
 

  
  
  

   دان كيوپيتي ه در انديش،يي در باب خدااگر واقعنقد و بررسي نا
  

  ∗∗نيا عليرضا قائمي                                            ∗عباس مهدوي
  

  چكيده
ا گر واقعدين  ي فلسفه:  دين داريمي بندي كالن، دو گونه فلسفه در يك تقسيم

تأله انگليسي، معتقد است دوران دان كيوپيت م. اگر واقعدين نا ي فلسفهو 
. ايي افالطوني سپري شده است و ايمان ديني بايد مدرنيزه شودگر واقعشكوفايي 

 عيني و ثابت و معقولي در بيرون وجود ندارد ياتاالهياو معتقد است هيچ واقعيت 
 ي نقد و بررسين مقاله كه در پيا. هايمان را بيازماييم تا به مدد آن بتوانيم نظريه

 نگاه ي هنيشيپ  بريت است، پس از مروريوپيك  دانياتاالهي ي هانياگر واقع نارايآ
. ايم  دان كيوپيت پرداختهي هانياگر واقعدگاه نايح دي به تشرن،يانه به دياگر واقعنا

 در ضمن تام ين بخش بر آنيدر ا. يمپرداز ي موي آراي يپس از آن، به نقد و بررس
 يياگر واقع ناي منفيامدهاي و پيت، به نقد مبانيوپيك انه دانياگر واقع ناآراينقد 

 . ايم داده اختصاص يريگ جهيز به نتينرا  يانيبخش پا. كنيمز اشاره ي نينيد

  .4تيوپي دان ك-4 ،3اييگر واقعنا -3  ، 2ابزارانگاري -2 ، 1اييگر واقع -1: ي كليديها واژه
  

   مقدمه.1
 بحث تفسيرهاي ،ن در جهان امروز ديي يكي از موضوعات مهم و بنيادي فلسفه

ايي ديني گر واقعايي و ناگر واقعنزاع بين . ايانه از دين و زبان دين استگر واقعايانه و ناگر واقع
اختالف اساسي . ايي فلسفي دانستگر واقعايي و ناگر واقعاي از نزاع بين   جلوهتوان ميرا 
 به موجوداتي ، در زبان دين،روه اولايي ديني در آن است كه گگر واقعايي و ناگر واقعن ايم

  ياسات بيانگر احسا، زبان ديني را تنها،ند و گروه دومكن ميداللت مستقل از ذهن آدمي 
  . ده وجودي مستقل از ضمير آدمي ندارد كدان ميهاي معنوي انساني  ها يا آرمان نيت
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. استان كيوپيت  د،ايي ديني در بريتانياگر واقعيكي از نمايندگان مهم جريان فكري نا
 يكي از :ندگير مي فكري قرار ي ه كه در اين حلق نيز نام برد از افراد ديگريتوان ميالبته 

ايان گر واقع ي ه در زمر، بسياري از فيلسوفان دين، در مقابل.استفيليپس . زد. ها دي آن
.  اشاره كرد5 به جان هيك و برايان هبلثويتتوان مين ميان آند كه از شو ميمحسوب 

فيليپس و . هاي گوناگون است ايي ديني داراي تفسيرهاي و بيانگر واقعناگفته نماند كه نا
كيوپيت از پذيرش عنوان . هاي متفاوتي دارند ا هستند، اما نگاهگر واقعدو نا كيوپيت هر

دو مبهم و نارسا   هر،اييگر واقعايي و ناگر واقع ، اما از نظر فيليپس،زند ايي تن نميگر واقعنا
ايي و گر واقع ي هد، دوگاندان ميبه اعتقاد وي كه خود را پيرو ويتگنشتاين . ستنده
است و نه زبان گر واقع نه زبان ،به بيان ديگر، معتقد است زبان دين.  كاذب است،اييگر واقعنا
هاي اندام  د و در تمام رگكن مي خاص نيز افاده ي بلكه زبان خاصي است كه معناي؛اگر واقعنا

 اگرچه بايد ؛اگر واقعد و نه نادان ميا گر واقعبنابراين او خود را نه . عمل جاري است خون ،آن
ا گر واقع كه يك داشتظر  جان هيك نبه توان مي ،دو در مقابل اين. ا بدانيمگر واقعاو را نا
  .دكن ميايي ديني دفاع گر واقع از  واست

شناسي كيوپيت رخ داده   در دين،هاي اخير استيون ديويس تغييراتي را كه در سال
آيا خداوند ما را آفريده است يا ما او را «: د كهكن مي ارزيابي  پرسش اين، با طرحاست

 چنداني ي هدار بودن فايد ايم و لذا دين ايم؟ كساني كه معتقدند ما خدا را آفريده آفريده
همچنان ارزشمند  اما ديندار بودن ،ايم  كساني كه معتقدند ما خدا را آفريده؛ندارد، ملحدند

ترين تكليف   كساني كه معتقدند خدا ما را آفريده است و مهم؛روند است، به راه كيوپيت مي
ايانِ دينداري هستند كه زندگي خويش را مصروف گر واقعها ستايش خداوند است،  ما انسان

  .)45 - 44: ، صص6 (»ندكن ميپرستش خداوند 
 به مدعا و مفروض كيوپيت پي برد و نتوا مي ، تا حدودي،با اين نقل قول كوتاه

 الحاد سنتيآن ايي ديني را با موضع گر واقعنبايد نايابيم كه   نكته را درميهمچنين اين
هاي  اين فيلسوفان گزاره.  است اير از آن دفاع كرده پل ادوارز در زمان كه مثالًگرفتاشتباه 

 ارزش و  و معنا،هاي ديني  براي گزارهايانگر واقعند، اما نادان ميمعنا يا نادرست  ديني را بي
  . ندگير ميند و در زير چتر دينداران قرار ا فايده قائل
 كيوپيت را در آراياي ه ترين جنبه  مهمتايم پي آن رو، در  پيشي رو، در مقاله نياز ا
 از(ها از منظر برخي فالسفه  ايي ديني تبيين كنيم و سپس به نقد و بررسي آنگر واقعباب نا
 آراينقد (اين نقد در سه بخش  .بپردازيم) سيويون ديك و استيان ه ج وگيه راجر ترجمل

 )افتهي سامان يني ديياگر واقع ناي منفيامدهاي و پي نقد مبان وتيوپيدان ك ي انهياگر واقعنا
 كيوپيت؛ آرايي از عض بودن ب خود ويرانگر:شود ميز در پنج بخش خالصه ي نآراينقد . است
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ابزار انديشدن همچون   زبان؛خطا و حقيقتنداشتن زارانگاري با اخالق؛ تمايز ناسازگاري اب

ل بدان ي كيوپيت كه به تفصآراي بر ي ديگر از ايرادهاي واردعضب و نه زندان آن  وما
ي عضبه نقد و بررسي ب، است كه ناظر به نقد راجر تريگ بر كيوپيت ينقد مبان. ايم پرداخته

 ي منفيامدهايدر بخش پ. گفتيم از آن سخن ، كه پيشتردپرداز  مياز مباني كيوپيت
 يامد منفيگريفين به سه پ. ري.  ديويدآراي به توجه كرديم ي سعهم يني ديياگر واقعنا
  .بپردازيم )گرايي  و نخبهگرايي جديد قبيله  وپوچ انگاري( يياگر واقعنا

از اين رو . ريف كردروشن است كه پيش از بيان هر بحثي، بايد مفاهيم كليدي آن را تع
ايي و گر واقع تعريفي از اين دو انديشه، مرز دقيقي ميان ي كوشيم با ارائه در اين اثر مي

  .ايي ترسيم كنيمگر واقعنا
  ايي گر واقع. 1.1

 دو ،ايي در فلسفهگر واقع.  معاني اصطالحي گوناگوني دارد»رئاليسم«  يااييگر واقع
 مربوط به ، و ديگريصطالح مربوط به گذشته استين دو ايكي از ا «:معناي مصطلح دارد

 »اصالت تسميه« يا »نوميناليسم«را در مقابل  رئاليسم ي ه واژ،ا در قرون وسط.عصر جديد
ي و واقعي  وجود عين»كليات« كه معتقد است ستنددان مياي  دادند و آن را آموزه قرار مي

 به معناي ،ايي در گذشتهگر قعوابنابراين . صرفاً اشتراك در اسم نيست» كلي« و دارند
ايي در گر واقع ، ولي امروزه،شتمكتبي بوده كه در مقابل نوميناليسم يا اصالت تسميه قرار دا

ايي گر واقع ،پس اينك. دگير مي قرار »ئاليسمايد« مكتبي است كه در مقابل مكتب ،فلسفه
 و با قطع نظر از قايق خارجي، صرف نظر از ادراك مافلسفي به معناي اعتماد به تحقق ح

 مادي و ي بر آن است كه اشياو ايدئاليسم قرار دارد ،در مقابل آن. وجود مدرك انساني است
  .)43: ، ص7 (» جداي از معرفت و ادراك ما وجود ندارد،واقعيت خارجي

  ابزارانگاري. 2. 1
ا را براي ه ي علمي صرفاً ابزارهايي مفيدند كه دانشمندان آنها تئوريبنابر ابزارانگاري، 

در حقيقت .  در پي توصيف عالم خارج نيستندها نظريهاين . اند اهداف علمي خاصي ساخته
به نظر ابزارانگاران، دانشمند . ي علمي مخالفت داردها نظريهابزارانگاري با توصيفي بودن 

؛ بلكه ندكن ميها عالم را توصيف ن  با عالم واقع باشد؛ زيرا آنها نظريهنبايد به دنبال مطابقت 
 كه ابزارانگاري، جا آناز . ندكن ميصرفاً ابزارهاي مفيدي هستند كه اهداف خاصي را تأمين 

 حقيقتدر  معرفت ديني را در نتيجهايي است و گر واقعايانه و واكنشي به گر واقعديدگاهي نا
 برخي از ابزارانگاران كالمي براي تأييد ديدگاهشان، به رد ،ددان ميصورتي از معرفت ن

. نددان مياند و آن را قوتي براي نظر خود  ي علمي روي آوردهها نظريهايي در باب گر اقعو
 . استكيوپيت جزو اين دسته 
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  اييگر واقعنا. 3. 1
 عالم، به ي ه جمالت خبري درباري هايي ناظر به اين ديدگاه است كه همگر واقعنا

 ها  زباني هعناي مستقل از هم به م»عيني« جا اينند و نه كاذب؛ در ا  نه صادق،صورت عيني
  .هاي فكري است هاي زندگي و نظام  شيوهو

 توصيفي صحيح و يگانه از ي هفيلسوفاني همچون كيوپيت غالباً از ناممكن بودن ارائ
ايي با خداباوري گر واقع پيوند ،ها در نظر آن. يندگو مي، سخن )مانند خدا(  وجود اشياي هنحو

اي  ، وابسته به معيارهاي جامعه)مدار يا از آن بدتر انسان( يهر چيز. دشو ميبه سرعت نفي 
قل بدون ذخاير زباني د كه تعشو ميادعا . د كه ما اتفاقاً بايد به آن وفادار باشيمشو مي

كه اند  نشأت گرفتهمدهايي آ ند و از پيشا هاي تاريخ ها فرآورده  زباني هو هم ناممكن است،
نابراين اين رأي را كه هر ايماني معطوف به واقعيتي  ب.هاي خاص دارند ها و مكان زمان

ها ممكن نيست باورهاي ما از  در نظر آن.  جدي گرفتتوان مي ن،مابعدالطبيعي است
؛  ضرورتاً خطاست، فاعلِ انديشهمثابه ، به»خود« به طوري كه مفهوم ؛ان فراتر روندخودش

عقل، . رداد به طور مستقل وجود د كهكن مياي استدالل   كه در باب متعلَّقِ انديشهليفاع
خدا، «يد كه گو ميدر واقع كيوپيت . ندا ها، همگي مخلوقات زبان  و جز آنحقيقت، خودها

  ).84: ص ،3( »مانند ما، تنها از كلمات ساخته شده است
ها و تفسيرها   نسبيت وها د كه تنها از اتفاقكن ميكيوپيت از جهان پساتجددي بحث 

 به ،هاي ما به زبانمان  انديشهي هاه او، با پافشاري بر وابستگي همديدگ. ساخته شده است
 هر برداشتي از خدا ، اوي هبه گفت. ايانه استگر واقع، آشكارا ناهمراه ماهيت گذراي زبان

 دين هرچه باشد،  وها، وجود ندارد داشته باشيم، مطمئناً هيچ خدايي مستقل از زبان انسان
 يقتي و حقما به هيچ معنا«: سدينو او مي. متعالي باشدممكن نيست پرستش يك موجود 

در نتيجه ). 20: ، ص13( » داشتميخواه دسترسي نداريم و نيا فرازباني و فراانساني
  و وجود نظمي معقولبه كه  مخالف استايي مابعدالطبيعيگر واقع آنكيوپيت به شدت با 

  .  معتقد باشدعيني و مستقل از گفتمان ما، در خارج
  

  ايانه به دينگر واقع نگاه ناي هپيشين .2
 از دو قرن پيش ، ديني جديدي هگذاران بزرگ انديش كيوپيت مدعي است كه بنيان

ا گر واقعهاي گوناگون و خاص خود نا  از راه، در باب خدا،) هگل و شاليرماخر ود كانتهمانن(
ران و انديشمنداني تفك مياي از آرا صهالدر اين بخش در صدد هستيم تا خ، از اين رو. بودند

مداري فلسفي و ديني،  ي در رهيافت انسانيرا بررسي كنيم كه در نظر كيوپيت، نقش بسزا
تا قرن هفدهم، توضيح نهايي رويدادها و نيز . اند  از قرن هفدهم به بعد، ايفا كردهويژهبه 
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تر  ر و كامل جوامع بشري، به جهان برتي ه تقريباً در هم،رهنمود حيات انسان در اين جهان

 گاه خدا، گاه جهاني »باال« اين .آمد قدرت و مرجعيت از باال به پايين مي. شد ميحواله 
به  اما ،شد مي نظامي آرماني و متافيزيكي پنداشته ، و گاهطبيعيالمركب از موجودات ماوراء

  .كردند در دوران معاصر حمله ،رفته  رفته،اين تمايز
 صاحب بينشي ، از دين»مدارانه تفسير انسان«ند  را در فراي6 گاليلهدان كيوپيت

 چرا كه بر اين ؛آورد ي كه او را ضد مسيحي به شمار نميا نهوگ به ؛ددان ميكارانه  محافظه
 .ددان مي علم مكانيك فلكي و علم مكانيك خاكي را از هم متمايز ن،باور است كه گاليله هنوز

  : يدگو ميدر اوصاف او چنين 
 بلكه ،شناسي چون افالطون يا ارسطو  نه مابعدالطبيعه،گاليله ي هدهند الهام« 

 . بلكه جهان يك مهندس بود،ها هعالم مقدس اسطور نه، جهان او. دان بود ارشميدسِ رياضي
اش به صحت   وي با ارسطو و اصرار متعصبانهي هخصومت سرسختان ،گاليله توهين اصلي

 كوپرنيك به نظر ي هب مقدس خالف نظريگفت اگر روايت كتا ميوي  . كپرنيك بودي هنظري
  .)61 - 57: ، صص9( » آن را صرفاً استعاره شمرد،برسد، بايد در اين صورت

 ي هفلسف«مد آ  به پي،اي د كه تا اندازهدان مي را نخستين كسي 7»پاسكال«دان كيوپيت 
يخ  كه ارسطو ناممكن پنداشته بود، ماو با اثبات وجود خأل. ين پي برد دايرب »جديد

دان كيوپيت بر آن است كه نقش پاسكال در .  ارسطو كوبيدي ه نظريديگري بر تابوت
  .استر در اين ام تر از نقش دكارت رنگ پر، به مراتب،دگرگوني تفكر ديني

آيين . ايي استگر واقع طبعاً مايل به ،دان كيوپيت معتقد است كه ذهن بشر
 حقايق با واقعيات ي هد و همخص كن كه واژگان بايد چيزي را مشيدگو ميايي گر واقع

 در حقيقت بيانگر است نه ،هاي بشر ترين گفته  ولي بسياري از مهم،خارجي بخواند
ايمان، « وي كه  معروفي هدر گفت  پاسكال»ايمان«آيا پرسد كه  از اين رو مي. گر توصيف

ر بيان نيست مگ  يعني چيزي؟، بيانگر است» نه از راه عقل؛احساس خدا از راه دل است
كرد  تصور ميكه   استعارات متعارف مسيحي؟ يا آني هراستين احساس دين انسان در لفّاف

 ،ذوات واقعي اما نامرئي، مثالً خدا و مسيح، در آسمان وجود دارد؟ آيا پاسكال در دين
 ذات ديني متناظر با آن وجود ، دينيي هبرد در برابر هر انديش ا است و گمان ميگر واقع

  ست؟  ااگر واقع ناكه ايندارد؟ يا 
پاسكال با طرد برهان متافيزيكيِ عقل براي راهيابي به خدا، هيچ راهي براي دانستن 

جويد،   مياوقطعي وضع عيني نداشت و براي دستيابي به ايمان رهانيده، يعني ايماني كه 
فيزيك دكارت را كه در متا دان كيوپيت. دو فرا ر، عينيتي ه از دلواپسي درباربودناچار 
 اقرار دكارت به ، چراكه به نظر او؛ددان ميمذهب  بي كامالً ،ل استئ به خدايي عيني قا،خود
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عكس، بر. دهد  جدي در زندگي واقعي و فعاليت فكري او نمييكاتوليك بودن، تغيير
 ، عمرش را وقف ايمان خود كردي ه همكهداً مذهبي عيسوي و پرحرارتي است پاسكال ج

  .)74 - 73 : صص،9( بود عيني  ديدگاهياما فاقد
 شخص را ،اگر واقعات االهيرسد كه   به اين نكته مي،كيوپيت با قياس دكارت و پاسكال

. دو راهشان از هم جداست  اين. او را به سوي ديگر،گرفتن دين كشد و جدي به سويي مي
 دعوي ايمان ، دعوي خدايي عيني كرد يا همچون پاسكال، يا همچون دكارتتوان مي
  . حق انتخاب با شماست.يا اين يا آن. استين مسيحير

 ديگري ي ه به مرحل، با كانت،مدار در فلسفه كه با دكارت پديد آمده بود رهيافت انسان
دهد كه چگونه   تحليل مشروحي به دست مي،»نقد عقل محض«كانت در كتاب . درسي
را به جهاني واجد نظم  خام حسي ي ه بلكه به اجبار، آشفتگي تجرب، نه تنها به ميل،ذهن

 پيشين تصور كرده ي ه فالسفبيشترِ:  آن نوعي ايدئاليسم استي هد و نتيجكن ميمبدل 
 ي ه كانت رابط.سازد د يا آن را منعكس ميكن ميروني پيروي يبودند كه ذهن از نظم جهان ب

  . فكر و چيزها را وارونه كرد
 يعني در احساس ؛ متفاوتي است كامالًي ه سرآغاز دين و ديانت در حوز،از نظر كانت

ق است كه وجود  كه مسائل عملي اخال نه مسائل نظري متافيزيك؛الزام اخالقي انسان
كار طور كه با امور واقع سرو  انسان همان. دكن مي مسلم ايجاب ي اصلمانندخداوند را به 

 بلكه ،پرسد  مي»تآنچه هس«نه فقط از . يابد، با ارزش نيز سروكار دارد ها را در مي دارد و آن
 يك روايت از .»؟چه بايد كرد«دو،   و فراتر از اين هم برايش مطرح است»آنچه بايد باشد«

قانون اخالقي كانت، اين دستور است كه چنان رفتار كن كه عملت بتواند همه جا و 
با «: مدجاان  ديگري ميي هاين قاعده، به تنسيق قاعد.  سرمشق رفتار همگان باشد،هميشه

 يعني ؛اند»امر جازم«ها   اين.»وسيله«رفتار كرد، نه همچون  »هدف«ان بايد همچون انس
 تكليف« ،به عبارت ديگر.  خاص يا تمايالت اشخاصهاي وضعيتها يا  مستقل از حيث

 و به احساسات و عواطف ندا  يكسان و به آن مكلف، در برابر آنافراد ي هاند كه عقالً هم»عام
، 2 ( پيروي از قانون عامي ه از نظر كانت عبارت است از وظيفاخالق.  نيست منوطشخصي

  .)93: ص
خداوند يك اصل مسلم نظام «د كن ميرود كه پيشنهاد   پيش ميجا آنكانت تا 

 وجود حقيقي خداوند را موجه ي ه اخالقي، انديشي ه تجربيدگو ميكانت . باشد »القياخ
يقيني كه ما به وجود . دكن مياهم نسازد، ولي مبنايي براي دعاوي معرفت ديني فر مي

 بايد چنان عمل كنيم كه گويي اين عقايد درست .خداوند داريم، بيشتر عملي است تا نظري
كانت به اين ترتيب . ها را به اثبات برسانيم  هرچند نتوانيم آن؛د و حقيقت داراست



ي دان كيوپيت نقد و بررسي ناواقع گرايي در باب خدا، در انديشه  9
هاي به  و دين حوزه، علم اواز نظر . دكن مي موقَّت جديدي بين علم و دين برقرار ي همصالح

 به نحوي كه هرگز ؛اي را در پيش دارند  و وظايف جداگانهندگير مي كلي متفاوتي را در بر
 ،هاي خود  و علم با روشت ممكن، متعلق به علم است معرفي هحوز. نيازي به تعارض ندارند

ار  راهنمايي و روشنگري ايث ديني هوظيف. آزادي كاملي در كشف و كاوش اين حوزه دارد
  . )95 - 94: ، صص2 (تر به آن است هرچه جامعبخشيدن اخالقي ما و آرامش 
 ي ه در فلسفش و دين كه نقشمداري در فلسفه اران در رهيافت انسانذاز ديگر تأثيرگ

كيوپيت .  دانماركي است8»سورن كيركگور«بسيار چشمگير و حائز اهميت است، دين 
مداري بنيادي را   چون اوالً انسان؛ددان ميديد  جي ه دوري هترين نويسند كيركگور را مهم

 نشان اًگراي او به فرهنگ اروپايي آوردند و ثاني  كانت و پيروان آرمان،كه نخستپذيرد  مي
عي ايمان استوار مسيحي ابراز  به ظاهر تنگ، نوي ه در همين محدودتوان ميدهد كه  مي
  .كرد

كرد   يعني فكر مي؛پنداشت  مي»آخرين فيلسوف«يد نيچه خود را گو ميكيوپيت 
اي رسيده  گراييِ متافيزيكي در او به غايت خود و نژاد بشر به وضعيت تازه ايي و آرمانگر واقع
مدار   بيشتر و بيشتر انسان،فرآيند تفكر اروپايي كه از زمان لوتر و دكارت به اين طرف. است

 ،زمينه او در اين . اوستاخالقيتفكر دستاورد اصلي نيچه . يافت  حال تكامل مي،شده بود
  .رود يكي از چند مبتكر بزرگ به شمار مي

.  باز كرد جا براي ايمان و دين،نيز همانند كانت با تثبيت حدود شناخت 9ويتگنشتاين
. كنار رود و بعد  شناخت و معرفت علمي را مشخص كند فلسفه آن است كه حدودي هوظيف

 علم ي ه از محدود، و مفهوم حيات باشدها كارش با ارزش كه سرويزيهر چترتيب بدين 
ها را فقط  آن.  در قالب واژگان جا دادتوان مي دين و اخالق را ن»حقايقِ«. خارج است

س كند و به كار ها را احسا  خود بايد آن نيز فرد. غيرمستقيم نماياند از راه هنرتوان مي
پردازي   نظريهاش ه دربارتوان مي ناما ، منتقل كردتوان مي را »حقيقت ديني«بنابراين . ببندد
زدن به   در راه دستنيز و  دين و اخالقي هپردازي دربار هرگونه كوشش در راه نظريه. كرد

 از ،ها  چون باورهاي ديني ما را در اين زمينه؛متافيزيك نظري، محكوم به شكست است
ت كه كيوپيت بر آن اس. كه چنين نيستند  حال آن؛دهد سنخ عيني و واقعي جلوه مي

كه دين  (»اخالق«ميان قلمرو شناخت واقعي و قلمرو ويتگنشتاين با كشيدن خط آشكاري 
آورد، ولي اين به بهاي   جايگاه محفوظي براي باور ديني به دست مي،)دگير ميرا هم در بر 

 ؛ به خدا باور داشت،سرتاسر عمردر  گفت او توان مي. دشو ميناواقعي ساختن دين تمام 
 ،با اين حال .گذارد اش تأثير مي  و در زندگيستكرد خدا پيوسته با او  فكر ميبدين معنا كه

  . )263 - 262 :، صص9 ( آن وجود نداشتي هايانگر واقع خدا در معناي ،به زعم او
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منحرف و  از طرف منتقدان، متهم به سرمشق قراردادن گروهي كه اينكيوپيت براي 
 در :يدگو ميزند و  عصر جديد را هم مثال ميورز نشود، گروهي از متكلمان مشهور  غرض

، 12، پال تيليش11، رودلف بولتمان10ها بايد از كارل بارت طرفدارترين اينميان بهترين و پر
ات بسيار متفاوت و االهياين پنج نفر نيز .  نام برد14 و وولفهارت پاننبرگ13كارل رانر

 فردي و كمابيش يبايد همچون اثر  ميها  و كار هر كدام از آنشباهت به هم ارائه كردند بي
اي   زمينه،نمونهدر هر يك از اين پنج . مستقلِ هنري و بيانگر ديدي شخصي مطالعه شود

 و كانت و هگل و كيركگارد در بخشد  به تفكر شكل ميعمق،د كه در شو ميفلسفي ديده 
 نظام و ، خداي ه سخن بارت درباري هواقعيت اين است كه شيو.  اساسي دارنديآن نقش

ها تصاويري   يعني بايد پذيرفت كه اين؛آخرطور تا  اصطالحات خود بارت است و همين
 عرضه  سيماي مشخصهاي اندك متفاوت، از نوع وجود عيني واجد شناختي، به سبك

ات بارت و االهيخداي بارت بخشي از . مستقالً در زبان جايي داشته باشد كه كنند نمي
  .هنرمندند يو اينان متكلمانست ات اوالهياخداي بولتمان بخشي از 

  

  اييگر واقعداليل نا. 3
   نه در خارج؛آناي دين در درون معنيافتن  .1 .3

ايي، مبتني بر استناد به آداب و گر واقعايي و رد گر واقعيكي از داليل مهم بر اثبات نا
هند و معتقدند ن  عملي دين را ارج ميي هفيليپس و كيوپيت هر دو، جنب. اعمال ديني است

 مبتني بر خطاي مبنايي است كه اساساً دين را مجموعه ،ايانهگر واقع دينِ ي هكه فلسف
به اعتقاد فيليپس، بهتر . ند صادق باشند يا نباشندتوان ميد كه دان ميتصاويري از واقعيت 
  بر اساس قرار است كهگويي ندانيمپيشنوعي  ديني به عالم آخرت را ي هاين است كه عقيد

پرسيم كه آيا اين عقايد را  در عوض، وقتي از كسي مي؛  امور مشخصي اتفاق بيفتدآن،
 بلكه ؛ها اقامه كند گونه نيست كه از او بخواهيم شواهدي بر اثبات آن ي، ايندان ميصادق 

اگر جواب مثبت بود،  ها زندگي كني؟ ي بر طبق آنتوان ميخواهيم از او بپرسيم آيا  مي
بنابراين، به نظر فيليپس . مدهايي واقعي براي او خواهد داشتآ يد پي اين عقا،گمان بي
 شواهدي بر اين ي اعتقاد به حيات پس از مرگ، در فضايي حقيقتاً ديني، به معناي اقامه«

 يعني ، بلكه اعتقاد به حيات پس از مرگ؛رود نيست كه آدمي با مرگ به مكان ديگري مي
در مورد .  زهد نسبت به ديگران زندگي كنيمي با روحيه در اين زندگي، فروتنانه و كه اين
دهد تا براي صبر و محبت  معناي ديني ژرف دعا در اين است كه آدمي را ياري مي... دعا

  ).86 - 85 :صص ،3( » عزم خويش را جزم كند، براي مقاومت در برابر يأس و كردنپيشه
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 و ديگر  دعا به درگاه خداوندباوري عيني، عقيده به بطالنِ خدابا وجودولي كيوپيت 

 شگاهيپ به وارهمن هم .هاست خداوند محل امن ارزش «:دكن ميآداب و اعمال ديني را حفظ 
 يزندگ در انسانست كه  اييها چيزي هيكل ايِ  تجسم اسطورهوندخدا. مكن مي دعا يو

 يك ن به عنوات؛يك واقعي به عنواننه  ؛ او هستواقعدر .  داردالتفاتش بدان ا معنوي
  . )176 :ص ،14(» ...اسطوره

اوالً فقط يك جهان «: دكن مي كيوپيت باور به حيات پس از مرگ را چنين توصيف 
 ي ه و مايا از جهان خودمان جداشدني نيستيمم. جهان  زيست؛اني جهان انس:وجود دارد

  بهشت هستند، بهي شگفتي نيست كه نويسندگان معاصري كه متمايل به استفاده از ايده
 تصويرسازي ، بهشت را به مثابه وجودي كه صرفاً تداوم خيالي اين زندگي باشد،ناچار
 هنگامي كه ما ، به بيان ديگر. زندگي پس از مرگ است،ثانياً، زندگي مسيحي ...و» اند نموده

 مسيحي ي هگذاريم، براي ما امكان فهميدن ايد تصور معروف زندگي پس از مرگ را كنار مي
دادن به   با تن، ورود به مسيحيت،هاي كهن از زمان. گردد رگ ميسر ميزندگي پس از م

 زندگيِ ، از آن به بعدكه اين تا ؛وباره در وحدت با مسيح همراه بوديني و زايش ديآ مرگ
  ).8 -7:صص،15(»...شد مي زندگيِ در حال رشد پس از مرگ در نظر گرفته ،كامل مسيحي

  است كه معناي دين را بايد در درون دين مشترك فيليپس و كيوپيت ايني هعقيد
اين ايي بر گر واقع . واقعيت با چيزي خارج از آني ه ديدگاه ديني درباري ه نه در مقايس؛يافت

  .پذير است فرضِ اشتباه مبتني است كه ارزيابي بيروني دين امكان
  . بودنشانگر  نه توصيف؛هاي بشر گفته بودن گر بيان .2 .3

ايي گر واقعايي مايل است و آيين گر واقعكه ذهن بشر طبعاً به كيوپيت معتقد است 
 با واقعيات خارجي بايد حقايق ي هيد كه واژگان بايد چيزي را مشخص كنند و همگو مي

 بيانگر است نه ، در حقيقت،هاي بشر ترين گفته  ولي بسياري از مهم،ندمنطبق باش
ايمان، احساس خدا «:  معروفشي هر گفتد آيا ايمان پاسكال«پرسد  از اين رو مي. گر توصيف

نيست مگر بيان راستين احساس   يعني چيزي؟، بيانگر است» نه از راه عقل؛از راه دل است
كرد ذوات واقعي اما  كه تصور مي دين انسان در لفاف استعارات متعارف مسيحي؟ يا آن

ست و گمان اگر واقعنامرئي، مثالً خدا و مسيح، در آسمان وجود دارد؟ آيا پاسكال در دين 
 كه اين متناظر با آن وجود دارد؟ يا  ذات دينيِ، دينيي هبرد در برابر هر انديش مي
  است؟ گر واقعنا

پاسكال با طرد برهان متافيزيكيِ عقل براي راهيابي به خدا، هيچ راهي براي دانستن 
 از است ناچاراو ، جويد پاسكال ميبراي دستيابي به ايماني كه قطعي عيني نداشت و 

 چراكه مفهوم دروني هر دريافتي كه ياري متافيزيك را ؛بگذرد  عينيت فراي هدلواپسي دربار
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ل ئكيوپيت، دكارت را كه در متافيزيك خود به خدايي عيني قا. د، جز اين نيستكن ميطرد 
 چراكه به نظر او اقرار دكارت به كاتوليك بودن،تغيير جدي در ؛ددان ميمذهب  بياست،كامالً 

 عكس، پاسكال جداً مذهبي عيسوي و پربر. دهد زندگي واقعي و فعاليت فكري او نمي
  ).74-73:،صص9(» عمرش را وقف ايمان خود كرده، اما فاقد عينيتي هحرارتي است و هم

ا شخص را گر واقعات االهي رسد كه كيوپيت با قياس دكارت و پاسكال به اين نكته مي
. دو راهشان از هم جداست  اين. او را به سوي ديگرگرفتن دين كشد و جدي به سويي مي

 دعوي ايمان ، دعوي خدايي عيني كرد يا همچون پاسكال، يا همچون دكارتتوان مي
  . حق انتخاب با شماست. يا آن،يا اين. راستين مسيحي

  شناختي شناختي بر هستي تقدم شناخت .3 .3
دارد و  مقدم مي)  بر واقعيتيعني زبان را(شناسي  شناسي را بر هستي كيوپيت شناخت

معتقد است كه حدود وجودات را منابع شناختي و زباني كه در دسترس داريم مشخص 
 ي ايانهگر واقعبه اعتقاد كيوپيت بهترين رهيافت به تفكر ديني آن است كه پرسش . دكن مي

در  ؛ پيش نكشيم،»د خدا وجود دارد يا نه؟كن ميآيا اين شخص فكر «افراد ساده را كه 
 طرح  و پرسش زير رابياوريم و معنا و مفهوم را به ميان بگذاريمعوض بايد وجود را كنار 

 خدا در ي ه انديش؟دكن مي چه نقشي ايفا ؟كار خدا چيست«:  كه بسيار روشنگرتر استكنيم
تر است   بسيار جالب توجه،فكر اين شخص چه كاربردي دارد؟ چرا كه پرسش در مورد معنا

 معتقد به خدا كسي است انسانِ.  صدق و حقيقت و بر آن تقدم داردي هينتا پرسش در زم
طور كه   چون همان؛م بدهدجا ان تفكر او ي ه كاري واقعي در شيو، خداي هكه انديش

اي بيكار در ماشين   مانند دنده،م ندهدجا آن كه كار واقعي ياي يد، واژهگو ميويتگنشتاين 
 تفكر ،به باور كيوپيت). 310 :ص ،9( »كه اتفاقي بيفتد نآ  بي؛ آن را برداشتتوان مي :است

 و تعريف درست دارد قدم ميمانتقادي نيز به همين منوال، ماهيت ايمان را بر متعلق ايمان 
 ماهيت متعلق ايمان ي ه دربارتوان ميد كه دان مي چيزي ،از ماهيت ايمان ديني را در نهايت

  .دهد  مي چگونگي خدا را نشان،چگونگي ايمان. گفت
  عرفان ثانويت .4 .3

 .خيزد ايي كيوپيت برميگر واقععرفان ثانويت از مفاهيم كليدي است كه از نگرش نا
كشيدن   گفتاري بودن معرفت عرفاني و دستثانوي بودن معرفت عرفاني به معناي زباني و

ست مراد او اين ني.  بودن شناخت عرفاني است»اولي« و »جوهري« و مقام »صدق«از مقام 
 بلكه اين است كه آنچه از سنخ شهودات عرفاني ؛بخش نيست مدعيات عرفاني معرفت«كه 

 زماني، تار و زبان شكل گرفته و بنابرايناست، اموري است كه از همان ابتدا در قالب گف
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 »گذرد و در نتيجه ثانوي است  عرفاني از اين بسترها ميي ههر گزار. مكاني و انساني است

  ).23 :ص ،9(
 و »اوليه«برد اصطالحات ر شرح مختصري از كا، بيشتر مفهوم ثانويتي براي روشناو

 ي هيم ارسطو در بحث مقوالت، در ذيل مقولدان ميكه  چنان. دكن مي در فلسفه بيان »ثانويه«
 و افراديد كه هر يك از گو ميد و شو مي بين جوهرهاي اوليه و ثانويه تمايز قائل ،جوهر
در . اند  جوهرهاي ثانويه»اسب« و »انسان«ي اوليه و انواع كلي ز جوهرهاهايي ا ها نمونه اسب

 اما ،دهد  ثانوي قرار ميي ي را در مرتبهي نخست و جزي همقابل، افالطون كلي را در مرتب
دو قبول  ديدگاه فعلي ما عبارت از اين است كه افالطون و ارسطو هر«كيوپيت معتقد است 

ايي و گر واقع نا كه ما بايد با آن آغاز كنيم؛ در حاليكه ينادارند كه چيزي اوليه است و 
 ي ههيچ نقط.  اوليه نيستد كه هيچ چيزكن مي ديدگاه متفاوتي را مطرح ،عرفان ثانويت

  ).23 :ص ،11( » آغاز كرد، وجود نداردجا آنآغاز، اصل اوليه يا مبنايي كه بتوان از 
ه جهان مادي را ساختي در سطح  كيوپيت بر اين باور كه حتي ديدگاه خود من ك

م، ناظر به كن ميخارجي زبان و جهان ذهن را به مثابه ساختي در سطح دروني آن تلقي 
. سازيم ماييم كه زبان را مي. چراكه حتي زبان هم امر ثانوي است «؛امري ثابت نيست

وع در اين صورت، آن ن... بنابراين هيچ امري نيست كه به لحاظ وجودشناسي مقدم باشد
دنبال چيزي است كه براي هميشه اوليه است، دين و عرفاني  و آن نوع عرفاني كه بهدين 

  ).25 - 23 :صص ،11( »منسوخ و فاقد اعتبار است
  ها  ارزشي ه چكيد، خدا.5 .3

 وابسته ، ما در بناي جهان خويش و حتي در بناي نفس خويشي هبه زعم كيوپيت شيو
 بر مبناي بازتاب جهان دروني جهان. يمدان ميآن متعهد هايي است كه خود را به  به رشته

 متافيزيك در ،ها بيني در بسياري از جهان. نهايت اخالقيات استدر دو   هري ه و خميراست
ولي حقيقت «: دكن مي به سختي جايي براي خود باز ، اخالق، و سپسنشيند صدر مي

براي نماياندن مجموعه  و دين راهي است  اخالق بايد پيشي جويد:برعكس اين است
  . ها هاي اخالقي و معنوي به خودمان و تجديد عهد با اين ارزش ارزش
 وجود عيني تصوير شده سبب خدا در اساطير بدان :»هاي ماست  ارزشي هخدا چكيد«

وار قائل شود و اعتقاد داشت  ها مرجعي انسان براي ارزشكه است كه تفكر كهن مايل بود 
اي بود،  اسطوره ه تفكرش نيمي هافالطون كه شيو.  داشته باشدبرابري د باي، مهمي هكه واژ

ي واقعيتي ها  هستيي دهنده  نشان، زيبايي و عدل وهايي چون حقيقت پنداشت واژه مي
  ). 322: ، ص9( »است كه در جهان متعالي وجود دارد
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. ندهاي عيناً و مستقالً موجود باش ها حتماً نبايد هستي  ارزش،به باور كيوپيت
 مهم داللت بر نوعي هستي دارد، عالم آسماني ي هافالطون، تحت تأثير اين باور كه هر واژ«

 با تفكيك ،امروزه. انباشت... ها، اعيان رياضي، اسامي عام و خود را با معجون عجيبي از ارزش
هاي عجيب و   و ديگر اين انباشته استتر شد يند معرفت، شناخت ما بسي فرهيختهآفر

 خدا هم صادق ي هها گفته شد، دربار  ارزشي هآنچه دربار. پذيرد اطيري را نميغريب اس
 ،خدا به زبان ساده. ها بسيار نزديك است  به جايگاه ارزش، زيرا جايگاه خدا در زبان؛است

  ). 323 - 322:، صص9(»هاست ها بر دوش ما و قدرت خالق آن  ارزشي هوحدت آرماني هم
ور كه حقيقت و عدالت را نبايد موجودات مستقلي ط يد همانگو مياو در جايي 

. فكر اساطيري است تي ه شيو،اين. پنداشت، خدا را هم نبايد ابرشخصي عيناً موجود انگاشت
ييم خدا، گو مي وقتي ».خباري نه ا،تصور خدا امري است« آن است كه بنابراين حقيقت
 مقصودمان چيزي است كه .ي و معنوي است كه بايد پي بگيريمهاي اخالق مقصودمان هدف

  .  ديني است، نه متافيزيكيي»خدا«مفهوم . ويمبايد آن بشَ
  

  نقد و بررسي .4
   نقد آرا.1 .4

  :كرد در پنج بخش خالصه توان مياين نقد را 
  ؛ كيوپيتآرايي از عض خودويرانگر بودن ب-1
  ؛ ناسازگاري ابزارانگاري با اخالق-2
  ؛ حقيقتازخطا نبودن تمايز م -3
  ؛زبان، ابزار انديشدن و نه زندان آن -4
  . كيوپيتآرايي ديگر از ايرادهاي وارد بر عض ب-5

 هوشمند و افراديايم كه  هاست با اين واقعيت كنار آمده اغلب ما معتقدان به خدا مدت
يم كه بعضي از اين افراد دان ميهمچنين . معتقد نيستنداخالقي وجود دارند كه به خدا 

 اخير متعلق ي هاگر كيوپيت به اين دست. ي از حيات ديني را حفظ كنندهاي ند جنبها مايل
 اما ، خدا را با تهديد خاصي مواجه كند چيزي وجود ندارد كه معتقدان به،جا اينباشد، تا 

 اين است كه كيوپيت تلويحاً مدعي است آرايش، به داليل صرفاً ،رسد آنچه عيب به نظر مي
ناظر به ، 15 به باور استيون ديويس،نظريات كيوپيت. ي داردديني، بر اعتقاد به خدا برتر

اين موضوعي است كه مسيحيان را عميقاً . ات نيستاالهيمعضالتي فني در مباحث فرعي 
 .دكن مينگران 
خود را ابطال   موضع كيوپيت: كيوپيتآرايي از عضخودويرانگر بودن ب .1 .1 .4
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، »اي بسازم  فارسيي هم هيچ جملتوان مينمن «اگر من اين جمله را بسازم كه . دكن مي
 توان ميد هيچ چيز ندان مي«همچنين اگر كسي ادعا كند كه .  خودويرانگر استام هجمل

 .  استيستادهموضعي خودويرانگر ادر ، »دانست
بر اساس اين . خواند  مي»اصالت منظر«د كه آن را كن ميكيوپيت موضعي را توصيف 

ها چگونه به نظر  يم كه آندان مي بلكه صرفاً ؛يزها چگونه هستنديم بدانيم چتوان مينظريه، ن
 ،د؟ اگر اين نظريه صادق باشددان مي را صادق  اصالت منظري آيا او نظريه« اما ،رسند ما مي
 آن يك مورد يم بگوييم كه چيزها چگونه هستند وتوان مي در يك مورد مهم ما ،كم دست

يم كه دان مي بلكه صرفاً ؛بدانيم كه چيزها چگونه هستنديم توان ميما ن كه اينعبارت است از 
 اما اگر اصالت ،ويرانگر است خود، اصالت منظربنابراين. رسند ها چگونه به نظر ما مي آن

هاي موجود به شمار   بلكه آن را صرفاً ديدگاهي در ميان ساير ديدگاه،منظر را صادق ندانيم
ائل به اصالت منظر نيستند، ها كه ق بدانيم، چرا آناي  آوريم، يعني آن را صرفاً نظرگاه عده

 نشان دهد كه اين را جدي و درخور توجه به حساب آورند؟ كيوپيت براي بايد اصالت منظر
 دليلي كه متضمن ؛ها بايد اصالت منظر را جدي بگيرند، الزم است دليل اقامه كند كه آن

  ).45 - 44 :، صص6( » اصالت منظر نباشدي هبردار دربار مدعاي صدق و كذب
   فراگيرِ جزمي وديگر هيچ حقيقت منفرد مهم «يدگو ميهمچنين كيوپيت در جايي 

 اين جمله حقيقتي مهم و فراگير را بيان ، آيا به نظر خود او بايد از او پرسيد.»وجود ندارد
  حقيقتي مهم و فراگيري هكنند  اين هم بيانكه اينيا  كنيمتوجه آن به د كه بايد كن مي

 درست؛ يعني محتمل  نه لزوماً؛ست، پس اين يك معيار احتمالي استنيست؟ اگر چنين ا
اگر گفته شود اين سخن عين حقيقت . غلط باشدكه  درست باشد و محتمل است  كهاست

شايد در مقام پاسخ به اين اشكال گفته شود .  خود خواهد بود ناقضِ،است، در اين صورت
 متفاوت با عالم ،پس عالم مقال در سخن فوق. نيستند كه اين گونه قضايا مشمول خود

گونه  حل موفقي براي اين  راه،اما اين ،ي است كه اين سخن ناظر به آن استمقال موضوع
يرون از  در ب، خاصي از قضايا باشد و خودي  ما ناظر به حوزهي هاگر قضي. نماها نيست تناقض

مثالً اگر ما حكمي «. دشو ي شامل خود نم،، در آن صورتگيردآن قضايا قرار 
 ، قضاياي تجربيي ههم«يم يجربي صادر نماييم، مثالً اگر بگو علوم تي هشناختي دربار معرفت

 ي ه چون اين قضي؛اين قضيه نيز مشمول اين حكم باشد، الزم نيست خود »ظني هستند
از آن  حكم باشد؛ بلكه بيرون اي تجربي نيست تا مشمول اين  قضيه، خود،شناختي معرفت
اي بيش از يك  هر قضيه«گفتيم  و اي صادر كرديم  هر قضيهي ه اما اگر حكمي را دربار،است

اين قضيه نيز بايد بيش از يك . دشو مي، اين حكم شامل خود همين قضيه هم »جزء دارد
اي خواهيم   قضيه، زيرا در اين صورت؛ باطل است،اگر غير از اين باشد. جزء داشته باشد
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 ي هاين سخن دربار.  ناقض كليت حكم كلي ماست، و ايند از يك جزء ندارداشت كه بيش
 ،بنابراين موضع كيوپيت). 16 - 15 :صص، 8( »شناختي صادق است كليه احكام عام معرفت

  . استخودويرانگر و فاقد هرگونه سازگاري دروني
، وپيت به باور كي،طور كه گذشت همان :ناسازگاري ابزارانگاري با اخالق .2 .1 .4

هاي اخالقي و معنوي به خودمان و تجديد   ارزشي هدين راهي است براي نماياندن مجموع
  .»...هاي ماست  ارزشي هخدا چكيد«. ها عهد با اين ارزش

 چگونگي سازگاري تلقي ،دشو مي متوجه كيوپيت جا ايناز اين رو اشكالي كه در 
ها يا بايد و  د به ارزششو مي چطور كه اين ،به عبارت ديگر. استابزارانگارانه از خدا با اخالق 

طبيعتاً اين .  يك وسيله باشدي ه به انداز، فقط،ها نبايدهايي پايبند بود كه نقش خدا در آن
. رود  انتظار مياالهيمام اهدافي را برآورده سازد كه از يك اخالق د تتوان مياخالق سكوالر ن

تر از خدا و شناخت   هدفي عاليستممكن اهاي اخالقي و معنوي  راستي هدفه آيا ب
هاي اخالقي و معنوي هستند كه ما را به باور به خدا و  عكس، اين هدفرباشد يا بخداوند 

  .ندرسان شناخت حقيقت او مي
بر  يطور كله  كه بر اخالق سكوالر و بيم يكي از اشكاالت عمدهدان ميطور كه  همان

 »يباور نسبيت« ،دشو ميد نظر كيوپيت وارد هاي اخالقي، از جمله اخالق م بسياري از نظام
 ، خداستي  از ناحيه، همه،د و فرامين آنگير مي منشأ االهي ي هاخالقي كه از اراد. است

 نوعي و هميشگي دارد ي ه جنب،امور اخالقي در اين نظام. همواره داراي ارزش و اعتبار است
در حالي كه هر نوع نظام . ل پيدا كند افراد نيست تا تغيير و تبديي هو وابسته به ميل و اراد

 ،بايدهاييچه بسا . ندارد بوده، دوام و بقا  پذيرتغيير و تحول ،اخالقي كه منشأ بشري دارد
ي باور نسبيتاز اين رو .  ولي فردا، از اعتبار و ارزش بيفتد، داراي ارزش و اعتبار باشد،امروز
 نه تنها ،ي گرفتار شودباور نسبيتم  چراكه اگر اخالق به دا؛ترين دشمن اخالق است بزرگ

چه بسا . جويي نخواهد بود، از نيل به هدف اجتماعي خود نيز باز خواهد ماند قادر به تعالي
  .محقق نشود ، نيز در اين بيناست كه مد نظر كيوپيت هاي معنوي و اخالقي هدف

 بود كه ايي اينگر واقعي ناها يكي از مدعا: خطااز حقيقت  نبودنتمايزم .3 .1 .4
 حال سؤالي كه پيش ».داشد بتوان ميبين حقيقت و خطا، روشنايي و تاريكي، تمايزي ن«

هاي   شكلي ه اين است كه با اين همه، چه امري كساني چون كيوپيت را كه بر هم،آيد مي
ها بر اين باورند كه كساني كه به   آنانگيزاند؟ احتماالً  برمي،تازند  سنتي ميي هعمابعدالطبي

اي به زيان  ا ادلهگر واقع يك شخص هراًظا. ندا  سخت در اشتباه،ودي متعالي ايمان دارندموج
كم در قلمرو  ايي، دستگر واقع انايان و مخالفگر واقعرويارويي بين . دكن ميايي اقامه گر واقع

. هايي در باب حقيقت باشد  پرسشي اي از مراتب، دربردارنده دين، به يقين بايد در مرتبه
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 عقلي ي هد و اگر ادلشو مينمايش عقل نمودار  مانندايي، خود، گر واقعداري از مكتب نا جانب

امكان به .  داشتخواهددر دسترس ما قرار ندهد، دليلي براي جدي گرفتن آن وجود ن
اين امر، حتي .  مابعدالطبيعي نيستيتوهمجوي حقيقت، و كارگيري عقل براي جست

مندانه از زبان و تحوالت آن در   هدفي هاستفاد. نيست امور تجملي هم ي هچيزي از مقول
 ،ييمگو ميبدون تمايز بين حقيقت و خطا، آنچه . فنون اقناعي، به اين امكان بستگي دارد

 راه به جايي ،گرايي  از پوچ.ه باشدد داشتتوان مياي ن بندي ندارد و گفتنش هم فايدهقيدو
  .)301 – 300 :صص ،14 ( بردتوان مين

عقل بدون ذخاير ت«د كه شو مي ادعا : ابزار انديشدن و نه زندان آنزبان .4 .1. 4
ها و   و از پيشامدهايي كه زمانندا هاي تاريخ هها فرآورد  زباني  و همهزباني ناممكن است

ه زبان هميشه در سيالن است،  كجا آنبنابراين از » .اند  نشأت گرفته،هاي خاص دارند مكان
  . را تصور كرد غاييحقيقتنوع  هيچ توان مين

ناً  بايد گفت هر برداشتي از خدا داشته باشيم، مطمئ،در پاسخ به اين ادعاي كيوپيت
چه باشد، يقيناً پرستش يك موجود  دين هر. مستقل از زبان انسان وجود داردخدايي

هاي گوناگون ما   كه از ديدگاهاقعيتي معقول و ثابت در خارج هست يعني و؛استمتعالي 
ما به يك . در ميان ما ايفاي نقش داوري ي ه آماداست و كامالً مستقل ، خودشي هدربار

 يدر نتيجه حفظ زبان ايمان در گرو.  داريمعناي فرازباني و فراانساني دسترسحقيقت و م
ايمان به خدا، به ضرورت، مستلزم .  ارتباط بين فاعل آگاهي و متعلَّق آگاهي استي هانديش

با . د كامالً دگرگون شودتوان ميفهم ما از ماهيت خدا . ود من استاعتماد به كسي غير از خ
 وجود ندارد كه بدان اعتماد ورزيم، امكان امر عينينوع ه، اگر بپذيريم كه هيچ اين هم

 بلكه واقعيتي ژرف ؛ كاربرد زبان نيستي هاين امر پرسشي دربار. رود ايمان از بين مي
تريگ در انتقاد از فيلسوفاني همانند . جهان است خودمان و ربط و نسبتمان با ي هدربار

ايد گاهي در صدد باشيم كه از  انديشمندان خردورز، بدر مقامما، : يدگو ميكيوپيت 
 ،4(  ابزار انديشدن ماست و نه زندان آنزبان. مان فراتر رويم بندهاي محيط اجتماعيقيدو
  . )301 :ص

 ، به ويژه دليل نخست، از آن سخن رفتايي،گر واقعطور كه در داليل نا همان .5 .1 .4
ايي، مبتني بر استناد به آداب و اعمال گر واقعايي و رد گر واقعيكي از داليل مهم بر اثبات نا

 پرستش و اعمال  واگر اعمالي مانند نيايشپرسيد  آن داليل بايد بهدر پاسخ . ديني بود
 خدا مبتني ي هگو دربار يدي واقعد، بر عقاشو ميم جا آناي كه با اخالص ديني  خيرخواهانه

 با باره، ند همچنان معناي مفروض خود را داشته باشند؟ هيك در اينتوان مينباشند، 
گو   اعتقادات ديني را اعتقاداتي غيرواقعه مجموعي هاگر هم. دكن ميايي مخالفت گر واقعنا
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ي بر ارتباط با  مبتنكهداشته باشند گونه مواد و معنايي را  ند آنتوان مييك ن بدانيم، هيچ
ايان گر واقعرسد تفسيرهاي نا ست كه به نظر ميجا آنقوت اين پاسخ از . واقعيات ديني است

 معقوليت و صحت اين اعمال ي هاز نيايش، استفاده از متون مقدس و ديگر اعمال ديني، پاي
 االهيي ته باشيم كه ممكن است واقعيتاگر صدق عيني اين باور را نپذيرف. دكن ميرا سست 

د به ما كمك كند، چرا از خداوند كمك بطلبيم؟ ممكن است كسي توان ميموجود باشد كه 
 اين دعا ي ه شايد پشتوان. علم داشته باشداو به وجود كه اينبه درگاه خدا دعا كند بدون 

 ولي ،د و چه بسا دعاي ما را اجابت كند خدا وجود داركه ايناي باشد به  فقط اميد مذبوحانه
ايانه گر واقع چنين دعايي منوط به داشتن ديدگاهي  معتقد است كه باز هم معقوليتهيك
  .  خداستي هدربار

 خدمت به  دعا،همچوناياني مانند راجر تريگ معتقدند كه در اعمال ديني گر واقع
تريگ بر آن است . د، التزامي مسلم به متعلَّق آن اعمال وجود دار...ستمديدگان، عبادت و

 خدمت و  وبراي پرداختن به اعمالي نظير دعاباوراني همانند خداباوران،  ك دينكه محرِّ
 اين مالحظه ،به اعتقاد تاليا فرّو. عبادت، دقيقاً همان اعتقادي است كه به وجود خدا دارند

د تا حدي درست باشد؛ توان ميكيوپيت كه بايد معناي دين را در درونِ گفتار ديني يافت، 
 اشخاص با امر ي هرخي فضاهاي ديني بيشترين تناسب را براي مواجهچراكه ممكن است ب

خدا يا واقعيت ( ولي قبول اين مطلب بدان معنا نيست كه آن موجود ، داشته باشنداالهي
 واقعيت مستقلي ،يمشو ميكه بدين وسيله در يك فضاي ديني با آن مواجه )  ديگراالهي
 . )95: ص ،3 (ندارند

ايان گر واقع اگر بخواهيم اين پاسخ را به قالب تخيل ببريم، تاليا فرّو معتقد است
، اسالم، هندو، بودا يت حياتي كه شامل آيين يهود، مسيحي هيند براي تخيلِ آن شيوگو مي

 بلكه التزام به ؛هاي عملي زندگي آن كافي نيست د، فقط تخيل شيوهشو ميو اديان ديگر 
خدا به عالم «ت نيز شرط است؛ عقايدي مانند حيا ي هحقانيت عقايد مربوط به اين شيو

 ،گويي برداشت ديني از عالم.  و مانند آن»يامبر خداستپ) ص(محمد«، »ورزد عشق مي
  . هاي خاص حيات بشري محدود كرد ها را به شيوه  كه بتوان آن استتر از آن وسيع

د كن مي كه هم منتقد مسيحيت است و هم منتقد آيين هندو، اشكال 16برتراند راسل
ها را بر مبناي  كه آن نآ كه فيلسوفان اگر بخواهند مزاياي چنين ادياني را حفظ كنند، بي

اي  فيلسوفاني هستند كه سايه«. ندشو ميرو  هايانه توجيه كنند، با مشكالت جدي روبگر واقع
 ولي خود ،دارند خوشي خويش نگه مي  ناچيز را، محضِ دلي اي بيش از اندازه از دين، سايه

  ).97 – 96 :صص ،3(» هاي ايشان كافي است  براي تخريب عقلي نظام،همين
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   نقد مباني.2. 4

ي از مباني عضبه نقد و بررسي ب، استاين نقد كه ناظر به نقد راجر تريگ بر كيوپيت 
  .  از آن سخن رفت، كه پيشترپردازد  ميكيوپيت

 ، معتقد استترين مباني كه كيوپيت بدان  يكي از مهم،طور كه گذشت همان
كيوپيت  كه اين :استهاي ديني   گزاره،طور كليه ايي در ايمان، خدا و بگر واقعنا

دارد و معتقد است  مقدم مي) يعني زبان را بر واقعيت( شناسي شناسي را بر هستي شناخت
   ....كه ماهيت ايمان بر متعلق ايمان تقدم دارد

د شو مي مدعي ،ايِ كيوپيتگر واقعنيز فيلسوفي است كه با رد ايمان نا 17راجر تريگ
زماني موجه خواهد بود كه ايمان ديني، ايمانِ به خداست؛ به طوري كه اين ايمان تنها 

در هر  «:دهند  ميش كه به او نسبتباشدخدايي وجود داشته باشد كه داراي سرشتي 
تعلّقِ ممكن است تمييز بين فاعل و م. خباري گريزناپذير وجود دارد يك عنصرِ ا،تعهدي

د كه ما بايد ديدگاهي شو ميفايده بنمايد، لكن اگر به جد گرفته شود، نتيجه اين  ايمان بي
 واقعيت كه اينايي بر اين باور است كه گر واقع. ايانه از ايمان ديني داشته باشيمگر واقع

 :، ص4( »هاي متمايزند  هميشه پرسش.يمكن مي ما چگونه آن را تصور كه اين و چگونه است
294.( 

 آن تريگ بر اين باور است كه ماهيت ايمان بيش از هر چيز، به وجود مستقل ايمانيِ
د صرفاً تصميم به زندگي به شكلي توان ميايمان ن. چيزي بستگي دارد كه به آن ايمان دارد

.  متعلَّق خود باشدي ه دربارخاص يايمان بايد متضمن باور.  باشد دلخواهيخاص و تعهد
. خير، به اين بستگي دارد كه آن باور صادق است يا خيرما موجه است يا  ايمان كه اين

كه ما تصور نباشد گونه  د آنتوان ميمتعلَّق ايمان . د صادق نباشدتوان مي اين باور مطمئناً
هاي ما  اين امر تمايز ساده بين انديشه.  حتي وجود نداشته باشدشايد كه جا آن؛ تا يمكن مي

. سازد  يا دوگانگي فاعل و متعلَّق باور را آشكار مي آن استي ه ما دربارهاي و آنچه انديشه
د امري صرفاً دستور زباني كه بازتاب ساختار زبان توان مياين تمايز بين فاعل و متعلَّق باور «

 موارد اعتقاد و معرفت، نبايد بين واقعيت اعتقاد ي هبا وجود اين، مانند هم.  به نظر آيد،است
ايمان ممكن . آن، يعني بين شخص معتقد و آنچه او به آن اعتقاد دارد، خلط كردو محتواي 

 كافي ي ه به انداز،ست، از جهت نفوذ و تأثيري كه دارد ااست حتي زماني كه به كلي نابجا
جهان و .  تصور ما از جهان، ضرورتاً يكي نيستي ه وجود جهان با نحوي هنحو. حقيقي باشد

 شخص با.  وجود دارند،يك در جاي خودبه آن نگرشي دارند، هري كه نسبت يكايك اشخاص
 لكن ايمان به چيزي ، آن استي ه دارندفاعل ايمان. دهد ايمان به خدا اين را نشان مي

به همين دليل هميشه ما بايد با اين پرسش . معطوف است كه بايد به كلي مستقل باشد
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 :، صص4( »خير؟زيم، اصالً وجود دارد يا ور مواجه باشيم كه آيا خدايي كه به او اعتماد مي
294 - 295.(  

معنا، مطمئناً   سخنان كيوپيت، اگر دليل فلسفي است، نه لفاظي بيتريگ معتقد است
 روشني بهگرايانه،  اي نسبي  به شيوه،او در جايي. دكن ميبه نحو چشمگيري، خويش را ويران 

 در ،به باور تريگ. »زيند  گوناگون ميهاي  در جهان،هاي گوناگون مردمِ دوره«يد كه گو مي
ظاهراً « :گويي وجود دارد هاي مشابه، خطر چشمگير تناقض  مانند ديدگاهاين ديدگاه نيز

د كه در كن ميپندارد كه در جهاني زيست  او مي. دكن مي وضع واقع ي هكيوپيت ادعايي دربار
بدون داشتن . زيند يهاي مختلف م  در جهان،هاي مختلف آن حقيقت دارد كه مردم دوره

با اين همه منظور  .كرد ادعايي در باب آنچه واقعاً وجود دارد، مشكل بتوان اصالً هيچ حكمي
 ميان  فاعل آگاهي و متعلَّق آگاهي را ازي ه عيني رابطي هكوشد جنب او مي. او روشن است

ما معطوف به ها و باورهاي   چيزي باشد كه انديشهكه اينجاي  متعلَّق آگاهي، به. بردارد
به باور .دهند ها و باورهاي ما آن را شكل مي د كه انديشهشو ميند،حداكثر،تصويري صرف ا آن

   .)298:،ص4(»ماند تريگ تناقض اين است كه در همان حال،جايي براي فاعل آگاهي نمي
 به سود هر حقيقتي كه عيني تلقي ، انكار امكان هرگونه استدالليتريگ معتقد است

 كيوپيت مطمئناً .برانداز بينجامد اي خانمان  به نتيجه)و احتماالً بايد( دانتو مي ،شود
گرايي به معناي  پوچ« توضيح كه ن با اياو اين نكته را. »گراييم پوچ«پذيرد كه اكنون ما  مي

به معناي پايان  ]گرايي پوچ. [دهد پي آن، مرگ انسان است، شرح مي مرگ خدا و در
تنها وجود خدا و  نابراين كيوپيت نه ب».، پايان ايدئولوژي استمابعدالطبيعه و در پي آن

 همچوناي از خودمان را  د، بلكه هرگونه انديشهكن ميكم تلقي سنتي از خدا را انكار  دست
اهيت عالوه، او امكان چيزي به نام م هب. دكن ميهاي آگاهيِ عاقل و مستقل نيز رد  فاعل

 ي ههاي جامع اي ويژگي وجود باشد و شايد تا اندازه كه در سراسر اعصار مختلف مانسان را
  .)300 - 299: صص ،4 (بشري را تبيين كند، منكر است

  ايي در باب خداگر واقع پيامدهاي منفي نا.3 .4
ايانه و اعتقاد به خداوند اين است كه گر واقعيكي از ابعاد تلقي  :انگاري پوچ .1 .3 .4
 فردي ما  ه يك معناي فراگير وجود دارد كه زندگيك  نيست؛ چنانامعن  بي،سره  يك،جهان

خدا و در كتاب  18گريفين. ري. ديويد. ندك ميارچوب آن پيدا همعناهاي خاص خود را در چ
 در يك قالب توان مي ن،له را كه چرا چنين استأاين مس«: يدگو مي دين در جهان پسامدرن

 نيستند، معنا بي ، در نهايت، ديگراني ما وها  زندگيكه اين اما عقيده به ،مفهومي طرح كرد
 نفي خدا عموماً مستلزم نفي بنابراين. در سنت ما با اعتقاد به خداوند كامالً مربوط است

  ). 133:  ص،12( »يابد  ميي ما در آن معنيها  است كه زندگياي هزمين
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 منفي مرگ خدا در ي هگريفين معتقد است كه نتيج: گرايي جديد قبيله .2 .3 .4

 ي آوردن خدايي كه خالق همهبه تصوير در«: است» گرايي جديد قبيله« متأخر، ي نيتهمدر
نگري را   جامعاند ه به كمك آن خواستها  بود كه انساناي هي عمدها ه يكي از را،ستها انسان

پرستي  ي موجود در پس قهرمانها ه ولي به عكس، يكي از انگيز،يي كنندگرا جانشين قبيله
 تفرُّق و ،بيشترالحاد، اين عقيده بوده است كه دين توحيدي، اومانيستي مكتب 

 بر آن توان مياين وجود با .  راها  آنافروزي را باعث شده است تا منع و جلوگيري از جنگ
 االهي به وجود آمده از اين اعتقاد كه ما همه منشأ  از معناي قرابتبيشتر ،بود كه هيچ چيز

 ها يي انسانگرا يم، بر قبيلهكن مي مشتركي زندگي االهيمشتركي داريم و در حضور واقعيت 
اند كه  ييگرا ي همين انواع جديد قبيلهها هنازيسم و استالينيسم نمون. غلبه نكرده است

 ، انساني وحدتاالهي فقدان اعتماد به منشأ كه آن به شرط ؛ دور از انتظار نيست،ظهورشان
 ).136 - 135 : صص،12( »همچنان ادامه پيدا كند

 آن است كه ،يي ديني دارداگر واقعكه هيك با نا مشكل بنيادي :ييگرا نخبه .3 .3 .4
درست است كه در . بيني شده است  اظهار خوش، جهان و انساني ه به آيند، ادياني هدر هم

 به غايت اين جهان و جايگاه ،اديان سامي تهديد به عذاب نيز وجود دارد، اما در مجموع
 مصدر مانند اين نگاه با تصوري كه از امر متعالي به .دشو مي يافتهبيني  انسان در آن خوش

 ياناگر واقعش روي نايگاه پرسشي كه هيك پ آن. دشو مي تأييد ،خير اين جهان داريم
 به همين ، بر اساس تفسير آنان از جهان، حيات آدمي آن است كه اگر قلمرو،گذارد مي

كه در  19»بيني كيهاني خوش در آن صورت اين جهاني محدود شود،  اينو جهان طبيعي 
 بر ، و ساختار هستيق براي كل ابناي بشر نخواهد داشت امكان تحق،دشو مياديان ديده 

 در .آورد  نمي اديان فراهمي ه زمينه را براي واقعيت يافتن آن وعد،اگر واقعاساس تفسير نا
ي موجود ها مندي از نعمت  بهره كه در زندگي اين جهاني امكاني اقليت محدود،نتيجه تنها

هالك  محكوم به ، مطلوب زندگي خواهند كرد و اكثريت مردمي، در وضعيتاند هرا داشت
مردم و خبري بد يي ديني خبري خوب براي اقليتي از اگر واقع نا،بدين ترتيب. خواهند بود

 تفسير ي ه ناخواسته كه الزمييِگرا  اين نخبه،به باور هيك. ستاافراد براي اكثريت 
 موضعي است بنابراين با آن نگاه بنيادين اديان در تعارض است و ،يانه استاگر واقعنا

 زيرا ؛دكن مييي را باطل ناگر واقع آگاه است كه اين لزوماً نا، خود،هيك البته. نشدني دفاع
ت  آن را ديدگاهي درسپيوستهاعتنا باشد و   خود بي نظرِد به اين پيامدتوان مي اگر واقعنا

 است كه در تقابل آشكار با اي ه انديش،يياگر واقع بدين ترتيب نااو، اما از نظر ،بداند
آور به سرنوشت انسان و  ي ديني است و آن را بدبيني يأسها بيني مندرج در سنت خوش

  ).47: ص، 1(د كن ميجهان جايگزين 
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  گيري نتيجه .5
   بودن كيوپيتاگر واقعچگونگي نا .1 .5

 خدا و  نه تنها وجوداو كيوپيت نتيجه گرفتيم كه آرايي از عض بي  ارائه با،در اين بخش
 مثابه به  از خودمان رااي هد، بلكه هرگونه انديشكن مي را انكار  تلقي سنتي از خدا،كم دست
  . دكن مي نيز رد ي آگاهيِ عاقل و مستقلها فاعل

   نقد .2 .5
نتيجه  يياگر واقعمدهاي ناآ  با ذكر پي و و مبانيآراينقد   استفاده ازدر اين بخش نيز با

 عد ايمان بر باضافه ،ي دينيها ه گزاركه اينو  خباري است نه امري ااتصور خد يم كهگير مي
زبان اسطوره و  ند و صرفاًباش مينيز  توصيف و اخبار ي هدارندبر در، عشق و احساسو

  .ستنديغيرشناختاري ن
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