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چکیده

در بیشتر آثار عالمه طباطبایی ،نظریۀ معناشناختی غالب همان «دیدگاه اثبات بالتشبیه»
است .اما چنین به نظر میرسد که در این آثار ،یک مدل واحد از دیدگاه اثبات بالتشبیه
ارائه نمیگردد ،بلکه دستکم سه مدل متفاوت را میتوان تمییز داد( :الف) مدل طولی
بودن اصل معنا با قطع نظر از خصوصیات مصادیق( ،ب) مدل طولی بودن اصل معنا از
حیث بیان مصادیق( ،ج) مدل متواطی اصل معنا از حیث غرض و کارکرد مشترک .در این
مقاله سعی میشود به تبیین و تحلیل هر مدل ،بر اساس نظرات خاص عالمه طباطبایی
بپردازیم ،و برای هر مدل مصادیقی را از آثار ایشان استخراج و تحلیل کنیم .گرچه دیدگاه
اثبات بالتشبیه مزایایی دارد و زبان طبیعی و مفاهیم حاکی از این زبان را ،که ناظر به
قلمروی متناهی است ،تعالی میبخشد و دربارۀ خداوند به کار میگیرد ،در عین حال
انتقاداتی بر این دیدگاه وارد است که باید به آنها توجه کرد.
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 .۱مقدمه

عالمه طباطبایی در جلد هفتم المیزان (ذیل االنعام )22-11 :حدیثی را از امام رضا (ع)
نقل میکند:
حضرت رضا (ع) فرمود :مردم در توحید سه مذهب دارند :نفی ،تشبیه و اثبات به غیر
تشبیه .پس مذهب نفی جایز نیست و مذهب تشبیه نیز جایز نیست .زیرا هیچ چیز شبیه
خداوند تبارک و تعالی نیست .بنابراین راه سوم یعنی اثبات بالتشبیه صحیح است.
(طباطبایی )22 :1 ،1111

عالمه در آثار گوناگون خود به تبیین این سه دیدگاه پرداخته و دیدگاه مختار خود را همان
«اثبات بالتشبیه» میداند که با تعابیر گوناگون آن را معرفی کرده است :در علی (ع) و
الفلسفه االلهیه ،این مذهب را «شرحی بر معنای تشبیه و تنزیه در صفات خداوند متعال»
میداند (طباطبایی 1121ـالف)321 ،؛ در شیعه در اسالم« ،نگه داشتن میان نفی و اثبات»
(طباطبایی )121-122 ،1313؛ در رساله االسماء« ،نهی از تعطیل و تشبیه» (طباطبایی
1121ـالف12 ،؛ طباطبایی 1311ـالف)23 ،؛ در جلد هشتم المیزان« ،مجموع تشبیه و
تنزیه» (طباطبایی )21 :1 ،1111؛ و در جلد دهم المیزان« ،جمع بین تشبیه و تنزیه»
(طباطبایی .)211 :12 ،1111
مراد از این مذهب ،بر اساس آثار عالمه طباطبایی ،این است :اسمی که به خداوند
نسبت داده میشود دارای معنایی وصفی (بر طبق تعریف اسم) است که از حسن و کمال
َ
حکایت میکند .اما شجاع و عفیف هرچند دارای معنای وصفی ح َسن هستند ،بر خداوند
اطالق نمیشوند؛ زیرا از یک خصوصیت جسمانی خبر میدهند و هرگز ممکن نیست این
خصوصیت را از آنها سلب کرد .پس شرط سوم آن است که اسم بر یک معنای کمالی
داللت کند که مخلوط با نقص و عدم نباشد یا تفکیک معنای کمالی از نقص و عدم ممکن
باشد (طباطبایی  .)213-212 :1 ،1111اما اسماء محصول زبان ما (انسانها) است ،و از
آنجا که اشتغال و انس ما با حس و مصادیق محسوس و مادی است ،عادت کردهایم که از
شنیدن یک کلمه به معنای مادی یا مقیدی ـکه مربوط به انسانهاستـ سبقت جوییم و امور
معقول و مبرا از ماده را در قالب حسی و خیالی بریزیم و از طریق احساس به معقوالت
منتقل گردیم ـ هرچند افهام در درک معقوالت و کلیات مراتب گوناگونی دارند و همه در یک
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سطح نیستند (طباطبایی 213 :12 ،1111؛ 213 :1؛ 1 :1؛ طباطبایی 1311ـالف.)213 ،
از این رو ،زبان بشری و تخیل و احساسات ما موجود غیرمادی بیقیدوشرط را در میان قیود
مأنوس قرار میدهد و آن را به واسطۀ مجسم ساختن مصداقهای مادی آن ترسیم میکند
(طباطبایی1311 ،ـب1112-1221 :2،؛ طباطبایی 1311ـالف .)11 ،در اینجا عقل ما
برای دست یافتن به اسم احسن با روش انتزاع به اصالح تصور و زبان میپردازد و
مصادیق ممکن را نفی میکند تا به اصل معنا و مفهوم جامع
خصوصیات ،زوائد و نواقص
ِ
آن دست یابد (طباطبایی  .)311 :1 ،1111به عبارت دیگر ،صفت اثبات میشود و حد
نفی میگردد (طباطبایی  .)12-11 :1 ،1111پس هم اثبات (ایجاب) و هم نفی صورت
میپذیرد ،نه این که تنها نواقص امکانی از صفات الهی سلب شود و چیزی اثبات نگردد
(طباطبایی  .)132 :11 ،1111از این طریق ،معنایی به دست میآید که میتوان از آن به
اصل یا روح معنا تعبیر کرد .عالمه طباطبایی در جلد چهاردهم المیزان (ذیل طه،)1-1 :
مقیاس شناخت اصل معنا پس از حذف زوائد را چنین بیان میکند:
...مقیاس در شناختن آنچه که از آن به اصل معنا تعبیر میکنیم ،عبارت است از :معنایی
مدار آن معناست ،هرچند
که با بقاء آن اسم باقی میماند و به عبارت دیگر صدق اسم دایر ِ
که مصادیق و خصوصیات آن تغییر کند( .طباطبایی .)121 :11 ،1111
 .2سه مدل برای تبیین دیدگاه اثبات بالتشبیه

اثبات بالتشبیه» به دست آمده
در این مقاله سه مدل از اصل معنا را که از طریق دیدگاه « ِ
است از آثار مختلف عالمه طباطبایی استخراج میکنیم و به تبیین و تحلیل آنها میپردازیم.
 1-2مدل طولی بودن اصل معنا از حیث بیان مصادیق

از آنجا که مفاهیم مثار کثرتاند و اختالف به نفس ذات حصص متصور برای مفاهیم
است ،تشکیک در مفاهیم محال است .بنابراین تشکیک حقیقتا در حقیقت وجود (ما به
االمتیاز عین ما به االشتراک) است (تشکیک خاصی) و بالعرض بر مفهوم عامی که در
صدقش بر مصادیق متفاوت است اطالق میگردد (تشکیک عامی) (طباطبایی :1 ،1111
 ،31تعلیقه 1؛  ،121 :1تعلیقه  .)1این مدل اغلب ـنه همیشهـ برای صفات ذاتی الهی به
کار میرود و مشتمل بر دو عنصر است( :الف) اشتراک معنوی( ،ب) تشکیک مصداقی.
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البته معنای مشترک یا اصل معنا ،از جهت طولی بودن مصادیقش (تشکیک خاصی) ،طولی
به شمار میآید (طباطبایی  ،)121 :2 ،1111ولی فی حد ذاته یک معناست و هیچ اختالف
در آن راه ندارد .توضیح آن که تشکیک در حقیقت وجود و صفات مساوق با آن (مانند علم،
حیات ،وحدت و( )...طباطبایی  ،221 :1 ،1111تعلیقه  )2به دو نحو تفاضلی (طولی) و
غیرتفاضلی (عرضی) است .تشکیک تفاضلی میان مراتب شدید و ضعیف است ،و مرتبۀ
شدید مشتمل بر ضعیف و زیادت است و بدین جهت از مرتبۀ ضعیف متمایز میگردد
(طباطبایی  ،131 :1 ،1111تعلیقه 1؛ السبزواری 112-111 :2 ،1311؛ جوادی آملی
 .)122-123 :1 ،1311تشکیک غیرتفاضلی نیز میان مراتب وجودیای است که رابطۀ علی
و معلولی ندارند ،مانند اسماء و صفات الهی یا وجوداتی چون وجود بذر و وجود گیاه که
میانشان علیت فاعلی نیست و ماهیات آنها به عرض وجود «اصالتا» و «حقیقتا» نحوه
تحققی در خارج دارند (طباطبایی بیتاـالف .)11 ،تشکیک تفاضلی میان مراتب متقوم و
مترتب (به نحو وجودی) بر یکدیگر تحقق دارد که عوالم کلی سهگانه را تشکیل میدهند:
(الف) عالم عقل که در ذات و فعل مجرد از ماده و آثار آن است؛ (ب) عالم مثال که در
ذات و فعل مجرد از ماده است اما آثار ماده را دارد ،مانند شکلُ ،بعد ،وضع و غیر آن؛ (ج)
عالم ماده که ذاتا و فعال به ماده تعلق دارد و حرکت و ّ
تغیر جوهری و عرضی سراسر آن را
فراگرفته است (طباطبایی بیتاـالف 211-212 ،و  .)312-311این عوالم سهگانه لزوما با
یکدیگر هماهنگ و متطابقاند (طباطبایی 1311ـب1211 :2 ،؛ طباطبایی بیتاـالف،
 )312و تقابل و تغایر ذاتی با یکدیگر ندارند (طباطبایی  ،121 :2 ،1111تعلیقه  .)1زیرا از
یک سو هر علتی کمال معلول خود را به نحو اعلی و اشرف دارد .از این رو ،در عالم مثال،
نظامی مشابه (مضاهی) به نظام عالم ماده ،اما شریفتر از آن ،تحقق دارد و نظام عالم عقل
نیز مطابق با نظام مثالی است اما بسیطتر ،شریفتر و زیباتر از آنچه در عالم مثال است.
نظام ربانی که در علم ربوبی است نیز با نظام عالم عقل مطابقت دارد (طباطبایی
بیتاـالف312 ،؛ طباطبایی  .)112 :1 ،1111هر یک از عوالم مادون نیز با تمام جهات
وجودیاش حاکی از عوالم مافوق است و همۀ این عوالم حاکی و آیتی برای واجب تعالی
هستند (طباطبایی بیتاـالف312 ،؛ طباطبایی  ،121 :1 ،1111تعلیقه  .)1برای مثال،
علم مانند وجود به نحو تشکیک بر مصادیقش واقع میشود ،بنابراین به شدت و ضعف،
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اولیت و غیراولیت ... ،مختلف میگردد .پس علم به ذات اول تعالی ـعلم واجب تعالی به
ذاتش که عین ذاتش استـ در علم بودن سزاوارتر است تا علم به سایر اشیاء که بر سایر
علوم تقدم دارد زیرا سبب برای سایر علوم است و ذاتا در جالء و ظهورش قویتر و
شدیدتر است  ...هر علمی به حقیقت علت شدیدتر از علم به حقیقت معلول آن است و
نیز علم به حقیقت هر جوهر شدیدتر از علم به حقیقت هر عرضی است که بدان جوهر
قائم است( .طباطبایی بیتاـالف.)212 ،

بنابراین علم مساوق وجود است و مانند وجود در مراتب متعدد سریان دارد .از مراتب
حصولی انسان کیف نفسانی ،از
مختلف علم ماهیات متفاوتی انتزاع میگردد ،مثال از علم
ِ
علم نفس به ذاتش جوهر نفسانی ،و از علم عقل به ذاتش جوهر عقلی انتزاع میگردد ،ولی
از علم واجب به ذاتش ماهیتی انتزاع نمیشود ،بلکه عین وجودش است (طباطبایی ،1111
 ،332 :1تعلیقه  .)1با این حال،
اما «صرف تحقق کمال موجود ماهوی در موجود دیگر منجر به اندراج آن موجود دیگر
(به عنوان فردی از آن ماهیت) ذیل ماهیت نوعیۀ موجود اول نمیشود .همان طور که عقول
عالی مشتمل بر کماالت انواع مادی است ،اما ماهیتا با آنها متفاوت است ،و در واجب
تعالی کماالت همۀ ماسوی متحقق است در حالی که ماهیت ندارد» (طباطبایی :2 ،1111
 ،21تعلیقه  ،)3بلکه میان مراتب آن کمال (حسی ،مثالی ،عقلی ،ربوبی) حمل حقیقه و
رقیقه برقرار است (طباطبایی بیتاـالف .)311 ،این حمل مبتنی بر اتحاد موضوع و محمول
(مراتب شدید و ضعیف) در اصل وجود و اختالف آنها به کمال و نقص است (و البته
عقلی آن کمال مستقیما معلول واجب تعالی
ماهیات متفاوتی نیز دارند) .به عالوه مرتبۀ
ِ
است و خودش واسطه در ایجاد مرتبۀ مادون یعنی مثالی است .مرتبۀ مثالی نیز علت مرتبۀ
مادی است (طباطبایی بیتاـالف321 ،312-321 ،؛ طباطبایی 111 ،11 :13 ،1111؛
طباطبایی 1311ـج.)22 ،
صفات
اما اشتراک معنوی چگونه از این مراتب تشکیکی حاصل میگردد؟ «وجود (و
ِ
مساوق وجود اعم از علم ،قدرت و )...حقیقت اصیل دارای مراتب مختلف به شدت و
ضعف است .به عالوه ارتباط (و افتقار) ذات ضعیف به ذات شدید موجب میگردد که
ضعیف در حد ذاتش نسبت به شدید رابط بوده تقوم وجودی بدان داشته باشد و این مطلب
تمام نیست مگر آن که مرتبۀ ضعیف که تنزل یافتۀ مرتبۀ شدید است مسانخ با شدید باشد»
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(طباطبایی  ،111 :1 ،1111تعلیقه .)2
بنابراین میان وجود رابط و مستقل اختالف نوعی نیست تا به لحاظ سنخی مختلف
باشند و هیچ جامع مفهومی میان آنها نباشد (طباطبایی  :321 :1 ،1111تعلیقه  .)1اساسا
طبیعت وجود رابط این است که از طرف یا طرفین خارج نیست و بر اساس ضابطه وجود
طرف یا طرفین نسبت مسانخ با وجود نسبت است و وجود نسبت نیز موجب اتحاد و
مسانخت میان آن دو میگردد (طباطبایی بیتاـالف .)21 ،عالمه طباطبایی در نهایة
الحکمه دلیل این سنخیت و وحدت را چنین بیان میکند:
حق آن است که حقیقت وجود در عین کثرت واحد است .زیرا ما از همۀ مراتب و
مصادیق وجود مفهوم عام واحد بدیهی وجود را انتزاع میکنیم و انتزاع مفهوم واحد از
مصادیق کثیر بماهی کثیری که به وحدت بازنگردد محال است( .طباطبایی بیتاـالف،
)11

و این اشتراک معنوی نزدیک به اولیات است (طباطبایی بیتاـالف )1 ،که از مراتب مختلف
وجودی (و صفات مساوق با وجود) انتزاع میشود ،اما نه از مصادیق کثیر بماهی کثیر ،بلکه
منشأ انتزاع آن جهت واحدی در مصادیق متعدد است (طباطبایی بیتاـالف.)211-211 ،
ذهن جهت واحد و مفهوم جامع را بدین صورت استخراج میکند :پس از آن که چند چیز
مشابه را درک کرد ،آنها را با یکدیگر مقایسه میکند و صفات مختص (نواقص) هر یک را از
صفت مشترک آنها تمییز میدهد و از آن صفت مشترک مفهومی کلی میسازد که بر تمام
مصادیق آن صادق باشد (مطهری  ،11 :1 ،1311پاورقی).
شایان ذکر است که هر کس به لغت عربی آشنایی داشته باشد معنای جمالت قرآن
کریم (به طور خاص صفات الهی) را آشکارا میفهمد ،چنان که معنای جمالت هر کالم
عربی را می فهمد .اما اختالف افهام در ادراک مراد و مصداقی است که مفهوم کلی کالم بر
آن منطبق است .مثال ما انسانها وقتی با یکدیگر صحبت میکنیم و معنای سخنان یکدیگر
را میفهمیم ،آن را بر مصادیقی حمل و منطبق میکنیم که معهود ذهن ما و نظام حاکم در آن
است (مصداق جسمانی) .همین نظام حاکم در مصداق را در معنا نیز جاری میدانیم (از
هر معنایی تنها معنای مادی آن را میفهمیم) ،مفهوم عام را تخصیص میزنیم ،مفهوم خاص
را تعمیم میدهیم یا در معنا به انحاء دیگر دخل و تصرف میکنیم .عالمه طباطبایی این
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تصرفات را «تصرف قرائن عقلی و غیرلفظی» یا همان تفسیر به رأی مینامد (طباطبایی
.)11 :3 ،1111
 2-2مدل طولی بودن اصل معنا با قطع نظر از خصوصیات مصادیق

عالمه طباطبایی در جلد سوم المیزان این مدل را چنین معرفی میکند:
قرآن از نظر معنا مراتب مختلفی دارد که ترتب طولی بر یکدیگر دارند ،بی آن که همۀ آن
معانی در عرض واحد قرار داشته باشند و موجب «استعمال لفظ در بیش از معنای
واحد»« ،عمومیت مجاز» یا «لوازم متعدد برای ملزوم واحد» گردد .بلکه همۀ معانی،
مطابقی هستند و لفظ بر هر یک از آنها داللت مطابقی دارد ،بر اساس مراتب افهام.
(طباطبایی )11 :3 ،1111

وضع عبارت است از ارتباط و اختصاص لفظ به معنا ،به گونهای که لفظ داللت بر معنا
داشته باشد (طباطبایی بیتاـب1 :1،؛ فیض  .)122 ،1312داللت اقسامی دارد و عالمه
لفظی مطابقی میداند ،یعنی داللت لفظ
وضعی
طباطبایی در این عبارت داللت را داللت
ِ
ِ
اردادی اهل زبان و بر اساس ضرورت احتیاج اجتماعی است .به
(دال) بر معنا (مدلول) قر
ِ
عالوه لفظ بر تمام معنای موضوعله داللت میکند و با آن مطابق است .این نحوۀ داللت
داللت اصلی در الفاظ است که به جهت آن (الجله) لفظ مستقیم برای معنا وضع میگردد
(مظفر 31-31 ،1121؛ عالمه حلی 11 ،1123؛ ابنسینا 3 ،1312؛ فیض -122 ،1312
121؛ طباطبایی بیتاـب .)32 :1 ،پس اگر یک لفظ با دو معنا متحد گردد ،واحد عین کثیر
میشود ،هف (بر اساس تعریف داللت) و استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است
(طباطبایی بیتاـب.)11-11 :1،
اما وضع لفظ برای معنای واحد طولی (نه معانی کثیر عرضی یا معانی کثیر طولی
(طباطبایی بیتاـب )12 :1 ،استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست .توضیح آن که ابتدا
لفظ برای معنای کلی جامع متواطی وضع میگردد ،که افرادش مختلف نیستند ،سپس
مراتب بعد را از تحلیل این مرتبۀ متواطی به دست میآوریم .مثال «مرتبۀ ب» که از تحلیل
«مرتبۀ الف» به دست میآید نسبت به «مرتبۀ الف» معنایی باطنی است و نسبت به «مرتبۀ
ج» که از تحلیل «مرتبۀ ب» به دست میآید در حکم معنای ظاهری است .پس این ظهور و
بطون معنایی نسبی است (طباطبایی 1311ـالف11-11 ،؛ طباطبایی 13 :3 ،1111؛
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طباطبایی ،بیتاـب .)13 :1 ،در مرحلۀ بعد ،همۀ مراتب متواطی مختلف اعتبار میشوند و
وحدت نوعی مرتبۀ الف با مرتبۀ ب و ج انتزاع میگردد .این وحدت نوعی به معنای جامع
ماهوی ذاتی نیست ،بلکه جامع عنوانی است که بر اساس غرض و قصد واحد مراتب
مختلف حاصل میشود و بر مقوالت متفاوت حمل میگردد (طباطبایی بیتاـب.)12 :1 ،
عالمه طباطبایی این جامع مفهومی را مفهومی اعتباری میداند و آن را مقابل مفاهیم ذاتی
ماهوی قرار میدهد .در این صورت ،اگر اعتباری را به معنای اعم در نظر بگیریم ،شامل
معقول ثانی فلسفی ،معقول ثانی منطقی و اعتباری به معنای خاص ـمعنای تصوری و
تصدیقیای که هیچ تحققی ورای ظرف عمل نداردـ میشود (طباطبایی بیتاـالف-221 ،
 )221می شود .حال اعتباری را به هر معنایی در نظر بگیریم ،چنین به نظر میرسد که
عالمه طباطبایی سعی دارد در اعتباریات نیز (در مقابل حمل ذاتی ّاولی) نحوهای از حمل را
تعریف کند که موضوع و محمول در مفهومی واحد متحد باشند و آن مفهوم واحد غرض و
غایت مشترک (جامع عنوانی) است نه ذاتیات مشترک .به عالوه اختالف آنها به زیادت و
تدریجی معنایی است (طباطبایی بیتاـب.)12-11 ،12-11 :1 ،
نقص تشکیکی و توسع
ِ
اما تفاوت تشکیک حقیقی و اعتباری در این است که گرچه در تشکیک اعتباری نیز
مابهاالمتیاز به مابهاالشتراک بازمیگردد ،لیکن تعبیر «تفاوت به زیادت و نقصان و شدت و
ضعف مراتب» مجازی (اعتباری) است ،نه حقیقی (طباطبایی بیتاـب.)13 :1 ،
اما وضع لفظ برای معنای طولی این گونه نیست که (الف) لفظ واحد باشد( ،ب)
وضع متعدد و مجزا باشد که بر یکدیگر تقدم و تاخری ندارند( ،ج) موضوعله یا معنا متعدد،
مستقل و در عرض یکدیگر باشند (تعریف اشتراک لفظی) (المظفر 11 ،1121؛ طباطبایی
بیتاـالف .)1 ،به عالوه ممکن است یک لفظ در چند معنا استعمال شود ،اما تنها در یک
معنا وضع گردد و در دیگر معانی به دلیل عالقۀ واحد و اتحاد ادعایی میان این معانی با
معنای موضوعله به کار رود .هرچند استعمال لفظ (معنای مجازی) در دیگر معانی چندان
شیوع ندارد که موجب وضع لفظ برای آن شود و این استعمال نیاز به قرینۀ صارفه دارد
(المظفر 12 ،1121؛ طباطبایی بیتاـب113 ،21 :1 ،؛ سعیدی روشن -322 ،1312
 .)323مورد سوم آن که داللت لفظ بر معنای طولی چنین نیست که لفظ بر معنای ظاهری
داللت مطابقی داشته باشد و بر معانی باطنی به عنوان لوازم معنای ظاهری داللت التزامی
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داشته باشد (فاضل موحدی لنکرانی  ،)211-212 ،1312بلکه ظاهر و باطن نسبی است و
لفظ بر معنای ظاهری و باطنی داللت مطابقی دارد.
مثالهایی که عالمه طباطبایی برای این دیدگاه مطرح میسازد ،اغلب برای اعتباری به
معنای خاص است ،از جمله اعتباریات عقلی و شرعی (طباطبایی 11 :3 ،1111؛
طباطبایی بیتاـب .)11 ،1،مثال در باب صفت معبود بودن باری تعالی میتوان با تحلیل
متواطی نخست مراتب متواطی دیگری از آن استخراج کرد .در مرحلۀ بعد ،جامع
جامع
ِ
عنوانی مشککی شکل میگیرد که اشتراکش بر اساس غرض و قصد واحد مراتب حاصل
ِ
شده و اختالفش به نقص و کمال است .توضیح آن که خدای متعال در کالم خود
ْ ُ َّ
َ
ُْ
میفرمایدَ « :و اع ُبدوا الل َه َو ال تش ِرکوا ِب ِه شیئا» (نساء .)31 :ظاهر این کالم نهی از پرستش
معمولی بتهاست .غرض از پرستش خضوع و فروتنی در برابر کسی بوده که مالک انسان
متواطی بهدستآمده است .در مرتبۀ بعد ،اجزاء دیگری به این جامع
است .این اولین جامع
ِ
متواطی اضافه میشود ،پرستش بتها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر
َْ َ ُ
َّ َ
غیرخداستَ « :أ َل ْم َأ ْع َه ْد إ َل ْ
یکم یا َب ِنی َآد َم أن ال ت ْع ُبدوا الشیطان» (یس .)12 :با تحلیلی دیگر
ِ
معلوم میشود که در طاعت و گردنگذاری انسان میان خود و غیر فرقی نیست و چنان که از
غیر نباید اطاعت کرد از خواستهای نفس در برابر خدای متعال نیز نباید اطاعت و پیروی
َََ َ
ایت َمن َّات َخ َذ َ
اله ُه َه ُ
واه»  ...و با تحلیل دقیقتری معلوم میشود که اصال به غیر
نمود« :افر
ِ
خدای متعال نباید التفات داشت و از وی غفلت نمود ،زیرا توجه به غیر خدا همان استقالل
دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست و این ایمان روح عبادت و پرستش
ُ َ
استَ « :و َل َقد َذ َرانا ل َج َه َّن َم َکثیرا م َ
الج ِّن و ِاالنس» تا آنجا که میفرماید «اولئک ُه ُم
ن
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ
الغافلون» (اعراف.)111 :
ِ
بنابراین ظهور یک معنای سادۀ ابتدایی از آیه و ظهور معنای وسیعتری به دنبال آن و
همچنین ظهور و پیدایش معنایی در زیر معنایی در سرتاسر قرآن مجید جاری است و با تدبر
در این معانی معنای حدیث معروف که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مأثور و در کتب
حدیث و تفسیر نقل شده است« :ان للقرآن ظهرا وبطنا و لبطنه بطنا الی سبعة ابطن» روشن
میشود (طباطبایی 1311ـالف11-11 ،؛ طباطبایی بیتاـب .)111 :1 ،بنابراین جامع
مفهومی عنوانی خضوع و خشوع در مراتب معنایی ظاهر تا باطن توسعۀ تشکیکی مییابد و
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حمل آن بر تمام این مراتب حمل مفهومی عنوانی است که اشتراک در غرض واحد و
اختالف به شدت و ضعف است.
 3-2مدل متواطی اصل معنا از حیث غرض و کارکرد مشترک

آنچه که وضع الفاظ را بر ما (انسانها) واجب میسازد ،تنها نیاز اجتماعی به تفهیم و
تفهم است و ما (انسانها) صرفا برای استکمال در افعال مادی و لوازم آن به اجتماع تعلق
داریم .پس ما (انسانها) الفاظ را به عنوان عالیم برای مسماهایی وضع میکنیم که غایات
و اغراضمان را تأمین میکنند .شایسته است ،توجه کنیم که مسماهای مادی ،بر حسب
تحول و تکامل نیازها ،محکوم به تغییر و تبدلاند  ...مسماها در تغییر به حدی میرسند
که از اجزاء سابقشان نه ذاتی میماند نه صفاتی اما اسم همچنان باقی است؛ این نیست
مگر به این دلیل که مقصود از نامگذاری غرض شیء است ،نه شکل و صورت آن ...
مادامی که غرض باقی است ،اسم نیز بر حال خودش باقی است  ...پس  ...مالک در
صدق اسم اشتمال مصداق بر غایت و غرض است ،نه جمود لفظ در صورتی واحد  ...اما
عادت و انس از این امر مانع میشود و این همان ادعای مقلدین از اصحاب حدیث،
حشویه و مجسمه است  ...آنها در حقیقت جمود بر ظواهر ندارند ،بلکه جمود بر انس و
عادت در تشخیص مصادیق دارند( .طباطبایی )13 :1 ،1417

به عبارت دیگر ،بشر در آغاز مفردات لغات را در ازای محسوسات جسمانی وضع و
استعمال میکند .سپس تدریجا به معنویات منتقل میشود که این انتقال ـیعنی استعمال
لفظی که در معنای محسوس وضع شده است برای معنای معقولـ در ابتدا استعمال مجازی
است ،اما بر اثر تکرار استعمال و حصول تبادر حقیقی میگردد (طباطبایی :5 ،1417
 .)311به عالوه وضع ابتدا خاص است و به تدریج به عام انتقال پیدا میکند که این انتقال
گاه سریع صورت میگیرد ،مثل انسان و حیوان ـبه دلیل نیاز زیاد بشری به استعمال این
کلماتـ گاه کندتر صورت میگیرد ،مثل خورشید ،ماه ،میزان و ...ـبه دلیل نیاز کمتر بشری
به استعمال این کلماتـ گاه نیز وضع بر خاص بودنش باقی میماند مثل اعالم شخصی.
بنابراین وضع ،در غیر از اعالم شخصیّ ،
تعینی است و به تدریج بر اساس فطرت اجتماعی
بشری صورت میگیرد ،اما وضع به صورت تعیینی توسط منشأ خاص الهی یا منشأ خاص
بشری مورد نقد عالمه است (طباطبایی بیتاـب .)55-11 :1 ،در این صورت ،وضع عام و
واضع عام و موضوعله نیز عام است ،یعنی واضع عام را تصور میکند که قابل صدق بر افراد
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فراوان است .هرچند واضعان ابتدایی برخی از مصادیق آن معنای جامع و عام را ندانند و به
دلیل جهل یا غفلت معنا را منحصر به مصادیق خاص کنند ـیعنی وضع عام باشد و
موضوعله خاص (سعیدی روشن 531 ،1382؛ فیض 135-131 ،1385؛ جوادی آملی
.)518 :1 ،1381
مثال ترقی اجتماع و پیشرفت انسان در تمدن و شهرنشینی موجب تغییر در وسایل
زندگی میشود که نیاز حیاتی را مرتفع میسازد .اما از آنجا که این تحول دائمی در مصادیق
رخ میدهد و در عین حال غرض باقی است ،اسم نیز باقی میماند .اولین باری که انسان
کلمه سراج (چراغ) را به کار برد ،به عنوان نام ظرفی بود که در آن فتیله میانداختند و روغن
میریختند تا شعلۀ آن شب را روشن کند .اول بار چراغ بر این هیئت ساخته شد .سپس روز
به روز چراغ تکامل یافت تا به چراغ برقی امروز رسید که هیچ یک از اجزاء چراغ اولی (از
جمله روغن ،فتیله ،پیاله سفالی یا فلزی) را که در ازایش لفظ سراج قرار دادند نداشت.
بنابراین لفظ سراج بر قسم اول و سایر اقسام به نحو یکسان اطالق میگردد ـبدون نیاز به
عنایت یا قرینهای خاص .این نیست مگر به این جهت که غرض و اثر مقصود که بر مصنوع
اولیه مترتب میگشت ،بعینه و بدون هیچ تفاوتی ،بر مصنوع اخیر نیز مترتب میشود ،که
همان روشن ساختن تاریکیهاست (االستضاء) .واضح است که بشر چیزی از وسایل
زندگی را قصد نمیکند و نمیشناسد اال به دلیل غایتها و آثاری که مترتب بر آنهاست .با
بقای اثر و خاصیت حقیقت چراغ و اسم آن بر اساس حقیقت معنایش باقی میماند حتی
اگر شکل ،کیفیت ،کمیت ،خواص ذاتی (که مربوط به مصداق است و نه مفهوم) و ...نیز
تغییر کند .تا برسد به انتقال لفظ از معنای محسوس و انضمامی به معنای معقول و انتزاعی
(طباطبایی 13 :1 ،1417؛ .)353 :5
ّ
عالمه طباطبایی همین مدل را برای صفت فعل کالم الهی به کار میبرد .تکلم در ابتدا
به صورت بسیار ساده و با اشاره ،صوت و تقلید از عمل همنوع در میان انسانهای ابتدایی یا
نوزادان انسان و حیوان رواج داشته است .به عالوه احساسات درونی مثل مهر ،کینه و ...در
شکل صدا تغییراتی ایجاد میکرده و در صداها تنوع ایجاد میشده است .در این مرحله
داللت صدا بر معنای مقصود به صورت داللت عقلی است و خود معنای مقصود با وجود
خارجیاش به مخاطب نشان داده میشود .سپس انسانها در ظرف خارج به استخدام و
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ترکیب صوتها میپردازند و در ظرف اعتبار و قرارداد هر یک از صوتها را عالمت چیزی
وضع میکند .به عالوه اختالف امتها و طوایف در خصایص روحی ،اخالق نفسانی ،نیز
تفاوت در مناطق طبیعی که در آن زندگی میکنند ،ظهور احتیاجات تازه به واسطۀ تکامل
زندگی اجتماعی و انتخاب اخف و اسهل ،اثر مستقیم بر اختالف و توسعۀ زبانهایشان دارد
(طباطبایی 548 :14 ،1417؛ 544 :8؛ 15 :11؛ 16-12 :11؛ طباطبایی 1388ـب:5 ،
447-446؛ طباطبایی بیتاـب337 ،؛ طباطبایی  ،3 :7 ،1181تعلیقه .)1
بنابراین در این مرحله کالم «لفظ دال به داللت وضعی ،بر مافیالضمیر بوده و
موجودی اعتباری است که نزد شخص آشنا به وضع ،با دالت وضعی بر آنچه در ذهن
متکلم میگذرد ،داللت میکند .به همین دلیل کالم وجود لفظی معنا اعتبار میشود»
(طباطبایی بیتاـالف.)337 ،
با آگاهی از این داللت وضعی ،انسان تا آنجا پیش میرود که هنگام سخن گفتن و
سخن شنیدن از الفاظ غفلت کرده تنها متوجه معنا میشود .گویا معنا برحسب عقیدۀ او
خود لفظ گردیده و از این جا زشتی و زیبایی ،محبوبیت و منفوریت معنا به لفظ و از لفظ به
معنا سرایت میکند (طباطبایی 1388ـب .)447 :5 ،در مرحلۀ سوم ،خط رخ مینماید که
عالمت الفاظ و مکمل غرض کالم است (طباطبایی .)16 :11 ،1417
منویات خود ناچار به استعمال الفاظ ،نصب عالمتها
اما این که بشر برای نشان دادن
ِ
یا اشاره با دست ،سر و ...است ـکه بدانها عادت کرده و تنها اینها را کالم میداندـ دلیل
نمیشود که در واقع کالم هم همینها باشد ،بلکه حقیقت [اصل معنا] کالم ،کشف از
مافیالضمیر با نوعی از اشاره و داللت بر آن است ،حال این فهماندن و کشف میتواند به
هر طریقی صورت بگیرد .پس الفاظ قراردادی ،عالیم ،صوتهای شنیدنی و ...داخل در
اصل معنای کالم نیست ،بلکه مربوط به مصادیق متعدد آن است (طباطبایی :13 ،1417
131-138؛ 16 :11؛ موسوی همدانی  .)123-141 :13 ،1387حقیقت کالم همان
غرض و آثاری (کشف ضمایر) است که بر هر کالمی مترتب میگردد .در این صورت کالم
امری واقعی و نه اعتباری است (طباطبایی  .)541 :14 ،1417بنابراین هنگامی که فعل با
خصوصیت کمالیاش بر خصوصیت کمالی فاعلش داللت حقیقی دارد ،کالم برای فاعلش
است ،از مافیالضمیر فاعلش کشف میکند و تعریف کالم بر آن صدق میکند (طباطبایی
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 ،3 :7 ،1181تعلیقه .)1
عالمه طباطبایی این مدل را برای صفات خبری نیز به کار میبرد .مقصود از صفات
خبری آن دسته از صفات الهی است که در قرآن و روایات از آنها خبر داده میشود ،هیچ
مستندی جز نقل برای آنها وجود ندارد و عقل بر آنها داللت روشنی نمیکند ،بلکه آنها را
حمل بر تشبیه و تجسیم مینماید (سبحانی  .)86-82 :1 ،1415ایشان صریحا به اصطالح
صفات خبری اشاره نمیکند ،این صفات را در ضمن آیات متشابه اسماء و صفات مطرح
مفوضه و ّ
مشبههّ ،
مینماید و به نقد دیدگاه ّ
مووله در باب این آیات میپردازد .اما آیا صفات
خبری در معنای حقیقی برای خداوند به کار میروند یا معنای مجازی؟
از ضروریات کتاب و سنت است که خدای سبحان به صفات اجسام و صفات امکانی
ْ
َ َ
کمث ِل ِه
که مستلزم حدوث ،فقر و حاجتاند متصف نمیگردد .همچنان که
فرمود« :لیس ِ
َّ ُ ُ ِّ َ
َ
َ َّ ُ ُ َ ْ َ
خالق کل شیء» (زمر )6 :و
شیء» (شوری ،)11 :نیز «و الله هو الغ ِنی» (فاطر« ،)12 :الله ِ
آیاتی دیگر نظیر اینها ،آیاتی محکم هستند که متشابهات قرآن به وسیلۀ آنها معنا میشوند.
پس آنچه از ظاهر آیات قرآن (مثال اسناد صفات و افعال جسمانی و حادث به خدای تعالی)
مخالف آیات محکم است باید به وسیلۀ آیات محکم به معنایی ارجاع داده شود که مخالف
با صفات علیا و حسنای خداوند نیست .مثال در قرآن کریم هر جا نسبت «آمدن» یا
جاء َر ُّبک َو ْال َم َلک َص ًّفا َص ًّفا» (فجر )11 :و « َف َأ ُ
«آوردن» به خدا داده شود ،مانند « َو َ
تاه ُم
َّ ُ ْ َ ُ
یث َل ْم ْ
یح َت ِس ُبوا» (حشر ،)5 :معنایی منظور است که با ساحت قدس الهی
الله ِمن ح
مغایرت نداشته باشد .حال چه معنای مجازی آن را احاطه به مردم برای راندن قضا بدانیم یا
کلمۀ «امر» (وسائط) را در تقدیر بگیریم (طباطبایی 133 :5 ،1417؛  .)584 :53این
همان معنایی است که بحث ساده در باب این ِن َسب به دست میدهد و جمهور مفسرین بر
این طریق سلوک کردهاند .اما ّ
تدبر در کالم خداوند متعال به این ِن َسب معنایی لطیفتر و
رقیقتر میدهد و با مجرد کردن معنای آنها از نقص و حاجت میتوان بدون اشکال به
خداوند نسبت داد .معنای «آمدن» نزد ما (بشر) عبارت است از این که جسم مسافت بین
جسم دیگر را با حرکت طی میکند و اگر ما خصوصیات مادی را از صفت فعلی
آن و ِ
«آمدن» تجرید کنیم ،اصل معنا همان نزدیکی و رفع فاصله و حائل میان دو چیز از یک
جهت است ،که این همان غرض نهایی از این صفت فعلی است .در این صورت این صفت
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به طور حقیقی به ذات الهی نسبت داده میشود و نه مجازی (طباطبایی -134 :5 ،1417
.)132
متشابه مشتمل بر اسماء و صفات الهی به معنای آیهای
بنابراین صفات خبری یا آیات
ِ
ِ
نیست که مدلول حقیقی خود را به هیچ وسیلهای به دست ندهد ،بلکه هر آیهای که در افادۀ
مدلول حقیقی خود مستقل نباشد ،به واسطۀ آیات دیگر ،میتوان به مدلول حقیقی آن پی برد
و این همان ارجاع محکم به متشابهات است (طباطبایی 1388ـالف .)22 ،آیات متشابه به
گونهای است که مراد از آنها به محض شنیدن برای شنونده متعین و مشخص نیست ،بلکه
میان چند معنا ّ
مردد است و میان این محتمالت تشابه وجود دارد .اما آیات محکم متقن
است ،تشابه و تردید در آن راه ندارد و ّامالکتاب است (طباطبایی 43 ،53 :3 ،1417؛
معرفه  ،)15-11 :3 ،1458یعنی بنفسه محکم است و متشابهات به واسطۀ آن محکماند و
ّ
تعین معنایی دارند (طباطبایی .)43 :3 ،1417
 .3نقد سه مدل در دیدگاه اثبات بالتشبیه

الف .نقد بر اساس عدم تفکیک ُبعد وجودشناختی و معناشناختی :اصل معنا به عنوان
یک دیدگاه معناشناختی مبتنی بر مبانی وجودشناختی است و گاه این درهمتنیدگی چنان
است که تفکیک میان آنها به سختی ممکن است .به بیان دیگر ،همان طور که به لحاظ
وجودشناختی حقیقت عینیۀ واحدۀ وجود البشرط مقسمی است و با سریان خود تمام
مراتب شدید و ضعیف حسی ،مثالی ،عقلی و ربوبی را در بر میگیرد که در عین وحدت
کثیر نیز هست (وحدت تشکیکی) ،به لحاظ معناشناختی نیز اصل معنا یک معنای لیسیدۀ
کلی البشرط مقسمی است که تمام مراتب طولی مفهومی یا مصداقی را در بر میگیرد و
ورای کثرات ،خصوصیات و زوائد ،موجب وحدت و ثبات میشود .در این صورت ،میتوان
دو نگاه به معنا داشت( :الف) نگاهی که اوال و بالذات نسبت به تغییر و تحوالت
خصوصیات و زوائد معنا در جامعۀ انسانی و هستی مادی است .در این صورت معنا
پدیدهای اعتباری ،تاریخی ،قابل تغییر و تحول است؛ (ب) نگاهی که با تجرید از تغییر و
هستی مادی است .در این صورت
تحوالت خصوصیات و زوائد معنا در جامعۀ انسانی و
ِ
معنا پدیدها ی فراتاریخی ،غیرقابل تغییر و تحول است و البته این امر با اعتباری بودن سازگار

معناشناسی صفات الهی از دیدگاه عالمه طباطبایی

12

نیست که این اشکالی مبنایی بر «دیدگاه اثبات بالتشبیه» است.
به عالوه عدم تفکیک این دو ُبعد را میتوان در مصادیق صفات الهی چون «علم»
بررسی کرد« :خدا عالم ،قادر و حی است ،نه مثل عالم ،قادر و حی بودن ما بلکه به علم و
قدرت و حیاتی که الیق به ساحت قدس اوست که همان حقیقت این معانی کمالیه و مجرد
از نقایص است» (طباطبایی  .)313 :1 ،1111در این مثال ،ابتدا حقیقت معنای عالم ،قادر
و حی برای خداوند اثبات میشود ،سپس عالم ،قادر و حی بودن ما که همراه با نقایص
است از او نفی میگردد (اثبات بالتشبیه) ،اما دقیقا مشخص نیست که آیا حقیقت معانی
کمالی وجودشناختی است و به معنای حقیقه (در مقابل رقیقه) یا معناشناختی است و همان
اصل معنا .به عالوه اصل یا حقیقت معنا تمام مصادیق حسی ،مثالی ،عقلی و ربوبی را در
ساحت ربوبی باشد .این دو نکته را دربارۀ علم الهی در شیعه
بر میگیرد ،نه این که تنها الیق
ِ
نیز میتوان مشاهده کرد:
هر گونه کیفیت و صفت امکانی که از یک نحو «تحدید» حکایت میکند ،از ساحت
کبریای حق سبحانه منفی است؛ و در عین حال همۀ کماالت وجودی در وی موجود
است .البته الزم این مطلب ،این خواهد بود که از هر صفت ،حقیقت و اصلش در مورد
حق سبحانه اثبات شده و قیود عدمی و حدود و خصوصیات موارد امکانی ،از وی سلب
شود .حق سبحانه میداند نه با ابزار علم ،میبیند نه با چشم ،میشنود نه با گوش ...،زیرا
همۀ این کماالت مقارن با محدودیتهایی است و او در ذات خود محدودیت ندارد.
(طباطبایی 1311ـب)132-131 ،

ابتدای این سخن ،همۀ کماالت وجودی صرف و خالص عین ذات الهی است و بر این
اساس از عبارت «حقیقت و اصل هر صفت» برداشتی وجودشناختی میتوان داشت ،اما
مثالها «حق میداند نه با ابزار علم »...همان مثالهایی است که عالمه طباطبایی در سایر
آثارش برای «اصل معنا» مطرح میکند .اگر در اینجا مقصود از «حقیقت و اصل صفت»
ِ
اصل معنا باشد ،بر خداوند و ماسوی به نحو حقیقی اطالق میشود و تنها مختص ذات
الهی نیست (طباطبایی  .)311 :1 ،1111هرچند معنای مشترک در معنایی که مصداق
عقلی یا ربوبی دارد شدیدتر است و در معنایی که مصداق مثالی یا حسی دارد ـبه دلیل
همراهی با زوائد و نواقصـ ضعیفتر.
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در مورد مدل دوم از دیدگاه اثبات بالتشبیه نیز یا عدم توجه به تفکیک وجودشناختی و
معناشناختی منجر به مدلی متفاوت از مدل نخست شده است ،یا اگر این مدل را بپذیریم،
اساسا تصور مفهومی صرف با قطع نظر کامل از خارج تقریبا غیرممکن است .زیرا مفاهیم
اعتباری نیز نحوهای از ارتباط با خارج دارند و منفک از خارج نیستند.
به عالوه روح یا اصل معنا که از حوزۀ عرفان به اصول و از اصول به تفسیر و مباحث
زبانشناختی وارد شده آیینۀ تمامنمای مباحث وجودشناختی است ،اما این امر منجر به
آمیختگی مباحث زبانی و فلسفه و عرفان گشته است (خمینی .)11 :1 ،1111
ب .نقد بر اساس محدودیت زبان بشری :اگر محدودیت تاریخی بشر و واقعیت
زبان را در نظر بگیریم ،درمییابیم که زبان به صورت تدریجی یعنی (الف) با انتزاع واژگان
از خصوصیات ،زوائد و نواقص مصداقی ـدر طول زمان ،مصادیق بیشتر و متفاوتی کشف
میگردد؛ (ب) تجرید از صفات مختص به یک معنا؛ (ج) بررسی استعماالت گوناگون لفظ
در فرهنگهای لغت یا زبان عامۀ مردم و یافتن معنایی که کاربرد آن غالب است ـهرچند این
معنا معموال جامع نیست و در طول زمان جامعیت بیشتری مییابد؛ و (د) تحلیل معنای
ظاهری برای دست یافتن به معنای باطنی مکشوف میشود .به همین دلیل منشأ زبان الهی
نیست بلکه فطرت اجتماعی بشر است که به تدریج و با وضع ّ
تعینی زبان را تحقق
میبخشد .این وضع در ازای معانی کلی عرفی است که در ابتدا محدود بوده و به تدریج
توسعه یافته است .به عبارت دیگر ،واضع نمیتواند همۀ تغییر و تطورات و نیز صفات
شناخته و ناشناختۀ مصادیق خارجی را دریابد و از همان ابتدا اصل معنا را برای حقیقت
مصادیق وضع کند .زیرا این امر مطابق با واقعیت عینی و ملموس از تواناییهای بشر نیست:
ما پیوسته در زندگانی مادی خود به یک سلسله معلوالت جسمانی که آغشته به یک رشته
قیود جسمانی و زمانی و مکانی میباشند گرفتاریم .هیچ گاه حواس و تخیل ما یک
موجودی بیقیدوشرط [را] نمیتواند درک نماید  ...و از این روی ما هرگز نمیتوانیم با
توجه عادی خود «موجود مطلق» را تصور نماییم .ولی در عین حال نباید تصور کرد که ما
«مقید» را بی «مطلق» تصور میکنیم .زیرا هر مقید مجموع چندین مطلق است که به
واسطۀ مقارنت و برخورد همدیگر را مقید ساخته و از اطالق انداختهاند  ...پس ما مطلق
را تصور میکردهایم ولی در میان قیود [ ...اما] اگر مطلقی را بشنویم ،به واسطۀ انس ذهنی
خود برای وی از قیود مأنوسۀ خود تصوری میسازیم( .طباطبایی 1311ـب-1221 :2 ،
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بنابراین انسان تنها میتواند مطلق را در میان قیود دریابد نه مطلقی عریان از قیود و فینفسه.
ج .نقد بر اساس عدم توجه به سیاق کالم :سیاق ساختاری منسجم است که میان
کل قرآن ،سورههای قرآن ،آیات یک سوره ،جمالت یک آیه و در نهایت کلمات یک جمله
میتواند برقرار باشد و به عنوان قرینۀ متصل لفظی در معنای آنها تأثیر میگذارد .شرط
برقراری سیاق عبارت است از ( )1تناسب مضامین آیات (طباطبایی 212 :11 ،1111؛ :11
221؛ رجبی  ،)11 ،1311و ( )2این که همگی با هم نازل شده باشند و کالم واحدی
باشند که برای غرضی واحد منظم شده و یکی مقدمۀ دیگری است (طباطبایی :3،1111
 .)11اما دیدگاه اصل معنا برای رهایی از مجاز و قرینههای آن مطرح میگردد و اصل معنا
در مصادیق گوناگون در معنای حقیقی خود به کار میرود ،نه این که یک جا معنایش
مجازی و نیازمند به قرینه و در جای دیگر معنایش حقیقی باشد .اما در دیدگاه اصل معنا نیز
راهی به رهایی از قرینه نیست ،زیرا خود این که مثال لفظ علم بر کدام مصداق یا مرتبه از
مصداق اطالق میشود با قرینه قابل حصول است ،یا برای دست یافتن به معنای صحیح
صفات خبری نیاز است که به سایر آیات محکم ـ«لیس کمثله الشیء»ـ توجه شود.
به عالوه «دیدگاه اصل معنا» بر ثبات و وحدت معنا تکیه میزند و معنای آن بیرون از
متن و صرفنظر از مصادیق گوناگون آن تعیین میگردد .اما اگر در همۀ مصادیق و
کاربردهای یک لفظ به دنبال یافتن اصل معنا باشیم و به سیاق آن کاربردها توجه نکنیم،
ناچاریم معانی آن کاربردهای مختلف را به آن اصل معنا بازگردانیم و برای این کار دست به
تأو یلهای خالف ظاهر و تفسیربهرأی بزنیم .پس یک لفظ ممکن است معانی گوناگونی
داشته باشد و برخی از معانی آن به صورت مجازی ،کنایی و استعاری باشند که باید با
توجیهاتی به اصل معنا بازگردند .اما آیا بازگرداندن این معانی (کثرات) به اصل معنا
(وحدت) صحیح است؟ مجوز این ارجاع چیست؟ آیا این دیدگاه عالوه بر واژگان قرآنی
قابل تعمیم در تمام واژگان زبان (از جمله پرنده ،اتومبیل ،عدم ،شریکالباری ،اندیشه،
فرشته و )...نیز هست؟
د .نقد بر اساس عمومیت نداشتن دیدگاه اثبات بالتشبیه در آثار عالمه
طباطبایی :دیدگاه روح معنا مبتنی بر حدس است ،نه بداهت یا استدالل عقلی (جوادی
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آملی  )12 :11 ،1311و در آثار عالمه طباطبایی میتوان مثالهای نقضی را یافت که از آن
دیدگاه حقیقت و مجاز یا دیدگاه تنزیهی و سلبی برداشت میشود .پس خود عالمه
طباطبایی در همۀ مواردی که مقتضای اصل معنا را دارد به این دیدگاه پایبند نیست و این
دیدگاه حتی در آثار خود ایشان نیز عمومیت ندارد .مثال پیش از این صفت فعلی کالم الهی
را بر اساس دیدگاه اثبات بالتشبیه تبیین نمودیم ،اما در این عبارت چنین به نظر میرسد که
به این صفت نگرشی تنزیهی صورت گرفته است:
 ...آنچه که خداوند سبحان با آن ،معنای مقصودش را برای مفاهمه با پیامبرش کشف
میکند ،حقیقتا کالم است .هرچند که خداوند سبحان اجماال برای ما بیان میکند که این
کشف حقیقتا کالم است ،غیر از کالمی که ما استعمال میکنیم .اما خداوند متعال برای
ما تبیین نکرده است و خود ما هم از کالم او درک نکردهایم ،آن چیزی که کالم نامیده
میشود و خداوند به واسطۀ آن با انبیاء سخن میگوید حقیقتش چیست؟ چگونه تحقق
پیدا میکند؟ به هر حال خواص کالم معهود نزد خودمان را نمیتوان از او سلب کرد بلکه
آثار کالم یعنی تفهیم معنای مقصود و القای آن در ذهن شنونده برای کالم الهی ثابت
میشود( .طباطبایی .)311 :2 ،1111

در اینجا ،عالمه طباطبایی از یک سو حقیقت (اصل معنای) کالم را آثار و اغراض مترتب بر
آن میشمارد و از سوی دیگر حقیقت و چگونگی کالم را مشخص نمیداند .از یک سو
کالم الهی صفات کالم بشری را ندارد و از سوی دیگر خواص کالم بشری را دارد .گویا
اصطالح «حقیقت» و «صفات» یا «خواص» اشتراک لفظی است و معانی متفاوتی دارد.
اما چنین به نظر میرسد که مدل متواطی اصل معنا از حیث غرض و کارکرد مشترک به
دیدگاه تنزیهی میانجامد؛ یعنی ما نهایتا میتوانیم الفاظ و معانی شرحاللفظی مشترک میان
خود و خداوند بیابیم ،اما برای بیان چگونگی و خواص آن نمیتوانیم جز به زبان سلبی یا
برشمردن آثار و آیات الهی دست یابیم .چنان که خود ایشان در انتهای این بحث تأ کید
میکند ،همان طور که «خداوند لیس کمثله شیء است» ،صفات و حتی افعال او نیز «لیس
کمثله شیء» است .به عالوه داللت فعل و صفات الهی بر ذات الهی فرع بر داللت ذات
الهی به ذات الهی است .این داللت بعینه حقیقت کالم است .از آنجا که ذهن بشر راهی به
حقیقت ذات الهی ندارد ،به حقیقت کالم به عنوان صفت الهی نیز دست نمییابد
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(طباطبایی .)356-354 :5 ،1417
مثال دیگر را از جلد ششم المیزان نقل میکنیم که تأ کیدی صریح بر ادعای ماست:
مثال مفهوم علم را از وصفی محدود در خارج اخذ میکنیم و برای هر کسی که دارای آن
باشد کمال میشماریم .در این مفهوم حدی است که مانع شمولش بر قدرت ،حیات و...
میشود .با این حال اگر ما همین مفهوم محدود را بر خداوند اطالق کنیم و برای رفع
محدودیتش قیدی به آن زده و بگوییم :علمی نه چون سایر علوم ،هرچند از برخی حدود
مطلقش کردهایم  ،اما هنوز مفهوم است و از عالم مفهوم که عالم تصور است ،پا را فراتر
نگذاشته است و شامل مفاهیم دیگر نمیشود  ...هر چه مفهوم روی مفهوم بچینیم باز
خاصیت مفهوم بودن را از بین نبردهایم( .طباطبایی )131 :6 ،1417

در اینجا ،عالمه طباطبایی صراحتا دیدگاه اثبات بالتشبیه را نارسا میداند و به دیدگاه تنزیهی
سوق مییابد.
به عالوه در برخی از موارد ،عالمه طباطبایی معنای صفات خبری را مجازی در نظر
میگیرد و وضع لفظ را حقیقتا برای معنای حسی میداند .مثال واژۀ ید که به طور استعاری
(در جای دیگر کنایه گفته شده است) به معنای قدرت ،انفاق ،سخاوت ،ملک و ...استعمال
میشود ،حقیقتا به همان معنای دست به عنوان عضو خاصی از بدن است (طباطبایی
34 :6،1417؛  .) 515 :17یا ایشان عین را کنایه (یا استعاره) از مراقبت و محافظت الهی
میداند (طباطبایی 553 :13 ،1417؛  .)51 :12یا حقیقت معنای رحمت انفعال و تأثر
نفسانی است که خداوند حقیقتا به این معنا متصف نمیشود بلکه مجازا و با توسع معنایی
بر خداوند اطالق میگردد (طباطبایی بیتاـالف.)333 ،
 .4نتیجهگیری

عالمه طباطبایی برای معناشناسی صفات کمالی «دیدگاه اثبات (ایجاب) بالتشبیه» را اتخاذ
میکند ،به این معنا که عقل ما با روش انتزاع به اصالح تصور و زبان میپردازد و
خصوصیات ،زوائد و نواقص مصادیق ممکن را نفی میکند تا به اصل معنا و مفهوم جامع
آن دست یابد .پس هم اثبات و هم نفی صورت میپذیرد ،نه این که تنها نواقص امکانی از
صفات الهی سلب شود و چیزی اثبات (ایجاب) نگردد .در آثار مختلف عالمه طباطبایی
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میتوان دستکم سه مدل را برای تبیین «دیدگاه اثبات بالتشبیه» از یکدیگر تمییز داد:
(الف) مدل طولی بودن اصل معنا با قطع نظر از خصوصیات مصادیق ،در اینجا خود معنا
طولی در نظر گرفته میشود و هر معنای باطنی از تحلیل معنای ظاهری قبل از خود به دست
میآید؛ (ب) مدل طولی بودن اصل معنا از حیث بیان مصادیق ،که شاید ما بیشتر
معناشناسی عالمه طباطبایی را بر اساس این مدل بشناسیم ،همان مدلی که مبتنی بر
تشکیک وجود و اشتراک معنوی است ،و در اینجا سعی کردهایم تبیین جدیدی از این مدل
ارائه دهیم؛ (ج) مدل متواطی اصل معنا از حیث غرض و کارکرد مشترک ،که این مدل بیشتر
برای کلمات روزمره ،صفات فعل و صفات خبری کاربرد دارد ،و در اینجا نیز سعی شده
است که این دیدگاه با تحلیل مصادیق تبیین گردد .در انتهای مقاله به برخی از اشکاالت
وارد بر دیدگاه «اثبات بالتشبیه» پرداختیم .در نتیجه ،ظاهرا این دیدگاه با همۀ مزایایی که
دارد ،انتقاداتی نیز بر آن وارد است.
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