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Abstract
The later Wittgenstein believes that if we want to understand religious beliefs, we should
know and get involved with the two concepts of language games and forms of life
(which he uses to describe his teachings). In fact, it can be said that his understanding of
the rationality of religious beliefs is one based on language games and forms of life. In
other words, the rationality of religious beliefs is given its meaning by these two
metaphors. Therefore, if one wants to make rational his religious beliefs, he should
understand this rationality in the context of forms of life. That is to say, if a religious
person has based his religious beliefs in the context of forms of life, then his religious
beliefs is rational from the viewpoint of the later Wittgenstein. As a result, the meaning
of rationality in religious beliefs should not be taken and judged the same as the meaning
of rationality in science. According to the later Wittgenstein’s viewpoint, our religious
beliefs do not need any justification – either rational or historical – and an individual who
tries to rationalize the religious matter based on another language game’s rules is in fact
an irrational person, because he is totally unaware of the station of religious beliefs. In
this article, we aim to both explain the later Wittgenstein’s viewpoint to the rationality of
religious beliefs and explicate the current criticisms and shortcomings of the concepts
such as language games.
Keywords: Religious belief, Rationality, Later Wittgenstein, Forms of life,
Language games.
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بررسی عقالنیت باورهای دینی از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر
منصور نصیری ،1محمد سعید عبداللهی

*2

 .1دانشیار گروه فلسفه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسی ارشد فلسفۀ دین گروه فلسفه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1399/09/05 :؛ تاریخ پذیرش)1400/02/12 :

چكیده
ویتگنشتاین متأار بر این باور است که برای فهم باورهای دینی ،باید دو مفهوم بازیهای زبانی و صور زندگی را که او
برای توصیف موزههای اود بهکار میگیرد ،بشناسیم و وارد بازی زبانی و صورت زندگی دینی شویم .بنابراین میتوان
گفت برداشت او از عقالنیت باورهای دینی ،عقالنیت مبتنی بر بازیهای زبانی و صورتهای زنردگی اسرت .بره دیگرر
سخن ،عقالنیت باورهای دینی در قالب این دو استعاره است که معنای اود را پیدا میکند ،ازاینرو اگر کسری بخواهرد
باورهای دینی اویش را عقالنی سازد ،باید این عقالنیت در زمینة صورتهای زندگی فهم شرود .اگرر شرخص متردین
باورهای دینی اویش را در بافت صور زندگی مبتنی بر ایمان کرده باشد ،در این صرورت از نظرر ویتگنشرتاین مترأار
باورهای دینی او عقالنی است .بنابراین معنای عقالنیت در مورد باورهای دینی نباید به همان معنای عقالنیرت در علرم
تلقی شود و مورد داوری قرار گیرد .بنابر دیدگاه ویتگنشتاین متأار باورهای دینی ما نیاز بره هریچگونره تروهیهی ،چره
عقلی یا تاریخی ندارند و شخحی که تالش دارد تا امر دینی را با توهه به قواعد بازی زبرانی دیگرر معقرول سرازد ،در
واقع ،اود فردی غیرمعقول است ،زیرا از شأن باورهای دینی کامالً غافل است .در این مقاله بر نیم ترا عرالوهبرر تبیرین
دیدگاه ویتگنشتاین متأار در احوص عقالنیت باورهرای دینری ،نقردها و نارسرایی هرای موهرود در مفراهیمی ماننرد
بازیهای زبانی و همچنین تلقی ویتگنشتاین متأار در احوص عقالنیت باورهای دینی را بیان کنیم.

واژگان کلیدی
بازیهای زبانی ،باور دینی ،صورتهای زندگی ،عقالنیت ،ویتگنشتاین متأار.

* نویسندة مسئول
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 .1مقدمه
مسئلة «عقالنیت باورهای دینی» از افالطون تا کویناس و از کویناس ترا الک و دکرارت و
از نان تا معاصرانی چون چیزولم ،ویتگنشتاین ،پلنتینگا ،نتونی کنی و دیگران افتوایرزی
شایستة تأمل داشته است .در این زمینه میتوان از رهگذر ثار و سخنان ویتگنشتاین مترأار
به دیدگاه وی در احوص مالک عقالنیت باورهای دینی دست پیدا کررد .اهمیرت و نفروذ
نکات اندکی که ویتگنشتاین دربارة دین و عقالنیت باورهای دینی مطرح کرده است ،چنران
است که او را از پدید ورندگان الهیات و کالم هدید میدانند.
ویتگنشتاین در طول فعالیت فلسفی اود ،دو نظریة کامالً متفاوت دربارة زبران ،ماهیرت
و سااتار ن ابراز داشت .از وهوه اصلی فلسفة او ،ااتالفی است که در دو نوشتة مهرم او
یعنی رسالة منطقی ر فلسفی ،و پرژوهشهرای فلسرفی ،در مرورد تحلیرل زبران ،بره چشرم

میاورد ،که میتوان ن را تقابل میان «نظریة تحویری» و «نظریة کاربردی» دانست .رسراله
که مححول دورة اول فلسفی ویتگنشتاین (ویتگنشرتاین متقردم) اسرت ،بره سرنت تحلیرل
فلسفی بازمیگردد .این کتاب ،نظریة هامع و اصیلی دربارة ماهیت زبان ،ماهیرت اندیشره و
واقعیت ،ارائه میکند .نحوة براوردی که در رساله ،دربارة مفاهیم انتزاعی و به غایت کلری،
اتخاذ شد ،سبب پدید مدن موهی عظیم در تحلیل فلسفی شد).( Malcolm, 1997: 7
ویتگنشتاین متقدم ،با پذیرش اتمیسم منطقی و رویکرد زبان صوری و تقسیم گرزارههرا
به تحلیلی و ترکیبی و بیمعنا تلقی کردن قلایای تحلیلی و نیز پذیرش گزارههای بسریو و
گزاره های مرکب در عالَم زبان ،نظریة تحویری را بیان کرد .مسرئلة اصرلی ویتگنشرتاین در
رساله ،ماهیت زبان ،اندیشه و واقعیت است .اندیشة اصلی وی در رساله این است که زبان،
تحویری منطقی از ههان ارائه می کند .زبان ،یک ماهیرت مشرترک دارد و وظیفرة ن ،تنهرا
تحویر واقع است و نمی تواند به فراسویِ واقعیت برسد .متافیزیک ،مسئلة حیرات ،اارالق،
زیبایی شناسی و دین ،همگی فراتر از زبان هستند؛ این امور ،رازورزانه هستند و بررای گرام
نهادن در این امور ،باید با نها ارتباط وهودی برقرار کرد .ویتگنشرتاین مترأار در توضری
چگونگی معناداری به های استفاده از تحویر ،به بحث از چگونگی بهکار بسته شدن واژگان
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در سیاقهای مختلف می پردازد .نظریة کاربردی معنا ،قوامبخش نگاه ویتگنشتاین متأار بره
مسئلة معناداری است .ویتگنشتاین متأار دین را گونهای عمل یا اشتغال به عمل میداند و بر
هنبة اهتماعی و عملی دین تأکید دارد .بنرابراین بهترر اسرت در احروص ویتگنشرتاین از
گونهای تدین و دینورزی سخن بگوییم تا باور به یک دین مشخص .وی هیچگاه سخن از
اطا و اشتباه بودن باورهای دینی به میان نیاورده است ،اما او را نمی توان به معنرای مرؤمن
راستین به یک دین ااص و عامرل بره مناسرک و اعمرال ن دانسرت ،او را بیشرتر فرردی
ااالقی ،معنوی و عرفرانی بایرد برشرمرد ترا شخحری متردین و مرذهبی ،بنرابراین امکران
دینمداری و اعتقاد به باورهای دینی همواره در او وهود داشته است .برای بررسی دیردگاه
ویتگنشتاین در احوص عقالنیت باورهای دینی ،به دورة دوم فکری او نظر داریم ،چراکره
در این دوره است که او مطالب پراکندة اود را در مورد باورهای دینی مطرح سااته است.
از سویی ،مالک عقالنیت باورها بهنحو عام و مالک «عقالنیرت براور بره وهرود اردا»
بهنحو ااص ،از همله مسائل فلسفی است که برای حل ن باید از دانش معرفتشناسری و
فلسفة دین یاری طلب کرد .در احوص عقالنیت نیز باید توهه داشت که دربارة اصطالح
عقالنیت تعریفهای مختلفی صورت گرفته است ،که عدم تفکیک و توهه بره نهرا سربب
بهوهود مدن ااتالفها و نارسایی در دیدگاه افراد میشود .ازاینرو باید به این نکته توهه
داشت که اصطالح عقالنیت و در پارهای موارد معقولیت در موارد گوناگونی بهکار میروند
که در انتخاب و کاربست نها باید دقت شود:
 .1در برای موارد عقالنیت وصف باورها قرار میگیرد .برای مثال چنین میگوییم :باور
به  pمعقول است؛
 .2افعال و رفتارها را نیز می توانیم عقالنی بخوانیم و در مواردی میگوییم رفتار  xرفتار
معقولی است؛
 .3در برای موارد هم ارزشها به عقالنیت متحف میشروند و مریگروییم ایرن یرا ن
ارزش ،ارزش معقولی است.
سه کاربرد یادشده بیانگر ن است که «عقالنیت» در سه زمینة متفاوت به کار میرود و
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هریک از این سه کاربرد ،عنوانی ااص نیرز دارد .فیلسروفان ،در زمینرة ارزیرابی باورهرا از
تعبیر «عقالنیت نظری» 1استفاده میکنند .عقالنیت نظری به این امر مربوط میشرود کره بره
چه اموری باید باور داشته باشیم .در مقابل« ،عقالنیت عملری» 2بره حروزة رفتارهرا مربروط
می شود و با این امرر سرروکار دارد کره چره رفتارهرایی را بایرد انجرام دهریم و در نهایرت
«عقالنیت ارزششنااتی» 3به این مسئله میپردازد که برای چه چیزهایی بایرد ارزش قائرل
شویم

(.)stenmark, 1995: 5

در این نوشتار بر ن نیستیم تا معنای عقالنیت را بهتفحیل بررسی کنیم ،امرا در تالشریم
تا در حد امکان مراد ویتگنشتاین متأار را از عقالنیت و رابطة ن با باورهای دینری روشرن
کنیم.
 .2نظریة کاربردی معنا و رد نظریة تصویری معنا
سؤال اصلی ویتگنشتاین متقدم در رساله ،این بود که سااتار زبان چیست؟ زبان چه نسربتی
با عالم اارا دارد و چگونه ن را تحویر میکند و بهطور کلی ،چگونه گزارهها بره ههران،
مربوط هستند و چگونه گزارهها به یکدیگر مربوط هستند؟ ویتگنشتاین ،تالش میکند تا برا
شناسایی سااتار زبان ،به شناسایی سرااتار واقعیرت نائرل شرود .رویکررد وی در رسراله،
رویکرد زبان صوری است .ویتگنشتاین ،برای تبیین رویکردش ،به نظریرة اتمیسرم منطقری
روی می ورد و بر این اساس ،نظریة تحویری زبان را مطرح می کند .اندیشة اصرلی وی در
رساله ،این بود که زبان ،تحویری منطقی از ههان ارائره مری کنرد .بره عبرارت دیگرر زبران،
تحویری است که واقعیت را بازنمایی می کند .بنابر رساله ،واحد معنا گزاره اسرت و گرزارة
معنادار ،گزاره ای است که یک وضع امور را تحویر می کند .اما گزارة معنادار ،لزوماً صرادق
نیست .اگر بتوان برای تحویر گزارة معنادار ،محداقی واقعی یافت ،گزاره ،صرادق اسرت و
در غیر این صورت ،کاذب میباشد .یک گزاره ،تحویر واقعیت اسرت .گرزاره یرک الگروی
1. theoretical rationality
2. practical rationality
3. axiological rationality
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واقعیررت اسررت ،نگونرره کرره برره واقعیررت مرریاندیشرریم (ویتگنشررتاین )48 :1393 ،تحررور
ویتگنشتاین بر این است که اگر ما میتوانیم زبان را برای صحبت دربارة ههان بهکار برریم،
باید گزارههایی باشند که به طور مستقیم با ههان مرتبو باشند ،بهنحوی که صردق و کرذب
نها را نه گزارههای دیگر ،بلکه ههان معین کند ،از همرین رو ،مریتروان گفرت کره دیگرر
نظرهای ویتگنشتاین در دورة اول از لوازم و نتایج این نظریه است (فن .)122 :1381
اما سالها بعد ویتگنشتاین ،با نقد نظرگاه فلسفی ارود در «رسراله» راه را بررای نجرات
باور دینی از چنبرة اشرک و تنرگ اصرل تحقیرق پوزیتیویسرتی همروار سراات .اگرچره
ویتگنشتاین ،در ثار اود کتاب مسرتقلی در احروص دیرن یرا ایمران نردارد ،اشرارات و
تلویحات گاه گاه او به دین ،در البه الی سخنرانی ها و گفتوگوها ،چنان تحویر مرؤثری از
دین ترسیم کرد که عدهای سخن از اصالت ایمان ویتگنشتاین به میان

وردهاند.

کتاب پژوهشهای فلسفی با نقدی بر نظریة گوستین دربارة زبان غاز میشود .در فقرة
نخست کتاب نقلقولی از اعترافات گوستین مده است:
«هنگامیکه نان (بزر ترها) چیزی را نام میبردند و در همران حرال برهسروی چیرزی
حرکت میکردند ،این را مریدیردم و مریفهمیردم وایری کره ادا مریکننرد ،چیرزی را کره
می اواهند بدان اشاره کنند ،صدا میزند .حرکات بدنیشان ،نیتشان را نشان مریداد ،گرویی
این زبانِ طبیعی همة مردمان است :حالت بیانی چهره ،بازی چشمها ،حرکت دیگر اعلرای
بدن و لحن صدا که حالت ذهنی ما را در هنگام هستن ،داشتن ،رد کردن یا اهتناب از فالن
چیز بیان میکند .پس با شنیدن واژههایی که مکرر در هایگاه درست ارود ،در هملرههرای
مختلف به کاررفتهاند ،بهتدریج یاد گرفتم که بفهمم به چه چیزهایی داللت میکننرد و پرس
از نکه یاد گرفتم با دهانم این نشانهها را شکل دهم ،از نها برای بیان اواستهای ارودم
بهره گرفتم» (.)Wittgenstein, 1998, sec151
این سخن گوستین ،توصیف یک نحوه از یادگیری معانی واژگان و ارتباط الفراظ و مردلول
نها در عالم اارا است .پس از ن ،ویتگنشتاین میکوشد رویکرد گوستین نسربت بره زبران را
تبیین و سپس نقد کند .اما نچه ویتگنشتاین بهعنروان برداشرتی از نظریرة گوسرتین در نخسرتین
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پاراگراف کتاب پژوهشهای فلسفی ورده است ،چیزی هز نظریرة تحرویری ارود او در دورة
اول فلسفیاش نیست .پذیرش نظریة تحویری معنا در پری پرذیرش اتمیسرم منطقری و تقسریم
گزارهها به گزارههای اولیه و مرکب و نظریة مطابقت حاصل شرد .ازایرنرو ،ویتگنشرتاین برا رد
کردن نظریة تحویری معنا ،نظریة اتمیسم منطقی اود را نیز رد میکند (.)Malcolm, 1997: 69
ویتگنشتاین بر این باور است که اشاره کردن بهتنهایی نمیتواند چگونگی تکروین معنرا
را توضی دهد .او استدالل اود را بر شهودهای زبانی متعارف مبتنی میسازد .بره نظرر وی
زمانی معنای یک واژه مشخص می شود که به چگونگی کاربست ن توسرو کراربران زبران
توهه کنیم .برای مثال ،برای احراز معنای واژة «پنج» ،باید دید که کاربران زبان چگونه ایرن
واژه را در سیاقهای گوناگون بهکار میبرند .ویتگنشتاین متأار با طرح بحث از کراربرد در
تبیین معناداری ،از رویکرد ذاتگرایانة اویش دربارة زبان عدول میکند .به همرین شرکل،
نفی نظریة تحویری معنا که توهه را به کاربرد لفظ معطوف میکند ،به معنای کنارهگیری از
رویکرد زبان صوری نیز قلمداد میشود .در واقع ،ویتگنشتاین با نگاه هدیدی که به کراربرد
واژه پیدا میکند ،رویکرد زبان طبیعی را اتخاذ میکند .الزمة این نگرش این است کره یرک
واژه در سیاقهای گوناگون به معانی مختلف بهکار میرود .از نظر وی ،مهم این نیست کره
کاربر زبان به چه چیزی اشاره میکند ،بلکه مهم این است که در چه شررایطی ایرن کرار را
میکند .بهعبارت دیگر ،مهم این است که کاربر زبان چگونه از زبان استفاده میکند.
 .1 .2استعارۀ بازیهای زبانی

ویتگنشتاین توهه ما را به چیزی هلب میکند که ن را بازیهای زبانی مینامد:
«بازیهای زبانی فرمهای زبانیای هستند که کودک با نها بهکارگیری واژههرا را شرروع
میکند .مطالعة بازیهای زبانی ،مطالعة اشکال ابتدایی زبان یا زبانهای ابتردایی اسرت .اگرر
می اواهیم معلالت صدق و کذب ،تطابق یا عدم تطابق گزارهها با واقعیت ،ماهیت تأکیرد،
فرو و پرسش را مطالعه کنیم ،بهرة فراوان برای ما ،نگاه به اشکال ابتدایی زبان اسرت کره
در نها ،این اشکال اندیشیدن بدون پسزمینة تشویشزای فرایندهای فکری بسریار پیچیرده
ظاهر میشوند .وقتی به چنین شکلهای سادة زبانی نگاه میکنیم ،ن مه ذهنری کره ظراهراً
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کاربرد معمولی زبانمان را احاطه کرده است ،ناپدید میشود .ما فعالیتها و واکنشهرایی را
میبینیم که روشن و شفافاند .از دیگر سو ،در ایرن فراینردهای سراده اشرکال زبرانیای را
تشخیص می دهیم که با گسیختگی از اشکال زبانی پیچیدهترمان هدا نشدهاند .میبینریم کره
می توانیم با افزودن تدریجی اشکال نوین ،شکلهای پیچیده را از اشرکال ابتردایی بسرازیم»
(.)Wittgenstein, 1965: 31
نظریة کاربردی معنا ،در ویتگنشتاین متأار ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برازی زبرانی دارد.
در رساله اشارهای به بازی زبانی نمی شود ،اما بین معنا و کاربرد پیونردی شرکل مریگیررد.
ویتگنشتاین در رسالة منطقی  -فلسفی گفته بود کره مسرائل فلسرفی برااسرته از بردفهمی
منطق زبان ما هستند .راهحل نافرهامش ،اقامة قرائت صحی از منطق زبان ما بود .اما وقتری
این قرائت فرو ریخت ،او شروع کرد تا اشیا را به شکلی کامالً متفاوت ببیند و این پرسرش
را مطرح کرد که یا چیزی وهود دارد که بتواند منطق زبران مرا نامیرده شرود .در واقرع ،او
اکنون اثر قبلیاش را بهعنوان نمونة کامل چگونگی گمراه شدن فالسفه در نظر میگیررد .از
دیگر سو باید توهه داشت نگاه که ویتگنشتاین در رساله به تحلیل فرم کلی گزاره مبادرت
کرده بود ،در چنگ میل به هستوهوی امر مشترک میان همة وهوداتی که ما اغلب تحت
اصطالحی کلی می گنجانیم ،اسیر شده بود ،یعنی قربانی این اندیشه شده بود کره بایرد فررم
واحدی مشترک میان همة گزارهها در کار باشد (مانک.)82 :1388 ،
ویتگنشتاین در کتاب اود ،پژوهشهای فلسفی  ،مثال بنا و کارگر را مطرح میکند ،بنرا
به کارگر میگوید هر و کارگر هری را به بنا مریدهرد .کلمرة هرر در صرورت زنردگی
کارگر و بنا ،به معنای عبارت به من یک هر بده در گفتوگوهای روزمره است .کارگر در
ن زمان حتی متوهه می شود که چه هری باید بدهد ،درحالیکه در زندگی روزمره چنرین
نیست

)1998: 19-21

 .(Wittgenstein,از سویی احوصیات یکسانز در هر نچه مرا برازى

مزنامیم ،وهود ندارد و معانز مستقلز نیز از یکدیگر ندارند (مانند مفراهیم مسرتقل) ،بلکره
مفهوم برازى ،یرک مفهروم داراى شرباهت ارانوادگز اسرت ،همرین احوصریت شرباهت
اانوادگز در زبان هم وهود دارد.
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«ذاتِ بازى زبانز و ذاتِ زبان چیست؟ چه چیز در همة ن فعالیتها مشرترک اسرت و
چه چیز نها را متحف به زبان بودن مزکند؟ ...من بههای پیردا کرردن احوصریتز کره در
همه نچه زبان مزنامیم ،مشترک باشد مزگویم :ایرن پدیردههرا یرک احوصریت مشرترک
ندارند که ما را وادار کند یک واژه را براى همة نها بهکرار بگیرریم .امرا در عرین حرال ،از
راههاى متفاوتز با یکدیگر مربوط هستند و بهدلیل این رابطه یا روابو است که همه نهرا را
«زبان» مزنامیم» ).(Wittgenstein, 1998: 65
ویتگنشتاین میگوید باید یادت باشد که بازی زبانی به تعبیری ،چیزی پیشبینریناپرذیر
است .بازی زبانی مبتنی بر دلیل نیست .معقول (یا نامعقول) نیست .فقرو هسرت ،ملکرم در
توضی همین همله ورده است که در درون بازی زبرانی ،توهیره و عردم توهیره ،دلیرل و
برهان ،اطا و را و نظرهای بیدلیل ،استداللهای قوی و ضعیف ،و سنجشهای صرحی و
ناصحی وهود دارد؛ اما نمیتوان بهطور شایسته ،این اصطالحات را بر ارود برازی زبرانی
اطالق کرد؛ بنابراین میتوان گفت بازی زبانی «بیدلیل» است ،نه به معنای رهیری بریدلیرل؛
بلکه به این معنا که ن را میپذیریم و با ن زندگی میکنیم .به این معنا ،دین بیدلیل اسرت
و شیمی هم همینطور است .در چارچوب هر نظام ،انتقاد ،تبیین و توهیه وهرود دارد؛ امرا
نباید انتظار داشته باشیم که نوعی توهیه عقالنی در مورد اود چرارچوب در میران باشرد
).)Malcolm, 1997: 87

همچنین نورمن مَلکُم مریگویرد کسری کره بره صرورت واقعیرت تراریخی و براسراس
مالحظات تاریخی ،مطمئن است فالن معجزه ر داده یا براسراس ادلرة فلسرفی بره وهرود
اداوند مطمئن است ،دیندار نیست و واقعیاتی که به نها معتقد است ،واقعیت دینی نردارد؛
زیرا دیندار کسی است که در بازی زبانی دین مشارکت میکند و چنین کسی البتره در مرتن
این نوع زندگی دربارة واقعیتری مسرتقل از زبرانی کره مواتره اسرت ،صرحبت نمریکنرد
)1997: 87

 .)Malcolm,نورمن ملکم با شرح و تحلیل مفهوم بازیهای زبانی نتیجه میگیرد

که بازیهای زبانی در نهایت بیدلیلاند .نها برای انسجام و اعتبار اود بره توهیره بیرونری
نیاز ندارند .از سوی دیگر براساس این استعاره بیشرتر فعالیرتهرایی کره نمایرانگر حیرات
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عقالنی ما هستند ،به معنایی که ملکم مراد میکند ،بیدلیلاند؛ بنابراین ،فعالیتهرای مربروط
به علوم طبیعی به همان اندازه بیدلیلاند که اعمال دینی ،پس نحوة معیشت دینی درست به
اندازة هر نحوة معیشت دیگر معقول است و اعتقاد دینی برای تحلیل تفراوتی کره از انرواع
دیگر اعتقاد دارد ،به توهیه اضافی نیاز ندارد.
ویتگنشتاین ،با کاربرد اصطالح بازی زبانی قحد داشت این مطلب را برهسرته کنرد کره
سخن گفتن با زبان ،گونهای فعالیت یا بخشی از صرورت زنردگی اسرت .هرر برازی زبرانی
معیارهای عقالنیت و محکهای صدق و کذب ااص اود را دارد ،که همگی به هامعره یرا
گروهی وابستهاند که به ن بازی زبانی مشغولاند .بازیهای زبرانی ،همچرون پرارادایمهرای
کوهنی ،سنجشناپذیرند .ازاینرو ،نظریة بازیهای زبانی ویتگنشتاین ،راه را برای تبیینهرا و
قرائتهای دیگر از دین فراهم میکند ،بنابراین بازی زبانی علم با بازی زبانی ااالق ،و بازی
زبانی دین با دیگر بازیهای زبانی همچون بازی زبانی هادو فرق دارد.
به هر رو ،دیدگاه ویتگنشتاین در این بحث با چالشهای مختلفری مواهره اسرت کره از
همله میتوان به دو مورد اشاره کرد:
 .1میان بازی های مختلف مفاهیم مشترکی وهود دارد؛ وگرنه ویتگنشتاین نمیتوانسرت
بهراحتی دربارة بازیهای مختلف بحث و گفتوگرو کنرد .در واقرع ،سرخن گفرتن دربرارة
بازیهای مختلرف زبرانی نشراندهنردة وهرود مفراهیم مشرترک در میران نهاسرت .ارود
ویتگنشتاین فیلسوف ااالق را تماشاگر و فرد عامل به اصول ااالقی را برازیگر مریدانرد.
اعتراف به وهود تماشاگر و بازیگر در برای بازیهای زبرانی اعترراف بره وهرود مفراهیم
مشترک میان افراد درون بازی و بیرون ن است؛
 .2امکان یافتن معیارهای عام بررای صردق و ارزیرابی :ویتگنشرتاین معتقرد اسرت کره
نمیتوان بیرون از زبان هیچگونه داوریی داشت .هرگونه داوری محدود به درون هرر برازی
زبانی است .این سخن وی ،قلاوت و داوری نسبت به همة بازیهرای زبرانی اسرت و نره
بازی زبانی ااصی .اود نظریة ویتگنشتاین بیانگر این است که میتوان از ورای بازیهرای
زبانی نیز داوری های مشترکی ارائه کرد؛ وانگهی داوری دربارة همة بازیهای زبانی تنهرا از
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عهدة کسی برمی ید که اود را از همة بازیهای زبانی بیرون کشیده ،در مقام نظارهگر نهرا
را بررسی کرده باشد (استیور.)26-32 :1384 ،
از سوی دیگر نظریة بازیهای زبانی ،که براری ماننرد دنرووان از ن بره نسربیگرایری
مفهومی یاد میکنند ،با نظر به زبان دین هم از چالشهای مختلفی رنرج مریبررد ،از هملره
میتوان به چند مورد زیر اشاره کرد (:)Donovan, 1976: 9
 .1دونووان ،نسبیگرایی مفهومی را رد میکنرد ،زیررا پیامردهایی دارد کره دیرنبراوران
نمی پذیرند؛ مثالً طبق این دیدگاه مقایسه کردن ادیان و برتر دانستن یک دین بر سایر ادیران
ناممکن میشود؛ درحالیکه مثالً مسیحیان دیرن ارود را برا یهودیرت و هندویسرم مقایسره
کرده ،ن را برتر از این ادیان میدانند.
 .2اشکال دیگر نکه بیشک دینداران با غیردینداران ااتالفنظرهایی دارند؛ برای مثرال
یکی میگوید ادا وهود دارد و دیگری می گوید ادا وهود ندارد .اگر فهم زبران دیرن در
درون دین قابل دستیابی باشد ،اساساً این دو گروه نمیتوانند با یکدیگر گفتوگویی داشته،
یا ااتالفنظر داشته باشند.
 .3این دیدگاه ،با واقعیت و با برداشتی که دینمداران از گزارههای کالمی ارود دارنرد،
سازگار نیست .دینداران با بهکار بردن گزارههرایی ماننرد اردا مهربران اسرت ،مریاواهنرد
بگویند که موهودی به نام ادا در اارا وهود دارد و این موهود مهربان است.
 .4هان هیک نقد بنیادین این دیدگاه را در این میداند که ایرن دیردگاه (همرانطورکره
اود نیز اعتراف میکند) گزارشی از کاربرد متداول یا معمول زبان دینی نیست ،بلکه اغلرب
پیشنهادی برای تفسیری هدید و ریشهای از احکام و اقوال دینی است .براساس این تفسریر
هدیررد ،تعررابیر و اصررطالحات دینرری ،بررهگونررهای مررنظم و گررامبررهگررام از فحرروا و معررانی
ههانشنااتی که همواره از ن براوردار بودهاند ،محروم شدهاند .نهتنها روح انسران ،بلکره
مهمتر از ن دیگر ادا نیز به عنوان واقعیتی مسرتقل از اعتقراد انسران وهرود داشرته باشرد،
قلمداد نمیشود.
البته نظریة بازیهای زبانی درسهایی برای مواتن دارد .برای مثال همچنانکره اشراره
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کردیم ،یکی از وهوه دین بعد رفتاری و عبادی ن است .برای بیان این ابعاد دیرن کلمراتی
را برهکررار مرریگیرررد .فهررم ایررن کلمرات در درون ن دیررن و ن عبررادت محقررق مرریشررود
(هیک.)233 :1376،
 .2 .2استعارۀ صورتهای زندگی

مفهوم صورت زندگی از مفاهیم اساسی مطرحشده در پژوهشهای فلسرفی اسرت کره ذهرن
فیلسوفان را به اود مشغول کرده و تالش ایشان را برانگیخته اسرت ترا ن را در نسربت برا
مفاهیم مهم مطرحشده در اندیشة ویتگنشتاین توضی دهند .پیتر وینچ بر این باور اسرت کره
برداشت ویتگنشتاین از صورت زندگی ،انقالبی واقعی در فلسفه ایجراد کررده اسرت و ایرن
دگرگونی اهمیت حیاتی برای معرفتشناسی و هامعهشناسی دارد ( .(Winch, 1995: 40ایرن
اصطالح در ثار ویتگنشتاین بهندرت استفاده شده است

(1996: 120

 ،)Glock,امرا بره هرر

رو ،مفهومی مهم در فلسفة او بهشمار میرود .ویتگنشتاین ،معنا را ،کاربرد در نظر میگیررد.
اما سخن بر سر این است که مراد از کاربرد لفظ چیست؟ درست در همین گرام اسرت کره
مفهوم و استعارة صورتهای زندگی اهمیت می یابد .از دیردگاه ویتگنشرتاین ،معنرای لفرظ
دارای پیشینهای است مبتنی بر کارکرد لفظ در یک صورت زندگی (استیور.)28 :1384 ،
در تفسیری که ارائه شد ،همانگونه که مریتروان فرهنرگهرا را صرورتهرای مختلرف
زندگی نامید ،فعالیتهای هزئی را که در دل فرهنگها وهود دارد نیز می توان صورتهای
زندگی نامید .البته نامیدن فرهنگها به صورتهای زندگی در این تفسیر اندکی برا مسرامحه
اواهد بود ،زیرا فرهنگها هویتی مستقل از فعالیتهای هزئی کره در داارل نهرا هریران

دارد ،نیستند .اما نظریة صورتهای زندگی چه ارتباطی با دین دارد .شری در نوشتهاش” یا
دین ،صورت زنردگی اسرت“ ؟ تأکیرد دارد کره بره اعتقراد ویتگنشرتاین ،دیرن دربرگیرنردة
صورتهای زندگی است).(Sherry, 1972: 159
مفهوم صورت زندگی ،با باورهای دینی و تفاوت بنیادینی که بین مؤمن و ملحد ،در باور
به اداوند ،وهود دارد ،نسبت مستقیم دارد .این نظریه همچنین ،ریشه در تبیین ویتگنشتاین
از صورت زندگی دارد .نظریة صورت زندگی و بازی زبانی چنان با یکدیگر ممزوا اند کره
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در بحث از معناداری زبان دین ،تفسیر یکی بدون دیگری دشوار است .بازی زبانی بخشری از
یک صورت زندگی است )استرول . (214 :1384 ،معنراداری دیرن نرزد ویتگنشرتاین یعنری
شرکت در یک حیات و داشتن صورت زندگی .مفسران ،بهرغم ااتالف در تفسریر صرورت
زندگی و بازی زبانی ،همگی پذیرفتهاند که صورت زندگی نزد ویتگنشتاین همان راه یا روش
زندگی است .فیلیپس این تفسریر را نزدیرکتررین معنرا بره دیردگاه ویتگنشرتاین مریدانرد
).(Philips, 1970: 115

بر این اساس ،برای فهم گزارههای دینی باید در «صورت زندگی» دینی مستغرق شویم؛
و اگر در این شیوة ااص از حیات مستغرق و درگیر نشویم و در این باورها سهیم نباشریم
یا این مفاهیم را به شیوة مرسوم در میان متدینان بهکار نگیریم ،قادر به فهرم نهرا نخرواهیم
بود و مشکل امثال یر و فلو دقیقاً همین نکته است .به تحور نها فقو یرک شریوه از زبران
می تواند معنادار باشد و ن در صورتی است که ناظر بر ههان باشد .نها بسترهای گوناگون
را رعایت نکرده و گفتمان دینی را بسان گفتمان علمی تلقی میکننرد ،درحرالیکره ایرن دو
گفتمان ،دو نوع متفاوت از بازی زبانی هستند و هیچکردام را یرارای حرل مسرائل دیگرری
نیست .صورت زندگی در ویتگنشتاین مهمترین عنحر در فهم دین است ،بهنحروی کره اگرر
کسی واهد صورت زندگی نباشد یا شراکت در نحو ة معیشتی دینی نداشته باشد ،مفهوم ادا
برای او مبهم اواهد بود ).(Malcolm, 2001: 18
 .3عقالنیت باورهای دینی از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر
 .1 .3بیدلیلی باور دینی

ویتگنشتاین مانند کرکگور هرگونه تبیین عقلی و علمی در احوص ایمان را نمریپرذیرفت
و کسانی را که در پی ناند تا ایمان دینی را به روش علمی یا با برهان و اسرتدالل توهیره
کنند ،نقد میکرد .برای ویتگنشتاین ایمان دینی ،نتیجة اعتماد و توکرل اسرت .از همرین رو
برای او ایمان دینی یک فرضیه نیست ،بلکه چیزی نظیر تعهدی شورانگیز اسرت .اعتقرادات
دینی نیز به یک اندازه از اثبات و ابطال درامان اند .در نتیجره ایمران دینری نرهتنهرا عقالنری
نیست ،بلکه ادعای عقالنی بودن را هم ندارد ) . (Wittgenstein, 1989: 57بنرابراین مؤمنران
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نگونه که عالمان علوم ،موراان و دیگر دانشمندان در احوص فرضیهها و نظریههایشران
استدالل میکنند ،عمل نمیکنند.
به عقیدة ویتگنشتاین کسانی که باور دینی را ،از نرو که بره روش علمری اثبراتشردنی
نیست ،به هیچ می گیرند ،این امر نامعقول را پیشفرو گرفتهاند که مؤمنان در شرایطی کره
می بایست مانند عالمان عمل کنند ،دچار اشتباههای برزر

و روشرنی شردهانرد (هادسرون،

 .)108 :1378یکی از مشکالتی که انسان کافر با ن روبرهروسرت ،فهرم باورهرای مؤمنانره
است .ایراد اساسی کافران بر مؤمنان بیدلیل بودن باورهای نران اسرت ،بره ایرن معنرا کره
بسیاری از اعتقادات نها مبانی عقلی درستی ندارد ،درست همینهااست که ویتگنشتاین بره
میدان می ید و میگوید« :مشکل فهم ،بیدلیلی براور ماسرت»

).(Wittgenstein, 1974: 166

اما این به هیچ رو به معنای بیمعنایی دین و اعتقادات دیندارانه نیسرت .پوزیتیویسرتهرای
منطقی گفتار دینی را به این دلیل که تحقیقپذیر نیست و برا معیرار علمری نمریتروان ن را
اثبات کرد ،رد میکردند و به مفهوم حقیقی ،بریمعنرا مریدانسرتند .از دیردگاه ویتگنشرتاین
ملحک است که گفتار دینی را مانند گفتار علمی تلقی کنیم و برداشتمان بهگونرهای باشرد
که گویی گفتار دینی نظریهای است که شواهد کافی در تأیید ن نیست .او دیرن را یکری از
شیوههای زندگی میدانست که اود برای سااتن شبکة زبانی ن تالش مریکنرد .بره نظرر
ویتگنشتاین این ادعا که انسانها در فرهنرگ علمری نمری تواننرد بریم و امیردهای دینری را
بپذیرند ،ادعایی بیهوده و بیمعناست .نهایی که معتقدند ایمان دینی ،نتیجرة نروعی نگررش
ابتدایی و ارافی به دین است ،اود گرفتار ارافة ابتدایی شدهاند .وی اصرار میورزد که ما
نمی توانیم از این امکان صرفنظر کنیم که انسانهای بسیار متمدن دوباره بره همرین بریم و
امید متعهد اواهند شد ،نه معرفت علمی و نه تمدنشان میتواند نها را در برابر ایرن تعهرد
محافظت کند .البته کامالً درست است که روحیهای که امرروزه برر علرم حراکم اسرت ،برا
اینگونه بیم سازگار نیست).) Wittgenstein, 1989: 5
 .2 .3تقدم ایمان بر عقل

برای ویتگنشتاین ایمان دینی نه عقالنی است و نه غیرعقالنی ،بلکه ایمران مقردم برر عقرل

  376فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400

است .ایمان دینی یک یین یا یک نظریه نیست .بلکه نگرش ااصی به زندگی است .ایمان
دینی نمایانگر نگرش متفاوتی به عالم و زندگی است .از نظر تاریخی ممکن است دلیلهرا،
اظهارنظرها و گزارشهای اناهیل بهوضوح غلو باشد ،برا وهرود ایرن ،از ایمران و اعتقراد،
چیزی کاسته نمیشود .اما نه بدینسبب که ایمان با حقایق کلی عقالنی سروکار دارد ،بلکره
بدینعلت که سند و دلیل تاریخی ،یا دلیل و بازی تراریخی ،هریچ نسربتی برا ایمران نردارد
(1989: 32

 .(wittgenstine,باید اذعان کرد که ایمان به وهود ادا کامالً براالف یرک فرضریه

تاریخی یا یک فرضیة علمی است ،اما از این نتیجه گرفته نمیشود که ایمان به وهود اردا هریچ
است .هر انسان اردمند و فرهیختهای به داستان القت در کتاب مقدس ایمان دارد ،درحالیکره
دیگران ن را اشتباه و اطای مسلم بهشمار می ورند ).)wittgenstine, 1974: 333
اعتقاد دینی شیوه ای از زندگی است که با دیگر شریوه هرای زنردگی متفراوت اسرت.
همین مسئله سبب می شود تا انسان ب رای رسیدن به ن اعتقادات از هر نوع فداکاری دریغ
نورزد .به بیان دیگر ،ثبات و استحکام باور دینی از عقل و استدالل برنخاسرته اسرت کره
مبتنی بر دلیل و مدرک باشد ،بلکه اعتقادات دینی مبتنری برر تحرویری اسرت کره برا ن
تحویر زندگی و حیات دینی انسان ها شکل می گیرد .بنابرای ن ،مؤمن تحویری از باورهای
دینی دارد که این تحویر به شیوه ای ااص از زندگی منجرر مریشرود .او در ایرن شریوة
زندگی ،ن باورها را به گونه ای توهیره و تبیرین مری کنرد کره در شریوة زنردگی دیگرری
نمی توان ن را توهیه و تبیین کرد و همچنین نمی توان ن را ناموهه و غیرمعقول دانست.
با وهود این ،اگر شخص مؤمن اظهار کند که به روز هزا اعتقاد دارد و در مقابل ،شخص
ملحد اعالم کند که من به چنین چیزی باور نردارم ،اارتالف میران ایرن دو نفرر در ایرن
نیست که یکی پدیده ای را که با تجربه قابل اثبات یا پیشبینی است ،قبول دارد و دیگری
ن را رد می کند ،بلکه اعتقاد به روز هزا که مبتنی بر کیفر و پاداش الهی اسرت ،حاصرل
نحوة نگرش و تحویری است که مؤمن از عالم دارد .شواهد تجربی و تاریخی هیچگونره
تأثیری در این اعتقاد دینی ندارد ،نه در ههت اثبرات و تقویرت ن مرؤثر اسرت و نره در
ههت انکار و تلعیف ن .به این معنا اعتقادات مؤمن علمی و عقالنری نیسرت ،زیررا او
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برای تأیید باورهای اود به شیوة عالمران اسرتدالل نمری کنرد .بنرابراین اعتقرادات دینری
فرامنطقی و فراعقلیاند و به بیان دیگر مقدم بر عقلاند.
ویتگنشتاین اشخاصی را که تالش میکنند باورهای دینی را با استدالل و منطق اثبرات کننرد،
یا میکوشند براساس استدالل و منطق از باورهای دینری دفراع کننرد یرا ن را انکرار و رد کننرد،
نکوهش و مذمت میکند و معتقد است که عمل نان بر ایرن فررو بریمعنرا مبتنری اسرت کره
اعتقادات دینی مانند یک فرضیة علمی یا یک مسئلة عقلی است .او بهشدت برا نران کره سرعی
میکنند اعتقادات دینی را با روش علمی اثبات کننرد ،مخالفرت مریورزد و اعتقراداتی را کره بره
شیوة علمی به اثبات رسیده باشد ،نهتنها اعتقاد نمیداند ،بلکه هزو ارافات برهشرمار مری ورد و
در همین زمینه در احوص پدر اوهارا ،که میکوشد باورهای دینی را با دالیل علمی بره اثبرات
رساند ،میگوید :من با قاطعیت اوهارا را غیرمنطقی مینامم و باید بگویم که اگر ایمان دینی ایرن
است ،پس همة ن ارافات است .ویتگنشتاین معتقد است کره ایمران دینری موضروع و متعلرق
تفکر عقالنی نیست ،بلکه حاصل شهود قلبی و عشق و اعتماد است .ایمان دینی فینفسه نروعی
ارتقا و تعالی است ،نه اینکه نتیجة ارتقای عقالنی باشد .او در تفکر اولیة اود از اسرتعاره تزلرزل
ایمان سخن میگفت ،اما در اواار عمر ن را رها کرد ).(Wittgenstein, 1989: 59
 .4ایمانگرایی ویتگنشتاین
عبارت ایمانگرایی ویتگنشتاینی را برای نخستین بار کای نیلسون بهکار برد .او ایرن اصرطالح را
برای اشاره به نظریة ویتگنشتاین دربارة ناممکن بودن نقد باورهای دینی براساس اصرول فلسرفی
یا دستاوردهای علمی ،بهکار گرفت؛ البته نیلسون ،این نظریه را نمریپرذیرد و معتقرد اسرت کره
معیارهای کلی عقلی میتواند باورهای دینی را هم نقد کند ).)Neilsen, 1983: 57
کای نیلسون در مقالهای اثرگذار که در سال  1967منتشر کرد .ویژگیهرایی بررای ایرن
نوع ایمانگروی برشمرد که به سه ویژگی مهم ن اشاره میکنیم:
 .1صورتهای مختلف زندگی هریک منطقی ااص دارد؛
 .2نقد صورتهای زندگی نیز منطقهای و محدود به همان صورت زندگی است؛
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 .3معقول یا نامعقول بودن هر صورت زندگی نیز معنای ااص اود را دارد.
این ویژگی سوم که تعبیر کاملتری از ویژگی دوم است ،بیانگر این مطلرب اسرت کره
چون هر صورت زندگی ،و در پی ن ،هر بازی زبانی ،مالکهرای مخرتص بره ارود را در
احوص معقول یا نامعقول برودن ،قابرل فهرم یرا غیرقابرل فهرم برودن داراسرت ،نقطرهای
ارشمیدسی وهود ندارد که یک فیلسوف یا هر فرد دیگری براساس ن ،کل این بازیهرا را
بهعنوان یک کل نقد کند

).)Nielsen, 1967: 195

شارحان ویتگنشتاینی با توهه به مفاهیم بنیادین ویتگنشتاین متأار بهاحوص اسرتعارة
بازیهای زبانی و صورتهای زندگی بر این نکته تأکید میکنند که «فهم دین» تنها به فهرم
زندگی دینی ارتباط پیدا میکند؛ یعنی کسی میتواند ادعای فهم دین را داشرته باشرد کره از
درون صورت زندگی دینی با ن ارتباط داشته باشد و نسبت به ن محرم و اودی باشرد و
نه بیگانه و غریبه ،همچنین دین را با معیارهای صورتهای زندگی و بازیهای زبانی دیگرر
نمیتوان مورد انتقاد قرار داد .بدینترتیب دین در برابر انتقادات از اارا و بیررون در امران
میماند .اگر این نکته پذیرفته شود ،بسیاری از مناقشاتی کره در سردة اایرر در مرورد دیرن
صورت گرفته است ،غیرضروری اواهد بود .هیچ وههری نردارد کره دانشرمندان ،دیرن را
مورد طعن و نقد قرار دهند یا ن را بیمعنا بدانند یا مدعی شوند که دیرن را بایرد در پرترو
علم فهمید .اگر با دید استقاللی به صور زندگی و بازیهای زبانی دینی نظرر کنریم ،مررزی
میان صورتهای زندگی و بازیهای زبانی مختلف کشیده میشود که امکران دسترسری بره
یکدیگر را ندارند .بنابراین ،در صورت زندگی و بازیهای زبانی مربوط به ن امکان نفی و
اثبات صورتهای دیگر زندگی وهود ندارد .دیگر منشأ انواع داروین در تعارو با کیفیرت
فرینش انسان در دین قرار نمی گیرد ،چون منشأ انواع بحثی علمی است ،اما داستان القت
بحثی دینی است .همین که دین به بازی زبرانی تبردیل شرود ،هرم از نقرد و انتقراد محرون
میشود ،هم از تعدیات و تجاوزات تدریجی علمی در امان میماند.
 .1 .4نقد ایمانگروی ویتگنشتاینی

برای تأکید میکنند که نباید ایمانگرایی را بهصورت قطعی ،دیدگاه ویتگنشتاین دانسرت و
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فقو با ظن و احتمال میتوان ویتگنشتاین را مدافع روایتی از ایمانگرایی دانست کره مَلکُرم
و فیلیپس به دست دادهاند .از همین رو مارک دیس ،ویتگنشرتاین را ینرهای مریدانرد کره
فیلیپس ،ایمانگرایی اود را در ن مییابد و روایت میکند ( دیس.)200 :1393 ،
ااستگاه ایمانگروی ویتگنشتاین را در بنیرانهرای فلسرفی او در دورة مترأارش بایرد
یافت .ازاینرو ،هنگامی که به دیدگاه منتقدان مراهعه میکنیم ،درمییابیم که نقد نان نقردی
مبنایی و متوهه نظریههای فلسفی او در دورة متأار است .مایکل مارتین کسری اسرت کره
نقدهای مهمی را متوهه ایمانگرایی ویتگنشتاینی میکند ،در اینجا به دو نقد مهرم او اشراره
میکنیم ):(Martin, 1990: 471
 .1معیاری که بتوان براساس ن یک صورت زندگی را از دیگرر صرورتهرای زنردگی
تمایز داد ،وهود ندارد ،به بیان دیگر ،مفهوم صورت زندگی مفهومی نارساست .از نجا کره
بازیهای زبانی ،زبان حاکم بر صورتهای زنردگی هسرتند ،ابهرام در تمرایز صرورتهرای
زندگی از یکدیگر به معنای ابهام در تمایز بازیهای زبانی از یکدیگر اواهد بود .حال اگرر
همین ابهام را به بازی زبانی دین گسترش دهیم ،این سؤال مطرح می شود که یا تمام ادیان
دارای یک بازی زبانی هستند؟ یا اینکه هریک از نها بازی زبانی ااص اود را دارند؟
بهنظر می رسد که ادیان مختلف در مواردی چنران تفراوتی برا یکردیگر دارنرد کره الزم
می ید نها را دارای دو نحوة زندگی متفاوت و دو بازی زبانی مختلف قلمداد کنریم .بررای
مثال دین بودایی و مسیحیت را میتوان با یکدیگر مقایسه کرد .درحالیکه بهنظرر مریرسرد
در یک دین اداوند شخصوار انگاشته شده ،در دیگری ،موهودی غیر شخصوار معرفری
شده است .با پذیرش این مطلب که دینهای بودایی و مسیحیت بازیهای زبانی مخحوص
به اود دارند ،تفاوت نقدر زیاد است که بهنظر می رسد ما را به پذیرش این مطلرب ملرزم
کند که هریک از نها نیز نحوهای ااص از زندگی و برازی زبرانی مخحروص بره ارود را
دارند .این تفاوت در دو مذهب کاتولیک و پروتسرتان برهاروبی مشرهود اسرت ،از سرویی
هریک از مذاهب مسیحیت ،اود فرقههای متعددی دارد که ن فرقرههرا ارود شرعبههرایی
دارند که تفاوت نها از یکدیگر به همان شردت تفراوت فرقرههرا مرذاهب و ادیران اسرت،
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ازاین رو باید گفت که بازی زبانی موهود در هریک از این شیوههرای زنردگی ،متفراوت از
دیگری است .حال اگر چنین مطلبی پذیرفته شود ،گرفتار مشکلی اواهیم شد ،مشکلی کره
پذیرش دیدگاه ایمانگروی را در تقابل با شهودهای ما قرار می دهد .یا واقعاً یک شرعبه از
یک فرقه ،سخن شعبة دیگری را نمیفهمد؟ ظاهراً چنین سرخنی پذیرفتره نیسرت (اکبرری،
.)157 :1386
 .2هریک از صور زندگی دارای احکام ااص اود برای توهیه باورها هستند و نقرادی
اارهی از یک نحوة زندگی ،امکانپذیر نیست .یک دانشمند اهازه ندارد به نقد یک متدین
یا یک دین برایزد ،کما اینکه یک متدین نیز اهازة نقادی اارهی یک غیر متدین را ندارد.
نقد هر نحوة زندگی با مالکهای حاکم بر همان نحوة زندگی امکرانپرذیر اسرت و اهرازة
تسری دادن قواعد حاکم بر یک بازی زبانی به بازی زبانی دیگر وهود نردارد .ایرن سرخن
لوازمی نادرست در پی اواهد داشت .در زمینة دین ،باید گفت که هیچ دین ،مذهب ،فرقره
یا شعبه را نمی توان نقدی بیرونی کرد .اگر سخنان موهود در همة ادیان مذاهب ،فرقههرا و
شعبههای دینی صحی میبود ،اشکالی ایجاد نمری شرد .امرا واقعیرت ن اسرت کره براری
مذاهب ،فرقرههرا یرا شرعبه هرا دارای تفکررات نادرسرت اسرت .برراالف نچره از مبرانی
ویتگنشتاین الزم می ید ،نقادیهای اارهی نهتنها ممکنانرد ،بلکره ضرروری نیرز هسرتند.
علت ن است که گاه ،تعلق به دین ،مذهب یا فرقهای ااص ،عالقة زیادی را بره باورهرای
ن ،در فرد ایجاد میکند که سبب غفلت و بیتوههی به کاستیهای ن میشود .امرا نقرادی
ناظران اارهی میتواند فرد را به کاستیها و حتی اشتباهات ن فرقه گراه سرازد و فررد را
به بازسازی یا تغییر عقاید وا دارد.
از نظر نیلسن ایمانگرایی ویتگنشتاینی ابزاری است که فیلسوفان دین بررای حمایرت از
دین طراحی کرده اند تا با ن در مقابل انتقاداتی که به دین میشود ،دفاع کننرد و دیرن را از
انتقادات روزافزون سکوالرها ،شکاکان ،دانشمندان و مانند ن در امان نگهدارند .ایرن اقردام
نها در دورانی صورت گرفته که دین به طور فزاینده در معرو نقد قرار گرفته و باورهرای
اساسی ن ،کهنه و قدیمی و اطا و بیمعنا دانسته شده است .ویتگنشتاینیها برا اسرتفاده از
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بازیهای زبانی و صورتهای زندگی ،ححراری نفوذناپرذیر و دژی محکرم پیرامرون دیرن
کشیدهاند تا ن را از هر انتقادی محفوظ نگاهدارند .از نظر نیلسن این دیدگاه به ارائة تحلیل
نابسامانی از نهادهای اهتماعی منجر شده است کره نمریتروان ن را در تجربرة عمرومی از
زندگی فرهنگی مشترک صادق دانست .بنابر فهم عقل سلیم ،تمامی نهادهرای اهتمراعی در
معرو انتقادند و اگر الزم باشد میتوان هریک از نهرا را مرورد نقرد قررار داد و سررانجام
هریک را که الزم بود ،رد کرد و نپذیرفت ( .)Nielsen, 1967: 195نیلسن میگویرد نکترهای
که ویتگنشتاینیها بر ن تأکید دارند و ن اینکه افراد محرم و اودی یک صورت زندگی را
بهتر میفهمند ،سخنی مسلم و قطعی است ،اما تمرام نیسرت .او برا اسرتناد بره نظرر براری
انسانشناسان می گوید که فهم عمیق از فرهنگ یک قبیله و باورهای ن فقرو وقتری میسرر
می شود که بتوان در صورت زندگی نان مشارکت هست .برای اعتقاد دارند بردون سرهیم
شدن در زندگی قبایل بدوی می توان زندگی نان را درک کرد .چرا این سرخن را نتروان در
مورد دین گفت .چرا نباید کسی دین را بهطور کامل بفهمد ،بدون اینکره برا زنردگی دینری
درگیر شده باشد؟ ).)Nielsen, 1967: 194
 .5نتیجهگیری
ویتگنشتاین دین را گونهای عمل یا اشتغال به عمل میداند و بر هنبة اهتماعی و عملی دیرن
تأکید دارد .بنابراین بهتر است در احوص ویتگنشتاین از گونهای تدین و دینورزی سرخن
بگوییم تا باور به دین .ویتگنشتاین هیچگاه سخن از اطا و اشتباه بودن باورهرای دینری بره
میان نیاورده است ،اما وی را نمی توان مؤمن راستین به یک دین ااص و عامل به مناسرک
و اعمال ن دانست ،او را بیشتر فردی ااالقی ،معنوی و عرفانی باید برشرمرد ترا شخحری
متدین و مذهبی ،بنابراین امکان دینمداری و اعتقاد به باورهای دینی همرواره در او وهرود
داشته است .ویتگنشتاین دین را گونهای زندگی میدید که اودش در ن مشارکتی نداشت،
اما با ن همدلی داشت و سخت مجذوبش بود .به اعتقاد ویتگنشتاین دین ،ما را به فراسوی
حد و مرز زبان فرا می اواند و مقحود او از حد و مرز زبان همان گفتنیهایی است کره در
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قالب قلایای زبانی بیان می شود ،اما دین چون به قلمرو ارزش و ناگفتنیها تعلرق دارد ،در
چارچوب قلایای زبانی نمی گنجد .بدینسبب دین همواره ما را بره فراسروی حرد و مررز
زبان دعوت میکند .در احوص عقالنیت نیز تفکر و شیوة ویتگنشتاین بیشتر ذوقی اسرت.
برای فلسفهورزیهای متداولی که در مجالت فلسفی می ید ،اعتباری قائل نبرود .حکیمانره
رفتار کردن را برااسته از غوری عمیق و صید معانی میدانسرت کره عقرل نظرری ،یرارای
رسیدن به ن را ندارد .او بر ن بود تا محدودیتهرا و کاسرتیهرای عقرل ههرانشرمول و
استداللگر را نشان دهد .ویتگنشتاین به های عقالنیرت و فلسرفهورزیهرای مرسروم از مرا
می اواهد چیزی را ببینیم که نوری تازه بر واقعیتها میافکند .او از ما میاواهد برههرای
پرسش فلسفی (عقالنی) «چرا» ،بیشتر ببینیم.
بنابر دیدگاه ویتگنشتاین متأار باورهای دینی ما نیاز به هیچگونه توهیهی ،چره عقلری یرا
تاریخی ندارند .دینباورانی که به توهیه باورهای دینی مبادرت میورزند ،نهتنها اشرتباه ،بلکره
کاری اندهدار میکند .متدینی که تالش دارد تا امرر دینری را معقرول سرازد ،در واقرع ،ارود
فردی غیرمعقول است ،زیرا از شأن باورهای دینی کامالً غافل است .اگر چنین متدینانی یافرت
شوند -که البته یافت میشوند  -گرفتار این اشتباه شدهاند که قواعد برازی زبرانی علرم را بره
بازی زبانی دین وارد کردهاند .در بازی زبانی علم ،شاهد تالش دانشمندان در موهره سرااتن
باورهای علمی هستیم و امکران دارد در برادی امرر ،ترالش یرک متردین در موهره سرااتن
باورهای مذهبی اود همچون تالش یک دانشمند بهنظر برسد ،امرا توهره بره تفراوت نحروة
زندگی این دو ،اطا بودن این شباهت را شکار میسازد ،ویتگنشتاین فردی را مثرال مریزنرد
که در پرتو عقیده به مسیحیت دربارة زندگی ااروی ،زندگی میکند .وی معتقد است که اگرر
چنین فردی درصدد موهه سااتن این اعتقاد اود بر ید ،همانند دانش موزی اواهد برود کره
 21بهعالوه  2را معادل  13میداند .وی همچنین در احوص دالیل تراریخی نیرز ،دیردگاهی
مشابه دارد و نها را بریارتبراط برا باورهرای دینری مریدانرد .او معتقرد اسرت ممکرن اسرت
گزارشهای تاریخی در اناهیل ،کاذب باشند ،ولی با این همه ،باور دینری چیرزی را از دسرت
نمیدهد ،زیرا براهین تاریخی با باورهای دینی بیارتباط هستند.
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اگر باورهای دینی نیازمند موهه شدن نیستند ،چره دلیلری برر صردق نهرا وهرود دارد.
باالتر اینکه چگونه میتوان باوری دینی داشت؟ صرف اظهار زبانی یک گزارة دینی ،باور به
ن گزاره تلقی نمیشود .پس سؤال این است که چگونره براور دینری بره معنرای دقیرق ن،
حاصل می شود؟ برای پاسخ به این پرسرش ویتگنتشراین بره وارد شردن در یرک صرورت
زندگی و شنایی با قواعد ن و معنادار شدن گزارهها برای ححول باور ،اشاره میکند .نچه
در بازی زبانی دینی ،از نقشی محوری براوردار است ،عمل است .فردی که بهدنبرال صرید
باورهای دینی است ،باید در متنی دینی شرکت کند و اندک اندک باورهای دینی را در اود
بپروراند .شاید بتوان فردی را از طریق پرورش ااص ،و از راه شکل بخشریدن زنردگی او
در ههتی ااص ،به وهود اداوند متقاعد کرد .بنابراین ایمان به اداوند ،در صورتهرایی
ااص از زندگی دینی ریشه دارد و این صور زندگی است که شخص را بهسوی ایمران بره
اداوند سوق میدهد .بنابر دیدگاه ویتگنشتاین متأار اگر ما درصدد داشرتن زنردگی دینری
باشیم ،نباید اینگونه باشیم که زیاد دربارة دین گفت وگو کنیم ،بلکه باید روش زنردگی مرا
متفاوت باشد .در چنین دیدگاهی ،نچه اهمیت مییابد ،رابطة وهرودی برا اداونرد اسرت.
صرف توصیف اداوند با الفاظی متعدد ،شنااتی دقیق از اداوند در ااتیار ما نمینهرد .در
ارتباط وهودی با اداوند است که او را درمییابیم .این ارتباط وهودی در پرترو عمرل در
یک متن دینی حاصل میشود.
در فلسفة ویتگنشتاین متأار عقل در زمینة باورهای دینی رنگ میبازد و هایگراه ارود
را به ایمان و پیروی شورمندانه میدهد .ویتگنشتاین ،تأکید میکند که ارد ،سرد و بریروح
است ،در مقابل ایمان ،یک شورمندی است .او میگوید اگر من واقعاً بخواهم نجرات یرابم،
نچه به ن نیاز دارم ،یقین است نه ارد و این یقین ،ایمان است .ویتگنشتاین ایمان و دیرن
را اموری عقلی نمی داند ،بلکه ن را حالتی درونی و شورمندانه تلقی میکند ،حالتی کره ن
را عشق مینامد .در تفکر ویتگنشتاین متأار نچه اهمیت دارد ،وههرة عملری دیرن اسرت.
متدین فردی است که به اداوند عشق بورزد ،نه کسری کره برا اسرتداللهرای عقالنری یرا
پیشگویی ،عقاید دینی را اثبات کند.
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