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آنالوژ
بررسی دیدگا

جنبه معنا ى همچونف

مىآيا  كه است آنن 

ح ،نحـو معنـادار  را به

مخ ن اوصاف منتزع از

ى واجب بسيط اسناد

ك گردد مىسينا روشن 

منسو آكوئيناسى به 

با استفاده از آنالوژ س

اقسام آنال ديگراز  ی

متـون دينـى درب های

كنا نيـز بـا اسـتفاده از 

ي مىر اين مسئله غلبه 

)ئول

سال

eology

های مختلف نى از جنبه

 معناشناسى زبان دين

رفته درباره مخلوقات

توان مى برد؟ چگونه 

را به خداوند نامتناهى 

و ابن سي آكوئيناسه 

ی حل مسئله زبان دينى

آكوئيناس .گرفته است

البته و. كند مىحمل 

ه د و برخـى توصـيف

سين ابن كه درحالى ،د

بر - ی درونى نيست

                     
نويسنده مسئ( 7لعلوم

  چكيده

مسئله زبان دين

اساسى درباره 

كارر مفاهيم به

كار خداوند به

 آنها منطبق بر

گاديدتطبيقى 

راهكاری برای

ابن سينا وام گ

را بر خداوند ح

برد نيز بهره مى

دهد مىتوضيح 

آنالوژی اسناد

                        

ی دكتری دانشگاه باقرا

  7انشگاه باقرالعلوم
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موجـود در  های توصيف الح آكوئيناس است،طدر اصآنالوژی استعاری  همانتمثيل كه 

سـينا در تبيـين مـدعای  ابـن رسـد مىبـه نظـر . كند مىدين درباره خداوند و معاد را تبيين 

  .خود، از قدمت و دقت بيشتری برخوردار است

  ها كليدواژه

 .سينا ، ابنآكوئيناسكك، تمثيل، زبان دينى، آنالوژی، مش

  مقدمه

ناظر به هر جملـه شـفاهى و كتبـى اسـت كـه  )religious language( مسئله زبان دينى

. اسـت) همچـون تقـدس( و يا كيفيتى دينى) همچون خدا( متضمن قبول موجودی دينى

ـــى را مى ـــان دين ـــه مســـئله زب ـــوان از جنب ـــف معناشناســـى ت ـــای مختل  ،)semantics( ه

 مـورد توجـه قـرار داد )truth conditions( و شروط صدق )pragmatics( اسىكاركردشن

)Scott, 2013: viii( .هـای نـاظر بـه اوصـاف  طور عمده به معناشناسى گزاره در اين نوشتار، به

 را زبان و مفاهيم متعـارف بشـری - توان و چگونه مى - توان آيا مى: پردازيم مىخداوند 

بـر  ،يابـد طور عمـده بـر ايـن امـور انطبـاق مى كه منتزع از امور متناهى ممكن است و بـه

نحـو  وسيله دربـاره خداونـد بـه الوجود تطبيق كرد و بدين خداوند نامتناهى متعالى واجب

گفتن  آيا سخن ،معنادار، حقيقى، ايجابى و صادق انديشيد و سخن گفت؟ به ديگر سخن

 تـوان ؟ آيـا مىستمعنا متعارف بشری، معنادار است يا پوچ و بى الفاظ كمك بهدرباره خدا 

درباره خدا به نحو حقيقى هم سخن گفت يا اينكه تنها بايد به نحو مجازی سـخن گفـت 

توان درباره خدا بـه نحـو ايجـابى هـم سـخن  و معنای الفاظ متعارف را تغيير داد؟ آيا مى

ظاهر ايجـابى را تنهـا  هـای بـه گـزاره گفت يا اينكه تنها بايد به نحو سلبى سخن گفـت و

توان به نحو صادق درباره خـدا سـخن گفـت يـا اينكـه در  معنای سلبى گرفت؟ آيا مى به

؛ Davies, 1993: 20: نـك( يا كاذب است و يا متناقض؟ وندگفتن ما درباره خدا حقيقت سخن

Scott, 2013: ix ؛Brummer, 1992: 33-67 ،22-20، 13 :1387مانى، ز ؛ على٢59-25٧ :1388؛ پترسون(.  

اين پرسش را بايد در يونان باستان جست كه معتقد بودنـد وجـود مقـدس،  خاستگاه

فلـوطين . )Ross, 2005: 138( ناپذير است كامل و فهم ،جاويدان ،تغييرناپذير ،امری غيرمادی



وی ذهـن و 

بر اين باور  

عرفانى است 

دو شـكل از 

در ، »ر است

 خدا به خدا 

خداونـد در 

 آنها واجـد 

 اين ديدگاه 

ز خداونـد، 

د و يـا اگـر 

بـه صـورت 

الهيـات . )68

ن اسـت كـه 

بـه . )169 :5 ج

يجـابى، ت ا

بيـانگر  یما

طور  بـه كـه 

بودن   سنگ

 )٣(؛  اسـت

 يابـد ـناد مى

الت بـدون 

نگـام اسـناد 

نـای كـامًال 

خداونـد را فراسـو

وی. ناپذير است ن

خداوند در اتحاد ع

تـوان بـه د كـه مى

خداوند قادر«جابى 

 های معلوليرونى 

معنـا كـه خ ه بـدين

آورد كه  پديد مى

آورد و ى فراهم 

بخش ا ر و معرفت

 صفت فعل هستند

هـا ب ن منظـر، واژه

8-63 :1387، زمـانى لى

Bunn(، امـا روشـن

، جبـى تـامطهـری، ( د

در دفـاع از الهيـات

آكوئينـاس، اسـم ر

بى و خردمنـدی 

همچون راه نقص 

د صرفاً اسـتعاری 

ها به خداونـد اسـ

مای حاكى از كما

هن اسماءآيا اين : 

ـا دارای يـك معن

 مفهوم وحدت، خ

نحو ايجابى، بيان ه

شدن با خد  و يكى

ك بـودل، او معتقـد 

جمله ايجی مثال 

اسناد بير )2( ؛باشد

د بـه خداونـد، نـه

 كه او اشيايى را پ

وفايى الهيات سلبى

معنادار گفتنِ  سخن

 به نحو ايجابى، يا

از اين. باشند ن مى

على( رونـد كـار مـى

nin, 2004: 39( فـت

انجامـد نقيضين مى

د - ـای كاتوليـك

Mondin, ( . بـاوربـه

قص همچون خـو

كماالت همر )٢( 

اسنادش به خداوند

و وجود اول كه تنه

عمده ناظر به اسما

:يابند ن اسناد مىسا

كـامًال متفاوتنـد يـ

واسطه تأكيد بر به

خداوند به ،باور او

جستن از كثرات ى

با اين حـال. اخت

سلب نقائص؛ برای 

ب مى»  عاجز نيست

د وجـواسـنا مانند

بلكه بدين معنا  ،ت

Geis( .  

 مناسبى برای شكو

راه درست س تنها 

نتسب به خداوند 

شا ی سلب نقيض

ك خالق و مخلوق به

وكس مقبوليـت يا

 تعطيل و ارتفاع نق

از جانـب كليسـا -

98-97 :1963( كـرد

كماالت بدون نق 

؛ يابد ت اسناد مى

يابد و ا اسناد مىت 

مچون خير برتر و

طور ع زبان دينى به

ترك به خدا و انس

دارای دو معنـای ك

ران يونان باستان، ب

به ب. دانست مىمى 

تنها از طريق تعالى

داوند را شناوان خ

 )1: ( سخن گفت

خداوند «معنای  به

extrinsic attri(م ؛

واجد وجود است

sler: 167-168( ستند

گاه فلوطين زمينه 

 ى رواج يافت كه

اوصاف من. ب است

معنای ات هستند، به

 لفظى در مورد خ

د كليسـای ارتـدو

نهايت به سلبى، در

- هت، آكوئيناس

الوژی را مطرح ك

 )١: (اند  سه دسته

 به خدا و مخلوقات

به برخى مخلوقات

 همراه با تعالى هم

Aquinas, 2( .مسئله ز

طور مشت ت كه به

قات و خداونـد، د

 

  

 

از متفكر

زبان آدم

بود كه تن

تو كه مى

خداوند 

ب حقيقت

)ibution

حقيقت و

وجود هس

ديدگ

نزد برخى

راه سلب

صفت ذا

مشترك 

سلبى نزد

الهيات س

همين جه

نظريه آنا

كماالت

مشترك 

كه تنها به

كماالت

)2009: 57

نقص است

به مخلوق
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  و يا دارای معنای آنالوژيكال هستند؟  اند يكسان

. برای حّل مسئله زبان دينى، نظريـه آنـالوژی را در الهيـات بـه كـار بسـت آكوئيناس

 ديگـركه دو مورد از آنها بيش از  اند كردهاز چهار قسم آنالوژی ياد  آكوئيناسشارحان 

  . آنالوژی اسنادی درونى، آنالوژی استعاری: بوده است آكوئيناساقسام مورد توجه 

در مـورد  تنها نـهرا آن از ايـن اصـل  گيـری بـا بهرهسـينا  ، ابـنآكوئيناس پيش از البته

سينا اين اصـل  ابن ست، ولىب نيز به كار مىبلكه در مورد توصيف معاد  ،توصيف خداوند

بـه كـار  تمثيـل يا كلّى مشكك همچونفلسفى متفاوتى  های را تحت عناوين و اصطالح

سـينا قرابـت  و ابـن آكوئينـاسمعنـايى، ميـان آرای  لحاظ بـهاما بايد دانست كـه  ،بندد مى

آنــالوژی  اســت و كلـّـى مشــكك همــانآنــالوژی اســنادی درونــى : زيــادی وجــود دارد

  . باشد مى تمثيل معنای نيز بهاستعاری 

سينا دربـاره اصـل آنـالوژی و اقسـام و مبـانى  و ابن آكوئيناسدر اين نوشتار، ديدگاه 

ای  و در پايان ميـان آرای آنهـا مقايسـهشوند  مىنظری آن، در دو بخش جداگانه بررسى 

  . شود مىو به تشابهات و تمايزات ديدگاه آنها توجه  گيرد مىصورت 

  ديدگاه آكوئيناس درباره اصل آنالوژی، اقسام و مبانى آن. 1

 ولـى ،رداشـم كند و همگى آنهـا را مقبـول مـى ياد مى 1آكوئيناس از چهار نوع آنالوژی

در همـه ايـن اقسـام، محمـول بـه نحـو . دهـد نهايت برخـى را بـر ديگـران تـرجيح مى در

آنكه معنای آن كامًال تغييـر  بى ؛ابدي آنالوژيكال و مشابه بر موضوعات مختلف تطبيق مى

                                                            
اند  را به مشترك معنوی ترجمه كرده» univocal«واژه را به تمثيل و » analogy«گفتنى است مترجمان بيشتر واژه . 1

كه با عنايت به كاربست اين واژه نزد آكوئيناس،  حالى ، در)255: 1388؛ پترسون، 485: 1384گراث،  مك: نك(

در ادامه روشن خواهد شد كـه بايـد . ترين معادل در سنت فلسفى ما نيست رسد كه اين ترجمه مناسب به نظر مى

نيـز در برخـى از اقسـام » analogy«ترجمـه كـرد؛ همچنـين، اصـطالح » كلّى متواطى«را به » univocal«اصطالح 

؛ يعنى اگر بخواهيم برای اقسام آنالوژی »تمثيل«معنای  است و در برخى ديگر از اقسام به» كلّى مشكك«معنای  به

را ) 2(و ) 1(را تمثيـل و اقسـام ) 4(و ) 3(ای را برگزينيم، بايد آنالوژی اقسام  در اصطالح فيلسوفان مسلمان واژه

  .كلّى مشكك بناميم



كلّـى ( شـد

. »جود است

 /نامتنـاهىو 

 يابـد مىيـق 

مسـتلزم  يـرا

يعنـى ( كـال

. يابـد مىـق 

ع اول همــان 

 

ض موجـود 

ت محمـول 

ن قسـم، بـه 

هـا تمركـز  ت

 رخسـارش 

شـير «و » ت

انــه از يــك 

ی بيرونـى و 

 ،بـرای مثـال

 آنالوژی شـده 

 كـامًال همسـان با

احمد موج«و  »ست

ممكـن و /متنـاهى

ك معنا بر آنهـا تطبي

زي( بيگانـه از هـم 

به نحـو آنالوژيك» 

هر دوی آنها تطبيـ

ســت كــه موضــوع

  .تر كامليدتر و 

عـرض«و » جود است

سـت؛ يعنـى نسـبت

در ايـن.  به احمـد

شتر بر تشابه نسبت

رنـگ«و »  اسـت

احمـد شـير اسـت« 

يــن اقســام چهارگا

الوژیدر آنـ.  ربـط

ب ؛كنـد تغييـر مى) 

مانع از فهم دقيق نظريه

 هر يـك از آنهـا 

خدا موجود اس« :)

بـر دو موضـوع م» 

محمول، نه به يك

 كـامالً ـد معنـای 

»موجود« از كلمه 

بر ه) همسان كامالً 

ن دو موضــوع اس

اما به نحو شد ،رد

pro:( »جوهر موج

 دو نسـبت نـاظر اس

ت محمول موجود

شود و بيش هى نمى

ex:( »احمـد سـالم

metaphorical p:(

تمــامى اي: نويســد ى

ضـوع، محمـول و 

)است(  معنای ربط

u «به مشترك معنوی، م

 معنای تطبيقى بر 

intrinsic attribut

»موجـود«محمول 

اين م گمان بى. بد

و نه به چنـ)  است

اين معنای واحد ه

كمتفاوت و نه  مالً 

ز رابطــه علــى ميــا

كه موضوع دوم دار

oper proportiona

ی به تناسب ميـان 

سب است با نسبت

 دو محمول توجه

xtrinsic attributi

 )proportionality

مى) ٤( و) ٣(ســم 

موض:  برخوردارنـد

ولى م ،ماند بت مى

                     
univocal« ترجمه واژه 

و يا ) شترك لفظى

:1  

tion( سناد درونى

ر اين دو گزاره، م

ياب مىاجب تطبيق 

مستلزم تشبيه  زيرا

، بلكه)عطيل است

كامنه  ،مشابهنحو  ه

شــابه نيــز ناشــى از

حمولى را دارد كه

ality( جا هتناسب ب

اين آنالوژی. »ست

وجود به خدا متناس

شابهت نسبى ميان

 .شود ى

on( سناد بيرونـى

 . »سالم است

 تناسـب اسـتعاری

 .»شجاع است

دين در توضــيح قس

ای  مشترك گزاره

، معنای محمول ثا

                        

ها،   در بسياری ترجمه
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ش
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» بـودن از برخوردار«يعنى  ،معنای اصلى خودش به» است«، واژه »احمد سالم است«در جمله 

» بودن از حاكى«معنای  به» است«، واژه »رنگ رخسارش سالم است«ولى در جمله  ،باشد مى

جا، هيچ تغييـری در معنـای ربـط صـورت  هاما در آنالوژی اسنادی درونى و تناسب ب ،تاس

قابـل  )٤( و) ٣( ست كه شرح موندين از اقسـامگفتنى االبته . )Mondin, 1963: 58-63(گيرد  نمى

اساساً در هيچ يـك از ايـن . كند زيرا در اين دو قسم نيز معنای ربط تغيير نمى ،مناقشه است

 واسـطه علـم بيرونـى بلكـه به ،شـود اقسام، معنای موضوع و محمـول و ربـط دگرگـون نمى

به حقيقت موضوع و محمـول و نسـبت آنهاسـت ) علمى خارج از محتوای متعارف گزاره(

بـرای مثـال در  ؛هـا چـه چيـزی اسـت اين گـزارهيابد مراد جدی گوينده از  كه آدمى درمى

توانـد  رنگ رخسار نمى ،دانيم اوالً  ، از آن جايى كه مى»رنگ رخسارش سالم است«گزاره 

ثانيـاً، ميـان  ؛شـود بلكه آدمى است كه از سالمتى برخوردار مى ،واجد وصف سالمتى باشد

گيريم كه مراد  تيجه مىرو، ن سالمتى آدمى و رنگ رخسار آدمى نسبتى برقرار است، از اين

بنابراين، هـيچ . »رنگ رخسار احمد حاكى از سالمتى او است«جدی گوينده اين است كه 

متنى است كه مـا  برون های قرينهبلكه  ،تغييری در مراد استعمالى گوينده شكل نگرفته است

  . رساند را به مراد جدی گوينده مى

پردازيم و ديگـر اقسـام را ذيـل  نى مىدر ادامه، بيشتر به توضيح آنالوژی اسنادی درو

طور عمده با تأكيد بر آنالوژی  دهيم، زيرا آكوئيناس مسئله زبان دينى را به آن توضيح مى

توضيح مطلب اينكه آنـالوژی بيرونـى و اسـتعاری، بـه نحـو . كند اسنادی درونى حّل مى

اوصـاف ذات حقيقت چيـزی دربـاره در دهند و  مجازی، اوصافى را به خداوند اسناد مى

، زيـرا گيـرد كار مى بهندرت  نيز بهرا جا  آنالوژی تناسب بهآكوئيناس اما  ،گويند خدا نمى

موضوع خدا و مخلوقات، متناسب بـا ذات دو رساند كه هريك از  صرفاً اين مطلب را مى

معلولى ميـان خـدا و مخلوقـات و  - رابطه علّى دربارهاما  ،خود از اين كمال برخوردارند

رو، نسـبت صـفات بـه ذات خداونـد را  در نتيجه، مشابهت ميان آنها ساكت است؛ از اين

 كنـد بيان نمى الهیـات  جامعبه همين جهت، آكوئيناس اين قسم را در . گذارد مجهول مى

-Mondin, 1963: 100( كنـد طور عمده از آنالوژی اسـنادی درونـى اسـتفاده مى نهايت به درو 

البته تأكيد بر آنالوژی درونى بدين معنا نيست كه استفاده از ديگر اقسام آنالوژی و . )102



ن امكانـات 

ا كـه مسـئله 

 در حقيقـت 

محـض نيـز 

 گويـد  نمى

 و مشـابهت 

يـد از زبـان 

ژی درونـى 

 سـه فـرض 

ظ و معنـا بـه 

و اشـتراك  

كه تطبيقش 

كلّـى  همـان

ى بـه اثبـات 

اس و مقايسـه نـ

 ديگر شارحان 

خـدا «: گويـد ى

ين معنـا نيسـت 

، بـى آنكـه »ت

ـى از آنـالوژی 

وی از ديگـر . ت

چنين برومـر در 

ادی نيز تنها بـه 

): درونـى اسـت

كـه » دمند است

ويد و به تناسبى 
  

ينـاس از همـه ايـن

Ross,(، اما از آنجـا

 براسـاس فعلـش د

نـين زبـان سـلبى م

نچـه خـدا هسـت

ـز از رابطـه علّـى 

دهـد، پـس با  نمى

چيـزی جـز آنـالوژ

بـا آكوئينـاس. ت

اشتراك در لفظ) ب

 )؛ ج)كلّى متـواطى

بلك ،حو تطبيق نكند

يـا ه سـناد دورنـى

ى و كلّـى متـواطى

حتوای استدالل آكوئين

الف تقريری است كه

ژی اسـتعاری سـخن مى

شری است، اما اين بدي

خدا مادر بشری است«ت 

ی، وقتـن اقسـام آنـالوژ

جاسـت وژی تناسـب به

همچ). 70-75: 1387، 

ر توضيح آنالوژی اسنا

بـه آنـالوژی اسـنادی د

سقراط خرد«برخالف  

گو جا سخن مى سبى به

آكوئي. جاز نيسـت

141 :2005 ,( برد مى

ـت و توصـيف او

Davies, 19( و همچن

چ چيزی درباره آن

نالوژی تناسـبى نيـ

خبـری ات خـدا 

مين كنـد؛ و آن چأ

سم از آنالوژی است

؛ ب)شترك لفظى

كل( حو تطبيق يابد

صاديقش به يك نح

آنـالوژی ا( اسـت

ريه مشـترك لفظـى

اين مدعا با توجه به مح 

 از اقسام آنالوژی، برخال

آنالوژی، فقط از آنالوژ

ب ماست شبيه به پدر بش

توان گفت ، همچنين مى

زمانى در بيـان يا على). 

سنادی درونـى و آنـالو

زمانى على(گويد   نمى

گويد و د ی سخن مى

نظر آكوئينـاس نـاظر ب ه

» علت خردمندی است

ی تناسبى نيز فقط از تناس

ف سلبى و فعلى ُمج

يف خداوند بهره م

ف ذات الهـى اسـ

23-20 :993(  نيسـت

ارآمد است و هيچ

Davies, 1993(ن، و آ

ـبت صـفات بـه ذ

أين امور مهم را تـ

يز ناظر به همين قس

مش( ك در لفظ تنها

صاديقش به يك نح

ه معنا بر تمامى مص

ر عـين اخـتالف ا

كوشد تا با نقد نظر

   

                     
. كلّى مشكك معنا كرد

  .آيد 

كه اين تقرير  شويم مى

گراث در توضيح آ مك

خدا از جهتى كه مراقب

به همين جهت،.  است

)487-485: 1384اث، 

يد منظورش آنالوژی ا

ی اسنادی درونى سخن

ناددو قسم تناسبى و اس

كه عمده حالى در(ست 

خداوند ع« معناست كه 

همچنين در آنالوژی. د

ه از ديگر اوصاف

فكری برای توصيف

ـى نـاظر بـه اوصـا

 اوصـاف ذات او 

حتوای ايجابى ناكا

27 :3؛ 169 :5 ، جى تا

 و مخلوقات و نسـ

كه ا بريمنيز بهره ب

های آتى ني ستدالل

اشتراك) الف: ست

كه معنا بر تمامى مص

و معنا به نحوی كه

تضـمن شـباهت د

ك آكوئيناس مى 1).

 2.كك دست يابد

                        

 اسناد درونى را بايد ك

آدست مى ار ابن سينا به

مآغاز استدالل يادآور 

اند؛ مثًال مك س ارائه داده

بدين معناست كه  ؛»ت

 كامًال يك پدر بشری

گرا مك(تناقض شويم 

گو  و تناسبى سخن مى

ويژه آنالوژی الوژی، به

 اقسام آنالوژی تنها از د

ی اسنادی بيرونى ناظر اس

بدين » د خردمند است

باشد دش مى عرفى خو

  

  

 

يا استفاد

زبانى و ف

دينـىزبان 

توصيف 

بدون مح

بىمطهری، (

خداوند 

ديگری ن

اس. نيست

رو اس روبه

نحوی كه

در لفظ و

بر آنها مت

)مشكك

كلّى مشك

             

آنالوژی. 1

آن با آثا

پيش از آ. 2

آكوئيناس

پدر است

كه خدا 

گرفتار ت

اسنادی 

اقسام آنا

توضيح 

آنالوژی

خداوند«

معنای  به
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و  كلّى متواطىبه نقد نظريه  وی نخست،. داردچند گام  آكوئيناسبنابراين، استدالل 

 وی. ، نظريه تمثيل اثبـات گـرددنهايت درتا  پردازد مىسپس به نقد نظريه مشترك لفظى 

  :داند مىرا به اين داليل مردود  كلّى متواطىنظريه 

دقيـق  كـامالً كه خداوند آنها را ايجاد كرده است، مشابهت   )forms( هايى صورت. 1

 ،كنـد مىهـا را ايجـاد موجـوداتى كـه خداونـد آن اينكهتوضيح . با خداوند ندارند

واجد صورتى هستند كه آن صورت با صورتى كه خداونـد بـر حسـب آن عمـل 

 .مشابهت كامل ندارد كند مى

مشـابهى برخـوردار باشـند، نحـوه وجـودی ايـن  كـامالً حتى اگر آنها از صـورت . 2

آنهـا آنچـه را كـه در خداونـد بـه نحـو بسـيط و فراگيـر : ها متفاوت است صورت

 .كنند دريافت مى جزئىنحو تدريجى و  موجود است، به

يا : هر چيزی كه به اشيای مختلف اسناد داده شود، از اين چند حالت خارج نيست. 3

 توانـد مىاما هيچ چيزی ن ؛جنس آنهاست، يا فصل، يا عرض عام، يا عرض خاص

 .فصل و عرض عام و خاص اسناد داده شود ،جنس عنوان بهبه خداوند 

باشـد كـه در يكـى از آنهـا  ای گونه به ،شود مىاسناد داده  اشيااگر محمولى كه به . 4

لـى، در ايـن صـورت، ايـن و مبتنى بـر اوّ  متأخراسنادش متقدم است و در ديگری 

 .به يك معنا به هر دوی آنها اسناد داده شود تواند مىمحمول ن

                                                                                                                                            
  

بدين معناست كـه خداونـد متناسـب بـا ذات خـودش » خداوند خردمند است«: كند توجه نمى) استعاری(جا  نابه

دش اسـت ، خردمنـدی سـقراط متناسـب بـا ذات خـو»سقراط خردمنـد اسـت«گونه كه در  خردمند است، همان

)Brummer, 1992: 45-46 .( البتــه وی در تبيــين نظريــه آكوئينــاس، از نــوآوری او در ايجــاد قســم جديــدی از

گويد كه در آن آكوئيناس كوشيده است با پيوندزدن آنالوژی اسنادی به آنـالوژی تناسـبى و  آنالوژی سخن مى

نواقص هر يـك از آن دو قسـم اسـنادی و  همچنين پيوندزدن آن به رابطه علّى و مشابهت ميان خدا و مخلوقات

، بدين معناست كـه خداونـد كـه منشـاء تمـام »خداوند خردمند است«در نتيجه، گزاره . تناسبى را برطرف سازد

هاست، بر اساس رابطه علّى و مشابهت علت با معلول، خودش نيز بايد خردمنـد باشـد، امـا بـه نحـوی  خردمندی

كامل و ازلى خردمند است؛ برخالف خردمندی ناقص و حادث مخلوقات  متناسب با ذات خودش؛ يعنى به نحو

)Brummer, 1992: 48 .(آن را آنـالوژی اسـنادی درونـى  مونـدین تـر نتيجه اين كار همان چيزی است كه پيش

نظرند كه ديدگاه نهايى آكوئينـاس بـه آنـالوژی اسـنادی درونـى  هم برومرو هم  موندینبه هر حال، هم . ناميد

  .استمعطوف 



 ؛»ـتى اسـت

معناست كه 

ز مشـاركت 

ـد انسـانيت 

 هسـتند، در 

يـك شـكل 

 .رود

كلّـى سـناد 

ز مخلوقـات 

كلّـى  اسناد 

نـد بـه توان ى

هـر يـك از 

 كـامالً آنهـا 

 صـرفاً ـاهى 

  :پردازد ى

 ،ـرار نيسـت

راك ی اشـت

بـريم، ميـان 

سـت و هـيچ 

ت مشــابهت 

ر نباشـد، مـا 

ونـد هسـخدا«: ند

بدين م ؛»خير است

وجودات، ناشى از

عناست كه او واجـ

A( . 

شـده موجـود  يـع

واژه خرمند به يـ ،

ر مىكار  يگری به

، مـانع از ا)جـنس

بُعـد خـدا ازنكـه 

به هم دارند، پس 

Aq(. 

مىماالت متنـاهى ن

سـت كـه هن معنا

شتركند و معنای آ

ظر به خدای نامتنـ

مىترك لفظى نيز 

علّـى معلـولى برقـر

ل در لفـظ واحـدی

ب وقات به كار مـى

برقـرار اس آنهـان 

تداونـد و مخلوقـا

مختلـف برقـرار ی

 و ضـروری هسـتن

خداوند خ«وست؛ 

مو ديگرسنادی به 

بدين مع ؛»ن است

Aquinas, 2009: 58( ت

حـو متكثـر و توزي

،بنابراين. اند داشته 

د معنای بهبلكه  ،د

ج اشيای ناهم چون

اينرت، با توجه به 

مخلوقات نسبت ب

quinas, 1947:85( ست

هيچ يك از كم س

امـا آيـا ايـن بـدا 

در لفظ مش صرفاً ، 

ر است كه زبان نا

نظريه مشت ى و نقد

لفظ هيچ رابطـه ع

ت كـه دو مـدلول

ره خداوند و مخلو

 . رار است

وحدت لفظى ميان 

ميـان خد كـه حالى

یاشيااسمى ميان  

ی به خدا، بالذات 

هستى عين ذات او

های اس اما محمول 

سقراط انسان«: ست

خود انسانيت است

ر مخلوقات بـه نح

حد و ازلى وجود 

رود مىسان به كار ن

همچ( ديگر به هم ت

در اين صور. شود

 بُعدی كه برخى م

خلوقات محال اس

آكوئيناس، به نظر 

 ،هى تطبيق يابنـد

داوند و مخلوقات

اين باور بر وئيناس

به بررسى تفصيل ه

های ل  ميان مدلول

رت تصـادفى اسـت

الفاظى كه دربار ه

ه علّى معلولى برقر

 تنها، اشيافظى به 

ح در ؛نيسـت اشـيا 

 .ت

 همانى اينيشتر از 

های اسنادی حمول

دين معناست كه ه

 ،و خود خير است

نها در اين امور اس

او خ اينكهنه  ،ست

مه كماالتى كه د

خداوند به نحو متح

ر مورد خدا و انسا

عد مخلوقات نسبت

ش مىبه آنها  تواطى

سى بيشتر است از 

به خدا و مخ تواطى

،گفته داليل پيشر 

كل بر خدای نامتنا

 مشترك ميان خد

آكو از هم است؟ 

او به.  لفظى نيست

ر مشترك لفظى، 

به صـور صرفاً كه 

كه حالى در ،اند فته

هايشان رابطه دلول

ر اسناد مشترك لف

شـابهتى در خـود 

وشنى برقرار است

وقعى كه چيزی بي

  

  

 

مح. 5

بد

او

آن

اس

هم .6

خ

در

بُعد. 7

مت

بس

مت

بنا بر

يك شك

كماالت

متفاوت 

مشترك 

در. 1

بلك

يا

مد

در. 2

مش

رو

مو. 3
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 رهنمون شـويم،يم از اسناد اسم به يك شئ، به اسناد آن اسم به شئ ديگر توان مىن

 .معرفت ما از امور قدسى برآمده از معرفت ما از مخلوقات است كه حالى در

در لفـظ يكسـان هسـتند، در ايـن  صـرفاً محمول بر خـدا و مخلوقـات،  اسمایاگر . 4

، فايده خواهـد بـود گفتن از اوصاف خداوند بى صورت، اثبات و استدالل و سخن

تا جايى برای ما معلوم خواهند بود كه بر مخلوقات انطباق  تنها، اسماءمدلول زيرا 

 .چنين نيست و سخن گفتن از خداوند الزم و مفيد است كه حالى دريابند نه بيشتر؛ 

و » خداوند حّى است«حتى اگر به الهيات سلبى قائل باشيم كه نيستيم، اين قول كه . 5

. جـان نيسـتند ، در ايـن امـر مشـتركند كـه آنهـا موجـودی بـى»سقراط حّى است«

افته است، كه بر خدا و مخلوقات به صورت مشترك انطباق ي» حىّ «بنابراين، واژه 

 كـم در معنـای سـلبى خـود مشـترك اسـت مشترك لفظى محض نيست و دسـتِ 

)Aquinas, 2009: 58-59(. 

از كمـاالت موجـود در  توانـد مىبنا بر رابطه علّى ميان خدا و مخلوقات، خداوند ن. 6

، در لفـظ مشـترك باشـد صـرفاً تهى باشد و با كماالت مخلوقات  كامالً مخلوقات 

 توانـد مىكننـد، و خدوانـد ن ماالت را از خداوند دريافت مىمخلوقات اين كزيرا 

  .)Aquinas, 1947: 86( معطِى كمال، فاقد آن كمال باشد عنوان به

ريـه آنـالوژی ظ، حقانيـت نكلّى متواطىاز نفى دو نظريه مشترك لفظى و  آكوئيناس

ان در چيزی كه بـه نحـو مشـابه و همسـ: گيرد مىرا نتيجه ) كلّى مشكك( اسنادی درونى

هم معنا باشـند و يـا  كامالً بدين گونه نيست كه  ؛شود مىمورد خداوند و مخلوقات گفته 

 بلكـه بايـد معنـای آنهـا بـا هـم مشـابهت داشـته باشـد ،متفاوت داشته باشند كامالً معنای 

)Aquinas, 2009: 59(محمول عادل برای انسان و خـدا، بـه نحـو مشـترك لفظـى  برای مثال ؛

عدالت الهى و عدالت انسانى ارتباط و مشابهت وجود دارد و به نحو كلّـى  نيست، زيرا ميان

بنابراين، به نحو آنالوژيكـال . هايى وجود دارد متواطى نيست، زيرا ميان خدا و انسان تفاوت

همين تفاوت در عين شباهت و شباهت در عين تفاوت است كـه . رود كار مى بهو مشكك 

اما شباهت ميان  ،)257-255 :پترسون( كند مىدر دو زمينه متفاوت را ُمجاز  كاربرد لفظ واحد

طبيعـى ، زيـرا خدا و مخلوقات، ناشى از رابطه علّى معلولى ميان خـدا و مخلوقـات اسـت



ه مخلوقـات 

 يـن شـباهت

نها حكايت 

حو عام ميان 

انسـان و ـان 

 معنای ـدا بـه

رونوشـتى از 

Mo( .گفتنـى 

آن است  ی

؛ بلكـه ايـن 

 ای گونـه بهد 

ردمنـدی بـه 

Da(.  

 دو قسـمت 

ى آنـالوژی 

اقسام  ديگر 

و » خـدا«ـر 

كـه دو  دهد

ـه درجـات 

خداونـد بـه. سـت

اما اي ،شباهت دارد

واند از هر دوی آ

به نح تنها نه وئيناس

ر بـه مشـابهت ميـا

ميـان انسـان و خـد

ى دارد و آدمـى ر

)ondin, 1963: 75-76

معنای به صرفاً » ست

؛) اسنادی بيرونـى

مندی بـه خداونـد

كـه اسـناد خر ونـه

avies, 1993: 26( )نى

يكى آنـالوژی در 

ح مبـانى متـافيزيكى

حال، در  اما با اين

تكثـ بـرای مثـال ؛

د مىر موردی رخ 

كمـال بـ ؛ يعنـىد

مشـابه خـودش اس

ند با مخلوقاتش شو

بتو كلّى متواطىو 

Aquinas, 200( .آكو

تر كه به نحو خاص

 كه اين مشابهت م

ى برتـری نامتنـاهى

(  اسـت نـه كامـل

خداوند خردمند اس

آنالوژی ( »است ت

ى و مشكك خردم

گو همـان ؛ اسـت

وژی اسنادی درون

  نادی درونى

مبـانى متـافيزيكبـه  

در توضـيحآنچه  

ا ،است)  مشكك

رد مقايسـه اسـت

  ؛»د

در تنهاآنالوژی : ه

ال برخوردار باشند

كـه م دهد مىجام 

 همين دليل، خداو

 يك مفهوم به نحو

56 :09( كك باشد

بلك ،ت قائل است

دهد و توضيح مى

د نسبت به آدمـى

ك مشابهت ناقص 

خ«اين نيست كه  س

دی در موجودات

برای اسناد حقيقى

دمنـدو أقـوی خر

آنالو( شكك است

فاع از آنالوژی اسن

بايد  آكوئيناسه 

. شودسانه توجه نا

كلّى (ادی درونى

  : است

  سانه آنالوژی

مـور یاشيام تكثر 

موجود«نالوژيكال 

شيای مورد مقايسه

از يك كما) كسان

 فاعل كاری را انج

دهد و به  ان را مى

دقيق نيست كه  ی

مشك كه بايد به نحو

خلوقات به مشابهت

او. كند تصريح مى

خداوند، زيرا يست

اين مشابهت يك. 

آكوئيناس منظور 

وند علت خردمند

ای است ب ى زمينه

وند به نحو أقـدم و

ت نيز حقيقى و مش

كوئيناس برای دفا

ك بهتر از ديدگا

شنا معرفتاسانه و 

دارد، آنالوژی اسنا

مبانى قابل پيگيری

شناس انى هستى

هر آنالوژی مستلزم

نسبت به مفهوم آن

اختالف ميان اش - 

يك نه( حو مختلف

  

  

 

است كه

كماالتشا

ای گونه به

بلك ،كند

خدا و مخ

خدا نيز ت

برابری ني

خداست

ست كها

خدا«كه 

رابطه علّى

كه خداو

مخلوقات

مبانى آك

برای درك

شنا هستى

اهميت د

نيز اين مب

مبا) الف

ه - يكم

ن» احمد«

 دوم

چيز به نح
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البتـه گـاهى ايـن اخـتالف در . مختلف در ميان آنهـا توزيـع شـده باشـد) نه كّمى(كيفى 

امـا  ،در يكى از آنهـا موجـود اسـت تنهابرخورداری از كمال، بدين نحو است كه كمال 

در اسـناد  بـرای مثـال ؛دهيم مـىفعاليت ذهن است كه كمال را به ديگری اسناد  واسطه به

حظـه نسـبت ميـان رنـگ رخسـاره و سـالمتى آدمـى، واسـطه مال هبيرونى، ذهن آدمـى بـ

سـالمتى  عنوان بـهاما در واقع، رنگ واجـد كمـالى  ،دهد مىسالمتى را به رنگ نيز اسناد 

   ؛نيست

چنـين  جا بـهدر اسـنادی درونـى و تناسـب : مشابهت ميان اشيای مورد مقايسـه - سوم

. برقـرار اسـت تسـامحبه گر اما در دو تای دي ،واقع الزم است بهای  شناسانه مشابهت هستى

مشـابهت در صـورت از مبـانى ، زيـرا منظور از مشابهت نيز مشـابهت در صـورت نيسـت

  ؛است نه آنالوژی كلّى متواطىشناسانه  هستى

بـرای دو قسـم  معمـوالً اگرچـه تناسـب را : تناسب ميان اشيای مورد مقايسه - چهارم

البتـه . خصـوص ايـن دو مـورد نيسـتاما تناسب م ،دانند و استعاری الزم مى جا بهتناسب 

بـا ايـن  ؛نيز مطرح اسـت كلّى متواطىو در  نيستتناسب حتى مخصوص به آنالوژی نيز 

 صـرفاً امـا در آنـالوژی تناسـب  ،برابـر اسـت تناسـب دقيقـاً  كلّـى متـواطىتفاوت كه در 

  ؛برابر مشابهت است نه دقيقاً 

بـا  ؛متواطى نيز جـاری اسـتاين ويژگى در كلّى : )participation( مشاركت - پنجم

اما در آنـالوژی  ،برقرار است) منطقى( ای اين تفاوت كه در كلّى متواطى مشاركت مقوله

ای، هـيچ يـك از  توضـيح اينكـه در مشـاركت مقولـه). شناسـانه هستى( مشاركت متعالى

همـانى  اشيای مورد مقايسه، واجد تمامى كمال مورد مشاركت نيست و بـا آن كمـال اين

هـيچ يـك از  ولـى ،برای مثال احمد و على هر دو از كمال انسـانيت برخوردارنـد ندارد؛

اما در مشاركت متعالى، يكى از اشيای مورد مقايسه، با كمـال  ،آنها عين آن كمال نيستند

همانى دارد؛ بـرای مثـال هـم خداونـد و هـم احمـد در كمـال وجـود  مورد مشاركت اين

امـا ذات احمـد بـا آن  ،همـانى دارد ن كمـال ايناما ذات خداونـد بـا ايـ ،مشاركت دارند

  .)Mondin, 1963: 62-66( همانى ندارد اين



. كـال اسـت

انگر كمالى 

 مناسـبى بـر 

 دسـت يك 

تى دارنـد و 

ب و ديـوار و 

مفهـوم . ـت

صاديق، آن 

 گونـهـه دو 

 مناسـب، و 

ص و مـبهم 

 داق جديــد

 كـه نظريـه 

ر مصـاديق، 

امـا  ،دهـد ى

ت تـا وضـع 

كـه معنـايى 

 پيشـين وف

ی جديـدی 

 برد  كار مى

ى اين نظريه 

واطى، بيـان 

د مفاهيم آنالوژيك

نمايا متواطىكلّى 

 مفهـوم بـه نحـو 

ل دارای مصـاديق 

هوم، تحقق متفاوت

احمد و كتـاب ل

ـه يـك نحـو نيسـ

ر هر يك از اين مص

ز ايـن مصـاديق بـ

 به نحـو كامـل و

آنها را به نحو نـاقص

، بــر مصــد)وقــات

ايـن گمـان. اندـو

ی، گـاهى بـا تغييـر

مىمصاديق جديـد 

زم تغيير معنا نيسـت

ى ضـرورت دارد ك

مان معنـای مكشـو

، معنـایكنـد ى مى

در مورد جديد به 

ناشى از بدفهمى) ك

ز نظريه كلّـى متـو

سهم ذهن در ايجا

كمفهوم . متمايزند 

اين. يكسانى دارد

فهـوم آنالوژيكـال

كه مصاديق آن مفه

برای مثا ؛اند كرده

مـا وجـود آنهـا بـ

كمال باشد كه در

ـوم آنالوژيكـال از

از اين مصاديق را

هر دوی آ )٢(هد؛ 

مخلو( قبلــى های ق

شـ را شـامل نمىی 

آری.  واقـع اسـت

جديد متناسب با م

مستلز) خداوند( د

ع جديد تنها وقتى

ای جديد از هم ونه

تلقـىداوند را خيـر 

 معنای قديمى را د

كلّى مشكك( ی

كوئيناس و دفاع ا

  نه آنالوژی

نالوژی، ناظر به س

 كلّى متواطىهيم 

ي كامالً اش تحقق 

امـا مف ،يابد مىق 

بلك ،جنس نيستند 

ك كمال مشاركت 

ا ،مگى موجودند

نگر مصاديقى از ك

مفهـونمايانگری . د

نالوژيكال، يكى ا

ده و مبهم نشان مى

Mondin,(.  

قار مصــدفــزون بــ

د، وضـع جديـدی

ديد است، دور از 

معنای ج  خود را به

ال، مصداق جديد

وضع. ك رخ بدهد

نمو نگامى كه تنها

كسى كه خد ،ثال

بلكه همان  ،كند ى

 به آنالوژی اسناد

لوژی آك نظريه آنا

سانشنا معرفتى 

سانه آشنا معرفت 

آنالوژيكال از مفاه

ا  در همه مصاديق

صاديق خود انطباق

نوع يا هم يعنى هم

 مختلف در يك 

و ماه و خداوند هم

تواند نمايان مىكال 

حقق متفاوتى دارد

مفهوم آ )١: (ست

را به نحو ناقص و

83-76 :1963 ,( دهد 

ن مفــاهيم وقتــى اف

يابنـد تطبيق مـى) د

 مستلزم وضع جد

ديمى واژه، جای 

 مفاهيم آنالوژيكا

 برای لفظ مشترك

هننه  ،كشف گردد

برای مث ؛شده باشد

خير عرضه نمى ژه

Mondin, 196( .  

قد جان اسكوتس

ی در راستای نقد 

  

  

 

مبانى) ب

اما مبانى

مفاهيم آ

است كه

تمامى مص

ي ؛نيستند

انحایبه 

درخت و

آنالوژيك

كمال تح

ممكن اس

ديگری ر

نشان مى

ايــن 

خداوند(

آنالوژی 

معنای قد

در مورد

جديدی 

جديد كش

كشف ش

واژبرای 

)63: 56-58

اما نق

وی. است
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تواند بديلى برای دو نظريه مشترك لفظى و كلّى متـواطى  كند كه نظريه آنالوژی نمى مى

شباهت و تفاوت توأمانى ميـان مصـاديق  بيانگرتوضيح اينكه اگر واژه آنالوژيكال . باشد

واقـع  بـهنطبـاق بـر يـك مصـداق، هنگـام ا بهپس هر واژه آنالوژيكال  ،مورد انطباق باشد

يك مفهوم برای بيان مشابهت اين مصداق با مصداق ديگر، و : متشكل از دو مفهوم است

در ايـن صـورت، هـر واژه . مفهوم ديگر برای بيان تفاوت آن مصـداق از مصـداق ديگـر

مشترك دارد كه ناظر به وجـه  ىآنالوژيكال در هر انطباقى نسبت به انطباق ديگر، مفهوم

دارد كه نـاظر بـه وجـه اخـتالف مصـاديق نيز متفاوت  ىابهت مصاديق است و مفهوممش

لحاظ مفهوم مشـترك، كلّـى متـواطى اسـت و در لفـظ و معنـا و نحـوه  اين واژه به. است

 ؛مفهوم متفـاوت، مشـترك لفظـى اسـت لحاظ به ، ولىداللت بر مصاديق، مشترك است

ظريـه آنـالوژی بـديلى بـرای كلّـى در ايـن صـورت، ن. يعنى تنها در لفظ مشـترك اسـت

گفته شد روشن اسـت كـه  با توجه به آنچه. )Geisler: 174( متواطى و مشترك لفظى نيست

مفهوم آنالوژيكال را مفهوم  آكوئيناس. از نظريه آنالوژی چنين نيست آكوئيناسديدگاه 

مفهـوم آنالوژيكـال را يـك  آكوئينـاس. دانست تا مستلزم اين اشكال گـردد مركب نمى

ت و ضـعف تفـاوت در شـدّ  دليـلدانسـت كـه بـه  مصاديق مى ميانمفهوم كلى مشترك 

  . كندبر همگى به يك نحو تطبيق  تواند مىاش ن مصاديق

اقسـام ) سـانهشنا معرفتشناسـانه و  هسـتى( ، با در نظـر گـرفتن مبـانى متـافيزيكىحال

با استفاده از نسبت و رابطه علّـى و معلـولى  آكوئيناسنتيجه گرفت كه  توان مى ،آنالوژی

ميان خداوند و مخلوقات حكـم ) نه شباهت كامل( خداوند و مخلوقات، به شباهت نسبى

اگـر . برای حّل مسئله زبان دينى دآور مىكه همين شباهت نسبى، زمينه را فراهم  كند مى

خدا هسـتند و ميـان  گر كماالت معلولى، نمايان - رابطه علّى واسطه بهكماالت مخلوقات 

كماالتشان مشابهت نسبى برقرار است، بنابراين مفاهيم و زبان ناظر بـه ايـن كمـاالت نيـز 

از ايــن جهــت، مشــترك لفظــى مــردود . كمــاالت خداونــد را نيــز نشــان دهــد توانــد مى

اما چون اين شباهت نسبى است و نحوه وجودی كمـاالت از شـدت و ضـعف  ،گردد مى

كلّـى مفـاهيم و زبـان نـاظر بـه مخلوقـات، بـه نحـو  باشـند،  نمى دست يكبرخوردارند و 

بـاقى . شود مىنيز مردود  كلّى متواطى، رو از اين. يابند بر هر دوی آنها تطبيق نمى متواطى



 كند مىيت 

 فهم بهتـری 

و سـپس، ) ى

ل وجـود بـر 

وصـاف بـه 

 ديگردرباره 

، زيـرا جويد

و  شـود مىل 

 دو قسـمت 

. ه اسـتبـود

وجود است، 

: حمـل كـرد

Ross, 2005( .

 چندمعنايى 

هـايى كـه  ژه

ن از جهـات 

ى در شـرح 

 ترك لفظى

ات ارسـطو 

ين كماالت حكاي

، كلّى مشككره 

  ى آن

آنـالوژی درونـى(

نا در تبيـين حمـل

در اسناد برخى او 

سينا د البته ابن. كند

ج استناد نمى كك

صفات متكثر قائل

سـينا در  حـث ايـن

مى مـورد توجـه بـ

ن نحوی كه ُمثُل مو

ود را بر مقوالت ح

139 :( سـان نيسـت

معنايى و  تك )1( 

واژ )2: (كنـد  مى

شـان معانىيى كه 

اسكندر افروديسى 

u(قسم ، )را مشت) 2

هـا و توضـيحا ـال

ه به نحو مبهم از ا

سينا دربار رای ابن

ی، اقسام و مبانى

( كلّـى مشـكك 

سـين ابـن. شـوند مى

اوهمچنين . برد ى

ك مىزبان استفاده 

مشك كلّى به نظريه 

 به اتحاد معنايى ص

در ادامـه، مباح. دد

ها در فلسـفه اسـال

كت دارند، به همان

هنگامى كه وجو ،د

يكسشـان بـه نحـو 

ها را به دو دسته  ه

سته ديگر تقسـيم 

ها واژه )3(ركند؛ 

. در اسم نيز دارند

univocal( تواطى

amb( مثـ. نامـد مـى

بان آنالوژيكال كه

 ادامه با بررسى آر

  .يمده ت مى

اره اصل آنالوژی

سينا درباره ی ابن

مبررسـى  )ـتعاری

بهره مى ى مشكك

 كاربرد استعاری ز

يان خدا و انسان، 

رت در ذات خدا

گرد ى متمايل مى

ن و بعدهفلسفه يونا

 كه در ُمثُل مشاركت

ز آنالوژی بهره برد

امـا وجودش ،ودند

، واژهطوبیقاكتاب 

م اخير را به دو دس

ى تنها در اسم مشتر

ن اينكه اشتراك د

را مت) 1( طو، قسم

biguous( را مـبهم

فرض مفاهيم و زبا

Mondin, (. البته در

دسته ژی درونى ب

سينا دربا گاه ابن

، نخست آراخش

آنالوژی اسـت( مثيل

كلّى و ممكنات از 

نظريه تمثيل و   از

كمالى مشترك مي

 محذور ايجاد كثر

از اشتراك لفظى ی

  :شود مى دنبال 

  كلّى مشكك 

لوژی همواره در ف

 معتقد بود اشيايى ك

ارسطو نيز از. يستند

همگى موجو  عشر

ينكه ارسطو در ك

گاه قسم آن. كند ى

ولى ،فاوت دارند

ضمن ،فاوت است

ت از عبارت ارسط

equ( و قسم )ر) 3

  

  

 

ماند ف مى

)1963: 85

از آنالوژ

ديدگ. 2

بخدر اين 

نظريه تم

خداوند 

خداوند 

صفات ك

به خاطر 

ای گونه به

جداگانه

نظريه كل

نظريه آنا

افالطون 

موجود ني

مقوالت 

توضيح ا

تقسيم مى

معانى متف

ديگر متف

اين قسمت

)uivocal
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 ّ كنـد، بعـدها در آثـار فيلسـوفان  مبهم و شرحى كه اسكندر از آن عرضـه مى ىدرباره كل

تبـع  سـينا بـه برای مثـال فـارابى و ابـن ؛شود دنبال مى» كلّى مشكك«مسلمان تحت عنوان 

داننـد كـه بـا تقـدم و تـأخر  ارسطو اطالق وجود بر مقوالت را از قبيل كلّى مشكك مـى

رخالف ماهيت انسان كـه بـر مصـاديقش بـه نحو يكسانى نيست؛ چيزی ب همراه است و به

اما فيلسوفان قرون وسطا در ترجمه آثار فيلسـوفان مسـلمان  ،گردد نحو يكسان اطالق مى

واسطه أنسى كه بـا فلسـفه آكوئينـاس داشـتند، واژه مشـكك را بـه واژه  به زبان التين، به

همان بار مفهومى در  تقريباً » آنالوژی«ترجمه كردند، زيرا واژه  )analogical( آنالوژيكال

در » كلّـى مشـكك«در فلسفه يونـانى و » آمبيگيوس«فلسفه آكوئيناس را داشت كه واژه 

بنابراين، كلّى مشكك ارسـطويى و سـينوی . )499-1370:465ولفسون، ( فلسفه اسالمى داشتند

  . همان آنالوژی آكوئيناس است

نخست مدعى  ،كه گذشت ارسطو در توضيح مفاد اصطالح لفظ مشكك گونه همان

مشـكك بـرخالف معـانى شد كه مشكك چندمعنايى اسـت، ولـى در ادامـه گفـت كـه 

سينا در آثـارش چـه  بايد ديد كه ابن اكنون. مشترك لفظى از جهات ديگر متفاوت است

بـه ايـن نكتـه  الهیـات دانشـنامه عالئـیسـينا در  ابن. هدد شرحى از كلّى مشكك ارائه مى

ّ دهد كه در كلّى متوا توجه مى و بدون هـيچ  اك معنيى بر اشيای متعدد به طى، مفهوم كل

كه در كلّى مشكك اگرچه كمابيش كلى به يك معنا بر  حالى در ،يابد اختالفى تطبيق مى

بلكـه همـراه بـا تقـدم و  ؛اين تطبيق به يك نحـو نيسـت ولى ،يابد اشيای متعدد تطبيق مى

برای مثال اطالق هستى بر مقوالت عشر نه به اشـتراك لفظـى اسـت و نـه بـه  ؛تأخر است

از آنهـا  كـداميعنـى حمـل هسـتى بـر هـر  ؛نحو كلّى متواطى، بلكه به نحو مشكك است

نخسـت مـر جـوهر را هسـت و  ىهسـت«: بـه يـك نحـو نيسـت ،هرچند به يـك معناسـت

 »را ىشـان مـر آن بـاقينجى اميا ت و اضـافت را، و بـهيّـفيت و كيّـجوهر مر كمّ  ىانجيم هب

كند كه كلّـى متـواطى و مشـكك  تصريح مى شفاءسينا در منطق  ابن. )38-36 :1383سينا،  ابن(

ند كـه در تطبيـق بـر اشـيای مختلـف، از وحـدت معنـايى و لفظـى ا در اين امـر مشـترك

 ف،مختلـ اشيای بر تطبيق در«اما در اين امر اختالف دارند كه كلّى متواطى  ،برخوردارند

 و تـاخر و تقـدم آخريـت، اولويـت، در اختالفـى و دارد واحـدی اسـتحقاق و معنا اسم،



 معنـای و ـم

 دارای ديق،

 از نظـر قطـع

 است، حدی

 جهـت همـه

. )12-9 :م 140

الت، كلّـى 

 مفهـوم رخ 

ايـن جهـت 

ئ است و نه 

ـتقل مطـرح 

جـاع آن بـه 

 ران اشـكال 

ت در وهلـه 

 معناسـت و 

فان بـر ايـن 

  ؛ى نيســتلـّـ

. ـه متـواطئ

دهيم،  ت مـى

1: 365-366(، 

 لـدين رازی

ق مفهـوم بـر 

يز تسـامحى 

در خـود  ت

اسـ مختلـف، ـيای

مصـاد بر تطبيق در 

قط و مجـرد صـورت

واح معنای شود مى

ه از معنـا ايـن يم،

04سـينا،  ابـن( »)سـت

وجـود بـرای مقـو

، در خـود شـكك

اين پرسـش از ا ؟

 شد كه نه متواطئ

د، به صـورت مسـت

و ارج ى مشـكك

 اسـالمى نيـز ايـن

رچـه ممكـن اسـت

شكيك در خـود 

همگى اين فيلسـوف

فــظ يــا مفهــوم كلّ

شـكك اسـت و نـ

ى بـه لفـظ نسـبت

370 جيالنـى،( النـى

الـ و قطـب )49: 138

ر تطبيـق و صـدق

ني ها يا اين عبارت

در حقيقـتـكيك 

اشـ بـر تطبيـق در« 

 يعنى[ است تالف

ص به آن لفظ وقتى

م فهميده لفظ از چه

گيـري مى نظـر در 

اس...  و ضعف و ت

امـا و ،اطى اسـت

كلّـى مشكيك در 

؟ در خود مصاديق

امری دانسته كك

گنجد و دسته نمى

كلّـىنفـى  دربـارۀ 

در فلسـفه. و بـود

گر. )1370:365-366 

ظهاری شود كه تش

كه ه  روشن است

كك، در خــود لف

دش نيست؛ نـه مش

هوم و حتـى گـاهى

جيال های ن عبارت

83شـيرازی، ( شيرازی

كيك مشـكك، در

است كه آي ش اين

ـر نـداريم كـه تشـ

 نيز كلّى مشكك 

اخت دارای ديگر ت

و] ... است...  و ت

آنچ شود مى گرفته

مصـاديقش با بت

شدت در اختالف 

فرادش كلّـى متـو

كـه آيـا تشـك ـت

م بر مصاديق و يا 

كلّى مشك ارسطو، 

از اين دو كدام هيچ

 آكوئينـاسس بـه 

بـه ارسـطو ناظرع، 

جيالنـى، (ده اسـت 

سينا چنين استظ ابن

، اما يابد مىاسناد 

ت متــواطئ و مشــك

د، چيزی جز خود

تشكيك را به مفه

مچوها ه تى عبار

الدين ش قطب ،)12

آن است كه تشكي

رسشپاما . د مفهوم

حـاكى از ايـن امـ

اما ،»ندارد ضعف 

جهت از ولى دارد،

آخريت و اوليت در 

گ نظر در مختلفش 

نسب در را لفظ كه 

 دارای يعنى( ست

نظر، انسان برای اف

  .  است

ن پرسش اين اسـت

يا در تطبيق مفهوم

كه در كالم دارد 

؛ يعنى چون در ه

اشـكال اسـكوتس 

واقع يا متواطئ در 

و نقد كردبررسى 

 از آثار ارسطو و ا

به معنا و لفظ ا ت

انــد كــه تفــاوت ق

هوم به خودی خو

گر هم گاهى اين ت

برخى.  بيش نيست

2-9 :ب1404سينا،  ابن

نمايانگر آ )112 :138

نه در خود ، است

ى حهـاي آيا عبارت

  

  

 

 و شدت

د واحدی

 اختالف

 مصاديق

 وقتى اما

نيس واحد

از اين منظ

مشكك 

اكنون

ي دهد مى

داهميت 

مشترك؛

. شود مى

مشترك 

جيالنى ب

نخست، 

در حقيقت

امــر متفــق

مفه يعنى

آری، اگ

تسامحى 

( سينا ابن

84رازی، (

مصاديق 

نيستند؟ آ
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ى و يـا صـدق كلـى بـر مصـداق اسـناد مصاديق است و اگر آن را به لفظ يـا مفهـوم كلّـ

  ، تسامحى بيش نيست؟ دهيم مى

دهـد  الـدين رازی نشـان مى و قطب الدين شيرازی قطب ،سينا ابن های دقت در عبارت

به لفظ و مفهوم و صدق مفهوم بـر طور تسامحى  بهكه تشكيك در خود مصاديق است و 

از توضـيح  پـسالـدين رازی  الدين شيرازی و قطب قطب ،سينا ابن. يابد مصداق، اسناد مى

كلى مثال «: گويد سينا مى ابن. پردازند كه راهگشاست اصطالح مشكك، به بيان مثالى مى

مشكك معنای وجود است؛ معنای وجود در اشيای متعدد واحد است، بـا ايـن حـال، در 

آنها اختالف نيز دارد؛ يعنى در آنها تحقق كامًال همسان ندارد؛ در برخى از اشـيا از قبـل 

يابد و در برخى بعدها؛ برای مثال، تحقق وجود در جوهر قبل از تحقـق وجـود  تحقق مى

در ايـن عبـارت مشـخص اسـت كـه اساسـاً مسـئله . )10 :ب1404سـينا،  ابن( »در اعراض است

تحقق وجود خاص نسـبت بـه ديگـر وجودهـای  ؛سينا تشكيك در تحقق وجود است ابن

شـيرازی  الـدين امـا قطـب ،از يك جهت مشابه است و از يك جهت متفاوت كه متحقق

فيـل و همچنـين،  سفيدی بـرف از سـفيدی عـاج«: نويسد مى االشراق  ةحکمدر شرح  هم

معنای سفيدی و معنـای وجـود را . تر است تر و كامل وجود واجب از وجود ممكن، تمام

خوانيم؛ بدين سبب كه افرادشان در برخورداری از اين معانى متفـاوت  معنای متفاوت مى

شـباهت ( دهد كه اساساً تشكيك دقت در اين عبارت نشان مى. )49 :1383شـيرازی، ( »هستند

اسـناد  یمعنـا ىتسـامحطور  بـهدهـد و  رخ مى) افـراد( در مرتبه مصـداق) اوتدر عين تف

نه معنا و مفهوم ذهنـى و  ،تحقق معنا در ضمن افراد است چگونگىمسئله اصلى،  .يابد مى

  . نه تطبيق و صدق آن بر خارج

: كنـد الدين رازی نيز در ضمن مثال و اقسام مشكك، مراد خود را بهتر بيـان مى قطب

و كـامًال [ل و صـدق معنـا در افـراد ذهنـى و خـارجى، مسـاوات داشـته باشـد اگر حصو«

خوانيم؛ بدين دليل كه افرادش در معنا توافق دارنـد  ، آن معنا را متواطى مى]همسان باشد

ولى اگر حصول معنـا در برخـى از افـراد نسـبت بـه ... ؛ ]و به هيچ وجه، اختالفى ندارند[

نـاميم، امـا  يت داشـته باشـد، آن معنـا را مشـكك مىبرخى ديگر، اولويت، اقدميت، اشدّ 

اين تشكيك همان اخـتالف افـراد : تشكيك بر حسب اولويت: استتشكيك بر سه نوع 



ز حصـولش 

 چنين است 

صـولش در 

حصـول : ف

تر از برخـى 

مكن است، 

ذات، نـاظر 

وی . خـارج

مشـكك را 

ر اولويـت، 

نيسـت و ين 

ـين جهـت، 

اشـتباه   را به

خـود مفهـوم 

ر باشند تا از 

مفهوم ( آنها

عنا در ضمن 

مـا آيـا الزم 

د تـا از ايـن 

چيـزی الزم 

را در نظـر ) 

يـن اسـاس، 

شـكيك در 

  

ش در واجب قبل از

نای اين تشكيك 

نند وجود كـه حص

ب شـدت و ضـعف

ى از افـراد شـديدت

در مم ز حصولش

شكك، اوالً و بالـذ

نه تطبيـق آن بـر خ

م«: دهـد توجـه مى

ك دارند، ولـى د

لّـى متـواطى چنـي

بـه همـ]. ى ندارنـد

سا معنای مشـكك

الزم نيست كـه خ

شكيكى برخوردار

ه در حيث ذهنى آ

تحقق مع( جى آنها

ام. يابـد مى اسـناد 

ى برخوردار باشند

چنـين چ رسد مىر 

)مصـداقـه خـود 

بر اي. مفاهيم ندارد

شـيد افـزون بـر تش

 . يق نيز تعبيه كند

جود كه حصولش

حصول معن:  تأخر

 است؛ باز هم هما

شـكيك بـر حسـب

صـولش در برخـى

ر واجب شديدتر ا

  

كه تشكيك در مش

صول ذهنى معنا و ن

ز به همـين نكتـه ت

حصول معنا اشتراك

كه كل حالى در[رند 

د و هيچ اختالفـى

بس معنا بنگريم، چه

بنابراين، ال. )112 :13

 ويژگى خاص تش

و مشكك نه اطى

كه در حيث خارج

 صدق مفهوم نيز 

از ويژگى خاصى ت

طبيق يابند؟ به نظر

نـ( ن بـر مصـداق

م ديگر تفاوتى با 

ـام اسـت كـه كوش

كايت آن از مصادي

ولويت؛ همانند وج

 بر حسب تقدم و 

به ديگران متقدم 

تش. ر ممكن است

نين است كـه حص

 كه حصولش در

 . )همان( »شتر است

ك شود ار گفته مى

نه حص ،فراد است

صطالح مشكك نيز

فرادش در خود ح

 معنا اختالف دار

كامًال همسان هستند

فراد در حصول م

384الدين رازی،  قطب

از  ،ی ذهنى هستند

كلّى متوتمايز . د

بلك ،) آنها بر افراد

مفهوم يا به ىامح

در حقيقتآن نيز 

ت كنند و بر آن تط

و يا حتى صـدق آ

ر آن نيست و هيچ

ه موندين نيز ناتمـا

خود مفهوم يا حك

 اولويت و عدم او

تشكيك . ن است

رخى افراد نسبت ب

بل از حصولش در

ن تشكيك نيز چن

ت؛ همانند وجود

رش در واجب بيش

تكرا بهين عبارت، 

ل معنا در ضمن اف

يح وجه تسميه اص

خوانيم، زيرا ا  مى

و اقدميت حصول

در حصول معنا ك

 به وجه اشتراك ا

ق( »تواطى بپنداريم

فهوم كه اموری م

متمايز گردند واطى

ها يا صدق ذهنى 

تساطور  بهاما  ،ست

 مفهوم يا صدق آ

 مصداقى حكايت

مفهوم و صرفاً گر 

هيچ تشكيكى در 

كه ديدگاه شود ى

، تشكيك را در خ

  

  

 

است در 

در ممكن

در بر كه

واجب قب

معنای اين

ديگر است

زيرا آثار

در اي

به حصول

در توضيح

مشكك 

اشديت و

افرادش د

اگر تنها 

معنای متو

يا صدق 

كلّى متو

ذهنى آنه

اس) افراد

است كه

تشكيك

اگ: نيست

 ،بگيريم

مىروشن 

مصاديق،
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ينا درباره كلّى مشكك بايد ديد كه آيا وی از اين ديـدگاه در س از فهم ديدگاه ابن پس

فارابى تصريح كرد كه حمل  ،سينا پيش از ابن. كند يا خير استفاده مىنيز حّل مسائل الهياتى 

 الـدين رازی قطـب آرایدر  .)435: 3 ، ج1408فارابى، ( وجود بر واجب و ممكن، مشكك است

الوجـود را  سينا نيز واجـب ابن. )112 :1384الـدين رازی،  قطب( به همين مطلب اشاره شده است نيز

تنها از معرفـت بـه  آدمى نه. خبر است داند؛ موجودی كه آدمى از حقيقت آن بى موجود مى

بلكه از معرفت به حقيقت هـر يـك از اشـيای پيرامـونى  ،الوجود عاجز است حقيقت واجب

در مورد خداونـد، آدمـى تنهـا . گردد  مى نيز عاجز است و تنها از لوازم و خواص آنها مطلع

از . از اين امر آگاه است كه خداوند وجود دارد و وجودش بـرايش واجـب بالـذات اسـت

حقيقت خدا نه نفس وجود است و نه ماهيتى از  .سينا، وجود يكى از لوازم خداست نظر ابن

لـوازم آن  ماهيات كه وجود بر او عارض گردد، بلكه ذاتى اسـت كـه وجـود بالضـروره از

واسطه اين الزم ذات است كه به ديگر اوصـاف و  دهد كه به سينا توضيح مى ابن. ذات است

  . )35 :الف 1404سينا،  ابن(يابيم  لوازم ذات خداوند معرفت مى

صفات ذاتى كه  )١: (شمرد بدين منظور، وی در يك تقسيم، پنج دسته از صفات را برمى

يعنـى صـفات  ،صفات عرضـى )٢(ناطق برای انسان؛ شرط ماهيت هستند، همچون حيوان يا 

صـفات ذات اضـافه همچـون وصـف علـم  )٣(عارض بر شئ، همچون سفيدی برای جسم؛ 

برای انسان كه برای اتصاف انسان به آن، افزون بر عـروض هيئـت علـم، بايـد اضـافه بـه امـر 

چيزی جـز صفات اضافى محض كه اساساً  )٤(خارجى همچون معلوم را نيز در نظر گرفت؛ 

در صـفات سـلبى كـه  )٥(بودن بـرای انسـان؛  شـود، همچـون پـدر اضافه عارض بر شئ نمى

سـينا توضـيح  ابـن. اصفت هستند، همچون مـوات بـرای سـنگنبلكه  ،صفت نيستند حقيقت

امـا صـفات ذاتـى  ،معنای جزء ذات و صفات عرضـى نـدارد دهد خداوند صفات ذاتى به مى

و صفات اضافى محض و سلبى دارد، زيـرا ايـن صـفات ) همچون وجود( معنای الزم ذات به

همچون تقدم واجب ( توضيح اينكه صفات اضافى محض. مستلزم تكثر در ذات الهى نيستند

معنای عقلى است و در ذات شئ، عروض خارجى ندارد؛ صفات سلبى  ،)نسبت به مخلوقات

نه عـروض صـفت بـر ذات تـا  ،يعنى سلب صفات از ذات هستند ؛اصفت هستندننيز در واقع 

  . )188- 187 :الف 1404سينا،  ابن( مستلزم كثرت در ذات ربوبى گردند



ستند؟ به نظر 

هنگام تطبيق 

د و اراده بـر 

ين الفاظ بـه 

ارنـد، ولـى 

 اعتبـاری و 

قى ندارنـد، 

تحقـق ] فش

فات ومى ص

ظر به خـود 

 ضـمن افـراد

سـينا  ابـن. ت

ن و فـارغ از 

ع و حصول 

 از وجودی 

ـى خداونـد 

ك مصـداق 

چيزی جز  د

 ،در نتيجـه. 

 است؛ ايـن 

حيات  .رت

ف در ضـمن 

 الزمـه ذات 

ك بـر خـدا و 

د از كدام نوع هس

اما ه ،متكثرند هوم

علم، قدرت، جود

البته اي... شود   مى

فهـوم واحـدی ند

داق، يـك لحـاظ

ودات چنين اطالق

اسـب بـا موصـوف

ينا از وحدت مفهو

مصداق است يا ناظ

صـول مفهـوم در ض

د داده شـده اسـت

ـى در عـالَم ذهـن

يعنى در عالَم واقع(

ت موصوف خود

يعنـ( داق خـاصـ

همگـى بـه يـك ى

تواند مىصداق نيز ن

.ـه ذات خداسـت

هر مجردی چنين

يعنى قد بودن على

 همه اين اوصـاف

هـم ال ودی كـه آن

بـه نحـو مشـكك

برای خداوند» حىّ 

از نظر لفظ و مفه 

كه الفاظ حيات، ع

وم واحدی درك 

مف] جـب الوجـود

طـع نظـر از مصـد

، موجو]عالم تحقق

علـم و قـدرت متنا

سي اما منظور ابن ،)

 تطبيق مفهوم بر م

بحث بـه حص قت

بـه مفـاهيم اسـنا ى

يعنـ( االطـالق  ـى

( حمل بر مصداق

ك متناسب با ذات

ر ضمن ايـن مصـ

؛ يعنىخداوند باشد

اين مص). ت گردند

يعنـى الزمـ ؛ست

كه در ه گونه همان

ى فعلى است و فع

بنابراين، حصول  

است؛ وجوموجود 

نيـز ب» وجود«صف 

قدرت و ح ،علم« 

چه به خودی خود 

ك هنگامى«:  دارند

شوند، از آنها مفهو

شان بر واج ز حمل

طگرفتن الفاظ ق ظر

در ع[ نيست، ولى 

 اوصاف حيات، ع

)21-19 :1363سـينا،  ن

ا ناظر به مفهوم يا

در حقيق مورد نيز 

طور تسامحى بهكه 

ه ايـن صـفات علـ

 متمايزند، هنگام ح

طلق هستند و هر يك

حقق اين مفاهيم د

د متناسب با ذات خ

ق تا مستلزم كثرت

صفى كه ذاتى خدا

ه ؛ وجودش است

علم الهى چون ؛ست

.م و قدرت نيست

، به يك وجود م)

وص. ر ذات نيست

صفات ثبوتى ذاتى

 اين صفات اگرچ

وم واحدیند مفه

ش لوجود حمل مى

و قطع نظر از[خود 

نظ يعنى در[ای  گاره

توّهمى بيش ] ست

همچون [ وصفى 

ابن( » خود را دارد

ر خدا چيست؟ آيا

  ؟ 

در اين رسد مىظر 

ناظر است ك) جود

گرچـهد بگويـد ا

از همديگر ) شان

، غيرمط)ن مصداق

، تحرو از اين. رند

، بايد)سيط الوجود

نه چند مصداق( د

باشد؛ وص» وجود

ى به خودش عين 

زی جز قدرت نيست

ی جز مجموع علم

)ذات الهى( بسيط

 و امری عارض بر

  

  

 

اما ص

سينا،  ابن

بر خداون

واجب ال

خودی خ

چنين انگ

ذهنى است

بلكه هر 

خاص به

منطبق بر

مصداق؟

به نظ

عالَم وج(

دخواه مى

ش مصاديق

در ضمن

برخوردا

واحد بس

موجودند

«وصف 

علم الهى

علم چيز

نيز چيزی

مصداق ب

خداست
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نحوه وجود خداوند نسبت به نحوه وجـود  ىمصداقلحاظ  بهمخلوقات منطبق است؛ يعنى 

   .داردت و ضعف و شدّ  تأخرتقدم و  ،مخلوقات، تشكيك در اولويت

  نظريه تمثيل

های دينـى  بر كلّى مشكك، از نظريه تمثيل نيز در تبيين برخى از توصـيفسينا افزون  ابن

توان خداوند و معاد را بر  وی بر اين باور است كه مى. برد درباره خداوند و معاد بهره مى

بايـد از  ،حقيقـت اسـت در پىِ البته يك فيلسوف كه . اساس تشبيه و تمثيل توصيف كرد

ر تخاطب با عموم مـردم بودنـد و اكثريـت مـردم نيـز از د چونانبيا ، ولى اين امر بپرهيزد

حقايق دريافتى از عالم ملكـوت را بـرای مـردم بـه زبـان تشـبيهى و  ناچار بهعوام هستند، 

بلكه در توصيف معاد نيز به  ،تنها در توصيف خدا اين روش بيانى نه. كنند مىتمثيلى بيان 

بودن  و جسمانى معاد صرفاً روحانى است االضحویهسينا در رساله  به باور ابن. آيد كار مى

ضـعف عقـول عـوام از درك  دليل سينا معتقد اسـت بـه معاد محال است؛ با اين حال، ابن

بـه  بيشترحقيقت روحانى معاد بر پيامبران واجب است كه برای هدايت عواّم به سعادت، 

 بيشـتربلكه  ،ندزبان تمثيلى سخن بگويند؛ يعنى آنها را از حقيقت روحانى معاد مطلع نكن

همچنين از حقايق و دقايق اوصاف الهـى  و از سعادت جسمانى در آخرت سخن بگويند

، قرآن متناسب با فهم عوام، خداونـد را رو همين از. اجمال نگويند بهاشاره يا  چيزی جز به

  .كند معرفى مى »اء والغضبيء والذهاب والضحك والح ىالمج«دارای 

بودن نيست، زيـرا  معنای مجازی به بودن زبان دين لزوماً  تمثيلىكند كه  سينا تأكيد مى ابن

در . هايى كـه مـردم از تصـور آن عـاجز نيسـتند زبان تمثيلى يعنى بيان حقايق بر اساس مثال

سينا اصرار دارد كه بايد وجـه تمثيلـى  ابن. زبان تمثيلى، هم مجاز كاربرد دارد و هم حقيقت

هدايت عواّم بـوده اسـت  سبب ده دليل ضرورت دين بهزبان دين حفظ شود، زيرا اساساً عم

 ،به ديگر سخن واقعيت و حقيقت واحدند ؛آيد دست نمىه و اين هدف جز به زبان تمثيل ب

بلكـه بيـان حقيقـت بـرای عـواّم، آداب و  ،الزم نيست بيـان حقيقـت نيـز واحـد باشـدولى 

بـرای  بيشـتراعتقـادی  ظـواهر شـريعت در امـور رو، همـين از. دارد ای ويژههای  محدوديت

بايست در امور اعتقادی به ظواهر دينـى  خواّص و اهل حكمت حجت نيست و خواّص نمى



چـه بـه زبـان 

 هايش ابكت

بـرای نبـى « 

ـد و حـق و 

 ،ـه عاجزنـد

 و تمثيلى از 

ر و شـريك 

 به حقيقـِت 

ض نفـس يـ

 كشـف«ـى 

وح القـدس 

لحت خلق، 

هم سپارد تـا 

سـطه همـين 

» اّهللاٰ  بيـت«را 

نيز ايجاد  فاء

إذا ) النبـىّ ( 

زالـه الـروح 

 و هم بـرای 

 ىنبـ یهـا ـه

ر مجسـمات 

ر يعـراج، سـ

ـوس بگفتـه 

و مـابقى نيـز اگرچ

130( .  

نا آن را در ديگر ك

: نويسـد مـى شـفاء

ينكه خداوند واحـ

ـت توحيـد و تنزيـ

 كه به زبان رمزی 

د كه خداوند نظيـر

اما... ا تصوير كند

فـ«وی نبـوت را . 

يعنـ یزديـكـالم ا

از رو ىآنچه نبـ. »

مصل یبرا«، زيرا »

وهه ب ،دراك بود

واس دهـد كـه به مى

كـه كعبـه ر گونـه

شفاسينا در كتاب 
 هذا اإلنسـان«: ت

ه وإنزيـوأمره و وح

 برای عواّم است 

د و داند كـه گفتـ

دل بـر... ظـاهر  هـ

 مقصود نبـّى از مع

زبـان محسـوه وز بـ

ى و تمثيلى اسـت و

0و 114- 102- 97 :138

سين بلكه ابن ،نيست

شسينا در الهيـات  ن
ردم را به بيش از ا

دم از تصور حقيقـ

بر او واجب است  

ن مقدار بسنده كند

متناسب با فهم آنها

487 -490( .  

همـين راسـتا دارد

ك. خواند مى» زدی

ىل كل بر روح نب

د محسوس باشدي

آنچه اد... كار آرد 

سـينا توضـيح م بن

گ همان ؛داننـد مـى 

س ابن. )13-14 :1352 

و امر خداست  إذن

و ىبإذن اّهللاٰ تعال ناً 

ظر، كالم نبّى هم

ك كند خود ادرا

رسـد بـ ىغـافله بـ

دانند كه  قالن مى

مرمـو«ه است كه 

تون دينى، تشبيهى

82سينا،  ابن(است  ك

نيمحدود  الضـحویه

ابن. يان كرده است

شناخت خداوند، مر

، زيرا بيشتر مرد...د

ب... كنند كذيب مى

ن بگويد و به همين

ا مجب است معاد ر

7 :تا سينا، بى ابن( »كند

نيـز مطـالبى در ه 

كالم ايز« قرآن را 

لت عقليكند بوس

ي باشد و آنچه بگو

ال و وهم را در ك

ابن. »كتاب شودد، 

» اّهللاٰ  كتـاب«آن را 

همو،(  آدمى است

دهد كه به بت مى

أمورهم سننا ىس ف

از اين منظ. )48-489

عقله ب ،رسد ىقل

 آكنـده و چـون ب

اما عاق ،»ش گرداند

كه سير معقول بوده

مت بيشتر، زيرا كنند

و اندك اجمال به ،ت

االمطالب به رساله 
بيصراحت  با آنه 

يست كه درباره شن

غول سازدست، مش

گ اين معارف را تك

عظمت خدا سخن

دارد؛ همچنين واج

اجمال اشاره ك نها به

 نامـه معراجسينا در 

داند و حقيقت  مى

 كه روح القدس ك

معقول محض «د 

ايجازت دهند تا خ

در قول آرد... كند 

و مدد ايزدی، قرآ

اگرچه ساخته  ،د

 به شخص نبّى نسب

سّن للناسيجب أن 

88 :تا همو، بى(» عليه

عاقه چون ب« زيرا 

معقـول ه  باشد بـ

ص و خوشيس حر

بلك ،ن نبوده است

  

  

 

كمراجعه 

دقيق است

اين م

البته نهنيز 

سزاوار ني

شبيه اس بى

درنگ بى

جالل و ع

و شبيه ند

ماجرا، تنه

س ابن

م» ىقدس

معناست 

ابدي درمى

را اج ىنب

مجسم ك

اجازت و

خوانند مى

سنّت را 

جيُوجِد، 

المقدس

خواّص، 

همه رمز

محسوس

آن ىحس
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  . )15-14 :1352همو، ( »دو صنف مردم از آن محروم نمانند است تا هر

فهـم  سينا بر اين باور است كه نبّى ُمجاز و بلكه مامور است كه متناسب بـا در نتيجه، ابن

البته از آنجا كـه ايـن تمثـيالت از پشـتوانه معقـول . عموم مردم، از زبان تمثيلى استفاده كند

روشن اسـت كـه ايـن . معنای معقول نيز دارند زی بهبرخوردارند، هر يك از آنها داللت رم

ديدگاه كه زبان قرآن، قول نبّى است و حقيقت متون دينـى، در مـدلول رمـزی آنهـا نهفتـه 

دينـى اسـت كـه  نصـوص، بـرخالف آگـاهى ندارنـداست و جز اندكى از مسلمانان از آن 

ُه «: دانـد مى) نـه نبـىّ ( قرآن را قول خداوند دانسته و الفاظ قرآن را نيز از جانب خداوند ـ َوِإن

وُح اْألَمِ يُل َرب الَْعالَمِ يلَتَنزِ  يَن، نََزَل بِِه الر َ ِ  ىُن، َعل َ  كَ قَلْب  ى َن، بِلَِسـاٍن َعَربِـيوَن مِـَن الُْمنـِذرِ كُـلِت

 ِ ب دلـت بـر را آن نياالمـ روح. است انيجهان پروردگار ىوح] قرآن[ نيا هك ىراست و: »نٍ يم 

و يـا  )195- 192: شـعراء(روشـن  ىعربـ زبـان بـه. ىباشـ هشداردهندگان] جمله[ از رد تاك نازل

كند كـه مايـه هـدايت عمـوم مسـلمانان  توصيف مى »لكل شئٍ  اً تبيان«عنوان  قرآن را بهاينكه 

َ «: است لْنا َعل َونَز ْ ْ ي  تـابك نيـا: »نيلِلُْمْسلِم  یَوَرْحَمًة َوبُْشر یً ٍء َوُهد ىْ اناً لِكل شَ يك الْكتاَب تِب

 تـو بر است یبشارتگر و رحمت و رهنمود مسلمانان یبرا و است یزيچ هر روشنگر هك را

   1.)89: نحل(م يردك نازل

  گيری نتيجه

ين آن، آنـالوژی اسـنادی تـر مهمكـه دارد متعـدد  های گونـه آكوئيناسآنالوژی در آثار 

معضل زبان دينى درباره اوصاف مشترك ميان انسان و خـدا را  تواند مىدرونى است كه 

آنالوژی اسـتعاری،  ويژه بهاقسام آنالوژی  ديگرالبته اين بدين معنا نيست كه . مرتفع سازد

  . آيند مىو يا اوصاف سلبى و اضافى و فعلى درباره خداوند به كار ن

و  كلّـى مشـككآنـالوژی اسـنادی درونـى يـا همـان  در اين مقاله، روشـن شـد كـه

بنابراين، تـا اينجـا . سينا نيز بوده است همچنين آنالوژی استعاری يا تمثيلى مورد توجه ابن

تبيينى است كـه وی و  درسينا  مزيت ابن. هماهنگى وجود دارد آكوئيناسسينا و  ميان ابن

                                                            
 .طلبد بررسى تفصيلى اين مطلب، مجال ديگری مى. 1



كـه گذشـت 

كننـد،  ه مـى

 آثار فلسفى 

طور  بـهدد و 

. يابـد مىب 

مورد توجـه 

ن را به نحو 

در تقابـل بـا 

لـت رمـزی 

ـره خـود را 

ك گونـه همان. نـد

خـود مفهـوم تعبيـه

 با تقريری كه از آ

گـرد صـداق بـازمى

ـر مصـداق انتسـاب

 به مبانى خاصى م

 تمثيلى توسط دين

و د بودن مجـازی 

بلكـه دالل ، ندارد

كننـد و بهـ ل مـى

  .د

دهنـ مىمثيل ارائـه 

ی اسـنادی را در خ

اما ؛ندرداد توجه 

بـه مص در اصـل 

ى بـلّـيـا صـدق ك

ا تمثيل نيز مستند 

وجه استعمال زبان

 معنای به بودن ثيلى

داللت عرفى تنها 

ب خاص خود عمـل

كنديگری را طرد 

و زبان تم مشكك

كيك در آنـالوژی

صاديق آن نيز مورد

شـد كـه تشـكيك

ي كلّى مشـككيا 

نالوژی استعاری يا

سينا كوشيد تا و ن

كه تمثي سازدوشن 

چنين زبان تمثيلى 

ها ناظر به مخاطب

ك از اين وجوه، د

   

كلّى م او از مبانى 

، تشـكآكوئيناس 

تشكيك در مصر 

گذشت، روشن ش

به لفظ مشكك ي 

 روشن شد كه آنا

؛ يعنى ابنداردقرار 

توضيح دهد و رو

همچ. زبانى نيست

 كه هر يك از آنه

د و نبايد هيچ يك   

  

 

شارحان 

ان شارح

براگرچه 

سينا گ ابن

ىتسامح

همچنين 

سينا ق ابن

معقولى ت

حقيقت ز

نيز دارد 

رسانند مى
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