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  يستن از وجه سرمدي و نگرين، امر هنريتگنشتايو
  

  سروش دباغ
   فرديني عابديمرتض

  
  دنيشي انديمرزها. ۱

م ي بـدان يشمنديش از آنکه او را اند    ياند؛ اما ب  لسوف زبان دانسته  ين را ف  يتگنشتاي و يبه درست 
م که در   يان بد يلسوفيپردازد، بهتر است او را ف     ي زبان م  يشناسانه و زبان  ي فن يکه به مطالعه  

 را در ي مـسائل فلـسف  يار سروکار دارد و همواره همـه يش با زبان بس   يهاشهيچ و خم اند   يپ
را ن پس آنياز ا (اشي ـ فلسف ي منطقيرسالهن منظر، ياز ا. کاوديشان مي زبانينهيزمپس

دن؛ يشيـ  اندي بـرا  يم مرز يدر جهت ترس  « است   يکوشش) م خواند يخواهرساله  به اختصار   
  ١.هاشهيان اندي بيدن، بلکه برايشي انديبراا نه ي

توان سخن گفـت و از چـه        ي م ييزهاين کتاب نشان دهد که از چه چ       يکند در ا  ي م ياو سع 
م کالممان معنادار است و در باب چـه  يي اگر سخن بگو   ييزهايتوان؛ از چه چ   ي نم ييزهايچ
 سـخن معنـادار   يو به طور کل م؛  يغلتي در م  ييمعنايم به ب  يري اگر زبان را به کار گ      ييزهايچ
  :نيتگنشتاياز نظر و. ست و کدام استيچ
  
 مـرز   يد بتـوان دربـاره هـر دو سـو         يـ دن، با يشي اند ي برا يم مرز ي توانا شدن در ترس    يبرا«

  ۱.)ده شوديشيتواند انديم که نميشيندي بيزيم درباره چيد بتوانين ما بايبنابرا. (»ديشياند
  

-يبـه دسـت مـ   رساله ن مسائل طرح شده در      يتري از اصل  ي کل يرين مقاله، ابتدا تصو   يدر ا 
دن بـه آنچـه   يشيـ ن در انديتگنشتاي پرداختن به تالش و   يش را برا  يم و در ادامه راه خو     يده

                                                
1 . Wittgenstein, L. (1961) Tractatus Logico – Philosophicus, translated by Pears, D.and 
McGuinness, B. (London and New York: Routledge and Kegan Paul), Revised edition 1974, 
P.3 



 ٢

 يهـا  و مؤلفـه   يده شود، هموار ساخته، پس از آن به بحث درباره امر هنر           يشيتواند اند ينم
  .پرداختم ين  متقدم خواهيتگنشتاي ويهاهيشي انديآن در فضا

ت امـور   يـ  تمام ۲سو، از جمله وضع واقع     اما هم   مختلف ييهاانين  جهان را در ب     يتگنشتايو
) ۲۱/۱ ةفقر(ن فقرات رساله    ياو در همان اول   . داندي م ۴ي منطق ي و امور واقع در فضا     ۳واقع
ا نباشـد، در   يـ توانـد واقـع باشـد       ي مـ  يزيهر چ «: کندي منطق و جهان م    يي به جدا  يااشاره
ان امـور واقـع   ي را مياو هرگونه ضرورت منطق  » . بماند يکسان باق ي يگريز د ي هر چ  کهيحال
ن فقـرات  ين نخـست ي کـه در همـ  ين نکـات يتـر کند، اما از مهمي مي در جهان نفيا به عبارت ي

 ي کـه هـستند، در فـضا   ي امور واقع به همان نحو   ي است که تمام   شود آن ي مطرح م  رساله
 آن امـر واقـع   يها امکانيعني، ي منطقير واقع خارج از فضاتصور ام. اند قرار گرفته يمنطق

 يا به عنوان مجموعهي منطق يتوان به فضا  ي م يعنيمحال است، اما عکس آن ممکن است؛        
  )۰۳۱/۲ فقره رساله،. (ديشي امور واقع انديهااز امکان
 در ير محويان رساله نقيکوشد به آن پاسخ دهد و تا پا   ين  م  يتگنشتاي که و  يگريپرسش د 
 معنـا  يريه تصوياو به نظر. ان زبان و جهان استي رابطه مين چگونگيي دارد تع  يتأمالت و 

 از امور واقع است و ساختار زبان ساختار جهـان را           يرين معنا که گزاره تصو    يقائل بود، بد  
ر يتوان معنادار دانست که در عالم خارج واجـد تـصو         ي را م  ياپس تنها آن گزاره   . باز تاباند 

 يط معنـادار يد بـر شـرا  يـ ن متقـدم تأک يتگنـشتا يه ويشي در انديريه تصو يکارکرد نظر . باشد
 يد متوجه همـان کـارکرد  يه، باين نظري بر ايليش از هر تأويش از و پ ي ب يعنيهاست،  گزاره

ا يها معنادار  است که براساس آن، گزاره  يطين شرا يين  و آن تع    يتگنشتايبود که مراد خود و    
 ي محک معنـادار ين  آن است که او برايتگنشتاي وين ادعا يه مهم درباره ا   نکت. نديفاقد معنا 

 باشد کـه   يريد واجد تصو  يگزاره با کل  از نظر او،    . کندي عمل م  يوه خاص يک جمله به ش   ي
ک امـر   يـ ر، خـود،    ين تصو يتگنشتايالبته از نظر و   . بتوان در جهان خارج از آن سراغ گرفت       

 بـا آن مـشترک   يزيد در چيت را در خود نشان دهد، باي آنکه بتواند واقع  يواقع است و برا   
  :نامدي مين امر مشترک را صورت بازنمود و در ادامه، صورت منطقين  ايتگنشتايو. باشد

  



 ٣

نکه بتوانـد  ي ايت مشترک باشد، برا  يد در آن با واقع    ي، با ير، با هر صورت   يآنچه که هر تصو   «
 صـورت  يعنـ ي، يسـت از صـورت منطقـ   ر کند، عبارت ا  ي تصو يا نادرست ي يآن را به درست   

  )۱۸/۲فقره رساله، (» .تيواقع
  

بـه  . ن گزاره مهم است و نه تک تک واژگـان يتگنشتاي ويدهيطور که اشاره شد، به عق    همان
د جملـه ماننـد تـمِ    يـ گوي او مـ .واژهگردد، نـه در  ي به دنبال معنا م    جملهل او در    ين دل يهم
- با تـک يها، اما مساو است از نت يبي ترک ييقايک تمِ موس  يطور که   همان.  است ييقايموس

 جـدا از واژگـان و   يادهيـ ست، بلکه پديبِ صرف واژگان نيز ترکيست، جمله ن يها ن تک آن 
ست کـه عناصـر     يـ بازنمود مـستلزم آن ن    «). ۱۴۱/۳ ة فقر رساله،(است  » منسجم«به قول او،    

به اشتراک داشـته باشـند،   ب  ي را در ترک   ي مشابه يها شده امکان  يي بازنما ياي و اش  يريتصو
ر و ي در تـصو يري ممکن عناصر تصو   يکربنديپان  ي م يصورت» يختيهمر«بلکه تنها مستلزم    

م يريـ جـه بگ يم نتيتوانين نکته، مي با توجه به ا ۱».اء در امور واقع است    يممکن اش  يکربنديپ
ست که ي نيازيگر نيهاست و د آن يها شرط معنادار   کل گزاره  ير برا يکه امکان وجود تصو   

 يريمـثالً تـصو  . مي عالم خـارج باشـ  يرهاي جمله بر تصويتک اجزاما به دنبال انطباق تک    
د کـل گـزاره را واجـد        يـ ن با يوجود ندارد و بنـابرا    ... و» درون«،  »يرو«ر  ي نظ ي واژگان يبرا

 صـدق و  رسـاله ن است که در ي که الزم به ذکر است ا يگرينکته د . مير به شمار آور   يتصو
 اگر  يمعنادار است، حت  »  است يگربه، کنار بخار  « جلمه   يعني.  است يادارکذب فرع بر معن   

چ ي کنـار هـ  ياچ گربـه يا هي دنيچ جايان جمله، بر اساس مشاهدات کامل، در ه يدر لحظه ب  
ن يتواند در عالم خـارج وجـود داشـته باشـد و همـ             ين گزاره م  ير ا يتصو.  نباشد يايبخار

ز معنادار است، گر چـه ممکـن        ين»  مکث کرد  ياد، لحظه يخورش «. آن است  يشرط معنادار 
اش در  ي رحمت در تمـام مراحـل زنـدگ        يسه فرشته «اما  . فتاده باشد يگاه اتفاق ن  چياست ه 

ل سـخن  يـ ن دليمعنـاس و بـه همـ   ين بير در عالم خارج و بنابراي، فاقد تصو»کنارش بودند 
  . استيگفتن از صدق و کذب آن منتف

  
  هايناگفتن/ ها يگفتن



 ٤

 يهـا دهـد، گـزاره  يک گزاره ارائه مي ي احراز معنادارين برايتگنشتاي که و  ياريبا مع مطابق  
شوند، چرا کـه  ي ميمعنا تلقيمحور ب ارزشيها گزارهيطور کلشناسانه و به ييباي، ز ياخالق

 ي امـر ي، مـا از برتـر  يشناسييبايدر اخالق و ز . ستندي از عالم خارج ن    يريچ تصو يواجد ه 
 در جهـان خـارج      يمـدلول » يبرتـر «م، حال آنکه مفهـوم      ييگوير سخن م  گينسبت به امر د   

 ارزش ي و بـه طـور کلـ   يشناسـ ييباي که اخالق، زي در حاليعنير،  ين تفاس يبا همه ا  . ندارد
توان از آن سخن گفت و بـا توجـه بـه چـارچوب     يستاده است، چگونه ميرون از جهان ا  يب
نکه اساسـاً  يگر ايانجامد؟ پرسش ديبه کجا م ييهان گزاره يان چن ي تالش ما در ب    رساله يکل
ن تأمالت در خطر سقوط بـه قلمـرو   يا تمام ايشود؟ آيچه م رساله   يهاف خود گزاره  يتکل
  :ابدين مشکل بي فائق آمدن بر اي برايکند راهين تالش ميتگنشتايستند؟ وي نييمعنايب

  
  ».مند سازدز کراني را نيدنيشيله عنصر نااندي را و بدان وسيدنيشيد عنصر انديفلسفه با«
.  محـصور سـازد  يدنيشيـ  عنـصر اند  يلهي را از درون به وس     يدنيشيد عنصر نااند  يفلسفه با «

 بـاز   ي را بـه روشـن     يق که عنصر گفتنـ    ين طر ي خواهد بود، بد   ير عنصر ناگفتن  گفلسفه نشان 
  )۱۱/۴ ـ ۱۱/۴رات ق، فرساله(» دينمايم
  

ها را ـ به مدد فلسفه ـ بـه    يچنان گفتن است که آنني ارسالهن در يتگنشتايدر واقع، قصد و
ها، خود به خـود و بـدون      يها و ناگفتن  يان گفتن ياند که حدود و ثغور مرز م      ي بازبنما يروشن

ز ين تمـا  يتگنـشتا يزات و ين تما يتري از محور  يکي. ن شود ي، مع يسخن گفتن از امور ناگفتن    
تـوان سـخن   يزهـا مـ  ي چيد است از بعضاو معتق.  استيدادن و امور نشانيان امور گفتن  يم

او سـاحت  . ها را نـشان داد توان آن يتوان سخن گفت و تنها م     يگر نم ي د يگفت اما از برخ   
ـ     يداند و معتقد است که م     يها م يتجربه را جزء گفتن     را در قالـب زبـان    يتـوان امـور تجرب

ها حرف زد   ر باب آن  توان د ين، نم يتگنشتاياند و به قول و    ي ناگفتن ييزهاياما چه چ  . ختير
  ها را نشان داد؟توان آنيو تنها م

رد کـه   يـ گيجـا شـکل مـ     ز از آن  ين تمـا  يـ ا. ز کجاسـت  ين تمـا  يـ  ا يم سرچـشمه  ينيببابتدا  
-ين مـ يـي  زبان را جهان تعين معنا که مرزهايداند، بدي م يکين زبان و جهان را      يتگنشتايو



 ٥

 ييهـا  از گـزاره يز جهان نگذرد، اما برخـ جا معنادار است که از مر     ن، زبان تا آن   يبنابرا. کند
. رساله يهاروند، مثل خود گزارهيشوند آشکارا فراتر از جهان م    ي م يکه در زبان صورتبند   

 کـه بـه     يهاست؛ تالشـ  يدنيشيدر جهت اند   رسالهن در نگارش    يتگنشتايدر واقع، تالش و   
ش بـه دسـت     يفه خـو   از فلـس   يتيکند روا ي م ين سع يتگنشتاياما و . نماستگفته او متناقض  

ـ   ي ي امور ناگفتن  رساله در   يين تناقض را برطرف کند؛ گو     يدهد که ا   هـا  يا همان نـشان دادن
م و يفتي نييمعنايم و در ورطه بيها آگاه باشاند تا ما در هنگام سخن گفتن از آن       شده يمعرف

ـ دان آن را نـشان  يتگنـشتا ي که و  ي از امور  يکي. ن با هدف نگارش رساله منطبق است      يا  يدن
ان يـ تابانـد و قابـل ب  ي گزاره است که خودش را در گزاره باز مـ        ۱يخواند، صورت منطق  يم
 گزاره آن است که گرچه در قالب زبان       ي مهم درخصوص صورت منطق    يالبته نکته . ستين

ست، بلکـه در  يـ  و فراتر از زبان هم نيي، استعاليشناسييبايست، اما برخالف ز  يان ن يقابل ب 
  :ميريد از زبان فاصله بگي نشان دادنش بايالبته برا. تخود زبان حاضر اس

  
 يچـه را کـه بـرا   تواننـد آن يها نمـ  کنند، اما آن ييت را بازنما  يتوانند تمام واقع  يها م گزاره«

 يبـرا .  کننـد  يي، بازنمـا  ]يصورت منطق [ت مشترک باشند    يد در آن با واقع    ياش، با ييزابنما
رون از يـ ها ب خود را با گزاره    ييم جا يد بتوان ي کرد، با  يي را بازنما  يکه بتوان صورت منطق   نيا

  )۱۲/۴ ة، فقررساله. ( خارج از جهانيي جايعنيم، يمنطق قرار ده
  

-يشود، احتماالً مجبـور مـ     ي چه م  رساله يهاف خود گزاره  يم تکل يابيم در يحال اگر بخواه  
-ضاحِ گـزاره  يـ است، بلکـه    ي گزاره ن  يم که کتاب مشتمل بر تعداد     يي بگرا ين رأ يم به ا  يشو

ـ ش و بروز امـور نـشان      ي نما يکند مجال مناسب را برا    ي فلسفه تالش م   يعنيهاست؛    يدادن
ن يـ کند که اي فراهم ميافت؟ فلسفه بستريتوان دري را چگونه م   يصورت منطق . فراهم کند 

 ي فلـسف يهـا  از گزارهيان بستر مجموعهيالبته ا. ن بستر نشان دهنديل امور خود را در ا   يقب
 متـضمن بـه     يت فلـسف  يـ  فعال ...هاشهي اند يضاح منطق يهدف فلسفه عبارتست از ا    «: تسين

-ست، بلکـه محـصول آن روشـن شـدن گـزاره           يـ  ن يچند» ي فلسف يهاگزاره«دست آمدن   

  )۱۱۲/۴ ة، فقررساله(» .هاست



 ٦

 ، مـستلزم  رسـاله  يهـا ، گـزاره  نياستعال و رساله وشتگنـشتا    هاجز در   . کل پ ير ما يبه تعب 
آمـوزه  . فهمـد ي که از زبان و جهان فراتر رفته ميارا فقط سوژهرساله  ۱اندي فلسف ياستعال

د يـ  فهـم آن با يبرا. ا شده استي مهي فلسف ين استعال ي به هم  ي دسترس يز برا ينشان دادن ن  
د امـر  يـ گويچـه زبـان مـ   آن. ديـ گويچه مدهد تمرکز کرد، نه بر آنيچه زبان نشان م  بر آن 
ن يتگنـشتا ي و۲.رون از جهان، زبان و تجربه استيدهد امور بيچه نشان م است و آن يتجرب

 ة، فقررساله(» .گفته شود تواندينمنشان داده شود، تواند يمآنچه که «: ديگويبه صراحت م
تـوان گفـت منحـصر کـرد و     يچه مد سخن را به آن  يل است که با   ين دل يو به هم  ) ۱۲۱۲/۴
ن يتـر ي ورود بـه اصـل     يچـه يدر). ۵۳/۶ ةر فقـ  رساله،( است   يگريها را حکم د   يدادننشان
فهـم  . ان نشان دادن و گفتن اسـت      يز م ين تما ين در خصوص فلسفه، هم    يتگنشتاي و يآموزه

 به راسـل، در    ياخود او در نامه   .  دارد يز بستگ ين تما يز به هم  ين از خود فلسفه ن    يتگنشتايو
  :سدينوي، مرسالهمورد 

  
 يعنيان شود ـ  يها بق گزارهيتواند از طريه مچ است درخصوص آنياهي، نظري اصلينکته
توانـد  يچه نمو آن) ديشه درآيتواند به اندي مشابه ميقيچه به طرو آن(زبان ـ    يلهيبه وس
 ين مسأله اساسيتواند داده شود، که من معتقدم هم يان شود، اما صرفاً م    يها ب ق گزاره ياز طر 

  ۱.فلسفه است
  

دن جهان و زبان از يز مستلزم د  ين تما يبش به آن اشاره کرده، ا     ز در کتا  يهمانطور که هاجز ن   
-گـر بـه گفتـه   يدهد که دي را نشان ميزيتوان گفت که زبان چ ي م ي زمان يعني. رون است يب

 يزيـ ن چيا چنـ يـ امـا آ . ميرون بدان بنگـر يم و از آن فاصله گرفته، از بي نکني آن توجه  يها
 را يکيزيسـوژه متـاف  ن مفهـوم  يتگنشتاين پرسش است که و  ياسخ به هم  ممکن است؟ در پ   

د يه دين مفهوم را به همان زاو    يکند، ا ي م يکيزيسوژه متاف  که از    ياو در بحث  . کندي م يمعرف
ه يـ ن در نظر  يتگنشتاياما و . زنديوند م يستن به جهان از برون، پ     ي نگر يا نظرگاه مناسب برا   ي

   سوژه دارد؟ي به طور کلاي يکيزيدن مفهوم سوژه متافيش کشي به پيازياش چه نيفلسف
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ک يـ  (ياگـر امـر واقعـ   «: مرتبط است» نمودباز«ن پرسش به مسأله    يد جواب ا  يوگيهاجز م 
 ياد سوژه ي، با  کند ييرا بازنما )  از امور  يت ممکن يوضع (يگريقرار است امر واقع د    ) جمله

 ۲». کنـد  يي را بازنما  يگريتواند امر واقع د   ي سوژه م  يامر واقع فقط برا   . ..وجود داشته باشد  
لسوف، خـود،  ياز نظر ف يکيزيسوژه متافجا مطرح است، آن است که       ني که ا  ياالبته مسأله 

ابد، از جهان يت امور واقع را دريتواند کليجا که مست و از آن   ي در درون جهان ن    يامر واقع 
ر خـود   يـ امـا تقر  . اسـت )  مرز بازنمود ممکن   يريا به تعب  ي(و زبان فراتر رفته، و مرز جهان        

  ست؟يچ يمن فلسفگر، ي ديريا به تعبي يکيزيسوژه متافلسوف از يف
. »انـد  جهان مني زبان من نشانگر مرزهايمرزها«: ديگوي مرساله ۶/۵ن در فقره    يتگنشتايو

 ةفقـر رساله، (» سوژه به جهان تعلق ندارد، بلکه مرز جهان است «دارد که   يدر ادامه اظهار م   
رد جهان يگيم مي تصميمنِ فلسف .  جهان است  يکنندهنيي تع يمنِ فلسف از نظر او،    ). ۶۳۲/۵

-ي جهان را به مثابه کـل مـ  ين منِ فلسف  يبنابرا. رديان پذ يمن از کجا آغاز شود و در کجا پا        
 بـه  ي کـه در روانـشناس  ياآن سـوژه .  متفاوت اسـت  يث با منِ رواشناخت   ين ح ينگرد و از ا   

از . شـود يک امر واقع محسوب مـ     ي  در درون جهان است و     ياشود سوژه يمبحث گذارده   
 يکلـ  يعني ي فلسفيتوان به طرزي ميمنِ فلسفا  ي يکيزيسوژه متاف ن  ي با ا  نيتگنشتاينظر و 

 و نه روان، کـه اگـر   ين من نه انسان است، نه تن آدم   يد ا يگوياو م . ديشيدر باب جهان اند   
وص کـل   توانست درخص يشد و آن وقت چگونه م     ي از جهان محسوب م    ين بود بخش  يچن

، ۶۴۱/۵فقرات رساله، (ستاده است ياو در درون جهان نا. ديت جهان سخن بگويجهان و کل
ـ ي که مرز جهان است، م    يدر مقابل منِ فلسف   ). ۶۳۳/۵ و   ۶۳۲/۵،  ۶۳۱/۵  را يتوان منِ تجرب

جـه  يتوان نتين جا مياز هم. پردازديقرار داد که در درون جهان است و فقط به امور واقع م    
 يکيزي ندارد، اما منِ متـاف ي است و صورت همگان ي، من منفرد و جزئ    يمنِ تجرب گرفت که   

بـا توجـه بـه    ( معنـا  يريـ گ و شکليرسازي تصو يطور کل  است که به   ياآن سوژه ) يفلسف(
هـا بـا    ق انطبـاق گـزاره    يـ  اوست که معنا را از طر      يعنيسازد؛  يرا ممکن م  ) يريه تصو ينظر

 درخصوص جهان، معنا و زبان به منِ        ير فلسف يمکان تقر پس اساساً ا  . شناسانديجهان باز م  
ه يشيو اندرساله . ده شوديد فهمي نبايکيزيبدون حضور من متاف   رساله  .  دارد ي بستگ يفلسف
ست؛ يـ رون نگر يـ د بتوان بـه جهـان از ب       يبا.  است يکيزي سوژه متاف  ي مستلزم استعال  يفلسف
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جالـب آن  . ديان در باب آن فلـسف ست تا بتويک کل نگريد بتوان جهان را همچون ي با يعني
-هـا نـشان  را آنيـ ند، زيمعنايانجامد که بي مييهاا به گزاره ين نحوه نگاه به دن    ياست که هم  

  :ديگويمرساله  ياني هم در فقرات پانيتگنشتايوخود . ياند نه گفتنيدادن
  
کنـد،  هر کس سخنان مـرا درک  : کنندي ميق روشنگرين طر ي بد ]رسالهدر  [ من   يهاگزاره«

ها برسد،  آنيها باال برود و به ورارد تا از آنيگي به کار مييهاها را به مثابه پله     که آن  يوقت
د نردبـان  ير، پس از باال رفتن از نردبان، بايک تعبيبه (اند يمعنيها بن گزاره يابد که ا  ييدر م 

 يعـالم را بـه درسـت    ن صـورت    يـ ها فراتـر رود، در ا     ن گزاره يد از ا  ي، او با  )را به دور افکند   
  )۵۴/۶ ة، فقررساله(» .ديخواهد د

  
شه زده است، يها رنگ اند يدنيشيسنده آن به نااند   يدهد نو ي م ي است که گواه   يسندرساله  

دن تـا کجـا ممکـن    يشيـ ن ساخته است که انديشه معي هميک بار برايل که  ين دل يفقط به ا  
  . است

  
  ۱ست به جهاني از نگريهنر به مثابه نحوه خاص. ۳
ل اخـالق،  ي از قبيکيزيکه در مقام پرداختن به امور متاف  رساله   ياني در فقرات پا   نيتگنشتايو
  :ديگوي و خود فلسفه است، مي زندگي، معنايشناسييبايز
  
ر ييـ را تغ آنيتواند مرزهـا  ير دهد، تنها م   ييا شر جهان را تغ    ير  ياگر بنا باشد تحقق اراده خ     «

بـه طـور خالصـه،      . ان شـود  يبله زبان   يوستواند به يچه که م   آن يعنيدهد، نه امور واقع را،      
ر يـ ک تعب يبه  . ديد آ ي پد يالمجموع، جهان متفاوت  ثي باشد که من ح    ياد به گونه  ي با ر آن يتأث

جهان انسان شاد متفـاوت از جهـان انـسان          . ابديک کل، قبض و بسط      يد به مثابه    يجهان با 
  )۴۳/۶ ة، فقررساله(» .ن استيغمگ
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سـو و امـر     کيـ ان مباحـث او درخـصوص منطـق از          ي است م  يدر واقع پل  رساله  قره  ن ف يا
ن امـر  يـ نجـا بـر ا   ياو در ا  . گـر ي د ي از سو  يشناسييباي و ز  ي، اخالق يريا به تعب  ي ياستعالج

ت بـه صـورت   يـ  تحقق آن اسـت، در نها يدر پ) از هر نوع(چه اراده ما کند که آنيد م يتأک
در ادامه، بـه    . است» گر سان ي د يک سر جهان  يا آن جهان    شود که ب  يان م ي نما يوه نگرش يش
  .ستيچ» گرسانيجهان د«ن ي از انيتگنشتايوم پرداخت که منظور ين امر خواهيا
او در . »زنـد يک چيـ  يشناسـ ييبـا ياخالق و ز«: ديگويمرساله  ۴۲۱/۶ در فقره    نيتگنشتايو
دگاهش يـ  د يا در فقره   ۲هااشتادديردازد، اما در    پين دو م  يجا به وضوح به وجه شبه ا      آن

  کند؛يوند آن دو عنوان مي در باب پيرا به روشن
  
 خـوب  يسته شده و زنـدگ   ي بدان نگر  نشانيروزن ب  که از    يء است، در حال   ي ش ياثر هنر «

ان اخالق يوند مين پيا. سته شده است  ي بدان نگر  نشانيروزن ب  که از    يجهان است، در حال   
  )۷/۱۰/۱۶ ،هاشتادداي(» . استيشناسييبايو ز

ن يـ ن در ايگنـشتا ين موضـع  و  يـي  تب ي؟ برا ت به چه معناس   ۱نشانيروزن ب ستن از   ياما نگر 
ن را در نظـر     يتگنـشتا ي از و  يگـر يد در ابتدا جملـه د     يد، با يگويطور که هاجز م   باب، همان 

ن بـه  ، از بـرو نـشان يروزن باما با . نديبيانه م ياء را از م   ي مشاهده متداول، اش   يوهيش«: آورد
وان را  يـ مـا ل  . ديريوان را در نظر بگ    يک ل ي،  )۷/۱۰/۱۶،  هاادداشتي(» شوديسته م ياء نگر ياش

-ع در آني خاص دارد، به عنوان مثال فالن مقدار مـا يم که کارکرد يشناسي م يئيشبه عنوان   

در واقع در مواجهـه     . ا افتادن مقاوم است   ي در مقابل ضربه     يا تا اندازه مشخص   يرد  يگيجا م 
ـ يشيالت خودمان انديها و تما  آن در مقابل خواسته    يهاتيوان به ظرف  يلبا    آن بـه  يده، در پ

ن ارزش  ي ا نيتگنشتايواز نظر   . ديگرديم، م ي انجام آنچه از آن انتظار دار      يتش برا يدنبال قابل 
ـ ستن از ينگر«ن نحوه نگرش، يا. اء استي اش ينسب ن نحـوه  يـ در ا. ستيـ ن» نـشان يروزن ب

 ـ در ـ   ييهادهياء جز پديبرد، اشي نام موه متداوليش از آن به عنوان نيتاتگنشينگرش که و
اء ين حالت اشـ يدر واقع، در ا. ما هستند ) يتجرب(ال  ي ام يستند که در خدمت ارضا    يجهان ن 

-يش مشخص ما در نظر گرفتـه مـ  يات و اهداف از پ  يدن به غا  ي رس ي برا ييبه مثابه ابزارها  
. تيت دارند تـا موضـوع   يشتر طرق يت ب ين موقع يها در ا  دهيو پد اء  يگر، اش ير د يبه تعب . شوند
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 که بر اثر بـه کـار   يجيست، بلکه آثار و نتايجا مطمح نظر ننيها در اگونه بودن آننينفس ا 
ن يـ دهـد؟ در هنـر مـا از ا   ياما در هنر چه رخ مـ  . ت دارد يد، اهم يآيها به دست م   بستن آن 

هـا و   تحقـق خواسـته  ي بـرا يياء به عنوان ابزارهـا يم و به اش يريگي متداول فاصله م   يوهيش
  .مينگريانتظارات خودمان نم

تـوان بـه ظـرف    يمـ . افتـد ق ميـ ء بـه تعو يء، کاربرد روزانه آن ش يک ش ي خواندن   يبا هنر 
-ي مـ ي نگهـدار ي که در گالريانهيم و سفاليکنيل مي ميدنيد که در آن نوش يشي اند ينيسفال

دن ي نوشيگر براي دينه گالريسفال. نگرندي ميء هنريک شيشود و همگان به آن به عنوان     
 مـا  يايست و به کاربرد آن در دن      يگر در دسترس ما ن    ينه د ين سفال يرود ا يعات به کار نم   يما

-ي مـ نيتگنشتايو. ده استيشناسانه بخشييباي زياصهين به آن خصيشود و هم ي نم يتوجه
ن همـان قـرار   يدا کرده است و اي کرانمند پ  يتيننده کل ين ساحت، در نگاه ب    يء در ا  يد ش يگو

  .  استينشانيگرفتن در معرض ب
 ي اثـر هنـر    يست که بـرا   يگونه ن نيا. ديري وارهول را در نظر بگ     ي اند يلو اثر هنر  يجعبه بر 

 ياگـر در زنـدگ  .  باشـد ياژهيـ هـا و مشخـصات و    د واجد مؤلفه  ين جعبه با  يقلمداد شدن، ا  
م؛ يـ اوه متداول از آن بهره بردهيم، به شيو از  آن استفاده کن    م  ين جعبه را به کار بر     ياروزمره  
 ـ در ـ جهـان    يادهيـ رد و ناظران به آن به عنوان پدي قرار گيک گالرين جعبه در ياما اگر ا

 يئي انگاشتن شيدر واقع، شرط الزم هنر  .  قلمداد کرد  ي هنر يادهيتوان آن را پد   يننگرند، م 
 متعـارف،   ي را در معنـا    يئي کـه شـ    يستنيـ سـت؛ نگر  ستن بـه آن ا    يگرگونه نگر يمشخص د 

  .روديانگارد و از آن فراتر ميزمانمند و مکانمند نم
-ييباي ز ينهي در زم  نيتگنشتايو نگاه   ي وارس ي برا يشتريبه ما مجال ب   ها  ادداشتي يمطالعه

-ييبـا يونـد اخـالق و ز  ي به صـراحت پ نيتگنشتايوست که  هاادداشتيدر  . دهدي م يشناس

-همان. کندي م ياء موجود در آن معرف    ي از نگاه کردن به جهان و اش       يا نحوه خاص   ر يشناس

ستن ينگر. استنشان يروزن بستن از  ي خاص، نگر  ين نحوه يطور که قبالً هم اشاره شد، ا      
ز يـ نرسـاله  در خـود  . روت استياء، جهان و امور واقع از ب  يستن به اش  ي نگر نشانيروزن ب 

  : ارائه شده است که رهگشاستنشانيروزن باز ار موجز و مختصر ي بسيفيتعر
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ـ ي، عبارت است از نظر کردن به آن به مثابه          نشانيروزن ب نگاه کردن به عالم     «  يک کل، ول
» .ن اسـت يچه رازآلود است اک کل کرانمند ـ آن  ي کرانمند؛ تجربه کردن عالم به مثابه يکل
  )۴۵/۶، فقره رساله(
  
 باال بـه مـا کمـک      ي دارد که در فهم جمله     يرات مشابه يرز تق ينها  ادداشتين در   يگنشتايو
  :کنديم
  
 از برون بـه  نشانيروزن ب ند، اما با    يبيانه م ياء را از م   ي مشاهده متداول، اش   يوهيدر واقع ش  «
ـ   يدن ي که ايشود، به نحو  يسته م يها نگر آن نـه خـود   يش زميدگاه تمام عالم را بـه عنـوان پ

 يکند، به جاي با زمان و مکان مشاهده م      همراهء را   يکه ش  است   يدگاهين د يا ا يآ. داراست
  مشاهده در زمان و مکان؟

. کنـد ي را مقـرر مـ     ي کـامل  يک مکـان منطقـ    يـ ر  يک تعب يا به   ي يک عالم منطق  ي يزيهر چ «
 ي بـا فـضا    يزيـ  مـشاهده چ   نشانيروزن ب ستن از   ينگر): افکنديان م يشه خود را به م    ياند(

  )۷/۱۰/۱۶ ،اهادداشتي(» . کامل استيمنطق

نـد؛ بـه   يبي مـ ياء را در زمان و مکان خاص    ي است که اش   يوه متداول نگاه  يا ش ي ينگاه تجرب 
توانـد بـا   ي نم يآدم. کندي و خاص نظر م    يء جزئ يک ش ين معنا که به امر واقع به عنوان         يا

ء را در ين روسـت کـه بـه ناچـار شـ         يـ رود از ا  يء از آن فراتر مـ     ي به ش  يستن معمول ينگر
ستن بـه   يـ ن نحـوه نگر   يبا ا . دهدي قرار م  ي مورد بررس  ي و نه فلسف   ي و علم  يتجرب يساحت

ـ يتوان دست ي نميتيگونه ضرورت و کل چيه ـ  يافت، چرا که امر جزئ  ي بـاق ي همـواره جزئ
ء بـه  ي برد، چرا کـه در آن شـ  ي پ۱يتوان به ضرورتيستن نميوه متداول نگريدر ش . مانديم

ستن يـ رد، امـا در نگر يگين مورد مداقه قرار مي معي مکان زمان و يصورت منفرد و در تنگنا    
 متنوعش در   يها امکان ي همراه با همه   يعنيء همراه با زمان و مکان،       ي ش نشانيروزن ب از  

ء موضوع شناخت ين نحوه نگرش شيدر ا. شوديزمان و مکان، در نظر گرفته م     کل گستره   
تـوان  ي آن مـ ينـه يزمچرا کـه در پـس      جهان،   ي است از همه   ياندازست، چشم يو تجربه ن  

ا چنـد امـر   يـ ک ين نگاه ما همچنان با     يدرست است که در ا    . ت جهان را مشاهده نمود    يکل



 ١٢

هـا را از صـرف   اء اسـت کـه آن     ي نگرش ماب ه اش    امدين پ يم، اما ا  ي سروکار دار  يواقع جزئ 
. بخـشد ي ميطق برابر با شأن ضرورت من    يها شأن برد و به آن   ي فراتر م  ۲» امور يهاتيوضع«

ء را فراگرفتـه و نظـر بـه         ي کامل، گرداگرد ش   ي منطق ي، فضا نشانيروزن ب ستن از   يدر نگر 
ا يـ شناسانه  ييبايِء ز يش«: ي ممکن منطق  يهاء، معادل است با مداقه در باب تمام حالت        يش
ده يـ  کامـل د   ي منطقـ  يسته شده، همراه با فضا    يشناسانه بدان نگر  ييباي ز ي که به طرز   يئيش
  ۳».است» من« مدرک آن، کل جهان ن معنا که در نگاهيشود، بديم
او . ن اسـت  يچن) شناسانهييبايشتر ز يو ب (ء مورد مداقه    ي درخصوص ش  نيتگنشتايدگاه و يد

ل بـه کـل جهـان    يسته شود، تبد  ي خاص بدان نگر   يء، اگر از منظر   يک ش يمعتقد است گاه    
  :شوديمدرِک م

  
ت است اما بـه عنـوان   يه فاقد اهمياء، به اندازه بق يان اش ي م يئياء به عنوان ش   يهر کدام از اش   «
  .ت استيک جهان، واجد اهمي

چـه تـو    کن االن همه آن   يول:  را مورد تأمل قرار دهم و بعد به من گفته شود           ياگر من بخار  
 از ين حاکيرسد، چرا که ا   يارزش به نظر م   ي است، مسلماً حاصل کار من ب      ي بخار يدانيم

گـر در جهـان مطالعـه    يار دياء بـس يان اشـ ي ميئي را به مثابه ش    ي من بخار  ييآن است که گو   
ام، آن جهان من بـوده    دادهي را مورد تأمل قرار م     ي که من بخار   ي که هنگام  يدر حال . امکرده

  )۸/۱۰/۱۶، هاادداشتي(» .رنگ بوده استي در برابر آن بيگريز ديو هر چ
  

در » مـن « که يشود؛ جهانيبدل م» جهان من« به  ءيک ش يشناسانه،  ييبايدر واقع در تأمل ز    
 يکيزين من، منِ متـاف يم که ايدانيک مي از آن را نيکند، نه بخشيفا ميک مرز را ايآن نقش  

ر ييـ شناسانه، نه امور واقع که کلِ جهان فرد دسـتخوش تغ          ييبايقت در نگاه ز   يدر حق . است
 در فقـره  نيتگنـشتا يو است کـه    ياتهن همان نک  يشود و ا  يجا م  آن جابه  يشود و مرزها  يم

  . به آن اشاره کرده است۴۳/۶
روزن  است کـه از   يئي ش ي متقدم، اثر هنر   نيتگنشتايو يها آموزه يچه آمد، در فضا   بنابر آن 

عنـان بـا نظـر       داشتن هم  ي، تجربه اخالق  يبه نحو مشابه  . سته شده است  ي بدان نگر  نشانيب
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 اسـت،  ۱انهيگرا ضدواقعي، اخالقينيتگنشتايوالق اخ.  استنشانيروزن بکردن به عالم از  
، ير خـوب يـ  نظيايات اخالقـ ي از خـصوص ي او، عـال يرامون، بنابر رأ  ين معنا که جهان پ    يبد
 بـا   ي، نـسبت  »فه اسـت  ي وظ ييراستگو«ر  ي نظ ياي اخالق يهااست و گزاره  ... ديد، نبا ي، با يبد

 ينيتگنـشتا يواخـالق  ن حـال،    يعـ در  . ستيرامون ندارد و برگرفته از عالم خارج ن       يجهان پ 
توان يستند و نم  يبردار ن  صدق و کذب   ي اخالق يهان معنا که گزاره   يگراست؛ بد رشناختيغ

 هم نشانيروزن ب حال اگر نگاه کردن به امور از ۲. کرديزنها گمانهدرباره ارزش صدق آن 
 کـه اخـالق     يت، همان سنخ معـضال    ي باشد و هم برپا دارنده امر هنر       يبخش امر اخالق  قوام
 ي اخالقـ ياگـر دعـاو  . گـردد يز مي ننيتگنشتايو يشناسييباير زيبانگي دارد، گر ينيتگنشتايو

فـه  ي بـه عهـد کـردن وظ       يوفـا «ر  يـ  نظ يا گزاره ي اخالق ييست و روا  ينبردار  صدق و کذب  
ب يآسـ «ر يـ  نظيارامـون اسـت، چـرا گـزاره     يصرفاً برآمده از نگرش فرد به جهـان پ        » است

 ي اخالقـ يـي  از رواي روا نباشد؟ اگر کـس     يبه لحاظ اخالق  » فه است يران وظ گيرساندن به د  
نگـارد، چگونـه   ي خود بـه عـالم ب   يد و آن را برآمده از نگرش اخالق       يگزاره فوق سخن بگو   

-ي کرد؟ به نظر نمينه بحث و فحص فلسفين زميتوان موضع او را نقد کرد و با او در ا         يم
هـر دو   . افـت ي ين پرسش پاسخ  ي ا ي متقدم برا  نيتاتگنشيو يها آموزه يرسد بتوان در فضا   

به نحو . رامونندي به جهان پ  ي متفاوت و متناقض کنشگران اخالق     يهاگزاره برآمده از نگرش   
 به عالم نشانيروزن ب بر نظر کردن از ي که مبتنيشناسانه شخصييباي، اگر تجربه ز  يمشابه

ء يگـر، شـ  ي ديشناسانه شخـص ييباي قلمداد کند و تجربه زي هنريئيء الف را ش   ياست، ش 
 ين دو قـضاوت کـرد و داور  يـ ان ايـ تـوان م ي قلمداد نکند، چگونـه مـ     ي هنر يئيالف را ش  

روزن ستن از   يـ ن جا نگر  ي قضاوت در ا   ياگر مبنا . ح بازشناخت ي ناصح يح را از داور   يصح
، هر در واقع. ن باب به دست دادي در ايح موجهيرسد بتوان توضي باشد، به نظر نمنشانيب

شناسـانه و تجربـه     ييبـا يان تجربه ز  يتوان م ي متقدم م  نيتگنشتايو يها آموزه يچند در فضا  
ان دو  يـ  م يک معرفتـ  يـ  به دست داد، اما تفک     ينييک کرد و تب   ي تفک يمتعارف روزمره به خوب   

ــه ــياتجرب ــه عل ــه ز ي ک ــا خــود را تجرب ــاياالدع ــييب ــانه م ــد، ميشناس ــنامن ــسر ني .ستي
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انـد  د کرده يتأکرساله   يين متقدم همچون هاجز، بر وجه استعال      يگنشتاي شارحان و  يبرخ. ۱
 از يکيزي کـامالً ضـدمتاف  يرين، تقريز مانند حلقه وي نيبرخ. اندن منظر خواندهيز او آن را ا   

 را بـرخالف     رساله ز تالش نمودند  ير ن ي اخ يها از فالسفه سال   يگروه. اندآن به دست داده   
 به بعد مطالعه    ۴/۶ و فقرات    ياني از فقرات م   يا مقدمه، پاره  يها و بر مبنا   ينيدگاه حلقه و  يد

 و يورز دربـاره فلـسفه  يانيـ  را مقدمه آن، فقـرات م      رسالهن فقرات   يتري محور شانيا. کنند
شان، يـ  ا يمطابق با رأ  . دانندي م ۵۴/۶ به بعد و خصوصاً فقره       ۴/۶حدود و ثغور آن، فقرات      
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 را  ي ـ فلـسف  يرسـاله منطقـ   درباره اخـالق و  ين بخش، گاه نقاط مشترک سخنرانيدر ا. ۱
ان يـ  ميها گاه ارتباط   و رسالهو  ها  ادداشتيان  ي م يوندهايدهم، گاه پ  يمورد کندوکاو قرار م   

  . اخالق راي دربارهيسخنرانو ها ادداشتي
، ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۴ يهان سالين، بيتگنشتاي است که از و ييهاادداشتين کتاب مجموعه    يا. ۲

 است کـه    ييها، مشتق يريا به تعب  يها و   سينوشين مجموعه شامل پ   يا.  مانده است  يبه جا 
. تر اسـت  مفصلرساله  ها از   بخش ي در برخ  هااشتادديالبته  . منجر شدند رساله  به نگارش   

ن، يگنـشتا يو. ميـ ا دخـل و تـصرف بهـره گرفتـه    ي آن، هر چند با قـدر يما از ترجمه فارس   
، تهران، نـشر    يشاهاتيم ح يباج و مر  ي د ي، ترجمه موس  ۱۹۱۶ـ۱۹۱۴ها،  ادداشتيگ،  يلودو

  .۱۳۸۵سعاد، 
1. sub specie aeternitatis 

ن، در  يتگنـشتا يمنطق حاکم است و چنانکه اشـاره شـد از نظـر و             که در    يهمان ضرورت . ۱
  . قابل مشاهده استيانداز اثر هنرز در چشمي و ني اخالقيهاگزاره
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2. States of affaits 
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ن متقـدم و نقـد      يتگنـشتا يکانـت، و  «مقالـه   : د بـه  يـ ن مطالب، نگاه کن   يشتر ا ي بسط ب  يبرا. ۲
  .ن مجموعهيدر هم» ي تجربياخالق

  
  

 
 


