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سولیپسیسم ،به مفهوم اینکه از لحاظ هستیشناختی تنها من هستتی دارم و هستتی جهتان ختار فقت بته مثابته موضتو و

مضمون ذهن من ،هستی دارد و هر آنچه شناخته میشود فق به واسطه ذهنمندی من همچون تنها شناسنده ،نگریسته می-
شود ،مسالهای است که از دوران مبنا قرار گرفتن سوژه اندیشنده توس دکارت و همچنین توجه به ذهن شناسنده توست

فالسفهای همچون بارکلی و کانت و سپس در ایدهآلیسم آلمانی ،اهمیت فراوانی داشته است .در نتیجه سولیپسیسم مساله-
ای فرعی در فلسفه نیست بلکه به طور اساسی در همین چارچوب ،من به عنوان هستندهای خودآگاه و شناسنده ،منطبق بتر
نحوه هستومندی و به خاطر قالبها و صورتهای آگاهیام ،جهان و آگاهی و ذهنمندی دیگران را به طتور سولیپسیستتی
میشناسم .این مساله نزد برخی فیلسوفان معاصر ،آنچنان که شایستته استت متورد توجته قترار نگرفتته استت .شتوننهاور و
ویتگنشتاین به این موضو در قالب بحث نیرامون نحوه شناخت من متافیزیکی و نیز محدوده و مرزهای جهان نرداختهاند.
شوننهاور بر اساس ایدهآلیسم مبتنی بر فلسفه استعالیی کانت ،معتقد است که هستی جهان منوط به ذهنتی شناستنده استت
که جهان در آن بازنمود یافته است .این ذهن ،خودش در قالب زمان و مکان و علیت نمیگنجتد .ختود ،شناستنده جهتان
است ولی نمیتواند خودش را بشناسد .ویتگنشتاین متقدم نیز در تراکتاتوس ،تحت تاثیر شوننهاور ،بر استاس کاربردهتا و
نقش زبان ،مرزهای جهان و شناختِ من متافیزیکی را در بحث سولیپسیسم مورد توجه قرار داده و آن را در تجربیات اول
شخص مانند درد و تجربه عواطف نسبت به شناخت آن در دیگران به بحث گذاشته است.
کلیدواژهها :شوننهاور ،ویتگنشتاین ،سولیپسیسم ،آگاهی ،خودآگاهی ،جهان من
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مقدمه
سولیپسیسم ،یکی از مهمترین رهیافتهای فلسفی چه از لحاظ هستیشناسی و چه از جنبه شناختشناسی است.
واژه ( )solipsismمرکب از دو واژهی التین ( )Soulsبه معنای تنها ( )onlyو ( )ipseبه معنای خود ( )selfبتا
نسوند اسمساز ( )ismاست .در فارسی به منگروی ،خودآیینی ،منآیینی و خودتنهاننتداری نیتز ترجمته شتده
است .با توجه به ترجمههای مختلف در فارسی برای این مفهوم و کاربرد آن در حوزههای مختلف فلسفه ،اصل
واژه «سولیپسیسم» در این مقاله به کار خواهد رفت .ریشههای سولیپسیسم را می توان تتا بتارکلی و دکتارت
ردگیری کرد .زیرا دکارت با تکیه برسوژه اندیشنده ،اندیشه خود را بر سوژه خودآیین بنا نهاد که میتوانتد در
وجود جهان اطرف و نه وجود خود ،شک کند .بارکلی از سویی دیگتر ،در متتن تجربتهگرایتی و در خوانشتی
ایده آلیستی ،جهان خار را صرفا در چارچوب تصورات ذهنی شناسنده فهم میکرد .با ظهور فلسفه استتعالیی
صوَر شهود ،اهمیت یافت اما همچنتان چیستتی جهتان ختار نتزد وی بته عنتوان
کانت ،زمان و مکان به عنوان ُ
شیءفینفسه مسکوت باقی ماند(کانت .)1 3،1 2 ،در ایده آلیسم فیشته ،سولیپسیسم در قالب منن مللن ،1
تبیینی دیگر نیدا میکند .نس از فیشته با گسترش ایدهآلیستم در آلمتان ،فیلستوفانی همچتون هگتل ،شتلین

و

شوننهاور هر یک بر اساس فلسفه خود ،تبیینی ایتدهآلیستتی از منن داشتته و همچنتان وجتود جهتان ختار و
ذهنمندی دیگر انسانها در همان محدوده ندیداری باقی میماند.
در دوره معاصر نیز التفات به سولیپسیسم در آرای برخی از فیلسوفان نمایان شده است .به عنوان نمونه ،جان
سرل  ،سه حالت از سولیپسیسم را درنظر گرفته که یکی از آنها با موضو حاضر مرتب است:
حالت نخست :فق من در جهان ذهن دارم و همه چیز صرفا حالت ذهنتی متن استت و
وجودشان مبتنی بر ذهن من است (سرل.) 5 ،1 3 ،

سرل در مورد این حالت سولیپسیسم ،می گوید فردی کته ایتن دیتدگاه را دارد ،اهمیتتی بترای متا نخواهتد
داشت و تهدیدی محسوب نمیشود .زیرا دیدگاه وی را نه میشود رد کرد و نه اثبات نمود .چتون آن فترد در
چنین حالتی فق میتواند بگوید که شما و استداللتان صرفا در ذهن من وجود دارید .نس چنین حالتی قابتل
بحث ،استدالل ،نقد و ابطال نیست .اما سرل با این بیان ،به نوعی مساله را منحل کرده و میتوان از آن به فرار از
مساله تعبیر کرد .زیرا او به سادگی فرض کرده که به خاطر غیرقابل تقلیل بودن موضع فرد سولیپسیستت ،نمتی-
توان بدان نرداخت .در حالیکه یقین از ذهن منتدی دیگتران ،نیتاز بته تبیتین کتافی فلستفی دارد .بنتابراین مستاله
همچنان به قوت خود باقی است و میتوان گفت که من از هستی ختود و محتویتات ذهنتیام آگتاهم ،ولتی در
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مورد خودآگاهی و ذهنمندی دیگران چه طور میتوانم مطمئن باشم؟ به تعبیر فیلسوف معاصر ،دیوید چالمرز،1
در اینجا مساله زامبی یا سایبورگ نیش میآید .به این معنا که دیگران ممکن است براستی انسانهتایی ذهنمنتد
نباشند .زیرا من فق ظاهر و رفتار ظاهری آنان را مانند خودم تجربه میکنم .بر مبنای این رفتار و شکل ظاهری
میان خودم و آنان ،آیا مجاز به استنباط هستم؟ و در این صورت آیا استنباط میتواند جتای اثبتات را نتر کنتد؟
زیرا خودآگاهی و ذهنمندی من نزد خودم حتی نیازی به اثبات هم ندارد؛ اما آیا میتوان ذهنمندی در دیگران
را صرفا از روی مقایسه ظاهری استنباط کرد؟
نس مساله سولیپسیسم میتواند در قالبی دشوار مطتر شتود .زیترا دیگتران فقت در ذهتن متن بته عنتوان
تصوری آگاهانه وجود دارند ،اما وجود آنها وخودآگاهی و ذهنمنتدی آنتان حتتی بتا دیتدن مگتز و گوشتت و
بافتهای بدنیشان هم قابل اثبات نیست .براین اساس ،سولیپسیسم یعنی :متن فقت بته خودآگتاهی و حتاالت
ذهنی خودم یقین دارم؛ وجود جهان اطرف و حتی انسان های ذهنمند دیگر ،تنها در نسبت با آگاهی من و ذهن
من قابل تشخیص است .در این صورت زبان ،عواطف و مقوالت مشترک را به خودی خود نمیتوان نیشفرض
گرفت .این بدان معنا است که من با این نرسش اساسی روبهرو میشوم که آیا خار از محدوده آگتاهی متن،
جهان خار  ،شامل انسانهای خودآگاه و ذهنمند وجود دارند؟ و اگر وجود دارند ،بر اساس چه مبنایی میتوان
وجود ،خودآگاهی و ذهنمندی آنان را اثبات نمود؟ با توجه به مباحتث فتو  ،گرچته ابطتال موضتع یتک فترد
سولیپسیست به سادگی ،ممکن نیست ،ولی به دلیل نحوه و کیفیت شناخت من(ستوبجکتیو) از جهتان اطتراف،
نرداختن به سولیپسیسم به عنوان یک مسالهی مهم فلسفی ،ضرورت دارد.
در نیگیری مقصود مذکور ،توجه به آرای آرتور شوپنهاور و لودویک ویتگنشتاین ،مبنای اساسی این
نژوهش قرار گرفته است؛ زیرا سولیپسیسم در فلسفهی شوننهاور به طور برجسته قابل ردگیری و تحقیق بتوده و
همچنین دغدغهی مهم ویتگنشتاین نیز هست .در باب این بحث ،نرداختن به ایدهآلسیم ،نزد هر دو فیلسوف نیز
اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا به تعبیری ،سولیپسیسم در ایدهآلیسم نمود مییابد.
سولیپسیسم در فلسفه شوپنهاور
شوننهاور سولیپسیسم را از جنبه متافیزیکی مورد توجه قرار داده است .این موضو نزد وی نقش نررنگی داشته
و به تعبیرخودش ،نمیتوان آن را با براهین رد کرد .اگرچه از آن برای سفسطههای شکاکانه استفاده میشود .به
این معنا که فرد فق شخص خود را به عنوان فرد واقعی و سایرین را به عنوان اوهام خود درنظر میآورد .زیترا
شناخت ما محدود به فردیت است و هر کس تنها میتواند یک چیز باشد ،در حالیکه میتواند هر چیز دیگر را

_____________________________________________
1- David Chalmers

علم هش
 691دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،19بهار و اتبستان 1399

بشناسد.ولی چنین فردی(سولیپسیست)در اعتقاد راسخ خود ،بته دارالمجتانین بترده متیشتود (شتوننهاور ،1 ،
.)1 32

شتتوننهاور کتتتاب اصتتلیاش ،جهتتان همچتتون اراده و بتتازنمود را بتتا ایتتن جملتته آغتتاز متتی کنتتد :جهتتان
تصور(بازنمود) من است(همان .) 1،او میگوید آنچه همه چیز را میشناسد و به وسیله هیچ چیز شناخته نمتی-
شود ،ذهن است که نگهدارنده جهان و شرط جهانشمول هر آنچه نمود مییابد بوده و این همواره برقرار استت.
زیرا هر آنچه وجود دارد برای ذهن وجود دارد .اما آن شناسنده استت و نته ختودش ،موضتو شتناخت .ذهتن
شناسنده در صورتهای زمان و مکان نمیگنجد .هرگز خود آن را نمیشناسیم؛ بلکته هرگونته شتناخت بتا آن
ممکن گشته است(همان .) 1،اما شناخت این ذهن شناسنده در فلسفه استعالیی کانت نیز مستکوت بتاقی مانتده
بود .در حالیکه نزد شوننهاور ما صرفا می توانیم از طریق آگتاهی درونتی ،بته حقیقتت دسترستی داشتته باشتیم.
آن]حقیقت[ اراده است و آگاهی سوبجکتیو ما در اعمال ارادی ،آگتاهیای استت مبنتی بتر ابجکتیویتته شتدن
اراده ( .)hacker,1990,477همچنین شوننهاور جزمباوری رئالیستی را رد میکند .زیرا بر آن استت کته عتین
یکسره مستقل از ذهن ،چیزی اصوال غیر قابل تخیل است .زیرا برای اینکه عتین باشتد و متعاقبتا قابتل شتناختن،
مستلزم ذهن است و از این رو همواره تصور ذهن باقی میماند (شوننهاور.) 3،1 32،
ستارگان و سیارات بدون چشمی که بتواند آنها را ببیند و فهمی کته آنهتا را بشناستد البتته
فق در قالب الفاظ به سخن میآیند ،اما این الفاظ فق در تصوراتاند(همان.)51،

شوننهاور از جنبه ای دیگر نیز این موضع را بیان میکند:
هستی کل این جهان برای نخستین چشمی که گشتوده شتد ،وابستته متیمانتد .زیترا چنتین
چشمی لزوما این شناخت را فراهم میکند که تمتام جهتان تنهتا در آن و بترای آن وجتود
دارد و بی آن حتی قابل انگاشت نیست .جهان یکسره تصتور(بتازنمود) استت و بته همتین
علت به عنوان ضامن هستیاش نیازمند ذهن شناسنده است .این جهان توالی تصورات ایتن
آگاهی و صورت شناسایی آن است و سوای آن تمام معنای خود را از کف میدهد و ابدا
هیچ نیست (همان .)51،

شناختِ ماهیتِ تاثیر یک برابرایستای دریافت شده ،آن برابرایستا را تا آنجا که بازنمود باشد میبرد ،چنانکه
ورای آن بازنمود چیزی برای شناخت آن باقی نمیماند .نس هیچ عینی بدون درگیر شدن در یک تناقض ،نمی
تواند بدون ذهن تصور شود.
همچنین شناخت بیواسطه اندامها برای هر جانوری ،نقطه آغاز شناخت برای ذهنی استت
که همه را میشناسد و از این رو خودش شناخته نمیشود(همان.)15 ،

بر همین اساس شوننهاور اظهار میکند که هر کس بدون یاری دیگران میداند که جهتان چته استت .زیترا
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وی خودش ذهنی شناسنده است که جهان بر او بازنمود شده است .اما این شناختی غیتر انتزاعتی استت(همتان،
.)10
....ذهن شناسندهای که تصوراتش سرتاسر جهان است و این جهان تنها با رجو به آگاهی
ذهن شناسنده همچون ضامن ضروری آن هستی دارد .هر کسی کل جهتان و عتالم اصتگر
است و هر آنچه در وجود درونی خود بازمیشناسد وجود درونی کتل جهتان یعنتی عتالم
اکبر را هم دربر می گیرد .بنابراین کل جهان همچون انسان یکسره اراده و تصور(بازنمود)
است (همان.)175،

بنابراین شناختِ ذهن نگهدارنده و شرط کل این جهان به منزله تصور(بازنمود) است(همان .)111،همچنتین
او در بخش ضمیمه کتاب جهان همچون اراده و بازنمود در قسمت مربوط به مرگ و فنانانذیری ماهیت درونی
ما میگوید:
جمالت زیبای زیادی هست در این باره که فکر کردن به این که ذهن انسان ،که جهان را
در بر می گیرد و بسیاری ایدههای عالی دارد ،باید همراه با او در گتور فترو رود ،چته قتدر
تکاندهنده است؛ اما درباره این که نیش از ظهور این ذهتن و ویژگتی هتایش بتی نهایتت
زمان سپری شده و در چنان زمانی جهان بدون این ذهن چگونه باید اداره می شده ،چیتزی
گفته نشده است .اما برای شناختی که با اراده گمراه نشده هیچ مسئلهای طبیعتی تتر از ایتن
نیست که  :زمانی بیانتها نیش از تولد من سپری شده ،در طول سرتاسر آن زمتان متن چته
بودم؟ به لحاظ متافیزیکی ،می توان ناسخ داد « :من همیشه من بوده ام ،یعنی همهی کستانی
که طی آن زمان میگفتند من ،دقیقاً من بودند( ».همان.)313،

دعوی حیرتانگیز شوننهاور در جمالت فو  ،جایگاه محوری ذهن در نسبت با زمان و مکان را بیان متی-
کند .در ادامه به این عبارت مهم او بازخواهیم گشت .اما او بیان سولیپسیستم ،نتزد شتوننهاور در تجربته نتاب
زیبایی شناسانه نمود مییابد .آنجا که در تمرکز بر اثر هنری ،رابطه سوژه و ابژه کنار می رود و بته نتوعی ذهتن
شناسنده و موضو شناخت یکی میشوند .آن هنگام گویا جهان در من وجتود دارد .همته عتواملی کته جهتان
همچون بازنمود را تشکیل میدادند ،محو شده و فق شناسندهای ناب باقی خواهتد مانتد .در ارتبتاط بتا همتین
موضو شوننهاور اظهار میکند:
کسی که چنان مجذوب و محتو در ادراک طبیعتت شتده باشتد کته تنهتا بته عنتوان ذهتن
شناسنده وجود داشته باشد ،اینگونه بیدرن

درمییابتد کته وی بتدین نحتو شترط و لتذا

حامی جهان و هرگونه وجود عینی است .زیرا اکنون این جهان ختود را وابستته بته هستتی
وی نشان میدهد .به این ترتیب احساس می کند طبیعت تنها بخشی از وجود خود اوستت
(همان.)130،
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و نقلی از شعر بایرون میآورد:
آیا کوه ها و اموا و .افالک آنگونه که من از آنهایم بخشی از من و از رو من نیستند؟

و نقل از اونانیشادها که :من یکسره تمامی این هستیام و جز من موجود دیگری نیست(.همان)
شوننهاور در کتاب متعلقات و ملحقات 1که با هدف تکمیل و توسعه نظام فلسفیاش نگاشته بود ،همچنتان
موضع فلسفی خود را در بحث حاضر حفظ کرده و میگوید :هنگامی که فرد به جهان بیترون از ختودش نگتاه
می کند و وسعت بیانتهای آن را میبیند ،خویشتن او به مثابه یک فرد به هیچ تبدیل میشود .آن فرد فکر می-
کند که تنها جهان عظیم عینی که در آن خودش بسیار بسیار ناچیز است میتوانتد درستت باشتد .زیترا اگتر بته
درون بنگرد ،تنها خودش بیواسطه مهم است .از اینرو که ختودش را مستتقیما و بتی واستطه متیشناستد ،ولتی
چیزهای دیگر را غیر مستقیم میشناسد .بر همین اساس موجتودات آگتاه و شناستنده تنهتا بته مثابته افتراد قابتل
تصوراند ولی موجودات دیگر صرفا هستی شان با واسطه است ،نس هرگونه هستی حقیقی به افتراد تقلیتل متی-
یابد .اگر توجه داشته باشیم که عین ،مشروط به ذهن است ،جهان بیکران بیرونی تنها در آگاهی هستتندههتای
شناسنده ،هستی دارد .جهان چنان با آگاهی هستندگانی که شناسندهی آن هستند گره خورده که میتواند یک
آگاهی همواره فردی در نظرگرفته شود .بر این استاس فلستفه معطتوف بته درون کته از ذهتن بته عنتوان آنچته
بیواسطه داده شده یاد میکند درست است .شوننهاور حتی اینگونه بیشتر ادامه میدهد کته اگتر هتر فتردی بتا
خودش خلوت کند و احساس اصالتی را که در هر هستنده شناسندهای هست به آگاهی بیاورد ،در آن صتورت
حتی بی اهمیتترین فرد هم خودش را در خودآگاهیاش ،واقعیترین همه موجودات متیبینتد و لزومتا مرکتز
حقیقی جهان و منشاء اصلی هرگونه واقعیت را در خودش باز می شناسد(شوننهاور.)13 - ،1 31،
استدالل شوننهاور در بحث موردنظر چنین بیان شده است :اگر محتتوای آگتاهی متا در زمتان جریتان نیتدا
کندما نمی توانیم از این حرکت آگاه شویم .نس برای این منظور باید در خودآگاهی چیزی وجود داشته باشد
که نامتحرک باشد .ولی این چیز نمیتواند چیزی جز خود ذهن شناسنده باشد .یعنی ذهنی که بیحرکت و بی-
تگییر بر جریان زمان و تگییر محتوای آن تامل میکنتد .نتزد آن چشتم ،یعنتی ذهتن شناستنده ،زنتدگی همچتون
نمایشی جریان خود را تا نایان دنبال میکند .به همین خاطر اگر در نیری ،خاطرات دوران کودکی و جوانی را
به یاد بیاوریم ،می بینیم که ذهن شناسنده چندان تگییری نکرده است .اما به قتول کانتت ،متن ختودم را تنهتا در
زمان می شناسم .حاال از نگاه عینی ممکن است چیز نایداری در زمان صرف وجود داشتته باشتد ،چتون چنتین
چیزی مستلزم استمرار است .اما این یعنی همزمانی و همزمانی یعنی مکان .ولی علیرغم اینها ،من واقعا ختودم را
بنیان تصورهایم می بینم .بنیانی که بتا وجتود تگییترات درونتیاش تتا ابتد دوام متیآورد .رابطتهی ایتن بنیتاد بتا
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تصورات ،دقیقا رابطه ماده با اعراض متگیراش است .لذا این بنیان نیز مانند متاده شایستته جتوهر بتودن استت و
چون مکانی و ممتد نیست ،میتوان آن را جوهر بسی دانست .این جوهر در مکان درک نشده و خودش بیرون
از سیالن زمان است .هر عینی در زمان واقع می شود ،اما ذهن شناسنده خار از آن و ابدی است (همان.)71 ،
ویتگنشتاین و سولیپسیسم
با ردیابی ایده آلیسم استعالیی کانت و شوننهاور ،رهیافت ویتگنشتاین به این بحث قابل استنباط است .خصوصا
بخشهایی از تراکتاتوس به طور مستقیم مربوط به سولیپسیسم است .ویتگنشتاین در دوره هتای مختلتف تفکتر
خود ،موضع های مختلفی را در مورد این مفهوم اتخاذ کرده است .در نوشتار حاضر ،مبنای اصتلی دیتدگاه وی
در متتورد سولیپسیستتم ،تراکتتتاتوس بتتوده و شتتر هتتای برگرفتتته گرفتتته از آن استتت .زیتترا مباحتتث مربتتوط بتته
سولیپسیسم ،در دورهی نخست تفکر وی ،نقش نررنگی دارند؛ اما به دیدگاههای او نیرامتون مفتاهیم کلیتدی و
مرتب به بحث سولیپسیسم در دوره دیگر تفکتر وی هتم توجته ختواهیم داشتت .ویتگنشتتاین در تفکتراتاش
تگییرات زیادی داشته و بخشهای زیادی از آثاراش را بازنویسی کرده است ،امتا چنتین بته نظتر متیرستد کته
مبحث سولیپسیسم کمتر دستخوش تگییر شده و اگر هم تگییراتی داشته محدود بوده استت؛ اگرچته اهمیتت آن
تگییرات زیاد است .به همین خاطر اینکه کسی میان تفسیر از ویتگنشتاین در تراکتتاتوس و نتژوهشهتا تفتاوتی
لحاظ کند ،اهمیتتی نتدارد ،زیترا سولیپسیستم یتک مستاله مرکتزی نتزد ویتگنشتتاین بتوده استت (Biletzki,
).2003,68

نزد ویتگنشتاین یکی از مسایل مهم در ارتباط با سولیپسیسم ،وجود و چگونگی تجربیات درونتی و بیرونتی
است .مطلبی که آنسکوم شر آن را چنین بیان کرده است:
درد ،تخیالت خود ،میدان بصری چه چیزی در آگاهی است؟ اینها از درون مورد مالحظه
قرار می گیرند .تجلی اینها در واژهها و رفتار است .لذا صحبت از یک من مشترو استت،
از درون و فق به این معنا چنان که من اشیاء را میشناسم ،اما نمیتوانم آنهتا را منتقتل یتا
بیان کنم .گمان می کنید دیگران هم از دیدگاه درونی صحبت متیکننتد؟ آن تجربته متن
است یا فرض من از زبان گفتار؟ (آنسکوم.) 0 ،1 15 ،

همچنین در مورد وجود ندیدههای ذهنی در دیگران ،ما نمیتوانیم با اشاره به تجربیات خصوصی اذهان این
ندیدهها را تصدیق کنیم .یعنی فق میتوانیم نیرامون آنها حرف بزنیم .اینکه شخص  aغمگتین استت ،از روی
حاالت چهره و رفتار وی و ابراز آن قابل تشخیص خواهد بود(گالک .)1 ،1 11،البته نزد ویتگنشتتاین رفتتار
فق به حاالت ظاهری و بدنی فرد محدود نمیشود ،بلکه نحوه زیستتن و نیتز هنگتامی کته واژههتایی را بترای
توصیف آن حاالت ذهنی بیان میکند ،شامل میگردد .ویتگنشتاین میگوید من درد دارم مستقیما به تجربه
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من داللت دارد .اما خود وی نیز معتقد بود اینکه کسی میگوید من درد دارم ،به معنتای اینکته براستتی درد
میکشد و اینکه کیفیت و نو آن درد چگونه تجربه میشود ،نیست .نس ندیدههای ذهنی اول شخص را نمی-
توان به حاالت جسمانی یا رفتاری فروکاست .اما همچنان حاالت جسمانی و ظاهری ،نقشی بستزا در تشتخیص
کیفیات ذهنی میتوانند ایفا کنند .ویژگی مهم در امور درونی و اول شخص ،عدم تصدیق نذیریشان است .در

این تجربیات خطا نیز بیمعنا است“ :من فکر میکردم من درد دارم ،ولی معلوم شد خارش بوده و آن درد سارا
است نه من”(همان.)71 ،
اما اگر کسی بر موضع اثباتنذیری 1نافشاری کند ،میتواند بگوید که آن فرد  aوقتی تنها است متیخنتدد
و برای فریب دیگران چهرهای غمگین به خودش گرفته است .اما حتی اینکه شخص  aدرد دارد با اشاره به من
و جایگاه آن تحلیل میشود .زیرا شخص  aطوری رفتار میکند که من وقتی درد دارم رفتتار متیکتنم .متن در
اینجا به خودی که مالک آن تجارب است داللت ندارد .بلکه فق دال بر مرکز وصفنانذیر زبان است .یعنتی
تشخیص درد دیگران با تشابه و تصور کردن هنگامی که من درد دارم ممکن است.
از طرفی ،میتوان موضو فو را در شک معناشناختی نیز درنظر گرفت .به این معنا که مفاهیم و ادراکات
من صرفا توس خودم فهمیده میشوند .نس در این حالت ،فرد سولیپسیست چیزی را میگوید کته نمتیتوانتد
توس دیگران فهمیده شود .اما او چیزی را میگوید که نمیتواند درباره اش گفته شود و به همین خاطر راه بته
نوچی میبرد؟ (فسنکول.)13،1 15،
اما کنار گذاشتن سولیپسیسم در چنین بحثهایی ،خودش رویکردی برخاستته از انگیتزهی اخالقتی استت.
چنین رویکردی نسبت به دیگران ممکن است چنین لحاظ شود که رویکردی است در مورد یک روح و
به طوری فهمیده شود که نیازی به بررسی متافیزیکی از لحاظ وجتود رو هتا و یتا بررستی شتناختشناستی در
مورد تواناییهای شناختیشان ندارد .اما به طور اساسی ،رویکردی اخالقی مربوط به شناختشناسی و همچنین
هستیشناسی مورد نیاز است .به هر حال در این شرای نیز ،مسائل استعالیی سولیپسیسم باقی متیماننتد] .زیترا[
سولیپسیسم را به سادگی نمی توان از صحنه بیرون انداخت؛ وقتی که ما رویکرد ختویش را درنظتر متیگیتریم،
]در واقع[ به خودمان به عنوان عامل اخالقی ،در عمیقترین تراز توجه داریم (.)pihlström,2011,46
اما سولیپسیسم نزد ویتگنشتاین با توجه به مطالب باال ،چه طور معرفی شده استت؟ مطتابق نظتر ویتگنشتتاین
سولیپسیسم در همان لحظه کنونی بدان معنا است که هر آنچه درک میشود این منم کته در آن لحظته درک-
کننده است .تجربه برای اکنون من است و من مرکز جهان و ظرف حیات آن هستم .تجربه ،تجربته متن استت.
اسنادات تجربیات واقعی هر کس غیر از من ،بی معنا است .ویتگنشتاین بتر آن استت کته فترد سولیپسیستت بتر
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اساس کاربرد گرامری زبان حکم میکند و اکنون من در تقابل با گذشته و آینده نیست .آنچه متنگترا درک

می کند چیزی است که صرفا آن طور حقیقی درک میشود .او در بند  5.2تراکتاتوس میگوید :مرزهای زبان
من ،مرزهای جهان من است .جهان ،جهان من است .من به جهان تعلق ندارد .اما مرکز آن محسوب متیشتود.
یعنی نیش فرض وجود جهان بوده و همچنین خودش مرز جهان است .همانند چشمی که خودش حوزه بصری
دارد و حوزه دیدنش مرزهای آگاهیاش است .اما خود ایتن چشتم(متن) نمتیتوانتد متعلتق تجربته باشتد .ایتن
من(جهان اصگر) است .این من ،متافیزیکی بوده و با من ارادهکننده اخال و زیباییشناسی این همانی دارد.
من فق چیزی را میتوانم بگویم که می توانم بیاندیشم و صرفا با زبان می توانم بیاندیشم و جهان را بفهمم.
نس زبان موجتب هرگونته فهتم متن از جهتان متیشتود و بته همتین ختاطر مرزهتای آن را تشتکیل داده استت
(فسنکول.)1 15،57،
من ،امری روان شناختی و فردگرایانه نیست .همچنتین نقشتی معرفتتشناستانه نمتیتتوانیم بترای آن درنظتر
بگیریم .در این حالت ،من به لحاظ منطقی به حال خود گذاشته شده است .بنابراین زبان من ،مرزهای جهان من
را تشکیل میدهد و درون آن آن مرز را نر کرده است .همچنین متن ،نقتش انفعتالی دارد ،زیترا منطتق و زبتان
سوژه ندارند(همان.)53،
مطابق نظر ویتگنشتاین ،یک فرد سولیپسیست آنچه قابل نشان دادن است را میتواند بیان کند و نمیتواند به
طور ابجکتیو ،اثبات و دلیلی برای تجربیات اول شخص خود بیاورد .نس سخن گزافی نگفتهایتم اگتر جهتان و
زندگی را با من یکسان بدانیم .ویتگنشتاین حتی تبیین سولیپسیستم را گتذر از ایتدهآلیستم بته ستوی رئالیستم
خوانده است .زیرا در این صورت من به جهان تعلق دارم و دیگر جهان ،جهان من است .منگروی تعارضتی بتا
وجود جهان خار و تجربیات حاصل از جهان خارجی نداشته و به این معنا نیستت کته فقت متن وجتود دارم.
بنابراین هر بازنمایی از جهان از چشماندازی وجود دارد که از آن من است .این بازنمایی ،زبانی استت و جملته
جایگزین من متافیزیکی میشود ،به طوریکه راب میان جمله و واقعیت خواهد بود .گزارههای اول شتخص
نایههای زبان را برمیسازند و در آن زبان ،من نایه و محوریت آن است .به همین ختاطر نشتانههتای صترف از
رهگذر اندیشیدن من به معنای گزاره ،به نمادها تبدیل خواهند شد.
اما مفسری همچون فریدالندر 1نکته مهمی را در تفکر ویتگنشتاین بیان کرده است :توجته داشتته باشتیم بته
ظهور ناگهانی مفاهیم کلیدی محدوده جهان و ضمیر ملکی برای متن در ارتبتاط آن مفتاهیم بتا ستوژه و اینکته
هرگونه تفسیر از فهم ویتگنشتاین از سوژه ،باید کاربرد وی از این مفاهیم درنظر بگیرد ( Friedlander, 2001,
.)114-116
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استفاده از مفهوم جهان ،نوعی از ارتباط را بیان میکند که در آن وحدت و یکپارچگی کلتی وجتود دارد.
مفهومی که باید به عنوان تمامیت و محدوده یک کل درنظر بگیریم .منظور ویتگنشتاین از جهتان ،کیهتان و یتا
طبیعت به عنوان یک کل سیستماتیک بر طبق قوانین فیزیک نیست بلکه فهمی است مربوط به ننداشتی از جهان
و به عنوان حدود آن تلقی شده و بر اساس صورت واقعیت است؛ به طوریکه همواره امکان موضتعی شتدن را
دارد و قابل تشخیص از سایر امکانها در همان حدود است .فریدالندر ادامه می دهد که اگر محتدودیتهتا در
شکل گیری فهم لحاظ شوند ،این امکان فراهم می گردد که نسبت میان ویتگنشتاین در ستوبجکتیویته ،جهتان و
محدودیتها را به عنوان صورتی از سولیپسیسم شناختشناسانه درنظر بگیریم (.)Ibid
سپس به فقره  5.2تراکتاتوس اشاره می کند که ویتگنشتاین میگوید:
این نکته کلیدی را برای مساله فراهم می کند که چه حقیقتی در سولیپسیستم وجتود دارد.
زیرا آنچه فرد سولیپسیست منظوراش است ،درست است .فق نمتیتوانتد بیتان شتود ،امتا
خودش را عیان میکند.

آنچه به عنوان زبانی خصوصی و یا زمینهای برای زبانی خصوصی فهمیده میشود فق برای من قابتل فهتم
است .نوعی انزوا و تکافتاد گی در این بیان سولیپسیستی از سوبجکتیویته وجود دارد که در ابعاد زبتان فهمیتده
میشود .یعنی محدودیتهایی که در حوزه معنا فهم متیشتوند .مقصتود ویتگنشتتاین از محتدوده ،در بتازنمود
جهان فهمیده نمیشود .زیرا از چشمانداز بازنمود ،محدودیتی برای جهان قابل درنظر گترفتن نیستت .در ادامته،
مثال معروف چشم که جهان را مینگرد اما خودش نگریسته نمیشود برای توضیح نقش من شناسنده بیان می-
شود ( .)Ibidشی فی نفسه 1ممکن است که به جهان وابستگی داشته باشد یا به طور دقیقتتر ،فترم و استاس آن
هنگامی که در جهان است ،به عنوان یک نمود قابل توجه که در مقایسه با آن همه چیز بدون رن

به نظر متی

رسد ،ظاهر میگردد .مهمتر اینکه امکان جهان به نقش سوژه بستگی دارد .متیتتوان گفتت کته مفهتوم جهتان
متعلق است به یک ساختار منحصر به فرد که سوژه را در ارتباط با جهان قرار میدهد .نتس ایتده اصتلی چنتین
است که در جهان بودن و یا در زبان بودن ممکن است فهمی وجتودی از ستوبجکتیویته باشتد؛ بته طتوری کته
سوژه در مرکز هستی بوده و می گوید جهان ،جهان من است.
ویتگنشتاین به من مستقل و جهان اشاره میکند .او بر آن است که هر دو ارادهاند .یکی اراده مستقل متن و
دیگری اراده بیگانه .او میگوید من جهان خود هستم که به درون جهان ختودش نظتر دارد .منن از طرفتی بتا
اندیشههایی سرو کار دارد که مربوط به درون جهان بوده و از طرفی جنبه متافیزیکی داشته که آن را فاعل مرید
و نظارهکننده جهان میدانسته است(زندیه .) 12،1 12 ،فرد  aبه عنوان مرکز ،امتیاز عجیب و بیاننانتذیر دارد.
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من ،محور هستم اما این امر بیاننانذیر است .حدود من ،بیانگر حدود جهان من است(آنسکوم.) 0 ،1 15 ،
ویتگنشتاین همچنین در مورد نحوه اندیشیدن سخن میگوید که آنچه را نمی تتوان اندیشتید ،نته متیتتوان
اندیشید و نهمیتوان بیان کرد .فقرات ( )5.21تا (  )5.2تراکتاتوس ،بحتث در بتاب متن گتروی را ادامته متی
دهد:
آنچه را که خود تنهاگروی 1بیان میکند ،درواقع راست است .اما آن نمیتوانتد بته زبتان
آورده شود بلکه خود را نشان میدهد.
اینکه جهان ،جهان من است در این جنبه خود را نشان میدهد که مرزهای زبان (مرزهتای
آن تنها زبانی که من میفهمم) به معنای مرزهای جهان مناند.
جهان و زندگی یکیاند.
من جهان خود هستم(عالم صگیر)

اینکه اگر کتابی مینگاشت می توانست در مورد هر آنچته در آن جهتان وجتود دارد ستخن بگویتد امتا در
مورد آن سوژه چیزی نمی توانست بیان کند.
درونآخته به جهان تعلق ندارد بلکه یک مرز جهان است.
در درون جهتتتتان چتتتته طتتتتور متتتتیتتتتتوان یتتتتک ستتتتوژه متتتتتافیزیکی را مشتتتتاهده
کرده؟(ویتگنشتاین)30 ،1 12،

او در ادامه مثال چشم و حوزه بیناییاش را ذکر نموده و در فقره ( )5.21میگوید که خودتنهاگتروی اگتر
سرسختانه و با دقت نیگیری شود با واقعگرایی ناب یکی میشود .من خودتنهاانگار در یک نقطته بتیگستترش
در هم فرو میشود و واقعیت منتاظر با آن باقی می ماند و در فقره ( )5.211میگوید بنابراین واقعا معنایی وجود
دارد که در آن فلسفه میتوان به شیوه ای ناروانشناسانه از من سخن گفت .زیرا جهان ،جهان من است .من مرز
جهان است و نه بخشی از جهان (همان .)31 ،خصوصیت من در قالبی روانشناستانه در اول شتخص و زمتان
حال ،یعنی کاربردی که وی تگنشتاین از آن دارد به عنوان امر سوبجکتیو ،مصونیتی است در برابر خطا در رجو
عدم شناسایی .در واقع من بهتر است چنین فهمیده شود که به عنوان یتک نشتانگتر استت .بتا استتفاده از ایتن
عبارت ،هیچ گونه قصد توضیح تکنیکی وجود ندارد ،اما برای دریافتن مقایسه ویتگنشتاین در استتفاده از منن
در بلند کردن دست یک فرد ،یا برای دادن جواب در یک کالس درس کاربرد یافته است .بلند کتردن دستت
یک نفر فق نشان میدهد که یک نفر میخواهد ناسخ به یک نرستش را بدهتد و معلتم را قتادر متیستازد بته

_____________________________________________
 -1سولیپسیسم توس دکتر ادیب سلطانی به خودتنها گروی ترجمه شده و برای ارجا دهی دقیق به عبارت ترجمه شده توس
ایشان ،همان معادل را در اینجا آورده ایم.
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درک اینکه آن فرد بلند صحبت میکند .بنابراین استفاده از من موجب متیشتود کته دیگتران قتادر باشتند بتا
رجو به آن فرد به طور ابجکتیو بیانگری و یا توصیفی داشته باشند به طتوریکته بایتد ضتمیر اول شتخص بتا
ضمیر سوم شخص جایگزین شود).(Lange, 2017, 169-170

اما ارتباط میان خود فلسفی 1ویتگنشتاین با خود روزمره ،نامشتخص بتاقی مانتده استت .بترخالف خنود
دکارتی ،خود فلسفی غیر فردی است و ویتگنشتاین آن را بته ایتن صتورت در یادداشتتهتا ،بته عنتوان رو
جهانی توصیف می کند .وقتی ما آن را به این صورت ادراک کنیم ،ناممکن می شود که از چندگانگی ستوژه
ها صحبت به میان آوریم .به نظر میرسد که این دیدگاه ،ویتگنشتاین را وا میدارد تا به سولیپسیسم استتعالیی
روی بیاورد (Sluga, 1996, 330).به این معنا کته در حقیقتت فقت یتک رو جهتانی وجتود دارد کته متن
ترجیح می دهتم رو ختود بنتامم و صترفا بته ایتن صتورت آنچته رو دیگتران متینتامم را ادراک متیکتنم
).(Wittgenstein,49e,1961

بنابراین میتوان جایگاه سولیپسیسم را نزد ویتگنشتاین ،همچون کانت به عنوان شیفینفسه بته عنتوان مترز
شناخت درنظر گرفته و آن را از نیامدهای مفهوم سوژگی ،متمایز دانست(فسنکول.)11،1 15،
تاثیر شوپنهاور بر ویتگنشتاین در موضوع سولیپسیسم
ویتگنشتتتتاین از لحتتتاظ دغدغتتتههتتتای معنتتتوی و اگزیستانسیالیستتتتی بستتتیار تحتتتت تتتتاثیر شتتتوننهاور بتتتوده
استتتت(دبتتتا 117 ،و .) 1ایتتتن موضتتتوعی استتتت کتتته توست ت دیگتتتران نیتتتز بتتتدان اذعتتتان شتتتده استتتت
(ویتگنشتاین .) 7،1 ،1 12،ویتگنشتاین ،نظریه جهان همچون نمایش را متاثر از شوننهاور بوده و تبار فلسفهاش
به شوننهاور بازمیگردد .خصوصا سولیپسیسم و ایدههایش در باره معنتا را تحتت تتاثیر شتوننهاور بیتان کترده
است(آنسکوم .)12،1 15،اما گویا مفهوم اراده نزد ویتگنشتاین با آنچه در فلسفه شوننهاور بیان شتده ،متفتاوت
است .زیرا ویتگنشتاین می گوید جهان مستقل از اراده ی من است و میتان اراده و جهتان نیونتد منطقتی وجتود
ندارد .به باور او اینکه جهان خوب است ،مستقل از اراده من است .خواستن خوب و بد طرز تلقیهایی از جهان
به مثابهی کُل هستند .خوبی جهان در چگونگی آن نیست ،بلکه اساسا در وجوداش است(همتان .) 1،جهتان،
خار از هرگونه این یا آن شیوه بودن است .بنابراین اراده خوب ،با چگونگی اشیاء سروکار ندارد .اما چنانکته
آنسکوم از ویتگنشتاین در یادداشت ها نقل کرده ،اینکه حس بودن بر ارادهای غریب متکی است ،از شوننهاور
اقتباس شده است .هر موجود هوشمند و هدفمندی جهتان را همچتون اراده برمتیستازد .امتا اگتر ایتن موجتود
هوشمند نابود شود ،کل جهان رو به نابودی خواهد نهاد(همان.) 1 ،
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ویتگنشتاین می گوید من نمی تواند فاعل متفکر باشد ،چون اندیشه بازنمود یک امر واقع بوده و نمیتواند
مرز جهان باشد .ویتگنشتاین فاعل اندیشندهای که مرز جهان باشد را فاقد تفکر و اندیشه میدانست .او با استناد
به اراده میگفت که اگر ارده وجود نداشت نه مرکزیت جهان که (من) می نامیم در کار بود و نه آنچه عهتده-
دار اخالقیات است .به همتین ختاطر در اینجتا نیتز تتاثیر اراده شتوننهاوری را متیتتوانیم برجستته ستازیم .زیترا
شوننهاور جهان را شامل اراده به عنوان شیء فی نفسه و بازنمود(جهان) بر شناسنده(متن ارادهورز) تبیتین کترده
بود .نس ویتگنشتاین نیز معتقد بود سولیپسیسم خودش را آشکار میکند بدون اینکه به زبان بیاید .او حتی مانند
شوننهاور ،انسان را به جهانی کوچک تعبیر کرده بود؛ بدین معنا که جهان نه تنها جهان من است ،بلکه جهان با
من منطبق است( .)Pradhan,2019,18همچنین چنانکه گفتیم ،ویتگنشتاین مثال چشتم و زاویته دیتد آن را در
مورد من مطر میکند ،امری که خودش متعلق شناخت تجربی نمیتواند باشد .این مساله توس شوننهاور در
مورد سوژهای که شناسنده است ،ولی خودش نمیتواند موضو شناخت باشد ،مطر میگردد.
تحلیل و بررسی
اکنون با توجه به آرای شوننهاور و ویتگنشتاین بتا محوریتت سولیپسیستم ،چگونته متیتتوانیم بته نرستشهتای
محوری ابتدای مقاله ناسخ دهیم؟ آنچه موضع یک فرد سولیپسیست را به خودی خود تقویت متیکنتد ،نحتوه
شناخت و آگاهیاش از هستی خواهد بود .آگاهی ای که ضرورتا به طور ستوبجکتیو چنتین موضتعی را شتکل
خواهد داد .زیرا ما بر اساس ذهنیت و نحوه فعالیت قوای شناختی خویش ،جهان و سایر انسان ها را میشناسیم.
بیایید به دقت به موضو توجه کنیم:
من نسبت به هستی خودم ،آگاهی دارم .آنچه موجب میشود بگویم من ،به نحوه آگاهیام از جهان خار
و همچنین نحوه آگاهی از اندیشه ها و عواطفام بستگی دارد .به این معنا که به طور متمرکز و وحتدت بختش
میتوانم بگویم که من فالن چیز را میشناسم و از شخصیت و هویت مستقل ختودم ستخن بگتویم .ایتن نحتوه
شناخت ،به خودی خود من را در موقعیت یک فرد سولیپسیست قرار داده است .زیرا خودآگاهی ،یعنی آگاهی
از هستندهگی ام ،نحوه و آگاهی یافتن ام از جهان اطراف ،به این صورت متمرکز و با مرکزیتت خودآگتاهی ام
بوده است .به همین خاطر نرداختن به سولیپسیسم بسیار اهمیت خواهد داشتت .متن چگونته متیتتوانم معیتاری
خار از آگاهی خود و نحوه شناختی فراتر از آن برای سنجش موقعیت خودم در متنگرایتی بیتابم؟ زیترا هتر
آنچه از جهان اطراف میشناسم ،در نسبت با من شناخته شده است و نحوه شناخت آنها هم در نسبت بتا قتوای
شناختی منحصر به فرد من ،حاصل شدهاند .به تعبیری ،تا به اینجا از من استعالیی کانت فراتر نرفتتهایتم .بتا ایتن
تفاوت که کانت تالش میکرد وجود جهان خار را نیز اثبات کند ،امتا در موضتع دقیتق متنگرایانته ،وجتود
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جهان خار نیز مستقل از من ،جایگاهی هستیشناسانه نخواهد داشت.
فیشتتته نیتتز تتتالش کتترده کتته ایتتن نحتتوه شتتناخت متتن بتته عنتتوان وحتتدتدهنتتده داننتتدگتتی را بتته
« من مطلق» ارتقاء داده و نحوهای از شناسایی منگرایانه را تبیین کرده و به عنوان بنیان دانش و فلستفه در نظتر
بگیرد .اما فیشته در این جهت ،فلسفهورزی چندانی انجام نداده است ،زیترا ختودِ مستاله ی اصتلی ،یعنتی آنچته
کانت با فروتنی نحوه شناسایی سوژه میخواند و با موضع استعالیی بدان مینرداخت ،به عنوان شیء فتی نفسته
در آموزه دانش 1با بس فراوان به امر مطلق تعبیر کرده است.
اما گفتیم که نزد شوننهاور ،جهان بازنمود ذهن شناسنده است .حتی وجود جهان به وجود ایتن ذهتن بترای
شناسایی آن وابسته است .اما چرا شوننهاور خودِ وجودِ جهان را وابسته به وجود ذهن شناسنده میداند؟ واضتح
است که برای شناخته شدن جهان ،حضور ذهن شناسنده الزم است ،اما نبود آن نیز جهان را هتیچ متیگردانتد؟
آیا اینکه جهان شناخته نمیشود ،نس وجود هم ندارد ،تعبیری است که در شوننهاور ضترورت دارد؟ آیتا ایتن
یادآور موضع بارکلی برای ما نخواهد بود؟ اما دلیل این تعبیر شوننهاور ،کم دقتی و یا همسان بودن موضع او با
بارکلی نیست؛ بلکه نزد شوننهاور آن ذهن شناسنده خودش ذهنی اراده ورز است .یعنی مبنای هستی همان ذهن
شناسنده ،ارادهای است که هستی آن را اراده کرده است .به همین خاطر شتوننهاور هستتی جهتان را وابستته بته
ذهن شناسنده میداند .زیرا در اساس ،چه ذهن شناسنده و چه جهان بازنمودی آن ،هر دو اراده هستند.
اما اگر این نحوه شناسایی یعنی جهان بازنمودی برای ذهن شناسنده که همان منن شناسنا باشتد ،موجتب
شناختی سولیپسیستی گشته است ،چه طور می توان از آن فراتر رفت؟ آیا راه برونرفتی از آن وجود دارد؟ زیرا
تا به اینجا دریافته ایم که سولیپسیسم به نحوه شناخت من و نسبت آن شناخت با من بازمی گردد؛ حتتی هرگونته
آگاهی از هستی هستندهها ،به آگاهی من از هستی خویش مرتب بوده و در نسبت بتا هستتی متن ،هستتی ستایر
هستندهها هم تعین نیدا میکنند.
اما هنگامی که سولیپسیسم چنین موضع محکم و غیرقابل رسوخی دارد ،به گونه ای که نزد شوننهاور جهان
و هستیاش با آن نسبت مستقیم داشته و حتی در تجربه زیباییشناسانه ،ایتن امتر بته او ختودش متیرستد ،بته
طوریکه شناسنده و موضو شناخت یکی میشود گو اینکه تمتام جهتان نیتز در متن وجتود دارد ،نتس چنتین
موضعی نه تنها قابل برونرفت نیست ،بلکه خودِ موضع سولیپسیستی ،بنیتاد هرگونته شتناختشناستی و هستتی-
شناسی درنظر گرفته میشود.
ویتگنشتاین به طور مستقیم به مساله اصلی اشاره می کند :تجربههای درونی را چه طور میتوان تبیین کرد؟
نسبت آنها با تجربیات همسنخ در دیگران چیست؟ زیرا تجربه آنها با محوریتت منن تبیتین متیگردنتد .حتتی

_____________________________________________
1- The Science of Knowledge
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هرگونه شناخت تجربه دیگران نیز همچون دردِ آنها ،در نسبت با تصور من از درد قابل درک خواهد بتود .متن
فق بر اساس رفتار ظاهری فرد  aو بر استاس تجربته ختودم و فهتم ختودم از درد متیتتوانم در متورد درد آن
شخص ،شناختی حاصل کنم .تجربه درد من ،تجربهای است مستقیم و غیر قابل فروکاستن به امری ابجکتیو .به
همین خاطر درتجربیات اول شخص در موضع منگرایانه ،خطا و اشتباه هتم جتایی ندارنتد :وقتنی منن درد
میکشم من در حقیقت درد میکشم .زیرا درد به طور مستقیم در خودآگاهی من وارد شده است .حتی
بیان این مفاهیم نیز در زبان با محوریت من و نسبت آن با دیگران بر اساس ساختار زبان ممکن گشته است.
نس نزد ویتگنشتاین متقدم نیز ،سولیپسیسم نه تنها ابطال نمیشود ،بلکه با قدرت و وضو خودش را نمایان
میسازد .زیرا آنچه در این زمان کنونی ،در این مکان ،به عنوان این تجربه شناخته میشود ،تجربهای بترای متن
است .نس سخن گزافی نگفتهایم اگر بگوییم جهان جهان من است .بلکه به طور دقیتق نحتوه شتناخت از
جهان را توصیف کردهایم .اما نکته مهم این است که ویتگنشتاین میخواهد در بحث سولیپسیسم از ایدهآلیستم
فراتر رود و جایگاهی برای رئالیسم باز کند .در حالی که از سویی در سولیپسیسم حتی آنطور کته ویتگنشتتاین
توصیف کرده ،شناخت جهان و سایر هستندهها در نسبت مستقیم با من درنظر گرفته میشوند .از دیگتر ستو ،بتا
وجود اینکه او تالش داشته برای هستی مستقل جهان حتی با در نظر داشتن «من» جایگاهی باز کند ،اما بته نظتر
نمیرسد در این امر راه به جایی برده باشد .بلکه فق توانسته در مورد محدوده و نحوه شتناخت متن و بته قتول
فریدالندر ،در مورد وحدت و یکپارچگی شناختن آن سخن بگوید و آن را سولیپسیسم شنناختشناسنانه

1

بخواند .به طوری که در بیان ویتگنشتاین ،محدودههای شناخت من ،بیانگر محدوده جهان بوده و به همین خاطر
آن را مرز جهان میخواند.
اما ویتگنشتاین فزونتر از شوننهاور به جایگاه و کاربرد من در زبتان و نقتش زبتان در نحتوه شناستایی نیتز
توجه ویژهای داشته است .چنانکه در تفسیر النگه مشاهده کردیم ،من برای ارجا دهی اهمیت زیادی داشته و
در زندگی روزمره نیز می توان کاربرد اساسی آن را در نظر گرفت .نس این نحوه شناسایی در زبتان و کتاربرد
زبانی است که من نیز خودش را به وضو نمایان می سازد .بنابراین حتی سولیپسیستم در زبتان نیتز ختودش را
تایید میکن؛ .زیرا من در زبان هم افکار و عقاید خود را با ضمیر من در نقش فاعل بیان میکنم .در حتالی کته
هرگونه مفهوم و تجربهای که برای دیگران بخواهم درنظر بگیترم ،دوم شتخص و یتا ستوم شتخص بتوده و در
نسبت با من است که گزاره را بیان میکنم .نس اگر چه این شناسنده گتی بتا واژه ی منن بیتان متی شتود ،امتا

_____________________________________________
1- Epistemological Solipsism
2- Lange, E.M, Witgenstein on Solipsism, in A companion to Wittgenstein: Glock and Hyman,
2017, 169-170
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خودش صرفا در خود حاکی از شناسنده گی اش بوده و هرگونه نحوه شناخت و نحوه هستومندیاش از خود و
جهان اطراف ،ضرورتا به نقش محوری آن وابسته خواهد بود .به همین خاطر فریدالندر در تفستیر ختود بترآن
است که مفهوم جهان متعلق به ساختار منحصر به فرد سوژه شناسا است.
اما نزد ویتگنشتاین نیز مانند شوننهاور «اراده» در قوام بخشیدن به من نقش مهمی دارد .گرچه تفاوتهتایی
هم میان آنها در تعبیر از مفهوم اراده وجود داشتته استت .امتا بنتابر مطلبتی کته از آنستکوم در یادداشتت هتا از
ویتگنشتاین نقل کردیم ،حس بودن بر اراده متکی است .نس این ستخن موضتع او را بته شتوننهاور نزدیتک تتر
میکند .به همین خاطر میتوان من را از جنبه متافیزیکی بر بنیاد اراده دانست .یعنتی متن کته شناستنده و مرکتز
جهان است ،متافیزیکی بوده و فراتر از شخصیت و اندیشهها و عواطف شخصی خواهد بود .این تفستیر بتا بیتان
شوننهاور از اینکه اراده و من هر دو در اساس یک چیز بوده و شیء فی نفسه همان اراده است همخوانی دارد و
به همین خاطر مرزهای ذهن شناسنده نزد شوننهاور در من و نحتوه شتناخت و تجربیتاتاش محتدوده و تعینتی
واضح ندارد .اما ویتگنشتاین سعی کرده مرزهای این من را در خودش و محدوده ی شناخت آن توصیف کند.
به همین خاطر جهان جهانِ من میشود .ارادهای که نشت این متن بتوده ،توست ختود آن قابتل شتناخت
نخواهد بود .زیرا چنانکه گذشت ،من چشمی است که نمیتواند خودش را ببیند .اما این اراده در متن موجتب
میشود که جهانی را در خودش به طور منحصر به فرد داشتته باشتد و بته ختاطر نقتش محتوری متن ،ضترورتا
موضعی سولیپسیستی اتخاذ کند .اما با توجه به آنچه بیان شد ،بازگردیم به جمله بسیار کلیتدی شتوننهاور« :متن
همیشتته متتن بتتوده ام ،یعنتتی همتتهیتت

کستتانی کتته طتتی آن زمتتان متتی گفتنتتد متتن ،دقیقتتا متتن بتتوده

اند»(شوننهاور.)313،1 32،
اگر بتوانیم این سخن شوننهاور را درک کنیم ،به بینش فلسفی مناسبی از وضعیت کنونی هستیمان و اینکه
این وضعیت همواره وضعیت هستومندی منحصربه فردی بوده ،نایل میشویم .آن هستنده خودآگاه ،هستندهای
است که همواره در زمانها و مکانهای مختلف ،هستی داشته است .آن هستنده خودآگتاه کته در جهتانی کته
نیش رویش است به عنوان ذهن شناسنده همواره حاضر بوده و جهان منحصربه فردی را به طور سوبجکتیو می-
شناسند؛ اگر موفق شود با بینش فلسفی و به طور استعالیی ،فراتر از نقطه ی زمانی و مکانی من تجربی ختویش،
به هستیاش بنگرد ،آنگاه با تصور آن روند چند میلیارد ستاله وقتایع مختلتف از شتکلگیتری کهکشتان هتا تتا
ستارگان و منظومه خورشیدی و شکلگیری زمتین و دگرگتونی گونتههتای حیتات و جنت

هتا و رویتدادهای

مختلف به شگفتی خواهد آمد .زیرا همه آن وقایع به آن لحظه ویژه و درک این بیتنش بترای شتخص او ختتم
شدهاند .به همین خاطر مطابق با این نحوه هستومندیاش ،یعنی من گرویای با جهانی منحصربه فرد بترای وی،
هر آنچه انجام دهد ،هر آنچه بنویسد ،در صورت محفوظ ماندن اثر آن کرده و نوشتهاش در گذر زمتان ،بترای
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خودش بوده و اثر آن به خودش بازمیگردد .نس می توان جمله شتوننهاور را ایتن طتور فهتم کترد کته نحتوه
هستومندی هر کس در جهان منحصر به فردِ خود ،امری بوده که در ارتباط مستتقیم بتا متن متتافیزیکی استت و
همواره در افراد مختلف در زمان و مکتان هتای مختلتف ،ختودش را تکترار کترده استت .ایتن خودآگتاهی و
شناسندگیاش همواره بوده و خواهد بود .در غیر اینصورت جهان نیز نخواهد بود .حتی مهمتتر اینکته جهتان،
همواره جهان منحصربه فرد او است.
نتایج مقاله
از بررسی و تعمق در مورد دیدگاه های این دو فیلستوف ،بته اینجتا متیرستیم کته متیتتوان بتا درنظتر گترفتن
خودآگاهی به عنوان آنچه نزد شوننهاور به ذهن شناسنده تعبیر شده و آن من شناسا که نزد ویتگنشتتاین متقتدم
من متافیزیکی و مرز جهان است ،به تبیین مبحث سولیپسیسم نرداخت .زیرا این امر همانگونه کته ویتگنشتتاین
می گوید قابل بیان منطقی نیست ،اما نشان دادنی است و به قول شوننهاور هر شناسندهای نزد ختودش آن را بته
طور یقینی و بیواسطه تایید میکند .این آگاهی که خودش ذهن شناسنده بتوده و اینکته هستتی ختودش را در
خودآگاهی تصدیق میکند و در این صورت میتواند در مورد جهان نیرامون نیز حکمتی صتادر کنتد .لتذا در
اساس ،یک هستنده ذهنمند بوده که بدون آن ،هستی و شناخت هم معنایی نخواهند داشت؛ زیرا نحوه شناخت
و مرزهای جهان او بدان گونه هستند که مرزهای آگاهیاش را دربرمیگیرند .اما هر شناسنده خودآگاه ،جهان
را بر مبنای ریختهای آگاهی اش میشناسد .آنچه شوننهاور منوط به ریشه چهارگان اصل دلیلی کتافی تلقتی
کرده و ویتگنشتاین نیز با درنظر گرفتن نقش محوری من متافیزیکی در تجربیات و نقش آن در گرامر زبانی،
به نوعی دیگر بیان میکند ،چنین است که نحوه شناخت ،منحصر به شناسنده آن است .به همین خاطر است که
تبیین فلسفی من شناسنده ،به عنوان شرط اساسی هرگونه شناختی که منحصر و مشخص برای آن و در محدوده
شناختاش ،جهان قابل توصیف است ،سخنی اغرا آمیز نخواهد بود.
از جنبه هستیشناسانه نیز با درنظر گرفتن آرای شوننهاور و ویتگنشتاین ،میتوانیم چنین نتیجته بگیتریم کته
من از لحاظ متافیزیکی ،ذهنی شناسنده است که به عنوان بستر جهانی که میشناسد نقشی بنیادین در آگاهی از
هستی خود و نحوه هستومندیاش دارد .بر همین اساس من متافیزیکی مورد نظر ،کلید هرگونه ورود بته مستاله
هستی خواهد بود و مسا یل اگزیستانسیال در نسبت مستقیم با خودآگاهی من ،معنای خودشان را خواهند یافتت.
زیرا من ،خودش نرسشگر مساله هستی و در نسبت قرار دادن هستی با خود است .زیرا هستی را در ختودش بته
طور مستقیم در آگاهی از هستندگیاش درمییابد.
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