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  واکاوي اندیشه هاي ویتگنشتان در گفت و گو با سروش دباغ
  انقالب علیه خود

  ایمبه بررسی مفردات فکري او پرداختهدر سالمرگ لودویگ ویتگنشتاین 
  

  23/2/1397 روز یکشنبه، مورخ: سازندگی، روزنامهمنبع: 
  

  )خبرنگار گروه اندیشه( پردیس سیاسی
  

آوریل  26اي متمول و مرفه درثرترین فالسفه قرن بیستم است. او این اقبال را داشت که در خانوادهبی شک از مو لودویگ ویتگنشتاین
در وین به دنیا بیاید و با ثروت سرشار پدرش که از صاحبان بزرگ صنعت فوالد و آهن بود، زندگی اشرافی را تجربه کند.  1889سال 

پوشید، خوراك مختصر و زیست. معروف است که او ساده لباس میار ساده میبرخالف زندگی اشراف منشانه کودکی، ویتگنشتاین بسی
خواند را که برایش جذابیت زیادي اي داشت و اتاقش خالی از هر گونه تزیین بود. ویتگنشتاین بسیار اهل مطالعه بود و مطالبی را میساده

کنند. تفکر متقدم دوره متمایز تقسیم می2فلسفه ویتگنشتاین را به د.  خواناش را چندین و چند بار میهاي مورد عالقهداشته باشد او کتاب
اي است کوتاه و موجز که به شکل تجلی یافته است. تراکتاتوس، رساله (Tractatus) فلسفی تراکتاتوس ویتگنشتاین در رساله منطقی 

، نوشته راسل و وایتهد است.  Principia وضوعه کتابآوري اصول مآیند و مقصود از این شیوه بیانوار دنبال هم میقضایایی شماره
ها و احکام خودش برهانی بیاورد یا در باز کردن پیوندهاي دهد که براي تصدیقویتگنشتاین بندرت در رساله، این زحمت را به خود می

اش مبنی بر این که منطق و فلسفه، از لحاظ گذرد که گویی ویتگنشتاین، برپایه اعتقاد قلبیمنطقی نهفته در آنها بکوشد. همه چیز چنان می
فعالیت به کلی متفاوتند، پیشاپیش از پذیرفتن امکان هر اقدامی در جهت تبدیل کردن فلسفه به علمی برهانی به شیوه  2ماهیت خویش، 

نظریه  .کنندهان را تصویر میزند. طبق رساله و به بیانی کامال ساده، زبان آینه جهان است و مرکب از جمالتی که جمنطقی، سرباز می
مشهور است و از این حیث که   (Picture Theory of Language)«نظریه تصویري زبان«ویتگنشتاین درباره زبان در رساله به 

هم معروف است.  (Picture Theory of Meaning) «نظریه تصویر معنا«اي درباره معنا و مالك معناداري است به متضمن نظریه
که معنایی داشته باشد، باید یک وضع امور را تصویر کند، خواه رساله، واحد معنا واژه نیست، بلکه جمله است و جمله براي این براساس

را تصور کرد تا معنا داشته باشد؛ اما » ممکن«این وضع در جهان تحقق داشته باشد، خواه نه. کافی است که براي جمله بتوان وضع امور 
کند در جهان تحقق داشته باشد؛ به عبارت دیگر، اگر بتوان براي ا صادق نیست. اگر وضع اموري که جمله تصویر میجمله با معنا لزوم

ویتگنشتاین از جمله فیلسوفانی است که در  .اي با معنا مصداقی واقعی یافت، جمله صادق است و در غیر این صورت کاذبتصویر جمله
ر مهم او به فارسی ترجمه شده است. یکی از فعاالن این حوزه سروش دباغ است که در ادامه گفت ایران اقبال خوبی داشته و اکثریت آثا

 وگوي سازندگی با او پیرامون اندیشه هاي وتیتگنشتاین و اهمیت و نقش آن در فلسفه تحلیلی معاصر را می خوانید.
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  ارد؟د تیمعاصر تا چه اندازه اهم یلیدر فلسفه تحل نیتگنشتایو ریسهم و تاث
پانزده سال که در عرصه فلسفه تحلیلی مشتغلم، چهار کتاب در باب اندیشه ویتگنشتاین منتشر کنم، - ام در این چهاردهمن توفیق داشته

فلسفی و در باب فلسفه تحلیلی با محوریت ویتگنشتاین. در کتاب اخیر  -سکوت و معنا، زبان و تصویر جهان، ترجمه و شرح رساله منطقی
تردیدي  توان، نمیآراي ویتگشنشتاین متقدم یا متاخر باشیم یا نباشیم قچه مواف به نیکی توصیف شده است. به نظرم ما فیلسوفاهمیت این 
پاپر شاگرد  »دیوید میلر«یا  »راسل«چون بیستم بوده است. هر چند عده اي ترین فیلسوفان تحلیلی در سنت فلسفی قرن از مهماو داشت که 

او را یک کار تراکتاتوس ها سر مهر نبودند و معتقد بودند او از این سنت فاصله گرفته است اما همینبر ن متاخر با آراي ویتگنشتای
 ،افزون بر این ناقدان ویتگنشتاین .که با انتشار این اثر تحولی در فلسفه تحلیلی قرن بیستم پدید آورد می دانستند کسی او را  اورجینال  و

  اند. ر او را  جدي گرفتند و در شرح و بسط آن کوشیدهدر نیمه دوم قرن بیستم آثار متاخ فیلسوفان تحلیلی متعددي
است،  بوده در آکسفورد و مهم معاصر است و شاگرد مایکل دامت از ویتگنشتاین شناسان مشهورکه استاد خود من در دانشگاه واریک 

. شما فرض کنید »تراکتاتوس او و آثار متقدم ویتگنشاین استبیش از  ویتگنشتاین متاخر در سنت فلسفه تحلیلی کانتریبیوشن«گفت: می
 Naming and( گذاري و ضرورتنام کتاب 1971در ی سائول کریپکینال دیگري در سنت تحلیلی یعنی یک فیلسوف اورج

Necessity( ع به قواعد و زبان خصوصی کتابی راج بیستم،نویسد که آن هم یک کار اورجینال است و در اوائل دهه هشتاد سده را می
راجع به همین کتاب هم ما یک لیترچر وسیعی در سنت فلسفی تحلیلی داریم. یعنی نگارد و میبوده ویتگنشتاین فلسفی که از ابداعات 

ادبیات وسیعی  خورید، خود ادبیاتی برمینامه به نوشتن پایان هنگام  چه ،تدریس و تحقیقهنگام چه در  ؛خواهید کار کنیدشما وقتی که می
راجع به قرائت کریپکی از ویتگنشتاین است. یعنی خود خوانش کریپکی از ویتگنشتاین بدل به و که در دهه گذشته انجام شده است 

ته در حوزه اخالق فصلش (البرساله دکتري ام یک بخشی از شود. من موضوعی شده است که تا روزگار کنونی راجع بهش نوشته می
اي از ادبیات مربوط د مرتبط بود که ناگریز باید پارهتبعیت از قواعنحوه به کارهاي ویتگنشتاین متاخر و مفهوم  بود ی مربوطاما از حیث )بود

و  بودنوشته شده  انقدر کتاب و مقاله راجع به این باب کردمتا زمانی که من مطالعه می دیدم.را که متعلق کریپکی است را میبحث به این 
کنم نقش او به همین خاطر فکر می .دهدهاي او مینفوذ ایده اهمیت این فیلسوف و  اضافه شده است که نشان از هاهم به آنقطعا تا االن 

ار آمیز لودیک زندگی اسر ي نبوغ آمیز و ناب او از طرفی و هاایده هاي او نیست.ست و این البته فقط ناظر به ایدهاي االعادهنقش فوق
بر جذابیت، سویی ، هم  از خود انجام دادهاي متقدم به نوعی انقالبی که علیه خودش کرد یا نقدي که بر ایده دیگر و ویتگنشتاین از طرف

یکی از معیارهاي  ،عینی سراغ بگیریم و نه از پسند و ناپسندهاي و محکهاي ذ و اهمیت او افزوده است. اگر بخواهیم از مالكنفو
هاي او در شاخه هاي ایده رین است که چقدر ادبیات حول و حوش او تولید شده است و چقدآبجکتیو براي اهمیت یک فیلسوف ا

چنان که عرض هم در سنت تحلیلی، است یمهم فیلسوف با هر دو مالك عینی ویتگنشاین و نفوذ یافته است. مختلف فلسفه ریزش کرده
فلسفه دین، فلسفه اخالق، فلسفه هنر، در فی، سنت فلسمختلف  هايحول او شکل گرفته است و نفوذ او در شاخه کردم ادبیات مبسوطی

تا به  من کند.آراي او محل بحث ولقع شده  است که از اهمیت کار او حکایت می که فلسفه منطق می بینید ،فلسفه ذهن، فلسفه سیاست
ام و شود شرکت کردهکه دراتریش برگزار می هاي ساالنه ویتگنشتاین شناسیدوره در کنفرانس چهار ام که درحال توفیق این را داشته

به ها و زوایاي مختلفی در حوزه ،دشکها که هر کدام پنج تا شش روز طول میدر این کنفرانس .بود 2012اي بخوانم و آخرین بار مقاله
  مهم است.اصر در سنت فلسفه تحلیلی معها موید این موضوع است که چقدر این فیلسوف آراي او می پردازند و همه این
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  است؟ لیفلسفه غرب چگونه قابل تحل خیدر تار نیتگنشتایو کردیرو
ویتگنشتاین بیشتر فیلسوف زبان است و ابژه مورد مطالعه او زبان است. به این معنا هم به خصوص در دوران نخست، کاري کرد که 

. ابژه مورد عقل محض کانت خواندندنقد  کتابس از ها او را انقالب کوپرنیکی دوم در فلسفه معاصر پمتضمن نوآوري بود و خیلی
مقوله زبان و به نحوي به  خود . در دوره نخستهاي عمده او بودزبان و جهان خارج و معناداري از دلمشغولینسبت  مطالعه او زبان بود،

همریختی میان زبان و جهان را  نوعیبه در دوران دوم هم به نحو دیگري به طور خالصه در دوران نخست  جهان و معناداري پرداخت،
مغالطه سایکولوژیسم یا  کرد که ذهن حسابش از تسلف جداست و بهگرفت، واحد معناداري به نزد او گزاره بود و فکر میسراغ می
رونی سخن کرد ما باید در باب معنا به مثابه امري آبجکتیو و بیگرایی که از ابدعات فرگه بود کامال باور داشت و فکر میروانشاسی

دارد تا فلسفی. به هر حال بحث و  گیرد سبقه روانشناختیگیرد. چرا که آنچه در ذهن شکل میبگوییم نه چیزي که در ذهن شکل می
در دوران دوم هم همین بود اما دیگر از  ،دلمشغولی او بود در دوران نخستزبان و جهان خارج و معناداري رابطه میان سراغ گرفتن از 

در  هاتر کاري که کاربر زبان با واژهقیقآغازید، بلکه خود پرکسیس و نحوه تعامل کابر زبان با جهان پیرامون یا به تعبیر دنمیجهان خارج 
این دلمشغولی اصلی ویتگنشتاین بود و به  مسئله او بود. کند ،می هاي زبانی متکثر و مختلف استهاي مختلف که قوام بخش بازيسیاق

معرفتی خودش را ساختن مفاهیمی چون شباهت خانوادگی، نحوه تبعیت از قواعد، بازي زبانی، ورزیدن یا پرکتیس نظام همین خاطر با بر
  کاربران زبان اندیشید. توسط نان در باب معناداري و چگونه تکون آن سامان بخشید و همچ

  
  است؟ یچگونه قابل بررس دیو کالم جد اتیاله يرو نیتگنشتایو ریتاث

آثاري که تحت دوران ویتگنشتاین متاخر با عنایت به تگنشتاین بر روي الهیات و کالم جدید البته که زیاد بوده است و خصوصا تاثیر وی
حول و حوش  ادیبایتیدینی و زیبایی شناسی اسی، تجربه روانشندر باب  ید و درسگفتارهایاز او منتشر ش »فرهنگ و ارزش«ن یعناو

 است و بوده گوید متاثر از وینگشتان متاخرسخن می دینی گراییاز ناواقع که ببینید فیلسوفی چون دانکیوپیدگر پدید آمد. شما ا موضوعاین
مبتنی بر آراي  گرایی دینی، دوگانگی  کاذبی استگرا و ناواقعفیلسوفی مثل دیزي فیلیپس که معتقد است دوگانه واقع همچنین

  کند.در همین سیاق کار می است و ویتگنشتاین متاخر
به روایتی که در کتاب فرهنگ و ارزش و برخی از درسگفتارهاي او دانان از ایمان گرایی ویتگنشتاینی در عین حال برخی از الهی

یمانگرایی اند، اگر ااند و شناختهشناسانده ریرکگوکیل و تخالف ایمان گرایی این ایمان گرایی را در تقاباند و آمده، سخن گفته
طمانینه است. ایمانی که با حکمت سرد در از سر مندي شورگرایانه است، ایمان ویتگنشتاینی از جنس ایمان نس ایمانکیرکگاري از ج

بندد که اطمینان شود در آن دید. ایمانی که هنگامی صورت مین است و شورمندي عارفانه را نمیرسد و نوعی طمانینه و آرامش در آمی
کند هرچند محیط پیرامونش خالی است. در عین مثل بندبازي که بندبازي می ملی البته که در کار است؛مانینه عنظري در کار نیست اما ط

این متقدم هم به نوعی دامن زده است به مباحث الهیاتی که سبقه تنذیهی دارد خصوصا با عنایت به تحال باید اذعان کرد که ویتگنش
این آمده است. قصه معناي زندگی، که دراین کتاب و نوشته هاي پیشین ویتگنش لیایراکتاتوس و احوال اگزیستینسسکوتی که در انتهاي ت

به ها همه آن ،اندبه سکوت سلبی و تنذیهی معنا کردهپژوهان آن را اي از ویتگنشتاین سکوتی که پاره قصه مرگ و مواجهه با مرگ،
کنم که هم مبتنی بر آراي به این معنا تصور می امن زده است.متقدم د یات جدید مبتنی بر آثار ویتگنشاینادبیات  و اله گیري شکل
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دان الهی یرکگورکی بینیم در حوزه الهیات و کالم کاري صورت گرفته است. خود او هم متاثراز ویتگنشتاین متقدم و متاخر ما می
  شده است.که این هم دستمایه تحقیقات بسیار بود  مشهور نیمه اول قرن نوزدهمدانمارکی 

  
  جست؟ نیتگنشتایو يها شهیرا در اند یاسیو س یاجتماع يها هیتوان سو یم اآی

هاي متاخر او و نسبت آن با شهر و اند بحثپژوهان کوشیدههر چند برخی از ویتگنشاین ،کنمفکر نمی را هاي سیاسیسویه حقیقتا
که من شرکت کرده بودم، آقاي هانس اسلوگا از  ،تاینهاي ساالنه ویتگنشخاطرم هست در یکی از کنفرانسواکاوي کنند. را پراکسیس 

هایی چون نحوه زیست و بر جدي گرفتن ایده طرتبجا کوشید که آثار و نتایج مویتگنشتاین شناسان مشهور، سخنرانی ارائه داد و در آن
هد. یادم هست به برخی از فقرات کتاب بازي زبانی را در وادي سیاست بکاود و امر سیاسی را مبتنی بر آراي ویتگنشتاین متاخر  توضیح د

داد که نحوه درست دیدن امور که از تعابیر و کرد و توضیح میداد و اشاره میارجاع می 120تا  90فقرات  ؛هاي فلسفیکاوش
رفت اما دو شود سراغ گها میباري از این دست کند و کاوها و پژوهش توان در این عرصه استفاده کرد.اصطالحات مشهور اوست را می

دهد که اعتنایی به امر سیاسی نداشته است بر خالف فیلسوفانی چون تا نکته در این باب است یکی این که زندگی شخصی او نشان می
پردازي در باب امر سیاسی نکرده است. باز هاي این چنینی نداشته است و تئوري. دغدغهدر نیمه دوم قرن بیستم راسل، پوپر، جان رالز

پوپر که کتاب جامعه باز و دشمنان آن را نوشته است یا رالز که فیلسوف سیاسی مهم نیمه دوم قرن بیستم در سنت آنگالساکسون  برخالف
هاي کار او را دریافت و دید شود تفاوت. با قیاس او با این فیلسوفان مهم آنگالساکسون میاست و آراي بدیعی از او برجاي مانده است

  سی نظرا و عمال چندان دلمشغول نبوده و به آن نیاندیشیده است. که نسبت به امر سیا
انی واژگان و مفهوم نحوه ها، معبرساخته اجتماعی بودن  ایدهو امر اجتماعی  به امر اجتماعی هم امر موسعی است و به یک معنا او 
اري و پیدایی معانی واژگان در دل یک جامعه دو به یک معنا کال به مقوله معنا زیست، بحث کاربست معانی واژگان توجه داشته است

همان  ، گسترش میابدها انسان دارندشود و تا جوامعی که میلیونکاربران زبانی دو یا سه نفره آغاز می مراد او از جامعه ازانسانی که البته 
- ه کامال در این دوران مبتنی بر این میدهد کآغازد نشان میهاي فلسفی که از دیالوگ هاي میان بنا و شاگردش میابتداي کتاب کاوش

هاي مثل دین و هنر یا فلسفه گیرد و به همین خاطر هم در حوزهمعنا شکل میدر یک تعاملی میان کاربران زبان، اندیشیده است که چگونه 
ر سیاسی ویتگنشاین  البته با ن سبب مایلم بگویم بر خالف امیا به بحث گذاشته شده است. به همیدین و هنر و فلسفه اخالق مباحث او قو

آغازید تا که او اجتماع را از تعامل زبانی دو نفر می(در کانتکس اجتماع  چگونه اندیشید کهلنز خودش دلمشغول امر اجتماعی بود و می
پیشینه  دارد،را  محدودیت هاي خودالبته هم بازي هاي زبانی و هم نحوه زیست انسانی که هریک  ،گیرندهم معانی شکل می )،بیشتر

مد اندیشید، وقتی که در مورد دین و اخالق مید همه این ها در دوران متاخر کنکاربران زبان در او ریزش می افراد و  تربیتی و معرفتی
ن آسراغ گرفت. را لنز خودش  با ی البتهتر از دلمشغولی ویتگنشتاین به امر اجتماعشود شسته رفتهنظر او بود. به نظرم آن جاها می

ن منظر کند و از آهاي زبانی البته تغییر میدرك ما از هنر، اخالق، دین و دیگر بازي کرد، از آن منظر وقتی نگاه می دلمشغولی و افقی که
است که  هاي گوشت و پوست و خون دارينهادهاي اجتماعی را که مبتنی و متشکل از انساناین  است که شما چگونگی پدید آمدن 

، را شودها با جهان پیرامون از زبانشان آغاز میها ریزش کرده است و تعامل معرفتی آنموجوداتی هستند که زبان در آن ند وزبان مند هست
مند است، به نزد ویتگنشاین بیش از تمام تجربیات ما زمان مند و مکان که گفتما موجوداتی زبان مندي هستیم و اگر کانت میفهمیم. می
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 گیرد هاي او در خلوت، معنایی که براي واژگان در نظر میتواند فکر کند و ایدهاست. و بدون زبان نمیدي زبان مند هرچیزي انسان موجو
  گیرد و ما تخته بند زبانیم و گریزي از زبان نداریم. همه این ها به مدد زبان صورت می

  
   د؟یاعتقاد دارویتگنشتاین  شهیشما به محافظه کار بودن اند ایآ

دانند و آن را را یک اثرانقالبی میتراکتاتوس انتشار  کتاب  پژوهان ویتگنشتاینبرخی کار بودن او ندارم. نده اعتقادي به محافظهخیر ب
کاري در اندیشه او راه ندارد. ویتگنشتاین آورند. به این معنا محافظهسازي به حساب میهمسنگ کتاب عقل محض کانت که کتاب دوران

بحث از استدالل زبان خصوصی، بحث از چگونگی تبعیت از  هم انقالبی بوده است یعنی بحث از شباهت خانوادگی ، وران متاخردر د
هاي نوینی را گشوده است و کار انقالبی از او در عرصه کاري در کار او نیست و افقو به همین دلیل محافظه است قواعد همگی بی سابقه

و اندي ساله شکل گرفته 30دراز آهنگ  ارج و معناداري در این دوران فلسفین زبان و جهان خفلسفه زبان مشخصا و ربط و نسبت میا
  که از دنیا رفت. 1951منتشر شد و تا  1921ماده شده هر چند در تاتوس او  آککتاب  ترا 1918ی از زمانی که در است یعن

  
   دارد؟ یگاهیچه جا يدر مقابل مکتب انتقاد یلیفلسفه تحل

هایی از فلسفه تحلیلی یا خشب . با همانشوددیده می ،ادورنو و هورکهایمرفیلسوفانی چون و ن فلسفه تحلیلی و مکتب انتقادي قرابتی میا
ها و نسبتی با نشان دادن گیر و گرفت ،نسبتی با پست مدرنیزم یا چنان که گفتم که راي ویتگنشتاین متاخرفلسفه تحلیلی مثل آ سنت

همان تعبیر عقل همیشه غاصب یا عقلی که تخته بند علل و عواملی است که از بیرون او را سوق نیت دارد،؛ هاي عقل و عقالمحدودیت
ها جدي است و مکتب انتقادي هم این را این تفاوت خب اگر مراد این باشد ،دهد بر خالف عقلی که میراث عصر روشنگري استمی
ري کردند و ان شمول روشنگدیشه این فیلسوفان است. هم نقدهایی که به عقل جهدر ان هم هاي خوبیکرد و بصیرتگفت و تاکید میمی

. من منظورم اینجا نشان دادن که موضوع دیگري است اند و لیبرالیزم لجام گسیختهبعدا هم در سده بیستم نقدهایی که به کاپیتالیزم داشته
هایی شود نشان داد که نحلهمی، قادي باشد، در این پرسش باشدهاي عقل جهان شمول روشنگري است. اگر این مقوم مکتب انتمحدودیت

اند و بیشتر هم تحت تاثیر علم گونه نبودهمثال اعضاي حلقه وین این در زیر این عنوان شکل گرفته است، نچهنه همه آ(ه تحلیلی، در فلسف
. از قضا خود ویتگنشتاین متاخر که در باب )ه نبوده استاند یا از زمان کواین به این طرف از نیمه دوم قرن بیستم این گونتجربی بوده

ن و مکان شناخته و و عقالنیت را تخته بند زماصحبت کرده هاي عقل وعی از محدودیتسخن گفته است و به نمفهوم نحوه زیست 
 چنین اگر ایناست. ي پرداخته شنگرعقل جهان شمول رو شود گفت به نقدمی به این معنا مستقیما یا غیر مستقیم به نقدشناسانده است، 

بینید با آنچه در مکتب انتقادي توسط هورکهایمر و آدورنو طرح شده است. به این معنا بخشی از سنت فلسفه میهایی را شما باشد، قرابت
هاي جدي داشته اند و تخالف! ، نهفیلوسفان تحلیلی ایبرالی مثل پاپرو هاي لیبرال قرابتی دارد و گرنه آن ایده ،تحلیلی به روایتی که گفتم

رانان امر سیاسی و حکم در عرصه وگوهایی میان بزرگان مکتب انتقادي و فیلسوفان لیبرالی که در عرصه سیاست،دانید، گفتچنان که می
  بوده است. هاهاي جدي در آراي آناقتصاد تفاوتدر باب و 
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  است؟ يه جدتا چه انداز رانیفلسفه معاصر ا يدر فضا نیتگنشتایم وفه
اوایل دهه  نه در دهه اول انقالب تا  اقبالی بوده است.ام، ویتگنشتاین فیلسوف خوشچه قبال هم آوردهخوشبختانه از این حیث چنان

راجع به  كشود گفت مقدماتی یا کلی که از هارتناجز یکی دو تا کتاب می ،کار جدي در باب فلسفه او صورت نگرفته بودکه  ،هفتاد
در بعد فلسفی او به زبان فارسی برگردانده شد و - کتاب رساله منطقی 71تا  69هاي ین منتشر شده بود. اما خوشبختانه در سالویتگنشا

در باب فلسفه او توسط ناشران و نشریات تخصصی مثل نقد و ها برخی کتاب باره فلسفه ویتگنشتاین منتشر شد،اي مقاالت در پاره 70دهه
هم همین طور این روند ادامه داشته  80دهه اي از آثاري که درباره او نوشته شده بود . درپارهو همچنین ترجمه منتشر شد  نظر و کیان

االن ائل امدم. هم نکتاب دشوار تراکتاتوس  رسندم که چند اثري در ترجمه و شرحام و خشخصا کارهایی در این باب انجام داده است.
شود، منتشر می خصوصا، ویتگنشاینفلسفه و  عموما فلسفه غرب عرصه ما در جریان آثاري که درهفت سال و نیم است که ایران نیستم ا

ه ایامی که در ایران بودم چدر همینن فاصله و بعد دیدم که برخی از آثار دیگر در مورد فلسفه ویتگنشاین منتشر شده است  .گیرمقرار می
هاي قابل قبول و براي مثال دوست گرامی آقاي ترجمه شتاین منتشر شده است باهاي ویتگندر این فاصله عموم کتابچه و  80در دهه 

چنان هایی دارد و من هم کتاتوس هم ترجمهین طور کتاب در باب یقین را. ترااند و هممالک حسینی کتاب آبی را به فارسی برگردانده
هاي خوبی ندارد مثل کتاب فرهنگ و ارزش امید مهرگان  و ام. برخی از آثار او البته ترجمههمت گماردهکه عرض کردم به این مهم 

ها توسط افراد دیگري ترجمه دانم در این سالهاي قابل قبولی ندارند و نمیلی لی گلستان که به نظر من ترجمه ترجمه هادرباره رنگ
هاي فلسفی به تعبیر من تري از کتاب کاووشاند یا نه و اگر این مهم انجام نشده است امیدوارم که صورت بگیرد جاي یک ترجمه بهشده

هاي فلسفی همچنان خالی است. حقیقتش من  دو سال قبل مصمم شدم که ترجمه این کتاب را هم در دست بگیرم و به تعبیر رایج پژوهش
 ،س هم به من کمک کردندتوراکتاشناسم و در تمیخوب اند و چون کار ایشان را اما شنیدم که آقاي مالک حسینی به این امر مشتغل شده

هاي خودم را که ویتگنشتاین متاخر تحت عنوان فلسفه ویتگنشتاین متاخر در کتاب آخرم منتشر من شرح .شوددانم که نتیجه خوب میمی
نوید  ددمتع شود. آثاراي دیگري نیز باز منتشر امیدوارم آثار تالیفی و ترجمه طی از کتاب در باب فلسفه تحلیلی.ام یعنی فصل مبسوکرده

مقایسه  67اگر با سال  97و اگر ما اکنون در سال دهد که در سنت فلسفی معاصر ایران ویتگنشتاین جدي انگاشته شده است این را می
شخصا امیدوارم آثار تالیفی بیشتري در این باب منتشر شود  و پیشرفت زیادي صورت گرفته است. غیر قابل قیاس استبه نظرم کنیم 

و تفکر به ها به زبان مادري کمک بیشتري به نهادینه شدن و بومی شدن این ایده مقدمات آثارم آوردم اندیدشیدن اي از پاره چنانکه در
گیرم و امیدوارم هم ویتگنشتاین کند. جدي گرفته شدن ویتگنشتاین در فضاي فلسفه معاصر را به فال نیک میکمک میزبان مادري 

خوشبختانه شنیده ام در دو سه سال اخیر به  .م به دیگر فیلسوفان معاصر و پا رنسانس توجه بیشتري بشودپژوهی بسط بیشتري بیابد و ه
سایر آثار متعددي از او و درباره او منتشر شده است و امیدوارم این اقبالناکی شامل حال و شوپنهاور هم از این حیث اقبال خوبی شده 
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