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چکیده

معناشناسی یکی از مسائل مهم در بررسی اسماء و صفات الهی است و در آن از
چگونگی تفسیر و تأویل مفاهیم و محموالتی که در مورد خداوند به کار میرود بحث
میشود .سیر تاریخی این بحث نشان میدهد که متکلمان امامیه دیدگاههای اعتقادی
خود را برگرفته از قرآن و سنت پیامبر و امامان معصوم میدانستهاند .در قرآن کریم
صفاتی برای خداوند به کار رفته است که اندیشمندان را به بحث و تحلیل واداشته تا
چگونگی اطالق این صفات برای خداوند را بررسی کنند .بر این اساس ،دیدگاههای
مختلفی پدید آمده است ،از جمله نظریۀ بازگشت ایجابی به سلبی عالمه حلی که با
طریقۀ سلبی–ایجابی توماس آ کوئینی مشابهت دارد .در اینجا دو معنا از طریقۀ سلبی–
ایجابی را بیان میکنیم .دو مورد متعلق به عالمه حلی و توماس آ کوئینی ،که نظر این
دو با هم همخوانی دارد .عالمه از طریق سلب ضد صفات ،و توماس از طریق سلب
صفاتی که خاص مخلوقات است ،صفاتی را که خاص خداوند است برای او اثبات
میکنند .سپس به تبیین معنای صفات برای خداوند و مخلوقات و بررسی نظریۀ
تشکیک عالمه و تشابه آن با نظریۀ توماس میپردازیم.

کلیدواژهها

معناشناسی ،ایجابی ،سلبی ،آنالوژی ،تشکیک

1

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران

abasi.1374@yahoo.com
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 .۱مقدمه

مسئلۀ معناشناختی 1صفات تحلیل معنایی صفات و چگونگی دست یافتن به معانی آنها و
راه اثبات آنهاست .این که معنای اوصاف الهی چیست و چگونه میتوان به این معانی راه
یافت و رابطه این معانی با معنای صفات انسانی چیست ،مسئلهای است که در معناشناسی
اوصاف الهی به آن پرداخته میشود.
عالمه حلی در اثبات صفات خدا دو صفت «وجوب وجود» و «قدرت» را کلیدی
می داند و صفات دیگر را به طرق مختلف و بر مبنای آنها اثبات میکند ،که گاه به طریقه
سلبی است و گاه به طریقه ایجابی .برخی از صفات را نیز بر مبنای وجوب وجود با بازگشت
صفات از ایجابی به سلبی اثبات میکند.
توماس نیز دو طریقۀ سلبی و ایجابی را معرفی میکند .طریقۀ سلبی دو نوع است :نوع
اول سلب و سكوت است که توماس با آن مخالف است و دلیلی برای رد آن میآورد ،و نوع
دوم طریقۀ سلبی–ایجابی است که نوعی ایجاب را نیز در خود دارد و توماس آن را میپذیرد و
برخی صفات را بر مبنای وجود خداوند یا فعل محض او اثبات میکند .این طریقه با نظر
عالمه حلی قابلمقایسه است.
ابتدا اندیشۀ کالمی توماس را درباره طریقۀ ایجابی–سلبی و آنالوژی بیان میکنیم .پس
از آن اندیشۀ عالمه را در موارد گفتهشده بررسی خواهیم کرد ،با این تفاوت که در اندیشۀ
عالمه تشكیک و در توماس تشابه را ذکر میکنیم .سپس به مقایسۀ اندیشۀ هر دو اندیشمند
میپردازیم.
ٔ
 .۲طریقه سلبی–ایجابی

توماس آ کوئینی ( 127۴-1225م ).آگاه بود که طریقه سلبی افالطون سبب بیاعتمادی به
قوای عقل بشری برای شناخت خداوند میشود .به همین دلیل قائل بود مخلوقات ،در مقام
ً
معلولهای خداوند ،شباهتی ناقص به علت خود دارند .توماس صریحا اعالم میکرد که
آنچه دربارۀ خداوند به تمام معنا برای بشر در این حیات ناشناخته است فقط ذات خداوند
است .در جامع در رد کافران میگوید« :آنچه هست» را نمیتوان درک کرد ،بلكه تنها با
اطالق برخی از مفاهیم میتوان به شناختی از «آنچه آن نیست» برآمد ( Gilson, 1966,
.)p. 97
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طریقۀ سلبی–ایجابی برای توماس به معنای سلب محدودیتهای خاص مخلوقات از
خداوند است ،نه به معنای وجود آنها به نحو متعالی در خداوند .در نگاه او ،طریقه سلبی
ً
سلب محدودیتهای خاص مخلوقات از خداوند است .مثال سلب حرکت و تغییر از
خداوند به معنای این نیست که حرکت به نحو متعالی در خداوند وجود دارد ،بلكه سلب
تغییر و حرکت ،که از محدودیتهای خاص مخلوقات است ،از خداوند است .هنگامی که
توماس صفات ایجابی را از سلبی بیرون میکشد و صفتی ایجابی را بر خداوند اطالق
میکند ،در واقع صفاتی را که مخلوقات واجد آنها نیستند به او نسبت میدهد .با سلب
حرکت از خداوند به الیتحرک و ثابت بودن خداوند میرسد و با سلب تغییر از خداوند
سرمدیت را اثبات میکند ( .)Aquinas, 1952, p. 37-38الیتحرک بودن یا سرمدیت
صفاتی است که به مخلوقات نسبت داده نمیشود .توماس با سلب حرکت از خداوند به
نوعی ایجاب و اثبات صفاتی که در مخلوقات نیست برای خداوند میرسد .در صفات
دیگر ،مانند بساطت الهی ،نیز به این طریقه عمل کرده است .او با پیشفرض قرار دادن این
دیدگاه که خداوند فعل محض وجود است ،با سلب هر گونه ترکیبی اعم از ّ
کمی و کیفی از
خداوند ،بساطت را برای او اثبات میکند (.)Aquinas, 1952, pp. 14-15
تغییرناپذیری را نیز بر اساس وجود خداوند اثبات میکند .خداوند وجود نخستین است و
فعل محض است و هیچ قوهای در او نیست ،پس هیچ تغییری نیز در او راه ندارد چون تغییر
از قوه به فعل رفتن است و خداوند فعل محض است (.)Aquinas, 1952, p. 39
لذا این پرسش مطرح میشود که صفاتی که بر خداوند اطالق میگردند به چه معنایی
بر مخلوقات حمل میشوند؟ آیا صفات به همان معنایی که برای خداوند به کار میروند
برای مخلوقات استفاده میشوند ،معنای صفات برای خداوند به طور کامل با معنای صفات
برای مخلوقات تفاوت دارد ،یا این که تشابه معنایی در آنهاست؟
از دیرباز اشتراک لفظی و معنوی وجود میان فالسفه مورد اختالف بوده است و میتوان
آن را به بحث صفات نیز تعمیم داد .کسانیکه در وجود قائل به اشتراک لفظی و یا اشتراک
معنوی هستند در مباحث صفات نیز همین دیدگاه را دارند .توماس در مسئله سیزدهم جامع
ً
علم کالم صریحا سه دلیل برای رد اشتراک معنوی اسامی بین خدا و مخلوقات بیان میکند
( .)Aquinas, 1952, p. 66-72به عقیده او ،اشتراک معنوی وجود خدا و مخلوقات به
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وحدت وجود میانجامد و اشتراک لفظی محض به تعطیلی سخن گفتن از خدا منجر
میشود ( .)Aquinas, 1952, p. 72بر این اساس ،وی آنالوژی ( )Analogyرا مطرح
میکند.
 .۳آنالوژی

نظریه آنالوژی در فلسفۀ غرب با نام توماس آ کوئینی ( 12۴۴یا  )127۴ -12۴5شناخته
شده است .توماس این نظریه را در ساختاری کالمی به کار برده است .او در کتاب جامع
علم کالم از مفهوم شباهت مخلوقات با خدا برای تبیین تشابه استفاده کرده است .در این
رساله از دو نوع آنالوژی نسبت سخن گفته است ( .)Aquinas, 1952, p. 87در یک قسم
چند چیز دارای نسبت با یک چیز هستند؛ چنان که «سالمت» تا جایی که نظم و نسبت با
سالمت حیوان دارد برای دارو و ادرار به کار میرود .سالمت دارو در دارو علت و در ادرار
عالمت است .اما قسم دیگر یک چیز با چیز دیگری نسبت دارد .در اینجا سالمت مقول بر
دارو حیوان است در جایی که دارو علت سالمتی در حیوان است .در این طریق یعنی قسم
دوم آنالوژی نسبت صفاتی بر خدا و انسان به طور آنالوژی حمل شده است .هر چه دربارۀ
خدا و انسان گفته می شود بنا به نظم و رابطۀ مخلوق با خالق به عنوان مبدأ و علتش است که
همۀ کماالت موجودات در او وجودی قبلی دارند ( ایلخانی ،138۶ ،ص  .)11۴در این
آنالوژی ،صفت برای یكی از طرفین آنالوژی اصلی و اولیه است و برای طرف دیگر ثانویه.
در یک جا موضوع به نحو حقیقی واجد محمول است و در جای دیگر به نحو بالعرض و
ثانوی .اگرچه داللت صفات به نحو اولیه و اصلی بر مخلوقات است و عقل این صفات را
در مخلوقات مییابد ،اما مدلول واقعی آنها خداوند است و به نحو آنالوژیک بر او حمل
میشوند ( .)Copleston, 1985, V2, p. 354صفت خیر به طور ذاتی و اولی متعلق به
خداوند است ( .)Aquinas, 1952, q.13, A.6, p.27 87خداوند علت نامتناهی تمام
کماالت مخلوقات است و اطالق اولیه و ذاتی آنها بر خداوند است و بر مخلوقات به نحو
ثانوی اطالق میشوند (ایلخانی ،1382 ،ص .)۴2۴
 .۴طریقۀ سلبی–ایجابی :بازگشت ایجابی به سلبی

طریقۀ سلبی–ایجابی در اندیشۀ عالمه حلی به معنای اثبات صفات ایجابی از راه سلب
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اضداد آنهاست که به نظریۀ بازگشت ایجابی به سلبی مشهور است .عالمه حلی در اثبات
برخی از صفات طریقه ایجابی محض را به کار نمیبرد ،گاهی صفاتی را به صورت ایجابی
اما در معنای سلبی اثبات میکند و از ایجابی به سلبی میرود .به عبارت دیگر ،نوعی
بازگشت از ایجابی به سلبی است و صفات ایجابی را از راه سلب اضداد آنها میشناسد.
صفات حی ،خیر ،غنی ،یگانه صفاتی هستند که به سلبی بازمیگردند .عالمه ّ
حی را با علم
و قدرت معنا می کند که در طریقۀ بازگشت ایجابی به سلبی بیانگر این است که محال است
خدا قدرت و علم نداشته باشد .خیر نیز به محال بودن ّ
شر برای خداوند بازمیگردد.
عالمه در مورد صفت سرمدیت از محال بودن عدم برای وجوب وجود استدالل
میکند و میگوید دلیل باقی بودن (سرمدیت) واجبالوجود این است که عدم بر او محال
است ،چه در غیر این صورت ممكن بود .وجوب وجود مقتضی بینیازی از غیر است ،اگر
خداوند به بقایی قائم به ذات او باقی باشد نیازمند آن بقا و در نتیجه ممكن خواهد بود و این
خالف فرض است (حلی ،بیتا ،ص .)290
در اثبات صفت «حی» ،ایشان از ایجابی عدول و به نحوی به سلبی بازگشت میکند؛
عالمه صفت حی ،اراده و کالم را بر اساس قدرت اثبات میکند .چنان که دربارۀ صفت
حیات میگوید« :و التحقیق ان صفاته تعالی ان قلنا بزیادتها علی ذاته فالحیوه صفه ثبوتیه
زائده علی الذات و اال فالمرجع بها الی صفه سلبیه و هو الحق و قد بینا انه تعالی قادر عالم
فیكون بالضروره ّ
حیا الن ثبوت الصفه فرع عدم استحالها» (حلی ،بیتا ،ص  )287به نظر
ایشان حق این است که صفات زائد بر ذات او نباشد ،پس صفت ایجابی حی به سلبی
بازمیگردد .بنابراین معنای حیات در خداوند محال نبودن علم و قدرت است .عالمه در
اثبات صفت حی از راه ضد آن یعنی ممات استفاده میکند و حیات را در برابر ممات قرار
میدهد.
فاضل مقداد معتقد است که عالمه حلی طریقۀ ایجابی را برای خداوند نپسندیده
است« :ان شئت کان مجموع صفاته صفات جالل ،فان اثبات قدرته باعتبار سلب العجز و
اثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه و کذا باقی الصفات ،و فی الحقیقه المعقول لنا من
صفاته لیس اال السلوب و االضافات .و اما کنه ذاته و صفاته ،فمحجوب عن نظر العقول ،وال
یعلم ما هو اال هو» (مقداد ،1370 ،ص  .)9۴کلمات او بیانگر نفی طریقۀ ایجابی است و
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در واقع معتقد به صفات ایجابی نیست و دلیل این را مجهولالكنه بودن ذات و صفات
خداوند دانسته است .عقل آدمی قادر به درک کنه و ذات و صفات خداوند نیست .و اگر به
معنای ایجابی به صفات قائل شویم ادعای درک آنها را کردهایم و این دو با هم سازگار
نیست.
ٔ
 .۵نظریه تشکیک

اگر مفهومی کلی جامع مشترک افراد باشد مشترک معنوی نام دارد؛ مانند مفهوم کلی انسان
که به معنای واحد بر افراد حمل میشود .مشترک بودن افراد در این معنای واحد یا بهصورت
یكسان و علی السویه است و بر چیزهای بسیار بدون هیچ اختالفی بر یک معنا صدق
میکند که به آن متواطی 2میگویند؛ مانند مثلث یا دایره همه به یک معنا و بهنحو یكسان
شكل هستند( .ابن سینا ،1383 ،ج ،2ص 38؛ کرجی ،1392 ،ج  ،۴ص  )25۶اگر مفهوم
کلی بر افراد به یک معنا ولی نه به نحو یكسان داللت کند کلی مشكک نامیده میشود
مشكک اطالق صفت بر اشیاء به اعتبار معنای واحد و به صورت مختلف است که بین این
اشیاء شدت و ضعف یا تقدم و تأخر باشد ،مانند اطالق لفظ سفیدی بر برف و عاج و لفظ
موجود بر جوهر و عرض (آمدی ،1989 ،ص .)317
در واقع میتوان تشكیک را به دو معنا لحاظ کرد:
الف .شدت و ضعف در مراتب وجود ،که در اندیشه مالصدرا مطرح شده است .در
این معنا ،وجود حقیقتی یگانه با مراتب مختلف است که امتیازشان در شدت و ضعف،
تقدم و تأخر و غیر از آن است .در واقع ،تفاوت این مراتب و امتیاز آنها از یكدیگر همان
چیزی است که زمینه اشتراک و اتحاد آنها را فراهم میکند .اختالف و اشتراک آنها به یک
چیز برمیگردد (طباطبایی ،ج 13۶2 ،1ـالف ،ص )17-1۶
ب .بالذات و بالعرض بودن وجود ،که در اندیشۀ ابن سینا مطرح شده است .مراد ابن
سینا از تشكیک این است که وجود یک لفظ با یک معناست و به نحو نایكسان و با اختالف
بر موجودات حمل میشود ،و این اختالف حمل از چند حیث است:
 )1از حیث تقدم و تأخر :مانند تقدم علت بر معلول؛
 )2اولویت و عدم اولویت :مانند جوهر و عرض ،به طوری که حمل وجود بر
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جوهر به صورت اولی است و بر عرض به نحو تبعی حمل میشود؛
 )3شدت و ضعف :مانند نور خورشید و نور آتش؛
 )۴استغنا و حاجت :مانند وجود خدا و وجود عالم؛
 )5وجوب و امكان :مانند وجود واجب تعالی که وجودش در مرتبه ذات واجب
است و عالم که با توجه به ذاتش در مرتبه ممكن است.
این همان معنای مشكک بودن معنای وجود است (حسنزاده آملی ،1۴18 ،ص -279
280؛ ابن سینا ،1383 ،ص 38-37؛ همو ،1375 ،ص .)32-31
عالمه حلی از متكلمانی است که به تشكیک وجود قائل است و نظر او دربارۀ وجود
برگرفته از ابن سینا است .ابن سینا واجبالوجود را وجود نخستین ،مطلق ،و وجود محض
دانسته که قویترین شكل وجود است .در الهیات شفا میگوید موجود و واحد از مفاهیم
ّ
عامه هستند که بر مقوالت به صورت مقدم و مؤخر یعنی تشكیكی حمل میشوند
(حسنزاده آملی ،1۴18 ،ص  .)2۴5او معتقد است وجود از آن حیث که وجود است قابل
شدت و ضعف نیست و کاستی و نقص نمیپذیرد و فقط در سه حكم دارای اختالف است:
تقدم و تأخر ،غنا و نیاز ،وجوب و امكان .وجود اول به علت تعلق دارد و سپس به معلول
(حسن زاده آملی ،1۴18 ،ص  .)279عالمه در کشفالمراد ،مسئله  ،3۶میگوید ذات و
حقیقت وجود را هیچ کس نمیداند و دلیل دعوی آن است که وجود مشكک است و مراتب
شدت و ضعف دارد و هر مرتبهای متباین با مرتبه دیگر است 3.عالمه میگوید این تحقیق
در اصل از بهمنیار شاگرد ابنسینا است در کتاب التحصیل ،و خواجه نصیر طوسی در
کتاب شرح اشارات آن را توضیح داده است 4.خدای تعالی عین وجود است و چون وجود
مراتب مختلف شدت و ضعف دارد و در وجود باری تعالی شدیدترین وجود است ،در
مخلوقات و ممكنات در مراتب مختلفی است و معنای مشكک نیز همین است (حلی،
 ،1351ص  .)39در مسئله  39نیز میگوید :وجود ،مانند دیگر صفات ،گاه بالذات است و
ً
گاه بالعرض ،مثال اگر میگوییم «خانه روشن است» برای خانه عرضی است و برای نور
ً
ذاتی .نظیر این صفات در وجود نیز هست ،مثال «جاهل موجود است» ،یعنی مردی موجود
است و علم در او موجود نیست با آن که شایسته آن هست که بداند .علم و نویسنده بودن
صفتی است که بدون آنها انسان عالم یا نویسنده نخواهند بود( .شعرانی ،1389 ،ص .)72
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در واقع مراد عالمه حلی از بالعرض حمل مجازی یا حمل واسطه در عروض 5است.
بنابراین مراد از وجود ،مانند صفات دیگر ،گاه بالذات و گاه بالعرض است ،این است
که وجود برای خداوند ذاتی است و برای مخلوقات عرضی و به واسطۀ ذات باری تعالی
است .چنان که خود عالمه بیان کردهاند ،وجود مانند صفات دیگر است و لذا میتوان نظریۀ
تشكیک وجود و ذاتی و عرضی بودن وجود را به صفات دیگر نیز تسری داد و معتقد شد به
این که صفات برای باری تعالی عین ذات اوست و برای مخلوقات عرضی است که به
واسطه ذات باری تعالی اعطا میشود.
 .۶مقایسۀ نظر توماس و عالمه
 ۱.۶طریقۀ سلبی–ایجابی

توماس طریقۀ سلبی–ایجابی را به مقصود خود ،یعنی شناخت خداوند در حد توان بشری،
نزدیکتر میبیند .از طریقۀ سلبی–ایجابی برداشتهای متفاوتی شده است که در اینجا دو
مورد از آنها را بیان میکنیم.
الف .معنای طریقۀ سلبی–ایجابی نزد توماس سلب محدودیتهای خاص مخلوقات
از خداوند است ،نه این که در خداوند به نحو متعالی موجود باشند .به دیدۀ او ،طریقه سلبی
ً
سلب محدودیتهای خاص مخلوقات از خداوند است ،مثال سلب حرکت و تغییر از
خداوند به معنای این نیست که حرکت به نحو متعالی در خداوند وجود دارد ،بلكه سلب
تغییر و حرکت به طور کلی است ،که از محدودیتهای خاص مخلوقات به شمار میرود
( .)Aquinas, 1952, p. 37-38هنگامی که توماس صفات ایجابی را از سلبی بیرون
میکشد و صفتی ایجابی را بر خداوند اطالق میکند ،در واقع صفاتی را که مخلوقات واجد
نیستند به او نسبت میدهد .او با سلب حرکت از خداوند به الیتحرک و ثابت بودن خداوند
میرسد .در عین حال که این صفات وجود مفاهیمی را از خداوند سلب میکنند ،در خود
نوعی ایجاب دارند و چیزی هرچند کوچک از دیدگاه بشر را در خداوند اثبات میکنند.
در واقع توماس دو تفسیر ایجابی و سلبی را در مرتبه برتر به هم میپیوندد ،زیرا هر دو
تفسیر در مرتبه خود حقیقت دارند .به نظر او ،این نامها و اسامی صورتی معین در خداوند
ندارند ،اما چنین نیست که هیچ چیزی در خصوص او بیان نكنند.
ب .در نظر عالمه ،طریقۀ سلبی–ایجابی یعنی اثبات صفات ایجابی از راه سلب اضداد

ّ
معناشناسی اوصاف الهی در اندیشۀ عالمه حلی و توماس آ کوئینی 99

آنها .او در اثبات برخی از صفات طریقه ایجابی محض را به کار نمیبرد؛ گاهی صفاتی را
به صورت ایجابی ،اما در معنای سلبی ،اثبات میکند و از ایجابی به سلبی میرود .به
عبارت دیگر ،ن وعی بازگشت از ایجابی به سلبی است و صفات ایجابی را از راه سلب اضداد
آنها میشناسد.
بنابراین عالمه به ایجاب محض قائل نیست و با سلب ضد یک صفت خود آن صفت
ً
را برای خداوند اثبات میکند ،مثال با سلب ممات از خداوند حیات را در او اثبات میکند.
اما از آنجا که عالمه حلی معتقد است انسان از درک کنه ذات و صفات خداوند عاجز
است ،نمیتواند صفاتی را به صورت ایجابی محض اثبات کند .بر این اساس نوعی
بازگشت از ایجابی به سلبی در خود دارد (مقداد ،1370 ،ص .)9۴
بنابراین این دو اندیشمند ،اگرچه هر دو طریقه سلبی–ایجابی را با معانی خاص خود به
کار میگیرند ،هر دو از ایجاب به سلب و از سلب به ایجاب برمیگردند .بیان توماس در
بررسی صفات سلبی و طریقه سلبی در جامع علم کالم به گونهای است که یک بار از
ایجاب به سلب میرود و بار دیگر از سلب به ایجاب بازمیگردد ،بدین معنا که اگر صفاتی
ً
بر خداوند اطالق میگردند و ظاهری ایجابی دارند ،در حقیقت سلبیاند ،مثال خداوند
سرمدی است یعنی هیچ آغاز و پایانی ندارد؛ خداوند واحد است یعنی تقسیمی در او راه
ندارد.
از نظر عالمه نیز بازگشت از ایجابی به سلبی است ،از سلب ضد یک صفت به ایجاب
آن بازمیگردد .در واقع با عدول از ایجابی به سلبی بازمیگردد و از سلب ضد آن به ایجاب
میرود .البته میتوان از جهاتی تمام صفات خدا را صفات سلبی محسوب کرد؛ زیرا تمام
ً
صفات ایجابی به نحوی به صفات سلبی بازمیگردد .اساسا اثبات صفتی برای واجب تعالی
معنای سلب نقصی از خداست ،پس به یک اعتبار تمامی صفات صفات سلبی هستند .از
نگاهی دیگر نیز میتوان به این بحث پرداخت و آن این که سلب تمامی صفات ایجاب
صفتی را در خود دارد؛ سلب ترکیب از خداوند بساطت ،و سلب شریک وحدانیت را در
خداوند به اثبات میرساند.
پس این تفسیر عالمه با نظر توماس ،مبنی بر این که با سلب صفاتی که خاص
مخلوقات است از خداوند صفتی را در خداوند اثبات میکند که خاص اوست ،همخوانی
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دارد .نظریه پیوند توماس با بیانناپذیری خداوند مخالف است و قائل است که میتوان
درباره خداوند با زبان بشری سخن گفت .بنابراین توماس طریقه سلبی را که به الادریگری
منجر میشود نمیپذیرد و قائل به شناخت ناقص از خداوند است .بنابراین او به طریقه
ایجابی میرسد .هر دو اندیشمند با ایجاب محض مخالف هستند.
نكتۀ دیگر این که شباهت اندیشۀ آنها در اثبات برخی صفات و تفاوت آنها در اثبات
صفاتی دیگر و نتیجهای که از این شباهت و تفاوت حاصل میشود جالب به نظر میرسد.
توماس در اثبات صفت خیر ،خیر را همان وجود میداند .وجود کاملترین امور است ،در
نتیجه مطلوبترین نیز هست .شیء از آن جهت که موجود است خیر است و هرآنچه
موجود نیست خیر نیست (.)Aquinas, 1952, p. 23
عالمه نیز در اثبات «خیر بودن» میگوید« :وجوب الوجود یدل علی ثبوت وصف
الخیریة لله تعالی ألن الخیر عبارة عن الوجود و الشر عبارة عن عدم کمال الشیء من حیث
هو مستحق له و واجب الوجود یستحیل أن یعدم عنه شیء من الكماالت فال یتطرق الیه
الشر بوجه من الوجوه فهو خیر محض» (حلی ،بیتا ،ص  .)300وجوب وجود داللت بر
خیر بودن دارد ،زیرا خیر همان وجود است و شر همان عدم کمال شیء .محال است کمالی
از کماالت از واجبالوجود نفی شود .از این رو شر در او راه ندارد و او خیر است .عالمه در
اینجا خیر بودن واجب تعالی را بر مبنای وجوب وجود و این که بر خیر داللت میکند و
خیر همان وجود است و محال است واجبالوجود فاقد کمالی باشد اثبات میکند .در واقع
خیر را در برابر شر و وجود را در برابر عدم قرار میدهد؛ خیر وجود است و شر عدم .چون
محال است خداوند فاقد کمالی از کماالت باشد و نوعی شر در خداوند راه داشته باشد،
اثبات میکند که خداوند خیر است.
اما در اثبات برخی صفات مثل واحد بودن هر یک از مبانی خاص خود در معناشناسی
اوصاف بهره گرفتند .مبنای توماس بر اینهمانی ذات و وجود خداوند است و مبنای عالمه
بر وجوب وجود خداوند .توماس در اثبات یگانگی خداوند میگوید خداوند وجود محض
ا ست و وجودش عین ذاتش است ،وجودی قائم به ذات و مطلق که به نحو متعالی
تقسیمناپذیر است .پس او به نحو متعالی واحد است ( .)Aquinas, 1952, p. 49و
عالمه در اثبات «واحد بودن» خداوند میگوید وجوب وجود بر نفی زائد و نفی شریک
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داللت دارد؛ صفت واحد مبتنی بر وجوب وجود است که داللت بر نفی زائد و نفی شریک
دارد و نفی شریک دال بر یگانگی خداوند است (حلی ،بیتا ،ص  .)22۶-225او
وحدانیت خداوند را با نفی شریک برای خداوند اثبات میکند و یگانگی را در برابر شراکت
قرار میدهد که ضد آن است (حلی ،بیتا ،ص .)291
از مطالب گفتهشده در مورد مبحث صفات در نظر این دو اندیشمند میتوان عینیت
ذات و صفات خداوند را نیز به طور مقایسهای برداشت کرد.
 ۲.۶عینیت ذات و صفات

توماس به این همانی وجود و ذات خداوند معتقد است .اگر وجود و ذات خدا یكی نبود
وجود او واجب نمی شد ،او مرکب از قوه و فعل می شد و وابسته به علتی خارجی که این
ترکیب را فعلیت بخشد .بنابراین خداوند علت نخستینی است که ذاتش عین وجودش
است ( .) Kenny, p. 21او وجود خدا را عین ذات او می داند و بنا بر صفت وجود
دیگر صفات خداوند را اثبات می کند و چون ذات و وجود خداوند یكی است ،نتیجه
می گیرد که صفات خدا عین ذات اوست .بنابراین چون ذات و وجود خداوند یكی است
و هر صفتی به وجود محض برمی گردد ،صفات عین ذات خداوند هستند .عالمه صفات
سلبی را بر اساس وجوب وجود اثبات می کند و همۀ صفات سلبی را از ذات واجب
سلب می کند و زائد بر ذات بودن آن را نفی می کند .مهم ترین دلیل برای عینیت ذات و
صفات همان صفت وجوب وجود واجب تعالی است .توماس بنا بر این همانی وجود و
ذات خداوند وجود را عین ذات او می داند و دیگر صفات را با وجود اثبات می کند .هر
دو اندیشمند اگرچه به عینیت ذات و صفات خداوند معتقدند ،روش آن ها با یكدیگر
متفاوت است .ع المه از وجوب وجود به اثبات صفات و عینیت آن با ذات خداوند
می پردازد ،اما توماس از اینهمانی ذات و وجود خداوند و براساس وجود محض به
عینیت صفات با ذات خداوند می رسد.

 ۳.۶آنالوژی و تشکیک

آنالوژی در اندیشۀ توماس چهار قسم است )1( :آنالوژی تناسب )2( ،آنالوژی تقلیدی یا
بهرهمندی )3( ،آنالوژی اسنادی ،و ( )۴آنالوژی نسبت ( کاکایی ،138۶ ،ص .)88-80
اما در نظر غالب ،آنالوژی به دو قسم تقسیم میشود :آنالوژی نسبت و آنالوژی تناسب.
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آنالوژی نسبت نیز به دو نوع تقسیم میشود که میتوان نوع آول آن را آنالوژی اسنادی و نوع
دوم آن را آنالوژی نسبت نامید .توماس در کتاب جامع علم کالم و جامع در رد کافران بر
آنالوژی نسبت تأکید دارد و در کتاب جامع علم کالم آنالوژی نسبت را برای سخن گفتن از
خدا برگزیده است ).)Aquinas, 1952, part1. Q.13.A.6, p.87
نظریۀ تشكیک را میتوان به دو معنا لحاظ کرد )1( :شدت و ضعف در مراتب وجود
که در آن مابهاالمتیاز و مابهاالشتراک یكی است ،و همان تشكیک از نظر مالصدرا است.
این معنا مد نظر عالمه و نیز توماس نیست .توماس به شدت و ضعف در مراتب به معنای
صدرایی آن نظر ندارد که مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز هر دو یكی باشد( .ب) تشكیک به
معنای بالذات و بالعرض .وجودها در تقدم و تأخر ،غنا و فقر ،وجوب و امكان با یكدیگر
متفاوت و دارای مراتب میشوند .تفاوت میان مراتب مختلف از جنس تباین بالذات است،
چرا که ابن سینا در معانی مختلف تمایز موجودات 7به تباین بالذات قائل است و به معنای
نخستین آن که در مالصدرا مطرح شده است ،یعنی امتیاز به شدت و ضعف که در آن امتیاز
به مابهاالشتراک برمیگردد ،پی نبرده است .آنچه مراد عالمه حلی از تشكیک است این
معنای آن است ،یعنی معنای بالذات و بالعرض بودن وجود.
اینک به بررسی شباهتها و تفاوتهای اندیشۀ این دو اندیشمند در این خصوص
میپردازیم:
شباهت نخست :تشكیک مورد نظر عالمه حلی مبتنی بر اصالت وجود است .زیرا بنا
ً
بر اصالت وجود ،وجود ذاتا موجود است و ماهیت به عرض آن موجود است ،یعنی وجود
به واسطه در عروض بر ماهیت حمل میشود .نظریۀ آنالوژی توماس آ کوئینی با این معنای
تشكیک همخوان است .در آن ،صفت برای یكی از طرفین اولی و اصلی است و برای طرف
دیگر ثانوی و بالعرض است .صفت برای واجب تعالی ذاتی و برای مخلوقات بالعرض و
تبعی است .چون در این معنا ذاتی و عرضی بودن مد نظر است.
تشكیک وجود و مسئلۀ ذاتی و عرضی بودن وجود در عالمه را میتوان به صفات دیگر
نیز تسری داد ،زیرا خود او گفته است وجود نیز مانند صفات دیگر گاه بالذت و گاه بالعرض
است ،یعنی صفات دیگر نیز گاه برای یكی از طرفین اولی و برای طرف دیگر به صورت
تبعی حمل میشود .بر این اساس میتوان گفت صفات برای باری تعالی عین ذات اوست و
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برای مخلوقات عرضی است که به واسطه ذات باری تعالی اعطا میشود.
شباهت دوم :در تشكیک در معنای مد نظر عالمه ،وجود بالذات وجودی است که
شرطی ندارد ،به این معنا که وجود نیازی به واسطه برای بودنش ندارد ،چون موجود بالذات
نیازی به چیزی دیگر برای وجود بخشیدن به آن ندارد .از این حیث نیز با آنالوژی همراه
ً
است .در آنالوژی نسبت ،به هیچ امر سومی نیازی نیست ،بلكه صفات مستقیما و به طور
اولیه برای خداوند و به طور ثانویه برای مخلوقات به کار میروند .در واقع یک کلمه خاص
به یک معنا اما در دو صورت متفاوت استفاده میشود.
اما اندیشۀ این دو اندیشمند در خصوص آنالوژی و تشكیک با وجود اشتراکات تفاوتهایی
مبین رابطۀ ّ
نیز دارد ،ازجمله این که آنالوژی نسبت ّ
علیت است و دیگر این که در این آنالوزی
شباهت مخلوقات به خداوند مد نظر است .این دو مورد در تشكیک از نظر عالمه لحاظ نشده
است.
ّ
تفاوت نخست :توماس به علی بودن رابطۀ میان دو طرف آنالوژی تأکید دارد و آنالوژی
نسبت مبین رابطه علیت است .مخلوقات معلول خدا و شبیه علت خود هستند ،اما شباهت
ّ
آنها به او ناقص است .علی بودن در تشكیک عالمه مد نظر نیست .آنچه در عالمه بیشتر
اهمیت دارد ذاتی بودن وجود و صفات برای خداوند است ،چون واجبالوجود است .او
ّ
بیشتر بر وجوب وجود تأکید دارد تا بر فاعلیت علی خداوند .بنابراین وجود ،چون علت
ً
ندارد ،ذاتا وجود دارد نه به واسطۀ علتی دیگر.
تفاوت دوم :توماس به شباهت مخلوقات به خداوند نظر دارد .هرآنچه به طور اولیه بر
خداوند حمل میشود ،بر طرف دیگر آنالوژی یعنی مخلوقات به واسطه شباهت مخلوقات
به خداوند و رابطه آنها با او به طور ثانوی اطالق میگردد .شاید بتوان گفت توماس به تباین
ذاتی میان موجودات ،یعنی حقایق وجودیای که متباین به تمام ذات باشند ،قائل نیست،
چرا که توماس بنا بر این انیدشه که اشتراک لفظی محض مانع هر نوع شناختی از خداوند
برای ما می شود با آن مخالف است .از طرفی مخلوقات شبیه خداوند هستند؛ کمال یک
معلول به علت آن شباهت دارد .پس اگر مخلوقات خیر و مطلوب هستند به خداوند که
علت نخستین آنهاست شباهت دارند و جنبهای از خیر او را متحلی میسازند.
بنابراین شباهت اندیشۀ این دو اندیشمند در زمینۀ آنالوژی و تشكیک در این است که
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هر دو صفات را برای خداوند اصلی و ذاتی و برای مخلوقات بالعرض و ثانوی دانستهاند و
معنای تشابه یا آنالوژی توماس و تشكیک عالمه حلی نیز همین است.
 .۷نتیجه

عالمه حلی و توماس آ کوئینی هر دو راه اثبات صفات را ایجابی محض ندانستهاند .یكی به
طریقۀ بازگشت از ایجابی به سلبی (عالمه حلی) قائل است و دیگری به طریقۀ سلبی–
ایجابی و پیوند سلب و ایجاب (توماس) ،و در نهایت هر دو به این امر معتقد بودهاند که
میتوان از طریق سلب اضداد یا محدودیتهای خاص مخلوقات از خداوند به صفاتی
ً
درباره او و شناختی ناقص از او رسید و این مسئله را کامال مسكوت نگذاشت.
این دو اندیشمند در بررسی صفات و حمل آنها بر خدا مشابه هم عمل کردهاند .آنان
بیشتر صفات را بر مبنای وجود محض خداوند (توماس) و وجوب وجود او (عالمه) اثبات
میکنند.
هر دو اندیشمند در برخی از آراء خود از ابن سینا متأثر بودهاند و با این که از جملۀ
متكلمان به شمار میروند ،رویكردی عقالنی به کالم در اندیشۀ خود دارند.
عالمه با تأثیر پذیرفتن از ابن سینا به تشكیک وجود قائل بوده است .او تشكیک را به دو
معنا بیان میکند )1( :شدت و ضعف در مراتب وجودی؛ ( )2ذاتی و بالعرض بودن وجود.
تشكیک به معنای شدت و ضعف در مراتب وجودی با تشابه تفاوت دارد ،زیرا در تشابه
مراتب شدت و ضعف مطرح نیست؛ اما تشكیک به معنای دوم ،ذاتی و عرضی بودن وجود،
با آنالوژی همخوانی دارد ،زیرا در آنالوژی توماس نیز بالذات و بالعرض بودن مطرح است.
تشكیک وجود در اندیشۀ عالمه در این معنا که «وجود گاه بالذات و گاه بالعرض
است» با آنالوژی نسبت توماس که یک طرف آن اصیل و ذاتی و طرف دیگر بالعرض و
فرعی است همخوانی دارد.
هر دوی توماس و عالمه به عینیت ذات و صفات در خداوند معتقد بودند ،به همین
ً
ً
خاطر وجود واسطه برای حمل صفات بر خداوند را نمیپذیرفتند .صفات مستقیما و ذاتا بر
خداوند اطالق میشوند و بالعرض بر مخلوقات حمل میشود ،زیرا خداوند علت
مخلوقات است و علت باید به اندازۀ معلول صاحب کماالتی که اعطا میکند باشد.
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یادداشتها
 مانند اصطالح زبان، اصطالح «معناشناسی» در مبحث کالم اسالمی اصطالحی وارداتی است1
 از این رو فهم. یعنی در کالم اسالمی پیشینهای ندارد و اصطالحی بیگانه است،دینی یا تجربه دینی
آن مشكل است و این پرسش پیش میآید که معناشناسی در پی چیست؟
، اینچنین را متواطی خوانند که بر چیزهای بسیار به یك معنا افتد بی هیچ اختالف (ابن سینا2
.)38  ص،1383
 به این دلیل که در ابن. تشكیک در اندیشۀ ابن سینا به معنای تشكیک در فلسفۀ مالصدرا نیست3
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سینا تمایز میان موجودات مشكک تباین به تمام ذات است .در واقع حقایق وجودی هستند که
متباین به تمام ذات هستند .ابن سینا به نوع چهارم تمایز میان موجودات که تمایز از نوع
مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز هر دو یكی است قائل نبوده است.
 4وهذا التحقیق مما نبه علیه بهمنیار فی التحصیل و حرره المصنف فی شرح االشارات.
ّ
احدالمتحدین را به نحو مجازی به
 5هر گاه دو شیء با همدیگر نوعی یگانگی دارند ،ذهن حكم
ّ
ّمتحد دیگر نیز سرایت میدهد ،در حالی که حكم فقط متعلق به یكی از آنهاست .این در واقع
نوعی مجاز است ،ولی مجازی است که عقل آن را درک میکند .عرف این را با حقیقت یكی
میداند .این گونه حملی واسطه در عروض نام دارد (صلیبا ،13۶۶ ،ص .)708

 6بالذات و بالعرض در فلسفه معانی متفاوتی نزد فیلسوفان دارد .هر گاه محمول موضوعی از جوهر
آن موضوع باشد ،مانند ناطق برای انسان ،مابالذات است ،و اگر از ذات موضوع نباشد ،مابالعرض
است (جهامی ،1998 ،ص  .)721آنچه ماهیتش بینیاز از باقی مقوالت است و در ّ
تقوم و تحصل
ً
و تعقل نیازی به آن ندارد آن امر در موضوعی نیست .و اصال در تحصلش نیازی به سببی ندارد .و
بالعرض آن است که در مقایسۀ موجوداتی بعضی با بعضی دیگر و از اضافۀ بعضی بر بعضی دیگر
قوام میبابد .آنچه ماهیتش یا در آن است یا به وسیله آن ،یا همراه با آن و یا نزد آن ماهیت ،بالعرض
است (ابن سینا ،1989 ،ص .)125-124
 7انواع تمایز )1( :امتیاز به تمام ذات؛ ( )2امتیاز به جزء ذات؛ ( )3امتیاز به اعراض خارج از ذات؛
( )۴امتیاز به شدت و ضعف مراتب که در آن مابهاالمتیاز به مابهاالشتراک بازمیگردد.
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One of the major issues in the names and attributes of God, is the
semantic interpretation of how to interpret and apply the concepts and
predicates that talk about God. A historical survey proves that Imami
theologians’ theological views are derived from the Qur'an and hadith.
The Quran ascribed some attributes to God that prompted scholars to
discuss and analyze the applicability of these concepts to God;
accordingly, different views emerged Including Allameh Hilli’s
apophaticism which is similar to the apophatic–cataphatic way of
Thomas Aquinas. We'll explain how three meanings of the apophaticcataphatic. Erigena stated one of the meanings and Thomas Aquinas
and Allameh Hilli stated another one which seems similar to each
other. While Hilli’s negates the anti-attributes, Thomas negates the
attributes which are specified to creatures. Then we explain the
meaning of the attributes regarding creatures and God, and then, will
discuss the “gradation theory” of Allame Hilli and “Analogy theory”
of Thomas Aquinas.
Keywords: Semantics, apophatic, cataphatic, analogy, gradation
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