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كارگيري مفاهيم ديني توسط مؤمنان، يگانه ابزار بـراي فهـم    فيليپس معتقد است به

او بـر همـين   . معناي خدا در بازي زبان ديني است، نه مطابقت با واقعيت خارجي
گويد ادراك حقيقت الهي خارج از نحوة زندگي ديني باعث سـقوط بـه    اساس مي

لذا نگاه مبتني بر ترس از عذاب الهـي و  . ديني خواهد شدورطة مغالطة تعالي زبان 
گرايـي، گرامـر عشـق     او با پـذيرش درون . كند يا اميد به پاداش خداوند را طرد مي

داند كه در آن هيچ فريبي راه ندارد و اين عشق در  خداوند را همان باور به خدا مي
لهي معتقد است، لطف فيليپس در موضوع گرامر لطف ا. يابد رفتار مؤمنان ظهور مي

ها  الهي يعني به همة موجودات به منزلة مظاهر و آثار خداوند نگريسته شود و به آن
بودن خود و اظهار و  او تعالي خداوند را نيز به معناي پذيرش مخلوق. محبت شود

گرايانـه تلقـي    رو ديـدگاهش نگـاهي تحويـل    ازهمين. داند تواضع در برابر وي مي
ميان اطالق باور به خدا و ) الف: االتي نيز به نگاه وي مطرح استالبته اشك. شود مي
خداي خالق در تناقض با خدايي اسـت كـه   ) بودن آن تناقض وجود دارد؛ ب مفيد

تعـارض  ) گرفته؛ د خلط ميان باور با عمل صورت) معلول زندگي متدينان است؛ ج
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  مقدمه. 1
هاي ديني، ازجمله گزارة  فيليپس به عنوان يك فيلسوف ديني ويتگنشتايني، فهم معناي گزاره

وي به . كند وجو مي داران جست را در بازي زباني ديني و در اجتماع دين» خدا وجود دارد«
  .  گرا به وجود عيني و جداي از باورهاي ديني معتقد نيست عنوان يك ناواقع

بايد در شكل زنـدگي دينـي مشـاركت    » خدا« ازجملهعاني ديني از نگاه او براي درك م
باور به خدا به واسطة داليلي بر وجود خدا و به صورت امري غير وابسته به باور ديني . كرد

اثبات و بيان داليلي بر وجود  درصددگرايان ديني،  اگر مانند واقع. مؤمنان؛ قابل اثبات نيست
ه زمينة ديني باشيم، در اين صورت دچار مغالطة تعالي خدا به صورت پيشيني و غيروابسته ب

كساني كه معتقدند براي بيان ماهيت باورهـاي دينـي و نگـرش معرفـت     . زبان خواهيم شد
ها، بايد باور به خدا به عنوان امري قابل اثبات لحاظ شود، دچار اين نوع مغالطه  بخش به آن
دادن به  گرايي ديني، براي پاسخ يرش ناواقعفيليپس، با پذ). Phillips, 1986: 12(خواهند شد 

اي جز تغيير موضـع   به چه امري ارجاع دارد، چاره» خدا موجود است«اين سؤال كه گزارة 
به عبارت ديگر از نظر او، پرسش . شناسانه به موضع معناشناسانه در اين باورها ندارد هستي
جاع دارد يا خيـر؟ سـؤال درسـتي    به امري خارجي ار» آيا گزارة خدا وجود دارد«كه  از اين

و بـراي  » معناي وجود خدا، در باورهاي ديني چيست؟«گونه پرسيد كه  نيست بلكه بايد اين
زبان دينـي  . ها در نحوة زندگي ديني توجه كرد بايد به كاربرد آن  فهم معناي باورهاي ديني،

ثانياً . منان خواهد بوداز نظر وي اوالً توصيفي نيست و صرفاً ابزاري سودمند براي هدايت مؤ
وي بـا  . گرايي ديني، زبان دين بر موجودي برتر و مـاورائي داللـت نـدارد    با پذيرش ناواقع

هاي ديني ازجمله گزاره خدا وجود دارد را در بـازي   پذيرش ابزارانگاري ديني معناي گزاره
فيليـپس را  تـوان ديـدگاه    مـي  درواقع. كند وجو مي داران جست زباني دين و در اجتماع دين

وي با پذيرش شـكاكيت  . نتيجة دو ديدگاه پوزيتيويسم زباني و شكاكيت متافيزيكي دانست
تـوان هـيچ    متافيزيكي نسبت به وجود خدا و پذيرش پوزيتيويسم زباني معتقد اسـت، نمـي  

  . ادعايي در مورد وجود برتر يا ماورائي داشت
اربرد براي تعيين مفهـوم را امـري   فيليپس در فهم معنا و ماهيت باور ديني لحاظ زمينة ك

به عنـوان گرامـر زبـان    » الهيات«براي فهم معناي باور ديني، فيليپس به بيان . داند اساسي مي
تـوان بـه    پردازد؛ زيرا با توجه به قواعد خاص موجود در يك زمينه است كـه مـي   ديني مي

چه در  آن. داختمعناي خدا، جاودانگي و نفس پر خصوص بهبحث از معناي باورهاي ديني 
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بر اساس گرامر و قواعد زبان دينـي از  » خدا«بيان معنا و مفهوم   اين مقاله مورد توجه است،
بـه عنـوان گرامـر زبـان دينـي      » الهيات«به معناي   لذا ضرورت دارد ابتدا. نگاه فيليپس است

دا پرداخته شود سپس گرامر خدا، گرامر پرستش خدا، گرامر لطف خدا، و گرامر تعـالي خـ  
  . بررسي شود

  
  به مثابة گرامر زبان ديني» الهيات«. 2

وي در . در مسئلة زبان ديني بسيار حائز اهميت است» گرامر«در ديدگاه فيليپس، فهم معناي 
معنـاي  . اي اين اصطالح تا حد زيادي، متأثر از ويتگنشتاين بـوده اسـت   بيان و كاربرد ريشه

يكي از مسائل مـورد توجـه در بحـث    . باور استباور ديني در گرو لحاظ زمينة كاربرد آن 
  .گرامر، فهم رابطة بين باور و موضوع باور است

  
  نسبت باور و موضوع آن از نگاه فيليپس 1- 2

توانيم معتقد  و معتقدند ما نمي. گرايان، تمايل به ايجاد رابطه بين باور و متعلق آن دارند واقع
ي را كه به آن معتقد هستيم، به صورت مجـزا  به خدا باشيم مگر در صورتي كه وجود خداي

پرستيم مگـر اينكـه معتقـد     تر ما خدا را نمي يا به عبارت ساده. از اعتقاد خود پذيرفته باشيم
گرا رابطة بـين بـاور و    درمقابل، فيليپس به عنوان يك ناواقع. باشيم خدا وجود خارجي دارد
اي كـه   به عبارت ديگر وابسته به زمينه. داند هاي موضوع مي موضوع آن را وابسته به ويژگي

گرايان از پذيرش اين امـر و   به عقيدة فيليپس، واقع. يابد باور، در آن زمينه معناي خود را مي
در حاليكـه  . كنند و معتقدند باور به خدا، احتياج به زمينة خاصي ندارد توجه به آن امتناع مي

را در گرو » خدا وجود دارد«اي گزارة فيليپس فهم صحيح معناي باورهاي ديني ازجمله معن
داند و البته الزمة فهم صحيح گرامر از نظر او، توجـه بـه زمينـة     توجه به گرامر آن گزاره مي

شدن مطلـب بايـد    تر براي روشن. شوند استعمال و رفتار و اعمالي است كه مستلزم باور مي
يني نيستند بلكـه فقـط نتيجـة    گرايان ديني مناسك ديني ذاتي باورهاي د گفت به اعتقاد واقع
كردن باور از عمل به ايجـاد باورهـاي پيچيـده و غـامض      ها با جدا آن. خارجي باور هستند

و در بسياري از موارد، مناسك و اعمال به عنـوان نتـايج بـاور هـيچ     . پردازند متافيزيكي مي
شـده اسـت و   هـا نفـي    زيرا رابطة ذاتي ميـان آن . مطابقتي با باورهاي ديني نخواهند داشت

رو ضرورتاً هر باوري نتيجة خاصي را به دنبال نخواهد داشت و لذا نتايج از باورهـا   همين از
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داند كه با اعمال  اما در مقابل فيليپس، باور صحيح را باوري مي. توانند تخطّي داشته باشند مي
ينـي را  و رفتار متدينان نشان داده شود و وجود رابطه ضروري و ذاتي بـين بـاور و عمـل د   

البته اين سخن فيليپس، به معناي تنزل حقيقت موضوع و متعلق باور ديني به عمل . پذيرد مي
هـا   و رفتار ديني نيست بلكه معناي موضوع و متعلق بـاور را وابسـته بـه زمينـة مناسـب آن     

بر اين اساس متن و نحوة زندگي ديني است كه مفاهيم ديني و شـرايط مناسـب را   . داند مي
پس گرامـر، يعنـي   ). Phillips, 1993: 33-55(كند  مفهوم باورهاي ديني ايجاد مي براي درك

كنند با توجه بـه زمينـة كـاربرد،     شيوة مشخص استعمال واژه يا قواعدي كه براي ما بيان مي
بـه عبـارت ديگـر قواعـد     . واژه بايد چگونه استعمال شود تا معناي صـحيح خـود را بيابـد   

و وظيفـة  . كنند برد صحيح واژه است كه معناي آن را معين ميگرامري، همان معيارهاي كار
در اين رونـد  . هاست كردن جايگاه و نسبت منطقي يك گزاره با ساير گزارهگرامر، مشخص

شـود چـه    و مشخص مـي ) PG, 60: 133(آيد  دست مي است كه معناي صحيح آن گزاره به
شـود   هر چيز در گرامر آن بيان مـي توان دربارة آن موضوع بيان كرد؛ ذات  چيز معناداري مي

)PI: 118; PG: 463-4 .(كه  يعني براي درك اين. فهم فيليپس از قواعد، فهمي كاركردي است
اي گرامري است يا نه، بايد به نقش و كاركرد جمله در درون كـنش   اي مبين قاعده آيا جمله

اي  ي گرامـري هـا  هـاي تجربـي از گـزاره    بـر همـين اسـاس گـزاره    . اش توجه داشتزباني
)grammeratical proposition (اين . شوند روند، متمايز مي كار مي كه براي ابراز يك قاعده به

بـه عبـارت   . هـاي زيـاني اسـت    ها، درحقيقت همان تقابل بين قواعد بـازي  تقابل بين گزاره
زبان تر، گزارة گرامري بيان دقيق يك قاعده است و در تبيين، توجيه و نقد كاربردهاي  دقيق

اين تبيين و توجيه، با توجه به نقش يـا كـاركرد جملـه حاصـل     . گيرد مورد استفاده قرار مي
پردازنـد   مـي ) توصـيف (هاي تجربي به بيان چگونگي بودن اشـيا   كه گزاره حالي در. شود مي

گونه نتيجـه   توان اين به دليل تأكيد قواعد گرامري در كاربرد زبان، مي). 215: 1388گالك، (
لـذا  . سـازند  اي معـاني را مـي   رو معاني نيستند بلكه تا اندازه ه قواعد گرامري دنبالهگرفت ك

ها و تصوير جهان در ذات زبان و از طريـق قواعـد گرامـري     وظيفة گرامر، انعكاس واقعيت
). 73- 72: همان(گونه نتيجه گرفت كه گرامر، امري دلبخواهي نيست  توان اين پس مي. است

و  )Surface Grammer( »گرامـر سـطحي  «نشتاين، قائل بـه تمـايز بـين    فيليپس، به تبع ويتگ
  .پردازد است و بيان اين تمايز، به بيان ديدگاه خود مي )Depth Grammer( »گرامر عميق«
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  تمايز گرامر عميق از گرامر سطحي در نگاه فيليپس 2- 2
ي يـك واژه  گرامر سطحي، به نظرية تصـويري ويتگنشـتاين اشـاره دارد و بـه بيـان معنـا      

پردازد كه در نتيجـة   ها مي ها و گزاره اما گرامر عميق به بيان تركيب متفاوت واژه. پردازد مي
: همـان (آيـد   هاي زباني پديد مـي  هاي منطقي متفاوت در بازي آن حاالت مختلف و نسبت

درواقع تمايز بين گرامر سطحي و گرامر عميق، به نوعي تمايز بين معنـاي ظـاهري   ). 215
شود پس نبايد گرامر سطحي و عمقـي را   ها منتهي مي ها با معناي واقعي آن ها و جمله گفته

درحقيقـت،  . هـا توجـه داشـت    يك امر واحد دانست بلكه بايد به تمـايز موجـود بـين آن   
دانسـتن   شدن در مغالطة يكي به عنوان دستور زبان ديني به گرفتار» الهيات«فيليپس با طرح 

گويـد   با زباني كه در مورد خدا و در متن دينـي سـخن مـي   ) يگرامر سطح(زبان روزمره 
دستور زبان ديني اسـت،  » الهيات«فيليپس با تأكيد بر اين امر كه . اشاره دارد) گرامر عميق(

تـوانيم مشـخص كنـيم چـه      كند با استفاده از اين دستور زبان و گرامر خاص مي تأكيد مي
عتقـاد وي، ارزيـابي عقالنـي ديـن توسـط      به ا. توان گفت چيزهاي درستي دربارة خدا مي

ها، ناشي از عدم توجه به تمايز بين گرامر سـطحي و گرامـر عميـق اسـت و      دان متافيزيك
كه در داليل عقلي و فلسفي خود، صرفاً به ارزيابي دسـتور زبـان سـطحي در گفتمـان      اين

بـان دينـي در   دهـد كـه ز   توجه به گرامر عميق زبان ديني به ما نشان مـي . پردازند ديني مي
بـه  . يابـد  اي از زندگي كه متدينان در تجربة مذهبي خود به آن پايبند هستند، معنا مي نحوه

شود و نقـش   اعتقاد فيليپس، ماهيت واقعي اعتقادات ديني، از طريق گرامر عميق آشكار مي
اگر فيلسوف بخواهـد بـه تبيـين    . ها فلسفه صرفاً توصيف قواعد و گرامر است نه تبيين آن

لـذا ايـن   . دهند، توجه داشته باشـد  گويند و انجام مي چه مؤمنان مي ين بپردازد، بايد به آند
زيرا فلسفه نـه موافـق ديـن    . تصور كه دين به دليلي فلسفي و موجه نياز دارد اشتباه است

طـور كـه هسـت رهـا      چيز را ازجمله ديـن همـان   بلكه فلسفه همه. است و نه مخالف آن
لذا وظيفة فلسفه اين نيسـت كـه مشـخص كنـد     . پردازد صيف آن ميكند و صرفاً به تو مي

اثبـات يـا انكـار وجـود     «اش اين است كه سؤال كند  خدايي وجود دارد يا نه، بلكه وظيفه
 :Phillips, 1965(؛ يعني به توصيف و بيان معناي اين گزاره بپردازد »خدا، چه معنايي دارد

1.FF .(      اگر وظيفة فلسفه را تبيين اثبات يا انكار خدا بـدانيم، ايـن وظيفـه در بيـان گرامـر
كه وجود يا عدم وجود خدا، موضوعي است كـه بايـد بـا     حالي در. شود سطحي محقق مي

» الهيـات «. دسـت آيـد   توجه به گرامر عميق دين و از نحوة زندگي و عمل ديني متدينان به
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يـا  » تأييد عقلـي «دهد اعتقاد به خدا نيازي به  بان ديني، نشان ميبه عنوان گرامر يا دستور ز
اگـر بـا   » درد«. كند وي براي فهم بهتر مطلب از مثالي استفاده مي. ندارد» كننده دليل توجيه«

امـا بـا   . گرامر سطحي لحاظ شود، در اين صورت مانند شيء فيزيكي تلقـي خواهـد شـد   
شود كه قابـل تجربـه بـراي     وري محسوب مينوعي علم حض» درد«توجه به گرامر عميق، 

ايـن گـزاره   . نيز صادق اسـت » خدا وجود دارد«همين نكته در مورد گزارة . ديگران نيست
ماهيتاً، قابل اثبات و تبيين به واسطة بـراهين عقلـي موجـود در الهيـات طبيعـي و شـواهد       

موجود در الهيـات  به عبارت ديگر اگر معتقد به اثبات خدا از طريق براهين . تجربي نيست
ايـم و نگـاه    صورت نگاهي سطحي به گرامر زبان ديني داشته اين عقلي و تجربي باشيم، در

گراي دينـي، فهـم    فيليپس به عنوان يك ناواقع. گرا به دين از همين سنخ است فالسفة واقع
بر همين مبنـا وي وظيفـة   . داند معناي باورهاي ديني را در گرو تمسك به گرامر عميق مي

داند نه تبيين و درصدد است تا نشان دهد باورهـا و اعتقـادات    فلسفه را صرفاً توصيف مي
وي رابطة بين باورهاي دين و داليل فلسفي را از نـوع  . يرند و نه خردستيزخردپذديني نه 

چـون فالسـفه را داراي صـالحيت در اثبـات باورهـاي دينـي       . داند رابطة عدم و ملكه مي
داند بلكه ايـن تبيـين    پذير نمي باورهاي ديني را با گرامر سطحي امكان داند؛ زيرا تبيين نمي

درحقيقت به جاي . بايد از طريق گرامر عميق و با توجه به شكل زندگي ديني محقق شود
تـوانيم   پرسش از وجود خدا، بايد پرسيد، گرامر تصور مـا از خداونـد چيسـت؟ چـه مـي     

تـوان   با توجه به نحوة زنـدگي دينـي افـراد، مـي    دربارة او بگوييم؟ و البته اين سؤاالت را 
كه خـدايي وجـود دارد، در حكـم     بردن به اين درواقع پي). Phillips, 1965: 83(پاسخ داد 

اثبات چيزي در عالم خارج نيست بلكه همان فهم و درك ما از تحقق عالم الـوهي اسـت   
)Phillips, 1976: 69 .(  

چـه  در   يا گرامر زبان ديني، پيوند وثيقي بـا آن درمجموع از ديدگاه فيليپس فهم الهيات 
ها و گرامـر سـطحي    اطراف و پيرامون زندگي ديني متحقق است دارد و صرفاً از طريق واژه

كلمات، قابل ادراك نيست بلكه توجه به زمينه و چهارچوب ديني بسيار براي ايـن منظـور   
اي اين امر  ه عنوان مسائل حاشيهازجمله مواردي كه در فهم الهيات زبان ديني ب. اهميت دارد

كـار   نبايد مورد غفلت قرار گيرد افرادي هستند كه در زندگي روزمره مفـاهيم الهيـاتي را بـه   
كنـد خـدا چـه     ها از اين مفاهيم در بازي زباني دين، آشكار مي درواقع استفادة آن. گيرند مي

انـد خـداي ديـن    تو ءاي است؟ بايد توجه داشت بر اين اسـاس، هـر خـدايي مـي     نوع شي
صـرفاً بـراي شـناخت    . شود و مهم نيست چه صفات و خصوصياتي داشته باشد محسوب 
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گويند و يگانه مـالك   دربارة او چه مي) يا به عبارت بهتر؛ افراد(صفات او، بايد ديد مؤمنان 
بـه معنـاي   . براي فهم و ادراك خدا بازي زباني ديني است نه مطابقت با واقعيـت خـارجي  

كند، بازي زباني ديني مربـوط بـه آن    هاي ديني را تعيين مي خطا يا صدق گزاره چه ديگر آن
پس اين اعتقاد كه خارج از هـر زبـاني   . گزاره است نه واقعيت خارجي متعلق باور يا گزاره

تـوان آن را شـناخت و در مـورد آن اظهـار نظـر كـرد، تصـوري         حقيقتي وجود دارد و مي
ت كه گرامر زبان ناظر به يـك پديـده بايـد بگويـد آن     چه اهميت دارد اين اس آن. خطاست

زنديـه،  (پديده چه نوع شيءاي است و واژگان مربوط به آن، هر يـك چـه معنـايي دارنـد     
1386 :413 -414.(  

فيليپس از سويي معتقد به ابهام مفاهيم ديني و متافيزيكي بر اساس فلسفة سنتي است و 
كنـد   لذا تالش مي. ار اين مفاهيم بر زندگي ماستاز سوي ديگر معتقد به تأثير غير قابل انك

به عنوان دستور زبان يا گرامر ديني، به فهم جديد اين مفاهيم غير قابل انكار » الهيات«با ارائة 
شـده در الهيـات،    ترين مفهوم مطـرح  ترين و اصلي مهم). 390: 1386استينزبي، (دست يابد 

ديدگاه فيليپس و توجه وي به گرامر عميـق،   است كه بايد تبيين كرد بر اساس» خدا«مفهوم 
  شود؟ چه معنا و مفهوم جديدي از آن ارائه مي

  
  گرامر پرستش خدا. 3

فيليپس، بر اساس مباني پوزيتيويستي خـود، خـدا را شـيء و عينـي در ميـان سـاير اعيـان        
» الهيـات «وي لذا به عقيـدة  . داند پذير قابل اشاره باشد، نمي اي كه مانند اشياي تجربه گونه به

تواند خـدايي موجـود در    نيز به عنوان دستور زبان ديني، خداي مورد اعتقاد متدينان را نمي
بودن اعتقاد به خدا  گرايان ديني در اين مسئله، محال مبناي ناواقع. ميان ساير موجودات بداند

د هميشـه  زيرا به اعتقاد فيليپس، خداي ديني، بايـ . به عنوان يك فرضيه يا امر محتمل است
  ). Phillips, 1965: 81(موجود باشد و فرض يا احتمال عدم وجود او، امري محال است 

  
  حقيقت خداوند در انديشة فيليپس 1- 3

طرح مسئلة معناي واقعيت خداوند از سوي فيليپس، نقش بسيار مهمي در فهم معناي گرامر 
نيم، در اين صـورت هنگـام   به اعتقاد وي اگر خدا را امري واقعي بدا. پرستش خداوند دارد

در اين صورت پرستش فرع بـر  . گيرد پرستش او حقيقت خداوند مورد قضاوت ما قرار مي
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اعتقاد ما به وجود خارجي خدا خواهد شد و رابطة ذاتي بين باور به خدا و عمـل پرسـتش   
و البته خداي مورد قضاوت ما، شايسته پرستش نخواهد بود پس چنين معنايي . شود نفي مي

بـاور بـه خـدا مسـتلزم نـوعي تعهـد و       . ز پرستش در مورد خداوند، قابل پذيرش نيسـت ا
. شـود  سرسپردگي است و ظهور اين تعهد و شور و هيجان در فعل پرستش نشان داده مـي 

ها  اي وجود ندارد بلكه نوعي، اتحاد بين آن درواقع بين باور به خدا و پرستش او هيچ واسطه
حقيقت پرستش خدا، يعنـي  . ير امور، مستلزم چنين تعهدي نيستاما باور به سا. تحقق دارد

گيـريم   اينكه ما خدا را به مثابة حقيقتي مطلق كه به موجب آن، ما مورد قضـاوت قـرار مـي   
لذا وقتي مـؤمن و ملحـد   . كه خدا چيزي باشد كه مورد قضاوت ما قرار گيرد بپذيريم نه اين

هـا   ها به امر واحدي ارجاع ندارد و ديـدگاه آن  كنند، اعتقاد آن در مورد وجود خدا بحث مي
هـا   ها نيست و هيچ اختالف نظري بين آن لذا تناقض بين آن. كامالً با يكديگر متفاوت است

پس خدا از نظر فيليپس حقيقت واحدي ندارد تا توسط مؤمن و ملحـد مـورد   . وجود ندارد
و كه مرز الحاد و ايمـان را  هاي ديدگاه ا جاست كه يكي از آسيب و اين(قضاوت قرار گيرد 

وقتي در جهان مادي به خـدا و سـاير موجـودات    ). نماياند خوبي رخ مي ريزد، به يمدر هم 
گرامر خدا، . كنيم، در اين حالت به تمايزات اساسي موجود در گرامر توجه نداريم اشاره مي

د ديگـري را  تـوانيم چرچيـل يـا هـر فـر      ما مي. كامالً با گرامر ساير موجودات متمايز است
وزيـر   كـه نخسـتين نخسـت    كه خصوصيات شخصيتي او را، از قبيل ايـن  بشناسيم بدون اين

كه او داراي دست  اما بدون شناخت خصوصيات جسماني او مانند اين. انگليس است، بدانيم
هاي بـدني و جسـماني    پس شناخت ويژگي. توانيم او را بشناسيم است، نمي... و صورت و 

خواهد بگويد  فيليپس با بيان اين مثال مي. و موجودات غيرخدا اصل استدر شناخت افراد 
كـه در   حـالي  در(كه علم به صفات خدا داشته باشـيم   توانيم خدا را بشناسيم مگر اين ما نمي

؛ پس شناخت خدا، صرفاً به واسطة علـم  )مورد ساير موجودات مطلب كامالً برعكس است
صفات خداوند نيز به واسـطة مشـاركت در نحـوة     پذير است و شناخت به صفات او امكان

چيز و منبع لطف است  اي كه خالق همه مؤمنان خدا را شيء. شود زندگي متدينان ممكن مي
هاي جسماني واسطة شناخت  طوركه ويژگي همان. پندارند دانند و او را حقيقتي مطلق مي مي

گرامـر اوسـت   موجودات به جز خدا هستند، شـناخت خـدا در گـرو شـناخت صـفات و      
)Phillips, 2005: 12 .(،وابسته به جايگاه آن   پس فهم و شناخت معناي گرامري صفات خدا

هاي متدينان منعكس  صفات در زندگي ديني مؤمنان است و معناي صفات در باور و واكنش
مساوي با فعليت و تـأثير آن بـاور در وجـود    » خدا وجود دارد«شود پس معناي باور به  مي
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اين تأثير، با تغيير كيفيت اخالقـي و ايجـاد تعـالي در متـدينان آشـكار      . است شخص مؤمن
پس گرامر عميق خداوند با توجه به انعكاس صفات الهي در زندگي متدينان قابـل  . شود مي

اگر صفات خدا خارج از زمينـة مقتضـي آن صـفات لحـاظ     ). Min, 2007: 142(فهم است 
عنوان حقيقتـي رازآلـود، بـه حقيقتـي ممكـن       شود، در اين صورت ممكن است خداوند به

پس ادراك حقيقت الهي خارج از زمينة ديني، ما را به ورطة مغالطة تعالي زبان . تبديل  شود
همـان پرسـتش   » خدا وراي بيان انسـاني اسـت  «درواقع اين ادعا كه . ديني خواهد انداخت

اسخ بـه ايـن سـؤال كـه     وي در پ. كه اعتراف به عدم امكان پرستش او باشد خداست نه اين
چـه مهـم    كنـد آن  بيان مي» معناي قابل استفاده در مورد خدا در زمينة اعمال ديني چيست؟«

آيا كلمة خدا به حقيقت متعالي ارجاع دارد يا » آيا خدا وجود دارد يا نه«است اين نيست كه 
ن واژه ، چـه معنـايي از ايـ   »خـدا «گـوييم   چه مهم است، اين است كه وقتي مـي  نه، بلكه آن

شود و البته دليل احتياج و استفادة ما از زبـان   فهميم و اين مفهوم منتهي به چه عملي مي مي
  ). ibid(ديني در فهم همين نكته مستتر است 

  
  گرايانه به خدا در فيليپس نفي نگاه نتيجه 2- 3

بـه همـين   . شود به عقيدة فيليپس، خدا مفهومي است كه فقط به خاطر خودش پرستش مي
انگاران معناي خدا را به تـرس   نتيجه. كند انگارانه به پرستش خدا را انكار مي ل نگاه نتيجهدلي

كنند و خدا كه امـري مطلـق    و اميد براي كساني كه منتظر پاداش و عقاب هستند، تبديل مي
حقيقت مطلق، مفهومي است كه فقـط  . كند است، به ابزاري براي ترس و اميد تقليل پيدا مي

چنين معنايي از خدا در نحـوة زنـدگي دينـي    . گيرد دش مورد پرستش قرار ميبه خاطر خو
دو نوع نگاه به خداي به عنوان قادر مطلـق وجـود دارد؛ خـواه خداونـد     . مورد توجه است

فاعل اخالقي لحاظ شود و خواه قدرتي مطلق بـراي انجـام هـر چيـز، در هـر دو صـورت       
فيليپس، . ق مورد توجه در زندگي ديني ندارنديك از اين معاني، منافاتي با حقيقت مطل يچه

ي سـوار  دوچرخـه تواند  مثالً خدا نمي. كند در بحث گرامر خدا، از صفات سلبي استفاده مي
كند،  اما با سلب صفات جسماني از خداوند بيان مي. كند، بستني بخورد، به توپ ضربه بزند

غيرمـادي كـه خـالق     خدا حقيقتي جسماني نيست و البته ايـن صـفات مقتضـي موجـودي    
پرستش خدا، از نظر فيليپس نتيجة تعهدي است كه به واسطة باور . يستنچيز است نيز  همه

اي وجود ندارد به  لذا بين باور و پرستش، هيچ واسطه. شود فرد مؤمن به خدا در او ايجاد مي
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ود چـه وجـ   آن. توان قائل شـد  اي بين باور و پرستش نمي عبارت ديگر، هيچ تمايز وجودي
پرستم،  لذا اگر شخص بگويد به خدا باور دارم اما او را نمي. دارد صرفاً تمايز مفهومي است
عـالوه بـر پرسـتش؛    . چون باور به خدا همان پرستش اوست. درواقع او به خدا باور ندارد

اگـر خـدا در   . گونه اسـت  مطلب در مورد تشكر از خدا، عفو خدا و عشق به خدا نيز همين
توان معناي اين نوع نگاه بـه خداونـد و صـفات او را بهتـر      ار داده شود، ميزندگي ديني قر

. معنـا نخواهـد داشـت   ... پس خارج از زمينة ديني، عشق به خدا و پرستش خـدا و  . فهميد
هاي زباني و نحوة زندگي ويتگنشـتاين   فيليپس با پذيرش نظرية بازي. چون كاربردي ندارد

گرايي  هاي ديني، نظرية درون زبان ديني و در توجيه گزاره گرايي ديني و معناداري در ناواقع
داند نه  بر اين مبنا رابطة بين باور و عمل ديني مؤمنان را ذاتي و دروني مي. را برگزيده است

  ). Phillips, 1993: 33-55(بيروني 
  
  )ابديت ـ گمراهي(» عشق به خدا«گرامر . 4

خـدا  «كـه   و اين. داند را همان عشق به خدا مي گرايي، باور به خدا فيليپس، با پذيرش درون
داند بلكه آن را پايـه   را امري ثانوي و مترتب بر باور و به عنوان نتيجة باور نمي» عشق است

بايـد بـر اسـاس      معناي عشق ابدي يا عشق به خدا،). ibid(كند  و اساس باور محسوب مي
انساني و وابسته به شرايطي كـه   عشق معنايي است مربوط به تجربة. زندگي ديني بيان شود

خدا وجود دارد، در زمينه و مـتن دينـي متـرادف بـا     . شود در آن شرايط، اين گزاره بيان مي
به عبارت ديگر كسي به خدا اعتقاد خواهد داشت كه به مشاهدة . مشاهدة عشق ابدي است

بـط انسـاني   فيليپس در تبيين معناي عشق به خدا، از معناي عشـق در روا . عشق ابدي برسد
 درصددبايد به اين نكته توجه داشت كه فيليپس به عنوان يك پوزيتيويست . گيرد كمك مي

پذير، در بيان ديـدگاه خـود    بيان گرامر خداست لذا از روابط انساني به منزلة يك امر تجربه
كـس از آن عشـق    يچهها  گويند كه به عقيدة آن مسيحيان از عشقي سخن مي. گيرد كمك مي
حتي فراتر رفته و معتقدند چنـين  . نامند مي» عشق به اطرافيان«نيست و اين عشق را  مستثني

لذا اگر كسي عشـق بـه اطرافيـان را تجربـه     . عشقي، ناخودآگاه با عشق به خدا ارتباط دارد
گونـه اسـت كـه در     و ايـن . تواند معناي عشق و محبت به خـدا را بفهمـد   نكرده باشد، نمي

هايي نيـز بـين    راي اعتقاد به خدا امري ضروري است اما تفاوتنوع ب مسيحيت عشق به هم
در عشق انسان به خويش يا اطرافيان، ممكـن اسـت امـوري    . اين دو نوع عشق وجود دارد
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عشق هر كس بـه خـود، عشـقي دنيـوي و مـوقتي      . مانع رسيدن شخص به محبوبش شوند
غيير شرايط از قبيـل مـرگ   يعني با ت. گونه است عشق به محبوب و اطرافيان نيز همين. است

چنـين معنـايي از   . شدن روابط دوستانه، ممكن است معناي عشق تغيير يابد محبوب يا سرد
آمدن اشـيا   شوند و وابسته به چگونگي يا پديد هايي از عشق مادي محسوب مي عشق، شكل

 توان گفت عشق مادي تغيير ، مي)عشق ابدي(در مقايسة عشق مادي با عشق به خدا . هستند
اما عشـق ابـدي وابسـته بـه چگـونگي      . رود كند و در شكست و ناكامي كامالً از بين مي مي

نكتـة قابـل توجـه از نظـر     . خـورد  كند و در شكست ضربه نمـي  چيزها نيست و تغيير نمي
  فيليپس اين است كه نبايد تصور كرد وجود چنين تفاوتي بين عشق مـادي و عشـق ابـدي،   

به عبارت ديگر از مؤمنان خواسته نشده است . دهد ي اين يا آن قرار ميدوراهمؤمنان را بين 
چـه از آنـان    يكي را انتخـاب كننـد بلكـه آن    كه بين عشق به خدا يا عشق به محبوب خود، 
ورزيدن به خدا  اي عشق بورزند كه عشق گونه خواسته شده اين است كه به معشوق خود به

عشـق  . تواند معناي زندگي خود را بيابـد  كه ميمؤمن در عشق ابدي است . غيرممكن نشود
اي باشد كه با مرگ و فقدان محبوبش، معناي زنـدگي مـؤمن از    گونه او به محبوبش نبايد به

شـود و مـؤمن مـدعي اسـت      لذا معناي زندگي مؤمن در اعتقاد به خدا محقق مي. بين برود
ايـن نـوع از   . هـد رفـت  چه اتفاق بيفتد، آن عشـق از بـين نخوا   عشقي وجود دارد و هر آن

وابستگي كه در عشق مؤمن به خدا وجود دارد و سبب معناداري هميشـگي زنـدگي او در   
در مسيحيت به همه توصيه شده است بـه همسـايه   . نام دارد» ابديت«شود،  همة شرايط مي

خود عشق بورزند، عشق به همسايه با عشق به والدين، فرزندان يا محبوب بسـيار متفـاوت   
نـه بـه   . گيـرد  كه همسايه است، مورد محبت قرار مـي  ا همسايه فقط به خاطر اينزير. است

عشق به همسايه سه خصوصـيت عـدم وابسـتگي،    . كه فالن شخص خاص است خاطر اين
اي  گونـه  درحقيقت، همسايه بـه . غير قابل تغيير بودن، و مصون بودن از شكست را داراست

مسايگي ما قرار بگيرد، همين رابطه را بـا  نيست كه از دست برود؛ زيرا هر شخص كه در ه
دهيم اما ساير افراد مانند فرزند و همسر  گاه از دست نمي همسايه را هيچ. او خواهيم داشت

پس نوع محبت و ارتباط ما با همسايه، متفاوت از ساير . را ممكن است از دست بدهيم... و 
ر نگـه داشـته اسـت، همسـايه     چه رابطة همسايگي را برقـرا  آن. هاي عاطفي است وابستگي

. اي هـيچ فريبـي وجـود نـدارد     در چنين رابطه. نيست بلكه عشق و محبت به همسايه است
در عشق مؤمنان به خـدا، هـيچ   . كند فيليپس اين نوع عشق را با عشق به خداوند مقايسه مي

كـه مالـك چنـين     مؤمن به خدا عشق دارد و براي ايـن . عدم صداقت و فريبي وجود ندارد
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مانند كسي كه همسايه خود را دوست دارد و در همـين  . قي باشد، بايد مالك خدا باشدعش
تواند همسايه را براي خود حفظ كند عـدم محبـت بـه همسـايه      رابطة دوستي است كه مي

  . مساوي از دست دادن همسايه خواهد بود
نـوع اول عشـق مـوقتي    . به عبارت ديگـر، از نگـاه فيليـپس، عشـق بـر دو نـوع اسـت       

)temporal love (    يا جزئي است، كه متعلق عشق داراي وجودي جـداي از عاشـق اسـت و
در اين نوع از عشق، خـواه عشـق   . شود فقدان معشوق سبب ضربه و خسارت به عاشق مي

) generic love(اما در عشق جامع . عاشق به معشوق تعلق بگيرد يا نه، معشوق موجود است
مسايه است، عشق ورزيدن بـه معشـوق سـبب ايجـاد و     ي كه از نوع عشق خدا به هدائميا 

صـورت معشـوق نيـز     ايـن  ورزي متوقف شـود، در  لذا اگر عشق. تحقق معشوق خواهد شد
اما در عشق . چون معشوق وجودي مستقل از عشق و مقدم بر آن ندارد. موجود نخواهد بود

ـ  ا خـدا را  جزئي، وجود معشوق مقدم بر وجود عشق است؛ پس اگر كسي بگويد همسايه ي
. دوست ندارم، در اين صورت، عدم محبت او به معناي از دست دادن خدا و همسايه است

كسي كه داراي عشق است، درواقع . داند مي» گمراهي«فيليپس اين فقدان و از دست دادن را 
. كردن، از آن كاسته شود عشق مانند پول نيست كه با خرج. آورد دست مي متعلق عشق را به

. ديني و زندگي متدينان خود عشق، موضوع واقعي ارتباط بين مـؤمن و خداسـت  در ايمان 
ورزيدن مؤمن به خدا، همان روح خداست و كسي كه اين عشق را داشته باشد همراه  عشق

وجود عشق و فهم آن، با خدا و فهم وجود خدا . با خدا خواهد بود و به ابديت رسيده است
. اي در مورد حقيقت خدا وجود نـدارد  نظري و عقالنيرابطة تنگاتنگي دارند و هيچ تئوري 

-Phillips, 1992: 86(آنچه هست فهم عشق خدا به خود و فهم عشق مؤمنان بـه خداسـت   

اعتنا به  كند پيرو دين مسيح است و اگر با وجود اين اعتقاد، بي مانند مردي كه گمان مي). 87
ديـده نشـود در ايـن حالـت او واقعـاً      وجود مسيح باشد و در اعمال و رفتار او اين اعتقـاد  

بودن مترادف با اعتقاد به وجود مسيح به همراه بروز آثار  چون مسيحي. مسيحي نخواهد بود
گونه اگر كسي مدعي عشق به خدا باشد،  همين. اين اعتقاد در اعمال و رفتار فرد خواهد بود

قاد و رفتار او آثار ايـن عشـق   اعتنا باشد و بايد در اعت ورزيدن به خدا، بي تواند در عشق نمي
  ). ibid(صورت، او معتقد به خدا نخواهد بود  اين غير   در. وجود داشته باشد

  

  گرامر لطف خدا. 5
وي در بيـان  . كنـد  وجو مـي  جست» لطف«فيليپس، مقدمة عشق مؤمنان به خدا را در مسئلة 
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همة موجودات لحـاظ   گويد وقتي مفهوم خدا به عنوان خالق ، مي)God's Grace(گرامر لطف 
صـورت لطـف بـه معنـاي      اين شود و موجودات انساني خود را مالك هيچ امري ندانند، در

نتيجـة  . قدرداني از خدا و تصديق بخشش وجود توسط خدا به همة موجودات خواهد بود
چنين تصديقي از سوي مؤمنان، ايجاد تعهد اخالقي نسبت به مراقبـت از مخلوقـات مـورد    

به معناي ايجاد عيني اعمال خير، ماننـد  » لطف الهي«پس . شود در ايشان مي  عالقة خداوند،
بلكه لطف در زمينة ديني، به معناي رابطة بين آثار خداوند با خداوند . ايجاد ساير اشيا نيست

لـذا اگـر كسـي بـه     . و درنتيجه، ايجاد تعهد اخالقي مؤمنان نسبت به ساير مخلوقات اسـت 
گزاري  ي عمل نگهداري و مراقبت از مخلوقات را به منظور سپاستصديق لطف بپردازد، يعن

گزاري از خداوند به دليل اعطاي وجود به ما بايد  براي سپاس. از خداوند، متعهد شده است
. ها مراقبت كنيم مخلوقات او را كه مورد محبت وي نيز هستند، دوست داشته باشيم و از آن

. چيز را به عنوان لطف خدا مشـاهده كنـيم   همهالزمة پذيرش و تصديق لطف اين است كه 
صورت لطف الهي به امـري   اين اگر خارج از زمينة ديني به دنبال فهم معناي لطف باشيم، در

و اعمال خير نيـز در بحـث رسـتگاري هـيچ     . غريب تبديل خواهد شد و جادويي و عجيب
اري، ماننـد  نقش، ضرورت و كارايي نخواهد داشت پس اعمال خير در رسـيدن بـه رسـتگ   

تر؛ مالحظة گرامر عميق لطف الهـي   به عبارت صحيح. ماهيت اشياي عيني و تجربي نيست
ها، عشـق، نفـرت،    ها، شكست در زمينة ديني باعث ايجاد تغيير در نگاه ما در مورد موفقيت

لطـف خـدا در خلقـت    ). Phillips, 1981: 291-302(خواهـد شـد   ... مجـازات، تشـويق و   
كند لذا او عاشق موجودات و موجودات نيز عاشق او خواهند بود و  ا ميموجودات نمود پيد

گـر   اين عشق موجودات به خدا، در مقام پرستش وي توسط مؤمنان در زمينـة دينـي جلـوه   
جا قابل طرح است آن است كه چگونه لطف الهي به منزلة امـري   سؤالي كه در اين. شود مي

شـود؟ چگونـه فـردي كـه از      ز فرامين الهي مـي همگاني شامل حال افراد متمرد از خدا و ا
گيـرد؟ آيـا ايـن طغيـان نشـان از عـدم        كند، مورد محبت الهي قرار مي خداوند سرپيچي مي

دهد كه  گونه پاسخ مي ندارد؟ فيليپس اين گناهكارپرستش و انكار باور به خدا از سوي فرد 
ص انسـاني، متضـمن صـدق و    باور به خدا مانند باور به ساير اشيا نيست؛ زيرا باور به شخ

چـون ارجـاع بـه    (قابليت صدق و كذب ندارد . گونه نيست كذب است اما باور به خدا اين
باور من به يك انسـان  . تري از استعمال است باور به خدا داراي درجة وسيع) واقعيت ندارد

به عبارت ديگر، بدون اعتقاد به وجود آن شخص . مشروط و محدود به وجود آن فرد است
اما در مـورد خداونـد، بـاور معنـاي ديگـري دارد شـخص       . معنا خواهد بود باور به وي بي
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ترس از خدا . تواند به خدا باور داشته باشد و اين باور در ترس او از خدا نمود پيدا كند مي
هـا از   گـاه انسـان  . ها نيسـت  نوعي باور به اوست اما ترس از ساير افراد به معناي باور به آن

توان دليل بر وجود آن  اين ترس را نمي. ترسند اي كه وجود حقيقي ندارند مي انهاموري افس
كند كه وقتي موضوع بـاور مـا خـدا باشـد،      فيليپس بار ديگر تأكيد مي. اي دانست امر افسانه

اي  تر از زماني خواهد بود كه موضوع ما فـردي انسـاني يـا شـيء     معناي باور بسيار گسترده
تنها شامل اعتمـاد بـه خـدا     اين گستردگي بايد گفت، باور به خدا نهدر توضيح . مادي باشد

نيست بلكه شامل ترس، نااميدي، سكوت و يا حتي عداوت و بيزاري نسبت بـه خـدا نيـز    
. تر، باور به خدا، مستلزم نوعي نگرش تأثيرگذار در فرد اسـت  به عبارت واضح. خواهد بود
تواند منفي باشد  عشق به خدا نشان دهد و يا مي تواند مثبت باشد و خود را در اين تأثير مي

پس عشق به خـدا در زنـدگي   . و خود را در نافرماني و سرپيچي و نفرت از خدا نشان دهد
. در مورد فرد ياغي، اين عشق به صورت نفـرت بـروز خواهـد كـرد    . همة افراد مؤثر است

او به . ق به خداوند استكردن از عش فرار درصدددرواقع فرد ملحد با ديدگاه الحادي خود، 
جاي داشتن احساسات بد از طرد خداوند از زندگي خويش، از اين حقيقت تنفـر دارد كـه   

» تو به خدا باور نداري«اگر كسي به ملحد بگويد . تواند زندگي خود را از خدا پاك كند نمي
كه خدا  تواني اين حرف را بزني وقتي چطور مي«به عقيدة فيليپس پاسخ او اين خواهد بود 

» شناخت خدا همان عشق به اوسـت «به اعتقاد فيليپس، اين بيان كه . »كند هرگز مرا رها نمي
كه باور به خدا به معناي عشق به او لحاظ شود تبييني نادرست است؛ زيرا  اگر به معناي اين

پـس معرفـت بـه خـدا،     . باور به خدا فقط در مؤمنان ايجاد عشق خواهد كرد نه در ملحدان
م نگرش و اظهار دروني به او خواهد بود لذا عشق و لطف خداونـد، پايـه و اسـاس    مستلز

شـوند   هـا بـه واسـطة ارجـاع بـه آن، تفسـير مـي        تا جايي كه ساير نگرش. دين خواهد بود
)Phillips, 1992: 90-91 .(  

خدا بـا خلقـت مخلوقـات    . پس پرستش نتيجة عشق متقابل بين خدا و مخلوقات است
ا را ابراز كرده است و مخلوقات نيز با پرستش خدا عشق خـود بـه او را   ه عشق خود به آن

دهند و اين برداشت از پرستش و عشق، برداشتي مبتني بر گرامر عميق زبان دينـي   نشان مي
هـا اعتقـاد بـه خـدا را بـه       كه برخي از فرهنگ اين. و برخاسته از نحوة زندگي مؤمنان است

اي تقسـيم   ها را به نحـو مسـتبدانه   انند كه تقديرات انساند معناي اعتقاد به قدرتي مستبد مي
 ,Phillips(كند معنايي غيرگرامري عميق دارد و برگرفته از نحوة زندگي غيرديني اسـت   مي

2005: 191 .(  
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  گرامر تعالي خداوند. 6
 God'a(و نكتة آخـر در بيـان معنـاي گرامـر خـدا، اشـاره بـه گرامـر عميـق تعـالي خـدا            

Transcendence( به اعتقاد فيليپس، مؤمنان با پذيرش مفهوم مخلوقيت . از نظر فيليپس است
بـودن   ها بـا پـذيرش مخلـوق    آن. يابند در زمينة ديني، به فهم معناي تعالي خداوند دست مي

هـا بـا ادراك ايـن     آن. خود، نوعي اظهار شكست نفساني و تواضع در برابر خداونـد دارنـد  
ه ادراك معنـاي مقابـل آن يعنـي تعـالي الهـي دسـت       ضعف و ناتواني در وجود خويش، ب

لذا تعالي خداوند مفهومي است كه در درون زندگي ديني و با توجه بـه اعتقـادات   . يابند مي
لذا معناي تعالي امري كامالً وابسته به مؤمنـان و  . شود آيد و قابل ادراك مي  مؤمنان پديد مي

كه ايـن ديـدگاه    )Min, 2007: 79-82(ست ها ا نگاه ديني ايشان به ضعف و وابستگي انسان
  .سازد نيز خود را در نحوة زندگي متدينان متجلي مي

  
  نقد فيليپس. 7

نتيجـة منطقـي دو   » خدا وجود دارد«هاي ديني ازجمله گزارة  ديدگاه فيليپس در مورد گزاره
  . شكاكيت متافيزيكي) اعتقاد او به پوزيتيويسم زباني و دوم) اول. امر است

شده از سوي منتقدان به دليل پذيرش ايـن دو   به عبارت ديگر اشكاالت و نقدهاي وارد
توان دريافت بسـياري از ادلـة او در    با نگاه دقيق به ديدگاه فيليپس، مي. مبنا از سوي اوست

اي از مباحـث بـا نتـايج     همچنين مباني و اصـول او در پـاره  . اثبات ديدگاهش كافي نيست
توان  بر اين اساس اشكاالتي را به شرح ذيل مي. هاي وي سازگار نيست شده از استدالل اخذ

  . عليه ديدگاهش طرح كرد
  

بررسي كفايت يا عـدم  (بودن آن  بودن باور به خدا و مفيد تناقض ميان مطلق 1- 7
  )كفايت ادله

طور كه در بحث گرامر پرستش بيان شد فيليپس مفهوم خدا در نحوة زندگي دينـي را   همان
حقيقت مطلق، مفهومي است كه فقط بـه خـاطر خـودش پرسـتش     . داند مطلق مي مفهومي

انگارانه به پرستش خدا را معارض اطالق خداوند  شود و بر همين مبنا وي رويكرد نتيجه مي
شـود، نفـي نگـاه     چه از بحث ماهيت بـاور دينـي در نگـاه فيليـپس نتيجـه مـي       آن. داند مي
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ديگر، فيليپس نگاه كاركردي به مفهوم  اما از سوي . دا استانگارانه به خ ابزارگرايانه و نتيجه
او در يك نگاه . داند اي براي رسيدن به اهداف انساني مي خدا داشته و باور به خدا را وسيله

ابزارگرايانه، حقيقت خدا را امري وابسته به نتيجه و كارآمدي آن در نحـوة زنـدگي مؤمنـان    
اد به خدا بتوانند به نتايج قابل قبـول در زنـدگي خـويش    اگر مؤمنان با اعتق. گيرد درنظر مي

معنا و غيـر   برسند، در اين صورت باور به خدا معنادار خواهد بود و در غير اين صورت بي
چنين نگاهي به خدا، ماهيت باور و اعتقاد به خـدا را دچـار پـارادوكس    . شود قابل قبول مي

شـود و از سـوي    و غيروابسته تلقـي مـي   كند زيرا از سويي باور به خدا موضوعي مطلق مي
ديگر، الزمة نگاه فرد متدين به معناداري باور به خدا آن است كه اعتقـاد بـه خـدا نسـبي و     

  .اين تناقض آشكار در ديدگاه فيليپس است. وابسته به نتايج آن باشد
  
  )ناسازگاري دروني(كه خداي خالق معلول نحوة زندگي باشد  امتناع اين 2- 7

كنـد و از   گرامر خدا، فيليپس به مفهوم خدا به عنوان خالق همة چيزها اشـاره مـي   در مسئلة
چيز بودن، مستلزم بزرگي خدا نسبت به همة چيزها حتي نحوة زنـدگي   نظر وي خالق همه

بر ايـن اسـاس دو   . هاي زندگي بايد باشد مؤمنان است؛ پس خدا وراي همة حاالت و نحوه
  : فيليپس مطرح كرد توان در نقد ديدگاه نكته را مي
اگر نحوة زندگي به عنوان يكي از چيزها معلول خدا باشد، درنتيجه مفهوم ) اول نكتة

كه از لحاظ منطقي محال است امـري   درحالي. خدا معلول معلول خويش خواهد بود
  ؛)به دليل ابطال دور(معلول معلول خود باشد 

زندگي ديني ايجاد شوند، در ايـن  اگر ساير مفاهيم و اعمال ديني در نحوة ) نكتة دوم
مرتبة ساير مفـاهيم خواهـد    رتبه و هم چيز هم صورت مفهوم خدا به عنوان خالق همه

چون بستر مناسب براي ايجاد همة اين مفاهيم، نحوة زندگي ديني دانسـته شـده   . بود
  .است

در درنتيجه بايد گفت، يا خدا خالق همة چيزها نيست كه اين امـر بـا ديـدگاه فيليـپس     
تناقض است يا بايد پذيرفت مفهوم خدا، مفهومي است كه جداي از نحوة زندگي ديني فهم 

گـرا و   شود كه اين سخن نيز در تناقض با مباني ديـدگاه فيليـپس بـه عنـوان يـك مـتن       مي
  ). Min, 2007: 141(گراست  ناواقع
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  خلط ميان باور و عمل  3- 7
هـا   داند و به وجود رابطة ذاتـي بـين آن   مي فيليپس، در گرامر پرستش، باور را مساوي عمل

سؤال اساسي اين است كه اگر باور همان عمل است، اين امر چگونه با اعتقاد . كند اذعان مي
بين عمـل و بـاور   » هماني اين«زيرا اعتقاد به . ها قابل جمع است به وجود رابطة ذاتي بين آن

در توضيح اين تناقض بايد به اين . است ها، در تناقض با اعتقاد به وجود رابطة ذاتي بين آن
امر توجه داشت كه الزمة تحقق يك رابطة اعم از ذاتي و غيرذاتي وجـود دوئيـت بـين دو    

دانستن پرستش و باور به خدا دوئيت  كه فيليپس، با پذيرش يكي حالي در. طرف نسبت است
اسـت و پرسـتش كـه    به عبارت ديگر بين باور كه امري ذهني . ها را نفي كرده است بين آن

رسـد   نتيجة باور وقتي به فعليت مي. امري عيني و عملي است، دوئيت آشكاري وجود دارد
شـود كـه امـري     چه در عمل ايجـاد مـي   كه مورد اعتقاد واقع شود و لذا نتيجة باور يعني آن

د متأخر از باور است و الزمة اين تأخر و تقدم، وجود تمايز و دوئيت بين نتيجة باور با وجو
پس تحويل عمل كه امري خارجي است به باور به عنوان امري دروني و ذهني، . باور است

به عبارت ديگر فيليپس در ديدگاه خود دچـار خلطـي   . كنندة خلط ذهن و عين است تداعي
شده است كه عبارت است از تحويل فعليت يا نماد خارجي باور كه همان عمل اسـت بـه   

 ,Min(اي دروني و سوبجكتيو و اين امري نادرست است  ديدهتعالي ذهن انساني به عنوان پ

2007: 143-144 .(  
  
  تعارض اطالق عينيت خدا با وابستگي آن به ذهن 4- 7

فيليپس، در بحث گرامر تعالي خداوند، فهم تعالي خداوند را در گرو فهم ضعف و نـاتواني  
را به ذات و فطرت نـاتوان  ولي با پذيرش اين نكته، اولويت و اصالت . داند نفس انساني مي

تواننـد تواضـع و    خدا بلندمرتبه است، چـون معتقـدان بـه او مـي    . دهد وضعيت انساني مي
دهنـد و ايـن نكتـه را در     ها خود را كاهش مي آن. اثر بدانند نفسي كنند و خود را بي شكسته

در برابر اين  دهند و خدا به حقيقتي متعالي اثر بودن فعل خود نشان مي تواضع و اعتقاد به بي
توان گفت، فيليپس شناخت تعالي خدا را نتيجة عمل ذهنـي   پس مي. شود تواضع، تبديل مي

به عبارت ديگر در اين ديدگاه، تعالي حقيقـت خداونـد بـه    . داند انسان در انكار خويش مي
ن فيليپس اين نكته را بيا. شود  شود و خدا وابسته به ذهن انسان مي امري ذهني فرو كاسته مي

كه در بحث گرامر خداوند، از خدا به عنوان امري مطلق، نامشروط و كـامالً   كند درحالي مي
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از سوي ديگر بـا دقـت در معنـاي يادشـده از     . كند متفاوت با امور مادي و ممكنات ياد مي
توان دريافت چگونه وابستگي تعالي حقيقت الـوهي بـه    اطالق خداوند در نگاه فيليپس، مي

جانبة خدا نسبت به ساير امور در تعارض است و يـك   ه معناي برتري همهذهن با اطالق ب
اشكال ديگـر تحليـل فيليـپس ايـن     . كند پارادوكسي را در نگاه فيليپس به خداوند ايجاد مي
كـه چگونـه ذهـن انسـاني      نخسـت ايـن  . است كه منطقاً بايد دو مسئله از هم تفكيك كـرد 

كه اطالق خداوند، بـه لحـاظ عينـي     همد؟ دوم اينتواند اطالق و عدم تقيد خداوند را بف مي
توان از چگونگي فهم اطالق الوهي، به نحوة وجود مطلـق الـوهي    چگونه است؟ منطقاً نمي

. اسـت ) ابژه و سوبژه(و خلط اين دو نكته درواقع خلط بين ذهن و عين . در واقعيت رسيد
   :بر اين مبنا دو اشكال ديگر نيز بر ديدگاه فيليپس وارد است

فيليپس در بحث نحوة فهم تعالي خدا، مسئله را كـامالً بـرعكس مطـرح كـرده     ) الف
گونه است كه انسان با ادراك مفهوم و حقيقـت   زيرا حقيقت از ديد مؤمنان اين. است

نـه عكـس ايـن مطلـب     . تواند عجز و ناتواني خود را ادراك كنـد  متعالي خداوند مي
  . كند گونه كه فيليپس بيان مي آن
. الي خداوند و عجز انساني از نگاه فيليپس دو مفهوم متضايف لحاظ شده استتع) ب

تـر عجـز انسـاني     لذا ادراك هرچه بهتر تعالي خداوند را منوط به درك هرچـه بـيش  
به عبارت ديگر، فهم تعالي خداوند امري مطلق نخواهد بود بلكه امري نسبي . كند مي
ـ  شود و هرقدر احساس ناتواني انسان بـيش  مي ر باشـد، بـه درك بـاالتري از تعـالي     ت

اي نداشته باشد، درمقابـل،   لذا اگر فردي اصالً چنين احساس ناتواني. رسد خداوند مي
كه ايـن تناسـب بـا اطـالق تعـالي       درحالي. كند اي براي خداوند لحاظ نمي هيچ تعالي

  .خداوند قابل جمع نيست
  

  نفي تمايز ميان معنا و كاركرد در باورهاي ديني 5- 7
. داند فيليپس توجيه و معناي باورهاي ديني را وابسته به نفس آن باور، در زندگي مؤمنان مي

توان گفت نتيجة ديدگاه فيليپس داراي اين مضمون است كـه معنـاي    صورت، آيا نمي اين در
شود؟ به عبارت ديگـر ابتـدا بايـد نقـش بـاور را       يك باور با ارجاع آن به خودش كامل مي

كه از سوي ديگر بـا   حالي در. ناي آن باور را بر اساس نقش آن، درك كردفهميد و سپس مع
توان نقش باور را بدون فهم معناي آن بـاور ادراك   اين پرسش مواجه هستيم كه چگونه مي
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دانستن معنا و كاربرد در باورهاي ديني است،  اين اشكال ناشي از اعتقاد فيليپس به يكي. كرد
براي فهم معناي يك باور، بايد نقش و كاركرد آن را (شود  ر ميكه منجر به اشكال منطقي دو

صورت فهم معناي باور، مقـدم بـر درك معنـاي     اين در). كه همان معناي آن است درك كرد
پس اوالً فيليپس در فهم معناي باور، روش اشـتباهي  . شود و اين محال است باور لحاظ مي

روش او را در فهم معناداري تـا حـدي معقـول    توان  را اخذ كرده است؛ ثانياً در صورتي مي
بلكه دو امر متمايز و قابل تفكيك . دانست كه معتقد باشيم كاربرد و معنا امري واحد نيستند

  ). Burhenn, 1974: 331(اين امر است  برخالفاز يكديگرند و عقيدة فيليپس دقيقاً 
  
  بودن آن عدم امكان جمع ميان اطالق عيني خداوند و ذهني 6- 7
ورزيدن وجود  ، در انسان تمايلي ذاتي و حقيقي به عشق»خدا عشق است«اساس گرامر  بر

الزمـة درك چنـين   . كند اي كه به واسطة علم حضوري اين عشق را ادراك مي گونه دارد به
اين تمايل ذاتي و درونـي وابسـته بـه    . عشقي اين است كه در عمل، به خدا عشق بورزيم

چـه در   با توجه به اين مقدمه، آن. نامحدود و ازلي است حقيقت عيني خدا به عنوان خالق
اين است كه تأكيد بر ضرورت . ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد طور بهجا مهم است و  اين

نبايد سبب فراموشي اين نكته شـود كـه در     تعالي اخالقي فرد مؤمن با قبول عشق به خدا
خـدا  «ماسـت و نبايـد معنـاي عبـارت     نحوة زندگي مؤمنان، تعالي خدا حقيقتي جداي از 

زيرا حتـي اگـر   . را صرفاً به تغيير ذهنيت خود به واسطة اين باور، تقليل دهيم» عشق است
وجـود   اي را در ما بـه  باور به اين قضيه هيچ تغييري در ما ايجاد نكند و هيچ تعالي اخالقي

حقيقـت بـاقي   بـاز هـم بـه صـورت يـك      » خدا عشق است«كه  نياورد، از نظر مؤمنان اين
كـار در مسـيحيت محسـوب     گردان باشيم و فردي معصـيت  يرواگر از خدا . خواهد ماند

بـه عبـارت   . شويم، باز هم در مسيحيت خدا به صورت خداي مهربان باقي خواهـد مانـد  
تر، حتي اگر همة مسيحيان رياكار باشند و اهل اطاعت از مسيح نباشـند، ايـن طغيـان     دقيق

خدا، يعني پرستش «لذا اين اعتقاد فيليپس كه . كند يت وارد نميهيچ خللي به صدق مسيح
كـردن   زيرا اين نگـاه يعنـي وابسـته   . امري اشتباه است» ورزيدن به او او يا خدا يعني عشق

حقيقت خدا به حاالت و تغييرات ذهني مؤمنان كه قطعاً در تضاد با نحوة زندگي متـدينان  
عينيت حقيقت خـدا بـا ضـرورت تغييـر ذهـن و      اين اشتباه فيليپس، ناشي از خلط . است

براي فهم صحيح مطلب بايد بـه تمـايز بـين عينيـت     . ايجاد تعالي اخالقي در مؤمنان است
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نهايـت و مطلـق اسـت     عينيـت الـوهي امـري بـي    . الوهي و ذهنيت مؤمنان توجـه داشـت  
لي كه ذهنيت انساني صرفاً به واسطة تعـاليم اخالقـي و بـه صـورت محـدود، تعـا       حالي در
تر از معناي خـداي مطلـق در ذهـن     نهايت تر و بي حقيقت واقعي امر الوهي، وسيع. يابد مي

بـا توجـه بـه    . چه در نزد ماست، تفاوت دارد پس حقيقت خدا درواقع با آن. انساني است
ازليت و سرمديت خدا از يك طرف و تناهي و فناپذيري انسان از سـوي ديگـر، تمـايز و    

  ). Min, 2007: 142(ي خواهد بود تفاوت اين دو امر بديه
  
  گيري نتيجه. 8

ها و همچنين نحوة زندگي ديني  هاي زباني و تمايز كامل بين آن فيليپس با پذيرش ايدة بازي
هاي الهياتي، قائل به فهم معناي باور دينـي بـه    به عنوان زمينه و چهارچوب معناداري گزاره

ها،  هاي زباني، حفظ آن تمايزي ميان بازيهدف وي از پذيرش چنين . صورت دروني است
هـاي   كه نتيجة ديدگاه وي صرفاً حفظ ظـاهر گـزاره   حالي در. از نقدهاي پوزيتيويستي است

اي مانند جان  به همين علت عده. ها است از دست دادن حقيقت و واقعيت آن ديني به ازاي 
حليل نگاه وي به ماهيت زبـان  با ت). Hick, 1989: 199(دانند  دار مي هيك، او را ملحدي دين

تـوان نگـاه او را بـه     گرايي باورهاي ديني به دنبـال نـدارد مـي    اي جز تحويل ديني كه نتيجه
البته بايد توجـه  . نگاهي ابزارانگارانه دانست» خدا وجود دارد«جمله گزارة  باورهاي ديني از

لـذا  . حليلـي در علـم اسـت   داشت نگاه ابزارانگارانة وي به دين متأثر از ابزارگرايي فلسفة ت
گرانه در زنـدگي   باورهاي ديني نمادهايي مفيد خواهند بود كه صرفاً داراي كاربردي هدايت

وي . گونه ارجاع و داللتي به موجودي برتر و ماوراي اين جهان ندارند مؤمنان هستند و هيچ
. گرفتـه اسـت  هاي ديني موجود در زندگي مؤمنان وام  هاي ديني را از سنت معناداري گزاره

هاي ديني حذف وجود واقعيت متعالي و به تبـع آن   نتيجة نگاه ابزارانگارانه فيليپس به گزاره
به عبارت ديگر معرفـت بـه خـدا، عبـارت اسـت از      . غير توصيفي بودن اين حقيقت است

ايـن امـر   . نگرش و تلقي ما نسبت به خدا در زندگي ديني و نه توصـيف واقعيـت متعـالي   
داكردن باور ديني از اصل و حقيقت خود و تحويل آن به كاربردي عاطفي و اي جز ج نتيجه

كند همـان   هاي ديني مي به عبارت ديگر كاري كه فيليپس با گزاره. احساسي نخواهد داشت
  .هايي مانند آير و هير با معناي احكام اخالقي كردند كاري است كه پوزيتيويست
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