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مقدمه
توجیه باور به خدا همواره یكی از مسائل مورد توجه در تاریخ تفكر دینی و فلسفی بوده
است .اینكه آیا انسان در باور به وجود خدا از لحاظ معرفتی مسئوالنه برخورد کرده است؟ یا
اینكه باور به وجود خدا حاصل نادیده گرفتن مسئولیت معرفتی در قبال این مسأله است؟ در
مواجهه با این سؤال فیلسوفان رویكردهای مختلفی اتخاذ کردهاند .گری گاتینگ یكی از این
کسان است .وی در مقام تحلیل الگوهای خداباوری فیلسوفان پیش از خود آنها را به دو دستۀ
الگوهای خداباوری حقیقت محور( )Truth-Orientedو الگوهای خداباوری مستقل از
حقیقت( )Truth-Independentتقسیم میکند .الگوی توجیه حقیقت محور عبارتست از
آوردن استداللی که صدق قضیۀ مفروض را ثابت میکند .این روش توجیه ،توجیه حقیقت محور
است .اما الگوی توجیه مستقل از حقیقت ،آوردن استداللی است که به جای سخن گفتن از
صادق بودن آن قضیه صرفا نشان میدهد که باور داشتن به قضیهای مجاز است یا خیر.گاتینگ
از میان رویكردهای موجود در توجیه باور دینی که نگاهی مستقل از حقیقت به باور دینی دارند
نظریات ویتگنشتاینی ،تومیستی و نیز نظریه پالنتینگا را مورد بررسی قرار میدهد.
در خصوص مسئله مورد بررسی در این مقاله تاکنون تحقیقی به زبان فارسی انجام نشده
است .بنابراین تحقیق پیش رو میتواند با بررسی نكات انتقادی گاتینگ بر رویكردهای مذکور
زمینه تحقیقات بعدی در این مسئله را فراهم آورد.ما در این تحقیق در آغاز هر بحث ابتدا تقریر
گاتینگ از آن رویكرد را ارائه کرده و سپس انتقادهای او را بیان خواهیم کرد.
 .1نگاه انتقادي گاتینگ به رویكرد ویتگنشتایني در توجیه باورهاي دیني
پس از ویتگنشتاین فیلسوفان زیادی به شرح و بسط اندیشههای وی پرداختند .به عنوان
مثال میتوان از نورمن مالكوم( ، )Norman Malcolmپیتر وینچ( )Peter Winchو
دی .زد .فیلیپس( )D. Z. Philipsنام برد .مالكوم در شرح دیدگاه ویتگنشتاین میگوید هر
پرسشی در مورد توجیه باور میبایست از سیستمی برخیزد که « محدوده و چهار چوبی تهیه
کند که در چهار چوب آن ما سؤاالتمان را مطرح کرده ،تحقیقاتمان را در آن محدوده انجام داده
و به توجیه بپردازیم» .محدودهای که از سوی یك سیستم ارائه میشود ،بوسیلۀ «اصول مبنایی»
( )framework principleآن سیستم  -یعنی همان قضایایی که از سوی هر کسی پیش
فرض گرفته میشود که در قالب آن سیستم کار توجیه را انجام میدهد -تعریف میشود
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( .)Malcolm, 1977, p 14از دیگر فیلسوفان ویتگنشتاینی دی .زد .فیلیپس است .او تأکید
میکند که اگر باورهای دینی به عنوان فرضیههای تجربی در مورد وقایع این جهان در نظر
گرفته بشـوند ،در اینصورت خرافـاتی غیرمعـقول خواهند بود .غیر مناسب بودن نیاز به توجیه
باورهای دینی پایه فقط زمانی ظاهر میشود که ما آن باورها را در معنایی منحـصر بفرد برای
خود درك کنیم .یعنی آنها را جدا از حوادث عالم بدانیم(.)Philips, 1970, pp 101-102

گاتینگ بحث خود راجع به دیدگاه ویتگنشتاین در خصوص توجیه باورهای دینی و به ویژه
باوربه خدا را اینگونه آغاز میکند که روشی استاندارد در منازعات در باب باور وجود دارد که در
موارد زیادی قابل استفاده است - .البته به نظر ویتگنشتاین این روش برای باورهای دینی قابل
استفاده نیست -گاتینگ از این روش به «مدل–تناقض»( )Contradiction-Modelاسم
میبرد ،که ازاین قرار است :شخص الف میگوید «من به ج باور دارم« و شخص ب میگوید
یا «من به نظریۀ مقابل آن باور دارم» یا «دلیلی برای باور داشتن به چنان چیزی وجود ندارد».
دراین میان انكار عقیدۀ الف توسط ب یا زیر سوال بردن عقیدۀ وی ،عامل جدایی میان الف و
ب است» .ویتگنـشتاین میگوید این مدل از بحث و جدل در مورد باورهای دینی قابل استفاده
نیست 1.گاتینگ دیدگاه ویتگنشتاین در این خصوص را اینگونه تقریر میکند که ،هر گاه شخصی
به آنچه مؤمنان بدان باور دارند ایمان نداشته باشد ،نمیتواند باور مؤمنان را نقض کند .زیرا
زمانی که شخص نسبت به آنچه که دیگری بدان معتقد است باور نداشته باشد ،نمیتواند درك
درستی از باور آن شخص داشته باشد .و لذا وی نه میبایست آن را بپذیرد و نه آن را رد کند
(.)Gutting, 1982, p15
گاتینگ برای توضیح بیشتر نظریۀ ویتگنشتاین به یكی از شارحان ویتگنشتاین یعنی
سالرز( )Sellarsاشاره میکند .وی معتقد است یكی از بهترین شرحهای موجود بر نظریۀ
ویتگنشتاین بوسیلۀ تمایزی است که سالرز میان انتقال در داخل یك بازی زبانی قائل میشود،
با انتقالی که ما در آن به یك بازی زبانی وارد یا از یك بازی زبانی خارج می شویم .سالرز
حالت اول را «حرکت»( )Moveدر بازی زبانی نام می گذارد .حرکتها در یك تعریف گسترده
همان به نتیجه رسیدن از یك جمله به یك جملۀ دیگر است .به عنوان مثال زمانی که ما
میگوییم «این شربت قرمز است» ،پس از آن میتوانیم بگوییم «این شربت دارای رنگ است».
امّا سالرز انتقال به درون یك بازی زبانی و خروج از بازی زبانی را حرکت نمینامد ،چرا که این
دو ،ما را از تصریح یك جمله در زبان به تصریح جملهای دیگر در زبان راهنمایی نمیکند بلكه
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در این انتقالها یا ما از یك حالت و عبارت زبانی به یك حالت فرازبانی منتقل میشویم و یا
اینكه از یك حالت فرازبانی به یك حالت زبانی منتقل میشویم .حالت اول انتقال برون زبانی
( )Language-Departure Transitionنام دارد .مانند اینكه پس از گفتن جملۀ
«زرافـهای در مسیر راه است که باید جا به جا شود» «جا به جا کردن زرافه » اتفاق میافتد .و
حالت دوم هم انتقال درون زبانی( )Language-Entry Transitionنام میگیرد .مانند
آنكه پس از وقوع «دیدن زرافه» توسط ما ،ما جملۀ «زرافهای را میبینم» را به زبان میآوریم
(.)Sellar, 1963, Ch 11
گاتینگ در توضیح دیدگاه نقطه نظر سالرز میگوید با توجه به چنین نگاهی میتوان گفت،
در اندیشۀ ویتگنشتاینی این امكان وجود دارد که بتوان حرکتهای یك بازی زبانی را بدون
فهم انتقالهای به درون زبان ویا انتقالهای به بیرون زبان فهمید .به عبارت دیگر یك غیر
مؤمن میتواند فقط حرکتهای بازی زبانی دین را درك کند .یعنی شخص غیر مؤمن تنها
میتواند روایط منطقی میان گزارههای دینی را تشخیص بدهد .امّا آیا برای ویتگنشتاین امكان
فهم قوانین انتقالهای درون و برون زبانی بازی زبانی فرد دیگر وجود ندارد؟ طبیعی است که
اگر با رویكرد ویتگنشتاینی به این مسأله بنگریم ،امكان فهم انتقالهای به درون و به بیرون
زبانی در بازی زبانی فرد دیگر امكان پذیر نیست .لذاست که برای فهم سخنان یك مؤمن و
درك انتقالهای به بیرون و انتقال به درون در بازی زبانی دین ،باید خود یك مؤمن باشیم تا
این امر امكانپذیر باشد .بنابراین برای یك غیر مؤمن امكان فهم انتقالهای به بیرون و به
درون در بازی زبانی دین وجود ندارد .به عبارت دیگر سالرز معتقد است اگر با نگاه ویتگنشتاینی
به عنوان یك غیر خداباور به دین بنگریم ما فقط میتوانیم حرکتهای بازی زبانی دین -به
معنایی که در باال گفته شد -را تشخیص داده و فقط در آن حد میتوانیم زبان دین را بفهمیم.
اما به عنوان یك ناخداباور نمیتوانیم انتقالهای به بیرون و انتقالهای به درون در بازی زبانی
دین را فهم کنیم و فهم این انتقالها فقط برای کسانی میسر است که خود خداباور و دیندار
هستند.
گاتینگ در مقام نقد رویكرد ویتگنشتاینی میان دو نوع تفسیر از تجربهها تمایز قائل میشود.
وی نوع اول تفسـیر را «تفسیر بیرونی»( ) External Interpretationنام میگذارد که
در آن مفهـوم سازی خاصی از بیرون بر تجربه تحمیل میشود و دوم «تفسیر درونی»
( )Internal Interpretationکه در آن مفهوم سازی و توصیفی به تجربه نسبت داده
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میشود که در ضمن خود تجربه بطور ضمنی وجود دارد .گاتینگ معتقد است در حقیقت غیر
مؤمنان نمیتوانند مومنان را فهم کنند .چرا که آنها فاقد تفسیرهای درونیای هستند که در آن،
قوانین انتقال به درون و بیرون بازی زبانی دین وجود دارد .البته قوانینی وجود دارد که بر
تفسیرهای درونی مؤمنان از بازی زبانی دین منطبق است .بنابراین کاربرد مفاهیم ،چه موضوع
تفسیر درونی یا بیرونی باشد ،همواره یك روال قانون مدار است .با این فرض این امكان هست
که بگوییم غیرمؤمنان همچنان میتوانند مؤمنان را از طریق فهم قوانین تفسیرهای درونی فهم
کنند.
همانطور که از مطالب فوق پیداست گاتینگ میپذیرد که یك غیر مؤمن نمیتواند همانند
یك مؤمن زبان دین را بصورت کامل فهم کند ،چرا که وی تنها میتواند از طریق شناخت
قوانین حاکم بر حرکتهای زبانی ،شناختی اندك از بازی زبانی دین داشته باشد .اما آیا این
بدین معناست که غیر مؤمنان کفایت و لیاقت الزم برای قضاوت کردن در مباحث دینی را
ندارند؟ گاتینگ معتقد است چنین نتیجهای مقداری عجوالنه است .غیرمؤمنان ویتگنشتاینی
میتوانند باور ،به معنای فهم حرکتهای زبانی بازی زبانی دین را درك کنند .بنابراین آنها حداقل
هرچند بصورت بسیار اندك میتوانند پرسشهایی در موردسازگاری درونی باورهای دینی مطرح
کنند که مؤمنان می بایست به آنها پاسخ دهند .و حداقل به همین مقدار خیلی کم ،غیر مؤمنان
دیدگاه مؤمنان را فهم می کنند .بنابراین بررسی صحت و درستی تجربهها چیزی نیست که
اساساً مبتنی بر ویژگیهای پدیدار شناسانۀ تجربههایی باشد که فقط صاحبان تجربه آنها را در
اختیار دارند .بلكه بررسی صحت و درستی یك تجربه اساسا مبتنی بر روشی است که درآن این
تجربه با سایر تجربهها مرتبط میشود .از این رو گاتینگ میگوید بودن در وضعیتی که در آن
به صحت یك تجربه دست بیابیم فقط نیازمند دانستن این امراست که انواع خاصی از تجربهها
اتفاق افتادهاند یا اتفاق نیافتادهاند .نه این که بصورت بالفعل همۀ آن انواع تجـربه را دارا باشیم.
بنابراین شیمیدانهای نظری میتوانند برخی کنشهای شیمیایی را زیر سؤال ببرند که خودشان
ال
آنها را تجربه نكردهاند .بنابر این قدرت شـاهد آوری صاحبان تجربه میتواند بصـورت کام ً
قابل اعتمادی از سوی کسانی ارزیابی شود که خودشان چنین تجربههایی نداشـتهاند
(.)Gutting, 1982, p23
خالصه اینكه امر متمایزکنندهای که فهم شخص صاحب باور را از غیر باورمند جدا میکند
این واقعیت است که صاحب باور قادر است که تجربههایی داشته باشد که غیر صاحب باور فاقد
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آن تجربههاست .امّا این امر به این معنا نیست که فقط کسانی که خودشان تجربه دینی داشتهاند
میتوانند ادعاهای دینی را مورد ارزیابی قرار دهند.
یكی دیگر از ایرادهایی که گاتنیگ بر رویكرد ویتگنشتاینی میگیرد این است که در این
رویكرد توصیفی درست و دقیق از ماهیت زبان دین ارائه نشده است .لذاست که گاتینگ معتقد
است تأمل در باب نگاه ویتگنشتاینی در خصوص توجیه باور به خدا طبیعتا ما را به سوی تأمل
در باب نظریههای الهیات سنتی در خصوص زبان دین سوق میدهد .گاتینگ برای بررسی
نظریۀ ویتگنشتاینی بر پایۀ نظریات سنتی زبان دین به تفسیر دیوید بورل از نظریۀ توماس
آکویناس در مورد زبان تمثیل( )Anologyمیپردازد.
 .2نگاه انتقادي گاتنیگ به رویكردهاي تومیستي در توجیه باور به خدا با تاکید
بر تفسیر دیوید بورل()Burrell David
آنچه که دیدگاههای ویتگنشتاینی بدان نیاز دارند بیانی از «سخن گفتن در مورد خدا» اسـت
که هم مبرا از ناسازگاری درونی و هم معنادار باشد .از نظر گاتینگ آشكارترین جایی که میتوان
چنین بیانی را در آن جستجو کرد نظریات سنتی در مورد تمثیل است که هم وحدت و هم
معناداری «سخن گفتن در مورد خدا» در آن وجود دارد( .)Gutting, 1982, p52از جمله
کسانی که نظریۀ تمثیل در خصوص زبان دین را بسط دادهاند توماسآکویناس

است2.

گاتینگ تفسیر دیوید بورل از آکویناس رابررسی می کند .بنابر تفسیربورل ،از دیدگاه توماس،
شناخت انسان ها در مورد خدا ترکیبی است از معرفت سلبی و ایجابی که در مورد وی ساخته
شده است( .)Burrell, 1974, Ch 3, p89بورل سعی دارد تا این سخن آکویناس را در
چهارچوب ویتگنشتاینی بیان کند .حاالت سلبی ما در مورد خدا اغلب صراحتاً اشاره به تعبیرات
منفی در مورد خدا دارد .مانند اینكه خداوند جسم نیست ،قابل تغییر نیست و  ...حاالت سلبی
عبارتست از انكار امكان ایجاد جمالتی درست ساخت در مورد خدا .حاالت سلبی نشان میدهد
که ما نمیتوانیم هیچ چیزی در مورد خدا بگوییم و تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این است
که ما نمیتوانیم خدا را بشناسیم .بورل میگوید آکویناس معتقد است که:
«اگر نتوانیم به صورت درست در مورد خداوند صحبت کنیم پس باید به
صورت نادرست در مورد خدا صحبت کنیم»()Gutting, 1982, p56
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در حقیقت اسناد تمثیلی ،دقیقا هنر بیان حقایقی است که نمیتوان به صورت درست و
صریح آن را به زبان آورد .اما حال این سؤال پیش می آید که چگونه مالكهایی برای بررسی
چنین سخنانی که در مورد خدا گفته شده است را ایجاد کنیم .بورل میگوید که آکویناس این
کاررا با بهره بردن از عدم توانایی ما در بیان جمالت دقیق در مورد خدا ،انجام داده است .ما
میتوانیم معرفت خودمان را در مورد صفات ضروری اشیاء متناهی با استفاده با این فرمول کلی
توصیف کنیم:
.......بودن ،یعنی.......بودن ()To Be…Is To Be ….
بنابر این سخن میتوان گفت «انسان بودن یعنی عقالنی بودن» و  ....اما از آنجا که خداوند
فاقد هر نوع ترکیبی است لذا این ساختار را نمیتوان در مورد او استفاده کرد .لذاست که
ساختارهایی چون «خدا بودن یعنی ....بودن» اگر چه از لحاظ جملهبندی درست است .اما کاربرد
این ساختار در مورد خداوندی که هیچ صفت مجزا از ذاتش ندارد ،نادرست است .از سویی تمایز
می ان وجود و ماهیت در مورد خدا وجود ندارد .لذا ما باید بگوییم جایی که دوگانگی وجود ندارد
پس باید آن چه را دو چیز میپنداریم یك چیز باشد .در نتیجه باید بگوییم که وجود خداوند
همان ماهیت اوست یا در قالب یك طرح کلی میتوان گفت:
« خدابودن یعنی موجود بودن»()to be god is to be to-be
اما این سخن ساختاری نادرست دارد چون در جایی که میبایست یك صفت را به کار برد،
از یك واقعیت موجود یعنی «بودن» استفاده شده است .اما این عبارت با وجود ساختار و بیان
نادرستاش به یك ادعای درست اشاره میکند .زیرا این عبارت از این واقعیت حكایت میکند
که خداوند از ماهیت و وجود ترکیب نشده است .در اینجا یك اشكال آشكار به روش باال وجود
دارد .تاکنون عبارت «خدابودن یعنی موجود بودن» به عنوان تنها عبارت صحیحی که ما
میتوانیم در مورد خداوند بسازیم ارائه شده است .و درست بودن آن هم مستلزم خطایی گرامری
در ساختار آن است .اما به نظر میرسد با همان ساختار این عبارت میتوان جمالت دیگری در
مورد خداوند ساخت که از لحاظ ساختار هم صحیح است .مثال ما میتوانیم از دل آن عبارت،
این عبارت راخارج کنیم:
«خداوند فاقد ترکیب است»()God is not composite
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که البته منظور از ترکیب در اینجا عدم ترکیب از ماهیت و وجود است .بنابراین به نظر
میرسد جملۀ «خداوند فاقد ترکیب است» یك جملۀ درست ساخت در مورد خداوند است .و اگر
اینگونه باشد پس ساختن یك زبان نمادین برای سخن گفتن در مورد خدا فقط مبتنی بر یك
امر لفظی و زبانی است و در نتیجه این ادعا که ما میتوانیم بصورت نمادین در مورد خداوند
صحبت کنیم نیز خود شكن خواهدبود( .)Gutting, 1982, p 58به عبارت دیگر اشكال
گاتنیگ این است که در ساختار فكری تومیستی قرار بود که ما یك زبان نمادین بسازیم که با
آن در مورد واقعیت خدا سخن بگوییم ،اما با تحلیل عبارتهای همین زبان نمادین روشن
میشود که آن زبانی که قرار بود صرفا نمادین باشد -و در قالب عبارتهای درست ساختی که
در مورد عالم واقع است قابل بیان نباشد -را میتوان در قالب عبارتهای درست ساخت زبانی
بازنویسی کنیم که ما در مورد خبر از عالم خارج بكار میبریم .بنابراین نمادین بودن چنین زبانی
به شدت مخدوش خواهد بود .چرا که عبارتهای همین زبان به اصطالح نمادین صرفا حاصل
بازی با الفاظ است که سعی شده است ساختار عبارتهای درست ساخت به گونهای بیان شود که
گویی چیزی غیر از زبانی است که ما با آن عالم واقعیت را توصیف میکنیم لذا چنین زبانی بر
خالف ادعای نخست اصال نمادین نیست.
آکویناس با آغاز از فرمول کلی «خدا بودن یعنی موجود بودن» ،قادر است سیستم کاملی
برای سخن گفتن در مورد خدا بسازد .او میگوید علت اولی منبع تمام کماالت است و منبع
کمال ،باید خودش واجد تمام آن کماالت باشد .اما نه به این معنا که آن کماالت صفاتی برای
خدا هستند -چرا که مستلزم وجود ترکیب در ذات خداوند خواهد بود .بلكه به این معنا که او
خودش عین تمام کماالت است .به عبارت دیگر «بودن» در مورد خداوندیعنی «کامل بودن».
بنابراین میتوان گفت جملۀ «خدابودن یعنی موجود بودن» معادل خواهد بود با جملۀ «خدا
بودن یعنی کامل بودن» .اما اگر ما با همین مبنا پیش برویم میتوانیم جمالت دیگری را نیز
راجع به خدا بسازیم .جمالتی مانند اینكه «خدا بودن یعنی تغییر ناپذیر بودن»« ،خدا بودن یعنی
نامتناهی بودن» و  ...بورل معتقد است ساختن چنین جمالتی از جملۀ مبنایی «خدا بودن یعنی
موجود بودن» مبتنی بر پیش فرضهای متافیزیكی آکویناس است .مثال ساختن جملۀ «خدا
بودن یعنی کامل بودن» که در باال گفته شد میتواند مبتنی بر این پیش فرض ارسطویی باشد
که «علت هر چیزی باید در بر گیرندۀ تمام کماالت معلولهای خود باشد» .نكته اینجاست که
سیستمهای متافیزیكی دیگری میتوانند وجود داشته باشند که بتوانند بر اساس مبانی خود زبان
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دیگری برای سخن گفتن در مورد خداوند بسازند .لذاست که بورل معتقد است که آکویناس
بتدریج توانست زبان نمادین خود را با ساختارهای متافیزیكی پذیرفته شدهای مانند ساختار
ارسطویی که در باال توضیح دادیم مبتنی سازد .بنابراین حتی اگر ما راجع به روشی که آکویناس
برای سخن گفتن راجع به خدا بسط داده است تردید کنیم ،از آنجا که مبانی وی با سیستمهای
متافیزیكیای که قبال در میان فیلسوفان جایگاه برجستهای یافتهاند هماهنگی دارد ،همچنان
معقول به نظر میآید که وجود چنین زبانی را ممكن بدانیم.
اما از نظر بورل فهم چنین زبانی مشكل اساسیتری دارد .بورل میگوید که در صحبت
کردن در مورد خدا «ما چیزهایی را میگوییم که خودمان هم هیچ معرفتی در موردآنچه که در
مورد خدا میگوییم نداریم»( .)Gutting, 1982, p 59اما منظور بورل چه میتواند باشد.از
نظر گاتینگ علت بیان این سخن از سوی بورل ریشه در این باور بورل دارد که اگر چه ما می
توانیم زبانی مناسب برای سخن گفتن در مورد خدا بسازیم اما ما توان و قابلیت استفاده از چنین
زبانی را نداریم .حال اگر زبانی که ما راجع به خدا بكار میبریم را نتوانیم استفاده کنیم پس
وجود چنین زبانی در زندگی ما چه اهمیتی دارد؟(.)Gutting, 1982, p 60
بورل میگوید فهم خود از عبارت «خدا بودن یعنی کامل بودن» را در نظر بگیرید .حال با
این فرض که کمال خدا همان واقعیت وجود اوست ،نتیجۀ اصل باال در مورد نگاهها به موجودات
این جهانی چه خواهد بود؟ میتوان گفت که ماهم میتوانیم مالك ارزیابی کمال اشیاء این
جهان را در واقعیت آنها جستجو کنیم نه در افعالی که آن ها انجام میدهند .و نتیجۀ چنین
تفكری این است که ما میتوانیم جهان را به گونۀ جدیدی تجربه کنیم.
گاتینگ معتقد است که سخن بورل توانسته است با هوشمندی راهی را نشان دهد که در
آن ما میتوانیم زبان خود را در مورد «خدا» هم بكار ببریم .آنهم نه اینگونه که خداوند را
همسان اشیایی بدانیم که تجربه میکنیم ،بلكه اینگونه که شرایطی را مهیا کنیم که درآن نحوۀ
جدیدی از تجربۀ اشیایی که در عالم اطراف ما وجود دارد ،تحقق مییابد .این سخن به این معنا
نخواهد بود که سخن گفتن ما در مورد خدا در حقیقت همان سخن گفتن در مورد عالم باشد،
بلكه آنچه ما در مورد خدا گفتهایم باعث این میشود که چیزهای جدیدی در مورد عالم
بگوییم.گاتینگ معتقد است که بورل در عبارت فوق تا حدی به خطا رفته است .از نظر گاتینگ،
سخن بورل در عبارت باال تاحدی متمایل به این امر است که تأمل بر روی اشیایی که ما تجربه
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میکنیم به ماتصوراتی از آنچه که خداوند میتواند شبیه به آن باشد به ما میدهد ،در حالیكه
میتوان گفت ،تأمل بر روی آنچه که در موردخدا میدانیم به ما میگوید ،اشیایی که در حال
تجربه کردن آن هستیم چگونه شبیه خداوند هستند و چه نسبتی با خدا دارند .در حقیقت روش
زندگی دینی گونهای ازتربیت را به ما میدهد که به شخص مؤمن تجربههای جدیدی از زندگی
میدهد بگونهای که بتواند آن ها را در یك زبان دینی بیان کند و آنچه را که در قالب این زبان
نیز بیان کرده است را در افعال خود متجلی کند)ibid(.
چنین نگرشی به زبان دین میتواند نشان دهد که چگونه یك خدای غیرقابل فهم میتواند
چنان تأثیر عمیقی بر نحوۀ تجربه ،نگرش و عملكرد ما در زندگی داشته باشند .این موضوع
نشان میدهد که به احتمال قوی میتوان تعبیری از خدای غیرقابل فهم ارائه کرد که به دور از
حالتی درون گرایانه و سیستمی منحصربفرد باشد .بعالوه صرف همین واقعیت که بورل توانسته
است چنین تعبیری از زبان دینی را به عنوان تفسیری منطقی و معقول از نظریۀ توماس آکویناس
که از متألهان برجستۀ مسیحیت است بیان کند ،نشان میدهد که چنین تعریفی از زبان دینی
تحریف در معنای مسیحیت سنتی نخواهد بود .سخن بورل همچنین تفسیری از دیدگاه آکویناس
را معرفی می کند که کامال با دیدگاه ویتگنشتاینی سازگار است که نباید به دنبال توجیه باورهای
پایۀ دینی باشیم .بنابراین اگر چه این زبان کامال از درونگرایی متمایز است ،اما خداوند را به
عنوان وجودی منحصر به فرد به گونهای معرفی میکند که هیچ یك از گزارههای خبری ما
نمیتواند به او نسبت داده شود .ما میتوانیم از خدا در قالب زبانی که منحصر به خود وی است
سخن بگوییم ،زبانی که ما فقط میتوانیم معانی آن را بصورت تلویحی و کنایی بكار ببریم.
با تمام این تفاصـیل گاتینـگ معتقد است که حتی با چنین تعبیـری از زبان دینی،
همـچنان این ادعا که «خدا وجود دارد» میتواند قابل توجیه و بلكه نیازمند به توجیه است
( .)Gutting, 1982, p 64به عبارت دیگر بورل نیز معتقد است زبانی که ما با آن راجع به
خدا سخن میگوییم زبانی تمثیلی است ،نه زبانی حاکی از واقعیتهای عالم واقع ،و از آنجا که
فقط عبارتهایی که از عالم واقع خبر میدهند نیاز به توجیه دارند ،لذا سخنی که ما با این زبان
راجع به خدا میگوییم نیاز به توجیه ندارد .با این وجود وی همچنین معتقد است این زبان
سیستمی کامال جدا از عالم واقع نیست که هیچ تاثیری در زندگی ما نداشته باشد .چرا که
همانطور که قبال گفته شد این زبان میتواند نگرش کلی ما را نسبت به جهان تغییر دهد.
گاتینگ سخنان بورل را تا این مرحله میپذیرد که یك زبان غیرواقع نمایانه تاثیرات واقعی دارد.
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اما همچنان اذعان دارد که باور به وجود خدا قابل توجیه و نیازمند به توجیه است .البته گاتینگ
برای این ادعای خود دلیل مستقلی نمیآورد.
 .3نگاه انتقادي گاتینگ به رویكرد پالنتینگا در توجیه باور به وجود خدا
پالنتینگا نخستین بار در کتاب خداوند و دیگر اذهان باور به وجود خدا را به باور به وجود
«دیگر اذهان» تشبیه کرد( .)Plantinga, 1967همۀ مردم ،بدون اینكه استداللی خدشهناپذیر
داشته باشند ،وجود دیگر اذهان را پذیرفتهاند .از دیدگاه پالنتینگا میتوان این مطلب را به باور
به وجود خدا نیز تسری داد و معتقد شد که مردم در باور به وجود خدا نیز معقول هستند .پالنتینگا
در مقالۀ «اشكال اصالح گرایانه به الهیات طبیعی»( )Plantinga, 1982, pp187-198از
موجه بودن ایمان متدینان به وجود خدا بحث کرده است و این اعتقاد را اعتقادی پایه تلقی
کرده است .سخن اصلی پالنتینگا در این مقاله نفی الهیات طبیعی است که در آن با پذیرش
قرینهگرایی بر انجام وظایف معرفتی تأکید میشود .از منظر قرینه گرایی مهمترین وظیفۀ
معرفتی پذیرش باورهای صحیح است .لذا هم خداباوران و هم ملحدان میتوانند قرینهگرا باشند.
وی در کتاب باور مسیحی تضمین شده نیز با نگاهی توصیفی و از خالل نظریۀ تضمین به

باورهای دینی مینگرد .پالنتینگا در دو کتاب اثر گذارش با نامهای تضمین ،مناقشۀ جاری
( )Plantinga, 1993bو تضمین و کارکرد درست( )Plantinga, 1993aبا نقد و
تضعیف نظریههای متعدد توجیه معرفت ،نظریه «تضمین»( )warrantرا عرضه میکند .اتخاذ
این نظریه توجه او را از بحث معقولیت ایمان به خدا و موجه بودن ایمان به خدا ،به بحث
تضمین داشتن ایمان به خدا ،در کتاب باور مسیحی تضمین شده معطوف میدارد .نگاه پالنتینگا
در نظریۀ تضمین به مسألۀ توجیه نگاهی توصیفی است و به همین دلیل هم به جای استفاده
از کلمۀ توجیه ،که از لحاظ انگلیسی شأن دستوری و وظیفهای دارد ،از کلمۀ تضمین استفاده
میکند .به نظر او میتوان قائل شد که در انسانها احساسی الوهی وجود دارد که در وضعیتهای
خاص باورهای دینی تولید میکند و خداباوران در باور خود به وجود خدا دارای تضمیناند(اکبری،
 ،1390ص.)9
پالنتینگا معتقد است نیاز به توجیه باورهای دینی در چهارچوب دیدگاهی مبناگروانه در مورد
معرفت برمیخیزد .لذاست که اولین کار او در این خصوص این خواهد بود که با دقت بتواند
نظریۀ مبناگروی را صورتبندی کند .وی کار خود را با تعریف مفهوم «ساختار مفهومی»
( )Noetic Structureشخص آغاز میکند .از نظر پالنتیگا ساختار مفهومی یعنی
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مجموعهای از قضایا که شخص آنها را با هم باور دارد به همراه رابطۀ معرفتی خاصی که میان
شخص و آن قضایا وجود دارد .مهمترین این روابط عبارتست از «بودن به عنوان مبنایی برای
باور کردن»( )Being-A-Basis-Of-Belief-Inبنابراین اصل ما نوعا به برخی از قضایا
برمبنای برخی قضایای دیگر باور داریم .به هرحال امكان دارد یك باور بدون داشتن مبنایی از
میان قضایای دیگر مورد باور باشد .مثال اینكه من باور داشته باشم که درد دارم ،چنین باورهایی
در ساختار مفهومی شخص باورهایی پایه هستند .مجموعۀ همۀ باورهای پایۀ یك ساختار
مفهـومی ،مبنا و اساس آن ساخـتار مفهومی هستند .از نظر پالنتـینگا «مبناگروی» نظریهای
مناسب در مورد ماهـیت ساخـتار مفـهومی عقالنی است .مخصـوصاً مبناگروی ضعیف
( )Weak Foundationalismکه شامل دو ادعا است:
اول :هر ساختار مفهومی عقالنی دارای مبنایی است ،یعنی اینكه
مجموعهای از قضایای پایه وجود دارد که تمام سایر قضایایی که در یك ساختار
مفهومی عقالنی مورد باور است بر مبنای آن ها شكل گرفته است.
دوم :در یك ساختار مفهومی عقالنی باورهای غیر پایه تحت حمایت
باورهای پایه شكل گرفتهاند(.)Gutting, 1982, p79
پالنتینگا معتقد است مبناگروی ضعیف نظریهای بسیار معقول است و به صورت گستردهای
مورد پذیرش فیلسوفان -حتی فیلسوفانی که ضد مبناگروی هستند -قرار گرفته است .و خود
پالنتینگا نیز تمایل به پذیرش این نظریه دارد .پالنتینگا میگوید امكان دارد که ما به درستی
بسیاری از قضایا را قضیۀ پایه بدانیم که نه بدیهی بالذات هستند نه خطاناپذیر 3و نه ادراك شده
توسط حس .اما وی نمیگوید که هرکسی میتواند هر چیزی را پایه تلقی کند .پالنتینگا میگوید
برخی قضایا را نمیتوان به صورت درستی به صورت پایه تلقی کرد -مانند برگشتن کدو تنبل
بزرگ در جشن مقدس -4و نیز برخی قضایا که تحت برخی شرایط پایه هستند امكان دارد که
در شرایطی دیگر ،پایه نباشند .مثال قضیۀ «من درحیاط درختی میبینم» میتواند در شرایطی
که من به داخل حیاط نگاه میکنم و درختی در مقابل خود میبینم پایه باشد .اما در شرایطی
که من با چشمان بسته در حال موسیقی گوش دادن هستم دیگر پایه نیست .لذاست که
مالكهای دیگری غیر از مالكهای مبناگروی کالسیك وجود دارد که برخی قضایا را از مبانی
ساختار مفهومی عقالنی خارج میکند -یعنی برخی قضایا را در آن ساختار پایه نمیداند .پالنتینگا
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معتقد است که روند معمولی ساختار ادراکی آدمی اذعان به وجود خدا را در پی دارد .اما سوء
فهمهایی منشاء الحاد میشوند .با توجه به این سخنان به نظر میرسد که پالنتینگا باور به خدا
را به گونهای پیش فرض میگیرد اما وی پیش فرض گرفتن این باور را نادیده گرفتن مسئولیت
معرفتی نمیداند چرا که وی آن را مطابق با ساختار خلقت آدمی میداند.
خالصه اینكه دفاعیۀ پالنتینگا از این عقیدۀ ادیان ابراهیمی که «خدا وجود دارد» یك باور
پایه است ،عبارتست از اینكه :هیچ مالك و معیار درستی برای پایه بودن یك باور وجود ندارد.
لذاست که ما میبایست چنین مالکهایی را از طریق استقراء و بر اساس نمونههای واضح از
قضایایی که به وضوح پایه هستند ،بدست بیاوریم .بنابراین برای خداباوران (حداقل آنهایی که
باور خود به خدا را براستنتاج آن قضیه از سایر قضایا مبتنی نمیکنند) قضیۀ «خداوجود دارد»
یكی از از این نمونه های واضح و آشكارا پایه است).)Gutting, 1982, pp 80-82
از نظر گاتینگ وجود یك سلسله از منازعات در مورد یك باور ،پایه بودن و صحیح بودن
آن باور را زیر سؤال میبرد .چرا که اگر بر روی موضوعی میان شخص و همتایان معرفتی
( )Epistemic peersاو که درتمام توانایی ها و ویژگیهای شناختیشان یكسان هستند
تنازع بوجود بیاید ،هر یك از طرفین برای نقض دیدگاه مقابل سخن خود نیازمند اقامه دلیل
است.اما از نظر پالنتینگا مومنان دارای همتایان معرفتی که گزاره ی «خدا وجود دارد» را نفی
کنند نیستند .زیرا چه بسا ذهن کسانی که خدا را انكار می کنندبا آلودگیهای گناهان تاریك
شده باشد و لذا نتوانند همتای معرفتی برای کسانی باشند که روان شان توسط رحمت ربوبی
منور شده است.
گاتینگ معتقد است که چنین دیدگاهی در مورد باور به وجود خداوند به شدت دچار مشكل
است .این دیدگاه که خداوند خودش باور به خودش را در ذات ما گذاشته است و ما دامی که ما
به گناه آلوده نشویم ذاتا تمایل به پذیرش و باور به او داریم ،از دیدگاهی دینی نشأت گرفته که
خداباوری را پیش فرض گرفته است و لذاست که نمیتواند مبنایی برای دفاع خداباوری از سوی
دین باوران باشد.
مشكل دیگر این است که حتی در میان خداباوران کسانی هستند که گزارۀ «خدا وجود
دارد» را پایه نمی دانند .لذاست که ما میتوانیم ادعا کنیم که مؤمنان نیز دارای همتایان
معرفتیای هستند که گزارۀ «خدا وجود دارد» را گزاره ای اساسا پایه نمیدانند.
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گاتینگ برای روشن شدن این مسأله مثالی میآورد که از لحاظ معرفت شناختی با وضعیت
منازعه با شهود همتایان معرفتی مساوی است .فرض کنید که من هر روز الف را به وضوح
درست مییابم ،اما در روزهای بعد من به وضوح الف را نادرست مییابم .و نیز فرض کنید که
لیاقت و کفایت من برای قضاوت کردن از روزی به روز دیگر تغییر نمیکند .مطمئنا در چنین
شرایطی من نمیبایست به الف باور داشته باشم حتی در آن روزهایی که گزارۀ الف برای من
بسیار واضح بود .دلیل این سخن این است که من هیچ مبنایی برای ترجیح دادن وضعیت
معرفتی خود در یك روز را بر روز دیگر ندارم .این حالت شبیه تفاوت میان شهود من و شهود
همتایان معرفتی رقیب من است .پس در آن حالت هم دلیلی برای باور داشتن به الف به این
عنوان که باوری پایه است وجود ندارد( .)ibidبنابراین تنها راه توجیه باور به یك گزاره اقامه
استدالل است.
گاتینگ با به کاربستن مالحظات فوق در مورد باورهای دینی نتیجه میگیرد از آنجا که خدا
باوران همتایان معرفتیای دارند که به خدا باور ندارند وباور به خد را پایه نمیدانند ،لذا مؤمنان
نمیتوانند باور خود را بدون اقامۀ هیچ گونه دلیلی ارائه کنند .و اگر آنها چنین کاری کنند دچار
خودخواهی معرفتی شدهاند.
حال سؤالی که پیش میآید این است که ما در چنین موقعیتی از لحاظ معرفت شناختی
چگونه رویكردی به این خودخواهی معرفتی میبایست داشته باشیم؟ آیا باید آن را به کلی مردود
بدانیم یا وجهی غیر معرفتی برای باورهای حاصل از آن خودخواهی معرفتی قائل بشویم؟ واکنش
اول در قبال این موضوع میتواند اینگونه باشد که ،با فرض مشاجرات و منازعاتی که همتایان
معرفتی یك شخص دارند ،دیگر دفاع یك شخص از صادق بودن یك قضیه نمیتواند صادق
بودن آن قضیه را ثابت کند .اما از نظر گاتینگ دراین حالت یك احتمال دیگر هم قابل طرح
است .و آن اینكه چه بسا کسی ادعا کند ،قضیهای برای وی قضیهای پایه است ولی نیازی نبیند
که ادعا کند آن قضیه ،قضیهای صادق هم هست .چرا که شاید وی صرفا ادعا میکند که
ویژگیهایی در وضعیت معرفتی وی وجود دارد که وی را در باور داشتن به آن قضیه مجاز
میکند اگر چه آن وضعیت معرفتی سخنی در مورد صادق بودن آن قضیه نگوید .به عبارت
دیگر چه بسا شخص فقط عمل «باور به گزاره» را موجه بداند و دیگر هیچ توجهی به صدق
گزاره و واقع نمایی آن از لحاظ معرفتی نداشته باشد.گاتینگ معتقد است در اینجا ما میتوانیم
حالتی از شباهت میان این قضایا و قضایایی که نیازمند به توجیه هستند -یعنی قضایایی که
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پایه نیستند -را ترسیم کنیم .همانطور که قبال گفته شد یكی از شیوههای توجیه ،آوردن
استداللی است که صدق قضیۀ مفروض را ثابت میکند .این روش توجیه ،توجیه حقیقت محور
( )truth-orientedاست ،اما شیوهای دیگر از توجیه ،آوردن استداللی است که نشان میدهد
باور داشتن به قضیهای مجاز است یا خیر -به جای این که از صادق بودن آن قضیه سخنی
بگوید .از نظر گاتینگ استداللهای عملگرایانه از این قبیل هستند .البته الزم به ذکر است که
بدون شك قضایایی که حقیقتا پایه هستند نیاز به توجیه ندارند اما با این وجود زمانی که یك
قضیه ،قضیهای پایه معرفی میشود بیان چگونگی پایه دانستن آن قضیه خود نیاز به توضیح
دارد .لذاست که نهایتا گاتینگ بر این باور است که در این رویكرد حتی اگر دینباوران «عمل
باور به خدا» را موجه بدانند و هیچ سخنی راجع به صدق گزارۀ «خدا وجود دارد» نداشته باشند،
همچنان باید توضیح دهند که چه وضعیتی معرفتیای در آن ها وجود دارد که باور به وجود خدا
را برای آنها تبدیل به یك گزارۀ پایه کرده است.
نتیجهگیري
گاتینگ پس از بررسی دیدگاههای مستقل از حقیقت در توجیه باور به وجود خدا نهایتا نتیجه
میگیرد که هیچكدام از این رویكردها نمیتوانند مسئولیت معرفتی ما در قبال باور به وجود خدا
را تأمین کند .وی معتقد است که باور به وجود خدا نیازمند به توجیه است و باید با نگاهی
حقیقت محور به توجیه باور خدا بپردازیم .بدین معنا که ما میبایست گزارۀ «خدا وجود دارد» را
به مثابه گزارهای که حكایت از واقعیتی از عالم خارج دارد بنگریم و از طریق استداللی مستقل
صدق آن را ثابت کنیم .اما گاتینگ بسیاری از رویكردهای حقیقت محور که در این خصوص
به اقامۀ استدالل پرداختهاند را نادرست میداند  -البته پرداختن به انتقادهای گاتینگ به الگوهای
حقیقت محور پژوهشی مستقل میطلبد – نهایتا گاتینگ معتقد است که توجیه باور به وجود
خدا از طریق استداللی که مادۀ آن از تجربههای دینی تشكیل شده است امكان پذیر است.
پينوشتها
 .1برای اطالع بیشتر از دیدگاه ویتگنشتاین میتوانید به کتابهای زیر که در شرح دیدگاه
ویتگنشتاین هستند مراجعه کنید.
Pitcher, George, the philosophy of Wittgenstein, New Delhi; Prentice
Hall of India.
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Malcolm, Norman, Wittgenstein: A religious point of View? Ed with
a response by Peter Winch, London, Rutledge, 1997.
Malcolm, Norman, Ludwig Wittgenstein: A Memoir with a
Biographical Sketch by G. H. Von Wright, 2 nd. Ed. With
Wittgenstein's Letters to Malcolm, Oxford, Oxford University
Press, 1989.
 .2این واژه ترجمۀ کلمۀ انگلیسی  incorrigibleمیباشد .پالنتینگا این نوع قضایا را قضایایی
میداند که در آن انسان اشاره به محتوای ذهن خود دارد .به عنوان مثال قضیۀ « به نظرم میرسد
درختی در مقابل من باشد» یك قضیۀ خطاناپذیر است چرا که در آن گوینده اشاره به حالتی ذهنی در
ذهن خود دارد که بصورت اجتناب ناپذیری درست میباشد.
 .3هالووین یكی از جشنهای سنتی مغربزمین است که مراسم آن در شب  31اکتبر برگزار میشود.
یكی از نمادهای هالووین یك کدوتنبل توخالی است که برای آن دهان و چشم به صورتی ترسناك
درآورده شده و با روشن کردن شمع در درون کدوتنبل به آن جلوهای ترسناك داده میشود .جشن
هالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین روزی میان غربیان برگزار میشود ،بیان کننده اعتقاد
پیشینیان آنان به جهان آخرت است .آخرین روز ماه اکتبر (نهم آبان ماه) زمان برگزاری این جشن
مذهبی است و به همین سبب در کشورهای انگلیسی زبان به نام هالووین) ،(Halloweenیعنی روز
همه مقدسین ،معروف است .پس از گذشت سالیان دراز آیین هالووین دچار تغییراتی شد تا آنجا که
کمکم شب همه مقدسین دیگر تنها متعلق به ارواح پاك نبود بلكه شیاطین و ارواح خبیثه را نیز در این
جشن حاضر میدانستند .از این رو برخی از مردم در جشن هالووین لباسهای عجیب و ترسناك
می پوشیدند تا در برابر ارواح گناهكار ایستادگی کنند و به شكلی نمادین آنها را ترسانده و از میان خود
برانند.
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