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  درباره رساله منطقی ـ فلسفی 
  
 هب باید گفت سخن اشدرباره تواننمی چه آن از و گفت روشنی به توانمی گفت، توانمی اساسا چه آن«

 )25 ص فلسفی  -منطقی رساله براي ویتگنشتاین يمقدمه از»(گذشت سکوت

 پیچش در زندگی، به " معنابخشی" حال عین در و "رازآلودي" نوعی با عجین "ویتگنشتاین " نام برایم همواره
 و ویتگنشتاین به) موجز حتا( "شناخت" به نه و "احساس" به.  است بوده "سکوت" نام به بلندي مفهوم
. تمرفمی اشاندیشه جهان با آشنایی پی در کنجکاوانه م،دیدمی را او از نامی جا هر و امبوده عالقمند هایشاندیشه

 مقدار چه و سخت چه من، چون منطق، و فلسفه مقدمات با ناآشنایی براي جهان، این دانممی خود البته صد
 با را روزي چند کردم سعی کوچک، گامینیم شد اگر حتا حرکت مقام در کرد؟ شودمی چه ولی است؛ دیرفهم

 .گذرانمب ویتگنشتاین، لودویگ  "فلسفی – منطقی يرساله" تخصصی حدودي تا البته و مهم بسیار کتاب

 دکتر آن شارح و مترجم که گونه آن و افتاد ناآشنا و نامانوس برایم کتاب این مفاهیم از خیلی کنم اعتراف باید
 با  ممداو "انس" کتاب این به شدن نزدیک راز کردند، سر "رساله" با گونه این خود و نمودند بیان دباغ سروش

 پردهس ذهن به را کتاب  ءجز ءجز که هستند و بودند نشینهم کتاب يفقره فقره با چنان ایشان خود و است آن
 ایدش«! است شده حک ضمیرشان و ذهن در و معمولشان زیست دروار چراغ "راهبري" چونان "رساله" شاید و

 یا – دباش رسیده است شده بیان آن در که هاییاندیشه به این از پیش خود که بفهمد کسی فقط را کتاب این
  ».... مشابه هاییاندیشه به کم دست

 :است آورده ویتگنشتاین با مواجه در احساسش خصوص در و رساله شرح بر اشمقدمه در دباغ سروش

 بصیرت از پر مردي با و گذاشته پا ییناشناخته سرزمین به شده، غافلگیر قویا که داشتم را کسی احساس«... 
 و امور از بسیاري به که آموزدمی او به برآید، مخاطب اقناع صدد در مجدانه که آن از بیش که است شده مواجه
 او ثارآ با نشینیهم مدت در که بسیاري فلسفی هاي ایده و مفاهیم بر عالوه. کند نگاه دیگر منظري از هاپدیده

 در ایشان .)132 ص(»امگرفته یاد او از هاپدیده با مواجهه در نیز را زداییآشنایی يشیوه بستن کاربه ام،آموخته
 کی فقط کتاب و خوردنمی چشم به منبعی هیچ نام رساله در«: نمایندمی اضافه " رساله"  کتاب خود خصوص
 است بوده تفطنم دقیقه این به افکنده، آفتاب بر را نهان اسرار پیامبرگونه که رساله ينویسنده گویی. دارد پانوشت

 یینابغه هدج و جد از است نمایی تمام يآینه رساله... است بازکرده بشري يفلسفه کاروان پاي پیش نوینی راه که
 مانیآل سنت دارمیراث هم است،) مور و راسل فرگه،( آن اولی نسل فیلسوفان و تحلیلی سنت از متاثر هم که

 معنویت و حکمت و "کارامازوف برادران" و "انجیل هايداستان" نویسندگان گرو در دلی  هم و است استعالیی
) الف:  عنوان سه در  که رساله شارحان موجود هايقرائت به دباغ سپس .)134ص(»دارد هاآن آثار در مندرج
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 قرائت یحتوض در و پردازدمی است گرایانهدرمان قرائت) ج و گرایانهواقع قرائت) ب ارتدوکس یا استعالیی قرائت
 :نویسدمی دارد، بیشتري دلیهم آن بارسد می نظر به که آخري

 آخر ماقبل يهفقر تلقی، این در. است سلبی فعالیت پی در ایجابی، فعالیت از بیش رساله، در ویتگنشتاین«
 )138ص»(افکند پی منقحی فلسفی نظام تواننمی که دهدمی نشان و است کلیدي يفقره  رساله،

 آیند و وندر درکند  اتخاذ موضعی کهاین بدون فلسفی مختلف مقوالت در نیاویتگنشت فقره این از پیش تا
 و کندمی یدتاک فلسفی ایجابی کار از کشیدن دست بر فقره این در »نردبان انداختن دور به« تعبیر با اما. است
 داتمعتق از ییمجموعه دادن دست به نه داند،می جهان و هاپدیده به درست نگاهی به رسیدن را فلسفیدن غایت
 رستمما و درمانگري نوعی، به. هگل کانت و ارسطو، افالطون، مانند بزرگی و کالسیک يفالسفه سان به موجه
 و تاخرم ویتگنشتاین در که امري همان شود؛می قلمداد فیلسوف اصلی کار هاکژتابی از زبان زدودن و کردن پیشه

 ). 138ص(»کرد پیدا محوریت او ورزي فلسفه در و شد برجسته فلسفی هايکاوش

 شاید و 7 و 6 آخر فقرات به ایشان پرداخت و تاکیدبه  توانمی گرایان، درمان قرائت با دباغ سروش همدلی در
 :کرد اشاره ایم،شنیده و دیده او از وارههم که گونه آن شرحی با مرگ اخالق و سکوت، چون مفاهیمی

 ي فقره دو( 7 و 6، 54فقرات که این مگر یابد،نمی سامان رساله در آن ثغور و حدود و ورزيفلسفه از بحث«
 يمثابه به را او هايآموزه کسی اگر که کندمی تصریح 6,54 فقره در ویتگنشتاین. شوند آورده نظر در نیز) آخر
 فتنر باال از پس که نردبانی مانند اند؛ مهمل هاگزاره این که یابدمی در برود باال هاآن از و گیرد کار به هاییپله

  ). 260ص(»افکند دور به را آن باید
 رآشنات سهراب و مولوي چون آشنایانی از مدد با را پردازد می سکوت به که آخر يفقره دالنههم دباغ سروش

 : کندمی بیان گونه این را چیست ویتگنشتاین منظر از سکوت معناي که خود راي البته و نمایدمی

 واعدق تغییر و میدان شدن عوض به ناظر چیز هر از بیش است، دادنی نشان امور با عنانهم که رساله، سکوت«
 خود امور آن و گفت سخنی تواننمی دیگر کنندمی پیدا تغییر قواعد این که جایی در. است معنادار گفتن سخن

 .)272ص(»نیست میان این در مناسبی ابزار دیگر انزب زیرا نمایانند؛می را

 او و) 140ص(»است شده بنا ستون سیزده دوازده، بر که است سقفی سانبه رساله«: است معتقد دباغ سروش
 شرح »زيسابومی« ایشان قول به یا شرح به هاستون آن قراردادن محور و رساله از فقراتی انتخاب با کندمی سعی
 : بپردازد رساله

 مدلول، معنا، جهان، ممکن، امور وضعیت شیء، واقع، امر: از اندعبارت شده یاد محوري مفاهیم از برخی«
 کی،متافیزی يسوژه ضرورت علیت، استقرا، طبیعت، قوانین منطقی، صورت منطقی، فضاي تصویرسازي،
 .)140 ص(»سکوت و ابدي وجه از دادن، نشان/ گفتن صدق، مهمل، معنا، فاقد ارزش، سولیپسیسم،
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 غامض و سخت برایم رساله يفقره هفت از بسیاري فهم که کنممی تاکید کتاب، از هاییگزینه آوردن از قبل
 یچه بی رو این از. نبود ممکن برایم نیز ءجز همینتوانِ فهمِ  دباغ سروش شرح بدون کنممی اعتراف ولی بود

 که باید و ماحت هستند او " منطقی -فلسفی يرساله" باالخص و نیاویتگنشت به عالقمند که دوستانی تردیدي،
 ایشان شرح از را هاگزیده نیز من پس! بزنند رساله به سري دوباره آن از بعد حتا و بخوانند دقیق را دکتر شرح

 :گیرد قرار استفاده مورد که باشد ؛آورممی

 از بخشی در او. چیست او نظر مورد يمساله بفهمیم که است ضروري ویتگنشتاین، آقاي کتاب فهمیدن براي«
 يهدربار. برآورد را هاآن باید کامل منطقا زبان که دارد نظر شروطی به دارد کار و سر نمادگذاري با که اشنظریه
 به آن يوسیله به معنایی يافاده قصد به را زبان ما وقتی که مساله این نخست،. دارد وجود متنوعی مسائل زبان
  .است روانشناسی به متعلق مساله این دهد؛می رخ چه واقع در ما ذهن در بریممی کار
 بر و دهندمی ارجاع چه به هاآن اینکه و جمالت یا هاواژه ها،اندیشه میان نسبت يدرباره است ییمساله ،دوم 
  . است شناسیداللت به متعلق مساله این کنند؛می داللت چیزي چه

 هب مربوط امر این کنند؛ منتقل کذب جاي به را صدق که نحوي به است جمالت کاربردن به يمساله ،سوم
  . دارند کار و سر بحث مورد جمالت موضوع با که است مخصوصی علوم

 بتواند ات باشد داشته دیگري واقع امر با ییرابطه چه باید) جمله نظیر( واقع امر یک: است پرسش این ،چهارم
 قايآ که است پرسشی و است منطقی پرسشی آخر پرسشِ این آید؟ حساب به دیگر واقع امر آن براي نمادي

 .)6 ص رساله به برتراندراسل مقدمه از(»دارد کار و سر آن با ویتگنشتاین

 او حال این با. دهدمی قرار ورزانه راز ناپذیر بیان قلمرو در را اخالق علم موضوع سراسر ویتگنشتاین آقاي«
 تواندمی خواندمی رازآلود امر او چه آن که بود خواهد این او دفاع. برساند را خود اخالقی عقاید تا است قادر
 نمکمی اقرار خود سهم به من اما باشد، کافی است ممکن دفاع این. شود گفته تواندنمی هرچند شود داده نشان

 در که داشت توجه امر بدین  باید«. )23 ص همان،(»گذاردمی باقی نظري ناراحتی احساس ییگونه من نزد که
 )152صرساله، (»)گرایانه ذره(اتمیستی نه دارد، گرایانه کل خصلت اساسا جهان ،رساله

 زبان و هانج میان ریختیهم نوعی که است مطلب این تبیین متکفل رساله در تصویرسازي و تصویر مفهوم«
 گزارهِ  بودن معنادار معیار و مالك.  تصویري ماهیت گزاره و دارد ییگزاره ماهیت زبان واقع، در. دارد وجود
 يزارهگ که آن حال. است مصور معنادار يگزاره. است آن بودن مصور به گزاره داريمعنا قوام. است تصویر داشتن

 تیساخدرست يگزاره اگر. است منطقی فضاي در چیزي دادن نشان متضمن تصویر […]است تصویر فاقد معنا بی
 نامیده تصویر که است چیزي آن بخش قوام امکانی، يرابطه این باشد، ممکنی امور وضعیت به ناظر االصولعلی
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 ممکنی امور وضعیت به ناظر ساختیدرست يگزاره اگر اما. آیدمی در نمایش به منطقی فضاي در و شودمی
  .)164ص(»شود داده نشان منطقی فضاي در بتواند که بود خواهد تصویر فاقد نباشد،

 لمعا مرز نیز متافیزیکی يسوژه است، پیرامون جهان از منسلخ و برگرفته در را جهان منطق که طور همان«
 که ی،متافیزیک يسوژه از معنادار گفتن سخن ضروريِ شرط حال عین در. ندارد نسبتی تجربی جهان با و است
 که است تاریک کامال فضاي یک در نورافکنی سان به متافیزیکی يسوژه گویی گیرد؛می نشات است، جهان مرز

 آن يدرباره تواننمی دیگر افکن نور شدن خاموش با و شوندمی دیده فضا این در موجود اشیا آن شدن روشن با
 تجربی يسوژه و متافیزیکی يسوژه میان نسبت 5,633 يفقره در ویتگنشتاین سبب همین به گفت؛ سخن اشیا

 وريضر شرط چشم واقع در ؛بینیممی چشم با را چیز همه ما. کندمی قیاس دید میدان و چشم میان نسبت به را
 دیده در آن آفرینی نقش و چشم تعین چند هر اند؛ گرفته قرار ما دید میدان در که است اشیایی يهمه شدن دیده
  .)181ص(»ایمنگرفته دید میدان از را اشیا سایر شدنِ

*** 

 .)129 ص(»گذشت سکوت به باید گفت، سخن اشدرباره تواننمی چه آن از«

 گفتنی مورا میان پرنشدنی میان به ناظر چیز هر از بیش است، ویتگنشتاین نظر مد آخر يفقره در که سکوتی«
 که باشد اییهگزاره بیان براي محملی تواندمی صرفا که است ابزاري زبان دیگر تعبیر به. است دادنی نشان امور و
 نگل زبان کمیت رویم فراتر که ورطه این از. واقعند امور تمامیت یا پیرامون جهان به معطوف انحا، از نحوي به

 . )262ص(»شودمی

 زندگی بر نیمبت که ییزیسته يتجربه ؛آیدمی دست به و شودمی پدیدار زیسته يتجربه اثر بر زندگی معناي»
 این ایدب هستند زندگی معماي براي حلی راه دادن دست به پی در که کسانی که است دلیل همین به. است ابدي

 معناي« يمقوله نکند، پیشه ابدي زندگی کسی که هنگامی تا درواقع،. گیرند سراغ مساله شدن محو در را حل راه
 حال در اما. بکوشد آن پاسخ احراز جهت در باید که ماند خواهد باقی نظري ییمقوله چنان هم او براي »زندگی

 این تنگذاش کنار در زندگی معناي و زندگی يمساله حل راه که دهدمی نشان انسان به کردن پیشه پرسشی بی و
 يجربهت در و شست دست آن چیستی و زندگی معناي باب در نظري تبیین دادن دست به از باید. است پرسش
 اند افتهدری را زندگی معناي طوالنی شکی از پس که کسانی که است سبب همین به. آورد فراچنگ را آن زیسته،

 .)280ص(»عاجزند آن يدرباره نظري بحث و آن تبیین از


