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 مقدمه 

 

 

 

بان   یای  دستتترستتی نرد تاد م ی          ویت جغراف مدیون و مرهون رور در اراو و ناراا استت تاین ه ه و ه ه                         گنشتت

ست و از این رو    سروش دباغ ا سنگ این مقاله امید        جناب دکتر  سنگ  ض ن تشکر از حضور ایشان در  بی مداهنه 

استتت حاآ انکه تدبیر با تقدیر موافق افتاده استتت بتوانه اره ای در مقابت افتاب تدویق و تحلیت ایشتتان پرورانده  

  باشه .

 صالح یحیی پور 

 49زمستان     
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 مقدمه نویسنده 

 

که با ا مذهبی می پندارد . ک ا اینک تر کسی س اع نوشته های او ر    ،مادامیکه روص کل اا به ویتگنشتاین می رسد   

 تدویق در انها به طور وطع در میابیه که حجامت فلسفی او گویی کاشف نومی مرفان اگ یستانسیالیستی است .

سیحیت پیدا کرده بودند و از یهودیت به   سبقه در خانواده ای به دنیا امده بود که  لودویک  ای نه چندان طوالنی با م

 ( . بودند .) اگرچه نازی ها ه چنان انها را یهودی می شناختند پروتستانیسه گرویده 

تاین نی  در ش بگیرد ، اما انچنان که میدانیه و ویتگن این مقاله وصد ان را ندارد که طعه تاریخی و بیوگرافیک به خود 

س            philosophical investigationکتاب  شته ا صحه گذا ست بدان  سانه ا شنا سان  سی ان ، ت خود که نومی برر

ستقت فر    سی م ست . پس      د جدایبرر شود دچار نومی تعریف ناپذیری ا شرایط مختلف حوآ او و چی ی که می  از 

 تاریخی او اشاره کنیه. -ناگ یریه که گاهی اوواا به شرایط اجت امی

سی کتاب تر   شتاین متقد  برر ست که می توان ان را نومی الهیاا  اویتگن که تعریفی نقیض  apophaticکتاتوس ا

روش   اوست که پیشنهاد   philosophical investigationگونه است دانست و ویتگنشتاین متاخر پیرامون کتاب    

 ؛ معتقد است باید زبان دینی را در فر  زندگی دینی درک کرد.انسان شناسانه ای است که  بعنوان مثاآ 

  اا کلیدی :کل

 ؛  زبان ؛ دین ؛ ویتگنشتاین ؛ روش انسان شناسی ؛ مرفان
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 ؛ ویتگنشتاین فیلسوفعارف ویتگنشتاین 

 

اگر مذهب را یک سیسته امتقاد رس ی بدانیه هیچگاه ن ی توانیه ویتگنشتاین را به منوان یک فرد مذهبی بپذیریه    

مند نشان ن ی داد و هرگ  در اجت اماا و تحرکاا مذهبی  .هیچگاه او خود را نسبت به مقاید و اصوآ مذهبی مالوه   

 شرکت ن ی کرد .

شت و دریافت که منطق ن ی تواند در مقابت انها اثر بخش        سش های رم الود دا سیاری به پر شه مالوه ب البته ه ی

 دانست . باشد پس سکوا را بهترین پاسخ می

وی روستی را نگتاه کنتیه در بخشتی از     تولستت  ( Gospel in brief )اگتر بتا دوتت کتتاب خالصته انجیتت       

 : ی گوید م خود کتاب

سواآ های الهیاتی و         ست  سواآ زندگی بود  نه از ان د سخی برای  ستجوی پا من در حاآ ج

شده   سیح خدا بوده یا خیر یا اینکه      تئوری ه  صلی این که م سواآ ا یا حتی تاریخی . برای من 

شده اند یا        شته  سانی نو سط چه ک سند یا خیر نبوده       اناجیت چه زمانی تو سیح میر صال به م           ا

ست ؛ چی ی   شنایی بخشیده و      ا ست که به من رو ست این نور ا ی زندگکه برای من مهه بوده ا

 بشر را نی  روشن کرده است.

 تولستوی اثر بخشی او بر روی تراکتاتوس برای ان مبرهن شود.از شاید بی ووفه بعد از خواندن این نوشته 
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به تصریح   گور نوشته شده است و   .اآ.گریگنه که پیرامون ویتگنشتاین و کی یرک چندی پیش با نگاهی به کتاب چال 

سروش دباغ       صر چون دکتر  شتاین پژوهان معا ساتید و ویتگن تاثیر گذار   عیکی دیگر از منابدر می یابیه که  دیگر ا

 کی یرکیگوری است.  "ای ان و اشتیاق"و بحث  "گورسورن کی یرک"بر او 

بامث تع ق و رور می شتتود و به ووآ ستتروش انجا که پنجره دریا را   برخالف مله ؛ ای ان رنگ دارد و ه ین رنگ  

 در دریا خیس شدن است."ای ان و شهود  ،مرفان "نشان می دهد 

شهود مرفانی چون     ی  را می خوانیه در می یابیه زبان اب ار "ونس پلوتینوس و برگ"شاید ووتی اراو فالسفه مکاتب 

و  با واوعیت استتتاتحاد بی کال   ،متقاد راستتخ این مکتب نامناستتب برای تدوین حقیقت بنیادی استتت و شتتاید ا

صورا بندی های زبانی در معصو  ترین حاالا و در بهترین اشکاآ خود تنها ن ادهای که و بیش تحریف شده ای      

 شخص است .منسبت اینگونه طرز تلقی و تفکر با ویتگنشتاین متاخر بسیار  هستند .

نوشتتته شتتده در جنگ جهانی و در دوران استتارا چقدر با دوت نوشتتته شتتده بود و چقدر تاثیر اتفاواا اینکه اراو 

شهود  اجت امی بر او  صی        بود از یکم شخ سوی دیگر ک اآ  شناختش  او مرفانی  –سو و از  سر در  ما را در  دچار 

 گ ی میکند .

سلی برتراند "را تراکتاتوس مقدمه کتاب  ست زبان روزمره ب    "را سد که معتقد ا صراحت مینوی ؛  ه دلیت ابها  ؛ مد  

وابستگی و گ راه کنندگی برای بیان مقاصد فلسفی مناسب نیستند و از طرف دیگر لودویک ویتگنشتاین        ،ناه گنی 

 واژه های  تعیینی فالسفه را مشکت اساسی می داند که از ان به  وبض های اهنی یاد میکند .

 بوده است . شچاپ کتاباو برای  از ویتگنشتاینشاید تنها دلیت مقدمه راست استفاده 
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؛ مارف  فیلسوف  در جایگذاری شخصیتی ویتگنشتاین اورا در ردیف کدا  شخصیت های متشخص باید وراردهیه ؟      

 . شاید هه م  وجی از ت ا  اینها ؛ الادری گرا یا کدا  ؟!

 :می گوید  "فرهنگ و ارزش  "ووتی در نقد سقراط و افالطون در کتاب 

شتناکی از       ساس را به اد  می دهد و ان طرز وح سقراط و افالطون یک اح خواندن گفتگوهای 

مشاجره یا مباحثه ای است که چی ی را اثباا ن یکند و چی ی را    این چه.تلف کردن ووت است  

 تشریح و تفسیر نی  ن یکند.

ستتر دوستتت و مف "نورمن مالکوله"فلستتفی او را بخوانید و ستتپس با نار  –یا ووتی برای اولین بار رستتاله منطقی 

 ویتگنشتاین مواجه شوید م کن است با او موافق نباشید ؛ که می گوید :

فلسفی اشکارا یک اثر کامال متافی یکی است . این گرایشی که اه یت در این      –قی رساله منط 

 نیست . کتاب 

سکوا میکرد       سوف و اینکه در مقابت وجود متافی یک  شتاین منکر بیان متافی یک بود و از این حیث فیل اری ویتگن

 مارفی بود که بدان درجه رسیده بود.
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 نشتاینسکوت ؛ الهیات ویتگ

ساآ    شاید بیان   شد که در اواخر  سالمی       در 3141این نکته خالی از لطف نبا شرح مثنوی در مرک  ا سه پایانی  جل

 هرفتند ک طوطی و بازرگان به ستتراغ داستتتان دکتر ستتروش دباغ بعد از پایان داستتتان رومیان وچینیان ولیعصتتر 

 تدامی گشت .ناخوداگاه برایه ویتگنشتاین 

 های توگفت گفتم آن شکایت

 با گروهی طوطیان همتای تو

 آن یکی طوطی ز دردت بوی برد

 زهره اش بدرید و لرزید و بمرد

 

برکاا ستتکوا که شتتاید یکی از ب رگترین الطاف خدا به بشتتر می باشتتد ناگاه چهره ای از              درخاطر  می اید   

شد .      سیه  شتاین در برابر  تر صوص ووتی درادامه درس گفت ویتگن شان    ه هاملی الخ  سکوا را به چهار نوع  ای

 تقسیه کردند .

است که ان دچار سکوا شدن است نه اینکه      "کهکشان ویتگنشتاین  "ه ان  ، در تقسیه بندی ایشان   نوع چهار  

مال انه ویا مامدانه بخواهیه در برابر ان سکوا کنیه . اری این ه ان الهیاا ویتگنشتاین است که  چیستی جهان      

 س می گوید : خدا ن یتواند خود را اشکار سازد .و در تراکتاتو را بیان ناپذیر میداند

 تا زهستان پرده ها برداشتی  کاشکی هستی زبانی داشتی

 اری ب رگترین تعریف در مقابت خدا سکوا است.
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 سخن آخر

 

 ان بهتر اصلی ترین ایده او که ه، را دچار سکوا می کند . شاید اگر با کفش های او راه برویه  انسانویتگنشتاین 

 سکوا پیرامون مسائلی است که هیچگاه با منطق پاسخ داده ن ی شود را در می یابیه .

تا بگوید  دبهترین نکته ای که می توانه بگویه و یا ستتعی در گفتن ان دار  این استتت که ویتگنشتتتاین ه ت گ ی 

هرجا که نتوان سخن گفت باید سکوا کرد و البته اامان داشت ارلب وضایا و پرسش هایی که در باره موضوماا       

 فلسفی نوشته شده اند نادرست نیستند اما بی معنا هستند .

شود و لطافت تب      شریح با فن و بیان امیخته  ست که هرچقدر ت ین بران یاز این رو در مقابت خود او نگارنده معتقد ا

شد باز در مقابت         سهت با شود و هرانقدر ترج ان  ضافه  ستی تنها ورق ورق  ا فهه زندگی باید م ت کرد و درک چی

 .کردن کتاب زندگی است که هدفش ه ین روزهایی ست که شب می شود و شب هایی که صبح 

 باید ت رین سکوا کرد .

 

 صالح یحیی پور

 3149زمستان 


