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كه توضـيحي در ايـن        ، بدون اين  »اند و عين هم     شناسي يكي  اخالق و زيبايي  «
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  مرزهاي انديشيدن. 2
كــه او را  انــد؛ امــا بــيش از آنبــه درســتي ويتگنــشتاين را فيلــسوف زبــان دانــسته

پردازد، بهتـر اسـت او       ي زبان مي  شناسانهي فني و زبان   انديشمندي بدانيم كه به مطالعه    
هايش با زبان بسيار سـروكار دارد و همـواره          را فيلسوفي بدانيم كه در پيچ و خم انديشه        

 كوششي رساله از اين منظر،. كاودشان ميي زبانيزمينهل فلسفي را در پس  يي مسا همه
 بلكـه بـراي بيـان       در جهت ترسيم مرزي براي انديشيدن؛ يا نه براي انديـشيدن،          «است  
  ).30: ، ص7( »هاانديشه

توان سخن گفـت و     كند در اين كتاب نشان دهد كه از چه چيزهايي مي          او سعي مي  
توان؛ از چه چيزهايي اگر سخن بگوييم كالممان معنادار است و در            از چه چيزهايي نمي   

ـ   معنايي در مي  باب چه چيزهايي اگر زبان را به كار گيريم به بي            ،ه طـور كلـي    غلتيم؛ و ب
  . سخن معنادار چيست و كدام است

براي توانا شدن در ترسيم مرزي براي انديشيدن، بايـد بتـوان            « :از نظر ويتگنشتاين  
 چيـزي بينديـشيم   ي بنابراين ما بايد بتوانيم دربـاره  (. هر دو سوي مرز انديشيد ي  درباره

  .)همان( »)تواند انديشيده شودكه نمي
تماميـت امـور     , 1سو، وضـع واقـع    هايي مختلف اما هم   يانويتگنشتاين جهان را در ب    

، فقـره   7 (رسـاله او در همان اولين فقرات      . داند مي 3 و امور واقع در فضاي منطقي      2واقع
تواند واقع باشد   هر چيزي مي  «: كنداي به جدايي منطق و جهان مي      تلويحاً اشاره ) 21/1

كه ضرورتاً امور واقع      يعني اين  ؛»ماندكه هر چيز ديگري يكسان باقي ب       يا نباشد، در حالي   
 وي هرگونـه ضـرورت      .)29-28: ، صـص  8( در جهان به هم، وابـستگي منطقـي ندارنـد         

ترين نكاتي كـه    كند، اما از مهم   منطقي را ميان امور واقع يا به عبارتي در جهان نفي مي           
مـان  شود آن است كه تمامي امور واقع بـه ه          مطرح مي  رسالهدر همين نخستين فقرات     

تـصور امـر واقـع خـارج از فـضاي           . انـد نحوي كه هستند، در فضاي منطقي قرار گرفتـه        
هاي آن امر واقع محال است، امـا عكـس آن ممكـن اسـت؛ يعنـي                 منطقي، يعني امكان  

، فقره  7(هاي امور واقع انديشيد     اي از امكان  توان به فضاي منطقي به عنوان مجموعه       مي
031/2(.  

 نقـش   رسـاله كوشد به آن پاسخ دهد و تا پايـان          اين مي پرسش ديگري كه ويتگنشت   
او بـه   .  ميـان زبـان و جهـان اسـت         ي  محوري در تأمالت وي دارد تعيين چگونگي رابطه       

 تـصويري از امـور واقـع اسـت و           ،ل بود، بدين معنا كـه گـزاره       ي تصويري معنا قا   ي  نظريه
تـوان معنـادار    اي را مـي   پس تنها آن گـزاره    . تاباند ساختار جهان را باز مي     ،ساختار زبان 

 ي   تـصويري در انديـشه     ي  كـاركرد نظريـه   . دانست كه در عالم خارج واجد تصوير باشـد        
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 يعنـي بـيش از و پـيش از          ؛ست ا ها تأكيد بر شرايط معناداري گزاره     ،ويتگنشتاين متقدم 

هر تأويلي بر اين نظريه، بايد متوجه همان كاركردي بود كه مـراد خـود ويتگنـشتاين از           
هـا معنـادار يـا فاقـد        اسـاس آن، گـزاره     ده است و آن تعيين شرايطي است كه بـر         آن بو 

 ايـن ادعـاي ويتگنـشتاين آن اسـت كـه او بـراي محـك                 ي   مهم درباره  ي  نكته. معنايند
گـزاره بايـد واجـد       »كـل «از نظر او،    . كند به شيوه خاصي عمل مي     ،معناداري يك جمله  

البتـه از نظـر ويتگنـشتاين       .  سراغ گرفـت   تصويري باشد كه بتوان در جهان خارج از آن        
كه بتواند واقعيت را در خود نشان دهد، بايـد           تصوير، خود، يك امر واقع است و براي آن        

ويتگنشتاين  اين امـر مـشترك را صـورت بـازنمود و در              . در چيزي با آن مشترك باشد     
 آن با واقعيت    چه كه هر تصوير، با هر صورتي، بايد در         آن« :نامدادامه، صورت منطقي مي   
كه بتواند آن را به درستي يا نادرستي تصوير كند، عبارت اسـت              مشترك باشد، براي اين   

  .)18/2، فقره 7(» از صورت منطقي، يعني صورت واقعيت
 گزاره مهم اسـت و نـه تـك تـك            ،ي ويتگنشتاين طور كه اشاره شد، به عقيده     همان

گويد جمله   او مي  .واژهگردد، نه در    ا مي  به دنبال معن   جملهبه همين دليل او در      . واژگان
هـا، امـا    طور كه يك تمِ موسيقايي تركيبي اسـت از نـت          همان. مانند تمِ موسيقايي است   

اي ها نيست، جمله نيز تركيبِ صرف واژگـان نيـست، بلكـه پديـده             تك آن مساوي با تك  
  ).141/3، فقره 7(است » منسجم«جدا از واژگان و به قول او، 

هـاي   مستلزم آن نيست كه عناصر تصويري و اشياي بازنمايي شده امكـان            ،بازنمود«
صـوري  » ريختـي  هم«مشابهي را در تركيب به اشتراك داشته باشند، بلكه تنها مستلزم            

 » در امور واقع اسـت ويري در تصوير و تركيب ممكن اشيا  ميان تركيب ممكن عناصر تص    
تيجه بگيريم كه امكان وجود تصوير بـراي  توانيم ن با توجه به اين نكته، مي    .)78: ، ص 4(

-هاست و ديگر نيازي نيست كه ما به دنبال انطباق تـك           ها شرط معناداري آن   كل گزاره 
مـثالً تـصويري بـراي واژگـاني نظيـر          . تك اجزاي جمله بر تصويرهاي عالم خارج باشيم       

. ه شمار آوريـم   بنابراين بايد كل گزاره را واجد تصوير ب       . وجود ندارد ... و» درون«،  »روي«
 ؛ صدق و كذب فرع بـر معنـاداري اسـت          ،رسالهذكر اين است كه در      شايان   ديگر   ي  نكته

 بيان جمله، بر    ي  معنادار است، حتي اگر در لحظه     » گربه كنار بخاري است   «ه  ليعني جم 
. اي نباشـد اي كنـار هـيچ بخـاري     اساس مشاهدات كامل، در هيچ جاي دنيا هـيچ گربـه          

تواند در عالم خارج وجود داشته باشـد و همـين شـرط      االصول مي   مدلول اين گزاره علي   
نيز معنادار است، گرچه ممكن است » اي مكث كردخورشيد، لحظه«. معناداري آن است 

ي رحمـت در    اش سـه فرشـته    در تمام مراحـل زنـدگي     «اما  . گاه اتفاق نيفتاده باشد   هيچ
   ،لـمين دليـمعناست و به هين بير در عالم خارج و بنابراـد تصويـ، فاق»دـارش بودنـكن
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  .سخن گفتن از صدق و كذب آن منتفي است

  

  هاناگفتني/هاگفتني .3
دهـد،    مطابق با معياري كه ويتگنشتاين براي احراز معناداري يـك گـزاره ارائـه مـي               

معنـا تلقـي    محـور بـي    هاي ارزش طور كلي گزاره  شناسانه و به  هاي اخالقي، زيبايي   گزاره
شناسـي،  در اخالق و زيبايي   . ا كه واجد هيچ تصويري از عالم خارج نيستند        شوند، چر مي

» برتـري «كـه مفهـوم      گـوييم، حـال آن    ما از برتري امري نسبت به امر ديگر سخن مـي          
شناسـي و بـه طـور كلـي         ، حـال كـه اخـالق، زيبـايي        اما. مدلولي در جهان خارج ندارد    

ان از آن سخن گفت و بـا توجـه بـه    تو بيرون از جهان ايستاده است، چگونه مي   »ارزش«
انجامد؟ پرسـش ديگـر    هايي به كجا مي    تالش در بيان چنين گزاره     ،رسالهچارچوب كلي   

شود؟ آيا تمـام ايـن تـأمالت در خطـر     چه مي رسالههاي كه اساساً تكليف خود گزاره     اين
ن بر  ق آمد يكند راهي براي فا   معنايي نيستند؟ ويتگنشتاين تالش مي    سقوط به قلمرو بي   

  :اين مشكل بيابد
چه  ، براي آن  نيزشيده شود، مرزي تعيين كند و       يتواند اند   چه مي  فلسفه بايد براي آن   

توانـد انديـشيده شـود، از طريـق           چه نمـي   فلسفه بايد براي آن   . تواند انديشيده شود    نمي
انـد  تو  چه مي   آشكار آن  ي  فلسفه با ارائه  . تواند انديشيده شود، مركز تعيين كند       چه مي  آن

   .)4-114-115/4، فقرات 7 (كند تواند گفته شود داللت مي چه نمي آن گفته شود، بر
 بـه مـدد   -هـا را چنـان گفتنـي   اين است كه آن رسالهدر واقع، قصد ويتگنشتاين در      

ها، خود بـه  ها و ناگفتني به روشني بازبنماياند كه حدود و ثغور مرز ميان گفتني     -فلسفه
 تـرين تمـايزات  يكـي از محـوري  .  امور ناگفتني، معين شـود خود و بدون سخن گفتن از 

او معتقـد   . دادنـي اسـت    تمايز ميان امور گفتني و امور نشان       ، ويتگنشتاين ي  مورد اشاره 
توان سخن گفت و تنها     توان سخن گفت اما از برخي ديگر نمي       است از بعضي چيزها مي    

داند و معتقد اسـت كـه       ها مي ني گفت واو ساحت تجربه را جز    . ها را نشان داد   توان آن مي
انـد و بـه قـول       اما چـه چيزهـايي نـاگفتني      . توان امور تجربي را در قالب زبان ريخت       مي

  ها را نشان داد؟توان آنها حرف زد و تنها ميتوان در باب آنويتگنشتاين، نمي
گيـرد كـه    جا شكل مـي   اين تمايز از آن   . ي اين تمايز كجاست   ابتدا ببينيم سرچشمه  

 را جهـان تعيـين      داند، بدين معنا كه مرزهاي زبان     تگنشتاين زبان و جهان را يكي مي      وي
 امـا برخـي از      .جا معنـادار اسـت كـه از مـرز جهـان نگـذرد              زبان تا آن   بنابراين. كند  مي

رونـد، مثـل خـود      شوند آشكارا فراتر از جهان مي     بندي مي  هايي كه در زبان صورت     گزاره
ــزاره ــاي  گ ــالهه ــع،. رس ــارش   در واق ــشتاين در نگ ــالش ويتگن ــاله ت ــت  رس در جه
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كند اما ويتگنشتاين سعي مي. نماست او متناقضي هاست؛ تالشي كه به گفته انديشيدني

 ،رساله خويش به دست دهد كه اين تناقض را برطرف كند؛ گويي در              ي  روايتي از فلسفه  
ها  سخن گفتن از آن    اند تا ما در هنگام    ها معرفي شده  امور ناگفتني يا همان نشان دادني     

.  و اين با هدف نگارش رسـاله منطبـق اسـت   ،معنايي نيفتيم بيي آگاه باشيم و در ورطه    
گزاره اسـت    4خواند، صورت منطقي  دادني مي نشانيكي از اموري كه ويتگنشتاين آن را        

ي مهـم درخـصوص     البتـه نكتـه   . تاباند و قابل بيان نيست    كه خودش را در گزاره باز مي      
قي گزاره آن است كه گرچه در قالب زبان قابل بيـان نيـست، امـا بـرخالف                  صورت منط 

البته . شناسي، استعاليي و فراتر از زبان هم نيست، بلكه در خود زبان حاضر است             زيبايي
تواننـد تمـام واقعيـت را    هـا مـي  گـزاره « :براي نشان دادنش بايد از زبان فاصـله بگيـريم         

اش، بايد در آن با واقعيـت       چه را كه براي بازنمايي    ند آن توانها نمي بازنمايي كنند، اما آن   
كه بتـوان صـورت منطقـي را        براي اين . ، بازنمايي كنند  ]صورت منطقي [مشترك باشند   

ها بيـرون از منطـق قـرار دهـيم، يعنـي      بازنمايي كرد، بايد بتوانيم جايي خود را با گزاره        
  .)12/4، فقره 7(جايي خارج از جهان 
شود، احتماالً مجبـور     چه مي  رسالههاي  م دريابيم تكليف خود گزاره    حال اگر بخواهي  

شويم به اين رأي بگراييم كه كتاب مشتمل بر تعدادي گزاره نيـست، بلكـه متـضمن        مي
كند مجالي مناسب براي نمايش و بـروز امـور     هاست؛ يعني فلسفه تالش مي    ايضاحِ گزاره 

توان دريافت؟ فلسفه بستري فـراهم      يصورت منطقي را چگونه م    . دادني فراهم كند  نشان
اي از البته اين بستر مجموعه. كند كه اين قبيل امور خود را در اين بستر نشان دهند     مي

فعاليت ... هاست از ايضاح منطقي انديشه اهدف فلسفه عبارت«: هاي فلسفي نيستگزاره
 آن  چندي نيـست، بلكـه محـصول      » هاي فلسفي گزاره«فلسفي متضمن به دست آمدن      

  .)112/4همان، فقره(» هاستروشن شدن گزاره
، مـستلزم   رسالههاي  ، گزاره استعال و رساله ويتگنشتاين   هاجز در   . به تعبير مايكل پ   

. فهمـد اي كه از زبان و جهان فراتـر رفتـه مـي           را فقط سوژه   رساله 5.انداستعالي فلسفي 
براي .  مهيا شده استرسي به همين استعالي فلسفي  نشان دادن نيز براي دستي آموزه

چه زبـان   آن. گويدچه مي دهد تمركز كرد، نه بر آن     چه زبان نشان مي   فهم آن بايد بر آن    
دهد امـور بيـرون از جهـان، زبـان و تجربـه             چه نشان مي  گويد امر تجربي است و آن     مي

توانـد نـشان داده شـود،       چـه كـه مـي      آن«: گويـد  ويتگنشتاين به صراحت مـي     .)3(است
و به همين دليل است كـه بايـد سـخن را بـه              ) 1212/4، فقره   7(»  گفته شود  تواند نمي
همـان،  (هـا را حكـم ديگـري اسـت     دادنـي توان گفـت منحـصر كـرد و نـشان    چه مي  آن

ي ويتگنشتاين در خصوص فلسفه، همين      ترين آموزه ي ورود به اصلي   دريچه). 53/6فقره
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 از خود فلسفه نيز به همين تمايز فهم ويتگنشتاين. تمايز ميان نشان دادن و گفتن است

ي اصـلي،   نكتـه  :نويـسد ، مـي  رسـاله اي به راسل، در مـورد       خود او در نامه   . بستگي دارد 
ي  يعني به وسيله   -ها بيان شود  تواند از طريق گزاره   چه مي خصوص آن  اي است در  نظريه
توانـد از طريـق     چه نمي و آن ) تواند به انديشه درآيد   چه به طريقي مشابه مي    و آن  (-زبان
 اساسـي  ي  تواند داده شود، كه من معتقدم همين مـسأله        ها بيان شود، اما صرفاً مي     گزاره

  .)71: ، ص3( فلسفه است
طور كه هاجز نيز در كتابش به آن اشاره كرده، اين تمايز مستلزم ديدن جهان                همان

دهـد كـه     مـي  توان گفت كه زبان چيزي را نـشان       يعني زماني مي  . و زبان از بيرون است    
اما آيـا   . هاي آن توجهي نكنيم و از آن فاصله گرفته، از بيرون بدان بنگريم            ديگر به گفته  

چنين چيزي ممكن است؟ در پاسخ به همين پرسـش اسـت كـه ويتگنـشتاين مفهـوم                  
كند،  مي » متافيزيكي ي  سوژه«او در بحثي كه از    . كند را معرفي مي   » متافيزيكي ي  سوژه«

 ديد يا نظرگاه مناسب براي نگريستن بـه جهـان از بـرون              ي  ان زاويه اين مفهوم را به هم    
اش چه نيازي به پيش كشيدن مفهـوم    فلسفي ي  اما ويتگنشتاين در نظريه   . زندپيوند مي 

   متافيزيكي يا به طور كلي سوژه دارد؟ي سوژه
اگر امر واقعي «: مرتبط است» بازنمود «ي گويد جواب اين پرسش به مسأله   هاجز مي 

را بازنمايي كنـد، بايـد      ) وضعيت ممكني از امور   (قرار است امر واقع ديگري      )  جمله يك(
توانـد امـر واقـع ديگـري را         امر واقع فقط براي سـوژه مـي       ...  اي وجود داشته باشد   سوژه

 ي  سوژه«جا مطرح است، آن است كه       اي كه اين   البته مسأله  .)76: ، ص 3(»بازنمايي كند 
جـا كـه    خـود، امـر واقعـي در درون جهـان نيـست و از آن     از نظر فيلسوف،  »متافيزيكي

يـا بـه    (تواند كليت امور واقع را دريابد، از جهان و زبـان فراتـر رفتـه، و مـرز جهـان                      مي
 يا بـه    » متافيزيكي ي  سوژه«اما تقرير خود فيلسوف از      . است) تعبيري مرز بازنمود ممكن   

  چيست؟ »من فلسفي«تعبيري ديگر، 
مرزهاي زبان من نشانگر مرزهاي جهـان       «: گويد مي رساله 6/5ويتگنشتاين در فقره    

» سوژه به جهان تعلق ندارد، بلكه مرز جهان اسـت         «دارد كه   در ادامه اظهار مي   . »اندمن
 »مـنِ فلـسفي   «. ي جهان اسـت   كننده تعيين »منِ فلسفي «از نظر او،    ). 632/5، فقره   7(

مـنِ  «بنـابراين   . ا پايـان پـذيرد    گيرد جهانِ من از كجا آغـاز شـود و در كجـ            تصميم مي 
. شناختي متفاوت است ن با منِ روا،نگرد و از اين حيث جهان را به مثابه كل مي»فلسفي

اي در درون جهان است و      شود سوژه شناسي به بحث گذارده مي     اي كه در روان   آن سوژه 
مـنِ  « يـا    »سوژه متـافيزيكي  «از نظر ويتگنشتاين با اين      . شوديك امر واقع محسوب مي    

گويـد ايـن    او مي .  در باب جهان انديشيد    ،كلي يعني   ،توان به طرزي فلسفي    مي »فلسفي
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من نه انسان است، نه تن آدمي و نه روان، كه اگر چنين بود بخشي از جهـان محـسوب                    

. خصوص كل جهان و كليت جهان سخن بگويد        توانست در شد و آن وقت چگونه مي     مي
در مقابل  ). 633/5،  632/5،  631/5،  641/5، فقرات   7(او در درون جهان نايستاده است       

توان منِ تجربي را قـرار داد كـه در درون جهـان              كه مرز جهان است، مي     »منِ فلسفي «
توان نتيجه گرفت كه مـنِ تجربـي،        از همين جا مي   . پردازداست و فقط به امور واقع مي      

آن ) فلـسفي (ي  ي است و صـورت همگـاني نـدارد، امـا مـنِ متـافيزيك              يمن منفرد و جز   
 ي  بـا توجـه بـه نظريـه       (گيـري معنـا     طور كلي تصويرسازي و شـكل     اي است كه به    سوژه

ها با جهـان    ست كه معنا را از طريق انطباق گزاره        ا سازد؛ يعني او  را ممكن مي  ) تصويري
مـنِ  «خصوص جهان، معنا و زبان بـه   پس اساساً امكان بحث فلسفي در . شناساندباز مي 

  .بــدون حــضور مــن متــافيزيكي نبايــد فهميــده شــود  رســاله. رد بــستگي دا»فلــسفي
 » متـافيزيكي ي سوژه« مستلزم استعالي   رسالهپذيري انديشيدن فلسفي در فضاي        امكان
چون يك كـل   بايد بتوان به جهان از بيرون نگريست؛ يعني بايد بتوان جهان را هم        . است

 نگاه به دنيـا بـه       ي ين نحوه جالب آن است كه هم    . نگريست تا بتوان در باب آن فلسفيد      
خـود  . انـد نـه گفتنـي     دادنـي هـا نـشان   معناينـد، زيـرا آن    انجامد كـه بـي    هايي مي گزاره

 بـدين   ]رسـاله در  [هـاي مـن     گـزاره « :گويـد مي رسالهويتگنشتاين هم در فقرات پاياني      
 ي  ها را به مثابـه    هر كس سخنان مرا درك كند، وقتي كه آن        : كنندطريق روشنگري مي  

يابـد كـه ايـن      ها برسد، در مي   ها باال برود و به وراي آن      گيرد تا از آن   هايي به كار مي   پله
به يك تعبير، پس از باال رفـتن از نردبـان، بايـد نردبـان را بـه دور                   (اند  معنيها بي گزاره
»  عالم را به درستي خواهـد ديـد  ،ها فراتر رود، در اين صورت، او بايد از اين گزاره )افكند

  .)54/6، فقره 7(
ها رنگ انديشه    آن به ناانديشيدني   ي  دهد نويسنده سندي است كه گواهي مي     رساله

زده است، فقط به اين دليل كه يك بار براي هميشه معين ساخته است كـه انديـشيدن                  
  . تا كجا ممكن است

  

  6 خاصي از نگريستن به جهاني  نحوهي هنر به مثابه. 4
كه در مقام پرداختن به امور متافيزيكي از قبيل          رساله ويتگنشتاين در فقرات پاياني   

اگر بنا باشد تحقق    « :گويدشناسي، معناي زندگي و خود فلسفه است، مي       اخالق، زيبايي 
را تغيير دهد، نه امور واقع      تواند مرزهاي آن  اراده خير يا شر جهان را تغيير دهد، تنها مي         

به طور خالصه، تأثير آن بايد بـه        . بان بيان شود   ز ي  وسيلهتواند به چه كه مي  را، يعني آن  
بـه يـك تعبيـر، جهـان بايـد بـه            . مجموع، جهان متفاوتي پديد آيد    در  اي باشد كه    گونه
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سـت از جهـان انـسان        ا  متفـاوت  ،جهان انسان شـاد   .  يك كل، قبض و بسط يابد      ي  مثابه

  .)43/6، فقره 7(» غمگين
سـو و   خصوص منطق از يك    احث او در   پلي است ميان مب    ،در واقع  رساله ي  اين فقره 

جا بـر ايـن      او در اين  . شناسي از سوي ديگر   امر استعاليي يا به تعبيري، اخالقي و زيبايي       
 بـه   ،در پي تحقق آن است، در نهايت      ) از هر نوع  ( ما   ي  چه اراده كند كه آن  امر تأكيد مي  
» يگرسـان جهـاني د « يـك سـر      جهـانْ  ،شود كه با آن    نگرشي نمايان مي   ي  صورت شيوه 

جهـانِ  «در ادامه، به اين امر خـواهيم پرداخـت كـه منظـور ويتگنـشتاين از ايـن                   . است
  .چيست» ديگرسان

شناسـي يـك    اخـالق و زيبـايي    «: گويـد مـي  رسـاله  421/6 ي  ويتگنشتاين در فقـره   
 در 7هـا يادداشـت پـردازد، امـا در   جا به وضوح به وجه شبه اين دو نمياو در آن  . »چيزند
 ئاثـر هنـري، شـ     «: كنـد دگاهش را به روشني در باب پيوند آن دو عنوان مي          اي دي فقره

 بدان نگريسته شده و زنـدگيِ خـوب، جهـان اسـت، در              وجه ابدي است، در حالي كه از      
شناسي اين پيوند ميان اخالق و زيبايي     .  بدان نگريسته شده است    وجه ابدي حالي كه از    

  .)7/10/16، 9(» است
 به چه معناست؟ براي تبيين موضع ويتگنشتاين در ايـن           8يوجه ابد اما نگريستن از    

ما ليوان را به عنوان شيئي      . يك ليوان را در نظر بگيريم     . آوريمباب، مثالي از هاجز را مي     
جـا    فـالن مقـدار مـايع در آن        ،شناسيم كه كاركردي خـاص دارد، بـه عنـوان مثـال           مي
 در  ،در واقـع  . تـادن مقـاوم اسـت      مشخصي در مقابـل ضـربه يـا اف         ي  يرد يا تا اندازه   گ  مي

ها و تمايالت خودمـان انديـشيده،       هاي آن در مقابل خواسته     به ظرفيت  ،مواجهه با ليوان  
از نظـر  . گـرديم چه از آن انتظـار داريـم، مـي         در پي آن به دنبال قابليتش براي انجام آن        

» ابـدي وجه  نگريستن از   « نگرش،   ي  اين نحوه .  اين ارزش نسبي اشيا است     ،ويتگنشتاين
 نـام   » متـداول  ي  شـيوه « كه ويتگنشتاين از آن به عنـوان         ، نگرش ي  در اين نحوه  . نيست

) تجربـي ( جهان نيستند كه در خدمت ارضاي اميـال  - در–هايي  جز پديدهبرد، اشيا  مي
 ابزارهايي بـراي رسـيدن بـه غايـات و         ي   اشيا به مثابه   ،در واقع، در اين حالت    . ما هستند 

هـا در   به تعبير ديگر، اشـيا و پديـده       . شوندا در نظر گرفته مي    اهداف از پيش مشخص م    
جـا  هـا در ايـن    گونه بودن آن  نفس اين .  بيشتر طريقيت دارند تا موضوعيت     ،اين موقعيت 

آيـد،  هـا بـه دسـت مـي    مطمح نظر نيست، بلكه آثار و نتايجي كه بر اثر به كار بستن آن   
ي متـداول فاصـله     مـا از ايـن شـيوه       دهـد؟ در هنـر     چه رخ مي   ،اما در هنر  . اهميت دارد 

هـا و انتظـارات خودمـان      گيريم و به اشيا به عنوان ابزارهـايي بـراي تحقـق خواسـته              مي
  .نگريم نمي
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تـوان بـه    مـي . افتـد  به تعويق مي   ئ آن ش  ي  ، كاربرد روزانه  ئبا هنري خواندن يك ش    

 در گـالري    اي كـه  كنيم و سـفالينه    انديشيد كه در آن نوشيدني ميل مي        ظرف سفاليني 
 گـالري  ي سـفالينه . نگرند هنري ميئشود و همگان به آن به عنوان يك ش     نگهداري مي 

رس مـا نيـست و    اين سفالينه ديگر در دست   . رودديگر براي نوشيدن مايعات به كار نمي      
شناسـانه  اي زيبـايي  شود و همين به آن خصيـصه      به كاربرد آن در دنياي ما توجهي نمي       

 كليتي كرانمند   ، در اين ساحت، در نگاه بيننده      ئگويد ش تاين مي ويتگنش. بخشيده است 
  . پيدا كرده است و اين همان قرار گرفتن در معرض ابديت است

گونه نيست كه براي اثر     اين.  را در نظر بگيريد    10 اثر هنري اندي وارهول    9جعبه بريلو 
اگـر در   . باشـد اي  هـا و مشخـصات ويـژه      هنري قلمداد شدن، اين جعبه بايد واجد مؤلفه       

 بـه كـار بـريم و از آن       -كه حاوي چند عدد صـابون اسـت       -زندگي روزمره، اين جعبه را      
 اما اگر اين جعبـه در يـك گـالري           ،ايم متداول از آن بهره برده     ي  استفاده كنيم، به شيوه   

اي و ناظران به آن به عنوان پديـده ) يعني همان كاري كه وارهول با آن كرده  (قرار گيرد   
در واقـع، شـرط الزم      . اي هنري قلمـداد كـرد     توان آن را پديده   هان ننگرند، مي   ج - در –

هنري انگاشتن شيئي مشخص ديگرگونه نگريستن به آن است؛ نگريستني كه شـيئي را            
  .رودانگارد و از آن فراتر ميدر معناي متعارف، زمانمند و مكانمند نمي

ي ي نگاه ويتگنشتاين در زمينه    به ما مجال بيشتري براي وارس      هايادداشتي  مطالعه
 پيوند اخـالق و     ، كه ويتگنشتاين به صراحت    ست ا هايادداشتدر  . دهدشناسي مي زيبايي
 موجـود در آن معرفـي    از نگاه كردن به جهان و اشـياي      خاصي ي  شناسي را نحوه  زيبايي

 وجـه ابـدي   ي خـاص، نگريـستن از       طور كه قبالً هم اشاره شد، اين نحوه       همان. كند مي
نيز تعريفـي بـسيار      رسالهدر خود   . است؛ نگريستني از بيرون به اشيا، جهان و امور واقع         

نگاه كردن به عالم وجـه      « :ست ا گشا  ارائه شده است كه ره     وجه ابدي موجز و مختصر از     
 يك كل، ولـي كلـي كرانمنـد؛ تجربـه           ي  ابدي، عبارت است از نظر كردن به آن به مثابه         

  .)45/6، فقره 7(» چه رازآلود است اين است آن-كل كرانمند يك ي كردن عالم به مثابه
نيز تقريرات مشابهي دارد كه در فهم عبارت بـاال بـه مـا     هايادداشتويتگنشتاين در  

وجه بيند، اما با     متداول، اشيا را از ميانه مي      ي  ي مشاهده  شيوه ،در واقع « :كندكمك مي 
حوي كه اين ديدگاه تمام عالم را به عنـوان          شود، به ن  ها نگريسته مي   از برون به آن    ابدي
 بـا زمـان و مكـان        همراه را   ئآيا اين ديدگاهي است كه ش     . ست ا  خود دارا  ي  زمينه پيش

  كند، به جاي مشاهده در زمان و مكان؟مشاهده مي
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 يـك مكـان منطقـي كـاملي را مقـرر      ،هر چيزي يك عالم منطقي يا به يـك تعبيـر        

 چيـزي بـا     ي   مشاهده وجه ابدي نگريستن از   ): افكند مي انديشه خود را به ميان    (كند   مي
  .)7/10/16، 9(» فضاي منطقي كامل است

 متداول نگاهي اسـت كـه اشـيا را در زمـان و مكـان خاصـي                  ي  نگاه تجربي يا شيوه   
آدمي . كندي و خاص نظر ميي جزئبيند؛ به اين معنا كه به امر واقع به عنوان يك ش         مي
 را ئ ش،ست كه به ناچار ااز اين رو. رود از آن فراتر ئولي به شتواند با نگريستن معمنمي

 ،با اين نحوه نگريستن   . دهددر ساحتي تجربي و علمي و نه فلسفي مورد بررسي قرار مي           
ي يـ ي همـواره جز   يـ توان دست يافت، چرا كه امـر جز       گونه ضرورت و كليتي نمي    به هيچ 

 پي برد، چـرا كـه در        11توان به ضرورتي   نمي ، متداول نگريستن  ي  در شيوه . ماندباقي مي 
گيـرد،    به صورت منفرد و در تنگناي زماني و مكاني معين مورد مداقه قرار مـي               ئ ش ،آن

-ي امكـان    همراه با زمان و مكان، يعني همراه با همه         ئ ش ،وجه ابدي اما در نگريستن از     
نحـوه  در ايـن    . شـود  زمان و مكـان در نظـر گرفتـه مـي           ي  هاي متنوعش در كل گستره    

ي جهـان،   اندازي اسـت از همـه      موضوع شناخت و تجربه نيست، بلكه چشم       ئنگرش، ش 
درسـت اسـت كـه در       . توان كليت جهان را مشاهده نمود     ي آن مي  زمينهچرا كه در پس   

ي سروكار داريم، اما اين پيامـد نگـرش       يچنان با يك يا چند امر واقع جز         ما هم  ،اين نگاه 
ها شـأني  برد و به آن فراتر مي12»هاي اموروضعيت« از صرف ها راما به اشيا است كه آن  

، فضاي منطقي كامل،    وجه ابدي در نگريستن از    . بخشدبرابر با شأن ضرورت منطقي مي     
هـاي    معادل است با مداقه در بـاب تمـام حالـت           ئ،را فراگرفته و نظر به ش     ئ  گرداگرد ش 

شناسـانه بـدان    ي زيبـايي  شناسانه يـا شـيئي كـه بـه طـرز           زيبايي ئِش«: ممكن منطقي 
شود، بدين معنا كه در نگاه مدرك   نگريسته شده، همراه با فضاي منطقي كامل ديده مي        

 درآمده توسط - تصرف-ل فضاي منطقي به   آن، كل فضاي منطقي اشغال شده است و ك        
  .)1(»است» من«، كل جهان ئش

چنـين  ) انهشناسـ و بيشتر زيبايي  ( مورد مداقه     خصوص شئ  ديدگاه ويتگنشتاين در  
نگريسته شود، تبديل بـه كـل   ئ يك شبه گاه او معتقد است اگر از منظري خاص    . است

 بقيه فاقد ي هر كدام از اشيا به عنوان شيئي ميان اشيا، به اندازه« :شودجهان مدرِك مي
  .اهميت است اما به عنوان يك جهان، واجد اهميت است

 ي  ن همـه  ولـيكن اآل  : ه من گفته شود   اگر من بخاري را مورد تأمل قرار دهم و بعد ب          
رسد، چرا كـه    ارزش به نظر مي   داني بخاري است، مسلماً حاصل كار من بي       چه تو مي  آن

 بسيار ديگـر  ي شيئي ميان اشياي اين حاكي از آن است كه گويي من بخاري را به مثابه  
ر در حـالي كـه هنگـامي كـه مـن بخـاري را مـورد تأمـل قـرا         . امدر جهان مطالعه كرده 
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 ،9(» رنـگ بـوده اسـت     ام، آن جهان من بوده و هر چيز ديگري در برابـر آن بـي              داده مي
8/10/16(.  

شود؛ جهاني كـه  بدل مي» جهانِ من« به ئشناسانه، يك ش   در تأمل زيبايي   ،در واقع 
دانيم كه اين من، نيك مي. كند، نه بخشي از آن رادر آن نقش يك مرز را ايفا مي » من«

شناسانه، نه امور واقع كه كلِ جهان فرد       در نگاه زيبايي   ،در حقيقت . استمنِ متافيزيكي   
اي اسـت كـه    ايـن همـان نكتـه   ؛شودجا ميشود و مرزهاي آن جابهدستخوش تغيير مي  

  . به آن اشاره كرده است43/6ويتگنشتاين در فقره 
  

  گيري نتيجه. 4
 شيئي است كه    ،ر هنري هاي ويتگنشتاين متقدم، اث   چه آمد، در فضاي آموزه    بنابر آن 

 اخالقي  ي  به نحو مشابهي، از سر گذراندن تجربه      .  بدان نگريسته شده است    وجه ابدي از  
اخـالق ويتگنـشتايني، اخالقـي      .  اسـت  وجـه ابـدي   عنان با نظر كردن به عالم از        نيز هم 
 است، بدين معنا كه جهان پيرامون، بنابر رأي او، عاري از خـصوصيات               13گرايانهضدواقع

اي نظيــر هــاي اخالقــياســت و گــزاره... اي نظيــر خــوبي، بــدي، بايــد، نبايــدقــياخال
، نسبتي بـا جهـان پيرامـون نـدارد و كاشـف از عـالم خـارج                »گويي وظيفه است   راست«

هـاي  گراست؛ بدين معنا كه گزاره    در عين حال، اخالق ويتگنشتايني غيرشناخت     . نيست
زنـي  هـا گمانـه    ارزش صـدق آن    ي  ربـاره توان د بردار نيستند و نمي   اخالقي صدق و كذب   

 باشـد و هـم      يبخش امر اخالقـ   هم قوام  وجه ابدي حال اگر نگاه كردن به امور از         14كرد
ر يبـانگ ي دارد، گر  ينيتگنـشتا يو كه اخالق    ي، همان سنخ معضالت   ي امر هنر  ي  برپا دارنده 

ست و  ينر  بردا صدق و كذب   ي اخالق ياگر دعاو . گردديز م ي ن نيتگنشتايو يشناسييبايز
صرفاً برآمـده از نگـرش      » فه است ي به عهد كردن وظ    يوفا«ر  ي نظ يا گزاره ي اخالق ييروا

» فه است يگران وظ يب رساندن به د   يآس«ر  ي نظ يارامون است، چرا گزاره   يفرد به جهان پ   
د و آن را ي فوق سخن بگوي   گزاره ي اخالق يي از روا  ي روا نباشد؟ اگر كس    يبه لحاظ اخالق  
توان موضع او را نقد كرد و با او ينگارد، چگونه مي خود به عالم بيش اخالقبرآمده از نگر

 يها آموزه يرسد بتوان در فضا   يبه نظر نم   ؟گوي فلسفي شد   و  وارد گفت  نه  ين زم يدر ا 
 يهـا هر دو گزاره برآمـده از نگـرش       . افتي ين پرسش پاسخ  ي ا ي متقدم برا  نيتگنشتايو

  . ندا رامونيجهان پ به يمتفاوت و متناقض كنشگران اخالق
 بر نظـر كـردن از       ي كه مبتن  A شناسانه شخص ييباي ز ي  ، اگر تجربه  يبه نحو مشابه  

 ي  شناسـانه ييباي قلمداد كند و تجربه ز     ي هنر يئي را ش  Cئ   عالم است، ش   در وجه ابدي 
ن دو قـضاوت    يـ ان ا يـ توان م ي قلمداد نكند، چگونه م    ي هنر يئي را ش  C ئ، ش Bشخص  
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ن جـا  يـ  قـضاوت در ا ياگـر مبنـا  . ح بازشـناخت ي ناصحي از داورح را ي صح يكرد و داور  

ن باب به دست ي در ايح موجهيرسد بتوان توضيباشد، به نظر نم وجه ابديستن از ينگر
 ي  ان تجربـه  يـ تـوان م  ي متقدم م  نيتگنشتايو يها آموزه يدر واقع، هر چند در فضا     . داد
 به دست  از آنينييك كرد و تبيك تفي متعارف روزمره به خوب   ي  شناسانه و تجربه  ييبايز

شناسانه ييباي ز ي  االدعا خود را تجربه   ي كه عل  ياان دو تجربه  ي م يك معرفت يداد، اما تفك  
شـايد بتـوان از منظـري ديگـر نيـز بـه خـوانش ديـدگاه                  .باشـد   نمـي سر  يـ نامنـد، م  يم

كه وي اصـالً ايـن ديـدگاه را بـراي رصـد       ويتگنشتاين در خصوص هنر نشست و آن اين      
 اصـوالً ايجـاد ايـن       ،روزمره مطـرح نمـوده    ئ  هنري و ش  ئ  مودن چنين تمايزي ميان ش    ن

چه  ل به اين رأي شد كه آن      ي قا ،توان از منظري ديگر   مي. استتمايز از توانايي آن خارج      
 هنـري  ئ شـ ي هنر ديگري ناظر به چيـستي هنـر و  هر تعريف ديگري و هر نظريهطبق  

نگريـسته شـدن از وجـه       يعنـي   از اين قابليـت     دانسته شد، حال طبق رأي ويتگنشتاين       
  .ابدي برخوردار است

  

  ها يادداشت
1- the case 

2- totality of facts 
3- facts in the logical space 

4- logical form 

اند و تأكيد كرده رسالهچون هاجز، بر وجه استعاليي  گنشتاين متقدم همتبرخي شارحان وي -5
 وين، تقريري كامالً ضدمتافيزيكي از آن به ي برخي نيز مانند حلقه. اندآن را از اين منظر خوانده

 را برخالف ديدگاه رساله هاي اخير نيز تالش نمودند سالانفوسيلگروهي از ف. انددست داده
.  به بعد مطالعه كنند4/6اي از فقرات مياني و فقرات ها و بر مبناي مقدمه، پاره وينيي حلقه

ورزي و حدود و  فلسفهي  آن، فقرات مياني دربارهي  را مقدمهرساله فقرات ترينايشان محوري
مطابق با رأي ايشان، فلسفيدن . دانند مي54/6 به بعد و خصوصاً فقره 4/6ثغور آن، فقرات 

  ).2 (:نگاه كنيد به. پردازيبيشتر متضمن درمانگري است تا نظريه

 را مورد  منطقي ـ فلسفي رسالهه اخالق و در اين بخش، گاه نقاط مشترك سخنراني دربار -6
هاي ميان  و گاه ارتباطرسالهو ها يادداشتدهم، گاه پيوندهاي ميان كندوكاو قرار مي

  .ي اخالق راسخنراني دربارهو ها  يادداشت

، به 1916 تا 1914هاي هايي است كه از ويتگنشتاين، بين سالاين كتاب مجموعه يادداشت. 7
هايي است كه به ها و يا به تعبيري، مشقنويس اين مجموعه شامل پيش.جاي مانده است
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ما از . تر استمفصل رسالهها از  در برخي بخشهايادداشتالبته . منجر شدند رسالهنگارش 
 . )9(ايم فارسي آن، هرچند با قدري دخل و تصرف بهره گرفتهي ترجمه

8. sub specie aeternitatis 

9. Brillo Box 

10. Andy Warhol (1928-1987) 

 از نظر ويتگنشتاين، در ،كه اشاره شد همان ضرورتي كه در منطق حاكم است و چنان. 11
  .انداز اثر هنري قابل مشاهده استهاي اخالقي و نيز در چشم گزاره

12. states of affairs 

13. anti-realistic 
  ).10(: براي بسط بيشتر اين مطالب، نگاه كنيد به. 14
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