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 چکیده
 و ها گفته بر تکیه با جنگ، در حضور به ناظر مرگ موقعیت در زندگی معنای از تجربی-فلسفی تحلیل

 با مرتبط های داده تحلیل و استخراج روش. است پژوهش این موضوع ویتگنشتاین عملی های کنش

 بر تکیه با ویتگنشتاین یها نوشته منظور بدین. است بوده بنیاد داده پردازی نظریه تحقیق، مسئله

 مورد ، شده نگاشته ویتگنشتاین درونی احواالت و زندگی باب در که مطالبی نیز و ها نامه و خاطرات

 باز، کدهای قالب در آنها بندی دسته و شده مستخرج یها داده تحلیل با. است گرفته قرار بررسی

 دیدگاه مرگ، موقعیت در حضور شرایط در ویتگنشتاین که شود می مشخص....  و محوری کدهای

 و تولستوی اناجیل خواندن با دوره این در ویتگنشتاین. است داشته خدامحور گرایانه فراطبیعت

 جنگ از بعد و قبل دوره در. بود یافته دست دینی بیداری ای گونه به داستایفسکی، از تأثیرپذیری

 از توان می را ها دوره این در او برای زندگی معنای لذا و است داشته اهمیت او برای اخالقی یها ارزش

 .دانست ارزش سنخ
 

 خدامحور، گرایی فراطبیعت مرگ، موقعیت در زندگی معنای ویتگنشتاین، لودویگ: ی کلیدیها واژه

 .یادبن داده پردازی نظریه گرایی، طبیعت

 

                                                           
 r.akbari@isu.ac.ir: . رایانه نویسنده مسئول1
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 مقدمه  .1

موقعیت مرگ شرایطی است که در آن درصد استمرار زندگی فرد به طرز قابل توجهی 

کاهش می یابد. معموالً نوع نگاه افراد به زندگی با  از سر گذراندن موقعیت مرگ، به 

ی تحقیقی در این ها شود. یکی از نمونه میطرز محسوسی دچار تحول و دگرگونی 

شود که با  میین پدیده در لحظاتی گزارش است. ا 1زمینه، تجربیات نزدیک به مرگ

، لقی شده اما از طریق فرآیند احیامعاینه پزشک و صدور گواهی، فرد بیمار، مرده ت

گوید.  میی خویش سخن ها دوباره به حیات دنیوی خویش بازگشته و بعضاً از تجربه

 اولین کسی که به صورت جدی این پدیده را مورد بررسی قرار داد ریموند ای.

پس از به هوش آمدن  ،بود. غالب افرادی که دارای این نوع از تجربیات بوده اند4مودی

 . 3کنند که تلقی جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اند میبیان 

ی ملموس قرار گرفتن در موقعیت مرگ، شرایط به وجود ها همچنین یکی از نمونه

ی پزشکی ها تند و یافتهالعالج هس آمده برای افرادی است که دارای بیماری صعب

موجود، توانایی معالجه آنها را ندارد و بدین ترتیب استمرار زندگی آنها در مخاطره جدی 

شود تا غالب افرادی که اینگونه بقای زندگی خود را در  میافتد. این مخاطره باعث  می

 بینند، در صدد ایجاد تغییراتی در نحوه زیستن خود باشند. میمعرض تهدید 

تصور کرد. یکی از  توان میی مرگ فراوانی را ها لحاظ منطقی موقعیتبه 

ی مرگ، موقعیت مرگ ناظر به حضور در جنگ است. ویتگنشتاین با حضور ها موقعیت

حضور در موقعیت مرگ را  1110تا  1115ی ها در خط مقدم جنگ جهانی اول در سال

از سر گذرانده است. هدف این تحقیق بررسی این مطلب است که نوع نگاه ویتگنشتاین 

به زندگی در موقعیت مرگ چگونه بوده است، و آیا در معنای زندگی ویتگنشتاین در 

 شرایط قبل و بعد از موقعیت مرگ، تفاوتی حاصل شده است یا خیر.  

                                                           
1  . near – death experiences 

2. Raymond A. Moody  

برای اطالعات بیشتر در مورد تجربیات نزدیک به مرگ و نقدها و دفاعیاتی که در این زمینه وجود  .3

 (.1311(، اعتمادی نیا )1304اکبری ) دارد ر. ک به:
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اله برای اولین بار برای مواجهه با مسئله معنای زندگی از روش در این مق

 و نظری های روش برخالف روش این در 1بنیاد استفاده شده است. پردازی داده نظریه

. است شده پرداخته حقیقت از ذهنی الگوهای کشف به تجربی تحلیل طریق از متأمالنه،

ما در این مقاله ابتدا مختصراً این روش را توضیح خواهیم داد. آنگاه از آن برای تحلیل 

 که است بوده صورت این به کار بریم. شیوه مینظریه ویتگنشتاین در معنای زندگی بهره 

باز و حرکت به  کدگذاری طریق از لودویگ ویتگنشتاین زندگی از موجود منابع تحلیل با

 طریق از سپس و شده پرداخته مقوالت و مفاهیم تولید به تر، یسمت مفاهیم انتزاع

نوع نگاه ویتگنشتاین به زندگی  موجود، های داده تحلیل با و انتخابی و محوری کدگذاری

 333مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای رسیدن به کفایت نظری، جمعاً 

 مقوله مورد تحلیل قرار گرفته است.  11مفهوم و  53کد،  503جمله،
 

 بنیاد پردازی داده روش نظریه .2

در عرصه علمی مواجه  های اخیر با استقبال فراوانی های کیفی که در سال یکی از روش

 5استراوس آنسلم و 3گلیزر است. بارنی «4بنیاد پردازی داده نظریه» شده است، روش

 بنیاد داده نظریه کوربین، و استراوس نگاه از هستند. این روش پژوهشی گذاران بنیان

 آن نمایانگر و آید دست به ای پدیده مطالعه از استقرایی طور به که از آنچه است عبارت

 از آزمایشی طور به و نمود، کامل کرد، کشف باید را آن دیگر، عبارت  به. است پدیده

 گرفته تأنش پدیده آن از که هایی داده حلیلت و تجزیه و اطالعات منظم گردآوری طریق

نیومن نیز بر این باور است که نظریه  .(44 :1303استراوس و کوربین، )نمود  اثبات است

ها برای توسعه دادن نظریه استقرایی در مورد یک پدیده  ای از شیوه مجموعه بنیاد داده

 .(Neuman, 1997: 234) است

                                                           
با توجه به کاربرد این روش در رشته مدیریت و لزوم استفاده صحیح و دقیق از آن، از دکتر میثم  .1

لطیفی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم برای مشارکت در نگارش مقاله دعوت 

 کردیم و ایشان نیز بزرگوارانه این دعوت را پذیرفتند. 

2 . Grounded theory 

3   . Barney Glaser 

4. Anselm Strauss 
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بنیاد به معانی تجربیات شخصی توجهی خاص  پردازان داده توان گفت اساساً نظریه می

ی جدیدی ها کنند از طریق گوش دادن و مشاهده رفتار فرد، به داده میدارند و تالش 

 رسد: میاین روش در مراحل زیر به انجام  .(Rennie, 2006: 64) کننددست پیدا 
 

 نظری کفایت و نظری برداری نمونه. 2-1

 تصادفی نه و هدفمند صورت به خود پژوهش موضوع با مطابق پژوهشگر مرحله این در

 تحقیقاتش تکمیل در محقق به بتواند کهپردازد  می ای داده نوع هر گردآوری به شروع

یابد.  میتا زمانی که کفایت نظری حاصل شود ادامه  ها گردآوری داده. کند کن کمک

 مراد از کفایت نظری آن است که:
 را مقوله های ویژگی بتواند آن وسیله به پژوهشگر که شود نمی یافت بیشتری داده هیچ»

 ماند نمی باقی چیزی هیچ ،کرد کسب را خود الزم کفایت ای مقوله که دهد. زمانی رشد

 و برود دیگر های مقوله مورد در داده از جدیدی های گروه سراغ به پژوهشگر اینکه جز

فرد و همکاران،  دانایی) «آورند دست به را الزم کفایت نیز ها مقوله آن کند تالش

1311 :06). 
 

 بنیاد داده پردازی نظریهگذاری در روش . مراحل کد2-2

: دارد وجود نظریه تولید برای مرحله چهار کوربین و استراوس مند نظام رویکرد مطابق

 یا منطقی الگوی یک ارائه و 3انتخابی کدگذاری ،4محوری کدگذاری ،1باز کدگذاری

 .تحقیق از برآمده  نظریه از بصری
 

 باز . کدگذاری2-2-1

مفاهیم کند  میی گردآوری شده، تالش ها در این مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه داده

را تحلیل  ها و به تعبیر دیگر داده (Goulding, 2002: 65)پنهانی آنها را باز شناسد 

 سؤال با متناسب اطالعاتی های داده گردآوری به شروع مرحله این در پژوهشگر نماید.

. شوند تبدیل مفاهیم به ها نظریه، الزم است که این داده تولید برای. کند می پژوهش

 تا دهد می رویدادها و وقایع به پژوهشگر که هستند ذهنی های برچسب نوعی مفاهیم

 ها مقوله به تبدیل بایستی مفاهیم این .آورد وجود به را ها آن تحلیل برای الزم زمینه

 با مقایسه در ها مقوله .گیرند قرار استفاده مورد تحقیق علمی ساختار در بتوانند تا شوند

                                                           
1 . Open coding 
2 . Axial coding 
3.  Selective coding 



  66 / 1369تابستان و بهار ،1 شماره ،54 سال فلسفه، 

 نظریه ساختن شالوده ها مقوله. دهند می نشان را باالتر سطحی و بوده تر انتزاعی مفاهیم

 شود یکپارچه تواند می نظریه ها آن وسیله به که کنند می فراهم را ابزاری ها آن. هستند

 .(16: 1311فرد و همکاران،  دانایی)
 

 محوری . کدگذاری2-2-2

 و اصلی مقوله انتخاب به اقدام محقق آن در که است ای رویه به ناظر محوری کدگذاری

 سایر و شود می انتخاب اصلی مقوله یک مرحله، این در دیگر عبارت به. کند می محوری

 مورد اصلی مقوله گرداگرد در ،شود می گفته مقوله خرده آن به که ها مقوله

 اشاره ها آن به پارادایم عنوان تحت که ها مقوله خرده این. گیرند می قرار وتحلیل تجزیه

 شده اصلی مقوله ظهور باعث که است شرایطی از پیچیده و گسترده ای مجموعه شود می

 . است
 

 انتخابی . کدگذاری2-2-3

 با آن دادن ارتباط و منظم طور به اصلی مقوله انتخاب روند گذاری انتخابی،منظور از کد

 که است مقوالتی با خالی جاهای کردن پر و روابط، به بخشیدن اعتبار ها، مقوله سایر

 مرحله این در .(110: 1303)استراوس و کوربین،  دارند بیشتر گسترش و اصالح به نیاز

 پیوند محوری مقوله به را دیگر های مقوله مفاهیم، تلفیق ضمن تا کند تالش باید محقق

 یکدیگر در ها مقوله مرحله این برساند. در تأیید به و کرده بررسی را ها آن روابط و دهد

 .کند می فراهم نظریه تولید برایرا  الزم شرایط و شوند می ادغام
 

 بنیاد داده نظریه . ارائه2-3

 خود تحقیق پایانی مراحل به محقق انتخابی، و محوری باز، کدگذاری مراحل از بعد

 سه از تواند می تحقیق نتایج. نماید آغاز را نظریه ارائه کار بایستی و شود می نزدیک

 :شود ارائه زیر طریق

 نتایج نمودارها و جداول طریق از محقق روش این در: بصری کدگذاری الگویالف. 

 .دهد می نشان را خود تحقیق

 .دارند محوری مقوله با ها مقوله که هستند روابطی بیانگر قضایا: قضایا ارائهب. 

 شرح با محقق مورد این در: روایی صورت به داستان طریق از تحقیق نتایج ارائهج. 

 .دهد می ارائه را تحقیق نتایج روایی صورت به توضیحاتی
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 آوری داده جمع .3

در این تحقیق برای بدست آمدن معنای زندگی ویتگنشتاین در موقعیت مرگ، تالش 

ایم آثار ناظر به زندگی او را در دو گروه بررسی کنیم. گروه اول منابعی است که به  کرده

است؛ آثاری همانند میراث ویتگنشتاین، واسطه از ویتگنشتاین موجود بوده  صورت بی

و گفتگوها،  ها یی درباره فلسفه روانشناسی، لودویگ ویتگنشتاین : چهرهها ، نکتهها نامه

ی خانوادگی، سخنرانی در باب اخالق )در بیان جمالت کتب ها ی فکری، نامهها جنبش

سینی، )ح «ویتگنشتاین و حکمت»مه آقای مالک حسینی در دو کتاب مذکور از ترج

استفاده شده ( 33 - 13: 1314)ویتگنشتاین، « درباره اخالق و دین»و  (100 - 44: 1300

 1116-1115 ها یادداشت ،(144-56: 1301)ویتگنشتاین، رزش فرهنگ و ا ،است.(

 . (433-434: 1313)ویتگنشتاین، فلسفی-رساله منطقی و (154 - 134: 1304)ویتگنشتاین، 

و خاطراتی است که درباره ویتگنشتاین موجود است؛ آثاری  ، اسنادها گروه دوم نامه

 :، ویتگنشتاین (Monk, 1990: 21-181) رسالت یک نابغه :همچون ویتگنشتاین

، (113-44:  1313)ووخترل و هوبنر،  ، ویتگنشتاین(06-61: 1303)مالکوم،  دیدگاهی دینی

، ویتگنشتاین در کمبریج : (148-38: 1303)مالکوم و فون رایت، خاطراتی از ویتگنشتاین 

: ویتگنشتاین لودویگ(، Mc Guinness, 2008, 64 -116)  1141 – 1111و اسناد ها نامه

 (38-14 :1301ویتگنشتاین، )  فیکر فون لودویگ و انگلمان پائول به ییها نامه

 کدهای جمالت، این تحلیل و دو گروه آثار مورد بررسی از اولیه جمالت استخراج با

عنوان و برچسبی است که گویای محتوای داده  ،منظور از کدهای باز. شدند ایجاد باز

ای که محقق و خواننده با مشاهده این عنوان تا حدود زیادی به مفهوم  گونه است؛ به

برای تشخیص و تمایز هر یک  (Miles and Huberman, 2002: 50) .برند جمالت پی می

ای اختصاص داده شده است تا نشانگر اختصاری هر یک از جمالت  از کدها به آنها شماره

 شود. میگفته و کد ناظر به محتوای آن باشد. به این شماره، نشان 

کد به  03جمله و  33جمعاً  از مجموع مطالب کدگذاری شده در منابع گروه اول 

این نمونه به دست آمد. در مرحله بعد با ادغام موارد مشابه و تکراری تعداد کدهای باز 

 معنا لحاظ اشتراک در به کدها این از برخی فوق، کدهای تحلیل کد تقلیل یافت. با 51

ند از: خداباوری، شوق امفهوم انتزاعی تر قرار گرفت. این مفاهیم عبارت 48در  محتوا، و

به تکامل، عملگرا بودن، خودشناسی، تأکید بر زیست و تکامل اخالقی، خود انتقادی، 

بی   برای زندگی سعادتمندانه و مطلوب بالذات بودن آن، تأکید بر زندگی در حال،تالش 

توجهی به جهان بیرون و مشکالت آن، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری، موقعیت مرگ را 
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فرصتی برای تکامل اخالقی دانستن، توجه خاص به  اعتراف، معناداری زندگی در 

سازی اخالق عملی، رضایت از  پیادهخداباوری، دیگری و اصیل بودن، تالش برای 

سرنوشت، عدم اعتقاد به زندگی پس از مرگ، حل مسأله معنای زندگی با محو شدن 

 .گرایی و تردید در خداباوری آن، ایمان

با رسیدن تحقیق به  همین کار مفهوم سازی برای منابع گروه دوم نیز انجام گرفت.

در مرحله بعد مفاهیم به دست آمده مفهوم شکل گرفت.  53 کفایت نظری، جمعا مرحله

کنیم قرار گرفت و جمعاً یازده  میتر که از آنها با عنوان مقوله یاد  در عناوینی انتزاعی

تأکید بر تکامل اخالقی و خداباوری، ند از: امقوله به دست آمد. این مقوالت عبارت

تأثیرپذیری و ، توجهی به منافع دنیوی تالش برای زندگی سعادتمندانه و بی، روحی

، عدم باور به خداوند، ای اصیل با دیگران و تالش برای برقراری رابطه تأثیرگذاری

مواجهه با احساسات مبتنی بر یأس و ناامیدی و ی شخصیتی، نابغه بودن، ها ویژگی

 .مرگ

 ای نمونه گرفته، انجام های کدگذاری و ها داده آوری جمع فرآیند نحوه با آشنایی برای

مقوالت فراهم آمده از مفاهیم و کدها از ، و یکی از 1 شماره جدول در باز کدگذاری از

 است : آمده 4تحلیل زندگی لودویگ ویتگنشتاین در جدول شماره 
 آثار گروه اول  بررسی از شده مستخرج کدهای : بخشی از 1جدول شماره 

 ها نشان برگرفته از کدهای باز جمالت

ما این احساس را داریم که به یک  (0/3/1116)

خواهد  میهرگونه که  اراده بیگانه وابسته هستیم.

باشد. به هر حال ما به معنای خاصی وابسته 
توانیم آن چیزی را که به آن وابسته  میو  هستیم.

 هستیم خدا بنامیم.

 خداباوری
 ها یادداشت

1116 - 1115 
BA001 

 

تکبر را از میان تواند  میتنها دین است که ( 1156)

 ببرد و همه درزها را پر کند.

تأکید بر نقش دین در 

 اصالح اخالقی
 BA002 فرهنگ و ارزش

یک چیز برایم روشن است : من بدتر از آن هستم 
که بتوانم درباره خودم فکر و خیال کنم، بلکه یا 

خوک صفت خواهم ماند یا خودم را اصالح خواهم 

 کرد، همین و بس.

 BA003 ها نامه اخالقی شوق به اصالح

 زندگی زمان در که کسی آن تنها( 0/3/1116)

 سعادتمند کند، می زندگی حال در بلکه کند، مین

 وجود مرگی هیچ حال زمان در زندگی برای .است

 .ندارد

سعادتمندی در زندگی 

 در حال

 ها یادداشت

1116 - 1115 
BA004 

 BA005 لودویگ کتاب از تاثیرپذیری ویلیام دینی یها تجربه تنوع )کتاب است کتابی این
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 دینی یها تجربه تنوع .است کرده کمک خیلی من به زمانی که جیمز(

 جیمز ویلیام

: ویتگنشتاین

 گفتگوها و ها چهره

خدا مرا اصالح کند آن وقت شادتر (  1116)آوریل 

 هم خواهم شد.

ی ها روزنگاشت شوق به اصالح اخالقی

 سری
BA006 

 BA007 خداباوری
معنای زندگی، یعنی معنای جهان  (1116/ 11/6) 

توانیم خدا بنامیم. دعا اندیشیدن به معنای  میرا 

 زندگی است.

 ها یادداشت خداوند معنای زندگی

1116 - 1115 

BA008 

 BA009 خداباوری

ایمان به خدا یعنی پرسش معنای ( 1116/ 0/3)

 زندگی را فهمیدن.

تبلور معنای زندگی در 

 ایمان به خدا

 ها یادداشت

1116 - 1115 
BA010 

 رضایت از سرنوشت باید اولین قاعده حکمت باشد.
تاکید بر رضایت از 

 سرنوشت
 BA011 جنبشهای فکری

انگار وانم برای نیایش زانو بزنم، چون ت مین( 1156)

 ترسم. می اند. از انحالل زانوهایم سفت و خشک

عدم انگیزه برای 

 نیایش با خدا
 BA012 فرهنگ و ارزش

آیا زمانی انسان شریفی خواهم شد و چطور باید 

 این کار را بکنم؟
 BA013 ی خانوادگیها نامه شوق به اصالح اخالقی

 

 :  نمونه ای از  مقوالت فراهم آمده از تحلیل زندگی لودویگ ویتگنشتاین2جدول شماره 

 ها نشان کدهای باز مفاهیم مقوله

 خداباوری

توجه خاص  - خداباوری

معنا داری  - به اعتراف

 - زندگی در خداباوری

 – بیداری مذهبی

 گرایی ایمان

مطالعه کتاب دینی  -خداباوری 

نگرش به مسائل از منظر دینی   -

خداوند معیار خوبی و بدی  -

تاکید بر نقش دین در  -اخالقی 

نیاز به خداوند  -اصالح اخالقی 

برای دعا برای توانگری و 

اعتقاد به کاربردی  -روشنگری 

نگرش مثبت  -بودن عقائد دینی 

 -به دین با دیدن یک نمایشنامه 

 -خداوند، معنای زندگی و جهان 

 -مطالعه کتاب مقدس در جنگ 

احترام  -نداشتن نگرش پاگانی 

سازگار بودن با دین  -به دینداران

تأثیرپذیری عظیم از کتاب  -

درک خداوند به عنوان  -مقدس 

تمایل  به خوانش - داور نهایی

عدم ایمان علت  -کتاب مقدس 

دیدگاه   -تمایل به خودکشی 

BA001- BA003 - 

BA036 - BA040- 

BA045 - BA050 - 

BA052 - BA064 - 

BA068 - BA077 - 

BA004 - BA008 - 

BA067 - BA074 - 

BB087 - BB092 - 

BB100 – BB106 - 

BB108 - BB112- 

BB114 

BB115 - BB119- 

BB131 - BB121 - 

BB120 - BB056 - 

BB118 - BE006 - 

BE023 - BE072 - 

BE073 - BE065 - 

BE066 - BE069 - 

BE063 - BF018 - 

BF019 - BF017 - 

BF011 - BF006  - 

BF020 - BF029 - 
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ارزش قائل -مثبت به مسیحیت 

تمایل به  -شدن برای دین 

تأکید بر  -مسائل اخالقی مذهبی

اعتقاد به  -اهمیت اعتراف 

خداوند معنای زندگی  - اعتراف

تبلور معنای زندگی در ایمان  -

 بودن رمعنادا به اعتقاد -به خدا 

 از بیرون امری معنا - زندگی

 خیر بودن مرتبط - مادی جهان

تجربه  - جهان معنای با شر و

 -بیداری دینی پیدا کردن 

ایمان گرایی در  - مذهبی بیداری

 ی دینیها اعتقاد به گزاره

BD075 - BD074 – 

BD0079 – BD005 

- BD078 - BD110 

- BD085 - BA044 

- BA046 - BA049 

- BA051 - BA063 

- BD042 - BD045 

- BD043 - BD044 

- BB134 - BB137 

- BA078 - BA082 

- BA084 

 

 تحلیل معنای زندگی لودویگ ویتگنشتاین در موقعیت مرگ. 5 

از زندگی و احوال  بنیاد داده پردازی نظریهو مقوالتی که بر اساس روش  ها با تحلیل داده

و افکار لودویگ ویتگنشتاین در شرایط ناظر به موقعیت مرگ به دست آمد مشخص 

ی  پوچ گرایانه از هستی ندارد. ویتگنشتاین هستی را ها شود که او اعتقادی به قرائت می

نند خداباوری، تمایل به حضور در جبهه، عدم داند. مفاهیم و کدهایی  ما میواجد معنا 

پذیری، تمایل  اش، مسئولیت میاحساس خستگی در جنگ، عدم ابراز تنفر از خدمت نظا

پرستی، امید به انسان بهتری شدن از طریق مواجهه با  به مسائل اخالقی و مذهبی، میهن

بهینه از زمان، مرگ، نوشتن اعتراف برای دست شستن از ریاکاری، تالش برای استفاده 

ناپذیری، تأکید بر نقش دین در اخالق  و  بهتر شدن اخالقی  جدیت و پشتکار، خستگی

با حضور در موقعیت مرگ، از جمله مواردی هستند که بیانگر معناداری زندگی  از نگاه 

 گرایانه از زندگی باشند. ی پوچها ویتگنشتاین و رد قرائت

گرایانه به زندگی  ت مرگ، دیدگاه طبیعتویتگنشتاین در شرایط حضور در موقعی

دانست. ویتگنشتاین با  میندارد. وی حضور یک امر الوهی را برای معناداری زندگی الزم 

نسبت به دین و زندگی  ی جدیدخواندن اناجیل تولستوی در جنگ جهانی اول، نگاه

ابل توجهی با پیدا کرده بود. در حقیقت او با تأثیر پذیری عظیم از کتاب مقدس به نحو ق

دین سازگاری پیدا کرده بود. یاد و حضور خداوند و دیدگاه مثبت به مسیحیت را 

ی جنگ به ها توان در لحظه لحظه زندگی ویتگنشتاین در ایام حضور در جبهه می

روشنی مشاهده کرد. او همیشه و همه جا کتاب اناجیل تولستوی را همراه خود داشت و 
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از سوی همرزمانش   « مرد با انجیل» کنایه  ؛گرفته بوددر حقیقت با این کتاب انس 

توان اذعان داشت که ویتگنشتاین  میهم ناظر بر این مسأله است.  (143:  1300)حسینی، 

در دوران حضور در موقعیت مرگ دچار نوعی تحول شخصیتی و بیداری مذهبی شده 

 اعمالش گذاشته بود.دگی و روان و بود که تأثیر عمیقی بر نوع نگاه او به زن

گرایانه از زندگی در منظومه فکری ویتگنشتاین، نوبت به بررسی  با رد قرائت طبیعت

رسد. مطابق این نوع نگاه به زندگی، وجود  میگرایانه از معنای زندگی  قرائت فراطبیعت

گرایانه  طبیعت یک امر روحانی و فرا طبیعی برای معناداری زندگی الزم است. نظریات فرا

شوند. نظریات خدامحور به برقراری  میمحور و خدامحور تقسیم  به دو دسته نظریات روح

نوعی رابطه خاص با خداوند قائل هستند و نظریات روح محور بر پایه جاودانگی انسان 

 اند. شکل  گرفته

گرایانه  دهد که وی نگاهی فراطبیعت میی به دست آمده نشان ها تحلیل داده

ی دینی ها معنای زندگی داشته است. ویتگنشتاین با تقویت پایهبه بحث   1خدامحور

کند رابطه خود را با خداوند به عنوان عامل معنابخش به زندگی تقویت کند.  میتالش 

دهد که او راه خویش را به سوی  میسلوک عملی ویتگنشتاین در دوران جنگ نشان 

ویتگنشتاین و ارتباط عمیق او با ی ها رسد اوج نیایش میخدا پیدا کرده است. به نظر 

باشد. در این  1116باورهای دینی دو سال پس از شروع جنگ جهانی اول یعنی سال 

یی از ها سال نزدیکی قلبی ویتگنشتاین به خداوند بیش از هر زمان دیگری است. فراز

 توجه خاص او به خداوند در عبارات زیر مشهود است: 

 دارد. معنایی زندگی اینکه نظاره یعنی خداوند، به ایمان (0/3/1116) 

ما این احساس را داریم که به یک اراده بیگانه وابسته هستیم. هرگونه که  (0/3/1116)

توانیم آن چیزی را  میخواهد باشد. به هر حال ما به معنای خاصی وابسته هستیم و  می

 .(133: 1304 )ویتگنشتاین،که به آن وابسته هستیم خدا بنامیم 

 کند وظیفه انجام شب در بانی دیده پست در او که شد گفته او به 4816می  5 در

 به او که بود پستی ترین خطرناک این .بود سنگین باران گلوله شب آن در که ای گونه به

 نزدیکی شاید: شد خواهد آغاز من برای حقیقتاً جنگ که نوشت او آن از پس. بودند داده

                                                           
گرایانه معنای زندگی و  گرایانه و فراطبیعت برای اطالعات بیشتر در باب نظریات طبیعت .1

 Thomson( و 1318(، راز )1304هایی که در باب این دو رویکرد وجود دارد  ر. ک : متز ) بندی تقسیم

(2003). 
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 من. کند روشن مرا ذهن خداوند شاید. بیاورد ارمغان به من برای را زندگی نور مرگ،

 ,Monk)آمین  .است من با خدا .شد خواهم آدم من خدا طریق از اما هستم کرم یک

1990: 102). 

 نویسد : می 1116در یازدهم ژوئن 
دانم که این جهان وجود دارد که من در آن قرار دارم.  میخدا و معنای زندگی؟ »

در میدان دیدش قرار دارد. چیزی که در این مورد مسأله ساز همانگونه که چشم من 

است، معنای آن است. این معنا در درون آن )جهان( نیست بلکه بیرون آن قرار دارد. 

یرگذار است. که اراده من یا که زندگی دنیاست. که اراده )خواست( من در جهان تأث

الم مرتبط است. معنای زندگی یا بد است. و اینکه خوب و بد به نوعی با معنای ع خوب

توانیم خدا بنامیم. و یکی دانستن خدا و پدر را به آن ربط دهیم.  میو معنای جهان را 

 اراده مطابق را جهان اتفاقات توانم مین نیایش اندیشیدن به معنای زندگی است. من

 هرگونه نفی با را خود توانم می فقط من .هستم ناتوان کامالً من: بچرخانم خود

 .(136 :1304)ویتگنشتاین،  «بسازم جهان از مستقل اتفاقات، بر تأثیرگذاری

ی عملی قبل و بعد از قرار گرفتن در موقعیت مرگ ها بررسی تحلیلی زندگی و کنش

دهد که زندگی وی دستخوش تغییری بنیادین شده  میدر زندگی ویتگنشتاین نشان 

ی دینی است. فارغ از نوع نگاه ها گزارهاست. این تغییر بنیادین خداباوری و نگاه او به 

یعنی در تر  وسیع یویتگنشتاین به دین در موقعیت مرگ، اگر این مسأله را در مقیاس

گونه در زندگی ویتگنشتاین ای معما ررسی قرار دهیم با مسألهتمام زندگی او مورد ب

شواهدی دال بر توان  میروبرو خواهیم بود. در سیر فکری و زیست عملی ویتگنشتاین، 

ورانه یافت. با ی دینها دینداری پیدا کرد و نیز ادله کامالً متقنی برای عدم باور او به گزاره

از طرفداران نظریه خداباوری ویتگنشتاین هستند  (05: 1303)مالکوم، کسانی مانند مالکوم 

د دارند. برخالف این نظریه اعتقا (111: 1303)نک: مالکوم،  1و کسانی مانند پیتر وینچ

شخصیت ویتگنشتاین به قدری پیچیده و چند بعدی است که حتی دوستانش که از 

نزدیک با او مراوده داشتند در باب دینداری و یا عدم دینداری او نظریه واحدی ندارند. 

دهد که قضاوت در باب خداباوری ویتگنشتاین همانند  میاین دوگانگی در نظریات نشان 

طلبد. به نظر  میای را  العاده اوری در باب آن، وسواس و دقت فوقای است که د تیغ دولبه

رسد که برای تحلیل این موضوع و درک صحیح نوع نگاه ویتگنشتاین به باورهای  می

 دینی در مقیاس کل زندگی او، بایستی به دو نکته اساسی توجه خاصی داشته باشیم:

                                                           
1.  Peter Winch 
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خداباوری باید سه مرحله مهم در زندگی ویتگنشتاین و به تبع آن، نوع نگاه او به  .1

 را از هم تفکیک کرد: 

دوران نوجوانی ویتگنشتاین و دوران قبل از شروع جنگ  ،الف. مرحله اول

مرحله اول ناظر به دورانی از زندگی ویتگنشتاین است که او نه تنها در جهانی اول: 

ی دینی نداشته است، بلکه تا ها ابتدا باور و نگرش مثبت و احترام آمیزی نسبت به آموزه

شمرده است. البته در این میان اتفاقی در  میحدودی باور به تعالیم دینی را سبک 

دهد که تا حدود زیادی این نوع نگاه خصمانه به دین را  میزندگی ویتگنشتاین رخ 

شود.  میکند، اما در عین حال باعث خداباوری او به معنای واقعی کلمه ن میتعدیل 

 م این اتفاق را اینگونه شرح داده است: مالکو
افتد که تأثیر ماندگاری بر او  میدر سن بیست و یک سالگی اتفاقی برای ویتگنشتاین »

گذاشت. او نمایشی در وین دید که هرچند نمایش نامه ای معمولی و متوسط داشت، 

اش به  ای از آن ویتگنشتاین  را سخت تکان داد. در آن صحنه شخصی که زندگی صحنه

کرد مرگش نزدیک است، ناگهان احساس کرد که  میشدت فالکت بار بود و گمان 

افتد. هیچ آسیبی به  میای برای تو اتفاق ن گوید: هیچ واقعه میکسی این کلمات را به او 

خواهد در عالم رخ دهد. این جا بود که ویتگنشتاین آنطور  میتو نخواهد رسید. هر چه 

 «به من گفت برای اولین بار متوجه امکان باور دینی شدکه حدوداً چهل سال بعد 

   (.61: 1303)مالکوم، 

سازی برای  مرحله دوم دوران سرنوشت دوران جنگ جهانی اول: ،ب. مرحله دوم

ی دینی است. ویتگنشتاین در این دوران حقیقتاً ها ویتگنشتاین در باب اعتقاد به گزاره

یی که  ویتگنشتاین در مقاطع مختلف به ها یادداشتخداباور است. این مسأله در 

 .(133-134: 1304)ر.ک : ویتگنشتاین،  مشهود استنگاشته است،  1116خصوص در سال 

کند.  میکند و از او طلب کمک  میبارها و بارها از خداوند یاد  ها او در این نوشته

باط آن با ویتگنشتاین همچنین در این دوره عنایت خاصی نیز به معنای زندگی و ارت

 خداوند داشته است 

: مرحله سوم که در واقع از اتمام جنگ جهانی اول تا پایان عمر ،ج. مرحله سوم

دوران پساجنگ تا آخر عمر ویتگنشتاین است ناظر به دوره ای است که در آن 

ویتگنشتاین نه مانند مرحله اول نگرش خصمانه به دین داشته است و نه مانند دوران 

ل شور و شوق دینی دارد. ویتگنشتاین در این مرحله دین باور در معنای جنگ جهانی او

اعتقادی و به تبع آن عملی کلمه نیست اما در این حال ضد دین هم نیست و حتی گاه 
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و بیگاه به مسائل دینی توجهاتی داشته است. این توجهات بیشتر در اعترافات نمود پیدا 

این است که او در گفتگویی با ام. او. سی. کند. در این دوره از زندگی ویتگنشت می

د شخصیت ای برای ر مایه که دستکند  میبیان آن جمله معروف خویش را  1دروری

گوید: من انسانی متدین نیستم ولی  می. او به دروری دینی ویتگنشتاین شده است

   .(44: 1303)مالکوم، ای از منظر دینی بنگرم  ای هم ندارم جز اینکه به هرمسأله چاره

باوری ویتگنشتاین بسیار با اهمیت است که بدانیم وقتی سخن از  . در تحلیل دین4

آید، دقیقاً چه  میدینداری ویتگنشتاین به عنوان عامل معنابخش زندگی  به میان 

گردد. ویتگنشتاین در مباحث دینی به شدت متأثر از  میمعنایی از دینداری او مستفاد 

فسکی بوده است. داستایفسکی نه تنها کاتولیک نبوده، بلکه تولستوی و تا حدی داستای

بیان کرده و حتی در می در برخی آثارش هم صریحاً مخالفت خود را با کلیسای رو

به افشاگری « مفتش بزرگ»در فصل  برادران کارامازوفقسمتی از رمان مشهورش 

انتقاد کرده است  نادرستی اعمال کلیسای کاتولیک و یسوعیان پرداخته و از آنها بشدت

جریان پر افت و خیز دینداری  اعترافتولستوی نیز در کتاب  .(118: 1303)مجتهدی، 

دارد که به دلیل عملکرد نادرست روحانیان با نام  میدهد و بیان  میخودش را توضیح 

اعتمادی  تولستوی بعد از بی .(114: 1313)تولستوی،  دین، از ارتودوکس دست شسته است

کند تا فهم  میبه کلیسا، با توجه به اینکه ساختار دین مسیحیت را قبول دارد تالش 

 .(111: 1313)تولستوی، خود را از مسیحیت در کتابی دیگر ارائه کند 

اثر بعدی که تولستوی دغدغه نگارش آن را داشت، همان کتاب اناجیل است که 

بود. پائول انگلمان معتقد است  ویتگنشتاین در دوران جنگ با آن انس  گرفته

قید و شرطی نسبت به تولستوی داشت و در  ویتگنشتاین احساس تحسین و احترام بی

 ,Engelmann) ای برای خالصه اناجیل قائل بود ی تولستوی احترام ویژهها میان نوشته

ایه دهد و تا پایان عمر بر پ میتولستوی درک نوینی از ایمان مسیحی ارائه  .(79 : 1968

کند. ایمان مسیحی تولستوی بر پایه اصل  میاین ایمان و بر اساس احکام آن زندگی 

 قرار دارد و با ایمان مسیحی در شکل کلیسایی آن متفاوت است. « محبت»

کند. تأکید  میویتگنشتاین نیز بر اساس تفسیر خود از اصول دینی رفتار 

: گوید می ارزش و فرهنگ کتاب در ویتگنشتاین بر نقش دین در اصالح اخالقی است. او

                                                           
1. M.O.C. Drury  
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 وینگنشتاین،) کند پر را درزها همه و ببرد میان از را تکبر تواند می که است دین تنها

1301: 10). 

این نوع نگرش به دین در حقیقت، مبنایی بر کاربردی بودن اعمال دینی در راه بهتر 

شدن است. ویتگنشتاین رسالت دین را کمک به آدمی برای بهتر شدن اخالقی و رهایی 

 گوید: میاو  داند. میاز نگرانی 
خیلی خوانم. این کتاب اثر  میجیمز را   ی دینیها تنوع تجربههرگاه فرصتی بیابم، » 

خواهم بگویم به زودی قدیس خواهم شد، ولی تا حدی مطمئنم  میخوبی رویم دارد. ن

برد، راهی که دوست دارم خیلی بیشتر از  میکه مرا در راه بهتر شدن اندکی به پیش 

کند که خود را از نگرانی  میکنم به من کمک  میاینها درآن پیش بروم: یعنی گمان 

 .(Monk, 1990:78) «رها کنم

که ویتگنشتاین از خداوند نیز در نظر دارد به معنای صانع جهان نیست می فهوم

که برای « خاطرات»بلکه ناظر به داوری الهی است. پائول انگلمان در مقاله ای با عنوان 

 نوشته است، بر این مسأله تصریح دارد :   1پرتره ای از ویتگنشتاینکتاب 

 خالق معنای به خداوند تصویر است، آمده مقدس کتاب در که معنایی به خداوند ایده

 مد عمیقاً نهایی داور ایده اما ؛گرفت می قرار ویتگنشتاین توجه مورد ندرت به جهان،

 .(:Flowers, 1990 5) بود نظرش

توان گفت ویتگنشتاین در دوران  میبا در نظر گرفتن دو نکته ای که ذکر آن رفت، 

مابقی زندگی خود، چه قبل و چه بعد از جنگ جهانی اول خداباور بوده است و در 

جنگ، بیشتر اخالقیات و تکامل اخالقی و روحی را مطمح نظر قرار داده است و نه 

مسائل مربوط به دینداری. البته این بدان معنا نیست که او نگرش ضد دینی داشته است 

آمیز بوده  ی دینی نگرشی احترامها بلکه نگرش ویتگنشتاین در این دوران نسبت به گزاره

است. فارغ از نگاه ویتگنشتاین به دین، یکی از نکات برجسته و قابل تحسین زندگی 

ی عملی مبتنی بر اخالق است. بهتر شدن به ها ویتگنشتاین، توجه خاص او به کنش

صورت عام و بهتر شدن اخالقی به صورت خاص، دغدغه جدی ویتگنشتاین است. او در 

نه ای داشت و حد یقفی نیز برای تکامل و پیشرفت اخالقی گرایا زندگی کامالً حس کمال

                                                           
1. Portraits of Wittgenstein  
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ش سایه افکنده بود، ا ای که بر سرتاسر زندگی گرفت. خود انتقادی میخود در نظر ن

  1دلیلی بر این مدعاست.
 

 نتیجه. 4

 مبتنی برشناختی مکانیسم مختار فیلسوفان برای نیل به معنا عموماً  به لحاظ روش

های متأمالنه  با روش های فلسفی خود است و فیلسوفان در کاوش بوده مباحث نظری

های  رسد که در کنار این روش اند تا پرده از معنای زندگی بردارند. به نظر می تالش کرده

در  های دیگری را برای رسیدن به معنا در بوته آزمایش قرار داد. متأمالنه، بتوان روش

ای برای  توان زمینه ای می رشته شناختی میان روشالگوهای  این راستا با استفاده از

در تبیین مسائل فلسفی ازجمله معنای زندگی ایجاد  تعاطی میان فلسفه و علوم دیگر

ای که در این تحقیق از آن استفاده شد، روش  رشته یکی از این الگوهای میان کرد.

کند تا در یک  است. کاربرد این روش به محقق کمک می« بنیاد دادهپردازی  نظریه»

و در نظر گرفتن نوع بینش فرد به زندگی، به تبیین  ر تجربی و با رصد اعمال و رفتاربست

معنای زندگی بپردازد. با کاربست این روش، تحلیلی فلسفی تجربی از معنای زندگی در 

. در حقیقت مراد از صورت گرفتی ویتگنشتاین ها موقعیت مرگ با تکیه بر دیدگاه

ی ها تحلیل الگوهای رفتاری فرد از یک سو و تطبیق آن با دیدگاه تجربی،تحلیل فلسفی 

فلسفی و نظری از سوی دیگر است. با بکار گیری این روش مشخص شد که ویتگنشتاین 

گرایانه خدامحور به بحث معنای  طبیعت در شرایط ناظر به موقعیت مرگ، نگاهی فرا

د در بحث معناداری زندگی قائل بوده ای برای خداون زندگی داشته است و جایگاه ویژه

رسد که نگاه او به  میاست. اما در شرایط قبل و بعد از حضور در موقعیت مرگ به نظر 

گرایی  ی اخالقی بوده است. طبیعتها گرایانه با تکیه بر ارزش زندگی، نگاهی طبیعت

تکامل اخالقی باشد که با اصالح و  میگرا  گرایی عین ویتگنشتاین در این دو دوره طبیعت

 در صدد معنادهی به زندگی خویش برآمده است.

که دقت در  بنیاد دادههمچنین بر اساس ماهیت تحلیل تجربی مبتنی بر نظریه 

کند، زوایای جدیدی از زندگی ویتگنشتاین کشف شد و  میجزئیات رفتاری را ایجاب 

، برداشته شد. یکی کرد مییی که شخصیت او را بیش از پیش پیچیده تر ها پرده از معما

ی دینی است. در این تحقیق با تقسیم ها از این معماها نوع نگرش ویتگنشتاین به گزاره

                                                           
 .(1300( و حسینی )1313برای اطالعات بیشتر در باب این خود انتقادی ر. ک : ووخترل و هوبنر ) . 1
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زندگی ویتگنشتاین به سه دوره مختلف، نشان داده شد که فراز و فرود شخصیت دینی 

ویتگنشتاین به چه صورت بوده است و اساساً وقتی سخن از دینداری ویتگنشتاین به 

بیشتر ناظر به چه دوره ای است. ویتگنشتاین با تأثیر پذیری از تولستوی،  آید میمیان 

رسد که رسالت آن بهتر شدن و تکامل اخالقی  میبه درک جدیدی از ایمان مسیحی 

 است. 
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