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Abstract 
As a prominent commentator of divine wisdom, Ayatollah Javadi Amoli has 

confirmed – in the course of the semantics of theological propositions – the theory of 

content commonality in theological propositions and propositions derived from reality. 

His consideration of other theories associated with the semantics of propositions and 

the challenges to the theory of content commonality have marked his interpretations as 

innovatory. The emphasis on the theory of coining words for the spirit of meanings, 

the contribution of the intellect to the conceptual recognition the Essence and Essential 

Attributes of the Necessary Being, the consideration of the theory of content 

commonality with the theory of Particular Unity  as compatible, and the wide 

application of this theory to the qura’nic verses and Islamic narrations can be 

suggested as innovative aspects of his work. Nevertheless, some aspects of his 

interpretations may challenge the essence of the theory of content commonality. These 

aspects include the inadequacy of the arguments used to prove this theory, the 

incompatibility of the theory of content commonality in theological propositions with 

the rules of Arabic language, the impossibility of reaching the root Essence of the 

Necessary Being, and the negation of this theory by the Particular Unity of Being. 
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 یاتیاله یها در گزاره یاشتراک معنو یۀنظر یانتقاد -یلیتحل یبررس

 آملی یجواد اهللآیتاز منظر 

 

 *8برنجکار رضا ،1وردنجانی حسینی محمدحسین سید

 یراندانشگاه تهران، قم، ا یفاراب یسپرد ی،ارشد فلسفه و کالم اسالم ی. کارشناس1

 یرانگاه تهران، قم، ادانش یفاراب یس. استاد گروه فلسفه و کالم، پرد8

 (21/21/2422: پذیرش تاریخ ؛23/21/2111: دریافت تاریخ)

 چكیده

را در  یاشرتراک معنرو   یۀنظر یاتی،اله یها گزاره ی، در معناشناسیهحکمت متعال ۀاز شارحان برهست ی، مل یعالمه هواد

هرا   گزاره یدر معناشناس یگرد یاتبه نظر انیشاست. توهه ا یرفتهبر مده از واقع پذ یها و گزاره یاتیاله یلفظ یها گزاره

 ۀدربردارنرد  یه،نظر یناز ا یشانا یرکه تقر استسبب شده  ی،اشتراک معنو یۀمطرح در مورد نظر یها چالش ینو همچن

واهرب   یشناات مفهوم یامکان عقل برا ی،ارواح معان یوضع الفاظ برا یۀبر نظر یدتأک همله از ؛باشد یدیهد یایزوا

 یهنظر ینا ۀگسترد یقتطب ی،وحدت شخح یۀبا نظر یاشتراک معنو یۀسازگار دانستن نظر ی،ت و صفات ذاتذا ۀدر حوز

را بره   یاشرتراک معنرو   یرۀ وهود دارد که ممکن است اصل نظر یرتقر یندر ا یهمه مالحظات  ینا با. یاتو روا یاتدر  

 یلفظر  یهرا  در گزاره یاشتراک معنو یۀنظر یاسازگارن یه،نظر ینا ۀادل ییبه نارسا توان ی نها م ۀچالش بکشد که از همل

  .وهود اشاره کرد یوحدت شخح یۀبر پا یهنظر ینشدن ا منتفیبا قواعد زبان عرب، محذور اکتناه واهب و  یاتیاله

   واژگان کلیدی

 .. وهودیوحدت شخح یاتی،اله یها روح معنا، گزاره ی، مل  یهواد یل،تعط ی،اشتراک معنو
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 مقدمه .0

اسرت کره    یجرابی ، مفاد اوصاف و محمروالت ا یناز مباحث مطرح در موضوع زبان د ییک

، اداونرد  شرود  یطور مثال گفته مر  ، بهرود یکار مبه ادا غیر و اداطور مشترک در مورد  به

 یرن ، اشرود  یمطررح مر   ینجاکه در ا یقادر است. سؤال وعالم  حسن نیزقادر است و  وعالم 

کار اداوند به یردر مورد اداوند، همان است که در مورد غ اوصاف ینا یمعنا یااست که  

سرؤال   یرن ، مراد است؟ ارود یکار مبه ادا غیراز  نچه در مورد  یرغ ییمعنا ینکها یا رود یم

 یاز سررو یمختلفرر یهررا دارد، بررا پاسررخ اداشناسرریمباحررث  درازایبرره  ای یخچررهکرره تار

 یرن از ا یکری کره   یاشرتراک معنرو   یرۀ مواهه بوده اسرت. نظر  یو شرق یغرب پردازان یهنظر

 ی اسرت. مالصردرا پرس از تنقر     بروده  یاسالم فالسفۀ پذیرشمورد  یربازهاست، از د پاسخ

مفهروم،   نظرر  نهرا از   یرمحداق و تغا نظروهود و اتحاد صفات ذات از  یکتشک های یهنظر

ارحان کرالم  از  ن، ش د و پس کر یترا تقو یهنظر ینشناسانه ا شناسانه و معرفتیهست یمبان

 یاند. عالمه هرواد  در رفع نقاط ابهام  ن داشته یسع یه،نظر ینا یها استدالل یینصدرا با تب

اود از هملره   یها از کتاب یاریاست، در بس یهشارحان حکمت متعال ینکه از بارزتر  ملی

 کررده و  یهتک یهنظر ینصورت گسترده به ا به یمتسنو  ترکه ابن یدشرح التمه، مختوم یقرح

 مند سازد.  ن را نظام یشناس و هم معرفت شناسی یهست نظرتالش کرده است هم از 

 است: زیرموارد  شامل ایشان دیدگاه ۀبرهست های یژگیو

 ؛دارند یفلسف یو اشتراک لفظ یفلسف یکه از اشتراک معنو یینیتب . 2

بحث  ینکه ا ای یشینهچه پ ی؛اوصاف اله یدر معناشناس یگرد های یدگاهتوهه به د . 1

باره   ینکه در غرب در ا یاتیدارد و چه نظر یفلسفه و کالم اسالم یدر فضا

 ؛مطرح است

 یات؛و روا یاتدر فهم   یهنظر ینا ۀگسترد یقتطب . 1

 ؛عامه یممفاه یروح معنا و وضع الفاظ برا یۀبر نظر یژهو یدتأک . 4

 وحدت وهود. یدگاهبا د یاشتراک معنو یۀن نظرسااتتالش در سازگار  . 3

مواهه اسرت کره    ییها با چالش یاشتراک معنو یۀهنوز نظر رسد ینظر مبه ،ینبر اافزون
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که  یابهامات یدر مقابل برا یهنظر ینا یروانپ یو حت یداز  نها چشم پوش یراحت به توان ینم

پژوهشگران معاصر از  یتا  نجا که برا ،اند نداده یا کننده است، پاسخ قانع یهنظر ینمتوهه ا

؛ 248: 2112 ی،)قربران  انرد   امر، سخن گفته یتدرنها یسلب یاتبه اله ییانصدرا یبرا یلتما

     .یست ن  سان ن یقتحد البته(، که 21: 2113، همکارانو  یباروت

 معنوی اشتراک در فلسفی و ادبی رویكرد دو. 2

از  نهرا بره مناسربت     یند که در علوم مختلفر ایدو اصطالح یو اشتراک لفظ یاشتراک معنو

علوم تفراوت   یندو واژه در ا ین، مثل منطق، اصول و علم ادب. کاربرد اشود یسخن گفته م

است کره   یا واژه یمشترک لفظ یعنی، شود یو بر مدار تعدد وضع و معنا م کند ینم یچندان

صورت گرفتره باشرد. در مقابرل،     یا هر معنا وضع هداگانه یمتعدد داشته باشد و برا یمعان

دارد، اما  یزن یوضع واحد یجه،معنا داشته و در نت یکه تنها است ک یا واژه ی،مشترک معنو

و  381: 2ا ق،2418 ی،؛ تفترازان 41: 2181 ، یرازیشر   ینالرد   )قطب  ن متعدد است  یقمحاد

 .                (131و  132: 2ا ،2183 ی، مل ی؛ هواد143: 1ا ،2182 ین،لهأ؛ صدر المت312

( 143: 1ا ،2182 ین،لهأ)صردرالمت   ییشان عالمه طباطباتبع استاد به  ملی یعالمه هواد

با محطل  مشهور متفاوت اسرت. از   یماز نظر حک یو معنو یباورند که اشتراک لفظ ینبر ا

 یدارا یداشرته، هرر گراه لفظر     یانب یتر مطلب را به شکل مفحل ینکه ا ینظر عالمه هواد

اعم  ،ده و مبدأ کار مخحوص باشداثر ااص بو یدارا یباشد که از  ن معان یم متعددیمفاه

هرر کردام از  نهرا هداگانره      یا  نکه برایهامع  نها وضع شده باشد  یباره برایک از  نکه به 

است؛ و هر گراه مفهروم    ی ن لفظ در اصطالح فلسفه و کالم، مشترک لفظ ،وضع شده باشد

و  ثرار   رددا یق، هامع واقعی ن محاد که یطور به ،صادق باشد یق متعددیبر محاد یواحد

م ی ن مفراه  یهرامع انتزاعر   یاعم از  نکه لفظ واحد بررا  گیرد، یت مأاز  ن هامع واحد نش

 ن مفهوم، متحر  بره اشرتراک     ،هر کدام هداگانه وضع شده باشد یا برایوضع شده باشد 

 ۀ(. مرثالً واژ 182و  132: 2ا ،2111؛ 131و  132: 2ا ،2183 ی، ملر  ی)هواد است  یمعنو

از نظرر   یولر  کنرد،  یچراکه بر نه مقوله صردق مر   ،است یمشترک معنو یر ادبعرض از نظ
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و  انرد  ینمتبرا  یکدیگربه تمام ذوات با  یاست، چون مقوالت عرض یمشترک لفظ یلسوف،ف

 .  (131: 2ا ،2111 ی، مل ی)هواد ندارند  یقیهامع مشترک حق

 یبررا  یادشرده  یعنااول، طبق م ۀمالحظه است؛ نکت شایاناصطالح  ینا ۀدو نکته دربار

 کردام  یچکه محداق هر   ید یوهود مبه یقسم ی،ادب یو اشتراک معنو یفلسف یاشتراک معنو

 یقشو محراد  کنرد  یمتعردد صردق مر    یقاست که بر محراد  یو  ن مفهوم یستدو ن یناز ا

ماننرد مفهروم عررض.     ،اارا از ذات  نهاست یامر یانگرمفهوم ب یندارند و ا یتفاوت ذات

 ن  یبره ازا  کره  ینردارد و ترا وقتر    یفلسف یاشتراک معنو ،شد یانطورکه ب انمفهوم هم ینا

دوم، در محرل   ۀست. نکتمعنا ی ن ب یلغو یسخن از اشتراک معنو یزقرار داده نشود ن یلفظ

باشد، چون لفرظ و قواعرد زبران     یاتیاله یلفظ یها در گزاره یبحث اگر مراد اشتراک معنو

 یهرا  محطل  مشهور است؛ اما اگرر در گرزاره   یک معنودارد، پس مراد از اشترا یتموضوع

ها نردارد   در  ن گزاره یگاهیفظ هال که  نجا ازمطرح شود،  یاشتراک معنو ،بر مده از واقع

محرطل  دوم   یرد ذکر نشده اسرت، پرس با   یمحطل  سوم در کالم عالمه هواد همچنینو 

 ( مراد باشد.یفلسف ی)اشتراک معنو

 یو عقل یه لفظب یاتیاله ۀگزار یم. تقس9

 یرر به تعب یااعم که همان امور عامه  یبه معنا یاتاله یکی؛ رود یکار مبه یات در دو معنیاله

دوم،  یاست که در مورد وهود اعم از واهب و ممکن مطرح اسرت و معنرا   یاحکام یگرد

 کنرد  یبحرث مر   یصرفات و افعرال واهرب تعرال     رااص است که ناظر بر  یبه معنا یاتاله

؛ 3:  )ب(تررا یبرر یی،؛ طباطبررا223: 4ا ،2132 ی،؛ سرربزوار21: 2ا ،2182 ین،)صرردرالمتاله 

 یمعنرا  یراتی، اله یهرا  در گزاره یات(. مراد از اله3: 3ا ،2134؛ 2242و  2211: 4ا ،2183

از اوصاف و افعال او  یکیکه موضوع  ن ادا و محمول  ن  ییها گزاره یعنیدوم  ن است؛ 

 باشد.

 ین)صدرالد شود می تقسیم( ی)لفظ ملفوظه و( یبه معقوله )ذهن)گزاره(  یهدر منطق، قض

شرخص   یشرۀ کره در ذهرن و اند   یهدو طررف قضر   یران م یوند(. حکم و پ18: تا یب یرازی،ش
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در ذهن بره وهرود    ینکها ، مثل گردد یم یعقل یۀوهود  مدن قضموهب به گیرد، یصورت م

 یلفظر  ۀد، بره  ن گرزار  شو یانالفاظ ب ۀواسط به یذهن ۀگزار یناذعان شود. حال اگر ا یولیه

معنرادار اسرت و از    یاتیاله ۀگزار ینکه(. با فرض ا134و  131: ق2421 ی،)تفتازان  گویند یم

را  یمتقسر  یرن ا یرز ن یاتیاله یها گفت گزاره توان ی، مکند یم یتدر ذهن حکا ینسبت حکم

مثرل حمرل    یذهنر  اتییر اله ۀمثل ادا عالم است و گرزار  یلفظ یاتیاله ۀهستند. گزار یراپذ

 علم بر اداوند در ذهن. یمعنا

 یبرر واهرب تعرال    یهمان حکم ذهن به حمرل صرفت    که مراد از  ن یاتیاله یعقل ۀگزار

 : ید یوهود مبه دو صورت به ،است

یهسرت  یلاست که عقل با تحل یا قسم گزاره ینبر مده از واقع. مراد از ا یعقل ۀگزار. 2

 .رد و یدست مشناسانه  ن را به

 یبا توهره بره وضرع الفراظ بررا      یلفظ یها . گزارهیلفظ ۀگزار یکمستند به  یعقل ۀگزار. 1

الفراظ در   یران که متکلم قبل از ب یعقل ۀگزار یکی ؛مشخص، محفوف به دو گزاره هستند یممفاه

 . ورد یدست مبه یلفظ ۀکه مخاطب از فهم گزار یعقل ۀگزار یگریاود دارد و د یشۀاند

 یرز است، در احکام ن یلفظ ۀدر صورت دوم، منشأش گزار یعقل ۀگزار ینکهبا توهه به ا

 .کند یطلب نم یهمان گزاره اواهد بود و بحث مستقل یروپ

است که در مورد ادا و صرفات و افعرال اوسرت. محرل      یا همله یاتی،اله یلفظ ۀگزار

مران  و اما )ص(یرامبر پ یرات مثرل قرر ن و روا   ینری اسرت کره در مترون د    ییهرا  بحث گزاره

 یران م ینزاعر  ،مفهروم اسرت   یدارا یراتی اله ۀگرزار  ینکره کار رفته اسرت. در ا به )ع(معحوم

 معنرایی  یکره بر   هرا  یتویسرت پوز یبرا تأمرل در  را   رسرد  ینظر مبه یحت یست،معناشناسان ن

 معنرایی  یکره مرراد از بر    شرود  ی، دانسرته مر  شرود  یبره  نهرا نسربت داده مر     ینید یها گزاره

 یهرا  گرزاره  البتره  ،(131: 2113)براربور،   ه نامفهوم بودن گرزاره  بودن است ن یشنااتاریرغ

فلسرفه و   یکره در فضرا   یاتیو نظر  یند یحساب نم گزاره به یبه لحاظ منطق یشنااتاریرغ

 ی،اشرتراک لفظر   ی،)اشرتراک معنرو   شرود  یها مطرح م گزاره ینا احوص در یکالم اسالم

 هاست. گزاره ینبودن ا یبر شنااتار یمبتن ،و ...( یسلب یاتاله
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 یاتیاله یها گزاره یدر معناشناس ها یدگاهد یراز سا آملی یعالمه جواد یابی. ارز0

 یرن در ا یاتنظر یخچۀبه تار شناسی یند ودر قر ن  یدتوحدر دو کتاب   ملی یعالمه هواد

 یرۀ ابتردا نظر  یرن، بره نرام زبران د    یفحرل  یلذ شناسی ینددر کتاب  یشاناند. ا پردااته زمینه

 222: 2111 ی، ملر ی)هواد اند  را مطرح کرده یاتیاله یها گزاره معنایی یدر ب ها تیویستیپوز

یاشرکال هسرت   یراتی، اله یهرا  گرزاره  معنایی یب یدگاه، د ملی ی(. از نظر عالمه هواد222و 

 نظرر  نکره از   ی نشران داده اسرت. توضر    یشناس معرفت یشناسانه دارد که اود را در فضا

را داشرته باشرد کره     یراتی اله یهرا  گرزاره  معنایی یب یادعا تواند یم یستنها ک شناسی یهست

 یست؛قابل اثبات ن وهه یچه انححار به ینا یبداند، ول یموهود را منححر در موهودات ماد

 یگر،و از طرف د سازند یرهنمون م یرمادیما را به موهودات غ یعقل و وح یاز طرف یراز

 ی)هرواد  ارود عراهز اسرت     یماورا یا دارد و از نفتجربه تنها قدرت اثبات قلمرو اود ر

 (.221و  222: 2111 ی، مل

همچون اسرطوره دانسرتن    ینبودن زبان د یشنااتاریرغ یاتاز نظر یبه برا ینهمچن ن یشاا

( و  نهرا را  224و  18: 2111 ی، مل ی)هواد  کنند یبودن  ن، اشاره م یو رمز ینو نماد ینزبان د

مترون   یرکه در قر ن و سرا  یاتیاله یها گزاره یراز ،(224: 2111 ی، مل ی)هواد  دانند ینادرست م

از  ینری مطلب با مراهعه به مترون د  ینبر  ن هستند و ا یو متک یتواقع ر مده است، ناظر ب ینید

از  ییالبته ممکن اسرت در هرا   ،(224: 2111 ی، مل ی)هواد  شود یروشن م یاوب همله قر ن به

ن نروع زبران   یر مطلرب از ا  یک یمتفه یاستفاده شود و برا یاز زبان رمز ینیمتون د یرقر ن و سا

دارد تا مخاطرب   یابزار ۀصرفاً هنب ینا یول ،(13و  14: 2111 ی، مل ی)هواد کمک گرفته شود 

 (.118: 1: ا )ا(تا یب ی، مل ی)هواد را بهتر درک کند  یقتیحق یکقر ن، 

هرز   ، بره دانند یم یواقع و شنااتار  برا ناظر ر یاتیاله یها که گزاره یاتیاما در مورد نظر

 یزن یگرید یاواهد شد، به  را یاناست و در ادامه ب یشانکه مختار ا یاشتراک معنو یۀنظر

، 42: 2112 ی، ملر  ی)هواد و مجاز  یاشتراک لفظ ی،نف یه،اند از: تشب توهه دارند که عبارت

و  یل، عمدتاً محذور تعطها یشهاند یندر رد ا یشان(. ا223و  223: 2111؛ 182و  131، 123

   .شود یداده م ی اند که در ادامه توض الوهود را مطرح کرده سلب کماالت از واهب
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  یاتیاله یها در گزاره یاشتراک معنو یۀاز نظر یعالمه جواد یر. تقر8

و  یلفظر  یهرا  گرزاره  یران م یملموسر  یرک تفک یشران ا های باذکر است، در عمده کت شایان

 یرۀ کره از نظر  یینری با توهه به تب یبر مده از واقع صورت نگرفته است، ول یعقل یاه گزاره

 یرۀ از نظر یشران ا یرر تقر تروان  یاند، مر  که ارائه کرده یا ادله یندارند و همچن یاشتراک معنو

 د.کر یکدو قسم گزاره تفک ینرا در ا یاشتراک معنو

 یاتیهال یلفظ یها در گزاره یاشتراک معنو یۀنظر تقریر. 8. 0

؛ کننرد  یمر  یمبره سره دسرته تقسر     ، مده است ینیرا که در متون د ییها در ابتدا گزاره یشانا

(. 12-14: 2111، ی ملر  ی)هرواد   یلیتمث یها و گزاره یانشائ یها گزاره ی،اابار یها گزاره

قائرل بره اشرتراک     یعره، مربوط به ماوراءالطب یاابار یها گزاره ۀدر هم  ملی یعالمه هواد

 یشران، (. از نظرر ا 113: 2112؛ 322و  411: 1(، ا )اترا  یبر  ی، ملر  ی)هرواد  هستند  یمعنو

دسرته   یرک حمل شده است، به دو صورت است:  یبر واهب تعال ینیکه در متون د یصفات

و نقص در مفهومشان ااذ شده است، مثل ههل، عجز و حسد.  یبند که عایاز  نها، صفات

صفات  گونه یناند و اداوند از ا از اداوند سلب شده ییاتاله یها صفات در گزاره گونه ینا

اارذ   یهستند که در مفهومشان نقص و کاسرت  یدوم، محموالت ۀدست ؛مبرا دانسته شده است

هماننرد علرم و قردرت. در     ،همرراه اسرت   یبا نقص و کاست ی نها گاه یقمحاد ینشده، ول

( 224: 2111 ی، مل ی)هواد  شود یامور به اداوند نسبت داده م گونه ینا یاتی،اله یها گزاره

ممکنرات بره   یاست که در کاربرد  ن برا ییصفات و محموالت در  ن، همان معنا یو معنا

 .  (113: 2112 ی، مل ی)هواد  رود یکار م

 یلفظ یها در گزاره یاشتراک معنو ۀادل .5. 1. 1

هسرتند کره    ای یردواژه دو کل یهو تشب یل. تعطیدر اشتراک معنو یهاول، انححار اثبات بالتشب

از  نهرا اهتنراب شرده     یاشتراک معنو یۀمعتقدند، اوالً در نظر یاشتراک معنو یۀنظر یروانپ

کره   یگرری د ی را یاًثان ؛(182: 2112، ی مل ی؛ هواد41و  42: 3ا ،2112 یی،)طباطبا است 

 یرل ر تعطگرفترا  یرا  انرد  یهمبتال به تشرب  یا یوهود دارد، همگ ینید یها گزاره یدر معناشناس

 مرده اسرت،    یراتی اله یهرا  که در گزاره یکه معتقدند، الفاظ ی(. کسان231: 2111 ین،)شاکر 
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 یگرری است؛ و گرروه د  یهنظرشان گرفتار تشب ،حمل شوند محسوسو  یعرف یبر معان یدبا

 مرده اسرت، برداشرت     یراتی اله یهرا  که در گرزاره  یاز الفاظ یما مفهوم روشن گویند یکه م

غلر  و ناصرواب    یرق و هرر دو طر  شروند  یم یعقل از معرفت اله یلار تعط، گرفتکنیم ینم

 یرد مذاهب توح یاندر ب الرضا یبن موس یاست، چنانکه عل یهاست. راه نجات، اثبات بالتشب

اداونرد   یاصل معنا را برا یعنی ؛(223و  222: )ب(تا یب یه،بابو)ابن مردمان به اشاره کردند 

     است. یاشتراک معنو یۀکه همان نظر زداییم ی ن م و نواقص را از کنیم یاثبات م

وهود نردارد؛   ی، ابهامانجامد یاالق به مخلوق م یهمجسمه و مشبهه به تشب یۀنظر ینکها

یره تنز هرای  یردگاه از د یاریبسر  ی،اشتراک معنرو  یانکه مدع یاتدر روا یلاما در مورد تعط

 د دارد:، دو احتمال وهوکنند ی ن رد م ۀواسط را به یانهگرا

 ادا و صفات  ن در واقع. یانکار و نف یعنی ی،ثبوت یلتعط. 2

کنرد   یران را ب یصرفات الهر   یاوب که بتواند به یزیما در الفاظ چ یعنی ی،اثبات یلتعط. 1

 .یمندار

 یثبروت  یرل تعط یرات در روا یرل ، مراد از تعطدهد یوهود دارد که نشان م یقرائن متعدد

 ی،)مجلسر  انرد   معنرا کررده   گونره  ینرا همر  یلتعط یزن یلسچنانکه عالمه مج ی؛است نه اثبات

 به دو مورد اشاره کرد: توان یقرائن م ینا ۀ(. از همل111: 2ا ،2131

اردا صرفت و    یبررا  یا  پرسد یم )ع(از امام صادق یقها زند گزارش یبر برا مبتنی. 2

حد و نشران  از  یا گونه یفیتک یراز یر؛ا فرماید یوهود دارد؟ حضرت در هواب م یفیتک

کماالت ذات را انکرار   یدنبا یاید،ن یشپ یهو تشب یلتعط ینکها یبرا یاست، ول یریپذاحاطه

: 2ا ق،2423 ینری، )کل          واهب است یتانکار ذات و ربوب یکرد، چون انکار کماالت به معنا

 (.143: تا یب یه،بابو؛ ابن83و  84

: 2ا ،2132 ی،)طبرس فر قرار گرفته است در کنار الحاد و ک یلتعط یاتروا ی. در برا1

 .    (323: 2138 ی،؛ ابن مشهد141

 ی،)اشرتراک لفظر   یانهگرایهتنز های یدگاهاز د یاریکه بس دهد ینکته نشان م ینتوهه به ا

از  نهرا   کردام  یچهر  یراز یستند،ن یلو مجاز و ...( مبتال به محذور تعط یقتحق ی،سلب یاتاله
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محمول  یممفاه یربلکه مفادشان تغا یستند،ثبوت ن ۀاالت در مرحلذات از کم یلدرصدد تعط

 یدر برار  یاثبات است. هالب است که ارود عالمره هرواد    ۀبر واهب و ممکن در مرحل

داشرته اسرت    یران برر  نهرا وارد سرازد، ب    یرا بدون  نکه نقد ها یدگاهد یناز ا یمواضع برا

باشرد، براز    یاثبرات  یرل اگر مراد تعط یحت ین،ا برعالوه(. 223و  223: 2111 ی، مل ی)هواد 

 چراکره  دانسرت،  مواهره  محرذور  این با عام صورتبهرا  گرایانهتنزیه های یدگاهد توان ینم

 یقابرل درکر   یو مجراز، معران   یقتو حق یسلب الهیات مانند ها یدگاهد یناز ا یبرا براساس

 .شود یم یاناسماء و صفات پروردگار ب یبرا

باشد،  یفلسف یاشتراک معنو ،ها گزاره یندر ا ید از اشتراک معنواگر مرا یگر،طرف د از

 ی،فلسرف  یاشرتراک معنرو   اسراس بر یراز کرد،مطرح  یهنظر ینرا در ا یهمحذور تشب توان یم

 یاشرتراک  ینواهرب و ممکرن اسرت و چنر     یران مشترک م یقتاز حق یمفهوم مشترک حاک

 .گردد یواهب به ممکن م یهتشب مستلزم

و  یاشرتراک معنرو   یرۀ نظر یران م ییهمسو یعامه. برقرار یممفاه یبرادوم، وضع الفاظ 

اسرت،   یره نظر ینا یهد یها موضوع له الفاظِ محمول بر ممکن و واهب، از چالش یمعنا

چرالش شرد، بلکره     ینرفت از ا تنها سبب برون عامه نه یممفاه یوضع الفاظ برا یۀنظر یکنل

هرا   گزاره ینرا در ا یاشتراک معنو یۀنظر یراحت که در صورت اثبات به شد ای یهاود، فرض

کره چرون الفراظ     کند یم یانابتدا ب یهفرض ینا ی در توض  ملی ی. عالمه هواددهد یم یجهنت

 ن قوم است و روشرن اسرت    یها و انتقال اواسته ها یشهابزار مفاهمه و تبادل اند یهر ملت

اسرت   یمیدر قلمرو مفراه  کند یکه وضع م یالفاظ ۀندارد، هم یدیتوح ینیب که ههان ینژاد

 یهرا  در گرزاره  رو، یرن ازا ،(123: 2(، ا )اترا  یبر  ی، ملر  ی)هواد که مورد ادراک  نها باشد 

 ؛(128: 2)ا(، اترا  یبر  ی، ملر  ی)هواد قوم است، دو راه وهود دارد  ینکه بر زبان ا یاتیاله

 یرن ، ا ملری  یوادبه نظر عالمه ه یی،محسوس و التزام به مجازگو یراه اول، توسع در معنا

 یرر لفرظ را در غ  تروان  ینمر  یراحت به عالقه دارد و به یازاوالً مجاز ن یراز یست؛راه مطلوب ن

دو منظرور در هرر    یرن ا یندارد که ترأم  ینهبه قر یازن یمجاز یمعنا یاًثان ؛کار بردله بهموضوع

م، وضرع الفراظ   (. راه دو133و  134: 3(، ا )ال ترا  یب ی، مل ی)هواد  یست سان ن یا گزاره
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 یرن محسوس  ن مفهوم عرام هسرتند. ا   یقمحاد یۀاول یعامه، هرچند کاربردها یممفاه یبرا

  همچرون مفهروم عرام    یریبرا تعراب   ،قررار گرفتره اسرت    یشانکه فراوان مورد استناد ا یهنظر

: 4)ال ( اترا  ی؛ بر  14: 14و ا 182: 23و ا 121و  121: 21)ب(، اترا  یبر  ی، مل ی)هواد

؛  142: 14و ا 182: 23و ا 121و  121: 21)ب(، اترا  یبر  ی، مل ی)هواد  معنا(، روح  212

:  ا ترا،  ی؛ بر  121و  121: 21)ب( اترا  یب ی، مل ی)هواد  (، هدف معنا 212: 4)ال (، اتا یب

وضع الفراظ   یفیت ن است که چون ک یهنظر ینا ۀ. االصشود یم یدهد یشان( در  ثار ا213

 یامحداق محسوس بوده  یما گزارش نشده است )که برا یبرا یقاًدق یننخست یها در انسان

هرا متوسرل شرد     اسرتعمال  یرل بره حردس و تحل   یدبا یرروح و گوهر معنا(، پس ناگز یبرا

(. حال از  نجا کره روزانره همرراه برا تحرول صرنعت و       43: 23)ا(، اتا یب ی، مل ی)هواد 

کره   یردِ را بر محداق هد یقبلتأمل، همان مفهوم  ینو کمتر یتبدون عنا یقمحاد یدگرگون

حدس زد که الفاظ در وضرع   یسادگ به توان ی، مکنند یم یقمتفاوت نسبت به قبل است، تطب

( و 43: 23)ا(، اترا  یبر  ی، ملر  ی)هرواد  انرد   روح و گوهر معنرا وضرع شرده    یبرا ییابتدا

 یجره نت ،(118: 1(، ا )اتا یب ی، مل ی)هواد ندارند.  یمدر مفاه یداالت یقمحاد یاتاحوص

وهود دارد که در اطرالق برر ممکرن و واهرب، همران معنرا        یعام یمالفاظ مفاه ی نکه برا

 .  (223و  224: 2111، ی مل ی)هواد موردنظر است 

اسرت   یهنظر ینمشکل ا ینتر مهم یاشتراک معنو یۀنظر یبرا ی، فقدان راه اثباترسد ینظر مبه

اگر واضرع الفراظ    یراز یست،عالا  ن کارساز ن یبرا یزن یارواح معان یوضع الفاظ برا یۀو فرض

برر   یلری تنهرا دل  نه یعام قابل طرح بود، ول یممفاه یبود، وضع الفاظ برا یربان یمیحک یااداوند 

اذعران بره واضرع     یرز ن یوهود ندارد، بلکه اود عالمه هواد یربان یماستناد وضع به ادا و حک

 یصورت وضع الفراظ بررا   ین( که در ا21و  21: 1ا  تا، ی، بی مل ی)هواد  دارد یبودن بشر عاد

 یقمحراد  ۀبرر همر   یاوالً  نها، اشرراف  یراز یست،ن یرپذ عام توس  عموم مردم عادتاً امکان یممفاه

هم فرض شرود، درک   یاگر اشراف یحت یاًثان ؛ نها وضع کنند یعام برا یندارند تا بخواهند مفهوم

 یران طورکره ب  و ثالثاً همان یستن یرپذ امکان ی،ادتوس  مردمان ع یقمحاد ۀهم یهامع برا یمعنا

 و تبادل بوده است. یاااند؛ چراکه  نها مورد احت محسوس وضع شده یقمحاد یشد، الفاظ برا
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 یرن محسروس وضرع کررد، ا    یقمحاد یگرچه بشر الفاظ را برااممکن است گفته شود 

از  ن  ،ه استمحداق محسوس وضع شد یصورت مطلق نبوده است، بلکه لفظ برا وضع به

؛ 22: 2و ا 112: 1ا ،2112 یی،)طباطبرا  بر  ن مترتب است  یتههت که فالن غرض و غا 

   :  یراز یست،ن یرشقابل پذ یزراه ن ین( ا121: 2(، ا )اتا یب ی، مل یهواد

از  ن  یتیاند ترا بتروان عمروم    و هدف وضع نشده یتالفاظ به لحاظ ترتب غا ۀاوالً؛ هم

 یرن وضع ا یتعنوان غا  یچه  به ینزم یداست و فوا ینزم یارض به معنابرداشت کرد، مثالً 

 .یااره یءش یکعنوان  به ینزم یاست برا یلفظ نبوده است، بلکه صرفاً اسم

بره   ،دارنرد  یکسانیکه گرچه کارکرد  یممواهه یصورت فراوان با الفاظ به یدر زبان عرب یاً؛ثان

هعرل   ی نها هم ندارد، الفاظ مختلفر  یتدر غا یاحوصبه یر نها که تأث یلحاظ مختحات ااره

دارد کره عبرارت    یمشخحر  یرت کار برد؛ مثالً راه غاهم به یها  نها را به توان یشده است که نم

را قررار  « مخرف» ۀواژ ،دراتان باشد یانکه در م یراه یعرب برا ی ن، ول در یرمس یاست از ط

کره   یراهر  یده است، براکراستفاده « نَقب»و « بشَع» ۀکوه باشد از واژ یانکه م یراه یداده، برا

 (.122: ق2424 ی،بهره برده است )ثعالب« اَلّ» ۀاز واژ ،شنزار باشد یانم

 یرزان چون سرالح، م  ییها و صرف نمونه کند ینم یاریادعا را  ینا یاثبات یلدل یچثالثاً؛ ه

هرا   نمونره  یرن از ا یاوالً برار  چراکره  یسرت؛ مذکور ن یاثبات ادعا یبرا یکاف یلو سراا دل

کرل مرا   » یاسم  لت است برا یزانشان وهود دارد، مثالً مدمعنا در او یتند و عمومامشتق

 یبره تررازو   یصدق  ن تابع ابزار سرنجش برودن  ن اسرت و ااتحاصر     ین، بنابرا«به یوزن

: 2ا ق،2422 ی،)موس انطباق دارد  یتقابل یزدر مورد سالح و سراا ن یانب ینمعهود ندارد. ا

اطرالق واژه برر محرداق     یهاحتمال وهود دارد که در استعماالت اول ینا یاًثان ؛(323و  384

کرده و از مجراز   یداپ ینیکاربرد وضع تع ینبوده و سپس با تکثر ا یصورت مجاز به ید،هد

 بودن اارا شده است.

فراظ،  است که ال یتنها در صورت ،روح معنا یۀاشکاالت وارد به نظر ۀبه ذهن برسد، هم یدشا

 یاشرکال  یچد، هر شرو  یانب ینیصورت تع الفاظ به ینباشند، اما اگر وضع ا یینیموضوع به وضع تع

محسروس   یقمحراد  یبررا  ییابتردا  ۀگرچه الفاظ در مرحلاصورت  یندر ا یرا، ز ید یوهود نمبه



011   ،8011، تابستان 2 ة، شمار81دورة فلسفه دین 

 یبخشر  یرز ن یکه معارف اله یدو با  شنا شدن مردم با علوم و معارف هد یجتدر اند، به وضع شده

 یرد هد یقمحراد  یرن ا یرا برا ی مد که همان الفاظ قبل یدپد یمتعدد یقز  نها بوده است، محادا

شردن کاربردهرا    یراد مررور برا ز   به  یصورت مجاز بود، ول استعماالت در ابتدا به ینکار بردند. ابه

 که قابل صدق برر  شد یفهم م ییمعنا ینۀکه بدون ذکر قر یا گونه به ،به اود گرفت یقیحالت حق

( 121: 1ا ،2112 یی،؛ طباطبرا 21و  21: 1ا ،)ه(ترا  ی، بی مل ی)هواد بود  یمو قد یدمحداق هد

     روح معنا درصدد اثبات  ن است. یۀاست که نظر یعام یهمان معنا ینو ا

 یراروح معنا را سامان بخشد؛ ز یۀنتواند نظر یزراهکار ن ینکه ا رسد ینظر مبه

محرداق   یاند، بلکه در ابتدا بررا  وضع نشده یارواح معان یراالفاظ ب یانب یناوالً؛ طبق ا

 ینبره همر   یدکار رفته است. شااعم از محسوس و معقول به ییمعنا یمحسوس و سپس برا

 یمالفراظ را قسر   ینری وضرع تع  یشران ها عبارت یدر برا  ملی  یاست که عالمه هواد سبب

از  یگرر د یبرار  ین(. همچنر 212: 21ا(،  )اتا یب ی، مل ی)هواد اند  روح معنا دانسته یۀنظر

 یرۀ نظر یاند؛ در برا الفاظ قائل شده یانم یلیاز  ن دارد که تفح یتحکا یشانا یها عبارت

 یرا کراف  یینری باشد مثل لفظ سراا( و وضرع تع  یبه ماد یکه تطور از مادیروح معنا )زمان

( ملتزم به وضرع  یرسباشد مثل لفظ ک یبه معنو یکه تطور از مادی)زمان یدانسته و در برا

 (.43: 21(، ا )اتا یب ی، مل ی)هواد اند  شده ینیتع

 یرمرادی غ یکره اسرتعمال لفرظ در معنرا     یحداقل نسبت به مقطع یشه،اند ینبراساس ا یاً؛ثان

 یرت عموم یراتی اله یلفظر  یهرا  در گرزاره  یاشتراک معنرو  یۀد که نظرکرادعا  توان یمجاز بوده، م

 ندارد.

 یشره اند یرن در ا یعنری  یسرت، مشرخص ن  یقتبه حق یدنمجاز و رس ثالثاً؛ زمان عبور از

بروده کره    یانرد در زمران   کرار رفتره   به ینیکه در متون د یاتیاله یها مشخص نشده که گزاره

 سبب بوده که به یدر زمان یااست   مده یحساب م عام، مجاز به یالفاظ در معان یناستعمال ا

تبرع اطالقشران برر     انرد و بره   کررده  یردا عام پ یمعان یبرا ینیکثرت استعمال، الفاظ وضع تع

 یقطع یلبر عدم  ن است تا دل یزبوده است و اصل ن یقیمحسوس، حقیرمجرد و غ یقمحاد

 بر  ن اقامه شود.
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 یتشبه عموم ،اند حمل شده یرمادیغ یقکه بر محاد یدر الفاظ ینیوضع تع یرابعاً؛ ادعا

دو  تروان  یدارند، مثالً نمر  ینهزم یندر ا یچراکه الفاظ مختل  کاربرد متفاوت یست؛ن ی صح

اگرر هرم مرورد قبرول      ینیوضع تع یپس ادعا ید،سنج یاسمق یکرا در  یعلم و کرس ۀواژ

 اواهد بود نه بالجمله. الجمله یباشد، ف

بره   یلفظر  ۀدر گرزار  یاثبات اشتراک معنرو  یبرا ییتوهه است که عالمه طباطبا یانشا

 ؛138: 8ا ،2112 یی،)طباطبرا   د استدالل هسرته اسرت  در مورد اداون یلکاربرد افعل تفض

 ینره زم یندر ا یرو شده است. وهروب یعالمه هواد ی( که با واکنش منف134: 4(، ا ا)تا بی

باشرد، اسرتفاده  ن دربراره     یاز اوصرافِ همرال الهر    یاداوند وصرف  یو اگر برا: »گوید یم

: 1ا ،2183 ی، ملر  ی)هواد « ستا یینیبلکه افعل تع یستن یلیصورت افعل تفض اداوند به

 .  (341و  342

 ۀگسرترد  یقرا تطب یاشتراک معنو یۀدر نظر  ملی یممتاز عالمه هواد یژگیبتوان و یدشا

 ی)هرواد  دانسرت   ینید یماز مفاه یاریبلکه در بس یاتی،اله یها نه صرفاً در گزاره یهنظر ینا

یزمران  یحت یشان(. ا33: 2182؛ 334: 28و ا 443: 1(، ا )اتا ی؛ ب141: 1(، ا )هتا یب ی، مل

، کننرد  یاز  نها بشود، براورد م یکه ممکن است استظهار اشتراک لفظ یاتروا یکه به برا

مثال در   راینرود. ب یناز ب یاشتراک معنو یۀنظر یتکه عموم کنندمی یرتفس یا گونه  ن را به

     و ممکن نقل شده است:تفاوت قاهر در واهب  ی بعد از توض )ع(از امام رضا یتیروا

 (.211و  211: 2ا ق،2423 ینی،)کل  ؛«یفقد همعنا االسم و ااتل  المعن»

صفت، ااتالف مرذکور را   ینبودن ا یضمن اذعان به مشترک معنو  ملی  یعالمه هواد

 یگرر د ۀ(. نمونر 331: 14(، ا )اترا  یبر  ی، ملر  ی)هواد ارهاع داده است، نه معنا  یقبه محاد

 ی، ملر  ی)هرواد  اوصاف فعل است  یدر برا یاذعان به اشتراک معنو ی،تردگگس ینا یبرا

و مجاز را مطررح   یقتحق یۀدر مورد  نها نظر ییعالمه طباطبا ی( که حت111: 2(، ا )اتا یب

 (122:  )د(تا یب یی،)طباطبا  «یمرح» صفتمثل  کند، یم

 ه از واقعبرآمد یاتیاله یها در گزاره یاشتراک معنو یۀنظر یرتقر. 8. 2

 یهسرت  یلبا تحل تواند یاست که عقل م ینها، ا دسته از گزاره یندر ا یمراد از اشتراک معنو
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صورت مشترک از کماالت واهب و ممکرن   کند که به یدادست پ یمیاود به مفاه یشناات

دنبرال  صرفات در واهرب و ممکرن را بره     یکه اشتراک معنو یفلسف ی. مبانکنند یم یتحکا

(، مشرترک  14و  11: 2ا ،2188 ی، ملر  ی)هرواد  ند از: بداهت مفهوم وهرود  ا دارد، عبارت

 یرت ماه یرت (، اصالت وهرود و اعتبار 14و  11: 2ا ،2188 ی، مل ی)هواد بودن  ن  یمعنو

 یکیوهود و اارتالف تشرک   یقت(، ذومراتب بودن حق14و  11: 2ا ،2188 ی، مل ی)هواد 

 یقینبرهران صرد   یرق اثبات واهرب از طر  (،14و  11: 2ا ،2188 ی، مل ی)هواد  ن مراتب 

کماالت  ۀواهب نسبت به هم یت(، ضرورت واهد112و  121: 1ا ،2111 ی،مل  ی)هواد 

 ۀقاعرد  ۀواسرط  ( و اثبرات  ن بره  124: 2112 ی، ملر  ی)هرواد  نحو اشد و اکمل مخلوقات به

و  یاءاالش کل یقهالحق ی بس»( و 122: 2183 ی، مل ی)هواد « فاقدا له یکونال  یءالش یمعط»

مرذکور،   یمبران  ۀ(. در همر 121: 2112؛ 233: 2ا ،2188 ی، ملر  ی)هواد « بواحد منها یسل

دارند و اساسراً   ینظر واحد ییانصدرا یگرو د ییهمسو با عالمه طباطبا  ملی یعالمه هواد

عقرل   یدرک مفهروم   ملری   یعالمه هرواد  رو، یناست. ازا ییصدرا ۀفلسف یموارد، مبان ینا

برر واهرب و ممکرن را     یصرورت مشرترک معنرو    ه صفات واهب و اطالق  ن بره نسبت ب

 .       (113: 2112؛ 148: 1(، ا )هتا یب ی، مل ی)هواد  پذیرند یم

 برآمده از واقع یها در گزاره یاشتراک معنو ۀادل.5. 8. 1

اشرتراک   یرۀ نظر یرروان مالزم با سرلب کمراالت از ذات واهرب. پ    یاشتراک معنو یاول، نف

کره در ممکرن    یشده اثبات کردند که هرر کمرال   گفته شناسی یهست یبا توهه به مبان ینومع

 یهتنز یندر ع یهزعم  نان تشب به یرتقر ینو اشد در واهب وهود دارد. ا ینحو اعلبه ،هست

واهرب   یت(. هرم واهرد  181و  183: 2112 ی، ملر  ی)هرواد  اسرت   یهتشب یندر ع یهو تنز

شده و هم عدم مشارکت واهرب برا ممکنرات در محرداق.      نسبت به کماالت در  ن تحفظ

 ۀو ...(، الزمر  یمعتزله، اشتراک لفظر  یابتن یۀ)مثل نظر یانهگرایهتنز های یدگاهدر نقد د ینانا

؛ 14)ال (: ترا  ی؛ بر 31: 28ا ،2112 یی،)طباطبا  دانند ی نها را الو ذات واهب از کماالت م

 .          (22: 2112 ی،؛ قدردان قراملک124و  121و  41و  42: 2112 ی، مل یهواد

 ،مرذکور  ۀشناسران یهست یاست؛ اوالً مبان یقابل بررس یاز ههات یلدل ینا رسد یم نظربه
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نوشرتار   یرن هرا مروردنظر ا   اشرکال  یلقب ینکه البته ا دارد مناقشه های و نیست تسالم مورد

عقرل بره    یکماالت با دسترسر نسبت به  یذات بار یتواهد ینب یا مالزمه یچه یاًثان یست؛ن

است کره عقرل    یمفهوم یانب یان،گرایهثالثاً اگر مراد تنز یست؛از  ن کماالت ن یدرک مفهوم

مطلب به الرو   ینواهب را داشته باشد، ا یبه  ن و محمول قرار دادن  ن برا یابیتوان دست

به  یت و ربطدر مقام اثبات اس یهصورت تنز ین، چراکه در اشود یمنجر نم کماالت ازذات 

 مقام ثبوت ندارد.

موهرود بره علرت و     یممثل تقسر  کنو مم محمول بر واهب یممفاه یریپذیمدوم، تقس

در منطق ثابت شده است که  ی. از طرفیرمستقلعلم به مستقل و غ یمتقس ینمعلول و همچن

اقسرام   ۀداشته باشد که در برر همر   یاست که مقسم مفهوم واحد ی صح یزمان یمتقس یک

اثبات  یبرا یو فلسف یکالم های بادر کت یلدل ین(. ا223: 2ا ق،2421)مظفر،   شود منطبق

 ینالدیر؛ نحر 34: 1ا ،2131 ینا،سر )ابرن  وهود مورد استناد قرار گرفته است  یاشتراک معنو

و  31: 1ا ،2132 ی،؛ سربزوار 223:  )ال (ترا  یبر  ی،طوس ینالدیر؛ نح33:  )ب(تا یب ی،طوس

امکان و علت اسرتفاده   یرنظ یمیمفاه یاثبات اشتراک معنو یبرا یلدل ین(. مالصدرا از ا82

شرده   ی تشرر  یمختوم عالمره هرواد   یق( که در رح218: 1ا ،2182 ین،)صدرالمتاله کرده 

 یرل دل ینپژوهشگران معاصر، ا ی(. برا132: 22و ا 113: 3ا ،2183 ی، مل ی)هواد است 

کرار  صورت مشترک برر واهرب و ممکرن بره     که به یصفات ۀدر هم یاشتراک معنو یرا برا

 .            (8: 2112 ی،)قدردان قراملک اند  ، مطرح کردهرود یم

 یبرودن، اشرتراک معنرو    پرذیر  یمبا تقسر  توان یاست که نم یناستدالل ا یننقد وارد به ا

موهب اشتراک  یمفهوم بر چند محداق تنها در صورت یکاطالق  یراز کرد،را ثابت  یفلسف

 نهرا باشرد    یقری مفهوم مشترک، بر مده از هامع مشرترک حق  ینکه ا شود یم یفلسف یمعنو

 ین(. ا131: 2ا ،2183؛ 112: 2(، ا )اتا یب ی، مل ی؛ هواد134: 1ا ،2182 ین،لهأ)صدرالمت 

کره مقسرم در    یسرت مفهوم بره اقسرام، الزم ن   یک یمصحت تقس یاست که برا یدر صورت

چنانکه عررض بره مقروالت     ،(223: 2ا ق،2421)مظفر،  اقسام حضور داشته باشد  یقتحق

  نها باشد. یقتدر حق ی، بدون  نکه هامع مشترکشود یم یمگانه تقس نه
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و  یکالمر  هرای  بکترا  در پیشین دلیل همچون نیز دلیل این. یضسوم، وحدت مفهوم نق

 ی،طوسر  یرالدین)نحر  مفهروم وهرود ذکرر شرده اسرت       یاثبات اشتراک معنو یبرا یفلسف

(. فخرر  82و  82: 1ا ،2132 ی،؛ سبزوار223:  )ال (تا یب ی،طوس یرالدین؛ نح33:  )ب(ات یب

 یاشتراک معنرو  یبرا یلدل یناز ا اسفارتبع او، مالصدرا در  و به یهالمباحث المشرقدر  یراز

(. 131: 1ا ،2182 ین،لهأ؛ صردرالمت 413: 2ا ق،2422 ی،)فخرر راز  اند  امکان استفاده کرده

که بر واهب و ممکرن   یمیمفاه یراستدالل در سا ینشگران معتقدند که مالک اپژوه یبرا

 ی هر دو ادعا تشرر  یل( که در ذ8: 2112 ی،)قدردان قراملک وهود دارد  یز، نشوند یحمل م

                  :شود یم

 یضاست: وهود و عردم نقر   چنین ینوهود ا یاثبات اشتراک معنو یبرا یلدل ینا یرتقر

مفهوم  یدارا یدوهود هم با یندارد؛ بنابرا یواحد یو روشن است که عدم معنا ندیکدیگر

:  )ب(ترا  یبر  یی،)طباطبرا  مفهوم واحد، قهراً واحد اواهد بود  یک یضنق یراباشد؛ ز یواحد

 .(3: 3ا ،2183 ی، مل ی؛ هواد22

 صرفات  یضشده است که نقر  یرتقر گونه ینصفات واهب ا یردر سا یلدل ینا یقاما تطب

پرس   ،واحرد واحرد اسرت    یضواحد اسرت و چون نقر  ،و ... است یمزبور که ههل، ناتوان

 (.8: 2112 ی،)قدردان قراملک واحد اواهد بود  یزمفهوم علم، قدرت و ... ن

کره   یاست که طبق نظر کسان ینوهود ا یاثبات اشتراک معنو یمذکور برا یلاشکال دل

 یضنق ی،فلسف یو چه اشتراک لفظ یادب یفظچه اشتراک ل دانند، یم یوهود را مشترک لفظ

طورکره   نخواهد داشت، همان ی ن قهراً عدم مطلق نخواهد بود و در واقع، عدم مطلق مفهوم

نگررش، عردم  ن وهرود اواهرد برود       یرن وهرود در ا  یضنردارد. نقر   ییوهود مطلق معنا

 (33:  )ب(تا یب ی،طوس ینالدیر)نح 

 نیرز  واهرب  صرفات  سایر در مذکور دلیل قتطبی برایتر  روشن صورتبهاشکال  همین

 یعتاًعدم طب ینصفات، عدم  ن صفات است و وحدت مفهوم ا ینا یضنق زیرا است، مطرح

عام مشرترک   یمعنا یکبه اثبات  یارتباط ین،ا یدارد، ول یدتأک یزصفت ن یبر وحدت معنا

 یرن شد و در ا ن مشخص با یهال مضاف یکه معنا شود یفهم م یعدم مضاف زمان یراز ،ندارد



  015  آملی یجواد اهلل یتاز منظر آ یاتیاله یها در گزاره یاشتراک معنو یۀنظر یانتقاد -یلیتحل یبررس

که دارند، متعدد اواهد بود، مثالً علرم   یمیو مفاه یصورت، عدم  ن صفات، به تعداد معان

نقرش بسرتن    ینعدم ا یز، ن ن یضنقش بستن صورت معلوم در ذهن باشد، نق یاگر به معنا

و عدم  ن بر واهرب   یستمعنا، علم بر واهب صادق ن یناواهد بود. مشخص است طبق ا

. در واقرع اشرتباه از  نجرا     ید یالزم نم یزن یضیانو اهتماع نق یضیانفاع نقصادق است و ارت

. البته چنرد  یستن چنین ینا که یعلم، ههل دانسته شده است، درحال یضت گرفته که نقأنش

 یها، الزم اسرت بررسر   گزاره یندر ا یعالمه هواد یدگاهد یلتکم ینکته وهود دارد که برا

 :شود

 یاشتراک معنو یۀوجود با نظر یوحدت شخص یۀنظر یسازگار .5. 8. 8

و بره وحردت    نهرد می ن، پا فراتر  یکیتشک یقتمالصدرا بعد از اثبات اصالت وهود و حق

 اسففار که در هلد دوم  وهود  نچنان یاز وحدت شخح یشان. مراد ارسدمیوهود  یشخح

 یف  رح در یرز ن  ملری  ی( و عالمه هواد112 - 114: 1ا ،2182 ین،لهأ)صدرالمت  مده است 

است و کثرت  یکوهود و موهود، واحد و بدون شر»است که  یناند، ا فرموده یینتبمختوم 

مربروط بره شرعاع و اظرالل  ن      یقت، در حقشود یمراتب وهود نسبت داده م مشهود که به 

 ن  یۀ، بلکه کثرت به ساشود ینم یمبنا، کثرت نف یناست. بر ا یو نور واحد یقیوهود حق

مراترب ظهرور و نمرود  ن برودِ واحرد، منتقرل        بره   یزن یکو تشک گردد یبازمواحد  یقتحق

 (.431: 1ا ،2183 ی، مل ی)هواد« گردد یم

براسراس وحردت    یررا ز شرود،  یدچرار مشرکل مر    یمبنا، قول به اشتراک معنو ینطبق ا

نردارد کره همران واهرب      یشترمحداق ب یکمنتزع از  ن،  یموهود، موهود و مفاه یشخح

مخلوقات و ممکنات همه ظهورات واهب هسرتند و محرداق موهرود قررار      است و یتعال

 باشد.   ی صح یدنبا یز، پس اطالق  نها بر ممکنات نگیرند ینم

را بر ممکنات  یممفاه ینمشکل التفات دارند و حمل ا یندر  ثارشان به ا یعالمه هواد

 :کنند یم یانبه سه شکل ب

دارنرد کره برر واهرب و ممکرن       یهوم مشترکمنتزع از  ن، مف یممفاه یر. موهود و سا2



011   ،8011، تابستان 2 ة، شمار81دورة فلسفه دین 

 یرن اسرت کره حمرل ا    یرن وهرود، ا  یوحدت شخح یو تفاوت  نها بر مبنا شود یحمل م

و حمل  نهرا برر ممکنرات    « ما هو له یاسناد ال» یعنیاست؛  یقیبر واهب، اسناد حق یممفاه

و  12 :2ا ،2111 ی، ملر  ی)هرواد  « ما هو لره  یرغ یاسناد ال» یعنیاست؛  یصورت مجاز به

 یرۀ ظاهر و مظاهر است که واهب با ممکنات طبق نظر ۀمجاز، رابط ینمحح  ا ۀ(. عالق43

 یمجاز ید،بگو ی(. ممکن است کس182: 2ا ،2111 ی، مل ی)هواد دارند  یوحدت شخح

 یرن ا یصفات به ممکنات االف ارتکاز ارباب لغرت اسرت. عالمره هرواد     ینبودن اسناد ا

است، در اسرناد   یبمجاز در کلمه اد یارطورکه مع که همان هندد یپاسخ م گونه یناشکال را ا

مشرخص   یمحکر  یعنری اسرت؛   یمبودن، حکر  یمجاز یابودن و  یقیحق یص،تشخ یارمع یزن

مرا هرو لره     یرر غ یاسرناد الر   یرا ما هو له اسرت   یگرفته، اسناد الاسناد صورت یاکه   کند یم

 (.213: 22ا ،2183 ی، مل ی)هواد 

از باب مجاز در کلمره اسرت،    ،منتزع از  ن بر ممکنات یممفاه یرسا. اطالق موهود و 1

اسرت و   یواهب همان هست یموهود در کاربرد  ن برا یمثال، معنا راینه مجاز در اسناد. ب

 ین(. بر ا43و  12: 2ا ،2111 ی، مل ی)هواد ممکنات، نمود است  یرسا یدر کاربرد  ن برا

 اواهد کرد. ییرو مجاز تغ یقتقح یۀبه نظر یاشتراک معنو یۀاساس نظر

برر واهرب و    یصورت مشترک لفظ منتزع از وهود، به یممفاه یرموهود و سا یم. مفاه1

 (.43و  12: 2ا ،2111 ی، مل ی)هواد  شوند یممکن حمل م

: 2ا ،2111 ی، مل ی)هواد هرچند سه احتمال مذکور طرح شده  ی،در  ثار عالمه هواد

 یمجاز در اسرناد هسرتند و در برار    یعنیبه همان احتمال اول  یلما یشانا یول ،(43و  12

؛ 213: 22ا ،2183 ی، ملر  ی)هواد اند  را مردود دانسته یگرصراحت دو احتمال د مواضع، به

 یهرا  در گرزاره  ید کره اشرتراک معنرو   کرادعا  توان یپس م ،(122: 1و ا 182: 2ا ،2111

    .یستن یدثابت بوده و قابل ترد نیشاوهود از منظر ا یبنابر وحدت شخح یحت یاتیاله

( اساساً یعالمه هواد یر)مطابق تقر یوحدت شخح ی، بر مبنارسد ینظر مهمه به  ینبا ا

 یق، چراکه اشتراک فرع بر تعدد محادشود یموضوع م یسالبه به انتفا یاشتراک معنو یۀنظر

مجراز در اسرناد،   ها بره   گزاره یوهود ندارد. ارهاع معنا یوحدت شخح یۀاست که در نظر
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اسرت.   یزچ  یکها تنها  گزاره یندر ا یقیمدعاست که موضوع حق ینبر ا یاود گواه روشن

، ارود  شرود  یمشاهده م یوحدت شخح یۀبه نظر یلکه در سرتاسر  ثارش م یعالمه هواد

را  ییدانسرته و نظرر نهرا    ییرا نظرر ابتردا   یاشرتراک معنرو   یۀنکته توهه دارد و نظر ینبه ا

که در عالم وهود دارد همره از  ن اداسرت    یهر اسم و صفت کمال: »کند یم یانب گونه ینا

دارند و نره از احسرنِ  ن ... وصر      یا گران نه از حَسَنِ  ن بهرهیو د« ک لهیوحده ال شر»

ندارنرد، بلکره در    یا تنهرا باالسرتقالل از  ن بهرره    گران نهیکمال منححراً از  ن اداست و د

 (.142: 2112 ی، مل ی)هواد  «اند نحیب یز بیرض نطول ادا، بالتبع و بالع

 یذات و صفات ذات ۀدر منطق یشناخت مفهوم یامکان عقل برا. 5. 8. 7

 ۀشرده اسرت؛ منطقر    یمدر مورد شناات واهب، سه منطقه ترس  ملی یدر  ثار عالمه هواد

و  اتیر و تجل یتعرال   حرق  یسوم، اوصاف فعلر  ۀو منطق یدوم، صفات ذات ۀاول، ذات، منطق

نرد کره عقرل    اممنوعره  ۀمنطق ی، ذات و صفات ذات ملی یظهورات  ن. به باور عالمه هواد

؛ 13و  14: 2112 ی، ملر  ی)هرواد  برردن بره کنره  نهرا نردارد       یو پر  یابیدسرت  یبررا  یراه

نامحردود را درک کنرد    توانرد  یاست که محدود نم ینهم ا  ن  یل(. دل233: 1(، ا )ال تا یب

 ۀ(. پرس در  نجرا قاعرد   432و  432: 3)ال (، اترا  ی؛ ب213: 21(، ا )اتا یب ی، مل ی)هواد 

درک و شهود همه، از  نجا کره شرق    یا یچدرک و شهود ه یا یعنیصفر و صد حاکم است؛ 

نسبت به ذات واهب  یدرک و شهود یچممکن محال است، پس ه یتمحدود سبب دوم به

و  111: 2ا ،2111 ی، ملر  ی)هرواد   یسرت ذات هستند، ممکرن ن  یناو که ع یو صفات ذات

 ن، امکران   ۀعقل ممکن بود، الزم یبرا یاگر اکتناه ذات و صفات ذات یگر،د یر(. به تعب114

تروان احاطره برر واهرب را      کرس  یچو ه یزچ  یچالوهود بود و چون ه عقل به واهب ۀاحاط

(،  )اترا  یبر  ی، مل ی)هواد به کنه ذات و صفات ذات را ندارد  یدنندارد، پس عقل توان رس

از اشتراک  توان یم یزمان ینکهو  ن ا شود یمطرح م یمبنا، اشکال ین(. با توهه به ا112: 2ا

صرورت مشرترک از    را بره  یسخن گفت که عقل بتوانرد صرفت   یاتیاله یها در گزاره یمعنو

 یراهر  یچواحد به  نها نسبت دهد، حال اگر عقل ه یو با مفهوم ندواهب و ممکن انتزاع ک

ببررد ترا بعرد     ی ن پر  یستیو چ یبه وهود صفت تواند یحق ندارد، چگونه م یفات ذاتبه ص
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 شرود  یاست که بر ممکن حمل مر  یمفهومِ صادق بر واهب، همان مفهوم یاکند که   یداور

       نه؟! یا

 یرک معرفت کنه ذات و معرفت به وهه تفک یاناشکال، م یندر پاسخ به ا یعالمه هواد

است، اکتناه ذات و اکتناه صفات ذات است، امرا  نچره    یلمستح یشانر اکنند.  نچه از نظیم

معرفت به وهره هسرتند    یداست که صرفاً مف یمی، مفاه ورد یدست معقل در مقام مفهوم به

 .    (33: 2118؛ 221، 1: ا2111؛ 231: 22و ا 144و  141: 3ا ،2183 ی، مل ی)هواد 

باشرد، از   یبر مده از واقع، همان اشتراک فلسف یها رهاست اگر مراد از اشتراک در گزا یگفتن

باشرد،   یقری از هرامع حق  یانترزاع شرود و حراک    یقمحاد یقتاز حق ید نجا که مفهوم مشترک با

واژه  یرن کره در ا  یابهرام  ۀاز محذور اکتناه ذات وهود ندارد و معرفت به وهره )برا همر    یزیگر

 یرن، برر ا رهنمون سازد. افزون یفلسف یمعنو از هنس اشتراک یمیما را به مفاه تواند یهست( نم

 یسرت؛ شرکل ن   یکو عدم امکان  ن به  یدر  ثارشان در مورد امکان معرفت اکتناه یشانعبارات ا

 یتنها اکتناه ذات واهرب را محرال دانسرته و در مرورد صرفات اعرم از ذات و فعلر        یگاه یشانا

 331: 23(، ا )اترا  یبر  ی، مل ی)هواد  شود یقلم زده که امکان معرفت کامل برداشت م یا گونه به

را چره محردود و چره نامحردود      یشناات کنه هر موهرود  یشانها، ا عبارت ی(. در برا334و 

بردن بره   یپ یگری،د ی(. در ها32(:  )بتا یب ی، مل ی)هواد اند  اداوند ممکن دانسته یفق  برا

نفرس، مظهرر    یببرا تهرذ   توان یم ، بلکه معتقدنددانند یتنها ممکن م کنه صفات فعل واهب را نه

 یاءاشر  یمعرفت ذات یگر،در موضع د یشان(. ا113ا: 2112 ی، ملی)هواد از افعال ادا شد  یفعل

محردود، امکران    یتنهرا در وهودهرا   یناممکن دانسته و با علم حضور یرا مطلقاً با علم ححول

 (.134: 3ا ،2183 ی، مل ی)هواد اند  را مطرح کرده یمعرفت ذات

 جز بندگان مخلص یخداوند از وصف هر واصف یهتنز. 5. 8. 2

اال عبراد اهلل   یحرفون سربحان اهلل عمرا   » یرۀ   یمقتضرا   در چند هرا بره    ملی یعالمه هواد

 ی( اداوند را منزه از وصر  واصرفان دانسرته و اسرتثنا    232و  231)صافات:  ،«ینالمخلح

که چرون بنردگان مخلرص بره مقرام       کنند یم یهتوه گونه ینرا ا یهتنز ینبندگان مخلص از ا

اند،  ظهورات اداوند سبحان گشته یکیو تحر یادراک یو در تمام مجار یافتهقرب نوافل بار
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 رو یرن ؛ ازاکنرد  یپس در واقع، اداوند است که اود را به زبان بندگان مخلحش وص  مر 

)ا(، اتر  ی؛ بر 222: 22ا ،2183 ی، ملر  ی)هرواد  کند  ی اداوند را توص تواند ینم کس یچه

 یراتی اله یهرا  در گرزاره  یاشتراک معنو یۀنکته، نظر ین( با توهه به ا183: 2112؛ 133: 3ا

اسرت کره    یرن ا ی،اشرتراک معنرو   یۀنظر ۀالزم یرا؛ زشود یبر مده از واقع با اشکال مواهه م

( و 111: 2112؛ 123: 1(، ا )اترا  یب ی، مل ی)هواد نباشد  یفیاداوند سبحان، توق ی توص

حمرل برر     قابرل  یمبره مفراه   یابیسفه فار  از ااالص و عدم ااالص، توان دسرت عقول فال

         الوهود را داشته باشند. واهب

اکثر  یمانطورکه ا که اوالً همان دهند یپاسخ م گونه یناشکال را ا ینا  ملی یعالمه هواد

وص  کرردن  ، «أکثرهم باهلل إال وهم مشرکون یؤمنما »است:  یقمؤمنان مشوب به شرک رق

 ی توص یواهب و ممکن به معنا ینمشترک ب یبه معان یابیدست یاًاست و ثان ینچن یز نان ن

 (.121: 1(، ا )اتا یب ی، مل ی)هواد یستن یواهب تعال

؛ رسد ینم نظربه صحی به او،  یمانپروردگار با ا ی توص یاسذکر است که اوالً ق شایان

عمرل   چنرد را کره هر  یمشوب به شررک افر   یمانا تواند یم عمل است و موال یمان،ا یراز

 یرا منطبق بر اارا است و  یا کهاست  اندیشه[ مقولاز  ی توص یول یرد،بپذ است، یناقح

شائبه داشته باشد، مطابق اارا نبوده  یا ذره ی اساس اگر توص ینبر ا یست،منطبق بر  ن ن

از حمرل   ی توصر  یرک تفک نیاًثا ؛کاذب و نادرست است یفیتوص ینمشتمل بر چن یهو قض

 دارد. یمفهوم بر موضوع ابهام هد

 گیرییجه. نت6

در فلسرفه و ادب، برر    یاصطالح اشتراک معنرو  یکبر تفک یدضمن تأک ی مل یعالمه هواد

 یاشرتراک معنرو   اسراس بر یمحمول بر واهب و ممکن، همگر  یماست که مفاه یدهعق ینا

 ه از واقع.بر مد یها و چه در گزاره یلفظ یها است، چه در گزاره

و مجراز،   یقرت و حق یچون اشتراک لفظر  یاتیبا رد نظر یاتیاله یلفظ یها در گزاره وی

 ،انرد  وارد شرده  ینری که در مترون د  یالفاظ ی،. از نظر وگزیند یرا برم یاشتراک معنو نظریۀ
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 صرورت بره حمل برر ممکرن و واهرب را     یتاند که صالح وضع شده یا عامه یممفاه یبرا

فقر اارا سااته و تقدس واهب را با چرالش   یضممکن را از حض  نکهبیمشترک دارند، 

کرده  یرونب یلو تعط تشبیه ورطۀدر واقع ما را از  یم،مفاه ینمواهه سازند. حمل الفاظ بر ا

 .سازد یاست، رهنمون م یهو راه نجات را که همان اثبات بالتشب

هسرتی  یبا توهره بره مبران    ی مل یعالمه هواد ،بر مده از واقع یها در گزاره ینهمچن 

ممکنات بره شرکل    کماالت همۀواهب نسبت به  یتواهد یه،مکتب حکمت متعال شناسانه

 یرن ا یدرک مفهروم  یرا ثابت کرده و با توهه به در نظر گرفتن توان عقرل بررا   یاتم و اعل

مثرل تعرارض    یعقلر  یها است. به باور او چالش یرفتهرا پذ یاشتراک معنو نظریۀکماالت، 

بره   یاشرتراک معنرو   نظریرۀ و منجر شردن   یوحدت شخح نظریۀبا  یاشتراک معنو نظریۀ

اداونرد از وصر  واصرفان کره در      یره مثرل تنز  ینقل یها واهب و چالش یمعرفت اکتناه

 .ندارد را نظریه این ابطال توان یکهیچ ،مطرح شده است یات  یبرا

اشرتراک   نظریرۀ از اصرل   یشران ا یرر در تقر یباور است که هنوز ابهامرات  ینبر ا نگارنده

کره   دارد وهرود  ،انرد  داشته یهنظر ینا یها حل چالش یکه برا یدر تالش ینو همچن یمعنو

 موارد پردااته شد: یننوشتار به ا یندر ا

ابهرام در   یجراد برر ا عالوه ی،ادب یو اشتراک معنو یفلسف یاشتراک معنو یانم یکتفک .2

 .گردد یاز اشتراک م یقسم سوم یدایشپ ینۀمحل نزاع، زم

اشرتراک در   یرۀ نظر یبودن وضع الفاظ راهگشا یینیروح معنا نه در صورت تع یۀنظر .1

 بودن. ینیاست و نه در صورت تع یلفظ یها گزاره

از  ییهرا  امکران اروانش   ی،است و نه اثبات یثبوت یلتعط یات،در روا یلاز  نجا که مراد از تعط .1

 را به همراه نداشته باشد. لیوهود دارد که محذور تعط یانهگرایهتنز های یدگاهد

بلکره امکران    یسرتند، کمراالت از واهرب ن   یلزوماً درصدد نف یانهگرایهتنز های یدگاهد .4

 کماالت باشد. ینمنطبق بر ا یمبه مفاه یابیعقل از دست یدارد، مرادشان ناتوان

موضروع   یسرالبه بره انتفرا    یاشرتراک معنرو   یرۀ نظر ی،وحدت شخح یۀبراساس نظر .3

 .شود یم
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