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  چکیده
از خدا و جهان آفرینش توسط لودیـگ ویتگنشـتاین یکـی از پـر      يگر پرسش

فلسـفی اوسـت کـه     هـاي  کـنش  تـرین  دامنـه  کمرمز و رازترین و در عین حال 
فکـري   زوایـاي شـدن بسـیاري از    در روشن تواند میواکاوي حدود و ثغور آن 

در  آشـکارگی  ،او یۀاول دگاهید در ،. خداي ویتگنشتاینباشد مؤثراین فیلسوف 
ـ زیمتاف ریو تعـاب  زبـان  بـودن  نسـبت  بیعالم ندارد. او در بررسی دقیقی به   ک،ی

 هرگونـه  وجـود  و رسـد  مـی با جهـان پیرامـون    سنخ، نیا از يموارد و اخالق
جهـان و زبـان    يمرزها قی. اما تدقددان میمردود  باره نیادر  را محصلی سخن

 و خـدا  ۀرابطـ داده شده بـه   يتسر یزبان يها نسبت دمانیو نوع چ يتوسط و
ـ بن يزیر یرغم پ ی، علجهان ـ    موضـوع،  یانی . بـه  نـد دارن یچنـدان کـاربرد عمل
شده کـه   يا به نسخه لیعرصه تبد نیدر ا نیتگنشتایپردازش و ةویکه ش ينحو

تـوان   یده اسـت. مـ  کر میترس شیزبان خو يها استهخو آن را بر اساس دل يو
ـ در تحل یـی گرا واقـع  ریغو  ییگرا واقع يگفت که جدا از دعو  ،يموضـع و  لی

ــاو در ا کــردیرو ــه رو نی ــردیعرص ــ يک ــه از ح یانتزاع ــو البت ــوم ثی  یمفه
  .دیآ یبه شمار م انهیگرا تیمعنو
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  . مقدمه1
 آفـرینش، و جهـان   خـدا  ۀرابطدر ساحت مباحث مربوط به  نیتگنشتایو گرانۀ انیطغ حضور

ـ آفر در جهـان  و خـدا  مفهومکه او از  یجهاناست.  یغور و تفحص فلسف ازمندین  يهـا  دهی
و  هـا  رابطـه  نوع. است جذاب و زیرمزآم تیغا به یجهان ،کند یمبه مخاطب عرضه  ش،یخو

 نهد، می بنیاناز خدا  حیحصول درك صح يبرا متفاوت يها نهیگز انیم يو که ییها تناسب
ـ ا بـا  چنـان  خـود  او یگـاه  یحت. ستندین یفرهنگ و مکتب چیه به وابسته ـ ا نی  ممـزوج  دهی

بـه   رساله. وي در دیجو یم د،یکشف جد کی يبرا يا تازه منأمکه هر لحظه مفر و  شود یم
فلسفی وي در  هاي جدل ةشیوبا این حال،  ،را به کار برده است خداوند ةواژنحو محدودي 

را و جهان آفرینش،  خدا ۀرابط ةدربارویتگنشتاین  دیدگاه تواند میخصوص این موضوعات 
 .سازد روشن حدودي تا

 یهم از نظر بافت کالم جهان، و خدا مفهوم ثغور و حدود در يجد تفحص حال هر در
 مهـم  او ۀفلسف يها بخش ریسا در دارش دامنه ریثأتبخش و هم به لحاظ  نیا در نیتگنشتایو

 یشـود؛ در حـال   یوارد م گر رانیخداوند به ظاهر و ةتفکر دربار ةدر حوز نیتگنشتایاست. و
دهـد   یم یخدا و جهان را ترق ۀدر عرص يمسحورکننده، سطح پژوهش جد یکه او با قدرت

  .دکن یم یرا معرف »خداي محکوم به برتربودن« یو به نوع
کـار جهـانی    خدایی جهانی بیافریند که در آن بعضی قضایا صادق باشند؛ بـا ایـن   اگر
 توانست نمی او ترتیب همین به. هستند صادق نیز قضایا نتایج همۀ آن در که آفریند می

 بیافریند را مصادیق مجموع که آن بدون باشد صادق »p« قضیۀ آن در که بیافریند جهانی
  ).123.5: 1379 ویتگنشتاین،(

 ینـوع  اسـت  کـرده  یطـ  ریمس نیا در نیتگنشتایو که یراه گفت توان ینم هرچند
اول او را در  يهـا  گـام  صـراحت  بـه  ،اسـت  کرده جادیا او يبرا راخاطر از خدا  یتشف

 يبـا و  یگـام  کشد. لذا هم یم ریخدا، به تصو تیشرح واقع يتازه برا یکردن مدخلدایپ
 یفلسف اي لقهع مثابۀ تواند به یکه م نیگذشته از ا ی،مدخل نیچن نشیدر فهم و درك آفر
 عیوسـ  ةدر حـوز  نیتگنشـتا یپنهـان تفکـر و   يایزوا ةکنند روشن ،ردیمورد توجه قرار گ
 ارزش و معناست.

استدالل خـارج   یواقع يها او از قالب یاثبات کردیموارد رو یدر برخ گرید يسو از
به  نیتگنشتایتوان گفت که و یشود؛ اما به صراحت م یبدل م یلیتمث تیغا به یو به زبان

خواست تالش کند تا به  یمباحث مربوط به خدا، اخالق و جهان، م ةخصوص در حوز
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 کیـ  نیتگنشـتا یو يبپـردازد. خـدا بـرا    ینیدر قالب حوادث ع ها تیواقع میمستق ۀارائ
 نیـ در ا یفلسف يجوو که او آن را با عشق به تفحص و جست يا دغدغه است؛ دغدغه

قـرار   یکر او را مورد بررسـ تف يایآن است تا زوا یپمقاله در  نیاست. ا ختهیعرصه آم
حوزه نائل شود.  نیدر ا يو یانتزاع تقریباً کردیبه شناخت عینی رو یداده و در کنکاش

 آفرینش جهان و خدا رابطۀ نییتببدین منظور در آغاز به بررسی رئوس دیدگاه وي در 
  .پردازیم میو مختصات آن 

  
  ویتگنشتاین ۀشناسان داللت هاي آموزه در گزاره، ماهیت. 2

 راهگشا تواند میگزاره از دیدگاه ویتگنشتاین رصد مفهومی این جمله شناسی  نأش براي
الگوي واقعیت است، به آن صورتی که ما آن را براي خویش بـه اندیشـه    گزاره«: باشد

  ).1.4: همان( »آوریم میدر
همواره در پی کشف تصاویر است. بـراي وي گـزاره،    ها گزاره عالم در ویتگنشتاین

و مصادیق خـویش را در عـالم خـارج بـه تصـویر       ها دستی است که مدلول نقاش چیره
 وجـو  جسـت  بـه  گزاره آن از بیرون نباید هرگز را اي گزاره چنین معناي البته و کشد می

  .)23: 1386 دباغ، ← تر بیش ۀمطالع(براي  نشست
به تصـویر  را دیدگاه ویتگنشتاین در موضوع خدا  ۀمای فحواي قابل توجه که بن این

معنایش که  آنمن جمله را بدون «که:  رساند میاین کالم را به ضرورتی دوباره  کشد؛ می
  ).21.4: 1379 ویتگنشتاین،( »فهمم می ،برایم شرح داده شود

 از دسـته  دو هـویتی  مرزهـاي  جداسـازي  به ویتگنشتاین که است فضایی چنین در
 به جهان، و خدا با مرتبط ةحوز در را اش اندیشه رمزآلودترین بتواند تا پردازد می ها گزاره

فاقد  هاي به وضعیت ممکن در عالم خارج و گزاره ناظر هاي گزاره وي نظر از. بنشاند بار
 لذا و تصویرگرند اول ۀدست هاي گزاره ؛دیگر تفاوت دارند مصداق در این عرصه با یک

بندي جمـالت معنـادار،    در پی فقط دوم ۀدست هاي گزاره اما ،هستند زیدار نمعنا احتماالً
 تصـویري  کـه  نـد ا صـوري ولـی مفـاهیمی    ،کنند میواجد تصویر را همراهی  هاي هگزار
  .نیست متصور شان براي

معنـادار بـه دلیـل     هاي گزاره از مرکب ۀجمل که دارد میصراحت بیان  به ویتگنشتاین
 هاي گزاره از استفاده با و کرده منتقل کاست و کم بی را معنا تواند میواجد تصویر بودن 

  .)13-12: 1382 دیگران، و(مالکوم  دهد دست به را وضعیتی نظر مورد
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 که دهد مینشان  ها گزاره بندي شاکله در ویتگنشتاین وسواس و نظر دقت اندازه این
علـوم طبیعـی اسـت. وي بـه      هـاي  گزاره به محدود وي نظر از معنادار هاي گزاره ۀدامن

 و باشند تصویرگر که اند یافته را توان این هایی گزارهچنین  که فقط دارد میصراحت بیان 
 تا است کرده برافراشته عام مأل در را اندیشه بودن دارنامع علم ویتگنشتاین. بگویند سخن
 لذا و اندیشه براي زبان وجود لزوم به تمسک با فقط ما که نگذارد باقی این جز اي چاره
 تصـویر  بر مبنی را صادقی حکم میتوان یم جمله، دانستن تصویر و اندیشه دانستن جمله
  .کنیم صادر اندیشه بودن

و اخـالق   ،منطـق، ریاضـی   هـاي  گزاره خواندن تصویر بی در او تصویري سراسر ۀمعادل
 معنـا  الحـاق  براي بسیار اي دغدغه با همواره ویتگنشتاین که عظیمی نأش آن تا رود میپیش 

  .):White, 2006 101-77 ← تر بیش ۀمطالع(براي  شود شناخته است شده قائل گزاره، به
 متعلـق  کـه  قلمـروي . دکنـ  میرا مشخص  ها اندیشیدنی نا قلمرو وي مرحله این در
 این در. دانست حاصل بی را قلمروي چنین پیمودن توان نمی هرگز اما. نیست ما ۀاندیش
 تـالش  ایـن . نـداریم  اختیار در گفتن براي چیزي چون ،نیستیم گفتن به مجاز ما قلمرو
قـادر بـه گفـتن چـه چیزهـایی       ها جمله کند بیان که این براي ویتگنشتاین ستایش قابل

هستند معبر مطمئن و قابل وصولی خواهد بود تا حداقل از نظر فلسفی بدانیم ما مجـاز  
 ←تـر   بـیش  ۀ(بـراي مطالعـ   بیان کنـیم  ها نیستیم برخی چیزها را با این نمادها و جمله

  ).80-33: 1386زندیه، 
 زبان به تواند نمی شود، داده نشان تواند می چه آن«: که است اعتقاد این بر ویتگنشتاین

، مندي توانست که زبان، با این همه ابدان معن نیا). 1212/ 4: 1379 ویتگنشتاین،( »درآید
تا  یابد میاما گاه زبان شاعرانه این تبحر را  ،امور واقع عاجز است ةاز رسم خویش در دایر

 بـه  هنـر  ۀفلسـف  ةحـوز  در موضوع این ةدربار توان میمرزهاي جهان را ترسیم کند که 
  .)140-129: 1382(تیلمن،  گفت سخن مبسوط صورت

مخاطب را به  ها گزاره برخی ۀرازواران صورت دارد یم انیب ویتگنشتاین دیگر سوي از
بلکه در مرز جهـان   ،جهانی نیستند درون ها گزاره برخی يو نظر از. دارند میسکوت وا 

بسیاري که ایجاد  هاي در کنار نوآوري ها گزارهاند. چنین نگاهی به ساختار  استقرار یافته
 توصیفی نگاهی به ساختارهایی چنین به انتزاعی صرفاً نگاه تا شود میکرده است سبب 

  به دست دهد. ها گزاره ساختار از را واقعی بازنمایی نوعی بتواند و دشو لیبدت
توسط ویتگنشتاین داراي  ها مل خواهد بود که آرایش و پیرایش گزارهأاین نکته نیز قابل ت
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 کنار در تا شود میمانی این ساختار در هم تنیده سبب أساختاري طولی و عرضی است و تو
از ایـن مهـم نیـز     ،یمکندیگر بازنمایی  صوري و واقعی را از یک هاي گزاره ظفیموم ما که این

ك کـل ایـن   اي به این مجموعه نیازمند در غافل نباشیم که حذف یا اضافه ساختن هر گزاره
گـویی و   شانیپر ساختار است. چراکه در غیر این صورت و با وجود اقدام به چنین عملی به

 )troubled conscience( فهمی دچار خـواهیم شـد و بـه نـوعی آن وجـدان پریشـان       پریشان
  .ماند خواهد ما با هموارهخدا و جهان آفرینش،  ۀرابطویتگنشتاین در فهم 

 یک که است این شود مییادآور  ها گزاره مرز خصوص در وي که دیگري مهم شاخص
 اي آمیختـه  یعنی ما هرگز گـزاره  ؛متعلق به دو ساحت واقعی و سوري باشد تواند نمی گزاره

)portmanteau( از این نظـر نیـز قابـل     ها نداریم. دقت نظر ویتگنشتاین در بیان ماهیت گزاره
بدون تعارف و  بسیارو جهان آفرینش،  خدا ۀرابطریزي بناي رفیع  توجه است که وي در پی

ده و لذا قلمروهایی که در این حـوزه  کرترین قصوري از حدود تدقیق و توجه عمل  کوچک
  .ندا بدیل بیروایانی مقتدر و  ساخته است داراي فرمان

  
  انتزاع ای ،واقعیت معنا،: خدا ماهیت به مربوط هاي گزاره. 3

 ابتـدا  باید ها، گزاره این خصوص در ویتگنشتاین تفکر از گویا و دقیق نمایی بازسازي براي
  :یمکن ملأت اصلی ۀمای بن چند ةدربار
  
 مرزهاي زبان و جهان شناسایی 1.3

 خصـوص  در ویتگنشـتاین  هـاي  دیدگاه ترین اي ریشه از یکی خاستگاه درواقع شاخصه این
 هـا  دادنـی  و نشـان  هـا  گفتنی میان تمایز ،اي شاخصه چنین ریزي پی در چراکه. است خداوند
کـه هـر    رود مـی . وي براي شناسایی مرزهاي زبان و جهان به سراغ ملحقاتی دشو میهویدا 

 او علـت  همـین  به و باشد داشته وجود قلمروها این از یکی در توانند میها فقط  کدام از آن
. کنـد  مـی و متافیزیـک را از قلمـرو زبـان بیـرون      ،هـا  گـزاره  بازنمایی صورت بسیط، اشیاي

فقط و فقط قادر به بیان آن چیزهایی هستند که در  ها گزاره که است باور این بر ویتگنشتاین
 همـان  درحقیقـت  شـوند  مـی درون جهان موجود اسـت. بنـابراین آن چیزهـایی کـه گفتـه      

 زنـدگی  معنـاي  از صـادقانه  بخـواهیم  اگـر  ما و تر بیش نه و هستند تجربی علوم هاي گزاره
  .کنیم رتجمها زبان قلمرو از باید بگوییم سخن
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کـه   دهـد  مـی همـان گونـه رخ   چیـز   همـه چنان است که هست و چیز  همهدرون جهان  در
 داشت نمی ارزشی ،داشت می. در درون جهان هیچ ارزشی وجود ندارد و اگر وجود دهد می

  ).41.6: 1379 ویتگنشتاین،(

فاعـل   ۀجهـان را بـه وسـیل    ،شناسـی  معرفـت  بـه  گریـزي  با ویتگنشتاین بخش، این در
را بــا ارزش و معنــاي جهــان مربــوط اش  اراده) کــه philosophical subjectمابعــدالطبیعی (

انـد و ایـن بـدین     جهـانی  ها ناطق چیزهاي درون گزاره چراکه. کند میساخته است، محدود 
 مطلـق  انکار بلندي بر و اندازد مینظیر طرحی نو در  معناست که ویتگنشتاین با صراحتی بی

  .ایستد میمرتبط با آن در درون جهان،  يها حوزه و ارزش وجود
 آشـکار  جهـان  در را خـود  خدا. کند نمی فرقی هیچ برتر امر براي است چگونه جهان که این
  ).432.6: همان( سازد نمی

اخالقی تجربی نبوده و نسبتی با جهـان پیرامـون    هاي گزاره مانند خدا مفهوم وي نظر از
مرزهاي  توانیم میما نیز  ،ندارد. لذا وقتی جهان به عنوان یک کل محدود، درنظر گرفته شود

و  شـوند  مـی رو هسـتیم کـه گفتـه     روشنی ببینیم. حال با چیزهـایی روبـه   جهان و زبان را به
 زنـدگی است که تلقی مـا از   عیتیوضدادنی هستند. در چنین  چیزهایی که فقط و فقط نشان

 بر اساس این معیار ویتگنشتاین نیاز به بازبینی مجدد دارد (تـیلمن،  نش،یدر جهان آفر خوب
  .)1381 ،یزمانیعل ؛81-69: 1379مانوس،  ←تر  بیش ۀو براي مطالع 114 :1382
 ،میمتصـور  ینیتگنشتایاخالق و يکه برا شرایطی چون هم را خدا باید اوضاعی چنین در

و در مـرز جهـان جسـت. چراکـه      )transcendent( که به عنوان یک امر متعالی ،نه در جهان
جهـان بـراي مـا     ازچـه   جهان به عنوان کلیتی از امور واقع ناگهانی و تصادفی است و لذا آن

 بـه  اخـالق  چـون  هم خداوندرا ندارد.  خداجهان ممکن است که گنجایش  شود میپدیدار 
 از مفـاهیم کــارکردي یـک   هــیچ) در nur-noch-Vorhandensegin( بـودنش  فرادسـتی  تعلـ 

)relationssystem( گنجد میمرتبط با درون جهان ن.  
جامع مرزهـاي زبـان و    ۀاي را از نقش بسته هم ۀویتگنشتاین مجموع ها یتداع نیا مدد به

 راه یکی، الحاقات شناخت بدون نتوان تا شود میبستگی آن سبب  که هم دهد میجهان ارائه 
 در جایی ،کند یم دعوت آن به همواره وي که جایی آن اما. برد دیگري اضافات شناخت به

 ← معنـا  موضوع در تر بیش ۀمطالع(براي  معناست ماواي جا آن. است جهان مرزهاي بیرون
  ).96-78: 1387 دباغ،

ـ م را ياسـتوار  یارتبـاط  ۀمجموعـ  میبخواه اگر  متفکـران  يآرا و نیتگنشـتا یو يآرا انی
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 يها فرض شیتوجه به پ دیبدون ترد م،یکن عرضه نشیآفر جهان و خدا موضوع در یاسالم
 در خداونـد  عمـل  و صـفات  افتنی تیفعل نوع نیچن همو ذهن و  نیع ۀدر باب رابط یاساس

  .بود خواهد مهم اریبس تفکر دو هر
 یمشخصـ  ةقاعد یچه ،زبان و جهان يدر مرزبند نیتگنشتایاست که کنش و یعیطب
 یفلسف ییغا يها و هدف یاصل يها تیبخش اولو نیدر اوي توان گفت  یم یحت ندارد؛

ـ ثانو دگاهید دراست. او  گرفته دهینادرا   یزبـان  يهـا  يبـاز  یاش کثـرت و گونـاگون   هی
)language gameبردارد و عالم  آفرینش جهان و خدا ۀرابط تیکند تا پرده از ماه ی) تالش م

تـا خـود را از دامـان     کنـد  مـی  زیـادي تـالش   نیتگنشتای. ودکن نییآن تع يبرا را يمتصور
امـا   ،شدن به مفهوم حقیقی خداوند برهانـد  نائل وزبان و جهان  يدر کشف مرزها تیشکاک

سـاخته   یراضـ  ریناپـذ  اسـتدالل  ةقاعد کی ۀبا ارائ صرفاً زیخود را ن ،سرانجام یتالش ب نیا
ـ  يا قهیو سـل  یشخصـ  کـامالً  يبـه ابزارهـا   نیتگنشتایتوان توسل و یاست. م  يزیـ ر یدر پ

 قرار داد. یمورد بررس زین يو ۀمعناشناسان کردیرا در رو اش خداشناسانه يها انیبن

معرفـت   یذات یینماماده و مستند به واقع ۀیاز ناح نیذهن و ع ۀرابط یاسالم یدر علوم عقل
 يهـا  شود و قلمـرو  یتلق يمعرفت مشترك معنو ةسبب شده که واژ فرضشیپ نیاست و ا

 یمعـان  نیتگنشـتا یو کـه  یمعنا متعلق معرفت واقـع گردنـد. لـذا در حـال     کیبه  گفته شیپ
 نیچنـ  یاسـالم  یاما در علوم عقل ،داندیکردن آن را ممتنع مانیبداند ینم اوهیرا  یکیزیمتاف

 یمتخـذ از مباحـث زبـان    يسازوار ينظر یشناسبانشود. با پرداخت زینم دهید یتیمحدود
ارچوب و هـ کـه در چ  افتیدست  ينظر یتوان به نظامیم یاسالم یمطروحه در علوم عقل

ندارد هرچند در  یتفاوت فاحش تقدمم نیتگنشتایو ينظر یشناس، با زبانیعموم يریگ جهت
 ← نیچن هم ؛6: 1380خواهد داشت (واله، ییزهایمذکور الجرم تما فرضشیاثر اختالف پ

  ).54-12: 1386 نژاد، يمهدو
  
  است؟ معناشناسانه ویتگنشتاین نزد آفرینش جهان و خدا ۀلئمس بندي صورت آیا 2.3
 در شناسـی  داللـت  و شناسی معرفت از تحلیلی تقابل یک دنبال به نباید هرگز بخش این در
 در معرفتـی  رویکـرد  نـوعی  وجود از توان نمی که حال عین در بلکه. بود ویتگنشتاین يآرا

صراحت قابل اذعان است که هستی  له نیز بهئاین مس ،ماند غافل او هاي دیدگاه از هایی بخش
بر داللت و معنا  دیدگاه ویتگنشتاین در خصوص خداوند، مبتنی )substantial bing( جوهري

زوایاي تحلیـل وي از اخـالق، خـدا، متافیزیـک،      ۀگفت که هم توان میتر  است. از این مهم
 ند.دارمعناشناسانه  )directionality( گیري و ... جهت ،خیر و شر
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مداوم ویتگنشتاین در خصوص کشـف حقیقـت    هاي مشغولی دل به نحوي به مسئله این
 بـه  تـوان  مـی و اخالق  ،نیز وابسته است. در جاي جاي مباحث او در خصوص خدا، جهان

 تحلیـل  ۀپای بر اصلی، غرض به رسیدن در مقصد و أمبد مختصات که یافت دست مهم این
 هرگونه که است اهمیت حائز نیز جهت آن از مهم این. است شده گذارده بنیان معناشناسانه

بایـد چنـین    گیـرد  مـی ویتگنشتاین انجـام   هاي اندیشه رئوس بر که نقدي ، وتحلیل بررسی،
 رویکردي را از نظر دور ندارد.

 بـودن  فـرع  گـزاره،  داشتن تصویري ماهیت واقعی مفهوم که است یگفتمان چنین ۀپای بر
اخالقی در جهان پیرامـون، قابـل فحـص و     هاي ارزش وجود انکار و امعن بر کذب و صدق

 او کـه  دهـد  میخوبی نشان  درك خواهد بود. این تلقی وفادار به معنا در نظر ویتگنشتاین، به
 لـذا  و داند میاي  ) فرگه، معرفت را معرفت گزارهcontext principal( بافت اصل از پیروي به

 دیـدگاه  از انـد  داده جـاي  خـود  در را اخـالق  یـا  خـدا  چـون  هـم  مفـاهیمی  که ییها گزاره
  بخش نیستند. معرفت وي، ۀمعناشناسان

 رییجهان را تغ يتواند مرزهایم صرفاًدهد،  رییجهان را تغ ةو شر اراد ریاگر بناست تحقق خ
ـ باکرد. بـه طـور خالصـه، اثـرش      انیتوان با زبان بیمچه  نه آن ،دهد، نه امور واقع را بـه   دی

ـ  به ،يریبه تعب دیشود. جهان با يگریجهان د ،یباشد که جهان به طور کل يا گونه  کیـ  ۀمثاب
 از جهان انسان ناخوشبخت متفـاوت اسـت   ،. جهان انسان خوشبختابدیو بسط  ضکل، قب

)Wittgenstein, 1961: 6.43.(  

 يجهـان در نظـر و   يدارد که استحکام مرزها یم انیصراحت ب به نیتگنشتایو ۀجمل نیا
نازك از معنا پوشانده اسـت   یفقط و فقط لباس زیچ بخش به همه نیتا چه حد است. او در ا

ـ ی، با ذهنخدا به مربوط زهايیچ ۀخواهد با هم یم ایو گو برخـورد کنـد. او نـه     ییمـاورا  یت
از حدود و ثغور جهان بـالقوه در   يا نهیرمز یو نه حت افتهی تیاز مختصات جهان فعل یسخن
دو جهان خالصه شده اسـت.   نیا ییاو در فهم صورت معنا يبرا زیچ گذارد. همه یم اریاخت

ـ را در ا يو ه،شناسـان  که جستار زبـان  يبه نحو  ،معنـازده  يا يو دار بـاز  ریـ حـوزه، درگ  نی
  محصور ساخته است.

  
  داد جاي زبانی هاي قالب در را خدا مطلق معناي توان نمی 3.3

رایـج از دیـدگاه    هـاي  فهمی خطا برخی به شایانی کمک تواند میاین مسئله  در تدقیق
صراحت بیـان   تصویري زبان به ۀد. نظریبکنمرتبط با مفهوم خدا،  ةویتگنشتاین در حوز
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 با ما وقتی اما ،است تصادفی امري آن ةکنند نقض و گزاره یک بودن صادق که داشت می
در وادي تصادف بمانیم. لذا  توانیم نمی هستیم رو روبه ارزش داراي و معنا حاوي چیزي

چیز در آن تصادفی است نیز بیرون آییم. لذا وي به صراحت  جهان که همه ةباید از دایر
 »کـرد  سـکوت  اش دربـاره  بایـد  گفـت،  سـخن  تـوان  نمـی  اش دربـاره  چه آن«: گوید می

  ).7: 1379 ویتگنشتاین،(
 ؛ایـم  را بیان نکرده يا گزاره گونه هیچ پردازیم میبا کمک زبان به بیان برخی چیزها  وقتی
 مثالًایم و بس و بدون تردید این ناتوانی زبان است که نتوانسته  را شرح داده واقعیتما فقط 

  دربر گیرد. ماست زبانی ةدودفراتر از مح که را »مطلق« مفهوم
کنـد. حـال    يورآجمع یعالم را در کتاب عیوقا یامکل باشد و تم يدانا یشخص دیفرض کن

 یکامـل و تمـام   اتیـ مـو و بـا جزئ  موبـه  یقتلـ  ۀنما، صـحن اگر در کتاب عالم دییفرض نما
 ةگـزار  چیهـ  يحاو عیوقا نیا حیشود، توضیخراش و آزاردهنده شرح داده مدل يها صحنه
شـود. ممکـن   یمـ  انیعالم نما يها تیواقع ریسا ۀهم در مرتب لقت راینخواهد بود، ز یاخالق

بـاز   یکند، ول دایخشم و نفرت را در ما هو فات،یتوص نیاست خواندن و از نظر گذراندن ا
  ).333-325: همان( میندار تیجز واقع يزیهم چ

 يندهایما از فرا ۀهم یپاسخ نداده است که فهم عموم یدرست به نیتگنشتایمثال و نیدر ا
مان  شود) در ذهن یخداوند گفته م ة(که دربار »مطلق« چون هم یمفهوم يریگ گوناگون شکل

گرفتـار شـده    يزبان گفتـار  ةشدت در محدود بخش به نیاست. او در ا هیچگونه قابل توج
ـ ن مینام یم »مرز آماده گفتن« راکه آن  يرا تا مرز زهایچ یاست. ما برخ . میدهـ  یمـ  بسـط  زی

 مثـل  یمفهـوم ادعـا باشـد کـه     نیبر ا یمحکم لیتواند دل یما هرگز نم يزبان گفتار یناتوان
از  یکـ ی فقـط آن  جیرا ي. چراکه نطق به معنادشو دایهو يتواند در زبان گفتار ینم »مطلق«

. مفهوم ردیگ ینم ررا درب يو یساختار زبان یتمام انسان بوده و قطعاً یملحقات ساختار زبان
در  اتیـ کل نیجمالت متناظر با ا يادا نیچن و هم اتیاز کل يدرك و ةویانسان و ش تیناطق

عجوالنه و  یباره قضاوت نیدر ا نیتگنشتایدهد که و ینشان م یخوب ها به از آن ریغ ییها قالب
  البته ناقص داشته است.

 بـه  »شـدگی  داده« از سرشار غایت به نگاهی ویتگنشتاین داشت توجه باید دیگر منظر از
مـن   ةبه من داده شـده اسـت. یعنـی اراد    نجها«؛ دارد آفرینش جهان و ،خدا خویش، ۀرابط

. از ایـن رو مـا احسـاس    شـود  میاز بیرون وارد جهان، که از پیش وجود داشته است  کامالً
  ).75-74: ها یادداشت ← تر بیش ۀمطالع(براي  »هستیم بیگانه ةاراد یک به متکی که کنیم می
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ـ خدا و جهان آفرینش،  ۀرابط ةاي دربار هینظر معمار ن؛یتگنشتایو. 4 ـ داع ای دار  هی
  آن؟ ضاحیا

 شـده  متولد يا تازه یۀنظر ییگو که دهد یم رخ یطیشرا گاه فلسفه، يها حوزه از ياریبس در
 در امـا . باشـد  داشـته  تیـ واقع با یکوتاه قرابت تواند یم یتلق نیا موارد از یبرخ در. است
 و فهـم  نیهمچنـ  و اسـت یپو و جـوگر و جسـت  که میدار سروکار يا دهیا با ما اوقات اغلب
  .نیست فلسفی ۀنظری یک صرفاً اما ،است نیعج و وستهیپ آن با تر شیب درك يبرا تعامل
 و اسـت  داده رخ خـدا  ةدربـار  خصـوص  بـه  نیتگنشتایو بکر ةدیا ةدربار یخلط نیچن

ـ ا در يدیـ جد یـۀ نظر يو که نیا گمان به یبرخ  ينحـو  بـه  ،اسـت  کـرده  ارائـه  حـوزه  نی
 تـر  بـیش  ۀمطالعـ (براي  اند کرده تالش ه،ینظر نیا خراتؤم و مقدمات کشف در نظرانه تنگ
← Ayer, 1985: 32-70; Barret, 1991: 44-91.(  

 يبـرا  دیجد یطرح مبدع او بلکه ست،ین هینظر کی خالق حوزه این در نیتگنشتایو اما
 و ،انسـجام  تحسر، درد، تیروا آفرینش جهان و خدا از او تیروا. است حوزه نیا در تفکر

  .است یدل هم
ـ  واقـع  و گـرا  نیـت یع یگـاه  جهـان،  و خـدا  بـا  مرتبط ةحوز در يو طرح  یگـاه  و نیب

 یمعرفـ  دیـ جد تفکري يبرا را يدیجد عناصر مرحله هر در و رود یم شیپ به انهیگرا آرمان
  .)73-46: 1379ماونس،  ← تر شیب ۀمطالع ي(برا دکن یم

 يبـرا  الزم طیشـرا  و مصـالح  ۀهمـ  کـه  هدن یم انیبن را يتفکر ةشالود نیتگنشتایو البته
 و ی،آرمـان  ،یانتزاع مفاهیم از را اش دهیا تا کند یم تالش و آورده فراهم خود را آن استحکام

  .)69: 1360 ،ی(مدرس سازد پیراسته ن،یدروغ حال نیع در
 کنکـاش  و یمفهوم ضاحیا کی تر شیب نیتگنشتایو طرح که نیا با گام هم نیز یبرخ البته

جفـا را   نیتـر  بزرگ ،و به طور کلی الهیات است ،دین خدا، با مرتبط هاي حوزه در ییمحتوا
دانسـتند کـه هرچنـد     یامیپ حوزه نیااو را در  امیاو روا داشتند و پ یبه تالش و نورد فلسف

ـ  نو فقط بـا مختصـات آ   بودهروزمره  یغرق در زندگ ،است اتیقادر به ح رود و  یمـ  شیپ
ـ از ا غافـل . چیهـ  گـر یقلمداد کردند و د» سرخی بیصل« امیپ ینوع جیآن را ترو لذا کـه   نی

ـ اما ا ،نکرده یتخط یاخالق اصول ازهرگز  نیتگنشتایخداباوري و ةدیهرچند ا ـ ا«او  ةدی  ةدی
ـ ا کیـ  يها یژگیو نیتر است و از مهم »یتعال در فصـل   بیـ محصـورنبودن، غا  یتعـال  ةدی

 یوامـدارنبودن بـه قـالب    نیو همچنـ  یشـ یاند يو قشـر  ينگر یرها شده از سطح ،یروزمرگ
  منقش و ملون به شعار است.
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 يگر به لحاظ روشن ،است دهینرس هینظر يهرچند به مرزها نیتگنشتایخداباوري و ةدیا
به دنبال داشـته   ياریبس یو عقل یعلم يمرتبط با ارزش، دستاوردها میمفاه ۀمدبرانو  قیعم

ـ ا نیدارد، چنـ  نیتگنشـتا یکه خـود و  یظرافتتوان با  یم یاست که حت را بـه سـاحت    يا دهی
  .افتیحوزه دست  نیدر ا زین یبداعت فلسف ینیز رهسپار کرد و به نوع یاجتماع اتیح

ـ ب جازیا و یزبان اقتصاد ینوع به خداوند تیماه انیب در رساله سراسر  افتـه ی دسـت  یانی
را در پردازش  یآدم گرانه،اغوا یبا عملکرد فلسف نیتگنشتایو موارد یبرخ در هرچند. است
 ستیعرصه، مانع تفکر ن نیدر ا يو یسازد، هجوم واژگان یممرتبط با خدا سردرگم  میمفاه

 به تمسک با یبرخ چندکند. هر یغافل نم يموضوع مورد نظر و یستیو کسی را از درك چ
 خداونـد،  ةحوز در را نیتگنشتایو یفلسف کنش یواقع يمعنا ،یزبان زیآم سفسطه يها تیقابل

  کردند. ریخودخواسته تفس ي... به نحو و ی،شناس ییبایارزش، اخالق، ز آفرینش، جهان
 نظیـري  بـی  قرابـت  »اخالق« با مرتبط مفاهیم با ویتگنشتاین يآرا در خداوند مفهوم فهم

ـ د از را اخالق مختلف وجوه يکارکردها اگر یحت. دارد  م،کنـی  یبررسـ  نیتگنشـتا یو دگاهی
 یآدمـ  تفکـر  يها چهیدر ،يگر روشن یبا تمسک به نوع يمشهود خواهد بود که و یخوب به
عناصر و  ،یجبر فلسف ای یکه بخواهد با خودخواه آن یب د،یگشا یم گرید يانداز چشم در را

  .دکن منتقل مخاطب به را دیجد ییها پیش فرض
  نیتگنشتایو دگاهیوجوه مختلف اخالق از د يکارکردها

ي الگـو  یاز نـوع  هـا  ادداشـت ی حتـی  و رساله سراسر در او که گفت توان یم جرئت به
بـر   یو مبتنـ  یتمیالگو الگور نیکرده است. ا تیتبع» چگونهـ   دانستن«و » دانستنـ   چگونه«

 جمالت به موارد اغلب در يو که است علت نیهم به. ستین مشخص يها و پاسخ ها داده
  .است کرده اکتفا الهیاتی، ةحوز در يا مجموعه يساختارساز و یکل

  معناشناسانه  معرفتی  يوجود

  .ستندیقابل رصد ن یاخالق يها ارزش
 يها با معنادار صدق و کذب گزاره

  متفاوت است.
  .است يواحد معنادار ،گزاره

با امور  ینسبت یاخالق يها ارزش
  واقع ندارند.

صدق  يمحتوا یاخالق يها گزاره
  د.نندار

  بدون کاربردند. یاخالق میمفاه

 رامونیپ جهان در یاخالق يها ارزش
  .شوند ینم افتی

 یشناخت ییبایز يها مانند گزاره
  ندارند. یمعرفت يمحتوا

  ندارند. ریتصو یاخالق میمفاه
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ـ ا يهـا  قالـب  با تیدرنها تا شود یم سبب نیتگنشتایو رویکرد نیا  ياریبسـ  کیدئولوژی
 علـت بـه   ،را دارد شیخـو  يارچوب انحصـار هچ ه،یچون نظر که هرچند هم میرو شو روبه
کنـد،   یهنوز هم رونده و زنـده اسـت، خـود را اضـافه و حـذف مـ       نیتگنشتایو ةدیکه ا این
 توان یم .دارد قرار شانهیاند ساده يدهنده است و همواره در تقابل با باورها گر و نقش تیهدا

 در همواره و افتهی يبرتر زین یفلسف یۀنظر کی ساختار تیکل بر موارد یبرخ در یحت گفت
  .است ديیجد تولد حال

ـ . است زبان حد يزیرطرح هم هنوز او فۀیوظ  نیـ ا يمحتـوا  دربـارة  یمتفـاوت  نظـر  او یول
 يبـرا . برداشـت  دسـت  باشد، ممتد یخط دیبا حد آن که شهیاند نیا از او. کرد اتخاذ فهیوظ

 امـر  نیبـد  تـوجهش  کـه  یهنگام و نبود قائل کی ۀدرج اعتبار گرید واقع، به راجع گفتمان
. کنـد  مشـتق  يواحـد  تیـ ماه از را آن یغن یگونگونه ستین قادر که افتیدر شد، متمرکز

. باشـند  داشـته  وجـود  ياریبسـ  یفرعـ  یمنطق يفضاها و متعدد يها سرچشمه دیبا نیبنابرا
 ۀشـبک  دنیبـا کشـ   گریدکیبه  ها بخش نیا دادنارتباط د،یدیم اکنون که چنان آن او فۀیوظ

  .)98: 1387 رس،یبود (پ ها آن انیخطوط م
  

  انه؟یناش یبرداشت ای انتزاع حذف يبرا یراه ؛ویتگنشتاین از ویستییپوزیت قرائت. 5
 یبر درسـت  نیتگنشتایو ۀفلسف متافیزیکی و الهیاتی مفاهیمانتزاع  یژگیبا قبول و یبرخ دیشا

 نیصحه گذاردند و همچن يا گزاره نیبودن چن ریناپذ قیها و تحق تپوزیتیویس لیمحمل تحل
ـ   يمحکم و مسـتمر  لیدل نیتگنشتایو دگاهیرا از د کیزیمعنا خواندن متاف یب ـ اهم یبـر ب  تی

  ند.کرد خواندن آن قلمداد
 یلیتحل ۀراه فلسف ۀبر اساس نقش يچون معمار تالش کرده تا هم نیتگنشتایهرچند و

از اندازه و سردرگم او در  شیکه تمرکز ب داستیپ یروشن به ،را بسازد شیخو عیرف يبنا
برداشـت   زمینۀ قتیساخته و درحق یمستول يو ۀشیاند زبان، رخوت انتزاع را بر يواد

 يفکـر  ۀحلق نیا دگاهیچند دهرفراهم آورده است.  يا شهیاند نیرا از چن یتپوزیتیویس
 هفتگی جلسات در قرائت نیا چراکه ؛ستین دفاع قابلاصالً  ینیتگنشتایقرائت و ةدربار

 اسـت  متافیزیـک  ةدربـار چـه   آن هـر  کـه  انجامید پندار نادرست این به ها پوزیتیویست
  .معناست بی و اهمیت بی

گـاه   )verifiability, verification( پـذیري  یازیدن به تفکر تحقیق فکري با دست ۀاین حلق
بیان کردند که آدمیـان احساسـات و عواطـف     هایی گزاره شبه را اخالقی و الهیاتی هایی گزاره
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هـا را   را به دامان آزمایش آویختند و چون آن ها گزاره اینو گاه  کنند میخویش را با آن بیان 
  فاقد اهمیت هستند. ها گزاره این غیر قابل آزمودن یافتند حکم کردند که

بـر اصـل    شناخت را مبتنـی  ها تپوزیتیویس که شود میجا ناشی  از آن ها گیري جهت این
آن  ةدارانه بـه تفحـص دربـار    عینیت قرار دادند و لذا این اوج متعالی را که ویتگنشتاین داعیه

پـذیري   اهمیـت فروکاسـتند و آن را از نظـر تحقیـق     به مقداري نـاچیز و بـی   ،پرداخته است
  ناشی از چند علت عمده است: ها ارزش خواندند. این دیدگاه پوزیتیویست بی

  
 در مدخل محدود تفکر تجربی ها پوزیتیویست توسط ویتگنشتاین طرح ۀارائ 1.5

 تا کن آزمایش و بسنجکه  کند میکید أتفکر تجربی همواره بر این مهم ت هاي فرض پیش
 آزمـودن  قابـل  کـه  اي گـزاره  و ایـده  هـر  تفکـري  چنین ساختار در. دریابی را حقیقت

 طرحـی  چنین. نداردهم  داوري ارزش حتی لذا و است پوچ و معنا بی نباشد چنینی این
اخالق و از آن فراتر  خداوند، با مرتبط هاي گزاره موضوع در ویتگنشتاین دیدگاه ةدربار

 بـه  بـود  بافتـه  آن رفیـع  جایگـاه  و باره این در اوچه  متافیزیک نیز ارائه شد و لذا هر آن
  .دش شکافته هم از غلط تصوري

  
 »بودن اهمیت بی« با »بودن بیان قابل غیر« دانستن مساوي 2.5

هـا حـاکم    در جمله و منطقی کـه بـر درون آن   ها چیدن واژه ةاز نظر ویتگنشتاین گاهی نحو
در قالب الفاظ بیـان   تواند میچه  آن لذا. باشند معنا واجد جمالت، آن تا شود میاست سبب 

  شود صاحب معنا نیز خواهد بود.
 اسـت  رازآمیـز  امر همان این دهد، میراستی امر ناگفتنی وجود دارد؛ این امر خود را نشان به
  ).1212.4: 1379 ویتگنشتاین،(

را به هیچ انگاشتند و  آلودویتگنشتاین و این امر راز هاي دادنی دنیاي نشان ها پوزیتیویست
ن این امـر رازآمیـز   أکه شقواي تحلیل وي بر این پایه قرار گرفته است  ۀاز یاد بردند که هم

. سـازد  هویـدا ، تـر  فقط تصـویري از آن در اختیـار نـداریم و نـه بـیش      که ،برتر و مترقی را
 در اش آزاردهنـده  نـاتوانی  و آدمـی  زبـان  هاي نقص تا بود آن دنبال به شدت به ویتگنشتاین

را شـرح دهـد. او    نشیآفر جهان و خدا ۀرابطمرتبط با  هاي گزاره نظیر هایی گزاره فراگرفتن
 بـه  هـا  در مواجـه بـا آن   لـذا  و دانسـته  »معنـایی  بـی « الفاظ عالم در را هایی چنین گزاره ۀرتب

  .کرد می امر ماندن خاموش



 ویتگنشتاین مقدم يآرا در آفرینشو جهان  خدا رابطۀ نقد و بررسی   14

  1392 ستانتاب، دومشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

این عبـارت را   ها ویستیپوزیت که حالی در. دیستنن »برتر«واجد بیان  ها گزاره وي نظر از
 پـس  نیسـتند،  بیـان  واجـد  متافیزیـک  بـه  مربـوط  هـاي  گـزاره « گونه تعبیـر کردنـد کـه    این
  .»ندا اهمیت بی

 

  دانستند میارزش  متافیزیک را از حیث شناختی بی ها پوزیتیویست 3.5
شناختی سـاختند و لـذا    ةگذاري در حوز پذیري را وارد ارزش مقیاس آزمون ها پوزیتیویست

ویتگنشتاین  شناختی نیستند. ارزش واجد حیث حکم کردند که متافیزیک و مفاهیم مرتبط با
 و ،اخالق باب در اي خطابه)، 522.6 تا 373.6 هاي (قطعه رساله از هایی صراحت در بخش به

مفاهیم مرتبط با ارزش و جایگاه برتر آنان را در افق معرفتی انسان یادآور شـده   ها یادداشت
 بیـان  براي تا است آن بر کتاب این« کند میکید أت رساله ۀاست. از سوي دیگر وي در مقدم

  ».مرز نهد ها اندیشه
 در اندیشـه  و فهـم  دنبال به ،کردند میگمان  ها پوزیتیویستچه  آن عکس بر ویتگنشتاین

 بـراي  بکـر  هـاي  راه گشـودن  مترصـد  همـواره  او. بود...  و ،ارزش اخالق، متافیزیک، وادي
 هـاي  حوزه و ارزش متافیزیک، آن در که نپیمود را مسیري هرگز و بود مقوالت این شناخت

  .شوندو به دور انداخته  اشدمعنا ب مرتبط با آن بی
 فقـط  یفلسـف -یمنطق رسالۀ در شده نییتع حدود يفراسو در گفت نیتگنشتایو که یهنگام

 یکوششـ  هـر  کـه  بـود  نیا منظورش نبود، یعلم سکوت منظورش صرفاً کرد، سکوت دیبا
ارچوب هـ آن را بـه درون چ  لزومـاً  رد،یـ گ صـورت  کلمات، در یعلم ریغ قیحقا انیب يبرا

 یباشناسـ یو اصـول ز  ،اصول اخالق ن،ید نیرانده و بدجلوه خواهد داد. بنابرا یگفتمان علم
 ،یگفتمان واقع رایلغزد. ز یدهان گشوده م ،یموضوعات متعال يکه برا یهمه به درون برزخ

  ).99:1387 رس،یکند (پ یرا اشغال م تیبرجسته و درواقع تنها موقع تیموقع واقعاً
  

  نیتگنشتایو دگاهیو مفاهیم الهیاتی از د يمعنادار انیم ۀرابط یانضمام نقد. 6
 يفکـر  يهـا  قالـب  به ناظر اخالق، ةحوز در نیتگنشتایو يها دگاهیو د ها آموزه کلی طور به

از  یحکـم بـه نظـام    قتیدرحق ها یدادن و نشان ها یگفتن مختصات انیب در او. اوست خاص
ـ ن مـورد  مقـدرات  دادن جـا  يبـرا  را الزم تیقابلدهد که  یم )subsumption( ها يبند رده  ازی
 چـون  هـم  قـت یدرحق نیتگنشـتا یکـه و  يبند نظام رده نیدارد. اما ا ها یدادن و نشان ها یگفتن

 تیـ و رعا هـا  ییبکرگـو  ۀدر کنار همـ  ،به آن پرداخته است یشگیهم اي و دغدغه تیمسئول
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دهـد؛   یاحاله م ییگو قاعده یو ب ییناگرا شهیاند یآن، خود را به نوع انیدر ب یکالم يطرازها
  در استدالل است. نیتگنشتایو یفلسف یحوصلگ از کم یکه ناش
ـ  روشن يباورها با را مسائل تا است درصدد همواره او چندره  شیخـو  یفلسـف  ۀفکران

موارد او ناخواسته اصـالت   یدر برخ کند، یرا حالج ها آن يا هیزاو نیچن از و دهد مطابقت
 ،اسـت  پرداختـه  زبـان  و جهان يها یژگیو کتمان به ایاست  کردهرا مخدوش  شیتفکر خو

  پرداخت: میخواه ها چالش نیا از وجه دو به که
  
  نیتگنشتایو ۀانیگرا تیمعنودر نظام  »ها یدادن نشان« ةآموز محصورشدن 1.6

که وفادار به  از آن شیب ها یدادن نشان يها آموزه خلق در نیتگنشتایو گفت توان یم جرئت به
زبانش شده  ۀگران اغوانه يها عملکرد ۀسرگشت ،باشد شیمحتاط و موشکاف خو ينظام فکر

ـ به شـرح زوا  یدرست أنه از مبد شیخو يگرا تیمعنو ينظام فکر ياست و لذا در فضا و  ای
  است. دهیرس يا پرداخته و نه به مقصد قابل اتکا و آرزوشده يا آموزه نیچن ةشالود

ـ آم سفسـطه  منحصـر بـه فـرد و بعضـاً     يها تیقابل هرچند  مـوزة آ ن،یتگنشـتا یکـالم و  زی
پرورش داده  یخاص به خوب يادر حوزه ها، یدادننشان يها آموزه ةرا، در حوز ها یدادن نشان

 بـه  »اوکـام  غیت« نیتگنشتایو يها یدادن . نشانستین ریپذ رقابت اي آموزه آموزه نیااما است، 
خداوند را کشف  قتیحق ها آن ۀبه واسط دیکه نبا یو تفکرات ها مکان تا کند یم تالش دست،

 يگـو و گفت يو ابزارها ،، شعائرواأمحدود،  ۀهمه جانب لیبه تحل یاز ما بستاند. اما وقت میکن
 نما يفکر يما، فضا يباورها يبا دستکار کند تا یتالش م ییرسد، گو یم ها یدادن نشان نیا

 نیبخش قصه را با چن نیبزند و ما را وادار کند تا ا وندیپ شیخو يمعنورا مستبدانه به نظام 
 اسـت  ییخدا. ستین مطلق، قادر رب یکالم يبند استخوان نیا در او يخدا. میبشنو یزبان
  .است کرده یمعرف و کشف را او استدالل جیرا يها وهیش از فارغ یتیمعنو که

ـ ا ياسـت. هرچنـد سرشـار    يوسـع و روز کم  يا آموزه نیتگنشتایو يها یدادن نشان  نی
با  ها یدادن نشان يگوو گفتیست. انکار ن ایهرگز قابل رد  يو خودباور يمند آموزه از هدف

ده کر فیتعررا  ها آن نیتگنشتایو واست طرفه  کیدر آن  زیچ است که همه ییگوو ما گفت
ـ معنو يارهایالبته معو است  ـ او در حصـر حـدود ا   تفکـر  يگـرا  تی  اریگـو بسـ  و گفـت  نی

  کننده بوده است. نییتع
بـه   دنیزدن و رسـ  کنـد تـا بـا نقـب     یمـ  یسع ها یدادن نشان رسالت انیب در نیتگنشتایو

 و ،کیـ زیمتاف ارزش، آفـرینش،  جهـان  و خـدا  ۀرابطـ خلق مفاهیم مرتبط بـا   یآبشخور اصل
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ـ ا از یموضوعات ـ نما را شیخـو  یفلسـف  بلـوغ  دسـت،  نی  ریناپـذ  یآشـت  روح امـا . کنـد  انی
 نیتگنشـتا یدالنه سبب شـده اسـت تـا و    هم يگوو و البته گفت ییگرا با روشن ها یدادن نشان

 ،فقط آرزومندانه ،کند یگونه که آرزو م را آن ها یدادن باشد و نشان شیخو یاتیتفکر اله يراو
  بکشد. ریبه تصو
  
 ةدربـار  فلسـفی  تفکـر  ةحوز در »گفتن« و »دادن نشان« يها آموزه اطالق عدم 2.6
  خدا و جهان آفرینش ۀرابط

 يو گـر ید يو از سـو  کرد یناظر به واقع استدالل م يضرور قیهمواره به وجود حقا کانت
بـه چنـگ آوردن آن    يدانست که بـرا  یم ن،یمتع يا اخالق را ناظر به نومن و برآمده از اراده

ـ یدو گز انیـ زد. کانت تالش کرد تا م زیلم به خارج از آن گراز درون عا دیبا در  ییتوانـا  ۀن
ارائه  یحد وسط یۀنظر ی،زبان به صورت تجرب تیماه یزبان و امکان بررس تیماه فیتعر

 یزبان) و امکان تیماه فیدر تعر یی(توانا يضرور قتیدو حق انیم يو دگاهید یعنیدهد. 
  است. ستادهیآن) ا یتجرب ی(امکان بررس

 ینگـاه  بـا  را يدیـ جد منطـق  اصـطالح  به تا کرد تالش نیتگنشتایو وضعیتی نیچن در
ـ پا ها یدادن و نشان ها یگفتن يبند رده قالب در و یفلسف گونـه کـه از    کنـد و همـان   يزیـ ر هی

گفتمـان   ةدربـار  يگـر  روشـن  يبرا يتالش و ،داستیپرساله  ۀاو در مقدم یواه يدواریام
 يهـا  آمـوزه  گـر ید يمانده است. از سو میعق یفلسف ةاما در حوز ،شیزبان قابل ستا تیماه
 مفهـوم  در قیـ دق غـور  و فهـم  در یفلسف ریغ يستدها و داد و يفرارو از را ما نیتگنشتایو

  کند. یحفظ نم ها یدادن و نشان ها یگفتن یواقع
ماننـد   يکند کـه امـور   یم انیاستدالل را ب نیتمام قد ا با شجاعت فراوان و نیتگنشتایو

 قالب يبرا یناچسب ۀوصلها ارائه شده است  همه فهم غلط از آن اخالق و خدا آن گونه که این
 رساله سراسر در که یاتیاله منطق به یتأس با او. نیهم فقط و فقط اما. هستند رامونیپ جهان

 مشخص جهان و زبان رونیب و درون در را شیخو »ییگو من يمرزها« میهست مواجه آن با
  شود. یمشاهده نم یفلسف يبند صورت ریقابل تقد يها تالش نیا اغلب در اما ،کند یم

 بـا  را شیخـو  يهـا  دغدغـه  او. است نیتگنشتایو جهان ها، یدادن و نشان ها یگفتن جهان
 را يا مجموعـه  و اسـت  ختهیآم ی خودعرفان و یاتیاله يها دگاهید و کانت ۀفلسف به يتلنگر
 کـه  است یمهم يرأ »انهیگو من« حل راه نیا هرچند. ندارد یفلسف ۀپشتوان که آورده فراهم

 .کند یم ریس فلسفه قلمرو در یقیطر به همواره
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  يریگ جهینت. 7
ممـزوج بـا بـداعت و     ن،یتگنشـتا یو مقـدم  يآرا درو جهان آفرینش  خداوند ۀرابط یابیره

 نیتگنشتایاست. و دنیشیو دعوت به درست اند قتیحق کشف در يو شمار یب يها تالش
 يبنـد  صـورت  رینظ یب يآن را با دقت نظر گاهیخداوند و جا ةدربار شهیاند تفاوترئوس م

 رامـون یکشـف در جهـان پ   قابـل  ریـ غ یتیکه جایگاه خداوند را موقع نیا نیکند و در ع یم
خواهـد از   یمـ  قـت یشـود. او درحق  ینم دیناام يریتصو یو ب یناتوان نیهرگز از ا ،پندارد یم
 یقیبرسد. هرچند توف» بودن قتیحق«به » بودنچگونه«و از » بودنچگونه«به » نبودنجا نیا«

  ه نداشته است.زمین نیدر ا
 راز و رمـز  پـر  يایدن ازخدا و جهان آفرینش  ۀرابط قیدر تدق نیتگنشتایو متیعز ۀنقط

 و یعـ یطب علوم يها سو در دام چاله کیکه از  ییایشود. دن یآغاز م ها یدادن و نشان ها یگفتن
ـ  ما نیتگنشتایو نظر از اما. است آمده گرفتار یانتزاع تفکر يها چالش در گرید يسو از  کی

ـ  فقـط  فنجان کی« :که نیا آن و میدار انکار قابل ریغ قتیحق  نگـه  را آب از پـر  فنجـان  کی
  .)333-325 :1379 ن،یتگنشتای(و »میزیبر آن يرو آب گالن کی که نیا ولو دارد یم

 گفتن قابل و ردیگ قرار ما زبان محدود ةمحدود در تواند ینم هرگز »مطلق« يو دگاهید از
  ،اما. است آن تیاهم و وسعت درك از ناتوان زبان و برتر مطلق مفهوم یعنی نیا و باشد
 جرئتبه  ،وفادار بماند یلیتحل ۀفلسف يها آرمان به است نتوانسته نیتگنشتایو هرچند .1

 نیاتریخدا و جهان، یکی از گو ۀرابط موضوعدر  يو یسراسر زبان لیتوان گفت که تحل یم
 ،وجـود خداونـد   ةنحو يدرنظر داشت که و دی. اما بادیآ یحوزه به شمار م نیدر ا ها لیتحل

 ریتصـور و تصـو   شیخو يایدست را فقط و فقط در دن نیاز ا یو مباحث ،کیزیاخالق، متاف
 یخاصـ  رییهرگز امکان تغ ي،ریتصو نیچن لذا مخاطب آن را به مخاطب عرضه کرده است.

  .ابدی ینمرا در آن 
به برخی مباحـث کـه قابلیـت اسـتدالل فلسـفی       نیتگنشتایو ةاز انداز شیب یدلبستگ .2

موضوع برخـورد کنـد و    نیا یبا الحاقات فلسف انهیگرا آرمان يندارند سبب شده است تا و
وجود دارد، او با تمسـک   لیالل و تحلاز استد یتوجهبه سهم قابل  ازیکه ن ییلذا در هر جا

 شیخـو  تفکـر  يهـا  هیپا نگسستن هم از در یسعاش  انهیگرا تیمعنوو  یاتیاله يها شهیبه ر
خدا و جهان آفرینش، بـه طـور    ۀرابط از نیتگنشتایو يبند صورت و تیماه لذا. است دهکر
بـا   لیدر جـرح و تعـد   یو فقط و فقط استعداد فراوان ستیعمل ن ةقابل انتقال به حوز یکل
  دارد. یانتزاع کردیرو
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 یـۀ ما بـن . اسـت  یشـگ یهم بیغا رب يمعنا خداوند، از نیتگنشتایو نگاه لیتحل در .3
 را ییخدا او. است يمعنو يها هیواگو ینوع با ختهیآم خدا از نیتگنشتایو يها يساز ریتصو

 او. اسـت  ننشسـته  اثبات و جوو جست به هرگز راو صانع بودنش  میشناخته که قادر و حک
 مباحـث  لـذا  و اسـت  افتـه یدر م،ینـام  یم »انهیگرا تیمعنو الهام« را آن ماچه  آن با را شیخدا

  .یستن سنجش و رصد قابل او خرؤم و مقدم يآرا در خداوند تیربوب به مربوط
 يهـا  تیـ و خالق ،هـا  کـردن  حـذف  ،ها دنیآفر نیا تمام کنار در نیتگنشتایو بود ستهیشا

ـ داد که خـودش د  یآن گونه نشان م زیرا به ما ن شیها یدادن نشان ،يفکر  يتـا اگـر فـرد    د؛ی
 هـم  از مـان  جهانبه ما نشان بدهد الاقل  یچون اخالق به صورت خواست خداوند را نیز هم

  .نپاشد فرو
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