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چکیده 
در این نوشته بر آنیم با خوانشى از نگرهی هماهنگى از چشمانداز ویتگنشتاین متأخر به دو
مسألهی اساسى که فراروی این نگره است ،مسألهی جدایى نظام باور با جهان و ارزیابى
نظامهای باور هماهنگ موازی ،پاسخ بدهیم .در آغاز این دو چالش و پیشانگاشتهای آن
بررسى مىشود .سپس با خوانشى از نگرهی هماهنگى بر پایهی فلسفهی متأخر ویتگنشتاین
راهحلى برای پاسخ به این دو مسأله ارائه مىگردد .در این راستا روشن مىگردد پنداشتهی
گزارههای لوالیى که از اندیشههای شناخت شناسانهی ویتگنشتاین متأخر برگرفته شده است راه
حلى کارآمد برای پاسخ به مسألهی جدایى مىباشد گزارههای لوالیى پیونددهندهی نظام باور
به جهان هستند که این پیوند را از طریق کنش(پراکسیس) صورت مىدهند و در نهایت با
صورتبندی نگرهی هماهنگى در پرتوی این گزارهها ،مىتوان معیار کارآمدی نظام باور را برای
انتخاب میان دو نظام باور هماهنگ موازی اعمال نمود تا پاسخ مسألهی دوم را نیز یافت.
واژگانکلیدی :نگرهی هماهنگى ،گزارههای لوالیى ،نظامهای باور هماهنگ کارآمد ،جهان
تصویر ،شیوهی زندگى.
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مقدمه 
از هنگامى که افالطون کوشید شناخت را جایگزین باورهای عامه در دولتشهر یونان
کند ،و نظم سیاسىای طراحى کند که مناسبات آن برپایه شناخت صورتبندی شود ،این
پرسش از میان برخاست که این پدیدهی جایگزین ،شناخت ،چیست؟ این پرسش از
افالطون تاکنون ذهن فیلسوفان را به خود مشغول داشته است .پاسخ افالطون به این
پرسش اینچنین بود :شناخت ،باور صادق موجه است .شناخت از جنس باور است اما
یک باور صرف نیست بلکه باوری است معطوف به حقیقت ،باوری است که باید صادق
باشد و از سویى ما باید دلیلى بر صدق آن داشته باشیم 9.نگرهی افالطون در مورد
شناخت به نگره سه جزئى شناخت نامبردار گشت .ارسطو در راستای نگرهی استادش

افالطون پاسخ چیستى شناخت را به حکم مطابق آنچه هست ،دانست 2.این پاسخ تا
پیدایى دکارت بر اذهان فلسفهاندیش چیره بود .با برآمدن و غلبه تدریجى شیوهی فلسفه-
ورزی دکارت این پاسخ با پرسش بنیادبرافکنى رویارو گشت .پیامد شیوهی فلسفهورزی
دکارتى که آغازگاه آن شک روشمند بود ،به این امر منجر مىگردد که ذهن ما تنها به
تصورات خود دسترسى داشته باشد و بر پایهی آنها به اثبات خدا ،تن و جهان خارج

بپردازد 3.پس چگونه مىتوان برای نشان دادن درستى یک تصور آن را با سنجهی تطبیق یا
عدم تطبیق برآورد کرد .درحالىکه ما واقعیت را تنها از را تصورات خود مىشناسیم .به

نظر مىآید نگرهی مطابقت 4در شناخت شناسى ،ما را دچار دور فلسفى مىکند .اگر ما
تنها به تصورات یا درنمایه ذهن خود دسترسى بى میانجى داریم پس معیار صدق نیز
______________________________________________________
1. Plato, Plato’s Complete Works, (ed.) John Cooper and Associate Editor
D.S., Hutchinson, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1997, 201c,
201b.
 .2ارسطو ،متافيزیک ،ترجمه شرف الدین خراسانى ،تهران ،انتشارات حکمت9314 ،ش  ،ص.991
 .3هوسرل ،ادموند ،تأمالت دکارتى ،ترجمه عبدالکریم رشیدیان ،تهران ،نشرنى9389 ،ش ،ص.34
4. Correspondence Theory of truth

نگرهی هماهنگى کارآمد صدق 979/

بایستى در همین چارچوب ،تصورات ،مشخص گردد .نگرهی هماهنگى 9بر همین پایه

استوار گشت .از این نگره بر پایهی تمایز میان نگرهی صدق 2و سنجهی صدق 3مىتوان
دو خوانش به دست داد ،هماهنگى در مقام نگرهی صدق ،و یا نگرهی هماهنگى همچون
سنجهی صدق .نخستین خوانش پیرامون این امر است که چه عامل یا عواملى موجب
صدق یک باور مىشوند ،و دومى ،مباحث خود را پیرامون این مسأله سامان مىدهد که
ما چگونه به صدق یک باور پىمىبریم یا چگونه بر صدق آن مىتوان دلیل آوری کرد .هر
دو خوانش با دو چالش اساسى رویارو هستند .9 .چالش جدایى و  .2چالش بىمعیاری
در سنجش نظامهای هماهنگ موازی .در آغاز این دو چالش در پرتو پیشانگاشتهای
بنیادین نگرهی هماهنگى مورد بررسى قرار مىگیرند سپس با صورتبندی اندیشههای
شناختشناسى ویتگنشتاین متأخر در راستای طرح بینش هماهنگى کارآمد کوشش
خواهد شد نگرهی هماهنگى را در برابر این دو چالش پاس داشت.

دوپیشانگاشتنگرهیهماهنگی 
بیان داشتیم پیامد روش فلسفهورزی دکارت عدم دسترسى مستقیم ما به جهان واقع بود.
ما تنها از طریق و به میانجى تصورات به جهان واقع دسترسى داریم پس تنها چیزی که در
شناخت به آن دسترسى داریم درونمایه ذهنمان است .این رویکرد را درونانگاری

4

مىنامند .فومرتن سه گونه یا سه خوانش از این درونانگاری را برمىشمرد .درونانگاری
به معنای  .9دسترسى به حاالت ذهنى  .2دسترسى به شروط توجیه (دسترسى بالفعل یا
بالقوه) و  .3توان استنتاج میان گزاره و بینهی آن ،یعنى آگاهى از ارتباط میان گزاره و
______________________________________________________
1. coherence theory of truth
2. Truth definition
3. Truth criterion
4. Internalism
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بینهای که آن گزاره را توجیه مىکند 9.البته دیویدسون خوانشى دیگر از درونانگاری پیش
مىکشد .به باور وی هیچ گونه میانجىای چه تصور ،بازتاب ،تحریک عصبى و یا امور
دیگر میان باورهای ما و جهان امور واقع وجود ندارد 2.پیامد سخن او این ایستار مىشود

که ما برای شناخت جهان تنها نظام باور خود را داریم و خارج از این نظام باور چیز
دیگری وجود ندارد در واقع برای شناخت جهان چیزی جز باورهایمان را در اختیار
نداریم .خواه گونه شناسى فومرتن را بپذیریم و یا خوانش دیویدسون را ،باید اذعان کرد که
دسترسى ما به جهان امور واقع به صورت مستقیم و بىمیانجى ناممکن است پس برای
یافتن سنجهی صدق باورهایمان گریزی نیست در درونمایههای ذهن یا نظام گزارههایمان

جستوجو کنیم .سنجهی صدق در مناسبات درونى این امور تعیین مىشود .این پیش-
انگاشت ما را به دومین پیشانگاشت نگرهی هماهنگى رهنمون مىسازد .نظامى
هماهنگ از باورها یا تصورات جهان ما را بازمىنمایانند .صدق به تصویری منسجم

همبسته مىشود و همین امر سنجهی توجیه مىگردد 3.اگر حقیقت همان نظام هماهنگ
است یا نظام هماهنگ سنجهی صدق مىباشد پس ارزش توجیه هر تکگزاره در پیوند با
کل نظام و نقشى که در هماهنگى کل ایفاء مىکند قابل سنجش است 4.و جستوجو

برای توجیه بیرون از این کل هماهنگ بىمعنا مىشود 5این همان معنای کلگرایى،

1

دومین پیشانگاشت بنیادین نگرهی هماهنگى است.
______________________________________________________
 .9فومرتن ،ریچارد ،معرفتشناسى ،ترجمه جالل پیکانى ،تهران ،انتشارات حکمت9312 ،ش ،صص-912
.911
 .2دیویدسن ،دانلد ،نظریه انسجامى در باب صدق و معرفت ،در مسير پراگماتيسم ،گردآوری و ترجمه مرتضى
نوری ،تهران ،نشرمرکز9312 ،ش ،ص.224
 .3فومرتن ،معرفتشناسى ،ترجمه جالل پیکانى ،ص.78
 .4دیویدسن ،نظریه انسجامى در باب صدق و معرفت ،در مسير پراگماتيسم ،گردآوری و ترجمه مرتضى نوری،
ص.238
 .5همان ،ص.227
6. Holism
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دوچالشفراروینگرهیهماهنگی
اگر تنها این امر بسنده باشد یک باور یا گزاره با دیگر باورها یا گزارههای نظام هماهنگ
باشند تا صادق باشند و به دیگر سخن داشتن ویژگىای مربوط به روابط میان گزارهها
سنجهی داوری دربارهی صدق و کذب گزارهها برای ما باشد و هیچ سنجهای بیرون از این
نظام بایستهگى سنجه بودن را نداشته باشد پس ساختن و پرداختن نظامى از گزارههای
هماهنگ تنها کاری است که الزم است انجام گیرد تا یک نظام باور یا یک نگره صادق و
موجه انگاشته شود .به گمان موریتس شلیک آیا امکان ندارد ما بتوانیم قصهی پریان را
آنچنان خوب ببافیم که همهی گزارههای آن هماهنگ از آب درآید .نظر به استانداردهای
نگرهی هماهنگى ،آیا نباید این قصهی پریان را همچون یا همسنگ با یک نگرهی علمى

پنداشت 9.به باور دیویدسون رویکردهای گزارهای 2در سرشت خود معطوف به جهان
واقع هستند و واقعیت پیششرط هر گونه رویکرد گزارهای ما مىباشد ،به همین دلیل

آنها معلول واقعیت هستند 3.به پیروی و با پىگیری خط فکری وی در چارچوب اصل
راستانگاری 4،مىتوان گفت رویکردهای گزارهای جهانمند هستند و به دیگر سخن

معلول واقعیت مىباشند و همین ویژگى آنها را از قصهی پریان متمایز مىکند .اصل
آسان باوری علتمند بودن باور را جایگزین توجیه باور مىکند .آیا از باور دارای علت
مىتوان به شناخت رسید درحالىکه برپایهی اصل درونانگاری ما نمىتوانیم «از پوست
خود به درآییم و کشف کنیم که چیست علت رخدادهای درونى که از آن آگاهیم»؟

5

______________________________________________________
 .9شلیک ،به نقل از فتحىزاده ،مرتضى ،جستارهایى در معرفتشناسى معاصر ،قم ،کتاب طه ،آیت عشق،
9384ش ،ص.291
2. Proposition approaches
 .3دویدسون ،نظریه انسجامى در باب صدق و معرفت ،در مسیر پراگماتیسم ،گردآوری و ترجمه مرتضى نوری،
صص.228-227
4. the principle of charity
 .5همان ،ص.224
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پرسش شلیک در سپهر توجیه قرار مىگیرد و در همین چارچوب بایستى پاسخ خود را
بیابد .به نظر مىآید جستوجو پاسخ برای این پرسش در سپهر علت (ثبوت) در واقع
بىپاسخ رها کردن این پرسش و یا تبدیل مسأله به پیشانگاشت است .اصل راست-
انگاری مسأله صدق را به یک پیشانگاشت صدق تبدیل مىکند .پاالک این پرسش را

چارچوب مسأله جدایى 9صورتبندی کرد و از این مسأله به این باور رسید که اگر
هماهنگى سنجهی صدق گزارهها باشد پیوند میان شناخت ما و جهان واقعیت به لحاظ
شناختى گسسته خواهد شد.

2

چالش بنیادین دیگری که فراروی نگرهی هماهنگى است ،امکان وجود همزمان یا
موازی چند نظام هماهنگ مىباشد .این امکان هم منطقى است و هم تاریخى .اگر
سنجهی صدق هماهنگى باشد و اگر همزمان دو یا چند نظام هماهنگ باور داشته باشیم
و اگر فردی بخواهد برپایهی نگرهی هماهنگى دست به انتخابى شناختى میان آن نظام-
های موازی بزند ،سنجهی هماهنگى به او کمکى نخواهد کرد انتخاب او سرانجام
دلخواهانه خواهد بود «هیچ گزینش غیر دلخواهانهای را نمىتوانیم فقط بر مبنای

هماهنگى میان چنین دستگاههایى انجام دهیم» 3.پس «هماهنگى به منزله یک نظریه
ا
توجیه ،ناکافى است چون میان دستگاههای متقابال ناسازگار بدیل از باورها فرقى نمى-

گذارد» 4همین واقعیت «کافى است تا اثبات کنیم که آنچه باورها را از منزلت معرفتى
مثبت برخوردار مىکند فقط در هماهنگى درونى خالصه نمىشود» 5.آیا افزودن اصل
راستانگاری مىتواند کمکى به نگرهی هماهنگى در حل این مسأله بکند؟ برای نمونه
______________________________________________________

1. Problem of isolation
2. Pollock, J.L., Knowledge and Justification, Princeton and London,
Princeton University Press, 1974, p.28.
 .3بنجور ،به نقل از فتحىزاده ،جستارهایى در معرفتشناسى معاصر ،ص.293
 .4پویمان ،به نقل از فتحىزاده ،جستارهایى در معرفتشناسى معاصر.
 .5آلستون ،به نقل از فتحىزاده ،جستارهایى در معرفتشناسى معاصر ،ص.294
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برپایهی اصل راستانگاری مىتوان میان دو نظام باور اختربینى 9و اخترشناسى 2دست به
گزینش شناختى زد؟ هر دو نظام باور دعوی این را دارند که برپایهی تأثیر على حرکت و
جایگاه اجرام آسمانى بر جهان ما نظام باور خود را صورتبندی کردهاند .در نخستى
باورهایى درباره ساعت نحس و میمون هماهنگ مىافتد و در دومى ،با باورهایى چون
تأثیر حرکت حرکت و جایگاه ماه در جزر و مد و تأثیر فاصله خورشید با ما در نیروی
جاذبه هماهنگ است .آیا اصل راستانگاری ما را در انجام گزینشى برپایهی دانش و غیر
دلخواهانه یاری مى رساند در حالىکه برپایهی این اصل صدق به رابطهی علیت
فروکاسته شده است؟
با در نظر داشت این دو چالش ،دو راه پیش روی ماست .نخست از نگرهی
هماهنگى دست کشیم ،دو دیگر درپى آن برآییم خوانشى نوین از نگرهی هماهنگى پیش
کشیم تا بتواند از پس این دو چالش بنیانفکن برآید .اگر در این نوشته امکان چنین کاری
را نشان دهیم بخردانه گزینش راه دوم خواهد بود .در این نوشتار کوشش مىشود خوانشى
نوین از نگرهی هماهنگى در پرتوی اندیشههای ویتگنشتاین متاخر ارائه گردد.

گزارههایلوالیی

3

آیا مىشود گونهای نگرهی هماهنگى از دل اندیشههای به ظاهر پراکنده و نامنسجم
ویتگنشتاین متأخر بیرون کشید؟ آیا این کار با تصویر رایج از وی که او را از هرگونه
نگرهپردازی بری مىداند در تضاد نیست؟ اگر امکان بیرون کشیدن گونهای نگرهی
هماهنگى در اندیشههای او وجود دارد این نگره چه ویژگىهایى دارد؟ او درجایجای اثر
خود ،درباب یقین 4که پیرامون مسأله شناخت است ،از نظامى سخن مىگوید که بر
______________________________________________________
1. Astrology
2. Astronomy
3. Hinge proposition
 .4اثر مورد استفاده در این مقاله متن سه زبانه آلمانى-انگلیسى-فارسى است که ترجمه فارسى آن با متن
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فرضهای ما 9احکام تجربى ما 2گزارههای تجربى ما 3فیزیک ما 4و درستىآزمایى ما

5

حاکم است .این استنباط دور از واقعیت نیست که او شناخت و یا باور را به صورت
دستگاه یا نظامى دارای روابط متقابل مىدیده است 1.در بند  491این کتاب به روشنى

مىگوید «دانش ما نظام کالنى را را مىسازد .و فقط در درون این نظام است که هر جزء
مشخص ارزشى را دارد که ما برای آن قائلیم» این دیدگاه کلگرایانه را مىتوان در بند 915
آنگاه که درباره جایگاه و نقش آزمون مىاندیشد ،دید« ،هر آزمونى هر تأیید و تضعیف
فرضیهای از ابتدا در درون نظام عملى مىشود .البته این نظام نقطه عزیمت کم و بیش
دلبخواهى و تردیدآمیز همه استداللهای ما نیست .بلکه جزء ماهیت چیزی است که ما
استدالل مىنامیم .نظام بیشتر عنصر حیاتى استداللها است تا نقطه عزیمت آنها».
یک آزمایش نمىتواند یک باور جزیى مربوط به آزمایش پیشین را ابطال کند بلکه اگر

مىخواهد تاثیرگذار باشد باید کل نظام باور ما را ابطال کند 7.اگرچه مىتوان کلگرای را
در اندیشههای او به آشکاری ردیابى کرد اما دیگر پیشانگاشت نگرهی هماهنگى،
درونانگاری ،را نمىتوان در اندیشههای وی استنباط کرد و شاید همین امر ویژگى ممتاز
نگرهی هماهنگى با خوانش ویتگنشتاینى آن است .این تمایز مىتواند سرچشمهیافته از
این انگاشت باشد که نظام باور ما ساخته شده از گزارهها یا باورهای همگن نیست.
_____________________________________________________
انگلیسى و آلمانى تطبیق داده شده است اما در ارجاع از متن فارسى استفاده مىگردد.
 .9ویتگنشتاین ،لودویک ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى ،تهران ،هرمس9387 ،ش.71:934 ،
 .2همان.89:937 ،
 .3همان.89:931 ،
 .4همان.17:918 ،
 .5همان.934:271 ،
 .1همان.85: 949-942 ،
 .7همان.959:212 ،
 .8همان.995:293 ،
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درحالیکه نگرهی هماهنگى در مقابل نگرهی بنیان گرایى 9بر این امر پای مىفشرد که هیچ
تمایز و امتیاری میان باورها در یک نظام وجود ندارد .این انگاشت موجب گشته است
آنها بتوانند تمایز سر راستى میان باور(گزاره)/احساس ،باور(گزاره)/تحریک حسى و ...
قائل شوند و در پىآن شکافى گریزناپذیر و گذرناپذیر میان نظام شناخت(باور) و جهان
به وجود آورند .در اندیشههای او این همگنى یافت نمىشود و درپى آن چنین شکافى نیز
بوجود نمىآید .در نظام باور ما ،به گمان ویتگنشتاین ،دو گونه گزاره وجود دارد .9 .گزاره-
های که مىتوان نسبت به آنها شک روا داشت و  .2گزارههایى که امکان شک در آنها
وجود ندارد 2.گزارههای گونهی نخست را مىتوان تجربى نامید آنها قابل ابطال هستند و
ابطالشان به نظام شناخت آسیب نمىرساند .برای نمونه ،گزارههای همچون «آب در صد
درجه به نقطه جوش مىرسد»« ،همه قوها سفید هستند» و  ...قابل ابطال هستند و از
ابطال آنها بر نظام شناخت یا باور خدشهای وارد نمىشود .گونهی دوم ،گزارههایىاند که
ویتگنشتاین آنها را لوالیى مى نامد 3.شک در این دسته از گزارهها نامعقول است 4چون
قابل اتکا و محرز هستند ،امکان اشتباه در آنها نمىتواند وجود داشته باشد .ما پس از
پژوهش به ایقان این گزاره دست نمىیابیم بلکه آغازگاه پژوهش ،یقینى انگاشتن آنها

مىباشد 5.ما درباره گزارههایى چون «زمین سالها پیش از من بوده است»« ،جهان

خارج وجود دارد»« ،چیزهای مادی وجود دارد»« 1،زمین کروی است» 7و «اسم من ...

______________________________________________________
1. Foundationalist theory
 .2ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.85:944 ،
 .3همان.973:949 ،
 .4همان.233:454 ،
 .5همان.81:959-952 ،
 .1همان.923:234 ،
 .7همان.941:219 ،
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هست» 9نمىتوانم شک کنم .شک در این گزارهها مساوی با ویرانى کل نظام شناخت ما
مىباشد .ما مىتوانیم در مورد عمر زمین شک کنیم .گزارهی «زمین پنج هزار سال عمر
دارد» قابل ابطال است و ابطال آن آسیبى به نظام باور ما وارد نمىکند ،اما ابطال گزارهی
«زمین سالها پیش از من وجود داشته است» موجب ابطال کل نظام باور ما خواهد شد
زیرا این گزاره با گزاره های دیگری در پیوند است ابطال این گزاره موجب ابطال بسیاری از
گزارههای دیگر درباره تجربهی افراد مسنتر از من و درواقع منجر به ابطال کل منقوالتى
مىشود که پیش از این از طریق اعتماد ،در نظام باور خود آنها را جای دادیم .اگر گزاره-
ی «اسم من  ...است» ابطال شود و مشخص شود که کاذب بوده است این امر به ابطال
دیگر گزارههایى که از حافظهی من سرچشمه یافته است و در نهایت منجر به زیر سؤال
رفتن اعتبار حافظه مىشود و یا ابطال گزارهی «جهان خارج وجود دارد» کل نظام احکام
یا گزارههای تجربى و یا نظام فیزیک ما را ازمیان مىبرد .البته ارزش این گونه گزارهها
ذاتى و به دیگر سخن درخود ،آنچنانکه در بنیانگرایى انگاشته مىشود ،نیست بلکه بر
پایهی نسبتى است که با دیگر گزارههای نظام باور دارند ،سنجیده مىشود .آنها پیوندی
دو سویه با گزارههای غیرلوالیى نظام باور دارند اگر آنها لوال (ثابت) هستند برای وجود

گزارههای غیرلوالیى(سیال) است 2اگر لوال ارزشى داشته باشد برای حرکت دادن در
است وگرنه این گونه گزارهها سوای دیگر گزارهها هیچ ارزش ذاتى ندارند آنها مقدماتى
هستند برای رسیدن به نتیجه و بدون نتیجه آنها مقام مقدمه بودن را از دست مىدهند.

3

پس تفاوت آشکاری وجود دارد میان گزارههای بنیادین در نگرهی بنیانگرایى و گزارههای
لوالیى در اندیشهی ویتگنشتاین ،درحالىکه نخستى ارزش ذاتى و درخود دارد ،بدیهى

______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.259:411،
 .2همان.85:944 ،
 .3همان.85:942 ،
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بالذات است ،دومى ارزش ذاتى و درخود ندارد بلکه ارزشش آن وابسته به نظامى است
که در آن قرار دارد.
درباره ماهیت این گزارهها ابهامى در کتاب در باب یقين وجود دارد .به نظر مىرسد
نمىتوان تمایز قاطعى میان گزارههای لوالیى و دیگر گزارهها برقرار کرد .او خود به روشنى
اذعان مىکند که مرز میان گزارههای لوالیى و دیگر گزارهها گذرناپذیر نیست اگرچه
تمایزی وجود دارد و مرزی میان آنها مىتوان قائل شد اما این تمایز مبهم و فاقد وضوح

است 9.مرز میان گزارههای لوالیى و دیگر گزارهها مانند مرز میان دو کشور است مرز
وجود دارد اما مانع گذر و رفت و آمد شهروندان دو کشور نمىشود« .مىشود تصور کرد
گزارههایى با شکل گزارههای تجربى ،صلب باشند و کار مجرای گزارههای غیرصلب و
سیال را انجام دهند و این نسبت به زمان تغییر کند ،به این صورت که گزارهی سیال صلب

شود و گزارهی صلب ،سیال»2این ابهام در تمایز میان گزارههای لوالیى و دیگر گزارهها
موجب گشته است او در جایجای اثر خود ،درباب یقین ،ویژگىهای گوناگونى را به این
گزارهها نسبت دهد .به باور استرول به دو صورت مىتوان این گزارهها را تفسیر نمود.1 :
به صورت گزاره نما ،اگرچه به صورت گزاره هست اما در واقع گزاره نیست چون حاوی
گزارشى تأییدپذیر(صدق و کذبپذیر) از جهان به ما ارائه نمىدهد .2 .به صورت ناگزاره
همچون شیوهی زندگى و یا کنش .به گمان وی همچنانکه روند مباحث کتاب را ردیابى
مىکنیم هرچه به پایان آن مىرسیم ویژگى ناگزارهای این به اصطالح گزارهها بیشتر نمود
پیدا مىکند 3.تفسیر استرول دربردارندهی یک پیشانگاشت در بنیاد خود است و آن

اینکه ماهیت جمالت زبان در بنیاد خود باید اخباری باشند این همان پیشانگاشتى
______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.91:67 ،
 .2همان.91:69 ،
 .3استرول ،اوروم ،ویتگنشتاین ،ترجمه محسن طالیى ماهان ،تهران ،انتشارات حکمت9314 ،ش ،صص-173
.178
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است که رسالهی منطقى-فلسفى بر پایهی آن نگاشته شده بود حال آنکه دورهی دوم
زندگى اندیشگانى ویتگنشتاین با گسست از این پیشانگاشت بنیادین ویژگىنمایى مى-
شود .تنها یکى از کارکردهای زبان خبردهى هست بایسته است زبان را در کارکردهای

گوناگون آن ببینیم و این کارکردها را برای آن بپذیریم 9.با در نظرداشت کل این کتاب ،به
نظر نمىآید بتوان چنین تحولى از گزارهانگاری به ناگزارهانگاری را در آن ردیابى کرد .از
همان بندهای نخست این کتاب بحث اولویت کنش مطرح و بر آن تأ کید مىشود و این
گونه نیست که این بحث در پایان کتاب مطرح یا پررنگ و مورد تأ کید قرار گیرد ،به

نحوی که نمودگار تحولى باشد 2.ویتگنشتاین چگونه به این گزارهها مىاندیشید؟ در

کتاب در باب یقين بند  928این گزارهها را جزو منطق زبان ما یا گزارههای منطقى مى-
داند .در بند  318ضمن اذعان به عدم تمایز دقیق میان گزارههای لوالیى و دیگر گزارهها،

آنها را گزارههای روششناختى مىپنداشت ،در بند  136آنها را نمونههایى نمایانگر
اطالق قواعد مىدانست و در بند  202آنها را نه از گونهی گزارههای تجربى ،که از
جنس کنش مىانگاشت .بخردانه است که چیستى این گزارهها را در پرتوی کارکرد آنها
در نظام باور(شناخت) روشن کنیم تا بتوانیم تصویری منسجم از ویژگىهای گوناگونى
که این گزارهها در اندیشهی وی مىیابند به دست آوریم .پس پرسش روشنگر این است
که گزارههای لوالیى چه کارکردی در نظام باور ما دارند؟ برپایهی اندیشههای ویتگنشتاین
دو کارکرد مىتوان برای آنها در نظر گرفت ،نخست کارکرد درونى و دو دیگر کارکرد
برونى که هر دو کارکرد درنهایت با امکان تحقق نظام باور ما در پیوند است .کارکرد

نخست :به گمان ویتگنشتاین این گزارهها «جزو منطق تحقیقات علمى ماست» 3.هر
گونه پژوهشى دربردارندهی پیشانگاشتهایى است که این پژوهش را امکانپذیر مىکند
______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.24-28 ،
 .2بنگرید به بندهای .438 ،266 ،287 ،202 ،110 ،32
 .3همان.173:322 ،
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این پیشانگاشتها بسان تکیهگاه و محورهایى است که امکان جریان پژوهش را فرآهم
مىکنند به دیگر سخن لوالهایى هستند ثابت که چرخش پژوهش را ممکن مىسازند.
اگر بخواهیم در مورد زمین پژهش کنیم این گزاره که «زمین سالها پیش از من وجود
داشته است» پیشانگشت یا گزارهی لوالیى ماست .اگر بخواهیم در عرصه فیزیک دست
به پژوهش زنیم گزارههای «جهان خارج وجود دارد»« ،ماده وجود دارد» لوالهای
پژوهش ما هستند بدون این لوالها پژوهش ما در عرصه فیزیک نمىچرخد .ممکن است
این گزارهها در هنگام پژوهش به زبان ما نیاید یا حتى پژوهشگر از آنها آگاهى نداشته
باشد اما این گزارهها نحوهی پژوهش ما را شکل مىدهند 9.این گزارهها مشخص مىکنند

چه چیز را بینه بدانیم و چه چیز را به عنوان استثنا نادیده گیریم 2.برای نمونه گزارهی
ا
لوالیى «خدا وجود دارد» مشخص مىکند چگونه رخدادهای معین را بینه بدانیم (مثال
ت کرار امور در طبیعت را بسان شاهدی برای وجود ناظم در طبیعت) و چگونه برخى دیگر

(مثل شرور) را استثنا بشمار آوریم .افزون بر این ،گزارههای لوالیى نحوی حکم کردن ما

را تعیین مىکنند 3.هنگامى که ما دست به داوری مىزنیم برای نمونه کسى را گناهکار به
شمار مىآوریم این حکم بر پیشانگاشتهایى استوار است که مفهوم گناه را برمىسازد.
این حکم معنا ندارد مگر آنکه ما از پیش گزارههایى چون «خدا وجود دارد»« ،این خدا
قوانین و فرامینى وضع کرده است» ،و «این فرامین توسط فرستادگانى به دست ما رسیده
است» را پذیرفته باشیم .این گزارهها لوالهای حکم ما هستند .به نظر مىآید این گزارهها
شرط امکان تحقق نظام باور ما مىباشد .بدون این گزارهها امکان نداشت نظام باور ما که
برساخته از تودهای درهمتنیده از باورها است محقق شود .مىتوان گفت این گزارهها -

______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.59:87 ،
 .2همان.999:213 ،
 .3همان.81:941 ،
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گونهای قاعده برای ترکیب باورها به صورت یک نظام هستند .برای نمونه گزارههای زیر را
در نظر آورید:
( )1آب در صد درجه سانتىگراد مىجوشد.
( )2آب حاصل ترکیب اکسیژن و نیتروژن است.
( )3هرگاه آب به صد درجهی سانتىگراد برسد جنبش ملکولهای اکسیژن و
نیتروژن آن افزایش یافته باعث جوشیدن آن مىشود.
( )2آب چیزی مادی است.
( )4جهان از امور مادی ساخته شده است.
( )9آب پاککنندهی روح است.
فرض کنید گزارهی ( )9تا ( )5یک نظام باور به نام (الف) را به وجود مىآورند.
گزارههای ( )5و ( )4امکان سنجش و ارزیابى گزارههای ( )9تا ( )3را فرآهم مىآروند و
بر همین اساس امکان ترکیب آنها در چارچوب یک نظام هماهنگ را فرآهم مىآورند.

پس گزارهی ( )5یک گزارهی لوالیى است گزارهی ( )4نیز لوالیى است اما برپایهی گزاره-
ی( )5قرار دارد .زیرا گزارهی ( )4مستلزم گزارهی ( )5است .اکنون گزارهی ( )1را در نظر
بگیرید .آیا گزارهی ( )1امکان ترکیب در نظام باور (الف) را دارد؟ گزارهی ( )1مستلزم
گزارهی ( « )7آب چیزی غیر مادی است» مىباشد که خود مستلزم گزارهی ( « )8جهان
از امور غیر مادی تشکیل شده است» مىباشد .آشکار است که گزارههای ( )7و ()8
گزارههای ( )4و ( )5را در واقعیت رفع مىکنند .یعنى نمىشود که یک چیز هم مادی و
هم غیر مادی باشد .پس پیرو آن ،گزارهی ( )1رفعکنندهی گزارههای ( )5و ( )4است .از

آنجایى که رفع در واقعیت در زبان خود را به صورت تضاد نشان مىدهد 9.بنابراین مى-
توان نتیجه گرفت که گزارهی ( )1با نظام باور(الف) در تضاد است به دیگر سخن قابلیت
ترکیب در نظام (الف) را ندارد و در نهایت برپایهی این نظام کاذب است .اما کارکرد
______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،لودویک ،برخى مالحظات درباره صورت منطقى ،ترجمه مینا قاجارگر1362 ،ش  ،ص .8
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دومى که این گزاره ها دارند در برقراری پیوند میان نظام باور ما با جهان است تا از این
طریق تحقق آن را ممکن سازد .این گزارهها از یک سو گزاره هستند و به دلیل گزاره بودن
با دیگر گزارههای نظام در پیونداند و از سوی دیگر ،پای در جهان دارند به نحوی که
امکان تحقق نظام باور ما را در جهان فرآهم مىآورند .گزارههای لوالیى این کارکرد را از

طریق برساختن چیزی انجام مىدهند که ویتگنشتاین آن را جهان-تصویر 9نامگذاری
مىکند .جهان-تصویر شیوهی نگاه ما یا نگرش ما به جهان است .این جهان-تصویر از
یک سو گونهای نگاه است ،نگریستنى که از گزارههای لوالیى برساخته شده است و از
سوی دیگر در جهان عمل (و یا کار) مىکند و به دیگر سخن وابسته به شیوهی زندگى
ماست .برخى پژوهشگران بر این باوراند که مىتوان میان برداشت ویتگنشتان از جهان-
تصویر و مفهوم در-جهان-بودن در اندیشهی هیدگر شباهتهایى یافت .هر دو مفهوم به
نحوی دال بر تقدم کنش 2بر نگره هستند 3.هرگونه شاکلهی مفهومى ما برآمده از درگیری

کنشورزانهی فاعلهای شناسا در جهان (به زعم هیدگر) و یا نگرش کنشورزانهی ما (به
گمان ویتگنشتاین) با جهان است .به گمان ویتگنشتاین دقت نظر در نحوهی فراگیری
کودک چنین تقدمى را نشان مىدهد .در کودکى قبل از اینکه ما بدانیم جهان چیست
یعنى باور صادق موجه در مورد جهان داشته باشیم به ما مهارت کنشورزی با چیزها،

مهارت بکارگیری آنها و نحوی واکنش نشان دادن به آنها را مىآموزند .به «کودک نمى-
آموزند کتاب وجود دارد ،صندلى وجود دارد ،و غیره و غیره؛ بلکه کتاب آوردن ،روی

صندلى نشستن ،و غیره ،را مىآموزند» 4.مراد وی از جهان-تصویر مهارت ما در کنش-
ورزی در جهان است« .گزارههای که جهان-تصویر را وصف مىکنند .ممکن است به
نوعى اسطوره تعلق داشته باشند و نقش آنها شبیه به نقش قواعد بازی است و بازی را
______________________________________________________
1. World-picture
2. Praxis
 .3کانوی ،به نقل از حجت ،مینو ،بى دليلى باور ،تهران ،هرمس9387 ،ش ،ص.88
 .4ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.245:471 ،
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صرفا مىتوان در عمل ،بدون قاعدهی اعالم شدهای آموخت» 9.جهان-تصویر (گزارههای
لوالیى) امری جمعى و بیناالذهانى است ما آنها را یقینى مىدانیم و این «فقط به ین
معنا نیست که تکتک افراد به آن یقین دارند ،بلکه :ما به جمعى متعلقیم که با علم و
تعلیم و تربیت به یکدیگر پیوند خوردهاند»« 2جهان-تصویر چیزی است که انسان با

مشاهده[نه به معنای آزمایشگاهى-علمى] و تعلیم کسب مىکند [ ...و نه] مىآموزد[به
معنای آموزش نگرهورزانه]» .آنچه از این سخنان مىتوان برداشت کرد این است که نظام
باور ما وابسته به کنشورزی ما در جهان است جهان-تصویر نمایانگر این شیوهی
کنشورزی است .جهان-تصویر در کتاب در باب یقين همان نقش را دارد که مفهوم

شیوهی زندگى 3در کتاب پژوهشهای فلسفى دارد .همچنانکه سخن گفتن به زبان خود

گونهای کنشورزی درچارچوب یک شیوهی زندگى است 4به همین ترتیب نظام باور نیز
خود وابسته به یک شیوهی زندگى(جهان-تصویر) است .سرشت جهان-تصویر هنجاری
است و از جنس قاعده مىباشد .گزارههای لوالیى که جهان-تصویر ما را مىسازند
همچون قواعد دانش حساب است قواعد ضرب و جمع یقینى است چون ما مىتوانیم با

آنها اعداد را ضرب و جمع کنیم به ما این گونه آموزش دادهاند 5.جهان-تصویر نیز این
امکان را به ما مىدهد تا درباره جهانى که در آن زندگى مىکنیم و به دیگر سخن کنش-
ورزی مىکنیم نظامى هماهنگ از باور بسازیم .از آنجایىکه شیوههای گوناگون زندگى
وجود دارد جهان-تصویرهای گوناگونى نیز خواهیم داشت و درپىآن نظامهای باور
گوناگون ،همسو با گوناگونى جهان-تصویر(شیوهی زندگى) وجود خواهند داشت .پس
______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.51:15 ،
 .2همان.959:281 ،
3. Form of life
4. Wittgenstien, Philosophical Investigation, Translated by G. E. M.
Anscombe, P. M. S. Hacker & Joachim Schulte, New York, Blackwell
Publishing Ltd, 2009, 15:23.
 .5ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.31:27 ،
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مىتوان گفت به تعداد شیوههای زندگى نظام باور وجود دارد .در پژوهشهای فلسفى

ویتگنشتاین نشان داد که مطابق با هر شیوهزندگى ،بازیزبانىای وجود دارد 9.در واقع
بازی زبانى بازتاب زبانى یا نشاندهندهی شیوهی زندگى در سطح زبان است و گوناگونى

شیوههای زندگى خود را در گوناگونى بازیهای زبانى نشان مىدهد .اگرچه به نظر مى-
رسد ما از واژگانى یکسان برای امور متعدد بهره مىبریم اما معنای این واژگان همچون
آوای آن ها یکسان نیست بلکه به تعداد کاربست آن در امور متعدد معنای آنها متکثر
است .این همان مفهوم شباهت خانوادگى 2است که توضیح مىدهد چگونه یک واژهی

یکسان در کاربردهای گوناگون معناهای متفاوت مىیابد به نحوی که دیگر نمىتوان از
تعریف ماهوی و ذاتى در مورد آن سخن گفت 3در سپهر باور نیز همچون زبان که

دربردارندهی بازیهای زبانى متعدد است انسان دارای نظامهای گوناگون باور است
چنان که پربیراه نیست اگر بگوییم هر نظام باور ما یک بازی زبانى است که اماکان تحقق
خود را از ناحیه گزارههای لوالیى به دست مىآورد.

4


نظامباورهماهنگکارآمد
اندیشهی ویتگنشتاین پیرامون نظام باور و جایگاه گزارههای لوالیى در آن ،چگونه مى-
تواند چالشهایى را که نظریهی هماهنگى با آن رویارو است ،مسأله جدایى و ارزیابى
نظامهای هماهنگ موازی ،را از سر راه این نگره بردارد؟ بر اساس آنچه آمد مىتوان از
چشمانداز ویتگنشتاین این گونه نگرهی هماهنگى را صورتبندی کرد :نظام یا نظامهایى
از باور وجود دارند که از گزارههای صلب (لوالیى) و گزارههای سیال (غیرلوالیى) ساخته
شدهاند .گزارههای لوالیى یک نظام باور از یک سو ،شیوهی آرایش گزارههای یک نظام را
______________________________________________________
1. Wittgenstien, Philosophical Investigation, 15:23.
2. Family resemblance
3. Ibid, 35:65-38:71.
 .4ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.294:416 ،
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تعیین مى کنند و از سوی دیگر نمایانگر پیوند نظام باور با جهان هستند .یک نظام باور
همچون بازی زبانى که بازتاب شیوهی زندگى معینى در سطح زبان است ،بازتاب و
نمایانگر یک شیوهی معین زندگى در سطح باور است .و همین امر تعیینکنندهی نسبت
میان گزارههای یک نظام باور مىباشد .این اندیشه پایه در دیدگاه ویتگنشتاین دربارهی
صورت منطقى دارد .به باور وی صورت منطقى بازتاب روابط اشیا در جهان واقعیت در

سطح زبان است 9به همین ترتیب گزارههای لوالیى که به زعم وی اموری منطقى و
روششناختىاند نمایانگر نسبت امور در یک شیوهی زندگى در سطح نظام باور است و
از این طریق گزارههای لوالیى هم به مثابه لوال یا چفت و بست گزارهها در یک نظام باور
کارکرد مىیابند و از سویهی دیگر این گزارهها پیوندگاه یا گرهگاهى است که نظام باور را به
واقعیت گره مىزند در واقع کارکرد نخست این گزارهها در پرتوی کارکرد دوم ،صورت
مىبندد گویى که اینها هنجارها و به سخن ویتگنشتاین قاعدههایى هستند که از ناحیه
شیوهی زندگى (و یا واقعیت) بر نظام باور دیکته مىشوند 2.این قواعد لوالهایى هستند
که نظام باور در جهان را امکانپذیر مىکنند .در نمونهای که در این نوشته آمد ،یعنى
ناسازگاری گزارهی ( )1با نظام باور (الف) ،نمایان شد که گزارهی ( )1از آن رو با نظام
باور (الف) ناهمساز بود که این گزاره مستلزم گزارههایى بود که با گزارههای لوالیى نظام
باور (الف) در تضاد بود .این تضاد نمایانگر تضاد دو جهان است ،تضاد میان شیوهی
زندگى علمى-تکنولوژیک که در نظام باور (الف) بازتاب مىیابد و شیوه زندگى مبتنى بر
آیین هندو که گزارهی ( ،)1یکى از بازتابهای زبانى آن است .هر دو شیوهی زندگى

«ورای موجه یا ناموجه بودن است» 3و جهان-تصویر برآمده از آن هم «مبتنى بر دلیل

______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،برخى مالحظات درباره صورت منطقى ،ترجمه مینا قاجارگر ،صص.9-4
 .2همو ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.983:358 ،
 .3همان.
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نیست .معقول (یا نامعقول) نیست .فقط هست -مثل زندگى ما» 9این شیوه «امتحان خود
را خوب پس مىدهد .این ممکن است علت اجرا شدن آن[بازیزبانى یا نظام هماهنگ
باور] باشد اما دلیل آن نیست» 2.پس در سطح تکگزارهها ما باید به دنبال توجیه باشیم.

توجیه در این سطح وابسته به هماهنگى گزارهی مورد نظر با نظام باور هماهنگ است اما
در سطح خود این نظام جستوجوی توجیه بى معناست ما باید درپى علت این نظام
باشیم که این علت را مىتوان در شیوهی زندگى (جهان-تصویر) و یا کنش یافت .بنابراین
با چنین خوانشى از نگرهی هماهنگى مسألهی جدایى نظام هماهنگ باور از جهان مرتفع
مىگردد .در این خوانش پیوندی على میان جهان واقعیت و نظام باور هماهنگ وجود
دارد.

پاتنام در اندیشهی ویتگنشتاین گونهای پراگماتیسم ویژه مىبیند 3.این نوع

پراگماتیسم به باور آیر « یکى دانستن معنای جمله با کاربرد آن[ و به پیروی از آن] یکى
دانستن کاربرد با روش تحقیق و تصدیق قضیهای که آن جمله آن را بیان مىکند مى-

باشد» 4.ویتگنشتاین خود به این امر اذعان دارد که اندیشههایش «طنین پراگماتیسم
دارد» 5به گمان او ما به یافتههای علوم اعتماد مىکنم چون این اعتماد برای ما کارآمد و

مؤثر بوده است 1.او با توجیه مخالف نیست «توجیه وجود دارد؛ اما توجیه پایانى دارد»

7

به هر رو دلیل آوری باید در جایى به پایان برسد اما پایان آن گزارهای بدیهى نیست بلکه
______________________________________________________
 .9ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.285:551 ،
 .2همان.243:474 ،
 .3پاتنم ،هیالری ،پراگماتيسم پرسشى گشوده ،ترجمه محمداصغری ،تهران ،ققنوس9315 ،ش ،ص.74
 .4آیر ،به نقل از حجت ،بى دليلى باور ،ص.999
 .5ویتگنشتاین ،درباب یقين ،ترجمه مالک حسینى.293:422 ،
 .1همان.399:113 ،
 .7همان.917:912 ،
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گونهای کنش است 9.و در اینجاست که باید «از تبیین به توصیف صرف گذر کرد»

2

توجیه در درون نظام هماهنگ باور معنا مىیابد و مترادف با تبیین این امر است که
چگونه تکگزارهها با توجه به نظام هماهنگ موجه مىشوند ولى آنگاه که بخواهیم شرایط
امکان چنین نظامى را بدانیم باید علت آن را دریابیم و علت به گمان وی تنها از طریق
توصیف به دست مىآید .توصیف گزارههای منطقى (قواعد یا لوالها) که «موقعیت
مفهومى(زبانى) را وصف مىکند» 3.توصیفى که ویتگنشتاین گمان مىکرد «باید به

عملکرد زبان نگاه کنى ،آن وقت آن را خواهى دید» 4.به باور پاتنام ،پراگماتیسم

ویتگنشتاین حد فاصل رورتى و کواین است بر خالف کواین او اعتقادی به انحصاری
بودن شبکهی باور نداشت و بر عکس رورتى که مىپنداشت بازیزبانى بهتر یا بدتر

نداریم به امکان داوری و نقد بازی زبانى باور داشت 5.ویتگنشتاین مىگوید« :برخى

وقایع مرا در موقعیتى قرار مىدهند کهدر آن دیگر نمىتوانم بازی[یا مىتوان گفت نظام
هماهنگ باور] سابق را ادامه دهم .موقعیتى که در آن از اطمینان بازی مىگسلم».

1

باورمند در موقعیت یا شرایطى است که دیگر این نظام هماهنگ باور برایش کار نمىکند.
موقعیت کلیدواژهی فهم ویتگنشتاین از کارآمدی نظام باور هماهنگ است .گفتیم هر
نظام باور هماهنگ متناسب با یک جهان-تصویر شکل مىگیرد جهان-تصویر شیوهی

کنش ورزی ما در جهان است در واقع ما همواره در موقعیتى که مىتوان آن را به شیوه-
زندگى یا جهان-تصویر برگرداند ،بایستى قرار گیریم تا بتوانیم یک نظام باور را بپذیریم.
زیرا این نظام هماهنگ باور تنها در این شرایط برای ما کار مىکند و به دیگر سخن
______________________________________________________
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کارآمد است .برای نمونه برپایهی جهان-تصویر علم نمىتوان نظام باور دین را قرار داد
زیرا این نظام باور تنها برپایهی جهان-تصویر مخصوص به خود کارآمد است .درواقع
نظام باور دین برای دانشمند کار نمىکند برای همین هنگامى که ناپلئون از کندورسه
پرسید چرا در کتابش که درباره طبیعت نوشته بود نامى از خدا نبرده است در پاسخ وی،
او آن را فرضیهای دانست که به درد تبیین نظام طبیعت نمىخورد .این خوانش از
کارآمدی به ما سنجهای مىدهد تا بتوانیم نظامهای هماهنگ همارز را ارزیابى کنیم.
اگرچه این امر به قیمت پذیرش گونهای تکثر برای نظامهای باور تمام مىشود زیرا اگر
بپذیریم که ما نه یک جهان-تصویر بلکه جهان-تصویرها داریم پس باید بپذیرم که به
تعداد آنها نظام های هماهنگ کارآمد خواهیم داشت البته این امر تا زمانى که ما درپى
ارزیابى نظامهای هماهنگ همارز ،یعنى نظامهایى که دعویهای یکسانى دارند ،هستیم
مشکلى ایجاد نخواهد کرد زیرا ما از یکسو تکثر نظامها را پذیرفتهایم بدین معنا که
زندگى را به عرصههای (یا شیوههای زندگى یا جهان-تصویرهای) گوناگونى تقسیم کرده-
ایم که در هر عرصه یک نظام باور مىتواند وجود داشته باشد و از سویه دیگر سنجهای
بدست آوردیم که مىتوان با آن در چارچوب یک جهان-تصویر یا شیوهی زندگى ،نظام-
های متعدد موجود در همان جهان-تصویر یا شیوهی زندگى را ارزیابى کنیم .برای نمونه
در چهارچوب جهان-تصویر دانش ،نظام نیوتنى را با نظام فیزیک انشتینى یا حتى فیزیک
ارسطویى را با فیزیک نیوتنى ارزیابى کنیم .اما این سنجه این امکان را به ما نمىدهد تا
نظام هماهنگ باور دینى را با نظام فیزیک نیوتنى ارزیابى کنیم زیرا این دو دارای دو
جهان-تصویر متفاوت هستند .و بدین ترتیب پرپایه این خوانش از نگرهی هماهنگى،
مسأله ارزیابى نظامهای هماهنگ همارز حل مىشود.

نتیجه 
در این نوشته برآن بودیم تا دو مسألهی نگرهی هماهنگى ،مسألهی جدایى و مسألهی
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ارزیابى نظامهای هماهنگ هم ارز را که این نگره با آن مواجه بود ،با خوانشى از این نگره
درپرتوی اندیشههای ویتگنشتاین متأخر از میان برداریم .بر اساس این خوانش مشخص
گشت که نظام باور از دو گونه از گزاره ساخته شده است .9 .گزارههای لوالیى که قواعد
ترکیب دیگر گزارهها و چگونگى هماهنگى آن نظام را نشان مىدهند و  .2گزارههای سیال
که توسط داربستهایى چون گزارههای لوالیى به هم گره خورده و یک نظام باور
هماهنگ را تشکیل مىدهند .چگونگى این هماهنگى که در گزارههای لوالیى نمایانده
مىشود از طریق جهان-تصویر معین مىشود .جهان-تصویر شیوهی کنشورزی ما با
جهان است و از طریق کنش پیوندی میان نظام هماهنگ باور ما و جهان برقرار مىکند.
پس از منظر این خوانش مسألهی جدایى میان نظام باور ما و جهان پاسخ داده مىشود .از
سویى در کار بودن یک نظام باور هماهنگ در چارچوب جهان-تصویر مىتواند سنجه-
ای برای ارزیابى نظامهای هماهنگ همارز باشد .معیاری که در پرتوی آن مىتوانیم
دست به محک نظامهای هماهنگ همارز بزنیم و مشخص کنیم که بر اساس جهان-
تصویر(شیوهی زندگى) کدام نظام کارآمد و کدام ناکارآمد است .پس مسألهی دوم نیز
این گونه پاسخ خود را مىیابد .بنابراین نگرهی هماهنگى آنگاه که درپرتوی الگوی
هماهنگى کارآمد بازتعریف شود مىتواند پاسخى برای هر دو مسأله فرآهم کند.
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