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  چكيده
از . ي دين است    ترين مباحث فلسفه    ترين و جذاب    بحث زبان دين يكي از مهم     

 شـود،   مربوط مـي   االهي به معناداري و معناشناسي اوصاف       آن جايي كه اين بحث    
هاي ناظر    بودن گزاره  بسياري برخوردار است؛ زيرا معقول     از اهميت    ،براي متدينان 

، با  زمينه اين   درتوان گفت     ميبه طور كلي    . ستها  ، در گرو معناداري آن    به خداوند 
  :دو پرسش اساسي مواجهيم

  ند يا نه؟ معنادارهاي ناظر به خداوند ه آيا گزار.1
 ممكن  ها براي انسان ر، درك معناي آن هاي مذكو    در صورت معناداري گزاره    .2

  است يا نه؟
، پاسخ قاضي عبدالجبار معتزلي و ويليـام        ايم  كردهبررسي  چه  در اين مقاله آن   

؛ زيرا گرچه آنان بـه دو فـضاي فكـري و زمـاني              ستباالآلستون به سؤاالت    . پي
و ...  قـدرت و ، اوصاف كمالي مانند علـم و ر باب معناشناسيمختلف تعلق دارند، د 

كـه  ديگر دارند    ، ديدگاه نزديكي به يك    ...ساختن و  كردن، دركاوصاف فعلي نظير    
  . عنوان رويكرد كاركردگروي ياد كردباتوان   مي،از آن

 قاضي عبدالجبار -4 ،كاركردگروي -3 االهي،صفات  -2 ،زبان دين -1:  كليديهاي هواژ
  .پي آلستون .ويليام -5 ،زليمعت

  

  مقدمه. 1
ها  هايي كه در آن ت؛ گزارههاي كالمي مطرح اس  گزارهي درباره 1اصطالح زبان دين

از آن جايي كه . ستهاي او  افعال و ويژگياز اوصاف و يكي ، خداوند و محمولموضوع
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 آيا با كه است اين اين بحث در ي اصلي مسأله ، است  بنياد هر نظام دينيدهدشياهاي  گزاره

   توان خداوند را كه امري متعالي است، توصيف كرد يا نه؟  مي،الفاظ و مفاهيم متداول بشري
در صورتي كه به پرسش مذكور پاسخ منفي داده شود، اديان ابراهيمي در معرض اين 

خداوند، به هاي ناظر  ست و گزارهني يدنيها فهم گيرند كه كتب مقدس آن انتقاد قرار مي
. شوند  دين نيز نامعقول تلقي ميي   اين، بسياري از مباحث فلسفهاضافه بر.  است رزشا بي
 در ؛كنند  بحث ميانسان  اختيار واالهي ماهيت علم پيشين ي درباره فيلسوفان دين الًمث

 ي درباره ادعاهاي مذكور  وخداوند سخن گفتاز توان  مي نيصورتي كه با زبان محدود بشر
 و دانان سفهفل اگر به اين پرسش پاسخ مثبت داده شود، واهند بود؛ نامعقول خخداوند
 با اين ،خداوند سخن گفت ازتوان   بشري ميند با الفاظ و مفاهيمداناني كه معتقد االهي

وند  خداي درباره به چه معنايي ،مذكورسؤال اصلي مواجه خواهند شد كه الفاظ و مفاهيم 
 خداوند ي درباره، روند ميكار   مخلوقات بهي درباره كه ؟ آيا به همان معناييروند  ميكار به
  ؟شوند يم اطالق خداوند بر ي متفاوتي يا به معناشوند استفاده مي نيز

 االهيمعناشناسي اوصاف به   بسياري از متفكران با عناوين مختلف،، از ديربازگرچه
 در مباحث ،ان را نداريمي آن اند، اما از آن جايي كه مجال پرداختن به آراي همه دهكرتوجه 
   .كنيم  اكتفا مي2آلستون . به ذكر ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي و ويليام پي،بعدي
  

   در باب زبان دين،رويكرد قاضي عبدالجبار. 2
 يچون ساير متكلمان، ابتدا وجود خداوند را از طريق برهانعبدالجبار هم قاضي

وي در اين . پردازد  مياالهيبررسي اوصاف  به ،كند و پس از آن شناختي اثبات مي جهان
ها از خداوند  ها بر خداوند واجب است و صفاتي را كه نفي آن مبحث، صفاتي را كه حمل آن

ها بر خداوند واجب است،  منظور قاضي از صفاتي كه حمل آن. كند ميالزم است، بررسي 
زم است، داوند الها از خ  از صفاتي كه نفي آنثبوتي است و مقصودشصفات جمالي يا 

 دو عنوان صفات با ، ديدگاه او را در اين زمينه، بر اين اساس.صفات جاللي يا سلبي است
  . جمالي و صفات جاللي بيان خواهيم كرد

  صفات جمالي. 1 .2
ها را  ي صفات جمالي يا ثبوتي توضيحي ارائه دهد، آن بعضي درباره كه قاضي پيش از آن

  :اند از  عبارتكند كه ه سه دسته تقسيم ميب
  ؛ نظير قديم و غني؛شود ها متصف مي  صفاتي كه فقط خداوند به آن.1
، با  استحقاقشاننظر اما از ،شوند ها متصف مي  صفاتي كه خداوند و مخلوقات به آن.2

براي خداوند ذاتي و  صفات مذكور ؛ از قبيل قدرت، علم، حيات و وجود؛يكديگر تفاوت دارند
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 آنان ي كه اوصاف مذكور براانسانخالف  بر به عبارت ديگر، .تاس عرضي  براي انسان

  .  مستحق اين صفات است، خداوند ذاتاًاستي عارض
هـا    كه به آن    اند؛ اضافه بر اين     يكسانها     در استحقاق آن   صفاتي كه خداوند و مخلوقات    . 3

در انـسان و     منـشأ ادراك را      قاضـي  الً مـث  ... .مانند ادراك، اراده، كراهـت و     . شوند  متصف مي 
 ، و خداوند  انسانجا نيز به اين نكته توجه دارد كه ميان           در اين البته  . داند  خداوند، حيات مي  

، كردن امـور مختلـف   راي درك بانسان مثالً ؛ي داشتن اين صفات، تفاوت وجود دارد      در نحوه 
 نـدارد گونه نيـازي      به حواس مذكور هيچ   ه نياز دارد، در صورتي كه خداوند        گان  به حواس پنج  

 يقاضـ نـد،   ا  يفعلـ  كه چون صـفات مـذكور از اوصـاف         رسد  به نظر مي   .)131-130:صص،9(
ي داشتن اين      و تفاوت آنان را در نحوه      داند   مي ، يكسان ها را در خداوند و انسان       استحقاق آن 

   .ستها دهد كه منشأ آن ي ذاتي ارجاع ميصفات، به اوصاف
 امـر   ي   از مقايسه  ، ديگر ي  دستهدو   برخالف    اول، ي   صفات ثبوتي دسته   در توضيح قاضي  

چنـين  ي اول،     دسته صفات ي  درباره  زيرا اصوالً  ؛كند  محسوس با امر نامحسوس استفاده نمي     
ها را    توان آن   د و نمي   به خداوند اختصاص دار     چون صفات مذكور صرفاً    زي ممكن نيست؛  چي

م بـراي خداونـد،     ات صفت قدي   در اثب  قاضي ،از اين رو  .  كرد تبييناي    از طريق چنين مقايسه   
 حوادث   اگر سلسله : گويد  شود و در اين باره مي       بودن تسلسل متوسل مي    به اصل عقلي محال   

 بنـابراين  . آن تسلـسل اسـت كـه امـري محـال اسـت          ي   الزمه ، منتهي نشود  به خالقي قديم  
-181 :صص ،9(شود كه همان خداوند است      اي قديم ختم مي     آورنده، به پديد   حوادث  سلسله

182.(   
ي ديگر تعلق دارند،  ي از صفات ثبوتي كه به دو دسته بعضاثباتدر سپس قاضي 
  : استر استواري مقدمات زي كند كه بر پايه براهيني اقامه مي

 ؛ مفاهيمي اشتراك معنوي در حيطه. 1
 ؛توجه به كاركرد صفات. 2
 .قياس امر شاهد با غايب. 3

 ي به برهان، آناثبات داند و براي  مياالهيقاضي صفت قدرت را منشأ ساير اوصاف 
 وجود خداوند كه اين بر اضافه ،شناختي از نظر او، برهان جهان. كند د ميشناختي استنا جهان

فعل بودن صدور گونه كه جايز؛ زيرا همان دارد نيز حكايت االهيكند، از قدرت  را اثبات مي
  .كند د نيز بر قدرت او داللت ميخداونست، جواز صدور فعل از از انسان، دليلي بر قدرت او

 عملكرد اين صفت در انسان و ي صفت علم نيز بر اساس مقايسه ي دربارههمچنين 
گويد همان طور كه صدور فعل محكم از انسان، بر علم او   و ميدهد توضيح ميخداوند 
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-151 :صص،9(كند كند، صدور فعل محكم از خداوند نيز از علم او حكايت مي داللت مي

157.(   
 بر علم و ،كند و در آن  صفت حيات نيز برهاني اقامه مياثباتدر قاضي از طرف ديگر، 

 هر فاعلي كه .خداوند عالم و قادر است: گويد مي باره در اين .ورزد كيد ميأ تاالهيقدرت 
  . ستا حي د پس خداون.ستاحي عالم و قادر است، 

اثبات كرده است، توجه خود را به   برهان خود را قبالًي اول كه وي مقدمهجا   آناز
 امر مشهود با امر ي  و در اين زمينه نيز به مقايسهسازد  دوم معطوف ميي اثبات مقدمه

 علم و قدرت اوست، أ منش،همان گونه كه حيات انسان كند  تصريح مي ودازدپر  ميشهودنام
  .  استاالهي علم و قدرت أحيات خداوند نيز منش

 قرآن  به آياتي از،االهيدر باب حيات  برجسته است، يي متكلم اين، چون قاضاضافه بر
 واقعي اوست و معبودي جز او ي زنده؛ )65 /غافر( » هوهو الحي ال اله اال «:كند نيز اشاره مي

   .نيست
 خداوند حيِ ها در برابر  چهره،و در آن روز؛ )111/طه( »و عنت الوجوه للحي القَيوم«

   .)18: ، ص8(كند  داليل شرعي ياد ميهمچونها   از آني و.ندشو قيوم، خاضع مي
 ،و بر اين اساسداند  بنابراين يكي از كاركردهاي صفت حيات را ظهور علم و قدرت مي

  . كند صفت مذكور را براي خداوند اثبات مي
او تعريف برخي  .كند  ميتعريف كاركرد آن بر اساس نيز را وجود صفت ،از سوي ديگر

 .1: پذيرد يثابت، به دو دليل نمي موجود كه عبارت است از كائن  معتزله را از واژهبزرگان 
 تر است؛ عرَّف كه موجود است، مبهم از م،وي معتقد است معرِّف كه همان كائن ثابت است

 .داند؛ زيرا كائن همان ثابت و ثابت همان كائن است تعريف مذكور را مبتني بر تكرار مي. 2
 وجود همان :گويد  مي،دهد ي موجود ارائه مي اضي در تعريفي كه از واژه ق،بر اين اساس

خداوند ،  از اين رو.شود هاي موجودات آشكار مي  آن، ويژگيي صفتي است كه به واسطه
-160:صص،9(آشكار است...  قدرت و وهاي او از قبيل علم ويژگي چون ؛متعال موجود است

كند كه براي اثبات وجود موجوداتي كه  صريح ميتوجود،  همچنين در بحث اثبات. )177
ها   چون وجود آن؛نداريمبراي وجودشان  دليل ي كنيم، نيازي به اقامه ها را مشاهده مي آن

متعال موجودي محسوس  زيرا خداوند كند؛  خداوند وضع فرق ميي درباره بديهي است، اما
  . كند برهان اقامه مي از اين رو قاضي براي اثبات وجود خداوند .و مشهود نيست

 انسان و خداوند متفاوت ي درباره  استحقاق اين صفات راي  كه قاضي نحوهييجا از آن
 زيرا به اعتقاد پذيرد؛ باره، نظر اشعريان را نمي و در اين پردازد داند، به تبيين اين امر مي مي
در حالي كه از  ، مستحق اين صفات است؛ است كه قديم مفاهيمي ي  خداوند به واسطه،آنان
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 به ،خداوند متعال كه قديم است: گويد بنابراين او در اين زمينه مي. نظر قاضي چنين نيست

ي مفاهيمي  اگر خداوند به واسطه.  با آنچه قديم نيست، تفاوت دارد،بودن خود سبب قديم
ديگر د و اين مفاهيم مثل يك الزم است كه خداون،، مستحق اين صفات باشد است كه قديم

شود، در صورت  ي آن تفاوت ايجاد مي  زيرا صفتي كه در صورت افتراق، به واسطهاشند؛ب
بر اين اساس، اگر خداوند و اين . شود  همانندي و اشتراك حاصل مي، آني  به واسطه،اتفاق

 مثل يكديگر باشند، الزم است كه اين مفاهيم ،مفاهيم به سبب برخورداري از صفت قديم
 زيرا اشتراك در صفتي از صفات ذات، د؛خويش عالم و قادر باشنه ذات  ب،نيز مانند خداوند

 صفات ذاتي ي بنابراين اگر اين مفاهيم از همه. شود  ميآنموجب اشتراك در ساير صفات 
 وف خود خواهند بود و علم به هر كدام مانند موص،ها مند باشند، هر يك از آن خداوند بهره

 در حالي كه چنين نيست و اين امر كند؛ نياز مي ير صفات بيساها، انسان را از علم به  از آن
  .محال است

كند كه صفات مذكور حادث هم نيستند؛ زيرا اگر حادث   اين، وي تأكيد مياضافه بر
 آن محدث از دو حال ،در اين صورت. اي نياز خواهند داشت باشند، به محدث و ايجادكننده

ها   در خود ايجاد كرده است يا موجود ديگري آنيا خود خداوند آن صفات را: خارج نيست
 زيرا قدرت، علم، حيات و وجود هر ؛قسم دوم كه باطل است. را به خداوند عطا كرده است

 زيرا ؛ قسم اول هم محال است. خداوند استعلم، حيات و وجود مبتني بر قدرت، ،موجودي
 اين است كه خود اش  الزمهاگر خداوند متعال صفات مذكور را در خود ايجاد كرده باشد، 

 كند كه شان باشد تا بتواند را در خود ايجادها آن قبل از ايجاد اين صفات، واجد ،خداوند
  ).196 - 186: ص، ص9(ستلزم دور است و دور هم باطل است  چنين امري م،البته

داند و نه قديم، به نحوي   دوم را نه حادث ميي بنابراين چون قاضي صفات ثبوتي دسته
ه به اين نكته البته توج. داند ها را براي خداوند ذاتي مي كه اشاعره به آن اعتقاد دارند، آن

 ميان اين ،جا ست، اما در اينها بودن آن بودن صفات نيز مستلزم قديم ضروري است كه ذاتي
 صفات مذكور را از اين ، اشاعره تفاوت وجود دارد؛ زيرا بر طبق نظر قاضيي نظريه و نظريه

 ولي بر ، قديم استباشد كهها ذات خداوند  توان قديم دانست كه مصداق آن  ميحيث
ند، مي قديم و قائم به ذات خداوند كه مفاهيرومبناي نظر اشاعره، صفات مذكور از اين 

  . اي باطل است ست و نظريه، تعدد قدماي آن شوند كه الزمه قديم محسوب مي
 .دهد ، توضيحاتي ارائه مي سومي بوتي دستهي از صفات ث بعضي درباره قاضي ،در ادامه

 علم ، صفاتي از قبيل قدرت ومانند روشي است كه بر اساس آننيز  زمينهروش او در اين 
ي سميع و بصير را با سامع و  در اين مبحث، ابتدا تفاوت دو واژه. ه است كردرا تبيين... و

و بصير بر توانايي شنيدن و  كلمات سميع :گويد كند و در اين زمينه مي مبصر بيان مي
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صري يافت شود، اعم از زمان گذشته و حال و آينده  در هر زماني كه مسموع و مب،ديدن

 از شنيدن و ديدن در زمان حال ،هاي سامع و مبصر  در صورتي كه واژهكنند؛ داللت مي
سميع و ز كلمات  بايد ا، خداوندي درباره كند كه تأكيد ميقاضي بنابراين . كنند حكايت مي

  ).242 - 241: ص، ص3 (ا خداوند همواره شنوا و بيناست زيربصير استفاده شود؛
كند و در  د مي بر صفت حيات تأكي،بودن خداوند  بصير و مدرِك سميع ودر تبيين قاضي

 ياتاز ح و  زيرا حي استسميع و بصير و مدرِك است؛ خداوند متعال :گويد اين زمينه مي
  . به دور است هرگونه نقص و آفتي ،او

كند كه صفت ادراك، مغاير با دو صفت حيات و  همچنين اين نكته را نيز يادآوري مي
 ببنديم، با وجود اين كه  چشمان خود را،كند اگر هر يك از ما  و تصريح ميعلم است

 در نتيجه ادراك امري زائد بر .ن قرار دارد، درك كنيمما در مقابلتوانيم آنچه  يم، نميا زنده
ست ادراك  چگونه ممكن ا:گويد  اين، قاضي مياضافه بر.  يكي نيستند، است و اين دوحيات

 به غير ، به مدركات تعلق دارد و حيات، در صورتي كه ادراكو حيات هر دو يكي باشند؛
   تعلق ندارد؟

 از ، قاضيو هاي متفاوتي وجود دارد ، ديدگاهدر باب نسبت علم و ادراك ،ديگرطرف از 
 :گويد مي ها ن دو صفت است و در بيان تمايز آن است كه قائل به تمايز ايكسانيجمله 

 مانند كسي كه .كه آن را درك كنيم  بدون اين، به چيزي علم داريم،ي هر يك از ماگاه
عكس، گاهي چيزي ها ندارد و بر د، اما دركي از آنناند جوهر واحد است و اعراض كثيرد مي

 مانند شخصي كه خواب است و آزار .ه آن علم داشته باشيمكه ب  بدون اينكنيم، را درك مي
  ).169 - 168: صص، 9( ها علم ندارد به آنكند، اما  حشرات را درك مي

كي از داند يا به عبارت ديگر، ي بنابراين گرچه قاضي صفت حيات را منشأ ادراك مي
ت اين دو صفداند، به اين نكته توجه دارد كه  كردن مي كاركردهاي صفت حيات را درك

 . نديكي نيستند و غير از يكديگر
 كالم چيزي :گويد دازد و در تعريف آن ميپر  مياالهي اين، به بررسي كالم اضافه بر

 را كه همان قرآن است، االهيوي كالم . است كه از دو حرف يا بيشتر تشكيل شده است
 قرآن كتابي است كه اين  از جمله؛كند بودن آن داليلي اقامه مي ي حادثداند و برا حادث مي

  شود و در آن تقدم ومتصف و آنچه به اين اوصاف ...و آخر دارد، نصف و ثلث دارد وكه اول 
  .  بلكه حادث استتواند قديم باشد؛ تأخر باشد، نمي

گويد چون جنس كالم خداوند با كالم  كند و مي به كالم انسان استناد ميهمچنين  
او .  نيز حادث استاالهيه كالم انسان حادث است، كالم انسان يكسان است، همان گونه ك

كند كه  تأكيد ميداند و بر اين امر   فعل با فاعل ميي ي كالم با متكلم را مانند رابطه رابطه
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 به ابزاري از قبيل زبان و دهان نياز ندارد؛ زيرا قدرت او مانند ،گفتن خداوند براي سخن

استفاده كند  فعل خود، نياز داشته باشد از محلي قدرت انسان عارضي نيست تا براي تحقق
   ).86 - 84: صص، 6(كه قدرت بر آن عارض شده است 

ي ، به بعضاالهيبودن كالم  ي تأييد ديدگاه خود مبني بر حادث اين، قاضي برااضافه بر
ي هود اشاره   سورهنخست ازي  توان به آيه  مي، كه از آن جملهكند آيات قرآن نيز اشاره مي

تابي است كه آياتش  اين ك؛»كتاب احكمت آياته ثم فصلتالر « :رد كه در آن آمده استك
در اين آيه، از » كتاب«ي  ژه از نظر قاضي وا. سپس شرح داده شده استاستحكام يافته و

اي از عبارات تشكيل شده  كند؛ زيرا هر كتابي از مجموعه هي حكايت ميبودن كالم اال حادث
بودن را  اتصاف آيات قرآن به محكمهمچنين . تواند قديم باشد ت، نمياست و آنچه جمع اس

 زيرا محكم از صفات فعل است و بر اين اساس، داند؛ بودن قرآن مي دليل ديگري بر حادث
 به ، ايناضافه بر. شوند و فعل خداوند نيز حادث است آيات قرآن از افعال الهي محسوب مي

تواند قديم باشد؟   چگونه مي، آنچه مفصل است:گويد كند و مي اشاره مي» فصلت«ي  واژه
  ).88: ، ص6(

 به كالم انسان ،هاي آن  و ويژگياالهينيز براي تبيين كالم جا   ايندر نتيجه قاضي در
  .داند ن حادث ميخالف نظر بعضي متكلما كند و كالم خدا را بر استناد مي

دهد، به  وتي توضيحاتي ارائه ميي از صفات جمالي يا ثب بعضي درباره كه اين پس از وي
  .كنيم ، به آن اشاره ميپردازد كه در بخش بعدي ت جاللي يا سلبي ميصف چندبررسي 

  جاللي  صفات.2 .2
پردازد و در   ميت جالليصف چند تبيين، به صفات جماليي  پس از بررسي بعضقاضي

 قبيل اجتماع،  جسم نيست؛ زيرا هر جسمي شامل حوادثي ازخداوند :گويد ميباره اين 
كه هر چيزي كه شامل حوادث است، حادث جا   آناست و از... افتراق، حركت، سكون و

 اثبات شد،  قبالًخداوندودن ب  اين، چون قديماضافه بر. است، پس جسم نيز حادث است
بودن او محال است؛ چون اگر خداوند جسم باشد، الزم است كه آنچه قديم است،  جسم

  .  چنين امري محال است،هحادث باشد كه البت
ويل معتقد أد، به تكن بودن خداوند داللت مي  آياتي كه بر جسمانيي دربارههمچنين 

 دهد، واژگاني از قبيل يد و رائه ميها ا است و بر اين اساس در توضيحي كه از هر يك از آن
ست كه مقصود  معتقد االًمث. كند شان تفسير مي را به معنايي غير از معناي ظاهري... وجه و

 در »وجه« منظور از .االهي نه چشم ، استاالهي طه، علم ي سورهاز  39 ي  در آيه»عين«از 
 ي  در آيه»يد« و مقصود از االهي نه صورت ، استاالهي قصص، ذات ي سورهاز  88 ي آيه
بنابراين  ).228 - 218: صص، 9( االهي نه دست ، استاالهي ص، قدرت ي  سوره از75
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كند و  ي از فرق مسلمان نظير مجسمه، به ظاهر آيات قرآن اكتفا نميف بعض خالقاضي بر

  . كند  نفي ميخداوند جوارح جسماني را از ، جسم وبه هر طريقي
 رؤيت خداوند نيز بر اين باور است كه به هيچ وجه چنين چيزي ممكن ي درباره قاضي

 :گويد شود و مي  متوسل مي»لهبرهان مقاب« عنوان با به برهاني ،مطلباين  اثبات در. نيست
توانند  يت آن ممكن است، يا جسم است يا عرض؛ زيرا تنها اجسام و اعراض ميؤهر آنچه ر

 در خداوند رؤيت ،ست، قرار بگيرند و بر اين اساسل ما يا در محلي كه در مقابل مادر مقاب
ن، به آياتي  اياضافه بر .، چه در اين جهان و چه در جهان ديگر، ممكن نيستوضعيهيچ 

كند كه   مي و تصريح بقره اشارهي از سوره 280 ي  قيامت و آيهي  سوره از23 ي مانند آيه
معتقد نتيجه   در. خداوندرؤيت نه ، انتظار است،در آيات مذكور» هنظر«و » هناظر«منظور از 

 خداوند رؤيت به معناي ديدن نيست و آيات مذكور را دليلي بر ،كردناست كه نظر
   ).248 - 245: ص، ص9( 3نددا نمي

تـوان    گفته است، مـي    االهي اوصاف   ي  درباره بنابراين به طور كلي، بر حسب آنچه قاضي       
بـه  ،  ي مفـاهيم    در حيطـه  ،  االهـي چنين نتيجه گرفت كه وي در باب معناشناسـي اوصـاف            

 اطـالق   خداونـد  و   انـسان  بـر    ،ك معنـا  را بـه يـ    ها    ديدگاه اشتراك معنوي معتقد است و آن      
 از  اسـت،  مـشترك    خداونـد  و   انسان كه ميان      كمالي اوصافآن   در تبيين همچنين  . ندك  مي

 در هـا  آني كـاركرد    به كاركرد اين صـفات توجـه دارد و بـا مقايـسه       ،...علم و   و قبيل قدرت 
  .دهد ، توضيحاتي ارائه مياالهيب اوصاف در با، خداوند و انسان

 رؤيتبودن خداوند و  ن كه بر جسمانيفسير آياتي از قرآ در تقاضيروش ، از سوي ديگر
  .  به اشتراك لفظي معتقد است،ويل است و در اين زمينهأند، تك او داللت مي

 ،به صورت اجمالي،  زبان دين آشنا شديمي درباره عبدالجبار قاضياكنون كه با ديدگاه 
 يها دگاهيد نيم بتوا،پردازيم تا پس از آن  ميبارهآلستون در اين . به بيان رويكرد ويليام پي

  .  كنيممقايسههم  با و تر ارزيابي  را دقيقمذكور
  

 رويكرد آلستون در باب زبان دين. 3
 مهمجا   اينپردازد كه آنچه در  در بحث زبان دين، ابتدا به تبيين اين موضوع ميآلستون

 ،ها  و محمول آنخداوند ،ها هايي كه موضوع آن  گزاره؛ استخداوندهاي ناظر به  گزاره، است
  . ستها و افعال او ويژگي  واوصافيكي از 

داند و در   خداوند ميي درباره گفتن حقيقي ي اصلي اين بحث را امكان سخن لهأوي مس
توان به  ند كه نميبر اين باور،  از جمله تيليخ،دانان معاصر االهي برخي :گويد  ميزمينهاين 

 متفاوت  موجودي كامالًخداوند ،آنان زيرا از نظر  سخن گفت؛خداوند ي درباره 4نحو حقيقي
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اين گروه از . دانند  را منتفي مياو ي درباره گفتن  است و بر اين اساس، امكان سخنانسان از

كه با مفاهيم رايج ند كنند و معتقد كيد ميأ با ساير موجودات تخداوند بر تفاوت ،دانان االهي
 نامحدود االهيمحدود و ذات چون زبان انسان  سخن گفت؛او ي درباره توان نمي ،بشري
  . است

 و خداوند با نظر آنان در اين زمينه مخالف و بر اين باور است كه گرچه ميان آلستون
 آن  خداوند سخن گفت؛ي درباره، توان به نحو حقيقي مي، ساير موجودات تفاوت برقرار است

   . است ده شده، به خداوند نسبت دايانسانهاي   و ويژگي اوصاف،چنان كه در متون مقدس
وار  است كه به فاعلي انساني يا شخص. ..عشق و، اراده، ي از قبيل علماوصافمنظور وي 

ابتدا به بررسي ، از اين رو براي تبيين رويكرد خود ).41-39: صص، 14( دشو اطالق مي
ي خاصي از  به نحوه  ،واژهاين كند كه  پردازد و تصريح مي  مي5»حقيقي «ي معناي واژه

 معنا و كاربرد تفاوت وجود  بين دو مقام،از نظر او. شود ها و عبارات مربوط مي واژهكاربرد 
ي بين يك لفظ و مدلول آن در عالم   در مقام معنا، به رابطه:گويد  بر اين اساس مي.دارد

 عبارات و ي استعمال كلمات و كاربرد، به نحوه در صورتي كه در مقام شود، ه ميخارج اشار
كاربرد كلمات و عبارات را به توان  ميدر نتيجه آلستون معتقد است . شود گفتار توجه مي

تواند براي معاني   زيرا يك لفظ ميها را؛  نه معناي آن،حقيقي يا مجازي بودن متصف كرد
  . كار رود  به نحو حقيقي به،ها ي آن متعددي وضع شود و در همه

 فاهيمي بر م،طور ضمني  بهحقيقي ي كند كه واژه  يادآوري مياين نكته را اين، اضافه بر
 :گويد كند و بر اين اساس مي داللت نمي... از قبيل دقيق، مشترك معنوي، تجربي و

اكنون آلستون با اين پرسش .  به مفاهيم مذكور بستگي ندارد،بودن معناي يك واژه حقيقي
نيست، ... ي و تجربي از قبيل دقيق واي حقيقي متضمن معناهي  حال كه واژه:شود مواجه مي

 خداوند ي دربارهگفتن حقيقي   اصلي اين بحث كه همان امكان سخني لهأاز اهميت مس
 در صورتي او،شود يا نه؟ پاسخ او به پرسش مذكور منفي است؛ زيرا از نظر  است، كاسته مي

داشته باشيم كه ي تيي نسبت داد كه تصور درستي از خصوصتوان محمولي را به موضوع مي
ذاتي  دادن اوصاف درون كند كه نسبت كيد ميأبنابراين ت. كند از آن حكايت ميآن محمول 

گويند، مستلزم   چيزي به ما مي،كار آني موضوع و سازو درباره ي كهاوصاف، يعني خداوندبه 
از اين رو، معتقد است در صورتي كه بتوانيم . ستها ي صحيح از معناي آنداشتن درك

 ي درباره ،توانيم به نحو حقيقي  حكايت كنند، ميداوندخمفاهيمي بسازيم كه از صفات 
ها   ابتدا معاني واژه:از نظر آلستون در ساير علوم نيز وضع چنين است.  سخن بگوييمخداوند
ها   سپس معاني فني و تخصصي جديدي را براي آن.گيريم ها ياد مي ربرد متداول آنرا از كا

ي   وي بر اين باور است كه الزمهدر نتيجه، .)45 -41:صص ،14(كنيم  تعريف مي
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ها به همان معناي اوليه و متعارفشان  ، استعمال واژه خداوندي درباره  حقيقيگفتن سخن
توان معاني فني و تخصصي   االهيات نيز ميي  بلكه در زمينهي خداوند نيست؛ درباره

  . ها در نظر گرفت جديدي را براي واژه
 خاصي را به نحو اوصافمحموالت و توان  مي آلستون پاسخ به اين پرسش را كه آيا

  :داند  حمل كرد، مبتني بر دو امر ميخداوندحقيقي بر 
يك از  توان دريافت كدامب  كه بر اساس آن االهي از ذات و روشن دقيق يي تحليل ارائه. 1
    است؛ خداوندي برانسان اوصاف مانع اطالق ،االهيهاي  ويژگي
توان دريافت كه آيا در ب وصاف انساني كه بر اساس آن  از ا دقيقي تحليلي ارائه. 2

  . وجود دارد يا نهخداوند به ها، مانعي براي اسنادشان محتواي اصلي آن
  :كند  اوصاف انساني را به دو دسته تقسيم ميآلستون

و اموري از اين قبيل ها  ها، خواست ها، احساسات، نگرش كه به شناخت  اوصاف نفساني.1
   شود؛ مربوط مي

   ).47 - 46: صص، 14(شود  كه به فعل فاعل مربوط مي  اوصاف فعلي.2
، استمبتني ...  اراده و نفساني از قبيل علم واوصافجايي كه اوصاف فعلي بر  از آن

ها را بيان   آني درباره شده هاي ارائه پردازد و ديدگاه ني مي نفسااوصافآلستون به بررسي 
   .آوريم ميكند كه در بخش بعدي  مي
  هاي مختلف در باب اوصاف نفساني ديدگاه. 1. 3

يا  آكه  است اين ، نفساني مطرح استاوصاف ي درباره به اعتقاد آلستون سؤال اصلي كه
  توان تعريف كرد يا نه؟  دارند، مي ظهوري كه در رفتارهاي خارجياوصاف مذكور را از طريق
؛ ه اين سؤال منفي است ب6»الگوي خصوصي«پاسخ ديدگاه كند كه  آلستون تصريح مي

معناي يك وصف نفساني براي هر  ،بر اساس آن است كه رويكرديالگوي خصوصي  مراد از
  بر طبق اينبنابراين. شود ي شخصي وي از آن صفت تعيين مي  از طريق تجربه،شخص
ي   به واسطهخارجي دارند، بلكهبر حسب تجلياتي كه در رفتار نه  نفساني را اوصاف، نظريه
تواند  از نظر پيروان اين ديدگاه، هر فردي مي. توان تعريف كرد شان مي ت درونيتجليا

 هايي كامالً شناختي را با مراجعه به درون خود و از طريق تجربه يا روانحاالت نفساني 
ي از داند، به بعض رويكردي را موجه نميكه آلستون چنين جا   آناز. شخصي تعريف كند

 اگر نتوان رفتارهاي خارجي افراد را مالكي كه اين از جمله .كند ه ميانتقادات وارد بر آن اشار
بردن به احساسات ديگران   هيچ راهي براي پي اصالً،براي تعيين حاالت نفساني آنان دانست

نسبي خواهد   نفسانياوصاف تعريف ،همچنين بر مبناي اين نظريه. وجود نخواهد داشت
داشتي از يك حالت نفساني يا  خويش، برشد؛ زيرا هر فردي با مراجعه به درون
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شناختي مثل افسردگي خواهد داشت كه ممكن است با برداشتي كه فرد ديگري از اين  روان

توان مانعي براي داشتن مفاهيم   مذكور را ميديدگاه در نتيجه ؛حالت دارد، متفاوت باشد
 از حاالت  هر فردي  تجربه، آناساسزيرا بر   نفساني محسوب كرد؛اوصافمشترك در باب 

  ).48 - 47: صص، 14(  شخصي و خصوصي استنفساني، كامالً
بر . است 7»گروي منطقي ارتباط«ديدگاه ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، ديدگاه 

ن  اي.ها وجود دارد اي منطقي بين حاالت نفساني و تجليات آن رابطه ،اساس اين ديدگاه
 قرار دارد و تعريف اوصاف نفساني را بر حسب ديدگاه در مقابل ديدگاه الگوي خصوصي

، به صورت  اين نظريهكه درجا   آناز. داند تجلياتي كه در رفتار خارجي دارند، ممكن مي
، تفسيرهاي متعددي از آن صورت گرفته است كه  استكلي به اين موضوع پرداخته شده

 بر طبق اين ؛جو كردو جست» منطقي گروي رفتار«توان در ديدگاه   نوع آن را ميترين ساده
از نظر طرفداران اين .  بين حاالت نفساني و رفتار خارجي، ارتباط خاصي وجود دارد،ديدگاه

، Xشخص « عبارت مثالً ؛كند ديدگاه، هر حالت نفساني تمايالت رفتاري خاصي را ايجاد مي
 مواجه  با چيزيX اگر شخص :كنند ميرا به اين صورت تفسير » كند احساس افسردگي مي
ند ن باوركه پيروان رويكرد مذكور بر ايجا   آناز. ، خوشحال نخواهد شدشود كه دوست دارد

كه هر رفتار خارجي، معلول يك حالت نفساني خاص است، آلستون نظر آنان را تأييد 
ه حاالت نفساني موجود در آن  از مجموع، زيرا معتقد است كه هر رفتار خارجي؛كند نمي
  .  به يك حالت نفساني خاص وابسته نيسترد و صرفاًگي ت ميأنش زمان

تمايل  ،اگر كسي احساس افسردگي كند و بنا به داليلي :گويد  ميبراي نمونه آلستون
كند كه احساس خود را پنهان كند  نداشته باشد كه ديگران حس او را درك كنند،تالش مي

گرا   اي تحويل توان نظريه  را ميگروي منطقي  رفتاري براين اساس، نظريه. را بروز ندهد و آن
 بر اساس رفتار خارجي خاصي تعريف  را صرفاًشناختي رواندانست؛ زيرا هر حالت نفساني يا 

  ). 49 -48:صص،14(كند  نفساني مرتبط با آن غفلت ميكند و از ساير حاالت مي
 8»يكاركردگرو« عنوان باگروي منطقي وجود دارد،  تفسير ديگري كه از ديدگاه ارتباط

هر مفهوم  ،بر مبناي آن  است كه، رويكرديكاركردگروي منطقي  مراد از.مطرح است
 تأكيد ،در اين ديدگاه. كند نفساني بر نقش كاركردي خاصي در جريان عمل نفس داللت مي

توجه است، درخور  آنچه در اين ديدگاه .اصلي بر ويژگي كاركردي مفاهيم نفساني است
ق اين كاركرد را محق يا نفسانيِ آنچه  نه ساختار فيزيكي،يم نفساني استكاركرد مفاه

توان از امور مختلفي كه عملكرد يكساني دارند، مفهوم واحدي را   بر اين اساس مي.سازد مي
كند كه گرچه دو امر  مي افكار اشاره ي  به جلسه و رشتهبراي نمونه، آلستون. انتزاع كرد

ان كار وبه طور كلي، كاركردگر. توان نسبت داد  ميبودن را به هر دو اند، اما منظم متفاوت
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گروي  ي نوعي ارتباطگرو، كاركردرو از اين .دانند مي 10را توليد رفتار مشهود 9اصلي نفس

ند كه هر حالت نفساني همراه با طرفداران اين نظريه بر اين باور. شود منطقي محسوب مي
 از اين رو كاركردگروي را .كند جاد مي آن، رفتار خاصي را ايساير حاالت نفساني مقارن با

  . گروي منطقي دانست ي رفتار شده شكل تعديلتوان  مي
 آن، اين پرسش را ي درباره داند، كه آلستون كاركردگروي را رويكرد معقولي ميجا   آناز

توان به معناشناسي اوصاف نفساني پرداخت   مي،كند كه آيا بر مبناي اين ديدگاه مطرح مي
، به  حمل كرد يا نه؟ در پاسخ به اين پرسشخداوند و  انسانا به معناي واحدي برها ر و آن
 مانعي براي اطالق اوصاف ممكن استكند كه   اشاره مياالهيهاي ذات  ي ويژگيبعض

  :ازاست اين وجوه تمايز عبارت . نفساني به معناي واحدي بر انسان و خداوند محسوب شوند
  11؛ جسم نداشتن.1
  12؛ بودننهايت بي. 2
  13.زمان بودن بي .3

 خداوند و انسانآلستون خصوصيات مذكور را مانعي براي داشتن عملكرد مشترك ميان 
كند كه  توجه ما را به اين نكته جلب ميجا   اين در).66 - 49: صص، 14( كند تلقي نمي

رفتار گر فعل و   را هدايتشناختي روانگرچه پيروان رويكرد كاركردگروي، اوصاف نفساني يا 
 ،ني فاعل نيست تا بر اساس آني اصلي مفهوم فعل، حركت بد دانند، هسته مشهود مي

ي اطالق اوصاف نفساني بر او باشد؛ بلكه گوهر اصلي مفهوم  مانعي برابودن خداوندمجرد
 از اين . بستگي ندارديا جسماني بودن فاعل ايجاد تغيير در عالم خارج است و به مجرد فعل

 انسان مجرد است و هم براي خداوند كه موجودي ي درباره توان هم را ميرو، مفهوم فعل 
و بر اساس عملكرد مشتركشان، اوصاف نفساني را به كار برد  بهكه موجودي مادي است، 

  . معناي واحدي بر آنان اطالق كرد
زماني خداوند نيز مانعي براي اطالق مفهوم فعل بر   معتقد است كه الآلستونهمچنين 

  :داند  افعال را بر دو قسم ميست؛ زيرااو ني
  اند؛ تلزم توالي زمانيافعالي كه مس. 1
  . ندا  افعالي كه مستلزم معيت وجودي.2

 دوم را بدون ي  زيرا افعال دسته اين زمينه نيز مشكلي وجود ندارد؛از نظر او در
ودي فاقد توان هم بر خداوند كه موج راحتي مي  در معنايشان، بهگونه دخل و تصرفي هيچ

 افعال ي درباره آلستون. مند است زمان و هم بر انسان كه موجودي ، حمل كردزمان است
 ،ها  معناي آني هتوسعاند، بر اين باور است كه با   اول نيز كه مستلزم استمرار زمان ي دسته
    اطالق شودتوان به مفاهيمي دست يافت كه هم بر موجود منفك از زمان، يعني خداوند مي
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  .  يعني انسانمند؛ وجود زمانم بر مو ه

بودن خداوند است، به  ايز خداوند از انسان كه نامتناهيوي در تبيين سومين وجه تم
، مطرح خواهيم پردازد كه در ادامه  مي15»علم« و 14»خواست«تحليل كاركردي دو مفهوم 

  ). 74 - 72: صص، 14( كرد
   تحليل كاركردي مفاهيم خواست و علم.2. 3

 بودن خداوند مانعي براي عملكرد ادن به اين پرسش كه آيا نامتناهيد  براي پاسختونآلس
پردازد تا   به تحليل كاركردي مفاهيم خواست و علم ميمشترك انسان و خداوند است يا نه،

  . مي را بر موجودي بررسي كند كه نامتناهي است امكان اطالق چنين مفاهي،بر اين اساس
كند و در اين زمينه   تعريف مي بر اساس علم خداوند به خيرات رااالهي آلستون خواست

ه خداوند خير محض است، در هر زمينه، آنچه خير تشخيص دهد، كجا   آن از:گويد مي
گونه مغايرتي  دهد، هيچ خير تشخيص مي بنابراين بين خواست خداوند و آنچه .خواهد مي

  . وجود ندارد
كه آيا چنين تعريفي از مفهوم خواست را شود  اكنون وي با اين پرسش مواجه مي

 چون معتقد است  به اين پرسش منفي است؛اوبرد؟ پاسخ كار  به نيز  انساني درباره توان مي
براي اطالق  از اين رو .كند داند، عمل نمي كه انسان، هميشه بر حسب آنچه آن را خير مي

 در تعريف 16ي تمايل ز واژه به استفاده ابر انسان و خداوند به يك معنا،ي خواست  واژه
 كند و بر اين اساس، در تعريفي كه از علم به خير، كاركردي مفهوم خواست تأكيد مي

 كه بر  استوضعيتيعلم به خير در انسان : گويد د، ميده  انسان و خداوند ارائه ميي درباره
 ي درباره رهمچنين علم به خي. داند، انجام دهد خير مي آنچه  تمايل دارد، شخصمبناي آن

بيند، محقق  س آن، خداوند تمايل دارد آنچه خير ميكه بر اسااست وضعيتي خداوند نيز 
 آن تشخيص دهد خير امر ديگري كه مغاير با اين فعل است، بيشتر از كه اين مگر كند؛
بودن انسان و   اين باور است كه با وجود متناهيبر پس). 79-78:ص، ص14(است

  .  خواست را به معناي واحدي بر آنان اطالق كردي توان واژه  ميبودن خداوند، نامتناهي
كند كه آيا علم خداوند به وضعيت   مفهوم علم، اين سؤال را مطرح ميي درباره آلستون

 را به دو دسته االهي فعل ،موجود، در هدايت فعل او مؤثر است؟ در پاسخ به اين پرسش
  :كند تقسيم مي

   ؛ استاز عدماوند كه خلق  فعل اصلي خد.1
، مستقل از امر گيرد كه تا حدودي  كه در ارتباط با اموري صورت مياالهي فعل .2
ها را به انسان واگذار   آن،ي خويش  كه خداوند به اراده؛ مانند افعال اختياري انسانندا االهي

  . كرده است
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   ي داند، ارائه  فعل او ميي كننده هدايت ، به اين امور راكه آلستون علم خداوندجا   آناز

  . دشمار م علم را در اين باره ممكن ميتحليل كاركردي از مفهو
.  است استنتاجكند كه سان اشاره مياز طرف ديگر، آلستون به كاركرد ديگر علم در ان

 ي درباره دهد و  زمان رخ مي چون استنتاج عملي است كه دركند كه وي تصريح مي
اولي كه توان آن را به معناي متد نميناقص است، ها  شود كه علم آن موجوداتي مطرح مي

كند كه بر اساس قواعد  به اين نكته اشاره مي،  اما در عين حالدارد، بر خداوند حمل كرد،
در . كار برد  خداوند نيز بهي درباره توان اين مفهوم را تعميم داد و آن را  مي،مشابه و مناسبي

دهد، تعاريفي متناسب با   علم خداوند ارائه مي آلستون بر مبناي دو كاركردي كه ازنتيجه
  : ازاستد كه عبارت كن ها ارائه مي نآ

 p علم به لوازم منطقي ،كند كه بر اساس آن  وضعيتي را ايجاد ميpعلم خداوند به . 1
در مفهوم استنتاج ارائه  توسعرسد كه چنين تعريفي را به منظور  شود؛ به نظر مي حاصل مي
  . كرده است

 به . خير استp فعلي كه براي آن است؛ منشأ صدور فعل مناسب با pم خداوند به عل. 2
 ارائه كرده است تا بر اساس آن، به االهيرسد كه آلستون چنين تعريفي را از علم  نظر مي

  . ي افعال اختياري انسان دارد دوده در محاالهي كه علم  اشاره كندكاركردي
 ي درباره شود كه آيا چنين تعريفي از علم را جه ميآلستون با اين پرسش مواجا   ايندر

كه علم انسان به جا   آن از:گويد كار برد؟ در پاسخ به اين پرسش مي انسان نيز مي توان به
 با وجود علم به ،شود و گاهي انسان امري، هميشه موجب شناخت لوازم منطقي آن نمي

 انسان ي درباره توان ور را نميكند، تعاريف مذك ، فعل مناسب با آن را محقق نميچيزي
ي تمايل در  كردن واژهبر اين باور است كه در صورت واردآلستون  با اين حال، .كار برد به

بر اين اساس تحليل . ها را بر انسان نيز اطالق كرد توان آن تعاريف كاركردي علم، مي
ي منطقي دانش   الزمه انسان تمايل دارد هرآنچهكه است اين  از علم انسانكاركردي او

  . ست، رد كنداوست، باور كند و هرآنچه مغاير با علم او
 تمايل استفاده ي دهد كه در تحليل كاركردي علم خداوند نيز از واژه پيشنهاد ميسپس 

برد؛ گرچه به اين كار  به انسان و خداوند ي درباره شود تا بتوان مفهوم علم را به يك معنا
معني  هاي مربوط به خداوند، امري بي ره تمايل در گزاي از واژهنكته اذعان دارد كه استفاده 

  مفاهيمي از قبيل خواست و علم است كهحدود برقراري اشتراك در براي است و صرفاً
 ).77-79:صص، 14( درو كار مي به انسان و خداوند ي درباره

كنند،  ت ميكند كه افعالي كه بر جسمانيت خداوند دالل همچنين به اين نكته اشاره مي
  . اند رفتهكار  به  خداوندي درباره به نحو مجازي
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حدي بر انسان و توان به معناي وا بنابراين از نظر آلستون اوصاف و مفاهيم نفساني را مي

.  ايجاد شودتوسعها  ها توجه و در معناي آن  در صورتي كه به كاركرد آنخداوند اطالق كرد؛
 آن را عي اشتراك معنوي ملتزم است كه دين به نوي زبان به عبارت ديگر، وي در حيطه

 زيرا بر اساس رويكرد او، اوصاف و ؛)82-83:صص، 14( نامد تراك معنوي جزئي مياش
 بلكه بايد در متعارفشان بر خداوند حمل كرد؛توان به همان معناي  مفاهيم نفساني را نمي

. بردكار  به االهيات نيز ي مينهها را در ز د كرد تا بتوان آنها تغييري ساده ايجا معناي آن
بودن  اوصاف و افعالي كه مستلزم جسماني اين، رويكرد آلستون را در باب اضافه بر

 بر انسان ، به يك معناها معتقد است كه اين يعني توان اشتراك لفظي دانست؛ خداوندند، مي
   17.شوند و خداوند اطالق نمي

  

  ي دو ديدگاه بررسي و مقايسه. 4
 جمله آن از .كرد سهيمقا گريكدي با توان يم گوناگون يها جنبه از را مختلف يها دگاهيد
 تبعات و لوازم ها، دگاهيد يخيتار تطور ،ها دليل ها، فرض شيپ ،يمبان ها، پرسش ي سهيمقا
 آراي ي قايسهد نظر است، مآنچه در اين بخش از پژوهش م. هاست هاي آن  و پاسخها هينظر

  .كنيم ها اشاره مي به آن ، مذكور است كه در ادامههاي قاضي و آلستون از زاويه
 ها سشپر. 1. 4

؛ زيـرا   بوده اسـت االهيي اصلي قاضي در اين بحث، اثبات اوصاف        رسد مسأله   به نظر مي  
 صفات خداونـد را اثبـات       ،تالش كرده است تا بر اساس براهين عقلي و استناد به آيات قرآن            

توان دريافت كه معناي هر يك از صـفات           مي شت براهين ه به محتواي مقدما   با توج  اما   ،كند
. بـرده اسـت  كـار   بـه  خداونـد  ي دربـاره  بحث چيست و او هريك از صفات را به چه معنا            اين

  اوصاف كمالي مشترك ميـان ي در زمينه قاضي  حاضر اين است كه اوالًي  ادعاي ما در مقاله   
او در  هاي    بر مبناي استدالل    ثانياً  و  است به كاركرد اين صفات توجه داشته     ،  انسان و خداوند  

 خداوند را با الفاظ و مفاهيم ي درباره گفتن سخن اوتوان چنين نتيجه گرفت كه  اين باره، مي
ن كه خود بارها بـه آن اشـاره   بشري ممكن دانسته است؛ در صورتي كه پرسش اصلي آلستو        

ـ  ي  درباره توان با زبان بشري      آيا مي  كه   است   اين،  كرده د و اوصـاف و افعـال او سـخن           خداون
  گفت يا نه؟

رو  هشناختي روب ، با پرسشي زبانتوان چنين نتيجه گرفت كه قاضي از ابتدا بنابراين مي
 اما آلستون ، به اين امر نيز پرداخته است، گرچه در پاسخ خود به صورت مقدرنبوده است؛

  .استشناختي مواجه بوده  اي زبان ، با پرسشي ناظر به مسألهاز ابتدا
 ها فرض پيشمباني و . 2. 4
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 عقل ييتوانا بر  معتزله بوده است،ي ي فرقه ن برجستهكه قاضي يكي از متكلماجا   آناز

هاي عقلي متوسل شده  به استدالل ،ها آن در اثبات و داشته ديتأك االهي اوصاف شناخت در
 اوصاف كمالي ارائه البته ذكر اين نكته الزم است كه در براهيني كه براي معناشناسي. است

ي   و از طريق مقايسهكردهكرده است، بر كاركرد اين صفات در انسان و خداوند تأكيد 
بنابراين در اين . ها پرداخته است ها در انسان و خداوند، به بررسي معناي آن عملكرد آن

توان مقايسه كاركرد اين صفات در انسان و خداوند  هاي او را مي  اساس استدالل،بخش
،  است نظر خود دادهمدانست؛ در صورتي كه با توجه به پاسخي كه آلستون به سؤال د

اي كه ويتگنشتاين آن را در   نظريهي كاربردي معنا دانست؛  نظريهمتأثر ازتوان او را  مي
اي الفاظ را همان كاركرد بنابراين چون آلستون معن. ي دوم زندگي خود مطرح كرد دوره
  .  به رويكرد كاركردگروي ملتزم شده استاالهياشناسي اوصاف در معنداند،  ها مي آن
 ادله .3. 4

 براي از براهين عقلي بهره برده است؛ گرچه گاه، االهيقاضي در معناشناسي اوصاف 
  . به داليل نقلي، يعني آيات قرآن نيز استناد كرده است، گفتار خودتأييد

اي عقلي است؛ زيرا به كاركرد ه از طرف ديگر، مبناي ديدگاه آلستون نيز استدالل
  .ها پرداخته است صفات كمالي توجه داشته و بر اين اساس، به تحليل كاركردي آن

 ها تطور تاريخي ديدگاه .4. 4
 از الفاظ و مفاهيم ، آيا قاضي و آلستونكه  است اين توجه است، شايانآنچه جا   ايندر

  دارند يا نه؟تعريف واحدي 
توان گفت گرچه آنان در معناشناسي اوصاف كمالي بر  در پاسخ به اين پرسش مي

ها، تا  نمونهي كم در بعض دست در اين زمينه، شانكنند، اما تعريف  تأكيد ميها كاركرد آن
، از نظر قاضي.  صفت علم چنين استي درباره  چنان كهحدودي با يكديگر متفاوت است؛

 ، آلستون تعريف علم نظر در حالي كه ازدادن فعل محكم است، انجام ،تعريف علم
هر دو تعريف بر اساس در واقع،  . استp فعل مناسب با دادن داشتن به انجام تمايل
ايل ي تم  از واژه،، اما در تعريف آلستون است دادن فعل محكم و مناسب شكل گرفته انجام

 به آن اشاره ،ها  در بخش بررسي پاسخ.برانگيز است استفاده شده كه تا حدودي، بحث
  . يم كردواهخ

ند، به نحو ا قائل االهي صفات فيتعر  درييها تفاوتبه  ،گاه آنان كه اينبنابراين با وجود 
ي عملكرد   بر پايهشاناند؛ زيرا اساس تعريف بردهكار  به را به يك معنا االهي اوصاف ،اجمالي

  . استوار استها آن
 لوازم و تبعات .5. 4
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بردن اوصاف و مفاهيم كمالي به يك كار بهقاضي، ي ديدگاه  ، الزمهبر حسب آنچه گفتيم

ها نياز  ترين تغييري در معناي آن  كوچككه اين بدون ؛ انسان و خداوند استي درباره معنا
 بر اساس كاركردشان بايد ،باشد؛ در صورتي كه بر مبناي ديدگاه آلستون، در مفاهيم مذكور

  . بر انسان و خداوند اطالق كرد،عناها را به يك م تغييري ساده ايجاد كرد تا بتوان آن
  ها پاسخ .6. 4

آلستون، در باب . همان گونه كه مالحظه كرديد، قاضي عبدالجبار معتزلي و ويليام پي
 است، از قبيل  مقدس به خداوند نسبت داده شدهمعناشناسي اوصاف كمالي كه در كتب 

 از آن 18.اند وي اتخاذ كرده عنوان ديدگاه كاركردگربارويكرد واحدي را ...  قدرت وعلم و
 در ها آند، آنان با بررسي كاركرد رو ميكار  به نيز انسان ي درباره  كه چنين صفاتيييجا

گرچه قاضي عبدالجبار و آلستون در . اند  در خداوند پرداخته، به تبيين كاركردشانانسان
 به سبب ،اضيرسد كه رويكرد ق اند، چنين به نظر مي ، به يك ديدگاه ملتزماين زمينه

اين انتقادات . قوت بيشتري برخوردار استانتقاداتي كه به رويكرد آلستون وارد است، از 
  : استچنين
 به  زيرا صرفاً دانست؛جامع و كاملتوان  ديدگاه آلستون را در باب زبان دين نمي. 1

.  پرداخته و از بررسي ساير صفات خداوند غفلت كرده استاالهيتحليل بخشي از اوصاف 
 اوصافي نظير ي درباره و  صفات نفساني و فعلي سخن گفتهي دربارهدر اين مبحث، فقط 

از اين رو . ، سكوت كرده استاستكه مخصوص خداوند ... قديم، غني، واجب الوجود و
با اين سؤال اساسي مواجه است كه آيا معناشناسي صفات ذاتيِ مختص جا   اينآلستون در

ن توا ركردگروي ممكن است يا نه؟ قطعاً با چنين رويكردي نميخداوند، از طريق رويكرد كا
 در نتيجه ديدگاه .پرداخت... به تبيين معناي صفاتي مثل قديم و واجب الوجود و

  اما19، تلقي كرداالهيتوان رويكرد جامعي در باب معناشناسي اوصاف  كاركردگروي را نمي
 صفات ذاتي  اثباتق استدالالت عقلي، بهقاضي عبدالجبار به اين نكته توجه داشته و از طري

  .  پرداخته است)قديمصفت مانند (مخصوص خداوند 
 يعني بر اين باور است كه ي اشتراك معنوي جزئي معتقد است؛ آلستون به نظريه. 2
ي كه د، به همان معناي متداولرو ميكار  به خداوند ي دربارهتوان الفاظ و مفاهيمي را كه  نمي

 بر حسب ،ها  بلكه بايد براي آنحمل كرد؛د، بر خداوند شو ستعمال ميدر زبان عادي ا
 بر اين .ي االهيات تعريف كرد عملكردشان، معاني فني و تخصصي جديدي را در عرصه

كند كه فهم آن براي عموم   پيچيده و تصنعي تبديل ميي زبان االهيات را به زبان،اساس
داوند از فرستادن كتب مقدس،  خپذير نيست؛ در صورتي كه هدف متدينان امكان

... ، اوامر و نواهي پروردگار واالهيهاي  كردن مردم به وظايف خود، اوصاف و ويژگيآشنا
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 تا  استها نازل كرده ن آنب مقدس را متناسب با احوال مخاطبا، كتسبباست و به اين 

ي زبان دين   مسألهي هدربار حل وي را بنابراين راه. مند شوند ها بهره عموم مردم بتوانند از آن
هاي   اوصاف و ويژگي، گونه كه آلستون معتقد است  دانست؛ زيرا اگر آنمناسبتوان  نمي

توانند به  ن و فيلسوفان ميبه تحليل و تعريف نياز داشته باشد، فقط گروهي از متكلما االهي
 در حالي كه ،)311: ، ص9( ها عاجز خواهند بود ن از درك آنها پي ببرند و ديگرا نمعناي آ

...  چنين تغييري در معناي اوصاف كمالي نظير علم، قدرت، حيات و،بر مبناي ديدگاه قاضي
از اين رو، . برده استكار  به و خداوند انسان ي درباره ها را به يك معنا نياز نيست؛ زيرا آن

 ، به رويكرد اوصاف كماليي درباره ، قاضيكرديمهاي قبل ذكر  همان گونه كه در بخش
ف مذكور براي عموم متدينان  معتقد است و بر اين اساس، فهم اوصااشتراك معنوي كامل

  . پذير است امكان
ي تمايل استفاده   از واژهدو وصف نفساني خواست و علم،آلستون در تحليل كاركرد . 3

 ،به عبارت ديگر، از نظر او. شود  يكي از حاالت نفساني محسوب مي،كرده است كه خود
مبتني  خواست و علم، بر حالت نفساني تمايل اركردي هر يك از اوصاف نفسانيِتعريف ك

 ي شود كه واژه  از اين رو اين پرسش مطرح مي.يفي از اين واژه ارائه نداده استاست، اما تعر
كه جا   آن از طرف ديگر، از.برده استكار  به و خداوند انسان ي درباره تمايل را به چه معنايي

معني است  ، امري بي خداوندي درباره  تمايلي كند كه استفاده از واژه كيد مير تأاو بر اين ام
 مفاهيم مربوط به انسان و خداوند صورت گرفته ي  برقراري اشتراك در حيطهبراي و صرفاً

كار  به انسان ي درباره  واژه را به همان معناي متعارفي كهاينرسد كه  است، به نظر مي
 گويي شده دچار تناقضجا   اينبنابراين آلستون در. طالق كرده استرود، بر خداوند ا مي

 توان  را با ايجاد تغييري ساده ميشناختي روان زيرا معتقد است كه مفاهيم نفساني يا است؛
 خداوند، براي تمايل ي  استفاده از واژهي درباره برد، ولي از عبارت اوكار  به خداوند ي درباره

 نسبت داده است؛ متعارف خود، به خداوند را به همان معناي آن رسد كه چنين به نظر مي
 در هر زمينه،خورد و  گويي به چشم نمي در ديدگاه قاضي عبدالجبار، تناقضدر صورتي كه 

، به براهين عقلي  صفات مختص به خداوندي درباره وي.  استكردهرويكرد معيني را اتخاذ 
ي مفاهيم، به  ويكرد كاركردگروي و در حيطه به ر، معناشناسي اوصاف كماليي درباره و
 به منسوب همچنين در باب اوصاف جسماني .يكرد اشتراك معنوي ملتزم شده استرو

  .  ديدگاه تأويل را اختيار كرده است،خداوند
 تمايل را به نحو صوري در تعاريف كاركردي دو  ي  كه واژهسببآلستون به اين . 4
برده، با اين پرسش اصلي مواجه است كه آيا كار  به خداوند ي درباره علم، ي خواست و  واژه

رسد كه   به نحو صوري جايز است يا نه؟ به نظر مي،اي در تعريف يك مفهوم، استفاده از واژه
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  معنايساختن يك مفهوم، واضحتحليل تعريف و چنين چيزي صحيح نيست؛ زيرا هدف از 

، نه تنها معناي آن واژه در تعريف يك مفهوماي به نحو صوري  آن است، اما استفاده از واژه
  . كند كند، بلكه در فهم مخاطب نيز مشكل ايجاد مي تر نمي را روشن

 قاضيبه سبب انتقادات مذكور، ديدگاه قاضي بر ديدگاه آلستون برتري دارد، اما رويكرد 
گروي با  رويكرد كاركرد، زيرا به طور كلي؛ خالي از اشكال نيست، در باب اوصاف كماليهم

، حيات  مضمون صفات كمالي نظير علم، قدرتي درباره اين انتقاد اساسي مواجه است كه
 بر اساس مثالً 20.كند  بلكه فقط بر كاركرد اين صفات تأكيد ميگويد؛ چيزي به ما نمي... و

توان به اين صورت تفسير كرد كه فعل   را مي»خداوند عالم است«ديدگاه مذكور، عبارت 
توان   است، نمي خود علم به چه معناييكه اين ي درباره شود، اما او صادر ميمحكم از 

 كهجا   آن، بنابراين انتقاد مذكور به هر دو ديدگاه، هم به رويكرد قاضي.توضيحي ارائه داد
  . گويد و هم به ديدگاه آلستون، وارد است  صفات كمالي سخن ميي درباره

رد هيچ يك از آنان را در باب معناشناسي اوصاف ، رويكگفتيماز اين رو بر حسب آنچه 
گروي ملتزم  به ديدگاه كاركرد، دانست؛ زيرا هر دو در اين زمينهمناسبتوان  كمالي نمي

  . دهد  ارائه نمياالهياي در باب معناشناسي اوصاف  كننده اند كه پاسخ قانع شده
سمانيت خداوند داللت  ج معناشناسي اوصاف و افعالي كه بري درباره از طرف ديگر، آنان

 عنوان اشتراك لفظي ياد كرد؛ زيرا با ،توان از آن  كه ميكنند نيز به يك ديدگاه معتقدند مي
از اين رو، قاضي و .  به تجرد خداوند و تفاوت او با مخلوقات توجه دارند،هر دو در اين زمينه

 معنا بر توان به يك كنند كه اوصاف و افعال مذكور را نمي آلستون بر اين امر تأكيد مي
خداوند شان بر  ها را بايد به معنايي غير از معناي ظاهري بلكه آن خداوند و انسان حمل كرد؛

  به نحو مجازي،توان گفت كه از نظر آنان، چنين صفاتي  به عبارت ديگر مي.اطالق كرد
  .  است رفتهكار  به خداوند ي درباره

ه گرفت كه رويكردهاي قاضي و آلستون در توان چنين نتيج بنابراين به طور كلي مي
 ي درباره ، اما بنا به داليلي كهز وجوه اشتراك زيادي برخوردار است ا،باب زبان دين

  . تر است موجه از ديدگاه آلستون، ديدگاه قاضي كرديممعناشناسي اوصاف كمالي ذكر 
  

  ها يادداشت
1. Religious Language                                   2. William P. Alston 

   .5 و 4: ك، ن ديدگاه قاضيي درباره ي بيشتر براي مطالعه. 3 
4. Literally                                  5. Literal                   6. Private Paradigm 
7. Logical Connectionism          8. Functionalism       9. Psyche 
10. Overt Behavior                     11. Incorporeality     12. Infinity  
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13. Timelessness             14. Want         15. Knowledge        16. Tendency 

  .12و 11، 10:رك آلستون ديدگاه مورد در بيشتر ي مطالعه براي. ١٧
، اما با توجه به گفتار  استي مطرح نبودهگرچه ديدگاه كاركردگروي با اين عنوان در زمان قاض. 18

  . هي، مي توان او را پيرو اين نظريه دانستاو در مورد معناشناسي اوصاف اال
: اند      مذكور اشاره كرده ي  با بياني متفاوت به نكته كتاب خودآقاي امير عباس عليزماني نيز در. 19

  .)309 :، ص9(
، )280-279 صص ،7(بع زير مطرح شده استمناروي در گنتقاد وارد شده بر رويكرد كاركردا. 20

  . )310:، ص9(و ) 63-62 :، صص13(
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