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 نگاهی ویتگنشتاینی به مسئلۀ شر

  به یاد دوســت عـــزیزي که
  .»کران شد دچار آبی دریاي بی«

  
  . ها نگاه نکنم توانم از منظر دینی به پدیده یندار نیستم اما نمیمن آدمی د

 ویتگنشتاین لودویگ
 

هـاي تـوأم بـا درد و رنـج      خاکی، با اصناف پدیده است که انسان ساکن بر روي این کرةدیر زمانی  .1
زلزلـه،  سیل، قحطی، : سازند آشکار میهاي سوگناك زندگی را  کند، حوادثی که سویه دست و پنجه نرم می

  . کشی، به ماتم نشستن والدین در غم از دست دادن فرزند نسل
رفتار ارتش آلمان نازي در کنیم؛  هجدهم نگاه می در سدةدلخراش لیسبون  هنگامی که به ماجراي زلزلۀ

کنـیم؛   هاي دوقلوي نیویورك را مرور می انفجار برج کنیم؛ قصۀ جهانی دوم، تأمل می با یهودیان، طی جنگ
فیلسـوفان و  آوریـم سـخنان    به یـاد مـی  ... دهیم گوش می  ه سونامی،موسوم ب ،دریایی ار فاجعۀ زلزلۀاخببه 

افتاد، خدا  وقتی این حوادث اتفاق می :پرسیدند را که میمتکلمینی نظیر فرانسوا ولتر و اسقف روان ویلیامز 
  ...کنم کجا بود؟ با وقوع چنین حوادثی، من گاهی در وجود خدا شک می

خداوند واجد صفاتی چند  ،هاي ادیان ابراهیمی نظیر اسالم وفق آموزه: له از این قرار استمسئ صورت
ت و ناگواري نظیر آنچه ذکـرش رفـت، رحمـ    حال، در حوادث. ... وعلم، قدرت، رحیمیت : است منجمله

 قدرت مطلقـۀ  در عین حال، الزمۀ. کند که درد و رنجی متوجه بندة او نشود می مهربان بودن خداوند اقتضا
اگر چنین است، چگونه فجایعی نظیر سونامی که . باشد بر انجام و ترك هر فعلی توانااین است که  خداوند

ـ  پنـاه اسـت، در منظـر و    خانمان شدن هزاران انسـان بـی   متضمن از بین رفتن و بی اي خداونـد محقـق   مرئ
ت خداوند ندارد؟ اگر بر بندگان خود قدرن دست، منافاتی با خیرخواهی و روري از ایشود؟ آیا وقوع شُ می

دارد؟ و اگـر وقـوع ایـن حـوادث     را دارد، چگونه تاب چنین حوادثی  ورزد و آنها را دوست می شفقت می
قاهر خداوند کجاست تا مـانع از بـروز و ظهـور آن     د و رنج براي انسان است، پس ارادةحقیقتاً توأم با در

  گردد؟
هـایی کـه بـه مسـئلۀ شـر داده شـده، از منظـر         اجمالیِ برخی پاسخکوشم پس از مرور  در این مقاله می

ویتگنشتاین مسئله را مورد تأمل قرار دهم و اطراف آن را بکاوم؛ هرچند وي مستقالً به این مسئله نپرداخته 
هـاي   در عین حال، بحث من بیشتر صبغۀ توصیفی دارد؛ بدین معنـا کـه مسـئلۀ شـر را ذیـل آمـوزه      . است

  .که لزوماً این نگاه را موجه بینگارم ام بدون این خر صورتبندي کردهویتگنشتاین متأ
  
انـد و   به سهم خویش به این پرسش سهمگین پاسـخ گفتـه   ین، فالسفه و عرفا، در طول تاریخمتکلم .2

متکلمی نظیر تومـاس  . ه دست دهنداند به قدر طاقت بشري، صورتی معقول و موجه از این قضیه ب کوشیده
تفکیک میان شر اخالقی و شر طبیعی، وقوع شرور اخالقی را از مقتضیات مختار بودن انسـان  وئیناس با آک
  . انگارد می

از تدابیر خداوند است براي تمییز میان بندگان نیک و بد از   ار هم، بنابر رأي او،یختخلق عنصر اراده و ا
امـور  . قع عدم وجود نور استشرور طبیعی هم از جنس امور عدمی هستند مثل تاریکی که در وا. یکدیگر

  .وجود کند د تا برایشان جعل ماهیت کند یا بدیشان افاضۀخواهن عدمی هم ماهیت ندارند، فلذا خالقی نمی
فرض وجود شرور طبیعی در ایـن عـالم ایـن     شان دهد که حتی الزمۀکوشد تا ن آکوئیناس می  واقع، در

  1.خالقی آنها را مستقالً آفریده باشدنیست که 
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در . 3است نه رخدادها 2ها اند که خداوند، واضع قاعده اي از فیلسوفان ارسطویی گفته سوي دیگر، پارهاز 
ضع کرده، نظیر قانون العلل و محرك اول، قواعدي را براي بسامان کردن هستی و واقع خداوند به مثابه علت

اثـر کـردن ایـن قـوانین در      لوازم و مدلوالت این قواعد، الیتخلف است و مقتضـاي . زمین علیت و جاذبۀ
کنند کـه   افتند، از قوانین صلب و سختی تبعیت می هایی که در هستی اتفاق می به تعبیر دیگر، پدیده. هستی

زمین بـر روي یکـدیگر    هاي پوستۀ له، که حاصل لغزیدن الیهرخدادهایی نظیر زلز. واضع آن خداوند است
چنین، بر دامن کبریایی خداونـدي   وقوع حوادثی این افلذ. تحقق قوانین بنیادین هستی استاست، مقتضاي 

  .ننشاندگردي که واضع قوانین است نه رخدادها، 
  
الدین عربی بـه دیـدة    ییثل محی ممأنوسند و در دستاوردهاي عرفای کسانی که با سنت عرفان نظري .3

وحدت وجودي، کل این  هاي بنابر آموزه. کنند شر را به نحو دیگري صورتبندي می نگرند، مسئلۀ عنایت می
. حقیقیه اسـت  ه وحدتش نه وحدت عددي که وحدت حقۀعالم را یک موجود پر کرده است؛ موجودي ک

بـه عنـوان   » تشکیک در مراتـب وجـود  «به یاد داشته باشیم که اتخاذ تئوري . اویند ةباقی همه تجلیات کثیر
را تنها  کسی که باور دارد این عالم .هاي وحدت وجودي، نخستین گام در این وادي است تقریري از آموزه

حصـار   در وسعش، از آن موجود پـر شـده اسـت،   وجود سایرین، هرکس به ق یک موجود پر کرده و کوزة
اما این تمام قصه نیست و اندکی راه است تـا بینـا    بینی گذاشته؛ ه و پا به وادي وحدتبینی را شکست کثرت
وفق این . »تشکیک در مراتب ظهور«است و ورود در » دتشکیک در مراتب وجو«گام بعدي عبور از . شدن

هاي وحدت وجودي، همچنان این عالم از یک موجود پر شده، امـا سـایرین نـه تجلیـات و      تقریر از آموزه
موجـود بـر غیـر     تعبیر دیگـر، اسـتعمال و اطـالق واژة   به . هایی از او، که ظهورات و نمودهاي اویند حصه

توان  مند از وجود است و می تنها یک موجود است که بهره. و غیر حقیقی خداوند، استعمالی مجازي است
ها نظیر زلزله از دیگـر مقتضـیات ظهـور او در ایـن هسـتی       را متصف به وصف وجود کرد، باقی پدیده  آن

مـن و  »  آینـد کـه حقیقتـاً    ، حوادثی نظیر زلزله و سیل، زمانی مصداق شر به حساب مـی عالوه بر این. است
از پیش خود استقاللی نداشته باشند » من و ما«وقتی که . ر میان باشند تا این حوادث را شر بینگارندد یی»ما

کـه   شرط باشند، دیگـر چـه جـاي گلـه و شـکوه از ایـن      صورت و وجود الب وراتی از خداي بیو صرفاً ظه
دعوي  تا اقامۀ. ان نیستیی حقیقتاً در می»من و ما« شرآفرین بوده است؟» من و ما«براي اي مثل زلزله  پدیده
» مـن و مـا  « 4.در این تلقی، زلزله یک ظهور و تجلی از تجلیات اوست، خورشید و کوه ظهوري دیگر. کند

. تفاوتی از این حیث میان انسان و درخت و رود و آفتاب و زلزلـه نیسـت  . است هم ظهور و نمودي دیگر
ی را پر کرده، وجودي عاریتی است، بلکه اصالً شرطی که هستها در قیاس با آن وجود الب پدیده وجود سایر

الـدین کبـري پـس از     اوریم سخن شیخ نجـم به یاد بی 5.است  جود نیست، که نمودهاي آن وجود البشرطو
  .وزد باد استغناي خداوند است که می: گفت مغول به ایران را که می حملۀ
  
کوشـند بـا    در فوق آمـد، مـی  ظیر آنچه ـ عرفانی ن ـ فلسفی هاي کالسیک کالمی رسد پاسخ ظر میبه ن .4
 خـور بـراي پدیـدة شـر در منظومـۀ     شناسانه، جـایی در  شناسانه و انسان پردازي و اتخاذ مبانی هستی وريتئ

ـ    آنهـا را دسـتخوش    6معتقـدات  رور در عـالم، مجموعـۀ  معرفتی خویش بیابند و نشان دهند کـه وجـود شُ
ا، آیا این نوع مو. سازد گاري درونی نمیناساز ـ فلسفی با پدیـدة شـرور در ایـن عـالم، تنهـا       اجهۀ کالمیام

مواجهــۀ ممکــن اســت؟ آیــا مبــاحثی از ایــن دســت، صــرفاً صــبغۀ نظــري و انتزاعــی دارنــد و حجیــت  
شـوند؟یا   ورزي در معناي متعارف کلمه احـراز مـی   رو تنها از طریق استدالل شناختی مدعیات پیش  معرفت
زیست و چگونگی تعامـل مـا بـا     ي گوناگون ما ربط و نسبتی با نحوةکه، در مقابل، معتقدات و باورها این

  د؟ نداردر مقام عمل جهان پیرامون 
  
و تعامـل   ورزي قرائت دیگري از فراینـد توجیـه و اسـتدالل   به دست دادن فان، براي از فیلسو برخی .5
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در ایـن  . انـد  فلسفه سخن گفتهگرانه به درمانمعرفتی با جهان پیرامون، به اقتفاي ویتگنشتاین متأخر، از نگاه 
که معرفـت فلسـفی    توضیح آن 8.است 7پردازي که از جنس فعالیت ورزي نه از جنس تئوري تلقی، استدالل
س است و معرفت علمی مؤس ،هاي دینی بر گزاره است هاي فلسفی است، معرفت دینی مبتنی حاوي گزاره

دغدغۀ اصلی ویتگنشـتاین در دوران دوم  . اند دهکیل شها از واژگانی چند تش این گزاره. هاي علمی بر گزاره
برخالف دوران نخست فلسفی . هاي مختلف است اش نحوة رفتار این واژگان و معانی آنها در سیاق فلسفی

در دوران . کرد ل آنها در جهان خارج تأکید میمیان واژگان در زبان و مدلو 9ارتباط ذاتی که ویتگنشتاین بر
نهایتی کـه در اختیـار کـاربر زبـان      امکانات بالقوه بی از آورد و توي زبان سخن به میان از قلعۀ هزار رمتأخ

در اینجـا دسـت بـاال را     »ورزیدن«. هاي متعدد در معانی گوناگون به کار برد است تا یک واژه را در سیاق
. ي واژگان اسـت هاي حاصل از استعمال نابجا ها و کژتابی دارد و فلسفیدن متضمن پاالیش زبان از بدفهمی

معرفتی یا یک بازي زبانی نظیر علـم یـا دیـن یـا      اژگان یا مفاهیمی که در یک منظومۀبه تعبیر دیگر، اگر و
فلسفه متضمن یک بار معنایی هستند، از بافت و سیاق خود به درآیند و در بـازي زبـانی دیگـري بـه کـار      

شتاین متأخر ارتباط وثیقـی میـان بـاور کـه     در ویتگن. گرفته شوند، دیگر متضمن معناي پیشین خود نیستند
کاربر زبان با به کار بردن یک واژه به . وجود دارد زیست با ورزیدن و نحوةف از مفاهیمی چند است، مؤلَّ

شود که با ممارست و ورزیدن بیشتر در طول زمان، در  طور مکرر، گویی به شرکت در یک بازي دعوت می
ورزي و زیستن مؤمنانه نزد ویتگنشـتاین متـأخر متضـمن     دین. آید درمیکسوت یکی از بازیگران این میدان 

اي که بر واژگانی  براي کسی که زیستن مؤمنانه را اراده کرده، معانی. اي است شرکت فعاالنه در چنین بازي
شود، در تکون و  فیلسوفانه مترتب می زیست در نحوة... علیت، سازگاري درونی ونظیر حجیت، استدالل، 

یمی نظیـر خضـوع و   واژگان و مفـاه  ،در عوض. وي مدخلیتی ندارند و ثغور نحوة زیست دیندارانۀ حدود
فرد مؤمن و دیندار واجـد   در نحوة زیست مؤمنانۀ... گناه، آمرزش و با خداوند، خشوع، دعا، ارتباط کالمی

. ویش نخواهنـد بـود  این مفاهیم اگر از جاي خود به درآیند دیگر متضمن بار معنایی دینـی خـ  . معنا هستند
 تنهـا در یـک نحـوة زیسـت    ... یروي گرانشی وهمچنین مفاهیمی نظیر انرژي، الکترون، میدان مغناطیسی، ن

عالمانه براي فرد عالم واجد معنا هستند و اگر از سیاق خود خارج شوند صحنه به کلی دگرگـون خواهـد   
  ۱۰.شد

دینداران به مدد مفاهیم و مدعیات فلسـفی   بخشی به مدعیات آراي ویتگنشتاین متأخر، حجیت مطابق با
یندارانـه تفـاوت فاحشـی بـا     د نحوة زیست. گشاید اهی به دهی نمیو یا علمی وافی به مقصود نیست و ر

گر باید بکوشد تا از کاربردهاي نابجاي فیلسوف به مثابه یک درمان. دارد فیلسوفانه و عالمانه  معیشت نحوة
رو، کسانی که جهدي   از این. معیشت مؤمنانه پرده بردارد ةو علمی در نحو ها و مفاهیم فلسفی، کالمی واژه
ا به مثابه حجتی هاي علمی و یا فلسفی را از متون دینی استخراج کنند تا آنها ر ورزند تا مفاهیم و آموزه می

   .کنند معرفتی دینداران، کار ناصوابی می بگیرند له منظومۀ
پـدر   شناسـی و بـاور دینـی    روان، شناسـی  گفتارهایی دربارة زیباییدرسبه همین سبب، ویتگنشتاین در 

. گیرد هاي علمی وام می کند که براي موجه کردن مدعیات دینی، ازگزاره را نقد می ــاز آباء کلیسا اوهارا ــ 
مـدعیات او  شناختی،  شده و از منظر داللت 11دستوريوي بر این باور است که پدر اوهارا مرتکب خطاي 

  .نیستموجه 
کنیم، نـه صـرفاً محملـی اسـت بـراي انتقـال        در این رویکرد فلسفی، زبان، و کاري که ما با کلمات می

. م مـدخلیت تـام دارد  هاي ما و نگاه مـا بـه عـال    شده، که در تکون اندیشه ها و تأمالت پیشتر اندیشیده هیافت
ال مـا بـه ورزیـدن و دیـدن     مرزهـاي زبـان مـا مرزهـاي اشـتغ     و  مرزهاي اندیشۀ ما مرزهاي زبان ماست،

تعامل با محیط پیرامون و دیـدن   بتنی بربازي م  رسد تکون معناي واژة ، به نظر میبه عنوان مثال. ها شباهت
مطابق تلقـی  . هاي مختلف ساز بازي باشد تا به دست دادن فهرستی قطعی از اوصاف بازيهاي متعدد  نمونه

 حـد تـام و جـنس و فصـل آن سـراغ گرفـت؛      تعریـف و   سنتی، براي رسیدن به معناي یـک واژه بایـد از  
ویتگنشتاین بـا  . معناي آنشرط الزم و کافی است براي حصول  هاي الیتخلف یک واژه را برشمردن، مؤلفه
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اصـطالح  . کند گرایانۀ ارسطویی در باب معنا را نقض می این مدعاي ذاتمدد گرفتن از شهودهاي زبانی ما 
آنچه کـاربر زبـان بـا     12.متکفل تبیین این تلقی از تکون معنا است لسفیهاي ف کاوشدر  شباهت خانوادگی

در غیـاب وجـود   . دارد ي آندهد، مدخلیت تام در بـروز و ظهـور معنـا    هاي متعدد انجام می واژه در سیاق
آن چیزي است کـه در ایـن    ها همۀ ل به ورزیدن و دیدن شباهتسابق بر تجربه، اشتغا گرایانۀ رویکرد ذات

 هاي متعدد، شأنی تبعی، عرضی و غیرمسـتقیم  مثال توجه داشته باشیم که ارائۀ. کند یما دستگیري م مسیر از
  .آن چیزي است که ما باید به کار بریم تا به معناي واژه برسیم گرایانه ندارد؛ بلکه همۀ بیین ذاتدر عداد ت
، بـه  ی یاد بدهیم که مفهوم بازيخواهیم به کس مهم و معتنابه در این میان این است که وقتی ما می ۀنکت

تـوانیم   در واقع، خود مـا هـم نمـی   . شویم هاي کثیر و متعدد متوسل می چیست، به همین نمونه عنوان مثال،
هـایی را کـه    هاي مفهوم بازي به دست دهیم به نحوي که تمـامی بـازي   تبیینی تئوریک از مقومات و مؤلفه

داند مفهوم بازي چیست در این نیست که  ا با کسی که نمیپس، در واقع تفاوت م. شناسیم، پوشش دهد می
هاي گونـاگون را   ماتی که بازيما مسلح به تبیینی تئوریک در باب این مفهوم هستیم و آشناییم به تمام مقو

ایـم و آن   هاي متعدد بازي را دیـده  دهند و او فاقد آن است؛ بلکه تفاوت در این است که ما نمونه شکل می
  .ستکس ندیده ا

و کاربر زبان وارد تعامل با محیط  13بدین معنا، در این سنت فلسفی، فاعل شناسایی، به مثابه یک کنشگر
بـه تعبیـر   . کنـد  شود و با دیدن موارد متعدد، در تکون باورهاي خود نقش انکارناپذیري ایفا می پیرامون می

ن تعامـل او بـا محـیط پیرامـو     ةخ از نحـو اند، جدا و منسـل  ق آگاهی فاعل شناساییدیگر، باورهایی که متعلَّ
  . اویند برآمده از نحوة زیست  نیستند؛ بلکه قویاً

بر همین سیاق، کاربر زبانی که به بازي زبانی دینی اشتغال دارد و نحوة زیست مؤمنانه را اختیـار کـرده   
باورهـا و  در ایـن نحـوة زیسـت،    . بخشـد  سان سایر دینداران سلوك معنوي خویش را سامان مـی  هاست، ب
در مقابل، شخص مؤمن . مورد نظر اکثر فالسفه و متکلمین نیستند ات دینی، صادق و موجه در معنايمعتقد

 اي با مدنظر قرار دادن چنین پیشینه. در محیطی دینی و ایمانی تربیت یافته است و با این باورها زیسته است
  :قول زیر از ویتگنشتاین را در نظر بگیریدنقل . هاي دینی باور دارد گوییم مؤمن به آموزه است که می

  
شاید برهان براي وجود خداوند واقعاً چیزي باشد که یک شخص بتواند با آن فردي را متقاعد به وجود خداوند 

اند آن بوده است  ـ در صدد انجام آن بودهـاند  هایی را فراهم آورده برهان چنین که  کسانی ــکه متدینان   آنچه. کند
کنم که به رغم این مسئله خود آنان هرگـز از   کر میاما من ف. اي قابل فهم عطا کنند اور خود تحلیل و پایهکه به ب

شاید کسی بتواند فردي را از طریق پرورشـی خـاص، از   . اند هایی به اعتقاد دست نیافته چنین برهان طریق نتیجۀ
  14.قاعد کندزندگی او در راهی خاص، به وجود خداوند متبه طریق شکل بخشیدن 

  

بلکـه  . هاي دینی لزوماً کاذبند و محتواي صدقی ندارند مدلول کالم فوق این نیست که مدعیات و آموزه
و هایی نظیر صـدق و توجیـه در معنـایی کـه مـدنظر عمـوم فالسـفه         تمام سخن بر سر این است که مؤلفه

کند  اي معقول پیشه می ت، زندگیمؤمن، از آن حیث که متدین اس. متکلمان است، در این میان جایی ندارد
که به هیچ نحـوي پـرواي    نه این. بخشد سان سایر دینداران، امور خویش را سامان می هو در فضایی دینی، ب

بـه قـدر   هاي متناقض باور داشته باشد؛ بلکـه عقالنـی زیسـتن را     نداشته باشد و همزمان به گزارهرا صدق 
  .سپارد سفه و متکلمین میبیش از آن را به فال. دده خویش قرار میدر دستور کار طاقت بشري 

 شـناختی مـدعیات دینـی در معنـاي     ، متکفل بررسی صدق و کذب و حجیت معرفـت بازي زبانی دین 
. گمارنـد  م همـت مـی  بازي زبانی فلسفه و کالم بدین مه در عوض،. متعارف فلسفی و کالمی کلمه نیست

کند و در عین حال بر ممارست و ورزیدن تأکید  ل اشاره میمیان باور و عم بازي زبانی دین به نسبت وثیق
فوق،  تر شدن سخنان براي روشن. ورزیدنی که رکن رکین زیستن عاقالنه و عاري از خرافات است. کند می

. شرور در این عالم در نظر بگیریـد پدیده با مواجهۀ مؤمنی را که نحوة زیست مؤمنانه را اختیار کرده است 
خـویش داشـته،   دینـی  هاي ویتگنشتاین، او در تعاملی که با سایر دینداران در نحوة زیسـت   مطابق با آموزه



 ٥

که البته ممکن است فیلسـوفان   اي را براي خویش تبیین نماید؛ تبیینی آموخته که چگونه وقوع چنین پدیده
یر از فیلیپس را نقل قول ز. ید، اما در عین حال نامعقول نیستموجه ننمابراي ایشان را خوش نیاید و  دین

  :در نظر بگیرید
  

. زنی پا به سن گذاشته از من پرسید که چرا خدا دو پسر او را قبل از خودش از دنیا برده است به یاد دارم که بیوه
رفـت   اي مـی  پس از این پرسش، پاسخ خود را ارائه کرد و گفت که اگر خـودش بـراي چیـدن گـل بـه باغچـه      

گزید؛ خدا هم پسران او را به پیش خود برده و، بـا   بلکه بهترین گلها را برمی کرد، هاي هرز را انتخاب نمی علف
آیا الزمۀ این تصویر این است که آدمی هرچه بیشتر زنـدگی کنـد در نظـر    . ها را چیده است این کار، بهترین گل

پسران خود . اندکش زن تصویر مذکور را به این سمت و سو نمی آن بیوه. مقدارتر است؟ واضح است که نه بیخدا 
  15.آمیز نیست کننده است؛ و لزوماً آشفته یا خرافه عمل او تعیین. د؛ همین و بسانه را حرمت می

  
در  طـور کـه خـود    همان. رسد کننده به نظر نمی مسن قانعبراي فیلسوف دینی نظیر فیلیپس، سخنان زن 

  :گوید ادامه می
  

در اینجا، او . دارد داشت، اما مرا زنده نمی او را زنده می. بینم از سوي دیگر، من این تصویر را چندان سودمند نمی
  16.و من باید از طرف خودمان سخن بگوییم

  
بـه قـول   اي کـه بـدان اشـتغال دارنـد،      در بـازي زبـانی  اما مهم این است که هر یک از کـاربران زبـان   

کـه بـراي    م به همان نحـو لۀ شرور در این عالقرار نیست که مسئ. ویتگنشتاین از طرف خود سخن بگویند
اي اسـت   توجیـه مقولـه  . اي نیـز موجـه باشـد    زن قابل تفسیر و توجیه است، براي یک فیلسوف حرفـه  بیوه

ممکن است مدعایی براي شخصی موجه بنماید و براي شـخص دیگـري بـا پیشـینۀ     . تشکیکی و ذومراتب
موجه نماید و براي  t1در زمان همچنین ممکن است مدعایی براي شخصی .معلوماتی متفاوت، موجه ننماید

  .موجه ننماید و بالعکس t2همان شخص در زمان 
در نزد متـدینان، مقـوالتی نظیـر سـخن گفـتن      . بازي زبانی دین، از بازي زبانی فلسفه یا کالم جداست

شرور در طبیعت و اعتقاد به وجـود خـدایی کـه    وقوع ات، سازگاري میان وند با پیامبران، وقوع معجزخدا
هـا   تلقی به قبول کردن این آمـوزه بردارند، بدین معنی که  توجیه... و االطالق است قدرت و علم علی خیر و

دینـی   را در مقام عمل به کـار بسـت و سـلوك    ها ن آموزهتوان ای میمستلزم تناقض نیست و در عین حال 
کـه   این. ی دین استبقیۀ مسائل خارج از حوزة بازي زبان. همین و بس. خویش را حول آنها سامان بخشید

انگارند،  اي استدالل دینداران را در قابل جمع بودن وقوع شرور با فرض وجود خداي ادیان موجه نمی عده
هـایی از ایـن    در نحوة زیست مؤمنانه براي پرسش. باید در بازي زبانی فلسفه و کالم مورد بحث قرار گیرد

ـ نـش جیت معرفتـهاي متعددي که عاري از ح دست، پاسخ ـ نظیر پاسخ زن مسن بـه چرایـی    اختی نیستند 
هـاي زبـانی    وگـو را بایـد در بـازي    بقیۀ این بحث و گفـت . گام پسرانش ــ اقامه شده استـرگ زودهنـم

مکی استداللی علیه وجود خداي ادیان با لحـاظ کـردن پدیـدة    . ال. به عنوان مثال، جی. دیگري پی گرفت
ینگا در مقام پاسخ به او کوشیده تا مشکل منطقی ناسازگاري جمع میان شرور در این عالم اقامه کرده و پلنت

یا از سوي دیگر، فیلسـوفی مثـل    17.وقوع شرور در این عالم و پذیرش خداي ادیان ابراهیمی را رفع نماید
انگارد، چراکه بنـابر رأي وي، ایـن    اندیشی ولذا ناموجه می هایدگر پذیرش خداي ادیان را نوعی متافیزیکی

اي که مبتنی بر موجوداندیشی است و از مواجهۀ با نفـس   است؛ تلقی 18اي اونتیک قی از خدا، نهایتاً تلقیتل
اي  انـد تـا تلقـی    سو نیز فالسـفه و متکلمینـی کوشـیده    از آن. ماند کرانگی است، درمی وجود که متضمن بی

و در معنـاي هایـدگريِ کلمـه،    کرانگـی باشـد    عنان با بـی  وجودشناختی از خداي ادیان ارائه نمایند که هم
برانگیزاند، متعلق به  وگو پیرامون این قبیل مسائل که در جاي خود مهم و تأمل بحث و گفت. اونتیک نباشد

متدینانی که مشتغل به بازي زبانی دیـن هسـتند، در ایـن وادي صـرفاً بـه      . زبانی کالم و فلسفه است  بازي
شـود و متـدین را در تنظـیم     بودنی که در مقام عمل آزمون مـی کنند، معقول  معقول بودن باورها بسنده می
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  . رساند سلوك معنوي خویش مدد می
سـازي سـازگاري میـان     مطابق با این نگاه، در مواجهۀ با پدیدة وقوع شرور در این عالم، باید به معقول

ت بـر  سـازي مبتنـی اسـ    ایـن معقـول  . وجود این شرور در عالم و فرض وجود خداي ادیان همت گمـارد 
هـا بایـد در    البته این تبیین. رو شده بود هایی نظیر تبیین زن مسنی که با حادثۀ تلخ مرگ پسرانش روبه تبیین

مقام عمل به کار بسته شوند و فرد بکوشد در ذیل یک نحوة زیست دینی نظیر سایر متـدینین بـه موضـوع    
محقـق  ش براي نگاهی دیگرگون بـه هسـتی،   پردازي تازه که با تال نه با تئوري این تبیین معقول،. نگاه کند

  .شود می
ي دیندارانه از منظر ها در ذیل یک نحوة زیست رساند تا به پدیده این نگاه، انسان را مدد می وام گرفتن 

نـد؛ حکمتـی کـه    ک اسـتفاده مـی   »حکمت«از تعبیر  ،ویتگنشتاین براي توصیف این مقام .دیگر هم نگاه کند
  . د شوریدگی است و تداوم در ورزیدن، رکن رکین آنبرخالف ایمان کیرکگوري فاق

از منظر ویتگنشتاین، موجه ساختن سازگاري میان وجود شرور در عالم و فرض وجود خداي ادیان در  
سان فالسفه  مؤمنان، به عالم به. گرو اشتغال به بازي زبانی دین و نگریستن به موضوع از منظر متدینان است

را  بیش از این . بینند ها براي موجه ساختن مدعیاتشان نمی نیازي به این سنخ بحثنگرند و  و متکلمین نمی
اي که سخت  هاي زبانی باید از متکلمان و فالسفه سراغ گرفت و وارد بازي زبانی فلسفه و کالم شد؛ بازي

  .دهند بازارشان گرم است و بازیگرانش به قول داستایفسکی به ادامه دادن ادامه می
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  ها یادداشت

  1383مالک حسینی و دیگران، تهران، هرمس،  ، ترجمۀدین دربارة النور استامپ و دیگران،: ـ نگاه کنید به۱
2 - rules 

3 - events 
  :گفت ـ مولوي می4
     و گَ گـاه خورشــــیديويـــقا شگـاه کـــوه قــاف و گَـه عنـ                دریا شـــوي ه  
  یش بــیشـها وز بــ مــزون از وهاي فـ               ویشـه آن در ذات خـاشی نتو نه این بـ     
ــد خــیره  از تـــو اي بی      وحـ شبِّه هــــم م ر               هـــم م و ر نقـــش با چــندین صس  
ـوحــــد می      ـه را مـ ر  گـــه مشـبـ ـو ــد را صـ زنَــد ره مـیکــنـد               گـــه مـوحـ  

، دفتر 1384به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران  مثنوي معنوي،الدین مولوي بلخی،  جالل
  . 58ـ57و  55ـ54دوم، ابیات 

تنظـیم و نشـر آثـار امـام      ؤسسۀ، موالیهلاالهدایه الی الخالفه و مصباح امام خمینی،: کنید بهاي از این تلقی عارفانه، نگاه  به عنوان نمونه ـ5
  .1381تهران، ،خمینی

6 - set of beliefs 
7 - activity 

اي که ویتگنشتاین متأخر له نگاه درمانگرانۀ خویش آورده که وفق آن، وظیفۀ فیلسوف، درمانگري است خود موضوع  ـ شرح و بسط ادله8
بـه اختصـار   . پردازم شود، می در قلمرو دین، مترتب می  که بر این نگاه فیلسوفانه،من در این نوشته، صرفاً به نتایجی . مقالۀ مستقلی است

نگاهی که بیش از . تواند به مثابه دلیلی له نگاه درمانگرانه به فلسفیدن باشد بگویم که بحث وي تحت عنوان  استدالل تبعیت از قواعد می
. و بن تازه را داشته باشد، نگران پاالیش زبان از استعمال نابجاي واژگان استمند فلسفی از بیخ  که دغدغۀ عرضه کردن یک دستگاه نظام آن

از این رو، فیلسوف، از آن حیث که فیلسوف است، دائماً مشغول به . یند کشف و پاالیش متصور نیستامطابق این نگاه، حد یقفی بر این فر
در » فرگه، ویتگنشتاین و استدالل زبان خصوصی«قواعد نگاه کنید به براي بحث بیشتر دربارة استدالل تبعیت از . فعالیت درمانگري است

  :براي بحث بیشتر در باب نگاه درمانگرانه به فلسفه، نگاه کنید به. همین مجموعه
- Lovibond, S. (2002) Ethical Formation (Cambridge, Mass: Harvard University Press). 
- McDowell, J. (1994) Mind and World (Cambridge, London: Harvard University Press). 

- Thornton, T. (2004) John McDowell (Chesham: Acumen). 
9 - esseential 

معنا، کاربرد : ویتگنشتاین«نژاد،  امیرحسین مهدوي: نگاه کنید به ویتگنشتاین،  ۀدینی در منظوم  زیست ةبراي آشنایی بیشتر با مفهوم نحو ـ10
  .104-69. ، صص1384، 5حکمت، شمارة  ۀنام فصلنامۀ، »ر دینیو باو

11 - grammatical mistake 
  . در همین مجموعه» ها و معناها بازي«براي آشنایی تفصیلی با مفهوم شباهت خانوادگی و سه قرائت از آن، نگاه کنید به مقالۀ  ـ12

13 - doer 
، به کوشش مجموعه مقاالت فلسفه ویتگنشتاین، در »ایمانی، از تراکتاتوس تا دربارة یقیناز بازي زبانی تا باور « ،رضا اکبري: نقل ازـ 14

   . 185. ، ص1382نارسیس قربانی، تهران، مهر نیوشا، 
  .55ـ54. ، صص18، شمارة آسمان  فصلنامۀ هفت، ترجمه مصطفی ملکیان، "دین در آینۀ ویتگنشتاین"فیلیپس، . زي. دي ـ15
  .55. همان، ص ـ16
 ماهنامـۀ  ،نـژاد  ، ترجمۀ محمدرضا صـالح »شر و قدرت مطلق« مکی،. ال. جی: حث در زبان فارسی، نگاه کنید بهـ براي پیگیري این مبا17
ـ ابراهیم سلطانی، صـراط،   ، ترجمۀ احمد نراقیمجموعه مقاالت: کالم فلسفی: همچنین نگاه کنید به. 11ـ5. ، صص1370، 3، شمارة کیان

، ترجمه احمد دین درآمدي بر فلسفه: عقل و اعتقاد دینیمایکل پترسون و دیگران، : همچنین نگاه کنید به. 252ـ145. ، صص1374تهران، 
 . 218-175. ، صص1379نراقی ـ ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران، 

18- ontic شناختی در مقابلِ وجود(؛ موجودشناختی .(  


