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اکیم

رویکردهای مختلفی درباب معناشناسی اوصاف الهی وجهود دارنهد کهه تهال دارنهد بهه شهیوه معنهاداری دربهاره خهدا و

اوصاف او سخن گویند .از جمله این رویکردها میتوان به تشبیه انگاری ،تنزیه انگاری ،زبان نمادین ،حم تمثیلی ،زبهان

کارکردی و حم تشکیکی اشاره کرد .از میان آنها ،رویکرد حم تشهکیکی قابلیهتههای بیشهتری دارد .هریهک از ایهن
رویکردها به سهم خود در شناخت اوصاف الهی کاربردهایی دارند ،اما ههیچ یهک قهادر نیسهت شهناخت نسهبتا کهاملی از

صفات پیچیده و متکثر الهی به ما ارائه دهند .رویکرد تلفیقی با استفاده از مزیهتههای رویکردههای مهیکور و اجتنهاب از

معایب آنها ،تال دارد تا با ترکیب و تلفیق محاسن رویکردهای میکور فهم نسبتا قاب قبولی از صهفات الههی بهه دسهت

دهد که امکان ارتباط و گفتگو با خدا نیز به طرز معناداری فراهم گردد .در واقع این رویکرد ،تهال مهیکنهد بها نظهر بهه
تقسیم اوصاف الهی به مابعدالطبیعی و غیرمابعدالطبیعی (یعنی اوصاف مشهترک بها انسهان) ،و تقسهیم نهوع دوم بهه صهفات

اخالقی و غیراخالقی (مانند علم و قدرت) و همچنین با نظر به تقسیم صفات الهی به صفات ذاتی و فعلی و ثبوتی و سلبی،
متناسب با هریک از این تقسیمات و مطابق میزان سطح دانایی انسانها و کارکردهای مختلف زبانی ،درباره اوصاف الههی

سخن گوید .چراکه فهم عوام ،محققان و خواص مردم از خدا و اوصاف او لزوما یکسان نیست که ضهرورت بکهارگیری

رو تلفیقی را بیشتر میسازد.

کییمواژ ها :معناشناسی ،اوصاف الهی ،حم تشکیکی ،رویکرد تلفیقی ،خدا.
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یکی از مشکالت عمده و خطیر متکلمان و فیلسوفان دین ،پرسش از نحوه سخن گفتن درباره خدا و چگهونگی

سخن گفتن با او است .مساله اول ،عمدتا با عنوان معناشناسی اوصاف الهی نیز تعبیر شده است که از موضوعات

و پرسشهای محوری زبان دین ،بویژه در نظریات شناختاری آن اسهت .در اینجها بها ایهن پرسهش مههم مواجهه
هستیم که چگونه می توان به طرز معناداری درباره صفات الهی سخن گفت؟ اهمیت ایهن پرسهش زمهانی بیشهتر

آشکار میگردد که توجه کنیم که ظاهرا زبان سخن گفتن دربهاره صهفات خهدا بها زبهان سهخن گفهتن دربهاره

صفات بشری یکسان است و تفاوت خاصی میان آنها نیست ،اما ازسوی دیگر ،این حقیقتی انکارناپییر است که
صفات الهی چیزی بکلی م ایر و متباین از صفات بشری است که کار سخن گفتن دربهاره اوصهاف الههی را بها

زبان بشری ،تاحدود زیادی سخت و ممتنع میسازد ،اگرچه کامال ممتنع نمیسازد .درواقع تناهی وجهود بشهری
ما و بستر مادی و بشری مفاهیم و انگاره های ذهنی ما از یک طرف ،و وجود نامتناهی و متعالی الههی و صهفات
نامحدود او از طرف دیگر ،بر پپچیدگی امکان سخن گفتن درباره او افزوده است ،بویژه که زبان بشری ما تاب

هرگونه مفهوم سازی درباره خدا را ندارد و درصورت تال

بیشتر ممکن است در ورطه تنزیه یها تشهبیه بل هزد.

براین اسای یافتن طریقی مطمئن برای امکان سخن گفتن منطقهی دربهاره اوصهاف الههی ،از مههمتهرین مسهائ

کالمی در طول تاریخ ادیان الهی و از پرسشهای مهم پیشروی فیلسوفان دین معاصر اسهت .بهر غمهوض ایهن
مساله بایستی اشارات به ظاهر متناقض و متکثر نصوص دینی هم افزوده گردد ،یعنهی در نصهوص دینهی ،ماننهد

قرآن ،هم آیات تنزیه و هم تشبیه وجود دارد که متشابه بودن چنین آیاتی کار سخن گفهتن معنهادار و معرفهت-

بخش درباره صفات الهی را مشک ساخته است.

دراین تحقیق با نظر به سیر تاریخی نظریات و رویکردهای مهم درباره معناشناسی اوصاف الهی ،تال

می-

شود نشان داده شود که اگرچه هریک از این رویکردها دارای وجهی از حقیقت بودند ،اما غفلت آنها از وجوه

دیگر حقیقت معناشناسی اوصاف الهی ،مانع از ارائه تبیینی نسبتا جامع ،عقالنی و قاب قبول در ایهن مهورد شهده

است .اگرچه رویکرد تشکیکی نسبت به دیگر رویکردها دارای امتیازات بیشتری است ،امها فرضهیه تحقیهق آن
است که تقرب به حقیقت در این زمینه مستلزم اتخاذ رویکرد تلفیقی و تشکیکی است که در آن ههم از وجهوه

مثبت رویکردهای دیگر استفاده می شود و هم از عیوب آنها امتناع گردیده ،درنهایت براسای معیهار تلفیقهی -
تشکیکی ،تبیین جدیدی از معناشناسی اوصاف الهی داده می شهود کهه مطهابق آن اوصهاف الههی ضهمن اینکهه

متفاوت از اوصاف بشری اند ،اما رابطه تشکیکی آنها در مقام مصداق و اشتراک معنهوی آنهها در مقهام مفههوم،
منجر به امکان سخن گفتن معنادار از آنها میگردد .ضمن اینکه برای فهم بهتر چیستی صفات الهی میتهوان از

ویژگی های زبان نمادین ،کارکردی و تمثیلی هم بهره مند شد ،اگرچه این امهر بهه معنهای کهارکرد اصهلی ایهن

م کا

تلفی
یکردی قی رد مع ا اسی

صاف لهی 8

رویکردها در معناشناسی اوصاف الهی نیست ،ولی نقش فرعی آنها دارای اهمیهت خهاص خهود اسهت .بهه ایهن

منظور ابتدا رویکردهای مطرح بررسی میگردد تا با استخراا قابلیتهای آنهها ،ویژگهیههای رویکهرد تلفیقهی

تبیین گردد .الزم به ذکر است درباره معناشناسی اوصاف الهی ،مقاالت و آثار متعددی منتشر شدهانهد کهه ایهن
تحقیق ظرفیت ذکر اسامی آنها ر ا ندارد ،اما رویکرد تلفیقی این تحقیق نگرشی نو به معناشناسی اوصهاف الههی
است که نگارنده تاکنون متوجه انتشار اثری با این نام و خصوصیت نشده است.

 .0وتکرد قشبیهی و اشتراک معنزی
رویکرد تشبیهی رویکردی است که در آن بر معنای واحد الفاظ بکار رفته درباره خدا و انسانها تاکید میشهود.

درواقع در این رویکرد این اعتقاد وجود دارد که تفاوت خاصهی میهان اوصهاف الههی و صهفات بشهری وجهود

ندارد ،بلکه مطابق اشتراک معنوی ای که بین آنها برقرار است ،کلمات دال بر صفات الههی و بشهری کهامال بهه

یک معنا بوده و در واقع هم یکسان هستند .پس ،اوصاف الهی شبیه اوصاف بشری اسهت و لهیا بها همهان زبهان

بشری میتوان درباره اوصاف الهی نیز سخن گفت .برای مثال ،وقتی میگوییم خهدا عهالم و قهادر اسهت ،عهالم

بودن و قادر بودن او ،به لحاظ معنا و کمیت و کیفیت مانند عالم و قادر بودن ما است .چنین دیدگاهی در جهان

اسالم عمدتا به مجسمیه و در غرب بعنوان نگر

انسان انگارانه نامیده شده است (شهرستانی ،المله  ،ص-767

 .)760مزیت این دیدگاه آن است که فهم عرفی و عامیانهای از خدا ارائه میدهد کهه بهرای عهوام قابه فههم و

جیاب است و آنها راحتتر می توانند با چنین خدایی ارتباط برقرار کننهد ،بهویژه برخهی آیهات قرآنهی دال بهر
صفات جسمانی خدا امکان توجیه چنین رویکردی را تقویت میکند ،برای مثال آیاتی در قهرآن وجهود دارنهد

که تصویری بشری و جسمانی از صفات الهی ارائه میدهند ،مانند یَدُ اللهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ (فهتح ،)76/فَأَیْنَمَها تُوَلوهوا

فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (بقره ،)777/إِن اللهَ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ (غافر )26/کهه بهه طریقهی توجیهه کننهده رویکهرد تشهبیهی

هستند .اما مشک اصلی این دیدگاه ،در غلتیدن در وادی تشبیه و غفلت از تفاوتهای اساسهی خهدا و انسهان و

اوصاف الهی از اوصاف بشری است که در دیگر آیات الهی به آنها اشاره شده است .درواقع ،اگرچه آیات دال
بر صفات جسمانی خدا به طریقی در فهم عرفی توجیه کننده رویکرد تشبیهی است ،اما آیات تنزیهی که دارای

معنای عمیق حقیقی هستند به ما عدم شباهت میان انسان و خهدا را بطهور عمیهقتهری متهیکر مهیگردنهد .پهس،

اگرچه رویکرد تشبیهی برای تقریب ذهن عامیانه مفید است ،امها در که از شهناخت حقیقهت اوصهاف الههی و
تفاوت آنها از اوصاف بشری ناتوان است.

 .6وتکرد قنزتهی و اشتراک لفظی
رویکرد تنزیهی ،بر تفاوت و جدایی مطلق و نامتناهی خدا از انسان تاکید دارد؛ خدایی که نامتناهی اسهت ههیچ

علم هش
 81د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ا تی ،شما

 ،ب ا اتب تا

وجه شباهتی با انسان مخلوق و متناهی ندارد .پس اوصاف الهی هم هیچ شباهتی با اوصاف بشری ندارند و اینکه

نمی توان با زبان بشری درباره اوصاف الههی سهخن معنهادار ایجهابی گفهت .ایهن رویکهرد ،در میهان متکلمهان و

فیلسوفان مسلمان ،مسیحی و یهودی طرفداران جدی دارد .در واقع تباین و جهدایی وجهودی خهالق و مخلهوق،

امکان هرگونه توصیف ایجابی صفات خالق با زبان بشری را سلب کرده است .ابن میمهون از فیلسهوفان الهیهات
تنزیهی یهودی در اطالق اوصاف ایجابی مشترک به خدا و مخلوقهات ههیچ وجهه معقهولی نمهیبینهد و کهاربرد

کلمات مشترک برای توصیف خدا و انسانها را تنها به اشتراک لفظی میداند؛ یعنهی الفهاظ واحهدی کهه بهرای
توصیف خدا و انسانها بکار می روند ،فقط به لحاظ لفظی مشترک هستند ،ولی به لحاظ معنا هیچ وجه اشتراکی

میان آنها نیست (رک :ابن میمون ،بیتا ،ص .)777-772قاضی سعید قمی ،از فیلسوفان مسلمان نیز بینونت خالق
و مخلوق را در سه محور ذات ،اوصاف و افعال میداند و عمق معرفت خدا را شناخت مبهاین بهودن او از سهایر

وجودات میداند (قمی ،7702 ،ص .)37-36مبنای کلی متفکران طرفدار این دیدگاه ،جدایی نامتناهی خهالق از
مخلوق ،بستر بشری اوصاف بکار رفته انسان دربهاره خهدا و نهاتوانی ایهن کلمهات از توصهیف ذات و اوصهاف

نامتناهی الهی است .بنابراین چاره ای جز توصیف خدا به زبان سلبی نیست ،یعنی به جهای نسهبت دادن اوصهاف
ایجابی ،بایستی اوصاف سلبی را به خدا نسبت دهیم تا در ورطه تشبیه انگاری و تنزیه انگاری گرفتار نشویم.

مزیت این دیدگاه آن است که تفاوت و جدایی حقیقی انسان و خدا را بطور جدی درنظهر داشهته ،از تشهبیه

انگاری درباره خدا امتناع میورزد .ضمن اینکه برخی آیات الهی هم موید چنین نگرشی به صفات الهی است؛

آیاتی مانند :ال تُدْرِکُهُ األَبْصَارُ(انعام ،)767/لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ (شوری )77/و نظایر آن موید این دیهدگاه هسهتند.
درواقع نگر

تنزیهی و س لبی مانع نگر

انسان وارانگارانه و تشبیهی بین خدا و انسان میشود و مها را از تنهزل

دادن خدا و اوصاف الهی در حد انسان خاکی مانع میگردد .اما اشکال اساسهی ایهن دیهدگاه غفلهت از امکهان
سخن گفتن ایجابی معنادار درباره خدا است ،خدایی که خالق ما است و روح خود را در مها دمیهده و بهه طهرق

گوناگون با ما ارتباط دارد ،قطعا راه های ایجابی نیز برای سخن گفتن دربهاره خهود
درواقع نگر

بهرای مها گشهوده اسهت.

سلبی منجر به تعطی شدن عق بشری برای تعق و سخن گفتن درباره خدا میگردد ،درحالیکه

خداوند خود با ما سخن میگوید ،خود را شنونده نجواهای ما ،بیننده اعمال و حرکات ما و نزدیهکتهر از ر،

گردن به ما معرفی میکند .ضمن اینکه صرف سخن گفتن سلبی درباره خدا هیچگاه منجهر بهه کسهب شهناخت
حتی حداقلی از او نمی گردد ،بلکه در اسای هرگونه شناخت سلبی نیز نوعی شناخت ایجابی نهفته است.

پس ،نه رویکرد تشبیهی و نه رویکر د تنزیهی ،هیچیک به تنهایی تمام حقیقت را درباره اوصاف الهی بازگو

نمی کنند و افراط در آنها موجب ل ز

به وادی تشبیه انگاری یا تنزیه انگاری میشود که هر دو مطابق با واقهع

نیستند .اما در عین حال ،حقیقت حداقلی در هر دو دیدگاه وجود دارند کهه تمسهک حهداقلی بهه آنهها موجهب
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شناخت درست اوصاف الهی میگردد؛ اینکه بین خدا و مخلوقات حداق شباهتی ،نه به تمامه وجود دارد که ما

را به شناخت حق تعالی رهنمون میشود.
 .5وتکرد بان شرادتن

رویکرد زبان نمادین یا سمبلیک از مهمترین و تاثیرگزارترین رویکردهای زبان دین است که کهارکرد خاصهی

درباب معناشناسی اوصاف الهی دارد .در این رویکرد رابطه گزارهههای دینهی و مرجهع حقیقهی آنهها ،رابطههای
حقیقی نیست ،بلکه بواسطه فاصله حقیقی عمیق میان آنها ،تنها زبان سخن گفتن از حقایق دینهی ،زبهان نمهادین

است .پ تیلیش بعنوان مهمترین فیلسوف طرح کننده نظریه زبان نمادین ،ویژگی خاصی را برای نمادهای دینی

در نظر میگیرد (استیور ،7777،ص .)220از دید او کار اصلی هر نماد نمایهانگری از چیهز دیگهری اسهت .ایهن

نمایانگری به گونه ای است که نماد در معنا و قدرت چیزی که بدان اشاره دارد ،شریک است .نقش دیگر نماد
این است که فرد به واسطه آن به عمق بعد حقیقت دست مییابد .از نگاه تیلیش خود نمادهای دینهی کهه نقهش
حکایتگری دارند ،مقدی نیستند؛ بلکه آنها نمادهایی در مورد امور مقدی هستند ،یعنهی محکهی آنهها مقهدی

است ( .)Tillich, 1962, p11نماد و استعاره به وضوح بر پویایی مشابهی اسهتوارند کهه متضهمن برخهورد دو

معنا است؛ معنایی در سطح حقیقی و معنای دیگری که از ارتباط دو حوزه گفتار برمیخیزد .تیلیش بر این نکته
تاکید ویژه ای دارد که نماد ،آنچه را که از هیچ راه دیگری قابه بیهان نیسهت ،بیهان مهیکنهد( .اسهتیور،7777 ،

ص .)220تیلیش مدعی است فقط زبان نمادین ،قادر به بیهان امهر غهایی اسهت ،زیهرا ایهن امهر غهایی از توانهایی

هرگونه واقعیت محدود برای بیان مستقیم آن فراتر میرود(همان ،ص .)220تیلیش تاکید دارد کهه تنهها گهزاره

غیرنمادین دین ،باور به وجود خداست ،درحالیکه دیگر گزاره هها ،ماننهد اوصهاف الههی تنهها از طریهق نمهادین

شناخته میشوند .درواقع ،وجود نامتناه ی خدا و فاصله جدایی ناپییر او از ما منجر به این شده اسهت کهه نتهوان

بطور مستقیم و واقع نما درباره اوصاف الهی سخن گفت ،درحالیکه بطور غیرمستقیم و نمادین میتهوان از آنهها

سخن گفت.

خالصه اینکه در تلقی تیلیش از دین ،نمادها و سمبلها دارای نقش مهمی هسهتند .زیهرا آنهها مراتهب نههایی

واقعیت را برای ذهن ما مکشوف میسازند و الیههای پنهان و اعماق درونی و وجودی آدمهی را آشهکار مهی-

سازند .در این زمینه ،آفرینشهای هنری دارای نقش برجسته-ای هستند ،زیرا از طریق این آثهار هنهری اندیشهه

دینی قابلیت تفسیر مییابد .در نتیجه ،بایستی از نمادهای دینی همچون نمادهای هنری برای آشکارسازی مراتب

واقعیتهای دینی استفاده کرد .از این رو ،نزد تیلیش ،مهی تهوان بها حفهک هویهت معرفهت دینهی ،بها اسهتفاده از

نمادهای دینی ناظر به الیه درونی واقعیت به سطح عمیقتهری از باورههای دینهی دسهت یافهت( .مههدوی نهژاد،
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 ،7703ص  .)273-270براین اسای ،برخی فیلسوفان و متکلمان معاصهر ،خهدا را موجهودی متعهالی و بهه کلهی

طوری دیگر درنظر می گیرند که نه تنها بین او و دیگر مخلوقات هیچگونه شباهتی وجهود نهدارد ،بلکهه امکهان
برقراری هیچ نوع ارتباط مستقیم و نسبت دادن مفاهیم مشترک به او نیز وجود ندارد (پترسون ،7730 ،ص 230

؛ قائمی نیا ،7707 ،ص  .)267براین اسای است که او میگوید« :هر سهخنی کهه دربهاب آنچهه غایهت قصهوای
ماست ،بگوییم ،خواه آن را خدا بنامیم خواه غیرخدا ،دارای معنای نمادین است ...ایمان به هیچ طریهق دیگهری

نمیتواند خود را اینگونه بیان نماید؛ زبان ایمان ،زبان نمادهاست»).(Tillich, 1957, P 42

رویکرد نمادین درباب زبان دین ،در ارتباط با معناشناسی اوصاف الهی هم دارای مزیت خاص خود اسهت

و هم از برخی مشکالت رنج میبرد .مزیت آن این است که فهم آیهات متشهابه قهرآن کهه بهه طریهق جسهمانی

درباره صفات الهی سخن گفتهاند را آسان می سازد؛ یعنی ما متوجه میشویم که در اینجا منظور فهم جسهمانی
از صفات الهی نیست بلکه این تعابیر جسمانی ،نمادی از حقیقت نهفته در الیههای زیرین آن است .درواقهع در

اینجا شباهت نسبی اوصاف الهی و بشری بیشتر نمایان میگردد .برای مثال در آیات :وَکَلمَ اللّههُ مُوسَهى تَکلِیمًها

(نساء ،)703/وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَ ٍ (فرقان ،)27/فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَها مِهنهُمْ (زخهرف ،)77/الهرحْمَنُ عَلَهى

العَر ِ اسْتَوَى (طه ،)7/به راحتی می توان با استفاده از زبان نمادین ،از معنای ظاهری و جسمانی آنها عبور کهرد

و به معنای باطنی آنها اشاره نمود .در واقع زبان نمادین درباب اوصاف الهی ،ماننهد سهمیع ،بصهیر ،قهادر ،عهالم،
حی ،محیط و نظایر آن به ما گوشزد میکند که این کلمات شایع بکار رفته نمادی از حقیقهت عمیهق آنهها نهزد

خدا است نه اینکه بکار بردن چنین اوصافی دقیقا به همان معنای بشری باشد .بعنوان نمونه بسهیار دقیهق ،دربهاره

آیاتی مانند :ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر ،)06/فَأَیْنَمَا تُوَلووا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (بقهره )777/و نظهایر آنهها کهاربرد زبهان
نمادین بسیار راه گشا است ،یعنی فهم ملموسی از استجابت دعا توسط خدا و احاطه او بر همه جوانب زندگی ما

معرفی میکند .اما درعین حال مشک اصلی زبهان نمهادین ،بهویژه در تعبیهر تیلهیش ،تاکیهد آن بهر عهدم امکهان
شناخت خدا از طریقی غیر از رو

نمادین است ،درحالیکه زبان نمادین تنها یکی از رو هایی است که برای

شناخت اوصاف الهی کاربرد دارد ،بویژه اوصافی که بین خدا و انسانها مشهترک هسهتند ،ماننهد علهم ،قهدرت،
سمیع و بصیر بودن ،اما آن برای شناخت دقیق اوصاف مابعدالطبیعی خدا مانند وجهوب وجهود ،علهت العله  ،و
اوصاف اخالقی مانند عدالت ،مهربانی ،بخشندگی و نظایر آن کاربرد چندانی ندارد و چه بسا بکهارگیری زبهان

نمادین در این قسم از اوصاف الهی منجر به درک نادرست یا عدم فهم ماهیت آنها شود.
 .1وتکرد کا کردی

رویکرد کارکردی عمدتا توسط آن دسته از متفکران غربی طرح شده است که بر ویژگی غیرشهناختاری زبهان
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دین تاکید دارند .در این زمینه ،فیلسوفانی چون ویتگنشتاین دیدگاههای خهاص خهود را دارنهد .آنهها بهه جهای
تاکید بر معرفت بخشی و واقع نمایی گزارههای دینی ،بر ویژگی کارکردی آنها نظر دارنهد؛ یعنهی گهزارهههای
دینی از آن رو معنادار هستند که در زنهدگی دینهداران دارای کهارکرد و تهاثیرات خهاص خهود هسهتند و اگهر

کارکردی نداشته باشند ،دال بر بیمعنایی آنها است .ویتگنشهتاین ضهمن غیرشهناختاری دانسهتن زبهان دیهن ،بهر

اهمیت نقش آن در زندگی دینداران تاکید دارد .او در این زمینه میان حیات ملحدان و موحدان تفاوت خاصی
قائ نیست و تاکید دارد که نحوه معیشت و نقش باورهای دینی در زندگی آنان ،معنای آنها را تعیین مهیکنهد.

او نظریه کاربردی معنا را چنین بیان میکند که معنای هر واژهای را کاربرد و استعمال آن است که تعیهین مهی-

کند .طبق نظر او ،ما نباید برای یافتن معنای گزاره های یک زبان تهال

کنهیم ،بلکهه بایهد تمهام توجهه خهود را

معطوف به کاربردهای زبانی کنیم .زیرا از طریق بازیهای زبانی است که مها کارکردههای گونهاگون زبهانههای

مختلف را درک میکنیم ،ضمن اینکه هر نوع بازی زبانی ،مث زبان علم یا دین ،دارای کاربردهای خاص خود
است .پس "معنای یک کلمه همان کاربرد
ویتگنشتاین ابتدا تال

در زبان است") .(Wittgenstein, 1958, p 43با این دیدگاه،

دارد تا نشان دهد که زبان علم و زبان دین دو زبان جداگانه و مستقلی هستند که دارای

کاربردهای جدا و لیا معنای خاص خود هستند و از همین طریق است که میتوان برای دیهن در عصهر کنهونی

کاربردهای مشخصهی را در نظهر گرفهت و از اعتبهار آن دفهاع کهرد .لهیا مهیتهوان گفهت زبهان علهم توصهیف
پدیدارهای تجربی است ،زبان هنر برای تحریک احساسات و زبان دین برای هدایت بشهر اسهت ،ضهمن اینکهه

هریک از این زبان ها دارای قواعد بازی ،قوانین و اصول خاص خود است که متفاوت از زبان دیگری میباشد.

در مورد دین میتوان گفت ،دین و کنش دینی یک بازی زبانی خاص و خود نحوهای از حیات اسهت و آن را

باید در پرتو زمینه ای که در آن وجود دارد نگریست ،زیرا زبان دین منطق مخصوص به خود را دارد و کهاربرد
معیارهای علمی و پوزیتیویستی در آن ناموجه است .البته امکان دارد برخی واژگان مشترک بین دیهن و علهم را

یافت ،اما چون این واژه ها دارای کاربردهای متفاوتی هستند ،درواقع هیچ گونه تعارضی میان آنها نیست ،زیهرا

در بستر و چهارچوبهای مختلفی بکار میروند .برای مثهال دو گهزاره :خداونهد جههان را آفریهد؛ و در هبهوط
آدمی همگی گناهکار هستیم ،دارای کاربردها و بازیهای زبانی خاص خود هستند که هیچ وجهه مشهترکی بها

گزاره های علمی شبیه اینها ندارند و شباهت ادعا شده تنها شباهتی ظاهری ،لفظی و حتی نهوعی تهوهم شهباهت

است (رک به :ویتگنشتاین ،7703،ص 77-37؛ هادسون ،7730 ،ص  .)73-70ویتگنشتاین معتقد است ما حتهی

میتوانیم زبانهای دینی متفاوتی هم دا شته باشیم که دارای کارکردهای خاص متفاوت از یکدیگر باشند؛ برای
مثال گزاره خدا وجود دارد برای یک موحد ،و گزاره خدا وجهود نهدارد ،بهرای یهک ملحهد مهیتواننهد بهرای

هردوی آنها معنادار باشند بدون اینکه در تعارض با یکدیگر قرار گیرند .زیرا اینهها در دو بسهتر و عهالم فکهری
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متفاوت بیان شده اند و لیا جدای ازهم بهوده و تعارضهی ندارنهد .بهرای ویتگنشهتاین داشهتن باورههای دینهی بها
بکارگرفتن مفاهیم دینی و داشتن طرز تلقی ها و عواطف مربوط که الزمهه کهاربرد آنهاسهت ارتبهاط دارد ،لهیا
باورهای دینی قاب ارزیابی در قالب فرضیات یا نظریهات نیسهت .بهرای او اصه اساسهی در یهک حیهات دینهی

پییر

نظریه ها یا اصول عقاید نیست ،بلکه آنچه اهمیت دارد اعمال و کاربردها است ،لیا او مهیگویهد :همهه

دینها شگفت انگیز هستند ،حتی دین قبای بسیار ابتهدایی) .(Rhees, 1984, p123بهه نقه از مههدوی نهژاد،

،7703ص.)230

بنابراین در دید ویتگنشتاین زبان دین ،زبان یکتایی است که فهم و ارزیابی آن فقط باید بر اسای معیارهای

یک زبان مستق دینی صورت گیرد و تنها کسانی که در نحوه حیات دینی شرکت میکنند ،میتواننهد دربهاره

مدعیات دینی سخن گویند.

مزیت دیدگاه کارکردی آن است که بر اهمیت و نقش کارکرد و کارآیی زبان دین تاکید فهراوان دارنهد.

این مهم درباره اوصاف الهی هم صدق میکند .زیرا اکثر ما نیازمندیم تا کارکردها و تاثیرات صفات اخالقی و
دیگر صفات مشترک بین خدا و انسان را درک کنیم ،درواقع صفاتی مانند اینکه خدا شهنوای صهدای ماسهت،

دعاهای ما را استجابت میکند ،بندگانش را دوست دارد ،برهر چیزی قادر است ،به بندگان خود ظلم نمیکند،
او خدایی عادل و بخشنده گناهان بندگان است ،خدایی جبار و منتقم است و اوصاف الههی شهبیه آنهها بایسهتی

دارای کارکرد و نقش عملی در زندگی ما باشند و تنها با این شرط است که میتوان از معناداری صفات الههی

و حقیقی بودن آنها دفاع کرد .از این جهت نظریه کاربردی اوصاف الهی دارای اهمیت و ارز

زیادی است و

شرط حداقلی معناداری صفات الهی را تامین کرده ،موجب تقویت ایمان و طمانینه قلبی مومنهان مهیشهود .امها

اشکال این نظریه ،بویژه در قرائت فیلسوفان میکور ،غفلت از ویژگهی شهناختاری و صهرف تاکیهد بهر ویژگهی
کارکردی است ،درحالیکه شناختاری بودن زبان دین ،و اوصاف الهی در اینجا ،مقدم بر کارکردی بهودن آنهها

است .درواقع شناختاری بودن ،شرط الزم و کارکردی بودن ،شرط کافی معناداری اوصاف الهی است .زیره تها

ما فهمی عق پسند از اوصاف الهی نداشته باشیم ،چگونه میتوانیم کارکرد مثبهت یها منفهی آنهها را در حیهات

دینداران تشخیص دهیم .برای مثال ،تا معنای عدالت الهی برای ما روشن نشود ،چطور میتوانیم مصادیق عینهی

آن را در زندگی دینداران تشخیص دهیم .پس اهمیت رویکهرد کهارکردی بهر نقهش مکمه و مهتمم کهارکرد

گزارههای دینی و بویژ ه اوصاف الهی در زندگی مومنان است ،اما ضعف عمده و اصهلی آن غفلهت از ویژگهی
شناختاری و معرفت بخشی آن گزارهها است.

 .3وتکرد حرل قرثییی

رویکرد تمثیلی درباب زبان دین و بطور خاص اوصاف الهی توسط تومای آکوینای فیلسوف و متکلم مشهور
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اواخر قرون وسطی مسیحی مطرح شد .دغدغه اصلی او از طرح این دیدگاه ،یافتن روشی معنهادار بهرای سهخن

گفتن درباره اوصاف الهی بود .او در زمان خود با دو دیدگاه تشبیه و تنزیه مواجهه بهود کهه اولهی بهر اشهتراک

معنوی و دومی بر اشتراک لفظی درباب فهم اوصاف الهی تاکید داشتند .تومهای ههر دو دیهدگاه مزبهور را رد

کرد با این استدالل که رویکرد تشبیه منجر به تشبیه انگاری و حیف فاصله نامتناهی بین خهالق و مخلهوق مهی-
شود؛ و رویکرد تنزیه نیز باع

تعطی عق آدمی و امتناع شناخت اوصهاف الههی مهیگهردد .درمقابه بهر ایهن

تاکید داشت که حداق ِ شباهتی بین خدا و مخلوقات وجود دارد که همین امر ما را کمک میکند تها از طریهق

حم تمثیلی به شناخت اوصاف الهی نائ شد .تومای در واقع با این پرسش مهم مواجه بود که انسان با استفاده

از چه مفهوم و ابزاری می تواند به شناسایی خدای متعال نائ آید؟ درحالیکه آنچهه کهه انسهان در اختیهار دارد،

مدلهای مفهومیای هستند که همه این مدل ها از مخلوقات و ممکنات گرفته شده و متناسب با این مخلوقات و
ممکنات هستند .این مدلها و الگوها را چگونه می توان در مورد موجودی متعالی ،نامحدود ،و نامتناسب با ایهن

الگوها بکار برد؟ بنابراین اولین مشک  ،مشک جمع بین قاب شناخت بودن خداوند و به کلی دیگر بهودن و یها

متعالی بودن او بود؟ ( .)Edwards, 1961, Vol 1, p94به عبارت دیگر ،چگونه میتوان هم به بیهمتهایی و

به کلی دیگر بودن و تعالی و تنزیه مطلق خدا وفادار بود و هم از طریق همهین معهانی و الفهاظ رایهج و متهداول
طبیعی درباره او سخن معنادار اصی گفت؟ تمام تال

تومای در این بود که بها طهرح نظریهه تمثیه  ،راه حه

سومی را در پیش گیرد .راهی که نه به تعطی و شکاکیت در باب اوصاف الهی بیانجامد و نه به تشهبیه و انسهان

وار انگاری خدا منتهی شود .)Ros, 1969, P199( .الزم به ذکر است که وجه شباهت نظریه تومای با نظریهه
اثبات بالتشبیه در تال

تال

هر دو برای رهایی از تشبیه انگاری صفات خهالق و مخلهوق اسهت و وجهه امتیهاز آنهها

برای نشان دادن حداق شباهت است.

بر ای ح این مشک آکوینای راه کار حم تمثیلی را پیشنهاد کرد که در دو شک تمثی اسنادی و تمثی

تناسب معروف است .در تمثی اسنادی یک لفک خاص در دو مهورد متفهاوت بکهار مهی رود .در یهک جها آن

وصف بطور بالیات بر موضوع حم میشود و درجای دیگر به نحو ثانوی و مجازی حمه مهیشهود (سهاجد،

 ،7707ص .)220در واقع ،در تمثی (اسنادی) همواره یک طرف اصی و اولی داریم کهه طهرف اصهلی نسهبت

شمرده می شود و یک طرف غیراصی داریم که بطور مجهاز و بهالعرض طهرف اسهناد قهرار مهیگیهرد .در مثهال
آکوینای ما سالمت را به معنای حقیقی به شخص نسبت میدهیم ،یعنی افراد دارای سهالمت هسهتند .از طهرف

دیگر می توان سالمت را به علم طب نیز نسبت داد و گفت علم طب نیز سالم است ،اما سالمت به همان معنهایی

که به این علم نسبت داده میشود به انسهانها نسهبت داده نمهی شهود .بهراین اسهای ،چهون خداونهد علهت همهه
مخلوقات است ،اسامی مخلوقات را میتوان بطور مجازی به خدا نسبت داد .خداوند عشق است زیرا خدا علت
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عشق است .بنابراین به اقتضای تمثی اسناد ،صفات سلبی خدا نفی میشهود و از آنجها کهه خداونهد نامتنهاهی و
نامحدود است ،صفاتی که قابلیت بسط به بی نهایت را دارند ،بیش از سایر صفات قاب کاربرد برای خدا هستند.

لیا واژه خیر بهتر و معنادارتر از واژه شیر بر خدا صادق است.

از دید آکوینای ،تمثی مقوله ای توانمندتر از استعاره است ،با ایهن وصهف مشهک دوم آن اسهت کهه ایهن

رهیافت علت و معلولی باع

می شود که کلمات ابتدا به مخلوقات بازگردند نه به خالق ،درحالیکه احسهای و

درک کالمی ما را برآن می دارد که بگوییم این کماالت ابتدا متعلق به خداوند است نه مخلوقات .آکوینای بها
نظر به کمال معلول در علت ،و اینکه خداوند نامحدود و بینهایت است ،میتواند ادعا کند کهه صهفات ثبهوتی

در خدا بصورت کام و نامحدود وجود دارند .این مساله به اینصورت قاب ح است که در بعد فهم و داللهت
و مقام اثبات ،ما باید از جهان مخلوق به سمت خدای خالق حرکت کنیم ،اما در مقام ثبوت و تحقق واقعی این

کماالت اصالتا به خداوند نسبت داده میشود (ساجدی ،7707 ،ص.)276

تبیین آکوینای از حم تمثیلی برای برقراری نوعی ارتباط بین اوصاف الهی و بشری دارای حداق مزایای

خود است ،زیرا نامتناهی بودن صفات الهی و تناهی صفات بشری ،حداق در برخی موارد ما را مجهاز مهیکنهد

تا به منظور فهم صفات الهی از زبان مجازی و حم تمثیلی استفاده کنیم ،گویی زبان روزمره تاب سخن گفهتن

معنادار و واقع نما درباره خدا را ندارد ،مانند بیان رابطه عشق خدا با انسان در قالب عشق دو انسان نسبت به هم.

اما مشک اساسی این دیدگاه آن است که همه اوصاف الهی و ارتباط آنها بها اوصهاف بشهری بها صهرف زبهان

مجازی تمثیلی قاب بیان نیست .اگر ما تمام اوصاف اسناد داده شده به خدا را بطور مجازی ،بیرونهی و غیرذاتهی

تحلی کنیم ،در اینصورت تمام زبان الهیات به زبانی مجازی مبدل میشود .چرا که متکلمان و متدینان بعضی از

این صفات را به خداوند نسبت میدهند و از نسبت دادن اوصاف دیگر امتناع میکنند؟ این مشک زمانی حادتر

می شود که تنوع صفات الهی در اشکالی چون صفات مابعدالطبیعی ،صفات اخالقی و صفات مشترک با انسهان

لحاظ شود .در این صورت چگونه می توان درباره صفات الهی مابعدالطبیعی به شک معناداری سهخن گفهت و

چگونه می توان علیت الهی نسبت به انسان را تبیین تمثیلی کرد؟ درواقع صرف نگر

تمثیلهی ،علیهرغم برخهی

کارکردهای آن ،قادر به تبیین پیچیهدگی خهود اوصهاف الههی و مناسهبات آنهها بها اوصهاف بشهری نیسهت کهه
ضرورت توس به رویکردهای دیگر را بیشتر میسازد.

 .2وتکرد حرل قشکیکی
رویکرد حم تشکیکی مبتنی بر حکمت متعالیه صدرایی و اص تشکیک حقیقت وجود است .این دیهدگاه بهر

اصول مهمی چون اصالت وجود ،وحدت و کثرت تشکیکی وجود ،بسیط الحقیقه ک االشیاء و حم حقیقه و
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رقیقه و اشتراک معنوی وجود مبتنی است .مطابق این دیدگاه میتوان ضمن ارائه تقسیماتی چون صفات ثبوتی
و سلبی ،صفات ذاتی و فعلی و نظایر آن ،همه صفات ثبهوتی را بهه صهفت وجهوب وجهود حهق تعهالی ،و همهه

صفات فعلی را به قیومیت خدا ارجاع داد .اما درعینحال مهمترین ویژگی این رویکرد همان تشکیکی بودن آن
است ،یعنی همانطور که حقیقت وجود بطور تشکیکی در همه موجودات ،از جمله حق تعالی تها ضهعیفتهرین
موجودات ،ساری و جاری است ،بین اوصاف الهی و اوصاف بشری ههم همهین رابطهه تشهکیکی وجهود دارد،

یعنی عالیترین و نامتناهی ترین سطوح اوصاف مربوط به خدا و سطوح نازله تشکیکی آن در مخلوقات او قهرار

دارد .درواقع ،با تفکیک مقام مصداق از مقام مفهوم و معنا ،مطابق تفکیک دو حم اولی ذاتهی و حمه شهایع
صناعی ،می توان گفت صفاتی که بطور مشترک به خدا و انسانها اطالق میشوند ،به حم اولی ذاتهی بهه یهک
معنا و به اشتراک معنوی بکار میروند ،برای مثال زمانی که گفته میشود :خدا عالم است و انسان عهالم اسهت،
در اینجا صفت علم به لحاظ مفهومی به یک معنا به خدا و انسان نسبت داده میشود ،یعنی دقیقها همهانطور کهه

خدا عالم است ،انسان هم عالم است .اما باتوجه به حم شایع صناعی و در سطح عمیقتر با نظر به حم حقیقهه
و رقیقه ،تفاوت علم خدا با علم انسان به لحاظ حقیقت عینی و مصداقی آنها است؛ به اینصورت که علهم خهدا،

علمی حضوری ،شهودی ،نامتناهی و کام است درحالیکه علم بشری علمی عمدتا حصولی ،متناهی و ناقص و

در طول علم الهی است .در این زمینه از دید عالمه طباطبایی حم اشیاء بر خداوند ،حم اولی ذاتهی یها حمه

شایع صناعی به معنای رایج و متعارف آن نیست ،بلکه نوع خاص دیگری از حم است که به آن حم حقیقهه

و رقیقه گفته میشود .چنین حملی در مورد هر امر مشوب و مختلطی بر موضوع غیرمشوب و خالص و صهرفی

محقق میگردد .در این نوع از حم  ،محمول با تمام جهات وجودی و عدمی خود بر موضوع حم نمیشهود،
بلکه تنها جهات وجودی و کمالی محمول بر موضوع صرف حم میگهردد .معنهای ایهن حمه آن اسهت کهه

موضوع واجد آن کمال وجودی و مشهتم بهر آن کمهال وجهودی اسهت .پهس همهه اشهیاء از حیه

کمهاالت

وجودیشان بر بسیط الحقیقه حم میشوند .به بیان دیگر ،بسیط الحقیقه کهه منبهع و منشها همهه ایهن کمهاالت
محدود و متناهی است ،به نحو اعلی و اتم و اکم و به گونه ای که متناسب با ذات احدی او است ،واجهد ایهن

کماالت است .درواقع هیچ کمال وجودی از قبی علم و قدرت از وجود واجبی سلب نمیشود .بنابراین سهلب

امور عدمی و سلبی و فقری از او نه تنها صحیح و ممکن ،بلکه حتمی و ضروری است .هرکمال وجودیای که

در عالم یافت می شود ،از قبی علم و قدرت ،پس وجود واجبی واجد و حائز آن کمال است ولی نه بهه نحهوی

که در مخلوقات و ممکنات یافت میشود ،بلکه بطور اعلی و اشرف و به گونهای که متناسهب بها ذات بسهیط و

نامتناهی واجبی به حضرت حق است .معنای اتصاف خداوند به اوصاف کمالی چیهزی غیهر از ایهن نیسهت کهه

خداوند به عنوان علت همه علتها و علت هستی بخش ،واجد همه کمهاالت وجهودی بهه نحهو اعلهی و اشهرف

علم هش
 1د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ا تی ،شما

 ،ب ا اتب تا

اسههت (نههک :طباطبههایی ،7702 ،ص737؛ مالصههدرا ،7707 ،ا ،0ص 737و  .)773بنههابراین مطههابق رویکههرد
تشکیکی می توان به رابطه طولی تشکیکی بین اوصاف الهی و بشری توجه داشت و از ایهن طریهق راههی بهرای
سخن گفتن درباره صفات الهی یافت.

رویکرد تشکیکی نسبت به همه رویکردهای میکور دارای منطهق عقالنهی بیشهتر و کهارآیی بهتهری اسهت.

درواقع تبیین تشکیکی رابطه بین اوصاف الهی و بشری ،به لحاظ منطقی و فلسفی یکی از مناسبترین شیوههای

تبیین است .اما اشکال وارده بر این دیدگاه پیچیدگی فلسفی و صعوبت آن برای عق عامه و مشک فهم عامیانه

آن است .درواقع درحالیک ه بیشتر مردم به واسطه اشت االت روزمره و نحوه معیشت عادی خود با اوصاف الههی
درگیر هستند ،و خدایی را دوست دارند که بتوان او را دید ،صدایش را شنید ،او صدای ما را بشوند ،دعاهای ما

را اجابت کند ،دست مهربانی بر سر ما بکشد ،همدرد و همراز خوشیها و ناخوشیهای ما باشد ،دغدغه نجهات
مومنان را دشته باشد ،ولی اوصاف الهی تبیین شده از طریق رویکرد تشکیکی نیز این مشک را دارند که فاصله

ما و صفات بشری ما را با خدا و صفات الهی نامتناهی میسازند که اگرچه ما شناختی از آنها داریم اما نهاچیزی

این شناخت ،ما را ناتوان ساخته است .ضمن اینکه مشک اوصاف مابعدالطبیعی خدا که نظایر آن در مخلوقهات

وجود ندارد ،همچنان پابرجاست و نمی توانیم به شیوه تشکیکی وجوب وجوب ،علت العل بودن و قائم به ذات

بودن خدا را بخوبی درک کنیم .پس ،اگرچه رویکرد تشکیکی برای عق فلسهفی کهارآیی بیشهتری دارد ،امها

تنوع آدمیان با فهم های مختلف و تنوع صفات الهی ،بویژه وجود صفات مابعدالطبیعی ما را از رجهوع بهه دیگهر
رویکردها و تلفیق آنها بینیاز نمیسازد
وتکرد قیفیتی

رویکرد تلفیقی رویکردی است که در آن بیشتر مزایای دیگر رویکردها با حیف کاسهتیهها و اشهکاالت آنهها

مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع ،پیش فرض رویکرد تلفیقی آن اسهت کهه تنهوع صهفات الههی و اخهتالف
سطوح فهم مردم و پیچیدگی های زبانی ،مانع از بکارگیری صرف یک شیوه زبانی برای توصیف اوصاف الهی
است ،بلکه درمقاب ضرورت بکارگیری اکثر شیوههای زبانی را نشان میدهد .درواقع همانطور که زبهان دارای

کارکردهای متنوع است ،و همه واقعیتهای جهان را نمیتوان با یک شیوه زبانی توصیف کرد ،تنهوع صهفات

الهی نیز مستلزم بکارگیری سطوح مختلف زبانهای بشری است .دراینجا رویکرد تلفیقی را براسای سهه مت یهر

تنوع صفات الهی ،سطوح مختلف ادراک آدمیان و قابلیتهای مختلف زبان توضیح داده ،ابعاد گوناگون آن را

تبیین میکنیم.

قنزع صفاع الهی
نکته بسیار مهم درباب معناشناسی اوصاف الهی توجه به تنوع صفات الهی است .در این زمینه ،معموال آنها را به
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صفات ثبوتی و سلبی ،صفات ذاتی و فعلی ،صفات نفسی و اضهافی تقسهیم مهیکننهد .همچنهین از منظهر دیگهر

صفات الهی به صفات مابعدالطبیعی و غیرمابعدالطبیعی (یعنی مشترک با انسان) ،و دسته اخیر به صفات اخالقهی

و غیراخالقی تقسیم میگردد .حال با نظر به این تقسیم ،طبیعی است که با استفاده از هیچ یهک از رویکردههای

میکور در این تحقیق ،به تنهایی نمیتوان درباره همه این اوصهاف بطهرز معنهاداری سهخن گفهت .بهرای مثهال،
صفات ثبوتی که ناظر به کماالت الهی هستند ،با زبان تشکیکی بهتر قاب بیانند ،اما صهفات سهلبی ،کهه درواقهع

نفی نقصها و عیوب از ذات الهیاند ،با زبان رویکرد سلبی و تنزیهی بهتر تبیین مهیشهوند؛ یعنهی مناسهبتهرین
رویکرد برای توصیف صفا ت سلبی ،همان زبان الهیات سلبی است ،درحالیکه این شیوه برای توصهیف صهفات

ثبوتی نه تنها کارآیی ندارد ،بلکه موجب بدفهمی آنها میشود .همچنین با نظر به تقسیم صفات الهی به ذاتهی و
فعلی ،رویکردهای سلبی ،تمثیلی و نمادین کمتر کاربرد دارند ،چون این رویکردها عمدتا با صفات فعلهی خهدا
ارتباط دارند نه با صفات ذاتی؛ ولی رویکرد تشکیکی کاربرد بیشتری دارد ،زیرا صفات ذاتی فقط ناظر به ذات

حق تعالی بدون مالحظه غیر است ،درحالیکه الزمه صفات فعلی برقراری نوعی نسبت میان ذات حق و غیر می-

باشد .همچنین درباب صهفات مابعهدالطبیعی کهه دارای مصهداقی در مخلوقهات نیسهتند ،بهه نظهر مهیرسهد تنهها
توصیف های عقلی و تشکیکی کارآیی دارند ،اما درباب صفات غیرمابعدالطبیعی که بین خدا و انسان مشهترک
هستند ،مانند علم ،قدرت ،رازقیت ،اراده و نظایر آن زبهان نمهادین ،تمثیلهی ،سهلبی و حتهی تشهبیهی نیهز دارای

کاربرد است .در این زمینه ،توجه به اهمیت صفات اخالقی ،مانند مهربانی ،بخشندگی ،عدالت ،عشق و محبهت
و نظایرآنها اهمیت زبان نمادین و تمثیلی را بیشتر آشکار میسازد؛ چرا که ملمهوی بهودن ایهن صهفات کهاربرد

مجاز ،استعاره و نماد را کارآیی خاصی میبخشد.

عالوه بر موارد فوق بایستی توجه داشت متون دینی بویژه قرآن کهریم نیهز واقعیهت تنهوع صهفات را مهورد

تاکید قرار داده است .درواقع همه انواع صفات متنوع میکور در آیات قرآنهی بیهان شهده اسهت کهه الزمهه آن

ضرورت بکارگیری شیوهها و رویکردهای مختلف برای فهم آنها است .بهرای مثهال ،در آیهات مختلهف قهرآن

خداوند با اسامی و صفاتی زیر معرفی شده است :رحمان ،رحیم ،مالک ،متولد نشده ،بدون فرزند ،بهدون مثه ،
قادر ،عالم ،غیرقاب رویت ،شنوا ،بینا ،اجابت کننده دعاها ،جبار ،متکبر ،هادی ،غفار ،رازق ،عادل ،نگهدارنهده
و نظایر آن که تنوع خیره کننده آنها ضرورت منطقی توس به رویکردهای مختلف و تلفیهق آنهها را دوچنهدان

میسازد .خالصه اینکه تنوع عرضی و طولی صفات الهی ،موجب امتناع استفاده از یک رویکرد زبهانی و اقبهال
به تلفیق رویکردهای مختلف برای تمهید امکان سخن گفتن معنادار می شود.

سطزح مختیف اد اک اشساشها

نکته دوم در بکارگیری رویکرد تلفیقی توجه به اهمیت سهطوح مختلهف ادراک انسهانها اسهت .تفهاوت سهطح

علم هش
 1د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ا تی ،شما

 ،ب ا اتب تا

ادراک انسانها مقتضی آن است که اوصاف الهی نیز متناسب با سطح فههم آنهها معرفهی گردنهد .در ایهن زمینهه

حداق به شیوه استقرایی می توان مردم را به سطح عوام ،متوسطان و خواص تقسهیم کهرد .درک عهوام از دیهن

بسیار سطحی و معیشت اندیشانه و مطابق سلیقههای زندگی روزمره است .عمده آنها از فهم پیچیدگیهای نظام
باورهای دینی و بویژه از پیچیهدگی اوصهاف الههی نهاتوان هسهتند ،بلکهه عمهدتا بهه آن دسهته از صهفات الههی

دلمش ول اند که آنها با معیشت روزانه آنها ارتباط مستقیم دارند .در این زمینه صهفات فعلهی و صهفات اخالقهی

خدا قاب فهم ترند ،درمقاب ادراک و هضم صفات ذاتی و صهفات مابعهدالطبیعی خهدا بهرای آنهها کهار آسهانی

نیست .برای مثال صفات فعلی چون رازق ،خالق ،بخشنده ،مهربان ،ستار ،اجابت کننده دعها ،عهادل و نظهایر آن
بهتر از صفاتی چون بساطت ،وجوب وجود ،علت العل  ،و نظایر آن برای آنهها قابه شهناختتهر اسهت .بهراین
اسای در قرآن حجم بسیاری از آیات مربوط به صفات الهی متناسب با سطح ادراک این گونه مردم بیان شهده

است .برای نمونه آیاتی چون :وَاللهُ خَیْرُ الرازِقِینَ (جمعه ،)77/إِن اللّهَ الَ َیظلِمُ مِثقَالَ ذَرَّۀٍ (نساء ،)36/إِن اللّهَ کَهانَ

سَمِیعًا بَصِیرًا (نساء ،)70/ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر )06/تنها نمونهای از آیات الهی دال بر صفات خدا است که
متناسب با فهم عامه مردم بیان شدهاند .البته چنین آیاتی دارای معنای باطنی دیگری هم هستند که نشهان دهنهده

وجود الیههای معنایی گ وناگون در آیات قرآنی است ،زیرا متشابه بودن این آیات معنای باطنی خاصی را برای

آنها لحاظ میکند .همچنین مالحظه آیات احوال قیامت نیز در توجه به سهطح فههم عامهه مهردم بسهیار راهگشها

است .زیرا به دلی عدم تجربه قیامت توسط مردم و پیچیدگی وجهودی آن ،تقریبها همهه آیهات وصهف کننهده
بهشت و جهنم و سرانجام خوبان و بدان ،زبان ساده جسمانی و ملموی برای مردم را انتخاب میکنند .اما قهرآن

به سطح فهم متوسطان و خواص هم توجه دارند .متوسطان که واجد ادراک عقلی و برخی تحلی های فلسفی و

کالمیاند و خواص که دارای تجربههای دینی و عرفانیاند ،به نظر میرسد سطوح عمیقتری از اوصهاف الههی
را درک میکنند که ورای فهم عوام است که میتوان از خواص به راسهخون در علهم تعبیهر کهرد(نسهاء.)702/
درواقع تشکیکی و سلسله مراتبی بودن آیات قرآن و بویژه آیات مربوط به اوصاف الهی این امکان را برای ههر

سه گروه فراهم میکند که هریک مطابق سطح فهم خود درکی متناسب با آن داشته باشند .برای مثهال ،دربهاره
توحید ،آیات فراوانی در قرآن وجود دارد ،مانند :قُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (اخالص )7/که ادراک فهرد عهامی از چنهین
آیاتی ممکن است توحید عددی باشد ،در حالیکه در نگاه عمیق عقلی ،منظور همان توحید حقیقهی اسهت کهه
حتی در مقام تصور هم دوئیت بردار نیست و در نگاه عرفانی ،همه چیز اوست و چیزی جز او وجهود نهدارد تها

قاب تصور باشد.

پس ،مالحظه ،توجه و رعایت سطوح مختلف ادراک و فهم عرفهی مهردم بهرای معرفهی درسهت دیهن و در

اینجا توصیف درست اوصاف الهی الزم است .شاید به همین دلی است که در داستان موسی و شبان هم بتهوان
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یک توجیه حداقلی از نحوه تصور شبان یافت .ضمن اینکه آیه :وَمَا أَرْسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِال بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَهیننَ لَهُهمْ

(ابراهیم ، )3/دال بر همین مساله مهم است که حقایق قرآنی مطابق فهم مهردم نهازل مهیشهوند تها آنهها بفهمنهد،
اگرچه باتوجه به تنوع سطوح فهمهای مردمان ،آیات الهی هم الیههای معنایی مختلفی دارند .نتیجه اینکه تنوع

صفات الهی الزمه اختالف فهمها و ادراکات مردم و تفاوت عقول آنها است .براین اسای همهه آیهات سهاده و
پیچیده قرآن درباب اوصاف الهی توجیه الزم خود را مییابند.

قابییتهای مختیف بان
از نکات مهم مورد استفاده رویکرد تلفیقی به قابلیتهای مختلف زبهان بهرای انتقهال معهانی ارتبهاط دارد .تنهوع

معانی و کاربردهای واژهها در زمینههای مختلف ،مستلزم بکارگیری رو های مختلف زبهانی اسهت .بهه همهین

دلی مشاهده میشود در زبانهای مختلف رایج بشری ،شیوههای مختلف شعری ،نثری ،داستانی ،واقهع گهویی،
استعاره ،تمثی  ،نماد ،کنایه ،رمز و نظایر آن کاربرد دارد و همه این زمینهها نیز بکار گرفته میشهوند .ایهن مههم
در مورد آیات قرآن و بطور خاص آیات مربوط به اوصاف الهی نیز کاربرد دارد؛ یعنهی تنهوع صهفات الههی و

تنوع شیوه های زبانی ،مستلزم بکارگیری تنوع زبانی برای بیان تنوع اوصاف الهی است .براین اسای ،یک سری
آیات بطور مستقیم و صریح به صفات الهی اشاره دارند ،مانند :قُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ،اللهُ الصَّمَدُ ،لَمْ یَلِهدْ وَلَهمْ یُولَهدْ،

وَلَمْ یَکُن لهُ کُفُوًا أَحَدٌ (اخالص ،)3-7/یکسری دیگر با زبان تمثی و نماد برخی اوصاف الهی را معرفهی مهی-
کنند که مبین صفات فعلی خالقیت است ،مانند :أَفَلَا یَنظُرُونَ إِلَى الإِبِ ِ کَیْهفَ خُلِقَهتْ (غاشهیه)73/؛ گروههی از

آیات دیگر از نظاره در آفرینش آسمانها و زمین و چگونگی قیامت ،ما را به اوصاف الهی رهنمهون مهیشهوند،

مانند :وَإِلَى السَّمَاء کَیْفَ رُفِعَتْ (غاشیه )70/و گروه چهارم با اشاره به داستانهای انبیهاء الههی ،صهفات خهدا را

معرفی میکنند ،مانند آیات  7تا  70سوره مریم .همچنین آیاتی وجود دارند که در قالهب اسهتفهام و دعها مها را
متوجه حقیقت اوصاف اخالقی الهی میسازند ،مانند :وَ مَن یَتَوَکه عَلَهى اللههِ فَهُهوَ حَسْهبُهُ (طهالق ،)7/ادْعُهونِی

أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر ،)06/درحالیکه مقصود نهایی از همه این گونه آیات راهنمها شهدن مها بهه شهناخت حقیقهت
اوصاف الهی است ،ولی تنوع زبانی و گوناگونی اوصاف منجر به بکارگیری رو های زبانی مختلف میشود.

ضمن اینکه در نهایت و با نگاه عمیق محققانه است که هیچگونه تفاوتی بین اوصهاف الههی و بهین آنهها و ذات

الهی نیست ،بلکه تنها در مقام مفهوم سازی است که چنین تکثری ایجاد شده است.

پس سه مت یر مهم ،یعنی تنوع کارکردهای زبانی ،تنوع اوصاف الهی و تفاوتهای سهطوح ادراک آدمیهان

با هم سازگاری دارند؛ یعنی تنوع اوصاف الهی و کارکردهای زبانی مربوط به ذات زبان و نیاز مردم و منطبق بر

تفاوت فهمهای آنها از نظام باورهای دینی است .پس تنها از طریق رویکرد تلفیقی است که میتوان به شناخت
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بهتری از اوصاف الهی دست یافت که مطابق آن انسانها براسای کهارکرد زبهانی و سهطح اداراکشهان و حتهی

نیازهای معرفتی و غیرمعرفتی خود ،میتوانند شناخت های متفاوت و نه ضرورتا متضاد از اوصهاف الههی داشهته

باشند.

 .7شتاتج متاله
این تحقیق دو واقعیت مهم را به ما گوشزد می کند؛ یکی اینکهه اوصهاف الههی متنهوع و متکثهر بهوده و سهطوح

معنایی مختلفی دارند؛ دوم اینکه انسانها نیز دارای سطوح مختلف دانایی هستند و نحوه شناخت اوصاف الهی با

نحوه سلوک و معیشت آنها ارتباط دارد .براین اسای ،تنوع رو های زبانی برای سخن گفهتن معنهادار دربهاره

خدا از ضروریات انکارناپییر معناشناسی اوصاف الهی است .پس ،باوجود دقت و کهارآیی برخهی رویکردهها،
مانند حم تشکیکی ،بسنده کردن به چنین رویکردی نیز به تنهایی برای فهم نسبتا جهامع اوصهاف الههی دچهار

مشک است .راه کار مشک در این تحقیق استقبال از رویکرد تلفیقی است که در آن از محاسن همه رویکردها
استفاده شده و از معایب آنها اجتناب میشود .در این رویکرد ،تال

میشود با نظر به تقسیم اوصاف الههی بهه

مابعدالطبیعی و غیرمابعدالطبیعی (یعنی اوصهاف مشهترک بها انسهان) ،و تقسهیم نهوع دوم بهه صهفات اخالقهی و

غیراخالقی (مانند علم و قدرت) و همچنین با نظر به تقسیم صفات الهی به صفات ذاتی و فعلی و ثبوتی و سلبی،
متناسب با هریک از این تقسیمات و مطابق میزان سطح دانایی انسانها درباره اوصاف الهی سخن گفت .چراکهه
فهم عوام ،محققان و خواص از مردم از خدا و اوصاف او لزوما یکسان نیسهت کهه ضهرورت بکهارگیری رو

تلفیقی را بیشتر میسازد .اهمیت دیگر رویکرد تلفیقی درباب سخن گفتن بها خداسهت کهه ایهن امهر زمهانی بهه
درستی محقق شدنی است که ابتدا ما فهم درست و منطقهی از اوصهاف الههی داشهته باشهیم .بهه عبهارت دیگهر،

رویکرد تلفیقی به ما گوشزد میکند که تال

کنیم مطابق طاقت معرفتی خود از شهیوهههای مختلهف اوصهاف

الهی را بشناسیم تا بتوانیم براسای آن با خدای خود سخن گفته ،از او طلب حاجت کنیم و نجواهای خود را بها

او درمیان گیاریم.
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