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شماره صفحات14-47 :

ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی
با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

1

عبداله صلواتی

2

چکیده
انتوتئولوژی ،حضور همزمان هستیشناسی و الهیات را در متافیزیک به رسمیت میشناسد .در
انتوتئولوژی ،خدا در مفهوم متافیزیکی خویش ،به مثابة موجودی در میان دیگر موجودات است با
شماری از صفات ایجابی همانند علتالعلل و ذاتی دستیافتنی و شناختنی و قابلنامگذاری برای
بشر .به ادعای هایدگر ،متافیزیک با ساختار انتوتئولوژیک خود ،خدا را به مفهومی متافیزیکی تنزل
داده که فاقد هر گونه شکوه و هیبتی برای عبادت است .پرسش این است که آیا فلسفة سینوی
ساختاری انتوتئولوژیک دارد؟ دستاوردهای این پژوهش عبارت است از :یکم .تلقی هایدگر از
متافیزیک تلقی نادرستی است که فلسفة سینوی آن ویژگیها را ندارد .حتی درصورت عدمپذیرش
دالیل ارائهشده در نادرستی این تلقی ،و به فرض صحت آن ،مؤلفهها و لوازم انتوتئولوژی به
روایت هایدگر و ماریون را نمیتوان در فلسفة سینوی بهنحو قاطع یافت؛ دوم .هرچند ابنسینا از
خدا به جهت وجودش در فلسفة اولی سخن میگوید ،اما وجود را نه حقیقت خدا که از لوازم
حقیقتش میداند و حقیقتش را نامعلوم معرفی میکند .در عوض برای جبران محدودیتهای
شناختی فراروی بشر در متافیزیک سعی میکند فیلسوفانه از امکانات درونی تعالیم وحیانی مدد
گیرد و بهجای بهکارگیری الهیات ایجابیِ انتوتئولوژی از متافیزیک سلبی ـ ایجابی بهره ببرد.
کلیدواژگان :انتوتئولوژی ،هستیشناسی ،الهیات ،متافیزیک ،ابنسینا
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طرح مسئله
هايدگر تلقی خاصی از متافیزيک دارد .بنابر تلقی او متافیزيک مبتنی بر «موجودشناسی» است نه
«وجودشناسی» .همچنین در اين تلقی ،خدا بهعنوان موجود مطرح است .بنابراين ،هايدگر بر اين باور
است که متافیزيک توأمان از «موجود» و «خدا» گفتوگو میکند .در نتیجه ،متافیزيک از آنجاکه از
«موجود» بحث میکند ،هستیشناسی است و از آن جهت که از «خدا» سخن میگويد ،الهیات است.
از نظر هايدگر ،پرسش از وجود ،در تاريخ تفكر غرب و اروپا دو رويه دارد .1 :موجود بماهو موجود
بهطور کلی چیست؟  .2کدام وجود ،برترين وجود است؟ قلمرو پرسش نخست در انتولوژي ،و قلمرو
پرسش دوم در تئولوژي است .هايدگر ،به دلیل ثنويت يادشده از تعبیر انتوتئولوژي 1براي بیان ساختار
متافیزيک رايج بهره میبرد .به ديگر سخن ،او معتقد است که متافیزيک رايج ،ساختار انتوتئولوژيكی
دارد؛ بنابراين ،انتوتئولوژي ،اصطالحی است که حكايت از حضور همزمان هستیشناسی و الهیات در
متافیزيک دارد .ستون فقرات انتوتئولوژي را مفهوم متافیزيكی خدا شكل میدهد .اصطالح يادشده به
مثابة دايرهاي است که هرآنچه در آن قرار دارد ،در موجودبودن مشترک است و نخستین موجود،
يعنی خدا ،در مرکز آن قرار دارد و علت همه موجودات است( .)Sands, 2017, P.254-255به ديگر
سخن ،انتوتئولوژي ،چارچوب متافیزيكی از خدا به دست میدهد که در آن ،خدا به موجودي در میان
موجودات ديگر تقلیل میيابد).)Macêdo Jucá, 2018, P.44
طبیعی است که تلقی خاص هايدگر از متافیزيک ،او را به سوي تعبیر «انتوتئولوژي» سوق داده
است .پرسشی که در اينجا با آن مواجه هستیم ،اين است :آيا تلقی هايدگر از متافیزيک درست است؟
فارغ از اين پرسش ،میتوان پرسش ديگري مطرح کرد :متافیزيک با ساختار انتوتئولوژيک داراي چه
ويژگیهايی است؟ پس از واکاوي اين دو پرسش ،مسئلة محورياي که بايد بدان پرداخت اين است
که آيا فلسفة سینوي ساختاري انتوتئولوژيک دارد؟

ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک
در اين بخش سعی میشود متافیزيک از منظر هايدگر و متافیزيک به مثابة انتوتئولوژي به روايت
هايدگر و ماريون گزارش و نقد شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Onto-theology
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الف .تلقی هایدگر از متافیزیک و نقد آن
در اين بخش ،نخست نگاه هايدگر به متافیزيک مطرح میشود و سپس نقد و بررسی میشود:

یکم .متافیزیک از منظر هایدگر
هايدگر در سه دورة از فلسفه سخن میراند :در دورة نخست متأثر از هوسرل از نسبت فلسفه با
جهانبینی سخن میگويد و به تقابل فلسفه با جهان بینی میرسد؛ در دورة دوم متأثر از نیچه ،فلسفه
را در تقابل با متافیزيک مطرح میکند؛ و در دورة سوم ،فلسفه را مترادف با متافیزيک و در تقابل با
تفكر مطرح میکند(افراسیابی ،1913 ،ص .)9او در کتاب مسئلة اساسی پديدارشناسی اظهار میدارد:
وجود موضوع منحصر و مناسب فلسفه است و فلسفه علم به موجودات نیست ،بلكه علم به وجود
است همانطورکه در بیان يونانی آمده :هستیشناسی ،و وجود نیز بهعنوان يک موجود در میان
موجودات ديگر نیست(.)Heidegger, 1982, P.11
به باور هايدگر ،متافیزيک نتوانست نخستین گام تفكر (تفكر در وجود) را بردارد .تفكر در حقیقت
وجود با غلبه بر متافیزيک قرين است(هايدگر ،1919 ،ص )191هرچند متافیزيک بنابر نیاز و بیوقفه و
يكسره سخن از وجود را ساز میکند ،اما هرگز اين ساز را به زبان نمیآورد .متافیزيک بهظاهر از
وجود میپرسد ،اما هیچگاه بدان پاسخ نمیدهد و سخنگفتن از وجود در متافیزيک ،يعنی سخن از
موجود بماهو موجود بهطور کلی و اين خلط وجود و موجود در متافیزيک ،يک خطاي ساده نیست،
بلكه همانند حادثهاي در تفكر است(همان ،ص.)121 ،191
او در آغاز کتاب وجود و زمان میگويد :پرسش از هستی مغفول مانده است .فیلسوفان پیشین،
وجود را اينگونه تلقی کردهاند.1 :عامترين مفهوم .2 ،غیرقابل تعريف .9 ،بديهی .1اما جالب است که
اين امر بديهی همچنان مستور است و مورد پرسش و چون عامترين وجود است ،پس جنس ندارد و
امري که جنس ندارد تعريفناپذير است و چون تعريفناپذير است بذاته بديهی است .هايدگر ،در
کتاب يادشده سه پیشفرض يادشده را نمیپذيرد( .)Heidegger, 2001, P.21-22او در موضع
ديگر میگويد :متافیزيک بهلحاظ ذات خويش به معناي دقیق کلمه هم وجودشناسی است ،هم
خداشناسی(هایدگر ،3131 ،ص )351؛ بنابراين ،متافیزيک هويتی وجودي ـ الهی دارد.
همچنین ،به عقیدة او متافیزيک و سوبژکتويسیم به هم گره خوردهاند ،بهنحويکه ما میتوانیم تاريخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.self-evident
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متافیزيک را تاريخ بسط سوبژکتیويسمی بدانیم؛ با اين توضیح که :سوبژکتیويسم با فروکاست آدمی به
مثابة سوژه و با تقلیل جهان بهعنوان ابژه ،رابطة سوژه ـ ابژهاي ،يعنی رابطة مفهومی ـ حصولی ،و
نظري ـ عملی میان آدمی و جهان را مهمترين رابطة آن دو تلقی میکند .اما هايدگر از سوبژکتیويسم
معناي عامتري لحاظ میکند بهنحويکه هايدگر همه فیلسوفان را به نوعی سوبژکتیويسم میداند .او
سوبژکتیويسم را که بزرگترين مانع در امكان مواجهه با وجود است نه در برابر ابژکتیويسم که در برابر
«امكانپذيري استعال» به منزلة بنیاديترين خصیصة وجود آدمی قرار میدهد(هايدگر ،1911 ،ص،191
193؛ عبدالكريمی ،1931 ،ص.)12 ،13

دوم :نقد و بررسی تلقی هایدگر از متافیزیک
به نظر میرسد تلقی هايدگر از متافیزيک از دو جنبه مخدوش است .1 :بهحسب ويژگیها؛  .2بهحسب
دامنه .ويژگیهايی که هايدگر براي کل تفكر فلسفی پیش از خود با عنوان متافیزيک برمیشمرد،
عبارتاند از :فراموشی وجود؛ تلقی نادرست از وجود در قالب سه پیشفرض عامترين مفهوم و تعريف
ناپذيري و بداهت؛ خلط وجود و موجود؛ سوبژکتیويسم با معناي تقابل با امكانپذيري استعال؛ تفكر
حصولی؛ تفكر نهیلیستی؛ تفكر الهیاتی .اين در حالی است که میتوانیم تعريف هايدگر از متافیزيک را
نپذيريم و متافیزيک را لزوماً به معناي پرسش دربارة وجود ندانیم ،يا اگر هم بپذيريم که تعريف
متافیزيک پژوهش دربارة وجود باشد ،با هايدگر مخالفت کنیم که تفكر فلسفی تا پیش از او متافیزيكی،
يعنی موجود محور نبوده است؛ چراکه در همان متافیزيک غربی و فلسفه در جهان اسالم میتوان
پژوهشهايی را دربارة وجود رصد کرد .افزونبرآن ،حداقل در سنت فكر فلسفی ما ،شواهد زيادي در
دست است که فیلسوفان مسلمان به پژوهش در حقیقت وجود اشتغال داشتهاند نه پژوهش دربارة
مفهوم وجود .آنها در روايتی مفهوم وجود را بديهی دانستهاند ،اما خود وجود و حقیقتش را در غايت خفا
معرفی کردهاند(سبزواري1913 ،ـ ،1913ج ،2ص )13و در روايتی ديگر ،هم مفهوم وجود و هم حقیقتش را
آشكار دانستهاند ،اما ظهور بیشازحد حقیقت وجود را دلیل خفايش معرفی کردهاند؛ بنابراين در هر دو
تلقی ،حقیقت وجود باطن و پنهان است(صدرالدين شیرازي ،1919 ،ص .)212در حكمت سینوي نیز برخی از
ويژگیهاي يادشده براي متافیزيک وجود ندارد که در ادامه بدان اشاره میشود.
هايدگر همچنین ادعا کرده که در متافیزيک میان وجود و موجود خلط شده است .اين در حالی
است که حداقل فیلسوفان مسلمان دچار چنین خلطی نشدهاند و بهوضوح میان وجود و موجود و میان
حقیقت وجود و مفهوم وجود تفاوت قائل شدهاند(ابنسینا ،1911 ،ج ،9ص11ـ13؛ همو1212 ،هـ ب ،ص.)23
افزون برآن ،هايدگر تصريح میکند که متافیزيک بهحسب ذات خاص خود راهی به تجربه وجود ندارد
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و اين راه بر متافیزيک مسدود است(هايدگر ،1919 ،ص .)111پذيرش سخن او به اين معنی است که
متافیزيک بهطورکلی و متافیزيکهاي پیشین بههیچوجه راهی بهسوي وجود نداشتند و نخواهند داشت؛
درحالیکه اين ادعا حداقل در فلسفة اسالمی با توجه به سخنان پیشین نگارنده بههیچوجه پذيرفتنی
نیست .گفتنی است که خدا در متافیزيک به مفهوم ،تنزل پیدا نمیکند و خدا در سنت متافیزيكی به
حقیقتی غیرزنده تقلیل نمیيابد .حداقل اينكه در سنت متافیزيكیِ ابنسینا چنین نیست و هايدگر
نمیتواند ادعا کند همه سنتهاي متافیزيكی حكم واحدي دارند.

ب .متافیزیک به مثابة انتوتئولوژی
در اين بخش به روايت هايدگر و ماريون از متافیزيک به مثابة انتوتئولوژي میپردازيم:
یکم .متافیزیک به مثابة انتوتئولوژی از نظر هایدگر
هايدگر در سخنرانیاي که در 1311م در سمینار هگل ارائه میکند ،براي نخستینبار از ساختار
انتوتئولوژيكی متافیزيک غربی سخن میگويد« :متافیزيک ،انتولوژي است؛ زيرا در آن ،از وجود
بهعنوان عامترين امر و مشترک میان همه موجودات گفتوگو میشود .همچنین ،متافیزيک ،تئولوژي
است؛ زيرا در آن از باالترين وجود سخن گفته میشود .باالترين وجودي که قائم به خويش و علت
خويش است و اين باالترين وجود ،همان مفهوم متافیزيكی خداست؛ بنابراين متافیزيک همان
انتوتئولوژي است»( .)Heidegger, 2002, P.15به نظر هايدگر ،ساختار انتوتئولوژيک متافیزيک را
نمیتوان در دو اصطالح انتولوژي و تئولوژي توضیح داد .بهلحاظ تاريخی نیز متافیزيک غربی از زمان
آغاز آن با يونانیان با انتولوژي و تئولوژي همراه بوده است ( .)Heidegger, 2002, P.54, 60او از
اين همراهی به سهگونه ياد میکند« :اين همانی متافیزيک غربی با انتوتئولوژي»؛ «متافیزيک غربی
با ساختاري انتوتئولوژيک»؛ «انتوتئولوژيک به مثابة ويژگی بنیادين متافیزيک غربی» ( ibid,

.)P.15,42, 54, 59

از نگاه هايدگر ،قلب فلسفة غربی از افالطون تا نیچه بر مبناي انتوتئولوژي است .او تالش میکند
تا مرگ خدا بهروايت نیچه را همان مرگ خداي متافیزيک 1يا مرگ خداي انتوتئولوژيک معرفی کند؛
زيرا خداي الهی هرگز از طريق متافیزيک فهم نمیشود ،بلكه تنها از راه ايمان میتوان با خدا مواجـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ منظور از خداي متافیزيک يا خداي انتوتئولوژيک خدايی است که بر آن «موجود» اطالق میشود و در شبكهاي از مفاهیم و
مقوالت فلسفی قابل طرح است و بهنوعی خدا به «مفهوم» تقلیل میيابد و در مقابل ،خداي الهی ،خدايی است که فارغ از مفاهیم
فلسفی ،در مواجهة حضوري و ايمانی با او مرتبط میشويم .خدايی که در اديان توحیدي مطرح است نیز خداي الهی است.
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شد؛ بنابراين ،در تفكر پساانتوتئولوژيكی  ،متافیزيک ،بدون خداي متافیزيكی بنا میشود ( Han, 2008,

) .P.88از نظر اين فیلسوف آلمانی ،متافیزيک 2بايد دربارة خدا تأمل کند؛ زيرا موضوع تأمل متافیزيک
موجود است و موجود يا جوهر است يا فاعل يا غايت ،و خدا در مفهوم متافیزيكیاش ،علت نخستین،
غايت و علت خود است( .)Heidegger, 2002, P.60بنابراين ،هايدگر معتقد است که متافیزيک هم
تئولوژيک است هم انتولوژيک .او در ادامه اظهار میدارد« :متافیزيک ،تئولوژيک است ،چون انتولوژيک
است و متافیزيک انتولوژيک است ،زيرا تئولوژيک است» (.) ibid, P.60
بنابراين از نظر او ،متافیزيک در ساختار انتوتئولوژيک خويش سه خصیصه دارد .1 :از موجود سخن
میگويد؛  .2دربارة خدا تأمل میکند؛  .9علت نخستین همة موجودات و علت خود بودن از ويژگیهاي
مهم خدا در اين ساختار است.
در پايان ،هايدگر تصريح میکند که آدمی نزد اين خدا در ساختار انتوتئولوژيكی متافیزيک نه دعا
بهجا میآورد و نه قربانی ،و از هیبت چنین خدايی با وصف «علت خود» به خاک نمیافتد… ( ibid,
 .)P.72در چنین فضايی ،هايدگر ،تفكر بیخدايی را به خداي الوهی نزديکتر میداند تا تفكر خدا
بهعنوان علت خود در متافیزيک .به ديگر سخن :هايدگر ،جملة مشهور نیچه را که اعالم کرده« :خدا
مرده است» اعالم مرگ خداي متافیزيک میداند نه اعالم مرگ خداي الوهی.
دوم .متافیزیک به مثابة انتوتئولوژی از نظر ماریون
ماريون با هايدگر در اين مطلب همنواست که خداي الوهی مدتهاست به دلیل حضور خداي
انتوتئولوژيک در کسوف است و بايد امكان ظهور خدايی فراهم شود که از محدوديتهاي
انتوتئولوژيک رهاست ،اما ماريون اين نظر هايدگر را به ديدة ترديد مینگرد که پس از غلبه بر
متافیزيک میتوان شاهد ظهور خدا بود و میافزايد :پس از اقدام هايدگر ،يعنی غلبه بر متافیزيک ،خدا
بار ديگر دستخوش محدوديتهايی میشود ،البته اينبار اسیر محدوديتهاي انتوتئولوژيک نمیشود،
بلكه در دام محدوديتهاي برآمده از شرط وجود گرفتار میآيد).(Han, 2008, P.89

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 post onto-theological thinkingـ 1
2ـ از منظر هايدگر ،متافیزيک ،يعنی غفلت از وجود و پرداختن به موجود .او در کتاب متافیزيک چیست؟ میگويد :متافیزيک به
دلیل آنكه از موجود بماهو موجود پرسش میکند از رويكرد به هستی بماهو هستی باز میماند ...تا آن جا که متافیزيک صرفاً به
حكايت از موجود بما هو موجود میپردازد از تفكر و تذکر در خود وجود باز میماند( ...هايدگر ،1919 ،ص.)192 ،199
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به نظر ماريون ،فیلسوفان خدا را در تصور خود خلق میکنند و قابل تسلط و شناخت و نامگذاري
میدانند؛ ازاينرو ،متافیزيک با تقلیل خدا به مفهوم ،خدا را به بتی تبديل میکند و خدا با تبديلشدن به
بت مفهومی ،پايان میپذيرد (Marion,2012, xxiii, P.35; Macêdo Jucá, 2018, P.39؛ بنسون،
 ،1931ص .)2 ،1به نظر او مرگ خدا در اعالمیه نیچه مرگ خدايی زنده نیست ،بلكه مرگ خداي
فیلسوفان است (بنسون ،1931 ،ص.)1
بايد
از نظر ماريون براي انتوتئولوژي سه ويژگی وجود داشته باشد .1 :خدا بهصراحت در قلمرو
متافیزيكی قرار گیرد؛  .2خدا علت همه موجودات باشد؛  .9درنتیجه ،خدا بايد علت خود باشد
( .)Marion,2012, P.205ماريون پس از ده سال از انتشار کتاب خدا بدون وجود با هايدگر
مخالفت میکند و ساختار انتوتئولوژيكی متافیزيک را ساختاري ذاتی براي همة متافیزيکها در طول
تاريخ نمیداند)(Han, 2008, P.89؛ ازاينرو با ارائة شواهدي از توماس آکوئیناس ،فلسفة او را
انتوتئولوژيک تلقی نمیکند .برخی از سخنان او در مخالفت با هايدگر عبارتاند از:
 .1تئولوژيِ کتاب مقدس متفاوت از تئولوژي در فلسفه است .همچنین ،الهیات کتاب مقدس
فراتر از موجود بماهو موجود است( .)Marion, 2012, P.208ماريون با اين سخن ،استناد به
حضور خدا در فلسفه را مؤيد هويت تئولوژيک فلسفه نمیداند.
 .2بنابر آراي توماس آکوئیناس ،خدا نه به متافیزيک او تعلق دارد و نه به تئولوژي او .ماريون در
مباحث پايانی فصل هشتم کتاب خدا بدون وجود ،تصريح میکند تفكر تومیستی فاقد ساختار
انتوتئولوژيكی متافیزيک به روايت هايدگر است(.)ibid, P.208, 233
 .9توماس خدا را در زمینة متافیزيكی مفهوم وجود نگه نمیدارد؛ ازاينرو ،او از تعینات بنیادين
همة تفسیرهاي انتوتئولوژيكی پرهیز میکند(.)ibid, P.221
 .2میان خدا و موجود تفاوت وجود دارد؛ وجود الهی معناي مشترک با ديگر موجودات ندارد و
وجود خدا متفاوت از همة موجودات است؛ بنابراين ،خدا بدون وجود حداقل بدون اين وجودِ
«موجودات امكانی» است .به ديگر سخن ،خدا بدون مقوالت هستیشناختی لحاظ میشود (انكار
ويژگی نخست انتوتئولوژي) (.)ibid, P.229
 .1خداوند بنیاد و علت فاعلی موجودات است ،اما علیت فاعلی در خدا و ديگر موجودات به يک
معنا نیست .افزون بر آن ،داللت ديگر علیت خدا ،آن است که او از طريق مخلوقاتش شناخته میشود
(انكار ويژگی دوم انتوتئولوژي) (.)ibid, P.216-217
 .1خدا موضوع يا ابژه متافیزيک نیست (انكار ويژگی نخست انتوتئولوژي به گزارش برايان
شانلی) (.)ibid, P.233
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 .7اگر خدا علت خويش باشد آنگاه تناقض رخ میدهد؛ چون بايد باشد تا علت خود باشد و بايد
1
نباشد تا از خود پديد آيد(انكار ويژگی سوم انتوتئولوژي) (.)ibid, P.222

چهارم :نقد متافیزیک به مثابة انتوتئولوژی به روایت هایدگر و ماریون
همانطور که در بخش متافیزيک گفته شد تلقی هايدگر از متافیزيک از جهاتی مخدوش است و
همین تلقی مخدوش و نادرست در تلقی او از انتوتئولوژي راه يافته است .افزون برآن ،تأکید هايدگر
بر حضور تفكر الهیاتی در متافیزيک بهعنوان انحرافی از جريان تفكر اصیل دربارة وجود ،بسیار مبهم
است و مشخص نیست منظور او از الهیات راه يافته در متافیزيک چیست؟ و با تقسیم مشخص فلسفه
به معناي عام و فلسفه به معناي خاص ،يعنی الهیات ،چگونه میتوان حضور الهیات را مخدوش
کنندة تفكر اصیل دانست؟ افزون برآن ،الهیات راه يافته در متافیزيک بويژه متافیزيک سینوي
بهعنوان مثال ،الهیاتی وجودشناسانه است نه الهیاتی به شیوة رايج میان متكلمان.

بررسی انتوتئولوژی در حکمت سینوی
زمانی که متافیزيک با تلقی هايدگر را نپذيريم ،تلقی انتوتئولوژيكی هايدگر از متافیزيک هم فرو
میريزد .اما در اين بخش درصدد آن هستیم تا به اين پرسش پاسخ دهیم آيا فارغ از نادرستی
انتوتئولوژيكی هايدگر از متافیزيک و به فرض صحت آن ،میتوان ساختار انتوتئولوژيكی را در فلسفة
ابنسینا رصد کرد؟ همان کاري که ماريون در قبال فلسفة توماس آکوئیناس انجام داده و فلسفة او را
فاقد ساختار انتوتئولوژيكی معرفی کرده است .بنابراين ،در اين بخش ،نخست به شواهدي از
انتوتئولوژي در حكمت سینوي میپردازيم و سپس اين شواهد را بررسی میکنیم.

یکم .شواهدی از انتوتئولوژی در حکمت سینوی
ابنسینا در الهیات شفا با ارائة داليلی تصريح میکند که خدا موضوع فلسفة اولی نیست و اين
مطلب میتواند شاهدي بر انتوتئولوژيکنبودن حكمت سینوي باشد ،اما در آثار او شواهدي در دست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ او در موضع ديگر مینويسد« :هیچ چیز نمیتواند علت خويش باشد» ( .)Marion, 2012, p.222براي آگاهی تفصیلی ديدگاه
ماريون دربارة انكار سه ويژگی انتوتولوژي در فلسفة توماس آکوئیناس نک به( :سنايی ،1931 ،ص11ـ.)11

ارزيابی ساختار انتوتئولوژيكی متافیزيک در حكمت سینوي با نگاهی به تلقی هايدگر و ماريون از توتئولوژي 11 

است که بر مبناي آنها شايد بتوان ساختار انتوتئولوژيكی را در حكمت سینوي سراغ گرفت.
شاهد یکم .رویکرد دوگانة وجودی -الهی
شیخ الرئیس ،به دو گونگی مباحث در فلسفة اولی اشاره میکند؛ با اين توضیح که در فلسفة اولی
هم علم به اول امور در وجود که همان علت اولی است ،مطرح میشود و هم علم به اول امور در
عموم که همان وجود و وحدت است ،ارائه میشود (ابنسینا1212 ،هـ ب ،ص .)11
او در الهیات شفا تصريح میکند که علم به علل ،علم به علت اولی و اساساً علم به هر پديدهاي
در فلسفة اولی از جهت وجود آنهاست؛ بنابراين ،آنچه شايستة موضوع فلسفة اولی است عبارت است
از موجود از آن جهت که موجود است(همان ،ص .)3
ابنسینا در وجه تسمیة فلسفة اولی به علم الهی مینويسد...« :اين علم را علم الهی نامند؛ زيرا
معرفت به اهلل تعالی غايت اين علم است و در بیشتر اوقات ،اشیا را به جهت معناي اشرف و جزء
اشرف آن ،و جزئی که همانند غايت است نامگذاري میکنند» .سپس اظهار میدارد :از آنجاکه فلسفة
اولی ،معرفت به امور مفارق از طبیعت است و از آنجاکه خدا از هر جهتی مفارق از طبیعت است خدا
کمال فلسفة اولی ،اشرف اجزاي آن ،و مقصود اول فلسفه است(همان ،ص )29 ،1و در موضعی تصريح
میکند که :خدا در سرسلسلة اسباب قصوي ،گمشده و کمال فلسفة اولی است (همان ،ص .)3
شاهد دوم .شناختنی بودن خدا و الهیات ایجابی
افزونبرآن ،ابنسینا در مواضع گوناگون آثارش از خدا و اوصاف او سخن میگويد و او را با نامهاي
گوناگون همانند واجب ،حق ،اول ،عقل محض ،و علهالعلل میخواند(ابنسینا1212 ،هـ ب ،ص911 ،239؛
همو1212 ،هـ الف ،ص .)111اين مواضع میتواند شاهد ديگري بر ساختار انتوتئولوژيكی متافیزيک
ابنسینا باشد؛ بنابرآنكه در انتوتئولوژي و به تعبیري در متافیزيک با ساختار انتوتئولوژيک ،خدا
شناختنی است و الهیات ايجابی در آن جريان دارد).)Macêdo Jucá , 2018, P.45

دوم .شواهدی بر غیرانتوتئولوژیک بودن حکمت سینوی
در اين بخش ،شواهد حاکی از فقدان انتوتئولوژي در فلسفه ابنسینا گزارش و تحلیل میشود:
شاهد یکم .عدم اطالق مقوله و حد بر خدا
از نظر ابنسینا ،خداوند حد و رسم ندارد و تعبیري همانند واجب الوجود را که دربارة خدا بـه کار
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میبريم ،درواقع ،شرح اسم اوست« :شرح اسم او اين است که موجود واجبالوجود است که وجودش
از غیرش نیست و وجود ماسوا ،فايض از اوست» (ابنسینا1211 ،هـ ج ،ص.)11
شاهد دوم .عدم اطالق وجود بهعنوان حقیقت بر خدا
هرچند ابنسینا تصريح میکند که وجوب وجود ماهیت خدا را شكل میدهد و وجوب وجود را همان
وجود متأکد میداند(ابنسینا1212 ،هـ الف ،ص ،)91اما تصريح میکند :اينكه به خدا میگويیم وجود ،يعنی
حقیقتش را نمیدانیم« :معناي اينكه او وجود دارد اشاره به شیئی دارد که حقیقتش را نمیشناسیم.
حقیقت خدا نفس وجود نیست ...حقیقت خدا فوق وجود است و وجود از لوازم اوست» (همان ،ص.)91
پیش از اين مطلب هم اظهار میدارد« :از خدا چیزي نمیدانیم جز واجبالوجود بودن او و اين وجوب
وجود از لوازم اوست نه حقیقتش .سپس از اين الزم (وجوب وجود) به ديگر لوازم و صفات پی
میبريم» (همانجا).
شاهد سوم .فاصله گرفتن از الهیات ایجابی
ابنسینا در موضع ديگري تصريح میکند« :صفات اول تعالی ،سلبی و اضافی است و اين سلوب
(صفات سلبی) در عقل بر وجود الزم میآيد ...وحدت او سلبی است ...علو اول تعالی و مجد او تعقل
اشیا نیست ،بلكه علو و مجدش به اين است که اشیاي معقوله از او فايض میشوند .پس علو و
مجدش بذاته است نه به لوازمی که معقوالت باشند ...خدا مبدأ لوازمش است و صفات او الزم ذاتش،
و صادر از او نه حاصل در او هستند .لوازم هم داخل در حقايق نیست ،بلكه لوازم ،بعد از شكلگیري
مقومات مطرح است» (ابنسینا1212 ،هـ الف ،ص111 ،112 ،111ـ .)111برايناساس ،آنچه از نامها و
صفات خدا در حكمت سینوي ارائه میشود :اوالً ،بیرون از ذات الهی است؛ ثانیاً ،درواقع ،سنخیت و
مشارکتی با اين نامها و صفات ممكنات ندارد .وجود او وجود مباين ،وحدت او وحدت غیرمشارک،
تعقل او متفاوت از تعقل اشیاست و همینطور باقی نامها و صفات از حیات و علم و( ...نک به :ابنسینا،
1212الف ،ص111 ،91ـ111 ،111؛ همو ،1911 ،ج ،9ص.)11

ابنسینا تصريح میکند که هیچيک از علل چهارگانه ،علت خدا نیستند و او علت همة موجودات
است و وجود همه از وجود حق فیضان يافته است ،اما باز هم در مواضعی ،به دلیل اتخاذ رويكرد سلبی
در منطقة ذات الهی ابا دارد که مفهوم خالقیت و فاعلیت را بر خدا اطالق کند .چنانکه مینويسد:
«همینطور در خالقبودن ،علو و مجدش به اين است که خلق میکند نه به اينكه اشیا خلق او هستند»
(همو1212 ،هـ الف ،ص112؛ همو1211 ،هـ الف ،ص229ـ .)222در ادامه اين سخن ،تصريح میکند خدا مبدأ
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لوازمش است و صفات او (ازجمله خالقبودن) الزم ذات او هستند(همو1212 ،هـ الف ،ص .)112در آن
مواضعی هم که خدا را خالق میداند ،1میتوان اين نحوه از اطالق را در رويكرد سلبی او معنا کنیم که
او خالق است ،اما نه همانند خالقهاي ديگر .افزونبرآن ،او در مواضعی بهجاي تعبیر خالق ،سعی میکند
تا از تعبیر دينی فالق بهره برد تا نشان دهد در سخنگفتن از خدا در تلههاي مفهومی متافیزيكی گرفتار
نیست .در تفسیر سورة فلق اظهار میدارد« :خدا فالق ظلمت عدم به نور وجود است»(همو1211 ،هـ ب،
ص .)921اين رويكرد ابنسینا دقیقاً در تقابل با تصديق ايجابی يا مفهومسازي از خدا (رويكرد الهیات
ايجابی) در انتوتئولوژي است).(Macêdo Jucá,2018, P.45
بنابر اين اقوال و تحلیلها ،حكمت سینوي جايی براي احاطة شناختی بر خدا ،اطالق مقوالت و
مفاهیمِ نماينده ذات بر خدا و تنزل و تقلیل خدا به مفهوم نیست دربارة عدم اطالق مفهوم و نام بر
خدا در آثار ابنسینا اشاراتی شد .دربارة عدم احاطة شناختی هم میتوان گفت :ابنسینا به استناد
نهايت بساطت خدا و ابسط االشیاءبودن او و به استناد اينكه حقايق بسیط را نمیتوان ادراک کرد،
میگويد :تنها چیزي که میتوان از خدا دريافت ،وجوب وجود است که آن هم از اخص لوازم خداست
نه بیانگر ذات او(همو1212 ،هـ الف ،ص .)92بلكه خدا فوق همة مفاهیم و حتی فوق وجود است .بااينحال،
خدا همچنان در متافیزيک ابنسینا باقی میماند .سخن عالمه طباطبايی را میتوان شرحی بر
سخنان مذکور شیخ الرئیس تلقی کرد ،آنجا که بیان میدارد :اطالق هر مفهومی بر خدا مستلزم تقیید
و تحديد اوست( 2طباطبايی1213 ،هـ ،ص1ـ.)1
به نظر میرسد ابنسینا راه دستيابی به ذات الهی را از طريق خردورزيهاي متافیزيكی کافی
نمیبیند؛ ازاينرو تالش میکند خدا را با نامها و اوصافی که خود خدا براي خود در کتاب و سنت
برگزيده است ،ياد کند 9و اگر غیر از اين نامها و اوصاف ،نام و وصفی اختیار میکند ،توجه میدهد که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهعنوان نمونه ،ابنسینا در الهیات دانشنامه عاليی اظهار کرده است که خدا دو آفرينش دارد :آفرينش فريضه که کمال اول
است؛ آفرينش زيادت که کمال ثانی است(ابنسینا ،1919 ،ص.)111
 .2عالمه طباطبايی همه مفاهیمی را که براي خدا به کار میبريم از آنِ مقام پس از ذات ،يعنی مقام تعین بعد اطالق میداند؛
چنانكه تصريح میکند« :هر مفهومی ذاتاً از مفهوم ديگر گسیخته است .پس وقوع مفهوم بر مصداق مستلزم نوعی تحديد براي
مصداق است؛ ازاينرو در مصداقی که غیرمحدود است ،وقوع مفهوم بر آن ،متأخر از مرتبة ذات مصداق است .اين نوع تأخر هم
تأخر تعین از اطالق است؛ بنابراين ،وجود واجبی ،از آنجا که صرف است ،پس غیرمحدود ،و متعالی از هر تعین اسمی و وصفی و
برتر از هر تقیید مفهومی ،حتی منزه از همین حكم است»(طباطبايی1213 ،هـ ،ص1ـ.)1
 .9همانند :اهلل ،حق اول ،خیر ،جواد ،سالم ،حی ،مريد ،قادر ،متكلم ،بصیر ،و سمیع(ابنسینا1212 ،هـ ب ،ص21 ،11؛ همو،1919 ،

ص111؛ همو1212 ،هـ الف ،ص.)111
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اين نام و صفت بیرون از منطقه ذات و از لوازم ذات هستند .بعید نیست که عارفان مسلمان پس از
شیخالرئیس به اقتداي از او ،ذات الهی را منزه از هر گونه اسم و رسم دانستهاند و اوصاف الهی را از
آن مقام تعین اول و تعین ثانی تلقی کردهاند که بهترتیب اوصاف بهصورت اندماجی و تفصیلی در
صقع ربوبی وجود دارند(نک به :قیصري ،1911 ،ص19ـ22 ،11؛ سبزواري ،1919 ،ج ،1ص .)221 ،111همچنین،
او از تعابیر دينی براي سخنگفتن از خدا بهره میبرد؛ تعابیري چون :حق ،عنايت الهی ،قضاي الهی،
معبود ،خداي محیط ،خدايی که وحی میکند ،خدايی که میتوان با او مناجات کرد ،خدايی که
میتوان برايش نماز گزارد ،خدايی که بايد به ديدار او شتافت ،خدايی که در هر فعلی بايد به ياد او بود
و از غیر او اِعراض کرد(ابنسینا1212 ،هـ ب ،ص293 ،931 ،911ـ222 ،221ـ.)221
شاهد چهارم .مواجهة پیشامفهومی با خدا در کنار مواجهة مفهومی
گفتنی است ابنسینا در الهیات شفا ،سهگانة «بیّن»« ،مطلوب» ،و «مأيوس از بیان به نظر» را در مورد
خدا پیش میکشد و اظهار میدارد که خدا در فلسفة اولی از اين سهگانه بیرون نیست .سپس اثبات می-
کند که خدا مطلوب فلسفه است نه بیّن و مأيوس از بیان به نظر .به نظر او چون در فلسفة اولی براي
خدا دلیل اقامه میشود ،دو شق «بیّن بودن» و «مأيوس از بیان به نظر» دربارة خدا منتفی است.
در موضع باال ابنسینا اين پرسش را مطرح میکند« :امري که از بیان آن مأيوس هستیم چگونه
وجودش را میپذيريم؟» پیشفرض اين پرسش آن است که پذيرش وجود خدا اگر بديهی نباشد ،جز
با بیان و نظر ،يعنی جز با نظرورزي و برهان فراچنگ نمیآيد(همو1212 ،هـ ب ،ص.)1
شايد بتوان در اين بخش با ابنسینا محاجّه کرد و گفت :میتوان فرض کرد خدا مطلوب است ،اما
نه مطلوب به نظر ،بلكه بايد از راه ايمان با خدا مواجه شد نه کوره راه مفهوم و نظر ،يا میتوان گفت:
خدا بديهی نیست ،اما ما پیش از تأمل و نظر ،ادراکی از او داريم؛ چنانكه او در فقرهاي از شناخت
واجببودن خدا به معرفت اولیه ياد میکند و اين معرفت اولیه را در تقابل با اکتساب مطرح میسازد.
اين معرفت اولیه را میتوان ادراک بديهی دانست يا در قلمرو مواجهة پیشاتأملی با خدا دانست .اما از
آنجاکه ابنسینا تصريح میکند که ادراک بديهی از خدا نداريم ،به نظر میرسد معرفت اولیه به
مواجهة پیشاتأملی با خدا نزديکتر است.1
در مقام دفاع از ابنسینا میتوان دو راه در پیش گرفت .1 :آنجاکه ابنسینا پیش از اثبات خدا و در
آغاز فلسفة اولی ،مقصد و غايت فلسفه را معرفت اهلل بیان میکند علیالقاعده مواجهة پیشاتأملی از خدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ «نحن نعرف فی االول انه واجب الوجود بذاته معرفة اولیه من غیراکتساب» (ابنسینا1212 ،هـ الف ،ص.)91
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دارد و الّا اساساً سلباً يا ايجاباً نمیتواند از خدا سخن بگويد؛  .2مواجهه با خدا يا شناخت او خواه از طريق
ايمان باشد يا مواجهة پیشاتأملی ،در هر دو صورت ناگزيريم در مقام سخنگفتن از خدا ،از تبیین و تحلیل
بهره گیريم.
در مقام تبیین و نظر ،بیترديد با محدوديتهايی مواجهیم؛ همانند اينكه اين خداي متافیزيكی آن
شكوه و جذابیت و رازورزي مورد نیاز در دعا و عبادت و بندگی را ندارد؛ اما ابنسینا ورود خدا را به
متافیزيک مسدود نمیکند ،بلكه او از خدا به دلیل وجودش در فلسفة اولی سخن میگويد ،اما وجود را
نه حقیقت خدا که از لوازم حقیقتش میداند و حقیقتش را نامعلوم معرفی میکند؛ در عوض براي
جبران محدوديتهاي شناختی فراروي بشر در متافیزيک سعی میکند فیلسوفانه از امكانات درونی
تعالیم وحیانی مدد گیرد تا تصويري که از خدا ارائه میکند ،شكوه و هیبت و جذابیت مورد نیاز در دعا
و بندگی را داشته باشد.

ارزیابی مقایسهای انتوتئولوژی و حکمت سینوی از حیث ویژگیها و لوازم
بنابر مباحث يادشده شواهد مبتنی بر انتوتئولوژيک نبودن فلسفة ابنسینا بسیار جدي و متعدد است و
مؤلفهها و لوازم انتوتئولوژي را نمیتوان بهصورت سیستمی در انديشة سینوي رصد کرد؛ با اين
توضیح که در حكمت سینوي برخالف انتوتئولوژي .1 :خدا ،موضوع فلسفة اولی نیست؛  .2وجود از
لوازم حقیقت خداست نه حقیقت او؛ ازاينرو نگاه موجودانگار به خدا به اين معنا که خدا موجودي
همرديف ديگر موجودات باشد ،مطرح نیست .افزون برآن ،وجود خدا مباين با وجود ديگر موجودات
است .بنابر تشكیک عامی وجود ،و وجود متعالی و متأکِد خدا در سرسلسلة وجودات امكانی قرار دارد
که بنابر هر دو نظر ،خدا در رديف موجودات نیست؛  .9بهجاي الهیات ايجابی ،شاهد متافیزيک سلبی
ـ ايجابی هستیم که در آن ،صفات الهی به معناي سلبی بايد فهم شوند و اگر ايجابی در کار باشد ،در
محور لوازم است نه ذات؛ ازاينرو ،صفات الهی از لوازم ذات معرفی میشوند؛  .2صفات الهیاي
همانند علتالعلل و خالقیت نیز بنابر بند سوم بايد از لوازم ذات ادراک شوند نه در منطقة ذات؛ ازاينرو
خداوند مبدأ همة خالقها و خلقهاست؛  .1خداوند براي بودنش نیازي به علت ندارد نه اينكه خود،
علت خويش باشد؛ بنابراين ،تعبیر خدا بهمثابة علت خود را در آثار ابنسینا نمیيابیم؛  .1خداوند در
متافیزيک سینوي در حد يک مفهوم و امري قابلتسلط و احاطه تنزل نمیيابد ،بلكه حقیقتش ازالً و
ابداً دور از دسترس بشر است و آنچه ما از او میدانیم ،در حد لوازم و امور سلبی و اضافی است؛  .1به
دلیل استمداد از تعالیم وحیانی و بینالهاللین گذاشتن ذات الهی در متافیزيک ابنسینا ،خداي ابنسینا
به مثابة معبودي باشكوه و طرف مناجاتی پرشور و جذاب باقی مانده است.
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جدول ویژگیها و لوازم ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک بهروایت هایدگر و
ماریون و مقایسة آن با حکمت سینوی
الف .ویژگیها
ویژگیهای ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک به
روایت هایدگر و ماریون

1
2

9
2
1

خدا بهمثابة موضوع

ویژگی حکمت سینوی
انكار خدا به مثابة موضوع

فقدان نگرشی موجودانگار به خدا (در برخی
نگرشی موجودانگار به خدا (خدا بهعنوان موجودي در میان تقريرهاي ابنسینا وجود خدا مباين با وجود
ديگر موجودات است نه موجودي از سنخ
موجودات)
آنها)
متافیزيک سلبی ـ ايجابی :میانة الهیات
ايجابی (تصديق ايجابی در حد لوازم در
الهیات ايجابی
بیرون از ذات) و الهیات سلبی (سلب هر نام
و صفت در منطقة ذات)
خدا بهمثابة علت فاعلی و خالق

خدا بهعنوان مبدأ خالقیت

خدا بهعنوان علت خود

خدا بدون علت است نه علت خود

ب .لوازم
لوازم ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک به روایت

لوازم حکمت سینوی

هایدگر و ماریون
 1تقلیل خدا به مفهوم و امر قابلتسلط و قابلنامگذاري

خداي غیرقابل تقلیل به مفهوم و تسلط و
نامگذاري
 2خداي فاقد هرگونه جذابیت و شورمندي براي دعا و مناجات خداي جذاب و پرشور و قابلديدار و عبادت و
مناجات
و عبادت

ممكن است اين اشكال مطرح شود :نگارنده بهجاي آنكه بكوشد تا نشان دهد که بوعلی در بحث
خدا متفاوت از سنت متافیزيكی انديشیده است ،میتوانست نتیجه بگیرد که اساساً تعريف اولیه از
متافیزيک که از هايدگر وام گرفته شده ،نادرست است .افزون بر آن ،قدماي ما بهويژه ابنسینا ،میان
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وجود بماهو وجود و الهیات در دانش متافیزيک تفكیک قائل شده و اين دو را يكی نگرفتهاند.
بنابراين ،نیازي نبود تا نشان داده شود که ابنسینا نه راه هايدگر را پیموده ،نه مسیر ماريون را در
متافیزيک طی کرده است.
در مواجهه با اشكال باال میتوان گفت:
يكم .در پژوهش حاضر ،داليل و شواهدي مبتنی بر تلقی نادرست هايدگر از متافیزيک ارائه شده
است و در پی آن به نادرستی تلقی انتوتئولوژي از متافیزيک اشاره شده است ،اما در اين موضع ،با
اين احتمال مواجه هستیم که اگر کسی داليل و شواهد ما را مبنی بر نادرستی تلقی هايدگر از
متافیزيک نپذيرفت ،در اين حالت ،آيا میتوان ساختار انتوتئولوژيكی و حضور مؤلفههاي آن را در
فلسفة ابنسینا رصد کرد؟
دوم .بنابر انديشة هايدگر ،تفكیک میان بحث دربارة موجود بماهو موجود در متافیزيک به معناي
عام و الهیات در متافیزيک خاص ،براي اعالم فقدان ساختار انتوتئولوژيكی متافیزيک کافی نیست؛
زيرا اگر بحث نخست ،يعنی بحث از موجود بماهو موجود و مسائل آن در خدمت بحث الهیات باشد،
آنگاه متافیزيک ساختار انتوتئولوژيكی دارد؛ چنانکه استاد داوري در اين فقره مینويسد :براي ابنسینا
ماهیت و ذات اشیاء مستقل از وجود الهی مطرح نمیشود؛ زيرا خدا علتالعلل و غايت همه موجودات
است و اگر او موجود نباشد ،هیچ امري وجود پیدا نمیکند .هر چند ابنسینا و همفكران او وجود خدا
را پس از طرح مباحث عامه فلسفی اثبات میکنند ،ولی عمالً بدون التفات انتوتئولوژيک به خدا،
درباره اقسام وجود و علل و اعراض ذاتی آن سخن نمیگويند(داوري ،1919 ،ص11ـ.)11 ،12
سوم .هايدگر قائل به غلبه بر متافیزيک است و با غلبه بر متافیزيک و رهايی از آن ،ديگر جايی
براي بحث از خدا در فلسفه باقی نمیماند و ماريون میگويد پس از غلبه بر متافیزيک میتوان شاهد
ظهور خدا بود .اما فارغ از درستی و نادرستی تلقی هايدگر از متافیزيک ،خدا برخالف سنت هايدگري
و ماريونی در متافیزيک ابنسینا باقی میماند و به يک معنا وجود بر اين خدا هم اطالق میشود.

نتیجهگیری
يكم .تلقی هايدگر از متافیزيک نادرست است و وجوه نادرستی آن را در فلسفة سینوي میتوان سراغ
گرفت؛ همانند خلط میان وجود و موجود يا فراموشی وجود .هايدگر ادعا میکند که متافیزيک به
حسب ذات خاص خود راهی به تجربه وجود ندارد و اين راه بر متافیزيک مسدود است .اين در حالی
است که در فلسفة اسالمی بهطور عام و در فلسفة سینوي راه تجربة وجود مفتوح است .اين تلقی
مخدوش و نادرست از متافیزيک به تلقی هايدگر از انتوتئولوژي نیز راه يافته است.

  12دوفصلنامه علمی حكمت سینوي /سال بیست و سوم  /بهار و تابستان  /1931شماره 11

دوم .تأکید هايدگر بر حضور تفكر الهیاتی در متافیزيک بهعنوان انحرافی از جريان تفكر اصیل
دربارة وجود ،بسیار مبهم است .افزون بر آن ،الهیات راهيافته در متافیزيک بهويژه متافیزيک سینوي
بهعنوان مثال ،الهیاتی وجودشناسانه است نه الهیاتی به شیوة رايج میان متكلّمان.
سوم .يكی از اشتباهات هايدگر در طرح متافیزيک بهمثابة انتوتئولوژي ،خلط دو گونه الهیات است:
الهیاتی که در فلسفه مطرح است و الهیاتی که بیرون از فلسفه است .به ديگر سخن ،به صرف حضور
خدا در دانشی آن دانش به الهیات مبدل نمیشود ،خدا در فلسفه مطرح میشود ،اما از خدا گزارهها و
احكامی ساخته میشود که ناظر به نحوة وجود اوست و هر آنچه ناظر به نحوة وجود باشد در دانش
فلسفه جاي دارد؛ بنابراين ،در فلسفه مباحث الهیاتی آنگونهکه متكلمان از آن سخن میگويند مطرح
نیست .در نتیجه حضور الهیات به اين معنا که بخواهد با مباحث هستیشناختی متافیزيک ،ساختار
انتوتئولوژيک به خود گیرد ،منتفی است .در حكمت سینوي نیز اگر از خدا در فلسفه سخن گفته
میشود ،ناظر به نحوة وجود خداست نه نحوة ديگر (=آنچنانکه متكلمان از خدا سخن میگويند).
چهارم .در فلسفة ابنسینا خبري از احاطة شناختی بر خدا ،اطالق مقوالت و مفاهیمِ نمايندة ذات
بر خدا و تنزل و تقلیل خدا به مفهوم نیست .بلكه خدا فوق همة مفاهیم و حتی فوق وجود است و
همة اوصاف الهی به لوازم ذات و امور سلبی و اضافی قابل ارجاع هستند.
پنجم .در بادي امر به نظر میرسد شواهدي از انتوتئولوژي در برخی آثار ابنسینا بهويژه در الهیات
شفاي او وجود دارد ،اما با توجه به اثر يادشده و با تأکید بر کتاب التعلیقات و برخی از رسائل او
میتوان گفت :فلسفة ابنسینا ساختار انتوتئولوژيک ندارد.
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