الهیات تطبیقی (علمی پژوهشی)
سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان 3131
ص 311-341

معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دین
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چکیده
يکی از پرسش هاي ديرين در علم كالم و فلسفه ،چگونگی فهم و تحلیل معانی اوصافی است كه بيین دي ا و انسيان مشيتر
است؛ آيا اين اوصاف با معانی انسانی و متعارف به د اون حمل میشون يا اين كه واج معناي ديگري هستن ؟ اين پرسيش
كه ابت ا ناظر به اوصاف الهی بود .بع ها گسترش يافت و همه گزارههاي دين را در برگرفت و به اين ترتیب نظيرات متتلفيی
در مورد زبان دين پ ي آم  .اين نظرات تحت دو دي گاه كلی تقسیم میشون  -3 :دي گاه معناداري زبان دين؛  -2دي گاه بی
معنا بودن زبان دين .در مقابلِ كسانی كه براي گزارههاي دينی معنياي حقیقيی ئا يل هسيتن  ،عي هاي زبيان ديين را نميادين و
سمبلیک میدانن و ع هاي نیز معناي كاركردي براي آن در نظر میگیرن و ع هاي نیز به كلی گزارههاي دينی را فائي هرگونيه
معنايی میدانن  .در اين مقاله دي گاههاي متتلف فیلسوفان دين غربی مورد ارزيابی و تحلیل ئرار میگیيرد و در پاييان نگيرش
ابن سینا در اين موضوع ارا ه میگردد .البته در فلسفه اسالمی اين مسأله تحت عنوان «شنادت صفات د ا» مطرح ميیشيود و
در اين ارتباط سه نظريه -3 :تعطیل -2 ،تشبیه -1 ،تشبیه در عین تنزيه ،معرفی میگردد كه به نظر میرس نظرييه سيوم ميورد
تأيی فیلسوفان اسالمی به دصوص ابن سینا است .از نظر ابن سینا اتحاد مفهومی و مص ائی صفات كيه در ارير تنزييه اات و
صفات الهی از نوائص و امور ع می حاصل میشود زمینه شنادت صفات الهی از طريق شنادت اات و صفات ديود و تنزييه
و تعمیم آن به د اون فراهم می شود.
واژههاي كلیدي
زبان دين ،صفات الهی ،تحقیق پذيري ،ابطال پذيري ،زبان نمادين ،بازيهاي زبانی ،تشبیه در عین تنزيه ،عینیت اات و صفات،
ابن سینا.
* استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع)
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طرح مسأله:

می شود؛ دواه مربوط به اوصاف و افعال د اوني باشي و

سنّتهاي دينی بزرگ همواره از يک زبان طبیعيی اسيتفاده

دواه مربيوط بيه ردي ادهاي تياريتی ،طبیعيی ييا تعليیم

میكنن و باورهاي دينی دود را در ئالب آن زبيان عرضيه

ادالئی ،رفتاري و غیره باش .

می نماين  .زبان درصورتی دينی میگردد كه اه اف متبيوع

از دو مسأله ياد ش ه آنچه بیشتر مورد بح

و گفتگوي

دين را تعقیب نموده و باورهياي گونياگون دينيی را بیيان

فلسفی و كالمی ئرار میگیرد ،مسأله نتسيت اسيت .ايين

كن  .دينی بودن ،ويژگی نوع داصی از زبان نیسيت ،بلکيه

مسأله هيم در الهیيات مسيیحی و هيم در كيالم و فلسيفه

ويژگيی طرييق و شيیوهاي دياص از كياربرد هير وا ه يييا

اسالمی سابقهاي ديرينه دارد.

جملهاي در درون زمینهاي از باورهاي دينی ييا آييینهياي

به طور كلی دي گاهها در اين بح

به دو دسيته تقسيیم

عبادي است كه برحسب آن همین وا هها يا جمالت نقش

میشون  :يک دسته از آنها كه زبان دين را معرفت بتيش

ويييژهاي را ايفييا مييینماين ي  .بييه همييین دلیييل بسييیاري از

میدانن و دسته ديگر ،آنهيايی هسيتن كيه زبيان ديين را

فیلسوفان دين بيه هميان اني ازه كيه از زبيان ديين سيتن

معرفت بتش نمیدانن .

میگوين  ،به همان میزان درباره »كاربردهياي دينيی زبيان»

دي گاههاي معرفتی در كالم مسیحی شامل نظريه تمثیيل
و نظريه پیرايش زبانی میشود ولی دركالم اسالمی بيه دو

نیز ستن میگوين .
فیلسوفان به دو دلیل عم ه ،زبيان ديين را ميورد توجيه
ئرار داده ان ؛ دلیل نتست آن است كه آنان به مسأله معنيا

نظريه تشبیه و نظريه تشبیه در عین تنزيه تقسیم میشود.
دي گاه هياي غیرمعرفتيی در كيالم مسيیحی شيامل سيه

عالئهمن ن و میدواهن ب انن كه الفاظ راجع به د اوني

نظريه -3 :پوزيتیويسم منطقی -2 ،فلسيفه تحلیيل زبيانی،

چگونه افاده معنا میكنن  .فیلسوفان درص د پاسخ بيه ايين

 -1نمادگرايی يا تفسیر نمادين می شود و دركالم اسيالمی

پرسش هستن كه چگونه با كلماتی كه براي سيتن گفيتن

شامل نظريه تنزيه صرف يا نظريه تعطیل عقول میگردد.

از پ ي ههاي متلوق به كار گرفته میشود ،میتوان به نحو

محور اصلی در اين مقاله ارايه پاسخ ابن سینا به مسأله

معناداري درباره د اون ستن گفت در حيالی كيه مرتبيه

زبان دين است .با توجه به اين كه اين مسأله از مسايل

وجودي د اون بسیار متعالی و برتر از متلوق است.

ج ي در علم كالم است ابن سینا صريحاً به طرح آن

زبيان ديين آن

نپردادته ولی میتوان از طريق بررسی و تحلیل نظرات او

است كه آنها در پيی تحلیيل و ارزييابی اعتقيادات دينيی

در دصوص رابطه صفات الهی با اات و وح ت اات و

هستن و البته اعتقادات در ئالب گزارهها بیيان ميیشيون .

امکان شنادت صفات الهی ،پاستی

دلیل دوم عالئهمن ي فیلسوفان به بحي

در

زبانی كه محمل بیان اعتقادات دينی گوناگون اسيت،

صفات و نیز بح

استوار و متقن به مسأله چگونگی كاربرد زبان بشري در

براي در همه جانبه دود آن اعتقيادات ضيرورت دارد و

توصیف د اون  ،ب ست آورد.

مق مه پژوهشهاي فلسفی بعي ي اسيت (پترسيون:3111،

فیلسوفان غربی و زبان دین

.)255-254

نظریه تمثیل
دربياره زبيان ديين بيه دو گونيه

متفکّران بزرگ ئرون وسطی به دوبی میدانستن كه اگر

بر همین اساس بحي

داص و عام مطرح ش ه است؛ گونه داص آن مربوط بيه

براي ستن گفتن از دالق ،از زبان ناظر به متلوئات

مفاهیمی است كه درباره صفات و افعال د اوني بيه كيار

استفاده كنیم ،با دشواريهايی مواجه میشويم .مسأله آنها

میرود؛ مانن د اون دانا و مهربان است.

معناداري زبان دين نبود اما میدانستن كه توضیح معناي

گونه عام زبان دين هميهي گيزارههياي دينيی را شيامل

اين زبان كار دشواري است .پرسش آنها در مورد
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چگونگی شنادت د اون و اسماء صفات او بود.
توماس آكو یناس ( )3214-3224براي حل اين مسيأله،
نظريهاي مشهور به نام نظريه »تمثیل» يا «حمل تمثیلی» 3را

گزارههاي متافیزيکی و ادالئی به كلی بی معنا هستن .
اساس است الل پوزيتیويستها را میتوان در ئیاس زيير
دالصه كرد:

عرضه كرد.

 )3احکام ناظر به وائع تجربیان ؛

پیش فرض اين نوع تمثیل اين اسيت كيه میيان صيفات و

 )2احکام تجربی مشمول اصل تحقیيق پيذيري (ييا

افعال د اون و صفات و افعال انسان شباهتهايی وجيود
دارد .در دو جمله «سقراط حکیم است» و «د اون حکیم
است» ،سقراط با آنچه حکیم بودن دوان ه میشود ،نسبتی

ابطال پذيري) ان ؛
 )1گزارههاي دينی مشمول اصل تحقیقپيذيري (ييا
ابطال پذيري) نیستن ؛

داص دارد و اين نسبت با نسبتی كيه د اوني بيا حکيیم

 =( :پس) گزارههياي دينيی ،احکيام نياظر بيه وائيع

بودن دارد ،واج نوعی شباهت است .ما «حکیم بيودن» را

نیستن (صادئی.)11 :3111 ،

به د اوني نسيبت ميیدهيیم كيه میيان فعيل

نق ي كه بر نظريه تحقیقپذيري وارد است ،ايين اسيت

از آن حی

حکیمانه د اوني و فعيل حکیمانيه متلوئياتش شيباهتی

كه گزارههاي كلی و ئوانین علمی كيه از ويژگيی كلیيت و

می يابیم .اميا در ايين دو جمليه« ،حکيیم بيودن» مشيتر

جهانشمولی بردوردار هستن  ،به هیچ وجه ئابل تحقیق و

معنوي نیست؛ زيرا انسان و د ا مص اق دو نحوه متفاوت

آزمون تجربی نبوده و هیچ راهيی بيراي اربيات صي ق ييا

از «حکیم بودن» هستن  .سقراط به نحوي حکیم است كيه

كذب ئطعی آنها وجود ن ارد.

يک انسان می توان حکیم باش  ،حکمت او با نحوه بيودن

ايان باربور در اين مورد میگوي « :نه تنها دين و ادالق

متلوئانهاش متناسب است يعنی مح ود و متنياهی اسيت؛

بلکه دود نظرات علمی نیز به لحاظ تجربيی تحقیيقپيذير

حکمت د اون نیز با نحوه بودن او متناسب اسيت يعنيی

نیستن  ،بلکه يک هیأت دوشهواري از مفاهیم و دادهها در

نامتناهی است (پترسون .)251 : 3111 ،

زمینه مشتركی و در شبکه درهيم تنیي هاي كيه همزميان از

مسأله معناداري و تحقیق پذیري

معیارهاي عقلی و فلسفی استفاده میكنن  ،آزموده میشود»

فیلسوفان سنّتی دين همواره اطمینان داشتهان كه ميیتيوان

( باربور.)213-211 :3112 ،

به نحو معناداري درباره د اون ستن گفت .اما در اواييل
ئرن بیسيتم گروهيی از فیلسيوفان كيه پوزيتیويسيتهياي

تحلیل كاركردي زبان دین

منطقی نامی ه می ش ن  ،اين اطمینان را جي اً ميورد ترديي

ع ه اي از متفکران معتق هستن كه بحي

ئرار دادن  .آنها نظريهاي را بسط دادن كه معناي زبيان را

ناظر به وائع زبان دين ،بحثی كم اهمیت يا نامربوط اسيت

در گرو مشاه ه تجربی میدانست.

و از اين رو اگر چارچوب پوزيتیويستها را بيراي بحي

دربياره معنياي

پوزيتیويست ها م عی بودن گزاره هايی كه ئابل تحقیيق

درباره زبان دين بپذيريم ،دطا كردهايم .به نظر آنها ستن

تجربی نباشن  ،فائ معناي معرفت بتش هستن  .بنيابراين

ناظر به د اون غیر از اِدبار از وائع جنبههاي مهمتري نیز

بتش اعظم زبان عرفی و زبان علمی معنادار هسيتن وليی

دارد .اين فیلسوفان از ورود به بح ِ اربات يا ابطال ،امتناع

زبان دين چون به ضابطه تحقیق پذيري تن در نميیدهي ،

كردن و به «تحلیل كاركردي» 2روي آوردن  .آنها در ايين
1

از اين رو كامالً بی معناست .مطيابق ديي گاه آنيان تميامی

راسييتا از لودويييت ويتگنشييتاين ( )3153-3313پیييروي

1- analogical predication

1- Functional Analysis
2- Ludwig Wittgenstein
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كردن  .براساس اين دي گاه معناي يک وا ه يا جمله همان

دي گاه ويلیام آلستون (متول  )3323درباره اين كه چگونه

كاربردي است كه آن وا ه يا جمله در عرف دارد .در ايين

می توان به نحيو حقیقيی از د اوني سيتن گفيت ،شيبیه

تئوري وا هها مانن مهرههاي شطرنج هستن و معناي ييک

دي گاه آكو یناس اسيت .بيه اعتقياد آلسيتون تميايزي كيه

مهره همان نقشی است كه در بازي دارد (هاوسون:3111 ،

آكو یناس میان «نحوه داللت» (يعنی صيورت زبيان ميا) و

.)314 -35

«كمالِ مورد داللت» (يعنی وائعیتيی كيه دربياره آن سيتن

اين فیلسوفان ،به جاي بیان شروط معناداري كه زبيان را

میگويیم) میافکن  ،كلی ي براي حلّ مشکالت ما در ايين

با وائعیتی بیرونی مرتبط ميیكني  ،كوشيی ن كاركردهياي

زمینه است .آلستون می پذيرد كه زبان ما براي ستن گفتن

زبان دين را دريابن  .آنها می دواستن ب انن اين زبان چه

ازد اون ئاصر است .سيادت ايين زبيان (يعنيی سيادت

وظايفی را انجام میده  .آنها دريافتن كه زبان ،پ يي هاي

«موضوع  -محمول») مبتنی بر فرض تميايز میيان عيین و

اجتماعی و پیچی ه است كه دود را با مقاص دا م التغییير

اوصيياف آن اسييت .بنييابراين ،پييس از حمييل محمييول بيير

انسانی تطبیق میده  .زبان دين نیز در د مت دسيتهاي از

موضوع ،موضوع موجودي متمايز از ساير انواع موجودات

مقاص داص انسانی است .به رغم آن كه فیلسوفانِ ئا يل

میشود ،اما د اون صيرف الوجيود اسيت؛ ااتيی اليوهی

به تحلیل كاركردي ،درباره اصلیترين كياركرد زبيان ديين

است كه در او هیچ تمايزي راه ن ارد و مص اق هیچ نوعی

ادتالف نظر دارن .

از وجود نیست .د اون عین وجيود اسيت در حيالی كيه

زبان دین ،زبان حقیقی یا نمادین

متلوئات صرفاً واج وجودن  ،از اين رو زبان انسان براي

اگر درباره د اون به همان نحو ستن بگويیم كيه دربياره

ستن گفتن از صرف الوجود چني ان مناسيب نیسيت .بيه

متلوئات ستن میگويیم ،به ورطيه تشيبیه فيرو ديواهیم

عنوان مثال ،وئتی كه علم را به د اوني نسيبت ميیدهيیم

افتاد .به منظور پرهیز از اين امر ،تفاسیر متع دي ارا ه ش ه

گويی میان د اون و صيفت عليم تميايزي هسيت نظیير

كه زبان دين را واج معناي غیرحقیقی ميیدانني  :عي هاي

تمايزي كه میان متلوئات و علم شان وجود دارد .اما ايين

«م ل هاي» دينی ،ع ه اي ديگير «حکاييات» ،كسيان ديگير

تمايز ،تمايزي وائعی در د اون نیست بلکه صرفاً يکی از

«استعاره ها» ،و ديگران «تمثیلهيا» را گيوهر اصيلی گفتيار

ويژگیهاي زبان ماست (پترسون.)211 :3111 ،

دينی میدانن  .در وائع هميه ايين ديي گاههياي گونياگون،
ستنان نياظر بيه د اوني را تفسيیري نميادين 3ميیكنني

اما اين ستن ب ين معنا نیست كه الفاظ بشري ما بيراي
بیان مضمون داص دود ئاصر باش  ،يعنيی ممکين اسيت

(پترسون.)215 :3111 ،

وائعیتی اصیل وجود داشته باش كه وا ههاي زبان ما نياظر

2

بسیاري از فیلسوفان معتق ن كه كالم ناظر به د اوني

به آن باشن ؛ هیچ دلیليی ني ارد كيه مفياهیمی نظیير عليم،

اساساً نمادين و به نحوي تحويل ناپذير ،استعاري اسيت و

ئ رت ،حکمت ااتاً غیرئابل اتّصياف بيه د اوني باشين .

بنابراين ،به احکام حقیقی ئابل ترجمه نیست .اين اعتقاد از

ممکن است بتوانیم مفاهیمی نظیر عليم ،ئي رت ،عشيق را

يک مسأله وجودشنادتی مهم نشأت میگیرد و آن اين كيه

پييااليش كنييیم ،يعنييی آنهييا را از تمييامی ويژگييیهيياي

د اون موجودي «متعالی» يا «به كلّی ديگر» است.

متلوئانه اي كه متناسب با زمانمني ي ،جسيمانیت و غیيره

زبان دین و پاالیش زبانی

است ،بپیرايیم و هستهاي از معنا را بيائی نگياه دارييم كيه
1

- Symbolic
 .2پل تیلیخ ،كارل بارث ،جان مک موراي ،امیل برونر و رودولف اوتو
از آن جمله متفکران هستن .

ئابل اطالق بر د اون باش  .چنین وا ههاي پیراسيتهاي را
میتوان به نحو حقیقی بر د اون اطالق كرد و با اسيتفاده
از آنها گزاره هايی صيادق دربيارهي د اوني پ يي آورد

معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دين 343 /

(همو.)213:

صفات الهی ارا ه میدهن كه از يک سيو ،تنزييه و تعيالی

زبان دین در نزد اندیشمندان اسالمی

د اون ي از نقييايص و مح ي وديتهيياي متلوئييات را در

در فرهنت اسالمی راه شنادت د اوني بير عقيل بشيري

بردارد و از سيوي ديگير ،برشينادت پيذيري اوصياف او

گشيوده اسييت؛ وليی توانييايی عقيل در شيينادت د اوني

صحه گذارد (سعی ي مهر ،3111 ،ج .)331-333 :3

مح ود است و در كنه اات وصفات د اون در ظرفیت

ابن سینا و زبان دین

عقل نمیگنج  .حضرت علی (ع) دراين باره ميیفرمايني :

صفات الهی از نگاه ابن سینا

ال يطلع العقول علی تح ي صفته و لم تحجبها عن واجب

ابن سینا بح

معرفته (نهج البالغه ،دطبه .)43

میكن  .او با نفی هر گونه كثرت از اات و اربات وح ت

از صفات د اون را از وح ت اات آغاز

مسأله زبان دين (گزاره هايی كيه بیيان كنني ه صيفات و

محض و حقیقی د اون  ،افقی در مقابل دي هگان

افعال الهی هستن ) در كالم و فلسفه اسالمی پیشینه ديرينه

متاطبین دود باز میكن كه در عین تأكی بر وح ت

تحت عنوان «شنادت صيفات

مص ائی اات و صفات (و به تبع آن وح ت صفات با

د اون » طرح ش ه است .از آنجايی كه بسیاري از صفات

يک يگر) زمینه طرح وح ت مفهومی صفات با يک يگر و

الهی در مورد د ا و انسان به صورت مشتر به كار بيرده

نهايتاً وح ت مفهومی اات و صفات را فراهم میسازد.

دارد ،هر چن كه اين بح

میشود ،سؤالی كه در اينجا مطرح میشود ،اين اسيت كيه

شیخ در مقام است الل بر وح ت مص ائی اات و

آيا معانی اوصاف در هر دوكاربرد يکسان هستن يا آن كيه

صفات بیان میدارد كه واجبالوجود ،صفات متتلف

در هر مورد ،معنا و مفهوم متمايزي دارن ؟ در پاسخ به اين

ن راد؛ زيرا در اين صورت اات او از اجزا تشکیل میشود

پرسش سه دي گاه عم ه وجود دارد:

(ابن سینا 3113 ،الف )14:از اين رو صفات د اون

دي گاه نتست :گروهی بر اين باورن كه نيه تنهيا معنياي

حقیقت واح ي هستن

اوصاف در كاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است ،بلکه

الف.)13:

اساساً آدمی راهی بهسوي در

كه تکثر ن ارن

(همو3113 ،

معانی صفات الهی ني ارد.

در نظر اينان ،تنها كار ممکن آناست كه اجماالً بيه ربيوت

وحدت صفات الهی

صفات مذكور در ئرآن و روايات ،براي د اوني اعتيراف

ابن سینا به وح ت صفات در مقام عین و وائع ئايل

كنیم؛ در حالی كه از حقیقت معيانی ايين صيفات آگياهی

است .او معتق است،اتصاف اات واجب به اوصاف،به

ن اريم

گونه اي نیست كه مستلزم تکثر وتركیب در اات واجب

دي گاه دوم :اين گروه معتق ني كيه تفياوت جي ي میيان

الوجود شود؛ چراكه اات الهی داراي وجوب وجود است.

معانی اوصاف الهی و اوصاف متلوئات در میان نیسيت و

وجوب وجود كه از مهمترين اوصاف الهی است ائتضاي

آن دسته از صفاتی كه هم بردي ا و هيم بير متلوئيات او

آن دارد كه هیچ نحو تکثر اات راه نیاب (ابنسینا:3113 ،

اطالق میگردن  ،معناي كم و بیش واحي ي دارني كيه در

222؛ همو.)51: 3111،

دو مورد يکسان است.

از نظر او با توجه به معناي اوصاف الهی ،صفات عین

دي گاه سوم :در اين دي گاه معانی اوصاف الهی بيا معيانی

يک يگرن و ب ين ترتیب هیچ گونه تکثري در اات راه

اوصاف موجودات ديگر تفاوت دارد ،اميا ايين مطليب بيه

ن ارد (ابن سینا.)51 :3113 ،

معناي فهم ناپذيري اوصاف د اون نیسيت ،پیيروان ايين

ابن سینا سعی دارد صفات الهی را به گونه اي معنا كن

نظريه با الهام از مضامین ئرآنی و روايی ،تحلیلی از معناي

كه با بساطت اات واجب ناسازگار نباش و اات واجب از
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هر گونه تركیبی به دور باش (همو )134 :3111 ،او اعتقاد

تکثر صفات میشود (همو .)231 :3113 ،از طرفی اگر

دارد اگر صفات به گونهاي كه وي تبیین می كن در نظر

اوصاف به عنوان اجزاء در اات واجب تعالی تقرر داشته

گرفته شون هیچ گونه غیريت و تکثر در آنها وجود

باشن  ،وجوب وجود او امري ااتی نبوده بلکه وابسته به

نتواه داشت .او از وح ت اوصاف علم ،اراده و ئ رت

اوصاف محسوب میشود .عالوه بر اين اگر اات ،حامل

ياد میكن  :ئ رت او عین علم اوست و اگر دواست او

اوصاف باش  ،اوصاف متقرر در اات ،يا وجوب وجود

به ايجاد شیء تعلق گیرد ،آن را ايجاد میكن و اگر

دارن و يا امکان وجود ،در صورتی كه وجوب وجود

نتواه آن را ايجاد نمیكن (همو.)231 :3113 ،

داشته باشن واجب الوجود شريک پی ا میكن و در

در مورد وح ت حیات و علم میگوي  :حق تعالی حی

صورتی كه امکان وجود داشته باشن واجب از جهاتی

است و حیات در انسان متوئف بر ادرا و فعل است ،اما

ممکن میشود و اين با وجوب همه جانبه واجب تعالی

حیات واجب تعالی توئف بر چیزي ن ارد؛ بلکه حیات او

منافات دارد (همو.)23 :3111 ،

عین علم اوست (همو.)21 :3111 ،
در مورد اراده میگوي  :اگر واجب تعالی امري را اراده

عینیت مفهومی صفات الهی

كن  ،همین اراده علت وجود شیء است و د اون نیازي

سؤالی كه در اينجا پیش میآي اين است كه آيا همانگونه

به ئوه تحريک و آالت محركه ن ارد .پس اراده او عین

كه صفات حق تعالی وح ت مص ائی و عینی دارن  ،از

ئ رت اوست .عالوه بر اين معلومات حق تعالی ،از

جهت معنا و مفهوم نیز داراي وح ت هستن ؟ يا اين كه

مقتضیات اات او محسوب میشون و او علم به اات

همانن صفات انسانی كثرت مفهومی دارن ؟ اكثر حکما

دارد ،ديگر موجودات را اراده میكن و اين دو در وصف

اسالمی معتق ن كه صفات الهی مص ائاً وح ت دارن

با هم عینیت پی ا میكنن (همو12 :3111 ،؛ همو :3113

ولی مفهوماً متکثر هستن ؛ علت اين ئول نیز تشابه مفاهیم

.)311

اين صفات با مفاهیم بشري است .آنها معتق ن همانطور

در نهايت در دصوص عینیت مص ائی همه صفات

كه مفهوم دانستن با مفهوم توانستن و دواستن در انسان

تشتص ،تکثر راه

متفاوت است در د اون نیز اين مفاهیم به همین معناي

ن ارد .زيرا تشتص او همان دات و حقیقت اوست (همو،

بکار میرون و داراي مفاهیم و معانی متتلف هستن .

میگوي  :در واجب الوجود از حی
.)13 :3113

گويی ئايل به اشترا

معنوي در مفاهیم اوصاف الهی و

بشري هستن  .اما ابن سینا بر دالف ديگر فیلسوفان معتق
عینیت ذات و صفات الهی

است اوصاف الهی ،نه تنها عینیت عینی و مص ائی دارن

از نظر ابن سینا اات و صفات وح ت و عینیت دارن ،

بلکه در مقام معنا و مفهوم نیز عین يک يگر و مترادف

يعنی اات واجب الوجود حقیقتاً و ب ون هیچ گونه شا به

هستن (همو23 :3111 ،؛ همو134 :3111 ،؛ همو:3111 ،

مجازي مص اق علم است ،يعنی ااتش حقیقت علم است

)313

و در همان حال حقیقت ئ رت است و در همان حال

ابن سینا معتق است صفات باري تعالی ،نه تنها اتحاد

حقیقت حیات است .يعنی اات الهی در آن واح هم

مص ائی با يک يگر دارن بلکه اتحاد مفهومی نیز دارن

حقیقت علم است و هم حقیقت حیات و هم حقیقت

(همو )33 :3111 ،از نظر او علم ،ئ رت ،اراده ،حیات و

ئ رت و اراده و سمع و بصر ...

 ...همه از نظر مفهومی يکی هستن  .اراده واجب با علم او

از نظر او اگر اات ،حامل اوصاف متع د باش  ،متکثر به

تغاير ااتی و مفهومی ن ارد و هر يک از علم و اراده عین
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اات واجب تعالی هستن (همو / 111 :3111 ،همو،

مفهومی دود را از دست میدهن و به لحاظ ارجاع به

 .)23 :3111او تصريح دارد كه اتحاد مفهومی ادتصاص

اات بسیط واح او ،معناي واح ي میيابن « :او ااتی

به علم و اراده ن ارد بلکه در ساير صفات نیز چنین است

است كه ممکن نیست متکثر يا متحیز باش ؛ بلکه ااتی

و در واجب هیچ كثرتی نه از حی

مفهوم و نه از حی

است كه وجود محض ،حق محض ،دیر محض ،علم

تشتص راه ن ارد چون تکثر در شیئ به داطر تکثر در

محض ،ئ رت محض و حیات محض است ،بیآنکه هر

معنا و مفهوم شیء است ،كه در اات واجب تمام معانی

يک از اين الفاظ بر معناي ج گانه و غیر از ديگري داللت

واح است و تکثر در تشتص هم ن ارد ،زيرا تشتص

كن ؛ بلکه مفهوم اين الفاظ نزد حکما ،معنا و ااتی واح

واجب الوجود عین اات اوست (همان.)313 :3113 ،

است (ابنسینا3121 ،هي .)315 :
او از صفت علم آغاز میكن و همه حقیقت صفت علم
كه مب أ كل عالم

عینیت مفهومی صفات و ذات الهی

در د اون را تعقل اات از آن حی

ابن سینا صفات الهی را از هر گونه نقص و مح وديت

است میدان  .د اون اات دود را و نظام دیر منبع

صفات امکانی منزه میكن (ابن سینا )23-21 :3111 ،و از

اات را يکجا تعقل میكن  .تعقل دیر بودن نظام هستی به

همین جا به مسأله عینیت مفهومی صفات سوق داده

دنبال در

دیر بودن اات ،سبب مراد وائع ش ن آن

میشود .بساطت و وح ت محض واجبالوجود سبب

دواه ش  .بنابراين ،اراده در د اون چیزي جز تعقل

میشود كه انتزاع مفاهیم متع د ،از حقیقت وجودي او،

دیر بودن نظام عالم نیست و ئ رت نیز همان تعقل اات

ممکن نباش  .به عبارت ديگر از اات بسیط واح

است ،از آن جهت كه مب أ مفیض كثرات است.

از

اح يالذات ،نمیتوان مفاهیم متع دي انتزاع كرد .اكثر

او پس از تحلیل صفات و اربات عینیت مص ائی صفات

حکما اسالمی در حمايت از دي گاه اتحاد مص ائی و

با يک يگر و نهايتاً عینیت صفات با اات به طور صريح به

تغاير مفهومی صفات الهی ،براي اربات دي گاه دود ،تع د

وح ت مفهومی صفات ائرار مینماي .

و تکثر مفاهیم را به تع د و تکثر حیثیات ارجاع میدهن ؛

بنابراين ،ابنسینا همانطور كه مصاديق اوصاف الهی و

با اين تصور كه تکثر حیثیات ،به وح ت اات د شهاي

انسانی را متمايز میدان  ،در مقام مفهوم نیز بر تمايز مفهوم

وارد نمیكن (ص رالمتألهین شیرازي،3313 ،ج.)345 :1

اوصاف الهی و انسانی معتق است.

ولی ابن سینا حتی ادتالف و تکثر حیثیات را در مورد

ص ر المتألهین در متالفت با ابن سینا میگوي  :بسیاري

حق تعالی نمیپذيرد .از نظر وي از اات واح ي كه از

از دردمن ان اهل دئت چنین پن اشته ان كه معناي عینیت

همه جهات بسیط است و هیچ نوع كثرتی در آن راه

اات باصفات در د اون ب ين معناست كه معانی و

ن ارد ،نمیتوان حیثیات متع د و مفاهیم متکثري انتزاع

مفاهیم متتلف صفات هیچ گونه مغايرت و بیگانگی باهم

كرد .او اين اصل را به صراحت بیان میكن « :جايز نیست

ن ارن  ،لیکن اين گمانی اشتباه و پن اري بی ارزش است.

كه شیء واح ي كه به هیچ وجه كثرتی در او نیست،

(ص را 3431،ه،ج )45 :1سپس ادامه میده كه اگر الفاظ

معانی كثیري داشته باش كه هر يک غیر از ديگري باش »

علم ،ئ رت ،حیات و غیر اينها از مفاهیم ديگر ،با هم

(ابن سینا3121 ،هي .)331:هرچن بع اً به جهت اضافه

مترادف باشن  ،يعنی آنچه از علم فهمی ه میشود عین

اات به متلوئات از جهات متتلف مفاهیم متع دي انتزاع

همان چیزي باش كه از ئ رت فهم میشود ،باي اطالق

میكن .

يکی از صفات بر د اون مارا از اطالق ساير صفات بر او

بنابراين ،مفاهیم متع د در ساحت اات الهی ،استقالل

بی نیاز كن ؛ يعنی چنانچه صفات در مورد د اون تغاير
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مفهومی ن اشته باشن باي اطالق يک صفت بر د اون

نمیتوان معانی متتلف داشته باش  .او به اين ادتالف در

بار معنايی تمام صفات را داشته باش و در نتیجه اطالق

مورد د ا و متلوئات عنايت دارد و میگوي :

ساير صفات بر او فاي ه اي ن اشته باش واين امري است

«البته حیات علی االطالق ،علم علی االطالق و اراده

كه فساد آن بین و ظاهر است.بنابر اين معناي صحیح

علی االطالق ،مفهوم واح ي ن ارن ؛ اما مطلقات ،امور

عینیت اات و صفات آن است كه همه صفات كمال

متوهمن و موجودات ،امور غیر مطلقن  ...و كالم ما در

د اون به يک وجود كه همان وجود اات است موجودن

مورد د اون

و اات او تماير وجودي از صفات ن ارن و همچنین هیچ

واجبالوجود به آنها متصف شود» (ابن سینا:3111 ،

يک از صفات تمايز وجودي از يک يگر ن ارن  ،بلکه

.)23

تمامی صفات در عین اين كه از نظر مفهومی متتلفن
وح ت مص ائی و وجودي دارن (همان.)345:
در پاسخ ص را باي گفت :اگر بیان ابن سینا بر اتحاد

و علم و ئ رتی است كه جايز است

تنها در توهم و اهن اين مفاهیم متتلف و متکثرن ولی
در وجود محض و صرف كه هیچ شانهاي از نقص و
امکان در آن راه ن ارد همه اين مفاهیم نیز از جنبههاي

مفهومی صفات الهی با يک يگر به اين معنا باش كه اطالق

امکانی و نقص مبرا میگردن و همه داراي معناي واح

يکی از مفاهیم صفات ما را از ساير مفاهیم صفات بی نیاز

میشون كه همان «وجود» است (همو ،3113 ،الف332 :؛

میكن  ،ب ين معنا كه اگر يک صفت در اات ربوبی لحاظ

همو .)134 :3111 ،به عبارت ديگر ،علمی كه «براي

شود ،همان صفت بیانگر همه صفات كمالی است و ديگر

اوست» همان اراده و ئ رتی است كه «براي اوست» (همو،

نیازي به هیچ مفهومی كه حکايت از ديگر صفات كن

 3113ب112-111:؛ همو134 :3111 ،؛ همو.)23 :3111 ،

ن ارد ،در اين صورت اشکال ص را وارد است؛ اما به نظر

شیخ وئتی صفات د اون را معنی میكن  ،معناي هر

میرس مفاد كالم ابن سینا اين نیست؛ زيرا افزون بر اين

يک از صفات را به گونهاي ارايه میده كه به معناي علم

كه او تصريح دارد كه صفات كمال د اون متع د است،

د اون بر میگردد .به عنوان مثال او معتق است اراده

در اين جا میگوي  :هر مفهومی كه از د اون حکايت

واجب الوجود از نظر حقیقت و مفهوم غیر از علم او

میكن  ،با ساير مفاهیمی كه آنها نیز حکايت از او دارن

نیست؛ چرا كه اراده در افاضه وجود نمیتوان به غرض و

تغايري ن ارد و در حقیقت مفاهیم متع د به لحاظ ااتی كه

مقصودي غیر از دود افاضه و ايجاد تعلق گیرد (همو،

اطالق بر او ش هان اطالئشان را از دست میدهن و همه

3113ب313 :؛ همو )134 :3111 ،پس معناي اراده در

حاكی از يک حقیقتن و تغاير مفهومی صفات با لحاظ

د اون

همان ايجاد و افاضه وجود است؛ ايجاد و

مص ائی كه اين صفات حکايت از او دارن  ،از بین میرود

افاضهاي كه الزمه اات و علم د اون به نظام احسن

(ابیحی.)133: 3113،

است .بنابراين معناي اراده همان علم د اون به نظام

از نظر ابنسینا مفاهیم اوصاف ممکنات ،متتلف و

احسن است« .همچنین ئ رت در د اون عبارت است از

متفاوت هستن چون مصاديق اين اوصاف متکثر هستن  .به

علم د ا نسبت به تمامی معلوالتش ،علمی كه مب اء و

عبارت ديگر ،ادتالف مص ائی اوصاف امکانی ،مستلزم

سرچشمه معلوالت است ،نه مأدوا از معلوالت (يعنی

ادتالف مفهومی آنها است .ولی در مورد د اون  ،همه

علم فعلی است نه انفعالی) .اين علم ااتاً مب اء پ ي هها

صفات چون در مص اق عین يک يگرن  ،در مقام مفهوم

است و در مب ا یتش متوئف بر وجود چیز ديگري و

نیز عین همن  .به عبارت ديگر ،از آنجا كه مفهوم اوصاف

نیازمن به آن نیست» (همانجا) علم د ا به ااتش منشأ

بسیط او انتزاع میشود،

علم او به فعلش است و اين علم ،علم حضوري است كه

واجبالوجود از اات واح
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حقیقتش عبارت از حضور اات در نزد اات است؛ از آن

طی يک فرآين سه مرحلهاي ،از طريق در همین صفات

جا كه منظور از حضور همان وجود است پس حقیقت

بشري به فهم صفات الهی میرس .

علم در د اون چیزي جز اات و وجود او نیست .بنابر
اين معناي صفات الهی همگی به علم الهی و معناي علم

حقیقت صفات الهی از نگاه ابنسینا

نیز به اات و وجود بر می گردد.

همانطور كه اشاره ش شیخ معناي حقیقی و اولیه صفات

همانطور كه اشاره ش شیخ در نهايت با تحلیل معناي

د اون را همان «وجود» میدان و میگوي « :اگر تحقیق

علم به وجود صرف و محض میرس  .بنابراين معناي

كنی میفهمی اولین صفت واجبالوجود ،همان «موجود

صفات در د اون عین يک يگر و در نهايت عین اات

بودن» و «انّیت داشتن» است (همو134 :3111 ،؛ همو،

میشود .پس نه تنها صفات د اون مص ائاً عین اات او

)313 :3111

هستن بلکه مفهوماً نیز عین اات هستن .

معناي صفات ديگر در او عبارت است از :اين وجود

ظاهراً نتیجه چنین دي گاهی آن است كه مفاهیم اوصاف

با يک نسبت يا اين وجود با در نظر گرفتن يک سلب به

در د اون همانن مفاهیم اوصاف در انسان نیست پس

گونهاي كه اين صفات و مفاهیم آنها ،سبب كثرت و

امکان انتقال به مفهوم اوصاف الهی از طريق مفهوم

مغايرت در اات او نمیشود (همان).

اوصاف انسانی نیست و از آنجايی كه عقل انسان تنها با
مفاهیم بشري سر و كار دارد ،پس از در

صفات الهی

عاجز و معطل میمان .

به عنوان مثالً اگر كسی به اشتباه فکر كن د اون
«جوهر» است ،منظور او جز اين نتواه بود كه واجب-
الوجود «موجودي» است كه «در موضوع بودن» از او سلب

به نظر میرس ابنسینا ملتزم به اين نتیجه نباش  .او در

ش ه است .يا معناي صفت «واح » براي او عبارتست از:

هیچ يک از آرارش به تعطیل بودن عقل از فهم و شنادت

«وجودي» كه با اجزاء كمی و اهنی ئسمتپذير نیست يا

صفات د اون اشارهاي نکرده است؛ بلکه همواره به

وجودي كه شريک ن ارد .به همین ترتیب معناي «ئادر» در

كمک همین مفاهیم بشري چون علم ،ئ رت ،اراده ،تعقل،

مورد د اون آن است كه او «موجودي» واجب است و

دیر ،محض و  ...و تنزيه اين مفاهیم از مح وديتها و

وجود پ ي ههاي ديگر از ناحیه اوست .معناي «اول» در

نوائص امکانی به ارا ه تصويري عقلی و شنادتی مفهومی

د اون آن است كه اين «وجود» با تمامی موجودات

از اات و صفات الهی میپردازد.

نسبتی دارد .معناي «عقل» و «عائل» و «معقول» بودن در

بنابراين ،وح ت مفهومی صفات و اات و ارجاع مفهوم

مورد د اون آن است كه او «وجودي» است كه آمیزشی

صفات به معناي وجود محض و صرف ،منافاتی ن ارد با

با ماده ن ارد و عاليق و عوارض مادي در او راه ن ارد

اين كه فرآين شنادت صفات الهی را از فهم صفات

(همو135-134:3111 ،؛ همو.)312-313 :3111 ،

بشري آغاز كنیم و سپس اين معنا را از نوائص و

نهايتاً شیخ به اين نتیجه میرس كه شنادت اوصاف

مح وديتهاي امکانی تنزيه نما یم و نهايتاً به معناي ناب

الهی به نحو ايجابی ممکن نیست و اين شنادت باي به

و دالص صفات كه همان معناي وجود صرف و محض

روش سلبی و اضافی صورت پذيرد (ابن سینا:3115 ،

است برسیم (ابنسینا134 :3111 ،؛ همو.)313 :3111 ،

 .)133از نظر او صفت اصلی واجب الوجود بالذات

پس التزام به اين فرآين در سیر شنادت اات و صفات

«وجوب وجود» است و معناي بردی از صفات ديگر،

الهی به معناي ئايل ش ن به تعطیل و ع م توانايی تحمل

عین موجوديت همراه با اضافه به چیز ديگر است و معناي

انسان در شنادت صفات الهی نیست ،چرا كه اهن انسان

بردی ديگر ،وجود همراه با سلب نقايص و ع م ها و
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مح وديت ،از آن است به طوري كه هیچ يک از آنها

الجسم و الصوره و اليحس و الي ر بالحواس التميس

مستلزم كثرت و مغايرت در اات نیستن .

الت ركه االوهام و التنقضه ال هور و التغیره االزميان فقيال

اوصاف سلبی همگی از حی
مشتر

وجودي بودن ،با هم

له المسا ل فتقول انيه سيمیع بصيیر فقيال (ع) هيو سيمیع

هستن و در سلبهاي گوناكون با هم ادتالف

بصیر ،سمیع بغیر جارحه و بصیر بغیر آله بل يسمع بنفسيه
و يبصيير بنفسييه (صيي رالمتألهین )15 :3115 ،مييیگوييي :

دارن مانن واح  ،بسیط و . ...
اوصاف اضافی وجود د اون را در اضافه او با ديگر

د اون مص اق بيراي مفهيوم كليی و عيام «شيیء» ئيرار

موجودات ،مورد مالحظه ئرار میده  .اين اوصاف در

میگیرد و اين مفهوم بر او نیز ص ق ميیكني ؛ وليی او در

ارجاع به وجود واجب ،همچون اوصاف سلبی ،با هم

متن وائع و به حسب مص اق ،شیئی متفاوت با ساير اشیاء

مشتركن و هر يک با اضافه مشتصی ،از بقیه اوصاف

است .امام مقصود ديويش را در ايين تفياوت و تتيالف

متمايز میشود مانن اول ،ئادر و دستهاي از اوصاف هم

چنین بیان میكن كه او شیئی است كه بيه معنياي حقیقيی

سلبی و هم اضافیان ؛ يعنی در اين اوصاف هم نقص و

كلمه شیء اسيت و حقیقيت شيیئیت در ميورد او صي ق

كاستیاي مربوط به موجودات ممکن ،از واجب سلب

میكن ؛ ولی تفاوتی كه با ساير اشیاء دارد اين است كيه او

میشود و هم اضافه با عالم براي او لحاظ میگردد .از

متعالی و منيزه اسيت .او نيه جسيم اسيت و نيه صيورت

جمله اين اوصاف ،میتوان به صفت عالم ،مري  ،جواد،

جسييمانی دارد؛ و نييه بييه وسييیله حييواس پنجگانييه ادرا

ملک ،دیر و حی اشاره كرد (همان / 144 :رسا ل-213 :

می شود؛ نه اوهام او را در میكن و نه گذشت زميان او

.)211

را دگرگون میسازد .سپس سؤال كنن ه میگويي شيما در

ب ين ترتیب شیخ حقیقت تمامی صفات را صرف

عین تنزيه ،د اون را بيه اوصياف جسيمانی و انسيانی از

وجود و هستی میدان كه نوائص و جنبههاي امکانی از

ئبیل سمیع و بصیر بودن متّصف میكنی و اين امير بيا آن

آن سلب ش ه است و واج تمام كماالت وجودي است.

تنزيه و تمايز بیان ش ه سازگاري ن ارد .حضرت در پاسخ

اين وجود صرف و نامتناهی منشا پی ايش تمامی

میگوي  :د اون سمیع و بصیر است ولی او سمیع اسيت

موجودات عالم است و با تمام اين موجودات داراي

ب ون استفاده از اني امهاي شينوايی و بصيیر اسيت بي ون

نسبت است .بنابراين صفات الهی معناي دود را از همین

ابزارهاي بینايی و در مقام توضیح ،حضيرت ميیفرمايني :

كثرت و

سمیع و بصیر در مورد د اون اوصاف زاي بر اات نبوده

تركیب در اات او نتواهن ش  .البته اين تنزيه در كالم

و عین اات او هستن  ،بنابراين ،او بنفسيه سيمیع و بصيیر

ابن سینا به معناي تنزيه صرف و تعطیل عقول در شنادت

است (همو.)11-11 :3115 ،

تنزيه و نسبت ب ست میآورن و هرگز باع

د اون نیست؛ بلکه تنزيه بع از تشبیه و منزه كردن

از آنچه گفته ش به دست ميی آيي كيه ديي گاه صي را

صفات الهی از جنبههاي ع می و نوائص امکانی موجود

نیزدي گاه «تشبیه درعین تنزيه» است كه مورد تأيی ئرآن و

در صفات انسانی است.

روايات نیز هست .در ايين ديي گاه معنياي عيام مشيتركی

ص رالمتألهین ايين موضيوع را در كتياب شيرح اصيول

براي اين مفاهیم وجود دارد كيه در هنگيام اطيالق آن بير

ششم باب دوم توحیي  ،دیليی

مص اق واجب تعالی از هرگونه نقص و مح وديت تنزييه

واضح و مشتص طرح كرده است؛ او در تفسیر كالم اميام

می شود .دي گاه ص را از اين جهت شبیه دي گاه ابن سيینا

صادق (ع) كه فرمودهان « :هو شیء بتالف االشيیاء ارجيع

است ولی وح ت معنايی صيفات الهيی را ئبيول ني ارد و

بقولی الی اربات معنی و انه شیء بحقیقه الشيیئیه غیير انيه

معتق است كه صفات تنها از جهت مص اق با اات الهيی

كافی دود ،در ايل ح ي
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و نیز با يک يگر وح ت دارن  .آنچه كه ابتکيار ابين سيینا

اين وجه تشابه نیز بی دلیل نیست .چراكه دي گاه آلسيتون

است وح ت معنيايی صيفات و اات عيالوه بير وحي ت

از نظريه تمثیل آكو یناس ادذ ش ه است؛ و آكو ینياس بيه

مص ائی است .همچنيین او در راسيتاي وحي ت معنيايی

عنييوان مفسييرابن سييینا همييان نظريييه فیلسييوفان اسييالمی

صفات همه صفات را سلبی يا اضيافی كيه در نهاييت بيه

درموضوع شنادت صيفات د اوني را در ئيرن سيیزدهم

معناي وجود محض بازگشت می نماي  ،میدان در حيالی

میالدي به جهان غرب معرفی كرده است و در س ه بیستم

كه از نظر ص را صفات و اات تکثير مفهيومی و وحي ت

آلستون اين نظريه را تکمیل و بسط داد .او از جنبيه زبيانی

مص ائی دارن .

و با نگاه تحلیل زبانی مسأله را دنبال می كن ولی ابن سینا

به همین اساس افرادي مانن مالص را و فيیض كاشيانی

از جنبه وجود شناسی ودر مباح

الهیات بمعنی االديص

دردصوص معناي صفات د اون میگوين  :الفياظ بيراي

و ارايه نظريه وح ت معنيايی و مصي ائی اات و صيفات

ارواح معانی وضع ش هان  ،نه براي دصوصيیت مصياديق

الهی به سؤال پاسخ می ده .

(ص رالمتألهین ، 3431 ،ج  ،3ص 231؛ هميو ،3111 ،ص

 -1از بررسی و تحلیل كالم ابن سینا ميیتيوان ايين گونيه

32؛ فیض كاشانی ،3111 ،ج .)3341 :2

نتیجه گرفت كه علت اتحاد مفهومی صفات با اات چیزي

یافتههاي تحقیق

جز تنزيه اات و صفات از نوائص امکيانی و جنبيه هياي

 .3در كل میتوان گفت نظر ابنسینا در دصوص امکان

ع می نیست ؛چرا كه تنزيه ،كثرت در صفات و اات را از

شنادت صفات د اون  ،آن است كه او شنادت صفات

بین می برد و آن را به معناي محض و بسیط نزدييک ميی

الهی را از طريق مفاهیم عقلی امکانپذير میدان و در اين

كن  .بي ين ترتیيب بير طبيق ئاعي ه بسيیط الحقیقيه كيل

مسیر به منظور اجتناب از وئوع كثرت در اات و د شه

االشييیاء،اات داراي تمييامی كميياالت وجييودي بييه نحييوه

وارد ش ن به توحی ااتی و صفاتی ،اعتقاد به وح ت

بساطت و وح ت میگردد (هم به لحاظ مص ائی وهم به

مص ائی و مفهومی صفات با اات الهی دارد و براي

لحاظ مفهومی) .چون تنزييه اات از جنبيه هياي عي می و

رسی ن به معناي حقیقی اات و صفات بر تنزيه معناي

نوائص وجودي منجر بيه رسيی ن بيه حقیقيت و معنيايی

بشري صفات از نوائص و جنبههاي امکانی تأكی

محض و ناب وجود كه در عین بساطت و محيض بيودن

مینماي  .چنانچه فیلسوفان اسالمی بع ي نیز بر همین

جامع جمیع كماالت وجودي است ،ميی شيود؛ هير چني

منوال عمل كرده و با دي گاه شیخ همراهی نمودهان و

ممکن است به جهت ضعف اصطالحات زبانی و نياتوانی

نهايتاً در بح

شنادت صفات الهی بر دي گاه تشبیه در

ئواع كالمی الفاظ متع دي بر اين حقیقت و معناي واح

عین تنزيه تأكی نمودهان .

اطالق شود .در وائع اطالق الفاظ متع دبر اات بيه جهيت

 .2همان طور كه مشاه ه ش در مسأله زبان دين فیلسوفان

اضافه و نسبتی است كه اات با متلوئات دارد يا به جهت

دين غربی پس از طی يک مسیر طيوالنی تياريتی و بیيان

سلب نقص و جنبه هاي ع می از اات است؛ نيه ايين كيه

دي گاههاي متتلف در دصوص معناداري يا بیمعنا بيودن

الفاظ متع د حکايت از معانی متتلف در ييک مصي اق و

زبان دين (باالدص اوصاف الهيی) در نهاييت بيه ديي گاه

حقیقت واح داشته باشن  ،چون محال اسيت از مصي اق

پااليش زبانی آلستون رسی ن  .اين دي گاه بسیار به نظرييه

واح معانی متع د انتزاع شود به دصو ص مصي ائی كيه

«تشبیه در عین تنزييه» فیلسيوفان اسيالمی نزدييک اسيت.

داراي وح ت حقیقی است.

هرچن كه اين دو دي گاه با توجه به اصول و مبانی بهكيار
رفته در تبیین آنها ،ادتالفاتی نیز با يک يگر دارن  .وجيود
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