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Abstract
Wittgenstein begins the important work of his later period of thought,
Philosophical Investigations, by critiquing Augustine's view of language. He
goes on to show that Augustine's theory is based on a limited understanding
and, in his words, an element of language that has limited it to the realm of
communication and imagery. He also acknowledges Augustine's remarks as
a way of ostensive teaching for language learning and has criticized this
view. In this study, inferential qualitative method and using one of
Augustine's completely specialized and philosophical works on the category
of language and its relation to teaching, Teacher dialogue, has been shown
that Wittgenstein's critiques of the picture theory of language, the criterion of
meaning of language, and the theory of ostensive teaching and definition are,
though not entirely, largely based on a limited understanding of Augustine's
linguistic positions. Thus, the findings of the study suggest that
Wittgenstein's criticism of Augustine's view of the narrative of his work was
limited to the Confession book and since this autobiographical work is
written more for the general audience and Augustine's aim was not to pose
complicated and complex language issues and philosophize about them,
Wittgenstein's understanding of the geography of Augustine's thought is
strongly in doubt.

Keywords: Picture theory of language, signify, meaning, using, ostensive
teaching.
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استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ دریافت1398/10/03 :؛ تاریخ پذیرش1399/01/24 :

چكیده
ویتگنشتاین پژوهشهاي فلسفي را با نقد و تحليل نگرش آگوستين دربارۀ زبان آغاز ميكند .او مدعي
است كه نظریۀ آگوستين مبتني بر دركي محدود و به گفته او ابتدایي از زبان است كه آن را در قالب
ارتباط و تصویرگري عالم واقعيت تعریف كرده است .مساله پژوهش این است كه چرا ویتگنشتاین در نقد
نظریه تصویري معنا از آگوستين به عنوان نماینده برجسته این دیدگاه سخن گفته است؟ در این
پژوهش با روش كيفي استنتاجي و با بهرهبردن از یكي از آثار كامال تخصصي و فلسفي آگوستين یعني
دیالوگ آموزگار نشان داده شده كه نقدهاي ویتگنشتاین بر نظریه تصویري زبان ،مالك معناداري زبان و
نظریه آموزش و تعریف اشاري اگرچه نه كامال اما تا حد زیادي مبتني بر برداشت محدود از مواضع
زبانشناختي آگوستين است .لذا یافته پژوهش حكایت از آن دارد كه نقدهاي ویتگنشتاین بر دیدگاه
آگوستين به روایت آثار او تنها محدود به كتاب اعترافات بوده و از آنجایي كه این اثر خودزندگينامهاي
بيشتر براي مخاطب عام نگاشته شده است و هدف آگوستين در آن طرح مسائل بغرنج و پيچيده زبان و
فلسفيدن درباره آنها نبوده است ،فهم ویتگنشتاین از جغرافياي اندیشه آگوستين را به شدت مورد
تردید قرار ميدهد.
واژههای كلیدی :نظریه تصویري زبان  ،داللت ،معنا ،كاربرد ،آموزش اشاري.

 .1مقدمه
رساله1

ویتگنشتاین در دوره دوم حيات فكري خود بر خالف دیدگاهش در كتاب
رویكردي بسيار بدیع و به كل متفاوت نسبت به ماهيت زبان مطرح كرد .كتاب
پژوهشهاي فلسفي 2كه نماینده اصلي این جریان فكري متاخر ویتگنشتاین ميباشد با
نقلقولي از اگوستين شروع شده است .اما چرا آگوستين؟ با توجه به اینكه ویتگنشتاین
از آن دسته فالسفهاي است كه بسيار نادر از دیگر اندیشمندان در نقد و تحليل
دیدگاههاي آنها نام برده و وسواس زیادي در انتخاب كلمات داشته است چرا مهمترین
اثر دوران بازنگري اندیشه خود درباره ماهيت و كاركرد زبان را با عباراتي از آگوستين

1. Tractatus Logico-Philosophicus
2. Philosophical Investigations
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آغاز كرده است؟ به نظر مي رسد كه نظریه تصویري معنا به اندازه اي براي او اهميت
داشته است كه بخش عمده اي از كتاب اول پژوهش ها را به بررسي و نقد این دیدگاه
اختصاص داده است .این ميزان از اهميت و اینكه چرا ویتگنشتاین آگوستين را به
عنوان نماینده نگرشي خاص درباره زبان برگزیده و به تحليل و واكاوي ایدههاي آن
پرداخته همچنان موضوعي جالبتوجه است كه روایتهاي گوناگوني درباره این گزینش
مطرح شده است.
از نگاه بعضي دليل انتخاب آگوستين در كتاب پژوهشها و اینكه ویتگنشتاین براي
نقد نظریه تصویري زبان با راسل یا فرگه و یا حتي به اندیشههاي پيشين خود در رساله
آغاز نميكند این است كه او به دنبال سرمنشاء چنين رویكردي به زبان رفته و چه
كسي بهتر از آگوستين در این زمينه كه آثارش یكي از برجستهترین نمونههاي دقت
نظر درباره بحث ماهيت زبان است ( .)McGinn, 1997: 63از سوي دیگر برخي نيز بر این
باورند كه ویتگنشتاین به این خاطر با آگوستين شروع كرده است كه نگرش آگوستين
نوعي دیدگاه منحصر به فرد یا حتي نماینده تفكر دوران قرون وسطي درباره زبان نيست
بلكه این اندیشه در طول تاریخ تمام تفكر غرب را تحت تاثير خود قرار داده است
( .)Harris, 1986: 42این نگرشي است كه كساني مانند راسل و حتي خود ویتگنشتاین
در رساله از آن دفاع كردهاند .البته از نظر كساني مانند كني آگوستين بيانگر
دیدگاههایي مشابه نگرش خود ویتگنشتاین است تا دیدگاههایي كه ویتگنشتاین آنها را
مورد انتقاد قرار داده است (.)Kenny, 1974: 1
اما باوري دیگر بر این است كه اساس اندیشه آگوستين یعني انطباق ميان زبان و
واقعيت و به نوعي تصویر امر بيروني در كالم مقبولترین شيوه اندیشيدن درباره ماهيت
زبان در ميان انسانها ميباشد .این بنيان فكري براي زبان موجب شده است تا اغلب
انسانها اندیشه آگوستين را شيوه طبيعي تفكر درباره ماهيت زبان ميدانند و معتقدند
آنچه كه او درباره یادگيري زبان توسط كودك گفته است شيوه طبيعي یادگيري زبان
در آدمي است .در واقع از این منظر نگرش آگوستين دقيقا همان چيزي است كه
ویتگنشتاین در كتاب رساله بيان كرده بود و این به نوعي نقد نگرش پيشين خود
ویتگنشتاین به شمار ميآید (.)Baker & Hacker, 1980: 53
این پژوهش به دنبال این است كه چرا ویتگنشتاین براي رد نگرش تصویري درباره
زبان و داللتهاي شناختي آن به نظریات آگوستين ارجاع ميدهد؟ آیا معرفي
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دیدگاههاي آگوستين از سوي او در آثار دوره دوم اندیشهاش درباره زبان روایتي منسجم
و درست از عقاید آگوستين ميباشد؟ براي پاسخ به این پرسشها نخست نگرش
آگوستين درباره یادگيري زبان در كودكي كه در كتاب اعترافات 1بيان كرده مطرح و نقد
ویتگنشتاین بر آن در سه مقوله نظریه تصویري زبان ،نظریه مالك معناداري زبان و
نظریه آموزش اشاري ارائه خواهد شد .اما در ادامه یافته پژوهش حكایت از آن دارد كه
درك ویتگنشتاین از آموزههاي آگوستين منحصر به كتاب اعترافات بوده و در صورت
آشنایي بهتر با دیگر آثار آگوستين خصوصا دیالوگ آموزگار 2ميتوان نقدهاي او را
پاسخ گفت.
 .2ماهیت زبان از نگاه آگوستین
آگوستين از نخستين اندیشمنداني است كه به مقوله زبان و ماهيت آن همچنين به
مساله ارتباط زبان با واقعيت و نقش واژهها در انتقال اندیشه آدمي پرداخته است .تصویر
آگوستين از زبان را ميتوان از جمله نگرشهاي مهم و غالب درباره بررسي و نقادي
ماهيت زبان از ابتدا تا نيمه اول قرن بيستم دانست ( .)Matthews, 2005: 25آگوستين در
كتاب هشتم اعترافات ( )Augustine, 1991: VIIIدرباره یادگيري زبان در كودكي مي
گوید وقتي والدین او چيزي را مي ناميدند و در همان حال به سوي آن چيز حركت مي
كردند او با مشاهده این عمل آوایي را كه بيان مي كردند و آن چه را به آن اشاره مي
كردند را ميفهميد .او به تدریج با كاربرد مكرر واژهها در جاي درست خود ميتوانست
بفهمد كه به چه چيزي داللت دارند و لذا پس از آن یاد گرفت كه بتواند با تكرار همان
صداها نشانهها را براي بيان خواستههاي خود به كار گيرد.
از نظر آگوستين زبان راهي براي افشاي ذهن است و گویندگان افكار خود را با ارائه
نشانههاي زباني به اشتراك مي گذارند ( .)Kirwan, 2001: 192به عقيده او كلمه
( )verbumنشانه ( )signumیك چيز ( )resاست كه ميتواند توسط شنونده درك شود و
توسط گوینده بيان شود .نشانه یك چيز را هم به حس و هم به ذهن نمایش ميدهد.
سخن گفتن ارائه نشانه توسط كلمات بيان شده است و بيان كردن ابزاري است كه با آن
ميتوان حروف را با یكدیگر تركيب كرد .بر این اساس زبان خواست و اراده گوینده را

1. Confessions
2. De Magistro
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بيان مي كند حتي هنگامي كه در گفتار بيان نشود و كلمات تمامي وظایف خود را انجام
ميدهند حتي وقتي به شكل ذهني تصور شوند (.)Augustine, 1975: 5-7
آگوستين با بيان این كه در كودكي به دنبال بيان خواستههاي خود براي دیگران بود
اما تمایالتش در درون او قرار داشتند و كساني كه بيرون از او بودند راهي براي فهم
خواستهها و افكار او نداشتند لذا براي این منظور از حركات بدن خود استفاده كرد
( .)Augustine, 1991: VIII-25به همين خاطر او بر نقش حاالت و حركات بدني براي
انتقال اندیشه ها تاكيد داشت .به باور او كلمهاي كه ما درون خود داریم به هيچ زباني
نيست و الزم است تا آن را به دانش كساني كه با آنها سخن ميگویيم انتقال دهيم و
این كار را با توسل به انتخاب و استفاده از نشانههایي كه بر آن احساسات و تمایالت
دروني داللت دارند انجام ميدهيم ( .)Augustine, 1963: 19به عقيده او ما كلمات را با
پيروي از حركات بدن گویندگان زبان كسب ميكنيم و به آنچه درباره آن سخن
ميگویند نگاه ميكنيم .او معتقد است كه كودكان زبان را با پيروي از مقاصد گویندگان
زبان ميآموزند كه این پي بردن به مقاصد بزرگساالن از طریق نگاه كردن به حركات
بدني آنها صورت ميگيرد لذا بر نقش بدن به عنوان اولين ابزار مناسب براي انتقال
ایدههاي درون شخص به دنياي پيرامونش اشاره ميكند.
البته دو دليل براي اهميت موضوع حركات بدن در اكتساب زبان براي آگوستين
وجود دارد؛ نخست اینكه او از جمله فيلسوفاني بود كه به طور حرفهاي در رشته خطابه
آموزش دیده بود و یكي از مهمترین موضوعات مطرح در علم خطابه توجه به حركات
بدن براي انتقال منظور خود به دیگران است .به گفته او اگرچه انسانهاي روي زمين به
زبانهاي مختلفي سخن ميگویند اما تمامي آنها داراي زبان عمومي بدنهاي خود
هستند دوم اینكه او تحت تعاليم آمبروس ( )Ambroseآموخته بود حركات بدن آواي
نفس هستند و درون او را براي دیگران آشكار ميسازند (.)Engelland, 2014: 87
یكي از نكات بسيار مهم در عبارت آگوستين درباره نقش حركات بدن در یادگيري
زبان حاوي نوعي رویكرد آموزش اشاري است به این معنا كه او در كودكي معناي واژه را
از راه اشاره والدینش به چيزها آموخته است .مشخصه اصلي تعریف اشاري اشاره كردن
به سوي یك چيز با به كار بردن نام در نظر گرفته شده براي آن چيز است .این مدل از
یادگيري به گونهاي است كه در آن معنا با آن چه كه مورد اشاره قرار گرفته است معادل
انگاشته ميشود .این نگرش به نوعي ميان زبان با واقعيت ارتباط برقرار ميكند و بر آن

 /50تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین درباره نظریه تصویری زبان

است كه زبان از راه اشاره واقعيت را لمس ميكند .در این نگرش واقعيت باید قابل
تقليل به واحدهاي ساده و بسيطي باشد كه بتوان به آنها اشاره كرد .آگوستين بر
همين اساس واحد زبان را نه جمالت بلكه كلمات تشكيل دهنده آن ميداند زیرا كلمات
قابليت مورد اشاره واقع شدن را دارند .بنابراین تعریف اشاري به عنوان شكل بنيادین
توضيح ارتباط كلمه و معنا در نظر گرفته شده است و نشان دهنده این است كه نامها با
چيزها پيوند دارند.
 .3نقد ویتگنشتاین
همانگونه كه بيان شد ویتگنشتاین بخشهاي مهمي از كتاب پژوهشها را به نقد نظریه
آگوستين درباره زبان و یادگيري آن اختصاص داده است .اكنون این نقدها را در سه
مقوله مورد بررسي قرار خواهيم داد.
 .1-3نقد نظریه تصویری زبان

خود ویتگنشتاین بارها در رساله عقایدي نظير تصویر آگوستيني از زبان ارائه كرده است
كه در سرتاسر و بنيان برنامه او به چشم ميخورد به گونهاي كه بيكر و هكر ( & Baker
 )Hacker, 1986: 36رساله را به كل نوعي توجيه تصویر آگوستيني از زبان خواندهاند .اما
او در پژوهشها برداشتي كامال متفاوت از ماهيت زبان ارائه ميكند كه در آن كاركرد به
جاي تصویرگري زبان مينشيند .در این دیدگاه ویتگنشتاین كلمات را به مانند ابزار در
كاربرد عملي و جنبههاي متنوع زبان در نظر گرفته است به همين خاطر از نظر او انواع
بيشماري جمله وجود دارند  .به عقيده او سخن گفتن به زبان بخشي از فعاليت یا
شكلي از زندگي است (.)Wittgenstein, 2009: §23
ویتگنشتاین بر اساس رویه معمول خود در پژوهشها هرگز در پي طراحي نظریهاي
جدید درباره زبان نبوده است بلكه تنها ما را به دقت و موشكافي درباره بنيانهاي به
ظاهر بدیهي ماهيت و یادگيري زبان و معنا آنگونه كه آگوستين مطرح كرده دعوت
ميكند .از نگاه ویتگنشتاین چكيده نگاه آگوستين درباره زبان این است كه هركدام از
واژههاي نامي براي چيزها هستند و جملهها نيز تركيبي از این نامها هستند .این دیدگاه
همان نگرش تصویري زبان است كه معنا از راه مطابقت با واقعيت خود را نشان ميدهد.
ویتگنشتاین عقيده دارد كه آگوستين تصویري ویژه از ماهيت زبان آدمي ارائه كرده
است كه ریشه در ایدهاي دارد كه به نظر كلي و مبهم است .در واقع تصویر مطرح شده
در نگاه آگوستيني به زبان آدمي حامل نوعي برداشت طبيعي و غيرنظري و غيرفلسفي
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( Wittgenstein,

از یادگيري زبان مادري است اما شالوده این تصویر ایدهاي فلسفي است
.)2009: §1
اما پرسشي كه ویتگنشتاین درباره نظریه تصویري زبان مطرح مي كند این است كه
آیا این نگرش از زبان بدین معنا خواهد بود كه شخص به محض شنيدن واژه تصویري
در ذهنش حاضر ميشود؟ به عبارت ویتگنشتاین آیا ميتوان گفت كه بيان یك واژه
مانند نواختن كليد یك نت در صفحه كليد تخيل است؟ و البته مشخص است كه او
كامال با این دیدگاه مخالف است زیرا از نگاه ویتگنشتاین هدف زبان ایجاد تصاویر نيست.
در واقع او مخالف این نيست كه هنگام شنيدن واژه ميتواند تصویري از آن در ذهن
كودك نقش ببندد اما این به معناي دقيق كلمه فهميدن آن واژه محسوب نميشود
()Lugg, 2000: 24

ویتگنشتاین ميگوید« :آگوستين در توصيف یادگيري زبان معتقد است كه او
صحبت كردن را از راه ناميدن چيزها آموخته است .مشخص است كه این طریقي است
كه كودك كلماتي مانند انسان و شكر و ميز و غيره را یاد ميگيرد .او اصوال با كلماتي
مثل امروز ،نه ،اما و شاید سروكار ندارد» ( .)Wittgenstein, 2002: 77در این نگرش
جمالت تركيبي از نامها ميباشند به همين خاطر بنيان معناداري جمله را نامها تشكيل
ميدهند .یادگيري نام یا هر كلمهاي معناي آن را به ما ميگوید و اینكه یادگيري زبان
موضوع یادگيري كلمات است .اما به عقيده ویتگنشتاین توصيف آگوستين براي تمایز
بخشهاي متفاوت گفتار ناقص است زیرا او توجه خود را تنها معطوف نامهاي مشخص و
اسامي عام مانند ميز و صندلي و درخت كرده است و نام اعمال و خصوصيات و سایر
انواع كلمات از جمله كلمات اشاره مانند اینجا و آنجا كلمات حاكي از زمان مانند االن و
امروز و كلمات ربط و فصل مانند اما ،نه ،یا ،همه و كلمات قيد و شرط مانند اگر و شاید
را فراموش كرده است (.)Wittgenstein, 2009: §1
ویتگنشتاین بر این باور است كه آگوستين از نوعي مرتبهبندي در بخشهاي زبان
استفاده نكرده است كه بر اساس آن نامها به لحاظ اهميت در كانون توجه قرار گرفته و
دیگر بخشهاي زبان پس از آن مورد بررسي او قرار گرفته باشند بلكه آنچه
ویتگنشتاین از سخنان آگوستين دریافته این است كه آگوستين سایر بخشهاي زبان به
غير از نامها را به كل در نظریه خود درباره ماهيت زبان آدمي نادیده گرفته است .به
عقيده آگوستين ناميدن چيزها باعث ميشود تا انسانها به لحاظ معرفتشناختي به
صورت موجوداتي مستقل و منزوي باقي نمانده و بتوانند تمایالت خود را با كاربرد

 /52تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین درباره نظریه تصویری زبان

كلمات بيان كرده و آن ها را از راه تعریف صریح و آشكار یاد بگيرند .به عبارتي هر كلمه
نشان دهنده تمایلي است .به عقيده بيكر و هكر ( )Baker & Hacker, 1986: 37این نظریه
كه تمام كلمات نام هستند با این نظریه كه شكل بنيادین تشریح كلمات تعریف صریح
ميباشد معادل است و این تعاریف صریح و آشكار بنيان زبان را شكل مي بخشند.
اما ویتگنشتاین معتقد است كه مهارت و استادي در زبان را نميتوان با روش ناميدن
چيزها به دست آورد .زیرا به عقيده او تمامي كلمات نام نيستند .اما حتي اگر چنين
باشد آنها ممكن است براي اهدافي غير از ناميدن به كار رفته باشند مقاصدي مانند یاد
دادن آنگونه كه در زبان نقاشيهاي انسان نخستين دیده ميشود ( Kretzmann, 2001:
 )188ویتگنشتاین یادگيري زبان را ماهيتا یادگيري نامنهادن براي چيزها نميداند .او ما
را از اندیشيدن به نامها به عنوان عملي ذهني كه درون ذهن گوینده صورت ميگيرد
برحذر داشته و به عوض از ما ميخواهد كه عمل نامنهادن را همچون یك فن
زبانشناختي كه درون بازي زباني عمل ميكند در نظر بگيریم .شاید كسي بگوید عمل
نامنهادن تمهيد و مقدمهاي براي كاربرد كلمه است اما ویتگنشتاین ميپرسد این تمهيد
براي چه چيزي است؟ لذا مساله این است كه آیا نقش نام در گزاره و یا كاربرد آن را
ميتوان در عمل نامنهادن دریافت؟ ()Wittgenstein, 2009: §26
از سوي دیگر ویتگنشتاین معتقد است كه آگوستين زبان را نوعي نظام ارتباطي
توصيف ميكند اما از نظر او هر چيزي كه زبان ميناميم چنين نظامي نيست و فقط
براي محدودهاي تنگ و باریك كاربرد دارد ( .)Wittgenstein, 2009: §3در حاليكه زبان
حوزه بسيار وسيعي است كه اگر منحصر به ارتباط شود قيد شدیدي بر آن وارد كرده و
در مرزهاي بسيار باریك اسير مي شود .مثالي كه او ذكر ميكند این است كه زبان را
منحصر به نظام ارتباط توصيف كردن مانند این است كه بازي را تنها به بازيهاي
صفحهاي مثل شطرنج محدود كنيم .به همين خاطر این نگرش تنها بخشي از قلمرو
گسترده زبان را مد نظر قرار داده و سایر كاركردهاي زبان را نادیده گرفته است .به
همين خاطر ویتگنشتاین از زبان آن گونه كه آگوستين توصيف مي كند تحت عنوان
نوعي زبان ابتدایي كامل سخن ميگوید (.)Ibid: §2
 .2-3نقد نظریه معیار معناداری

فهم رابطه داللت نكته كليدي در درك ماهيت واقعي زبان از نگاه آگوستين است .این
رابطه بر نوعي ایده فلسفي دوگانهانگار مبتني است كه بر پایه آن زبان واسطهاي براي
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ارتباط ميان سوژه ذهني با اوبژه بيروني است .مطابق نگرش آگوستين هر كلمهاي بر
چيزي داللت دارد و معناي آن از راه مدلول معين ميشود .اما به واقع آنچه كه با جهان
بيرون یا درون آدمي تطابق دارد نه جمالت بلكه كلمات هستند كه آنها را در زبان به
تصویر ميكشند .به عبارتي ميتوان گفت كه نوعي همریختي ( )isomorphismميان
گفتار و تفكر وجود دارد ( .)Kirwan, 2001: 202آگوستين در مقام یك واقعگرا معتقد
است كه واقعيتها مقدم بر نشانهها هستند .از نظر او كلمات نشانه هستند و نشانه باید
بر چيزي داللت كند .از اینرو اگر ما چيزي كه مورد داللت واقع شده است را نشناسيم
نميتوانيم دانشي را كه از راه كالم به ما منتقل شده است را دریابيم .او نتيجه ميگيرد
تنها كسي كه با عين مورد داللت واقع شده آشنایي دارد معناي كلمه را ميفهمد .در
نتيجه اولين مقصد زبان حركت از سوي خواستههاي گرفتار آمده در سپهر دروني
شخص به سوي عالم بيرون از سوژه است .بر این اساس فهم رابطه داللت در محور
زبانشناسي آگوستين جا مي گيرد (.)McGinn, 1997: 64
اما ویتگنشتاین كامال مخالف نگرش آگوستيني در تطابق و همریختي یك به یك
ميان كلمات و اندیشه است .به عقيده ویتگنشتاین ماهيت زبان از نگاه آگوستين بر
مبناي رابطه داللت بنا شده است یعني هر واژهاي باید بر چيزي اعم از بيروني یا حتي
رویدادي دروني داللت داشته باشد .اما از نظر ویتگنشتاین برداشت آگوستين از زبان
برداشت بيش از حد ساده شدهاي است ( .)Wittgenstein, 2009: §4به باور او این مفهوم
فلسفي درباره معنا نوعي اندیشه ابتدایي درباره كاركردهاي زبان است حتي ميتوان
گفت زباني بسيار ابتدایيتر از زبان ما ميباشد ( .)Ibid: §2او در ابتداي پژوهشها و پس
از نقلقول آگوستين درباره یادگيري زبان در دوران كودكياش مينویسد« :به نظر من
این واژهها تصویر معيني از ماهيت زبان انساني ارائه ميدهد .آن تصویر چنين است :هر
یك از واژههاي زبان چيزها را مينامد جملهها تركيبهاي چنين نامهایي است در این
تصویر از زبان ریشههاي اندیشه زیر را ميیابيم ،هر واژه معنایي دارد .آن معنا مربوط به
آن واژه است .آن چيزي است كه آن واژه بر آن داللت دارد» (.)Ibid: §1
ویتگنشتاین در پژوهشها ميگوید« :وقتي ميگویيم هر واژه در زبان بر چيزي
داللت دارد اصال چيزي نگفتهایم مگر این كه توضيح دهيم دقيقا ميخواهيم چه تمایزي
قائل شویم» ( .)Ibid: §13ویتگنشتاین با طرح این پرسش كه ما چگونه ميدانيم واژه
براي چه چيزي به كار رفته است ( )Ibid: §6در پي طرح این مساله است كه درك رابطه
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ميان واژه و چيز یا درستي داللت دال بر مدلول مستلزم نوعي نگرش ذاتانگارانه یا
پيشيني نسبت به زبان است به این معنا كه كودك باید از پيش بداند كه معنا یعني
داللت واژه بر یك چيز در حالي كه به عقيده او چنين درك پيشيني یا به گفته
ویتگنشتاین اندیشيدن از پيش موجودي را نميتوان در كودك سراغ گرفت.
به عقيده ویتگنشتاین رویكرد آگوستين نشانگر نوعي درك فلسفي از ماهيت زبان و
معنا ميباشد كه در آن جمالت متشكل از كلمات و معناي كلمات اعيان مطابق با آنها
هستند .او از ما ميخواهد كه در این تصویر تامل كنيم كه آیا این نحوه نگرش به زبان
آنگونه كه در نگاه اول به نظر بدیهي و جذاب و درست به نظر ميآید در واقع
همينگونه است؟ در واقع ویتگنشتاین معتقد است نكته محوري عقيده آگوستين درباره
زبان این است كه زبان با واقعيت در ارتباط است یعني این كه كلمات به واسطه
ارتباطات ميان كلمه و جهان حامل معنا هستند .در نظر ویتگنشتاین این درك فلسفي
از زبان و رابطه آن با واقعيت اهميت زیادي دارد .اما به عقيده او ما نباید گمان كنيم كه
تمایزات ترسيم شده ميان انواع كلمات منجر به ترسيم تمایز ميان انواع چيزهایي
ميشوند كه كلمات براي آنها وضع شدهاند بلكه آنها در عوض منجر به انواع متفاوتي
از كاربرد كلمات ميشوند (.)Baker & Hacker, 1986: 8
از سوي دیگر اگرچه آگوستين معناي كلمه را با عين مورد داللت واقع شده مرتبط
ميداند اما بر اساس نظریه او الزم نيست كه این اعيان جنبه بيروني و عمومي و مستقل
از ذهن گوینده داشته باشند یعني باید چيزهایي در واقعيت باشند .عين مورد داللت
واقع شده از نظر آگوستين ميتواند امري كامال ذهني باشد .اما ویتگنشتاین مخالف
نگرش درباب معنا بر مبناي ارتباط ميان كلمات و اعيان است خواه این اعيان واقعي
باشند یا ذهني .بنابراین اگرچه ویتگنشتاین در بحث درباره آگوستين بر روي ارتباط
ميان كلمات با اعيان واقعي تمركز دارد اما به نظر نميآید كه نگرش او در خصوص
اعيان ذهني تفاوتي داشته باشد ( .)Bearsley, 1983: 235در واقع از نظر ویتگنشتاین
هيچ تجربه واحد یا عمل ذهني وجود ندارد كه شخص بتواند آن را درك معناي داللت
بنامد .بنابراین نيازي به لحاظ كردن رویداد تامل دروننگرانه به منظور شناخت آنچه
كه درك مي كنيم نيست .آنچه به عنوان داللت خوانده ميشود در زمينههاي گوناگون
و متناسب با شرایط متنوع متفاوت خواهد بود و هيچ نقطه معيني وجود ندارد كه در آن
شخص بگوید كه جایگاه واقعي یك كلمه را فهميده است ( .)Erneling, 1993: 334او
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ميگوید :دستور زبان واژه «ميداند» آشكارا با دستور زبان واژه «ميتواند» ربط نزدیك
دارد (.)Wittgenstein, 2009: §150
بر مبناي نگرش ویتگنشتاین یك نام حتي وقتي چيزي كه مطابق با آن است دیگر
وجود نداشته باشد ،معنا دارد ( )Ibid: §4در واقع صاحب نام ميتواند مرده باشد اما
معناي نام او نخواهد مرد زیرا در این صورت بيمعنا ميبود كه مشخص است گفتن این
كه فالني مرده است گزارهاي بامعنا است ()Ibid: §40؛ از اینرو معناي یك واژه به جاي
داللت آن بر واقعيت از راه كاربرد در متن زندگي مشخص ميشود ( .)Ibid: §43معناي
كلمه چيزي بيرون از زبان نيست بنابراین «كاربرد یك واژه در عمل معناي آن است»
( .)Wittgenstein, 2002: 69در واقع هدف ویتگنشتاین این است تا كلمات را از كاربرد
مابعدطبيعي آنها به كاربرد روزمرهشان بازگرداند (.)Wittgenstein, 2009: §116
بنابراین ویتگنشتاین نتيجه ميگيرد كه معناي واژه را تنها در كاربرد آن ميتوان
سراغ گرفت و بحث معنا را از داللت واژه بر چيز به كاربرد واژه معطوف ميسازد .در واقع
واژه یك ابزار است و تنها كاربرد ابزار است كه معناي آن را معين ميكند ( McGinn,
 .)1997: 75دانستن معناي واژه به دانستن مدلول آن ارتباطي ندارد بلكه مهم درك
كاربرد واژه در آن دسته از بازيهاي زباني است كه واژه در آنها كاربرد دارد .او در
پژوهشها مينویسد« :در گروه بزرگي از مواردي كه در آن واژه معنا را به كار ميگيریم
«البته نه همه آنها» آن را ميتوان چنين تعریف كرد :معناي یك واژه كاربرد آن در
زبان است .و معناي یك نام گاه با اشاره به صاحب آن توضيح داده ميشود»
( .)Wittgenstein, 2009: §43او در جاي دیگر ميگوید« :من كاربرد واژه را جایگزیني
براي معناي واژه درنظر گرفتهام به این خاطر كه كاربرد واژه دربردارنده بخش بزرگ از
آن چيزي است كه منظور ما از معناي یك واژه را شكل ميدهد .درك كلمه بنابراین
درك كاربرد آن ميباشد» ( .)Wittgenstein, 2001: 48بيكر و هكر ( Baker & Hacker,
 )1980: 250نيز عقيده دارند كه معناي كلمه كاربرد آن در زبان است و ویتگنشتاین
نمونهاي از كلمات داراي كاربرد اما بدون معنا به عنوان قيد و استثنایي بر این ادعا كه
معنا همان كاربرد است ارائه نداده است .دليل این امر احتماال آن است كه او عقيده دارد
هر نمونه از كاربرد كلمه باید دربردارنده معنایي باشد كه با كاربرد آن همسان ميباشد.
البته برخي عقيده دارند كه توضيح اشاري همان استثنائي است كه ویتگنشتاین از آن
سخن گفته است (.)Cheung, 2014: 351
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در مجموع به عقيده ویتگنشتاین ارائه نظریه درباره زبان آن گونه كه آگوستين انجام
داده است منجر به نادیده گرفتن كاركردهاي یك واژه در زمينههاي گوناگون ميشود و
ما را به سوي نوعي كاربرد یكسان ،دقيق ،از پيش تعيين شده ولي در عين حال كامال
غيرواقعي از واژهها سوق ميدهد .این امر نه تنها منجر به كشف ذات معنا براي ما
نميشود بلكه تن دادن به نوعي همسانپنداري غيراصيل است ( .)McGinn, 1997: 75او
در پژوهشها ميگوید« :همانند كردن اوصاف كاربردهاي واژهها بدین نحو نميتواند
موجب شباهت بيشتر كاربرد آنها به یكدیگر شود .زیرا چنانكه مالحظه كردهایم آنها
مطلقا به یكدیگر شباهتي ندارند» ( .)Wittgenstein, 2009: §10هدف ویتگنشتاین این
است كه به ما یادآور شود كه چگونه درك كلي از معناي كلمه مانع از شيوه عملكردهاي
زبان ميشود (.)Ibid: §5
 .3-3نقد نظریه آموزش و تعریف اشاری

ویتگنشتاین منتقد آموزش اشاري در زبان است .او ميگوید« :كسي به جاها و چيزها
اشاره ميكند اما در این حالت اشاره كردن در كاربرد واژهها نيز رخ ميدهد و نه صرفا
در یادگيري كاربرد آنها .پس از كجا ميتوان فهميد داریم خود واژه «این» را یاد
ميدهيم نه نام چيزي را كه به آن اشاره ميشود؟» ( .)Ibid: §9بنابراین معناي نام با
حركات اشاري به كار برده نميشود بلكه فقط به وسيله آن توضيح داده ميشود ( Ibid:
 .)§45به باور او فن كاربرد یك نام در گزاره و زمينههاي گوناگون كامال متفاوت از نقش
و كاربست آن در زمينه دیگر است و به همين خاطر نميتوان تنها با اشاره كردن و تكرار
نام یك چيز به معناي آن پي برد .زیرا در یك مورد نام تنها به یك چيز به خصوص
اشاره دارد در حالي كه در زمينه دیگر به آن چيز به عنوان نماینده یك نوع اشاره دارد و
در حالت دیگر نام آن چيز حكایت از خصوصيت ویژه براي آن چيز در بين اعضاي گروه
اشاره دارد .در حقيقت كامال قابل تصور است كه شخص به چيزي اشاره كند ولي در
همان زمان به چيز دیگري فكر كند .به همين خاطر به گفته ویتگنشتاین ميتوان گفت
كه تفاوت در عمل اشاره كردن و نشان دادن قرار ندارد بلكه به جاي آن در پيرامون آن
عمل ،در كاربرد زبان قرار دارد (.)Ibid: §35
البته نقد ویتگنشتاین بر آموزش اشاري عمدتا با ناباوري مواجه شده است زیرا افراد
آن را به نوعي مغایر با تجربه خود در یادگيري كلماتي مانند قرمز ميدانند و گویي این
نقد ویتگنشتاین امري بسيار واضح را نادیده گرفته است ( .)Hanfling, 1989: 93یادگيري
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زبان از نظر ویتگنشتاین نه امري توصيفي یا حاصل اشاره بلكه مستلزم كاربرد آن واژه
ميباشد و كاربرد مناسب حاصل تكرار و تمرین است .لذا توان شخص براي درك عمل
اشاره نه حاصل از نوعي استعداد یا قوه دروني به قول آگوستين عطيه داده شده از سوي
خداوند بلكه تنها حاصل تربيت است زیرا به گفته او «كودك هنگامي كه سخن گفتن
مياموزد از اینگونه شكلهاي ابتدایي زبان بهره ميجوید» ( .)Wittgenstein, 2009: §5به
عقيده ویتگنشتاین تعریف اشاري به مانند تعریف لفظي نميتواند قدمي به پيش بردارد
زیرا مخالفت با تعریف لفظي به این خاطر است كه تعریف لفظي دانشي از پيش موجود
را به شخص نسبت ميدهد و اما تعریف اشاري نيز همين دانش را براي مخاطب پيش
فرض خود قرار داده است و اگر قرار است به این روش چيزي را بياموزیم باید داراي
نوعي فهم خاص یا مهارت در كاربرد زبان باشيم.
ویتگنشتاین عقيده دارد كه باور آگوستين به كارآیي آموزش اشاري حكایت از این
دارد كه كودك از پيش واجد نوعي زبان یا به عبارتي داراي قدرت اندیشيدن درباره
ماهيت زبان است .لذا او از آنجایي كه داراي زبان اصلي یا مادري خود ميباشد ميتواند
با نگاه كردن به كاربرد واژها در متن زندگي آن جامعه و به معناي اشاره كردن پي ببرد.
به عقيده ویتگنشتاین این توصيف از زبان نهایتا دوري است زیرا به دنبال آن است تا از
شيوهاي كه در آن زبان آموخته ميشود تبييني ارائه كند اما تنها كاري كه قادر به انجام
آن ميباشد این است كه فرض را بر این قرار دهد كه كودك پيشتر زبان دیگري را بلد
بوده است به مانند كسي كه زبان دوم را در كشور بيگانه ميآموزد .در واقع این نگرش
آنچه را كه مدعي توضيح دادن آن ميباشد را پيشفرض گرفته است و در واقع اگر
كودك زبان مادري خود را از راه تعاریف اشاري بياموزد باید داراي نوعي زبان ذهني
ذاتي باشند (.)Friesen & Hamelock, 2012: 97
اما این باور به وجود امر دروني یا ذهني كه زبان بيانگر آن ميباشد از نظر
ویتگنشتاین كامال نادرست است زیرا به عقيده او تمایز سنتي ميان ذهن و عين یا
رویدادهاي بيروني و دروني برخاسته از نوعي گمراهي گرامري در زبان ميباشد كه كار
فلسفه رهاكردن افراد از این پنداشت نادرست است .او ميگوید« :چون نميتوانيم یك
كنش بدني واحد را مشخص كنيم كه آن را اشاره به شكل بناميم (در تفكيك از مثال
اشاره به رنگ) ميگویيم یك فعاليت روحي (ذهني ،فكري) با این واژهها مطابق است.
آنجا كه زبان ما حاكي از یك جسم است و جسمي در كار نيست بهتر ميدانيم بگویيم
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یك روح هست» ( .)Wittgenstein, 2009: §36یادگيري از راه تعریف اشاري از نگاه
ویتگنشتاین به مانند ترجمه از زبان دروني ( )inner languageبه زبان بيروني قراردادي
است كه شخص سعي در یادگيري آن دارد .به عقيده ویتگنشتاین آموزش اشاري
مستلزم نوعي تربيت اشاري ( )ostensive trainingاست تا بتواند منجر به بروز نوعي
توانایي شود كه در آن بتوان از نام چيزي پرسيد و دانستن اینكه چگونه ميتوان با آن
كاري انجام داد ( .)Bearsley, 1983: 234و تنها در این حالت به مرحله تعریف اشاري
( )ostensive definitionدست پيدا ميكند .او ميگوید آموزش زبان توضيح نيست بلكه
تربيت است ( .)Ibid: §5بنابراین از نگاه او آموزش اشاري تنها در سایه تربيت اشاري
معناي واژه را در متن كاربست آن روشن خواهد ساخت به همين خاطر در سياق و
زمينههاي گوناگون و به تبع آن تربيتهاي گوناگون فهمي كامال متفاوت به رغم
آموزشي مشابه به همراه خواهد داشت.
 .4تحلیل نقد ویتگنشتاین
حال پس از ارائه نقدهاي ویتگنشتاین بر نظریه زبان آگوستين نوبت آن رسيده است تا
این نقدها را مورد تحليل قرار دهيم.
 .1-4تحلیل نقد نظریه تصویری زبان

به نظر ميرسد كه درك ویتگنشتاین از آگوستين منحصر به متن كتاب اعترافات بوده و
این ميتواند دليل ارائه تصویري بيش از حد ساده و چه بسا نادرست از نظریه یادگيري
زبان آگوستين باشد .براي مثال وقتي ویتگنشتاین ميگوید كه نام گذاري تمام آن
چيزي است كه نظریه زبان آگوستين را شكل ميدهد به نظر سخني غيردقيق است .در
حاليكه آشنایي با دیگر آثار آگوستين خصوصا دیالوگ آموزگار نشان از این دارد كه
آگوستين خود به ابهامات نظریه تصویري زبان و رابطه یك به یك ميان كلمات و اعيان
كه ویتگنشتاین آن را نامگذاري ناميده واقف بوده است .به خوبي مشخص است كه
آگوستين در دیالوگ آموزگار درباره درك پيچيدگيهاي زباني سخن ميگوید .آگوستين
بخش زیادي از دیالوگ را به تحليل انواع كلمات از جمله كلمه «هيچ» و یا حروف
پيشوند و ربط و شيوهاي متفاوت ارجاع به اعيان یعني همان حاالت داللتكردن
اختصاص داده است (.)Augustine, 1995: §19
بنابراین ویتگنشتاین در انتساب این نگرش از زبان به آگوستين كه ميان انواع كلمات
تمایزي قائل نبوده است و این كه معنا صرفا بر حسب نامگذاري یا برچسب چسباندن به
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چيزها و اعيان صورت ميگيرد اشتباه كرده است .اگرچه آگوستين معموال براي تشریح
معناي كلمات به موضوع داللتكردن متوسل ميشود اما واقعيت این است كه نظریه و
درك او دربرگيرنده پيچيدگيهاي زبان است .متهم كردن آگوستين به ارائه تصویري
ساده از زبان در ارائه توضيح معناي كلمات برحسب داللتكردن به مانند متهم كردن
ویتگنشتاین به ارائه تصویري ساده از زبان در ارائه توضيح معناي كلمات بر حسب
كاربرد آنها ميباشد.
وقتي ویتگنشتاین ميگوید كه آگوستين تمام كلمات را نام انگاشته است و بر
اساس آن هر اسمي داراي عين مطابقي است كه در دنياي ذهن یا بيرون وجود دارد ،اما
آگوستين در دیالوگ آموزگار ( )Augustine, 1995: §7مي گوید اسم یك كلمه است از
اینرو با صوت بيان شده و داراي معنا است لذا از آن جایي كه تمام اسامي كلمه هستند
اما تمام كلمات اسم نيستند ،ميان كلمه و اسم تفاوت وجود دارد یعني تفاوت ميان
نشانهاي كه بر دیگر نشانهها داللت ( )signifyنميكند و نشانهاي كه فينفسه بر دیگر
نشانهها داللت ميكند .او ميگوید نسبت ميان كلمه و اسم مانند عموم و خصوص مطلق
است.
 .2-4تحلیل نقد معیار معناداری

ویتگنشتاین در صدد نشان دادن این مساله است كه زبان محدود به اسامي آنگونه كه
آگوستين به عقيده او چنين ميپنداشت نيست زیرا در مثال فروشنده عدد پنج بر
خالف سيب و رنگ قرمز داراي مابهازاي بيروني و عين مورد اشاره نيست اما در
عينحال به عنوان بخش مهمي از زبان كاركرد خود را دارد .در واقع او عقيده دارد كه
متن و زمينه به كار رفتن كلمه معناي آن را در قالب كاركرد به نمایش ميگذارد .اما
واقعيت این است كه آگوستين هرگز چنين دركي محدود از زبان و اسامي نداشته است
به گونهاي كه زبان را تنها متشكل از نام هایي بداند كه به راحتي ميتوان متعلق آن ها
را در بيرون یافت و بر خالف قول ویتگنشتاین كه ميگوید آگوستين سایر بخش هاي
زبان را به امان خدا رها كرده به نظر این خود ویتگنشتاین است گویي دیگر نوشتههاي
آگوستين خصوصا دیالوگ آموزگار را به امان خدا رها كرده است كه در آن به خوبي
مشخص است آگوستين نه تنها چشم خود را بر روي سایر بخشهاي زبان نبسته است
بلكه بحثي كامال تخصصي درباره تكتك اجزاي جمله ارائه كرده است .او در دیالوگ
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آموزگار ميكوشد تا با تحليل دقيق شعري از ویرژیل و یا عباراتي از پل حواري نشان
دهد كه زبان تنها محدود به نام ها نميباشد (.)Augustine, 1995: §14
در حقيقت آگوستين معتقد است كه كاربرد زبان مقدم بر خود زبان است زیرا زبان
براي كاربرد آن وضع شده است و بنا بر استداللي كه مي گوید هر چيزي كه براي چيز
دیگر وضع شده یا در نظر گرفته شده باشد نسبت به آن چيز از اهميت كمتري
برخوردار است كاربرد را برتر از معنا مي داند .او در فصل نهم دیالوگ آموزگار از كاربرد
به عنوان مالك معناداري سخن ميگوید .بر این اساس هدف از كاربرد نشانه آموزش یا
به یاد آوردن آنهاست ( .)Augustine, 1995: §25او بر این باور است كه كلمات و نشانهها
تا زماني كه تنها بر نشانهها داللت دارند ارزش كمتري از كلمات در كاربرد واقعي خود
یعني هدایت و آشنایي ما با اعياني كه مورد داللت واقع شدهاند خواهند داشت .او
صراحتا ميگوید ( )Augustine, 1995: §26كه كاربرد ما از كلمات باید به خودي خود
مقدم بر كلمات باشد .زیرا كلمات به خاطر كاربردشان وجود دارند و ما از آنها براي
آموزش و یاددادن استفاده ميكنيم .بنابراین آموزش برتر از سخن گفتن و سخن گفتن
برتر از كلمات است .زیرا آگوستين این قاعده را پذیرفته است كه هر چيزي اگر به خاطر
چيز دیگري وجود داشته باشد ارزش آن نسبت به آن چيز كمتر است و بر همين قياس
باور دارد كه كلمات تنها به خاطر كاربردشان وضع شدهاند و لذا كاربرد بر خود كلمه
مقدم است .به همين خاطر كلمه داراي كاربرد یعني هدایت ذهن به سوي واقعيت
نسبت به كلمه بدون كاربرد واقعي یعني كلمهاي كه تنها نشانهاي براي دیگر نشانه زباني
است داراي برتري و تقدم است.
اما مهمترین كاربرد از نظر آگوستين با آنچه كه ویتگنشتاین مد نظر دارد تفاوت
دارد زیرا به عقيده آگوستين مهمترین نوع كاربرد زباني آموزش دادن یا یادآوري یك
چيز به خود یا دیگري است به این خاطر كه در نگاه او سخنگفتن تنها به خاطر
یاددادن یا به یادآوردن صورت ميگيرد .او در ادامه استدالل ميكند كه ميان یاددادن به
كمك نشانهها و یاددادن بدون كاربرد نشانهها تفاوت وجود دارد و نباید آنها را همسان
پنداشت .از این ميتوان نتيجه گرفت كه براي آگوستين نيز كاربرد در اولویت قرار دارد
حتي اگر بدون كالم و حضور نشانهها صورت پذیرد.
در خصوص مساله داللت نيز آگوستين در دیالوگ آموزگار بر این امر تاكيد دارد كه
داللت در نهایت منجر به شناخت ما از واقعيت نميشود به عبارتي ارتباط ميان زبان و
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واقعيت آنگونه كه خود ویتگنشتاین در رساله مدعي آن بوده است در اندیشه آگوستين
معناي واقعي اعيان را به ما منتقل نميكند .اما از نگاه آگوستين تنها مرحله ابتدایي و
ناقص شناخت آن چيزي است كه از رابطه داللت كسب ميكنيم و معناي واقعي تنها به
كمك آشنایي مستقيم و بيواسطه با اعيان مورد داللت حاصل ميشود .در واقع از نگاه
او كلمات تنها نشانه هستند و نشانهها به نوعي تنها هدایتكننده ما به سوي شناخت
واقعي هستند و داللت تنها در مرتبه یادآوري كاربرد دارد (.)Augustine, 1995: §46
آگوستين بر این عقيده است كه تنها معناي برخي چيزها از راه داللت كالمي براي
ما مشخص ميشود و بسياري از موارد وجود دارد كه نه با نشانههاي زباني بلكه تنها از
راه نمایش و نشاندادن ( )indicateميتوان معناي آن را بيان كرد .او در دیالوگ آموزگار
از تفاوت ميان نشانه و اسم سخن ميگوید كه بر مبناي آن چيزهایي كه مورد داللت نام
واقع ميشوند مورد داللت نشانه نيز قرار ميگيرند زیرا نام یك كلمه است .اما هر چيزي
كه مورد داللت كلمه واقع ميشود نميتواند مدلول نام باشد مانند كلمات «اگر» و «از»
كه كلمه هستند اما نام نيستند .او نتيجه ميگيرد از آنجایي كه تمام نامها كلمه
هستند اما تمام كلمات نام نيستند ميان كلمه و نام تفاوت وجود دارد یعني ميان نشانه
نشانهاي كه بر دیگر نشانهها داللت نميكند و نشانه نشانهاي كه فينفسه بر دیگر
نشانهها داللت ميكند تفاوت وجود دارد .او علت ابهام در درك این مساله را ناشي از
نامانگاري كلماتي ميداند كه بيانگر افعال است (.)Augustine, 1995: §9
 .3-4تحلیل نقد آموزش و تعریف اشاری
اما این كه آیا ویتگنشتاین منظور آگوستين از تعریف اشاري در اكتساب كلمه و زبان را
به خوبي درك كرده باشد نيز محل بحث است .كني ( )Kenny, 1974: 2معتقد است كه
ویتگنشتاین هنگامي كه ميگوید تعریف اشاري نميتواند نقش بنيادیني در یادگيري
زبان داشته باشد به این خاطر كه شرط الزم براي درك اشاره مهارت در آن زبان است،
آگوستين را مد نظر داشته است .او عقيده دارد كه آگوستين نميگوید كه كودك پيشتر
داراي زبان اما نه این زبان است ( )Wittgenstein, 2009: §32بلكه توجه ما را به این نكته
جلب ميكند كه پيشفرض تنظيم قراردادهاي زباني وجود وحدت و یكدستي ميان
انسانها در واكنشهاي طبيعي و پيشاقراردادي نسبت به چيزها ميباشد .در واقع
آگوستين در تقابل با خوانش ویتگنشتاین از متن اعترافات ،نسبت به ایرادات تعریف
اشاري واقف بوده است .آگوستين عقيده داشت اشاره توسط حركات جسماني به عنوان
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زبان طبيعي تمام انسانها به كار مي رود كه شامل ادا ،حالت چهره ،بازي چشمها و
حركات دیگر اعضاي بدن و لحن صدا ميباشد ،بنابراین این زبان طبيعي پيشفرض
یادگيري از راه اشاره است.
اما نكته مهم این است كه تعریفي كه ویتگنشتاین در ابتداي پژوهشها از آگوستين
ارائه ميكند اشارات بسيار مهم پيشيني آگوستين در كتاب اعترافات را نادیده گرفته
است .دو بند مهم در كتاب اعترافات موضع آگوستين درباره یادگيري از راه اشاره را
مشخص ميكند .او مينویسد« :چنين نبود كه دیگران الفباء را با آموزش رسمي و قرار
دادن كلمات در یك نظم مشخص به من آموزش داده باشند بلكه من قدرت سخن
گفتن را با عقلي كه خداوند به من اعطاء كرده است كسب كردهام» ( Augustine, 1991:
 .)VIII-13بنابراین بزرگترها تالش نميكنند تا از راه تعاریف اشاري به كودك زبان
بياموزند بلكه این خود كودك است كه معناي سخنان بزرگترها را با مشاهده حركات
بدن آنها در متن زندگي دریافته است .كودك الگویي را در اطراف خود از اعمال
بزرگترها تشخيص ميدهد و خواهان مشاركت در این الگوي زندگي است ولي این را نه
از راه آموزش از سوي بزرگترها بلكه با نظارهكردن رفتار روزمره در متن زندگي یاد
ميگيرد.
بنابراین بر خالف نظر ویتگنشتاین ،آگوستين خودش از ابهام در تعریف اشاري آگاه
بود و مدعي است خردش او را قادر ساخته تا به كلمات در سخن گفتن ارجاع دهد و
این منجر به ارائه راه حل براي مساله تعریف اشاري ميشود كه در دیالوگ آموزگار به
آن اشاره كرده است .بنابراین به عقيده او خداوند به ما عقلي اعطا كرده است كه ما را
قادر ميسازد تا از راه اشاره چيزي را یاد بگيریم نه اینكه صرف كنار هم قرار گرفتن
نشانه و چيز به وجود آن داللت كند .بدون خرد ابهام هميشگي در اشاره كردن مانع از
یادگيري خواهد شد .با اینكه درباره اشاره كردن به افعال و اعمال ما همواره دچار نوعي
ابهام خواهيم بود اما این همان چيزي است كه خود آگوستين نيز در دیالوگ آموزگار به
آن اشاره كرده است زماني كه از ابهام تعریف عمل راه رفتن از راه اشاره كردن به آن
سخن ميگوید كه اندكي تعلل یا شتاب در راه رفتن مانع از تعریف درست راه رفتن به
معناي دقيق كلمه ميشود .در واقع آگوستين در دیالوگ آموزگار به وضوح ابهام تعاریف
اشاري را مورد تایيد قرار داده است و ميگوید كه با اشاره انگشت نمي توان به چيزي به
غير از واقعيتي كه مورد اشاره واقع شده است اشاره كرد و این اشاره نه به سوي نشانه
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بلكه به سوي یادآوري چيزي است .در نتيجه به وسيله اشاره كردن هيچ واقعيتي را كه
پيشتر ميشناختهایم نميآموزیم (.)Augustine, 1995: §34
اما مساله این است كه اگر آگوستين از ابهام تعاریف اشاري آگاه بود چرا هيچ
صحبتي از این موضوع در كتاب اعترافات نكرده است جایي كه او اشاره را به عنوان زبان
طبيعي همه انسانها قيد كرده است .كسي مانند برنيت ( )Burnyaet, 1987: 23معتقد
است این باورنكردني به نظر ميرسد كه آگوستين این موضوع بسيار مهم كه پيشتر در
دیالوگ آموزكار به آن اشاره كرده است را فراموش كرده یا نادیده انگاشته باشد .او در
این دیالوگ كه گفتگویي تخصصي فلسفي ميان او و فرزندش است به این مساله اشاره
كرده است كه بحث از ابهام اشاره توسط حركات بدن كامال طبيعي به نظر ميرسد .بلكه
از نظر او كتاب اعترافات به لحاظ موضوع و نحوه بيان عمومياش محل مناسبي براي
طرح چنين پيچيدگيهاي مفهومي نيست و به همين خاطر مي توان درباره درك
درست ویتگنشتاین از فلسفه زبان آگوستين كه تنها متكي بر كتاب اعترافات بوده ابراز
تردید كرد و لذا خوانش دقيقتر دیگر آثار آگوستين منجر به درك بهتري از دیدگاههاي
او ميشود.
 .5نتیجه
ویتگنشتاین كتاب پژوهش ها را با نقل عبارتي از كتاب اعترافات آگوستين آغاز كرده
است كه آن را نماینده طرز فكر غالب درباره ماهيت زبان در نزد انسان ها مي داند .این
دیدگاه بر سه ركن ماهيت تصویري زبان كه در آن واقعيت در زبان ما به تصویر كشيده
مي شود ،ویژگي معناداري بر اساس داللت و دیگري خاصيت آموزش اشاري زبان و
جایگاه حركات بدني در انتقال معاني استوار است .ویتگنشتاین هر سه این نگرش ها را
قابل نقد دانسته و معتقد است كه تمام این ویژگي نوعي زبان بسيار ابتدایي را ترسيم
مي كنند .اما در این مقاله نشان داده شد كه تمامي انتقادات ویتگنشتاین تنها بر اساس
قرائت او از كتاب اعترافات استوار بوده و با رجوع به دیگر آثار تخصصي آگوستين
خصوصا دیالوگ آموزگار كه بحثي كامال فلسفي درباره ماهيت زبان و كالم و نشانه هاي
زباني است ميتوان به هر سه نقد ویتگنشتاین پاسخ گفت بر این اساس كه خود
آگوستين كاستيها و ابهامات را پيشبيني كرده بود .درباره نقد اول درخصوص ماهيت
تصویري زبان ،آگوستين در دیالوگ آموزگار از پيچيدگيهاي زباني سخن ميگوید و
مطالب زیادي را به انواع كلمات و شيوهاي متفاوت ارجاع به اعيان یعني همان حاالت
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 بنابراین ویتگنشتاین در انتساب این نگرش از زبان به.داللتكردن اختصاص داده است
آگوستين كه ميان انواع كلمات تمایزي قائل نبوده است و این كه معنا صرفا بر حسب
 از.نامگذاري یا برچسب چسباندن به چيزها و اعيان صورت ميگيرد اشتباه كرده است
سوي دیگر درباره نظریه معناي حاصل از داللت نيز از نظر آگوستين دانش حقيقي از
رابطه داللت كسب نميشود و بلكه تنها با آشنایي مستقيم و بيواسطه با اعيان مورد
 در واقع از نگاه او كلمات تنها نشانه هستند و نشانهها به نوعي.داللت حاصل ميشود
 و نهایتا در خصوص.تنها هدایتكننده و نشانگر ما به سوي شناخت واقعي هستند
آموزش اشاري نيز باید گفت آگوستين در دیالوگ آموزگار به وضوح ابهام تعاریف اشاري
 در نهایت بر.را مورد تایيد قرار داده است و این ابهام را با توسل به عقل حل كرده است
اساس درك آگوستين این قوه عقل آدمي است كه منجر به فهم رابطه داللت ميان واژها
 آگوستين این عقل را برخوردار از قوه اشراقي.و چيزها و آموزش حقيقي آدمي ميشود
.ميداند كه خداوند در هنگام خلقت درون انسان نهفته است
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