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 مقدمه
 
 
 

هاي مختلف منظومه فلسفي ويتگنـشتاين       از نگارنده درباره مؤلفه        پيش از اين مجموعه مقاالت ديگري     
به نظر مي رسد ، عالوه  بر ترجمـه آثـار فلـسفي غـرب بـه زبـاني سـليس و روان،                 . ١به چاپ رسيده است   

بـديل   دري نقـشي بـي  هاي فلسفي در قالب جمالت درست ساخت زبان ما بندي مدعيات و آموزه     صورت
تواننـد بـا    اين چنين است كه اهالي فلـسفه مـي  .  كند در غناي ذخيره واژگاني و مفهومِي فلسفي ما ايفا مي      

هاي فالسفه آن بحث كننـد و مبـادي و مبـاني مـدعيات          تكلف كمتري درباره يك سنت فلسفي و آموزه       
شنايي با فلسفه ويتگنشتاين نيز از ايـن قاعـده   آ. را بكاوند   ايشان را منقح كرده، لوازم و نتايج مترتب بر آن         

 ايـن  ٢از اين رو، برآن شدم مجموعه ديگري از مقاالت خـويش را دربـاره منظومـه معرفتـي     . مستثنا نيست 
                                                     .فيلسوف اتريشي ـ بريتانيايي منتشر كنم

است؛ مقـاالتي    كه عموما طي يك سال و نيم گذشته نوشته شده        رو مجموعه مقاالتي است         كتاب پيش 
  هاي فلسفي بـا دوسـتان و همكـاران يـا مباحثـه بـا دانـشجويان در كـالس               هاي آنها در پي گفتگو      كه ايده 

  . است درس يا بر اثر خواندن  مقاله اي و كتابي و تأمل در آنها، به مرور زمان شكل گرفته
بـه بحــث  بـاب يقـين    را  در در ٤ 'جهـان ـ تـصوير   '  ٣مفهـوم " ويتگنـشتاين  در منظومـه  'جهـان ـ تـصوير   '"

برخـي از شـارحان ويتگنـشتاين بـر     . گيـرد  گذارد و از منزلت آن در آراء ويتگنشتاين متأخر سراغ مي          مي
 نـاظر بـه دوره ديگـري از ادوار فلـسفِي     در بـاب يقـين    و   هـاي فلـسفي       كـاوش اين باورند كه بخش دوم      

فارغ از اينكه تا چـه ميـزان مـدعاي    . ٥؛ دوره اي که نام ويتگنشتاين سوم  بر آن نهاده اند ويتگنشتاين است 
رسـاله منطقـي ـ     بـر خـالف   بـاب يقـين،    درياد شده موجه است، نگاه ويتگنشتاين به مباحث فلـسفي در   

قالـه،  در ايـن م . ٦شـناختي  شـناختي اسـت تـا داللـت       اوالً و بالذات معرفـت     هاي فلسفي،     كاوش و   فلسفي  
                                                

 .١٣٨٧) ويراست دوم(صراط ، تهران، جستارهايي در فلسفه ويتگنشتاين، : سكوت و معناوش دباغ، سر: نگاه کنيد به . ١
٢. cognitive profile   
٣. sense 

، آن را به meaningشود؛ اما در این نوشته، براي متمایز کردن آن از اصطالح  فاده مینیز است» معنا« از واژة senseگاه در ترجمۀ اصطالح 
 داراي معناینـد و  (names)اسامی . ، باید میان مفهوم و معنا تفکیک قائل شدرسالهبنا بر نظر برخی از شارحان      . ایم  ترجمه کرده » مفهوم«

ها هم داراي معنا هستند و هم داراي  ، ویتگنشتاین بر این نظر بوده است که گزارهرسالهدر حالی که، قبل از نوشتن . ها داراي مفهوم گزاره
  : براي تفصیل این مطلب، نگاه کنید به. مفهوم

- H. Glock (1996) A Wittgenstein Dictionary (Oxford: Blackwell Publishing), P. ٢٤١ – ٢٣٦. 

٤. world – picture  
  :هدر اين باب، نگاه كنيده ب. ٣

- D.  Moyal-Sharrock (٢٠٠٣) The Third Witgenstein: The Post-investigations Works, (ed.),(Burlington: Ashgate 

Publishing). 

٦. semantic nominalism  



 ٢

نظريـه تـصويري   ' در آراء ويتگنشتاين متأخر، نسبت ميان آن و مقوالت 'جهان ـ تصوير  'عالوه بر بررسي 
  .  كاويده شده است' بازي ـ زباني' و 'معنا

بندي و تبيـين موضـع    است كه متكفل صورت"  و ويتگنشتاين متأخر  ٧گرايي اخالقي   واقع"     مقاله بعدي   
يكي از موضـوعاتي كـه در فـرااخالق    .  است'گرايي اخالقي  واقع'فرااخالقِي ويتگنشتاين در باب مبحث   

تعـين  ... اي نظير خوبي، بدي، بايد، نبايـد و  شود اين است كه آيا خصوصيات اخالقي به بحث گذاشته مي 
، 'راستگويي خوب اسـت 'و تقرِر انتولوژيِك مستقل از فاعل اخالقي دارند يا نه؟ به عنوان مثال در گزاره         

 ناظر به هويتي مستقل از فاعل اخالقي در جهـان پيرامـون اسـت يـا معطـوف بـه احـساسات و        ' خوبي'آيا  
تـوان ردپـاي آن را در    عواطف فاعِل اخالقي است يا كاشف از اعتبار عقالسـت،  بـه گونـه اي كـه نمـي        

انـد كـه   گرايـان اخالقـي بـر ايـن راي           واقـع . جهان پيرامـون، مـستقل از فـاعالن اخالقـي، سـراغ گرفـت             
اند و تحقـق و تعـين آنهـا در وادي اخـالق      خصوصيات اخالقي به نحوي از انحاء مستقل از فاعل اخالقي       

گرايان اخالقي بـر ايـن باورنـد كـه خـصوصيات       واقع از سوي ديگر، ضد . وابسته به فاعالن اخالقي نيست    
شـناختي   هاي داللـت  ستن آموزهرسد با به كار ب    به نظر مي  . اخالقي تعيني مستقل از فاعالن اخالقي ندارند      

گرايـي اخالقـي فراتـر رفـت و از      ضـدواقع / گرايـي اخالقـي    توان از دوگانه واقـع  خر، مي   ويتگنشتاين متأ 
  .منظري نوين به اين مبحث فلسفي نگريست

نيـازي بـه يـادآوري      . مقالـه سـوم ايـن مجموعـه اسـت         " شناختي آن   شباهت خانوادگي و ابهام داللت         "
. اســتهــاي فلــسفي  كــاوشبرانگيــز  هــاي بكــر و بحــث  يكــي از ايــده'اهت خــانوادگيشــب'نيــست كــه 

 از موضـع نوميناليـستي    گرايانة موسوم بـه تلقـي ارسـطويي،    ويتگنشتاين، با نقد و به زير كشيدن تلقي ذات    
رغـم   رسـد، علـي    به نظر مي  . گيرد  براي تبيين چگونگي تكون معاني واژگان مدد مي       ) خانوادگي  شباهت(

شـناختي   شناختي، به كار بستن آن متـضمن ابهـامي داللـت    هاي اين آموزه داللت  گشايي  ها و گره    تبصير
  .اين مقاله متكفل شرح و بسط ابهام ياد شده است. است
همـان طـور كـه آمـد، مفهـوم      . عنوان نوشته بعدي اين مجموعه است" درمان، ورزيدن و هنجارمندي       "

رسـد ابهـام يـاد     به نظر مي. شناختي رو به روست أخر با ابهامي داللتشباهت خانوادگي در ويتگنشتاين مت  
هـا و منزلـت آن در منظومـه ويتگنـشتاين       و مؤلفه٨'ورزيدن'شده، بيش از هر چيز، ناظر به ابهام در مفهوم      

 و معيــار ٩ايــن مقالــه، بــا تفكيــك ميــان ســويه ســلبي و ســويه ايجــابي مفهــوم هنجارمنــدي. متـأخر اســت 
هـاي مفهـوم ورزيـدن و تبيـين حـدود و            صحت  و سقم كاربرد واژگان و برشمردن مؤلفـه          ١٠هنجارمندِي

  . شناختي ياد شده همت گمارد ثغور آن، مي كوشد به رفع ابهام داللت
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هـاي دوران    و ويتگنـشتاين متـأخر، نوبـت بـه واكـاوي آمـوزه         دربـاب يقـين         پس از مقاالت مربوط به      
عنـوان مقالـه پـنجم    " تراكتـاتوس ء در  قوانين طبيعت، عليت و استقرا. "رسد نخست فلسفي ويتگنشتاين مي  

بـرخالف  .  اسـت 'قـوانين  طبيعـت  ' به بحث گذاشـته شـده      رساله  يکي از موضوعات مهمي كه در       . است
محـوري و متافيزيـك سـتيزي فيلـسوفان حلقـه        با عنايت به تلقي علـم     رسد، خصوصاً   آنچه ابتدا به نظر مي    

خواندند و در تقرير مـدعيات خـويش از آن بهـره فـراوان       فقره به فقره مي انجيلسان هرا ب   رساله  وين ،كه   
بـه تعبيـر ديگـر،    . گرايانـه اتخـاذ كـرده اسـت      در بـاب قـوانين طبيعـت موضـع ضـدواقع          رسـاله    ،بردند  مي

و تقريـر لـوازم آن دربـاره    رسـاله  تبيـين موضـع     . قائل به وجود قوانين علمي نيـست      رساله  ويتگنشتاين در   
اين مقالـه بـا همكـاري دوسـت و همكـار عزيـز، دكتـر حـسين         . عليت و استقراء موضوع اين نوشته است     

  . رضايي، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش حكمت و فلسفه  ايران، نگاشته شده است شيخ
است، كه با همكـاري دوسـت عزيـز،         "  ويتگنشتاين و سوژه متافيزيكي     تراكتاتوس كانت،"    مقاله بعدي   

بـدون ترديـد   . آموخته فلـسفه غـرب در مقطـع دكتـري، نوشـته شـده اسـت          يثم سفيدخوش، دانش  آقاي م 
آن، بـه    اسـتعاليی   ويتگنشتاين، بدون در نظـر گـرفتن مؤلفـه   رسالهتوان خوانشي سازوار و فراگير از  نمي

 بـه صـراحت بـه بحـث     رسـاله  ٦-٥/٦سوژه متافيزيكي و نسبت آن بـا سـوژه تجربـي  در فقـره      . دست داد 
 عالم واقع شـده،  مرزرسد سوژه متافيزيكي ياد شده طنيني كانتي دارد و در     به نظر مي  . ذاشته شده است  گ

دقيقـاً متنـاظر بـا    رسـاله  ها و مقومـات سـوژه متـافيزيكي در     هرچند مؤلفه . نه به سان سوژه تجربي در عالم      
. ان معتنابهي طنـين كـانتي دارد   در فلسفه كانت نيست، اما به ميز  ١١آليسم استعاليي   سوژه متافيزيكي و ايده   

و نظريـه  رسـاله  بخـش پـروژه    ، كه قوام١٢ريختي و تصويرسازي رسد ايده هم اگر اينگونه باشد، به نظر مي     
آليـسم اسـتعاليي و سـوژه متـافيزيكي و        تصويري معناست، موجه نيست؛ چراكه با مدنظر قرار دادن ايـده          

، ديگـر  ]رسـاله در اينجـا  [عنايت در لوازم و لواحق منطقي مترتب بر ايـن ايـده در يـك منظومـه فلـسفي            
سـخن بـه   رساله  در فضاي ، اشياء واموري از اين دست١٤هاي امور ، وضعيت ١٣توا ن درباره امور واقع      نمي

ميان آورد و آنها را  مستقل از كاربران زبان دانست و تعين و تقرر انتولوژيـك مـستقلي بـراي آنهـا قائـل               
 رسـاله تواند تبيين محتملي باشد از شكست پـروژه فلـسفي    بندي و تقرير ناسازگاري فوق مي     صورت. شد

  . ويتگنشتاين
عنوان مقاله هفـتم  "  اشتراک اخالق طباطبايي و ويتگنشتاين متقدم    افتراق و : اعتبار و حقيقت در اخالق       "
 مرحوم طباطبـايي، از ابـداعات و   اصول فلسفه و روش رئاليسم  ، مقاله ششم در     "ادراكات اعتباري . "است

بخش اخـالق   خصوصيات اخالقي را اعتباري انگاشتن و اعتبار عقال را قوام . ابتكارات فلسفي ايشان است   
در ايـن مقالـه كوشـيده شـده اسـت، بـا تفكيـك سـاحات         . اي ندارد ت فلسفه اسالمي سابقه دانستن در سن  
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گرايانـه   گرايانـه و شـناخت   شناختي از يكديگر، موضـع ضـدواقع    شناختي و داللت    وجودشناختي، معرفت 
عالوه بـر ايـن، تطبيـق آراء ايـشان بـا درك ويتگنـشتاين متقـدم از اخـالق، كـه در                   . طباطبايي تبيين شود  

هــاي  بــا تفكيــك ســويه. بخــش اســت  آمــده اســت، بــصيرتهــا يادداشــتو رســاله  بــه بعــد ٤/٦ات فقــر
تـوان از ربـط و نـسبت آن بـا          شـناختي اخـالق ويتگنـشتاين، مـي         شناختي و داللت    وجودشناختي، معرفت 

آموختـه فلـسفه    اين مقاله به همراه حـسين دبـاغ، دانـش      . هاي مختلف اخالق طباطبايي سراغ گرفت       مؤلفه
  .   نوشته شده استغرب،

 منتـشر شـده   کتـاب مـاه فلـسفه   گفتگويي است كـه چنـدي پـيش در    " فيلسوف خودماني    :ويتگنشتاين  " 
 معناداري و سـاحت قدسـي در فلـسفه ويتگنـشتاين بـه          در اين گفت و شنود موضوعاتي نظير خدا،       . است

  . و خواندني درآن بيايداميد است خواننده فاضل و پيگير نكاتي قابل تأمل . بحث گذاشته شده است
چنـدي پـيش بـراي      . آخـرين مطلـب در ايـن مجموعـه اسـت          " ديدار با ويتگنشتاين در سرزمين پدري        "

عـالوه  بـر  حـظ معرفتـي از     . شركت در كنفرانس ساليانه ويتگنـشتاين و ارائـه مقالـه عـازم اتـريش شـدم         
 و محققـان و دانـشجويان بـا       مباحث طرح شـده در كنفـرانس، نحـوه مناسـبات و روابـط اسـاتيد برجـسته                 

  .اين مقاله شرحي است از آنچه ديدم و آموختم. آموز برانگيز بود و عبرت يكديگر برايم تأمل
نخـست در  "  در منظومـه ويتگنـشتاين  'جهـان ـ تـصوير   '"گانـه    ناگفته نگذارم كه از اين جـستارهاي نـه     

گرايـي اخالقـي و    واقـع . " رسـيد بـه چـاپ  ١٣٨٨، شـماره، شـمارة بيـست و هفـت، آذر           كتاب مـاه فلـسفه    
، فـصلنامه علمـي ـ پژوهـشي دانـشگاه مفيـد قـم،  بـه چـاپ رسـيده           انجمن معارفدر " ويتگنشتاين متأخر

پـاييز  فلسفة دانشگاه تهـران،   پيش از اين در فصلنامه      " شناختي آن   شباهت خانوادگي و ابهام داللت    ."است
نخـست در سـي و دومـين كنفـرانس سـاليانه            " يدرمان، ورزيـدن و هنجارمنـد     . "   منتشر شده است    ١٣٨٨

اكنون برگردان فارسـي آن بـا اضـافاتي چنـد در اختيـار خواننـدگان       . ويتگنشتاين ، در اتريش قرائت شد    
، نامـه حكمـت  پـيش از ايـن در   " تراکتـاتوس قوانين علـم، عليـت و اسـتقراء در    . "محترم قرار گرفته است 

 در" و اشتراک اخالق طباطبايي و اخالق ويتگنـشتاين متقـدم  افتراق " و١٣٨٧شماره شش، پاييز و زمستان  
 تراکتـاتوس كانـت،  . "فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه امام صادق، شمارة چهارده به چاپ رسـيده اسـت         

" فيلـسوف خودمـاني  : ويتگنـشتاين . "، منتشر شده استنامه مفيد در نشرية   "ويتگنشتاين  و سوژه متافيزيكي    
ديـدار بـا   " بـه چـاپ رسـيده اسـت و    ١٣٨٨،  شماره شماره بيست و دو تير فلسفهكتاب ماه پيش از اين در   

. نامه روزنامه اعتماد، در مردادماه جاري به چاپ رسيده اسـت        نيز در ويژه  " ويتگنشتاين در سرزمين پدري   
الزم به ذکر است که مقاالت ياد شده با اندکی دخل و تصرف در اين مجموعه گردآوری شده انـد و از         

  .ن محترم اين نشريات ،كه با انتشار مجدد آنها در اين کتاب موافقت كردند، ممنونممسووال
عالوه بر اين، از دوستان عزيزم، آقايان هومن پناهنده، دكتر مالك حسيني، دكتر امير كرباسـي زاده و                   

يـاد آور  محمدمنصور هاشمي، كه از سرلطف اين نوشته ها را خواننـد و نكـاتي را در راسـتاي بهبـود آن        



 ٥

درمـان، ورزيـدن و   "آقـاي نـواب مقربـي، در برگردانـدن نـسخه انگليـسي          . شدند، صـميمانه سپاسـگزارم    
همچنين از ويراستار محتـرم، سـركار   .  از اين بابت از ايشان ممنونم     . زحمت زيادي كشيدند  " هنجارمندي

از . كـنم   تـشكر مـي   خانم سميه ربيعي، كه براي ويراستاري اين اثر از هـيچ كوشـشي فروگـذار نكردنـد،                
نهـم   در انتهـا ارج مـي  . آرايي و حروف چينـي كتـاب  نيـز سپاسـگزارم        آقاي بهزاد محمدي جهت صفحه    

  . مساعي مدير محترم و  فرهنگ  دوسِت انتشارات ني، آقاي همايي، را براي نشر اين اثر
لسفه ويتگنـشتاين  خردي است در راستاي انديشيدن و گفتگو كردن درباره ف  گامزبان و تصوير جهان   

اند و خصوصاً در آثار ويتگنـشتاين    غرب مشغول فلسفه  كه دل   اميدوارم مورد توجه كساني   . به زبان مادري  
همچنين مايه دلگرمـي نويـسنده خواهـد بـود اگـر اهـل نظـر نـواقص            . نگرند واقع شود    به ديده عنايت مي   

  .  شودتري در آينده عرضه احتمالي كار را يادآور شوند تا نسخه منقح
                      
                      
  سروش دباغ                  
  ٨٨مهرماه                     

 


