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 ویتکنشتاین، مدرنیته و نقد مدرنسیم
 ثریا کرمیترجمۀ    بِن وِیرنوشتۀ  

 

 چکیده:

مدرنيته و مدرنيسم، 2ویتگنشتاین در چارچوب 1«فلسفی -رساله منطقی»توان با نگاه به می این مقاله قصد دارد تا نشان دهد که چگونه

ليلی جاي دهم، هاي تحسنتی، در شمار فلسفه شارحاندهم بجاي آنکه این کتاب را همانند پرتو جدیدي بر این اثر افکند. من ترجيح می

مباحث با « لهرسا»پيوند آن را در رابطه با برخی مباحث فرهنگی و زیباشناسانه زمان خودش بررسی کنم.دقيقاً، ادعاي من این است که 

درک روش  هکنم کهمچنين بحث می شکل ادبی این اثر، متوجه شویم.توانيماز طریق تجزیه و تحليل دقيق مدرنيته و فرهنگ را می

تدالل خواهم کرد . همچنين اسبرساند معروف است، "مسائل زبان"تواند ما را به اندیشه متمایزي درباه آنچه که بهدیالکتيکی نویسنده می

بتوانيم درباره معضالت زبان که در آثار خاصی از مدرنيسم ادبی شاهد هستيم به  شودمیکه درک روش دیالکتيکی نویسنده موجب 

ن بصيرت فلسفی توادر چنين چارچوبی هدف نخستين من آن است که نشان دهم چگونه می «رساله»با بررسی اي متفاوت بيندیشيم. گونه

 ها توجه نکرده است.به آن مستقيماً ،]فلسفی -اله منطقیرس[ او دراین اثر هایی بسط داد و بکار برد کهویتگنشتاین را در حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Philosophicus-TractatusLogico -1 

Context - 2 
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هاي زبان روزمره ما، درست به همانگونه که هستند، داراي نظم منطقی تمام عيارند.تمامی گزاره  
 «فلسفی رساله منطقی»لودویگ ویتگنشتاین، 

 

 .ازدپردبه وضعيت بغرنج دوران مدرن میویتگنشتاین اثري است که 2"پژوهشهاي فلسفی"بحث مفصّلی دارد دربارة اینکه 1استنلی کاول

یا  5، نيچه4، فروید3اشپنگلرهاي  اثري که همچون نوشته ــ است «یک فلسفه فرهنگ»معرف  «پژوهشهاي فلسفی»براي کاول، نه تنها 

متکی به خود باشد، که در آن تصویر انسان به سان د اثري مدرنيستی و توانبلکه می ــ2، پاسخی است صریح به مصائب مدرنيته6امرسون

تصویر انسان، به عنوان کسی که داراي »آنچه که در آن ـ  شودمیگویند به سان سوژه مدرن درک مدرن یا آنطور که عموماً می« خود»

طور که کاول اثر همان جنبه فرهنگی این 3.«دهند، قابل تشخيص استخویشتن مدرن، یا، کسی که موضوع مدرن را به او نسبت می

در 5سبک نوشتاري نویسنده جدایی ناپذیر است. «جدیت»و  «سنجيدگی»همچنين، از  4گوید درون آموزة فلسفی آن منطوي است.می

بت با توان در نسرا می« فلسفیمنطقی رساله»، ویتگنشتاینحد و مرزي است که در حيطة آن، اولين اثر  ، هدف من کاوشمقالهاین 

این قسمت ن اي خواهد شد. در اوليالبته به این طرح گسترده، توجه ویژه ، درک کرد.مدرنيته و مدرنيسمرهنگی و زیباشناختی مباحث ف

ویتگنشتاین درباره مدرنيته و فرهنگ و استدالل خواهم کرد که این  ة(، نگاهی خواهم داشت به برخی اظهارات ویژ2و  1بخشنوشتار )

بکار  «الهرس»نردبان که او در  ةاساس قرائت جدیدي از استعار توان به عنوانمی  شوند(اي بعدي او پدیدار میهاظهارات را )که در نوشته

با مدرنيسم ادبی. در اینجا  «رساله»اي خواهم داشت از رابطه (، ارزیابی دوباره3در بخش دوم این نوشتار )فصل  برد، استفاده کرد.می

                                                             
Stanley Cavell -1 

Philosophical Investigations -2 

Spengler -3 

Freud - 4 

Nietzsche - 5 

Emerson - 6 
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 وان برايتهاي ویتگنشتاین را میو آثار مدرنيست، نشان خواهم داد که چطور نوشته «رساله»ين ب کامالً موازيخطوط  بجاي ترسيم

 ، بکار برد.یمدرنيست «زبان معضالت»بر  تاباندن نوري تازه

 اول

 .M.O’Cي با اآورده است. براي مثال در مصاحبهشکی نيست که ویتگنشتاین خودش را جداي از جریان غالب تفکر مدرن به حساب می

Drury عصر حاضر نيست، من مجبورم قویاً خالف جریان شنا کنم. شاید در صد سال  باب طبعنوع تفکر من »دارد که: او اظهار می

ه هایش ببرخورد ویتگنشتاین با دوران خودش، آشکارا در متنی از دست نوشته6«نویسم بخواهند.آینده، مردم واقعاً آنچه را که من می

با تمدن رایج اروپایی و آمریکایی تفاوت »کند که روح نوشتارش او در آنجا بحث می7خالصه شده است. «براي دیباچه نویسیپيش»نام 

 9«روح این تمدن، روحی است ناسازگار و نامتجانس.»گوید: او می8.«دارد

آنچه امروز »کند که بنابراین او بحث می10«ناپدید شدن هنرهاست»تمدن غرب، در آغاز قرن بيستم،  خصلت معرفبراي ویتگنشتاین، 

ا روا باالترین تردید ر شودمیباید در نظر به آنچه موسيقیِ مدرن خوانده »، و اینکه «کند، معماري نيستخودش را معماري معرفی می

هایی انسان ةنصفانه را دربارهنر، قضاوت غيرم ناپيدایی»نویسد که: کند، او میمین «داوري ارزشی»ویتگنشتاین، اصرار داردکه 11«داشت.

را با عبارات  «نویسپيش»است.  او  13«بدون فرهنگ»معهذا، او مدعی است که این دوران 12،«کندسازند، توجيه نمیکه این تمدن را می

 رساند.زیر به پایان می

هایی براي بيان دال بر ناپيدایی واسطها بلکه تنه، فرهنگ دال بر فقدان ارزش انسانی نيستناپيدایی حتی اگر براي من روشن باشد که 

تمدن معاصر اروپا، بدون احساس همدلی و بدون درک اهداف آن، اگر  ةمن دربار کهاین ارزش است، همچنان این واقعيت پابرجاست 

 14اند.نویسم که در سرتاسر این کره خاکی پراکندهبنابراین من واقعاً براي دوستانی می. اندیشمهدفی داشته باشد، می

ام از سازمان بزرگی که براي هرکد»، آن «فرهنگ»کند.ویتگنشتاین ناسازگاري شدیدي را با عصر خویش بيان میها، نوشتهدر این 

اي از ، به زوال رسيده است و به سوي مرحله«عمل کردن درون روح کل»، با اجازه دادن به آنها براي «مقرر ميدارداعضایش مکانی 

هاي پر تنش و غلبه بر نيروهاي متخالف شده اند و توان فرد انسانی مصروف مقاومتها از هم پاشيدهقدرت»در آن رود که مدنيت می
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، 2دارد. طبق نظر فرانسيس مولرن 1نقد فرهنگیوضوح دال بر پيوستگی با مباحث ه چنين اظهاراتی ب15 «رود.است و بدینسان هدر می

برد نقدي بسط یافته است، در صدد پيش 5و کارل مانهایم 4، جولين بندا3ماس مانوفکرانی مانند تکه در قرن بيستم، در آثار مت طورهمان

سان انحطاطِ ب» این مؤلفان، ظاهراً مدرنيته امریست ةبراي مجموع16فرهنگ عامه و اشکال سياسی مدرن بوده است. ةمعنوي دربار -اخالقی

هاي گی ارزشیا آلودزوال منفعل(، یا همانند  «جمعيت کثير» “طغيان”نيروهاي ذاتاً ساکن ) نمايِکاري متناقضمردم، یا بيش سازيِسرمایه

 17"ري عوامانه.گ، و همانند پيشروي گزاف فروپاشنده و روشنمعموالً اقلیسنتی و 

هميت است. ا ، حائزتباینات عمدهرغم اینکه ویتگنشتاین مجاورت تنگاتنگی با این سنت روشنفکري دارد، توجه به برخی علی

دهد؛ مندي از ارتباط بين فرهنگ و تمدن، ارائه مینه گزارش روش_  18و معاصرش، اسوالد اشپنگلر_ویتگنشتاین برخالف توماس مان 

حقيقتاً همانگونه که جی. اچ. 19تنظيم سازد. کند تا نمایی احتمالی از چگونگی تشکيل جامعه در آیندهنه مانند بندا و مانهایم تالش می

ویتگنشتاین در یکی از  گونه که خودِو همان20.”«پيشگویی“بينی ویتگنشتاین چيزي نيست مگر جهان»کند:اشاره می 6ن رایتو

-شما هرگز به حقيقت نمی ةیاي آیندؤ. و به همين دليل ربسازیدتوانيد ابرها را شما نمی»آورده است:  1941هایش در سال نوشتهدست

رین من اطمينان دارم که حتی زیرکتميدانند؟  شودمیآشکار چه کسانی قوانينی را که مطابق آنها جامعه »گوید: )و سپس می21«پيوندد.

اش درباره تمدن غرب را در قالب یک نظریه، پيش رو نهد، آن را ( در این رابطه، ویتگنشتاین بجاي اینکه دغدغه22«دانند.افراد هم نمی

لسفی تحت دارد با آنچه در دیباچه پژوهشهاي فکه پيوند وثيقی  ايسبک نوشتاري ؛ یعنی،کندان میاش بييورزاسلوب فلسفهاز طریق 

 32 .کندمیعنوان تاریکی دورانش از آن یاد 

                                                             
Kulturkritik -1 
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کنولوژیکی نی پيشرفتی که در حدود تالش علمی و تیعاست؛ « پيشرفت»، نشانة تمدن بدون فرهنگ، اعتقاد به ویتگنشتاینطبق نظر 

 از جهان مرتبط است:« آخرالزمانی»حصر به علم و فناوري، با تصوروحد، ایمانِ بیویتگنشتاینفهميده شود. براي 

لم کنند. براي مثال، نامعقول نيست که معتقد باشيم عصر عانداز آخرالزمانی جهان این است که اشياء خودشان را تکرار نمیحقيقتاً چشم

، توهم است، همچنين این ایده که حقيقت نهایتاً کشف خواهد پيشرفت بزرگو فناوري آغازي است براي پایان انسانيت، اینکه ایده 

ار دام جستجوي معرفت علمی گرفت که نوع بشر درشد؛ اینکه هيچ چيز خوب یا خوشایندي در رابطه با معرفت علمی وجود ندارد و این

 24.اندوجه روشن نيست که اشياء چگونه، و این به هيچشودمی

اي با ، هجو نویس و شاعر وِیَنی، در مقاله1، امري آشناست. کارل کراوسویتگنشتایناین بدبينی نسبت به پيشرفت، در ميان معاصران 

پيشرفت، »نویسد: مدرن، تابع تمایل انسان به ترقی و توسعه شده است. کراوس میگوید، هستی انسان ، می2«در این دوران کبير»عنوان 

تا کامياب شود  ندکمیرفت این مشقت را تحمل پيشگاه گواهی مياورد براي آنکه بگوید ميميرد براي خوردن. زنده است که ببلعد و گه

روید، هدف زندگی که از آن گياهِ روزنامه می شودمیرگی بدل نشيند و جنگل به ب]...[، پيشرفت، که به برکت قدمش سبزه به سوگ می

در حوزه فلسفه، این نقد  ویتگنشتایناثر  25«.هایی براي ابزارهایمان ساخته استرا تحت سلطة معيشت درآورده است و ما را پيچ و مهره

ش، بدین نحو تمایز مهمی را بين باور خودش به هایدهد. او در اظهار نظري در دستنوشتهنفسه قرار میپيشرفت را به عنوان هدف فی

 .کندمیروشنگري و شفافيت و ایدئولوژيِ ساختِ مکانيکی که بر علوم تجربی چيره است، ترسيم 

بلکه قالب آن  ،به نحوي که ]تمدن[ پيشرفت را بسازدتوان با واژة پيشرفت توصيف کرد. پيشرفت، یکی از صفات آن نيست تمدن ما را می

اي است براي هاي پيچيده است. حتی وضوح، صرفاً وسيلهموالً آن ]پيشرفت[ سازنده است. فعاليت آن، ساختنِ هرچه بيشترِ ساختماناست. مع

 رسيدن به این هدف و نه هدفی فی نفسه.

را بطور شفاف  مارات ممکننفسه است. من عالقمند به بنا کردن یک عمارت نيستم؛ بلکه مایلم تا بنيادهاي عبرعکس، براي من وضوح، هدفی فی

 نزد خود حاضر کنم.

                                                             
Karl Kraus -1 

In These Great Times -2 
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 26.کندمیبنابراین قصد من چيزي است متمایز از مقصود دانشمندان؛ و تفکرات من متمایز از تفکرات آنها حرکت 

ز گرایش ا ویتگنشتاینکردم که برخی اوقات حس می»نویسد: اش مینامة خودنوشتگراي منطقی، در زندگی، اثبات1رودلف کارناپ

 2همچنين هانس اسلوگا27«برده باشد، متنفر است. “روشنگري”غيراحساسی و کامالً عقالنی دانشمندان و نيز از هر طرز فکري که بویی از 

مخالف است. اسلوگا،  28،«هاي قرن بيستم که به دنبال بازسازيِ فلسفه به روش علمی هستندبا آن جنبش»ویتگنشتاینگوید که نيز می

، کندیمفالسفه، پيوسته روش علوم را نظاره : »کندمی، بازگو “کتاب آبی”را در  ویتگنشتاینهايِ خودِ براي شرح این مطلب، نقل قول

تاریکی  نو تمایل شدیدي دارند که به شيوة علم بپرسند و پاسخ دهند. این تمایل، سرچشمة اصلی مابعدالطبيعه است، و فيلسوف را به درو

 29"سازد.کامل رهنمون می

، روحِ علمی و تکنولوژیکی حل مسئله در مدرنيته، از جهات بسياري، با وظيفة شایستة فلسفه، در تضاد ویتگنشتاینبنابراین براي 

ئل علمی ]...[ امس: »کندمیهایش، با تحقيق علمی دربارة زیباشناسی مخالفت نوشتههاي مختلفی از دستبنابراین او در قسمت30است.

او همچنين بر روي نقش 31«گذارند.هستند که بر روي من تأثير میزیباشناسی و  مفهومیکنند. تنها مسائل هرگز مرا واقعاً درگير نمی

ا ]...[ رکنند که دانشمندان براي تعليم دادن به آنها هستند و شعامروزه مردم گمان می»تواند بازي کند، تأکيد دارد: اي که هنر میتعليمی

 32«افتد.؛ که هرگز براي آنها اتفاق نمیاما گروه دوم چيزي براي آموختن به آنها دارندبراي سرگرم کردن آنها. 

 دوم

به وضوح رویکردِ خود را نسبت به دوران خویش بيان نکرده است، اما شکی نيست که مسائلِ مربوط به « رساله»در  ویتگنشتاینهرچند، 

یک  کل بينش مدرن درباره جهان را، با»مدعی است که  ویتگنشتاین[ دارد. براي مثال، رسالهبسياري بر این متن ]مدرنيته، تأثيرِ 

گی وجود کاملی از چگون توضيحتوان توصيف کرد. این توهم، عبارت است از اعتقاد به اینکه علم )و بویژه قوانين علمی( می33"وهم

 سازد. اشياء در جهان را ميسر می

                                                             
Rudolph Carnap -1 

Hans Sluga -2 
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 گوید:ونه که او میهمانگ

 هاي طبيعی هستند.کل دیدگاه مدرن جهان بر پایه این توهم است که آنچه به قوانين طبيعت مشهور است، پدیده

ان دربارة خدا و طور که مردم باستناپذیر، همانکنند که گویی اموري هستند تردیدبنابراین مردم تأمل کوتاهی دربارة قوانين طبيعت می

شکار را ها پایانی آجا که آنکردند، تا بدانتر عمل میکردند و حق، هم با آنها هست و هم نيست. ليکن قدما شفافمیتقدیر تأملی ن

 (6.371-6.372. )شودمیتبيين شده است، آشکار چيز همهکه در نظام مدرن، این مسئله، با این ]دیدگاه[ که کردند، در حالیتصدیق می

زمان هم34.کندمیایش بایست به یک پایانی برسند، ستها، زمانی میکه تبيينقدما را به دليل توانایی تشخيص این، ویتگنشتایندر این متن، 

 35.تواند پاسخ کاملی باشد براي تمام معضالتدهدکه نباید گمان کنند تفاسير نظري دربارة جهان میاو به متفکران مدرن هشدار می

پاسخ داد، باز هم مسائل راجع به حيات ممکنسواالت علمی همه حتی اگر بتوان به»دهد: امه میاد« رساله» 6.52طور که در بخش آن

 36«مانند.نخورده باقی میکامالً دست

نفسه ی، ف«هاتبيين»و « هانظریه»، متوجه کردن خوانندگان به این است که چطور آرزوي مدرن براي «رساله»سان، یکی از اهداف بدین

جهان هر »که:  دکنمییشانی خاطر است. پس از بيانات دیباچه، کتاب، به درستی با این اظهار نظر متافيزیکی آغاز شدیداً مسبب پر

هاي اي از نظریه، به طرح مجموعه]کتاب[( سپس 1-1.1«)چيزي است که برقرار است. جهان تمام امور واقع است نه تمام چيزهاآن

را تبيين  گویانة حقایق منطقیناپذیري صورت منطقی، و سرشت همانتصویري معنا، وصفپردازدکه ماهيت اشياء، نظریة فلسفی می

عيتی شوند، از استحکام و انسجام بسيار کمی برخوردارند، واقهاي فلسفی نسبت به آنچه که در آغاز پدیدار مینماید. اینکه این نظریهمی

 نویسد:، می 6.54در قضيه  ویتگنشتاین. شودمیی براي خواننده عيان است که در بخش مبهم و ماقبل آخر کتاب، به نحو قابل توجه

گذرد، یو از آنها م کندمی، زمانی که او بر فراز آنها صعود کندمیشوند: کسی که نهایتاً مرا درک قضایاي من به این طریق وصف می

 بایست از دور انداختن آن سخن بگوید(.ت، میکه آنها اموري مهملند.)پس او بعد از اینکه از نردبان باالرف کندمیتصدیق 

 بيند.بایست بر این قضایا فائق آید؛ در آن هنگام او جهان را به نحو درستی میاو می
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بایست گوید، میاو می 37 خواهد که او را درک کند نه قضایایش را.به عنوان اول شخص، از خواننده می« رساله»در این متن، نویسندة 

 ویتگنشتاین38نيم.توانيم بدرستی ببيبر این، تنها با غلبه بر آنهاست که جهان را میقضایاي کتاب، مهمل هستند؛ و عالوه  تصدیق شود که

با پيوند دادن توانایی درست دیدن جهان با عملِ دور انداختنِ قضایايِ مهمل متافيزیکی کتاب، اصل مهمی را دربارة رابطة بين فلسفه و 

دهد و منجر بریم، بيگانگی ما از جهان را بازتاب میورزي بکار میاي که ما در زمان فلسفهپردازيیعنی، نوع نظریه؛ کندمیزندگی خلق 

آن 1اي ناشی از این اعتقاد است که تسلط برآنچه که ویالرد ون اورمن کواینپردازيبه نابينایی، نه به بصيرت. معموالً چنين نظریه شودمی

رابطه بين زبان )یا اندیشه( و جهان را بطور »تواند وضعيتی که از آنجا، شخص می -پذیر استداند، امکانمی39«نیتبعيد کيها»را وضعيت 

هاي فلسفی و مدرنی، خواننده را در مقابل چنين وسوسه« رساله»، در ویتگنشتاین40«مستقل از موقعيت خود فرد در جهان بررسی کند.

(( و یافتن شکلی از زندگی که آرامش را 6.45«)از منظر ابدیت»)نگریستن به جهان « بيرونی»اي به ترک جستجوي جنبه کندمیدعوت 

ه معضالت ست کایجاد خواهد کرد. با دانستن چيزهاي بيشتري دربارة جهان به چنين آرامشی نخواهيم رسيد، بلکه این آرامش در جایی

حل معضلِ زندگی، در پاک کردن معضل است. )آیا به این »نویسد: ، میکتاب 6.521که او در بخش شوند. چنانپيش رویمان محو می

 «.تواند بگوید این معنا چيست؟(، نمیشودمیدليل نيست که انسان، وقتی پس از شک طوالنی، معناي زندگيش روشن 

ابش یک کتاب دهد کتچه تذکر میتوان در سطح فرم در نظر گرفت. با اینکه نویسنده در دیبابه موضوع مدرنيته را می« رساله»اشتغال 

طبق بيان برتراند راسل، بيشتر به  –خود اظهار نظرها 41مانند یک کتاب اصول است. دقيقاًاصول نيست، در واقع نوشتار و ساختار آن 

گذاري شماره. عالوه بر این، کندمیچراي منطقی ارائه وچوناي از حقایق بدیهی و بیکتاب را مجموعه -است 42«فرمان سزار»سبک 

رساند که او به ، خواننده را به این باور می43کندمیها که ویتگنشتاین آنها را براي حفظ وضوح کلی کتاب، حياتی توصيف دقيق گزاره

واننده خ، آنجا که نویسنده شودمیمندي صریحاً برانداخته هذا در پایان کتاب، این اصل قاعدهسفري دور و دراز درون متن عازم است. مع

ه این ، خواننده را ب«رساله»اند. بنابراین درحاليکه ساختار صوري خواند به این دليل که آنها مهملجمالتش فرامی« دور انداختن»را به 

ین که ا شودیماي کتاب، بوجود آورد، در پایان معلوم توان از طریق باالرفتن از نردبان گزارهخواند که جریان فلسفی را میفکر فرامی

ي در ابجاي اینکه از هر نوع پيشرفت فلسفی دفاع کند، مشتقاق آن است که تغيير عمده« رساله»جریان، توهمی بيش نيست. حقيقتاً، 

 44فلسفی. بافیبه  بيداري از رویاي دنياي سنتی و فرضيه شودمیدیدگاه خواننده بدهد، تغييري که منجر 

                                                             
Willard Van OrmanQuine -1 
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مرتبط است با ایدة متفاوتی از نردبان نسبت به آنچه از آغاز مطرح 45وضوح ببينيم تا پيشرفت، این ایدة بيداري، اینکه جهان را از منظر

( بلکه بيشتر 6.45جهان رهنمون گردد؛ )« منظر ابدیت»شده بود. این ایدة نردبان، ساختاري خطی و سرراست ندارد که به دیدگاهی از 

با پيش « رساله» بر اساس این خوانش،46گرداند.و طوالنی، به نقطه آغاز بازمیایست که ما را از طریق خط سيري پيچيده همانند دایره

که توانستيم بر وسوسة به چنگ آوردن آنها از منظري متافيزیکی ، تا در پایان کتاب، درست وقتیشودمیکشيدن زبان و جهان آغاز 

 ر زمينةدهد که آن را دب ساختار بازگشت، این اجازه را به ما میبر حس« رساله»فهم  ها بازگرداند.فائق آیيم، ما را به نحوي دیگر بدان

گوید، براي میباوري طبيعیفراطبيعتدر کتاب  1که ام. اچ. آبرامزفلسفی و ادبی وسيعتري از مدرنيته جاي دهيم. براي مثال، چنان

الش درحاليکه ت»وار ایفاگر نقش مهمی است در نمایاندن گسترش روح فردگرایی هاي آلمانی، تصویر این سفر دایرهرمانتيک

تر وحدت اصيل با خودش که از آن ]...[ به نحو گریزناپذیري خود را جدا کرده است، تا راه بازگشتش را به حالت عالی ]...[کندمی

هاي فلسفیِ هگل، فيشته و شيلر، همچنين در در نوشته -دهد، از طریق نهضت رمانتيسم گونه که آبرامز شرح میهمان47بدست آورد.

 3شویم. همچنين در اشعار تی. اس. اليوتوار مواجه میبا استعارة سفر دایره -48( و گوته )فاوست(2آثار ادبی هولدرلين )هایپریون

تالش روحی خود شاعر ]...[ »ا ،تأمالت پيچيده اليوت ب4چهار کوارتتبازگشت قابل توجهی به بخش اول قرن بيستم وجود دارد. در

ره سفري دای»ابيم، سفر اوی)دومين کوارتت( درمی« ایست کوکر»که در چنان49، سروکار دارد.«براي ]یافتن[ باغ گمشده اما فراموش نشده

اليوت در آخرین بند شعر، بر روي ماهيت سفرش 51«در آغاز من، پایان من قراردارد ]...[ و در پایان من، آغاز من است.»50«:وار است

 نویسد: ، او با ظرافت و زیبایی میکندمیتأمل 

 بایست دست از اکتشاف برداریمما نمی  

 و پایان همه کاوشهاي ما  

 رسيدن به نقطة آغاز خواهد بود  

 52و شناختن آنجا براي اولين بار.  

                                                             
M.H. Abrams -1 

Hyperion -2 

T.S. Eliot -3 

Four Quartets -4 
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به معناي بازگشت به زبان، به جهان، و به خودمان است. از این منظر، « رساله»ایم، در اي که از آن آغاز کردهمعناي بازگشت به نقطه

دهيم که آن ]نردبان[، در هدایت ما به مکانی جدید، کامياب بوده اندازیم، این کار را به این دليل انجام نمیوقتی ما نردبان را دور می

گاه در آن53ایم.هدر آن بود قبالًخواهيم به آن برسيم، مکانی است که ی که میکنيم، مکاناست، بلکه به این دليل است که تصدیق می

 متأخرش را بفهميم: هايپایان کتاب، با درک کامل استلزامات روش  نویسنده، در جایگاهی هستيم که تذکر ویتگنشتاین در دستنوشته

 صورت تالش براي رسيدن به آنجا را رها خواهم کرد.خواهم، برسم، در ایناي بسا بگویم: اگر تنها با باال رفتن از یک نردبان، به جایی که می

د، ام. من به هرآنچه که با یک نردبان بتوان به آن رسيبایست جایی باشد که در واقع قبالً در آن بودهزیرا جایی که واقعاً باید بدانجا بروم، می

 54دلبستگی ندارم.

 سوم

گيرند، تفسيري که ارائه نمودم، دیدگاهی به کلی متضاد در نظر می 55«انفراد»و « تنهایی»رحی درباره را اغلب به عنوان ش« رساله»هرچند 

توان کوششی دانست در جهت کمک به خواننده براي غلبه بر احساس غربت طور که استدالل کردم این اثر را می: آنکندمیرا اتخاذ 

ورزي، آن را تشدید کرده است. چنين خوانشی، مسئله نزدیکی آورده و انگيزة فلسفهاحساساتی که دنياي مدرن آن را بوجود – و انزوا

در بخشِ بعدي این نوشتار، خواهم  56کشد.، و بویژه، ربط آن با مدرنيسم ادبی را پيش میکندمیاثر با آثار دوران خودش را مطرح 

هاي ا و روشهط موازي غيرمستقيم یا مستقيم ببينيم، از ایدهاي از خطوتوانيم بجاي آنکه این رابطه را برحسب مجموعهگفت که می

به عنوان اثري –ار« رساله»مان درباب مدرنيسم استفاده کنيم. من دقيقاً نشان خواهم داد که چگونه سازي اندیشةویتگنشتاین براي آگاه

ی زبان توان اثري در نقد انواع افسون و بيگانگمی –دهدنشان می ویتگنشتاینهاي بعدي که تا حد زیادي پيوستگی خود را با نوشته

 شویم. اي دانست که در برخی از آثار ادبيات مدرنيست، با آن موجه میشناسانه

توان گفت تنهایی عميق مدرنيسم، ریشه در احساس نارضایتی آن از زبانِ روزمره یا متداول دارد. این عدم رضایت، خودش را در می

نيم که بيدارد. از یک طرف، تعدادي از نویسندگان اصلی مدرنيست را میت و اغلب، اساساً متضاد، ابراز میهاي متفاوشماري از روش

، ماهيتش کندمیها، دنياي مدرن، زبان را مسدود ، زیرا از نگاه آن59«پالوده سازند»، یا  58«واضح کنند»، 57«رها سازند»کوشند زبان را می

در  60حاد زبانناتوانیبينيم که شيفتة سازد. از طرف دیگر، نویسندگان زیادي را نيز میآن را[ آلوده مییا ]به عبارتی  کندمیرا عوض 
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توان مشاهده یرا م« سکوت»و « وصف ناپذیري»ها، تمایل به موضوعاتی از قبيلترتيب در آثار آنمواجهه با تجربة مدرن هستند، و بدین

دانند. همانطور که توانند رخ دهند( زبان روزمره را اساساً نابسنده میو به نحو مستقل می ها )که همزمانهر دوي این گرایش61کرد.

ازد، سبراي برانگيختن تالطم احساسی در انسان، که واقعاً زندگيش را معنادار می»گوید، چنين زبانی نویسنده سورئاليست می 1آندره برتن

یبانِ پيشتازِ اوایلِ قرن بيستم، این زبان را یا باید با زحمت فراوان بازسازي کرد و یا در نتيجه براي بسياري از اد62«بسيار ضعيف است.

 اینکه کالً آن را رد کرد. 

است، جاي گيرد.  اش مدرنيستیدر این طيف که خصلت زبانشناختی ویتگنشتاینهاي زیادي صورت گرفته است تا این اولين اثر تالش

نند، کرا نمایانگر فلسفه پس از کانتی آن دوران تفسير می« رساله»، نه تنها «وینِ ویتگنشتاین»تاب در ک 3و استفان تولمن 2آلن جانيک

 63«ارتباط ماهيت و حدود زبان، بيان و»گيرند که با مسئله درنظر میپایان قرن بلکه آن را به عنوان اثري به مثابة نمونة اولية متن ادبی 

وصف یک "5اثر هافمنسول 4"نامه لرد کنداس»را آثاري مانند « رساله»و تولمن، پس زمينه ادبی درگير است. بنابراین طبق نظر جانيک 

 ناتوانی زبان براي توصيف "کنند. نویسندگان در هریک از این آثار، به بيان ایجاد می 8اثر موزیل 7"تورلس جوان"اثر کافکا، و  6"نزاع

[ این ترین است، توصيف کند ]...تواند آنچه را که واقعیگویند که زبان نمیا میآنه»پردازند؛ می« هستی درونی انسان براي دیگران

 64«ماند.]واقعيت[ آن چيزي است که براي هميشه در اعماق سوبژکتيویته فرد مستور باقی می

                                                             
Andre Breton -1 

Allan Janik - 22 

Stephen Toulmin - 3 

ChandosThe Lerrer of Lord  -4 

Hofmannsthal - 5 

Description of a Struggle -6 

Young Toorless - 7 

Musil - 8 
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 65«انهتصفية زبان شناس»را، از یک طرف، به عنوان تالشی به منظور « رساله»جانيک و تولمن، مفسران، « حدود زبان»عالوه بر خوانش 

 افسون زدایی از زبان، و بيان ناتوانی روشمند آن از قرار دادن تجربه به»اند براي اند، و از طرف دیگر، آن را کوششی دانستهتفسير کرده

ن با زبان نشان قرابت دارد، ویتگنشتاین را گرفتار کشمکش مدر 2و آرتاد 1هایی که به ترتيب با پاوندچنين خوانش66«ها.درون واژه

 دهد.می

هایی که یعنی اشتباه گرفتن ایده–است  67«اشتباه گرفتن طعمه با دام»به عنوان اثري مدرنيستی، در حکم « رساله»هذا، معتقدم مطالعه مع

ف به بيان معطو ،«رساله»شنویم ویتگنشتاین در دهد، با آنهایی که حامی آنهاست. در عين حال که میکتاب آنها را تحت مداقه قرار می
(، همچنين ضروري است تا 69«معناییبی»و بيم از « 68معناداري کامل»هاي مدرنيستی در باب زبان است )مانند وهم ها و بيموهمبرخی از 

مدافع  ه منآفرین هستند. حقيقتاً، در خوانشی از کتاب کهایی عميقاً معضلزمينة کل کتاب، چنين اندیشهبه یاد داشته باشيم که در پس

ها در ، یقيناً پوچ است، به آن«مشکالت زبان»آن است که با رساندن خوانندگان به این باور که بحث در باب « رساله»آن هستم، هدف 

 اي کمک کند.غلبه بر چنين سردرگمی زبانی

گونه همان70نظر بگيریم. اثر را دريکی دیالکتکنيم، ضروري است تا ویژگی با مدرنيسم اندیشه می« رساله»بنابراین وقتی در سرتاسر رابطه 

-فلسفه خواهد تا مراتبکه در بخش دوم اشاره کردم، فهم دیالکتيکی اثر، به معناي نشان دادن روشی است که نویسنده از خواننده می

طریق فهم  را بدین« رساله»معنایی محض آنها را نشان دهد. براي اینکه ورزي و زبانشناسانه را رها کند، براي اینکه در پایان کتاب، بی

که  معنایی نهان دارد، به آنچهاي که بیبراي گذر از قطعه»کنيم، )اثري که همچون تحقيقات فلسفی، هدفش آموزش خواننده است 

ليت ا(، باید در برابر وسوسة قرار دادن آن در زمينه مدرنيسم مقاومت کنيم، و در عوض توجه خود را به نوعی فع71«معناستآشکارا بی

ا را نه به عنوان صحه گذاشتن )ی« رساله»دیدگاه،  ایناش به آن اشتغال دارد، معطوف سازیم. من خواهم گفت که از ادبی که نویسنده

شکنی آنها از هایی به منظور ساختاربه چنين دیدگاه72خالقانهمخالفت( با هر دیدگاه خاص مدرنيست دربارة زبان، بلکه به عنوان ورود 

 73توان فهم کرد.درون، می

                                                             
Pound - 1 

Artaud -2 
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يست؛ هيچ وضعيت ویژة زبان از بيرون ن« تکذیب»توان آن را به عنوان نقدي درونی نگریست. منظور اثر، بدین نحو، می« رساله»با فهم 

بلکه روش آن تصرف منطق درونی یک وضعيت، به منظور رساندن آن به خودآگاهی از اوهام خویش است. نمونة روشنی از این نوع 

این آرمان که به اشکال مختلف در سرتاسر مدرنيسم ادبی 74توانيم ببينيم که آرمان را معناداري کامل درنظر بگيریم.را زمانی میفعاليت 

دهد. ط میبس« رساله»، آن را )از دیدگاه فلسفی( در ویتگنشتاینچيزي است که طبق نظر بعضی مورخان سنتی، 75تکرار شده است،

 نویسد:برتراند راسل میگونه که بنابراین همان

م سروکار دارد اش که با سمبوليساي که او با آن درگير است، ضروري است. او در بخشی از نظریه، فهم مسئلهویتگنشتاینبراي فهم کتاب آقاي 

 76بخشد، عالقمند است.به شرایطی که زبانی منطقاً کامل را تحقق می

اگر ما 77است. آل یا منطقاً کاملرا به عنوان کسی در نظر بگيریم، که در پی زبان ایدهمن معتقدم اساساً اشتباه است که ویتگنشتاین 

تر «دقيق»بينيم که آرزوي ساختن زبانی اش بفهميم )به جاي فهم براساس ساختار(، آنگاه میرا برحسب استراتژي نویسنده« رساله»

. این آرزو معموالً ناشی از این باور است که واژگان ما به کندمیوت تر، همان چيزي است که خود اثر ما را به غلبه بر آن دع«کامل»و

ما و  منظورکنيم که شکافی غيرقابل عبور، بين براي مثال، ما احساس می78خواهيم بگویيم، ندارند.قدر کافی تواناییِ بيان آنچه را که می

واژگان ما نيست؛ بلکه، رابطه پيچيدة ما با آنها و به نحو دقيقتر، با ، مسئله ویتگنشتاینهرچند براي 79، وجود دارد.گویيممیآنچه که 

ند. با هست« حقایق ناگفتنی»ها، قلمروي وسوسة این تصور است که حدود ضروري و ثابت زبانی وجود دارند، و در نتيجه وراي آن

-می« ان مامنطق زب»ان را ناشی از ناتوانی از فهم ،  این تصویر تجریدي از زندگی ما با واژگ«رساله»در دیباچة  ویتگنشتاینهمه، این

 بنابراین همين ایدة محروميت از بيان انواع ذاتی خاصی از  اشياء، آن چيزي است که در پایان باید دور ریختن آن را بياموزیم. 80داند.

 :کندمیاشاره  ،«معمولی»و « آلایده»به نکتة زیر دربارة مفاهيم زبانِ « پژوهشهاي فلسفی»در  ویتگنشتاین

ویی آل  بکوشيم که گطور نيست که براي یک ایدهیعنی این« همانگونه که هست داراي نظم است.»اي در زبان ما روشن است که هر جمله

 81.را بسازیماند و زبانی کامل به انتظار نشسته است تا ما آننقصی نيافتهجمالت متداول مبهم ما تاکنون معناي کامالً بی

گيرند که یده میورزند، این واقعيت را نادهاي ویتگنشتاین اوّل و ویتگنشتاین دوّم تأکيد میی که بر شکافی قطعی ميان نوشتهمفسران

نویسد: کتاب می 5.5563گونه که ویتگنشتاین در بخش آشکار شده است. براي مثال، همان« رساله»هایی قبالً به وضوح در چنين ایده
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این اظهار نظر، همانند اظهار نظر 82"هاي زبان روزمره ما، درست با وضعيتی که دارند، در نظم منطقی کاملی هستند.در واقع، همة گزاره»

توان آن را تأیيدي بر زبان روزمره و متداول ما دانست، داللتی آشکار است بر این مطلب که زبان، نيازي به بازسازي ، که می«پژوهشها»

 یا توصيف )منطقی( ندارد. 

که قادر  گردیم، هنگامیليکن جایگاهی که بدان باز می 83نيست.« واسطه تفکر فلسفی»، زبان معمولی،«پژوهشها»نيز همانند « رساله» در

شویم که زبان معموالً وسوسه می  84شویم بر تصویر متافيزیکی از زبان که اسيرمان کرده غلبه کنيم، این وساطت را برعهده دارد.می

افتاده یا آنچه با حس مشترک گره خورده است، بفهميم.گرچه، چيزي بيش از فهم خود پاصطالحاتی چون مأنوسِ پيشمعمولی را با ا

حد آن دگی بیدهد، او به پيچيتعریف کامالً واضح متداول را ارائه نمی« رساله»در  ویتگنشتاینتوانست باشد. هرچند نمی ویتگنشتاین

گونه آن 85«است. زبان روزمره بخشی از ارگانيسم انسان و به همان اندازه پيچيده»نویسد: می 4.002طور که او در . همانکندمیاشاره 

گر رابطة نزدیکی است بين واژه و زندگی، زبان و بدن زنده. چون خودهاي مادّي ما، کامالً شوم، این اظهار نظر، بيانکه من متوجه می

هاي روزمره و متداول، از آنچه که ما را به زندگی کامالً ش براي ساختنِ معنا با واژهتوان گفت: تالزبان را محدود کرده است، می

راي هاي کامالً معنادار، فریبی بيش نيست. همانند تالشی که بسازد، جدانشدنی است. از این دیدگاه، دلبستگی به فرمانسانی رهنمون می

دیدن »رسيدن به  ویتگنشتاینطبق خوانش من، براي 86دهيم.ن انجام میسازي سخنانمارها کردن خودمان از وظيفه )اخالقی( شفاف

ه ما آنها را از گيرد کدارد؛ و این تنها از طریق تصدیق و پذیرش واژگانی صورت می« آلایده»بستگی به شکستن طلسم « درست جهان

 پيش در اختيار داریم. 

 دانشگاه منچستر

 قدردانی

گيل، جولين دد، تري ایگلتون و جنت ولف به خاطر اظهار نظرشان درباره نسخه اوليه این مقاله تشکر کِیْمایلم از دانيال کاسلی، هوارد 

 براي نظرات عميقشان هستم. -که آنها را نميشناسم -نمایم. همينطور قدردان دو داور این مقاله
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