
 
  
  

 توان سخن گفتدربارة آنچه نمی
  

موضع کسانی که  در دفاع از کارنامۀ آقاي هاشمی رفسنجانی و نقد عطاءاهللا مهاجرانی اخیراً آقاي
 :اندداشت، گفته عراق ـ معتقدند ایشان نقشی در ادامه پیدا کردنِ جنگ ایران

م بشود؛ جنگ تما گونه نبود که آقاي هاشمی تصمیم بگیرد وطبیعی بود که تمام کردن جنگ این«
چند مجهولی بود و همه عناصرش  کردید. یک معادلهیعنی در واقع شما معادله یک مجهولی حل نمی

ویتگنشتاین فصل هفتم، یک جمله است، درباره چیزي که  در کتاب تراکتاتوس . .شد..باید جمع می
 »کنند؟همین! چرا دوستان ما بدون اطالع اظهارنظر می. دانید سکوت کنیدنمی

 جنگ موافق فارغ از اینکه با موضع و تحلیل مهاجرانی دربارة نقش هاشمی در ادامه یافتنِ ،اوالً
ستمی، ویتگنشتاین، فیلسوف قرنِ بی سیاسی، نقل قول آوردن از ـ باشیم؛ در میانۀ یک بحث تاریخی

نیم، داتوان تصدیق کرد دربارة چیزي که نمیمی ضرورت و محلی از اعراب دارد؟ چه مدخلیت و
 ، نیازي به استشهاد بهیادآوري و اذعانِ بدین گزارة اخالقیِ متعارف نباید سخن بگوییم؛ براي

  .ویتگنشتاین نیست
 اند یا نه؟جناب مهاجرانی، کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین را تورق کرده دانم تا کنون، نمیثانیاً

بندي لکتاب بدون فص دارد و کلِ اصلی» بند« و » فقره«ندارد؛ بلکه هفت » فصل«تراکتاتوس، هفت 
 .نوشته و منتشر شده است

ن قرار آخر از ای نقل و معنا کرده است. ترجمۀ فقرة ایشان فقرة آخرِ تراکتاتوس را اشتباهاً ،ثالثاً
یک  این سخنِ ویتگنشتاین،». گذشت اش سخن گفت، باید به سکوتتوان دربارهاز آنچه نمی«است: 

ع مختار که موض» نظریۀ تصویري معنا«تالئم با  تی است و در تناسب وداللت شناخ ـ آموزة فلسفی
اب طرح هایی که در کتها و استداللکسی با مبانی ومفروضات و تفکیک او در تراکتاتوس است. اگر

تاب انتهاي ک در ، منطقاً»هاگفتنی ها/ نشان دادنی«داند که وي با تفکیک میانِ باشد، می شده، آشنا
توان و نباید سخن گفت. آنچه نیست، نمی »تمامیت امور واقع«ده که دربارة آنچه ناظر به بدینجا رسی

 هایی در کتابهاياخالقی است؛ جاي چنین سخنان و توصیه آقاي مهاجرانی نقل کرده، یک توصیۀ
 .کتاب فلسفیِ جديِ دوران سازي چون تراکتاتوس اخالقی است، نه در

که اطالع و  ماندم و در اموريانی بودم، به سخنِ خود پایبند میمن اگر جاي آقاي مهاجر ،رابعاً
 .سپردمکردم و آنرا به اهلش میورود چندانی ندارم، اظهار نظر نمی

 


