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 چکیده

داند و از سوی دیگر فیلسوف ویتگنشتاین اندیشمندی است که از سویی فلسفه را مولِّد آشفتگی ذهنی می

شود و آغاز می تراکتاتوسخواهد. این نگرش دوسویه نسبت به فلسفه، از را در مقام یک درمانگر می

، اغلب اًکند. اخیری دوم حیات فکری وی تسرّی پیدا میهای درمان به دورهسپس با قول به تنوع شیوه

غفلت  تراکتاتوسهای رویکرد درمانگری ویتگنشتاین در از خاستگاه ویتگنشتاین تیمفسران پوزیتیویس

محدود  ای فلسفیهپژوهشی ویژه به رسالهی او بهی دوم اندیشهورزیده و صرفاً این رویکرد را در دوره

های رویکرد درمانگرای ویتگنشتاین در اند. در این مقاله، درصدد رفع این ابهام و نشان دادن ریشهساخته

ناشی از تفکر فلسفی و  اریمبیهای یا نشانه« نشانه»جایی که ذکر ایم. از آنبرآمده تراکتاتوسی رساله

و « تشخیص»، «نشانه»شوند، ابتدا لحاظ می« اندرم»نوان مقدمات عآن، به« تشخیص»ی مرحله

را با تأکید بر ارزش درمانی وضوح  تراکتاتوسویتگنشتاین نسبت به فلسفه در « درمانی»سرانجام رویکرد 

 تراکتاتوسمورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به برخی از دالیلی که سبب غفلت از رویکرد درمانی 

ور گزیده اشاره خواهیم کرد. بدین ترتیب نشان خواهیم داد که او از آغاز تفکر فلسفی ط شده است، به

صرفاً آن را به زبان روزمره بیان کرده است.  های فلسفیپژوهشخویش به این رویکرد باور داشته و در 

 شت.خواهیم دارمانگرای ویتگنشتاین به فلسفه بردر این مقاله همچنین پرده از محدودیت رویکرد د
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 مقدمه

توان های اولیه و متأخر ویتگنشتاین، مواردی نیز وجود دارد که میبا وجود تفاوت میان دیدگاه

ی این موارد، رویکردی است که از جمله دو دوره تلقی کرد.میان عنوان وجه اشتراک ها را بهآن

، های فلسفیپژوهش 622در بند شود؛ آل، فیلسوف درمانگر معرفی میطی آن فیلسوف ایده

کند. ی فلسفی را نظیر مداوای بیماری عنوان میی برخورد فیلسوف با مسألهویتگنشتاین شیوه

تواند های شخصیتی او میویژگی این که افکار و روش فلسفی یک فیلسوف تا چه اندازه متأثر از

ی وایزمن با باشد، مستلزم کنکاش و بررسی مستقلی است. در این مورد بیکر ضمن تحلیل مقاله

مستلزم توجه دلسوزانه و »لسفی را های فپرداختن به پرسش بینمفلسفه را چگونه می عنوان

را مطرح ها که آن شخصی (intellectual character) ریشخصیت فکریف به ظ

رسد در مورد ویتگنشتاین، ناآرامی . به نظر می(Baker, 2004: p.146) داندیم« کند یم

کاوی های فروید و وارد کردن مفاهیم روانلی تأثیرگذار در توجه او به اندیشهمذهنی فیلسوف عا

 ی فلسفه بوده است. به حوزه

که ما به دو طریق  داشتباید توجه منظور فهم صحیح روش فلسفی ویتگنشتاین به 

تلقی کنیم و  ای واقعیمسألهبایست آن را ی فلسفی توجه کنیم: یا میتوانیم به مسأله می

ی نگرش ما نسبت به مسأله که نحوهدرصدد باشیم تا نسبت به آن، پاسخ مناسبی ارائه کنیم، یا این

است  (pseudo-problem)نماییألهمسای باشد که نتیجه بگیریم این سؤال، گونه تواند بهمی

مان تالش کنیم تا مسأله دیدگاه تغییررو، با نادرست ماست، از این رویکردبدفهمی و که حاصل 

محوری است که روش آکادمیک فعلی ما محسوب سازیم. رویکرد نخست، رویکرد پاسخرا منحل 

امّا در رویکرد دوم که تحت عنوان  .شود و به بررسی آراء و نظرات فالسفه اختصاص داردمی

ی عبارت دیگر، شیوه ی فلسفی و بهبرخورد ما با مسأله« روش»شود، رویکرد درمانی شناخته می

رویارویی ما با سؤال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این رویکرد، پرسش اصلی ما 

 ای وجود دارد؟«مسأله»بایست این باشد که آیا در اصل می

رخورد با مسأله و غایتی که توجه داشت رویکرد درمانی نسبت به فلسفه، به لحاظ روش ب باید

رویکرد درمانی درصدد به این معنا که محور قرار دارد. کند، در تقابل با رویکرد پاسخیدنبال م

کند که میتلقی  ایمسألها اساساً نه یک مسأله، بلکه شبهچرا که آن ر .ی پاسخ مسأله نیستارائه

است. همچنین هدف این رویکرد  انحالل قابل -منطقی و یا مفهومی -ل نوعی وضوحبا اِعما

محور، تقویت مهارت تشخیص عوامل تأثیرگذار در تأماّلت صرفاً نظری رویکرد پاسخ برخالف

 هاست. طرح مسائل مبهم فلسفی و تالش در جهت رفع آن
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ی فلسفی نظیر نقش یک برخورد فیلسوف با مسأله یبا این توصیف، در رویکرد درمانی شیوه

ها که در نهایت به انحالل مسأله و آفرین و نشان دادن آنروانکاو است؛ پیدا کردن عوامل مشکل

اوی فروید و رویکرد کشناختی میان روان شود، حاکی از تشابه روشرفع سردرگمی منجر می

طور که در مورد بیماران عبارت دیگر، همانی فلسفی است. به درمانی ویتگنشتاین به مسأله

نشان دادن خاستگاه بیماری با انحالل آن یکی است، از دیدگاه  (neurosis)مبتال به نِوروز

ای باقی های فلسفی با آشکار کردن خاستگاه سردرگمی، اساساً مسألهویتگنشتاین در مورد پرسش

به صراحت عنوان  های فلسفیپژوهشهر چند نقش درمانگری فلسفه در کتاب  نخواهد ماند.

با کار رفته قابل استنباط است؛ نیز این نقش با توجه به عبارات به تراکتاتوس، اما در شده است

های درمانی به شیوه های فلسفیپژوهشو  تراکتاتوسکه فیلسوف درمانگر در  این تفاوت

های پژوهشی درمان و در از شیوه تراکتاتوسحتی بهتر است که در  ،شودمتفاوتی متوسل می

 ی فلسفی صحبت کنیم.های درمان مسألهاز شیوه فلسفی

 تراکتاتوسویتگنشتاین در « تمثیل درمانگر»در این مقاله، ادعای اصلی ما این است که 

، تأثیرپذیری تراکتاتوسی تألیف های شخصیتی ویتگنشتاین در دورهتوجه به ویژگی ریشه دارد.

این  261/2کار رفته در بند هبویژه مفاهیم ه، بتراکتاتوسهای پایانی عبارتاز فروید و نیز تحلیل 

اهمیت و ضرورت این تحقیق پیش از هر چیز معطوف به  کند.روش فلسفی را به ما معرفی می

که این رویکرد ی درمان و در ذیل آن ردّ دیدگاهی است تصور ویتگنشتاین از فلسفه به مثابه

 ی دوم آثار او محدود ساخته است.درمانی را صرفاً به دوره

اند، تلقی شده ریی بیماری فکنشانهعنوان به تراکتاتوسهایی که در «نشانه»بررسی 

لحاظ  «اختالل»عنوان وضعیتی که نویسنده آن را به« درمان»و در نهایت « تشخیص»ی مرحله

اند با تکیه بر نویسندگان پژوهش حاضر کوشیدهشود. محسوب می محور اصلی این مقالهکند، می

 .بسته شده است تراکتاتوس یی اصلی رویکرد درمانگرا در همین رسالهآن نشان دهند که نطفه

 ی بیماریتراکتاتوس: نشانه

ی بیماری ارائه دهیم این است: عالمتی است که همراه توانیم از نشانهترین تعریفی که میساده

عنوان ای که بهبا بیماری است و یا دالّ بر آن است؛ اگر دردهای جسمانی را تصور کنیم، نشانه

شود، نوعی حسّ ناخرسندی است که شخص بیمار ها ظاهر میعالمت مشترک در تمام بیماری

ی پاسخ به در مرحله یعنیبا سؤاالت فلسفی  برخوردکند. این حس نارضایتی در را تجربه می آن

شود. ویتگنشتاین در ی ذهنی فیلسوف میکند و به نوعی دغدغهمی بروزاین سؤاالت نیز 

از این نوع پاسخ ی یهاتوانیم به پرسشما نمی»کند که می ی مهم اشارهبه این نکته تراکتاتوس
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این عبارت مهم گویای آن است که  .(Wittgenstein, 2001: p.22-23) «دهیم

ی ما در قبال کند، چرا که وظیفههایی واقعی تلقی نمیهای فلسفی را پرسشویتگنشتاین پرسش

توجهی فیلسوف نسبت به خاستگاه ی پاسخی مناسب است. بیوجو و ارائهها، جستاین پرسش

ی پاسخی باشد. ها در پی ارائها با واقعی پنداشتن این پرسشکند تاو را وادار می مسائلاین 

این احساس،  ؛ی پاسخ نوعی حس نارضایتی در پی داشته باشدی در ارائهتواننابدیهی است که 

وجود  فلسفی یاست که در جایی که اساساً مسأله ی سنتیمعلول رویکرد پاسخ محور فلسفه

موضع ویتگنشتاین در تقابل با این رویکرد قرار  کند.میوجوی پاسخ وادار ما را به جستندارد، 

یک کتاب درسی  ،این کتاب»کند که خاطر نشان می تراکتاتوسگفتار در پیش رو، از ایندارد

مسائل وص خص پردازی درنظریه تراکتاتوسیعنی، هدف از نگارش  (Ibid: p.3) «نیست

نیست؛ بلکه هدف، آن است که مطالعه طور که در روش آکادمیک فعلی مرسوم است، فلسفی آن

. این  (Ibid: p.3)را در خواننده ایجاد کند (pleasure) «لذتی»این کتاب، حسّ م و فه

 دهد.را نشان می فلسفهشتاین به ، بیش از هر چیز دیگری رویکرد درمانی ویتگنآرمانی هدف

فلسفی که ویتگنشتاین قصد  هایوضعیت»این سؤال که  برابردر به این خاطر است که پاتنم 

کند که ای قلمداد می«نشانه»عنوان را به« حسّ نارضایتی» «ها را دارد، کدامند؟ی آنمعالجه

 گوید:. او در این باره میبروز آن حاکی از بیماری است

یابد که ناراضی است، چرا که سنت عقالنیی که خود را فیلسوف درمی

های کافی به مسائلی که ست دادن پاسخیابد، آشکارا از به ددرون آن می

الف( کند: در دو سطح عمل می اوکند، ناتوان است. نارضایتی طرح می

ی یک خصوص فلسفه به مثابه اش درفلسفی، ]یعنی[ نارضایتی -فرا

که فلسفه پیشرفتی نداشته در نکته عنوان مثال، دریافتن این به -کل

اش در مورد ظ فلسفی، نارضایتیاند، و ب( به لحاحالی که علوم داشته

 ,Putnam) های فلسفیها( به پرسشهای خود )یا نبود پاسخپاسخ

2011: p.1-2) . 

ی برخورد با ویتگنشتاین در شیوهو دیدگاه  رویکرد پاسخ محورتنم به تفاوت مهم ادر ادامه پ

 کند:اشاره میمسائل فلسفی 

د، یعنی وتشخیص ش ]بهبود[ رونداما عوض این که نشانه، موجب 

کند توصیف کند که چرا شخص چنین حسی را دارد، فیلسوف را وادار می
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.. ویتگنشتاین این روش .جو کندوتا راه جدیدی برای حل مسائل جست

 :Ibid)کندعنوان پاسخ مناسب به نارضایتی فلسفی رد میدوم را به

p.1-2) . 

ی به حسّ لذت که به د، دستیابداراشاره  تراکتاتوستنم به جمالت پیش گفتار اجا پدر این

شده، نر نگارش این اثر عنوای رضایت فیلسوف است و هدف آرمانی ویتگنشتاین دنتیجه یقین

 :Wittgenstein) مسائل فلسفیشود که بر موضوع اصلی کتاب یعنی میزمانی محقق 

2001, p.3)  دسته از تمرکز کنیم. در این کتاب، ویتگنشتاین درصدد است تا دلیل طرح این

 :Ibid) است «مانفهمی منطق زبان بد»ها حاصل روشن کند: این پرسشسؤاالت را برای ما 

p.3). اند. رویکرد پاسخ محور فیلسوف نگرشاصل ها مسائل واقعی نیستند، بلکه حرو، ایناز این

بایست می بنابراینسردرگمی نداشته است،  ای جزدر برخورد با این سؤاالت، نتیجه فیلسوف

بایست برطرف دهیم، هدف رویکرد درمانی میروش برخورد با این دسته از سؤاالت را تغییر 

 لذّت و رضایت فلسفی باشد. حسّ کردن این احساسات ناخوشایند و دستیابی به 

ای است که با ظهور حس نارضایتی از ویتگنشتاین، فلسفه ی قبلاگر فلسفهبا این توصیف، 

به سؤال فلسفی است، ویتگنشتاین به دنبال بروز این  های جدیدیپاسخ یدر پی ارائهفیلسوف، 

بروز مسأله و  دلیلروندی که در پی یافتن یعنی کند، را پیشنهاد می« تشخیص»، روند «نشانه»

 است. آنی درمانی به منظور حذف به دنبال آن به کارگیری شیوه

توانیم به های فلسفی با روش درمانی ویتگنشتاین سازگار نیست، ما نمیپاسخ به پرسش

متوسل شویم؛ یعنی پیدا کردن « تشخیص»بایست به سؤاالت فلسفی پاسخ بدهیم، بنابراین می

 و تالش برای رفع آن. (Ibid, p.3)مسأله  طرح دلیل

نهفته است که به جای  ی مهمنکته همینکارکرد درمانی فلسفه از نظر ویتگنشتاین در 

ی آن ناآرامی و آشفتگی ذهنی است، تالش شود تا ، که نتیجه(solve) یافتن پاسخ سؤاالت

م . این تالش، مبنای رویکرد درمانی است و درمانگر باز ه(dissolve) 6مسأله مرتفع گردد

 در ادامه ذیل عنوان درمان، دوباره به این بحث باز خواهیم گشت. خود فیلسوف است.

 تراکتاتوس: تشخیص

یعنی بر شمردن علت یا  .ی تشخیص استی یک اختالل، گام بعدی مرحلهبا آشکار شدن نشانه

 . بیماریآن ی علل پدیدآورنده
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رد درمانی کجایگاه استدالل در روی ،کندبه ذهن خطور می مرحله پرسش مهمی که در این

تواند میحور ما رویکرد پاسخب در تقابلشود، طور که تصور میآیا رویکرد درمانی، آنیعنی . است

ور آن است که در محویژگی بارز رویکرد پاسخذکر است الزم بهتدالل را ترک کند؟ ساحت اس

روش فلسفی  توصیفی بودن، امکان دارد استتدالل اس متکی بهردازی فلسفی پنظریه

خاطر نشان  های فلسفیشپژوهردانی او از فرضیه و تبیین که در گنشتاین یعنی رویویتگ

تدالل ادر کند که اساین نکته را به ذهن متب. (Wittgenstein, 1958, p.47)سازدمی

در تباه است. رویکرد درمانی اشاز تی کند، اما چنین برداشی درمان ایفا نمیهنقشی در پروس

 ,Wittgenstein)«هایترین سردرگمیاساس»شتاین ضمن اشاره به ویتگن تراکتاتوس

2001, p.18) نظر رو، به؛ از اینمشخص کندل فلسفی را مسائ دلیل طرحکند سعی می

الزم  د.باش شتهورزی نداداللی تشخیص، گریزی از استرویکرد درمانی الاقل در مرحلهرسد می

سفی را دلیل طرح سؤاالت فلویتگنشتاین پس از آن که  تراکتاتوسگفتار به توضیح است در پیش

ؤاالت را ردی جدید این سکند با اتخاذ رویکدهد، تالش میارجاع می« فهمی منطق زبانبد»به 

ی سنّتی فهفلستی نیست؛ در ی سنّهای فلسفهتداللنشتاین از نوع اسویتگ. استدالل منحل کند

دالل یابی به پاسخ سؤال فلسفی است اما استورزی نوعی تالش نظری به منظور دستتداللاس

 نیست،ی فلسفی پاسخ مسأله پیدا کردندرصدد  یعنیفی است فلس -شتاین استداللی فراویتگن

عقیده دارد فیشر  مورددر این سازد. دالیل طرح آن متوجه می مسأله یا تگاهخاسبلکه ما را به 

 (meta- philosophical turn)به منظور حل مسائل فلسفی به چرخشی فرافلسفی 

چرا یک پرسش که این: نخست باشدنی بر دو سؤال اصلی مبتباید کرد ما عمل یعنی .نیازمندیم

ر رد؟ دیگگییی شکل می فلسفهک مسألور یر چطعبارت دیگ م و بهکنیفلسفی را مطرح می

شود تا در تفکر فلسفی سبب می (cognitive processes)ی دهای شناختینآردام فکه کنای

 ,Fischer, 2011) طور جزئی دچار اشتباه شویم؟ص بهطور کلی و در مورد یک موضوع خابه

p.218).  فی فهم ی فلستر موارد، کلید حل یک مسألهدر بیش»ی فیشر به عقیدهبدین ترتیب

یعنی همان کاری که  .(Ibid, p.219) «ی[ پیدایش آن استمسأله و ]نحوهدرست ماهیت 

 دهد.انجام می تراکتاتوسویتگنشتاین در 

پذیرد. به عنوان مثال، او بر این عقیده است که فیشر تقابل میان استدالل و درمان را نمی

در خصوص بیماری افسردگی، متضمن  9هیجانی -درمانی منطقیو روان 2شناخت درمانی

کند، فاقد استعداد است یا طور که خودش فکر میاستدالل است: اثبات این امر که آیا بیمار، آن

وگوی درمانی امکان دارد شکلی از گفتمان گفت»نه، نیازمند استدالل است؛ به همین دلیل، 
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-تمایز شناخت درمانی و روان چه که سبب. به اعتقاد فیشر، آن(Ibid, p.11) «عقالنی باشد

ها ی پرداختن آنایج مورد انتظار و نحوهی است، به نتالنهای عقر گفتمانی از سایی منطقدرمان

تغییر برخی از احساسات یا رفتارها و توجّه به مسائل »به عنوان مثال،  .شودبه مسائل مربوط می

 رودیشمار مرین این اهداف بهتاز برجسته «وشیاخرتبط با بیماری یا نم «اریرفت»و  «اطفیع»

(Ibid, p.11). 

 نگرشبه یقین، . توجه داشت که افکار و احساسات ما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارندباید 

احساسات  هافیلسوف در برخورد با سؤاالت فلسفی بدون در نظر گرفتن خاستگاه آن نادرست

از دست رفتن احساس آرامش و رضایتمندی به عبارت دیگر، د داشت. در پی خواهناخوشایندی 

، رویکرد به منظور تغییر این وضعیترود. او به شمار می رویکردی واسطهی بیفیلسوف نتیجه

الشعاع زبانی قرار تحت ما ی فلسفیفرض مبتنی است که اندیشهبر این پیش تراکتاتوسدرمانی 

ند که حتی به کای را طرح میمسأله -ابهام، شبهن دارد که این زبان فاقد وضوح است. همی

-ترین سردرگمیبه این ترتیب اساسی: »دهدگی فیلسوف را تحت تأثیر قرار میلحاظ عاطفی زند

ناکارآمدی رویکرد  .(Wittgenstein, 2001, p.18) «آیندوجود میها به آسانی به

ترین دلیل اقبال همورزد، مغفلت میفلسفی  یز توجه به خاستگاه مسألهکه ا محورپاسخ

 ویتگنشتاین به جانب درمان مسأله است.

 ,Wittgenstein)« های دستور زبانیتوهم»نیز تأکید به وجود  های فلسفیپژوهش در

1958, p.47) توان تغییر بینش فیلسوف و در نهایت درمان فاهمه چنان قدرتمند است که می

است و در  تراکتاتوس. این رویکرد تداوم رویکرد درمانی 1را غایت رویکرد درمانی قلمداد کرد

ی تشخیص قطعاً نیازمند استدالل و دالیل توجیهی مکمّل درمان خواهد بود، هر چند مرحله

  ی سنتی نباشد.گیری فلسفهی استدالل به شکل مقدمه و نتیجهنحوه

« مانطق زبانفهمی منبد» را های فلسفیپرسش دلیل طرحویتگنشتاین  تراکتاتوسدر 

ناتوانی ما در فهم منطق فیلسوفان از  هایرسشها و پگزاره اغلب»نویسد: می .کندعنوان می

. دقت کنیم که هر چند (Wittgenstein, 2001, p.23) «شوندمان ناشی میزبان

ی و واژه (Ibid, p.23) کندمعرفی می« 5جش زبانسن»فلسفه را  وستراکتاتویتگنشتاین در 

kritik برد، اما عبارت کار مییا تعیین حد را در مورد زبان بهSprachkritik  نباید موجب این

ح بیشتر ویتگنشتاین دلیل طر. سؤاالت فلسفی است منشأنفسه، سوءتفاهم شود که زبان، فی

تر آن است که این تعیین دقیق بنابراین .دهدیفهمی خود ما ارجاع مهای فلسفی را به بدپرسش

 دارد: عقیده  در این بارهگیلوت  ی ما باشد.حد و مرزی برای تمایالت فاهمهمشخص کردن رز، م
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بایست رو، میاز این.. .کننده یا عامل انحراف نیستزبان، بالذّات گمراه

 یورا بایدعلتی مقدم بر بیماری زبانی وجود داشته باشد، علتی که 

رسد ویتگنشتاین این علت را در بودِ دستور زبان باشد. به نظر می -درون

ناخودآگاه یعنی در میل متافیزیکی فاهمه برای زیر پا گذاشتن قوانین، 

 .(Guillot, p.1) یابدمی« مرزهای زبان فراروی از»]یا[ 

« د فهمی منطق زبانب»سؤاالت فلسفی،  دلیل طرحکه  تراکتاتوس عبارتِبه این  توجهبا 

کند که حاکی عمل می ایی نشانهجا به منزلهشود که زبان در اینمی استنباطاست، این نکته 

کند که پندار فیلسوف در به فهم این موضوع کمک می« تشخیص» از بیماری است نه علت آن.

مولِّد بیماری  با مسأله ما ای توهّم است، یعنی روش برخوردواقعی دانستن مسائل فلسفی، گونه

مسائل واقعی نیستند تا نیازمند پاسخ باشند، بلکه شبه مسائلی هستند که  هاپرسش است. این

 خاستگاه مسأله نشان دادنزدایی و ابهام جا، در اینها مستلزم بازنگری استمنشأ و خاستگاه آن

محسوب ی فلسفی مسألهدر مواجهه با محور و رویکرد درمانگرا ترین وجه ممیّز رویکرد پاسخمهم

 شود.می

 کارکرد درمانی وضوح

و رکن اصلی ی ویتگنشتاین از اصطالحات مهم و کلیدی فلسفه« ابهام»در برابر « سازیروشن»

که قبل از ویتگنشتاین در آراء فیلسوف فرانسوی،  باید توجه داشترود. شمار میبهدرمانی رویکرد 

در این نکته است  مهمتفاوت  ؛ امّا1سزایی برخوردار بودرنه دکارت نیز این اصطالح از اهمیت ب

از ارزش یکسانی برخوردار نیست: در آراء دکارت، تصورات واضح  وضوحنزد این دو اندیشمند که 

بایست واضح و روشن باشند تا گیرد. تصورات ما میقرار می« شناخت»و متمایز در خدمت 

ی راز، نزد دکارت وضوح از ارزش ابرواز اینشود، شناختی یقینی باشد. شناختی که حاصل می

 است« اهمیت بنیادی» دارایوح دگاه ویتگنشتاین نیز وضاز دیرخوردار است. ب

(Wittgenstein, 1958, p.49).  زبان  وضوح منطقی آرمان ویتگنشتاین، تراکتاتوسدر

 «هاترین سردرگمیاساسی»منشأ که فقدان آن  ،(Wittgenstein, 2001, p.29) است

(Ibid, p.18)  هدف فلسفه»و تحقق آن»(Ibid, p.29)  اگر وضوح . رودشمار میبه

 وجهبه هیچ در واقع ها، ترین مسألهژرف»اعمال شود، معلوم خواهد شد که  زبانمنطقی در 

  (.Ibid, p.23) «نیستندمسأله 
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مسأله  به هیچ وجه یا مسائل فلسفی« هاترین مسألهژرف»ی بسیار مهم که این نتیجه

برخالف دیدگاه دکارت، در امّا کند. ، ارزش درمانی وضوح را در انحالل مسأله آشکار مینیستند

-ای که ایضاح مسأله و غایت درمان را میگونه نفسه برخوردار است، بهجا وضوح از ارزش فیاین

ی برخورد ما با مسأله و بازنگری در شیوه زدایی، تغییرردیف بدانیم. پیامد ابهامتوانیم هم

، با این توصیف، قدرت درمانگر وضوح ستا بودهفلسفی ساز طرح سؤال است که زمینه رویکردی

 ناپذیر است.ی فلسفی انکاروف و انحالل مسألهدر تغییر نگرش فیلس

 وضوح معناییدهد، توجه به رخ می های فلسفیپژوهشتوجه کنیم چرخش مهمی که در 

تلقی  یعنی .(use theory) است: معنای واژه، کاربرد آن در جمله استبه جای وضوح منطقی 

تصور کلی از معنای یک » خواهد بود: بیماری فکری -ها منشأ ابهامعام و کلی از واژه یمفهوم

 «دسازکه دید واضح را ناممکن می بردمی]غلیظی[ فرو واژه، عملکرد زبان را در مِه

(Wittgenstein, 1958, p.4) شکل آن  ترینکامل. ویتگنشتاین وضوح معنایی را در

 (. یعنیIbid, p.51مسائل فلسفی است ) کاملکند که به معنای انحالل وجو میجست

وضوحی که فیلسوف به دنبال آن باید توجه داشت  دیم.کرمیمسأله تلقّی چه که انحالل آن

ضاح ای درمانگر یعنی. ی معرفتی نیستدغدغهی فیلسوف دغدغهاست، از بابت شناخت نیست. 

به قصد سازی ست، خود این روشناو« هدف»چه که آن .داندیمسأله را در خدمت شناخت نم

ارزش »از جمله دالیلی که موجب شده تا  پیترمن معتقد است مورددر این  .مسأله است انحالل

 ,Peterman)شناختی به فلسفه است رویکرد معرفتوح به دشواری فهمیده شود، وض «درمانی

1992, p.36) ارزش و اهمیت وضوحی که ویتگنشتاین ما را به آن ترغیب  عقیده دارد. او

ایجاد حسّ  .(Ibid, p.36)است  (contentment) «ای رضایتایجاد گونه»کند، در می

ایضاح مسأله  ، باعنوان شده بود تراکتاتوسی هدف آرمانی ویتگنشتاین برای خوانندهلذّت که 

بینش صحیحی )نشان دادن خاستگاه آن(  ی فلسفیایضاح مسألهبه این معنا که  مرتبط است.

به دنبال دارد که به  برخورد با سؤاالت فلسفیحسّ رضایتی را در  نگاه نو،این  .دهددست میبه

 کند.ی زبانی آمیخته با ابهامات جلوگیری میدر یک شبکه فیلسوف سردرگمییقین از 

متفاوت فلسفه در  نقشتوانیم به می« وضوح معنایی»و « وضوح منطقی»با تفکیک اکنون 

آرزومند  ویتگنشتاینکه  وضوحی، تراکتاتوسدر بپردازیم:  های فلسفیپژوهشو  تراکتاتوس

وضوحی است که زبان فلسفی ما  (کار ببریمرا به« آرزو»جا دقیقاً باید لفظ در این)تحقق آن است 

. به دخواهد بوآل ویتگنشتاین رو، اِعمال آن در زبان فلسفی، ایدهاز نبود آن در رنج است؛ از این
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و در واقع، « شکل آرمانی زبان»تحقق بخشیدن به  تراکتاتوسبیان دیگر، نقش فلسفه در 

 .(Gilmore, 1999, p.15) آن است« اصالح»

توجه داشت که باید ضوح مورد نظر در حدّ یک آرمان نیست. ، وهای فلسفیپژوهشدر 

، های فلسفیپژوهشویتگنشتاین با مطرح کردن وضوح منطقی قصد اصالح زبان را دارد، اما در 

آنچه که  (Wittgenstein, 1958, p.42) وضوح مورد نظر پیشاپیش در زبان هست

برد واژگان است. در خصوص نیازمند اصالح و بازنگری است، نگرش فیلسوف نسبت به کار

که باید انجام دهیم، وضوح معنایی، رویکردی پدیدارشناختی به زبان الزم است؛ یعنی، تنها کاری 

 های فلسفیهشوپژدر رو، از این .(Ibid, p.42) مفهمیبامر واضح را به درستی این است که 

دادن وضوحی است  ردن و نشانان نیست، بلکه آشکار کشکل آرمانی زب]ویتگنشتاین[ هدف »

 . (Gilmore, p.15)«های متداول کاربرد زبان ما وجود داردکه در شیوه

 22بند است. در زبان نقش فیلسوف نظیر عملکرد یک پدیدارشناس  های فلسفیپژوهشدر 

فکر نکنید، »گوید: ویتگنشتاین میهای مختلف اختصاص دارد، «بازی»که به بررسی ر، این اث

توصیه به فیلسوفان که نگاه کنند یعنی » :نویسدمیدر این مورد استرول « نگاه کنید!بلکه 

ها در جریان زندگی های مفهومی خود را گسترش بخشند، ببینند واژهخواستن از آنان که مقوله

 (.613، 1909)استرول،  «کنندچگونه عمل می

 وضوح منطقیآرمان با تأکید بر  تراکتاتوسفلسفه در  یرگدرمانوجه داشت که نقش تباید 

درمانگر در  -نباید سبب این توهم شود که فیلسوف های فلسفیپژوهشاس با در قی زبان

خواهان  های فلسفیپژوهشکه ویتگنشتاین در هر چند است؛  دار رسالتی فعّالعهده تراکتاتوس

بینش رمانی همین توجّه و کاربردی واژگان است، اما در رویکرد د -ی معناییتوجّه ما به گستره

خصوص که نقش ر گونه تفسیری را در این ای مهم است که هبه اندازه صحیح نسبت به مسأله،

 کند.ای منفعالنه است، ابطال میمشاهده های فلسفیژوهشپفلسفه در 

 تراکتاتوس: درمان

اگر فاهمه با  ؛دشومیمحقق « تشخیص»فرایندی است که در پی  ی فلسفیمسأله «درمان»

، در چنین شرایطی نیستند مسأله به هیچ وجهشود که فراروی از مرز زبان دچار مسائلی می

مسائل مورد زبانی سازی و روشن درمان تمایالت فاهمه از راه ایضاحفیلسوف،  -ی درمانگروظیفه

 است.و نشان دادن خاستگاه مسأله نظر 
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ویتگنشتاین ضروری به نظر دگاه کاوی فروید و دیی میان روانبحث از درمان، مقایسهدر 

منوط به آشکار را  (neurosis)وروز درمان بیماران مبتال به نِ طور که فرویدرسد: همانمی

تمایالت فیلسوف نشان دادن داند، از دیدگاه ویتگنشتاین نیز می شده زدهکردن تمایالت واپس

 د. )فراروی از مرز زبان( به انحالل مسأله منجر خواهد ش مسائل فلسفی بیانبرای 

کرد، در روش ها دست و پنجه نرم میذهنی که ویتگنشتاین با آن رسد اختالالتنظر میبه 

ویتگنشتاین و شخصیت ی رگذار بوده است: مانسیا در مقالهبرخورد او با مسائل فلسفی نیز تأثی

لیل دوران کودکی ویتگنشتاین )ناکامی در برقراری روابط ، ضمن تحی فرویدندیشهاارتباط او با 

« پنهان»صمیمانه با والدین و افکار مربوط به خودکشی(، بررسی مکاتبات خانوادگی و خاطرات 

کند که رفتاری نامتعارف داشته فی فردی ناآرام و مضطرب معرفی میفیلسوف، او را به لحاظ عاط

بینی و خودشیفتگی، روابط میان فردی او را نیز خودبزرگ مربوط بهتمایالت است. از سوی دیگر، 

ر توجه او به تحت تأثیر قرار داده بود. نویسنده اختالالت شخصیتی ویتگنشتاین را عاملی مهم د

 . 7کنداش عنوان میکاوی در فلسفهشناختی و به کارگیری مفاهیم روانمقوالت روان

ی یک ارزیابی منسجم متناقض ویتگنشتاین ارائهنظرهای به هر حال، با در نظر گرفتن اظهار

این است که از  ،توان گفتچه به یقین میست. آندر مورد نگرش او نسبت به فروید دشوار ا

کاوی فروید و رویکرد درمانی شناختی میان روانی تشابه روشنوع تراکتاتوسزمان نگارش 

های شخصیتی و میان نقش ویژگیته است که در این ویتگنشتاین به مسائل فلسفی وجود داش

ی ت با وجود برخه داشالبته باید توجت. ده گرفتوان نادیتاین را نمیوادگی ویتگنشفضای خان

ی ترهه و گسکار رفتدرمانیِ بهبه لحاظ فن تاتوستراکناختی، رویکرد درمانی شابهات روشتش

شتاین به دو مفهوم ویتگن 261/2ال در بند مثنوان اوی است. به عکفاوت از روانهدف درمان مت

 the) «ی زندگیألهمس»مفهوم  ینکند، نخستاره میخود اش روشی در ارتباط با کلید

problem of life)  ناپدید شدن این مسأله»و دیگری» (vanishing of the 

problem)  :ناپدید شدن این مسأله مالحظه  ی زندگی درحل مسأله»است

ی زندگی را در ناپدید . ویتگنشتاین حل مسأله (Wittgenstein, 2001, p.89)«شود می

روشن اند که با وجود آن که معنای زندگی برایشان هایی بودهچرا که انسان ،بیندشدن آن می

  (Ibid, p.89)که این معنا متشکل از چیست؟ (unable to say) توانند بگویندده، نمیش

با وضعیتی پارادوکسیکال ای فلسفی است که گرایش به بیان آن ما را مسأله ،معنای زندگی
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در مورد  سخن گفتنروشن شده، دیگر با وجود آن که معنای زندگی  به عبارت. کندمواجه می

سو حاکی از اشتیاق کند که از یکما را با مشکلی درگیر می ،وضعیت. این ممکن نیستاین معنا 

ی دیگر همین گرایش با منطق زبان که به لحاظ معنایی اجازهبه بیان مسأله است و از سوی 

تنها روش »جا طرح درمانی به عنوان اینکند. در دهد، تالقی پیدا میبیان چنین مسائلی را نمی

شود: ویتگنشتاین از این درگیری ذهنی ارائه می به منظور رهایی (Ibid, p.89) «واقعاً درست

ی فلسفی را با ارجاع به مسأله  (Ibid, p.89)دادنی اننشو  گفتنیبا تفکیک میان امور 

خود را ها مسلّماً، چیزهایی وجود دارد که قابل بیان نیستند. آن» :کندها منحل میان دادنینش

 .(Ibid, p.89) «دهندنشان می

جا هدف ی در اینکاوباید گفت برخالف روان ،با توجه به اهمیت امور نشان دادنی

تر از ی هدف درمان وسیعهتواند باشد؛ گستراز یک بحران شخصی نمی رهاییصرفاً ویتگنشتاین 

ها اقامتگاه اخالق قلمرو نشان دادنی .شود ی فردی فیلسوف محدودآن است که به حلّ مسأله

از اهمیّت همگانی برخوردار »ی این موضوع گنشتاین سخن گفتن دربارهاست که از دیدگاه ویت

 (.963، 1931 )ویتگنشتاین، «است

 اسخ دادها پوان به آنتینم لی هستند کهجمله مسائی از های فلسفن پرسشر ویتگنشتاینظبه

(Wittgenstein, 2001, p.22)  یند«معنابی»های فلسفی گزاره تراکتاتوسدر (Ibid, 

p.22). کاربردی و جا نقش چرا که دقیقاً در همین .است یمهم یِمعنایبی ،معناییاین بی اما

فعالیت ک نیست، بلکه ی هاهای از نظریمجموعهفلسفه »: 8شودفلسفه آشکار می درمانگری

 (.Ibid, p.29) «است

میان  ارتباط متقابلکه در  چنانن است که همآاز فلسفه ویتگنشتاین فعالیت مورد انتظار 

ی فلسفی با مسأله در برخوردنیز  فیلسوف .اصلی استمقصود و هدف  ،بهبودی ،درمانگر و بیمار

 زبانبتواند نقش یک درمانگر را ایفا کند. مرز  (Ibid, p.4) «زبانمرز » با توجه دقیق به

با نشان کند تا درمانگر تالش میی درمان، همچنان که در پروسهی درمانی است؛ ا«استعاره»

 .وضوح ببخشدد، آیای تاریک به نظر مینقطه چه را که در زندگی بیمارآندادن خاستگاه بیماری 

دار این نقش را عهده زبانسازی دقیق مرز ی درمانگر، با روشنبه مثابه یلسوفف تراکتاتوسدر 

ها گویی تار و بدون فلسفه، اندیشه»اشاره به این نقش دارد:  Sprachkritikعبارت  .شودمی
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ها را دقیق آنها را وضوح ببخشد و مرزهای ی فلسفه است که این اندیشهبر عهده .اندمبهم

 (.Ibid, p.30) «مشخص کند

ویتگنشتاین . ی فلسفه استوظیفه ،های مبهمسازی اندیشهو روشن ی فلسفیایضاح مسأله

 ایضاحدف فلسفه، ه» کند:یلحاظ م« هدف»وان عنری فلسفه را بهدرمانگ فعالیت تراکتاتوسدر 

 (.Ibid, p.29) «استا هاندیشه منطقی

ای کوتاه به تفاوت رویکرد درمانگرای سقراطی و ویتگنشتاینی به فهم بهتر شاید اشاره

شود، وگو متوسل میی گفتسقراط که در روش درمانی خود به شیوهموضوع فوق کمک کند. 

وگوی فلسفی بار گویی این گفت .ای مبهم استباز هم آموزه ،آوردآنچه در نهایت به دست می

ای که ابهام آن برای مخاطب بحث همچنان نتیجه ؛رسدپایان میای فلسفی به دیگر با نتیجه

اما  .ارائه کند شدهطرحهای مناسبی نسبت به سؤاالت کوشد پاسخ یا پاسخباقی است. سقراط می

 ماند.می پابرجااصل مسأله به قوت خود 

در این شیوه دیگر قرار نیست پاسخی  .ویتگنشتاین دقیقاً در مقابل این سنت فلسفی قرار دارد

چرا . ی پاسخ ممکن نیستاصالً از نظر ویتگنشتاین ارائه .نسبت به سؤال مورد بحث ارائه شود

 ی فلسفی برخالف دیدگاه سقراط معلول ندانستن نیست، بلکه حاصل رویکرد ما است.که مسأله

امر مبهم از راه  یا ی فلسفیألههمان ایضاح مس فعالیت ، ایننظریهاگر فلسفه فعالیت است نه 

 .است« سنجش زبان»

 «تار و مبهم»های اندیشه به منظور ایضاح تراکتاتوسکه ویتگنشتاین در  آن فن درمانی

(Ibid, p.30) شودآشکار می« نشان دادن -گفتن»در تمایز میان  ،بردکار میبه (Ibid, 

p.89) . مرزی قائل شود زبانفیلسوف باید برای (Ibid, p.3) هر چند این راهکار در قالب .

بایست توجه شود، امّا میارائه می« نشان دادن -گفتن»یک تفکیک فلسفی یعنی تفکیک میان 

 از ارزش درمانی نیز برخوردار است. بلکه .یک تفکیک فلسفی صرف نیستتمایز کنیم که این 

« طبیعی علمهای گزاره»ین ویتگنشتا اند.فلسفه ناشی از عدم توجه به این تمایز مهم معماهای

از جمله ها خصوص سایر گزاره ( و درIbid, p.89) ددانتوان بیان کرد مینچه که میرا تمام آ

ی هاخصوص گزاره در« سکوت(. »Ibid) کندرا پیشنهاد می« سکوت» های فلسفیگزاره

بهتر بگوییم هدف یا « یلسوفف»هدف یابی به آن، دستکه  دعوت به آرامش ذهنی است فلسفی

 است.« درمانگر»
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 نتیجه و نقد

رویکرد درمانی ها، رغم غفلت پوزیتیویستعلیآید، برمی تراکتاتوسکه از عبارات چنان

های پژوهشویژه بهاو ی دوم آثار شود و سپس به دورهبه فلسفه از این اثر آغاز می ویتگنشتاین

 یابد.تسرّی می فلسفی

های متفاوت البته به شیوهروش درمانی را  ،برخورد با مسائل فلسفیهر دو اثر در به نظر ما 

شود و سؤاالت فلسفی فراروی از مرز زبان عنوان می دلیل طرح، تراکتاتوسگیرند. در کار میبه

گردد؛ هر چند که در یارائه م« نشان دادن -گفتن»و در تمایز میان  زبانفن درمان با ترسیم مرز 

  .9تر استملموس تر و نسبت به اثر نخستفنون درمان متنوع های فلسفیپژوهش

گویی به سؤاالت باشد، چه بسا این امر به انحصار آن در جهان صرفاً پاسخ اگر هدف فلسفه

 .است که ویتگنشتاین با آن سخت مخالف است همان رویکردیاین  .ها( بیانجامدتئوری )آموزه

رسد بیش از همه معطوف به عمل داند، به نظر مییاین که ویتگنشتاین فلسفه را فعالیت م

این . انجامددرمانگری فلسفه باشد که در نهایت به رفع آشفتگی ذهنی و سالمت ذهن می

 سازد.گر میکاربردی آن را جلوه اهمیّتی عمل برجسته کرده و فعالیت، نقش فلسفه را در حوزه

ی فلسفی است تا در نهایت به رفع مسأله دالیل طرحتمرکز بر  روش درمانی ویتگنشتاین

است که حس نارضایتی در مواجهه با مسأله  ایضاحاین تمرکز، همان  .بیانجامد سردرگمی

 کند.سؤاالت فلسفی را برطرف می

 تراکتاتوسی درمانی رسد از جمله دالیلی که سبب نادیده گرفته شدن خصیصهنظر میبه 

هم و از آن جمله های این اثر مکه موجب شده سایر ویژگیشده است، تفسیر پوزیتیویستی است 

 معناییاهمیت بیمغفول بماند. دیدگاه پوزیتیویستی نسبت به این اثر،  ویژگی درمانی آن

انگارد. در حالی که ویتگنشتاین این فنّ ی یک فنّ درمانی نادیده میهای فلسفی را به مثابهگزاره

ی سنتی محور فلسفههای ناشی از رویکرد پاسخسردرگمیاز  ی ابزاری برای رهاییرا به منزله

گیرد. دلیل دیگر، به سبک نگارش دو اثر مربوط است: در مقایسه با بیان خشک کار میبه

ی ، با تمرکز بر زبان روزمره که جلوههای فلسفیپژوهش در درمانگر -، فیلسوفتراکتاتوس

خواننده قرابت ذهنی بیشتری دارد، به صراحت هایی که برای ملموس زندگی است و ذکر مثال

ورزی و سرانجام بهبود زندگی و ی اندیشهمؤیّد نقش پر رنگ فلسفه در بازنگری مفاهیم، شیوه



 39/  فلسفه تراکتاتوس؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به

گرا، عامل دیگری است که این رویکرد غیرتئوریک و بیشتر عمل .رضایتمندی فیلسوف است

 ی متأخر برقرار کند.انی آثار دورهسبب گشته تا خواننده بتواند ارتباط بهتری با اهداف درم

ی فلسفی در این رویکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است امّا مواجهه با مسأله روش

کند، درمان به بایست توجه داشته باشیم که درمانگری، به معنایی که ویتگنشتاین عنوان میمی

تواند راه رهایی از بان است و فقط میتواند باشد. این درمانگری با نظر به زمعنای جامع کلمه نمی

 تعیین شده است. زبانها فراروی از مرز هایی باشد که خاستگاه آنآشفتگی

هایی برخاسته از این فراروی حال پرسش این است که آیا تمام سؤاالت فلسفی، پرسش

وان مثال، عنبه .ها زبان نیسترو هستیم که منشأ آناست؟ به یقین در فلسفه با سؤاالتی روبه

از جمله مسائلی هستند که اند، فلسفی مطرح شدهانتولوژی خصوص  که در برخی از مباحثی

ها صرفاً منشاء زبانی قائل شد و شاید به همین جهت باشد که ویتگنشتاین از توان برای آننمی

او را  توانیم این پیش فرضدر حقیقت ما نمی ورزد.گونه مباحث پرهیز میورود مستقیم به این

قلمداد  ی فلسفی را برخاسته از زبانیعنی هر اندیشه .«زبان مقدم بر اندیشه است»بپذیریم که 

ی شود، در مرحلهعنوان می تراکتاتوسبه معنایی که در  نقش درمانگری فلسفه بنابراینکنیم. 

تن ها نادیده گرفآن دلیل طرحخواهد شد که  مسائل فلسفیمحدود به آن دسته از « تشخیص»

رغم ادعای ویتگنشتاین در خصوص از سوی دیگر، علی ی مسائل فلسفی.نه همه است زبانمرز 

رنگ و بوی متافیزیکی دارند؛  تراکتاتوسهای پردازی در فلسفه، برخی عبارترویگردانی از نظریه

 ای است.این نکته نیز محلّ تأمل بوده و نیازمند بحث مبسوط جداگانه

 هانوشتپی

خواهد ذکر است ریچارد رورتی، فیلسوف معاصر آمریکایی نیز تحت تأثیر ویتگنشتاین میالزم به .1

 مسائل فلسفی را به جای آن که حل کند، منحل سازد.

درمانی نوعی روان ،ابداع شد آئرون بکی که به وسیله (cognitive therapy)درمانی شناخت .6

از مشارکت فعاالنه بیمار و پزشک کمک ساخت یافته کوتاه مدت است که برای رسیدن به اهداف 

گیرد. هر هاست. درمان معموالً انفرادی صورت میگیرد. گرایش آن به مسائل جاری و حل آنمی

شود. این نوع روان درمانی ممکن است همراه با داروها به های گروهی نیز استفاده میچند از روش

گی )با یا بدون افکار خودکشی( مورد استفاده طور عمده در مورد افسرددرمانی بهشناخت عمل آید.

درمانی، افکار، احساسات و ی روانمطابق با این شیوه (.681، 1901قرار گرفته است )پورافکاری، 
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رفتار همگی بهم مرتبطند. مددجویان با تعیین و سپس تغییر دادن افکار بیهوده و نادرست، رفتار 

ن حرکت کنند توانند در جهت غلبه بر مشکالتشانده میکنهای عاطفی ناراحتآفرین و پاسخمشکل

 .و به اهدافشان برسند
درمانی که به نوعی روان emotive therapy) -(rationalهیجانی  -درمانی منطقیروان .9

گشایی اختالالت روانی های منطقی و مشکلابداع شد و تمرکز آن بر جنبه آلبرت الیسی وسیله

-، و در آن به(←directive therapy)العاده رهنمودی است فوقو رفتاری است. روش الیس 

شود که برای خوشحال بودن چه باید بکند و چه نکند و تشویق طور گسترده به مددجو گفته می

-های رفتاری، این نوع روانرغم شباهت به روشها عمل نماید. علیشود که مطابق این توصیهمی

 (.1698ها فرق دارد )همان، ی و هیجانی عمیق با آندرمانی از نظر داشتن ماهیت شناخت

سابقه ی قبل از ویتگنشتاین بیتغییر بینش فرد و رویکرد درمانی نسبت به فلسفه در میان فالسفه .9

، رویکرد درمانی اسپینوزا به عواطف انسانی و «درمانیشناخت»ی یونان بر نیست. تأثیر آراء فالسفه

این زمینه شایان توجه  در .کنده ما معرفی میناکارآمد اندیشه را ب شناسی کانت که الگوهایمعرفت

« روش»ی فلسفی و ه مسألهی مهم این است که طرز تلقی این متفکران نسبت باست. نکته

 ها متفاوت بوده است.یابی به اهداف درمانی در میان آندست

الدین ادیب سلطانی ساز دکتر میرشم« critique of language»ی در ترجمه« سنجش زبان» .2

 است.

ک صریح اربه چیستی اد در اصول معرفت انسانیرا ذیل عنوان  اصول فلسفه 92دکارت اصل  .2

 دهد:و متمایز اختصاص می

کنند که بتوانند بعضی از مردم هستند که در سرتاسر زندگی خود چیزی را چنان دقیق درک نمی

بتوان یک حکم یقینی و قطعی بر اساس آن بنا ی آن حکم کنند. زیرا معرفتی که درست درباره

نامم که بر یک ذهن کرد نه تنها صریح بلکه باید متمایز نیز باشد. من چیزی را صریح می

گیرند و ای که چون اشیاء در برابر دیدگان ما قرار میگونهدقیق، حاضر و واضح باشد درست به

 بینیم. اما متمایز چیزیها را به روشنی مینگوییم آگذارند میها تأثیر میبا قوت تمام بر آن

است که چنان دقیق و از اشیا دیگر متمایز است که فقط بیانگر همان چیزی است که آشکارا بر 

 (.629، 1982شود )دکارت، ی دقیق ظاهر میبیننده
 (Mancia ,2002) ر.ک. .8

 (,Sharrock 2007ر.ک.) .0
از فنون  تصاویرکار بردن های زبانی متفاوت و بهی میان بازی، مقایسه«های زبانیبازی»طرح  .3

 روند.شمار میبه های فلسفیپژوهششده در درمانی ارائه
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