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 يدهكچ

 حي درپي يافتن راهي بوده اند كه در طـي آن فهمـي هـر   بيشتر متالهانِ چه مسلمان چه مسي    
فيلـسوفان مـسلمان محمـوالت  تـشكيكي را مطـرح            . چند ناقص از خداوند امكان پذير باشـد       

برآن است كه صفات به نحو تمثيل به خداوند اسناد داده مـي شـود    1 و قديس اكويناس   اندكرده
 مقاله بـا رجـوع  بـه منـابع مختلـف،      اين.  حد ميانه اي است بين مشترك لفظي و معنوي     و اين 

سـپس بـا ديـدگاه رايـج در فلـسفه اسـالمي             ل را شرح و   ثيديدگاه توماس آكويناس درمورد تم    
 خـواهيم ديـد كـه اصـرار بـر      .دهدميرا مورد نقد و ارزيابي قرار    مقايسه مي كند و در پايان آن      

م صفات باز هم امكان اندراج تمثيل ذيل مشترك لفظي مشكل را ناگشوده خواهد گذاشت و فه        
 اما قبول معناي واحد و اذعان به شدت و ضـعف هـم فـرق چنـداني ميـان              .ناپذير خواهد ماند  

  .تمثيل و حمل تشكيكي رايج در فلسفه اسالمي بر جاي نخواهد گذاشت
تمثيل ، مـشترك لفظـي ، مـشترك معنـوي ، كلـي متـواطي  ، كلـي                :هاكليد واژه 

   .شككم
                                                      

  .19/9/1387 :ريخ تصويب نهايي تا؛ 5/8/1386:تاريخ وصول*.
از برجسته ترين فيلسوفان و متكلمان مسيحي ) م1225 – 1274(  معروف به سنت توماس و توماس آكوييني .1

  .در قرون وسطي
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 2/81شمارة                                          و كالمفلسفه  - مطالعات اسالمي               74

  مقدمه

چگونه مي توان مفاهيم  دار از خداوند سخن گفت؟ااي معنونهآيا مي توان به گ
ساخته  و برگرفته از حوزه موجودات زمانمند، محدود و امكاني را به خداوند اطالق بر

  كرد؟
رفته در مورد خداوند مشترك لفظيِ صرف باشد فهم  كار هاگر صفات و اسامي ب

 در .مي انجامد) agnosticism(ين موضع به تعطيل امعقولي از خداوند ميسر نيست و 
فاصله ميان خداوند و مخلوقات  ،باشداين مفاهيم مشترك معنوي صرف صورتي هم كه 
 كه كسي وگردد ميدو حمل يك محمول به معنايي واحد بر هر و ودشميناديده گرفته 

 .شودميبه معنايي يكسان قـادر تلقي  “مندبهره”قدرت  از كسي كهباقدرت است “ عين”
پس چاره . مي انجامد) anthropomorphism انسانوارانگاري(=  بـه تشبيه موضع هم اين

  چيست؟
  

  رويكرد توماس 

وي . قديس توماس از مشكالت مرتبط با شناخت خداوند كامال مطلع است 
را گويد در مورد ساير اشيا وقتي ما مي توانيم بدانيم كه چيزي چه هست كه ابتدا آنمي

. را با ساير اشيا نشان دهيم و بتوانيم وجوه اشتراك و اختالف آننيمكاز ساير اشيا جدا 
 اما خداوند چون نامحدود است ذاتي ،موجودات محدود جنس و فصل مشترك دارند

دارد كامال متفاوت باساير موجودات  ولذا بين او با ساير موجودات هيچ اشتراك 
بزارهايي مسلح است كه او را قادر  انسان به ا.(davies,2002,228) وجود نداردايمعنوي

 غير از اين انسان از كاركردهاي رواني خويش .مي سازد سرشت اشياي مادي را دريابد
 اما از اين حد كه بگذريم تمام فهم انسان از .گونه كه واقع مي شوند آگاه استنيز آن

رايند فرشتگان و ساير موجودات مجرد و  موجودات نامتناهي مثل خداوند از طريق ف
استدالل و به نحو غير مستقيم به دست مي آيد؛ بين اشياي مادي و غير مادي خالئي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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اين   با. مجردات محدود با اشياي مادي اموري مشترك دارند، با اين همه.گسترده هست
 طبيعي نيستيم وليكن از لحاظ منطقي يها داخل در تحت يك جنس از اشياكه ما و آن

  ؛و آن مقوله جوهر است يا ساده تر بگوييم هر دو مخلوقيمهر دو از يك مقوله ايم 
يعني چون هيچ يك وجود مطلق نيستيم جهت كافي وجودمان را در ماهيت خود 
نداريم و ليكن خدا چون مركب از صورت و هيوال نيست از لحاظ طبيعي داخل در 

ي داخل جنس ما نمي تواند بود و چون از وجود و ماهيت تركيب نشده از لحاظ منطق
بر اين اساس آكويناس . )399، 1384ژيلسون،( در جوهر به معناي عام آن هم نيست 

ما نمي توانيم درك كنيم كه خدا چيست اما مي توانيم بفهميم كه خدا چه «: مي نويسد
  .» (Aquinas,1991,1:30)چيزي نيست

 ،است كساني هستند كه معتقدند هر چند خداوند يك راز ،در برابر اين نقطه نظر
مثالً . اما ما مي توانيم در مورد اين كه خداوند چه هست نيز فهم معتبري داشته باشيم

ما نمي توانيم اعمال و حاالتي را كه در كتاب مقدس به «: جان لوكاس مي نويسد
خداوند نسبت داده شده فهم كنيم مگر اين كه بتوانيم ، حد اقل در حد محدودي ، 

ما «: يا آلوين پالنتينجا مي گويد   و(Lucas, 1989, 212)»تصوري از خدا داشته باشيم
هايي كه ما را به عنوان شخصي ها اعم از زن و مرد حامل تصوير خداييم و ويژگيانسان
 ايي هستند كه با خدا در آن سهيم هستيمـهانـد همـاني مشخص مي دارنـانس

(Plantinga , 1984, 265)«ا يك شخص هستيد و شم« : و ريچارد سوين برن مي نويسد
مكرر گفته مي شود كه خدا هم يك شخص است، يكتاپرستي نيز عبارت است از اين 

 وي ازلي، مختار، قادر .كه بدني داشته باشد بي آن،اعتقاد كه چيزي شخص مانند هست
مطلق، عالم مطلق و كامال خير است؛  متعلق مناسبي براي پرستش و عبادت  و خالق 

اصوالً برخي مي گويند كه بنيادي ترين . (Swinburn, 1993, 1)»جهان و حافظ آن است
 .(Danies,2003,90)يهوديت، مسيحيت و اسالم اين است كه خدا يك شخص است

  دـكوشد و ميـاز مي دانـسرا مشكل آن؛تابدع را بر نميـن موضـاس ايـا تومـام
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 2/81شمارة                                          و كالمفلسفه  - مطالعات اسالمي               76

 از واژه هايي كه به   از نظر وي برخي.اي جديد را در نگاه به مسئله بسط دهدشيوه
 نشانه وكاربرد مجازي دارند مثل پدر يا صخره نحو ايجاب به خداوند حمل مي شوند 

ها را از خدا سلب كرد و گفت خدا به  اين است كه مي توان اينهامجازي بودن آن
 اما برخي كلمات به نحو حقيقي به خداوند .فظ پدر يا صخره نيستلمعناي تحت ال

 مثل خدا زنده است يا ،را از خداوند سلب نمودند و نمي توان آننسبت داده مي شو
ست كه اجا ست؟ از اين احال در اين موارد زنده يا خير به چه معنا. خدا خير است 

اشتراك معنوي مثل وقتي كه به : توماس بين سه نحوه كاربرد كلمات تمايز مي گذارد
 وقتي كه هم به پرنده و هم به در مريخ و عطارد مي گوييم سياره ؛ اشتراك لفظي مثل

 من فالن شخص يا شغل خود يا فالن :مي گوييم باز،  و تمثيل مثل وقتي كه مي گوييم
 اما در عين حال ،غذا را دوست دارم كه دوست داشتن در اين موارد به يك معنا نيست

  .(Davies,2003,79) معناي واژه در اين سه مورد كامال بي ربط هم نيست
 واژه ها نمي توانند به طريق اشتراك معنوي هم در مورد خدا و هم در اما چرا
 وقتي مي گوييم خسرو خوب است ؛ چون خداوند بسيط است؟كار روندهمورد انسان ب

 در حالي ، نه اين كه خسرو عين خوبي باشد،يعني صفت يا خاصه اي دارد به نام خوبي
اگر .ود از ماهيت جدا نيستكه در خداوند به دليل بساطت، ذات از صفات و وج

خداوند بسيط علي االطالق است پس بسياري از واژه ها را نمي توان به اشتراك معنوي 
كار ه اما چرا نتوان صفات را به اشتراك لفظي ب.در مورد خداوند و مخلوقات به كار برد

 ؛دكار بريم فرقي نمي كنهبرد؟ چون در اين صورت هر واژه اي را كه در مورد خدا ب
 از معناي پنهاني .وقتي مي گوييم خدا عالم است منظورمان معناي رايج اين كلمه نيست

 پس در اين صورت مجاز ؛هم كه به آن معنا قابل اطالق به خداوند است خبر نداريم
 خدا :مي شويم هر واژه بي ربطي را در مورد او به كار بنديم و مثال بايد بتوان گفت

 خدا به معنايي ديگر ؛كه معناي رايج مستطيل مد نظر نيستمستطيل است و توضيح داد 
چون در مشترك لفظيِ صرف شباهتي « .مستطيل است و آن معنا را هم ما نمي فهميم
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 اگر ، از سويي). (Aquinas,1991,1:33»بين اشيا وجود ندارد و شباهت صرفا در نام است
شند پس با هيچ استداللي نمي  داراي داللت يا معناي لفظي باالفاظ به كار رفته صرفاً

حقايقي را در مورد خداوند اثبات ) اين جهان( توان به استناد اموري كه خدا نيستند
اگر هيچ سخني در مورد خداوند و ساير موجودات جز به طريق مشترك لفظي بر «. دكر

زبان نيامده بود در اين صورت امكان نداشت كه با رجوع به مخلوقات دليلي به نفع 
گرانه مي تنها يك خدا پرستي به شدت الادري« استامپگفتة   لذا به .»وند ارائه شودخدا

  »تواند قائل شودكه الفاظ در اين موارد به طريق اشتراك لفظي صرف به كار رفته اند
(Stump,2005,146).  

 مربوط به اشتراك لفظي و معنوي با آگاهي از مشكالت  آكويناسقديس توماس
 اين راه حد ميانه اي .ستشهره ا) analogy(كه به طريقه تمثيل كرده راهي جديد عرضه 

شناختي شبه ايجابي از « به تعبير بورك ، روش تمثيلي.است بين مشترك لفظي و معنوي
  .(Bourke,1972,111)  »خداوند در اختيار ما مي نهد

 روش تمثيل به عنوان روشي كه  گمان به ايندر طي قرون وسطي متفكراني 
 آن را بسط داده و تقريرهاي مختلفي از آن ارائه ،تر استپذيرفتهنه سلب و ايجاب ميا

روش تمثيل و تقريرهاي مختلف آن به نوبه خود در معرض نقد قرار گرفته . كرده اند
  . است

  اما پيش زمينه هاي فكري توماس كه به طرح انديشه تمثيل انجاميده كدام است؟
  چارچوب فكري توماس

يم اين موضعي است يد است ما مجازيم در مورد خداوند سخن بگوتوماس معتق
صريح در برابر كساني كه مي گويند نمي توان خداوند را به هيچ گونه وصفي متصف 

  . ساخت
  در مورد خداوند موضوع و محمول قابل رأي ديگر توماس اين است كه

محمول  را از  پس نحوه هاي معمولي داللت كه به نحو حاد موضوع و .تفكيك نيست
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سازد به نحو سرراستي در مورد خداوند داراي كاربرد نيست و لذا هر مي هم مجزا
  (Swinburn,1994,161). محمولي كه به خداوند نسبت داده شود به طريق تمثيل است

و موجود بودن، ) essentially(ميان موجود بودن، خوب بودن و حكيم بودنِ بالذات 
در . فرق است) by participation(ز طريق بهره مندي اخوب بودن و حكيم بودن 

خداوند خود .  همه چيز در خدا ذاتي است؛خداوند همه چيز به نحو ضرورت است
ساير اشياء اگر موجود، حكيم و خير ناميده و  خود حكمت است ووجود، خود خير ،

. ندسته حكمت و خيريت خداوند سهيم ،مي شوند صرفاً بدين دليل است كه در وجود
برخورداري اشيا از وجود يا حكمت صرفاً به خاطر سهمي است كه از خود خير و از 

 بلكه بازتاب و ؛ها اصيل نيستخود حكمت دارند و به تعبيري وجود و خير در آن
 و وجود خدا و اين مشاركت باعث مي شود كه از سويي  خدا نمودي است از حكمت

ها ذاتي هستند  آن چون؛ صفات جدايي افتددر مخلوقات برخالف خداوند ميان ذات و
 و از سوي ديگر مخلوقات شباهتي ناقص با خداوند ،متصف به وصف وجود يا حكمت

 آنچه بالضروره .ها اين مشاركت حاكي از ربطي علّي استگذشته از اين. داشته باشند
  .استاز طريق بهره مندي موجود است علت است براي چيزي كه وجودش 

  ويت نيز توماس معتقد است معلوليت مستلزم نوعي مسانخت استدر بحث علّ
اين اعتقادات توماس زمينه ساز . نوعي تشابه و تماثل ميان معلول و علتش وجود دارد

  .نظريه تمثيل است
  پيشينه تمثيل

مواد خامي كه به پرورش نظريه تمثيل انجاميد از يونان قديم و از فرهنگ 
 در چندين مورد به وجود و  در مابعدالطبيعه ارسطو.اسالمي به توماس رسيده بود

كتاب چهارم فصل اول،كتاب پنجم فصل هفتم، كتاب ششم فصل : معناي آن مي پردازد
جا كه به بحث ما مربوط مي شود عبارت كتاب تا آن .1كتاب هفتم فصل يكمو دوم 

                                                      
 هـاي گليسي  به ترتيب رجوع شـود بـه صـفحه       شروح آكويناس بر اين متون به زبان ان        هاي  ارسطو و   براي متن . 1

  .  به بعد كه متن ارسطو و شرح آكويناس را هر دو با هم دارد425 به بعد و 404 به بعد، 319 به بعد، 197
Commentary On Aristotle Metaphysics   
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جود،  چون در اين قسمت ارسطو به مناسبت بحث از و؛چهارم از همه رساتر است
: نحوه اي از كاربرد واژگان را طرح مي كند كه نه اشتراك لفظي است نه اشتراك معنوي

 نه به ، اما به يك شيئ و طبيعت اشاره دارد. معاني زيادي به كار مي رودواژه وجود به «
رو كه حافظ سالمتي  يكي از آن، به سالمتي مرتبط استي هر چيز سالم.اشتراك لفظي

كه مثل ادرار ديگري به خاطر آنو ن رو كه باعث سالمتي است ديگري از آو است 
 كه دريافت كننده و گيرنده سالمتي بدين سببعالمت سالمتي است و باز ديگري 

 »طبي« به يك چيز هچ؛ واژه طبي هم به وجهي مشابه  به فن پزشكي مرتبط است. است
گيرنده آن است و كه ي را واجد است و ديگري به خاطر آنكمي گويند چون فن پزش

كلمات ديگري هم . ي را واجدندكمورد ديگر چون عمل كساني است كه فن پزش
به همين سان واژه وجود هم به . كار مي روندههستند كه به نحوي مشابه با اين موارد ب

 برخي .دارنداشاره مبدائي يگانه به  اين كاربردها اما همه .كار مي رودهمعاني مختلف ب
و  برخي ديگر چون كيفيات جوهرند ،ناميده مي شوند چون جوهرندچيزها موجود 

 ؛ براي ترجمه فارسيِ Aristotle, 1995,196 (»برخي ديگر چون طريقي به سمت جوهرند
  .)89،ص، 1367 ارسطو، :آقاي شرف الدين خراساني رك

 آيا وجود مي : را طرح مي كندجا ارسطو معضل معروف معاني وجوددر اين
 در  دو معناي كامالً متفاوت كار رود؟ اگر نه آياهب) مشترك معنوي(ك معنا تواند به ي

   .)مشترك لفظي(؟ استكار 
 يـونـاي كانـوري معنـو را تئـوري ارسطـن تئـو ايــارح ارسطـليس شـواسي

(The theory of focal Meaning)  مي نامد و توضيح مي دهد كه واژه وجود معاني 
 ها همه به معنايي واحد كه نقطه كانوني آن است اشاره دارند اما اين،مختلف دارد

(politis,2004,105) .  
آكويناس كه خود از شارحان ارسطو است و بسياري از آثار وي و از جمله 

گويد كه پس ارسطو مي«: ر شرح عبارت فوق مي نويسددمتافيزيك  او را شرح كرده 
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هاي د كه يك واژه به شيوهكرشزد بايستي گو. ست اندين معناچواژه وجود داراي 
 گاهي بر حسب معنايي كه كامال يكي است :گوناگون بر اشياي مختلف حمل مي شود

كار هها حمل مي شود و در اين موارد گفته مي شود كه لفظ به اشتراك معنوي ببر آن
گاهي واژه به معاني . هم به اسب گفنه مي شودو  مثل حيوان كه هم به گاو ،رفته است

ها كامال مختلفي بر اشيا حمل مي شود و لذا گفته مي شود كه به اشتراك لفظي بر آن
شود  سگ گفته مي، هر دو، مثال به يك هيئت فلكي  و به يك حيوان،حمل شده است

شود كه تا حدي مختلف است ي بر اين اشياي مختلف حمل مييو گاهي بر حسب معنا
 ؛ابط مختلفي را نشان مي دهد و يكي استمختلف است چون رو( و تا اندازه اي نه 

 پس گفته مي شود كه لفظ به طريق .) اشاره دارندئچرا كه اين روابط مختلف به يك ش
  .تمثيل حمل شده است

 بايد يادآور شد كه  در تمثيل آن شئ واحدي كه ارتباطات مختلف به ؛همچنين
يگانگي اي كه ( عنايي  به لحاظ م نه اين كه صرفاً، يكي استآن ارجاع دارند عدداً

 ارسطو مي گويد هر چند ،از اين رو.  يك چيز باشد) مشترك معنوي بر آن داللت دارد
 بلكه به يك ، با اين همه به اشتراك لفظي به كار نرفته،واژه وجود معاني متعدد دارد

  بلكه  يك چيزي است كه به ،چيز ارجاع دارد؛ نه اين كه اين يك، يك ِ مفهومي باشد
ان طبيعت منفرد و متشخص يكي است و اين از مثالهايي كه ارسطو در متن آورده عنو

 شرح آكويناس از مثال هاي ارسطو اين نكات را باز .(Aquinas,1995,199)آشكار است
وان اطالق ـذا، دارو، ادرار و حيـه غـسالم به اشتراك معنوي ب: كندتر ميهم روشن

- به دارو كه مي؛سالم يعني حافظ سالمتي استگوييم شود چون وقتي به غذا مينمي

 ادرار چون عالمت سالمتي است  و حيوان چون ؛گوييم سالم يعني عامل سالمتي است
اشاره ها به يك سالمتي واحد  اما همه اين.موضوع و دريافت كننده سالمتي است

آن  چون همان سالمتي است كه حيوان آن را دريافت مي دارد، ادرار عالمت ؛دارند
  ر مثال هاي ارسطو مي پردازد كه بهـه شرح سايـه بـ آكويناس در ادام.)همان... (است و
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  .  نقل آن نيازي نيست
 چون علت ،پس غذا، ادرار، دارو و حيوان روابطشان با سالمتي يكي نيست

را از اشتراك معنوي  ها  اين تفاوت آن.سالمتي بودن فرق دارد با عالمت سالمتي بودن
 اما در عين حال همه با يك چيز واحد كه سالمتي .شتراك لفظي نزديك مي كنددور به ا

ها را از اشتراك چنان هم با هم بيگانه نيستند و اين دوباره آن پس آن.است ارتباط دارند
 اين است كه  اين گونه الفاظ در موضعي ميانه .لفظي به سمت اشتراك معنوي مي راند

   .ي قرار مي گيرند كه آكويناس آن را تمثيل مي نامدمشترك لفظي است و مشترك معنو
بــوئسيوس شـــارح ارسطـو در شرح خويش بر چندين قرن پيش از آكويناس 

داده بود كه اين دست ه، تقسيمات مختلفي را از مشترك لفظي، ب ارسطومقوالت
ر چه اي مي شود براي آكويناس و شارحان و پيروان وي در بسط هتفسيرها نيز دستمايه

ت ـه اسـدانـرعامـظي غيـترك لفـاهي مشـگ: دـنويسوس ميـبوسي. بيشتر تمثيل
(chance equivocal) قصدي در كار باشد در چند كهبي آنفقط از سر تصادف و لفظ  كه 

ي، حيواني در خشكي كه يمثل كلب كه به حيواني دريااست، كار رفته همعناي مختلف ب
 است  مشترك لفظي عامدانه گاهي؛ گفته مي شودپارس مي كند و فالن صورت فلكي

وي .  واضع لغت قصد و نيتي داشته و كلمات مشترك نحوه ارتباطي با هم دارندكه
  :قسم فرعي تر تقسيم مي كندچهار سپس اين قسم دوم را به 

  .گاه كه به انسان واقعي و تصوير وي روي ديوار، حيوان گويندتشابه مثل آن: أ
راي اعداد اصل است، چشمه بــراي رودخانــه و نقطـــه در   يك ب:تمثيل: ب 

قياس با خط، هر يك به مقوله اي متعلقند اما همان نسبتي كه ميان يك با اعداد هست 
  .هستنيز ميان نقطه با خط 

  .  كه با يك مبدأ به نام فاعل سر و كار دارندmedical واحد مثل طبي أاز مبد: ج
  هم غذاي او و هم ادرار او سالم ناميده،هم حيوان: مرتبط با يكي، مثل سالم: د

   يعني علت،غذا سالم استو ت سالمتي است ـالمـ يعني ع،م استـادرار سال. شوندمي
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  .سالمتي است

بعدها واژه هايي را كه مشترك لفظي عمدي هستند واژه هاي تمثيلي 
)analogical (سيوس را در هم ريختند ضلعي بوئچهار  متفكران اين تقسيم ،البته. ناميدند

 گانه بوئسيوس چهارگاه يك و گاهي دو مورد از اقسام . و چند تقسيم ثالثي ارائه شد
كار مي رود اما كار بردش در يك هحذف شد و به جاي آن واژه اي كه در چند مورد ب

 .1تقدم دارد جزو اقسام مشترك لفظي عامدانه قرار گرفتبر ساير موارد مورد 

  ت توماس و شارحان وي تمثيل به رواي

هاي بوئسيوس به خوبي محسوس استفاده توماس و طرفداران وي از ديدگاه
كار ه اگر لفظي در موارد مختلف ب:در نظريه توميستي تمثيل هم گفته مي شود. است

 اما گاهي . مي گويند(univocal)ست كه به آن مشترك معنوي  ارود گاهي به يك معنا
كار مي رود كه به آن مشترك لفظي هلف به معاني مختلف بلفظ واحد در موارد مخت

)equivocal (مشترك لفظي به نوبه خود دو قسم است. گويندمي :  

كه ميان معاني ) equivocation a casu(مشترك لفظي تصادفي يا غيرعامدانه : أ
 كه در سه معناي  مثل لفظ شير در زبان فارسي،مختلف لفظ هيچ ارتباطي وجود ندارد

   از نظر ابن ميمون كاربرد لفظ واحد در.كار مي رود كه ربطي با هم ندارندهمختلف ب

  .مورد خداوند و انسان ها بدين گونه است

كه لفظ گو ايندر اين نوع،  .)equivocation a consilio(مشترك لفظي عامدانه : ب 
 اما در .د ندارد وجويكار مي رود و در اين موارد، معناي واحدههاي مختلف بدر زمينه

 اما ربطي به ،كه يكي نيستندمعاني مزبور گو اينو پسِ اين كار قصد و نيتي نهفته است 
 به . مجاز ساخته است در معاني مختلف كاربرد لفظ را،هم دارند و اين ارتباط خاص
  .مي گويند) analogy(مشترك لفظي عامدانه تمثيل 

                                                      

  .) pa:14-20) :Estrumia,1998,pa:5 ;Ashworth,1999: مثال رجوع كنيد.1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 83                     تمثيل آكويناس ومقايسه آن با كلي مشكك                           87 زمستانپاييز و 

گاهي آن را به سه  :ي تقسيم مي كنند را به گونه هاي مختلفنظريه تمثيلِ توماس
ما تقسيمي چهار ضلعي را كه جامع تر است . نمايندو گاهي به چهار قسم تقسيم مي 

كنيم كه در طي آن ابتدا تمثيل به دو قسم و سپس هر يك به دو قسم فرعي ميبررسي 
  :تر تقسيم مي شوند
كار هلفي كه لفظ در آن بكه ميان موارد مخت)  analogy of attribution(تمثيل اسناد 

 يعني در قضيه ؛ و اين ارتباط تشابه ميان محموالت استمي رود ارتباطي وجود دارد
در قضيه ب و ج هم همان محمول را و الف محمولي را به موضوعي نسبت مي دهيم 

 نيستند و لفظ امحمول ها در  اين موارد دقيقا به يك معناما  .به موضوع نسبت مي دهيم
 بلكه ، كامال بي ربط هم نيستند،در عين حال. ستكار نرفته اهاك معنوي ببه اشتر

محمول ها در قضاياي ب و ج ربطي دارند با معنايي كه محمول در قضيه الف واجد 
 :تمثيل خود دو قسم استاين ) . به مثال هاي بعدي توجه شود( است

 ايِ او رنگ چهره و به غذ به ،به سقراط :)attribution  extrinsic  ( اسناد ظاهري)أ
 . به يك معني نيست سالم در هر سه مورد دقيقاً.)Aquinas,1981,pI,q.13(سالم مي گويند 

كاركرد منظم و به سامان يك آن معناي  و  سقراط به معناي حقيقي سالم استخود 
ن مسلماً غذا و رنگ چهره به اي.  تنها موجودات زنده به اين معنا سالمند.ارگانيسم است

  معنا سالم نيستند
 ؛ آن غذا علت سالمتي است و رنگ چهره عالمت:اما ربطي به سالمتي دارند

 . ارتباطي دارند با سالمتي سقراط و با ارجاع به آن ســالم ناميده مي شوند هر دو يعني
 بلكه ،تصادفي نيستكاربرد لفظ سالم در اين موارد  مثل لفظ شير در موارد مربوطه لذا 

 primum)اصل يا مشبه اليه سقراط . واقعيت و مؤيد به تجربه استمبتني بر

analogutum)   هغذا، رنگ چهره، آب و هوا، ادرار و امثال آن  وفرع يا مشب(analogate 

inferiora)  اين ارجاع به واقعيت موجب مي شود لفظ مشترك لفظي صرف . هستند
  .نباشد
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- كار ميهلفظ واحد در موارد مختلف ب: )intrinsic attribution( اسناد حقيقي )ب

 گو اينكه معنايي واحد در كار نيست اما ارتباطي علّي در كار است و اين ارتباط .رود
-مي نقاشي پورتره خود را به تصوير فرض كنيد .مستلزم تشــابه علت با معلول است

ان مي  به نقاش مي گوييم اين خسرو است به نقاشي هم، چون چهره خسرو را نش.كشد
بين در عين حال  . اما هر دو به يك معنا خسرو نيستند:دهد، مي گوييم خسرو است

 نقش با نقاش تفاوت نقاش كه علت است با معلولش تشابهي وجود دارد و هر چند
  . اما در حد بسيار ضعيفي مي تواند راهبر ما به سمت نقاش باشد،بسيار دارد

نسبت  اما غذا يا دارو فقط به خاطر .اشتدر نوع قبلي، سقراط سالمتي را واقعاً د
 اما علت . بود سالمتيحقيقتاً واجد خاصه) سقراط( معلول :سالم ناميده مي شدندبا وي 

او بدن  چون وقتي مي گوييم سقراط سالم است منظورمان اين است كه ؛مجازا) دارو(
دارو كالبد  اما وقتي مي گوييم دارو سالم است منظورمان سالمتي .درست كار مي كند

 بلكه منظورمان اين است كه دارو مي تواند باعث .نيست كه حرف بي ربطي است
 هم علت و هم معلول هر دو اسناد حقيقي اما در . پس سالم است.سالمتي كسي شود
و   مثال اگر موهاي نقاش مجعد است نقش هم موهايي مجعد دارد؛واجد آن خاصه اند

يي است الگويدتر از معلول دارد و علت انگاره يا علت آن خاصه را به مراتب شدتازه 
خداوند جهان را به انگاره خود مي سازد، . كه معلول به تقليد از آن ساخته شده است

 است و خود زيبايي ) Truth( است، خود حقيقت )Goodness(خداوند خود خير 
)Beauty(ي است از آن است كه تقليددليل  امـا اگر پروانه زيباست به اين . اســت

 تفاوت ميان اين وجود و آن .زيبايي و به نحوي بسيار ضعيف آن را نمايان مي سازد
وجود، اين خير و آن خير و اين زيبايي و آن زيبايي به همان اندازة تفاوت ميان پورتره 

، وجود، قدرت و زيبائي در خدا ذاتي و بالضروره البته. يك نقاش با خود نقاش است
 وجود ؛نيستند...  و ، زيبا هر دو به يك معنا موجود؛گونه نيستخلوق اين اما در م،است

  ود ـود خواندن او اَولي است از موجـدم دارد بر وجود در معلول و موجـد تقـدر خداون
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 .خواندن معلول
    )analogy of proportionalityanalogy of proportionalityanalogy of proportionalityanalogy of proportionality(تمثيل تناسب 

 .) شودشترك معنوي مكه( نه به معنايي واحد ،كار مي رودهلفظ در چند مورد ب
اما درعين حال ربط و نسبتي ميان موارد كاربرد لفظ وجود دارد و مالحظه اين ربط و 

بر خالف (كار برد هنسبت است كه باعث شده واضع از سر قصد لغت را در اين موارد ب
جا تشابه در نسبت  در اينتمثيل اسنادبر خالف در عين حال،  .)مشترك لفظي صرف

 در . نه تشابه در محمول ها،كار روده لفظ واحد در دو مورد بمي شوداست كه باعث 
.  اما شباهتي به آن دارد،جا مي گفتيم زيباييِ مخلوق هرچند عين زيبايي خالق نيستآن

جا تشابه بر سر نسبتي است كه در هر مورد ميان موضوع و محمول  اما دراينولي
 تمثيل تناسب به نوبه .) روشن تر مي شودبا توجه به مثال هاي بعدي منظور(وجود دارد

  :خود دو قسم است
  )Real analogy of proportionality(تمثيل حقيقي تناسب ) ج

نقطه اصلِ خط است، يك اصل اعداد است و چشمه براي رودخانه اصل 
حال آيا اصل در اين سه مورد . كار مي گيريمهكلمه اصل را در هر سه مورد ب.است

 هر يك . اصل در همه موارد نمي تواند به يك معنا باشد چون،ت؟ نهمشترك معنوي اس
 اما .رودخانهبر خالف  ،ندهست و عرض ها به مقوله اي متعلقند خط و عدد كم از اين

 عين اين ربط و نسبت ميان چشمه و رودخانه .ست ميان نقطه با خطاربط و نسبتي 
رض و ديگري نسبتي است ميان  چون در يك مورد نسبتي است ميان دو ع،وجود ندارد
 . پس تشابه در نسبت هاست. با اين همه اين دو نسبت شباهتي با هم دارند.دو جوهر

 مثال بين فوق وتحت نسبتي .بر خالف برخي نسبت ها كه هيچ شباهتي با هم ندارند
هست به نام تضايف كه هيچ شباهتي با نسبت بين نقطه و خط يا چشمه و رودخانه 

  .ندارد
   بينهستشش اي كه بين سه و  عين رابطه.3 : 6 = 4 :8 يميگوياضيات ميدر ر
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 اما رابطه يكي . باشدهشتچهار يا شش مثل سه مثل كه  نه اين، هستهشتچهار و 
  .است

دقيقاً يكي است نسبت اين نيست كه حتي در تمثيل مورد بحث ما، غرض ليكن 
يم خدا خير است، خدا يو وقتي مي گ.، مشابهتي هستنسبت بلكه ميان دو نوع 

يعني رابطه اي ميان خداوند و خير وجود دارد مشابه با ، خدا عالم استو زيباست، 
 شبيه خداوند به خير عالم كه خير نه اين،رابطه اي كه بين موجودات با خير وجود دارد

 اما مشابه رابطه اي كه بين يك ،ست ا به چه معنا»ست اخدا زيبا« ما نمي دانيم .باشد
 .Aquinas, 1991,q, 2.11)( مخلوق با زيبايي هست بين خداوند با زيبايي وجود دارد

وقتي مثالً  :)metaphorical analogy of proportionality(تمثيل استعاري تناسب ) د
يم به ي نمي خواهيم بگو،يم شير پادشاه حيوانات است و كورش پادشاه ايرانيانيگومي

اه است شير هم پادشاه است كه تشــابهي در محمول همان معنا كه كــورش پــادش
يم نسبتي بين شير و ساير حيوانات ي همچنــين نمي خواهيم بگو.وجود داشته باشد

 ؛ اين تمثيل واقعي نيست،در واقع. )قسم قبلي (هست مثل نسبت كورش با اتباعش
را كشف يا فرضي و از باب تسامح است و گوينده به شكلي نابايسته و دلبخواهانه آن 

 در حالي ، وي ربط و نسبتي را ميان شير با ساير موجودات فرض مي كند.وضع مي كند
كه چنين ربط و نسبتي در كار نيست و سپس اين ربط فرضي را با ربطي كه كورش با 

بر خالف قسم قبل كه هم نقطه  .)Aquinas,1981,q.13,3(اتباع خود دارد مقايسه مي كند
 ايجا شير هيچ پادشاهيبا خط و هم چشمه با رودخانه واقعا ربط ونسبتي داشتند، اين
  .بر ساير حيوانات ندارد و پادشاهي شير ساخته قوه خيال ماست

  فهم صفات به روش تمثيل

كار مي رود، هصفات سلبي در مورد خداوند و سايرين به اشتراك معنوي  ب)1
 به هيچ وجه نمي توان به هستندرا كه دال بر نقص مثل جهل و تركيب و ظلم ي صفات

 صفات سلبي درست به همان معنايي كه در موارد ديگر كاربرد دارد به .خدا نسبت داد
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كار رود به هنامركب در مورد هر كسي و هر چيز كه بو بي زمان :  خدا اطالق مي شود
. كه مصداق واقعي اين صفات خداوند استگو اين، )مشترك معنوي(يك معنا است 

 ، سلب صفتند، خداوند نامحدود است؛ها در واقع صفت نيستندبايد توجه داشت كه اين
 ايجابي استفاده كرده ايم و حداقل در هايهكه از جمل اما نظر به اين.يعني محدود نيست

محمول ا براي  گوي و محمول را به شكل ايجابي به موضوع نسبت داده ايمكالمظاهر 
آن را در فلسفه و كالم اسالمي و هم درغرب   همبهره اي از وجود قائل شده ايم 

كه به نكته فوق الذكر توجه داده باشند آن را مقيد به سلبي براي اينو صفت مي نامند 
  .مي كنند
 ،كه كمالند قدم زدن را ومثل فرياد، خشم، لبخند آميخته به نقص هايكمال) 2
 به گونه اي هستند كه به موجودات محدود تعلق دارند مي توان از طريق اسناد اما ماهيتاً

-  وقتي مي.)Aquinas, 1981, 1,13,3(مجازي يا تمثيل استعاري تناسب به خدا نسبت داد

 تكلم به همان معناييم اين تكلم ييم خدا با موسي تكلم كرد نمي خواهيم بگويگو
يم مشابه ربط ي همچنين نمي خواهيم بگو.)نويمشترك مع(انساني با انسان ديگر است 

و نسبتي كه بين سقراط و افالطون به هنگام تكلم وجود دارد بين خدا و موسي وجود 
 بلكه نسبت و حالتي را بين خداوند و موسي فرض مي كنيم مشابه ،)تمثيل نوعِ ج(دارد 

آن حالت كه فرضي با نسبتي كه بين سقراط و افالطون به هنگام تكلم وجود دارد و بين 
 يا تكلــم را .)تمثيل د(است و حالت دومي كه واقعي است شباهتي را برقرار مي كـنيم 

كه به نحو حقيقي به سقراط اسنــاد داده مي شود توســعاً و به نحو مجــازي به خــدا 
 همان گونه كه توسعا سالمتي اي را كه به سقراط نسبت مي داديم به ،اسناد مي دهيم

  .)تمثيل الف (هم نسبت مي داديمدارو 
زيبايي به طريق اسناد حقيقي، يا و  محض مثل حكمت، عقل، خير هايكمال) 3

 اما نه ، حي است  خداوند واقعاً.)ibid(تمثيل واقعي تناسب به خدا نسبت داده مي شوند
 حيات براي . بلكه او عين حيات است و ما داراي حيات،به آن معنايي كه ما حي هستيم
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 در عين حال.  به يك معنا حي نيستيم هر دو  پس.براي ما امكانيو و ضروري است ا
الفاظ را در “ ب”به طريقه تمثيلِ يا  پس .اين دو معناي حيات كامالً بي ربط هم نيست

 جا مثال به نقاش مي گفتيم زيبا و همان گونه كه در آن كار بـــرده ايمهدو مــورد ب
ست به پروانه  اجا هم به خدا مي گوييم زيباست اين ام زيبابه نقش هم مي گفتيو ست ا

 زيبايي ميان خداوند با ربط و نسبتيبگوئيم مي خواهيم يا ست و  اهم مي گوييم زيبا
 وصف )تمثيل ج (.هست پروانه با زيبايي كه ميان ربط و نسبتي مشابه با ،وجود دارد

از طرف ديگر و طي نيست  كلمه وجود متوا.وجود نيز از همين سنخ كماالت است
ويل أ زيرا اگر چه موجودات به يكديگر قابل ت؛مشترك به اشتراك لفظي هم نيست

در اين معنا مطابقت دارند كه بالفعل تقرر دارند و از همين رو مي گويند ولي  ،نيستند
كه موجودي به موجود ديگر شباهت دارد، اين مشابهت رابطه اي است كه در ميان 

 وجه مشترك وجودي كه .يا به اصطالح رابطه اي از قبيل تناسب استست  انسبت ها
 خدا و وجودي كه بر انسان اطالق مي شود اين است كه وجود خدا چيزي است كه رب

البته اين به آن .خدا به آن هست و وجود انسان نيز چيزي است كه انسان به آن هست 
 .ان به وجود خويش باشدمعنا نيست كه نسبت خدا به وجود خويش همان نسبت انس

 منتهي در هر دو مورد اين رابط بر ،دن اين دو با يكديگر تفاوت اليتناهي دار،بالعكس
 . )1384،176 ژيلسون،( قرار است 
  تشكيك

 :گويند ميكنند وميتقسيم ) االبته از حيث داللتش بر معن( لفظ را گاهيدر منطق 
د معنا كه در صورت دوم خود به ست و گاهي داراي چن الفظ گاهي داراي يك معنا

 در صورت اول هم لفظ يا .مشترك لفظي، منقول و حقيقت و مجاز تقسيم مي شود
  ). به بعد65خوانساري، ص(جزئي است يا كلي، و كلي يا متواطي است يا مشكك

  امعي وجود ندارد وـان موارد مختلف كاربرد لفظ معناي جـرك لفظي ميـدر مشت
   اما در .ارسيـحده است، مثل شير در ف عليضعي مورد داراي وگويا لفظي واحد در هر
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 كه در اين صورت معناست  ادر مصاديق مختلف داراي يك معناكار رفته هب لفظ ،كلي
 مثل حيوان كه ، نيستتفضيل  قابل و  به كار رفته  يكسانبه نحو در موارد مختلف يا 

 مثل ، استتفضيل يست و قابل  يا به نحو يكسان ن،آن را كلي متواطي مي گويند
  .سفيدي كه آن را كلي مشكك مي نامند

- كنند و مي هم مستقيماً معنا، يا تصور يا مفهوم را تقسيم ميدر فلسفه اسالمي

  .گويند مفهوم يا جزئي است يا كلي و كلي يا متواطي است يا مشكك
در ند  هستيا محمول هايي كه مقول به تشكيكمفاهيم تشكيكي  ،به هر حال

 گو اينكه درجه صدقشان در موارد مختلف متفاوت ، واحد دارند»معنايي«موارد مختلف 
  .ابن سينا و فارابي مطرح كردندابتدا اين گونه مفاهيم را . است

وجود به معنايي واحد بر اشياي «: ابن سينا در مقاله دوم از منطق شفا مي نويسد
  .»مختلف اطالق مي شود
 با .»است روشن كه نمي توان آن را روشن تر كرد اين امري :وي مي نويسد

چيزي در عالم يا هر  [اشياء از طرفين نقيض خارج نيستند«: همه دليلي ارائه مي كنداين
 اين وقتي ميسر است كه وجود در همه موارد به يك معني و]حجر است يا ال حجر

-ي را در بر مي نقيض اشياء كثيره ا در غير اين صورت هر يك از طرفينِ، چه؛»باشد
 اپس وجود در همه موارد به يك معن. گرفتند و در آن صورت يك طرف واحد نبودند

 . اطالق وجود به مقوالت عشر به صرف اشتراك لفظ نيست و از اين رو واحد است
 چرا كه ؛]يكسان اطالق شودبه طور  همه موارد  كه در[ به طريق تواطي هم نيست ،البته
 چون وجود در برخي مقوالت قبل است و ؛ مقوله يكسان نيست وجود در اين دهحالِ

 است حقّدر برخي اَهمچنين  وجود . مثالً جوهر قبل است و عرض بعد.در برخي بعد
 مثالً آنچه بالذات موجود است اَحقّ است نسبت به آنچه بالغير موجود .و در برخي نه

وجود قار مثل كميت و  مثالً .قوي است و در برخي ضعيفنيز  وجود در برخي .است
پس وجود در همه موارد به . انفعالتر است از وجود غير قار، مثل زمان و ت قويـكيفي
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 آن گونه كه جنس بر انواع خود به تواطي محض حمل ،درجه واحد اطالق نمي شود
 لذا .]اطالق مي شود..... مثل حيوان كه به معنايي واحد به اسب، روباه و [مي شود 

وي در فصل پنجم  .)61و60ص ،المنطق من كتاب الشفا سينا،ابن(نيست وجود جنس 
لم يكن الوجود « : از مقاله اول الهيات شفا باز به همين مطلب اشاره مي كند و مي گويد

كما علمت جنساً و المقوالً بالتساوي علي ما تحته فانه معني متفق فيه علي التقديم و 
 ابن سينا،(» التي هي الجوهر ثم يكون لما بعدهالتأخير فاول مايكون، يكون للماهيه

  .)46 ص،االلهيات من كتاب الشفا
ولكن اليجوز ان تكون «:  چهارم اشاراتنمطدر شرح اين عبارت ابن سينا در 

او بسبب  هي الوجود ليسته التي ت ماهيبسبب التي هي الوجود للشي انما هي الصفه
 .)31 ،هاتياالشارات و التنب سينا،ناب(»  متقدم في الوجودالسبباخري، الن صفه 

فاضل : وي مي نويسد. خواجه نصير الدين طوسي به مسأله مورد بحث مي پردازد
در اين مسأله دچار تشويش شده و گفته است وجود بر اشياي ) امام فخر رازي(شارح 

 پس در همه به نحوي مساوي يعني به طريق .كار نمي رودهمختلف به اشتراك لفظي ب
جا كه در ممكنات وجود عارض بر ماهيت است و ي حمل مي شود و از آنتواط

 پس در خداوند هم وجود ،خداوند هم به همان معنايي موجود  است كه ساير ممكنات
  .)32 ص،همان(عارض بر ماهيت است 

-خواجه براي رفع اين اشتباه به تفكيك ميان حمل متواطي و حمل مشكك مي

شتباه فخر اين است كه توجه نداشته غير از اشتراك لفظي و  منشأ ا:پردازد و مي نويسد
فان الواقع « :  است بالتشكيكغير از تواطي نوع ديگري از حمل هست كه حمل 

 العين علي وقوعبالتشكيك علي اشياء مختلفه انما يقع عليها ال باالشتراك اللفظي 
العين علي اشخاصه بل  وقوع اءمفهوماته بل بمعني واحد في الجميع ولكن ال علي السو

  .)33صهمان،(» و الضعف�و اما بالشد...��اما باالولو...علي االختالف اما بالتقدم و التأخر
  شود هم بر علت و هم بر معلولل ميـه اشيا مختلف حمـه بـود كـمحمول وج
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 اما حمل وجود بر علت مقدم است از حمل آن بر معلول و حمل وجود .حمل مي شود
ي است نسبت به عرض، و حمل وجود بر قار كه اجتماع در وجود دارد بر جوهر اََول

  .مثل سواد مقدم است بر حمل آن بر غير قار مثل حركت
حمل وجود بر واجب هم مقدم است هم اَولي است و : وي در ادامه مي نويسد 

  .)33و 34همان، ص(هم اشد است نسبت به حمل آن بر ممكن 
مجرد المعني «: مثل مالصدرا تكرار مي شودهمين مضمون توسط فيلسوفان ديگر

 ان اتفق في الجميع شر متواطيتو المن ...  فجزئي و اال فكليان منع من وقوع الشركه فيه
مالصدرا، (»  ان اختلف بكمال او نقص، او تقدم و تأخر، او اولويه و عدمهامشككو 
  .)5ص

مفهوم ) ن ميزمثل اي(اگر صرف معنا به گونه اي باشد كه قبول شركت نكند 
نه و خواه دي باشد فر خواه بالفعل داراي ،صورت كلي استدر غير اينو جزئي است 

كثير كه در صورت دوم يا متواطي است و خواه خواه مصاديق موجوده آن واحد باشد 
يا مشكك و در تشكيك اختالف يا به كمال و نقص است يا به تقدم و تأخر يا اولويت 

  . عدم اولويتو
  
   و ارزيابيمقايسه

در تقسيم الفاظ به مشترك لفظي، مشترك معنوي و تمثيل مقسم براي  .1
 اما حكماي مسلمان بحث خويش را از مفهوم شروع مي كنند و آن .آكويناس لفظ است

منطقي هاي . ندكنرا به كلي و جزئي و سپس كلي را به مشكك و متواطي تقسيم مي 
ست و يا  ا لفظ يا داراي يك معنا: گويندمسلمان البته از لفظ شروع مي كنند و مي

 يا كلي است يا جزئي و كلي يا متواطي  باشدو اگر داراي يك معنا .داراي چند معنا
است يا مشكك؛ پس كلي چه براي منطقيون و چه براي حكماي مسلمان داراي يك 

 هر چند اگر مشكك باشد ، يعني معناي لفظ در مصاديق متعدد واحد است؛ست امعنا
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اما تمثيل توماس آكويناس زير مجموعه مشترك لفظي . جه صدقش متفاوت استدر
 چون علي االصول وي معتقد است كه واژه  ؛با آن كمي متفاوت استچند  هر ،است

ط و نسبتي بتمثيلي درموارد مختلف معاني مختلف دارد گو اينكه چون بين اين موارد ر
  . است) تمثيل(= هست اشتراك لفظي عامدانه 

به نظر مي آيد براي آكويناس نقطه شروع و دغدغه اصلي حل معضل نحوه  .2
مشكالتي كه گريبانگير هر يك از دو روش اشتراك و سخن گفتن از خداوند بوده است 

لفظي و اشتراك معنوي بوده وي را به ابداع روش تمثيل واداشته است تا سخن گفتن از 
 اما نقطه شروع .ميسر گردد) ار محدودهر چند به شكلي بسي( خداوند ميسر و فهم وي 

ديده اند موجودات مختلف مثل واجب و آنان  .حكماي اسالمي مسائل وجودي است
گاه به مفاهيم تشكيكي راه برده آن. ممكن و جوهر و عرض با هم تفاوت وجودي دارند

تر لذا بحث تمثيل بيش. و گفته اند مفهوم وجود به نحو يكسان به همه قابل اطالق نيست
ليكن  .و با گونه هاي مختلف كاربرد زبان سر و كار دارد)  linguistic(بحثي زباني است 

 .است)  ontological(اما تشكيك فالسفه اسالمي بيشتر بحثي وجودي 
اگر در بحث از خداوند قائالن به اشتراك لفظي صرف و قائالن به اشتراك . 3

  ل به اشتراك لفظي نزديك تر است و تمثي،معنوي صرف را در دو سر طيف قرار دهيم
  .تشكيك فاصله اش با اشتراك لفظي بسيار بيشتر و به آن سر طيف نزديك است

بي شك آكويناس هم تحت تاثير ابن ميمون بوده و هم تحت تاثير ابن سينا  .4
را به نگرش سلبي ابن ميمون و اين باعث شده در قول ابن سينا تغييراتي ايجاد كند و آن

 . سازد و بدين سان قولي ميانه را ابداع نمايدنزديك تر
 هر چند ميزان صدق و انطباق بر ، معنا معنايي واحد است،در تشكيك. 5

 هر چند ، اما در تمثيل اصوال معناي واحدي در كار نيست.مصاديق متفاوت است
  .تشابهي بين كاربردهاي مختلف لفظ وجود دارد

  هـاه هستند و بـگهـوع تمثيلي كه تكيـو ن دست؟ ااـ شيوه تمثيل راهگشاما آيا. 6
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 لذا .ست نوعي فهم از صفات ميسر گردد تمثيل ب و تمثيل ج هستند ااستناد آن بنا
 حقيقي تكه صفا )تمثيل ج(و تمثيل واقعي تناسب ) تمثيل ب( اسناد حقيقي بررسي

 و با كافي است از اهميت بيشتري برخوردار است  دارد ومثل علم و وجود را مد نظر 
  . دو نوع ديگر تمثيل هم مشخص خواهد شد وضعخوده  خود بكاوش در اين دومورد

 ،ست ا ما نمي دانيم حكمت در خداوند به چه معنا:در تمثيل ج گفته مي شد .7
 مشابه رابطه  ،اما به اجمال مي دانيم رابطه اي ميان خداوند با حكمت وجود دارد

جزء چهار در تناسب اگر يكي از ست كه اشكال اين سخن اين ا. سقراط با حكمت
سه و شش و  كه  x  : 4 = 3 : 6 مثالً .معادله مجهول باشد مي توان آن را كشف كرد

 )ست ا معلومِ ماكه البته(اما چهار .  است شدههمچنين رابطه ميان آن دو براي ما شناخته
سه جزء تناسب   چونرواز اينو  مشابه نسبتي كه سه با شش دارد ،با چيزي نسبت دارد

 مورد نظر هشت است و در هر دو مورد رابطه Xبراي ما آشكــار است درمي يابيم كه 
 بلكه از ،چگونه استوي  اما در بحث از خدا ما نه تنها نمي دانيم حكمت .يكي است

با ) خدا (xرابطه : گونه خواهد بود پس معادله ما اين.ذات خداوند هم اطالعي نداريم
Y)از تالش براي گريز از اين مشكل .  رابطه سقراط با حكمت استمشابه) حكمت

 در وقتي. كه رابطه دقيقاً يكي نيست اما مشابه است راهگشا نيست اذعان به اينطريق
 موجود در اين مورد با ند نوبت به قياس نسبتشاب نسبت مجهول  طرفينِيك مورد،

 چيزي كه ممكن است دريابيم حداكثر. نمي رسدنسبتي كه در موارد ديگر برقرار است 
صفات مادر بحث  (y است، اما اين كمكي نمي كند تا دريابيم y براي x بودنِ منشأ 
 همين ايراد به نحو حادتر به تمثيل د  وارد است چون در .چگونه چيزي است) خدا

 اما اشكال مضاعف .تمثيل ج  دو نسبت را كه هر دو حقيقت دارند با هم مي سنجيديم
  . د  اين است كه يكي از نسبت ها فرضي است تمثيل 

  دـند، ولي نه به معنايي واحهستسقراط و خداوند هر دو حكيم : تمثيل باما . 8
  تـ حكم.حكمت عين ذات خداوند است ،بر خالف سقراطكه به تشبيه بينجامد، بلكه 
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 ،از سويي. حكمت“ عين”حكمت نه “ داراي” پس او ذاتي است .سقراط عاريتي است
 برخالف سقراط كه چون محدود است ، را به نحو نامحدود داردحكمتداوند خ

 است كه حكمت سقراط الگويي محدود است و گذشته از اين خداوند حكمتش نيز
اين سخنان همه درست . ست، مثل پورترة نقاش اكپي و واگرفتي بسيار بعيد از او

اين قسم از تمثيل است كه و در اند قرار گرفتهند و مورد پذيرش حكماي مسلمان هست
 ست اان مثل فارابي و ابن سيناـان مسلمـت تأثير فيلسوفـدت تحـتوماس بش

(Ashworth, 1999,pa:13).   
ال اين است كه وقتي وجود يا خير به خداوند نسبت داده مي شود آيا ؤاما س

 قسم  در مورد مثال هايي كه چه در اين.يك معناي واحد مد نظر است يا معاني متفاوت
 :از تمثيل و چه در اسناد ظاهري آمده حكماي مسلمان معتقد به معنايي واحد هستند

 ،همچنين. ست اقدرت يا خير يا وجود در مورد خداوند و  ساير موجودات به يك معنا
 .ست ا به يك معنا، چه در مورد نقطه و چه در مورد چشمهأ بودن،اصل به معناي منش

 نشانگر اختالف در ،ست و ديگري از مقوله عرضاين كه يكي از مقوله جوهر ا
آكويناس . مصاديق است نه اختالف در معنايي كه از اصل بودن به ذهن متبادر مي شود

 اما اگر اصرار داشته باشد كه اصوال .اگر اين مطلب  را بپذيرد تشكيك را پذيرفته است
 اشتراك لفظي صرف  دوباره به دامن،)هر چند مرتبط( دو معناي متفاوت در كار است 

  .و الهيات سلبي كه از آن گريزان بود غلطيده است 
مواضع آكويناس در هاله اي از ابهام قرار است داليل پيشگفته باعث شده . 9

از نظر برخي، آكويناس در . ن وي هم دچار نوعي سرگشتگي شده اندا لذا مفسر.گيرد
تمثيل نه شيوه اي براي شناخت « .دپي آن نبوده كه با اين نظريه خداوند را فهم پذير كن

خدا  ونه يك تئوري در باب ساختار جهان است بلكه صرفا اظهار نظري است در باب 
 برخي ديگر نيز مرددند كه آيا توماس با نظريه .(McCabe,1964,106)»نحوه كاربرد كلمات

  بريان ديويز از قول.تمثيل از جرگه پيروان الهيات سلبي خارج شده است يا نه
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-طرفداران الهيات سلبي صفات ايجابي خداوند را به سلبي بر مي« :آكويناس مي نويسد

  ....كنندند چيزي را نفي ميكنكه چيزي را در باب خداوند اثبات گردانند و به جاي آن
 معلوم .اگر خداوند حي است صرفا به اين معنا باشد كه مشابه اشياي بي جان نيست

چون [ها را در مورد خداوند به كار بريم و نه هر واژه اي را نيست چرا بايد برخي واژه 
اگر معناي اثباتي كلمه مد نظر نباشد مي توان واژه هاي مختلفي را به كار برد و گفت 

مردم هم وقتي در مورد خداوند محمولي را به  ...]منظورمان فقط بار سلبي واژه است
 .(Aquinas,1981,1a,13:2)»زي نيستكار مي برند صرفا نمي خواهند بگويند خدا چه چي

با موضع گيري در برابر كساني كه آكويناس را به روش سخنان ديويز بعد از نقل اين 
اينها قراين خوبي است و نشانه اين كه آكويناس « :سلبي  پايبند تر مي دانند مي نويسد

 .(Davis,2002,76)»توان به روش ايجابي هم در مورد خداوند سخن گفتمعتقد است مي
ذات الوهي از هر صورتي كه  «اما هم ايشان جاي ديگر و با نقل اين جمله آكويناس  كه

عقل ما به آن دسترسي دارد فراتر مي رود، ما نمي توانيم وي را از طريق پي جويي 
  و اين قطعه  از تفسير آكويناس (Aquinas, 1991,1:44)»يمكنكه او چه هست ادراك اين

خداوند از هر آنچه كه بتوان گفت و از هر آنچه بتوان  «نوسيوس كهبر اسماء اهللا ديو
حتي از  بلكه از هر فهمي ،دانست عظيم تر است ونه تنها از فهم وزبان ما فراتر مي رود

كامل ترين حالتي از فهم كه مي توان به آن دست يافت اين  و فراتر استفهم فرشتگان 
 ناميدن خداونداز طريق نفي .ا مي روداست كه در يابيم وي از همه تصورات ما فر

مناسب ترين نوع تسميه است، چون وي فراتر از هر چيزي است كه نامي بر آن داللت 
 موضع آكويناس اين موضع  عمالً«:   مي نويسد»ست اكند و مدلول هر نامي فروتر از او

 . )Davies,2002,66(»است
 وي. دانندايبند تر ميان روش سلبي پـل ژيلسون وي را به همـ برخي هم مث

كنيم كه ما در باب چيستي خدا وادار اگر قديس توماس را به اين سخن « : نويسدمي
هــر معرفتي خواه كامل . ايم به انديشه او خيانت كــرده،دست كم معرفتي ناقص داريم
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 اين عبارت معروف كتابِ. و خواه غيركامل در اين عالم اصوالً غيرقابل دسترسي است
  : مانعي نفوذ ناپذير است،در برابر هر تفسيري خالف اين» در رد گمراهان«  ]استوم[
 اما مي توانيم بفهميم كه خدا چه چيزي ،ما نمي توانيم درك كنيم كه خدا چيست«

از نظر پيروان «: نويسد جاي ديگر ميژيلسون .)179 ص،1384ژيلسون،(»…نيست
ات تعلق مي گيرد نمي توان خدا را توماس با عقلي كه معرفت آن بالطبع به محسوس

پذيرد كه تــوماس همــه ژيلسون مي با اين.)399ص، 1384ژيلسون،(»بالطبع تعقل كرد
  . نه در باب ذات كه در باب وجود ميسر مي داند را نوعي معرفت

- اما جان هيگ  با استفاده از واژگان كانتي تفسيري زيبا از آكويناس به دست مي

به فهم ما در نمي آيد ) نومن يا پديده( گونه كه در خارج هستخداوند آن «:دهد
آن واقع )  فنومن يا پديدارِ( صفاتي كه به خدا نسبت داده مي شود ظهور و بروز

 ،در دستگاه ادراكي ما هستند و هر چند چگونگي وي را نشان نمي دهند) خدا(خارجي 
 .(Hick,1965,19)»اما اصل وجود وي را نشان مي دهند

همان گونه كه از نظر . نظر مي آيد اين برداشت مناسبي از آكويناس باشدبه 
سر و كار داريم و دستگاه معرفتي ما قادر به ) پديدار( با مفهوم درخت كانت ما صرفاً

 ، اما درخت خارجي هم به هر حال وجود دارد،درك خود درخت خارجي نيست
 اما بروز صفات او در عالم ،يممطابق تمثيل توماس نيز ما به خود خدا دسترسي ندار

 يعني حاصل ؛بازگشت اين قول نيز به قول ژيلسون است. ودر ذهن نشانه وجود او يند 
 از .ديد گاه آكويناس و شيوه تمثيل وي اين است كه مي توان به وجود خدا اذعان كرد

 . اما چيستي وي را نمي توان شناخت.اين رو سخن گفتن از وي تا حدي معقول است
  

  تيجهن

ه ـروش تمثيل كه بيشتر تحت تاثير ارسطو و شارح وي بوئسيوس به حيط
مل أ اين روش به اين ت،ست از جمله او الهيات مسيحي راه يافته امتيازاتي را دارا قـمنط
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باشند كه در موارد مختلف داراي وجود داشته يا امكان دارد  الفاظي  آدامن مي زند كه 
 اما ظاهرا تالش .ه مشترك لفظي صرف  هم نباشندنباشند با اين هم معناي واحد

حل مسئله كالميِ فهم پذيري اوصاف الهي در آكويناس در بسط تمثيل  و استفاده از آن 
ديديم كه تمثيل گونه هاي مختلف داشت و قصد طراحان تمثيل . قرين توفيق نيست

خداوند  نزديك اين بود كه با تكيه بر دو گونه از اين گونه ها ما را به فهم صفات 
  .اما ديديم كه با روش تمثيل فهمي از خداوند ميسر نمي شود. سازند

 

  منابع

االشارات و التنبيهات مع الشرح للمحقق ؛ )ق428-370(حسين عبداهللا ابن سينا، 
 .1379،  سوم، دفتر نشر كتاب، تهرانجلد، نصيرالدين طوسي

 اهللا حسن زاده آملي، مركز ��، تحقيق آااللهيات من كتاب الشفاء ــــــــــــ ؛
 .1376، انتشارات دفتر تبليغات، قم

 اهللا العظمي المرعشي �� آ�����، منشورات 1، ج  من كتاب الشفاالمنطقــــــــــــ ؛ 
  .1405النجفي، قم، 

، ترجمه شرف الدين خراساني، نشر گفتار، مابعد الطبيعه ؛.)م.ق322-384(ارسطو،
  .1367،تهران

  .1367، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه،منطق صوري ؛دوانساري، محمخ
، يسم، در آمدي بر فلسفه قديس توماس آكويناسمتو ؛.)م1978-1884(ژيلسون ، اتين

 .1384تهران، انتشارات حكمت، ترجمه سيد ضياء الدين دهشيري،
تشارات علمي ن ترجمه عليمراد داودي، ،روح فلسفه در قرون وسطيـــــــــــ ؛ 

  .هرانفرهنگي، ت
  ه و شرحـ، با ترجممنطق نوين ؛.)ق1050-979(دبن ابراهيمـدرالدين شيرازي، محمـص

  .1362دكتر عبدالمحسن مشكوه الدين، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 2/81شمارة                                          و كالمفلسفه  - مطالعات اسالمي               98

.Aristotle,(1995) metaphysicmetaphysicmetaphysicmetaphysic, in: Commentary on Aristotle metaphysics, Domb Ox 

Books, Notre Dame, Indiana. 

Aquinas. Thomas, (1995) Commentary on Aristotle metaphysics, Domb Ox Books, 

Notre Dame, Indiana. 

Aquinas, Thomas, (1981) ‘The Summa TheologicaThe Summa TheologicaThe Summa TheologicaThe Summa Theologica’, Trans. Fathers of the English 

Dominican Providence. Christian Classics Press.  
Aquinas, Thomas, (1991) ‘The Summa ContThe Summa ContThe Summa ContThe Summa Contra gentilesra gentilesra gentilesra gentiles’ University of Notre Dame 

Press; Rpt edition. 

Davies .Brian,(2000) Philosophy of Religion a Guide and AnthologyPhilosophy of Religion a Guide and AnthologyPhilosophy of Religion a Guide and AnthologyPhilosophy of Religion a Guide and Anthology, Oxford  
university press, New Yourk. 

Ashworth.E. Jennifer,(1991) ‘Medieval Theories of AnalogyMedieval Theories of AnalogyMedieval Theories of AnalogyMedieval Theories of Analogy’, ‘Stanford encyclopedia 

of philosophy’ stanford university Press . also available: substantive, (http://plato. 

stanford. edu/entries/analogy-medieval 

Bourke. Vernon J (1972), Thomas Aquinas.St In: Encyclopedia of philosophySt In: Encyclopedia of philosophySt In: Encyclopedia of philosophySt In: Encyclopedia of philosophy ed: Poal 

Edwards, Vol 8, Collier Macmillan Publishing,London. 

Capleston F.C(1955) Aquinas, Harmondsworth, MiddlsexHarmondsworth, MiddlsexHarmondsworth, MiddlsexHarmondsworth, Middlsex, Penguin Books. 

Davies .Brian,(2002)  Aquinas an IntroductionAquinas an IntroductionAquinas an IntroductionAquinas an Introduction, Oxford university press. 

Davies .Brian,(2003)  Aquinas on what God is Not in: Thomas AquinasAquinas on what God is Not in: Thomas AquinasAquinas on what God is Not in: Thomas AquinasAquinas on what God is Not in: Thomas Aquinas, ed by Davies 

.Brian, Oxford university press. 

Hick.John(1965) Religious Pluralism in: The philosophy of Religion ReaderThe philosophy of Religion ReaderThe philosophy of Religion ReaderThe philosophy of Religion Reader, Ed: 

Chad Meister, Rutledge, London.  

Lucas,John, (1989) The FutureThe FutureThe FutureThe Future, Oxford University Press. 

McCabe O.P,(1964) Appendix 4 to the vol 3 of Summa TheologicaAppendix 4 to the vol 3 of Summa TheologicaAppendix 4 to the vol 3 of Summa TheologicaAppendix 4 to the vol 3 of Summa Theologica, London  and  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 99                     تمثيل آكويناس ومقايسه آن با كلي مشكك                           87 زمستانپاييز و 

New York. 

 Owen. H P, “God ,Concept of” In: Encyclopedia of philosophyEncyclopedia of philosophyEncyclopedia of philosophyEncyclopedia of philosophy ed: Poal Edwards, 
Vol 7, Collier Macmillan Publishing,London. 

Plantinga. Alvin (1984) “Advice to Christian PhilosophersAdvice to Christian PhilosophersAdvice to Christian PhilosophersAdvice to Christian Philosophers” In: faith and philosophy 

stump. Eleonore (2005) Aquinas, Rutledge 

Swinburne .Richard(1994) The Christian GodThe Christian GodThe Christian GodThe Christian God, Oxford University Press, Inc ,New 

york. 

Swinburne .Richard(1993) The Coherence of DeismThe Coherence of DeismThe Coherence of DeismThe Coherence of Deism, Oxford University Press 
27. Stephen, A. Richards, (1999) Religious Language: An Introduction”  
http://www.faithnet.org.uk/A2%20Subjects/Philosophyofreligion/language.htm 

28. Strumia. Alberto, (1998) “Analogy, in Encyclopedia of Religion and science Ed by 
G.Tanzella and A Strumia, Open Court Publishing Company, Chicago also available 

on:  http://www.disf.org/en/Voci/29.asp 
Polities. Vasilis(2004)Aristotel and the Metaphisics,Routledge ,London and New 

York. 

 

 

 

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

