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 چکیده

از مسائلی که  های معاصر در فلسفه دین عمیقاًپژوهش
باشد متأثر گردیده آفریده کاربردهای متمایز زبان دینی می

تأثیرگذار در حوزه  ای بسیار مهم واست. لذا زبان مقوله
شناسی، چراکه امروزه در حوزه دین، معرفت دینی است

 مسایل دینی، امهات های تازه بسیاری در بابپرسش
زبان پیش روی ما قرار گرفته است.  معرفت دینی و

غایت آن کدام است؟ آیا  ازجمله اینکه دین چیست و
در این راستا چه  فهم دین ممکن است؟ و کشف و
ضوابطی باید در نظر گرفت؟ تفکیک سره از  قواعد و

ناسره در معرفت دینی چگونه ممکن است؟ مقاله حاضر 
 های دینی وگزارهاست که چگونگی شناخت در پی آن

را از نگاه  «زبان»میزان تأثیرپذیری این شناخت از مقوله 
توماس آکوئیناس  تسن عالمه محمدحسین طباطبایی و

. آنچه مد نظر است شناخت آن دسته از مبانی کندبررسی 
های متعدد از که محدوده برداشتاست شناختی معرفت

 وهای منطقی پاسختا کند متون دینی را مشخص می
 قرآنشیوه انطباق  گویی ومستند در جهت چگونگی پاسخ

ها در عصرهای متغیر انسان بر نیازهای متنوع و کریم
. همچنین است بررسی نظریه حاصل گرددگوناگون، 

عنوان تفکر مبنایی توماس آکوئیناس که با هب «تمثیل»
 یابد. توجه به نظریه خلقت نزد آکوئیناس معنا می

عالمه  ،یلیزبان تمث ،ینیمعرفت د ن،ید: یدیواژگان کل
 .ناسیتوماس آکوئ ،ییطباطبا

Abstract 
Contemporary research in the philosophy of 

religion deeply affects the issues created by the 

distinctive uses of religious language. Therefore, 

language is a very important and influential 

category in the field of religious knowledge. 

Because today, in the field of religion, many 

new questions about subjects Religious issues 

are the subject of religious knowledge. What is 

the meaning of religion and what is it? Is it 

possible to discover and understand religion? 

And in this regard, what are the rules and 

conditions to be considered? How is it possible 

to distinguish between the crimes of the 

unbelievers in religious knowledge? The present 

article seeks to examine how the knowledge of 

the religious propositions and the significance of 

this recognition of the "language" category are 

examined from the point of view of Allamah 

Mohammad Hussein Tabatabai and Thomas 

Aquinas. What is considered is the recognition 

of the epistemological foundations that range 

Determines the various interpretations of 

religious texts and finds the logical answers to 

how to respond to the conformity of the Holy 

Qur'an to the diverse and varied needs of human 

beings in different ages. It is also the study of 

the "" theory as Thomas Aquinas' basic thinking 

that this topic With regard to the theory of 

creation, Aquinas is meaningful. 

Keywords: Religion, Religious Knowledge, 

Allegory, Allameh Tabatabai, Thomas Aquinas. 
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 مقدمه
در حوزه  رگذاریمهم و تأث اریبس یازبان مقوله

 انگریب ییاز سو ینیاست. زبان د ینیفت دمعر
 یهاوهیو ش ینیگوناگون د یاهداف و باورها

آورنده آن است و از  یکلمات، از سو یریکارگبه
را از کل  شانیمعنا ینید یهمه نمادها گرید ییسو
و هر  رندیگیم روند،یکار مکه در آن به یانهیزم

در  یهستند که حت ییمعنا گریکدام از آنها تداع
تفاوت  گر،یتا دوره د یاسنت واحد هم از دوره
 یایدن یهایژگیاز و یکیآشکار دارد. در واقع 

 ینیبه مقوالت د ینیدنگرش برون شیدایپ دیجد
و  نیبحث در باب زبان د انیم نیاست. در ا

 ت است. یاهم زیحا اریآن بس لیفهم و تحل سمیمکان
 ،نیزممغرب ورانشهیدر آثار اند ینیزبان د

 یکیو بلکه  نیفلسفه د رمجموعهیمثابه زاغلب به
است که مورد سخن آن نیعناو نیتراز برجسته

 قرآنازجمله  ،ینیدر فهم متون د ییمبنا یدینقش کل
از  یکی رامونیها عموماً پگفت بحث توانیدارد. م

ها بحث نیاز ا یکیمتمرکز است:  ریدو موضوع ز
داشته و  ییبا آن آشنا یکه متفکران قرون وسط

 دیجد یهابا استفاده از روش یطور جدامروزه به
 یخاص یبه معنا رد،یگیفلسفه مورد پژوهش قرار م

که  یهنگام یفیمربوط است که اصطالحات توص
. کنندیافاده م شوند،یکار برده مدر مورد خداوند به

هست اما  زین یطوالن خیتار یکه دارا گریمسئله د
 تیه آن صراحت و فورمعاصر ب یلیفلسفه تحل

مربوط  ینیزبان د نیادیداده، به نقش و کارکرد بن
که  ینیآن دسته از احکام د ایآ نکهیا ژهیواست؛ به

خداوند »هستند )مانند  یقیحق یایصورت قضابه
 تیاز واقع یبه نوع خاص«( نوع بشر را دوست دارد

 فایرا ا ینقش کامالً متفاوت دیا شایاشاره دارد  یعلم
 (. 197: 1381 ک،ی)ه د؟کنیم

بر نوع فهم ما از زبان  ینیزبان د یهاکردیرو
 قرآنفهم  ینظر یگذاشته و ازجمله مبان ریتأث قرآن

 ییهاانواع گزاره قرآن نکه،یا حی. توضشودیم یتلق
احکام و اخالق دارد که از  د،یدر حوزه عقا

را به بشر  یامیفرود آمده و پ یاله یوح یمجرا
ها و گزاره نیا تیماه ن،یت. زبان دابالغ کرده اس

زبان  رونی. ازاکندیم یو صفات آنها را بررس امیپ
و  قرآنفهم  یبرا یدیاز موضوعات کل ن،ید

فهم و  یو برا دیآیبشمار م ینید دیعقا یبررس
موجود  یها، الزم است گزارهقرآناستنباط معنا از 

 ثیاز ح یکیشود؛  یدر آن، از دو جهت بررس
در  قرآن یاز نظر داللت. بحث سند یگریسند و د

 انیب لیتفصبه یقرآنمربوط به علوم  یهاکتاب
 امبر،یبر پ قرآنشده است و در آن آثار، نزول 

 خیدر طول تار فیآن از تحر تیآن، مصون نیتدو
موضوعات مورد پژوهش قرار گرفته است  ریو سا

 قرآن(. اما آنچه در مورد زبان 55: 1376)معرفت، 
 ات،یآ ی( مطرح است نگاه به جنبه داللنید )زبان

 خاص است.  یاهیهم از زاوآن
 یهایژگیو و قرآنزبان  یایزوا نییبه تب اهتمام

بر حل  ینیادیبن ریتأث توانندیم ،یقرآن یهاگزاره
در  یمعاصر، حت یهاها و چالشاز پرسش یاریبس

رابطه  عت،یچون قلمرو شر یترگسترده یهاحوزه
بشر،  یو علم یعقالن یهابا داده یانیوح یهاآموزه
و فهم  یشناستمعرف ،ینید اتیمدع یریپذاثبات

 یکتاب و سنت و... برجا کیمتون مقدس، هرمنوت
 نهد. 

عالمه  دیآرا و عقا یبررس نهیزم نیا در
که عمر خود  یعنوان کسبه ،ییطباطبا نیمحمدحس

کرده است،  یقرآنو  ینید یهارا وقف پژوهش
 یسرشت یرا دارا یقرآن یاست. او وح تیهما زیحا
را  یخداوند جمالت معنادار یعنی داند،یم یزبان
القا  امبری( بر پیخاص )زبان عرب یصورت زبانبه
به زبان  ی، کالم وحقرآناست. اساسًا چون  دهکر
معارف  قیو حقا اتیاست، توانسته اسرار آ یعرب
 ریتفس یرا ضبط و حفظ کند. عالمه رکن اصل یاله
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، زبان قرآن اتیآ یعنی داند؛یم قرآنرا در خود  قرآن
الفاظ  قرآنباور است که  نی. او بر اگرندیکدی انیب

اما برخالف  ت،وضع نکرده اس یمعان یبرا یدیجد
که  یتعقل زانیبر علم محدود و م یکالم بشر که مبتن

استوار است که  یدارد، کالم خدا بر علم یاز معان
از  ریاختالف تعاب رونیت. ازااس زیبر همه چ طیمح

اختالف  هیبلکه از ناح ستیکلمات ن هی، از ناحقرآن
 (. 97: 1382 ،ییآنهاست )طباطبا قیدر مصاد

)مانند  یاکلمه کهیهنگام ناسیاعتقاد آکوئبه اما
کار ( هم در مورد مخلوقات و هم خداوند بهریخ
به  قاًیدق یعنی) کسانیطور کلمه به نیا رود،یم

. رودیکار نمدو مورد به نیواحد( در ا یامعن
که ممکن است موجودات  ییبه معنا ناًیخداوند ع
ما  گر،ید یواز س ست؛ین ریخ م،یبنام ریبشر را خ

کامالً متفاوت در  یرا به دو معنا «ریخ»صفت 
 ی. نوعمیبریکار نممورد خداوند و انسان به

 ریو خ یاله ریخ انیم یارتباط آشکار و قطع
است که  قتیحق نیا ادآوریوجود دارد که  یبشر

به نظر  ن،یاست. بنابرا دهیخداوند انسان را آفر
طور به وقدر مورد خالق و مخل «ریخ» ناسیآکوئ

 یمعنامتفاوت بلکه به یمعناو نه به کسان،ی
 (. 211: 1381 ک،ی)ه رودیکار مبه ،یلیتمث

 یانیارائه ب م،یآن هست ازمندیامروزه ن آنچه
دوران معاصر  یو تقاضا ازهاید و متناسب با نروزآم

بشر است.  یمعنو یسنت یاز معارف و دستاوردها
سراغ  نیاز د م،یتمدن عظ تیانسان امروز، با ذهن

و  اتیتمدن و فرهنگ با تمام مقتض نی. اردیگیم
را مورد  ینیکهن د یهانییو تب ریتفاس اتش،یمدع
به پاسخ  یبرا نی. بنابرادهدیقرار م دیترد

که در ذهن جامعه جوان  یزیآمابهام یهاپرسش
کهن و  یهاو حفظ معرفت ردیگیشکل م ینید

و  سم،یاز گرفتار شدن در دام مدرن میقد یهاارزش
 ،یعلم یدهایبا ترد حیبرخورد صح نیهمچن
روزگارمان در حوزه کسب معرفت  یو فلسف یکالم

 ییگوپاسخ یالزم است چگونگ ن،یاز د یقیحق
زمان در  ریزمان حاضر و تأث ریمتغ یازهاینبه  نید

 . ردیقرار گ یمورد بررس ینیمعرفت د
با آن  نهیزم نیکه در ا ییهاپرسش ازجمله

از  یاعنوان مجموعهبه نیکه: د استنیا میمواجه
خاص،  یخیکه در مقطع تار ییهاها و آموزهگزاره
مقدس فرود آمده است، چگونه  یمبدئ هیاز ناح

انسان  اتیتطورات زمان و تحوالت ح با تواندیم
ساز شود و دارد، هم زین یکه صورت تکامل

 دیجد لیوپرسشها و مسا ازهاین یگوپاسخ ارههمو
 یهابرداشت انیوجود تعارض م ایبشر باشد؟ آ

و  تیالیدر ادوار مختلف، مستلزم س نیبشر از د
 نخواهد بود؟  ینیمعرفت د ای نید تینسب

که  کندیم دینکته تأک نیبر ا ییطباطبا عالمه
را کهنه  قرآنگذشت زمان و قانون تکامل و تحول، 

 ،یاله ریتغیسنت ال نیاساس ا رایز سازد،ینم
و  یفطر دیبر توح ،یاجتماع نیبرخالف قوان

حال،  نیبنا شده است. در ع یزیاخالق فاضله غر
زمان در زدودن  اتیشناخت مقتض یبرا یو

 ،ییت )طباطباخاص قائل اس تیاهم ینیشبهات د
1373 :24 .) 

پژوهش، هدف،  نیبه ذکر است که در ا الزم
بلکه  ستین لسوفیدو ف نیا یقیکامالً تطب یبررس

در حوزه زبان  کیهر یدر جهت روشن شدن آرا
 . داردیگام برم ینید

 پژوهش نهیشیپ
کاربرد زبان در معرفت  نهیدر زم یپژوهش تاکنون

توماس و  ییعالمه طباطبا دگاهیاز د ینید
 نهیصورت نگرفته است، اما در زم ناسیآکو

 ییاز نظر عالمه طباطبا قرآنزبان  یمعنادار
 انجام شده است.  ییهاپژوهش

 یا( در مقاله1381) یقدردان قراملک محمدحسن
به  ،«ییاز منظر عالمه طباطبا قرآنزبان »با عنوان 
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پرداخته  نیزبان د رینظر عالمه در حوزه تفس یبررس
خود درباره زبان  هیمعتقد است: عالمه نظر است. او

نکرده است؛ از نظر  انیصورت شفاف برا به قرآن
عرف با عرف  نیاست اما ا یعرف قرآنعالمه زبان 

در  یاعام تفاوت دارد؛ عالمه کاربرد زبان اسطوره
 است.  رفتهیرا پذ قرآن اتیآ یبرخ

با  یا( در مقاله1386) پوریو رسول رادیساالر
از  قرآنکارکرد زبان  لیو تحل یبررس»ن عنوا

 نیترمعتقدند جامع «ییعالمه طباطبا دگاهید
عالمه است. آنها  هی، نظرقرآندرحوزه زبان  دگاهید
و  یفلسف دگاهیاز د قرآنبه جنبه زبان  شتریب

 اند. پرداخته یشناسمعرفت
( در مقاله 1392و همکارانش ) ییمحمدرضا

از منظر عالمه  نید در زبان لیتمث هینظر یبررس»
و  یقیتطب کردیبا رو «ناسیو توماس آکو ییطباطبا

 نیا دگاهیاز د لیتمث هیطور خاص، صرفاً به نظربه
 لیپرداخته و معتقدند هر دو در تحل شمندیدو اند

و  ودهآنها را رد نم یاشتراک لفظ ،یاوصاف اله
. ما دانندیو ناظر به واقع م یرا شناختار نیزبان د

از  ینیزبان د یکه به مبث کل میوشتار برآنن نیدر ا
راستا  نیو در ا میبپرداز شمندیدو اند نیا دگاهید

 یزهایعالوه بر تشابهات، به تما میانموده یسع
 . میبپرداز زین نهیزمنیدر ا شانیا دگاهید

( در مقاله 1393و همکاران ) ییمحمدرضا
و  نیو زبان نماد ییعالمه طباطبا»با عنوان  یگرید
 ییعالمه طباطبا دگاهید یبه بررس« قرآندر  یینشاا

اند. پرداخته زانیالم ریتفسبر  هیبا تک قرآندرباره زبان 
را  قرآنعرف عام  یینگارندگان معتقدند عالمه طباطبا

با عرف عام  قرآن ناست؛ البته زبا رفتهیپذ
 یهابا توجه به جنبه شتریب شانیدارد. ا ییهاتفاوت

)اخبار، انشا، نماد، رمز( به  قرآنان زب یاثبات معنادار
اند. پرداخته ییزبان از نظر عالمه طباطبا یمعنادار

از نظر  قرآنبودن زبان  یااسطوره نیآنان همچن
 . کنندیرا رد م ییعالمه طباطبا

 یا( در مقاله1394و همکاران ) سازلین نصرت
عالمه  دگاهیاز د قرآنزبان  یمعناشناس»با عنوان 

و  ثیالحد نیب ةالموافق یف انیالب ریدر تفس ییطباطبا
با  قرآنبودن زبان  یعرف هینظر یبه بررس« قرآنال

وجود  انیالب ریکه در تفس ینیتوجه به شواهد و قرا
 قرآنمنظر عالمه،  زدارد، پرداخته و معتقدند ا

عرب بهره  انیم جیاز اصطالحات را نکهیرغم ابه
کار د بهگرفته است، آنها را طبق عرف خاص خو

 یهاهیال قرآن اتیآ ن،ی؛ افزون بر ابرده است
 دارند. یمختلف ییمعنا

از منظر عالمه  نیزبان د»در  یدیشه شهاب
زبان  قرآن( معتقد است زبان 1394) «ییطباطبا

، قرآن ترقیعم یهاهیبه ال یابیاست؛ راه دست یعرف
نفس است نه کاوش در کلمات و  ریو تطه هیتزک

 .قرآنعبارات 

 ناسیو آکوئ ییاز نگاه عالمه طباطبا نید
نسبت به  یدو طرز تلق یغرب شمندانیاند انیم در
را مجموعه  نیکه د یدگاهیوجود دارد: د نید

)از  رونیکه از ب داندیم یاله یاهیها و عطگزاره
به انسان تفضل شده است. در  (یجانب روح اله

ونقش او تنها  ردیپذیرا م نیانسان د دگاهید نیا
 یو رضا در مقابل اراده و خواست اله میتسل

مجموعه اعتقادات، خاصه اعتقاد به  زین نیاست. د
است؛ چنانکه به اعتقاد  یو فوق اله یموجود متعال

است  قتیحق نیاعتراف به ا نیهربرت اسپنسر، د
هستند که  ییروین اتیکه تمامب موجودات، تجل

  (.23: 1381 ک،یفراتر از علم و معرفت باشد )ه
بعد از  ،یالدیم جدهمیاواخر قرن ه در

 نیبه د یاگزاره کردیکه به رو یادیانتقادات ز
 ،یمعرفت دگاهیبر د دیتأک یجابه نیشد، فالسفه د
را وجهه همت و  نیبه د یو عاطف ینگرش شهود

از  شمندانینظر خود قرار دادند. از آن پس اند
و عوامل  ختندیگر یو اعتقاد ینظر فیتعار
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را در  یاخالق یو حت یشهود ،یفاطع ،یتجرب
حساب آوردند؛ چنانکه مهم و عمده به نید

 داندیمطلق م یرا احساس اتکا نید رماخریشال
معروف،  ستیپراگمات مز،یج امیلی)همانجا(. و

: مذهب عبارت است از تأثرات و دیگویم
هر انسان در  یکه برا ییدادهایاحساسات و رو

 یاو رو یبرا هایتگو دور از همه بس ییعالم تنها
بعد از آنکه   شیلی(. پل ت2: 1372 مز،ی)ج دهدیم
کرد،  یخالق از روح بشرمعرف یرا عنصر نید

 انیپا نیهمان احساس است و ا نیکرد که د دیتأک
 (. 15: 1375 ش،یلیاست )ت نید یسرگردان
است  یدو وجه یدر غرب، عنصر نید نیبنابرا
آن  یو اعتقاد یاآموزه ،یبر بعد معرفت یکه گاه

و  یعاطف ،یبه جنبه احساس یشده و زمان دیتأک
از  یکی دیآن توجه شده است. شا یدرون
 دگاهید ن،ید نهیدر زم دگاهید نیو بهتر نیترجامع

شش  نیاسمارت باشد که معتقد است د انینین
 ،یااسطوره ،یدتیدارد: عق یکل بعد ای صهیخص

 ،)پترسون یو عباد یاجتماع ،یتجرب ،یاخالق
1377 :21 .) 

 انیدوم ب دگاهیدر رابطه با د ییطباطبا عالمه
 دهیپد کیرا  نی: دانشمندان غرب، دداردیم

 کیکه مانند خود اجتماع، معلول  دانندیم یاجتماع
ازجمله  ان،یاست. همه اد یعیسلسله عوامل طب

اگر به موضوع اسالم، در نظر دانشمندان غرب ـ
 اددسته افر کی یزآثار مغ ـباشند نیبخوش نید

نفس و هوش  ینبوغ است که در اثر صفا یدارا
 ر،یناپذالعاده و اراده شکستسرشار و خارق

اصالح اخالق و اعمال جامعه خود  یبرا یمقررات
 یراه سعادت زندگوضع کرده ومردم را به شاه

 (. 31ـ32: 1389 ،یی)طباطبا کردندیم تیهدا

 ییعالمه طباطبا دگاهیاز د نی. د5
را مجموعه اعتقاد  نید ،یکل فیتعر کیدر  عالمه

جهان و انسان و مقررات متناسب با آن  قتیبه حق
 رد،یگیمورد عمل قرار م یزندگ ریکه در مس

 نینظر، د نی(. طبق ا21ـ35: 1354)همو،  داندیم
از آن  یحال چیاست که انسان در ه یاجتماع یسنت

 ساسابر  اشیاجتماع یو در زندگ ستین ازینیب
متعلق به عمل  یاجتماع یها. سنتکندیم ریآن س

 قتیاست از اعتقاد به حقآن عبارت یربنایاست و ز
از اجزا عالم است؛  یکیعالم خود انسان که  یهست

است که در اثر اختالف اعتقادات  لیدل نیهمبه
 زین یاجتماع یهاسنت ،یهست قتیدرباره حق
 (. 7/ 15: 1417 ،یی)طباطبا شودیمختلف م
که صانع را  یکسان یمؤمن و کافر و حت نیبنابرا

انسان بدون  یزندگ رایز ستند؛ین نیمنکرند، بدون د
 ینبوت و وح هیخواه از ناح ،یداشتن راه و رسم

اصالً صورت  ،یاز راه وضع و قرارداد بشر ایباشد 
 نيالذ: »دیفرمایم زیچنانکه خداوند در ن رد؛یپذینم

ب ُصدون  ي   ن س  هايلله و ا ل  يع  جا  و  ُهم باالخرة  بغون  و  ع 
در « اهلل لیسب»(. از نظر عالمه 45)اعراف/ « كافرون  
 نیداللت بر ا فهیشر هیاست و آ نی، دقرآنعرف 

آنان که به خدا معتقد  یدارد که ستمکاران، حت
 فی( را با صفت تحریفطر نیخدا )د نید ستند،ین

اجرا  که آنان یهمان برنامه زندگ کنند؛یاجرا م
 (. 36ـ37: 1389 ،ییآنان است )طباطبا نید کنند،یم

اسالم،  ژهیوبه ،یاله انیاعتقاد به اد ازآنجاکه
از  شیفراتر از جهان پ یانسان را به جهان یزندگ

هم مشتمل  نید یدگاهید نیدر چن کشاند،یمرگ م
آنها  یاست که با اعمال و اجرا یو مقررات نیبر قوان

 شودیم نیتأم یانسان یویدن یبختسعادت و خوش
و عبادات  القو اخ دیو هم مشتمل بر سلسله عقا

نظر به  کند؛یم نیاست که سعادت آخرت را تضم
متصل است، هرگز  اتیح کیانسان  اتیح نکهیا
جدا  گریاز همد یو اخرو یویجنبه دن دونیا

 (. 35ـ36)همان:  شوندینم
و  یاخالق ،یدتیعق یهاگزاره یحاو نید
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است که  ییهاو آموزه میاست، در واقع مفاه یادعب
نام کتاب مقدس به صورت خاص به ییدر محتوا

 کهیاست، درحال افتهی نیالفاظ و جمالت تع
گاه و معتمد معارف  هیآن، که تک هیبلندپا قتیحق

در  قرآن ریتعبآن است، به نیمضام ریو سا یقرآن
 (. 17/ 2: 1417قرار دارد )همو،  محفوظلوح 

 ناسیتوماس آکوئ دگاهیاز د نی. د7
نهفته  مانیدر ا قتیمعتقد است حق ناسیآکوئ

موضوع علم  یروشنبه مانیموضوع ا یاست، ول
سلسله اصول  کیاعتقاد به  یمعنابه مانی. استین

به انسان اعطا و  یاست که با وح یعیطب یماورا
 گر،یعبارت ددر کتاب مقدس ذکر شده است. به

 نکهی. با ادیآیل به دست نمبا حس و عق مانیا
را در  مانیراهبان، ا گریمانند د ناس،یآکوئ ستوما

 یخیتار یبا واقع یهمدل ینوع اشیخیشکل تار
و  یناصر یسیدر ع ثیتجسد شخص دوم تثل
ها از گناه نجات انسان یمصلوب شدن او برا

که  گرفتیرا هم در نظر م نیا یول دانست،یم
 یعنیر شده است؛ در کتاب مقدس ذک نیاصول د

را مطالعه  قیکتاب حقا نیبا رجوع به ا توانیم
 مانیفعل ا جه،ی(. درنت42ـ43: 1377 ،یکرد )کن

باشد، بلکه حاصل  یمعلول بداهت عقل تواندینم
برخالف  ،یمداخله اراده است. اما در معرفت علم

متعلق علم باشند،  نکهیواسطه اامور فقط به مان،یا
. از ردیگیورد قبول قرار مبه تمام و کمال م

 ناسیکه همانطور که خود توماس آکوئ نجاستیا
در نظر  ناًیع یمحال است امر واحد: »داردیاظهار م

 مانشیشخص واحد، هم متعلق علم و هم متعلق ا
 (.64ـ65: 1378 لسون،ی)ژ« باشد

و  ییاز نگدداه عالمدده طباطبددا ینددید معرفددت
 ناسیآکوئ

است که به متن  یعرفتم ،ینیگفت معرفت د توانیم
است  ینیبه هر آنچه د یعنی شود،یمربوط م انتید

 شود،یالهام گرفته است، معرفت حاصل م نیواز د
 شود؛یحاصل م نیاست که از د یلذا دانش و اطالع

است که  ییمجموعه دستاوردها ،ینیمعارف د
از  استفادهو با  ینیبا پژوهش در منابع د ینید یعلما

 ی. و باالخره شناختآورندیست مدبه ینیعلوم د
 ،یاشکور یی)فنا نیجانبه از گوهر داست همه

1374 :21 .) 
 یهاابتدا سؤال در مورد گزاره یخیتار لحاظبه

در باب صدق و کذب آنها  ،یو اوصاف اله ینید
 ای یمعنادار طهیمسئله در ح یبود. اما پس از مدت

 نیآن مطرح شد و سپس در فلسفه د یرمعناداریغ
بودن  یرشناختاریغ ای یمعاصر در مورد شناختار

و  ییآمد )محمدرضا انیمبحث به ینید یهاگزاره
 (. 1392همکاران، 
است که  یکردیبودن رو یاز شناختار منظور

 گرفیرا ناظر به واقع و توص ینید یهاگزاره
و  یاسالم لسوفانیف هیمانند نظر داند،یم هاتیواقع

 . ناسیتوماس آکو
حداقل به دو  ،ینیاصطالح معرفت د واقع در
 قاً یدق ینیکاربرد معرفت د ی: گاهرودیکار ممعنا به

کاربرد،  نیاست. در ا یانیمعادل معرفت وح
است که  ییهادانسته ،ینیمقصود از معرفت د

در  زین یاست. گاه ینیبه فهم متون د یصرفاً متک
بر  ناب رود؛یکار مبه یانیاعم از معرفت وح ییمعنا

از منابع گوناگون، شامل  ینیمعرفت د ر،یتعب نیا
 کندیم هی(، سنت، عقل و اجماع تغذقرآنکتاب )

 (. 43: 1379)شمس، 

 ییعالمه طباطبا دگاهیاز د ینی. معرفت د5
 دیبا ن،ید یشناسنظر عالمه در حوزه معرفت از
را عرضه  یایشناسخود چه نوع معرفت نید دید
 قرآن یریز روش تفسمنظور، خود ا نیبه ا کند؛یم

. کندیاستفاده م قرآن میدر شناخت مفاه قرآنبه 
 نیتوجه به ا د،ینمایم یرا ضرور وهیش نیآنچه ا

واقع  اکامالً مطابق ب دیبا یاصل است که معان
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 کهیاز آن نکنند. زمان یتخط نیترباشند و کوچک
 قیطبعاً با حقا ابد،یوفق  قتیسخن کامالً با حق

حق  یاجزا انیلذا در م کند،ینم ادیمنافات پ گرید
و اتحاد  یبلکه کمال همبستگ ستین یاختالف

کننده به قسمت، دعوت کی یعنیبرقرار است، 
 قرآن بیاز خواص عج نیاست و ا گریقسمت د

 (.1382 ،یاست )اسعد
 لسوفیف کیدر مقام  ،ییآثار عالمه طباطبا در

و ناظر  یشناختار نی، زبان دقرآنمسلمان و مفسر 
عنوان متکلم به زین ناسیه واقع است. توماس آکوب

را ناظر  نیزبان د ،یقرون وسط یو مدرس یحیمس
زبان  ،یی. از نظر عالمه طباطباداندیبه واقع م

و  یاختنناشناخته را با آنچه شن یمعان ،یلیتمث
 ،یی)طباطبا کندیم انیمعهود ذهن عموم است، ب

روست ناز آ قرآن(. کاربرد مثل در 3/ 14: 1417
باشد  قیو دقا قیحقا نییتب یراه برا نیترکه آسان

در سطح و  کیهر دو، و هر  یتا عالم و عام
مند شوند )همان: مرتبه خاص خود، از آن بهره

 فهیطا هاختصاص ب ینید تی(، چون هدا125/ 15
 یخاص و متخصص ندارد و در آن سطح فکر

 هیاز ال زیبشر ن ی. فهم همگانشودیم تیعموم رعا
پس  رود،یفراتر نم یعیو طب یمحسوسات ماد

شود، امثال  نییتب یماد ریغ یمعان نکهیا یبرا
 (.62/ 3)همان:  ابدییضرورت م

 ریپذفهم انیاد یرا برا قرآن یهاآموزه یو
ولو فاقد هرگونه  یالبته هر نوع فهم داند؛یم

بلکه فهم  ست،ین رفتهیبا مقصود شارع، پذ یارتباط
 دیآن با ندهیند است که مراد گوروشم یفهم قرآن

لحاظ خواننده با  نی. بدردیمد نظر مخاطب قرار گ
 تواندیم ،یو عقل یزبان یتوجه به سازوکارها

 (.26را کشف کند )همان:  قرآنمتن  یمعنا

 ناسیاز ن ر توماس آکوئ ینی. معرفت د7
 میمستق یامکان هرگونه شناخت تجرب ناسیآکوئ

خدا، . داندیم یا منتفر یعیاز خدا نزد انسان طب

و  یوجود ]مطلق[ است که کاماًل از انسان تعال
تنزه دارد، حال آنکه معرفت انسان تابع 

 ،یاوست )خرمشاه یجسمان یهاتیمحدود
 ،یفلسف اتیدر اله ناسی(. توماس آکوئ62: 1384

حضور دارد،  ایخدا در اش نکهیبر ا هانبا اقامه بر
 انند؛ینمایمها علت خودرا : معلولسدینویم
مخلوقات را لمس  ایها معلول یکه وقت ینحوبه
 نشگریخدا و فعل آفر تیحال عل نیدر ع م،یکنیم

 (. 71: 1388 ،ی)لئوج میکنیاو را هم درک م
توماس تفاوت  عهیکه مابعدالطب داستیپ ناگفته

( قرن سمی)دئ یعیطب یبا خداشناس یاریبس
ود و که منشأ وج ثیهجدهم دارد. خدا از آن ح

است، در همه آنها حضور دارد. از  ایهمه اش یبقا
علم  کی یفلسف اتیکه اله دیآیمطلب برم نیا

 ایبودن »اش، مسئله بلکه مسئله ست،ین یانتزاع
 یمعرفت خدا را به ما ارزان رایاست، ز« نبودن

ما  یو حرکت و هست اتیکه ح ییخدا دارد؛یم
 محاط در او و از اوست. 

 ینید شهیاندزبان در  کاربرد
باز انتخاب نوع و سبک سخن گفتن درباره  رید از

مناسب  یهاخداوند  ومخلوقات، و انتخاب کلمه
 یهااز دغدغه ،ینیها و ادراک داحساس انیب یبرا

از متکلمان،  یامهم متکلمان بوده است. عده
 دانستند،یم زیگفتگو در باب صفات خدارا جا

و  یالمتع ید موجودخداون نکهیا انیبا ب زین یاعده
متفاوت با مخلوقات است، اعالم کردند که 
شناخت او خارج از دسترس انسان است. لذا 

 یکه: وقت میرو هستپرسش روبه نیهمواره با ا
 شوند،یاستعمال م یدر مورد ساحت ربوب یالفاظ

ها ها و بافتعرصه ریمشابه آنچه در سا ییمعنا ایآ
 مالً کا ییمعنا کهنیا ایدارند؟  روند،یکار مبه

 نیا ایمتفاوت دارند، آ ییمتفاوت دارند؟ اگر معنا
 ایاست  افتیقابل درک و در انیما آدم یمعنا برا
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و توماس  یینظر عالمه طباطبا نجایدر ا ر؟یخ
 . میدهیرا مورد توجه قرار م ناسیآکوئ

 ییدر تفکر عالمه طباطبا ینی. زبان د5
بتوان  دیشا ،ییتوجه به ظواهر آثار عالمه طباطبا با

، زبان قرآنزبان  ژهیوبه نیزبان د ،یگفت از نظر و
 شودیروشن م یعرف عقالست، اما با اندک تامل

دارد )قدردان  یداتیو ق ستین یحکم کل نیکه ا
محض  ی(. عالمه خدا را وجود5: 1381 ،یقراملک

. اراسترا د یکه تمام کماالت وجود داندیم
ذات او نه  یذاتش است و برا نیوحدت خدا ع

چه  ،ینیتع گونهچیتعدد، نه اختالف و نه ه
 ستین یتصورشدن ،یو چه مفهوم یمصداق
 (. 28: 1371 ،یی)طباطبا
، قرآن یهااعتقاد عالمه، درست است که مثل به

 قتیعموم مردم است، اما اشراف بر حق یعام و برا
است  یاهل دانش و کسان ژهیو لب مقاصد آنها، و

و بر قشرها و  کنندیتعقل م امور را قیکه حقا
، در قرآنزبان  نی. بنابراشوندیظواهر آنها منجمد نم

و هر قدر  استبوده  نیو نماد لیموارد، تمث یبرخ
 یمنطق لیمورد تحل شتریب د،یباشد با ترنیزبان نماد

 (.32/ 16: 1417)همو،  ردیقرار گ
 یاز همان ابتدا روش مشترک معنو ناسییآکو

آنچه خدا  رایگرفت، ز یرا پ یسلب را رد کرد و راه
روشن است تا آنچه  شتریما ب یبرا ست،یآن ن

تا  میشناسیهست، و ما خدا را از راه سلب بهتر م
 شودیمحدود نم نجای. اما توماس به اجابیاز راه ا

 شبخمعنادار و معرفت یو معتقد است ما وح
را در مورد خداوند  ییزهایچ میتوانیلذا م م،یدار

(. او با توسل به 24: 1384 ور،ی)است میکن انیب
که او را از  دیگویاز خدا سخن م لیروش تمث

برهاند  هیو تشب تیشکاک ل،یورطه تعط
 (.97: 1392و همکاران،  یی)محمدرضا

 یخداوند موجود»را که  دگاهید نیا یو پس

است را قبول ندارد. اگر خداوند  «گرید یکلبه
لفظ موجود در باشد و  «گرید یکلبه یموجود»

باشد،  یموجودات مشترک لفظ ریمورد او و سا
در مورد او  یشناخت چیه یعقل آدم گرید
عقل  یلیدست آورد و باعث تعطبه تواندینم
که انسان را به تفکر و تدبر  یاتیبا آ نیو ا شودیم

و  ییندارد )محمدرضا یمناسبت کندیدعوت م
 (. 111: 1393همکاران، 

حدت اسم و مسما تابع بحث اعتقاد عالمه و به
 نیذات و صفات، است. بنابرا تیریو غ تینیع
 یعنیاسم و مسما واحد است،  شودیگفته م نکهیا
 لیدل نیهمذات اوست؛ به نیصفات خدا ع نکهیا

 زیاند نمشتق شده هیثبوت هیکه از صفات ذات ییاسما
 یکه اسما یلفظ یبا مسما وحدت دارند. اسما

 نیا قتیحق یمسما ندارند، ولبا  یتینیع سماست،ا
 نیاز اسما، ع یکه برخ کندیفرق م گریاسما با همد
که  ییاز آن است. اسما ریغ گر،ید یذات و برخ

 یکیهستند که مصداق  ییمسما هستند، اسما نیع
که مشتمل بر  ییو اسما اندهیکمال هیاز صفات ثبوت

مشتمل بر  هک ییباشند و اسما هیاز صفات سلب یکی
ز افعال خدا باشند، زائد بر ذات وخارج از ا یفعل

 یعنی(، 299/ 13: 1417 ،ییآن هستند )طباطبا
پس  داند،یذات م نیرا ع یثبوت یعالمه صفت ذات

ذات  نیصفات است،، ع نیرا که مشتق از ا ییاسما
 شماردیمسما م ریرا غ گرید یاما اسما داند،یم

 (. 232: 1396و همکاران،  پورفی)شر

   ناسیتوماس آکوئ ینیزبان در تفکر د اهگی. جا7
بلکه  ستیمخلوقات ن هینظر توماس، خدا شب در

شباهت  نیخدا هستند و البته ا هیمخلوقات شب
چون مخلوقات افعال محدود  ست،یکامل ن

وجودند و خدا فعل محض و نامحدود وجود 
چون عقل انسان خدا را از  گر،یاست. از طرف د

شناخت خدا،  یراب شناسد،یمخلوقات م قیطر
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به مخلوقات اعطا  خداکه از  ینسبت به کماالت
کماالت  نی. ادهدیرا شکل م یمیشده است، مفاه

در مخلوقات  کهیدرحال اند،طیدر خدا واحد و بس
 (. 79: 1388 ،یاند )لئوجشده میو تقس ریکث

 یمعنارا به یاشتراک معنو ناسیآکو توماس
چند  ای مفهوم در دو کی قیوحدت تمام و دق

 نیکه ا داندیمختلف م یهانهیکاربرد در زم
از اشتراک و  یوحدت در مقام مفهوم و معنا، حاک

خدا و  انیچون م یاست، ول ینیوحدت ع
و  یاشتراک و وحدت واقع گونهچیمخلوقات، ه

جهت  گونهچیه رد،خاص وجود ندا یمصداق
قابل  یناظر به واقع یاشتراک و وحدت مفهوم

(. او در کتاب 151: 1386 ،یزمانی)عل ستیتصور ن
 لیمبنا، شش دل نیدر رد کافران بر هم زیجامع ن

صفات خدا و مخلوقات  یاشتراک معنو یبر نف
 (.Aquinas, 1991: 2-7اقامه کرده است )

 یایاش تیاز ماه یآگاه ناس،یاعتقاد آکوئ به
است، اما  واسطهیو ب میمستق یشکلبه یماد

مثل نفس، فرشتگان و  یرمادیغ یایاز اش اشیآگاه
از  یریگو با بهره میرمستقیغ یصورتخدا، به

 نیمطلب در ا نی. سّر اشودیاستدالل حاصل م
 انیو اع یماد یایاش انینکته مهم قرار دارد که م

قابل توجه وجود دارد. البته  یافاصله جرد،م
مجرد مخلوق و  یایاش انیخاطر وجود مشابهت مبه
آن امور و  انیز فاصله ممخلوق، با یماد یایاش
فاصله و بعد درباره انسان  نیکمتر است؛ اما ا یآدم

 یقابل تصور است. خدا ریواقعًا غ یو حق تعال
 تریعال لوقات! از تمام مختاًیآنکه ماه لیدلمتعال به

از مخلوقات بوده و  زیکامالً متما یو برتر است، امر
ه و چ یآنها، چه به صورت واقع انیم یشباهت چیه
مخلوقات  نیوجود ندراد؛ چه ا ،یشکل منطقبه

 (. 51باشند و چه مجرد )همان:  یماد
مشاهده  قینظر توماس ما خداوند را از طر در

مسئله  نی. حال به امیبشناس میتوانیمخلوقات م

 روندیکار مکه درباره خدا به یکه واژگان میرسیم
 کردیرو نهیزم نیدر ا ناسیدارند؟ آکوئ ییچه معنا

 گرفته است.  شیرا پ یلیتمث

 ناسیآکوئ شهیدر اند  یتمث .5ـ7
و  یاوصاف سلب انیدر مرحله اول، م ناسیآکوئ
 نکهیا رشیو با پذ شودیم لیقا زیتما یثبوت

در ذات خداوند  یزیاز چ یحاک یصفات سلب
که در باب  کندیمطلب اشاره م نیبه ا ستند،ین

و  یلفظنادرست اشتراک  دگاهیدو د یصفات ثبوت
وجود  ییمعناتک زیو ن یارجاع به صفات سلب

 حیخود را توض یلینگاه تمث ادامه،دارد. او در 
که بر خداوند  یو سلب یمنف یاسام: »دهدیم

بر رابطه خداوند و  نکهیا ایو  شوند،یاطالق م
از  تیحکا ،یطور کلمخلوقاتش داللت دارند، به

 زیتما بر یاسام نیبلکه ا کنند،ینم یبار تیماه
 ایو  ورزندیم دیمخلوق و خداوند تأک یش انیم
 دهندیرا نشان م گرید یاو با موجود طهراب نکهیا

 شیمخلوقات با او را به نما انیرابطه م نکهیا ایو 
 (. 87: 1377 ،ی)کن «گذارندیم

در  زیکه دو چ استنیا لیتوماس از تمث منظور
 شانیمعنا ستند،یمعنا ن کیکامالً به  نکهیا نیع

 یبلکه نوع ست،ین زین گریکدیکاماًل متفاوت با 
. عتیطب یتشابه در معنا دارند؛ در باب مباد

وجود خدا و مخلوق  یاو اشتراک معنو دهیعقبه
 یو اشتراک لفظ شودیم یبه وحدت وجود منته

وجود خدا از  یکامل معنا نیتبا یعنی ود،وج
 نیو در ا انجامدیم ییوجود مخلوق، به جدا

خالق را بشناسد )همان:  تواندیمخلوق نم قیطر
روش شناخت  نیتر(. به نظر توماس، مناسب112

است. او در آثارش به  لیخداوند، بر اساس تمث
حمل محمول بر  یو چگونگ لیچند نوع تمث

آنها دو نوع  نیترموضوع اشاره کرده که معروف
بر  لیتمث»، «بر اساس مناسبت نسبت لیتمث»است: 
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 (. 97: 1388 ،ی)لئوج« تناسباساس مناسبت 
توماس  یمسئله مهم برا ل،یطرح روش تمث با

خداوند و اجتناب از  یبود که ضمن حفظ تعال نیا
 دیوحدت وجود، بتواند درباره خداوند سخن بگو

 و سخنانش معنادار باشد. 

 ییعالمه طباطبا شهیدر اند  ی. تمث7ـ7
 زیمتما یاز معرفت علم ینینظر عالمه معرفت د به

اختالف دارند؛  گریکدیاست، ازجمله در روش با 
قابل تکرار  ینیع یبا تجربه همگان یمعرفت علم

متفاوت،  یهااز روش نیسروکار دارد اما در د
. از شودیو... استفاده م یوشهود یخیازجمله تار

 ستا ینیمتون د ینیمتعلق معرفت د گر،یطرف د
 قشیبا تمام مصاد عتیطب ،یاما حوزه معارف علم

 لیدلبه نیاعتقاد دارد که هرچند در د یاست. و
 یاز روش تجرب ،یعلم یهاگزاره یوجود برخ

در خود  ینیباور د چیاما علم ه شود،یاستفاده م
(. الزم به ذکر است که 31: 1384 ،یندارد )اسعد

 هاودنها و نبرا تنها شامل بودن نید ناسیآکوئ
هم شامل  نیاز نظر عالمه د کهیدرحال داند،یم

و  دهایاست و هم شامل با هاستیها و نهست
 . دهاینبا

که از علم دارد،  یایبندمیبر اساس تقس عالمه
را  یو علم کل یرا بدون علم تصور یقیعلم تصد

 نی. بر همداندینم ریپذامکان ییبدون علم جز
فرد را  کی یالیاساس، عالمه تصور صورت خ

. به داندیمصورت محسوسه او منطبق تنها بر 
صورت » انیم یقیرابطه حق ینوع یاعتقاد و

وجود  یو مفهوم کل «لهیصورت متخ»محسوسه  و 
موقوف است به  ،یوجود آمدن مفهوم کلدارد، به

موقوف  یالیو تحقق صورت خ یالیتحقق صور خ
همه  نی. بنابرایاست به تحقق صورت حس

 یبه حواس منته یتصور میمعلومات و مفاه
محسوسات  یواقع تیبه ماه ما شوند؛یم

واقعًا  میتوانیو نم میشویم لینا الجملهیف
 (. 48: 1428 ،یی)طباطبا میمحسوسات را درک کن

که به عدم شناخت و فهم  یلیتمث هینظر
معتقدا ست که از خداوند  ییهاکلمات و گزاره

شناخت  یلیعالمه به تعط دگاهیاز د دهند،یخبر م
جهل  یر صورت ادعاد رایز انجامد،یخداوند م

در حمل صفت وجود بر خداوند، عقل معطل 
است که  ییوجود همان معنا ی. پس معناشودیم

(. 9: 1374)همو،  میدار ناختما از آن درک و ش
: حمل دیگویم یعالمه در مبحث صفات اله

است،  یصورت مشترک معنوصفات بر خداوند به
. میدار یکه ما از آن آگاه ییهمان معنابه یعنی

 میتقس یو ثبوت یصفات خداوند به دو نوع سلب
 یبه صفات ثبوت یکه صفات سلب شوندیم

حمل  اندیمدعکه  یکسان هیلذا نظر گردند،یبرم
 یمانند علم بر خداوند، سلب و نف یصفات ثبوت

 هینظر ست،یخداوند جاهل ن یعنیمقابل آن است، 
 یچراکه مبدأ همه کماالت وجود ست،ین یدرست

 (.284ـ287ن: است )هما

 لسوفیدو ف دگاهید سهیمقا
به  ناسیو آکوئ ییعالمه طباطبا اتینظر یبررس با

 : میرسیم لیموارد ذ
امکان وجود هر گونه شناخت  ناسی( آکوئالف

 یرا منتف یعیاز خدا نزد انسان طب میمستق یتجرب
. خدا وجود مطلق است که کامالً از انسان داندیم

آنکه معرفت انسان تابع  و تنزه دارد، حال یتعال
: 1384 ،یاوست )خرمشاه یجسمان یهاتیمحدود

 یو یفلسف اتیدر اله ی(. اما تجربه نقش اساس62
اثبات وجود  یاش براپنجگانه نیبراه رایدارد، ز

. در فلسفه آکوئیناس شودیخدا، از تجربه آغاز م
را دارند که علت خود را  ییهانقش معلول ایاش
خدا در مخلوقاتش حضور دارد پس  انند،ینمایم

 دایعلم پ ایما به اش ی(. از نظر و71: 1388 ،ی)لئوج
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 ستین یصرفًا ذهن ی. خدا امرمینه به مفاه میکنیم
و مستقل از ذهن است. اما  ینیع یتیبلکه واقع

متفاوت است.  یعیجهان طب تینیخدا با ع تینیع
خدا باالتر از همه مقوالت است. خدا متعلق 

فراتر از قلمرو شناخت  اریبلکه بس ستین ییشناسا
ما حضور دارد، عقل  شهیاست، اما چون خدا در اند

 یصور نیبه ع دیمق هرچندـ را ییتوانا نیا یآدم
 یوجود علت ،یبرهان عقل قیدارد که از طرـ خود
 یموجودات ماد یهاتیرا که از محدود یمتعال

 (. 81منزه است، به اثبات برساند )همان: 
 نیب یاشتراکات یشناسر باب معرفت( دب

و عالمه وجود دارد، چراکه در هر دو  ناسیآکوئ
. به نظر ستیجدا ن یشناسیاز هست یشناسمعرفت

نفس در انسان،  یرمادیعالمه وجود عنصر غ
مثل  یعلم و ادراک، باعث رفع مشکالت نیهمچن
 ناسیآکوئ یفلسف اتی. الهشودیم تیو نسب تیشکاک

و در  کندیبا مطالعه وجود شروع م را دکار خو زین
را  یمتعال یبه علت یوابستگ اءیراه در وجود اش نیا

 نیب ینیمعرفت د یشناس. اما در روشکندیکشف م
اختالف است. ازآنجاکه عالمه  لسوفیدو ف نیا

از روش  داند،یرا متون مقدس م ینیمتعلق معرفت د
م یدر شناخت و کشف مفاه قرآنبه  قرآن یریتفس

معتقد است  ناسیاستفاده کرده است. اما آکوئ یآنقر
 میتوانینم یاگرچه خدا در فکر ما حضور دارد ول

که فقط از ـعقل ما  رایز م،یکن دایبه او علم پ ماً یمستق
به علم و معرفت نائل  تواندیمحسوس م ایاش قیطر

گذر از  یو برا ستین یروحان تیمنطبق با واقع دـیآ
 ازین ینیو براه لیان آن، به دالنه تبه عل یجهان ماد

 (. 75است )همان: 
در  اتیهیو بد اتیفطر گاهی( در مورد جاج

. میرسیبه اختالف نظر م لسوف،یف دونیتفکر ا
معتقدند انسان  زیاز فالسفه ن یاریبس کهیدرحال
کم تصورش دست ایاز خدا دارد،  یفطر یتصور

ذهن  ختهیخودانگ یعیاز خدا را با عملکرد طب

و  کندینظر را رد م نیا ناسیآکوئ کند،یسب مک
به  وستهیپ یمعتقد است آنچه از زمان کودک

سبب در نظر ما  نیهمگوشمان خوانده شده و به
خلط  «یعیمعلومات طب»با  دی،نبا دینمایم یهیبد

بتوان گفت معرفت به خدا فطرتاً در  دیشود. شا
 یمعرفت قیاز طر رایدارد، ز یو ذهن ما جا ریضم

به  میتوانیداشته است، م یبه ما ارزان عتیکه طب
 یهی. اما وجود خدا بر ما بدمییآ لیخدا نا اختشن
. ذات خدا میبه ذات خدا علم ندار رایز ست،ین

اگر  جهیاست، و درنت شیوجود محض قائم به خو
وجود خدا بر او  شناخت،یذات خدا را م یکس

 (. 45: 1377 ،ی)کن کردیواجب جلوه م
نظر عالمه، انسان در هر چه شک کند،  به اما
 قیسلسله حقا کیندارد که  یدیترد نیدر ا
از رفتار ما  یمستقل و جدا یو واقع یخارج

 ،یخارج قیحقا نیبه ا یوجود دارد و دسترس
 یهیبد یاول یایقضا یسر کی یریکارگمستلزم به

تفکر  ،ی. به نظر وستندیاست که قابل شک ن
به آن  یماالً هر کسو اج تبشر اس یفطر ح،یصح
سالم و  اسیدارد. اگر صورت و شکل ق یآگاه

فاسد داخل در  یاباشد و ماده یهیمقدمات آن بد
 یهاآن نشده باشد، هرگز راه حهیمقدمات صح

مخالفت  ات،یو روا قرآن حاتیبا تصر یعقل
 (. 54/ 3: 1417 ،یینخواهد داشت )طباطبا

 نجایدر ا لسوفیدو ف نیگفت ا توانیم
 قرآنهرچند  زیراک دارند که به اعتقاد عالمه ناشت

اما  کنند،یم انیبشر را ب اجاتیتمام احت ثیو حد
 حیروش استدالل صح ازمندیاز آنها ن حیدرک صح

 یعقل یهاکار بردن راهبه زین ثیو حد قرآناست. 
بر  یومبتن یهیکه همان مقدمات بد حیصح
کرده و بشر را به آن  زیاست را تجو اتیهیبد
عقل را به استعمال  م،یکر قرآن. کندیعوت مد
 یکه فطرت در آن جا دارد و به رفتن راه یزیچ

و الفت دارد،  شناسدیحسب طبع خود مکه به
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لد» کند؛یدعوت م  ل 
ک  جه  م  و  ق 

ت  الله   فا  يحن نيفا  طر  ف 
ل ر  الناس  ع  ط  بد هايف  ک  الد ل  يالت  لق الله  ذل  خ   اميالق نيل 

نَّ اكث   موني  ر  الناس  الولك   (. 31)روم/  «عل 
 لسوفیدو ف نیاعتقاد ا نیکه ب یگری( مسئله دد

به  یابیوجود دارد، امکان دست زیدر مورد آن تما
را  یمحسوسات است. اگر راه شناخت امور حس

از  یاریمعتقد است بس ناسیآکوئ م،یعقل بدان
با انسان  یادراک حس تیدر داشتن ظرف واناتیح

را  وانیانسان و ح انیتفاوت م نیبارزتر . اواندمیسه
کاماًل  ییمعنااز عقل به میخواهی. اگر مداندیزبان م

 استنیراه ا نیبهتر م،یمختص به انسان استفاده کن
فکر کردن در نظر  یبرا یتیعنوان ظرفکه عقل را به

 ایکننده از زبان استفاده کیکه فقط  یافکار م؛یریبگ
گونه فکر قادرند آن یانموجودات واجد ارتباط زب

 یذهن لیتخ یرا در مقابل باز یعقل تیالکنند. او فع
را از  میو معتقد است عقل انسان مفاه دهدیقرار م

درباره آن  ای فهمدیم یالیانتزاع آن از امور خ قیطر
: داندیم یدو قوه ذهن ی. او عقل را داراکندیفکر م

 ییاعقل فعال و عقل بالمستفاد. عقل فعال توان
 اتیاز تجرب یکل میاهو مف هادهیانتزاع ا یانسان برا

 (. 81: 1378 لسون،یاست )ژ ییجز یحس
 یذهن یروین کیعلت به  نیبه ا ناسیآکوئ

 یایکه از نظر او اش شودیفعال )عقل فعال( قائل م
به  م،یکنیم یکه ما در آن زندگ یجهان یماد

نبودند  یدرک ادراک عقل یبرا یخود امور یخود
به  ازیصورت بالقوه قابل درکند، لذا نلکه فقط بهب

 نهابپردازد که خود آ یاست که به درک امور یعقل
خود در  ییخاطر توانارا خلق کرده است. ما به

 میتوانیاست که م یماد طیاز شرا میانتزاع مفاه
از جهان، درباره  یحس افتیعالوه بر حصول در

 جا(.)همان میوآن را درک کن میشیندیجهان ب
فرد را تنها  کی یالیعالمه تصور صورت خ اما

. به اعتقاد داندیبر صورت محسوسه او منطبق م
« صورت محسوسه» انیم یقیرابطه حق ینوع یو

وجود دارد؛  یومفهوم کل «لهیصورت متخ»و 
موقوف است به تحقق  یوجود آمدن مفهوم کلبه

موقوف است  یالیو تحقق صورت خ یالیصور خ
همه معلومات و  نی. بنابرایت حسبه تحقق صور

. شوندیم یبه حواس منته یتصور میمفاه
 الجملهیمحسوسات ف یواقع تیما به ماه جهیدرنت

واقعاً محسوسات را  میتوانیو نم میشویم لینا
 (.48: 1428 ،یی)طباطبا میدرک کن

 گیریبحث و نتیجه
منکر امکان هرگونه شناخت  ناسیهرچند آکوئ

اثبات وجود  یخدا است، اما برا از میمستق یتجرب
 کهیدرحال کند،یاستفاده م یتجرب نیخدا از براه
از معرفت  یمعرفت علم زیبا تما ییعالمه طباطبا

در خود  یاینیباور د چیدارد علم ه دهیعق ،ینید
 ،یالهاوصاف  لیدر تحل شمندیندارد. هر دو اند

اند. درمورد اشتراک آنها را رد نموده یاشتراک لفظ
با  ناسیتوماس آکو رسدیبه نظر م زین یمعنو

مقام مفهوم و مصداق، به رد آن پرداخته  نیخلط ب
با  ییاست که عالمه طباطبا یدر حال نیاست. ا

مقام مفهوم و مصداق، اشترک  نیفرق قائل شدن ب
در باب  و رفتهیرا در مقام مفهوم پذ یمعنو

را مطرح کرده است.  یوجود کیمصداق، تشک
سمت اشتراک به یا با رد اشتراک معنوتوماس ام

 تیماه لیگام برداشته است، که در تحل یلیتمث
موفق نبوده و عالوه بر عدم  یاوصاف اله

 یجابیبه شناخت ا ه،ینظر نیا یدرون یسازگار
 یاوصاف اله یمعان لیدر باب تحل یاتازه
باب ارائه  نیمبهم را در ا ینسبت تاًینها او. رسدینم
 . ستین یمعرفت دهیفا دیکه مف کندیم

متعلق  ییواقع ازآنجاکه عالمه طباطبا در
و متن مقدس  داندیرا متون مقدس م ینیمعرفت د
 قرآنبه  قرآن یریاست، از روش تفس قرآناسالم، 

استفاده کرده  یقرآن میدر شناخت و کشف مفاه



 45   ناسیو توماس آکوئ ییعالمه طباطبا دگاهیاز د ینیکاربرد زبان در معرفت د

اگرچه خدا در ذهن  ناسیاست. اما به اعتقاد آکوئ
 مبه او عل ماًیمستق میوانتینم یما حضور دارد ول

از فالسفه  یاریمانند بس یی. عالمه طباطبامیکن دایپ
از خداوند دارد  یاعتقاد دارد که انسان تصور فطر

است و معتقد  یزیچ نیمنکر چن ناسیآکوئ یول
 . ستین یهیاست وجود خدا بر ما بد

قائل به  ناسیمسئله ارتباط خدا و انسان، آکوئ در
 یارتباط لهیوس نیاما عالمه ا و مشابهت است لیتمث

است  شیکه نمود فرهنگ زمان خو داندیم یرا زبان
از آداب، باورها و  یو در آن عناصر گوناگون

است. زبان و لغت عرب  لیدخ هاینیبجهان
. انیآدم هب یانیانتقال معارف وح یاست برا یالهیوس

نماست که مند و واقعروش ی( زبانقرآن) نیزبان د
مورد نظر  قیمند معارف، مقاصد و حقافهم روش

 شتیمع نی. همچنگرددیآن ممکن م لهیوسخدا به
 . سازدیآنها را متحول م یوارد و ذهن و زندگ انیآدم

، اساس قرآنمجاز در  رشیپذ نیدر ع عالمه
مگر  کند،یحمل م یقیحق یرا بر معان قرآن میمفاه

 یمجاز یبر معنا یو حجت روشن نهیآنکه قر
 تیاز واقع یازآنجاکه مفهوم نمادها عارباشد و 

را  قرآندر  ییو مجازگرا یلینگرش تمث ستند،ین
از  نی. او معتقد است اگر در زبان دکندیم ینف

مانند داستان بهشت و استفاده شده است ـ لیتمث
خطاب  ات،یانس مردم با ماد لیدلـ بههبوط آدم

است. پس  قرآندر  لیو وجود تأو قرآنعامه 
و  یشناختار ن،یعالمه در مورد زبان د هدگاید

 ناظر به واقع است.
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