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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.
Keywords: Content commonality, Theological propositions, Javadi Amoli, Spirit of
meaning, Particular Unity of Being, Cancelation, Intellect.

Corresponding Author: berenjkar@ut.ac.ir

فلسفه دین ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،1تابستان 2422
صفحات ( 231 -241مقاله پژوهشی)

بررسی تحلیلی -انتقادی نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی
از منظر آیتاهلل جوادیآملی
سید محمدحسین حسینی وردنجانی ،1رضا برنجکار

*8

 .1کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .8استاد گروه فلسفه و کالم ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2111/21/23 :؛ تاریخ پذیرش)2422/21/21 :

چكیده
عالمه هوادی ملی ،از شارحان برهستۀ حکمت متعالیه ،در معناشناسی گزارههای الهیاتی ،نظریۀ اشرتراک معنروی را در
گزارههای لفظی الهیاتی و گزارههای بر مده از واقع پذیرفته است .توهه ایشان به نظریات دیگر در معناشناسی گزارههرا
و همچنین چالشهای مطرح در مورد نظریۀ اشتراک معنوی ،سبب شده است که تقریر ایشان از این نظریه ،دربردارنردۀ
زوایای هدیدی باشد؛ از همله تأکید بر نظریۀ وضع الفاظ برای ارواح معانی ،امکان عقل برای شناات مفهومی واهرب
در حوزۀ ذات و صفات ذاتی ،سازگار دانستن نظریۀ اشتراک معنوی با نظریۀ وحدت شخحی ،تطبیق گستردۀ این نظریه
در یات و روایات .با این همه مالحظاتی در این تقریر وهود دارد که ممکن است اصل نظریرۀ اشرتراک معنروی را بره
چالش بکشد که از هملۀ نها میتوان به نارسایی ادلۀ این نظریه ،ناسازگاری نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههرای لفظری
الهیاتی با قواعد زبان عرب ،محذور اکتناه واهب و منتفی شدن این نظریه بر پایۀ وحدت شخحی وهود اشاره کرد.

واژگان کلیدی
اشتراک معنوی ،تعطیل ،هوادی ملی ،روح معنا ،گزارههای الهیاتی ،وحدت شخحی .وهود.
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 .0مقدمه
یکی از مباحث مطرح در موضوع زبان دین ،مفاد اوصاف و محمروالت ایجرابی اسرت کره
بهطور مشترک در مورد ادا و غیر ادا بهکار میرود ،بهطور مثال گفته مریشرود ،اداونرد
عالم و قادر است و نیز حسن عالم و قادر است .سؤالی که در اینجا مطررح مریشرود ،ایرن
است که یا معنای این اوصاف در مورد اداوند ،همان است که در مورد غیر اداوند بهکار
میرود یا اینکه معنایی غیر از نچه در مورد غیر ادا بهکار میرود ،مراد است؟ ایرن سرؤال
کرره تاریخچررهای برره درازای مباحررث اداشناسرری دارد ،بررا پاسررخهررای مختلفری از سرروی
نظریهپردازان غربی و شرقی مواهه بوده اسرت .نظریرۀ اشرتراک معنروی کره یکری از ایرن
پاسخهاست ،از دیرباز مورد پذیرش فالسفۀ اسالمی بروده اسرت .مالصردرا پرس از تنقری
نظریههای تشکیک وهود و اتحاد صفات ذات از نظر محداق و تغایر نهرا از نظرر مفهروم،
مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه این نظریه را تقویت کرد و پس از ن ،شارحان کرالم
صدرا با تبیین استداللهای این نظریه ،سعی در رفع نقاط ابهام ن داشتهاند .عالمه هروادی
ملی که از بارزترین شارحان حکمت متعالیه است ،در بسیاری از کتابهای اود از هملره
رحیق مختوم ،شرح التمهید ابن ترکه و تسنیم بهصورت گسترده به این نظریه تکیه کررده و
تالش کرده است هم از نظر هستیشناسی و هم معرفتشناسی ن را نظاممند سازد.
ویژگیهای برهستۀ دیدگاه ایشان شامل موارد زیر است:
 .2تبیینی که از اشتراک معنوی فلسفی و اشتراک لفظی فلسفی دارند؛
 .1توهه به دیدگاههای دیگر در معناشناسی اوصاف الهی؛ چه پیشینهای که این بحث
در فضای فلسفه و کالم اسالمی دارد و چه نظریاتی که در غرب در این باره
مطرح است؛
 .1تطبیق گستردۀ این نظریه در فهم یات و روایات؛
 .4تأکید ویژه بر نظریۀ روح معنا و وضع الفاظ برای مفاهیم عامه؛
 .3تالش در سازگار سااتن نظریۀ اشتراک معنوی با دیدگاه وحدت وهود.
افزونبر این ،بهنظر میرسد هنوز نظریۀ اشتراک معنوی با چالشهایی مواهه اسرت کره
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نمیتوان بهراحتی از نها چشم پوشید و حتی پیروان این نظریه در مقابل برای ابهاماتی که
متوهه این نظریه است ،پاسخ قانعکنندهای ندادهاند ،تا نجا که برای پژوهشگران معاصر از
تمایل برای صدراییان به الهیات سلبی درنهایت امر ،سخن گفتهانرد (قربرانی248:2112 ،؛
باروتی و همکاران ،)21 :2113 ،که البته تحدیق ن سان نیست.
 .2دو رویكرد ادبی و فلسفی در اشتراک معنوی
اشتراک معنوی و اشتراک لفظی دو اصطالحیاند که در علوم مختلفری از نهرا بره مناسربت
سخن گفته میشود ،مثل منطق ،اصول و علم ادب .کاربرد این دو واژه در این علوم تفراوت
چندانی نمیکند و بر مدار تعدد وضع و معنا میشود ،یعنی مشترک لفظی واژهای است کره
معانی متعدد داشته باشد و برای هر معنا وضع هداگانهای صورت گرفتره باشرد .در مقابرل،
مشترک معنوی ،واژهای است که تنها یک معنا داشته و در نتیجه ،وضع واحدی نیز دارد ،اما
محادیق ن متعدد است (قطبالردین شریرازی41:2181 ،؛ تفترازانی2418 ،ق ،ا 381 :2و
312؛ صدر المتألهین ،2182 ،ا143:1؛ هوادی ملی ،2183 ،ا 132 :2و.)131
عالمه هوادی ملی به تبع استادشان عالمه طباطبایی (صردرالمتألهین ،2182 ،ا)143 :1
بر این باورند که اشتراک لفظی و معنوی از نظر حکیم با محطل مشهور متفاوت اسرت .از
نظر عالمه هوادی که این مطلب را به شکل مفحلتری بیان داشرته ،هرر گراه لفظری دارای
مفاهیم متعددی باشد که از ن معانی دارای اثر ااص بوده و مبدأ کار مخحوص باشد ،اعم
از نکه به یکباره برای هامع نها وضع شده باشد یا نکه برای هرر کردام از نهرا هداگانره
وضع شده باشد ،ن لفظ در اصطالح فلسفه و کالم ،مشترک لفظی است؛ و هر گراه مفهروم
واحدی بر محادیق متعددی صادق باشد ،بهطوریکه ن محادیق ،هامع واقعی دارد و ثرار
از ن هامع واحد نشأت میگیرد ،اعم از نکه لفظ واحد بررای هرامع انتزاعری ن مفراهیم
وضع شده باشد یا برای هر کدام هداگانه وضع شده باشد ،ن مفهوم ،متحر

بره اشرتراک

معنوی است (هوادی ملری ،2183 ،ا 132 :2و131؛  ،2111ا 132 :2و  .)182مرثالً واژۀ
عرض از نظر ادبی مشترک معنوی است ،چراکه بر نه مقوله صردق مریکنرد ،ولری از نظرر
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فیلسوف ،مشترک لفظی است ،چون مقوالت عرضی به تمام ذوات با یکدیگر متبراینانرد و
هامع مشترک حقیقی ندارند (هوادی ملی ،2111 ،ا.)131 :2
دو نکته دربارۀ این اصطالح شایان مالحظه است؛ نکتۀ اول ،طبق معنای یادشرده بررای
اشتراک معنوی فلسفی و اشتراک معنوی ادبی ،قسمی بهوهود می ید که محداق هریچکردام
از این دو نیست و ن مفهومی است که بر محرادیق متعردد صردق مریکنرد و محرادیقش
تفاوت ذاتی دارند و این مفهوم بیانگر امری اارا از ذات نهاست ،ماننرد مفهروم عررض.
این مفهوم همانطورکه بیان شد ،اشتراک معنوی فلسفی نردارد و ترا وقتریکره بره ازای ن
لفظی قرار داده نشود نیز سخن از اشتراک معنوی لغوی ن بیمعناست .نکتۀ دوم ،در محرل
بحث اگر مراد اشتراک معنوی در گزارههای لفظی الهیاتی باشد ،چون لفرظ و قواعرد زبران
موضوعیت دارد ،پس مراد از اشتراک معنوی محطل مشهور است؛ اما اگرر در گرزارههرای
بر مده از واقع ،اشتراک معنوی مطرح شود ،از نجا که لفظ هایگاهی در ن گزارهها نردارد
و همچنین محطل سوم در کالم عالمه هوادی ذکر نشده اسرت ،پرس بایرد محرطل دوم
(اشتراک معنوی فلسفی) مراد باشد.
 .9تقسیم گزارۀ الهیاتی به لفظی و عقلی
الهیات در دو معنی بهکار میرود؛ یکی الهیات به معنای اعم که همان امور عامه یا به تعبیرر
دیگر احکامی است که در مورد وهود اعم از واهب و ممکن مطرح اسرت و معنرای دوم،
الهیات به معنای ااص است که ناظر برر صرفات و افعرال واهرب تعرالی بحرث مریکنرد
(صرردرالمتالهین ،2182 ،ا21 :2؛ سرربزواری ،2132 ،ا223:4؛ طباطبررایی ،ب ریتررا(ب)3:؛
 ،2183ا 2211 :4و2242؛  ،2134ا .)3 :3مراد از الهیات در گزارههرای الهیراتی ،معنرای
دوم ن است؛ یعنی گزارههایی که موضوع ن ادا و محمول ن یکی از اوصاف و افعال او
باشد.
در منطق ،قضیه (گزاره) به معقوله (ذهنی) و ملفوظه (لفظی) تقسیم میشود (صدرالدین
شیرازی ،بیتا .)18:حکم و پیوند میران دو طررف قضریه کره در ذهرن و اندیشرۀ شرخص
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صورت میگیرد ،موهب بهوهود مدن قضیۀ عقلی میگردد ،مثل اینکه در ذهن بره وهرود
هیولی اذعان شود .حال اگر این گزارۀ ذهنی بهواسطۀ الفاظ بیان شود ،بره ن گرزارۀ لفظری
میگویند (تفتازانی2421 ،ق 131 :و  .)134با فرض اینکه گزارۀ الهیاتی معنرادار اسرت و از
نسبت حکمی در ذهن حکایت میکند ،میتوان گفت گزارههای الهیاتی نیرز ایرن تقسریم را
پذیرا هستند .گزارۀ الهیاتی لفظی مثل ادا عالم است و گرزارۀ الهیراتی ذهنری مثرل حمرل
معنای علم بر اداوند در ذهن.
گزارۀ عقلی الهیاتی که مراد از ن همان حکم ذهن به حمرل صرفتی برر واهرب تعرالی
است ،به دو صورت بهوهود می ید:
 .2گزارۀ عقلی بر مده از واقع .مراد از این قسم گزارهای است که عقل با تحلیل هسرتی
شناسانه ن را بهدست می ورد.
 .1گزارۀ عقلی مستند به یک گزارۀ لفظی .گزارههای لفظی با توهره بره وضرع الفراظ بررای
مفاهیم مشخص ،محفوف به دو گزاره هستند؛ یکی گزارۀ عقلی که متکلم قبل از بیران الفراظ در
اندیشۀ اود دارد و دیگری گزارۀ عقلی که مخاطب از فهم گزارۀ لفظی بهدست می ورد.
با توهه به اینکه گزارۀ عقلی در صورت دوم ،منشأش گزارۀ لفظی است ،در احکام نیرز
پیرو همان گزاره اواهد بود و بحث مستقلی طلب نمیکند.
گزارۀ لفظی الهیاتی ،هملهای است که در مورد ادا و صرفات و افعرال اوسرت .محرل
بحث گزارههرایی اسرت کره در مترون دینری مثرل قرر ن و روایرات پیرامبر(ص) و امامران
معحوم(ع) بهکار رفته اسرت .در اینکره گرزارۀ الهیراتی دارای مفهروم اسرت ،نزاعری میران
معناشناسان نیست ،حتی بهنظر میرسرد برا تأمرل در رای پوزیتویسرتهرا کره بریمعنرایی
گزارههای دینی بره نهرا نسربت داده مریشرود ،دانسرته مریشرود کره مرراد از بریمعنرایی
غیرشنااتاری بودن است نه نامفهوم بودن گرزاره (براربور ،)131 :2113 ،البتره گرزارههرای
غیرشنااتاری به لحاظ منطقی گزاره بهحساب نمی یند و نظریاتی کره در فضرای فلسرفه و
کالم اسالمی در احوص این گزارهها مطرح میشرود (اشرتراک معنروی ،اشرتراک لفظری،
الهیات سلبی و  ،)...مبتنی بر شنااتاری بودن این گزارههاست.
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 .0ارزیابی عالمه جوادی آملی از سایر دیدگاهها در معناشناسی گزارههای الهیاتی
عالمه هوادی ملی در دو کتاب توحید در قر ن و دینشناسی به تاریخچۀ نظریات در ایرن
زمینه پردااتهاند .ایشان در کتاب دینشناسی ذیل فحرلی بره نرام زبران دیرن ،ابتردا نظریرۀ
پوزیتیویستها در بیمعنایی گزارههای الهیاتی را مطرح کردهاند (هوادی ملری222 :2111 ،
و  .)222از نظر عالمه هوادی ملی ،دیدگاه بیمعنایی گرزارههرای الهیراتی ،اشرکال هسرتی
شناسانه دارد که اود را در فضای معرفتشناسی نشران داده اسرت .توضری

نکره از نظرر

هستیشناسی تنها کسی میتواند ادعای بیمعنایی گرزارههرای الهیراتی را داشرته باشرد کره
موهود را منححر در موهودات مادی بداند ،ولی این انححار بههیچوهه قابل اثبات نیست؛
زیرا از طرفی عقل و وحی ما را به موهودات غیرمادی رهنمون میسازند و از طرف دیگر،
تجربه تنها قدرت اثبات قلمرو اود را دارد و از نفی ماورای ارود عراهز اسرت (هروادی
ملی 222 :2111 ،و .)221
ایشان همچنین به برای از نظریات غیرشنااتاری بودن زبان دین همچون اسرطوره دانسرتن
زبان دین و نمادین و رمزی بودن ن ،اشاره میکنند (هوادی ملی 18 :2111 ،و  )224و نهرا را
نادرست میدانند (هوادی ملی ،)224 :2111 ،زیرا گزارههای الهیاتی که در قر ن و سرایر مترون
دینی مده است ،ناظر بر واقعیت و متکی بر ن هستند و این مطلب با مراهعه به مترون دینری از
همله قر ن بهاوبی روشن میشود (هوادی ملی ،)224 :2111 ،البته ممکن اسرت در هرایی از
قر ن و سایر متون دینی از زبان رمزی استفاده شود و برای تفهیم یک مطلرب از ایرن نروع زبران
کمک گرفته شود (هوادی ملی 14 :2111 ،و  ،)13ولی این صرفاً هنبۀ ابزاری دارد تا مخاطرب
قر ن ،یک حقیقتی را بهتر درک کند (هوادی ملی ،بیتا(ا) :ا.)118 :1
اما در مورد نظریاتی که گزارههای الهیاتی را ناظر بر واقع و شنااتاری میدانند ،برههرز
نظریۀ اشتراک معنوی که مختار ایشان است و در ادامه بیان اواهد شد ،به رای دیگری نیز
توهه دارند که عبارت اند از :تشبیه ،نفی ،اشتراک لفظی و مجاز (هوادی ملری،42 :2112 ،
 131 ،123و182؛  223 :2111و  .)223ایشان در رد این اندیشهها ،عمدتاً محذور تعطیل و
سلب کماالت از واهبالوهود را مطرح کردهاند که در ادامه توضی داده میشود.
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 .8تقریر عالمه جوادی از نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی
شایان ذکر است ،در عمده کتابهای ایشران تفکیرک ملموسری میران گرزارههرای لفظری و
گزارههای عقلی بر مده از واقع صورت نگرفته است ،ولی با توهه به تبیینری کره از نظریرۀ
اشتراک معنوی دارند و همچنین ادلهای که ارائه کردهاند ،مریتروان تقریرر ایشران از نظریرۀ
اشتراک معنوی را در این دو قسم گزاره تفکیک کرد.
 .8 .0تقریر نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای لفظی الهیاتی

ایشان در ابتدا گزارههایی را که در متون دینی مده است ،بره سره دسرته تقسریم مریکننرد؛
گزارههای ااباری ،گزارههای انشائی و گزارههای تمثیلی (هروادی ملری.)12-14 :2111 ،
عالمه هوادی ملی در همۀ گزارههای ااباری مربوط به ماوراءالطبیعره ،قائرل بره اشرتراک
معنوی هستند (هروادی ملری ،بریترا(ا) ،ا 411 :1و322؛  .)113 :2112از نظرر ایشران،
صفاتی که در متون دینی بر واهب تعالی حمل شده است ،به دو صورت است :یرک دسرته
از نها ،صفاتیاند که عیب و نقص در مفهومشان ااذ شده است ،مثل ههل ،عجز و حسد.
اینگونه صفات در گزارههای الهیاتی از اداوند سلب شدهاند و اداوند از اینگونه صفات
مبرا دانسته شده است؛ دستۀ دوم ،محموالتی هستند که در مفهومشان نقص و کاسرتی اارذ
نشده ،ولی محادیق نها گاهی با نقص و کاستی همرراه اسرت ،هماننرد علرم و قردرت .در
گزارههای الهیاتی ،اینگونه امور به اداوند نسبت داده میشود (هوادی ملی)224 :2111 ،
و معنای صفات و محموالت در ن ،همان معنایی است که در کاربرد ن برای ممکنرات بره
کار میرود (هوادی ملی.)113 :2112 ،
 .5 .1 .1ادلۀ اشتراک معنوی در گزارههای لفظی

اول ،انححار اثبات بالتشبیه در اشتراک معنوی .تعطیل و تشبیه دو کلیردواژهای هسرتند کره
پیروان نظریۀ اشتراک معنوی معتقدند ،اوالً در نظریۀ اشتراک معنوی از نهرا اهتنراب شرده
است (طباطبایی ،2112 ،ا 42 :3و41؛ هوادی ملی)182 :2112 ،؛ ثانیاً رای دیگرری کره
در معناشناسی گزارههای دینی وهود دارد ،همگی یا مبتال به تشربیهانرد یرا گرفترار تعطیرل
(شاکرین .)231 :2111 ،کسانی که معتقدند ،الفاظی که در گزارههرای الهیراتی مرده اسرت،
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باید بر معانی عرفی و محسوس حمل شوند ،نظرشان گرفتار تشبیه است؛ و گرروه دیگرری
که میگویند ما مفهوم روشنی از الفاظی که در گرزارههرای الهیراتی مرده اسرت ،برداشرت
نمیکنیم ،گرفتار تعطیل عقل از معرفت الهی میشروند و هرر دو طریرق غلر و ناصرواب
است .راه نجات ،اثبات بالتشبیه است ،چنانکه علی بن موسیالرضا در بیان مذاهب توحیرد
مردمان به اشاره کردند (ابنبابویه ،بیتا(ب) 222 :و )223؛ یعنی اصل معنا را برای اداونرد
اثبات میکنیم و نواقص را از ن میزداییم که همان نظریۀ اشتراک معنوی است.
اینکه نظریۀ مجسمه و مشبهه به تشبیه االق به مخلوق میانجامد ،ابهامی وهود نردارد؛
اما در مورد تعطیل در روایات که مدعیان اشتراک معنروی ،بسریاری از دیردگاههرای تنزیره
گرایانه را بهواسطۀ ن رد میکنند ،دو احتمال وهود دارد:
 .2تعطیل ثبوتی ،یعنی انکار و نفی ادا و صفات ن در واقع.
 .1تعطیل اثباتی ،یعنی ما در الفاظ چیزی که بتواند بهاوبی صرفات الهری را بیران کنرد
نداریم.
قرائن متعددی وهود دارد که نشان میدهد ،مراد از تعطیرل در روایرات تعطیرل ثبروتی
است نه اثباتی؛ چنانکه عالمه مجلسی نیز تعطیل را همرینگونره معنرا کرردهانرد (مجلسری،
 ،2131ا .)111 :2از هملۀ این قرائن میتوان به دو مورد اشاره کرد:
 .2مبتنی بر برای گزارشها زندیق از امام صادق(ع) میپرسد یا بررای اردا صرفت و
کیفیت وهود دارد؟ حضرت در هواب میفرماید ایر؛ زیرا کیفیت گونهای از حد و نشران
احاطهپذیری است ،ولی برای اینکه تعطیل و تشبیه پیش نیاید ،نباید کماالت ذات را انکرار
کرد ،چون انکار کماالت به معنای انکار ذات و ربوبیت واهب است (کلینری2423 ،ق ،ا:2
 84و83؛ ابنبابویه ،بیتا.)143 :
 .1در برای روایات تعطیل در کنار الحاد و کفر قرار گرفته است (طبرسی ،2132 ،ا:2
141؛ ابن مشهدی.)323 :2138 ،
توهه به این نکته نشان میدهد که بسیاری از دیدگاههای تنزیهگرایانه (اشرتراک لفظری،
الهیات سلبی ،حقیقت و مجاز و  )...مبتال به محذور تعطیل نیستند ،زیرا هریچکردام از نهرا
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درصدد تعطیل ذات از کماالت در مرحلۀ ثبوت نیستند ،بلکه مفادشان تغایر مفاهیم محمول
بر واهب و ممکن در مرحلۀ اثبات است .هالب است که ارود عالمره هروادی در براری
مواضع برای از این دیدگاهها را بدون نکه نقدی برر نهرا وارد سرازد ،بیران داشرته اسرت
(هوادی ملی 223 :2111 ،و  .)223عالوهبر این ،حتی اگر مراد تعطیرل اثبراتی باشرد ،براز
نمی توان دیدگاه های تنزیهگرایانه را بهصورت عام با این محرذور مواهره دانسرت ،چراکره
براساس برای از این دیدگاهها مانند الهیات سلبی و حقیقت و مجراز ،معرانی قابرل درکری
برای اسماء و صفات پروردگار بیان میشود.
از طرف دیگر ،اگر مراد از اشتراک معنوی در این گزارهها ،اشتراک معنوی فلسفی باشد،
میتوان محذور تشبیه را در این نظریه مطرح کرد ،زیرا براسراس اشرتراک معنروی فلسرفی،
مفهوم مشترک حاکی از حقیقت مشترک میران واهرب و ممکرن اسرت و چنرین اشرتراکی
مستلزم تشبیه واهب به ممکن میگردد.
دوم ،وضع الفاظ برای مفاهیم عامه .برقراری همسویی میران نظریرۀ اشرتراک معنروی و
معنای موضوع له الفاظِ محمول بر ممکن و واهب ،از چالشهای هدی این نظریره اسرت،
لیکن نظریۀ وضع الفاظ برای مفاهیم عامه نهتنها سبب برونرفت از این چرالش شرد ،بلکره
اود ،فرضیهای شد که در صورت اثبات بهراحتی نظریۀ اشتراک معنوی را در این گزارههرا
نتیجه میدهد .عالمه هوادی ملی در توضی این فرضیه ابتدا بیان میکند کره چرون الفراظ
هر ملتی ابزار مفاهمه و تبادل اندیشهها و انتقال اواستههای ن قوم است و روشرن اسرت
نژادی که ههانبینی توحیدی ندارد ،همۀ الفاظی که وضع میکند در قلمرو مفراهیمی اسرت
که مورد ادراک نها باشد (هوادی ملری ،بریترا(ا) ،ا ،)123 :2ازایرنرو ،در گرزارههرای
الهیاتی که بر زبان این قوم است ،دو راه وهود دارد (هوادی ملری ،بریترا(ا) ،ا)128 :2؛
راه اول ،توسع در معنای محسوس و التزام به مجازگویی ،به نظر عالمه هوادی ملری ،ایرن
راه مطلوب نیست؛ زیرا اوالً مجاز نیاز به عالقه دارد و بهراحتی نمریتروان لفرظ را در غیرر
موضوعله بهکار برد؛ ثانیاً معنای مجازی نیاز به قرینه دارد که ترأمین ایرن دو منظرور در هرر
گزارهای سان نیست (هوادی ملی ،بیترا(ال ) ،ا 134 :3و  .)133راه دوم ،وضرع الفراظ
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برای مفاهیم عامه ،هرچند کاربردهای اولیۀ محادیق محسوس ن مفهوم عرام هسرتند .ایرن
نظریه که فراوان مورد استناد ایشان قررار گرفتره اسرت ،برا تعرابیری همچرون مفهروم عرام
14؛ بریترا(ال ) ا:4
(هوادی ملی ،بری ترا(ب) ،ا 121 :21و  121و ا 182 :23و ا :14
142؛
 ،)212روح معنا (هوادی ملی ،بریترا(ب) ،ا 121 :21و  121و ا 182 :23و ا :14
121؛ بریترا ،ا:
بی تا(ال ) ،ا ،) 212 :4هدف معنا (هوادی ملی ،بیترا(ب) ا 121 :21و 
 )213در ثار ایشان دیده میشود .االصۀ این نظریه ن است که چون کیفیت وضع الفراظ
در انسانهای نخستین دقیقاً برای ما گزارش نشده است (که برای محداق محسوس بوده یا
برای روح و گوهر معنا) ،پس ناگزیر باید بره حردس و تحلیرل اسرتعمالهرا متوسرل شرد
(هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا .) 43 :23حال از نجا کره روزانره همرراه برا تحرول صرنعت و
دگرگونی محادیق بدون عنایت و کمترین تأمل ،همان مفهوم قبلی را بر محداق هدیردِ کره
متفاوت نسبت به قبل است ،تطبیق میکنند ،میتوان بهسادگی حدس زد که الفاظ در وضرع
ابتدایی برای روح و گوهر معنرا وضرع شردهانرد (هروادی ملری ،بریترا(ا) ،ا )43 :23و
احوصیات محادیق داالتی در مفاهیم ندارند( .هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا ،)118 :1نتیجره
نکه برای الفاظ مفاهیم عامی وهود دارد که در اطرالق برر ممکرن و واهرب ،همران معنرا
موردنظر است (هوادی ملی 224 :2111 ،و .)223
بهنظر میرسد ،فقدان راه اثباتی برای نظریۀ اشتراک معنوی مهمترین مشکل این نظریه اسرت
و فرضیۀ وضع الفاظ برای ارواح معانی نیز برای عالا ن کارساز نیست ،زیرا اگر واضرع الفراظ
اداوند یا حکیمی ربانی بود ،وضع الفاظ برای مفاهیم عام قابل طرح بود ،ولی نهتنهرا دلیلری برر
استناد وضع به ادا و حکیم ربانی وهود ندارد ،بلکه اود عالمه هوادی نیرز اذعران بره واضرع
بودن بشر عادی دارد (هوادی ملی ،بیتا ،ا  21 :1و  )21که در این صورت وضع الفراظ بررای
مفاهیم عام توس عموم مردم عادتاً امکانپذیر نیست ،زیرا اوالً نها ،اشررافی برر همرۀ محرادیق
ندارند تا بخواهند مفهومی عام برای نها وضع کنند؛ ثانیاً حتی اگر اشرافی هم فرض شرود ،درک
معنای هامع برای همۀ محادیق توس مردمان عادی ،امکانپذیر نیست و ثالثاً همانطورکره بیران
شد ،الفاظ برای محادیق محسوس وضع شدهاند؛ چراکه نها مورد احتیاا و تبادل بوده است.
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ممکن است گفته شود اگرچه بشر الفاظ را برای محادیق محسروس وضرع کررد ،ایرن
وضع به صورت مطلق نبوده است ،بلکه لفظ برای محداق محسوس وضع شده است ،از ن
ههت که فالن غرض و غایت بر ن مترتب است (طباطبرایی ،2112 ،ا 112 :1و ا22:2؛
هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا )121 :2این راه نیز قابل پذیرش نیست ،زیرا:
اوالً؛ همۀ الفاظ به لحاظ ترتب غایت و هدف وضع نشدهاند ترا بتروان عمرومیتی از ن
برداشت کرد ،مثالً ارض به معنای زمین است و فواید زمین به هیچ عنوان غایت وضع ایرن
لفظ نبوده است ،بلکه صرفاً اسمی است برای زمین بهعنوان یک شیء اارهی.
ثانیاً؛ در زبان عربی بهصورت فراوان با الفاظی مواههیم که گرچه کارکرد یکسانی دارنرد ،بره
لحاظ مختحات اارهی نها که تأثیر بهاحوصی در غایت نها هم ندارد ،الفاظ مختلفری هعرل
شده است که نمیتوان نها را بههای هم بهکار برد؛ مثالً راه غایرت مشخحری دارد کره عبرارت
است از طی مسیر در ن ،ولی عرب برای راهی که در میان دراتان باشد ،واژۀ «مخرف» را قررار
داده ،برای راهی که میان کوه باشد از واژۀ «شَعب» و «نَقب» استفاده کرده است ،برای راهری کره
میان شنزار باشد ،از واژۀ «اَلّ» بهره برده است (ثعالبی2424 ،ق.)122 :
ثالثاً؛ هیچ دلیل اثباتی این ادعا را یاری نمیکند و صرف نمونههایی چون سرالح ،میرزان
و سراا دلیل کافی برای اثبات ادعای مذکور نیسرت؛ چراکره اوالً براری از ایرن نمونرههرا
مشتقاند و عمومیت معنا در اودشان وهود دارد ،مثالً میزان اسم لت است برای «کرل مرا
یوزن به» ،بنابراین صدق ن تابع ابزار سرنجش برودن ن اسرت و ااتحاصری بره تررازوی
معهود ندارد .این بیان در مورد سالح و سراا نیز قابلیت انطباق دارد (موسی2422 ،ق ،ا:2
 384و )323؛ ثانیاً این احتمال وهود دارد که در استعماالت اولیه اطرالق واژه برر محرداق
هدید ،بهصورت مجازی بوده و سپس با تکثر این کاربرد وضع تعینی پیدا کرده و از مجراز
بودن اارا شده است.
شاید به ذهن برسد ،همۀ اشکاالت وارد به نظریۀ روح معنا ،تنها در صورتی است که الفراظ،
موضوع به وضع تعیینی باشند ،اما اگر وضع این الفاظ بهصورت تعینی بیان شرود ،هریچ اشرکالی
بهوهود نمی ید ،زیرا در این صورت اگرچه الفاظ در مرحلۀ ابتردایی بررای محرادیق محسروس
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وضع شدهاند ،بهتدریج و با شنا شدن مردم با علوم و معارف هدید که معارف الهی نیرز بخشری
از نها بوده است ،محادیق متعددی پدید مد که همان الفاظ قبلی را برای ایرن محرادیق هدیرد
بهکار بردند .این استعماالت در ابتدا بهصورت مجاز بود ،ولی به مررور برا زیراد شردن کاربردهرا
حالت حقیقی به اود گرفت ،بهگونهای که بدون ذکر قرینۀ معنایی فهم میشد که قابل صدق برر
محداق هدید و قدیم بود (هوادی ملی ،بیترا(ه) ،ا 21 :1و21؛ طباطبرایی ،2112 ،ا)121 :1
و این همان معنای عامی است که نظریۀ روح معنا درصدد اثبات ن است.
بهنظر میرسد که این راهکار نیز نتواند نظریۀ روح معنا را سامان بخشد؛ زیرا
اوالً؛ طبق این بیان الفاظ برای ارواح معانی وضع نشدهاند ،بلکه در ابتدا بررای محرداق
محسوس و سپس برای معنایی اعم از محسوس و معقول بهکار رفته است .شاید بره همرین
سبب است که عالمه هوادی ملی در برای عبارتهایشران وضرع تعینری الفراظ را قسریم
نظریۀ روح معنا دانستهاند (هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا .)212 :21همچنرین براری دیگرر از
عبارتهای ایشان حکایت از ن دارد که تفحیلی میان الفاظ قائل شدهاند؛ در برای نظریرۀ
روح معنا (زمانیکه تطور از مادی به مادی باشد مثل لفظ سراا) و وضرع تعیینری را کرافی
دانسته و در برای (زمانیکه تطور از مادی به معنوی باشد مثل لفظ کرسی) ملتزم به وضرع
تعینی شدهاند (هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا.)43 :21
ثانیاً؛ براساس این اندیشه ،حداقل نسبت به مقطعی کره اسرتعمال لفرظ در معنرای غیرمرادی
مجاز بوده ،میتوان ادعا کرد که نظریۀ اشتراک معنروی در گرزارههرای لفظری الهیراتی عمومیرت
ندارد.
ثالثاً؛ زمان عبور از مجاز و رسیدن به حقیقت مشرخص نیسرت ،یعنری در ایرن اندیشره
مشخص نشده که گزارههای الهیاتی که در متون دینی بهکرار رفترهانرد در زمرانی بروده کره
استعمال این الفاظ در معانی عام ،مجاز بهحساب می مده است یا در زمانی بوده که بهسبب
کثرت استعمال ،الفاظ وضع تعینی برای معانی عام پیردا کرردهانرد و برهتبرع اطالقشران برر
محادیق مجرد و غیرمحسوس ،حقیقی بوده است و اصل نیز بر عدم ن است تا دلیل قطعی
بر ن اقامه شود.

بررسی تحلیلی -انتقادی نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی از منظر آیتاهلل جوادیآملی 010 

رابعاً؛ ادعای وضع تعینی در الفاظی که بر محادیق غیرمادی حمل شدهاند ،به عمومیتش
صحی نیست؛ چراکه الفاظ مختل

کاربرد متفاوتی در این زمینه دارند ،مثالً نمریتروان دو

واژۀ علم و کرسی را در یک مقیاس سنجید ،پس ادعای وضع تعینی اگرر هرم مرورد قبرول
باشد ،فیالجمله اواهد بود نه بالجمله.
شایان توهه است که عالمه طباطبایی برای اثبات اشتراک معنروی در گرزارۀ لفظری بره
کاربرد افعل تفضیل در مورد اداوند استدالل هسرته اسرت (طباطبرایی ،2112 ،ا138:8؛
بیتا(ا) ،ا )134 :4که با واکنش منفی عالمه هوادی روبهرو شده است .وی در این زمینره
میگوید« :و اگر برای اداوند وصرفی از اوصرافِ همرال الهری باشرد ،اسرتفاده ن دربراره
اداوند بهصورت افعل تفضیلی نیست بلکه افعل تعیینی است» (هوادی ملری ،2183 ،ا:1
 342و .)341
شاید بتوان ویژگی ممتاز عالمه هوادی ملی در نظریۀ اشتراک معنوی را تطبیق گسرتردۀ
این نظریه نه صرفاً در گزارههای الهیاتی ،بلکه در بسیاری از مفاهیم دینی دانسرت (هروادی
ملی ،بیتا(ه) ،ا141:1؛ بیتا(ا) ،ا 443 :1و ا334:28؛  .)33 :2182ایشان حتی زمرانی
که به برای روایات که ممکن است استظهار اشتراک لفظی از نها بشود ،براورد میکننرد،
ن را بهگونهای تفسیر میکنند که عمومیت نظریۀ اشتراک معنوی از بین نرود .برای مثال در
روایتی از امام رضا(ع) بعد از توضی تفاوت قاهر در واهب و ممکن نقل شده است:
«فقد همعنا االسم و ااتل

المعنی»؛ (کلینی2423 ،ق ،ا 211 :2و .)211

عالمه هوادی ملی ضمن اذعان به مشترک معنوی بودن این صفت ،ااتالف مرذکور را
به محادیق ارهاع داده است ،نه معنا (هوادی ملری ،بریترا(ا) ،ا .)331 :14نمونرۀ دیگرر
برای این گستردگی ،اذعان به اشتراک معنوی در برای اوصاف فعل است (هروادی ملری،
بیتا(ا) ،ا )111 :2که حتی عالمه طباطبایی در مورد نها نظریۀ حقیقت و مجاز را مطررح
میکند ،مثل صفت «رحیم» (طباطبایی ،بیتا(د))122 :
 .8 .2تقریر نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی برآمده از واقع

مراد از اشتراک معنوی در این دسته از گزارهها ،این است که عقل میتواند با تحلیل هسرتی
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شنااتی اود به مفاهیمی دست پیدا کند که به صورت مشترک از کماالت واهب و ممکرن
حکایت میکنند .مبانی فلسفی که اشتراک معنوی صرفات در واهرب و ممکرن را برهدنبرال
دارد ،عبارتاند از :بداهت مفهوم وهرود (هروادی ملری ،2188 ،ا 11 :2و  ،)14مشرترک
معنوی بودن ن (هوادی ملی ،2188 ،ا 11 :2و  ،)14اصالت وهرود و اعتباریرت ماهیرت
(هوادی ملی ،2188 ،ا 11 :2و  ،)14ذومراتب بودن حقیقت وهود و اارتالف تشرکیکی
ن مراتب (هوادی ملی ،2188 ،ا 11 :2و  ،)14اثبات واهرب از طریرق برهران صردیقین
(هوادی ملی ،2111 ،ا 121 :1و  ،)112ضرورت واهدیت واهب نسبت به همۀ کماالت
مخلوقات بهنحو اشد و اکمل (هروادی ملری )124 :2112 ،و اثبرات ن برهواسرطۀ قاعردۀ
«معطی الشیء ال یکون فاقدا له» (هوادی ملی )122 :2183 ،و «بسی الحقیقه کل االشیاء و
لیس بواحد منها» (هوادی ملری ،2188 ،ا233:2؛  .)121 :2112در همرۀ مبرانی مرذکور،
عالمه هوادی ملی همسو با عالمه طباطبایی و دیگر صدراییان نظر واحدی دارند و اساسراً
این موارد ،مبانی فلسفۀ صدرایی است .ازاینرو ،عالمه هروادی ملری درک مفهرومی عقرل
نسبت به صفات واهب و اطالق ن برهصرورت مشرترک معنروی برر واهرب و ممکرن را
میپذیرند (هوادی ملی ،بیتا(ه) ،ا148:1؛ .)113 :2112
.5 .8 .1ادلۀ اشتراک معنوی در گزارههای برآمده از واقع

اول ،نفی اشتراک معنوی مالزم با سرلب کمراالت از ذات واهرب .پیرروان نظریرۀ اشرتراک
معنوی با توهه به مبانی هستیشناسی گفتهشده اثبات کردند که هرر کمرالی کره در ممکرن
هست ،بهنحو اعلی و اشد در واهب وهود دارد .این تقریر بهزعم نان تشبیه در عین تنزیه
و تنزیه در عین تشبیه اسرت (هروادی ملری 183 :2112 ،و  .)181هرم واهردیت واهرب
نسبت به کماالت در ن تحفظ شده و هم عدم مشارکت واهرب برا ممکنرات در محرداق.
اینان در نقد دیدگاههای تنزیهگرایانه (مثل نظریۀ نیابت معتزله ،اشتراک لفظری و  ،)...الزمرۀ
نها را الو ذات واهب از کماالت میدانند (طباطبایی ،2112 ،ا31:28؛ بریترا(ال )14:؛
هوادی ملی 42 :2112 ،و  41و  121و124؛ قدردان قراملکی.)22 :2112 ،
بهنظر میرسد این دلیل از ههاتی قابل بررسی است؛ اوالً مبانی هستیشناسرانۀ مرذکور،
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مورد تسالم نیست و های مناقشه دارد که البته این قبیل اشرکالهرا مروردنظر ایرن نوشرتار
نیست؛ ثانیاً هیچ مالزمهای بین واهدیت ذات باری نسبت به کماالت با دسترسری عقرل بره
درک مفهومی از ن کماالت نیست؛ ثالثاً اگر مراد تنزیهگرایان ،بیان مفهومی است کره عقرل
توان دستیابی به ن و محمول قرار دادن ن برای واهب را داشته باشد ،این مطلب به الرو
ذات از کماالت منجر نمیشود ،چراکه در این صورت تنزیه در مقام اثبات است و ربطی به
مقام ثبوت ندارد.
دوم ،تقسیمپذیری مفاهیم محمول بر واهب و ممکن مثل تقسریم موهرود بره علرت و
معلول و همچنین تقسیم علم به مستقل و غیرمستقل .از طرفی در منطق ثابت شده است که
یک تقسیم زمانی صحی است که مقسم مفهوم واحدی داشته باشد که در برر همرۀ اقسرام
منطبق شود (مظفر2421 ،ق ،ا .)223 :2این دلیل در کتابهای کالمی و فلسفی برای اثبات
اشتراک معنوی وهود مورد استناد قرار گرفته است (ابرنسرینا ،2131 ،ا34:1؛ نحریرالدین
طوسی ،بیتا(ب)33:؛ نحیرالدین طوسی ،بریترا(ال )223:؛ سربزواری ،2132 ،ا 31 :1و
 .)82مالصدرا از این دلیل برای اثبات اشتراک معنوی مفاهیمی نظیر امکان و علت اسرتفاده
کرده (صدرالمتالهین ،2182 ،ا )218 :1که در رحیق مختوم عالمره هروادی تشرری شرده
است (هوادی ملی ،2183 ،ا 113 :3و ا .)132 :22برای پژوهشگران معاصر ،این دلیرل
را برای اشتراک معنوی در همۀ صفاتی که به صورت مشترک برر واهرب و ممکرن برهکرار
میرود ،مطرح کردهاند (قدردان قراملکی.)8 :2112 ،
نقد وارد به این استدالل این است که نمیتوان با تقسریمپرذیر برودن ،اشرتراک معنروی
فلسفی را ثابت کرد ،زیرا اطالق یک مفهوم بر چند محداق تنها در صورتی موهب اشتراک
معنوی فلسفی میشود که این مفهوم مشترک ،بر مده از هامع مشرترک حقیقری نهرا باشرد
(صدرالمتألهین ،2182 ،ا134:1؛ هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا112:2؛  ،2183ا .)131 :2این
در صورتی است که برای صحت تقسیم یک مفهوم بره اقسرام ،الزم نیسرت کره مقسرم در
حقیقت اقسام حضور داشته باشد (مظفر2421 ،ق ،ا ،)223 :2چنانکه عررض بره مقروالت
نهگانه تقسیم میشود ،بدون نکه هامع مشترکی در حقیقت نها باشد.
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سوم ،وحدت مفهوم نقیض .این دلیل نیز همچون دلیل پیشین در کترابهرای کالمری و
فلسفی برای اثبات اشتراک معنوی مفهروم وهرود ذکرر شرده اسرت (نحریرالدین طوسری،
بیتا(ب)33:؛ نحیرالدین طوسی ،بیتا(ال )223:؛ سبزواری ،2132 ،ا 82 :1و  .)82فخرر
رازی در المباحث المشرقیه و بهتبع او ،مالصدرا در اسفار از این دلیل برای اشتراک معنروی
امکان استفاده کرده اند (فخرر رازی2422 ،ق ،ا413:2؛ صردرالمتألهین ،2182 ،ا.)131 :1
برای پژوهشگران معتقدند که مالک این استدالل در سایر مفاهیمی که بر واهب و ممکرن
حمل میشوند ،نیز وهود دارد (قدردان قراملکی )8 :2112 ،که در ذیل هر دو ادعا تشرری
میشود:
تقریر این دلیل برای اثبات اشتراک معنوی وهود اینچنین است :وهود و عردم نقریض
یکدیگرند و روشن است که عدم معنای واحدی دارد؛ بنابراین وهود هم باید دارای مفهوم
واحدی باشد؛ زیرا نقیض یک مفهوم واحد ،قهراً واحد اواهد بود (طباطبرایی ،بریترا(ب):
22؛ هوادی ملی ،2183 ،ا.)3 :3
اما تطبیق این دلیل در سایر صفات واهب اینگونه تقریر شده است که نقریض صرفات
مزبور که ههل ،ناتوانی و  ...است ،واحد اسرت و چون نقریض واحرد واحرد اسرت ،پرس
مفهوم علم ،قدرت و  ...نیز واحد اواهد بود (قدردان قراملکی.)8 :2112 ،
اشکال دلیل مذکور برای اثبات اشتراک معنوی وهود این است که طبق نظر کسانی کره
وهود را مشترک لفظی میدانند ،چه اشتراک لفظی ادبی و چه اشتراک لفظی فلسفی ،نقیض
ن قهراً عدم مطلق نخواهد بود و در واقع ،عدم مطلق مفهومی نخواهد داشت ،همانطورکره
وهود مطلق معنایی نردارد .نقریض وهرود در ایرن نگررش ،عردم ن وهرود اواهرد برود
(نحیرالدین طوسی ،بیتا(ب))33 :
همین اشکال بهصورت روشن تر برای تطبیق دلیل مذکور در سایر صرفات واهرب نیرز
مطرح است ،زیرا نقیض این صفات ،عدم ن صفات است و وحدت مفهوم این عدم طبیعتاً
بر وحدت معنای صفت نیز تأکید دارد ،ولی این ،ارتباطی به اثبات یک معنای عام مشرترک
ندارد ،زیرا عدم مضاف زمانی فهم میشود که معنای مضافالیه ن مشخص باشد و در ایرن
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صورت ،عدم ن صفات ،به تعداد معانی و مفاهیمی که دارند ،متعدد اواهد بود ،مثالً علرم
اگر به معنای نقش بستن صورت معلوم در ذهن باشد ،نقیض ن نیز ،عدم این نقرش بسرتن
اواهد بود .مشخص است طبق این معنا ،علم بر واهب صادق نیست و عدم ن بر واهرب
صادق است و ارتفاع نقیضیان و اهتماع نقیضیان نیز الزم نمی ید .در واقرع اشرتباه از نجرا
نشأت گرفته که نقیض علم ،ههل دانسته شده است ،درحالیکه اینچنین نیست .البته چنرد
نکته وهود دارد که برای تکمیل دیدگاه عالمه هوادی در این گزارهها ،الزم اسرت بررسری
شود:
 .5 .8 .8سازگاری نظریۀ وحدت شخصی وجود با نظریۀ اشتراک معنوی

مالصدرا بعد از اثبات اصالت وهود و حقیقت تشکیکی ن ،پا فراتر مینهرد و بره وحردت

شخحی وهود میرسد .مراد ایشان از وحدت شخحی وهود نچنانکه در هلد دوم اسففار
مده است (صدرالمتألهین ،2182 ،ا )112 - 114 :1و عالمه هوادی ملری نیرز در رحیف
مختوم تبیین فرمودهاند ،این است که «وهود و موهود ،واحد و بدون شریک است و کثرت
مشهود که به مراتب وهود نسبت داده میشود ،در حقیقت مربروط بره شرعاع و اظرالل ن
وهود حقیقی و نور واحدی است .بر این مبنا ،کثرت نفی نمیشود ،بلکه کثرت به سایۀ ن
حقیقت واحد بازمیگردد و تشکیک نیز بره مراترب ظهرور و نمرود ن برودِ واحرد ،منتقرل
میگردد» (هوادی ملی ،2183 ،ا.)431 :1
طبق این مبنا ،قول به اشتراک معنوی دچرار مشرکل مریشرود ،زیررا براسراس وحردت
شخحی وهود ،موهود و مفاهیم منتزع از ن ،یک محداق بیشتر نردارد کره همران واهرب
تعالی است و مخلوقات و ممکنات همه ظهورات واهب هسرتند و محرداق موهرود قررار
نمیگیرند ،پس اطالق نها بر ممکنات نیز نباید صحی باشد.
عالمه هوادی در ثارشان به این مشکل التفات دارند و حمل این مفاهیم را بر ممکنات
به سه شکل بیان میکنند:
 .2موهود و سایر مفاهیم منتزع از ن ،مفهوم مشترکی دارنرد کره برر واهرب و ممکرن
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حمل میشود و تفاوت نها بر مبنای وحدت شخحی وهرود ،ایرن اسرت کره حمرل ایرن
مفاهیم بر واهب ،اسناد حقیقی است؛ یعنی «اسناد الی ما هو له» و حمل نهرا برر ممکنرات
بهصورت مجازی است؛ یعنی «اسناد الی غیر ما هو لره» (هروادی ملری ،2111 ،ا 12 :2و
 .)43عالقۀ محح این مجاز ،رابطۀ ظاهر و مظاهر است که واهب با ممکنات طبق نظریرۀ
وحدت شخحی دارند (هوادی ملی ،2111 ،ا .)182 :2ممکن است کسی بگوید ،مجازی
بودن اسناد این صفات به ممکنات االف ارتکاز ارباب لغرت اسرت .عالمره هروادی ایرن
اشکال را اینگونه پاسخ میدهند که همانطورکه معیار مجاز در کلمه ادیب است ،در اسرناد
نیز معیار تشخیص ،حقیقی بودن و یا مجازی بودن ،حکریم اسرت؛ یعنری حکریم مشرخص
میکند که یا اسناد صورتگرفته ،اسناد الی ما هو له اسرت یرا اسرناد الری غیرر مرا هرو لره
(هوادی ملی ،2183 ،ا.)213 :22
 .1اطالق موهود و سایر مفاهیم منتزع از ن بر ممکنات ،از باب مجاز در کلمره اسرت،
نه مجاز در اسناد .برای مثال ،معنای موهود در کاربرد ن برای واهب همان هستی اسرت و
در کاربرد ن برای سایر ممکنات ،نمود است (هوادی ملی ،2111 ،ا 12 :2و  .)43بر این
اساس نظریۀ اشتراک معنوی به نظریۀ حقیقت و مجاز تغییر اواهد کرد.
 .1مفاهیم موهود و سایر مفاهیم منتزع از وهود ،بهصورت مشترک لفظی برر واهرب و
ممکن حمل میشوند (هوادی ملی ،2111 ،ا 12 :2و .)43
در ثار عالمه هوادی ،هرچند سه احتمال مذکور طرح شده (هوادی ملی ،2111 ،ا:2
 12و  ،)43ولی ایشان مایل به همان احتمال اول یعنی مجاز در اسرناد هسرتند و در براری
مواضع ،به صراحت دو احتمال دیگر را مردود دانستهاند (هوادی ملری ،2183 ،ا213:22؛
 ،2111ا 182 :2و ا ،)122 :1پس میتوان ادعا کرد کره اشرتراک معنروی در گرزارههرای
الهیاتی حتی بنابر وحدت شخحی وهود از منظر ایشان ثابت بوده و قابل تردید نیست.
با این همه بهنظر میرسد ،بر مبنای وحدت شخحی (مطابق تقریر عالمه هوادی) اساساً
نظریۀ اشتراک معنوی سالبه به انتفای موضوع میشود ،چراکه اشتراک فرع بر تعدد محادیق
است که در نظریۀ وحدت شخحی وهود ندارد .ارهاع معنای گزارهها بره مجراز در اسرناد،
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اود گواه روشنی بر این مدعاست که موضوع حقیقی در این گزارهها تنها یک چیز اسرت.
عالمه هوادی که در سرتاسر ثارش میل به نظریۀ وحدت شخحی مشاهده میشرود ،ارود
به این نکته توهه دارد و نظریۀ اشرتراک معنروی را نظرر ابتردایی دانسرته و نظرر نهرایی را
اینگونه بیان میکند« :هر اسم و صفت کمالی که در عالم وهود دارد همره از ن اداسرت
«وحده ال شریک له» و دیگران نه از حَسَنِ ن بهرهای دارند و نره از احسرنِ ن  ...وصر
کمال منححراً از ن اداست و دیگران نهتنهرا باالسرتقالل از ن بهررهای ندارنرد ،بلکره در
طول ادا ،بالتبع و بالعرض نیز بینحیباند» (هوادی ملی.)142 :2112 ،
 .5 .8 .7امکان عقل برای شناخت مفهومی در منطقۀ ذات و صفات ذاتی

در ثار عالمه هوادی ملی در مورد شناات واهب ،سه منطقه ترسیم شرده اسرت؛ منطقرۀ
اول ،ذات ،منطقۀ دوم ،صفات ذاتی و منطقۀ سوم ،اوصاف فعلری حرق تعرالی و تجلیرات و
ظهورات ن .به باور عالمه هوادی ملی ،ذات و صفات ذاتی منطقۀ ممنوعرهانرد کره عقرل
راهی بررای دسرتیابی و پری برردن بره کنره نهرا نردارد (هروادی ملری 14 :2112 ،و13؛
بیتا(ال ) ،ا .)233 :1دلیل ن هم این است که محدود نمیتوانرد نامحردود را درک کنرد
(هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا213:21؛ بیترا(ال ) ،ا 432 :3و  .)432پرس در نجرا قاعردۀ
صفر و صد حاکم است؛ یعنی یا درک و شهود هیچ یا درک و شهود همه ،از نجا کره شرق
دوم بهسبب محدودیت ممکن محال است ،پس هیچ درک و شهودی نسبت به ذات واهب
و صفات ذاتی او که عین ذات هستند ،ممکرن نیسرت (هروادی ملری ،2111 ،ا 111 :2و
 .)114به تعبیر دیگر ،اگر اکتناه ذات و صفات ذاتی برای عقل ممکن بود ،الزمۀ ن ،امکران
احاطۀ عقل به واهبالوهود بود و چون هیچ چیز و هیچکرس تروان احاطره برر واهرب را
ندارد ،پس عقل توان رسیدن به کنه ذات و صفات ذات را ندارد (هوادی ملی ،بریترا(ا)،
ا .)112 :2با توهه به این مبنا ،اشکالی مطرح میشود و ن اینکه زمانی میتوان از اشتراک
معنوی در گزارههای الهیاتی سخن گفت که عقل بتوانرد صرفتی را برهصرورت مشرترک از
واهب و ممکن انتزاع کند و با مفهومی واحد به نها نسبت دهد ،حال اگر عقل هیچ راهری
به صفات ذاتی حق ندارد ،چگونه میتواند به وهود صفتی و چیستی ن پری ببررد ترا بعرد
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داوری کند که یا مفهومِ صادق بر واهب ،همان مفهومی است که بر ممکن حمل مریشرود
یا نه؟!
عالمه هوادی در پاسخ به این اشکال ،میان معرفت کنه ذات و معرفت به وهه تفکیرک
میکنند .نچه از نظر ایشان مستحیل است ،اکتناه ذات و اکتناه صفات ذات است ،امرا نچره
عقل در مقام مفهوم بهدست می ورد ،مفاهیمی است که صرفاً مفید معرفت به وهره هسرتند
(هوادی ملی ،2183 ،ا 141 :3و  144و ا231:22؛  :2111ا221،1؛ .)33 :2118
گفتنی است اگر مراد از اشتراک در گزارههای بر مده از واقع ،همان اشتراک فلسفی باشرد ،از
نجا که مفهوم مشترک باید از حقیقت محادیق انترزاع شرود و حراکی از هرامع حقیقری باشرد،
گریزی از محذور اکتناه ذات وهود ندارد و معرفت به وهره (برا همرۀ ابهرامی کره در ایرن واژه
هست) نمیتواند ما را به مفاهیمی از هنس اشتراک معنوی فلسفی رهنمون سازد .افزونبرر ایرن،
عبارات ایشان در ثارشان در مورد امکان معرفت اکتناهی و عدم امکان ن به یک شرکل نیسرت؛
ایشان گاهی تنها اکتناه ذات واهرب را محرال دانسرته و در مرورد صرفات اعرم از ذات و فعلری
بهگونهای قلم زده که امکان معرفت کامل برداشت میشود (هوادی ملی ،بریترا(ا) ،ا331 :23
و  .)334در برای عبارتها ،ایشان شناات کنه هر موهرودی را چره محردود و چره نامحردود
فق برای اداوند ممکن دانستهاند (هوادی ملی ،بیتا(ب) .)32 :در های دیگری ،پی بردن بره
کنه صفات فعل واهب را نهتنها ممکن میدانند ،بلکه معتقدند میتوان برا تهرذیب نفرس ،مظهرر
فعلی از افعال ادا شد (هوادی ملی :2112 ،ا .)113ایشان در موضع دیگر ،معرفت ذاتی اشریاء
را مطلقاً با علم ححولی ناممکن دانسته و با علم حضوری تنهرا در وهودهرای محردود ،امکران
معرفت ذاتی را مطرح کردهاند (هوادی ملی ،2183 ،ا.)134 :3
 .5 .8 .2تنزیه خداوند از وصف هر واصفی جز بندگان مخلص

عالمه هوادی ملی در چند هرا بره مقتضرای یرۀ «سربحان اهلل عمرا یحرفون اال عبراد اهلل
المخلحین»( ،صافات 231 :و  )232اداوند را منزه از وصر

واصرفان دانسرته و اسرتثنای

بندگان مخلص از این تنزیه را اینگونه توهیه میکنند که چرون بنردگان مخلرص بره مقرام
قرب نوافل باریافته و در تمام مجاری ادراکی و تحریکی ظهورات اداوند سبحان گشتهاند،
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پس در واقع ،اداوند است که اود را به زبان بندگان مخلحش وص
هیچکس نمیتواند اداوند را توصی

مریکنرد؛ ازایرنرو

کند (هروادی ملری ،2183 ،ا222:22؛ بریترا(ا)،

ا133:3؛  )183 :2112با توهه به این نکته ،نظریۀ اشتراک معنوی در گرزارههرای الهیراتی
بر مده از واقع با اشکال مواهه میشود؛ زیرا الزمۀ نظریۀ اشرتراک معنروی ،ایرن اسرت کره
توصی

اداوند سبحان ،توقیفی نباشد (هوادی ملی ،بیترا(ا) ،ا123:1؛  )111 :2112و

عقول فالسفه فار از ااالص و عدم ااالص ،توان دسرتیابی بره مفراهیم قابرل حمرل برر
واهبالوهود را داشته باشند.
عالمه هوادی ملی این اشکال را اینگونه پاسخ میدهند که اوالً همانطورکه ایمان اکثر
مؤمنان مشوب به شرک رقیق است« :ما یؤمن أکثرهم باهلل إال وهم مشرکون» ،وص

کرردن

نان نیز چنین است و ثانیاً دستیابی به معانی مشترک بین واهب و ممکن به معنای توصی
واهب تعالی نیست (هوادی ملی ،بیتا(ا) ،ا.)121 :1
شایان ذکر است که اوالً قیاس توصی

پروردگار با ایمان به او ،صحی بهنظر نمیرسد؛

زیرا ایمان ،عمل است و موال میتواند ایمان مشوب به شررک افری را کره هرچنرد عمرل
ناقحی است ،بپذیرد ،ولی توصی

از مقول] اندیشه است که یا منطبق بر اارا است و یرا

منطبق بر ن نیست ،بر این اساس اگر توصی

ذرهای شائبه داشته باشد ،مطابق اارا نبوده

و قضیه مشتمل بر چنین توصیفی کاذب و نادرست است؛ ثانیاً تفکیرک توصری

از حمرل

مفهوم بر موضوع ابهام هدی دارد.
 .6نتیجهگیری
عالمه هوادی ملی ضمن تأکید بر تفکیک اصطالح اشتراک معنروی در فلسرفه و ادب ،برر
این عقیده است که مفاهیم محمول بر واهب و ممکن ،همگری براسراس اشرتراک معنروی
است ،چه در گزارههای لفظی و چه در گزارههای بر مده از واقع.
وی در گزارههای لفظی الهیاتی با رد نظریاتی چون اشتراک لفظری و حقیقرت و مجراز،
نظریۀ اشتراک معنوی را برمیگزیند .از نظر وی ،الفاظی که در مترون دینری وارد شردهانرد،
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برای مفاهیم عامهای وضع شدهاند که صالحیت حمل برر ممکرن و واهرب را برهصرورت
مشترک دارند ،بی نکه ممکن را از حضیض فقر اارا سااته و تقدس واهب را با چرالش
مواهه سازند .حمل الفاظ بر این مفاهیم ،در واقع ما را از ورطۀ تشبیه و تعطیل بیرون کرده
و راه نجات را که همان اثبات بالتشبیه است ،رهنمون میسازد.
همچنین در گزارههای بر مده از واقع ،عالمه هوادی ملی با توهره بره مبرانی هسرتی
شناسانه مکتب حکمت متعالیه ،واهدیت واهب نسبت به همۀ کماالت ممکنات بره شرکل
اتم و اعلی را ثابت کرده و با توهه به در نظر گرفتن توان عقرل بررای درک مفهرومی ایرن
کماالت ،نظریۀ اشتراک معنوی را پذیرفته است .به باور او چالشهای عقلری مثرل تعرارض
نظریۀ اشتراک معنوی با نظریۀ وحدت شخحی و منجر شردن نظریرۀ اشرتراک معنروی بره
معرفت اکتناهی واهب و چالشهای نقلی مثرل تنزیره اداونرد از وصر

واصرفان کره در

برای یات مطرح شده است ،هیچیک توان ابطال این نظریه را ندارد.
نگارنده بر این باور است که هنوز ابهامراتی در تقریرر ایشران از اصرل نظریرۀ اشرتراک
معنوی و همچنین در تالشی که برای حل چالشهای این نظریه داشتهانرد ،وهرود دارد کره
در این نوشتار به این موارد پردااته شد:
 .2تفکیک میان اشتراک معنوی فلسفی و اشتراک معنوی ادبی ،عالوهبرر ایجراد ابهرام در
محل نزاع ،زمینۀ پیدایش قسم سومی از اشتراک میگردد.
 .1نظریۀ روح معنا نه در صورت تعیینی بودن وضع الفاظ راهگشای نظریرۀ اشرتراک در
گزارههای لفظی است و نه در صورت تعینی بودن.
 .1از نجا که مراد از تعطیل در روایات ،تعطیل ثبوتی است و نه اثباتی ،امکران اروانشهرایی از
دیدگاههای تنزیهگرایانه وهود دارد که محذور تعطیل را به همراه نداشته باشد.
 .4دیدگاههای تنزیهگرایانه لزوماً درصدد نفی کمراالت از واهرب نیسرتند ،بلکره امکران
دارد ،مرادشان ناتوانی عقل از دستیابی به مفاهیم منطبق بر این کماالت باشد.
 .3براساس نظریۀ وحدت شخحی ،نظریرۀ اشرتراک معنروی سرالبه بره انتفرای موضروع
میشود.
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اسراء.
 .1رررررررررررر ( .)2112توحید در قرآن،
 .22ررررررررررر ( .)2183ح و تکلیف در اسالم ،قم :اسراء.
 .22ررررررررررر ( .)2111دینشناسی ،قم :اسراء.

اسراء.
 .21ررررررررررر ( .)2183رحی مختوم (شرح حکمت متعالیه)،

اسراء.
 .21ررررررررررر ( .)2188فلسفۀ صدرا (تلخیص رحی مختوم)،

اسراء.
 .24ررررررررررر ( .)2118منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی،

اسراء.
 .23ررررررررررر ( .)2182وحی و نبوت در قرآن،

اسراء.
 .23ررررررررررر (بیتا-ال ) .ادب فنای مقربان (شرح زیارت جامعه کبیره)،
 .23ررررررررررر ( .)2183تفسیر انسان به انسان .قم :اسراء.
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 .28ررررررررررر (بیتا-ا) .تفسیر تسنیم ،قم :اسراء.

اسراء.
 .21ررررررررررر (بیتا-د) .حیات حقیقی انسان در قرآن،

اسراء.
 .12ررررررررررر (بیتا-ه) .سرچشمۀ اندیشه،
 .12سبزواری ،هادی بن مهدی ( .)2132شرح المنظومۀ ،تهران :نشر ناب.
 .11شاکرین ،حمیدرضا (« .)2111زبانشناسی گزارههای الهیاتی» ،کالم اسالمی ،ا  ،81ش
 ،11ص .241-238
 .11صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)2182الحکمفۀ المتعالیفۀ ،بیرروت :دار احیراء
التراث العربی.
 .14رررررررررررررررررررررررررررررررررررر (بیتا) .التعلیقات علی الشفاء ،قم :بی 
دار.
 .13طباطبایی ،محمدحسین ( .)2134اصول فلسفه و روش رئالیسم ،تهران :صدرا.
 .13ررررررررررررررررررررررر ( .)2112المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسۀ األعلمی.
 .13ررررررررررررررررررررررر ( .)2183نهایۀ الحکمۀ ،قم :مؤسسۀ موزشی و پژوهشی امرام
امینی (ره).
 .18ررررررررررررررررررررررر (بیتا-ال ) .الرسائل التوحیدیۀ ،بیروت :مؤسسۀ النعمان.
 .11ررررررررررررررررررررررر (بیتا-ب) .بدایۀ الحکمۀ ،قم :هماعۀ المدرسرین فری الحروزۀ
العلمیۀ بقم ،مؤسسۀ النشر اإلسالمی.

 .12ررررررررررررررررررررررر (بیتا-ا) .تفسیر البیان ففی الموافقفۀ بفین الحفدیث و القفرآن،
بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
 .12ررررررررررررررررررررررر (بیتا-د) .نهایۀ الحکمۀ ،قم :مؤسسۀ النشر اإلسالمی.
 .11طبرسی ،احمد بن علی ( .)2132اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد :نشر المرتضی.
 .11فخر رازی (2422ق) .المباحث المشرقیۀ فی علم االلهیات و الطبیعیات ،قم :بیدار.
 .14قدردان قراملکی ،محمدحسرن (« .)2112امکران تعریر
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و توصری

اردا» ،قبسفات،

بررسی تحلیلی -انتقادی نظریۀ اشتراک معنوی در گزارههای الهیاتی از منظر آیتاهلل جوادیآملی 011 

 .13قربانی ،اکبر (« .)2112سخن گفتن از ادا بر مبنای اشتراک معنوی و تشکیک وهودی
با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی» ،پژوهشهای اعتقفادی_ کالمفی ،ش  .1ص-858 :
.821
 .13کلینی ،محمد بن یعقوب (2423ق) .الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیۀ.
 .13مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ( .)2131مر ۀ العقول فی شررح أابرار ل الرسرول ،تهرران:
دار الکتب اإلسالمیۀ.

 .18محقق ،مهدی؛ قطبالدین شیرازی ،محمود بن مسعود؛ نورانی ،عبداهلل ( .)2181شفرح
حکمه االشراق ،تهران :انجمن ثار و مفاار فرهنگی.
 .11مظفر ،محمدرضا (2421ق) .المنط  ،دار التفسیر.
 .42موسی ،حسین یوسر

(2422ق) .االفصفاح ففی فقفه اللةفۀ ،بیفروت :مکترب االعرالم

االسالمی.
 .42نحیرالدین طوسی ،محمد بن محمد (بیتا-ال ) .تجرید االعتقاد ،تهرران :مرکرز النشرر
التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی.

 .41رررررررررررررررررررررررررررررررررررر (بی ترا-ب) .تلخفیص المحصفل المعفرو بنقفد
المحصل ،بیروت :دار األضواء.

