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Abstract
The relationship between faith and action has not only been the concern of
theologians, but also the philosophers have been discussing it. Wittgenstein is one of
those philosophers who in both theory and practice have been concerned with the
relationship between faith and action - albeit in his own way. Even in Tractatus
Logico-Philosophicus, which may seem to be merely a pure logical and
philosophical work, he has tried to address the issue of faith and action. It is due to
this intention that the "sayable" and "showable" discussions are included in the
treatise. From his point of view, faith is one of the facts that the believer shows in
his action; therefore, there is a concomitance between the intention and action in his
view. In this article, we show this claim with many evidences in Wittgenstein's
works and the works of his commentators.
Keywords: Faith, Act, Sayable, Showable, Wittgenstein.

Corresponding Author: abdllahi@ut.ac.ir

فلسفه دین ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،1تابستان 2422
صفحات ( 112-122مقاله پژوهشی)

رابطۀ ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم
8

محمدعلی عبداللهی ،*1معصومه طاهری سودجانی

 .1دانشیار گروه فلسفه ،دانشکدۀ الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .8دانشآموختۀ دکتری گروه فلسفه ،دانشکدۀ الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2118/23/22 :؛ تاریخ پذیرش)2111/22/21 :

چكیده
رابطۀ ایمان و عمل تنها دلمشغولی الهیدانان نبوده و نیسرت ،بلکره فیلسروفان نیرز دربرارۀ ن بره بحرث و گفرتوگرو
پردااتهاند .ویتگنشتاین هزو ن دسته فیلسوفانی است که هم در نظر و هم در عمل دلمشغول رابطۀ ایمان و عمل بروده
است؛ البته به روش ااص اود -او حتی در رسالۀ منطقی -فلسفی که شاید بهنظر برسد صرفاً اثرری منطقری و فلسرفی
محض است ،تالش کرده است به مسئلۀ ایمان و عمل بپردازد .مسئلۀ «بیانکردنی» و «نشاندادنی» به همین قحد و غایت
در رساله گنجانده شده است .از نظر او ایمان هزو واقعیتهایی اسرت کره شرخص مرؤمن ن را در عمرل ارود نشران
می دهد ،بنابراین میان نظر و عمل در نظر او تالزم وهود دارد .در این مقاله این مدعا با شرواهد بسریاری در ثرار ارود
ویتگنشتاین و ثار مفسران او نشان داده شده است.

واژگان کلیدی
ایمان ،عمل ،بیان کردنی ،نشان دادنی ،ویتگنشتاین.
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 .0مقدمه
براساس تعالیم ادیان بهویژه ادیان توحیدی سعادت نتیجۀ ایمان و عمل است .ایمران یعنری
بینش ،2البته بینش ااصی که از شناات شروع میشود و عمل یعنی حرکت براساس بینش.
بینش گاهی به عمل منتهی نمیشود ،مانند کسری کره علرم حسراب و هبرر مریدانرد،
حساب و هبر علم است ،ولی علمی نیست که به عمل منتهی شود ،گاهی به عمرل منتهری
میشود ،به انسان ایده و رمان میدهد و انسان را بهسوی عمل هدایت میکند ماننرد ایمران
به اداوند.
از نگاه ادیان ایمان بدون عمل و حرکت ،فایدهای نردارد .همچنرین عمرل و حرکرت بردون
ایمان و رمان سود و فایدهای برای انسان نخواهد داشرت و او را بره سررمنزل مقحرود نخواهرد
رسانید؛ مثل کشتیای که نه نقشهای دارد نه هدفی ،نه قطربنمرایی و نره ههتری را مریشناسرد.
موتورش پیوسته حرکت میکند ،اما چون ههتی را نمیشناسد ،مدام دور اود میچراد.
رابطۀ ایمان و عمل نهتنها در ادیان و الهیات مهم است ،بلکه فیلسوفان نیز به ن توهره
کردهاند ،هدف این مقاله بررسی دیدگاه الهیدانان نیست ،بلکه هدف این است که ماهیرت
ایمان و رابطۀ ن با عمل از دیدگاه فیلسروف تأثیرگرذار مغرربزمرین یعنری ویتگنشرتاین
بررسی شود و ببینیم که از نظر وی چه ارتباطی میان ایمان و عمل وهرود دارد؟ یرا ایمران
شرط عمل است یا عمل شرط ایمان؟ یا رابطرۀ ایمران و عمرل رابطرۀ وهرودی اسرت یرا
مفهومی؟ بهعبارت دیگر ،یا رابطۀ میان ایمان و عمل ضروری است یا امکانی؟
دیدگاه ویتگنشتاین متأار در احوص ایمان حتی از سوی الهیدانان بسیار مهرم تلقری
شده است .بعضی مفسران دیدگاه او را نوع ااصی از ایمانگرایی تلقری کرردهانرد .برهنظرر
میرسد دیدگاه ویتگنشتاین متأار در احوص ایمان بهحدی اهمیت دارد که باید از قرای
ویتگنشتاین تشکر کرد که دیدگاه دوبارۀ الهیدانان را به میز بحث و گفتوگو براز گردانرد،
این در حالی بود که پوزیتیویسرتهرای منطقری توانسرته بودنرد برا سوءبرداشرت از اصرل
تحقیقپذیری الهیات را از میز بحث و گفتوگو ااراا کنند.
1. insight
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نچه دیدگاه ویتگنشتاین را در احوص ایمان و عمرل بررای الهریدانران و فیلسروفان
هذاب مینماید ،این است که او از درون نظامی یکسره فلسفی و با روشی تحلیلی به چنین
نتیجها ی دست یافته است .همین نکته سربب شرده اسرت کره مفسرران ویتگنشرتاین بررای
بررسی ایمان و رابطۀ ن با عمل ،به دیدۀ دقت در مبانی و مبادی فلسرفۀ او در دورۀ متقردم
نگاه کنند .بهراستی کدام مبنا یا مبانی ویتگنشتاین متقدم موهب میشود تا بتوانیم از فلسرفۀ
او ایمانگرایی را نتیجه بگیریم؟ با توهه به معنای ااصی کره ویتگنشرتاین از ایمرانگرایری
اراده کرده است ،چه نسبتی میان ایمان و عمل وهود دارد؟
برای اینکه بتوانیم دیدگاه ویتگنشتاین متقدم را در احوص پرسشهای یادشده بردانیم،
باید بتوانیم مفاهیم زیر را بهدقت تحلیل کنیم:
 .1بازنمایی علمی و بازنمایی فلسفی .ویتگنشتاین مهمترین وظیفۀ فلسرفه را تمرایز نهرادن
میان نشاندادنیها و بیانکردنیها میداند .این تمایز در معنا و مفهروم بازنمرایی و حکایرتگرری
زبان ریشه دارد .شاید بتوان گفت مهمترین وهه تمایز علم و فلسفه بره همرین مسرئله برگرردد.
مسئلۀ رابطۀ ایمان و عمل از نظر ویتگنشتاین متقدم به همین مسئلۀ مربوط است.
 .8ایمان داشتن به و ایمان داشتن که .تمایز میران ایرن دو مسرئله بررای ویتگنشرتاین
بسیار مهم است و شاید بتوان گفت همین مسئله راه او را از فیلسروفان و الهریدانران هردا
می کند .او ایمان را از سنخ معرفت گزارهای نمیداند .ایمان مؤمنران بره چره چیرزی تعلرق
گرفته است؟
 .7ایمانگرایی ویتگنشتاینی .شراید تفسریری اگزیستانسیالیسرتی از ایمران برا مقحرود
ویتگنشتاین سازگارتر باشد .ایمان از سنخ اعتماد است و با عمل پیوند دارد.
 .2رابطۀ دین و اخالق .ایمان دینی در عمل ااالقری انسران هلروهگرر مریشرود و در
حقیقت دین او ایمان دینی ااالق را شکل میدهد.
 .3نچه از این مبانی و مبادی نتیجه میشود ،اوالً نوعی ایمان به معنرای اراص و ثانیراً
تالزم میان ایمان و عمل است.
 .3در ادامه یک یک بندهای باال شرح و بس داده میشود:
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بازنمایی علمی و بازنمایی فلسفی :کار فلسفه از نظر ویتگنشتاین متأار باید نقادی زبان
باشد ( .)TLP:4.0031وظیفۀ فیلسوف فهم دقیق زبان و بهعبارت دیگر نقرادی زبران اسرت.
نقادی زبان سبب میشود تا مرز میان امور نشاندادنی و بیانکردنی بهدرسرتی ترسریم شرود
(پیرس.)41-41 :2131 ،
بازنمایی زبانی یا تحویرگری زبان مهمترین وهه شکار زبان اسرت و همرین بازنمرایی
عاملی است که دو حوزۀ امور بیانکردنی و نشاندادنی را به هم مرتب میکند .تبیین نحروۀ
بازنمایی این دو را از هم متمایز میکند .ویتگنشتاین از دو گونه بازنمرایی سرخن بره میران
می ورد؛ بازنمایی علمی و بازنمایی فلسفی.
مهمترین ویژگی بازنمایی علمی بیان کردن است ،بیان کردن بدینمعناسرت کره واقعیتری یرا
وصفی از عالم اارا در گزارهای معنادار بیان شود .بیان شدن براساس قاعردۀ «تحرویری معنرا»
اتفاق میافتد .براساس این قاعده زبران تحرویر واقعیرت اسرت ( )TLP:2.11و هرر نچره دارای
محکی2و مابازای اارهی باشد« ،ریخت و هیأت زبانی» مییابرد؛ امرا نچره برهنحرو معنرادار در
قالب گزاره هرای زبرانی قابرل گفرتن نیسرت ،براسراس بازنمرایی فلسرفی نشران داده مریشرود.
ویتگنشتاین برای بازنمایی فلسفی در رسالۀ منطقری_فلسرفی اصرطالح «نشران دادن »1را برهکرار
میبرد.
امور «نشاندادنی» اموری اند که اگرچه محکی قابرل اشراره ندارنرد ،ولری وضرع امرور واقرع
بهگونهای است که ضرورت وهود نها را ایجاب میکند و کارکرد ویژۀ اود را دارند .امروری را
که اود را نشان میدهند ،میتوان در دو دستۀ کلی قرار داد؛ حقرایق منطقری و حقرایق فلسرفی.
حقا یق منطقی نسبتی با عالم ارارا ندارنرد و نسربت بره محتروای عرالم ارارا اتخراذ موضرع
نمیکنند .ویتگنشتاین درحالیکه حقرایق منطقری را بریمعنرا 1مریدانرد ،نهرا را یراوه و مهمرل

4

1. Reference
2. To Show/Zeigen
3. Nonsensical
4. Gibberish
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نمیانگارد .در رساله این گزارهها واهد کارکردند ،هرچند معنایی ندارند .گزارههای منطقری یرا از
سنخ همانگویی 2یا از سنخ تناقض 1اند که ضرورتاً صادق یا کاذباند.
حقایق فلسفی ،گسترۀ وسیعی از امور نظری ،عملی ،ااالقری ،زیبراییشرنااتی و عرفرانی را
شامل میشوند (فسنکول )14 :2183 ،و حقایقیاند که ارزش و معنای زندگی را در برمیگیرنرد.
گزارههای مربوط به حقایق فلسفی همانند گرزارههرای منطقری اسرتعالیی 1و واهرد کارکردنرد؛
بدینمعنا که هرچند این حقایق نمیتوانند در قالب گزارۀ معنادار ریخته شوند ،اما در عرین حرال
حاکی از نگرش فرد به عالم هستند؛ بنابراین در مورد حقایق فلسفی همچون گزارههای ااالقری
نمیتوان سخن معنادار گفت ،چراکه فاقد مؤلفۀ اصلی معناداری یعنی داشتن تحرویرند ،برر ایرن
اساس نها اود را نشان میدهند و هیچ سخن مححلی دربارۀ نها نمیتوان گفت.
بنابراین ویتگنشتاین مهمترین مسئلۀ فلسفه را تفکیک میان «بیان کردن» و «نشان دادن»
میداند .فیلسوف از ن حیث که فیلسوف است ،باید مرز میران امرور گفتنری و نراگفتنی را
معین سازد

(1991: 71

 .)Hodges,از نظر وی موزۀ «نشان دادن» برای دسترسی به استعالی

فلسفی مهیا شده است .برای فهم ن باید بر نچه زبان نشان میدهرد ،تمرکرز کررد ،نره برر
نچه میگوید .نچه زبان میگوید امر تجربی است و نچه نشان مریدهرد ،امرور بیررون از
ههان ،زبان و تجربه است ( .)Hodges, 1991: 71حاصل مقدمات مذکور هملهای است که
ویتگنشتاین بهصراحت ن را در رسراله بیران مریدارد « .نچره مریتوانرد نشران داده شرود،
نمیتواند گفته شود» (رساله :فقره.)4/2121
ویتگنشتاین می اواست از درون محدودۀ زبان نشران دهرد کره زبران نمریتوانرد «امرر
راز میز» 4را توضی دهد و در واقع میان «بیانکردنیها» و «نشاندادنیهرا» تمرایز قائرل شرد
(تولیمن.)211-432 :2131 ،
ایمان داشتن به و ایمان داشتن که :فلسفه در حوزۀ دین همانند حروزۀ معرفرتشناسری
1. Tautoligia
2. Contradiction-Antilogy
3. Analytic a_priori
4. Mysterio
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نقش بسیار مؤثری دارد .وظیفۀ فلسفه در حوزۀ دین توصی

باورهای دینی بهعنوان وظیفرۀ

عملی است نه توهیه عقلی نها ). (Hodges, 1991: 68
وظیفۀ اصلی فلسفه در حوزۀ دین این اسرت کره ارتبراط برین ایمران دینری و عمرل را
توصی

کند .یا رابطۀ بین نها انگیزشی است یا تالزم؟ پاسرخ بره ایرن پرسرش و تحلیرل

بیشتر ن مشروط بر این است که نخست متعلق و مفهروم ایمران را از دیردگاه او تعیرین و
سپس چگونگی ارتباط ن را با عمل بررسی و تبیین کنیم.
از دید گاه ویتگنشتاین متقدم ایمان به معنای تسلیم شدن به یک مرهع است ،اواه فررد
باشد یا گزاره .بهعبارتی ایمان اعتقاد ،پذیرش و تسلیمی است کره بره تحردیق عقلری نیراز
ندارد و حقیقت و قوام ن مبتنی بر تحدیق قلبی است ).(Hodges, 1991: 70
براساس این تعری

متعلق ایمان از نظر ویتگنشرتاین ،براور و پرذیرش وهرود اردا و

گزارههای دینی در «معنای ااص» است .بهعبارتی از دیدگاه او متعلرق ایمران هرم از سرنخ
«گزاره » است و هم «غیر گزاره» .براساس تفاوت متعلق ایمان ،میتوان تعری

متمرایزی از

ایمان بهدست داد .دو اصطالح «ایمان داشتن به» 8و «ایمان داشرتن کره» 2اشراره بره همرین
تفاوت است.
ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم نوعی توکل ،وفاداری و اعتمراد بره اردا و پرذیرش
احکام او در «معنای ااص» است ،ازاینرو نخست باید به وهود ادا ایمان داشته باشریم و
سپس احکام و دستورهای او را در زندگی ااالقی و دینی اود پیاده کنیم.
ادا در رسالۀ منطقی – فلسفی پیششرط الزم برای زندگی ،رفتار و کرنش ااالقری انسران
است ،به همین سبب ویتگنشتاین در یادداشتها اردا را بره «معنرای زنردگی»« ،معنرای ههران»
اطالق میکند .بهطور قاطع در پس این اطالق دلیلی وهود دارد؛ دلیلی که این اطرالق را ممکرن
میسازد ،وهه اشتراک نهاست .به این معنا که معنای ههان در درون ههان نیست ،بلکره بیررون
از ههان است؛ اما این معنا ،امور استعالیی نظیر ااالق ،زیباییشناسری ،مابعدالطبیعره نیسرت ،از
1. belief in
2. belief that
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این حیث که ارزش و اعتبار تبیینگری نها برای معنای ههان بودن ،هامع و کامل نیست .بررای
تبیین ههان چیز دیگری الزم است که تبیینگری ن کاملتر و هامعتر باشد که همانا اداسرت؛
بنابراین اداست که به ههان معنا میبخشد یا به بیان ارود وی «اردا معنرای ههران و معنرای
زندگی است» (به نقل از هوادی :بارت.)18 :2112 ،
متعلق دیگر ایمان از نظر ویتگنشتاین متقدم باور و پذیرش گزارههای دینری در «معنرای
ااص» است .اگر به این عبارت توهه کنیم ،اواهیم دید ،اصطالح ااصی وهرود دارد کره
برای انسان مبهم است و به توضی بیشتر نیاز دارد ،ن اصرطالح عبرارت اسرت از معنرا و
مفهوم «معنای ااص» .در توضی معنا و مفهوم «معنرای اراص» بایرد گفرت ،از نجرا کره
انسانها از مراتب ایمانی مختلفی بهرهمندند ،از مناظر متفراوتی بره گرزارههرای دینری نگراه
میکنند؛ بعضی انسانها با نگاه سطحی به نها مینگرند و ظاهر گرزارههرا برایشران حجرت
است ،اما عدهای دیگر با دید متعالی به نها میپردازند و ظاهر نها برایشان اهمیتری نردارد،
نچه برای نها اهمیت دارد ،تأثیر گزارهها و نگرش دینی در زندگی است.
ویتگنشتاین نیز از نگاه سطحی به گزارههای دینی عبور میکند و با نگاه متعالی به نهرا
مینگرد .بهعبارت دیگر از نظر ویتگنشتاین متقدم ایمان و اعتقاد در ایرن زمینره بردینمعنرا
نیست که گزارههای ااصی را بهعنوان حقایق دینی بپذیریم ،بلکه این است کره برا اشرتیاق
نسبت به شیوۀ زندگی متعهد شویم ) ،(Hodges, 1991: 70یعنی از ظاهر نهرا گرذر کنریم و
به عمق ،بطن و حقیقت نها برسیم.
درست است که وقتی ما گزارۀ دینیای را بیان میکنریم برا نروعی معرفرت ححرولی سرروکار
داریم ،اما ویتگنشتاین هیچ توههی به تحدیق علمی و ححولی گزارههای دینی نداشته است ،بلکره
مراد او از تحدیق و پذیرش چنین گزارههایی ،تحدیقی است که بخرش و هزئری از هویرت فررد
شده و پیامدش نوعی تعهد و التزام ااالقی است .بهعبارتی در اینجا با معرفرت شرهودی سرقراطی
سروکار داریم که پیامدش نوعی التزام ااالقی است« :مسیحیت بر مبنای حقرایق تراریخی نیسرت،
بلکه مسیحیت انسان را به دینداری تشویق میکند ،نچه را که نقل میکند بایرد بره ن براور داشرته
باشی ،نچه برای ما بازگو میکند این است که باید شیوۀ زندگی اود را تغییر دهید» ).(Gv.p.32

  111فلسفه دین ،دورة  ،81شمارة  ،2تابستان 8011

 .2ایمانگرایی ویتگنشتاینی
اگر بتوان دیدگاه ویتگنشتاین را ایمانگرایی نام نهاد ،بیشک او معنای ااصی را از ن اراده
کرده است که با معنای متعارف ن یکی نیست .برای چنین کاری باید ببینیم او از ایمان چه
تعریفی بهدست میدهد .از نظر ویتگنشتاین ،براساس متعلق ایمران مریتروان تعریر هرای
متفاوتی از ایمان بهدست داد :تعری
تعری

عرفی و تعری

فلسفی.

عرفی بر مؤلفۀ غیرگزاره ای بودن ایمان تأکید دارد و ایمران را بیشرتر برهعنروان

عامل رستگاری و نجرات انسران لحراظ مریکنرد ترا مجموعرهای از باورهرا و گرزارههرای
صدقپذیر .بنابراین در تعری
متح

عرفی «ایمان حالت وهودی است که موهود بره ن حالرت

میشود و با ن اتحاد وهودی برقرار میکند».

بنابراین از نگاه ویتگنشتاین ایمان نتیجه و ثمرۀ نوعی نگاه به عالم نیست ،بلکه اود ن
نگاه است .نگاهی که بیانگر نگرش فرد به مفهومی متعالی است و براالف اعتقادات دیگرر
به شواهد تأییدشده نیاز ندارد؛ یعنی در نگراه او ایمران ،نره از سرنخ معرفرت علمری ،بلکره
گونه ای از تجربه است (اکبری ،)241-232 :2183 ،اما نره تجربرهای کره براسراس تفسریر
واقعیتهای ههان صورت میگیرد ،بلکه تجربهای کره براسراس نحروۀ زیسرتن و زنردگی
انسان صورت میگیرد.
تعری

فلسفی ایمان بر گزارهای بودن ایمان در «معنای ااص» تأکیرد دارد و براسراس

مبانی معرفتی فلسفۀ متقدم ویتگنشتاین تنظیم میشود .براساس مبانی معرفتری ویتگنشرتاین
متقدم ماهیت و حقیقت ایمان را میتوان اینگونه توصی
قالب امور نشاندادنی توصی

کرد« :حیث وهودی است که در

میشود و قابلیرت صردق و کرذب نردارد» .از ایرن تعریر

میتوان سه ویژگی برای ایمان دینی بهدسرت ورد؛ یرک) ایمران هنبرۀ وهرودی دارد؛ دو)
ایمان نشاندادنی است نه بیان کردنی؛ سه) ایمان هنبۀ غیرشنااتاری دارد.
نخست به تحلیل ویژگی اول ایمان ،سپس به تحلیل ویژگی سوم می پردازیم و ویژگری
دوم را در قالب ارتباط ایمان و عمل در مبحث هداگانهای تحلیل اواهیم کرد.
از نظر اگزیستانسیالیستها ،ادا نمیتواند متعلق شناسایی قرار گیرد ،اما برهعنروان نیراز
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نامشروطی که در لحظات واقعی ااص زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهرد ،شرنااته
می شود .ویتگنشتاین نیز همانند اگزیستانسیالیستهای متأله وهود ادا و ایمان دینری را در
ارتباط با مقولۀ انسانی قرار می دهد .از نظر وی مواههۀ انسان با این حقایق استعالیی فردی
است؛ و این حقایق اود را در تار و پود زندگی و گاهی 2انسران شرکار مریکننرد (

Gill,

.)1974: 289
هنبۀ وهودی ایمان از نظر وی از چند نظر قابل بررسی است:
الف) وابستگی اخالق به سوژۀ دارای اراده :ویتگنشتاین در رسالۀ منطقی – فلسفی مفهروم
«متعالی» را بهعنوان شرط دینداری اصیل بیان میکند .او برای مفهوم متعالی از سروژه دارای اراده
استفاده میکند ) .(Chon, 2013: 55-79سوژه مرید 1امر استعالیی و حامرل ایرر و شرر اسرت و
بدون ن ااالق معنا ندارد؛ بهعبارت دیگر ،ایر و شر بهعنوان موضوع ااالق تنها توس سروژه
مرید وارد ههان میشود ( )Wittgenstein,1961,2/8/16در فقرهای ویتگنشتاین اراده را به نگررش
سوژه مرید به ههان تعری

میکند (.)Wittgenstein,1961,4/11/16

ب) حیرت از راز وجود جهان :یکی از موضوعاتی که ویتگنشتاین در فلسفۀ متقدم بر
ن تأکید کرده« ،رازباوری» است .از نظر وی ،وهرود ههران امرری رازورزانره اسرت« :امرر
رازورزانه» این نیست که ههان چگونه است ،بل همانا اینکره ههران هسرت»).)(TLP:6.44
ویتگنشتاین بر این باور است که در احوص «امر رازورزانه» نمیتوان سخن به زبان ورد،
چراکه چنین کالمی واهد شرای معناداری نیست؛ یعنی نمیتوان تحرویری از ن در عرالم
اارا بهدست ورد ،بلکه با «راز» میتوان ارتباط وهودی پیدا کرد .یکی از راههای ارتبراط
وهود با «راز» «حیرت» است .یکی از «رازهایی» که انسانهای معمرولی در برابرر ن دچرار
«حیرت» میشوند ،فرینش ههان به دست اداست.
ویتگنشتاین بیان میکند که انسان باید از این حیرت عبور کند تا به حیرت عمیرقترر و
مفهومتری دسترسی یابد و ن حیرت در برابر اود هستی است .ازاینرو وی معتقرد اسرت
1. Willing Subject
2. Significance
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که حیرت در برابر وهود ههان مساوی با حیرت در برابر وهود اداست؛ بنابراین حیررت
که حالت وهودی است ،معبری است که ما را به ههان که همان اداست ،ارتباط میدهد.
ج) حقیقت دین؛ معرفت به گناه :ویتگنشتاین معتقد بود که به هیچ روی نمیتوان دین
را مورد بررسی فلسفی قرار داد ،زیرا بررسی فلسفی دین موهب گمراهی انسان مریشرو د.
حقیقت دین معرفت به گناه و عمل دینی است نه نظریهپردازی دینی؛ «مسیحیت یک موزه
نیست؛ مرادم این است که نظریهای نیست در مورد نچه بر نفس انسانی گذشرته و اواهرد
رفت ،بلکه توصیفی است از چیزی که واقعاً در حیات انسانی رخ میدهد ،زیرا « گراهی از
گناه» رویدادی واقعی است؛ نومیدی و نجات از طریق ایمان نیرز رویردادی واقعری اسرت؛
کسانی که از چنین چیزهایی سخن میگویند؛ برای نمونه برانین صررفاً چیرزی را توصری
میکنند که بر نان رفته است ،فارغ از هر شرح و تفسیری که کسی بخواهد بر ن بنویسرد»
()culture & value, 1989: 28
د)تجربۀ «احساس ایمنی مطلق» :1این نوع احساس را ویتگنشتاین این گونره توصری
میکند« :منظور من از احساس ایمنی مطلق ،حالتی روحی و روانی است کره در ن حالرت
انسان تمایل دارد بگوید ،من در امانم ،هر چیزی که رخ دهد ،هیچ چیز نمریتوانرد بره مرن
سیبی برساند» ( .)Cahoone,1999: 95به نظر ویتگنشتاین تجربرۀ «احسراس ایمنری مطلرق»
بیانناپذیر و امری ورای ادراک دمی است و مسئلهای راز میز اسرت کره اگرچره برا روش
کالمی قابل توهیه و تبیین نیست ،با وهود و اگزیستنس انسران ارتبراط مرییابرد و از ایرن
طریق وهودش شکار میشود .این تجربه از اینکه ادا االق ههان اسرت و مرا در پنراه او
هستیم ،نشأت میگیرد .تجربهای که به قلمرو ارزش و ناگفتنیها مربوط اسرت و برا معیرار
فیلسوفان تححلی مذهب یا هر معیار دیگر قابل ارزیرابی نیسرت ،بلکره در رفترار و اعمرال
دینداران نمایان میشود.
اکنون به تحلیل هزء سوم یعنی «غیرشنااتاری» بودن ماهیت ایمان پردااتره مریشرود.
«شنااتاری» یا «غیرشنااتاری» بودن ماهیت دین و ایمان مشروط و وابسته به پاسخی است
1. Felling Absolutely Safe
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که به این پرسش داده میشود ،چگونه گزارههای دینی افادۀ معنی مریکننرد؟ در احروص
معناداری و بیمعنایی گزارههای دینی ،دو دیردگاه کلری وهرود دارد :عردهای معتقدنرد کره
اساساً نمیتوان دربارۀ ادا گزارههای معنادار و معقول بهکار برد؛ اما عدهای دیگرر معتقدنرد
که گزارهایی دینی دارای معنی هستند که اود این گروه به دو دستۀ دیگر تقسیم میشوند:
یک) گروهی معتقدند از نجا که گزارههای دینی ناظر بر واقعیت بیرونیانرد ،ازایرنرو
صدق و کذبپذیرند ،دیدگاه کویناس 2و لستون 1در این گروه های میگیرد؛ دو) گروهی
دیگر معتقدند گزارههای دینی بهعلت عدم توصی

واقعیت فاقد صدق و کذبپرذیریانرد.

دیدگاه تیلیش 1در این دسته های مریگیررد ( )Alston, 1998, Vol.8: 25ذکرر ایرن مقدمره،
سؤالی را در ذهن انسان طرح میکند که دیردگاه ویتگنشرتاین متقردم برا کردامیرک از ایرن
دیدگاهها همخوانی دارد؟
مطابق با «نظریۀ تحویری معنای» ویتگنشتاین گزارههای دینری برهعلرت عردم توصری
واقعیت فاقد صدق و کذبپذیریاند .معناداری منوط به دوقطبی بودن (قابل صدق و کذب
بودن) است .گزارههای متافیزیکی همانند گزاره های دینی از ن حیث که قابلیرت صردق و
کذب ندارند« ،بیانکردنی» نیستند ،بلکه «نشاندادنی»اند.
 .9رابطۀ دین و اخالق
برای تحلیل رابطۀ ایمان و عمل ضروری اسرت کره دیردگاه ویتگنشرتاین را در احروص
وحدت دین و ااالق یا دوگانگی نها بدانیم .رابطرۀ دیرن و اارالق از منظرهرای مختلفری
تحویر شده است :معناشنااتی ،وهودشنااتی ،معرفتشنااتی و روانشنااتی (بره نقرل از
ازاعی :بارتلی.)2131 ،
از نظر ویتگنشتاین ارتباط ااالق و دین ،ارتبراط وهرود شرنااتی ،معرفرتشرنااتی و
معناشنااتی است ،به این همله دقت کنید« :شلیک مریگویرد در اارالقشناسری دینری دو
)1. Tommas Aquinas(1225-1274
)2. William Alston(1921
)3. paul Tillich(1886- 1965
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برداشت از ماهیت امر اوب وهود داشته است :براساس تعبیر سطحیتر ،امر اوب به این
دلیل اوب است که ادا ن را میاواهد .برراساس تعبیر عمیقتر ،ادا به ایرن دلیرل امرر
اوب را میاواهد که اوب است .به نظر من ،برداشت اول عمیقتر است؛ اروب چیرزی
است که اردا فرمران میدهد .چون راه هرگونه تبیینی را که «چرا» اوب است میبنردد ،و
اتفاقاً برداشرت دوم ،سطحی و عقلمدارانه است ،چراکه وانمود میکند کره «انگرار» چیرزی
که اوب اسرت مردلل هم میتواند شود .برداشت اول بهروشنی میگوید کره ماهیرت امرر
اوب ربطی به واقعیتها نردارد و ازاینرو با هیچ هملهای تبیینپذیر نیست .اگر هملرهای
هست که درست منظور مررا بیران کند ،این همله است :اوب چیزی است که ادا فرمران
میدهد (ویتگنشتاین.)11 :2188 ،
سه نکته در این عبارت وهود دارد که بهوضوح ارتباط معرفتشرنااتی ،وهودشرنااتی
و معناشنااتی دین و ااالق را روشن میکنرد .اصرطالح اارالقشناسری دینری برر رابطرۀ
معرفتشنااتی دین و ااالق داللت میکند .در این عبارت دو واژۀ دین و ااالق از طریرق
واژۀ شناات به هم متحل میشوند .واژۀ دینی وصفی است که بعد از ااالقشنااتی بهکار
رفته است و نشان میدهد که شناات ااالق از طریق دین میسر است.
عبارت «اوب ن چیزی است که ادا میاواهد» ،حاکی از ارتباط وهودشنااتی دیرن
و ااالق است ،زیرا از وابستگی وهودی ارزشهای ااالقی به ارادۀ اداوند بحث میکند.
عبارت «اوب ن چیزی است که ادا فرمان میدهرد» ،حراکی از ارتبراط معناشرنااتی
دین و ااالق است .در این عبارت شناات مفهوم اوب کره مفهرومی ااالقری اسرت ،بره
شناات مفاهیم و فرمانها و دستورهای الهی وابسته است.
برای بررسی ارتباط روانشنااتی دین و ااالق از نگاه ویتگنشتاین باید ببینیم یا رابطرۀ
باور دینی و فعل ااالقی رابطۀ التزامی است یا انگیزشی؟ در پاسرخ بره ایرن پرسرش بایرد
فهمید که منظور ویتگنشتاین از باور دینی چیست؟ یا منظور اعتقاد به وهرود اداسرت یرا
گزاره های دینی؟ برای پاسرخ بره ایرن پرسرش عبرارتی از ویتگنشرتاین را بیران مریکنریم:
«مسیحیت عبارت از این نیست که دعاهای بسیار بخوانند .در حقیقت گفتیم که نباید چنین
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کرد .اگر تو و من به شیوهای دینی زندگی میکنیم ،معنای ن نباید چنین باشرد کره دربرارۀ
دین بسیار سخن می گوییم ،بلکه این است که طرز زندگی ما متفاوت است .من معتقدم کره
فق اگر بکوشی همیار دیگر انسانها باشی ،سرانجام راه اود را بره اردا ارواهی یافرت»
(.)Rhees, 1984: 129
این عبارت نشان می دهد که مراد ویتگنشتاین از باور دینی ،شیوۀ زنردگی دینری اسرت.
زندگی دینی از یک سو مستلزم اعتقاد به وهود ادا و از سوی دیگر اعتقاد بره گرزارههرای
دینی -ااالقی است که در رفتارها و منش انسان بروز پیدا مریکنرد .ازایرنرو برین دیرن و
ااالق رابطۀ تنگاتنگی وهود دارد .این ارتباط روانشنااتی دین و اارالق در مبحرث بعرد
با عنوان ارتباط ایمان و عمل بیشتر توضی داده میشود.
 .0رابطۀ ایمان و عمل
فیلسوفان در احوص رابطۀ ایمان و عمل به دو دسرته تقسریم مریشروند :درونگرایران و
برونگرایان .درونگرایان معتقدند که میان باور دینی و عمل رابطۀ التزام وهرود دارد ،یعنری
به محض اینکه به یک فعل ااالقی باور و علم داشته باشیم ،بهطور قاطع ن فعرل ااالقری
را انجام میدهیم .بهعبارتی باور دینی هم شرط الزم و هم شررط کرافی بررای انجرام فعرل
ااالقی است .اما برونگرایان معتقدند که باور دینری فقر شررط الزم بررای انجرام فعلری
ااالقی است ،ولی شرط کافی نیست ،برای اینکه فعل ااالقی انجام گیرد ،عالوهبر براور و
پذیرش ،به عنحر دیگری به نام میل نیاز است .حال باید بررسی کررد کره ویتگنشرتاین در
مورد ارتباط باور دینی و عمل چه رویکردی دارد؟ درونگرایی یا برونگرایی؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت گزارههای دینی از نظرگاه ویتگنشتاین بیانگر نگررش
فرد به ههان هستند و زندگی ما را تنظیم و کنترل میکنند ( )Huang, 1995: 260و ارود را
در بطن زندگی نشان میدهند .اما «نشان دادن» به چه معناست؟ در تحلیل «نشان دادن» باید
گفت تعبیر معمولی که ویتگنشتاین از ن برای اشاره به مقولۀ «نشان دادن» استفاده میکنرد،
کلمۀ لمانی « »Aufzeigenاست .این کلمه دربردارندۀ معانیای همچرون اشراره کرردن (

to
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 ،)pointنشان دادن و داللت کردن ( )Indicateاست .با توهه به این واژه ،نچه ویتگنشرتاین
از مقولۀ «نشان دادن» مدنظر داشته« ،موهب نوعی دیده شدن» نیست ،بلکه نوعی «استنباط»
و اثبات کردن است که با توهه به برای قرائن رخ میدهد (.)Atkinson, 2009: 57
بر این اساس زندگی است که اثبات میکند که یا من به اردا معتقردم یرا نره ،وگرنره
نمیتوان در مورد ایمران چیرزی بیران کررد (« .)Gill, 1974: 283قلرب ایمران بردون کرالم
احساس اداست نه سخن گفتن از او» (به نقل از زندیه :کلک )43 :2111 ،ازاینرو ایمران
نشاندادنی است و اود را در هنر و عمل نشان میدهد .به تعبیر دیگر ،برین ایمران و فعرل
ااالقی و زیباییشناسی رابطۀ تنگاتنگی وهود دارد و نچه این ارتباط تنگاتن

را بین ایرن

سه حوزه برقرار میکند ،نگاه سوژه به ههان بهعنوان یک کل نظاممند است.
همانطورکه در عبارتهای ذیل مشاهده میکنیم« ،نگاه سوژه به ههران برهعنروان یرک
کل» ،اساس تعاری

این سه حوزه است .زیباییشناسی عبارت اسرت از نگراه سررمدی بره

ههان ،ایمان به ادا به معنای درک معنای ههان و زندگی ،در نهایت این نگرش سروژه بره
ههان است که مرز امور ااالقی را از امور غیرااالقی مشخص میکند.
در اینجا به ارتباط این سه حوزه در قالب ارتباط ایمان و هنر ،ااالق و ایمران یرا دیرن
میپردازیم .نخست به ارتباط ایمان و هنر یا زیباییشناسی میپردازیم .بعضی از مؤلفههرای
تربیررت دینرری بررهصررورت بررارزی متررأثر از تربیررت و ادراک زیبرراییشناسری اسررت .ادراک
زیباشناسانه امری درونی است ،ازاینرو تقویت این ادراک در امرر تربیرت موهرب تحررک
درونی فرد میشود و از منفعل یا کنشپذیر بودن وی هلوگیری مریکنرد .ازایرنرو تربیرت
دینی زمانی با موفقیت همراه اواهد شد که با بهکارگیری تربیرت زیبراییشناسری احسراس
شخص سرشار از دانش و دانش وی سرشار از احساس شود .نتیجۀ ایرن تربیرت ،اعتقراد و
ایمان ،یعنی اشیتی است بر مده از تجربهای معنوی که ماهیتی درونی دارد و التزام درونری
و عمل براساس این التزام را حاصل اواهد کرد.
بهطور کلی هنر و زیباییشناسی از دو هنبه و بعد در مسئلۀ ایمان دینی تأثیرگذار است:
از طریق ایجاد ایمان دینی ودوم از نظر تقویت فضایل ااالقی.
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تحلیل هنبۀ نخست را با این پرسش غاز میکنیم که هنر و زیباییشناسی چگونه سبب
بهوهود مدن ایمان دینی میشود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت هنر نحروۀ ااصری از
نگریستن به ههان است .نگریستن به ههان از وهه ابدی؛ نگاهی که با ن از برون به اشریا
نگریسته میشود (یادداشتها.)23/22/3 :
با این نگاه هر شیئی بازنمودی است از کل ههان؛ نگریستن از وهه ابدی ،نگراه هنرری
است بره ههران کره سربب ایجراد ایمران دینری مریشرود .توضری

نکره ویتگنشرتاین در

«یادداشتها» بین ایمان به ادا و معنای زندگی پیوند برقرار میکند« :ایمان به اردا ،یعنری
فهم اینکه زندگی معنا دارد» .در فقرۀ دیگر میگوید« :معنای زندگی یعنری معنرای ههران را
میتوانیم ادا بنامیم» .معنای ههان همان چیزی است که ههان را معقول میسازد و بره ن
ارزش و اعتبار واال میبخشد .ادا همان مفهوم هامع و کاملی است کره تبیرین و توصریفی
کامل و هامع از ههان ارائه میدهد؛ اما چگونه میتوان به ایرن موضروع رسرید کره معنرای
ههان اداست .از طریق نگریستن از وهه ابدی« .من فلسفی» با نگررش اراص ارود بره
ههان به عنوان کل کرانمند ن را به معنای ادا قلمداد میکند .از طرف دیگر ،شعر میتواند
معنای زندگی را با استفاده از کلمات متعارف و محسوس نشان دهد.
اما در ارتباط دین و ااالق یا به تعبیری ایمان و عمل باید گفت هان دیرویی در کتراب
کوچک اود با عنوان ایمان معمولی یا رایج برین دو نروع اعتقراد فررق مریگرذارد :بعضری
اعتقادها روی رفتار تأثیر میگذارند و بعضی از نها برهعنروان یرک حقیقرت عقلری مطررح
میشوند و مقتضی تأثیر در عمل نیستند .بهعبارت دیگر ،بعضی اعتقرادات ماننرد اعتقرادات
دینی با فعل ااالقی یا عمل درست تالزم دارنرد ،امرا بعضری اعتقرادات هریچ پیوسرتگی و
تأثیری در عمل و فعل ااالقی ندارند.
ویتگنشتاین در طول مباحثات اود بارها و بارها بر نقش اعتقادات مذهبی در رفتارهای
زندگی ما ،تأکید کرده است ،بدان معنی که ارتباط ما با تعهردات مرذهبی معرفرتشرنااتی
نیست ،بلکه عملی است ،چرون در صرورت فقردان شرواهد زنردگی ارود را بره مخراطره
میاندازیم.
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از نظر ویتگنشتاین ااالقی عمل کردن یا ایمران وردن ،قررار گررفتن در ههران کرامالً
متفاوت است ،ههانی که صدق و کذب گزارههای دینی اهمیت چندانی در ن ندارند ،بلکه
ن گزارهها توصیههایی برای یک شیوۀ زندگیاند .ازاینرو کرارکرد دیرن ااالقری و فایردۀ
احکام دینی یکی شدن با مجموعهای از اصول ااالقی است.
بر این اساس در رابطۀ ایمان و عمل ویتگنشتاین رویکرد درونگرایی دارد؛ بدینمعنا که
بین ایمان و فعل ااالقی رابطۀ تالزم وهود دارد ،زیرا محرک نهایی عمل ااالقی احسراس
تکلی

است ،یعنی احساس تکلی

بالضروره موهب فعل ااالقی میشود ،ازاینرو ااالق

سبب معنابخشی به گزارههای دینی میشود .کارکرد گزارههای ااالقی شبیه همالت هنری
و ادبی است ،یعنی مقحود اصلی نها تحریک انسان بهسوی ههتی اراص اسرت .تفراوت
گزارههای ااالقی و دینی این است کره گرزارههرای دینری همران گرزارههرای ااالقری را
بهگونهای هذابتر و با تکیه بر تمثیل و داستانها بیان میکند ،اما این دو از لحراظ بیرونری
بههم وابستهاند ،بهطوریکه یکی دیگری را بهوهود می ورد .بدانمعنا که ما حقایق ااصری
را درک میکنیم که میاواهیم روشهای اود را تغییر دهیم ،یعنی ایمان تعهد بیقیدوشرط
و تحول عمیق وهودی را اقتضا میکند.
از نظر ویتگنشتاین باور دینی اعتماد بیقیدوشرط است .ایمان باید کل زنردگی را تغییرر
دهد ) (plant, 2013: 286ایمان تاریخی نیست ،رابطۀ مؤمن برا روایرتهرای کتراب مقردس
رابطهای با حقیقت تاریخی و حتی نظریهای نیست که شامل حقیقرت باشرد ،بلکره مؤمنران
باید پیام انجیلها را بهدست گیرند و با عشق دریافت کنند ) .(Wittgenstein, 1994a: 32این
بدانمعنا نیست که از نظر ویتگنشتاین نیایشها و پرستشها در حیات دینی منزلتی ندارنرد،
بلکه منظور ن ا ست که این امور اگرر رفترار و عمرل انسران را اصرالح نکننرد ،بریارزش
اواهند بود ،پس حقیقت ایمان و باالترین حد ن تجلری ن در رفترار انسران اسرت .نظرر
ویتگنشتاین مشعر بر این است که بهترین روش تعلیم و تربیت موزههای دینری و ااالقری
«عمل» است و بین ایمان و عمل تالزم وهود دارد (زندیه.)211 :2183 ،

رابطۀ ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم 101 

 .8نتیجهگیری
براساس نچه گفته شد ،رابط ۀ ایمران و عمرل را در فلسرفۀ متقردم ویتگنشرتاین برر مبنرای
سااتار فلسفه و شخحیت وی میتوان چنین ترسیم کرد:
 . 2اساس تفکر ویتگنشتاین متقدم در مورد رابطۀ ایمان و عمرل ،رابطرۀ زبران و ههران
است؛
 .1زبان و ههان با هم تناظر کامل دارند ،یعنی زبان تحویرگر وقایع ههان است؛
 .1ههان شرامل دو چیرز اسرت :واقعیرتهرای متححرل و غیرمتححرل .واقعیرتهرای
غیرمتححل در حقیقت امور استعالییاند؛
 .4واقعیتهای متححل بیانکردنیاند و واقعیتهای استعالیی نشاندادنی؛
 .3واقعیتهای استعالیی اود را در چارچوب هنر و عمل نشان میدهند؛
 .3رابطۀ ایمان و عمل رابطۀ التزامی است.
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