
 
 

 

 

 1"يف البدء كان العمل"
 املعرفة والدين عنفتجنشتاين 

 

 كوبر  مايكل 
 روان حممودمترمجة: 

 

 

 

 (OC 477)...   ملاذا ينبغي على اللعبة اللغوية أن تستند على نوع ما من املعرفة؟   

 

(، ينخرط فتجنشتاين يف 1، واليت مت حتريرها حتت عنوان يف اليقني )1951-1949 بني عامييف مالحظاته 
اب يف هذا الفصل املالحظات املتقطعة عن الدين يف كت سؤال كيف نفكر حول أسس املعرفة اإلنسانية. يبنّي 

 اليقني لتتسم أبمهية منهجية: تعزز إفادة فتجنشتاين املميزة عن الدين فهمنا لليقني اإلبستيمي. وكما هو معروف
لقضااي إىل ا املعرفية عند فتجنشتاين ال حتركها الدوافع العقالنية يف النظر متاًما، فإن النزعة اإلبستمولوجية غري

                                                           
1   Readings of Wittgenstein’s On Certainty،  251 - 225صفحة 



 
 

اليت يُفرتض أن تكون معروفة "عرب العقل اجملرد"، أو اليت يتم التصريح أبهنا واضحة بطريقة أو أبخرى. يرفض 
لى أهنا ال األساسية للتجريبية التقليدية، وذلك يعين، أّما القضااي اليت يُفرتض عفتجنشتاين كذلك الرتشيحات 

لية(، و بشروط اإلدراك البارزة )مثاًل، مجل املالحظة الربوتوك يساورها أي شك عقالين، وذلك مرّده إىل ارتباطهن
أو احلاالت غري القضوية ملا هو "ُمعطى" بشكل مباشر، مثل املعطيات احلسية أو األجسام املادية. ال يستعرض 

(، وإمنا ابألحرى هو يصف إفادة فتجنشتاين اخلاصة حول أسس 2فصلنا األسباب الشائكة هلذا الرفض )
معرفة كيف" و"معرفة إىل ترسيخ "والقدرة اإلنسانية. سيحاول أن يبني أيًضا أبي معىن يرمي فتجنشتاين  املعرفة

عطى، هو مُ اليت قامت هبا: "ما جيب قبوله على أنه  ية أو" يف املمارسات اليت تقوم هبا اجملتمعات الثقافأن
للمعاجلة  سري النموذجيسب فهمي، التفالقسم األول، ح (. يبنيPI, p.26أشكال احلياة") ]…[

الضوء على مفهوم املوقف  4إىل  2تلقي األقسام من الفتجنشتاينية غري املعرفية ألسس املعرفة واتّباع القاعدة، و 
الديين إزاء العامل واحلياة اإلنسانية عند فتجنشتاين، وبناءً على ذلك، يقدم القسم اخلامس تفسريًا جديًدا لليقني 

اإلبستيمي.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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 املعرفة يف املمارسة اإلبستيميةيف أسس  .1

1.1 

م بصورة متميزة اإلنساين )املتداخل(. تتس طرق حمكومة بقواعد للفعلتعترب املمارسات اإلبستيمية هنا مبثابة 
على أهنا طرق لالختالف، إعطاء األسباب، التفسري، الشك والتسويغ. وألن أي أتكيد أو طريقة أو تصرف 

ايل، إنه ، فإن تلك التفاسري والتسويغات قد تكون أيًضا موضًعا للتساؤل. ابلتقد حيتاج إىل تفسري أو تسويغ
على أي  .(Z 301) أسباب"  ]سالسل[ملن املغري فهم مثل تلك البىن التفسريية املعقدة على أهنا "سلسلة 

عطى غالًبا تُ  تفرط هذه االستعارة يف تبسيط املسألة، ومرّد ذلك أن التفسريات والتسويغات ملسائل معينة حال،
، وهي بشكل أو آبخر جمموعات غري منظمة (PI 478)راجع ة" وبطرق متعددة شبيهة ابلشبكضمن أسس "

يبقي فتجنشتاين، رغم ذلك، على استعارة السلسلة ويصر يف العديد من القضااي، والدالالت و/أو األفعال. 
يل املثال ، )على سبمن مسوداته على أن التفاسري والتسويغات والشكوك "تصل إىل هنايتها يف مكان ما" 

PG 97  ؛PI 485  وp. 180  ؛OC 204  ،563.)  ويتم حتديد تلك "النهاية" يف املالحظات
 التالية: 

 (OC 109) قضية جتريبية" )حنن نقول(. ولكن كيف؟ ومن خالل ماذا؟ "ميكن اختبار 

"لكن هل هذا اختبار مناسب؟ وإذا كان األمر كذلك، أال جيب التعرف عليه  -ما الذي يعترب اختبارًا هلا؟ 
كما لو أن إعطاء املسوغات لن ينتهي يف حلظة ما. لكن هذه النهاية ليست   –على هذا النحو يف املنطق؟" 

 OC؛ راجع أيًضا  كيدي؛ أت OC 110) اض مسبق غري مسو:: إهنا طريقة تصرف غري مسوغة.افرت 
204) 

يكمن غلطنا يف البحث عن تفسري حيث ينبغي علينا النظر إىل ما حيدث بوصفه "ظاهرة أولّية". أي، حيث 
  (RPP II 632 Z 391؛ راجع  PI 654)يتعني علينا القول: تُلَعب لعبة اللغة هذه.  

 رأيي على وحتتوي يفإن فهم هذه املالحظات أساسي للقبض على مقاربة فتجنشتاين اإلبستمولوجية. 
 األطروحات التالية على األقل، واليت ترمي إىل أن تكون األوصاف الصحيحة لتلك املمارسات اليت أنلفها:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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الل حله من خ ة أو الكفاءة أن يكون موضع شك، ومثل هذا الشك قد يتمميكن ألي نوع من املعرف .1
 إعطاء أسباب، 

 تتمثل إمكانية إعطاء أسباب الئقة يف "منطق" لعبة اللغة أو املمارسة، .2
تصل "سلسلة األسباب )املسوغات، التفاسري، األسس(" إىل هناية ميكن وصفها من خالل حالة  .3

ة حمن قضااي صحي خاصة ضمن "منطق" املمارسة املعنية، وأن النهاية، بكل األحوال، ال تتكون
 ميكن حتديدها على أساس معريف، 

 ليست النهاية عشوائية وال مسوغة، وإمنا تتمثل يف طرق التصرف املوجودة.  .4
ليست طرق التصرف هذه حباجة إىل مزيد من األسس أو التسويغات، وإمنا عوًضا عن ذلك يتعني  .5

متوقًعا أبن فهمنا  نيبدو فتجنشتايعلينا قبول حقيقة أن الناس يف الواقع يتصرفون هبذه الطريقة. 
 الصحيح هلذه األطروحات سريقى إىل االتفاق معهن.

 

2.1 

يُنظر إىل املمارسات اإلنسانية هنا يف ضوء استعارة لعبة اللغة على أهنا طرق تصرف حمكومة بقواعد وميكن 
و ادعاء أ . القيام ابدعاء معريف من خالل أتكيد شيء مال سرد قواعدها التأسيسيةابلتايل أن توصف من خال

أنك قادر فيما يتعلق بسياق خاص للتصرف من خالل رمبا إجراء فعل معني ببساطة، هي طريقة يف التصرف 
ة املعنية يف موضع للممارس  اللعبة" تتصل ابلقواعد التأسيسيةهلا معىن وميكن تفسريها على أهنا "حركة يف

 OC) ، واليت "حتدد" (OC 95  ،319)راجع  إن جمموعة القواعد التأسيسية (.OC 105)التساؤل 
ذا كانت إ (.OC 56, 82, 137, 628) أو تشكل املمارسة قد ُتسمى "منطق" تلك املمارسة  (497

 (.PG, p. 88) "قواعد اللغة" "لعبة اللغة" وجمموعة قواعدها ُتسمى، فقد على حنو واضحاملمارسة لفظية 
وذلك يعين:  (.RFM, p. 330)ي للعبتنا اللغوية" أساس  ]األساسية[إذن، " إن االتّباع وفًقا للقاعدة 

حيدد "منطق" املمارسة ما األفعال، مثاًل، والتأكيدات املسموح هبا. تشكل أيًضا وحتدد منطق أو معىن 
"التحركات" ذات الصلة، وحتدد ما ادعاءات "معرفة كيف" و"معرفة أن" املمكنة يف املمارسات اإلبستيمية 

 ,OC 83)  صائًبا أو صادقًا أو صحيًحا اإلبستيمية أيًضا ما يعترب Pاملعنية. حيدد "منطق" املمارسة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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، ويقيد الطرق اليت ميكن لتلك االدعاءات أن تسوَّ: من خالهلا ضمن نطاق املمارسة. (514 ,6–205
 ملخطط التايلا يساعدإذن، حيدد "املنطق" كيف سيكون شكل التفاسري أو التسويغات املعقولة يف املمارسة. 

 :هلذا التفسريشرح ال من على مزيد

P: [Ki ← Ki-1 ← … ← K1] ← C 
 

تُفهم على أهنا ادعاء معريف من نوع ما والذي ميكن تسويغه من خالل  Ki، فإن Pطبًقا إىل "منطق" املمارسة 
)بني القوسني املربعني( هو نطاق ما ميكن أن يُعَرف أو  KiS. إن نطاق Ki-1ادعاء معريف آخر  (’←)‘

ُيسوَّ: أو أن يكون حمل شك "منطقًيا" يف املمارسة، حيث للشك أو للحقيقة أو للصواب معىن، أو حيث 
 املنتمي إىل C اليقنييكون اخلطأ ممكًنا "منطقًيا" يف املمارسة. تصل "سلسلة التسويغات" إىل هنايتها عند 

  P (OC 192.)للممارسة  أسيسيةالقواعد الت

إن ذكر : (OC 308)ينتميان إىل فئات خمتلفة"  [C]و"اليقني"  [Ki]يرى فتجنشتاين أن " "املعرفة" 
ذا ذهب إعلى حنو صريح ابلكاد يرقى إىل أن يكون "حركة" صحيحة يف نفس اللعبة.  قواعد "اللعبة" التأسيسية

، إلجراء عشرينلغربية يف القرن احلادي والابللغة اإلجنليزية يف الثقافة ا انطق كفؤ  فرد، وهو ، مثالً Neil نيل
موقع  يعني، وقد  أو حاد ثقيلأو  سيءيف يده ، فقد يصف أمله أبنه  فحص طيب بسبب بعض األمل الغريب

طلب منه تد فقربط أوصاف نيل بنموذج طيب،  وللعجز عن ، يف العضالت أو على اجللد.األمل يف العظام
كن إذا ل ، وقد تصر على مزيد من الوصف والتوضيح.معىن "حاد" أو "يف العضالت" اأن يوضح هل تهطبيب

سألت نيل عن ماذا يقصد بكلمة "يد" أو "أمل"، فهي ابلتايل سيساورها الشك حول كفاءته ابلتحدث ابللغة 
تتغري من احملاولة أخرى"، واملشكلة س"ستتحول إىل لعبة اإلجنليزية و/أو قدرته على حتديد األمل. ذلك يعين أهنا 

 إلجياد مسبب أمل نيل إىل اختبار ما إذا كان نيل قادرًا أم ال على التواصل ابللغة اإلجنليزية، أو كل ذلك. 

علقة مع "منطقيات" متت خمتلفة مثل ذلك "التحول" ممكن بسبب أن القضية الواحدة نفسها قد تنتمي إىل فئا
متاًما كما لو أنه خمطط مهندس معماري ملنزل، فقد يكون أوالً من نوع معياري الصلة. املمارسات املختلفة ذات 

( 4يظهر كيف جيب بناء املنزل، وبعد ذلك حني اكتمال املنزل، يصبح نوًعا وصفًيا يظهر كيف مت بناء املنزل،)
توجب على املرء ي مبعيارية كيف ، ألهنا تفرضقاعدة أتسيسية فإن قضية مثل "هذه يد" ميكن أن تصنف إما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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يف  سيسيةجاز التعبري، قاعدة داللية أتإهنا، إن  –أن يسمي اجلزء األخري من اليد بعد الرسغ ابللغة اإلجنليزية 
أو ميكن أن ينظر إليها على أهنا معلومة، ألهنا قد تقول على حنو وصفي شيًئا ما جديًدا يف حالة  –اإلجنليزية 
، مثاًل، عندما جيد الناس، الذين يبحثون يف املستنقع، على يد تنتمي (OC 87, 319, 401)خاصة  

 (.cf. OC 2, 349, 353, 461) جلثة غارقة، عوًضا عن الطيور والضفادع اليت يبحثون عنها  

 

د يتم التعامل مع نفس قيؤكد فتجنشتاين ابلتايل، وابالستناد إىل "منطقيات" األلعاب اللغوية املعنية، على أنه "
 رها قاعدة اختبارة أخرى ابعتباقضية يف حلظة ما ابعتبارها شيء يتم اختباره من خالل التجربة، ويف حلظال
 ،مي "هذه يد"، بوصفها قاعدة أتسيسيةتنت (.OC 98; cf. OC 213, 309, 401) " ]أساسية[

، إذا كان املرء ة(اعي)وإن مل يكن ابلضرورة بطريقة و إىل االفرتاضات املسبقة أبن ذلك جيب أن يكون مقبواًل 
ايل الطبيب: ال خيرب نيل ابلتالذي يشارك يف األلعاب اللغوية يتعامل مع األيدي أو األجزاء األخرى من اجلسد. 

تتمثل املعلومة الصحيحة  (.OC 347)راجع ")أان أعرف ذلك:( هذه يد، وأان أعرف ما األمل الشاعر به" 
يقني،  املفرتضة مسبًقا على أهنا إىل مثل هذه القاعدة التأسيسيةنظر قد يُ  (.OC8)يف: "هناك أمل يف يدي" 

ألن الشك فيها مستحيل وبال معىن أثناء اخنراط املرء يف املمارسة )اإلبستيمية( واليت تنظمها أو تشكلها، من 
 رببني أشياء أخرى، من خالل تلك القاعدة ابلذات. وليست يقينيات املمارسة حبد ذاهتا صحيحة، ولكنها تع

 ,OC 83)ما هو صحيح وما هو ابطل ضمن نطاق املمارسة  إهنا حتدد بشكل أتسيسيعن قاعدة: 
 Kiيتم يف ضوئها قياس حقيقة أو صواب االدعاءات املعرفية وتؤسس خلفية  (.6–205 ,200 ,162

 (.OC 219–20, 323, 334, 556) الصادقة يف املمارسة، وتقدم "معايري العقالنية" للممارسة
ن ، وعليه اليقني املعياري، ال ميكن أن يكوان خاطئني، وال ميكن ألتايل فإن التحديد على حنو أتسيسيواب

 ,OC 115, 120) ، واخلطأ املتعلق ابليقني مستحيل يف نطاق املمارسة ا الشك أو يتم تسويغهميساورمه
138, 155.)  

ودة منذ ماليني السنني" على أهنا أمور تؤخذ يقينيات مثل "هذه يد"، "األرض مستديرة"، أو "األرض موج
ن حيظر هذه أ ، رغم ذلك،ال ميكن للمرءو  .وال يتم توضيحها ابلعادة مسّلم هبا يف ظل الظروف الطبيعية،

حاالت ميكن (، حيث توجد 1949و  Malcolm 1942األلعاب اللغوية )كما اقرتح  جلّ من  قضاايال
، ولكن كأوصاف أو يقينياتليس ك -( OC 461  ،467متاًما ) له معىن فيها يكون نطقها تصورها
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 درجاتولكن هناك ت ،السياقات الطبيعية وغري الطبيعيةفرضيات. هذا يدل على أنه ال يوجد متييز صارم بني 
اليت هلا ية أنواع النشاط الطبيع من الظروف العادية إىل الظروف االستثنائية )رمبا "الفلسفية"( ، وكذلك من

هبا الناس  ال يُكتَشف اليقني، ولكن يُعاد تشييده نظرًا للطريقة اليت تتصرف إىل السلوك الذي ال معىن له. معىن
 (.OC 152, 248) يف ظل ظروف يعتربوهنا طبيعية 

3.1 

ة ما، ميكن ، وابلتايل يؤخذ على أنه يقني وال سبيل للشك فيه يف ممارسيتم اعتباره على أنه قاعدة أتسيسيةما 
ون موضع شك أو ُمصدَّق يف أخرى. وعليه، فإن ممارسات اجملتمع الثقايف قد تؤكد بعضها البعض أن يك

(OC 102, 288, 603.)  نزوعلايؤكد فتجنشتاين أنه يتوجب علينا قبول هذا اهليكل الكلي يف وجه 
يد" ألن " ههذمي : أال نسبستيميةللممارسات اإل تأسيسيةق" للقواعد ال"أعم سويغالبحث عن ت إىلالفلسفي 

جنشتاين يتصور فيت يد" أثبت أنه مفيد؟ أو شيئا من هذا القبيل؟" على أهنا هذه يد؟ أو ألن وصف هذه
 OC) ة مفرغةدور يف حلق، ت أفضل حال هلاعلى أهنا تفسريات زائفة، ألهنا ، يف  لقبيلاوالت من هذا ااحمل

جمدًدا، لست معنًيا هنا إبظهار ملاذا تتحول حماوالت التفسري إىل أن تكون تفاسري (. 191،  42–139
زائفة، وعوًضا عن ذلك، سأركز على مناقشة كيف ميكن اتباع املمارسة اليت تشكل قواعد على غرار "هذه 

 يد". 

ىل اتباعها. وألنه إقد يعتقد املرء أن أي قاعدة، بغية تطبيقها، تتطلب تفسريًا من خالل الشخص الذي يسعى 
، (PI 86, 211, 214; RFM, p. 331)ال يوجد قواعد تفسري ذايت أو تطبيق ذايت أو شرح ذايت 

، (OC 26)فإنه من الضروري وجود قاعدة أخرى لرتشد الشخص يف تفسري واتباع األوىل بشكل صحيح 
أن هناك قواعد  ال شك (.OC 77؛ راجع  PI 198  ،201)ولكن هذا يفضي إىل تراجع غري حمدود 
فسريًا مكثفني، وت يًماعلتتطلب ت بلورةتنتمي إىل ممارسات معقدة أو متساعد يف تفسري القواعد األخرى اليت 

 حديد ليسابلت، و ساسيةاحلال مع مجيع القواعد األال ميكن أن يكون هذا هو  ، التخصصات األكادميية.مثالً 
(. PI 198  ،201أن ينتهي يف مكان ما ) نبغيألن التفسري ي"احلقيقية"،  تأسيسية األساسيةمع القواعد ال

دون اللجوء  –شرحها  يتعنيللممارسات البدائية اليت  تأسيسيةل أن يتم اتباع القواعد ال، فمن احملتموفًقا لذلك
 ". causa sui ّلة ذاتهعوع آخر من املفهوم اإلسبينوزي "ة التطبيق الذايت للقواعد أو أي نامليتافيزيقي إىل فرضي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  8

يتعني على املرء،  (.PI 201)وجود "طريق لفهم قاعدة ليست تفسريًا"  يصر فتجنشتاين بسبب ذلك على
تشريح  إىل طريقة ترمي أوالً ل طريقة "حتليلية"، وذلك يعين، لفهم وجهة نظره، أن يقاوم التفلسف من خال

األلعاب  يحأوالً ، قم بتشر على سبيل املثال:  –الكليات إىل أجزائها، ومن مث وضع هذه األجزاء مًعا من جديد 
اولة إعادة ، مث حماألشخاص الذيت يتبعون القاعدةتفسري القواعد ، و قواعدها ، و  إىلأو املمارسات اللغوية 

إعادة ربط  ، ألن مهمةإىل طريق مسدود صلي ، وفًقا لفتجنشتاين،إن مثل هذا النهج،  .ذه "العناصر"ربط ه
 (.PI 185)القاعدة  يف شكالهذا من خالل إثبات مشلكة يبني فتجنشتاين  شل.هذه "العناصر" ستف

يطلب تسويًغا لطريقة معينة من االتباع الصحيح لقاعدة أساسية، ويبدو للوهلة األوىل أنه انتهى إىل التسليم 
كلمات . بأبن "ال ميكن لقاعدة ما أن حتدد أية طريقة عمل، ما دام إبمكان كل طريقة عمل أن تتوافق معها

( سندور، يف أفضل 5بيق معني للقاعدة.)أخرى: ال يوجد حقيقة يف املسألة أو يف العقل حتدد أو تسو: تط
 ه بغيةود يد، ألنقة وجالقاعدة التأسيسية "هذه يد" حبقي سويغت ، مثاًل،ال ميكننا األحوال، يف حلقة مفرغة.

حد اللغة يف  ذلك يعين، "يتبدى حنتاج ابلفعل إىل تطبيق القاعدة "هذه يد". ، فإننلاكتشاف أن هناك يًدا
 CV 1998, 13; cf. OC)مجلة من دون تكرار اجلملة ببساطة" فق مع... استحالة وصف حقيقة تتوا

191.)  

و ينكر وجود "فجوة" ": فهة"غري حتليلي إفادةعلى هذا املأزق النظري، يقوم فيتجنشتاين بتطوير  لاللتفاف
(PI 431بني "العناصر" املذكورة )ة، القاعدشخص، لا بني يف إمكانية الفصل التحليليأنه يشك  ، ويعين هذا

 املمارسة: ضمن" ككل تمعون مًعارتح النظر إليهم على أهنم "جمويق ها وتطبيقهاري وتفس

 (PI 202)ممارسة. " ]التأسيسية[..."إن طاعة القاعدة 

 (RFM, p. 331)نشاط إنساين.  ]التأسيسية[إن اتّباع القاعدة 

 (RFM, p. 330)أساسي للعبتنا اللغوية.  ]التأسيسية[إن االتّباع وفًقا للقاعدة 

غرات ث إن أتسيس ممارسة ما ال حيتاج فقط إىل قواعد، ولكن أيًضا إىل أمثلة. ترتك قواعدان  ]التأسيسية[
 (OC 139) مفتوحة، ويتعني على املمارسة أن تتحدث عن نفسها.

يسية( ، تأسالقاعدة )وال، يفرتض فيتجنشتاين "عالقة داخلية" بني مفاهيم الشخص ، بعبارة أخرى
أنه  ويعين ذلك(. PI 202  ،241-2  ،258) وأخريًا، حىت اجملتمعمارسة ، واملفعل ، واللقواعد ، افسري تو 
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وضح هيم األخرى؛ أهنا تاملفا عمالفاهيم دون اإلشارة إىل أو استال توجد وسيلة لفهم أو شرح أحد هذه امل
 أو تفسري القاعدة القاعدة إن فهم ما، فإذنا. ميع معً اجلقبول  عليه، يتعنيمتبادل، و  على حنوبعضها البعض 

،  OC 27  ،34شخص )راجع ال، أو يتطلب فهًما للممارسة اجملتمعية، أو النشاط الذي حتكمه القاعدة
ا تكون مشاركً  يعين أنعلى تطبيق القواعد،  قادرًا أن تكون شخًصا. (212،  140،  61-2،  44-5

 McDowell، موضوع اتفاق اجملتمع )قيقةالصحيح، يف احلون تطبيقها يك اليت ممارسةلل جائزًامؤهاًل 
 OC) أييت ذلك وكأنه حزمة واحدة، وقد يقول املرء: "يتعني على املمارسة أن تعتين بنفسها"  (.1984

139, 501.)  

 (PI, p226)أشكال حياة.  –هكذا ميكن للمرء القول  –ما جيب قبوله، ما هو ُمعطى، هو 

األحكام التجريبية من خالل تعلم القواعد: حنن نتعلم األحكام وعالقتها ابألحكام ال نتعلم ممارسة إصدار 
[  املمارسة لّ ج ذلك يعينا إىل جنب مع األنشطة ذات الصلة، و بً ]جن األخرى. يصبح اجملموع الكلي لألحكام

 (OC 140) مقبواًل ابلنسبة لنا.

: إهنا ليست احلقيقة شيء ال ميكن التنبؤ به. أعينيلزم عليك أن تضع يف االعتبار أن اللعبة اللغوية هي يف 
 (OC 559) مثل حياتنا. –قائمة على مسوغات. إهنا ليست معقولة )أو غري معقولة(. إهنا موجودة هنالك 

أو األساسية أو  واعديةقلقة للممارسات البدائية )الجب االعرتاف ابلواقعية املطتو ي فإنه ،لفتجنشتاين ابلنسبة
أو يف  القاعدة وإال سينتهي األمر ابلشك يف -غري املعقدة( املوجودة يف جمتمع ثقايف وعدم قابليتها لالخرتاق 

فيد، ألن القواعد اإلملام هبا لن يللممارسة البدائية أو إن جمرد املعرفة ابلقواعد التأسيسية  فلسفية أخرى. آزقم
، ية الكانطيةمتضمنة الفلسفة املتعاللكل من العقالنية،  الوداع ومراد ذلك .ال تطبق أو تشرح أو تفسر نفسها

ا هي املمارسة م طريقة لفهم كورة أعاله ،، بسبب "العالقات الداخلية" املذ ال توجد أو املادية. ألنه تجريبيةوال
، أو غري ديةقصغري من جوانب ع ، أو القاعدة التأسيسية ، أو الشخص أو اجملتمل البدائيفعالبدائية، أو ال

  اليت من املفرتض أن تشرح أو تربر إمكانية أو صحة املمارسة.و  ة،برامجاتي، أو غري ةداللي

4.1 

 ميكن حتديده إال أنه إتقان ال أثناء املشاركة يف ممارسات بدائية حمددة جيب فهمه على ناسال عرفه أو جييدهما ي
ما هي  نعلم ألننا. امتقنيه إن املشاركني املعنينيطريق القواعد أو اإلجراءات أو املفاهيم اليت يقال  ابلضبط عن
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وفة يمكننا أن نقول أن نيل يف املمارسة املوصف ،معيًنا من جزء من اجلسم نسميه يًدا شكالً  تار، وخناملعلومة
ألنشطة فقط ا ينا إمكانية الوصول إىل معىنأعاله يصف األمل يف يده عندما ينطق: "هناك أمل يف يدي ". لد

 ةتلك القواعد أو اإلجراءات أو املفاهيم اليت يتم جتسيدها أو التعبري عنها يف تلك األنشط نا نتقن ابلفعلألن
ما يفعله  ينيعتب قومحىت ي كافبشكل   تصرفأي  منطقمعىن أو  ديدلن ينجح أي وصف يف حتو ذاهتا. 

. جيب أن يتضمن هذا الوصف كيف يتصور هؤالء يقصدون أن يفعلونوماذا كون يف ممارسة معينة املشار 
  (.Stroud 1996b ،316–17األشخاص املوقف الذي يعيشون فيه وما يعتقدون أهنم يعرفونه )راجع: 

 ية للممارسة.قائمة كاملة وحمددة من القواعد التأسيس تعداد(، لسنا قادرين على بديهة تفسريية)وهذه  نتيجةوابل
وألن القواعد ال ميكن فهمها إال ملن هم مشاركون مؤهلون ممكنون يف املمارسات األساسية، فإننا نشارك وأيًضا 

، لسنا جمهزين بعبارات أقل استعارة (.PI 122نفسر مفتقرين للمسافة املطلوبة الكتساب رؤية واضحة عنهم )
، ورمبا ةة حمددمارسران إىل القواعد التأسيسية ملإذا أش .قواعد املمارسة التأسيسيةائمة مبعيار يضمن اكتمال ق

" أقسام فقط من "كتاب القواعد" أو "منطق قدميصراحة ، فسوف ننجح يف ت قمنا بتحديد بعضهاحىت 
  .ملمارسةجل ا، بطريقة أو أبخرى ،  نا جنيدهم هذه القواعد إال إذا كعالوة على ذلك ، فإننا ال نف املمارسة.

اخلاص  ا الثقايفاملمارسات البدائية جملتمعن سويغًضا إىل املسافة النتقاد أو تفنحن نفتقر أي ،األمر كذلكإذا كان 
للتحول من ممارسة  ةطريق. ال توجد بنا اخلاصة ناعن طريق أعمال اقعيتهمو  سلًفا لقد قبلنا وعوًضا عن ذلك .بنا

أو سياقًا ارسة مم عتربال تالسياق "احملايد" املمارسة أو مت تطويرها ثقافًيا إىل ممارسة أو سياق "حمايد" ، ألن 
، مبا يف اتناممارسات شكل حي ضمن كنا متضمنني سلًفا  ،تفلسفناكل   ء: يف بدبعبارة أخرىعلى اإلطالق. 

 .إهنا حقيقة ينبغي علينا قبوهلاصائية. ذلك ممارساتنا االستق

5.1 

" عملكان ال  ءداملعروفة من فاوست: "يف البه صيغ إبجياز يف عبارة جوت وقد تجنشتاين هذا االستنتاججيد ف
(OC 402.)  

 ,cf. CV 1998) يتم فهم "البدء" هنا على أنه نقطة البداية التارخيية وكذلك على أنه األساس املنهجي 
 تسويغ ال ميكنعندما يبدأ التأمل الفلسفي وما يشري إليه. إن املمارسات الراسخة هي ما "يُعطى"  (.36

يهدف  .ملختلفةا ، ولكن يتم فهمها فقط يف ممارساهتااألساسية التصرفاتأو  قناعاتاملفاهيم أو الالكلمات أو 
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رمجة جديدة لعبارة إىل تفاوست، الشخصية الرئيسة، والعامل/الفيلسوف الرائد يف عصره، يف مسرحية غوته، 
الكلمة ] ...[ ، املعىن  'يف البداية كانت، ويقرتح اخليارات التالية: جنيل يوحنافتتاح الشهرية لإلجنيل وفًقا إلاال

قد يقول املرء أن اقرتاحات  (.Faust I, verses 1224–37)  ! "عملالسلطة ]...[ ، ال]...[ ، 
معناها ؛ ولكن كن مهمة، ول ت الكلمة اجملردةة اللغة: ليسيف فلسف اخلاص فاوست تعكس تطور فيتجنشتاين

 ق كلمةنط بغية؛ و صورة ذات معىندرة على نطق الكلمة بيه القال يوجد معىن إال إذا كان هناك شخص لد
ما  فإن ،عليهيت تشكل لعبة لغة معينة. و ، يتعني على الشخص أن يتصرف وفًقا للقواعد الذات معىنبصورة 

عال" تجنشتاين شعار: "الكلمات هي أف، صا: فهبذا املعىن. ستعماهلافعل اكلمة هو الهو ضروري ملعىن 
(CV 1998  ،53  ؛ راجعPI 546.)  نياتنا يقيأسباب "أعمق" ل : ال توجدحكمناينطبق هذا أيًضا على

(. OC 342، و "بعض األشياء ابلفعل ال ُيشك فيها" )ممارسات جمتمعنا اقعية، ولكن هناك و اإلبستيمية
أو األسطورية /، يدمج فيتجنشتاين منهجه الفلسفي يف التقاليد الدينية وابإلشارة إىل غوته وأسطورة فاوستو  -

   جملتمعه الثقايف.

6.1 

ل و إن الصورة العامة لفيتجنشتاين هنا هي أن البشر "يولدون يف" تقاليد ثقافية حمددة ويتم "تدريبهم" على قب
شاركها اجملتمع ت، وهي جمموعة من القناعات والقيم اليت يوصورهتا العاملية عقالنيتها ومعايري اصةممارساهتا اخل

لقد متت تسوية هذه األمور ابلفعل قبل أن يبدأ الفالسفة ، الذين ينتمون إىل أشكال معينة من ( 6)الثقايف.
احلياة ، يف التفكري فيها بشكل نقدي. هذا ال يعين ، ابلطبع ، أننا ال نستطيع تغيري ممارساتنا ، ولكن ميكننا 

 قواعدهامبا يف ذلك  سات الفردية ،املمار ، عن طريق تغيري أو حتسني يعين ذلكتغيريها فقط بشكل تدرجيي ؛ و 
 . ال ميكن تغيري أشكال احلياة أبكملها دفعة واحدة ، ألنه من أجل تغيري أو حتسني أييقينياهتاالتأسيسية أو 

 ( 7إن يقينيات املمارسة واحدة أثناء التغري.) شيء ، ال بد من االحتفاظ ببعض األشياء:

7.1 

 ، وخاصةبستيميتهإب – احلادي والعشريند الغريب يف القرن العشرين وأوائل القرن التقلي -يفخر جمتمعنا الثقايف 
، رغم سفيةإن توضيحات فيتجنشتاين الفل. ليس بدون حق، ورمبا املمارسات العلمية والتكنولوجيةو  العلمية
ستند إىل ت اليقني" هتدف إىل إظهار أنه حىت هذه املمارسات "اليف  حتقيقات الفلسفية" ويف "يف " ذلك، 
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ياتنا ح شكلأكثر من أي ممارسة أخرى من  اإثباهتو  تسويغها ميكن سسقل ليس على أأسس" ، على األ
 و"تجنشتاين مل يكن العلم والتكنولوجيا "على هذا النحف ما مل يعجب. ، أو من أي جمتمع ثقايف آخراخلاص

املوقف العلمي  ولكن -كية اهتمامه ابألجهزة امليكاني، وأنه مل يفقد أبًدا ذات مرةتذكر أنه درس اهلندسة مرة  -
راجع  ) يفرتض أن كل شيء ذي قيمة يف حياة اإلنسان ميكن تفسريه علميًا وابلتايل التحكم فيه تقنًيا الذي

CV 1998, 8-10  .)اعترب فيتجنشتاين أن اجلوانب الدينية أو الصوفية للحياة اإلنسانية تستحق التوضيح 
 .فئة اليقنيل أفضل هم املوقف الديين سيساعدان على فهمالفلسفي. إن ف

 

 ويليام جيمس عن الدين .2

1.2 

 يعتقد بعض الفالسفة أن تفكري فتجنشتاين الفلسفي حول املسائل الدينية جيري على هذا النحو:

ع "بُعث يسو  دوران األرض حول الشمس صحيح إذا وشريطة أن األرض تدور ابلفعل حول الشمس، إن إن"
. إذا مل تكن األرض تدور يف احلقيقة حول الشمس، إذا وشريطة أن يسوع بُعث من املوت من املوت"، صحيح

 (Vasiliou 2001, 29)أو إذا مل يبعث املسيح يف احلقيقة، فإن اإلميان ابطل. 

ية كما لو أهنا  قدات الدينسأحاول اآلن أن أبنّي أن مثل هذا النهج خاطئ متاًما: مل ينظر فتجنشتاين إىل املعت
نها صحيح أو االدعاء أي مكانت معتقًدا أو قناعة معينة شبيهة بقناعات الرايضيات، أو الفيزايء أو التاريخ 

أنه يعرب عن  على ه، ألنه يتصور ليس صحيًحا أو خاطًئا ، ابلنسبة لفتجنشتاين،املعتقد الديينأو خاطئ. إن 
 اه البشر اآلخرين أو احلياة البشرية بشكل عام.، جتشخص جتاه العاملالموقف معني من 

2.2 

ال ميكن التقليل من أتثري ويليام جيمس على تفكري فتجنشتاين حول الدين. قرأ فتجنشتاين حماضرات جيفورد 
قف فيتجنشتاين جتاه مو  جيمس للدين شكلت معاجلةو ، 1912، وتنويعات التجربة الدينية عام 1902عام 

 (8) آرائه حول األخالق واألسطورة والدين. ، وكذلكحياته اخلاصة
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ين" ، وذلك "الد مسمىأربعة أنواع من الظواهر اليت عادة ما تصنف حتت يف حماضراته  جيمس مييز جيمس 
 :لتباسبسبب اال

  

 (;334ff, 3, 1902) املنظمات واملؤسسات الكنسية ويعين ذلك"الكنيسة" ،  .1
وما إىل ذلك  ،، واحلجطفالهأ املرء، وتعميد واتقول صل لحقيقة أن هناك ممارسات دينية تقليدية مث .2

 ( ؛6،  1902)
لطابع املنهجي إضفاء اإىل  ابلعادة العقائد أو النظرايت الالهوتية املعقدة اليت يهدف الناس من خالهلا .3

 ( ؛ وأخريا337،  1902معتقداهتم الدينية ) واضيعم إىل
  ظر أدانه(.)ان نسانيةواقف الدينية جتاه احلياة اإل، أو امل، مثاًل، الصحواتحقيقية جتارب دينية .4

من خالل الدراسات الدينية )من  الدينية( املمارسات 2( املنظمات الكنسية و )1)عادة ما يتم البحث يف  
على الرغم من أن   ،فيها فعلًيا نخرط كل من جيمس وفتجنشتاينأو العرقي أو التارخيي(. مل يالنوع االجتماعي 

مرتبات ،  اتبيةرت ملتمثلة يف تطوير "الل من إرادة املنظمة املتأصلة يف السلطة والسمة املرافقة هلا اكالمها يقل
(. يفكر James (1902)  ،334ff؛ راجع  CV 1998  ،35، واملناصب الرمسية" ) الشرف

 ألسطورية الغريبةافيتجنشتاين يف مالحظاته حول "الغصن الذهيب" لفرايزر حول املمارسات الثقافية السحرية أو 
أنه ال ينبغي  ويكمن مفتاح النجاح يف؛ حىت ابلنسبة لنا ومةرى ، ويوضح كيف ميكن جعلها مفهاألخ للثقافات

، العقائد الالهوتية (3ينعم الفالسفة التظر يف ) النظر إليهم كممارسات علمية بدائية أو ساذجة. غالًبا ما
سي ء يف االخنراط يف هذا األمر. بينما أعلن جيمس أنه عامل نفولكن ال يشعر جيمس وال فيتجنشتاين ابإلغرا

يقة إلظهار ، طر يف الرسالة املنطقية الفلسفية( ، وجد فيتجنشتاين ، 2،  1902وابلتايل غري كفء الهوتياً )
 دأدانه( ، ويف فرتة ما بع 3أن العقائد الدينية ال ميكن أن تكون مهمة على اإلطالق )للمراجع ، انظر القسم 

 (.4مرة أخرى )انظر القسم  ابلفعل سألةهذه امل ستأنف، مل يالرسالة

3.2 

 اتإفادجيمس أبن معظم  يقر الدينية األصيلة. تجارب( ال4اهتمامهم على )فتجنشتاين ركز كل من جيمس و 
 األطوار" يظهرون "أعراض عدم االستقرار العصيب" ، وابلفعل جيب أن تُنسب إىل أشخاص "غرييب اتالصحو 
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(. ومع ذلك ، هناك الكثري من التقارير حول )ما 6،  1902تعرض بعضهم "لزايرات نفسية غري طبيعية" )
يسميه جيمس( ابلتجارب الدينية ، واليت يُظهر الكثري منها درجة عالية من األصالة واحلقيقة حبيث يكون من 

(. يف سياق حماضراته ، يستشهد 18-11،  1902) ا كلهاوإمهاهل اأن يتم التقليل من شأهن يق األفقض
من املؤكد أهنا أاثرت إعجاب فيتجنشتاين كثريًا )راجع رسالته إىل راسل ،  -جيمس أبمثلة رائعة ال حتصى 

 (.108،  1981؛ دروري  1912يونيو  22

 (2) الديين األصيل. أي أهنم ال يصفون مشاركتهم يفموقفهم اإلفادات ديد من هذه يف العيصف الناس 
حياة دينية ادي يعيش فقط "، فإن املؤمن الديين الع. وفًقا جليمساملمارسات الدينية التقليدية جملتمعهم

، بتة ابلتقليدعلى أشكال اث تَقرَّرإليه ابلتقاليد، و  وصلع له من قبل اآلخرين ، و ": "إن دينه ُصنمستعملة
يت كانت ب األصلية الا عادة" ، و ويواصل قائاًل: "جيب أن نبحث ، بدالً من ذلك ، عن التجار واالحتفاظ هب
(. مث يستشهد ابلعديد 6،  1902والسلوك املقلد" ) عروضكل هذه الكتلة من الشعور امل   الواضعة لنمط

 عامل واحلياة اإلنسانية.اليفرتض أهنا تصف و / أو حتفز مواقف معينة جتاه  صادقةاليت تشري بطرق  فاداتمن اإل

دينية. ، تصنيًفا تقريبًيا )وابلتأكيد غري كامل( هلذه املواقف الذلك على حنو ممنهجيطور جيمس، وإن مل يكن 
  :ويوجد هنالك ابلنسبة له (9)

" ، الذين يدعون أهنم ال يهتمون وال حيتاجون للدين ل السليمةامللحدون السعداء أو "أصحاب العقو  .1
منذ أواخر القرن التاسع عشر وما بعده ، يقدم العديد من أعضاء التقليد الغريب أنفسهم التقليدي. 

لى ع على أهنم ذوو أفكار علمية ، وألهنم يشعرون ابلسعادة ، فهم يتصورون أن طريقة حياهتم اخلاصة
س عدم عترب جيم. يابلنسبة هلم الضطراب العقليالدينية مرتبطة اب انجحة. يبدو أن املعتقدات أهنا

  (.3–91،  1902حديث من أشكال التدين )و  خاص تدينهم القوي كشكل
 -سوة قزايدة إزاء الالتعيسون، الذين ، على عكس الناس العاديني، يظهرون حساسية  امللحدون .2

ويعانون ابلفعل من هذا. فكما توضح إحدى احلاالت  -سواء يف الطبيعة أو يف احلياة اإلنسانية 
يسمح مبثل هذه األشياء .... ما زلت  إلهال فائدة من " لديهم ما لدى امللحدينفإن ، النموذجية

أعتقد أنه قد يكون هناك إله. إذا كان األمر كذلك ، فمن احملتمل أن يلعنين ، لكن جيب أن أحتمل 
 (.177n, 1902) ذلك. شعرت خبوف قليل جًدا وال رغبة يف اسرتضائه "
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...  ا صارًمابوصفه قاضيً "ال يرون هللا ليم" و"املولودون مرة"، الذين ون "ذو العقل الساملؤمنون الديني .3
، (. إهنم متفائلون80،  1902رحيم ونقي" )و وعطوف ، بل الروح املوحية لعامل مجيل متناغم ، مفيد 

بني هللا و وموقع اإلنسان يف الطبيعة ، والعالقة بني البشر ، ما ينظرون إىل حالة العامل ككل  وعادة
(. ومع ذلك ، يف بعض األفراد قد يصبح التفاؤل 67f،  1902) على أهنا خري متاًما،  ساننواإل

 ن خاللمة عنهم معزولاللحظي  ضوععلى الشعور حبزن عابر أو اخل شبه مرضي ؛ يبدو أن القدرة
   (.83،  1902) طبيعينوع من التخدير ال

من كل  ائمتعاين على حنو متش يت"األرواح املريضة"، ال هنالك ،مرة على عكس املتحمسني املولودينو  .4
وفقدان بة الكآ ةأي نوع من اخلري يف حال تنكرأو  تتجاهل يتجانب من جوانب العامل وحالته ، وال

ق "الوعي أبكمله ... خيتن فإن ،يف احلاالت شبه املرضية (.7–144،  1902االستمتاع خاصتهم )
( ، ال 149،  1902ابلشعور ابلشر حىت أن الشعور بوجود أي خري يف العامل يضيع ... متاًما" )

 سيما عندما يعترب الفرد نفسه مذنًبا بطريقة أو أبخرى ، كما يوضح املثال التايل:
النبااتت ع األشجار و من أجلي: يبدو أن مجي ةو عبًئا علّي ؛ بدت األرض ملعونكل شيء رأيته يبد

ظننت  فتوحة ، حىت: ... بدت خطاايي مواألنني حلداداب متوشحةالصخور والتالل والقيم كانت و 
 يناجلميع كانوا يشريون يل على أن ؛ ... يف بعض األحيان بدا يل كما لو أنآها عرفهاأن كل من ر 

 هي كانت الفكرة األوىلعلى وجه األرض. ]...[ عندما استيقظت يف الصباح ،   مذنب تعيسأكثر 
أن  نبغيي ،أستسلم، كنت ألقولأذهب؟ وعندما  أفعل ، إىل أين ينبغي أن اي روحي البائسة ، ماذا

 (159،  1902أكون يف اجلحيم قبل الصباح. )
 

 توجد، ها لفقً و (. و 149،  1902العقل مييل يف الواقع ... حنو الدين" ) تشكييضيف جيمس أن "
انت ابلكامل. وك قد ُسحبكان لفرتة ن للحياة أي معىن ]![ مهما  أب الشهور"حاالت يكون فيها 

 (151،  1902امل عن الواقع ")النتيجة حتواًل يف التعبري الك
م "الروح املريضة" ، كما لو كان إبمكاهن حالةاملؤمنون "املولودون مرتني" ، القادرون على التخلي عن  .5

دث فجأة" ، أو قد حيبة والدة اثنية. "قد أييت تدرجيًيا اخلروج من النفق على الطرف اآلخر وجتر 
 أبن جيد، وذلك عن طريق صحوة دينية حمددة. مثل هذا الشخص يبدأ (175،  1902)
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. تحدينم ، هو والطبيعة ، هو وهللا ، نسان؛ هو واإلكونيةيعيش يف احلياة النفسه "متوحًدا مع كل اخللق". 
تكتسب  "حالة اإلميان".تكون  اء ، بعد حتقيق الوحدة األخالقية،، الوحدة مع كل األشي التكالحالة الثقة ، ا

تصبح  اإلميان ، طابع اليقني ، تفرتض حقيقة جديدة ، حالةية املختلفة فجأة ، عند ظهور املعتقدات العقائد
 (247،  1902. )ملوضوعال عالقة له ابهنا ليس عقالنًيا، فإن اجلدال  يقنيدفًا لإلميان. مبا أن أساس اله

مع  افما يرام يف هناية املط السمة املميزة هلؤالء الناس هي "فقدان كل القلق ، والشعور أبن كل شيء على
، والرغبة يف أن تكون ، على الرغم من أن الظروف اخلارجية جيب أن تظل على حاهلا" تناغم، والسالم والاملرء

  (.4–271،  1902؛ راجع  248،  1902)

  لى خلفية اعتبارات جيمس ، يصبح موقف فيتجنشتاين الفلسفي جتاه الدين أسهل يف الفهم.ع

 

 فتجنشتاين عن الدين أثناء فرتة الرسالة املنطقية الفلسفية .3

1.3 

من أن اللغة تتكون  وسيف تراكت يعتقد ييز الصارم بني العلم والدين.منذ البداية ، يصر فيتجنشتاين على التم
 TLP" يف العامل )أشياءسل" من "أمساء" تشري إىل "هي "سال وتلك القضااي( ، TLP 4.001)قضااي ال

( تصور احلاالت احملتملة يف العامل sinnvolle) اليت هلا معىن قضااي( ، تلك ال4.22،  3.22،  3.21
(TLP 4.1  ،4.2وأن "جممل ال ، )(10)" تامةة ال[ هي العلوم الطبيعيذات املعىناحلقيقية ] قضااي (TLP 

(. بناًء على هذا الرأي ، فإن االفرتاضات الدينية اليت تعرب عن العقائد الدينية TLP 6.53؛ راجع  4.11
( ، ألهنا تتكون من unsinnig) تضح أهنا هراءيلي العلم" ، وتزعم أهنا حقيقية ، على سبيل املثال "هللا ك

 لعلوم الطبيعية.ل القضااي اليت هلا معىنيقع خارج نطاق  أمساء تشري إىل أشياء ال تنتمي إىل العامل ، وابلتايل
فسه يف العامل" ن  ظهر هللات الدينية أو الالهوتية هو: "ال يالذي يلغي هذه األطروحا تراكتوس اقرتاح  (11)
(TLP 6.432.)  

2.3 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  17

ابإلضافة إىل ذلك، يوجد قضااي دينية ليست على أهنا هراء مثل األطروحات الالهوتية، ولكن "ال ميكن التعبري 
 إال "إظهارها" عي "قول" أشياء ال ميكن( ألهنا تدTLP 6.522؛ unaussprechlich)عنها" 

("TLP 4.1212.) ألمور على ا" ينطبق بشكل أساسي ظهاراملتمثل يف "اإلتراكتوس  بدأال شك أن م
قية للغة والعامل ، أو على السقاالت املنط لطوطولوجيات كقضااي منطقية، على ا املنطقية: على الثوابت املنطقية

(TLP 4.023  ،4.0312  ،6.1 ومع واملسند وتفسريه الفلسفي قضوي؛ "املنطق" هنا يعين املنطق ال .)
 أن يعتين بجيمن تقدمي أي سبب أعمق لكون املنطق كما هو: ' تراكتوسذلك ، مل يتمكن فيتجنشتاين يف 

 هو حيث، على ما يبدو ، أن هذا املنطق (. هذا يعين TLP 5.473بنفسه' هو طريقه للخروج ) املنطق
تاج أن تكون وابلتايل، فإن املنطق ُيشرتط فحسب على الرؤية اليت حت تنتهي األسباب أو التفسريات أو املربرات.

ذلك لل جعل رؤية فتجنشتاين يف تراكتوس عن اللغة ذات املعىن وعالقتها ابلعامل تنجح. من أج سبًقامفرتضة م
هذا و  الطريقة: بتلك املنطق أن، ولكن دهشتنا كما هو، وما يتبقى لنا ليس معرفتناتراكتوس   جيب قبول منطق

صور فقط ت قضااي ذات املعىنلى العامل ككل: فالتنطبق هذه النظرة أيًضا ع. (TLP 6.522) "هو "الصويف
  يف العامل. جزاء املمكنة، واألككنةاحلاالت امل

ال توجد ( ، و قضويحيث أن اسم "العامل" ليس ممكن يصور العامل أبسره )  يوجد اقرتاح ذو معىنولكن ال 
ليس اللغز يف كيف يكون العامل، بل هو يف أنه موجود"   اقرتاحات مهمة تشرح سبب ظهور العامل أبسره:

(TLP 6.44.)  

3.3 

هناك تزال  ال إال أنه ،نفسه ابلضبط يكون هتموع مجيع احلاالت القائمة ، قد على الرغم من أن العامل ، وجم
( امللحدون السعداء ، 1جتاهه. من الواضح أن فيتجنشتاين يلمح إىل متييز جيمس بني )ا كنةمواقف خمتلفة مم

( 4التعيسون" أو )( "امللحدون 2( "املؤمنون املولودون مرتني" من جهة و )5( "املولودون مرة واحدة" أو )3)
اسة تعف متاًما عن عامل ال[ خمتللإلنسان:" إن عامل السعادة ]قولريضة "من انحية أخرى ، عندما يامل رواح" األ

ل املثال لى سبيع -اليت تدعي التعبري عن هذه املواقف  القضااي(. ومع ذلك ، TLP 6.43) ]لإلنسان[ 
ة ينبغي تصنيفها على أهنا غري واضحة. كما يف حال -أو" أان "روح مريضة"  مولود مرتني ""بيرت هو مؤمن" 

ا تصور تبدو وكأهن قضااي، فإن هذه ال الف أن هناك جاسوًسا""لوسي سعيدة" ، أو "أان حزين" ، أو "يعتقد ر 
ميكن  .سمة العقلية اليت ميتلكهاأو ال الذي هو فيه أجزاء حمددة من العامل من خالل حتديد موقف الشخص
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حتديد بعض من ذلك ابلفعل من خالل األوصاف العلمية للحاالت اليت قد تكون فيها بعض أنواع األجسام 
 TLP 4.1121  ،5.541)راجع تراكتوس الذي مل تستبعده و فًقا ملفهوم مادي لعلم النفس على األقل و  -
ومع ذلك ، هتدف هذه  (.1919أغسطس  19، ورسالة فيتجنشتاين إىل راسل ،  5.641،  5.631، 
( TLP 5.542-5.5421( )تباًعا" أو "روح" )أو "عقل" ذاتىل إسناد خاصية إىل شخص أو "إ قضاايال

تنتمي "الذات"  (.TLP 5.5421يف العامل ) أرواح" وال ذوات، ال توجد " تراكتوسولكن ، وفًقا ملا ذكرته 
 ولذلك (.TLP 5.631 5.632)بداًل من ذلك إىل حدود العاملـ وحدود العامل ال تنتمي إىل العامل نفسه 

العامل  همف تراكتوس مسؤولة عن. افيه" أو الروح ذاتلا"احلالة اليت ميكن أن تصور  ذات معىن قضااي ال توجد
 فهم األشخاص ومواقفهم.، ولكن ليس والقضااي

على جيمس  رضهاعموقًفا دينًيا معيًنا. بينما  سو:حمددة تشرح أو ت ذات معىن، ال توجد أسباب نتيجة لذلكو 
(، 247،  1902) ال عالقة له ابملوضوع"هنا ليس عقالنًيا، فإن اجلدال  يقنيال: "مبا أن أساس هذا النحو

بصراحة على أهنا  دالدينية اليت تعرب عن موقف حمد قضاايال عن فيتجنشتاين يف حماضرته حول األخالق صرحي
 مهما ذيين، ال شيء ميكن أن يؤ آمنوجود العامل "أو" أان  عنعلى سبيل املثال ، "أتساءل  - (LE 41)هراء 

ن القناعة إ، ف. ومن جانب آخر(مرة" و"املولودين مرتني"ا قاله جيمس عن املؤمنني "املولودين حدث ")تذكر م
تجنشتاين هنا يأبن العامل له معىن مياثل اإلميان بوجود هللا. من الواضح أن ف ميكن تسويغهأو املوقف الذي ال 

ال ب و حياهتاأ املريضة" ، اليت تفتقر إىل هذا االعتقاد وتعترب العامل وحياته مفهوم جيمس عن الروحيشري إىل "
 كتب فيتجنشتاين يفبشكل صارخ ، ي علموية(. يف هلجة معادية لل151،  1902معىن )انظر أعاله ، 

 daxß: "أن اإلميان ابهلل يعين أن نرى أن حقائق العامل ليست هي هناية األمر ]Notebooksمفكرات 
es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan istإن اإلميان ابهلل يعين .] 

(. ابستنتاج من هذه املالحظة ، ميكن للمرء أن يتكهن أبن التلميح إىل هللا NB 74رؤية أن للحياة معىن ")
يما يتعلق العامل ، وف ، أي يف احلياة ، يف رغم كل شيءلشرح سبب وجود "معىن"  قد يكون مبثابة هناية

القدرة على أو عدم ابلغموض التام ]وعي أان على : ‘مفكراتهضيف فيتجنشتاين يف وقت الحق يف . يابلقضااي
 (.NB 79كل هذه اجلمل ")ل [TLP 6.522؛ راجع  التعبري

 نطقي:تجاوز نطاق التفكري امليرقى كل ذلك إىل رؤية أن حالة املرء الدينية إزاء العامل واحلياة اإلنسانية ت
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مل ميسها  مشكالت احلياة ما زالتإننا نشعر أنه حىت وإن متت اإلجابة على جّل األسئلة العلمية املمكنة، فإن 
 (TLP 6.52)أحد على اإلطالق. إذن، من الطبيعي أال يبقى سؤال بعد ذلك، وتلك فقط هي اإلجابة. 

يُرى حل مشكلة احلياة يف اختفاء هذه املشكلة. )أليس ذلك هو السبب يف أن الناس الذين معىن احلياة 
 قول أين يكمن هذا املعىن؟(واضًحا ابلنسبة هلم بعد طول شك، ليس إبمكاهنم 

ال مشكوك صحيًحا أو خاطًئا و  اره" يف أحسن األحوال ، وابلتايل، ليس، ميكن "إظهقبوله، املوقف توجبما ي
 فيه إىل حد كبري.

4.3 

على الرغم من أن فيتجنشتاين كان 'يرى أن مشاكل ]املنطق واللغة والعامل واحلياة[ قد مت حلها بشكل أساسي 
ظر الفت للن يف تراكتوس عصية بشكل ( ، فإن العديد من وجهات نظرهTLP ،Preface)يف النهاية' '

ى أساس ، علتقتضيفلسفة املنطق واللغة اليت  ملاذا جيب أن يقدر أي شخص .ةالفلسفي ألفكارا على حترير
 قضاايال ()معيارايً  التالية ليست صحيحة أو خاطئة ، وأن اجلميع يصنفونمناط من األ القضاايهزيل ، أن 

تعجب الوعود ، أو عالمات السئلة ، أو واأل( وكذلك األوامر ، TLP 6.42-6.421األخالقية واجلمالية )
(؟ وملاذا يستحيل PI 23  ،27أو غري واضح )راجع  معىن له على حنو ال صلواتال، أو  التصرحياتأو  ،

 فهم األشخاص ومواقفهم بشكل صحيح؟

 

 فتجنشتاين املتأخر عن الدين .4

1.4 

ن فيتجنشتاين مل يغري ، إال أتراكتوسبعد فرتة  ميكن مالحظتهام من أن فلسفته اللغوية مرت بتغريات على الرغ
 غري ا طالبهحظات اليت سجلهوكذلك يف املال تناثرةيف مالحظاته امل وال يزال ظاهرة الدين. إزاء عامموقفه ال

مناقشة  د عنصلدينية بطريقة إثنولوجية ، وياملمارسات ا، وميتنع عن وصف مهتم ابنتقاد املنظمات الكنسية
ف إلضفاء الفكر على موق )يبدو أنه ينظر إىل الالهوت على أنه حماولة مشوشة( 12)مذاهب الهوتية حمددة 

)مثل ،  دوغمائيةو  رتيبةادعاءات  ونتيجة ذلك هي، تجارب" حقيقيةال" وغريب عن ، معريفوغري  قضويغري 
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ابرث(  ا )كارلأكثر وضوحً  ًئاشي جيعل ال أخرىوعبارات معينة وحيظر  صر على كلمات"الالهوت الذي ي
("CV 1998  ،97)). فهم أفضل ملا هو املوقف الديينأساًسا إىل عوًضا عن ذلك يهدف فيتجنشتاين  ،

جتاه  على سبيل املثال يف نطق تعبريات حمددة أو يف إظهار موقف حمدد -نفسه يف أنشطة الفرد  يظهروكيف 
ري هو تغلذي تجرييب. لكن ما االعلمي أو الوقف املوأبي معىن خيتلف املوقف الديين عن  -احلياة اإلنسانية 

يتجاهل يف فلسفته  نفيتجنشتاي ن. ألال ميكن التعبري عنهاأو  هراء بوصفهاالدينية  قضاايأنه مل يعد يصنف ال
،  PI 97اليقني" البحث عن معيار عاملي وصارم للمعىن أو األمهية ) يفتحقيقات الفلسفية و "اللغوية يف ال

، PI 43(. جيب حتديد ما يعنيه التعبري من حيث استخدامه يف لعبة اللغة املعنية )OC 350؛  107-9
ين ، من خالل توضيح القواعد "النحوية" التأسيسية (؛ وهذا يعCV 1998 ،53 ،97؛ Z 173؛ 560

أعاله ، فإن مجيع ممارساتنا هي اليت جتعل كلماتنا  2.1 - 1.1للممارسة املعنية. كما هو موضح يف األقسام 
وأعمالنا )وكذلك حياتنا( ذات معىن ، وليس هللا. تتمثل مهمة الفلسفة يف إدراك أن التعبريات اليت تبدو من 

 (. على سبيل املثال ، الPI 116هلا يف الواقع استخدامات خمتلفة متاًما وابلتايل معاين خمتلفة )نفس النوع 
إىل األشياء أو األحداث )فكر يف "األمل" أو "العقل" أو "أان" أو  يت هلا معىنجيب أن تشري مجيع األمساء ال

ر يف ابعتبارها عمليات تسمية ) فك"املعرفة" أو "هللا"( ، وجيب عدم النظر إىل مجيع األفعال ذات معىن 
 "التفكري" أو "املعىن" أو "الفهم" أو "الصالة"(.

2.4 

، pة جتريبية قضيان شخص ما ينكر ، وإذا ك، ابلعموم، صحيحة وابطلةالتجريبية أو العلمية قضاايتكون ال 
، هذه هي الطريقة اليت صحيحة. على األقل non-pغري القضوية     أن يعتقد على سبيل االفرتاض هإنف

لست   وأان p : إذا كان شخص ما يعتقد أنبستيميةملمارسة اإلامنطق" " وكذلك القضوييعمل هبا املنطق 
و هة لتحديد من منا على حق ومن مع هذا الشخص ؛ وغالًبا ما تكون هناك إمكاني ناقضكذلك، فأان أت

 األمر أن ، فال داعي ألن يكوناألخري وأان ال، يف احلكم  أحدهم، مثالً  ، إذا آمنومن جانب آخر .خاطئ
ست لي ( ؛ "السمة املميزة للعمل الشعائري ]أو املوقف الديين[LC 53أحدان على حق واآلخر خمطئ )راجع 

وفًقا  (.GB 137؛ راجع  GB 129" )حيًحا أم ابطالً ، سواء أكان صقواًل أو رأايً على اإلطالق 
الديين وبني  املعتقد خلط بنيكمسألة حق أو ابطل، هو تقدات الدينية  النظر إىل املع لفتجنشتاين، فإن

املوقف  على أن ويصر(. LC 59؛ راجع  CV 1998  ،82، وهو "نوع من العلم اخلاطئ" )"اخلرافات"
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 LC؛ راجع  CV 1998  ،72"ليس معتقًدا علمًيا ، وال عالقة له ابملعتقدات العلمية" ) ميانالديين أو اإل
كل أساسي ن بشمن الواضح أن نوع االعتقاد الديين الذي يهتم به فيتجنشتاي (.OC 239  ،336؛  57

)انظر  ة عرب قضيةغرابيره يف أحسن األحوال بإنه ابألحرى موقف يتم تصو  على اإلطالق: ا فعلًياليس معتقدً 
، فإن اإلميان ابحلكم  إبستيميةممارسة إىل  p، حيث ينتمي  pأدانه(. على عكس االعتقاد يف  5.4القسم 

(. قد يتصرف الشخص الذي LC 55( جتاه احلياة البشرية )LC 71األخري يعرب عن "موقف" حمدد )
 ( بثقة كبرية ، مهما حدث.LC 53هلذه احلياة" ) ذه اهلدايةه جعل"

ليس  كلذ بعد تلهف إليهما ي...،  أين أييت كل شيء أراه؟"من إذا كان املؤمن ابهلل ينظر حوله ويسأل "
جتاه  / / موقف حالة. إنه يعرب ، إذن ، عن لهفةال ها( ؛ واهلدف من سؤاله هو  تعبري عن هذتفسريًا )سببيً 

 ولكن كيف يتجلى هذا يف حياته؟ إنه موقف أخذ مسألة معينة جبدية .... -مجيع التفسريات. 

 بقدر أو ما تفكر به أثناء قوهلا ، عملهاأيًضا ليس الكلمات اليت تست حًقا ما أود أن أقوله هو أن املهم هنا
؛ "املوقف" هو صيغة فيتجنشتاين  CV 1998  ،96–7تثريه يف نقاط خمتلفة يف حياتك ) االختالف الذي

 اخلاصة(

من  امحبماس لنظإلزام املرء نفسه يبدو يل كما لو أن املعتقد الديين ال ميكن إال أن يكون )شيء مثل( 
لى احلياة. ، أو وسيلة للحكم ع عيش، إال أنه حًقا طريقة للأنه معتقدوابلتايل ، على الرغم من  .التنسيقات

 (كيدي؛ أت CV 1998  ،73تناول هذا التفسري بشغف )

 

 (LC 57) ." . وال عن معرفةقويحدث عن فرضية ، أو عن احتمال ال نت‘

 

لكن و الدين ،  عن بكثرةأن نتحدث  نبغي، فال ي دينية أن نعيش حياة نا نريدمع دروري:[ إذا ك مناقشة]يف  
 (كيدي؛ أت 109،  1981. )دروري ةحياتنا خمتلف طريقة

من وجهة النظر هذه ، "قد تكون األسس التارخيية لألانجيل ، ابملعىن التارخيي ، خاطئة بشكل واضح ، ومع 
 القة هلاععبة اإلثبات التارخيية( ال )لذلك لن يفقد االعتقاد شيًئا من خالل هذا ... ، ألن الدليل التارخيي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  22

(. على الرغم من أن املؤمن الديين قد يؤكد لنا أن لديه دلياًل ، إال أن هذه CV 1998  ،37-8ابملعتقد" )
ك ، . سُيظهر ذلراسًخالديه ما قد تسميه إميااًن ‘األنواع من األدلة اندراً ما تكون مقنعة ألي شخص آخر. 

يف حياته  كل مالادية ، بل عن طريق التنظيم االعتقاد الع مسوغاتو االستناد إىل يق التفكري أليس عن طر 
("LC 54ابملقابل ، يشري جيمس إىل أن املوقف أو املوقف ا .)هنا  قنييلديين حيدث فقط: "ألن أساس ال

  (.247،  1902" )ال عالقة له ابملوضوع عقالنًيا ، فإن اجلدالليس 

أخرى هتدف إىل شرح عاملنا الطبيعي واالجتماعي ، عادة ما  إبستيميةاط يف أنشطة لم ، أو االخنر ممارسة الع
تكون متجذرة يف األمل للسيطرة بطريقة ما على جمرى األحداث. ومع ذلك ، قد يكون التوّجه يف موقف ديين 

 :معني مبثابة حماولة للتغلب على مصري الشخص الذي ال ميكن السيطرة عليه

املصري ليس  ادة منه ، ، واالستفالنفوذ إليهلقانون الطبيعي هو شيء حتاول لقانون الطبيعي. ااملصري هو نقيض ا‘
،  CV 1998(. "إهنا ببساطة ليست نظرية" ، بل هي "تنهد أو صرخة" )CV 1998  ،70) كذلك
قفه عن مو قد يعرب املرء (. وهكذا ، من خالل كلمات مثل "لسنا سادة مصريان" أو "إهنا إرادة هللا" ، 34-5

 أن يكونطيع دائما ال يست نسانلبشرية حتت قيادتنا ، أو أن اإليقبل حقيقة أن ليس كل شيء يف احلياة ا نهأب
(. مثل هذا املوقف قد ميّكن الناس من االستمرار يف العيش بعد CV 1998  ،69عن ما حيدث ) مسؤوالً 

 معاانة من ضربة قاسية للمصري.

3.4 

 

 CVالكلمات معناها" ) املمارسة ( ؛ " تعطيZ 173ياة يكون للكلمات معىن" )"فقط يف جمرى الفكر واحل
"إهنا  لعبارةلنظر إىل التفسري املذكور للتو (. ميكن اRC III 317؛  OC 229؛ راجع  97،  1998

مشيئة هللا" كعينة منوذجية عن الطريقة اليت ميكن هبا للمرء أن يفهم معىن استخدام كلمة "هللا" دون افرتاض 
اليت ( ، و" الطريقة يت؛ ترمج OC 229على معناه من بقية تصرفاتنا ") ينال حديثناوجود كائن متعال: "

 LC؛ راجع  CV 1998  ،58تعين ") ، ولكن ماذاتقصد الذي " ال تظهر منهللاهبا كلمة " عملتست
 ستدعاءاأكثر دقة ، موقف ديين ، دون (. ال يزال فيتجنشتاين يهدف إىل تفسري الدين أو ، وبشكل 59

دينية ارسة (. وفًقا لذلك ، جيب أال يُنظر إىل مممبعىن "متطابق" تدعي أهنا صحيحة )النظرايت الالهوتية اليت
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كوم حمأو مع بعض القديسني ، ولكن ميكن تفسريها على أهنا نشاط  مع هللا حديثمثل الصالة على أهنا 
 LW؛  PI 244تعرب عن األمل ) جماهراتموقفه الديين ، على غرار الشخص عن من خالله  بقواعد يعرب

I 203 (. من وجهة النظر هذه ، فإن املمارسة الدينية ليست ممارسة مفاهيمية على اإلطالق )على عكس
 .(6،  2001هاميان 

 يف املقابل ، فإن الفكرة السائدة يف املالحظات على "الغصن الذهيب" لفرايزر تتمثل يف إصرار فيتجنشتاين على
الدينية أو األسطورية جيب أال تُفهم على أهنا تقارير صحيحة أو خاطئة عما حدث ابلفعل. السردايت أن 

تمع الثقايف: عليها أفراد اجمل على ما يبدو يتفق "أدوات" نظرية اعلى أهن ابداًل من ذلك ، ينبغي النظر إليه
ز موقف أعضائها ي حتفتشكل صورة العامل املعريف للمجتمع وتنتمي إليها. وه أرضيةك  سردايتتعمل هذه ال

ها، يف الواقع، إىل تصل التفسريات في األرض حيثة اإلنسانية ، وتعمل مبثابة جتاه العامل واحليا عريفغري امل
ا لذلك ، ميكن إظهار املوقف الديين من خالل محاية بيئتنا الطبيعية بشكل واضح )راجع "احلفاظ . وفقً هنايتها

 على اخللق"( أو من خالل الدفاع عن كرامة اآلخرين.

4.4 

عن  - موقف معريف ، إذا جاز التعبري -قناعات أو مهارات معينة  بستيمية يف املمارسات اإلرء ملقد يطور ا 
ن ي التعليمات ، وعندما يكو الحظات أو التجارب ، أو عن طريق قراءة الكتب وتلقطريق إجراء بعض امل

و اكتساب أ . قد يقرر الشخص أيًضا تعلم نظرايت معينة زم نفسه ابملضي قدًماأن يقرر أو يل ه، ميكن لؤهالً م
عن  بساطةببتبين موقف ديين: هذا ال ينتج  مر خمتلف عندما يتعلق، فإن األوعلى أي حالتقنيات معينة. 

ون متعلمني علمياً من الشكل الغريب احلايل للحياة الذين يسمع أعضاء ميكن للمرء ختيل ابلكاد .قصودقرار م
عن املؤمنني السعداء جليمس أو الذين قرأوا للمرة األوىل كتااًب يتعلق ابحلكم األخري ، أو قيامة املسيح ، مث 

 أخذ"وه يبدو أن التغيري يف املوقف الديين ألحد األشخاص ،  (.OC 239ذلك" ) راجع ب أؤمن: "ونيقرر 
جمموعة معقدة من التغيريات اليت عادة ما  ابألحرى يتطلبو ، (CV 1998  ،73هذا التفسري حبماس" )

...  لكهي ما تفعل ذتجارب أيًضا تكون خارجة عن إرادتك: "ميكن للحياة أن تعلمك" اإلميان ابهلل ". وال
 -... تشري إىل كائن سةحمسو جتربة  على أنهال يُظهرون لنا هللا و . شكاهلا املختلفةأبعاانة املعلى سبيل املثال ، 

وابملثل ، تشري تقارير جيمس األصلية  (.CV 1998  ،97ميكن للحياة أن تفرض علينا هذا املفهوم )
بشكل  إدراكولكن إىل ( 13)"املباشرة" إىل أن تطور املوقف الديين الواعي ال يستند إىل قرارات أو رؤى ، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  24

لى . وبعبارة أخرى ، ال ميكن للمرء أن جيرب نفسه عليكون متواجًدا ملوقف "حدث" تدرجيًيا أو مفاجًئا واعي
علق هبذه املسألة ، يبدو أن فيتجنشتاين واجه مشكلة شخصية. تشري ذكرايت اختاذ موقف معني. فيما يت

 الثقافة والقيمة ، يف عرتايفوبعض مقاالته ذات الطابع اال أصدقائه الشخصية والسري الذاتية لفيتجنشتاين ،
 لقياس إزاءابشخصيته الفكرية واألخالقية ) بقوة إىل أنه مل يكن شخًصا سعيًدا متاًما ، لكنه عاىن من عيوب

الدينية ، ناحية من ال يعينالرتياح من نقاط ضعفه ؛ وهذا املعايري العالية اخلاصة به(. وبدا أنه يتوق إىل ا
لغرور لًما ناسب سيتطلب منه غيااًب اتأن املوقف الديين امل الشخصي يفرتض فهم فتجنشتاينللخالص. 

(Drury 1981 ،93 ؛Introduction to PR وكذلك نوًعا ، )ه جتاه نفسه وأصدقائ عفةمعيًنا من ال
؛ مبعىن أنه غري تحرر(. يبدو أنه غري قادر على ال51،  1998وحياته اإلنسانية بشكل عام )السرية الذاتية 

 الذي رأى أنه مناسب: عفةر نوع القادر على تطوي

الروح القدس". وهذا صحيح: ال  عن طريقول أن يسوع هو الرب ، ولكن أان أقرأ: "وال أحد يستطيع أن يق
ليحكم  ألنين ال أعتقد أنه سيأيت]…[ شيًئا على اإلطالق.  يعين يلأن أدعوه اي رب. ألن هذا ال  أستطيع

ا ]...[. ما حيارب متامً  ما إذا كنت أعيش بطريقة خمتلفة عين يل شيًئاشيئا. وقد ي عين يلعلي ؛ ألن هذا ال ي
 (CV 1998  ،38-9. )ص، إن جاز التعبري، اخلالالشك هو

 (CV 1998  ،52يعين ، اخلضوع للسلطة. ) مياناإل

أجيب  أان خائف من املوت )مويت اخلاص( قاسية. يبدو أن ركبيت كما لو كان  ال أستطيع الركوع للصالة ألنه
 (CV 1998, 63)علي أن أصبح ليًنا. 

توجب عليك ي لكونكغري جمدية.  السليمة العقائد، يف اعتقادي ، أن تقوهلا املسيحية من بني أشياء أخرى 
مثل وصفة  ،الستحواذ عليكسليمة ال حتتاج إىل االعقيدة ال نأل]…[ . )أو اجتاه حياتك(. تغيري حياتك

 (CV 1998  ،61الطبيب. )

 

نظرًا ألنه ال ميكن جتميع املوقف الديين عن قصد ، فعلى املرء عادة أن يقبل املوقف الذي ميثله املرء حالًيا  
كجزء من مصريه. إذا مل يكن املوقف الديين هو املوقف الذي يعتربه املرء مناسًبا ، فإن العقائد الدينية أو 

"يقول  .يميةظرايت املمارسات اإلبستال يف ناحل وا ه، كم لتقين، ألهنا ليست من النوع االالهوتية لن تساعد 
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 منفرًاح إال إىل حماولة القيام بذلك ليصب فكر هكذا! لكنه ال ميكن أن يربر هذا وال حيتاج -افعل هذا الدين: 
(. إذا تغري املوقف الديين CV 1998  ،34مهما بدا غريباً ) -... من األكثر إقناًعا قول: "فكر هكذا" 

( ، فما يهم هو أن هذا الشخص قد وصل إىل عن املولود مرتني ر مفهوم جيمسكابلفعل )تذ لشخص ما 
 (.CV 1998  ،73التزامات جديدة )

 

 اليقني إزاء املعرفة والدين .5

1.5 

ة قال يتعامل فيتجنشتاين املتأخر مع الدين ، سواء يف "اليقني" أو يف أي مكان آخر يف كتاابته ، كحالة مشت
أو العلمية أو التجريبية. من خالل الرتكيز على الفهم "األعمق" للدور اخلاص  عاديةملعرفة الإىل حد ما من ا

، لملحدينل، كما لو كان "الهواًت"، غري معرفًيا "الذي قد يكون للموقف الديين يف احلياة البشرية ، فإنه يقدم
)غلوك " هراءأبنه إما خاطئ أو ال أساس له أو  يتهمهال  ،خلارج )كظاهرة أنثروبولوجية(وفهًما للدين من ا

يتعني اآلن إظهار أنه ميكن قراءة مالحظات يف اليقني يف الواقع على أهنا "الهوت غري  (.321،  1996
اليقني ابعتباره يف  ريُيستكمل تفس .بستيميف إىل فهم "أعمق" ملوقفنا اإلألهنا هتدمعريف لإلبستمولوجيني"، 

ل مث ( مبقارنة اليقني مع املوقف الديين.1( )القسم بستيميةعد التأسيسية للممارسات )اإلمطابًقا لبعض القوا
جيمس الذي وصف ثقة املؤمن على أهنا "حالة اإلميان" ومتلك "مسة اليقني، والذي "ال عالقة للجدال به" 

ى ابخلالص أحظأود أن  تاملوقف الديين واليقني: "إذا كن( ، يرسم فيتجنشتاين صلة بني 247،  1902)
هو  وهذا اليقني هو اإلميان. واإلميان - تكهنوليس احلكمة واألحالم وال -أان حباجة إىل اليقني ف -" ، حًقا

ة ميكن للمرء أن يقول: إنه احلب الذي يؤمن ابلقيام. ]…[ تكهنقليب ، روحي ، وليس ذهين املما حيتاجه 
(CV 1998  ،38-9 )(. من الواضح أن "فئة" اليقني منفصلة عن أي نوع من املعرفة أو املنطق )العلمي

 يت؛ ترمج OC 404) مسألة متعلقة بسلوك اإلنسان فحسب التام هو واتبع: "اليقني (.OC 308)راجع 
(. حىت أن فيتجنشتاين OC 357؛ راجع  OC 30وأتكيدي( ، أو" اليقني كما لو كان نربة الصوت ")

( ، وأقرتح OC 358اليقني شكاًل من أشكال احلياة ، مضيًفا أن هذا يتم التعبري عنه بشكل سيء )يعترب 
 OCأن يقول املرء بدالً من ذلك أن اليقني يظهر موقًفا يشري إىل أي شكل من أشكال احلياة ينتمي الفرد )
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( اليت PI 654) "(Urphänomen(. مبعىن آخر ، املوقف املعريف من اليقني هو "الظاهرة األولية )89
 ( ، من بني أمور أخرى.بستيميةارساتنا )اإلمن املفرتض أن ترتكز عليها مم

2.5 

 " ، واندراً Einstellungالتعبري األملاين " عمل فتجنشتاين؟ عادة ما يستstance ولكن ما هو املوقف
"Stellungnahme( "CV 1998  ،97  ؛LW I 476  ،772  ،915  ،953 وأحيااًن ، )
"Annahme االفرتاض أو القبول أو الفرضية ؛( "OC 134  ،146  ،196  ؛RPP II 280–
(. ميكن جعل GB 119؛  OC 238" )املوقف األساسي ؛ Grundanschauung( أو "3
"Einstellung( "موقف" "OC 381  ،404  ؛PI 310  ،575  ،672–3  ص  178، ص ،

( ، أو" PI  ،p 192") يتصل مع( ، ' RPP II 281؛  PI 417  ،441" )راجع القرار( ، "205
( OC 89؛  PI 495  ،645-6") وضع( ، وهناك تداخل داليل مع" الLW I 476)وجهة نظر( ")

" و "املوقف" معىن غامض يف Einstellung(. من الواضح أن لكل من "OC 378و" االعرتاف ")) 
 اللغة العادية وكذلك يف كتاابت فيتجنشتاين.

تقين أكثر ، سأقارن املوقف مع احلالة املزاجية. يشبه املزاج نغمة أو لون ينتشر يف مجيع حاالتنا لتطوير معىن 
الواعية. يف الواقع ، يكون البشر دائًما يف حالة مزاجية: يف حالة مزاجية مزعجة أو مكتئبة ، يف مزاج مبهج أو 

 نة. عادة حنن يف "مزاج حمايد" إىلعلى الرغم من أن مجيع املزاجات ليست حمددة مبصطلحات معي -مزعج 
حد ما ال يشعر ابلغبطة وال االكتئاب بشكل خاص ، وال نشوة وال حزن. ابلكاد يفكر األشخاص العاديون 
يف الظروف العادية يف احلالة املزاجية ، ومن النادر أن تصبح احلالة املزاجية واعية. من األسهل أن تكون على 

: االكتئاب واإلاثرة والنشوة وما إىل ذلك. املزاج هو جمرد جزء من حاالتنا العقلية دراية هبا يف احلاالت القصوى
، ابإلضافة إىل العواطف واألحاسيس واملعتقدات والرغبات. ولكن على النقيض من هذه ، فإن احلالة املزاجية 

سبب الذي جيعل املرء لة التفتقر إىل "التوجيه" املتعمد جتاه "األشياء". يف حني أنه ميكن للمرء أن حيدد بسهو 
، يكون من الصعب أو حىت املستحيل حتديد  pزن ، أو ملاذا يرغب الشخص يف يف حالة حب أو يف احل

سبب وجود شخص ما يف احلالة املزاجية. حتدث احلالة املزاجية. جيب أال ترتبط احلالة املزاجية ابلضرورة بسبب 
 ينطبقوال  ليست صحيحة وال خاطئة ،ية أو غري عقالنية ، فهي أو مربر ، وال ميكن تصنيفها على أهنا عقالن
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". ومع ذلك ، حنن البشر جيب أال خنجل من مزاجنا. بداًل من ذلك ، تنتمي وابمصطلحي "خطأ" و "ص
  هذه املواقف بشكل أساسي إىل ما تعيشه حياة اإلنسان.

عالقة وثيقة:   احلالة املزاجية. هو نفسه يرىقد يقول املرء أن فيتجنشتاين يضيف بعًدا أسطوراًي أو دينًيا إىل
 LW II؟( )يس اإلميان ابهلل  هو موقفقبل الرأي. )أل [ أييتEinstellung] فاملوق أن أود أن أقول:‘

 ،p .38طة رورة مرتبابلض تليس اظهر نفس خصائص املزاج: إهنت ةالديني الة(. لقد رأينا أن املوقف أو احل
طأ ، وال يوجد خاطئةوال خ صحيحة، ال  ةأو غري عقالني ةقالنيع تليس ا( ، إهنLC 58ابلعقل أو التربير )

ممكن. ميكن للمرء أن يقول ، إذن ، حنن دائًما يف موقف ديين أو آخر )تذكر جيمس الذي يصنف عدم 
 ستلدين ابعتباره شكالً خاًصا من أشكال التدين(. لذلك ، عندما خيرب فيتجنشتاين صديقه دروري: "أان تال

( ، يُفرتض أن 94،  1981رؤية كل مشكلة من وجهة نظر دينية" ) من منع نفسيمتديًنا ولكن ال ميكنين 
ميكن للمرء  نهأ اجلزء الثاين من هذا التصريح يعين ، فيما يتعلق بكل موقف يف حياة اإلنسان أو كل عمل ،

–LW I 957تمل للبشر اآلخرين )راجع واعًيا ابملوقف الديين املوجود فيه ، أو ابملوقف احمل نفسهأن جيعل 
ر ابألمان ، ابلشعو  ستثنائيةدية" ونربطها ، يف احلاالت اال(. قد ننظر إىل كل شيء من وجهة نظر "وجو 8

ياة" ، حلاألساسي أو التهديد الكامل. عالوة على ذلك ، ميكن تصنيف كل حدث وفًقا ملسامهته يف "معىن ا
 -كال احلياة )عامل أش قد يفكر املرء يف كيفية دجمه يف "األفق" أو الصورة العاملية لشكل معني من مبعىن أنه
 القيم الثقافية(. نطوي علىصورة ت

3.5 

 ديهمل حلالة املزاجيةملعريف )أو املعتقد( واأشار فيتجنشتاين نفسه إىل أن املوقف الديين )أو املعتقد( ، واملوقف ا
ذا ت حول سلوكي من ه. ميكن استخالص استنتاجاحاليتأعتقد ..." يلقي الضوء على شيء مشرتك: "

(. وفًقا لذلك ، ميكن PI  ،.p191) وهلم جرا.اك تشابه هنا مع تعبريات العاطفة، املزاج ، ، هننالتعبري. إذ
يف كل  -حالة إنسانية دائًما ، على أنه أخذ شيء ما كأمر مسلم به حالةهو ، و اإلبستيمياليقني  حالةوصف 

 صرفنا، وتعملتكل تفكريان و ل"اخللفية املوروثة"  وال سيما بوصفها ، يصادف وجودها –ويف كل فعل  حالة
ومع ذلك ، فإن كونك  (.OC 94  ،411  ،414" أو "األساس" جلميع أنشطتنا )راجع قاعدةمبثابة "ال

 تكون مسألة تليس ا( ، ألهنGB 123؛  OC 282رأي ) لديك كون  خيتلف عن إبستيمية حالةيف 
ستند إىل ت الو ( ؛ OC 166  ،559( أو كوهنا معقولة أو غري معقولة )OC 205صحيحة وكاذبة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  28

 OC)موضع شك  تكونال  ( ، وعادةCV 1998  ،34؛  OC 175  ،613  ،620) تسويغ
 تنتمي احلالة، الواقعيف  (. GB 121؛  OC 155( ، ويتم استبعاد احتمال اخلطأ )524،  196،  87

ببساطة  ا( ؛ إهنOC 475( أو غريزي )OC 359" )احيوانيً  شيًئا ابوصفهإىل حياة اإلنسان ، " ةبستيمياإل
ن الكشف عن أي موقف . ميكبستيميإنه مصريان اإل -( OC 559يف الظروف العادية ) اقبوهل توجبي

أو ، ّلم هباأخذ األمور على أهنا مسو أي ابلثقة  من خالل الطريقة اليت يتصرف هبا املرء ، إبستيميديين أو 
، ميةبستيسنا على دراية مبواقفنا اإل(. ومع ذلك ، حنن لOC 7  ،89، وعدم األمان ، وما إىل ذلك )لرتدداب

عبري عن (. ومع ذلك ، فإن التOC 103  ،414) هبانا ميكن أن جنعل أنفسنا واعني على الرغم من أن
ف عن طريق التعبريات اللغوية غالًبا ما يؤدي إىل كلمات تبدو غريبة يف الظرو  بستيمياملوقف الديين أو اإل

 ة.تكون من وصف صورته العامليت اإلبستيمية رءاملالة (. إن الوصف الكامل حلOC 467  ،553العادية )

 -كما أظهر هيوم   - انسبة إىل صورتنا العاملية ، أبننابل وذلك يعين، كليال بستيميإنه ينتمي إىل موقفنا اإل
" )راجع ارضعأن "احلقائق ال تُ  يعينا ، وهذا مقتنعون بشكل غري مربر أبن العامل ال يزال منتظًما إىل حد م

OC 616 19 يل املثال على سب -( (. قد مييل املرء إىل "شرح" هذا من خالل التعبري عن موقفه الديين
 القناعةكتسب حبيث ت -ية التفسري( ا يعين: هذه هي هنا"هذه هي الطريقة اليت خلق هبا هللا العامل" )وهذ

 ،ع جمرايت األحداثهناك انتظاًما يف مجي "االعتقاد" أبن أن  .نغمة دينيةالسببية يف العامل  حتميةلل بستيميةاإل
أن ندئذ فقط ميكننا ، ألنه ع-ملصريان املعريف  -إىل االفرتاضات املسبقة جلميع ممارساتنا  بشكل مؤكد ينتمي

، على سبيل املثال ئقاحلقا تناقضتإذا  .معىن نتوقع أن القواعد التأسيسية ملمارساتنا تعطي كل أقوالنا وأفعالنا
( OC 513بقار يف احلقول تتحدث بكلمات مفهومة )األأو  بشراألشجار تتحول تدرجييًا إىل  إذا كانت

الة املزاجية لشخص ما يُظهر مسات (. موقف الشخص املعريف الذي يشبه احلOC 617، فسنفقد اجتاهنا )
،  OC 174  ،179  ،245احلالة "الذاتية". حيدد فيتجنشتاين هذا اجلانب من حيث "اليقني الذايت" )

يعين، مفرتًضا، أن ذلك  (.OC 447( ، ويصر على أن هذا "اعتبار منطقي ، وليس اعتبارًا نفسًيا" )563
تيمية فيها دائًما يف حالة مزاجية معينة أو يظهرون حالة دينية أو إبس ينتمي إىل "منطق" املمارسة اليت املشاركني

مزاج أو راكنا للمن املؤكد أن الطريقة اليت نتعامل هبا مع الناس تعتمد أيًضا على إد (.OC 459)معينة 
حيتاج ، إذا جاز  )مبعىن أنه ذايتشيء  الةأو احل زاج. على الرغم من أن املاهم فيه يتال ةواملعرفي ةالديني الةاحل
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 من قبل اآلخرين. فإنه ميكن إدراكها وفهمها" حامل '( ،  إىل التعبري ،
 

4.5 

لة املزاجية بواسطة ا. ميكن حتديد احلةواملعرفي ةالديني الةاملزاجية واحل ومع ذلك ، هناك أيًضا تباينات بني احلالة
التعجب أو و ( ، 34،  1998التشبيهات )السرية الذاتية يف الصلوات أو   وتتجلى احلالة الدينيةالصفات ؛ 

 حتدد احلالة املزاجية ال )على سبيل املثال ، "هذه يد"(. قضاايابل بستيميةاإل الةعرتافات ؛ ويتم التعبري عن احلاال
ة ية عاددينال الةحني أن احلالة املزاجية واحل يف (.1)راجع القسم أو احلالة الدينية احلقيقة، ولكن اليقني يفعل 

( ، على سبيل OC 279)راجع " ا"اكتساهب فإن اليقينيات ينبغي، حيدث أن تكون موجودةما تظهر أو 
،  OC 167( أو عن طريق تبين صورة عاملية عن اجملتمع )OC 527املثال عن طريق تطوير اللغة األم )

مرء مع املمارسات البدائية ، إال أنه جيوز لل يقينياتب فيما يتعلق سوغاتعلى الرغم من عدم وجود م (.262
رة . هذا يرقى إىل "حتويل" تدرجيي إىل صو شروحةاملمارسات امل يقينيات( تبين OC 368  ،378ذلك )

اإلقناع" يف " نخرطون يقنعون طالهبم ، ولكنهم يعاملية أخرى ، وإذا كان "املعلمون" مشاركني ، فإهنم ال
(OC 262  ،669 على غرار ، )( املبشرين الذين يهدفون إىل حتويل السكان األصلينيOC 612 .)

من خالل "افعل  ةجديد حالةج آخر أو لكن عادة ، ال ميكنك ببساطة "التحدث" مع شخص ما "يف" مزا 
 يؤدي إىل خاصأو مزاج وجود حالة   رمبا ، إذا كان -( CV 1998  ،34هذا! فكر يف هذا األمر! ")

  هذا الشخص عن قبضة تلك احلالة. فصلتدمري شخص ما لذاته ، فقد يساعد املعاجل يف 

5.5 

، يعين لسفي ؛ وهذاموقفه الديين والف يبحث ابستمرار عن يف خضم حياته كان فيتجنشتاين الصادق واحلقيقي
ري املنطقي ، اوز التفكيتج. يبدو أن موقفه الفلسفي نسانيةالنظر إىل العامل واحلياة اإلطريقته اخلاصة يف عن 

ل حمله" ، والوصف وحده جيب أن حيفسري"جيب أن نتخلص من كل الت :راجع – ةالفلسفي إفادتهلدرجة أن 
(PI 109  ؛ راجعGB 121 )- على أن عبارة "إهنا  أحدهم، إذا أصر مثالً  ".لسعة نقديةفتقر إىل "ت

 فعالً قيامة املسيح الكلمات ؛ إذا اعترب اليت يستعمل هباالكيفية  فتلك هي –" تعين وجود كائن متعال إرادة هللا
( ، فإن ااصة هبعلى معايري العقالنية اخل حداثً اترخييًا ونظر إىل املذاهب الالهوتية كنظرايت حقيقية )تنطوي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  30

تفسريات ال فقط يهالعلمية فيتجنشتاين ال ميكنه االعرتاض. وابملثل ، إذا أصر شخص ما على أن التفسريات 
من الناحية  ا عنهبعيد جدً " أبنه يجب على فيتجنشتاين أن يتسامح معها. قد يشري فقط إىل أنه يشعرف، قبولةم

 (14) (.OC 336؛ راجع  OC 108)كرية" الف
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 اهلوامش

( ، 1996و ) Kober (1993 ، )15-25 كوبريف اخللفية التارخيية هلذه املالحظات أنظر   .1
 وما يليها. 411

ية يف النهاية للتغلب على الشك رائع حول كيف وملاذا تفشل حماوالت القرن العشرين النموذجية حبث .2
 . Stroud  (1984) من قبل سرتود

قليالً مما   ظريةً نيت فيتجنشتاين أكثر منهجية و علّي أن أعرتف أنه ، من أجل اإلجياز ، جتعل توضيحا .3
 (.1997( و )1996( ، )1993ر )كان يود هو نفسه ؛ ملزيد من املناقشة ، انظر كوب

 .Hacker (1985 ، )48 وهاكر  Baker مثال املخطط هو بسبب بيكر .4
 بذلك بشكل واضح.  Kripke (1982) ،7–54  جادل كريبكه .5
وبر لتعليم ، إىل جانب شرح ماهية الصورة العاملية ، يف كحول ا فيتجنشتاين إفادةوقد مت تطوير  .6

  .4-420( ، 1996كوبر )؛ راجع أيضا   77–159( ، 1993)
 .6-430( ، 1996و ) 52-338( ، 1993راجع كوبر ) .7
 .158،  156،  129،  (1988)ماكغينيس  McGuinnessراجع  .8
( ، 1904) ربيفيرب ؛ راجع فاملثالية" مبعىن ماكس  نماذجاملرء أن جيمس يتحدث عن "ال قد يقول .9

90-103. 
  .Ogden فلسفية تتبع ترمجة أوغدنتتبع ترمجيت هنا وكل الفقرات من رسالة منطقية  .10
سيظهر  ذاهل التفسري اململ . أنةخاطئ قضية" هو قام املسيح من املوت"على هذا األساس،  .11

 أدانه. 5.1و  4.2يف القسمني 
 - ، ويدرس إثبات هللا الذي يهدف إىل إثبات وجود هللا كريجيكارديتفق فيتجنشتاين مع   .12

،  CV 1998فاهيمي أو "حنوي" لكلمة "هللا" )راجع وليس ، على سبيل املثال ، يف حتديد م
 (.CV 1998  ،97ال لزوم هلا ، على األقل للمؤمن ) -( 94

ابلطبع ، يؤكد لنا بعض الناس أهنم واجهوا هللا أو مالكا يف ظروف غريبة. أعتقد أن  .13
 فيتجنشتاين كان ببساطة غري مهتم هبذا.
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