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چکید ه

تصور اینکه زند گی عاری از معنی و مرگ پایان همه چیز باشد ، موجب می شود  هستی د یگر د ر نظر انسان، چند ان زیبا و ارزشمند  

جلوه نکند . ویرانگری زمان، د شواری های زند گی و هراس از مرگ از جمله عواملی است که باعث ایجاد  حس سرخورد گی و رواج 

اند یشه های معناباخته د ر د نیای امروز شد . د ر    مقابل عد ه ای از متفکرین با تأکید  بر معناد اری و جاود انگی زند گی، د رصد د  یافتن 

راه حلی ملموس برای د رد های وجود ی آد می و معنابخشید ن به هستی او می باشند . د ر این راستا، نظریات ویتگنشتاین متقد م و شیوه 

جهان نگری او از منظر جاود انگی مورد  تأمل واقع شد . با نگاهی به د غد غه های عمیق اگزیستانسی و بررسی پویش های اند یشه ای وی، 

نقش »زیبایی شناسی« و »اخالق« د ر مساوقت با یکد یگر، به عنوان بنیاد ی ترین مؤلفه های معنابخش به زند گی، د ر ساختار فلسفی او 

انکارناشد نی است. چنان که د ر غالب فرازهای اند یشه ای او می توان رد پایی از این د و عامل را با محوریت »نگاه ازلِی سوژه متافیزیکی« 

د ر بنیان نهاد ن زند گی معناد ار و غایتمند  مشاهد ه نمود . مبتنی بر این نظرگاه هنر به عنوان واالترین شیوه نمایاند ن ارزش های حقیقی 

زند گی و راه حلی برای عبور از د شواری های آن مورد  توجه قرار می گیرد . زند گی که د ر نگاه ویتگنشتاین امتد اد ی ابد ی می یابد .
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انسان امروز د ر اوج تمد ن و برخورد اری عالی از علم، د انش و امکانات چند ان 
راضی و خوشنود  به نظر نمی رسد . شاید  بتوان یکی از اساسی ترین د الیل این 
ناخوشنود ی را د ر د رد  عشقی که آد می د ر اعماق وجود  خویش نسبت به 
زند گی و ناتوانی د ر مواجهه با مسئله مرگ و نیستی جست وجو کرد . مقوله 
»جاود انگی« از جمله د غد غه های همیشگی انسان است که عمری به د رازای 
تاریخ تفکر بشری د ارد . از زمانی که انسان لذت زند گی را چشید ، تد اوم 
حیات و مانایی د ر این مرحله از هر موضوع د یگری برایش مهم تر جلوه کرد  
و مسئله مرگ و ترک زند گی جزء د ل مشغولی های سراسر زند گانی  او شد . 
به طوری که همواره د ر پی یافتن اکسیر حیات کوشید ه است.کوتاهی زند گی 
انسان، د ر مواجهه با ازلیت و عظمت جهان هستی، عاملی است که انسان را 
به سمت طرح پرسش هایی بنیاد ین از این جنس سوق می د هد ؛ آیا اساساً 
زند گی ارزش زیستن د ارد ؟ آیا زند گی معنایی د ارد ؟ آیا مرگ پایانی بر تمامی 
هستی و تالش های آد می است؟ راه رسید ن به جاود انگی کد ام است؟ اگرچه 
متفکرین و فالسفه، هر یک به نوعی به این پرسش پاسخ هایی د اد ه اند ؛ اّما 
حقیقت همچنان به عنوان یک معما و راز سر به ُمهر باقی است و شاید  هرگز 
نتوان برای آن پاسخی د ر خور و کامالً قانع کنند ه یافت، بی آنکه پرسش هایی 

تازه خود  د ر این میان شکل گیرند . مقوله جاود انگی د ارای ساختاري چند  
بعد ي است که از راه هاي گوناگون فهم مي شود . شاید  بتوان مهم ترین عامل 
مؤثر د ر اتخاذ موضع نسبت به جاود انگی را، نوع نگرش آد می د ر مواجهه با 
مسئله معنای زند گی د انست. عد ه ای از افراد  زمانی به این نتیجه می رسند  
که؛ زند گی و آنچه تا امروز د ر پی آن کوشید ه اند  فاقد  هرگونه ارزشی بود ه 
است. زند گی مد رن جد ا از امتیازات کم نظیری که برای انسان فراهم آورد ه 
و توانسته او را د ر اوجی از رفاه و امکانات قرار د هد  اما متأسفانه، گویا فرد  را 
از د رون د چار خالء وجود ی کرد ه است، به طوری که انسان حقیقت وجود ی 
و هویت خود  را از یاد  برد ه است، نحوه تفکر و نگرش انسان به خود  تغییر 
کرد ه، چرایی و چگونگی بود ن او رنگ باخته است. مجموعه نشانه هایی که 
آن را تحت عنوان »معناباختگی« انسان تعبیر می کنند .د ر این نوشتار با 
واکاوی آراء فلسفی و شیوه جهان بینی »ویتگنشتاین متقد م«1 به طرح یک 
سؤال مشخص که د غد غه  نگارند ه د ر این زمینه است، پرد اخته می شود ؛ 
کد ام عامل می تواند  با ترسیم نمایی از زند گی جاود انه، معنی و امید  از د ست 
رفته را به زند گی انسان امروز بازگرد اند ؟ این مسئله د ر فلسفه ویتگنشتاین 

اول چطور قابل حل و بررسی است. 

مقد مه

روش پژوهش
محسوب  بنیاد ی  هد ف،  منظر  از  و  کیفی  نوع  از  رو  پیش  پژوهش 
می شود . بر این اساس با استفاد ه از منابع اسناد ی و کتابخانه ای، مفاهیم و 
سازه های اساسی بحث شناسایی و تشریح می گرد ند . د ر این راستا نخست 
مسئله معناباختگی و نظر عد ه ای از متفکرین د ر این رابطه بیان می گرد د . 
سپس با مراجعه به آراء فلسفی ویتگنشتاین متقد م و اتخاذ رویکرد  تحلیل 
احتمالی  پاسخ  وی،  انگاره های هستی شناسانه  بر  استنتاجی-   استفهامی 
پرسش پژوهش از منظر این فیلسوف پی جویی می گرد د . با این امید  که 
نتایج حاصل از آن د ر سطح مشکالت انسان امروز مفید  و مؤثر واقع گرد د .

پیشینه پژوهش
پیش از این، کروی)1398( به بررسی مسئله مرگ و نامیرایی د ر آراء 
ویتگنشتاین می پرد ازد  اما راه حلی برای د ست یافتن به جاود انگی از آراء وی 
استخراج نمی کند . د باغ نیز)1388( با تبیین مرزهای اند یشه ورزی د ر نگاه 
ویتگنشتاین شرح د اد ه که د ست یافتن به تجربه زیبایی شناسی متضمن 
د ید ن جهان از منظری ابد یست؛ اما د ر این پژوهش به توانایی هنر د ر 
تغییر شرایط زند گی انسان و گرفتاری های گریبان گیر او د ر عصر حاضر 
اشاره ای نشد ه. د ر پژوهش های انجام شد ه د ر باب معناباختگی و پوچی، 
نیگل )1382( به نقد  و بررسی برخی از د الیل »پوچی«2 از نگاه عامه مرد م 
پرد اخته است و د ید گاه خود  را د ر مورد  علت پوچی بیان می کند . اما د ر 
بیان مسئله اشاره به راه حلی معنابخش مغفول ماند ه است. ولف )1382( 
نیز به بررسی معنای زند گی و این که آیا مسئله جاود انگی میان معنی و 
عد م معنی تمایز ایجاد  می کند ، پرد اخته است. د ر این پژوهش نیز محقق به 
ارائه مؤلفه ی معنابخش نپرد اخته و تنها به تشریح رابطه معنی و جاود انگی 

بسند ه کرد ه است. 

مبانی نظری پژوهش
1. پوچ انگاری؛ مرگ به مثابۀ پایان 

د ر عصری که اگر عنوان بحران معنی بر آن نهیم عنوانی بی روا نیست، 
برخی معتقد ند  که زند گی ارزش زیستن ند ارد  و صرفاًً باید  آن را گذراند  
به طوری که یکی از بحرانی ترین مسائل زند گی انسان، بی معنا انگاشتن زند گی 
و گسترش اند یشه های پوچ گرایانه است. معناباختگی مقوله ای فلسفی است 
و نظر د ارد  به اینکه فرجام تالش ها و کوشش های انسان برای کسب معنی 
چیزی جز شکست نیست. معناباختگی یا پوچ انگاری سرباززد ن و رد  برخی 
یا کلیه ابعاد  تفکر و زند گی است )Crosby, 1998, 37(. نگرشی که انسان 
را به ورطه یأس و بد بینی و بی اعتقاد ی سوق می د هد . این جریان د ر پی آن 
است که اعالم کند  جست  وجوی معنی د ر این جهان اساساً بی فاید ه است 
و نتیجه تالش های انسان د ر نهایت به ناکامی، ناامید ی و مرگ می انجامد . 
بسیاری از متفکرین که نتوانسته اند  معنی را د ر معنویت یا تکامل انسان 
بیایند  استد الل می کنند  که زند گی هیچ معنایی ند ارد . با از میان رفتن 
باورهای انسان مد رن به د ین و مسیحیت، ارزش ها شروع به بی ارزش ساختن 
خود  می کنند . معناباختگی پد ید ه ای مربوط به عصر مد رنیسم و پس از آن 
است، لیکن با بررسی سیر تفکر انسان می توان د ریافت که معناباختگی 
بسیار پیش از د وران مد رن و عصر روشنگری3 وجود  د اشته است و رد پای 
آن رامی توان از شکاکیت د کارتی4، تا آثار فلسفی و تراژیک یونان باستان 
د نبال کرد . تفکر مد رنیته د ر پی نفِی شناخت و ارزش های گذشته است. 
متافیزیک و حقیقت شناسی  معرفت شناسی،  این نفی ها ابتد ا د ر حوزۀ 
خود  را د ر پوچ گرایی آلمانی نشان می د هد  و سپس د ر حوزۀ اجتماعی، 
سیاسی و زیبایی شناسی، د ر روسیه نمود  می یابد  )کریچلی، 1397،  48(. 
نگرش پوچی پس از جنگ های جهانی د ر اروپا، بد لیل حضور پررنگ مرگ 
و ناپاید اری زند گی رو به فزونی گذارد . انواع تناقضات اجتماعی، اخالقی، 
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روانی...حاکم بر جوامع مد رن، فقد ان اید ه آل و آرمان معنوی، تأمالت بشر 
د ر باب مسائلی چون جبر و سرنوشت، ویرانگری زمان و مقهور بود ن د ر برابر 
آن، مواجهه با مرگ و فناپذیری، همگی منجر به اضطراب و هراس انسان 
شد . تحریفات شناختی برای او احساس خالء و پوچی به بار آورد ه و انسان 
را د چار اضطراب کرد  )می، 1392، 44(. سیطره انکارناپذیر تکنولوژی، سبب 
شد ، انسان سرگشته میان سّنت گذشتگان و آشفتگی های عصر مد رن باز 

بماند . 
حتی د ر شکل  با ناکام ماند ن آرمان های مد رنیسم باور به حقیقت 
نفی  د ر پوچ گرایی پسامد رن با  شد ؛ چنان که  ذهنی آن کنار گذاشته 
معنی و حقیقت اعم از عینی و ذهنی و نفی ارزش ها، بد ون تالش برای 
این بحران  از  جانشین کرد ن ارزش های نو، به عنوان راه حلی برای نجات 
مورد   انسان  ارزش های  زمانی که   .)Slocombe, 2003, 152( مواجهیم 
تهد ید  قرار گرفته و از میان می رود  انسان از د رون تهی می شود ، استعد اد ها 
و قابلیت های خویش را فراموش می کند  و د یگر چیزی به او لذت نمی د هد  
و پد ید ه لذتبخش برایش نایاب می گرد د . د ر نتیجه فرد  احساس پوچی و 
خالء معنی را تجربه می کند (Ibid., 45(. مجموعه این عوامل این تصور را 
د ر انسان بوجود  آورد  که زند گی واجد  هیچگونه ارزشی نیست و عاری از 

هرگونه معنی است.
به باور یوهان فیخته5 انسان د ر عصر جد ید  به پوچی د هشتناکی د چار 
می گرد د . این پوچی خود  را به شکل ماللی بی انتها، بد ون عالج و مکرر 
نمایان می کند  )اسوند سن، 1394، 43(. برخی نیز چون شوپنهاور6 مرگ را 
پایانی غمبار برای رنجی بی پایان د انسته اند  )راسل، 1372، 1032( برخی 
چون سارتر7 و نیگل8 نیز یکی از د الیل پوچی و معناباختگی را مرگ و 

میرایی د انسته اند  )مک کواری، 1377، 201(. ولف9 بیان می کند : 
اغلب اند یشید ن د ر باب مرگ این احساس را بوجود می آورد  
که معنی زند گی د ارای خللی می باشد . د ر واقع اغلب گمان بر 
این است که جست وجوی معنی د ر زند گی به این د لیل طرح 
می شود  که زند گی نهایتاً به مرگ می انجامد . مواجهه شخص با 
میرایی، چشم اند از سعاد ت را بر باد  می د هد . برای بعضی علم 
به اینکه خواهند  ُمرد ، خوشبختی را ناممکن می سازد . )ولف، 

)31 ،1382

کافکا10نیز مرگ را نقطه مقابل خوشبختی د انسته )یانوش، 1386، 
بود ؛ زند گی پس از مرگ وجود  ند ارد  و هیچ عالم  164(. کامو11معتقد  
عقالنی نظم یافته ای نیز از سوی یک قد رت الهی وجود  ند ارد ، انسان نیز قاد ر 
به بخشید ن معنایی برتر به زند گی نیست. ازین رو امکان معناد اری زند گی از 

.)Williams, 1999, 75(   بین می رود
2- معنی باوری؛  تالزم معنی و جاود انگی

بر جاود انگی  ومعناد اری  از متفکرین  اند یشه پوچی عد ه ای  د ر    مقابل 
زند گی انسان تأکید  د ارند . ماللت های د وران مد رنیته، گرایش به پوچی و بی 
معنایی، توجه را به سمت فهم معنای زند گی و جست وجوی مسیری برای 
د ست یافتن به مانایی معطوف ساخت. بشر امروز به د لیل تماس نزد یک و 
عینی با بحران پوچی بیش از پیش به سوی این مباحث کشید ه شد ه است 
و د رصد د  یافتن راه حلی ملموس برای د رد های وجود ی و معنا بخشید ن به 
هستی خویش است(Cottingham.j, 2003, 12(. به طوری که؛ د غد غه معنی 
و مانایی د ر تمام افعال زند گی و ابعاد  اند یشه ای انسان نمود ی جد ی یافت. 

د ر آراء فالسفه تحلیلی و فالسفه جد ید  با این مسئله به صورت جد ی تری 
برخورد  می کنیم. رگه هایی از این تفکر را می توان د ر آراء فیلسوفانی چون 
برگسون12 ،کی یرکگور13، ویتگنشتاین، د یلتای14 و ... یافت. جان کاتینگهام15 
معتقد  است؛ زند گی جد ای از اراد ۀ آد می واجد  معنای ذاتی است و انسان 
باید  آن را کشف کند  (Ibid., 45(. د ر این رویکرد ، لحظه به لحظه زند گی 
فرد  معناد ار است و انسان باید  د ر زند گی فرد ی  خویش معنایابی کند . برخی 
نیز د اشتن تأثیری ماند گار د ر این جهان را مسیری برای معنابخشی به 
زند گی می پند ارند . چنان که تولستوی16 می گوید ؛ زند گی بی معنی است 
مگر اینکه هر فرد  انسانی تغییری بنیاد ین د ر جهان ایجاد  کند  و تأثیری 
ماند گار از خود  د ر این جهان باقی گذارد )  Tolstoy, 2000, 11(. د غد غه های 
عمیق  اگزیستانسی و عرفانی ویتگنشتاین د ر رساله تراکتاتوس17 مهم ترین 
اثر فلسفی وی د ر د وره متقد م موج می زند . به طوری که تأمالت وی د ر باب 
معنای زند گی، خود شناسی و مرگ اند یشی از نشانه های بارز این اثرمی باشد . 

)ویتگنشتاین، د باغ، 1394، 271(.  

3- هستی نگری ویتگنشتاین اول؛ معنی از د ریچه نگاه ازلی
لود ویگ ویتگنشتاین را می توان از جمله فالسفه ای د انست که همواره 
د ر هزارتوی اند یشه  خود  با مسئله معنای وجود ی سروکار د اشته و بی وقفه 
آن را د ر متن »زند گی«  کاوید ه است. شاید  ساد ه ترین راه ورود  به فلسفه او 
نیز همین طریق »معنی« باشد  و اینکه د ر هر د وره از زند گی چه تلقی ای 
از آن د اشته است. ویتگنشتاین د ر رساله معنی را از طریق ارتباطی که 
میان زبان و جهان برقرار می سازد ، توجیه می کند . او همچنین د ر این د وره 
فرضیه هایی را د ر خصوص نوع ارتباط انسان با جهان پایه گذاری می کند  
که از نحوه ارتباط وی با جهان د ر پرتو معنا و افقی جاود انه حکایت د ارد . 
کلید  فهم افکار اولیه ویتگنشتاین »نظریه تصویری معنی« است که د ر آن 
به تعیین حد ود  فلسفه از طریق تشریح مسئله معنی، کارکرد  زبان و ارتباط 

آن با جهان می پرد ازد . 
3-1. نشان بی نشان ها: نظریه تصویری معنی18

چنان که اشاره شد : قلب فلسفه اول و مهم ترین میراثی که ویتگنشتاین 
د ر رساله از خود  بر جای می گذارد  »نظریه تصویری معنی« است. د ر این 
نظریه؛ زبان د ارای ویژگی ذاتی تصویری است. به طوری که »ساختار زبان 
ساختار جهان را باز می تاباند « )ویتگنشتاین، 1394، 74( جهان عبارتست از 
تمامیت امور واقع، و تنها گزاره ای که ناظر به وضعیت های امور ممکن است 
واجد  معنا می باشد . د ر نظر ویتگنشتاین؛ عموم گزاره هایی که د ر رشته های 
علمی طرح می شوند  مانند  گزاره های علوم طبیعی و تجربی معناد ارند  زیرا 
معطوف به امور ممکن می باشند . اما ؛ برخی مسائل را نمی توان د ر ظرف 
کلمات گنجاند . چراکه معطوف به امور واقع نیستند . از نظر او؛ »آن ها خود  

را نشان می د هند . د ر نگاه ویتگنشتاین؛ 
زبان تا آنجا معناد ار است که از مرز جهان نگذرد ؛ اما برخی 
گزاره ها آشکارا فراتر از جهان می روند . بر این اساس؛ کلیه 
گزاره های فلسفی، منطقی، زیباشناختی و اخالقی و مقوالتی 
نظیر معنای زند گی و جاود انگی با هر آنچه نمی توان بیان 
کرد  سروکار د ارند . چنین اموری ورای جهان پد ید اری قرار 
می گیرند . ازاین رو، عاری از معنی91، غیر قابل بیان و مهمل 

)Williams, 1999, 83(  .می باشند

نسبت هنر و جاود انگی د ر هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن د ر 
معناباختگی انسان معاصر
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بنابراین؛ طرح مسائل اخالقی، زیبایی شناختی و هنر د ر قالب زبان واقع 
گو امری بیهود ه است. به تعبیر ویتگنشتاین؛ »این مسائل را تنها می توان 
نشان د اد «. » آن ها خود  را د ر هستی نشان می د هند « )ویتگنشتاین، 1394، 
104(. او از این د سته امور تحت عنوان امر رازآمیز یاد  می کند . ویتگنشتاین 
د ر رساله، اخالق و زیبایی شناسی را جزء امور نشان د اد نی می د اند  و آنها 
را ذیل گزاره های ارزشی قرار می د هد . به منظور روشن نمود ن ساحت امر 
نشان د اد نی )رازآمیز( د ر فلسفه ویتگنشتاین ابتد ا باید  به مفهوم »ارزش« 
د ر نگاه وی پرد اخته شود ؛ ویتگنشتاین د ر بخشی از رساله می نویسد : »د ر 
جهان ارزشی وجود  ند ارد  و چنانچه وجود  د اشته باشد  نهایتاً بی ارزش است. 
اگر حقیقتاً ارزشی هست، باید  د ر خارج از تمامی محد ود ه امر واقع باشد  زیرا 
آنچه واقع می شود  و تحقق عینی د ارد  امري تصاد فی است« )ویتگنشتاین، 

1394، فقره 6/41(. 
ند ارد .  اشاره  به چیزی د ر جهان عینی  ارزش  این منظر،  از  بنابراین 
ارزش مطلق باید  به جهان خارج اشاره نماید . ارزش اگر د ر جهان قرار گیرد  
تصاد فی است، و امر تصاد فی20 فاقد  ارزش، نسبی و د ر زمره امر واقع قرار 
می گیرد . به زعم ویتگنشتاین، اخالق و زیباشناسي هر د و، از آن جهت که 
به بیان امري متعالي و فراتر از واقعیت هاي جهان می پرد ازند ، غیر قابل بیان، 
مطلق و ناظر به حقایقی برتر و خارج از جهان می باشند ، د ر حالیکه اگر ناظر 
به امور واقع و نسبي باشند ، د ر د رون جهان جای خواهند  گرفت. از نظر 
ویتگنشتاین: »امری که به روال عاد ی زند گی ارزش و معنی می بخشد ، خود  
نمی تواند  جزئی از همین زند گی فاقد  اهمیت و ارزش نهایی باشد . شاید  به 
همین جهت است که برخی مد عی هستند  که تنها، امری برتر می تواند  به 
زند گی انسان معنی بخشد  (Wittgenstein, 1961, 149(. بد ین ترتیب، 
سخن گفتن از اخالق و صد ور حکم اخالقی نیز بی معنا خواهد  بود  زیرا 
به چیزی د ر جهان قابل ارجاع نیست. بنابراین می توان  استد الل کرد  که؛ 
خارج شد ن از حوزه ی امر واقع به معنی وارد شد ن به حوزه ی ارزش هاست. 
چنان که می گوید : واضح است که نمی توان اخالق و زیبایی را به قالب الفاظ 
)Ibid., 30( »آن ها  متعالی21 هستند  د و  زیبایی، هر  و  د رآورد .؛ »اخالق 
همان امر رازآمیزند « )ویتگنشتاین، 1394، فقره 6/522(. امر رازآمیز به 
قلمرو »ارزش« تعلق د ارد . بنابراین د ر نگاه ویتگنشتاین؛ مسائل مهمی از 
جمله ارزش های اخالقی و زیباشناسانه، معنای زند گی، د ین و... به قلمرو 
امر متعالی متعلق اند  و با اینکه وجود  د ارند ، نمی توان د ر مورد  آن ها سخن 
گفت و تنها می توان آن ها را نشان د اد . تفکیک امور گفتنی22 و نشان د اد نی23 
از مقوالت مهم رساله است (Moyal, 2015, 349(. ویتگنشتاین د ر فقره 
پایانی رساله می نویسد ؛ از آنچه نمی توان د رباره اش سخن گفت باید  به 
سکوت گذشت (Wittgenstein, 1961, 89( و شاید  این مهم ترین پند  
رساله باشد . او معتقد  است که زبان مورد  سوء استفاد ه  واقع می شود  و 
کلمات قد رت تحریف د ارند  . به محض اینکه سخن گفتن د رباره امر متعالی 
شروع می شود ، این تحریف آغاز می شود . لذا باید  با سکوت از امر متعالی 
به فون  ویتگنشتاین د ر نامه ای  حفاظت کرد . )هاد سون، 1388، 105( 
فیکر می نویسد که با سکوت همه چیز محکم د ر جای خود  قرار می گیرد 

)ویتگنشتاین، 1381، 103(. 
بنابراین شاید  بتوان گفت مهم ترین قصد  ویتگنشتاین از طرح »نظریه 
تصویری معنی« پس از تعیین حد ود  زبان، واقعیت و اند یشه، این باشد  که 
امور متعالی از نگاه خود  را به قلمرو سکوت کشانید ه و از تعرضات زبانی 

مصون بد ارد . کوشش های ویتگنشتاین برای پرتوافکند ن به مسئله اخالق، 
زیبایی شناسی را نیز د ر برگرفته و خارج از موضوع نیست. چنان که می گوید : 
می یابد «  تسری  زیبایی شناسی  به  عیناً  می گوئیم  اخالق  د رباره  »آنچه 
ویتگنشتاین نقطه پیوند  میان این د و را نوعی نگریستن به جهان از وجه 

ازلی24 می د اند . 
به تعبیر ویتگنشتاین نگاه ازلی معاد ل نگریستنی از بیرون به جهان و 
امور واقع می باشد . د ر حقیقت؛ شیوه مشاهد ه متد اول ما نسبت به جهان 
و هر آنچه د ر آن هست از میانه است، اما وجه ابد ی منظری است متفاوت 
که با آن از بیرون به جهان نگریسته می شود . به باور ویتگنشتاین؛ نگریستن 
به عالم از منظری جاود انه، یعنی نگریستن به آن به مثابه یک کل، اما 
کلی کرانمند . این شکل از مشاهد ه، نمایی است از کل عالم، زیرا د ر پس 
زمینه آن می توان تمام هستی را نگریست. ویتگنشتاین د ر بخشی از رساله 
می گوید : »نظر کرد ن به جهان به مثابه یک کل کرانمند  د لیلی است بر اینکه 
جهان امری رازآمیز است« )ویتگنشتاین، 1394، فقره 6/45(. به اعتقاد  
ویتگنشتاین این نوع از نگریستن نوعی از مشاهد  عالم است که تنها از طریق 

مِن فلسفی یا سوژه متافیزیکی محقق می گرد د .
3-2. هستی نگری ازلی؛ سوژه متافیزیکی26

سوژه متافیزیکی نقش بی بد یلی د ر نظام فلسفی رساله ایفا می کند . 
مفهوم »سوژه متافیزیکی« یا »مِن فلسفی« د ر فلسفه ویتگنشتاین با طرح 
این فقرات د ر رساله آغاز می شود : »من جهان خود  هستم )عالم صغیر(« 
)ویتگنشتاین، 1394، فقره5/63(. »مِن فلسفی از جهان فراتر رفته و د ر 
مرز جهان ممکن قرار می گیرد . سوژه به جهان تعلق ند ارد  بلکه مرز جهان 
است« ) همان، فقره 5/632( به تعبیر ویتگنشتاین؛ »سوژه جزئی از جهان 
نیست، بلکه پیش فرضی برای وجود  آن است« )همان، 179(. »براساس 
اراد ه سوژه متافیزیکی مشخص می شود  که جهاِن من از کجا آغاز و د ر کجا 
پایان می پذیرد « )همان، فقره 5/632(. د ر این شیوه با فاصله گرفتن از روش 
مشاهد ه متد اول، جهان د ر چشم اند ازی ابد ی توسط سوژه متافیزیکی به 

مثابه یک کل کرانمند  از بیرون مشاهد ه می گرد د   )تصویر 1(. 
به عبارتی؛ جهان جهان من است. د ر این رویکرد  مِن فلسفی از مِن 
روانشناختی تفکیک می گرد د . مِن روانشناختی د ر د رون جهاِن امور واقع 
قرار می گیرد . د ر حالیکه »مِن فلسفی نه انسان است و نه د ارای تن و 
روان که اگر چنین بود  جزئی از جهان به حساب می آمد  و د یگر قاد ر نبود  
د رباره کل جهان بیاند یشد . او د ر د رون جهان نایستاد ه« )ویتگنشتاین، فقره 
5/632(. »ذهن چیزی جز کوه ها، رود خانه ها، سرتاسر زمین، خورشید  و ماه 
و ستارگان نیست« )همان، فقره 5/631(. بر این اساس می توان گفت: »هیچ 
جهانی غیر از من وجود  ند ارد «. من فلسفی مستغرق د ر عالم و شکل د هند ه 
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»معنی« است. او تصویرگری جهان را ممکن می سازد  و »معنی« را از طریق 
انطباق گزاره ها با جهان باز می شناساند . به این ترتیب مِن فلسفی چیزی جز 
یکی شد ن فرد  و آگاهی کل و جهان نیست )کاکس، 1392، 229(. بنابراین 
آگاهی د ر وجود  مِن فلسفی همان آگاهی کل د ر جهان هستی است. و 
به تعبیری مِن فلسفی یا سوژه متافیزیکی قاد ر به د ریافت کلیت جهان و 
تعیین کنند ه چگونگی آن می باشد . به طورکه بیان می کند : »جهان و زند گی 
یکی است« )همان، فقره 5/621(. بر این اساس مشاهد ه جهان از منظر 
جاود انه و ازلی به معنی نظاره عالمی کرانمند  است که امر واقع د رون آن، مِن 
فلسفی د ر مرز آن و ارزش های متعالی مانند  اخالق، هنر و زیبایی شناسی د ر 

بیرون از آن قرار می گیرند .  

4- خوانش مؤلفه  های معنی
 1.  اخالق 

گفته های ویتگنشتاین متقد م د ر رساله د ر مورد  زیبایی شناسی بسیار 
محد ود  و اند ک است. به طوری که د ر رساله تنها یک بار به  زیبایی شناسی  
Ästhetik اشاره نمود ه است. اما با د قت د ر سایر آثار و احوال او پید است که 
ظرایف زیبایی شناسانه همواره د ر مرکز توجه وی قرار د اشته و نقطه محوری 
د ر فلسفه وی بشمار می روند . ویتگنشتاین د ر د وره نخست فلسفه خود  بین 
اخالق و زیبایی شناسی تفاوتی قائل نیست و این د و مؤلفه  را د ر مساوقت 
با یکد یگر قرار می د هد . چنان که می گوید : »اخالق و زیبایی شناسی یک 
چیزند «  )ویتگنشتاین، 1394، فقره6/421(. بر این اساس مفسران برای 
د ست یافتن به نظر ویتگنشتاین د ر باب هنر عمد تاً مسیر نگاه او به اخالق 
و باور وی بر این همانی اخالق و زیبایی شناسی را د ر منظومه فکری او 

پیمود ه اند . 
ویتگنشتاین د رباره رساله می نویسد : »محتوی کتاب، محتوایی اخالقی 
است. اثر من شامل د و بخش است: بخشی که د ر قالب کتاب می بینند  و 
بخشی شامل همه ی آنچه ننوشته ام و از قضا همین بخش د وم است که مهم 
است« )ویتگنشتاین،  1381، 10(. به طوری که معتقد  است؛ »اصل زند گی را 
باید  د ر همین امور ناگفتنی جست وجو کرد « )ویتگنشتاین، 1395، 52(.  
د ر نگاه ویتگنشتاین اخالق نظریه ای جهت بهبود  کیفیت و چگونگی زند گی 
آد می است به نحوی که زند گی او قرین سعاد ت و شاد ی گرد د . با توجه 
به اینکه جهان قابل تغییر نیست الزم است تا شیوه نگاه ما به عالم جهت 
د ست یافتن به شاد مانی و سعاد ت تغییر کند . و این تغییر نگرش تنها از 
طریق سوژه متافیزیکی و نگاه ازلی او به عالم محقق می گرد د . چنان که 
می گوید : » نیک و بد  تنها به وسیله من به جهان وارد  می شوند . آنچه خوب 
یا بد  است، اساساً همان من است، نه جهان. اراد ه آد می است که خیر یا شر 
است نه جهان )ویتگنشتاین، 1385، 16/8/5(. »من عمیقاً رازآمیز است« 

)ویتگنشتاین، 1395، 80(. 
اکنون می د انیم که مراد  از این من، مِن فلسفی د ارای اراد ه است. »منی 
که بخشی از جهان نیست، بلکه مرزی برای جهان است. همان طور که 
سوژه جزئی از جهان نیست، بلکه پیش فرضی برای وجود  آن است؛ به 
همان سان خیر و شر نسبت هایی از آِن سوژه اند ، نه خصوصیاتی د ر جهان« 
)ویتگنشتاین، 1394، 179(. بنابراین، ارزش اخالقی نه جزء امور واقع بلکه 
حاصل شیوه ی نگریستن انسان به جهان است. موضوع اخالقی د ر شخصیت 
یا خصلت مشهود  د ر جهان خود  را نشان می د هد ، این شخصیت شاید  خود  

انسان باشد ، چنان که د ر رساله تصریح می کند : »جهان انسان سعاد تمند  
باور  به  فقره 6/43(.  )همان،  است«  متفاوت  نگون بخت  انسان  جهان  با 
ویتگنشتاین؛ تنها تحقق اراد ه خیر یا شر )اراد ه اخالقی( است که می تواند  
مرزهای جهان را تغییر د هد  و تأثیر آن به نحوی است که تماماً، جهانی 
متفاوت پد ید  می آید . ازین جهت شاید  بتوان گفت ویتگنشتاین تنها یک 
توصیه اخالقی د ارد  و آن اینکه: شاد مانه زند گي کن )ویتگنشتاین، 1385، 
29 و 16/7/8(. او بر این اعتقاد  است که؛ »باید  جهانی د یگرسان ایجاد  نمود . 
جهانی شاد مانه که چون د ر آن از منظری د یگر به جهان پیرامون نگریسته 

می شود  از جهان انسان غمگین متمایز است)همان، 16/7/29(. 
ویتگنشتاین د ر بخشی از یاد د اشت ها می نویسد : برای شاد  بود ن باید  با 
عالم موافق بود )همان، 16/7/8(. به اعتقاد  او برای شاد  و سعاد تمند انه زیستن 
باید  د ر حال زند گی کرد ، به عبارتی چشم پوشید ن از آیند ه و رها کرد ن 
گذشته؛ پذیرفتن جهان آن طور که هست و زیستن با علم به اینکه هرچه 
هست، همانی است که باید  باشد )کالگ، 1394، 327(. طوری که د ر نقل 
قولی از او می بینیم: ساعت های خوب زند گی را باید  موهبت د انست و شاکرانه 
از آن لذت برد . د ر غیر این صورت باید  نسبت به د شواری زند گی بیرونی 
به بی تفاوتی رسید . تنها کافی است به جهان بیرونی وابسته نباشی آن وقت 
الزم نیست از آنچه د ر آن روی می د هد  بترسی )حسینی، 1394، 164(.

بنابراین به اعتقاد  ویتگنشتاین؛ مسیر د ست یافتن به زند گی اخالقی موافقت 
با جهان، و پذیرفتن شاکرانه هستی آنطور که هست از طریق »زند گی د ر 
حال« می باشد . حالی که د ر نگاه وی امتد اد ی جاود انه می یابد . بد ین ترتیب 
از مهم ترین مؤلفه  ها د ر د ست یافتن به زند گی جاود انه »زند گی د ر حال« 
است)همان،  67(. د ر مورد  آنچه که تحت عنوان »زند گی د ر حال« د ر آراء وی 
آمد ه می توان به بخشی از رساله اشاره نمود ، جایی که می گوید ؛ »آیا ممکن 
است که آد می نه د ر زمان، بلکه جاود انه زند گی کند ؟ اگر ابد یت را بی زمانی 
معنی کنیم نه مد ت زمانی نامحد ود ، آنگاه زند گی جاود انه متعلق به کسانی 
است که د ر حال زند گی می کنند « )ویتگنشتاین، 1394، فقره 6/4311(. 
ویتگنشتاین زند گی د ر حال را متضمن فاصله گرفتن از ذهن بازیگر تا حد  
امکان؛ و ذهن تماشاگر را ولو برای لحظاتی تجربه کرد ن می انگارد . د ر این 
رابطه، می توان به شیوه نگاه او به ترس ها و د شواری های زند گی د ر بخشی از 
کتاب فرهنگ و ارزش اشاره نمود : »زمانی که تحمل زند گی د شوار می شود ، 
به تغییر موقعیت می اند یشیم. اما مؤثرترین و مهم ترین تغییر، یعنی تغییر د ر 
نگاه خود  کم تر به ذهنمان می آید ، و به سختی می توانیم تصمیم به چنین 
تغییری بگیریم« می توان این سخن ویتگنشتاین را این طور تعبیر کرد  که؛ 
د ر زمان مواجهه با د شواری های زند گی به جای تغییر موقعیت و جهانی که 
د ر آن هستیم. تغییر را د ر رفتار و نگاه خویش ایجاد  کنیم. ضروری است 

روش زند گی و رویکرد  »من« تغییر کند . 
ویتگنشتاین د ر مقد مه رساله خاطرنشان می کند  که هد فش د رست 
د ید ن جهان است. به اعتقاد  او؛ نوع جهان بینی هر انسان و شکل مواجهه 
فرد  با زند گی می تواند  تعیین کنند ه کیفیت زند گی او باشد . »نوع نگاه فرد  
به جهان و زند گی است که افق های متفاوتی را پیش روی آد می می گشاید ؛ 
بنابراین شیوه نگاه انسان ها مشخص کنند ه چگونه زیستن آنها خواهد  بود « 
)حسینی، 1394، 67(. به طوری که می گوید : انسانی که د ر حال زند گی 
اکنون، از  زند گی می کند . د رک زند گی د ر  امید   و  ترس  بد ون  می کند  
ضروری ترین امور است و نتیجه آن، د وری از ترس از مرگ می باشد  )همان، 

نسبت هنر و جاود انگی د ر هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن د ر 
معناباختگی انسان معاصر
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164(. ویتگنشتاین د ر رابطه با مقوله مرگ و ترس از پایان یافتن زند گی که 
از مهم ترین عوامل به وجود آمد ن نگاه های پوچ گرایانه می باشد ، معتقد  است؛ 
»ترس از مرگ بهترین نشانه یک زند گی ناد رست، بد  و غیرسعاد تمند انه 
است« )همان، 165(. عوارضی از جمله؛ اضطراب و افسرد گی، بی هد فی، 
ترس از مرگ و نابود گی، مجموعه عواملی که تحت عنوان بحران معناباختگی 
د ر د نیای مد رن امروز از آن یاد  می شود  همگی معطوف به نزیستن د ر 
حال است، به این ترتیب که؛ فرد ی که با اضطراب مواجه است معطوف 
به آیند ه نیامد ه است و فرد  افسرد ه نیز د ل مشغول گذشته می باشد . د ر 
نظرگاه ویتگنشتاین؛ برای اخالقی زیستن )زیستن د ر جهانی شاد ( باید  د ر 
اکنون زند گی کرد . بر آرزوها چشم بربست و جهان را همان گونه که هست 
پذیرفت. آرزومند ی میل به آیند ه و گریز از اکنون د ارد . د ر صورتی که برای 
سعاد تمند ی باید  با عالم موافق بود  و این یعنی صرف نظر از آیند ه و زیستن 

د ر حال، حالی که جاود انه و ابد یست. 
به زعم ویتگنشتاین؛ برای کسی که د ر زمان حال زند گی می کند  و 
لحظه را د رمی یابد ، مرگی وجود  ند ارد . چنان که می گوید : »آن کسی که 
د ر زمان زند گی نمی کند ، بلکه د ر حال زند گی می کند ، سعاد تمند  است« 
)همان، 164( سخنان ویتگنشتاین موید  این مطلب است که: د رک مسئله 
مرگ و د وری از هراس آن یکی از عوامل سعاد تمند ی و پیامد  اخالقی زیستن 
د ر اکنون جاود انه است. انسان با زند گی د ر اکنون، بر ترس از مرگ فائق 
آمد ه، جاود انگی و بی مرگی را تجربه کرد ه و نظاره گر لحظاتی عاری از رنج و 
د لهره د ر زند گی خواهد  بود . د ر فلسفه ویتگنشتاین انسانی سعاد تمند  است 
که د ر پی تحقق بخشید ن به غایت هستی باشد . چنان که می گوید : »برای 
زند گی د ر حال هیچ مرگی نیست زند گی ما پایانی ند ارد  د رست همان طور 
د ید گاه   .)Wittgenstein, 1961, 30)» ند ارد مرزی  ما  د ید   مید ان  که 
ویتگنشتاین د ر خصوص مرگ متاثر از بحث »زند گی د ر حال«، به سوژه 
متافیزیکی و نگاه ازلی او گره خورد ه است. به گواهی رساله و روزنگاشت ها، 
که د ر فاصله 1914-1916 نوشته شد ه، ویتگنشتاین فیلسوفی مرگ اند یش 
است. د رعین حال، سویه عرفانی تأمالت د وران نخست فلسفی او امری آشکار 
است. بحث از مرگ د ر رساله بالذات صبغه فلسفی د ارد ، هرچند  با طنینی 
عرفانی نیز همراه است )ویتگنشتاین، د باغ، 1394، 273(. بر این اساس 
می توان به فهم د قیقتری از سخنان ویتگنشتاین د ر مورد  مرگ د ست یافت، 
خصوصا د ر بیان این انگاره که: »مرگ رخد اد ی د ر زند گی نیست. آن هنگام 
که سوژه باز ایستد  جهان نیز پایان می پذیرد . به هنگام مرگ، تغییری د ر 
جهان رخ نمی د هد ، بلکه بود ن متوقف می گرد د « )ویتگنشتاین،73،1385( 
»مرگ واقعیتی د ر جهان نیست با مرگ جهان تغییر نمی کند ، بلکه به پایان 
می رسد « )ویتگنشتاین، 1394، فقره 6/431(. براساس آنچه که پیشتر د ر 
مورد  سوژه متافیزیکی از منظر ویتگنشتاین به آن اشاره شد  و سخنان وی 
د ر خصوص مسئله مرگ، احتماالً می توان اینگونه برد اشت کرد  که؛ د ر 
فلسفه ویتگنشتاین، من، سوژه و جهان همگی یک چیزند  و همه جزئی 
از آگاهی کل و د ر هماهنگی با آن می باشند ، بنابراین تا زمانی که من یا 
به تعبیری همان آگاهی کل وجود  د ارد  جهان نیز پابرجاست و وجود  د ارد  
و د ر نبود  من، به طورکل، بود ن و هستی متوقف و بد ل به نیستی کامل 
می گرد د . بنابراین حد ود  بینش آد می است که مرزهای جهان او را تعیین 
می کند . باید  بتوان از عالم فراتر رفت و از بیرون به جهان همچون یک کل 
نگریست تا بتوان آن را به د رستی د ید  و د ر مورد  آن فلسفید . پر واضح است 

که احساس فقد ان معنا ارتباط وثیقی با چگونگی د رک انسان از مفاهیم 
مرگ و زند گی می یابد . با تغییر رویکرد  و نگریستن به عالم از وجه ازلی و 
پذیرفتن شرایط می توان مواجهه نسبتاً سهل تری با ترس ها و د شواری های 
زند گی که زمینه ساز ظهور تفکر معناباخته اند  د اشت. ارمغان چنین تسلیمی 
رضایت خاطر انسان، هماهنگی او با جهان و رسید ن به زند گی سعاد تمند انه 

د ر پرتوی بی مرگی و جاود انگی خواهد  بود .

خوانش مؤلفه  های معنی؛ 
 2- زیبایی شناسی

نگاه  این جوهره  آیا  یاد د اشت ها می آورد :  از  بخشی  د ر  ویتگنشتاین 
هنري است که عالم را شاد مانه )سعاد تمند انه( می نگرد ؟   )ویتگنشتاین، 
هنر  است.  جد ي  »زند گي  می نویسد ؛  بعد   روز  و   )16/10/20  ،1385
شاد ماني است. غایت هنر، زیبایي است. و زیبایي آن چیزی است که به 
خلق شاد ی )سعاد ت( می انجامد « )همان، 16/10/21(. شاید  بتوان منظور 
ویتگنشتاین از طرح این سخنان را این گونه تعبیر کرد ؛ این هنر است که 
قاد ر به خلق شاد ی د ر زند گی است. ویتگنشتاین چنین توانایی را برای هنر 
قائل بود  او به صراحت معتقد  بود  ایجاد  زند گی شاد مانه عملی است که 
هنر از عهد ه آن بر می آید . این جوهره نگاه هنری است که عالم را شاد مانه 
می نگرد ؛ و شاد مانه به جهان  نگریستن یعنی زیستن د ر جهانی شاد . غایت 
هنر زیبایی است و زیبایی همان چیزی است که شاد مانی می آفریند ؛ د ر 
فلسفه ویتگنشتاین کمال زند گی د ست یافتن به سعاد ت است و هنر شرایط 
رسید ن به این مهم را فراهم می آورد . هنر منتج به زیبایی می گرد د  و زیبایی 
شاد ی  )سعاد ت(آفرین است. ازین جهت است که می توان گفت ؛ اخالق و 
زیبایي شناسي از نظر پیوند  با جهان شاد  و زند گي شاد مانه )سعاد تمند انه( 
با فراهم ساختن زمینه سعاد تمند ی آد می،  با یکد یگر مرتبط اند . اخالق 
هماهنگی او را با کل عالم تحقق می بخشد  و د ست یافتن به نگاه ازلی و 
اجابت کرد ن اراد ه آفرید گار را مهیا می نماید . هنر نیز با تعالی بخشید ن به امر 
واقع، طریقه صحیح مشاهد ه و مواجهه با هستی را که شگفتی ستایند ه و 
مسرت بخش را با خود  به همراه مي آورد  به انسان می آموزد . بر این اساس 
برخي از مفسران اخالق و زیبایي شناسي را، توصیه هاي ویتگنشتاین برای 
د رک اکنون جاود انه می د انند . چنان که د ر بخشی از یاد د اشت ها می نویسد : 
»زند گی خوب جهانی است که از وجه ابد ی بد ان نگریسته شد ه و اثر هنری 
شیء ایست که از منظری جاواد انه به آن نگریسته شد ه و این پیوند ی میان 
اخالق و زیبایی شناسی است« )ویتگنشتاین، 1385، 16/10/7(. از منظر 
ویتگنشتاین آنچه د ر هنر رخ می د هد  نیز مانند  آنچه د ر مورد  اخالق ذکر 
شد ، نوعی د ورشد ن از شیوه مشاهد ه متد اول جریان زند گی است. وی د ر 
د وره اول تفکر فلسفی خود ، هنر را پَرکشید ن از نگاه روزمره و رسید ن به 
نگاهی فرامکانی و فرازمانی می د اند  و معتقد  است با شیوه نگریستن متد اول 

نمی توان هنر را اد راک کرد  )عابد ینی فرد ، 1389(.
ابهام د ر باب هم شأنی زیبایی شناسی و اخالق د ر رساله، شارحان نظرات 
ویتگنشتاین را به د قت د ر سایر آثار د وره متقد م وی به ویژه یاد د اشت ها سوق 
می د هد . ویتگنشتاین د ر یاد د اشت ها اخالق و زیبایی شناسی را نوع خاصی از 
مشاهد ه جهان و اشیاء از وجه ازلی د ر نظر می گیرد . او شرط هنری انگاشتن 
شیء را متفاوت نگریستن به آن می د اند ؛ نگریستنی که شیء را د ر معنای 
متعارف، زمانمند  و مکانمند  نمی انگارد  و از آن فراتر می رود . به نحوی که 

سعید ه عظیمی ترامبانیان  و همکاران
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د یگر به اشیاء به مثابه ابزارهایی جهت رفع نیاز نمی نگریم. هنر اشیاء را از 
طبیعت منتزع کرد ه و از صرف امر واقع بود ن فراتر می برد . د ر این رویکرد ؛ 
هنر به مثابه نحوه خاصی از نگریستن به جهان، تجلی نگاهی است که با 
جد انمود ن شیء از جهان واقع آن را د ر موافقت و هم آوازی با کلیت عالم 
قرار د هد  آنگاه که اشیاء از این مسیر گذر کنند ، تعالی یافته، حائز ارزش های 
هنری و زیباشناسانه خواهند  شد . د ر غیر این صورت »بد ون هنر، شیء 
.)Wittgenstein, 1998, 7) »تکه ای از طبیعت است همچون هر  تکه  د یگر

د ر این خصوص مي توان کاسه سفالینی را د ر نظر گرفت که د ر آن غذا 
سرو می شود  و همان ظرف که د ر گالري نگهد اري مي شود  و جامعه به عنوان 
اثر هنري به آن مي نگرد . سفالینه گالري، د یگر ظرفی برای سرو غذا نیست 
.ظرف د یگر د ر اختیار ما نیست و کارکرد  آن د ر جهان ما تغییر کرد ه است. 
و این امر به آن ویژگی زیباشناسانه اعطا کرد ه است. چرخ د وچرخه اثر هنری 
مارسل د وشان را د ر نظر آورید   )تصویر 2(. شی ای معمولی که با انتخاب 
د وشان تا سطح هنری ارتقاء یافته است )میه، 1388، 269( د ر  1913 
مارسل د وشان یک چرخ د وچرخه را روی یک چارپایه نصب می کند  و تاریخ 
و امضایی پای آن اثر می گذارد . او با این مثال قصد  د ارد  نشان د هد  هر آنچه 
هنرمند  د ر اختیار خود  می گیرد  اثر هنری است )همان، 82(. هنرمند  مرز 
میان امر واقع و هنر را از میان برد اشته، امر واقع را تغییر د اد ه تا به هنر شبیه 
شود )همان، 143(. او یک شیء مصنوع را برگزید ه و با د یگرگونه نگریستن 
ورای مکان و زمان، به آن شأن هنری اعطا کرد ه است، اعطای شأن شیء را 
از حالت اشیاء پیش ساخته و معمول جد ا و به یک اثر هنری تبد یل نمود ه و 
آن را د ر موقعیتی مانند  گالری یا موزه د ر معرض د ید  همگان قرار می د هد . 
د ر این صورت د یگر ناظران به آن شیء به عنوان پد ید ه ای د ر جهان واقع 
نمی نگرند . شیء قطعه ای از واقعیت است که به تملک د ر آمد ه و زیر بار 
یک د ید گاه و حالت روحی می رود  )همان، 136(. د ر نمونه ای د یگر می توان 
به اثر سر گاو  Tete de Taureau ساخته پابلو پیکاسو اشاره نمود  )تصویر 
3(.  اثر مذکور شامل یک زین و فرمان از د وچرخه ای کهنه می باشد  که 
توسط هنرمند  به یکد یگر متصل شد ه اند  و با مشاهد ه اثر، تصویر سر گاو به 
ذهن ناظر متباد ر می شود . پیکاسو د ر مورد  نحوه خلق این اثر می گوید : فکر 
ساختن اثر زمانی د ر ذهن من پید ا شد  که د ر میان کپه ای از آشغال یک 

زین کهنه را د ید م که کنار فرمان زنگ زد ه یک د وچرخه افتاد ه بود ... ذهن 
من فوراً آن ها را به یکد یگر ربط د اد . طرز قرار گرفتن این د و شیء طوری 
بود  که آن ها را به سر یک گاو شبیه می کرد . اند یشه خلق سر گاو حتی 
پیش از تحقق بخشید ن به آن د ر ذهن من پد ید ار شد  )د راشتن، 1388، 
131(. هنرمند  این د و شیء را که تکه پاره هایی از واقعیت روزمره می باشند  
به طرزی متفاوت می بیند  و پس با روی هم سوار کرد ن آن د و و د ر معرض 
د ید  همگان قرار د اد ن اثر، باعث می شود  این استحاله برای سایر افراد  نیز 
قابل د رک و مشاهد ه گرد د  به طوری که هرکسی آن را سر گاو می بیند . اثر 
خاطراتی را برمی انگیزاند  که از طریق آنها شیء نقل شد ه د ر کلیت فضایی 
اش د ر ذهن بینند ه باز آفرینی می شود . د ر واقع جزء می شود  نماد ی از کل، 
که اینک به طرزی بد یع و موکد  »د ید ه« و تجربه می شود  و چنان قوتی د ارد  
که د ر بازنمایی طبیعت گرایانه هرگز به د ست نمی آید   )بکوال، 170،1387(.

ویتگنشتاین د ر فرهنگ و ارزش سخنی د ارد  که به د رک این مطلب 
کمک می کند : »تنها هنرمند  است که می تواند  امر جزیی را به گونه ای 
بازنمایی کند  که به د ید  ما همچون اثر هنری بنماید . اثر هنری ما را واد ار 
می کند  شیء را از منظری صحیح27، که همان چشم اند از هنرمند  است، 
نظاره کنیم« (Ibid., 7(. بد ین ترتیب هنرمند  موضوع هنری خود  را از میان 
اشیاء و محیط پیرامون جد ا کرد ه، برمی  گزیند  و به عنوان جهانی به آن 
می نگرد . شیء تبد یل به جهان مِن فلسفی شد ه، جهاني که من، مرز آن و نه 
بخشي از آن به شمار مي رود . من مرز جهان است که با نگریستن از وجه ازلی 
تغییر یافته و این تغییر مرزهای جهان را نیز جابجا می کند   )عابد ینی فرد ، 
1389، 35(. شئ که د ر جهان امری جزئی بود ، تعالی یافته به نمایند ه ای 
از کل بد ل می گرد د . کل، د ر این شیءِ خاص متوقف شد ه و چرخ زمان را 
از گرد ش باز می د ارد « )همان، 119(. نگاه هنری از وجه ابد ی نگاهیست 
که د ر خود  کمال یافته است. هنگامی که اشیاء و واقعیت های جهان، از 
رهگذر چنین نگاهی ارتقا می یابند  و از د ریچه هنر و وجه سرمد ی به جهان 
نگریسته شود  زند گی واجد  معنی، یکتایی و کمال می گرد د . انسان برای 
معناد ار زیستن با مد  نظر قرارد اد ن مؤلفه های زند گی ابد ی، د ر زند گی 

روایتگری پیشه کرد ه و نقش خود  را بر صحیفه هستی می زند . 
از این منظر شیء د ر موافقت و هم نوایی با کل، ماهیتی د یگرگونه یافته 
با خلق جهانی نو شرایطی را برای فهم امر رازآمیز پیش روی مخاطب قرار 
می د هد . ازین رو می توان گفت؛ فاصله گرفتن از نگاه متد اول به مثابه، پلی 

است میان آراء ویتگنشتاین د ر باب اخالق و زیبایی شناسی.

تصویر 2- مارسل د وشان، چرخ د وچرخه 1913، چرخ نصب شد ه روی سه پایه،
 ارتفاع 132 سانتی متر د ر قطر 65 سانتی متر. مأخذ: )بکوال، 1378، 260(

نسبت هنر و جاود انگی د ر هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن د ر 
معناباختگی انسان معاصر

تصویر 3- پابلو پیکاسو، سر گاو 1942، زین و فرمان د وچرخه،
33 × 43 ×19 سانتی متر. مأخذ: )د راشتن، 1388، 131(
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چنان که پیش ازین بیان شد  د ر نظرگاه ویتگنشتاین؛ هنر و  اخالق هر د و 
به قلمرو امر رازآمیز و ناگفتنی ها تعلق د ارند  و تنها می توان آن را نشان د اد . 
اما ویتگنشتاین هیچگاه صراحتاً بیان نمی  کند  که امر رازآمیز چطور خود  
را می نمایاند ، زیرا د ر رساله تالش می کند  استد الل کند  که نمی توان امر 
نشان د اد نی را بیان کرد   )فن، 1381، 52(. با این وجود  از مثال هایی به عنوان 
راه هایی جهت نشان د اد ن کمک می گیرد . د ر این مورد  می توان به نمونه ای 
از قد رت زبان شعر د ر نشان د اد ن آنچه به تعبیر رساله قابل گفتن نیست 
اشاره نمود : جایی که انگلمان شعری از لود ویگ اوالند  را برای ویتگنشتاین 
ارسال می کند  و او با شورمند ی بسیار برای یافتن د لیلی بر مد عایش د ر باب 
نشان د اد نی ها، این گونه پاسخ می د هد : شعر اوالند  حقیقتاً بی نظیر است و 
آنچنان است که باید  باشد : اگر تنها تالش کنی د ر مورد   آنچه ناگفتنی است 
سخن نگویی، چیزی از د ست نمی رود . اما امر ناگفتنی به شکل بیان ناپذیری، 
د ر آنچه گفتنی است مستتر خواهد  بود  .شاعر د ر این اثر توانسته به د ور 
از پیچید گی های زبان فلسفی، با زبانی ساد ه و همه فهم »معنای زند گی« را 
که نمی  توان به روشنی با کلمات بیان کرد  به خوانند ه نشان د هد . انگلمان 
یاد آوری می کند  که هیچکد ام از ابیات و مصرع های این شعر به تنهایی اشاره 
روشنی به مسئله زند گی ند ارند  اما مجموعه آنها نمایی کلی از زند گی مورد  

نظر شاعر را نشان می د هند . 
ویژگی آفرینش هنری نیز همین است که د ر آن هنرمند  به کمک 
اجزائی مانند ؛ سطوح، خطوط، حجم ها، اصوات، رنگ ها و غیره مفهومی 
را که نمی  توان د ر قالب کلمات معناد ار بیان کرد  به زیبایی د ر اثر نمایان 
می کند . د ر نتیجه می توان بر این باور ویتگنشتاین صحه گذاشت که از 
طریق گزاره های علوم تجربی نمی توان امر ناگفتنی را بیان نمود ، لیکن 
تنها می توان آن را به وسیله انواع مصاد یق و نمونه هایی د ر هنر، د ین، 
اد بیات و غیره نشان د اد . د ر نگاه ویتگنشتاین؛ هنر نوعی از بیان28 است 
و یک اثر هنری خوب بیانی کامل است )ویتگنشتاین، 1385، 16/9/19(. 
 Wittgenstein,( ویتگنشتاین معتقد  است؛ هنر بیان معجزۀ طبیعت است
(64  ,1998(. چنان که د ر بخشی از یاد د اشت ها می نویسد : زند گي ارزشمند  
زند گي اي است که با نگاهي هنري و از منظري متفاوت زیسته شود .  ما آنگاه 
زند گي ارزشمند ی خواهیم د اشت که به زند گی همچون اثر هنري خد اوند  

بنگریم؛ این گونه است که واجد  نگاهي کل نگرانه به زند گي می شویم؛ لیکن 
نمی توان این نگاه را همیشه د ر زند گی حفظ کرد ،  بنابراین هنرمند ان به 
کمک ما مي آیند  و با آثار خود ، امر جزئي را به گونه اي جلوه می د هند  که 
اثري هنري محسوب گرد د  و چشم اند ازي پیش چشم ما می گشایند  تا 
جهانطبیعت و حقایق آن را از منظری د رست بنگریم (Ibid., 6-7(. به این 
ترتیب هنر د ر فلسفۀ ویتگنشتاینمتقد م روش مشاهد ه د رست جهان را به 
ما نشان مي د هد  و از این منظر، راه کاری براي مسئلۀ زند گي به شمار مي رود . 
به طوری که انسان را براي زیستن د ر جهاني سعاد ت آمیز هد ایت می کنند . 
اخالق نیز د ر این میان، با نگاه کل نگر به جهان، مسیر د رست زند گی را به 

آد می می نمایاند  )تیلمن، 1382، 135(. 
همان طور که گزاره اخالقی معناد ار وجود  ند ارند ، هیچ گزاره ای که حکم 
زیبایی شناسانه صاد ر کند  نیز د ر کار نیست. این ارزش ها هرد و متعالی و 
تنها قابل نشان د اد ن اند ، اخالق، به جهان، به مثابه ی یک کل می نگرد  و 
زیبایی شناسی، نظری تأمل برانگیز به یک شیء را ایجاب می کند  و آن را به 
مثابه جهانی د ر خود  د ر نظر می آورد . ارزش زیبایی شناسانه، به خود ی خود  
هد فی است و زند گی اخالقی نیز پاد اِش خود  است  )عابد ینی فرد ،  1389، 
53(. ویتگنشتاین د ر نامه ای به انگلمان می نویسد : »حد اقل چیزی که از 
یگانگی اخالق و زیباشناسی می توان د ریافت، این است که معنی و ارزش 
زند گی و جهان تنها از طریق هنر نشان د اد نی است )ویتگنشتاین، 1381، 
22(  . از آن جهت که گزاره های اخالقی معطوف به ارزش های بیرون از 
جهان اند ، فاقد  معنی محسوب می شوند ، بنابراین تربیت اخالقی جز از طریق 
ذکر شواهد ِ تد اعی گر معنی محقق نمی گرد د  )ویتگنشتاین، 1388، 25(. 
د ر حالی که هنر با خلق آثار عینی برترین نوع روایت گری را رقم می زند . بر 
این اساس می توان استد الل کرد ؛ از منظر ویتگنشتاین هنر واالترین شیوه 
نمایاند ن ارزش هاي اخالقي و راه حلي براي مسئلۀ زند گي است )تیلمن،  
1382، 135(. زند گی که د ر نگاه ویتگنشتاین امتد اد ی ابد ی می یابد . از 
طریق هنر می توان سفری ژرف به حوزه رشد  و تکامل شخصیت انسان 
د اشت و اهمیت نقش آن را د ر پرورش شایستگی های پاید ار آد مي مشاهد ه 
نمود . هنر می تواند  با گشود ن چشم اند ازی زیباشناسانه به هستی، عالی ترین 

معنی و انگیزه را د ر زند گی پر تالطم امروز فراروی انسان قرار د هد .

نتیجه
و  فناناپذیری  به  برای د ست یافتن  وافر  و تالشی  پیوسته سعی  بشر 
ماند گاری د اشته است. لذا اند یشه جاود انگی د ر تمامی ابعاد  زند گی او متبلور 
شد ه و خود نمایی می کند . با شنید ن واژه ی جاود انگی، ذهن د ر گستره ی 
معانی، مفهوم آن را د ر تقابل با مرگ و نیستی قرار می د هد . تصور اینکه 
زند گی عاری از معنی و مرگ پایان همه چیز باشد ، موجب می شود  هستی 
د یگر د ر نظر او، چند ان زیبا و ارزشمند  جلوه نکند . مواجهه با د شواری های 
زند گی، هجوم تکنولوژی و احساس بیگانگی با مؤلفه  های د نیای جد ید ،  
ویرانگری زمان و نهایتا ترس از مرگ از جمله عواملی است که باعث ایجاد  
حس سرخورد گی و رواج اند یشه های معناباخته شد . د ر    مقابل تفکر پوچی 
متفکرینی با تأکید  بر معناد اری زند گی و جاود انگی حیات، د ر پی یافتن 
راه حلی ملموس برای د رد های وجود ی و معنا بخشید ن به هستی انسان 
می کوشند . د ر این بین تأمالت ژرف اگزیستانسی ویتگنشتاین متقد م شایان 
توجه است. به طوری که می توان شیوه جهان نگری او را به عنوان راه کاری 

جهت کاستن از عوارض پوچی و رنج از خود بیگانگی انسان امروز مورد  
توجه قرار د اد .

ویتگنشتاین د ر مقد مه رساله بیان می کند  که هد ف او د رست د ید ن 
جهان است. و گویا تمام تالش وی د ر راستای تغییر نحوه نگرش انسان 
به عالم صورت می گیرد . او جهت ایضاح آنچه که مطمح نظر د ارد  از د و 
مؤلفه  اخالق و زیبایی شناسی یاری می گیرد . به طوری که د ر فلسفه او این 
د و مؤلفه  جایگاهی هم شأن یافته، هر د و روِش صحیح مشاهد ه جهان را به 
آد می نشان مي د هند  و او را براي زیستن د ر جهاني سعاد ت آمیز رهنمون 
مي شوند . مشاهد ه ای که، حاصل نگاه ازلی سوژه متافیزیکی به جهان هستی 
رازآمیز  امر  تجربه  نگاه  این  د ر  اخالق  و  زیبایی شناسی  اساس  می باشد . 
)هستی( است. انسان د ر مواجهه با هستی د چار چنان شگفتی مي شود  
کهتنها هنر و اخالق قاد ر به بیان این رویارویی اعجاب آورند . بیانی که 
آهنگ هستی و اراد ۀ خد اوند  را بر انسان متجلی می سازد . اثر هنری از آن 

سعید ه عظیمی ترامبانیان  و همکاران



27

جهت که تصویر کلیِت عالم است، بازتابند ه معنای آن به شمار می رود  و با 
اخالق که آن نیز، انعکاس ارزش های متعالِی خارج از جهان است، هم راستا 
خواهد  شد . بد ین ترتیب می توان؛ اخالق و زیبایي شناسي را، توصیه هاي 
ویتگنشتاین برای نمایاند ن معنا و ارزش های حقیقی زند گی د انست. از آنجا 
که د ر فلسفه ویتگنشتاین ارزش های اخالقی و زیبایی شناسی هر د و د ر زمره 
امور نشان د اد نی و فاقد  معنا قرار می گیرند  و اخالق را تنها می توان از طریق 
مصاد یق نشان د اد ، هنر با خلق آثار ملموس د ر شاخه های متنوع، برترین 
شکل بیان از را به خود  اختصاص می د هد . بر این اساس معتقد  است، هنر 
واالترین شیوه نمایاند ن معنی و ارزش زند گی و جهان  و راه حلی برای عبور 
از مسائل و د شواری های آن می باشد . د ر نگاه ویتگنشتاین کمال زند گی 
د ست یافتن به سعاد ت است و هنر شرایط د ست یافتن به این هد ف را فراهم 
می آورد . هنر  به شکلی بنیاد ین و عمیق جزء الینفکی از مفهوم زند گی ابد ی 
واقع می شود . به طوری که انسانی که د رکی از هنر د ارد  تصویری ژرف تر از 
مرگ و زند گی خواهد  د اشت. چرا که د ر نگاه ازلی؛ مرگ د یگر روید اد ی د ر 
زند گی نیست. زند گی پایانی ند ارد ، همان گونه که مید ان د ید  سوژه مرزی 
ند ارد . آنگاه که سوژه متوقف شود . جهان نیز پایان می پذیرد . به وقت مرگ، 
جهان تغییر نمی کند ، بلکه بود ن باز می ایستد  و مرگ سوژه پایان کل جهان 
خواهد  بود . بر این اساس زند گی سعاد تمند انه از آن انسانی خواهد  بود  که از 
زمان و مکان فراتر رفته، هد ف و غایت هستی را محقق سازد . و این گونه به 
جاود انگی حقیقی د ست خواهد  یافت. بنابراین آد می از مسیر شایستگی خود  

بر برتری یافتن و فراتررفتن از جهان حائز جاود انگی می گرد د . و این عملی 
است که هنر از عهد ه آن برمی آید . پند اری آنگاه که هنرمند انه به آنچه د ر 
جهان هست می نگریم، آن را تعالي بخشید ه خود  نیز ارتقا مي یابیم و بر فراز 
جهان و از منظر ازلی، حقیقت جهان را به نظاره مي نشینیم. د ر این د ید گاه، 
هنر کارکرد ي آگاه ساز جهت بید اری آد می مي یابد  که، با نشان د اد ن شیوه 
د رست مشاهد ۀ مظاهر جهان از منظر ازلی، فرد  را از سطحی نگری، بطالت 
و پوچی جد ا کرد ه و جهان را چونان اثر هنري خد اوند  به حقیقتي شگرف 
بد ل مي کند  که هر لحظه آد مي را به رشد  و تعالي و امید  د عوت می کند . با 
تغییر د ر نحوه نگرش، جهانی کامالًً متفاوت با مرزهایی نو پیش روی بینند ه 
قرار می گیرد . با تغییر مرزهای جهان، مرزهای اند یشه نیز د ستخوش تغییر 
می گرد ند . جهان د ر قالب یک کل، گسترش می یابد  و آنچه اراد ه ما به د نبال 
انجام آن است، د ر نهایت، به صورت شیوه نگرشی آشکار می شود  که با آن، 
جهان یک سر به جهانی د یگرگون تبد یل می گرد د . همین امر موجب تباین 
و تمایز جهان انسان هنرمند  از جهان انسان غیر هنرمند  می باشد . انسان با 
اینگونه زیستن د رمی یابد  که مرگ او را نمی میراند . بلکه این اوست که مرگ 
را می میراند ؛ و این همان قرارگرفتن فراروی جاود انگی است. با زیبازیستن 
و نگرش صحیح به هستی، عنصری هماهنگ و همراه جهان خواهیم شد  
و هنر پد ید ه ایست که می تواند  زیبایی و معنای از د ست رفته زند گی را به 

ما باز گرد اند . 
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Throughout history, mankind has always strived to achieve 
the meaning of existence and eternal life.The notion that life is 
devoid of meaning and death is the end of everything,makes 
the universe no longer look so beautiful and valuable to 
man.The difficulties of life and the fear of death are among 
the factors that caused a sense of frustration.In contrast, 
some thinkers,by emphasizing the meaning of life and its 
immortality, are trying to find a tangible solution to human 
existential pain. In the following article, Wittgenstein's 
earlier theories is considered from the perspective of 
immortality. Looking at the deep existential concerns 
and examining the dynamics of his thoughts, the role of 
"aesthetics"and"ethics"as the most fundamental components 
of the meaning of human life in his philosophical structure 
is undeniable. Based on this view, art is considered as the 
highest way to show the true values of life and a solution 
to overcome its problems and difficulties. Life finds eternal 
extension in Wittgenstein's view. Accordingly, the perfection 
of life is the attainment of happiness, and art provides the 
conditions for achieving this goal. Art is fundamentally an 
integral part of the concept of eternal life. In the eternal look, 
death is no longer an event in life. Life has no end, just as 
the field of vision of a subject has no boundaries. When 
the subject stops, the world comes to an end. Man attains 
immortality from the path of his merit to excel and transcend 
the world. And this is what art can do: imagination. When 
we artistically look at what is in the world, we elevate it 
and elevate ourselves. In this view, art finds an enlightening 
function to awaken man, which, by showing the correct way 
of observing the manifestations of the world from an eternal 
perspective, separates the individual from superficiality, 
vanity and emptiness, and turns the world into a wonderful 
truth as a work of art. This distinguishes the world of the artist 
from the world of the non-artist. Man realizes that by such 

living death does not kill him. Rather, it is he who kills death. 
By living aesthetically and having the right attitude towards 
existence, we will become a harmonious and accompanying 
element of the world, and art is a phenomenon that can 
restore the lost beauty and meaning of life to us.
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