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آیا ویتگنشتاین ایمانگراست؟نگاهی مجدد
به معرفت شناسی دینی منسوب به او


مصطفی حسینی گلکار
(نویسنده مسئول)

محمد محمدرضائی
چکیده

در باب ایمانگرایي ویتگنشتایني دو پرسش میفولافتاده :اوال آیا "ویتگنشتاین" صراحتا
از ایمانگرایي دفاع کردهاست؟ و ثانيا آیا ایمانگرایي از اندیشههای او .قابل استنباط
ميباشد؟ در مقاله حاضر پس از پژوهشي در چيستي ایمانگرایي ،نشان دادهشده ادعای
انتساب ایمان گروی به ویتگنشتاین اغلب بر مبنای تفسيری خاص از بخشي از
آموزههای «پژوهشهای فلسفي» او بودهاست .دقت و تسمل در مجموع آراء ویتگنشتاین
بهویژه در «فرهنگ و ارزش» و «درس گفتارها» نشان ميدهد ادله و شواهد متعددی
در نفي ایمانگرایي ویتگنشتاین وجود دارد که ميتواند بدیل نظریه رایج باشد .همچنين
بایستي متوجه بود استنتاج ایمانگرایي از تمایز ميان بازی زباني دین و غير آن به نوعي
خلط نظریه بازیهای زباني بهعنوان نگره فهم و معنا با نظریه استنتاج و قضاوت است
و نهایتا آنکه پيگيری سير اندیشه دیني نزد ویتگنشتاین به نوعي نظر متداول تقسيم
ساحتهای فکری او .به دو دوره را دچار چالش مينماید.
واژگان کلیدی :ویتگنشتاین ،معرفتشناسي ،باور دیني ،ایمانگروی ،بازی زباني،
صور حيات و ....

 .عضو هيئت علمي مؤسسه فرهنگي هنری قمMhq.golkar@gmail.com ،
 .دانشيار فلسفه دانشگاه تهران پردیس قم؛ Mmrezai@ut.ac.ir
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مقدمه
ویتگنشتاین پژوهي در ميان اندیشمندان ما و باالخص جامعه دانشگاهي جایگاه درخوری یافتهاست تـا
حدی که او را فيلسوف خودماني [!] ناميدهاند .در این ميان مهمترین آفت ،تکرار کليشههای ساختهشده از
گزینش اندیشههای فيلسوف است که به طور متداول در اثر عدم رویکرد انتقادی بـه ترجمـههـا و عمـدتا
قبول تام اولين آثار حوزه مربوطه رخ ميدهد .یکي از مهمترین دغدغههای ویتگنشتاین که در جامعه مـا
نيز واجدارزش فراواني است مقوله معرفت دیني ميباشد .در این حوزه نسبتدادن ایمانگرایي به فيلسوف
مقبول همگانشده و هيچ نقادی در این باب صورت نميگيرد.
ادعای مقاله حاضر آن است که:
اوال :آنچه بهعنوان ایمان گرایي به ویتگنشتاین نسبت دادهشـده نـه براسـاس کليـت آمـوزههـا و آثـار
منتشرشده از او (ن .ک :کتاب نامه مقاله) بلکه متسثر از تفاسير درجه دوم  8بودهاست؛
و ثانيا :ایمانگرایي از آراء ویتگنشتاین استنباط نميشود.
بهمنظور اثبات این مدعا ابتدا شاخصه های عام و ضروری ایمان گروی بر مبنای آثـار کالسـيك ارائـه
گشته ( )8سپس مؤلفههای ایمان گرایي منتسب به ویتگنشتاین همراه بـا اهـم تقریرهـا و خاسـتگاهشـان
دستهبندی شدهاست ( 8و .)3
آنگاه اوال تعارضات و نقدهای وارد بر تقریرهای مذکور ( )8و ثانيا شواهدی از آثار خود ویتگنشـتاین در
رد ایمان گروی طرح گردیدهاست ( 6و  )0و نهایتا جمعبندی اجمالي از نگرههای دیني ویتگنشتاین ارائـه
شدهاست.
اگرچه در مقاله حاضر مسئله بازیهای زباني به تفصيل به دالیلي کـه خواهـد آمـد بررسـيشـده امـا
رویکرد مبنایي نگارندگان توجه به آموزههای ویتگنشتاین در کليت آنهاست.
مجمع جهاني ویتگنشتاین (سمپوزیوم اتریش) )ALWS( 8که از سال  8936ميالدی به آوردگاه تفاسير
ویتگنشتاین تبدیل شدهاست ،بهویژه در هفت دوره مختلف بهطور خاص مقوالت مرتبط با اندیشـه دینـي
ویتگنشتاین را مورد بررسي قرار دادهاست 3.در مقاله حاضر نيز پذیرفتـهشـده کـه توجـه بـه نگـره دینـي
ویتگنشتاین بدون مالحظه مجموع این مؤلفهها ابتر خواهد مانـد ،لـذا بـرهمـيناسـاس بـه نقـد دیـدگاه
ایمانگروی منتسب به ویتگنشتاین در کليت آن پرداخته شدهاست.
 -9مروری اجمالی بر چیستی ایمانگرایی
در ابتدا بهمنظور مشخص بودن مقصود از ایمانگروی بهویژه برای پرهيز از گرفتـارشـدن در اشـتراک
لفظي ،ضروری است تا مؤلفههای اصلي آن مشخص شود .همچنين بایستي متذکر شد اگرچه بعضا ذیـل
مبحث ایمان گروی به طرح مناسبات ایمان با اخالق ،ارزش تقدیر ،جهان و  ...پرداختهاند ،8امـا جـوهره و
مؤلفه متمایزکننده مقوله ایمانگرایي بهویژه در دوران معاصر مباحث معرفتشناختي اسـت کـه البتـه بـه
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نحوی ریشه در سنجش نسبت ميان عقل و دین دارد .اگرچه ایمـانگـروی نيـز دارای تقسـيماتي چـون
معتدل و افراطي ،6متقدم و متسخر و  ...است اما ميتوان ویژگيهای برجسته مشترک ميـان تمـام آنهـا را
بدین قرار فهرست نمود:
 -9-9ابتنای ایمان گروی بر نص دینی
اولين شاخصه ایمانگروی ابتنای آن بر متون دیني یا به تعبيری همان نصگرایي است .شاید به نوعي
بتوان عهد عتيق را سير از ایمانگرایي اسفار پنجگانه به حکمتگرایي امثال سليمان نبي دانسـت؛ امـا در
0
عهد جدید ،ابتدا با قول به ایمان ولو به اندازه دانه خردل در اناجيل و سپس بهویژه با آموزههـای پـولس
بازگشتي به ایمانگرایي متوقع است.
 -2-9مالزمه ایمان گروی با شکاکیت

چنانکه گفتهاند «در منابع و متون دیني (کهن) ،ایمان و شك غالبا همسان یکدیگر انگاشته ميشـوند.
در کاربرد قرون وسطي ،کلمه التين =( Fidesایمان) کال هر دو معني را دربردارد .حتـي در عهـد جدیـد،
فرق گذاری بين این دو کامال روشن نيست( ».الياده ،8339 ،صص)883-888؛ «ایمانگرایي برداشـتي از
الهيات مسيحي است که از پذیرش نياز به (یا گاهي امکان) نقد یا ارزیابي به وسيله منـابعي در بيـرون از
خود ایمان مسيحي سرباز مـيزنـد(».مـك گـراث ،8328،ص 680همچنـين ن .ک :صـص)808-863؛
3
"پاپکين" نيز -در کليات فلسفه–درباب ایمانگروی(طریقه ایمان)تالزم آن با شکاکيت را تسیيد مينماید.
 -3-9تأکید بر تفکیک ایمان و علم و نفی موضوعیت سنجش عقالنی
از سوی دیگر ایمانگرایي ( )Fideism – Faith-ismدیدگاهي است که نظامهای اعتقادات دینـي را
موضوع ارزیابي و سنجش عقالني نميداند (پترسون ،8322 ،ص .)32از این منظر ایمانگرایي مشتمل بر
اصول ذیل است:
 -8مفروضات بنيادی دین در خود آموزههای آن است؛
 -8پذیرش ایمان دیني بينياز از هرگونه اثبات یا قرینه است.
تلقي دیگر آن است که وجهاشتراک همه آموزههای ایمانگرایي ،نفي نياز ایمان دیني برای توجيـه بـه
دالیل و قراین است (تاليافرو ،8328 ،ص 886همچنين )Penelhum, 1997, p.367؛ لذا ادعا شدهاست
که همه شاخههای فيدئيسم در این جهت که به تفکيك ایمان و علم قائلاند ،مشترکاند (ملکيان8339 ،
(ج ،)8ص )808و به عبارتي فيدئيسم ،به مجموعه دیدگاههـایي گفتـه مـيشـود کـه درسـتي و حقاني ت
باورهای دیني را براساس خود ایمان ميپذیرند نه عقل و استدالل( 2.جوادی ،8328 ،ص )888و ازایـنرو
ایمانگرایي در مقابل عقلگرایي به معنای کالمياش قرار دارد (جمعي از نویسندگان :8328 ،ص.)03
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لذا در شرح دیگری سه وجه برای ایمانگرایي برشمردهاند:
 -8استداللهای فلسفي با باورهای دیني بيارتباطاند؛
 -8به باورهای دیني متدینان آسيب ميرسانند؛
 -3آنها را از محوریت خارجکرده و شسني ضعيف برایشان قائل ميشوند.
نهایتا ایمانگروی نظریهای است که براساس آن باورهای دیني نيازمند توجيه معرفتشناختي نيستند.
(مثال ن .ک :اکبری ،8328 ،ص)88
 اشاره به دیدگاههای متفرقه درباب ایمانگرویبه عنوان تکميل بحث بایستي متذکر شد تعابير دیگری از ایمانگروی نيز وجوددارد کـه اگرچـه واجـد
نکاتي قابلتسمل ميباشند اما موردقبول همگان نيستند 9لذا نميتـوان بـهعنـوان معيـار بـرای ایمـانگـرا
دانستن یك متفکر به آنها استناد کرد .نهایتا شاید تعبير دقيقتر ایمانگرایي به بيان فلسفي آن باشد که
نفساالمر دیني را باور مؤمن بدانيم 86.اگرچه بنابر آنچه گذشت معنای ایمانگرایي ،تا حدودی مبهم است
اما براساس همين تعاریف سعي ميشود تا امکان استخراج این دیدگاهها از آموزهها و اندیشه ویتگنشتاین
88
بررسي گردد.
 -2مروری بر آنچه به ویتگنشتاین نسبت داده شدهاست.

92

به یك تعبير بهطور کلي ،دو تلقي از ایمانگرایي ویتگنشتایني ميتوان سراغ گرفت:
 -8ایمانگرایي صراحتا در آموزههای او وجوددارد( .ادعای استوارت "سادرلند" 83و "شونبامسفلد" )
 -8ایمان گرائي از اندیشه او استنباط ميگردد( .ادعای "دی .زد .فيليپس" 86و "کي .نيلسن")80
از منظری دیگر ،در مباحث سالهای اخير ذیل سه ساحت عمده ،ایمانگرایي بـه ویتگنشـتاین نسـبت
داده شدهاست:
83
 -8زبان دین ،غيرشناختاریبودن آن و بررسي مسئله معنا؛
82
 -8براساس تحليل ایمان شورمندانه و تجربه مسيحيت در «فرهنگ و ارزش»و «درس گفتارها»
 -3نتایج نظریه بازیهای زباني از «پژوهشهای فلسفي» و «درباب یقين».
تفکيك هریك از این تقریرها و اهم گفتار مدعيان آنها به قرار ذیل است:
88

 -9-2غیرشناختاری بودن زبان دین
در این ساحت ،عمدتا مسئله معنا و رازآلودگي که در «رساله منطقي -فلسفي» مطرح گردیده بهعنـوان
بنيان ایمانگروی تلقيشدهاست .برخي از مدعيات ذیل آن بدین قرار است:
 ماحصل نظر رساله درباب دین رازورانه دانستن آن است (مثال ن .ک :خاتمي ،ص 886و هایمان،
ص 83و عليزماني ،صص.)882-888
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(رساله منطقي – فلسفي) از دیـد ویتگنشـتاین مقالـهای دربـاره نظریـه «ارتبـاط غيـرمسـتقيم»

کرکگارد است  ...خالصه مقصود ویتگنشتاین تا حد زیادی با مقصود کانت یکي بود :او هم ميخواست با
تثبيت حدود شناخت ،جا برای دین و ایمان باز کند (کيوپيت ،8326 ،صص803و808؛ کيوپيت سپس این
89
ادعا را به سراسر اندیشههای ویتگنشتاین نسبت ميدهد! ن .ک :همان ،ص. )809
 -2-2ایمان شورمندانه (وصف مسیحیت)
گزین گویههای چندی از ویتگنشتاین در «فرهنگ و ارزش» و «درس گفتارها» نقـلشـده کـه بـه
نوعي یادآور سخنان سنت آگوستن و کرکگارد است و برخي برهميناساس مدعي ایمانگـروی شـدهانـد.
تحليل این نگاه در بخش  0خواهد آمد.
 -3-2بازی زبانی دینی
این مورد با توجه به شيوع آن و گستره متفاوت تعابير ،نيازمنـد ارائـه شـواهد بيشـتری اسـت .در ایـن
ساحت ،بازی زباني دیني و بهتبع آن صور حيات دیني بهویژه براساس تفسـيری خـاص از پـژوهشهـای
فلسفي و درباب یقين مستلزم ایمانگروی دانسته شدهاند 86.در اینخصوص گفتهاند:
 ویتگنشتاین متسخر در ميان فيلسوفان تحليل زباني گرایش الهي دارد و بههمينخـاطر و بـه ایـن
جهت که بتواند این گرایش را با مباني فلسفي و معرفت شناسـي خـود آشـتي دهـد ،بـه مکتبـي بـه نـام
«فيدئيسم» دامن زد (ملکيان( 8339 ،ج ،)8ص)803؛
 کي نيلسن اصطالح «ایمانگرایي ویتگنشتایني» را نخستينبار برای اشاره به نظریه ویتگنشتاین
درباره ناممکن بودن نقد باورهای دیني براساس اصول فلسفي یا دستاوردهای علمي بهکار گرفـت اگرچـه
خود نيلسن این نظریه را نميپذیرد (جوادی ،8328 ،ص)889؛
 کاپلستون ،ایمانگرایي ویتگنشتایني را– البته با تصریح بر این نکته که این آموزه تنهـا برداشـت
برخي از پيروان او است – چنين بيان مينماید« :برخي از پيروان ویتگنشتاین ،در استقالل ذاتي هریك از

بازیهای زباني اصرار ورزیدهاند و اظهار ميکنند  ...نظرگاه بيطرفي برای اثبات وجود خدا نميمانـد کـه
مورد بحث قرار گيرد .این مطلب را در یك بيان غایتانگارانه ميتوان چنين گفت :خدا تنها از راه ایمـان
شناخته ميشود( ».کاپلستون ،8328 ،ص88)62؛
 گفتار علمي ،گفتار سياسي ،گفتار هنری ،گفتار دیني و  ...شـيوههـای مختلـف بکـارگيری زبـان
هستند که در هرکدام از آنها زبان ابزاری است برای مقصودی خاص؛ هيچ ویژگـي مشـترکي همـه ایـن
گفتارها را به هم نميپيوندد ( ...مالك حسيني :مقدمه بر ویتگنشتاین ،8323 ،ص)88؛
 بازی زباني دین ،فارغ از پرداختن به صدق و کذب است (مثال ن .ک :خاتمي ،ص)880؛
 ویتگنشتاین معتقد است چون به مرحله ایمان نرسيده ،قادر به درک سخنان شخص واجد ایمـان
نيست تا با او به مخالفت یا موافقت بپردازد (عليزماني ،8323 ،ص)833؛
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 مسئله یقين برای ویتگنشتاین ازاین رو اهميت داشت که او تفاوت ميان یقين داشتن و دانستن را
چندان مهم و قابل توجه نميدانست (!) (احمدی ،8326 ،ص)866
 ویتگنشتاین معتقد بود به هيچوجه نمي توان دین را مورد بررسي فلسـفي قـرار داد و بـا هرگونـه
الهيات طبيعي شدیدا مخالف بود!! (لگنهاوزن ،صص )863 -860سال8339
 ویتگنشتاین ایمانآوردن را یك فرآیند مي داند که بدست آوردن آن به تالش انسان بستگي دارد
88
ولي وقتي حاصل آمد از اختيار انسان خارج ميشود  ...معموال به دیدگاه او «دیدگاه تصویری از ایمان»
گفته ميشود (ملکيان( 8339 ،ج ،)8ص)806؛
 نظریه تفسيری ویتگنشتاین بر این مطلب (نتایج وحي بهمثابه تجربـه – غيـرزبـاني – انکشـاف
خویشتن الهي) صحه ميگذارد (فعالي ،8326 ،ص 888همچنين صص 863و )898؛
 ایمانگروی ،ساحت نظری اندیشه دیني ویتگنشتاین است (زندیه ،8320 ،ص)833؛ او هيچ شسني
برای عقل در دین و باور دیني در نظر نميگيرد! (همان ،ص )886از نظر او دین و علم تقابل ذاتي دارنـد
و مانعهالجمعاند!! (همان :ص)882
 بهطور خالصه مي توان گفت ویتگنشتاین از دو نظریه اساسي دفاع مـيکنـد :نخسـت نظریـهای
درباره معنای گفتار دیني و دوم نظریهای درباره معرفت شناسي باورهای دیني .نظریه نخست آن است که
83
ابزار باور دیني در الفاظ ،پيشبيني یا فرضيه نيست بلکه چيزی شبيه تعهد شـورمندانه بـه نظـام ارجـاع
است .و نظریه دوم آن است که باورهای دیني به یك اندازه مصون از ابطال و اثبات اسـت .ویتگنشـتاین
ميگوید منتقدان و مدافعاني که باورهای دیني را با فرضيهها خلط ميکنند و شواهدی را به سود و زیـان
آنها گرد مي آورند ،ایمان دیني و خرافات را از هم باز نشناختهاند (هایمان ،ص 82و عباسي :صـص-866
 .)868سال8332
 جمعبندی از تقریرها و منبع استنباطهانهایتا براساس ارجاعات ،اهم آنچه از اندیشههای ویتگنشتاین در دفاع از ایمانگروی استخراج نمودهاند
بدین قرار است:88
 -8تمایز تصور و نام خدا نزد مؤمن و ملحد (ن .ک :ملکيان ،8338 ،صص)888 -888
 -8تمایز ایمان دیني و دانش تاریخي ()Wittgenstein, 1994, p.460
 -3توصيف شورمندانه تجربه مسيحيت (بهویژه در گزیدههای فرهنگ و ارزش)
 -8دالیل و توجيهات پایان و سرانجامي دارنـد و در اندیشـه دینـي نيـز پایـاني بـرای توضـيح وجـود
86
دارد!
80
 -6نقلقول مشهور ام .دروری از ویتگنشـتاین« :مـن نمـيتـوانم مسـائل را از نظرگـاه دینـي نگـاه
83

نکنم».
« -0هر آنچه که الزم است پذیرفته شود ،چيزی اسـت کـه فـرد مـيتوانـد بـه آن ،شـکلي از حيـات
82
بگوید) PI, p.226 (».
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 -3دانستن باورهایمان 89امکانپذیر نيست (مثال د.ی .گزاره  )883همچنين «یقين شخصي اسـت امـا
دانستن نه  ...من حاضر نيستم چيزی به منزله رد (گزاره یقينيام) تلقي شود( ».د.ی .گزاره )886
« -2یك بازی زباني فقط زماني ممکن خواهد بود که کسي بـه چيـزی اعتمـاد کنـد (بـاور بيـاورد)»
(د.ی )669 .همچنين «سؤالهایي که مطرح ميکنيم و شكهای ما بر این واقعيت متکيانـد کـه برخـي
گزارهها مصون از شكاند گویي چونان لوالهایي هستند که سؤالها و شكهای ما بر آنها مـيچرخنـد».
(د.ی)388 .
« -9اگر چيزی رخ داد که انتظار ميرود مرا (به باوری) مشکوک سازد ،یقينا چيزی هم وجود دارد کـه

باعث شود خود دالیل این شك هم به نظر مشکوک برسد و در نتيجه من مـيتـوانم مصـمم بـه حفـت
36
عقيده سابق خود باشم( ».د.ی)680 .
« -86باید یادت باشد که بـازی زبـاني بـه تعبيـری ،چيـزی پـيشبينـيناپـذیر اسـت .منظـورم ایـن
است :بازی زباني مبتني بر دليل نيست 38.معقول (یا نامعقول) نيست .فقط هسـت – مثـل زنـدگي مـا».
(د.ی)669 .
 ...« -88ميتوان نمونههایي ارائه داد که انسانها فالن چيز را یقيني ميدانستهاند که بعدا غلطبودنش

ثابتشدهاست .ولي این استدالل بيارزش است – همچنين ممکن است بعدا همين دوبـاره نقـض شـود.
گفتن اینکه در نهایت فقط ميتوانيم به ادلهای استناد کنيم که ما آنها را دليل تلقي ميکنيم ،هيچ نگفتن
است .به عقيده من ،در اساس این نگرش درک نادرستي از ماهيت بازیهای زباني مـا قـرار دارد( ».د.ی.
گزاره )699
« -88جایي که دو اصل واقعا بههم برميخورند که نميتوانند با یکدیگر سازگار باشند؛ در این صـورت
هرکس دیگری را ابله و مرتد ميشمارد( ».د.ی)088 .
 -3چگونگی استنباط ایمانگرایی از بازیهای زبانی
کي نيلسن آغازگر بحث ایمان گرایي ویتگنشتایني ،هشت گام را در دسـتيابي از بـازیهـای زبـاني بـه
ایمانگروی برميشمرد:
 -8بازیهای زباني ،صورحيات (سبك زندگي – صورت زندگي Lebensform (Ge) – Form of
) )Life (enاند؛
 -8صور حيات ،امر واقعاند؛
 -3زبان متعارف ،آنگونه که هست ،درست است؛
 -8وظيفه فلسفه نه نقد زبان و صور حيات بلکه توصيف است؛
 -6صور حيات متناظر با بازی های زباني ،منطق خاص خود را دارند؛
38
33
38
 -0مجموع صور حيات نقد نمي شوند بلکه هریك معيارهای وضوح  ،واقعيت و عقالنيت خـود را
دارند؛
 -3مفاهيم کلي وضوح ،واقعيت و عقالنيت مبهم بوده و تنها در صور حيات مشخص مي شوند و
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 -2هيچ وجه مشترکي برای نقد همه صور حيات وجود ندارد.
( Nielson, 1967, p.p. 192-193همچنين گزارشي در زندیه ،8320 ،صص 898-893و اکبـری،
 ،8328ص)860-866
(همچنين گزارشي ناقص تر از آراء مشابه دی .فيليپس در :جوادی ،8328 ،صص)836-889
اما در تحليل رویکرد فوق و بهعنوان نتيجهگيری بایستي اذعان داشت:
 -8همانگونه که نيلسن اذعـان داشـته ( )ibidبـرای اخـذ ایمـانگـروی هـيچ شـاهدی در آثـار خـود
ویتگنشتاین وجود ندارد؛
 -8استنتاج و اثبات طرحشده به هيچ عنوان منطقي و کامل نميباشد؛
 -3خود بازیهای زباني دارای مالکهای معقوليتاند 36و این مخالف بـا نسـبت ایمـانگرایـي اسـت
(بهویژه براساس گزارههای 6و 0در روند مذکور)؛
30
 -8همچنين تفاسيری کامال متفاوت از ویژگيهای فوقالذکر بازیهای زباني نيز امکانپذیر است.
 -4اهم نقدهای وارد بر تقریرات ایمانگروی ویتگنشتاینی
درباب نقد ایمانگرایي ویتگنشتایني دو مرحله متصور است:
اول – نقد مستقل تقریرات قائلين و مدافعين این انتساب براساس تحليـل گفتارشـان (کـه ذیـل ایـن
بخش خواهد آمد) و
دوم – نشاندادن مواضع رد ایمانگروی در آموزههای ویتگنشتاین (بخش بعد).
 -9-4تناقض در مجموع مدعیات ایمان گروی ویتگنشتاینی
بعضا در گفتار این گروه تناقضاتي 33دیده ميشود از جمله:
32
 -8برخي او را ایمانگرای معتدل انگاشتهاند و دیگراني افراطي!
39
 -8بعضا بين انتساب نگاه بروندیني به او و ایمانگرایي جمع نمودهاند.
 -3در خاستگاه آراء او اتفاق نظر وجود نداشته و متسثر از "کانت"" ،شوپنهاور"" ،کرکگارد" و بسـياری
86
دیگر انگاشته شدهاست.
 -2-4ارجاعات غیر قابل قبول
اغلــب – و حتــي تقریبــا همــه – ارجاعــات اندیشــمندان و نویســندگان دانشــگاهي مــا کــه قائــل
به ایمانگرایي نزد ویتگنشتاین شدهاند به تفاسير درجهدوم از آموزههای او بودهاست .و این مورد بـهویـژه
ازآنرو که از همه آثار مطرح او یا متنهای زبان اصلي یا ترجمههای قابـلاعتنـاء در دسـترس مـيباشـد
(ن .ک :کتاب نامه مقاله) غيرقابلقبول است.
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 -3-4عدم کفایت منطقی
استنباطها و استداللها – بهعنوان نمونه آنگونه که درباب تقریر نيلسـن ارائـه شـد – نـهتنهـا اعتبـار
برهاني نداشتند بلکه بعضا دچار تناقض ميباشند.
 -4-4جزئی نگری
در استنباط ایمانگروی بههيچعنوان به مجموع آموزههای ویتگنشتاین توجه نشـده و بسـياری از آنهـا
میفول افتاده؛ به بيان صریحتر اندیشههای او مثله شدهاست.
 -1-4مخالفت مکتب
نهایتا شاگردان او88مخالف چنين تفاسيری از استاد شده و آن را گونهای سادهانگاری دانستهاند.
"جان پاسمور" در این باب مينویسد« :شاگردان ویتگنشتاین عموما روش استادشان را در سـالهـای

سکوتش پي گرفتند :کامال روشن است که ویتگنشتاین خوش نداشت نظریاتش به نحو دستدوم گزارش
شوند» (پاسمور ،8328 ،ص )96وی ميافزاید« :همه شاگردان قبلي ویتگنشتاین به فلسـفههـای «زبـان
عرفي» که اخيرا بر فضای فلسفي آکسفورد حاکم شدهاست ،روی خوش نشان نميدهند ،بهرغم آنکه این
فلسفهها عالئم روشن تسثير ویتگنشتاین را بروز ميدهند – این شاگردان این فلسفههـا را کـم ظرافـت و
بيش از حد صریح ميیابند( ».همان ،ص)866
 -6-4مخالفت دیگران
همچنين الزم به ذکر است در خارج این نحله نيز کساني مخالف تفسير ایمـانگرایـي از ویتگنشـتاین
هستند؛ نمونه قابلذکر – ازآن رو که آراء و آثارش در جامعه ما شایع است ،جان هيك مـيباشـد .ایشـان
ميانگارد« :من شخصا متقاعد نشده ام که ویتگنشتاین اگر امروز خـودش زنـده بـود بـر ایـن تحـول نـو

ویتگنشتایني جدید صحه ميگذاشت .من این احساس را دارم که وی بيش از آن برای زنـدگي و سـخن
گفتن معمولي مردم احترام قائل بود که تئوریای را بپذیرد که در آن نيات عادی اکثر استفادهکننـدگان از
زبان دیني بهنحوی چنين آشکار مورد معارضه و انکار قرار گيرد  ...بنابراین فقط این را ميگویم که از دید
من فلسفه نوین دیني ویتگنشتایني  ...احتماال مبتني بر تفسيری نادرست از سخنان ویتگنشتاین راجع بـه
دین است( ».هيك ،8320 ،صص)83-88
 -1مواضع ویتگنشتاین ذیل بازیهای زبانی (در مقابل ایمانگرایی)
آنگونه که گذشت ،ضروری مينماید تا برای ختم بحث و رد تلقي ایمانگرایانه از ویتگنشتاین شواهدی
از آموزههای خود او ارائه گردد .لذا در بخش حاضر گزارههای عمده موردتوجـه ویتگنشـتاین درخصـوص
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بازیهای زباني که البته ضمنا یا صراحتا و در مجموع مخالف ایمـانگرایـي اسـت ذیـل عنـاوین مـرتبط
گردآوریشدهاست.
همچنين به لحاظ حفت ترتيب سعي شده تا براساس شمارگان گزارهها در کتاب «درباب یقين» ،بحـث
پيش رود.
 -1-9ویتگنشتاین قائل به وجود عقالنیت و منطق درونـی بـرای بـازیهـای زبـانی
است:
 قواعد  )Regel - Rule( -به تعبيری همان منطق در هر بازی زبانياند 88که البتـه ویتگنشـتاین
امکان شك و خطا را در این اساس روا ميداند (ن .ک :درباب یقين (د.ی ).گزاره 80؛ همچنين )863؛
 -2-1بازی های زبانی در نسبت با واقعیت رتبه بندی می شـوند و صـدق و کـذب
پذیرند
 در گزاره د.ی – 03 .این نکته مهم مطرح ميشود که بازیهای زباني در نسبتشان بـا واقعيـت
واجد برتری و انتخاب ميشوند.
 ویتگنشتاین همچنين مسئله صدق را در بازیهای زباني طرح مينماید:
د.ی – 26 .صدق گفتههای من ،آزمون فهم من از این گفتههاست.
د.ی – 28 .یعني :اگر گفتههای غلطي بيان کنم ،بياطمينانيای پيش ميآید که آیا آنها را ميفهمم یا
نه؟
 -3-1بازی های زبانی با یکدیگر تعامل و همپوشانی دارند
 گزارههای د.ی 93 .و  99و  888و – 868درخصوص درک تیيير در باورها بسيار مهم و بـه نـوعي
نقد هرگونه باور جزمي ميباشند .ویتگنشتاین اصوال تیيير را ممکن ميداند ،اما در بستری که نسـبت بـه
دیگران سنجيده ميشود .بهویژه ذیل ...« –888آنچه ثابت ميماند به این علت که ذاتا بدیهي یـا محـرز

است ثابت نميماند ،بلکه آنچه در اطرافش قرار دارد آن را ثابت نگه ميدارد».
(همچنين ن .ک :ویتگنشتاین( 8326 ،کتاب آبي) ،ص 33و فرهنگ و ارزش ذیل سال  ،8982ترجمه
مهرگان ،ص)888
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 -4-1بازی های زبانی دارای افق های باز می باشند
 مسئله افقهای باز بازی زباني در گزاره ...« –860بازی زبـاني بـا زمـان تیييـر مـيکنـد»؛ طـرح
مي گردد و آنگونه که در ادامه به تفصيل خواهد آمد این تلقي یکي از اهم مواضع ویتگنشتاین در تعارض
83
با ایمانگروی است
 -1-1باور اختیاری نیست و امکان چالش در باورها وجود دارد
 ویتگنشتاین به نوعي باور را غيراختياری ميداند (مثال د.ی .گزاره  )833که البته ایـن نيـز مخـالف
ایمانگروی است.
 بهعالوه ویتگنشتاین – اگرچه دانستن را وابسته به تصميم مـيانگـارد (د.ی – )308 .بنيـانهـای
باوری صور حيات را انتخابي و وابسته تصميم نميداند (مثال د.ی 838 .و 383؛ همچنين  PI, 634و Z,
 45و مالکوم ،8323 ،صص 888و  )886و این نيز با جوهره اساسي ایمـانگرایـي مبتنـي بـر انتخـاب و
تسليم متعارض است.
 -6-1باور ها وابستگی عمیقی به دانسته ها دارند
 همچنين در رد نسبت ایمانگروی به ویتگنشتاین ،توجه به گزاره د.ی – 820 .بسيار حياتي اسـت:

«آنچه ما باور داریم ،وابسته به چيزی است که ميآموزیم  ...ميگوئيم :این مردم چه بسا چيزها را که مـا
ميدانيم ،نميدانند و هرقدر هم که به باورهای خود یقين داشته باشند – آنها برخطا هستند و مـا ایـن را
ميدانيم .اگر نظام معرفتي خود را با آنها مقایسه کنيم معلوم ميشود نظام معرفتي آنها به مراتب فقيرتـر
است».
« و مفهوم دانستن با مفهوم بازی زباني گرهخوردهاست (و بالعکس) ( ».د.ی)606 .

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

 ویتگنشتاین به صراحت بازی زباني را برای باور ناکافي ميشمرد :د.ی .گـزاره « –363و در اینجـا
عجيب این است که وقتي به چگونگي کاربرد واژهها کامال هم یقين دارم و هيچ شکي درباره آن نـدارم،
باز هم نميتوانم برای شيوه عمل خود دليل اقامه کنم»...
 -1-1یقین ذاتی بازی زبانی نیست
 ویتگنشتاین همچنين در پاسخ به این پرسش اساسي که« :آیا یقين ذاتي بازی زباني است؟» (د.ی.
 )863تلویحا پاسخ منفي ميدهد و درصدد تحليل این پرسش برميآید که« :چگونه شك به بازی زبـاني
راه ميیابد؟» (د.ی)862 .
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 -1-1بازی زبانی با استقراء گره خورده است
 از سوی دیگر ویتگنشتاین واقعيت تجربي استقراء را گرهخورده با بنيانهای بـازی زبـاني مـيدانـد
(د.ی 662 .همچنين  082و .)080
 -93-1امکان ترک بازی زبانی وجود دارد
 از دیگر گفتههای صریح ویتگنشتاین که امکان برداشت ایمانگرایانه از بازیهای زبـاني را منتفـي
مينمایند گزاره  083د.ی .است« :برخي وقایع مرا در موقعيتي قرار ميدهند که در آن دیگـر نمـيتـوانم

بازی سابق را ادامه دهم .موقعيتي که در آن از اطمينان بازی ميگسلم .درواقـع ،آیـا بـدیهي نيسـت کـه
امکان یك بازی زباني مشروط به برخي واقعيتهاست؟»
جمعبندی و نکات کلیدی از آموزههای درباب یقین در رد ایمانگروی در د.ی .گزارههای  832تا  – 883چالش عمده تعارض ميان باورها – بهعنوان مثال باورهای دیني
– و تدارک تسیيدات برای آنها مطرح شدهاست که نتيجه مهـم آن تمـایز ميـان بـاورداشـتن و دانسـتن
درخصوص مباني است.
 همچنين توجه به گزاره د.ی – 882 .بسيار مهم است« :من به اساس اعتقاداتم رسـيدهام و دربـاره
این شالودهها تقریبا ميتوان گفت که آنها را کل بنا حفت ميکند ».لذا نتيجه قابـلتسمـل آن اسـت کـه
88
اهميت باورهای پایه نزد ویتگنشتاین در نمای بيروني است که پوشش ميدهند.
 به تعبيری در باب باور پایه از نگاه ویتگنشتاین دو شرط ضروری و یك نکته وجود دارد:
اوال :نتوان با ارائه ادلهای آن را به باورهایي که وضوح بيشتری دارند فروکاست و
ثانيا :نتوان شواهد یا ادلهای در رد یا انکار آنها ارایه داد.
و نکته :افق امکان شك در باورهای پایه مفتوح است.
اکنون چنانچه مشخص است این گزاره نهایي صراحتا با ایمانگرایي میایر است( .در ایمانگرایي ،بـاور
غيرقابل شك و انکار است).
 همچنين درخصوص گزاره هایي که به نوعي تسکيد بر باورهای پایه داشـتند ،ویتگنشـتاین صـراحتا
مقصود خود را اعالم داشتهاست ،د.ی« :388 .یعني ،الزمه منطق پژوهشهای علمي ماسـت کـه برخـي
امور در عمل مورد شك قرار نگيرند( ».تسکيد از ماست)؛ به تعبيری «...اگر ميخواهيم در بچرخد ،لوالهـا
باید ثابت بمانند( ».د.ی )383 .و یا «در حقيقت ،ميخواهم بگویم یك بازی زبـاني فقـط وقتـي ممکـن
است که به چيزی اعتماد کنيم( ».د.ی )669 .همچنين «...شك فقط بر چيزی ورای شك مبتني است ...
عليالقاعده ميبایست احکامي تجربي ورای شك باشند( ».د.ی689 .؛ همچنين ن .ک :د.ی)086 .
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 نهایتا بایستي متوجه بود اگرچه فلسفيدن های ویتگنشتاین در باب باورهای پایه در اوج خود به این
نتيجه ميرسد که « :رفتارهای شکاکانه و غيرشـکاکانه .اولـي فقـط وقتـي وجـود دارد کـه دومـي وجـود
داشتهباشد( ».د.ی)368 .؛ همچنين ميافزاید« :با وجود این ،سؤال این است« :اگر در بنيادیترین چيزهـا

نيز مجبور شدی نظرت را تیييردهي ،چطور؟» و به نظرم ميآید که پاسخاش این باشد« :مجبـور نيسـتي
آن را تیيير دهي« ،بنيادی» بودن آنها درست در همين است( ».د.ی )688 .ضمن آنکه باید این گفتـه را
در بستری از نسبيگرایي و دور هرمنوتيکي لحاظ نمود؛ نمي توان منکر گذار استعالئي شك به آن سـوی
باورهای پایه شد.
 -6استنباط ایمانگرایی از «فرهنگ و ارزش» و «درس گفتارها» و نقد آن
ادعای اخذ ایمانگروی از گفتارهای «فرهنگ و ارزش» ( – VBگزیده آلماني و ترجمه فون رایـت)
حتي کمتر از مبحث بازیهای زباني ضابطهمند و مستدل است و بيشتر براسـاس نقـل گـزینگویـههـا و
مقایسه آنها با گفتارهای مشابه ظاهری از پاسکال ،شالیرماخر ،کرکگـارد ،اتـو ،ویليـام جيمـز و دیگـران
بودهاست.
(مثال ن .ک :اکبری ،8328 ،صص 866-886و لگنهاوزن ،ص 863و اکوان ،ص)866
بسياری «فرهنگ و ارزش» را اساسا دیدگاههای کرکگاردی دانستهاند( .مثال کيوپيت ،8326 ،ص)838
 -9-6نگاه اجمالی و تفسیر یک گزاره
مهمترین نقل قول اثر که بيشترین استناد ایمانگرایانه به آن شده بدین قرار است:

«اگر واقعا مي خواهم نجات یابم پس به یقين نياز دارم نه عقل و رؤیا و دانش و این یقين همان ایمان
است ،چيزی که قلب و روحم به آن نياز دارد نه عقل نظریام VB, p.33( ».همچنـين مـالکوم،8323 ،
ص)30
اما آیا این ایمانگرایي است؟
بهنظر ميرسد پاسخ به این پرسش به دالیل ذیل منفي باشد:
 -8فرهنگ و ارزش اساسا اثری گزینشي و گزینگویه است؛
 -8این گفتار باید در فضای کلي فرهنگ و ارزش و حتي تمام آثار و اندیشـههـای ویتگنشـتاین فهـم
شود؛
 -3این گفتار مبتني بر استداللي نيست؛
 -8بستر ارائه این گفتار تعریف ایمان به مثابه یقين است؛
 -6ویتگنشتاین این یقين را تحليلي ميداند  -اگر چه فقط در ساحت حکمت عملي ...
 -0ایمان و باور دیني نزد او اساسا مشتمل بر اصالح شيوههای زندگي فرد است (مـثال ن.ک :تحليـل
مالکوم :8323 ،ص32؛ همچنين ویتگنشتاین :8338 ،ص)386؛
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 -3و چنانچه مشخص است؛ مجموع اینها مخالف ایمانگرایي است.
در این ميان ذکر دو نمونه قابل تسمل است:
اول – افق باز ،تعامل ميان بازیها و تعقل در باب انتخاب نيز در فرهنـگ و ارزش مطـرح مـيشـود:

«...چراکه مهارت در انجامدادن بازی دیگر کفایت نميکند .پرسشي که پياپي مطرح ميشود این است :آیا
اکنون ميتوان به این بازی مبادرت کرد؛ و بازی مناسب کدام است؟» (ویتگنشتاین ،8338 ،ص)386
دوم – ویتگنشتاین ضمن واکاوی مسئله هنر ،شهود ،شوق و شورمندی ،نتيجه ميگيرد« :با این همـه،
همچنان به نظرم مي آید که به غير از آثار هنرمندان ،راه دیگری برای نمایاندن الوهيت گيتي وجـود دارد؛
به اعتقاد من ،اندیشه ميتواند چنين کند( ».همان ،ص)382
نهایتا بهنظر ميرسد منطقيترین نتيجهای که از این رویکردهای ویتگنشتاین ميتوان برداشـت نمـود،
آن است که نورمن مالکم – شاگرد و به تعبيری دوست صميمي او – ارائه نمودهاست« :گمان ميکنم در
او به یك معنا امکان دین وجود داشـت  ...بـا آن همـدلي داشـت و سـخت مجـذوباش بـود( ».ن.ک:
خاطرات و دانالد هادسون ،8332 ،ص)88
 -2-6نگاه تفصیلی و گفتار های علیه ایمان گروی در فرهنگ و ارزش
در این بخش الزم است مشروحي از آموزههای ویتگنشتاین در فرهنگ و ارزش که در نقد مؤلفههای
ایمانگروی ميباشد ارائه گردد:86
 او در پارههایي از سال  8936در رد نصگرایي ميآورد« :از هر آنچه وابسته شریعت است بایسـتي

اجتناب کنيم چراکه محکوم به فناست .اما یك بوسه  -کـه آن هـم البتـه آئينـي اسـت – هرگـز رنـگ
نميبازد .ازاین روست که تنها آن ميزان از شریعت ضروری است که همچـون بوسـهای حقيقـي باشـد».
80

()C.V.461
او همچنين مسيحيت را توصيف رویدادهای واقعي در زندگي انسان ميداند.
 رویکرد ویتگنشتاین در درس گفتارها که در گزینگویههای فرهنگ و ارزش هم تبلور یافته بيشـتر
82
توصيف ایمان مسيحي است برای فهم آن و نه اختيار موضعي مشابه.
 او صراحتا آموزههای پولس رسول (و به تعبيری ایمانگرایـي مسـيحي) را نقـد مـي کنـد ( C.V.
89
)492
 او ذیل پارهای مهم از سال  8938که شرحي از برداشتهایش از آموزه معنـای "تولسـتوی" اسـت
ميآورد...« :دشواری در فهميدن نه به دليل پيچيدگي آموزه بلکه به خاطر خواست و تصميمي اسـت کـه
83

66

بهگونهای جزمي جهتدهي شدهاست».
 بهسال  8933مياندیشد « :اشراق حکمت عملـي  ...بایـد از طریـق نـور عقـل روشـن شـود ».و
68
ميافزاید...« :کسي که در زندگي هيچ مسئلهای را نميبيند ،در برابر امری مهم کور است».
68
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 او در سال  8933استدالل انفسي کرکگارد عليه نگره آفاقي را ناقص و ناکـافي مـيدانـد ( C.V.
 63.)493-494همچنين در  8986آموزگار شگفتيها (کسي مانند کرکگارد) را خوب نمـيدانـد 68و البتـه
66
رسيدن به مرحله ایمان شورمندانه را ابتدا شده از تعليموتربيت و تجربه ميشمرد.
 -3-6جمعبندی و نتيجهگيری از گزینگویهها
نهایتا بایستي متذکر شد:
 -8کساني که در باب ادعای ایمانگروی به جمالتي از «فرهنگ و ارزش» اسـتناد کـردهانـد ،از کنـار
قطعات صریح و متعددی که نافي ایمانگرایي بودهاند به نحوی ناموجه گذشتهاند.
 -8تعمق در گزینگویههای توصيف مسيحيت ایمانگرایانه بيشتر این باور را ميپرورانـد کـه مقصـود
ویتگنشتاین ترتيبدادن شرایطي برای فهم چيستي ایمان است.
 -3ميتوان تحليل دیگری از گزینگویهها بهویژه فرهنگ و ارزش براساس سـير تکـاملي و پيشـرفت
تاریخي بحثها داشت ،بهعنوان نمونه توصيفات ایمانگروانه که در سال  8933در اوجاند در سـال 8982
چنين استحاله یافتهاند:

«بيشمار پرسش بيربط ميپرسم؛ بادا که راهم را در این بيشهزار پيدا کنم».

60

 -7ویتگنشتاین و مؤلفههای باور دینی
آنچه تاکنون گذشت در نفي تلقي ایمانگرایانه از ویتگنشتاین بود اما مسـلما او اندیشـههـای دینـي
قابل تسملي دارد که باید به نحوی درخور ارائه شوند؛ بهبياندیگر اکنون الزم است آموزههـای فـوقالـذکر
بهگونهای ایجابي مرتب شوند و پاسخ دادهشود که ویتگنشتاین ایمان را چه ميداند؟
63
مي توان مواجهه ویتگنشتاین با دین را در دو ساحت سلبي و ایجابي لحاظ نمود که اهم مؤلفـههـای
سلبي آن
 -8رد بيمعنایي باور دیني؛
 -8رد تفاسير زبانشناختي از باور دیني؛
 -3رد همساني خرافه و باور دیني و
62
 -8رد تقليلگرایي باور دیني
و مهمترین مؤلفه ایجابي آن:
 -6توجه به معنابخشي باور دیني و حيات دیني است.
 -9-7اشاره به مؤلفههای سلبی باور دینی نزد ویتگنشتاین
توجه به برخي نکات در اندیشه ویتگنشتاین و شاگردان و شارحان مستقيم او برای جمعبندی بحـث
مهم است:
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 -8مشکل ما در فلسفه آن نيست که چيزی نميدانيم بلکه آن است که زیاد ميدانيم! یا به بيان خـود
او :ای کاش خداوند به فيلسوف بصيرتي بدهد تا آنچه پيش چشم همگان است دریابد (مثال ن .کCV, :
)p. 63؛
 -8اگرچه بدیهي است اما اغلب غفلت ميشود که وقتي دو نفر ميگویند «ایمـان دارم» معنـا و مـراد
واحدی ندارند؛
 -3تمایزی که به ویژه در رساله ميان اشياء و الفاظ و کلمات نهاده ميشود در فهم متعلق واژه «خـدا»
واجد اهميت بسيار است؛
 -8ویتگنشتاین – بهویژه در درس گفتارها  -تشکيل تصور از خدا و متعلق آن را متفاوت از هر ادراک
متداول دیگری ميشمرد( .ن.ک)LC, p. 59 :؛
 -6مهمترین وجه معنا نزد ویتگنشتاین ،همان افق اگزیستانسياليستي است :مرگ (مثال ن .کCV, :
)p.85؛
 -0ویتگنشتاین در «فرهنگ و ارزش» صراحتا از مراتب تشکيکي ایمان سخن ميگوید (مـثال ن .ک:
 )CV, p.32که البته ممکن است از آنها تفاسيری نسبيگرایانه نيز به عمل آید؛
 -3ویتگنشتاین در مواضعي صراحتا گفتارهایي مخالف با ایمانگرایي دارد که برخي از مهمتـرین آنهـا
بدین شرح است:
 او بارها در «فرهنگ و ارزش» و «درس گفتارها» بسياری آموزههای دیني را با عنوان خرافه نقد
مينماید؛
 او در «درس گفتارها» پرسش اساسي چگونگي مقایسه و داوری ميان باورها را پـيش مـيکشـد
(مثال ن .ک)LC, p.54 :؛
69
 او قائل به افقها و حدود باز برای بازیهای زباني است (به تعبيری به امکان ایضـاح ،انکـار و
شك قائل است)؛
 همچنين ویتگنشتاین بهرغم آنچه بهعنوان تمایز بازیهای زباني علم و دیـن و  ...بـه او نسـبت
داده ميشود ،اغلب تعامل بازیهای زباني را مد نظر دارد و ميگوید...« :پيش از حلشـدن همـه مسـائل

فلسفي هيچ مسئله فلسفي نمي تواند حل شود و این یعني ،مادام که همه آنها حل نشدهاند ،هـر دشـواری
جدیدی همه نتایج قبلي ما را مشکوک ميسازد( ».ویتگنشتاین( 8326 ،کتاب آبي) ،ص)33

 در یادداشــتهــای  8938و برخــي نامــهنگــاریهــا انگــارههــای کرکگــارد را نقــد و نفــي
06
مينماید؛
 آموزه «وظيفه فلسفه» که به نوعي دغدغه تمام حيات فکـری ویتگنشـتاین بـهشـمار مـيآیـد،
صراحتا جایگاه اندیشه را لحاظ ميدارد؛ از جمله در آخرین گفتارهایي که از او به چاپ رسيدهاسـت (مـثال
فرهنگ و ارزش) ميخوانيم...« :و اکنون باید فرآیندهای اندیشه خود را بـه مـدد فلسـفه روشـن کنـيم».
(ویتگنشتاین :8338 ،ص)386
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نهایتا 08شایان توجه است که ميتوان به نوعي تفسيری از ایمانگرایي و بازیهای زباني ارائه داد کـه
بين این دو سازگاری و تلفيق ایجاد شود؛ اگر ذیل ایمانگروی آگوستيني «ایمـان مـيآورم تـا بفهمـم:».
جزء ایمان ميآورم – را معادل بازی زباني که مراد و قاعده اصلي آن طلب معناست لحاظ نمـائيم و جـزء
بفهمم – را معنا = کاربرد درنظر گيریم.
در خاتمه و نتيجهگيری (بخش  )-86به این موضوع باز خواهيم گشت.
 -2-7اشاره به مؤلفه ایجابی باور دینی نزد ویتگنشتاین
بایستي متذکر شد که ویتگنشتاین در دوران جواني پيش از نوشتن تراکتاتوس و در مواقع حساسـي بـا
انجيل – به روایت تولسـتوی  -مـسنوس بـودهاسـت 08.در بخـش بعـد ایـن نگـره بـه تفصـيل بررسـي
شدهاست.
-1ویتگنشتاین و معنای زندگی
آنگونه که گذشت مهمترین متني که به لحاظ نگرش دیني – نهتنها در لحظات سخت بلکه در سراسر
حيات  -بر ویتگنشتاین تسثير نهاده «گزارشي از انجيل»تولستوی بودهاست .کتاب مشتمل بر چهار بخـش
اصلي است:
 -8مقدمه در باب الهيات جزمي ،که با عنوان «اعترافات من» مشهور شدهاست؛
 -8در نقد الهيات جزمي؛
 -3تصنيفي از اناجيل اربعه ،که براساس قرائت خاص تولستوی از مسـيحيت در  88عنـوان مـسخوذ از
انجيل گزینششده؛
 -8ایمان من ،تسمالتي درباره دین به معنای عام
پس از مقدمه تولستوی این اندیشه جزمي کليسا را که برای ارزشمندی آموزههای انجيل بایـد الزامـا
آنها را وحياني و از جانب روحالقدس دانست به چالش کشيده و مقایسـهای ميـان یهودیـت ،مسـيحيت و
اسالم در این باب انجام ميدهد ( )pp.13-15و پس از به چالش کشيدن تفاسير اصـلي کليسـا در طـول
هجده قرن ( )pp.11-17این گفتمان را پيش ميآورد که« :اما چرا تنهـا مسـيح؛ چنـين تـسثير ژرفـي در

بشریت داشته است؟  ...لذا نوشتار حاضر نشان خواهد داد مسيحيت نه آميختهای از امور قدسي و بنيـادی
بلکه در عوض متقاعدکننده ترین مابعدالطبيعه ،بنيان و نظام اخالقي است که به تنهایي و در حـد کمـال،
آموزه حيات – که بشریت توانسته به آن دست یابد و تمام ساحتهای سياسي ،علمي ،هنری و فلسفي از
آن قابل استخراج است – ارائه ميدهد)pp.18-20( ».
تولستوی برای مؤخره عنوان «فهم زندگي» را انتخاب نموده ( )pp.156-159و ادعای بسـيار مهمـي
طرح مينماید:
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« اعالن مسيحيت منجر به آن شد تا آموزه فهم و معنای زندگي ،جـایگزین اعتقـاد بـه
وجود خدای عيني در خارج شود  ...و انجيل مکاشفه این حقيقت است که بنيان اساسي
هر امری ،فهم زندگي فينفسه ميباشد».
و بعد از چند بند در شرح این موضوع ،عبارتي ذکـر مـيکنـد کـه بعـدها بـه عينـه در یادداشـتهـای
ویتگنشتاین 03دیده ميشود« :فهم زندگي ،خداست» ()p.158؛ تولستوی سپس برای تقریب این ادعا بـه
ذهن از تمثيل «نور حقيقت» استفاده مينماید .او سپس در پاسخ آنکه فهم زندگي چيست؟ مينویسد:

«درک اینکه منشس زندگي خير کامل است و بنابراین طبيعت انساني نيز چنين ميباشد و
برای فهم منشس زندگي ضروری است باور داشته باشيم جان ما و تقدسـش از آن منشـس
است  ...و دیگر آنکه انسان به علم حضوری در ميیابد عشق و خواست خير برای نـوع
بشر ،تنها حقيقت ،زندگي آزاد و ابدی  ...و اتحاد با پدر زندگي است  ...فهـم زنـدگي آن
است که خدا حيات و تقدس است که مـرگ و شـر ّ در آن راه نـدارد (p.161) ».و
نهایت حکم تولستوی در این بخش همان است که نزد ویتگنشـتاین بـهعنـوان آمـوزه
«سکوت و معنا» ميشناسيم« :ما بایستي عشق بورزیم اما نه با سـخن بلکـه بـا کـردار

حقيقي و آنکس که چنين باشد سکوت و قلبي آرام دارد ازآنرو که با خدا متحد است ...
و خدا همان عشق است!» ()pp.163-164
نتیجهگیری از مسئله معنا:
اگرچه مسئله معنای زندگي در ساحتهای گوناگوني موردتسمل قرار ميگيرد؛ اما بایستي عمده رویکـرد
فلسفي /دیني به مسئله معنای زندگي را در سه ساحت ذیل جستجو نمود:
اول – معنای زندگي برحسب زبان دین و مسئلهمحوری در الهيات؛
دوم – معنای زندگي به مثابه راز – در مقابل مسئله ،آنگونـه کـه گابریـل مارسـل مطـرح مـينمایـد
و نهایتا
سوم  -معنای زندگي به منزله فهمي در صور حيات (بازی زباني).
توضيح آنکه پرسش از معنای زندگي چنان ژرف نمودهاست که هيچ اندیشمندی نتوانسته مـدعي دادن
پاسخ قانعکننده به آن شود و همواره اذعان داشتهاند :ما زندگي مـيکنـيم و بـس! و بـرای فهـم معنـای
زندگي باید به خود زندگي رجوع کرد  ...و این همان قاعده اساسي در بازیهای زباني است .لذا مهمترین
08
وجه بازی زباني بهعنوان نظریه فهم معنا در درک «معنای زندگي» آشکار ميشود.
 -1جمعبندی نکات متفرقه پيرامون پاسخها در نفي ایمانگروی ویتگنشتاین
الزم است جهت تکميل بحث اشارهای نيز به مکتـب کمبـریج و یـا بـه قـولي آراء محفـل شـاگردان
ویتگنشتاین ذیل این موضوع داشته باشيم:
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« -8بيدليلي باور» که از آراء نورمن مالکم اسـتخراج و بـهعنـوان مهـمتـرین مصـداق ایمـانگـروی
ویتگنشتایني مطرحشده؛ بيش از آنکه تسکيدی بر ایمانگرایي باشد ،هم عرضي و هم ارزشي ایمانگـروی
و نظام اصل موضوعي را بيان ميدارد06؛ حتي به تعبيری ميتوان مدعي شد بيدليلي باور را نيز اگـر بـه
دقت تحليل نمائيم ،مخالف با ایمانگروی است و چنانچه در د.ی .گـزاره  -800عنـوانشـده« :مشـکل؛

درک بيدليلي باور آوردنهای ماست».
 -8بهنظر ميرسد بعضا برخي آراء منصوب به پوزتيویستهای منطقي بي هيچ استنادی به ویتگنشتاین
نسبت داده شدهاند.
همچنين در برخي آثار ميان تصویر تمثيلي ویتگنشتاین در ارجاع به مسـيحيت و «تصـویر» در رسـاله
00
منطقي-فلسفي خلط شدهاست.
 -3آنگونه که در بخشهای قبل تصریح شد اغلب آنچه دربـاب ایمـانرایـي بـه ویتگنشـتاین نسـبت
داده شده نه برگرفته از آثار او و یا تفاسير شاگردان و شارحان مستقيم او بلکه اغلب از نظریات دسـت دوم
(مانند دان استيور و فيليپس) و تاریخنگاریها (مانند مگي و هایمان و هارتناک) و یا حتي بعضا مخالفـان
(مانند بریث ویت ،مایکل مارتين و کي نيلسن) بودهاست ،که این امر با وجود ترجمه – تا حدی مناسب –
آثار اصلي این فيلسوف ،غيرقابلقبول و شایان تسمل است.
 -8ادعای تمایز و بيارتباطي ساحتهای حيات دیني و علمي ،استنباط کي نيلسن ()Nielson, 1967
و سـپس تسکيـد آسـتين ( )Austin, 1976, pp.83-84از نظریـه ویتگنشـتاین مـيباشـد و همچنـين
ضروری است متوجه بود گفـتن اینکـه بـازی هـای زبـاني علـم و دیـن جـدای از یکدیگرنـد و اسـتنتاج
ایمانگرایي از آن به نوعي خلط نظریه بازیهای زباني بهعنوان نگره فهـم و معنـا بـا نظریـه اسـتنتاج و
قضاوت است.
البته شایان ذکر است "نيلسن" که آغازگر نسبتدادن ایمـانگرایـي بـه ویتگنشـتاینيهاسـت ،اذعـان
ميکند هيچ شاهد مسـتقيمي در آراء خـود ویتگنشـتاین بـرای ایمـانگـروی نيسـت (Nielson, 1967
همچنين ن .ک :زندیه ،8320 ،صص  898و  892و جوادی ،8328 ،ص )889و این تنها رویکردی است
که متسثرین از او پيگرفتهاند.
 -6مي توان مدعي شد تمامي مواردی که به بازی زباني و باور دیني ویتگنشتاین ارجاع شـدهاسـت؛ او
متوجه معناست.03
 -0ازسوی دیگر اگر درنظربگيریم منشس و ظهور ایمانگرایي از تقابل عقل و ایمـان (یـا علـم و دیـن)
خاستهاست؛ آنگاه درحالي که برخورد ویتگنشتاین با علم و دین در نظریه زباني به یك نحو است ،چگونـه
02
ميتوان ایمانگرایي را به او نسبت داد؟
09
و نهایتا اغلب آنچه بهعنوان ایمانگروی به ویتگنشتاین نسبت دادهشده  ،تنها برداشتي از تفاسير دی.
فيليپس 36از نگره حيات دیني است و حتي از سویي با برخي اهم مواضع ویتگنشتاین – بهویژه «وظيفـه
38
فلسفه» و «نفي زبان خصوصي» (به تعبيری انفسي بودن) – متعارض است.

71

مصطفی حسینی گلکار ،محمد محمدرضائی
)(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai

نتیجهگیری
اگرچه نميتوان منکر شد و حتي فراموش کرد ویتگنشتاین عميقا معنوی و اخالقي بود ،اما این غيـر از
نسبتدادن آموزههایي به او است که اساسا با آنها مخالف بودهاست .ماحصل مقالـه حاضـر را مـيتـوان
بدین قرار برشمرد:
 -8ایمانگروی بهمعنای متعارف و براساس مؤلفههای کالسيك آن نهتنها صراحتا در آثار ویتگنشتاین
وجود ندارد بلکه حتي از آنها استنباط هم نشده و البته ميتوان موارد نقض و عليه ایمـانگـروی نيـز در
38
آموزههای او به دست داد.
 -8نسبت ایمانگرایي و استنتاج آن از بازیهای زباني بهویـژه خلطـي در تلقـي از بـازیهـای زبـاني
33
بهعنوان نظریه استنتاج و قضاوت؛ بهجای نگره فهم و معنا ست.
 -3بهبياندیگر بایستي اذعان داشت هرگونه نسبتدادن ایمانگرایي به آموزههای ویتگنشتاین حاصـل
بدفهمي سادهترین و اساسيترین مراد او در حيات فکریاش – حتي اگر قائل به تمایز دو دوره باشـيم -
یعني تقدم پرسش از معنا بر معرفتشناسي – و ایمانگرایي و  ...ذیل آن – است.
 -8به عالوه در رویکرد بازی زباني دیني به ویتگنشتاین ،از زبان سوءتعبير بـهمعنـای اخـص آن یعنـي
گفتار شدهاست درحاليکه حتي معنای خاص آن یعني نحوه ارتباط هم مدنظـر ویتگنشـتاین نبـوده بلکـه
بهمعنای عام زبان بهمثابه خانه وجود باید اندیشيد( 38.ویتگنشتاین زبان را فراتر از «نحوه ارتباط» (معنای
خاص زبان)« ،خانه وجود» مي دانست (معنای عام)؛ حال آنکـه در نظریـه بـازی زبـاني دینـي ،زبـان بـه
«گفتار» (معنای اخص) فروکاستهشدهاست).
 -6نسبتدادن دو دوره متمایز و متقابل فکری به ویتگنشتاین محل تردید است .و از مهمتـرین نتـایج
پژوهش در باب باور دیني نزد ویتگنشتاین آن است که براساس شواهد و آراء خود او نميتوان پذیرفت دو
دوره اندیشه مجزای منسوب به او بر مبنای رساله و پژوهشها صحيح باشد و بایستي وحدت عميقـي در
36
این خصوص قائل بود.
 -0ضروری است در تسمالت دیني ویتگنشتاین دو ساحت سلبي و ایجابي تشخيص دادهشده و جداگانه
بررسي شوند.
 -3آنگونه که (در بخش  -8-3مقاله) گذشت ميتوان تفاسيری خاص از آموزههای ویتگنشتاین ارائـه
داد که اگرچه به هيچوجه همان ویژگيهای ایمانگروی متعارف را ندارند اما تلقي نویني از ایمان بدسـت
ميدهند.
مسلما او جوهره دین را امـری رازورانـه مـي دانـد بـه ایـن معنـا کـه هـر مواجهـه نـو بـا آن همـواره
تجليای نو دربردارد ،با معرفت و علم تحدید نميیابـد و پایـانناپـذیر ،بـينهایـت و متعلـق بـه سـکوت
30
است.
 -2نهایتا بایستي در خصوص پرداختن به باورهای دیني ویتگنشتاین به مؤلفههای اساسي مرتبط نـزد
33
او (ن.ک :مقدمه مقاله حاضر) توجه داشت.
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و البته بایستي اذعان نمود نظرگاه ویتگنشتاین صعبتر و چندالیهتر از آن است که کسي بتواند مدعي
تفسير نهایي در این باب شود اگرچه در اواخر عمـر (بـه سـال  8989مـيالدی) در فضـای تحيـر عنـوان
مينماید:
«اگر مسيحيت حقيقت باشد؛ پس هر فلسفهای درباب آن غلط است)C.V. p.568( )!( ».
پینوشتها
 .8درجه دوم بدین معنا که نه مبتني بر آثار ویتگنشتاین است و نه نظریات شاگردان مسـتقيمي ماننـد
آنسکوم و مالکوم که به نوعي امتداد مکتب او محسوب ميگردند.
2. Austrian Ludwig Wittgenstein Society.

 .3دوره  –6اخالق – سال  8926ميالدی؛  -8دوره  –0زبان و وجودشناسـي –  8928م.؛  -3دوره 2
– اســتتيك و فلســفه دیــن –  8923م.؛  -8دوره  – 82فرهنــگ و ارزش –  8996م.؛  -6دوره – 88
حکمت عملي –  8992م.؛  -0دوره  – 80دانش و باور –  8663م .و  -3دوره  – 89فرهنـگ – 8660
م..
 .8مثال ن.ک :رحيميان و جباره ناصرو  ،8322 ،صص . 26-06
 .6ریچارد پاپکين – در مدخل دائرهالمعارف پل ادواردز – ایمانگرایي را به دو قسم ميداند:
 .8افراطي ))Extreme Fideism؛ متسثر از ترتوليان که ميگفت «ایمان ميآورم چون محال اسـت»
و کرکگارد از این دسته است.
 .8معتدل ) :)Moderate Fideismمتسثر از آگوستن که ميگفت «ایمان ميآورم تا بفهمم»و پاسکال
اینگونه است.
( Popkin, 1972, pp.201-202همچنين ن.ک :زندیه ،8320 ،صص)306-303
(همچنين ن .ک :پالنتينگا ،8328 ،صـص 862-868و جـوادی ،8328 ،صـص 883-886و جمعـي از
نویسندگان ،8328 ،صص)38-03
بهعالوه در این خصوص افزودهاند ،فيدئيسم بهمعنای «ایمان بدون دليل» یا «ایمـان بـهرغـم دليـل»
است که نماینده یکي ویتگنشتاین و دیگری کرکگارد ميباشد (ملکيان( 8339 ،ج ،)8ص.)803
در باب ایمانگرایي کرکگارد بایستي متوجه دو مقاله مهم بود:
" .8سورن کرکگارد"« ،انفسي بودن حقيقت است» ،ترجمه مصطفي ملکيان ،نقد و نظر 3و  ،8تابستان
و پائيز  ،8338صص28-08
و  -8رابرت مری هيو آدامز« ،ادله کرکگارد بر ضد استدالل آفاقي در دین» ،ترجمـه ملکيـان ،همـان
نشریه ،صص.868-28
اهم شاخصههای ایمانگروی – انفسي بودن – بنابه تعبير کرکگارد چنين است:
 -8حقيقتي از آن خود؛  -8دلبستگي شخصي ،بي حدوحصر و شورمندانه؛  -3پيوند خورده بـا سـعادت
ابدی (ص)08؛  -8حقيقت مسيحيت (دین) فقط اینگونه طرحشده (صص 06و)36؛  -6وابسته به تصميم
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(ص)06؛  -0همراه با پذیرش یك ضمانت جزمي (مانند وحي ،کتاب مقدس و( )...ص)00؛  -3ناسازگار با
یقين (ص)03؛  -2محتاج برهان نيست بلکه برهان را خصم خود ميداند (ص)02؛  -9سير باطني اسـت
(ص)38؛  -86باطــلنماســت (( )Paradoxصــص 38و )33؛  -88خــدا قطعــا یــك اصــل موضــوع
( )Postulateو ضرورت ميشود (ص)33؛  -88بدون خطرکردن ( )riskایماني در کـار نيسـت (ص)30؛
 -83متعلق ایمان امر نامعقول است (ص.)26
از سوی دیگر به تعبيری مری هيوآدامز سه تقریر از ایمانگرایي کرکگارد ارائه ميدهد:
« .8ایمان باید قاطع باشد؛ درواقع بهنظر ميرسد ایمان نوعي از تصميمگيری است .نتيجه باور ،نتيجـه

نيست؛ بلکه تصميم است و به همين جهت است که باور نافي شـك اسـت .تصـميم ایمـان تصـميم بـه
چشمپوشي از امکان خطاست – تصميم به عمل به مقتضای باور ،بدون احتياط و احتساب امکان خطـا».
(ص.)26
« .8ایمان دیني اصيل نميتواند مبتني باشد بر تحقيقاتي که خود مؤمن به امکان اینکـه در آینـده بـه
تجدید نظر در آنها حاجت افتد قائل است( ».ص.)96
« .3ایمان دیني ،بالطبع ،محتاج نامحتمل بودن آفاقي است (احتمال هيچ راهي به این ساحت ندارد)».
(ص.)98
 .0در عهد جدید – رساله پولس به عبرانيان – باب یازدهم – آیات  3-8؛ دربـاب ایمـان مـيخـوانيم:

«پس ایمان ،اعتماد بر چيزهای اميد داشته شدهاست و برهان چيزهای نادیده 8 .زیراکه به این ،برای قدما
شهادت دادهشده  3به ایمان فهميدهایم که عالمها به کلمه خدا مرتب گردید ،حتي آنکه چيزهای دیـدني
از چيزهای نادیدني ساختهشد ».آنگونه که مشخص است در این گفتار پولس ،بذر اندیشه تقدم ایمان بـر
فهم که بعدها آموزه آگوستيني قرار گرفت بالقوه وجود دارد.
 « .3ترکيب و تسليفي است از شکاکيت کامل درباره امکان شناسائي انساني ،الاقـل در قلمـرو شـناخت

دیني ،وتوسل به شناسایي از طریق ایمان که بهوسيله دليل عقلـي تسیيـد نشـدهاسـت  ...تقریبـا در همـه
سيرتها و سنتهای مهم و بزرگ دیني در عالم غربي ،نظریه اهل ایمان وجود داشته و معموال متفکران
دیني یا عرفاني که کوشش برای درک و فهم شناسایي دینـي بـهوسـيله عقـل را خطرنـاکتـرین روش
دانستهاند ،آن را اظهار کردهاند  ...آنچه این امر ظاهرا بر آن داللت ميکند این اسـت کـه طریقـه ایمـان
مبتني است بر نظریه شکاکانه شناسایي که یا به یك نتيجه دیني یا الادری منجر ميشود که هـر دو بـا
دالیل فلسفي بکارگرفته شده ناسازگار است( ».پاپکين و استرول ،8326 ،صص)883-888
 .2برخي همچنين پنداشتهاند «ایمانگرایان بهطور عام به شکاکيت (در حـوزه دیـن) خـوشبـينانـد و
تالش شکاکان را در جهت تسئيد دیدگاه خود ميدانند» (جوادی ،8328 ،ص)883
البته عده دیگری از متفکران نسبت ميان این دو بحث را عموم و خصوص من وجه ميدانند.
 .9بهعنوان مثال دکتر فتح ا ...مجتبـایي گفتـاری دارنـد کـه مـيتوانـد بـهنـوعي تعریفـي متفـاوت از
ایمانگروی تلقي شود « :حوزهای از حيات بشری هست که هيچ چيز جز دین نميتواند با آن در ارتبـاط

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

آیا ویتگنشتاین ایمانگراست؟ نگاهی مجدد به معرفت شناسی دینی منسوب به او
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شدهاست( ».مجتبایي ،8328 ،ص )86همچنين بيان دیگری از ایمانگروی وجـود دارد کـه بـه تعبيـری
ميتوان آن را نگاه حداقلي دانست .از این منظر «داشتن ایمان بهمنظور تحقيق در محتـوا و حقيقـت آن،
امری ضروری است و قضاوتهای بيگانگان فاقد اهميتانـد( ».پيلـين ،8323 ،ص82؛ همچنـين ن .ک:
مصاحبه برایان مگي و نينيان اسمارت ذیل کالم فلسـفي ،انتشـارات صـراط ،ترجمـه نراقـي و سـلطاني،
)8338
 .86الزم به ذکر است که در اندیشه استداللگرایان ،نفساالمر دیني امری متحقـق در عـالم خـارج و
مثال در لوح محفوظ یا در مثل الهي است.
 .88همچنين بهعنوان نمونهای از تبيين اخالقي از ایمانگروی نگاه کنيد به :رالف مکينرنـي ،اخـالق
مسیحی ،ترجمه عليخاني و سوری ،پژوهشگاه علوم و فرهنگاسالمي .8320 ،بهعـالوه ج .اسـتراهان و
دیگران ضمن تحقيقات ميداني روانشناختي دین و گسترهای از پژوهشهای آماری در جامعه مسيحي به
نکات قابل تسملي دستیافتهاند که چندان تسئيدکننده پذیرش این تعاریف ایمان در ميان مسيحيان نيسـت
(مثال ن .ک :ج .استراهان ،8328 ،صص  9و 86و 82 -80و  36و  38و .)66
 .88محل تسمل و تعجب است که برخي اساسا ارزشمندی مباحث ویتگنشتاین – بهویژه رویکرد زبـاني
 را نفي و رد کردهاند! بهعنوان مثال دراین باب دکتر احمد احمدی ميگویـد« :زنـدگي از طریـق زبـانبدست نميآید( ».جمعي از اندیشمندان ،8322 ،صص )808-808و دکتـر مهـدی گلشـني معتقـد اسـت:
«...چيزی از این حرفها بدست نميآید»!! (همان ،ص ... )882در مقاله حاضر این تلقي را در هالـهای از
ابهام رها مينمائيم !؟
13. Stewart Sutherland.
14. Gina Schonbaumsfeld.
15. D. Z. Phillips.
16. Kai Nielson.

 .83مهمترین مروجين این مسئله در ایران بهویژه آقایان صادق الریجاني و عليزماني ميباشند.
 .82سه اثر از ویتگنشتاین در ترجمهها ،درس گفتار ناميده شدهاند:
 -8درس گفتاری درباب اخالق ،سخنراني درباره اخالق به سال  8989بـه دعـوت اگـدن (چـاپ اول
 8998ميالدی)
 -8درس گفتار های کمبریج ( .8936-8938چاپ  8938ميالدی)
 -3درس گفتار هائي درباره زیبائي شناسي ،روان شناسي و باور دیني ( 8928ميالدی)
اما اگر بدون هيچ تسکيدی ،درس گفتارها ( )LCآورده شود مقصود همين مورد است.
 .89کيوپيت آراء دیني دوران متسخر حيات ویتگنشتاین را نيز به نوعي امتداد سنت قـدیمي اسـتعاره –
نماد – تمثيل ميانگارد! (ن.ک :کيوپيت ،8326 ،ص )802بهعالوه بایستي متذکر شد کيوپيت اصول باور
و آموزه دیني ویتگنشتاین را مبتني بر انسانگرایي و اختيارگرایي ميشمرد (مثال؛ صـص 836و  )838کـه
البته با ایمانگرایي در تناقض است .اگرچه در خاتمه بحث خود و با عنوان «ارزیـابي» بـهوجهـي غریـب
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ویتگنشتاین را ایمانگرا توصيف ميکند« :ویتگنشتاین  ...چنان آدمي (است که گویا) از الهيـات ليبـرال و
تجددخواه بيزار است و ترجيح ميدهد به آنچه خود اصيل ميپندارد دودسـتي بچسـبد هرچنـد کـه خـود
شخصا نصفه و نيمه در شك است و بستگي او به آئين جنبه خصوصي پيدا کردهاسـت و وی دیگـر قـادر
نيست آن را به طرز مؤثری در روند کلي زندگي واقعي خود بگنجاند .نيچه اگر بود با خشـونت مـيگفـت
این آدم را شبه خدا تسخير کردهاست و به این جهت ناچار است هر هفته برود و گل روی قبر خدا بگذارد.
پس ميتوان تعليمات ویتگنشتاین را بسـيار گذشـتهپرسـت خوانـد  ...عقيـده خـود مـن ایـن اسـت کـه
اندیشههای دیني او زیادی محافظهکارانه و غربتزده بود  .گرفتـار گونـهای رخـوت عرفـاني بـود کـه از
شوپنهاور ميراث برده بود( ».صص 830و )833
 .86به تعبيری ماحصل نظریه بازیهای زباني ،استقالل بازی زباني دیني و ناممکن بودن نقد باورهای
دیني براساس اصول فلسفي و دستاوردهای بشری است.
 .88چنانچه مشخص است این تلقي ایمان گرایئي متفاوت بـا دیـدگاه جزمـي ارائـه شـده در تعـاریف
(بخش  -88مقاله حاضر) است و البته هنوز مسئله معنا و کاربرد واژه «خدا»در بازی زباني مذکور مفتـوح
و قابل بررسي است.
بهنظر ميرسد یادآوری یا «باز شناسي ایمان» بهویژه براساس تمثيل عکس و یافتن چيزی در آن که
ویتگنشتاین ارائه داده ،ترجمه مناسبتری باشد.
22. Representation of Faith.

 .83در دان کيوپيت ،دریای ایمان ،ترجمه کامشاد ،طرح نو ،8330 ،ص 828ذیل ترجمه همين فقـره
«نظام راهنما» استفاده نمودهاست
 .88در یك جمعبندی دیگر ارجاعات اصلي به فيدئيسم ویتگنشتاین به موارد ذیل دانسـتهشـده (مـثال
ن.ک :خاتمي ،صص  880و :)882
 -8پژوهشهای فلسفي بند « :333دستور زبان ميگوید هر چيزی چگونه ابژهای اسـت( .خداشناسـي

بهعنوان دستور زبان)».
 -8فرهنگ و ارزش بندهای  66و  23و  -3درسگفتارها بند .38-8
 .86اگرچه مشخص است این استدالل چيزی بيش از تشبيه نيست اما ميتـوان تقریراتـي از آن را در
ایــن منــابع یافــت :مــالکوم ،8323 ،صــص 80و  83و دربــاب اینکــه تبيــين پایــاني دارد ن.ک :د.ی.
گزارههای 808و  898و  868و  088و  086؛ همچنين مقایسه کنيد با این استنباط از رساله کـه تحليـل
هر گزارهای باید بتواند کامل شود :مالکوم ،8323 ،ص 08و تفسيری خاص در همان ،صـص  98و -880
. 883
26. M. O’C. Drury.
27. Rush Rhees, 1984, p.94
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 .82این نکته از گفتار یازدهم ،بخش دوم ،پژوهشهای فلسفي اسـت کـه آقـای فریـدون فـاطمي در
ترجمه فارسي اینگونه نقل کردهاند« :ميتوان گفت آنچه باید پذیرفته شود ،امر دادهشـده ،صـورتهـای
زندگي است( ».ویتگنشتاین ،8326 ،ص)393
 .89درباب سير تاریخي باور نزد ویتگنشتاین ن .ک :مالکوم ،8323 ،ص.89
 .36البته ویتگنشتاین بالفاصله ميافزاید« :ولي آیا ممکن نيست چيزی رخ دهد که مرا کـامالً از خـط

خارج سازد؟ شاهدی که یقيني ترین چيز را برای من ناپذیرفتني سـازد؟ یـا هرطـور شـده مـرا بـه تـرک
بنيادیترین احکام خود وادارد؟» (د.ی)683 .
 .38بهنظر ميرسد براساس سياق متن ،ترجمه صحيحتر «بازی زباني مبتني بر عليّت نيست ».باشد.
32. Intelligibility.
33. Reality.
34. Rationality.
 .36درباب معقوليت و لزوم دقت فلسفي در آن بهویژه ن .ک :محمدرضـائي و گلکـار" ،آیـا معقولي ت
برهان است" ،فصلنامه حکمت و فلسفه ،شماره  ، 88تابستان 8329.
 .30بهعنوان مثال -8 :بایستي انعکاس نسبت اندیشه با صور حيات در بازیهای زباني مورد تسمل واقع
شود؛ حتي بنابر تفسيری صور حيات متناظر با بازیهای زبـاني در حقيقـت همـان صـور ذهـن یـا صـور
تعقلاند (مثال ن.ک :ابراهيمي دیناني ذیل :جمعـي از اندیشـمندان ،8322 ،صـص 38و  38و  -8 .)98از
منظری دیگر ،وجود ذهني زندگي ،زبان خواهد شد و وجود عينـي زبـان ،زنـدگي اسـت (ن .ک :کـدیور،
جمعي از اندیشمندان ،8322 ،ص -3 .)886کساني چون ویليام آلستون درباب نسبت دادن ایمانگرایي به
ویتگنشتاین انتقاداتي وارد نمودهاند .خالصه بحث آنان بر این اساس است که نگرههای الهياتي ،کالمي و
برهاني نيز که بهعنوان علمي خارج از بازی زباني دیني تلقي شدهاند ،بخشي از حيات دیني اسـت -8 .در
سنت ترجمهای و مقاالت فارسي نيز بعضا اشـاراتي بـه رویکـرد مخـالف مطـرح شـدهاسـت ،امـا اغلـب
نگارندگان و مترجمين یا متوجه مخالفت با ایمانگرایي نبودهاند یا اصوال ضمينه و سياق بحثشـان چيـز
دیگری بودهاست (مثال ن .ک :بحث  6بافت ویتگنشتاینی در :دی فيليپس ،ترجمـه ملکيـان ،ص 88و
بحث رویکرد بازی زبانی به تعالی زبان در :دی فيليپس ،ترجمـه زندیـه :صـص  833و  883-880و
بحث شناختاری بودن رویکـرد ویتگنشـتاین در :برجيسـيان ،ص 86و رد نسـبت ایمـانگرایـي بـه
ویتگنشتاین در :جوادی ،8328 ،ص ،889دکتر جوادی ذیل همين بحـث در نقـد و بررسـي ص 838ایـن
پرسش را مطرح نموده اما هيچ پاسخي به آن ندادهاست).
 .33برخي گفتهها نيز تقریبا نامفهوم مينمایند مثال« :براساس دیدگاه ویتگنشتاین ،اگر به آنچه کـه در

باطن هر مفهوم در هر دستگاه زباني موجوداست ،بهدقت بنگریم ،حقایقي را بر ما آشکار خواهـد سـاخت
که دیگر حاضر نخواهيم شد وقت خود را با بحثهای بيحاصل تلف کنيم(!) ظهور این منطق جدیـد بـه
همه مفاهيم نگاهي انضمامي دارد و این نگاه انضمامي ،نگاه به حيات انضمامي این مفاهيم در تاریخ بشر
است» (برجيسيان ،صص.)32-33
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 .32برخي از تقریرها به عنوان مثال بدین قرار است -8 :ویتگنشتاین جزء ایمانگرایان افراطي بهشمار
ميرود (اکوان ،8320 ،ص.)29
 -8ویتگنشتاین ميگفت ایمان بهرغم دليل نه؛ ولي ایمان بدون دليل آری .یعني دليل به زیان و سـود
گزاره اقامه نشدهاست ولي به آن ایمان ميآوریم  ...ویتگنشتاین ميگوید :وقتي به گزاره ایمان ميآوریـم
که آن گزاره دليلي به سودش نباشد  ...ویتگنشتاین به «فيدئيسـم اعتـدالي» قائـل بـود (ملکيـان8339 ،
(ج ،)8ص.)808
آنچه به نام ایمانگرایي ویتگنشتایني معروف است و کساني چون دی .فيليپس از آن دفـاع مـيکننـد،
روایت خاصي از ایمـانگرایـي معتـدل اسـت ( Penelhum, 1997, p.376همچنـين جـوادی،8328 ،
ص 883و فعالي ،8326 ،ص.)886
« .39تالش ویتگنشتاین آناست تا از بيرون به فهم دین مبادرت ورزد و بدیهي است از ایـن دیـدگاه،

دین به همان اندازه که ميتواند صواب باشد و مبنا و معنایي داشته باشد ميتواند بر خطا ،بيمبنا و بيمعنا
هم باشد( ».خاتمي ،ص)880
 .86برخي از تقریرها بهعنوان مثال بدین قرار است -8 :ویتگنشـتاین نيـز هماننـد کرکگـارد ایمـان را
مبتني بر اثبات عقالني نميداند و همانند او و همه ایمانگرایان دیگر بر اهميت خطرکردن تسکيد ميکند.
اما برخالف پاسکال و جيمز ایمان را یك مسئله ارادی نميداند و برخـالف کرکگـارد ایمـان را ضـدعقل
نميشمارد؛ بلکه دالیل آفاقي را صرفا اموری بيگانه با ایمان – و نه ضد آن– ميشمارد .بهطور خالصـه
نکات اصلي دیدگاه ویتگنشتاین درباب ایمان این است که ایمان بههيچوجه براساس شواهد تجربي اثبات
یا نفي نميگردد .دیگر آنکه ایمان را نمي توان اثبات عقالني یا نفي عقالني نمود .البته ممکن است برای
متعلق ایمان – مثال خدا یا آخرت استدالل آورد و آن را تشکيكناپذیر ساخت؛ ولي با اثبات متعلق ایمـان
خود ،خود ایمان ثبوت نميیابد .ایمان نزد ویتگنشتاین تصویر و برداشتي است که با هيچ شاهد تجربـي و
استدالل عقالني نقض نميشود (جمعي از نویسندگان ،8328 ،صص.)02-03
 -8ایمانگروی ،جنبشي است در فلسفه دین و معرفتشناسي دینـي کـه بـهویـژه در نيمـه دوم قـرن
بيستم ،تحتتسثير مستقيم تعاليم لودویگ ویتگنشتاین توسعه یافت .این دیدگاه ترکيبي است از شـکاکيت
کامل درباره امکان معرفت انساني همراه با توسل به معرفتي که از طریق ایمان حاصل آمدهاست (فعالي،
 ،8339صص.)896-829
 -3ایمانگرایي ویتگنشتاین قرائت جدیدی از کرکگورد است کـه ایمـان را شـرط الزم تعقـل معرفـي
مينماید (حقيقت ،8326 ،ص )3اعتقادات دیني خود تکيهگاه سایر اعتقادات بوده و طلب توجيه برای آنها
بيمعناست (همان ،ص.)88
 -8از نظر ویتگنشتاین باور دینـي اسـتفاده از یـك «تصـویر» اسـت؛ تعهـدی راسـخ و تزلـزلناپـذیر
است که کل زندگي فرد را نظم ميبخشد و مبتنـي بـر شـواهد و دالیـل نيسـت (مهـدوینـژاد ،ص)09
دیــدگاههــای او .در «فرهنــگ و ارزش» پــایبنــد ســنت کرکگــارد  ...و هــم صــدا بــا پاســکال اســت
(همان ،صص 26و .)23
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نظریه زبان دیني ویتگنشتاین از پيامدهای دراز آهنگ فلسفه کانت است که روزبهروز عرصه را بر دین
تنگتر ميسازند (کاشفي ،8326 ،صص.)863-868
 .88به یك تعبير مکتب ویتگنشتاینيان کمبریج.
 .88مــثال در د.ی .گــزاره « :60و هــر چيــزی کــه یــك بــازی زبــاني را توصــيف کنــد جــزء منطــق

است».
 .83ویتگنشتاین ضمن بازدانستن افق بازیهای زباني اعالم ميدارد« :این بدان معنا نيست کـه هـيچ
چيز در جهان حقيقتا قادر نخواهد بود مرا به چيز دیگـری متقاعـد کنـد( ».د.ی )328 .او .حتـي نـامعقول
بودن (مثال به معنای مراد ایمانگرایان) را نيز در زمره امکانهای افق باز بازی زبـاني مطـرح مـيسـازد:

«روش ما صرفا برشماری کاربردهای واقعي واژهها نيسـت ،بلکـه آگاهانـه کاربردهـای جدیـدی را ابـداع
ميکنيم ،برخي از آنها به این دليل که نامعقول بهنظـر مـيرسـند( ».ویتگنشـتاین( 8326 ،کتـاب آبـي)،
ص)89
 .88مقایسه کنيد با مقاله :محمدرضائي و گلکار « -شـرطيه پاسـکال :آیـا معقوليـت برهـان اسـت؟»،
دانشگاه عالمه ،تابستان  8329و همچنين مقایسه کنيد با آراء آنشتاین ،در نسبيت و فيزیـك و واقعيـت،
همچنين ارنست ماخ ،در اساس علوم ،درباب اصول موضوعه و سادگي نظریات علمي .البته ویتگنشـتاین
خودش نيز متذکر این اقتباس از آراء آنشتاین شده :د.ی .گزاره .366
 .86از این اثر یك ترجمه کامل و دو ترجمه ناقص وجود دارد اما ارجاعات ما به متن ترجمه انگليسـي
فون رایت است و بعضا تنها برای مقابله به ترجمههای فارسي ذیل اشاره شده:
 -8ویتگنشتاین  ،لودویك ،فرهنگ و ارزش ،ترجمه اميد مهرگان ،گام نو 8326 ،
 -8ویتگنشتاین ،لودویك« ،تسمالتي درباب فرهنگ و هنـر و ادبيـات» ،ترجمـه حسـين پاینـده ،ذیـل
ارغنون شمارههای  3و  ، 2پائيز و زمستان  ،8338صص.366-388
 -3ویتگنشـــتاین ،لودویـــگ ،دربـــاره اخـــالق و دیـــن ،تـــدوین و ترجمـــه مالـــك حســـيني و
بابك عباسـي ،انتشـارات هـرمس« :8322 ،گزیـدههـایي از نکتـههـای گونـاگون (فرهنـگ و ارزش)»:
صص. 02-83
 .80همچنين ن.ک :ترجمه مهرگان ،صص 82-83و مالك حسيني ،صص82.-83
 .83مثال ن.ک :ترجمه مهرگان ،صص 08.-08
 .82مثال ن .ک :ترجمه مهرگان ،ص06.
 .89همچنين ن .ک :مالك حسيني ،ص 68و مهرگان ،ص. 03
 .66ن .ک :مهرگان ،ص88.
 .68مقایسه کنيد با مهرگان :ص 69همچنين نگره به ظاهر مقابلش در ص « :886تنها نوری از باال».
 .68ن.ک :مهرگان ،ص.08
 .63همچنين ن.ک :مالك حسيني ،صص 68-68و مهرگان ،صص.09-02
 .68ن .ک :ترجمه مهرگان ،ص.28
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 .66همان ،صص .883-880
 .60ن.ک :مهرگان ،ص833؛ همچنين ميافزاید :اگر خداوند واقعا انسانهایي را که باید نجـات یابنـد،

برميگزیند ،پس دليلي وجود ندارد که آنها را بر پایه مليت ،نژاد یا خلقوخوی بـرنگزینـد .یـا اینکـه چـرا
گزینش نباید بيان خود را در قوانين طبيعي بيابد؟ مسلما او ميتوانست طوری انتخاب کنـد کـه گـزینش،
تابع یك قانون باشد( ».مهرگان ،ص)888
 .63همچنين ن .ک :فيليپس .8328 ،اگرچه در رساله او .گزارههای سلبي و ایجابي را مزدوج ميدانـد
(ن .ک.)6868.6 :
 .62ویتگنشتاین بهویژه در درسگفتارها با هرگونه تحویل ایمان دیني بـه نظـام آمـوزههـای کالمـي،
دانش تاریخي ،پيشگویي و مکاشفه ،فرضيات و نظریات علمي و  – ...اغلب براساس تحليل بـازیهـای
زباني و نتایج عملي آنها  -به جد مخالفت مينماید (مثال ن.ک.)Wittgenstein, 1994 :
 .69نورمن مالکوم دربرخي تفاسير خود مسئله افقهای باز برای بازیهای زباني را بهصورت امکـاني و
در قالب پرسش مطرح نمودهاست (ن.ک :مالکوم ،8328 ،ص)38؛ ازسویدیگر اگرچه براساس آموزههای
تراکتاتوس (بویژه گزارههای  0.6به بعد) کمتر ميتوان مرزهای باز برای زبان درنظر گرفت اما همچنـان
نزد برخي ،امکان چنين برداشتي وجود دارد (مثال ن.ک :فسنکول ،8326 ،صص  66-68و  08و 99-98
و )883
 .06مثال ن.ک :فلسفه ،تير  ،8322ص. 88
 .08در این بخش الزم است تسکيد بر تمایز رویکرد کالمي (مثال تفسـير تولسـتوی از آیـه  - 88بـاب
هشتم یوحنا  )Tolstoy, 1943, pp.93-95با اندیشه ویتگنشتاین نيز داشته باشـيم :بعيـد اسـت بتـوان
چنين اندیشه اصل موضوعي و تکيه بر بدیهيات را در آموزههای ویتگنشتاین یافت.
 .08درباب تسثيرپذیری ویتگنشتاین از کتاب مقدس بهطورکلي نگاه کنيد به مالکوم ،8323 ،صص-88
( 83گفتار :آیا ویتگنشتاین مردی دیندار بـود؟) و فلسـفه ،تيـر  ،8322ص 33و .Tim Labron, 2006
همچنين بهعنوان زندگينامه مختصری از او که حواشي دیني را درنظر داشته ن.ک :بخش ویتگنشـتاین
در دان کيوپيت ،8326 ،صص. 832-863
« .03خدا همان معنای زندگي همان معنای جهان است( ».یادداشتها 88 ،ژوئـن و  2ژوئيـه  8980و
 83گزاره ،مناجات ،درباب خدا)
 .08همچنين باید افزود ویتگنشتاین در «سخنراني درباره اخالق» ضمن اشاره به تعاریف جانشين ذیل
چيستي اخالق؛ مي آورد:

«علم اخالق ،کاوش درباره معنای زندگي است یا درباره آن چيزی است که زنـدگي را درخـور زیسـتن
ميکند یا درباب شيوه درست زیستن است».؛ او در اینجا ميان دو تلقي از معنا تمایز مينهد -8 :معنـای
عادی یا نسبي و  -8معنای اخالقي یا مطلق  .ن .ک :ویتگنشتاین ،درباره اخالق و دین ،تدوین و ترجمه
حسيني و عباسي ،انتشارات هرمس ،8322 ،ص. 86

آیا ویتگنشتاین ایمانگراست؟ نگاهی مجدد به معرفت شناسی دینی منسوب به او
)(Is Wittgenestein a Believing Person ? A Second Look at the . . .

17

 .06چنانچه خود مالکوم مينویسد...« :به این معنا ،دین بيدليـل اسـت؛ و شـيمي هـم همـينطـور».
(مالکوم 39 ،و ،26ص )883همچنين مالکوم متذکر شده ،اصوال ویتگنشـتاین نشـان داده مـا در تلقـي از
«باور» به مثابه حالت ذهني ،تمام واقع را درنظر نگرفتهایم و در حقيقت گسترهای از سياق معـاني بـرای
«باور» وجود دارد( .ن.ک :مالکوم ،8323 ،صص)26-36
 .00درباب نظریه تصویر بهمثابه عالم سـخن ن.ک :دربـاب یقـين – گـزارههـای  869و  833و 808
همچنين درباب عالم سخن ن .ک :غالمحسين مصاحب ،آناليز ریاضـي ،انتشـارات اميرکبيـر  ...همچنـين
درباب عالم سخن  /فضای منطقي در رساله ن.ک :مالکوم ،8323 ،ص.68
 .03چنانچه بيش از همه در ابتدای درسگفتارهای  8933-38کمبریج مشـخص اسـت (کتـاب آبـي)؛
همچنين ن.ک :مالکوم ،8323 ،صص 80و .89
 .02به همين دليل است که برخي دچار سردرگمي شدهاند و همزمـان انسـجامگـروی ،مـتنگـروی و
مبناگروی خطاپذیر را به ویتگنشتاین نسبت دادهاند( .مثال ن.ک :اکبری ،8328 ،ص)888
ولترستورف – در مدخل «ایمان» دایرهالمعارف راتلج  -در این باب مينویسـد« :اگـر منظـور از عقـل،

کليت عقالنيت باشد ،در آن صورت به دشواری ميتوان حتي کسي چون کرکگارد را ایمانگرا دانسـت».
( Wolterstorff, p.534همچنين جوادی ،8328 ،ص)888
 .09در آثار فارسي بهویژه نزد اساتيدی چون دکتر لگنهاوزن ،عليزماني ،اکبری و دیگران.
 .36برای مرور دیگری بر نگاه ویتگنشتایني دی .فيليپس ن .ک :آلن پي .اف .سل ،تاریخ فلسفه دیـن،
ترجمه آیتالهي ،پژوهشگاه فرهنگواندیشه اسـالمي ،چـاپ اول  ،8328چـاپ دوم  ،8323صـص-302
.328
 .38همچنين در نظریات رایج – بهویژه ذیل ترجمهها و تفسير ویتگنشتاین – ایرادات عمـده دیگـری
وجود دارد که بحثي مستقل ميطلبد:
 -8بيتوجهي به اهميت جستجوی معنا نزد ویتگنشتاین باالخص متسثر از تولستوی.
 -8بيتوجهي به نگره  Lebensweltدر ساحت اندیشه آلماني با گستره و پشتوانه وسيع از عرفان تـا
دیلتای و هوسرل و نهایتا ویتگنشتاین.
 .38به تعبير دیگر ایمانگرایي نهتنها صـراحتا در آمـوزههـای او .و شـاگردان و شـارحان مسـتقيماش
وجود ندارد؛ بلکه از آنها نتيجه هم نشده به عکس شواهدی در رد آن ميتوان از اندیشههای ویتگنشتاین
یافت.
 .33ویتگنشتاین پيش از هرچيز از مراد و معنا ميپرسد و معتقد است فهميـدن شـرط الزم هـر اقـدام
دیگری است و اساسا ادعائي چون «ایمان مي آورم تا بفهمم» بي معني بوده و تنها در مراتـب تشـکيکي
امکان پذیر است.
 .38البته اگر حمل بر خلط ميان فلسفه اگزیستانسيال و سياق بحث ویتگنشتاین نشود.
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 .36اگرچه نبایستي فراموش کنيم تسکيد خود ویتگنشتاین (در مقدمه پژوهشها و )...بـر آن بـوده کـه
رساله و پژوهشها بایستي با یکدیگر خوانده شوند (ن.ک :ویتگنشتاین ،8326 ،ص( 86پيشـگفتار) و G.
 Hallett, 1977همچنين ن.ک :ارجاعات کتاب آبي به رساله)
با این وصف در درجه دوم ،از دیگر شواهد مهم بـه سـود ادعـای سـير پيوسـته اندیشـه ویتگنشـتاین
مصادیقي است که همواره در طول زندگيش به آنها ارجاع دادهاست ،یکي از این نمونههـا چنانچـه پـرز
نشانداده« ،تمثيل چشم و نفس» است (ن.ک :دیوید پرز ،8328 ،صص )808-868همچنين دربـاب آراء
کسان دیگری که قائل به وحدت در سير اندیشه ویتگنشتاین شدهاند ،مثال ن.ک :فسنکول ،8326 ،ص8؛
همچنين تيلمن ،8328 ،صص  9-2و 88؛ نهایتا قابل تسمل است اگرچه کساني چون مـالکوم در «شـرح
احوال و آرای ویتگنشتاین» به جد معتقد است دو نظام فلسـفي او اصـيل و در مقابـل هـم مـيباشـند و
هرگونه تصور همراهي آنها یکسره نادرست است (مالکوم ،8328 ،ص )83امـا در جـای دیگـر براسـاس
سير پيوسته مفاهيم دیني  /اخالقي نزد او پيش ميرود (ن.ک :مالکوم)8323 ،
 .30ویتگنشــتاین مســلما در مــرز جهــان واقــع و «هســت»هــا ایســتادهاســت و بــه اشــراق «بایــد»
ورای آن شناخت دارد؛ لذا باید در پي تبيين ایمـانگرایـي نـویني نـزد او در سـکوت معنـادار و پویـایش
باشيم.
نظر او درباب هنر نيز قابل تسمل است؛ مثال در فرهنگ و ارزش« :دشوار بتوان در هنر چيزی بهتـر از»
هيچ نگفتن «گفت( ».ویتگنشتاین ،8338 ،ص)382
 .33در خاتمه تذکر استاد دکتر کریم مجتهدی بسيار به جاست که «شرط ،مطالعه افکـار ویتگنشـتاین
در کليَت آنهاست( ».جمعي از اندیشمندان ،8322 ،ص)889
فهرست منابع

ویليام پي ،آلستون" .)8326( .دشنامزدایي از بازی زبان دیني" .ترجمه جواندل صومعهسرایي .نقـد و
نظر 83 ،و  .82تابستان و پائيز.
" .)8336( . .........................زبان دین" .ترجمه سـعيد عـدالت نـژاد .حـوزه و دانشـگاه .شـماره .2
پائيز.
صادق ،آملي الریجاني" .)8333( .زبان دین و زبان علم ویتگنشتاین" .حوزه و دانشگاه .شماره  80و
 .83پائيز و زمستان.
جي .ای .ام ،آنسکوم .)8389( .مقدمهای بر تراکتاتوس .ترجمه همایون کاکاسلطاني .تهران :نشـر
گام نو.
بابك ،احمدی .)8326( .کتاب تردید .تهران :نشر مرکز.
دان ،استيور" .)8328( .ایمانگرایي و فلسفه ویتگنشتاین" .ترجمه و نقد ابولفضل سـاجدی .قبسـات.
شماره  .36بهار.
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رضا ،اکبری .)8328( .ایمانگروی .پژوهشگاه علوموفرهنگاسالمي.
" .)8332( . ................از بازی زباني تا باور ایماني از تراکتاتوس تا درباره یقين" .نامه فلسفه .شماره
 .3پائيز
".)8326( . ...............ویتگنشتاین ،بازی های زبانی و ایمان گروی".پيـام صـادق .شـماره .39
بهمن و اسفند.
محمد ،اکوان" .)8320( .ایمانگرایي ،خاستگاه و رویکرد آن در تفکر ویتگنشـتاین" .پـژوهشهـای
فلسفی .شماره  .868دانشگاه تبریز  .پائيز و زمستان.
ميرچا ،الياده .)8339( .دینپژوهی (جلد  .)8ترجمه بهاءالدین خرمشاهي .جلـد  .8تهـران :پژوهشـگاه
علومانساني و مطالعات فرهنگي.
رسول ،برجيسيان« .)8326( .تسثير ویتگنشتاین متسخر بر الهيات» .مجله علمی پژوهشی دانشـگاه
اصفهان .شماره  .80پائيز.
ریچارد ،پاپکين و آوروم استرول .)8326( .کلیات فلسفه.ترجمه مجتبوی .انتشارات حکمت .چاپ اول
.8303
جان ،پاسمور )8328( .ویتگنشتاین و فلسفه زبان عرفی .ذیـل مجموعـه :ویتگنشـتاین و تشـبيه
نفس به چشم .ترجمه ناصر زعفرانچي .نشر هرمس .صص 868-39
مایکل ،پترسون و دیگران )8330( .عقل و اعتقاد دینی .ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني .طـرح
نو .ششم .8322
دیوید ،پرز و دیگران .)8328( .ویتگنشتاین و تشبیه نفس به چشـم .ترجمـه ناصـر زعفرانچـي.
تهران :نشر هرمس.
الوین ،پالنتينگا .)8328( .عقل و ایمان.ترجمه بهناز صفری.دانشگاه قـم و انجمـن معـارف اسـالمي
ایران.
دیویــد ای ،پيلــين .)8323( .مبــانی فلســفه دیــن ترجمــه گــروه مترجمــان .پژوهشــگاه
علوموفرهنگاسالمي (بوستان کتاب قم).
چارلز ،تاليافرو .)8328( .فلسفه دین در قرن بیستم .ترجمه انشاء ا ...رحمتي .نشر سهروردی.
بي .آر ،تيلمن .)8328( .ویتگنشتاین ،اخالق و زیباییشناسـی .ترجمـه بهـزاد سـبزی .انتشـارات
حکمت.
ج ،استراهان .ج .دایان نایت و ای .سدالسك .)8328( .طرح پرسش نامـه و سـنجش نگـرش
دینی  ....مشهد :نشر مرندیز.
جان ،هایمان" .فلسفه دین ویتگنشتاین" .ترجمه خليل قنبری .هفت آسمان .شماره  .8ترجمه مدخل
دائرهالمعارف بلکول.
جمعي از اندیشمندان .)8322( .زندگی و بس .گردآوری کریم فيضي .انتشارات اطالعات.

13

مصطفی حسینی گلکار ،محمد محمدرضائی
)(Mostafa Hosseini Golkar/ Mohammad Mohammadrezai

جمعي از نویسندگان .)8328( .فرهنگ واژهها .قم :مؤسسه اندیشه و فرهنگ دیني.
محسن ،جوادی" .)8328( .ایمانگرایي ویتگنشتایني" .قبسات .80 .زمستان.
محسن ،جوادی" .)8326( .نقد و بررسي کتاب ایمانگروی" .حکمت و فلسفه  .3پائيز.
الله ؛حقيقت" .)8326( .ایمانگرایي ویتگنشتاین" .اندیشه دینی .شماره  .3دانشگاه شيراز .بهار.
محمود ،خاتمي" .ویتگنشتاین و دین" .فلسفه .شماره  .8دانشگاه تهران8339.
دانالد ،هادسون .)8332( .ویلیام ،لودویگ ویتگنشتاین .ربط فلسفه او به بـاور دینـی .ترجمـه
مصطفي ملکيان .انتشارات گروس.
جباره ،رحيميان و ناصرو " .بررسـي تطبيقـي برخـي از مسـائل مـرتبط بـا ایمـان از دیـدگاه موالنـا و
کرکگارد" .فلسفه دین .سال  . 0شماره  :8صص .23-69سال8322
عطيه ،زندیه )8320( .دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین .نشر نگاه معاصر.
بارت ،سيرل" .)8338( .خدا در فلسفه ویتگنشتاین متقدم" .ترجمه هدایت علوی تبار .ارغنـون3 ،و.2
پائيز و زمستان.
ولي ا ،....عباسي" .)8328( .فدئيسم ،نگاهي به ایمانگرایي افراطي و اعتدالي" .معرفت .شماره .03
اميرعباس ،عليزماني .)8323( .سخن گفتن از خدا .تهران :پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمي.
چاپ اول .8320
ویلهلم ،فسنکول .)8326( .گفتنیها ،ناگفتنیها .ترجمه مالك حسيني .تهران :نشر هرمس.
محمدتقي ،فعالي )8339( .درآمدی بر معرفتشناسی دینی و معاصر  .تهران :نشر معارف.
محمدتقي ،فعالي.)8326( .تجربه دینی و مکاشفه عرفانی.تهـران :پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه
اسالمي.
فلسفه (کتاب ماه)( .)8322ویژه نامه ا .ویتگنشتاین .سال  .8شماره  .88خانه کتاب ایران.
دی.زد ،فيليپس" .)8328( .دین در آینه ویتگنشتاین".ترجمه مصطفي ملکيان .هفت آسمان .ش .82
" . .....................وجود متعالي" .ترجمه عطيه زندیه .پژوهشنامه متین .شمارههای 83و.88
فردریك ،کاپلستون .)8328( .فلسفه معاصر .ترجمه علياصیر حلبي .تهران :انتشارات زوار.
محمدرضا ،کاشفي .)8326( .فرهنگ و مسیحیت در غرب .تهران :دانش و اندیشه معاصر.
دان ،کيوپيت .)8326( .دریای ایمان .ترجمه حسن کامشاد .انتشارات طرح نو .چاپ اول .8332
محمد ،لگنهاوزن" .گناه ایمانگرایي ویتگنشتاین" .ترجمه سيد محمود موسوی .نقد و نظر .سـال .3
8339ش 8و. 8
نورمن ،مالکوم .)8323( .دیدگاه دینی ویتگنشتاین .ترجمه آخوند زاهد .تهران :نشر گام نو.
" .)8328( . ....................شرح احوال و آرای ویتگنشتاین" .ذیل مجموعه :ویتگنشـتاین و تشـبیه
نفس به چشم .ترجمه ناصر زعفرانچي.نشر هرمس .صص .88-8
" .)8339( . ....................بيدليلي باور" .ترجمه احمدرضا جليلي .نقد و نظر .سال  .3شماره 8و.8
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محمد ،محمدرضائي و مصطفي حسـيني گلکـار".)8329( .آیـا معقوليـت برهـان اسـت؟" .فصـلنامه
حکمتوفلسفه .شماره .88
فتح ا، ..مجتبائي" .)8328( .مصاحبه با هفت آسمان" .هفت آسمان .ش  .82تابستان.
آليستر مك ،گراث .)8328( .درسنامه الهیات مسیحی (ج .)9ترجمـه بهـروز حـدادی .قـم :مرکـز
مطالعات ادیان.
مصطفي ،ملکيان .)8339( .تاریخ فلسفه غرب (درس گفتارها) .قم :پژوهشکده حوزهودانشگاه قم.
ویراسته سعيد عدالت نژاد .آبان.
 .)8338( . ........................معرفت دینی و فدئیسم (درس گفتارها) .قم :پژوهشکده حوزه قم.
محمدحسين ،مهدوی نژاد" .)8328( .ویتگنشتاین :معنا ،کاربرد و باور دیني" .نامه حکمـت .شـماره
 .6بهار و تابستان.
لودویك ،ویتگنشتاین.)8326( .یادداشتها  .9196 -9194ترجمه موسي دیباج .تهران :نشر سعاد.
 .)8309( . ...............................رساله منطقی ،فلسفی .ترجمه محمود عبادیان .جهاددانشگاهي.
 .)8338( . ...............................رساله منطقی ،فلسفی .ترجمه شمسالدین ادیب سلطاني .انتشـارات
اميرکبير.
 .)8339( . ...............................درباب یقین (د.ی .).ترجمه مالك حسيني .نشر هرمس.
 .)8326( . ...............................پژوهشهای فلسفی .ترجمه فریدون فاطمي .تهران :نشر مرکز.
 .)8332( . ...............................درباره رنگها .ترجمه ليلي گلستان .تهران :نشر مرکز.
 .)8326( . ...............................فرهنگ و ارزش .ترجمه اميد مهرگان .تهران :گام نو.
 .)8326( . ...............................کتاب آبی (درسهای .)8933-38ترجمه مالك حسيني .نشر هرمس.
" .)8338( . ...............................تسمالتي در باب فرهنگ و هنر و ادبيات" .ترجمه حسين پاینـده .ذیـل
ارغنون شمارههای 7و1پائیز و زمستان .صص. 366-388
جان ،هيك .)8320( .مباحث پلورالیسم دینی .ترجمه عبدالرحيم گواهي .چـاپ اول :تبيـان . 8332
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