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ترجمۀ ثریا کرمی

چکیده:
این مقاله قصد دارد تا نشان دهد که چگونه میتوان با نگاه به «رساله منطقی -فلسفی» 1ویتگنشتاین در چارچوب2مدرنيته و مدرنيسم،
پرتو جدیدي بر این اثر افکند .من ترجيح میدهم بجاي آنکه این کتاب را همانند شارحان سنتی ،در شمار فلسفههاي تحليلی جاي دهم،
آن را در رابطه با برخی مباحث فرهنگی و زیباشناسانه زمان خودش بررسی کنم.دقيقاً ،ادعاي من این است که پيوند «رساله» با مباحث
مدرنيته و فرهنگ را میتوانيماز طریق تجزیه و تحليل دقيق شکل ادبی این اثر ،متوجه شویم .همچنين بحث میکنم که درک روش
دیالکتيکی نویسنده میتواند ما را به اندیشه متمایزي درباه آنچه که به"مسائل زبان" معروف است ،برساند .همچنين استدالل خواهم کرد
که درک روش دیالکتيکی نویسنده موجب میشود بتوانيم درباره معضالت زبان که در آثار خاصی از مدرنيسم ادبی شاهد هستيم به
گونهاي متفاوت بيندیشيم .با بررسی «رساله» در چنين چارچوبی هدف نخستين من آن است که نشان دهم چگونه میتوان بصيرت فلسفی
ویتگنشتاین را در حوزههایی بسط داد و بکار برد که او دراین اثر ]رساله منطقی -فلسفی[ ،مستقيماً به آنها توجه نکرده است.

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

استنلی کاول1بحث مفصّلی دارد دربارة اینکه "پژوهشهاي فلسفی"2ویتگنشتاین اثري است که به وضعيت بغرنج دوران مدرن میپردازد.
براي کاول ،نه تنها «پژوهشهاي فلسفی» معرف «یک فلسفه فرهنگ» است ــ اثري که همچون نوشتههاي اشپنگلر ،3فروید ،4نيچه 5یا
امرسون ،6پاسخی است صریح به مصائب مدرنيته2ــ بلکه میتواند اثري مدرنيستی و متکی به خود باشد ،که در آن تصویر انسان به سان
«خود» مدرن یا آنطور که عموماً میگویند به سان سوژه مدرن درک میشود ـ آنچه که در آن « تصویر انسان ،به عنوان کسی که داراي
خویشتن مدرن ،یا ،کسی که موضوع مدرن را به او نسبت میدهند ،قابل تشخيص است» 3.جنبه فرهنگی این اثر همانطور که کاول
می گوید درون آموزة فلسفی آن منطوي است 4.همچنين ،از «سنجيدگی» و «جدیت» سبک نوشتاري نویسنده جدایی ناپذیر است5.در
این مقاله ،هدف من کاوش حد و مرزي است که در حيطة آن ،اولين اثر ویتگنشتاین« ،رساله منطقیفلسفی» را میتوان در نسبت با
مباحث فرهنگی و زیباشناختی مدرنيته و مدرنيسم  ،درک کرد .البته به این طرح گسترده ،توجه ویژهاي خواهد شد .در اولين قسمت این
نوشتار (بخش 1و  ،)2نگاهی خواهم داشت به برخی اظهارات ویژة ویتگنشتاین درباره مدرنيته و فرهنگ و استدالل خواهم کرد که این
اظهارات را (که در نوشتههاي بعدي او پدیدار میشوند) میتوان به عنوان اساس قرائت جدیدي از استعارة نردبان که او در «رساله» بکار
میبرد ،استفاده کرد .در بخش دوم این نوشتار (فصل  ،)3ارزیابی دوبارهاي خواهم داشت از رابطه «رساله» با مدرنيسم ادبی .در اینجا

- Stanley Cavell
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بجاي ترسيم خطوط کامالً موازي بين «رساله» و آثار مدرنيست ،نشان خواهم داد که چطور نوشتههاي ویتگنشتاین را میتوان براي
تاباندن نوري تازه بر «معضالت زبان» مدرنيستی ،بکار برد.
اول
شکی نيست که ویتگنشتاین خودش را جداي از جریان غالب تفکر مدرن به حساب میآورده است .براي مثال در مصاحبهاي با M.O’C.

 Druryاو اظهار میدارد که« :نوع تفکر من باب طبع عصر حاضر نيست ،من مجبورم قویاً خالف جریان شنا کنم .شاید در صد سال
آینده ،مردم واقعاً آنچه را که من مینویسم بخواهند 6».برخورد ویتگنشتاین با دوران خودش ،آشکارا در متنی از دست نوشتههایش به
نام «پيشنویسی براي دیباچه» خالصه شده است7.او در آنجا بحث میکند که روح نوشتارش «با تمدن رایج اروپایی و آمریکایی تفاوت
دارد»8.او میگوید« :روح این تمدن ،روحی است ناسازگار

و نامتجانس9».

براي ویتگنشتاین ،خصلت معرف تمدن غرب ،در آغاز قرن بيستم« ،ناپدید شدن هنرهاست»10بنابراین او بحث میکند که «آنچه امروز
خودش را معماري معرفی میکند ،معماري نيست»  ،و اینکه «باید در نظر به آنچه موسيقیِ مدرن خوانده میشود باالترین تردید را روا
داشت11».ویتگنشتاین ،اصرار داردکه «داوري ارزشی» نمیکند ،او مینویسد که« :ناپيدایی هنر ،قضاوت غيرمنصفانه را دربارة انسانهایی
که این تمدن را میسازند ،توجيه نمیکند»12،معهذا ،او مدعی است که این دوران «بدون فرهنگ» 13است .او «پيشنویس» را با عبارات
زیر به پایان میرساند.
حتی اگر براي من روشن باشد که ناپيدایی فرهنگ دال بر فقدان ارزش انسانی نيست ،بلکه تنها دال بر ناپيدایی واسطههایی براي بيان
این ارزش است ،همچنان این واقعيت پابرجاست که من دربارة تمدن معاصر اروپا ،بدون احساس همدلی و بدون درک اهداف آن ،اگر
هدفی داشته باشد ،میاندیشم .بنابراین من واقعاً براي دوستانی مینویسم که در سرتاسر این کره خاکی پراکندهاند.

14

در این نوشتهها ،ویتگنشتاین ناسازگاري شدیدي را با عصر خویش بيان میکند«.فرهنگ» ،آن «سازمان بزرگی که براي هرکدام از
اعضایش مکانی مقرر ميدارد» ،با اجازه دادن به آنها براي « عمل کردن درون روح کل»  ،به زوال رسيده است و به سوي مرحلهاي از
مدنيت میرود که در آن «قدرتها از هم پاشيدهاند و توان فرد انسانی مصروف مقاومتهاي پر تنش و غلبه بر نيروهاي متخالف شده
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است و بدینسان هدر میرود15 ».چنين اظهاراتی به وضوح دال بر پيوستگی با مباحث نقد فرهنگی 1دارد .طبق نظر فرانسيس مولرن،2
همانطور که در قرن بيستم ،در آثار متفکرانی مانند توماس مان ،3جولين بندا 4و کارل مانهایم 5بسط یافته است ،در صدد پيشبرد نقدي
اخالقی -معنوي دربارة فرهنگ عامه و اشکال سياسی مدرن بوده است16.براي مجموعة این مؤلفان ،ظاهراً مدرنيته امریست «بسان انحطاطِ
سرمایهسازيِ مردم ،یا بيشکاري متناقضنمايِ نيروهاي ذاتاً ساکن (”طغيان“ «جمعيت کثير» منفعل) ،یا همانند زوال یا آلودگی ارزشهاي
سنتی و معموالً اقلی ،و همانند پيشروي گزاف فروپاشنده و روشنگري عوامانه".

17

علی رغم اینکه ویتگنشتاین مجاورت تنگاتنگی با این سنت روشنفکري دارد ،توجه به برخی تباینات عمده ،حائز اهميت است.
ویتگنشتاین برخالف توماس مان _و معاصرش ،اسوالد اشپنگلر _ 18نه گزارش روش مندي از ارتباط بين فرهنگ و تمدن ،ارائه میدهد؛
نه مانند بندا و مانهایم تالش می کند تا نمایی احتمالی از چگونگی تشکيل جامعه در آینده تنظيم سازد19.حقيقتاً همانگونه که جی .اچ.
ون رایت 6اشاره میکند«:جهانبينی ویتگنشتاین چيزي نيست مگر “پيشگویی”»20.و همانگونه که خودِ ویتگنشتاین در یکی از
دستنوشتههایش در سال  1941آورده است« :شما نمیتوانيد ابرها را بسازید .و به همين دليل رؤیاي آیندة شما هرگز به حقيقت نمی-
پيوندد(21».و سپس میگوید « :چه کسانی قوانينی را که مطابق آنها جامعه آشکار میشود ميدانند؟ من اطمينان دارم که حتی زیرکترین
افراد هم نمیدانند )22».در این رابطه ،ویتگنشتاین بجاي اینکه دغدغه اش درباره تمدن غرب را در قالب یک نظریه ،پيش رو نهد ،آن را
از طریق اسلوب فلسفهورزياش بيان میکند؛ یعنی ،سبک نوشتارياي که پيوند وثيقی دارد با آنچه در دیباچه پژوهشهاي فلسفی تحت
عنوان تاریکی

دورانش از آن یاد میکند23 .

- Kulturkritik
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- Francis Mulhern
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طبق نظر ویتگنشتاین  ،نشانة تمدن بدون فرهنگ ،اعتقاد به «پيشرفت» است؛ یعنی پيشرفتی که در حدود تالش علمی و تکنولوژیکی
فهميده شود .براي ویتگنشتاین ،ایمانِ بیحدو حصر به علم و فناوري ،با تصور«آخرالزمانی» از جهان مرتبط است:
حقيقتاً چشم انداز آخرالزمانی جهان این است که اشياء خودشان را تکرار نمیکنند .براي مثال ،نامعقول نيست که معتقد باشيم عصر علم
و فناوري آغازي است براي پایان انسانيت ،اینکه ایده پيشرفت بزرگ  ،توهم است ،همچنين این ایده که حقيقت نهایتاً کشف خواهد
شد؛ اینکه هيچ چيز خوب یا خوشایندي در رابطه با معرفت علمی وجود ندارد و اینکه نوع بشر در جستجوي معرفت علمی گرفتار دام
میشود ،و این به هيچوجه روشن نيست که اشياء چگونهاند

24.

این بدبينی نسبت به پيشرفت ،در ميان معاصران ویتگنشتاین  ،امري آشناست .کارل کراوس ،1هجو نویس و شاعر وِیَنی ،در مقالهاي با
عنوان «در این دوران کبير» ،2میگوید ،هستی انسان مدرن ،تابع تمایل انسان به ترقی و توسعه شده است .کراوس مینویسد« :پيشرفت،
زنده است که ببلعد و گه گاه گواهی مياورد براي آنکه بگوید ميميرد براي خوردن .پيشرفت این مشقت را تحمل میکند تا کامياب شود
[ ،]...پيشرفت ،که به برکت قدمش سبزه به سوگ مینشيند و جنگل به برگی بدل میشود که از آن گياهِ روزنامه میروید ،هدف زندگی
را تحت سلطة معيشت درآورده است و ما را پيچ و مهرههایی براي ابزارهایمان ساخته است» 25.اثر ویتگنشتاین در حوزه فلسفه ،این نقد
پيشرفت را به عنوان هدف فینفسه قرار میدهد .او در اظهار نظري در دستنوشتههایش ،بدین نحو تمایز مهمی را بين باور خودش به
روشنگري و شفافيت و ایدئولوژيِ ساختِ مکانيکی که بر علوم تجربی چيره است ،ترسيم میکند.
تمدن ما را میتوان با واژة پيشرفت توصيف کرد .پيشرفت ،یکی از صفات آن نيست به نحوي که [تمدن] پيشرفت را بسازد ،بلکه قالب آن
است .معموالً آن [پيشرفت] سازنده است .فعاليت آن ،ساختنِ هرچه بيشترِ ساختمانهاي پيچيده است .حتی وضوح ،صرفاً وسيلهاي است براي
رسيدن به این هدف و نه هدفی فی نفسه.
برعکس ،براي من وضوح ،هدفی فی نفسه است .من عالقمند به بنا کردن یک عمارت نيستم؛ بلکه مایلم تا بنيادهاي عمارات ممکن را بطور شفاف
نزد خود حاضر کنم.
- Karl Kraus

1

- In These Great Times
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بنابراین قصد من چيزي است متمایز از مقصود دانشمندان؛ و تفکرات من متمایز از تفکرات آنها حرکت

میکند26.

رودلف کارناپ ،1اثباتگراي منطقی ،در زندگینامة خودنوشتاش مینویسد« :برخی اوقات حس میکردم که ویتگنشتاین از گرایش
غيراحساسی و کامالً عقالنی دانشمندان و نيز از هر طرز فکري که بویی از ”روشنگري“ برده باشد ،متنفر است27».همچنين هانس اسلوگا

2

نيز میگوید که ویتگنشتاین«با آن جنبش هاي قرن بيستم که به دنبال بازسازيِ فلسفه به روش علمی هستند» 28،مخالف است .اسلوگا،
براي شرح این مطلب ،نقل قولهايِ خودِ ویتگنشتاین را در ”کتاب آبی“ ،بازگو میکند « :فالسفه ،پيوسته روش علوم را نظاره میکند،
و تمایل شدیدي دارند که به شيوة علم بپرسند و پاسخ دهند .این تمایل ،سرچشمة اصلی مابعدالطبيعه است ،و فيلسوف را به درون تاریکی
کامل رهنمون میسازد29".

بنابراین براي ویتگنشتاین  ،روحِ علمی و تکنولوژیکی حل مسئله در مدرنيته ،از جهات بسياري ،با وظيفة شایستة فلسفه ،در تضاد
است30.بنابراین او در قسمتهاي مختلفی از دستنوشتههایش ،با تحقيق علمی دربارة زیباشناسی مخالفت میکند« :مسائل علمی []...
هرگز مرا واقعاً درگير نمیکنند .تنها مسائل مفهومی و زیباشناسی هستند که بر روي من تأثير میگذارند31».او همچنين بر روي نقش
تعليمیاي که هنر میتواند بازي کند ،تأکيد دارد« :امروزه مردم گمان میکنند که دانشمندان براي تعليم دادن به آنها هستند و شعرا []...
براي سرگرم کردن آنها .اما گروه دوم چيزي براي آموختن به آنها دارند؛ که هرگز براي

آنها اتفاق نمیافتد32».

دوم
هرچند ،ویتگنشتاین در «رساله» به وضوح رویکردِ خود را نسبت به دوران خویش بيان نکرده است ،اما شکی نيست که مسائلِ مربوط به
مدرنيته ،تأثيرِ بسياري بر این متن [رساله ] دارد .براي مثال ،ویتگنشتاین مدعی است که «کل بينش مدرن درباره جهان را ،با یک
وهم"33می توان توصيف کرد .این توهم ،عبارت است از اعتقاد به اینکه علم (و بویژه قوانين علمی) توضيح کاملی از چگونگی وجود
اشياء در جهان را ميسر میسازد.

- Rudolph Carnap

1

- Hans Sluga

2
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همانگونه که او میگوید:
کل دیدگاه مدرن جهان بر پایه این توهم است که آنچه به قوانين طبيعت مشهور است ،پدیدههاي طبيعی هستند.
بنابراین مردم تأمل کوتاهی دربارة قوانين طبيعت میکنند که گویی اموري هستند تردیدناپذیر ،همانطور که مردم باستان دربارة خدا و
تقدیر تأملی نمی کردند و حق ،هم با آنها هست و هم نيست .ليکن قدما شفافتر عمل میکردند ،تا بدانجا که آنها پایانی آشکار را
تصدیق میکردند ،در حالیکه در نظام مدرن ،این مسئله ،با این [دیدگاه] که همهچيز تبيين شده است ،آشکار میشود)6.371-6.372( .
در این متن ،ویتگنشتاین ،قدما را به دليل توانایی تشخيص اینکه تبيينها ،زمانی میبایست به یک پایانی برسند ،ستایش میکند34.همزمان
او به متفکران مدرن هشدار میدهدکه نباید گمان کنند تفاسير نظري دربارة جهان میتواند پاسخ کاملی باشد براي تمام

معضالت35 .

آنطور که در بخش « 6.52رساله» ادامه میدهد« :حتی اگر بتوان بههمه سواالت علمی ممکن پاسخ داد ،باز هم مسائل راجع به حيات
کامالً دستنخورده باقی

میمانند36».

بدینسان ،یکی از اهداف «رساله»  ،متوجه کردن خوانندگان به این است که چطور آرزوي مدرن براي «نظریهها» و «تبيينها» ،فینفسه
شدیداً مسبب پر یشانی خاطر است .پس از بيانات دیباچه ،کتاب ،به درستی با این اظهار نظر متافيزیکی آغاز میکند که« :جهان هر
آن چيزي است که برقرار است .جهان تمام امور واقع است نه تمام چيزها»( )1-1.1سپس ]کتاب[ ،به طرح مجموعهاي از نظریههاي
فلسفی میپردازدکه ماهيت اشياء ،نظریة تصویري معنا ،وصفناپذیري صورت منطقی ،و سرشت همانگویانة حقایق منطقی را تبيين
مینماید .اینکه این نظریههاي فلسفی نسبت به آنچه که در آغاز پدیدار میشوند ،از استحکام و انسجام بسيار کمی برخوردارند ،واقعيتی
است که در بخش مبهم و ماقبل آخر کتاب ،به نحو قابل توجهی براي خواننده عيان میشود .ویتگنشتاین در قضيه  ، 6.54مینویسد:
قضایاي من به این طریق وصف میشوند :کسی که نهایتاً مرا درک میکند ،زمانی که او بر فراز آنها صعود میکند و از آنها میگذرد،
تصدیق میکند که آنها اموري مهملند(.پس او بعد از اینکه از نردبان باالرفت ،میبایست از دور انداختن آن سخن بگوید).
او میبایست بر این قضایا فائق آید؛ در آن هنگام او جهان را به نحو درستی میبيند.
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در این متن ،نویسندة «رساله» به عنوان اول شخص ،از خواننده می خواهد که او را درک کند نه قضایایش را 37 .او میگوید ،میبایست
تصدیق شود که قضایاي کتاب ،مهمل هستند؛ و عالوه بر این ،تنها با غلبه بر آنهاست که جهان را میتوانيم بدرستی ببينيم38.ویتگنشتاین
با پيوند دادن توانایی درست دیدن جهان با عملِ دور انداختنِ قضایايِ مهمل متافيزیکی کتاب ،اصل مهمی را دربارة رابطة بين فلسفه و
زندگی خلق میکند؛ یعنی ،نوع نظریهپردازياي که ما در زمان فلسفهورزي بکار میبریم ،بيگانگی ما از جهان را بازتاب میدهد و منجر
میشود به نابينایی ،نه به بصيرت .معموالً چنين نظریهپردازياي ناشی از این اعتقاد است که تسلط برآنچه که ویالرد ون اورمن کواین1آن
را وضعيت «تبعيد کيهانی»39میداند ،امکانپذیر است -وضعيتی که از آنجا ،شخص میتواند «رابطه بين زبان (یا اندیشه) و جهان را بطور
مستقل از موقعيت خود فرد در جهان بررسی کند40».ویتگنشتاین ،در «رساله» در مقابل چنين وسوسههاي فلسفی و مدرنی ،خواننده را
دعوت میکند به ترک جستجوي جنبهاي «بيرونی» (نگریستن به جهان «از منظر ابدیت»( ))6.45و یافتن شکلی از زندگی که آرامش را
ایجاد خواهد کرد .با دانستن چيزهاي بيشتري دربارة جهان به چنين آرامشی نخواهيم رسيد ،بلکه این آرامش در جاییست که معضالت
پيش رویمان محو میشوند .چنانکه او در بخش  6.521کتاب ،مینویسد « :حل معضلِ زندگی ،در پاک کردن معضل است( .آیا به این
دليل نيست که انسان ،وقتی پس از شک طوالنی ،معناي زندگيش روشن میشود ،نمیتواند بگوید این معنا چيست؟)».
اشتغال «رساله» به موضوع مدرنيته را می توان در سطح فرم در نظر گرفت .با اینکه نویسنده در دیباچه تذکر میدهد کتابش یک کتاب
اصول نيست ،در واقع نوشتار و ساختار آن دقيقاً مانند یک کتاب اصول است41.خود اظهار نظرها – طبق بيان برتراند راسل ،بيشتر به
سبک «فرمان سزار» 42است -کتاب را مجموعهاي از حقایق بدیهی و بیچونوچراي منطقی ارائه میکند .عالوه بر این ،شمارهگذاري
دقيق گزارهها که ویتگنشتاین آنها را براي حفظ وضوح کلی کتاب ،حياتی توصيف میکند ،43خواننده را به این باور میرساند که او به
سفري دور و دراز درون متن عازم است .معهذا در پایان کتاب ،این اصل قاعدهمندي صریحاً برانداخته میشود ،آنجا که نویسنده خواننده
را به «دور انداختن» جمالتش فرامیخواند به این دليل که آنها مهملاند .بنابراین درحاليکه ساختار صوري «رساله» ،خواننده را به این
فکر فرامیخواند که جریان فلسفی را میتوان از طریق باالرفتن از نردبان گزارهاي کتاب ،بوجود آورد ،در پایان معلوم میشود که این
جریان ،توهمی بيش نيست .حقيقتاً« ،رساله» بجاي اینکه از هر نوع پيشرفت فلسفی دفاع کند ،مشتقاق آن است که تغيير عمدهاي در
44

دیدگاه خواننده بدهد ،تغييري که منجر میشود به بيداري از رویاي دنياي سنتی و فرضيهبافی فلسفی.

- Willard Van OrmanQuine

1
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این ایدة بيداري ،اینکه جهان را از منظر وضوح ببينيم تا پيشرفت 45،مرتبط است با ایدة متفاوتی از نردبان نسبت به آنچه از آغاز مطرح
شده بود .این ایدة نردبان ،ساختاري خطی و سرراست ندارد که به دیدگاهی از «منظر ابدیت» جهان رهنمون گردد؛ ( )6.45بلکه بيشتر
همانند دایره ایست که ما را از طریق خط سيري پيچيده و طوالنی ،به نقطه آغاز بازمیگرداند46.بر اساس این خوانش« ،رساله» با پيش
کشيدن زبان و جهان آغاز میشود ،تا در پایان کتاب ،درست وقتی که توانستيم بر وسوسة به چنگ آوردن آنها از منظري متافيزیکی
فائق آیيم ،ما را به نحوي دیگر بدانها بازگرداند .فهم «رساله» بر حس ب ساختار بازگشت ،این اجازه را به ما میدهد که آن را در زمينة
فلسفی و ادبی وسيعتري از مدرنيته جاي دهيم .براي مثال ،چنانکه ام .اچ .آبرامز 1در کتاب فراطبيعتباوري طبيعیمیگوید ،براي
رمانتيکهاي آلمانی ،تصویر این سفر دایرهوار ایفاگر نقش مهمی است در نمایاندن گسترش روح فردگرایی «درحاليکه تالش
میکند] [...تا راه بازگشتش را به حالت عالی تر وحدت اصيل با خودش که از آن [ ]...به نحو گریزناپذیري خود را جدا کرده است،
بدست آورد47.همانگونه که آبرامز شرح میدهد ،از طریق نهضت رمانتيسم  -در نوشتههاي فلسفیِ هگل ،فيشته و شيلر ،همچنين در
آثار ادبی هولدرلين (هایپریون )2و گوته (فاوست) -48با استعارة سفر دایرهوار مواجه میشویم .همچنين در اشعار تی .اس.

اليوت 3

بازگشت قابل توجهی به بخش اول قرن بيستم وجود دارد .درچهار کوارتت،4تأمالت پيچيده اليوت با «تالش روحی خود شاعر []...
براي [یافتن] باغ گمشده اما فراموش نشده» ،سروکار دارد49.چنانکه در «ایست کوکر» (دومين کوارتت) درمییابيم ،سفر او«سفري دایره
وار است» «50:در آغاز من ،پایان من قراردارد [ ]...و در پایان من ،آغاز من است 51».اليوت در آخرین بند شعر ،بر روي ماهيت سفرش
تأمل میکند ،او با ظرافت و زیبایی مینویسد:
ما نمیبایست دست از اکتشاف برداریم
و پایان همه کاوشهاي ما
رسيدن به نقطة آغاز خواهد بود
و شناختن آنجا براي اولين

بار52.

- M.H. Abrams

1

- Hyperion

2

- T.S. Eliot

3

- Four Quartets

4
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معناي بازگشت به نقطهاي که از آن آغاز کردهایم ،در «رساله» به معناي بازگشت به زبان ،به جهان ،و به خودمان است .از این منظر،
وقتی ما نردبان را دور می اندازیم ،این کار را به این دليل انجام نمیدهيم که آن [نردبان] ،در هدایت ما به مکانی جدید ،کامياب بوده
است ،بلکه به این دليل است که تصدیق میکنيم ،مکانی که میخواهيم به آن برسيم ،مکانی است که قبالً در آن بودهایم53.آنگاه در
پایان کتاب ،با درک کامل استلزامات روش نویسنده ،در جایگاهی هستيم که تذکر ویتگنشتاین در دستنوشتههاي متأخرش را بفهميم:
اي بسا بگویم :اگر تنها با باال رفتن از یک نردبان ،به جایی که میخواهم ،برسم ،در اینصورت تالش براي رسيدن به آنجا را رها خواهم کرد.
زیرا جایی که واقعاً باید بدانجا بروم ،میبایست جایی باشد که در واقع قبالً در آن بوده ام .من به هرآنچه که با یک نردبان بتوان به آن رسيد،
دلبستگی

ندارم54.

سوم
هرچند «رساله» را اغلب به عنوان شرحی درباره «تنهایی» و «انفراد» 55در نظر میگيرند ،تفسيري که ارائه نمودم ،دیدگاهی به کلی متضاد
را اتخاذ میکند :آنطور که استدالل کردم این اثر را می توان کوششی دانست در جهت کمک به خواننده براي غلبه بر احساس غربت
و انزوا –احساساتی که دنياي مدرن آن را بوجود آورده و انگيزة فلسفهورزي ،آن را تشدید کرده است .چنين خوانشی ،مسئله نزدیکی
اثر با آثار دوران خودش را مطرح میکند  ،و بویژه ،ربط آن با مدرنيسم ادبی را پيش میکشد 56.در بخشِ بعدي این نوشتار ،خواهم
گفت که میتوانيم بجاي آنکه این رابطه را برحسب مجموعهاي از خطو ط موازي غيرمستقيم یا مستقيم ببينيم ،از ایدهها و روشهاي
ویتگنشتاین براي آگاهسازي اندیشة مان درباب مدرنيسم استفاده کنيم .من دقيقاً نشان خواهم داد که چگونه «رساله» را–به عنوان اثري
که تا حد زیادي پيوستگی خود را با نوشتههاي بعدي ویتگنشتاین نشان میدهد– می توان اثري در نقد انواع افسون و بيگانگی زبان
شناسانه اي دانست که در برخی از آثار ادبيات مدرنيست ،با آن موجه میشویم.
می توان گفت تنهایی عميق مدرنيسم ،ریشه در احساس نارضایتی آن از زبانِ روزمره یا متداول دارد .این عدم رضایت ،خودش را در
شماري از روشهاي متفاو ت و اغلب ،اساساً متضاد ،ابراز میدارد .از یک طرف ،تعدادي از نویسندگان اصلی مدرنيست را میبينيم که
میکوشند زبان را «رها سازند»« ،57واضح کنند» ، 58یا «پالوده سازند» ،59زیرا از نگاه آنها ،دنياي مدرن ،زبان را مسدود میکند ،ماهيتش
را عوض میکند یا [به عبارتی آن را] آلوده میسازد .از طرف دیگر ،نویسندگان زیادي را نيز میبينيم که شيفتة ناتوانیحاد زبان 60در
11
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مواجهه با تجربة مدرن هستند ،و بدینترتيب در آثار آن ها ،تمایل به موضوعاتی از قبيل«وصف ناپذیري» و «سکوت» را میتوان مشاهده
کرد61.هر دوي این گرایشها (که همزمان و به نحو مستقل میتوانند رخ دهند) زبان روزمره را اساساً نابسنده میدانند .همانطور که
آندره برتن 1نویسنده سورئاليست میگوید ،چنين زبانی « براي برانگيختن تالطم احساسی در انسان ،که واقعاً زندگيش را معنادار میسازد،
بسيار ضعيف است62».در نتيجه براي بسياري از اد یبانِ پيشتازِ اوایلِ قرن بيستم ،این زبان را یا باید با زحمت فراوان بازسازي کرد و یا
اینکه کالً آن را رد کرد.
تالشهاي زیادي صورت گرفته است تا این اولين اثر ویتگنشتاین در این طيف که خصلت زبانشناختیاش مدرنيستی است ،جاي گيرد.
آلن جانيک 2و استفان تولمن 3در کتاب «وینِ ویتگنشتاین» ،نه تنها «رساله» را نمایانگر فلسفه پس از کانتی آن دوران تفسير میکنند،
63

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

درگير است .بنابراین طبق نظر جانيک و تولمن ،پس زمينه ادبی «رساله» را آثاري مانند «نامه لرد کنداس" 4اثر هافمنسول"5وصف یک
نزاع" 6اثر کافکا ،و "تورلس جوان" 7اثر موزیل 8ایجاد میکنند .نویسندگان در هریک از این آثار ،به بيان " ناتوانی زبان براي توصيف
هستی درونی انسان براي دیگران» میپردازند؛ «آنها میگویند که زبان نمیتواند آنچه را که واقعیترین است ،توصيف کند [ ]...این
64

[واقعيت] آن چيزي است که براي هميشه در اعماق سوبژکتيویته فرد مستور باقی میماند».

- Andre Breton
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تفسير کردهاند ،و از طرف دیگر ،آن را کوششی دانستهاند براي « افسون زدایی از زبان ،و بيان ناتوانی روشمند آن از قرار دادن تجربه به
درون واژهها66».چنين خوانشهایی که به ترتيب با پاوند 1و آرتاد 2قرابت دارد ،ویتگنشتاین را گرفتار کشمکش مدرن با زبان نشان
میدهد.
معهذا ،معتقدم مطالعه «رساله» به عنوان اثري مدرنيستی ،در حکم «اشتباه گرفتن طعمه با دام» 67است –یعنی اشتباه گرفتن ایدههایی که

کتاب آنها را تحت مداقه قرار میدهد ،با آنهایی که حامی آنهاست .در عين حال که میشنویم ویتگنشتاین در «رساله» ،معطوف به بيان
برخی از وهمها و بيمهاي مدرنيستی در باب زبان است (مانند وهم «معناداري کامل »68و بيم از «بیمعنایی» ،)69همچنين ضروري است تا
به یاد داشته باشيم که در پسزمينة کل کتاب ،چنين اندیشههایی عميقاً معضل آفرین هستند .حقيقتاً ،در خوانشی از کتاب که من مدافع
آن هستم ،هدف «رساله» آن است که با رساندن خوانندگان به این باور که بحث در باب «مشکالت زبان» ،یقيناً پوچ است ،به آنها در
غلبه بر چنين سردرگمی زبانیاي کمک کند.
بنابراین وقتی در سرتاسر رابطه «رساله» با مدرنيسم اندیشه میکنيم ،ضروري است تا ویژگی دیالکتيکی اثر را در نظر بگيریم70.همانگونه
که در بخش دوم اشاره کردم ،فهم دیالکتيکی اثر ،به معناي نشان دادن روشی است که نویسنده از خواننده میخواهد تا مراتب فلسفه-
ورزي و زبانشناسانه را رها کند ،براي اینکه در پایان کتاب ،بیمعنایی محض آنها را نشان دهد .براي اینکه «رساله» را بدین طریق فهم
کنيم( ،اثري که همچون تحقيقات فلسفی ،هدفش آموزش خواننده است «براي گذر از قطعهاي که بیمعنایی نهان دارد ،به آنچه که
آشکارا بیمعناست» ،) 71باید در برابر وسوسة قرار دادن آن در زمينه مدرنيسم مقاومت کنيم ،و در عوض توجه خود را به نوعی فعاليت
ادبی که نویسنده اش به آن اشتغال دارد ،معطوف سازیم .من خواهم گفت که از این دیدگاه« ،رساله» را نه به عنوان صحه گذاشتن (یا
مخالفت) با هر دیدگاه خاص مدرنيست دربارة زبان ،بلکه به عنوان ورود خالقانه72به چنين دیدگاههایی به منظور ساختارشکنی آنها از
درون ،میتوان فهم کرد73.

- Pound

1

- Artaud

2
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با فهم «رساله» بدین نحو ،می توان آن را به عنوان نقدي درونی نگریست .منظور اثر« ،تکذیب» هيچ وضعيت ویژة زبان از بيرون نيست؛
بلکه روش آن تصرف منطق درونی یک وضعيت ،به منظور رساندن آن به خودآگاهی از اوهام خویش است .نمونة روشنی از این نوع
فعاليت را زمانی میتوانيم ببينيم که آرمان را معناداري کامل درنظر بگيریم 74.این آرمان که به اشکال مختلف در سرتاسر مدرنيسم ادبی
تکرار شده است75،چيزي است که طبق نظر بعضی مورخان سنتی ،ویتگنشتاین  ،آن را (از دیدگاه فلسفی) در «رساله» بسط میدهد.
بنابراین همانگونه که برتراند راسل مینویسد:
براي فهم کتاب آقاي ویتگنشتاین ،فهم مسئلهاي که او با آن درگير است ،ضروري است .او در بخشی از نظریهاش که با سمبوليسم سروکار دارد
به شرایطی که زبانی منطقاً کامل را تحقق میبخشد ،عالقمند

است76.

من معتقدم اساساً اشتباه است که ویتگنشتاین را به عنوان کسی در نظر بگيریم ،که در پی زبان ایدهآل یا منطقاً کامل است77.اگر ما
«رساله» را برحسب استراتژي نویسنده اش بفهميم (به جاي فهم براساس ساختار) ،آنگاه میبينيم که آرزوي ساختن زبانی «دقيق»تر
و«کامل» تر ،همان چيزي است که خود اثر ما را به غلبه بر آن دعوت میکند  .این آرزو معموالً ناشی از این باور است که واژگان ما به
قدر کافی تواناییِ بيان آنچه را که میخواهيم بگویيم ،ندارند78.براي مثال ،ما احساس میکنيم که شکافی غيرقابل عبور ،بين منظور ما و
آنچه که میگویيم ،وجود دارد79.هرچند براي ویتگنشتاین ،مسئله واژگان ما نيست؛ بلکه ،رابطه پيچيدة ما با آنها و به نحو دقيقتر ،با
وسوسة این تصور است که حدود ضروري و ثابت زبانی وجود دارند ،و در نتيجه وراي آنها ،قلمروي «حقایق ناگفتنی» هستند .با
اینهمه ،ویتگنشتاین در دیباچة «رساله»  ،این تصویر تجریدي از زندگی ما با واژگان را ناشی از ناتوانی از فهم «منطق زبان ما» می-
داند 80.بنابراین همين ایدة محروميت از بيان انواع ذاتی خاصی از اشياء ،آن چيزي است که در پایان باید دور ریختن آن را بياموزیم.
ویتگنشتاین در «پژوهشهاي فلسفی» به نکتة زیر دربارة مفاهيم زبانِ «ایدهآل» و «معمولی» ،اشاره میکند:
روشن است که هر جملهاي در زبان ما «همانگونه که هست داراي نظم است ».یعنی اینطور نيست که براي یک ایدهآل بکوشيم که گویی
81.

جمالت متداول مبهم ما تاکنون معناي کامالً بینقصی نيافتهاند و زبانی کامل به انتظار نشسته است تا ما آنرا بسازیم

مفسرانی که بر شکافی قطعی ميان نوشتههاي ویتگنشتاین اوّل و ویتگنشتاین دوّم تأکيد میورزند ،این واقعيت را نادیده میگيرند که
چنين ایدههایی قبالً به وضوح در «رساله» آشکار شده است .براي مثال ،همانگونه که ویتگنشتاین در بخش  5.5563کتاب مینویسد:
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«در واقع ،همة گزارههاي زبان روزمره ما ،درست با وضعيتی که دارند ،در نظم منطقی کاملی هستند82".این اظهار نظر ،همانند اظهار نظر
«پژوهشها» ،که می توان آن را تأیيدي بر زبان روزمره و متداول ما دانست ،داللتی آشکار است بر این مطلب که زبان ،نيازي به بازسازي
یا توصيف (منطقی) ندارد.
در «رساله» نيز همانند «پژوهشها» ،زبان معمولی«،واسطه تفکر فلسفی» نيست 83.ليکن جایگاهی که بدان باز میگردیم ،هنگامی که قادر
می شویم بر تصویر متافيزیکی از زبان که اسيرمان کرده غلبه کنيم ،این وساطت را برعهده دارد 84.معموالً وسوسه میشویم که زبان
معمولی را با اصطالحاتی چون مأنوسِ پيشپا افتاده یا آنچه با حس مشترک گره خورده است ،بفهميم.گرچه ،چيزي بيش از فهم خود
ویتگنشتاین نمیتوانست باشد .هرچند ویتگنشتاین در «رساله» تعریف کامالً واضح متداول را ارائه نمیدهد ،او به پيچيدگی بیحد آن
اشاره میکند .همانطور که او در  4.002مینویسد « :زبان روزمره بخشی از ارگانيسم انسان و به همان اندازه پيچيده است 85».آنگونه
که من متوجه میشوم ،این اظهار نظر ،بيان گر رابطة نزدیکی است بين واژه و زندگی ،زبان و بدن زنده .چون خودهاي مادّي ما ،کامالً
زبان را محدود کرده است ،میتوان گفت :تال ش براي ساختنِ معنا با واژه هاي روزمره و متداول ،از آنچه که ما را به زندگی کامالً
انسانی رهنمون میسازد ،جدانشدنی است .از این دیدگاه ،دلبستگی به فرمهاي کامالً معنادار ،فریبی بيش نيست .همانند تالشی که براي
رها کردن خودمان از وظيفه (اخالقی) شفافسازي سخنانمان انجام میدهيم86.طبق خوانش من ،براي ویتگنشتاین رسيدن به «دیدن
درست جهان» بستگی به شکستن طلسم «ایدهآل» دارد؛ و این تنها از طریق تصدیق و پذیرش واژگانی صورت میگيرد که ما آنها را از
پيش در اختيار داریم.
دانشگاه منچستر
قدردانی
مایلم از دانيال کاسلی ،هوارد کِیْ گيل ،جولين دد ،تري ایگلتون و جنت ولف به خاطر اظهار نظرشان درباره نسخه اوليه این مقاله تشکر
نمایم .همينطور قدردان دو داور این مقاله -که آنها را نميشناسم -براي نظرات عميقشان هستم.
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