
 

  

  

  

  يناسيكوآ تمثيل ينظريه و مالصدرا تشكيك ينظريه تطبيقي بررسي
  

  ∗∗رحماني منصوره                                     ∗كاكايي قاسم دكتر
  

  چكيده
 و فالسفه متكلمان، توجه مورد همواره االهي اوصاف معناشناختي تحليل

 زبان هايمحدوديت. تاس شده بيان باب اين در مختلفي اتينظر و بوده عرفا
 كه است شده سبب ديگر، طرف از خداوند نامتناهي وجود و طرف، يك از بشري
 از استفاده با مالصدرا. گردد دشوار االهي اوصاف از معقول تبييني به يافتن دست

 االهي اوصاف باب در اي گونه به كوشد مي وجود، در تشكيك و معنوي اشتراك
 باري ذات اتصاف و شناخت هم و گردد حفظ ندخداو تعالي هم كه بگويد سخن
 و محض لفظي اشتراك نفي با نيز توماس. شود ممكن ايجابي، اوصاف به تعالي

 و تشبيه دام در افتادن از را خود تمثيل، ينظريه طرح و متواطي معنوي اشتراك
 پرداخته ديدگاه دو اين يمقايسه و بررسي به مقاله، اين در. رهاندمي تنزيه
  . شود مي
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  مقدمه. 1
 زمينه اين در فراواني هايكاوش و است فلسفي و كالمي مهم ليمسا از االهي اوصاف

 اوصاف بحث به صراحت  به كه است بزرگي متفكر نخستين فلوطين. است گرفته صورت
 معروف ،»انئادها «تاسوعات، به كه خود، ليرسا مجموعه در او .است پرداخته) احد (خدا

 قبيل از اوصافي داراي احد او، ديدگاه از. است كرده پردازينظريه خصوص، اين در است،
 وي، اعتقاد به. است ناپذيريبيان و تنزيه تناهي، عدم مطلق، بساطت حقيقي، وحدت
 جانب در نبايد اما .)61: ص ،7 (اوست زا توصيفي هرگونه سلب خداوند توصيف بهترين

                                                            
                                       e-mail:gkakaie@rose.shirazu.ac.ir                                                   شيرازاستاد دانشگاه ∗
  e-mail:ma.rahamani110@yahoo.com                               شيراز دانشگاه  كارشناس ارشد∗∗

    20/9/90: تاريخ پذيرش                                          12/4/90: تاريخ دريافت

فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
  156 -127، صفحات 1390 مستان، ز41پياپي 

  2251-6123:  شماره شاپا

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University  

Ser. 41, Winter 2012, PP: 127-156 
ISSN: 2251-6123  



 ديني دانشگاه شيراز انديشه ه  فصلنام 128
 و معنادار گفتن سخن هرگونه كه گيريم پيش در را افراط راه چنان خداوند تعالي و تنزيه

 االهي، اوصاف بحث در كه متفكراني هايديدگاه لذا. شود ناممكن خداوند يدرباره حقيقي
 همان، (است تريمعقول هرا اندكرده تنزيه و تشبيه يا و ايجاب و سلب بين جمع در سعي
 عالوه، به. است نوع اين از اينمونه نيز آكوئيناس توماس و مالصدرا هايديدگاه .)27: ص

 محصلي معناي نباشد، آن بر مقدم ايجابي معرفت اگر خداوند، از سلبي كامالً گفتنِ سخن
 براي راهي زني سلب نوعي بدون البته. است پيشيني اثباتي مستلزم سلبي هر و ندارد بر در

  ).397 :ص ،11 (داشت نخواهد وجود خداوند، تعالي تثبيت
 سخن نحو دو ميان بايد االهي اوصاف درباب توماس و مالصدرا ديدگاه تبيين رايب
 و تعالي حفظ جهت فيلسوف دو اين. گذاشت تمايز ايجابي، و سلبي يعني خدا، از گفتن
 هرگونه آن، قالب در و پردازندمي وندخدا از گفتن سخن به سلبي، نحو به خداوند تنزيه
 و هامحدوديت سلب به فقط تواننمي اما. كنندمي سلب او وجود از را محدوديتي و نقص
  قائلخداوند تعالي به كه اين بر عالوه ديني ديدگاه زيرا كرد، اكتفا خداوند ذات از هانقص
 خداوند اگر حال. است شپرست و سپاس و ستايش سزاوار كه داندمي موجودي را او ،است

 چگونه باشد، نداشته نسبتي هيچ عالم با و نباشد شبيه چيز هيچ به و باشد محض متعالي
 باشد محض متعالي كه را خدايي هرگز مقدس متون دليل، همين به د؟يپرست را او توانمي

 آدمي خواطر يهمه از است، حاضر جا همه در مقدس متون خداي بلكه كند،نمي معرفي
 است، وارانسان صفات داراي گويد،مي پاسخ بدان و شنودمي را انسان دعاي است، آگاه

 ،توماس و مالصدرا بنابراين). 602: ص ،10 (دارد... و انتقام و شادي و رحم و غضب و خشم
 باب در نيز ايجابي نحو به ،دارند را وحياني متون و عقل ميان سازگاري يدغدغه كه

 با البته ،اندليقا مخلوقات با خداوند وجودي سنخيت به شانيا. يندگومي سخن خداوند،
 بر تأكيد و موجودات مراتبسلسله گرفتن نظر در با و هاآن وجود ينحوه در هاتفاوت حفظ
 و علت ميان وجودي سنخيت. دارد قرار سلسله اين يمرتبه باالترين در خداوند كه امر اين

 افراط قدر آن تعالي، و تنزيه در كه دهدمي اجازه هاآن هب مخلوق، و خالق زين و معلول،
 عين در بلكه شود، مسدود خداوند باب در گفتن سخن و شناخت گونه هر باب كه نكنند
 در. داد نسبت او به بتوان نيز را وجودي كماالت واجب، ذات تقدس و تعالي حفظ
 بين بايد اوست، هايويژگي و اوصاف از يكي محمولشان و» خدا «موضوعشان كه هاييگزاره

  :شد قايل تفكيك اوصاف و محموالت از دسته دو
 هاآن واجد وجه هيچ به مخلوقات ساير و هستند خداوند مختص كه محموالتي -الف
  .نامندمي» متافيزيكي اوصاف «را هاآن كه... و بساطت وجود، وجوبِ: جمله از ،نيستند

  



 ي تمثيل آكوييناس ي تشكيك مالصدرا و نظريه بررسي تطبيقي نظريه

 
 

129
 كه... و علم حيات،: جمله از هستند ركمشت مخلوق و خالق بين كه محموالتي -ب

  .)198: ص ،7 (نامندمي» انساني اوصاف «را اوصاف اين
 را معنايي چه دهيممي نسبت خدا به را انساني اوصاف وقتي كه است اينمسأله  حال

  :يميرو هروب مشكل دو با هاييگزاره چنين در چراكه .نيمك مي اراده هاآن از
 بر عالوه ،»وجود معنوي اشتراك «و» وجود اصالت «اساس بر مالصدرا باب، اين در
 خالق بر واحدي معناي به نيز را... و قدرت و علم چون ديگري كمالي مفاهيم وجود، مفهوم

 همانندي موجب مفهومي اشتراك اين كه است باور اين بر و داندمي پذير صدق مخلوقات و
 اشتراك چراكه ،دارند مختلفي صاديقم هاآن از هريك بلكه ،شودنمي اوصاف اين مصداقي
 ،كماالت ساير و وجود مالصدرا، نظر از بنابراين. متواطي نه است مشكك جا اين در معنوي

 دارد، وجود خالق و مخلوقات بين كه سنخيتي دليل به ،شوندمي ناشي وجود از همگي كه
 كرد تصور بايدن اما شوند؛مي حمل هاآن بر واحد معناي يك به و هستند معنوي مشترك

 به را تعالي واجب وجود و ممكن مخلوقات ميان محض شباهت و وارانگاريانسان امر اين كه
 اشتراك عين در كه است نظرمد ا،ج ناي در مشكك معنوي اشتراك زيرا ،دارد دنبال

 از هريك در وجودي كماالت و وجود ينحوه كه دارند وجود متفاوتي مصاديق مفهومي،
 او يدرباره ما چه آن از خداوند «كه عقيده اين چند هر.است متفاوت گريدي با هاآن
 همگان مقبول اوسط قرون هياتاال در ،»است واالتر و برتر نهايتبي گوييممي و انديشيم مي
 چيست خدا دانيمنمي ما كه بود معتقد نيز ،اوسط قرون بزرگ فيلسوف آكوئيناس، و بود
 گفتن سخن يمسأله حل براي او اما). 109: ص ،5 (نيست يچيزهاي چه خدا دانيممي بلكه

 زبان گرچه است معتقد و كندمي پيشنهاد را تمثيلي روش صادقانه، و ايجابي نحو به خدا از
 نامتناهي خداي وصف براي را انساني اوصاف كه هنگامي شود،مي ناشي حسي يتجربه از ما
 طبيعي زبان هايتعين و هامحدوديت همان با هاآن از كه نيست معنا اين به بريممي كار به

 نه بريم،مي كار به انسان و خدا يدرباره را حكيم صفت وقتي مثال،ي برا شود؛يم استفاده
 به كه معناست اين به نه و اندحكيم يكساني معناي با دقيقاً هاآن كه معناست اين به

 مطلق و كامل نحو به خدا يربارهد صفت اين بلكه اند،حكيم متفاوتي كامالً هاي شيوه
 تباين ميان وسطي حد بنابراين دارد؛ تحقق آن از حظي فقط ،انسان در ولي ،است متحقق
  .است محض شباهت و محض

  

  معنوي اشتراك ينظريه. 2
 معاني يزمره در -تعالي و تبارك - حق يحقيقيه صفات است معتقد مالصدرا

 كه اين براي موجود. شوندمي موجود بماهو موجود عارض و دارند قرار عامه يكماليه
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 با خاص استعداد و معين يماده به شود، واقع كليه حقايق و عامه يكماليه معاني معروض
 مساوق اوصاف اين كه گفت توانمي ،جهت همين به ست؛ين نيازمند تغيير و تجسم

 نيستي يبهيشا گونه هيچ و است هستي حقيقت حق هستي كه گونه همان بنابراين. وجودند
 گونه، هر از و اوست ذات عين نيز خداوند كمالي صفات از يك هر ندارد، راه آن در امكان و

 هم و است وجود يهمه تعالي حق صرف وجود هم كه گونه همان و اندمنزه عيب و نقص
 در چه آن و هستند، تعالي حق وجود تمام نيز او كمالي صفات تمام است، وجود آن يهمه
  ).  38: ص ،13 (است صادق نيز صفات باب در شودمي گفته وجود باب

 و فعليت با را وجود و داندمي وجود از ناشي را كمالي هر كه جاآن از مالصدرا بنابراين،
 به وجود، تشكيك نيز و وجود مفهوم معنوي اشتراك به توسل با داند،مي مساوق كمال
 مفهوم معنوي اشتراك ابتدا است شايسته. ازدپردمي االهي اوصاف معناشناختي تحليل
  : كنيم بررسي را وجود

 از كه است اساسي و مهم ليمسا از يكي وجود در تشكيك و وجود معنوي اشتراك
. يافت دست كالمي و فلسفي مشكالت از بسياري حل راه به توانمي آن، طريق

 زيرا است؛ شمرده ديهيب به قريب امري را وجود مفهوم در معنوي اشتراك صدرالمتألهين
 نوعي ديگر، موجودات با موجودات از هريك ميان كه يابدمي در روشني به آدمي عقل

 يافت معدوم و موجود بين مناسب و سنخيت اين كه دارد تحقق مناسبت و سنخيت
 گوناگون و مختلف موجودات يهمه اگر كه رسيد نتيجه اين به توانمي جا، اين از. شودنمي
 با موجودات اين از برخي نسبت ناچار نبودند، مشترك ديگر يك با عام، هوممف يك در

 بداهت كه حالي در شد؛مي محسوب معدوم و موجود ميان نسبت نوع از ديگر موجودات
 و موجود ميان نسبت از غير ديگر، موجود با موجود ميان نسبت كه دارد اين از حكايت عقل

  ).  75: ص ،1 (است معدوم
 چيزي همان دارد وجود عيني، طور به و واقع متن در كه مناسبت و سنخيت اين

 ديگر، عبارت به. گرددمي مفهوم يك در موجودات وحدت و اشتراك موجب كه است
 در اشتراك و وحدت نوع يك از حاكي و ستين زباني و قراردادي امري معنا، در اشتراك

 و موجود امر يك بين و دارد؛ وجود موجودات بين كه وحدتي و اشتراك است، واقع متن
 لفظ و اسم در اتحاد صرفاً اتحاد اين بنابراين. ندارد وجود اشتراكي چنين معدوم، امر يك

 كه طوري به گيرد،مي سرچشمه موجودات بين واقعي سنخيت و اتحاد نوع يك از و نيست
 ودش انتخاب واحدي اسم معدومات و موجودات از گروهي براي كنيم فرض ما اگر حتي
 بين واقعي مناسبت و وحدت نوع يك كه شودنمي موجب اسمي چنين انتخاب صرف

 بين مناسبت و وحدت از بيشتر كه مناسبتي و وحدت آيد؛ پديد معدومات و موجودات
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 از كه مناسبتي. باشد آن با مساوي كم دست يا و واحد اسم در متحد غير موجودات

 به واقع، متن در سنخيت نوعي موجب تواندنمي شود،مي ناشي زباني قراردادي ي ناحيه
 مفهوم اشتراك عدم يا اشتراك يدرباره اختالف ديگر، عبارت به. گردد عيني، وجود حسب
 ديگر، بيان به. گرددبرمي واقع، عالم در سنخيت عدم و سنخيت درباب اختالف به وجود
 وحدت عدم و وحدت و است؛ خود ماوراي از حاكي است مفهوم كه جهت آن از مفهوم
  .شودمي ناشي واقع، متن در وحدت نوع يك از و نيست قراردادي امري مفهوم

 خود كه ينا بدون كند، انكار را وجود معنوي اشتراك كه كسي است معتقد مالصدرا
 از ريكه در وجود اگر زيرا دهد؛مي فتوا وجودي و معنوي اشتراك اثبات به باشد، آگاه

 بتوان كه ماندنمي باقي چيزي باشد، داشته مغايرت جهت، هر از ديگر موجود با موجودات
 به حكم كه گونه همان ندارند؛ مشاركت چيزي، در ديگر موجود با موجود اين كه گفت

 چيزي، اساس بر بايد نيز مشاركت عدم به حكم پذيرد، انجام چيزي، در بايد مشاركت
 نداشته تحقق مشتركي وجه گونههيچ موجودات بين وقتي ترتيب، اين به پذيرد؛ تحقق
. بود خواهد روروبه پايان،بي و نامتناهي مفاهيم سلسله يك با انسان گفت بايد ناچار باشد،
 گردد روروبه نامتناهي، مفاهيم سلسله يك با انسان وقتي كه است مسلّم نيز مسأله اين
 مفاهيم آن يهمه يدبا ناچار كند، حكم هاآن اشتراك عدم يا اشتراك به بتواند كه اين براي

 را نامتناهي مفاهيم به توجه توانايي نه انسان كه داشت تواننمي ترديدي و. كند ارزيابي را
 واقع، در وجود كه دريافت توانمي است چنين اگر و است نيازمند كار، اين به نه و داراست

 پذيردمي مانجا مشترك، امر همان اساس بر نيز انسان احكام و است مشترك موجودات بين
  ). 36 -35: صص ،1ج ،14(

 عبارت به. داندمي معنوي مشترك را وجودي كماالت و وجود مفهوم مالصدرا بنابراين
 مصداق هرچند شوند،مي حمل معنا يك به مخلوق و خالق بر وجودي كماالت اين ديگر،
 االهي، اوصاف معناشناختي تحليل منظور به او. نيست واحد مخلوق و خالق در صفات اين
 تنزيه يا تشبيه به كه كساني و كندمي جدا هاآن مصداق مقام از را صفات اين مفهوم مقام

 حتي يا صفات، درباب زيرا اند؛كرده خلط هم با را مقام دو اين واقع، در اند،شده قائل مطلق،
 يا و اند،دانسته عاجز االهي، اوصاف شناخت از را عقل و كرده انكار هم را مفهوم اشتراك

 خداوند وارانگاريانسان و تشبيه يورطه در و نشده قائل تفاوتي نيز مصداق مقام در حتي
 و وحدت هم شده، قائل صفات، مصداق و مفهوم ميان كه تمايزي با مالصدرا ولي. اندافتاده

 ايجابي صفات از بحث به حال، عين در هم و كندمي حفظ را خداوند تعالي و بساطت
 ميان مشترك صفات وحدت وي. داندنمي عاجز تعالي، حق شناخت از را قلع و پردازدمي

 و كثرت وجود، در تشكيك ينظريه طرح با و داندمي مفهومي وحدتي را مخلوق و خالق
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 ينظريه تبيين به ادامه، در. كندمي وجوجست مصداق، يناحيه در را اوصاف اين تمايز

  .پردازيممي وجود در تشكيك
  

  تشكيكي  نظريه. 3
 كه دارد اشاره كثرت حصول و تمايز تحقق جهت خاصي طريق به» تشكيك «يواژه

 مباحث به شودمي يافت جهان در كه ناقصي و كامل متفاضل امور فلسفي توجيه پي در
 تمايزي هيچ اگر و است تمايز وجود بر فرع مختلف، امور در كثرت حصول. يافت راه فلسفي
 ناشي امور در كثرت پس. امر دو نه شوندمي امر يك هاآن باشد نداشته وجود امر دو ميان

  :دارد وجود كثرت نوع سه حداقل. است االمتيازمابه وجود از
 تمايز به هاآن افتراق و امتياز يا متمايزند هم از عقل، يا وجود در كه اموري تمام

 به هاآن تمايز يا باشد، هاآن بيني اذاتي اشتراك هيچ كه اين بدون است، ذات و ماهيت
 مشترك ماهوي امر و است ماهوي امر به نيز هاآن اشتراك كه چنان است ماهوي امري
 مانند اند،مختلف فصول هاست،آن امتياز و اختالف يمايه كه ماهوي، امر و است جنس
 حقيقت تمام در و است ذات از خارج و عرضي امري به مختلف امور امتياز يا نوعيه؛ طبايع

  ).  427: ص ،14 (نوع يك مختلف افراد مانند اند،مشترك ي،ذات
 هم قسمي، هر در و شماردمي بر را كثرت نوع سه مالصدرا شود،مي مالحظه كهچنان

 هم با امر دو اين قسمي، هر در و االشتراك مابه هم و كندمي ذكررا  االمتياز به ما
  :اند متفاوت
  .عالي اجناس مانند ذات؛ از خارج امور به اشتراك و ذات تمام به اختالف -1  
  .انواع مانند ؛)جنس (ذات ديگر جزء به اشتراك و) فصل (ذات جزء به اختالف -2  
 .افراد مانند ذات؛ تمام به اشتراك و عرضي امور به اختالف -3  

 انواع از يك هيچ باشد متكثر حقيقت همان و باشد داشته وجود حقيقت يك اگر ولي
 آن از غير امري كه چرا دهند نشان را حقيقت آن كثرت توانندنمي شد نبيا كه كثرتي

 امري االمتياز مابه كثرت، نوع سه اين در و شود هاآن تفاوت يمايه كه ندارد وجود حقيقت،
 . بود االشتراك به ما از غير

 با آن تفاوت. است تشكيك همان كه كندمي بيان را كثرت از ديگري نوع مالصدرا
 تفاوت گاهي: واحداند امري االمتياز به ما و االشتراك به ما كه است آن در كثرت، انواع ساير
 از خارج كه امري به نه هاست،آن اشتراك يمايه كه است چيزي همان به ءيش دو ميان
  .شود داخل حقيقت آن در كه امري به يا باشد حقيقت آن
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 كه چرا پذيردمي رتكث خود، وحدت حفظ عين در واحدي حقيقت تشكيك، در
 كه نحوي به حقيقت، ذات از خارج امري به نه است واحد حقيقت همان به نيز آن كثرت
 تشكيكي نوع از را زمان ياجزا تمايز مالصدرا مثال،ي برا. شود دارخدشه حقيقت آن وحدت

 تمايز و ندارد تجدد و اتصال جز ماهيتي كه است يمتجدد حقيقت زمان زيرا داندمي
 جز چيزي هم زمان حقيقت و هاستآن تأخر و تقدم به امروز و ديروز مثل زماني ااجز

 حقيقت به هم هاآن اميتاز و است زمان حقيقت به هاآن اشتراك پس. نيست تأخر و تقدم
  ).304 -302: صص ،16 (است زمان

 ميان در تشكيك بحث كه پردازيممي سيري به تشكيك، حقيقت شدن روشن از پس
 درباب هاآن غير و اشراقي و ييمشّا از اعم حكما، يهمه. است داشته ختلفم حكماي
  :دارند نظر اتفاق امر، دو در تشكيك، يمسأله

 و شدت مانند خارج، جهان در موجودي اشيا از برخي در نقص، و كمال تحقق در -1
. هاآن مانند و اعداد در زيادي و كمي و هااندازه در كوچكي و بزرگي كيفيات، در ضعف

  .است همگان مقبول و بديهي امري نقص و كمال و تفاضل وجود اصل بنابراين
 ما و االشتراك به ما و وحدت مستلزم اشيا، در نقص و كمال تحقق كه امر اين در -2

 كه باشند داشته وجود امر دو وقتي. اندناقص و كامل كه جهت آن از هاستآن االمتياز به
 االشتراك به ما كه منداند،بهره حقيقت يك از دو هر اقص،ن ديگري و باشد كامل يكي
 دارد؛ حقيقت همان از بيشتري يبهره ناقص، امر با مقايسه در كامل امر طرفي، از. هاستآن

  .است االشتراك به ما همان نيز هاآن االمتياز به ما بنابراين
 وصف دو بالذات موصوف كه حقيقتي كه است اين حكماست اختالف محل چه آن

 مشكك متفاضل امور االمتياز به ما و االشتراك به ما تنهايي، به خود و است ناقص و كامل
 آن در تشكيك مستلزم را ماهيات افراد هاينقص و كمال اشراقي حكماي چيست؟ است،

 ها،آن خالف بر مشايي حكماي. معتقدند ماهيت فرد در تشكيك به و دانندمي ماهيات
 -65: صص ،8 (معتقدند عرضي، در تشكيك به و دانندمي محال را هيتما افراد در تشكيك

 امور در نه و داندمي ذاتيات در نه را تشكيك وجود، اصالت اثبات با مالصدرا اما). 67
 و داندمي وجود حقيقت در را تشكيك بلكه است؛ اعتباري امري ماهيت كه چرا عرضي،
 كه هايينقص و كمال فلسفي توجيه براي قطف را وجود در تشكيك بحث حكما، ساير مانند

 اساسي و مهم ليمسا از يكي وجود تشكيك بلكه برد،نمي كار به دارد، وجود عالم در
 از و شودمي استفاده آن، از فلسفي مشكالت از بسياري حل در كه است متعاليه حكمت
 تحليل ربابد جمله، از پرداخت، فراواني ليمسا عقالني تبيين به توانمي آن، طريق

  .گشاستراه االهي، اوصاف معناشناختي
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  عرضي در تشكيك. 1. 3

 تشكيك امتناع بر نيز براهيني و دانندمي محال را ماهيت در تشكيك ييمشا حكماي
 دو شان،يا نظر از. است عرضي در تشكيك كه باورند براين و 1كنندمي اقامه ماهيت در

 و شدت يعني شمارند؛مي عرضي مفاهيم را متفاضل امور يكي در كه دارد وجود تفسير
  : سياه و سفيد نه دانندمي سياهي يا سفيدي در را ضعف

ي برا شود،مي حمل مختلفي اشيا بر تشكيكي نحو به واحدي معناي كه هنگامي   «
 ماهيت معنا اين كه است محال شود،مي حمل عاج بر هم و برف بر هم كه سفيدي مثال،

 بلكه. ندارد راه تشكيكي اختالف آن جزء و ماهيت در زيرا باشد؛ اشيا اين ماهيت از ييجز يا
 عاج و برف ماهيت جزء يا ماهيت كه سفيدي مانند هاست،آن مفارق يا الزم عارض معنا اين

 ترينضعيف تا سفيدي شديدترين از ما اگر زيرا. هاستآن بر عارض امري بلكه نيست
 تفصيل، به كه دارد وجود بالقوه سفيدي نهايت بي ،ميان اين در بگيريم نظر در را سفيدي

 اما گوييممي سفيدي هاآن تمام به بلكه ايم،نگرفته نظر در خاصي نام ها،آن از هريك براي
 در بنابراين. است عرضي امر بلكه نيست سفيدي امر هيچ نوعيِ ماهيت و ذات سفيدي اين
  ).35 -34: صص ،2ج ،2(» ذاتي نه است عرضي امر يك در تشكيك مختلف، سفيد امور

 در تشكيك طوسي، رالدينينص خواجه تفسير اين در شود،مي مالحظه كه چنان
 از كه ديگري تفسير در اما شودمي پذيرفته سياهي، و سفيدي مانند عرضي، مفاهيم
 بحث سياه، و سفيد مانند ماهوي، مفاهيم در تشكيك از دارد وجود عرضي در تشكيك

 در ديگر، عبارت به. اندمحسوس كيف و ذاتي ماهوي مفاهيم امور ينا خود كه شودمي
 تشكيك كه اموري كه معناست بدين عرضي در تشكيك طوسي، نصيرالدين خواجه تفسير

 نام به ذاتي و نوعيه ماهيت و اندعرضي اموري سفيدي مانند پذيرند،مي ضعف و شدت و
 در اما شود،مي عاج يا برف مانند ريديگ امر معروض همواره سفيدي و ندارد وجود سفيدي
ي برا پذيرند؛مي ذاتي امور چون هم اندمتفاضل كه را اموري مشايي حكماي ديگري، تفسير
 به را عرضي در تشكيك و دهندمي قرار محسوس كيف يمقوله تحت را هارنگ مثال،
  .كنندمي تبيين ديگري، معناي

 مشكك است، عرضي امري هاآن به سبتن كه را، ماهيت افراد مضاف وجود سينا ابن
 و كندنمي قبول را ذاتي در تشكيك و پذيردمي را عرضي در تشكيك نتيجه، در داند؛مي
 و فرد مثال،ي برا كه است اين است، مضاف وجود در ضعف و شدت كه امر اين از مراد
 يسفيد از ديگري شخص و فرد با و شود اعتبار نفسه في اگر سفيدي، خارجي وجود

 يعني است؛ سفيدي ماهيت مصداق فقط بلكه ضعيف نه و است شديد نه نشود، مقايسه
 اصطالح، به و است، خارجي واقعيت بر ماهوي مفهوم صدق مالك و است سفيدي فقط
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 هويتي كه جهت آن از خاصي، سفيدي يعني مذكور، واقعيت اگر ولي. است نوعي حد مالك

 متصف ضعف و شدت به شود، سنجيده وعن همين از ديگري واقعيت با است، شخصي
 في كه جهت آن از هاست،آن وجود متفاضل امور االشتراك به ما ديگر، عبارت به. شودمي

 در كه جهت آن از هاستآن از هريك وجود هاآن االشتراك به ما و شود اعتبار نفسه
  ).147 -146: صص ،1ج ،9 (هاستآن با مغاير افراد، ديگر با مقايسه

  ماهيت در تشكيك. 2. 3
 كه براهيني بر اشراق شيخ. اندذات و ماهيت در تشكيك به قائل اشراقي حكماي

 در تشكيك بر و كندمي وارد اشكال كنندمي اقامه ماهيت، در تشكيك امتناع بر يانيمشا
. است مقدار همان در مختلف، مقادير بين تفاوت: گويدمي او. كندمي اقامه برهان ماهيت،

 كه اموري تمام در و است سياهي ذات و ماهيت در تشكيك نيز وضعيت شديد ياهيس در
 عبارت به و. پذيردمي ضعف و شدت كه است ذات و ماهيت دارد، وجود ضعف و شدت
 نظر در را مختلف امتداد دو اگر. اندناقص و كامل و متفاوت خود نوعي حد در افراد ديگر،

 بيست ديگري و مترسانتي ده يكي مثال،ي برا اشد،ب ديگري از تركامل يكي كه بگيريم
 فرد دو و متعددند و متكثر اند،كامل و ناقص كه جهت آن از امتداد دو اين باشد، مترسانتي

 امتداد جنسي يا نوعي ماهيت در هستند امتداد دو هر كه جاآن از ولي اندماهيت يك از
 تمايز اما باشند، داشته ديگر يك از نيز يامتياز وجه بايد هستند فرد دو چون و اند،مشترك

 هاآن تمايز اند؛مشترك امتداد، ماهيت در شد گفته كه چنان زيرا نيست، ذات تمام به هاآن
 در متفاضل امور امتياز و اندمتفاضل امتداد دو اين زيرا باشد، تواندنمي هم عرضي امور به

 هم فصل. نيست عرضي امور به هاآن ازامتي پس. دارند اشتراك آن در كه است امري همان
 تواندنمي هم فصل به هاآن امتياز بنابراين. شودمي محسوب عرضي امري جنس، به نسبت
 عرضي امر متفاضل امور در كه گفتيم و است امتداد دو اين جنسي ماهيت امتداد زيرا باشد،
  .ستا عرضي امري امتداد به نسبت فصل و باشد تمايز يمايه تواندنمي

 به نه است ذات تمام به نه امتداد دو اين امتياز كه شودمي نتيجه شد گفته چه آن از
 آن در كه است امتداد ماهيت به هاآن امتياز بلكه ذات، از خارج امور به نه و ذات جزء

: صص ،1ج ،6 (اندمتفاضل كه است اموري ذات در تشكيك و نقص و كمال و دارند اشتراك
299- 300    .(  

  وجود در تشكيك. 3. 3
 مطرح را ماهيت در تشكيك و بوده مشايي يفالسفه از پس اشراقي يفالسفه هرچند

 بگيريم، نظر در را بحث منطقي سير و كنيم نظر صرف بحث تاريخيِ ترتيب از اگر اند،كرده
 در ماهيات، از برخي افراد در ضعف و شدت و تفاضل يمسأله با مواجهه در گفت توانمي
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 بررسي از پس و. شودمي مطرح ماهيت در تشكيك چيز، هر از پيش فيلسوف نذه

 به وجود در تشكيك نهايت در و كندمي ايجاب ذهن در را عرضي در تشكيك آن، مشكالت
  .آيدمي ميان

 مابه و االشتراكمابه وحدت و متفاضل امور وجود ،فالسفه تمام شد، اشاره كه چنان
 و ذات به را متفاضل امور اشتراك هم اشراق شيخ. پذيرندمي رت،كث نوع اين در را االختالف
 ذات در تشكيك به و كندمي وجوجست ماهيت در را هاآن امتياز هم و داندمي ماهيت
 داندمي محال ذاتي در را تشكيك كه كندمي بيان براهيني سينا ابن. شودمي معتقد

 ذكر كه چنان االمتياز، به ما است معتقد اما اند،دمي ماهيت در را االشتراك به ما او بنابراين
 مواجه اشكال با را سينا ابن نظر اين مالصدرا ولي. است مضاف وجود عرضي، در شد،
 سينا ابن اما باشند، واحدي امر بايد االشتراك به ما و االمتياز به ما تشكيك، در زيرا داندمي

 تشكيك وجود، اصالت اثبات با مالصدرا. داندمي وجود در را امتياز و ماهيت در را اشتراك
 است وجود حقيقت به متفاضل امور امتياز هم و اشتراك هم كه كندمي مطرح را وجود در
 اصالت بر دليلي اند،ضعيف و شديد و ناقص و كامل كه واقعياتي و متفاضل امور وجود و

 شدت كه است وجود يتواقع بلكه نيست سازگار تفاضل با ماهيتي هيچ كه چرا است وجود
 وجود حقيقت پذيردمي ضعف و شدت و كرده پر را خارج جهان چه آن و پذيردمي ضعف و

  ).196 -195: صص ،8 (است
 پر را واقع عالم كه وجودي بلكه نيستند متباين حقايقي وجود مفهوم افراد بنابراين

  زيرا شود،يم حمل واحدي، معني به اشيا تمام بر كه است واحدي حقيقت است كرده
 حقيقت به موجودات اشتراك بلكه نيست عرضي يا ذاتي امري به آن، افراد ميان اشتراك
 حال، عين در. دارند ديگر يك با وجودي مناسبت و سنخيت موجودات تمام و است وجود
 و جوهريت و وجوب و امكان و تأخر و تقدم و است وجود همان به نيز وجود افراد امتياز

 در مختلفي مراتب كه مشكك، است حقيقتي وجود و است وجود حقيقت به همه عرضيت
 طور همان و است مرتبه آن در بودن حقيقتش وجود، مراتب از ايمرتبه هر و دارد راه آن
 ساير از هم مرتبه همان در بودن در دارد، اشتراك مراتب ساير با داشتن واقعيت در كه

  ).121 -120: صص ،1ج ،14 (شودمي جدا مراتب
 مقام بايد آن، مصاديق در تشكيك و وجود مفهوم معنوي اشتراك مبناي دو اساس بر
 به را مصداقي هايمحدوديت و هاخصوصيت و كنيم جدا ديگر يك از را مصداق و مفهوم
 كندمي واقع از حكايت مفهوم حيثيت، آن از كه حيثيتي به و ندهيم سرايت مفهوم، مقام
 آثار منشأ و عيني تحقق اصل از كه وجود، مفهوم كه يابيممي در ترتيب، بدين. كنيم توجه
 صدق الوجود واجب بر كه معنايي همان به كند،مي حكايت ء،يش يك از عدم طرد و بودن
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 داللت عقل، وجود بر كه معنايي همان به و است؛ صادق نيز الوجود ممكن بر كندمي
 و تفاوت هيچ جهت اين در و ندكمي داللت نيز ماده وجود و نفوس وجود بر كند،مي

 با داشتن، وجود اصل در هستي مراتب يهمه. ندارد وجود مختلف مراتب بين در اختالفي
 معناي به وجود و ندارند اختالفي ديگر يك با جهت، اين در و اندمتحد و شريك ديگر يك

 از وجود فهومم كه چرا اندموجود معنا، يك به هاآن يهمه و كندمي صدق هاآن بر واحدي
 از مفهوم اين. كندمي حكايت ها،آن نبودن معدوم و امور اين بودن دارواقعيت و هستي اصل
 حكايت خود مصاديق نقصي يا كمالي جهات ساير و وجودي يمرتبه وجود، ينحوه
 اختالف موجب و شوند كشيده نيز مفهوم مقام به مصداقي امتيازات و هااختالف تا كندنمي
 بر يكسان نحو به واحد مفهوم اين صدق كه داشت توجه بايد البته. گردند مفهوم و معنا در

 كه چرا. شودمي حمل هاآن بر تشكيكي، نحو به بلكه ستين متنوع و متعدد مصاديق
 و كثرت عين در وحدت و است مراتب ذو و مشكك اما است واحد هرچند وجود حقيقت
  ). 403 -402: صص ،7 (دارد وحدت عين در كثرت

  :كندمي بيان گونهاين را معنا اين ،كافي اصول شرح در مالصدرا
 تشبيه كه نيست ايگونه به اند،مشترك مخلوقات و خدا بين كه هايياسم اطالق

 خاص وجود با صفتي كه اين از است عبارت تشبيه زيرا. آيد الزم مخلوقاتش به خداوند
 معني، يك به موصوف، يك در صفت اگر يول. باشد موجود ءيش دو در اش،جنسي يا نوعي

 در و تركامل و شديدتر وجودش يكي، در يا باشد ديگري، معناي به ديگر، موصوف در و
  .نيست كار در تشبيهي باشد، ترناقص و ترضعيف وجودش ديگري،

 مختلف امور بر است ممكن صورت، دو به اسم يك كه كنندمي گمان مردم بيشتر
  :شود حمل

 و رابطه هيچ كه شود حمل مختلفي، امور بر لفظي، مشترك صورت به ياسم -1   
 شود، حمل ها،آن بر مشترك، طور به لفظ يك تنها و باشند نداشته ديگر يك با نسبتي
 هم با شباهتي و تناسب كه مختلفي امور به و دارد مختلفي معاني كه» عين «يواژه مانند
 شود؛ حمل اموري بر مجازي، و حقيقي نحو به اسمي است ممكن يا شودمي حمل ندارند
 درنده حيواني بر هم و شود،مي حمل باشد شجاع كه فردي بر هم كه» شير «يواژه مانند
  .كندمي داللت

 حمل واحد، معناي به و متواطي و يكسان طور به مختلفي، امور بر واحدي اسم -2   
 و شدت و نقص و كمال ظلحا به مشترك، معني آن مختلف مصاديق كه اين بدون شود

 انسان، افراد تمام بر يكسان، به كه» انسان «يواژه مانند باشند، داشته اختالفي ضعف،
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 است مشتركي معنايي دارا مختلف، افراد ميان كه انسانيت، در كه اين بدون شود،مي حمل

  .باشد داشته وجود تفاوتي
 بر اما شود، حمل مختلفي ورام بر مشتركي معناي كه دارد وجود نيز ديگر يقسم اما 
 خود زيرا كند، داللت هاآن بر تشكيكي نحو به بلكه نشود حمل يكسان،  به مصاديق، تمام
 مانند. است نقص و كمال و ضعف و شدت مختلف مراتب داراي امري مشترك معناي آن

 وجود. علوم به نسبت علم يا انوار، به نسبت نور يا مختلف، موجودات نسبت به وجود مفهوم
 وجود يدرجه باالترين خداوند اما شودمي حمل موجودات، تمام بر واحد، معنايي به گرچه
 نيست وجودي يدرجه هيچ آن، از باالتر و ندارد نهايتي وجودي، تأكد و شدت در كه است

 از كه مختلف، يمصاديق بر مشترك يمعناي بنابراين. دارد را وجود يقوه فقط هم هيولي و
 و خالق ميان مشتركي اسما. شودمي حمل منداند،بهره مشترك معناي آن فمختل درجات
 مخلوق و خالق بر مشترك طور به كه اوصافي از هريك هرچند و اندگونه همين نيز مخلوق
 اين شوند،مي حمل مخلوق و خالق بر معنا، يك به و دارند مشتركي معناي شوند،مي حمل

 كماالت يدرجه باالترين از خداوند بلكه ندارد، دنبال به را مصداق اشتراك مفهومي اشتراك
 مختلف درجات واجد ،وجوديشان يدرجه به توجه با مخلوقات از هريك و است برخوردار

  ).   298: ص ،15 (هستند كماالت اين
 

  2تمثيل ينظريه. 4

 از عقل تعطيل و خداوند وارانگاريانسان و مطلق تشبيه از رهايي براي تــوماس
 يپيشينه بيان، نظريه اين فهم در .كندمي مطرح را تمثيل ينظريه خداوند، ذات ناختش

 در هايوناني ابتدا. است يوناني اصل، در واژه اين. باشد مفيد تواندمي Analogy يواژه
 و برابر دو مانند هاآن متقابل يا مشترك روابط يعني اعداد، ميان تناسب بيان براي رياضيات

 مباحث در نه و روزمره ييونان در نه اصلي كاربرد اين اما. بردندمي بهره واژه اين از ر،براب  سه
 ،23 (شد برده كار به روابط بين شباهت معني به بعدها و نبود واژه اين معني تنها فلسفي،
   ).94: صص

 بر وجود مفهومِ تمثيليِ حملِ يِنظريه مابعدالطبيعه، در بار، نخستين براي ارسطو 
 جوهر به هم حال، عين در وجود لفظ بود مدعي او. كرد مطرح را اعراض و جواهر جودو

 بر واحد، معنايي به و يكسان كامالً طور به نه وجود اما اعراض، به هم و شودمي اطالق
. متغاير و متباين معاني به و متفاوت كامالً طور به نه و است، شدني حمل اعراض، و جواهر

 وجود و است قوي وجودي جوهر وجود اما اعراض، وجود هم است ودوج جوهر وجود هم
 از وجود، مفهوم اطالق درباب ارسطو بنابراين. جوهر وجود از مشتق و تبعي وجودي عرض
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 معنوي اشتراك نه و است صرف لفظي اشتراك نه كه آوردمي ميان به سخن اشتراك نوعي
 بيان» تمثيلي حمل «قالب در ،توماس مكتب در كه است نسبتي همان اين. محض

  ).223: ص ،3 (گرددمي
  تمثيل نظريه مباني. 1. 4

 ،پيشينيان آثار يمطالعه در توماس كه است موضوع دو تلفيق از ناشي تمثيلْ ينظريه
 :است داشته توجه هاآن به

 را توماس گويد،مي سخن تمثيلي وحدت درباب ارسطو كه جاآن: ارسطويي الهامي -1
 اين به نوشته ارسطومتافيزيك  بر كه شروحي دري و كند؛مي ياري اش يهنظر طرح در

  .است كرده توجه نظريه
  .شودمي يافت هياتاال جامع در كه افالطون، منديبهره ينظريه -2 

 و وحدت باب در بحثي، در متافيزيك در ارسطو گفت توانمي اول، موضوع باب در
 نحو به اگر اما ،اندمختلف معنا، يك به موجودات مبادي: گويدمي موجودات، مبادي كثرت

 در ارسطو. دارند تمثيلي وحدت و هستند يكي موجودات تمام مبادي بگوييم سخن تمثيلي
  : كندمي اشاره نيز تمثيلي وحدت به وحدت، مختلف انواع بيان

  :دارد وجود وحدت نوع چهار اساس، نيا بر
  ؛دارند جنسي وحدت كه مختلفي امور -1
  ؛دارند نوعي وحدت كه مختلفي امور -2
  ؛دارند فردي وحدت كه مختلفي امور -3
 مشتركي اسم مختلفي امور به كه شود مي محقق جايي در كه تمثيلي، وحدت -4
 به مشترك معناي آن كه هستند رابطه در امر يك با امور آن يهمه چون گردد، مي حمل
 كار به جوهر براي بالذات و اوالً كه جودو مفهوم مانند دارد؛ تعلق امر آن به مقدم، نحو
 ).24-23:صص ،25( شودمي گفته موجود جوهر با ارتباط ليدل به نيز عرض به اما رودمي

 شوند،مي داده ارجاع ابتدايي ينمونه يك به مختلفي امور كه هنگامي دريافت توماس
 بالذات و اوالً كه عناييم و دهد،مي پيوند امر يك به را مختلف امور كه است عليت يرابطه

 وحدت ديگر، عبارت به. شودمي حمل نيز ها آن بر است متعلق ابتدايي ينمونه آن به
 اين البته دارد؛ وجود امور ساير و ابتدايي ينمونه ميان كه است عليتي بر مبتني تمثيلي
 مادي يا غايي فاعلي، عليت از اعم دارد، ديگر امور از هريك با اوليه واحد امر آن كه عليت،
 .است

 وجود، مختلف معاني بيان براي تمثيل، ينظريه از ارسطو كه داشت توجه بايد
 جوهر براي بالذات و اوالً كه اندمرتبط وجودي با مختلف، موجودات چراكه كند،مي استفاده
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 وجود ينحوه طرفي، از اما. دارند وحدت هم با مختلف وجودات بنابراين. رودمي كار به

 اختالف، عين در اشتراك و اشتراك عين در اختالف بنابراين. نيست يكي مختلف وداتموج
  ).28 - 26: صص همان، (است ارسطو تمثيل اساس

 از استفاده با توماس بنابراين. است مبتني عليت بر تمثيلي وحدت شد، بيان كه چنان
 تمثيل يِنظريه شناختيِهستي اساسِ. بخشيد غنا را تمثيل ينظريه مندي،بهره مفهوم
 زيرا ؛دهدمي نشان خالق با را مخلوقات ميان واقعي ارتباط يك كه است منديبهره مفهومِ

 در و خلقت يپهنه تمام در خداوند و شوندمي ناشي نامحدود، موجود از محدود موجودات
 خداوند وجود از مندبهره مخلوقات وجود و دارد هميشگي حضور محدود، موجودات كماالت

 مقابل كه را امري هر آينه برد؛ پي منديبهره مفهوم به توانمي بهتر تمثيل، يك با. است
 به هميشه ،است خودش كه حالي در آينه در تصوير وجود كند،مي منعكس باشد آن

 كنار آينه مقابلِ شيئِ كه اين محض به و است شده ايجاد دارد قرار آن مقابل چه آن يوسيله
 و اندآينه درون تصويرِ مانند نيز مخلوقات. رفت خواهد بين از نيز آينه در دموجو تصوير رود،

 آن، از پس چه پيدايش، زمان در چه ،هميشه هاآن وجود و مندندبهره خداوند وجود از
 ). 112: ص ،26 (خداست وجود به متكي

 قع،وا در مخلوقات است؛ نامحدود ديگري، در كه امري محدود داشتن يعني منديبهره
 دريافت را وجود االهي، نامحدود وجود از خودشان، حد در كه اند متناهي موجودات

 و هستند موجود اگر ،مخلوقات ساير و است وجودي كماالت و وجود مثال خداوند. كنندمي
 ،خالق و مخلوقات بين بنابراين. است خداوند از منديبهره دليل به ،دارند وجودي كمال

 نحو به را خالق كماالت زيرا دارد، شباهت خالق به مخلوق فقط لبتها ،دارد وجود شباهتي
   ).235: ص ،25 (كندمي دريافت ناقص،

 به عرض و جوهر بين وجود، وحدت بيان براي ارسطو كه را تمثيلي وحدت بنابراين
 به توسل با البته. كندمي استفاده االهي اوصاف معناشناختي تبيين براي توماس برد،مي كار
 محتواي دارد، اشاره مخلوق و خالق ميان واقعي يرابطه به كه افالطون، منديبهره هوممف
 خداوند هرچند و است سنخيت مستلزم علّيت يرابطه چراكه ،سازد مي ترغني را آن

  .دارند شباهت او به هستند او معلوالت همگي كه مخلوقات است، نامتناهي
  وجود تمثيل. 2. 4

 داند،مي شدني حمل ،عرض و جوهر بر تمثيلي، نحو به را وجود كه ناي بر عالوه توماس
 براي سطح سه و كندمي اشاره نيز دارند هاآن كه طولي مراتبسلسله و جوهر درجات به

  :كندمي بيان جواهر
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 قوه از بودن مركب هاآن ويژگي و هستند جواهر سطح ترينپايين كه ،مادي جواهر -1

 نيز هاآن كه انواعي، به خودشان و كندمي دريافت را وجود هاآن ماهيت و است فعل و
 نيز انواع اين از هريك كه ،حيوانات تا گرفته گياه از: شوندمي تقسيم دارند، مراتبيسلسله
  .هستند مختلفي افراد از متشكل
 بسيط و مجرد هاآن ماهيت. هستند جواهر متوسط سطح كه ،مخلوق عقليِ جواهر -2
 نوعي كثرت نيز هاآن. است ماهيتشان از متمايز وجودشان اما ،هستند محض صورت و است

  .است كمالشان يدرجه به هاآن اختالف و دارند فردي و
 وجودش حتي و است بسيط كامالً بوده، وجود سطح باالترينكه  االهي، موجود -3
 واجد ر،برت نحو به و موجود نفسه في وجودش، كمال غناي سبب به. است ماهيتش همان
 جواهر و رسدمي اوج به او در موجودات مراتب سلسله و است موجودات ساير كماالت تمام
 است علّي ارتباط از ناشي هستي مراتبِسلسله وحدت. اندنزديك او به فعليتشان ميزان به
 وجود مختلف درجات در كه كماالتي تمام و دارند، خدا، وجود، كمال با هاآن يهمه كه

 بدون محض فعل و نخستين وجود زيرا است؛ موجود خدا در برتر و يكسان طور به هست
 ). 31-29: صص همان، (اوست از ناشي وجود و است قوه به آميختگي

 داندمي ذومراتب امري را وجود مالصدرا مانند نيز توماس ،شودمي مالحظه كه نچنا
 و رابطه ليدل به مراتب مامت حال، عين در و دارد را خود خاص ويژگي ايمرتبه هر كه

 دارند خداوند، نامتناهي و محض وجود يعني وجود، يمرتبه باالترين با كه علّي نسبت
 وكماالت وجود ينحوه اما ،دارند اشتراك وجودي، فعليت در موجودات يهمه و موجوداند،
 اتبمرسلسله كه است وجود ينحوه تفاوت همين و است متفاوت هاآن از هريك وجودي
 واقع، در. اندمشترك موجودات تمام داشتن، وجود اصل در كه زيرا سازد،مي ممكن را وجود
  .  است واجب وجود حقيقت از ايرقيقه و مثال مخلوقات وجود يعني تمثيل

  ارتقايي و تنازلي تمثيل. 3. 4
 حيات درباب كه تنازلي، تمثيل تبيين به ابتدا توماس، تمثيل ينظريه فهم براي

 صفت و» است وفاداري حيوان سگ «گوييممي وقتي: پردازيم مي رود،مي كار به انسان
 ،دهيممي نسبت حيوان اين به رود،مي كار به انسان براي معمول، طور به كه را وفاداري

 اين كنيم، استفاده واحدي يكلمه از قضيه دو هر در كه دهدمي را اجازه اين ما به چه آن
 را آن و  كنيممي احساس خويش در دروني و نفساني حالتي هاانسان ما كه است واقعيت
 انسان نفس بر وگرچه است انفسي و دروني احوال جمله از حالت اين. ناميممي وفاداري
 ظاهر انسان، سكنات و حركات و افعال در و روح از بيرون در آن نتايج و آثار شود،مي عارض

 در كند؛مي دفاع او از است، وفادار او به نسبت كه دوستي غياب در مثال،ي برا ؛شودمي
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 حالت اين. شتابدمي او ياري و كمك به نياز، هنگام به شود؛مي شريك او، غم و شادي
 آن يمشاهده به قادر بيروني شاهد هر كه است مشهودي نتايج و آثار داراي خاص نفسانيِ
  .است

 و آثار و وفاداري درونيِ حالت ميان علّي يرابطه چنين خويش، مورد در وقتي انسان
 علت وجود به ديگران، مورد در شواهد، و آثار آن ديدن با كند،مي مشاهده آن خاص نتايج
 وجود به ،جسماني افعال و آثار به استناد با انسان رو، اين از. كندمي حكم هاآن دروني
 حضوري، علم به ابتدا خود، وجود در انسان. كندمي حكم هاآن با متناسب نفساني حالت
 به و كندمي مشاهده را جسماني آثار ابتدا ديگران، مورد در اما ،يابددرمي را نفساني حالت
 منطقي، لحاظ به است ممكن استنتاجي فرايند اين البته. كندمي حكم نفساني حالت وجود
  .برندمي بهره آن از روزمره، زندگي در مردم اما باشد، متعددي مشكالت داراي

 رفتارهاي يمشاهده با و دهيممي انجام همين مشابه كاري نيز سگ مورد در ما
 معرض در را خود صاحب وقتي كه اين جمله از دهد،مي نشان خود از سگ كه ايوفادارانه
 و ميكنمي حكم او در وفاداري نفسانيِ حالت وجود به كند،مي دفاع او از بيند،مي تهديد

  ).109 -108: صص ،2: ج ،17(» است فاداريو حيوان سگ«: گوييممي
 نفساني هايحالت شباهت از حاكي كه سگ، و انسان رفتار كيفيت شباهت يمشاهده

 مختلف يزمينه دو در را وفاداري واحد يكلمه كه دهدمي را اجازه اين ما به است، دروني
 يك نگرش ميان زيرا رود،نمي كار به معنا يك به دقيقاً وفاداري يواژه البته. ببريم كار به

 سگ بر تفكر، و آگاهي قدرت لحاظ به انسان و دارد وجود زيادي تفاوت ،سگ و انسان
 عين در اشتراك و اشتراك عين در اختالف ،كلمه اين كاربرد در بنابراين. دارد زيادي برتري

 سطح در هيمد نشان تا بريممي كار به تمثيلي، نحو به را كلمه اين ما و دارد وجود اختالف
 نوعي و دارد مطابقت ناميممي انسان در وفا چه آن با كه دارد وجود كيفيتي سگ، آگاهي

 يكلمه يك ما شودمي موجب كه دارد وجود رفتاري الگوهاي ساختار دري شناختن مشابهت
 متفاوت سگ با انسان وفاداري حال، عين در و بريم كار به حيوان و انسان مورد در را واحد
 مشاهده ترعالي موجود در بالذات و اوالً وصفي آن، حسب بر كه ،تمثيل نوع اين. باشد
 تمثيل «شودمي داده نسبت ترينازل موجود به رفتار، در تشابه نوعي دليل به و شودمي

 نحو به برتر، و تركامل طور به را وصفي انسان تنازلي، تمثيل در. شودمي ناميده» تنازلي
 صورت به را ترنازل موجودي در آن به علم و يابدمي خود در حضوري، لمع به و واسطهبي
  ).201: ص ،18 (كندمي كسب تمثيل، طريق از تنها و باواسطه و مستقيمنا

 نيا در. شودمي ناميده» ارتقايي تمثيل «كه دارد وجود نيز تمثيل از ديگري نوع
 ترعالي و تركامل موجود به اردد وجود ترينازل موجود در كه را اوصافي انسان ل،يتمث
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 هااين اما يابيم،مي خويش درون در را حكمت يا عشق خير، ما مثال،ي برا ؛دهدمي سرايت

 است كماالت اين واجد اتم، و اعلي نحو به خداوند و خداوندند كمالي صفات از ضعيفي پرتوِ
 را اوصاف اين از هريك وانيمتمي تمثيل، طريق از ما و اندازلي و حقيقي او در كماالت اين و

 محمول خداوند، مورد در هم و انسان، مورد در هم بنابراين. ببريم كار به خداوند براي
 كار به يكساني دقيقاً معناي به مورد، دو هر در واژه اين البته. بريممي كار به را» خير«

 هاستآن واجد اعلي، نحو به ،وجودي كماالت و وجود علت ي منزله به خداوند زيرا ،رودنمي
 معلول، و علت ميان ديگر، سوي از. نيست انسان بودن خير عين خداوند بودن خير و

 ،رود نمي كار به هم متباين و مغاير كامالً معنايي به» خير «يواژه و است برقرار سنخيت
 هب كه ها،واژه اين معناي در تشابه، عين در اختالف و اختالف، عين در تشابه نوعي بلكه
  ).202: ص ،18 (دارد وجود روند،مي كار به مخلوقات و خداوند براي مشترك طور

 و علت يرابطه و است تمثيل ينظريه مباني از منديبهره مفهوم گفتيم، كه چنان
 از ايجابي، نحو به بتوانيم دهدمي اجازه ما به كه است خداوند و مخلوقات بين معلول
 اين و باشد خودش شبيه كه كندمي ايجاد را معلولي علت زيرا. بگوييم سخن خداوند
خودش فاعلي علت گوهر و ذات از معلول بلكه ،نيست معلول وجود بر ديزا كيفيتي مشابهت 

 آن از ،دو هر ،خداوند و مخلوقات و. باشد خدا شبيه بايد خداست معلول چون جهان و. است
 آن به خدا كه است چيزي خداوند وجود و اندمشترك هم با دارند، تقرر بالفعل كه جهت
 و خالق نسبت البته هست؛ آن به انسان كه است چيزي نيز انسان وجود و است موجود
  ). 176: ص ،4 (است نامتناهي خداوند وجود زيرا نيست، يكسان وجود به مخلوق

 از ذات نيابت ينظريه با را ارتقايي تمثيل نبايد كه كنيم اشاره جااين در است خوب
 شد، گفته هم قبالً كه چنان رايز انگاشت، يكسان مالصدرا، نزد مجاز، يا معتزله، نزد ات،صف

 و دارند وجود خداوند در واقعي، نحو به موجودات كماالت كه است باور اين بر توماس
 و برتر ايمرتبه در را هاآن كماالت موجودات، ساير نخستينِ علت ي منزله به خداوند
 و روند يم كار به خالق براي هم كه اوصافي درباب توماس اين، بر الوهع. داراست ترشريف

 كندمي داللت آن بر كه كمالي و واژه وضع بين شوند،مي متصف هاآن به مخلوقات هم
 بگيريم، نظر در شانواژه وضع لحاظ به را اوصاف اين اگر است معتقد او. شودمي قائل تمايز
 آن بر هاواژه اين كه كمالي لحاظ به را هاآن اگر اما. روندمي كار به مخلوقات براي ابتدا

 با مخلوقات و است كماالت اين واجد بالذات و اوالً خداوند ،بگيريم نظر در كنندمي داللت
  ).a، 13 :q، I: 6: 19 (كنندمي دريافت را كماالت اين او يافاضه

  تمثيل ينظريه تبيين. 4. 4
   يرابطه درباب توماس كه اينكته به ،بپردازيم تمثيل ي ريهنظ تبيين به كه آن از پيش
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 ميان تنگاتنگي يرابطه ارسطو، تأثير تحت او. ميكنمي توجه كندمي بيان كلمات و واقعيت

  :داندمي افكار ينشانه را كلمات واقع، در و كندمي برقرار واقعيت و ذهني تصوير واژه،
 و كنيممي بيان واژگان، طريق از شناسيممي ع،واق عالم از عقل، طريق از ما چه آن
 را چه آنهر بنابراين. كنندمي حكايت واقع عالم از ما، ذهني مفاهيم يواسطه با كلمات
 طريق از را خداوند ما كه جاآن از و بگوييم سخن توانيممي آن درباب بشناسيم، بتوانيم

 به مخلوقات توصيف براي كه اتيكلم و بشري محدود زبان طريق از شناسيم،مي مخلوقاتش
 گونه آن را خداوند كلمات اين هرچند. بگوييم سخن خداوند، درباب توانيممي بريم،مي كار
  ).140:ص ،22 (كنندمي نزديك او شناخت به را ما حدي تا نكنند، وصف هست كه

 درباب را معنوي اشتراك و لفظي اشتراك ابتدا تمثيل، ينظريه تبيين براي توماس
 ميان راهي كه ،را تمثيلي اشتراك و كندمي نفي خالق، و مخلوق ميان مشترك، صفات

 ما. داندمي مناسب ،االهي اوصافي معناشناختي تبيين جهت ،است معنوي و لفظي اشتراك
 .گيريممي پيش در تمثيل ينظريه اثبات براي را روند همين نيز

  

  معنوي اشتراك نفي. 5
 بر لفظ اين چه آن كه ايگونه به ،شود اطالق ءيش يك از ربيشت بر لفظي كه هنگامي

 نحو به هاآن بر لفظ اين ،باشد واحد و مشترك امري مختلف، امور بين در كندمي داللت آن
 و بوده يكسان شود،مي مربوط لفظ اين داللت به كه جاآن تا و دارد داللت معنوي اشتراك

ي برا .باشند داشته اختالف هم با ديگر، جهات از گرچه ندارند، فرقي ديگر مدلوالتش با يك
 هيچ هاآن بين جهت، اين در و اندمشترك ديگر يك با بودن عدد در اعداد تمام مثال،

   .اندمقدم ديگر بعضي بر هاآن از بعضي هرچند ،ندارد وجود اختالفي
 بدان چه آن دارند؛ شباهت او با مخلوقات ،ميزان چه تا كه ندارد اهميتي خدا مورد در

 مخلوق و خالق بر يكساني، معناي به و واحدي جهت از وصفي كه است اين رسيد تواننمي
  .شود اطالق
 مفهوم يك دقيق همساني و تام وحدت معناي به معنوي اشتراك توماس، ديدگاه از 

 و مفهوم مقام در يكساني و وحدت اين. است مختلف، هايزمينه در كاربرد، چند يا دو در
 جايي در معنوي اشتراك بنابراين. است واقعيت متن در يكساني و وحدت از حاكي ،معنا

 به. كند حكايت عين وحدت و اشتراك يك از جاآن در معنا وحدت كه شودمي محقق
 بر اطالق هنگام به مفهوم يك معنويِ اشتراك تحقق براي كافي و الزم شرط ديگر، عبارت

 و اشتراك جهت يك داراي عيني مصداق چند يا ود آن كه است اين مصداق، چند يا دو
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 ،7 (گيرد قرار معنوي مشترك در معنايي اشتراك جهت محكي كه باشند واقعي وحدت
  ).239 -238: صص

 و خداوند صفات معنوي اشتراك نفي بر دليل شش كافران، رد در كتاب در توماس
  : كندمي اقامه مخلوقات

 برد كار به علت و معلول براي معنوي مشترك رطو به را وصفي توانمي وقتي تنها -1
 در مختلف صور. كند دريافت هست، او در كه گونههمان علت، از را صورتي معلولْ كه

 به تواننمي پس ؛متعددند و كثير مخلوقات، در اما ،هستند كلي و بسيط نحو به خداوند،
  .گفت سخن مخلوقاتش و خدا درباب معنوي، مشترك صورت
 معنوي، اشتراك نحو به وصفي اسناد باشد، علتش نوع برابر معلولي اگر حتي -2
 ينحوه اساس بر هست علت در كه را خاصي صور همان معلول كه اين مگر شود،نمي ممكن

 در كه صورتي مانند كامالً را صورتي اگر حتي ،مخلوقات. كند دريافت علت، وجودي
 كنند،نمي دريافت خداوند وجود ينحوه ساسا بر را آن ن،يا وجود با كنند، دريافت خداست

 ،امور ساير مورد در اما ،انداالهي وجود عين وجودي كماالت تمام و وجود ،خداوند در زيرا
 مخلوقات و خدا به معنوي، اشتراك نحو به تواننمي را چيز هيچ بنابراين. نيست گونه اين

  .كرد حمل
 به كه گيردمي قرار متعددي مورا محمول معنوي، اشتراك نحو به هنگامي لفظْ -3
 خدا بر امور اين از يك هيچ اما شود؛ حمل هاآن بر عرض يا نوع يا فصل يا جنس عنوان
 .شودنمي حمل ديگران و خدا به معنوي، اشتراك نحو به چيز هيچ بنابراين. شودنمي حمل

 هاآن يهمه از شودمي حمل متعددي امور بر معنوي اشتراك نحو به چه آن -4
 واقع، در نه و مفهوم در نه خدا از چيز هيچ اما ،است تربسيط مفهومي لحاظ به حداقل
 .شودنمي حمل ءاشيا ساير و خدا به معنوي اشتراك نحو به چيزي پس. نيست تربسيط

 كماالت تمام و اوست وجود عين هست چه آن هر و است هستي عين خداوند -5
 خدا از منديبهره طريق از را وجود موجودات ساير كه يحال در دارد، ذاتي طور به را وجودي
 ديگر، عبارت به. واجدند بالعرض و ثانياً نحو به را وجودي كماالت و كنندمي دريافت

 مؤخر كه ،موجودات ساير و دارد ذاتي نحو به را اوصاف ،است موجودات بر مقدم كه وند،خدا
 حمل متعدد امور بر تأخر و تقدم نحو به كه يامر و. مندندبهره او كماالت از هستند، او از

 . شودنمي حمل معنوي، اشتراك نحو به و واحد معناي به شود،

 به اشتراك، طريق از ،رود كار به معنا يك به متعدد، امور مورد در كه چيزي هر -6
 در خدا و ندارد وجود اشتراكي صورت به چيزي خدا مورد در ولي. دارد تعلق هاآن از هريك
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 حمل مخلوقات و خدا بر معنوي، اشتراك نحو به چيز هيچ پس. ندارد مشاركت چيز، هيچ
  ).I,ch:32#2‐7: 20( شودنمي

 توانمي آورد،مي االهي اوصاف معنوي اشتراك رد در توماس كه ايادله به توجه با
 مصداق مقام از را مفهوم مقام كه جاآن از و كندمي نفي را مصداقي اشتراك او كه دريافت
 مستلزم را مفهوم در اشتراك زيرا كند،مي نفي را معنوي اشتراك نوع هر كند،نمي متمايز
 و داندمي متواطي فقط را معنوي مشترك او ديگر، عبارت به .داندمي مصداق در اشتراك
 به را وصفي تواننمي باشند داشته تأخر و تقدم كه اموري بر ،كندمي اذعان خود كه چنان
 مشتركي امر گرفتن نظر در بدون تواننمي كه حالي در. كرد حمل معنوي تراكاش نحو
 ،مؤخر و مقدم ميان و مؤخر ديگري و است مقدم چيزها آن از يكي كه گفت چيز دو ميان

  .مؤخر ديگري و شودمي مقدم يكي آن، با مقايسه در كه دارد وجود مشترك معناي
 كه نيست معنايي همان كندمي نفي معنوي اشتراكي منزله به توماس چه آن بنابراين

 امر اين به نيز مالصدرا شد، مالحظه كه چنان و دارد نظر در معنوي اشتراك براي مالصدرا
 در دانند،مي متواطي اشتراك در منحصر را معنوي اشتراك مردم بيشتر كه كندمي اشاره
 امور بر مشترك مفهوم هرچند كه دارد وجود نيز اشتراك و وحدت از ديگري نوع كه حالي

 كامل يكسانيِ و مصداقي اشتراك مستلزم مفهومي اشتراك اين شود،مي حمل مختلف
. نيست صدرايي معنوي اشتراك كندمي نفي توماس چه آن نتيجه، در. شد نخواهد مصاديق

  .كندمي نفي نجامد،ابي مصاديق كامل وحدت به كه را، متواطي اشتراك نيز مالصدرا و
  

  لفظي اشتراك نفي. 6
 اسم اين مطابق كه تعريفي اما باشند، داشته مشتركي اسم مختلفي امور كه هنگامي

در نامشان  كه يياشيا. است لفظي مشترك اسم اين باشد، مختلف هاست آن از هريك در
 در شباهتي وجه هيچ و دارا هستند مشترك طور به را اسمي فقط دارند، لفظي شتراكا

 اسمي از امور، اين يدرباره گفتن سخن ينحوه در كه مييما و ندارد ودوج هاآن ميان ،واقع
 تمام در واحدي معناي بر مشترك اسم آن البته و كنيممي استفاده هاآن تمام براي واحد

   ). 88 - 87: صص ،24 (كندنمي داللت مصاديق،
 لحم مخلوقات و خدا بر كه مشتركي اوصاف درباب نيز را لفظي اشتراك توماس

 :كندمي ارائه زمينه اين در داليلي و نفي شوندمي
 آن ميان شود، حمل فيلمخت امور بر لفظي، اشتراك نحو به اسمي كه هنگامي -1

 به مخلوقات و خدا مورد در كه هايياسم مورد در ولي. ندارد وجود اشتراكي وجه هيچ ،امور
 به بايد ،مخلوق و خالق ميان اوصاف اشتراك در چراكه نيست، صادق امر اين رود،مي كار
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 كماالت هرچند و دارد وجودي وابستگي علت به معلول. ميكن توجه معلول و علت يرابطه

 ما و كندمي افاضه مخلوقات به را كماالت اين خداوند است، مقدم و بالذات خداوند در
: 20 (دهيم اسناد مخلوقات و خدا به محض، لفظي اشتراك سبك به را اوصاف توانيمنمي

I,ch:33#2   .(  
 تشابهي و اشتراك ي نقطه هيچ خدا و مخلوقات به منتسب صفات معاني اگر -2
 ينقطه هيچ هم با و بود خواهد متغاير و متفاوت نيز معاني اين يمحك باشند، نداشته
 زيرا ،دارند خاصي شباهت ،خداوند با ءاشيا كه حالي در ،داشت نخواهند تشابهي و اشتراك

 شده تصريح شباهت اين به نيز مقدس كتاب در. دارد وجود شباهت ،معلول و علت ميان كه
 عالوه به). 1: 26 پيدايش، (ساخت خويش مانند به را انسان خدا: گويدمي كه جا  آن است
 افعال و صفات ذات، كه است اين مخلوق و خالق ميان اشتراك و تشابه نبودن يالزمه

 علم طريق از نتواند خداوند و باشند متباين و متغاير ،انسان افعال و صفات ذات، با خداوند
 علم توجيه براي راهي هيچ ما كه حالي در ،كند پيدا علم خويش مخلوقات به خود، ذات به

 مقدسش ذات به علم راه از جز ها،آن ايجاد از قبل مخلوقات، يهمه به االهي پيشين
 باشند، انساني صفات و ذات از متمايز كامالً يااله صفات و ذات اگر ديگر، عبارت به. نداريم
  .)94 :ص ،23 (شد نخواهد ديگري به علم موجب دو اين از يكي به علم

 خالق در هاآن معناي با اشتراكي ي نقطه هيچ ،مخلوقات در اوصاف اين معناي اگر -3
 راه نهات زيرا نداشتيم، اوصافش و خدا از شناختي گونه هيچ نيز ما ،صورت آن در نداشت،
 خالق بين سنخيت عدم فرضِ بر. است خداوند آثار و مخلوقات طريق از شناخت ما شناخت

 راه مخلوقات، صدور توجيه چگونگي در وجودشناختي مشكالت از گذشته مخلوقات، و
 در ،رسيديمنمي خدا از شناختي به مخلوقات معرفت از ما و شدمي بسته نيز ما شناخت

: 19 (شويم رهنمون خالق شناخت به ،مخلوقات شناخت طريق از توانيممي كه حالي
I,q:13,a:5  .( 

 خواهد فايده كار اين صورتي در ،شودمي حمل موجودي بر اسمي كه هنگامي -4
 و خدا بر كه هايياسم اگر. بفهميم موجود آن از چيزي اسم، آن طريق از كه داشت

 هاآن طريق از شوند، تعمالاس صرف لفظي اشتراك صورت به شوندمي حمل مخلوقات
 مخلوقات، باب در هااسم آن معاني فقط زيرا ،فهميمنمي خداوند يباره در چيز هيچ

 است، موجود او كه ايناز  ، اعمشودمي گفته خداوند مورد در هرچه بنابراين. استي شناختن
 برده كار به مقدس متون در كه ،االهي اوصاف و بود خواهد فايدهبي و بيهوده است، خير يا

 : 20 (نيستند اوصاف آن معناي فهم به قادر مخاطبان زيرا شد، خواهند معنا بي نيز شوندمي
I,ch:33#5.( 
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 لفظي، اشتراك رد بر چهارم، دليل در توماس كه نيست لطف از خالي نكته اين بيان

 از يبرخ. كندمي بيان است شده وارد اسالمي متكلمان به كه را انتقادي همان دقيقاً
 مشترك خداوند انساني اوصاف ويندگ مي ،خداوند تنزيه حفظ براي اسالمي متكلمان

 معنايي همان رود،مي كار به خدا درباب كه هنگامي علم صفت معناي مثال،ي برا د؛ان لفظي
 يواژه از اگر كه شودمي انتقاد گونه اين نظريه، اين از. شودمي اراده انسان علم از كه نيست
 نخواهند معنايي است آمده خدا براي مقدس متون در كه الفاظي ،نفهميم چيزي خدا علم

  . است عقل تعطيل مستلزم امر اين و داشت
 دو اين ميان راهي محض، معنوي اشتراك و صرف لفظي اشتراك نفي از پس توماس

 نوعي است معتقد و گيردمي پيش در االهي اوصاف معناشناختي تبيين جهت را امر
 و است صرف اختالف نه و دارد وجود اختالف عين در اشتراك و اشتراك عين در اختالف

 معنوي اشتراك و) داشتن معنا يك (لفظي اشتراك كه داشت توجه بايد. محض اشتراك نه
 ارتفاع به قائل ،كند نفي را دو هر توماس اگر و ديگرند يك نقيض) نداشتن معنا يك(

 بر كه را متواطي معنوي اشتراك و ندارد ايعقيده چنين او مسلماً اما است، شده نقيضين
 عقلي، حصر به كه آنجا از و ،كند مي رد ،مندندبهره آن از يكسان به كلي مصاديق آن، اساس
 خواهد پي در را مشكك كليِ قبول متواطي كليِ نفي مشكك، يا است متواطي يا كلي

  .داشت
   

  تمثيل طرح .7
 نه و اندلفظي مشترك نه روندمي كار به خداوند ايبر كه اسامي شد ثابت كه جاآن از
 و خدا ميان كه اي اسامي. گيريممي پيش در را دو اين ميان راهي معنوي، مشترك
 بر فقط معنوي مشترك اسامي زيرا ،روندمي كار به تمثيلي، نحو به اندمشترك ،مخلوقات

 اندمختلف كامالً كه اموري بر لفظي مشترك هاياسم كه حالي در ،كنندمي داللت معنا يك
 تعريف در بايد دارد، وجود داللت يك در كه اسمي تمثيلي، كلمات در .كنندمي داللت
 كه وجودي كه چنان. شود گزين جاي است، رفته كار به ديگر هايداللت در كه اسم همان

 :19 (رودمي كار به نيز عرض براي وجود تعريف در رود،مي كار به جوهر تعريف در
I,q:13,a:11 .(  

 ميان را مشترك امري وجود ،تمثيل تعريف در توماس ،شودمي مالحظه كه چنان
 هرچند ،داندمي مشترك ،عرض و جوهر بين را وجود و پذيردمي كلمه هايداللت تمام
  . است متفاوت عرض و جوهر وجود ينحوه
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  نسبت تمثيل. 8
 و خداوند مورد در را آن نوع يك قطف كه كندمي بيان را تمثيل كلي نوعِ دو توماس

  : داند مي صادق مخلوقات
 كه نسبتي همين سبب به و باشند داشته نسبت ،امر يك با همه كه متعددي امور -1

 به هم و دارو به هم كه سالمتي يواژه مانند ،شود حمل هاآن بر واژه يك دارند امر آن با
 است سالمتي علت دارو است، سالمتي موضوع حيوان. شودمي حمل خون، به هم و حيوان

 چون ،شودمي حمل امر سه اين از هريك بر سالمتي محمول پس. سالمتي ينشانه خون و
  .باشد مختلف هاآن هاينسبت هرچند ،دارند سالمتي با نسبتي هاآن از هريك

 امر با هاآن از هريك كه اين نه ،شودمي برقرار نسبت ،ءيش دو بين دوم، حالت در -2
 آن ،كنيممي حمل عرض و جوهر به را وجود ما وقتي مثال،ي برا ؛باشند ارتباط در ديگري

 دو اين و است جوهر وجود به متكي عرض وجود چون بريم،مي كار به تمثيلي نحو بهرا 
 با نيز مخلوقات .باشند ارتباط در ديگري امر با كه اين نه ند،ا ارتباط در ديگر يك با ،خود ،امر

 ،ترعالي و برتر نحو به را هاآن كماالت تمام و هاستآن علت خداوند و اندارتباط در خداوند
 ليدل به دهيممي نسبت مخلوقات به كه را كماالتي توانيممي ما بنابراين. است واجد

 ).I,q:13,a:5 :19(كنيم حمل خداوند بر تمثيلي، نحو به دارند، خداوند با هاآن كه ارتباطي

 آن، در كه بردمي كار به را تمثيل دوم نوع االهي، اوصاف معناشناسي ببا در توماس
 بر مشتركي هايمحمول نسبت، اين وجود ليدل به و شودمي برقرار نسبتي چيز دو ميان
 با تمثيل نوع اين. شودمي ناميده» نسبت تمثيل «تمثيل دوم نوع اين. شودمي حمل هاآن

 شده داده پاسخ هم نقدها اين به البته كه شده رو هبرو دين يفالسفه و متكلمان نقدهاي
  .است

 تمثيل نوع اين بردن كار به از غرض كه نيست معلوم دقيق، صورت به :اول اشكال
 علت خدا كه معنا بدين شوند،مي داده نسبت خدا به بيروني، طور به اوصاف اگر .چيست
 و مجازي خداوند، به اوصاف ناي خود اسناد صورت، اين در است، اوصاف اين خلق و ايجاد
 چنانهم ما و. كندنمي ارائه ما به خداوند درباب ايتازه ايجابي معرفت هيچ و است ثانوي
 خدا به را اوصاف ،عليت گرفتن نظر در با ما اگر اما. جاهليم خداوند ذاتي اوصاف به نسبت
 دهيم نسبت خداوند به توانيممي نيز را بودن جسم قبيل از ديگر، اوصاف تمام ،دهيم نسبت

    ).85: ص ،23(
 اشاره رايز يافت، توماس گفتار اليالبه در توانمي را نقدها اين پاسخ :اشكال پاسخ

 نيست معني اين به» است خير خدا «گوييممي ما كه هنگامي بود معتقد توماس كه كرديم
 و ذاتي نحو به خداوند، در وجودي كماالت ساير و» خير «بلكه ،است خير علت خدا كه
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 حقيقتاً خداوند اگر عالوه، به. است كماالت اين واجد برتر، نحو به خدا و دارند وجود حقيقي،

 را كماالت اين ،مخلوقات ساير به و باشد هاآن علت تواندنمي باشد، نداشته را كماالت اين
 سخن عليت از توماس اگر و. بود نخواهد ءيش معطي ءيش فاقد كه چرا كند، افاضه
 علت او كه است معني اين به خداوند، به كماالت اتصاف كه نيست اين او منظور گويد، مي
 بلكه ،كندمي انتقاد ديدگاه اين از توماس شد، گفته كه چنان زيرا ،است كماالت اين

 همين و دارد دنبال به را وجودي سنخيت نوعي ،است وجودي ايرابطه كه ،علّي ي رابطه
 در بگوييم، سخن مخلوق و خالق ميان اشتراك از دهدمي اجازه ما به كه است سنخيت

 در را اشتراك اين مالصدرا كه چنان كنيم؛نمي فراموش را هاآن اختالف كه حالي عين
 توماس هرچند. كند مي وجوجست مصداق يناحيه در را اختالف و داندمي مفهوم

 بايد كه است باور اين بر شد، هدخوا اشاره كه چنان نشده، قائل را تمايز اين ،صراحت به
 كماالت اتصاف مبناي اگر كه اين به پاسخ در. شد قائل تمايز ،داللت ينحوه و مدلول ميان

 او چون ،داد نسبت خدا به نيز را جسميت بتوان بايد پس ،باشد عليت خداوند، به مخلوقات
 واجد فقط اخد شد، گفته هم پيشين فصل در كه چنان ،گفت بايد هست، هم جسم علت

 بودنْ جسم و نيست شدني حمل خدا بر هاآن صينقا و حدود اما ،است مخلوقات كماالت
 كه كرد بيان گونه اين ،اسالمي يفلسفه عبارات با را معنا اين توانمي. نيست جسم كمال
 و حقيقه حمل قبيل از بلكه ،نيست صناعي شايع حمل قبيل از خداوند بر مخلوقات حمل
      . است رقيقه

 است،» عليت «مفهوم مانددرمي آن به پاسخ از توماس كه مشكلي :دوم اشكال
 اگر طرفي، از. است مخلوق و خالق ميان علّي يرابطه بر مبتني نسبت تمثيل چراكه

 اين كه شد خواهد تمثيلي مفهومي بر مبتني نسبت تمثيل ،باشد تمثيلي مشترك» عليت«
 بر تمثيلي نحو به اوصاف ساير چگونه باشد، ويمعن مشترك» عليت «اگر و است؛ دور

. شودمي داده نسبت خدا به معنوي اشتراك نحو به وصف اين تنها و شوندمي حمل خداوند
 نحو به مفهوم اين تنها شودمي باعث كه دارد وجود مفهوم اين در خاصي ويژگي چه

 اشتراك و تمثيل اهيِدور در توماس بنابراين شود؟ حمل مخلوق و خالق بر معنوي، اشتراك
  .است معنوي

 زيرا ،نيست ايجابي اوصاف از عليت گفت توانمي ،اشكال اين به پاسخ در :پاسخ
 يرابطه كه را اوصافي توماس شد، گفته خداوند صفات نديب تقسيم درباب كه چنان

 تمثيل ينظريه و هدد نمي قرار ايجابي اوصاف تحت دهندمي نشان را خداوند با مخلوقات
 ،بدانيم ايجابي اوصاف از را عليت ما اگر عالوه، به. است شده مطرح ايجابي اوصاف درباب
 از و مالصدراست به نزديك توماس ديدگاه كه مسأله اين براي است شاهدي امرْ همين
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 را واژه اين كند،مي استفاده عليت مفهوم از و پردازدمي خدا وجود اثبات به كه ابتدا همان

 برد،مي كار به تمثيل اساسي منزله به را آن كه هنگامي و داندمي شككم معنوي مشترك
 اشتراكاز  گونه آن نه دانست، صدرايي معنوي اشتراك همان توانمي را تمثيل چون

 نخواهد وجود تومايي نظام در تعارضي باشد، داشته دنبال به را تشبيه كه متواطي معنوي
  . داشت

. است توجه شايان نكته يك بيان ،دهيم توضيح تمثيل ديگر نوع باب در كه آن از پيش
 و» سفيد «يواژه دو اگر مثال،ي برا ؛دارد وجود تفاوت ،داللت ي نحوه و مدلول ميان

. كنندمي داللت مختلف، هايروش به اما چيز، يك بر دو هر ،بگيريم نظر در را» سفيدي«
» سفيد «اما ،شوندمي دسفي سفيد چيزهاي آن، يوسيله به كه است چيزي» سفيدي«

 ينحوه ،است امر يك هاآن مدلول هرچند بنابراين. است سفيدي داراي كه است چيزي
  .است متفاوت هاآن داللت
 مشترك و معنوي مشترك لفظي، مشترك يمقايسه در توضيحات، اين به توجه با
 تمام در تدالل ينحوه و مدلول ،معنوي مشترك هايواژه در كه گفت توانمي ،تمثيلي

 قطعاً پس ،اندمختلف هامدلول لفظي، مشترك هايواژه در ؛است يكسان واژه كاربردهاي
 اما ،است مشترك مدلول تمثيلي، مشترك هايواژه در اما. است مختلف هم داللت ينحوه

 هاآن از يكي در مدلول عالوه، به. كندمي داللت هاآن از هريك بر مختلفي هايشيوه به
 براي را مشتركي صفات كه هنگامي). 104 - 103: صص ،24 (است ديگران بر مقدم

 :گوييممي و دهيممي نسبت سقراط و خدا به را حكيم مثال،ي برا بريم،مي كار به خداوند
 كه دارد مدلول يك حكيم جمله، دو اين در ،»است حكيم سقراط «و» است ميحك خدا«
 معني بدين ميحك سقراط، مورد در. دارد لتدال آن بر مختلف طرق به اما ،است» حكمت«

 دهدمي انجام خاصي نظم با را امور آن، سبب به كه است كرده كسب را فضيلتي او كه است
 كار به خدا يدرباره را حكمت كه هنگامي اما. بدهد دست از است ممكن را فضيلت اين و

 همان، (است متفاوت اهآن داللت ينحوه بنابراين. است حكمت عين خدا يعني بريم،مي
  ). 160 :ص

 شود،مي قائل مشكك كلي و متواطي كلي ميان مالصدرا كه تمايزي به تفكيك اين
 كه داندمي معنوي مشترك را وجود مفهوم او شد، بيان كه چنان و دارد زيادي شباهت
 مصاديق بر آن صدق ينحوه ،است صادق هاآن يهمه بر هرچند و دارد، مختلفي مصاديق

 .است متفاوت تلف،مخ
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. رودمي كار به متفاوت يزمينه دو در خاص لفظ يك ،»اسنادي تمثيل «در بنابراين

 در كه درحالي ،دارد را محمول آن ،بالذات و اوالً  واصيل و حقيقي طور به موضوع جا، يك در
  .   ددگرمي محمول به متصف بالعرض، و ثانياً و مجازي و ثانوي نحو به موضوع ديگر، يزمينه

 اين به فقط ،دانيممي خير را خدا كه هنگامي اسنادي، تمثيل در كه داشت توجه بايد
 وجود خدا در كماالت اين ،واقعي و ذاتي نحو به بلكه ،است خير علت خدا كه نيست معني
 نظر در كنندمي داللت آن بر كه كمالي جهت از را اسامي اين اگر ،گفتيم كه چنان و دارند

 به را كماالت اين خداوند زيرا ؛دارد وجود خداوند در مدلول اين ،بالذات و الًاو بگيريم،
 اين بگيريم، نظر در كلمه كاربرد و كلمه وضع لحاظ از اگر اما .كندمي افاضه مخلوقات
 شناخت طريق از سپس و شوندمي حمل هاآن بر ،شده وضع مخلوقات براي ابتدا كلمات

  . بريممي كار به خداوند براي را كلمات اين ،مخلوقات
  

  تناسب تمثيل. 9
 به تمثيل طرف دو واقع، در آن، در كه كندمي مطرح را تمثيل از ديگري نوعتوماس 

 دو آن ميان تناسب و همانندي و هستند نسبت دو باشند، صفت دو يا ذات دو كه اين جاي
 نظر در هم با دو به دو كه دارد وجود امر چهار تمثيل، نوع اين در و است برقرار نسبت

 رياضي، تناسب اين در ،مثال طور به .شوندمي گرفته
3
6

2
4
 عدد با دو عدد يرابطه =

 از هريك بين كه هايينسبت واقع، در و است شش عدد و سه عدد يرابطه مانند ،چهار
 به ،ددارن وجود رابطه طرف دو در كه اعدادي و اندمشترك است برقرار مساوي هايطرف
 هم كنار در هايشان،نسبت شباهت ليدل به بلكه نيستند، مربوط هم به مستقيم، طور

 به بينايي نسبت: دهدمي توضيح گونه اين ديگري، مثال با را تمثيل نوع اين توماس. هستند
  .است روح به عقل نسبت مانند ،جسم

 وجودشان به مخلوقات اوصاف نسبت كه گفت توانمي نيز مخلوقات و خدا درباب
      :     است وجودش با خداوند نسبت مانند

  هياال اوصاف = مخلوقات اوصاف
  هياال وجود     مخلوقات وجود              
 مانند نيز او اوصاف است، محض بسيط و نامتناهي خداوند وجود كه گونه همان

 اوصاف و االهي وجود ميان كه تناسبي اين و وجودند اين عين و بسيط و نامتناهي وجودش
 ،25 (است وجودشان با متناسب نيز هاآن اوصاف و هست نيز مخلوقات در دارد، وجود او

  ). 70 - 69: صص
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 ولي ،است واحد شده داده اسناد مختلف يجمله دو در كه وصفي تمثيل، نوع اين در

 مالحظه شده داده نسبت هاآن به كه مختلفي هايهويت ذات با ارتباط در بايد را وصف اين
 خواهد قرار اين به نتيجه شود، اعمال تمثيل از صورت اين خدا يدرباره ما زبان بر اگر. كرد
 حسب به ،بگيريم نظر در را» است حكيم سقراط «و» است حكيم خدا «يگزاره دو اگر: بود

 ذات عين او حكمت كه معنا نيا به است حكيم خداوند كه نديمعنا اين به تناسبي، تمثيل
 ذات با متناسب او حكمت كه است حكيم معنا اين به سقراط و اوست ذات با متناسب و او

 ينحوه زيرا ،مشابه نه و است متفاوت گزاره دو در كامالً نه حكمت بنابراين. اوست متناهي
 زيرا ،اندمتفاوت هم با نيز هاآن اوصاف و است متفاوت سقراط وجود ينحوه با خداوند وجود
  ). 47: ص ،21 (است وجودشان ينحوه با ناسبمت هاآن از هريك وصف

 

  ديونوسيوسي فرايند. 10
 ينظريه توانمي حال. متعالي سلبي، ايجابي،: است ايمرحله سه ديونوسيوس هياتاال
  :داد توضيح گونه اين ،فرايند اين طريق از را توماس تمثيل

  .است حكيم خدا: ايجابي
  .نيست حكيم خدا: سلبي

 فهم وراي حكمتش ينحوه است؛ برتر حكيمِ است؛ حكيم متعالي حون به خدا: متعالي 
  .ماست

 به ابتدا خداوند، براي حكيم يكلمه كاربرد فهم براي كه سازدمي روشن فرايند اين
 است حكيم مخلوقْ كه معنايي همان به را خدا و شويممي متوسل آن يمخلوقانه كاربرد
 كسب او طريق از را خود كماالت و خداست بر يمبتن مخلوقات حكمت اما ،دانيممي حكيم

 حكيم خدا «پس. است مخلوقات وجودي يمرتبه از باالتر او وجودي يمرتبه و كنندمي
 متناسب حكمتش بلكه ،نيست هاانسان حكمت عين او حكمت كه ستمعنا بدين ،»نيست

 وجود كه جاآن از كه رسيممي مرحله اين به نهايت، در؛ و است خودش نامتناهي وجود با
 محدود عالمِ اين به مربوط و متناهي ما ادراك و اندنامتناهي او وجودي كماالت و خداوند
    ).160 :ص ،24 (برد نخواهيم پي او ذات كنه به است،

 است معتقد اما ،داندمي معنوي مشترك را وجود مفهوم مالصدرا ،شد اشاره كه چنان
 عين در اختالف موجودات، ميان در و است ذومراتب و مشكك امري وجود حقيقت كه

 داشتن وجود اصلِ در كه طوري به دارد، وجود اختالف، عين در اشتراك و اشتراك
 نيز موجودي هر وجودي كماالت و است متفاوت هاآن وجود ينحوه اما ،اندمشترك
 علم ،مثالي برا. اندمشكك نيز كمالي اوصاف وجود، تبع به و است خودش وجود با متناسب
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 نامتناهي نيز خالق در و هاستآن وجود با متناسب مخلوقات، در كه است مشكك حقيقتي

 به نيز توماس شد، اشاره كه گونه همان. است خداوند نامتناهي وجود با متناسب و
 و دارد قرار خداوند نامتناهي وجود سلسله، آن رأس در كه است قائل وجودي مراتب سلسله

 عين در اختالف نوعي وجود به هم او و داندمي وجودي فعليت از ناشي را كمالي هر نيز او
 نام از هرچند و است معتقد مخلوقاتش، و خدا ميان در اختالف، عين در اشتراك و اشتراك
 چنان ،)داندمي وارانگاريانسان و تشبيه مستلزم را آن چون (كندمي فرار معنوي اشتراك

 قبول را مشكك معنوي اشتراك اما ،كندمي نفي را متواطي معنوي اشتراك شد، بيان كه
 فعليت داشتن در موجودات تمام است معتقد هم او زيرا ،بردنمي آن از نامي هرچند دارد،

 زيرا ،بود خواهند معدوم ،نباشند مشترك ،وجودي فعليت در اگر و اندمشترك وجودي
 معدوم باشند نداشته اشتراك آن در موجودات اگر و است عدم وجودي فعليت مقابل

 با موجودات بنابراين ،داندمي خودش خاص را موجودي هر وجود او طرفي، از. هستند
. نيست وجود در تشكيك جز چيزي اين و شوندمي متمايز ديگران از وجود همين
 ينظريه در. كرد تبيين تواننمي وجود در تشكيك طريق از جز را وجودي مراتب سلسله
 نيز را مخلوقات اوصاف و او، وجود و ذات با متناسب را خداوند افاوص تناسب، تمثيل

 داراي ،وجود مانند هم اوصاف اين بنابراين. داندمي خودشان وجود با متناسب
  .است وجود از ايمرتبه با متناسب هاآن از ايمرتبه هر و اندمراتب سلسله
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