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 ویتگنشتاین” رساله”اخالق، سوژة متافیزیکی و فلسفه در
  

  8/4/94منبع: سایت رادیو زمانه، روز دوشنبه، مورخ: 
  

ویتگنشتاین جوان و نظریه  »و «فلسفی-رساله منطقیویتگنشتاین و   »پس از مقاالت در سلسله مقاالت فلسفۀ ویتگنشتاین، این مقاله،
هاي مختلف نظریۀ ه شد. همچنین مؤلفهبه بحث گذاشت رسالهرسد. در دو مقالۀ پیش، زمینه و زمانۀ نگارش در می «تصویري معنا

» یزیکیسوژه متاف«هاي اخالقی، ، به بحث از گزاره»تصویر«اي دربارة مفهوم در این نوشتار، پس از ذکر تکمله .تصویري معنا تبیین گشت
 .خواهم پرداخت رسالهدر نظام فلسفی » هاي فلسفیگزاره«و ماهیت 

 
ین منظور است که نشان داده شود معناي گزاره نیز همانند معناي یک تصویر در هیچ یک از بد رسالهاستفاده از استعارة تصویر در 

 :هاي تشکیل دهندة یک تصویر استهاي آن وجود ندارد. معنا نتیجۀ کنار هم قرار گرفتن تمام مؤلفهمؤلفه

 .[1]کنیمما امور واقع را براي خود تصویر می 2 .1

 .اندهاي آن به شیوة معینی به یکدیگر مرتبطسازد عبارت است از اینکه مؤلفهآنچه تصویر را می 2 .14

معنا در خود تصویر و در خود گزاره مندرج است و هیچ مدلول بیرونی در شکل گیري و فهم معناي آن نقش ندارد. در عالم خارج  
مدلول وجود دارد، نه معنا. براي فهم معناي یک تصویر، نیازي به مراجعه به تصاویر دیگر نیست؛ در صورت وجود و جهان پیرامون 

قرار  شویم. در مقابل، معناي هر تصویر از کنار همشود و دچار تسلسل میچنین نیازي، فهم هر تصویر متوقف بر فهم تصویر دیگر می
ار دهد. معناي گزاره متوقف بر نحوة چینش و کند؛ بدین معنا، تصویر، معناي خود را نشان میشوهاي مختلف آن احراز میگرفتن مؤلفه

نحوة چینش واژگان در یک  .هاي گزاره مدلول دارند، برخی دیگر ندارندهم قرار گرفتن کلمات در یک گزاره است. برخی از مؤلفه
 :ر جهان پیرامون استهاي انتولوژیک دگزارة معنادار، متناظر با نحوة چینش مؤلفه

مان شیوه اند حاکی از این مطلب است که اشیاء نیز به ههاي یک تصویر به شیوة معینی به یکدیگر مربوطاین واقعیت که مؤلفه 2 .15
 .اندبه یکدیگر مربوط

  
 هاي اخالقیمعناداري گزاره

ش از امکان برقراري تناظرِ میان یک گزارة اخالقی و ، به معناي پرسرسالههاي اخالقی در فضاي پرسش از امکان معناداريِ گزاره
به  تواند ناظریک وضعیت امور ممکن است؛ یعنی پرسش از اینکه آیا رابطۀ میان یک ارزش و امري در عالم خارج علی االصول می

جهان پیرامون سخن  ها دربه صراحت از وجود نداشتن ارزش 6. 42و  6 .41یک وضعیت امور ممکن باشد؟ ویتگنشتاین در فقرات 
ها (اعم کنند، هیچ مدلولی در عالم خارج ندارند؛ چرا که ارزشگوید. از نظر ویتگنشتاین، واژگانی که بر اوصاف اخالقی داللت میمی

ر واقع مهایی که از رابطۀ میان یک ارزش و یک اهاي اخالقی و زیبایی شناختی)، جزئی از اثاثۀ عالم نیستند. از اینرو، گزارهاز ارزش
هاي توانند معطوف به یک وضعیت امور ممکن باشند. الزمۀ این سخن این است که مطابق با آموزهگویند، علی االصول نمیسخن می

 .هاي اخالقی فاقد معناهستند، گزارهرساله

تن یک انسان کش« زارة اخالقیِ دهد. گبا ذکر مثالی توضیح می» درباره اخالق« ویتگنشتاین موضع مختار خود در این باب را در مقالۀ 
بنا بر روایت ویتگنشتاین، اگر  .را در نظر آوریم؛ همچنین صحنۀ قتلی که در آن یک انسان بی گناه کشته شده است» بی گناه بد است

شویم. بر آن داللت داشته باشد، مواجه نمی» بدي« ما تمام شواهد موجود و جزئیات صحنه قتل را بکاویم، با امر واقعی که صفت اخالقی
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 که اي قعیوا امر هیچ. الغیر و هستیم روبرو…در صحنۀ قتل با امور واقعی اي چون بدن مقتول، خون ریخته شده، قفل درِ شکسته شده
ر به یک وضعیت تواند ناظ، نمی»کشتن انسان بی گناه بد است« شود. بنابر این، گزارة عنوان بدي یاد کرد، یافت نمی تحت آن از بتوان

 .امور ممکن باشد. نتیجتا، این گزاره فاقد تصویر و بی معناست

نندة ممکنی هاي موجه و قانع کبر اساس قاعدة اُکام، از میان تبیین توان بر اساس قاعدة اُکام نیز توضیح داد.مدعاي ویتگنشتاین را می
توان از یک پدیده ارائه داد، تبیینی موجه تر و قابل پذیرش تر است که مبادي و مبانیِ متافیزیکی کمتري را مفروض گرفته باشد. که می

اي نظیر ر تبیین پدیدهها دتلقی ویتگنشتاین، مفروض گرفتن ارزش هاي عالم افزود. مطابق بابه نظر اُکام، نباید بدون دلیل به تعداد هویت
توان این پدیده را بدون لحاظ کردنِ چنین فرضی به نحو کامل و دقیق توصیف و تبیین کرد. پدیدة فوق، غیر موجه است؛ چرا که می

توان هستند، نسب نامۀ هیومی دارد. به باور هیوم، نمی ها»هست«ها بی نسبت با امر واقع و یا باید عنایت داشت که باورِ بدین امر که ارزش
  .ها زدها پل مستقیمی به ارزشها رسید و از واقعیت»باید«ها، به » هست«هاي توصیفی و به اصطالح از کنار هم قراردادن گزاره

 
 [2]سوژة متافیزیکی

توان ، سوژة متافیزیکی مرز جهان است و هیچ تقرر و تعینی در جهان ندارد؛ اما تنها از آن منظر است که میرسالهدر نظام فلسفی 
شود، اما دربارة معناداري، زیبایی شناسی، اخالق، منطق و ریاضیات سخن گفت. بنابر این، اگر چه سوژة متافیزیکی در جهان یافت نمی

ان پیرامون دارد و قوام بخش سخن گفتن معنادار است. به عبارت دیگر، بدون لحاظ کردن منظر استعالییِ سوژة نسبتی ضروري با جه
تافیزیکی سازد، برشمارد. سوژة متواند سخن معنادار بگوید و یا شروطی که معناداري را ممکن میمتافیزیکی، سوژة تجربی اساسا نمی

کند، اما سوژة تجربی بخشی از جهان خارج است. بدن من بخشی از تمامیت یک کل نگاه میبه جهان از منظري استعالیی و به مثابۀ 
 :امور واقع است

 .سوژه جزو جهان نیست، بلکه مرز جهان است 5 .632

 [3]شود؟ در کجاي جهان سوژه متافیزیکی یافت می 5 .633

 .کند یا تصوراتی دارد، وجود ندارداي که فکر میچیزي تحت عنوان سوژه 5 .631

گفتم م، و میآورد، آنگاه باید گزارشی دربارة بدنم هم در آن میجهان آن گونه که یافتمشنوشتم تحت عنوان اگر کتابی می
براي مجزا و منزوي کردن سوژه، یا بلکه نشان دادن  کدام اعضاء تابع اراده من هستند و کدام اعضاء نیستند و غیره؛ این روشی است

 .[4]ذکري به میان آوردتوان چرا که تنها از این سوژه است که در این کتاب نمی .اینکه به معنایی مهم سوژه وجود ندارد

 .توان دربارة من به شیوة غیر روانشناسانه سخن گفتر فلسفه میبنابر این، واقعا به معنایی د 5 .641

 .«جهان، جهان من است« کند، این است که را وارد فلسفه می» من«آنچه 

نه  -جهان پردازد، بلکه سوژه متافیزیکی است، مرزمنِ فلسفی انسان نیست، بدن انسان نیست، یا روان انسان که روانشناسی به آن می
 .بخشی از آن

یعنی، منِ اندیشنده یا منِ ناظر بر عالم، قوام بخش تکون  .«این جهان، جهانِ من است« گوید: شوپنهاور نیز در تعبیري مشابه می
ر دیگر بیش از هر ام رسالهدر اینجا، منِ متافیزیکی است و نه منِ تجربی. سوژة متافیزیکی در » من«معرفت و معناداري است. مراد از 

 .ري و در نتیجه تعیین کنندة حدود و ثغور معناداري است و شانی شبیه سوژة متافیزیکی کانتی داردقوام بخش معنادا

 سازد. این شروط، نه جزئی از عالم، بلکه مرزهايدر فلسفۀ کانت، شروط استعالیی، تکون تجربه را براي سوژة تجربی ممکن می
ادار را د. سوژة متافیزیکیِ ویتگنشتاین نیز مرز عالم است و سخن گفتن معنعالم اند؛ شروط استعالیی بیانگر حدود و ثغور تجربه هستن

 .شود، چگونگیِ سخن گفتن معنادار از منظر سوژه استعالیی تقریر میرسالهسازد؛ در براي سوژة تجربی ممکن می
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ردازد. ما همه چیز را به کمک پی میویتگنشتاین با تشبیه سوژة استعالیی به چشم، به توضیح نسبت میان سوژة تجربی و سوژة استعالی
بیند، در حکم میدان دید است که تنها توسط سوژة بینیم. تمام آنچه سوژة تجربی میبینیم، اما خود چشم را هیچوقت نمیچشم می

 .شودشود؛ اما خود سوژة استعالیی هرگز تجربه نمیاستعالیی (چشم) دیده می

امري که معطوف به یک وضعیت امور ممکن .[6] و نه گفتنی ها[5] رة نشان دادنی هاست کند، در زمکاري که سوژة متافیزیکی می
سخن گفت.اما هنگامیکه از منظر سوژة استعالیی و ناظر به کل عالم سخن توان به نحوي معناداري از آن باشد، گفتنی است؛ یعنی می

د؛ تمام ها فاقد تصویر و در نتیجه بی معنا هستنها معطوف به ارتباط میان دو امر مشخصی نیستند، از اینرو، این گزارهگوییم، گزارهمی
به عالم از وجهی  ها حکایتگر نگریستناند. این گزارهاین سنخ هاي اخالقی، زیبایی شناختی، فلسفی، دینی، منطقی و ریاضیاتی ازگزاره

یعنی نگریستن از مرز عالم، از منظر سوژة استعالیی و «[7] از وجه ابدي«گویند. نگریستن ابدي هستند و از امور نشان دادنی سخن می
سخن گفته  از آنها رسالهم به مثابۀ یک کل. سه مفهوم سوژة متافزیکی، امر رازآلود و نگریستن از وجه ابدي که در تجربه کردن عال

 :شوندشود، در نسبت با یکدیگر فهمیده میمی

 .نفس بودن این جهان رازآلود است، نه چگونگی واقع شدن اشیا در آن 6 .44

ولی کل کرانمند. احساس جهان به مثابۀ کلّ  -است از نظر کردن در آن به مثابه کل نگاه کردن به جهان از وجه ابدي عبارت 6 .45
 .این است آنچه رازآلود است -کرانمند

  
 رسالههاي فلسفی معناداري گزاره

 1393فلسفی، ، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران، هرمس،  -لودویگ ویتگنشتاین: رساله منطقی

به  هایی که از نسبت و رابطۀ میان دو امر پرده برمی گیرند،هاي امور ممکن هستند، وضعیتوضعیتچنانکه آمد، امور گفتنی ناظر به 
توان این روابط را در فضاي منطقی تصویر کرد. در مقابل، امور نشان دادنی ناظر به هیچ وضعیت امور ممکنی نیستند، نحوي که می

امور نشان دادنی نتیجۀ نگریستن سوژة متافیزیکی به عالم از وجه ابدي و  وضعیت اموري که بتوان آنرا در فضاي منطقی مصور کرد.
توان از آنها به تجربۀ عالم به مثابۀ یک کلّ کرانمند است. امور نشان دادنی قابل تصویر در فضاي منطقی نیستند و به همین دلیل نمی

 .نحوي معنادار سخن گفت

سوژة  داراي چه شانی هستند؟ نظریۀ تصویري معنا از منظر رسالههاي فلسفی ارهحال با توجه به این تفکیک، خوب است بپرسیم گز
این فاقد تصویر و در هاي فلسفیِ ویتگنشتمتافیزیکی مطرح شده و عالم را به مثابۀ یک کلّ کرانمند در نظر گرفته است؛ بنا بر این گزاره

 رساله توان بدین شکل پاسخ داد: مهمترین فقرة، مشکل مطرح شده را میرسالهنتیجه فاقد معنا هستند. بر اساس قرائت درمانگرایانه از 
 :است که در انتهاي کتاب و پیش از فقرة پایانی بیان شده است 6 .54

گیرد ار میهایی به ککنند: هر کس سخنان مرا درك کند، وقتی که آنها را به مثابۀ پلههاي من بدین طریق روشنگري میگزاره 6 .54
 اند (او باید، به تعبیري، پس از باال رفتن از نردبان آن راها مهملیابد که این گزارهها باال رود و به وراي آنها برسد، نهایتا در میتا از آن

 .(به دور افکند

 .بیندها فرا رود، آنوقت جهان را درست میاو باید از این گزاره

توانیم با زبان یاست: ما نم رسالهدیگري متضمن ایدة اصلی ویتگنشتاین در  بر اساس قرائت درمانگرایانه، این فقره بیش از هر فقرة
ان فلسفید. به تعبیر دیگر، تورا بدین منظور نوشته تا به ما نشان دهد که نمی رسالهطبیعی یک منظومۀ فلسفی را پی افکنیم. ویتگنشتاین 

هاي فلسفی در فضاي طبیعی فلسفه ورزي کرد. با این توصیف، گزارهتوان به مدد زبان دهد که نمیویتگنشتاین بر آن است تا نشان می
 کنند؟به چه معنا روشنگري می رساله
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هاي ایجابی دربارة عالم نیست؛ یعنی بر خالف درك متعارف از فلسفه، به علم ما بر اساس قرائت درمانگرایانه، فلسفه شامل ایده
دارد. در واقع، [9] و مشت پر کن باشد، صبغۀ سلبی[8] هاي محتوایینکه متضمن ایدهافزاید؛ چرا که فلسفه بیش از آدربارة عالم نمی

هاي فلسفی فاقد فاوت ببیند و تجربه کند. بنابراین، اگر چه گزارهشود فرد، عالم را از منظري دیگر و به نحوي متتفلسف سبب می
گویند و فاقد تصویرند)، اما داراي کارکرد هستند؛ الزمۀ این سخن این است که کار فلسفی معناهستند، (زیرا ناظر به کلّ عالم سخن می

 .هاي زبان است و الغیرمتضمن کشف و رفعِ کژتابی

 کند. مطابق با قرائترا دچار پارادوکس می رسالهبا دیگر فقرات کتاب ناسازگار است و  6. 54ی، فقره اما بر اساس قرائت استعالی
است و ویتگنشتاین در کسوت یک فیلسوف، یک نظریۀ فلسفی به دست داده » نظریه تصویري معنا»، رسالهاستعالیی، آموزه اصلی 

هاي سلبی و متضمن ایده روشن و ایجابی نیست و سخنان ویتگنشتاین بیشتر سویه رسالهاست. حال آنکه بر اساس قرائت درمانگرایانه، 
 .ایضاحی و درمانگرایانه دارد

  
  
  

 هاپانویس
 .چنانکه پیشتر آمد ، در اینجا مراد از تصویر، تصویر در فضاي منطقی است [1] 

[2] metaphysical subject 
 این گزاره استفهام انکاري است، زیرا سوژه متافیزیکی در جهان پیرامون یافت نمی شود [3] 

 .تاکید ویتگنشتاین در این فقره بیش از هر چیز بر تفکیک میان سوژة تجربی و سوژه متافیزیکی است [4] 
[5] showable 
[6] sayable 
[7] Sub specie eterni 
[8] substantive 
[9] negative 
 


