات  شااده،  نیتگنشااتایو  فلساافة
  هاآن  از  منظور کاه  ادعاا  نیا  باا  دارد  وجود  رسااااهاه  در  زباان تیامااه  درباارة یواقو  یهاافرض

  مورد  در  فهم  سااوء  رساااهه،  کردن  هحاظ  یاهینظر.  میکن  برقرار  زیتما  اساات،  هینظر  انیب
 دو  در  نیتگنشاتایو.  دهدیم  شیافزا  افتد،یم  اتفا  او  تفکر  در که  را  ینگرشا  رییتغ وتِیطب

  هر  در  کندیم  یساو او  بلکه  کند،ینم  عوض  گرید  ةینظر  با  را هینظر  ،ی  تنها  خود  فلسافة
 .بوردازد فیتوص و یسازروشن به دوره دو

  یها فرض  نینشاتاگتیو  ةیاوه  کار که  مالحظه  نیا  کندیم ارائه  هوتو که  یریتفسا  در
  انتاا   در  همواره  نیتگنشااتایو که  دارد زین  را  تهینت  نیا اما  پابرجاساات   داشااته، اشااتباه
  فلسافه  مورد  در  خود  تی ا  به نتوانساته او  نکهیا  لیده.  اسات  بوده  موفق  خود  تی ا و  هدف
 یبرا  اهبته.  اساات  بوده  دهیبرگز  آن  انیب یبرا  را  نادرساات  یکردیرو که  اساات  نیا  برسااد
 به  آن،  افتنی  بلوغ  و  زبان  کارکرد  مورد  در را  او  یهادگاهید  ساااتیبا مفلب  نیا  حیتوضااا
  .شد ،ینزد او فلسفة به بتوان آن قیطر از که کرد نییتب یاگونه

 «یزندگ  صورت » اساس  بر  آن یمعنا و زبان تیماه

 سارافا  رویپ و  یرمز فران،  چون  یافراد  انتقادات با  1920  دهة اواخر  در  نیتگنشاتایو
  اشفلسافه از  او  یناخرساند  باعث که  یگرید  عوامل و  داشاتند، او  یریتصاو  ةینظر به که

  یپرداز هینظر و  یصاور  زبان  آن  در که  یطرح.  دراندازد  نو  یطرح  برآمد  درصادد  بود شاده
  آن  یجا به  و  ران،یو  بود،  شاده  سااخته  اول  فلسافة  در  ان،یبنساسات یاخانه  همچون که
 .گردد هموار فلسفه یهایناهموار بیترت نیبد تا شود ساخته مستحکم و مقاوم ییبنا

  یر یتفسا  بنابر.  اندکرده  ریتفسا  یمتنوع  یانحا به  را  نیتگنشاتایو دوم  فلسافة  مفساران،
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 او.  شاد  متحول  مونا.ع به  نیتگنشاتایو  نگرش  دوم،  فلسافة  در  دارد  یساتیپراگمات  صابغة که
 باعث  نیهم.  دیآیم  تدسا به  آن  ممکن  یکارکردها  قیطر از واژه  ،ی  یمونا  شاد  موتقد
 و  یبشار تیفواه  ،ی  عنوان به  ترشیب  و  دهد قرار  مداقه  مورد را  زبان  یگرید  نگاه با  شاد

 فکر  کهآن  از  ترشیب  نکهیا  قصاد  با او.  یصاور  صارفاً امر  ،ی  تا  کند،  توجه  آن به  یهمگان
  شاد  قدموت و  کرد  توجه  یزمان  و  یمکان  یادهیپد  عنوان به  زبان به  کند،  نگاه  ساتیبا  کند،
  زبان.  اندشاده  وضاع  آن  یبرا که  کنندیم  نییتو  ییکارکردها  بلکه  جهان، نه  را  زبان  یمونا
 به را  آن که  خورد  وندیپ  یکساان فهم  به  آن  ییمونایب و  یمونادار و  شاد  مساتقل  جهان  از
  کنند،  درک  را  هم  مقصود  گر،دی،ی  با  وگویگفت  در  یافراد  اگر  او،  نظر  از.  گرفتندیم  کار
 شاده  برده  کار به  مونایب  نحو به  زبان  نکنند  اگر و.  اسات شاده  اساتفاده  بامونا  طوربه  انزب  از

 نکهیا  ازجمله  داشات   یدرپ  زین  را  یگرید  راتییتغ  ن،یتگنشاتایو  نظر  در  تحول  نیا.  اسات
  یراابت  امر هم  کاارکرد  کثرت  نیا یحت.  دارد  وجود  یزباان  کاارکرد و جملاه یشااامااریب  انواع
  کاهیدرحااه  د،یاآیم  وجود  باه  ییکاارکردهاا.  ماانادینم  یبااق  انکسااای  همواره  و  ساااتین

.  شاود یم  ساورده  یفراموشا  دسات  به و  رودیم  انیم  از  شاود،یم  منساوخ  یگرید  یکارکردها
 به  داشات که  یاگانهی و  رابت  حاهت  از  مونا.  دارد  ادامه  وساتهیپ  طوربه که  اسات  یانیجر  نیا

  فی تور  دوم  فلسافة  در  نیتگنشاتایو  لیده  نیهم به.  داد  جهت  رییتغ  متکثر و  الیسا  یحاهت
 .گرداندیبازم افراد کارکرد طرز به را واژه یمونا و دهدینم مونا از یقیدق

 از  ب،یاترت  نیا  باه  و  گرفات  کما،  یبااز  و  ابزار  باه  زباان  هیاتشاااب  از  کاار  نیا  یبرا  او
  نی ا بر  دیتأک  منظور به اوسات، دوم  فلسافة  یاصال  یهامؤهفه  از که  یزبان  یباز  اصافالح

 از  یباشاا  ای تیفواه  ،ی  از  یباشاا  زبان،  قیطر  از  کردنانیب که جساات  بهره تیواقو
 باش  دو  از مرکب  یزبان  یباز(.  Wittgenstein, 1989: 23)  اساات  یزندگ  صااورت
 که  یزندگ  صاورت  نیتگنشاتایو  نگاه  در.  اسات  شاده  دهیتن  آن  در که  یاعماه  و  زبان،:  اسات

 یبرا که  موناسات  نیبد اسات   اساتوار  آن  بر مود  فلسافة که اسات  ییهامؤهفه از  گرید  یکی
  وجود  15یمتن  و نهیزم  دیابا هاواژه  گوناگون اریابسااا  یکارکردها بر  عالوه  زبان  یموناا فهم
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 به نسابت که  یزمان  تا.  شاود  برده  یپ  متن  ای  نهیزم  آن  در  انیب  آن  یمونا به  تا  باشاد  داشاته
  نی ا از.  بود  مفمئن  ساان  ینامو فهم  از  توانینم  باشاد،  نداشاته  وجود  یآگاه  نهیزم  نیا

 .کندیم فایا یاساس نقش بامونا یهاگزاره ارائة در یزندگ صورت که است قیطر

  نقش  تیاهم بر  و  ردیپذیم  را  نیتگنشااتایو دوم  فلساافة  از  ریتفساا  نیهم  هوتو  لیدن
 یفکر  دوران  ساااراسااار  در  اسااات  موتقاد  کاه .ییموناایبع  و .یموناادارع  کاارکرد.،ع
 اسااات   یمادع یو.  کنادیم  دیاتاأک  بوده،  کرده جلاب  خود باه را او  جاهتو  تماام  نیتگنشاااتاایو
  در  یوه  بوده  نیتگنشاتایو  نظر  در ابتدا  از که اسات  دوم فلسافة  در  موجود  یهامؤهفه  نیهم

 .کند باشیصورت هاآن به یدرست به نتوانسته اول فلسفة

  فلسافة  آن، تبعِبه و  دوم  فلسافة  از  یگرید  ریتفسا که  یدرمان قرائت با  مااهفت  در  هوتو
  باشاد،  یدرمان  تواندیم  فلسافه  روشِ.ع  گرچه  داردیم  اظهار  کند،یم ارائه  نیتگنشاتایو اول
 رقابت و  تداخل  هم با که  متفاوتند  یمبنا  دو  تی ا  و  روش. ساتین  درمان  آن  تِ.ی اع  اما

 میکن  اساتدالل  درمان، و  ساازیروشان  نیب  تقابل  برحساب که  ندارد  ایرمره  نیبنابرا  ندارند 
 او نظر  از  هاآن  از  ،یکدام که میکن بحث  ای اسااات  نیتگنشاااتایو یواقو  تی ا  ،یکدام
 فلسفه  فةیوظ. ستین  سکوت  اهل  ،یاسااسا  مساائل  یساازروشان  در  نیتگنشاتایو.  دارند  تقدم
  تمرکز  مانیواقو  یازهاین  بر  دیبا  ما  بلکه ساات،ین  هاآن  قتیحق  نییتو و  هاهینظر  شیآزما
  یاد یاز موارد  در  کاه میبفهم  متوانییم  میشاااو آزاد کننادهگمراه ریتصااااو  از  ماا  اگر:  میکن

 .میریبگ میتصم هاآن مورد در دیبا که دارد وجود یامکانات

 دوم  و  اول  فلسااافاة  انیام  حاد از  شیب  اساااتمرار  باه یدرماان  قرائات در هوتو،  بااور  باه  
  در  نیا.  انددهدا  تیسارا اول  فلسافة  به  افتندی  دوم  فلسافة  در  را  آنچه و  قائلند  نیتگنشاتایو
   لط  ای  ازحد،شیب  اتصال  و  ارتباط  نیتگنشتایو  دوگانة  یهافلسفه  نیب  دینبا  که است  یحاه

 اما  اند کرده  یادیز  اساتفاده  نردبان  اساتوارة و  5۴/6  فقرة  از  یدرمان  یهاقرائت.  کرد  برقرار
 اما  م،یازدنیب  دور را  نردبان که  اساات  گفته  ما به  نیتگنشااتایو  گرچه  که  برد  خاطر از  دینبا
  یرساات د به را  جهان و  برود باال  آن از  دیبا  ابتدا او، که  اساات  گفته  خواننده  به  نیا از  شیپ
 ،یا عنوان  باه  را فقره  نیا نکاهیا  یجاا  باه  دیاگویم  هوتو. نادازدیب  کناار را نردباان  بواد ناد،یبب
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  شن ت  قیتصاد  یبرا  ناموفق  یتالشا  عنوان به  آن  به اسات  بهتر  م،یباوان  میمساتق  یراهنما
  آن به  داشات دیام  او  آنچه  نیب  اسات  یتوارضا  انیب  فقره  نیا: عمیکن  توجه  رسااهه  در  یاصال

 ،ی که اساات  موتقد  لیدال  نیا به  هوتو.  گرفت.  شیپ  در  زمان  آن  در که  یراه و  برسااد
 به  نیتگنشااتایو  دگاهید و  برود  انیم  از  رساااهه  توارض و  تنش  دهدیم  اجازه  برتر، قرائت
  دگاهید  هم،  نیتگنشااتایو که میبهراساا  گفته  نیا از  دینبا  ما هچراک.  شااود  نییتب  یدرساات

  ،ی نزد  یفلساف  مشاکالت به  دیبا  چگونه که داشات  نیا  دربارة  یاروندهشیپ  و مساتحکم
  شااود  ،ینزد آن به  باشتیرضااا  یقیطر به  نتوانساات  رساااهه  در  کهنیا  هم و  شااد

(Hutto, 2003: 90-98 .) 

 هوتو  نگاه از  مدو  و  اول  فلسفۀ در زبان« تیماه» ثبات

 یبسااتر  بر  نیتگنشااتایو  تفکر  نکهیا بر  یمبن  خود  نظر  دادن  نشااان  یبرا  هوتو  لیدن
  ری تفسا  یفلساف  یهاپژوهش  یهامؤهفه  یمبنا  بر  را  رسااهه  دارد،  انیجر  کوارچهی و  منساتم

 و  زبان  تیماه که  اسات  نیا  کندیم  شانهادیپ  رسااهه قرائت یبرا  هوتو که  یریتفسا.  کندیم
 تیماه  ربات. اسات  رابت  ن،یتگنشاتایو  فلسافة ساراسار  در  ییمونایب و  یدارنامو  از او فهم
 دو  هر  در  زبان  یکارکرد  جنبة به  همواره که اسات  نیتگنشاتایو  دگاهید  نیا  ونیمد  زبان،
 جنبة  متوجه  محدود،  طوربه  هم، اول  فلسافة  در  نیتگنشاتایو  او، نظر  از.  دارد  توجه  فلسافه
  یمحورها   با  همراه  را  یساز  مونا  تیفواه  گرچه  ،(Hutto, 2003: 3)  بود  زبان  یکارکرد
 ده یاکشااا ریتصاااو  باه زباان  در جهاان  کاه  بود  بااور  نیا  بر  و  گرفاتیم  نظر  در آن یارجااع

  دانساته  یمونادار  مالک  رسااهه،  در  یریتصاو ةینظر  که اسات  آن  مااهف  هوتو.  شاودیم
  قی طر از  دیبا  یفلسف  یهاپژوهش  در  یمونادار  مانند  رساهه  در  یمونادار  او،  گمان به.  شود

 اما  دارد،  یارجاع  کارکرد  ،ی  تنها  زبان  اول،  دورة  در  که  تفاوت  نیا با.  شاود  هیتوج  کارکرد
  ریی تغ  نیتگنشتایو  دگاهید  در  نیبنابرا  شاود یم  گوناگون و  متودد  آن  یکارکردها  دوم،  دورة
 از  را  خود  دگاهید  بلکه است،  نکرده  ارائه  یزبان  ماتلف،  کامالً  ةینظر  دو و  نداده  رخ  یاسااسا

 اساااات  داده  رییتغ  آن  متنوع  و  ریکث  یکااارکردهااا  نفع  بااه  زبااان،  گااانااهی  کااارکرد
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(Wittgenstein, 1989: 304  .)هاآن   یکارکردها  اسااس بر  میمفاه  دوم،  فلسافة  در  
 و  یینها  خصالت  اند،خورده  گره ما  اعمال به و  متفاوتند  کارکردها  چون و  شاوندیم  فیتور

  دی با  اما".  میریگینم  تهینت  ما  فلسافه  در:عدیگویم  نیتگنشاتایو  جهت  نیا  از.  ندارند  یرابت

 اظهار  دارد  قبول  ک   همه  را  آنچه  فقط  فلسافه. ساتین  یفلساف  گزاره  ،ی  "!باشاد  نیچن
 (.599فقرة ،280: 1381 ن،یتگنشتایو) کند.یم

  ناداسات  نیتگنشاتایو اول  فلسافة  مورد  در  ماون   از  یاگفته  به  خود  نظر  دییتأ یبرا او  
  ،...  میکن نگااه  آن  کاارکردِ  قواعاد باه دیاباا  ان،یاب ،یا  یمنفق  صاااورت فهم یبرا  کاه  کنادیم
 دارد  مونا  کند،یم  منوک   را  یمنفق  صورت که  رود کار  به  یاقاعده با  مفابق  عالمت  اگر
(Mounce, 1981: 29-30  از  نقال باه:Hutoo, 2003: 67-68   .)یمنفق   قواعاد  

  یموناا   کاه  دهنادیم  اجاازه ماا باه و  کننادیم منوک   را  جهاان  یمنفق صاااورت  راتااً  ،ینحو
 .میکن درک خا  یهاتیموقو در را هاآن

 کار  ساراسار  در  وساتهیپ  طوربه هم  ییمونایب از  نیتگنشاتایو فهم اسات  موتقد  هوتو
  ییواال  شاأن و اسات  مهم اما  مونایب  اخال ، اول،  فلسافة  در.  کندیم  دایپ ادامه  اشیفلساف
 چه  در  مونایب  امور  کند  مشا   محصل  طوربه  تواندینم  او  هنوز  فلسفه  نیا  در  اهبته.  دارد

 و  بودن  ییاسااتوال  در  اخال   ن،یتگنشااتایو  نظر  از.  دارند  تفاوت  گردی،ی با  یمهم  جهات
  در  هاآن که  یمتفاوت  یهانقش  در  نیا  اما. اساات منفق هیشااب  یواقو  یهاگزاره  نداشااتن

  یز یچ  اخال   نکهیا با  ن،یتگنشااتایو  دةید به.  دارند  یکاف  وضااوح  کنندیم  فایا  ما  یزندگ
 .ستین نیچن منفق سکوت کهیدرحاه دارد  آبستن و باردار یسکوت اما دیگوینم

 و  یاخالق  مالحظات  تریتابیا  فهم  در که  را  آنچه نتوانسات  رسااهه  نگارش  زمان  در او
 را  زباان  یاکاارکردها یوقت.  کناد  واضاااح  اسااات،  پنهاان  ییموناایب  و موناا  مورد در  یمنفق

 تیوضااو  کرد  رییتغ  زبان  تیماه  کهیهنگام.  شااد  تادیا  او یبرا  امکان  نیا  داد  گسااترش
  صااورت  مالزم  مونا  محدودة  و  زبان  تیماه اول  فلساافة  در.  شااد  دگرگون  هم  ییمونایب

 و  زبان  تیماه  دوم،  فلساافة  در اما.  داشااتند،  یمنفق  صااورت  هاگزاره  همة و  بود  یمنفق
 از  یصاورت  کردن  تصاور  زبان،  ،ی  کردن  تصاور و  شاد  یزندگ  تصاور  مالزم  مونا  محدودة
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 به  یمنفق  صاورت از  حرکت(.  Wittgenstein, 1989: 19)  شاد  گرفته نظر  در  یزندگ
  آن  یمونا  و  زبان  تیماه  مورد  در  نیتگنشااتایو  نظر  رییتغ  یویطب  تةینت  ،یزندگ  صااورت

 .بود

 و  گرامر.  گرفات  قوت  گرامر  منفق،  یجاا  باه  دوم  فلسااافاة  در  ر،ییتغ  نیهم  اداماة  در  
 مشااا   قیطر  همان به  را  زبان  جوهر  ای  تیماه  کارکرد  دوم،  فلساافة  در  زبان  دسااتور

  نی بد.  کردندیم  مشاااا   را  جهان  تیماه  ای  جوهر  اء،یاشااا  یبیترک  امکانات که  کندیم
  .ی زندگ   صاورتع  به اول  فلسافة  در  .یمنفق  صاورتع  مورد  در  نیتگنشاتایو  موضاع  ب،یترت
 مفرح  زباان  کاارکرد  باه  او  نگرش  یمبناا  بر  کاه  رییتغ نیهم  و  کرد  رییتغ  دوم  فلسااافاة  در
-Hutto, 2003: 87)  داشات  وجود  رسااهه  در که  یتوارضا  یبرا  شاد  یحلراه  شاود،یم

127). 

 گیرینتیجه

  ینشایگز  انتاا   یبرمبنا  ای  و او،  آرار  متن  اسااس  بر  قاًیدق  ای  ن،یتگنشاتایو  مفساران
  ری تفسا به  دارد  تیسانا و  مناسابت  آنان  یفلساف  رشنگ  با که او  آرار  یهامؤهفه  از  یبرخ

 اسات  دهیبرگز  خود  ریتفسا  یبرا  هوتو که  را  یروشا  م،یباواه  اگر.  اندکرده  اقدام او  فلسافة
  نگرش یبرمبناا  و کرده  انتااا   را دوم  قیطر او کاه  میابیایدرم  م،یده  قرار  یبررسااا  مورد
 اسات  صاورت  نیا به  او  ریتفسا.  اسات  زده  نیتگنشاتایو  فلسافة  ریتفسا به  دسات  خود،  یفلساف
 و نهااده  خود  مقاابال  در  تفکر  موضاااوع  عنوان باه را  نیتگنشاااتاایو فلسااافاة کال  هوتو،  کاه

 نگاهع  آن به  "میکن نگاه  م،یکن  فکر  نکهیا از  شیب"  خواسااته  نیتگنشااتایو که  طورهمان
.  د ی نما میترساا  آن  یسااتیچ  از  یطرح  بتواند  تا  گرفته نظر  در  را  آن  ماتلف  وجوه  و  کرده.
 باه ترشیب  هرچاه  شااادن  ،یانزد کرده،  جلاب  خود  باه را  هوتو توجاه فلسااافاه  نیا  در آنچاه
 و  نیترکامل  عنوان به  را  فیتوصا او.  اسات  نییتب  از  ترشیب  هرچه  شادن  دور و  فیتوصا
 یمبنا  بر  را  نیتگنشاتایو  فلسافة  کل  کرده  کوشاش و  دهیبرگز  او  فلسافة  مؤهفة  نیممتازتر
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 فلسافة  ریتفسا  در  هوتو  همت  تمام  رو،نیازا.  ازدبرسا نو  از  و کند  یسایبازنو  و  یبازخوان  آن
  فلسافة یبرا  را  فیتوصا  عنوان  با  کوارچهی  یبساتر که  شاده امر  نیا  مصاروف  ن،یتگنشاتایو
  نی تگنشاتا یو  کردیرو  بود،  شاده  مرتکب  نیتگنشاتایو که  ییخفا کشاف  با و  ندیبب  تدارک او

 به  - اسات  متفاوت  درکیرو  دو  ظاهر  در  گرچه  -  اشفلسافه دو  در را  زبان  تیماه به نسابت
  ن،یتگنشاااتاایو  ریتفسااا  در  هوتو  خود  ب،یاترت  نیباد.  باازگرداناد  واحاد  و  گااناهی  یکردیرو
. اسات  دهیبرگز  ن،یتگنشاتایو  یفیتوصا  نگرش  کردن  پررنگ یبرا  را  یفیتوصا  یدگاهید

  یا فلسافه  از  دارشاناساانهیپد  ریتفسا. اسات  یدارشاناسایپد  انواع  همة  مشاترک  هساتة  ف،یتوصا
 که اسات  یویبد و  دیجد  تةینت  شاده،  آشاکار  دومش  دورة  در  آن  نةناساادارشایپد  صابغة که
  ارتباط  و  ربط  یمبنا بر که  یریتفسا.  دهدیم  نشاان را  نیتگنشاتایو از  هوتو  ریتفسا  تیاهم
 اسات،  گشاوده  آن  یرو به  را  یدیجد افق  و  گرفته  صاورت  نیتگنشاتایو  فلسافة  دو  انیم
  انیام  تفاابق  یاهیانظر  ریتفسااا  در نچو  نادارد   یگااهیجاا  تفاابق  و  نییتب آن  در  کاه  یافق

 تیاهم  که  اسات  آن  فیتوصا و  دار،یپد  ،یفیتوصا  دگاهید  در  اما اسات،  برقرار  زبان و  جهان
 از  متزا  شا  با  ما  یدارشاناسایپد  در.  شاودینم  هحاظ  آن  در  جهان  و  زبان  مفابقت و  دارد

 تیاهم  که اسات  نسابت  نیا و  میریگیم  قرار  آن با  نسابت  در  بلکه  م،یساتین  روبرو  خودمان
  می خواهیم  و  میکنیم  نگاه  قرارگرفته،  ما  دید  مورض  در  چهآن  به  خا   یاگونهبه  ما.  دارد
 از  یاهینظر  ریتفسااا  مقابل  در  هوتو  اهوملعک   که اسااات  لیده  نیهم به.  میبفهم را  آن

  کند،یم  رد  را  آن  اًیقو و سااتین  آن  یرایپذ  وجهچیه به و اساات  دیشااد  اریبساا  رساااهه
  یر یتفساا  نیاوه  ها،آن از  یاهینظر  ریتفساا که اساات  ییهاگزاره  از  مملو  هاهرساا  کهیدرحاه
 که است  یایفلسف  نگرش  رمرة  هوتو،  ریتفس  ته،یدرنت.  رسدیم  مفسران  رهن به  که است
  نی تگنشااتایو  آرار متن  به او  یوفادار نه  اساات،  دهیبرگز  نیتگنشااتایو  فلساافة  مورد  در او
 (.رساهه متن خصوصاً)

 و  میداد  قرار  بحث  مورد  نیتگنشااتایو  ریتفساا  در  را  هوتو  یفلسااف  شنگر  نوع  تاکنون
 اسات  یویطب  هذا.  اسات  کرده  ریتفسا  دوم  فلسافة  اسااس  بر را  اول  فلسافة او که  میداد  نشاان
.  باشاد  او  دگاهید  دیمؤ که  کند  ارائه اول  فلسافة  در  یمساتندات  خود  نظر  اربات  یبرا  هوتو که
 :میپردازیم هاآن رکر به که رددا وجود یمالحظات مفلب، نیا به توجه با
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  آن  یهاتیمحدود  و  موانع  اول،  فلسفة  در  آن  یمونا  و  زبان  تیماه  با  برخورد  در  هوتو
 ةینظر اول  فلسافة  در  یمونادار  مالک که  ردیپذینم  یو.  کندیم  ییشاناساا  رسااهه  در  را

.  گرداند یبازم  کارکرد.ع به  ماون   از  یاگفته به  اسااتناد  با  را  آن  بلکه  باشااد،  یریتصااو
 بر  هم اول  فلساافة  در  نیتگنشااتایو نظر که  ادعا  نیا  یبرا ماون   از  یاگفته به  اسااتناد
 ماون  باواسافة  و  میرمساتقی   طوربه  هوتو.  کندینم  تیکفا  گرفته،  شاکل  کارکرد  اسااس

  دادن  نشاان  یبرا او.  واسافهیب و  میمساتق  طوربه نه اسات،  کرده  دایپ  اعتقاد  ییرأ  نیچن به
  هوتو  که است  آن  دهندة  نشان  نیا.  است  نکرده  استناد  رساهه از  یافقره  چیه به  اشدهیعق

 و  یارجاع  حاهت  مونا،  رسااهه،  در که  برساد  تهینت  نیا به  نیتگنشاتایو  مالحظات  از نتوانساته
 یمونا  به را  یزبان  لیتحل  او که  جاسات  نیهم از.  اسات  کارکرد بر  دالّ  بلکه  ندارد،  ییبازنما

 زین  نیتگنشااتایو  فلساافة ةیاوه  تی ا را  آن و  ردیگیم  فیتوصاا  ازآنپ   و  یسااازروشاان
  یزندگ   صورت  منوفف  مفهوم به  را  یمنفق  صاورت  یساتایا  مفهوم  آن  یمبنا  بر و  داند،یم
 او  چون  اساات،  قبولقابل  هوتو  یفلسااف  نگرش  کردن  هحاظ  با  تنها امر  نیا.  دهدیم  وندیپ
 .برسد واحد تةینت ،ی به نیتگنشتایو فلسفة دو هر در خواهدیم

  ری تفسا  دوم  فلسافة  اسااس بر  را اول  فلسافة که اسات  نیا  به  موفوف  هوتو  دیجد  تالش
  کوارچهی  یبسااتر  دنید  تدارک  گرچه.  آورد  دساات به  یمتفاوت  جینتا  قیطر  نیا  از و  کند
.  رد ی پذینم  یمتیق  هر به  را  نیا  هم  هوتو  خود  اما  دارد،  تیاهم  نیتگنشااتایو  شااةیاند  یبرا

  دهد،یم قرار  یاهینظر  ریتفس به نسابت  یترمیمال  نقد  مورد را  یدرمان  ریتفسا  او  کهیدرحاه
  کرد،  برقرار   لط  ای  حد از  شیب  ارتباط  دوم و اول  یهافلسافه نیب  دینبا  دیگویم  آن  نقد  در
 از او  ریتفساا و. اساات  یاصااهینق  نیچن  گرفتار هم  خودش  ریتفساا که اساات  یحاه  در  نیا

  خود  در  را  درمان  از  ییپا  ردّ  ،یدرمان  مفساران  اگر. اسات  تریافراط  اموند،ید  و کوننت  ریتفسا
  یرأ   اربات به  آن  قیطر  از تا  هسااتند  آن  در  یداتیمؤ  دنبال به  و  کنندیم  جسااتتو  رساااهه
 به و  ردیبگ  کم،  رسااهه از  یافقره  از  خود  ریتفسا  در  بتواند  نکهیا  بدون  هوتو.  بوردازند  خود
  مساتقل  یگاهیجا به  قائل  رسااهه  یبرا او.  کندیم  ریتفسا را  رسااهه  کند،  اساتناد  رسااهه  خود
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 از  یناشا  را  آن بلکه  رد،یپذینم  نیتگنشاتایو اول  فلسافة  عنوان به  را  آن  اتیمحتو  و ساتین
  فلسافه  تی ا ابتدا  از  نیتگنشاتایو که اسات  یمدع  چون  داند،یم  نیتگنشاتایو  یساردرگم

 به نسابت  حیصاح  یکردیرو  انتاا   با نتوانسات اما  بود، مشاا   کامل  وضاوح  با  شیبرا
  بااعاث  امر  نیا.  شاااد  خفاا  مرتکاب جهات  نیا  از  و  بوروراناد  یخوب  باه  را  آن زباان،  تیامااه
  یحرف  اول،  فلسافة  و  شاود  خالصاه او  دوم  فلسافة  در  ن،یتگنشاتایو  فلسافة  کل که  شاودیم
 ،ی  را  آن  که اسات  مفساران  از  یبوضا  اشاتباه  نیا  هوتو،  نظر به.  باشاد نداشاته  گفتن  یبرا

 ریتفسااا  درواقع، کاه  اسااات  آن  کننادة انیاب امر  نیا.  انادگرفتاه نظر  رد  مساااتقال فلسااافاة
 قرائات   کاه  تفااوت نیا باا  روناد،یم شیپ جهات،یا در  هوتو ریتفسااا  و یافراط  انیادرماانگرا
  نی تگنشااتا یو  فلساافة  از  ینادرساات  یتلق  مفسااران.ع که  لیده  نیا به  ،یدرمان  مفسااران
  در اما  شاود،یم  نیتگنشاتایو اول  ةفلساف از  .یاهینظر  ریتفساع  حذف  به  منتر  اند،داشاته
  خودع  اشاااتبااه  و  خفاا علات  باه ن.یتگنشاااتاایو  اول فلسااافاة  کالع  هوتو، لیادن ریتفسااا

  یاصال   ریمسا  از و  حذف  فلسافه،  تی ا  انیب  یبرا  حیناصاح  روش  اتاار  در  ن.یتگنشاتایو
  رساااهه  اتیمحتو  گرفتن  دهیناد  گرانِ  متِیق به  هوتو  ریتفساا  نیا.  شااودیم  منحرف  خود

 .است رفتهیپذ صورت

 حیصح روش)  رساهه  53/6  فقرة از  ینشیگز  استشهاد  با  خود  ریتفسا  در  هوتو  ن،یهمچن
.  16شود.   گفته  تواندیم که  را  آنچه  مگر  گفت  یستینبا  را  زیچچیه:عبودیم  نیا  دیشا  فلسفه
  در را  یساازروشان  خواساتیم  نیتگنشاتایو  نکهیا  از  اسات یانشاانه  فقره،  نیا که  دارد  ادعا

  هر و اسات  ریرپذیتفسا  اریبسا  فقره  نیا که  اسات  یحاه  در  نیا.  دهد  توساوه  خود  اول  فلسافة
  یم یمساتق  دالهت  چیه  فقره  نیا  در.  کند  اساتفاده  خود  ریتفسا نفع به  آن  از  تواندیم  یمفسار
 پشاتوانة و  دیمؤ  تواندینم  پ .  ندارد  وجود  رد،یبگ  آن از  خواهدیم  هوتو که یاتهینت  یبرا

 .باشد او ریتفس یبرا یقدرتمند

 که باشاد  کرده  اشااره  ییدرجا  که نشاده  دهید  یاعتراف  چیه  نیتگنشاتایو  از  عالوه، به
  آن به نسابت  یمشااصا  کردیرو نتوانساتم  یوه  بود  روشان  میبرا  فلسافه  تی ا  ابتدا از  من
 به نسابت  خود  کردیرو  در که  بود  نیا  کارم  یاصال  اشاکال  و کنم  انیب  را  آن که کنم  اتاار
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 او به که اساات  نیتگنشااتایو  فلساافة  از  هوتو  یبازخوان  نحوة  نیا  .بودم  مردد  زبان  تیماه
 .باشد داشته اول فلسفة از یبرداشت نیچن دهدیم اجازه

 نکاهیا  اول:  میکن  اتااار  را  موضاااع  دو  نیا  از  یکی  میتوانیم  هوتو  نظر  یبررسااا  در
 تیماه  و  فلسافه  تی ا  مورد  در  را  تفکرش که  نداشات  ییتوانا اول،  فلسافة  در  نیتگنشاتایو

  در  چون.  آورد  دسات به  را  ییتوانا  نیا  خود  دوم  فلسافة  در  یوه  ساازد، مفرح  رسااهه  در  زبان
 که روساتنیازا.  کرد  اصاالح را  آن  دوم،  فلسافة  در  یوه  دیبرگز  ینامناساب  روش اول،  فلسافة
 هم  و  داشات  یاروندهشیپ و  مساتحکم  دگاهید  هم  رسااهه،  در  نیتگنشاتایو  دارد  باور  هوتو

  مقابل  در  که اساات  نیا  کرد  اتاار  توانیم  که  یگرید  موضااع.  کند ائهرا  را  آن نتوانساات
 بر و  داشت  نظر  در  فلسفه  یبرا  یتی ا  هم، اول  فلسفة  در  نیتگنشتایو  مییبگو  هوتو  ریتفس

 نرم  پنته و  دسات  فلسافه  مساائل با که  جیتدر به اما  برد،یم  شیپ  را  خود  فلسافة  آن  اسااس
  یطورکل به و  کرد  دایپ  آن به نساابت  یدیجد  یتلق  شااد،  ترروشاان  شیبرا  مسااائل و  کرد

  یها پژوهش   مقدمة  در  نیتگنشاتایو  آنچه.  داد  قرار  تفکر  جهان  اریاخت  در را  یگرید  فلسافة
  شی پ  ساال  چهار  دیگویم  آنتا  در  نیتگنشاتایو.  اسات  دوم  موضاع  دیمؤ  دیگویم  یفلساف
  نی چنمه.  شاادم  آن  اشااکاالت  متوجه  دهم  حیتوضاا یکساا  یبرا  را  آن  خواسااتمیم  یوقت
 منفق و  زبان رابفة  از  یبدفهم  سارچشامه  و اسات  اشاتباه  ینگاه  انیگرارات نگاه  دیگویم

 موضاع  از  تریویطب  نیتگنشاتایو  خود  اظهارنظر  بنابر  دوم  موضاع  اتاار  ب،یترت  نیا  به. اسات
 .دینمایم اول

 و  بود  شاده مفرح  نیتگنشاتایو  خود  اتیح  زمان  در  که یاهینظر  ریتفسا از  یپوشاچشام
  نی تگنشتا یو  خود  و  -  باشد  نادرست  اگر  یحت  -  کندیم  دییتأ  را  آن  رساهه  فقرات  از  یاریبس
  ری تفسا که  یریتفسا  یاهگو  هر  ب،یترت  نیبد. ساتین  آساان اسات،  نکرده  یمااهفت  آن با  هم
 مسلّم.  است  گرفته  دهیناد  را  نیتگنشتایو  تفکر  از  یباش  کند،  حذف  یقیطر  به  را  یاهینظر
  کند،ینم  تیکفا  نیتگنشتایو  شاةیاند  کل شاناخت  یبرا  ییتنهابه  یاهینظر  ریتفسا که اسات
 اول  فلسافة  کند  ادعا  توانساتیم  حد  چه  تا  هوتو  نداشات،  یدوم  فلسافة  نیتگنشاتایو  اگر  اما
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  در  ندارد   گفتن  یبرا  یمساتقل  ساان  ،ییتنهابه  رسااهه،  و  محتواسات  از  یخاه  نیتگنشاتایو
  نی تگنشاتا یو  نظر از  فلسافه  تی ا  شاود  جهمتو  توانساتیم  کتا از  و  چگونه او  صاورت  آن
  ری تفساا  ایآ  بود،  جاماندهبه  نیتگنشااتایو  از که  بود  یارر  تنها  رساااهه  اگر اساات   بوده  چه
  یمحتوا   به  ریتفسااا  نیتر،یانزد  و  نیترمحتمال  ،ییبازنماا  و  یریتصاااو  ةیانظر  ،یاهیانظر
  نبود  رساهه

  نی تگنشاتایو  یهافلسافه  انیم تمام  و  تام  یاتصااه و  ارتباط  هوتو شاد  مشااهده  کهچنان
  فلسافة  بر دوم  فلسافة  کامل  فرةیسا  دوم،  فلسافة  با اول  فلسافة  توارض  قبول  با و  کرد  برقرار
 فلسافة او  ایگو که  یطور به  د،یپوشا چشام  اول فلسافة  از  کامل  طوربه و  رفتیپذ  را اول
 از  یدیجد  طرح  او،  یفلساف  نگرش  اسااس بر  هوتو  ریتفسا  اگرچه. اسات نداشاته  یاهیاوه

 و  طرح قابل  مذکور  مالحظات  دیجد  طرح  نیا  در اما  کند،یم مفرح  را  نیتگنشاتایو  فلسافة
        .است تأمل قابل

 

 هانوشتیپ
1. Tractatus logico-philosophicus 

  ادی احترام  با او  از  رسااهه  مقدمه  در  نیتگنشاتایو  و  داشات  رسااهه  از  یائتقر  نیچن  راسال  .2

 .داندیم او ونیمد را خود و کندیم
 فلسفه  مسائل  به نسبت  راسل و  فرگه  یهادگاهید از  نیتگنشتایو اسات  موتقد  نیگلدشاتا  .3

  املک طوربه  که را  یمساائل  همه  که  کرد طرح  یاهینظر  رسااهه،  در  رو،نیازا.  بود  یناراضا
  دهدیم  ادامه او.  موناسات  یریتصاو  ةینظر  ه،ینظر  نیا.  کند  حل  بود، نشاده  داده  پاساا
  ف،یتوص  ةینظر  ارجاع،  ةینظر  مونا،  ةینظر:  است  هینظر  از  مملو  نیتگنشتایو  یفکر  سنت
  نی ا  در... .  و  واه،یماابواداهفب  ةیانظر  منفق،  ةیانظر زباان، یریتصاااو  ةیانظر  حکم،  ةیانظر

 دنبال  نیتگنشتایو  هدف است  موتقد  او.  کندیم  حل را  رگبز  مشکالت  ه.ینظرع  سنت،
  زبان و  جهان  یضارور  و  یکل  اتیخصاوصا اساتنتاج  با  یویمابوداهفب سانت  تی ا  کردن
 (.Goldstein, 1999: 9, 17, 19, 26) است
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 اساتدالل  ینیشایپ و  یجزم  طوربه  خود، اول  فلسافة  در  نیتگنشاتایو که اسات  موتقد  رزیپ  .4

 او اما  اسات   کرده  لیتحم  آن  بر  جهان که  دارد  یاتم  سااختار  یکرف و  زبان  هر که  کرده
  قی عم  لیتحل  در که  دارد  اصارار  یوه  ابد،یب  یسافح  لیتحل  در را  سااختار  نیا  نتوانساته

 کند  دایپ  یبیعت  حاهت  زبان  دربارة او اول  ةینظر که  شاد  باعث  نیا.  افتی را  آن  توانیم
 و اسات  کرده  یاهگوبردار  علم از  فلسافه،  در  نیتگنشاتایو اسات  موتقد  رزیپ.  بماند  مبهم و
  رز،یپ  نظر  از(.  Pears, 1988: 26-27)  اسااات ریدرگ یعلمشاااباه  یپردازهیانظر  باا
 .کند فراهم موقول یهانمونه ها،ابژه یبرا نتوانست یریتصو ةینظر در نیتگنشتایو

5. Therapeutic Interpretation 
 که  شاده  گفته  رسااهه  در  دارند  اعتقاد و  دهساتن یافراط  انیدرمانگرا  از  اموندید  و کوننت  .6

.  هساتند   زبان  یهامحدوده  خارج  مونایب  یهاگزاره و  زبان،  محدودة  در  بامونا  یهاگزاره
  محدودة  از  خارج اساات  آورده  رساااهه  خود  در  نیتگنشااتایو که  ییهاگزاره  مالک،  نیا  با

 از  دیبا  پ .  هسااتند  امونیب  ها،گزاره  نیا که  موناساات  بدان  نیا  و  رندیگیم  قرار  زبان
 مواجه  پارادوک  با  را ما  و  محکوم،  را  خود  ارر  نیا  ب،یترت  نیا به.  شاسات  دسات  هاآن
  گفت،  توانیم  را  بامونا  یهاگزاره  شاده گفته  رسااهه  در که  آنتاسات  پارادوک .  کندیم
  ددارن   چاهش  رسااهه  کردیرو  نیا با  آنان.  دیآیبرم  هایناگفتن  گفتن  درصادد  رسااهه  خود  اما
  یمونا یب  فقرات  اموندید. اسات مهم  هم و  مونایب هم  که  دیبگو را  یزیچ  خواهدیم که

 قرائت تیمز  نیتربزرگ او  نظر از.  داندیم  یاتنیدورر  و  داده  قرار  طون  مورد  را  رساااهه
 :Diamond, 1995)  کندیم  حل را  رسااهه  یداخل  پارادوک  که اسات  نیا  یدرمان

18; Conant, 1989: 248, 266.) 
 یساو به  را  آن و  کرد  دور  یپردازهینظر  از را  فلسافه  نیتگنشاتایو که  دارد  اعتقاد  زین او  .7

 .(Horwich, 2012:62) داد سو  یدرمان تیفواه ،ی
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 یکل  و مندنظام  دیبا هیانظر  دیاگویم اسااات،  موتقاد  موتادل  یدرمان قرائت به که  زین یو  .8

 دوم  فلساافه  در  مونا ةینظر  در اما  اساات،  نیتگنشااتایو اول  فلساافة  یژگیو  نیا  باشاادکه
 (.Gefwert, 2000: 5) ندارد وجود یتیخصوص نیچن نیتگنشتایو

9. clarification 
10. description 
11. re-educate 
12. logical form 

 زین زباان  یهااهیاال. شااا   و امور  حااالت  واقع،  امر:  از عباارتناد  یتترب جهاان  یهااهیاال .13

 .نام ای اسم و یبدو گزاره گزاره،: از عبارتند
  ضوابط بر  بنا که  بامونا  یهاگزاره:  شوندیم  میتقس  مونایب  و  بامونا  دسته  دو به  هاگزاره  .14

  متموعه  کشند،یم  ریتصو به  را  جهان  از  یممکن  حاهت و  شوندیم  انیب  یریتصاو  هینظر
  داده  نشاان  هم و  ندیآیدرم  انیب به  هم که  دهندیم  لیتشاک  را  یویطب  علوم  یهاگزاره

 که  مونا فاقد  یهاگزاره:  شاوندیم  میتقسا  دساته  دو  به زین  مونایب  یهارهگزا.  شاوندیم
  مهمل  یهاگزاره.  یویطب  علم  اصاول و  یاضایر  یهاگزاره  منفق،  یهاگزاره:  از  عبارتند

  شاااامال  کاه یارزشااا  یهااگزاره  و  یویماابواداهفب ایا  یفلساااف  یهااگزاره: از  عباارتناد  کاه
 .شودیم نید و یشناسییبایز اخال ، یهاگزاره

15. context 
 که  را  آنچه  مگر  گفت  یسااتینبا  را  زیچچیه:  بودیم  نیا  دیشااا  فلساافه  حیصااح  روش  .16

 با  اصاااالً که  را  یزیچ  نیا  بنابر  را،  یویطب  دانش  یهاگزاره  یونی  شاااود،  گفته  تواندیم
  یو ی مابوداهفب...    یزیچ  باواهد  یگرید ک   هرگاه  سااو  و  ندارد   سااروکار  فلساافه

  ینشااانگر   خود  یهاگزاره  در  هانشااانه از  یاپاره به او  که  کرد  رابت او یبرا  دیبا  د،یبگو
  نی ا او  چون  -سااتین  خرسااندکننده  گرید  فرد  یبرا  روش  نیا  هرچند.  اساات  دهینباشاا

  روش  گانهی  روش  نیا  یوه  م یآموزیم فلساافه  بدو  ما که  داشاات  ناواهد  را  احساااس
 .(53/6: 1379 ن،یتگنشتایو) است. حیصح فرساتانه
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