
        

 

 

      

   

 

های فالسفۀ پسا ساختارگرایی، چرخش اعجاب بر انگیزی را بسوی  شزبان بعد از پر ؛نشانه است  زبان نیزامروزه 

فالسفه تحلیلي، پديده زبان از اهمیت بسیار زيادي برخوردار براي شمار زيادي از بازخوانی نظام واژگانی انجام داد. 

 بوده است. هر چند که رويکرد آنان به اين پديده يکسان نمي باشد.

 هایدگرمارتین و  (9199-9881)تبار انگلیسی   فیلسوف اتریشی ویتگنشتاینلودویک 

در ؛ است گرایانه شناسی پدیده که متافیزیک او در واقع هستی(9191-9881)فیلسوف آلمانی

 .زمینۀ انعکاس هستی در زبان و بازی های زبانی در زبان، دیدگاه های تازه ای را وضع کردند

که استفاده از آن شگرد ها ما را در بازخوانی متون یاری میرساند.  که در آینده این بحث دراز 

 آهنگ را قیچی قیچی ادامه خواهیم داد .

فلسفي متبلور شد بر اين باور بود  -نخست فلسفي خود که محصول آن در قالب رساله منطقي ۀويتگنشتاين در دور

" و هیچ واقعیتي خارج از حدود زبان، ناظر بر امر واقع مرزهاي زبان من، نشانگر مرزهاي جهان من استکه "

 نیست.

ر دارد به پهنه چیزهايي منطق زبان فقط از چیزهاي معین سخن مي گويد و چیزهايي که فراسوي حد زبان قرا

 ناگفتني يا بر زبان نیامدني تعلق دارند.

بنابراين جهان تا جايي وجود دارد که مي تواند در قالب زبان گنجانده شود. ويتگنشتاين به حدود معرفت مي انديشد 

  بود. زبانبراي او  حد معرفتاما 

ی دیروزی بار معانی نوین را به علت بغرنج شدن گویی بسیاری از واژه هاکه  در آن دوران باوری بارور شده بود

، به آنگونۀ که فالسفه فهم می کنند، انتقال داده نمیتواند. فیلسوف )معرفت شناسی(  Epistemologyاپیستمولوژی

آشنا بزند تا از یکسو کار پژوهش لنگ نماند  برای بنیان افگنی متن دست به ابداع واژه های نا شدبحران آفرین مجبور 

 از سوی دیگر با پرشهای ذهن، واژگان نیز در سمفونی متن با پا های خود برقصند.و 



        

 
یا شالوده  واسازی پدیدآورندٔه فلسفهٔ  4112-9191) فرانسوی تبار الجزایری  فیلسوف ژاک دریدامثلن  

متفاوط( را ایجاد کرد، «) دیفغانس» برای نشان دادن دو نوع تفاوت در متن، واژه( Déconstructionشکنی

 متنی بود. -تفاوِط میان که منظورش یافتن

دقیقآ چنین است، در بحث پسا ساختار گرایی و ساختار شکنی ژاک دریدا تفاوت متن)دیفغانس( تفاوط 

و) دیفرنس ( تفاوت پیدایش حرکت بازی های زبانی در فلسفه زبان است که بیانگر بار معانی متکثر در درون شبکۀ 

 متن است. 

به یک استنتاج کلی، یعنی توضیحی جهان از برخی جنبه های واقعیت، شک دارد.  دریدا به توانایی عقل در دستیابی

او   .دریدا یک خنثی گر و یک ضد ساختار است و چیزی همچون عقد و پیمان میان زبان و واقعیت را خنثی می کند

 و معتقد است معنا وابسته به داننده است و نه متن. .بودن معنا در ذات متن را، رد می کند

با رشد و گستره گی حوزه های مختلفه و آگاهی در حوزه هستی شناسی، واژه ها و مفاهیم نیز بجای بازتاب 

 د. نانتقال می یاب« ابزار» تا سطح بازتاب واقعیت به « تصویر» واقعیت در 

حث منحیث محوری ترین ب the theory of language games)) نظریه بازی های زبانیبدین مفهوم که قبل از 

، که هسته فلسفۀ متقدم ویتگنشتاین است، در سر زمین زبان نظریۀ تصویری زبانفلسفۀ متاخر ویتگنشتاین؛ 

مبتنی بر دلیل »یک بازی زبانی( به این نتیجه رسیده است که ٥٥٥ویتگنشتاین در )باب یقین  فرمانروایی میکرد.

 «همچون زندگی ما. -نیست.فقط هست

توانیم با شناخت حقیقت زبان، حقیقت  صرفاً یک کارکرد دارد: تصویرگری واقعیت. ما میبراساس نظریة تصویری، زبان 

های  جهان را دریابیم. درواقع، نظریة اخیر اساساً نمایندة یک دیدگاه مدرن دربارة زبان است. درمقابل، طبق نظریة بازی

ای از  گرایانه دریافت. درواقع، زبان پیکره یدگاهی ذاترا از د توان آن  رو، نمی عدی است، ازاینای چندب    زبانی، زبان پدیده

زبانی با شکلی از زندگی منطبق است.   های زبانی ـ کارکردهای زبانی، متفاوت است. هریک از این بازی  های بازی

ع بنابراین، فهم یک بازی زبانی مستلزم شرکت در آن شکلی از زندگی است که بازی زبانی مورد نظر در بستر آن واق

 .مدرن دربارة زبان است های زبانی اساساً یک دیدگاه فلسفی پست نظریة بازیشود.  می

درون یک بازی زبانی توجیه و عدم توجیه، شاهد و برهان، اشتباه و باور بی اساس، استدالل خوب و بد، سنجش 

ی زبانی به کار ببرد. به هر دقیق و بی دقت وجود دارد. کسی نمی تواند به درستی این اصطالحات را در خوِد یک باز

است، نه به معنای عقیده ای بی اساس، بلکه در « بی اساس»حال، ممکن است درباره ی آن گفته شود که 

این چیزی است که ما انجام »معنایی که ما آن را پذیرفته ایم، ما با آن زندگی می کنیم. ما می توانیم بگوییم، 

 «.می دهیم. این چگونه بودن ما است

فراگرد پیدایی نهضت واژه گان بویژه در گستره فلسفه زبان، هستی شناسی و هرمنوتیک )تاویل( گامهای تازه تری را 

در متن بر می تابد. و از این رو جامعه فرهنگی بشری الجرم می بایست بدنبال این تحوالت مفهومیک گام بر دارد و در 

حلقه زبان و پدیدار شناسی، هستی در عرصه  افغانکاِر جامعه فرهنگی  ،این بحبوبه ای حیران آفرین

دیالکتیک ز سایر حوزه های علمی عمل می کند، و اما برای آنکه به و پریشانتر ا زار ترشناسی وهرمنوتیک 

وفادار مانده باشیم نا گزیریم اگر لنگ و الل هم شده باشد، بدنبال این مباحث حرکت نماییم. گفتمان روشنگری 

عرصه فنومولوژی) مقوله شناسی( پرداختیست که ما را به مقایسه تطبیقی محکوم میکند. وما را از فلسفه زبان در 

 شرمندگی تعلق و خالی تاریخی کمی میرهاند.

از در میان شبکه ای از مفاهیم جدید در عصر گلوبال شدن که همه چیز از کوکاکوال تا مکدونالد، از هالیود تا بالیود 

 جهانی میگردد، ما به جهانی شدن مفاهیم و مقوالت مواجه هستیم.تا خشخاش شیشه  از طالب تا داعش و

در کشور ما عده ای آنچه را که نمیدانند، نامفهوم میخوانند و آنچه را که نمی توانند ، ناممکن میدانند. به این معنی 

 که از نابالغی های سر کوفته، فاصله بین فهمیدن و توانستن را مخدوش می ســازند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87


        

 
را باز نماییم، واز الِک یک لحنی بسوی لحنگردانی شکوهمند پیچیده ولی جالب مید واریم بزودی سر این کالفه ا 

پرسشی های  –، منترکیب ملودی های جدا از همبه پیشواز  تقدیس آواهای یک لِنگه حرکت نماییم. و بجای

 . کوچک را اجرا نماییم
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