
١ 
 

  ویتگنشتاین ۀرسالدر مرگ و سکوت 
 
  

  22/8/94مورخ:  سایت رادیوزمانه، روز جمعه، :منبع
 

جوان و نظریه تصویري  ویگدلو« و » فلسفی-رساله منطقیویتگنشتاین و « ر سلسله مقاالت فلسفۀ ویتگنشتاین، این مقاله، پس از مقاالت د
اشته ذبه بحث گ الهرسر سه مقالۀ پیش، زمینه و زمانۀ نگارش د. در می رسد» ویتگنشتاین رسالهر داخالق، سوژه متافیزیکی و فلسفه « و » معنا

ماهیت  و » اخالق«، »سوژه متافیزیکی«. همچنین مؤلفه هاي مختلف نظریۀ تصویري معنا تبیین گشت، عالوه بر این تلقی ویتگنشتاین از دش
اخت، دهم پرخوا» مرگ« ویگ جوان از مفهوم دلو و مشخصا تلقی رسالهر این نوشتار، به فقرات انتهایی د.  دش گزاره هاي فلسفی تبیین

  اشت.  ذکري از آن رفته، به بحث خواهم گذ رسالهر فقره مشهورِ آخر دکه را  »سکوتی«همچنین تلقی هاي مختلف از 
  ة مرگ سخن گفته است: دیدربارة پد 126,43 و  6,4311، 6,431ر فقرات دویتگنشتاین  

  .د، بلکه خاتمه می یابدنمی کن. پس با مرگ هم جهان تغییر 6,431
  گی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم.دگی نیست: ما زندر زندي دادمرگ روی 6,4311

  . دکنن گی میدر حال زندمتعلق به کسانی است که  يدگی ابد، آن گاه زندودت زمانی نامحدیت را بی زمانی معنا کنیم نه مداگر اب
  .داردما مرزي ن دیدان دی، همان طور که مداردگی ما پایانی ندزن

، پیش از رض، بلکه این فداردن دي آن پس از مرگ، وجودگی ابدیريِ زمانی روح انسان، یعنی زنذنه تنها تضمینی براي فناناپ 6,4312
؟ دش دواهخ ي من معمایی حل دفی که همیشه براي آن به کار رفته است کامال ناتوان است. مگر با بقاي ابدن هدسانهر چیز، از به انجام ر

ر مکان و زمان بیرون از مکان و زمان دگی دراه حل معماي زنگی کنونی؟ در معماگونه نیست که زندش همان قدي خودگی ابدآیا آن زن
  واقع است.

    1نیاز است.) د(این مطمئنا راه حلِ هیچ یک از مسائل علم طبیعی نیست که مور
  

ه است. دیش بوده، ویتگنشتاین فیلسوفی مرگ اندنوشته ش 1916-914ر فاصله بین سالهاي د، که روزنگاشت هاو  رسالهبه گواهی 
ربارة دتاین ن موضع ویتگنشدبراي روشن ش وران نخست فلسفی او امري آشکار است. د همچنین، سویه هاي اگزیستانسیل و معنوي تامالت

ربارة مرگ دو طریق دبگیریم. با توجه به این تفکیک، می توان به  ددمرگ، خوبست از تفکیک میان سوژة تجربی و سوژة متافیزیکی م
  سخن گفت:

پیرامونی رخ  ر جهاندو طبیعیِ سوژة تجربی، اتفاقی نظیر سایر اتفاقاتی است که  .مرگ سوژه تجربی. مرگ بیولوژیک1
ک یگر، یدهاي طبیعی بر روي یکه دیدپ است. بر اثر تاثیر و تعامل 2»دوضعیت امور موجو« سوژة تجربی یک  . مرگدهدمی

                                                             
  ده است:تمام فقرات فوق از منبع زیر برگرفته ش .1 

   .1393تهران، هرمس،  فلسفی، -، ترجمه و شرح رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین ، سروش دباغ
2. Existing state of affairs 
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یگر د و همسنگ دنمی کن در جهان ایجادتغییري  د. این وضعیت امور موجودباز می ایست دارگانیسم از فعالیت طبیعی خو
، دادبررسی قرار  دسوژة تجربی را از منظر علمی و تجربی مور است. از این منظر، می توان مرگ دوضعیت هاي امور موجو

  .داردو اهمیت فلسفی نمنظري که سویه 
ن متضمن ترك عالم دشناختی، مر د. از منظر وجودهدر جهان رخ می دنظر عرفاست، نیز اتفاقی است که  دمرگی که م

  :دمی کن دیا» مدع« ن به ساحت بی چونِ هستی است، همانکه مولوي از آن به دن عالم خیال و رسیدیدر نوردو  دکون و فسا
  انّا الیه راجعونــــم کدــــویــــگ  ارغنونم چون دم عدم گردپس ع

  
ه دن نیست، بلکه متضمن عبور از جهان مادش دن به معناي نیست ونابودر نقاب خاك کشیدن و روي در نگرش عرفانی، مرد

ست. شناختی همراه ا دن تجربۀ مرگ با نوعی تحول وجودن به هستیِ بیکران و بینهایت است، از اینرو فرا رسیدو پاي نها
و با او یگانه  ندن و از امر بیکران پر شدخالی ش دو متضمن از خو دتعبیر می شو» فناء فی اهللا« ر زبان عرفا به دهمچنین ، آنچه 

  .داردگشتن است، قرابتی با قرائت عرفانی از مرگ 
نظر سوژة ه از مدیدربارة این پدمتضمن تامل ربارة مرگ به روایت ویتگنشتاین دتامل فلسفی . مرگ سوژة استعالیی. 2
. به عبارت دبه پایان می رس دجهان فر ،ن مرگ از منظر سوژة استعالییدشبا محقق  .دارداستعالیی  یکی  است و سویۀیزمتاف

. بنابراین دهدامه می دا دهان فیزیکی به کار خوحال آنکه ج؛ دبه پایان می رس دار می شودیدپ داز منظري که بر فریگر، جهان د
ر د. داز میان می رو -ه استدار شدیدجهانی که بر من به مثابۀ سوژه استعالیی پ -با مرگ من، جهان من استعالیی، از منظر

 زیرا آنچه علت د، جهان تغییر نمی کن»من«ر عالم. با مرگ در مرز عالم است و نه داست که » منی« اینجا، سخن از مرگ ،
هان براي ج ن مرگ،در رسیده است.  با دگی یکی شدسوژه متافیزیکی و منی است که با جهان و زنمرگ است، از میان رفتن 

 ندرا رسی. با فدر جهان می زیندیگر سوژه هاي تجربی اي که د، نه براي امور واقع و ده خاتمه می یابدکه با جهان یکی ش» منی«
  .   دعجین است، به پایان می رس او»منِ«اما جهان کسی که مرگ با  ؛دمرگ، جهان تغییر نمی کن

  
اشت. داز آن آگاهی  و دیشیدربارة مرگ و میرایی اندکه تنها از این منظر می توان  دفیلسوفان اگزیستانسیالیست بر این باورن

 ؛ تنها انساندارندن درکی از مرگ و مردات تنها به نحو غریزي دیگر موجود. دمی میر داندي است که می دانسان تنها موجو
ین به ا یافتن  ة مرگ مسبوق به مواجهۀ با جهان پیرامون و تفطندیداو از پرك و تلقی  دو   دارد »مرگ آگاهی«است که 

  .  دو صحنه تئاتر هستی را ترك می کن در نقاب خاك می کشدحقیقت است که روزي روي 
 ردیگري از ویتگنشتاین را د، خوبست نقل قول رساله 16,431و  6,4312ر فقرات د»  يدگی ابدزن« مفهوم  براي فهم ژرفترِ

  نظر آوریم:
  
ت الزم فقط کافی است به جهان بیرونی وابسته نباشی؛ آن وق گی بیرونی به بی تفاوتی برسم...دشواري زندر برابر د دبای«

ر زمان دفقط کسی که نه ن  به چیزها راحت تر است تا به انسان ها. دبترسی... وابسته  نبو دهدر آن روي می دنیست از آنچه 
 رنگدرا بی  دخو د....انسان نمی توانداردن در حال مرگی وجودگی داست. براي زن دتمند، سعادگی می کندر حال زندکه 
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گی دنین نشانۀ زرتاز مرگ به....ترس دگی می کندزن دون ترس و امید، بدگی می کندر حال زند. کسی که دساز دتمندسعا
   1»است دگی بدرست یعنی زندنا

است:  ر نظام ویتگنشتاینی، متضمن سه مؤلفهد» يدگی ابدزن« می توان چنین انگاشت که ن نقل قول فوق، دادنظر قرار  دبا م
  . 2»گی بی پرسشدزن« و » رونیدگی دزن« ، »ر حالدگی دزن« 

  می گوید: رساله یتگنشتاین در آخرین فقرةمی رسیم. و» سکوت« ، به  »مرگ« و » يدگی ابدزن« پس از طرح مقوالت 
   .»شتذباره اش سخن گفت، باید به سکوت گآنچه نمی توان در از«

  3:ه برگرفتدپر  رسالهه چهار نحو این سکوت را فهمید و از آخرین فقرة چنانکه در می یابم، می توان ب
ه تعبیر ب ر نشان دادنیآنچه نمی توان به نحو معنادار از آن سخن گفت( امو، رساله.سکوت سلبی: بر اساس خوانش حلقۀ وین از 1

وضعیت  امور واقع هم نسبت وثیقی باتمامیت ، و 4»تمامیت امور واقع«چرا که جهان عبارتست از  ؛)، اساسا وجود نداردویتگنشتاین
  ندارند.ۀ این سخن این است که امور نشان دادنی وجود هاي امور ممکن دارد. الزم

به تعطیالت می رود و  به مرزهاي جهان می رسیم، زبان . سکوت خنثی: مرزهاي زبان، مرزهاي جهان نیز هستند. هنگامی که 2
 موضع انتولوژیک ذاین سخن، اتخا ۀ، به نحو معناداري سخن گفت. الزممرزهاینداین نمی توان از اموري که معطوف به خارج از 

، رساله مطابق با این تلقی از سکوت فقرة پایانیه حکم به تعلیق حکم کردن است. وراي مرزها نیست، نفیا و اثباتا؛ بلک ةدربار
و بیرون از این مرز که ناظر به وراي جهان پیرامونی و  داردي و ثغور دودح بر این امر است که زبان در مقام تاکیدویتگنشتاین 

و سکوت پیشه  بستم فرو دو  دحکم به تعلیق حکم کر دراین قلمرو بایداز اینرو ، . ه نیستداست،  قابل استفا» تمامیت امور واقع«
  .دکر

ی ري عظیم است که زبان محمل مناسبدهن و ضمیر عارف به قذ.سکوت عرفانی: مطابق با این تلقی از سکوت، هجوم معانی به 3
عرفانی ت سکوو نوع دست کم د ناین مطلب، می توا رك روشنترِدبراي یگران نیست. داشتن مطالب با ذر میان گدبراي ابراز و 

  و بازشناخت: دیگر تفکیک کردرا از یک
نِ مرز میان سالک و امر متعالیِ بی کران است. گویی سالک ده شدیدرنوردر اینجا سخن بر سر دشناختی:  د. سکوت وجوالف

ه لحاظ ر واقع، بدریا. دمیان قطره و  ت و یگانگیِد، نظیر وحدماني از او برجاي نمی دیگر خودو  در امر بیکران می شودمستحیل 
  :داردن دوجو» او« و » من«یگر مرزي میان دو  ددا عالم از میان رخت بر می بندشناختی، غیریت سالک از مب دوجو

  ر این میان که منمدـان انـــو میـــک    آورانـــــر میدرار ـــــی اســــگفت
  ب بحر بیکران که منمـــوالعجــــب    ر خویشدبحر من غرقه گشت هم 

  5ر این عیان که منمد دوــعین چه ب    ان تو عین مایی گفتــگفتم اي ج
  

                                                             
  .164-165، صفحات 1388، تهران، هرمس، ویتگنشتاین و حکمتبه نقل از: مالک حسینی،   1.

  . 272-280، صفحات فلسفی -ترجمه و شرح رسالۀ منطقید به : براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنی .2 
  . 23-46، چاپ سوم، صفحات1393،  ، تهران، صراطسکوت و معنا: جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین، »سکوت در تراکتاتوس« د به: سروش دباغ، ، نگاه کنیببراي بسط بیشتر این مطل .3 

4. Totality of facts 
   .1386، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، هرمس، کلیات شمس دین بلخی،جالل ال 5 



٤ 
 

  .دمرزها و تعین ها به کنار می رونه و دغام شدیگر ادر یکد» مایی«و » تویی« و » غیریت« ر این تلقی از سکوت عرفانی، د
ر د. دآور سر بر می دنِ تجربۀ یگانگی و اتحادن هوشیاري و سپري شدپس از فرارسی اللت شناختی:  این سکوتدب.سکوت 
، بر آن تجارب د، چنانکه بایدکه نمی توان د، اما می بیندبرمی آی داگزیستانسیل خو ي تجارب نابِدر مقام صورتبنداینجا، سالک 

و  دي کرانمند. زیرا او موجودي کندصورتبن در قالب گزاره هاي چندو آنها را  دغیر زبانی جامه اي از الفاظ و عبارات بپوشان
». درف نایر ظدبحر بیکران « ن رفته، امر بیکران است و ه و سالک به سراغ آداست، حال آنکه آنچه متعلق تجربه واقع ش دودمح

ک سو، ابزار و  . از یدر اینجا با موقعیت متناقضی مواجه اندعرفا  دظر می رسنبه  گلۀ عرفان از تنگناي زبان ناظر به همین مقام است.
زیستانسیل، ي تجارب اگدو براي  صورتبن دشور جامعۀ انسانی یافت نمی دمعنایی  دو ست دادو  داي مقصودغیر از زبان، براي ا محملی

به طور  دمی شو مکشوف ر تجارب عرفانی بر سالکدي که دنی بلنایگر، آن معدگریز و گزیري از بکار بستن زبان نیست. از سوي 
فت و می ر. کاش این واسطه کنار دارداتی ذ؛ گویی زبان، قصور در آیدر قالب عبارات دو  در زبان ریخته شود دکامل نمی توان

  سخن می گفت: دهستی خو
  اشتیدرـا بــــههدرــــان پــــا ز هستـــــت    یــــاشتدی ـانــــی زبــــاشکی هستـــک
  اندــی بـــر او بستــــر بــــــیگدة درـــپ    ستی از آنـم هدویی اي ـــه گـــر چـــه

  6محال است و محالخون به خون شستن     الــال است و حـــق ،راك آندت اـــآف
  
یافتن به بی  ، تفطنرسالهر دازي هاي ویتگنشتاین درمانگرایانه، ماحصل تامالت و نظریه پردرمانی:  مطابق با قرائت دسکوت  .4  

ر کل د ویگ جواند، لورساله قائالن به این خوانش از فقره انتهایی دبه نز. که ناظر به کلِ هستی است معناییِ گزاره هایی است
  بیعی بازگشت. و به زبان ط دفلسفی را فرو نها ازيِداخت و نظریه پردسپر ان دکه بای دهده تا به مخاطب نشان دازي کردنظریه پر  رساله

، بیش دنشات می گیر» نیدادنشان  گفتنی/«وگانۀ دنی است و از داد، که هم عنان با امور نشان رسالهر می یابم، سکوت دچنانکه 
زار مناسبی براي یگر زبان ابد، دا می کندتغییر پی در جایی که این قواعد ار است.دسخن گفتن معنا دقواع از هر چیز معطوف به تغییر

. دسخن بگوی دکاربر زبان از فرط پرّي نمی توان، رسالهعرفانی از سکوت  نیست؛ نه اینکه مطابق با تلقیِزبانی انتقال معنا و تخاطب 
از این  ريت موجهقرائت به نظرم ، یگر انواع سکوتدبا ر مقام قیاس د، »خنثی سکوت«، رسالهبا عنایت به روح حاکم بر فضاي 

        7.دهدست میدمفهوم ب
  

   رسالهفلسفیِ  رونیِ پروژةدناسازگاري 
یژگی هاي با تبیین و رساله ي است.دشناختیِ چندمفروضات وجو د، واجرسالهر د» نظریۀ تصویري معنا« ، دکه پیشتر آمهمانطور

» سوژه متافیزیکی« و  داردصبغه استعالیی پررنگی نیز  ه. عالوه بر این، این نظریدپیشازبانی و مستقل از کاربر زبان آغاز می شو جهانیِ
اي ساختار منطقی گزاره ها و وضعیت ه هم ریختی میانِار متوقف بر دسخن گفتن معنا. داري می انگارداییِ معنادرا قوام بخش پی

                                                             
  .4724-4726، دفتر سوم، ابیات 1386تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،  ، به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش،، مثنوي معنويدین بلخیجالل ال .6 
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لیت ک راج مفاهیمدان استعالیی متصور است؛ عالوه بر این، احراز این شروط تنها از منظر سوژةر جهان پیرامون است. دامور ممکن 
  . دیر می شوذاز منظر استعالیی متصور و امکان پتنها نیز   رسالهر نظام فلسفیِ د و ضرورت
ه دآور دیدر آن پدرونی دسازگاري نا ، نوعیرسالهکنار هم قرار گرفتن مؤلفه هاي انتولوژیک و استعالییِ ر می یابم، دچنانکه 

؛ که دیراري و کلیت و ضرورت آن سراغ بگداز معنا ، بر آن است تاویتگنشتاین با مفروض گرفتنِ سوژه استعالیی ر واقع،د. است
ر دولِ آن لدمیان گزاره و م» همریختیِ«یگر، ده است. از سوي دعالم واقع شر مرزدجهان پیرامون نیست، بلکه  ردضرورت فلسفی 

رر و به نحوي که تق  رسالهر فضاي د» امر واقع« و » شی ء«است. ویتگنشتاین از  رسالهر داري دعالم خارج، قوام بخش نظریۀ معنا
ه داقع شر مرز عالم ودکه  دمتافیزیکی اي سخن می گوی از سوژة همزمان ؛دسخن می گوی، دارندشناختی و پیشازبانی دتعین وجو

ر پیش داي خروج از این ناسازگاري سه راه است. ویتگنشتاین بر» ن پیشازبانیجها« ه انگاشتنِ دیدیرش آن، نفی و ناذو از لوازم پ
  اشت:د

  . دماناربدو لوازم ولواحق منطقی آن ملتزم و وفا رسالهشناختیِ د.تنها به مبانی و مفروضات وجو1
  .دباش دیرش آن پایبنذو لوازم منطقیِ مترتب بر پ» متافیزیکی سوژة«. تنها به آموزة 2
  . داري را صرفا از منظر سوژة تجربی تبیین کنده، معنادول کردع» متافیزیکی سوژة«از فرض  .3

ویۀ استعالیی س ویتگنشتاین متاخرر پیش گرفت. پروژة فلسفیِ دخویش، راه سوم را  وم حیات فلسفیِدورة در دتاین شویتگن
ویتگنشتاین  1.دایی معانیِ واژگان مشارکت می کندر پیدر سیاق هاي گوناگون در مقابل، سوژة تجربی با  بکار بستن واژگان د. داردن

اري، به سروقت مرزهاي عالم و سوژه متافیزیکی رفت، اما ویتگنشتاین متاخر به سراغ سوژة تجربی دم براي تبیین مسئله معنادمتق
قوام بخش  او،  2»نِداشتغال به عمل ورزی« و  یگر کاربران زبان و جهان پیراموندبا  ه و تعاملشدر عالم  واقع شدرفت؛ سوژه اي که 

    .  اري استدمعنا
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