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  ماجراي ويتگنشتاين و هايك

  

  ۶/۶/۸۹: شنبه، مورخ ،  آخر روزنامه شرق، صفحه: منبع
 

 از خويـشاوندان دور  ۱۹۷۴دان ليبرال مشهور اتريشي و برنده جايل نوبـل در سـال           دفون هايك، اقتصا    .۱

اتريـشي ـ      فيلـسوف  ايـن وي در طـول زنـدگي خـويش چنـدين بـار     . ويتگنـشتاين بـوده اسـت   لودويگ 

ايـن دو نفـر در   هرچند در اين ديـدارها، گفتگـوي فلـسفي خاصـي ميـان         . ي را مالقات كرده بود    بريتانياي

يكـه در جـايي نوشـته     گيرد؛ بـه طـور   تأثير شخصيت ويتگنشتاين قرار مي      هايك قوياً تحت     اما فون   نگرفته

 در پس از مـرگ ويتگنـشتاين  . شورمندي ويتگنشتاين براي كشف حقيقت او را به شگفتي واداشته است       

 رو بـا  از ايـن . اي درباره اين فيلسوف اسـرارآميز  تهيـه كنـد        نامه  كند تا زندگي    يعزم م هايك    ، فون ۱۹۵۱

 ويتگنشتاين سپري كـرده       با روزگاري را ) اعم از دوستان، همكاران، شاگردان و خويشاوندان      (كسانيكه  

اطالعـات خـويش را در اختيـار    ها و  نوشته مكاتبات، دستخواهد تا   گيرد و از ايشان مي      بودند تماس مي  

برترانـد راسـل بـسياري از مكاتبـات     . رود  ماه نخست كار به خوبي پـيش مـي        ۶در  . قرار دهند ايك  ه  فون

  و، فـون ريخـت و برخـي از دوسـتان    ليـگ هانـس  و لود.فرستد  ميهايك  براي فونخود با ويتگنشتاين را   

حـال  ريخـت در   همزمـان فـون  (ارنـد  گذ ار مـي  تيـ همكاران ويتگنـشتاين نيـز اطالعـات خـويش را در اخ           

هايـك نيـز بـدين امـر      اي براي ويتگنشتاين بوده، اما با شنيدن ايـن خبـر كـه فـون               نامه  زندگيسازي    آماده

پـس از مـدتي   ). كنـد  كند و از هيچ كوشـشي در ايـن ميـان فروگـذار نمـي      مشغول شده، او را تشويق مي     

 خود بـا ايـن كـار    مخالفت تلويحيود؛ وي در ابتدا ش مارگارت، خواهر ويتگنشتاين، از اين امر باخبر مي    

 ،انديـشيد كـه شخـصيت جـذاب     مارگارت چنين مي . كند  هايك ابراز مي    پاسخ گذاشتن نامه فون     را با بي  

نامـه بـراي     اساسـاً بـا نوشـتن زنـدگي    ي و.تواند به تـصوير كـشد   پيچيده و توبرتوي برادرش را كسي نمي   
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هايـك همچنـان بـه كـار      شود فـون  مدتي كه مارگارت متوجه ميپس از  . ويتگنشتاين مخالف بوده است   

 ل هانـس پـس از آن . گـذارد  ريخت در ميان مي  و فونهانسلدهد، نارضايتي خويش را با  خويش ادامه مي  

  رضـايت مارگـارت   كـسب برد كـار   كه براي پيش كند    به او يادآوري مي   كند و     هايك مكاتبه مي    با فون 

تبيـين    بـراي اهميـت ايـن كـار     رانويسد و دالئل خود ريخت مي  به فوناي هايك نامه   فون. ي است رضرو

هايـك انتظـار داشـته تـا      گويي فون. گويد سخن ميكند و از مصمم بودن خويش در پيگيري اين راه         مي

ريخـت نامـه    اما فـون . يابدقضيه فيصله ريخت در اين ماجرا دخالت كند و با راضي كردن مارگارت             فون

 نامـه رسـمي از سـوي كـسانيكه بـر       دريافـت هايـك بـا   پس از آن، فون. گذارد اسخ ميپ هايك را بي   فون

در عـين حـال   . گيرد  نمييكند و پ    كردند، كار را نيمه رها مي        مي نظارت حقوقي  چاپ آثار ويتگنشتاين  

نامـه   چنـد وقـت بعـد، زنـدگي    . فرسـتد  ريخت مـي  هايك تمام مطالبي را كه تهيه كرده بود براي فون          فون

اي كـه   نامه رسد؛ زندگي  خانواده ويتگنشتاين به چاپ مي اذن و رضايت    ريخت با     ويتگنشتاين به قلم فون   

  . ه بودشداده استف نيزهايك آوري شده بوسيله فون در آن از مطالب جمع

هايـك،    تصوير تمامي مكاتبات ميان فون وفون هايك   نامه ناتمام ويتگنشتاين به قلم      امروز متن زندگي    .۲

آنچه در اين ميان قابـل  . ريخت در هلسينكي موجود است   در آرشيو فون  هانسل  ريخت، مارگارت و      فون

 زحمت زيادي كه كشيده بـود  رغم وي، علي. استهايك  آموز است، رفتار و سلوك فون         تأمل و عبرت  

 كـه  متوجـه شـد   داشت، وقتي  به قلم خويشنامه ويتگنشتاين   زندگينخستين كه در چاپ وافري  و عالقه 

عـالوه بـر   . كشد  دست از كار مي،نتوانسته خانواده ويتگنشتاين را در پيگيري فعاليت خويش مجاب كند        

 مهم نيست كه زنـدگي   براي فون هايك.ستدفر  ريخت مي   لب گردآوري شده را براي فون     ااين، تمام مط  

  ايـن ويتگنشتاين به نام چه كسي منتشر شود، بلكه آنچـه اهميـت دارد مكتـوب كـردن و انتـشار و انتقـال                

 يكـي   زنـدگي  و بكـر غزها و نكات ن  مهم اين است كه تأمالت و گفته      . گان است   ميراث فرهنگي به آيند   

 اينكـه ايـن مهـم    . فرهنگ بشري سينه به سينه نقل شودتاليهان فلسفه ماندگار شود و جهت اع    ج غوابناز  
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در عين حال به ياد داشته باشيم كسي بـه ايـن   .  در وهله بعدي اهميت است،به دست چه كسي انجام شود     

 حوزه علوم انساني است و اقتـصاد ليبـرال   نفوذ  و ذي از متفكران بزرگ   يكي  كه خود  هگماشتمهم همت   

 . هاي او بوده است،  نه شارح و يا شاگرد ويتگنشتاين از ايدههاي اخير بسيار متأثر  دهه

 عميقـاً در فكـر   ، شي در اتـر نيتگنشتايساالنه واي در کنفرانس  در مقاله دن واقعه تاريخي فوقبا خوان  .۳

ب و مانـدگار  هاي فرهنگي و مشاركت در مكتـو  خصيتدانم تا چه اندازه ما در تعامل با ش     نمي. فرو رفتم 

هـاي فرهنگـي مـا در حـق يكـديگر تـا  ايـن          كـه شخـصيت  خوبست .كنيم چنين ميش  سنت خوي كردن  

هايـك   هنـگ بـومي نظيـر فـون    اندازه گمان نيك برند و فارغ از نام و موقعيت خويش جهـت اعـتالي فر    

يد بـه هـر دليـل و يـا علتـي نتوانـد        زكه اگر نتيجه زحمات و تحقيقات عمرو و      م  ي باش  اميدوار .عمل كنند 

 آنها را به نيت خدمت به فرهنگ اين مرز و بوم و پاسداشت ميـراث مكتـوب         انتشار يابد،  تحت نام ايشان  

آرزو  .رسد و پـيش چـشم اهـل نظـر قـرار گيـرد      با طوع و رغبت در اختيار ديگري قرار دهند تا به چاپ      

 .  كه چنين باشد و در راستاي تحقق آن از هيچ كوششي دريغ نورزيمميکن


