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 چکیده
ترین نظریـات   آید. یکی از مهم میمیان  بهزبان از نظریات معناداري سخن  ۀدر فلسف

، معنـاي یـک لفـظ    نظریـۀ کـاربردي  است. براساس  »کاربردي«نظریۀ در این حیطه 
چیزي جز کاربرد آن لفظ در زبان نیست. در ایـن نظریـه، زبـان خصوصـی وجـود      

کند. در  نی تحقق پیدا میزبا ۀامري اجتماعی در یک جامعمثابۀ  بهندارد و معناداري 
قواعـدي نانوشـته وجـود     ،هاي مختلف توجه به زمینه هاي زبانی با از جامعههریک 

کلمـات بـه   طریق  این ازکنند و  ها پیروي می ناخودآگاه از آن دارد که افراد آن جامعه
هاي مختلف معانی گوناگونی  یابند. یک لفظ در زمینه هاي گوناگون معنا می صورت
که وجه اشتراك ذاتی همگـانی داشـته باشـند در یـک      این معانی بدون ایندارد که 

 ،است. نخسـت  اثرگذاربسیار حیطه معنا در دو  نظریۀ کاربرديگیرند.  طیف قرار می
تکثرگرایی در باورهـاي دینـی    ،باورهاي دینی و دوم ةآوري دربار استدالل ۀدر حیط

ـ    گـوي دینـی   و گفـت  ۀزمینـ گـوي علمـی و   و گفـت  ۀاست. باتوجه بـه تمـایز زمین
زیرا از نظر یک خداگرا خداوند یک اسم  ؛از اثبات خداوند اشتباه است گفتن سخن

داراي مصداق یگانه است و نه یک لفـظ دال بـر معنـایی کلـی کـه وجـود        صِخا
چون  هم »گرایی دینی کثرت« ۀان نظریدار طرفمصداق براي آن نیازمند اثبات باشد. 

در ادیان و  ،معنا، معانی متفاوت خداوند را کاربردي ریۀنظهیک و هیم با تمسک به 
  دانند. متعارض نمی ،مذاهب مختلف

گرایـی،   گرایـی، کثـرت   شناسی دینی، ایمان معنا، معرفت نظریۀ کاربردي ها: کلیدواژه
  .هیک ویتگنشتاین،
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  مقدمه
 ،غالباًدینی دارد،  شناسی معرفتکاربردي معنا چه تأثیري در  ۀشود نظری که پرسیده می هنگامی

ـ    هـا پرسـیده مـی    ایـن سـؤال   ،صورت طبیعـی  به کـاربردي معنـا چیسـت؟     ۀشـود کـه نظری
ـ   دینی به چـه معناسـت؟ مقصـود از تـأثیر      شناسی معرفت کـاربردي معنـا در    ۀگـذاري نظری
ایـن نوشـته    چـه  آنفهم مناسبی از  یمکه بتوان براي اینبنابراین شناسی دینی چیست؟  معرفت

داري و درپـی آن بـا    با نظریات معنـا  ،دست آوریم الزم است ابتدا آن است به صدد طرح در
هـاي   الفاظ با گـزاره  داريِ معنا  ةحوز در بحث این که جا آن دینی آشنا شویم. از شناسی  معرفت
مبحث با  که شود الزم است می گیري پیدین  نِو این مسئله در بحث زبا است مرتبط الهیاتی

ابتدا به طرح نظریـات   ،اساس، در این مقاله این بر. یی مختصري پیدا کنیمنیز آشنا »زبان دین«
سـپس مقصـود از    و دهیم دینی را توضیح می شناسی معرفت ،آندرپی پردازیم.  داري می معنا

اثرگـذاري   ةتا در پایـان بتـوانیم نحـو   کنیم  می گیري پیرا بان دین و نظریات مربوط به آن ز
 نظریۀ کاربردي تأثیر به ،مقام این در دینی توضیح دهیم. شناسی معرفتدر  کاربردي را ۀنظری
  .شد خواهد اشاره »دینی گرایی کثرت« ۀنظری و »گرایی ایمان« ۀنظری پیدایی در معنا

  
  معناداري نظریات .1

ـ )extensional( »مصـداقی « ۀنظریتوان  با اندکی تسامح می  ،)intensional( »مفهـومی « ۀ، نظری
 ت درتـرین نظریـا   مهـم را  )truth functional( »قدرصدقی« ۀنظری و ،)use( »کاربردي« ۀنظری

  .)Lycan, 1999( شمار آورد به معناداري الفاظ
» صـندلی «کـه از لفـظ    مصداقی، معناي لفظ همان مصداق است. هنگامی  ۀنظری براساس
خـارجی صـندلی    کنیم باید توجه داشته باشیم که معناي این لفظ همان مصـداق  استفاده می

داري الفاظ بدون مصداق  ترین آن معنا است. این نظریه گرفتار مشکالتی است که شاید مهم
  . باشد ،ولغ مثل ،خارجی

جا مـراد   در اینمفهومی، معناي لفظ تصوري ذهنی در ذهن متکلم است.  نظریۀبراساس 
 کـه  جـا  آن از. دارد وجود معناي لفظ صندلی، مفهوم ذهنی صندلی است که در ذهن متکلماز 
بـه مصـداق    طریق انتقال مفهـوم ذهنـی   ازذهنی با مصداق صندلی مطابقت دارد،  مفهوم این

 انتقـاداتی  نظریـات مفهـومی نیـز    بهتوانیم به مصداق صندلی پل بزنیم.  می خارجی است که
. باشـد  مخاطب و متکلم تعامل ةنحو در تشکیک ها آن ترین مهم از یکی شاید که است شده
 بـه  که این به باتوجه، باشد ذهنی مفهوم همان معنا اگر که حالی در ؛است ارتباطی ابزاري زبان
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 بـود  مطمـئن  مفاهیم انتقال از توان نمی ،ندارد وجود دسترسی مخاطب و متکلم ذهنی مفهوم
  .کند خلل ایجاد می است زبان کارکرد ترین مهمکه  ارتباطدر برقراري  لهئمس این و

 و کاربرد نیسـت  معنا چیزي جز، آید ن در ادامه میآ تفصیل که ،کاربردي ۀنظری ساسبرا
  شوند. کاربردي که در میان متکلمان زبان دارند معنادار می ةنحوواسطۀ  الفاظ به

هـاي صـوري هـدف قـرار      داري زبان را در زبان که معنا ندا نظریاتی قدرصدقی نظریات
براي حل مشکالت حلی است که جمعی از فیلسوفان  راه ،هاي صوري زبانمنظور از  .اند داده

 را در فیلسـوفان  روزمـره  زبان هاي بندي صورت از هایی نمونه. دنا هکرد پیشنهاد زبان روزمره
 براساس. کنیم می مشاهده سون یدو دیو ،ین، کارناپویتگنشتا راسل، فرگه، چون هم مشهوري

  .کذب آن مرتبط است، معناي یک عبارت با شرایط صدق و قدرصدقی نظریۀ
  

  دینی شناسی معرفت .2
پردازد.  هاي دینی می شناسی است که به بررسی باور اي از معرفت دینی شاخه شناسی معرفت

ـ  ۀلئدینی به مسـ  شناسی معرفتشود که  ادعا می ،غالباً باورهـاي دینـی    )justification( هتوجی
شناسـی دینـی را، کـه شـاید بهتـر باشـد آن را تفسـیر         توجه دارد. اگر این تفسیر از معرفت

را شناسـی دینـی    در معرفـت شـدن   مطرح یتقابلکه  یمباحث گاه آنحداقلی بنامیم، بپذیریم، 
بایـد از   ،د. در این صـورت نپرداز که به توجیه باورهاي دینی می د بودننظریاتی خواهدارند 

 گرایــی عمــل، )fideism( گرایــی ، ایمــان)evidentialism( گرایــی چــون قرینــه نظریــاتی هــم
)pragmatism(، .و نظایر آن صحبت کنیم  

تر ارائه  بینانه تفسیري واقعبهتر است شناسی دینی،  حداقلی از معرفتتفسیر در مقابل این 
. در این تفسیر، شاید باشد برخوردارتري  وسعت بیش آن ازمطرح در مباحث  ۀکه حیطکرد 

باورهاي دینی یافت کـه  درمورد اي را  لهئشناسی مس مطرح در معرفت ۀلئازاي هر مس بتوان به
مثــال اگــر در بــراي باشــد. شــدن داشــته  طــرح یــتدینــی قابل شناســی معرفــت ةدر حــوز

نـی  شناسـی دی  توان در معرفت می ،شود بحث می »ادراك« نظریۀشناسی درخصوص  معرفت
ـ اتنظریـ  ی ازیکـ  ها آندینی بحث کرد که در میان  ۀماهیت تجربدرمورد  دینـی را   ۀ، تجرب

هاي پیشـینی و پسـینی در    اگر تمایز معرفتچنین  همکند.  اي ادراکی معرفی می سان تجربه به
امکـان    از امکـان یـا عـدم   متنـاظر بـا آن   توان  می ،گیرد شناسی مورد کنکاش قرار می معرفت
دینی بحث کرد. روشن است که مباحـث   شناسی معرفت ةدینی پیشینی در حوزهاي  معرفت

  د.ندینی نیز وجود دار شناسی معرفت بینانه از اول، در تفسیر واقع ۀدست
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  دین زبان .3
مثابـۀ   بـه  ،هـا  بودن یا نبـودن سـخنان مـا انسـان      معنادار ةبحثی است دربار »زبان دین«بحث 

موجودي ماورایی، کامل و مثابۀ  به ،خداوند  ةدربار و ،محدودجهانی، ناقص و  اینموجوداتی 
خداوند با چنان صفاتی   ةتوانیم دربار گفته می هاي پیش ها با ویژگی الیتناهی. چگونه ما انسان

مـا  دست  بهشده  کارگرفته بهسخن بگوییم و سخن ما معنادار باشد؟ حتی اگر معناداري الفاظ 
شود کـه آیـا معنـاي چنـین      ال مطرح میؤاین س باز هم ،خداوند مقبول افتد ةها دربار انسان

  ست؟ها آن ةالفاظی همان معناي روزمر
هـاي متـدینان، اوصـاف     گـو و  در ادیان ابراهیمی، چه در متـون مقـدس و چـه در گفـت    

شود. خداوند مهربـان و بخشـنده، آمرزنـده، بسـیار دانـا،       متعددي به خداوند نسبت داده می
خداونـد اسـتفاده   درمـورد  شود. چنین اوصـافی کـه    ... خوانده می و ،ستمکاران ةکنند هالك
  اند چگونه باید فهم شوند؟ شده

براي اند.  زبان دین اثرگذار بوده ۀشناختی در طرح مسئل شناختی و معرفت دو عامل وجود
خداونـد  زبان دیـن بـوده اسـت.    مسئلۀ شناختی در طرح  مثال بساطت خداوند عاملی وجود

  هنگامی که گفتـه  مرکب هستند. یموجودات موجودات که دیگر حالی وجودي بسیط است در
مقصود آن است که حسن داراي وصف خـوبی بـوده و    ظاهراً» حسن خوب است«شود  می

ایـن  » خـدا خـوب اسـت   «شـود   ولی هنگامی که گفته می ،به این وصف متصف شده است
شـدن وصـف خـوبی بـه       زیـرا اضـافه   ؛خوبی داردبه این معنا نیست که خدا وصف گزاره 

 ،دیگري خواهـد بـود  معناي  به» خدا خوب است. «دارد خداوند با بساطت خداوند تعارض
  که خداوند عین خوبی است.  این بر مبنی

زبان دین بوده است. میان  ۀشناختی مسئل عوامل معرفتازجمله محدودیت ادراك انسان 
عنـوان یـک موجـود متنـاهی، شـکاف       بـه  ،و انسـان  ،هیعنوان یـک موجـود الیتنـا    به ،خدا

تواند یک موجود الیتناهی را در  شناختی وجود دارد. چگونه یک موجود محدود می معرفت
  کند؟تور معرفت خود گرفتار 

  زبان دین شناسایی کرد: ةنحو تاریخی چهار نظریه را دربار  شاید بتوان به
 درمـورد  کاررفته به معناداري نفی معنادار نیستند.خداوند درمورد کاررفته  جمالت به 1.3
 کشـف  بـراي  کارنـاپ . اسـت  وین حلقۀ هاي دیدگاه از برخاسته خداوند با مرتبط جمالت

این «را پیشنهاد کرد. براي کشف معناي جملۀ » تجربی پذیري تحقیق« روش ،جمالت معناي
در ایـن تجربـه   » آهن«کنیم.  از روش تجربی مغناطیس استفاده می» کلید از جنس آهن است
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پـذیري   تحقیـق «کند خواهد بـود. آیـر اصـل     معناي عنصري که مغناطیس آن را جذب می  به
پـذیر تجربـی    هاي الهیاتی تحقیق را پیشنهاد کرد. براساس این اصل چون گزاره »تجربی معنا
زبان، در کتاب  1936پذیري تجربی معنا را در  . آیر اصل تحقیقشوند یمعنا تلقی م نیستند، بی

مجبور شد یک تفسیر ضعیف از  ریآکه  اي گونه به، شدارائه کرد. اصل او نقد  و منطق قتیحق
شـدیداً  منتشر کند که این دیدگاه نیز  مایلند در مجلۀ 1936پذیري تجربی را در  اصل تحقیق

یک تفسیر جدید از اصـل   حقیقت و منطق ،زباندر چاپ دوم کتاب  1946. آیر در نقد شد
فنی کرد، نقد  چه نظریۀ آیر را ضربه پذیري تجربی معنا ارائه کرد. شاید بتوان گفت آن تحقیق

ست دوم کتاب آیـر، کـه در   بود. او در مقام نقد ویرا ،آلونزو چرچ مشهور ،دان مختصر منطق
منتشر شد، نظریۀ آیر را نامقبول دانست. نظریۀ  منطق صوريصفحه در مجلۀ  میون کیحدود 

اش  اي با برایـان مگـی از ضـعف نظریـه     ي ندارد و خود آیر در مصاحبهدار طرفآیر امروزه 
  .)Ayer, 1936: 199-203; Ayer, 1946; Church, 1949: 52-53( گفته است سخن

 نظریۀاند.  صورت مشترك معنوي استفاده شده خداوند بهدرمورد کاررفته  جمالت به 2.3
 معاصر اندار طرف از یکی. است بوده رایج اي نظریه مسلمان فیلسوفان نزد معنوي اشتراك
 و داده توضیح را نظریه این خود متعدد آثار در که بود آلستون ویلیام معنوي اشتراك نظریۀ

  .)Alston, 1989( است پرداخته آن اثبات به
نظریـۀ   .اند صورت مشترك لفظی استفاده شده خداوند بهدرمورد کاررفته  بهجمالت  3.3

شـود. نظریـۀ اشـتراك     شـناخته مـی  » تعطیل«ظی در سنت اسالمی با عنوان نظریۀ فاشتراك ل
تـوان   فقـط مـی   ،خداونـد درمـورد  انجامـد کـه براسـاس آن     لفظی غالباً، به الهیات سلبی می

 نبـودن خداونـد   معناي جاهـل  بودن خداوند به عالم ،مثالً ؛صورت سلبی مطالبی را فهم کرد به
قاضـی سـعید قمـی اســت      ان ایـن نظریـه  دار طـرف تـرین   از مهـم  .)1386 تـوکلی، (اسـت  

» تفکیـک «عنوان دیـدگاهی کـه بـا   معاصر نیز در میان اندیشـمندان   ان. در دور)1415 قمی،(
ایـن   دار طرفمشهورترین  میمون . ابننظریه شکل گرفته استاین  ، براساسدشو شناخته می

  .  )1972 میمون، ابن(دیدگاه در میان یهودیان است 
نظریۀ تمثیلـی   .اند شده استفاده تمثیلی صورت به خداونددرمورد کاررفته  به جمالت 4.3
بـودن خداونـد بـراي     بـه علـت  توجـه   آکوئیناس ارائه شده است. در این نظریه، بـا  ازسوي

هـا را   هـا اوصـاف معلـول    اسناد یک صفت به خداوند به این معناست که انسـان  موجودات
خداونـد، یـک کـاربرد تمثیلـی     درمورد کار ببرند. بنابراین، کاربرد اوصاف  دربارة خداوند به

  آمده است. الهیات  جامعاست. دیدگاه آکوئیناس در کتاب 
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  معنا کاربردي نظریۀ .4
هـا   منعزل از دیگر جمالت و کـاربرد آن صورت  بهیک جمله  ،کاربردي معنا نظریۀبراساس 

د. در این نظریه، کر زبانی بررسی ۀمعنادار نیست و باید کارکرد یک جمله را در سطح جامع
نیـز  آن شود که استعمالی صورت گرفته باشد و فهم  معناي یک عبارت تنها هنگامی فهم می

شود.  زبانی انجام می ۀدر یک جامع ،تنها و تنهاآموزي،  زبان. شود یمآموزي واقع  براساس زبان
بلکـه کـودك بـا     ؛آمـوزد  به کودك خود نمی ،واژه به واژهصورت  به، گاه زبان را یک مادر هیچ

 ،کـم  کم ،دهد ها و رفتارهاي گوناگونی رخ می ها واکنش آندرپی که  شنیدن الفاظ و جمالتی
را  »آب«لفـظ   ،هـاي مختلفـی   در موقعیـت  ،بارها و بارهانمونه براي برد.  ها پی می معناي آن به

 . ... شود یا شود که براي رفع عطش نوشیده می رنگی می آن متوجه مایع بیدرپی شنود و  می
آمـوزان   شدن دانش  ساکت ،شاید کند. آموزي می ترتیب او با درك معناي عبارات زبان این به

تـوانم ایـن    مـن دیگـر نمـی   «فریاد بزنـد   ،نظمی کالس خود هنگام بی  ،که معلمی پس از آن
تحمـل    ارتبـاطی میـان عـدم    ،ظـاهر  چراکـه بـه   ؛بسیار عجیب باشد» وضعیت را تحمل کنم

تبـع سـخن    آموزان به آموزان وجود ندارد. رفتاري که دانش وضعیت مذکور با سکوت دانش
اي از رفتارهـاي   ر شـبکه آمـوزان د  دهند ناشی از آن است کـه دانـش   آموزگار خود بروز می

اند این جمله از معلم رفتارهـا و تبعـاتی درپـی خواهـد      زبانی خود فهمیده ۀاجتماعی جامع
از  ،صورت بسـیار جـدي   به ،ها خوشایند نخواهد بود و معلم با این تعبیر داشت که براي آن

  است. سکوت خواستار ها آن
ها دریافـت آیـا    توان براساس آن اي وجود دارد که می قواعد نانوشته ،زبانی ۀدر هر جامع

برخـی  . برد کارکرد یا رفتار متناسب با آن را آموخته است یا خیر کار می فردي که لفظی را به
شـوند،   زبـانی آموختـه مـی    ۀآموزي به افراد جامعـ  هاي نانوشته که در مقام زبان از این قاعده

  :شرح است بدین
مـثالً هنگـامی کـه در    : خـاص  رفتـاري  قبـال  در خاص لفظی گفتن هاي هقاعد )الف

ه از آموزگـار  لـ آموزي دست خود را باال برد، با ایـن جم  کالس، در وضعیت تدریس، دانش
 این بدین معناست که معلم این قاعده را آموخته است». سؤالت را بپرس«شود که  مواجه می

  سؤالی دارد.آموز  دانشست که ي این امعنا بهکه باالبردن دست در کالس هنگام تدریس 
مـثالً اگـر    :خاص لفظی شنیدن قبال در خاص رفتاري انجام به مربوط هاي قاعده )ب

گونه واکنشی  هیچ» آب بیاور«که  فرزندي در قبال درخواست مادرش در حال تشنگی به این
  مربوط را یاد نگرفته است. ةنشان ندهد، روشن است که قاعد
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مـثالً اگـر از    :دیگـر  لفظی شنیدن قبال در خاص لفظی گفتن به مربوط هاي قاعده )ج
بـه ایـن    ،»بلـه «و او در حـال گرسـنگی در پاسـخ بگویـد     »  ایـد  آیا گرسنه«کسی بپرسیم که 

ایـن   حاکم بـر  ۀزیرا قواعد نانوشت ؛فهمیده است ،خوبی به، معناست که او معناي سؤال ما را
  سؤال را دریافته است.

  زبانی چنین خواهند بود: ۀهاي موجود در جامع حالت ،اساس این قواعدبر
  ؛ناصحیح از لفظاستفادة صحیح یا استفادة . 1
  ؛بروز رفتار مرتبط یا بروز رفتار غیرمرتبط. 2
  عدم بروز رفتار یا عدم استفاده از لفظ.  . 3

معنـاي نادرسـتی    دهد که فرد ، هنگامی رخ می ناصحیح از لفظ یا رفتار غیرمرتبطاستفادة 
 لفـظ نیـز مربـوط بـه    از اسـتفاده   بروز رفتـار یـا عـدم    عدم. را از لفظ یا رفتار دریافته باشد

تنهـا در   ،جهـت  همـین  معنایی از لفظ یا رفتار نفهمیده است. بـه  ،اصالً ،موقعیتی است که او
قواعـد  نظـر   مـورد آورد کـه فـرد   میـان   بهصحیح از قواعد سخن  ةتوان از استفاد صورتی می

توانـد   نمـی  ،تنهـایی  بـه  ،دانیم که یک فـرد  می ،ها تبعیت کند. ازسویی زبانی را بداند و از آن
گیرد  هاي اجتماعی شکل می بلکه این قواعد در تعامل ؛براي خود قواعد خاصی داشته باشد

 له درئبایسـت از آن پیـروي کنـد. ایـن مسـ      کس براي معنادارشدن رفتار یا سخنش می و هر
توان از یـک   هنگامی می شود. نامیده می )rule following(پیروي از قواعد  ،شتایننتگنگاه وی

چراکـه تشـخیص کـاربرد صـحیح یـا       ؛قاعده پیروي کرد که آن قاعده امري عمـومی باشـد  
ناصحیح از لفظ یا بروز رفتار مرتبط یـا غیرمـرتبط، در گـرو تشـخیص صـحت پیـروي از       

هـایی کـه    العمـل  شود که عکس قواعد است. صحت پیروي از قواعد نیز هنگامی دریافته می
ـ    این واکنش ،مؤید صحت آن باشد. لذا ،کند زبانی بروز می ۀ در جامع اري هاي زبـانی یـا رفت

که مطابق با قواعد نانوشـته اسـت، تصـحیح     ،دیگران است که سخن یا رفتار نادرست ما را
آمـوزي   مسـیر زبـان   اي است که سخن و رفتار کودك را در کند و این درست همان نکته می

 )private language( از همین رهگذر است که ویتگنشتاین زبـان خصوصـی   کند. اصالح می
در زبـان خصوصـی     چـون  ؛آورد شمار می به )public(را امري عمومی کند و معنا  را نفی می

ابزاري براي سنجش پیروي صحیح یا عدم پیـروي صـحیح از قواعـد وجـود نـدارد و اگـر       
صحیح از قواعد تمایزي قائل شد، معناي یک لفـظ یـا    پیروي نا نتوان میان پیروي صحیح یا

   .رفتار روشن نخواهد شد
هاي مختلف آن هویت سـیالی دارد   بودن و تغییر در اجتماع و زمینه  اجتماعیدلیل  بهزبان 
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هـا   آنجملـۀ   گیري قواعد معناداري الفاظ در آن نقش دارنـد. از  و عوامل گوناگونی در شکل
  :کردتوان به موارد ذیل اشاره  می

توانـد   سـخنی مـی   ةاقتدار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی یا دینـی گوینـد   :اقتدار .1
عـرب جـاهلی در    ،مـثالً  ؛اي نو ایجاد کند قاعده ،یا اساساًدهد قواعد حاکم بر زبان را تغییر 

داد که ناشی از قواعد حاکم  رفتاري بروز می» اي تو صاحب دختري شده« ۀقبال شنیدن جمل
اي این قاعـده   گونه به )ص( اکرم  لکن اقتدار دینی رسول ،زبانی عرب آن دوره بود ۀجامع بر

توان گفت کـه   د. میکر مقابل شنیدن این عبارت تغییر درنیز که رفتار عرب کرد گون  را دگر
معناي این عبارت در زمینۀ قبل از ظهور اسالم با زمینۀ  ،نظریۀ کاربردي دار طرفاز نظر یک 

هـاي   تاسـت کـه تـا مـد     »فلوژستون« ةدیگر، واژ ۀبعد از ظهور اسالم متفاوت است. نمون
امـا اقتـدار علمـی الوازیـه کـه سـوختن را        ؛رفت کار می به اشیاتبیین سوختن براي متمادي 

 ،تا امروزحتی  ،این واژه دانست که در آن اکسیژن نقش محوري دارد باعث شد میاي  پدیده
  . تبدیل شود معنایی بی ةواژبه 

 ،آن منطقـه را  هـاي خـاص    : موقعیـت جغرافیـایی هریـک از منـاطق قاعـده      جغرافیا .2
. فردي را در نظر بگیرید کـه در سـرماي شـدید قطـب     کند اقتضا می ،معناداريدرخصوص 

عجیبی جملۀ آورد. در چنین شرایطی این جمله،  زبان می بهرا » هوا سرد است«جملۀ جنوب 
لکن اگر همین جملـه در خـط اسـتوا     ،نخواهد داشتدرپی نیست و رفتار زبانی خاصی را 

  ابراز شود تعجب شنوندگان را درپی خواهد داشت. 
اول موجب تغییـر   ۀهاي کوچک اجتماعی در وهل گروه: اجتماعی کوچک هاي گروه .3

هاي زبـانی کـوچکی را در دل    شوند و برخی از اوقات نیز جامعه در برخی قواعد زبانی می
  کنند.  میتر زبانی ایجاد  هاي بزرگ جامعه
تـر   هاي زبانی کوچک هاي زبانی را به جامعه توان جامعه کند که می اخیر، روشن می ۀنکت

خیابان  اگر کسی در نظر بگیرید. دعا را در انه و خواندندار دین زندگی ة. نحوکردنیز تقسیم 
دار و معنـوي معرفـی    فـردي دیـن   ،در حال شوخی با دوستان خـود دعـاي افتتـاح بخوانـد    

که اگر همین رفتـار   حالی زبانی دعا را رعایت نکرده است، در ۀچراکه قواعد جامع ؛شود نمی
 دار دیـن را در مسجد یا در منزل در حال راز و نیاز با خداونـد از خـود بـروز دهـد فـردي      

هـاي   کنـد و شـرایط موجـود در بافـت     شوخی می ،دائماً ،آید. یا مثالً کسی که حساب می به
کـردن در   کـه شـوخی   حال آن ،شود شخصیتی دانسته می کند فرد بی گوناگون را رعایت نمی

افـراد   ،قضـاوت  زبـانی   ۀشود. یـا در جامعـ   امر ممدوحی شمرده می ،هاي زبانی برخی بافت
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 ح در کالم جایز نیست و هرزبانی تسام ۀاي استفاده کنند. در این جامع توانند از هر واژه نمی
بـا   ،کـامالً  ،زبانی روزمره ۀکه ما در جامع حالی در ،گرفته شود کار تواند علیه فرد به اي می واژه

 گوییم و توجهی به بار حقوقی کلمات خود نداریم. تسامح سخن می
هاي زبانی و درنتیجه قواعـد زبـانی مختلفـی     یک فرد در زندگی خود با جامعه ،بنابراین

 »هـاي زنـدگی   نحـوه «له از دو اصـطالح  ئشود. ویتگنشتاین براي توضیح این مس رو می هروب
)forms of life(  هـاي زبـانی   بـازي «و« )language games(   گیـرد. از دیـدگاه وي    بهـره مـی

طلبـد کـه ایـن تعـامالت      زندگی بشر تعـامالت زبـانی خاصـی را مـی     گوناگون هاي نحوه
 روي بـازي نامیـده اسـت کـه در     آنوي این تعامالت را از شوند. هاي زبانی نامیده می بازي
هاي گوناگون، قواعد متفاوتی حاکم است و این قواعـد در   چون بازي هاي زندگی، هم نحوه

شـاید آقـاي عباسـی تمایـل داشـته باشـد        ،شـود. مـثالً   هر بازي با بازي دیگر متفاوت مـی 
اما هرگز عالقه نـدارد کـه در منـزل     ،خطاب کنند» آقاي معلم«آموزانش او را با عنوان  دانش

  د. نفرزندان و همسرش هم از همین عنوان استفاده کن
زبان همانند بـازي یـک    ،زیرا اوالً ؛کند استفاده می »بازي«ویتگنشتاین براي زبان از تعبیر 

شود  صورت علّی، سبب جزء دیگر می به ،هر جزئی در بازي طورکه همان ،فعالیت است؛ ثانیاً
در  )شود سه خانه می ةآمدن عدد سه موجب حرکت یک مهره به انداز  پلهور بازي مارمثالً د(

گونه  همان ،شود؛ ثالثاً موجب بروز رفتار یا سخن خاصی می ،نحو علّی به ،زبان نیز هر جزئی
 گیهـاي گونـاگون زنـد    در نحـوه نیـز  ها  ها امر ذاتی مشترکی وجود ندارد، زبان که در بازي

د قـ شوند. ویتگنشـتاین معت  مرتبط می دیگر یکاشتراکی با هم ندارند و تنها در یک طیف به 
دارند و ماننـد   )family resemblance( »شباهت خانوادگی«ها تنها  ها در زبان است که عبارت

هـاي   اما رنگ ،اند شبیه دیگر یکهم با  بههاي نزدیک  رنگ هستند که اگرچه رنگ  یک طیف
  آغاز و انجام آن شباهتی به هم ندارند.

را  بنّادو : به مثالی توجه کنید ها آنتر نقش کاربرد الفاظ در معناداري  براي فهم دقیق
ایستد و  ها باالي داربست می در نظر بگیرید که در حال ساخت سقفی هستند. یکی از آن

زبانی کوچک سه جامعۀ کند. در این  او را تأمین مینیاز دیگري از پایین آجرهاي مورد 
، دیگـري آجـري بـه او    »آجـر «گویـد   می بنّاوقتی . کلمه کاربرد دارد: آجر، نیمه، چارك

دهد. در این  چهارم آجر را در اختیار وي قرار می او یک» چارك«گوید  وقتی می و دهد می
اقی با آجر خارجی دارد یـا بـا   مصد ۀرابط» آجر«توان ادعا کرد که لفظ  بازي زبانی نمی

واژة هـا   که یکی از آن بلکه هنگامی ،در ارتباط است» فالن آجر را براي من بیاور« ةگزار
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فرد مقابلش را به فعالیت خاصی که همان دادن یـک آجـر    ،درواقعبرد  کار می آجر را به
 .کند و توقع دارد که او نیـز رفتـار مناسـبی از خـود بـروز دهـد       کامل است دعوت می

دهد. این  آجر نیمه به او بدهد، واکنش نشان می ،اشتباهاً ،جهت است که اگر فرد همین به
گرچه  ،ترتیب این حاکم است. به زبانی است که بر این بازينانوشتۀ قواعد  سبب بهمسئله 

چه از  اما آن ،اي مصداقی هم وجود دارد کردن مخاطب براي انجام فعالیتی رابطه در وادار
زبانی در قبال این سخن یـا   ۀاي برخوردار است فعالیتی است که در جامع اهمیت ویژه
معناي زبان درنتیجه دهد. به این معنا کارکرد اصلی زبان ایجاد رفتار است و  رفتار رخ می

به این نکته   توجه. دارد یگوناگون يها ریمعنا تقر يکاربرد ۀینظر. است نیز همان رفتار
 در. است شده توجه متأخر نیتگنشتایو يها دگاهید به تر شیب مقاله نیا درالزم است که 

و  )Grice, 1957: 377-388(چـون گـرایس    افرادي هم اتینظر به توان یم او ۀینظر کنار
  .کرد اشاره زین اند از او ارائه شده ریبه تأث که )Austin, 1965( آوستین

  
  دینی شناسی معرفت در معنا کاربردي نظریۀ گذاري . اثر5

مثال براي . نددین مؤثر ۀدینی و فلسف شناسی معرفتمباحث  ۀنظریات معناداري در عرص
مصـداقی را پذیرفتـه باشـد.     نظریـۀ اوصـاف الهـی   درمـورد  در نظر بگیرید که فـردي  

که اوصاف الهی  جا آن همان مصداق عینی آن است. از» رحیم«اساس، معناي وصف  این بر
  توانـد فهـم دقیقــی    و موجـود متنـاهی نمــی   اسـت  الیتنـاهی هسـتند و انسـان متنــاهی   
  شـود کـه اوصـاف     این نتیجه حاصل می ،طور منطقی از موجود الیتناهی داشته باشد، به

اوصـاف الهـی قائـل بـه     درمورد شناخت نیستند. حال فرض کنید که شخصی  لقابالهی 
اساس معناي وصف رحیم، معنایی ذهنی اسـت کـه بـه     این برگرایی است.  مفهوم  نظریۀ

 نظریـۀ ولـی در   ،مصداقی، معنا همان مصداق است نظریۀمصداقی عینی اشاره دارد. در 
مفهـومی   نظریـۀ  دار طـرف مفهومی، معنا امري غیر از مصداق و متمایز از آن است. یک 

را  هـا  آنهرچند که مصـداق   ،تواند قائل به امکان شناخت معناي اوصاف الهی باشد می
متفـاوت   نظریـۀ گونه که مشهود اسـت، انتخـاب دو    همان دسترسی تلقی کند.  قابل غیر

براساس یـک نظریـه،   ؛ شود متقابل می نظریۀاوصاف الهی منجر به دو درمورد معناداري 
تـوان معنـاي    دیگر مـی  نظریۀکه در  حالی در ،شناخت معناي اوصاف الهی ممکن نیست

  .اوصاف الهی را شناخت
ـ  نظریۀکه  شود مطرح می الؤحال این س دینـی   شناسـی  معرفـت ثیري در أکاربردي چه ت
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تـوان   دینی را حداقل در دو مسـئله مـی   شناسی معرفت ۀدر عرص ،کاربردي نظریۀثیر أدارد. ت
 ،اسـتدالل و دیگـري   نیازي وجود خداوند بـه  نیازمندي یا بی ۀمسئل ،نیکی نشان داد: یکی به

  :پردازیم به بررسی این دو مورد میدر زیر . ها آنتکثر ادیان با صدق  ۀرابط ۀمسئل
  
  استدالل به نسبت خداوند وجود نیازي بی 1.5

هاي مختلف زندگی و بنابر پیروي از قواعد مختلف معنـادار   که الفاظ در نحوه باتوجه به این
کند با یک  این معانی الفاظ براي یک متدین که در بازي زبانی دین زیست می بنابر ،شوند می

مفهـوم خداونـد نیـز    ازجملـه  مفاهیم مختلف درمورد ملحد متفاوت خواهد بود. این مسئله 
   .کند صدق می

زلزله مقایسه کنید. یک متدین ممکن است زلزلـه را   دربارةنگاه علمى را  بانگاه متدینانه 
ها شده است. متدین  ها در یک منطقه بداند که سبب نزول عذاب بر آن ناشى از گناهان انسان

کنـد   ممکن است آن را کارکرد شیطان در زمین بداند که با قـدرت خـود تـالش مـى     ،دیگر
اى براى پرورش روح انسان  آن را وسیله ،. متدین دیگردکنها را در زمین گرفتار اذیت  انسان

خداوند به بشر  ۀعالق ۀدارد نشاندرپى رغم مشکالتى که  بهآن را  ،دیگر دار دینکند.  تلقى مى
که در مواردى ضررهایى را براى  ،زیرا معتقد است که وجود قوانین منظم در طبیعت ؛داند مى

ترى را براى انسان به ارمغان آورد. متدین دیگر، آن  هاى بیش تواند نفع دارد، مىدرپى انسان 
کند که خداوند ضررهاى  داشت به خداوند بیان مى داند، اما با چشم را سختى براى انسان مى

جبران خواهد کرد. تمامى این  ،تر اى هرچه عالى گونه به ،ان را در دنیا یا در قیامتوارد بر انس
نگرند.  مشترك هستند که از منظرى خداباورانه به این پدیده مى مسئلهها به زلزله در این  نگاه

شود.  تلقى مى دیگر یکهاى زمین بر روى  اما در دیگر سو، زلزله خشم طبیعت یا حرکت الیه
 ۀکند، اما در مواجه را نفى نمى دیگر یکهاى مختلف زمین بر روى  حرکت الیه ،یک متدین

آیـد و تعبیـرى را کـه از زلزلـه ارائـه       به ذهن او مـى  ،در مقام نخستآنچه زلزله  ابنخستین 
هـاى   کند، همان تعبیرهاى نخستین است و البته در مقام بعد ممکن است به حرکت الیـه  مى
 نیز بیندیشد. دیگر یکمین بر روى ز

چـون   رعایت بهداشت را در نظر بگیرید. یک متدین به رعایت بهداشت و امـورى هـم  
ب ها سبب تقر نگرد که رعایت آن مى چون واجب و مستحب زدن تحت عناوینى هم مسواك

نگـاه  شود. اما در یـک   ها سبب ابتعاد او از منبع فیض الهى مى به خداوند و عدم مراعات آن
 ةکننـد  جا نیز متدین نفـى  اى براى سالمت بدن است. در این غیردینى رعایت بهداشت وسیله
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آورد،  ت در ذهن خود مىسالمتى بدن درپى رعایت بهداشت نیست، اما آنچه را اوالً و بالذا
 دستورات الهى است. دادن طریق انجام ازب الى اهللا تقر ۀمسئل

تنهـا   نـه ان دار دینى است که غیـر حد زبانى دیگر به هاى بازى باین تفاوت بازى زبانى د
ها را احمقانه نیز تلقى  کنند، بلکه حتى ممکن است باورهاى آن ان را درك نمىدار دینسخن 
گـو   و دروغ ،چـون سـاحر، کـاهن    هایى هم در طول تاریخ پیامبران را با لقب، چه چنانکنند. 

 اند.  ها پرداخته رانده و به تمسخر آن
شود. در یـک   زبانی و مطابق با قواعد نانوشته معنادار می ۀخداوند نیز در یک جامعلفظ 

کند کـه متـدینان در ارتبـاط     زبانی دینی، لفظ خداوند بر موجود متشخصی داللت می ۀجامع
را  هـا  آنکنـد،   شنود، درخواستشـان را اجابـت مـی    معنوي با او هستند؛ او صداي آنان را می

روشن است که چنین موجودي بـراي متـدینان    . ... دهد و ان نعمت میکند، به آن امتحان می
دنبال استدالل براي اثبات چنین موجـودي باشـد،    نیاز از استدالل است. حال اگر کسی به بی

مرتبطـی آن را   لفظ خداوند را از جایگاه واقعی آن خارج کـرده و مطـابق قواعـد نـا     ،درواقع
اثبات وجود خداوند است، خداونـد امـري کلـی    دنبال  بهمعنادار کرده است. براي کسی که 

مصداقی نداشته باشد. شاید بتـوان  ممکن است داراي مصداق باشد و ممکن است است که 
 ،صـورت ناخواسـته   استدالل براي وجود خداوند، بهکنندة  درخواستکرد که  گونه تعبیر این

دگی دینـی تسـري داده اسـت و    زن ةزندگی علمی را به نحو ةقواعد معناداري الفاظ در نحو
گونه که تسري قوانین بازي فوتبال به بـازي هنـدبال    همان ؛این تسري امري نادرست است

  .)فصل دوم :1385اکبري، ( است نادرست و حتی مضحک
  
  دینی گرایی کثرت 2.5

کـاربردي   نظریـۀ براساس ؟ گرایی دینی در ارتباط است  کاربردي معنا چگونه با کثرت نظریۀ
شود. کافی است به این مطلب  زبانی حاصل میجامعۀ کاربرد آن در یک با معنا، معناي لفظ 

و تمدنی متفاوتی با سایر ادیان وجـود   ،اضافه کنیم که در هر دینی سنت اجتماعی، فرهنگی
 ،ادیان دیگر باشـد. لـذا   باشدن لفظ متفاوت  شود قواعد نانوشته در معنادار دارد که سبب می

آنچـه لفـظ خداونـد    بـا  فظ خداوند براي یک متدین یهودي معناي متفاوتی خواهد داشت ل
تثلیـث را در عـین اعتقـاد بـه یگـانگی      عقیـدة  دهد. یک مسیحی  براي یک مسلمان معنا می

 نظریـۀ کـه در اسـالم و یهودیـت ایـن عقیـده مـردود اسـت. در         درحالی ،پذیرد خداوند می
کذب باورهاي یک دین و صـدق باورهـاي   معناي  بهگرایی این تنوع فهم از خداوند،  کثرت
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ادیان در باورهاي خـود مربـوط بـه     ۀشود هم بلکه تالش می ،شود دین دیگر محسوب نمی
کـه   ،هاي زبـانی  بازي ةنوعی از اید صادق معرفی شوند. جان هیک و هیم هر دو به ،خداوند

  اند. سود جسته ،بردي معناستکار نظریۀکامالً در ارتباط با 
گرایانـه و خـود مبـدع یکـی از      هـاي کثـرت   ان نظریـه دار طـرف ترین  جان هیک از مهم

گرایانـۀ   گرایانه است. نظریـۀ جـان هیـک میـان نظریـات کثـرت       هاي کثرت ترین نظریه مهم
گرایانـۀ   گیرد که در مقایسه با نظریـات کثـرت   قرار می )ontologic pluralism(وجودشناختی 

کنــد. نظریــات  تــري را مطـرح مــی  ادعــاي قــوي )epistemic pluralism(شــناختی  معرفـت 
االمـري اسـت؛    کنند که صدق تمام ادیان صـدقی نفـس   گرایانۀ وجودشناختی ادعا می کثرت

توانـد اعتبـار و    یچ دینی نمیکنند ه شناختی ادعا می گرایانۀ معرفت که نظریات کثرت حالی در
مفـروض  گونـه   حجیت خود را به دیگر ادیان اثبات کند و چون دلیلی در دست نداریم، این

االمـر نیـز همـۀ ادیـان      که آیا در مقام نفـس  اما این، ندگیریم که همۀ ادیان صادق و معتبر می
  توان سخن گفت. آن نمیدرباب صادق و معتبر هستند، چیزي است که 

گیـرد.   هـاي زبـانی ویتگنشـتاین وام مـی     نوعی از اندیشۀ بازي  به تلقی خود را این هیک
از هریـک  است که زبان حاکم بـر   هاي مختلفی از زندگی ویتگنشتاین معتقد به وجود نحوه

 ،مـان ، زهاي دینی خاص را که در مکان از سنتهریک هیک  .دیگري استبا متفاوت  ها آن
دانـد   هایی از زندگی می اند، نحوه و تاریخ خاص خود پدید آمده و به حیات خود ادامه داده

شـود و   نسل دیگر منتقـل مـی   زبان خاصی حاکم است که از نسلی به ها آناز هریک که بر 
دیگـر،   بیان شود که هر دینی به نوع متفاوتی دربارة حقیقت الوهی سخن بگوید. به سبب می

بـا   )D. Z. Phillips(و فیلیـپس   )N. Malcolm(چـون مـالکم    هـم یتگنشـتاینی  گرایان و ایمان
اي  را نحوههریک ند و  ا استفاده از اصطالح بازي زبانی میان دو حیطۀ علم و دین تمایز نهاده

از ادیـان مختلـف را نیـز    هریک  ند و هیک با گامی به جلو،ا همتفاوت از زندگی قلمداد کرد
هیک دیـدگاه ویتگنشـتاین را بـراي تبیـین      محسوب کرده است.یک نحوة زندگی متفاوت 

شـود کـه    کارگیري و تعمیم آن معتقد مـی  بیند و با به تنوع ادیان موجود در جهان مناسب می
درستی یک دین و نادرستی ادیان دیگر نیست، بلکه معناي  بهاختالف تعبیر در ادیان مختلف 

بـا  اي متفـاوت   گونـه  و تاریخی خاص خود به ،هر دینی با توجه به سنت فرهنگی، اجتماعی
تـوان   تمـام ادیـان را مـی    ،ادیان دربارة یک حقیقت غایی، سخن گفته است و بنابراین دیگر

    .)1383اکبري، ( هایی براي رسیدن به آن حقیقت غایی دانست راه
ادیان خـداي   ۀتر است. هیک معتقد است که متدینان در هم هیم جالبدرمورد وضعیت 
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، کنـد  یاد مـی  )the Real(همان خداي واحدي که هیک از آن با عنوان  ،پرستند را میواحدي 
خـداي هـر دینـی،     ،درواقـع مختلفی براي خداوند وجـود دارد.  عناوین در هر دینی  اگرچه

عینک فرهنگی و تمـدنی هـر دینـی خـود را     پس ولی فقط از  ،نفسه است همان حقیقت فی
اساس تفاوت خداي ادیان در سطح فنومن است و نـه   این براست و کرده گر  براي آنان جلوه

هاي زندگی ویتگنشـتاین اعتقـاد دارد کـه     نحوه ۀگیري از نظری در سطح نومن. اما هیم با وام
شناختی در سـطح   فرجام ۀتفاوت خداي ادیان مختلف و نیز اهداف مدنظر هر دین در عرص

 ةهر دینی با توجه بـه نحـو   خدا درو  نومن است. هر دینی داراي خداي خاص خود است
هـاي   دلیـل، در ادیـان گونـاگون تلقـی     همـین  شود و به زندگی موجود در آن دین معنادار می

دیده نیز در هر دین شناسی  فرجامدرخصوص مختلفی از خداوند وجود دارد. همین مطلب 
 بـه اتصـال   که در ادیـان شـرقی مـثالً    حالی نجات مهم است در ۀشود. در مسیحیت مسئل می

. البته، نظریۀ به صدق تمام ادیان قائل است ،اساس همین بربرهمن یا نیروانا اهمیت دارد. هیم 
کنـد کـه    شود و او با تمسک به نظریۀ تثلیث در مسیحیت سعی مـی  جا ختم نمی او به همین

  .)Heim, 2001, 2003(این تنوع و تکثر را در یک فرانظریه تبیین کند 
  

  گیري نتیجه
شـده در   مطـرح هدف ما در این مقاله این بود که نشان دهیم نظریات معناداري در نظریـات  

کاربردي را برگزیـدیم. روشـن    نظریۀدینی اثرگذارند و به این منظور  شناسی معرفت ۀعرص
ساحت اثبات وجـود   در دو است ارجح در معنادارياي  که نظریهشد که انتخاب این نظریه 

خداوند و مفهوم خداوند اثرگـذار اسـت. مـا درصـدد نقـد ایـن نظریـه و یـا لـوازم آن در          
کاربردي معنـا   نظریۀدینی نبودیم و کار ما در این مقاله به تحلیل و بیان لوازم  شناسی معرفت

  شد. محدود می
بـه چنـین    منجـر  ،تنهـایی  به ،کاربردي معنا نظریۀ ،شاید ؛یک نکته را نباید فراموش کرد

نظر   به ،تعبیر دیگر داشته باشد. بهدرپی این لوازم را این نظریه بلکه تلقی ما از  ،لوازمی نشود
. در تلقـی  دسـت داد  بـه  کاربردي معنـا  نظریۀرسد بتوان دو تلقی حداکثري و حداقلی از  می

که متفـاوت  هریک هاي گوناگون زندگی و بازي زبانی حاکم بر  توان از نحوه حداکثري، می
معنا با کاربرد پیوند اگرچه اما در تلقی حداقلی،  هاي زبانی است سخن گفت.  از دیگر بازي

تـوان از   هاي زبانی متفاوت می تبع آن بازي هاي گوناگون زندگی و به نحوهجاي  به ،خورد می
هاي زبانی در دل آن  ها و بازي ه یک بازي زبانی جامع که دیگر نحو زندگی کلی و  نحوةیک 
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  1391 بهار و تابستان، اول، سال اول، شمارة فلسفۀ دینجستارهاي 

ترتیب زمینه را براي مقایسه و نقد مـدعیان دینـی چـه از لحـاظ      این هستند سخن گفت و به
  .تصدیقی و چه از لحاظ تصوري فراهم آورد
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