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  ویتگنشتاین  »نحوة معیشت« بررسی انتقادي نظریۀ
  تفکر دینی در آن و عمق نفوذ

  *قاسم پورحسن

  چکیده
یعنی شرکت در یک حیـات و داشـتن    ،داري زبان دین در نزد ویتگنشتاین معنا

زبان  ،اي از این صور و شراکت در نحوه »حیات صورت«بدون  صورت زندگی.
را درك  ها تواند آن نمی فرد ود نندارخاصی  معنايدینی براي فرد هاي  گزاره و

تنها در پرتو صـورت حیـات بـراي فـرد      ،یکند. ادراك و داوري یک باور دین
ـ     چنان پذیر است. آن امکان گرایـی   ایمـان «معـروفش   ۀکـه کـاي نیلسـون در مقال

 یـک کـل  مثابـۀ   بـه حیات  صورتاگر به  ،دهد شرح می) 1967( »ویتگنشتاینی
است  همانحیات  زیرا صورت ؛به آن وارد نخواهد بود ي ، انتقادنگریسته شود

در  صـورت حیـات   ،. به عبارت دیگرخود را داردخاص که باید باشد و معیار 
پـذیري/   گریـزي و فهـم   پذیري/ خرد معیار خاص خود را براي خرد شکل کلی

  گریزي دارد. فهم
ن ایمـان در  کـرد  محـدود  بـا هـدف  را » جریان زنـدگی «نظریۀ  ویتگنشتاین

معیشت  ةنحو زندگی و ةایمان با نحومیان کردن  برقرار  پیوند چهارچوب فردي و
 .انـد  زیستن پیوند خورده ةنحو ایمان و دین نزد او با چراکه .کرده استمطرح 

 و ،فرهنـگ  ،هـا  تجربه ،ها، اعمال حیات همان کنش صورتمراد ویتگنشتاین از 
زنـدگی (ایمـان   خاصی از  هاست. یک فرد تا در صورت تمام زمینهعبارتی  به

زبان و کلمات براي او معناي  ،شرکت نکند یا با آن همدلی نداشته باشد دینی)
میزانی که  هر کند. به و فهم را درك ها تواند آن نمیفرد داشت و نخواهند محصلی 

تر باشـد، آدمـی واجـد صـورت      حیات بیش تصور شرکت در یک زندگی و
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و  تـر  عمیـق  صـاحب بـاور   ،نتیجـه   ود و درشـ  می آن حیات ةتري دربار نیرومند
  است. »نفوذعمق «که همان  خواهد شد يتر ژرف

سه ایراد اساسـی رنـج    جریان زندگی از ۀدهیم نظری نوشتار حاضر نشان می در
  بودن. گریز خرد و بودن زبانی، بودن، فراسنجه ذوقی یا شخصی؛ برد می

، زبـانی  ۀسـنج  ویتگنشتاین، جریـان زنـدگی، معنـاداري، زبـان دیـن،      ها: کلیدواژه
  .معقولیت

  مقدمه
نحـوة  « در دو نظریـۀ تـوان    مـی را  »ایمان دینـی «ویتگنشتاین در موضوع نگرش اساس 
وي از مفاهیمی  یابیم که  درمی نظریه این دو از بررسی .یافت »جریان زندگی« و» معیشت

داشتن یا نداشتن از چگـونگی  تصویر زیستن،  ةنحو حیات،   صورت زبانی،  چون بازي
 .ه اسـت بـرد  ناتوانی براهین و قراین عقلـی در توجـیه ایــمان سـود    نفوذ و و زندگی،

که بعضی از  است نیرومندي برخوردار ۀآلمان از پیشین فلسفی در سنت »صورت حیات«
تــرین  یکـی از برجســته  او ،معاصــر کانــت ،)Herder(هـردر  نــد از: ا مـوارد آن عبــارت 

 »زیست جهان« ۀهوسرل در نظری واست  متأخر ةتاریخ در دور ۀفلسف پردازان در نظریه
)lebens welt(  اشپرانگر وخود از این اندیشه سود برده )Spranger( حیات یا    از صورت

هـا   یـک از ایـن   هـر  و اسـت  حیـات پـیش از ویتگنشـتاین اسـتفاده کـرده      ةنحو افق و
نگـرش  . در اند  و از آن در نگرش خود استفاده کرده   را طرح این اندیشه منظورخاصی به

و براي  ه استها مهم بود تمدن افول جوامع و انحطاط و ،تاریخ ۀهردر و اشپرانگر مسئل
اهمیـت   یشناسـانه و بـا رویکـرد هرمنـوتیک     هوسرل فهم گذشته در چهارچوب پدیدار

 هایـدگر و خاصـه گـادامر در   بـر   ه است. دیدگاه هوسرل در این رابطـه تري داشت بیش
  .داشته استاساسی  نقش امتزاج در فهم متن نظریۀ گیري  شکل
  

  متفاوت ةدو دور. 1
در تفکـر ویتگنشـتاین بااهمیـت     را اول و دوم ۀدو مرحلـ هر پژوهان  شارحان و ویتگنشتاین

ترین ویژگی  اصلی و حاکم است تفکر او اول ۀبر مرحل »تصویري زبان« ۀرند. نظریاشم  میبر
در دورة اول اندیشـۀ او از  . اسـت  »زبانی  بازي«سیطرة نظریۀ  اندیشۀ ویتگنشتاین دوم ةدور
. شـود   یـاد مـی  سکوت ویتگنشـتاین   ةحوزعنوان   به )الطبیعه بعد و ما ،هنر اخالق،(دین  ةحوز
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ـ ، تراکتـاتوس  ۀپایانی رسال ، فقرةهفتم ةخود وي در فقر از سـکوت در برخـی    صـراحت  هب
  : گوید  سخن می ها حوزه

  .)Wittgenstein, 1961: 89( باید به سکوت عبور کرد اش سخن گفت، دربارهتوان  چه نمی از آن
را  تراکتاتوسبنیادین  ةسکوت، هفت گزار ، گزارةپایانی ةهمراه گزار هاصلی ب ةشش گزار

هاست.  ویتگنشتاین درصدد تبیین معیاري براي معناداري گزاره ،هدهند. در شش گزار شکل می
 بـاور  ةگفتارهـایی دربـار   درس، ي فلسفیها پژوهشیعنی با نوشتن  ؛بعد ةمعیاري که در دور

، حالـت  )fact( گیري از مفاهیمی چون واقعیـت  وي با بهره. ریزد می فرو یقینة باردر و ،یدین
کوشد تـا   می )language & picture(و زبان و تصویر  ،)object(، شیء )state of affairs(امور 

 ،راهاي ذیـل   گزارهویتگنشتاین دست دهد.  همعنایی و امور مهمل ب بی /داري مالکی براي معنا
 را مالك مزبورها   از آنبتواند تا  است کردهبیان  ،فقرات مختلفدر  ،تراکتاتوسدر  ،ترتیب به

  :دگیرب  نتیجه
   .):Wittgenstein, 1961 1/ 1(واقع است  جهان متشکل از امور. 1
 .):ibid 1/ 2(شود  جهان به امور واقع تقسیم می. 2
 .)ibid: 2(چه واقع است، وجود حالت امور است  آن. 3
 .):ibid 061/2 (ند دیگر یکحالت امور مستقل از . 4
 .)ibid: 4/ 121(دهند  ها صورت منطقی واقعیت را نشان می گزاره. 5
 .)ibid, 4/ 026(معناي توصیف کامل جهان است  صادق به ۀهاي اولی بیان تمام گزاره. 6
  کـه صـورت آن واقعیـت را داشـته باشـد       تواند واقعیتی را بازنمـایی کنـد   می تصویر. 7

)ibid: 2/ 171(. 
کوشد تا جهان را تعریـف   می ،تصویري زبان ابتدانظریۀ به  یابی دستبراي ویتگنشتاین 

شک دکارتی یا عقـل کـانتی یـا     خالف متافیزیک مسلط غرب جهان را در پرتورکند. وي ب
خصوص پس از  هو ب تأمالت مل از کتابدکارت در شش تأ ؛کند تعریف نمیروان فرویدي 

کند که  اعالم می ،صراحت به ،تأمل دوم ۀگیري در مقدم بیان ادوار شک در تأمل اول و نتیجه
ـ  را کانت درصدد بود تا حدود عقـل   ؛توان در واقعیت خود و جهان تردید کرد نمی  ۀبـر پای

 ةتـوان دربـار   می فقط ،اساس  براینکند. ، استوار ر خود داردکه ذهن در اختیا ، فاهمه مقوالت
فروید ؛ رسد جهان نومن به تعارض می ةدربارعقل  ، زیراکردفنومن و جهان پدیدارها حکم 

  .با فهم روان درصدد تبیین جهان برآمد
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زبان را محور و مرکـز توصـیف    ، برخالف نگرش کانت، دکارت، و فروید،ویتگنشتاین
  خوانیم: می تراکتاتوس ۀمقدم در دهد. جهان قرار می
را مشخص کنیم بیاییم  عقل (دیدگاه کانت) یا روان (دیدگاه فروید) ۀکه دامن جاي این  به

اغراض ما را  تواند سخن بگوید و ببینیم زبان ما تا کجا می ؛مرزهاي زبان را تعیین کنیم
 ,Wittgensteinهر چیزي سـخن بگـوییم؟ (   ةبارتوانیم در بیان کند. آیا با ابزار زبانی می

1961: introduction(  
تبیین گزاره، زبان و صدق استوار است. ویتگنشتاین زبان را  پایۀ بر »تصویري معنا« ۀنظری

زبـان را تصـویر جهـان     و )Wittgenstein, 1961: 4/ 001(دانـد   هـا مـی   گـزاره  ۀشـامل همـ  
و  )ibid: 2 012 /(اسـت  تصویر الگوي صدق و راستی  بنابراین، زبان از نظر او .شمارد برمی

  .)ibid: 2/ 0221(تواند معنا و مفاد خود را بازنمایی کند  می
ه درازا کشید بهزبان و تصویر  ةویتگنشتاین دربارآراي ممکن است بررسی تمام فقرات و 

ویتگنشتاین  يو با نوشتار حاضر سازگاري نداشته باشد. اما باید دانست که بررسی آرا شود
ها نـزد   ها ممکن نیست. گفتنی دادنی ها و نشان یبه گفتن  وکاو در فقرات مربوط دوم بدون کند

هـا نیازمنـد پـژوهش     دادنی ولی نشان ،یعنی زبان تصویري ؛او همان است که تاکنون آوردیم
  تري است. دقیق

امـوري کـه بیـرون از    دادنی یا  از سکوت و امور نشان ،هفتم ةدر فقرویتگنشتاین، گرچه 
ـ   زبان تصویري قرار می ۀحلق  تراکتـاتوس، بایـد دانسـت کـه در    ، ه اسـت گیرند سـخن گفت

بـودن،   آلود رازکوشد که این مسئله را توضیح دهد. توضیح وي با عباراتی چون  می ،کرات به
  .استتوأم مند  کرانکل  و در قالب کلمات نگنجیدن،

  نویسد: می رسالهویتگنشتاین در 
هـا خـود را    ها را در قالب کلمـات درآورد. آن  توان آن راستی چیزهایی وجود دارد که نمی هب

  .)ibid: 5/ 226( آلودند ها همان امور راز نمایانند. آن می
از  ،کردن به جهان و نگاه) ibid: 46 /4( است دیگري اصل جهان را رازآلود دانسته ةدر فقر

یعنـی   ؛منـد  اما یـک کـل کـران    ،شمارد یک کل نگریستن برمی به چون هم ،وجه سرمدي را
  .)ibid: 56/4 ( ستآلود ا رازچه   این است آن ، ومند یک کل کران ۀمثاب به ،جهانکردن   احساس

و شـاگردي راسـل در سـه     1911محصول آمدن ویتگنشتاین به کمبریج در سـال  رساله 
 ،دیرسـ  پایـان    به 1918و در سال  شد آغاز 1912از  رسالهاست. نگاشتن  1913 -1911سال 

. در منتشـر شـد   ،طـوالنی راسـل   ۀهاي بسیار و با مقدمـ  پس از کشاکش ،1921اما در سال 
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حـوادث و افـراد    شتگ که ویتگنشتاین دوباره به کمبریج باز 1926تا  1918هاي   سال ۀفاصل
ـ  هـاي  تأثیر نهادند. شاید فرانک رمزي، درس ویتگنشتاینمختلفی بر  و بازگشـت بـه    ،ربروئ

شـدند. ایـن   بـه فلسـفه   وي توجـه مجـدد   سـاز    ها باشند که زمینه  از موثرترین آني مور آرا
بینیم. گرچـه ویتگنشـتاین در    میتوانیم   می تراکتاتوس   نقد یا بازسازي ثیرات را به صورتأت

اما تردیدي نیست که پیروي او از هیـوم وي   ،داند معنا نمی موضوعات دین را بی تراکتاتوس
 يسبب است کـه محـور آرا    همین  دهد و به داري زبان دین قرار می مخالفین معنا ۀرا در جرگ

  جو کرد.و دوم جست ةرا باید در آثار دور ،دین ةدربار ،او
  

 میز  آهاي دینی: شناختاري یا راز گزاره. 2
بـه     مربـوط  ،در ویتگنشتاین ،اوندبه خد   دینی یا اعتقاد هاي گزاره به معناداري دین و   آیا باور

  ؟متأخر فلسفۀ اوست دورة
دار و  هاي معنا میان گزارهرساله  ویتگنشتاین در ،سویی مزبور امري پیچیده است. از ۀمسئل

هـایی کـه حالـت ممکنـی از جهـان را       کند گزاره و تصریح می است قائل شده تمایز معنا بی
شـامل  و ایـن معنـا   ) هسـتند  sense، داراي معنـا ( نمایند  میبازجهان را کشند و  تصویر می به

. انـد  دادنـی  ها هـم گفتنـی و هـم نشـان     ). این گزارهibid: 4/ 11هاي طبیعی کامل است ( علم
چیزي را بیان کنـد و هـم نشـان دهـد     هم جهان  ةواقعی باید بتواند دربار ةهر گزاربنابراین، 

)ibid: 4/ 22.(  
و ا .دهد معنا قرار می هاي بی گزاره ةدینی را در زمر الطبیعی و بعدهاي ما ویتگنشتاین گزاره

) gibrisch) و مهمـل ( -sensical non) را به دو قسم فاقد معنـا ( senselessمعنا ( هاي بی گزاره
هـر   و ،قواعـد علـوم   ،هـاي منطـق، ریاضـیات    گزاره اساس ویتگنشتاین  براین کند. تقسیم می

  )Mounce, 1989: 59-63( داند که پیشینی یا توتولوژي باشد فاقد معنا می را اي گزاره
بلکـه مهمـل    ،تنها فاقد معنا نه ،هاي فلسفی گزاره چون همالطبیعی را هاي مابعد وي گزاره

امور واقع  حکایتگري و بازنمایی وجه نه هایی هستند که  گزاره هاي مهمل گزاره شمارد. برمی
از به بیرون  ،هاي فاقد معنا برخالف گزاره ،هاي مهمل گزاره .آن را امکان و و نه توان را دارند

  .)Wittgenstein, 1961: 6/ 24(و متعلق به مرز زبان هستند  دارندنهاي زبان تعلق  ارچوبهچ
 »آلـود  ري رازوامـ «امـور نـاگفتنی را    ،تراکتـاتوس در همـان   ،ویتگنشتاین ،از سوي دیگر

 یـت بلکه صـرفاً قابل نیستند،  بیان  هایی وجود دارند که قابل و معتقد است چیزکند  معرفی می
). ibid: 6/ 522آلودنـد (  امـور راز  ،همانتعبیري،   ها به آن. دارندن شد  هن یا نمایاندشد  هداد نشان
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خداوند  ،نوشته بود ،1916 -1914هاي   سالکه در طی  ،یشها یادداشتوي در  این،پیش از 
   .)Wittgenstein, 1979: 73کند ( میقلمداد معناي حیات و عالم عنوان   بهرا 

هاي دینی  بودن گزاره معنا بی ةرابدر ،شلیک يخصوص با آرا هبوین،  ۀوي با اعضاي حلق
هـا از   شدن دین در آینده، به مخالفـت برخاسـت و تفسـیر آن    محو ةدربارها،   آنبینی  یا پیش

   .ستدان فهم می در این زمینه را نادرست و نوعی سوء ،تراکتاتوس
بودن اموري چـون   دادنی بودن یا نشان آلود فقراتی که از راز و رسالهفقرات پایانی  ،برخی

تـر   با احوال ویتگنشتاین مناسـب  رسالههاي دیگر  را در قیاس با بخشگویند  خدا سخن می
 رسـاله از  ،و آیر پنظیر کارنا ،ینواي حلقه قرائت برخی از اعضروست که   ازاین ودانند   می

  .)32 :1387 ،(دباغموجه نیست 
گردد و  می عرفانی باز ـ معنوي ۀصبغ  به رسالهاینان بر این باورند که ویتگنشتاین در پایان 

ـ     تحت  کنـد   بازگشـت مـی   خـویش  ۀتأثیر شوپنهاور به عرفان مسیحی و تربیـت مـذهبی اولی
شخصی را  ۀعالق واست خارج شده  رسالههاي  بندي از تقسیم ،یکسره ،این تحلیل همان).(

کـه   ایـن در . کنـد   مـی دخیل  ،معنا هاي معنادار و بی گزاره ةدربار ،ویتگنشتاینآراي تحلیل در 
عمیقاً به مسیحیت و انجیل ایمـان   تولستوياثر  انجیل ۀخالصکتاب    ویتگنشتاین با خواندن

اما حقیقت این است کـه   ،کرکگوري است تردیدي نیستثیر مسیحیت تأ  آورد و یا تحت می
یـا   دیـن  ةگفتارهـایی دربـار  نیـز در   و ها پژوهشو  رسالهباید میان باورهاي ویتگنشتاین در 

هاي  گزاره ،رسالهدر  ،تردید تمایز اساسی قائل شد. وي بی زرین فریزر ۀمالحضاتی بر شاخ
ـ  )senseless(معنا  دینی را بی هـایی کـه    گـزاره  ؛شـمرد  برمـی  )non-sensical( او خالی از معن

  امور واقع را بازنمایانند. عالم و یاکنند توانند معرفتی فراهم  نمی
کـه ویتگنشـتاین در      به دین و خدا را،  مربوط دانستن امور »آمیز راز«نباید  ،سان بدین

بـه خـدا و   عقالنـی وي   فراهاي دینی یا ایمان  حمل بر باور او به گزاره ،گوید می رساله
  دانست. مسیحیت

  
  بندي آثار دسته. 3

 ۀاندیشـ وجه ترین  که اصلی ،بلکه حتی در قلمرو زبان ،دین ةتنها در حوز شناسی آثار نه گونه
ه اندیشـۀ  شـارحان میـان دو دور   نیز با دشواري توأم اسـت. بسـیاري از مفسـران و    ،اوست

ویتگنشتاین متـأخر نقـد و رد   آراي  ،اساس  گسست معرفتی قائل هستند. براین ویتگنشتاین،
اول  ةاي کـامالً متضـاد بـا دور    اندیشـه ویتگنشـتاین متـأخر    واست ویتگنشتاین متقدم آراي 
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 ،کنـد  اقدام مـی  تراکتاتوسدر آراي خود تنها به نقد یا طرح  وي نه ،عبارتی  کند. به عرضه می
  نهد. کنار می ،طورکامل به ،نخست را ةدور ۀبلکه نظری

کیـد  أتفسیر دیگري شـکل گرفـت کـه بـه پیوسـتگی دو دوره ت      این برداشت،در مقابل 
فهـم   تـوان ترسـیم کـرد.    ورزد. اینان بر این باورند کـه مـرز دقیقـی میـان دو دوره نمـی      می

 ۀتـرین وجـه مناقشـ    ویتگنشتاین متقـدم ممکـن نیسـت. مهـم    فهم ون دب  خرویتگنشتاین متأ
  .است »دین«و  »صدق«در دو قلمرو  ،سهمگین دو دوره

یر سکه تابع کدام تفکرد  بندي صورتبا این مالحظه را باید دین  ةآثار ویتگنشتاین دربار
و  ،)Pears( )، پیـرس Malcolm)، نـورمن ملکـم (  Hackerپیتـر هکـر (   چـون  همهستیم. اگر 

،  را بـه دیـن  او پس از رویکرد ایمانی  ،دوم ةباید تنها آثار دور ،) باشیمGlockیوهان گالك (
ـ    تحت وند قراین عقالنی در تضادکه با  در ردیـف تألیفـات    ،انـد   هتأثیر کرکگور شـکل گرفت
گیـنس    مک و ،)Rheesراش ریز ( )،Winchپیتر وینچ ( چون همدین قرار دهیم. اما اگر  ةحوز

)McGuinnessقائل باشیم  بین دو دوره چنان پیوستگی و اشیمدوره شکافی قائل نب ) میان دو
تـوانیم از تـألیف نخسـت     صـورت مـی    ، درآنباشـد که فهم هرکدام بـدون دیگـري میسـر ن   

  .هیمشناسی آثار دینی جاي د را در گونه )یقین ةدربار(تا تألیف پایانی  )ها یادداشت(
یعنی دو سال نخست جنگ جهانی اول و  ؛1916 -1914هاي  در خالل سال ها یادداشت
  بـه  ،1961 سـال  در ها یادداشتاست.  نوشته شده تراکتاتوستدوین  ةگیري اید قبل از شکل

آلمانی به زبان  ،خانم آنسکوم و نیز فون رایت ،ویتگنشتاین انشاگرددست   به ،سیانگلیزبان 
آمده و بخشی از آن از بین رفته اسـت. ایـن    تراکتاتوسدر  ها یادداشتچاپ شد. بخشی از 

 ،ویتگنشتاین اسـت کـه در آن   ۀاولین نگاشت ها یادداشتاست.  منتشر شدهصفحه  91اثر در 
 ةدرباربحث  چون هماست. مباحثی  مباحث دین بسیار پررنگ بررسی شده رساله،خالف  بر

  و خودکشی. ،مرگ ،غایتمندي زندگی ،معنا ،جهان ،، انساندین خداوند،
کنـد کـه     موضوعاتی قلمداد مـی مرگ را  ، وخدا ،دین اتموضوع رسالهویتگنشتاین در 

تصـریح   ها یادداشتکه در  حالی در هستند،نکردنی  بیانسکوت یا حداکثر   امور قابل ،سکوت
  .)Wittgenstein, 1979: 73( ي زندگی و معناي عالم و حیات استکند خداوند معنا می

 و حـوادث جنـگ جهـانی اول    هـا  یادداشـت ویتگنشـتاین در  آراي رسد منشأ  می نظر به
تولسـتوي و   انجیـل  ۀخالصـ مستقیم ویتگنشتاین با مرگ، زندگی، اسارت، خواندن  ۀمواجه
مک گنیس تأثیر  .)McGuinness, 1988: 273( بوده استداستایوفسکی  تأمالت دینی ۀمطالع

طـراز بـا    را هـم  ا،هـ  یادداشـت در خـالل تـدوین    ،بر تفکر دینی ویتگنشتاینانجیل  ۀخالص
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چـه در طـول    ،دو اندیشـه  گـاه ایـن   که هیچ  نحوي هب ،شمارد هاي داستایوفسکی برمی اندیشه
  ).ibidند (ا  هاز وي منفک نبود ،جنگ و چه در خالل اسارت
 ،خدا، جهان، دین، مرگ چون همبودن برخی امور  آمیز رازایدة ویتگنشتاین نخستین بار 

، عمیقـاً ، انسـان یـا مـن   کند  می تصریحکند و  طرح می ها یادداشتو حتی اخالق را در 
 ةهاي اساسی را دربار پرسش ها یادداشتوي در  ).Wittgenstein, 1979: 80( رازآلود است

. در اسـت کند که تا پایان حیات ویتگنشتاین با وي همـراه   خدا و معناي حیات بیان می
  : پرسد می ها یادداشت

  )ibid: 72خدا و معناي حیات بر من آشکار است؟ ( ةبارچه چیزي در

آدمی، خیر و شر، معنـاي جهـان، معنـاي زنـدگی، خداونـد،       ةاساسی چون ارادمباحث 
ویتگنشـتاین در   شـود.  بررسی می ها یادداشتو نیازمندي انسان به خداوند در  ،دعاو  نیایش

معرفـی  کردن و دعا و نیـایش را همـان اندیشـه و تفکـر      این اثر معناي زندگی را همان دعا
  )ibid: 73(. کند می

نسبت میان خدا و معناي پیوسته،   هم در فقراتی طوالنی و بهکوشد  میها  یادداشتوي در 
دربارة ایمان بـه   ،ها یادداشتتوجه ویتگنشتاین در   یکی از قطعات قابل .زندگی را شرح دهد

کـه  است   حالی در . اینمنسجم و پیوسته است ةکه شامل بیش از بیست گزارخداوند است 
 در دو فقره   فقط و گوید خدا سخن می ةشش مرتبه از واژفقط  رساله در سراسر ،ویتگنشتاین

از  بیش از ده باراست  »یایمان به خدا و معناي زندگ«و  »خدا و معناي زندگی«به    مربوط که
در دو فقره که بخشی  ،ها یادداشتدر  ،خداواژة از متفاوت استفادة کند.  خدا استفاده می ةواژ

. ویتگنشتاین در کند میآشکار  رساله باکاربرد این واژه را تفاوت اساسی  ،آید می در زیراز آن 
کـه نـوع    حـالی  در ،برد از خدا بهره می ،ورزانه شورمندانه و ایمان کامالً ينحو به ،ها یادداشت

زیـر از  ت اسلبی یا حداکثر از نوع سکوت اسـت. عبـار   ،تراکتاتوسخدا در واژة استفاده از 
  ست:ها یادداشت

 ؛یعنی فهم پرسش معناي زندگی ؛ایمان به خداـ 
 ؛که زندگی معنا دارد یعنی این ؛ایمان به خدا ـ
 ؛دیگري (یا غیري) اتکا داریم و آن خداست ةکنیم به یک اراد احساس می ـ
   ؛وجدان نداي خداوند است ـ
 ؛انسان سعادتمند نباید از مرگ هراسی داشته باشد ـ
 ؛خداوند هستم ةبخشیدن اراد من درحال تحقق ـ
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 ؛توانیم خدا بنامیم  معناي جهان و زندگی را می ـ
 ؛هدف زندگی استبارة  درتفکر  کردن دعا ـ
  .)Wittgenstein, 1979: 72-75(من کامالً ناتوانم  ـ

یرهاي متعـارض و  سـ تفاثـري اسـت کـه     ،ـ فلسفی منطقیرسالۀ یا  تراکتاتوس، اثر دوم
 از آن شـده اسـت. ایـن اثـر اگرچـه،      ،هاي دینـی  درخصوص وجود یا عدم گزاره ،متناقضی

در موضوع دین بسیار متمـایز از آن  ، ستها یادداشتبسیار نزدیک به نوشتن  ،لحاظ زمانی به  
نشـر و   ةنگاشـتن آن و نحـو  شـیوة  اي و  گـزاره  هفتاي و  صفحه 80. داستان این اثر است

سبب این مـاجرا   نداریم بیما نیز قصد  راسل بر آن بر محققان روشن است و ۀمقدمنگارش 
کیـد از خـود   أ(ت »بسیار بسیار بسیار سـخت « ،ویتگنشتاین ۀبه گفت ،ن کتابیا. را تکرار کنیم

شناسـانه و نـه    رویکـرد پدیـدار  و  بـا ظـاهري فریبنـده    ،مـوجز ویتگنشتاین است) و بسـیار  
پـیش از   اي کـه   هیابد. گزار سکوت پایان می ةو با گزار شود  می آغاز ،شناسانه به جهان هستی
ی کتـاب  ،وجه یچه  به ،که این اثر رغم این جهان است. علی ةبار باز هم دراست، سکوت  ةگزار

  است. محصور به چیستی جهان  هاي مربوط اما میان گزاره ،شناسی نیست هستی دربارة
نظر برسد که بسیاري از  ههفتم ب ةدین همان گزار ةدربار تراکتاتوس ةترین گزار شاید مهم

امـا   ند،ا هشمرد بر ها یادداشترا نوعی گسست معنادار از  همین زاویه به رساله نگریسته و آن
آمیـز، خداونـد و    مربوط بـه جهـان، امـور راز    ییها نیز گزاره رسالهحقیقت این است که در 

  نیست. ها یادداشت اندازة بهمعنایی زبان دین وجود دارد گرچه  معناداري یا بی
بیان نیستند   که قابل »دادنی  امور نشان« باعنواندر بند ششم فقراتی را  رساله ویتگنشتاین در

 ة). در فقـر Wittgenstein, 1961: 6/ 522( ه استبرشمرد »آلود راز«اموري ها را  ذکر کرده وآن
امـور   چـون  هـم ). وي خداوند را نیـز  ibid: 6/ 45کند ( دیگر جهان را امري رازآلود تلقی می

و نظـایر آن امـوري    ،مـرگ  ،زندگی (غایت، معنا، هدف و نهایـت زنـدگی)   قی، مسائلاخال
، 6/ 45، 6/ 44، 6/ 42( 6ایـن اظهـارات در بنـد     ةکند و عمد آمیز توصیف می ناگفتنی و راز

 ۀبراساس نظری ،ها معنایی این گزاره آمده است. باید پذیرفت که میان بی )، ...6/ 522، 6/ 432
اي منطقی وجود دارد. گرچه ویتگنشـتاین   ها رابطه نبودن آن و مهمل ،تراکتاتوسمعناداري در 

طبـق  و حتی قضـایاي ریاضـی و منطقـی را     ،، هنر، اخالق، دینهیعنی مابعدالطبیع ؛این امور
ها را پوچ  آن ،حال درعیناما  ،داند معنا می بی ،تراکتاتوسدر  ،تصویري و بازنمایی زبان ۀنظری

داند   می  نکردنی یا ناگفتنی  بیان را توان گفت که این امور اکثر میکند و حد یا مهمل تلقی نمی
  ),Carruthers 13-8 :1990( نحوي نشان داد ها را به توان آن میدرنتیجه، 
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آغـاز شـده بـود بـا      هـا  یادداشـت هاي دینـی در ویتگنشـتاین کـه از     گرایش ،ررويه  به
هـاي   گـزاره  ةاو دربار ۀگسسته نشد و تا پایان حیاتش تداوم یافت. محور اندیش تراکتاتوس

کـه   این .ستها گزارهاین بودن  بودن یا ایمانی صرف بودن و درونی برهانی عقلی و فرا فرا ،دینی
هاي علمی، تجربی، تاریخی، و استداللی یا برهانی دالیل و بـراهین اثبـاتی    توان با گزاره نمی

 است تراکتاتوسجمله  در تمام آثارش از اندیشۀ ویتگنشتاین بنیاددینی اقامه کرد  بر باورهاي
)McGuinness, 1988: 269-276(.  

طـرح   1929در آن را  ویتگنشـتاین است کـه   »اخالق« ةگفتاري دربار   سدرسومین اثر، 
 ،تمامـاً  ،کـه  بـیش از آن ، امـا  دانند اول ویتگنشتاین می ةکرد. این اثر را بسیاري متعلق به دور

ویتگنشـتاین در   ،خـوانی دارد. البتـه   ار فکـري وي هـم  ذگ ةاول باشد با دور ةمربوط به دور
 در آنرا اما نوعی تغییـر   ،بند است پاي تراکتاتوسدر خویش  ۀاندیش هچنان ب هم گفتار  درس

چنـان در   دیـن هـم   و خـدا، مـرگ، اخـالق،    ةدربـار  ویتگنشـتاین نگاه هرچند توان دید.  می
 ایـن امـور  تر از تفسیري ایجابیدرصدد است تا  وا ،تفسیر است  آمیز قابل ارچوب امور رازهچ
امـا در   ،شـمارد  معرفت برمـی  معنا و فاقد ها را فاقد معنی که در رساله آن بدین ؛دهد دست  به

 ،خـدا  چون هم ،درون ارزش و برخی را بر این باور است که این امور را باید در گفتار  درس
  در درون ارزش مطلق تفسیر کرد. 

به زبـان   ،تقریباً دو سال پس از مرگ ویتگنشتاین، 1953سال  درکه  هاي فلسفی پژوهش
دوم  ةتـرین اثـر دور   ، مهمشدشر تنمآنسکوم)  ۀبه انگلیسی (با ترجم 1963آلمانی و در سال 

شـود،    مـی قلمـداد   نیز ترین اثر ویتگنشتاین مهم شود. این کتاب که ویتگنشتاین برشمرده می
دو بخش مجزا فـراهم آمـده   در این اثر  ) است.1949 -1929محصول بیست سال تأمل او (

صـورت  مفـاهیمی ماننـد   فصـل اسـت.    14دوم فقـرة  و دارد فقره  693که بخش اول است 
هاي زبانی، بسندگی یا انحصار معنا در قلمـرو بـازي زبـانی، صـورت زنـدگی       بازي حیات،
و معنـاي زنـدگی در    ،مـرگ  ،خـدا  ،دادن مفهـوم رسـتاخیز   قرار و تر، ژرفتر و معناي  عمیق

شـوند؛   مـی مطـرح   هـا  پـژوهش دین در  ، ودعا ،هاي زبانی، خواهش صورت حیات و بازي
  .کنند  میایفا  »صورت حیات و عمق نفوذ«نظریۀ مفاهیمی که نقش اساسی در 

لکـم، پاتریـک شـري،    اکثر شارحان و مفسران ویتگنشـتاین نظیـر آنسـکوم، فیلیـپس، م    
 »هـاي زبـانی   صورت حیـات و بـازي  «و  »هاي دینی باور«پیوند میان  برو هادسون  ،نونیلس

دیـن را در اندیشـۀ ویتگنشـتاین     ي فلسفیها هش پژوتأکید دارند. شري براساس مندرجات 
نیـز دیـن در    به بـاور ملکـم   .)Sherry, 1972: 160 -162داند ( هاي زندگی می شامل صورت
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فیلیپس ) Malcolm, 1997(هاي زندگی دارد  ارتباط را با صورت ینتر ویتگنشتاین بیشتفکر 
توان پیوند میـان   نمی ،ي فلسفیها پژوهشدر  ،هم معتقد است که بدون فهم صورت زندگی

ویتگنشـتاین و  «ن هـم در  ونیلسـ  .)Philips, 1970: 115د (یـ دیـن و صـورت حیـات را فهم   
 نـد ا ترین عناصـري  هاي حیات و بازي زبانی مهم بر این عقیده است که صورت »گرایی ایمان

اسـت  پراهمیـت   ي فلسـفی ها پژوهشدر ایمان و باور دینی  از که در فهم تلقی ویتگنشتاین
)Nielson, 1967: 195, 190(.  

 رنـگ  ةبـار در، و اگفتاره   درس، زرینشاخۀ حظاتی بر مال، یقین ةدربار، فرهنگ و ارزش
و صورت حیـات و   ،دین، باورهاي دینی، خدا ةدربار ها  در آن آثاري هستند که ویتگنشتاین
  دینی بحث کرده است. هاي پذیري گزاره نیز احتمال استدالل و برهان

فرهنـگ، اخـالق، هنـر،     ةبارویتگنشتاین در ةراکندهاي پ نوشتهمجموعۀ  فرهنگ و ارزش
(پـس از گـزینش مطالـب     1980در سـال   ،رایـت فـون  همت   بهو دین است. این اثر  ،شعر

بـودن   عقالنـی  را به انگلیسی برگردانـد. فـرا   آن 1989نشر یافت و پتروینچ در سال  ،مرتبط)
شـود. وي در   بیان مـی  ،صراحتاً ،فرهنگ و ارزشناپذیري وجود خدا در  ایمان دینی و برهان

آن را بلکـه   دانـد،   نمـی  بـودن  عقالنـی  یـا منطقـی  ،  مـدلل  محصولایمان را  ،آشکارا ،این اثر
کـه   کنـد  مـی تصـریح  منان از خداوند دارنـد. ویتگنشـتاین   ؤداند که م محصول تصویري می

کوشـند   توان متقاعد شد که خداوند وجود دارد. کسـانی کـه مـی    برهان عقلی نمی ۀواسط به
 .رنـد بـه ایـن بـراهین اعتقـادي ندا    چنـدان  نیز  ، خوددلیلی عقالنی بر وجود خدا اقامه کنند

)Wittgenstein: 1989: 85  اي از دسـتورها  ). ویتگنشتاین جوهر دین را مشتمل بـر مجموعـه 
تبیین عقالنـی و چرایـی ایمـان    براي گونه کوشش  ) و هرibid: 83(داند   میاوامر) و نواهی (

  ).ibid: 82-83( کند دینی را غیرممکن تلقی می
و دانـد    نمـی ایمـان تـاریخی   از جـنس  ایمان دینی را  ویتگنشتاین در همین اثر است که

شمارد.  باور و ایمان دینی برنمی فیمنا ، در اناجیل وجود دارداز حیث تاریخی که،را ی تناقض
را در  آنمنشأ بلکه  ،نیست امري تاریخی تنها  نه داند که ایمان این میدر وي علت این امر را 

) و ibid: 33سرسـختانه و پایـدار (   یبخشـ  نجـات  را عشـق او  .)ibid: 31-32( اسـت  عشـق 
  .)ibidکند ( سرسپردگی یا شوریدگی قلمداد می

 رهیـافتی بـه   ،وي با رویکردي متمایزکه در آن آخرین اثر ویتگنشتاین است  یقین ةدربار
کند کـه بـر    تأسیس می اي را  شناسانه گرایی روان و مبناتیگآورد. دکارت با کو دکارتی روي می

در  .کنـد را فـراهم   تمام دسـتگاه معرفتـی او   ةتواند شالود یک فرد می »ماندیش می«مبناي آن 
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هسـتند کـه   باورهاي پایـه     و این اند دیگر استنتاجی ۀپایه و دست اي از باورها گرایی دسته مبنا
کـه اثـري    ،یقـین  ةدربـار سـازند. ویتگنشـتاین در کتـاب     مبناي نهایی نظام معرفتـی را مـی  

بـا   رغـم تمـامی نقـدها،    به ،انجام و سراست گرایی روي آورده  به مبنا ،استشناسانه  معرفت
دهـد و    مـی را مبنـا قـرار    »عمل«پذیرد. ویتگنشتاین  مور را میي أر شناسانه روان اي غیر  شیوه

اسـت کـه    »زندگی انسانی« چون همبلکه  ،پذیر پذیر است و نه تردید گوید مبنا نه توجیه می
  .)219 -221: 1384، استرولکنند ( عمل می »لوالییهاي  گزاره«سان  هب

کـه آخـرین اثـر او    است  ویتگنشتاین ۀشناسان ترین آثار معرفت یکی از مهم نیقی ةدربارکتاب 
آوریـل   29 در ش،دو روز پـیش از مـرگ  این کتـاب را  پایانی  ۀجمل هفتنیز هست. ویتگنشتاین 

 ،. آنسکوم و پـاول رود  یابد از دنیا مینوشتن کتاب پایان که   پیش از این ،البته و ه استنوشت ،1951
شـر  تنمو  نـد را بـه انگلیسـی برگرداند   آن ،سال پس از مـرگ ویتگنشـتاین  هجده ، 1969 سال در

  اند.  شدهشناسانه بررسی و نقد  معرفت يگرایی با رویکرد . در این اثر باورهاي دینی و ایمانکردند
جورج  ،اسکاتلندي نامدار نوعی پاسخ به اندیشمند ،زرینشاخۀ مالحظاتی بر  ،اثر بسیار مهم

 ،کـه ویتگنشـتاین   حـالی  در ،است. فریزر موافق رویکرد عقالنی به دیـن اسـت   ،شناس فریزر مردم
بـا   خیزد. وي فریزر به مقابله برمی يبودن ایمان، با آرا عقالنی فرا ةبراساس تفکر بنیادي خود دربار

ـ  1922 سـال  کـه در  ،فریـزر  زرینشاخۀ خواندن کتاب  و  جلـدي چـاپ شـد    یـک صـورت   هب
او بپردازد. فریـزر در ایـن اثـر بـه     آراي بررسی گیرد به نقد و  تصمیم می ،ترین اثر اوست معروف

قرمـز   ۀسیاه جـادو، رشـت   ۀرشت تحت عنوانسه  این و ازاست و علم پرداخته  ،جادو، دین ۀمقایس
بـاور  ؛ دانـد  می داراي دو مبنادین را  او). 812: 1383 (فریزر،کند  سفید علم بحث می ۀدین و رشت

). فریـزر در  118 :همـان انسـانی (  هاي فرا کردن قدرت انسانی و تالش براي راضی به نیروهاي فرا
انسـانی اسـت کـه     هاي فـرا  کردن خدا یا قدرت کند که دین همان راضی تعریف دین تصریح می

خشنودي خـدا   اياي از باور و تالش بر ي دین را مجموعهناظر بر حیات آدمی هستند (همان). و
مخدوش شود دیگـر دیـن نخواهـد بـود     آن از  داند که اگر هر جزئی هاي فوق انسانی می یا نیرو

معتقـد   البته جادو و علم نیـز) پرداختـه و   دین (و ة(همان). ویتگنشتاین به نقد دیدگاه فریزر دربار
) در بحـث  Wittgenstein, 1979: 1-5داراي اشکاالتی است. (است که تبیین فریزر از مفاهیم دین 

  گردیم. بازمی دارد آن فریزر و انتقاداتی که ویتگنشتاین به از صورت زندگی به
  

 معیشت ةنحو ۀنظری. 4
ی کـه بـین   تفاوت بنیـادین  و» عمق نفوذ«نظریۀ با  نسبت مستقیمی دارد ،معیشت ةنحو ۀنظری
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در تبیـین   ریشـه چنـین،   دارد. ایـن نظریـه هـم    ، وجـود خداونـد بـه   در باور ،ملحدو مؤمن 
 دیگـر  بـا یـک   بازي زبانی چنانحیات و    صورتنظریۀ دارد.  حیات   صورتویتگنشتاین از 

تفسیر یکی بدون دیگري دشـوار اسـت.   داري زبان دین،  در بحث از معناکه هستند ممزوج 
  ).214: 1384، است (استرول حیات   بازي زبانی بخشی از یک صورت

 یعنی شرکت در یک حیات و داشتن صـورت زنـدگی.   ؛داري زبان دین نزد ویتگنشتاین معنا
   هاي مربـوط   گزاره(ز این صور معناي زبان و کلمات اي ا بدون صورت حیات و شراکت در نحوه

و . ادراك را درك کنـد  هـا   توانـد آن  نمیفرد و ندارد هاي دینی) براي فرد صورت خاصی  باور به
   صـورت پذیر است.  براي فرد امکان حیات   صورتدر پرتو  ، فقط،یدین به یک باور  داوري نسبت

شـرح   ،1967در ، »ایمـانگرایی ویتگنشـتاینی  «، معـروفش  ۀکه کاي نیلسون در مقال چنان  آن حیات
باشد و هر ان است که باید هر صورتی همزیرا  ،پذیر باشد تواند انتقاد یک کل نمیمثابۀ  بهدهد  می

گریـزي   پذیري/ خرد را براي خردپس صورت حیات معیار خاص خود  ،شیوه معیار خود را دارد
  .)152: 1384 یور،تسگریزي دارد (ا فهمپذیري/  و فهم

به  ،داري زبان دین معنا ةباردر ،گزاره با رویکردي سلبی و سکوتاما حقیقت این است که این 
، ي فلسفیها پژوهشدر  ،داري کلمات معنا ةباردر را، تگنشتاینداوري پرداخته است. عبارات مهم وی

  که:کرده است تأکید  241، 23، 19هاي  در بند ،ي فلسفیها پژوهشدر  ،بار 5وي  .ذکر کردیم
 ،خود واجد معنا نیستند  خودي هدارند. کلمات ب حیات معنا ترکلمات در متن زندگی و صو

 :1380 شـود (ویتگنشـتاین،   ها و اعمال اثبـات مـی   کنش ۀکل زمین ۀوسیل هب ها بلکه معناي آن
  .)173و  175و  231 -224

آلمـان برخـوردار اسـت. شـاید      ۀنیرومنـدي در فلسـف   ۀاز پیشین »حیات   صورت«مفهوم 
باشد که در گـادامر بـه     لهوسر »جهان زیست«صورت زندگی همان  ةبارترین تعبیر در قوي

  بخش گادامر مبحث امتزاج افق). :1384حسن  پور ←( ه استبرگردانده شد »افق«
دارد  میبیان  است، نوشته 1999سال در که  A Wittgenstein Dictionaryدر کتاب  ،گالك

  .ه استاز زمان کانت تا ویتگنشتاین مفهومی رایج در سنت آلمانی بود حیات   صورت
   تاریخ و تفسیر صـورت  ۀدر بحث از فلسف  کهاند  جمله کسانی اشپنگلر از و ،، هگلهردر

کوشند  دارند و میتام توجه ها  و ارزش ،اعمال ،ها، فرهنگ ها، زمینه کنش ۀبه مجموع حیات
ویتگنشتاین صورت زندگی را در مفاهیم گرچه . کنند مات و تعابیر را فهم کلبه کمک آن  تا

در کتـاب  ، عمـدتاً  نیـز،  و رفتـار و اعمـال   ،هـا، فرهنـگ   هـا، ارزش  زمینـه  چون هممختلفی 
اش  قصد گوهري ،برد کار می ه) بWittgenstein, 1984 :1-4( باور دینی ةبار رهایی درگفتا درس
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ست. اممکن دارد با صورت زندگی ي که پیوندفقط در پرتو درك این است که فهم زبان دین 
اي  . ویتگنشتاین در فقرهنیست »افق«یا  »جهان زیست«صورت زندگی نزد وي چیزي بیش ا ز 

 اش سـخن گفتـه   از امکان سوء فهم این مفهوم و دشواري آن در فلسفه نیقی ةدربارکتاب  از
  .)ibid 358 :در خود این مفهوم قدرت و استعداد کژفهمی نهفته است ( که برآن استو  است

نـد کـه   ا  ههمگی پذیرفت ،رغم اختالف در تفسیر صورت زندگی و بازي زبانی هب ،مفسران
ویتگنشتاین همان راه یا روش زنـدگی اسـت. فیلیـپس ایـن تفسـیر را      صورت زندگی نزد 

  .)Philips, 1970: 115داند ( ترین معنا به دیدگاه ویتگنشتاین می نزدیک
ترین عنصر در فهم زبان دیـن   ملکم معتقد است که صورت زندگی در ویتگنشتاین مهم

معیشـتی دینـی    ةنحو که اگر کسی واجد صورت زندگی نباشد یا شراکت در  نحوي به ،است
ملکـم تصـریح    .)Nielson, 1967: 192( نداشته باشد، مفهوم خدا براي او مبهم خواهـد بـود  

کند که دین نزد ویتگنشتاین چیزي غیر از صورت زندگی یا نـوعی از صـورت زنـدگی     می
  .)Malcolm, 2001: 18-21معیشت است ( ةنزد وي دین شامل صورت و نحو ،رو این نیست. از

که ارتباط  ،صورت زندگی را ،ي فلسفیها پژوهشاز کتاب زیر، تاین در بندهاي ویتگنش
در کـه   یکـه عبـارت   اسـت   حـالی  در گیـرد. ایـن   مـی   کار ، بههاي زبانی دارد مستقیمی با بازي

  عمق نفوذ و ایمان دینی دارد.نظریۀ ربط وثیقی با آمده است  باور دینی ةدربار گفتارهایی درس
  چنین است:  ي فلسفیها پژوهشعبارات ویتگنشتاین در 

توان زبانی را تصور کرد که فقط شامل دستورها باشد یا زبانی که فقط عبـارت   به آسانی می
کـردن   بـه معنـی تصـور    ؛کـردن  هاي دیگر. و زبانی را تصور شمار گونه ها و بی باشد از برش

  .)19   ، رقم39: 1380 ،ویتگنشتاین(صورتی از زندگی است 
شماري از کاربرد چیزهایی که نمـاد   شماري گزاره وجود دارد: انواع متفاوت بی انواع بی
اي هـ  آینـد و نسـخه   وجود می  هاي ب هاي زبانی تازه توانیم بگوییم بازي نامیم؛ می و جمله می

ساختن این واقعیت را داریـم   قصد برجسته »بازي زبانی«با اصطالح  ؛شوند دیگر منسوخ می
اسـت   »صورت زنـدگی «یا بخشی از یک  »فعالیت«بخشی از یک  ،به زبان »گفتن سخن«که 

  .)23، رقم 44 :همان(

چه صادق است  گیرد چه چیز صادق است و چه چیز کاذب. آن توافق انسانی تصمیم می
برنـد توافـق    مـی  کار گویند و آنان در زبانی که به ها می یا کاذب است آن چیزي است که آدم

  .)241 ، رقم168 :است (همان »صورت زندگی«بلکه در  ،این نه توافق در عقایددارند. 

هـاي زنـدگی    یعنی صـورت  ؛چه باید پذیرفته شود، امر داده شده توان گفت آن پس می
  .)226 :همان(است 
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ــه    ویتگنشــتاین، تاعبــار ــن، ک ــان دی ــاداري زب ــی و معن ــاي دین در در موضــوع باوره
. هسـتند  تـر  پراهمیتاند   آمده ي فلسفیها پژوهشدر از عباراتی که است آمده  هاگفتار درس

مـرگ و رسـتاخیز و    ۀمسئل ،دوم ةخاصه در دور ،همیشگی خود ۀوي در این اثر میان دغدغ
  کند که: و تصریح میاست صورت زندگی پیوند برقرار کرده 

  .)Wittgenstein, 1984: 58به رستاخیز گردد ( دي به باوریمؤ »صورت زندگی«چرا نباید یک 
و دین را    تصریح ترادف دین و صورت زندگیبر قصد دارد عبارت این ویتگنشتاین در 

ه دلی و شراکت داشت معیشت هم ةهاي زندگی معرفی کند. هرکس در این نحو واجد صورت
نخواهد تنها قادر به فهم آن  نه ،صورت  درغیراین یده است،هاي دینی را فهم ، معناي گزارهباشد
  را نیز نخواهد داشت.معنایی  معناداري یا بی ةبلکه حق داوري و چون و چرا درباربود، 

تفاسیر گوناگونی از صورت زندگی و چگونگی ارتبـاط آن بـا   تاکنون،  ،که اشاره شد چنان هم
 » some Remarks on Wittgenstein’s Account« معناداري زبان دین بیان شده اسـت. هادسـون در  

ـنچ در  ،)1969( ـپس در ،)Meaning and Religious Language )1967ویـ  Religion andفیلیـ

Understanding )1967 ،( ــانتر در Forms of Life" in Wittgensteiǹ"«هـ s Philosophical 

Investigations) «1997( ،ــم در و )، Wittgenstein: A Religious Point of View) «1997« ملک
ــري در   ــک ش ــاالخره پاتری ـیر )Is Religion a Form of Life?) «1972«ب ــاگونی از  تفاسـ گون

ـیرها   ،رغـم آن  هولی ب ،ندا  ههاي زندگی ارائه کرد صورت بـه   ،حیـات    صـورت  ةدربـار  ،تمـام تفس
  گردد.   گ و ارزش بازمیها، فرهن ها، اعمال، موقعیت کنش ۀمجموع

کیـد دارد کـه بـه اعتقـاد     أت ،»زنـدگی اسـت؟  آیـا دیـن، صـورت    « ،اش شري در نوشته
  .)Sherry, 1972: 159, 165هاي حیات است ( ویتگنشتاین، دین مشتمل بر صورت

هـاي دینـی بـدون     معتقد است که دریافت گزاره ،»ییی ویتگنشتایناگر ایمان«در  ،نونیلس
همـان   ،هـاي زبـانی   میسر نیست. زبـان و صـورت   حیات   صورتمعیشت و  ةدریافت نحو

براي مؤمنان که فقط،  ،. مفاهیم دینیندستههاي حیات  هاي زندگی یا بخشی از صورت صورت
هیچ تصویري از دین که   جایی  آن ازو ملحدان است  دركتجربه و صورت زندگی دارند قابل 

مفهوم دین و خدا تنها  ،رو این از توانند داشته باشند.  د، درکی هم از این مفاهیم نمیخداوند ندارن
  .)Nielson, 1967: 191-193فهم است (  دینی قابل حیات   صورتکنندگان در  براي مشارکت

کـه در   ،»هـاي فلسـفی ویتگنشـتاین    هاي زندگی در پژوهش صورت«اش،   در مقاله هانتر
 ۀبه تبیین معناها یا تفاسیر متعدد از صورت زندگی در اندیشـ  منتشر شده است، 1997سال 

معناي بازي زبـانی،   به ،عمدتاً ،ویتگنشتاین پرداخته و معتقد است که صورت زندگی را باید
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 ،گرفت. صـورت حیـات   کار هها و اعمال، شیوه و راه زندگی و خصلت بنیادین آدمی ب کنش
و اعتقادات در پیوند خواهد بود  ،ها، باورهاي دینی ها، ارزش با فرهنگ ،زندگی ةشیو ۀمثاب به
)Hunter, 1997: 107-110(.  

 ،منـد و منسـجمی   به روش نظام ،را هاي زبانی بازي ۀو نظری حیات   صورتویتگنشتاین 
بـراي   یهـاي درسـ   صـورت یادداشـت   بـه  این دو نظریـه  شایآر ة. عمده استتدوین نکرد

هـا صـورت پـذیرد. مفهـوم      فهم آن برايباید تالش دقیقی  ،رو این . ازه استشاگردانش بود
معناداري کلمات و سخن اسـت. واژگـان و زبـان در مـتن زنـدگی یـا        بنیان حیات   صورت

د بـود. ویتگنشـتاین معتقـد اســت کـه بـرخالف دیــدگاه      نــخواه دارمعنـا  حیـات    صـورت 
د بدون نتوان د، کلمات نمینندا میمعناي صریح و آشکاري  را داراي که زبان ،ها پوزیتیویست

ها معنایی داشـته باشـند. بایـد در صـور      و فرهنگ ،ها ها، ارزش کنش ۀیا زمین حیات   صورت
دلی و قرابت با آن داشته باشـیم تـا    نوعی هم ،حداقل ،خاصی از حیات دینی شرکت کنیم یا

  .)Wittgenstein, 1958: 174-226( بتوانیم معناي زبان دین را فهم کنیم
در تبیـین معنـاي    ،را زیـر  عبارت بسیار مهم ویتگنشتاینو فون رایت در کتاب  آنسکوم

  کنند: صورت برجسته ذکر می به تگنشتاین،نزد وی حیات   صورت
Only in the stream of thought and life do words have meaning :و در درون  ۀواسـط  تنها به

  .)wittgenstein 173 :1967 ,( جریان اندیشه و زندگی است که کلمات معنا دارند
ـ     ةدربار ،یقین ةدرباردر کتاب  ،ویتگنشتاین  ۀتوجیه باورها که نـوعی بازگشـت بـه نظری

 ،ها، فرهنـگ  فعالیت ۀکید دارد که توجیه باور در مجموعأشناسی است ت مبناگرایی در معرفت
 ،حیـات    صـورت شکل جامع زندگی ماست و  ةو اعتقادات نهفته است که سازند ،ها ارزش

ماست اتکاي استوار  ۀ) و نقطWittgenstein, 1969: 192( ،همان پایان توجیه یا انتهاي توجیه
)ibid:144(.  همین تعبیر را دارد: عین نیز  هاي فلسفی پژوهشویتگنشتاین در  

چه باید پذیرفتـه   ... آن ما  هرسانده باشم، به پایه و اساس رسیدها را به پایان  اگر من آن توجیه
   .)Wittgenstein, 1958: 21هاي زندگی است ( پایه و مبنا] صورتمثابۀ  بهشود [
که هم خـود   است تلقی کرده ،یک باور پایه و مبنامثابۀ  به ،را حیات   صورت ویتگنشتاین

این باورهاي پایه  ،عالوه ه. بشود مییید سایر باورهاي ما أتوجیه و تمسبب و هم  است  موجه
یـک دسـتگاه معرفتـی ارگـانیکی عمـل       چون هماند که  تنیده  چنان با سایر باورهاي ما درهم

گوید این دیوارهـاي   میویتگنشتاین که روست   هستند. ازاینسان یک ساختمان  هکنند و ب می
   .)Wittgenstein, 1969: 248( شوند کل خانه نگه داشته می ۀوسیل پایه به
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 ها دارنددر توجیه سایر باوری که بودن این نوع باورها و نقش و مبنا حیات   صورت ۀنظری
شـبکه  «در طـرح   ،بخشی به کواین  نقش مهمی در ایده ،سان یک کل یا خانه هها ب و تلقی آن

   .)W.Quine, the Web of Belief, 1970( ، داشته است»باور
 ،طورکامل به ،نحوي که تمام باورها به است باورها را مرز و حاشیه قرار داده دیگرکوآین 

  .)144 :1384ند (استیور، دیگر یکهم مرتبط و مورد حمایت   به
  

  معنا ۀدغدغ ایمان دینی و .5
نخسـت  . توان تشخیص داد  می دو رویکرد متفاوت هاي دینی ویتگنشتاین در بررسی دغدغه

ویتگنشـتاین  ویتگنشـتاین بـود،    ۀبنیـادین فلسـف   ۀکه دغدغـ  ،»مفهوم معنا«بر   آیا عالوهکه   این
ـ   معنـایی گـزاره   و معنـاداري یـا بـی    ،خداوند، دین ةدربار دیگري مشغولی دل در  یهـاي دین

 ؟ه استاش داشت اندیشه
بـه زبـان و معنـا    فقـط،   ،متقـدم و متـأخر   ةبرخی معتقدنـد ویتگنشـتاین در هـر دو دور   

بـار نـام    4فقـط،   از خـدا،  تراکتاتوسدر  کنند ویتگنشتاین  فراد تصریح می. این ادیاندیش می
در او از آن اسـتخراج کـرد.   ی توان مدلول چندان آشکار نیست و نمی نیز برد که معناي آن می

در  کـه اسـت  خدا استفاده کـرده   ةبار از واژ 4 ، فقط،رساله چون همنیز  ي فلسفیها پژوهش
  : است آمده این کتابندارد. در  یمفاد روشن جا نیز  آن

کـرد؟   بـه یـک طـوطی فهـم اعطـا مـی       ،ناگهـان  ،توانستیم تصور کنـیم خداونـد   اما آیا نمی
    )346رقم  204 :1380، ویتگنشتاین(

  نویسد:  می نیز يجاي دیگردر 
چـه را مـا    رسد براي خدایی طرح شده باشد کـه آن  نظرمی به ،بریم کارمی . شکل بیانی که به..

  .)426، رقم 232 :همان( داند توانیم بدانیم می نمی
خـدا اسـتفاده    ةدو بـار از واژ  مطلب یازدهم ذیلدر  ،ي فلسفیها پژوهشدر بخش دوم 

  شده است:
 ةداشـتیم دربـار  جـا   آن کـه  توانسـت ببینـد   هاي ما نگریسته بود نمـی  اگر خدا به درون ذهن

  .)383 :گفتیم (همان سخن میکسی  چه
همیشـه محاسـبه    ،همه  یک محاسبه چیست، اما بااین ۀدانیم نتیج ما هرگز نمی ،راستی به
ریاضـیات بـاالترین یقـین اسـت.      ،. درواقع)داند خدا آن را می(قطعی دارد  ،کامالً ،اي نتیجه

    .)397 :همان(هرچند ما فقط رونوشتی خام از آن داریم 
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خدا، دین و  ۀویتگنشتاین دغدغدهد که  نشان می تراکتاتوسساختار  کل عبارات فوق و
ه و پیروان او بـود  ،تفاسیر شارحان، شاگردان ۀواسط هب فقط، و است باورهاي دینی را نداشته

  کنیم. یاد می ،عنوان متأله به ،که امروزه از وي است
  ،ی ن اور دی ب  ه او ب  ۀفـ  سـ  ل فط  ب: رلودویـگ ویتگنشـتاین  در کتـاب   ،ویلیام هادسوننگرش 

  کند: مهم را طرح می ۀبه این دیدگاه نزدیک است. وي در بخش سوم اثر خود دو نکت ،کمابیش  
دیـن را بررسـی و    ةتوان اندیشـه و نگـاه ویتگنشـتاین دربـار     دشواري می  به ،که اول این

  وي را تبیین کرد.آراي  ،درستی به
از فقـط،  و اسـت  تعلقی به هیچ باور و دینـی نداشـته    ،گاه هیچ ،ویتگنشتاین ،که دوم این

و وي را مطالعه آراي توان اندکی  معنایی زبان دین است که می معناداري و بی و زبان ۀدریچ
مشارکت  که در آن است وي همان صورت حیاتنظریۀ ترین  مهم منظور،  این  بررسی کرد. به

ملحـد در آن  شـخص  و عـدم مشـارکت    ،در دیـن  ،معیشـت  ةدلی فرد مؤمن در نحو یا هم
شود  در دیدگاه دوم، تصریح می ).سوم و ششم هاي بخش: 1378(هادسون،  شود  بررسی می

 ،مشـغولی ویتگنشـتاین   تـرین دل  بـزرگ  تراکتـاتوس، از همان آغاز، حتی پیش از نوشتن که 
تحت تأثیر حقیقت خدا، دیـن   ،عمیقاً، اواندیشۀ و  است خداوند و دین بوده ۀمسئلهمواره، 

این درحالی اسـت  . ندستواجد آن ههاي مؤمن و معنوي  که انسانبوده است  یحتی عرفان و
بلکـه بـه دالیـل دینـی و      ،هشناسـان  ویتگنشتاین نه به دالیل معرفت کارناپ اعتقاد داشتکه 

. ه اسـت دیـ ورز مخالفـت مـی   ،هـاي دینـی   دین و گـزاره  ةدربار ،وینحلقۀ  يوجودي با آرا
خداوند معناي زندگی «که  بود ه داشت، اظهار ها یادداشتدر  ،پیش از آن ویتگنشتاینچه  چنان
   .)Wittgenstein, 1979: 73( »است

گویـد. وي   سخن مـی  ،دین ةدربار ،ویتگنشتاینس از دو خصلت متفاوت گین  برایان مک
حتی  ،که ویتگنشتاین فردي متدین و مؤمن نبوده و به هیچ مذهب و دینی معتقد است با این

بـه انجیـل    اسـت،  نداشتهتعلق ) اش  کاتولیک در کودکیرغم تعلیمات رسمی  ه(ب ،مسیحیت
راسـخ  را نـاقض ایـن ایمـان     انجیـل علیـه تاریخیـت    اي،  قرینـه و هـیچ   ایمان راسخ داشته

سـبب دلـدادگی وي    بلکه به ،دلیل تعالیم کلیسا  بهاین ایمان راسخ نه  ،شاید .دانسته است نمی
در سراسـر دوران  ، ویتگنشـتاین    است کهه بود ،انجیلخالصۀ در کتاب  ،تولستوي ۀبه اندیش

را همراه خود داشت و آن  ،دائماً ،هاي جنگ در خالل جنگ جهانی اول حضورش در جبهه
ــد مــی ــه کــه  تــا جــایی خوان ــوان  ســربازان از او ب ــل «عن ــهانجی ــاد مــی »دســت ب ــد  ی کردن

)McGuinness,1988: 220(.  
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و وینچ نیز در آثارشان کمابیش همـین   ،نورمن ملکم، آنسکوم، دروري، انگلمان، فیلیپس
نظر  ،گفتارهاي ویتگنشتاین مالحظاتی بر درس ،دروري در کتابش کنند. دیدگاه را تقویت می

   :کند اي از خود ویتگنشتاین استناد می به گفتهدر این مسیر پذیرد و  گینس را می  راسل و مک
   .)Drury,1948 94 :منظر دین بررسی نکنم (توانم مسائل را از  اما نمی ،من متدین و مؤمن نیستم

 بسـیاري،  بلکه است، تنها در معناداري زبان دین مؤثر بوده ویتگنشتاین نه يروي آرا  هر   هب
دسـتۀ  دو    بینـیم   که می  اند. چنان  برشمرده »گرایی دینی ایمان«گذار  او را بنیان ،پس از کرکگور

 فیلیـپس و بریـث   چون همگروهی  ؛ندا  همناقشه پرداختبه او آراي متفاوت از پیروانش بر سر 
 چـون  هـم اي دیگر  ند و عدها  هاما سودمند تلقی کرد ،بخش  ویت باورهاي دینی را غیرمعرفت  

هـاي دینـی را هـم شـناختاري و هـم       هرگـزا  هیـر و  جان ویزدم، ا،جآستین، آلستون، پالنتین
 يبـه پراکنـدگی آرا     باتوجـه اکنون در این مقاله درصدد آنیم تـا،   ند.ا دهشمر بخش بر معرفت

   م.یا رویکردي موضوعی مطالب را سامان دهب ،دین ةویتگنشتاین در حوز
  

  عقالنی ایمان غیر الف) مسیحیت و
کگـور   رتنها تحت تأثیر ک مسیحیت نه و ،خدا، ایمان ةویتگنشتاین دربار يروشن است که آرا

م هـ   دو بسـیار بـه   ایمان ترتولیانی دارد. تجربیات دینی این بلکه ریشه در است، شکل گرفته
مسیحیت رسـمی و کوشـش بـراي دفـاع از مسـیحیت و      به کگور  رنزدیک است. نقدهاي ک

  .)68: 1381، ویتگنشتاینیابد ( ایمان راستین در ویتگنشتاین پژواکی درخور می
حتی غسـل   ،تعلیمات رسمی او ،شود میمتولد  يیهود اي ویتگنشتاین گرچه در خانواده

یابد.  میبا تعالیم مسیحی پرورش  او وگیرد   صورت میی مدر مذهب کاتولیک رو ،تعمیدش
از مسـیحیت   ی،صراحت یا پنهان هب ،گوید میویتگنشتاین در تمام آثارش وقتی از دین سخن 

  چیرگی دارد. شها و عبارات واژهبر  اش  هاي مسیحی زند و گرایش میحرف 
و از  ه اسـت اول گرایش بـه یهودیـت داشـت    ةرخی اعتقاد دارند که ویتگنشتاین در دورب
 .)Wittgenstein, 1984: 16-25کنـد (  مـی بـه مسـیحیت گـرایش پیـدا      1930 ۀدوم دهـ  ۀنیم

که به خـداي اسـحاق و    یهوديفردي وي را  ی از جمله کسانی هستند کههاي و نیل   داالس
اش  زنـدگی بـه    در فـیلم مربـوط   که،  . چنان)Clack, 1992: 4( اند برشمرده یعقوب ایمان دارد

باور بودن ویتگنشتاین  یهوديکسانی که به  ةعمد شود. میصورت یک متفکر یهودي ظاهر  به
 ویتگنشـتاین  ،در آن فقـرات  که کنند میاستناد  فرهنگ و ارزشکتاب  هایی از  بخشدارند به 
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بـودن   یهودياین مفاهیم جز با  کند و  می و انفعالیت تأکید ،آفرینی بازنبوغ، استعداد،  ۀبر مسئل
  .)ibid: 19-21او سازگار نخواهد بود. (

  نویسد:  می فرهنگ و ارزشوي در 
اسـتعداد   بـا ترین اندیشمند یهودي صرفاً فـردي   یهودي صرفاً یک قدیس است. بزرگ ۀنابغ

  ...) المثل خود من است (فی
ترین شاگردان و شـارحان ویتگنشـتاین وي را مسـیحی     اما حقیقت این است که نزدیک

 در .بـودن او تأکیـد دارنـد    مسـیحی بـر   ،در آثارشان ،گینس  و مک ملکماند. آنسکوم،  دانسته
دینـی  آراي بایـد  این است کـه   ،براساس منابع و مدرك معتبر ،نوشتار حاضر فرض نگارنده

سـبب درازي    به ،او را یشات مذهبو مناق نیمبررسی ک ،عنوان یک مسیحی به ،ویتگنشتاین را
  طرح نکنیم. ،بحث

نـه خـداي    ؛اسـت  مسـیحی  ، نـزد ویتگنشـتاین دیـن   دین ةدربار ،ترین محور بحث مهم
 چـه او بـر آن تأکیـد دارد    . آنآباء یاحواریون (غیر از پولس) ، مسیح  شخص عیسی، مسیحی

ـ  مـی اي اسـت کـه    مسئلهترین  رستاخیز و نجات مهماز نظر او . است رستاخیز مسئلۀ  د،توان
  د.شوطرح  ،دین ةدربار

مطـرح   ،ویتگنشتاین ةدربار ،در کتابش ملکم باشد که ییدعااتواند  می علت این رویکرد
مـرگ   ةاي دربار نامهنمایشتأثیر تحت  ،شدت هب ،سالگی 21وي در  که اینبر   کرده است مبنی

، بـاعنوان احسـاس نفسـانی    »اخـالق  ةبار در گفتاري درس« را در گیرد و آن میو نجات قرار 
 عینی مـرگ  ۀتجرب تواند تحت تاثیر احساس ویتگنشتاین از  می کند و هم میبیان  بودن، ایمن

 دلیـل   تواند بـه   چنین می با آن مواجه شده است و همجنگ جهانی اول خالل در  باشد که او
  .)741 -77: 1383،ملکم( باشد تولستوي انجیل ۀخالصاز کتاب  او بودن متأثر

معنـاي   بـه  ؛مفهوم خداونـد که نویسد  می ،ویتگنشتاین ةدربار ،پل انگلیمان در خاطراتش
  کند. را به خود جلب می توجه او ،ندرت به ،خالق جهان

  گوید: میرستاخیز و مسیحیت سخن  از ،تکرار  به ،فرهنگ و ارزشویتگنشتاین در 
 سازد؟ میچه چیزي حتی من را مایل به ایمان به رستاخیز مسیح 
او مـرده و   مثل هر انسان دیگـري.  اگر رستاخیز نباشد، الجرم در گور زوال یافته،

 پوسیده است.
 و رؤیـا،  احتیـاج بـه یقـین دارم نـه حکمـت،      ،نجات یـابیم پـس   ،واقعاً ،اگر قرار است

 پردازي. نظریه
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نه  ؛جان من نیازمند آن استو  ن همان ایمان است و ایمان چیزي است که قلب منیقی
 پردازم. نظریه ۀفاهم

 تواند به رستاخیز ایمان بیاورد یا این عشق است که به رستاخیز باور دارد. میتنها عشق 
 کند. میحتی به رستاخیز ایمان دارد، حتی به رستاخیز تکیه  ،بخش نجاتعشق 

 .)172: 1381ویتگنشتاین، فته باشی و به نجاتت تکیه کنی (یا  نجاتباید  ،نخست

  نویسد:  میبا تعبیري مشابه در همین رابطه ر وکگ رک
خداونـد بـا کتـاب مقدسـش آسـمان و       ،رو  بود، از چه میاگر مسیحیت بسی سهل و راحت 

 هاي ابدي کرده است؟ عقوبتزمین را به حرکت در آورده و تهدید به 

ایمـان و   ،صـرفاً  ،را بلکـه آن  ،نگریست نمییک آموزه مثابۀ  به ،ویتگنشتاین به مسیحیت
  .پنداشت واقعی در زندگی انسان میوصیفی از رویدادي ت

  
  يآمیز راز :بودن دین ناگفتنی )ب

الطبیعـه   مابعـد و  ،هاي اخالق، هنـر، دیـن   گزارهمعتقد است که  ،تراکتاتوسدر  ،ویتگنشتاین
». نشـان داد «هـا را   توان آن می ،»گفت«ها را  توان آن نمی اگرچه مهمی هستند کهامور حاوي 
  .)Wittgenstein, 1961: 522رازآمیزند (امور ها همان  وي آنبه باور 

و تـوان بیـان کـرد     میچه ن آن توان بیان کرد و میچه  ح آنیشرمسئلۀ اصلی فلسفه را تو ا
کند یک گزاره تا جایی بامعناست  میتصریح ویتگنشتاین شمارد.  میبر توان نشان داد می فقط

  ند صادق باشد.اتو نمینحو پیشینی   لذا هیچ تصویري به ،که تصویر منطقی واقعیت باشد
، صـرفاً،  هـا  ، پـس ایـن  انـد  و نـه منطقـی   تجربـی الطبیعی (فلسـفی) نـه    مابعدهاي  گزاره
هـا غلـط    گـزاره این نوع بنابراین،  .»توان گفت نمی«اند براي گفتن چیزهایی که  هایی کوشش
  ).40: 1381 بلکه تهی از معنا یا مهمل هستند (فن، ،نیستند

یعنـی   ؛توان بیان کرد سر وکار دارند نمیچه  با آن   و هنر ،دین، اخالق از نظر ویتگنشتاین
بـه امـر     شود دین مربوط میدلیل است که وي معتقد  همین  به و گیرند میبیرون از جهان قرار 

  .)Wittgenstein, 1961: 6/ 4برتر است (
، متافیزیک، ویتگنشتایننزد  .آمیزند رازها  آن ،»دهند مینشان «خود را   گفتنی نا گونه امور این

؛ »گفـت «چیـزي   هـا  آن ةتوان دربـار  نمی و و اخالق به قهر و امر الهی تعلق دارند ،دین، هنر
  در زندگی نقش مهمی دارند.شوند که   محسوب می آمیز رازر ناگفتنی وام بنابراین، جزء
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فقـره   4 در و تراکتاتوسدر بند ششم  ،»بودن  رازآمیز« ةدربار ،ویتگنشتاینهاي مهم  گزاره
و » خداونـد «نه چگونگی جهان)،  (و» هستی جهان«از  ها  ؛ البته، در این گزارهستا   بیان شده

خـدا   ةدربـار  دیـدگاه او . نام برده نشده است ،آمیز رازعنوان امر  به ،صراحت هب ،چندان» دین«
 رسالههم در  ویتگنشتاین ).ibid: 6/ 432کند ( نمیاین است که خدا خود را در جهان آشکار 

مفاهیم طریق   زند و ازاین میمعناي زندگی پیوند مسئلۀ با را خدا مفهوم  ها یادداشتو هم در 
 ؛خـدا بـه    که ایمان برآن استو کند   را به یکدیگر مرتبط میمعناي زندگی، دعا و عمل دینی 

). معناي زندگی نزد وي بـدون نیـایش و   Wittgenstein, 1979: 74داشتن زندگی ( معنایعنی 
 )supplication( کردن که عملی دینی است و درخواست یا تضـرع  دعالذا  ،دعا ممکن نیست

  .)ibid: 73معناي زندگی است ( ةهمان تفکر دربار ، در نظر اواز خداست
رویکردي ایجابی اسـت. وي اعتقـاد دارد کـه     ،بودن دین  رازآمیزبه  ویتگنشتاینرویکرد 

که حکمت و برهان چیز سردي اسـت کـه    درحالی ،دهد میآمیزي به زندگی معنا و شور  راز
  ).113: 1381 ،ویتگنشتاین(کند  میزندگی را از انسان پنهان  ،فقط

و  )Wittgenstein, 1961: 6/44( داند  میرازآلود را بودن این جهان  نفس  ویتگنشتاین
دلیل ). ibid: 6/45( مند است کران یکل چون هم ،آمیز احساس جهان رازتأکید دارد که امر 

ایجابی به رازآمیزي خدا، هستی،  يرویکرد را صاحب ویتگنشتاینکه  ایننگارنده براي 
در آمیز را  رازامور علت اشتیاق به  ها یادداشتدر داند، این است که او   میو دین  ،اخالق

گویـد مـا احسـاس     می. وي کندرا برآورده آرزوهاي ما  علم قادر نیست داند که میاین 
چنـان    هـم مسـئله  علمی ممکن پاسـخ داده شـود،   سؤاالت  ۀکنیم که حتی اگر به هم می

 به معنـی  بودن آمیز رازنزد او  .)Wittgenstein, 1979: 51نخورده باقی مانده است ( دست
 ،عمیقـاً  ،قشود دیـن و اخـال   میسبب است که معتقد   همین  و به است بودن بیان نشدنی

 .)ibid: 78( رازآمیز هستند
  
  بودن دین عقالنی غیرج) 

  اصلی در این باب دارد:مدعاي چند  ویتگنشتاین
  شواهد و مدارك مبتنی نیستند. باورهاي دینی برخالف باورهاي تجربی بر دالیل، ادعاي اول:
  برهانی یا تاریخی نیست. فلسفی، باور علمی، باور دینی، ادعاي دوم:

فـرد یـا چنـین     و اسـت  زیسـتن پیونـد خـورده    ةدین و باور دینی با نحوادعاي سوم: 
  تصویري دارد یا ندارد.
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که همان تصویر خاص حیـات مؤمنـان    ،در داخل یک سیستم، فقط، باورهاي دینی ،لذا
 پذیر است. توجیهاست، 
  

  بودن فرااسنادي نخست:ادعاي 
هـاي کـامالً    مناسـبت بـه   و آثـارش  اي را در پراکندهدر تبیین ادعاي اول مطالب  ویتگنشتاین

  رو هستیم: هبودن با چنین عباراتی روب تجربی فراکند. درخصوص  میمتفاوت ذکر 
  لذا بر شواهد و مدارك مبتنی نیست.  ،باور دینی متمایز از باورهاي تجربی استـ 
 تر هستیم. زمانی باور تجربی یقـین  جوي شواهد افزونو در جست باورهاي تجربیدر ـ 

تنها نیازمند این شـواهد   نهاما باور دینی  ،تري فراهم کنیم که مدارك بیش شود میستحکم مو   
شـود.   مـی بـودن خـارج    دینـی بلکه اگر بر قراین و مـدارك مبتنـی شـود از حالـت      ،نیست

  ندارند.یی اکاراز قراین علمی و تجربی در دین یک  هیچ ،دلیل همین  به
 هـاي کـه باور  حالی در ند،ستهبندي  فرضیهو  ،مشاهده، آزمودن  باورهاي تجربی و علمی قابل ـ
دالیـل و  توانـد   مـی حتی اگر کسـی ادعـا کنـد کـه      د.نگیر میبیرون از آن قرار  ،طورکلی به ،دینی

با دالیل و قـراین تجربـی متفـاوت     ،جوهراً ،دالیلاین  ، بازهماقامه کند یشواهدي براي باور دین
  .)Wittgenstein ,1984: 53-65( نهاد ها  را بر آن» دلیل و قرینه«توان نام  نمی، اساساً و ندسته

 ادعاي اول بحث کرده ةنحوي دربار هب ،یدین باور ةگفتارهایی دربار درسدر  ،ویتگنشتاین
 ،البته وشود   محسوب میفلسفی  علمی و یگرای قرینهتمامی عباراتش نوعی مقابله با  است که
دالیل طبیعی و الهی براي اثبات خداوند،  ۀسنتی که درصدد اقام ۀالطبیع مابعدعلیه  است عصیانی
کند که ما نباید درخصوص باورهاي دینی از  بیان می ،صراحت هب ،. وياستو دین ، رستاخیز

بلکه باید ، گیریم کارمی ههاي علمی و تجربی ب گزارهکه در  استفاده کنیم یشواهد و دالیلهمان 
  ).ibid: 57(کاربگیریم  هرا ب» باور دارم«ها عبارت  گزارهاین نوع  ةدربار

او معتقد است که نباید از مؤمنان درخصوص باورهایشان دلیل و شـواهدي درخواسـت   
، انـد   بر درستی باورهـاي دینـی اقامـه شـده     ،م ويزع هب ،تمام دالیلی که تاکنونچراکه  ؛کرد

دلیـل   ها را در مقایسه با دلیـل تجربـی   توان آن نمی ،رو ازاین .)ibid: 67( ند ضعیف و ناپسند
دانـد:    ویژگی مـی  4شامل به خدا و دین را    اعتقاد ویتگنشتاین ،اساس  براین .)ibid( تلقی کرد

قابلیــت نداشـتن   ،ثالثـاً  ؛از شــواهد و قـراین  بـودن  نیـاز  بـی  ،ثانیــاً بـودن؛  تجربـی  غیـر  ،الًوا
هر نوع دلیلی دین  نیست، زیرا یلواقعاً دل اقامه شود، یلیکه دل  درصورتی ،رابعاً شدن؛ آزمایش

  کند. میو باور دینی را تباه 
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  بودن استداللی فرا دومین ادعا:
  :نویسد میاز کتاب خاطراتش    نقل  به ویتگنشتاینهاي دینی  دیدگاهدر کتاب  ملکم

ــد نجــات  مــیکــه او  ــد توانســت مفهــوم خداون ــی هر ،بخــش را دریاب ــه برداشــتول  گون
ـ     شناختی از الو کیهان دسـت آمـده باشـد بـراي او      ههیت که از مفـاهیم علـت یـا نامتنـاهی ب
  ).65: 1383، ملکمانگیز بود ( نفرت

نظـر   ،براهین فلسفی در موضوع باورهاي دینی و ویتگنشتاینگویی با و گفت در دروري
   در پاسخ چنین گفت: ویتگنشتاین او را خواست.

کنی و نوعی توجیه فلسفی بـراي اعتقـادات مسـیحی ارائـه     من از این بیم دارم که تو تالش 
نـد.  ا عبـارات  هاي کاتولیک، وراي الفاظ و گرایی نماد ... دهی، گویا که به برهان نیازي هست

 .)67 :(همان انگیز است نفرتصورت نظامی فلسفی،  به ،آن ۀراي ارائتالش ب

به مبانی متعارف برهانی اثبـات    عقلی یا رجوع ۀهیچ باور دینی با ادل ویتگنشتاینبه باور 
 ةکننـد  اثبـات هـم شـود،    اقامه   هانیو بردلیل حتی اگر ؛ )Wittgenstein, 1984: 54( شود نمی

  چیزي نخواهد بود.

باورهـاي دینـی ذکـر     ةچنـد نکتـه را دربـار    دین ةبار درگفتارهایی  درسدر  ویتگنشتاین
بـودن   معقـول  و بودن پایهدر مبحث  ،پالنتینجاخصوص  هب ،گرایان ایمانر ب ،بعدها ،کند که می

  اند: توجه ۀبرخی از این تعبیرات شایست .گذاشت  تأثیربسیار  ،باور دینی
   ؛بسیار سست هستندبراهین بر باورهاي دینی 

هاي دینی) را بر دالیل فلسـفی یـا عقلـی و     باورتوان امور عظیم (یعنی خدا، دین و  نمی
    ؛منطقی استوار ساخت

  ؛عقالنی باشند غیرکه  نه این ،باورهاي دینی نیازمند براهین عقالنی نیستند
  ؛منطقی و فلسفی نیستند ،تردید بی ،باورهاي دینی
بلکـه   ،تنها عقالنی، برهانی ومنطقی نیسـتند  نه ،عهد جدیدرسائل  و اناجیلمسیحیت و 
  .)ibid: 56-61برهان و دالیلی منطقی و فلسفی اقامه شود ( شود تا نمیحتی کوشش نیز 

و هر نوع الهیات داند   میایمانی امري مسیحیت راستین را  ،رکگورک چون هم ،ویتگنشتاین
. وي در کنـد   قلمداد میخالف ذات و گوهر این دین  برخ مسیحیت را یورزي در تار برهانو 

  نویسد: میچنین  1946سال 
تعـالیم   هـا و  آمـوزه گوید این است که تمامی  میبه گمان من یکی از چیزهایی که مسیحیت 
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 ،را تغییـر دهـد   زندگی خـود  )به کمک دین(اند. انسان باید  عبث ومعقول و صحیح بیهوده 
توانـد از عقـل    نمیانسان  ،روح است لذا بی سرد و ،اساساً ،)عقلیو براهین ( که عقل حالی در

  .)77 - 78: 1383، ملکم(براي سروسامان بخشیدن به زندگی خود استفاده کند 

صـرف  و ایمـان  میان عقل و برهان منطقی  بررسی تطابقدر همین نوشته به  ویتگنشتاین
، فقـط،  کند که باور دینـی  میآورد و تصریح  میروي  کگور رکبه نظرگاه اً، مجدد پردازد و می

شور و  را ایمانکگور  کرکه  درحالی ،عقل شور و هیجان ندارد و نیازمند شور و هیجان است
  .)87 :(همان نامد می )passion( هیجان

هـاي دینـی    بـاور هاي وجود خدا و  برهان مبحث در ذیل 1950 دربار دیگر  ویتگنشتاین
کوشند  میکه براهین موجود تنها  حالی در ،ساز باشد اعتقادیقی باید کند که برهان حق میتأکید 

گـاه   یک تحلیل و بنیاد عقالنی براي ایمان و باورهاي دینی ارائه کنند. این نوع بـراهین هـیچ  
  .)165: 1381ویتگنشتاین: د شد (نموجب ایمان نخواه تبع آن،  شوند و به  منجر نمی باور  به

معتقد  شواهد و مدارك تاریخی بر مسیحیت را کنار زده و ویتگنشتاینکه  پایانی این ۀنکت
وابسـته  ایمان  ،رو این از است ایمان امري تاریخی نیست که از دل قراین تاریخی سر برآورد.

 ایمـان   که عـدم  چنان  هم یست،ن ها  نو درستی مدارك آ انجیلبه صحت و وثاقت نویسندگان 
 یـش در هـا   یادداشتیابد. وي در  نمی أمسیحیت منش ةدربار اعتباري قراین تاریخی بیاز  هم

  :آورد می 1937سال 
گوید: حـاال   میدهد و  میبلکه به ما خبري  ،حقیقتی تاریخی بنا نشده است ۀمسیحیت بر پای

به خبري عینـی بـر تـاریخ اسـت بـاور        ایمان بیاور ولی این خبر را همراه با ایمانی که متعلق
 یک خبر تاریخی دیگر مواجه نشو. چون همبا آن  روي توست و  خبري پیشجا  این . ...ننک

هـیچ   ،خصـوص   درایـن  ت از آن خـود سـازد.  ا در زنـدگی » کـامالً دیگـري  «بگذار جایگاه 
  .)73 -70: 1381ویتگنشتاین، (وجود ندارد » پارادوکسی«

  
  باورهاي پایه   رد توجیه عقالنی؛

فـرد را    بـه   رویکردي منحصر فرایند توجیه باورهاي دینینیست که در تنها کسی  ویتگنشتاین
گرایـان تحـت تـأثیر وي     ایمـان و تمام  ،پیش از او ،رکگورکآگوستین،  گزیند. ترتولیان، میبر

ـ    ویتگنشتاین گرفته بودند.  همین روش را در پیش  ۀهر نوع توجیه عقالنی یا منطقـی یـا ارائ
و از بیـرون   یهـاي دینـی تـوجیه    گـزاره  ةدرباررا علمی  ، وتاریخی ،شواهد و قراین فلسفی

  .استپذیر  امکانها   توجیه از درون این گزارهاو  ةعقید بهاما  داند،  می ناممکن
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  توجیه درونی باورهاي دینی چیست؟
گـردد.   میبـاز »  مبنـا  و پایـه  اصـول «در این باب بـه   ویتگنشتاینهاي  گزارهتمام تعبیرات یا 

  دهند: میرا تشکیل  اساس سخن او زیرعبارات 
 انجام گیرد.» سیستم«توجیه باورهاي دینی زمانی میسر است که در درون یک . 1
کـه    زمـانی  توانـد صـورت پـذیرد؟    می ،عمالً ،چه زمانی توجیه در درون یک سیستم. 2

 در آن سیستم مسلم تلقی شوند.» اصول پایه و مبنا«
شواهدناپذیر است و نیازي به قراین و  ویژگی اساسی این اصول چیست؟ ناآزمودنی. 3

 و دالیل ندارد.
ـ   دینیهاي  باورایمان دینی یا همان  ند؟ا پایه کداماصول این . 4 بـازي   ۀاند که اصـول پای

 هستند. ها  نیز همین زبانی دین و تصویر حیات دینی
ند؟ علمی یا تاریخی) را دار آیا این اصول پایه قابلیت توجیه بیرونی (منطقی، فلسفی،. 5
 منفی است. ویتگنشتاینپاسخ 

پـردازد   مـی ادعاي سوم  ةگیري دربار نتیجهاصل به تبیین و  پنجبراساس این  ویتگنشتاین
  کند: میسه مسئله بیان  قالب را در که نگارنده آن

  
  نخست ۀمسئل

 کـه همـان تصـویر متمـایز و     ،ون یک سیستمردر د، فقط، باورهاي دینی ویتگنشتاینزعم  به
و  حـدود ایـن سیسـتم بـا تعیـین      است، قابلیت توجیه دارند. دار دینخاص حیات مؤمن یا 

در درون مرزها ممکن و هر پرسـش و نقـدي   ، صرفاً، و نقد را ،مرزها هرگونه تبیین، داوري
  است.  کرده معنا و بیها باطل  بیرون از این مرزرا 
  

  دوم ۀمسئل
پذیرنـد   برهاناصول پایه نه  ویتگنشتایناین سیستم داراي مبانی پایه و بنیادین است. به باور 

اعتبـار   هسـتند و  معتبـر  لذا مسلم و قطعی و ،شک و تردید روا داشت ها  توان در آن مینه  و
جالـب ایـن اسـت کـه      ۀ. نکتـ اسـت ان دار دیـن ها برگرفته از رفتار و حیـات مؤمنـان و    آن

یا بـدیهی   )self-justified( باید خودموجه ،حتماً ،اعتقاد ندارد که این اصول پایه ویتگنشتاین
  نیم.کمسائل ریاضیات، توقف  چون همها  باشند. تنها کافی است که در آن
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  سوم ۀمسئل
 ،امـا نیـازي نیسـت کـه بـدیهی یـا موجـه باشـند         ،انـد  ضروريقطعی و  اصول پایه حتمی،

اما این توقـف   ،اگر توجیه از بیرون باشد. توجیه باید در اصول پایه توقف یابد ،خصوص هب
   ایمان باور ویتگنشتایناز نظر  ،بلکه تلقی مؤمنان است. بنابراین ،توأم با دلیل و برهان نیست

  اي منطقی یا عقالنی. نظریهنه  ،ان استدار دینمعیشت  ةتصویر و نحو ،یک بازي زبانیبه 
  
  ورمندانهایمان ش د)

که در آن ایمان مسـتقل از عقـل و برهـان اسـت و     گرایی  ایمان اندیشۀ شورمندي در درون
   .فهم است  قابلو ناسازگارند،  دیگر یکحتی، به باور برخی، عقل و ایمان در مقابل 

 شـورمندي  ةاز واژ لـرز تـرس و  سـپس در   و یا آن یا اینکگور در کتاب  رکبار   نخستین
)passion( بینیم. می ویتگنشتایندر بعدها،  ،رانیرومند اندیشۀ او تأثیر  استفاده کرد و  

دهنـد کـه اظهـار داشـته بـود:       میارجاع  ،سوم ةمتأله سد ،بسیاري این رویکرد را به ترتولیان
  credo quia absurdum /I believe because it is absurd)آورم چون نامعقول است ( میایمان 

  :استگفته چنین  )DCC5اما این نقل قولی نادرست از ترتولیان است. چیزي که وي (در 
The son of god died, it is by all means to be believed, because it is absurd. 

کـه   به آن ایمان داشت. به خاطر ایـن  )با کمال میل(پسر خدا مرده است، باید با تمام اوصاف 
    .نامعقول است

نـه   ،تأکیـد دارد شـرایط  ترتولیان بر ایمان براساس قـراین و   ،آید می برکه از متن  چنان  هم
ـ از گـردد کـه    حقیقت این است که این گفتار بـه برهـانی بـازمی    ایمانی بدون قراین.    ۀخطاب

هـا اعتمـاد    دارد اگر فردي در میان افرادي که شما بـه آن  میارسطوست و در آن ارسطو بیان 
 گون به شما چیزي بگوید، او قرینـه و شـاهد اسـت    معجزهاي شگرف یا  واقعه ةدربار ،دارید

)Amesbury, 2005(. 
 ویتگنشـتاین ایـن  امـا   ،ویتگنشـتاین شورمندي است نه  ۀنظریکگور مبتکر  کر ،ررويه  به

  را بسط داده و بر پیروانش تأثیر بسیار نهاده است. آن بوده است که
، دانـد  مـی  ،حدت   و   حدوحصر و باشدت بی ،ایمان را شورمنديترین بنیاد  کگور مهم رک
 بلکه اشتداد و شورمندي اسـت.  ،عقل شدن  که به باورش غرض اصلی مسیحیت نه فربهچرا

  به باور وي شورمندي چند ویژگی دارد:
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  ؛شورمندي رویکردي انفسی (اتحاد وجود با ایمان و مبدأ) است نه آفاقی ـ
 ؛شورمندي روح مسیحیت راستین است ـ
 ؛ادیان و ایمان است ۀترین خصیص شورمندي مهم ـ
   ؛شود میحدوحصر حاصل  بیبا سرسپردگی ، صرفاً، شورمندي ـ
 ؛پیوند با سعادت ابدي است شورمندي در ـ
کگـور،   رکـ ( .اسـت با براهین آفـاقی) ناسـازگار    کگور رکتعبیر   به شورمندي با عقل (و ـ
1374 :76- 63(.   

کگور بوده  رکشورمندي  ۀتحت تأثیر نظری ،شدت هب ،»دین و ایمان« ۀدر نظری ویتگنشتاین
ـ    مـی هایی که براي باور دینی ذکر  خصلت ةو عمد  اسـت.  ۀ شـورمندي کنـد تـابعی از نظری

ــن  ویتگنشــتاین ــام ای ــی   ویژگــیتم ــر مهــم خــود یعن ــا را در دو اث ــگ و ارزشه و  فرهن
  .آورده است دینی شناسی و باور شناسی، روان زیبایی ةگفتارهایی دربار درس

شـورمندي بـاور    ةدربـار  فرهنـگ و ارزش در کتاب  ویتگنشتاینعبارات مهم و اساسی 
  دینی چنین است:

 .)107: 1381ویتگنشتاین: آدم باید زندگی را تغییر دهد (
سـامان  که آدم با آن، به همان میـزان انـدك، زنـدگی را      حکمت سراسر سرد است واین

 .)همان( تواند آهن را وقتی که سرد است شکل دهد  تواند داد که می
 )108 :ماند (همان میترین بستر آرام دریاست که آرام باقی  عمیقگویی دین 

دانـد   مـی کگور ایمـان را نـوعی شـورمندي     رکحکمت فاقد شورمندي است در مقابل، 
 .)108 :(همان

 .)113 :در مقابل ایمان شوریدگی است (همان
خاکسـتري سـرد و تیـره     چـون  همحکمت  ؛دارد میحکمت فقط زندگی را از تو پنهان 

 .پوشاند (همان) میاست که شعله را 
 .اند (همان) رنگاما زندگی و دین سرشار  ،خاکستري است حکمت

اي تصـمیم   گونـه توانـد چیـزي شـبیه     مـی آید که انگار یک باور دینی  مینظرم چنین  هب
با وجـودي کـه بـاور     ،درخصوص یک نظام بنیادین روابط باشد. بنابراین وار گرفتن شوریده

 ایـن برداشـت خـاص   از آوردن شـورمندانه   چنگ فرااي زندگی یا نوعی  گونه ،واقع بهاست، 
 .)127 :(همان است

باورهـاي   ۀکوشد تا هـم بـه مقایسـ    میدر ذیل دیدگاه شورمندي باور دینی  ویتگنشتاین
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هم اهمیت بنیادین باور دینی در سراسر حیات  و ندعلم دست ز عقالنی یا مبتنی بر حکمت
  .کندتغییر زندگی مؤمن را بررسی  نقش آن در و دار دین

بـر    حدوحصـر و مبتنـی   بی بستگی دل و تنها سرسپردگی نهوي اعتقاد دارد که شورمندي 
بخشـی نـه    نجـات را نجـات دهـد و ایـن    فرد تواند حیات  میبلکه  ،دلدادگی و عشق است

 که در پیوند با احساسات عمیق  است دلیل  دین بلکه ب ،دالیل محکم و براهین استوار ۀواسط هب
  کند. میو احساس عاطفی را بنیاد ایمان و باور دینی تلقی  ،عشق، حرارت . او شور،ستفرد ا  

. کنـد  مـی بر این باور است که باور دینی سراسـر حیـات فـرد را دگرگـون      ویتگنشتاین
او چنین قدرتی ندارند.  ،گاه هیچ ،منطقی یاکه هیچ باوري خواه علمی وخواه فلسفی  حالی در

. باور دینی منشأ در جان و آورد  میافزا با آهن سرد  جان احساس ۀمقایساز  يهاي مکرر مثال
باور سردي هستند  چون هماما سایر باورها  ،دهنده است تغییرلذا  ،احساس عمیق عاطفی دارد

 .)Wittgenstein, 1984: 50-59( نهد نمیها هیچ تأثیري برجاي  آن که ضربات چکش بر
 گفتار درس عبارات مهمی در پذیري است. خطرمعتقد است که ایمان نوعی  ویتگنشتاین

. بـه بـاور   اند  کگور بیان شده رکتحت تأثیر آشکار و مستقیم همگی وجود دارد که  باره این در
بخشـد   مـی کند و هم به ایمان عمق  میکردن هم اضطراب را زایل  فداکردن یا  خطرکگور  رک
  .)53 -52: 1374 کگور، رک(

به باور وي شهسوار ایمان نخست و قبل از هر چیز براساس شور ایمـان بایـد از امـر و    
اخالقی فراتر رود و فداکردن فرزند را بدون پرسش بپـذیرد. ابـراهیم بـا آغـوش بـاز       ةقاعد

ایـن امـر را    بـه خداونـد  سـپردگی  و سر بستگی دلرود چون  میسوي خطر و ذبح فرزند  هب
  .)107 -104 :طلبد (همان می

با سایر باورهـا متفـاوت اسـت. بـاور      ،یکسره ،کند که باور دینی میتصریح  ویتگنشتاین
شود که خود را براي این بـاور در معـرض    لذا آدمی حاضر می ،دینی استوارترین باور است

خطـر    فلسفی خود را به یامنطقی  ،که هیچ انسانی براي باوري علمی حالی در ،خطر قرار دهد
  .)Wittgenstein, 1984: 53-55( اندازد نمی

  
  بررسی انتقادي  

ی است که بـر بسـیاري از   ویتگنشتاینگرایی  ایمانناگزیر  ةاز عقل و براهین فلسفی ثمرگریز 
 ،»؟آیا اعتقاد به خدا معقـول اسـت  « ۀدر مقال ،پالنتینجا گرایان بعدي تأثیري ژرف نهاد. ایمان

 ناکافی ،به هر چیزي بر مبناي دالیل و قرائن آورد که معتقد است اعتقاد میگفتار کلیفورد را 
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در رد ایـن   پالنتینجـا کس کاري خطا و نادرست است.  همهجا و براي   همیشه، همه واست 
بـه   وي معتقد اسـت کـه اعتقـاد    بیان مدعی است که مدعاي کلیفورد اشکاالت مهمی دارد.

سـؤال کنـد کـه    از او باوري پایه است و اگر کسی  ،است که بنیان تمام باورهاي دینی، خدا
 ۀمعیار جامعکه الزم نیست ، دهد میپاسخ  ، پالنتینجاداند نمیپایه  به خدا را اعتقاد   چرا عدم

 :1374 ،و دیگران پلنتینجاهیر باشد ( مثل راسل و مادلینا یگرایان عقلمسیحی منطبق با معیار 
  16- 17، 69(.  

اسـت  خداوند در ما تمایلی فطري نهـاده   ،کند که اوالً میتصریح  اش  گیري نتیجهوي در 
(یا کدوتنبل بـزرگ)   به الحاد به او پایه است و باور پس باور ،را در جهان ببینیمتا دست او 
بـه   باور دینـی و اعتقـاد   ،ثالثاً ؛مفهوم قرینه و عقالنیت مبهم و پیچیده است ،ثانیاً ؛پایه نیست

بـه     ایمـان  ،رابعـاً  ؛)23 :خدا بداهت ذاتی دارد و هیچ نیازي به دالیل و براهین ندارد (همان
و  ،هاي نظري، علمی، تاریخی، فلسفی نه استدالل ،اوست ۀتعهد مؤمن و زندگی مؤمنان خدا

  .او منطقی
کـه  کنـد    مـی در باب بـاور دینـی را عیـان     ویتگنشتاینآشیل دیدگاه  ۀعبارات فوق پاشن
  داند:  نقد را به دیدگاه او وارد می هشتبراساس آن نگارنده 

کـه   ،صورت حیات و عمـق نفـوذ   ةدربار ،ویتگنشتاینآن است که دیدگاه  ،نقد نخست
ـ  ، حولدارد، عمدتاً گرایی او منشأ در ایمان از دیـن و باورهـاي دینـی سـامان      فـردي  ۀتجرب

  شناسانه یا زبانی. معرفت ۀنظری بر پایۀ نه ،یابد می
دومش تأکید دارد  ةبودن زبان در آثار دور اجتماعیبر  ویتگنشتایناین است که  ،نقد دوم

زبان دینی تبدیل بـه  شود که   اي از زبان دارد و این تلقی او سبب می  گرایانه کارکردتلقی  ،ذال
  .شودامري خصوصی و شخصی 

ویتگنشتاین صورت  دهد. میشکل  سومین نقد را ان،دار دینزیستن  ةابهام در مفهوم نحو
چیزي  ،حداکثر ،تصویر نزد او شمارد و برمیباوري  دین اصلی دین و ةرا شالودمؤمن حیات 

 از ونخواهد بود کـه در آن ادلـه و سـیر عقالنـی وجهـی نـدارد        هیر )blik(بلیک  تر از بیش
  اي از ابهام باقی خواهد ماند. هالهدر  ،رو این 

بـا   دین استوار است. بیبا فرد  دار دینش اساسی تفاوت معیشت فرد پرس بر ،نقد چهارم
امـا   ،معقول اسـت  دین از خداوند و دار دین ومؤمن توان ادعا کرد که تصویر  میچه مالکی 

؟ براسـاس دیـدگاه ویتگنشـتاین    اسـت نـامعقول   دین از خداوند یا دیـن  بییا  تصویر ملحد
، پرسـت  بـت یـک فـرد   در حیـات   ،معیشت ةخ داد کدام معیار نحوتوان پاس نمیروي   هیچ هب
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 مخـالف فطـرت اسـت.    پایـه و  غیر ،نامعقول ،آمیز کفر ،)الهی غیر(سایر ادیان یا  بودایی ،هندو
مگـر   ،بـدانیم  دار دین غیرباورها را تصویر فرد  این تصاویر و توانیم باتوجه به این نظریه نمی
  این دیدگاه دلیلی موافق عقل اقامه کنیم. که بر آن

محتـواي   دهد. میشکل  نقد پنجم را» معیشت ةنحو ۀنظری« ةدربار» امکان داوري« ۀمسئل
نادرسـتی   درستی و ایمان و ۀدر بررسی مسئلاین است که  ،در تفکر ویتگنشتاین ،این نظریه

از  ،رو این از ؛پذیر است نه قاعده تجربی) است و، خواه نه تابع اصول (خواه برهانی ، ایمانآن
 ویتگنشـتاین آراي مصون) خواهد مانـد. براسـاس    دور (نه لزوماً بهداوري  هر نوع مواجهه و

 ی وجـود متفـاوت  هـاي گفتـاري   شـیوه  وهاي زبـانی   بازيبراساس آن هر صورت حیات که 
ی در خواهد داشت و هیچ معیار عام نیز منطق درونی خاص خود را مالك و داشت،خواهد 

هـاي درسـت    مؤلفه و بررسی ها را صورتقادر سازد تفاوت  وجود ندارد تا ما را این رابطه
هـا   ناهمانندي ها و همانندي به پژوهش دربر آن اساس  وکنیم یک تصویر دینی را استخراج 

 ةصـورت حیـات یـا نحـو     .داوري کنـیم  هـا  تصویردرستی یا نادرستی  ةدربار وزنیم دست 
 امـا بـا بررسـی عمیـق و     ،دهـد  مـی دست  هتفسیري از ایمان دینی ب ،ظاهر در ،معیشت گرچه

ایـن نظریـه نـه     برمبنـاي  خواهـدبود. کارامـد   نـا  توان نشان داد که سراسر مبهم و میبرهانی 
ایـن   نه از نادرستی باور فرد ملحد. سخن گفت و دار دینتوان از درستی ایمان دینی فرد  می

در مؤمن  من هیچ شباهتی وجود ندارد.ؤم مؤمن وغیرکند که میان باور دینی  میدیدگاه تأکید 
 شـراکتی در ایـن   من هیچ نوع فهـم و ؤم غیرکه  درحالی ،کند میصورت زندگی دینی زیست 

پرسش اساسی این خواهد بود که به چه دلیـل بـدون وجـود    جا   در اینزیست ندارد.  ةنحو
صـورت   توان ادعا کرد کـه زنـدگی و   مینیز تفاوتی که منبعث از شباهت باشد)  شباهتی (و

نـامعتبر   من نـامعقول، ؤم غیرلیکن صورت حیات  ،حتی پایه است معتبر ومؤمن فرد معیشت 
  ؟استپایه  غیر و

شـکل   ،کامالً شخصی ی،ارچوب صورتهاین است که دین و باور دینی در چ ،ششمنقد 
کرد این صورت نامعتبر ادعا توان  میگرفته و اعتبار یافته است. با کدام مالك و دالیل عقلی 

  صحیح فهم کرد؟ ،صورت دینیمثابۀ  به ،توان این صورت را میاست؟ چگونه 
صورت زنـدگی یـک دیـن نداشـته      قی ازتصریح دارد که هرکس فهم عمی ویتگنشتاین

. اگر این سخن درست است بـه چـه   کندنقد و داوري  یا آن راتواند دین را فهم  مینباشد، 
  دست زده است؟» اوهارا«به نقد و رد دیدگاه پدر روحانی  ویتگنشتایندلیل 

آراي دهد. مسـلمانان بـه نقـد و جـرح      میرا نشان  ویتگنشتاینواقعیات خالف دیدگاه 
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و باالخره الوهیـت مـریم و    ،شمایل مسیحی و شعائر ث،تجسد، تثلی ۀمسیحیان (خاصه مسئل
کس ادعا  هیچند. ا  ههاي اسالمی پرداخت آموزهو مسیحیان نیز به نقد  اند  دست زده ) (ع) عیسی
اند که دست به نقـد و اسـتدالل    دادهبه خود حق  انیا مسیحی انکه چرا مسلماناست نکرده 
  اند. بودهمعتبر و مؤثر  ،العاده فوق ،ها نقدبرخی از این  ؛ حتیباورهاي دینی بزنند ةدربار

مؤمن را بسیار دانسـته و   غیرمیان باور مؤمن و  ۀفاصل ویتگنشتاینست که ا آن ،نقد هفتم
یعنـی خـدا،    ؛)Wittgenstein, 1984: 52-53(کـرده اسـت   » شـکاف بـزرگ  « از آن تعبیـر بـه  

ی اسـت  مخالف با صورتکلی،   د که بهنرستاخیز، دین و باورهاي دینی نزد مؤمن صورتی دار
دو در تفـاوت اساسـی    شـکاف بـزرگ میـان ایـن    منشـأ ایـن    و دارد هـا  مؤمن از آن غیر که
ـ  دو تنـاقض وجـود دارد؟   آیا میان این .است دو این »هاي زندگی صورت« عبـارتی بایـد    هب

پذیرد؟  میاین الزمه را  ویتگنشتایندو باور حکم کرد. آیا  یجاب میان اینبراساس سلب و ا
دو بـاور شـکاف    پذیرد میان این میکه  رغم این علی ویتگنشتاینیعنی  ؛پاسخ وي منفی است

  .دو تناقضی وجود ندارد اما میان این ،عظیمی است
وجـود  و سـازگاري  بازي زبانی دین انسجام  در درون باید تأکید کرد که ،در نقد هشتم

یـک مسـیحی پروتسـتان     ؛وجـود دارد  زیـادي  . در درون یک دین مخالفـان و نقـادان  داردن
مسـیحی     گـرا  عقـل یک اندیشـمند  ممکن است  ؛داشته باشد   خالف کاتولیکرأیی تواند  می

را کـامالً   امـا آن  ،دیـدگاه تثلیـث را فهمیـده باشـد     لحـاظ معرفتـی   و بـه  طورکامل هباشد و ب
بداند. داستان یعقوبیان و نسطوریان و شوراهاي نیقیه بیانگر  تمنطقی و حتی ضدمسیحی غیر
  اند. حقیقتاین 

ندارند ایمان و باور دینی، شأن معرفتی  ویتگنشتایناین است که طبق دیدگاه  ،نقد نهم
ارزش  ةدربـار  ،و نسبتی با واقعیت و عـین نـدارد. لـذا    هستند ري سوبژکتیووو صرفاً ام

بایـد بـاور    ،رو این ازبحث و داوري کرد.  ،نحو برهانی و عینی هتوان ب نمی، ها  آنمعرفتی 
صـدق و   محتواي آندرنتیجه ضدعقلی) دانست که  ، فراعقالنی (ویدینی را فرااستدالل

  بردار نیست.  کذب
ندارد رویکرد معرفتی  یویتگنشتاینایمان  رو هستیم. هبا مشکل دشواري روب ،در نقد دهم

بندي زبـانی،   تواند قابلیت صورت نمیصورت   زیست مؤمنانه است. دراین اي  هنحوصرفاً،  و
  داشته باشد. را و بحث با دیگران ،نقد، گوو تحلیلی، گفت

حتی اگر یقینـی و   ،زبان دین ،پس .ندطور که هستند، درست و نافذ دینی همان هايباور
  . ستچرا  و  قابل چون غیرفرد و   منحصربهعقالنی هم نباشند، 
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