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Abstract
In the paragraphs 5.6 – 5.641 of his Tractatus, Wittgenstein refers to some important points
regarding mind and solipsism of which three interpretations have been presented: The first
one is the Orthodox interpretation according to which meanings are given to words by
metaphysical ego or subject through picturing and via a psychological process. This
metaphysical ego, however, is distinct from the empirical ego and there is nothing in the
world which corresponds to it and of course it is presupposition of the existence of world. It is
impossible to have meaningful talk about it and it can only be shown. The second
interpretation is the therapeutic interpretation which unlike the realistic and metaphysical
approach of the orthodox interpretation, it has an unrealistic and anti- metaphysical flavor. It
establishes a link between the ideas of the former and the latter Wittgenstein. The third
interpretation is the ethical interpretation, according which the propositions of Tractatus have
practical values. In this interpretation the solipsism of Tractatus is regarded as a mystical and
ethical act rather than a metaphysical and epistemological theorem and the target of it is to
make change in the spiritual life of human beings.In this article the three interpretations have
been analyzed and evaluated.
Key words: Mind, metaphysical subject, solipsism, orthodoxy interpretation, therapeutic
interpretation, ethical interpretation
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چکیده
ویتگنشتاین در رسالۀ منطقی فلسفی (تراکتاتوس) در بندهای  5/6تا  ،5/641نکات مهمی را دربارۀ ذهن و
سولیپسیسم بیان میکند .سه تفسیر مهم از این بندها ارائه شده است :یکی تفسیر ارتدکسی که طبق آن ،سوژه یا خودِ
متافیزیکی ،معنا را ازطریقِ تصویرکردن و طی فرایندی روانشناختی ،به واژه میبخشد؛ البته این خودِ متافیزیکی
متمایز از «خودِ تجربی» مدِنظر روانشناسان است و هیچ چیزی در جهان ،مطابق با آن نیست؛ بلکه خودْ پیشفرض
وجود جهان است؛ بنابراین بدون اینکه بتوان سخن معناداری دربارۀ آن گفت ،تنها میتوان آن را نشان داد .تفسیر
دوم ،تفسیر درمانگراست که برخالفِ رویکرد متافیزیکی و واقعگرایانۀ تفسیر ارتدکسی ،رویکردی غیرمتافیزیکی و
غیرواقعگرایانه دارد و به پیوند میان اندیشههای ویتگنشتاین متقدم و متأخر قائل است .تفسیر سوم ،تفسیر اخالقی
است که برای گزارههای تراکتاتوس ارزش عملی قائل است .در این تفسیر سولیپسیسم مطرحشده در تراکتاتوس نه
نظریه یا آموزهای معرفتشناختی یا متافیزیکی ،بلکه عملی اخالقی و عرفانی دانسته میشود که هدف از آن ،ایجاد
تغییر در زندگی معنوی انسان است .در مقالۀ حاضر ،سه تفسیر یادشده نقد و بررسی شده است.
واژگان کلیدی :ذهن ،سوژۀ متافیزیکی ،سولیپسیسم ،تفسیر ارتدکسی ،تفسیر درمانگرا ،تفسیر اخالقی
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میان آنها بهراحتی ممک ن نیس ت .دی دگاه فیلس وفان

مقدمه
ویتگنش تاین را م یت وان برجس تهت رین و

جدید غرب دربارۀ نفس متفاوت بوده اس ت .هی وم و
1

تأثیرگذارترین فیلسوف تحلیلی قرن بیستم دانست .او

ارنست ماخ آن را ساختی منطقی میدانستند و کان ت

چشمانداز فلسفۀ تحلیلی را دو بار تغییر داد؛ بهطوری

آن را فاعل شناسایی تلق ی م یک رد ک ه ه م آگ اهی

که متفکران فلسفۀ تحلیلی پس از او ،چ ه آنه ایی ک ه

تجربی و هم آگاهی استعالیی است .نیچه و فروید آن

قدم در راه و روش او گذاشته بودند و چه آنها که ب ه

را ساختی علّی 2میدانستند .همۀ ای ن اندیش مندان در

طورِ مستقیم دنبالهروِ او نبودند ،میبایست آرای خ ود

حوزۀ ابجکتیویسم قرار میگیرند .ازنظ رِ کان ت خ ودِ

را در نسبت ب ا اندیش هه ای فلس فی ب دیع او تبی ین

تجربی ،3شی ی در قلمروِ واقعی ت تجرب ی اس ت و از

میکردند .در میان آثار ویتگنشتاین ،تراکتاتوس (رسالۀ

این رو اثربخشی علّ ی خ اص خ ود را دارد .نیچ ه و

منطقی فلسفی) او سرچشمۀ مکتب تحلیلی کمبریج و

فروید خود را روانشناسانی میدانستند که دربارۀ ی ك

پوزیتیویس م منطق ی ،و پ هوهشه ای فلس فیاش

خود برساختۀ عینی 4پهوهش میکنند .هیوم و م اخ از

اله امبخ ش فلس فۀ تحلیل ی در آکس فورد ب ود.

«خود» همچون شی ی تخیلی سخن می گویند؛ ب ا ای ن

ویتگنشتاین در هر دوره از س یر اندیش هاش ،مت أثر از

همه از آن چنان بحث میکنند که گویی امری واقع ی

فیلسوفان و اندیشمندان بزرگی بوده است و بیتردی د

است ).(Sluga, 1996: 329-330

پیوستگیها و گسستهای اساس ی و مهم ی می ان دو

ویتگنشتاین میکوشد «خود» را از همۀ اینها فرات ر

دورۀ فک ریاش وج ود دارد .ب ا وج ود ای ن ،ش یوۀ

بب رد .در اندیش ۀ ویتگنش تاین ارتب ام می ان «خ ودِ

اندیشیدن و فلسفهورزی اش خاص خود اوست .یکی

فلسفی» و «خودِ روزمره» که م ا عموم اً از آن س خن

از مسائل مطرحشده در تراکتاتوس ،نظ ر ویتگنش تاین

میگوییم ،م بهم و نامش خب ب اقی م یمان د« .خ ودِ

دربارۀ ذهن یا نفس است که در البهالی بن دهای ای ن

فلسفی» ب رخالفِ «خ ودِ دک ارتی» موج ودی منف رد

کتاب و با اشارۀ او ب ه برخ ی از ویهگ یه ای نف س

نیست و ویتگنشتاین آن را در یادداش ته ا ،همچ ون
5

م نعکس ش ده اس ت .مفس رانِ اندیش ۀ متق دم

نفس عالم توصیف م یکن د .ب ا چن ین تص ویری از

ویتگنشتاین ،بر سر تفس یر س خنان او در تراکت اتوس

«خود» ،سخنگفتن از کثرت فاعل شناس ایی ن اممکن

دربارۀ نفس ،اختالفِ نظ ر دارن د .مس لۀ ایش ان ای ن

میشود؛ بنابراین دیدگاه ویتگنش تاین درب ارۀ «خ ود»،

1

وی را ناگزیر به سولیپسیسم استعالیی 6دچار می کن د

شده است یا نه .دیگر آنکه چه نس بتی می ان اندیش ۀ

تا آنجا که در یادداشتها میگوی د« :تنه ا ی ك نف س

متقدم ویتگنشتاین دربارۀ نف س و اندیش ۀ او در دورۀ

عالم وجود دارد که ترجیح می دهم او را نفس خ ودم

تفکرش برقرار است.

بنامم» ).(Wittgenstein, 1979: 49

است که آیا او در این کتاب دچار نوعی سولیپسیس م

یک ی از مف اهیم مه م در ت اریخ فلس فه ،مفه وم
ذهن/خود/روح/سوژه (فاعل شناسا) است .این مفاهیم
دقیقاً بر یکدیگر منطبق نیستند؛ اما ربط و ه مپوش انی
زیادی دارند؛ بهطوری که متم ایزکردن و ترس یم م رز

1

. logical construct
2
. causal construct
3
. empirical self
4
. objectively constitute ego
5
. world soul
6
. transcendental solipsism
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البته ویتگنشتاین تالش بسیاری کرد تا بلکه بر این

انعکاس ساختار عالم است .ما نمیت وانیم ب ا مراجع ه

سولیپسیس م اس تعالیی چی ره ش ود ک ه در آغ از در

ب ه س اختار ع الم ،نظ امی از نش انهگ ذاری را ب رای

نظرش مشکلآفرین و گریزناپذیر م ینم ود .ت أمالت

تصویرگری آن انتخاب کنیم؛ از این رو او اکنون آماده

بعدی او را دربارۀ نف س ،م یت وان اس تداللی اس توار

شده بود حقانیت سخن سولیپسیست را بپذیرد:

دانست بر اینکه شخب میتواند نگرش ضدِدکارتی و

چنانک ه گفت های م ه یچ ای رادی ب ر پ ذیرش

ضدِابجکتیویستی داشته باشد؛ بدون اینکه دچار چنین

سمبولیسمی نیست ک ه در آن ی ك ش خب خ اص،

سولیپسیسمی بشود؛ اما او برای رسیدن به ای ن نتیج ه

همیشه یا بهطورِ موقت ،جایگاهی اس تثنایی را حف

باید ابتدا س ه ف رض را درب ارۀ زب ان و معن ا تع دیل

کند ...اما خطا این است که فکر کنم این نشانهگ ذاری

میکرد ).(Sluga, 1996: 329-330

را میتوانم ثابت کنم .خطا نیست اگر پیشنهاد کنم ک ه

 .1او در رساله از سویی فرض را بر این می گذارد

دیگران باید در نشانهگذاری خود جایگاه استثنایی ب ه

که زبان وحدت صوری را برمیسازد و از سوی دیگر

«من» [نفس] بدهند؛ اما دلیلی که دوست میدارم برای

میپذیرد که انسان توان ساخت چن دین زب ان را دارد

آن بیاورم ،بیمعناست :اینکه این بدن اکنون مح ل آن

(ویتگنشتاین :1334 ،بند  .)4/002او همچنین در آنجا

چیزی است که واقعاً زندگی میکند (Wittgenstein,

نشان میدهد که این زبانها را م یت وان ب ه یک دیگر

).1960: 66

ترجمه ک رد« :آنه ا تمام اً مط ابق ب ا الگ وی منطق ی

این تسامح ،بدین دلیل امک انپ ذیر م ی ش ود ک ه

مشترک ساخته شدهاند ...آنها ب همعن ای معیّن ی یک ی

ویتگنش تاین دیگ ر معتق د نیس ت زب ان تنه ا نق ش

هس تند» (هم ان ،بن د .)4/014در ح دود اوای ل ده ۀ

تصویرگری واقعیت را دارد .وی در رساله گفت ه ب ود:

 1330ویتگنشتاین به این فکر افتاد که زب ان برس اختۀ

«گزاره الگویی از واقعیت است؛ ب هگون های ک ه آن را

تعدادی از بازیهای زب انی متم ایز اس ت .وی در آن

تصور م ی کن یم» (ویتگنش تاین ،1334 ،بن د  )4/01و

زمان در توضیح این نکته نوشت« :تصویری ک ه م ا از

«تمامیت گزارهها زب ان اس ت» (هم ان ،بن د )4/001؛

زبان بزرگساالن داریم ،تصویر ت ودهای م بهم از زب ان

ولی اکنون م یگوی د ک ه زب ان نیازه ای متف اوتی را

(زبان مادری اش) است که با بازیهای زبانی منفص ل

برآورده میکند:

و کموبیش روشن ،یعنی زبانهای فن ی ،احاط ه ش ده

بنابراین ما گاهی بهدنبالِ نشانهگذاریای هستیم که

است» ) .(Wittgenstein, 1960: 81وی بعد از آن ب ه

بر یك تفاوت با قوت بیشتری تأکید م یکن د و آن را

ص ورت ع امت ری گف ت« :آنچ ه ”جمل ه“ و ”زب ان“

نسبت به زبان روزمره روشن تر می کند یا یك [نش انه

مینامیم ،آن یگانگی صوری را ک ه خی ال م یک ردیم

گذاری] که در نمون های جزئ ی ص ورته ای مش ابه

ندارد؛ بلکه خانوادهای از ساختارهاست که ک موب یش

نزدیكتری را نسبت به زبان روزمره به ک ار م یب رد.

با یک دیگر ارتب ام دارن د (ویتگنش تاین :1311 ،بن د

وقتی نشانهگذاریای به ما نشان داده شود که همۀ این

.)101

نیازها را برآورده کند ،گرفتگی ذهنی ما باز م یش ود.

 .2این روراستی جدید در اندیشۀ ویتگنشتاین ،ب ا
نفی این اندیشه همراه شد که منظ ور از جم الت م ا،

این نیازها میتواند بسیار متنوع باشد (Wittgenstein,

).1960: 59
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اکنون دیگر نکتۀ مهم برای او این بود که زب ان در

ویتگنش تاین درب ارۀ زب ان ،ت ا چ ه ح د م رتبط ب ا

وهلۀ اول ب یش از آنک ه نظ ام بازنم ایی باش د ،نظ ام

نگرانی های او دربارۀ ماهیت ذهن است .ویتگنش تاین

ارتبام 1است.

این کتاب را در کمبریج در طول دو نیمسال تحص یلی

 .3این تشخیب کارکردهای متفاوت زبان ،با نف ی

به شاگردانش امال کرد و بدین جهت متن کتاب به دو

داللتگرایی 2قبلی ویتگنشتاین همراه ش د .وی در آن

بخش تقریباً برابر تقسیم میشود .بخش اول مربوم به

وق ت دالل تگرای ی را «یک ی از من ابع ب زر

مسائل متعدد در پیرامون مفهوم معناست؛ در حالی که

سردرگمیهای فلسفی» میدانست ) .(ibid.: 5از ای ن

بخش دوم مربوم به پرسشهایی در فلسفۀ ذهن و به

روست که هرجا ما در جس توج وی چن ین چی زی

ویهه مس لۀ سولیپسیس م اس ت (Sluga, 1996: 330-

هستیم و نمیتوانیم آن را بیابیم ،ممکن اس ت جس ت

).332

وجوی آن را در فضایی اثیری آغاز کنیم .ما در فلسفه

ویتگنشتاین در بند  5/6تراکتاتوس و بندهای بع د

«وقتی که تصور میکنیم یك اسم آنگونه که ما عموماً

از آن ،در بحث معناداری زبان ،موضعی سولیپسیس تی

یك شیء را مینامیم ،به کار نرفته اس ت و وقت ی ک ه

م یگی رد و نق ش مح وری را ب ه س وژۀ مت افیزیکی

نمیتوانیم به خودمان بگوییم که آن اس م ،ن ام ش ی ی

میدهد و او را چون تعیینکنندۀ حدود و ثغ ور معن ا،

اثیری است» ) ،(ibid.:47به فض ای گ ازی ی ا اثی ری

مطرح میکند .بندهای مربوم به مبحث سولیپسیسم و

متوسل میش ویم« .وقت ی ک ه درگی ر گرام ر واژگ ان

سوژه متافیزیکی یکی از بحثبرانگیرترین بخش ه ای

خاص هستیم و وقتی همۀ آنچه میدانیم این است که

تراکت اتوس اس ت .در ای ن زمین ه ب ه چن د رویک رد

مفروضات قلمروی افالطونی نامرئی ،واقعیتی متع الی

میتوان اشاره کرد .رویکرد نخست که رویکرد غال ب

3

و سنتی است و به رویکرد ارتدکس نیز مشهور است،

دکارتی چون نامهایی برای اشیای مادی به ک ار نرفت ه

قائ ل ب دان اس ت ک ه ویتگنش تاین مت أخر در براب ر

اند» ) ،(ibid.: 47آنها را بهمنزلۀ حیله کنار میگذاریم.

ویتگنش تاین متق دم اس ت؛ ب هط وری ک ه تخ الف و

دستنیافتنی ،چشماندازی استعالیی و ذهنگرای یای

اسلوگا می گوید تغییراتی که در نظ ر ویتگنش تاین

گسس ت ج دی و عمیق ی می ان دو دورۀ فک ری او

دربارۀ زب ان و معن ا روی م یده د ،ناش ی از عوام ل

وجود دارد .گو اینکه پیوستگی های اندکی نی ز یاف ت

متعدد است .کتاب آبی نشان میدهد که یک ی از ای ن

میشود .رویکرد دوم که به تفسیر ق اطع ،رادیک ال ی ا

عوامل ،پیوند وثی ق ای ن بح ث ب ا عالی ق او درب ارۀ

درمانگرایانه موسوم است ،تفسیر رایج و سنتی را ب ه

طبیعت ذهن است .س خنان او درب ارۀ فض ای اثی ری

چالش میکشد و بر آن است که پیوستگیهای مه م و

همچون حیله در آنچه از او نقل شد ،ب ا ای ن عب ارت

اساسی میان دو دورۀ فکری فیلسوف وجود دارد .نگاه

ادامه می یابد« :این اشارهای است برای اینک ه چگون ه

این رویک رد ب ه ه ر دو مرحل ۀ فک ری ویتگنش تاین

مس لۀ دو چیز ،یعنی ذهن و بدن ،دارد منحل میشود»

درمانگرایانه است .مطابق با ای ن تفس یر ویتگنش تاین

) .(ibid.: 47کتاب آب ی نش ان م یده د ک ه دی دگاه

در بندهای پایانی تراکتاتوس اذع ان ک رده اس ت ک ه
گزاره های این کت اب مهم ل هس تند و بن ابراین نق د

1

. communication
. referentialism
3
. mentalism
2
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اندیشۀ ویتگنشتاین اثب ات نم یکن د ( Addis, 2006:

من ،جهان من و امثال آن میپ ردازد .وی در بن دهای

.)51-52

 5/6و  5/61میان مرزهای جهان ،مرزه ای اندیش ه و

رویکرد سوم ،تفسیر اخالق ی اس ت ک ه در س ایۀ

مرزهای زبان تنارری برقرار میکند؛ بهطوری که آنچه

س نجش دوب ارۀ افک ار ویتگنش تاین و از دل تفس یر

خارج از مرز جه ان باش د نااندیش یدنی و از ای ن رو

درمانگرایان ه بی رون آم ده اس ت .ه دف ای ن مقال ه

ن اگفتنی دانس ته م یش ود .وی س پس در بن د بع د

بررسی این سه تفسیر است.

میگوید :آنچه در سولیپسیس م م راد م یش ود ک امالً
درست است؛ منتها نمیتواند گفته شود؛ بلکه خ ود را

 .1تفسیر ارتدکسی یا استاندارد

نشان میدهد.

بیشتر بحث در نیمۀ نخست تراکت اتوس ،ش رح و

ویتگنش تاین در ادام ه م یگوی د« :سولیپسیس م

بسط امور واقع و روابط واقعیتها و اعیان متن ارر ب ا

هنگ امی ک ه ک امالً ب ه ل وازم آن ملت زم باش یم ب ا

زبان و گزارههای آن است .تا اینکه نویسنده نخس تین

واقعگرایی محض همعنان است .م نِ سولیپسیس م در

بار در بند  5/5421تراکتاتوس از ذه ن/روح و امث ال

نقطۀ بیبعدی فشرده میشود و واقعیت متن ارر ب ا آن

آن سخن میگوید:

باقی میماند» (ویتگنش تاین :1334 ،بن د  .)5/64او در

« ...چیزی تحت عنوان روح -سوژه و غی ره -ک ه

بند  5/641منِ فلس فی را از س ویی متف اوت ب ا روان

در روانشناسی سطحی امروزه تصور م یش ود وج ود

انسان که در روانشناسی مدِنظر است و از سوی دیگ ر

ندارد .درحقیقت روح مرکب نم یتوان د روح باش د»

متفاوت با بدن انسان میداند و آن را سوژۀ متافیزیکی

(ویتگنشتاین.)33 :1334 ،

و چ ون م رز جه ان معرف ی م یکن د .ای ن س وژۀ

نظر ویتگنشتاین در اینجا ،تداعی کنندۀ نظ ر هی وم
است که معتق د ب ود نف س (روح) موج ودی بس یط

متافیزیکی در جهان نیس ت؛ بلک ه م رز جه ان اس ت
(همان :بند .)5/632

نیست؛ بلکه نفس مجموعهای از عناص ر روانش ناختی

طبق نظر مفسران ارتدکسی ،ویتگنش تاین طرح ی

است که نه متکی به جوهری بسیط ،بلک ه متک ی ب ه

متافیزیکی/واقعگرایانه را در تراکتاتوس دنبال میکن د.

سایر عناصر روانشناختی است که ق بالً رخ داده و ی ا

براساسِ این تفسیر ،ویتگنشتاین بهدنبالِ تبی ین رابط ۀ

بعداً واقع می ش وند .درواق ع نف س را ش امل ب دن و

میان زبان ،اندیشه و واقعیت است .این باور ریش ه در

تاریخچۀ روانی آن میپندارد .ویتگنشتاین بهص راحت

مقدم ۀ راس ل ب ر کت اب تراکت اتوس دارد .همچن ین

به دیدگاه هیوم اشاره نم یکن د؛ ام ا ر ی او در وهل ۀ

میتوان ب ه الیزاب ت آنس کوم اش اره ک رد ک ه مس لۀ

اول چنین ب ه نظ ر م یرس د (م اونس-112 :1311 ،

تراکتاتوس را پیوند میان این س ه مللف ه یعن ی زب ان،

.)113

اندیشه و واقعیت می داند و گزارهها یا همتاهای ذهنی

نظ ر ویتگنش تاین درب ارۀ ای ن مفه وم ،همانن د

آنها یعنی اندیشهها را تصاویر واقعیت قلمداد میکن د.

بخشهای دیگر فلسفهاش ،ازطریقِ رویک رد زب انی و

پ ی.ام.اس .هک ر ،از مفس ران مش هور و نماین دگان

با عنایت به زبان پیش می رود .او در بن دهای  5/6ت ا

سرسخت تفس یر ارتدکس ی ،ه دف از تراکت اتوس را

 5/641به شرح مفاهیمی مانند سوژۀ متافیزیکی ،روح،

ارائۀ شرح مناسبی از ماهیت جهان میداند .طب ق ای ن
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تفسیر در ام ر تص ویرگری ،س وژه ی ا فاع ل شناس ا،

گفت هیچ چیزی در جهان ،مطابق با سوژۀ متافیزیکی

رابط ه می ان زب ان و جه ان را ازطری قِ

نیست؛ بلکه سوژۀ متافیزیکی ،خودْ پیشفرض وج ود

تصویرکردن امور واقع جهان در گزارهه ای زب ان ب ر

جهان است .هکر با توجه به ش واهد متع دد برگرفت ه

عهده دارد ).(Friedlander, 2001: 177_178

شده از یادداشت ها و بندهای 5/641 ،5/6تراکت اتوس

وریفۀ حف

درواقع سوژه با یك فعالیت ذهنی خ اص ،ن ام را

سیر اس تدالل ویتگنش تاین را ای نگون ه جم عبن دی

به مدلول میدهد؛ بنابراین میتوان گف ت ای ن تفس یر

میکند :ویتگنشتاین با ایدئالیسم استعالیی شوپنهاوری

مستلزم به کارگیری دیدگاه روانشناختی دربارۀ مدلول،

آغاز میکند و مرحلهبهمرحل ه ب هس متِ سولیپسیس م

فارغ از کاربرد آن در گ زاره اس ت (Conant, 2000:

خاص خود ،یعنی سولیپسیس م اس تعالیی ،م یرود و

) .210_211ق ائالن ب ه ای ن تفس یر ب ه بن د 3/11

درنهایت آن را با واقعگرای ی مح ض براب ر م ینه د.

تراکت اتوس اس تناد م یکنن د ک ه ویتگنش تاین در آن

بنابراین خودِ متافیزیکی یا منِ فلسفی با تزریق محت وا

م یگوی د« :ش یوۀ تص ویرکردن عب ارت اس ت از

ب ه ن امه ای زب ان ازطری قِ تص ویرگری ،زب ان و

اندیشیدن معنای گزاره» .آنها ش واهد دیگ ری ه م از

واقعیتهای جهان را با یکدیگر مرتبط میکن د .خ ودِ

یادداشتها استخراج م یکنن د (Hacker, 1986: 73-

متافیزیکی را که بدون آن ،پیوند می ان زب ان و جه ان

).74

ممکن نیست ،نمی توان با توسل به زبانی که خ ودش

نتیجه آنکه سوژه معنا را ازطری قِ تص ویرکردن و

آفریده است ،فراچنگ آورد .درست مثل چش می ک ه

طی فرایندی روانشناختی به واژه میده د .هک ر ای ن

شرم دیدن هرچیزی است؛ اما خودِ آن قابلِرؤیت در

سوژه را «خودِ متافیزیکی» مینامد که متمایز از «خ ودِ

میدان دید نیست .هکر از این خود استعالیی با عنوان

تجربی» موردِنظر روانشناسان است ) .(ibid.: 75ازنظرِ

«روح فرازبانی» 1یاد میکند.

او اندیشۀ ویتگنشتاین دربارۀ «خودِ متافیزیکی» ریش ه

به هر روی ،تمام آموزههای سولیپسیسم متض من

در آرای ش وپنهاور دارد .ش وپنهاور همچ ون کان ت

یك خودِ متافیزیکی است؛ اما مط ابق ب ا آم وزه ه ای

جوهر اندیشندۀ دکارتی و نیز قابلی ت مواجه ه ب ا آن

ویتگنشتاین میتوان گفت خودِ متافیزیکی نه یك عین

ازطریقِ دروننگ ری ی ا از ه ر طری ق دیگ ری را رد

است که مرجع یك نام باشد و نه یك ساختار مرک ب

میکند .ازنظرِ او «خود یا من اس تعالیی» پ یشف رض

از اعیان؛ به هم ین دلی ل خ ودِ سولیپسیس م در نقط ۀ

وجود جهان و هرگونه تجربهای است .وی «خ ود ی ا

بی بُعدی فشرده میش ود ک ه درب ارۀ آن ه یچ س خن

من استعالیی» را مانند چشمی میداند که ه ر چی زی

معناداری نمیتوان گفت و تنها م یت وان آن را نش ان

را [در جهان] میبیند؛ مگر خودش را .ویتگنشتاین نیز

داد ) .(ibid.: 82-104براس اسِ تفس یر ارتدکس ی دو

از این تعبیر در تراکتاتوس و پیشت ر در یادداش ته ا

نوع برداشت از مفه وم ب یمعنا/مهم ل را م یت وان از

استفاده میکند .او در بند  5/633رساله بیان میکند که

یک دیگر تفکی ك ک رد :یک ی گم راهکنن ده و دوم ی

نسبت میان سوژه (خود) مت افیزیکی ب ا جه ان مانن د

روشنگر .نوع نخست مرتبط با بسیاری از نظری هه ا و

نسبت میان چشم و میدان دید آن است .در میدان دید

مفاهیم متافیزیکی در سنت فلسفه است که با بررس ی

هیچچیز اشاره به چشم ندارد؛ بر همین سیاق میت وان
the meta-linguistic spirit
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دقیق آنها می توان فهمید که کامالً ب یمعن ا ی ا مهم ل

است .او بیان میکند ک ه بن دهای مرب وم ب ه مبح ث

هستند .نوع دوم در قالب کلمات درنمیآید و درنتیجه

سولیپسیسم و نیز بندهای پایانی کت اب ک ه راج ع ب ه

سخن معناداری دربارۀ آن نمیتوان گفت؛ اما خ ود را

مر

و ابدیت هستند ،نزد ویتگنشتاین اهمیت زی ادی

نشان م یده د ) (Conant, 2002: 374_376و ب دین

دارد؛ اما نتیجهگرفتن بندهای یادشده از بندهای پیشین

ترتیب حاوی حقایق ن اگفتنی درب ارۀ زب ان ،اندیش ه،

-تقریباً بندهای مربوم به نیمۀ نخست کتاب -واض ح

واقعی ت ،منط ق و سولیپسیس م و درنتیج ه خ ودِ

و بدیهی به نظر نمیرسد ).(Hacker, 1986: 101

متافیزیکی است.

البته ویتگنشتاین هدف خ ود را از نوش تن کت اب،

براساسِ این تفس یر ،ویتگنش تاین در سولیپسیس م

حد و مرز نهادن بر اندیشه و زبان معرفی م یکن د ت ا

استعالیی خود ،منک ر جه ان خ ارج و اذه ان دیگ ر

بدین طریق بتواند شروم سخنگفتن معنادار را احص ا

نیست؛ از این رو نه در ضدیت با واق عگرای ی ،بلک ه

کند .با عنایت به هم ین ه دف ،بخ ش گس تردهای از

همعنان با آن است .پس م یت وان نتیج ه گرف ت ک ه

تراکتاتوس به «نظریۀ تصویری معنا» و توصیف جه ان

ویتگنشتاین متقدم در مواجهه با مفهوم ذهن ،مت أثر از

و امور واقع و ممکن و روابط و نسبتهای این ام ور

تفکر هیومی راسل و تفکر کانتی شوپنهاور اس ت .دو

با یکدیگر اختصاص یافته است.

مللفۀ اصلی این تأثر عب ارتان د از :ال ف) او همانن د

طبق نظریۀ تصویری معنا ،ساختار جه ان و زب ان

راسل و نیای فکریاش هیوم ،وجود جوهر پیوسته ب ه

نوعی تنارر و هم اهنگی دارد؛ ب ه ط وری ک ه جه ان

بدن را رد میکند؛ ب) او مانند شوپنهاور بر آن اس ت

متشکل از امور واقع ،امور واقع متشکل از وضع امور،

که تجرب ه ،تجرب ۀ م ن اس ت و ب ه س وژه ی ا خ ودِ

وضع امور متشکل از اعیان است .بهط ور متن ارر م ی

متافیزیکی ،نمیتوان بهصورتِ تجرب ی دس ت یاف ت؛

توان گفت که زبان برساخته از گزارههای مرکّب است

زیرا نسبت میان سوژۀ متافیزیکی با جهان مثل نس بت

و گزارههای مرکّب را میتوان به گ زارهه ای بنی ادین

میان چشم و می دان دی د اس ت ;(Glock, 1996: 16

تحلیل کرد و گزارهه ای بنی ادین برس اخته از ن امه ا

)Hacker, 1986: 81_82؛ بنابراین شاید بت وان گف ت

هستند؛ البته نامهایی که بر اشیا داللت میکنن د .بن ابر

که ویتگنشتاین قائل ب ه نق ش وح دتبخش ی ب رای

نظریۀ تصویری معنا ،گزارۀ معنادار گزارهای است ک ه

«خود» است؛ نه اینکه آن را بهمثابۀ ی ك «چی ز» تلق ی

بتوان آن را به گزارۀ بنیادین تحلیل ک رد .درنتیج ه ب ه

کند ).(Pears, 2006: 105

نظ ر م یرس د ویتگنش تاین ب ه ه دف خ ود یعن ی

مفسران ارتدکسی تالش م یکنن د ش رح ج امع و

برشمردن شروم معناداری رسیده باشد؛ آنجا ک ه [در

س ازگاری از ک ل تراکت اتوس و ب هوی هه مبح ث

بند  ]5اشاره م یکن د «گ زارۀ [معن ادار] ت ابع ص دق

سولیپسیسم و سوژۀ متافیزیکی ارائه دهند؛ با این حال

گزاره های بنیادین است» .با وجود این به نظر میرسد

آنها منکر نواقب و تناقضهای موجود در آن نیستند.

که ویتگنشتاین در بن د  5/6و بن دهای پ س از آن ب ا

هکر در شرح خود بر سولیپسیسم تراکت اتوس اذع ان

پذیرش نگ رش سولیپسیس تی در ص دد مرزنه ادن -

می کند ک ه م دارک ک افی ب رای پیون ددادن بن دهای

مرزی اضافهتر -ب ر اندیش ه و زب ان و ب هط ور کل ی

مربوم به «منِ فلسفی» با بن دهای پ یش از آن ان دک

معناداری گزاره است ).(Pears, 2006: 101-102
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ویتگنشتاین در این مرحله با درمیانآوردن مف اهیم

است که خود استعالییِ موردِنظر ویتگنشتاین را بای د

«من»« ،جهان من» و «زبان م ن» ،س وژۀ مت افیزیکی را

بهمثابۀ شرطی نگریست که بیانگر ح د و م رز اس ت؛

وارد بحث میکند و این بار از نگاه س وژۀ مت افیزیکی

حد و م رزی ک ه در آن اص الً چی زی وج ود ن دارد

به جهان مینگرد .ازنظرِ برخی مفسران ازجمله دیوی د

) .(Diamond, 1995: 3درنتیجه پیرس بهکارگیریِ این

پیرس در اینج ا پارادوکس ی روی داده اس ت (ibid.:

موضع سولیپسیستی ازجانبِ ویتگنشتاین را کوشش ی

) .104پیرس می گوید که از س ویی نظری ۀ تص ویری

قلمداد میکند که به شکست انجامیده اس ت (Pears,

معنا اقتضا میکند که حد و مرز زب ان ،ح د و م رزی

).1988: 153

غیرشخصی باش د؛ زی را گ زاره ه ای زب ان درنهای ت
میتوانند به گزارههای بنیادین و نامها تحلیل ش وند و

 .2تفسیر قاطع ،رادیکال یا درمانگرایانه

نامها خود حاکی از اعیان خارجی (اش یای مس تقل از

تغییرات و پیوس تگیه ا در تلق ی ویتگنش تاین از

ما) هستند؛ در حالی که ازسوی دیگر ،ویتگنشتاین ب ا

سولیپسیسم ،یک ی از محوره ای اص لی فلس فۀ او را

واردکردن مبحث سولیپسیسم در تراکتاتوس ،بهن وعی

تشکیل می دهد .بحث دربارۀ سولیپسیسم در رساله در

حد و مرز شخصی را بر زبان تحمیل میکند (Pears,

قالب تالش ب رای بی ان نگرش ی بی اننش دنی ر اهر

).1988: 153_154

میشود؛ در حالی ک ه وقت ی بخ ش اول پ هوهشه ا

همچنین پیرس بیان میکند که مبحث سولیپسیسم

نوشته میشد ،ویتگنشتاین بر ای ن نظ ر ب ود ک ه تنه ا

در تراکتاتوس ،از همان ابتدا پرسش ی ج دی را پ یش

نگرشی که سولیپسیسم فراهم می کند ،نگرشی درب ارۀ

رو می نهد و آن اینک ه« :ای ن س وژه دقیق ا کیس ت »

طبیع ت ب دفهمی فلس فی اس ت .رهیاف ت بع دی

سوژهای که مدعی است ازمنظرِ او تمام اشیای بناکنندۀ

ویتگنشتاین به سولیپسیسم ،از نقد او بر آثار قبل یاش

زبان -و بهطور کلی جهان -را میتوان شناسایی ک رد.

از آغاز دهۀ  1330بیرون آمد .بیشتر عناصر این نقد را

مگر نه اینکه ویتگنشتاین بر این باور است که چی زی

میتوان با تفصیل بیشتر در نیمۀ دوم کتاب آبی یاف ت

که بتواند گفته شود باید در پیون د ب ا اش یای بنی ادین

که تاریخ نگارش آن از  1334به بعد بود؛ اما اگ ر ب ه

مستقل از ما باشد پس جا دارد بپرسیم ک ه منظ ور از

سراغ بح ث درب ارۀ سولپسیس م در مجل دات دس ت

این اشیای کدام اشیا است .اشیایی ک ه شناس ایی آنه ا

نوشتههای او از دهۀ  1330و متون حروفنگاریش دۀ

در پیوند با هیچ نوع سوژه خاصی (ممت ازی) نیس ت.

مقدماتی برآمده از مطالب دستنوش تهه ا ب رویم ک ه

در حالی که سولیپسیسم فرض میگیرد که این س وژه

منبع اص لی مطال ب مط رح در بن دهای  331ت ا 410

با هستی و غیرهس تی س روکار دارد .ام ا ای ن ،ام ری

است ،در آن صورت پیوند میان رساله ،پ هوهشه ا و

خیالی به نظر میرسد؛ زیرا اگر سوژه جزئی از جه ان

کتاب آبی را در بحث آنه ا درب ارۀ سولپسیس م ،بهت ر

لحاظ شود ،آموزه باطل میشود و اگر بیرون از جه ان

میتوانیم تشخیب بدهیم ).(Stern, 1996: 450

است ،آموزه تهی خواهد بود؛ زی را چی زی درب ارۀ آن

آنچه در بحث ویتگنشتاین دربابِ سولیپسیسم

نمیتوان گفت ) .(ibid.: 153حتی گاه ف رض وج ود

دیده میشود ،گفتوگوی مبسوم او دربارۀ خودش

سوژه بهمثابۀ خودِ استعالیی ،منتهی به ای ن ر ی ش ده

است؛ اما هدف کلی وی از اینکه خواننده ،کتابش را

سولیپسیسم در تراکتاتوس؛ سه تفسیر متفاوت883/

چون آینه منعکسکنندۀ کاستیهای تفکر شخب و

گزارههای من بدین طریق روشنگری میکنند:

تالش برای رفع این کاستیها مطالعه کند ،اغلب

هرکس سخنان مرا درک کند وقتی که آنها را بهمثابۀ

موجب شده است او مسیری را ترک کند که در

پلههایی به کار میگیرد تا از آنها باال رود و به ورای

ورودش به دیدگاههایش دنبال میکرد؛ بنابراین دست

آنها برسد ،نهایتاً درمییابد که این گزارهها مهملاند؛

نوشتههای ویتگنشتاین بهخوبی نشان میدهد که او

او باید بهتعبیری پس از باالرفتن از نردبان ،آن را به

به چه دیدگاههایی توجه داشته و بهدنبالِ پاسخگویی

دور افکند (ویتگنشتاین.)123-121 :1334 ،

به آنها بوده است .چنانکه او خود بیان میکند که

براساسِ تفسیر درم انگرایان ه ک ل تراکت اتوس را

آنچه در کار او ارزشمند بوده است ،درمانگریهایی

باید با رویکرد دیالکتیکی نگریست .خواننده در خالل

بوده که در کار او بسط پیدا کرده بود؛ نه صرفاً

مطالع ۀ کت اب هم راه ب ا نویس نده آن مس یر را ط ی

دفترچهیادداشتی که در آن مسائلی آمده که وی با آنها

میکند .از مراحل ،یكبهیك عبور میکند و یا بهتعبی رِ

درگیر بوده است ).(Stern, 1996: 450

خود ویتگنشتاین بهسانِ نردبانی از پلههای آن باال م ی

در دهۀ نود میالدی رویکرد جدیدی نسبت به آثار

رود .س پس در انته ای مس یر ،در ب االی نردب ان از

ویتگنشتاین بهویهه با تمرکز بر تراکتاتوس شکل

خواننده خواسته میشود که وقتی به پشتِب ام رس ید،

میگیرد .در این رویکرد برخالفِ تفسیر ارتدکسی که

نردب ان را دور بین دازد) (Conant, 2002: 377؛ زی را

رویکردی متافیزیکی و واقعگرایانه دارد ،تفسیر درمان

آنچه در طول مسیر پشت س ر گذاش ته اس ت ،نق ش

گرایانه از رویکردی غیرِمتافیزیکی و غیرِواقعگرایانه

ایستگاههایی را دارد که صرفاً برای طی مسیر بودهان د

برخوردار است ).(Biletzki, 2003: 83-89

و نباید در آنها توقف کرد.
1

کُرا دایمند و جیمز کُنان ت ،دو مفس ر مح وری و

نقطۀ ثقل و تأکید ای ن تفس یر ،مفه وم «مهم ل»

مهم این سنت تفسیری ب ا تقس یم تراکت اتوس ب ه دو

است .این مفهوم تا حدی جدی گرفت ه م یش ود ک ه

بخ ش محت وا و چه ارچوب معتقدن د آنچ ه ازنظ رِ

تمام گزارههای تراکتاتوس مهم ل قلم داد م یش وند.

ویتگنشتاین مهم بوده است ،چهارچوب کتاب اس ت.

درواقع مفهوم مهمل چی زی نیس ت ک ه نتوان د گفت ه

آن بندهایی از تراکت اتوس ک ه ب ه چه ارچوب تعل ق

شود ،بلکه تنها بتواند نشان داده شود؛ به این معن ا ک ه

دارند عبارتاند از :مقدمه ،بندهای  ،3/32-3/326بن د

در جایی در پس حقایق بیاننشدنی نهان باش د؛ بلک ه

 ،4-4/003بن دهای  ،4/111-4/112بن دهای -6/54

اصالً چیزی از این دست وجود ندارد که بتواند گفت ه

 .6/53هر بندی از کتاب بهجز بندهای یادشده متعل ق

شود ،نشان داده شود و یا اصالً بت وان ب ا آن ارتب اطی

به محتوای کتاب هستند .براس اسِ ای ن تفس یر آنچ ه

به هر شیوۀ ممکن برقرار کرد .اگر پرسیده شود که در

بای د م ورد توج ه ق رار گی رد ،بن دهای متعل ق ب ه

این صورت چرا ویتگنشتاین گزارههای تراکت اتوس را

چهارچوب و در ر س آنها بند  6/54است (Milkov,

با وجود مهملبودن بر زبان ران ده اس ت ،پاس خ داده

) 2014: 239که در آن ویتگنشتاین ه دف خ ود را از

میشود که آنها همچون مراحل گذار در رون د درم ان

این اثر اینگونه بیان میکند:

فلسفی هستند).(Biletzki, 2003: 86-87
. nonsense

1

 /878متافیزیك ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار و تابستان 1331

بنابراین فلسفه نه مجموع های از آم وزهه ا ،بلک ه

اندیشیده شود ،سهیم خواهد بود .هرچن د ای ن س هم

فعالیت است .در این تفسیر نم یت وان انتظ ار داش ت

بسیار اندک باشد ،با انجام چنین تحلیلی یك ق دم ب ه

شرح نظری یا متافیزیکی از سولیپسیس م ارائ ه ش ود.

درک خود/ذهن نزدیكتر میشویم .پس براساسِ ای ن

حال این پرسش مطرح م یش ود ک ه مط ابق ب ا ای ن

تفسیر و با عنایت به منطق و شیوهای که ویتگنش تاین

تفسیر ،آیا باالخره ویتگنشتاین دربارۀ نف س ،موض عی

برم یگی رد ،واژگ انی چ ون خود/ذهن/من/س وژه،

ایجابی دارد یا خی ر .براس اسِ ای ن تفس یر ،رویک رد

کاربردهای معیّن و قطعی پیشین را از دست میدهند.

ویتگنشتاین دربارۀ منطق و ریاضیات ،ب ه آرای فرگ ه

کُرا دایمند میگوید که بندهای مربوم به ذه ن در

بسیار نزدیك است .فرگه بر این باور است که وریف ۀ

تراکتاتوس ،جزو بندهایی است که بعد از ب االرفتن از

منطق و ریاضیات نه مطالعۀ اذهان یا محت وای آگ اهی

نردبان باید به دور افکنده شود؛ بهطوری که در پای ان

اذهان فردی ،بلکه مطالعۀ عین ی «ذه ن» اس ت .بن ابر

راه ،هیچگونه توصیف یا مفهوم معیّنی درب ارۀ «خ ود»

استدالل فرگه ،اندیشۀ درست ی ا نادرس ت مس تقل از

باقی نمی ماند .پس در پاسخ ب ه پرس ش مط رحش ده

انسان های فردی و متعلق به قلمروِ مس تقل از اش یا و

مبنی بر اینکه «آیا باالخره ویتگنش تاین درب ارۀ نف س

ایده هاست .اندیشه ها همانن د ای دهه ا –م ثالً درد ی ا

موضعی ایجابی دارد ی ا خی ر» م یت وان گف ت بن ابر

احساس درد -نیستند ک ه متعل ق ب ه اف راد ی ا اذه ان

تفسیر درمانگرایانه ،تراکتاتوس درب ارۀ اذه ان ف ردی

فردی باش ند (فرگ ه .)102 :1330 ،ویتگنش تاین ای ن

سخنی به میان نیاورده است؛ بلکه به ذه ن در معن ای

نظر فرگه را درب ارۀ ارتب ام می ان «ذه ن» و منط ق و

فرگ های آن ،ازمنظ رِ فلس فی/منطقی پرداخت ه اس ت

ریاضیات وام میگیرد .عالوه بر آن ،او معتقد است که

).(Diamond, 1995: ix-11

گزارههای منطق و معادالت ریاضی ،منط ق ح اکم ب ر
جه ان را برم یس ازند .بن ابراین ب ه ش یوۀ فلس فی و

 .3تفسیر اخالقی

غیرروانشناسانه -تنها شیوۀ ممک ن -م یت وان درب ارۀ

خاستگاه رویکرد اخالقی به تراکت اتوس ریش ه در

«ذهن» یا «خود» گفت« :جه ان ،جه ان م ن اس ت» و

رویکرد درمانگرایان ه دارد .در رویک رد اخالق ی نی ز

«منطق ،جهان را در بر گرفته است» .بهعب ارتِ دیگ ر،

همچون رویکرد درمانگرایانه ،فلسفه نوعی فعالیت و

از سویی منطق ،جهان را در بر گرفته است و از سوی

روش تراکتاتوس ،روشی دیالکتیکی دانسته میشود .با

دیگر امکانات جهان ،امکانات اندیشه نیز هست؛ زی را

وجود این ،همان طور که کُرا دایمن د و ه مفک رانش،

«خود» یا «ذهن» بهطورِ غیرروانشناختی در نظ ر گفت ه

مفسران ارتدکسی را در بهکارگیری رویکرد متافیزیکی

شده است .درنتیجه تحقیق و مطالع ۀ فلس فی درب ارۀ

نسبت به تراکتاتوس و استخراج «نظری ه» از آن ،آم اج

خود/ذهن ازطریقِ تحلیل گزارهه ای معم ولی درب ارۀ

حمالت بسیار قرار م یدهن د ،خ ودِ مفس ران تفس یر

هرگونه موضوع معمولی امکانپذیر است .از آنجا ک ه

درمانگرایانه مصون از نقد نیس تند؛ ب هط وری ک ه ب ا

هر گزارۀ معمولی همان بیان اندیشه است ،حتی گزارۀ

توجه به مهمل قلمدادکردن گزاره ه ای تراکت اتوس و

پ یشِپااُفت ادهای مث ل «کت ری روی گ از اس ت» در

بهدورانداختن نردبان در پایان راه ،با این پرسش مه م

روشناییبخشیدن به مرزهای اندیشه و آنچه می توان د

مواجه میشود که« :به چه نحو این گ زارهه ا و خ ود

سولیپسیسم در تراکتاتوس؛ سه تفسیر متفاوت878/

تراکت اتوس حام ل پی ام معن اداری ب رای خوانن ده

اخ الق اس ت» ) .(ibid.: 80کرم ر معتق د اس ت

هستند » رویکرد اخالقی به تراکتاتوس در واک نش و

ویتگنشتاین را بای د در س نّت س تبر اندیش ۀ عرف انی

در پاسخ به این پرسش صورت م یگی رد (Biletzki,

جای داد .وی با عنایت به بند  5/62رس اله ،س ه واژۀ

).2003: 95

مطرح در آن ،یعنی «حقیقت« ، »2مرادکردن »3و «نشان

در سنت تفس یری درم انگرایان ه ،اخ الق و ام ر

دادن »4را بررسی میکند:

اخالقی در تراکتاتوس مورد توجه بوده است؛ اما ای ن

این مالحظه کلی د ح ل ای ن مس له را ب ه دس ت

بذل توجه به این ص ورت اس ت ک ه ام ر اخالق ی را

میدهد که سولیپسیسم چ ه به رهای از حقیق ت دارد؛

به عنوانِ بخشی از کل فلس فۀ ویتگنش تاین در ح وزۀ

زیرا آنچه در سولیپسیسم مراد می شود ،کامالً درس ت

تراکت اتوس مطالع ه م یکن د؛ در ح الی ک ه رویک رد

است؛ منتها نمیتواند گفته شود؛ بلک ه خ ود را نش ان

اخالقی ،روش دیالکتیکی بهکاررفته در تراکت اتوس را

میدهد (بند .)5/62

با خوانشی اخالقی از این اثر ترکیب میکند .مفس ران

کرمر قائل به خوانشی عملی از این سه واژه است.

با رویکرد جدید ،با تشخیب فراگیربودن حضور ام ر

ازنظرِ او نشاندادن بدان معنا نیست که مجموع های از

اخالق ی در تراکت اتوس و ب االتر از آن در زن دگی و

شبهواقعیات (حقایق) ناگفتنی وجود دارد که برخالفِ

اندیشهه ای فلس فی ویتگنش تاین ،ب ه خ وانش ه ای

ن اگفتنیبودنش ان ب هواس طۀ س وژه ی ا فاع ل شناس ا

اخالقی ،نه فقط در معنای عرفانی بلکه دینی ،معن وی

دریافت ،دیده یا تشخیب داده م ی ش وند؛ زی را ای ن

و غی ره کش ش یافت هان د .همچن ین طرف داران ای ن

حقایق خود را نشان میدهند؛ آنگونه که هکر ،پیرس

رویک رد ،آرای ویتگنش تاین را ب ا توج ه ب ه آرای

و دیگر همفکران ارتدکسی آنها بدان باور دارند؛ بلکه

فیلسوفان قارهای همچون شوپنهاور ،نیچ ه و های دگر

نشاندادن مرتبط با نوعی از دیدن 5است؛ دیدن آنچ ه

ارزیابی کردهاند.

نشان داده میشود و آن که می بین د کس ی اس ت ک ه

ازنظرِ مایکل کِرِمِر ،یکی از مفسران بن امِ قائ ل ب ه

«میداند چگونه باید ادامه ده د» .ش اید در وهل ۀ اول

تفسیر اخالقی ،سولیپسیسم مطرحشده در تراکت اتوس

مراد از «چگونه ادامهدادن» م بهم باش د؛ ام ا در ادام ه

نه نظریه یا آموزۀ معرفت شناختی یا مت افیزیکی بلک ه

مقصود از این عبارت روشنتر خواهد شد.

عمل فکری ،اخالقی و عرفانی است ک ه ه دف از آن

درواقع «نشاندادن» در این بند تعبیری دوپهلوست

ایجاد تغییر در زندگی معنوی انسان است .وی ب ر آن

که ازطرفی خواننده را وسوسه میکن د ب ه ای ن ب اور

است که خ وانش اخالق ی از بن دهای  5/6ت ا 5/641

برسد که واقعیتهای واالیی فرات ر از دس ترس زب ان

(بندهای مرتبط با سولیپسیسم و سوژۀ متافیزیکی) ب ه

وجود دارند که میتوان آنها را دریافت؛ در ح الی ک ه

ایض اح ه دف اخالق ی کت اب ک ه دغدغ ۀ اص لی

ازمنظرِ تفسیر درمانگرایانه و نیز تفسیر اخالقی ،چنین

ویتگنشتاین بوده کمك خواهد کرد (Kremer, 2004:

موض عی منج ر ب ه «ت وهم مهم ل» م یش ود ک ه

)59؛ زیرا ویتگنشتاین در نامۀ مشهور خود خطاب ب ه

پارادوکسیکال نیز هست .نخس ت آنک ه ویتگنش تاین

لودویگ فیکر 1مینویسد« :مس لۀ اص لی ای ن کت اب

2

. truth
. means
4
. showing
5
. seeing
3

. Ludwig Ficker
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فلسفه را نه نظریهپردازی بلکه فعالیتی م یپن دارد ک ه

معنای دوم به کار می برد و بعد اینگونه نتیج هگی ری

وریفهاش ایضاح گزارههاس ت؛ ن ه اینک ه ش ماری از

میکند که «این بند ،کلید پاسخ بدین پرسش را ف راهم

آموزههای فلسفی را گرد هم آورد .دوم آنکه براس اسِ

میکند که سولیپسیسم تا چه ح د م ا را در ط ی ای ن

تراکتاتوس آنچه را نمیتوانیم بیندیشیم ،نمیتوانیم ب ر

مسیر روشنگری اخالقی و معنوی ب ه پ یش م یب رد.

زبان آوریم .سوم آنک ه مط ابق ب ا بن د  4تراکت اتوس

درواقع هدف از سولیپسیسم یك هدف خوب اس ت؛

«اندیشه ،گزارۀ معنادار است» .درنتیجه آنچ ه ن اگفتنی

اما ارتبام ما با آن ،نه ازطری قِ مجموع های از اص ول،

است ،نیندیشیدنی اس ت و آنچ ه نیندیش یدنی اس ت،

بلکه در عمل ممکن میشود» ).(ibid.: 63
بند کلی دی دیگ ر در مجموع ه بن دها ،بن د 5/62

نمیتواند گزارۀ معناداری باشد.
ازسوی دیگر به زعمِ کرمر« ،نشاندادن» می تواند ما

اس ت ک ه در آن م یگوی د« :مرزه ای زب ان م ن ب ر

را بهگونهای بیضرر (بدون مهم ل ی ا پارادوکس یکال

مرزهای جه ان م ن دالل ت م یکنن د» .طب ق تفس یر

بودن) بهسوی مجموعهای از تواناییها و مهارته ای

ارتدکسی –مثالً ازنظرِ هکر -سرچشمه و تعیین کنن دۀ

عمل ی در س خنگف تن ،اندیش یدن و زن دگیک ردن

مرزهای زبان و جه ان ،س وژۀ مت افیزیکی اس ت؛ ب ه

هدایت کند.

عب ارتِ دیگ ر ای ن س وژۀ مت افیزیکی از س ویی

وی سپس واژۀ «حقیقت» را بررسی میکند .ازنظ رِ

تعیینکنندۀ معناداری زبان است و از س وی دیگ ر ب ا

او در اینجا «حقیقت» نه ش بهواقعی ت ن اگفتنی ،بلک ه

ارادۀ متافیزیکی بهتأثیر از شوپنهاور حام ل خ وب و

چیزی است که باید بدان مبادرت ورزید .او ب ا آوردن

بد برابر یا اینهمان است .پس این ارادۀ متافیزیکی یا

عب ارتی از کت اب مق دس (انجی ل) مبن ی ب ر اینک ه

سوژۀ دارای اراده ،3رابط ۀ تص ویرگری می ان زب ان و

«...هرکه حقیقت را انجام دهد ،در ن ور درم یآی د»...

جه ان را برق رار م یکن د .درنتیج ه براس اسِ تفس یر

بیان می کند که حقیقتْ واقعیت یا گزارهای نیست ک ه

ارتدکسی پرسش از ماهیت ای ن مرزه ا و تبی ین چ ه

باید دریافت شود؛ بلکه بهمثابۀ مسیری است ک ه بای د

بودن آنها ،کامالً معنادار و جایز است.

در زن دگی دنب ال ش ود .درنتیج ه پرس ش از اینک ه

برخالفِ نگرش مفسران تفسیر ارتدکسی ،مفسران

«سولیپسیسم چه بهرهای از حقیقت دارد» بهمعن ای آن

با رویکرد درمانگرایانه بر این باورند که تعیین حدود

است که سولیپسیسم ما را تا کجا در این مسیر و شیوۀ

و تبیین نظری این مرزها ،توهم است و هر گزارهای

زندگی به پیش می برد؛ در حالی که این پرسش پ یش

راجع به آن مهمل خواهد بود .ویتگنشتاین در بند 6/5

از ای ن ص رفاً ب ا رویکرده ای معرف تش ناختی و

تأکید میکند که:
هنگامی که نمیتوان پاسخ را در قالب کلمات

متافیزیکی ارزیابی میشد.
کرمر در ادامه ب ه گس ترۀ معن ایی «مرادک ردن» در

درآورد ،پرسش را هم نمیتوان.

زبان انگلیسی میپردازد .ای ن واژه در زب ان انگلیس ی

معما وجود ندارد.

هم بهمعنای «گفتن »1و هم بهمعنای «قص دکردن »2ب ه

اگر پرسشی اساساً طرحشدنی باشد ،میتوان بدان

ک ار م یرود .ازنظ رِ او ،ویتگنش تاین ای ن واژه را در
. saying
. intending

پاسخ هم داد.

1
2

. willing subject

3
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بن ابراین براس اسِ تفس یر درم انگرایان ه از

) .(ibid.: 67-68همچنین همکار او س نت ج ان بی ان

تراکت اتوس ،مف اهیم «م رز زب ان» و «م رز جه ان» و

میکند که «خودت را برای خداوند از هرچ ه انس انی

درنتیجه «سوژۀ متافیزیکی» توهم هستند .هرچند کرمر

است ،عاری ک ن» ) .(ibid.: 68پی ام ای ن دو ع ارف،

موافق با تفسیر درمانگرایانه است ،بهب اورِ وی مهم ل

بیانگر نوعی کنارهگیری از جهان و بهکارگیری ح التی

بودن یا توهم یادشده ،ب یمعن ایی ص رف و خ الی از

شبهسولیپسیستی است .بهمعنای عملک ردن در جه ان

فایده نیست؛ بلکه میتوان گفت سولیپسیسم قدمنهادن

بهگونهای است که تنها خداوند و تو در جهان هستید.

در مسیر و شیوۀ زندگی معنوی است .اکن ون پرس ش

ویتگنشتاین بحث خود را درب ابِ سولیپسیس م ب ا

اصلی ای ن اس ت ک ه ای ن برداش ت از سولیپسیس م،

بند  5/6آغاز میکند «مرزهای زب ان م ن ب ر مرزه ای

بهمثابۀ مسیر یا شیوۀ زندگی ،به چه نحو م یتوان د در

جهان من داللت میکنند» .بسیاری بر این باورن د ک ه

عمل اتفاق بیفتد کرمر در پاسخ ب ه ای ن پرس ش ب ه

خواننده بعد از خواندن مطالب پیش از اینک ه درب ارۀ

دیدگاه شبهسولیپسیستی الیبنیتس و زندگی عرف انی

زبان و جهان و رویکرد متافیزیکی بیندیشد که بر آنها

ترزای آویالیی قدیس 1اشاره میکن د و از آنه ا ب رای

حاکم است ،ناگهان ب ا ورود مف اهیمی چ ون ”م ن“،

درک بهتر سولیپسیسم ویتگنش تاین کم ك م یگی رد.

”جهان من“ و ...شگفتزده میشود؛ اما کرم ر معتق د

ازنظرِ الیبنیتس ،ج وهر روح ی ی ا موناده ا هریِ ك

اس ت ک ه واردک ردن ض میر ”م ن“ در ای ن نقط ه از

بهطورِ جداگانه و مستقل از یکدیگر جهان را بازنمایی

تراکتاتوس ازجانبِ نویسنده کامالً آگاهان ه و ب هعم د

میکنند و با اینکه هریِك از جواهر از دیگری مس تقل

بوده است» )(ibid.؛ زیرا استدالل ویتگنشتاین تا بدین

است ،هرکدام بهتنهایی در رابطهای علّ ی ب ا خداون د

نقطه تالشی موزون و هماهن گ ب رای «از ب رای م ن

قرار دارند و همگی آنها در یك هماهنگی پیشینبنی اد

ساختن زبان» بوده است .او این ام ر را ازطری قِ ارائ ۀ

هماهنگ شده اند .الیبنیتس از این اصول مت افیزیکی

سازوکاری برای فهم زبان بهمعنای بنانه ادن و دس ت

خ ود ،در ام ور م رتبط ب ا پرهیزک اری و دی ن به ره

یابی به معرفت صریح دربارۀ ماهیت بنیادی تص ورات

میجوید .وی با توجه به استقالل ج واهر از یک دیگر

(بازنمایی) به انجام میرساند .ت الش ب رای «از ب رای

مینویسد« :شخبِ دارای ذهن عالی که برای معنویت

من ساختن زبان» همزمان تالش برای تسلط بر جه ان

خویش احترام قائل است ،عادت دارد به گف تن اینک ه

است؛ زیرا از هم ان ص فحات نخس تین تراکت اتوس،

روحْ اغلب باید بهگونهای بیندیشد که گویی هیچچی ز

مطابقت ساختارهای زبان با جهان ،شرم امک ان زب ان

جز خودش و خداوند در جهان نیس ت» ).(ibid.: 67

معنادار تلقی شده است.

آن فرد بهرهمند از ذهن عالی که موردنظر الی بنی تس

در همین راستا میتوان ب ه بن دی از یادداش ته ا

ب وده اس ت ،س نت ت رزای آویالی ی از عرف ای ق رن

) (Wittgenstein, 1979: 72-73اشاره کرد ک ه در آن

شانزدهم است .وی قائ ل ب ه قاع دهای کل ی معن وی

ناگهان در میانۀ بحثهای منطقی محض ،دغدغهه ایی

است؛ مبنی بر اینکه «زندگی کن در این جه ان؛ مث ل

دربارۀ سرشت اراده و هدف از زندگی مطرح میشود.

اینکه در آن فق ط خداون د و روح ت و حض ور دارد»

ویتگنش تاین در آنج ا اش اره م یکن د ک ه او درب ارۀ
اتفاقاتی که در جهان روی میدهد ،هیچ قدرتی ن دارد

. St Teresa of Avila
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و تنها میتواند خ ود را ب هگون های از جه ان مس تقل

تمامیت واقعیتها چی زی وج ود ن دارد؛ بن ابراین

بکند و به قولِ خودش به ی ك معن ایی ب ر آن تس لط

«من» باید نه کامالً در خارج و نه در داخ ل ،بلک ه در

(ibid.:

مرز جهان قرار داشته باش د ) .(ibid.: 71ویتگنش تاین

) 81این پرسش را مطرح میکند که آدم ی ب ا وج ودِ

در تراکتاتوس در بندهای  6/323و  6/324مینویس د:

ناتوانایی در دف ع ب دبختیه ای ای ن جه ان ،چگون ه

«جهان مستقل از ارادۀ من است» و «حت ی اگ ر تم ام

می تواند خوشبخت باش د و در پاس خ بی ان م یکن د

آنچه آرزو میکنیم اتفاق میافتاد ،این بهاصطالح تنه ا

«ازطریقِ زندگی همراه با معرفت» .ویتگنشتاین زندگی

لطف سرنوشت بود؛ زیرا هیچ ارتبام منطق یای می ان

همراه با معرفت را در ردکردن س رگرمیه ای جه ان

اراده و جهان وجود ندارد که بتواند تحق ق آرزوه ای

معرفی میکند.

ما را تض مین کن د .خ ودِ ارتب ام فیزیک ی مف روض

یابد .همچنین در جای دیگری از یادداشتها

کرمر مدعی است که این دو م دخل نش اندهن دۀ

مطم ن اً چی زی نیس ت ک ه بت وانیم آن را بخ واهیم»

تمایل ویتگنشتاین به یافتن پاس خی ب رای پرس ش از

(ویتگنشتاین .)124 :1334 ،این دو مالحظه تقریب اً ب ا

معنای زندگی است و آن ازطری قِ زن دگی هم راه ب ا

همین الفاظ ،پیش از این در یادداشتها آمده بود .یك

معرفت حاصل می شود .ازنظرِ کرم ر معرف ت م دنظرِ

روز پس از آنکه ویتگنش تاین نخس تین اندیش هه ای

ویتگنشتاین معرفتی است که او در تراکتاتوس در پ ی

خود را دربارۀ خداوند و هدف از زندگی م ینویس د،

آن است .یعنی معرف ت ب ه سرش ت هس تی ازطری قِ

بیان میکند که اندیش یدن درب ارۀ «اراده» ن ه در درون

معرفت به مرزهای زبان و جهان .او با تسلط بر زب ان

جهان و بهمثابۀ علت فعل ،بلکه از بیرون و از م رز آن

و جهان ،آنه ا را ازآنِ خ ود س اخته اس ت .همچن ین

ممکن است« :اگر ارادۀ خوب ی ا ب د در جه ان ت أثیر

تسلط بر مرزهای زبان و جهان ،ه مزم ان تس لط ب ر

بگذارد ،این تأثیر تنها میتواند بر مرزهای جهان باش د

مرزهای منطق و بنابراین اندیشه است .منطق ،زب ان و

و نه در واقعیته ای آن .چی زی ک ه ب هوس یلۀ زب ان

اندیشه نمیتوانند به خارج از این مرزها برون د؛ زی را

نمیتواند تصویر شود؛ اما تنها در زبان میتواند نش ان

هرگونه فراتررفتن از این مرزها ،منجر به مهمل گ ویی

داده شود .بهطورِ خالصه ،اراده بای د جه ان را تب دیل

میشود .بنابراین نمی توان همچون تفاس یر ارتدکس ی

به جهان متفاوتی کند؛ جهان بهمثابۀ یك کل واحد ب ه

قائل به سوژهای متافیزیکی فرات ر از مرزه ای زب ان و

اصطالح گسترش و کاهش (اوج و حضیض) مییابد»

جهان بود .با این حال میتوان ادعا کرد که بهمعن ایی،

).(Wittgenstein, 1998: 73

یك «من» وج ود دارد؛ ام ا ای ن «م ن» نم یتوان د در

عین همین اندیشه در تراکتاتوس تکرار م یش ود.

جهان باشد .ویتگنشتاین با مطرحکردن تمثیل چش م و

بهطورِ خالصه میتوان گفت اراده تنه ا م یتوان د ب ر

میدان دید و مقایسۀ آن با نسبت میان «من» و «جهان»،

مرزهای جهان تأثیر بگذارد؛ زی را س وژۀ دارای اراده،

مدعی است که این من در جه ان نیس ت (Kremer,

واقعاً همان مرز است« .اراده نگرش سوژه نس بت ب ه

) .2004: 63-70کرمر بیان م یکن د ک ه تمثی ل ف وق

جهان است .سوژه ،س وژۀ دارای اراده اس ت» (ibid.:

بیانگر آن است که منِ سولیپسیسم نه در جهان ،بلک ه

).87

در خارج از آن ق رار م یگی رد .ام ا خ ارج از جه ان
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ناخوشبختی سوژه ناشی از ناهماهنگی می ان ارادۀ

اما با وجود این پاسخی میتوان بدین پرسشه ا داد و

شامل خواستهه ا و تم ایالت او ب ا واقعی ت ه ای

آن اینکه در پایانِ تراکت اتوس «خودم ان» و «نویس نده

ممکنی است که در جه ان م ییاب د .بن ابراین س وژه

(ویتگنشتاین)» و هرکسی ک ه آن را م یخوان د ب اقی

میتوان د اس باب خوش بختی خ ود را ب ا رد و انک ار

میمانیم؛ انسانهایی که قادر به تب ادل ب ا ه م و فه م

خواستهها و بههیچشمردن آنها و بهک ارگیری نگ رش

یکدیگرند.

پذیرش نسبت به هرآنچه اتفاق میافت د ،ف راهم کن د.

دو واژۀ «م ن» در «گ زارهه ای م ن» و «م را» در

کرمر ب ا درنظرگ رفتن نک ات یادش ده ،نتیج ه گی ری

«سخنان مرا» تالشی صرف برای مهمل تلقیکردن این

ویتگنشتاین را مبنی بر اینکه «سولیپسیسم هنگامی ک ه

«من» عمیقاً رازآلودِ سولیپسیسم نیست؛ بلک ه توان ایی

کامالً به لوازم آن ملتزم باشیم ب ا واق عگرای ی مح ض

فهم این امر بهعنوانِ مس لهای فلسفی عبارت اس ت از

هم عنان است و منِ سولیپسیس م در نقط ۀ ب ی بُع دی

توانایی دیدن آن بهمثابۀ چیزی که مبتن ی ب ر ب دفهمی

فشرده میشود و واقعیت متنارر با آن باقی م یمان د»،

منطق زبان ماست و بنابراین با فهم و درستدی دن آن

ب هگون های متف اوت از دو تفس یر پیش ین تفس یر

«منِ سولیپسیسم» ناپدید خواهد شد .اما آنچه باقی می

ارتدکسی و درمانگرایانه تفسیر می کند .فشردهش دن

مان د نویس نده و خوانن دگان تراکت اتوس (خودم ان)

«من»ِ سولیپسیسم در نقطۀ بی بُعدی بهمعنای تهیکردن

هستیم که اکنون قادر به عملکردن در جهانیم .چنانکه

خود یا انکار خود و خواس تهه ای خود اس ت ت ا

بیان شد ،مفهوم اراده ب همثاب ۀ عل ت فع ل در جه ان،

زندگی الهی بتواند در آن وارد شود .این همان مسیری

ازسوی ویتگنشتاین رد میشود و ب هج ای آن مفه وم

است ک ه سولیپسیس ت ب رای ته ذیب و تطهی ر ط ی

اراده به مثابۀ به کارگیری نگرش یا موضعی نس بت ب ه

میکند .بنابراین آن بهرهای که سولیپسیسم از حقیق ت

جهان معرفی می شود .برای خوشبختبودن تنه ا الزم

دارد و در آن درس ت م ینمای د ،هم ان محوش دن

است ک ه در تواف ق ب ا جه ان و در موض ع پ ذیرش

(انکار) خودش است .ویتگنشتاین بر آن است ک ه ب ه

رویدادهای آن بود و این میتواند انجام ارادۀ خداون د

یك معنا در فلسفه م ی ت وان از م نِ غیرِروانش ناختی

نامیده شود .بنابراین در تراکتاتوس این ما هس تیم ک ه

سخن گفت؛ اما باید به خاطر داشت که فلس فه ب رای

در حال عملکردن در جهان باقی میمانیم (Kremer,

ویتگنشتاین فعالیت است؛ نه نظریهپردازی .فعالیتی که

).2004: 71_79

هدف از آن ایض اح منطق ی اندیش ه هاس ت .در ای ن
صورت ممکن اس ت ای ن پرس ش مط رح ش ود ک ه:

نتیجهگیری

خوب باالخره چه چیزی برایمان باقی مانده است ب ا

مبحث س وژۀ مت افیزیکی و سولیپسیس م یک ی از

ازبینرفتن منِ سولیپسیسم ،چ ه مفه ومی از خودم ان

بحثبرانگیزترین بخش های تراکتاتوس است؛ از ای ن

باقی میماند اصالً برای من «خودی» باقی م یمان د

رو تفاس یر متف اوتی از آن ارائ ه ش ده اس ت.

کرمر بیان میکند ک ه پاس خدادن ب ه ای ن پرس شه ا

توافقنداشتن بر سر درک درست منظ ور ویتگنش تاین

برحسبِ نظریههایی دربارۀ «خود» ،ن وعی ب دفهمی از

از این مفهوم ،باعث ایجاد برداشتهای متفاوتی از آن

برداشت ویتگنشتاین از فلسفه به مثابۀ فعالی ت اس ت؛

و درنتیج ه ره ور تفاس یر متع دد از من/خود/س وژۀ
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مت افیزیکی و ب هط ور کل ی مبح ث سولیپسیس م در

گزارهها ،ارزش عملی قائل شود؛ ولی ایرادی وارد ب ر

تراکتاتوس شده اس ت .هریِ ك از ای ن تفاس یر نق ام

آن ،این است که اگرچه رویک رد ویتگنش تاین مت أخر

قوت و ضعفی دارند؛ بهطوری که هیچیك را بهتنهایی

درمانگرایانه است ،اما چگونه م یت وان اندیش هه ای

و تمام و کمال نمیتوان پذیرفت .نقط ۀ ق وت تفس یر

ویتگنش تاین متق دم را در تراکت اتوس درم انگرایان ه

ارتدکسی در ارائۀ تفس یری ج امع از ک ل اث ر و نی ز

دانست بنابراین ارائۀ تفسیری واحد و قطعی از نظ ر

مبحث سولیپسیسم در قالب یك نظری ه اس ت و ای ن

ویتگنش تاین متق دم درب ارۀ مف اهیم ذه ن /خ ود/

البته ازنظرِ منتقدان ،نقض نظر ویتگنشتاین است؛ زی را

روح/سوژۀ متافیزیکی بهسادگی ممک ن نیس ت؛ زی را

ویتگنشتاین مخ الف نظری هپ ردازی و ارائ ۀ نظری ات

پذیرش نظر هریِك از تفاسیر یادشده با وجودِ ایض اح

متافیزیکی در فلسفه است .تفسیر درمانگرایان ه س عی

این مفاهیم ،متضمن برخی کاس تیه ا و ن واقب نی ز

کرده است که با اجتناب از هرگون ه نظری هپ ردازی و

خواهد بود .با اینهمه در میان سه تفسیر یادش ده ب ه

شرح متافیزیکی از اثر ،بهزع مِ خ ود ب ه روح فلس فۀ

نظر می رسد تفسیر ارتدکس ی س ازگاری بیش تری ب ا

ویتگنشتاین وفادار بمان د؛ ام ا ب اور ب ه مهم لب ودن

اندیشه های ویتگنشتاین دارد؛ زیرا ب ه نظ ر م ی رس د

گزارههای تراکتاتوس کمی دشوار ب ه نظ ر م یرس د.

س خنان ویتگنش تاین در رس اله نس بت ب ه آنچ ه در

برخالفِ آنچه قائالن به این تفسیر میگویند ،نمیتوان

پهوهشهای فلسفی دیده میشود ،از انسجام بیش تری

بند آخر تراکتاتوس را که از مهم لب ودن مف اد کت اب

برخ وردار اس ت و ش اید ب ه هم ین دلی ل راس ل،

سخن میگوید ،در راستای اندیشۀ متأخر ویتگنش تاین

ویتگنش تاین متق دم را از حی ث ک ار فلس فی ب ر

تفسیر کرد و از پیوستگی اندیشههای متق دم و مت أخر

ویتگنشتاین دوم ترجیح میده د .نکت های را بای د ب ر

او س خن گف ت؛ زی را در تراکت اتوس مبن ای س خن

نظر این گروه افزود و آن اینک ه اگرچ ه ویتگنش تاین

ویتگنشتاین نظریۀ تصویری معناست و چون مفاد این

وقتی از نسبت می ان ش یء ،وض ع ام ور و وض عیت

کتاب تصویرگر واقعیت نیست ،از ای ن رو بای د آن را

سخن میگوید ،مدعی است که در مقام بی ان س اختار

مانند پلهای که ما را به پش تِب ام م یرس اند و دیگ ر

منطقی عالم است و این اندیشۀ او بر اتمیس م منطق ی

نی ازی ب ه آن نیس ت ،کن ار بگ ذاریم؛ در ح الی ک ه

استوار است ،به ه ر ح ال م یت وان حرک ت او را در

ویتگنشتاین مت أخر تص ویرگری واقعی ت را یک ی از

راستای حرکت متعاطیان متافیزیك تلقی کرد؛ ب ه ای ن

بازیهای زبانی تلق ی م یکن د .ب هبی انِ دیگ ر آنچ ه

معن ا ک ه رس الۀ منطق ی فلس فی متض من دی دگاهی

ویتگنش تاین مت أخر از تراکت اتوس رد م یکن د،

متافیزیکی منتها در قالب تبیین منطق ی س اختار ع الم

محدودکردن معنا به تصویرگری است و چنین نیس ت

است .اینکه ویتگنش تاین از تحلی ل منطق ی زب ان ب ه

که تلقی نردب ان را از ای ن کت اب داش ته باش د؛ پ س

س اختار ع الم م یرس د و اص حاب متافیزی ك از راه

میتوان گفت که فراز آخر تراکت اتوس الزم ۀ منطق ی

شهود عقلی بدین هدف نائل میشوند ،موج ب نم ی

مدعای این کتاب است و نه پیشدرآم د اندیش هه ای

شود که نظریات یکی از این دو از دایرۀ هستیشناسی

متأخر ویتگنشتاین .تفسیر اخالقی ب رخالفِ ب اور ب ه

خارج شود و درست به همین دلیل نمیتوان گفت که

مهملبودن گزاره های تراکتاتوس ،میکوش د ب رای آن

در رساله ،متافیزیك کامالً کنار گذاشته میشود و بلکه
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