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 1مقدمه. 1

تعریفی جدید از ماهیت فلسفه و علوم اجتماعی  ایده علم اجتماعیدر کتاب  نچیو تریپ
شد. هر چند در همان دوره افرادی که دهد که در زمانه او بدعت محسوب میارائه می

با افکار ویتگنشتاین متاخر آشنایی داشتند، این تعریف تازه از ماهیت فلسفه برایشان 
تازگی نداشت، اما آنچه در افکار وینچ تازگی داشت نگرش او به علوم اجتماعی بود که 

 است.  -هچه در زمانه او و چه امروز-در تضاد با جریان غالب در علوم اجتماعی 
وینچ معتقد است ماهیت مسائلِ علوم اجتماعی بیش از آنکه به علوم طبیعی نزدیک 

رو پرداختن به مسائل مرتبط با جوامع انسانی با ؛ از این2باشند، به فلسفه نزدیک هستند
را جایز  -که روش رایج در علوم طبیعی است-روش تجربی و آزمایشگاهی 

توان به بست روش علوم طبیعی در مطالعات اجتماعی میداند)به عنوان مثال از کارنمی
( تا به 5991اثر دورکیم ) خودکشیای اشاره کرد که از زمان انتشار کتاب کارهای آماری

امروز انجام گرفته است(. به اعتقاد او هرگونه مطالعه ارزشمند پیرامون جامعه باید 
د ماهیت جامعه انسانی را مد ویژگی فلسفی داشته باشد و هرگونه فلسفه ارزشمند بای

 (.3، ص5919، 3نظر قرار دهد)وینچ
 

 نچیاز منظر و یو علوم اجتماع فلسفه. 2

از منظر وینچ، الزم است مختصر  قبل از ورود به بحث پیرامون ماهیت علوم اجتماعی
توضیحی پیرامون ماهیت فلسفه از منظر او )که متاثر از افکار ویتگنشتاین بوده است( 

دو نوع نگرش به ماهیت مسائل فلسفی و  ایده علم اجتماعیود. وینچ در کتاب داده ش
تر نگرشی است که فیلسوف را کند: نگرش اول و قدیمیجایگاه فلسفه را معرفی می

؛ 1( اشراف دارد4دانست که به تمامی مسائل )اعم از علمی یا غیرعلمیعالِمی فرزانه می
ها رواج داشت )و گرایان و پوزیتیویستجربهنگرش دوم که جدیدتر بود و در میان ت

                                                           
 ..شودیم تشکر ارزشمندشان یهاییراهنما بابت ینیحس مالک دکتر و یدریح مقدم نیغالمحس دکتر از .5

 social) یاجتماع معلو یجا به (social studies) یاجتماع مطالعاتکتاب خود از  یِجا ینگرش او در جا نیا رویپ. 2

sciences )کندیم استفاده. 

3  . Winch. 

علم و  انیمرز م یاو( هنوز به صورت امروز انینیشیهگل و پ ریداشتند )نظ یدگاهید نیکه چن یافراد زمانه در چند هر. 4

 نشده بود. دهیکش رعلمیغ

5. Master-Scientist View of Philosopher. 
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به نوعی در مخالفت با نگرش اول شکل گرفته بود( نگرشی بود که فلسفه را شاگرد یا 
 دانست. می 5پادوی علم

ورزید. او به برتری فلسفه بر علوم طبیعی ها مخالفت میوینچ با هر دوی این نگاه  
اشت؛ زیرا از منظر او فلسفه و علم دو ساحت یا برتری علوم طبیعی بر فلسفه، اعتقاد ند
شان و هم از نظر روش( هستند. وینچ تحت متمایز )هم از نظر موضوع مورد مطالعه
برخالف علوم طبیعی که به دنبال تبیین -تاثیر ویتگنشتاین معتقد است فلسفه 

را  تواند پژوهش علمیفلسفه نه می»صرفاً توصیفی است. از این منظر  -هاست پدیده
تایید کند نه رد. واژه فلسفه باید پیوسته دال بر چیزی باشد که باال یا پایین علوم طبیعی، 

 (.16، ص5399)حسینی،  «ولی نه در کنار آنها قرار دارد
ها ویتگنشتاین معتقد بود روش مرسوم در علوم طبیعی که به دنبال علت پدیده

رداند یا به زبان بهتر در تالش گردد یا درصدد است چیزی را به چیزی دیگر برگمی
مابعدالطبیعه  امور است، چنانچه در نگرش فیلسوف وارد شود، سرچشمه تبیینبرای 

 یفیتوص صرفاً فلسفه؛ زیرا کشاندفیلسوف را به تاریکی کامل می خواهد بود و
 .(21ص ،5393 ن،یتگنشتایو: به)ن.ک است

 زیبلکه تما ست؛ین روش در اًصرف تفاوت، است معتقد نچیو انیگراتجربه برخالف
به کمک  توانینم کهیطورهب ؛دو حوزه است نیدر موضوعات مورد مطالعه ا یاصل

پاسخ داد. )و برعکس( حال اگر بتوان نشان داد  یفلسف سواالت به یتجربعلوم 
ی مهم فلسفه( مسائل مختص به خود هاشناسی )به عنوان شاخهشناسی و معرفتهستی

توان در علوم تجربی به دنبال پاسخی برای این مسائل بود، نگرشِ را دارند و نمی
 شود.جدی مواجه می یبا چالش فلسفه به عنوان شاگردِ علمگرایانه تجربه

شویم در بادی امر به نظر شناسانه مواجه میشناسانه و هستیوقتی با مسائل معرفت
علوم طبیعی با آنها مواجه  هستند که یک دانشمندهایی همانرسد این قبیل سواالت می

را مثال  تحقیق پیرامون ماهیت واقعیتشناسی، وینچ است؛ به عنوان مثال در معرفت
طور یکسان رسد موضوعی است که هم فیلسوف و هم دانشمند بهکه به نظر می زندمی

حد وسط به با آن مواجه هستند. وینچ معتقد است در این یکسان دانستن مغالطه 
 وجود دارد. 2ع نشدهدرستی توزی

                                                           
1. Underlabourer Conception of Philosophy. 

2  . Fallacy of the Undistributed Middle Term. 
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کند که میان نگرش فیلسوف و نگرش در توضیح این مغالطه او به تمایزی اشاره می
 ،فلسفه یوناندر کتاب  5دانشمند در تحقیق پیرامون چیستیِ واقعیت وجود دارد. برنت

گونه توضیح را بدین «ماهیت امر واقع چیست؟»که  مسئله فیلسوف با این  مواجهه
باشد که ما رابطه انسان با واقعیت نیز می ه واقعیت در واقع شامل مسئلهمسئل»دهد: می

تواند اصالً با واقعیت برد. باید پرسید چگونه ذهن انسان میرا به ورای علم محض می
 «کند؟تواند این ارتباط چه تفاوتی در زندگی او ایجاد میارتباط برقرار کند؟ و اگر می

 (.52، ص5929)برنت، 
 یک فیلسوف با واقعیت به خوبی از زبان برنت بیان شد، اما مواجهه واجههنحوه م

سوال درباره چیستی واقعیت، دانشمند را به دانشمند به هیچ عنوان این چنین نیست. 
تحقیق پیرامون ماهیت، علت و معلول اشیا یا فرایندهای واقعیِ »سمت 
از تحقیق پیرامون  دهد. با این وصف وقتی( سوق می9، ص5919)وینچ، «مشخص

شود، باید قبل از هر چیز مشخص کرد این تحقیق در چه ماهیت واقعیت سخن گفته می
 شود.ای پیگیری میحوزه

شود فالن چیز را فهمیدیم؟ یا فالن چیز قابل فهم است؟ یا بهمان چه زمانی گفته می
هامی دارای اب فهم بودن قابل چیز را فراچنگ آوردم؟ وینچ معتقد است مفهوم

( و در توضیح این ابهام به وابستگی این مفهوم به 59و9سیستماتیک است)همان، ص
گوید: طورکه وینچ میکند. همانرود اشاره میزمینه یا بافتی که در آن به کار می

دان، پیامبر طورکه تاریختر سازد؛ همانفهم است تا دنیا را قابل دانشمند در تالش»
؛ اما باید دقت کرد در هر (59همان، ص) «کندوف چنین میمذهبی و هنرمند و فیلس

 رود. ای متفاوت به کار میگونهبه قابل فهم بودنیا  فهمیدنحوزه 
پرسید کدام ویژگی  تحقیقات فلسفیکتاب  66توان مشابه ویتگنشتاین در بند می

ین های مختلف وجود دارد؟ آنچه با تعمق در ادر حوزه «فهم واقعیت»مشترک میان 
ای شبکه پیچیده -کندطورکه ویتگنشتاین اشاره میهمان -شودسوال برای ما آشکار می

هایی میان دو تا یا چند تا دارند )شباهت هاست که با هم، همپوشانی و تقاطعاز شباهت
 گوید. شباهت خانوادگی می هااما نه میان همگی( که او به آن

                                                           
1  . John Burnet. 
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لی، هایی نظیر فوتبال، شطرنج، لیها )بازییتوان تمام بازطورکه نمیدر نهایت همان
توان تمامی دانست؛ همچنین نمی  5یفراباز ای( را از موارد یکرایانهبازی، بازی طناب
 جامع هینظرهای مختلف برای فهم واقعیت را جزئی از یک ها در حوزهتالش

 3دانست.2تیواقع
 در یتفاوت چه( تیواقع باسان ارتباط )ارتباط ذهن ان نیا»به سوال برنت:  میبازگرد

پرسش معتقد است فهم انسان  نیدر پاسخ به ا نچیو «.کند؟یم جادی)انسان( ا او یزندگ
 انسان یاجتماع روابط». کندیم یاو باز یاجتماع یدر زندگ نیادیبن ینقش تیاز واقع

دن به اشباع ش قتیاست. در حق 4شده اشباع تیدرباره واقع او یهادهیا با همنوعانش با
ها)ی ما( درباره ایده انِیب یکامالً بسنده باشد: روابط اجتماع یاواژه تواندیزحمت م

 (.23)همان، ص «واقعیت است
زند که روابطش با همنوعانش درون کلیسا و به عنوان نمونه، وینچ راهبی را مثال می

در نظر گرفتن که بدون طوریگیرد؛ بهبیرون کلیسا تحت تاثیر عقاید مذهبی او شکل می
این عقاید مذهبی هر توصیفی از روابط اجتماعی راهب توصیفی سطحی و غیر دقیق 

 .1خواهد بود
ایده ما درباره آنچه به »گوید: از طرف دیگر وینچ درباره فهم ما از واقعیت می

شود... و کنیم بر ما عرضه میقلمروی واقعیت تعلق دارد از طریق زبانی که استفاده می
اندیشیم وجود هی برای فرا رفتن از مفاهیمی که به کمک آنها درباره جهان میهیچ را

(. وی تحت تاثیر ویتگنشتاین معتقد است تمایز آشکار و روشنی 51)همان، ص «ندارد
-مرزهای زبان من بر مرزهای جهان من داللت می»میان زبان و واقعیت وجود ندارد. 

                                                           
1  . Super Game. 

2  . Grand Theory of Reality. 

 مختلف یهاحوزه انیم یریناپذاسیق به قائل نچیو که گرفت جهینت یراحت به توانینم سخنان نیا از است ذکر به الزم. 3

 آنها اهداف و( تیواقع فهم جهت مختلف یهاحوزه در تیفعال به)اشاره  هاتیفعال نیا البته» :دیگویدر ادامه م ؛ زیرااست

  .(22ص، 5919 نچ،یو) «رندیگیم قرار هم مقابل و شوندیم سهیمقا هم با متقابالً

4  . Permeated. 

 یمعتقد بود شناخت میخواهد شد. دورکبا آنها  نچیمتوجه تفاوت نگرش و میدورک رینظ یشناسانآشنا با آثار جامعه خواننده. 1

ها و واژگان است که توسط ترم یرتخصصیو غ یعرف یشناخت ،دارند یاجتماع یکنندگان در زندگکه افراد در مقام شرکت

 یکنار گذاشته شود و جا دیبا یبه علم اجتماع لین یو برا شودیساخته م یاجتماع یدر آن زندگ کنندهافراد شرکت یِعرف

 یاجتماع یهادهیپد از یتخصص و یعلم یشناخت به بتوان تا بدهند( است یخنث یزبان او منظر از)که  «آمار»ه زبان خود را ب

 کرد. دایدست پ
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رو فهم غیر زبانی ناممکن خواهد بود. ایناز  ؛(6و  1، ص5965ویتگنشتاین، )« کنند
)وینچ، « زبان ما و روابط اجتماعی ما دو روی یک سکه هستند»توان گفت بنابراین می

 (.523، ص5919
ها و تحلیل رفتار معنادار را علوم اجتماعی که درک روابط اجتماعی میان انسان

دهند شان میبه جهان اجتماعی ای که مردمداند باید به فهم معانیِ زبانیوظیفه خود می
بپردازد. از طرفی وینچ معتقد است بحث بر سر معنا به بحث بر سر قاعده منتهی 

معنای یک واژه کاربرد آن در زبان »گوید طورکه ویتگنشتاین میشود؛ زیرا همانمی
شود یک واژه معنا داشته چه چیزی باعث می"بنابراین سوال » (.PI, p.43) «است

ای کند یک نفر از قاعدهچه چیزی مشخص می»شود که بدین سوال منتهی می "باشد؟
زبانی، معیار  قواعدویتگنشتاین -(. از دیدگاه وینچ29، ص5919وینچ، «)کند؟پیروی می

کند آن واژه در یک به کارگیری یک واژه مشخص می ها هستند. قاعدهمعناداری واژه
 د( به کار رفته یا خیر.منمعنادار )قاعده گونهجمله مشخص به

  

 نچیو و نیتگنشتاینزد و قاعده. 3

توان وقتی رویه یاد دادن و یاد گرفتن )قاعده( را توصیف کردید، تمام آنچه را می»
« ایدعملی گفت که به درستی مطابق با یک قاعده انجام شده است را گفته درباره

(RFM, VII:26)رویم؛ راغ روند یادگیری آنها می. اینک ما نیز برای مطالعه قواعد به س
کننده نکات بسیاری باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت؛ اما تواند روشنزیرا می

 کودکخواهیم برآن تاکید کنیم اهمیت روند یادگیری قاعده توسط آنچه در اینجا می
برای ما تری را تواند نکات مهماست و هر قدر کودک با قواعد کمتری آشنا باشد، می

 روشن کند.
 

 تعیّن معنایی

ام؛ و اینکه کنم پیش از پیروی از یک قاعده، تفسیری برای آن ارائه دادهاحساس می»
آنچه بایستی در جهت پیروی از آن در یک شرایط مشخص انجام  تعیّناین تفسیر برای 
 (.RFM VI:30)« دهم کافی است
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( از این پس آن را دیدگاه 5بلوردیدگاهی است که )به تبعیت از  این بند نماینده
. اهمیت طرح دیدگاه ایشان در نقطه آغازین بحث درباره قاعده از مینامیم2تعیّن معنایی

آنجایی است که رقیب اصلی دیدگاهی است که بلور به ویتگنشتاین پیرامون معنا و 
نوط توان گفت در این نگرش، پیروی از قاعده مدهد. در توضیح آن میقاعده نسبت می

است به معنا و تفسیری که از آن قاعده، پیش از پیروی از قاعده در ذهن فرد شکل 
 گیرد. می

شروع کن  2ای از اعداد زوج( را در نظر بگیرید: از به عنوان مثال این قاعده )دنباله
ی معناتا اضافه کن. بنا به دیدگاه تعین معنایی به محض اینکه شاگرد  2و به هر عدد 

تواند دنباله را ادامه دهد. از این عده جمع و مفاهیم مرتبط دیگر را بداند، می، قا 2عدد 
-بخشد. بههایی که بایستی برداشته شوند را از پیش تعیّن میی قاعده قدممعنامنظر 

اند، حتی پیش از اینکه من آنها را در ها در واقع از قبل برداشته شدهقدم»که گویا طوری
(. همین مثال درباره دنباله اعداد PI; 188) «ر فکر برداشته باشمنوشتار یا شفاهی یا د

قرمز را در نظر  های زبان طرح کرد؛ به عنوان مثال واژهتوان برای واژهزوج را می
هستند و  قرمزیبگیرید. طرفداران دیدگاه تعین معنایی قائل به معنایی ذاتی برای 

 سازد.استعمال صحیح آن را متعین می به مثابه معیار، نحوه معنای متعینمعتقدند 
مشخص است،  اتیاضیر یمبان درباره ییهانکتهکه در نقل قول از کتاب طورهمان

آن  ریما به تفس ،قاعدهاز  یرویپمعتقدند قبل از  ییمعنا نیتع دگاهیطرفداران د
 به ؛کندیما مشخص م یآن از قبل برا کیها را در گام یما تمام ریو تفس میپردازیم

از آن واژه  میبخواه نکهیآن )و قبل از ا کیدر  میرا بدان یقرمز یعنوان مثال اگر معنا
؛ اما (PI; 191,197) میآوریرا فراچنگ م قرمز واژهکاربرد  ی( تماممیاستفاده کن

در پیروی از  تفسیراز نابسندگی  یفلسف قاتیتحقویتگنشتاین در جای جایِ کتاب 
کند در هوا معلق است و )تفسیر( ه همراه آنچه تفسیر میهر تفسیری ب»گوید؛ قاعده می

کند( کند. تفاسیر به خودیِ خود معنا را تواند هیچ حمایتی از آن )آنچه تفسیر مینمی
برای درک یک قاعده طریقی هست که در تفسیر »یا  (PI; 198)« سازندمتعین نمی

 .(PI; 201)« نیست

                                                           
1. Bloor. 

2  . Meaning Determinism. 
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بنا به »وی از قاعده مشخص کند، آنگاه ها را در پیراگر بنا باشد تفسیر، گام
در اینجا دشواری این است که » (PI; 198)«کنم مطابق قاعده استتفسیری، هرچه می

توان هر تفسیر( را به مقدار کافی پیچیده کنیم، آنگاه می-اگر آماده باشیم آن )فرمول
)وینچ، « نددهد را در چهارچوب آن فرمول گنجاای از اعمال که فردی انجام میسلسله
(؛ پس اگر با نگاهی فردگرایانه، برای تفسیر، آن نقشی را در نظر بگیریم 29، ص5919

مند توان گفت عمل یک نفر قاعدهکه قائالن به تعین معنایی در نظر دارند، آنگاه نمی
مند دهد آن عمل قاعدهتوان تفسیری ارائه کرد که نشان میبوده یا خیر؛ زیرا همواره می

پس  کاری کرد که مطابق با قاعده باشد؛ گر بتوان هر مسیری از عمل راا»است؛ 
نه تطابقی در کار است نه  پس اینجا کاری کرد که با آن مطابق نباشد. توانهمچنین می
 کند:(. وینچ مثالی را مطرح میPI; 201) «عدم تطابقی

ن هیچ بدو Bرا ادامه دهد؛  5 3 1 1خواهد دنباله می Bاز  Aفرض کنید فرد 
گونه ادامه گوید اشتباه است و باید اینمی A؛ اما  9 55 53 51تردیدی خواهد گفت 

خواهد آن را می Bدر این مرحله از  5 3 1 1 5 3 1 1 9 55 53 51 9 55 53 51داد می
نوشته را رد کند و دنباله دیگری را  Bای که باز هم دنباله Aادامه دهد. فرض کنید 

 Bرسیم که ای میطور ادامه پیدا کند. سرانجام به نقطهداستان همین جایگزین کند و این
در هر  Aکنی! هرچند هر آنچه با عصبانیت بگوید تو اصالً از قاعده ریاضی پیروی نمی

تفسیر گنجاند. این مثال به خوبی -توان در قالب یک فرمولمرحله ارائه کرده را می
دهد و به نگرش ویتگنشتاین که در شان مینابسندگی تفسیر در پیروی از قاعده را ن

 بخشد. طرح شده وضوح می 225و  599بندهای 
پرسش از چیستی )ذات( معنا را از آن جهت که ما را به  کتاب آبیویتگنشتاین در 

گذارد و به این توانیم از آن خالص شویم کنار میکند که نمیتنگناهایی دچار می
؛ درست مانند « گیرد؟ین معنا چگونه صورت میتعریف و تبی»پردازد که پرسش می

طول »یا پرسشِ  طولدر فهم معنای « گیریم؟چگونه طول را اندازه می»وقتی که پرسشِ 
هیچ عنوان به حذفِ کند. البته باید توجه داشت ویتگنشتاین بهبه ما کمک می «چیست؟

دهد؛ بلکه او ماهیت یگرایان در ریاضی یا رفتارگرایان( رای نممعنا )مشابه فرمالیست
نشانه  کاربردبخشد، داند. از منظر وی آنچه به واژه یا نشانه حیات میمعنا را متفاوت می
 (1، ص5393یی استعالیی)ویتگنشتاین، معنایا واژه است و نه 
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 1یا تبیین اشاری تعریف اشاری

تعین معنایی به عنوان نماینده دیدگاه -با نقل قولی از آگوستین  تحقیقات فلسفیکتاب 
گونه شود که در آن آگوستین نحوه یادگیری زبان و معنای واژگان را اینآغاز می -

بردند و در همان حال به سمت ترها چیزی را نام میزمانی که بزرگ»کند: توصیف می
کنند به آوردم آوایی که ادا میفهمیدم و فراچنگ میکردند این را میآن حرکت می

 (.PI;1) «د بدان اشاره کنند داللت داردخواهنچیزی که می
نامد. می 2ویتگنشتاین این نحوه یاد دادن واژگان به کودک را یاد دادن اشاری واژگان

این توصیف از روند یادگیری زبان، درون خود این فرض اساسی را دارد که میان 
طور ند. بهکواژگان و اشیا پیوندی وجود دارد؛ پیوندی که معنای آن واژه را مشخص می

ای در عالم توان گفت از این منظر معنای یک واژه به سادگی با ارجاع به شیخالصه می
 نامد.می تعریف اشاریشود. ویتگنشتاین این نحوه تعریف را می تبیینیا  تعریفواقع 

است. از منظر « کوه اورست»کودکی را در نظر بگیرید که در حال یادگیری کلمات 
فهمیده و یاد داده  تبیینیا  تعریفای از طریق یی معنای هر واژهدیدگاه تعین معنا

توان به طرق مختلفی کوه اورست را تعریف کرد؛ مثالً گفته شود. در این مثال میمی
یا با نشان دادن آن روی نقشه بخواهیم آن را تعریف  «بلندترین قله روی زمین»شود 

های هیمالیا با کوه پرواز بر فراز رشته به هنگامترین راه آن است که کنیم؛ ولی ساده
به آن، نامش را به زبان آوریم. این شیوه تعریف که نقش بسزایی نیز در آموزش  اشاره

 است.  تعریف اشاریمفاهیم زبانی به یک نوآموز دارد، همان 
های زبان کارآمد باشد؛ مثالً تواند برای تمامی واژهناگفته نماند تعریف اشاری نمی

نماید، دارای . تعریف اشاری در عین حال که ساده می«نه»،  «عدد»هایی از قبیل واژه
های دیگری نیز هست؛ به عنوان مثال فرض کنید معلم با اشاره به کوه اورست پیچیدگی

را به کودک آموزش دهد؛ اما کودک به اشتباه  کوهخواسته باشد واژه  کوه و بیان واژه
ویژه )اورست( است و یا برعکس وقتی معلم در آن کوه به نامِ ،منظور معلمتصور کند 

                                                           
1. Ostensive Definition or Ostensive Explanation. 

2 .Ostensive Teaching of Words که  یی)از آنجا یاشار فیتعر ازینشیپ ؛ زیرادارد فرق یاشار فیتعر با

 یزمان زیچ کیاز  یاشار فیاز زبان است. به زبان بهتر تعر ییهااست( بلد بودن حداقل نییو تب فیتعر ینوع

  .ارائه کرد یاشار فِیتعر توانیم گاهآن ست؟یممکن است که کودک بتواند بپرسد: نام آن چ
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نام  اورستباشد، ممکن است کودک به اشتباه تصور کند می اورستحال یاد دادن واژه 
 شود. ها اطالق میعامی است که به همه کوه

پرسد: وقتی می تحقیقات فلسفیکتاب  29به عنوان مثالی دیگر ویتگنشتاین در بند 
را به کودک  2خواهد مفهوم شکل و آبی رنگ می ایدکمه دایره 2به معلم با اشاره 

و این پرسش که « گونه تعریف شود؟تواند بدینمی 2اما چگونه عدد » ،آموزش دهد
نام این  «2»شود، ممکن بود کودک تصور کند کودک چگونه متوجه منظور معلم می

. با بیان 5جنس آنها و امثال آنهاست یا رنگ آنها یا حتی شکل آنها یا مجموعه از دکمه
توان گفت در آموزش به طریق تعریف ها در ارتباط با تعریف اشاری میاین پیچیدگی

تواند در هر یک تعریف اشاری می»اشاری همواره امکان فهمِ اشتباه وجود دارد و 
 .(PI; 28)« موردی به انواع مختلفی تفسیر شود

های ما پیرامون جهان در د افکار و اندیشهطرفداران دیدگاه تعین معنایی معتقدن
روزمره وجود دارند و به هنگام سخن گفتن،  ساحتی جداگانه از واژگان مورد استفاده
کنیم و اندیشیدن از آنجایی که بدون نیاز به زبان افکار خود را به زبان مادری ترجمه می

توانسته تقریباً بیندیشد، یگویا کودک م» ؛است 2شود، از بدو تولد انجام گرفتهانجام می
در اینجا )منظور قبل از یادگیری زبان(  "اندیشیدن"توانسته حرف بزند و فقط نمی

رو کودک از این؛ (PI; 32«)را خواهد داشت "سخن گفتن با خود"معنایی مشابه 
ن اداند و ساکنای است که وارد کشوری شده که هنوز زبان آنها را نمیهمچون بیگانه

 .دهندآموزش را به او  خواهند زبانتعریف اشاری می جا باآن

توان در نگرش متفاوت آنها منشأ اختالف نظر آگوستین و ویتگنشتاین متاخر را می
 عملدانیم ویتگنشتاین معنا را از عالم استعالیی به عالم طورکه میبه معنا دید. همان

تحقیقات جایِ کتاب جایکشاند. نزد او معنا همان کاربرد و استعمال است. در می
گوید آن واژه فالن گونه او بجای اینکه بگوید یک واژه معنای فالن را دارد، می فلسفی

و غیرقابل  گاه در فضای خألگونهشود و با این نگرش جدید به معنا هیچاستفاده می
 شود. پرشدن میان دوگانه معنا و عمل یا تفسیر و قاعده گرفتار نمی

 

                                                           
از  یااست با مجموعه ممکن طور منطقیبه رونیاز ا ؛داندیکودک هنوز مفهوم عدد را نم ،مثال نیا در دیباش داشته توجه. 5

 مواجه شود.  هایبدفهم

  .(Language of Thoughts) فودور فکر زبان هیفرض همچون. 2
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 گام بعدی معضله برداشتن

هایی که یکی از نکات مهم در جریان یادگیری قاعده این است که همواره تعداد مثال
نهایت ادامه داشته تواند تا بیزند، محدود است؛ در حالی که کاربست قاعده میمعلم می

شود کودک یک قاعده را به خوبی یاد گرفته که بتواند ورای باشد و زمانی گفته می
دنباله ی که اقاعدهروند یاد دادن،  از قاعده پیروی کند؛ به عنوان نمونههای معلم مثال

کند با طرح . معلم تالش مینظر بگیرید در آورد،و... را پدید می 9، 6، 4، 2اعداد زوج 
دنبال کردن دنباله را یاد دهد؛ اما معموالً  به کودک نحوه ( مثال و تمرینمحدودتعدادی )

ها ها و تمرینشود دنباله را در جایی ورای مثالدک خواسته میدر زمان آزمون از کو
 دنبال کند.

به عنوان مثالی دیگر کودکی که در حال آموزش زبان فارسی است را در نظر بگیرید 
نامه را باز توان لغتخواهیم به او واژه قرمز را یاد بدهیم. مشخص است که نمیکه می

نامه نیازمند دانشی حداقلی واند. )استفاده از لغترا برای او خ «قرمزی»کرد و تعریف 
توان با واژه قرمز ای که مینهایت جملهتوان تمامیِ بیاز آن زبان است( و همچنین نمی

هایی که رنگ قرمز دارند نیست؛ هرچند ساخت را مثال زد. پس گریزی از آوردن مثال
است که در بخش تعریف  هاییها خود دارای پیچیدگینحوه استنباط کودک از مثال

اشاری تا حدودی بدان پرداخته شد)چگونه به کودکی که هنوز با مفهوم رنگ آشنایی 
 توان قرمزی را یاد داد؟(.ندارد، می

های متناهی آغاز با قبول اینکه یادگیری با مثال تعین معناییطرفداران نظریه 
کند؛ معنایی که از لحاظ کیفی را انتزاع می معناها شود، معتقدند کودک از این مثالمی

های طرح شده در روند آموزش تفاوت دارد )از جنس دیگری است و ساحتی با مثال
نهایت کاربرد یک واژه یا تواند بیکس نمیاند که هیچجداگانه دارد(. آنها بر این عقیده

که چیزی  رو الزم استنهایت را در ذهن خود داشته باشد؛ از اینادامه یک دنباله تا بی
طور بالقوه ی قاعده در ذهن او حضور داشته باشد که متناهی بوده و بهمعنابه عنوان 

طورکه در بخش تعین معنایی گفته نهایت کاربرد را تولید کند؛ اما همانقادر باشد بی
کند، مسیر پیروی از قاعده را طورکه ادعا میتواند آنشد، معنای متعین یا تفسیر نمی

 .متعین سازد
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که دارای ماهیتی متفاوت -ویتگنشتاین معتقد است چیزی به عنوان معنای متعین 
داند. بنابراین، گوید، نمیها میوجود ندارد و معلم چیزی بیشتر از آنچه در مثال -باشد

شود، هیچ ها استفاده میای از مثالکه در آخر مجموعه «و غیره»استفاده از عبارت 
، تو خودت  "و غیره "گویی زمانی که تو می»داشت.  نخواهدو غیره معنایی جز 

 (. RFM, IV: 8) «دانینمی "و غیره "چیزی بیشتر از 
از موارد شناخته  5برداشتن گام بعدی معضله»معضله باال را تحت عنوان  بلور دیوید
کند. اگر کودک در پیروی از قاعده مهارت یافته معرفی می «قبلی به موارد جدید شده
ای که استفاده دهد؛ ولی مشابه بودن خود به زمینهها ادامه میمثال مشابه، دنباله را باشد
هایی است. ممکن است در جایی دو رو دارای پیچیدگیشود، بستگی دارد و از اینمی

چیز از یک منظر مشابه باشند و در جایی دیگر متفاوت. به عنوان مثال وقتی درباره عدد 
 اند؛ اما در جاهای دیگر خیر. تا سیب مشابه 2تا قیچی با  2شود، حرف زده می 2

یک از ما )به عنوان افراد ماهر در پیروی از یک قاعده( چنین هر چند در عمل، هیچ
کنیم و به عنوان مثال به راحتی دنباله اعداد زوج را از هر ای را احساس نمیمعضله

گوید می بلورطورکه هیم، اما هماندجایی که دستور داده شود، بدون دشواری ادامه می
، بخواهیم پیروی از قاعدهشود که در مقام تبیینِ این نکته زمانی تبدیل به معضله می

 ، فصل دوم(.5991ای برای تبیین پیروی از قاعده بسازیم)بلور، نظریه
معتقدند معنا به طور ضمنی آنچه در گام بعدی باید  تعین معناییطرفداران نظریه 

شود را درون خود دارد و با دانستن معنای یک قاعده )اعم از دنبال کردن یک انجام 
 شیپ ازدنباله یا استعمال یک واژه( تمام آنچه در موارد جدید الزم است دانسته شود را 

پرسند آیا کودک قاعده گوید. طرفداران این نظر در رد سخنان ویتگنشتاین میبه ما می
گیرد؟ آنها معتقدند و... را با مثال یاد می 56، 9، 4، 5نباله رساندن و تولید د 2به توان 

پردازد. گیرد و به کمک آنها به محاسبه میها را یاد میها و فرمولکودک دستورالعمل
شود که آنها را زیر مثالً در ضرب دو عدد چند رقمی در همدیگر به کودک یاد داده می

داد را با دستورالعملی مشخص در هم هم نوشته و با کمک جدول ضرب دو به دو اع
توان به تفسیری یک طورکه در مثال وینچ مالحظه شد، همواره میضرب کند)اما همان

                                                           
1. The Problem of Taking the Next Step. 
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تر ها و تفاسیر پیچیدهست برای فرمولمند محسوب کرد فقط کافی انحوه عمل را قاعده
 آمادگی داشت(.

تر رفته اندکی عقب دهد کهدر واقع مسئله اصلی زمانی خود را به وضوح نشان می 
عنوان مثال دنبال کردن اعداد طبیعی ترین مراحل آموزش قواعد ریاضی )بهو به ابتدایی

ها مثالو  کاربردو...( پرداخت؛ درست در این مرحله خواهد بود که به نقش  4، 3، 2، 5
توان پرسید کودک )در در یادگیری پی خواهیم برد. در یادگیری واژگان زبان نیز می

ینجا منظور کودکی است که هنوز زبان را به خوبی یاد نگرفته( چگونه معنای واژگانی ا
خب ما تنها باید »فهمد؟ بریم را میکه در تعریف و تبیین واژگان دیگر به کار می

« واژگان دیگر! و آخرین تبیین در این زنجیره چه؟ وسیلهشان کنیم. پس تبیین بهتبیین
(PI; 29اگر آخرین تب .)تواند مطرح شود که یین در دست باشد، هنوز این سوال می

وسیله که به –ای از عمل استفاده کرد. چنین یاد دادنی چگونه از آن تبیین در مرحله
کند؛ توافقی در رسد؛ اما توافق ادامه پیدا میبه انتهایی می -گیردها صورت میتبیین

 (.519، ص5999، 5عمل )ملکلم
پشت به الکتحت عنوان  کارول سیلونگرانه، وینچ از مقاله به عنوان مثالی روش

کند. دانان از اهمیت باالیی برخوردار است استفاده میکه نزد منطق آخیل چه گفت
ترین او از ساده پشت است.فرض کنید آخیل در حال آموزش قیاس منطقی به الک

-فرض کنید الک .«صادق است Zآنگاه  ،صادق باشند Bو  Aاگر »کند: شکل شروع می

شود. نتیجه می Zپذیرد که از این مقدمات، اما نمی ؛پذیردرا می Bو  Aصدق  ،پشت
صادق  Bو  A اگر» :خواهد این گزاره فرضی را بپذیردپشت میاکنون آخیل از الک

 ؛گویدمی Cپذیرد و به آن گزاره پشت صدق آن را میالک «.صادق است Zنگاه آ ،باشند
با  داند. اینجا آخیلرا صادق نمی Zهمچنان  Cو  A ، Bدق دانستن اما با وجود صا

-و الک «صادق خواهد بود Zآنگاه  ،صادق هستند Cو  A ، Bاگر » :گویدمی عصبانیت

اما معتقد است  ؛دهدمی Dداند و به آن نام را نیز صادق می فرضی پشت این گزاره
طور ادامه این داستان همین رای دهد و Z کند که به صدقچیزی او را مجبور نمی

گیری مقدمات زیادی وجود پشت معتقد است در هر مرحله قبل از نتیجهیابد. الکمی
 اند و مشخص است که این مقدمات انتهایی ندارند.دارند که هنوز غایب

                                                           
1. Malcolm. 
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اند. تالش کرده کارولبرای حل پارادوکس  راسلدانان از جمله بسیاری از منطق
این پارادوکس در کتابش راهکاری نه برای حل آن که برای  وینچ نیز پس از طرح

بدین خاطر  هتسلسلی که در اینجا رخ داد دهد. او معتقد استمنحل کردن آن ارائه می
در  ؛آیدپشت درصدد تبیین برمیواسطه سواالت الکهاست که آخیل در هر مرحله ب

 چیزی است که -دارد جای که در قلب منطق-گیری کردنهفرآیند واقعیِ نتیج»حالی که 
کردن، یادگیریِ  ... یادگیری استنتاجبیان کرددر قالب فرمول منطقی توان آن را نمی

وینچ، ) «کاری است انجام دادنیادگیری  روابط منطقی صریح بین قضایا نیست، بلکه
 .(11، ص5919
 

 قاعده از یرویپ یاجتماع تیماه. 4

 از قاعده پیرویبه دو قرائت رقیب از  و نهادها قواعد ویتگنشتاین،بلور در مقدمه کتاب 
گرایانه. به عنوان نماینده رویکرد : قرائت فردگرایانه و جمعکنداشاره مینزد ویتگنشتاین 

کند. در قرائت اشاره می 5«معنا و ویتگنشتاین »در کتاب  نیگمک نیکولفردگرایانه به 
هایی ها و ظرفیتبه عنوان توانایی 2فردگرایانه تاکید اصلی بر طبیعت و غریزه انسانی

کند. پیشتر از نابسندگی می تفسیراست که انسان را قادر به پیروی از قاعده بدون نیاز به 
 در فهم و درک قاعده و معنا سخن گفته شد. تفسیر

گرایانه یا گین با قبول این نابسنده بودن معتقد است در قرائت جمعمک
)واسطه میان قاعده و کاربرد(  3در نقش واسطه -تفسیر همچون–شناسانه، جامعه جامعه

گین برای طرح ایده جامعه به فرض مککند؛ پس باید کنار گذاشته شود. پیشعمل می
شناسانه، افراد برای کرد در نگرش جامعهتفسیری این است که او تصور می مثابه واسطه

این مشورت کردن خود یک  پیروی از قاعده، نیازمند مشورت کردن با جامعه هستند و
در پیروی از یک قاعده نگاه کنید بقیه »شود تفسیر است )به عنوان مثال وقتی گفته می

یک تفسیر از قاعده است که میان قاعده و کاربرد آن قرار « کننددر این نقطه چه می
انجامند. از منظر انجامد و به پیروی از قاعده نمیگرفته( که به تفاسیر دیگری می

                                                           
1. Wittgenstein on Meaning.  

 ییابتدا یهابخش -نیگمک زبان به ای- ما ختهیخودانگ و یعیطب یهاپاسخ یمبنا بر قاعده از یرویپ» انهیراقرائت فردگ در 2. 

   .(93ص، 5991)بلور،  «ما قرار دارند عتیطب یزیو غر

3. Society as an Interpretive Intermediary. 
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گین جایگزین مناسب در اینجا یک تمایل غریزی است که معنای یک واژه یا مک
باشد در سازد و از آنجایی که غریزی میکاربست یک قاعده را بدون واسطه متعین می

 ها مشترک است.میان انسان
در »کند: بندی میگونه جمعگرایانه خود را اینگین، بلور موضع جمعبرخالف مک

طور اجتماعی آموزش دیده( ده با راهنمایی معنای غریزیِ )که بهپیروی از قاع
، 5991)بلور، « کنیمطور خودکار از موردی به مورد دیگر حرکت میبه« مشابهت»

(. از منظر بلور روند تربیتی و اجتماعی شدن که در مسیر زندگی همواره وجود 51ص
کند؛ طبیعتی که مل میع 5شود، در نقش یک طبیعت ثانویهداشته است و تکرار می

گیرد و در عین غریزی بودن تحت تاثیر و در معرض یک زبان مشخص شکل می»
(. طبیعت ثانویه که معموالً بر اساس تربیت 91، ص5991بلور، «)اجتماعی نیز هست

شود در پیروی از قاعده ( باعث می RFM VI; 47گیرانه شکل گرفته )ن.ک به:سخت
 (PI; 212شود )نم و فقدان دلیل مزاحم من نمیبه سرعت و با یقین عمل ک»

« کنمپیروی می کورکورانه از قاعدهکنم. کنم انتخاب نمیکه از قاعده پیروی میهنگامی
(PI; 219.) 

در  3یا توافق 2اینها همه بدین خاطر است که در جوامع انسانی یک اجماع ضمنی
شرط شتاین این توافق، پیشمورد کاربرد متداول قواعد وجود دارد و از منظر ویتگن

کننده (. این توافق که تعیینRFM III; 66مند است )ن.ک به: هرگونه عمل قاعده
توافقی در عقاید نیست، بلکه توافقی در شکل »عمل است،  درست یا غلط بودن نحوه

معنای »معنا خواهد بود؛ زیرا ( بدون این توافق، قاعده بیPI; 241) «زندگی است
اگر در شرایط  –شود... اگر چنین نباشد معین می در عملتوافق مرسوم  سیلهوقاعده به

قواعد معنایی نخواهند  -جدید نیمی از ما به طریقی عمل کنیم و نیمی به طریقی دیگر
 ;RFM VI) «هستند  4بازی، زبان و قاعده، نهاد»(. 519، ص5999)ملکلم، « داشت

32.) 
دهد؛ اما توضیح نمی نهاددرباره مفهوم  شهاییک از نوشتهویتگنشتاین در هیچ

اند. بلور نیز در کتابش ادامه راه آنسکومب و بدان پرداخته آنسکومبشارحان او نظیر 
                                                           
1. Second Nature. 

2  . Tacit Consensus. 

3  . Agreement. 

4  . Institution. 
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به  نهادگیرد. او با طرح چند مثال درصدد است با توصیف چیستیِ بارنز را پی می
کمک  بازییا  زبانمند همچون روشن شدن ماهیت قاعده و به تبع آن هر عمل قاعده

 5کند.

شود یک را به عنوان یک نهاد اجتماعی در نظر بگیرید. چه چیزی باعث می« پول»
تکه کاغذ با شمایل مشخصی پول نامیده شود؟ ماهیت پول آیا در شکل ظاهری آن 

ها تغییر مدت شکل اسکناسهای کوتاهاست؟ )در نظر داشته باشید حتی در دوره
گویند پول بر مبنای چیزی خارج از از اقتصاددانان میطورکه بسیاری کند( آیا آنمی

توافق اجتماعی استوار است؟ بلور ماهیت پول را همچون هر نهاد دیگری، وابسته به 
که اگر این توافق به یک طوریاند؛ بهها میان خود وضع کردهداند که انسانتوافقی می

 ت.باره محو شود، دیگر چیزی به نام پول وجود نخواهد داش
رو پول در زمینه نهاد پول، سکه است و از این یارهیدا صفحه ای سکیدیک »
داند؛ می 2ارجاع-خود (. به زبان دیگر او نهاد اجتماعی را 32، ص5991)بلور،  «است

بدین معنا که ماهیت یک نهاد اجتماعی به چیزی در خارج از آن نهاد بستگی ندارد. در 
خصوص، یک کاربرد متداول یا یک رسم، نحوه ورد بهزمینه این نهادهاست که در هر م

 (.PI; 198, 199کند)عمل یا پیروی از قواعد را مشخص می
یک نهاد سواالتی از این قبیل  توان دربارهارجاع بودن، نمی-با توجه به خصلت خود

گیرد بازی در عمل است که شکل می»است؟ زیرا  معناداریا  عقالنیپرسید: آیا آن نهاد 
توان بیرون از (؛ بنابراین نمی31، ص5991)بلور،  «در بیرون از عمل وجود نداردو 

بندی کنش به عمل یک بازی درباره عقالنیت یا معنای آن قضاوت کرد. وینچ در طبقه
یا   3توان گفت که عملِ علمطور معنادار نمیبه»ها معتقد است ها و غیرمنطقیمنطقی

)وینچ،  «هستند 1منطقاست؛ بلکه هر دوی آنها بی  4عملِ دین منطقی یا غیرمنطقی
توان بیرون از عملِ علم ایستاد و درباره منطقی یا غیرمنطقی (؛ زیرا نمی525، ص5919

                                                           
از  یکیو تنها به  پرداخته شودقسمت از مقاله به آن  نیاز آن است که در ا تردهیچیبلور پ یهانهاد در نوشته مفهوم. 5

سوم کتاب  فصلر.ک:  شتریمطالعه ب ی. براشودیگذرا م یااشاره ،مهم نهادها که همان خود ارجاع بودن است یهاصهیخص

 .نهادها و قواعد ن،یتگنشتایو

2  . Self-referential. 

3  . Practice of Science. 

4  . Il-logical. 

5  . Non-logical. 
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چنین  شکل زندگی اجتماعیتوان در زمینه یک بودن کلِ نهادِ علم سخن گفت. تنها می
 هایی را ارائه کرد.بندیدسته

توان گفت )به عنوان یک شکل زندگی اجتماعی( می علمبه عنوان مثال در زمینه 
نه  دینپیروی نکردن از نتایج آزمایشگاهی غیر منطقی است؛ اما همین کنش در زمینه 

منطقی است نه غیر منطقی. همچنین در زمینه دین کسی که در مقابل خواست پروردگار 
توان در زمینه یایستد، عمل غیر منطقی مرتکب شده حال آنکه درباره این عمل نممی

وینچ به آن –توان بر آن اعمال کرد علم نظر داد )در کنشی که معیارهای منطق را نمی
طورکه معناست؛ همانبودن بی منطقی غیر یامنطقی  صحبت از -گویدمنطق میکنش بی

رو معناست(؛ از اینبی «از نظر مکانی بزرگ است یا کوچک؟ فضیلتآیا » پرسشِ
اعمال تنها از طریق واژگانِ معیارِ عقالنیت و  قابل فهم بودنو  النیتعق»توان گفت: می

که آن اعمال  ای هستندشوند که ساکن شکل زندگی اجتماعیقابل فهم بودنی تعیین می
بازی زبان مبتنی بر دلیل نیست. معقول )یا »(. 22، ص2222، 5)لرنر« به آن تعلق دارند

مفهوم (. »119، ص5392)ویتگنشتاین،  «مامثل زندگی  –نامعقول( نیست. فقط هست 
، 5919)وینچ،  «ناپذیر استجدایی اشتباه کردنپیروی از قاعده به طور منطقی از مفهوم 

 (.32ص
گونه نیز فهمید: در جایی که امکان اشتباه وجود ندارد، توان بدینمطلب باال را می

(. از طرفی وینچ PI; 237به ای وجود ندارد)به عنوان مثال نگاه کنید آنجا اصالً قاعده
داند. او در مثال پیروی از دنباله اعداد پیروی از قاعده را تنها در بستر جامعه ممکن می

 Bو  Aکه پیشتر بیان شد، در نهایت معتقد است قضاوت افراد دیگر )افرادی که اعمال 
و آن افرادِ  دانان( رای نهایی را صادر خواهد کردکنند مثالً جامعه ریاضیرا نظاره می

اجماعی که در کاربرد متداول  واسطهکنند؛ بلکه بهدیگر نیز بلهوسانه رای صادر نمی
یک اشتباه مغایرتی است با آنچه به عنوان »دهند. وجود دارد اشتباه فرد را تشخیص می

تثبیت کردن یک استاندارد فعالیتی نیست که بتوان به یک ... است، تثبیت شده درست 
زوای کامل ارجاع داد؛ چرا که این ارتباط با بقیه افراد است که نظارت بیرونی نفر در ان

« شده غیرقابل تفکیک استسازد. نظارتی که از استانداردهای تثبیتبر فرد را ممکن می

(ISS32، ص.) 
 

                                                           
1. Lerner. 
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 رینتایا مک نقد

 توان به دو دسته تقسیم کرد: نقدهایرا می یاجتماع علم دهیانقدهای وارد به کتاب 
ی دوم اهمیت بیشتری روند. دستهای و نقدهایی که مفهوم قاعده را نشانه میحاشیه

مفهوم ویتگنشتاینی پیروی از قاعده شالوده »کند: طورکه لرنر اشاره میدارند؛ زیرا همان
نیز از جمله  رینتایا مک(. نقد 53، ص2222)لرنر،  «دهدوینچ را تشکیل می فلسفه

طورکه خواهد نشان دهد آنبرد و میقاعده را زیر سوال مینقدهایی است که ماهیت 
 جای زندگی وجود ندارند.کند قواعد در همهوینچ ادعا می

است که وینچ  یکی از ادعاهای وینچ که محل نقدهای بسیاری قرار گرفته آنجایی
رفتارهایی که معنادار هستند )مشخصاً تمام رفتارهای انسانی(  تمامی»گوید: می

 یتمام(. او معتقد است قواعد، راهنمای 12، ص5919)وینچ، « مند هستندهقاعد
پیروی از قاعده به صورت خصوصی »رفتارهای معنادار و اجتماعی هستند. از این منظر 

(. اکنون اگر بتوان مثال نقضی پیدا کرد که نشان PI; 202)ن. ک: به « امکان پذیر نیست
ار اجتماعی بیشتر از آنچه در واقعیت هست دهد وینچ بر اهمیت نقش قواعد در رفت

 کند، ساختمان نظری وینچ با تهدیدی جدی مواجه است.تاکید می
روی بروم، یا سیگاری روشن کنم، آیا کنش من بدان معنا که در اگر من به پیاده»

مند است؟... طریقِ اشتباه در شود، قاعدهمند تلقی میبازی شطرنج حرکتی قاعده
مند ست؟ و اگر چنین طریقی وجود ندارد، آیا کنش من به هر معنا قاعدهروی چیپیاده

 (.522، ص5961اینتایر، )مک «است؟
ای نیز وجود از منظر وینچ در جایی که امکان اشتباه وجود ندارد در آنجا قاعده

روی یا سیگار کشیدن هایی همچون پیادهاگر در نظر بگیریم که در کنشندارد. حال 
مند نخواهند بود و از آنجایی که از ها قاعدهپس این کنش ،اه وجود نداردامکان اشتب

توان نتیجه گرفت پس می ،مند همان کنش معنادار استمنظر وینچ کنش قاعده
ای مطلوب که به هیچ عنوان نتیجه معنا هستندهایی بیروی کنشهایی نظیر پیادهکنش

 نظر وینچ نخواهد بود.
راهب و آنارشیست معتقد است، قواعد در زندگی فرد  وینچ در مقایسه زندگی

هر چند قواعدی  طورکه در زندگی راهب وجود دارند.آنارشیست وجود دارند؛ همان
که چندان امکان انتخاب طوریگیرانه است؛ بهکند، واضح و سختکه راهب پیروی می
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جتماعی ندارد؛ در حالی که آنارشیست مدعی است از قواعد صریح و هنجارهای ا
دهد. وینچ در دفاع از کند و هر عملی را به انتخاب شخصی خود انجام میاجتناب می

کند و از تفاوت رفتار آنارشیست و رفتارِ ادعا، آنارشیست را با دیوانه مقایسه می این
 کند.گیرد، فرد آنارشیست نیز از قواعد پیروی میمعنای دیوانه نتیجه میبیهوده و بی

نیز مشاهده کرد. آنجایی که  نیقی باب درتوان در کتاب سه با دیوانه را میمقای مشابهِ
شک  اهواژه در معنای تواندشکاک نمی ،دهدویتگنشتاین در رد شک فراگیر نشان می

تواند به معنای واژگانی چگونه می ،کندزیرا آن کسی که در معنای واژگان شک می کند؛
شک بدون یقین ممکن »یقین داشته باشد؟  دکنوسیله آن بیان میهکه شک خود را ب

نیست... شک تنها در یک بازی زبان معنادار است و اگر یقین در ذات بازی زبان جای 
ند، هست دارد بازی شک نیز مستلزم یقین است. از جمله یقینیاتی که برای شک الزم

، 5395 حجت،) «بریم استهایی که به کار مییقین نسبت به معنای سخنان خود و واژه
 .(554، ص5392: ویتگنشتاین، ( )ن.ک11ص

ای که در کند با دیوانهای تبعیت نمیکند از هیچ قاعدهمقایسه آنارشیستی که ادعا می
مشابه است با  یاجتماع علم دهیاکند در کتاب ای پیروی نمیعمل از هیچ قاعده

کند در ه ادعا میمیان شکاکی ک نیقی باب درای که ویتگنشتاین در کتاب مقایسه
 دهد به آنها باور ندارد.ای که در عمل نشان میهای لوالیی شک دارد با دیوانهگزاره

 درکند در مورد ها کمک میدیوانه و نشان دادن تفاوت شکاک و آنارشیست با مقایسه
توان باور به کند و در عمل میمتوجه شویم شکاک تنها اظهار شک می باب یقین

نیز آنارشیست صرفاً اظهار به  ایده علم اجتماعیوالیی را دید و در مورد های لگزاره
 کند.عدم پیروی از قواعد اجتماعی می

به برخی  5992در سال  یاجتماع علم دهیا وینچ در پیشگفتار ویراست دوم کتاب
 نقدی که در باال به آن اشاره کند؛ از جملهها در کتاب خود اشاره میدقتیها و کمکاستی

 92و  95داند. او در پاسخ به این نقدها با اشاره به بندهای را تا حدی صحیح می شد
 ،توانند با هم داشته باشندبه تفاوتی که انواع مختلف قواعد می تحقیقات فلسفیکتاب 

کند اینکه زبان را با محاسبه مقایسه کنیم ادعا می 95کند. ویتگنشتاین در بند تاکید می
توان مواردی را مشاهده در زبان طبیعی همواره می ،رغم محاسباتا بهزیر ؛اشتباه است



                        6491 زمستان/ 94ش/ 34س/ شناسی علوم انسانیروش  33

 

کرد که قواعد ثابت و صلبی وجود ندارند که تعیین کنند در هر مورد چه کلماتی باید 
 استعمال شوند. 

آلی وجود دارد )زبانی که داند که تصور کنیم زبان ایدهاو اشتباه دیگر را در این می
جای آن قواعد ثابتی وجود دارد و زبان ع آن را دارد( که همهدان رویای اخترامنطق

آل است. حتی در جایی که قواعد ثابتی وجود دارد باز هم طبیعی تقریبی از آن زبان ایده
و  «تقریباً آنجا بایست»امکان تفاسیر مختلف وجود دارد. به این قاعده توجه کنید: 

کنیم. آیا عدم دقت کافی در این ره میهنگام گفتن این دستور با انگشت به طرفی اشا
شویم شود؟ در زندگی روزمره بارها با قواعدی مواجه میقاعده مانع از پیروی از آن می

اما نبود دقت به معنای غیر قابل استفاده بودن نیست  ؛که از دقت کافی برخوردار نیستند
 ;PIهد داشت)ن.ک: شود در پیروی از آن مشکلی نخواو فردی که دستور به او داده می

88,71). 
دانند و دارای ابهام را قاعده نمی طرفداران دیدگاهی که قاعده ویتگنشتاین درباره

آل چشمان نور ایده»گوید: شرط الزم برای پیروی از قاعده است، می« دقت»معتقدند 
که  چرا ؛(PI; 100) «ها شده استآنها را کور کرده و مانع از دیدن کاربرد واقعی واژه
کنیم. قواعد مبهم و ضمنی هر چند در زندگی روزمره بارها از قواعد مبهم پیروی می

گویند چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را دقیقاً در هر قدم از پیروی به ما نمی
نه؛ اما این بدان معنا نیست که هر عملی در اینجا رواست. سیگار کشیدن و قدم زدن 

 .قواعدی دارند
توان نمی ،زنددمد یا آن را سروته آتش میعنوان مثال کسی را که در سیگار میبه 

گفت در حال کشیدن سیگار است. افراد سیگاری از نحوه در دست گرفتن سیگار و 
متوجه شوند فرد چه مدتی سیگار  توانند در یک نگاهآتش زدن آن و مسائل دیگر می

گفت فردی که به جای قدم زدن در حال  توان. در مورد قدم زدن نیز میکشیده است
 مرتکب اشتباه شده است. یا مواردی از این نوع، دویدن است

 

 جهینت. 5

های اجتماعی این است که واقعیت شناسی پوزیتیویستیترین قاعده روش جامعهبنیادی
مطالعه شوند تا بتوان  بیروناز  و( 62ص، 5964 م،یدورک) گرفتهدر نظر  شیهمچون 

هایی که افراد دارند در علمی از جامعه دست یافت. پارتو معتقد بود نقش ایده به فهم
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شناسان کنند تاثیر دارد؛ بنابراین جامعهنتیجه و ماهیت رفتارشان کمتر از آنچه گمان می
کننده در زندگی اجتماعی دارند، هایی که افراد در مقام شرکتباید هر چه کمتر به ایده
های افراد آن جامعه به عنوان ناظر بینیمواجهه با باورها و جهانتوجه و سعی کنند در 

 (.412، ص5392خارجی برخورد کنند)آرون، 
کمّی جامعه  توان به هموار شدن مسیر برای مطالعهای میشناسیاز نتایج چنین روش

ن زیرا ایکند؛ شناسان رواج پیدا میاشاره کرد. به مرور استفاده از آمار در کار جامعه
دهد که جامعه را عاری از شناس میاعتقاد وجود داشت که آمار این امکان را به جامعه

 گونه که در واقعیت هست، ببینند. داوری و دقیقاً بدانهای شخصی و هرگونه پیشارزش
ای وینچ که فهم روابط در مقاله حاضر با شرح جزئیات، استدالل چهار مرحله

ارت یافتن در قواعد تثبیت شده جامعه مورد مطالعه اجتماعی انسان را در گروی مه
 گونه خالصه کرد: توان آن را اینداند، را طرح کردیم. میمی

 (؛23، صISS) «واقعیت است درباره ی ماها روابط اجتماعی بیانِ ایده» -
آنچه به قلمروی واقعیت تعلق دارد از طریق زبانی که استفاده  ما درباره ایده» -

 توان نتیجه گرفت:(. پس می51، صISS« )شودنیم بر ما عرضه میکمی
داند باید ها را وظیفه خود میعلوم اجتماعی که درک روابط اجتماعی میان انسان -

 دهند، بپردازد یا به زبان دیگرشان میای که مردم به جهان اجتماعیبه فهم معانیِ زبانی

 (؛ 523، صISS) «سکه هستند زبان ما و روابط اجتماعی ما دو روی یک»
معنای یک واژه »؛ زیرا هم معنای زبانی در گرو یادگیری قواعد آن زبان استف -

 (.PI; 43) «کاربرد آن در زبان است
های زمانی که در کاربرد مفاهیم زبان خود به دشواری»ویتگنشتاین معتقد است: 

رهنگ بیگانه مواجه یی هستیم که با چیزی از ف5هاافتیم همچون وحشیفلسفی می
-(. از آنجایی که وینچ ماهیت مسائل فلسفی و جامعه554، ص5919)وینچ، « ایمشده

شناس های یک جامعهدانست، معتقد بود جنس مسائل و دشواریشناسی را یکسان می
ای وقتی با فرهنگی بیگانه مواجه است بیشتر از آنکه مشابه دانشمندی باشد که با پدیده

گردد، مشابه فیلسوفی است که ده و به دنبال تبیینی مناسب برای آن میجدید مواجه ش
در کاربرد مفاهیم زبانی خود دچار مشکل شده است، چرا که در هر دو، مسئله فهمِ 

                                                           
1  . Savages. 
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باید به دقت از مفهوم  معنامفهوم »و اینجایی است که  بینی.معناست نه تبیین و پیش
 (.551، ص5919)وینچ،  «، در معنای شبه علّی، متمایز شودکارکرد
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