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مقدمه
ريس1

مباحث مربوط به نقد روانکاوي از ديدگاه ويتگنشتاين از طريق مکالمات راش
گزارش شده است .اين اظهارات آنچنان متناقضاند که ارائه يک نظر منسجم در مورد
نگرش ويتگنشتاين نسبت به فرويد و روانکاوي تقريباً دشوار بهنظر ميرسد .بهعنوان
مثال ،او زماني که در کمبريج بود ،روانشناسي را نوعي «اتلاف وقت» ميپنداشت
(ويتگنشتاين .)1691 ،از سوي ديگر ،چند سال بعد خود را «پيرو فرويد» معرفي ميکند
(همان) .بدين ترتيب ،با در نظر گرفتن اين سخنان متناقض ميبايست آثار و نوشتههاي
ويتگنشتاين بهلحاظ روششناختي مبناي قضاوت قرار گيرد تا بتوان ارتباط ميان تکنيکهاي
روانکاوي و رويکرد درماني به فلسفه را مشخص کرد .شالودهي اصلي اين مقايسه،
نشان دادن علل سردرگميهاي ذهني و تلاش بهمنظور انحلال آنها است .توجه به
خاستگاه بيماري -مسألهي فلسفي ما را با دو دسته از سؤالات مواجه ميکند :مسائل
واقعي و مسائلپنداري (شبه -مسأله).
هدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که آيا ويتگنشتاين ،آنطور که خودش
ادعا ميکند ،به راستي «پيرو فرويد» است؟ پاسخ به اين سؤال با بررسي دو عامل
تأثيرگذار در طرح مسائل فلسفي روشن ميشود« :تصوير»ي که فيلسوف به واقعيت
تحميل ميکند و نقش گرامر در پيدايش مسائل فلسفي.
الف :ارتباط روش و مسأله

اگر نگرش ما نسبت به مسائل فلسفي بهگونهاي باشد که آنها را نه مسائل واقعي ،بلکه
صرفاً نشانه سردرگمي فيلسوف بدانيم ،در اين صورت روش برخورد ما با مسأله فلسفي
نظير روش درمانگري خواهد بود که تلاش ميکند مشکل بيمار را با به کارگيري تعدادي
فنون درماني برطرف کند .ويتگنشتاين متذکر ميشود:
زمانيکه بيشتر افراد ميخواهند بهپژوهش فلسفي بپردازند ،نظير شخصي عمل ميکنند
1- Rush Rhees
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که در حالت کاملاً عصبي وسيلهاي را در کِشو ميز جستوجو ميکند .کاغذها را به بيرون
پرتاب ميکند -شايد چيزي که به دنبال آن است در ميان آنها باشد  ...در اين حال
ممکن است کسي بگويد :دست نگهدار ،اگر به اين شيوه جستوجو کني ،نميتوانم به تو
کمک کنم .ابتدا ميبايست روشمندانه 1و در آرامش کامل 5يک شئ را پس از ديگري
بررسي کني ،در اين صورت مايل خواهم بود در اين جستوجو به تو ملحق شوم و در
چارچوب روش از تو تبعيت کنم (ويتگنشتاين.)5002 ،
چنانچه مسائل فلسفي نمود سردرگمي و آشفتگي ذهني فيلسوف باشند ،پيدا کردن
عوامل مشکلآفرين فلسفه را به سمت روانکاوي سوق ميدهد :مؤلّفهها و عواملي که
شايد توجهي به آنها نداريم ،در شکلگيري مسائل فلسفي تأثيرگذارند .در اينجا نقش
فيلسوف نشان دادن اين عوامل و در نهايت مسألهگشايي است .در اين طريق ،تمثيل
درمانگر ويتگنشتاين «روش» برخورد ما را با مسألهي فلسفي روشن ميکند« :پرداخت3
فيلسوف به يک مسأله همانند مداواي 4يک بيماري است» (ويتگنشتاين.)1330 ،
روش پيشنهادي ويتگنشتاين در برخورد با مسائـل فلسفي نظير روشي است که
روانکاوي فرويد در بـرخورد با بيماران روان رنجور 2و بهطور مشخص بيماران مبتلا به
هيستري ،وسواس و فوبيا اعمال ميکند.
با توجه به ساختار رواني انسان ،که متشکل از نهاد ،9خود 1و فراخود 3ميباشد ،بايد
گفت «روانرنجوريها اختلالهايي هستند که بر «خود» عارض ميشوند» (فرويد،
1365ب)« .خود» حاصل تجربيات فرد است (همان) .در مورد علّت روانرنجوريها،
فرويد تجربه سالهاي نخست دوران کودکي را حائز اهميت ميداند:
بهدرستي و بيهيچ ترديدي تنها تجربيات دوران کودکي است که بهروشني ريشههاي
آسيبهاي رواني را تبيين و توصيف ميکند ،و تنها از طريق کشف و بازشناسي اين خاطرات
2- complete peace
4- treatment
6- Id
8- super ego

1- methodically
3- treatment
5- neurotic
7- ego
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کاملاً فراموش شده و نشانههاي محوشده آنان ،و بازگرداندن آن خاطرات به ضمير آگاهشان،
ميتوانيم شرايطي پديد آوريم که بيمار توان لازم را براي رهايي از نشانههاي مرضي به
دست آورد (فرويد.)1361 ،
با در نظر گرفتن علّت روانرنجوريها ،بايد بگوييم روانرنجوريها نشانه يک
مسألهي عميق و ريشهدار روانشناختياند ،همين ويژگي است که فرويد را متوجّه مفهوم
«ناخودآگاه» ميسازد .در نظريه روانکاوي ،ناخودآگاه «خاطرات ،افکار و عواطف سرکوب
شده را در برميگيرد» (پورافکاري .)1330 ،در مورد ماهيت فرآيند سرکوب فرويد مينويسد:
از روانکاوي آموختهايم که ماهيت فرآيند سرکوب در پايان دادن و محو کردن ايده
يا فکري که امري غريزي را نشان ميدهد نهفته نيست ،بلکه ماهيت اين فرآيند
جلوگيري از آگاهانه شدن آن ايده است .وقتي چنين امري رخ ميدهد ،ميگوييم که آن
ايده در وضعيت «ناخودآگاه» است ( ...فرويد 1365 ،الف).
از آنجاييکه ريشه تعارضات (درگيري ميان بخشهاي متفاوت دستگاه روان انسان)
عموماً امري سخيف و يا به تعبير فرويد «ناسازگار با معيارهاي اخلاقي ،و استانداردهاي
شخصي زيباييشناسي فرد» است (فرويد )1361 ،سرکوب بهعنوان ابزاري عمل ميکند
«که در خدمت محافظت از ذهنيت فرد قرار ميگيرد» (همان) .با اين حال ،فرويد متذکر
ميشود که تلاش بيمار براي سرکوب آرزوهايي که به لحاظ فردي و اجتماعي نامقبول
است ،با ناکامي مواجه ميشود ،بهگونهاي که آرزوي سـرکوبشده با ورود به بخش آگاه
ذهن «تغيير چهره داده و بهصورت جديدي ظاهر ميشود» (همان) .اين در واقع همان
ناهشياري پويا است که مترصّد بازگشت ميباشد.
در اين وضعيت ،بازنمايي 1محتويات ناخودآگاه ،بهعنوان مثال از طريق رؤياهايي که
بيمار ميبيند ،ابزار مؤثري براي روانکاوي بهشمار ميرود ،در غير اين صورت تا زماني
که اين محتويات پنهان باشند ،صحبت از درمان بيماري بيفايده است .البتّه در اين راه،
مانع مهمي که امکان بروز دارد ،مقاومت 5بيمار است:
2- resistance
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بهروشني دريافتم که خاطرات فراموششده هرگز در حافظه براي هميشه گم نميشوند.
آنها در اختيار بيمار قرار دارند و آمادهاند تا در ارتباط با آنچه هنوز ميدانند ،ظاهر شوند.
اما نيرويي وجود دارد که مانع از آن ميشود آن تجربيات به بخش آگاه ذهن راه يابند و
آنها را واميدارد تا در بخش ناآگاه باقي بمانند .اکنون ديگر وجود و حضور اين نيرو با
اطمينان قابل پيشبيني شده بود زيرا وقتي کسي از وجود اين مقاومت آگاه ميشود در
جهت مخالف آن مي توان خاطرات موجود در بخش ناآگاه ذهن بيمار را به بخش آگاه او
منتقل کرد .آن نيرويي که شرايط بيمارگونه را حفظ ميکند به صورت مقاومت از سوي
بيمار ظاهر ميشود (همان).
بايد توجه داشت که بخش مهم اين مقاومت ،به مقاومت «خود» 1مربوط است؛
«خود» با بهکارگيري يک سري مکانيزمهاي دفاعي مانع از هشياري نسبت به محتويات
ناخودآگاه ميشود ،از اينرو موفقيت روانکاوي منوط به غلبه بر مقاومت بيمار است.
لازم بهذکر است مقاومت بيمار در فراخواني افکار ناخودآگاه امکان دارد به دو صورت
«آگاهانه» و «ناآگاهانه» باشد .فرويد مقاومت آگاهانه را در موارد «عدم همکاري عمدي
بيمار در دادن اطلاعات بهدليل عدم اعتماد به روانکاو ،شرم ،ترس از طرد شدن و نظاير
آن» عنوان ميکند (پورافکاري .)1330 ،در اين حالت بيمار در بيان افکار خود دچار ترديد
و دودلي ميشود .اما بايد توجه داشت که غلبه بر مقاومت ناخودآگاه به مراتب دشوارتر
است ،از اينرو غلبه بر اين نوع مقاومت ،مهارت درمانگر در طي پروسهي درمان
محسوب ميشود.
با در نظر گرفتن اين نکته که مقايسه ميان مفهوم ويتگنشتايني فلسفه و روانکاوي
فرويد مـقايسهاي روششناختي است ،لازم است پيش از پرداختن به اين موضوع به
منظور سهولت در مقايسه ،به برخي از تکنيکهاي مهم روانکاوي که سهم عمدهاي در
مسألهگشايي دارند ،اشاره شود.
1- ego
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ب :تکنيکهاي روانکاوي

تداعي

آزاد1

اين تکنيک که مشتمل بر «يادآوري» خاطرات گذشته و «اعتراف» صادقانه به آنهاست،
اصل اساسي روانکاوي بهشمار ميرود .در اين روش ،بيمار ميبايست هر انديشهاي را
که به ذهناش خطور ميکند ولو «ناخوشايند و احمقانه و بياهميت يا نامربوط» با
درمانگر در ميان بگذارد (فرويد 1365 ،الف) .مکمّل اين روش« ،هنر تفسير» درمانگر
است تا بتواند مطالب فراموش شده را بازآفريني کند (همان) .بهعنوان مثال ،اگر بيمار
درباره يکي از والدين خود با عصبانيت صحبت ميکند ،روانکاو اين موضوع را نشانهاي
از احساسات واپسزده شدهي بيمار نسبت به او تلقي ميکند.
انتقال5

انتقال يکي ديگر از تکنيکهاي مهم روانکاوي است که در اغلب موارد بهطور ناخودآگاه
اتفاق ميافتد .فرويد مينويسد:
در جريان معالجه و درمان بيمار مبتلا به نِوروز ،پديده غريبي که با آن مواجهايم و
خود را نشان ميدهد ،پديده «انتقال» است .ميتوان گفت که بيمار نسبت به پزشک خود
نوعي رابطه عاطفي برقرار ميکند (اين رابطه عاطفي آميزهايي از مهرورزي و تا حدودي
بيزاري و نفرت است) که اين رابطه مبتني بر ارتباطي راستين و واقعي بين آن دو نيست
بلکه -همانگونه که با تدقيق در جزييات آن نمايان شده -تنها تخيلات و آرزوهاي
گذشته بيمار است که باز ميگردد و خود را نشان ميدهد همان آرزوهايي که در ضمير
ناخودآگاه او پنهان شده است.
بدين ترتيب بيمار آن بخش از حيات عاطفي را که واپسزده به بخش ناآگاه ذهن
فرستاده بود بار ديگر قادر به بهخاطر آوردن آن ،به ياري پزشک خود ميشود و تنها در
جريان اين تجربه مـجدد و تکرار تجربه است که پزشک درمييابد بيمار در حال«انتقال»
2- transference
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است .يعني آن خاطرات از ضمير ناآگاه به ضمير آگاه راه مييابد و آنچه انتقال مييابد
همان عواطف ديرينهيي است که نسبت به فردي ميداشته که با او در تماس بوده است
( ...فرويد.)1361 ،
ماهيت دو وجهي انتقال :با توجه به آنچه گفته شد از ديدگاه فرويد ،جابجايي اميال
از گذشتهي بيمار به متن ارتباط درماني از يکسو ميتواند «نقش ابزار ارزشمندي» را ايفا
کند و از سوي ديگر «منشأ خطراتي وخيم» باشد (فرويد 1365 ،ب) .فرويد ميگويد« :در
واقع ،انتقال ماهيتي دو وجهي دارد ،يعني هم نگرشهاي مثبت (محبتآميز) دربارهي
روانکاو را شامل ميگردد و هم نگرشهاي منفي (تخاصمآميز) .در چنين وضعيتي،
روانکاو از نظر بيمار معمولاً جاي يکي از والدين را ميگيرد» (همان).
در رئوس نظريه روانکاوي ،فرويد به برخي از فوايد انتقال اشاره ميکند که از آن
جمله «بازآفريني» بخش مهمي از سرگذشت بيمار است« :بيمار بخش مهمي از
سرگذشت زندگي خود را با وضوحي تجسمي در برابر ما بازآفريني ميکند ،حال آن که
اگر انتقال رخ نميداد وي به شرحي ناکافي از آن رويدادها بسنده ميکرد .به عبارتي،
بيمار بهجاي بازگويي بخشي از زندگياش ،آن را براي ما به نمايش ميگذارد» (همان).
اکنون ضمن آشنايي با برخي از تکنيکهاي روانکاوي ميتوان ارتباط روششناختي
ميان رويکرد درماني ويتگنشتاين به فلسفه و روانکاوي بيماران نوروتيک را بررسي کرد.
ج :فرويد و ويتگنشتاين؛ مقايسهاي روششناختي
مسائل فلسفه و روانکاوي شخصمحوراند

مقايسه ميان مفهوم ويتگنشتايني فلسفه و روانکاوي فرويد حاکي از آن است که در هر
دو مورد ،مسائل مطرح شده شخص محور است :طبق روانکاوي فرويد ،نِوروزها نشانهي
مسائل عميق روانـشناختياند ،يعني منشأ آنها به تمايلات واپسزده شده دوران کودکي
اشـخاص مربوط است (فرويد .)1361 ،به همين تـرتيب ،ويتگنشتاين مـسائل فلسفي را
نـمود سر در گـمي ذهني فـيلسوف عنـوان ميکند« :فـلسفه چـيزي جـز مسائل فـلسفي
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نيست ،دغدغههاي فردي خاصي که «مسائل فلسفي» ميناميم» (ويتگنشتاين.)1614 ،
بايد توجه داشت که «تشخيص» بيماري ،فقط نقطهي آغاز پروسه درمان است ،به
عنوان مثال صِرف گفتن اين نکته که بيمار مبتلا به وسواس است کمکي به درمان
بيماري نخواهد کرد بلکه در ادامه ،هدف اصلي رويکرد درماني ميبايست آگاه کردن
بيمار از تمايلات ناخودآگاه خود باشد .اين ،تمايلات هستند که منشأ بيمارياند ،به همين
دليل ،رويکرد درماني هر نوع تلاش براي حلّ مسأله را ترک ميکند تا در مقابل بتواند به
دقت عوامل پديدآورنده آن را بررسي کند.
مسائل فلسفه و روانکاوي به اين معنا شخص محوراند که در رويکرد درماني آنچه
ميبايست مورد تحليل قرار گيرد ،افکار واپسزده شده بيمار و «تصوير» ذهني فيلسوف
است .در بند  112پژوهشهاي فلسفي ،ويتگنشتاين به نقش «تصوير» در بروز آشفتگيهاي
ذهني اشاره ميکند« :تصوير ما را اسير ميکند .و نميتوانيم از آن بيرون شويم ،زيرا در
زبان ما نهفته است و بهنظر ميرسد زبان سرسختانه آن را براي ما تکرار ميکند»
(ويتگنشتاين« .)1330 ،تصوير» همان «چارچوبي» است که فيلسوف از ميان آن به
واقعيتها نگاه ميکند (همان) .در صورتي که اين «تصوير» مورد تحليل قرار گيرد،
معلوم خواهد شد که در برخورد با مسألهي فلسفي «راهحل ديگري هم هست» (همان)
اما اين «تصوير» مانع از توجه ما به آن است.
بايد توجه داشت که بحث ويتگنشتاين در مورد «تصوير» بسيار مهم است چرا که
بيانگر اين نکته است که زبان ،بالذّات عامل سردرگمي نيست ،بلکه منشأ اصلي اين
سردرگمي را بايد در شيوه رويارويي فيلسوف با مسأله فلسفي که متأثر از تصاوير ذهني
اوست ،جستوجو کرد .اهميت «تمثيل درمانگر» بهعنوان يک «روش» فلسفي در همين
جا مشخص ميشود :مسائل فلسفه نه مسائل واقعي ،بلکه شبه مسائلي هستند که منشأ و
خاستگاه آنها يعني تصوير ذهنيايي که فيلسوف به واقعيت تحميل ميکند مستلزم
درمان و بازنـگري است .بهعنوان مـثال ،تلقي دکارت 1از «من» ،بـهعنوان امري در خود
1- Descartes
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فروبسته و بريده از «جهان» بيرون مستلزم درمان مفهومي است؛ اينگونه برداشت (تفسير)
از «من» الگويي بيمارگونه است که ارتباط «من» را با «جهان» و با ساير اذهان مختل
ميکند.
نِوروزها و مسائل فلسفه نشانههايي عميقاند
فرويد ،نِوروزها را نشانه مسائل عميق روانشناختي ميداند که ريشه در ناخودآگاه بيمار
دارند و در پروسه درمان «کشف و بازشناسي» ميشوند (فرويد .)1361 ،بهطور کلّي
روانشناسي عمقي« 1براي پوشش هر سيستم روانشناختي که فرض ميکند توجيه
رفتارها را بايد در سطح ناخودآگاه جستوجو کرد» بهکار ميرود (پورافکاري.)1330 ،
بايد توجه داشت هر چند واژه عميق 5در پژوهشهاي فلسفي بهکار برده شده ،اما در
مقايسه با روانکاوي اين اصطلاح نبايد سبب گمراهي ما شود .لازم به توضيح است در بند
 994پژوهشهاي فلسفي ،ويتگنشتاين تمايز ميان «دستور زبان سطحي» 4و «دستور
زبان عمقي» 2را مطرح ميکند:
در کاربرد واژهها ميتوان بين «دستور زبان ظاهري (سطحي)» و «دستور زبان
عمقي» تميز گذاشت .آنچه بيدرنگ در کاربرد يک واژه بر ما اثر ميگذارد طريق کاربرد
آن در ساختن جمله است ،که ميتوان گفت يعني آن بخش از کاربرد آن که ميتوان با
گوش دريافت کرد -و اکنون دستور زبان عمقي مثلاً واژه «منظور داشتن» را مقايسه
کنيم با آنچه دستور زبان سطحي آن ما را به گمان داشتنش راهبر ميشود .عجيب
نيست که پيدا کردن راه خود را دشوار مييابيم (ويتگنشتاين.)1330 ،
از ديدگاه ويتگنشتاين آنچه که سبب آشفتگي ذهني فيلسوف ميشود و يا به تعبير
خود او به هنگام فلسفهورزي «ما را گيج ميکند» (همان) گرامر سطحي يا «ظاهر
همسان واژههاست هنگامي که آنها را ميشنويم يا نوشته شدهشان را ميبينيم»
(همان) .بهعنوان مثال ،واژه «انتظار» به لحاظ دستور زبان سطحي فـقط يک قـيد حالت
2- depth
4- depth grammar

1- depth psychology
3- surface grammar
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است امّا کاربردهاي متنوع اين واژه در زبان يعني انحاء متفاوت انتظار کشيدن به دستور
زبان عميق مربوط ميشود .دستور زبان عميق ما را به اين نکته متوجه ميسازد که نقش
واژهها به اندازه نقشهاي ابزارهاي يک جعبه ابزار متنوع است (همان) .لازم به توضيح
است «گرامر عميق» در مقايسه با مفهوم «ناخودآگاه» در روانکاوي نبايد سبب اين سوء
برداشت شود که گويي امر پنهاني وجود دارد که از راه دستور زبان کشف و بازنمايي ميشود،
در کاربرد جملهها «هيچ چيز پنهان نيست» (همان) .گرامر ،لايه زيرين و مخفي ندارد.
ويتگنشتاين با طرح «گرامر عميق» ،شيوه جديدي از انديشهورزي را پيشنهاد ميکند که
صرفاً خواهان توجه فيلسوف به تنوع معنايي -کاربردي واژگان و رهايي از جزمانديشي و
تنگنظري دستور زبان سطحي است .گلاک در مورد تقابل ميان «گرامر عميق» و
«گرامر سطحي» مينويسد« :اين تقابل ،نه تقابل ميان سطح و «زمينشناسي» بيانها،
بلکه ميان محيطهاي پيراموني محلي -که به يک نظر فراچنگ ميآيند -و جغرافياي
فراگير است» (گلاک .)1336 ،بنابراين ،ما «گرامر عميق» را نه بهعنوان آنچه که دور از
دسترس ماست ،بلکه بهمثابه چيزي که مستلزم توجه و وسعت نظر فيلسوف است ،در
نظر ميگيريم.
مقاومت 1در برابر درمان

قب لاً به اين موضوع اشاره شد که از ديدگاه فرويد امکان دارد ايگوي بيمار بنا به دلايلي
نسبت به بيان افکاري که تا آن زمان از گفتنشان اجتناب ميکرد ،سرسختي نشان دهد.
اين لجاجت به «مقاومت» بيمار تعبير ميشود؛ در ادامه ،تداوم پروسه درمان منوط به
غلبه بر اين مقاومت است ...« :براي رسيدن به يک درمان مؤثر لازم است که عامل
«مقاومت» برداشته شود» (فرويد.)1361 ،
از ديدگاه ويتگنشتاين نيز مانع عمده بر سر راه تغيير نگرش فيلسوف در برخورد با
مسأله فلسفي غلبه بـر خواست 5اوست که مسائل فلسفي را بـهعنوان مسائلي دشـوار
ميبيند:
2- will
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آنچه موضوع را به سختي فهمپذير ميسازد -وقتي موضوع با معنا و مهم است-
اين نيست که براي فهم چيزهاي دشوار فهم و پيچيده ،نوعي خاص از آموزش نياز است،
بلکه تضادي است ميان فهميدن موضوع و آنچه بيشتر انسانها ميخواهند ببينند.
درست از اين طريق ،بديهيترين چيز ،به دشوار فهمترين چيز فهمپذير ميشود .نه بر
دشواري فهم ،بلکه بر دشواري خواست ،چيره بايد باشد (ويتگنشتاين.)1333 ،
ويتگنشتاين با اين گفته فلسفه را به سمت خود -درماني سوق ميدهد .پيچيدگي و
دشواري ظاهري مسأله فلسفي ،بهروش رويارويي ما با آن مربوط ميشود؛ يعني اين
نگرش فيلسوف است که تحت تأثير پيشداوريها ،موضوع را به موضوعي دشوار فهم
تبديل ميکند .از اينرو ،نتيجهبخش بودن فعاليت درماني مستلزم غلبه بر مقاومت دروني
فيلسوف است« :دشواري فلسفه نه دشواري عقلاني علوم ،بلکه دشواري تغيير نگرش
است .بر مقاومت اراده (خواست) ميبايست غلبه کرد» (ويتگنشتاين.)5002 ،
شباهتهاي گمراهکننده

روش برخورد فلاسفه پيش از ويتگنشتاين با مسأله فلسفي با نظريه «عقدهها» در روان-
کاوي قابل مقايسه است:
شخص الف که در محيط شغلي خود با ديدن همکارش دچار آشفتگي ذهني ميشود
و نميتواند ارتباط مطلوبي با او برقرار کند ،در صورتي که تحت تحليل رواني قرار گيرد،
امکان دارد معلوم شود که شباهت ظاهري آن فرد با پدرش ،که در دوران کودکي از او
متنفر بوده ،زمينهساز اين آشفتگي بوده است؛ بنابراين ،در اينجا «عقدهها» هستند که
مهماند نه انسان هاي اطراف ما .در مورد مسائل فلسفي نيز تشبيهات زباني (ويتگنشتاين،
 )1330نادرست نظير عـقدههايي عمل مـيکنند که بستر بيماريهاي فکري را مهيا
ميسازند؛ اين قالبهاي فکري« ،نمودي کاذب» 1پديد ميآورند و ما را «ناآرام» ميکنند
(همان) .به عنوان مثال ،سردرگمي آگوستين 5در مورد «ماهيت زمان» نوعي بدفهمي
دستور زباني است ،يـعني آگوستين چنين مـيپنداشت که «اندازهگيري» هـمچنان که در
2- Augustine

1- false appearance
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مورد «طول» بهکار برده ميشود ،در مورد «زمان» نيز اِعمال ميشود (ويتگنشتاين،
 .)1333از اينرو ،رويکرد درماني درصدد است تا تأثير شباهتهاي گمراهکننده را خنثي
کند ،اما اين کار با توجه به «ماهيت نامتعين» اين شباهتها سخت و دشوار است:
وقتي ميگوييم که با روش خود سعي داريم تا تأثير گمراهکننده شباهتهاي خاصي
را خنثي کنيم ،اينکه شما بفهميد ايده گمراهکننده بودن شباهت چيزي نيست که
حدودش به دقت تعيين شده باشد داراي اهميت است .هيچ حد و مرز دقيقي نميتوان به
دور مواردي کشيد که در آنها قائل به آنيم که کسي برحسب شباهتي به گمراهي دچار
است ...در بيشتر موارد ،نشان دادن محل دقيق جايي که شباهتي شروع به گمراه کردن
ما ميکند غيرممکن است (همان).
اقناع

1

«اقناع» يا «فرآيـند واداشتن يک شخص به پذيرش يک رشته ارزشها ،باورها يا
نگرشها» (پورافکاري )1330 ،روش مشترکي است که بهمنظور درمان بيماري فهم در
فلسفه (به مفهوم ويتگنشتايني) و روانکاوي بهکار برده ميشود .ويتگنشتاين در درس
گفتارها و مکالماتي درباره زيباييشناسي ،روانشناسي و باور ديني با بهکارگيري اين
شيوه تلاش ميکند دانشجويان را درباره برخي از موضوعات به ظاهر مبهم ،به پذيرش
نگرشي تازه ترغيب کند:
اگر روانکاوي شما را متقاعد ميکند که بگوييد واقعاً چنين و چنان فکر ميکرديد يا
ا ين که به واقع انگيزه شما چنين و چنان بود ،اين موضوعِ کشف نيست ،بلکه اقناع
است ...بههمين ترتيب من [نيز همانند فرويد] اغلب توجه شما را به برخي تفاوتها جلب
مـيکنم ،بهعنوان مثال در اين کلاسها سعي کردم به شما نشان دهم که بيکرانگي
آنچنان که بهنظر ميرسد ،رمزآلود 5نيست .من نيز آن چه انجام ميدهم ،اقناع است
(ويتگنشتاين.)1691 ،
2- mysterious
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پيترمن ضمن اشاره به اين گفتار ،که در آن ويتگنشتاين شباهت روش خود را با
روانکاوي توضيح ميدهد ،ميگويد:
همانطور که روانکاو بيمار را اقناع ميکند تا به زندگياش به شيوه تازهاي بنگرد،
ويتگنشتاين [نيز] دانشجويانش را ترغيب ميکند تا به پديدارهاي متعددِ به ظاهر رمزآلود
به شيوهاي نو نگاه کنند .در مورد روانکاوي ،اهميت اقناع ،وادار کردن بيمار به تسليم
شدن در برابر برخي رويکردهاي مشکلآفرين زندگياش يا تقليل آنهاست .بهطور مشابه
در فلسفه ديدگاه نو به اين منظور طراحي ميشود که موجد آرامش فلسفي 1باشد،
آرامشي که به ناپديد شدن مسائل فلسفي کمک ميکند يا دستکم به فرد اجازه ميدهد
تا فلسفهورزي را آنگاه که ميخواهد ،متوقف کند (پيترمن.)1665 ،
نشان دادن تعارضات

پنهان بودن عوامل مشکلآفرين در عمل بيمار را دچار تعارض ميکند؛ بهعنوان مثال
در مورد نِوروز وسواس در حاليکه بيمار تمايلي به تکرار رفتار ندارد« ،نياز به انجام آن
مصرانه خود را وارد هشياري شخص ميسازد» (پورافکاري .)1330 ،در اين وضعيت،
روانکاو خاستگاه تعارض را به بيمار نشان ميدهد .در واقع ،تلاش روانکاو معطوف به
فهم چگونگي پيدايش تعارضاتي است که بيمار را دچار مشکل ميکند .بايد توجه داشت
که روانکاو تلاش نميکند تا تعارضات را حل کند ،بلکه خاستگاه آنها را نشان ميدهد؛
اين دقيقاً آن چيزي است که ويتگنشتاين از فلسفه انتظار دارد« :کار فلسفه اين نيست که
به وسيلهي يک کشف رياضي يا رياضي -منطقي تضادي را حل کند ،بل اين که يافتن
ديدي روشن از وضع رياضياتي را که باعث دردسر ما است امکانپذير سازد :يعني يافتن
ديدي روشن از وضع امور پيش از حل تضاد( »...ويتگنشتاين.)1330 ،
در حالي که فرويد نشان دادن «ريشههاي آسيبهاي رواني» را نوعي «کشف» تلقي
ميکند (فرويد )1361 ،از ديدگاه ويتگنشتاين نشان دادن تعارضات« ،کشف» جديدي
نيست ،بـلکه «گردآوري يادآوريها» است (ويتگنشتاين )1330 ،گـويي فـيلسوف مراحل
1- philosophical peace
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انديشهورزي خود را مرور ميکند تا عوامل دردسرساز را اين بار بهوضوح ببيند .از اينرو
«ميتوان نام «فلسفه» را به آنچه پيش از همهي کشفها و ابداعهاي تازه امکانپذير
است داد» (همان) در اين راه ،ويتگنشتاين وظيفهي فيلسوف را آشکار کردن بد شکلي1
انديشه عنوان ميکند« :بايد جز آينهاي نباشم ،که خوانندهام بتواند انديشهاش را با تمام
بد شکلي در آن ببيند بهگونهاي که اين روش به او کمک کند تا بتواند انديشهاش را در
مسير درست قرار دهد» (ويتگنشتاين.)1630 ،
2

اعتراف

طبق روانکاوي فرويد ،بيمار ميبايست تمام آنچه را که به ذهناش خطور ميکند بدون
نگرش انتقادي درباره اين افکار با روانکاو در ميان بگذارد .فرويد در تفسير خواب به اين
نکته اشاره ميکند که بيمار بايد تمام آنچه را که در ذهن دارد نه از راه تأمّل بلکه از
طريق خويشتننگري به متن رابطه درماني منتقل کند:
لازم است آشکارا بر پرهيز از هر تنقيدي از افکاري که بر او عارض ميشوند اصرار
شود .از اينرو ما به او ميگوييم موفقيت روانکاوي وي بستگي دارد به توجه وي و باز
گفتن هر آن چه به مغزش ميرسد و به بيراهه نرفتن وي ،فيالمثل ،در فرو خوردنِ
فکري که در نزد وي بياهميت يا بيربط است يا به نظر او بيمعناست .او بايد با گرايشي
کاملاً بيطرفانه به آنچه بر او عارض مـيشود نگاه کند ،زيـرا اين دقيقاً گرايش انتقادي
اوست که معمولاً مسئول ناتواني او در رسيدن به واسازي 3مطلوب روياي او يا تصور
وسواسي او و غيره است.
تأمّل4

من در کار روانکاوانه خود دريافتهام که کل چارچوب فکري انساني که در حال
است يکسره متفاوت از [چارچوب فکري] انساني است که در حال نگريستن به
فرايندهاي رواني خويش است .در تأمّل فعاليت رواني بيشتري در کار است تا در دقيقترين
خويشتننگري؛  ...در هر دو مورد ،توجه بايد تمرکز بيابد ،ولي فردي که در حال تأمّل است
2- confession
4- reflecting



1- deformity
3- unravelling
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در حال اِعمال قوهي انتقادي خويش نيز هست؛ اين امر موجب ميشود که او برخي از
افکاري را که به ذهن او متبادر ميشوند پس از ادراکشان رد کند ،افکاري را کوتاه کند
بيآنکه رشتههاي انديشه را که اين افکار براي او ميگشايند پيگيري کند ،و بهگونهاي
با -باز هم -افکار ديگري برخورد کند که آنها هيچگاه به [سطح] آگاهي نيايند و بدين
نحو پيش از ادراک شدن فرو خورده شوند .خويشتننگر ،از سوي ديگر ،فقط نيازمند آن
است که قوهي انتقادي خود را فرو خورد .اگر وي در اين کار موفق شود ،افکار بيشماري
به آگاهي او وارد ميشوند که در غير اين صورت هرگز به مخيلهاش خطور نميکردند.
مصالحي که به اين شيوه از فهم خويشتن 1بهطور تازهاي حاصل ميشوند هم امکان
تفسير افکار دردشناختي وي را فراهم ميآورند و هم امکان تفسير ساختارهاي روياهاي
او را (فرويد 1365 ،ج).
به همين ترتيب ،ضمن مطالعهي پژوهشهاي فلسفي به ساختار اعترافي آن برخورد
ميکنيم .اين ساختار ،اذعان به باوري مسألهساز و در ادامه تلاش به منظور دستيابي به
آرامـش است .در اين کـتاب ،ويتگنشتاين دغدغههاي ذهني فيلسوف را بـراي ما بازگو
ميکند .بهعنوان مثال ،در بند  36به اعترافات اگوستين استناد ميشود :پرسش اگوستين
در مورد ماهيت زمان ،نمود سردرگمي اوست که از شباهتي گمراهکننده در مورد زمان
نشأت ميگيرد :يعني يک بدفهمي دستور زباني .اگوستين در قالب سؤالي فلسفي به
سردرگمي خود اعتراف ميکند .ويتگنشتاين عقيده دارد« :در واقع ،زماني ميتوانيم اثبات
کنيم که شخصي مرتکب اشتباهي شده است که او (واقعاً) به اين بيان بهعنوان بيان صحيح
احساساش اعتراف کند» (ويتگنشتاين .)5002 ،همچنين در فرهنگ و ارزش او از
مخاطب ميخواهد تا هر نوع نگرش انتقادي دربارهي افکارش را رها کند« :از اينکه مهمل
بگويي شرمگين نباش! تنها بايد به مهملات خوب گوش بدهي» (ويتگنشتاين.)1333 ،
از ديدگاه ويتگنشتاين ،آشکار کردن و بيان شباهتي گمراهکننده که از ماهيتي
«ناخودآگاه» بـرخوردار است از وجوه اشتراک فلسفه و روانکاوي به شمار مـيرود .زماني
1- self- perception
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که خاستگاه يک پرسش فلسفي را جستوجو ميکنيم با اين کار« ،روش ما به يک معنا
شبيه روانکاوي است» (ويتگنشتاين و وايزمن .)5003 ،يعني تلاش ما معطوف به
يادآوري و بيان عوامل پديدآورندهي اين پرسش است .ويتگنشتاين ميگويد« :با به کار
بردن روش روانکاوي در خصوص بيان مسائل ،ميتوانيم بگوييم که شباهتي در
ناخودآگاه دخيل است که اگر بيان شود ،بيضرر خواهد بود» (همان).
اهداف درمان

درمان زماني موفقيتآميز خواهد بود که تـمايلات ناخودآگاه بيمار به سطح هشياري آورده
شود .فرويد در تفسير خواب ضمن اشاره به ساختارهاي روان -دردشناختي در مورد
هراسهاي هيستريايي و افکار وسواسي ميگويد« :واسازي 1آنها با از ميان بردن 5آنها
يکي است( .ن ک بروئر فرويد  .)1362اگر فکري دردشناختي از اين دست را بتوان تا آن
عناصري در حيات روحي بيمار که سرچشمهي آن بودند رديابي کرد[ ،اين فکر
دردشناختي] بهطور همزمان فرو ميپاشد و بيمار از آن خلاص ميشود» (فرويد1365 ،
ج).
خودآگاه کردن تمايلات پنهان بيمار با انحلال نشانههاي بيماري يکي است؛ يعني ،با
فهم علت ،نشانه محو ميشود .بدين ترتيب با فروپاشي افکار آزاردهنده ،بيمار به آرامش
ميرسد .حسّ رهايي مهمترين هدف درمان بهشمار ميرود که از طريق خويشتننگري و
کنار نهادن هر نوع نگرش انتقادي حاصل ميشود .فرويد مينويسد« :روانکاوي در طلب
آن است که آن دسته از اموري را که مربوط به حيات ذهني سرکوب شده است ،به ضمير
آگاه آورده و از فشاري که به آنها براي رانده شدن ،تحميل ميشود ،آزاد گرداند»
(فرويد.)1361 ،
به همين ترتيب ،در درمان مسأله فلسفي اگر پيشداوريهاي فيلسوف خودآگاه شود،
در اين صورت ميتوانيم از موفقيتآميز بودن درمان صحبت کنيم .اين پيشداوريها
ناخودآگاه هستند ،از اينرو کـنترل آنها آسان نيست .در بـند  340پژوهشهاي فـلسفي،
2- auflösung
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ويتگنشتاين به اين نکته اشاره ميکند که ردّ «پيشداوري»ها آسان نيست« :نميتوان
حدس زد که فلان واژه چهکار ويژهاي دارد .بايد به کاربرد آن نگاه کرد و از آن ياد گرفت.
اما دشواري در برطرف کردن پيشداورييي است که بر سر راه اين کار هست »...
(ويتگنشتاين.)1330 ،
آنچه مانع ديدن واقعي است ،پيشداوريهايي است که در زمينه برخورد با مسأله
فلسفي وجـود دارد .پيشداوريهاي ما تا زماني که ناخودآگاه باشـند ،مسألهساز و
مشکلآفرين خواهند بود .اين پيشداوريها از جمله تصاوير ذهني گمراهکنندهاي هستند
که به واقعيت تحميل ميشوند« .بيماريهاي فهم» که ويتگنشتاين در فرهنگ و ارزش
به درمان آن تأکيد دارد (ويتگنشتاين )1333 ،کاملاً با اين تصاوير مرتبط است .در اين
مورد ،فيشر معتقد است که بيماري فاهمه تابع تصاوير فلسفي است ،اين بيماري با شکل
دادن باورهاي توهمآميزي که با عقل سليم همخواني ندارد ،مولِّد «رنج و تشويش
ناموجّه» 1است .از اينرو ،تقويت خودشناسي متفکر ،تنها راه غلبه بر اين توهّمات فلسفي
است (فيشر.)5011 ،
خودشناسي ،که به يقين آگاهي نسبت به پيشداوريها را در بردارد ،مهارتي است که
ويتگنشتاين در رويکرد درماني نسبت به مسألهي فلسفي به آن تأکيد ميکند« :بايد
فرآيندهاي فکريمان را از حيث فلسفي ،به وضوح کشانيم» (ويتگنشتاين .)1333 ،با
مرور انديشهي فلسفيمان امکان دارد به مواردي برخورد کنيم که نشانه جزمانديشي
است ،فيلسوف ميگويد« :به چيزها اينگونه نگاه کن!» (همان) اين عبارت و مواردي
نظير آن که ضرورتي را به ما تحميل ميکنند ،مانع از توجه به امکانهاي متعددي است
که در زمينهي موضوع مورد بحث ميتواند وجود داشته باشد؛ به منظور مقابله با اين
وضعيت ،نوعي تغيير رويکرد لازم است؛ اين رويکرد ،متوجه ساختن فيلسوف به امکانهايي
است که در زمينهي موضوع مورد گفتوگو وجود دارد .بدين منظور در بخش دوم
پژوهشهاي فـلسفي ،ويتگنشتاين يـکي از مهمترين تـکنيکهاي درماني خود را بـهکار
1- unwarranted toil and worry
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ميگيرد :در اين روش ،تصاوير مختلفي پيش روي بيننده قرار داده ميشود .پس از هر بار
مشاهده ،بـيننده امکان دارد آن تصوير را بهگونهاي متفاوت با قبل ببيند .ويتگنشتاين
ميگويد« :من در چهرهاي تأمّل ميکنم ،و آنگاه ناگهان متوجه شباهت آن با چهرهاي
ديگر ميشوم .مـيبينيم که تغييري نکرده است؛ و با اين همه آن را متفاوت [با قبل]
ميبينم ( »...ويتگنشتاين.)1330 ،
او با ترسيم شکل مکعب به امکانهاي متعددي اشاره ميکند که در مورد نحوه ديده
شدن اين تصوير ميتواند وجود داشته باشد« :ما همچنين ميتوانيم تصوير را يک بار به
عنوان يک چيز و بار ديگر به عنوان چيزي ديگر ببينيم -.پس ما آن را تفسير ميکنيم ،و
آن را آنچنان که تفسير ميکنيم ميبينيم» (همان).
نکتهي مهم آن است که ويتگنشتاين در پژوهشهاي فلسفي امکان تنوع نگرش را
به حـوزه زبان (انديشه) نيز تسرّي ميدهد و مخالف آن است که زبان در قالب يک
چارچوب محدود شود (ديده شود)« :زبان (يا انديشه) چيزي است يکتا» -معلوم ميشود
که اين خود خرافه (نه يک اشتباه!) است که آفريدهي توهّمهاي دستور زباني است»...
(همان).
بايد توجه داشت که نحوهي نگرش فيلسوف نسبت به مسألهي فلسفي بسيار مهم
است .همچنان که فيلسوف ميتواند موضوع را به عنوان مسألهاي بغرنج و پيچيده ببيند،
از سوي ديگر با نظر به خاستگاه مسأله ميتوان نشان داد که اساساً مسألهاي وجود ندارد.
به همين دليل است که ويتگنشتاين «نگريستن عميق و همراه با توجه» را دشوار ارزيابي
ميکند (ويتگنشتاين .)1333 ،او مسائل فلسفي را با قفلهايي که بر درِ گاوصندوق نصب
شده مقايسه ميکند که فقط با پيدا کردن کلمه يا عددي بخصوص ميتوان اين در را
بدون زحمت باز کرد (ويتگنشتاين .)5002 ،در اين عبارت ،بهطور ضمني به ارتباط ميان
مفاهيم فلسفي و تأثير آنها بر مسألهگشايي اشاره شده است .مفاهيم ما ميتوانند
«رهاييبخش» باشند و اين زماني امکانپذير است که از تأثير انگيزههاي ناخودآگاه
(پيشداوريها ،تفسير و تصاوير ذهنيمان) در شکلگيري مسائل فلسفي آگاه باشيم:
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«فيلسوف تلاش ميکند واژهي رهاييبخش 1را پيدا کند ،و اين واژهاي است که در
نهايت به ما اجازه ميدهد تا آنچه را که تا آن زمان بهطور دائم و نامحسوس بر آگاهي
ما سنگيني کرده بود ،درک کنيم» (همان).
با توجه به اين نکته بايد گفت يکي از مهمترين مکاتب روانشناسي متأثر از آراء
ويتگنشتاين بوده است :روايت درماني 5از جمله مکاتب روانشناسي پست مدرن بهشمار
ميرود که توسط مايکل وايت 3و ديويد اپستون 4بنيانگذاري شده است .در اين رويکرد،
روايت نقش ابزاري دارد و بر مفاهيمي که مراجعهکننده در ارتباط با زندگياش براي
درمانگر بازگو ميکند ،استوار است .مفاهيم بهکار رفته در روايت ،در شکلگيري هويت
فرد مؤثرند .بهعنوان مثال ،فردي که در روايت زندگي خود واژه «پيله تنهايي» را بهطور
مکرر بهکار ميبرد از نوعي انزواي دروني حکايت ميکند .مددجو ميبايست ترغيب شود
تا داستان زندگياش را از ديدگاهي متفاوت ببيند ،يعني معاني و امکانات تازهاي را خلق
کند .بازآفريني روايت جايگزين ،مستلزم افزودن مفاهيمي جديد و متفاوت به زبانِ روايت
است .اين مفاهيم ،مفاهيمي رهاييبخش هستند که بيمار را از روايت مشکلآفرين قبلي
رها ميکنند .هر چند اين مکتب غالباً متأثر از ساختارشکني ژاک دريدا 2عنوان شده ،اما
حضور آراء ويتگنشتاين در اين زمينه غيرقابل انکار است.
بهطور کلي ،تلاش براي رهايي از «تصاوير» ذهني گمراهکننده (ويتگنشتاين،)1330 ،
«پيشداوري»ها (همان) و جزمانديشيهايي که بر سر راه تفکر فلسفي قرار دارد ،فلسفه
ويتگنشتاين را به سمت خوددرماني سوق ميدهد .او با آگاه ساختن متفکر از خاستگاه
گمراهکننده تفکرش درصدد نيست تا چيز تازهاي ارائه کند ،بلکه فيلسوف را به
خودشناسي دعوت ميکند« :ذات تحقيق ما چنان است که درصدد نيستيم با آن چيز
تازهاي بدانيم .بلکه ميخواهيم چيزي را که پيشاپيش کاملاً در معرض ديد هست بفهميم.
چون آنچه بهنظر ميرسد به يک مفهوم نميفهميم اين است» (همان).
2- narrative therapy
4- David Epston

1- liberating word
3- Michael White
5- Jacques Derrida
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لازم بهذکر است هر چند طرح درماني ويتگنشتاين توجه ما را از مسائل فلسفي به
خاستگاه آن مسائل تغيير ميدهد ،با وجود اين با در نظر گرفتن گستره اهداف درماني،
تفاوتهايي ميان رويکرد درماني ويتگنشتاين و روانکاوي ديده ميشود .بايد توجه داشت
هر چند مشکل بيمار امکان دارد روابط ميان فردي او را نيز تحتالشعاع قرار دهد ،اما،
روانکاوي اساساً به رفع تعارضات فردي توجه دارد .در مقايسه با روانکاوي ،اهداف
رويکرد درماني ويتگنشتاين به سطح روابط ميان فردي گسترش پيدا ميکند .به عنوان
مثال ،بندهاي  543-512پژوهشهاي فلسفي به بحث دربارهي ايدهي زبان خصوصي
اختصاص دارد« :واژههاي منفرد اين زبان قرار است به آنچه فقط براي شخص سخنگو
ميتواند دانسته باشد ارجاع دهند» (همان) .هدف ويتگنشتاين از ردّ اين زبان صرفاً به
رهايي سخنگو از حسّ خودتنهاانگاري 1منحصر نميشود ،بلکه در ذيل اين هدف ،به
برقراري روابط ميان ذهني 5بهعنوان پيامد اجتماعي مسألهگشايي توجه شده است .اين
نکته گوياي آن است که از ديدگاه ويتگنشتاين -دستکم در بحث از زبان خصوصي-
رفع مسأله فردي جدا از پيامدهاي اجتماعي آن نيست.
نتيجهگيري

در «تمثيل درمانگر» تناظر برقرار شده ميان «بيماري» و «مسأله فلسفي» است .دليل
همانندي مسأله فلسفي با بيماري اين است که با توجه به آراء ويتگنشتاين ،مسألهي
فلسفي معلول عوامل ناتوان کنندهاي است که استدلالورزي فيلسوف را تحت تأثير قرار
ميدهد .روشنگري ويتگنشتاين ،يعني نشان دادن عوامل پيدايش مسأله فلسفي از جنس
«فـعاليت» است ،او صرفاً «روش» يک درمانگر را در برخورد با مسأله فلسفي اعمال
ميکند ،يعني ما را به دلايل طرح مسأله رهنمون ميشود .با توجه به اين مورد ،تشابه
روششناختي ميان رويکرد درماني ويتگنشتاين و روانکاوي فرويد به معني انطباق کامل
اين دو شيوه نيست .از آنجايي که ويتگنشتاين مسائل فلسفي را «دغدغههاي ذهني»
فيلسوف مـيداند ،با اعتقاد به شخصمحور بودن اين مسائل ناگزير است تا همانند فرويد
2- intersubjectivity



1- solipsism

فرويد و ويتگنشتاين؛ مقايسهاي روششناختي

سحر روحاني و ديگران

عواملي را که بهطور ناخودآگاه در شکلگيري مسائل فلسفي تأثيرگذارند ،در معرض ديد
ما قرار دهد .اما در بحث از «گرامر عميق» ،روش فلسفي او در تقابل با «روانشناسي
عمقي» (روانکاوي) قرار مـيگيرد .يعني «فلسفه فقط همه چيز را پيش روي ما قرار
ميدهد» (همان) .در اين ميان آنچه به تعبير ويتگنشتاين «ما را دست مياندازد»
(همان) و فريبنده است کاربست «تصوير»هايي است که بر واقعيت تحميل ميکنيم.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

1363/03/53
1364/01/19
1364/02/13
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