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مقدمه. 1
زبـان موجـب آمـد، تنهـا بـه همـین عرصـه محـدود         ۀفلسـف ةتاین در حـوز تحولی که ویتگنش

بـه نظـر   . گرفـت یمـ فـرا  بسا علوم طبیعی را نیز علوم انسانی و چهيهارشتهۀکه دامن همشدینم
مختلف را از سر گذراند، در هـر  يهادورهاشورزيیشهاو که خود در طول حیات اندرسد،یم

گونـه کـه فالسـفه بـه وضـوح از      فیهـا و مـاورایش انداختـه بـود؛ آن    دوره نگاهی تازه به دنیـا و ما 
گـون در دیـدار و دو   ، گویی که با دو جفت چشـم گونـه  گویندیویتگنشتاین اول و دوم سخن م

ویتگنشـتاین  . انـد دست متفاوت در نوشتار و بـاألخره دو شـخص مختلـف در تفکـر روبـرو بـوده      
ظریه تصویري زبان گفت و امکان سخن گفـتن  اش سخن از ن» فلسفی-رساله منطقی«نخست در 

خواهـد بـود؛ و   معنـا ی، در زبـان مـا بـ   آیـد یآنچه به سخن درنمکهیناز آنچه گفتنی ست و لذا ا
اش بـا بـه میـان کشـیدن تعـابیري چـون بـازي زبـانی و         »فلسفیيهاپژوهش«ویتگنشتاین دوم در 

یشین گـذر کـرد و بـر آن شـد تـا      حیات، به کلی از نظریه پيهاخانوادگی و صورتيهاشباهت
.گره معنا را در کاربرد بگشاید

بـه دنبـال   یـزي برانگپیامدهاي معرفتی قابل توجه و البته تأملتواندیمگون، این نظریات گونه
فکـري گونـاگون بـه    ۀست که اندیشـمندان مختلـف را بـا دغدغـ    معنا حریفیییگو.داشته باشد

ما نیز با دغدغه حقوق بشر بـه  . کشدیویتگنشتاین به چالش مو در میدان نظریات طلبدیمبارزه م
حقوق بشر را که همواره مـورد رد و قبـول   یشمولاین میدان پاي گذاشتیم و تالش کردیم جهان

.بررسی کنیمزبانی ویتگنشتاین ۀمتفکران این حوزه بوده است، از پرتو نظریات فلسف
ر در دستگاه فلسفی ویتگنشـتاین ممکـن اسـت    حقوق بشیشموللذا با این سؤال که آیا جهان

ش حیات فکري وي را به طور جداگانه کـاو ةدو دوردر یا خیر؟ پژوهش خود را آغاز کردیم و 
مختلــف ویتگنشــتاین، در دو گفتــار کلــی ۀدر نوشــتار حاضــر کــه بــه تناســب دو نظریــ. کــردیم

یشـمول جهـان ایـم یدهپس کوشـ و سیماگردآمده، در هر گفتار ابتدا نظریه را مختصراً شرح داده
.حقوق بشر را بر آن منطبق کنیم و امکان یا امتناع این امر را دریابیم

تراکتاتوس/ ویتگنشتاین متقدم.2
در این گفتار پـس از شـرح مختصـري از نظریـه تصـویري زبـان در تراکتـاتوس کـه نگـرش          

ــ  ــه راکنــدینخســت وي را در فلســفه زبــان نماینــدگی م و یــماپــی گرفتــه، پرســش اصــلی مقال
.یمابشري را بر این نظریه عرضه کردهيهاحقیشمولجهان
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ینهآۀزبان به مثاب/ نظریه تصویري زبان. 1-2
زبـان درانـداخت کـه خـود     ةدر حـوز ايیـه ، نظراشیاول حیات فلسـف ةویتگنشتاین در دور

یـان نیـادین و جر تمـام ِ مسـائل فلسـفی سـت و بـه گفتـۀ خـود وي در اثـر ب        بخشیانمعتقد بود پا
امرهـاي فلسـفی نوشـته    ةکـه دربـار  ییهاها و پرسشبیشتر گزاره«، فلسفی-منطقیلۀ رساسازش، 

کـه مـا   خیزنـد یفیلسوفان از اینجا برميهاها و گزارهپرسشیشترب... اند) مهمل(معنایب...اندشده
ها، به راستی به هـیچ  همسئلینترکه ژرفدر شگفت شدبایدیو نمفهمیمیمنطق زبان خود را نم

جمــالت کتــابش، آخــرینو بنـابراین در  ) 003/4ش :1379ویتگنشــتاین، (.»روي مسـئله نیســتند 
خواند و اعتراف کـرد کـه بایـد بعـد از رسـیدن بـه       معنایفلسفی خود را ب-حتی همین اثر منطقی

نردبـان بایـد نردبـان    مقصود این کتاب، آن را کنار گذاشت؛ به تعبیر خود او، پس از باال رفتن از 
)54/6ش :1379ویتگنشتاین، (.را به دور افکند

گرچـه خـود در دوره دوم حیـات    (گویـد یبا اطمینان از آن سخن مچنینینکه او اايیهنظر
، سراسر در پی شرح و بسط این نکته است که زبان، قابلیـت سـخن   )از آن عدول کرداشیفلسف

بـه راسـل،   ياوي در نامـه . برابر بیان کدام چیزها ناتوان استگفتن از چه چیزهایی را دارد و در 
تفکیـک میـان آن   اش ایجـاد یاصـل ۀنوشته بود که دغدغگونهیناستاد سابق و همکار الحقش، ا

نشـان داده  توانـد یبه سخن درآید و تنهـا مـ  تواندیگفته شود و آنچه نمتواندیاست که میزيچ
یعنـی رسـاله آغـازین در جمـالت کـه يطـور بـه 1.استفلسفهاصلیۀمسئلاو ۀشود و این به گفت

هر آنچه اصالً بتوانـد گفتـه شـود،    «: خالصه کرده استاینچنینآن تمامی معانی کتاب را ۀمقدم
اش خـاموش  دربـاره بایـد یاش نتـوان حـرف زد، مـ   به روشنی گفته شود و آنچه دربـاره تواندیم

کتـاب خـود تکـرار کـرده     پایانین جمله را در سطرو درست همی) 1379:9ویتگنشتاین، (» ماند
.است

ویتگنشــتاین متقــدم، نگــاه فیزیــک گریزانــه و بلکــه متافیزیــک ســتیزانهابــاوجود رویکــرد مت
، آوردیمجـزا و الیتغیـر بـه شـمار مـ     ،وي که در آن جهان را متشکل از اشیایی بسـیط یانۀگرااتم

. گـرایش دارد یانـه گراند وي به متـافیزیکی اتـم  برخی از نویسندگان را بر آن داشته که تصور کن

، ترجمه همایون کاکاسلطانی، تهران، انتشارت بر تراکتاتوس ویتگنشتاینيامقدمه، )1385(ام، .اي.به نقل از آنسکوم، جی.1
:213گام نو، ص 

منطقی، صرفاً نتیجه يهادان وسیله کل مشغله گزارهکه بیدارا متوجه نشدهامیمنظور اصلالواقعیاکنون متأسفم که ف"
و آنچه به (ها بیان کرد، یعنی به واسطه زبان به واسطه گزارهتوانیدرباره آنچه مايیهنظر: نکته عمده این است. فرعی است

بلکه فقط نشان داده ها بیان کرد، با گزارهتوانیو آنچه را که نم) به اندیشه درآیدتواندی، آنچه مکندیذهن خطور م
."...که به اعتقاد من مسئله اصلی فلسفه استشودیم
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نظریه تصویري زبان، تنـاظري یـک بـه یـک میـان عـالم و       ۀآنگاه با ارائ)167-1381:203پایا، (
مفصـل  يهاچرخش–تدابیر و ترفندهاي منطقی ۀکه همگویدیوي به ما م. کندیزبان برقرار م

بزرگ را ايینهو آشوندیظریف ترکیب منهایتیبيادر شبکه-و کاربردهاي درست زبانمان
آن را اشیکـه ویژگـی منطقـ   دهنـد ی، آینـه زبـان را شـکل مـ    یگـر دعبـارت ؛ بـه بخشندیشکل م

هر گـزاره را تصـویري   کهيطوربه) 1385:218آنسکوم، (.که جهان را منعکس سازدداردیوام
بسـیط  يکـه بازگوکننـده اشـیا   اسـت ییهـا که البته هر گـزاره متشـکل از نـام   داندیاز واقعیت م

.هستند
عبـارت اسـت از امـر پابرجـا، امـر موجـود؛ و       یسـتا برابـر ا «: کـه داردیبیـان مـ  گونـه ینوي ا

بـا  ) 1379:0271/2ین، اویتگنشت(. »همپیکرش، عبارت است از امر دگرگون شونده، امر نااستوار
شـوند و  نـام واجد توانندیتند که میا اصل و ذات اشیاء هسیستاهااین توضیح که تنها این برابر ا

ها، قضایاي ساده و سپس قضاي مرکب را خواهد ساخت و آنچه در عالم واقع وجـود  نامیبترک
.دارد، تنها همپیکرش یا تصویري است از امر اصیل

».دهـد ، وضـعیت چیزهـا را تشـکیل مـی    یستاهاهمپیکرش برابر ا«که دهدیادامه مگونهینو ا
» .موجــود چیزهــا، جهــان اســت   هــايیتمجموعــه وضــع «و ) 1379:0272/2ین، اویتگنشــت(
از ياکـه بازنگاشـته  شـود یبدین ترتیب، جهان، تصویري تلقی م) 04/2ش :1379ین، اویتگنشت(

او . تصویري که ضرورتاً باید با امر اصـیل، چیـزي در اشـتراك داشـته باشـد     . یک امر پابرجاست
ی جهان انگارشی کـه بـا جهـان بودشـی بسـی دیگرسـان       آشکار است که حت«: نویسدیمطورینا

:1379ین، اویتگنشـت (».با جهان بودشی مشترك داشته باشـد ) صورتی را(چیزي را بایدیباشد، م
همان وجود داشته باشد تـا بـدان وسـیله    در نگارنده و در بازنگاشته باید چیزي این«یا ) 022/2ش 

و آن عنصـر  ) 161/2ش : 1379ین، اویتگنشـت (» .باشـد ها اساساً بتوانـد نگـاره دیگـري    یکی از آن
نگـاره بـا بازنگاشـته در صـورت منطقـی بـاز       «: گویـد یو مـ دانـد یمشترك را صورت منطقـی مـ  

همان منطقـی کـه روشـن شـدن آن بـراي      ) 2/2ش : 1379ین، اویتگنشت(» .نگارش مشترك است
انـد؛ بـه   ه منطق زبان پدیـد آمـده  آدمی، پاسخ تمام ِ مسائل فلسفی او خواهد بود که تنها از جهل ب

، نــه )0031/4ش :1379ین، اویتگنشـت (» فلسـفه، سراسـر سـنجش زبـان اسـت     «عبـارت خـود وي   
ذاتـی ها قائل به و نامهایکرشوي براي اشیاء، همپرسدیو بدین ترتیب، به نظر م1.چیزي بیشتر

.کندیمآن را انکاراشیکه بعدها و در نظریه دوره دوم حیات معرفتشودیم

نیست، بلکه روشن شدن "هاي فلسفیگزاره"نتیجه فلسفه ...هاستسازي منطقی اندیشههدف فلسفه روشن".1
)112/4رساله، ش (".هاستگزاره
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و بنـابراین آنچـه را کـه بیـرون از     1دانـد یتصویري خود، زبان را مرز جهان مۀویتگنشتاین در نظری
واقعیـت را نمـایش   توانـد یدر این نظریـه، یـک تصـویر مـ    . کندیاین مرز باشد، اساساً ناگفتنی تلقی م

موضـوع  توانـد یمـ . ردورا بـه نمـایش درآ  ) همـان منطـق زبـان   (فرم نمایندگی خود تواندیاما نم،دهد
خود را از بیرون نمایندگی کند اما قادر نیست خود بیرون رود تا فـرم نماینـدگی خـود را نشـان دهـد؛      
بنابراین، فرم منطقی یا فرم واقعیت که همه تصاویر باید آن را نمایان کنند، توسط هـیچ تصـویري قابـل    

؛ مرزهـاي جهـان همچنـین    کنـد یر ممنطق، جهان را پ«)Edwards, 1967: 327-339. (نمایش نیست
فالن و فالن چیز در جهـان وجـود دارد ولـی    : گفتتوانیمیدر نتیجه در منطق ما نم. اندمرزهاي منطق

؛ بنـابراین مـا   یندیشـیم بتـوانیم ی، آن را نمـ یندیشیمبتوانیمیآنچه را ما نم. ... بهمان چیز در جهان نیست
)61/5ش :1379ین، اویتگنشت(» .یندیشیمبتوانیمیمبگوییم آنچه را که نتوانیمیهمچنین نم

کـه چیـزي را بگـوییم؛    گـوییم یرا مـ ياما گـزاره . تعمیم دادتوانیاین امر را به گزاره هم م
. ها مشترك است بگوییمآن چیز را که بین همه گزارهتوانیمیولی نم. اینکه چیزي چگونه است

گفته شود و بنابراین هیچ چیزي کـه  تواندییک گزاره مگفته شود، تنها از طریق تواندیآنچه م«
بدین ترتیـب،  )25، ص هایادداشت(» .گفته شودتواندیها ضروري ست، نمبراي فهم همه گزاره

انـد؛  که تصویري از آن امر پابرجا هسـتند و در زبـان واجـد نـام    آیندیتنها چیزهایی به کالم درم
ايیله، بلکـه روش و وسـ  گوینـد یدر حقیقت چیزي به ما نمبنابراین منطق، فلسفه و ریاضیات که 

.معنایندیبراي فهم بهتر زبان هستند، از منظر ویتگنشتاین متقدم، ب
کـه در علـوم   کنـد ی، مسائل دیگري را مطرح مـ اشیهویتگنشتاین، پس از روشن ساختن نظر

هـا  سیط به ترکیبـی از نـام  بيهاوي با تعریف گزاره. طبیعی و انسانی موجد آثار مهی خواهند بود
: داردیدر تناقض با گزاره بسیط دیگر قـرار بگیـرد، بیـان مـ    تواندیو اینکه هیچ گزاره بسیطی نم

» .نتیجـه گرفــت تــوانیدیگــري را نمـ يپـار هـیچ گــزاره بـن  ) بســیط(يپـار از یـک گـزاره بــن  «
بسیط تنهـا  يهاگزاره. و این یعنی انکار هر علمی نسبت به آینده) 134/5ش :1379ویتگنشتاین،(
تـوانیم یمـا نمـ  «کـه چیزهـا چگونـه هسـتند و نـه اینکـه چگونـه بایـد باشـند؛ بنـابراین           گوینـد یم

اعتقاد به اتصال علـّی همانـا خرافـه   . رویدادهاي آینده را از روي رویدادهاي کنونی استنتاج کنیم
رورت و علیـت را  ، وي وجود هر گونـه ضـ  ترتیبینبد) 1361/5ش :1379ویتگنشتاین،(» .است

چیـزي را  تـوان یوضع واقع اسـت، نمـ  کنندهیف، زیرا از آنچه صرفاً توصکندیدر جهان انکار م
اینکه خورشید فردا بـر  «: تا جایی که خواهیم گفت. کننده یک باید است، نتیجه گرفتکه اعالم

)6/5رساله، ش (".اندمرزهاي زبان من، نشانگر مرزهاي جهان من".1
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ر خواهد آمـد  فردا خورشید بدانیمیخواهد آمد، یک فرضیه است؛ و این بدان معناست که ما نم
)36311/6، ش 1379: ویتگنشتاین(.»یا نه

ارزش در تراز رساله.2-2
یکدیگرنـد ارز ها هـم رسید که در آن همه گزارهياویتگنشتاین در رساله خود، وقتی به نقطه

چـرا کـه   . شودی، به تبع، وجود هر گونه ارزش را در جهان منکر م)6,4ش : 1379ویتگنشتاین، (
همه چیـز در جهـان اتفـاقی    کهیاتفاقی باشد، درحالتواندیرزشی داشته باشد، نماگر هر چیزي ا

طـور رخ  گونـه اسـت کـه هسـت؛ و همـه چیـز همـان       در درون جهان، همه چیـز همـان  ... «. است
در درون جهان هیچ ارزشی وجود ندارد و اگر ارزشـی در درون جهـان   . دهدیکه رخ مدهدیم

البتـه ایـن دیـدگاه، نـه     ) 41/6ش :1379ویتگنشـتاین،  (.»داشـت ی، دیگر ارزشی نمـ شدییافت م
توانـد آنچـه را در   گزاره فقط می. انکار مطلق وجود ارزش، بلکه انکار وجود آن در جهان است

جهان وجود دارد، نمایان کند؛ بنابراین، هر چیز برتري که مربـوط بـه ارزش و بایـد اسـت، بایـد      
آیینیک را بـه قالـب   -اخالقتوانیروشن است که نم«: گویدیآنگاه وي م. بیرون از جهان باشد

بنـابراین، هـر   ) 421/6ش :1379ویتگنشتاین، (.»آیینیک ترافرازنده است-اخالق. الفاظ درآورد
. هاسـت یچه که مربوط به اخالق، دین و هر هنجار ارزشی دیگري ست، اساساً از جـنس نـاگفتن  

امـر  یراسـت به«. یزندبازگو شدن و به همین اعتبار راز آمصرفاً قابل آشکار شدن هستند و نههاینا
ــ   ــر خــود را نشــان م ــن ام ــافراگفتنی وجــود دارد؛ ای ــه اســت دهــدین ــر رازوران ــن همــان ام .»، ای

درواقع با خارج شدن از حیطه علوم تجربی، قواعد بـازي تغییـر   ) 522/6ش :1379ویتگنشتاین، (
امر رازورانه در رسـاله بـیش از هـر    . ان جاري ساختسخن معنادار بر زبتوانیو دیگر نمکندیم

تـوان یاخالقی نميهالذا در فضاي رساله، در باب اخالق و گزاره. کندیچیز بدین نکته اشاره م
)1387:26دباغ، (.سخن معنادار گفت، چراکه فاقد مؤلفه اصلی معناداري یعنی تصویرند

سـخنرانی دربـاره   «و ارزش مفصـالً در  ویتگنشتاین سپس این دیدگاهش را در حوزه اخـالق 
هـیچ بیـانی دربـاره امـر واقـع هرگـز       «کـه  نمایـد یو در آن عنـوان مـ  دهـد یخود شرح م» اخالق

علـم اخـالق، البتـه    «حکمی داراي ارزش مطلق یا متضمن چنین چیزي باشد، چـرا کـه   تواندینم
انـد؛  امـور واقـع  ننـده کیـان اگر چنین چیزي موجود باشد، فوق طبیعی اسـت و کلمـات مـا فقـط ب    

ی اگر یک سـطل آب روي آن  حتگیردیطور که یک فنجان فقط یک فنجان آب جاي مهمان
)1385:196ویتگنشتاین،(.»خالی کنم
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صورت، هیچ بیانی که بتواند مقصود ما را از ارزش مطلق روشن کند، وجود نـدارد و  یندر ا
صـحیح را  هـاي یـان نبودند که من هنـوز ب معنایببه این دلیل هایاناین ب«بیش از آن، به گفته وي 

هـا انجـام   بـا آن خواسـتم یبودند؛ زیرا یگانه عملی که مـن مـ  معنایپیدا نکرده بودم، بلکه ماهیتاً ب
همه گرایش مـن و بـه گمـان مـن     . دهم فقط فرا رفتن از جهان، یعنی فرا رفتن از زبان معنادار بود

اخالق و مذهب بنویسند یـا سـخن بگوینـد،   ةدرباراندهیدکه تاکنون کوشییهاگرایش همه آدم
)1385:200ویتگنشتاین، (.»مقابله با مرزهاي زبان بوده است

الیزابت آنسـکوم، فیلسـوف اخـالق، شـاگرد و شـارح آثـار ویتگنشـتاین نیـز جایگـاه ارزش را در          
، پیامـد محـض   گیـرد یاکنون اینکـه ارزش خـارج از جهـان قـرار مـ     «: کهکندیتعبیر مگونهینرساله ا

توانسـت ینمـ »شـر «و » یـر خ«او فقط با این حقیقت سروکار داشته که . نظریه تصویر ویتگنشتاین نیست
آنسـکوم،  (. »بـه کلـی کلـک ارزش را کنـد    هـا یتیویستتصویر سازگار باشد، او هم مانند پوزۀبا نظری
گرا دانست کـه  د اخالقی ضد واقعبدین ترتیب فلسفه اخالق ویتگنشتاین را در رساله، بای) 1385:108

، ضمن آنکه وي معتقـد اسـت کـه از حجیـت     انگاردیاخالقی ميهاجهان پیرامون را عاري از ارزش
)1389:125اغ، بد(.سراغ گرفتتوانیهم نمرااخالقیيهااخالقی و صدق و کذب گزاره

یـد شـارحان و مفسـران    ، از دشـوند یتلقـی مـ  معنای، این امور که در تراکتاتوس بحالیندرع
ممکـن اسـت کسـی    «: شـود یگفته مکهيطوربه. دهنده مطالبیایفاگر نقش مهمی هستند و نشان

، مطالبی را نشان دهد؟ احتمـاالً کسـی کـه چنـین     معنییبيابپرسد که چطور ممکن است گزاره
رسـاله، حـرف   ولی بنـا بـر   . انگاردیرا با مزخرف و مهمل یکی ممعنیی، کالم بگیردیایرادي م

فـرض کنیـد کسـی ثابـت     . قرار داردمعنییمزخرف و مهمل تنها شقی نیست که در برابر کالم ب
ثبـات امتنـاع، جالـب و    ساختار هندسـی خاصـی را تأسـیس نمـود، خـود ِ ایـن ا      توانیکند که نم

)1379:130هاوارد، (.»آموزنده است
سـخن گفـت، بایـد    تـوان یه نمـ در جایی کـ : گویدیبدین ترتیب، آخرین گزاره کتاب که م

، یک گزاره واضـح و مبـرهن نیسـت کـه هـر کـس بگویـد، بلکـه بـدان          اش خاموش مانددرباره
!گفتتوانیرازآلود وجود دارد که درباره آن هیچ نميامعناست که حوزه

حقوق بشرييهافحواها و امکان/ فلسفه متقدم ویتگنشتاین.3
حقـوق بشـر را   یشـمول کتـاتوس، امکـان یـا امتنـاع جهـان     تا از منظر مؤلـف ترا یماینک بر آن

تصـویري زبـان ویتگنشـتاین،    یـه پرسش محوري ما در این مرحله آن اسـت کـه آیـا نظر   . یمبررس
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یا خیر؟ و اینکه این گفتمان کالن، در رویـارویی بـا   تابدیبشري را برميهاجهانشمول بودن حق
چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ايیهچنین نظر

تحلیل این مسئله، بهتر است ابتدا مبناي نظري حقوق بشر را بکـاویم،  به منظوررسدینظر مبه 
رایـج و  بنديیمطبق یک تقس. آنگاه در چهارچوب نظریه تصویري زبان، این مبنا را بررسی کنیم

برتـر ناشـی از طبیعـت انسـان دانسـت کـه       يهـا بشـري را ارزش يهـا مبناي حقتوانیمنطقی، م
این دیدگاه در فلسفه حقوق قابـل ارجـاع بـه نظریـه حقـوق طبیعـی       . لب و نقض هستندغیرقابل س

از سـوي دیگـر بـا فاصـله گـرفتن از      . بسیاري را به خود جذب کرده اسـت مندانیشهاست که اند
ایده قراردادي بودن توانی، مکندیبشري را فطري، ذاتی و طبیعی تلقی ميهادیدگاهی که حق

حقـوقی  -و مبناي نظري این گروه حقوق را مانند سایر هنجارهاي اجتمـاعی ها را مطرح کرد آن
جهـت تمشـیت امـور    ) البته توافق عقالنی فرضی و نه واقعی در جهان خارج(صرفاً توافقی بشري 

1.حیات دانست

حال اگر این مبانی را به تفکیک بر دستگاه فلسفی ویتگنشـتاین متقـدم عرضـه کنـیم، تحلیـل      
.تر خواهد شدبشري بر ما روشنيهاحقیشمولجهانامکان یا امتناع

در حقیقــت . گـردد یســت کـه بـه دوره یونــان باسـتان بــازم   ايیـه نظریـه حقـوق طبیعــی، نظر  
هايیهنظر. اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی و به ویژه رواقیان قابل مشاهده استيهارگه

دغدغـه اصـلی نظریـات    : ی و نـوین تفکیـک کـرد   به گروه نظریات سنتتوانیحقوق طبیعی را م
اصـلی  ۀآنکه دغدغـ حال. سنتی وجود قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقی بر قواعد برتر است

براي مثال، از نظـر جـان   . حقوق طبیعی نوین، ارائه تفسیري از ماهیت حقوق استۀاصحاب نظری
ته، حقوق طبیعـی مجموعـه اصـولی هسـتند     این دسپردازانیهفینیز به عنوان یکی از مؤثرترین نظر

وي بـر ایـن بـاور اسـت     . دارنـد یکه عقالنیت عملی را در تنظیم زندگی و اجتماع انسانی مقرر م
هـا در زنـدگی انسـانی    ارزشترینیادینها به عنوان بنوجود دارند که از آنايیهپايهاکه ارزش

)Finnis J, 1980: 81-96. (شودییاد م
، بایـد گفـت کـه    شودیبرتر بنیادین تلقی ميهابشري مبتنی بر ارزشيهاه حقبا این نگاه ک

در چهارچوب نظریه تصویري زبان ویتگنشتاین متقدم، اساساً در این حیطـه بایـد سـکوت اختیـار     
بنیادینی که بخواهـد معیـار سـنجش رفتارهـاي دیگـران یـا       يهادر حقیقت، از چنین ارزش. کرد

سـخن  تـوان یخاص قرار بگیرد، تحت فلسـفه نخسـتین ویتگنشـتاین نمـ    مبناي عملکردي به شیوه 

حقوق ، )1390(قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، : ك.در این رابطه و براي مطالعه بیشتر در باب مبناي نظري حقوق بشر، ر.1
.، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات شهر دانشبشر درجهان معاصر
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، امـا  کننـد یگفت و این امور از آن دسته چیزهایی هسـتند کـه تنهـا خـود را در جهـان نمایـان مـ       
هـا را انکـار   ویتگنشتاین در کتاب خـود وجـود ایـن ارزش   . ها را به روشنی نشان دادآنتوانینم
مـاهیتی از جـنس اخـالق دارنـد و هنجارهـاي اخالقـی، امـوري        هاین، ولی معتقد است اکندینم

کـه گفتـه   ؛ زیرا چنانآیندیماورائی هستند که در این جهان وجود ندارند، لذا به رشته کالم درنم
و آنچـه را کـه خـارج از ایـن عـالم باشـد،       دانـد یشد، وي حدود زبان را منطبق بر حدود عالم م

بــه تحلیــل کــهیــنبــدین ترتیــب، پــیش از ا) 6/5ش : 1379ویتگنشــتاین، . (شــماردینــاگفتنی مــ
.شویمییا نبودن آن برسیم، در ابتداي مسیر متوقف مبودنیجهان

اگر مبنـاي حقـوق بشـر،    : استدالل کرد کهگونهینبه واسطه برهان خلف اتوانیبا این برداشت، م
ــه تلقــی ویتگنشــتاین از    ــود، ب ــع از جــنس ارزش ب ــاگفتناصــول حقــوق طبیعــی و درواق ــود و هــاین ب

و گـوییم یها و قواعـد حقـوق بشـر سـخن مـ     به سخن درآید؛ بنابراین اگر ما اکنون از نرمتوانستینم
بـا ایـن   . ، پس فرض ارزش بـودن را بایـد منتفـی بـدانیم    اندازیمیاینهمه بر سر آن بحث و گفتگو راه م
قـرارداد و توافـق بشـري تلقـی     که ماهیت ایـن حقـوق را   شویمیحساب، به سمت نظریه دوم متمایل م

در ایـن  . در چهـارچوبی قراردادمدارانـه نیـز توجیـه کـرد     تـوان یهنجارهاي حقـوق بشـر را مـ   .کندیم
دیدگاه، افراد بر مبناي قرارداد جمعی، هنجارهایی را به صورت معـین و مشخصـی مـورد توافـق قـرار      

ه طبیعتاً در اینجا از یـک قـرارداد واقعـی بـین     البت. کنندیبنیادین انسانی تعیین ميهاداده و به عنوان حق
هـا بـدون لحـاظ    ، بلکـه مـراد قـراردادي فرضـی اسـت کـه طـی آن، انسـان        گـوییم یها سخن نمـ ملت

هـاي بنیـادین هسـتند،    عرضی و منافع شخصی فهرستی از هنجارها را که دربردارنده حقهايیوابستگ
.شمارندیبرم

؛ از دیــدگاه شــودیمتفــاوتی دیــده مــهــايیريو ســوگهــا در میــان قراردادگرایــان نیــز نحلــه
تـا  دانـد یگرایانه هیوم که هنجارهاي اخالقی را چیزي جز ترجیحات و تمایالت انسانی نمـ نسبی

حقـوق  گـر یـه را توج) و البته نه یک قرارداد حقیقـی (سنت فلسفه کانتی که یک قرارداد عقالنی 
بشر در چهـارچوب قـراردادي فرضـی مبتنـی     هاييها و آزاددر نگاه کانتی، حق. شماردیبشر م

قـانون  «و اصـل  » غایت بودن انسـان «بر انتخاب انسان عاقل گزینشگر و البته از حاصل جمع اصل 
1.شودی، تبیین م»جهانشمول

ذیل نظریه تصویري زبـان ویتگنشـتاین متقـدم، تنهـا بـا ایـن نگـاه        رسدیدر هر حال، به نظر م
دیدگاهی که بر طبق آن، ماهیت حقوق بشر نـه از جـنس   . ن گفتبشري سخيهااز حقتوانیم

ن، انتشارات شهر چاپ سوم، جلد اول، تهراحقوق بشر در جهان معاصر،، )1390(قاري سیدفاطمی، سید محمد، : ك. ن.1
124-130دانش، 
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بـدین ترتیـب،   . ارزش و اصول اخالقی ماورائی که واقعیتی درون جهان و مخلوق آدمیـان اسـت  
لـذا امـري رازآلـود و    . بـه رشـته کـالم درآیـد    توانـد یداخل در محدوده زبان که مـ ایستیدهپد

بشـري، بـه ماننـد سـایر موجـودات جهـان، تصـویر یـا         بنابراین حقوق بنیـادین  1ترافرازنده نیست؛
2.با اصل خود چیزي همسان یا مشـترك دارنـد  شکیاصیل هستند که بهایییتهمپیکرش واقع

. نمایـد یهـا را تقویـت مـ   و قائل به هسته سخت داشتن ایـن حقـوق، فـرض جهانشـمول بـودن آن     
یـد، درواقـع در حـال    بشـري بگو يهـا چنانکه هرگاه هرکس در هرکجاي جهان، سـخن از حـق  

توصیف یک مجموعه از هنجارهاي موجود در جهان و مخلـوق آدمیـان اسـت کـه طبـق نظریـه       
مـورد فهـم قـرار    ياتصویري ویتگنشـتاین بـه واسـطه داشـتن یـک مرجـع اصـیل، در هـر جامعـه         

.گیردیم
حقـوق بشـر، در   یشـمول موضوع اصلی مورد کاوش ایـن مقالـه، یعنـی جهـان    رسدیبه نظر م

تـر  و البته به لحاظ فلسفی و حقـوقی جـذاب  یزتربرانگنظریات ویتگنشتاین متاخر بسیار بحثپرتو
ضـمن  . حیات دسـت و پنجـه نـرم کنـد    يهامحوري تفاوت صورتیدةاست؛ چرا که بناست با ا

که خود ویتگنشتاین نیز در مواجهه با نفی و ناممکن بودن فلسفیدن در پرتـو نظریـه تصـویري    آن
بـرایش احتـرام قائـل اسـت ولـی      گفـت یشـدن اخـالق و ارزش و آنچـه خـود مـ     نـا معیزبان و ب

فاصـله گرفـت و بـه    اشیـه از نظر) 1385:200ویتگنشـتاین،  (اش سخن بگویـد،  دربارهتواندینم
، اینبـار معـانی متعـارف    )1389:29دبـاغ،  (زبان عرفی بازگشت و با نگاهی درمانگرانه بـه فلسـفه   

حقـوق  یشـمول و جهـان گـوییم یتار آتی از نظریه دوم وي سخن مـ واژگان را جدي گرفتدر گف
.کنیمیمتنوع حیات وارد چالش ميهابشر را با مفهوم صورت

فلسفیيهاپژوهش/ ویتگنشتاین متأخر. 4
زبــانی و هــاييحیــات، بــازيهــااینــک، بــا تبیــین نظریــه متــآخر فیلســوف وینــی، صــورت 

هـاي گونـه حقـوق بشـر قـرار داده و    یشـمول جهـان خانوادگی را پـیش روي مفهـوم   يهاشباهت
.کنیمیمواجهه این مفاهیم را با یکدیگر بررسی م

.فلسفی، اخالق امري ترافرازنده و رازآلود است-رساله منطقی6,522به گفته ویتگنشتاین درشماره .1
عبارت است از امر پابرجا، امر موجود؛ و همپیکرش، عبارت است از امر دگرگون شونده، امر یستابرابر ا«:0271/2ش .2

موجود هايیتمجموعه وضع«: 04/2ش .»دهدی، وضعیت چیزها را تشکیل میستاهاپیکرش برابر اهم«: 0272/2ش .»نااستوار
همان وجود داشته باشد تا بدان وسیله یکی از آنها در نگاره و بازنگاشته باید چیزي این«: 161/2ش .»چیزها، جهان است

.»اساساً بتواند نگاره دیگري باشد
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معنا در بند کاربرد/ حیاتيهازبانی و صورتهاييباز.1-4
بهتر فهمیده شود، باید به آن بـه مثابـه   » فلسفیيهاپژوهش«ویتگنشتاین معتقد بود براي اینکه 

چــون قســمت قابــل . اکتــاتوس درانداختــه بـود، نگریســته شــود مخـالفتی علیــه طرحــی کــه در تر 
. صـریح یـا مخفـی علیـه تراکتـاتوس بـوده اسـت       ۀفلسفی، یـک حملـ  يهااز پژوهشيامالحظه

)Edwards, 1967: 334(
گویی نویسنده از اعترافـات  . شودبا آوردن مطلبی از آگوستین آغاز می"فلسفیيهاپژوهش

. بیـان کنـد  "نظریـه تصـویري زبـان   "افات خود را در چـرخش از  تا اعترگیردیآگوستین بهره م
زبـانی،  هاييبا آوردن چند واژه کلیدي یعنی بازاشیفلسفيهااعترافی که در سرتاسر پژوهش

در ایـن  . سـازد یخانوادگی خود را نمایان ميهاسان کاربرد و شباهتحیات، معنا بهيهاصورت
بـه  . ارائـه نمـاییم  "فلسفیيهامؤلف پژوهش"ل فکري تا گزارشی از تحوکنیمیقسمت سعی م

توضیح دهـیم و از ایـن   ) که عناوینش برشمرده شد(همین منظور باید مفاهیم جدید این فلسفه را 
.رهگذر بتوانیم سؤال اصلی این نوشته را بررسی کنیم

سـت از  کـه عبـارت ا  دهـد یسروسامان م»بازي زبانی«چرخش، شاید خود را در قالب ترینیاصل
)7ش : 1389ویتگنشتاین،(.»ها درهم تنیده استیک کل مرکب از زمان و افعال که زبان با آن«

ب باید آجرهـا را بـه الـف    »درسته، راسته، تخت و نیمه«: کندیآجر کار منوعالف با چهار
ه شـامل  کـ گیرنـد یبـه ایـن منظـور از زبـان بهـره مـ      . برساند، البته به همان ترتیبی که او نیاز دارد

، ب زنـد یصـدا مـ  خواهـد یالف هـر کـدام را کـه مـ    . درسته، راسته، تخت و نیمه استيهاواژه
) 2ش : 1389ویتگنشـتاین، ... (آوردینوعی از آجرها را که یاد گرفته با این یا آن صدا بیاورد، مـ 

.مثال فوق را نمونه یک زبان ابتدایی کامل به حساب آوردتوانیویتگنشتاین معتقد است م
آنچه آمد مثالی ساده براي ایضاح عنوانی ست که فلسفه متأخر ویتگنشتاین با آن مالزم بـوده  

برجسته ساختن این واقعیت است کـه بـا زبـان    » بازي زبانی«است؛ اما غرض از استعمال اصطالح 
)1388هادسون،. (است» نحوه معیشت«سخن گفتن بخشی از یک فعالیت یا بخشی از یک 

، یکی دیگـر از عنـاوینی اسـت کـه مؤلـف      2»بازي زبانی«در کنار 1»یاتصورت ح«اصطالح 
چـرا کـه در نظریـه اخیـر وي، تصـور      . کنـد یفلسفی را در طرح بدیعش همراهی مـ يهاپژوهش

در یک زمینه و بافت ابتدایی، صورت 3.کردن یک زبان، تصور کردن یک صورت حیات است
، همچنانکه ما از طبقه گیاهان یـا حیوانـات   کندیحیات یک معناي بیولوژیک را به ذهن متبادر م

1. Form of Life
2. Language Game
3. To Imagine a Language, is to Imagine a form of Life
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هنگامی که یک حشره را در دستان خـود  . کنیمیصحبت م) life-form(نموديبه عنوان یک ز
خاص اشـاره  يادر اینجا لزوماً به حشره1؛!ي عجیبیگونه-یستچه زگوییمیو مداریمینگه م

همچنین ممکن است . ن حشره خاص نظر داریموراي ایتری، بلکه حتی به چیزي انتزاعکنیمینم
چیـزي بـیش از ایـن فـرم     2جذب رنگ یا شکل کنونی آن مخلوق شویم و از واژه گونهيالحظه

یا شکل ظاهري مراد نکنیم، اما آنچه با عنـوان زیسـت بـه گونـه اضـافه شـده اسـت، در اینجـا بـه          
چیـزي از جـنس   . کنـد یمـ چیزي فراتر از رنگ یا شکل یـا ظـاهر یـک مخلـوق یـا بـودن اشـاره        

تعبیـه شـده   3خـُـلقیات، رفتار و در معناي آشناتر، نحوه زیست؛ نحـوه زیسـتی کـه در ایـن شـکل     
)Mc Daniel, 2010:1-3. (است

اما چنـد  «: کشدیپیش مگونهینویتگنشتاین در بخشی از نوشته خود، مفهوم صورت حیات را ا
انـواع  : سشی و امري؟ انواع بیشـماري وجـود دارد  اخباري، پرگوییدینوع جمله وجود دارد؟ البد م

؛ و ایـن کثـرت چیـز ثـابتی نیسـت      نامیمیم»جمله«و »واژه«، »مادن«بیشماري از کاربرد چیزهایی که 
هـاي يبگوییم بـاز توانیمیاز زبان مياتازهيهاشده باشد؛ بلکه سنخانجام که یک بار براي همیشه 

اینجـا بـا اصـطالح    . شوندیدیگري منسوخ و فراموش ميهاسنخوآورندیبه وجود ميازبانی تازه
بازي زبانی قصد برجسته ساختن ایـن واقعیـت را داریـم کـه سـخن گفـتن بـه زبـان بخشـی از یـک           

)23ش : 1389شتاین، نویتگ(.»فعالیت یا بخشی از یک صورت حیات است
خر فیلسوف وینی، یک بازي زبانی جدیـد، یـک صـورت    أمتۀبدین ترتیب است که در فلسف

:حیات جدید را شکل خواهد داد و براي شرح بیشتر
. جنگـی باشـد  يهـا زبانی را تصور کرد که فقط شامل دستورها و گزارشتوانیبه آسانی م«

شـمار یبـراي پاسـخ آري یـا نـه و بـ     ییهـا هـا و عبـارت  یا زبانی که فقط عبارت باشـد از پرسـش  
.»دیگـر؛ و زبـان را تصـور کـردن بـه معنـاي تصـور کـردن صـورتی از زنـدگی اسـت           يهاگونه

)19ش :1389ویتگشنتاین، (
Formرسـد  یبا کنارهم گذاشتن این قطعات، به نظر مـ  of Life ،» ي»وجـود «اسـت،  ي»بـود

العمل مکانیکی و نه صرفاً چیـزي رازآلـود کـه نتـوان آن را بیـان      است اما نه صرفاً عمل و عکس
کـه بـه   ییهـا جدا از هم بلکه تجربهيهابدیع و باز هم نه صرفاً تجربهيهاد؛ بلکه شاید تجربهکر

هـا  و جدا از دیگر تجربـه –فرد بهیگانه و منحصرايیقهو در نهایت طرشوندییکدیگر مربوط م
.آورندیاز بودن و زنده بودن و زندگی کردن در جهان به وجود م-دیگرهايجهانیستدر ز

1. What a Curious form of Life!
2. Form
3. Form
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هـا  و معنـاي آن شوندیشطرنجی تلقی ميهاها چونان مهرهدر این فضا و زمینه است که واژه
سـت  نی اکه در بازي دارند؛ و این نیز یکی دیگر از تبعات طرح نـوی شودیهمان نقشی پنداشته م

کـه بـرخالف آنچـه در    يابـه گونـه  . که در فلسفه متاخر فیلسـوف وینـی درانداختـه شـده اسـت     
آرائــی ناشــی از کننــدهیــینذکــر آن رفــت، ایــن بــار ویتگنشــتاین بــه دنبــال یــا تب » وستراکتــات«
راجع به اینکه معناي زبان چه بایـد باشـد نیسـت و چنـین آرائـی را بـر زبـان تحمیـل         داوريیشپ

آنچه بایـد کـرد   کندی؛ بلکه او عنوان متابدیرا برنمهاییداوريیشکه این زبان چنین پکندینم
ها دارند و نخستین چیزي که وقتی به کاربردهـاي  است که واژهبه کاربردهاي واقعی» نگریستن«

ۀ، تنوع عظیم ایـن کاربردهاسـت؛ و از ایـن طریـق وارد مرحلـ     گیریمیها بنگریم یاد مواقعی واژه
.نمایدیکه در آن استداللی علیه زبان خصوصی ارائه مشودیدیگري م

زبـان در  . نیسـت یرپـذ ماعی است و زبان خصوصی امکـان از نظر ویتگنشتاین، زبان امري اجت
. شـود ییاد شد، فراگرفتـه مـ  » صورت حیات«درون یک جامعه و در جریان آنچه از آن با عنوان 

مفـاهیم نیـز کـه بوسـیله     . هـا در حـوزه عمـل اجتمـاعی    انـد از کـاربرد آن  عبارت» معانی واژگان«
زبـانی معنـا و   هـاي يعی و در چهـارچوب بـاز  ، تنها در ظرف تعامل اجتمـا شوندیواژگان بیان م

)1381:176پایا، (.یابندیمحتواي خاص خود را م
س بر آن است کـه  فلسفی بر خالف مؤلف تراکتاتويهااست که مؤلف پژوهشترتیبینبد

نحـوه  در درون یـک  تـر یکاربردي که واژه یا جمله در عرف و به تعبیر کل1.»معنا کاربرد است«
بـا توجـه بـه کـاربرد     تواننـد یها فقط مـ ها و معناي واژهمعناي جمله. داردیعیان مخود را زیست

تصـویري زبـان، مـدعاي    ۀبدین ترتیب است که اگـر نظریـ  .ها در جریان زندگی دانسته شوندآن
گو اینکه به جـاي  . کندیاصلی تراکتاتوس بوده است، فلسفه متأخر ویتگنشتاین این مدعا را رد م

ود یـک جملـه معنـا یـا مفهـومی دارد، بـدین جهـت کـه یـک تصـویر اسـت، در            اینکه گفتـه شـ  
.عنوان شده است که معناي یک جمله کاربرد آن است» فلسفیيهاپژوهش«

شـما ایـن بیـان را    : گوییـد یبـه مـن مـ   «: از طـرح ویتگنشـتاین آمـده اسـت    117چنان که در قطعـه  
انگـار  . بـرم یشـما بـا آن آشـنایید بـه کـار مـ      فهمید، نه؟ خوب، پس من دارم آن را در معنـایی کـه   می

اگـر مـثالً   . بـرد ی، آن را با خود براي هرگونه کاربسـت مـ  کندیست که واژه را همراهی مایمعناجوی
بـرایش معنـا   ) و در این حال به چیزي که جلوي اوست اشاره کنـد (»این اینجاست«کسی بگوید جمله 

.»؛ آنجا معنا داردرودیبه کارمايیژهدر چه احوال ودارد، آنگاه باید از خود بپرسد این جمله عمالً

1. Meaning is Use
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پرداختن به چیستی فی نفسه زبان از دیگر مواردي ست که حیات فکـري لودویـگ را بـه دو    
طـور کـه   در تراکتاتوس، یـک فـرم جهـانی بـراي زبـان وجـود دارد؛ همـان       . کندیدوره تقسیم م

.اعداد یکسان استۀاي هماز یک فرم جهانی براي عدد سخن گفت که برتوانیم
گونـاگون زبـان را   يهـا چیز یکسان که همـه فـرم  . کندیفلسفی این فرضیه را رد ميهاپژوهش

زبان وجود ندارد، همچنـان کـه چیـزي    هاييچیزي مشترك براي همه باز. زبان کند، وجود ندارد
ممکـن اسـت   ... «ین به تعبیـر ویتگنشـتا  ) Edwards, 1967(.وجود نداردهايمشترك براي همه باز

ذات یـد ا، اما هیچ جا نگفتـه کنیدیهمه جور بازي زبان صحبت مةدربار«: کسی به من اعتراض کند
هـا  مشترك اسـت و چـه چیـز آن   هایتبازي زبانی و لذا ذات زبان چیست؟ چه چیز در همه آن فعال

زي که در همـه آنچـه زبـان    به جاي پیدا کردن چی... ؟ کندیاز زبان تبدیل مییهارا به زبان یا بخش
یک چیـز مشـترك ندارنـد کـه مـا را وادارد      هایدهاین پدگوییمیمشترك است، مشودیخوانده م
شان یک واژه را به کار گیریم، اما به بسـیاري متفـاوت بـا یکـدیگر مربـوط هسـتند؛ و بـه        براي همه

)1389:75، ویتگنشتاین(.»نامیمیشان را زبان مدلیل این رابطه، یا این روابط است که همه
این سطور را توضیح دهد، سطوري که به یکی از مشـهورترین عنـاوین   کندیو سپس سعی م

مثالً جریاناتی را در نظـر  «. خانوادگیيهاواژگان و مفاهیم فلسفی بدل گشتند؛ شباهتةدر حوز
توپ هاييورق، بازهايي، بازياصفحههاييمنظورم باز. نامیمیم»بازي«ها را بگیرید که آن

بایـد چیـز مشـترکی باشـد وگرنـه بـازي       : شان مشترك اسـت؟ نگوییـد  چه چیز در همه. است... و
چـون اگـر بـه    -شـان اسـت  درست نشان بدهید که چه چیزي مشترك در همه-شدندینامیده نم

ط را و روابـ هايشان مشترك باشد، بلکه همانندها نگاه کنید چیزي نخواهید یافت که در همهآن
هـاي يگـاه هماننـد  : که همپوشانی و تقاطع دارنـد هايپیچیده از همانندياشبکه... خواهید یافت

ــات  ــدي در جزئی ــی و گــاه همانن ــن  ) 66ش :1389ویتگنشــتاین، (.کل ــان خصــلت ای ــراي بی و ب
گوناگون بین اعضـاي  يهارا به کار بست؛ چون شباهت»شباهت خانوادگی«عبارت هايهمانند

و خـواهم  : که با هم همپوشـانی و تقـاطع دارنـد   ... قد و قامت، چهره، رنگ چشم و: دهیک خانوا
....»دهندییک خانواده را تشکیل مهاييگفت باز

از طرح تا کاربرد/ حیاتيهازبان حقوق بشر و صورت.2-4
حقـوق بشـر را بـر دیـدگاه متـأخر ویتگنشـتاین عرضـه        یشـمول در این مرحلـه مفهـوم جهـان   

در اینجـا  . پـردازیم یحیـات مـ  يهـا و به تحلیل امکان یا امتناع این امر ذیل تنوع صورتیمکنیم
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مختلف زیست انسانی ایـن امکـان را   يهاها یا گونهسخن و سؤال اصلی آن است که آیا صورت
که از حقوق بشر واحـد و جهـان شـمول سـخن بگـوییم و فـارغ از تنـوع و تکثـر         آوردیفراهم م
موجود، در اندیشه یک نظام همسان و همگن حقـوق بشـري باشـیم؟ چگونـه     حیات يهاصورت

حـال ینهم از تنوع و تکثر و به تبع آنها از نسبیت گفت و احیاناً آن را تأیید کـرد و درعـ  توانیم
محملـی داشـته   تواندیاز یکدستی و وحدت در حقوق بشر دفاع نمود؟ اصوالً آیا چنین دفاعی م

باشد؟
–در ظـل اندیشـه فیلسـوف اتریشـی، در موضـوع مـورد کـاوش        رسدینظر مدر بادي امر به 
به یکی از اعضاي جامعـه مـورد پـژوهش بـدل شـد و در صـورت       بایستیم-مفهوم حقوق بشر

بر مبناي کاربرد آن در بازي زبـانی آن جامعـه   »معانی«حیات آن مشارکت ورزید تا بتوان به فهم 
لی حقوق بشر به دلیـل نسـبی گرایـی نهفتـه در آن ممکـن      با این برداشت اما جهانشو. نایل گشت
از فلسـفه ویتگنشـتاین داشـت؟ بـه     توانیبا این حال آیا این تنها برداشتی است که م. نخواهد بود

شـد، قائـل بـه امکـان     گرایـی یبتوان در پرتو نظریه ویتگنشتاین بی آنکـه دچـار نسـب   رسدینظر م
.حقوق بشر بودیشمولجهان

گون باالتر ببـریم و متوجـه   ها و جوامع گونهتکۀ فرهنگخود را از تصویر تکهست نگاهیکاف
حقـوق بشـر هسـتیم، بـه واقـع      یشـمول باشیم که اگر اکنون در حال طرح پرسش در بـاب جهـان  

کـه در تعامـل   يابـازي گسـترده  . گیریمیبه کار ميترداریم آن را در بازي زبانی بسیار گسترده
در گرفته است و باید گفت اساساً امکان درگـرفتن چنـین بـازي زبـانی     متنوع حیات يهاصورت

سـت يانگـار معنـا جـو   ... «. کنـد یدر پرتو تعریفی ست که ویتگنشتاین متأخر از معنا به ما ارائه م
ویتگنشـتاین،  (. »بـرد یکه آن را بـا خـود بـراي هرگونـه کاربسـت مـ      کندیکه واژه را همراهی م

ش :1389ویتگنشـتاین،  (.»اندیشه را احاطه کرده استياهاله«ن جوي که چونا) 117ش :1389
97(

عـدم  –شـود یاین تلقی از معنا نزد ویتگنشتاین، بـر خـالف آنچـه ابتـدائاً بـه ذهـن متبـادر مـ        
متفاوت از حقوق بشر یـا  يهاهمان تعاریف و فهمالواقعیقطعیتی که منجر به تنوع کاربردها و ف

از قضا محملـی سـت کـه ایـن بـازي زبـانی گسـترده را ممکـن         -شودیآن میشمولامتناع جهان
اگـر در  ...«کـه  آوردیمثال مگونهینویتگنشتاین خود در نقد نظریه اولیه خویش، ا. ساخته است

بــازي شــود یآیــا واقعــاً ایــن باعــث مــ. قواعــد بــازي ابهــامی وجــود داشــته باشــد، بــازي نیســت 
بگویم مـا نقـش آرمـان را    خواهمیمن م... کاملی نیستبه هر صورت بازي )گوییدمی...(نباشد؟
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فقط آرمان چشم مارا خیره کرده است و بنابراین نمی توانیم کاربرد ... فهمیمیدر زبان خود بد م
وي لـزوم یـا   گونـه یـن و ا) 100ش :1389ویتگنشـتاین،  (.»واقعی واژه بازي را بـه روشـنی ببینـیم   
بـه  یريگدر حال شکلايیدهو زبان را پدکندیی را نفی ماساساً امکان یک زبان کامل یا آرمان

با کاربردهاي نامحـدود، چونـان ریلـی    يابه گفته خود او قاعده. پنداردیوسیله کاربردهاي آن م
)218ش :1389ویتگنشتاین، (.ادامه داردنهایتیکه تا ب
ست ، زبانیگوییمیحقوق بشر سخن میشمولآن بازي زبانی که در آن از جهانترتیبینبد

بـه تعبیـر خـود    . این بازي حاصل آمده اسـت ) 1389:130مدینا،(مشارکان يهاکه از امتزاج افق
و قواعـد را در حـین جلـو رفـتن     کننـد یویتگنشتاین، گویی که شارکان این بازي زبانی، بازي مـ 

ش :1389، ویتگنشـتاین . (کننـد یها را در جریان کـار عـوض مـ   و حتی در مواردي آنسازندیم
خـواهیم  Inusingو بـه عبـارتی   در حال کـاربرد ، یريگدر حال شکلبا این نگاه، یک زبان ) 83

لـه یـا   ياکه در جریان هر واقعهچنان. ستيسازداشت که همچنان در حال ساخته شدن و قاعده
و مـا  ودشـ یعلیه حقوق بشر در جهان، گویی مفهومی به مفاهیم مد نظر ما در این مقوله افزوده م

که حقوق بشر گفتمانی است در حـال وقـوع، در   ایمیرفتهبدانیم پذآنکهی، زیرا بفهمیمیآن را م
مختلـف آن بـه دسـت بـازیگران     يهـا ها و مصـداق که قاعدهپایانیو بوقفهیبیريگحال شکل

یی یک بازي زبـانی کـه حیـات روابـط اخالقـی مبنـا      . شودیتعیین ماشیعرصه پهناور بازي زبان
خـاکی حفـظ   ةن این کراکاربران زبان یا همان ساکن1حقوق بشر را در روابط مستمر و درجریان

ــه قاعــده  ــه کــه تحــت حاکمیــت اصــولی جهــانی    کــرده اســت، ن ســازي در یــک محــیط ایزول
)Holt(141-1997:118.باشد

و هر یک مصداق و تعریف خاصـی از آن  گوییمیبدین ترتیب، وقتی از حقوق بشر سخن م
، این کاربرد آن در معانی مختلـف نشـانگر ایـن نیسـت کـه معنـی دقیـق        کنیمیر ذهن مجسم مد

، بلکـه  )79ش :1389ویتگنشـتاین،  (» گـوییم یداریم یـاوه مـ  «و بنابراین فهمیمیحقوق بشر را نم
به گفتـه ویتگنشـتاین نمایـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه آنچـه امـروز مـالزم           هایفاین نوسان تعر

.)79ش :1378ویتگنشـتاین،  (است، فردا براي تعریف آن به کار خواهد رفـت  ايهیدمشهور پد
جـاي کـره زمـین نقـل     از نقض و یـا اجـراي حقـوق بشـر در جـاي     المللیینتمام آنچه نهادهاي ب

که به واسطه وقایع اخیر در کشورهایی چون لیبـی، یمـن   هایییها و نگراناند و همه دغدغهکرده
شـان زبـان بـه زبـان چرخیـده اسـت، همگـی        مال شدن یا احقاق حقوق مـردم و مصر نسبت به پای

1. On-going
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شان از حقـوق بشـر چیـزي    ان این بازي زبانی که به تعریفکرشااند از سوي بودهییهامشارکت
اند و این ماجرا همچنان ادامه خواهد یافت؛ بنـابراین در  افزوده یا حتی چیزي را در آن تغییر داده

از ایـن ذاتـاً تعریـف شـده اسـت      فهومی از قبل معین شده بدانیم کـه پـیش   صورتی که ما آن را م
يهـا ، راه را براي اتفاقات و تجربه))219ش : 1389ویتگنشتاین، (هاي از پیش برداشته شده گام(

.آینده مسدود خواهیم کرد
قاعـده  که بـه دنبـال پیـدا کـردن یـک      بیندیویتگنشتاین انسان را به سادگی در معرض این اشتباه م

کـه طـرح   اندیشدیآدمی چنین م«: گویدیوي م. ثابت و یک تعریف داراي ذات براي همه چیز باشد
واقـع صـرفاً چهـارچوبی را کـه مـا از      و اما درکندیپیرامونی سرشت چیزها را دوباره و دوباره دنبال م

) 114ش :1378ن، ویتگنشـتای (.»زنـد یدور مـ ) کنـیم یو بر چیزها تحمیـل مـ  (نگریمیمیان آن بدان م
کنـار بگـذاریم و آگـاه    یـم ابنابراین از دید وي، باید چهارچوبی را که خودمان بر محیط تحمیل کرده

باشیم که زبان، نه یک پدیده انتزاعی و مکانیکی صرف، بلکه نظامی است زنده و آمیختـه بـا صـورت    
)101: 1378ویتگنشتاین، .)فاطمی(زیرنویس مترجم (زندگی 

شـان  را نـه بـه خـاطر محتواشـان، بلکـه بـه خـاطر شـکل        هایفشته باشید که گاه تعربه یاد دا«
ست که هیچ چیز را نگه کنگره تزئینیياست؛ تعریف گونهنیاز ما یک نیاز معماري. خواهیممی
بـا ایـن تفسـیر، ایـن نیـاز ماسـت کـه کـاربرد را معـین          ) 217ش :1378ویتگنشـتاین،  (.»داردینم
یک جا نیازمان به یک برساخت زبانی مـا را وادار بـه   . سازدیاست که معنا را مو کاربرد کندیم

در یرنـده گو جـاي دیگـر جریـان سـیال شـکل     سازدیبشري ميهاارائه تعریف مشخصی از حق
مطـرح  گونـه یـن مسـئله را ا تـوانیم یاکنون م. نمایدیزمان، انتظار ما را از حقوق بشري برآورده م

يهـا عملـی شـدن حقـوق بشـري در عرصـه پدیـد آمـده از تعامـل صـورت         کنیم که آیـا اساسـاً  
محور توانیمیگون حیات، نیازمند جهانشمول بودن این مفهوم نیست؟ و بدین ترتیب آیا نمگونه

هاسـت جهـان یسـت ایـن تنـوع ز  يهابررسی خود را حول نقطه ثابتی که همان نزدیک شدن افق
محور ارجاع بررسی ما باید بچرخد، اما حول نقطه ثابت «، بچرخانیم؟ چرا که به بیان ویتگنشتاین

)108ش :1378ویتگنشتاین، (.»نیاز واقعی ما
از حقـوق  ايیژهحال اگر اصرار کنیم که هر صورت حیاتی در این پهنه متکثر جهان، تلقی و

کـه بـراي   ، باید متوجه این موضوع باشیم گیردیبشر دارد و از این عبارت، معناي متفاوتی را برم
وارد تعامـل بـا   توانـد یکه نمیماشده1آن صورت حیات خاص قائل به زبانی خاص یا خصوصی

آن واژه برایش ینکها: اي را نمی فهمد معیارهایی معین هستبه یاد آوریم که در رفتار آدمی، براي این واقعیت که او واژه.1
، یعنی نسبت دادن "فهمد یکند مفکر می"تواند هیچ کاري با آن بکند و نیز معیارهایی براي اینکه ایی ندارد، اینکه نمیمعن
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بـه  . حیات شود و این معناي خصوصی شاید تنهـا بـراي خـود او دانسـته باشـد     يهادیگر صورت
آنچه درباره تجربه خصوصی اساسی است به راسـتی ایـن نیسـت کـه هـرکس      «گفته ویتگنشتاین 

آیـا دیگـران هـم همـین را     دانـد ید را داراست، بلکه این است که هـیچکس نمـ  نمونه خاص خو
حال آنکـه در رهیافـت متـأخر فیلسـوف     ) 272ش : 1378ویتگنشتاین، (.»دارند یا چیزي دیگر را

مختلف حیـات بـه ناچـار درگیـر بـازي      يهاصورت. شودیاتریشی، زبان خصوصی اساساً نفی م
از حقـوق بشـر را   پایـان یو بـ یـري گی مشترك، در حال شـکل هستند که معنایيازبانی گسترده

حتی این امر که بازیگران جهانی این بازي، یک صورت حیات خـاص را فاقـد معنـاي    . سازدیم
منظور خود از حقوق بشر بدانند، خود حاکی از این حقیقت است که جامعه مزبـور پـیش از ایـن    

قـرار  رت آن را موضـوع اظهـار نظـر خـود     صـو یـن وارد بازي مشترك آنها شده است، در غیـر ا 
چرخی که بتوان آن را چرخاند بدون اینکـه چیـزي بـا    «به تعبیر لودویگ ویتگنشتاین، . دادندنمی

)271ش : 1378ویتگنشتاین، (.»آن حرکت کند، بخشی از دستگاه نیست
آنچــه ویتگنشــتاین متــأخر وجــودش را نفــی (ضــمناً آن کــه قائــل بــودن بــه زبــان خصوصــی 

ارزش و فهم مـورد حملـه   کنندگانیین، تمایل ما را به تکریم خودمان به عنوان یگانه تع.)کندمی
بـراي  ) و آن کرامـت بشـري اسـت   (که یک مبناي مشترك انسـانی  پذیردیو لذا نمدهدیقرار م

هـاي یژگـی حقوق بشر وجود داشته باشد و همه چیز را وابسته بـه محـیط و شـرایط اجتمـاعی و و    
. پنداردیخصوصی یک جامعه محیات خاص و

این نسبی بودن معنا و پررنگ بـودن نقـش محـیط و اوضـاع و     رسدیدر صورتی که به نظر م
ایـن امـر را در تـدقیق    . احوال، آنقدر قابل تفسیر به رأي نیست که هرگونه تفـاهمی را نفـی کنـد   

د مـا در وجـود یـک    که تردیـ يامالحظه کرد، به گونهتوانیویتگنشتاین در مورد مفهوم درد م
صحیح اسـت و نـه تنهـا مقایسـه     شدهییندرد، نه فقط با تطبیق آن با یک تعریف مسلم از پیش تع

درد خـود را عیـان سـازد،    تواندیکسی نمکهینا. رفتار فرد با نمونه رفتار ناشی از درد سایر افراد
بشـري در هـر   يهـا نقض حـق بر مواردتوانیاین مثال را م! نشانه این نیست که اساساً درد ندارد

,Holt).تعمیم دادياجامعه 1997: 39)

کـه نـه   -ایـن اسـت کـه در آمـد و شـد تعـاریف      شـود یدر اینجا سوالی که به ذهن متبادر مـ 
صـحت و سـقم   تـوان یي متفاوت از حقوق بشر، برخاسته از صور حیات، چگونه م-هاکاربست

توان از در حالت دوم می. معنایی، اما نه معناي درست به آن؛ و سرآخر، معیارهایی را براي اینکه واژه را درست می فهمد
زبان "توان می"فهممظاهراً می"اهایی را که هیچ کس دیگر نفهمد اما من سخن گفت؛ و آو)نه عینی(یفهم ذهن

)269ش . (نامید"خصوصی
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بـه چیـزي،   تـوان یوت و متکثر از حقوق بشر را ممتفايهایک نحوه کاربرد را دریافت؟ آیا فهم
عرضه کرد تا تمایز بین کاربرد صحیح و ناصحیح آن معلوم گـردد؟ و اساسـاً   يامعیاري یا قاعده

مـدعی وجـود کاربسـتی    تـوان یچگونـه مـ  –فلسـفه متـأخر ویتگنشـتاین    –با چنین نقطه عزیمتی 
ناصحیح از یک مفهوم شد؟

تلزم درك نحوه کـاربرد مفـاهیم بـر مبنـاي قواعـد اسـتفاده از       فهم صحیح مسرسدیبه نظر م
کاربردهـاي صـحیح و ناصـحیح در    . خاص حیات اجتماعی استيهاواژگان و زبان در صورت

؛ و هـر فـرد درون یـک جامعـه و در تعامـل بـا دیگـران        شـوند یظرف تعامل اجتماعی مشخص م
که ویتگنشـتاین در شـیوه آمـوزش،    يابه گونه. آموزدیصحیح استفاده از کلمات را مهايیوهش

:کندیتعامل میان آموزگار و آموزنده را این گونه توصیف م
حـاکی از توافـق،   هـایی یـان و من بـا ب دهدی، او به پیروي از من انجام مدهمیمن انجام م... «

قفش راهـش را ادامـه دهـد، یـا متـو     دهـم یاجـازه مـ  . گذارمیرد، انتظار، تشویق بر کار او تأثیر م
رفتـار مشـترك آدمیـان،    ... «و یا در بیانی دیگـر،  ) 208ش :1378ویتگنشتاین، (.»و غیرهکنمیم

ش : 1378ویتگنشـتاین،  (.»کنیمیدستگاه مرجعی ست که به وسیله آن زبانی ناشناخته را تفسیر م
بدین ترتیب، صحت و سقم یک نحوه کاربرد از مفهوم حقوق بشر، تنهـا در ظـرف تعامـل    ) 206

العمل شارکان این زبـان، در رد، تأییـد، تکـرار و    عکس. بازیگران بازي زبانی قابل دریافت است
یا حذف یک کاربرد از حقوق بشر در وقایع جاري، درسـتی یـا نادرسـتی، پذیرفتـه یـا ناپذیرفتـه       

.کندیدهنده زبان را معین مبودن آن معنا در جامعه شکل
تـوان الگـویی   زبان از طـرف کـاربران اسـت کـه مـی     بر بستر همین مالحظه در مورد کاربرد

. حیات ویتگنشتاین بـر بحـث حقـوق بشـر پیـدا کـرد      يهاتحلیلی براي اطالق صورت-توصیفی
ها در حیات معمول روزانه خود به نحو طبیعـی بـه دنبـال آزادي، فـرار یـا بیـزاري از آزار و       انسان

از تـالش و تقـالي پویـاي انسـان فـارغ از      ییاهنمونههاینا. هستند... شکنجه و صیانت از ذات و 
هـا ترجمـان   همـین تـالش  . متعددي است که آنها را احاطه کرده اسـت يهاتنوع و تکثر فرهنگ

وفـق ایـن تصـویر، تـالش     . نامـد یم»شباهت خانوادگی«دیگري است از آنچه ویتگنشتاین آن را 
، شـبیه تـالش و تقـالي یـک     دارنییک انسان در گینه بیسائو براي فرار از دست اربـاب و یـا زمـ   

دقیقـاً در  . اسـت ... سیاسی و -اجتماعیهاييانسان در یک کشور توسعه یافته براي توسعه آزاد
و بـر اسـاس   شودیاست که نطفه یک نظام حقوق بشر جهان شمول بسته م»موقع و محلی«چنین 

نحـاء زیسـتن بـا قبـول     هاي حیات یـا ا توان از تعامل صورتهمین نظام جهان شمول است که می
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يهـا تـر، اساسـاً همـین شـباهت    یـا در تصـویري روشـن   . سـخن گفـت  شـان يتنوع و تکثر ظـاهر 
گردآورده و وارد در گفتمانی مشـترك  »دور یک میز«خانوادگی ست که صور متنوع حیات را 

کرده است تا تمام آنچه دغدغه یک ذهـن فعـال در حیطـه حقـوق بشـر اسـت، بتوانـد در محـور         
1.این شارکان ِ حول میز گرد آمده، قرار بگیردگفتگوي

نتیجه. 5
بـا اختیـار کـردن    ) ویتگنشـتاین متقـدم  (گفتارهاي پیش آمده، در پرتو نظریه تصـویري زبـان   

هـاي يحقـوق بشـر دفـاع کردنـد و در ذیـل مفـاهیم بـاز       یشمولقراردادمحوري کانتی، از جهان
، در ســایه تعامــل )ویتگنشــتاین متــاخر(یخــانوادگيهــاحیــات و شــباهتيهــازبــانی، صــورت

زیست به همان دغدغه پیشین پرداخته و نهایتاً شارکان این زبان جهانی را بـر سـر یـک    يهانحوه
.میز نشاندند

از تـوان یحقـوق بشـر و فلسـفه ویتگنشـتاین را مـ     یشـمول است کـه مـاجراي جهـان   گونهینا
ن دنیاي مستقلی بـدانیم بـا نحـوه زیسـتی     اگر فیلسوف وینی اول را ساک. دیگر نگریستياپنجره

خـود وي،  يهاجداگانه و ویتگنشتاین متاخر را درگیر در صورت حیاتی ثانوي؛ و بر طبق آموزه
، در اینجا با یگـانگی  شودیرا موجب مايحدهیبر آن باشیم که هر نحوه زیستی، بازي زبانی عل

.واهیم بودزبانی دوگانه مواجه خهايينتیجه برآمده از این باز
بشري از یـک  يهاحقیشمولنکته بدیع این پژوهش اما این است که ما در جستجوي جهان

کنـیم ینیل م»مرحله«یا در »آن«گوناگون به یک قطعیت در يهاجهانیستدر ز»عدم قطعیت«
زبان جهانشمول ِ در لحظه و پلی به سوي زبـان ِ در حـال تغییـر خواهـد     یريگشکلیۀکه خود پا

خــانوادگی يهــاو بــه مــدد شــباهتگیــردیزبــانی کــه میــان کــاربران متنــوع جهــانی در مــ. ودبــ
میزي که هم جـدایی و تنـوع زبـان    . کندیرا پیش رویشان باز مياآنان، میز گستردهيهادغدغه

بدین ترتیـب، در  . گرددیو هم محمل وصل این گوناگونی مکندیفکر و حیات آنها را توجیه م
جهانی، زبان حقوق بشر با عدم قطعیت حاصل از تنوع انحاء زیست، همـواره رو  ییآاین گردهم

.به تکامل خواهد بود

، وضع بشر، )1390(آرنت، هانا، : به کار برده استزیر این تعبیر گردآمدن حول یک میز را هانا آرنت نیز در کتاب .1
.ترجمه مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس
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