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  نقد و بررسي كتاب

  ويتگنشتاين در تبعيد 

 
1عبدالرزاق حسامي فر  

 

عالوه بر تأثير . انديشمندان قرن بيستم استويتگنشتاين بدون ترديد يكي از نوابغ 

گيري دو سنت فلسفي مهم قرن بيستم، پوزيتيويسم دو دوره تفكر او بر شكل

فلسفه تحليل زبان، سرگذشت او و خاطراتي كه در باره او نقل شده منطقي و 

زندگي فوق است، بيانگر زندگي پر راز و رمز و پر فراز و نشيب و به تعبير خود او 

يكي از كتابهاي مهمي كه در باره زندگي ويتگنشتاين نوشته شده . العاده اوست

وي در اين . گ استنوشته جيمز كارل كال ويتگنشتاين در تبعيداست، كتاب 

از حيث روحيه انعزال كتاب كوشيده است شخصيت منحصر به فرد ويتگنشتاين را 

ين ا .تحليل كند و دوري از جمع و احساس تبعيد شدگي بيشتر خودخواسته

 .از هرچيز خالف آمد عادت بودزندگي ويتگنشتاين بيش  كتاب نشان مي دهد كه

  .مي پردازيماين كتاب در اين مقاله به نقد و بررسي 

  :كليد واژه ها

 فلسفه، علمعلمگرايي، رهايي بخش،  كالمبيگانگي، ويتگنشتاين، تبعيد، 
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Wittgenstein in Exile: 
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Abstract: 

 

It is indubitable thatWittgenstein is one of the genius thinkers of 

20th century. In addition to his impact on the forming of two 

important philosophical schools, namely logical positivism and 

linguistic philosophy, his life and the memories cited about him 

indicates his too mystic and full of adventures and in his words 

extraordinary life. One of the important books written on 

Wittgenstein’s life is Wittgenstein in Exile written by James Carl 

Klagge. In this book he tries to analyze the uniqueness of 

Wittgenstein’s character in relation to his mode of solidity and 

separation from crown and his sensation of being in expel which 

mainly was aimed by him. This book shows that Wittgenstein’s 

life was extraordinary. This article tries to review the book. 
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  درباره كتاب 

منتشر كرده  2011را جيمز كارل كالگ نوشته و در ) Klagge, 2011؛ 1394، كالگ( ويتگنشتاين در تبعيدكتاب 

نسخه به  1100 صفحه و در 424 در 1394ترجمه فارسي اين كتاب به قلم آقاي احسان سينايي اردكاني در . است

، نخستين كتاب مستقل جيمز كالگ استاد فلسفه در دانشگاه كتاب اين .توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است

و ) Wittgenstein,1993and2003(وي پيش از اين ويراستار دو مجموعه اثر از ويتگنشتاين. ويرجينياتك است

كالگ در حوزه هاي مختلف فلسفه . بوده است) Klagge,2003(مجموعه مقاالتي درباره اين فيلسوف بزرگ معاصر

با تمركز بر (تاريخ فلسفه سياسي  ،ونان باستانفلسفه اخالق، مابعدالطبيعه، فلسفه تحليلي، فرهنگ ي: فعاليت مي كند

اين گستردگي . فلسفه ذهن، فلسفه دين، روشنفكري افريقايي آمريكايي، معناي زندگي) هابز و ماركسفلسفه هاي 

  .وزه  فعاليت او را مي توان در پي نوشت هاي مفصلي كه بر متن كتاب نوشته است، مشاهده كردح

وي در كالس هايش اجازه نمي داد كه دانشجويان . يكي از نگراني هاي ويتگنشتاين بدفهمي انديشه هايش بود

اين كتاب به دنبال تحليل جيمز كالگ در . يادداشت برداري كنند و حضور فعال ايشان را در كالس طلب مي كرد

چه ويتگنشتاين در فلسفه اش منظور نظر دارد، داريم يا اين كه بر اساس است كه  آيا ما درك درستي از آن اين مسئله

در سه فصل  وي. يداتي براي نظر خود هستيممي رويم و در آثار او به دنبال مؤپيش داوري هاي خود به سراغ آثار او 
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نشان ويتگنشتاين با استناد به عباراتي از آثار مكتوب، درسگفتارها و مكالمات و مكاتبات  نخست اين كتاب مي كوشد

وي در پيشگفتار كتاب مي گويد كه هدفش در اين . و تا حد زيادي دچار بدفهمي شده ايمادهد كه ما در فهم انديشه 

به اين . بررسي نسبت ميان ابعاد مهمي از كار فلسفي ويتگنشتاين  و زندگي او و طرز تلقي او از خودش است كتاب

فاده از استعاره تبعيد مي گويد وي با است. معنا  كه مي كوشد تناسب ميان انديشه و حيات ويتگنشتاين را نشان دهد

ويتگنشتاين خود در جايي ). 37،ص1394گ،كال(»مهمي شخصيتي دور از دسترس ماستويتگنشتاين از جهات «

گفته بود كه احساس مي كند مجبور است با كساني زندگي كندكه نمي تواند خود را به آنها حالي كند و اين احساس 

  ).43ص همان،(عيب از خودش باشد در عين حال تأكيد مي كند كه احساس مي كند البته .اغلب اوقات دارد را در

متضمن بحث درباره مسئله تبعيد استو در فصل چهارم ذيل  ،عني ازفصل چهارم تا فصل ششمي ،سه فصل بعدي كتاب

عنوان  تبعيد ابتدا درباره مثال مشهور ويتگنشتاين بحث مي شود كه عبارت است از شكل دو پهلويي كه مي توان آن 

د را در باب تبعيادبي  نويسنده سپس پيمايشي تاريخي). 141همان،ص( را به صورت سر خرگوش يا سر اردك ديد

وي نخستين نمونه تبعيد را در حافظه تاريخي مغرب زمين، تبعيد آدم و حوا از باغ عدن در سفر پيدايش . آغاز مي كند

ل به واسطه قتل برادرش هابيل از يپس از آن قاب. اين تبعيد اجباري و بازگشت ناپذير بود. كتاب مقدس معرفي مي كند

اگرچه . تبعيد هاجر و اسماعيل به درخواست ساره از حضرت ابراهيم بود ،نمونه بعد. آواره شد تبعيد و بلكه تبعيدگاه،

اين نمونه ها از حيث مضمون متضمن تبعيد بودند اما مفهوم تبعيد به معناي دقيق با تبعيد يهوديان به بابل طي سالهاي 

م، .ق 597بابليان در . تدر متن تورات به اين واقعه مهم در تاريخ يهود اشاره شده اس. شكل گرفت. م.ق 538تا  597

به سركردگي بخت النصر بيت المقدس را تصرف كردند و با تبعيد سران قوم يهود صدقيا را حاكم  بيت المقدس 

م به بيت المقدس برگشتند و با غارت شهر و تخريب معبد،بخش .ق 587اما با اثبات خيانت صدقيا بابليان در . كردند

از اين رو بخش مهم جامعه يهود در تبعيد بابل زندگي . را به بابل اخراج كردندزيادي از بازمانده هاي حمله سابق 
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ت داد  و بيت المقدس را به تصرف درآورد، كوروش به به سركردگي كوروش بابليان را شكس وقتي سپاه ايران. كرد

  ). 145ص همان،(به بيت المقدس برگردند  يهوديان اجازه داد

ال برانگيز ه نقل مكان هاي مكرر او، سؤقايع مهم دوره زندگي ويتگنشتاين ميگويد كبا ذكر و 147 صفحه نويسنده در

وي با اشاره به برخي نقل مكان . است و نشان مي دهد كه احتماالً او تالش مي كرد دور از خانواده اش زندگي كند

وي . تاين از چه لحاظ تبعيدي بودهاي ويتگنشتاين مي پرسد كه آيا ويتگنشتاين تبعيدي بود و يا به تعبير بهتر ويتگنش

 1929او در . اگرچه از جايي رانده، نفي بلد يا اخراج نشده بود اما آشكارا از اطرافيان خود احساس گسست مي كرد

اگر چند وقت بين غريبه ها زندگي مي كردي و به آن ها وابسته مي بودي ، مشكل «: خطاب به فرانك رمزي نوشت

  ).148ص همان،.( »مرا مي فهميدي

او از خانه عصرش هم تبعيد شده بود؛ يعني از فرهنگ . به هر حال ويتگنشتاين با ذهنيت فردي تبعيدي زندگي كرد

وي . اشپنگلري اوايل قرن نوزدهم و ما قبل آن اخراج شده بود، در برابر  تمدن قرن بيستم كه خود را در آن مي يافت

گفته بود كه قصد دارد خودش را تبعيد كند  ،م سفر او به نروژ بودبه دوست صميمي اش ديويد پينزنت كه ه 1913در 

  ).153ص همان،(ر از هر دوست و آشنايي زندگي كند را به دوو چند سالي 

  :وم تبعيد اين مسائل مطرح استدر مفه

 ،تبعيد از مكان و زماني به مكان و زماني ديگر .1

 ند،عواملي كه موجب تبعيد شده ا .2

 ،گرايش به ريشه ها .3

 ،گرايش به شرايط موجود .4
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او حتي در كيمبريج كه بيشترين اقامت را در . زندگي خانه به دوشي داشت ،ويتگنشتاين به جهت مسافرت هاي مكرر

 ،آن داشت و در آن جا به مقام استادي رسيد، تنها در اتاق هاي دانشكده يا اتاق هايي كه ديگران اجاره مي كردند

  .د ساخته بودنه كوچكي زندگي كرد كه در نروژ براي خواو مدت كوتاهي در خاقامت داشت 

د كه خانواده خواهرش قصد دارند براي وقتي مطلع ش.روابط عاطفي او هم تسري يافت بهاين عدم وابستگي حتي  

با  30ويتگنشتاين در دهه . د تا پيوسته مجبور به مالقات آنها نباشد، از زندگي در آنجا منصرف شزندگي به لندن بيايند

ازدواج ) Marguerite Respinger(وي قصد داشت با مارگاريته رسپينگر. دو رابطه عاطفي بلند مدت درگير شد

از  1932سال البته مارگاريته در آخرين روز . با هم آشنا شدند 1926 در آنها. كند و تقريباً اين كار را انجام داد

خواهان يك زندگي مشترك معمولي بود و اين با  دليل كه د؛به اينبا فرد ديگري ازدواج كرويتگنشتاين نااميد و 

( رابطه صميمي ديگر ويتگنشتاين با فرانسيس اسكينر. قابل جمع نبود ،تبعيدي كه ويتگنشتاين در آن مي زيست

Francis Skinner (به دوستاني صميمي تبديل شدند؛  1933وي ابتدا شاگرد ويتگنشتاين بود و از بهار سال . بود

وي براي جلب رضايت ويتگنشتاين تالش بسيار كرد و حتي كوشيد به . ه اين رابطه تا حدودي يك طرفه ماندگو اينك

 دهه اما عاقبت اين رابطه در اواخر و به اتفاق او به اتحاد جماهير شوروي نقل مكان كنند، روحيه تبعيدي او بپيوندد

جالب ) 159ص همان،(.اسكينر احساس گناه مي كردويتگنشتاين بعدها به سبب طرز برخوردش با. كاهش يافت 1930

اين كه روابط دوستانه اما غير صميمي ويتگنشتاين بيشتر متمايل به سمت تبعيدي ها بود مثل رافائلو 

 Nicholas(دان ايتاليايي و نيكوالس باختين سرافا اقتصادست ايتاليايي، پيرو ياومان) RaffaeloPiccoli(پيكولي

Bachtin ( روسي كه همگي ساكن انگلستان بودند و در اياالت متحده به اتباع بيگانه مقيم زبان شناس)Resident 

aliens (ندمعروف بود.  
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ويتگنشتاين نه تنها خود را به چشم تبعيدي مي ديد، بلكه در بسياري از «نويسنده در پايان اين فصل مي گويد كه 

  ).160ص همان،(»هم مي گنجيد ،شوند تلقي ميمبسته با كساني كه تبعيدي الگوهاي رفتاري و فرهنگي ه

نحوه انعكاس حس بيگانگي ويتگنشتاين در فلسفه اش بحث شده  "بيگانگي يا آميختگي"در فصل پنجم با عنوان 

ويتگنشتاين به تحليل نظر او در باب ديدگاه  درباره يقيننويسنده در ابتداي اين فصل با نقل عباراتي از كتاب . است

وي سپس در مقام اشاره به بررسي مواردي از تعامل در متن زندگي، به بررسي مصداقي دو مورد مي . مور مي پردازد

او در خصوص مورد اول مي گويد كه . يكي ماركسيسم و مسيحيت و ديگري ويتگنشتاين و سربازان: پردازد

ظر درباره دوستي كه سعي دارد كاتوليسيسم را با كالوينيسم جمع كند مي گويد كه جمع ميان ويتگنشتاين در اظهار ن

نويسنده ميان ماركسيسم و مسيحيت چنين وضعي . متعارض مي ماند اين دو محال است و به جمع ميان دو مكتب كامالً

يحيت را دو مكتب سازش پذير بعيد بود كسي در غرب ماركسيسم و مس 1960وي مي گويد كه تا دهه . را مي بيند

كه با بيستمين كنگره حزب كمونيست آغاز شد از يك سو و روي كار آمدن دوران استالين زدايي در شوروي . داندب

پاپ ژان بيست و سوم و تشكيل شوراي دوم واتيكان از سوي ديگر، مبنايي شد براي آنچه كه به گفت و گوي 

ا به شكل مكتوب و يا محدود به مباحثات در حاشيه همايش هاي بين هاين گفتگو. مسيحي موسوم شد -سيستمارك

در جريان ديدار از آفريقاي جنوبي و مشاهده شمار زيادي از كشيش ها كه در  1971فيدل كاسترو در . المللي بود

ند گفته بود كه كمي گيج شده است چون عالمان الهيات دارند كمونيست مي شو ،مسير تحقق آزادي تالش مي كنند

بود  ،هم در سياست و هم در دين ،اشاره كاسترو به شروع تحوالتي در آمريكاي جنوبي. و كمونيست ها عالم الهيات

ت مي گرفت و به صورت چيزي ابراز مي شد كه بعدها به الهيات سياسي شديد و تنگناي اقتصادي نشأ كه از سركوب

ته ري تجربي ، اشتراكي و عمل گرا دانسام ،هياتال ،معروف شد و در آن) Liberation theology( رهايي بخش
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ت رسمي اين جنبش در دومين مجمع عمومي اسقف هاي آمريكاي التين در شهر ينخستين اعالن موجود. مي شد

  .بود 1968مدلين كلمبيا در تابستان 

و وجود  .باشدرف تضارب آراء نياز د كه به آميختگي ميان مردم و نه صسازش ميان دو مكتب زماني شكل مي گير

بلكه به راست ) Orthodoxy(ايمان نه به راست كيشي . ظلم در امريكاي التين چنين شرايطي را فراهم كرد

 درباره فويرباخ ]نظريه هايي[ تزهايياز  كارل ماركس در يازدهمين نظريه. يل شدتبد) Orthopraxy(كرداري

» ه اند، حال آن كه مسئله تغيير دادن آن استفالسفه به شيوه هاي مختلف جهان را فقط تفسير كرد«: نوشت

)Marx,2000,173(.  

بر سر برخي امور با هم اتفاق نظر داشته باشند و در  ،آميختگي تنها زماني به سازش مي انجامد كه طرفين درگير

بر سر چيزي اتفاق نظر  ،تعبيري ويتگنشتايني بازي زباني مشترك تنها زماني امكان پذير است كه كاربران آن زبان

از طريق بحث بلكه از طريق هم زيستي حاصل  البته اعتماد نه صرفاً .داشته باشند و به چيزي مشترك اعتماد پيدا كنند

  ).174ص، 1394كالگ، (شود  مي

م پاپ ژان پل دو. نادرستي از مسيحيت دانستقرائترهايي بخش را رد كرد و آن را  تشكيالت پاپ الهيات به هر روي

هاي كمونيستي  اما در مقابل دولت. هاي نيكاراگوئه، اين جنبش را محكوم كرد به اسقف 1982اي به سال  در نامه

ي سازش پذيري  به هر حال الهيات رهايي بخش نشانه. تر از تشكيالت كليسايي با اين قضيه كنار آمدند راحت

 ،ضوعات دامنگير سناريوهاي مختصر ويتگنشتاينمل در موتأاالت به جايي را جهت ت است و سؤماركسيسم و مسيحي

 .كند فراهم مي
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 1914ويتگنشتاين در سال . مربوط مي شود بررسي مصداقي دوم به ارتباط ميان ويتگنشتاين و سربازان همرزمش

. گذراند) Goplana(مجارستان شده بود و چهار ماه را با خدمه كشتي گوپالنا -داوطلب خدمت در ارتش اتريش

 ،يادداشت هايي كه درباره آن ايام نوشته است، از روابط سرد و گاه آزاد دهنده اي كه با آنها داشته استوي در 

چنان كه  ؛كينه توز معرفي مي كند بدطينت، رذل، خبيث، زمخت وسخن مي گويد و آنها را آدمهايي احمق، گستاخ،

. تي يك قلب حساس هم ديده نمي شوداظهار مي كند در كل سرنشينان كشتي حتي يك آدم نجيب هم نيست و ح

اين روابط غم انگيز با همرزمان، ويتگنشتاين را به سمت انزوا و جدايي هر چه بيشتر از ساير سربازان سوق 

وي از رنج هاي ارتباط با . به جبهه رفت و از آوريل تا ژوئن درگير جنگ بود1916مارس  21ويتگنشتاين در .داد

وي اشاره مي كند كه اعضاي يگان بجز چند نفر از او متنفرند چون او نيروي . گويد همرزمان در اين دوره سخن مي

وان ذره اي انسانيت در آنها آن ها را آدمهاي كينه توز و سنگدلي معرفي مي كند كه محال است بت. داوطلب است

يا تقريباً نا مردماني كه  از دست اين مردمان« : مي نويسد 1925وي در نامه اي به انگلملن در ). 17، صهمان(يافت 

  ).188ص همان،(بينشان زندگي مي كنيم، فوق العاده در عذابم

نويسنده پس از اشاره به مطالبي در باب يهوديان . درباره رسالت فرد تبعيدي سخن گفته مي شود ،در فصل ششم كتاب

در تبعيد و كتاب مقدس، ويتگنشتاين را تبعيدي اي از زمانه اي سابق تلقي مي كند كه جز از طريق سفر در زمان 

ت و بايد از چه چيز اجتناب چه چيز ممكن اس ؟وي مي پرسد رسالت ويتگنشتاين چيست. امكان بازگشتش نيست

ويتگنشتاين در مقام مقايسه هدف خود با هدف دانشمندان مي گويد كه برخالف ايشان عالقه اي به ساختن  ؟ورزيد

فيلسوف اهل هيچ « از نظر او . مند استسازه ندارد وتنها به داشتن ديدگاهي روشن از مباني سازه هاي ممكن عالقه 

نويسنده از اين سخن ويتگنشتاين ). 455، بند 1384ويتگنشتاين، (ن او به همين استفيلسوف بود. نيست دسته فكري

كناره گيري از . نتيجه ميگيرد كه تبعيد اگرچه ممكن است ناخوشايند باشد، اما وضعيت مطلوبي براي فيلسوف است
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آن ضروري است، به  براي ديدن انشعاباتكه جماعت به فيلسوف فرصت مي دهد تا ديد كلي و اجمالي از زبان را 

س را از پيوستن به حزب كمونيست بر حذر مي دارد چرا كه يدوستش راش ر 1945ويتگنشتاين در . دست آورد

در فلسفه بايد اين آمادگي را داشته باشيد كه مدام جهت حركت خود را تغيير دهيد . مستلزم همرنگي با جماعت است

ويتگنشتاين ). 192ص، 1394گ،كال(قبول آن ها هستيد، دست بكشيد از  و بتوانيد از آن مفاهيم محوري كه ناگزير

نمي دانم از چه مسيري «: ستمي گويد كه يك مسئله فلسفي به اين شكل ا ي فلسفيوهشهاژپدر 

خود را در تدريس . وي در فلسفه اغلب از استعاره هاي جغرافيايي استفاده مي كند). 125، بند1381ويتگنشتاين،(»بروم

دشواري فلسفه در مسيريابي است  راهنماي توري تشبيه مي كند كه راه را نشان مي دهد چرا كه از نظر اوفلسفه به 

و ) 18، بند1381ويتگنشتاين، ( معابر يك كهن شهر مقايسه مي كند  او زبان را با). 205-193ص ،1394كالگ،(

 ، تشبيه مي كندات غلطي داردتدريس فلسفه را به زحمت طاقت فرساي آموزش جغرافي به شاگردي كه اطالع

  ).206ص، 1394كالگ،(

مي گويد كه استعاره راهنماي تور متناسب با مفهوم تبعيد  ،نويسنده پس از ذكر چند استعاره جغرافيايي از ويتگنشتاين

در ميان فيلسوف اين آمادگي را دارد كه افراد را به هر ناحيه اي از شهر هدايت كند و بدين قرار مادام كه فلسفه .است

مستلزم تبعيدي بودن است پس مي توان دريافت كه چرا  ،باشد،تبعيدي بودن موهبت است و اگر فيلسوف خوب بودن

  .)194ص همان،(ويتگنشتاين همواره دانشجويانش را تشويق مي كرد شغلي خارج از فلسفه انتخاب كنند

تحليل ديدگاه ويتگنشتاين در باب علم مي در اين فصل نويسنده به . است "فلسفه و علم"عنوان فصل هفتم كتاب 

از . در نگرش او در باب علم تجلي يافته بود ،وي مي گويد كه بخشي از بيگانگي ويتگنشتاين از دنياي مدرن. پردازد

او با عمل گرايي مخالف بود و در طول تدريس . نظر ويتگنشتاين علم نبايد روالي مسلط يا فراگير از فهميدن باشد
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وي معتقد است آنچه فلسفه مي تواند بكند . كوشيد گرايش مردم را به پرستش علم عوض كند 1930 خود طي دهه

  ).214ص همان،(رو اهميت بت هايي است كه مي شكند بت شكني است و اهميت فلسفه در گ

عمر  تفكيك فلسفه و علم معرفي مي كند و مي گويد كه ويتگنشتاين در همه نظريهكالگ ويتگنشتاين را قائل به 

ه نيست و واژه فلسفه را بايد هموار حمايت مي كرد و معتقد بود كه فلسفه يكي از علوم طبيعي نظريهفلسفي اش از اين 

وي با اشاره به نظريه مشابهت خانوادگي ميگويد ). 216ص همان،(مبين چيزي باالتر يا پايين تر از علوم طبيعي دانست

ذيل يك مفهوم قرار مي گيرد و ما  ست براي آنچه در زمان واحديكه اگر شباهت خانوادگي عامل وحدت بخشي ا

ميناميم، چرا همين عامل نتواند وحدت ) synchronic family resemblance(اين را شباهت خانوادگي همزمان

 diachronic(بخش مناسبي براي حفظ هويت آن مفهوم در طول زمان باشد كه ما آن را شباهت خانوادگي در زمان 

family resemblance (مي ناميم) .،225ص همان.(  

از نظر ويتگنشتاين علم نميتواند چه از طريق كشف واقعيت هاي تازه و چه از طريق تغيير مفهومي، براي حل معماهاي 

وي مسائل فلسفي را . اما از اين برنمي آيد كه علم نتواند راه حلي از نوع ديگر عرضه كند. فلسفي راه حل ارائه كند

 ويتگنشتاين،(» ائل فلسفي بايد كامالً محو شوندمس« . معماهايي معرفي مي كند كه بايد حل و بلكه منحل شوند چونان

ير مفهومي مسئله را از بين بايد با تحليل مسائل فلسفي پرسشگر را از آن مسئله خالص كرد و با تغي). 133،بند1381

  ).228ص ،1394كالگ،.(برد

زماني كه . راه حل علمي و راه حل مفهومي: دو گونه راه حل وجود دارد ،الوع سؤبراي مسائل علمي متناسب با ن

وقتي مي پرسيم كه وزن د راه حل آن يك راه حل مفهومي خواهد بود؛ في المثل مسئله علمي يك مسئله واقعي نباش

مفهومي طرد  مخصوص سيال كالوريك چيست، چون چنين سيالي اصالً وجود ندارد، راه حل آن اين است كه همان

  ).229ص همان،.(شود كه منجر به ظهور اين مسئله شده است
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يكي راه حل فلسفي كه از طريق : قائل به سه گونه راه حل براي مسائل فلسفي مي شود ،نويسنده متناظر با اين بحث

زه حاصل مي دوم راه حل علمي كه از طريق كشف واقعيات تا. ديدگاه كلي و اجمالي مناسبي از زبان حاصل مي شود

 همان،(يگزين كردن مفاهيم به دست مي آيد سوم راه حل مفهومي كه با تغيير در معيارهاي مفاهيم يا جا.شود

له فلسفي را مسأنقدي كه بر اين تحليل مي توان وارد كرد اين است كه راه حل علمي چگونه مي تواند يك  .)230ص

تفاوت نگاه فلسفه و علم به واقعيت . حل كند ،لعه علم نيستكه عل القاعده مربوط به واقعيت هاي جزئي مورد مطا

كه نگاه فلسفه كلي است و با چهره ي كلي عالم سرو كار دارد در حالي كه نگاه علم جزئي است و به نحو اين است

د كشف واقعيات جديد در علم مي تواند مسائل علمي را حل كند اما نمي توان. جزئي جهان طبيعت را مطالعه مي كند

  .مسائل فلسفي را حل كند

تفكيك ، بيشتر در صدد مخالفت با امكان حل علمي مسائل  با طرح نظريه ويتگنشتايننويسنده در ادامه مي گويدكه 

موافق باشيم ولي به هر حال علم در كنار  ويتگنشتاينوي مي گويد كه چه بسا بتوانيم در اين مخالفت با . فلسفي است

 همان،. (ائل فلسفي به حل آنها كمك كندكشف واقعيات تازه، مي تواند از طريق برانگيختن راه حل مفهومي براي مس

از علم مي توان داشت اين است كه راه حل مفهومي براي مسائل فلسفي  كه با اين توصيف حداكثر انتظاري). 230ص

  .راه حل علمي چندان قابل توجيه نيست و قرارگرفتن آن در كنار دوراه حل ديگر چندان قابل دفاع نيستارائه كند اما 

كه در آن ها  برگه هادر اين فصل نويسنده با نقل چند بند از كتاب . است "تبلور يك ايده "عنوان فصل هشتم

در انسان سخن مي گويد، به  فيزيولوژيي در باب عدم تناظر ميان پديده هاي روان شناختي و پديده ها ويتگنشتاين

اشته چرا نبايد نظمي روان شناختي وجود د"پرسد كه  مي ويتگنشتاين. در اين باب مي پردازد ويتگنشتاينتحليل نظر 

برآن منطبق نباشد، اگر اين موضوع تصوراتمان از عليت را نقش برآب مي كند، ديگر  فيزيولوژييباشد كه هيچ نظريه 

نقل  برگه ها 610كتاب به نقل از بند  246در صفحه  ويتگنشتايناين عبارت  ".كه نقش بر آب شوندوقتش رسيده 
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در . نقل شده است مالحظاتي در فلسفه روان شناسيجلد اول كتاب  905به نقل از بند  270شده است و در صفحه 

در دو اثر ياد مي  ويتگنشتاينتوضيحي ارائه مي كردند و از تكرار سخن  محترم اينجا الزم بود نويسنده يا مترجم

در اين ) . .جمله اي را برعكس آورده استچرا ويتگنشتاين  كه در آن توضيح داده اند كه 286مثل صفحه(كردند 

گ مطلبي بحث شده است و از هايزنبر، فصل همچنين در باب كاركرد علم و نتايج مختلفي كه ازآن به دست مي آيد

در اين معرفي مي كند كه  ويتگنشتايننقل شده است كه در آن وي تفاوت خود را با راسل در نوع برخورد با فلسفه 

  .)266صهمان، (توجه دارند ويتگنشتاينخر به فلسفه متقدم و او به فلسفه متأراسل 

ان مفاهيم ذهني و پيشرفت هاي علم در اين فصل نويسنده بيشتر درباره نسبت مي. است "علم و ذهن  "عنوان فصل نهم

روان شناسي . درباره اين مسائل اشاره مي كند ويتگنشتاينفيزيولوژي اعصاب بحث مي كند وبه رهنمودهاي ارزشمند 

، بدون بهره جستن از و خودمعاميانه شامل استفاده از مفاهيم مربوط به نفس از جمله انتخاب كردن، باور كردن 

ذهن و مفاهيم روان شناختي عاميانه مربوط به آن راچونان  ،حذف گرايان. پژوهش علمي استهيچگونه تحليل يا 

. مفاهيم علمي بدوي تلقي مي كنند، مفاهيمي كه به منظور توضيح ، پيش بيني و هدايت رفتار انسان طراحي شده اند

عصب پژوهي را نيز چونان رويكرد اگر مايل باشيم روان شناسي عاميانه را تنها چونان تالشي بدوي در علم و علم 

پيشرفته اي براي نيل به همان اهداف تلقي كنيم، در آن صورت اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تمام مفاهيم روان 

شناسي عاميانه واجد نقشي بي شائبه همچون علم هستند كه بتوان آنها را اصالح كرد يا علمي پيشرفته تر را به جايشان 

  )286همان،ص(نشاند يا نه

دو هفته از يكي از خواهرزاده هايش كه در تصادف موتورسيكلت آسيب ديده بود، پرستاري كرده حدود ويتگنشتاين

هميشه يك صندلي  "به دوست خود دروري، دانشجوي سابقش كه اكنون پزشك شده بود گفت 1948وي در . بود

بگذار بيمارانت احساس كنند وقت گفتگو . ختش نايستبا حالتي ديكتاتورمابانه پايين ت: بردارو بر بالين بيمارت بنشين
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از بيمار بودن خودش ربط مي  ويتگنشتاينراش ريس اين توصيه را به تجربه شخصي . )288همان،ص(با تورا دارند

وي به راش . ي براي عمل جراحي خارج كردن كيسه صفرا بستري بوددر بيمارستاني گا 1942در  ويتگنشتاين. دهد

ا او ناشايست پزشك جواني گفته بود كه صبح در اتاق محل بستري اش مي آمد كنار تختش مي ايستاد بريس از رفتار 

نطور حرف نمي با يك بچه دبستاني آ ويتگنشتاين، طوري صحبت مي كرد كه خود كه استاد من در دانشگاه بود

  .)288همان،ص(زد

شد ياد مي كند و مي گويد كه در حال حاضر به قدري نويسنده از اهميتي كه در گذشته به تسكين دادن بيمار داده مي

 ؛معلومات به دست آمده كه ديگر چندان توجهي به آداب باليني و تسكين دادن نمي شود ،راجع به پيشگيري و درمان

  .زيرا هنوز بيماري هاي بسياري هستند كه العالج اند و در وهله اول محتاج تسكين اند

به رغم دشواري ها و سختي هايي كه در مسير زندگي با آنها  ويتگنشتاين.است "كالم رهايي بخش"عنوان فصل دهم

مساعد دنبال مي كردو ب كار فلسفي را در كنار اوضاع ناهرگز از كار فلسفي خود غافل نمي شد و اغل، مواجه مي شد

يادت ": مي گويد 1916تا  1914در يادداشت هاي مربوط به سالهاي . اين را گونه اي تسلي براي خود مي دانست

وي در شرايطي كه خود را با تنگناهايي مواجه مي ديد از ). 306ص ،همان( "باشد كه كارچه فيض عظيمي دارد

مقدار قابل توجهي كار كرده ".م رهايي بخش سخن ميگفتامكان يك راه حل ، يك فكر رهايي بخش و يك كال

حوالي آن مي چرخم و خيلي نزديك مي شوم، اما . اما هنوز محال است بتوانم يك كالم رهايي بخشي را هم بيان كنم

كالم رهايي بخشي بيان نشده، ديروز نوك زبانم ":و فرداي آن روز مي نويسد "خودش را گير بيندازمنمي توانم هنوز 

  ) 308-307 ن، صهما.(اما باز غيبش زد.بود

اما هرگز نمي دانيم كه آيا او باالخره كالم رهايي بخشي يافت يا نه، اما به نظر مي رسد كه آن كالم در دوره اول 

رساله تفكر او، راه حلي براي مسائل فلسفي به شمار مي رفته است و مي توان حدس زد كه كالم رهايي بخش در 



١٥ 
 

وي مي گويد كه در اين كتاب . اره هفتم بدان توصيه شده استر به سكوت در آمده است كه در گزاممنطقي فلسفي

وي در . توانسته است تمام آنچه را خيلي ها امروزه درباره شان ياوه مي بافندبا ساكت ماندن درباره آنها تعريف كند

و دريادداشتي ديگر مي نويسد كه كالم  .كالم رهايي بخش را بيابد وظيفه فلسفه اين است كه مي نويسد كه 1929

هرچه مي كنيم، تالش براي يافتن : وي در گفتگو با شليك مي گويد. له فلسفي است، راه حل يك مسأرهايي بخش

  .كالم رهايي بخش است

در بخش آغازين كتاب . ثير آن ديده مي شودنيامده است گو اينكه تأپژوهش هاي فلسفي  تعبير كالم رهايي بخش در

اما اين توضيحات باالخره «آمده است كه درباره يقين و در كتاب  »توضيحات جايي به پايان مي رسد«ده است كه آم

اياني براي داليل، توجهات، مباني و تعاريف سخن ه پدر اين كتاباز وجود نقط يو.)310ص ،همان(»بايد به پايان برسد

خصي بداند كجا توقف كند و ديگر يكي از دشواري هاي بزرگ در فلسفه را اين مي داند كه ش ويتگنشتاين.مي گويد

 ،خر هر آن چيزي تلقي مي كند كه مارا وادار مي كندمتأ ويتگنشتاينكالگ كالم رهايي بخش رادر . ال نكندسؤ

در جايي مي  نويتگنشتاي. يعني بگوييم توضيح دادن، توجيه كردن و تعريف كردن بس است. توقف كنيم

  .)312ص ،همان( »آسودگي خاطر در فلسفه از جايي شروع مي شود كه كالم رهايي بخش يافت شود«:گويد

مشي فكري با براحتي فهميده نمي شود اما  ويتگنشتاينكالگ مي گويد كه اگرچه كالم رهايي بخش مورد نظر 

متون و قابل توجه اين مشي اختصاص مي دهد؛ وي ادامه اين فصل را به رد گيري برخي نقاط . مطابقت دارد يمشخص

مواردي كه وي به آنها اشاره مي كند عبارتند از نظريه  .)315ص ،همان( اشخاصي كه از نقطه پايان سخن مي گويند

برادران در رمان داستايوفسكي با عنوان اي براي فرمان الهي مصائب ايوب در كتاب مقدس ، ايوان و مصيبت 

  .سرگذشت مورمان هاو باالخره كارامازوف 
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در ابتداي اين فصل به كتاب مهم . است "در قرن بيست و يكم  ويتگنشتاين"عنوان فصل يازدهم يعني فصل آخر

و به زبان هاي  شد و بررسيمنتشر شد و به كرات نقد  1973اشاره مي شود كه در  ويتگنشتاينآنتوني كني با عنوان 

به خوبي فهميده و مقبول واقع شده  1960و  1950در دهه  ويتگنشتايناز نظر كني انديشه هاي .مختلف ترجمه شد

نويسنده كتاب اگرچه نظر كني را . بودنداما پس از آن با تغيير اسلوب يا اقليم فلسفه به اسلوبي علم گرا افول پيدا كرد

بلكه تغييري . برنمي گردد 1950معتقد است كه برخالف آنچه كني مي پندارد به دهه  در باب اين تغيير مي پذيرداما

را  ويتگنشتاينوي معتقد است كه انديشه هاي . در يك مقياس بسيار بزرگتر از فرهنگ به تمدن در كار بوده است

زاري براي متزلزل كردن علم اب ويتگنشتايناو مي پرسد كه آيا انديشه هاي . حتي حاميانش چنان كه بايد نشناخته اند

احساسات درآميخته اي در اين  ويتگنشتاينگرايي است يا پيامي براي فرهنگي غيرعلم گرا؟ در پاسخ مي گويد البته 

كالگ با استفاده ازتمثيل فرد بذر . نان ابزاري شفاف به كار انداختوباب داشت اما نمي توان انديشه هاي او را چ

ابتدا در زميني حاصل خيز كاشته شده  ويتگنشتاينويدكه كني معتقد است بذر انديشه افشان در كتاب مقدس مي گ

اما من معتقدم كه بذر در آغاز در زميني سنگالخي يا خاردار . بود اما از آن زمان تا كنون خاك عوض شده است

  .)348-347ص ،همان(كاشته شده بود 

اين بدين معنا نيست  اما اوالً! به مسائل اينطور بنگر: فيلسوف مي گويد: مي گويد 1947در يادداشتي در  ويتگنشتاين

چه بسا تذكرش در مجموع خيلي ديرهنگام باشد و همچنين ممكن  كه مردم آنگونه به مسائل خواهند نگريست، ثانياً

انگيزه تغيير در نحوه ادراك چيزها بايد از سمت ) در اين صورت(است كه چنين تذكري مطلقا راه به جايي نبرد كه 

  .)348ص ،همان(ديگري بيايد

وي . و جايگاه آنها در فلسفه معاصر به پايان مي برد ويتگنشتاينكتاب را با بررسي برخي از مقوالت فلسفه  ،نويسنده

مشابهت خانوادگي از  در باب ذات باوري در بحث تعاريف و قول به نظريه ويتگنشتاينمي گويد كه نظر انتقادي 
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مرويس كه با استفاده از نظريه شباهت  ناختي همچون اليتور روش و كرولينجانب برخي از دانشمندان علوم ش

اين مفهوم و نيز انتقادات . خانوادگي به تغييرات تجربي معطوف به دسته بندي موضوعي كرده اند،دنبال شد

از التزام فرگه به دقت،نقطه آغازي براي تحقيقات معاصر   يي فلسفها پژوهش 70و  69در بند هاي  ويتگنشتاين

  .)351ص ،همان.(مربوط به ابهام وجود داشته باشد يا اينكه مي توان به يك ابهام مهم هم بسنده كرد

  درباره ترجمه

معادل سازي  و از حيث كاربرد واژگان تخصصي و ترجمه كتاب ويتگنشتاين در تبعيد ترجمه اي روان و رساست

از عهده ترجمه يك متن معتبر درباره زواياي ناشناخته  مترجم محترم به خوبي مفاهيم ، اثري شايسته و ارزشمند است و

درباره اين اثر و علت  )صفحه 28حدود (وي همچنين پيشگفتار ممتعي . شخصيت فكري ويتگنشتاين برآمده است

اگرچه مترجم در كار . نده را مهياي ورود به مباحث كتاب مي كندانتخاب آن براي ترجمه آورده است كه ذهن خوان

خود بسيار موفق بوده است اما پاره اي كاستي هاي ويرايشي و صوري در اثر ديده مي شود كه در صورت قبول 

  .مترجم محترم مي توان در چاپ هاي بعدي آنها را برطرف كرد

ايشان با نويسنده كه خود  نغز و پرمعنايي يكي گفتگوي. زوده استرا به آن افمترجم محترم در پايان كتاب دو پيوست 

در اين مصاحبه نويسنده مي گويد كه . با نويسنده صحبت كرده استو در آن درباره مضامين كتاب  كتاب داشته است

را نخواهند فهميد بارها و بارها گفته بود كه مردم او در اين كتاب به دنبال آن بوده است كه نشان دهد چرا ويتگنشتاين 

 2013نويسنده در مقاله اي كه در سال  ).374همان، ص (و منظورش هم اين بوده كه هيچ كس با او موافق نيست 

و ديگري  (esoteric)يكي مقطع محرمانه : منتشر كرد، ميان دو مقطع در زندگي ويتگنشتاين تمايز قائل مي شود

و نوشته هاي مربوط به اوايل دهه )1371ويتگنشتاين، (فلسفي رساله منطقيدوره اول شامل . مقطع بشارتگرانه

كه در آن با طيف متنوعي از  يعني هنگام رجعت او به فلسفه مي شود و دوره دوم از تدريس در كيمبريج1930
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كه تدريس را كنار مي گذارد، ادامه مي يابد پس از آن بازگشتي  1947دانشجويان سروكار دارد، آغاز مي شود و تا 

  .)375همان، ص (حالت محرمانه دارد  به

از نظر  .ترجمه نقدي است بر اين كتاب كه يوآخيم شولته استاد فلسفه دانشگاه زوريخ آن را نوشته است ،ديگر افزوده 

خواننده را به تأمل در ابعادي از انديشه ويتگنشتاين و اين است كه كتاب او شولته دليل مهم استقبال از كتاب كالگ، 

همچنين مستنداتي در اختيار ما مي گذارد كه با تفاسير مختلف از  .وامي دارند كه اغلب ناديده گرفته مي شوندآثارش 

كيمبريج، دور از ويني كه در وي مي گويد اگر چه بيشتر عمر ويتگنشتاين در  .)385همان، (ويتگنشتاين آشنا شويم 

از اين رو وقتي در اتريش بود به جهت . آن به دنيا آمده بود اما از بسياري جهات از جو خانه و كاشانه اش دلزده بود

نسبت به آنجا احساس تبعيدي ها را داشت و آنگاه كه در كيمبريج بود به اعتبار حضور در كشوري بيگانه، بي ميلي 

  ).388مان، ه(فردي تبعيدي بود 

  كاستي هاي صوري اثر

  اغالط ويرايشي) الف

معادل تعين ناپذيري  uncertaintyبه عنوان مثال براي . در معادل سازي ها گاهي دقت كافي صورت نگرفته است .1

، چرا كه اولي جنبه وجود شناختي و دومي جنبه معرفت است تر در حالي كه عدم قطعيت مناسب به كار رفته است

 .داردشناختي 

،در حالي كه الزم بود معادل ) نگارشي برعكس فينگليش(شته شده استگاهي واژه هاي انگليسي به صورت فارسي نو .2

 تزهايي ؛)20،س 209ص(حداقلي ميني ماليستي ؛ )16،س82ص(فرآيند  مثل پروسه. فارسي آنها نوشته شود

 .)17،س173ص(نظريه هايي
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بهتر بود قدري درباره ي آن توضيح داده مي . استفاده شده است »صيام ترم«از تعبير  8،س199و ص 25، س76در ص  .3

 .شد

 .ندارد) كه يك نقل قول مستقيم است(هيچ پيوندي باقبل وبعد  286 فحهدر سطر آخر ص »ويتگنشتاين«كلمه  .4

بيتي از حافظ در تضمين جمله اي از نويسنده درمتن ترجمه آمده است و عبارت انگليسي كتاب  1، س  319 فحهدر ص .5

ي مردم خوب رخ مي دهد؟ چرا اتفاقات بد برا :بهتر بود ترجمه عبارت نويسنده كه مي گويد. در پانوشت آمده است

خ پرسشي است كه در متن آمده است و در متن مي آمد و شعر حافظ در پانوشت مي آمد چرا كه سخن حافظ پاس

 .عالمت پرسش در پايان بيت بي وجه است

مترجم در نقل قول هاي مستقيم متن ، گاهي عباراتي را در كروشه آورده است و براي برخي از آنها در پانوشت  .6

 ،شه آمده استو در مورد ساير افزوده هايي كه در كرو 173، 59مثل ص .را آورده است "م-افزوده نويسنده"تعبير 

 .الزم بود توضيح دهد كه اين افزوده ها از نويسنده يا مترجم است. توضيحي نداده است

و  5،س172وص 10،س165ص(شماره پانوشت ها بعد از ويرگول آمده است كه بايد قبل ازآن بيايددر متن، گاهي  .7

 .)17، س201ص

 .84مثل صآمد پانوشت ميگاهي معادل ها در متن آمده است كه بهتر بود در  .8

از معادل بدون تنوين آن يعني بودكه بهتر در حالي استفاده شده است  »واضحاً«گاهي از تعبير عربي تنوين دار مثل  .9

 )1، س349و ص12،س190ص.(استفاده شود »به وضوح«

 مثل رابكنيم كندگاهي فاصله ميان دو كلمه رعايت نشده است از اين رو يك كلمه تركيبي را به ذهن متبادر مي  .10

 .)25،س193ص(را بكنيم

 .اضافي است "به"حرف 29صفحه  8در سطر  .11
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 :آمده است 58 فحهدر سطرهاي اول و دوم ص .12

كيد اي مسيح ، اناجيل به زبان ساده تأ، در تلخيص خود از آموزه هبر ايده در دم زيستن)1920-1828(ويلئو تولست"

   "كرده است

  :مي شد در حالي كه بهتر بود اينگونه ويرايش

كيد ، بر ايده در دم زيستن تأاز آموزه هاي مسيح، اناجيل به زبان ساده يص خوددر تلخ)1910-1828(لئو تولستوي"

  ".كرده است

مي توانم فردي را تصور كنم كه تحت شرايطي ":كتاب درباب يقين آمده است262در ترجمه فقره  167در ص  .13

بهتر  در باب يقيناما ترجمه مترجم محترم كتاب  "ده بوده اند كهخاص بزرگ شده بوده است و به او ياد دا كامالً

خاص بزرگ شده است و به او ياد داده اند  مي توانم انساني را تصور كنم كه در شرايطي كامالً":است

 .)135،ص1387،ويتگنشتاين("كه

متن اصلي كتاب اينگونه معادل آلماني عنوان فصل در پانوشت آمده است در حالي كه حتي اگر در  307در صفحه  .14

 .باشد شايسته بود معادل انگليسي آن در پانوشت بيايد

  :پاره اي اغالط ويرايشي و انتخاب واژگان بهتر عبارتند از .15

؛ متصور )10، س 136ص(خواهد شنيد←؛ خواهد شنفت )25،س292ص(در وراي يا در پشت ←در پس پشت

، 167ص( شده است ←؛ شده بوده است)49،ص348ص(كاسته شده بود ←تصور كرد؛ كاسته شده بوده ←شد

  )23، س147ص(به مجرد اينكه  ←؛ به مجرد اين هم كه)18، س353ص ( واقع شده است ←؛ واقع شده)11س

  

  اماليي الطغا) ب
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؛ )11،س368ص(مقاومت←؛مقاوت)28،س116ص(هيتلر←هيلتر

، )11،س88ص(پژمرده ←پژمرنده؛ )3،س141ص(يوكارر←؛كاربرروي)28،س107ص(محافظت←محفاظت

 )23،س148ص(هايويتگنشتاين←ها  ويتگنشتاين؛ )9،س96ص(عليه اش ←عليهش

enlightenment←enlightenment)1پانوشت، 335ص(  

  نتيجه گيري

كه اغلب مغفول  است ارزشمند در باره بخش هايي از زندگي ويتگنشتاينيكي از كتابهاي ويتگنشتاين در تبعيدكتاب 

در اين كتاب عناصري از شرح حال ويتگنشتاين كاويده شده است كه در آنها ويتگنشتاين خواسته يا . واقع شده است

بدور از ديگران، زندگي در تبعيدي را تجربه مي كند و در هرجا كه زندگي مي كند اعم از وين، نروژ و ناخواسته 

. ارتباطات گسترده با ديگران مانع انجام كارهاي او شود ناخرسند استاز اينكه كيمبريج، بيشتر به انزوا تمايل دارد و 

ذهن ، زبان و كالم نويسنده در ضمن تحليل احواالت ويتگنشتاين نظر او را درباب مسائل مهمي چون فلسفه، علم، 

امتيازات متعدد و كاستي هاي اندكي دارد كه در اين مقاله به آنها  كتاب و ترجمه آن. بررسي مي كندرهايي بخش 

  .ده استاشاره ش

  

  :منابع

  

 .ققنوس: احسان سنايي اردكاني، تهران: ، ترجمهدر تبعيد ويتگنشتاين) 1394.(كالگ، جميز سي .١

 .انتشارات امير كبير: ، تهرانمير شمس الدين اديب سلطاني: ، ترجمهرساله منطقي فلسفي) 1371( ،لودويگويتگنشتاين .٢
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