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آيا میتوان دربارة نفس استعاليی حکم اخالقی صادر کرد؟ معضل
اخالق در رسالۀ منطقی-فلسفی
چکیده

رضا

مثمر

ویتگنشتتاین در صتفحات پایانی رستالة منطقی-فلستفی به ماضتاع اخالق میپردازد .وی در رستاله
و دفترچه یادداشتتها میکاشتد با فروکاهش مفهام خابی به مفهام خاشکامی و ستو با تعریف
خاشکامی به هماهنگی با جهان و پذیرش آن در کلیتش تصتایری از عماضتاع .اخالق به دستت
دهد .در رستتاله ،ویتگنشتتتاین نف در معنای تتربیاش را از نف در معنای مابعدالطبیعیاش جدا
میکند؛ از این دو تنها نف تتربی با جهان در رابطة علّی استتتت .پ از این گام وی نف تتربی
مارد پژوهش روانشتناستی و کنشهایش را از بحث اخالق کنار میگذارد .به نظر ویتگنشتتاین ارادة
نف متابعتدالطبیعی و رویکردش بته جهتان (پتذیرفتن یتا رد جهتان) یگتانته ماضتتتاع ماجته برای حکم
اخالقی استت .استتدالل خااهم کرد که چنین راهبردی به معضتل بزرگی دچار استت :ذهن تنها زمانی
میتاانتد رویکرد پتذیرش /نتاپتذیرفتن را بته جهتان اتختاذ کنتد و از این راه ماضتتتاع حکم اخالقی واقع
شتاد که در ارتباطی علّی با جهان باشتد .حال مشتکل در آن استت که ذهن مابعدالطبیعیای که یکستر
مستتقل از جهان استت نمیتااند آن را بوذیرد یا رد کند .در پایان با اشتاره به آرای مگینی ( )2002و
بکستروم ( )2018نشان خااهم داد که چگانه این معضل مفسران رساله را نیز سردرگم کرده است.
واژگان کلیدی :رسالة منطقی -فلسفی ،اخالق ،نف

مابعدالطبیعی ،بکستروم ،مگینی .

 استادیار فلسفه ،مؤسسة آمازش عالی علام شناختی (پژوهشکده علام شناختی) ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در این مقاله میکاشم نشان دهم آرای ویتگنشتاین متقدم دربارة مفهام خابی و تالش
وی به تعریف آن از راه فروکاهش به خاشکامی 1و پذیرش جهان در کلیتش ،2با چنان
گرفتاریهایی دست به گریبان است که مفسران بسیاری را سر در گم کرده است .3در
بخش نخست به تمایز نف مابعدالطبیعی از نف تتربی در رساله میپردازم .پ از آن
در بخش دوم دربارة رابطة نف مابعدالطبیعی رساله 4با اخالق سخن خااهم گفت .در
بخش سام مقاله میکاشم با استخراج دو شرط به تدقیق مفهام من یا ذهن مابعدالطبیعی
بوردازم .چنانکه خااهد آمد به نظر ویتگنشتاین نف مابعدالطبیعی نه بر جهان ا ر میگذارد
(شرط عدم تأ یر بر جهان) و نه از آن ا ر میپذیرد (شرط عدم تأ یرپذیری از جهان) .در
بخش چهار از معضلی برای ویتگنشتاین صحبت خااهم کرد که ماک بالک ( )1964و
استاارت کندلیش ( )2001طرح کردهاند .این معضل که بدان عگرفتاری بیتاانی .خااهم
گفت به سادگی به این قرار است :ذهن مابعدالطبیعی نمیتااند هم شرط عدم تأ یر بر
جهان را محقق سازد و هم ماضاعی برای حکم اخالقی واقع شاد .کندلیش به درستی
معتقد است که ویتگنشتاین نتاانسته است برای این گرفتاری پاسخی مناسب فراهم کند.
با این حال وی برای این ادعایش دلیلی ارائه نکرده است .ارائة چنین دلیلی مقصد بخش
پنج مقاله است .سرانتام در بخش پایانی مقاله با مراجعه به تفسیر مگینی ( )2002و
بکستروم ( )2018از آرای ویتگنشتاین دربارة اخالق و خاشکامی ،به عناان دو تفسیر
نمانه ،میکاشم نشان دهم که چگانه گرفتاری بیتاانی و دوراهی ویتگنشتاین مفسرانش
را سردرگم کرده است.
 .1نفس مابعدالطبیعی و نفس تجربی
ویتگنشتتاین رستاله را با این ستخن آغاز میکند که جهان متماعة همة آن چیزهایی
استت که روی دادهاند ،یعنی جملگی واقعیتها §1( 5و  .6)§1.1واقعیتهای ستاماندهندة
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جهان ،واقعیتهایی یکستتر اقتضتتایی 7و غیرضتتروری هستتتند ،به این معنا که ممکن باد
جهان جار دیگری باشتد و در آن دستتکم برخی از آن اماری که پیشتامد کردهاند تحقق
نیافته باشتند .بررستی این روابط غیرضتروری و اقتضتایی میان واقعیتها مستئالیت علام
طبیعی استت و نه فلستفه ،چرا که فلستفه شتاخهای از علام طبیعی نیستت (.)§4.11-4.111
تمایز فلستفه از علام طبیعی در کنار این ذهنیت که روانشتناستی نیز یکی از علام طبیعی
استت به تقابل پژوهش فلستفی با مطالعات روانشتناختی میانتامد :عروانشتناستی از دیگر
علام طبیعی به فلسفه نزدیکتر نیست .)§4.1121( ..بدین ترتیب آنچه روانشناسان بدان
عنف  ،.عروان .و عمن .نام دادهاند صترفاً یکی از میلیاردها واقعیت انضتمامی ستازندة
جهان استت .درستت به همان ترتیب که بدن آدمی بخشی از جهان است ،روانش نیز یکی
از واقعیتهای سازندة دنیا خااهد باد ( §5.5421و .)§5.641
ویتگنشتتتاین میان دو معنای عنف  8.تمایز قائل می شتتاد :نف یا من تتربی 9و
نف استتتتعالیی .11)§5.641( 10بته نظر او نف تتربی و عچیزی بته نتام روح -نف و
غیره -به آن معنایی که در روانشتتناستی ستتطحی امروزه فهم شتتده استتت وجاد نخااهد
داشت .حقیقت آن است که یك روح مرکب اصالً روح نیست .)§5.5421( ..آخرین جملة
این شتماره دلیل ویتگنشتتاین برای نابادگی نف است .چرا روح مرکب اصالً روح نیست
چان عااطف و اندیشههای سازندة نف تغییر میکنند اما به نظر نمیرسد که با هر تغییرِ
روانیای عمن .آدمی هم تغییر کند و ک دیگری بشتتاد .درک عرفی ما این استتت که
جاهری ابت در زیر همة این تغییرات وجاد دارد .بر خالف من تتربی که مرکب استتت،
نف مابعدالطبیعی امری بسیط ،ابت و مانا است و در جهان جای ندارد .من مابعدالطبیعی
در رستاله به چشتمی مانند شتده استت که با آن که هر چه را که در دیدرستش باشد میبیند،
هرگز نمیتاانتد در میتدان دیتد خایش قرار بگیرد ( .)§5.632-5.641چنین نفست تی بر
خالف من تتربی میرا نیستتتت ( .)§6.4311بته این ترتیتب بته بتاور ویتگنشتتتتتاین من
مابعدالطبیعی تنها من مقبال و مشروع برای بحث فلسفی است.12
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 .2از «خوبی» تا «پذيرش جهان در کلیتش»
ویتگنشتتتاین در رستتاله از تمایز واقعیت و ارزش ستتخن میگاید :بر خالف ارزشها،
واقعیتها اماری تصادفیاند .در بخشی از شمارة  6.41چنین میخاانیم:
عاگر ارزشتی باشتد که ارزش داشتته باشتد باید بیرون از کل فضتای
اماری باشتد که رخ میدهند و وقاع مییابند .دلیل آن هم این استت که
هر چه که رخ میدهد و واقعیت مییابد تصادفی است..
تصتتتادفی نبادن ارزشها را میباید بر حستتتب تقابل اخالق وظیفهگرایانة 13کانتی با
رویکرد 14اخالق پیامدگرا 15تاضتیح داد .به نظر پیامدگرا ،اخالقی بادن /نبادن یك کنش
را پیتامتدهتای آن تعیین میکننتد .دزدی بتد استتتت چان پیتامتدش بته رنج انتداختن فرد
مالباخته و در نهایت رواج ترس و بیاعتمادی در جامعه استت .حال ستؤال این استت که
آیا دزدی کردن ضترورتاً چنین پیامدهایی خااهد داشتت پاستا منفی استت .این که عمل
دزدی پیامدهای پیشگفته را داشته باشد امری کامالً اقتضایی و تصادفی است .تصارپذیر
استتتت که در جهانی پیامد دزدی هیچ کدام از مااردی که آمد نباشتتتد (جهانی از آدمیان
فارغالبال و دلخاشتی که دزدی از ایشتان مضتطر شتان نمیکند) .به این ترتیب به نظر
میرستد که رابطة میان کنشهای آدمیان و پیامدهای اعمالشتان درستت مانند رابطة میان
واقعیتها غیرضتروری باشتد .با این همه ،شتعار متعارف میگاید که دزدی ضترورتاً و فارغ
از پیامدهایش ،عملی غیراخالقی استتت .به ستتخن دیگر ،بد بادن دزدی امری نامشتتروط
استتت و به هیچ پیامدی مشتتروط نیستتت .چنین ادعایی از نتایج تمایز کانت ( Kant,
 )2006: 25-27میان فرمان مشتروط 16و فرمان مطلق 17استت .18فرمان مطلق فرمانی
استتتت عینی و عقالنی که در همة جهانهای ممکن ضتتترورت دارد و پیروی از آن تابع
امیتال و خااستتتتهتای متا نیستتتت و در هر حتال بتایتد بتدان عمتل کرد .بر عک  ،فرمتان
مشتروط ،فرمانی استت که میگاید برای تحقق چه خااستتی باید به چه عملی دستت زد.
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عتصتتادفی نبادن ارزشها .در شتتمارة  6.41به معنای آن استتت که ارزشها مطلق و از
ستنا فرمانهای مطلق کانت هستتند .19به ستخن دیگر ارزشها ارتباطی با خااستتهای ما
و پیامدهای کارهایمان ندارند:
عهنگامی که قانانی اخالقی با صتارت ’تا نباید …‘ وضتع میشتاد
نخستتتین چیزی که به ذهن خطار میکند این استتت’ :اگر آن عمل را
انتام ندهم چه ‘ با این حال روشن است که اخالق با تنبیه و پاداش در
معنتای متعتارفشتتتان ستتتر و کتار نتدارد .بته همین دلیتل پرستتتشمتان از
پیامدهای یك کنش پرستشتی بیاهمیت استت .دستت کم این پیامدها
نباید رخداد باشتند .دلیلش هم آن استت که در پرستشتی که طرح کردهایم
باألخره چیزی باید درستت باشتد .در حقیقت باید یك جار پاداش و تنبیه
اخالقی وجاد داشتتته باشتتد اما اینها باید در خاد کنش مندرج باشتتند.
(همچنین روشتتن استتت که پاداش باید چیزی خاشتتایند و تنبیه امری
ناخاشایند باشد).)§6.422( .
ستخن ویتگنشتتاین در این شتماره واجد چند نکته استت .نخستت آن که وی مطلقاً
اهمیت پیامدهای کنشهای آدمی را منکر نمیشتاد بلکه صترفاً میگاید که این پیامدها
ربطی به خا یا بد بادن یك عمل ندارند .دیگر آن که کار اخالقاً درستت ستزاوار پاداش
استت و کار اخالقاً نادرستت شتایستتة تنبیه .ستام آن که تنبیه و پاداش مترتب بر یك عمل،
اماری بیرونی نیستتند .این امار باید در خاد عمل مندرج باشتند .حال ستؤال این استت که
اگر مثالً تنبیه دزد پیامد بیرونیای (مثالً احتماالً رفتن به زندان) نباشد آنگاه این تنبیه چه
چیزی خااهد باد برای تاضتتیح این که چه چیزی تنبیه یا پاداشتتی استتت که عدر خاد
کنش مندرج استت .باید به دفترچه یادداشتتها بنگریم .ویتگنشتتاین شتمارة  6.422را در
تاریا 1916/07/30ناشته است .پ از آخرین جملة این شماره میخاانیم:
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عمن همااره به این ماضتاع بر خااهم گشتت که به ستادگی زندگی
انستان خاشکام ،زندگی خا استت و زندگی انستان ناخاشکام زندگی
بد .اگر اینك از خاد بورسم که :اما چرا باید خاشکامانه زندگی کنم ،آن
وقت این سؤال به نظرم پرسشی همانگایانه خااهد باد؛ چنین مینماید
که زندگی خاشکامانه به خادی خاد ماجه استتت .به نظر میرستتد که
این جار زنتدگی بیشتتتتك تنهتا ناع زنتدگی درستتتتت استتتتت..
(.)Wittgenstein, 1979: 78
پاداشتی /تنبیهی که در درون خاد کنش اخالقاً خا  /بد مندرج استتت ،خاشکامی/
نتاخاشکتامی کننتدة کتار استتتت .بته نظر ویتگنشت تتتاین اینکته زنتدگی خا همتان زنتدگی
خاشکتامتانته استتتت همتانگاییای بیش نیستتتت و در مفهام زنتدگی خا  ،زنتدگی
خاشکامانه منتدرج استتتت .در واقع ویتگنشت تتتاین در قال فاق عخا  .را چنین تعریف
کرده است:
(تعریف خابی) خابی همان خاشکامی است.
تاضتیح ویتگنشتتاین برای این ادعای شتمارة  6.422که پاداش عدر خاد کنش مندرج
استتتت ،.این استتتت کته عمتل خا آن عملی استتتت کته فرد خاشکتام انتتام میدهتد.
ویتگنشت تتتاین با این ادعایش که معنتای خاشکامی در خابی منتدرج استتتت دیگر نیتازی
نمیبیند برای ستتتخنش که باید خاشکام زندگی کرد تاجیهی بیاورد .گالک با ارجاع به
این درک از مفهام خابی آن را نشتتانی از گذر از رهیافتی کانتی به رهیافتی استتوینازایی
میداند (.)Glock, 1996: 108
به نظر میرسد که الزم باشد دو پرسش را از یکدیگر متمایز کنیم:
(پرسش  )1معنای خا  /بد چیست
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(پرسش  )2چرا باید کار خا انتام داد و از کار بد پرهیز کرد
پرستش  1ستؤالی استت در فرااخالق 20و پرستش از ماهیت خابی و تعریف آن استت .به
نظر میرستد ستخن ویتگنشتتاین در بندی که از دفترچه یادداشتتها آمد ،معطاف به این
پرستتتش استتتت .پاستتتا وی هم به روشتتتنی این استتتت که معنای خابی /بدی همان
خاشکامی /ناخاشکامی استت .بر خالف ،پرستش  2ستؤالی استت در اخالق هنتاری 21و
دربتارة دلیتل و تاجیته متا برای اخالقی بادن .این کته چرا بتایتد اخالقی باد بته همتان انتدازه
سؤالی هنتاری است که سؤال از این که چرا باید از دزدی پرهیز کرد .اگر کسی در پاسا
به پرسش  2بگاید عبه این دلیل که اخالقی بادن باعث خاشکامی است ،.جاابی پیش
نهاده است یکسر پیامدگرایانه و غیرکانتی .چنین ر یی خالف نظری است که ویتگنشتاین
به صتتراحت در شتتمارة  6.422ابراز کرده استتت .در بند منقال از دفترچه یادداشتتتها
ویتگنشتاین کاری با پرسش  2ندارد و گفتههایش پاسخی به پرسش  1هستند .بر عک ،
چنین مینماید که ویتگنشتتاین در شتمارة  6.422به پرستش  2نظر دارد و در جستتتای
جاابی برای آن ،پاستخی کانتی (در برابر جاابی ستادگرایانه )22پیش مینهد .بگذارید کمی
دربارة این تعبیر از  6.422بیندیشتتیم .دو رویکرد پیامدگرایانه و کانتی به رغم تفاوتهای
بنیادیشان در فرضی پایهای اشتراک دارند:
(فرض مشترک) ماضاع اخالق ،کنش است.
فرض فاق میگاید که در هر مناقشه و بحث اخالقیای آنچه که مارد قضاوت قرار
میگیرد عمل فرد استت .پرستش  2متکی به چنین پیشفرضتی استت .از قضتا ویتگنشتتاین
یکسر مخالف (فرض مشترک) است .مخالفت وی را میتاان در این آمازه خالصه کرد:
(آمازة فرااخالقی  )1ماضاع اخالق رویکرد ذهن به جهان است.
این آمازه ،فرااخالقی استت به این دلیل که دربارة ماهیت اخالق و ماضتاعش ستخن
میگاید .به نظر ویتگنشتتاین پرستشتی که در اخالق باید مارد بحث واقع شتاد این استت
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عکه آیا رویکردم به عالم خا استت یا نه  .و نه این ستؤال که عآیا فالن کنشتم خا
باده استت یا نه  ..به باور او کنشهای ما اتفاقات جزئی و مشتخصتی هستتند که در جهان
واقع رخ میدهند و آن را شتکل میدهند .بر عک  ،ماضتاع رویکردهای ما کل جهان و
عالم در کلیتش استت ( §6.43و  .)§6.45با این آمازة متفاوت روشتن استت که جستتتای
پاستا برای پرستش  2در آرای ویتگنشتتاین کاری عبث استت .اگر چه به نظر میرستد ،در
شمارة  6.422وی به پرسش  2پرداخته است ،اگر شماره را به زمینهای که از آن استخراج
شتده استت (یعنی تاریا 1916/07/30در دفترچه یادداشتتها) باز گردانیم خااهیم دید که
مطمح نظر او در اصل سؤال دیگری باده است:
(پرسش  )3اخالقی بادن چه جار منشی است
بر خالف پرستش  2که به کنش اخالقی مینگرد ،پرستش  3به شتخصتیت اخالقی
نظر دارد و میپرستد که چه شتخصتیتی خا یا بد استت .برای تشتخی شتخصتیت اخالقاً
خا  /بد باید به رویکرد فرد به جهان نگریستتت ،نه رفتارها و کنشهای جزئیش .دیدیم
که اقدام ویتگنشتتتاین به رد ستتادگرایی و ستتو تصتتدیق رهیافت کانتی به اخالق در
شت تمتارة  6.422تنهتا بخشت تی از نگتاه او به اخالق را تصتتتایر میکند .با نگاه به دفترچه
یتادداشتتتتهتا میتاان فهمیتد کته وی از راه مختالفتت بتا (فرض مشتتتترک) هر دو رهیتافت
سادگرایانه و کانتی را رد میکند و از پرسش  2به پرسش  3نظر میگرداند .به این ترتیب
در تاضتتیح این ادعای ضتتدپیامدگرایانة رستتاله که تنبیه یا پاداش در خاد عمل مندرج
هستتند وی در دفترچه یادداشتتها از رهیافت کانتی هم گذر کرده ،به جای پرستش  2به
پرستش  3پرداخته استت .حال باید دید که جاا ویتگنشتتاین به پرستش  3چه استت .24باز
دفترچه یادداشتها راهنمای خابی است:
23

عاراده رویکرد ذهن به جهان است.
ذهن ،ذهن ارادهکننده است.)Wittgenstein, 1979: 87( ..
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در این دو جملته ویتگنشتتتتتاین بته حتالتت روانی عاراده کردن 25.جتایگتاهی ممتتاز
میبخشتد و از آن برای هایت بخشتیدن به ذهن و تعریف آن استتفاده میکند :هر جا از
ذهن صتحبت میکنیم منظارمان آن چیزی استت که اراده میکند .این را عآمازة ذهنی.
ویتگنشت تتتاین نتام میدهم :اراده ،رویکرد ذهن /من /نف بته جهتان استتتت .از کنتار هم
گذاردن آمازة فرااخالقی  1و آمازة ذهنی میتاان نتیته گرفت که:
(آمازة فرااخالقی  )2ماضاع اخالق ارادة ذهن است.
ویتگنشتتاین به صتراحت در رستاله میگاید که عاراده ماضتاع صتفات اخالقی .استت
( .)§ 6.423در دفترچه یادداشتتها میخاانیم که فرد میتااند عدر معنایی اخالقی حامل
ارادهای باشد .26)Wittgenstein, 1979: 77( .با این همه ارادة مارد نظر ویتگنشتاین
ارادة مارد بررستی در روانشتناستی نیستت ،بلکه ارادة ذهن مابعدالطبیعیای استت که عبه
جهان تعلق ندارد بلکه مرز جهان استت )§5.632( .من مابعدالطبیعی ویتگنشتتاین بخشتی
از واقعیات جهان نیستت و به همین دلیل هم نمیتااند علّت تغییری در دیگر واقعیتهای
جهان شاد:
عمن نمیتاانم رختدادهتای جهتان را در برابر ارادهام بته زانا در آورم:
من کامالً بیتاان هستم.
تنها از این راه میتاانم خاد را از جهان مستقل کنم (و به معنایی بر
آن چیره شتتتام) کته هرگانته تتأ یری بر رختدادهتا را منکر شتتتام..
(.)Wittgenstein, 1979: 73
من مابعدالطبیعی مستتقل از جهان استت ( )§6.373و قدرتی ندارد که در واقعیتهای
سازندة آن تأ یر بگذارد .27تنها کاری که از این ذهن بر میآید تأ یر بر مرزهای عالم است
( .)§6.43اراده بته عناان رویکرد ذهن متابعتدالطبیعی ،جهتان را در کلیتش هتدف میگیرد و
به هیچ واقعیت خاصتتی عطف نظر نمیکند .به این ترتیب ارادة مارد نظرِ اخالق ارادهای
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متابعتدالطبیعی استتتت ( .)Wittgenstein, 1979: 73اراده بته عناان پتدیتداری تتربی
تنها مارد عالقة روانشتناستان استت ( Wittgenstein, 1979: 89و  .)§ 6.423با این
اوصاف میتاان آمازة فرااخالقی  2را اینگانه تدقیق کرد که از نظر ویتگنشتاین:
(آمازة فرااخالقی  )*2ماضاع اخالق ،ارادة من مابعدالطبیعی است.
نگاهی به راهی که پیمادهایم بیندازیم .تا اینتا دیدیم که ویتگنشتتاین (الف) ماضتاع
اخالق را نته کنش ،بلکته رویکرد ذهن میدانتد .همچنین ( ) این رویکرد را در حتالتت
ذهنی عاراده کردن .متتلی میبینتد( .پ) ماضتتتاع رویکرد اراده کردن ،جهتان در کلیتت
آن استتت و نه هیچ واقعیت خاص تی( .ت) ارادة مارد نظر ویتگنشتتتاین ارادهای استتت که
نف مابعدالطبیعی از خاد نشتان میدهد( .ث) در داوری اخالقی دربارة شتخصتیت خا /
بد سخن میگاییم و نه کنش خا  /بد .منظار از شخصیت خا  /بد هم ذهنی است که
ارادة خا  /بد دارد .حال باید بگاییم ارادة خا چه جار رویکردی به جهان استت .پاستا
ویتگنشتتتاین روشتتن استتت :ارادة خا  ،ارادة انستتان (=ذهن مابعدالطبیعی) خاشکام به
جهان استت ( .)§6.43این تاضتیح در واقع بازتاباندن (تعریف خا ) استت بر مفهام اراده.
با این گام به نظر میرستتد به پاستتخی برای پرستتش  3نزدیك شتتدهایم :اخالقی بادن
عبارت استتت از داشتتتن رویکردی خاشکامانه به جهان در کلیتش .انستتان اخالقاً خا
انستتانی با رویکردی خاشکام به عالم استتت .با این حال هناز مفهام عخاشکامی .را
تاضیح ندادهایم .ویتگنشتاین این مفهام را چنین تاضیح میدهد:
عبرای داشتتن زندگی خاشکامانه باید جهان را پذیرفته باشتم .این
معنای "خاشکام بادن" است.)Wittgenstein, 1979: 75( ..
ویتگنشت تتتاین بته روشتتتنی زنتدگی خاشکتامتانته را زنتدگیای میدانتد کته در قیتاس بتا
زندگی ناخاشکامانه ،در هماهنگی بیشتری با جهان است ( Wittgenstein, 1979:
 .)78به سخنی دیگر:
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(تعریف خاشکامی) خاشکامی همان پذیرفتن جهان در کلیتش است.
با این گام به نظر میرسد دیگر به پاسا پرسش  3رسیدهایم :اخالقی بادن عبارت
است از هماهنگ بادن با جهان در کلیت آن .این رویکرد رواقی پذیرش جهان و آنچه در
آن رخ میدهد ،رویکرد بردبارانهای است که فرد اخالقی باید نسبت به جهان داشته باشد
(.)Glock, 1996: 108
 .3شروط دوگانۀ نفس مابعدالطبیعی
کاشتیدم نشتان دهم که به نظر ویتگنشتتاین نف مابعدالطبیعی از جهان واقع منقطع
استت و هیچ پیاند علّیای با آن ندارد .وقتی از استتقالل ذهن و جهان از یکدیگر ستخن
میگاییم ( )§6.374-6.373منظارمان این است که واقعیتهای جهان و ذهن نمیتاانند
بر هم تأ یر بگذارند .به این ترتیب برای استتتقالل چیزی از جهان الزم استتت که هر دو
شرط زیر ارضاء شاد:
(شترط عدم تأ یر بر جهان) آن چیز نباید باعث تغییری در واقعیتهای ستازندة جهان
شاد.
(شتترط عدم تأ یرپذیری از جهان) هیچ یك از واقعیتهای ستتازندة جهان نباید بر آن
چیز ا ر گذاشته در آن تغییری ایتاد کنند.
آنچه در دو بخش پیشتین گفتم شااهد متنی زیادی به دست میدهند ،برای این ادعا
که ذهن مابعدالطبیعی شترط عدم تأ یر بر جهان را ارضتاء میکند .در این بخش میکاشتم
برای شرط عدم تأ یرپذیری از جهان شاهد متنی بیاورم .در رساله میخاانیم:
عاینکه جهان چگانه باشتتد برای امر برتر هیچ فرقی ندارد .خداوند
خاد را در درون جهان آشکار نمیکند.)§6.432( .
ویتگنشتتاین در جملة نخستت این شتماره اظهار میدارد که امر برتر نستبت به اینکه
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جهان واقع از چه واقعیاتی ستتاخته شتتده استتت هیچ ترجیحی ندارد .برای امر برتر فرق
نمیکند که کدامیك از جهانهای ممکن تحقق یافته باشتتتند .این بدان معنا استتتت که
واقعیتهای جهان بر امر برتر ا ر نمیگذارند .ذهن مارد پژوهش روانشتتناستتان خاد را در
رفتارهایش (که واقعیاتی از واقعیتهای جهان هستتتند) آشتتکار میکند .بر عک  ،ذهن
مابعدالطبیعی خاد را در درون جهان (یعنی در رفتارهای انستتان) آشتتکار نمیکند .شتترط
عتدم تتأ یرپتذیری از جهتان متدعی استتتت کته چنتد و چان عتالم ،نف متابعتدالطبیعی را نته
خاشتحال میکند و نه ناراحت .دلیل این امر هم آن استت که نف مابعدالطبیعی جهان را
از منظری ابدی مینگرد؛ به دنیتا در کلیتش نظر دارد و با واقعیتتهای ستتتازندة آن کاری
نتدارد ( .)§6.45انتظتار معقال از چنین ماجادیتی آن استتتت کته دچتار انفعتاالتی همچان
ترس ،خاشتی ،امید و غیره نشتاد .نف مابعدالطبیعی مشتمال زمان نمیشتاد چرا که در
حتال میزیتد ( )§6.4311و عآن کته در حتال میزیتد بتدون بیم و امیتد میزیتد.
(.)Wittgenstein, 1979: 76
ذهن مابعدالطبیعی ذهنی است که هر دو شرط ابتدای این بخش را برآورده است.
ماجادیتی که دست کم یکی از این دو شرط را برآورده نکرده باشد ،ذهنی روانشناختی
است .من روانی انسان در تعامل با جهان پیرامان خاد از راه عمل کردن در آن ا ر میگذارد
و ا ر جهان بر خاد را هم در عااطف و انفعاالت خاد میبیند .من روانشناختی ویتگنشتاین
هر دو شرط باال را نقض کرده است .با این همه گاه اتفاق میافتد که ماجادی تنها یکی
از این دو شرط را نقض میکند .ماجادی که از جهان تأ یر میپذیرد اما قادر به تغییر در
محیط پیرامانش نیست نف روانشناختیای است که احتماالً گرفتار ضعف اراده 28است.29
مارد روانآسیبشناختی ضعف اراده نمانهای است از نقض شرط عدم تأ یر بر جهان در
عین تحقق شرط عدم تأ یرپذیری از جهان .فرد گرفتار ضعف اراده میخااهد در عالم و
واقعیات آن تغییر ایتاد کند ،اما نمیتااند .از سای دیگر گاه آدمی میتااند منشأ ا ر در
جهان بیرون گردد ،اما هیچ عالقهای به تغییر آن ندارد .برای وی وضع ماجاد همان وضع
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مطلا و ممکن است .نمانهای از چنین آسیبی را میتاان در افراد اصطالحاً عنااخالقی.
یافت 31.این افراد با این که باور دارند کمك به دیگران خا است ،میان کمك کردن و
کمك نکردن به دیگران فرقی نمیگذارند و به واقع انگیزهای برای کمك ندارند.
واقعیتهای جهان در عااطف ایشان بیتأ یر است و مثالً دیدن فردی نیازمند یاری ایشان
را به کمك بر نمیانگیزد .برای ایشان دنیایی پر از فالکت فرقی با جهانی خالی از آن
ندارد .به نظر میرسد که چنین افرادی فاقد ح اخالقی 32هستند و نسبت به واقعیات
جهان بیاعتنا هستند 33.چنین ماردی نمانهای است از نقض شرط عدم تأ یرپذیری از
جهان در عین تحقق شرط عدم تأ یر بر جهان .روشن است که هر دو مارد ضعف اراده و
نااخالقی بادن نمانههایی هستند از آسیبهای روانشناختیای که ممکن است گریبانگیر
نف تتربی شاد .چنانکه آمد بر خالف من مابعدالطبیعی که هر دو شرط را ارضا میکند،
نف تتربیِ سالم هر دو شرط را و نف تتربیِ آسیبدیده یکی از این دو شرط را نقض
میکند.
30

 .۴دردسر بیتوانی نفس مابعدالطبیعی
چنین مینمتایتد کته بیشتتتتر شتتتارحتان رستتتالته وقتی بته مقتام تاضت تیح مفهام من
مابعدالطبیعی رستیدهاند از راهبردی کمابیش یکستان تبعیت کردهاند :با اشتاره به شتمارة
 6.373که بر استتتقالل جهان از ارادة من تأکید میکند ،استتتقالل ذهن مابعدالطبیعی را
صترفاً بر حستب ارضتای شترط عدم تأ یر بر جهان تاضتیح دادهاند 34.کستانی به درستتی در
این فهم از ذهن مابعدالطبیعی دشتااریهایی یافتهاند .ماک بلك در تفستیر شتمارههای
 6.373و  6.374میگاید که با استتقالل جهان از ارادة من ،روشتن نیستت به چه معنا باید
از اخالق صحبت کرد:
عاگر بخااهم ستتتبتب شتتتام کته  pرخ دهتد آنگتاه درگیر عپیانتد
فیزیکی .میتان هتدف مطلا و وستتتایتل رست تیتدن بته آن خااهم باد و
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مهمتل استتتت کته عاراده کردن .را پیانتدی فیزیکی بگیرم ( .)6.374در
واقع شتتتکاف منطقی گذرناپذیری میان خااستتتت من که  pرخ دهد و
ارزش صتتتدق واقعی  pوجاد دارد .اگر واقعتاً تالش برای گتذار از این
شتکاف کاری مهمل باشتد آنچه که در جهان روی میدهد ،هیچ کاری
به اخالق نخااهد داشتت .گایی تصتمیم عاراده .درستت و نادرستت من،
خاد را در عملم نشتتتان میدهتد و بته همین روی از نتتایج محتمتل آن
مستقل است.)Black, 1964: 366-367( ..
استاارت کندلیش این نگرانی را روشنتر و دقیقتر بیان میکند:
عبته این ترتیتب عکتامالً بیتاان هستتتتمWittgenstein, ( .
 .)1979: 73بتا این حتال چنین مینمتایتد کته این فکر کته من بیتاان
هستتم بر تمایز روزمرة پریدن از روی دیاار و ستقاط از روی آن چشتم
بستته استت .همچنین به نظر میرستد که [این فکر بیتاان بادن] ریشتة
اخالق را از بن میبُرد ،چرا کته کست تی کته تاانی برای کتاری نتدارد
مسئالیتی هم ندارد.)Candlish, 2001: 158( .
کنتدلیش از دو نگرانی صتتتحبتت میکنتد :اول اینکته درک ویتگنشتتتتتاین از من
متابعتدالطبیعی و ارادة آن بتا فهم عرفی متا از ععمتل کردن .فرق دارد 35.دیگر آنکته
صتحبت از اخالق دربارة ذهن مابعدالطبیعی بیمعنا استت ،چرا که این نف فاقد تاان ا ر
گذاردن در جهان استتت .به نظر کندلیش ویتگنشتتتاین کاشتتیده استتت هر دو نگرانی را
مرتفع کند .از میان این دو مشتکل ،به گرفتاری دوم که به ماضتاع این مقاله مرتبط استت
میپردازم .استدالل کندلیش برای مشکل دوم را میتاان اینگانه تقریر کرد:
( )1دربتارة فردی متاننتد  Sمیتاان حکم اخالقی صتتتادر کرد تنهتا اگر  Sدر برابر
کنشش مسئال باشد( .مقدمه)
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( )2فرد  Sدر برابر کنشتش مستئال استت تنها اگر میتاانستته استت آن عمل را انتام
ندهد( .مقدمه)
( )3ذهن مابعدالطبیعی تاانی برای کنش ندارد( .مقدمه)
( )4ذهن مابعدالطبیعی مستئالیتی در برابر اتفاقهای روی داده در جهان ندارد2( .و،3
رفع تالی)
( )5دربارة ذهن مابعدالطبیعی نمیتاان حکم اخالقی صادر کرد 1( 36.و  ،4رفع تالی)
این دردستتر را عگرفتاری بیتاانی .نام میدهم .مشتتکل این استتت که چگانه ذهن
مابعدالطبیعی میتااند هم شترط عدم تأ یر بر جهان را محقق ستازد و هم ماضتاعی برای
حکم اخالقی باشتد .کندلیش راه ویتگنشتتاین برای گرفتاری بیتاانی را این گانه تاضتیح
میدهد:
ع[…] چتگتانتته متحتمتلتی بترای اختالق پتی تدا کتنتیتم پتتاستتتا وی
[ویتگنشتتاین] این استت که از راه تاضتیحی که متضتمن فعالیت ارادة
اخالقی بتهمنظار پیش آوردن یتك واقعتة ختاص یتا تتأ یر بر آن واقعته
نباشتتد :چنین فعالیتی [که در پی پیش آوردن یك واقعة خاص نیستتت]
عفقط میتاانتد مرزهتای جهتان را تغییر دهتد و نته واقعیتتهتای آن را..
( )6.43این درک از اراده کردن […] با روح انتام کار ستتر و کار دارد.
روحی که خادش یکی از رخدادهای جهان نیستت بلکه رویکردی استت
به رخدادهای عالم .این رویکرد جهان انستتان خا و شتتاد را از جهان
انستتان ناخاشکام متمایز میکند ( Wittgenstein, 1979: 78و
.)Candlish, 2001: 159( ..)§6.43
راهحل ویتگنشتتتاین در واقع همانی استتت که پیشتتتر دربارهاش صتتحبت کردم :رد
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(فرض مشتترک) ،که میگاید ماضتاع اخالق کنش استت و طرح آمازة فرااخالقی  1که
میگاید ماضتاع اخالق رویکرد ذهن به جهان استت .به این ترتیب راهحل ویتگنشتتاین بر
رد مقدمة  1و پیشتنهاد آمازة فرااخالقی  1به عناان جایگزین مبتنی استت .آمازة اخیر را
میتاان اینچنین بازنایسی کرد:
(آمازة فرااخالقی  )*1دربارة فردی مانند  Sمیتاان حکم اخالقی صادر کرد تنها اگر
 Sدارای رویکردی به جهان در کلیت آن باشد.
چنانکه آمد این رویکرد با خاشکامی و ناخاشکامی ذهن مابعدالطبیعی مرتبط است.
اخالقی بادن؛ یعنی خاشکام بادن (تعریف خا ) و خاشکام بادن هم به معنای پذیرش
جهان در کلیتش و آنچنان که هست ،است (تعریف خاشکامی) .حال سؤال این است که
آیا این راهحل واقعاً میتااند گرفتاری بیتاانی را برطرف کند کندلیش ( Candlish,
 )2001: 159به درستی معتقد است که راهحل ویتگنشتاین ناماجه است و او از عهدة
حل مشکل بر نیامده است .با این حال وی برای چنین ادعایی دلیلی اقامه نکرده است .به
دست دادن این دلیل کاری است که در بخش بعد قصد دارم انتام دهم.
 .5معضل اخالق در رساله
دیتدیم کته بته بتاور ویتگنشتتتتتاین ذهن متابعتدالطبیعی از بیم و امیتد بر کنتار استتتت
( ،)Wittgenstein, 1979: 76بتا این حتال این ذهن قتادر بته تتربتة خاشکتامی و
ناخاشکامی استت و میتااند نستبت به جهان رویکرد پذیرش یا ناپذیرفتن را اتخاذ کند.
نقش عااطف خاشکامی و ناخاشکامی در تاضیح خصلت من مابعدالطبیعی رساله بسیار
مهم استتت .چنین مینماید که ویتگنشتتتاین به نحای ضتتمنی میان دو دستتته از عااطف
تمایز قائل شتده استت :احستاسهایی که حاصتل تأ یر واقعیتهای جزئی ستازندة جهان بر
فرد هستتتند و حالتهای ذهنیای که در واقع رویکردهای ما به عالم در کلیتش هستتتند.
گایی حالتهای ذهنی نخست را من تتربی از سر میگذراند و حالتهای ناع دوم را من
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مابعدالطبیعی .بیم و امید جزء دستتة نخستت هستتند 37.این دو محصتال تعلق به جزئیات و
واقعیات سازندة جهان مادی هستند و من روانشناختی آنها را تتربه میکند.
چنانکه دیدیم بر خالف من روانشتناختی ،ذهن مابعدالطبیعی میتااند هم شترط عدم
تأ یر بر جهان را برآورده کند و هم ماضتاع اخالق واقع شتاد .شترط عدم تأ یر بر جهان
متضتمن ویژگی خاصتی استت که بدان نام عبیتاانی عام یا گستترده 38.میدهم .در این
شترط ،واقعیتهای ستازندة جهان منحصتر به واقعیات فیزیکی نیستتند ،بلکه واقعیتهای
روانی را نیز در بر میگیرنتد .بته این معنتا بیتاانی در تغییر جهتان ،بیتاانی در تتأ یر بر هر
دو گانته واقعیتت استتتت .از همین روی هم نتاتاانیای عتام و گستتتترده استتتت .بتا چنین
تاضیحی میتاان شرط عدم تأ یر بر جهان را اینگانه بازنایسی کرد:
(شتتترط عتدم تتأ یر بر جهتان*) آن چیز نبتایتد بتاعتث تغییری در واقعیتتهتای ستتتازنتدة
جهان ،اعم از واقعیتهای روانی و غیر روانی شاد و منشأ ا ری در عالم گردد.
من تتربی و روانشتتناختی با جهان روزمره ستتر و کار دارد و میتااند در حاالت خاد
تتأمتل کنتد .بته این ترتیتب میتاانتد میتان دو قصتتتد مختلف یکی را انتختا کنتد .این بتدان
معنا استت که من روانشتناختی قادر به برقراری رابطة علّی با حالتهای ذهنی،که جزئی از
واقعیتهای جهان هستتند ،استت؛ میتااند بر آنها ا ر بگذارد و برخی ،مثل قصتد به انتام
فالن کتار ،را محقق کنتد .از لاازم بیتاانی ذهن متابعتدالطبیعی این استتتت کته ،بر خالف
ذهن روانشتتناختی ،نتااند میان حالتهای خاد؛ یعنی دو رویکرد پذیرفتن جهان و رد آن،
دستتتت بته انتختا بزنتد .بته عبتارت دیگر بر عک من روانشت تنتاختی کته از راه تتأمتل و
تصتتتمیمگیری تاان ا رگتذاری بر حتاالت خاد را دارا استتتت ،من متابعتدالطبیعی بته نحای
گستتترده و عام بیتاان استتت .به نظر میرستتد با این راهبرد به استتتدالل کندلیش باز
گشتتتهایم :ذهن مابعدالطبیعی نه تنها نمیتااند در رفتارهایش (که در واقع رخدادهایی در
جهان خارج هستند) تأ یر بگذارد ،بلکه نمیتااند از راه انتخا کردن و تصمیمگیری میان
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دو حتالتت ذهنی رد و پتذیرش ،رویکرد ختاصت تی را بته جهتان اتختاذ کنتد .بیتاانی ذهن
مابعدالطبیعی بیتاانیای گستتترده استتت و خاد را در تمام ستتاحتهای زندگی آن (هم
ستاحت فیزیکی و هم روانی) نشتان میدهد .به نظر میرستد ویتگنشتتاین با معضتلی مااجه
است:
برای آنکه بتاان از اخالق صحبت کرد باید ذهن دارای رویکردی به جهان باشد ،اما
ذهنی که رویکردی به عالم داشته باشد ذهن در معنای روانشناختی آن است و به نظر
ویتگنشتاین چنین ذهنی نمیتااند ماضاع اخالق باشد .از سای دیگر برای آنکه نفسی،
مابعدالطبیعی باشد الزم است به نحای گسترده بیتاان باشد و شرط عدم تأ یر بر جهان*
را بر آورد .با این حال چنین شرطی در نهایت به آن میانتامد که ذهن مابعدالطبیعی
ماضاع اخالق واقع نشاد .دلیلش هم روشن است :مدلال آمازة فرااخالقی  *1آن است
که تنها در مارد کسی میتاان از اخالق صحبت کرد که قادر به اتخاذ رویکرد به جهان
باشد .حال نفسی که دچار بیتاانی گسترده است حتی قادر به اخذ رویکرد پذیرش یا رد
هم نخااهد باد .معضلی که ویتگنشتاین در تاضیح اخالق بدان گرفتار است باعث
سردرگمی مفسران وی نیز شده است .در بخش بعد به دو نمانه از این سردرگمیها اشاره
خااهم کرد.
 .۶مگینیس و بکستروم
به اعتقاد ویتگنشتتتتاین داشتتتتن رویکرد پذیرا به جهان در کلیتش ،تتربهای رازآمیز
استت ( .)§6.45مگینی معتقد استت آرای ویتگنشتتاین در مارد این تتربه ممکن استت
خااننده را بدان ساق دهد که بوندارد:
ع[برای انستتان خاشکام] تمایز میان خیر و شتتر ناپدید میشتتاد و
انستان خاشکام از همة قاانین معاف استت .وی میتااند هر کاری که
دوست دارد انتام دهد ،بی آنکه اخاللی در خاشکامیش وارد شاد ،ولا
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آنکه آن عمل جرمی فتیع باشتتد .چنین چیزی ممکن استتت از نتایج
نظری [گفتههای ویتگنشتتاین] باشتد .اگر فرق نداشتته باشتد که چه روی
میدهتد ،فرقی هم میتان کنشهتای من وجاد نخااهتد داشتتتت و همتة
اعمالم پذیرفتنی خااهند باد .این بخشتی از مستئله خااهد باد ()6.4321
و راه رفتتع آن اختتذ روی تکتترد درستتتتتِ پتتذی ترش ختتااهتتد بتتاد.
(.)McGuinness, 2002: 157
به نظر مگینی ممکن استتت بگاییم پذیرفتن جهان در کلیتش به معنای آن استتت
که در نهایت به فردی غیراخالقی بدل خااهیم شد .به سخن دیگر اگر ذهن مابعدالطبیعی
دنیتا را در کلیتش بوتذیرد ،آنگتاه انستتتانی خاشکام خااهد شتتتد؛ اما به هزینتة غیراخالقی
بادن چنین خاشکامیای .بکستروم این نکته را روشنتر بیان میکند:
عمشتکل این فکر [که در شتمارة  6.432بیان شتده استت] آن استت
که به جهت اخالقی خا نیستتت .در بیاعتنایی به خابی و بدیای که
برای دیگران حادث میشتاد شترّ بزرگی نهفته استت .وقتی برای ستالمت
کادکی بیمار نگران هستتید ،از صتمیم قلب آرزو میکنید که بهباد یابد و
اگر کادک بمیرد نمیتاانیتد کمر راستتتت کنیتد .نکتتة این داست تتتان آن
نیستتت که نباید آرزویی داشتتت ،بلکه این استتت که اص تالً تالش برای
رستتیدن به وضتتتعیتی که در آن آرزویی [مانند آرزوی بهبادی کادک]
نداشتته باشتید اشتتباهی شترورانه استت چرا که به معنای سترکابی عشتق
به آن کادک است.)Backström: 2018: 252( .
استدالل مگینی

و بکستروم را چنین صارتبندی میکنم:

( )1فردی مانند  Sانستانی خا استت ،اگر و تنها اگر دارای رویکرد پذیرش نستبت به
جهان در کلیتش باشد( .مقدمه)
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( )2اگر فردی مانند  Sدارای رویکرد پذیرش نستتبت به جهان در کلیتش باشتتد آنگاه
وی انسانی بد است( .مقدمه)
( )3چنین نیستت که فردی مانند  Sانستانی خا استت ،اگر و تنها اگر دارای رویکرد
پذیرش نسبت به جهان در کلیتش باشد( .نتیته)
خط  1در واقع تعبیر دیگری از آمازة فرااخالقی  *1ویتگنشتاین است و خط  2ادعای
مگینی و بکستتتتروم .از این دو میتاان خط  3را کته رد آمازة فرااخالقی  *1استتتت،
استتتنتاج کرد .نتیتة بکستتتروم این استتت که ر ی ویتگنشتتتاین در آمازة فرااخالقی *1
نادرستت استت ،چرا که با شتهاد متعارف ما جار در نمیآید .بر خالف بکستتروم ،مگینی
پ از طرح این استتدالل آن را رد میکند .وی معتقد استت که چنین استتداللی بر درکی
خطا از آرای ویتگنشتتتاین استتتاار استتت .بر خالف مگینی که ایراد را در فهم اشتتتباه
نظرات ویتگنشتتاین میداند ،بکستتروم معتقد استت که ایراد به خاد ویتگنشتتاین وارد استت
و به اصتتطالح او عدر مارد این امار ستتر در گم باده استتتAppelqvist, 2013 ( .
 .):252به نظر میرستد که به رغم چنین تفاوتی هر دو در فهم رستاله مرتکب اشتتباهی
یکستان شتدهاند .هر دو در مقدمة  2خاشکامی من مابعدالطبیعی را خاشکامی ماجادی
عغیر اخالقی .دانستتتهاند .ستتؤال این استتت که آیا درک عرفی ما از ماجاد غیر اخالقی
همین استت پاستا منفی استت .ماجاد غیراخالقی میان جهانی پرفالکت و جهانی خالی
از آن تفاوت معناداری میبیند .شترارت وی در واقع ستبب میشتاد که برای بقای دنیایی
نکبتبار تالش کند .ایراد کار در این استت که مثال مگینی و بکستتروم مثال از انستان و
در حقیقت ،ذهنی نیستت که نستبت به واقعیات جهان بیاعتنا باشتد .بر عک  ،انستان مارد
بحث ایشان اتفاقهایی را که به نفعش است بر اتفاقات دیگر ترجیح میدهد .چنین فردی
نمیتااند مصتتداقی برای من مابعدالطبیعی ویتگنشتتتاین باشتتد ،چرا که به واقعیات جزئی
جهان بیاعتنا نیستت .از لاازم نگاه از منظری ابدی که ویژگی من استتعالیی استت ،این
استت که هیچ واقعیت جزئیای به چشتم نیاید .من استتعالیی به جهان در کلیت آن نظر
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دارد ،نه به جهانی که در آن کادکی رنج میکشتتد یا رنج نمیکشتتد .به همین دلیل هم
مستئلة بیاعتنایی به رنج کادک اصتاالً مستئلهای نیستت که من استتعالیی بدان مبتال
بشتتتاد .او جهتان را در کلیتش میبینتد ،نته در جزئیتاتش و بته این اعتبتار بتا وقتایع جزئیای
همچان رنتاری یك کادک یا خاشتی او ستر و کار ندارد .بر خالف بکستتروم ،مگینی
معتقد استت خاانش مقدمة  2از خاشکامی من مابعدالطبیعی نادرستت استت و باید اصتالح
شاد .وی چنین ادامه میدهد:
عچنین اندیشتهای کامالً اشتتباه استت ]...[ .حقیقت دارد که انستانی را
که میان واقعیات فرقی قائل نمیشتاد هر چه اراده کند راضتیش میکند،
امتا حقیقتت نتدارد کته وی هر چته بخااهتد انتتام میدهتد .برای مثتال
جستتتتن خاشکتامی خاد بته بهتای رنج دیگران هرگز انگیزة او نخااهتد
باد .بر عک  ،درستت به همین دلیل انستانی که چنین انگیزهای داشتته
باشتد نمیتااند امار را از منظری ابدی بنگرد .آنچه که در نتیتة نظری
پیشگفته حقیقت دارد این استت که انستان شتاد مارد نظر ویتگنشتتاین
هیچ شت تعتار و حکم اخالقیای کته بگایتد چته کتار بتایتد کرد نتدارد .نقتد
اخالقی کنشهتا بتدون تاجته بته انگیزة انتتام آنهتا بیمعنتا خااهتد باد.
(بی شتتك انستتان شتتاد باید نستتبت به کامیابی یا ناکامی تالشهایش
بیاعتنا باشد).)McGuinness, 2002: 157( .
در قال فاق مگینی میکاشد با رد مقدمة  2در استدالل فاق از سقاط آمازة
فرااخالقی  *1جلاگیری کند .وی میگاید که بیاعتنا بادن به واقعیات جهان و رجحان
نگذاردن میان آنها ابداً به معنای غیراخالقی بادن فرد نیست .سؤال این است که این
ماجاد مارد نظر مگینی  ،یعنی ماجادی که به واقعیات سازندة جهان بیاعتنا است ،چه
جار ماجادی است آیا این ماجاد همان ذهن مابعدالطبیعی رساله است به نظرم باز پاسا
منفی است .آنچه مگینی در بند فاق به انتامش نائل شده است نشان دادن این واقعیت
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باده است که این ماجاد ضرورتاً غیراخالقی رفتار نمیکند و کنشهایش میتاانند خا
باشند .چنین راهبرد و تاضیحی قطعاً از رهیافت ویتگنشتاین در رساله و در واقع آمازة
فرااخالقی  *1دور است .شرح مگینی هناز بر ستان عکنش .استاار است و دستاوردش
در قال فاق دست باال این است که این ماجادِ بیاعتنا به امار ،اگر چه ماجادی غیر
اخالقی نیست ،انسانی نااخالقی است .بیاعتنایی به واقعیات جهان و بیترجیح بادن در
تغییر آنها ،ویژگی ماجادی نااخالقی است .بر خالف نف مابعدالطبیعی که از منظر
ابدیت به جهان مینگرد ،ماجاد نااخالقی هناز در میانة واقعیتهای جزئی جهان است و
به آنها مینگرد .به یاد بیاوریم که چنین ماجادی فقط شرط عدم تأ یرپذیری از جهان را
برآورده کرده است .این همه بدان معنا است که نفسی که مگینی از آن دفاع میکند و
با کمك آن میکاشد آمازة فرااخالقی  *1را نتات دهد اصالً نف مابعدالطبیعی
ویتگنشتاین نیست .به این ترتیب اگر چه مگینی از خطای بکستروم بر کنار مانده است،
هر دو تن ذهنی را که قرار است ماضاع اخالق و حکم اخالقی قرار گیرد اشتباه تاضیح
دادهاند .منی که این دو تاضیح میدهند من روانشناختیای است که در بحث بکستروم به
رفتار غیراخالقی متهم شده است و در بحث مگینی در حقیقت ماجادی نااخالقی است
و اصاالً عملی (مطابق یا مخالف اصال اخالق) از او سر نمیزند .به نظر میرسد که همة
این دردسرها در حقیقت بازتا دوراهیای است که برداشت ویتگنشتاین متقدم از اخالق
39
از ریشه بدان گرفتار است.
نتیجهگیری
چنان که آمد به باور ویتگنشتتاین ماضتاع اخالق ذهن مابعدالطبیعی استت .دیدیم که
چنین ماجادی باید دو شرط را برآورده باشد :شرط عدم تأ یرپذیری از جهان و شرط عدم
تأ یر بر جهان .به نظر کندلیش اگر ماجادی قدرت تغییر در جهان را نداشتتته باشتتد و به
تعبیری دچار عگرفتاری بیتاانی .باشتد نمیتااند ماضتاع حکم اخالقی واقع شتاد .افراد
در برابر اماری مستئال هستتند که حاصتل ارادة ایشتان استت .راهحل ویتگنشتتاین مبتنی بر
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کنار گذاردن مفهام عکنش .و وارد کردن مفهام عرویکرد .استت .انستان اخالقی کستی
استتتت کته رویکردش بته جهتان رویکرد پتذیرش استتتت .است تتتدالل کردم کته ذهنی کته
رویکردی به عالم داشتته باشتد دیگر ذهن در معنای مابعدالطبیعی مارد نظر ویتگنشتتاین
نخااهد باد چرا که نفستتی که دچار بیتاانی گستتترده استتت ،حتی قادر به اخذ رویکرد
پتذیرش یتا رد هم نخااهتد باد .هر ذهنی کته قتادر بته آن کتار بتاشتتتد ذهن در معنتای
روانشتناختی کلمه استت ،که دیگر به نظر ویتگنشتتاین ماضتاع اخالق نخااهد باد .در انتها
به خاانش مگینی و بکستتروم از آرای ویتگنشتتاین کاشتیدم نشتان دهم چگانه معضتلی
که ویتگنشتتاین در تاضتیح اخالق بدان گرفتار استت باعث ستردرگمی مفستران وی نیز
شده است.

پینوشتها
 1لفظ عخاشکامی .را در ترجمة اصتتطالح ع .Glückآوردهام .در رستتاله تنها شتتکل
صتفتی ع .Glücklichرا میتاان یافت اما در دفترچة یادداشتتها شتکل استمی آن یا
همان ع .Glückهم آمده استت .آگدن و پیرس -مگینی در ترجمة رستاله و انستکم
در ترجمتة دفترچتة یتادداشتتتتتهتا همگی این اصتتتطالح را بته ع.Happiness
برگردانتدهانتد .مالهتاول ( )234 :2007لفظ ع .Fortunateیتا همتان عخاشتتتبختت .را
که معنای دیگر ع .Glücklichاستتت معادلی مناستتبتر دانستتته استتت .به نظر وی
عبرای کستی که مرزهای جهان به مثابة یك کل برایش بستتط یافتهاند هر چه که رخ
میدهد حاصتل بخت خاش استت ..مترجمان فارستی در ترجمة این عبارت ویتگنشتتاین
به راههایی مختلف رفتهاند .عبادیان ،ادیبستتلطانی و دباغ در ترجمة رستتاله و دیباج و
حیات شتتتاهی در ترجمة دفترچة یادداشتتتتها ( )1385کلمة عخاشتتتبخت .را به کار
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گرفتهاند .حسینی ( )1389از عبارت عسعادت .و علاینیا در ترجمهاش از کتا ماون
( )1379از عستترخاش .و در مقابلش عغمگین .استتتفاده کرده استتت .به گمان من
عخاشکتامی .برابری منتاستتتب برای این اصتتتطالح استتتت .عخاشکتامی .هم
عخاشبختی .را به ذهن متبتادر میکنتد و هم عشتتتادکامی .را .هر دو تعبیر در کاربرد
ویتگنشتتتاین از ع .Glückمستتتتر استتت .افزون بر این ،در لفظ عخاشکامی .نکتة
ظریفی مندرج استت که مثالً در عشتادکامی ،.به عناان برابری دیگر ،وجاد ندارد .لفظ
عخاش .در فارستی به معنای عنیك .و عخا  .هم هستت ،چنانکه در خاشفکر و
خاشپاش و … میبینیم .واژة عخاش .در مفهام خاشاقبال و خاشتبخت درستت به
همین معنای خا و نیك است .مفهام خاش دارای باری هنتاریای است که مفهام
عشتتاد .ندارد .از همینروی عخاشکام .را گزیدهام که با فهم ویتگنشتتتاین از اخالق
که دارای عنصری هنتاری است هم جار باشد.
 2مالك حس تینی بزرگاارانه زمان زیادی را مصتتروف پاستتا به پرستتشهای من در مارد
ترجمة اصتطالح ع .Glückکرد .روشتن استت که مستؤلیت انتخا برابرها با من استت.
از وی برای لطفش بسیار متشکرم.
 3در این مقاله به دالیل روششتناختی به ستخنرانی ستال  1929ویتگنشتتاین دربارة اخالق
مراجعه نکردهام و خاد را به بررستی آرای وی تا زمان انتشتار رستالة منطقی -فلستفی در
سال  1921محدود کردهام.
 4از این پ از نام عرستاله .به اختصتار از عرستالة منطقی -فلستفی .استتفاده خااهد شتد.
در ترجمتة جمالت رستتتالته از ترجمتة پیرس -مگینی ()Wittgenstein, 2001
استتتفاده کردهام و در نهایت ترجمه را با ترجمههای (حستتینی1389 ،؛ ماون 1379 ،؛
ویتگنشتتاین1379 ،؛ ویتگنشتتاین1397 ،؛ ویتگنشتتاین )1369 ،ستنتیدهام .ترجمهام از
دفترچه یادداشتها را هم با (ویتگنشتاین )1385 ،سنتیدهام.
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 5در این مقاله ع .Tatsache/Factرا به عواقعیت .برگرداندهام .در رساله دو اصطالح
ع .Wirklichkeitو ع .Realitatهم وجاد دارند که هر دو را مترجمان انگلیستتی
بته ع .Realityیعنی همتان عواقعیتت .برگردانتدهانتد .از آنجتایی کته در این مقتالتة تمتایز
ع .Realityبتا ع .Factاهمیتی نتدارد من دومی را بته عواقعیتت .ترجمته کردهام .در
غیر این صارت باید دو اصطالح مختلف برای ترجمة این دو گزید.
 6در ارجاع به گفتههای ویتگنشتتتاین در رستتاله به شتتمارههای گفتهها در کتا ارجاع
دادهام.
Contingent

7

 8ویتگنشتتتتتاین عنف  ، )Ich/Self(.عمن ،)Ich/I( .عروح )Seele/Soul( .و
عذهن( )Subjekt/Subject( .ذهن ترجمة علاینیا ( )1379برای ستاژه استت) را
بته جتای یکتدیگر بته کتار میبرد و میتان آنهتا فرقی نمیگتذارد .من نیز در این مقتالته این
چهار اصطالح را به عناان معادل استفاده کردهام.
Empirical self
Transcendental self

9

10

 11فیلستافان حذفگرا ( )Eliminativistدر چنین وضتعیتی راه را با کنار گذاردن شتهاد
عرفیمتان بر خاد آستتتان کرده ،ادعتا کردهانتد کته چیزی همچان نف چته بته معنتای
تتربی و چه به معنای مابعدالطبیعی وجاد ندارد.
 12مستئلة درک ویتگنشتتاین متقدم از ماهیت نف همااره ماضتاعی پرمناقشته باده استت.
دلیتل این امر هم بته نظر تعتارض متدعتاهتای دو شت تمتارة  5.5421و  5.641استتتت .این
تعارض را میتاان به خابی در فهرستت زیر از آرای ویتگنشتتاین در این دو شتماره دید:
( )1روانشتناستی به ماضتاع نف میپردازد )2( .نفستی که روانشتناستان با آن ستر و کار
دارند امری مرکب استت )3( .نف مرکب استاستاً نف نیستت )4( .نف ماضتاع مشتروع
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پژوهشهای روانشتناختی استت .دستت کم چهار تفستیر متفاوت برای حل این تعارض
پیشتنهاد شتده استت( .الف) ویتگنشتتاین همچان هیام بر این باور استت که نف امری
مرکب استتت و صتترفاً متماعهای از اندیشتتهها و تتار استتت ( ;Black, 1964
 ) ( .)Hintikka, 1958به نظر ویتگنشتتاین نف امری قطعاً ستاده و بستیط استت
(( .)Anscombe, 1957پ) ویتگنشتتاین معتقد استت که اگر نف را امری مرکب
بگیریم ماضاع مشروع روانشناسی خااهد باد و اگر به آن همچان امری بسیط بنگریم
وجاد نخااهد داشتت (( .)Hacker, 1986ت) ویتگنشتتاین میکاشتد نشتان دهد که
نف نه ستتاده استتت و نه مرکب ( .)Sluga, 1983من در این مقاله در مارد راه رفع
این تعتارض ستتتخن نخااهم گفتت .برای تاضت تیح این چهتار رویکرد بنگریتد بته
(.)Lokhorst, 1991
13

Deontological ethics
Attitude
15
Conscenquentialist ethics
16
Hypothetical imperative
17
Categorical imperative
14

 18برای تاضیحی روشن از این تمایز بنگرید به (.)Reath, 2013
 19این انتدازه میدانیم کته ویتگنشت تتتاین از راه مطتالعتة آرای کتانتیهتایی همچان هرتز و
بالتزمن با آرای کانت آشتنا باده استت .افزون بر این میدانیم که وی در ستال  1916در
اولماتز ( )Olmutzبا دوستتتانش دربارة کانت صتتحبت میکرده استتت و در دوران
استتارت در ایتالیا به همراه هانستتل ( )Hanselکتا عنقد خرد نا  .کانت را خاانده
است (.)Appelqvist, 2013 : 41
20

Metaethics
Normative ethics
22
Utilitarianism
21
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Moral character

23

 24به شمارة  6.422و بند منقال از ( )Wittgenstein, 1979: 78باز گردیم .گفتم که
ستؤال مهم ویتگنشتتاین پرستش  3استت و نه پرستش  .2معنای این ستخن آن نیستت که
در هیچ جایی ویتگنشتاین به پرسش  2نورداخته است و دربارهاش صحبت نکرده است.
منظارم صترفاً این استت که ستخن مثبت و ایتابی ویتگنشتتاین را میباید در پاستا به
پرستش  3جستت .دیدیم که از قضتا بخش فاق از دفترچة یادداشتتها بافتی استت که
شتمارة  6.422از آن استتخراج شتده استت .ویتگنشتتاین در این شتماره در این ستخنش که
خابی و بدی ربطی به پیامد کنش ندارند با پرستش  2ستر و کار دارد و وقتی میافزاید
پاداش و تنبیه را در خاد عمل باید جستت به روشتنی به پرستش  3میاندیشتد .رهیافت
ایتابی و مثبت ویتگنشتتاین در این شتماره درستت در پاستا به پرستش  3مندرج استت و
آنچه در بحث از پرستش  2میگاید صترفاً این استت که رویکرد پیامدگرایانه نادرستت
استتت .با این حال وی نمیگاید چه رویکردی به کنش اخالقی درستتت استتت چرا که
سؤال درست برای او فقط پرسش  3است.
Wille/ Will

25

 26نیز بنگرید به (.)Wittgenstein, 1979: 76
 27چنین مفهامی از اراده با درک متعارف ما از اراده در تعارض استتت .ویتگنشتتتاین خاد
چنین میگاید :عپ باید به آنجا برستیم که کنش اراده هرگز به بدن مرتبط نمیشتاد
و بته این ترتیتب در معنتای متعتارف کلمته چیزی بته نتام کنش اراده وجاد نتدارد.
( .)Wittgenstein, 1979: 86وی بتا ارتبتاط دادن اراده بته ذهن متابعتدالطبیعی
مفهام عاراده .را در معنایی تازه به کار میبرد .انستتکم ( )52 -53 :1957با اشتتاره به
 6.374-6.373چنین درکی از رابطة میان اراده و قصد با کنش را مهمل میشمارد.
Weakness of will
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 29برای تاضیحی متمل دربارة ضعف اراده بنگرید به (.)Stroud, 2014
Amoralist

30

 31تاضیحی مختصر دربارة ضعف اراده را میتاانید در ( )Merli, 2013بیابید.
Moral sense

32

 33ضتتترورت دارد کته میتان فرد نتااخالقی و فرد غیراخالقی ( )Immoralفرق بگتذاریم.
فرد غیراخالقی بتا این کته میدانتد آست تیتب زدن بته دیگران بتد استتتت بته این کتار اقتدام
میکنتد چرا کته برای وی جهتانی پر از فالکتت بته جهتانی ختالی از آن ترجیح دارد .بر
خالف او ،فرد نااخالقی هیچ رجحانی بر یکی از این دو قائل نیست.
 34برای نمانه مایکل ماری ( )Morris, 2008: 323در تاض تیح نف مابعدالطبیعی
از شمارة  6.373کمك گرفته است.
 35نگاه کنید به یادداشت پیشینم دربارة نظر انسکم در مارد این درک از مفهام عاراده..
 36این مشکل را لای ( )266 :2009به نحای متفاوت تقریر کرده است.
 37الزم استت از اشتتباهی پیشگیری کنم .شتاید کستی ایراد بگیرد که خاشکامی حالت
ذهنیای استت که خاد معلال رویکرد پذیرش جهان استت و این بدان معنا استت که در
واقع رستاله از سته جار حالت ذهنی در بحث از من تتربی و مابعدالطبیعی ستخن گفته
استتت و نه دو گانه )1( :عااطفی مانند بیم و امید که من تتربی از ستتر میگذراند)2( ،
رویکردهتای پتذیرش یتا نوتذیرفتن جهتان کته من متابعتدالطبیعی تتربته میکنتد و ( )3در
نهایت هم احستتاس خاشکامی یا ناخاشکامی که معلال این رویکردها هستتتند و باز
نف مابعدالطبیعی آنها را تتربه میکند .نکتة مهم این استتت که ویتگنشتتتاین رابطة
میان پذیرش و خاشکامی را رابطهای مفهامی میداند و نه علّی .این بدان معنا استتت
کته رویکردی متاننتد پتذیرش جهتان همتان ح خاشکتامی استتتت ،نته این کته ماجتب
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خاشکامی بشتتاد .)Wittgenstein, 1979: 25( .به همین دلیل هم در واقع جدا
کردن خاشکامی از پذیرش نادرست است.
Global impotence

 39برای بحث در مارد جاانب دیگر فهم مگینی
(مثمر.)1398 ،

38

از ماضتتاع اخالق در رستتاله بنگرید به

فهرست مناب
عالیینژادحسینی ،مالك .)1389( .ویتگنشتاین و حکمت .تهران :انتشارات هرم .
ماون  ،هاوارد .)1379( .درآمدی بر رستالة ویتگنشتتاین .ترجمة ستهرا علاینیا .تهران:
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