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 )نویسنده مسئول(

 محمد محمدرضائی

 چکیدهچکیده
صراحتا   "ویتگنشتاین"افتاده: اوال  آیا  گرایي ویتگنشتایني دو پرسش میفول در باب ایمان

های او. قابل استنباط  گرایي از اندیشه نيا آیا ایماناست؟ و ثا گرایي دفاع کرده از ایمان
شده ادعای  گرایي، نشان داده باشد؟ در مقاله حاضر پس از پژوهشي در چيستي ایمان مي

انتساب ایمان گروی به ویتگنشتاین اغلب بر مبنای تفسيری خاص از بخشي از 
ع آراء ویتگنشتاین است. دقت و تسمل در مجمو او بوده« های فلسفي پژوهش»های  آموزه
دهد ادله و شواهد متعددی  نشان مي« درس گفتارها»و « فرهنگ و ارزش»ویژه در  به

تواند بدیل نظریه رایج باشد. همچنين  گرایي ویتگنشتاین وجود دارد که مي در نفي ایمان
گرایي از تمایز ميان بازی زباني دین و غير آن به نوعي  بایستي متوجه بود استنتاج ایمان

عنوان نگره فهم و معنا با نظریه استنتاج و قضاوت است  های زباني به خلط نظریه بازی
و نهایتا  آنکه پيگيری سير اندیشه دیني نزد ویتگنشتاین به نوعي نظر متداول تقسيم 

 نماید. های فکری او. به دو دوره را دچار چالش مي ساحت
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 مقدمه

است تـا   ویتگنشتاین پژوهي در ميان اندیشمندان ما و باالخص جامعه دانشگاهي جایگاه درخوری یافته
شده از  های ساخته ترین آفت، تکرار کليشه اند. در این ميان مهم حدی که او را فيلسوف خودماني ]![ ناميده

هـا و عمـدتا     طور متداول در اثر عدم رویکرد انتقادی بـه ترجمـه   فيلسوف است که بههای  گزینش اندیشه
های ویتگنشتاین که در جامعه مـا   ترین دغدغه دهد. یکي از مهم قبول تام اولين آثار حوزه مربوطه رخ مي

به فيلسوف گرایي  دادن ایمان باشد. در این حوزه نسبت ارزش فراواني است مقوله معرفت دیني مي نيز واجد
 گيرد. شده و هيچ نقادی در این باب صورت نمي مقبول همگان

 ادعای مقاله حاضر آن است که:
هـا و آثـار    شـده نـه براسـاس کليـت آمـوزه      گرایي به ویتگنشتاین نسبت داده عنوان ایمان اوال: آنچه به

 است؛ ودهب 8شده از او )ن. ک: کتاب نامه مقاله( بلکه متسثر از تفاسير درجه دوم  منتشر
 شود. گرایي از آراء ویتگنشتاین استنباط نمي و ثانيا :  ایمان

های عام و ضروری ایمان گروی بر مبنای آثـار کالسـيك ارائـه     منظور اثبات این مدعا ابتدا شاخصه به
شـان   گرایي منتسب به ویتگنشتاین همراه بـا اهـم تقریرهـا و خاسـتگاه     های ایمان ( سپس مؤلفه8گشته )
 (.3و  8است ) ی شدهبند دسته

( و ثانيا  شواهدی از آثار خود ویتگنشـتاین در  8آنگاه اوال  تعارضات و نقدهای وارد بر تقریرهای مذکور )
های دیني ویتگنشتاین ارائـه   بندی اجمالي از نگره ( و نهایتا  جمع0و  6است ) رد ایمان گروی طرح گردیده

 است. شده
 شـده امـا   ی زباني به تفصيل به دالیلي کـه خواهـد آمـد بررسـي    ها اگرچه در مقاله حاضر مسئله بازی

 های ویتگنشتاین در کليت آنهاست. رویکرد مبنایي نگارندگان توجه به آموزه
8مجمع جهاني ویتگنشتاین )سمپوزیوم اتریش(

 (ALWS)  ميالدی به آوردگاه تفاسير  8936که از سال
طور خاص مقوالت مرتبط با اندیشـه دینـي    مختلف به ویژه در هفت دوره  است، به ویتگنشتاین تبدیل شده

شـده کـه توجـه بـه نگـره دینـي        در مقاله حاضر نيز پذیرفتـه  3است. ویتگنشتاین را مورد بررسي قرار داده
اسـاس بـه نقـد دیـدگاه      همـين  ها ابتر خواهد مانـد، لـذا بـر    ویتگنشتاین بدون مالحظه مجموع این مؤلفه

 است. ین در کليت آن پرداخته شدهگروی منتسب به ویتگنشتا ایمان

 گراییمروری اجمالی بر چیستی ایمان -9 

شـدن در اشـتراک    ویژه برای پرهيز از گرفتـار  گروی به منظور مشخص بودن مقصود از ایمان در ابتدا به
های اصلي آن مشخص شود. همچنين بایستي متذکر شد اگرچه بعضا  ذیـل   لفظي، ضروری است تا مؤلفه

، امـا جـوهره و   8اند گروی به طرح مناسبات ایمان با اخالق، ارزش تقدیر، جهان و ... پرداخته مبحث ایمان
شناختي اسـت کـه البتـه بـه      ویژه در دوران معاصر مباحث معرفت گرایي به مؤلفه متمایزکننده مقوله ایمان
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اتي چـون  گـروی نيـز دارای تقسـيم    نحوی ریشه در سنجش نسبت ميان عقل و دین دارد. اگرچه ایمـان 
های برجسته مشترک ميـان تمـام آنهـا را     توان ویژگي ، متقدم و متسخر و ... است اما مي6معتدل و افراطي

 بدین قرار فهرست نمود:

 ابتنای ایمان گروی بر نص دینی  -9-9

گرایي است. شاید به نوعي  گروی ابتنای آن بر متون دیني یا به تعبيری همان نص اولين شاخصه ایمان
گرایي امثال سليمان نبي دانسـت؛ امـا در    گانه به حکمت گرایي اسفار پنج عهد عتيق را سير از ایمانبتوان 

 0هـای پـولس   ویژه با آموزه عهد جدید، ابتدا با قول به ایمان ولو به اندازه دانه خردل در اناجيل و سپس به
 گرایي متوقع است. بازگشتي به ایمان

 تمالزمه ایمان گروی با شکاکی  -9-2

شـوند.   ، ایمان و شك غالبا  همسان یکدیگر انگاشته مي)کهن(در منابع و متون دیني »اند  چنانکه گفته
دارد. حتـي در عهـد جدیـد،     بر )=ایمان( کال  هر دو معني را در Fidesدر کاربرد قرون وسطي، کلمه التين 

گرایي برداشـتي از   ایمان» (؛883-888، صص8339)الياده،  «گذاری بين این دو کامال  روشن نيست. فرق
الهيات مسيحي است که از پذیرش نياز به )یا گاهي امکان( نقد یا ارزیابي به وسيله منـابعي در بيـرون از   

(؛ 808-863همچنـين ن. ک: صـص   680، ص8328)مـك گـراث،  «زنـد.  خود ایمان مسيحي سرباز مـي 
 3نماید. زم آن با شکاکي ت را تسیيد ميگروی)طریقه ایمان(تال درباب ایمان–در کليات فلسفه -نيز "پاپکين"

 تأکید بر تفکیک ایمان و علم و نفی موضوعیت سنجش عقالنی  -9-3

های اعتقادات دینـي را   دیدگاهي است که نظام (Fideism – Faith-ism)گرایي  از سوی دیگر ایمان
گرایي مشتمل بر  مان(. از این منظر ای32، ص8322داند )پترسون،  موضوع ارزیابي و سنجش عقالني نمي

 اصول ذیل است:
 های آن است؛ مفروضات بنيادی دین در خود آموزه -8
 نياز از هرگونه اثبات یا قرینه است. پذیرش ایمان دیني بي -8

گرایي، نفي نياز ایمان دیني برای توجيـه بـه    های ایمان اشتراک همه آموزه تلقي دیگر آن است که وجه
است  (؛ لذا ادعا شدهPenelhum, 1997, p.367همچنين  886، ص8328و، دالیل و قراین است )تاليافر 

 8339اند )ملکيان،  اند، مشترک های فيدئيسم در این جهت که به تفکيك ایمان و علم قائل که همه شاخه
شـود کـه درسـتي و حقاني ت       هـایي گفتـه مـي    ( و به عبارتي فيدئيسم، به مجموعه دیدگاه808(، ص8)ج

رو  ایـن  ( و از888، ص8328)جوادی،  2پذیرند نه عقل و استدالل. ا براساس خود ایمان ميباورهای دیني ر
 (.03: ص8328اش قرار دارد )جمعي از نویسندگان،  گرایي به معنای کالمي گرایي در مقابل عقل ایمان
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 اند: گرایي برشمرده لذا در شرح دیگری سه وجه برای ایمان
 اند؛ ارتباط ی دیني بيهای فلسفي با باورها استدالل -8
 رسانند؛ به باورهای دیني متدینان آسيب مي -8
 شوند. کرده و شسني ضعيف برایشان قائل مي ها را از محوریت خارج آن -3

 شناختي نيستند. ای است که براساس آن باورهای دیني نيازمند توجيه معرفت گروی نظریه نهایتا  ایمان
 (88، ص8328)مثال ن. ک: اکبری، 

 گروی های متفرقه درباب ایمان اشاره به دیدگاه -
دارد کـه اگرچـه واجـد     گروی نيز وجود عنوان تکميل بحث بایستي متذکر شد تعابير دیگری از ایمان به

گـرا   عنـوان معيـار بـرای ایمـان     تـوان بـه   لذا نمي 9قبول همگان نيستند باشند اما مورد تسمل مي نکاتي قابل
گرایي به بيان فلسفي آن باشد که  تر ایمان ستناد کرد. نهایتا  شاید تعبير دقيقها ا دانستن یك متفکر به آن

گرایي، تا حدودی مبهم است  اگرچه بنابر آنچه گذشت معنای ایمان 86االمر دیني را باور مؤمن بدانيم. نفس
ه ویتگنشتاین ها و اندیش ها از آموزه شود تا امکان استخراج این دیدگاه اما براساس همين تعاریف سعي مي

 88بررسي گردد.

 92است. مروری بر آنچه به ویتگنشتاین نسبت داده شده -2

 توان سراغ گرفت: گرایي ویتگنشتایني مي طور کلي، دو تلقي از ایمان به یك تعبير به
"سادرلند"دارد. )ادعای استوارت  وجود اوهای  گرایي صراحتا  در آموزه ایمان -8

"شونبامسفلد"و  83
88) 

"دی. زد. فيليپس"گردد. )ادعای  یمان گرائي از اندیشه او استنباط ميا -8
"کي. نيلسن"و  86

80) 
گرایي بـه ویتگنشـتاین نسـبت     های اخير ذیل سه ساحت عمده، ایمان از منظری دیگر، در مباحث سال

 است: داده شده
 83بودن آن و بررسي مسئله معنا؛  زبان دین، غيرشناختاری -8
 82«درس گفتارها» و«فرهنگ و ارزش»ایمان شورمندانه و تجربه مسيحي ت در براساس تحليل  -8
 «. درباب یقين» و« های فلسفي پژوهش»های زباني از  نتایج نظریه بازی -3

 ها و اهم گفتار مدعيان آنها به قرار ذیل است: یك از این تقریر تفکيك هر

 غیرشناختاری بودن زبان دین   -2-9

عنـوان   مطرح گردیده به« فلسفي -رساله منطقي»مسئله معنا و رازآلودگي که در  در این ساحت، عمدتا 
 است. برخي از مدعيات ذیل آن بدین قرار است: شده گروی تلقي بنيان ایمان

 و هایمان،  886ماحصل نظر رساله درباب دین رازورانه دانستن آن است )مثال ن. ک: خاتمي، ص
 (.882-888و عليزماني، صص 83ص
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 (از دیـد ویتگنشـتاین مقالـه    – ه منطقيرسال )مسـتقيم  ارتبـاط غيـر  »ای دربـاره نظریـه    فلسفي» 
خواست با  کرکگارد است ... خالصه مقصود ویتگنشتاین تا حد زیادی با مقصود کانت یکي بود: او هم مي

؛ کيوپيت سپس این 808و803، صص8326تثبيت حدود شناخت، جا برای دین و ایمان باز کند )کيوپيت، 
  8989..  (809دهد! ن. ک: همان، ص های ویتگنشتاین نسبت مي ادعا را به سراسر اندیشه

 ایمان شورمندانه )وصف مسیحیت(  -2-2

شـده کـه بـه     نقـل  «ها درس گفتار»و  «فرهنگ و ارزش»های چندی از ویتگنشتاین در  گزین گویه 
انـد.   گـروی شـده   مدعي ایماناساس  همين نوعي یادآور سخنان سنت آگوستن و کرکگارد است و برخي بر

 خواهد آمد. 0تحليل این نگاه در بخش 

 بازی زبانی دینی -2-3

این مورد با توجه به شيوع آن و گستره متفاوت تعابير، نيازمنـد ارائـه شـواهد بيشـتری اسـت. در ایـن       
ی هـا  پـژوهش  ویژه براساس تفسـيری خـاص از   تبع آن صور حيات دیني به ساحت، بازی زباني دیني و به

 اند: خصوص گفته در این 86اند. گروی دانسته شده مستلزم ایمان درباب یقينو  فلسفي
 خـاطر و بـه ایـن     همين ویتگنشتاین متسخر در ميان فيلسوفان تحليل زباني گرایش الهي دارد و به

شناسـي خـود آشـتي دهـد، بـه مکتبـي بـه نـام          جهت که بتواند این گرایش را با مباني فلسفي و معرفت
 (؛ 803(، ص8)ج 8339دامن زد )ملکيان،  «يسمفيدئ»

  بار برای اشاره به نظریه ویتگنشتاین  را نخستين «گرایي ویتگنشتایني ایمان»کي نيلسن اصطالح
کار گرفـت اگرچـه    بودن نقد باورهای دیني براساس اصول فلسفي یا دستاوردهای علمي به درباره ناممکن

 (؛ 889، ص8328دی، پذیرد )جوا خود نيلسن این نظریه را نمي

 البته با تصریح بر این نکته که این آموزه تنهـا برداشـت    –گرایي ویتگنشتایني را کاپلستون، ایمان
برخي از پيروان ویتگنشتاین، در استقالل ذاتي هریك از »نماید:  چنين بيان مي –برخي از پيروان او است 

مانـد کـه    طرفي برای اثبات وجود خدا نمي نظرگاه بيکنند ...  اند و اظهار مي های زباني اصرار ورزیده بازی
توان چنين گفت: خدا تنها از راه ایمـان   انگارانه مي مورد بحث قرار گيرد. این مطلب را در یك بيان غایت

 ؛ 88(62، ص8328)کاپلستون،  «شود. شناخته مي

  کـارگيری زبـان   هـای مختلـف ب   گفتار علمي، گفتار سياسي، گفتار هنری، گفتار دیني و ... شـيوه
هستند که در هرکدام از آنها زبان ابزاری است برای مقصودی خاص؛ هيچ ویژگـي مشـترکي همـه ایـن     

 (؛88، ص8323پيوندد ... )مالك حسيني: مقدمه بر ویتگنشتاین،  گفتارها را به هم نمي

 (؛880بازی زباني دین، فارغ از پرداختن به صدق و کذب است )مثال ن. ک: خاتمي، ص 

 شتاین معتقد است چون به مرحله ایمان نرسيده، قادر به درک سخنان شخص واجد ایمـان  ویتگن
 (؛833، ص8323نيست تا با او به مخالفت یا موافقت بپردازد )عليزماني، 



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 6464
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

 رو اهميت داشت که او تفاوت ميان یقين داشتن و دانستن را  این مسئله یقين برای ویتگنشتاین از
 (866، ص8326دانست )!( )احمدی،  چندان مهم و قابل توجه نمي

 توان دین را مورد بررسي فلسـفي قـرار داد و بـا هرگونـه      وجه نمي ویتگنشتاین معتقد بود به هيچ
 8339( سال863 -860)لگنهاوزن، صصالهيات طبيعي شدیدا  مخالف بود!! 

 تگي دارد داند که بدست آوردن آن به تالش انسان بس آوردن را یك فرآیند مي ویتگنشتاین ایمان
 88«دیدگاه تصویری از ایمان»شود ... معموال  به دیدگاه او  ولي وقتي حاصل آمد از اختيار انسان خارج مي

 (؛806(، ص8)ج 8339شود )ملکيان،  گفته مي

 انکشـاف   –زبـاني   غيـر  –مثابه تجربـه   نظریه تفسيری ویتگنشتاین بر این مطلب )نتایج وحي به
 (؛898و  863همچنين صص 888، ص8326فعالي، گذارد ) خویشتن الهي( صحه مي

 (؛ او هيچ شسني 833، ص8320گروی، ساحت نظری اندیشه دیني ویتگنشتاین است )زندیه،  ایمان
دین و علم تقابل ذاتي دارنـد   اواز نظر  (886)همان، صگيرد!  برای عقل در دین و باور دیني در نظر نمي

 (882اند!! )همان: ص الجمع و مانعه
 ای  کنـد: نخسـت نظریـه    توان گفت ویتگنشتاین از دو نظریه اساسي دفاع مـي  خالصه ميطور  به

شناسي باورهای دیني. نظریه نخست آن است که  ای درباره معرفت درباره معنای گفتار دیني و دوم نظریه
 83جـاع بيني یا فرضيه نيست بلکه چيزی شبيه تعهد شـورمندانه بـه نظـام ار    ابزار باور دیني در الفاظ، پيش

های دیني به یك اندازه مصون از ابطال و اثبات اسـت. ویتگنشـتاین    است. و نظریه دوم آن است که باور
کنند و شواهدی را به سود و زیـان   ها خلط مي گوید منتقدان و مدافعاني که باورهای دیني را با فرضيه مي

-866و عباسي: صـص  82هایمان، صد )ان آورند، ایمان دیني و خرافات را از هم باز نشناخته آنها گرد مي
 8332(. سال868

 ها  ها و منبع استنباط بندی از تقریر جمع -

اند  گروی استخراج نموده های ویتگنشتاین در دفاع از ایمان نهایتا  براساس ارجاعات، اهم آنچه از اندیشه
 :88بدین قرار است

 ( 888 -888، صص8338تمایز تصور و نام خدا نزد مؤمن و ملحد )ن. ک: ملکيان،  -8
 (Wittgenstein, 1994, p.460)تمایز ایمان دیني و دانش تاریخي  -8
 های فرهنگ و ارزش( ویژه در گزیده توصيف شورمندانه تجربه مسيحيت )به -3
 دالیل و توجيهات پایان و سرانجامي دارنـد و در اندیشـه دینـي نيـز پایـاني بـرای توضـيح وجـود          -8
  86دارد!
تـوانم مسـائل را از نظرگـاه دینـي نگـاه       مـن نمـي  »از ویتگنشـتاین:   80مشهور ام. دروریقول  نقل -6
 83«نکنم.
توانـد بـه آن، شـکلي از حيـات      هر آنچه که الزم است پذیرفته شود، چيزی اسـت کـه فـرد مـي    » -0

 82(  PI, p.226) «بگوید.
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یقين شخصي اسـت امـا   »ين ( همچن883پذیر نيست )مثال د.ی. گزاره  امکان 89دانستن باورهایمان -3
 (886)د.ی. گزاره  «ام( تلقي شود. دانستن نه ... من حاضر نيستم چيزی به منزله رد  )گزاره یقيني

  «یك بازی زباني فقط زماني ممکن خواهد بود که کسي بـه چيـزی اعتمـاد کنـد )بـاور بيـاورد(      » -2
انـد کـه برخـي     ر این واقعيت متکيهای ما ب کنيم و شك هایي که مطرح مي سؤال»( همچنين 669)د.ی. 
 «چرخنـد.  های ما بر آنها مـي  ها و شك اند گویي چونان لوالهایي هستند که سؤال ها مصون از شك گزاره
 (388)د.ی. 
رود مرا )به باوری( مشکوک سازد، یقينا  چيزی هم وجود دارد کـه   اگر چيزی رخ داد که انتظار مي» -9

تـوانم مصـمم بـه حفـت      نظر مشکوک برسد و در نتيجه من مـي  باعث شود خود دالیل این شك هم به
 36(680)د.ی.  «عقيده سابق خود باشم.

 ناپـذیر اسـت. منظـورم ایـن      بينـي  باید یادت باشد که بـازی زبـاني بـه تعبيـری، چيـزی پـيش      » -86
 «مثـل زنـدگي مـا.    –معقول )یا نامعقول( نيست. فقط هسـت   38است: بازی زباني مبتني بر دليل نيست.

 (669)د.ی. 
بودنش  اند که بعدا  غلط دانسته ها فالن چيز را یقيني مي هایي ارائه داد که انسان توان نمونه مي»...  -88
همچنين ممکن است بعدا  همين دوبـاره نقـض شـود.     –ارزش است  است. ولي این استدالل بي شده ثابت

کنيم، هيچ نگفتن  که ما آنها را دليل تلقي مي ای استناد کنيم توانيم به ادله گفتن اینکه در نهایت فقط مي
)د.ی.  «های زباني مـا قـرار دارد.   اساس این نگرش درک نادرستي از ماهيت بازی است. به عقيده من، در

 (699گزاره 
توانند با یکدیگر سازگار باشند؛ در این صـورت   خورند که نمي هم برمي جایي که دو اصل واقعا  به» -88

 ( 088)د.ی.  «شمارد. بله و مرتد ميهرکس دیگری را ا

 های زبانی گرایی از بازی چگونگی استنباط ایمان -3

هـای زبـاني بـه     گرایي ویتگنشتایني، هشت گام را در دسـتيابي از بـازی   کي نيلسن آغازگر بحث ایمان
 شمرد: مي گروی بر ایمان
 Lebensform (Ge) – Form ofصورت زندگي  –حيات )سبك زندگي  های زباني، صور بازی -8

Life (en)اند؛ ) 
 اند؛ صور حيات، امر واقع -8
 زبان متعارف، آنگونه که هست، درست است؛ -3
 وظيفه فلسفه نه نقد زبان و صور حيات بلکه توصيف است؛ -8
 صور حيات متناظر با بازی های زباني، منطق خاص خود را دارند؛ -6
خـود را   38و عقالنيت 33، واقعيت38عيارهای وضوحمجموع صور حيات نقد نمي شوند بلکه هریك م -0
 دارند؛
 مفاهيم کلي وضوح، واقعيت و عقالنيت مبهم بوده و تنها در صور حيات مشخص مي شوند و -3



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 6666
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

 هيچ وجه مشترکي برای نقد همه صور حيات وجود ندارد. -2
 (Nielson, 1967,  p.p. 192-193  ،اکبـری،   و 898-893، صص8320همچنين گزارشي در زندیه

 (860-866، ص8328
 ( 836-889، صص8328)همچنين گزارشي ناقص تر از آراء مشابه دی. فيليپس در: جوادی، 

 گيری بایستي اذعان داشت: عنوان نتيجه اما در تحليل رویکرد فوق و به
گـروی هـيچ شـاهدی در آثـار خـود       بـرای اخـذ ایمـان    (ibid)همانگونه که نيلسن اذعـان داشـته    -8

 ین وجود ندارد؛ویتگنشتا
 باشد؛ شده به هيچ عنوان منطقي و کامل نمي استنتاج و اثبات طرح -8
گرایـي اسـت    و این مخالف بـا نسـبت ایمـان    36اند های معقوليت های زباني دارای مالک خود بازی -3
 در روند مذکور(؛ 0و6های  ویژه براساس گزاره )به
  30پذیر است. های زباني نيز امکان الذکر بازی فوقهای  همچنين تفاسيری کامال  متفاوت از ویژگي -8

 گروی ویتگنشتاینی های وارد بر تقریرات ایمان اهم نقد -4

 گرایي ویتگنشتایني دو مرحله متصور است: درباب نقد ایمان
نقد مستقل تقریرات قائلين و مدافعين این انتساب براساس تحليـل گفتارشـان )کـه ذیـل ایـن       –اول 

 و بخش خواهد آمد(
 های ویتگنشتاین )بخش بعد(. گروی در آموزه دادن مواضع رد  ایمان نشان –دوم 

 تناقض در مجموع مدعیات ایمان گروی ویتگنشتاینی  -4-9

 شود از جمله: دیده مي 33بعضا  در گفتار این گروه تناقضاتي
 32اند و دیگراني افراطي! گرای معتدل انگاشته برخي او را ایمان -8
  39اند. گرایي جمع نموده دیني به او و ایمان ن انتساب نگاه برونبعضا  بي -8
و بسـياری   "کرکگارد"، "شوپنهاور"، "کانت"نظر وجود نداشته و متسثر از  در خاستگاه آراء او اتفاق -3

 86است. دیگر انگاشته شده

 ارجاعات غیر قابل قبول -4-2

ــا  همــه  –اغلــب   ــل  ارجاعــات اندیشــمندان و  –و حتــي تقریب  نویســندگان دانشــگاهي مــا کــه قائ
ویـژه   است. و این مورد بـه  های او بوده دوم از آموزه اند به تفاسير درجه گرایي نزد ویتگنشتاین شده به ایمان

 باشـد   اعتنـاء در دسـترس مـي    های قابـل  های زبان اصلي یا ترجمه رو که از همه آثار مطرح او یا متن آن از
 قبول است.  قابل )ن. ک: کتاب نامه مقاله( غير
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 عدم کفایت منطقی -4-3

تنهـا اعتبـار    نـه  –ارائـه شـد    نيلسـن عنوان نمونه آنگونه که درباب تقریر  به –ها  ها و استدالل استنباط
 باشند. برهاني نداشتند بلکه بعضا  دچار تناقض مي

 جزئی نگری  -4-4

تاین توجه نشـده و بسـياری از آنهـا    های ویتگنش عنوان به مجموع آموزه هيچ گروی به در استنباط ایمان
 است. های او مثله شده تر اندیشه میفول افتاده؛ به بيان صریح

 مخالفت مکتب -4-1

 اند. انگاری دانسته ای ساده مخالف چنين تفاسيری از استاد شده و آن را گونه88نهایتا  شاگردان او
هـای   ما  روش استادشان را در سـال شاگردان ویتگنشتاین عمو»نویسد:  در این باب مي "جان پاسمور"

دوم گزارش  گرفتند: کامال  روشن است که ویتگنشتاین خوش نداشت نظریاتش به نحو دست سکوتش پي
زبـان  »هـای   همه شاگردان قبلي ویتگنشتاین به فلسـفه »افزاید:  ( وی مي96، ص8328)پاسمور،  «شوند
رغم آنکه این  دهند، به روی خوش نشان نمي است، که اخيرا  بر فضای فلسفي آکسفورد حاکم شده« عرفي
هـا را کـم ظرافـت و     این شاگردان این فلسفه –دهند  ها عالئم روشن تسثير ویتگنشتاین را بروز مي فلسفه

 (866)همان، ص «یابند. بيش از حد صریح مي

 مخالفت دیگران -4-6

گرایـي از ویتگنشـتاین    مـان همچنين الزم به ذکر است در خارج این نحله نيز کساني مخالف تفسير ای
باشـد. ایشـان    رو که آراء و آثارش در جامعه ما شایع است، جان هيك مـي  آن از –ذکر  هستند؛ نمونه قابل

ام که ویتگنشتاین اگر امروز خـودش زنـده بـود بـر ایـن تحـول نـو         من شخصا  متقاعد نشده»انگارد:  مي
رم که وی بيش از آن برای زنـدگي و سـخن   گذاشت. من این احساس را دا ویتگنشتایني جدید صحه مي

کننـدگان از   ای را بپذیرد که در آن نيات عادی اکثر استفاده گفتن معمولي مردم احترام قائل بود که تئوری
گویم که از دید  نحوی چنين آشکار مورد معارضه و انکار قرار گيرد ... بنابراین فقط این را مي زبان دیني به

تگنشتایني ... احتماال  مبتني بر تفسيری نادرست از سخنان ویتگنشتاین راجع بـه  من فلسفه نوین دیني وی
 (83-88، صص8320)هيك،  «دین است.

 گرایی(های زبانی )در مقابل ایمانمواضع ویتگنشتاین ذیل بازی -1

دی گرایانه از ویتگنشتاین شواه نماید تا برای ختم بحث و رد تلقي ایمان آنگونه که گذشت، ضروری مي
توجـه ویتگنشـتاین درخصـوص     های عمده مورد های خود او ارائه گردد. لذا در بخش حاضر گزاره از آموزه



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 6161
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

گرایـي اسـت ذیـل عنـاوین مـرتبط       های زباني که البته ضمنا  یا صراحتا  و در مجموع مخالف ایمـان  بازی
 است.  شده گردآوری

، بحـث  «درباب یقين»ها در کتاب  ارهشده تا براساس شمارگان گز همچنين به لحاظ حفت ترتيب سعي
 پيش رود.

هـای زبـانی    ویتگنشتاین قائل به وجود عقالنیت و منطق درونـی بـرای بـازی    -9-1

 است: 

  قواعد- (Rule - Regel) که البتـه ویتگنشـتاین    88اند به تعبيری همان منطق در هر بازی زباني
 (؛ 863؛ همچنين 80اب یقين )د.ی.( گزاره داند )ن. ک: درب امکان شك و خطا را در این اساس روا مي

بازی های زبانی در نسبت با واقعیت رتبه بندی می شـوند و صـدق و کـذب      -1-2

 پذیرند

  .شان بـا واقعيـت    های زباني در نسبت شود که بازی این نکته مهم مطرح مي – 03در گزاره د.ی
 شوند. واجد برتری و انتخاب مي

  نماید: های زباني طرح مي را در بازیویتگنشتاین همچنين مسئله صدق 

 هاست. های من، آزمون فهم من از این گفته صدق گفته – 26د.ی. 
فهمم یا  آید که آیا آنها را مي ای پيش مي اطميناني های غلطي بيان کنم، بي یعني: اگر گفته – 28د.ی. 

 نه؟

 بازی های زبانی با یکدیگر تعامل و همپوشانی دارند   -1-3

 درخصوص درک تیيير در باورها بسيار مهم و بـه نـوعي    – 868و 888و  99و  93ی د.ی. ها گزاره
داند، اما در بستری که نسـبت بـه    باشند. ویتگنشتاین اصوال  تیيير را ممکن مي نقد هرگونه باور جزمي مي

ي یـا محـرز   ماند به این علت که ذاتا  بدیه آنچه ثابت مي»... –888ویژه ذیل  شود. به دیگران سنجيده مي
 « دارد. ماند، بلکه آنچه در اطرافش قرار دارد آن را ثابت نگه مي است ثابت نمي

، ترجمه 8982و فرهنگ و ارزش ذیل سال  33)کتاب آبي(، ص 8326)همچنين ن. ک: ویتگنشتاین،  
 (888مهرگان، ص



 6161 منسوب به اونگاهی مجدد به معرفت شناسی دینی  گراست؟ آیا ویتگنشتاین ایمان 
(Is Wittgenestein a Believing Person ? A Second Look at the . . .) 

 

 بازی های زبانی دارای افق های باز می باشند   -1-4

  ؛ طـرح  «کنـد  ...بازی زبـاني بـا زمـان تیييـر مـي     » –860باني در گزاره های باز بازی ز مسئله افق
گردد و آنگونه که در ادامه به تفصيل خواهد آمد این تلقي یکي از اهم مواضع ویتگنشتاین در تعارض  مي

 83گروی است با ایمان

 باور اختیاری نیست و امکان چالش در باورها وجود دارد  -1-1

  ( که البته ایـن نيـز مخـالف    833داند )مثال د.ی. گزاره  اختياری مي را غيرویتگنشتاین به نوعي باور
 گروی است. ایمان

 هـای   بنيـان  –( 308انگـارد )د.ی.   اگرچه دانستن را وابسته به تصميم مـي  –عالوه ویتگنشتاین  به
 ,Zو  PI, 634؛ همچنين 383و  838داند )مثال د.ی.  باوری صور حيات را انتخابي و وابسته تصميم نمي

گرایـي مبتنـي بـر انتخـاب و      ( و این نيز با جوهره اساسي ایمـان 886و  888، صص8323و مالکوم،  45
 تسليم متعارض است.

 باور ها وابستگی عمیقی به دانسته ها دارند  -1-6

 بسيار حياتي اسـت:   – 820گروی به ویتگنشتاین، توجه به گزاره د.ی.  همچنين در رد نسبت ایمان
گوئيم: این مردم چه بسا چيزها را که مـا   آموزیم ... مي ور داریم، وابسته به چيزی است که ميآنچه ما با»
آنها برخطا هستند و مـا ایـن را    –دانند و هرقدر هم که به باورهای خود یقين داشته باشند  دانيم، نمي مي
ها به مراتب فقيرتـر   عرفتي آنشود نظام م دانيم. اگر نظام معرفتي خود را با آنها مقایسه کنيم معلوم مي مي
 «است.

 «(606د.ی. « ) است )و بالعکس(. خورده و مفهوم دانستن با مفهوم بازی زباني گره 

 بازی های زبانی برای باور داشتن ناکافی اند   -1-7

 و در اینجـا  » –363شمرد: د.ی. گـزاره   ویتگنشتاین به صراحت بازی زباني را برای باور ناکافي مي
ها کامال  هم یقين دارم و هيچ شکي درباره آن نـدارم،   ست که وقتي به چگونگي کاربرد واژهعجيب این ا
  «توانم برای شيوه عمل خود دليل اقامه کنم... باز هم نمي

 یقین ذاتی بازی زبانی نیست  -1-1

  :د.ی.  «آیا یقين ذاتي بازی زباني است؟»ویتگنشتاین همچنين در پاسخ به این پرسش اساسي که(
چگونه شك به بازی زبـاني  »آید که:  مي دهد و درصدد تحليل این پرسش بر ( تلویحا  پاسخ منفي مي863

 (862)د.ی.  «یابد؟ راه مي



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 7373
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

 بازی زبانی با استقراء گره خورده است  -1-1

 دانـد   های بـازی زبـاني مـي    خورده با بنيان از سوی دیگر ویتگنشتاین واقعيت تجربي استقراء را گره
 (. 080و  082همچنين  662)د.ی. 

 امکان ترک بازی زبانی وجود دارد  -1-93

 های زبـاني را منتفـي    گرایانه از بازی های صریح ویتگنشتاین که امکان برداشت ایمان از دیگر گفته
تـوانم   دهند که در آن دیگـر نمـي   برخي وقایع مرا در موقعيتي قرار مي»د.ی. است:  083نمایند گزاره  مي

واقـع، آیـا بـدیهي نيسـت کـه       گسلم. در ادامه دهم. موقعيتي که در آن از اطمينان بازی ميبازی سابق را 
  «هاست؟ امکان یك بازی زباني مشروط به برخي واقعيت

 گروی های درباب یقین در رد   ایمان بندی و نکات کلیدی از آموزه جمع-

 عنوان مثال باورهای دیني  به –چالش عمده تعارض ميان باورها  – 883تا  832های  در د.ی. گزاره
داشـتن و دانسـتن    آن تمـایز ميـان بـاور   است که نتيجه مهـم   ها مطرح شده و تدارک تسیيدات برای آن –

 درخصوص مباني است.

  .ام و دربـاره   اس اعتقاداتم رسـيده ه اسمن ب»بسيار مهم است:  – 882همچنين توجه به گزاره د.ی
تسمـل آن اسـت کـه     لذا نتيجه قابـل  «کند. ه آنها را کل   بنا حفت ميتوان گفت ک مي ها تقریبا  این شالوده

 88دهند. در نمای بيروني است که پوشش مينزد ویتگنشتاین اهميت باورهای پایه 

 :به تعبيری در باب باور پایه از نگاه ویتگنشتاین دو شرط ضروری و یك نکته وجود دارد 

 ورهایي که وضوح بيشتری دارند فروکاست وای آن را به با اوال : نتوان با ارائه ادل ه
 ای در رد   یا انکار آنها ارایه داد.  ثانيا : نتوان شواهد یا ادل ه

 و نکته: افق امکان شك   در باورهای پایه مفتوح است.
گرایي، بـاور   در ایمانگرایي میایر است. ) اکنون چنانچه مشخص است این گزاره نهایي صراحتا  با ایمان

 شك و انکار است.(غيرقابل 

 هایي که به نوعي تسکيد بر باورهای پایه داشـتند، ویتگنشـتاین صـراحتا      همچنين درخصوص گزاره
های علمي ماسـت کـه برخـي     یعني، الزمه منطق پژوهش»: 388است، د.ی.  مقصود خود را اعالم داشته

خواهيم در بچرخد، لوالهـا   مي اگر»...)تسکيد از ماست(؛ به تعبيری  «شك قرار نگيرند. امور در عمل مورد
خواهم بگویم یك بازی زبـاني فقـط وقتـي ممکـن      در حقيقت، مي»( و یا  383)د.ی.  «باید ثابت بمانند.

شك فقط بر چيزی ورای شك مبتني است ... »...( همچنين 669)د.ی.  «است که به چيزی اعتماد کنيم.
 (086؛ همچنين ن. ک: د.ی. 689)د.ی.  «بایست احکامي تجربي ورای شك باشند. القاعده مي علي
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 های ویتگنشتاین در باب باورهای پایه در اوج خود به این  نهایتا  بایستي متوجه بود اگرچه فلسفيدن
رفتارهای شکاکانه و غيرشـکاکانه. اولـي فقـط وقتـي وجـود دارد کـه دومـي وجـود         »رسد که:  نتيجه مي
ترین چيزهـا   اگر در بنيادی»با وجود این، سؤال این است: »افزاید:  (؛ همچنين مي368)د.ی.  «باشد. داشته

مجبـور نيسـتي   »اش این باشد:  آید که پاسخ و به نظرم مي« نيز مجبور شدی نظرت را تیييردهي، چطور؟
( ضمن آنکه باید این گفتـه را  688)د.ی.  «بودن آنها درست در همين است.« بنيادی»آن را تیيير دهي، 
توان منکر گذار استعالئي شك به آن سـوی   ي و دور هرمنوتيکي لحاظ نمود؛ نميگرای در بستری از نسبي
 باورهای پایه شد.

 و نقد آن« درس گفتارها»و « فرهنگ و ارزش»گرایی از  استنباط ایمان -6

گزیده آلماني و ترجمه فون رایـت(   – VB) «فرهنگ و ارزش»گروی از گفتارهای  ادعای اخذ ایمان 
هـا و   گویـه  مند و مستدل است و بيشتر براسـاس نقـل گـزین    های زباني ضابطه بازیحتي کمتر از مبحث 

مقایسه آنها با گفتارهای مشابه ظاهری از پاسکال، شالیرماخر، کرکگـارد، اتـو، ویليـام جيمـز و دیگـران      
 است. بوده

 (866و اکوان، ص 863و لگنهاوزن، ص 866-886، صص8328)مثال ن. ک: اکبری، 
 (838، ص8326اند. )مثال کيوپيت،  های کرکگاردی دانسته را اساسا  دیدگاه «ارزش فرهنگ و»بسياری 

 نگاه اجمالی و تفسیر یک گزاره -6-9

 گرایانه به آن شده بدین قرار است: ترین نقل قول اثر که بيشترین استناد ایمان مهم
انش و این یقين همان ایمان خواهم نجات یابم پس به یقين نياز دارم نه عقل و رؤیا و د اگر واقعا  مي»

، 8323همچنـين مـالکوم،    VB, p.33) «ام. است، چيزی که قلب و روحم به آن نياز دارد نه عقل نظری
 (30ص

 گرایي است؟ اما آیا این ایمان
 رسد پاسخ به این پرسش به دالیل ذیل منفي باشد: نظر مي به
 گویه است؛ اساسا  اثری گزینشي و گزین فرهنگ و ارزش -8
هـای ویتگنشـتاین فهـم     و حتي تمام آثار و اندیشـه  فرهنگ و ارزشاین گفتار باید در فضای کلي  -8
 شود؛
 این گفتار مبتني بر استداللي نيست؛ -3
 بستر ارائه این گفتار تعریف ایمان به مثابه یقين است؛ -8
 ..اگر چه فقط در ساحت حکمت عملي . -داند  ویتگنشتاین این یقين را تحليلي مي -6
های زندگي فرد است )مـثال ن.ک: تحليـل    ایمان و باور دیني نزد او اساسا  مشتمل بر اصالح شيوه -0

 (؛ 386: ص8338؛ همچنين ویتگنشتاین، 32: ص8323مالکوم، 
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 گرایي است. ها مخالف ایمان و چنانچه مشخص است؛ مجموع این -3
 در این ميان ذکر دو نمونه قابل تسمل است: 

شـود:   مطـرح مـي   فرهنـگ و ارزش ها و تعقل در باب انتخاب نيز در  ز، تعامل ميان بازیافق با –اول 
شود این است: آیا  کند. پرسشي که پياپي مطرح مي دادن بازی دیگر کفایت نمي که مهارت در انجام چرا»...

 (386، ص8338)ویتگنشتاین، « توان به این بازی مبادرت کرد؛ و بازی مناسب کدام است؟ اکنون مي
با این همـه،  »گيرد:  ویتگنشتاین ضمن واکاوی مسئله هنر، شهود، شوق و شورمندی، نتيجه مي –دوم 

آید که به غير از آثار هنرمندان، راه دیگری برای نمایاندن الوهيت گيتي وجـود دارد؛   همچنان به نظرم مي
 (382)همان، ص «تواند چنين کند. به اعتقاد من، اندیشه مي

توان برداشـت نمـود،    ای که از این رویکردهای ویتگنشتاین مي ترین نتيجه رسد منطقي مي نظر نهایتا  به
کنم در  گمان مي»است:  ارائه نموده –شاگرد و به تعبيری دوست صميمي او  –آن است که نورمن مالکم 

)ن.ک: « اش بـود.  او به یك معنا امکان دین وجود داشـت ... بـا آن همـدلي داشـت و سـخت مجـذوب      
 ( 88، ص8332رات و دانالد هادسون، خاط

 نگاه تفصیلی و گفتار های علیه ایمان گروی در  فرهنگ و ارزش   -6-2

های  که در نقد مؤلفه فرهنگ و ارزش  های ویتگنشتاین در  در این بخش الزم است مشروحي از آموزه
 :86باشد ارائه گردد گروی مي ایمان

 از هر آنچه وابسته شریعت است بایسـتي  »آورد:  گرایي مي صدر رد   ن 8936هایي از سال  در پاره او
هرگـز رنـگ    –کـه آن هـم البتـه آئينـي اسـت       -اجتناب کنيم چراکه محکوم به فناست. اما یك بوسه 

 «ای حقيقـي باشـد.   روست که تنها آن ميزان از شریعت ضروری است که همچـون بوسـه   این بازد. از نمي
(C.V.461 )80 

 83داند. های واقعي در زندگي انسان مي را توصيف رویداداو همچنين مسيحيت  

  هم تبلور یافته بيشـتر   فرهنگ و ارزشهای  گویه که در گزین ها درس گفتاررویکرد ویتگنشتاین در
 82توصيف ایمان مسيحي است برای فهم آن و نه اختيار موضعي مشابه.

 مسـيحي( را نقـد مـي کنـد      گرایـي  )و به تعبيری ایمان پولس رسولهای  او صراحتا  آموزه(C.V. 

492)89 

 اسـت   "تولسـتوی "یش از آموزه معنـای   ها که شرحي از برداشت 8938ای مهم از سال  او ذیل پاره
دشواری در فهميدن نه به دليل پيچيدگي آموزه بلکه به خاطر خواست و تصميمي اسـت کـه   : »...آورد مي
   66«است. دهي شده ای جزمي جهت گونه به

 و  68«اشراق حکمت عملـي ... بایـد از طریـق نـور عقـل روشـن شـود.       »اندیشد:  مي 8933سال  به
  68«بيند، در برابر امری مهم کور است. ای را نمي کسي که در زندگي هيچ مسئله»...افزاید:  مي
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  دانـد   استدالل انفسي کرکگارد عليه نگره آفاقي را ناقص و ناکـافي مـي   8933او در سال(C.V. 

و البتـه   68دانـد  ها )کسي مانند کرکگارد( را خوب نمـي  آموزگار شگفتي 8986مچنين در ه 63(.493-494
  66شمرد. تربيت و تجربه مي و رسيدن به مرحله ایمان شورمندانه را ابتدا شده از تعليم

 ها گویه گيری از گزین بندی و نتيجه جمع -6-3

 نهایتا  بایستي متذکر شد:
انـد، از کنـار    اسـتناد کـرده  « فرهنگ و ارزش»گروی به جمالتي از  کساني که در باب ادعای ایمان -8

 اند. موجه گذشته اند به نحوی نا گرایي بوده قطعات صریح و متعددی که نافي ایمان
پرورانـد کـه مقصـود     گرایانه بيشتر این باور را مي های توصيف مسيحيت ایمان گویه تعمق در گزین -8

 ای فهم چيستي ایمان است.دادن شرایطي بر ویتگنشتاین ترتيب
براساس سـير تکـاملي و پيشـرفت     فرهنگ و ارزشویژه  ها به گویه توان تحليل دیگری از گزین مي -3

 8982اند در سـال   در اوج 8933گروانه که در سال  عنوان نمونه توصيفات ایمان ها داشت، به تاریخي بحث
 اند: چنين استحاله یافته

 60«زار پيدا کنم. سم؛ بادا که راهم را در این بيشهپر ربط مي شمار پرسش بي بي» 

 های باور دینی ویتگنشتاین و مؤلفه -7

هـای دینـي    گرایانه از ویتگنشتاین بود اما مسـلما  او اندیشـه   آنچه تاکنون گذشت در نفي تلقي ایمان 
الـذکر   هـای فـوق   موزهدیگر اکنون الزم است آ بيان تسملي دارد که باید به نحوی درخور ارائه شوند؛ به قابل
 داند؟ شود که ویتگنشتاین ایمان را چه مي ای ایجابي مرتب شوند و پاسخ داده گونه به

هـای   که اهم مؤلفـه  63توان مواجهه ویتگنشتاین با دین را در دو ساحت سلبي و ایجابي لحاظ نمود مي
 سلبي آن 

 معنایي باور دیني؛ رد بي -8
 دیني؛ شناختي از باور رد تفاسير زبان -8
 رد همساني خرافه و باور دیني و -3
 62گرایي باور دیني رد تقليل -8

 ترین مؤلفه ایجابي آن: و مهم
 بخشي باور دیني و حيات دیني است. توجه به معنا -6

 های سلبی باور دینی نزد ویتگنشتاین  اشاره به مؤلفه -7-9

بندی بحـث   حان مستقيم او برای جمعتوجه به برخي نکات در اندیشه ویتگنشتاین و شاگردان و شار 
 مهم است:

 



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 7474
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

دانيم! یا به بيان خـود   دانيم بلکه آن است که زیاد مي مشکل ما در فلسفه آن نيست که چيزی نمي -8
 ,CVاو: ای کاش خداوند به فيلسوف بصيرتي بدهد تا آنچه پيش چشم همگان است دریابد )مثال ن. ک: 

p. 63؛) 
معنـا و مـراد    «ایمـان دارم »گویند  شود که وقتي دو نفر مي ب غفلت مياگرچه بدیهي است اما اغل -8

 واحدی ندارند؛ 
« خـدا »شود در فهم متعلق واژه  ویژه در رساله ميان اشياء و الفاظ و کلمات نهاده مي تمایزی که به -3

 واجد اهميت بسيار است؛
تعلق آن را متفاوت از هر ادراک تشکيل تصور از خدا و م - درس گفتارهاویژه در  به –ویتگنشتاین  -8

 (؛LC, p. 59شمرد. )ن.ک:  متداول دیگری مي
 ,CVترین وجه معنا نزد ویتگنشتاین، همان افق اگزیستانسياليستي است: مرگ )مثال ن. ک:  مهم -6

p.85؛) 
گوید )مـثال ن. ک:   صراحتا  از مراتب تشکيکي ایمان سخن مي« فرهنگ و ارزش»ویتگنشتاین در  -0

CV, p.32گرایانه نيز به عمل آید؛ ( که البته ممکن است از آنها تفاسيری نسبي 
تـرین آنهـا    گرایي دارد که برخي از مهم ویتگنشتاین در مواضعي صراحتا  گفتارهایي مخالف با ایمان -3

 بدین شرح است:

  ه نقد های دیني را با عنوان خراف بسياری آموزه «درس گفتارها» و« فرهنگ و ارزش»بارها در او
 نماید؛  مي

  کشـد   ها را پـيش مـي   پرسش اساسي چگونگي مقایسه و داوری ميان باور «درس گفتارها»او در
 (؛LC, p.54)مثال ن. ک: 

 به تعبيری به امکان ایضـاح، انکـار و    69های زباني است ها و حدود باز برای بازی قائل به افق او(
 شك قائل است(؛

 های زباني علم و دیـن و ... بـه او نسـبت     عنوان تمایز بازی رغم آنچه به همچنين ویتگنشتاین به
شـدن همـه مسـائل     پيش از حل»...گوید:  نظر دارد و مي های زباني را مد   شود، اغلب تعامل بازی داده مي

اند، هـر دشـواری    تواند حل شود و این یعني، مادام که همه آنها حل نشده فلسفي هيچ مسئله فلسفي نمي
 (33)کتاب آبي(، ص 8326)ویتگنشتاین، « سازد. ج قبلي ما را مشکوک ميجدیدی همه نتای

 ــت ــای  در یادداش ــه  8938ه ــي نام ــاری و برخ ــاره  نگ ــا انگ ــي    ه ــد و نف ــارد را نق ــای کرکگ  ه
  06نماید؛ مي

   آیـد،   شـمار مـي   که به نوعي دغدغه تمام حيات فکـری ویتگنشـتاین بـه    «وظيفه فلسفه»آموزه
اسـت )مـثال    دارد؛ از جمله در آخرین گفتارهایي که از او به چاپ رسيده لحاظ ميصراحتا  جایگاه اندیشه را 
 «و اکنون باید فرآیندهای اندیشه خود را بـه مـدد فلسـفه روشـن کنـيم.     »...خوانيم:  فرهنگ و ارزش( مي

 (386: ص8338)ویتگنشتاین، 
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های زباني ارائه داد کـه   و بازیگرایي  توان به نوعي تفسيری از ایمان شایان توجه است که مي 08نهایتا 
: «آورم تـا بفهمـم.   ایمـان مـي  »گروی آگوستيني  بين این دو سازگاری و تلفيق ایجاد شود؛ اگر ذیل ایمان

را معادل بازی زباني که مراد و قاعده اصلي آن طلب معناست لحاظ نمـائيم و جـزء    – آورم ایمان ميجزء 
 نظر گيریم. را معنا = کاربرد در – بفهمم
 ( به این موضوع باز خواهيم گشت.-86گيری )بخش  ر خاتمه و نتيجهد

 اشاره به مؤلفه ایجابی باور دینی نزد ویتگنشتاین  -7-2

و در مواقع حساسـي بـا   تراکتاتوس  بایستي متذکر شد که ویتگنشتاین در دوران جواني پيش از نوشتن
 ایـن نگـره بـه تفصـيل بررسـي       در بخـش بعـد   08اسـت.  مـسنوس بـوده   -به روایت تولسـتوی   – انجيل
 است. شده

 ویتگنشتاین و معنای زندگی-1

تنها در لحظات سخت بلکه در سراسر  نه –ترین متني که به لحاظ نگرش دیني  آنگونه که گذشت مهم
است. کتاب مشتمل بر چهار بخـش   تولستوی بوده«گزارشي از انجيل»بر ویتگنشتاین تسثير نهاده  -حيات 

 اصلي است:
 است؛ مشهور شده« اعترافات من»مه در باب الهيات جزمي، که با عنوان مقد -8
 در نقد الهيات جزمي؛ -8
عنـوان مـسخوذ از    88تصنيفي از اناجيل اربعه، که براساس قرائت خاص تولستوی از مسـيحيت در   -3

 شده؛ انجيل گزینش
 ایمان من، تسمالتي درباره دین به معنای عام  -8

های انجيل بایـد الزامـا     مندی آموزه این اندیشه جزمي کليسا را که برای ارزشپس از مقدمه تولستوی 
ای ميـان یهودیـت، مسـيحيت و     القدس دانست به چالش کشيده و مقایسـه  آنها را وحياني و از جانب روح
و پس از به چالش کشيدن تفاسير اصـلي کليسـا در طـول     (pp.13-15)دهد  اسالم در این باب انجام مي

اما چرا تنهـا مسـيح؛ چنـين تـسثير ژرفـي در      »آورد که:  این گفتمان را پيش مي (pp.11-17)ن هجده قر
ای از امور قدسي و بنيـادی   است؟ ... لذا نوشتار حاضر نشان خواهد داد مسيحيت نه آميخته بشریت داشته

  و در حـد کمـال،   ترین مابعدالطبيعه، بنيان و نظام اخالقي است که به تنهایي کننده بلکه در عوض متقاعد
های سياسي، علمي، هنری و فلسفي از  که بشریت توانسته به آن دست یابد و تمام ساحت –آموزه حيات 

  (pp.18-20) «دهد. ارائه مي –آن قابل استخراج است 
و ادعای بسـيار مهمـي    (pp.156-159)را انتخاب نموده  «فهم زندگي»تولستوی برای مؤخره عنوان 

 نماید: طرح مي
 



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 7676
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

اعالن مسيحيت منجر به آن شد تا آموزه فهم و معنای زندگي، جـایگزین اعتقـاد بـه    »
وجود خدای عيني در خارج شود ... و انجيل مکاشفه این حقيقت است که بنيان اساسي 

 « باشد. نفسه مي هر امری، فهم زندگي في

هـای   در یادداشـت کنـد کـه بعـدها بـه عينـه       و بعد از چند بند در شرح این موضوع، عبارتي ذکـر مـي  
؛ تولستوی سپس برای تقریب این ادعا بـه  (p.158) «فهم زندگي، خداست»شود:  دیده مي 03ویتگنشتاین

 نویسد:  نماید. او سپس در پاسخ آنکه فهم زندگي چيست؟ مي استفاده مي «نور حقيقت»ذهن از تمثيل 

باشد و  چنين مي درک اینکه منشس زندگي خير کامل است و بنابراین طبيعت انساني نيز»
برای فهم منشس زندگي ضروری است باور داشته باشيم جان ما و تقد سـش از آن منشـس   

یابد عشق و خواست خير برای نـوع  یابد عشق و خواست خير برای نـوع    در ميدر مي است ... و دیگر آنکه انسان به علم حضوری
بشر، تنها حقيقت، زندگي آزاد و ابدی ... و اتحاد با پدر زندگي است ... فهـم زنـدگي آن   بشر، تنها حقيقت، زندگي آزاد و ابدی ... و اتحاد با پدر زندگي است ... فهـم زنـدگي آن   

و و  (p.161)      ««حيات و تقدس است که مـرگ و شـر ّ در آن راه نـدارد.   حيات و تقدس است که مـرگ و شـر ّ در آن راه نـدارد.     است که خدااست که خدا
عنـوان آمـوزه   عنـوان آمـوزه     نهایت حکم تولستوی در این بخش همان است که نزد ویتگنشـتاین بـه  نهایت حکم تولستوی در این بخش همان است که نزد ویتگنشـتاین بـه  

ما بایستي عشق بورزیم اما نه با سـخن بلکـه بـا کـردار     ما بایستي عشق بورزیم اما نه با سـخن بلکـه بـا کـردار     »»شناسيم: شناسيم:   ميمي  ««سکوت و معناسکوت و معنا»»
رو که با خدا متحد است ... رو که با خدا متحد است ...   ازآنازآن  حقيقي و آنکس که چنين باشد سکوت و قلبي آرام داردحقيقي و آنکس که چنين باشد سکوت و قلبي آرام دارد

  (pp.163-164))  ««و خدا همان عشق است!و خدا همان عشق است!

 گیری از مسئله معنا: نتیجه

گيرد؛ اما بایستي عمده رویکـرد   تسمل قرار مي های گوناگوني مورد اگرچه مسئله معنای زندگي در ساحت
 فلسفي/ دیني به مسئله معنای زندگي را در سه ساحت ذیل جستجو نمود:

 محوری در الهيات؛ و مسئله زبان دیننای زندگي برحسب مع –اول 
 نمایـد   در مقابل مسئله، آنگونـه کـه گابریـل مارسـل مطـرح مـي       – رازمعنای زندگي به مثابه  –دوم 
 و نهایتا 
 )بازی زباني(.  صور حياتمعنای زندگي به منزله فهمي در  -سوم 

که هيچ اندیشمندی نتوانسته مـدعي دادن  است  توضيح آنکه پرسش از معنای زندگي چنان ژرف نموده
کنـيم و بـس! و بـرای فهـم معنـای       اند: ما زندگي مـي  کننده به آن شود و همواره اذعان داشته پاسخ قانع

ترین  های زباني است. لذا مهم زندگي باید به خود زندگي رجوع کرد ... و این همان قاعده اساسي در بازی
 08شود. آشکار مي «معنای زندگي»م معنا در درک عنوان نظریه فه وجه بازی زباني به

 گروی ویتگنشتاین ها در نفي ایمان بندی نکات متفرقه پيرامون پاسخ جمع -1

و یـا بـه قـولي آراء محفـل شـاگردان       مکتـب کمبـریج  ای نيز به  الزم است جهت تکميل بحث اشاره
 ویتگنشتاین ذیل این موضوع داشته باشيم:
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گـروی   تـرین مصـداق ایمـان    عنـوان مهـم   ز آراء نورمن مالکم اسـتخراج و بـه  که ا «دليلي باور بي» -8
گـروی   گرایي باشد، هم عرضي و هم ارزشي ایمان شده؛ بيش از آنکه تسکيدی بر ایمان ویتگنشتایني مطرح

دليلي باور را نيز اگـر بـه    توان مدعي شد بي ؛ حتي به تعبيری مي06دارد و نظام اصل موضوعي را بيان مي
مشـکل؛  »شـده:   عنـوان  -800گروی است و چنانچه در د.ی. گـزاره   حليل نمائيم، مخالف با ایماندقت ت

 «های ماست. دليلي باور آوردن درک بي
های منطقي بي هيچ استنادی به ویتگنشتاین  رسد بعضا  برخي آراء منصوب به پوزتيویست نظر مي به -8

 اند.  نسبت داده شده
در رسـاله   «تصـویر »ویر تمثيلي ویتگنشتاین در ارجاع به مسـيحيت و  همچنين در برخي آثار ميان تص

 00است. فلسفي خلط شده-منطقي
رایـي بـه ویتگنشـتاین نسـبت      های قبل تصریح شد اغلب آنچه دربـاب ایمـان   آنگونه که در بخش -3
یات دسـت دوم  شده نه برگرفته از آثار او و یا تفاسير شاگردان و شارحان مستقيم او بلکه اغلب از نظر داده

ها )مانند مگي و هایمان و هارتناک( و یا حتي بعضا  مخالفـان   نگاری )مانند دان استيور و فيليپس( و تاریخ
 –تا حدی مناسب  –است، که این امر با وجود ترجمه  )مانند بریث ویت، مایکل مارتين و کي نيلسن( بوده

 ت.قبول و شایان تسمل اس قابل آثار اصلي این فيلسوف، غير
 (Nielson, 1967)های حيات دیني و علمي، استنباط کي نيلسن  ارتباطي ساحت ادعای تمایز و بي -8

 باشـد و همچنـين    از نظریـه ویتگنشـتاین مـي    (Austin, 1976, pp.83-84)و سـپس تسکيـد آسـتين    

هـای زبـاني علـم و دیـن جـدای از یکدیگرنـد و اسـتنتاج         ضروری است متوجه بود گفـتن اینکـه بـازی   
عنوان نگره فهـم و معنـا بـا نظریـه اسـتنتاج و       های زباني به گرایي از آن به نوعي خلط نظریه بازی یمانا

 قضاوت است.
هاسـت، اذعـان    گرایـي بـه ویتگنشـتایني    دادن ایمـان  که آغازگر نسبت "نيلسن"البته شایان ذکر است 

 Nielson, 1967يسـت ) گـروی ن  کند هيچ شاهد مسـتقيمي در آراء خـود ویتگنشـتاین بـرای ایمـان      مي

( و این تنها رویکردی است 889، ص8328و جوادی،  892و  898، صص  8320همچنين ن. ک: زندیه، 
 اند.  گرفته که متسثرین از او پي

اسـت؛ او   توان مدعي شد تمامي مواردی که به بازی زباني و باور دیني ویتگنشتاین ارجاع شـده  مي -6
 .03متوجه معناست

گرایي از تقابل عقل و ایمـان )یـا علـم و دیـن(      بگيریم منشس و ظهور ایمان نظر گر درازسوی دیگر ا -0
که برخورد ویتگنشتاین با علم و دین در نظریه زباني به یك نحو است، چگونـه   حالي است؛ آنگاه در خاسته
 02گرایي را به او نسبت داد؟ توان ایمان مي

، تنها برداشتي از تفاسير دی. 09شده ویتگنشتاین نسبت دادهگروی به  عنوان ایمان و نهایتا  اغلب آنچه به
وظيفـه  »ویژه  به –از نگره حيات دیني است و حتي از سویي با برخي اهم مواضع ویتگنشتاین  36فيليپس
  38متعارض است. –)به تعبيری انفسي بودن(  «نفي زبان خصوصي»و « فلسفه
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 گیری نتیجه

وش کرد ویتگنشتاین عميقا  معنوی و اخالقي بود، اما این غيـر از  توان منکر شد و حتي فرام اگرچه نمي
تـوان   است. ماحصل مقالـه حاضـر را مـي    ها مخالف بوده هایي به او است که اساسا  با آن دادن آموزه نسبت

 شمرد: بدین قرار بر
ویتگنشتاین تنها صراحتا  در آثار  های کالسيك آن نه معنای متعارف و براساس مؤلفه گروی به ایمان -8

گـروی نيـز در    توان موارد نقض و عليه ایمـان  ها استنباط هم نشده و البته مي وجود ندارد بلکه حتي از آن
 38های او به دست داد. آموزه
هـای زبـاني    ویـژه خلطـي در تلقـي از بـازی     های زباني به گرایي و استنتاج آن از بازی نسبت ایمان -8
 33جای نگره فهم و معنا ست. بهعنوان نظریه استنتاج و قضاوت؛  به
های ویتگنشتاین حاصـل   گرایي به آموزه دادن ایمان دیگر بایستي اذعان داشت هرگونه نسبت بيان به -3
 -حتي اگر قائل به تمایز دو دوره باشـيم   –اش  ترین مراد او در حيات فکری ترین و اساسي فهمي ساده بد

 است. –گرایي و ... ذیل آن  و ایمان –شناسي  یعني تقدم پرسش از معنا بر معرفت
معنـای اخـص آن یعنـي     تعبير بـه  عالوه در رویکرد بازی زباني دیني به ویتگنشتاین، از زبان سوء به -8

نظـر ویتگنشـتاین نبـوده بلکـه      که حتي معنای خاص آن یعني نحوه ارتباط هم مد حالي است در گفتار شده
)معنای « نحوه ارتباط»)ویتگنشتاین زبان را فراتر از  38ید اندیشيد.مثابه خانه وجود با معنای عام زبان به به

دانست )معنای عام(؛ حال آنکـه در نظریـه بـازی زبـاني دینـي، زبـان بـه         مي« خانه وجود»خاص زبان(، 
 است.( شده )معنای اخص( فروکاسته« گفتار»

تـرین نتـایج    است. و از مهم دادن دو دوره متمایز و متقابل فکری به ویتگنشتاین محل تردید نسبت -6
توان پذیرفت دو  پژوهش در باب باور دیني نزد ویتگنشتاین آن است که براساس شواهد و آراء خود او نمي

ها صحيح باشد و بایستي وحدت عميقـي در   دوره اندیشه مجزای منسوب به او بر مبنای رساله و پژوهش
 36این خصوص قائل بود.

شده و جداگانه  ي ویتگنشتاین دو ساحت سلبي و ایجابي تشخيص دادهضروری است در تسمالت دین -0
 بررسي شوند.

های ویتگنشتاین ارائـه   توان تفاسيری خاص از آموزه مقاله( گذشت مي -8-3آنگونه که )در بخش  -3
گروی متعارف را ندارند اما تلقي نویني از ایمان بدسـت   های ایمان وجه همان ویژگي داد که اگرچه به هيچ

 دهند. مي
 دانـد بـه ایـن معنـا کـه هـر مواجهـه نـو بـا آن همـواره            مسلما  او جوهره دین را امـری رازورانـه مـي   

 نهایـت و متعلـق بـه سـکوت      ناپـذیر، بـي   یابـد و پایـان   دارد، با معرفت و علم تحدید نمي بر ای نو در تجلي
 30است.
های اساسي مرتبط نـزد   این به مؤلفههای دیني ویتگنشت نهایتا  بایستي در خصوص پرداختن به باور -2

 33او )ن.ک: مقدمه مقاله حاضر( توجه داشت.
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تر از آن است که کسي بتواند مدعي  الیه تر و چند و البته بایستي اذعان نمود نظرگاه ویتگنشتاین صعب
مـيالدی( در فضـای تحيـر عنـوان      8989تفسير نهایي در این باب شود اگرچه در اواخر عمـر )بـه سـال    

 نماید: مي
  (C.V. p.568))!(  «ای درباب آن غلط است. اگر مسيحيت حقيقت باشد؛ پس هر فلسفه» 

 ها نوشت یپ

درجه دوم بدین معنا که نه مبتني بر آثار ویتگنشتاین است و نه نظریات شاگردان مسـتقيمي ماننـد   . . 88
 گردند. آنسکوم و مالکوم که به نوعي امتداد مکتب او محسوب مي

2. Austrian Ludwig Wittgenstein Society.  
 2دوره  -3م.؛  8928 –زبان و وجودشناسـي   –0دوره  -8ميالدی؛  8926سال  –اخالق  –6دوره   ..33

ــن   – ــفه دی ــتتيك و فلس ــگ و ارزش  – 82دوره  -8م.؛  8923 –اس  – 88دوره  -6م.؛  8996 –فرهن
 8660 –فرهنـگ   – 89دوره  -3م. و  8663 –دانش و باور  – 80دوره  -0م.؛  8992 –حکمت عملي 

 م..
 . 26-06صص  ،8322مثال ن.ک: رحيميان و جباره ناصرو ،  ..88
 داند: گرایي را به دو قسم مي ایمان –المعارف پل ادواردز  دائره در مدخل –ریچارد پاپکين . . 66
 «آورم چون محال اسـت  ایمان مي»گفت  متسثر از ترتوليان که مي؛ (((Extreme Fideism افراطي .8

 و کرکگارد از این دسته است.
و پاسکال «آورم تا بفهمم ایمان مي»گفت  متسثر از آگوستن که مي :(((Moderate Fideism معتدل .8
 گونه است. این
(Popkin, 1972, pp.201-202  ،306-303صص ،8320همچنين ن.ک: زندیه) 

و جمعـي از   883-886صـص  ،8328و جـوادی،   862-868صـص  ،8328)همچنين ن. ک: پالنتينگا، 
 (38-03صص ،8328نویسندگان، 

 «رغـم دليـل   بـه ایمـان  »یا  «ایمان بدون دليل»معنای  اند، فيدئيسم به عالوه در این خصوص افزوده هب
 .(803ص، (8)ج 8339باشد )ملکيان،  است که نماینده یکي ویتگنشتاین و دیگری کرکگارد  مي

 قاله مهم بود:ي کرکگارد بایستي متوجه دو میگرا باب ایمان در 
تابستان  ،8 و 3نقد و نظر ،ترجمه مصطفي ملکيان، «انفسي بودن حقيقت است» ،"سورن کرکگارد" .8

 28-08صص ،8338و پائيز 
همـان  ، ترجمـه ملکيـان   ،«ادله کرکگارد بر ضد استدالل آفاقي در دین» ،رابرت مری هيو آدامز -8و 
 .868-28صص ،نشریه

 بنابه تعبير کرکگارد چنين است: –نفسي بودن ا –گروی  های ایمان اهم شاخصه
پيوند خورده بـا سـعادت    -3حصر و شورمندانه؛  و دلبستگي شخصي، بي حد -8حقيقتي از آن خود؛  -8

وابسته به تصميم  -6(؛ 36و 06شده )صص حقيقت مسيحيت )دین( فقط اینگونه طرح -8(؛ 08ابدی )ص
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(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

ناسازگار با  -3(؛ 00نند وحي، کتاب مقدس و...( )صهمراه با پذیرش یك ضمانت جزمي )ما -0(؛ 06)ص
سير باطني اسـت   -9(؛ 02داند )ص محتاج برهان نيست بلکه برهان را خصم خود مي -2(؛ 03یقين )ص

ــل -86(؛ 38)ص ــت  باط ــص (Paradox)نماس ــا   -88(؛ 33 و 38)ص ــدا قطع ــوع   خ ــل موض ــك اص ی
(Postulate) بدون خطرکردن  -88(؛ 33شود )ص و ضرورت مي(risk)   (؛ 30ایماني در کـار نيسـت )ص
 (.26متعلق ایمان امر نامعقول است )ص -83

 دهد: ي کرکگارد ارائه ميیگرا از سوی دیگر به تعبيری مری هيوآدامز سه تقریر از ایمان
گيری است. نتيجه باور، نتيجـه   رسد ایمان نوعي از تصميم نظر مي واقع به ایمان باید قاطع باشد؛ در» .8

لکه تصميم است و به همين جهت است که باور نافي شـك اسـت. تصـميم ایمـان تصـميم بـه       نيست؛ ب
 «تصميم به عمل به مقتضای باور، بدون احتياط و احتساب امکان خطـا.  –پوشي از امکان خطاست  چشم
 (.26)ص
ه بـه  تواند مبتني باشد بر تحقيقاتي که خود مؤمن به امکان اینکـه در آینـد   ایمان دیني اصيل نمي» .8

 (.96)ص «ها حاجت افتد قائل است.ن تجدید نظر در آ
 «ایمان دیني، بالطبع، محتاج نامحتمل بودن آفاقي است )احتمال هيچ راهي به این ساحت ندارد(.» . 3
 (.98)ص
خـوانيم:   ؛ دربـاب ایمـان مـي    3-8آیات  –باب یازدهم  –رساله پولس به عبرانيان  – عهد جدیددر . . 00
که به این، برای قدما  زیرا 8است و برهان چيزهای نادیده.  د بر چيزهای اميد داشته شدهپس ایمان، اعتما»

ها به کلمه خدا مرتب گردید، حتي آنکه چيزهای دیـدني   ایم که عالم به ایمان فهميده 3شده  شهادت داده
دم ایمان بـر  آنگونه که مشخص است در این گفتار پولس، بذر اندیشه تق «شد. از چيزهای نادیدني ساخته

 فهم که بعدها آموزه آگوستيني قرار گرفت بالقوه وجود دارد.
ترکيب و تسليفي است از شکاکيت کامل درباره امکان شناسائي انساني، الاقـل در قلمـرو شـناخت    ». . 33

در همـه   اسـت ... تقریبـا    وسيله دليل عقلـي تسیيـد نشـده    هي از طریق ایمان که بیدیني، وتوسل به شناسا
متفکران  های مهم و بزرگ دیني در عالم غربي، نظریه اهل ایمان وجود داشته و معموال  و سنت ها سيرت

ـ  یدیني یا عرفاني که کوشش برای درک و فهم شناسا تـرین روش   وسـيله عقـل را خطرنـاک    هي دینـي ب
ریقـه ایمـان   کند این اسـت کـه ط   اند ... آنچه این امر ظاهرا بر آن داللت مي اند، آن را اظهار کرده دانسته

شود که هـر دو بـا    ي که یا به یك نتيجه دیني یا الادری منجر ميیمبتني است بر نظریه شکاکانه شناسا
 ( 883-888صص ،8326)پاپکين و استرول،  «دالیل فلسفي بکارگرفته شده ناسازگار است.

انـد و   بـين  خـوش  طور عام به شکاکي ت )در حـوزه دیـن(   هگرایان ب ایمان»اند  برخي همچنين پنداشته. . 22
 ( 883ص ،8328)جوادی،  «دانند تالش شکاکان را در جهت تسئيد دیدگاه خود مي

 دانند. البته عده دیگری از متفکران نسبت ميان این دو بحث را عموم و خصوص من وجه مي
نـوعي تعریفـي متفـاوت از     توانـد بـه   ي گفتـاری دارنـد کـه مـي    یعنوان مثال دکتر فتح ا... مجتبـا  به ..99
تواند با آن در ارتبـاط   ای از حيات بشری هست که هيچ چيز جز دین نمي حوزه»گروی تلقي شود :   مانای

باشد و آن حوزه ایمان و حيات ایماني است. البته ... اگر این حيات ایماني خراب شود همه وجود او خراب 



 1919 منسوب به اونگاهی مجدد به معرفت شناسی دینی  گراست؟ آیا ویتگنشتاین ایمان 
(Is Wittgenestein a Believing Person ? A Second Look at the . . .) 

 

ارد کـه بـه تعبيـری    گروی وجـود د  ( همچنين بيان دیگری از ایمان86ص ،8328ي، ی)مجتبا «است. شده
منظور تحقيق در محتـوا و حقيقـت آن،    داشتن ایمان به»توان آن را نگاه حداقلي دانست. از این منظر  مي

؛ همچنـين ن. ک:  82ص ،8323)پيلـين،   «انـد.  های بيگانگان فاقد اهميت امری ضروری است و قضاوت
 ،ترجمـه نراقـي و سـلطاني   ، راطانتشـارات صـ   ،مصاحبه برایان مگي و نينيان اسمارت ذیل کالم فلسـفي 

8338) 
االمر دیني امری متحقـق در عـالم خـارج و     گرایان، نفس الزم به ذکر است که در اندیشه استدالل. . 8686
 در لوح محفوظ یا در مثل الهي است. مثال 
اخـالق   ،گروی نگاه کنيد به: رالف مکينرنـي  ای از تبيين اخالقي از ایمان عنوان نمونه همچنين به. . 8888

عـالوه ج. اسـتراهان و    ه. ب8320 ،اسالمي فرهنگ  و  پژوهشگاه علوم ،ترجمه عليخاني و سوری ،سیحیم
های آماری در جامعه مسيحي به  ای از پژوهش شناختي دین و گستره دیگران ضمن تحقيقات ميداني روان

يان مسيحيان نيسـت  اند که چندان تسئيدکننده پذیرش این تعاریف ایمان در م یافته نکات قابل تسملي دست
  .(66 و 38 و 36    و82 -80 و 86و 9 صص ،8328)مثال ن. ک: ج. استراهان، 

ویژه رویکرد زبـاني   هب –ارزشمندی مباحث ویتگنشتاین  محل تسمل و تعجب است که برخي اساسا . . 8888
طریـق زبـان   طریـق زبـان     زنـدگي از زنـدگي از »»گویـد:  گویـد:    عنوان مثال دراین باب دکتر احمد احمدی ميعنوان مثال دراین باب دکتر احمد احمدی مي  بهبهاند!  را نفي و رد کرده -

( و دکتـر مهـدی گلشـني معتقـد اسـت:      ( و دکتـر مهـدی گلشـني معتقـد اسـت:      808808-808808صصصص  ،،83228322)جمعي از اندیشمندان، )جمعي از اندیشمندان،   ««آید.آید.  بدست نميبدست نمي
ای از  الـه ه... در مقاله حاضر این تلقي را در  ((882882صص  ،،!! )همان!! )همان««آیدآید  ها بدست نميها بدست نمي  ...چيزی از این حرف...چيزی از این حرف»»

 نمائيم !؟ ابهام رها مي
13. Stewart Sutherland. 
14. Gina Schonbaumsfeld.  

15. D. Z. Phillips. 

16. Kai Nielson. 

 باشند. ویژه آقایان صادق الریجاني و عليزماني مي همهمترین مروجين این مسئله در ایران ب. . 8383
 اند:اند: ، درس گفتار ناميده شده، درس گفتار ناميده شدهها هسه اثر از ویتگنشتاین در ترجمسه اثر از ویتگنشتاین در ترجم. . 8282

ـ   89898989، سخنراني درباره اخالق به سال ، سخنراني درباره اخالق به سال درس گفتاری درباب اخالقدرس گفتاری درباب اخالق  -88 ـ ب ه دعـوت اگـدن )چـاپ اول    ه دعـوت اگـدن )چـاپ اول    ب
 ميالدی(ميالدی(  89988998
 ميالدی( ميالدی(   89388938. )چاپ . )چاپ 89368936-89388938درس گفتار های کمبریج درس گفتار های کمبریج   -88
 ميالدی(ميالدی(  89288928شناسي و باور دیني )شناسي و باور دیني )  ، روان، رواندرس گفتار هائي درباره زیبائي شناسيدرس گفتار هائي درباره زیبائي شناسي  -33

 آورده شود مقصود همين مورد است.آورده شود مقصود همين مورد است.   ((LC))  درس گفتارهادرس گفتارها  ،،اما اگر بدون هيچ تسکيدیاما اگر بدون هيچ تسکيدی
 –اسـتعاره  ني دوران متسخر حيات ویتگنشتاین را نيز به نوعي امتداد سنت قـدیمي  کيوپيت آراء دی  .89
عالوه بایستي متذکر شد کيوپيت اصول باور  ه( ب802ص ،8326انگارد! )ن.ک: کيوپيت،  مي تمثيل –نماد 

ه ( کـ 838و  836صـص ؛ شمرد )مثال ي ميیي و اختيارگرایگرا و آموزه دیني ویتگنشتاین را مبتني بر انسان
ـ  «رزیـابي ا»ي در تناقض است. اگرچه در خاتمه بحث خود و با عنوان یگرا البته با ایمان وجهـي غریـب    هب



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 1212
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

ویتگنشتاین ... چنان آدمي )است که گویا( از الهيـات ليبـرال و   »کند:  گرا توصيف مي ویتگنشتاین را ایمان
تي بچسـبد هرچنـد کـه خـود     پندارد دودسـ  دهد به آنچه خود اصيل مي تجددخواه بيزار است و ترجيح مي

اسـت و وی دیگـر قـادر     نصفه و نيمه در شك است و بستگي او به آئين جنبه خصوصي پيدا کرده شخصا 
گفـت   نيست آن را به طرز مؤثری در روند کلي زندگي واقعي خود بگنجاند. نيچه اگر بود با خشـونت مـي  

هر هفته برود و گل روی قبر خدا بگذارد. است و به این جهت ناچار است  این آدم را شبه خدا تسخير کرده
پرسـت خوانـد ... عقيـده خـود مـن ایـن اسـت کـه          توان تعليمات ویتگنشتاین را بسـيار گذشـته   پس مي
ای رخـوت عرفـاني بـود کـه از      زده بود . گرفتـار گونـه   کارانه و غربت های دیني او زیادی محافظه اندیشه

 (833 و 830)صص «شوپنهاور ميراث برده بود.
های زباني، استقالل بازی زباني دیني و ناممکن بودن نقد باورهای  به تعبيری ماحصل نظریه بازی ..8866

 دیني براساس اصول فلسفي و دستاوردهای بشری است.
ي متفاوت بـا دیـدگاه جزمـي ارائـه شـده در تعـاریف       ئیگرا  چنانچه مشخص است این تلقي ایمان. 88
در بازی زباني مذکور مفتـوح  «خدا» نوز مسئله معنا و کاربرد واژهو البته ه استمقاله حاضر(  -88)بخش 

 و قابل بررسي است.
ویژه براساس تمثيل عکس و یافتن چيزی در آن که  هب «باز شناسي ایمان»رسد یادآوری یا  نظر مي به 

 تری باشد. ویتگنشتاین ارائه داده، ترجمه مناسب
22. Representation of Faith.    

ذیل ترجمه همين فقـره  ذیل ترجمه همين فقـره    828828صص، ، 83308330  ،،طرح نوطرح نو  ،،ترجمه کامشادترجمه کامشاد  ،،دریای ایماندریای ایمان، ، کيوپيتکيوپيت  در داندر دان ..8833
 است است   استفاده نمودهاستفاده نموده  ««نظام راهنمانظام راهنما»»

شـده )مـثال    بندی دیگر ارجاعات اصلي به فيدئيسم ویتگنشتاین به موارد ذیل دانسـته  در یك جمع ..8888
 (:882 و 880 صص ،ن.ک: خاتمي

ای اسـت. )خداشناسـي    گوید هر چيزی چگونه ابژه ور زبان ميدست»: 333های فلسفي بند  پژوهش -8
  «عنوان دستور زبان(. به
 .38-8گفتارها بند  درس -3و   23و  66فرهنگ و ارزش بندهای  -8
تـوان تقریراتـي از آن را در    اگرچه مشخص است این استدالل چيزی بيش از تشبيه نيست اما مي ..8686

ــالکوم،   ــت: م ــابع یاف ــن من ــاني دارد ن.ک: د.ی.   83 و 80صــص ،8323ای ــين پای ــه تبي ــاب اینک و درب
؛ همچنين مقایسه کنيد با این استنباط از رساله کـه تحليـل    086 و  088 و 868 و 898 و 808های گزاره

-880 و 98 صـص  ،و تفسيری خاص در همان 08ص ،8323ای باید بتواند کامل شود: مالکوم،  هر گزاره
883 . 

26.  M. O’C. Drury.  

27
.
 Rush Rhees, 1984, p.94 
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های فلسفي اسـت کـه آقـای فریـدون فـاطمي در       پژوهش ،بخش دوم، این نکته از گفتار یازدهم. . 8822
هـای   شـده، صـورت   توان گفت آنچه باید پذیرفته شود، امر داده مي»اند:  گونه نقل کرده ترجمه فارسي این

 (393ص ،8326)ویتگنشتاین،  «زندگي است.
 .89ص ،8323یخي باور نزد ویتگنشتاین ن. ک: مالکوم، درباب سير تار. . 8989
از خـط  از خـط    ولي آیا ممکن نيست چيزی رخ دهد که مرا کـامالً ولي آیا ممکن نيست چيزی رخ دهد که مرا کـامالً »»افزاید: افزاید:   البته ویتگنشتاین بالفاصله ميالبته ویتگنشتاین بالفاصله مي. . 3636

ترین چيز را برای من ناپذیرفتني سـازد؟ یـا هرطـور شـده مـرا بـه تـرک        ترین چيز را برای من ناپذیرفتني سـازد؟ یـا هرطـور شـده مـرا بـه تـرک          خارج سازد؟ شاهدی که یقينيخارج سازد؟ شاهدی که یقيني
 ( ( 683683)د.ی. )د.ی.   ««؟؟ترین احکام خود واداردترین احکام خود وادارد  بنيادیبنيادی
 باشد.باشد.  ««بازی زباني مبتني بر عليّت نيست.بازی زباني مبتني بر عليّت نيست.»»تر تر   رسد براساس سياق متن، ترجمه صحيحرسد براساس سياق متن، ترجمه صحيح  نظر مينظر مي  بهبه   .38

32
.
 Intelligibility.  

33
.
 Reality. 

34
. 
Rationality. 

آیـا معقولي ت    "، ویژه ن. ک: محمدرضـائي و گلکـار   هدرباب معقوليت و لزوم دقت فلسفي در آن ب ..3636
 .8329تابستان ،  88شماره  ،فصلنامه حکمت و فلسفه ،"برهان است

های زباني مورد تسمل واقع  بایستي انعکاس نسبت اندیشه با صور حيات در بازی -8عنوان مثال:  به ..3030
های زبـاني در حقيقـت همـان صـور ذهـن یـا صـور         شود؛ حتي بنابر تفسيری صور حيات متناظر با بازی

از  -8 .(98 و 38 و 38صـص  ،8322یناني ذیل: جمعـي از اندیشـمندان،   اند )مثال ن.ک: ابراهيمي د تعقل
 ،منظری دیگر، وجود ذهني زندگي، زبان خواهد شد و وجود عينـي زبـان، زنـدگي اسـت )ن. ک: کـدیور     

ي به یگرا کساني چون ویليام آلستون درباب نسبت دادن ایمان -3 .(886ص ،8322جمعي از اندیشمندان، 
های الهياتي، کالمي و  اساس است که نگره  این  اند. خالصه بحث آنان بر وارد نموده ویتگنشتاین انتقاداتي
در  -8. اسـت اند، بخشي از حيات دیني  عنوان علمي خارج از بازی زباني دیني تلقي شده برهاني نيز که به

لـب  امـا اغ  ،اسـت  اشـاراتي بـه رویکـرد مخـالف مطـرح شـده       ای و مقاالت فارسي نيز بعضا  سنت ترجمه
شـان چيـز    ضمينه و سياق بحث یا اصوال  اند ي نبودهیگرا نگارندگان و مترجمين یا متوجه مخالفت با ایمان

و  88ص ،ترجمـه ملکيـان   ،در: دی فيليپس بافت ویتگنشتاینی 6است )مثال ن. ک: بحث  دیگری بوده
و  883-880 و 833ترجمـه زندیـه: صـص     ،: دی فيليپسبحث رویکرد بازی زبانی به تعالی زبان در

ـ گرا و رد  نسـبت ایمـان   86ص ،در: برجيسـيان  بحث شناختاری بودن رویکـرد ویتگنشـتاین   ي بـه  ی
ایـن   838دکتر جوادی ذیل همين بحـث در نقـد و بررسـي ص   ، 889ص ،8328ویتگنشتاین در: جوادی، 

 (.است پرسش را مطرح نموده اما هيچ پاسخي به آن نداده
براساس دیدگاه ویتگنشتاین، اگر به آنچه کـه در  »: نمایند مثال  فهوم مينام ها نيز تقریبا  برخي گفته ..3333

دقت بنگریم، حقایقي را بر ما آشکار خواهـد سـاخت    هاست، ب باطن هر مفهوم در هر دستگاه زباني موجود
ظهور این منطق جدیـد بـه   )!( حاصل تلف کنيم های بي که دیگر حاضر نخواهيم شد وقت خود را با بحث

م نگاهي انضمامي دارد و این نگاه انضمامي، نگاه به حيات انضمامي این مفاهيم در تاریخ بشر همه مفاهي
 .(32-33صص ،)برجيسيان «است



 د محمدرضائیمصطفی حسینی گلکار، محم 1414
(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai) 

 

شمار  گرایان افراطي به ویتگنشتاین جزء ایمان -8عنوان مثال بدین قرار است:  ها به برخي از تقریر ..3232
  .(29ص ،8320)اکوان،  رود مي
رغم دليل نه؛ ولي ایمان بدون دليل آری. یعني دليل به زیان و سـود   بهایمان  گفت ویتگنشتاین مي -8

آوریـم   گوید: وقتي به گزاره ایمان مي آوریم ... ویتگنشتاین مي است ولي به آن ایمان مي گزاره اقامه نشده
 8339 قائـل بـود )ملکيـان،    «فيدئيسـم اعتـدالي  »که آن گزاره دليلي به سودش نباشد ... ویتگنشتاین به 

  .(808ص ،(8)ج
کننـد،   ي ویتگنشتایني معروف است و کساني چون دی. فيليپس از آن دفـاع مـي  یگرا آنچه به نام ایمان

ـ گرا روایت خاصي از ایمـان   ،8328همچنـين جـوادی،    Penelhum, 1997, p.376ي معتـدل اسـت )  ی
  .(886ص ،8326و فعالي،  883ص
به فهم دین مبادرت ورزد و بدیهي است از ایـن دیـدگاه،   ست تا از بيرون ا تالش ویتگنشتاین آن» ..3939

معنا  مبنا و بي تواند بر خطا، بي ي داشته باشد ميایتواند صواب باشد و مبنا و معن دین به همان اندازه که مي
 ( 880ص ،)خاتمي «هم باشد.
گـارد ایمـان را   ویتگنشـتاین نيـز هماننـد کرک    -8عنوان مثال بدین قرار است:  ها به برخي از تقریر. . 8686

کند.  کردن تسکيد مي گرایان دیگر بر اهميت خطر داند و همانند او و همه ایمان مبتني بر اثبات عقالني نمي
خـالف کرکگـارد ایمـان را ضـدعقل      داند و بر خالف پاسکال و جيمز ایمان را یك مسئله ارادی نمي اما بر
طور خالصـه   هشمارد. ب مي –و نه ضد آن –ا ایمان اموری بيگانه ب شمارد؛ بلکه دالیل آفاقي را صرفا  نمي

وجه براساس شواهد تجربي اثبات  هيچ نکات اصلي دیدگاه ویتگنشتاین درباب ایمان این است که ایمان به
توان اثبات عقالني یا نفي عقالني نمود. البته ممکن است برای  گردد. دیگر آنکه ایمان را نمي یا نفي نمي
ناپذیر ساخت؛ ولي با اثبات متعلق ایمـان   دا یا آخرت استدالل آورد و آن را تشکيكمثال خ –متعلق ایمان 

ایمان نزد ویتگنشتاین تصویر و برداشتي است که با هيچ شاهد تجربـي و   .یابد خود، خود ایمان ثبوت نمي
  .(02-03صص ،8328شود )جمعي از نویسندگان،  استدالل عقالني نقض نمي

ـ    ست در فلسفه دین و معرفتگروی، جنبشي ا ایمان -8 ویـژه در نيمـه دوم قـرن     هشناسي دینـي کـه ب
این دیدگاه ترکيبي است از شـکاکيت   .تسثير مستقيم تعاليم لودویگ ویتگنشتاین توسعه یافت بيستم، تحت

است )فعالي،  کامل درباره امکان معرفت انساني همراه با توسل به معرفتي که از طریق ایمان حاصل آمده
 .(896-829ص، ص8339
ي ویتگنشتاین قرائت جدیدی از کرکگورد است کـه ایمـان را شـرط الزم تعقـل معرفـي      یگرا ایمان -3
گاه سایر اعتقادات بوده و طلب توجيه برای آنها  ( اعتقادات دیني خود تکيه3ص ،8326نماید )حقيقت،  مي
  .(88)همان، صمعناست  بي
 ناپـذیر   اسـت؛ تعهـدی راسـخ و تزلـزل     «تصـویر »یـك   از نظر ویتگنشتاین باور دینـي اسـتفاده از   -8

( 09ص ،نـژاد  بخشد و مبتنـي بـر شـواهد و دالیـل نيسـت )مهـدوی       است که کل زندگي فرد را نظم مي
ــا پاســکال اســت   پــای «فرهنــگ و ارزش»هــای او. در  دیــدگاه  بنــد ســن ت کرکگــارد ... و هــم صــدا ب
  .(23 و 26صص ،)همان
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روز عرصه را بر دین  به از پيامدهای دراز آهنگ فلسفه کانت است که روزنظریه زبان دیني ویتگنشتاین 
 .(863-868صص ،8326سازند )کاشفي،  تر مي تنگ
 به یك تعبير مکتب ویتگنشتاینيان کمبریج.   ..8888
 و هــر چيــزی کــه یــك بــازی زبــاني را توصــيف کنــد جــزء منطــق  »: 60مــثال در د.ی. گــزاره  ..8888
 «است.
این بدان معنا نيست کـه هـيچ   »دارد:  های زباني اعالم مي بازدانستن افق بازیویتگنشتاین ضمن  ..8383

( او. حتـي نـامعقول   328)د.ی.  «قادر نخواهد بود مرا به چيز دیگـری متقاعـد کنـد.    چيز در جهان حقيقتا 
سـازد:   های افق باز بازی زبـاني مطـرح مـي    گرایان( را نيز در زمره امکان به معنای مراد ایمان بودن )مثال 

ها نيسـت، بلکـه آگاهانـه کاربردهـای جدیـدی را ابـداع        برشماری کاربردهای واقعي واژه روش ما صرفا »
 ،)کتـاب آبـي(   8326)ویتگنشـتاین،   «رسـند.  نظـر مـي   برخي از آنها به این دليل که نامعقول به ،کنيم مي
 (89ص
ـ   » -مقایسه کنيد با مقاله: محمدرضائي و گلکار . . 8888  ،«ا معقوليـت برهـان اسـت؟   شـرطيه پاسـکال: آی

 ،در نسبيت و فيزیـك و واقعيـت   ،و همچنين مقایسه کنيد با آراء آنشتاین 8329تابستان   ،دانشگاه عالمه
درباب اصول موضوعه و سادگي نظریات علمي. البته ویتگنشـتاین   ،در اساس علوم ،همچنين ارنست ماخ

 .366گزاره  خودش نيز متذکر این اقتباس از آراء آنشتاین شده: د.ی.
از این اثر یك ترجمه کامل و دو ترجمه ناقص وجود دارد اما ارجاعات ما به متن ترجمه انگليسـي   ..8686

 های فارسي ذیل اشاره شده:  تنها برای مقابله به ترجمه است و بعضا  فون رایت
 8326 ،گام نو   ،اميد مهرگانترجمه  ،فرهنگ و ارزش ،ویتگنشتاین ، لودویك -8
ذیـل   ،پاینـده ترجمـه حسـين    ،«تسمالتي درباب فرهنگ و هنـر و ادبيـات  » ،شتاین، لودویكویتگن -8

 .366-388صص، 8338پائيز و زمستان ،  2 و 3های  ارغنون شماره
ــگ -3 ــتاین، لودویـ ــن  ،ویتگنشـ ــالق و دیـ ــاره اخـ ــه ، دربـ ــدوین و ترجمـ ــينيتـ ــك حسـ  و  مالـ

: «هـای گونـاگون )فرهنـگ و ارزش(    ي از نکتـه یهـا  گزیـده »: 8322، انتشـارات هـرمس  ، بابك عباسـي 
 . 02-83صص
 .82-83صص ،و مالك حسيني 82-83صص، همچنين ن.ک: ترجمه مهرگان ..8080
 .08-08صص  ،مثال ن.ک: ترجمه مهرگان. . 8383
 .06ص، مثال ن. ک: ترجمه مهرگان. . 8282
 . 03ص ،و مهرگان 68ص ،همچنين ن. ک: مالك حسيني ..8989
 .88ص ،ن. ک: مهرگان ..6666
 .«تنها نوری از باال »: 886همچنين نگره به ظاهر مقابلش در ص 69کنيد با مهرگان: صمقایسه   ..6868
 .08ص، ن.ک: مهرگان ..6868
 .09-02صص، و مهرگان 68-68صص ،همچنين ن.ک: مالك حسيني ..6363
 .28ص ،ن. ک: ترجمه مهرگان ..6868
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 .883-880صص ، همان ..6666
ي را که باید نجـات یابنـد،   یها انسان د واقعا اگر خداونافزاید:  ؛ همچنين مي833ص ،ن.ک: مهرگان ..6060
نگزینـد. یـا اینکـه چـرا      خوی بـر  و گزیند، پس دليلي وجود ندارد که آنها را بر پایه ملي ت، نژاد یا خلق برمي

توانست طوری انتخاب کنـد کـه گـزینش،     او مي گزینش نباید بيان خود را در قوانين طبيعي بيابد؟ مسلما 
 (888ص ،)مهرگان «تابع یك قانون باشد.

دانـد   های سلبي و ایجابي را مزدوج مي . اگرچه در رساله او. گزاره8328همچنين ن. ک: فيليپس،  ..6363
 .(6.6868)ن. ک: 
هـای کالمـي،    گفتارها با هرگونه تحویل ایمان دیني بـه نظـام آمـوزه    ویژه در درس هویتگنشتاین ب  ..6262

هـای   اغلب براساس تحليل بـازی  –ریات علمي و ... ي و مکاشفه، فرضيات و نظیگو دانش تاریخي، پيش
 .(Wittgenstein, 1994نماید )مثال ن.ک:  به جد مخالفت مي -زباني و نتایج عملي آنها 

صورت امکـاني و   ههای زباني را ب های باز برای بازی نورمن مالکوم دربرخي تفاسير خود مسئله افق ..6969
های  دیگر اگرچه براساس آموزه سوی (؛ از38ص ،8328وم، است )ن.ک: مالک در قالب پرسش مطرح نموده

نظر گرفت اما همچنـان   توان مرزهای باز برای زبان در به بعد( کمتر مي 0.6های  تراکتاتوس )بویژه گزاره
 99-98و  08و  66-68صص  ،8326نزد برخي، امکان چنين برداشتي وجود دارد )مثال ن.ک: فسنکول، 

 (883و 
 . 88ص ،8322سفه، تير مثال ن.ک: فل ..0606
بـاب   - 88در این بخش الزم است تسکيد بر تمایز رویکرد کالمي )مثال تفسـير تولسـتوی از آیـه      ..0808

( با اندیشه ویتگنشتاین نيز داشته باشـيم: بعيـد اسـت بتـوان     Tolstoy, 1943, pp.93-95هشتم یوحنا 
 یتگنشتاین یافت.های و چنين اندیشه اصل موضوعي و تکيه بر بدیهيات را در آموزه

-88صص ،8323مالکوم،  کلي نگاه کنيد بهکلي نگاه کنيد به  طورطور  ههدرباب تسثيرپذیری ویتگنشتاین از کتاب مقدس بدرباب تسثيرپذیری ویتگنشتاین از کتاب مقدس ب. . 0808
. Tim Labron, 2006و و   3333صص  ،،83228322فلسـفه، تيـر   فلسـفه، تيـر     دار بـود؟( و  )گفتار: آیا ویتگنشتاین مردی دین 83

داشته ن.ک: بخش ویتگنشـتاین  نظر  نامه مختصری از او که حواشي دیني را در عنوان زندگي همچنين به
 . 832-863صص ،8326در دان کيوپيت، 

و  8980ژوئيـه   2ژوئـن و   88 ،ها )یادداشت« خدا همان معنای زندگي همان معنای جهان است.»  ..0303
 درباب خدا( ،مناجات ،گزاره 83

شين ذیل ضمن اشاره به تعاریف جان «سخنراني درباره اخالق»همچنين باید افزود ویتگنشتاین در  ..0808
 آورد: مي چيستي اخالق؛

علم اخالق، کاوش درباره معنای زندگي است یا درباره آن چيزی است که زنـدگي را درخـور زیسـتن    »
معنـای   -8نهد:  جا ميان دو تلقي از معنا تمایز مي ؛ او در این«کند یا درباب شيوه درست زیستن است. مي

تدوین و ترجمه  ،درباره اخالق و دین ،ک: ویتگنشتاینمعنای اخالقي یا مطلق . ن.  -8عادی یا نسبي و 
 . 86ص ،8322، انتشارات هرمس ،حسيني و عباسي
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 «طـور.  دليـل اسـت؛ و شـيمي هـم همـين      ...به این معنا، دین بي»نویسد:  چنانچه خود مالکوم مي ..0606
در تلقـي از   ویتگنشـتاین نشـان داده مـا    ( همچنين مالکوم متذکر شده، اصوال 883ص ،26و 39)مالکوم، 

ای از سياق معـاني بـرای    ایم و در حقيقت گستره نظر نگرفته مثابه حالت ذهني، تمام واقع را در به «باور»
 (26-36صص، 8323وجود دارد. )ن.ک: مالکوم،  «باور»

 808و  833 و 869هـای   گـزاره  –مثابه عالم سـخن ن.ک: دربـاب یقـين     درباب نظریه تصویر به ..0000
همچنـين  همچنـين  ... ...   انتشـارات اميرکبيـر   ،آناليز ریاضـي ، م سخن ن. ک: غالمحسين مصاحبهمچنين درباب عال

 ..6868صص، ، 83238323درباب عالم سخن / فضای منطقي در رساله ن.ک: مالکوم، درباب عالم سخن / فضای منطقي در رساله ن.ک: مالکوم، 

کمبریج مشـخص اسـت )کتـاب آبـي(؛      8933-38گفتارهای  چنانچه بيش از همه در ابتدای درس ..0303
 .89 و 80صص ،8323همچنين ن.ک: مالکوم، 

گـروی و  گـروی و    گـروی، مـتن  گـروی، مـتن    اند و همزمـان انسـجام  اند و همزمـان انسـجام    همين دليل است که برخي دچار سردرگمي شدههمين دليل است که برخي دچار سردرگمي شده  بهبه  ..0202
 ((888888صص  ،،83288328)مثال ن.ک: اکبری، )مثال ن.ک: اکبری،   ..انداند  مبناگروی خطاپذیر را به ویتگنشتاین نسبت دادهمبناگروی خطاپذیر را به ویتگنشتاین نسبت داده

اگـر منظـور از عقـل،    »نویسـد:   در این باب مي -المعارف راتلج  رهیدا «ایمان»در مدخل  –ولترستورف 
 «گرا دانسـت.  توان حتي کسي چون کرکگارد را ایمان ي ت باشد، در آن صورت به دشواری ميکليت عقالن

(Wolterstorff, p.534  ،888ص ،8328همچنين جوادی ) 
 ویژه نزد اساتيدی چون دکتر لگنهاوزن، عليزماني، اکبری و دیگران. هدر آثار فارسي ب ..0909
 ،تاریخ فلسفه دیـن  ،يليپس ن. ک: آلن پي. اف. سلبرای مرور دیگری بر نگاه ویتگنشتایني دی. ف ..3636

-302صـص  ،8323چـاپ دوم   ،8328چـاپ اول   ،اندیشه اسـالمي  و پژوهشگاه فرهنگ، الهي ترجمه آیت
328 . 
ایرادات عمـده دیگـری    –ها و تفسير ویتگنشتاین  ویژه ذیل ترجمه هب –همچنين در نظریات رایج  ..3838

 طلبد: وجود دارد که بحثي مستقل مي
 توجهي به اهميت جستجوی معنا نزد ویتگنشتاین باالخص متسثر از تولستوی. بي -8
در ساحت اندیشه آلماني با گستره و پشتوانه وسيع از عرفان تـا    Lebensweltتوجهي به نگره  بي -8

 ویتگنشتاین.  دیلتای و هوسرل و نهایتا 
 ش ا ای او. و شـاگردان و شـارحان مسـتقيم   هـ  در آمـوزه  تنها صـراحتا   ي نهیگرا به تعبير دیگر ایمان ..3838

های ویتگنشتاین  توان از اندیشه بلکه از آنها نتيجه هم نشده به عکس شواهدی در رد آن مي ؛وجود ندارد
 یافت.
پرسد و معتقد است فهميـدن شـرط الزم هـر اقـدام      ویتگنشتاین پيش از هرچيز از مراد و معنا مي ..3333

بي معني بوده و تنها در مراتـب تشـکيکي    «ایمان مي آورم تا بفهمم»ادعائي چون  دیگری است و اساسا 
 امکان پذیر است. 

 البته اگر حمل بر خلط ميان فلسفه اگزیستانسيال و سياق بحث ویتگنشتاین نشود.  ..3838
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ها و...( بـر آن بـوده کـه     اگرچه نبایستي فراموش کنيم تسکيد خود ویتگنشتاین )در مقدمه پژوهش ..3636
 .G)پيشـگفتار( و  86ص ،8326ها بایستي با یکدیگر خوانده شوند )ن.ک: ویتگنشتاین،  وهشرساله و پژ

Hallett, 1977 )همچنين ن.ک: ارجاعات کتاب آبي به رساله 
با این وصف در درجه دوم، از دیگر شواهد مهم بـه سـود ادعـای سـير پيوسـته اندیشـه ویتگنشـتاین        

هـا چنانچـه پـرز     است، یکي از این نمونه ها ارجاع داده نمصادیقي است که همواره در طول زندگيش به آ
( همچنين دربـاب آراء  808-868صص ،8328)ن.ک: دیوید پرز،  است «تمثيل چشم و نفس» داده، نشان

؛ 8ص ،8326اند، مثال ن.ک: فسنکول،  کسان دیگری که قائل به وحدت در سير اندیشه ویتگنشتاین شده
شـرح  »قابل تسمل است اگرچه کساني چون مـالکوم در   ؛ نهایتا 88و  9-2صص  ،8328همچنين تيلمن، 

باشـند و   به جد  معتقد است دو نظام فلسـفي او اصـيل و در مقابـل هـم مـي      «احوال و آرای ویتگنشتاین
( امـا در جـای دیگـر براسـاس     83ص ،8328ها یکسره نادرست است )مالکوم،  هرگونه تصور همراهي آن
 ( 8323رود )ن.ک: مالکوم،  خالقي نزد او پيش ميسير پيوسته مفاهيم دیني / ا

  «بایــد»اســت و بــه اشــراق  هــا ایســتاده «هســت»در مــرز جهــان واقــع و  ویتگنشــتاین مســلما  ..3030
ـ گرا ورای آن شناخت دارد؛ لذا باید در پي تبيين ایمـان   ي نـویني نـزد او در سـکوت معنـادار و پویـایش      ی

 باشيم.
« دشوار بتوان در هنر چيزی بهتـر از »: فرهنگ و ارزشدر  است؛ مثال نظر او درباب هنر نيز قابل تسمل 

 (382ص ،8338)ویتگنشتاین،  «گفت.»هيچ نگفتن 
شرط، مطالعه افکـار ویتگنشـتاین   شرط، مطالعه افکـار ویتگنشـتاین   »»در خاتمه تذکر استاد دکتر کریم مجتهدی بسيار به جاست که در خاتمه تذکر استاد دکتر کریم مجتهدی بسيار به جاست که  .33

 ((889889صص  ،،83228322)جمعي از اندیشمندان، )جمعي از اندیشمندان،   ««در کليَت آنهاست.در کليَت آنهاست.
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