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به نظر ویتگنشتاین باور دیني استفاده از یک تصویر است ،تعهدی راسخ و تزلزلناپذیری که کل
زندگي را نظم و نسق بخشيده است و مبتني بر شواهد و دالیل نيست از این رو نه از جانب علم و
فلسفه مددی ميیابد و نه هرگز گزندی ميبيند .پژوهش حاضر ضمن بررسي دیدگاه ویتگنشتاین متأخر
در ارتباط با گفتارهای دیني نتيجه ميگيرد که رویکرد ویتگنشتاین برای مقوالت دیني هر چند نوعي
معناداری فراهم ميسازد ،اما عدم واقعيت آن را نيز توجيه ميکند .ناواقعگرایي در دین حتي امروزه
پيروان خاصّي در بين روحانيون مسيحي از جمله دان کيوپيت پيدا کرده است که این موضوع خود با
فضای حاکم بر جوامع دیني فرسنگها فاصله دارد .همچنين این نگرش با واقعيتهای موجود در مجامع
علمي و دیني که اساساً دین را مجموعه تصاویری از واقعيت دانسته که ميتوانند صادق باشند یا نباشند،
منطبق نميباشد .به نظر ویتگنشتاین اظهارات دیني و الهياتي شواهدی هستند که ارجاع به واقعيت
عيني در مورد آنها صدق نميکند .این اظهارات تصاویری دیني و الهياتي فراهم ميکنند که اهميت
آنها در این نيست که درباره چيزی باشند یا از چيزی بگویند ،بلکه در این است که در زندگي دیني
نقش موٌثر ایفا کنند.
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مقدمه
یکي از موضوعات بنيادین فلسفه ویتگنشتاین متأخر آن است که کاربرد مفاهيم دیني را با
ارجاع به واقعيت نميتوان موجه ساخت .بازی ما با الفاظ در حوزۀ دین بسيار متفاوت با بازی ما
با همان الفاظ در حوزۀ علم بسيار تفاوت دارد .واقع گرایي بر سر ميزان تفسير واقعيت با ناواقع
گرایي در کشاکشي قرار دارد که تعيين حدود آن معنای بسياری از باورهای دیني و آداب و
مناسک دینداران را تعيين خواهد نمود ،اما در نگاه ویتگنشتاین باور دیني استفاده از یک تصویر
است ،این تصویر بازتاب واقعيات نيست بلکه ساختار عاطفي و احساسي موٌمن است ،این ساختار
کمک مي کند موٌمن هر چيز را با نگاه خاص دیني ببيند بدین ترتيب گزاره های دیني را مشابه
آموزه های واقعيتها نمي داند.
از نظر ویتگنشتاین ،در حوزۀ دین «دربارۀ فرضيهها یا احتمال زیاد و نيز دربارۀ دانستن،
سخن نميگویيم .در گفتاری دیني تعابيری چون «معتقدم فالن چيز رخ خواهد داد» را به
معنایي متفاوت با معنای آنها به کار ميبریم به نظر وی گزارههای دیني هيچ نوع واقعيت تجربي
را توصيف نميکند و مدعي هيچ معرفتي نيست .گزارههای دیني و گزارههای علمي کارکرد
یکساني ندارد .گزارههای علمي ،صرفا یک پيش بيني است ،حال آنکه باورهای دیني ،همراه با
گرایشها و اميال متناسب با آن باورهاست؛ فرد معتقد به روز جزاء دارای گرایشها و اميال
متناسب با باور خود است و این تعبير که «معتقدم زماني روز جزا رخ خواهد داد» را به سان یک
پيش بيني به کار نميبرد .این تعبير بازگو کنندۀ تعهد و التزام وی به یک نحوۀ حيات
است(اکبری)178 :1378 ،؛ برای مثال ،نحوۀ حياتي که در آن فرد ،پيوسته ،به وسيلۀ رضایت یا
عدم رضایت خدا ،احساس مخاطره ميکند .باور به روز جزا به معنای یقيني یا متحمل دانستن
این امر نيست که نوع خاصي از رویداد در آینده رخ خواهد داد .اگر باورهای دیني به صورت
پيش بيني های محتمل تاریخي درآید ،در آن صورت ،دیگر باور دیني نخواهد ماند و به صورت
پيشبينيهای محتمل تاریخي درميآید ،در آن صورت ،دیگر باور دیني نخواهد ماند بلکه بيشتر
به سان فرضيۀ علمي یا حقایق ممکني درميآید که شاید باطل باشد)هانس یوهان گالک،
.)439 :1388
از نظر ویتگنشتاین متأخر ،توصيف عالم ،بدون وجود تعدادی قضایای مبنایي و یقيني
ناممکن است ،اما قطعيت و یقيني بودن این قضایا به معنای مطابقت آنها با واقع نيست بلکه به
طرز نگرش افراد وابسته است .آنچه برای ما محرز و یقيني است ،به وسيلۀ بازی زبانيای که
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فرد در آن شرکت ميجوید ،معين ميشود .از این رو ،معرفت بشر در کنه خود مبتني بر اعمال
او و دیگر الگوهای منشي رفتار اوست .ویتگنشتاین معتقد است که توجيه و عقالنيت ،همواره
متکي به بافت و زمينه است و در فعاليتهای اجتماعي و بازیهای زباني جای ميگيرد و چون
نحوههای زندگي ،جهان -تصویرها یا جهان بينيها مختلفاند ،شيوههای مختلفي از عقالنيت
نيز وجود دارد.
در نگاه ویتگنشتاین ،قوت شواهد تجربي و عقلي یک پيش بيني ،نه شرط الزم باور دیني
است و نه شرط کافي آن .ممکن است کسي ادله مؤید پيش بيني رویداد روز جزا را قاطع ببيند،
اما مومن نباشد .ویتگنشتاین در صفحۀ  56درس گفتارهایي درباره زیباشناسي ،روانشناسي و
باور دیني ( )1989ميگوید:
مثالً فرض کنيد کساني را بشناسيم که آینده را پيش بيني ميکنند ،آن هم آیندۀ بسيار دور
را؛ و اینان نوعي روز جزا را توصيف کنند .شگفت آنکه حتي اگر چنين چيزی وجود ميداشت و
حتي اگر متقاعدکنندهتر از آن ميبود که من وصف کردم ،ایمان به این رویداد ،به هيچ وجه
باوری دیني نميبود زیرا مؤیدی که بر آن آورده شده ،صرفاً مناسب پيشبيني علمي است.
هشدارهای علمي مبتني بر پژوهشهای علمي است و این پژوهشها صرفاً متضمن حقایق
محتمل است .حال اگر باور به روز جزاء ،صرفاً پيش بيني علمي باشد ،در این صورت ،شخص
ممکن است بتواند از مجازات رهایي یابد ،اما دین رهایي از روز جزاء را تأیيد نمي کند .باور به
ر وز جزاء به این معنا نيست که بسيار محتمل بداني که رویداد خاصي در آینده رخ خواهد داد.
ویتگنشتاین داشتن باورهای دیني را با به کار گرفتن مفاهيم دیني و داشتن نگرشها و
احساساتي که الزمۀ کاربرد آنهاست ،برابر ميداند .این بدان علت است که اظهار باور دیني در
الفاظ ،پيش بيني یا فرضيه نيست بلکه چيزی شبيه به اطاعت و تعهدی شورمندانه به نظام
ارجاع( )Passionate commitment to system of refrenceاست.
ایمان دینی و مسئله علمی
به نظر ویتگنشتاین ،تبدیل ایمان دیني به مسئله علمي و تحویل بازی زباني دین به بازی
زباني علم و جاری ساختن قواعد بازی علم در بازی زباني دین ،خطایي بسيار بزرگ است  .او
به صراحت پدر اوهارا را نکوهش ميکند که تالش کرده است در «مجموع مقاالت علم و
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دین» ،باور دیني را به مسئلهای علمي تبدیل کند« .چيزی که در موضع اهارا به نظرم مضحک
ميآید این است که ميخواهد ایمان را معقول جلوه بدهد(».ویتگنشتاین)83 :1388 ،
به اعتقاد او کلمات تبيين کننده حالت ،رفتارمعاني نيستند ،مثالً در مقایسه درد با فریاد زدن
ميگوید :آیا ميخواهيد بگویيد که واقعاً واژه «درد» به معنای گریهکردن است؟ برعکس ،بيان
درد جایگزین گریه و فریاد ميشود ،نه اینکه آن را توصيفکند(هيکر-پيتر .)55 :1382 ،در این
دیدگاه معني واژه را باید از گرامر کشف کرد ،و منظور او از گرامر دستور زبان نيست ،بلکه مراد،
نحوههای خاص زندگي است به اعتقاد او این واژهها در هر نوع خاص از زندگي معنای متناسب
با آن نوع زندگي را دارد و معنای واژه را باید از کاربردآن یافت ،ضمن اینکه این نحوههای
مختلف زندگي هستند که معنای واژهها را مشخص ميسازند ،نه خود واژه ها .هنگامي که در
یک نحوۀ خاص از معشيت و به عبارت دیگر در یک بازی زباني خاص مثالً زبان فلسفه بحث
صورت مي پذیرد ،دیگر نميتوان با زبان هنر یا زبان علم یا عرفان راجع به یک بحث فلسفي
که در حيطه زبان فلسفه مطرح شده است ،بحث و تبادل نظر کرد ،چرا که هر زباني مخصوص
بازی خود است و قواعد خاص خود را دارد با توجه به این مقدمات از نظر ویتگنشتاین استنتاج
ميکنيم که بازی زباني دین ،قواعد خاص خود را دارد ،همچنين بازی فلسفه ،قواعد خاص خود
را دارد که دیگر بازیها چنين قواعد و زباني را ندارند درنتيجه کسي ميتواند راجع به یک نحوه
خاص از زندگي (نحوه معيشت) به بحث و تبادل نظر و نقد بپردازد که درون آن نحوه معيشت
و بازی زباني خاص باشد تا قواعد خاص آن بازی را بتواند رعایت کند و از بيرون آن زبان خاص
نميتوان راجع به آن گفتگو کرد .به عنوان مثال ،با زبان علم نميتوان راجع به دین صحبت
کرد و زبان علمي نميتواند اثباتگر حقانيت دین باشد .به گفته برنارد ویليامز ،ویتگنشتاین حتي
راجع به وجود فلسفه شبهه ميکرد پس نميتوان با رویکرد علمي راجع به حقانيت و عدم
حقانيت دین نظر داد ،چرا که علم با بازی زباني دین متفاوت است(کریمي امرایي.)9 :1389 ،
ویتگنشتاین ،دیدگاه خود در باب ایمان دیني را با بيان نمونهای جذاب از ایمان دیني روشن
ميکند .او در«درس گفتارهایي درباره باوردیني» ،ایمان به روز جزا را مثال ميآورد ،و به صراحت
و دقت نشان ميدهد که سطح باور دیني و سطح یک مسئله علمي ،از اساس متفاوت است؛ و
تعميم احکام یکي به دیگری و یا تحویل بردن یکي به دیگری ،برهم زدن قاعده بازی است.
«فرض کن کسي باور داشـتن به روز جزا را راهنمای زندگياش قرار داده باشد و در هر کاری
که ميکند ،این باور را درنظر دارد .از جهتي [این سؤال مطرح مي شود ] :از کجا بدانيم که آیا
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ميشود گفت :او باور دارد که چنين اتفاقي خواهد افتاد یا نه؟ پرسيدن از خود او کافي نيست.
احتماالً خواهد گفت [برای باورش] برهان دارد .اما چيزی را که او دارد ميتوان باور راسخ ناميد.
این باور ،نه از رهگذر استدالل عقلي یا توسل به مبناهای معمول باور ،بلکه به این طریق آشکار
ميشود که سامان بخش کل زندگي اوست(».ویتگنشتاین)77 :1388 ،
چنان که از این عبارت برميآید ،خود شخص مؤمن ممکن است گمان کند که برای ایمان
دیني خود برهان دارد؛ به گونهای که ميتواند دربارۀ برهان خود بحث کند و ازآن در برابر منکر
دفاع کند ولي این صرفاً یک گمان است؛ زیرا ایمان دیني از سنخ امور معقول نيست که بتوان
برای آن ،برهان به معنای مصطلح اقامه کرد ،اما باید دانست که این مسئله ،به معنای مشکوک
بودن و غير یقيني بودن آن نيست ،بلکه ایمان دیني از سنخ باور راسخ و راسخ ترین باورهاست؛
«زیرا شخص به خاطر آن (ایمان دیني) چيزهایي را به خطر مي اندازد که به خاطر چيزهایي
که برای او به مراتب تثبيت شدهترند اینکار را نميکند؛ با اینکه ميان امور تثبيت شده و اموری
که تثبيت شده نيستند تمایز ميگذارد(».ویتگنشتاین :1388 ،ص )76
در این جا ،توجه به این پرسش ضروری است که ویتگنشتاین در جای دیگر ميگوید :متدینان
انسانهای غيرمنطقي و نامعقول هستند؟ پاسخ او به این پرسش که متدینان ،به معنای مذموم
کلمه غيرمنطقي نيستند؛ ولي به معنای ممدوح کلمه غيرمنطقياند« .ميگویيم البته معقول
نيستند ،اینکه معلوم است کلمه «نامعقول» به گوش همه سرزنشآميز ميآید .ميخواهيم بگویيم:
از نظر آنها این موضوع [باور دیني] ربطي به معقوليت ندارد(».ویتگنشتاین :1388 ،ص )82
از این سخن ویتگنشتاین ،اصالت ایمان به مشام نميرسد؛البته بي گمان بازی زباني دین از
بازی زباني علم متمایز است و معنای استدالل در هر یک متفاوت است .نتيجه آن که از مجموع
سخنان ویتگنشتاین اصالت ایمان ویتگنشتاین برخالف نظر برخي مفسرین فلسفه زباني او،
استنتاج نميشود.
رویکرد ویتگنشتاین متأخر در مورد پایان تبيينها ،دليلها و توجيهها:
در فلسفه ویتگنشتاین بر مفهوم تبيين بسيار تأکيد شده است به تعبير ملکم ویتگنشتاین در
زندگي خود دائماً به دنبال تبيين بود .تبيين خلطها و پيچيدگيهای فلسفي ،اما در جایي این
تبيينها به پایان ميرسند .دليلها ،توجيهها ،تبيينها در بازیهای زباني و شيوههای زندگي
انسان همراه با آنها به پایان ميرسند .اینکه هر چيزی قابل تبيين است .درون ویتگنشتاین را با
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نوعي خشم مواجه ميکند  .فلسفه هر چند ميتواند یک عمل پيچيده زباني را مشاهده کند
نميتواند علت وجود آن را توضيح دهد.
اعمال دیني هم یک بازی زبانياند نقطه پایان تبيين در اعمال دیني ،ارجاع به اراده خداوند
است گفتن اینکه اراده و خواست خدا بود .خودش تبيين نيست پایان تبيين است .در قلمرو دین
ارجاع به اراده خداوند ،اطمينان بخش است اما هرچيزی که اطمينان بخش است ،تبيين نيست.
وظيفه کلمات«اراده خداوند» که در زمان دشواریها گفته ميشود این نيست که تبيين نهایي
را ارائه دهد و نه اساساً تبييني را عرضه کند .آن کلمات ،فقط تالشي است برای پایان دادن به
رنج و عذاب این سؤال که ،چرا این اتفاق افتاد؟
در هر بازی زباني وضع به همين منوال است مسئله توضيح بازی زباني به واسطه تجاربمان
نيست بلکه توجه به بازی زباني است؛ به آن بازی زباني فقط نگاه کن؛ چنين باید باشد که
هست؛ نپرس چرا؛ فقط آن را چونان یک واقعيت بدون توضيح و تبيين بپذیر .البته مطلب مورد
تأکيد ویتگنشتاین که دليلها ،توجيهها ،تبيينها خاتمه ميیابند بدین معنا نيست که هيچ دليل،
توجيه یا تبييني برای هيچ چيز وجود ندارد .زیرا این مفاهيم حتماً در محدوده بسياری از بازیهای
زباني ما جایي برای خود دارند؛ به این معنا نيز نيست که نباید وقت و انرژی خود را صرف ارائه
دليل و تبيين نمایيم .پس منظور از اینکه این تبيينها باالخره جایي به پایان ميرسند ،چيست؟
آنجا کجاست؟ جای آن در وجود بازیهای زباني و شيوههای زندگي آویخته به آن است جایي
هست که تبيين به حد و مرز خود رسيده است .آنجا دالیل توقف ميکنند؛ در فلسفه تنها
ميتوانيم به بازیهای زباني توجه کنيم آنها را توصيف کنيم و گاه از آنها شگفت زده شویم.
«اشتباه ما این است که در جایي که باید به واقعيتها به صورت پدیدارهای اوليه نگاه کنيم
انتظار تبيين داریم ،یعني آنجا که باید بگویيم این بازی زباني ،بازی داده شده است(ویتگنشتاین،
 .)654 :1380مسئله توضيح بازی زباني به واسطه تجارب در ميان نيست ،بلکه مسئله مشاهده
بازی زباني است.
به تعبير ویتگنشتاین ،در نحوههای گوناگون زندگي ،باورهای مختلفي ميتوانند نقش گزاره-
های پایه را ایفا کنند .به عبارت دیگر ،گزارههای پایه از زمينهای به زمينۀ دیگر متفاوت خواهد
بود .این تفاوت ،ناشي از تفاوت ساختار فکری و عملي اشخاص در زمينهها و نحوههای مختلف
زندگي است .از اینرو ،هرگونه توجيهي با توجه به یک بافت و زمينه خاص صورت ميپذیرد؛
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بدین ترتيب ،بازی زباني جایي برای تبيينها ،دليلها و توجيهها فراهم ميکند .جایي برای دليل
به سبب داشتن آن قصد و جایي برای تبيين و توجيه به سبب عملي نساختن آن قصد ولي هيچ
تبييني برای وجود این بازی زباني وجود ندارد .هيچ تبييني برای آن شيوۀ خاص زندگي ،آن
الگوی کنش و واکنش که کلمه قصد ذاتاً به آن مرتبط است ،وجود ندارد .مردم آن گونه که
ابزارها و ماشين را اختراع ميکنند بازی زباني را به دليل آنکه از قبل مزیت و منفعتي در آن
دیدهاند ابداع نکردهاند .اصالً ابداعي نيست؛ نهایت چيزی که ميگویيم این است که مثالً مي-
گویيم او حرف ميزد یا فکر ميکرد .استعمال کلمه و الگوی فعاليتي که کامالً منضم به آن
است ،از نسلي به نسلي در انتقال است .یکي از شيوههای زندگي ماست یعني جزو فرهنگ
ماست(ملکم .)164 :1383 ،ما حصل سخن اینکه اعمال دیني از نظر ویتگنشتاین یک بازی
زباني است و تبيين در آن نقطه پایان دارد .و تبيين در اعمال دیني ارجاع به اراده خداوند است.
منظور ملکم( )Norman Malcolmاز مطرح کردن این دیدگاه ،تنها اثبات دیدگاه شبه
دیني برای ویتگنشتاین بود؛ یعني در نگرش ویتگنشتاین امکان حضور دین به معنایي وجود
داشت .ملکم با این سخن ویتگنشتاین که من انساني متدین نيستم اما چارهای هم ندارم جز
آنکه به هر مسئلهای از منظر دیني بنگرم ،اعالم ميکند که خود وی از شباهتهای نگرش
فلسفي و دینياش آگاهي کامل دارد)Rhess, 1984, p79(1.
نگاهی نقدی به رویکرد ویتگنشتاین:
اما سخن اینجاست که تبيين ویتگنشتاین از شيوههای باور دیني و رسيدن به نقطهای که
پایان تبيين است ،در صورتي انسان را قانع مي کند که تفسير روشن از واقعيت داشته باشيم .به
عبارت دیگر باید بکوشيم تا دستور زبان عمقي این شيوه باور دیني را بفهميم .مفهوم خدا سازنده
الهيات و باور توحيدی است .نشان دادن اینکه باور توحيدی بازی زباني جداگانه ای است که از
مفهوم خدا درست شده است ،اگر ممکن باشد مطلوب هست ،ولي مساله این است که اصال
خدا وجود واقعي دارد یا نه .این قول که مومن بر طبق شيوهای خاص از تصویری استفاده
ميکند ،شاید سخن مهمي باشد؛ اما آیا این تصویر تصویر چيزی است که واقعيت عيني خارجي
دارد؟ این پرسش ظاهرا نه فقط موجه است بلکه گریز ناپذیر هم هست(هادسون.)94 ،1388 ،
به نظر ویتگنشتاین اصالً تضاد بين واقعگرایي و ناواقعگرایي جایگاهي ندارد؛ زیرا واقعگرایي
و ناواقعگرایي وقتي معنا دارد که بخواهيم براساس نظریۀ بازنمایي سخن بگویيم .در حقيقت
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ناواقعگرایان نيز با توجه به چنين نظریهای است که به انکار واقعيت داشتن (مثالً) مفاهيم دیني
ميپردازند .بنابراین دغدغه اصلي ویتگنشتاین اصالً این نيست که آیا چنين مفاهيمي مربوط به
واقعيتي هستند یا نه ،بلکه پيام اصلي او این است که هر واژهای معنای خود را با توجه به کاربرد
آن در یک بازی زباني ،نه از طریق بازنمایي یک واقعيت عيني ،بدست ميآورد(زندیه:1386 ،
 .)435ویتگنشتاین معتقد است که توجيه و عقالنيت همواره متکي به بافت و زمينه است و در
فعاليتهای اجتماعي و بازی زباني جای ميگيرد .و چون نحوههای زندگي ،جهان تصویر ،یا
جهانبينيها مختلفاند ،شيوههای مختلفي از عقالنيت نيز وجود دارد .مایکل دامت ميگوید
تنها در زمينه جمله است که واژه معنا دارد).(Dummet, 1993, p97
در رویکرد ویتگنشـتاین متأخر واقعيت چيزی بيرون زبان نيست .این واقعيت نيست که به
زبان معنا ميبخشد بلکه آنچه واقعـيت است و آنچه واقعيت نيست ،خود را در معـناهایي نشان
ميدهند یا بيان ميکنند که زبان آنها را ميسازد( .)Winch, 1972: 11ویتگنشتاین در
واپسين اندیشه خود تأکيد ميکند :برای دسته بزرگي از موارد ،اگر چه نه برای تمام مواردی که
در آنها واژه معنا را به کار ميبریم ،آن را ميتوان چنين تعریف کرد :معنای یک واژه ،کاربرد آن
در زبان است(ویتگنشتاین .)43 :1380 ،ویتگنشتاین ميگوید« :فهميدن یک واژه ممکن است
به معنای دانستن چگونگي کاربرد یا توانایي بکار بردن آن باشد»(.)Kenny, 1994: 63
استيور به نقل از نيلسون دیدگاه ویتگنشتاین را چنين بيان ميکند:
 -1شکلهای گوناگون گفتار که هر یک نحوه معيشت دار ،هرکدام منطق خاص خود را داراست.
 -2هریک از نحوههای معيشت اگر به مثابۀ کل در نظر گرفته شود ،قابل نقد نيست .هر شکلي
از گفتار چنان است که هست؛ زیرا هر شکل گفتار ،معيارها و ضوابط خاص خود را در
فهمپذیری ،معقوليت و واقعيت دارد.
 -3هيچ اصل ارشميدسي وجود ندارد که بر اساس آن فيلسوف یا هرکس دیگری بتواند کل
اشکال گفتار و روشهای حيات را مورد انتقاد قرار دهد؛ زیرا هر شکلي از گفتار ضوابط و
معيارهای خاص خود در مورد واقعيت داشتن یا نداشتن ،فهمپذیری یا فهمناپذیری ،و
خردپذیری یا گریزپذیری را دارد؛ بنابراین نمي توان با معيار کلي در مورد همه بازیهای
زباني به داوری نشست).(Stiver, 1996: 6
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تحليل و بررسی
از آنچه گفته شد ایمان دیني از نظر ویتگنشتاین از اثبات عقالني بي نياز است ،ایمان نوعي
اعتماد است که با تجربۀ قابل اثبات و ابطال نيست .ایمان بدون تعقل حتي در صدیت تعقل هم
امکان پذیر است .بين ایمان و عقل هيچ نسبت و پيوندی نيست .ایمان یک نوع شناسایي
نيست ،حرکت با شور و شوق اراده است به طرف سعادت ابدی که همواره انسان خواستار آن
است این شور و شوق بر هر تردید و دودلي ناشي از خارج ،فایق ميآید و در اموری خالف عرف
و اجماع یا غير منطقي و محال قرار مي گيرد ،زیرا وحي و الهام برتر از عقل نيست بلکه خالف
عقل است(ویزووال.)128 :1372 ،
ویتگنشتاین تحت تأثر کيیرکهگور تبيين عقالني و علمي از ایمان دیني را نميپذیرد و
کساني را که ميکوشند تا ایمان دیني را به روش علمي یا برهان و استدالل توجيه و تبيين
کنند شایستۀ ستایش نميداند .اعتقادات دیني به نظر او فرا – عقلي و فرا -منطقي هستند و
اشخاصي که تالش ميکنند باورهای دیني را با استدالل و منطق اثبات کنند یا ميکوشند تا
براساس استدالل و منطق از باورهای دیني دفاع یا آن را انکار و رد کنند قابل نکوهش و
مذمتاند.
به نظر ویتگنشتاین متأخر مشکالت فلسفي از این نشأت ميگيرد که مردم از شيوههای
عادی گفتار سوء استفاده ميکنند .قاعده و دستوری را که در حوزۀ خودش کامالً درست است
در حوزۀ دیگری به کار ميبرند و در نتيجه پریشان و گيج ميشوند .آنچه ميتواند این پریشاني
را برطرف سازد ،این است که به آنها گفته شود تا زبان عادی و معمولي را به شيوۀ غلط به کار
نبرند .وظيفۀ فيلسوف یافتن قواعد بازی زباني است اما این قواعد زباني ماهيت واقعيت را تبيين
نمي کند بلکه آن را توصيف مي کند؛ بنابراین فلسفه جز توصيف واقعيت وظيفۀ دیگری ندارد،
فيلسوف نباید خود را برای تبيين هيچ چيز به مخاطره اندازد .فلسفه در واقع صرفاً توصيف است
) .)Wittgenstein, 196, pp. 18 and 125البته از مجموع بيانات ویتگنشتاین مي-
توان استنباط کرد عالوه بر توصيف بک باور ،معيارهای دیگری نظير عکسالعملهایي که
نسبت به آن باورشان داده ميشود ،استفادهای که در عمل از آن ميشود و جایگاهي که در
زندگي فرد به خود اختصاص ميدهد از دیگر معيارهایي است که نباید آنها را از نظر دور داشت
(چرچيل.)27 ،1989 ،
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به نظر ميرسد با توجه به این دیدگاه ویتگنشتاین مي توان نقدهای زیر را به فلسفه وی
وارد دانست:
 -1از نوشتههای مورد بحث ویتگنشتاین برميآید که پيام اصلي او این است که هر واژهای
معنای خود را با توجه به کاربرد آن در یک بازی زباني بدست ميآورد نه از طریق بازنمایي یک
واقعيت عيني ،منتها به نظر ميرسد متعهد ساختن خود به این نظر که معنا و کاربرد یکي هستند
اشتباه است .این نکته که مي توان معنای کلمهای را ،به معنای کامالً معمول این عبارت ،بدون
دانستن کاربرد آن فهميد ،و مي توان کاربرد آن را بدون دانستن معنای آن درک کرد نشانگر
این امر است .مثالً ميتوان دانست که کلمۀ التين  jejunusبه معنای «گرسنه» است ،بدون
آنکه بدانيم آن را چگونه در جمله بکار ببریم ،و برعکس ممکن است کسي بداند باید چگونه از
عبارات «آمين» و « »QEDاستفاده کند ،بدون آنکه معنای آنها را بداند ،به عالوه بسياری از
کلمات دارای کاربردهای بدون معني هستند؛ نامهای شخصي ،گزارهها ،عاطفها و مانند آنها
مثالهایي از این نوع هستند.
بنابراین ،کاربرد ،به هيچ رو نميتواند تمام داستان معنا باشد؛ ممکن است بخشي از این
داستان باشد؛ فرض کنيد که من به شما بگویم کلمهای چگونه به کار رفته است :اگر من بگویم
که به طرزی مؤثر یا جسورانه یا فکورانه به کار رفته است ،دربارۀ معنای آن هيچ چيزی نگفتهام؛
فرض کنيد به شما بگویم کلمهای معين را برای چه ميتوان به کار برد :اگر بگویم که آن را
ميتوان برای توهين ،تسکين و الهام بخشيدن به کار برد هنوز چيزی دربارۀ معنای آن نگفتهام.
سخن دیگر اینکه از نظر ویتگنشتاین ،زبان و فکر به معنایي به طور دروني «خود تعيين گر»،
«خود تشکيل دهنده» هستند و بنابراین ،واقعيت آن گونه که وی در رساله تصور کرده بود،
مستقل از زبان و فکر نيست .حال اگر جهان مستقلي واقعاً وجود ندارد که شيوۀ عمل ،فکر
کردن و سخن گفتن ما را مقيد سازد ،پس چرا به نظر ميآید که چنين جهاني هست؟ چرا دست
کم چنان به نظر ميرسد که گویي روشها و فکر ما هميشه باید خود را با چيزی جدا و خودسر
تطبيق دهند؟
 -2مسئلهای دیگر که در فلسفه ویتگنشتاین متأخر محل تأمل است مفهوم نحوۀ حيات
است .این کلمه هفت 2مورد در اثر منتشر شده ویتگنشتاین بکار برده شده است ،پنج بار در
پژوهشهای فلسفي ،یکبار در دربارۀ یقين ،یکبار نيز در درس گفتارهایي دربارۀ باور دیني بکار
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رفته است و در ميان محققان و نویسندگان فلسفي غرب هيچ اجماعي بر فهم واحدی از آن
نيست؛ صرف نظر از این اختالف آراء ،ناسازگاری دروني آشکاری نيز در این مورد در فلسفه
ویتگنشتاین متأخر دیده ميشود:
گاهي به نظر ميرسد که ویتگنشتاین به نسبيت شناختي یعني به دیدگاهي که براساس آن
شيوههای متفاوتي برای ادراک جهان یا تجربه و تفکر دربارۀ آن وجود دارد ،معتقد است ،شيوه-
ال نميتوانند آنچه را عضو
هایي احتماالً چنان متفاوت که اعضای یک جماعت مفهومي ،اص ً
جامعۀ مفهومي دیگر بودن است ،دریابند .برخي از فالسفه ادعا ميکنند که در رابطه با هر
فرهنگي غير از فرهنگ خودمان ،یا حتي در رابطه با مرحلهای متقدم در تاریخ فرهنگ خودمان،
ما در بهترین حالت ،هرگز نميتوانيم جز دریافتي نامعين از آن داشته باشيم که عضو آن بودن
چگونه است ،اگر شيری ميتوانست سخن بگوید ما نميتوانستيم سخن او را بفهميم ما ژست
چينيان را بيش از جمالت چيني نميفهميم(ویتگنشتاین.)173 :1388 ،
این مالحظات ،از نسبيتگرایي در چارچوب نحوۀ معيشت حکایت ميکنند ،ممکن است
ویتگنشتاین بگوید از آن جا که معنا و فهم بر مشارکت در نحوهای از معشيت مبتني هستند ،و
انحاء معيشتي که شيرها و چينيان به طرق متفاوت خود در آنها درگير هستند ،کامالً از نحوۀ
معيشيت ما متفاوت است ،نتيجه ميشود که ما نميتوانيم آنها را بفهميم – دیدگاه آنها دربارۀ
چيزها برای ما دسترسناپذیر است و بر عکس ،نتيجه اینکه ممکن است شکلي از نسبتگرایي
که ویتگنشتاین بدان متعهد است فقط انسان مرکز پنداری است .این تفسير را گفتۀ وی که
رفتار مشترک نوعي انسان دستگاه مرجعي است که ما با آن زباني ناشناخته را تفسير ميکنيم
(ویتگنشتاین ،)206 :1380 ،حمایت ميکند؛ اما به نظر ميرسد مالحظهای مربوط به چينيان با
مالحظهای که هم اکنون نقل گردید در تضاد است .آگرادی یک عبارت از ویتگنشتاین را شاهد
ميآورد که گفته است شيرها سخن نميگویند ولي اگر ميتوانستند سخن بگویند برای ما غير
ممکن بود آنها را بفهميم زیرا شکل زندگي آنها نسبت به زندگي ما متفاوت بود .از نظر وی بين
ابنای بشر تاریخ طبيعي مشترکي وجود دارد که همه در آن سهيم هستند و این همان شکل
زندگي بشری است .هرچند تنوع فرهنگي وجود دارد اما ارتباط نيز بين فرهنگهای انساني
برقرار ميباشد واین خارج از اختيار و تصميم انسانهاست و مرتبط به شکل زندگي آنها ميشود.
این ارتباط همچون پلي بين شکلهای متنوع زندگي بشر عمل ميکند(.)Grady, 2004
برخالف ایشان تقریباً بيشتر مفسران نوعي نسبيت را در اندیشههای ویتگنشتاین ميپذیرند با
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این تفاوت که در مورد کم و کيف آن اختالف دارند .به نظر مي رسد که تفاوت دیدگاهها ناشي
از روشن نبودن و احتماالً تغيير در آرای خود ویتگنشتاین باشد .وی گاهي باورها را همچون
یک احساس در نظر ميگيرد و در جای دیگرآنها را متمایز ميداند .در مورد باورهای دیني
معموالً برتعالي و دور از دسترس بودن آنها تأکيد دارد ،به طوری که غيرمعتقد نميتواند هيچگونه
اظهار نظر موافق یا مخالف یا تشکيکآميز در مورد آنها انجام دهد .از یک طرف ارزشها
وباورهای دیني را ماورای نوع تفسير و نظریهای قرار ميدهد و ميگوید باورهای دیني از هر
نوع شاهد و دليل علمي فراترند و از طرف دیگر گویش ،سخن و تفسير ویتگنشتاین نيز در مورد
باور دیني ،بازی زباني و شکل زندگي خود نوعي تفسير ،گزاره و بيان است .نتيجه اینکه با این
مالحظات ،چگونه مي توان آن همه مسائل مهم در باب تفکر و زبان را بر آن حمل کرد؟
 -3به نظر ميرسد در فلسفه زبان ویتگنشتاین متأخر هيچ ضوابط عيني عقلي بيروني،
همانند صدق یا واقعيت که از رهگذر آن بتوان درباره باورها و اعمال جامعه داوری کرد ،وجود
ندارد .شکل زندگي ،به سان پارادایم ،توثيق کننده خود است ،اعتبار آن فيحدذاته است آیا این
امر خالف سيرۀ عملي عقالً نيست؟ خود ویتگنشتاین چگونه در مورد علم و دین داوری ميکند؟
نحوه حيات او چگونه است؟
در نگرش ویتگنشتایني طبق چه مباني ،دستور زبان اعتقاد و صدق عيناً به سان دستور زبان
قضایای تجربي یا پيش بيني رویدادهای آینده نيست .به نظر ميآید که ویتگنشتاین در این جا
شکلي از زندگي را به جای اینکه توصيف کند ،درباره آن قانون وضع ميکند؛ همچون کوون
که به ما ميگوید دانشمندان در واقع چگونه رفتار ميکنند ،اما در لفافه تجویز ميکند که
دانشمندان باید چگونه رفتار کنند؟
به عيان معلوم است که دانشمندان به جهان عينيای معتقدند که دست خوش پژوهشهای
آنان است و مردمان متدین ،به همين منوال به واقعيت عيني خداوند معتقدند .فعاليتهای دیني
همچون نيایش ،پرستش ،خشيت و اخالص وقتي معنادار ميشوند که دارای داللتهای عيني
و هدفمند باشند.
 -4در مجموع به نظر ميرسد با این نگرش ویتگنشتاین به واقعيت و عقالنيت و نحوههای
زندگي مورد بحث ایشان مسائل و سؤالهای اساسي بدون پاسخ ميماند.
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الف -چگونه باید ميان گفتگو دربارۀ خدا و مثالً گفتگو دربارۀ بابانوئل فرق منطقي نهاد؟
(هادسون )95 :1388 ،مطمئناً خدا را خداباوران دارای وجود عيني خارجي ميدانند ،به معنایي
که بابانوئل را به آن معنا واجد چنان وجودی نميدانند ،اما دقيقاً به چه معنا؟ چگونه ميتوان به
شيوهای که از لحاظ فلسفي قانع کننده باشد ،نشان داد که خدا دارای وجود عيني خارجي است؟
عالمان علوم تجربي نظریههای خود را از این راه ميآزمایند که از آنها پيشبينيهای قابل
مشاهدۀ حسي استنتاج ميکنند .نظرشان راجع به واقعيت عيني هر چه قدر به اقتضای پيش
فرضهای علمشان مقيد و مشروط شده باشد باز هم نظریههایشان را به دست آنچه تحقق
خارجي دارد ميسپارند و رفتن یا ماندن آنها را منوط ميکنند به اینکه پيشبينيهایي که از آنها
استنتاج کردهاند درست باشند یا نه .اگر درست باشند ميتوان نظریهای را که از آن استنتاج
شدهاند به معنایي معقول و قابل فهم معرفت یا دارای صدق عيني ناميد؛ در اینجا عينيت به
معنای بدین شيوه اثبات شدن است اما بر اینکه باورهای دیني را نباید چنان تلقي کرد که گویي
فرضيههای علمياند پس به چه معنا این باورها را دارای مبنای عيني قلمداد ميکنيم؛ یعني
چيزی بيش از اوهام و خياالت عامه ،مانند بابانوئل ميدانيم؟
ب -ادعای ویتگنشتاین این است که وقتي یک معتقد لفظ جالله را ،لفظ اهلل را ،به کار
ميبرد ،تلقي و فهم او از این لفظ تلقي و فهم خاصي است و ملحد هنگامي که این لفظ را به
کار ميبرد تلقي و فهم و معنای دیگری را اراده کرده است؛ اینها با هم تعارض و تناقضي ندارد.
نحوههای حيات که پشتوانه زبان دینياند قابل تأیيد یا استدالل نيست؛ نحوه حيات را باید
زیست .افراد یا به نحوه حيات ایماني ،یا به نحوه حيات غير ایماني ،زندگي ميکنند .باید گفت
علم هم همين طور است .در علم هم یک نحوه حيات است؛ این نحوه حيات را نيز باید زیست،
این نحوهها بنيان ندارند .اصوالً نفي بنيان چيزی است که ویتگنشتاین به او رسيده است؛ نه
علم ،نه دین و نه غيره ،بنيان ندارند؛ به این معنا که آنها تأیيد عقالني و اثبات نميپذیرند .ریشۀ
این مطلب آن است که همين الفاظ بنيان داشتن ،استدالل کردن ،واقعيت و الواقعيت ،منشاء
همه یک گونه زبان و یک وجود حيات خاص است؛ و ما بيرون از این حياتهای خاص ،زباني
نداریم که مستقل باشد و بتواند این نحوههای حيات و زبان آن را با هم ارزیابي کند(الریجاني،
 .)2 :2012طبق نظریه ویتگنشتاین ربط دادن دین به حقایق دنيوی و علمي و انتظار اینکه
عقاید دیني با این حقایق سازگار و منطبق باشند ،اساساً نادرست است .پس اگر دین نحوهای از
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زندگي مستقل به شمار آید ،بازی زباني دین در همين قالب معنادار خواهد بود و فقط از درون
قابليت تأیيد یا رد را دارد.
هم چنين براساس دیدگاه ویتگنشتاین متأخر تفاوت بازی زباني دین با بازیهای دیگر به
حدی است که نه تنها بيدینان سخن دینداران را درک نميکنند ،بلکه حتي ممکن است که
باورهای آنها را باورهایي احمقانه نيز تلقي کنند ،چنان که ميدانيم در طول تاریخ پيامبران را با
لقبهایي همچون ساحر(اعراف ،)109 ،کاهن(حاقه )42 ،و دروغ گو (ص )4خوانده و به تمسخر
آنها پرداختهاند .کيست که قرآن را خوانده باشد اما از تمسخر قوم شعيب با خبر نباشد (هود87 ،
و  ) 91و کيست که تاریخ اسالم را اندکي بداند اما از تمسخر قوم پيامبر اکرم (ص) در مورد آن
حضرت (توبه )64 ،بيخبر باشد .این در حالي است که بسياری از نقادان و مخالفان ادیان بيآنکه
در بازی ادیان مورد بحث و نقد خویش وارده شده باشند ،در نقدهای خود بر دین از علم و
روشهای علمي بهره گرفته و پيروان و دانشمندان ادیان را در چالشهای جدی قرار دادهاند.
اشکاالتي که افراد بي دین بر گزارهها و موضوعات مختلف دیني وارد ساختهاند (بدون اینکه
دین و نحوۀ معيشت دیني را پذیرفته باشند) ،استداللهای عقلي و علمي پيروان و علمای آن
ادیان در مقابل اشکال کنندگان ،و انبوهي از سؤاالت و شبهههای نقادان دین که در برخي
موارد سالها بيپاسخ مانده است ،آیا خود بيانگر این حقيقت نيست که افراد غير متدین به یک
دین خاص نيز ميتوانند گزارههای زباني آن دین را درک کنند ،و با شناخت نقاط قوت و ضعف،
به نقد آن بپردازند؟
ج -آیا ایمانگرایي ویتگنشتاین سر از نوعي نسبيگرایي درنميآورد؟ آیا نحوههای حيات در
نهایت از هم بيگانهاند یا الاقل پارهای مشترکات دارند؟ آیا معيارهای عقالنيت تماماً دروني
است و در هر نحوه حيات ميتواند به شکلي باشد یا اینکه الاقل پارهای از معيارهای عقالنيت
ثابت است؟ اگر اولي درست باشد عيناً التزام به نسبيگرایي مطلق است و اگر دومي ،در این
صورت سنگ زیرین برای پرسش وجود دارد و امکان نقادی نحوههای حيات از بيرون هم
ممکن است و مسأله این است که باالخره ویتگنشتاین کدام طرف را پذیرفته است؟ و اصالً آیا
الزم است فقط یک طرف را بپذیرد؟ آیا نميتوان بين طرفين این نزاع آشتي و صلح برقرار
کرد؟ اگر واقعيتها را تابع نحوه حيات اجتماعي بدانيم ،همچنانکه وینچ از شاگردان ویتگنشتاین
چنين ميداند ،آنوقت هيچ معيار مستقلي برای ارزیابي کل یک نحوه حيات اجتماعي نخواهيم
داشت ،آیا این سخن سر از نوعي نسبي گرایي مطلق در نميآورد؟ آیا حتي اساسيترین بنيادهای
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منطقي زبان مثل محال بودن اجتماع نقيضين ميتوانست در نحوه حيات دیگری به شکل
دیگری باشد؟ (صادقي الریجاني )7 :2010 ،مضافاً ،معياراختالف نحوههای حيات و تفکيک آن
چيست؟ ،آیا همۀ ادیان یک نحوه حيات را تشکيل ميدهند یا نحوههای متفاوت حيات را؟ در
درون یک دین آیا مذاهب مختلف نحوههای حيات مختلف را تشکيل ميدهند؟
در دیدگاه ویتگنشتاین پاسخي برای اینگونه سؤاالت یافت نميشود خصوصاً اینکه این
مفهوم نحوه حيات با توجه به تفاسير مختلفي که از آن نقل شده ابهام ذاتي داشته و در صورت
استلزام ناپذیرفتني یا استلزام ظاهری نسبيتگرایي بر روی تمامي فلسفۀ متاخر وی در کل
عالمت سؤالي ميگذارد.
نتيجهگيری
آنچه در این مقاله ارائه گردید اینکه:
 -1توجيه و تبيين از دیدگاه ویتگنشتاین مفهومي صامت است که باید در هر زمينه به
اقتضای مفاهيم خاصّ آن زمينه معنا ميشود ،این امر روایتي از نسبيگرایي را مجاز ميداند که
خود خالي از گرایشهای شکگرایانه نيست که این مسئله محّل تأمل است و تا حدودی در
این مقاله بحث و بررسي شده است.
 -2زبان دین در اندیشۀ ویتگنشتاین متأخر را بر خالف بسياری از متکلمان و فيلسوفان
دین تحت تأثير وی که آن را غير شناختارانه تلقي ميکردند ،ميتوان شناختارانه تلقي کرد؛
بنابراین اگر گفتههای او رجوع کنيم ميبينيم که او واقعيت را چيزی جز آنچه در بازیهای
زباني خود تحت این عنوان ميخوانيم نميداند امّا این تلقي از مفهوم واقعگرایي قرائت مختص
ویتگنشتاین است که محّل تأمّل است.
 -3ویتگنشتاین بر خالفنظر اکثر مفسرین ،ایمانگرا به معني متداول کلمه نيست اگرچه
از سخنان وی برميآید که بازی زباني دین از بازی زباني علم متمایز است.
 -4اختالف مفسرین زیادی در مورد فلسفه زبان ویتگنشتاین متأخر مخصوصاً در مفهوم
حيات دليل بر ناسازگاری دروني و بيروني فلسفه زبان او ميباشد که در این مقاله بحث شده
است.
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پی نوشتها
 .1ملکم برای این منظور چهار شباهت مهم را بيان ميکند:
الف) در فلسفه ویتگنشتاین ،بر مفهوم تبيين بسيار تأکيد شده است .به تعبير ملکم ،ویتگنشتاین در
زندگي خود دائماً به دنبال تبيين بود .تبيين خلطها و پيچيدگيهای فلسفي ،اما در جایي این تبيينها
به پایان ميرسند .دليلها ،توجيهها ،تبيينها در بازیهای زباني و شيوههای زندگي انساني همراه با
آنها به پایان ميرسند.
ب) مشابهت ميان نوعي حيرت دیني نسبت به وجود جهان و نوعي حيرت فلسفي نسبت به وجود
بازیهای زباني گوناگون و شيوه واکنش در برابر آن :ویتگنشتاین گاهي جهان را چونان معجزه تعبير
ميکند .انسان در برابر معجزه شگفت زده ميشود و از توضيح آن عاجز ميماند .در نوشتههای فلسفي
او نيز از شگفتزدگي در برابر بازیهای زباني انساني و توضيح ناپذیر بودن آن سخن ميگوید .بنابراین
معنای دیني رؤیت جهان به صورت یک معجزه ،به نوعي شگفتزدگي و حيرتي شباهت دارد که از
توضيح ناپذیر بودن بازیهای انساني برميخيزد.
ج) مشابهت در این جهتگيری دیني که آدمي خویشتن را موجودی اساساً ناقص یا«مریض» تلقي
ميکند و اینکه حيرت فلسفي ،عالمت «بيماری» فکری ماست :انسانها دچار بيماریهای اخالقي و
معنوی هستند ،حتي آن موقع که فکر ميکنند سالماند .انسان متدین به این نقيصه خود آگاه است.
د) مشابهت چهارم ،تأکيد ویتگنشتاین بر «عمل» و «کار» در فلسفه و دین هر دو است .از نظر وی
ال «زندگي فرد را تغيير دهد»
دین تنها یک عقيده نيست بلکه باید خود را در «عمل» فرد نشان دهد مث ً
در فلسفه نيز همواره تأکيد ميکند که مفاهيم روزمرۀ زندگي ما ،به جای استدالل و تفسير ،نيازمند
پایه ای در عمل و کار است و نتيجه آن که در فلسفه و دین کار و عمل بر ادراک عقالني و استدالل
تقدم دارد.
( .2پژوهشهای فلسفي  ،241//23/19ص  226و درباره یقين 358 :و درباره باور دیني ص (58
در آثار ویتگنشتاین نحوه حيات ابهام ذاتي داشته و در هيچ یک از فقرات مذکور آن توضيح کافي
داده نشده است در ميان محققان و نویسندگان فلسفي غرب هيچ اجماعي بر فهم واحدی از آن نيست.
قطعه  19پژوهشهای فلسفي صورت زندگي همان زبان است ،قطعه  ،23صورت زندگي مفهوم عامتر
از بازی زباني دارد ،قطعه  226صورت زندگي امر داده شده است .قطعه  241توافق در زبان معني
صورت زندگي است .ص  174پدیدههای مربوط به اميد معنای صورت زندگي است .درباره یقين 358
و درس گفتارهایي درباره باور دیني ص  58صورت زندگي به کار برده شده است.
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