
 ١

  
  آميز زندگي حكمت

  
  ۶/۳/۸۹ :، مورخشنبه پنج، آخرروزنامه شرق، صفحه : منبع

  
ام، عمـوم آثـاري را كـه دربـاب فلـسفه ويتگنـشتاين در قالـب            تخصص و عالقه  به اقتضاي   

چنـدي پـيش كتـاب نيكـوي     . خـوانم  شـود، مـي     منتـشر مـي     به زبان فارسي   تأليف و ترجمه  
كتاب كه در اصل به . نوشته دوست عزيز مالك حسيني را خواندم" ويتگنشتاين و حكمت"

. ه شده، رساله دكتري اوست كه به زبـان فارسـي برگردانـده شـده اسـت                زبان آلماني نوشت  
هرچنـد  . بدان اشارت رفته اسـت    كه در آثار ويتگنشتاين به تفاريق       اي است     واژه" حكمت"

الظــاهر او  هــاي ويتگنــشتاين ذكــر شــده، امــا علــي  حــدوداً بيــست بــار ايــن واژه در نوشــته
ع و ابتكار مالك حسيني در اين است كه  ابدا. گذاري چنداني روي آن نكرده است       سرمايه

و هـاي پراكنـده     مجموعـه كنـدوكاوها و فعاليـت     تـا  كوشـيده " ويتگنشتاين و حكمـت   "در  
ســامان بخــشد و از " حكمــت" را حــول مفهــوم خــويشويتگنــشتاين در عمــر درازآهنــگ 

 زنـدگي   آميـز و     حكمـت  در فلـسفه  " حكمـت "مقولـه   . هاي مختلف آن پرده برگيـرد       مؤلفه
آميز، زندگي اصيلي است كه پس  زندگي حكمت.  كند يز بروز و ظهور پيدا ميآم حكمت

رسـد؛   هـاي وجـودي در مـي        گـشتگي هـا و سر      زيـر و زبـر شـدن        و هـا   از فرو نشستن تالطم   
 و يـأس فـسردگي    ايكه توأم با شورمندي و گرمي چنداني نيست؛ اما در عين حـال    زندگي

 طمائينه و آرامش است؛ هرچنـد      با وأمتايكه    يزندگ. ي نشده است  لبر فرد مستو  نيز  در آن     
 در بند  والوقت بودن  و ابنانديش بودن  گمر. شود اطمينان نظري چنداني در آن ديده نمي

تنـي كـردن در    آب" شـده و بـه هـوا رفتـه و آينـده نيامـده و نـامعلوم نبـودن و                دگذشته دو 
. آميزاست ي حكمتف زندگغوطه خوردن از اوصا و در احوال خويشتن     "حوضچه اكنون   

آيد؛ امواجي كه در عمق دريا   بسان امواجي است كه در بستر دريا پديد مي    گويي حكمت 
  همگـان نيـستند،  منظـر و مرئـاي   شوند و در عين حال بروز و ظهوري ندارند و در    ظاهر مي 

آينـد و تـاب مـستوري       دريا پديد مـي برخالف امواجي كه با سر و صداي فراوان در سطح        
ممارسـت  "مفهـوم   . شـود    عجين مي  آميز  آميز با فلسفه حكمت      اين زندگي حكمت   . ندارند



 ٢

 به تفـصيل  به توضيحي كه. در فلسفه ويتگنشتاين متأخر محوريت دارد    " ورزيدن"و  " كردن
 آمده، براي احراز معاني مفـاهيم بايـد از بدسـت دادن             ويتگنشتاين" هاي فلسفي   كاوش"در  

و پا در وادي عمل نهاد دست كشيد  (theoretical articulation)بندي نظري  صورت
چنـين  . ها ومصاديق گوناگون همـت گمـارد   هاي نمونه ها و عدم شباهت    و به ديدن شباهت   

عنان است بـا عمـل كـردن بجـاي سـخن گفـتن و بحـث و         آميز هم است كه فلسفه حكمت 
 سـخن  هنگاميكـه ويتگنـشتاين از فلـسفه بـه مثابـه درمـان        . در معناي متعارف  فحص فلسفي   

ها از  نواحي مختلف قلعه هزار توي   ينها و رهز     تابيطبيب به رفع كژ     يك مانندگويد و     مي
گرايانه سـامان    عمل متناسب با همين آموزه راگمارد، نگرش فلسفي خويش  زبان همت مي  

  .بخشد مي
ــ " ويتگنــشتاين و حكمــت " ي ويتگنــشتاين،  سبــا تتبــع عالمانــه در اقــوال و احــوال اگزيستان

  بخـوبي آميـز در منظومـه ويتگنـشتاين را      آميـز و فلـسفه حكمـت        ات زندگي حكمـت   مقوم
آميـز   خواندن ايـن كتـاب بـراي كـسانيكه دربـاره زنـدگي حكمـت            . برآفتاب افكنده است  

 در اين  قرن بيستمينيو فيلسوف بزرگ  اينهاي خواهند با اخگرها و بارقه انديشند و مي مي
  . وز استآم  بخش و بصيرت لذت شوند، آشناباب 


