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Revisiting of The negative and positive theologies in the Gradation of existence
theory
Hamed Naji 

Abstract
The negative and positive theologies are two intellectually compaction positions that have
attracted most Islamic thinkers since the early Islamic period. Tashbih and tanzih means
likening and cleansing or purifying respectively. These two technical words in theology
describe human encounter with God. Accordingly Asharites tends towards Positive theology
and Mutazale and Shiite tend towards Negative Theology. There are some Shiete thinkers,
however, to compromise this situation. Based on different assumptions and presuppositions
we can discern the following compromised versions:
1.
Mild Anthrophomorphism: based on the communality of God and human attributes and
reflections on Human contingency and God's necessity
2.
Prevalence of existence and its unity: based on Ibn Arabi's mystical philosophy
3.
Gradation of existence: based on Sadra's transcendental philosophy
By looking at the most over-looked fundamental principles of Transcendental Philosophy, I
will take a look the possible reconciliations of Negative and Positive theology in this paper.
At the end, I will argue for its most plausible version
Keywords: Positive theology (Tashbih), Negative Theology (Tanzih), Gradation of existence,
transcendental philosophy, Ibn Arabi's mystical philosophy
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سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931
ص 551 -514

بازكاوي مسئله تشبيه و تنزيه در آموزه وحدت تشكيكي وجود


حامد ناجي اصفهاني
چكيده

آموزة تشبیه و تنزیه یكی از پیچیدهترین آموزههاي كالمی است كه از دیرباز متفكران اسالمی را به خود مشغوول كغرده اسغت.
ازیكسو ،اهل حدیث و اشاعره و ازسويدیگر ،معتزلیان و گروهی از متلكمان شیعه با قرائتهاي كامالً متفغاوتی بغدین آمغوزه
نظاره كردهاند .گروه اول به سمت تشبیه و گروه دوم به سمت تنزیه سوق یافتهاند.
و اما در این میان ابن عربی و شارحان مكتب او به قرائتی جدید ،یعنی تشبیه در عین تنزیه دست یافتغهانغد كغه ایغن نظریغه
مطابق برخی از آموزههاي شیعی است .صدرالدین محمد شیرازي ،مشهور به مالصدرا ،بغا بهغرهگیغري از همغین نظریغه اخیغر،
درصدد عرضه قرائت نوینی از آن برآمد و چنانچه در ادامة مقاله آمده است ،این تقریر ،عقلیترین بیغان در شغرا ایغن مسغ له
است .در این نوشتار تالش شده است پس از بیان مختصري در توضیح مكاتب مختلف در این موضوع ،جایگاه تقریر وحغدت
تشكیكی وجود در حكمت متعالیه مطرا و نقطة قوت آن را بررسی شود.
واژههاي كليدي
تشبیه ،تنزیه ،وحدت تشكیكی وجود ،حكمت متعالیه ،عرفان ابنعربی.
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تشبیه در لوت ،مانندكردن چیزي به چیز دیگر و تنزیغه

الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزیزُ الْجَبَغارُ الْمُتَكَبِغرُ سُغبْحانَ اللَغهِ عَمَغا

به معناي دورگردانیدن و یا پاکگردانیدن از زشتی و بغدي

یُشْرِكُونَ * هُوَ اللَغهُ الْخغالِقُ الْبغارِ ُ الْمُصَغوِرُ لَغهُ الْسَسْغماءُ

است (والدوسغت945 :5931 ،؛ شغمس .)51 :5933 ،ایغن

الْحُسْغغن » (الحشغغر :)19-14 /اوسغغت خغغدای كغغه جغغز او

دو واژه در اصطالا علم كالم به معنی مانندكردن خدا بغه

معبودى نیست؛ همان فرمانرواى پاک سالمت [بخغش ،و]

مخلوقاتش و یا منزّهساختن خداوند از ویژگی مخلوقغاتش

مؤمن [به حقیقت حقّه خود كه] نگهبان ،عزیغز ،جباغار [و]

است (والدوست.)941 :5931 ،

متكبار [است] .پغاک اسغت خغدا از آنچغه [بغا او] شغریك

خاستگاه ایغن دو اصغطالا برگرفتغه از قغرآن كغریم و
تعالیم انبیاء است؛  5زیرا انبیاء براي شناسغایی خداونغد بغه

م كنند .اوست خداى خالق نوساز صورتگر [كه] بهتغرین
نامها [و صفات] از آنِ اوست.

پیروان خود ،ناگزیر از ارائه مفهغومی از خداونغد بودنغد و

آیاتی كه خداوند را با صفاتی انسانوار معرفی میكنغد.

عرضه این مفاهیم چیزي جدا از كالبد زبغانی عصغر آنهغا

بخشی از این آیات عبارتنغد از« 1 :وَ السَغماواتُ مَطْوِیَغات

نبوده است .در قرآن كریم بغهوضغوا آمغده اسغت« :وَ مغا

بِیَمینِه» (الزمر  :)11 /و آسمان ها پیچیغده شغوند در دسغت

أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِنَ لَهُم» (ابراهیم)4/؛ و

راست او.

ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم .بنغابراین،
مفاد وحی انبیا در خاستگاه زبانی آنها درکشدنی است و
همچنین در این مقام ،ارائغه مفهغوم اسغما و صغفات الهغی
براي مؤمنان برگرفته از زبان عصري انبیاست.
درخور ذكر است كه مقغام تخابغب و القغاء مفغاهیم از
ناحیه دو انسان (كه بهگونغهاي تخابغب انبیغا بغا مغردم را
شامل است) در گرو استفاده از زبان و واژهها است و اگغر
این واژه ها در مقام تخابب دو نفر مفاهیم یكسانی نداشته
باشند ،عمالً تخابب ایغن دو نفغر هغیچ همغرهاي نخواهغد
داشت؛ ازاینرو ،از كالم آن دو متبادر است كه این دو نفر
در كاربرد یك زبان و واژههغاي آن ،از آن واژههغا مفغاهیم
متضادي را درک نخواهند كرد.
و اما همین آموزة ساده دستور زبانی و منطقی ،متفكران
حوزه ادیان و اندیشهوران مسغلمان را در دریافغت كتغا
مقدس دچار مشكل كرده است.
مسلمانان به هنگام مطالعة قرآن كریم در مقغام معرفغی
خداوند با سه دسته آیات روبهرو میشوند.
 « -5لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْء» (شوري  :)55 /چیزى ماننغد او
نیست.
 -1آیاتی كه خداوند را با بخشی از صغفات او معرفغی
میكند« :هُوَ اللَهُ الَذي ال إِلهَ إِالَ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَغالمُ

«الرَحْمنُ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوى» (به  :)1 /خداى رحمان
بر عرش قرار گرفت.
«تَعْلَمُ ما فی نَفْسی وَ ال أَعْلَمُ ما فی نَفْسِغك» (المائغده /
 :)551میدان آنچه در ضمیر من است و نمیدانم آنچه در
ضمیر تو است.
«وَ لِتُصْنَعَ عَل عَیْنی» (به  :)93 /و خواستم كه پغرورده
شوى به حضور من.
«فَسَیْنَما تُوَلُوا فَثَمَ وَجْهُ اللَه» (البقرة  : )551 /هر سو كغه
رو آرید ،همانجاست روى خدا.
«یَوْمَ یُكْشَغفُ عَغنْ سغاق» (قلغم  :)41 /روز كغه جامغه
برداشته شود از ساق.
«یا حَسْرَت عَل ما فَرَبْتُ فی جَنْبِ اللَه» (الزمر: )11 /
واى پشیمان من بر تقصیركردن من در حق خدا (بایسغتی
مترجم همچو قبل میگفت :در نزد یا پهلوي خدا).
«وَ جاءَ رَبُكَ وَ الْمَلَكُ صَفًا صَفًا» (الفجر :)11 /و بیایغد
پروردگار تو و بیایند فرشتگان صف صف شده.
«هَلْ یَنْظُغرُونَ إِالَ أَنْ تَغسْتِیَهُمُ الْمَالئِكَغةُ أَوْ یَغسْتِیَ رَبُغكَ»
(االنعام  :)513 /منتظر نیستند مگر آن را كه بیایند بدیشغان
فرشتگان؛ یعن براى قبض روا یا بیاید حكغم پروردگغار
تو (در اینجا ببق ضابطه مترجم ،واژه حكم ،زائد است).
«یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا ال تَتَوَلَوْا قَوْمغاً ََضِغبَ اللَغهُ عَلَغیْهِم»

بازكاوي مس له تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشكیكی وجود551 /

(الممتحنه  :)59 /اى مسلمانان دوست مدارید بغا گروهغ

شَغغیْء» او را وادار كغغرده اسغغت كغغه خغغدا را در حغغوزه

كه خشم گرفته است خدا بر آنها.

جسمانیات ،نوعی منحصربهفرد بداند.

«رَضِغغیَ اللَغغهُ عَغغنْهُمْ وَ رَضُغغوا عَنْغغه» (المائغغدة :)553 /
خوشنود شد خغدا از ایشغان و خوشغنود شغدند ایشغان از

 -9نظریه تنزیه صغرف :معتزلیغان ،ایغن رأي را عرضغه
كردند و قرائتهاي گوناگونی دارد.
الف) قرائت افرابی :جهم بن صفوان (513ق) ازسویی،

خداى.
«وَ إِذا سَسَلَكَ عِبادي عَنِی فَإِنِی قَریب» (البقرة  :)531 /و

تمام صفات ببیعغی (صغفات خبریغه) انسغانی را (كغه در

چون استفسار كنند ترا بندگان من از حغال مغن ،پغس هغر

كتا

الهی به خدا نسبت داده شده است) رد كرد( .احمغد

آئینه من نزدیكم.

بن حنبغل )11 :5315 ،و ازسغویی دیگغر ،صغفات بینغایی،

آیه سورة الشوري بهوضوا هرگونه مثلیت و هماننغدي

شنوایی و كالم را از خدا نفی كغرد و در تحلیلغی دیگغر،

را از خدا نفی میكند و چهبسا از همین رهگذر شخصغی،

صفاتی همچون علم و قدرت و حیات را از حضرت حغق

همین حكم را در دو دسغتة دیگغر آیغات جغاري سغازد و

نفغغی كغغرد (بوغغدادي 533 :5311؛ اشغغعري)431 :5931 ،؛

چه بسا ،شخصی دیگر مفاد آیغة اول را فقغد در حغوزهاي

بنابراین ،گویی وي تمغام صغفات دسغته دوم و سغوم را از

خاص همچو توحیدِ ذات معتبر بداند .درهرحال ،در بول

خدا نفی كرده است.

تاریخ تفكر اسالمی به ویژه در مقام تفسیر آیاتِ دستة سوم

گروهی از متفكران و اهل حدیث ،شدیداً به این قرائت

(كه به آیات صغفات خبریغه شغهرت دارد) چنغد رویكغرد

انتقاد كردند تا بدانجا كه افرادي مثغل احمغد بغن حنبغل و

مشاهده میشود:

محمد بن ابراهیم بخغاري و ابوسغعید دارمغی و ابغنتیمیغه

 -5نظریه تعطیل و یا تفویض :بنا بر ایغن نظریغه ،مفغاد

رسالههایی در رد او نگاشتند (تقوي .)11 :5930 ،گروهغی

آیات دستة سوم فهمپغذیر نیسغت و بایغد مسغلمانان آن را

بر این باورند كه آراء جهم بن صفوان تحت تغسهیر الهیغات

وانهنغغد و مفغغاد آیغغات دسغغتة دوم ،اخغغذ بغغه غغاهر شغغود

تنزیهی نوافالبونی است (همان).

(شهرسغغغتانی :5914 ،ج39-31/5؛ سغغغبحانی  ،5451ج:1
.)501 -501

) قرائت اعتغدالی یغا قرائغت تغسویلی :براسغاس ایغن
نظریه ،صفات الهی و خبري به معنغی خاصغی سغوق داده

 -1نظریة تجسیم و تشبیه صرف :این نظریه بغه نظریغة

میشود كه موافق عقل است .در اینجا بایغد توجغه داشغت

اهرگرایی شغهرت دارد و حشغویه و اهغل حغدیث آن را

كه این اصطالا به معنی تسویل قرآن (در سوره آل عمران/

عرضغغه كغغردهانغغد .براسغغاس ایغغن نظریغغه ،خداونغغد كغغامالً

 1بدان اشاره شده است) نیست؛ ِ«وَ ما یَعْلَمُ تَسْویلَهُ إِالَ اللَغهُ

انسانوار است (ابن جوزي  )501 :5403و حتغی در نظغر

وَ الرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» :تسویلش را جز خغدا و ریشغهداران

اشخاصی همچو داود جواربی بغهگونغهاي بغراي او جسغد

در دانش كس نم داند.

پنداشته شده است كه جز ریش و اندام تناسلی سایر اعضا
را دارد (اشغغعري)95 :5330 ،؛ و در منظغغر گروهغغی دیگغغر

بیشتر متفكران معتزلی از زمغره افغرادي هسغتند كغه بغا
همین رویكرد به صفات الهی نظر كردهاند.

همچون كرّامیه ،جسم الهی حد و نهایت دارد (والدوست،

-4نظریة اهبغات بغدون كیغف و تشغبیه :براسغاس ایغن

 )949 :5931و عجیب است كه مقاتل بن سلیمان با وجود

نظریه ،تمام صفاتی كه در قرآن و سنت بغر خغدا ابغالق

آنكه خداوند را داراي گوشت و خون و تمغام انغدامهغاي

شده است ،خصوصیت مخصوص به خود دارند و ویژگی

انسانی میداند ،ولی خدا را شبیه به چیزي نمیداند (همان:

و خصوصیت انسانی ندارند و همچنین هیچگونه مشابهتی

 )949و گویی در این مقام ،توجه وي به آیة «لَغیْسَ كَمِثْلِغهِ

با صفات انسانی ندارند؛ ازاین رو ،این صفات بدون كیغف
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(بالكیف ،بلكفه) هستند.

معنی انسانواربودن صفات الهی نیست.

ابوالحسغغن اشغغعري كغغه از مبغغدعان ایغغن نظریغغه اسغغت

ولی درخور ذكر است كه انسانواربودن صفات الهی به

ازسویی ،بر این باور است كه صفات الهغی فهغمپذیرنغد و

معنی همبراز و همسنگبودن صفات الهی با انسان نیست؛

ازسوي دیگر ،در مقام مواجهه با صفات خبري ،افغزون بغر

زیرا بنا به دالیل فلسفی ،خاستگاه قغدرت و علغم و سغایر

فهم آن ،كیفیت را از آن نفغی كغرده اسغت و مغ الْ حرفغی

صفات در حوزة انسانی به امكغان وجغودي و در خداونغد

خردآزار را برا كرده است .وي گوید« :و ان له یدین بغال

به وجو

وجود برمیگردد .پس فاصلهاي بسیار دقیق بین

كیف كما قال :خَلَقْتُ بِیَدَيَ؛ و كما قال :بَلْ یَداهُ مَبْسُوبَتانِ.

مرتبة وجوبی و امكانی این صفات حكم فرماست.

و ان له عینین بال كیف كمغا قغال :تَجْغرِي بِسَعْیُنِنغا و ان لغه

در میان متكلمین اسالمی معتزله در این بخش هم آوا با

وجها؛ كما قال :وَ یَبْق وَجْهُ رَبِغكَ ذُو الْجَغاللِ وَ الْغإِكْرامِ»

این نظریه هستند؛ جز آنكه در مقام تحلیل صغفات خبغري

(اشعري .)130 :5330براساس این نظریه ،صغفات خبریغه،

تفاوتی وجود دارد.

چون به گونهاي انسانی هستند ،فهغمپغذیرانغد و همچنغین
مشابهتی با صفات انسانی ندارند.

معتزله در صفات خبغري بغه تسویغل و خغروج لفغ از
معنی بدوي آن قائل است؛ مثالً در تسویل استواي الهی بغر

این نظریه به خابر ابهام بنیادین ،جایگاهی بین تنزیغه و

عرش ،آن را بر قدرت حمل میكنند؛ ولغی براسغاس ایغن

تشبیه دارد؛ زیرا ازبرفی ،شبیه كالم اهل حدیث در تشغبیه

قرائت جمعی نیازي بغه تسویغل نیسغت؛ زیغرا مغ الً تسویغل

است و از برف دیگر ،گویغاي گونغه اي خغاص از تنزیغه
است كه البته مفهغوم آن آمغوزه را كسغی جغز خغود شغیخ
اشعري و مریدان دلبستة او بهبور دقیق نمیفهمند.
 -5نظرية جمع بين تنزيه تشببيه :از ایغن نظریغه سغه
قرائت در دست است:

بهگونهاي به تخریب كتا

الهی میانجامد.

در قرائت كالمی ،نظریة جمع بین تنزیه و تشبیه ،میغان
هور افرادي یك جمله بغا هغور جمعغی آن و بغه تعبیغر
دیگر میان هور تصوري یك كالم با هغور تصغدیقی آن
تفاوت است؛ به تعبیر دیگر ،هر كلمه ،هور در یك معنی

الف :قرائت كالمی :براساس این قرائت ،صغفات الهغی

خاص دارد و همین كلمه در یك جملغه مغیتوانغد داراي

به گونة اشتراک معنوي بغین انسغان و خغدا حغاكم اسغت؛

هور دیگري باشد (سغبحانی ،ج ،)913 :5مغثالً در جملغه

بنابراین ،فهم صفتی همچون قدرت خداوند با شبیهسغازي

«شیري را دیغدم كغه تیرانغدازي مغیكغرد» ،شغیر از معنغی

آن از مفهوم انسانی آن فهمپغذیر اسغت و تفغاوت علغم از

انفردي و تصوري خود در این جمله خارج شغده اسغت و

قدرت و سایر صفات نیز به همین گونه است.

به معنی دوم ،یعنی مرد شجاع توییغر مفهغومی داده اسغت.

در اینجا باید توجه داشت كه ازسویی ،كالم الهی بنغابر

پس در صفات خبري باید بنا بر همین قاعده ،به معنی دوم

آیة سورة ابراهیم جهت فهغم مغردم هغور یافتغه اسغت و

كلمه دست یافت و این به معنی تسویل كالم نیسغت؛ زیغرا

ازسوي دیگر ،بنا بر قواعد لووي و زبانی ،مدلول هر صفت

كالمَ ،یر از این معنا معنغی دیگغري نغدارد؛ بنغابراین ،در

َیر از صفت دیگر است؛ افزون بغر اینكغه اگغر كسغی بغه

اینجا انتقال معنایی صورت نگرفته است تا از آن به تسویل

هممعنابودن صفات الهی و یا میسرنبودن فهم صفات الهغی

تعبیر شود .پس در جملغة قبغل« ،شغیر» بغه معنغی حیغوان

براي انسانها حكم كند ،بغهگونغهاي ،حكمغت الهغی را در

وحشی و درنده نیست و مفهومی جز تیراندازي یك مغرد

القاء حكم به بندگان خدشهدار كرده اسغت؛ بنغابراین ،هغر

شجاع ندارد (همان).

صفت الهی مدلولی خاص دارد و همچنین فهغم آن بغراي

قرائت عرفانی :ابغنعربغی نخسغتینبغار ایغن قرائغت را

انسان ها میسر است و در مجموع ،این گفتغار چیغزي جغز

عرضه كرد و سپس شارحان وي آن را دنبال كردنغد .فهغم
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محمد شغیرازي ،مشغهور بغه مالصغدرا ،در پغی عغدول از

این نظریه در گرو فهم هستیشناسی ابنعربی است.
براساس این نظریة ابن عربی ،تنزیغه بغا مقغام ابغالق و

اصالت ماهیت ،درصدد درانداختن برحی نغو در اندیشغه

تشبیه با مقام تقییغد ارتبغاد دارد .حضغرت حغق در مقغام

فلسفی بود .وي با كشف آموزة اصالت وجود كه مهمترین

ابالق ،فاقد هرگونه وصغف و اسغمی اسغت و بغه اعتبغار

و كلیديترین آموزة دستگاه فلسفی اوست ،سغایر مباحغث

مفاتیح الویب تمامی اسغماء و صغفات در مرتبغة واحغدیت

دستگاه خود را سازمان داد .در این میان ،آمغوزة تشغكیك

متجلی می شوند .سپس براساس اسماء الهی ،مرتبغه اعیغان

وجود ،مهم ترین بحث در فهم جایگاه آموزه تشبیه و تنزیه

هابته یا همان تجلی علمی اشیاء هور مییابد و سغپس بغا

در دستگاه فلسفی اوست.

نفس رحمغانی الهیغه ،اعیغان هابتغه داراي هغور خغارجی

«تشكیك وجود» ،تركیب مركّب از اصطالا «تشغكیك»

می شوند؛ بنابراین اعیان در مرتبه احغدیت ،فاقغد هرگونغه

و «وجود» است .از همین رو ،فهم صحیح ایغن مسغ له در

صفتی هستند .پس ساحت حضغرت حغق منغزه از تمغامی

گرو دقت در مفهوم این دو امر است.

كثرات است و اشیاء خارجی ،هور اسغماء و صغفات وي
هستند .پس در سراي تحقیق از جهتی تنزیه صرف حغاكم
است و از جهتی تشبیه و در تعبیري از شارحان ابنعربغی،
تنزیه ،نا ر به مقام «حق فی ذاته» و تشبیه ،نغا ر بغه مقغام
«حق مخلوق به» است (قیصري.)511 :5911 ،
در این مقام باید توجه داشت كه با اعتبار تفغاوت میغان
مرتبه َیب الویو

و مرتبه َیب ،مرتبه َیغب الویغو

یغا

همان مرتبه ذات بحت یا عنقاي موغر  ،سغاحتی برتغر از
تنزیه و تشبیه دارد (ابن عربی )13 :5910 ،و گویی نسغبت
به تنزیه و تشبیه ،اعتبار البشغرد دارد ؛ حغال آنكغه مرتبغة
َیب یا احدیت ،مقید به مقام تنزیه است.
ابنعربی در تسیید نظریة جمع بین تنزیه و تشبیه به آیغه
 55سوره شوري« :لیس كمثله شیء و هو السمیع البصغیر»
استشهاد كرده است .اگغر كغاف در "«كمثلغه» زائغد باشغد،
صدر آیه داللت بر تنزیغه صغرف دارد و ذیغل آیغه «و هغو
السمیع البصیر» بیانگر تشبیه است .و اگر كاف ،زائد نباشد،
نسبت تنزیه و تشبیه برعكس است (همان.)10 :
ابن عربی بر این باور است كه تمام شرایع الهی درصدد
القاء آموزة جمع بین تنزیغه و تشغبیه بغودهانغد؛ جغز آنكغه
سیطره وهغم در انسغان او را بغه آمغوزه تشغبیه سغوق داده
است؛ ولی همین انسان با بهكاربردن عقل خویش به آموزه
تنزیه پی میبرد (همان.)535 :
قرائت وحدت تشكیكی حكمغت متعالیغه :صغدرالدین

بحث اول :تشكيك
تشكیك ،یك از مباحث منطق متعلّغق بغه عغروك یغك
مفهوم بر یك موضوع است .توضیح آنكه:
 -5هرگاه در قضیه ،محمول بر موضوع حمل شود،
ببیعتاً این مفهوم امرى كلّ است؛ گرچغه موضغوع قضغیه
امرى جزئ باشد؛ مثالً در قضیه «انسان داراى جرم است»،
و «ابن سینا عالم است» ،محمول در هغر دو قضغیه ،امغرى
كل است.
 -1صدق یك كلّ بر مصادیقش یا به یك گونه است،
كه به آن كلّ متوابی گویند و یا به یك گونه نیست كه به
آن كلّ مشكك گویند؛ مغثالً صغدق انسغان در دو قضغیه:
«حسن انسان است» و «تق انسان است» بهگونه تواب  ،و
در دو قضیه «آفتا

نوران است» و «شمع نغوران اسغت»

بهگونه تشكیك است .از همین رو ،كلّ قابغل تشغكیك را
م توان با پسوند «تر» و «تغرین» متمغایز كغرد« :خورشغید
نوران تر از شمع است».
چنان كه از مفهغوم تشغكیك در حغوزه منطغق مسغتفاد
است ،مفاهیم قابل تشغكیك از امغور عرضغ بغر موضغوع
هستند و عمالً گویاى نیاز بغه موضغوع هسغتند؛ بنغابراین،
موصوف و موضوع در این مفاهیم تشكیكی ،متكثر بودهاند
و خود این اعراك ،مقول به تشكیك هستند.
و اماا در حوزه فلسف  ،این بحث از حوزه منطق خارج
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شده و به دو حوزه دیگر تعمیم یافته است:
الف) حغوزه ماهیغت :آیغا تشغكیك در ماهیغات جغائز
است؟ مثالً آیا تشكیك در مفهوم سفید ،یا انسغان و َیغره

ماهیت دانسغتهانغد .حكغیم شغیرازى بغا بیغان برهغانهغاي
گوناگون بر اصالت وجود ،بر این باور است كغه اصغل در
تحقق خارج وجود است.

تصورشدنی یا ناشدنی است؟ ابنسینا به این باور است كه

ولی در این مقام ،پیچیدگ بسیارى در مفهوم «ماهیت»

تشكیك در ماهیغات و ذاتیغات جغائز نیسغت،؛ زیغرا حغدا

وجود دارد؛ زیرا ازسویی ،بنا بر اصل «امتناع انتزاع مفهغوم

وجودى امغرى مثغل انسغان بغه «حیغوان نغابق» در تمغام

واحد از حقایق متباین» وجود در تمغام مصغادیق بغه یغك

مصادیق به یك گونه است و هرگونه توییر در آن موجغب

معنا است و ازسويدیگر ،باید درمورد تفاوت افراد موجود

خروج موضوع از حدا ماهوى است؛ اماا شیخ اشراق بنا بغر

گفتگو شود.

قبول نظریه اصالت ماهیات به این باور است كغه تشغكیك

بنا بر رأي فالسفه پیشین و حت ابنسغینا ،اخغتالف و

در ماهیات جارى است ،كه البتغه بایغد توجغه داشغت كغه

تكثر اشیاء به ماهیات است؛ حال اگغر وجغود در دسغتگاه

نگرش وى به تشكیك در ماهیات كامالً موایر بغا اسغتنباد

فكر صدرایی ،اصیل دانسته شود ،تكثر افراد وجود جز بغه

ابن سینا از مفهوم تشكیك و ماهیغت اسغت؛ زیغرا مغثالً در

خود وجود نخواهد بود.

ماهیت چون «سفید» م توان «تر» و «ترین» را اعتبار كرد.
تفصیل منشس اختالف این دو حكغیم در حوصغله ایغن
مقاله نمیگنجد.
 :حوزه وجود :مالصدرا با برا نظریه اصالت وجود

توضغغیح آنكغغه ،براسغغاس تفكرهغغاي پیشغغین فلسغغفی،
اختالف دو موجود:
 -5یا به تمام ذات است ،همچون اختالف عقل اول بغا
برج ایفل.

عمالً به وجه جمع از این دو نظریه رسید؛ یعن تشكیك

-1و یا بغه اجغزاء ذاتغی آنهاسغت ،همچغون اخغتالف

در ماهیات نیست؛ چغون اصغالً ماهیغات اصغیل نیسغتند و

حسن با یك اسب كه این دو در فصل نابقیت و صاهلیت

آنچه اصیل است وجود است؛ بنابراین ،وجغود ،مقغول بغه

با هم اختالف دارند.

تشكیك است.

-9و یا به عوارك خارجیه آنهاست ،همچون اختالف
حسن و حسین در رنگ پوست و زمان تولد و َیره.

بحث دوم :وجود
مفهغغوم وجغغود در مقابغغل «عغغدم» و «ماهیغغت» یكغغ از

-4و یا به شدت و ضعف است ،همچون اختالف نغور
در شمع و خورشید.

پیچیدهترین مفاهیم فلسف است .مالصدرا در پ تسمل در

مالصدرا چون وجغود را اصغیل مغیدانغد و ماهیغت را

مفهوم وجود ،ساحت وجود را در دو حوزه اساس مطرا

اعتباري اعالم كرده اسغت ،تفغاوت موجغودات را برگونغه

كرد.

چهارم میداند؛ زیرا بازگشت اختالفغات سغهگانغة اول بغه

الف) وجود مصدرى؛ یعن وجود مفهوم .
) وجود خارج ؛ یعن وجود مصداق .
صدرا بر این باور است كه حكمغاى پیشغین همچغون

ماهیت است كه ماهیت از منظر صدرا منشغس اهغر نیسغت و
بدین گونه آموزه تشكیك وجود هبوتاً شكل میگیرد.
بنابراین ،تمامی آهار مطلغو

از یغك شغیء بغه وجغود

شیخ اشراق و دیگران به جهت خلد این دو اصغطالا بغه

برمیگردد و هرگاه كمالی به شیء انتسا

حقیقتِ اصالت وجود نرسیدهاند؛ زیرا ایغن حكمغا اعتبغار

كمال را در ذیل وجود خارجی آن جستوجو كرد ،نغه در

وجود مصغدرى را بغه وجغود مصغداق تعمغیم دادهانغد و

ماهیت آن.

ماهیت خارج را كه همان مصداق وجغود اسغت ،صغرفاً

یافت ،باید ایغن

حال اگر به مفهوم صفاتی همچغون كمغال و قغدرت و

بازكاوي مس له تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشكیكی وجود515 /

َیره مراجعه شود ،دریافتغه خواهغد شغد كغه تمغامی ایغن

(سبزواري  ،5913ج)14 :1

اوصاف منشس اهر بودهاند و بنا بر اصل اصالت وجود ،منشغس

یعنی در اصل ،مالک اصلی توحید در افعغال الهغی بغر

هور آن ها وجود خواهد بود .در اینجا جاي پرسش است

پایه اصالت و اشتراک معنوي وجود است .حال با توجه به

كه :وصف علم در دو موجود ،مفهوم واحغدي دارد یغا دو

اصل گفتار ،پرسشی جدید مطغرا مغیشغود :اگغر علغم و

مفهوم مختلف؟

قدرت و سایر صفات اشتراک معنوي داشته باشند ،تفاوت

حكمت صدرایی بغراي پاسغخگویی بغه ایغن پرسغش،
افزون بر احتجاج لووي میتواند ادعا كند كه:
الف) مفهغوم علغم و قغدرت در دو موجغود ،بغهگونغه
اشتراک معنوي است و نه لفظی.
) صغغفت ،بیغغانگر حغغال موصغغوف اسغغت و حیثیغغت
استقاللی ندارد.

مصادیق عالمان و قدرتمندان به چه امري خواهد بود؟
پاسخ حكمت متعالیه بدین پرسغش چیغزي افغزون بغر
استفاده از اصل تشكیك وجود نیست؛ یعنی تفاوت عالمان
و قدرتمندان به تبع اشتراک وجود است؛ بنابراین ،علغم در
مرتبغغهاي همچغغون مجغغردات ،درجغغه برتغغر و در مرتبغغهاي
همچون عالم مادیات درجه كمتري دارد.

ج) بنا بر اصل اصغالت وجغود ،بسغتري َیغر از وجغود

حكمت متعالیه در منظومة فكري خغود تغا بغدین حغدا

جهت موصوف قرارگرفتن علغم و قغدرت و َیغره وجغود

بسنده نخواهد كرد؛ بلكه چون معتقد است اوصاف كمالی

ندارد.

وصف وجود است و وجود در تمام مصغادیق خغود عغین

د) صدق وجود بر مصادیق خود بهگونه اشتراک معنوي

تحقق است و امري وراي آن نیست ،بر این باور است كغه

است؛ اما در اینجا باید دقت كرد كه آموزه اشتراک معنغوي

در تمامی ساحات وجود این اوصاف كمغالی وجغود دارد.

وجود دو ساحت دارد:

به تعبیر دقیق ،با اعتبار یغك وصغف وجغودي در یكغی از

 -اشتراک معنوي وجود در مقام مفهوم.

ساحات وجودي ،دقیقغاً همغین وصغف در تمغام سغاحات

 -اشتراک معنوي وجود در مقام مصداق.

وجود درخور اعتبار است؛ جز آنكه همچنان كه گفته شد،

از تفغغاوتهغغاي بنیغغادین حكمغغت مشغغاء بغغا حكمغغت

اعتبار این كمال ،مقول به تشكیك خواهد بود.

صدرایی ،تفغاوت بغین ایغن دو دیغدگاه اسغت .فیلسغوفان

صدرا گوید« :أن الوجود فغی كغل شغیء عغین العلغم و

مشایی فقد به اشتراک معنوي در مقام مفهوم قائلاند؛ ولی

القدرة و سائر الصفات الكمالیة للموجود بمغا هغو موجغود

حكمت صدرایی افزون بغر اشغتراک در مقغام مفهغوم ،بغه

لكن فی كل شیء موجود بحسبه» (شیرازي.)1 :5910 ،

اشتراک در مقام مصداق نیز قائل است؛ زیرا وجود در مقام

واضح است كه این نظریه بیانگر نظریه انسغانواربغودن

مصداق ،مصداقی موایر از خود ندارد تا اشغتراک در مقغام

صفات الهی بهگونه اعتدال است .صدرا دراینبغاره گویغد:

مفهوم باشد و به تعبیر دیگغر ،اصغالت وجغود ،هغیچگونغه

«و لما كان اإلنسان مفطورا عل صورة الرحمن فلنعمد إلیه

جایگاهی براي امري َیر از وجود باز نمیكنغد تغا آن امغر

أوال و نبین كیفیة صدورهما منه و عودهما إلیه لیكون هغذا

بهبور هموزن با مصداق وجود سنجیده شود.

ذریعة إل معرفة كالم اهلل و كتابغه» (شغیرازي ،5335 ،ج:1

افزون بر دلیل فوق بر اشتراک معنغوي وجغود در مقغام

 .)51و در جغغاي دیگغغر ،در مقغغام شغغمول دریافغغت انسغغان

مصداق ،حكیم سغبزواري بغا دقتغی ژرف بحغث اشغتراک

گوید« :لعمري إنّه كصورة جمعیاغة العغالم المخلغوق علغ

معنوي وجود را بر اصالت وجود متسخر دانسته است و در

صورة الرحمن الدالّ بهی ته و نظامه و اشتماله عل مظغاهر

انتهاي بحث از اشتراک معنوي وجود گفته است:

الصفات الجمالیاة من المالئكة و أنوارها و مغن ضغاهاها ،و

ما وحدا الحق و ال كلمته

الّا بما الوحدة دارت معه

الصفات الجاللیاة من األجسام و قواهغا و مغا شغابهها علغ
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وجود من له الخلق و األمر» (شیرازي  ،5911ج.)519 :5

الوجود ألن مرجع العلم و اإلرادة و َیرهمغا إلغ الوجغود

ازاینرو ،باید دانست كه مثالً بغا اهبغات صغفت وجغودي

كما أشرنا إلیه إال أن عقول الجماهیر مغن األذكیغاء -فضغال

«الف» در حوزه انسان ،همین صفت بهگونغه ضغعیفتغر در

عن َیرهم عاجزة قاصرة عن فهم سرایة العلم و القغدرة و

تمامی موجودات مادون از انسغان ،یعنغی حیغوان و نبغات و

اإلرادة فی جمیع الموجودات حت األحجار و الجمغادات

جماد درخور اعتبار است و بهنحو اولی در ساحات برتغر از

كسرایة الوجود فی ها و لكنا بفضل اهلل و النور الغذي أنغزل

انسان نیز درخور اعتبار خواهد بود؛ افزون بغر آنكغه قاعغده

إلینا من رحمته نهتدي إل مشاهدة العلم و اإلرادة و القدرة

امكان اشرف در قرائت رایج فلسفی بدان كمك میكند.

فی جمیع مغا نشغاهد فیغه الوجغود علغ حسغبه و وزانغه»
(شیرازي ،5335 ،ج.)991 :1
و اما در مقام مقایسه تقریر حكمغت متعالیغه بغا تقریغر

نتيجهگيري
 -5بنا بر دستگاه تشكیكی حكمت متعالیه ،اوصاف كمغالی

كالمی واضح است كه آموزه كالمی در تقریر اصل تشغبیه

بر خداوند و سایر موجودات ،مشترک معنوي است و ایغن

چندان موفق نیست.

اشتراک صرفاً در ساحت مفهوم نیست .بنا بغر ایغن اصغل،

تكملغغه :در مقغغام تحلیغغل صغغفات خبریغغه ،چنانچغغه در

تشبیه به گونه حقیقی در تمغامی سغاحات وجغودي معتبغر

ترجمه شاه ولیاهلل دهلوي از آیغات صغفات خبریغه دیغده

است.

شد ،اهل اهر به معنی تحتاللفظی و مفرد كلمات بسنده

-1بنا بر تشكیك وجود ،سغاحت هغر مرتبغه از وجغود

كرده اند و امغا معتزلغه بغه تسویغل ایغنگونغه آیغات همغت

براي خود ،محفوظ و ادعاي عینیت در دو مرتبه از وجغود

گمارده اند؛ ولی دستگاههاي كالمی نا ر به جمع بین تنزیه

كامالً مردود است؛ ازاینرو ،بین تمام مراتغب وجغود یغك

و تشبیه همچون حكمت متعالیه درصدد اسغتخراج هغور

گونه تنزیه حقیقی و نه نسبی حكمفرماست.

تصدیقی كلمات قرآن كریم هستند .در ایغن میغان ،مكتغب

بنا بر دو امر فوق ،حكمت متعالیغه در عغین تنزیغه ،بغه

عرفانی ابغنعربغی در تفسغیر صغفات خبغري و آیغات آن

تشبیه در همان ساحت قائل است و این امر یكی از نقغاد

چندان كامیا

نیست؛ زیرا با سیطره افكار اشعریت بر آن،

قوت آموزه جمع بین تنزیغه و تشغبیه در حكمغت متعالیغه

گاه و بیگاه دچار تفسیرهاي اهرگرایانه شغده اسغت كغه

است؛ زیرا براساس دستگاه عرفانی ،جمع تنزیه و تشبیه به

باید در گفتاري مبسود آن را كاوید .صغدرا در ایغن مقغام

دو حیث فلسفی متوایر درخور اعتبار است؛ یعنی حضرت

گوید« :و الحاصل أن الحق عند أهل اهلل هو حمل اآلیات و

در تنزیغه صغرف اسغت و در

األحادیث عل مفهوماتها األصلیة من َیر صغرف و تسویغل

حق در مرتبه َیب الویغو

كما ذهب إلیه محققو اإلسالم و أئمة الحدیث لما شغاهدوه

مقام واحدیت و مادون در ساحت تشبیه است.
صدرا به وضوا درین مس له گفته است« :فغإن الوجغود

من سیرة السابقین األولین و األئمغة المعصغومین سغالم اهلل

مشترک معنوي بینها و بینه و كذا العلم و القغدرة و َیرهغا

علیهم أجمعین من عدم صرفها عن الظاهر لكن مع تحقیق

من عوارك الموجود بما هو موجود فكما أن أصل الوجود

معانیها عل وجه ال یستلزم التشبیه و النقص و التقصیر فی

حقیقة واحدة كما تحقق فی أوائل هذا الكتا

و هغی فغی

حق اهلل» (شیرازي.)39 :5919 ،

الواجب واجب بالذات و فی الممكن ممكن و فی الجوهر

و در جغایی دیگغغر در جوازنداشغتن تسویغغل گویغغد« :أن

جوهر و فی العرك عرك فكذلك قیاس سغائر الصغفات

مقتض الدین و الدیانة إبقاء الظغواهر علغ حالهغا و أن ال

الكمالیة للموجود المطلق فإن العلم حقیقغة واحغدة و هغی

یؤول شیء من األعیان آلتی نطق بها القرآن و الحغدیث إال

فی الواجب واجب و فی الممكن ممكن عل وزان حقیقغة

بصغغورتها و هی تهغغا التغغی جغغاءت مغغن عنغغد اهلل و رسغغوله»

بازكاوي مس له تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشكیكی وجود519 /
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بزرگ اسالمی.
پي نوشتها

 -3شمس ،محمدجواد ،)5933( ،تنزيه و تشبيه ،قم :نشغر

 -5متفكرانی همچون فان اس آموزه تشغبیه و تنزیغه را از

ادیان.

اصطالحات وارداتی جهان اسغالم مغیداننغد ( van Ess,

 -50شهرستان  :)5914( ،الملل و النحل ،تحقیغق محمغد

) 2000,341-342؛ حال آنكه دستمایههاي آن در قغرآن

بدران ،قم :الشریف الرضی.

كریم موجود است.

 -55شغغیرازى ،صغغدرالدین محمغغد بغغن ابغغراهیم،)5910( ،

 -1ترجمه آیات براساس ترجمه شغاه ولغیاهلل دهلغوي بغا

الشةةةواهد الربوبيةةةة اةةةي المنةةةاهة ال ةةةلو ية ،تصغغغحیح

نگاه اهل حدیث است.

سیدجاللالدین آشتیانی ،تهران :مركز نشر دانشگاه .
 -51غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ،)5919( ،

منابع

مفاتيح الغيب ،تصحیح :محمد خواجغوي ،تهغران :وزارت

 -5ابغغنجغغوزي ،عبغغدالرحمن ،)5403( ،تلبببيا ابلببيا،

فرهنگ و آموزش عال  ،انجمن اسالم حكمت و فلسغفه

تصحیح :سیدجمیلی ،بیروت.

ایران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ .

 -1ابغنعربغی ،محیغ الغدین ،)5910( ،فصببو

الحكب ،

 -59شغغیرازى ،صغغدرالدین محمغغد بغغن ابغغراهیم،)5911( ،

تصحیح :ابوالعالء عفیف  ،تهران :انتشارات الزهراء.

تفسير القرآن الكري  ،تصحیح :محمد خواجوي ،قم :بیدار.

 -9احمد بن حنبل ،)5315( ،الرد علي الزنادقة و الجهميةة،

 -54غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ،)5335( ،

تصحیح :سامیالنشار ،اسكندریه.

الحكمة المتعالية اى األسةاا العقليةة األ بعةة ،بیغروت :دار

 -4اشعري ،ابوالحسن ،)5931( ،االبانة عن اصول الديانةة،

إحیاء التراث العربی.

تصحیح  :فوقیه حسین محمود ،قاهره.

 -51قیصغغري ،داود ،)5911( ،شببرف فصببو

 -1اشغغعري ،ابوالحسغغن ،)5330( ،مقببا ت ا مببنميين،

تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،تهران :موسسه مطالعغات

تصحیح هلموت ریتر ،بیروت.

و تحقیقات فرهنگ .

 -1بودادي ،عبدالقاهر ،)5311( ،الفرق بين الفرق ،بیروت.

 -51والدوسغغغت ،بیتغغغا ،)5931( ،تشببببيه و تنزيبببه،

سبحانی ،جعفر ، )5451( ،بحوث في الملل و النحل ،قم:

دايرةالمعارف بزرگ امنمي ،ج  ،51تهغران :مركغز دائرة

النشراالسالمی.

المعارف بزرگ اسالمی.

 -1السبزوارى ،حاج مالهغادي ،)5913( ،شةر المنظومةة،
تصحیح و تعلیق از آیغتاهلل حسغنزاده آملغ و تحقیغق و
تقدیم از مسعود بالب  ،تهران :نشر نا .
 -3سیدتقوي ،علیرضا ،)5930( ،جهم بغن صغفوان ،دايرة

.
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