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نظريه ي تشکيک مالصدرا و نظريه ي بررسي تطبيقي 
 تمثيل آکوئيناس

 
 
 

 دکتر قاسم کاکايي (استاد فلسفه دانشگاه شيراز) 
 (کارشناس ارشد فلسفه وکالم اسالمی) منصوره رحماني

 
 چکيده

تحليل معنا شناختي اوصاف الهي همواره مورد توجه متکلمان، 
اين باب بيان گرديده  فالسفه و عرفا بوده و نظرات مختلفي در

است. محدوديت هاي زبان بشري از يک طرف و وجود نامتناهي 
خداوند از طرف ديگر، سبب شده است که دست يافتن به تبييني 

از اوصاف الهي دشوار گردد. مالصدرا با استفاده از معقول 
اشتراک معنوي و تشکيک در وجود، مي کوشد به گونه اي در باب 

ويد که هم تعالي خداوند حفظ گردد و هم اوصاف الهي سخن بگ
شناخت و اتصاف ذات باري تعالي به اوصاف ايجابي ممکن شود. 
توماس نيز با نفي اشتراک لفظي محض و اشتراک معنوي متواطي، 

طرح نظريه ي تمثيل خود را از افتادن در دام تشبيه و  و
مي رهاند. در اين مقاله به بررسي و مقايسه ي اين دو تنزيه 

 ديدگاه پرداخته مي شود. 
تمثيل، مالصدرا، آکوئيناس، اوصاف  ،: تشکيکواژگان کليدي

 .الهي
 مقدمه

اوصاف الهي از مسائل مهم کالمي و فلسفي است و کاوش هاي 
. فلوطين نخستين فراواني در اين زمينه صورت گرفته است

 )احد(ا اوصاف خداست که به صراحت به بحث  يمتفکر بزرگ
او در مجموعه رسائل خود که به تاسوعات  .پرداخته است

کرده است.  ياين خصوص نظريه پرداز معروف است در» انئادها«
، بساطت ياز قبيل وحدت حقيق ياوصاف ياز ديدگاه او احد دارا

 ياست به اعتقاد و يمطلقه، عدم تناهي، تنزيه وبيان ناپذير
 61: ص،7( .اوند سلب هر گونه توصيفي از اوستبهترين توصيف خد

اما نبايد در جانب تنزيه و تعالي خداوند چنان راه افراط  )
 يحقيق را در پيش گيريم که هر گونه سخن گفتن معنا دار و

که  يمتفکران يخداوند نا ممکن شود. لذا ديدگاه ها ي درباره
در جمع بين سلب و ايجاب و يا تشبيه  يسع يدر بحث اوصاف اله

 ) 27: ،ص(همان. است يتر معقول ه کرده اند راهو تنزي
از اين  يا توماس آکوئيناس نيز نمونه مالصدرا و يها ديدگاه
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از خداوند، اگر معرفت  يسلب عالوه سخن گفتن کامالً ه نوع است ب
را در بر ندارد و  يمحصل يمقدم بر آن نباشد، معنا يايجاب

سلب  ياست. البته بدون نوع يپيشين يمستلزم اثبات يهر سلب
، 11خداوند وجود نخواهد داشت. ( يتثبيت تعال يبرا ينيز راه

 ) 397: ص
توماس درباب اوصاف الهي بايد  براي تبيين ديدگاه مالصدرا و

ايجابي تمايز  عني سلبي وميان دو نحو سخن گفتن از خدا؛ ي
اين دو فيلسوف جهت حفظ تعالي و تنزيه خداوند به  قائل شد.

ند و در قالب آن پرداز نحو سلبي به سخن گفتن از خداوند مي
اما  .کنند هرگونه نقص و محدوديتي را از وجود او سلب مي

 از ذات خداوند ها نقص ها و توان فقط به سلب محدوديت نمي
اکتفا کرد، زيرا ديدگاه ديني عالوه بر اين که قائل به 

داند که سزاوار ستايش و  مي د است او را موجوديتعالي خداون
خداوند متعالي محض باشد و به  حال اگر .سپاس و پرستش است

هيچ چيز شبيه نباشد و با عالم هيچ نسبتي نداشته باشد، 
ن او را پرستش نمود؟ به همين دليل متون مقدس اتو چگونه مي

هرگز خدايي را که متعالي محض باشد معرفي نمي کند، بلکه 
ي خواطر  خداي متون مقدس در همه جا حاضر است، از همه

گويد،  شنود و بدان پاسخ مي اي انسان را ميآگاه است، دع آدمي
داراي صفات انسان وار است، خشم و غضب و رحم و شادي و 

بنابراين مالصدرا و توماس که  ) 602: ص،10م و...دارد.( انتقا
سازگاري ميان عقل و متون  مر را دارند کهدغدغه اين ا

وحياني را به تصوير بکشند، به نحو ايجابي نيز در باب 
قائل به سنخيت وجودي خداوند با آن ها  گويند. د سخن ميخداون

ها  ي وجود آن نحوه در ها مخلوقات هستند، البته با حفظ تفاوت
اين تأکيد بر  در نظر گرفتن سلسله مراتب موجودات وبا و 

ي اين سلسه قرار دارد.  امر که خداوند در باالترين مرتبه
ها  لوق، به آنسنخيت وجودي ميان علت و معلول، خالق و مخ

اجازه مي دهد که در تنزيه و تعالي آن قدر افراط نکنند که 
باب هر گونه شناخت وسخن گفتن در باب خداوند مسدود شود، 
بلکه در عين حفظ تعالي و تقدس ذات واجب، کماالت وجودي را 

و » خدا «ها  هايي که موضوع آن گزارهدر  .نيز به او نسبت
اوست بايد بين دو دسته از  يها گياز اوصاف و ويژ يمحمول، يک

 محموالت و اوصاف تفکيک قايل شد :
که مختص خداوند هستند و ساير مخلوقات به  يمحموالت -الف 
: وجوب وجود، بساطت و... ها نيستند از جمله چ وجه واجد آنهي

 نامند . مي» ياوصاف متا فيزيک«ها را  که آن
هستند از جمله: که بين خالق و مخلوق مشترک  يمحموالت -ب 

نامند.  مي»  ياوصاف انسان«حيات، علم و... که اين اوصاف را 
 ) 198: ص،7(
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را به خدا نسبت  ياوصاف انسان يحال مسئله اين است که وقت
مي کنيم؟ چرا         ها اراده را از آن يدهيم چه معناي يم

 با دو مشکل روبرو هستيم : يهاي که در چنين گزاره
و نامتناهي است که کامال از اشياء  يلمتعا يخدا موجود - 1

 متمايز است .محسوس 
امکان  که ما با آن سرو کار داريم از محدوديت و يزبان - 2

 )  3:  ص ،12برخوردار است (
اشتراک « و » اصالت وجود « اساس  در اين باب مالصدرا بر

چون  يديگر يعالوه بر مفهوم وجود مفاهيم کمال» وجود  يمعنو
مخلوقات  بر خالق و يواحد ي. را نيز به معناعلم و قدرت و..

اين اشتراک مفهومي  کهو بر اين باور است داند  يقابل صدق م
موجب همانندي مصداقي اين اوصاف نمي شود بلکه هر يک از آن 

دارند چرا که اشتراک معنوي در اين جا  يمصاديق مختلفها 
ساير  . بنابراين از نظر مالصدرا وجود واست نه متواطي مشکک

کماالت که همگي از وجود ناشي مي شوند به دليل سنخيتي که 
خالق وجود دارد، مشترک معنوي هستند و به يک  بين مخلوقات و

ها حمل مي شوند، اما نبايد تصور کرد که  معناي واحد بر آن
اين امر انسان وار انگاري و شباهت محض ميان مخلوقات ممکن 

دارد زيرا اشتراک معنوي و وجود واجب تعالي را به دنبال 
مشکک، در اين جا مورد نظر است که در عين اشتراک مفهومي، 

ي وجود وکماالت وجودي در  مصاديق متفاوتي وجود دارند که نحوه
 متفاوت است.         يها با ديگر هر يک از آن

 يخداوند از آنچه ما درباره او م« هر چند اين عقيده که 
در .» هايت برتر و واالتر است ن يگو ييم ب يانديشيم و م

فيلسوف بزرگ ،ئيناسو آکومقبول همگان بود  يالهيات قرون وسط
دانيم خدا چيست  ينم     نيز معتقد بود که ما  ي،قرون وسط

) اما او  109 :ص ،5نيست. ( يدانيم خدا چه چيز هاي يبلکه م
و صادقانه  يحل مسئله سخن گفتن از خدا به نحو ايجاب يبرا

را پيشنهاد مي کند و معتقد است گرچه زبان ما  يثيلروش تم
 يکه اوصاف انسان يهنگام يمي شود ول يناش ياز تجربه حس

بريم به اين معنا نيست  يبکار م ينا متناه يوصف خدا يرابرا
مورد  يزبان طبيع يکه با همان محدوديت ها و تعين ها

را صفت حکيم  يگيرند؛ به عنوان مثال وقت ياستفاده قرار م
بريم نه به اين معنا است که  يانسان بکار م درباره خدا و

حکيم هستند و نه به اين  ييکسان يها دقيقا با معنا آن
متفاوتي حکيم هستند بلکه اين  کامالً  يمعناست که به شيوه ها

در  يصفت درباره خدا به نحو کامل و مطلق متحقق است ول
ميان تباين  يوسطاز آن تحقق دارد لذا حد  يحظ انسان فقط

 .محض و شباهت محض است
 نظريه ي اشتراك معنوي
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ي  مالصدرا معتقد است صفات حقيقيه حق تبارك و تعالي در زمره
ي عامه قرار داشته و عارض موجود به ماهو  معاني آماليه

ي  گردند. موجود براي اين آه معروض معاني آماليه موجود مي
عين و استعداد خاص عامه و حقايق آليه واقع شود، به ماده م

توان گفت  باشد؛ به همين جهت مي با تجسم و تغيير نيازمند نمي
آه اين اوصاف مساوق وجود هستند. بنابراين همان گونه آه 

ي نيستي و  هستي حق، حقيقت هستي بوده و هيچ گونه شائبه
امكان در آن راه ندارد هر يك از صفات آمالي خداوند نيز 

باشند و  رگونه نقص و عيب منزه ميعين ذات او بوده و از ه
ي  ي وجود است و هم همه همان گونه آه وجود صرف حق تعالي همه

آن، وجود است، تمام صفات آمالي او نيز تمام وجود حق تعالي 
شود در باب صفات نيز  هستند، و آن چه در باب وجود گفته مي

 )  38: ص، 13صادق است. (
هر آمالي را ناشي از وجود  جا آه بنابراين، مالصدرا از آن   
داند، با توسل  داند و وجود را با فعليت و آمال مساوق مي مي

اشتراك معنوي مفهوم وجود و نيز تشكيك وجود، به تحليل معنا 
پردازد. شايسته است ابتدا اشتراك  شناختي اوصاف الهي مي

 معنوي مفهوم وجود را مورد بررسي قرار دهيم: 
و تشکيک در وجود يکي از مسائل مهم و اشتراک معنوي وجود    

اساسي است که از طريق آن مي توان به راه حل بسياري از 
مشکالت فلسفي و کالمي دست يافت. صدرالمتألهين اشتراك معنوي 
در مفهوم وجود را امري قريب به بديهي شمرده است؛ زيرا عقل 

يابد آه ميان هر يك از موجودات با  آدمي به روشني در مي
ودات ديگر نوعي سنخيت و مناسبت تحقق دارد آه اين سنخيت موج

شود. از اين جا مي  و مناسب بين موجود و معدوم يافت نمي
توان به اين نتيجه رسيد که اگر همه ي موجودات مختلف و 
گوناگون در يک مفهوم عام با يکديگر مشترک نبودند، ناچار 

نوع نسبت نسبت برخي از اين موجودات با موجودات ديگر از 
ميان موجود و معدوم محسوب مي گشت؛ در حالي که بداهت عقل 
حکايت از اين دارد که نسبت ميان موجود با موجود ديگر، غير 

 )  75: ص،1از نسبت ميان موجود و معدوم است.(
اين سنخيت و مناسبت آه در متن واقع و به طور عيني،    

حدت موجودات وجود دارد همان چيزي است آه موجب اشتراك و و
گردد. به عبارت ديگر اشتراك در معنا امري  در يك مفهوم مي

قرار دادي و زباني نبوده و حاآي از يك نوع وحدت و اشتراك 
در متن واقع است، اشتراك و وحدتي آه بين موجودات وجود 
دارد و بين يك امر موجود با يك امر معدوم چنين اشتراآي 

اد صرفًا اتحاد در اسم و لفظ وجود ندارد. بنابراين، اين اتح
نيست و از يك نوع اتحاد و سنخيت واقعي بين موجودات سرچشمه 

گيرد، به طوري آه حتي اگر ما فرض آنيم براي گروهي از  مي
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موجودات و معدومات اسم واحدي انتخاب شود صرف انتخاب چنين 
گردد آه يك نوع وحدت و مناسبت واقعي بين  اسمي موجب نمي

معدومات پديد آيد؛ وحدت و مناسبتي آه بيشتر از موجودات و 
وحدت و مناسبت بين موجودات غير متحد در اسم واحد و يا دست 
آم مساوي با آن باشد. مناسبتي آه از ناحيه قرار دادي 

تواند موجب نوعي سنخيت در متن واقع  شود، نمي زباني ناشي مي
ي  بارهبه حسب وجود عيني گردد. به عبارت ديگر اختالف در 

اشتراك يا عدم اشتراك مفهوم وجود به اختالف درباب سنخيت 
 گردد. وعدم سنخيت در عالم واقع برمي

به بيان ديگر مفهوم از آن جهت آه مفهوم است حاآي از    
ماوراي خود است؛ و وحدت و عدم وحدت مفهوم امري قرار دادي 

 شود. نيست و از يك نوع وحدت در متن واقع ناشي مي
صدرا معتقد است آسي آه اشتراك معنوي وجود را انكار مال   

آه خود آگاه باشد، به اثبات اشتراك معنوي و  آند، بدون اين
دهد؛ زيرا اگر وجود در هر يك از موجودات با  وجودي فتوا مي

موجود ديگر از هر چهت مغايرت داشته باشد، چيزي باقي 
ديگر، در ماند آه بتوان گفت آه اين موجود با موجود  نمي

چيزي مشارآت ندارند؛ همان گونه آه حكم به مشارآت بايد در 
چيزي انجام پذيرد، حكم به عدم مشارآت نيز بايد براساس 

گونه  چيزي تحقق پذيرد؛ به اين ترتيب وقتي بين موجودات هيچ
وجه مشترآي تحقق نداشته باشد، ناچار بايد گفت انسان با يك 

رو خواهد بود.  پايان روبه سلسله مفاهيم غير متناهي و بي
اين مسئله نيز مسلم است آه وقتي انسان با يك سلسله مفاهيم 

رو گردد براي اين آه بتواند به اشتراك يا  غير متناهي روبه
ي آن مفاهيم  ها حكم صادر آند، ناچار بايد همه عدم اشتراك آن

توان داشت آه  را مورد ارزيابي قرار دهد. و ترديدي نمي
توانايي توجه به مفاهيم غير متناهي را دارا  انسان نه

باشد و نه به اين آار نيازمند است و اگر چنين است  مي
توان دريافت آه وجود در واقع بين موجودات مشترك است و  مي

پذيرد.  احكام انسان نيز براساس همان امر مشترك انجام مي
 ) 36 -35: ،صص1ج، 14(

و آماالت وجودي را مشترك بنابراين، مالصدرا مفهوم وجود    
داند. به عبارت ديگر اين آماالت وجودي به يك معنا  معنوي مي

شوند، هر چند مصداق اين صفات در  بر خالق و مخلوق حمل مي
به منظور تحليل معنا شناختي او خالق و مخلوق واحد نيست. 

ها  اوصاف الهي مقام مفهوم اين صفات را از مقام مصداق آن
اند  ائل شدهآساني آه به تشبيه يا تنزيه مطلق قآند و  جدا مي

اند؛ زيرا در باب  را با هم خلط آرده در واقع اين دو مقام
صفات يا حتي اشتراك مفهوم را هم در انكار آرده، عقل را از 

اند، و يا حتي در مقام مصداق  شناخت اوصاف الهي عاجز دانسته
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ن وار انگاري نيز تفاوتي قائل نشده و در ورطه تشبيه و انسا
اند. ولي مالصدرا با تمايزي آه ميان مفهوم و  خداوند افتاده

مصداق صفات قائل شده هم وحدت و بساطت و تعالي خداوند را 
آند و هم در عين حال به بحث از صفات ايجابي  حفظ مي

داند. وي  پردازد و عقل را از شناخت حق تعالي عاجز نمي مي
مخلوق را وحدتي مفهومي وحدت صفات مشترك ميان خالق و 

داند و با طرح نظريه تشكيك در وجود، آثرت و تمايز اين  مي
آند در ادامه به تبيين  ي مصداق جستجو مي اوصاف را در ناحيه

 .پردازيم نظريه تشكيك در وجود مي
 

 تشكيك
به طريق خاصي جهت تحقق تمايز و حصول آثرت » تشكيك«واژه 

ي امور متفاضل آامل و اشاره دارد آه در پي توجيه فلسف
شود به مباحث فلسفي راه يافت.  ناقصي آه در جهان يافت مي

حصول آثرت در امور مختلف فرع بر وجود تمايز است و اگر هيچ 
شوند  ها يك امر مي تمايزي ميان دو امر وجود نداشته باشد آن

نه دو امر. پس آثرت در امور ناشي از وجود مابه االمتياز 
 وع آثرت وجود دارد:است حداقل سه ن

تمام اموري آه در وجود يا عقل از هم متمايز هستند يا    
ها به تمايز ماهيت و ذات است بدون اين  امتياز و افتراق آن

هابه امري  ها باشد، يا تمايز آن آه هيچ اشتراك ذاتي بين آن
ها نيز به امر ماهوي است و  ماهوي است چنان آه اشتراك آن

ي اختالف و  جنس است و امر ماهوي آه مايهامر ماهوي مشترك 
باشند؛ مانند، طبايع نوعيه،  هاست فصول مختلف مي امتياز آن

يا امتياز امور مختلف به امري عرضي و خارج از ذات است و 
در تمام حقيقت ذاتي، مشترك هستند. مانند: افراد مختلف يك 

 )  427: همان، صنوع. (
شمارد  را سه نوع آثرت را بر ميآه مالحظه مي شود مالصد چنان   

آند و هم مابه  و در هر قسمتي هم ما به االمتياز ذآر مي
 االشتراك و در هر قسمي اين دو امر با هم متفاوت هستند:

اختالف به تمام ذات و اشتراك به امور خارج از ذات.  -1   
 مانند اجناس عالي.

يگر ذات اختالف به جزء ذات (فصل) و اشتراك به جزء د -2   
 (جنس). مانند. انواع.

اختالف به امور عرضي و اشتراك به تمام ذات. مانند:  -3   
 افراد.

ولي اگر يك حقيقت وجود داشته باشد و همان حقيقت متكثر 
توانند آثرت آن  باشد هيچ يك از انواع آثرتي آه بيان شد نمي

حقيقت را نشان دهند چرا آه امري غير از آن حقيقت وجود 
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ها شود و در اين سه نوع آثرت مابه  ي تفاوت آن د آه مايهندار
 االشتراك بود.  االمتيازي امري غير از مابه

آند آه همان تشكيك  مالصدرا نوع ديگري از آثرت را بيان مي   
است آه تفاوت آن با ساير انواع آثرت در آن است آه 

اوت االمتياز امري واحد هستند: گاهي تف االشتراك و مابه مابه
هاست نه  ي اشتراك آن ميان دو شئ به همان چيزي است آه مايه

به امري آه خارج از آن حقيقت باشد يا به امري آه در آن 
 حقيقت داخل شود.

در تشكيك، حقيقت واحدي در عين حفظ وحدت خود آثرت    
پذيرد چرا آه آثرت آن نيز به همان حقيقت واحد است نه به  مي

دار  قت به نحوي آه وحدت آن حقيقت خدشهامري خارج از ذات حقي
شود. به عنوان مثال مالصدرا تمايز اجزاء زمان را از نوع 

ي است آه ماهيتي جز  داند زيرا زمان حقيقت متجدد تشكيكي مي
اتصال و تجدد ندارد و تمايز اجزاء زمان مثل ديروز و امروز 

 هاست و حقيقت زمان هم چيزي جز تقدم و به تقدم و تأخر آن
ها  ها به حقيقت زمان است اميتاز آن تأخر نيست. پس اشتراك آن
 )304 -302: صص، 16هم به حقيقت زمان است. (

پس از روشن شدن حقيقت تشكيك به سيري آه بحث تشكيك در    
ي حكما، اعم از  پردازيم. همه ميان حكماي مختلف داشته مي

در دو امر ي تشكيك  ها در باب مسئله مشائي و اشراقي و غير آن
 اتفاق نظر دارند:

در تحقق آمال و نقص در برخي از اشياء موجود در جهان  -1
خارج، مانند شدت و ضعف در آيفيات، بزرگي و آوچكي در 

ها. بنابراين،  ها و آمي و زيادي در اعداد و مانند آن اندازه
اصل وجود تفاضل و آمال و نقص امري بديهي و مورد قبول 

 همگاني است.
اين امر آه تحقق آمال و نقص در اشياء مستلزم وحدت  در -2

هاست از آن جهت آه آامل  و مابه االشتراك و مابه االمتياز آن
و ناقص هستند. وقتي دو امر وجود داشته باشند آه يكي آامل 

مند هستند، آه  باشد و ديگري ناقص هر دو از يك حقيقت بهره
در مقايسه با امر  هاست. از طرفي امر آامل مابه االشتراك آن

ي بيشتري از همان حقيقت دارد، بنابراين  ناقص بهره
 ها نيز همان مابه االشتراك است. االمتياز آن مابه
چه مورد اختالف حكما است اين است آه حقيقتي آه موصوف  آن   

بالذات دو وصف آامل و ناقص است و خودش به تنهايي مابه 
اضل مشكك است چيست؟ حكماي االشتراك و مابه االمتياز امور متف

هاي افراد ماهيات را مستلزم تشكيك در آن  اشراقي آمال و نقص
دانند و به تشكيك در فرد ماهيت معتقدند. حكماي  ماهيات مي

دانند  ها تشكيك در افراد ماهيت را محال مي مشايي بر خالف آن
) اما مالصدرا 67 -65: صص، 8و به تشكيك در عرضي معتقدند. (
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داند و نه  بات اصالت وجود، تشكيك را نه در ذاتيات ميبا اث
درامور عرضي چرا آه ماهيت امري اعتباري است، بلكه تشكيك 

داند و مانند ساير حكما بحث تشكيك در  را در حقيقت وجود مي
هايي آه در عالم  وجود را فقط براي توجيه فلسفي آمال و نقص

ود يكي از مسائل برد بلكه تشكيك وج وجود دارد به آار  نمي
مهم و اساسي حكمت متعاليه است آه در حل بسياري از مشکالت 

توان به  فلسفي مورد استفاده قرار مي گيرد و از طريق آن مي
تبيين عقالني مسائل فراواني پرداخت از جمله در باب تحليل 

 معنا شناختي اوصاف الهي راه گشاست.
 تشكيك در عرضي

دانند و براهيني  را محال مي حكماي مشائي تشكيك در ماهيت
و  1مي آنند.          نيز بر امتناع تشكيك در ماهيت اقامه 

ها  براين باورند که تشکيک در عرضي است. دو تفسير از نظر آن
شمارند  وجود دارد آه در يكي امور متفاضل را مفاهيم عرضي مي

يعني شدت و ضعف را در سفيدي يا سياهي مي دانند نه سفيد و 
 اه: سي

هنگامي آه معناي واحدي به نحو تشكيكي بر اشياء مختلفي    
شود. به طور مثال سفيدي آه هم بر برف و هم بر عاج  حمل مي
شود، محال است آه اين معنا ماهيت يا جزيي از ماهيت  حمل مي

اين اشياء باشد؛ زيرا در ماهيت و جزء آن اختالف تشكيكي راه 
هاست مانند  زم يا مفارق آنندارد. بلكه اين معنا عارض ال

سفيدي آه ماهيت يا جزء ماهيت برف و عاج نيست بلكه امري 
ترين   هاست. زيرا اگر ما شديدترين سفيدي تا ضعيف عارض برآن

سفيدي را در نظر بگيريم در اين ميان بي نهايت سفيدي 
ها نام  بالقوه وجود دارد آه ما به تفصيل براي هريك از آن

ها سفيدي  ايم، بلكه به تمام آن نگرفتهخاصي را در نظر 
گوييم اما اين سفيدي ذات و ماهيت نوعي هيچ امر سفيدي  مي

نيست بلكه امر عرضي است. بنابراين، در امور سفيد مختلف 
 )35و34: ،صص2ج، 2تشكيك در يك امر عرضي است نه ذاتي. (

شود در اين تفسير خواجه نصرالدين طوسي،  چنان آه مالحظه مي
شود  ك در مفاهيم عرضي مانند سفيدي و سياهي پذيرفته ميتشكي

اما در تفسير ديگري آه از تشكيك در عرضي وجود دارد تشكيك 
گيرد  در مفاهيم ماهوي مانند سفيد و سياه مورد بحث قرار مي

آه خود اين امور مفاهيم ماهوي ذاتي هستند و آيف محسوس 
يرالدين طوسي باشند. به عبارت ديگر در تفسير خواجه نص مي

تشكيك در عرضي بدين معناست آه اموري آه تشكيك و شدت و ضعف 
پذيرند مانند سفيدي اموري عرضي هستند و ماهيت نوعيه و  مي

ذاتي به نام سفيدي وجود ندارد و سفيدي همواره معروض امر 
شود اما در تفسير ديگري حكماي  ديگري مانند برف يا عاج مي
ل هستند به عنوان امور ذاتي مشايي اموري را آه متفاض
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ي آيف محسوس  پذيرند به عنوان مثال  رنگ ها را تحت مقوله مي
دهند و تشكيك در عرضي را به معناي ديگري تبيين  قرار مي

 آنند. مي
ها امري  ابن سينا وجود مضاف افراد ماهيت را آه نسبت به آن

رد داند در نتيجه تشكيك در عرضي را مي پذي عرضي است مشكك مي
و تشکيک در ذاتي را قبول نمي کند و مراد از اين امر آه 
شدت و ضعف د وجود مضاف است، اين است آه به عنوان مثال فرد 
و وجود خارجي سفيدي اگر في نفسه اعتبار شود و با فرد و 
شخص ديگري از سفيدي، مقايسه نشود نه شديد است و نه ضعيف 

فقط سفيدي است و بلكه فقط مصداق ماهيت سفيدي است؛ يعني 
مالك صدق مفهوم ماهوي بر واقعيت خارجي است، و به اصطالح مالك 
حد نوعي است. ولي اگر واقعيت مذآور يعني سفيدي خاصي را از 
آن جهت آه هويتي شخصي است، با واقعيت ديگري از همين نوع 

شود. به عبارت ديگر  سنجيده شود به شدت و ضعف متصف مي
هاست از آن جهت آه في  تفاضل وجود آناالشتراك امور م مابه

ها وجود هر يك از آن  االشتراك آن نفسه اعتبار شود و مابه
هاست از آن جهت آه در مقايسه با ديگر افراد مغاير با 

 )147 و146 :،صص1ج ، 9هاست. ( آن
 تشكيك در ماهيت

شيخ  ستند  يت و ذات ه شكيك در ماه به ت ئل  شراقي قا ماي ا حك
ني  بر براهي شراق  يت ا شكيك در ماه ناع ت بر امت شائيان  آه م

آند و بر تشكيك در ماهيت برهان  آنند اشكال وارد مي اقامه مي
گويد: تفاوت بين مقادير مختلف در همان  نمايد او مي مي  اقامه

مقدار است در سياهي شديد وضعيت نيز تشكيك در ماهيت و ذات 
، ماهيت سياهي است و در تمام اموري آه شدت و ضعف وجود دارد

ضعف مي شدت و  ست آه  فراد  و ذات ا گر ا بارت دي به ع پذيرد. و 
گر دو  ستند. ا ناقص ه مل و  فاوت و آا خود مت نوعي  حد  در 

مل كي آا آه ي يريم  ظر بگ لف را در ن تداد مخت گري  ام تر از دي
سانتي كي ده  نوان مثـال ي به ع شد  ست  با گري بي متري و دي

هت سانتي تداد از آن ج ين دو ام شد، ا مل  متر با ناقص و آا آه 
لي  ستند و يت ه يك ماه فرد از  ند و دو  ثر و متعدد ستند، متك ه

سي  از آن يا جن نوعي  يت  ستند در ماه تداد ه هر دو ام آه  جا 
امتداد مشترك هستند، و چون دو فرد هستند بايد وجه امتيازي 

مايز آن ما ت شند، ا شته با كديگر دا يز از ي مام ذات  ن به ت ها 
شد در ماهيت امتداد مشترك هستند،  نيست زيرا چنان آه گفته

مايز آن هم نمي ت ضي  مور عر به ا ين دو  ها  يرا ا شد ز ند با توا
مري  مان ا ضل در ه مور متفا ياز ا ستند و امت ضل ه تداد متفا ام

ها به امور عرضي  است آه در آن اشتراك دارند. پس امتياز آن
شود بنابراين  نيست. فصل هم نسبت به جنس امري عرضي محسوب مي

تواند باشد زيرا امتداد ماهيت  ها به فصل هم نمي متياز آنا
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مر  ضل ا مور متفا آه در ا تيم  ست و گف تداد ا ين دو ام سي ا جن
تواند مايه تمايز باشد و فصل نسبت به امتداد امري  عرضي نمي
 عرضي است.

جه مي   شد نتي ته  چه گف ين دو  از آن  ياز ا آه امت شود 
ج به  نه  ست  مام ذات ا به ت نه  تداد  مور ام به ا نه  زء ذات و 

ها به ماهيت امتداد است آه در  خارج از ذات بلكه امتياز آن
ست  موري ا شكيك در ذات ا قص و ت مال و ن ند و آ شتراك دار آن ا

 )    300و299: ،صص1ج، 6آه متفاضل هستند. (
 تشكيك در وجود

شكيك در  بوده و ت شايي  سفه م پس از فال شراقي  سفه ا ند فال هر چ
اند، اما اگر از ترتيب تاريخي بحث صرف  ردهماهيت را مطرح آ

توان گفت در  نظر آنيم و سير منطقي بحث را در نظر بگيريم مي
خي از  فراد بر ضعف در ا شدت و  ضل و  سئله تفا با م هه  مواج
ماهيات، پيش از هر چيز در ذهن فيلسوف تشكيك در ماهيت مطرح 

ضي را در  مي شكيك در عر شكالت آن ت سي م پس از بر هن شود. و  ذ
 آيد. آند و در نهايت تشكيك در وجود به ميان مي ايجاب مي

حدت  چنان    ضل و و مور متفا جود ا مام فالسفه و شد ت شاره  آه ا
پذيرند.  االشتراك و مابه االختالف در اين نوع آثرت را مي مابه

يت  به ذات و ماه ضل را  مور متفا شتراك ا هم ا شراق  شيخ ا
ياز آن مي هم امت ند و  ستجو ميها را در  دا يت ج به  ماه ند و  آ

آند آه  شود. ابن سينا براهيني ذآر مي تشكيك در ذات معتقد مي
االشتراك را  داند بنابراين او مابه تشكيك را در ذاتي محال مي

االمتياز چنان آه ذآر  داند، اما معتقد است مابه در ماهيت مي
ولي مالصدرا اين نظر ابن سينا  شد در عرضي، وجود مضاف، است.

جه مي شكال موا با ا به را  شكيك، ما يرا در ت ند ز االمتياز و  دا
شتراك  مابه سينا ا بن  ما ا شند، ا مر واحدي با يد ا شتراك با اال

داند. مالصدرا با اثبات  را در ماهيت و امتياز را در وجود مي
آند آه هم اشتراك و  اصالت وجود، تشكيك در وجود را مطرح مي

ق به حقي ضل  مور متفا ياز ا مور هم امت جود ا ست و و جود ا ت و
ستند،  ضعيف ه شديد و  ناقص و  مل و  آه آا ياتي  ضل و واقع متفا
ضل  با تفا ماهيتي  هيچ  آه  چرا  ست  جود ا صالت و بر ا لي  دلي
ضعف  شدت و  آه  ست  جود ا يت و ين واقع كه ا ست بل سازگار ني

پذيرد  چه جهان خارج را پر آرده و شدت و ضعف مي پذيرد و آن مي
 )196 و195: صص ،8حقيقت وجود است. (

بنابراين، افراد مفهوم وجود حقايقي متباين نيستند بلكه    
وجودي آه عالم واقع را پر آرده است حقيقت واحدي است آه بر 
تمام اشياء به معني واحدي حمل مي شود، زيرا  اشتراك ميان 
افراد آن به امري ذاتي يا عرضي نيست بلكه اشتراك موجودات 

ست و قت وجود ا جودي  به حقي سبت و سنخيت و منا جودات  مام مو ت
به  يز  جود ن فراد و ياز ا حال امت عين  ند. در  کديگر دار با ي
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يت و  جوب و جوهر كان و و تأخر و ام قدم و  ست و ت جود ا مان و ه
آه  شكك  ست م قي ا جود حقي ست و و جود ا قت و به حقي مه  ضيت ه عر

اي از مراتب وجود  مراتب مختلفي در آن راه دارد و هر مرتبه
قت يت حقي آه در واقع طور  مان  ست و ه به ا بودن در آن مرت ش 

داشتن با ساير مراتب اشتراك دارد، در بودن در همان مرتبه 
 )121و120: ،صص1ج، 14شود.( هم از ساير مراتب جدا مي

شكيك در     جود و ت هوم و نوي مف شتراك مع ناي ا ساس دو مب برا
صداق را ا هوم و م قام مف آه م شت  جه دا يد تو صاديق آن با  زم

هاي مصداقي را به  ها و محدوديت يكديگر جدا نمائيم و خصوصيت
مقام مفهوم سرايت ندهيم و به حيثيتي آه از آن حيثيت مفهوم 

يابيم آه  آند توجه آنيم، بدين ترتيب در مي حكايت از واقع مي
مفهوم وجود، آه از اصل تحقق عيني و منشأ آثار بودن و طرد 

يت مي شئ حكا يك  ب عدم از  ند،  جب آ بر وا آه  نايي  مان مع ه ه
آند بر ممكن الوجود نيز صادق است؛ و به همان  الوجود صدق مي

نمايد، بر وجود نفوس و وجود  معنايي آه بر وجود عقل داللت مي
آند و در اين جهت هيچ تفاوت و اختالفي در  ماده نيز داللت مي

بين مراتب مختلف وجود ندارد. همه مراتب هستي در اصل وجود 
تن با يكديگر شريك و متحد بوده و در اين جهت با يكديگر داش

آند و  ها صدق مي اختالفي ندارند و وجود به معناي واحدي بر آن
ها به يك معنا، موجود هستند چرا آه مفهوم وجود از  همه ي آن

ها،  اصل هستي و واقعيت دار بودن اين امور و معدوم نبودن آن
يت مي حو حكا هوم از ن ين مف ند. ا جودي و  هآ به و جود، مرت ي و

يت نمي خود حكا صاديق  صي م يا نق مالي  هات آ تا  ساير ج ند  آ
ها و امتيازات مصداقي به مقام مفهوم نيز آشيده شوند  اختالف

جه  يد تو ته با ند. الب هوم گرد نا و مف ختالف در مع جب ا و مو
داشت آه صدق اين مفهوم واحد به نحو يكسان بر مصاديق متعدد 

شود.  ها حمل مي شد بلكه به نحو تشكيكي بر آنبا و متنوع نمي
چرا آه حقيقت وجود هر چند واحد است اما مشكك و ذو مراتب 

: صــص،7است و وحدت در عين آثرت و آثرت در عين وحدت دارد. (
 ) 403 و402
نا را اين    ين مع آافي ا صول  شرح ا صدرا در  يان  مال نه ب گو
 آند: مي

مخلوقات مشترك هستند، به اطالق اسم هايي آه بين خدا و    
نه يد. زيرا  گو قاتش الزم آ به مخلو ند  آه تشبيه خداو ست  اي ني

يا  نوعي  خاص  جود  با و صفتي  آه  ين  ست از ا بارت ا شبيه ع ت
اش در دو شئ موجود باشد. ولي اگر صفت در يك موصوف به  جنسي

يك معني و در موصوف ديگر به معناي ديگري باشد يا در يكي 
تر  تر و ناقص تر و در ديگري وجودش ضعيف آاملوجودش شديدتر و 

 باشد تشبيهي در آار نيست.
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آنند آه يك اسم به دو صورت ممكن است  بيشتر مردم فكر مي   
 بر امور مختلف حمل شود:

اسمي به صورت مشترك لفظي بر امور مختلفي حمل شود آه  -1   
ظ هيچ رابطه و نسبتي با يكديگر نداشته باشند و تنها يك لف

آه معاني » عين«ها حمل شود مانند واژه  به طور مشترك برآن
هم  با  شباهتي  سب و  آه تنا في  مور مختل به ا في دارد و  مختل

شود يا ممكن است اسمي به نحو حقيقي و مجازي  ندارند حمل مي
ند: واژه  شود مان مل  موري ح آه » شير«بر ا فردي  بر  هم  آه 

 آند. رنده داللت ميشود، و هم بر حيواني د شجاع باشد حمل مي
اسم واحدي بر امور مختلفي به طور يكسان و متــواطي و  -2   

بدون اين شود  مل  حد ح ناي وا يك مع لف آن  به  صاديق مخت آه م
معني مشترك، به لحاظ آمال و نقص و شدت و ضعف اختالفي داشته 

آه به نحو يكسان بر تمام افراد » انسان«باشند مانند واژه 
مل مي سان ح فراد  بدون اينشود  ان يان ا آه م سانيت  آه در ان

 مختلف معناي مشترآي است تفاوتي وجود داشته باشد.
اما قسم ديگر نيز وجود دارد آه معناي مشترآي بر امور    

مختلفي حمل شود اما بر تمام مصاديق به نحو يكسان حمل نشود 
ها داللت آند زيرا خود آن معناي  بلكه به نحو تشكيكي بر آن

شترك  قص م مال و ن ضعف و آ شدت و  لف  تب مخت مري داراي مرا ا
نور  يا  لف  جودات مخت سبت مو به ن جود  هوم و ند مف شد. مان با
نسبت به انوار يا علم نسبت به علوم. وجود گرچه به معنايي 

شود اما خداوند باالترين درجه  واحد بر تمام موجودات حمل مي
باالتر از  وجود است آه در شدت و تأآد وجودي نهايتي ندارد و
قوه قط  هم ف يولي  ست و ه جودي ني جه و هيچ در جود را  آن  ي و

آه از  في  صاديق مختل بر م شترآي  ناي م نابراين مع دارد، ب
شترك بهره ناي م لف آن مع جات مخت مل مي در ستند، ح ند ه شود.  م

اسماء مشترك ميان خالق و مخلوق نيز همين گونه هستند و هر 
ترك بر خالق و مخلوق حمل چند هر يك از اوصافي آه به طور مش

شوند، معناي مشترآي دارند و به يك معنا بر خالق و مخلوق  مي
مل مي به  ح صداق را  شتراك م هومي ا شتراك مف ين ا لي ا شوند و

دنبال ندارد بلكه خداوند از باالترين درجه آماالت برخوردار 
جد  شان وا جه وجودي به در جه  با تو قات  يك از مخلو هر  ست و  ا

 )   298: ص، 15اين آماالت هستند. (درجات مختلف 
 2نظريه ي تمثيل

گاري  سان واران لق و ان شبيه مط هايي از ت براي ر ــوماس  ت
خداوند و تعطيل عقل از شناخت ذات خداوند نظريه ي تمثيل را 

 آند. مطرح مي
توانــد  در فهــم ايــن نظريــه مي Analogyبيان پيشينه واژه    

ها در  است. ابتدا يونانيمفيد باشد اين واژه در اصل يوناني 
رياضيات براي بيان تناسب ميان اعداد، يعني روابط مشترك يا 
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ها مانند دو برابر و سه برابر، از اين واژه بهره  متقابل آن
بردند. اما اين آاربرد اصلي نه دريونان روزمره و نه در  مي

ني  به مع عدها  بود و ب ين واژه ن ني ا ها مع سفي تن حث فل مبا
  )94، صص:23(وابط به آار برده شد.شباهت بين ر

مل     يه ح عه، نظر بار در مابعدالطبي ستين  براي نخ سطو  ار
تمثيلي مفهوم وجود بر وجود جواهر و اعراض را مطرح آرد. او 

شود و هم  مدعي بود لفظ وجود در عين حال هم به جوهر اطالق مي
نايي  به مع سان و  کامالً يك طور  به  نه  جود  ما و عراض، ا به ا

ح آامالً وا طور  به  نه  ست، و  مل ا بل ح عراض قا جواهر و ا بر  د 
مي  مل  ها ح بر آن  غاير،  باين و مت عاني مت به م فاوت و  مت
جود  ما و عراض، ا جود ا هم و ست  جود ا جوهر، و جود  هم و گردد. 
جوهر وجودي قوي است و وجود عرض وجودي تبعي و مشتق از وجود 

طالق مف جوهر مي باب ا سطو در  نابراين ار شد. ب جود از با هوم و
مي يان  به م سخن  شتراك  صرف  نوعي ا ظي  شتراك لف نه ا آه  آورد 

آه در  ست  سبتي ا مان ن ين ه حض. ا نوي م شتراك مع نه ا ست و  ا
 )223: ص، 3گردد. ( بيان مي» حمل تمثيلي«مكتب توماس در قالب 

 
 مباني نظريه تمثيل

يه ماس در  نظر آه تو ست  ضوع ا يق دو مو شي از تلف يل نا ي تمث
 ثار پيشينيان به اين دو موضوع توجه داشته است:مطالعه آ

الهامي ارسطويي: آن جا که ارسطو در باب وحدت تمثيلي  -1   
گويد، توماس را در طرح نظريه اش ياري مي نمايد، وی  سخن مي

مورد  يه را  ين نظر شته ا سطو نو يك ار بر متافيز آه  شروحي  در 
 توجه قرار داده است.

فالطون، آه در جــامع الهيــات يافــت مندي ا ي بهره نظريه -2   
 شود. مي

ضوع اول مي    باب مو يك در  در  سطو در متافيز فت ار توان گ
جودات مي بادي مو ثرت م حدت و آ باب و ثي در  بادي  بح يد: م گو

لي  حو تمثي به ن گر  ما ا ستند ا لف ه نا مخت يك مع به  جودات  مو
لي  حدت تمثي ستند و و كي ه جودات ي مام مو بادي ت گوييم م سخن ب

ن لي دار حدت تمثي به و حدت  لف و نواع مخت يان ا سطو در ب د. ار
 آند:  نيز اشاره مي

 چهار نوع وحدت وجود دارد:
 امور مختلفي آه وحدت جنسي دارند. -1   
 امور مختلفي آه وحدت نوعي دارند. -2   
 امور مختلفي آه وحدت فردي دارند. -3   
ور وحدت تمثيلي آه در جايي محقق مي شــود آــه بــه امــ -4   

شود چون همه آن امور با يك امر  مختلفي اسم مشترآي حمل مي
در رابطه هستند آه آن معناي مشترك به نحو مقدم به آن امر 
تعلق دارد مانند مفهوم وجود آه اوالً و بالذات براي جوهر به 
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مي جود  آار  جوهر مو با  باط  خاطر ارت به  عرض نيز به  ما  رود ا
 )24-23، صص:25( شود. گفته مي
م نهتو يك نمو به  في  مور مختل آه ا گامي  آه هن فت  ي  اس دريا

جاع داده مي تدايي ار طه اب مور  شوند، راب آه ا ست  يت ا ي عل
ند مي مر پيو يك ا به  لف را  آه اوالً و  مخت نايي  هد، و مع د

نه برآن نمو لذات  ست برآن با لق ا تدايي متع مل  ي اب يز ح ها ن
ي است آه شود. به عبارت ديگر وحدت تمثيلي مبتني بر عليت مي

نه يان نمو ين  م ته ا جود دارد الب مور و ساير ا تدايي و  ي اب
عليت اعم از عليت فاعلي، غايي يا مادي است آه آن امر واحد 

 اوليه با هر يك از امور ديگر دارد.
يه    سطو از نظر آه ار شت  جه دا يد تو ي با براي ب يل  ان ي تمث

لف، مي آند چرا که موجودات مخت معاني مختلف وجود استفاده
با وجودي مرتبط هستند آه اوالً و بالذات براي جوهر به آار 

ما از  مي حدت دارن.د ا هم و با  لف  جودات مخت نابراين و رود. ب
ي وجود موجودات مختلف يكي نيست، بنابراين اختالف  طرفي، نحوه

 (در عين اشتراک واشتراک عين اختالف اساس تمثيل ارسطو است.
 )28-26همان، صص:

آه     نان  ست, چ ني ا يت مبت بر عل لي  حدت تمثي شد و يان  ب
هوم بهره ستفاده از مف با ا ماس  نابراين تو يه ب ندي، نظر ي  م

تمثيل را غنا بخشيد. اساس هستي شناختي نظريه تمثيل مفهوم 
مندي است آه يك ارتباط واقعي ميان مخلوقات را با خالق  بهره

شان مي حدود نا ن جود نام حدود از مو جودات م يرا مو هد. ز شي د
جودات  مي ماالت مو قت و در آ نه خل مام په ند در ت شوند و خداو

قات بهره جود مخلو شگي دارد و و ضور همي حدود ح جود  م ند از و م
مندي  توان به مفهوم بهره خداوند است. با يك تمثيل بهتر مي

منعكس مي پي شد  بل آن با آه مقا مري را  هر ا نه  ند،  برد؛ آي آ
خو آه  حالي  نه در  صوير در آي جود ت به و شه  لي همي ست و دش ا

سيله حض  ي آن و به م ست و  شده ا جاد  قرار دارد اي بل آن  چه مقا
جود در  صوير مو نار رود ت ست آ نه ا بل آي آه مقا شيئي  كه  اين
آينه نيز از بين خواهد رفت. مخلوقات نيز مانند تصوير درون 

ند بهره جود خداو ستند و از و نه ه جود آن آي ستند و و ند ه ها  م
ما چه در ز شه  جود همي به و كي  پس از آن مت چه  يدايش  ن پ

  )112،ص:26(خداست.
حدود  بهره    گري نام آه در دي مري  حدود ا شتن م ني دا ندي يع م

حد  آه در  ستند  ناهي ه جودات مت قع مو قات در وا ست؛ مخلو ا
فت مي جود را دريا هي، و حدود ال جود نام شان از و ند.  خود آن

ساير مخ ست و  جودي ا ماالت و جود و آ ثال و ند م گر خداو قات ا لو
يل بهره به دل ند  جودي دار مال و ستند و آ جود ه ندي از  مو م

جود  شباهتي و خالق  قات و  بين مخلو نابراين  ست. ب ند ا خداو
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دارد البته فقط مخلوق به خالق شباهت دارد زيرا آماالت خالق 
  )235،ص:25(آند. را به نحو ناقص دريافت مي

نابراين    ي ،ب براي ب سطو  آه ار لي را  حدت تمثي حدت و ان و
برد، توماس براي تبيين معنا  وجود بين جوهر و عرض به آار مي

با  ته  هد الب مي د قرار  ستفاده  مورد ا هي  صاف ال شناختي او
هوم بهره به مف سل  يان  تو عي م طه واق به راب آه  طون  ندي افال م

مي  تر  ني  تواي آن را غ شاره دارد، مح لوق ا سازد.  خالق و مخ
طه که راب سن چرا  ستلزم  يت م ند ي عل ند خداو هر چ ست و  خيت ا

نامتناهي است اما مخلوقات آه همگي معلوالت او هستند به او 
 شباهت دارند.

 تمثيل وجود
توماس عالوه بر اين آه وجود را به نحو تمثيلي بر جوهر و 

داند به درجات جوهر و سلسله مراتب طولي آه  عرض قابل حمل مي
ي جواهر بيان آند و سه سطح برا ها دارند نيز اشاره مي آن
 آند: مي

ترين سطح جواهر هستند و ويژگي  جواهر مادي آه پايين -1
ها وجود را  ها مرآب بودن از قوه و فعل است و ماهيت آن آن

ها نيز سلسله  آند و خودشان به انواعي آه آن دريافت مي
شوند: از گياه گرفته تا حيوانات آه  مراتبي دارند تقسيم مي
 يز متشكل از افراد مختلفي هستند.هر يك از اين انواع ن

جواهر عقلي مخلوق آه سطح متوسط جواهر هستند. ماهيت  -2
ها مجرد و بسيط است و صورت محض هستند اما وجودشان  آن

ها نيز آثرت نوعي و فردي  متمايز از ماهيت شان است. و آن
 ها به درجه آمالشان است. دارند و اختالف آن

طح وجود است آه آامالً بسيط است و موجود الهي، باالترين س -3
حتي وجودش همان ماهيتش است. به خاطر غناي آمال وجودش في 
نفسه موجود است و به نحو برتر واجد تمام آماالت ساير 

رسد و  موجودات است و سلسله مراتب موجودات در او به اوج مي
جواهر به ميزان فعليتشان به او نزديك هستند. وحدت سلسله 

ها با آمال  ي آن تي ناشي از ارتباط عّلي است آه همهمراتب هس
وجود، خدا، دارند، و تمام آماالتي آه در درجات مختلف وجود 
هست به طور يكسان و برتر در خدا موجود است زيرا وجود 
نخستين و فعل محض بدون آميختگي به قوه است و وجود ناشي از 

  )31-29(همان، صص:اوست.
شود توماس نيز مانند مالصدرا وجود را  چنان آه مالحظه مي   

خاص خود را   اي ويژگي امري ذو مراتب مي داند آه هر مرتبه
دارد و در عين حال تمام مراتب به خاطر رابطه و نسبت عّلي 

 وجود محض و نامتناهييعني ي وجود،  آه با باالترين مرتبه
همه ي موجودات در فعليت  خداوند، دارند موجود هستند، و

وجودي اشتراک دارند اما نحوه ي وجود وکماالت وجودي هريک از 
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آن ها متفاوت است و همين تفاوت نحوه ي وجود است که سلسله 
مراتب وجود را ممکن مي سازد زيرا که در اصل وجود داشتن 
تمام موجودات مشترک هستند.در واقع تمثيل يعني وجود 

 قه اي از حقيقت وجود واجب هستند    مخلوقات مثال و رقي
 تمثيل تنازلي و ارتقايي

ي تمثيل توماس ابتدا به تبيين تمثيل تنازلي  براي فهم نظريه
مي آار  به  سان  يات ان باب ح تي  رود مي آه در  پردازيم: وق

ست«گوييم  مي يوان وفاداري ا به » سگ ح آه  فا داري را  صفت و و
مي آار  به  سان  براي ان مول  سبت  رود طور مع يوان ن ين ح به ا

دهد آه در هر دو قضيه  دهيم آن چه به ما اين اجازه را مي مي
مه ما  از آل آه  ست  يت ا ين واقع نيم، ا ستفاده آ حدي ا ي وا

آنيم و آن  ها حالتي نفساني و دروني در خويش احساس مي انسان
فاداري مي ني و  را و حوال درو له ا لت از جم ين حا ناميم، ا

بر ن چه  ست وگر سي ا عارض ميانف سان  ثار و  فس ان لي آ شود و
سكنات  آات و  عال و حر يرون از روح و در اف تايج آن در ب ن

شود. به عنوان مثال، در غياب دوستي آه نسبت  انسان ظاهر مي
فاع مي ست، از او د فادار ا غم او  به او و شادي و  يد؛ در  نما

ياري او مي مك و  به آ ياز  گام ن به هن شود؛  مي  شتابد.  شريك 
ت نفساني خاص داراي آثار و نتايج مشهودي است آه هر اين حال

 ي آن است. شاهد بيروني قادر به مشاهده
ي علي ميان حالت  انسان وقتي در مورد خويش چنين رابطه   

آند با  دروني وفاداري و آثار و نتايج خاص آن مشاهده مي
ديدن آن آثار و شواهد در مورد ديگران به وجود علت دروني 

آند. از اين رو انسان با استناد به آثار و  مي ها حكم آن
ها حكم  افعال جسماني به وجود حالت نفساني متناسب با آن

آند. انسان در وجود خود ابتدا به علم حضوري حالت نفساني  مي
يابد اما در مورد ديگران ابتدا آثار جسماني را  را در مي
د. البته آن نمايد و به وجود حالت نفساني حكم مي مشاهده مي

اين فرايند استنتاجي ممكن است به لحاظ منطقي داراي مشكالت 
 برند. متعددي باشد اما مردم در زندگي روزمره از آن بهره مي

دهيم و  ما در مورد سگ نيز آاري شبيه همين را انجام مي   
دهد  اي آه سگ از خود نشان مي با مشاهده رفتارهاي وفادارانه

بيند از  حب خود را در معرض تهديد مياز جمله اين آه وقتي صا
نمايد. به وجود حالت نفساني وفاداري در او  حكم  او دفاع مي

: ،صص2ج، 17» (سگ حيوان وفاداري است.«گوييم:  آند و مي مي
 )109 و108
مشاهده شباهت آيفيت رفتار انسان و سگ آه حاآي از شباهت    

دهد آه  را ميهاي نفساني دروني است، به ما اين اجازه  حالت
ي واحد وفاداري را در دو زمينه مختلف به آار ببريم.  آلمه

رود زيرا  البته واژه وفاداري دقيقًا به يك معنا به آار نمي
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ميان نگرش يك انسان و سگ تفاوت زيادي وجود دارد و انسان 
به لحاظ قدرت آگاهي و تفكر بر سگ برتري زيادي دارد. 

اختالف در عين اشتراك و  بنابراين در آاربرد اين آلمه
اشتراك در عين اختالف وجود دارد و ما اين آلمه را به نحو 

بريم تا نشان دهيم در سطح آگاهي سگ  تمثيلي به آار مي
ناميم مطابقت  چه وفا در انسان مي آيفيتي وجود دارد آه با آن

دارد و نوعي مشابهت قابل شناخت در ساختار الگوهاي رفتاري 
ي واحد را در مورد  گردد ما يك آلمه موجب ميوجود دارد آه 

انسان و حيوان به آار بريم و در عين حال وفاداري انسان با 
سگ متفاوت است. اين نوع تمثيل آه بر حسب آن وصفي اوًال و 

شود و به دليل نوعي  تر مشاهده مي بالذات در موجود عالي
تمثيل «شود  تري نسبت داده مي تشابه در رفتار به موجود نازل

ناميده مي شود در تمثيل تنازلي انسان وصفي را به  » تنازلي
تر و برتر به نحو بي واسطه و به علم حضوري در خود  طور آامل

تر را به صورت غير  يابد و علم به آن در موجودي نازل مي
، 18نمايد. ( مستقيم و با واسطه و تنها از طريق تمثيل آسب مي

 )201: ص
» تمثيل ارتقايي«مثيل نيز وجود دارد آه نوع ديگري از ت   

تري  شود آه انسان اوصافي را آه در موجود نازل ناميده مي
دهد. به  تر سرايت مي تر و عالي وجود دارد به موجود آامل

يابيم،  عنوان مثال ما خير، عشق يا حكمت را در درون خويش مي
ها پرتوي ضعيفي از صفات آمالي خداوند هستند. و  اما اين

خداوند به نحو اعلي و اتم واجد اين آماالت است و اين آماالت 
توانيم هر  در او حقيقي و ازلي هستند و ما از طريق تمثيل مي

يك از اين اوصاف را براي خداوند به آار ببريم بنابراين هم 
را به آار » خير«در مورد انسان و هم در مورد خداوند محمول 

دو مورد به معناي دقيقًا  بريم. البته اين واژه در هر مي
رود زيرا خداوند به عنوان علت وجود و  يكساني به آار نمي

هاست. و خير بودن خداوند  آماالت وجودي به نحو اعلي واجد آن
عين خير بودن انسان نيست از سوي ديگر ميان علت و معلول 

به معنايي آامًال مغاير و » خير«سنخيت برقرار است و واژه 
رود بلكه نوعي تشابه در عين اختالف  آار نمي متباين هم به

ها آه به طور مشترك  واختالف در عين تشابه در معناي اين واژه
، روند، وجود دارد. (همان براي خداوند و مخلوقات به آار مي

 )202: ص
مندي از مباني نظريه تمثيل  چنان که گفتيم مفهوم بهره   

و خداوند است آه به  ي علت و معلول بين مخلوقات است و رابطه
دهد بتوانيم به نحو ايجابي از خداوند سخن  ما اجازه مي

آند آه شبيه خودش  بگوييم. زيرا علت، معلولي را ايجاد مي
باشد و اين مشابهت آيفيتي زائد بر وجود معلول نيست بلكه 
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معلول از ذات و گوهر علت فاعلي خودش است. و جهان چون 
و مخلوقات و خداوند هر  باشد. معلول خداست بايد شبيه خدا

دو از آن جهت آه بالفعل تقرر دارند با هم مشترك هستند و 
وجود خداوند چيزي است آه خدا به آن موجود است و وجود 
انسان نيز چيزي است آه انسان به آن هست البته نسبت خالق و 
مخلوق به وجود يكسان نيست زيرا وجود خداوند نامتناهي است. 

 )176: ص، 4(
خوب است در اين جا اشاره کنيم، نبايد تمثيل ارتقايي را    

با نظريه ي نيابت ذات از صفات نزد معتزله يا مجاز نزد 
مالصدرا يکسان انگاشت چرا که چنان که قبالً هم گفته شد توماس 
براين باور است که کماالت موجودات به نحو واقعي در خداوند 

ت نخستين ساير موجودات، وجود دارند و خداوند به عنوان عل
کماالت آن ها را در مرتبه اي برتر وشريف تر داراست. عالوه 
بر اين توماس در باب اوصافي که هم براي خالق به کار مي 
روند و هم مخلوقات به آن ها متصف مي شوند، بين وضع واژه و 
کمالي که بر آن داللت مي کند تمايز قائل مي شود. او معتقد 

اوصاف را به لحاظ وضع واژه ي آن ها در نظر است اگر اين 
مي روند. اما اگر آن  ، ابتدا براي مخلوقات به کاربگيريم

ها را به لحاظ کمالي که اين واژه ها بر آن داللت مي کنند، 
و  و بالذات واجد اين کماالت است در نظر بگيريم خداوند اوالً 

( . دنکنمخلوقات با افاضه ي او اين کماالت را در يافت مي 
19: I,q:13,a:6( 

 
 

 ي تمثيل تبيين نظريه
اي را آه  پيش از آن آه به تبيين نظريه تمثيل بپردازيم نكته

آند مورد توجه  توماس در باب رابطه واقعيت و آلمات بيان مي
مي طه قرار  سطو راب تأثير ار حت  يان  دهيم. او ت گاتنگي م ي تن

در واقع آلمات آند و  واژه، تصوير ذهني و واقعيت برقرار مي
 ي افكار مي داند: را نشانه

قع مي آن    عالم وا قل از  يق ع ما از طر يق  چه  سيم از طر شنا
ي مفاهيم ذهني ما از  آنيم و آلمات با واسطه واژگان بيان مي

يت مي قع حكا هر آن عالم وا نابراين  ند. ب توانيم   آن چه را ب
ا آه ما ج بشناسيم، در باب آن مي توانيم سخن بگوييم و از آن

شناسيم، از طريق زبان محدود  خداوند را از طريق مخلوقاتش مي
آار مي به  قات  صيف مخلو براي تو آه  ماتي  شري و آل بريم،  ب

مات  مي ين آل ند ا هر چ گوييم  سخن ب ند  باب خداو توانيم در 
گونه آه هست وصف ننمايند اما تا حدي ما را به  خداوند را آن

 ) )140،ص:22(آنند. شناخت خداوند نزديك مي
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يه    يين نظر براي تب ماس  ظي و  تو شتراك لف تدا ا يل اب ي تمث
اشتراك معنوي را در باب صفات مشترك ميان مخلوق و خالق نفي 

ظي و  مي شتراك لف يان ا هي م آه را لي را  شتراك تمثي ند و ا آ
سب  هي منا صافي ال شناختي او نا  يين مع هت تب ست ج نوي ا مع

براي  مي ند را  مين رو يز ه ما ن ند  يل در دا يه تمث بات نظر اث
 گيريم. پيش مي

 نفي اشتراك معنوي
اي آه  هنگامي آه لفظي بر بيشتر از يك شئ اطالق شود به گونه

آند در بين امور مختلفي امري  چه اين لفظ برآن داللت مي آن
ها به نحو اشتراك معنوي  مشترك و واحد باشد آه اين لفظ برآن

شود  اين لفظ مربوط مي جا آه به داللت داللت دارد. و تا آن
يكسان بوده و با هم فرقي ندارند گرچه از جهات ديگر با 
يكديگر اختالف داشته باشند. به عنوان مثال تمام اعداد در 

ها  عدد بودن با يكديگر مشترك هستند و در اين جهت بين آن
ها بر بعضي ديگر  هيچ اختالفي وجود ندارد، هر چند بعضي از آن

مورد خدا اهميتي ندارد تا چه ميزان مقدم هستند، در 
توان رسيد اين  چه بدان نمي مخلوقات با او شباهت دارند، آن

است آه وصفي از جهت واحدي و به معناي يكساني بر خالق و 
 مخلوق اطالق شود.

از ديدگاه توماس، اشتراك معنوي به معناي وحدت تام و    
هاي  زمينه همساني دقيق يك مفهوم در دو يا چند آاربرد در

مختلف است اين وحدت و يكساني در مقام مفهوم و معنا، حاآي 
از وحدت و يكساني در متن واقعيت است. بنابراين اشتراك 

جا از يك  شود آه وحدت معنا در آن معنوي در جايي محقق مي
اشتراك و وحدت عين حكايت آند. به عبارت ديگر شرط الزم و 

مفهوم به هنگام اطالق بر  آافي براي تحقق اشتراك معنوي يك
دو يا چند مصداق، اين است آه آن دو يا چند مصداق عيني 
داراي يك جهت اشتراك و وحدت واقعي باشند آه محكي جهت 

 823 :صص، 7اشتراك معنايي در مشترك معنوي قرار گيرد. (
 )239و

شش دليل بر نفي اشتراك  رد آافرانتوماس در آتاب در    
 آند:  و مخلوقات اقامه ميمعنوي صفات خداوند 

توان وصفي را به طور مشترك معنوي براي  تنها وقتي مي -1   
معلول و علت به آار برد، آه معلول صورتي را از علت 

صور مختلف در خداوند  .گونه آه در او است دريافت آند همان
به نحو بسيط و آلي هستند اما در مخلوقات آثير و متعددند. 

ورت مشترك معنوي در باب خدا و مخلوقاتش توان به ص پس نمي
 سخن گفت.

حتي اگر معلولي برابر نوع علتش باشد، اسناد وصفي به  -2   
شود، مگر اين آه معلول همان صور  نحو اشتراك معنوي ممكن نمي
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ي وجودي علت، دريافت  خاصي را آه در علت است براساس نحوه
مانند صورتي آه  آند. مخلوقات حتي اگر آن صورتي را آه آامالً 

ي  در خداست دريافت آنند، با اين وجود آن را براساس نحوه
آنند، زيرا در خداوند وجود و تمام  وجود خداوند دريافت نمي

آماالت وجودي عين وجود الهي هستند اما در مورد ساير امور 
توان به نحو  اين گونه نيست. بنابراين هيچ چيز را نمي

 لوقات حمل آرد.اشتراك معنوي به خدا و مخ
يك لفظ هنگامي به نحو اشتراك معنوي محمول امور  -3   

گيرد آه به عنوان جنس يا فصل يا نوع يا عرض  متعددي قرار مي
ها حمل شود، اما هيچ يك از اين امور بر خدا حمل  برآن
شود. بنابراين، هيچ چيز، به نحو اشتراك معنوي به خدا و  نمي

 شود. ديگران حمل نمي
شود،  چه به نحو اشتراك معنوي برامور متعددي حمل مي آن -4

تر است اما هيچ  ها حداقل به لحاظ مفهومي بسيط ي آن از همه
تر نيست. پس  چيز از خدا نه در مفهوم و نه در واقع بسيط

چيزي به نحو اشتراك معنوي به خدا و ساير اشياء حمل 
 شود. نمي
ين وجود اوست و چه هست ع خداوند عين هستي است و هرآن  -5

تمام آماالت وجودي را به طور ذاتي دارد در حالي آه ساير 
آنند و  مندي از خدا دريافت مي موجودات وجود را از طريق بهره

آماالت وجودي را به نحو ثانيًا و بالعرضواجد هستند. به 
عبارت ديگر خداوند آه مقدم بر موجودات است و اوصاف را به 

موجودات آه مؤخر از او هستند از نحو ذاتي دارد و ساير 
مند هستند. و امري آه به نحو تقدم و تأخر بر  آماالت او بهره

امور متعدد حمل شود به معناي واحد و به نحو اشتراك معنوي 
 شود.            حمل نمي

هر چيزي آه در مورد امور متعدد به يك معنا به آار رود  -6
تعلق دارد ولي در مورد  ها از طريق اشتراك، به هر يك از آن

خدا چيزي به صورت اشتراآي وجود ندارد و خدا در هيچ چيز 
مشارآت ندارد. پس هيچ چيز به نحو اشتراك معنوي بر خدا و 

 )I,ch:32#2-7 :20(.شود مخلوقات حمل نمي
اي آه توماس در رد اشتراك معنوي اوصاف  با توجه به ادله

مصداقي را نفي  شتراكتوان دريافت آه او ا ورد ميآ الهي مي
جا آه مقام مفهوم را از مقام مصداق متمايز  آند و از آن مي

آند زيرا اشتراك در  آند هر نوع اشتراك معنوي را نفي مي نمي
 داند. مفهوم را مستلزم اشتراك در مصداق مي

داند و  به عبارت ديگر او مشترك معنوي را فقط متواطي مي   
ايد بر اموري آه تقدم و تأخر نم چنان آه خود او اذعان مي

توان وصفي را به نحو اشتراك معنوي حمل  داشته باشند نمي
توان بدون در نظر گرفتن امر مشترآي  آرد. در حالي که  نمي



21 
 

ميان دو چيز گفت آه يكي از آن چيزها مقدم است و ديگري 
مؤخر و معناي مشترك ميان مقدم و مؤخر وجود دارد آه در 

 شود و ديگري مؤخر. يكي مقدم مي مقايسه با آن امر
آند  چه توماس به عنوان اشتراك معنوي نفي مي بنابراين آن   

همان معنايي نيست آه مالصدرا براي اشتراك معنوي در نظر 
دارد و چنان آه مالحظه شد مالصدرا نيز به اين امر اشاره 

آند آه بيشتر مردم اشتراك معنوي را منحصر در اشتراك  مي
دانند در حالي آه نوع ديگري از وحدت و اشتراك  يمتواطي م

نيز وجود دارد آه هر چند مفهوم مشترك بر امور مختلف حمل 
شود اما اين اشتراك مفهومي مستلزم اشتراك مصداقي و  مي

چه توماس نفي  آن آامل مصاديق نخواهد شد. در نتيجهيكساني 
تراك و مالصدرا نيز اش آند اشتراك معنوي صدرايي نيست. مي

 آند. متواطي را آه به وحدت آامل مصاديق بينجامد نفي مي
 نفي اشتراك لفظي

هنگامي آه امور مختلفي اسم مشترآي داشته باشند، اما 
هاست مختلف باشد،  تعريفي آه مطابق اين اسم در هر يك از آن

اين اسم مشترك لفظي است. اشيائي آه به نحو اشتراك لفظي 
را به طور مشترك داند و هيچ وجه  شوند فقط اسمي ناميده مي

ما هستيم آه   ها وجود ندارد و اين شباهتي در واقع ميان آن
ي اين امور از اسمي واحد براي  ي سخن گفتن در باره در نحوه

آنيم و البته آن اسم مشترك بر معناي  تمام آن ها استفاده مي
   )88و87،صص:24(آند. واحدي در تمام مصاديق داللت نمي

وماس اشتراك لفظي را نيز در باب اوصاف مشترآي آه بر ت   
آند. و داليلي را در اين  شوند نفي مي خدا و مخلوقات حمل مي

 دهد: زمينه ارائه مي
هنگامي آه اسمي به نحو اشتراك لفظي بر امور مخلتفي  -1

شود ميان آن امور هيچ وجه اشتراآي وجود ندارد. ولي  حمل مي
رود  ر مورد خدا و مخلوقات به آار ميهايي آه د در مورد اسم

اين امر صادق نيست، چرا آه ما اشتراك اوصاف ميان خالق و 
ي علت و معلول را بايد مورد توجه قرار دهيم.  مخلوق رابطه

معلول وابستگي وجودي به علت دارد و هر چند آماالت در 
خداوند بالذات و مقدم است اما خداوند اين آماالت را به 

توانيم اوصاف را به سبك  آند، و ما نمي افاضه ميمخلوقات 
 :20(اشتراك لفظي محض به خدا و مخلوقات اسناد دهيم.

I,ch:33#2 (   
اگر معاني صفات منتسب به مخلوقات و خدا هيچ نقطه  -2

اشتراك و تشابهي با هم نداشته باشند، در اين صورت، محكي 
هيچ نقطه اين معاني نيز متفاوت و متغاير بوده و با هم 

اشتراك و تشابهي نخواهند داشت، در حالي آه اشياء با 
خداوند شباهت خاصي دارند زيرا آه ميان علت و معلول شباهت 
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وجود دارد. در آتاب مقدس نيز به اين شباهت تصريح شده است، 
گويد: خدا انسان را به مانند خويش ساخت.  آن جا آه مي

دن تشابه و اشتراك ميان ي نبو ). بعالوه الزمه1: 26(پيدايش، 
خالق و مخلوق اين است آه ذات، صفات و افعال خداوند با 
ذات، صفات و افعال انسان متغاير و متباين باشند و خداوند 
نتواند از طريق علم به ذات خود به مخلوقات خويش علم پيدا 
آند. در حالي آه ما هيچ راهي براي توجيه علم پيشين الهي 

ها، جز از راه علم به  قبل از ايجاد آن ي مخلوقات، به همه
ذات مقدس خودش نداريم. به عبارت ديگر اگر ذات و صفات الهي 
آامًال متمايز از ذات و صفات انساني باشند، علم به يكي از 

  )94،ص:23(اين دو موجب علم به ديگري نخواهد شد. 
اگر معناي اين اوصاف در مخلوقات هيچ نقطه اشتراآي با  -3

ها در خالق نداشت در آن صورت ما نيز هيچ گونه  آن معناي
شناختي از خدا و اوصاف او نداشتيم زيرا تنها راه شناخت 
ما، شناخت از طريق مخلوقات و آثار خداوند است. بر فرض عدم 
سنخيت بين خالق و مخلوقات گذشته از مشكالت وجود شناختي در 

شد و  بسته مي چگونگي توجيه صدور مخلوقات، راه شناخت ما نيز
رسيديم.  ما از معرفت نسبت به مخلوقات به شناختي از خدا نمي

توانيم از طريق شناخت مخلوقات به شناخت  در حالي آه ما مي
   )I,q:13,a:5 :19(خالق رهنمون شويم.

هنگامي آه اسمي بر موجودي حمل مي شود در صورتي اين  -4
ي از آن موجود آار فايده خواهد داشت آه از طريق آن اسم چيز

شوند به  هايي آه بر خدا و مخلوقات حمل مي بفهميم. اگر اسم
ها هيچ چيز  صورت اشتراك لفظي صرف استعمال شوند، از طريق آن

ها در باب  فهميم زيرا فقط معاني آن اسم ي خداوند نمي در باره
مخلوقات قابل شناخت است. بنابراين هر چه در مورد خداوند 

بر اين آه او موجود است، يا خير است،  شود مبني گفته مي
بيهوده و بي فايده خواهد بود. و اوصاف الهي آه در متون 
مقدس به آار برده مي شوند نيز بي معنا خواهند شد، زيرا 

 ) I,ch:33#5 :20. (مخاطبين قادر به فهم معناي آن اوصاف نيستند
ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که توماس در دليل چهارم 
بر رد اشتراک لفظي دقيقًا همان انتقادي را که به متکلمان 
اسالمي وارد شده است بيان مي کند. برخي از متکلمان اسالمي 
براي حفظ تنزيه خداوند مي گويند: اوصاف انساني خداوند، 
مشترک لفظي هستند. به عنوان مثال معناي صفت علم هنگامي که 

نيست که از علم  در باب خدا به کار مي رود همان معنايي
انسان اراده مي شود. از اين نظريه اين گونه انتقاد مي شود 
که اگر از واژه علم خدا چيزي نفهميم الفاظي که در متون 
مقدس براي خدا آمده است معنايي نخواهند داشت و اين امر 

 مستلزم تعطيل عقل است. 
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توماس پس از نفي اشتراك لفظي صرف و اشتراك معنوي محض 
ميان اين دو امر را جهت تبيين معنا شناختي اوصاف  راهي

گيرد و معتقد است نوعي اختالف در عين اشتراك  الهي در پيش مي
و اشتراك در عين اختالف وجود دارد و نه اختالف صرف است و نه 

بايد توجه داشت که اشتراک لفظي (يک معنا اشتراك محض. 
يض يکديگرند و داشتن) و اشتراک معنوي (يک معنا نداشتن) نق

اگر توماس هر دو را نفي کند قائل به ارتفاع نقيضين شده 
است اما مسلمًا او چنين عقيده اي ندارد و اشتراک معنوي 
متواطي را که بر اساس آن مصاديق کلي به نحو يکسان از آن 

به حصر عقلي کلي از آنجا که  بهره مند هستند رد مي کند. و
لي متواطي قبول کلي مشکک را يا متواطي است يا مشکک نفي ک

  در پي خواهد داشت.
 تمثيلطرح 

روند  جا آه ثابت شد اسامي آه براي خداوند به آار مي از آن
نه مشترك لفظي هستند و نه مشترك معنوي، راهي ميان اين دو 

آه ميانر سامي  يريم. ا پيش مي گ شترك  ا در  قات م خدا و مخلو
ستند  آار ميه به  لي  حو تمثي ند به ن شترك  ؛رو سامي م يرا ا ز

لت مي نا دال يك مع بر  قط  نوي ف هاي  مع سم  آه ا حالي  ند. در  آن
لت مي ستند دال لف ه آامالً مخت آه  موري  بر ا ظي  شترك لف ند،  م آن

اما در آلمات تمثيلي، اسمي آه در يك داللت وجود دارد بايد 
آه در داللت سم  مان ا يف ه ست  در تعر ته ا آار رف به  گر  هاي دي

ن شود. چ آار جايگزين  به  جوهر  يف  آه در تعر جودي  آه و ان 
 :19(رود. رود، در تعريف وجود براي عرض نيــز بــه آــار مــي مي

I,q:13,a:11 ( 
ظه مي    آه مالح نان  مري  چ جود ا يل و يف تمث ماس در تعر شود تو

مام داللت يان ت شترك را م مه مي م بين  هاي آل جود را  پذيرد و و
شترك مي عرض م حوه جوهر و  ند ن هر چ ند  عرض ي  دا جوهر و  جود  و

  متفاوت است.
 تمثيل نسبت

آند آه فقط يك نوع آن  توماس دو نوع آلي تمثيل را بيان مي
 داند:  را در مورد خداوند و مخلوقات صادق مي

امور متعددي آه همه با يك امر نسبت داشته باشند و به  -1
ها حمل  خاطر همين نسبتي آه با آن امر دارند يك واژه برآن

د واژه سالمتي آه هم به دارو و هم به حيوان و هم شود. مانن
شود. حيوان موضوع سالمتي است، دارو علت سالمتي  به خون حمل مي

است و خون نشانه سالمتي. پس محمول سالمتي بر هر يك از اين 
ها نسبتي با سالمتي دارند  شود چون هر يك از آن سه امر حمل مي

 ها مختلف باشد. هر چند نسبت هاي آن
شود نه اين آه  در حالت دوم بين دو شئ نسبت برقرار مي -2

ها با امر ديگري در ارتباط باشند. به طور مثال  هر يك از آن
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آنيم به نحو تمثيلي  وقتي ما وجود را به جوهر و عرض حمل مي
بريم، چون وجود عرض متكي به وجود جوهر است  آن را به آار مي

ارتباط هستند نه اين آه و اين دو امر خودشان با يكديگر در 
 با امر ديگري در ارتباط باشند.

مخلوقات نيز با خداوند در ارتباط هستند و خداوند علت 
تر واجد  ها را به نحو برتر و اعلي هاست و تمام آماالت آن آن

توانيم آماالتي را آه به مخلوقات نسبت  است بنابراين ما مي
اوند دارند، به نحو ها با خد دهيم به خاطر ارتباطي آه آن مي

 ) I,q:13,a:5 .(همان:تمثيلي بر خداوند حمل آنيم
توماس در باب معنا شناسي اوصاف الهي نوع دوم تمثيل را    

شود و  برد آه در آن ميان دو چيز نسبتي برقرار مي به آار مي
ها حمل  هايي مشترآي برآن به خاطر وجود اين نسبت محمول

اين  شود. ناميده مي» تمثيل نسبت«شود. اين نوع دوم تمثيل  مي
نوع تمثيل با نقدهايي از سوي متكلمان و فالسفه دين روبرو 

 شده آه البته به اين نقدها هم پاسخ داده شده است.
به صورت دقيق معلوم نيست آه غرض از به آار اشکال اول:

بردن اين نوع تمثيل چيست؟ اگر اوصاف به طور بيروني به خدا 
ند بدين معنا آه خدا علت ايجاد و خلق اين شو نسبت داده مي

اوصاف است. در اين صورت اسناد خود اين اوصاف به خداوند 
اي در باب  مجازي و ثانوي است و هيچ معرفت ايجابي تازه

چنان نسبت به اوصاف  دهد. و ما هم خداوند به ما ارائه نمي
ذاتي خداوند جاهل هستيم. اما اگر ما با در نظر گرفتن عليت 
اوصاف را به خدا نسبت دهيم تمام اوصاف ديگر از قبيل جسم 

   )85،ص:23( توانيم به خداوند نسبت دهيم. بودن را نيز مي
توان در البه الي گفتار  پاسخ اين نقدها را مي پاسخ اشکال:   

توماس يافت. چرا آه اشاره آرديم آه توماس معتقد بود آه 
به اين معني نيست آه  »خدا خير است«گوييم  هنگامي آه ما مي

و ساير آماالت وجودي در خداوند » خير«خدا علت خير است بلكه 
به نحو ذاتي و حقيقي وجود دارند و بلكه خدا به نحو برتر 
واجد اين آماالت است بعالوه اگر خداوند حقيقتًا اين آماالت را 

ها باشد و به ساير مخلوقات  تواند علت آن نداشته باشد نمي
ت را افاضه آند چرا آه فاقد شئ معطي شئ نخواهد اين آماال

بود. و اگر توماس از عليت سخن مي گويد منظور او اين نيست 
که اتصاف کماالت به خداوند به اين معني است که او علت اين 
کماالت است زيرا چنان که گفته شد توماس از اين ديدگاه 

ست نوعي انتقاد مي کند بلکه رابطه علي که رابطه اي وجودي ا
سنخيت وجودي را به دنبال دارد و همين سنخيت است که به ما 
اجازه مي دهد از اشتراک ميان خالق و مخلوق سخن بگوييم در 
عين حالي که اختالف آن ها را فراموش نمي کنيم چنان که 
مالصدرا اين اشتراک را در مفهوم مي داند و اختالف را در 
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توماس به صراحت اين ناحيه مصداق جستجو مي کند.هر چند 
تمايز را قائل نشده اما چنان که اشاره خواهد شد براين 
باور است که بايد ميان مدلول و نحوه ي داللت تمايز قائل 
شد.درپاسخ به اين که اگر مبناي اتصاف کماالت مخلوقات به 
خداوند عليت باشد پس بايد بتوان جسميت را نيز به خدا نسبت 

هست، بايد گفت چنان که در فصل  داد چون او علت جسم هم
پيشين هم گفته شد خدا فقط واجد کماالت مخلوقات است اما 

و جسم بودن کمال  نقائص آن ها بر خدا قابل حمل نيست حدود و
. مي توان اين معنا را با عبارات  فلسفه اسالمي يک جسم نيست

اين گونه بيان کرد که حمل مخلوقات بر خداوند از قبيل حمل 
 صناعي نيست بلکه از قبيل حمل حقيقه و رقيقه است.     شايع 

ماند  مشكلي آه توماس از پاسخ به آن در مي اشکال دوم:
است چرا آه تمثيل نسبت مبتني بر رابطه عّلي » عليت«مفهوم 

مشترك تمثيلي » عليت«ميان خالق و مخلوق است از طرفي اگر 
شد آه اين  باشد تمثيل نسبت مبتني بر مفهومي تمثيلي خواهد

مشترك معنوي باشد. چگونه ساير اوصاف » عليت«دور است و اگر 
شوند و تنها اين وصف به  به نحو تمثيلي بر خداوند حمل مي

شود چه ويژگي خاصي  نحو اشتراك معنوي به خدا نسبت داده مي
شود تنها اين مفهوم به  در اين مفهوم وجود دارد آه باعث مي

و مخلوق حمل شود. بنابراين  نحو اشتراك معنوي بر خالق
 توماس در دو راهي تمثيل و اشتراك معنوي است.

در پاسخ به اين اشکال مي توان گفت عليت از اوصاف  پاسخ:
ايجابي نيست زيرا چنان که در باب تقسيم بندي صفات خداوند 
گفته شد توماس اوصافي را که رابطه مخلوقات با خداوند را 

يجابي قرار نمي گيرند ونظريه ي نشان مي دهند تحت اوصاف ا
تمثيل در باب اوصاف ايجابي مطرح شده است. بعالوه  اگر ما 
عليت را از اوصاف ايجابي بدانيم همين امر شاهدي است براي 
اين مسئله که ديدگاه توماس نزديک به مالصدرا است و از همان 
ابتدا که به اثبات وجود خدا مي پردازد و از مفهوم عليت 

ه مي کند اين واژه را مشترک معنوي مشکک مي داند و استفاد
هنگامي که آن را به عنوان اساس تمثيل به کار مي برد چون 
تمثيل را مي توان همان اشتراک معنوي صدرايي دانست نه آن 
گونه اشتراک معنوي متواطي که تشبيه را به دنبال داشته 

 باشد، تعارضي در نظام تومايي وجود نخواهد داشت. 
يش از آن آه در باب نوع ديگر تمثيل، توضيح دهيم ذآر يك پ

ي داللت تفاوت وجود  نكته شايان توجه است. ميان مدلول و نحوه
را در » سفيدي«و » سفيد«دارد به عنوان مثال اگر دو واژه 

هاي مختلف داللت  نظر بگيريم هر دو بر يك چيز، اما به روش
ي آن چيزهاي سفيد،  هچيزي است آه به وسيل» سفيدي«آنند.  مي

چيزي است آه داراي سفيدي است. » سفيد«شوند اما  سفيد مي
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ي داللت  ها يك امر است اما نحوه بنابراين هر چند مدلول آن
 ها متفاوت است. آن

با توجه به اين توضيحات در مقايسه مشترك لفظي، مشترك 
هاي مشترك  توان گفت آه در واژه معنوي و مشترك تمثيلي مي

ي داللت در تمام آاربردهاي واژه يكسان  ي مدلول و نحوهمعنو
ها مختلف هستند پس قطعًا  هاي مشترك لفظي، مدلول است در واژه

هاي مشترك تمثيلي،  ي داللت هم مختلف است. اما در واژه نحوه
ها  هاي مختلفي بر هر يك از آن مدلول مشترك است اما به شيوه

ها مقدم بر ديگران  يكي از آنآند. به عالوه مدلول در  داللت مي
هنگامي آه صفات مشترآي را براي خداوند  )104و103،صص:24(است.

بريم به عنوان مثال حكيم را به خدا وسقراط نسبت  به آار مي
در » سقراط، حكيم است«و » خدا حيكم است«گوييم،  دهيم و مي مي

است اما به طرق » حكمت«اين دو جمله حكيم يك مدلول دارد آه 
ختلف برآن داللت دارد. در مورد سقراط، حيكم بدين معني است م

آه او فضيلتي را آسب آرده است آه به خاطر آن امور را با 
تواند از دست  دهد و اين فضيلت را مي نظم خاصي انجام مي

بريم  ي خدا به آار مي بدهد. اما هنگامي آه حكمت را در باره
ها متفاوت  ي داللت آن يعني خدا عين حكمت است. بنابراين نحوه

  )160(همان،ص:است.
اين تفكيك به تمايزي آه مالصدرا ميان کلي متواطي و کلي 

شود، شباهت زيادي دارد و چنان آه بيان شد او  مشکک قائل مي
داند آه مصاديق مختلفي دارد،  مفهوم وجود را مشترك معنوي مي

و هر چند برهمه ي آن ها صادق است ولي نحوه ي صدق آن 
 برمصاديق مختلف متفاوت است.

يك لفظ خاص در دو زمينه » تمثيل اسنادي«بنابراين در 
رود در يك جا موضوع به طور حقيقي و اصيل،  متفاوت به آار مي

باشد در حالي آه در  اوًال و بالذات آن محمول را دارا مي
زمينه ديگر موضوع به نحو ثانوي و مجازي و ثانيًا و بالعرض 

 گردد.    ل ميمتصف به محمو
بايد توجه داشت آه در تمثيل اسنادي هنگامي آه خدا را خير 

دانيم فقط به اين معني نيست آه خدا علت خير است بلكه به  مي
نحو ذاتي و واقعي اين آماالت در خدا وجود دارند و چنان که 

آنند  گفتيم اگر اين اسامي را از جهت آمالي آه برآن داللت مي
ًال و بالذات اين مدلول در خداوند وجود در نظر بگيريم او

آند  دارد زيرا خداوند اين آماالت را به مخلوقات افاضه مي
اما اگر ما از لحاظ وضع آلمه و آاربرد آلمه در نظر بگيريم 

ها حمل  اين آلمات ابتدا براي مخلوقات وضع شده و برآن
 شوند و سپس ما از طريق شناخت مخلوقات اين آلمات را براي مي

 . بريم خداوند به آار مي
 تمثيل تناسب
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آند آه در آن در واقع  نوع ديگري از تمثيل را توماس مطرح مي
دو طرف تمثيل به جاي اين آه دو ذات يا دو صفت باشند، دو 
نسبت هستند و همانندي و تناسب ميان آن دو نسبت برقرار است 

با  و در اين نوع تمثيل چهار امر وجود دارند آه دوتا دو تا
 شوند. هم در نظر گرفته مي

به طور مثال در اين تناسب رياضي    
3

6

2

4
 ي عدد دو با  رابطه

باشد و در واقع  عدد چهار مانند رابطه عدد سه و عدد شش مي
نسبت هايي آه بين هر يك از طرف هاي مساوي برقرار است 

ارند به مشترك هستند و اعدادي آه در دو طرف رابطه وجود د
طور مستقيم به هم مربوط نيستند بلكه به خاطر شباهت 

هايشان در آنار هم هستند. توماس اين نوع تمثيل را با  نسبت
دهد نسبت بينايي به جسم  مثالي ديگري اين گونه توضيح مي

 مانند نسبت عقل به روح است.
توان گفت آه نسبت اوصاف  در باب خدا و مخلوقات نيز مي   

  ه وجودشان مانند نسبت خداوند با وجودش است.     مخلوقات ب
   

  اوصاف الهي=  اوصاف مخلوقات 
 وجود الهي     وجود مخلوقات                 
گونه آه وجود خداوند نامتناهي و بسيط محض است  و همان   

اوصاف او نيز مانند وجودش نامتناهي و بسيط و عين اين وجود 
وجود الهي و اوصاف او وجود هستند. و اين تناسبي آه ميان 

ها نيز متناسب با  دارد در مخلوقات نيز هست و اوصاف آن
 ) 70و69،صص:25(وجودشان است.

در اين نوع تمثيل وصفي آه در دو جمله مختلف اسناد   
داده شده است، واحد است؛ ولي اين وصف را بايد در ارتباط 

، مورد ها نسبت داده شده هاي مختلفي آه به آن با ذات هويت
ي خدا اين صورت از  مالحظه قرار داد. اگر بر زبان ما در باره

نتيجه به اين قرار خواهد بود: دو جمله  ،تمثيل اعمال شود
را اگر در نظر بگيريم » سقراط حكيم است«و » خدا حكيم است«

به حسب تمثيل تناسبي به اين معنا هستند آه خداوند به اين 
ن ذات او و متناسب با ذات معنا حكيم است آه حكمت او عي

اوست و سقراط به اين معنا حكيم است آه حكمت او متناسب با 
ذات متناهي اوست. بنابراين حكمت نه آامًال در دو جمله 

ي  ي وجود خداوند با نحوه متفاوت است و نه مشابه زيرا نحوه
ها نيز با هم متفاوت  وجود سقراط متفاوت است و اوصاف آن

ي وجودشان  ها متناسب با نحوه هر يك از آنهستند زيرا وصف 
  )47،ص:21(است.

 فرايند ديونيسيوسي
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اي است: ايجابي، سلبي، متعالي.  الهيات ديونوسيوس سه مرحله
ي تمثيل توماس را از طريق اين فرايند اين  توان نظريه حال مي

 گونه توضيح داد:
 ايجابي: خدا حكيم است.   
 سلبي: خدا حكيم نيست.   
تعالي: خدا به نحو متعالي حكيم است. حكيم برتر است. م   

 ي حكمتش وراي فهم ماست. نحوه
سازد آه براي فهم آاربرد آلمه حكيم  اين فرايند روشن مي   

شويم و  براي خداوند ابتدا به آار برد مخلوقانه آن متوسل مي
دانيم  خدا را به همان معنايي آه مخلوق حكيم است حكيم مي

لوقات مبتني بر خداست و آماالت خود را از طريق اما حكمت مخ
ي وجودي او باالتر از مرتبه وجودي  آنند و مرتبه او آسب مي

بدين معنا آه حكمت او عين » خدا حكيم نيست«مخلوقات است پس 
ها نيست بلكه حكمتش متناسب با وجود نامتناهي  حكمت انسان

جا آه  از آنرسيم آه  خودش است. و در نهايت به اين مرحله مي
وجود خداوند و آماالت وجودي او نامتناهي هستند و ادراك ما 
متناهي و مربوط به اين عالم محدود است به آنه ذات او پي 

   )160،ص:24(نخواهيم برد.
نوي     شترك مع جود را م هوم و صدرا مف شد مال شاره  آه ا نان  چ
 داند اما معتقد است که حقيقت وجود امري مشكك و ذو مراتب مي

شتراك در  شتراك و ا عين ا ختالف در  جودات ا يان مو ست و در م ا
عين اختالف وجود دارد به طوري آه در اصل وجود داشتن مشترك 

ها متفاوت است و آماالت وجودي هر  ي وجود آن هستند اما نحوه
موجودي نيز متناسب با وجود خودش است و به تبع وجود، اوصاف 

ثال علم حقيقتي مشكك است آمالي نيز مشكك هستند به عنوان م
جود آن با و سب  قات، متنا يز  آه در مخلو خالق ن ست در  ها

مان  ست. ه ند ا ناهي خداو جود نامت با و سب  ناهي و متنا نامت
ئل  جودي قا تب و سله مرا به سل يز  ماس ن شد تو شاره  آه ا نه  گو
است آه در رأس آن سلسله، وجود نامتناهي خداوند قرار دارد 

داند و او هم  اشي از فعليت وجودي ميو او نيز هر آمالي را ن
به وجود نوعي اختالف در عين اشتراك و اشتراك در عين اختالف 
در ميان خدا و مخلوقاتش معتقد است و هر چند از نام اشتراك 

فرار مي نوي  سان مع شبيه و ان ستلزم ت چون آن را م ند  وار  آ
گاري مي نوي  ان شتراك مع شد او ا يان  آه ب نان  لي چ ند و دا

آند اما اشتراك معنوي مشكك را قبول دارد  طي را نفي ميمتوا
نامي از آن نمي ند  مام  هر چ ست ت قد ا هم معت يرا او  برد ز

موجودات در داشتن فعليت وجودي مشترك هستند و اگر در فعليت 
يت  بل فعل يرا مقا بود؛ ز ند  عدوم خواه شند م شترك نبا جودي م و

شتراك ن جودات در آن ا گر مو ست و ا عدم ا جودي  شند و شته با دا
خودش  خاص  جودي را  هر مو جود  في او و ستند. از طر عدوم ه م
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مايز  مي گران مت جود از دي مين و با ه جودات  نابراين مو ند ب دا
تب  مي سله مرا ست. سل جود ني شكيك در و جز ت يزي  ين چ شوند و ا

توان تبيين آرد. در  وجودي را جز از طريق تشكيك در وجود نمي
وند را متناسب با ذات و وجود نظريه تمثيل تناسب اوصاف خدا

داند  او، و اوصاف مخلوقات را نيز متناسب با وجود خودشان مي
تب  سله مرا جود داراي سل ند و هم مان صاف  ين او نابراين ا ب

به هر مرت ستند و  به ه با مرت سب  ها متنا جود  اي از آن  اي از و
 است.

 يادداشت ها
، 1ات ميرداماد، جو مجموعه مصق 47ر. ک. به: تعليقات ابن سينا، ص: -1
 .136 -7ص
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