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سپاسگزاری

شالودۀ اصلی و در حدود نیمی از مطالب کتاب حاضر، در حقیقت، پروژۀ نگارنده 
در مقطع کارشناسـی ارشـد رشتۀ فلسفه در دانشگاه شهید بهشـتی بوده است. از 
ـ  جناب  ایـن رو خـود را مدیـون راهنمایی های بی دریغ اسـاتید عزیز و بزرگـوارم ـ 
ـ می دانم  آقای دکتر واله، جناب آقای دکتر شـیرازی، جناب آقای دکتر مسـگریـ 
کـه در تهیۀ رسـاله ام مـن را یاری کردند. همچنین از سـایر اسـتادان گروه فلسـفۀ 
دانشگاه شهید بهشتی که در طول مدت تحصیلم در آن دانشگاه به انحای مختلف 
از همفکری هـا و رهنمودهـای آنان بهرۀ فـراوان بردم صمیمانه سپاسـگزارم. و نیز 
از اسـتادان گرانقـدرم جناب آقای اردشـیر منصوری و جناب آقـای دکتر احمدی 
افرمجانـی کـه در بخش هایی از روند کار از نظرهای ارزشـمند آنان بهره مند شـدم 
کمال تشـکر و قدردانی را دارم. سـامتی و توفیق یکایک این عزیزان را از صمیم 
قلب آرزومندم. در پایان از مدیر محترم انتشـارات هرمس و همۀ همکاران کاردان 

ایشان سپاسگزاری می کنم.



پیشگفتار

متافیزیک، اگر نگوییم مهم ترین، یکی از مهم ترین مباحث تاریخ فلسـفه اسـت و 
ویتگنشتاین نیز از شاخص ترین چهره های فلسفۀ تحلیلی و از پیشگامان و پدران 
فلسفۀ زبان است که ردپای آرا و اندیشه های وی را می توان در بسیاری از مباحثات 
فلسـفی قرن بیستم جسـتجو کرد. چگونگی مواجهۀ ویتگنشتاین با متافیزیک از 
جمله مهم ترین مسائلی است که نام او را در کنار نام بزرگان تاریخ فلسفه می نشاند. 
پژوهش های فراوانی پیرامون فلسـفۀ ویتگنشـتاین1 صورت پذیرفته و کتب زیادی 
نیز در مورد بخش های مختلف فلسفۀ او به رشتۀ تحریر درآمده است،2 با این حال، 

1. »فلسـفۀ ویتگنشـتاین« اصطاحـی اسـت کـه بایـد با احتیـاط و بـا در نظر داشـتن ظرایف 
بحث هـای ویتگنشـتاین به ویـژه در باب فلسـفه به کار گرفته شـود. ما در ادامه به فلسـفه و 
معانـی آن نزد ویتگنشـتاین خواهیم پرداخت و امیدواریـم که با پایان یافتن این کتاب تصویر 
گویایی از آنچه فلسفۀ ویتگنشتاین می خوانیم در ذهن خواننده شکل بگیرد و مشخص شود 
که چرا در به کار بردن اصطاح »فلسـفۀ ویتگنشـتاین« باید جانب احتیاط را رعایت کنیم. 
همین طور اسـت در باب »نظریاتی« )مثل نظریۀ تصویری( که به ویتگنشـتاین نسـبت داده 
می شود. برای مثال، بنا بر تراکتاتوس، فلسفه اساسًا یک فعالیت است، نه مجموعه آموزه ها 
و اصولـی که بتوان از دل آن ها نظریه ای مدّون بیرون کشـید. مـا در ادامه بار دیگر به صورت 

مبسوط به این مطالب اشاره خواهیم کرد.
2. طبـق آمار google scholar، از سـال 1951 )سـال درگذشـت ویتگنشـتاین( تا سـال 2013، 
12600 عنـوان و تنهـا در سـال 2013 مجموعًا 346 عنوان کتـاب و مقاله )در مجات معتبر 
انگلیسـی زبان( راجع به ویتگنشـتاین و فلسـفه اش منتشر شده اسـت )جیمز کارل کاگ،  

ویتگنشتاین در تبعید، ترجمۀ احسان سنایی اردکانی، ققنوس، تهران، 1394، ص 10(.



دوازده            متافیزیک از منظر ویتگنشتاین

در باب متافیزیک از منظر ویتگنشتاین یا نحوۀ مواجهۀ ویتگنشتاین با متافیزیک 
یـا رای ویتگنشـتاین در بـاب متافیزیـک )معناداری یـا بی معنایـی آن(، به ویژه در 
دوران متأخر حیات فکری او، متن جامعی در دسـترس عاقه مندان فارسـی زبان 
نیست.1 حتی در بررسی نسبت فلسفۀ ویتگنشتاین و متافیزیک و تحقیق پیرامون 
متافیزیِک مسـتتر در اندیشـه های ویتگنشتاین تألیفاتی به چشـم می خورد )برای 
نمونه در زبان فارسـی کتاب متافیزیک و فلسـفۀ زبان نوشـتۀ دکتر حسـین واله و 
در زبان انگلیسـی کتاب های متافیزیِک ویتگنشـتاین اثر جـان کوک و متافیزیِک 
تراکتاتوس اثر پیتر کاروترز(، اما جای پژوهشی که مشخصًا به رأی ویتگنشتاین در 
باب متافیزیک بپردازد خالی است. این امر در مورد فلسفۀ متأخر وی  بیش تر جلب 
توجه می کند، چراکه در فلسفۀ متقدْم رأِی مختار وی به ویژه در کنار جاروجنجالی که 
پوزیتیویست های منطقی پیرامون نفی متافیزیک به راه انداخته بودند  بیش تر به چشم 
می آید و بحث و تبادل نظر بیش تری نیز در باب آن صورت پذیرفته اسـت، حال آنکه 
آرای وی در فلسفۀ متأخر از چنین موقعیتی برخوردار نیست. به هر روی، در کتاب 
حاضر کوشـش شـده اسـت تا رویکرد ویتگنشـتاین به متافیزیک در هر دو دورۀ 
فکری او مورد بررسی قرار گیرد و تصویر گویایی از رویارویی اندیشۀ این فیلسوف 

بزرگ با متافیزیک به نمایش درآید.

1. در میـان متون انگلیسـی هم یافتـن کتابی که عنوان آن همانند کتاب حاضر مشـخصًا به رای 
ویتگنشتاین در باب متافیزیک اشاره داشته باشد کار چندان ساده ای نیست.



مقدمه

بیش از دو هزار سـال از زمانی که قسـمتی از درسـنامه های ارسطو را تحت عنوان 
متافیزیک نامگذاری کردند می گذرد. با این حال به حق می توان گفت که هنوز هم 
مباحثـات پیرامون این حـوزه، ولو با تغییر منظر، از جدی ترین بخش های فلسـفه 
بـه شـمار می آید. تا ظهـور فرانسـیس بیکن و طلوع فلسـفه جدیـد، بخش عمدۀ 
دلمشـغولی های فیلسـوفان َصـرف ارائۀ اسـتدالل ها و رد آن هـا در درون مرزهای 
متافیزیـک می شـد. امـا بـا ظهـور فلسـفۀ جدید و پـس از گـذر تاریخ اندیشـه از 
گردنه های پرپیچ وخم فلسفۀ کسانی چون الک و بارکلی و هیوم، و نهایتًا با ظهور 
کانت، نظرگاه جدیدی به بازی فاسفه در زمین متافیزیک اتخاذ شد. بنای رفیعی 
که ارسـطو پایه گذاری کرده بود و هر فیلسـوفی را مسـحور خود می کرد این بار به 
دسـت کانت به لرزه درآمده بود و او نشـان داد که سـتون های این کاِخ سـربه فلک 
کشیده درست و مناسب در زمین کوبیده نشده است و با یک تکان محکم دستاورد 
دوهزارسـالۀ متافیزیک به تلی از خاک مبدل خواهد شـد. عمق فاجعه مشـخص 
بود. صدای مهیِب ناشـی از فروریختن سـاختمان متافیزیـک در اثر زلزلۀ معرفتِی 
کانـت همچـون بیگ بنگی بود که خبر از پیدایش عالمـی دگر می داد. در این میانه 
عده ای دچار موج گرفتگی شـدند، بعضی مات و مبهوْت انگشـت حیرت به دهان 
گرفتنـد و بـه نظاره نشسـتند، عده ای خندۀ مسـتانه سـر دادند و تنـی چند هم، در 
سـوگ و سـودای کاخ نشـینِی مجدد، عزم خود را جزم کردند تا نشـان دهند که با 
فروریختن متافیزیْک فلسـفۀ کانت نیز در زیر آوار جان خواهد سـپرد. اما گذر ایام 
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نشـان داد که تاش اینان چندان مثمرثمر نبود و فلسـفۀ کانت، دربارۀ متافیزیک، 
تأثیر عمیقی بر دیدگاه فاسـفۀ پس از وی گذاشـت. اما قرار بود، بعد از تخریب، 
سـاختماْن ایمان و اخاق را جای آن بسـازند، الاقل قصد تخریب چی آن )کانت( 
چنیـن چیـزی بود، اما عاَلـِم جدید در بنِد آرزوهای کانت نبـود. حتی زمانی که به 
نظر می رسید متافیزیک به کمک اندیشه های کانت به حاشیه رفته است و به مثابه 
مشـتی سـخنان بی فایده و از درون متعارض نگریسته می شـود، بار دیگر و این بار 
از دل اندیشـه های کانت اندیشـه ای متافیزیکی بالید و در ذهن و زبان فیلسـوفان 
متجلـی شـد. به هـر تقدیر، گویا صد و چهل سـالی زمـان نیاز بود تا کسـی چون 
ویتگنشتاین بیاید و نه مدعای شناخت بلکه اجازۀ سخن گفتن در باب متافیزیک 

را هم از متافیزیسین ها بگیرد.
باری، داسـتان متافیزیک داسـتان کوتاهی نیسـت که بتوان تمام آن را به همراه 
جزئیاتش در البه الی این سـطور گنجانید؛ حکایتی اسـت پرماجرا و پرشـخصیت 
که قدمتی چندهزارسـاله دارد و هر تمثیلی، همچون مثال باال، بخشـی از ماجرا را 
ناگفته می گذارد یا قلب می کند. اما، جهت حصول برداشتی کلی به منظور پیگیری 
رونـد ایـن کتاب، می تـوان در یک نگاه تحلیلْی تاریخ متافیزیک را با همۀ پسـتی و 
بلندی هایش دارای سـه نقطه عطف اصلی دانست. ارسطو و کانت و ویتگنشتاین 
که دو نفر آخر توانستند در کم تر از صدوپنجاه سال متافیزیک را در مسیر جدیدی 

هدایت کنند. 
در هر حال بحث این کتاب حول محور متافیزیک آن هم از منظر ویتگنشتاین 
می گردد و بیراه نیست اگر در ابتدای مسیْر تکلیف چند اصطاح و مسئله را روشن 
ــ  هرچنـد که زندگانی و شـخصیِت  کنیـم و مختصـری از ویتگنشـتاین بگوییـم ـ 

ویژه اش نقل محافل است. 

زندگینامۀ ویتگنشتاین
لودویـگ ویتگنشـتاین )1889-1951( کوچک ترین فرزند خانـواده ای ثروتمند و 
یهودی، در وین به دنیا آمد. تا چهارده سـالگی، همانند سـایر فرزندان خانواده، در 
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خانـه و تحـت نظارت پدر آموزش دید. نهایتًا در پاییز 1908 به دانشـگاه منچسـتر 
رفت و در رشتۀ هوانوردی ثبت نام کرد. دو سالی را گذراند و کم کم به مبانِی ریاضی 
رشتۀ تحصیلی اش و در نهایت به خود ریاضیات عاقه مند شد و با مطالعه در این 
حوزه با ابداعات فرگه و راسـل آشـنا شـد. در 1911 به ینا سـفر کرد و با فرگه دیدار 
نمود. فرگه به وی پیشـنهاد کرد به کمبریج برود و نزد راسـل درس بخواند. همین 
کار را کـرد و طولـی نکشـید که با راسـل که هفده سـال از وی بزرگ تـر بود روابط 
حسـنه ای برقرار کرد )شـرح روابط این دو تا پایان زندگی ویتگنشـتاین هم داستان 

مجّزایی است(. 
ویتگنشـتاین در 1914 در بحبوحۀ بحرانی روحـی، با آغاز جنگ جهانی اول، 
برای شـرکت در جنگ ثبت نام کرد. در 1918 دسـتنویس رسالۀ منطقی فلسفی1 را 
تمام کرد و در اواخر همان سال، چند روز مانده به اعام آتش بس، به دست ارتش 
ایتالیا اسـیر شـد و در اوت 1919 آزاد شـد. در همان سـال بود که دستنویس رساله 
را بـرای فرگه و راسـل فرسـتاد، که البتـه از جانب هیچ کدام پاسـخ راضی کننده ای 
دریافت نکرد. در نهایت رساله در 1921 به زبان آلمانی و در 1922 با حمایت راسل 
و بـه همـراه مقدمه ای که وی بر آن نوشـت به صورت دوزبانه )آلمانی - انگلیسـی( 
منتشـر شـد، با ایـن توضیح که ویتگنشـتاین معتقد بود راسـل نظرهـای وی را بد 

فهمیده است. 
پس از انتشار رساله، ویتگنشتاین که واقعًا فکر می کرد تمامی مسائل فلسفه را 
حل کرده، با گذراندن دوره ای یک سـاله جهت آمادگی برای تدریس، در روسـتایی 
مشـغول به تدریس شـد. آنجا نیز مدت زیادی دوام نیاورد و در 1926 استعفا کرد. 
ـ   بـرای مدتـی بـه باغبانی روی آورد و برای سـومین بار به فکر راهب شـدن افتاد ـ 
ـ   یـک بـار قبـل از جنگ و بار دوم پس از آزادی از اسـارت به این فکـر افتاده بود ـ 

1. متن دست نویسـی که ویتگنشـتاین در کوله پشـتی خود داشـت و برای راسـل و فرگه فرستاد 
نامش philosophische abhandlung Logisch بود، که سـپس به پیشـنهاد مور، به تقلید از 
رسـالۀ الهی - سیاسی اسـپینوزا با عنوان Tractatus logico philosophicus خوانده شد و ما 

نیز از این به بعد آن را به اختصار رساله یا تراکتاتوس خواهیم گفت.
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ویتگنشتاین و فرانسیس اسکینر در کمبریج

کـه در مصاحبـه  وی را منصرف کردند. سـپس به درخواسـت یکـی از خواهرانش 
مشـغول طراحی خانه ای برای وی شـد و در همین اثنا بود که تنی چند از اعضای 
حلقۀ وین جهت شرکت در نشست هایشان از وی دعوت به عمل آوردند. هرچند 
وی بـه درخواسـت آنان پاسـخ مثبـت نداد، اما پذیرفـت که جلسـات پراکنده ای با 
برخی از آنان )ازجمله شلیک و کارنپ و وایزمن( داشته باشد. این اتفاقات کم کم 
او را دوبـاره بـه فضای فلسـفه برگردانـد. در 1929 بـود که به کمبریج بازگشـت و 
تراکتاتـوس را بـه عنوان رسـالۀ دکتری اش ارائه داد.1 اندکی بعـد با فاصله گرفتن از 
پوزیتیوسیت ها شاهد تحول بسیار سریع و روزافزون در آرای ویتگنشتاین هستیم. 
وی اکنون در مسیری گام برمی داشت که روزبه روز با آرای طرح شده در تراکتاتوس 

زاویۀ بیش تری می گرفت. بررسی دقیق آثار او گواه این مدعاست. 

1. جیمـز کاگ می نوسـید: هنگامـی که ویتگنشـتاین در سـال 1929 به کمبریج بازگشـت، به 
پاره ای مدارک تحصیلی نیاز داشت، و رساله را به عنوان تز دکترایش ارائه داد. آزمون شفاهِی 
الزامی، زیر نظر راسل و مور، در 18 ژوئن 1929 برگزار شد؛ جلسه ای نه چندان رسمی، که 
با ضربات مایم ویتگنشتاین بر شانۀ هریک از ممتحنانش به سر رسید که به آن ها می گفت: 
»نگران نباشید، می دانم هیچ وقت آن را نخواهید فهمید.« گویا بحث های رودررو هم ناکافی 

از کار درآمده بود )کاگ، ویتگنشتاین در تبعید، ص 53(.
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ماحظـات فلسـفی )1390(، گرامر فلسـفی )1931 و 1932( و دفترهای آبی 
و قهوه ای )1933 تا 1935(، سـیر تحولی اندیشـۀ او را به خوبی نشـان می دهند، 
تـا جایـی کـه دفتـر قهـوه ای را می توان حـاوی محوری تریـن آرای مطرح شـده در 
پژوهش های فلسـفی1 دانسـت. در پی دوستی با پی  یر سـرافا2 از 1930 و همچنین 
تأثیرپذیری از فضای فکری آن دوران کمبریج، در 1935 سـفری به اتحاد جماهیر 
شـوروی کـرد که زیاد به طـول نینجامید. ویتگنشـتاین سـال های 7-1936 را در 
کلبـۀ خـود در نروژ گذراند. در 1938 اتریش توسـط آلمان نازی اشـغال شـد و در 
نتیجه ویتگنشـتاین با پذیرش تابعیت انگلسـتان در 1939، مقارن با شـروع دوران 
بازنشستگی مور، کرسی استادی وی را صاحب شد. اما شروع جنگ دوم جهانی 
شـرایط را بـرای وی تغییـر داده بـود. از 1941 تـا 1944 در بیمارسـتانی در لندن به 
عنوان داوطلب خدمت کرد. بار دیگر تدریس را از سـر گرفت، ولی این بار هم سـه 
سـال  بیش تر دوام نیاورد. بیماری و بی عاقگی به تدریس و اسـتادی در دانشـگاه 
عوامل اصلی این تصمیم بودند. جالب اینکه مطابق اظهارات راسل، ویتگنشتاین 
در دوران دانشـجویی و تحصیـل در کمبریـج نیـز التفاتی به قوانین دورۀ لیسـانس 
نداشـت. وی به درسـگفتارهای راسـل و گه گاه مور و دیگر فیلسوفان سری می زد 
اما هیچ گواهی وجود ندارد که نشـان دهد وی تمامی جلسـات امتحانات را جدی 
می گرفت!3 به قول ری مانک، احتمااًل دانشگاه کمبریج تنها دانشگاه جهان است 
که ویتگنشتاین را با این شرایط می پذیرفته است! به هر تقدیر، در پایان سال 1947 از 
کرسی خود استعفا کرد. در همین سال بود که بخش اول اثر اصلی فلسفۀ متأخرش 

1. اثر شاخص دوران متأخر فلسفۀ ویتگنشتاین که زین پس از آن به اختصار با عنوان پژوهش ها 
یاد خواهیم کرد.

2. اقتصـاددان مارکسیسـت ایتالیایی، همان کسـی که ماجرای معروفش در درآوردن شـکلکی 
خاص از مردمان ناپل و عجز ویتگنشـتاین از ارائۀ صورت منطقی برای آن به عنوان یکی از 

دالیل پی بردن وی به ناکارامدی آرای رساله مطرح شده است.
3. ری مانک، چگونه ویتگنشتاین بخوانیم، ترجمۀ همایون کاکاسلطانی، تهران، فرهنگ صبا، 

1378، ص 13.
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یعنی پژوهش های فلسفی را به پایان برد. به علت سرطان، وضعیت جسمی وی در 
چند سال پایانی زندگی اش چندان مناسب نبود، با این  حال سال های بسیار پرباری 
را سـپری می کرد. در 1949 پژوهش های فلسـفی را به اتمام رسـانید، که کار روی 
آن را از 1936 آغـاز کـرده بود )هرچند تصحیح و انتشـار آن را چندین بار به تعویق 
انداخت و نهایتًا هم بعد از مرگ وی در 1953 چاپ شـد( و سـپس دربارۀ رنگ ها 
و در نهایت هم در باب یقین را به رشـتۀ تحریر درآورد که تا آخرین سـاعات زندگی  

سرگرم نگارش آن بود. وی نهایتًا در 27 ژوئن 1951 درگذشت.
عده ای ویتگنشـتاین را بزرگ ترین فیلسوف قرن بیستم دانسته اند. برخی او را 
در کنار هایدگر یکی از دو چهرۀ برجسـتۀ قرن شـمرده اند و کسانی دیگر او را یکی 
از بزرگ ترین فیلسوفان روزگار ما خوانده  اند. حتی در میان مخالفان او نیز هستند 
کسـانی که بر عظمت تأثیر وی بر فلسـفه صحه گذاشـته، اندیشـۀ وی را اصیل و 
ژرف لقـب داده و خود را همچون نسـل های پیشـین که در سـایۀ کانـت بودند زیر 
سایۀ ویتگنشتاین دانسته اند.1 با چنین اوصافی، اگر بخواهیم جانب احتیاط را هم 
رعایت کرده باشـیم، چندان بی ربط نیسـت که وی را »اگر نه مهم ترین، دسـت کم 

یکی از مهم ترین فاسفۀ قرن بیستم« بدانیم.2 
در نزاعی مشابه، باز هم موضع متفکران مختلف در باب آثار او متفاوت است. 
برخـی وی را صاحب یک فلسـفه بـا محوریت تراکتاتوس دانسـته اند که در دوران 
زندگـی اش دچـار تحوالتـی بوده اسـت. عده ای حیات فکـری او را بـه دو دوره با 
محوریت دو اثر اصلی او )تراکتاتوس و پژوهش های فلسـفی( تقسـیم می کنند و با 
تأکید بیش تر بر تحولی که در اندیشۀ ویتگنشتاین رخ داده است از دو فلسفۀ متقدم 

1. برای نمونه بنگرید به:
Michael  Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, Harvard University 
Press,1993, p. xi.

 2. یوآخیم شـولته، »ویتگنشـتاین مؤلف یا ویتگنشـتاین مدرس«، در: ویتگنشـتاین در تبعید،
ص 385.
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و متأخر دم می زنند. عده ای هم، ولو اندک، با انگشت نهادن بر دورۀ میانی اندیشۀ 
او )پس از تراکتاتوس و پیش از پژوهش ها( یا اثر نهایی او )در باب یقین(، مدعی 
شـده اند کـه می توان از ویتگنشـتاین سـوم1 یا بعضًا چهـارم2 )رسـاله، دورۀ میانی، 

پژوهش ها، در باب یقین( هم سخن به میان آورد.3
آرای دو گروه اخیر )سـه یا چهار فلسـفه( چندان رایج نیسـت، اما در باب دو 
گـروه اول می تـوان هر دو را تا حدودی صحیح دانسـت و نهایتـًا، با اتخاذ موضعی 
ــ  کـه لزومـًا در تمامی جنبه ها  میانـه، از دورۀ دوم فلسـفه و تفکـر ویتگنشـتاین ـ 
ــ  نیز سـخن به میـان آورد. در ایـن کتاب، با  در تقابـل بـا فلسـفۀ اول او نیسـت ـ 
اتخاذ همین رویکرد، تاش شده است تا با تأکید بر دو اثر اصلی ویتگنشتاین یعنی 
تراکتاتـوس و پژوهش های فلسـفی، به عنوان منابع اصلی ایـن پژوهش، به قرائت 
آرای او در دو دورۀ فکری اول و دوم بپردازیم و سایر آثار ویتگنشتاین را در راستای 
این دو اثر و در جهت کمک به برآوردن غرض اصلی نوشـتۀ حاضر مورد بررسـی 

قرار دهیم.
اکنـون، بـا تکیه بر شـرح مختصری کـه از زندگانی ویتگنشـتاین ارائـه کردیم، 
می توانیم به طور خاصه حیات فلسفی او پیش از 30-1929 را ویتگنشتاین اول یا 
متقدم و پس از آن را ویتگنشتاین دوم یا متأخر بنامیم. به این ترتیب تنها واژه ای که 
جهت تنقیح عنوان این کتاب نیاز به توضیح دارد متافیزیک است. خود ویتگنشتاین 

1. بنگرید به:
David Stern, “Howmany Wittgenstein?”, Wittgenstein, The Philosopher and his 
Works, Alois Pichler, Simo Säätelä (eds.), First ed, Ontos verlag & the Authors, 
Germany, 2006, pp. 205-210.

2. بنگرید به:
آنتونـی کنـی، معمـاری زبان وذهن در فلسـفۀ ویتگنشـتاین، ترجمۀ محمدرضا اسـمخانی، 

تهران، ققنوس، 1392، ص 28.
3. حتی تقسیم بندی های دیگری نیز به ویژه با تمرکز بر سال های میانی 1930 تا 1933 یا 1937 

ارائه شده است.




