
 

 

 
 
 
 

  معضل کرد؟ صادر یاخالق حکم يیاستعال نفس دربارة توانیم ايآ

 ی فلسف-یمنطق رسالۀ در اخالق
 رضا مثمر 

 چکیده

 رستاله  در یو. پردازدیم  اخالق ماضتاع  به  یفلستف-یمنطق رستالة یانیپا صتفحات در  نیتگنشتتایو
 فیتعر با  ستو  و یکامخاش مفهام  به  یخاب مفهام فروکاهش با کاشتدیم هاادداشتتی دفترچه و

 دستت  به  اخالق  ماضتاع.ع از یریتصتا تشیکل در آن رشیپذ  و جهان با یهماهنگ  به یکامخاش
 جدا اشیعیمابعدالطب  یمعنا در  نف  از  را  اشیتترب یمعنا در  نف   نیتگنشتتتایو  رستتاله، در. دهد
  یتترب   نف  یو گام نیا  از پ .  استتتت  یعلّ  رابطة در جهان با  یتترب  نف   تنها  دو نیا از کند؛یم

 ارادة نیتگنشتتایو نظر  به. گذاردیم کنار  اخالق  بحث از  را  شیهاکنش  و  یروانشتناست پژوهش مارد
 حکم  یبرا  ماجته  ماضتتتاع  گتانتهی(  جهتان  رد  ایت  رفتنیپتذ)  جهتان بته  کردشیرو  و  یعیمتابعتدالطب نف 
 یزمان تنها ذهن: استت دچار  یبزرگ  معضتل  به یراهبرد نیچن که کرد خااهم  استتدالل.  استت  یاخالق
 واقع یاخالق  حکم  ماضتتتاع راه  نیا از  و  کنتد  اتختاذ  جهتان بته را  رفتنینتاپتذ  /رشیپتذ کردیرو تاانتدیم

 کستری که یایعیمابعدالطب ذهن که استت  آن در مشتکل  حال.  باشتد جهان با  یعلّ یارتباط در  که شتاد
 و( 2002)  ینیمگ یآرا  به  اشتاره با انیپا در. کند رد ای ردیبوذ را  آن  تااندینم  استت  جهان  از مستتقل
 .است کرده سردرگم زین را رساله مفسران معضل نیا چگانه که داد خااهم نشان( 2018) بکستروم

  . ینیمگ بکستروم، ،یعیمابعدالطب نف  اخالق، ،یفلسف -یمنطق ةرسال :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

  تالش   و  یخاب  مفهام  دربارة   متقدم  نیتگنشتا یو   یآرا  دهم  نشان  کاشمی م   مقاله  نی ا  در
  چنان   با   ،2تش یکل   در  جهان   رش یپذ  و   1یکامخاش   به   فروکاهش  راه   از   آن   ف یتعر  به  یو

  در.  3است   کرده  گم   در   سر  را   ی اریبس  مفسران   که  است  بان یگر   به   دست   یی های گرفتار
  آن از  پ .  پردازمی م  رساله در یتترب  نف   از  یع یمابعدالطب  نف   زی تما  به  نخست  بخش
  در.  گفت  خااهم   سخن  اخالق  با  4رساله   ی ع یمابعدالطب  نف   رابطة  دربارة   دوم  بخش   در 

  ی عی مابعدالطب  ذهن   ای   من  مفهام   ق یتدق  به   شرط   دو   استخراج  با   کاشمی م  مقاله   سام  بخش
  گذارد ی م  ا ر   جهان   بر  نه  ی ع یمابعدالطب  نف   ن یتگنشتایو  نظر  به  آمد   خااهد   کهچنان .  بوردازم

  در (.  جهان  از  یریرپذ یتأ   عدم  شرط)  ردی پذی م   ا ر  آن  از  نه   و(  جهان  بر  ری تأ   عدم  شرط)
  و (  1964)   بالک  ماک    که  کرد  خااهم  صحبت   ن یتگنشتایو   یبرا  ی معضل   از  چهار   بخش

  خااهم   .یتاانی ب   یگرفتارع   بدان  که  معضل  نیا .  اندکرده  طرح(  2001)  ش یکندل  استاارت
  بر   ر یتأ   عدم  شرط   هم   تااندی نم   ی عیمابعدالطب  ذهن :  است  قرار   ن یا   به  یسادگ   به   گفت
  ی درست   به  شی کندل.  شاد   واقع  ی اخالق  حکم  ی برا  ی ماضاع  هم   و  سازد   محقق   را  جهان 
.  کند   فراهم  مناسب  یپاسخ  ی گرفتار  نی ا  یبرا  است  نتاانسته  ن یتگنشتایو  که  است  معتقد 
  بخش   مقصد  یل یدل  نیچن  ارائة.  است  نکرده  ارائه  یل یدل  شی ادعا   نیا  یبرا  یو  حال  نیا  با
  و (  2002)    ی نیمگ  ریتفس  به   مراجعه   با   مقاله  ی انی پا  بخش  در  سرانتام .  است  مقاله  پنج 

  ر یتفس  دو  عناان   به  ، یکامخاش   و   اخالق   دربارة   ن یتگنشتایو  ی آرا  از (  2018)  بکستروم
  مفسرانش   ن یتگنشتا یو  ی دوراه   و  ی تاانی ب  ی گرفتار  چگانه  که  دهم   نشان   کاشمی م   نمانه،
 . است کرده  سردرگم  را

 ی تجرب   نفس و  ی عیمابعدالطب نفس .1

  ییزها یچ  آن  همة  متماعة  جهان که  کندیم  آغاز  ستخن  نیا  با را  رستاله  نیتگنشتتایو

  دهندةستامان  یهاتیواقع.  6(§1.1 و  §1)  5هاتیواقع  یجملگ  یعنی  اند،داده  یرو که استت
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 باد  ممکن که  معنا  نیا به  هستتتند،  یرضتتروریغ و  7ییاقتضتتا  کستتری  ییهاتیواقع  جهان،
  تحقق  اندکرده  شتامدیپ  که  یامار  آن  از  یبرخ  کمدستت  آن  در  و  باشتد  یگرید  جار  جهان

  علام  تیمستئال  هاتیواقع  انیم  ییاقتضتا و  یرضتروریغ  روابط  نیا  یبررست.  باشتند افتهین

(.  §4.11-4.111) ستتین  یعیطب  علام از  یاشتاخه  فلستفه  که چرا  فلستفه، نه و  استت  یعیطب
  یع یطب  علام  از  یکی  زین  یروانشتناست که  تیذهن  نیا  کنار  در  یعیطب  علام از  فلستفه  زیتما

  گرید  از  یروانشتناست: عانتامدیم  یروانشتناخت  مطالعات با  یفلستف  پژوهش  تقابل به استت

 بدان  روانشناسان  چهآن  بیترت  نیبد(.  §4.1121.. )ستین  کترینزد  فلسفه به  یعیطب  علام
  ةستازند  یانضتمام تیواقع  اردهایلیم از  یکی  صترفاً  اندداده نام  من.ع  و  روان.ع  نف .،ع

 یکی  زین  روانش است،  جهان  از  یبخش  یآدم  بدن که  بیترت  همان به  درستت. استت  جهان

 (. §5.641 و §5.5421) باد خااهد ایدن سازندة یتهایواقع از

 و   9یتترب من  ای  نف :  شتتاد  یم  قائل  زیتما  8نف .ع  یمعنا  دو  انیم  نیتگنشتتتایو

 و  نف -  روح  نتام  بته  یزیچع  و  یتترب  نف   او  نظر  بته.  11(§5.641)  10ییاستتتتعال  نف 
  نخااهد  وجاد استتت  شتتده فهم  امروزه  یستتطح  یروانشتتناستت  در که  ییمعنا  آن  به  -رهیغ

  جملة  نیآخر(.  §5.5421.. )ستین  روح  اصالً  مرکب  روح  كی  که  است  آن  قتیحق.  داشت
 ست ین روح اصالً مرکب  روح  چرا. است  نف   ینابادگ  یبرا  نیتگنشتتایو  لیدل  شتماره  نیا

  رِیی تغ  هر  با  که  رسدینم  نظر  به  اما  کنندیم  رییتغ  نف   ةسازند  یهاشهیاند  و  عااطف  چان
 که استتت  نیا  ما  یعرف  درک.  بشتتاد  یگرید  ک   و کند  رییتغ هم  یآدم  من.ع  اییروان
 استتت، مرکب که  یتترب  من  خالف  بر.  دارد  وجاد  راتییتغ  نیا  همة  ریز  در   ابت  یجاهر
  یع ی مابعدالطب  من.  ندارد  یجا  جهان  در  و  است  مانا  و   ابت  ط،یبس  یامر  یعیمابعدالطب  نف 
 ند،یبیم  باشد  درستشید  در که  را  چه  هر که  آن با که استت  شتده  مانند  یچشتم  به  رستاله  در

 بر  ینفستتت  نیچن(.  §5.632-5.641)  ردیبگ  قرار  شیخا  دیتد  دانیتم  در  تاانتدینم  هرگز
 من  نیتگنشتتتتتایو  بتاور  بته  بیتترت  نیا  بته(.  §6.4311)  ستتتتین  رایم  یتترب  من  خالف

 .   12است یفلسف بحث یبرا مشروع و مقبال من تنها یعیمابعدالطب
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 تش« یکل در  جهان  رش يپذ» تا  «یخوب » از .2

  ها،ارزش  خالف  بر:  دیگایم  ستتخن ارزش و تیواقع  زیتما  از  رستتاله  در  نیتگنشتتتایو
 :مخاانییم نیچن 6.41 ةشمار از یبخش در. اندیتصادف یامار هاتیواقع

 یفضتا  کل  از  رونیب  دیبا  باشتد  داشتته  ارزش که  باشتد  یارزشت  عاگر
 که استت  نیا  هم  آن  لیدل.  ابندییم  وقاع و  دهندیم رخ  که  باشتد  یامار
 .. است یتصادف ابدییم تیواقع و دهدیم رخ که چه هر

 با  یکانت  13انةیگرافهیوظ  اخالق  تقابل حستتتب  بر  دیبایم  را  هاارزش  نبادن  یتصتتتادف
  کنش  كی  نبادن  /بادن  یاخالق  امدگرا،یپ نظر به.  داد  حیتاضت  15گراامدیپ  اخالق  14کردیرو
 فرد  انتداختن  رنج  بته  امتدشیتپ  چان  استتتت  بتد  یدزد.  کننتدیم  نییتع  آن  یامتدهتایتپ  را
 که استت  نیا ستؤال  حال.  استت  جامعه  در  یاعتمادیب  و  ترس  رواج تینها  در و  باختهمال
  عمل که  نیا.  استت  یمنف  پاستا  داشتت   خااهد  ییامدهایپ  نیچن  ضترورتاً  کردن  یدزد  ایآ

  ری تصارپذ .  است  یتصادف  و  ییاقتضا  کامالً  یامر  باشد  داشته  را  گفتهشیپ  یامدهایپ  یدزد
  انی آدم  از  یجهان)  نباشتتتد  آمد که  یماارد  از  کدام  چیه  یدزد  امدیپ  یجهان  در  که استتتت
 نظر به  بیترت  نیا به(.  کندینم  شتانمضتطر   شتانیا از  یدزد  که  یدلخاشت و  البالفارغ
  انیم رابطة  مانند  درستت  اعمالشتان  یامدهایپ و  انیآدم  یهاکنش  انیم رابطة که  رستدیم

  فارغ و  ضترورتاً  یدزد که  دیگایم  متعارف  شتعار  همه،  نیا  با.  باشتد  یرضتروریغ  هاتیواقع
  نامشتتروط  یامر  یدزد  بادن بد  گر،ید  ستتخن به.  استتت  یراخالقیغ  یعمل  ش،یامدهایپ  از

 ,Kant) کانت  زیتما  جینتا  از  ییادعا  نیچن.  ستتتین  مشتتروط  یامدیپ  چیه  به و استتت

  یفرمان   مطلق  فرمان. 18استت  17مطلق  فرمان و  16مشتروط  فرمان  انیم  (25 :27-2006
 تابع  آن از  یرویپ و  دارد  ضتتترورت  ممکن  یهاجهان  همة  در که  یعقالن  و  ینیع استتتت

  فرمتان عک ،  بر. کرد عمتل بتدان دیتبتا حتال هر در  و  ستتتتین  متا یهتاخااستتتت  و  الیتام
.  زد   دستت  یعمل  چه به  دیبا  یخااستت  چه  تحقق  یبرا  دیگایم که استت  یفرمان  مشتروط،
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 از و  مطلق  هاارزش  که استتت  آن  یمعنا به  6.41  شتتمارة  در  ها.ارزش  نبادن  یتصتتادفع
 ما  یهاخااستت  با  یارتباط  هاارزش  گرید  ستخن  به.  19هستتند کانت  مطلق  یهافرمان  ستنا
 :ندارند مانیکارها یامدهایپ و

  شتادیم  وضتع‘  …  دینبا  تا’  صتارت با  یاخالق  یقانان  که  یعهنگام
 را  عمل  آن  اگر: ’استتت  نیا  کندیم  خطار  ذهن  به که  یزیچ  نینخستتت
 در  پاداش  و  هیتنب با  اخالق  که است  روشن  حال  نیا  با چه ‘  ندهم انتام
 از  متانپرستتتش  لیتدل  نیهم بته.  نتدارد  کتار و ستتتر  شتتتانمتعتارف  یمعنتا
  امدهایپ  نیا کم دستت. استت  تیاهمیب  یپرستشت  کنش كی  یامدهایپ
 میاکرده  طرح که  یپرستشت  در که استت  آن  هم  لشیدل.  باشتند  رخداد  دینبا

 هیتنب و  پاداش  جار  كی  دیبا  قتیحق  در.  باشتد  درستت  دیبا  یزیچ  باألخره
.  باشتتند   مندرج  کنش  خاد  در  دیبا  هانیا  اما  باشتتد  داشتتته  وجاد  یاخالق
 یامر  هیتنب و  ندیخاشتتا  یزیچ  دیبا  پاداش که  استتت  روشتتن  نیهمچن)

 (.§6.422(. )باشد ندیناخاشا

  مطلقاً یو  که  آن  نخستت. استت  نکته  چند  واجد  شتماره  نیا  در  نیتگنشتتایو  ستخن
  امدهایپ  نیا که  دیگایم  صترفاً  بلکه  شتادینم  منکر را  یآدم  یهاکنش  یامدهایپ  تیاهم
  پاداش  ستزاوار  درستت  اخالقاً  کار که  آن  گرید.  ندارند  عمل كی  بادن  بد  ای  خا  به  یربط
  عمل،  كی  بر مترتب  پاداش  و هیتنب که  آن  ستام.  هیتنب ستتةیشتا  نادرستت  اخالقاً  کار و استت
 که  استت  نیا ستؤال  حال.  باشتند  مندرج  عمل  خاد  در  دیبا  امار  نیا.  ستتندین  یرونیب  یامار
 چه هیتنب  نیا  آنگاه  نباشد(  زندان به  رفتن  احتماالً  مثالً)  یایرونیب  امدیپ  دزد  هیتنب  مثالً  اگر
  خاد  درع که استتت  یپاداشتت  ای  هیتنب  یزیچ  چه که  نیا  حیتاضتت  یبرا  باد   خااهد  یزیچ

  در را  6.422  شتمارة  نیتگنشتتایو.  میبنگر  هاادداشتتی  دفترچه به  دیبا استت.  مندرج  کنش
 :مخاانییم شماره نیا جملة نیآخر از پ . است ناشته 30/07/1916ایتار
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  یزندگ   یستادگ به که  گشتت  خااهم بر  ماضتاع  نیا به  همااره  عمن
  یزندگ   کامناخاش  انستان  یزندگ  و  استت  خا   یزندگ  کام،خاش  انستان
  آن  کنم،  یزندگ  کامانهخاش  دیبا  چرا  اما:  که  بورسم  خاد  از  نكیا  اگر.  بد

  دی نمایم  نیچن  باد؛  خااهد  انهیگاهمان  یپرسش  نظرم  به  سؤال  نیا وقت
 که   رستتدیم نظر  به. استتت  ماجه  خاد  یخاد به  کامانهخاش  یزندگ که
.. استتتتت  درستتتتت  یزنتدگ  ناع  تنهتا  شتتتتكیب  یزنتدگ  جار  نیا
(Wittgenstein, 1979: 78.) 

  /ی کام خاش استتت،  مندرج  بد  /خا  اخالقاً  کنش  خاد  درون  در که  یهیتنب  /یپاداشتت
  یزنتدگ   همتان  خا   یزنتدگ کتهنیا  نیتگنشتتتتتایو نظر  بته. استتتت کتار  کننتدة کتامینتاخاش
  یزنتدگ   خا ،  یزنتدگ  مفهام  در  و  ستتتتین  شیب  ی اییهمتانگا  استتتت  کتامتانتهخاش
  فی تعر  نیچن  را  خا .ع  فاق قال  در  نیتگنشتتتتتایو واقع  در.  استتتت  منتدرج  کامانهخاش
 :است کرده

 .است یکامخاش همان یخاب( یخاب فیتعر)

  مندرج  کنش  خاد  درع  پاداش که  6.422  شتمارة  یادعا  نیا  یبرا  نیتگنشتتایو  حیتاضت
.  دهتد یم  انتتام  کتامخاش فرد کته  استتتت  یعمل  آن  خا   عمتل کته  استتتت نیا استتتت.،

 یازیتن  گرید استتتت  منتدرج  یخاب  در  یکامخاش  یمعنتا که  شیادعا  نیا با  نیتگنشتتتتتایو
 به  ارجاع  با  گالک.  اوردیب  یهیتاج  کرد  یزندگ  کامخاش  دیبا که  ستتتخنش یبرا  ندیبینم
  یینازایاستتو  یافتیره  به  یکانت  یافتیره از  گذر  از  ینشتتان را  آن  یخاب  مفهام از  درک  نیا
 (.Glock, 1996: 108) داندیم

 :میکن زیمتما گریکدی از را پرسش دو باشد الزم که رسدیم نظر به

 ست یچ بد /خا  یمعنا( 1 پرسش)



...کرد؟ صادر یاخالق حکم  يیاستعال  نفس دربارة توانی م  ايآ 191 ( رضا مثمر)   

 کرد  زیپره بد کار از و داد انتام خا  کار دیبا چرا( 2 پرسش)

 به. استت  آن  فیتعر و  یخاب  تیماه  از  پرستش و  20فرااخالق  در استت  یستؤال 1  پرستش
  نی ا به  معطاف  آمد،  هادداشتتای  دفترچه  از که  یبند  در  نیتگنشتتایو  ستخن  رستدیم نظر

  همان  یبد  /یخاب  یمعنا  که استتتت  نیا  یروشتتتن به  هم  یو  پاستتتا.  استتتت  پرستتتش
 و  21یهنتار  اخالق  در  استت  یستؤال  2  پرستش  خالف،  بر. استت  یکامناخاش  /یکامخاش
  انتدازه همتان  بته باد یاخالق دیتبتا چرا  کته  نیا.  بادن یاخالق  یبرا  متا هیتتاج  و  لیتدل دربتارة
  پاسا  در  یکس  اگر.  کرد  زیپره  یدزد  از  دیبا  چرا  که  نیا  از  سؤال  که است  یهنتار  یسؤال
  شی پ  یجااب  است.،  یکامخاش  باعث  بادن  یاخالق که  لیدل  نیا  بهع  دیبگا  2  پرسش به

  نی تگنشتا یو  که  است  ینظر  خالف  ییر   نیچن.  یرکانتیغ  و  انهیامدگرایپ  کسری  است  نهاده
  هاادداشتتت ی دفترچه  از  منقال  بند  در.  استتت  کرده ابراز  6.422  شتتمارة  در  صتتراحت به
  عک ،  بر.  هستند  1  پرسش  به  یپاسخ  شیهاگفته  و  ندارد  2  پرسش  با  یکار  نیتگنشتایو
  یجستتتا   در  و  دارد  نظر  2  پرستش  به  6.422  شتمارة  در  نیتگنشتتایو  که  دینمایم  نیچن
  یکم   دیبگذار.  نهدیم  شیپ(  22انهیستادگرا  یجااب  برابر  در)  یکانت  یپاستخ  آن،  یبرا  یجااب
  یها تفاوت  رغم به  یکانت و  انهیامدگرایپ  کردیرو  دو.  میشتتیندیب  6.422  از  ریتعب  نیا  دربارة
 :دارند اشتراک ایهیپا یفرض در شانیادیبن

 .است کنش اخالق، ماضاع( مشترک فرض)

 قرار  قضاوت  مارد که  چهآن  یایاخالق  بحث  و مناقشه  هر  در که  دیگایم  فاق  فرض
  نی تگنشتتایو  قضتا  از. استت  یفرضتشیپ  نیچن به  یمتک  2  پرستش. استت  فرد  عمل  ردیگیم
 :کرد خالصه آمازه نیا در تاانیم را یو مخالفت. است( مشترک فرض) مخالف کسری

 .است جهان به ذهن کردیرو اخالق ماضاع( 1 یفرااخالق آمازة)

 ستخن  ماضتاعش و  اخالق  تیماه  دربارة که  لیدل  نیا به استت  یفرااخالق  آمازه،  نیا
 استت  نیا  شتاد واقع بحث  مارد  دیبا  اخالق  در که  یپرستشت  نیتگنشتتایو  نظر به.  دیگایم
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  خا  کنشتم  فالن  ایآع که  ستؤال  نیا نه و  نه .  ای استت  خا   عالم به  کردمیرو  ایآ  کهع
  جهان  در  که  هستتند  یمشتخصت و  یجزئ  اتفاقات  ما  یهاکنش او  باور به.  نه .  ای استت  باده
 و  جهان  کل  ما  یکردهایرو  ماضتاع  عک ،  بر.  دهندیم  شتکل  را  آن  و  دهندیم  رخ واقع

  یجستتتا  که استت  روشتن  متفاوت  ةآماز  نیا با(.  §6.45  و  §6.43) استت  تشیکل  در  عالم
  در  رستد،یم نظر به  چه  اگر. استت  عبث  یکار  نیتگنشتتایو  یآرا  در 2  پرستش  یبرا  پاستا
 استخراج  آن  از که  یانهیزم  به  را  شماره  اگر  است،  پرداخته  2  پرسش به  یو  6.422  شمارة
 که  دید  میخااه  میگردان  باز(  هاادداشتتی  دفترچه  در  30/07/1916ایتار  یعنی) استت  شتده
 :است باده یگرید سؤال اصل در او نظر مطمح

 است  یمنش جار چه بادن یاخالق( 3 پرسش)

  23یاخالق   تیشتخصت  به 3  پرستش  نگرد،یم  یاخالق  کنش به که  2  پرستش  خالف  بر
 اخالقاً  تیشتخصت   یتشتخ  یبرا.  استت  بد  ای  خا   یتیشتخصت  چه که  پرستدیم  و  دارد نظر
  می د ید.  شیجزئ  یهاکنش و  رفتارها  نه  ستتت،ینگر  جهان به  فرد  کردیرو به  دیبا  بد  /خا 
  در  اخالق به  یکانت  افتیره  قیتصتتد  ستتو  و  ییستتادگرا  رد به  نیتگنشتتتایو اقدام که

  دفترچه به نگاه  با.  کندیم  ریتصتتتا را  اخالق به  او نگتاه  از یبخشتتت  تنهتا  6.422  شتتتمتارة
  افتیتره دو  هر( مشتتتترک  فرض) بتا  مختالفتت راه از  یو کته دیتفهم  تاانیم  هتاادداشتتتتیت

 بیترت  نیا  به.  گرداندیم  نظر  3  پرسش  به  2  پرسش  از  و  کندیم  رد  را  یکانت  و  انهیسادگرا
  مندرج  عمل  خاد  در  پاداش  ای  هیتنب که  رستتاله  انةیامدگرایضتتدپ  یادعا  نیا  حیتاضتت  در

 به 2  پرستش  یجا به  کرده،  گذر هم  یکانت  افتیره  از  هاادداشتتی  دفترچه  در  یو  هستتند
  باز.  24استت چه  3  پرستش به  نیتگنشتتایو  جاا  که  دید  دیبا  حال.  استت  پرداخته  3  پرستش
 :است یخاب یراهنما هاادداشتی دفترچه

 . است جهان به ذهن کردیرو عاراده

 (. Wittgenstein, 1979: 87.. )است کنندهاراده ذهن ذهن،



...کرد؟ صادر یاخالق حکم  يیاستعال  نفس دربارة توانی م  ايآ 193 ( رضا مثمر)   

  ممتتاز  یگتاهیجتا  25کردن.  ارادهع  یروان  حتالتت  بته  نیتگنشتتتتتایو  جملته  دو  نیا  در
 از  جا  هر:  کندیم  استتفاده  آن  فیتعر و  ذهن  به  دنیبخشت  تیها  یبرا  آن  از و  بخشتدیم

  .ی ذهن   آمازةع  را  نیا.  کندیم  اراده  که  استت  یزیچ  آن  منظارمان  میکنیم صتحبت  ذهن
 هم کنتار  از.  استتتت جهتان  بته  نف  /من  /ذهن کردیرو اراده،:  دهمیم  نتام نیتگنشتتتتتایو

 :که گرفت تهینت تاانیم یذهن آمازة و 1 یفرااخالق آمازة گذاردن

 .است ذهن ارادة اخالق ماضاع( 2 یفرااخالق آمازة)

 استت   .یاخالق  صتفات  ماضتاع  ارادهع که  دیگایم  رستاله  در  صتراحت به  نیتگنشتتایو

  حامل  یاخالق  ییمعنا  درع  تااندیم  فرد که  میخاانیم  هاادداشتتی  دفترچه  در(.  §  6.423)
  نی تگنشتا یو  نظر  مارد  ةاراد  همه  نیا  با  .26(Wittgenstein, 1979: 77)  باشد.  یااراده
 بهع که استت  اییعیمابعدالطب  ذهن  ةاراد  بلکه ستت،ین  یروانشتناست  در  یبررست  مارد  ةاراد

  یبخشت  نیتگنشتتایو  یعیمابعدالطب  من(  §5.632)  استت.  جهان  مرز بلکه  ندارد  تعلق  جهان
 هایتیواقع  گرید  در  یرییتغ  علّت  تااندینم  هم  لیدل  نیهم  به و ستتین  جهان  اتیواقع  از

 :شاد جهان

: آورم در  زانا  بته  اماراده  برابر در  را جهتان  یرختدادهتا  تاانمینم  عمن
 .هستم تاانیب کامالً من

 بر  ییمعنا به  و) کنم  مستقل  جهان  از  را  خاد  تاانمیم راه  نیا  از  تنها
.. شتتتام  منکر  را  رختدادهتا  بر  یریتتأ   گانتههر  کته(  شتتتام  رهیچ  آن
(Wittgenstein, 1979: 73  .) 

 یهاتیواقع  در که  ندارد  یقدرت و(  §6.373) استت  جهان  از  مستتقل  یعیمابعدالطب  من
 است  عالم  یمرزها  بر  ریتأ   دیآیم  بر  ذهن  نیا  از  که  یکار  تنها.  27بگذارد  ریتأ   آن  سازندة

 و  ردیگیم  هتدف  تشیکل  در را  جهتان  ،یعیمتابعتدالطب  ذهن  کردیرو  عناان بته  اراده(.  §6.43)
 ایاراده  اخالق نظرِ  مارد  ةاراد بیترت  نیا به.  کندینم نظر  عطف  یخاصتت تیواقع  چیه به
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  یتترب   یداریتپتد  عناان بته  اراده(.  Wittgenstein, 1979: 73) استتتت  یعیمتابعتدالطب

  نی ا با(.  §  6.423  و  Wittgenstein, 1979: 89) استت  روانشتناستان عالقة  مارد  تنها
 :نیتگنشتایو نظر از که کرد قیتدق گانهنیا را 2 یفرااخالق آمازة تاانیم اوصاف

 .است یعیمابعدالطب من ارادة اخالق، ماضاع*( 2 یفرااخالق آمازة)

  ماضتاع(  الف)  نیتگنشتتایو  که  میدید  نتایا  تا.  میندازیب  میامادهیپ که  یراه به  ینگاه
  حتالتت  در  را  کردیرو  نیا(   )  نیهمچن.  دانتدیم  ذهن  کردیرو  بلکته  کنش،  نته  را  اخالق
 تیتکل در  جهتان  کردن، اراده  کردیرو ماضتتتاع( پ. )نتدیبیم  یمتتل  کردن.  ارادهع  یذهن
 که استتت یااراده  نیتگنشتتتایو  نظر  مارد  ارادة(  ت. )یخاصتت تیواقع  چیه نه  و  استتت  آن
  /خا    تیشتخصت  دربارة  یاخالق  یداور  در(  ث. )دهدیم  نشتان  خاد از  یعیمابعدالطب  نف 
 که است  یذهن  هم  بد  /خا   تیشخص  از  منظار.  بد  /خا   کنش  نه  و  مییگایم  سخن  بد
  پاستا.  استت  جهان به  یکردیرو  جار  چه  خا   ارادة  مییبگا  دیبا  حال.  دارد  بد  /خا   ارادة
 به  کامخاش(  یعیمابعدالطب  ذهن)=  انستتان  ارادة  خا ،  ارادة:  استتت  روشتتن  نیتگنشتتتایو

.  اراده   مفهام  بر استت(  خا   فیتعر)  تاباندنباز  واقع  در  حیتاضت  نیا(.  §6.43) استت  جهان
  بادن  یاخالق:  میاشتتده  كینزد 3  پرستتش یبرا  یپاستتخ به  رستتدیم نظر به  گام  نیا  با

  خا   اخالقاً  انستتان.  تشیکل  در  جهان به  کامانهخاش  یکردیرو  داشتتتن  از استتت  عبارت
 را  .یکامخاشع  مفهام  هناز  حال  نیا با.  استتت  عالم به  کامخاش  یکردیرو با  یانستتان
 :دهدیم حیتاض نیچن را مفهام نیا نیتگنشتایو. میانداده حیتاض

 نیا.  باشتم  رفتهیپذ  را  جهان  دیبا  کامانهخاش  یزندگ  داشتتن  یعبرا

 (. Wittgenstein, 1979: 75.. )است "بادن کامخاش" یمعنا

 بتا اسیتق  در  کته  دانتدیم  یایزنتدگ  را  کتامتانتهخاش  یزنتدگ یروشتتتن  بته  نیتگنشتتتتتایو
 :Wittgenstein, 1979)   است  جهان  با  یشتریب  یهماهنگ  در  کامانه،ناخاش  یزندگ

 :گرید یسخن به(. 78



...کرد؟ صادر یاخالق حکم  يیاستعال  نفس دربارة توانی م  ايآ 195 ( رضا مثمر)   

 .است تشیکل در جهان رفتنیپذ همان یکامخاش( یکامخاش فیتعر)

  عبارت   بادن  یاخالق:  میاده یرس  3  پرسش  پاسا  به  گر ید  رسدی م  نظر  به  گام  نیا  با
  در   چهآن   و  جهان   رش یپذ  یرواق  کردیرو   نی ا.  آن  تیکل   در  جهان  با   بادن  هماهنگ  از  است
  باشد   داشته   جهان   به  نسبت  د ی با  ی اخالق  فرد   که  است  یا بردبارانه   کرد یرو  دهد، ی م  رخ   آن 
(Glock, 1996: 108 ) . 

 ی عیمابعدالطب نفس  دوگانۀ  شروط  .3

 منقطع واقع  جهان از  یعیمابعدالطب  نف   نیتگنشتتایو نظر  به که  دهم  نشتان  دمیکاشت
 ستخن  گریکدی از  جهان و  ذهن  استتقالل  از  یوقت.  ندارد  آن  با  یایعلّ  اندیپ  چیه و استت

  تاانندینم  ذهن  و  جهان  هایتیواقع  که  است  نیا  منظارمان(  §6.374-6.373)  مییگایم
 دو  هر که استتت  الزم  جهان  از  یزیچ  استتتقالل  یبرا بیترت  نیا به.  بگذارند  ریتأ  هم  بر

 :شاد ارضاء ریز شرط

  جهان  ستازندة  یهاتیواقع  در  یرییتغ  باعث  دینبا  زیچ  آن(  جهان بر  ریتأ   عدم  شترط)
 .شاد

  آن  بر  دینبا  جهان  ستتازندة  یهاتیواقع  از كی  چیه(  جهان  از  یریرپذیتأ   عدم  شتترط)
 .کنند تادیا یرییتغ آن در گذاشته ا ر زیچ

 ادعا  نیا یبرا  دهند،یم  دست به  یادیز  یمتن  شااهد  گفتم  نیشتیپ  بخش  دو  در  چهآن
  کاشتمیم  بخش  نیا  در.  کندیم  ارضتاء  را  جهان بر  ریتأ   عدم  شترط  یعیمابعدالطب  ذهن که
 :میخاانیم رساله در. اورمیب یمتن شاهد جهان از یریرپذیتأ  عدم شرط یبرا

 خداوند.  ندارد  یفرق  چیه  برتر  امر  یبرا باشتتد  چگانه  جهان  کهنیعا

 (.§6.432) کند.ینم آشکار جهان درون در را خاد

 کهنیا به نستبت  برتر  امر که  داردیم  اظهار  شتماره  نیا نخستت  جملة  در  نیتگنشتتایو
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 فرق  برتر  امر یبرا.  ندارد  یحیترج  چیه استتت  شتتده  ستتاخته  یاتیواقع  چه  از  واقع  جهان
 که استتتت معنا  بدان  نیا.  باشتتتند افتهی  تحقق  ممکن  هایجهان  از كیکدام که  کندینم
  در را  خاد  روانشتتناستتان  پژوهش  مارد  ذهن.  گذارندینم  ا ر  برتر  امر  بر  جهان  یهاتیواقع

  ذهن  عک ،  بر.  کندیم  آشتتکار(  هستتتند  جهان  یهاتیواقع  از  یاتیواقع که)  شیرفتارها
  شتترط.  کندینم  آشتتکار(  انستتان  یرفتارها  در  یعنی)  جهان  درون  در را  خاد  یعیمابعدالطب
 نته  را یعیمتابعتدالطب نف  عتالم، چان  و چنتد  کته  استتتت  یمتدع  جهتان از  ی ریرپتذیتتأ   عتدم

 را  جهان  یعیمابعدالطب  نف  که  استت  آن هم  امر  نیا  لیدل.  ناراحت نه  و  کندیم  خاشتحال
 یکار  آن  ستتتازندة یهاتیتواقع با و  دارد نظر  تشیکل  در  ایتدن  به  نگرد؛یم  یابد یمنظر  از

  همچان  یانفعتاالت  دچتار  کته  استتتت آن  یتیماجاد نیچن  از معقال انتظتار(.  §6.45)  نتدارد
  در که  چرا  شتادینم  زمان  مشتمال  یعیمابعدالطب  نف .  نشتاد  رهیغ و  دیام  ،یخاشت  ترس،

  د.یتزیم  دیتام  و  میب  بتدون  دیتزیم  حتال  در  کته  آنع  و(  §6.4311)  دیتزیم  حتال
(Wittgenstein, 1979: 76.) 

.  است  برآورده  را  بخش  نی ا  یابتدا  شرط   دو   هر  که  است  یذهن   یعی مابعدالطب  ذهن 
  ی روانشناخت   ی ذهن   باشد،  نکرده  برآورده   را   شرط   دو  ن یا  از   ی ک ی  کم  دست   که   ی تیماجاد 
  گذارد ی م   ا ر  آن  در   کردن   عمل  راه  از  خاد   رامانیپ  جهان  با  تعامل  در  انسان   ی روان  من.  است
  ن ی تگنشتایو  یروانشناخت   من .  ندبیی م  خاد   انفعاالت   و  عااطف  در   هم  را   خاد   بر  جهان  ا ر   و
  یک ی تنها یماجاد که افتدی م اتفاق  گاه همه نیا با. است کرده نقض را  باال شرط دو هر
  در   ر ییتغ  به  قادر  اما   ردیپذی م   ری تأ   جهان  از   که  ی ماجاد.  کندی م   نقض  را  شرط  دو   ن یا  از
.  29است  28اراده   ضعف  گرفتار  احتماالً  که  است  یای روانشناخت  نف    ست ین  رامانشیپ  طیمح
  در   جهان   بر   ر یتأ   عدم   شرط   نقض   از  است  یانمانه   اراده   ضعف   ی شناختبیآسروان   مارد 
  و   عالم  در   خااهد ی م   اراده  ضعف   گرفتار   فرد .  جهان   از   یر ی رپذیتأ   عدم   شرط   تحقق   نیع
  در   ا ر   منشأ   تااندی م   یآدم  گاه  گر ید   ی سا  از .  تااندی نم  اما   کند،   تاد یا  ر ییتغ  آن   اتیواقع
  وضع   همان  ماجاد  وضع  ی و  ی برا.  ندارد  آن   ریی تغ  به  یاعالقه  چ یه  اما  گردد،   رون یب  جهان 
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  30. ینااخالق ع  اصطالحاً   افراد  در   تاانی م   را  یب یآس  نی چن  از  یانمانه .  است  ممکن   و  مطلا  
  و   کردن   کمك   ان یم  است،  خا    گران ید  به   کمك  دارند   باور   که   ن یا   با   افراد   ن یا  31. افتی

.  ندارند   کمك  ی برا  یازهیانگ  واقع  به   و  گذارند ی نم  یفرق   گرانی د  به   نکردن   کمك
  شان یا  یاری  ازمندین  یفرد  دنید  مثالً  و  است  ری تأ ی ب  شانی ا   عااطف  در  جهان  هایتیواقع
  آن   از   یخال   یجهان   با   یفرق  فالکت  از  پر   ییایدن  شانیا  ی برا.  زدیانگی نم   بر  کمك  به  را

  ات یواقع  به   نسبت  و  هستند  32ی اخالق   ح   فاقد  یافراد  ن ی چن  که  رسدی م   نظر  به.  ندارد
  از   یری رپذیتأ   عدم   شرط   نقض  از  است  یانمانه   ی مارد  نیچن  33. هستند   اعتنای ب  جهان 
  و   اراده   ضعف   مارد   دو   هر  که  است   روشن .  جهان   بر   ر یتأ  عدم   شرط   تحقق  ن یع  در  جهان 
  ریگبان یگر   است  ممکن  که  یای روانشناخت   یهاب یآس  از  هستند  ییهانمانه   بادن   ینااخالق
  کند، ی م  ارضا   را   شرط   دو   هر   که   یع یمابعدالطب  من  خالف  بر  آمد   کهچنان .  شاد  ی تترب  نف 
  نقض را  شرط دو  ن یا  از ی ک ی  دهیدب یآس  یِتترب  نف   و را  شرط دو  هر   سالم یِتترب  نف  
   . کندیم

 ی عیمابعدالطب نفس  ی توانی ب  دردسر .۴

 من  مفهام  حیتاضتتت  مقتام  بته  یوقت  رستتتالته شتتتارحتان  شتتتتریب  کته دیتنمتایم  نیچن
  شتمارة به  اشتاره  با:  اندکرده  تیتبع  کستانی  شیکماب  یراهبرد از  انددهیرست  یعیمابعدالطب
 را  یعیمابعدالطب  ذهن  استتتقالل  کند،یم  دیتأک  من  ارادة  از  جهان  استتتقالل  بر که  6.373
  در  یدرستت به  یکستان  34.اندداده  حیتاضت  جهان  بر  ریتأ   عدم  شترط  یارضتا حستب  بر  صترفاً

  یها شتماره  ریتفست  در  بلك  ماک .  اندافتهی  ییهایدشتاار  یعیمابعدالطب  ذهن  از فهم  نیا
  دی با  معنا چه  به ستتین  روشتن  من،  ارادة  از  جهان  استتقالل با که  دیگایم  6.374  و  6.373

 :کرد صحبت اخالق از

  انتدیپع  ریدرگ  آنگتاه  دهتد  رخ  p   کته  شتتتام  ستتتبتب  بخااهم  عاگر
 و   باد خااهم  آن  بته  دنیترستتت  لیتوستتتا  و  مطلا   هتدف  انیتم  .یکیزیف
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 در(.  6.374) رمیبگ یکیزیف  یانتدیپ را  کردن. ارادهع  کته  استتتت مهمتل
 و   دهد رخ  p که  من خااستتتت  انیم  یریگذرناپذ  یمنطق  شتتتکاف واقع
 نیا  از  گتذار  یبرا  تالش  واقعتاً  اگر.  دارد  وجاد  p  یواقع  صتتتدق  ارزش
 یکار  چیه  دهد،یم  یرو  جهان  در که  چهآن  باشتد  مهمل  یکار  شتکاف

 من،  نادرستت و  درستت  اراده.ع  میتصتم  ییگا.  داشتت  نخااهد  اخالق به
  آن  محتمتل  جینتتا  از  یرو  نیهم  بته  و دهتدیم  نشتتتان  عملم  در  را  خاد

 (. Black, 1964: 366-367.. )است مستقل

 :کندیم انیب ترقیدق و ترروشن را ینگران نیا شیکندل استاارت

 ,Wittgenstein)  هستتتتم.  تاانیب  کتامالًع  بیتترت  نیا  عبته

  تاانیب  من  کته  فکر نیا  کته دیتنمتایم نیچن  حتال  نیا  بتا(.  73 :1979
 چشتم   آن  یرو از  ستقاط و  اارید یرو  از  دنیپر  روزمرة  زیتما  بر هستتم
  شتةیر[  بادن  تاانیب  فکر  نیا] که  رستدیم نظر به  نیهمچن.  استت  بستته
  نتدارد  یکتار  یبرا  یتاان  کته  یکستتت  کته  چرا  بُرد،یم  بن  از  را  اخالق
 (. Candlish, 2001: 158) ندارد. هم یتیمسئال

 من  از  نیتگنشتتتتتایو  درک  کتهنیا  اول:  کنتدیم  صتتتحبتت  ینگران  دو  از  شیکنتدل
  کتهآن  گرید  35.دارد  فرق  کردن.  عمتلع  از  متا  یعرف  فهم  بتا  آن  ارادة  و  یعیمتابعتدالطب
  ا ر  تاان  فاقد  نف   نیا  که چرا  استت،  معنایب  یعیمابعدالطب  ذهن  دربارة  اخالق از  صتحبت
 را  ینگران  دو  هر استتت  دهیکاشتت  نیتگنشتتتایو  شیکندل  نظر به. استتت  جهان  در  گذاردن
 استت  مرتبط  مقاله  نیا  ماضتاع به که  دوم  یگرفتار به  مشتکل، دو  نیا  انیم  از.  کند  مرتفع
 :کرد ریتقر گانهنیا تاانیم را دوم مشکل یبرا شیکندل استدالل. پردازمیم

 برابر  در  S  اگر  تنهتا  کرد  صتتتادر  یاخالق  حکم  تاانیم  S  متاننتد  یفرد  دربتارة(  1)
 (مقدمه. )باشد مسئال کنشش
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 انتام  را  عمل  آن استت  تاانستتهیم  اگر  تنها استت  مستئال  کنشتش برابر  در  S  فرد(  2)
 (مقدمه. )ندهد

 (مقدمه. )ندارد کنش یبرا یتاان یعیمابعدالطب ذهن( 3)

  ،3و2. )ندارد  جهان  در  داده  یرو  یهااتفاق  برابر  در  یتیمستئال  یعیمابعدالطب  ذهن(  4)
 (یتال رفع

 (یتال رفع ،4 و 1) 36.کرد صادر یاخالق حکم تاانینم یعیمابعدالطب ذهن دربارة( 5)

  ذهن  چگانه  که  استتت  نیا مشتتکل.  دهمیم نام  .یتاانیب  یگرفتارع  را  دردستتر  نیا
 یبرا  یماضتاع  هم و  ستازد  محقق را  جهان  بر  ریتأ   عدم  شترط  هم  تااندیم  یعیمابعدالطب
  حی تاضت  گانه  نیا  را  یتاانیب  یگرفتار  یبرا  نیتگنشتتایو  راه  شیکندل.  باشتد  یاخالق  حکم
 :دهدیم

 یو  پتتاستتتا  م یتکتنت  دایتتپت  اختالق  یبترا  یمتحتمتلت  چتگتانتته[  …]ع
 ارادة  تیفعال  متضتمن که  یحیتاضت راه  از که استت  نیا[  نیتگنشتتایو]

 واقعته   آن  بر  ریتتأ   ایت  ختاص  واقعتة  كیت  آوردن  شیپ  منظاربته  یاخالق
[ ستتتین خاص واقعة  كی  آوردن  شیپ  یپ  در که]  یتیفعال  نیچن:  نباشتتد

.  را.   آن  یهتاتیتواقع  نته  و  دهتد  رییتغ  را  جهتان  یمرزهتا  تاانتدیم  فقطع
.  دارد   کار و  ستتر  کار انتام  روح با[  …]  کردن  اراده  از  درک  نیا(  6.43)

 استت   یکردیرو بلکه  ستتین  جهان  یرخدادها  از  یکی  خادش  که  یروح
  جهان از  را  شتتاد  و  خا   انستتان  جهان  کردیرو  نیا.  عالم  یرخدادها به

 و   Wittgenstein, 1979: 78)  کندیم  زیمتما  کامناخاش  انستتان

6.43§.). (Candlish, 2001: 159 .) 

  رد:  کردم  صتتحبت  اشدرباره  شتتتریپ که استتت  یهمان  واقع  در  نیتگنشتتتایو  حلراه
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 که 1  یفرااخالق  آمازة  طرح و استت  کنش  اخالق  ماضتاع  دیگایم که  ،(مشتترک  فرض)
 بر  نیتگنشتتایو  حلراه بیترت  نیا  به. استت  جهان به  ذهن  کردیرو  اخالق  ماضتاع  دیگایم
 را  ریاخ  ةآماز. استت  یمبتن  نیگزیجا  عناان به  1  یفرااخالق  آمازة  شتنهادیپ  و 1  مقدمة  رد
 :کرد یسیبازنا نیچننیا تاانیم

  اگر  تنها  کرد  صادر  یاخالق  حکم  تاانیم  S  مانند  یفرد  دربارة*(  1  یفرااخالق  آمازة)
S باشد آن تیکل در جهان به یکردیرو یدارا. 

.  است  مرتبط  یعیمابعدالطب  ذهن  یکامناخاش   و  یکامخاش   با  کردیرو  نیا  آمد  کهچنان 
  رش یپذ   یمعنا  به  هم  بادن   کامخاش   و (  خا   فی تعر)  بادن   کامخاش   یعن ی  بادن؛   یاخالق
  که   است   ن یا  سؤال   حال (.  یکامخاش   ف ی تعر)  است   هست،  که  چنان آن   و   تش یکل  در   جهان 

 ,Candlish)  ش یکندل  کند    برطرف   را   یتاانی ب   یگرفتار  تااندی م  واقعاً   حلراه   ن یا  ا یآ

  عهدة   از   او   و  است   ناماجه  ن یتگنشتایو  حل راه   که  است   معتقد  ی درست   به(  159 :2001
  به .  است  نکرده   اقامه  ی لیدل  یی ادعا   ن یچن   یبرا  ی و  حال   نی ا   با.  است  امدهین  بر  مشکل   حل
 . دهم  انتام دارم  قصد بعد بخش در که است  ی کار ل یدل ن یا دادن  دست

 رساله  در  اخالق معضل  .5

 استتتت   کنتار  بر  دیتام  و  میب  از  یعیمتابعتدالطب  ذهن  نیتگنشتتتتتایو  بتاور  بته  کته  میدیتد
(Wittgenstein, 1979: 76)،  و  یکتامخاش  تتربتة  بته  قتادر  ذهن  نیا  حتال  نیا  بتا 

.  کند   اتخاذ  را  رفتنیناپذ  ای  رشیپذ  کردیرو  جهان به نستبت  تااندیم و استت  یکامناخاش
 اریبس  رساله  یعیمابعدالطب  من  خصلت  حیتاض  در  یکامناخاش  و  یکامخاش  عااطف  نقش
  عااطف از  دستتته  دو  انیم  یضتتمن  ینحا به  نیتگنشتتتایو که  دینمایم  نیچن.  استتت مهم
 بر  جهان  ستازندة  یجزئ  یهاتیواقع  ریتأ   حاصتل که  ییهااحستاس:  استت  شتده  قائل  زیتما
.  هستتتند   تشیکل  در  عالم  به ما  هایکردیرو واقع  در  که  یایذهن  یهاحالت و  هستتتند  فرد
 من  را  دوم  ناع  یهاحالت  و  گذراندیم  سر  از  یتترب  من  را  نخست  یذهن  یهاحالت  ییگا
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 و  اتیجزئ به  تعلق  محصتال  دو  نیا  37.هستتند نخستت  دستتة  جزء  دیام و میب.  یعیمابعدالطب
 . کندیم تتربه را هاآن یروانشناخت من و هستند یماد جهان سازندة اتیواقع

 عدم  شترط  هم  تااندیم  یعیمابعدالطب  ذهن  ،یروانشتناخت  من  خالف  بر  میدید  کهچنان
  جهان  بر  ریتأ   عدم  شترط.  شتاد  واقع  اخالق  ماضتاع  هم  و  کند  برآورده  را  جهان بر  ریتأ 

  نی ا  در.  دهمیم  38.گستترده  ای  عام  یتاانیبع نام  بدان  که استت  یخاصت  یژگیو  متضتمن
 یهاتیواقع  بلکه  ستتند،ین  یکیزیف  اتیواقع به  منحصتر  جهان  ستازندة  یهاتیواقع  شترط،
  هر  بر ریتتأ  در یتاانیب جهتان،  رییتغ در یتاانیب  معنتا نیا  بته.  رنتدگییم  بر در  زین  را  یروان
  نی چن  بتا. استتتت گستتتترده  و عتام ایینتاتاان هم یرو نیهم از.  استتتت  تیتواقع گانته دو
 :کرد یسیبازنا گانهنیا را جهان بر ریتأ  عدم شرط تاانیم یحیتاض

  ستتتازنتدة یهتاتیتواقع  در یرییتغ بتاعتث  دیتنبتا زیچ  آن*(  جهتان بر  ریتتأ  عتدم شتتترط)
 .گردد عالم در یا ر منشأ و شاد یروان ریغ و یروان یهاتیواقع از اعم جهان،

  خاد  حاالت  در  تااندیم  و  دارد کار  و  ستتر  روزمره  جهان  با  یروانشتتناخت  و  یتترب  من
  بتدان نیا. کنتد انتختا  را  یکی  مختلف  قصتتتد دو  انیتم  تاانتدیم  بیتترت  نیا  بته.  کنتد تتأمتل
 از  یجزئ  ،کهیذهن  یهاحالت  با  یعلّ رابطة  یبرقرار به  قادر  یروانشتناخت  من که استت  معنا
 انتام به  قصتد  مثل  ،یبرخ و  بگذارد  ا ر  هاآن بر  تااندیم استت؛  هستتند،  جهان  یهاتیواقع
  خالف  بر  کته،  استتتت  نیا یعیمتابعتدالطب ذهن  یتاانیب  لاازم  از.  کنتد محقق  را  کتار،  فالن
  آن،  رد و  جهان  رفتنیپذ  کردیرو  دو  یعنی  خاد؛  یهاحالت  انیم  نتااند  ،یروانشتتناخت  ذهن

 و  تتأمتل  راه  از  کته  یروانشتتتنتاخت  من  عک   بر گرید عبتارت  بته.  بزنتد انتختا   بته  دستتتت
  ینحا   بته  یعیمتابعتدالطب  من  استتتت، دارا را  خاد  حتاالت بر  یا رگتذار  تاان  یریگمیتصتتتم

 باز  شیکندل  استتتدالل به  راهبرد  نیا  با  رستتدیم  نظر به. استتت  تاانیب  عام و  گستتترده
  در  ییرخدادها واقع  در که)  شیرفتارها  در  تااندینم  تنها نه  یعیمابعدالطب  ذهن:  میاگشتتته
  انیم  یریگمیتصم  و  کردن  انتخا   راه  از  تااندینم  بلکه  بگذارد،  ریتأ (  هستند  خارج  جهان
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  ذهن  یتاانیب.  کنتد  اتختاذ  جهتان  بته  را  یختاصتتت  کردیرو  رش،یپتذ  و  رد  یذهن  حتالتت  دو
 هم)  آن  یزندگ  یهاستتاحت  تمام  در  را  خاد  و استتت  گستتترده  یایتاانیب  یعیمابعدالطب
 مااجه  یمعضتل با  نیتگنشتتایو  رستدیم نظر  به.  دهدیم  نشتان(  یروان  هم و  یکیزیف  ستاحت
 :است

  اما  باشد،  جهان به یکرد یرو  یدارا  ذهن  د یبا  کرد صحبت اخالق  از  بتاان کهآن  یبرا
  نظر   به   و  است  آن  ی روانشناخت  یمعنا  در  ذهن  باشد  داشته  عالم   به   یکردیرو   که  یذهن 
  ، ینفس  کهآن  یبرا  گر ید یسا   از.  باشد  اخالق  ماضاع   تااندی نم  یذهن   نی چن  نی تگنشتایو

*  جهان  بر   ر ی تأ   عدم  شرط   و   باشد   تاان ی ب  گسترده   ی نحا  به  است   الزم   باشد   ی ع یمابعدالطب
  یع یمابعدالطب  ذهن  که  انتامدی م   آن  به  تینها  در   یشرط  ن یچن  حال   ن یا  با .  آورد   بر  را

  است   آن *  1  یفرااخالق  آمازة  مدلال :  است  روشن   هم   لشیدل.  نشاد   واقع  اخالق   ماضاع 
  جهان   به   کردیرو   اتخاذ  به  قادر   که  کرد  صحبت  اخالق   از  تاان ی م  ی کس  مارد   در   تنها  که
  رد  ا ی  رشیپذ  کرد یرو  اخذ  به   قادر  ی حت  است  گسترده  یتاانی ب  دچار   که   ینفس   حال .  باشد
  باعث   است  گرفتار  بدان  اخالق   حیتاض  در  نی تگنشتایو  که  یمعضل .  باد  نخااهد  هم

  اشاره   های سردرگم   نیا  از  نمانه  دو   به  بعد  بخش  در.  است  شده   زین  ی و  مفسران  یسردرگم 
 . کرد خااهم

 بکستروم و  سینیمگ .۶

  زی رازآم  یاتتربه  تش،یکل  در  جهان به  رایپذ  کردیرو  داشتتتتن  نیتگنشتتتتایو  اعتقاد به

 استت  ممکن  تتربه  نیا  مارد  در  نیتگنشتتایو  یآرا  استت  معتقد   ینیمگ(.  §6.45) استت
 :بوندارد که دهد ساق بدان را خااننده

 و   شتتادیم  دیناپد  شتتر و  ریخ  انیم  زیتما[  کامخاش  انستتان  یبرا]ع
 که یکار  هر  تااندیم  یو.  استت  معاف  نیقاان  همة  از  کامخاش  انستان
 ولا  شاد،  وارد  شیکامخاش  در  یاخالل  کهآن  یب  دهد،  انتام  دارد  دوست
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 جینتا  از استتت  ممکن  یزیچ  نیچن.  باشتتد عیفت  یجرم  عمل  آن  کهآن
 یرو  چه که باشتد  نداشتته  فرق  اگر.  باشتد[  نیتگنشتتایو  یهاگفته]  ینظر
  همتة  و  داشتتتت  نخااهتد  وجاد  من  یهتاکنش  انیتم  هم  یفرق دهتد،یم

(  6.4321)  باد  خااهد مستئله  از  یبخشت  نیا.  باد  خااهند  یرفتنیپذ  اعمالم
 بتتاد.  ختتااهتتد  رشیتتپتتذ  درستتتتتِ  کتتردیتترو  اختتذ  آن  رفتتع  راه  و
(McGuinness, 2002: 157 .) 

 استتت  آن  یمعنا  به  تشیکل  در  جهان  رفتنیپذ  مییبگا  استتت  ممکن   ینیمگ  نظر به
  یع ی مابعدالطب  ذهن  اگر  گرید  سخن  به.  شد  میخااه  بدل  یراخالقیغ  یفرد  به  تینها  در  که
  یراخالق یغ  ةنتیهز به  اما  شتتتد؛  خااهد کامخاش  یانستتتان آنگتاه  رد،یبوتذ  تشیکل  در را  ایتدن

 :کندیم انیب ترروشن را نکته نیا بکستروم. اییکامخاش نیچن بادن

 استت آن[  استت شتده  انیب  6.432  شتمارة  در  که] فکر  نیا  عمشتکل
 که یایبد  و  یخاب به  ییاعتنایب  در. ستتتین  خا   یاخالق  جهت به که
 ستالمت یبرا  یوقت. استت  نهفته  یبزرگ شترّ  شتادیم  حادث  گرانید  یبرا

 و   ابدی  بهباد  که  دیکنیم  آرزو  قلب  میصتم  از  د،یهستت  نگران  ماریب  یکادک
  آن  داستتتتتان نیا  نکتتة. دیتکن  راستتتت کمر دیتتاانینم ردیبم کادک اگر
 یبرا  تالش  اصتتالً که  استتت  نیا بلکه  داشتتت،  ییآرزو  دینبا که ستتتین

[ کادک  یبهباد  یآرزو  مانند]  ییآرزو  آن  در که  یتیوضتتتع  به  دنیرستتت
 عشتق  یسترکاب  یمعنا به که  چرا استت  شترورانه  یاشتتباه  دیباشت  نداشتته

 (.Backström: 2018: 252) است. کادک آن به

 :کنمیم یبندصارت نیچن را بکستروم و  ینیمگ استدالل

 به  نستبت  رشیپذ  کردیرو  یدارا  اگر  تنها و  اگر استت،  خا  یانستان  S  مانند  یفرد(  1)
 (مقدمه. )باشد تشیکل در جهان
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  آنگاه  باشتتد  تشیکل  در  جهان  به نستتبت  رشیپذ  کردیرو  یدارا  S  مانند  یفرد  اگر(  2)
 (مقدمه. )است بد یانسان یو

  کردیرو  یدارا  اگر  تنها و  اگر  استت،  خا   یانستان  S  مانند  یفرد که  ستتین  نیچن(  3)
 (تهینت. )باشد تشیکل در جهان به نسبت رشیپذ

  یادعا   2  خط  و  است  نیتگنشتایو*  1  یفرااخالق  آمازة  از  یگرید  ریتعب  واقع  در  1  خط
 استتتت،*  1  یفرااخالق آمازة  رد  کته  را  3  خط تاانیم  دو  نیا  از.  بکستتتتروم  و   ینیمگ

* 1  یفرااخالق  آمازة  در  نیتگنشتتتایو  یر  که  استتت  نیا  بکستتتروم ةتینت.  کرد  استتتنتاج
   ی نیمگ  بکستتروم،  خالف  بر.  دیآینم  در  جار ما  متعارف  شتهاد با که  چرا  استت،  نادرستت
  یدرک   بر  یاستتدالل  نیچن  که  استت  معتقد  یو.  کندیم  رد  را  آن  استتدالل  نیا  طرح از  پ 
 اشتتتباه فهم  در  را  رادیا  که   ینیمگ  خالف  بر. استتت  استتتاار  نیتگنشتتتایو  یآرا از  خطا

 استت  وارد  نیتگنشتتایو  خاد به  رادیا که  استت  معتقد  بکستتروم  داند،یم  نیتگنشتتایو  نظرات
 Appelqvist, 2013)  استتت.  باده  گم  در  ستتر  امار  نیا  مارد  درع او  اصتتطالح  به و

  یاشتتباه   مرتکب رستاله  فهم  در  دو  هر  یتفاوت  نیچن  رغم به  که  رستدیم نظر  به(.  252:
  یماجاد   یکامخاش  را  یعیمابعدالطب  من  یکامخاش  2  مقدمة  در  دو  هر.  اندشتده  کستانی
  یاخالق   ریغ  ماجاد از  ما  یعرف  درک  ایآ  که استتت  نیا  ستتؤال.  انددانستتته  .یاخالق  ریغع
  یخال   یجهان و  پرفالکت  یجهان  انیم  یراخالقیغ  ماجاد.  استت  یمنف  پاستا استت   نیهم
  ییا یدن  یبقا یبرا  که  شتادیم ستبب واقع  در یو  شترارت.  ندیبیم  یمعنادار  تفاوت  آن  از

 و  انستان  از مثال  بکستتروم  و   ینیمگ  مثال که استت  نیا  در کار  رادیا.  کند  تالش  بارنکبت
  مارد  انستان  عک ،  بر.  باشتد  اعتنایب  جهان  اتیواقع به نستبت که ستتین  یذهن  قت،یحق  در

  یفرد   نیچن.  دهدیم  حیترج  گرید  اتفاقات  بر  است  نفعش  به  که  را  ییهااتفاق  شانیا  بحث
  یجزئ   اتیواقع به که  چرا  باشتتد،  نیتگنشتتتایو  یعیمابعدالطب  من  یبرا  یمصتتداق  تااندینم

  نی ا  استت،  ییاستتعال  من  یژگیو که  یابد  یمنظر از  نگاه  لاازم  از. ستتین  اعتنایب  جهان
 نظر  آن تیکل  در  جهان به  ییاستتعال  من.  دیاین چشتم به  یایجزئ تیواقع  چیه که استت
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 هم  لیدل  نیهم به.  کشتتدینم  رنج  ای  کشتتدیم رنج  یکادک  آن  در که  یجهان به نه  دارد،
 مبتال  بدان  ییاستتعال  من که  ستتین یامستئله  اصتاالً  کادک  رنج به  ییاعتنایب  مستئلة
  یا یجزئ عیوقتا بتا اعتبتار نیا بته  و  اتشیتجزئ  در  نته  نتد،یبیم تشیکل  در را جهتان او. بشتتتاد
   ی نیمگ بکستتروم،  خالف بر.  ندارد  کار  و ستر او  یخاشت  ای  کادک  كی  یرنتار  همچان
 اصتالح  دیبا و استت  نادرستت  یعیمابعدالطب  من  یکامخاش  از  2  ةمقدم  خاانش استت  معتقد
 :دهدیم ادامه نیچن یو. شاد

 را یانستان که  دارد  قتیحق. ]...[  استت  اشتتباه کامالً  یاشتهیاند  نیعچن
  کند،یم  شیراضت کند  اراده  چه  هر  شتادینم  قائل  یفرق  اتیواقع  انیم که
 مثتال  یبرا.  دهتدیم  انتتام  بخااهتد  چته  هر  یو  کته  نتدارد  قتتیحق  امتا

  نخااهتد  او زةیانگ  هرگز  گرانید  رنج یبهتا  بته  خاد  یکتامخاش  جستتتتن
 داشتته یازهیانگ  نیچن  که یانستان  لیدل  نیهم به  درستت  عک ، بر.  باد
 ینظر تةینت  در که  چهآن.  بنگرد  یابد  یمنظر  از  را  امار  تااندینم  باشتد
  نی تگنشتتا یو نظر  مارد  شتاد  انستان که  استت  نیا  دارد  قتیحق  گفتهشیپ
  نقتد.  نتدارد  کرد  دیتبتا  کتار  چته دیتبگا  کته  یایاخالق  حکم  و  شتتتعتار  چیه

.  باد   خااهتد  معنتایب هتاآن  انتتام  زةیانگ  بته  تاجته  بتدون  هتاکنش  یاخالق
  شی ها تالش  یناکام  ای  یابیکام به  نستتبت  دیبا  شتتاد  انستتان شتتك  یب)
 (. McGuinness, 2002: 157(. )باشد اعتنایب

  آمازة   سقاط   از   فاق  استدالل  در   2  مقدمة   رد   با   کاشد ی م    ی نیمگ  فاق   قال   در 
  رجحان   و   جهان  ات یواقع  به  بادن   اعتنای ب   که  د یگا ی م  یو .  کند  ی ریجلاگ*  1  یفرااخالق
  نی ا  که  است  ن یا   سؤال.  ستین  فرد   بادن  ی راخالقیغ  یمعنا   به  ابداً   هاآن   ان ی م  نگذاردن
  چه   است،  اعتنای ب  جهان   سازندة   اتیواقع  به   که  یماجاد  ی عنی  ،ی نیمگ  نظر   مارد  ماجاد 
  پاسا   باز  نظرم  به  است   رساله  یع یمابعدالطب  ذهن  همان  ماجاد  نیا  ای آ  است   یماجاد   جار
  ت یواقع  نی ا  دادن   نشان   است  شده   نائل   انتامش   به   فاق  بند  در    ینیمگ  چهآن .  است  ی منف



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   206

  خا    تاانندی م   شیهاکنش   و  کندی نم   رفتار  یراخالق یغ  ضرورتاً ماجاد  نیا  که  است  باده
  آمازة   واقع  در  و   رساله  در  ن یتگنشتا یو   افتیره  از  قطعاً  ی حی تاض  و   راهبرد   ن یچن.  باشند

  دستاوردش   و   است  استاار  کنش.ع  ستان   بر   هناز    ینیمگ  شرح .  است  دور*  1  یفرااخالق
  ر یغ  یماجاد  چه   اگر  امار،  به  اعتنای ب  ماجادِ   نیا  که  است  نی ا  باال  دست  فاق  قال   در

  در  بادن   حیترجی ب  و   جهان  ات یواقع  به  یی اعتنای ب.  است  ی نااخالق   ی انسان  ست،ین  یاخالق
  منظر   از   که  ی ع یمابعدالطب  نف   خالف   بر .  است  ینااخالق  ی ماجاد  ی ژگ ی و  ها،آن   رییتغ
  و   است  جهان   جزئی  یهاتیواقع  انةیم  در  هناز  ینااخالق  ماجاد   نگرد، ی م  جهان  به  تیابد
  را   جهان   از   یر یرپذی تأ   عدم  شرط   فقط   ی ماجاد  ن یچن  که  میاور یب  اد ی   به .  نگردی م   هاآن   به

  و   کندی م   دفاع  آن  از   ی نیمگ  که  ینفس   که  است  معنا   بدان  همه  ن یا.  است  کرده  برآورده 
  ی ع یمابعدالطب  نف   اصالً  دهد   نتات   را *  1  یفرااخالق  آمازة   کاشدی م   آن  کمك  با
  است،   مانده  کنار  بر  بکستروم  یخطا   از   ی نیمگ  چه  اگر  بی ترت  ن یا  به.  ستین  نی تگنشتایو
  ح ی تاض  اشتباه  رد یگ   قرار  یاخالق  حکم  و  اخالق  ماضاع  است  قرار  که  را  یذهن   تن  دو  هر
  به   بکستروم   بحث   در   که  است  یای روانشناخت   من   دهند ی م  ح ی تاض  دو   نی ا  که  ی من .  اندداده 
  است  ینااخالق یماجاد قتیحق  در    ی نیمگ بحث در  و است شده متهم ی راخالقی غ رفتار
  همة   که رسد ی م نظر  به. زندی نم  سر  او از ( اخالق اصال مخالف ای  مطابق ) ی عمل اصاالً  و
  اخالق   از   متقدم  ن یتگنشتایو  برداشت  که  است  یای دوراه  بازتا   قت یحق  در  دردسرها  نیا
 39. است گرفتار   بدان شه یر از

 گیرینتیجه

 که  میدید.  استت  یعیمابعدالطب  ذهن  اخالق  ماضتاع  نیتگنشتتایو  باور به  آمد که  چنان
 عدم  شرط  و  جهان  از  یریرپذیتأ   عدم  شرط:  باشد  برآورده  را  شرط  دو  دیبا  یماجاد  نیچن
 به و  باشتتد نداشتتته  را  جهان  در  رییتغ  قدرت  یماجاد  اگر  شیکندل نظر  به.  جهان بر  ریتأ 
 افراد.  شتاد واقع  یاخالق حکم  ماضتاع  تااندینم  باشتد  .تاانییب  یگرفتارع  دچار  یریتعب
 بر  یمبتن  نیتگنشتتایو  حلراه. استت  شتانیا  ةاراد  حاصتل که  هستتند  مستئال  یامار  برابر  در
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 یکست  یاخالق  انستان. استت  کرد.یروع  مفهام  کردن  وارد  و  کنش.ع  مفهام  گذاردن  کنار
 کته  یذهن  کته کردم  استتتتتدالل.  استتتت  رشیپتذ  کردیرو  جهتان  بته  کردشیرو  کته  استتتت

  نی تگنشتتا یو نظر  مارد  یعیمابعدالطب  یمعنا  در  ذهن  گرید  باشتد  داشتته  عالم  به  یکردیرو
  کردیرو  اخذ به  قادر  یحت  استتت،  گستتترده  یتاانیب  دچار که  ینفستت که  چرا  باد  نخااهد
  یمعنتا   در  ذهن  بتاشتتتد  کتار  آن  بته  قتادر  کته  یذهن  هر.  باد  نخااهتد  هم  رد  ایت  رشیپتذ

 انتها  در.  باد  نخااهد  اخالق  ماضتاع  نیتگنشتتایو  نظر به  گرید که استت،  کلمه  یروانشتناخت
  یمعضتل   چگانه  دهم  نشتان  دمیکاشت  نیتگنشتتایو  یآرا  از بکستتروم  و   ینیمگ  خاانش به
 زین  یو  مفستران  یستردرگم  باعث استت  گرفتار  بدان  اخالق  حیتاضت  در  نیتگنشتتایو که
  .است شده
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 را  خاشتتتبختت.ع  همتان  ایت.  Fortunateع  لفظ(  234:  2007)  مالهتاول.  انتدگردانتدهبر
 یو  نظر به. استتت دانستتته  ترمناستتب  یمعادل استتت.  Glücklichع  گرید  یمعنا که
 رخ  که چه  هر  اندافتهی  بستتط  شیبرا کل  كی ةمثاب  به  جهان  یمرزها که  یکستت  یبراع
  نی تگنشتتایو  عبارت  نیا  ترجمة  در  یفارست  مترجمان.  استت.  خاش بخت  حاصتل  دهدیم
 و  باجید و  رستتاله  ترجمة  در  دباغ و  یستتلطانبیاد  ان،یعباد.  اندرفته  مختلف  ییهاراه به
 کار  به را  خاشتتتبخت.ع  کلمة(  1385)  هاادداشتتتتی  ةدفترچ  ترجمة  در  یشتتتاه  اتیح
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 ماون   کتا   از  اشترجمه  در  اینیعلا  و  سعادت.ع  عبارت  از(  1389)  ینیحس.  اندگرفته
 من  گمان به. استتت  کرده  استتتفاده  ن.یغمگع  مقابلش  در  و  ستترخاش.ع  از(  1379)
 هم  .یکتامخاش. عاستتتت  اصتتتطالح  نیا  یبرا  منتاستتتب  یبرابر  .یکتامخاشع
  کاربرد  در  ریتعب  دو  هر.  را  .یشتتتادکامع  هم و  کنتدیم  متبتادر  ذهن به را  .یبختخاشع
 نکتة  .یکامخاشع  لفظ  در  ن،یا  بر  افزون. استتت  مستتتتر.  Glückع  از  نیتگنشتتتایو
  لفظ.  ندارد  وجاد  گر،ید  یبرابر  عناان به  .،یشتادکامع  در  مثالً که استت  مندرج  یفیظر
 و  فکرخاش  در  کهچنان  هستت،  هم  خا .ع و  ك.ینع  یمعنا  به  یفارست  در  خاش.ع

 به  درستت  خاشتبخت و  اقبالخاش  مفهام  در  خاش.ع واژة.  مینیبیم  …  و  پاشخاش
  مفهام که  است  یایهنتار  یبار  یدارا  خاش  مفهام.  است  كین و  خا   یمعنا  نیهم
  اخالق از  نیتگنشتتتایو فهم  با که  امدهیگز  را  کام.خاشع  یرونیهم  از.  ندارد  شتتاد.ع
 .   باشد جار هم است یهنتار یعنصر یدارا که

  مارد  در  من  هایپرستتش  به  پاستتا  مصتتروف  را  یادیز  زمان  بزرگاارانه  ینیحستت مالك  2

. استت  من با  برابرها  انتخا   تیمستؤل که استت  روشتن.  کرد.  Glückع  اصتطالح  ةترجم
 .متشکرم اریبس لطفش یبرا یو از
 اخالق  دربارة  نیتگنشتتایو  1929  ستال  یستخنران به  شتناختیروش  لیدال  به  مقاله  نیا  در  3

  در  یفلستف  -یمنطق  رستالة  انتشتار  زمان  تا  یو  یآرا  یبررست  به را  خاد و  امنکرده  مراجعه
 .امکرده محدود 1921 سال

.  شتد   خااهد  استتفاده  .یفلستف  -یمنطق  رستالةع از  اختصتار به  رستاله.ع نام  از  پ   نیا از  4

  (Wittgenstein, 2001)   ینیمگ  -رسیپ  ترجمتة  از  رستتتالته  جمالت  ترجمتة  در
  ؛1379  ماون ،  ؛1389  ،ینیحستت)  هایترجمه با  را  ترجمه تینها  در و  امکرده  استتتفاده

 از  امترجمه.  امدهیستنت(  1369  ن،یتگنشتتایو  ؛1397  ن،یتگنشتتایو  ؛1379  ن،یتگنشتتایو
 .امدهیسنت( 1385 ن،یتگنشتایو) با هم را هاادداشتی چهدفتر
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 اصطالح  دو  رساله  در.  امبرگردانده  ت.یواقعع  به  را.  Tatsache/Factع  مقاله  نیا  در  5

  یستتیانگل  مترجمان  را  دو  هر که  دارند  وجاد  هم.  Realitatع و.  Wirklichkeitع
  زی تمتا ةمقتالت نیا  در  کته  ییجتاآن از.  انتدبرگردانتده  ت.یتواقعع  همتان  یعنی.  Realityع  بته
  در.  امکرده  ترجمته  ت.یتواقعع  بته  را  یدوم  من  نتدارد  یتیاهم. Factع  بتا. Realityع
 .دیگز دو نیا ترجمة یبرا مختلف اصطالح دو دیبا صارت نیا ریغ
  ارجاع  کتا   در  هاگفته  یهاشتتماره  به  رستتاله  در  نیتگنشتتتایو  یهاگفته  به  ارجاع  در  6

 .امداده
7 Contingent 

  و(   Seele/Soul)  روح.ع  ،(Ich/I)  من.ع  ،(  Ich/Self)نف .ع  نیتگنشتتتتتایو  8

 را( استت  ستاژه یبرا(  1379)  اینیعلا  ترجمة  ذهن( )Subjekt/Subject)  ذهن.ع
  نی ا مقتالته نیا در زین من.  گتذاردینم یفرق  هتاآن انیتم  و  بردیم کتار  بته  گریکتدی یجتا  بته

 .امکرده استفاده معادل عناان به را اصطالح چهار
9 Empirical self 
10 Transcendental self 

  شتهاد  گذاردن  کنار با  را  راه  یتیوضتع  نیچن  در(  Eliminativist)  گراحذف  لستافانیف  11

  یمعنتا   بته  چته  نف  همچان  یزیچ  کته  انتدکرده  ادعتا  کرده،  آستتتان  خاد  بر متانیعرف
 .ندارد وجاد یعیمابعدالطب یمعنا به چه و یتترب

. استت  باده  پرمناقشته  یماضتاع  همااره  نف   تیماه از  متقدم  نیتگنشتتایو  درک  مستئلة  12

  نی ا.  استتتت  5.641 و  5.5421 شتتتمتارة  دو  یمتدعتاهتا  تعتارض نظر بته هم امر نیا  لیتدل
:  د ی د  شتماره  دو  نیا  در  نیتگنشتتایو  یآرا  از  ریز فهرستت  در  یخاب به  تاانیم  را  تعارض

 کار  و  ستر  آن  با  روانشتناستان که  ینفست( 2. )پردازدیم  نف   ماضتاع  به  یروانشتناست(  1)
  مشتروع  ماضتاع  نف (  4. )ستتین  نف   استاستاً مرکب  نف (  3. )استت مرکب یامر  دارند
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  تعارض  نیا  حل  یبرا  متفاوت  ریتفست  چهار کم  دستت. استت  یروانشتناخت  یهاپژوهش
 یامر  نف  که استت  باور  نیا بر  امیه  همچان  نیتگنشتتایو(  الف. )استت  شتده  شتنهادیپ

 ;Black, 1964) استتت  تتار  و  هاشتتهیاند  از  یامتماعه  صتترفاً و  استتت مرکب

Hintikka, 1958( .)   )استت  طیبست و  ستاده  قطعاً  یامر  نف   نیتگنشتتایو  نظر به 
(Anscombe, 1957( .)پ  )مرکب  یامر را  نف   اگر که استت  معتقد  نیتگنشتتایو 
  می بنگر  طیبس  یامر  همچان  آن به  اگر  و  باد  خااهد  یروانشناس  مشروع  ماضاع  میریبگ

 که  دهد  نشتان  کاشتدیم  نیتگنشتتایو(  ت(. )Hacker, 1986)  داشتت  نخااهد  وجاد
 رفع راه  مارد  در  مقاله  نیا  در من(.  Sluga, 1983) مرکب  نه و استتت  ستتاده  نه  نف 
 بته  دیتبنگر  کردیرو  چهتار  نیا  حیتاضتتت  یبرا.  گفتت  نخااهم  ستتتخن  تعتارض  نیا
(Lokhorst, 1991.) 

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

 (.Reath, 2013) به دیبنگر زیتما نیا از روشن یحیتاض یبرا 18

 و هرتز همچان  ییهتایکتانت یآرا  مطتالعتة  راه  از نیتگنشتتتتتایو  کته  میدانیم  انتدازه  نیا  19

  در  1916 ستال  در یو که  میدانیم  نیا بر  افزون. استت  باده  آشتنا کانت  یآرا با  بالتزمن
  دوران  در و استتت  کردهیم  صتتحبت کانت  دربارة  دوستتتانش  با( Olmutz)  اولماتز
  خاانده را کانت  نا .  خرد  نقدع  کتا (  Hansel)  هانستتل  همراه به  ایتالیا  در  استتارت
 (.Appelqvist, 2013 : 41) است

20 Metaethics 
21 Normative ethics 
22 Utilitarianism 
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23 Moral character 

 که  گفتم.  میگرد  باز(  Wittgenstein, 1979: 78)  از  منقال  بند  و  6.422  شمارة به  24

 که ستتین  آن  ستخن  نیا  یمعنا.  2  پرستش نه  و استت  3  پرستش  نیتگنشتتایو مهم  ستؤال
. است  نکرده  صحبت  اشدرباره و است  نورداخته  2  پرسش به  نیتگنشتایو  ییجا  چیه  در

 به  پاستا  در  دیبایم  را  نیتگنشتتایو  یتابیا و مثبت  ستخن که استت  نیا  صترفاً  منظارم
 که استت  یبافت  هاادداشتتی ةدفترچ  از  فاق  بخش  قضتا  از که  میدید. جستت  3  پرستش
 که  ستخنش  نیا  در  شتماره  نیا  در  نیتگنشتتایو.  استت شتده  استتخراج  آن  از  6.422  شتمارة
  دی افزایم  یوقت و  دارد  کار و  ستر  2  پرستش  با  ندارند  کنش  امدیپ به  یربط  یبد  و  یخاب

  افتیره.  شتدیاندیم  3  پرستش به  یروشتن به جستت  دیبا  عمل  خاد  در  را  هیتنب و  پاداش
 و استت  مندرج  3  پرستش به  پاستا  در  درستت شتماره  نیا  در  نیتگنشتتایو مثبت و  یتابیا
  نادرستت  انهیامدگرایپ  کردیرو که استت  نیا  صترفاً  دیگایم  2  پرستش  از بحث  در  چهآن

 که  چرا  استتت  درستتت  یاخالق  کنش  به  یکردیرو چه  دیگاینم یو  حال  نیا  با. استتت
 .است 3 پرسش فقط او یبرا درست سؤال

25 Wille/ Will 
 (.Wittgenstein, 1979: 76) به دیبنگر زین 26

  خاد  نیتگنشتتتایو. استتت  تعارض  در  اراده از  ما  متعارف  درک  با  اراده از  یمفهام  نیچن  27

  شتادینم  مرتبط  بدن به  هرگز  اراده  کنش که  میبرست  جاآن به  دیبا  پ : عدیگایم  نیچن
  نتدارد.  وجاد  اراده  کنش  نتام  بته  یزیچ  کلمته  متعتارف  یمعنتا  در  بیتترت  نیا  بته  و
(Wittgenstein, 1979: 86  .)یع ی متابعتدالطب  ذهن  بته  اراده  دادن  ارتبتاط  بتا  یو  

 به  اشتتاره با(  52  -53:  1957) انستتکم.  بردیم  کار به  تازه  ییمعنا  در  را  اراده.ع  مفهام
 .شماردیم مهمل را کنش با قصد و اراده انیم رابطة از یدرک نیچن 6.374-6.373

28 Weakness of will 
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 (.Stroud, 2014) به دیبنگر اراده ضعف دربارة متمل یحیتاض یبرا 29

30 Amoralist 
 .دیابیب( Merli, 2013) در دیتاانیم را اراده ضعف دربارة مختصر یحیتاض 31

32 Moral sense 
.  م یبگتذار فرق( Immoral)  یراخالقیغ فرد  و ینتااخالق فرد انیتم  کته دارد  ضتتترورت  33

 اقتدام کتار  نیا  بته  استتتت بتد  گرانید بته  زدن  بیتآستتت  دانتدیم  کته  نیا بتا  یراخالقیغ فرد
 بر.  دارد  حیترج  آن  از  یختال  یجهتان  بته  فالکتت  از  پر  یجهتان  یو  یبرا  کته  چرا  کنتدیم

 .ستین قائل دو نیا از یکی بر یرجحان چیه ینااخالق فرد او، خالف
  یع ی مابعدالطب  نف   حیتاضتت  در(  Morris, 2008: 323)   یمار  کلیما  نمانه یبرا  34

 .است گرفته کمك 6.373 شمارة از
 .اراده.ع مفهام از درک نیا مارد در انسکم نظر دربارة نمیشیپ ادداشتی به دیکن نگاه 35
 .است کرده ریتقر متفاوت ینحا به( 266: 2009) یلا را مشکل نیا 36
 حالت  یکامخاش که  ردیبگ  رادیا  یکست  دیشتا.  کنم  یریگشیپ  یاشتتباه  از استت الزم  37

  در که  استت معنا  بدان  نیا و  استت  جهان  رشیپذ  کردیرو  معلال  خاد که  استت  یایذهن
  گفته  ستخن  یعیمابعدالطب و  یتترب من  از بحث  در  یذهن  حالت  جار  سته  از  رستاله واقع
( 2)  گذراند،یم  ستتر از  یتترب  من که  دیام و میب  مانند  یعااطف(  1: )گانه  دو نه و استتت
  در(  3)  و  کنتدیم  تتربته یعیمتابعتدالطب  من  کته  جهتان رفتنینوتذ  ایت رشیپتذ  یکردهتایرو
 باز  و  هستتتند  کردهایرو  نیا  معلال که  یکامناخاش  ای  یکامخاش احستتاس  هم  تینها
 رابطة  نیتگنشتتتایو که  استتت  نیا مهم  نکتة.  کندیم  تتربه  را  هاآن  یعیمابعدالطب  نف 
 استتت  معنا  بدان  نیا.  یعلّ نه و  داندیم  یمفهام یارابطه  را  یکامخاش و  رشیپذ  انیم
 ماجتب  کته  نیا  نته استتتت، یکتامخاش  ح  همتان جهتان  رشیپتذ  متاننتد  یکردیرو  کته
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  جدا  واقع  در  هم  لیدل  نیهم  به(.  Wittgenstein, 1979: 25. )بشتتاد  یکامخاش
 .است نادرست رشیپذ از یکامخاش کردن

38 Global impotence 
 به  دیبنگر  رستتاله  در  اخالق  ماضتتاع از   ینیمگ فهم  گرید  جاانب  مارد  در بحث یبرا  39

 (.1398 مثمر،)

 

 مناب  فهرست

 .هرم  انتشارات: تهران. حکمت و نیتگنشتایو(. 1389. )مالك ،ینیحسنژادییعال

:  تهران .  اینیعلا  ستهرا   ةترجم.  نیتگنشتتایو  رستالة  بر  یدرآمد(.  1379. )هاوارد  ماون ،
 .نا طرح

.  متقدم.   نیتگنشتتایو  دگاهید از  جهان  رشیپذ  و  یکامخاش  ،یخابع(.  1398. )رضتا  مثمر،
 .293-314 ص  ،27 شماره ،13 دوره. یفلسف هایپژوهش

:  تهران .  انیعباد  محماد  ةترجم.  یفلستف  -یمنطق  ةرستال(.  1369. )گیلادو  ن،یتگنشتتایو
 .تهران دانشگاه یدانشگاه جهاد انتشارات

  بی اد  نیالدرشتتم یم  ةترجم.  یفلستتف  -یمنطق  ةرستتال(.  1379. )گیلادو  ن،یتگنشتتتایو
 .ریرکبیام انتشارات: تهران ،یسلطان

:  تهران .  دباغ  ستتروش  ةترجم.  یفلستتف-یمنطق  رستتالة(.  1397. )گیلادو  ن،یتگنشتتتایو
 .هرم  انتشارات

  می مر و  باجید  یماست  ةترجم.  1916-1914  هاادداشتتی(.  1385. )گیلادو  ن،یتگنشتتایو
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