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محمود فالح

تفکر پیرامون نسبت زبان و اندیشه ،رابطهای است که در فرایند تاریخی معکوس شدد
است؛ یعنی اگر در دوران قدیم ،زبان ابزاری برای بیان اندیشه و فهم آدمی بدود ،در دوران
جدید زبان نهتنها ابزار اندیشه نیست ،بلکه این اندیشه است که محصول زبدان و موقعیدت
نشانهای زبان است .این مقاله از منظر نسبت زبان و اندیشه یدا زبدان و جهدان بده «نظدا
سیاسی» پرداخته است و مفهو نظا سیاسی را مدلول زبانی قرار داد کده جامعده در پدی
یافتن آن است ،بدین صورت که نسبت زبان و جهان را متناظر نسبت زبان در هدر یدا از
نظریههای سهگانه (نشانگی ،تصویری و کاربردی) با نظا سیاسدی جسدت و کدرد اسدت؛
یعنی نظا سیاسی آن چیزی است که از طریق زبان یا نشانههدای زبدانی سدی ای خدود را
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*

ن ایش خواهد داد و افراد جامعه از این طریق در پی دست یافتن به آن هسدتند .چده بسدا
* دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم

و پژوهشگر پژوهشکده علوم و انديشه سياسي.
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حک ی که بین زبان و جهان در هر کدا از نظریههای سهگانه روا باشد و بتوان بر محدودة
مفهومی نظا سیاسی تع یم داد .اگر نظا سیاسی در رویکرد نشدانگی خدود را بدا جهدان
ماوراء تنظیم کرد و درپی وحدت با آن امر و معنای مطلق و ثابت است ،ولی طبق نظرید
تصویری ،دیگر خبری از جهان ماوراء نیست ،اما ه ان ک البینی و منطبق بودن با امر واقع
در آن وجود دارد و میتوان به یا نظا سیاسی دست یافدت کده طبیعدی ،جهانشد ول و
مطابق واقع بود و هیچ نقضی نداشته باشد .در نظا کاربردی از آن ا که معندا در فرآیندد
کاربرد برساخته میشود ،در نتی ه معنا در ه ه جا و ه یشه یکسان نخواهد بدود و چندین
وضعیتی ،فضا را برای م کن و محت ل بودن معانی متعدد ،ه وار باز نگده مدیدارد .ایدن
نگا سبب میشود بتوان نظا سیاسیای طرح و تدوین کرد که ناشی از توافدق م دومی و
م لی جامعه باشد .افراد جامعهای که در فرآیند زنددگی اجت دامی و بسدته بده نیازهدا و
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ضرورتها ،قوامد نظا سیاسی را تغییر داد و زندگی خود را سامان میدهند.

کليد واژگان :فلسفه زبان ،زبان نشانگی ،زبان تصویری ،زبان کاربردی ،نظام سیاسی.
مقدمه

سؤال از «زبان» و چیستی آن و کوشش در یافتن پاسخی درخور ،پرتوی نو بر فلسففه
و همچنین فلسفة سیاسی قرن بیستم و بیست و یکم افکنده است .پیامدهای این نگاه تفا
جایی است که تحول فلسفه قرن بیستم را با «چرخش زبانی» آن شناخته و سفنییدهانفد.
بنابراین تأمالت فلسفی دربارة زبان ،پیشینة درازی در تاریخ اندیشة بشری ندارد .هرچند در
برخی آثار متفکران پیشامدرن و مدرن توجهاتی فلسفی به زبان را مشاهده میکنیم ،اما به
گفتة راسل تا ابتدای قرن بیستم ،هنوز فیلسوفان ،زبان را وسیلهای تلقفی مفیکردنفد کفه
میتوانستند از آن استفاده کنند ،بدون آنکه توجهی ویژه به خود زبان داشته باشند (مگدی،
 ،2831ص  .)94در نگاه آنان ،زبان دارای اصالت نبفود .آنچفه اصفالت داشفت ،اندیشفه و
طبیعت بود و زبان تنها ابزاری برای بیان اندیشه و توصفی گفر اشفیا محسفو مفیشفد.
بنابراین از آغاز قرن بیستم بهتدریج ،فیلسوفان به اهمیت زبان پی بردنفد و دریافتنفد کفه
آنچه بیش از هر چیز به ما امکان میدهد تا با جهان ارتبفا برقفرار کنفیم و بفه شفناخت
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پیرامون خودمان دست یابیم ،تفکری است که با زبفان ارتبفا تنگفاتنگی دارد 3.در قفرن
بیستم ،قدرت خالّق زبان در آفرینش جهانِ اندیشه و فکر آشفکار شفد و زبفان بفه صفدر
مباحث فلسفی راه یافت ،بهگونهای که تحول فلسففی قفرن بیسفتم بفا ننفوانِ «چفرخش
زبانی» آن شناخته میشود:
فیلسوفان آینده ،هنگام بررسی تأکید نمدة فلسفی این قرن ،بیتردید آن را قرن چفرخش
زبان شناختی خواهند نامید .درحالیکه نالقه بفه اندیشفههفای متفافیزیکی ،ماهیفت نقفل یفا
ایدئولوژیهای نمدة فلسفی ف سیاسی بر سایر دورهها حکمفرما بفوده اسفت ،در قفرن بیسفتم
توجه فکری به زبان بارها جلوه کرده است (استیور ،2839 ،ص .)12

با وجود برجستگی فلسفة زبان در قرن بیستم ،این نخستین قفرن درگیفری انسفان بفا
مسئلة زبان نیست .در دوران گذشته نیز دیدگاههایی دربارة زبان وجفود داشفته اسفت .بفه
انتقاد برخی محققان (بورشه و دیگدران ،2811 ،ص  2د  .19هنفلیند ،2838 ،،ص - 14
 .)94نگرش فلسفی به زبان را در یونان باستان و در آثار سفقرا  ،افالطفون و ارسفوو

 .1اين فکر که انسان ماهيتي منحصربهفرد دارد ،از ايام باستان مشغلة ذهني فيلسووفان بووده اسو .
دربارة اينکه چه ويژگيهايي انسان را از بقية طبيع

متمايز ميکند ،ديودگاههواي متفواويي ابوراز وده

اس  .برخي بر اين باور بودهاند که عنصر «عقل» و به عباريي ديگر يوانايي انسان در وناخ

حقيقو

وجه يمايز اوس  .عدهاي ديگر معتقد بودند برخورداري انسان از «ارادة آزاد» و يوانايي او در عمل بور
اساس دليل او را از مابقي طبيع

متمايز ميکند .عدهاي نيز «آگاهي» انسان يعني وناخ

حالو هواي

ذهني خويش را وجه بريري او ميدانند .اما در قرن بيستم فيلسوفان ،وجه يمايز انسان را در يك ويژگي
بنياديير ديدهاند؛ يعني انسان به دليل دا تنِ «زبان» ،ماهيتي منحصربهفرد دارد؛ زيرا زبان ماهي
را يعيين ميکند؛ به ادراك او از جهان و از خودش کل ميدهود و يعيوينکننودة نهادهوايي اسو

انسوان
کوه

جوامع انساني را ميسازند.
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نشفانگی»
ِ
میتوان یافت؛ 2امفا در مقالفه حاضفر ،تبفار نظریفههفای زبفان از دیفدگاه «

 .2در انديشة يوناني براي فهم انسان بهاي فراواني نهاده مي د .در باور برخي فالسفة بزرگ يوناني
مانند افالطون ،انسان عورِ درك طبيع

خود را دارا بود و اگر او بوهطوردرسو

انديشه را به ديگران منتقل ميکرد ،مييوانس

مويانديشويد و ايون

بهترين روش ادارة زندگي را دريابد؛ ازاينرو انسوان بوه

آگاهي از خود و دنياي اطرافش فراخوانده مي د .به اين معنا ،زبان مناسبيورين «ابوزار» بوراي انتقوا
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اگوستین 1به زبان آغاز خواهد شد و در ادامه به چگونگی تحول این دیدگاه و مورحشدن
دیدگاه «تصویری» و دیدگاه «کاربردی» به زبان میرسفد .در ایفن تحقیفی مفیخفواهیم
بدانیم نسبت زبان و اندیشه در هر کدام از این نظریات چگونه است و با یافتن این نسفبت
ببینیم که ویژگی ها و انواع و پیامدهای نظام سیاسی مورح در این نظریات چگونه اسفت.
بررسی توبیقی بین این سه نظریه پایان بخش نوشتار است.
 .1نظام نشانگی زبان

نظریة نشانگی زبان را می توان با دوران پیشامدرن و نوع نگاه آنها بفه زبفان و جهفان
سنیید .ویتگنشتاین در ابتدای کتا پژوهشهاي فلسفي با صراحت به دیدگاه اگوستین
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به ننوان دیدگاه غالب در دوران پیشامدرن اشاره میکند و به نقد آن میپردازد .به نظر او،
آنچه مبنای شکلگیری نظریة نشانگی زبان بوده ،وجود نونی گرایش فلسففی حفاکم بفر
زبان در آن دوره است کفه زبفان را تنهفا واسفوة انتقفال معنفا و اندیشفه تلقفی مفیکفرد
(ویتگنشتاین ،2834 ،پ  .)83 ،11 ،12 ،1 ،8 ،2در دورة انفتالی فلسففة مسفیحی تحفت
تأثیر اگوستین ،مباحث فلسفی به گونهای سامان یافته بود کفه از منظفر زبفان بفه واقعیفت
نمیپرداختند ،بلکه «تحلیلهای زبانی قرون وسوی بر نونی نظریة انعکاسی تأکید داشتند.
بر اساس چنین دیدگاهی ،زبان به لحاظ ساخت طبقهبندی شدهاش درنهایت نفونی نظفام
نشانگی برای واقعیت به شمار میرفت» (بورشه و دیگران ،2838 ،ص .)243
انديشه به ديگران و بهدس آوردن آگاهي بود .در همين راستا ،استيور در پژوهش خود در مورد جايگاه
زبان در انديشة يوناني آورده اس
مؤلفه بوده اس  :نخس

که الگوي زباني حاکم بر يفکر فلسفي يوناني ،الگويي «ابزاري» با سه

اينکه معنا در کلمات منفرد اس  ،دوم آنکه کلمات يوكمعنوا هسوتند و سووم

زبان ابزاري براي انتقا انديشه اس ؛ يعني فرايند فکر از يکلم و زبوان جداسو (ر.ك :دان آر اسوتيور،
 ،1831ص  .)55 – 56بور ه نيز معتقد اس

که نزد فيلسوفان يوناني مسئلة نامگذاري آنان را به طور

مباحثي پيرامون رابطة زبان و جهان کشانده اس  .اين امر به جدايي زبوان و يفکور در نوزد افالطوون و
ارسطو منجر ده اس (ر.ك :تبور ه و ديگران ،1811 ،ص.)1 - 1
 .1اگوستينوس ( 861 - 813م) از آباي پرنفوذ کليسا و فيلسوف بوده اس  .ارادة آزاد ،يثلي  ،هر
خدا و اعترافات از آثار انتشار يافته اوس .
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در این رویکرد ،زبان صرفاً ابزار انتقال «معنا» محسو میشفد و آنچفه بیشفتر مفورد
توجه الهی دانان قرار داشت« ،امر متعالی» به معنای تالش برای فهفم ماهیفت و سفاختار
واقعیت بود (راسل ،2821 ،ج  ،2ص 981د  .)981انسان در پرتو امر متعالی و بفدون نیفاز
به زبان به شناخت پیرامون خود و جهانِ هستی دست مییافت .در فلسفة اگوستین ،رفتار
موابی خواست خدا ،مهمترین و بلکه تنها اندیشة انسان اسفت (یاسپرس ،2828 ،ص 212
د  .)218ازاینرو همه چیز در مقایسه با این معیار ارزیابی میشد .مسئلة زبان نیز تنها این
بود که معنایی را انتقال دهد که از پیش موجود است و منشأ آن خداوند است .با نگفاه بفه
آثار اگوستین ،خصوصاً کتا ِ اعترافات میتوان شالودة رویکرد نشانگی به زبان را دیفد.

1

.)94

فلسفي بعفد از نقفل نبفارتی از امترافدات

هاي
ویتگنشتاین نیز در کتفا پژوهش 
اگوستین ،در تعری نظام نشانگی زبان میگوید« :یف

یف

واژههفای زبفان چیزهفا را

مینامند .جملهها ترکیبهای این نامها هستند .در این تصفویر از زبفان ریشفههفای ایفن
 .1در نظر برخي پژوهشگران ،اگوستين با الهام از فلسوفة افالطوون خصوصوا بحو

»مُثُول» و نيوز

آموزههاي مسيحي ،خصلتي يقيني ،فرابشري و ابدي براي مفاهيم قايل بود .ايون مفواهيم پويش از زبوان
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صرفنظر از اینکه او چرا و چگونه به طرح نظریة نشانگی زبان میرسد ،تالش میشود به
ماهیت و مؤلفههای رویکرد نشانگی زبان بهطوراختصار اشاره شود.
هارت ناك ،نظام نشانگی را اینگونه توضیح میدهد :زبان نبارت است از کلمات و هر
کلمه بر حسب مدلولی که بر آن داللت میکند ،دارای معنای خاصی است .بر حسب ایفن
نظریه ،نحوة آموختن زبان این است که انسان مدلول هر کلمة واحد را بفهمد .کلمه اسفم
است و دانستن زبان یعنی دانستن مسماهای تمامی کلمات آن (هدارت ندا  ،2812 ،ص

وجود دا تند و کلماتِ وحي يرييب ازپيشيعيين دة امور را منعکس ميکردند .در ديودگاه اگوسوتين،
ذات وحي مستقل از زبان اس  .پيامبر وحي را از مصدر الهي درياف

ميکند ،آنگاه در قالب کلموات

براي مردم بيان ميکند( .ر.ك :رضا داوري ،يمدن و يفکور رربوي ،يهوران :نشور سواقي .1811 ،آر .اي.
مارکوس ،آوگوستين ،يرجمة خشايار ديهيمي ،يهران :نشر کوچك.)1811 ،
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اندیشه را مییابیم :هر واژه معنایی دارد؛ این معنا هم وابستة واژه است؛ چیزی اسفت کفه
واژه به جای آن مینشیند» (ویتگنشتاین ،2834 ،پ .)2
بر اساس این دو تعری از نظام نشانگی ،مؤلفههای زیر بهدست میآید:
ف معنا خارج از زبان و پیش از زبان وجود دارد .درواقع واژه نشانة چیفزی اسفت کفه از
قبل موجود است.
ف آنچه اصالت دارد ،فکر و طبیعت است نه زبان .زبان ابزاری قراردادی جهفت انتقفال
معناست.
ف زبان مبتنی بر مفهوم « نام» است؛ بنابراین زبان مساوی کلمات اسفت ،نفه فراتفر از
کلمات؛ زیرا در مقابل هر چیز ،اسمی نهاده شده است .فهم زبان یعنی «فهم اینکه چگونه
ی نام به صاحب آن مربو میشود» (هریس ،2832 ،ص .)19
ف واژهها ت معنا هستند؛ یعنی در برابر هر واژه ،ی
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ت معنابودن به لحاظ میزابودن مدلول نامهاست .اشیا در خارج تعیّن دارند و مفاهیم نیفز
دارای هویتی مشخصاند .بنابراین در برابر هر شیء یا مفهوم ی واژه قرار داده میشود.
ف ارتبا واژه با معنای خود ،ارتباطی وضعی و قفراردادی اسفت .هفر زبفان بفر اسفاس
قرارداد در برابر هر معنا ی نشانه میگذارد که این نشانة خاص ،حکایتکننفدة آن اسفت
(ه ان ،ص )29؛ ازاینرو تنوع زبانها هیچ خللی به معنا و اندیشه وارد نمیکند؛ چون معنا
و اندیشه از قبل موجودند و در بند زبان نیستند.
با توجه به مؤلفههای باال ،چه بسا ،مهمترین پیامفد ایفن نظریفه ،برتفری و اسفتقالل
اندیشه از زبان باشد .آنچه در این نظریه اصالت دارد فکفر و طبیعفت اسفت و زبفان فاقفد
اصالت است .زبان در این نظریه تنها ابزاری قراردادی است که وظیففهاش انتقفال معنفا و
اندیشه خواهد بود .اندیشه در این نظریه ،وضعیتی متافیزیکی به خود میگیرد؛ وضعیتی که
باید آن را کش کرد و با ابزار زبان به جامعه نرضه کرد؛ به بیان دیگر اندیشه و آگاهی از
امور ،پیش از زبان و مستقل از آن وجود دارد که برای انتقال آن ،ابزاری به نام زبفان کفه
 .1مراد از حقيقي ،حقيق
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معنفای حقیقفی 1قفرار دارد .ایفن

در برابر مجاز اس .

جهان معنا = مفهوم نظام سیاسی
زبان = ابزار انتقال

زبان نشانگی

جامعه

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

مساوی کلمات و واژههاست به کار گرفته میشود .فقط برای بیان اندیشفه بفه زبفان نیفاز
داریم؛ ولی برای اندیشیدن نه .آنچه مهم است دستیافتن و کش معنا و مفهوم در جهان
خارج از نشانههای زبان است که به وسیلة زبان به دیگران منتقل میشود.
حال اگر نظام سیاسی را بخواهیم از این نظریه استخراج کنفیم ،مفیتفوانیم آن را امفر
ناشناخته و مورد اندیشه در نظر بگیریم که جامعه یا افراد یا حتی ی فرد درپی کش آن
است .نظام سیاسی در این نظریه وضعیتی متافیزیکی به خود میگیرد؛ وضعیتی که باید آن
را کش کرد و بدان دست یافت و با ابزار زبان به جامعه نرضه نمود .آنچه در این فراینفد
مهم خواهد بود توانایی و استعداد دستیابی و درك امر ناشناخته و متافیزیکی است .در این
نظریه ،نظام سیاسی توسط ی نفر نیز قابل دستیابی و طرح است .مهم نیست که جامعفه
ی نفر ،چند نفر یا کل جامعة جهانی باشد .مهم دستیافت به حوزة متفافیزیکی اندیشفه
است .مهم نیست که به چه زبان آن امر دستیافته و کش شده به جامعه انتقال مییابفد؛
چون تنها و تنها اندیشه و امر متعالی اصالت و ذات دارد .ازاینرو پس از رسیدن به آن امر
اصیل که در اینیا نظام سیاسی است ،دیگر تکلی همگان برای نظام سیاسی و ساماندهی
زندگی سیاسی در جامعه معین و مشخص میشود .درمیموع چنین تصویری را میتوان از
نظریة نشانهای ترسیم نمود:

 .1 – 1فلسفه مدرن و تداوم رويكرد نشانگی به زبان

با ظهور مدرنیته و پدیدآمدن روشهای نلمی ،اگرچه میفان فلسففه و الهیفات فاصفله
اییاد شد ،اما در خصوص زبان ،تحولی اییاد نشد و نگرش اگوستینی به زبفان تفا اوایفل
قرن بیستم ،الگوی مسلط و حاکم بود .همانطور که روی هریس اشاره میکند ،در دوران
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مدرن ،برخی از فالسفه مانند هابز و الك و هیوم به فراخور بحث خفود پیرامفون مسفائل
اساسیِ فلسفه اشاراتی پراکنده به زبان داشتهاند .اما در نگاه تمفامی آنهفا ،تفکفر نملیفاتی
ذهنی تصور میشد که نیازی به زبان نداشت .زبان زمانی وارد میشد که کسی میخواست
افکار خود را از طریی ارتبا کالمی به فردی دیگر منتقل کند« :فلسففة غربفی تفا سفدة
نوزده هنوز مبتنی بر دیدگاهی راجع به زبان بود که تقریباً سدههفای متمفادی بفه چفالش
طلبیده نشده بود .طبی این دیدگاه ،تفکر و زبفان فعالیفتهفای جداگانفهای بودنفد .زبفان
فعالیتی بود با واژهها و تفکر فعالیتی بود با اندیشهها .واژهها مبتنی بر اندیشهها بودند؛ لکن
اندیشهها وابسته به واژهها نبودند(ه ان ،ص .)28
در دوران مدرن ،انتقاد به «امر متعالی» به ننوان منبع معرفتبخش مورد تردید واقفع
شد؛ اما انتقاد به نونی «متافیزی » به قوت خود باقی مانفد .در اندیشفة مفدرن و طفرح
«ثنویت نفس و بدن» 1از سوی دکارت ،تصور این بود که انسان در مقام سوژهای خودبنیاد
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و مستقل دارای تواناییهای ذاتی است که از این طریی میتواند بفه «شفناخت» برسفد.

2

فرض وجود این توانایی در انسان ،این تصور را به وجود آورد که انسان بدون واسوة زبان
و با اتکا به قدرت نفسانی و نقلی خود با جهان ارتبا برقرار میکند؛ حتّی میتوان گففت
مبنای شکلگیری زبان نیز خواهد بود.
1. Cartesian dualism.
 .2در نظر دکارت« ،انسان» به دنبا حقيق
بشناسد .آن روش اين اس

اس  .اموا انسوان بوا روش ويوژهاي موييوانود حقيقو

را

که او ابتدا يافتههايي را که يا کنون کسب کرده ،مورد ك قرار دهد؛ يعني

به جهانِ پيرامونش و انسانهاي ديگر ك کند .حا اگر او همه چيز را مورد ك قورار داد ،فقو بوه
يك چيز نمييواند ك کند و آن ،وجودِ خودش اس  ،يعني «مَن»؛ به عبارت ديگر مون هسوتياش از
آن جه

اس

که قادر اس

به همه چيز ك کند مگر به خودش .در اينجا دکارت «مَن» را «سوژه» و

جهانِ پيرامون را «ابژه» مينامد .سوژه ابتدا به وجودِ جهانِ پيرامون ك ميکند ،سپس از جهان فاصوله
ميگيرد يا به ناخ

آن نايل آيد .اين دوگانگي معناي سوژه و ابژه در نزد دکارت ،در فرايند انديشه و

ناخ  ،مستقل از زبان حاصل مي ود (جه
.)11
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اطوال بيشوتر ر.ك :نوورمن موالکوم ،1831 ،ص – 11

و  ، 3ص  . )1ی

مفهوم رویدادی در جهان واقع نیست یا وضعیتی در جهان نیست ،بلکفه

«مفهوم» معنای «واژه» است .بنابراین فلسفه مستقیماً با جهان سروکار ندارد؛ بلکه فلسفه
درگیر تحلیل گزارههای زبانی است .سفؤالهفایی از قبیفل گففتن چیسفت؟ بیفان معنفادار
چیست؟ ی گزاره چگونه واقعیت را بیان میکند؟ و غیره مسائلی بودند که فلسفة تحلیلی
زبان کار خود را با آنها آغاز کرد.
 .2چرخش زبانی و شكلگيري نظريه تصويري زبان

در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم ،در اروپا ،تحولی کیفی در فلسفة زبان ،آن هم
توسط فِرگه 1ریاضیدان و فیلسوف آلمفانی ( ،)3427 - 3797راسفل )3452 - 3752( 2و
8

مور ( ،)3477 - 3751فیلسوفان بریتانیایی به وجود آمد (بورشده و دیگدران ،2811 ،ص

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

در این نگاه ،زبان حامل مفاهیم است و سعی بر این است که زبان ،حی امانفت را بفه
خوبی ادا کند؛ یعنی جهان موضوعِ شناخت است و اندیشیدن فعالیتی است که توسط سوژة
مستقل صورت میگیرد و «زبان» فقط فکر را منتقل میکند .زبان منفعفل اسفت و هفیچ
دخل و تصرفی در کیفیت اندیشیدن ندارد.
بیطرف دانستن زبان و منحصرنمودن فعالیت آن در حمل مففاهیم و بفازنمودِ جهفان،
موجب شد زبان نقش حاشیهای در فلسفة مدرن داشفته باشفد؛ بفه بیفان دیگفر در دوران
مدرن ،تصور این بود که انسان میتواند تفکر کند و بیندیشد ،بدون اینکه نیازی به واسوة
زبانی باشد .اندیشه مابإزای جهان بیرون است که از طریی حواس و قدرت نفسانی ادراك
میشود .این اندیشه زمانی که به صورت گزاره سامان بیابد ،قابلیفت بیفان پیفدا مفیکنفد؛
بنابراین زبان تنها تبلور بیرونی فکر و اندیشه را تشکیل میدهد.
بهتدریج از اواخر قرن نوزده ،ننوانِ «فلسفة تحلیلی زبان» جهت مشخصکردن نونی
از فلسفه که خود را بر زبان متمرکز کرده بود رایج شد؛ دلیل این امر پیبردن فالسفه بفه
این واقعیت بود که آنان در جستیوی تحلیل و درك مفاهیمانفد (ملیآبادی ،2819 ،ش 1

1. Frege.
2. Russell.
3. Moor.
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23د .18مصطفی ملکیان ،2839 ،س  ،24ش  ،2ص  .)41این فیلسوفان تالش فلسفی خود
را در دو حوزة فلسفی متفاوت آلمانی و بریتانیایی آغاز کردند؛ اما از جهت اینکه به زبان به
ننوان موضونی فلسفی نگاه کردهاند ،آنها را در کنفار هفم و آغفازگر «چرخشفی زبفانی»
محسو میکنند .مسئلهای را که آنها مورح میکردند ،همانند مسئلهای بفود کفه کانفت
پیشتر پیش نهاده بود .کانت معتقد بود که تمام مشکالت فلسفی از آنیا به وجود آمده که
انسان« ،نقل» خود را بهطورغیرصحیح به کار برده است؛ ازاینرو او کوشید تا راه صحیح
بهکارگیری نقل را نشان دهفد تفا از ایفن طریفی بسفیاری از مشفکالت فلسففی را حفل
نماید(مگی ،2811 ،ص 141د  .)141نگاه فرگه ،راسل و مور نیز به فلسفه و مشکالت آن،
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همانند نگاهِ «کانت» بود؛ با این تفاوت که کانت از زاویة نقل و آنان از زاویة «زبان» بفه
موضوع مینگریستند .آنان بر این باور بودند که بسفیاری از معضفالت فلسففی از کفاربرد
نادرستِ «زبان» ناشی شده است؛ بنابراین برای حل مشکالت فلسفی باید به زبان توجفه
کرد و به اصالح آن اقدام نمود.
با این تحول که در اواخر قرن نوزده اییاد شد ،زبان دیگر جدای از فلسفه نبود ،بلکفه
زبان موضونی فلسفی درنظر گرفته شد و بهتدریج گرایشی در فلسفه بفه وجفود آمفد کفه
امروزه از آن به «فلسفة تحلیلی» 1یاد میشود .فلسفة تحلیلی مهمترین جنبش فلسفی در
اندیشة قرن بیستم است« .پوزیتویسم منوقی» 2مکتب اصلی فلسفة تحلیلی در سالهفای
بین دو جنگ بود 8.انضای پیشگام این مکتب ریاضیدانان و فیزی دانان میفر بودنفد.
پوزیتویسم از لحاظ روششناسی هدفِ وحدت نلم را دنبال میکرد؛ بنابراین اندیشفمندان
پوزیتویسم کل قلمرو دانش انسانی را به زبانی فیزیکفی تقلیفل مفیدادنفد (هکدر،2838 ،
ص .)48
1. Analytical philosophy.

2. logical positivism.
 . 8در اين خصوص ر.ك :مير مس الدين اديب سلطاني ،رساله وين ،يهران :مرکز ايرانوي مطالعوه
فرهنگها.1861 ،
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اصولرياضياات توانسفت
تمایز آن با «نلم» 1پرداختند .راسل همراه وایتهد در کتا  
گزارههایی را که دربارة جهان وجود دارد ،طبی الگوی منوقی به دو دسته تقسفیم نمایفد؛
گزاره هایی دربارة «امور واقعی» و گزاره هایی دربارة «روابط مفاهیم» .گفزارههفای دسفتة
اول ،حقایقی را دربارة جهان تیربی بیان میکنند و فقط از طریی مشاهده و تیربه صدق
آنها تعیین میشود؛ اما گزارههای دستة دوم روابط مفاهیمی را که دربارة جهان مورح شده
است ،بررسی میکنند(استیور ،2839 ،ص  242د  .)241این گزارهها ،فلسفیانفد .بنفابراین
تفکر فلسفی با جهان نینی سروکار ندارد؛ بلکه با معانی و مفاهیمی کفه در مفورد جهفان
است ،سروکار دارد .این معانی و مفاهیم از طریی واژهها و گزارهها منتقل میشوند و ذهن
فیلسوف از تصویری که زبان از واقعیت به وجود میآورد ،واقعیت را در قالب معنا و مفهوم

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

سؤالی که مورح است ،این است که فلسفه از چیستیِ هستی ،اندیشه و حقیقت بحفث
میکند ،حال زبان چه ارتباطی با مسائل فلسفی دارد تا موضونی فلسفی بهشمار آیفد؟ در
پاسخ اجمالی ،میتوان گفت با تحولی که در این دوره صفورت گرففت ،زبفان بفه ننفوان
تصویرگر واقعیت ،واسط میان ذهن و واقعیت به حسا آمد ،به شکلی که هر گونه خللفی
که در نحوة به تصویرکشیدهشدن واقعیت توسط زبان اییاد شود ،بفر فراینفد اندیشفیدن و
تفکر تأثیر مستقیم دارد .از این جهت ،رسیدن به شناختِ واقعیت ،در نحوة صحیحِ استفاده
از زبان نهفته است.
آنچه فرگه ،راسل ،وایتهد و مور در ابتدای امر به آن رسفیدند ،ایفن بفود کفه فالسففة
پیشین در شیوة تفکر فلسفی خود از نقش «زبان» در فراهمآوردنِ شفرایط صفحیح تفکفر
غفلت کردهاند و نقشی برای زبان در اندیشه و معرفت قایل نبودند؛ زیرا ذهن و آگفاهی را
مقدم بر زبان میدانستند .گمان فیلسوفان نظام نشانگی زبان این بود که ذهن بفا رنایفت
قواند تفکر (منوی ارسوویی) به شناخت حقیقت دست مییابد و از ایفن طریفی ،مسفائل
فلسفه یکی پس از دیگری حل میشود .اما روزبهروز بر مسائل و معضالت فلسفه اففزوده
میشد .از اینیا ،متفکران جدید برای اینکه اهمیت «زبان» را در حل مسائل فلسفی نشان
دهند و بر اساس آن ،روش درست تفکر فلسفی را مشخص نمایند ،به ترسیم مرز فلسفه و

1. science.
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دریافت میکند:
Sense

Proposition

Fact

معنا

گزاره

امر واقع

Thought

Language

World

جهان
زبان
اندیشه
این اندیشمندان با تمایزقایلشدن میانِ مصداق ،مفهوم و تصور ذهنی ،تمایز بنیفادینی
میان نلم و فلسفه قائل شدند (بورشه و دیگران ،2811 ،ص  .)24به نظر آنان ،فیلسوف با
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«زبان» که تصویرگر واقعیت است سروکار دارد ،نه بفا جهفان نینفی؛ بنفابراین هفر گونفه
اختالل در تصویرگری زبان ،اختالل در فعالیت فلسفی و فکری فیلسوف به وجود میآورد.
فیلسوف مفاهیم را از طریی زبان از بیرون دریافت میکنفد و آنرا پایفة تفکفر خفود قفرار
میدهد .آنچه موجب وسعت پایة تفکر او میشود ،داد و ستدی است که او با دیگران دارد
و زبان نقش محوری در این داد و ستد دارد .محتوای ذهن هر ففرد ،فقفط بفرای خفود او
مکشوف است و کسی به آن دسترسی ندارد؛ مگر اینکه شخص محتوای ذهفن خفود را از
طریی زبان و در قالب گزارهها توصی کند .این گزارهها واقعیتِ ذهن او را برای دیگفران
به تصویر میکشند 1.آنچه در این فرایند نقش اساسی ایفا مفیکنفد« ،زبفان» بفه ننفوان
واسوة واقعیت و ذهن است .کش این مولب ،فالسفة تحلیلی را متوجه این نکته کرد که
آنچه قبل از تفکر اهمیت دارد و ضروری است به آن توجه شود ،چگونگی دستیابی ذهفن
به واقعیت و نقش محوری زبان در این دستیابی است.
از اینیا فالسفة تحلیلی چشم به حقیقتِ زبان دوختند و پرسشی که در پفی پاسفخ آن
بودند ،این بود که چگونه میتوان بر کیفیت انتقال معنا نظارت داشت؟ «تنها از راه کنترل
نظاممند زبان» پاسخ به این پرسش بود؛ زیرا معانی از طریی زبان منتقل میشوند .بنابراین
 .1جه

اطال بيشتر ر.ك :آلفرد نورث وايتهد ،يوههاي فکر ،يرجمة علي وريعتمداري ،يهوران:

فرهنگ اسالمي.1818 ،
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برای اینکه زبان بتواند معنا را بهخوبی منتقل کند باید زبفان بفر اسفاس نظفام «منوقفی»
کامالً تعری و کنترل شود .به همین دلیل ،افرادی مثل فِرگه و راسفل بفه دنبفال تبیفین
ساختار منوقی برای زبان بودند تا از این طریی ،زبانی را بفهوجفود آورنفد کفه واقعیفت را
بهخوبی تصویر نماید .آنها در سنت تیربهگرایی قرار داشتند .بنابراین واقعیت را مسفتقل و
متعیّن تصور میکردند .تعیّنِ واقعیت اییا میکند که تفاوت معنا وجود نداشته باشد؛ زیرا
معنا تصویر واقعیت است و ساختارِ تصویر ضرورتاً موابی ساختار آنچه به تصویر در میآید،
خواهد بود .حال اگر در میان فالسفه ،تفاوت معنا وجود دارد ،این امر ناشی از خوای ذهن
یا خوای زبان است.
در نظام نشانگی زبان ،متفکران بفرای جلفوگیری از خوفای ذهفن بفه منوفی توجفه
1
میکردند؛ اما چون زبان بیارتبا با نحفوة تفکفر دانسفته مفیشفد ،از آن غاففل بودنفد.

 .1يلقي رايج در نظام نشانگي زبان از منطق اين بود که منطق فني اس

که قوانين يفکر را مشخص

ميکند .يفکر نيز فعاليتي بود که يوس ذهن و از طريق معلومات ذهني انجام مي د يا مجهولي کشو
ود و ناختي حاصل آيد .منطق مجموعة اصو و قوانيني بود که با رعاي
ميرف

و ذهن به حقيق

دس

آن خطاي يفکور از ميوان

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

درحالی که منشأ خوای معرفتی ،تصویر غیرواقعی از واقعیت بفود کفه توسفط زبفان ارائفه
میشد .بنابراین در نظر فیلسوفان تحلیلی ،اصالح زبان بر اساس ساختاری منوقی میتواند
انتظار ما را برای رسیدن به تفکری صحیح در راستای کشف حقیقفت کمف کنفد .ایفن
ساختار منوقی از دو طریی بر زبان کنترل دارد:
ف کنترل از طریی واژهها :برای هر «مفهوم» ی واژة معین درنظر گرفته شود.
ف کنترل از طریی گزارهها :ترکیب واژهها به صورت گزاره به نحفوی لحفاظ شفود کفه
بتوان روابط مفاهیم را آنگونه که در واقعیت است ،منعکس کرد.
این دو بحث ،پای زبان را به مباحث فلسفی باز کرد 2.در چنین فضای فکری ،فلسففة

ميياف  .بر اين اساس ،منطق فق مربوط به اريباط ذهون و حقيقو

بود.
 .2عالوه بر پيشرف هاي علمي ،ر د و يوسعة مباحو

منطوق و رياضويات نيوز عامول مهموي در

پيدايش و بس فلسفة يحليلي به مار ميرود .در اواخر قرن نوزدهم بر اثر پيوندي کوه ميوان منطوق و
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تحلیلی شکل میگیرد؛ فلسفهای که با این سئوالها سروکار دارد :چگونفه مفا بفا واقعیفت
ارتبا برقرار میکنیم؟ معنا چه ماهیتی دارد؟ صدق و داللت بفه چفه معناسفت؟ ضفرورت
منوقی چیست؟
این نگاه جدید به زبان که از طریی آثار فِرگه ،مور و راسل در صحنة فلسفه اییاد شد،
درنهایت توسط «لودویگ ویتگنشتاین» (3774 - 3473م) به تعالی منوقی خود رسید .او
توانست ی زبانِ منوقی را سامان دهد که همانند زبان ریاضی ،قوعی ،ثابت و غیروابسته
به افراد باشد.
اهمیت کار ویتگنشتاین در این دوره ،1در این است که نتایج منوقی تفکر فلسفی خود
را در کتا دو هزار کلمهای »رسالة منوقی ف فلسفی» 2به سرانیام رساند .رسالة منوقی ف
رياضيات صورت گرف  ،کاربرد روشهاي رياضي در منطق رواج ياف

و بهيدريج «منطق صوري» بور
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اساس دستگاه نمادپردازي رياضي کل گرف  .مهميرين ويژگي منطق صوري ،پيوند آن با «زبان» بوود.
يوانايي منطق صوري در اين بود که به نحو دقيق مييوانس
و هر نو انحراف در زبان روزمره را کش

ساختار واقعي همة زبانها را آ کار نمايد

نمايد .يوسعة منطق صووري مودخلي ود بوراي ورود بوه

مسئلة بازنمايي الفاظ و يحليل مفاهيم زبان .به اين يرييب ،اين نظر رواج ياف

که منطق و رياضيات بوه

عنوان مصاديق علوم پيشيني مييوانند در حل مسائل زباني و فلسفي به کار گرفته ووند؛ بوراي نمونوه
راسل جهان را يرکيبي از اجزاي مجزا ميدانس

که اين اجزا بر اساس رواب منطقي به هم مريب اند و

زبان نيز که يصويرگر جهان اس  ،داراي همان ساختار اس  .قصد راسل از بهکوارگيري قواعود منطوق،
يحکيم اين موضع بود که منطق مييواند به نحو دقيق ساختار واقعي همة زبانها را آ کار کند و اصو
بنياديني دربارة چگونگي کارکرد زبان يرسيم نمايد.
 .1انديشة فلسفي ويتگنشتاين به دو دورة متفاوت يقسيم مي ود .مرحلة او بوه «رسوالة منطقوي و
فلسفي» اختصاص دارد و مرحلة دوم با يألي

کتاب «پژوهشهاي فلسفي» آراز ميگردد .او در مرحلوة

دوم از يفکر خود آراي مرحلة او خود را نقد ميکند و يوهاي جديد در يفکر فلسفي عرضه ميکند.
 .2اين اثر ابتدا در سا  1121در آلمان با نام آلماني:
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فلسفی در با ماهیت جهان ،زبان ،منوی ،ریاضیات و فلسفه بحث میکنفد؛ امفا رسفالت
اصلی رساله پژوهش در ماهیتِ «زبان» است .نظریهای که در با زبان در این کتا آمده
است با ننوانِ «نظریة تصویری معنا» 1میشناسیم.
 .2-1نظام تصويري

بحث اساسی در نظریة تصویری زبان ،این است که چگونه گزارههای زبان روزمره بفا
جهان ارتبا دارند؟ این فروکاستن زبان به ی نظام منوقی ازآنرو موجه جلوه مفیکنفد
که این نظام به نحوی امکان تناظر زبان با جهان را فراهم میآورد .به نظفر ویتگنشفتاین
تناظر زبان با واقعیت (جهان) در زبان روزمره مشهود نیست (ویتگنشتاین ،2812 ،پ /441
 .)9این وظیفة فیلسوف است که جوهر پنهان معنا را از طریی تحلیفل منوقفی مشفخص
کند .بر این مبنا ،ویتگنشتاین ساختار جهان را بر طبی سه اصل زیر ترسیم میکند:
اصل اول :جهان مساوی با امر واقع (واقعیت نینیت یافته) است (ه ان ،پ .)2
اصل سوم :منوی میتواند نظم جهان را آشکار کند (ه ان ،پ .)1/23
مهمترین پیامد اصل اول این است که جهان مسفتقل از «مفا» و مسفتقل از «زبفان»
وجود دارد و دارای خصلتی معین است .موابی اصل دوم ،جهان ساختاری ثابت و از پیش
تعیینشده دارد و بر اساس اصل سوم ،ما میتوانیم از طریی منوفی بفه نظفم جهفان پفی
ببریم.
دیدگاه ویتگنشتاین دربارة زبان نیز ،مبتنی بر دو اصل زیفر اسفت :اصفل اول :کفارکرد
ذاتی زبان ،تصویرنمودن جهان است 2.اصل دوم :ساختار زبان با ساختار جهان یکی است؛
« »logisch - philosophische A bhand lungانتشار ياف ؛ سوپس در انگلسوتان زيور عنووان
اليين » Tractatus logico – philosophicus« :در سا  1122منتشر د.

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

اصل دوم :جهان منظم است (ه ان ،پ .)14 /428

1. picture theory of meaning.
 .2ويتگنشتاين در پارة  1/31از رساله ميگويد« :گزاره يصوير واقعي
را ميسازيم در واقع مد و يصويري از واقعي

اس » يعني وقتي ما گزارهاي

را ساختهايم.
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یعنی اگر زبان دربارة جهان سخن میگوید ،لزوماً باید چیزی میفان «زبفان» و «جهفان»
مشترك باشد تا زبان بتواند جهان را بنمایاند .مفروض این است که یف نظفم منوقفی و
پیشینی بر جهان و زبان حاکم است که ارتبا زبان و جهان از آن نشئت میگیفرد (ه ان،
پ  .)41به لحاظ اینکه زبان« ،مُدل» و «تصویر» جهان است ،همان ساختار منوقفی کفه
برای جهان ترسیم شد ،برای زبان نیز قابل ترسیم است.
در میموع ویتگنشتاین در رساله استدالل میکند که زبان ی نظام تصفویری اسفت.
واژهها در قالب جمالت در کنار یکدیگر قرار میگیرند و تصویرها یا الگوهایی از حالتهای
امور ممکن در جهان را به دست میدهند .هر جملة معناداری را میتفوان بفه سفازههفای
کوچ تری تیزیه و تحلیل کرد تا جایی که تنها سازههای باقیماندهاش گزارههای منوقی
مانند «نه» و «و» و «نامهای سادة تحلیلناپذیر» باشند .هر ی از این نامها با موضونی
(نین) متناظر است که آن نام را برخود دارد (ریچارد آلن ،2838 ،ص 882د .)881
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 .2 – 2پيامدهاي نظرية تصويري

 .3وجود زبان ایدهآل :در نظریة تصویری ،ساختار زبان و جهان یکی فرض میشفود و
زبان از همین راه میتواند جهان را به تصفویر بکشفد .الزمفة ایفن سفخن آن اسفت کفه
همانگونه که جهان دارای ساختاری یکدست و منوقی است ،زبان نیز ضرورتاً ایفنگونفه
است؛ یعنی درواقع ی زبان بیشتر وجود ندارد که آن زبان یکدست و شفاف است و تنهفا
وظیفة آن تصویرنمودن جهان است.
بر این مبنا ،پیشفرض نظریة تصویری این است که معیاری وجود دارد که به وسفیلة
آن ،تحلیل منوقی میتواند مشخص کند آیا گزارههای زبان روزمره از زبان ایدهآل تبعیت
کردهاند یا نه .این معیار منوقی اییا میکند که زبان روزمره طی تحلیل دو مرحلفهای،
تصویرگر جهان باشد :اول آنکه گزارههای زبان روزمره را باید به گزارههای زبفان ایفدهآل
تحلیل کرد.

دوم آنکه تمام گزارههای زبان ایدهآل را به صورت تابع صدق جهان نمایش داد.

1

 .2ت معنابودنزبان :نظریة تصویری بر رویکردِ «ت معنایی» متکی است؛ با این بیان
که ویتگنشتاین مانند هیوم(مگدی ،2831 ،ص  )132دو نفوع گفزاره را معرففی مفیکنفد؛
گزارههایی دربارة جهان (امور واقع) و گزارههایی دربارة روابفط مففاهیم .گفزارة نفوع اول،
گزارهای است که حقیقتی را دربارة جهان نینی بیان میکند و در واقع «تصفویر» جهفان
است (ویتگنشتاین ،2812 ،پ  .)9/42این نوع گزاره میتواند صادق یا کاذ باشد .گفزارة
نوع دوم ،روابط مفاهیم را بیان میکند .این نوع گزاره چیزی دربارة جهان نمیگوید ،بلکه
دربارة روش بهکارگیریزبان سخن میگوید (ه ان ،پ  )9/921ایفن نفوع گفزاره ضفرورتاً
صادق است .ما به نحو پیشینی میفهمیم که این گزارهها همیشه صادقاند و برای تعیفین
صدق آنها نیازی به مراجعه به جهان نیست.گزارههای منوی ،فلسففه و ریاضفیات از ایفن
نوعاند .ویتگنشتاین گزارة نوع دوم را گزارة «همانگویانه» 2مفینامفد؛ چفون هفیچ چیفزی

زبانِ متافيزيکي اس

اين اصل حاکي از آن اس

که:

 .1معناي يك مفهوم يا يك گزاره به ايکاي راي صدق آن مطر مي ود.
 .2چنين صدقي يا بايد يوس مشاهدة يجربي يا از طريق يحليل منطقي يعيين ود.
ازاينرو برنامة پوزيتويسم منطقي دو وجه دارد؛ يکي اثبات امتنا متافيزيك اس ؛ زيرا مطابق باور آنهوا
دانش زادة يجربة حسي اس

و دوم يفسيرِ منطقي نتايجِ علوم گوناگون و يحويل آنها به يك زبان علمي

عمومي اس ؛ به اين معنا که هر يك از اخههاي علم را مييوان دستگاهي از واژگان يلقي کرد که بور

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

 .1اصل مهم پوزيتويسم منطقي« ،اصل يحقيقپذيري» اس  .اين اصل معطوف به برچيدن حوزة گستردة

اساس رواب و قواعد منطقي آن دستگاهِ علمي با هم يرکيب مي وند .پوزيتويسم منطقي ميکو د کوه
همة نشانههاي زباني را مانند علم رياضوي بوه صوورت نموادي درآورد (رك :بهوا الودين خرمشواهي،
پوزيتويسم منطقي ،يهران :انتشارات علمي و فرهنگي.)1832 ،
2. Tautological.
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دربارة جهان نمیگویند (ه ان ،پ .)9/92
مهمترین پیامد این تلقی از گزاره ،تقلیل زبان تا حد گفزارههفای تف معناسفت؛ زیفرا
ازآنیاییکه هر امر تیربی تعیّن دارد ،تصویر آن نیز تعیّن خواهد داشت .بنابراین در نظریة
تصویری ،هرگزاره ی معنا بیشتر ندارد.
 .9جهان ،زبان و اندیشه ،وحدت منوقی دارند .بدین صفورت کفه وقتفی یف گفزاره
صادق باشد ،سه ساختار وجود دارد:
ال ) هیئت تألیفیهای از اشیای بسیط (امر واقع)؛
) هیئت تألیفیهای از نشانههای زبانی که موابی است با امر واقع (گزارة صادق)؛
ج) هیئت تألیفیهای از نناصر ذهنی که تصویر امر واقع است (اندیشه)؛
این سه ساختار در سه حوزة جهان ،زبان و ذهن قرار دارند که «یکی پس از دیگری در
ی خط قرار میگیرند و هر ی با دیگری برابر است» (ه و ،2834 ،پ  .)42بر اسفاس
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این طرح ،اندیشه ،زبان و جهان وحدت منوقی دارند .اگرچه این سه از هم متفاوتانفد و
در سه حوزة مختل واقعاند ،یعنی اندیشه از نناصر ذهنی ساخته میشود ،زبان از ترکیفب
نامها تشکیل میشود و جهان از اشیای بسیط به وجود میآید ،نظیر همدیگرند؛ چون هفر
سه ساختاری منوقی و یکسان دارند .در این طرح ،دامنفة شفناخت ممکفن بفرای انسفان
مشخص میشود و مرز اندیشه تعیین میگردد .منوی حاکم بر جهان و زبان بر اندیشه نیز
حاکم است .هر آنچه از قلمرو امکان منوقی خارج باشد ،از قلمرو جهان ،زبان و اندیشه نیز
خارج خواهد بود .این برداشت دربارة نسبتِ جهان ،زبان و اندیشه در طول تفاریخ اندیشفه
بیسابقه بوده است و گسست از تفکرات نظام نشانگی زبان را نشان میدهد.
با چنین چشماندازی اگر نظام سياسي را امر ناشناخته و بیرونی در نظر بگیریم ،شفیوة
دستیابی به آن همانا کش منوی حاکم بر زبان و یافتن و کشف گفزارههفای بنیفادین و
بسیط است که با شفافیت نا  ،ارزشها و هنیارهای طبیعی و جهانشمول و موفابی بفا
واقع را برمینمایاند .آنچه در این نظریه قابل توجه است نسبت به نظریة اشارهای ،اصفالت
طبیعی زبان و شکل یافتن اندیشه در آن است؛ بنابراین زبان صفرفاً ابفزاری بفرای انتقفال
اندیشه و طرح نظام سیاسی نیست ،بلکه محلی است کفه در آن مفیتفوان بفا اسفتفاده از
شفافیت گزارههای بنیادین به نظام سیاسی دست یافت:

گزارههای بنیادین /مبانی نظام سیاسی
زبان تصویری
گزارهها /زبان (النگ)
برای تدوین نظام سیاسی و یفافتن قفوانین ثابفت و جهفانشفمول طبیعفی آن نظفام،
دستیابی به گزارههای بنیادین و پایه الزم است.
 .3نظام کاربردي زبان

«معنا» تغییر کرد .به نظر او معنا دیگر چیزی نامشفهود نیسفت کفه الزم باشفد از طریفی
تحلیل منوقی به آن دست پیدا کرد .معنا در زبان روزمره و از طریی کاربرد خلی میشود؛
بنابراین وظیفة فلسفه استنتاج معنا نیست ،بلکه آنچه را «آشکارا در معفرض دیفد اسفت»
توصی میکند (ویتگنشتاین ،2834 ،ص .)212
وی در بخش اول پژوهشهای فلسفی 1،تلقی و ادراك اگوستین از زبان را مورد انتقاد
 .1ويتگنشتاين در پژوهشهاي فلسفي به فلسفه زبان و فلسفة زبان ناختي مويپوردازد .در فلسوفة
زبان سعي بر آن اس

يا نشانههاي کلي زبان مانند مصداق ،مفهوم و معنا به لحاظ فلسفي بررسي ود.

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

ویتگنشتاین با مشاهدة زندگی روزمرة مردم پی برد که مردم در زندگی روزمره مفاهیم
را به دلخواه به کار میبرند و حرف همدیگر را هم به خوبی میفهمند و در مفورد کفاربرد
واژههایشان از کسی اجازه نمیگیرند؛ ازاینرو برای شناخت درستِ زبان کافی است که به
کاربرد زبان در زندگی روزمرة مردم توجه شود و چگونگی تعامل مردم با زبان را مشفاهده
نمود (مگی ،2831 ،ص  .)194همین که ویتگنشتاین به این نکته پی برد ،نظرش دربفارة

در فلسفة زبان ناختي نيز به حل مسائل فلسفي با يوجه به کاربردِ هر يك از واژهها پرداخته موي وود.
اين امر سبب ده يا ويتگنشتاين از زبان ناساني مانند سوسور و چامسکي متمايز گردد؛ زيرا در دانش
زبان ناسي يالش مي ود يا ساخ

واجي ،نحوي و معنايي زبانها بررسي گردد که در پوژوهشهواي

فلسفي کمتر به زبان از اين زاويه نگاه ده اس  .هدف اصلي ويتگنشتاين در اين کتاب بررسي فلسفي
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قرار میدهد .مراد او از نقد سنت آگوستین ،نقادی تفکر حاکم بر رساله نیز خواهد بفود .در
نظریة نشانگی و تصویری ،زبان متشکل از «نام»هاست و گزارههفا از نفامهفایی تشفکیل
میشوند که به جای اشیا و مفاهیمِ از قبل موجود مینشینند .به نظر او در این نوع تلقی از
زبان ،گوناگونی کاربرد واژهها مورد غفلت قرار میگیرد (ه ان ،پ )41؛ یعنی وقتفی زبفان
میمونهای از «نام»ها دانسته شود که معرِّف یکی شیء یا ی مفهوم است ،دیگر به این
واقعیت توجه نمیشود که زبان پدیدهای است که با «فعالیت انسانی» ارتبا دارد (مگدی،
 ،2831ص .)33
ویتگنشتاین در فلسفة دوم خود به تنوع بسیار زیاد «کاربرد» زبان توجه نموده اسفت و
مثالهای متعددی از زندگی روزمرة مردم مفیآورد ،درحفالیکفه در رسفاله بفهطورآشفکار
فعالیتهای انسانی را که این کاربردهای متنوع زبان بخشی از آن هستند ،پدیدهای صفرفاً
سوحی می داند (ویتگنشتاین ،2812 ،پ  .)9/441بنابراین چرخشی کفه در دیفدگاه او بفه
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وجود آمد ،از همین نقوه بود .فلسفة دوم او ضمن باطلشمردن روش قبلی زبان را ابزاری
جهتِ «مفاهمه» و «ارتبا » معرفی کرد 1.انسانها به کم زبان وارد گفتگو و مفاهمه و
تبادل معنا میشوند .آنان به کمف زبفان بفه انمفالی ماننفد خبفردادن ،پرسفشنمفودن،
دستوردادن ،نذرخواهیکردن ،تشویی نمفودن ،خوشفامدگویی و بیفان احساسفات و غیفره
میپردازند (ه و ،2834 ،پ  .)18بنابراین تمام گزارههای زبان تصویرِ امفر واقفع نیسفتند.
زبان درواقع ،نالوه بر تصویرنمودن جهان برای بسیاری از دیگر اهداف ارتباطی و مفاهمه
مسائل زباني و همچنين حل مسائل فلسفي اس .
 .1نکتة مهم در اين يغيير ديدگاه اين اس

که او در فلسفة دوم خود ،با ردّ نظرية يصوويري زبوان،

«کاربرد» واژه در عمل را جايگزين آن مينمايد ،اما با يأکيد مکرر او کاربرد را به عنوان نظريوه در نظور
نميگيرد؛ زيرا طر کاربرد واژه در عمل ،درواقع ردّ نظريهپوردازي اسو  .بنوابراين او بوا سوخنگفوتن
دربارة کاربرد ،هيچ فرايندي را به صورت يك نظريه مطر نميکند .اينکه او معنوا را بوا کواربرد يکوي
ميداند ،براي آن نيس

که يك نظريه را جانشين نظرية قبلي کرده اس  ،بلکه مويخواهود بگويود کوه

معناي واژه چيزي فراير از کاربرد آن در زبان نيس  .او در اين مورد ميگويد بهجاي «يبيين» معنا ،آنچه
را آ کارا در معرض ديد اس « ،يوصي » کنيد (ر.ك :لودويگ ويتگنشتاين ،1838 ،پ .)811
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نیز بهکار میرود .معنای بسیاری از واژهها در ارتبا با ی شیء نینی مشخص نمیشود،
بلکه آنچه معنا نامیده میشود ،کیفیتی است که افراد بر اساس انتظارات و شرایط زنفدگی
آن را لحاظ میکنند (گوپتا ،2814 ،ص )221؛ یعنی اینگونه نیست که قفدرت مسفتقل از
انسان ،معنایی به ی واژه داده باشد .معنای واژه بر اساس «کاربردی» که در زندگی افراد
دارد تعیین میشود؛ ازاینرو برای کش معنا ،توجه بفه شفرایط زمینفههفا و فرصفتهفای
متعددی که واژه در آنها به کار میرود ،اهمیت دارد؛ زیرا معنای واژه بستگی به کاربرد آن
دارد و واژه در شرایط و زمینههای مختل کاربردی متفاوت دارد (ویتگنشدتاین ،2834 ،پ
1د.)99

غیردقییبودن معنای واژة «اینیا» به معنفای کفاربردیناپفذیربودن واژه نیسفت؛ زیفرا
دقیی و غیردقیی بودن در رابوه با هدف و معیاری که در درون ی زمینفة معفین شفکل
می گیرد ،معنای خودش را مییابد .معنای گزارة «تقریباً اینیا بایست» را وضعیتی که این
گزاره در آن به کار میرود ،مشخص میکند .پس ی معیار نام و پیشینی وجود ندارد تفا
بر اساس آن بتوان گفت «اینیا بایست» ،در همة کاربردها یعنی در فاصلة  zو در نقوة n
قرار بگیر .صورتبندیهای مختلفی از مکان میتواند واکنش قابفل قبفول بفه درخواسفت
«اینیا بایست» تلقی شود؛ ازاینرو مخاطب زمانی میتواند در برابر این درخواست ،واکنش
مناسب اتخاذ کند که ابتدا بفهمد این گزاره در چه موقعیتی بیان شده است:

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

ویتگنشتاین با مثالهای متعدد میخواهد نتییه بگیرد که واژهها فاقد معنفای ثابفت و
دقییاند و معنای آنها در هر کاربردی متفاوت است؛ اما به نظر او این غیردقیی بودن زبان
روزمره ی نقص نیست و کامالً به درد هدف افراد میخورد .هفر ففرد در مقفام کفاربرد،
منظورش را به خوبی میفهماند .بنابراین ویتگنشتاین تأکید میکند ،بفرای دقتفی بفیش از
آنچه کاربرد واژه اجازه میدهد ،پافشاری نکنیم« :اگر به کسی بگویم تقریباً اینیا بایست،
آیا امکان ندارد این توضیح کامالً نمل کند» (ه ان ،پ .)33

اگر به کسی بگویم باید بهموقعتر از این سر ناهار بیایی ،میدانی که دقیقاً سر سانت ی
شروع میشود .آیا بهراستی مسئلة دقت اینیا مورح نیست؟ چراکه ممکن است گفته شود بفه
تعیین زمان در آزمایشگاه یا رصدخانه فکر کن ،اینیا میبینی «دقت» یعنی چه؟ ...آیا هنگامی
که فاصلهمان از خورشید را با دقتی در حد ی فوت نمیگوییم یا نرض میز را با دقتی در حد
هزارم اینچ به نیّار نمیگوییم نادقیی هستیم؟ (ه ان).
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نکتة اساسی در رویکرد دوم ویتگنشتاین این است که دقیفیبفودن و غیردقیفیبفودن،
خصوصیاتی مولی نیستند ،بلکه آنها بسته به زمینههای گوناگون کاربرد متفاوت دارند .در
زمینهای معین ،ی معنا را میتوان دقیی خواند ولفی در زمینفهای دیگفر ،همفان معنفا را
1
میتوان غیردقیی دانست.
ویتگنشتاین در آثار متأخر خود ،دایماً مثالهفایی از کفاربرد متففاوت واژههفایی ماننفد
فهمیدن ،داشتن ،فکرکردن ،باورداشتن و معنا ارائه میکند تا نشان دهد که نلیرغم تصور
همة ما این واژهها در وضعیتها و زمینههای مختل معفانیِ متففاوتی دارنفد (ه دان ،پ
212د .)213در این نمونهها اهمیت تحلیل منوقی گزارههای زبان و رسیدن به گزارههای
بنیادین از دست میرود و بیشتر بر نوامل موقعیتی و فعالیتهای هدفدار انسفانی تأکیفد
میشود .بحث از کاربرد ،اقتضا میکند که مسئلة زبان در بافتِ «مناسيااتاجتمياعي»
جستیو شود (وامظی ،2844 ،ص )19؛ زیرا کاربرد با زمینههای اجتمانی و «موقعیتهای
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انضمامی» معنا مییابد .از این جهت ،هرچه کاربرد مهمتر میشفود ،اجتمفاع نیفز اهمیفت
بیشتری پیدا میکند.
در نظریة تصویری ،وقتی بحث از زبان میشد ،چندان توجهی به بُعد اجتمفانی زبفان
نمیشد و زبان به منزلة نظامی انتزانی از نشانهها در نظر گرفته میشفد؛ امفا در رویکفرد
جدید ،زبان بخشی از زندگی اجتمانی است .فعالیفتهفای زبفانی چنفان بفا فعالیفتهفای
غیرزبانی افراد توأم است که برای فهم بخش زبانی الزم اسفت بفه بخفش غیرزبفانی بفه
ننوان زمینة اجتمانی آن توجه کرد .ویتگنشتاین برای آنکه نفام و ننفوانی بفه میمونفة
مرکب از زبان و فعالیت انسانی که با زبان توأم است ،بدهفد ،مفهفوم «بفازی زبفانی» 2را
مورح میکند.
 .1ويتگنشتاين در رساله اين نکته را مفروض گرفته بود که معياري عام در دسترس وجود دارد کوه
بر اساس آن مييوان معناي دقيق يمام واژهها را کش
به دس

آورد؛ بنابراين اقرار ميکند که وجود ساختاري واحد بر زبان يك يوهم بوده اسو ؛ راه چواره

يغيير ديدگاه اس
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کرد؛ اما هرچه يالش کرد نتوانس

اين معيار را

(جه

اطال بيشتر ر.ك ،1833 :پ  83و .)56

2. Language game.

 .1سوسور زبان ناس معروف سوئيسي زبان را به دو بخش يقسيم ميکند :يکي ( langueزبوان)

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

تشبیه زبان به «بازی» ی قیاس است؛ به ایفن صفورت کفه «شفرکت در بفازی» و
«بهکاربردن زبان» هر دو فعالیتی هدفمند و انسانیاند؛ هر دو تابع نظماند و قوانفدی بفر
شیوة انیام آنها حاکم است و درنهایت اینکه در هیچ کدام نبایفد در جسفتیوی ننصفری
وحدتبخش و بنیادی باشیم .نکتة اساسی در این مقایسه ،ایفن اسفت کفه میفان زبفان و
انمال انسانی رابوه وجود دارد؛ به این صورتکه کل معنا در درون شکل زنفدگی انسفانی
مبنا دارد و برای درك معنا الزم است به زندگی اجتمانی و فعالیتهای مشفترك انسفانی
که با زبان توأم است ،توجه کرد؛ بنابراین زبان صرفاً میمونهای از نشانهها برای بازنمایی
جهان نیست تا معنا در زبان صوری و از طریی خودفهمیهای سوحی به دست آید؛ بلکه
معنا در پرتو بازی زبانی و در درون فعالیتهای مشترك انسانی نهفته است که با رجوع به
زندگی اجتمانی افراد میتوان توضیح داد.
اهمیت توجه به بازی زبانی از این جهت است که بازی زبانی ،ظرف زبفانی خاصفی را
معین میکند که واژهها و گزارهها در آن حرکت میکنند .این ظرف زبانی به مقولفهبنفدی
کنشهای زبانی میپردازد؛ بهگونهای که هیچ معنایی خارج از بازی زبانی تصور نمیشود.
درنتییه زبان میمونهای از بازیهای زبانی است .در این نظریه زبان دیگر نه بفه ننفوان
نظام ارتباطی به منظور انتقال اندیشه و مفاهیم است و نه قابفل تحویفل بفه گفزارههفای
بنیادین و منوبی با امور واقع ،بلکه زبان تنها بازیهای زبانی بر اساس قواند نمومی قابل
تغییر بین گویندگان در زندگی روزمرة آنان است.
بازی زبانی وجهی زبانی دارد که همان واژهها و گزارههایی است که به کار مفیرود و
وجهی غیرزبانی که همان رفتار و فعالیتهایی است که واژهها و گزارهها در پیوند با آنها و
1
در زمینة آنها معنا مییابند؛ بر این اساس میتوان گفت بازی زبانی به مثابة «»langue

به عنوان مجموعهاي از باور ،رفتار و نشانههاي مريبطي که يابع قواعد مشترك هسوتند و نظوام معنوايي
منسجمي را به وجود ميآورند و ديگر ( paroleگفتار) که همان رابطة گفتاري ميان افراد اس  .النگ
عنوان ساختار و زيربناي پار محسوب مي ود و درواقع پار يجلي کالموي و واژگواني النوگ اسو
(جه

اطال بيشتر ر.ك :روالن بارت ،1813 ،ص .)11 - 11
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مورد توجه است؛ یعنی زبانِ سازمان یافتهای که از نناصر زبانی و میمونفهای از نفادات،
رسوم و رفتار مشترك میان گروهی از انسانها تشکیل شده باشد .ازاینرو در بازی زبفانی
نمیتوان نشانهها را در انزوا و بهطورجداگانه تحلیل کفرد .نشفانههفای زبفانی در موقعیفت
کاربرد که سرشتی اجتمانی دارند ،معنا مییابند و با تغییر کارویژة اجتمانیشان معنای آنها
نیز تغییر میکند.
به همین دلیل ،یکی از ویژگیهای بازی زبانی ،مترادفنبودن نشانههفای یف بفازی
زبانی با بازی دیگر است؛ زیرا توأمبودن نشانه با امور غیرزبانی ،امکان مترادفسازی میان
نشانههای ی بازی با نشانههای بازی دیگر را منتفی میکند؛ برای مثال رنگ سففید در
لباس ی آشپز با رنگ سفید در لباس ی روحانی مربو به دو زمینة کامالً متفاوت است
و نمیتوان معنای واحدی بر این دو نشانه در نظر گرففت .در ایفن صفورت ،معنفا تنهفا از
طریی نشانه و شکل صوری آن به دست نمیآید؛ بلکه در پس نشفانههفای بفهکارگرفتفه
شده ،فعالیتهای غیرزبانی و ادراك ذهنی افراد پیشفرض گرفته میشود .این فعالیتهای
غیرزبانی به مثابة زمینة ساخت معنا در نظر گرفته میشود ،زیرا هر کنش زبانی مسبوق به
زمینهای غیرزبانی است که از آن زمینه میتوان قصد کنشگر و نیز معنای زبان را فهمیفد
(ویتگنشتاین ،2834 ،پ  .)1اصوالح بازی زبانی و کاربردی که بفرای آن درنظفر گرفتفه
شده ،هدفی خاص را دنبال میکند و آن ترسیم و نشفان دادن زمینفهای اسفت کفه زبفان
خاصی در آن به کار گرفته میشود.
 .3 – 1پيامدهاي رويكرد کاربردي

پیامدهای این رویکرد را میتوان در چند مؤلفه یادآور شد:
 .3زبان اصالت دارد؛ یعنی همه چیز در زبان برساخته و نمایان میشود.
 .2زبان طبیعی وجود ندارد؛ آنچه هست زبان محفاورهای و در هنگفام کفاربرد توسفط
گویندگان آن هست .اگر زبان طبیعی وجود ندارد ،نمیتوان دیگر جهانشمولی و فراگیری
برای همة زبانها قایل شد؛ چون زبان محاورهای در کاربرد معنا مییابد؛ بنفابراین منوفی
واحد و جهانی بر آن (مانند زبان تصویری) حاکم نیست؛ بلکه منویهای کوچف بفر آن
حاکم است؛ منویهایی که همان قواند بازی است که در زبان گویندگان رخ میدهد.
 .1معنا در زبان محاورهای در درون قواند بازی زبانی تولید میشود؛ آنها ساختگیاند و
هیچ تصویری از بیرون را باز نمینمایانند؛ بلکه معنای آن چیزی است که در یف مقوفع
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زمانی /مکانی /فرهنگی خاص توسط بازیهای زبانی برساخته میشوند.
 .9ویژگی اصلی واژهها در این نظریه ،استعاریبودن آنهاست .معنا همیشه غیرشفاف و
کدر است .بهکاربردن واژهها در ی بازی زبانی ،معنای بَرساختهای را در همان لحظه بفر
اساس قواند تولید میکند.
 .7زبان واحد و طبیعی نداریم؛ درنتییه زبانها متعددند؛ معانی نیز متعدد خواهفد بفود.
هرچند در درون هر بازی زبانی ،معناها و اندیشههای خاص وجود دارد ،با تغییر قواند بازی
آن معانی نیز تغییر خواهد کرد .نسبیت بر زبان و درنتییه بر معانی و اندیشههای بَرساخته
شده توسط آن حاکم است.
 .7آنچه به الگویکاربردی زبان وجه نسبتاً متمایزی میدهد ،تلقی آن از «انسان» بفه
ننوان موجودی «اجتمانی» است .به همین دلیل ویتگنشتاین زبفان خصوصفی را ممتنفع
میداند و «فرد» را در محیط اجتمانی خود بررسی میکند.
 .5بازی زبانی ،میمونهای از کاربردهای نناصر زبانی است که «توافیِ» افراد آنهفا را
پدید آورده است .شر الزم و کافی برای تداوم ی بازی زبانی ،وجود و تداوم حفد قابفل
قبولی از توافی میان افراد ی بازی است .نشانه به دلیل وجود ی رشته قواند کفاربردی
مشترك در نظم زبانی خاصی قرار میگیرد و بهتدریج ارجاع واحدی پیدا میکنفد .تکفوین
نظام ارجانی ،مرزبندیهایی اییاد میکند و کاربردها را از هم متمایز مینماید .بفا وجفود
این ،نمیتوان فرض را بر تفکی کامل کاربردها گذاشت؛ زیرا مرز کاربردها دایماً جابهجفا
میشود .بنابراین مرزِ کاربردهای ی نشانه همواره «کدر» و «خاکستری»اند.
 .5در چارچو بازی زبانی ،رابوفة اندیشفه و زبفان بفه نحفو خفاص بیفان مفیشفود.
ویتگنشتاین روش اندیشیدن افراد را برخاسته از قوانفدی مفیدانفد کفه چفارچو زبفانی
برایشان فراهم میآورد .از آنیا که تقدم با زبان است و بدون زبان ،آموختن و بهکفارگیری
مفاهیم معنا ندارد ،اندیشیدن نیز در چارچو زبان صورت میگیرد.
زبان = بازی زبانی = قواند نمومی = شکلگیری معنا
زبان کاربردی
طرح و تدوین نظام سياسي در این نظریه ،صرفاً زمانی ممکن است که افراد در یف
بازی زبانی مشترك وارد شوند و بر اساس تواففی جمعفی ،قوانفد و هنیارهفایی را بفرای
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تدوین بازی زبانی ریخته باشند .چنین قواندی میتواند مبانی نظام سیاسی آنها باشفد .در
این راستا ،افراد جامعه وارد ی اطاق بصری (فضای نمومی یا نرصة نمومی) یفا همفان
بازی زبانی مشترك میشوند و آنگاه همة آنها زاویهدیفد مشفترك یفا پفذیرش پیرامفون
جستیوی هدف و معنایی خاص پیدا میکنند و با کم این زاویهدید مشترك معناهایی را
برای خود تثبیت میکنند.
آنچه در این بازی زبانی شکل میگیرد ،همانا منظور و معنایی اسفت کفه اففراد درون
اطاق بصری برای توافی یافتهاند .ازآنیاکه معنا مبنی بر بفازی اسفت مفیتواننفد هرگونفه
تفسیر ،برداشت و حالتی را کسب نمایند .امکانیت و محتملالوقفوع بفودن هرگونفه بفازی
سبب میشود که هرگونه معنایی از آن بازیهای زبانی تثبیت شود و یا بفر اسفاس تغییفر
قواند بازی ،معنای تثبیتشده تغییر و تحّول یابد.
بنابراین میتوان گفت نظام سیاسی در این نظریه دیگر خارج از زبان نیست؛ بلکه تنها
در درون زبان قابل دستیابی است؛ زبانی که توسط افراد جامعه به کفار گرفتفه مفیشفود؛
افرادی که قواند بازیهای زبانیشان را خود بر اساس توافی ریخته و بدان نمل میکنند.
چنین به نظر میرسد که در آغاز قرن بیست و یکم مفیالدی ،دموکراسفی بفه ننفوان
نظام سیاسی بالمنازع دارای جاذبه و مشرونیت جهانی است و کل آرمانهایی که در با
صلح ،ندالت ،آزادی و توسعه مورح میشوند ،در معنای فراگیر دموکراسفی منفدرجانفد .از
سوی دیگر تیربه بشری نیز گواهی میدهد که دموکراسی ،نسبت به دیگر انواع نظامهای
سیاسی به شکل بیشتر و بهتری قادر به پاسداری از حقوق انسانی ،تأمین مصالح نمومی و
مهار قدرت سیاسی است؛ ازاینرو در قیاس با نظامهای اقتدارگرا در اشکال مختلف آن از
مولوبیت بیشتری برخوردار است.
به نظر میرسد در قرن بیستم و دوره حاکمیت رویکرد تصفویری زبفان ،پفیشففرض
غالب اندیشمندان سیاسی این بوده که هر گونه تحول اجتمانی و سیاسی ،مؤخر از اندیشة
آن تحول است .درواقع ،ابتدا نظریه و اندیشهای شناسانده میشود و مورد قبول نفام قفرار
میگیرد ،سپس رویهها و نملکردها خود را با آن توبیی میدهند و بهمفرور زمینفه بفرای
تحول در نمل فراهم میشود .این چشمانداز تالش میکرد دموکراسی را از میرای قواند
بنیادین و نظریههای انتزانی جهانشمول دنبال کند .درمقابل چشمانداز کاربردی زبان بفه
مثابه ی نوع نگاه کالن و مهم به دموکراسی ،گرایشی را پایهگذاری کرده است کفه بفه

صورت جدی تالش های اندیشمندان سیاسی دوره مفدرن در خصفوص دموکراسفی را بفه
چالش می کشد و در صدد است تا نشان دهفد کفه نفدم موفقیفت دموکراسفیخفواهی در
بسیاری از جوامع غیر غربی در صد ساله اخیر ،ناشی از چشماندازی است کفه از منظفرِ آن
به دموکراسی توجه شده است؛ چنانکه ریچارد رورتی تحتِ تأثیر دیدگاههای ویتگنشتاین
معتقد است باید «از قید مفاهیمی چون نقالنیت ،حقیقت ،نینیفت و برهفان آزاد شفویم»
(رورتدی ،2831 ،ص )214؛ زیففرا وظیفففة متفکفر سیاسففی ،یففافتن بنیفان نقالنففی بففرای
دموکراسی نیست؛ بلکه «الهامبخشیدن و حرکت در راستای اییاد انگیزه ،طفراوت و امیفد
اجتمانی است» (ه ان ،ص .)224

دموکراسی بهتنهایی قادر است بدون ارجاع به برهان یفا اسفتدالل یفا حتفی پفیشففرضِ
فلسفی ،ابداع شود .این نوعِ نگاه به موضوع ،زمینهساز شکلگیری چشماندازی شده اسفت
که در آن آنچه که به حفظ و تعمیی دموکراسی و گسترش جامعه مدنی کمف مفیکنفد،
وجود نهادها ،روابط و حوزههای اجتمانی و سیاسی است که مشارکت نام شهروندان را در
حوزه نمومی گسترش دهد؛ ازایفنرو متفکفران مفدرن دموکراسفی را بفه منزلفه نهفادی
اجتمانی جدی نگرفتهاند و صرفاً درباره ایده ترقی و نقالنیت نلمفی بفه بحفث و گفتگفو
پرداختهاند.
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از نگاه رویکرد تصویری به زبان ،دموکراسی مفهومی سیاسی است؛ یعنفی در نرصفه
سیاست و روابط قدرت نمودار میشود؛ درحالیکه دموکراسی در رویکفرد کفاربردی زبفان،
مفهومی فرهنگی ،اجتمانی و اقتصادی است که در آن بایفد آزادیهفا و حقفوق مفدنی و
نمومی در معنای سیاسی آن از پشتوانه الزم برخوردار شوند ،به نحوی که همة گروههای
ذینفع و طبقات اجتمانی بتوانند به شیوهای نسبتاً برابر در حوزه قفدرت دولتفی رقابفت و
مشارکت کنند و درنتییه فرهنگ دموکراتی در سوح کل جامعه ،ورای نخبگان سیاسفی
گسترش یابد.
بر اساس پیشفرض باالست که رورتی ،تالشهای متفکران سیاسی دوره مدرن برای
پایهریزی نقالنی دموکراسی را تالشی بیهوده و بیثمر قلمداد میکند و بر این باور اسفت
که «مبارزه با مخالفان دموکراسی از طریی ساختن و پرداختن سدی از اسفتداللهفا» بفر
مبنای اصول اولیه و بنیفادین غیفرممکن اسفت (ه دان)؛ بنفابراین نتییفه مفیگیفرد کفه
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این در حالی است که طرفداران رویکرد کاربردی زبان ،با این فرض کفه دموکراسفی،
مقولهای متعالی یا ساختاری بیفرون آمفده از حقیقتفی نلمفی و بنیفادی نیسفت ،بفه ایفن
جمعبندی میرسند که درك نمیی نظریههای فلسفی درباره جامعه مدنی ،روش نلمفی و
لیبرالیسم سیاسی لزوماً به گسترش نهادهای دموکراتیف و مفدنی منتهفی نخواهفد شفد
(ملکیان ،2838 ،ش  ،8ص  .)12-14بنفابراین اگفر اشفتیاق بفه اییفاد و توسفعه زنفدگی
دموکراتی  ،لزوماً به پیدایش نهادهای مدنی و جامعهای آزاد نینیامد ،نمیتوان امیدوار به
تحقی دموکراسی بود .درواقع پیدایش و تحقی دموکراسی ،مستقیماً و لزوماً به شکلگیری
نهادهای مدنی پیوند خورده است؛ زیرا آنچه جامعه دموکراتی را از دیگر جوامفع متمفایز
میکنفد ،احتفرامگذاشفتن بفه زنفدگی شخصفی شفهروندان اسفت ،نفه تفالش در جهفت
«نقالنی»کردن آن (ه ان ،ص .)48
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نتيجه :بررسی تطبيقی سه نظريه زبانی پيرامون طرح نظام سياسی

در این نوشتار چنین فرض شد که نسبت زبان با جهان و بهگونهای خفاصتفر جهفان
معنا و اندیشه در هر کدام ازنظریات سهگانه روشنکنندة بحث پیرامون طرح و تدوین نظام
سیاسی خواهد بود .نظام سیاسی چونان امفر ناشفناخته و معنفایی اسفت کفه هفر کفدام از
نظریات با مؤلفههای زبان /جهانشناختی خود در پی دستیافتن به آن هستند.
معنا و جهان معنا به ننوان امر ناشناخته در هر کدام از نظریات و در سنیشگری آنها
با یکدیگر نشان خواهد داد که وضعیت نظام سیاسی در حفین تفأمین ،تفداوم و درنهایفت
پیآمدهای آن چگونه خواهد بود .با این چشمانداز میتوان این سه نظریه را در شفکل زیفر
ترسیم نمود و شرح داد:

جهان معنا = اندیشه=
مبانی نظام سیاسی
زبان = ابزار انتقال
جامعه
3

زبان نشانگی

گزارههفای بنیفادین
موففابی امففور واقففع =
مبانی نظام سیاسی

زبان = بازی زبفانی =
قوانفففففد نمفففففومی =
شکلگیری نظام سیاسی

زبان مرکب یا گفتار
زبان تصوری

زبان کاربردی

جایگاه نظام سیاسی در نگرشهای فلسفی به زبان...

 .3در نظریة اول (نشانگی) ازآنیاییکه زبان به ننوان ی خصلت فرهنگفی ،ابفزاری
بیش نیست و جهان اندیشه و معنا اصالت دارد ،دستیافتن و کش نظام سیاسی در جهان
اندیشه برای همة زبانها و فرهنگهای جوامع ممکن است.
نظام سیاسی در این نظریه نظامی خواهد بود جهانشمول ،دایمی و الیتغیر .هنگفامی
که این نظام و مؤلفههای آن در جهان اندیشه کش شد و به دست آمد ،به هر زبانی و با
هر واژگانی که منتقل شود تفاوتی نخواهد داشت .آنچه مهم است ،تدوین نظام سیاسی بر
اساس جهان ماورا و نمل بر طبی آن است .مهم نیست که نظام سیاسی به وسفیلة یف
نفر اداره شود (مونارشی) یا چند نفر (آرستوکراسی) ،حاکم فیلسوف – شاه باشفد یفا حتفی
نظام سیاسی ی مردمساالری متافیزی  .آنچه مهم است اطانت از آمفوزههفای مفاورای
طبیعی است .با این اوصاف ،تمام انضای جامعه ی دست و یکپارچه انگاشته میشفوند و
قانونی واحد و ازلی بر آنان حاکم خواهد شد .بسته به اینکه کاست زبفرین چفه کسفی یفا
کسانی باشند .هنیارها و ارزش های همان کاست بر همگفان حفاکم مفیشفود و زنفدگی
سیاسی – اجتمانی آنان را سامان خواهد داد.
پس این افراد و جامعه نیستند که در یف گفتگفو بفه طفرح و تفدوین نظفام سیاسفی
میپردازند .تازه اگر به این کار نیز بتوانند دست یابند ،نقش آنان تنها تا زمانی است که به
آن معنا و مبانی نظام سیاسی برسند پس از آن دیگر باید صفرفاً اطانفت کننفد .خفروج از
فرمانبری و خدشه واردکردن به نظام سیاسفی بانفث پفسزدن آن ففرد از نظفام سیاسفی
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خواهد شد.
در این نظام سیاسی که موابی بفا مبفانی فراطبیعفی /فرهنگفی /زبفانی اسفت ،تنفوع
خواستها معنایی ندارد .هرگونفه خواسفتهای مخفال مبفانی فراطبیعفی ،خفروج از نظفام
سیاسی ،تحمیل تنبیه ،تبعید و زندان در پی خواهد داشت .اسفتعداد اقتفدارگرایی و تبعفات
منفی آن در درون نظام سیاسیِ زبانِ اشارهای نهفته است؛ بنابراین حی آزادی فرد ،قفوم و
فرهنگهای متفاوت و استیفای آن حی ،همیشه در خور تهدید خواهد بود.
 .2در نظام سیاسی طبی نظریة تصویری ،دیگر خبری از جهان ماورا و مستقل اندیشه
وجود ندارد؛ ولی همان کمالبینی و منوبیبودن با امر واقع در آن وجود دارد .اگر در نظام
اشارهای واقع امور خود را با اصل و جوهر خود یعنی جهان اندیشه و ماورا تنظیم میکند و
درپی وحدت با آن امر و معنای مولی و ثابت میباشد ،در نظام سیاسی تصویری نیفز بفه
گونه ای دیگر همین انگاره و به گونهای دیگر دیده میشود .چون در نظریة تصویری نیفز
زبان قابل تحویل به گزارههای بنیادین و اولیه است که دقیقاً موفابی امفر واقفع و جهفان
طبیعتاند ،زبان در جایگاه گزارههای بنیادین همان تصویر موابی واقع معناست .بنابراین با
رسیدن به گزاره های بنیادین میتوان ی نوع نظام طبیعی ،درسفت و منوقفی را کشف
نمود و بر اساس آن نمل کرد .چون زبان خود بخشی از طبیعت و کوچ شده آن اسفت،
نظم ویژة خود را دارد و چون موابی با طبیعت است این دو با یگدیگر منوبی خواهند بود
و این امر سبب میشود با یافتن منوی حاکم بر زبان و گزارههای بنیادین به ننوان مبانی
نظام سیاسی به ی نظام سیاسی دست یافت که طبیعی و موابی واقع است و هیچ نقضی
ندارد .از دیگر سوی ،چون زبان طبیعفی اسفت ،همفة زبفانهفایی کفه بفه وصف جهفان
میپردازند بیکم و کاست به یکدیگر قابل تبدیلاند؛ چون گزارههای بنیادین در همة آنها
یکی خواهند بود ،تفاوت تنها در ظاهر و گزارههای مرکب است؛ واالّ طبیعت زبانها واحفد
است.
بنابراین دستیابی و کش منوی و نظم امور واقع از طریی دستیابی به نظفم و منوفی
گزارههای بنیادین است و پس از کش این امر میتوان نظام سیاسیای را طرح و تدوین
نمود که برای همة زبانها و جوامع قابل تعمیم است؛ نظامی جهانشمول ،کامل و بفدون
نقص .تفاوت زبانها ،فرهنگها ،قومیتها در این نوع نظام ،معنایی نخواهد داشت .اگرچه
هنیارهای مولی متافیزیکی و خارج از طبیعت بر این نظریه و نظام سیاسی مبتنی بفر آن
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حاکم است .اما با نرضة هنیارهای طبیعی یا همان گزارههای بنیادین ،مولفیبفودن را از
نوع دیگر یعنی قوانین ثابت و دایمی و جهانشمول بفرای همفه سفر بفرون خواهفد آورد.
جهففانشففمولی ،حاکمیففت ی ف قان فده و هنیففار ،نففدم تغییففر ایففن قوانففد و هنیارهففا،
یکسانانگاشتن همة انسانها و نپذیرفتن تنوع فرهنگی/قومی در مبانی نظام سیاسی ،همه
و همه سبب خواهد شد که نوع دیگر از اقتدارگرایی سر بر آورد؛ اقتدارگرایی ناشی از قانون
موابی امر واقع.
جامعه هیچ دخالتی نمیتواند در تفسیر یا تغییر قواند یا همان گزارههای بنیادین اییاد
کند .این گزارهها چگونه بهدست میآیند؟ توسط چه کسی و در چه زبانی و به چفه دلیفل
باید آنها را ثابت و ابدی انگاشت؟ به چه نلّت بر تمام مردم باید آن قواند حاکم باشد؟ آیا
بهراستی میتوان به گزارههای پایه دست یافت؟ چه دلیلفی هسفت کفه بایفد گفزارههفای
بنیادین را بسیط و غیرمرکب دانست؟ مالك کدام است؟ چه کسی میتواند بفه آن دسفت
یابد؟ آیا اساساً گزارههای پایه که موابی امر واقع و جهان طبیعت باشفد وجفود دارد؟ ایفن
زبان که در زندگی روزمره به کار گرفته میشود و تنوع و تکثر را در خود داراست ،چگونفه
میتواند به ی امر واقع و طبیعی و بنیادین تحول و تقلیل یابد؟
همة این پرسشها سبب شد که مشرونیت نظام سیاسی حاصفل از نظریفة تصفویری
مورد خدشه قرار گیرد و طرح و تدوین نظام سیاسی نه در حوزة مفهومی و خارج از جهان
و نه در طبیعت و کش گزارههای بنیادین که در زندگی و کاربرد زبانی زبان خفاص ف بفا
توجه به تنوع تکثر زبانی ف وجود دارد ،دنبال شود.
به ظاهر نظامهای لیبرال دموکراسی را که مبتنی بر حقوق طبیعی افرادند ،میتوان بفا
نظریة تصویری سنیید .اگر چه سیورة متافیزی در این نظامها از میان رفته اسفت ،امفا
این نظامها نسخهای جهانی ،منوقی ،کامل و بینقص را برای تمفامی انسفانهفا نرضفه
مینمایند و تنها راه رسیدن به ی نظام سیاسی مولو را همان میدانند.
هرچند در نظریة تصویری ،جهان خارج از زبان و بخش ماورای طبیعی آن وجود ندارد،
اما همچون نظریة اول زبان میتواند به معنای بنیادین و کامل و بینقض دسفت یابفد .بفا
محورقراردادن اصل (کمال) ،این دو نظریه مدنی دستیابی به ی نظام سیاسی مولو و
کامل خواهند بود .نکتة مهم دیگر در جهانشمولی این دو نظریه است.
 .1در نظریة کاربردی به دلیل مؤلفههای زبانی و تعریفی که از زبان نرضه مفیکنفد،
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دیگر با ی مفهوم کامل از زبان و معنا مواجه نیستیم .در این نظریه از اساس ،هیچ زبفان
کاملی وجود ندارد؛ چون هیچ ساختار ذاتی و پیشینی که بتواند مفهوم کمال را در برابر آن
تعری نماید ،وجود ندارد.
در این نظریه نیز همچون نظریة تصویری ،اندیشه یفا امفر ناشفناخته یفا مبفانی نظفام
سیاسی در درون زبان است و این زبان است که استقالل دارد .اما در اینیا ،دیگر اندیشه و
مبانی نظام سیاسی با گزارههای بنیادین که تصویر واقعیت هستند قابفل توضفیح نیسفت؛
چون اصالت ،کمال ،تقارن با طبیعت و جهان ،دیگر در زبان وجود ندارد؛ آنچه وجفود دارد
کاربرد روزمرة زبان به وسیله گویندگان است.
معنا در فرایند کاربرد و بازی زبانی برساخته میشود؛ درنتییه معنا در همه جا و همیشه
یکسان نخواهد بود و چنین وضعیتی فضا را برای ممکفن و محتمفلبفودن معفانی متعفدد
همواره باز نگه میدارد .در این نظریه ،زبان برابر بازی زبانی اسفت و بفازی زبفانی یعنفی
استعارة قاندهمند از واژهها توسط گویندگان .پس قانده نیز ی امر توافی وجمعفی اسفت
که توسط خود گویندگان آن زبان در ی فضای مشترك (اطاق بصری) ،برساخته و از آن
پیروی میشود .قواند ی توافی نملی و نمومی است.
از مؤلفههای نظریة کاربردی چنین برمیآید که گویی نقفش تمفامی اففراد جامعفه در
شکلگیری قواند و نمل به آن و برساختن معنا مهم است .تکثّر معنفایی ناشفی از بفازی
زبانی ،توافی جمعی ،متغیربودن قواند از جمله مؤلفههایی است که سبب میشود بتفوان از
دل این نظریه نظام سیاسیای طرح و تدوین کرد کفه ناشفی از تواففی نمفومی و نملفی
جامعه باشد؛ جامعهای که در فرایند زندگی اجتمانی و بسته به نیازها و ضرورتها قواند را
تغییر میدهد و بر اساس قواند تازة مورد اجماع زندگی خود را سفامان مفیدهنفد .چنفین
مینماید ی نظام سیاسی دموکرات بومی و منوبفی بفا فرهنفگ و زبفان همفان جامعفه
میتوان از دل این نظریه استخراج نمود؛ نظامی کفه در آن حقفوق اففراد مختلف ضفایع
نخواهد شد؛ چون همة آنها در بازی زبانی و برساختن قواند آن بازی زبانی و بفه تبفع آن
قواند نظام سیاسی مشارکت دارند.
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