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  و احاديث بررسي و نقد االهيات سلبي ديونيسيوس در پرتو رهيافت قرآن
  

   **ي ابوذر نوروز *دكتر رضا برنجكار 
  

  چكيده
تفسير انسان از اين جنبه اسماء و صفات، بر نوع ارتباط انسان با خداوند . معناشناختي آن است مهمترين بعد اسماء و صفات الهي جنبه

اين جهت از اسماء و صفات . را شناخت خدا و سخن گفتن با او از طريق اسماء و صفات خداوند استتاثير عميقي خواهد داشت، زي
صفات خداوند سخن گفت و اين صفات چه نسبتي با صفات انسان دارند؟  هتوان دربار دهد كه چگونه مي به اين پرسش پاسخ مي

ترين نماينده الهيات سلبي در مسيحيت را درباره معنا شناسي  هاي ديدگاه ديونيسيوس، برجست به روش تحليل گزاره ،وشتار پيش رون
هاي  لفهؤاين كه در جنبه اثبات در الگوي ديونيسيوس م ،حاصل اين پژوهش. كاود اسماء الهي با تكيه بر رهيافت قرآن و حديث مي

، مطرح نشده و از دو جنبه نفي الگوي قلبي و سير انفسي كه در رهيافت قرآن و حديث از اهميت شاياني برخوردار بود - شناخت فطري
هرچند با طرح . يعني تباين آفريدگار و آفريدگان و به تصور در نيامدن پروردگار نيز تنها به جنبه اخير پرداخته است ؛قرآن و حديث
  .كرد توان لحاظ نمي اين موارد وفاق را نيز ،هاي ايجابي و سلبي توسط وي يعني كالم عرفاني و نفي روش ؛آخرين روش

  
  يكليدي ها واژه

  .)ع(احاديث اهل بيت سيوس، قرآن،ياسماء و صفات الهي، معنا شناسي، االهيات سلبي، ديون
  

  مقدمه
مسأله اسماء و صفات الهي از نخستين مباحث كالم و عقايد 

 ،شكل گيري منازعات كالمي در قرون آغازين . اماميه است

انگاه آراي گوناگون بوده ميد» تشبيه و تنزيه«اين مسأله با عنوان 
و حجم قابل توجهي از عرفان و فلسفه نيز به اين موضوع 

ن علم كالم را و اتعلق داشته است تا جايي كه برخي متكلم
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 1392پاييز و زمستان،همد، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /2

 
 "علم اسماء و صفات الهي"بعضي از عرفا علم عرفان را 

اي از مباحث خود را در  اند و فيلسوفان نيز بخش عمده خوانده
سبحاني، ( اند ث اختصاص دادهاالهيات خاص به اين بح

در ) ع(چه از ميراث گرانبهاي احاديث اهل بيت نآ). 69: 1380
و عميقي است كه  داراي مضامين بلند پايه ،اين باره رسيده
هاي فراروي اين بحث خواهد  گشاي چالشواكاري آنها راه

رويكرد معصومان در اين مورد نيازهاي  ،بود و عالوه براين
كند و به زندگي دنيوي و  ان را برآورده ميقلبي و عملي انس

اسماء و صفات الهي با  ،بنابراين. دبخش اخروي انسان تعالي مي
اي در رابطه انسان با خدا در  نقش برجسته) ع( رهيافت ائمه

چون عقايد، اعمال، خداشناسي، خداپرستي و راز  ،هايي جنبه
كان « :فرمايند مي) ع( امام باقر .كند ونياز با معبود هستي ايفا مي

 اهللا وال خلق، ثم خلقها وسيله بينه و بين خلقه، يتضرعون بها اليه و
در حالي كه  :)116:1ش، ج 1363كليني،(» يعبدونه و هي ذكره

داوند اسماء مخلوقي وجود نداشت، خدا موجود بود، پس خ
ميان خلق و مخلوقاتش  ]ارتباطي[اي  را خلق كرد تا وسيله

راز و نياز و او را پرستش كنند و اسماء آنان با خدا  باشد و
  .وسيله يادآوري خداست

قرآن بحث اسماء و صفات الهي در ميان مسلمانان  منشأ    
است كه بارها به اين مسأله پرداخته و مؤمنان را دعوت  كريم

كرده است كه خداوند را با اسماء نيكو بخوانند و از ناميدن 
چرا كه  ؛)15/اعلي( دحق تعالي به اسماء ساختگي بپرهيزن

 رستگاري و تكامل معنوي انسان رهين ذكر اسم خداوند است
 ).18/اعراف(

مسائل اسماء و صفات الهي به سه محور كلي تقسيم    
سبحاني، (لفظ شناسي، وجود شناسي و معناشناسي : شود مي

هاي زير  لفظ شناسي به كنكاش درباره پرسش). 74- 72: 1380
ي است يا غير آن؟ آيا اسمائي كه بر مسماسم همان  :پردازد مي

از آغاز به حق تعالي اختصاص  ،صفات حق تعالي اطالق شده
داشته يا به انسان؟ اسماء الهي در تكوين نظام خلقت چه 
تاثيري دارند؟ اين مباحث به جز مورد اخير كه هنوز هم در 

به مسائل وجود شناسي و معنا شناسي  ،عرفان مطرح است

 :چون ،يهاي شناسي به موضوع محور وجود. ندا تبديل شده
ازلي يا مخلوق ذات بودن  ؛زيادت يا عينيت صفات با ذات

اسماء و در طول يا در عرض هم بودن اسماء ناظر است كه 
نيز در عرفان، فلسفه و كالم  ذيل اين محور هم اكنون مسائلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

كه در نخستين  سيهمچنان مورد توجه است و جنبه معناشنا
مباحث اسماء و صفات الهي در ميان مسلمانان محل بحث 

ين به صورت جدي مطرح است و بوده و همچنان در فلسفه د
را نيز به خود ) ع( توجهي از سخنان اهل بيت حجم درخور

ها مطرح  در معنا شناسي اين پرسش. اختصاص داده است
و فهميد؟ اين  توان دريافت است كه، صفات الهي را چگونه مي

اي با صفات انسان دارند؟ صفات خداوند  صفات چه رابطه
توان با صفات انسان متناهي  كنند؟ آيا مي چگونه افاده معنا مي

به نحو معناداري از خداوند نامتناهي سخن راند؟ صفاتي كه به 
 ،شود طور مشترك ميان آفريدگار و آفريدگان به كار گرفته مي

باره آيا هيچ وصف ايجابي و سلبي در معناي يكساني دارند؟ 
ي است هايتوان به كار گرفت؟ آيا او فراتر از همه چيز او نمي

  كنيم؟ كه ما تصور مي
اي پس از بيان رهيافت  اين مقاله به روش تحليل گزاره   

معناشناختي قرآن و معصومان، در محور معناشناختي ديدگاه 
روي آورد  كند و سپس از طريق را بيان مي 1ديونيسيوس
به بررسي و ارزيابي روي ) ع( و اهل بيت قرآن  معناشناختي

  .كرد ديونيسيوس مي پردازد
هويت دقيق و زمان حيات او  2ديونيسيوس آريوباغي   

رين توي يكي از مهم .)102: 1375مجتهدي،( مشخص نيست
حدود قرن دوم در آباء كليسا با آثاري به زبان يوناني است كه 

بناي نوپاي مسيحيت در مقابل بدعت گذاران براي استحكام 
ديونيسيوس همان مردي است كه در  .م ورزيده استااهتم

كتاب مقدس نوشته شده است كه پولس حواري باعث 
و همين ) 500: 1384كاتليب،( گرويدن وي به مسحيت شد
اما بعدها در قرن پانزدهم در  ،مسأله سبب اعتبار وي گرديد

                                                 
-1  Dionysius the Areopagite 
آريوباغي نام دادگاهي در آتن بوده که ديونيسيوس در آن به  ‐ ٢

 )٤٣: ١٣٧٥برهيه،(قضاوت مشغول بوده است
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 3/  و احاديث قرآن بررسي و نقد االهيات سلبي ديونيسيوس در پرتو رهيافت

 

ديونيسيوس نام كه  لوم شدعصر نهضت اصالح ديني مع
همين . است مستعار وي بوده و او خود را بدين نام خوانده

 .به ديونيسيوس مجعول اشتهار يابد مسأله باعث گرديد كه وي

ن ادعاي انتساب به رسوالن و محققا 1985انجام در سال سر   
 نگارش آثارش توسط آريوباغي را نادرست اعالم كردند

هاي حيرت انگيز  ا توجه به شباهتو ب) 167: 1388جاللي،(
 485نوشته هاي وي به پروكلس  و وفات پروكلس در سال 

نه يكي از مريدن پولس  ،آشكار شد كه او شاگرد پروكلس بود
مجموعه آثاري كه از ). 31: 1390كلباسي اشتري،( قديس

مربوط به اواخر قرن پنجم  ،جاي مانده ديونيسيوس مجعول بر
در اهميت آثار وي شايان . دي استو اوايل قرن ششم ميال

ذكر است كه پاپ مارتين اول در اجالس شوراي رم در سال 
 "متون اصيل مسيحي"از تأليفات ديونيسيوس با عنوان  649

اسكات  ،1او بر افرادي چون اكهارت. ياد كرده است
، يوحناي صليبي،  4، آلبرت كبير3، آكويناس2اوريژن

    8و ويتگنشتاين 7نگ، شيلي6اليبنيتس ،5نيكوالسكوزا
: از تأليفات ايشان عبارت است. تاثير زيادي  گذاشته است

اسماء الهي، االهيات عرفاني، سلسله مراتب آسماني، سلسله 
 ،دو اثر اسماء الهي و االهيات عرفاني. مراتب كليسايي و ده نامه

 ،كند و در اين ميان ديونيسيوس را بيان مي هاي اساس انديشه
ت عرفاني نقش محوري تري دارد و دو رساله كتاب االهيا

 هايي از اين دو تأليف است ديگر در حقيقت بسط بخش
  ).168: 1388جاللي، (

 آن بوده كه افكار نوافالطونيان و ديونيسيوس از يك سو بر   
و ) 31: 1390كلباسي اشتري،( گنوسيسيان را با هم تأليف كند

 م براي تأليف وهاي وي كوششي مستقي نگاشته ،از سوي ديگر
چند در  هر ؛تركيب فلسفه نوافالطوني با سنت مسيحي است

                                                 
1  - Lohannes eckhartus 
2  - john scotous Errigena 
3-Aquinas 
4  - Albert the Great 
5  - Nicholas Cusa 
6  - Gottfried Wilhelm Leibniz 
7-Schilling 
8  - Wittgenstein 

 كام يابي ايشان در اين سازواري و هماهنگي و اين كه آيا اين
 اند يا فلسفه نوافالطوني غلبه يافته، اختالف نظر دو تأليف شده

بايد به حق وي را از شكل دهندگان  ؛به هر صورت. است
، نماينده برجسته االهيات )77: 1387ايلخاني، ( كالم مسيحي

و اگر نتوان او  دانست )94: 1386توكلي، ( سلبي در مسيحيت
بي شك بايد به نقش  ،را اولين بنيانگذار عرفان مسيحي دانست

توسعه اين عرصه از مسيحيت اعتراف  اثر گذار او در رشد و
  ).25: 1390كلباسي اشتري،( كرد

  پيشينه تحقيق
ماء و صفات الهي ديونيسيوس به درباره معنا شناسي اس

تاريخ فلسفه . صورت مستقل اثري نگاشته نشده است
در بخش قرون » محمد ايلخاني«و » كاپلستون« :چون ،نويساني

فلسفه در «كتاب . اند تهوسطاي آثار خود به ديونيسيوس پرداخ
نيز در يكي از مقاالت خود  زندگي و انديشه » قرون وسطي

پژوهشي درباره سنت « ه و مقالهديونيسيوس را شرح داد
هاي انديشه وي را بيان كرده محور »ديونوسيوسي در مسيحيت

ولي اين مقاله  ياد شده بيشتر جنبه توصيفي دارند،آثار . است
در صدد برآمده است ديدگاه ديونيسيوس در باب معنا شناسي 

   .اوصاف خداوند را نقل، تحليل و ارزيابي كند
درخور ذكر است كه به  ،ع اين پژوهشدر مورد گزينش مناب   

لحاظ نبود منبع فارسي اختصاصي درباره ديونيسيوس از آثاري 
  .كه در مورد قرون وسطي  نگاشته شده، بهره گرفته ايم

معنا شناسي اسماء و صفات الهي در قرآن كريم و  - 1
 )ع(احاديث اهل بيت

  معناي اسم و صفت. 1- 1
دانند كه انسان  اي مي شانهرا به معناي ن» اسم« شناسان غالب لغت

؛ 115: 6ج ق، 1404ابن فارس، ( كند را به مسمي رهنمون مي
نيز به معناي » صفت«و  )401: 14ق، ج 1405ابن منظور، 
اما عالمت و نشانه اي كه ويژگي خاصي از  ،عالمت است

). 115: 6ق، ج  1405ابن منظور، ( دارد موصوف را بيان مي
زيرا صفت عالوه بر  ،از صفت است در لغت اسم اعم ،بنابراين

  .اي خاص از موصوف نير داللت دارد عالمت بودن بر جنبه
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صفت و اسم برخالف  ،در عرفان نظري و حكمت متعاليه   

در اين معنا اسم، به ذات مقيد به صفتي از . معناي ادبي است
صفات اطالق مي شود؛ البته اسم و صفت به حقيقت خارجي 

 .، اسم اسم استه در لفظ ناميده مي شوداطالق مي شود و آنچ
هايي را براي خدا قائليم و او را به  صفت: گويد ابن عربي مي

خوانيم؛ مثالً خدا را به  مي ،ها دارند هايي كه داللت بر صفت نام
آن گاه  او را به اسمايي . شناسيم صفت رحم يا قدرت يا قهر مي

 ،كند ها  مي تچون رحيم يا قادر يا قهار كه حكايت از آن صف
). 136: 1385ابن عربي،( اسم داللت دارد بر صفت. خوانيم مي

ذات را به مالحظه : نيز آمده است فصوص الحكمدر شرح 
از براي ذات عالم اسم است . نامند اتصاف به صفت اسم مي

اسماء ملفوظه نظير عالم و قادر و متكلم و . ...متصف به علم
چون عنوان از براي وجود  ،سميع و بصير و حي اسماء اسمائند

: 1365 آشتياني،( باشند خارجي ذات متعين به اين اسماء مي
صفات الهي در  فرق مابين اسماء و: گويد و مالصدرا مي) 244

زيرا  ،بسيط است فرق مابين مركب و ،عرف و اصطالح عرفا
و لحاظ صفتي از اند به اين كه ذات با اعتبار  ايشان تصريح  كرده

السنه عامه  پس اين الفاظ جاري در افهام و. ....ستصفات اسم ا
 .)72: 1366مالصدرا، ( نه اسماء الهي ،از اسماء اسماء االهيه اند

اسامي خداوند از نوع صفاتند و در ) ع( در ديدگاه معصومان   
وصفي لحاظ شده و اين دو به جاي  ،هر اسمي از خداوند

در پاسخ اين ) ع( امام رضا: شوند يكديگر به كار گرفته مي
يعني » لموصوفلصفه « :فرمايند پرسش كه اسم چيست، مي

). 35:ق 1398ابن بابويه، ( اسم توصيفي براي موصوف است
 »ان االسماء صفات وصف بها نفسه«: فرمايند مي) ع(امام باقر

يعني اسماء حق تعالي صفاتي ) 87: 1ش،ج  1363كليني، (
  .نموده است هستند كه خداوند خود را با آنها توصيف

ها در فطرت خويش از  همه انسان) ع( در مكتب اهل بيت   
شناختي قلبي نسبت به خداوند برخوردارند كه به علت 

اما خداوند به وسيله  ،شوند هاي دنيوي از آن غافل مي مشغله
. شود عواملي از جمله اسماء و صفات الهي آن را متذكر مي

و صفات شناخته شده  خداوند قبل از اطالق اسماء ،بنابراين

است و اسماء و صفات تنها تعبيري از ذات معروف است و نه 
  ).12:  1387برنجكار، (اي براي كشف مجهول و غايب  وسيله

  حدود اسماء و صفات الهي. 1- 2
صفات الهي اعم از تعريف،  گونه شناختي از اسماء و ك هرمح

زه تشبيه بيرون شدن از دو اندا«توصيف، تبيين، توجيه و تفسير 
خروج از «است كه در ادبيات روايات با اصطالح » و تعطيل
اند  پرسيده) ع( از امام جواد: شده استبارها از آن ياد  »حدين

يخرج  ،نعم«: شود گفت خدا شيء است؟ امام فرمود كه آيا مي
: 1ق، ج 1398كليني، (» حد التعطيل و حد التشبيه: من الحدين

توان شيء را بر  مي[آري  )244: ش 1363؛ابن بابويه، 184،181
خدا را از دو حد تعطيل و ] خداوند اطالق كرد به شرط آن كه

   .تشبيه خارج كند
تمامي مفاهيمي كه به خداوند  ،بر اساس اين الگو و محك   

در صورتي رواست كه به تعطيل شناخت  ،شود نسبت داده مي
 )ع( معصومان. نگرددمنجر آفريدگار و مشابهت با آفريدگان 

دو حد براي مسأله اسماء و صفات الهي را ) نگارنده در نظر(
حد نفي تعطيل . تشبيه حد نفي تعطيل و حد نفي: اند كردهبيان 

 - شناخت عقلي، شناخت قلبي: هاي زير است شامل مؤلفه
لفه ؤفطري و وصف به سلب و افعال و حد نفي تشبيه نيز دو م

ر نيامدن پروردگار را آفريدگان و به تصور د تباين آفريدگار و
  .گيرد در بر مي

 حد نفي تعطيل. 1 - 2- 1

ها را ايمان به خداوند و عمل صالح  معيار تمايز انسان قرآن كريم
جز در  ،داند و اين حقيقت به منصه ظهور نخواهد رسيد مي

بنابراين دين، دينداري و عبادت پس . سايه سار شناخت خداوند
ء و صفات او حاصل از حصول معرفت به خداوند و اسما

 درباره اهميت شناخت خداوند) ع( ائمه اطهار. خواهد شد

سرآغاز دين  :)1خطبه /البالغه نهج( »اول دين معرفته«: فرمايند مي
 :1ق، ج 1398كليني،( »معرفته ةديانالاول «شناخت خداست؛ 

 »اول عباده اهللا معرفته«شروع دينداري معرفت خداست؛ ) 140
آغاز بندگي خدا شناخت  .)34: 2ج ش،1363ابن بابويه،(

هاي  خدا در منظر قرآن و حديث به روش معرفت. اوست
  :آيد گوناگون به وجود مي
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   شناخت عقلي. 1- 1- 2- 1
 ،گيرند هايي كه قرآن و روايات در اين باره به كار مي ستداللا

ها را عقلي كه همه  هاي عقلي است و اين استدالل استدالل
ف و مشترك از آن برخوردارند، در ها به طور متعار انسان
نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه از يك  ،البته. يابند مي

سو در احاديث، عقل بشر از معرفت نسبت به ذات و اسماء و 
ولي از سوي ديگر عقل انسان از مقدار  ،صفات حق ناتوان است

اين معرفت تنها به روش غير . معرفت ضروري محروم نيست
شود كه از آن تصور و وصفي از خداوند نزد  حاصل مي مستقيم

آيد و حق تعالي تنها به عنوان واجد و  انسان به وجود نمي
سير براهين عقلي در شناخت . شود دارنده اثر شناخته مي

  .سير انفسي و سير آفاقي: اند خداوند دو دسته
  سير انفسي) الف

مجلسي، (» من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث معروف 
خداي خودش  ،كس خود را شناخت هر :)32: 2ج شر، 1362

نفس . حكايت از روش انفسي اثبات خدا دارد. را شناخته است
انسان به علم حضوري نفس . انسان از موجودات خداوند است

يابد و از اين طريق با  مي تبدل دائمي، آن را در تغيير و خود و
ن چنين عقل برد و اي حس دروني خود به وابستگي آن پي مي

به اين دليل كه نفس . شود انسان از مصنوع به صانع رهنمود مي
استدالل به آن نيز قويترين  ،نزديك ترين موجود به انسان است

عرفت اهللا « :فرمايد مي) ع(حضرت علي. استدالل خواهد بود
 /نهج البالغه( »الهمم ضالعقود و نق زائم و حلّعبفسخ ال
ها، گشوده شدن  ميان رفتن ارادهخداوند را با از  :)25حكمت

  .شناختم ]كه از تحوالت نفس اند[ها  ها و شكستن همت گره
  سير آفاقي) ب

در اين روش از طريق حدوث و نظم آيات و مصنوعات بر 
آيات متعددي به اين قرآن كريم در . شود صانع استدالل مي

يك نمونه از اين آيات، . روش برحق تعالي برهان آورده است
رض و اختالف الليل ماوات واألانِِِِِِِِِِِّ في خلق الس« :زير استآيه  

مسلماً در آفرينش  :)9/آل عمران(» يات الولي االلبابآلوالنهار، 
ها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز براي  آسمان

) ع(در حديث نيز از امام صادق. هايي است خردمندان نشانه

صانعا صنعها، اال  ت علي انّدلّ االفاعيل وجود«: رسيده است كه
له بانيا، و ان  تري انك او نظرت الي بناء مشيد مبني، علمت انّ

وجود ) 81: 1ج:1ق 398كليني ( »كنت لم تر الباني و لم تشاهده
. ا را ساخته استهاي آن ها بر اين داللت دارند كه سازنده ساخته

بيني، يقين  ميبيني كه وقتي ساختمانِ افراشته و استوار  آيا  نمي
اگرچه آن بنّا را نديده و  :كني كه سازنده و بنّايي داشته است مي

  .!؟مشاهده نكرده باشي
شده از مخلوقات به وجود خالق پي برده  در روش ياد   
از اين رو كه كيفيت خالق  ها شود و با تأمل بيشتر در پديده مي

ت توان صفات مصنوعا مجهول است و به علت نفي تشبيه نمي
اينجاست . شود را به صانع نسبت داد، بر حيرت انسان افزوده مي

كه به شناخت مستقيم، قلبي يا فطري خداوند احساس نياز 
  .شود مي
  قلبي - شناخت فطري.  2 - 1- 2- 1

توان به وجود  مي) ها نفس و ساير پديده(سيله آفريدگان به و
ا كه در توان صفاتي ر اما به دليل نفي تشبيه نمي ،آفريدگار رسيد
براي  ،از همين رو. براي خالق اثبات كرد ،مخلوقات است

به معرفت قلبي كه شناختي بي واسطه،  ،شناخت بيشتر خداوند
. ، نياز است) 57: 1374 برنجكار،( مستقيم و حقيقي است

منظور از قلب در اينجا روح و جان آدمي است كه بدون هر 
كند و به آن  يفعاليت فكري خداوند را شهود م نوع ادراك و

در پاسخ شخصي كه ) ع( حضرت علي. يابد علم حضوري مي
 ؟اي آيا پروردگارت را به هنگام پرستش ديده :از ايشان پرسيد

، ام خدايي را كه نديده :»رهلم أ اًما كنت اعبد رب«: فرمايد مي
اي  كنم و در پاسخ به اين سوال كه چگونه او را ديده ت نميعباد
لكن رأته  االبصار و ةركه العيون في مشاهدتد ال«: فرمايد مي

ولي  ،كنند چشم او را با مشاهده درك نمي» بحقايق االيمان
  .كنند ها او را با حقيقت ايمان درك مي قلب

قلبي كه نخستين معرفت انسان نسبت به  - اين معرفت فطري   
عالم ذر در نهاد  در هنگام خلقت اوليه انسان در ،خداوند است

ر داده شده و از همگي درباره آن اقرار گرفته شده انسان قرا
ك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و و اذ اخذ رب«. است

كم قالو بلي شهدنا ان تقولوا يوم اشهدهم علي انفسهم الست برب
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 1392پاييز و زمستان،همد، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /6

 
و هنگامي كه ) 172/اعراف( »القيامه انا كنا عن هذا غافلين

رفت و ايشان پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگ
» آيا پروردگار شما نيستم؟« خودشان گواه ساخت كه را بر
 ما از اين«: تا مبادا روز قيامت بگوييد »چرا گواهي داديم«: گفتند

اين معرفت مبدأ معرفت هاي قلبي انسان به . »غافل بوديم) امر(
در پاسخ پرسش زراره درباره ) ع(امام صادق . خداوند است
: اند فرموده» اهللا التي فطرالناس عليها ةفطر«: فرمايد تفسير آيه مي

ابن ( »الميثاق علي معرفته انه ربهم فطرهم علي التوحيد عند«
بندگان را بر ] عالم ذر[ خداوند در ميثاق ).33:ش  1363بابويه،

  .اساس توحيد و با معرفت به ربوبيت خويش آفريده است
لي و ،اين معرفت ممكن است به فراموشي سپرده شود   

ها، عبادت، دعا و  چون باليا و سختي ،هايي خداوند از راه
اين شناخت را به ) ع( مناجات، واليت و دوستي اهل بيت

كسب  ،ترين راه كسب چنين معرفتي اصلي. دهد انسان مي
رضاي خداست كه با عمل به دستورات خدا و دوستي با اهل 

  ).59- 53: 1387برنجكار،(حاصل مي شود .... ، دعا و )ع(بيت 
اين : قلبي نسبت به معرفت عقلي برتري دارد - معرفت فطري   

در پاسخ به ) ع( حضرت علي. نوع شناخت فعل خداوند است
حضرت  »چگونه پروردگارت را شناختي؟«اين پرسش كه 

با همان  :)163، 1ش، ج 1363كليني،( »بما عرفتني نفسه« :فرمود
  .شناختي كه خود را به من شناساند

عرفت عقلي از يك سو اثبات وجود خداوند است و حاصل م   
درباره چگونگي خداوند ساكت است و  ،از سويي ديگر

ولي معرفت قلبي و  ،آورد فرجامي جز سرگرداني به بار نمي
هاي ادراكي  رساند و از دغدغه فطري انسان را به آرامش مي

  .)119: 1382 سبحاني،( رهاند مي
  
  توصيف به سلب.  3- 1- 2- 1

درباره معناي اسماء ) ع( زماني كه از ائمه اطهار ،د متعدددر موار
آن بزرگواران اسماء و  ،شده صفات خداوند پرسيده مي و

به  ؛دادند صفات ثبوتي را با اسماء و صفات سلبي توضيح مي
 اسماء و صفات را به اسماء و صفات سلبي بر ،عبارت ديگر

خصي از ش. كردند گرداندند و نواقص از خداوند سلب مي مي
 نحوه انتساب سميع و بصير به خداوند پرسيده است و امام باقر

 ...النه اليخفي عليه مايدرك باالسماع«: فرمايند در پاسخ مي) ع(
 »باالبصار ه يخفي عليه مايدركيناه بصيرا النّكذلك سم و
دانيم  بدان جهت او را سميع مي). 117:  1ش، ج 1363كليني،(

خدا مخفي نيست و همين  بر ،شود ميها درك  كه آنچه با گوش
شود بر  چون آنچه با چشم درك مي ،ايم طور خدا را بصير ناميده

  .او پوشيده نيست
اين نوع معرفت در حوزه شناخت عقلي خدا مطرح است    

مكمل الهيات فطري و قلبي است و از اينجاست  ،و در واقع
 پي) ع( كه به نقش مهم الهيات سلبي در مكتب اهل بيت

توان  اين نوع معرفت را نمي كه ذكر است شايان. بريم مي
يعني  ؛چرا كه در واقع نفي توصيف است ؛توصيف خواند

  .نفي توصيف خداوند به وسيله نواقص
  توصيف به افعال. 4- 1- 2- 1

در . است وصف فعلي خداوند در روايات به تفصيل بيان شده
تعالي تمام اوصاف حق  ،اين جنبه از شناخت اوصاف خداوند

به افعال خداوند در عالم خلق ارجاع داده و بدين گونه خالق 
در اهميت ) ع( ائمه. شود أ آن كماالت بيان ميبه عنوان منش

الذي سئلت االنبياء، فلم تصفه «: اند اين گونه شناخت آورده
 :1ش، ج 1363كليني،( »...بحد وال ببعض بل وصفته بأفعاله

درباره خداوند پرسش ) ع( هنگامي كه از پيامبران :)141
بلكه او را  ،شد آنان او را به اندازه و جزء توصيف نكردند مي

  .به افعالش ستودند
يعني توصيف  ؛شود در اين روش ذات خداوند شناسايي مي   

بلكه كماالت فعلي خداوند به  ،ما ناظر به كشف ذات نيست
 ،بنابراين. شود عنوان كسي كه خالق كماالت است، توصيف مي

حضرت امام : آيد شبيه ميان خالق و مخلوق به وجود نميت
ما انّ«: فرمايند در توصيف صفت قدرت خداوند مي) ع( صادق

ي ربللخلق العظيم القوي الذي خلق مثل  جالله قوياً نا جلّسم
ش، 1363مجلسي،(» ...ما عليها من جبالها و بحارها االرض و

وي ناميده شده است همانا پروردگار ما از آن رو ق :)193:  13ج
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كه مخلوقات عظيم و قوي و همچون زمين و آنچه بر روي آن 
ذكر است  ، شايانرا آفريده است... ها وها و دريا است مثل كوه

كه افعال خداوند با افعال مخلوقات متفاوت است؛ هر چند 
در . ها مخلوق است، مانند مخلوقات وافعال آننتيجه فعل خدا

در ذات خدا نهي شده و به تفكر در احاديث زيادي از تفكر 
  .)76: 1387برنجكار،( افعال او دعوت شده است

با مالحظه نقش آفريدگان در شناخت عقلي، فطري و    
توصيف فعلي به اهميت مضاعف افعال خداوند در بحث اسماء 

اما همين افعال و خلقت خود عامل  ،بريم و صفات الهي پي مي
چرا   ؛رك حقيقت خداوند استاساسي امتناع بشر از فهم و د

كه خلقت با تحديد همراه است و مخلوقات نيز با همين تحديد 
و ال «: فرمايند مي) ع(حضرت علي . از خالق تباين مي يابند

 ةتشمله المشاعر و التحجبه الحجب والحجاب بينه و بين خلق
پرده  .ها او را نپوشاند ابزار درك او را فرا نگيرد و پرده :»خلقَه
  .ان او و مخلوقاتش همان مخلوقاتش استمي
  حد نفي تشبيه.2- 2- 1

اي  شناخت توحيد نقش برجسته) ع( از آنجا كه در نظرگاه ائمه
به ابعادي از توحيد كه در  ،در معرفت اسماء و صفات الهي دارد

هاي نفي تشبيه اسماء و صفات الهي رهگشاست، مي  جنبه
  :پردازيم

  :دگانتباين آفريدگار و آفري.1- 2- 2- 1
از مجموع احاديثي كه درباره توحيد آمده  توحيد صدوقدر 

يعني خداوند يگانه و  ؛است، چنين فهم مي شود كه توحيد
شود و هم صفات  يكتاست و اين يكتايي هم ذات را شامل مي

در  ،يعني همان طور كه خداوند از نظر ذات يكي است ؛را
ومي كه درباره هر معنا و مفه ،بنابراين. صفات نيز شبيه ندارد

: توان به خداوند نسبت داد نمي ،شود آفريدگان به كار گرفته مي
»..ابن (» ك ما جاز عليكالتوحيد فان ال يجوز علي رب

توحيد بدان معناست كه آنچه بر تو  :)96: ق 1398بابويه،
فمعاني الخلق عنه «. بر خداوند روا نداني ،شايسته و رواست

يم و معاني كه در مخلوقات وجود پس مفاه :»79: همان« »منفيه
و كل ما في الخلق ال يوجه في «. شود از خداوند نهي مي ،دارد

پس هر  :)40:همان( »خالقه و كل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه
هر چه  ]؛[ شود آنچه در آفريدگان است در آفريدگار يافت نمي

در آفريدگان ممكن است، وجود آن در آفريدگارش محال 
 :»...ان اهللا خلو من خلقه و خلقه خلو منه«): ع(صادق  امام. است

همانا ذات خداوند از آفريدگارش خالي و جداست و آفريدگان 
  .از ذات او خالي و جدايند

درباره اسماء و ) ع( هاي رهيافت ائمه لفهؤيكي از م ،بنابراين   
تباين ميان خالق و مخلوق در ذات و صفات است كه  ،صفات

ن را نبايد به معناي دوري خداوند از آفريدگان از طرف ديگر آ
چرا كه پروردگار با همه چيز در همه مراتب هستي  ؛پنداشت

مع «: فرمايند مي) ع(همان گونه كه حضرت علي ؛حضور دارد
 1خطبه/نهج البالغه(» كل شي ال بمقارنه و غير كل شي ال بمزايله

و با همه نه اين كه همنشين آنان باشد؛  ،با همه چيز هست). 
 .نه اين كه از آنان جدا باشد ،چيز فرق دارد

  :به تصور در نيامدن پروردگار. 2- 2- 2- 1
احاديث ديگري در باب توحيد تصور، توهم و  در مجموعه

دانند كه  ادراك خداوند را به مثابه شباهت او به مخلوقات مي
ما وقع وهمك عليه من شي فهو «: منافي توحيد حق تعالي است

آنچه وهم تو آن را تصور  :)82:1ش،ج 1363كليني ،(» ...خالفه
المخلوق  ةما يعقل ما كان بصفانّ« .خدا بر خالف آن است ،كند مي

به درستي كه تنها آنچه صفات  :)8: همان( و ليس اهللا كذلك
شود در حالي كه  مخلوق را داراست مورد تعقل واقع مي

/ نهج البالغه(» التوحيد أن ال تتوهمه«. خداوند اين گونه نيست
. توحيد آن است كه خداوند را به وهم در نياوري :)47حكمت 

ريشه » تباين خالق و مخلوق«لفه قبلي يعني ؤاين مؤلفه در م
  .دارد
 ،آيد ائمه در تبيين اين كه چرا خداوند به طور تصور نمي   

  :چهار دليل آورده اند
اينجا  شباهت با آن است كه در ،الزمه تصوير موجود ديگر - 1

  حاصل نيست؛
خداوند برتر از آن است كه تصور شود و در نتيجه به  - 2

كليني، ( »ن يوصفاهللا اكبر من أ« :وصف درآيد

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  
  
 1392پاييز و زمستان،همد، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /8

 
خداوند بزرگتر از آن است كه به وصف  :)118:1،ج1363ش

درآيد؛ چرا كه وصف مالزم حد و اندازه است و حدود و اندازه 
خطبه / هج البالغهن(» ...همن وصفه فقد حد«: مترادف نقص است

. آن كه خداوند را وصف كند محدودش كرده است: »152
كليني، ( »...الذي سئلت االنبياء انه فلم تصفه بحد و ال نقص«

خدايي كه او را از  :)31:ق 1398؛ ابن بابويه،302: ش 1363
 ...ه اندازه و نقص توصيفش نكردند پيغمبران پرسيدند و ايشان ب

يعني داشتن تصوير و  ؛احاطه است تصوير و وصف مستلزم - 3
انجامد و احاطه هم  وصف از يك شي به احاطه علمي بر او مي

در حالي كه امكان احاطه بر . گردد از طريق وصف حاصل مي
يعلم ما بين ايديهم و «: وجود ندارد قرآن كريمخداوند بر اساس 

 امكان احاطه ،بنابراين). 11/طه(» ما خلفهم و ال يحيطون به علما
ال تدركه «. علمي بر ذات و صفات خداوند غير ممكن است

ها  چشم :)79: ق 1398ابن بابويه، (» االبصار و ال تحيط به افكار
اهللا تبارك  انّ«. يابند كنند و افكار بر او احاطه نمي او را درك مي
أو تبلغ اوهام او تحيطه ..و اعظم من ان يحد بيد  و تعالي اجلّ

خداوند برتر و با شكوه تر از آن  :)75:همان(» به صفته العقول
محدود شود و يا به وسيله نيروي وهم ... است كه به دست و 
يا اين كه به وصف او احاطه پيدا كند حتي  ،قابل دسترسي باشد

ز به خداوند وجود فراتر از اين امكان احاطه و معرفت قلبي ني
وال تحيط به االبصار ... التقع االوهام له علي صفته «: ندارد

اوهام براي او صفتي  :)85خطبه / نهج البالغه(» والقلوب
توانند بر  ها مي ها و قلب و نه چشم... توانند فراهم آورند و نمي

 او احاطه يابند؛

سان هاي مذكور در عجر ان عالوه بر استدالل) ع(معصومين  - 4
: اند از شناخت صفات الهي به وصف ازليت نيز استدالل كرده

»فمن وصف اهللا فقد حده و من حده فقد عده فقد ه و من عد
پس هر كه خداوند را  :)300: ، ج ا1363كليني، ش(» ابطل ازله

او را به چيزي محدود ساخته و هر كه  ،توصيف كند
ه او را به شمار هر ك واو را به شمار در آورده  ،محدودش كند

  .ازلي بودنش را باطل كرده است ،در آورد
هرگونه تصور و توصيف خداوند حتي در  ،بنابراين
ترين حالت آن از ذات و  ترين و انتزاعي ترين، دقيق ظريف

» ن يوصفأاهللا اكبر من «صفات الهي مبرا و به دور است 
انبياء  ،اما همان طور كه گذشت ،)118: ش؛ج ا 1363كليني،(

ولي خداوند را به افعالش  ،كنند خود خداوند را توصيف نمي
ال  الذي سئلت االنبياء عند قلم تصفه بحد و«: كنند وصف مي

  .»ت عليه بĤياتهنقص بل وصفته بافعاله و دلّ
رهاورد اين بحث و پاسخ به اين پرسش اساسي كه  در   

اسماء و صفات الهي از چشم انداز قرآن و معصومان چگونه 
از يك سو از طريق  :توان گفت مي ،شود يده و دريافته ميفهم

، وجود خالق )ها نفس انسان و نظم و حدوث پديده( خلقت
قلبي خودش را به  - شود و خداوند به روش فطري اثبات مي

انسان معرفي و به وسيله افعال و سلب نواقص خويش را 
هرگونه توصيفي از طرف  ،كند و از سوي ديگر توصيف مي

، اندازه و نقص و مغاير با ازليت گانِِِِِِِِِِِِِِ متناهي مستلزم حدآفريد
پس رابطه ميان صفات مخلوق و . آفريدگار نامتناهي است

فرجام . خالق نيست و معناي صفات در اين دو متفاوت است
 :كنيم ن ميمزي) ع(اين بخش را به حديثي از حضرت علي

خدا را به خدا و رسول   :»...اعرفو اهللا باهللا و الرسول بالرساله«
  .را به رسالت او بشناسيد

  االهيات سلبي ديونيسيوس. 2
از ديدگاه ديونيسيوس چهار روش براي سخن گفتن از خدا و 

روش : صفات او و در نتيجه نزديكي به آفريدگار وجود دارد
وي  شيوه .  اثباتي، روش سلبي، روش تفصيلي و روش عرفاني

و سه طريق اخير را عالوه بر اثر  الهي اسماءاثباتي را در كتاب 
  .به تفصيل شرح داده است الهيات  عرفانيياد شده در كتاب 

  روش اثباتي. 1- 2
از اين رو  ؛توان درباره خداوند سخن گفت در نحوه اثباتي مي

در اين . ديونيسيوس در اين مورد  به تفصيل بحث كرده است
ها به  ر انتساب صفتاول، د: فشارد شيوه وي بر دو نكته پاي مي
توانيم بگوييم همان طور كه مردم  خداوند به عنوان نمونه نمي

خوب و حكيم هستند خداوند هم خوب و حكيم است ولي 
ها  به دليل اين واقعيت كه پروردگار، آفريننده و علت اين صفت

خوبي خاصي را به او نسبت  توانيم حكمت و در مردم است مي
حكمت خداوند  ن واقعيت كه خوبي ودهيم و براي تأكيد بر اي
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ديونيسيوس مجعول . برتر از همين صفات در افراد بشر است
 "ابر حكيم "كند كه بايد در واقع از خداوند به عنوان پيشنهاد مي

 1377و برهيه،  502: 1384كاتليب، ( ياد كنيم "ابر خوب"و
ا از ه صفات انساني و مخلوقات كه انسان دوم، اسماء و). 45:
به نحو متعالي بر  ،اند ريق عقل وحواس به آنها دست يافتهط

شود  شوند و اسمائي به خداوند نسبت داده مي خداوند حمل مي
اين كماالت . كه با موجود نامتناهي و روحاني سازگار باشد

 بدون نقص و ،شوند زماني كه براي خداوند به كار گرفته مي
لوقات به واسطه اين صفات بر مخ ،شايسته ذكر است. تمايزند
مندي آنان از اوصافي  ي آنان به خداوند و به خاطر بهرهوابستگ

بلكه به  ،كه در خداوند موجود است و نه به عنوان صفات ذاتي
از جمله اين اسماء و . شود علّت وحدت جوهري حمل مي

از اوصافي چون خير، رحمان، رحيم، حكيم، زيبايي،  ،صفات
در اين سبك از . ان ياد كردتو عقل، حيات و وجود مطلق مي

سپس به اوصاف  .كنيم ترين مفاهيم آغاز مي كلي رين وتعالي
برخي از اين اسماء، . رسيم مياني و در آخر به صفات خاص مي

صور كافي و وافي از او ولي ت ،كنند خداوند را بهتر توصيف مي
مانند اوصافي چون فوق زيبايي، فوق حيات،  ،دهند ارائه نمي

در ). 121- 118: 1377كاپلستون،( ا عقل فوق ذاتيفوق عقل ي
مقام، مقام كثرت . كنيم روش اثباتي رو به نزول و سقوط سير مي

در االهيات ايجابي بر عليت خداوند . و سخن بسيار است
. شناسند شوند و خداوند را از طريق تجليات او مي متمركز مي

مفاهيم يا  گيرد و از ي را از وحدت خداوند پي ميوي فرايند علّ
رسد كه از  گذرد و به سلسله مراتب كليسايي مي صور الهي مي
وي در  ،بنابراين .توان به جهان محسوس رسيد آن رهگذر مي

كند و در اين سير نزولي، انواع  اين باب سير نزولي را طي مي
شود كه  هاي الهي در االهيات ايجابي كشف مي اي از نام فزاينده

 گيرد را در بر مي "صخره"خورشيد و" تا "واحد"يا  "خير" از
ترين  اين كه چرا در طريق اثباتي از عالي). 173:  1388جاللي،(

ي علت اين است كه هنگام اثبات هست ،شود ها آغاز مي توصيف
هاست، ضرورتاً بايد از صفاتي  باالتر از تمام اثبات  "آنچه "

اثبات ها  شروع كنيم كه نزديكترين ارتباط را با او دارند و ديگر
  .)183: همان( مبتني برآن است

اين روش در كتاب مقدس به كار رفته و  مخصوص عوام    
خداوند  :شود وي ايراد اين روش را اين گونه ياد آور مي. است

در حالي كه ناميدن،  ،توصيف ناپدير و غير قابل درك است
:  1387ايلخاني،  ( حد قرار دادن براي پروردگار نامحدود است

72 -74.(  
ا حصل اين روش اين كه خداوند چون آفريننده مخلوقات م   

صفات متناسب با يك موجود روحاني را بدون هيچ  ،است
قائل به عليت صدوري براي  ديونيسيوس. گونه نقصي دارد

تابد و  داند كه مي خداوند را چون خورشيدي مي خالق است و
مال وي براي نشان دادن ك. تابيدن براي آن ضروري است

را  "فوق"و "ابر"صفات آفريدگان در خالق  قيودي چون 
  .كند پيشنهاد مي

  روش سلبي. 2- 2
كالم سلبي يا كالم تنزيهي در نظر ديونيسيوس بهترين كالم، 

در اين روش همه صفات . كالم واقعي و نفس علم الهي است
ها  زيرا اين صفات مخصوص انسان ،شود از خداوند سلب مي

در صورتي كه خداوند كامالً متعالي  ،استو روابط بين آنه
اين نوع كالم در واقع سلب و طرد همه زوائد و نواقص . است

ديونيسيوس در اين روش تفصيل روش . از خداوند است
ولي اين روش در نظر او حائز اهميت فوق  ،اثباتي را ندارد

  .العاده است و بر طريق اثباتي برتري دارد
ر اين مبنا استوار است كه خداوند اصل خداشناسي تنزيهي ب   

بي آن كه آن چيزي باشد كه علت آن  ،علت همه چيز است
 سلب كرد از اين رو بايد هرگونه اسنادي را از او .است

هاي الهي كه در كتاب  هيچ كدام از نام .)45: 1377برهيه،(
بلكه  ،تواند او را كه بي نام است معرفي كند نمي ،مقدس آمده

). 169: 1388جاللي ،( اند اي از الهيات نمادين نهها گو اين نام
تنزيهي شامل كنار گذاشتن تمام مفاهيم معمولي از  طريق

مفهوم متناهي بودن  ،براي مثال ؛برداشتي است كه ما از او داريم
كنار  ،را كه در مورد تمام موجودات مخلوق صادق است

قرار بگذاريم و ما در برابر فقدان آن يعني نامتناهي بودن 
درست . توانيم آن را به خداوند نسبت دهيم گيريم كه مي مي

ولي با  ،دانيم نامتناهي بودن چيست است كه ما در واقع نمي

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  
  

 1392پاييز و زمستان،همد، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /10

 
 ؛تجليات نامتناهي بودن. مفهوم مخالف آن به خوبي آشناييم

. اند يعني مرگ، عدم كمال و نقص  داشتن ما را احاطه كرده
از اين صفات به خدا بينيم كه هيچ يك  وقتي مي ،بنابراين

 فهميم شود، چيزي در مورد او مي نسبت داده نمي
      ).503- 502: 1384كاتليب،(

در روش سلبي و تجريدي سير از مفاهيم خاص آغاز  و به     
در اين . برسيم "تحير"كنيم تا به مقام  مفاهيم كلي صعود مي

در مقابل روش اثباتي كه مقام كثرت و سخن بسيار  ،روش
دست يابيم "غيب مطلق "اي برسيم كه به بايد به مرحله ،است

زيرا در آن  ،و در نتيجه بايد سكوت كنيم و ديگر هيچ نگوييم
در اين  .مقام مجذوب كسي هستيم كه توصيف شدني نيست

رسيم كه در  مرحله به غيب الهي يا ظلمت و تاريكي مطلق مي
 لي،جال( توان دريافت گفت و هيچ نمي نمي اين مرحله هيچ 

ترين  اين كه چرا در روش سلبي با پايين). 172: 1388
بدان خاطر است كه آن گاه كه روش  ،شود تجريدها آغاز مي
چيزي برسيم كه وراي تمام  "آن "گيريم تا به  سلبي را پي مي

تجريدهاست بايد از استعمال نفي هايمان نسبت به اموري 
 ،اين روش در). 183: همان( دورترند "او "شروع كنيم كه از

مانند  ،عقل ابتدا با سلب چيزهايي كه درباره خدا بعيد است
رود و  كند و به تدريج باالتر مي مستي و غضب شروع  مي

شود تا اينكه  هاي مخلوقات سلب مي صفات و ويژگي
. رسد مي "ظلمت"يا  "تاريكي جهل"يا  "تاريكي فوق ذاتي"به

است كه از  علت اين تاريكي، جهل و محدود بودن علم بشري
در آنجا  همه ادراكات فهم را . شود شدت نورِ ذات، نابينا مي

اي كه نامحسوس و ناپيداست پوشيده  در لفافه ،كنار نهاده
اين . شود شود و با او كه غير قابل شناخت است، متحد مي مي

  ).121- 118:  1387كاپلستون،( جا قلمرو عرفان است
نسبت به كالم ايجابي  رآيند اين شيوه آن كه كالم سلبيب   

همه  ،عليت خداوند برتري دارد  و در آن باز هم با اصرار بر
از خداوند سلب  ،آيد صفات مخلوقات كه به طور فهم در مي

و  "تحير"گردد و بدين گونه مقدمه رسيدن به مقام  مي
  .شود با او فراهم مي "اتحاد"و "ظلمت"
 روش تفصيلي. 3- 2

خود را با يك اشكال  رودررو  ديونيسيوس با بيان روش سلبي
 :شود و بگوييم ديد كه اگر صفت خير از خداوند سلب مي

پس آيا خداوند مقابل خير يعني شر  "خداوند خير نيست"
در تكميل  آيا معدوم است؟ وي ،است؟ اگر موجود نيست

يد خداوند افزا كند و مي نحوه سلبي طريق تفصيلي را مطرح مي
ست كه شر است، خداوند برتر از به معناي آن ني ،تخير نيس

خداوند زيبا ). 72-  47:  1387ايلخاني، ( اين مفاهيم است
به معناي آن نيست كه او زشت است و همچنين نفي  ،نيست

به اين مفهوم نيست  ،صفاتي چون رحمان و رحيم از خداوند
اين را . او برتر از اين مفاهيم است ؛ بلكهكه او جبار است

او در تكميل پاسخ اشكال . نامد صيلي ميديونيسيوس كالم تف
كند و  استفاده مي "فوق" و "ماوراء"هايي چون  از واژه

بلكه او فوق  ،گويد خداوند نه موجود است و نه ناموجود مي
در اين مرحله با نفي . وجود است او واحد يا وحدت نيست

  .توان به خدا نزديك شد تمام مفاهيم مي
  روش عرفاني. 4- 2

هيچ كدام  ،نه كالم سلبي و نه كالم ايجابي ،نيسيوساز نظر ديو
وي . تواند براي توصيف خداوند و شناخت او مفيد باشد نمي

بر اين باور است كه تفكر بايد آن قدر بين نفي و اثبات در 
دو فراتر رفته، به وجود  تالش و تكاپو باشد تا سرانجام از هر

له زبان در اين مرح. غير قابل شناخت نزديك شود محض و
از  ،يابد ديگر كاركردي ندارد و آنچه عقل بدان دست مي

هميشه توصيف ناپذيرتر است و فقط سكوت از سالك ساخته 
زبانش  ،رود هر قدر سالك در اين مرحله پيش مي. است

توان بيان كرد تا  كه نمي يابد ناكاراتر شده، عقلش چيزي را مي
ناشدني كه وصف  رسد مي"ظلمتي"آن كه وراي تعقل به 

اين مرحله، مقامي وراي شرايط انساني است و رها . است
نه ). 44- 43: 1390كلباسي اشتري،( شدن از خود عقل است

نه نامتحرك، ... نه نظم، نه خرد، نه كالن، ...، نه نفسروح است
است، نه  نه آرميده، نه نيرو دارد، نه نيرو است، نه نور، نه حي

نه از  ،از مقوله الوجود استحيات، نه احد است، نه خير، نه 
 توان به او نسبت داد هيچ سلب و ايجابي را نمي. مقوله وجود

  ). 117: 1386 عليزماني،(
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ديونيسيوس در اين گام اوصاف سلبي را نير براي توصيف    
پذيرد و مدعي است هيچ وصف سلب و ايجابي در  خدا نمي

يي است كه ما او فراتر از همه چيزها ...رود مورد او به كار نمي
سلبي از جهت ايجاد  زيرا اين مفاهيم ايجابي و ،كنيم تصور مي

تعين تفاوتي بين آن دو وجود ندارند و به كار بردن هر  حد و
 ،به عبارت ديگر .دو با نامحدود بودن خداوند ناسازگار است

از اين  ؛شود مفاهيم سلبي نيز بر مبناي مفاهيم ايجابي ساخته مي
در ). 43: 1390كلباسي اشتري،( اند مستلزم تعينمانند آنها  ،رو

اما اين  ،رسد اين نوع كالم سالك به مرحله سكوت مي
  .بلكه عالمت رضا و تسليم است،سكوت، سكوت منفي نيست

 ،كالم سلبي نوعي بحث، استدالل و فعاليت عقالني است   
كالم سلبي . ولي كالم عرفاني وراي روش اثباتي و سلبي است

ولي  ،نا دارد كه در مقابل كالم اثباتي سنجيده شودمع هنگامي
 كالم عرفاني وراي روش اثباتي و روش سلبي است

  ).110: 1375مجتهدي، (
كنون از مفاهيم خاص به مفاهيم كلي صعود و تمام صفات ا   

را كه تحت  "تحيري "ايم تا شايد بي پرده آن را تجريد كرده
وشيده است، بشناسيم تمام امور شناخته شده و قابل شناخت پ

تأمل بر غيب فرا جسماني را آغاز كنيم كه با همه نوري كه  و
). 181: 1388جاللي،( پنهان گشته است ،در موجودات است

اين كالم تجربه محض غير مادي است كه حس، معنا و عقل 
اين . به همين دليل نفسِ ظلمت است .در آن حذف مي شود

توان آن را  ست كه ميمرحله نوعي اتصال و وحدت با حق ا
عاليترين شناخت، شناختي است كه به مدد . ناميد "برون شد"

عدم شناخت و بر اساس وحدتي كه وراي عقل است، حاصل 
گزيند و  يعني وقتي عقل از تمام موجودات دوري مي ؛شود مي

در اين . شود تا به انوار فوق نور بپيوندد از خود رها مي سپس
ف  ذات باري تعالي در مقابل نفوذ ظلمت نوعي ممانعت از طر
در اين مرحله است كه هيچ وصف . شهود انساني وجود دارد

او فراتر از همه ... رود بي و سلبي در مورد او به كار نميايجا
 "كنيم است كه ما تصور مي چيزهايي

Dinosysius,1920:chap5)(.  احتماالً  پيامبراني چون
وي به . اند زديك شدهبه اين مقام ن )ع( و موسي )ع( نسيو

 نپرداخته است ،شرح و تحليل فردي كه به اين مقام رسيده
  ).110:  1375مجتهدي، (

نفي تقابل بين روش اثباتي و سلبي ارتقاء به مقام اصيل    
توان به مقام  ها مي ها و نفي در وراي اين اثبات. عرفاني است

ز در اين مقام كوشش در فراروي ا. اليوصف خدا نزديك شد
 ،هر چه سالك به اين مرحله نزديكتر شود. اين دو روش است

كه  "ظلمت"شود تا به مقام  زبان او قاصر و غير قابل بيان مي
رسد كه اين نوعي كالم عرفاني  مي ،همه چيز اليوصف است

به نظر او چنين ظلمتي ). 110- 107: 1375مجتهدي، ( است
ل ناشناخت شود، زيرا علت العل عارف را به خدا رهنمون مي

عقل فراتر است و نوري دارد كه همه نورها  حس و هستي از
فقط هنگامي كه يك . شود حجاب آن مي ،شناسيم كه ما مي
جهل " شويم بدو واصل مي ،همه معارف بگريزيم سره از

سروپالي راداكريشنان، ( "درباره خدا معرفت حقيقي است
قام منظور از ظلمت م ،در نگاه ديونيسيوس). 191: 1382

غيب محض است كه آن مقام خدايي است كه  تاريكي مطلق و
در آن به انديشه انسان هيچ راهي نيست از اين جاست كه وي 

كه عقل و انديشه  كند تعبير مي "غيب"و "تاريكي"از آن به 
چند انسان مجرب و طي  شود؛ هر مي "حيرت"انسان دچار 
تواند راه  مياز راه تطهير نفس به همان مقام نيز  ،طريق كرده

متحد  "غيب مطلق"يابد و در آن غوطه ور شود و در مقام 
  ).172: 1388 جاللي،( شود

 ،روش عرفاني به عنوان روش مطلوب ديونيسيوس ،بنابراين   
، زيرا هاي بشري چون فهم و زبان است مرحله گذار از اسباب

اش تعين و محدوديت  دوي مفاهيم سلب و ايجاب الزمه هر
ست كه سالك با تطهير نفس به مرتبه سكوت اينجا. است

محض دست گذارد و به تجربه  ناشي از رضا و تسليم قدم مي
  .شود يازد و به خداوند رهنمون مي مي
 نقد و بررسي. 5 - 2

 قرآن كريمپس از بيان رويكرد ديونيسيوس، در پرتو رهيافت 
توان به صحت و سقم اين نظريه  مي) ع(و احاديث معصومان 

 ،همان طور كه در بخش اول اين نوشتار گذشت .رهنمون شد
رهيافت قرآن و حديث داراي دو حد نفي تعطيل و نفي 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  
  

 1392پاييز و زمستان،همد، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /12

 
نفس (در جنبه نفي تعطيل به وسيله خلقت . تشبيه است

بريم  به وجود آفريدگار پي مي) ها انسان، نظم و حدوث پديده
قلبي خويش را به انسان معرفي  - و پروردگار به روش فطري

. كند عال و سلب كاستي ها خود را توصيف ميو از طريق اف
گونه توصيفي از طرف آفريدگانِ  در جنبه نفي تشبيه هر

اش حد، اندازه و نقص و منافي ازليت حق تعالي  متناهي الزمه
  .است

ديونيسيوس چهار مرحله براي سخن گفتن از خداوند بيان    
له مرحله اثباتي، مرحله سلبي، مرحله تفصيلي و مرح: دكن مي

  .عرفاني
از خداوند به عنوان علت ياد  كرده است و  ،در مرحله اثباتي   

بدون  ،صفاتي از مخلوقات كه با موجود نامتناهي سازگار باشد
در بخش اول ادعا . شود لحاظ كاستي ها بر خداوند حمل مي

با اندكي تسامح  ،عنوان علت سخن رانده استبا كه از خداوند 
و حديث  قرآنهاي نفي تعطيل رهيافت  توان آن را  با جنبه مي

مطابق  "و توصيف به افعال "سير آفاقي شناخت عقلي"چون 
هاي ادعا كه صفات خداوند و  اما در ساير بخش ،دانست

داراي دو ايراد  ،مخلوقات مشترك معنوي در نظر گرفته شده
اول، وي درصدد برآمده با سلب نواقص، صفات : است

طور كه  همان. آفريدگار حمل كندآفريدگان را به صورتي بر 
توصيف بشري از  ،خود ايشان نيز به اين اشكال پي برده است

صفات خداوند به دليل لوازم باطل آن خطاست؛ دوم، در 
اشتراك معنوي و لحاظ كردن حداقل معنايي مشترك ميان 

شود كه از نظر  صفات خداوند و مخلوقات به تشبيه منتهي مي
در مقايسه . يك حد نفي شده است به عنوان )ع( معصومان

به اين  ،ثباتي ديونيسيوسجنبه اثباتي قرآن و حديث با كالم ا
توان اين روش وي را كه در آن بر عليت  رسيم كه مي نتيجه مي

هاي توصيف به افعال و سير آفاقي  لفهؤخداوند تأكيد دارد، با م
و حديث متناظر دانست و قرآن شناخت عقلي رهيافت 

حديث چون سير  ديگر جنبه اثبات رهيافت قرآن و هاي لفهؤم
قلبي در نظر گاه وي مغفول مانده  - شناخت فطري انفسي و

  .است

در مرحله سلبي كه در نظر ديونيسيوس داراي اهميتي    
به علت  ،مضاعف است و نسبت به مرحله اثباتي برتري دارد

محدوديت علم بشري همه صفات مخلوقات از خداوند سلب 
و  "تاريكي جهل" و انسان در اصطالح وي به مرحله شود مي
اين مرحله از سخن گفتن از خدا در . رسد مي "ظلمت"

 رهيافت معصومان "توصيف به سلب"رويكرد ديونيسيوس با 
در  ، زيراتر متقابل است متفاوت و به بيان دقيق) ع(الهي 

در توضيح صفات خداوند، صفت مقابل آن ) ع( رهيافت ائمه
اي بحث عقالني  شود و اين به گونه الي سلب مياز حق تع

در صورتي كه در ديدگاه ديونيسيوس همه صفات  ؛است
  .شود از خداوند سلب مي) نه فقط صفت مقابل( مخلوقات

فحواي روش تفصيلي ديونيسيوس با بعد توصيف به سلب    
  .حديث در جنبه اثبات همپوشاني دارد و قرآنرهيافت ائمه در 

عرفاني كه در رأي ديونيسيوس عاليترين شناخت در مرحله    
سالك خداوند را  ،و وراي دو مرحله اثباتي و سلبي است

در اين روش . يابد كند و با او اتصال و وحدت مي تجربه مي
زيرا  ،رود هيچ وجه سلبي يا اثباتي در مورد خداوند به كار نمي

. دآور خداوند خود از نفوذ شهود انساني ممانعت به عمل مي
اين مرحله از اين رو كه در نظر وي تجربه محض غير مادي 

براي خود تجربه گر حجيت دارد و قابل انتقال به  ،است
توان در  تا زماني كه سالك سخن نگويد نمي و ديگران نيست

به بحث  اومورد درستي يا نادرستي و ميزان خطاي تجربه 
و شود  اين ادعا كامالً شخصي مي ،در اين صورت. نشست

طرح اين روش به صورت كلي با طرح نكردن آن تفاوتي 
توان گفت اين طريق در واقع سخن نگفتن از  پس مي. ندارد

باالخره بايد توضيح داد كه صفات خداوند . خداوند است
 ،اشتراك معنوي است يا لفظي؟ اگر هيچ اظهار نظري نكنيم

ي ا توان مدعي شد كه نظريه شويم و نمي وارد مقوله علم نمي
. توانيم توضيح دهيم ولي مقداري از آن را نمي ،داريم

هاي سخن راندن از خداوند به  ديونيسيوس با بيان روش
در واقع روش عرفاني را برآيند پشت سر  ،اي صورت مرتبه
هاي قبلي خوانده است و همان طور كه  نفي روش گذاشتن  و

وي در اين گام به باور سكوت، سخن  نگفتن از  ،گذشت
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گر  براي تجربهند و تجربه عرفاني رسيده است كه فقط خداو
وي به علت ترس از ورود به ورطه . داراي اهميت است

. يده استو الادري گري فرو غلتدر چاه تعطيل  ،هولناك تشبيه
برآن ) ع(نفي تعطيل يكي از دو معيار اساسي است كه ائمه

 ديونيسيوس با طرح اين نحوه شناخت نسبت به. تأكيد دارند
هاي قبلي و انتقاد جدي بنيان  بخش در طول روش  هستي

هاي  در روش افكن وارد بر آن، سوسوهاي چراغ معرفت الهي
ده است و اين  گونه الگوي معرفتي وي كرگذشته را خاموش 

در سخن گفتن از خداوند  به سرانجامي پذيرفتني دست 
  .يازد نمي
و  قرآنلگوي جام سخن اين كه از چهار بعد جنبه اثبات افر   

، )سير انفسي و آفاقي( حديث كه شامل؛ شناخت عقلي
در  ،قلبي، توصيف به سلب و افعال است - شناخت فطري

قلبي و سير  - هاي شناخت فطري  لفهؤالگوي ديونيسيوس م
و حديث از اهميت شاياني  قرآنانفسي كه در رهيافت 

 برخوردار بود، مد نظر قرار نگرفته است و از دو جنبه نفي
يعني تباين آفريدگار و به تصور در  ؛الگوي قرآن و حديث

چند با  هر ؛نيامدن پروردگار نيز به جنبه اخير پرداخته است

هاي ايجابي  طرح آخرين روش يعني كالم عرفاني و نفي روش
  .توان لحاظ كرد ي توسط وي اين موارد وفاق را نميو سلب

ورود پيدا ديونيسيوس با يك رهيافت عرفاني به اين بحث    
در اين رويكرد با تأكيد بر مقامات  علت،به همين . كرده است

در اين روش بجز در . عرفاني بر روش سلبي پاي مي فشارد
از . پايين ترين مرتبه، عوام را از مدار بحث خارج مي كند

رهيافت . دهد الگوي او طبقه خاصي را پوشش مي ،همين رو
اين ابزارهاي معرفت از زبان بر سر مهر نيست و  وي با فهم و

هيچ گونه معرفتي عايد سالك  ،بنابراين. شوند كارايي ساقط مي
جهل و  ،براي سالك در عاليترين مرتبه اين رويكرد. شود نمي

و  قرآنرويكرد . شود سكوت ناشي از مقام رضا حاصل مي
عقالني  ييك رويكرد ،صفات الهي احاديث در بحث اسماء و

ل از فطري كه همگان به طور معمو آن هم عقل سليم و ؛است
هاي روزمره خويش از آن بهره  آن بر خوردارند و در فعاليت

در اين رهيافت هر دو جنبه نفي و  ،از همين رو. گيرند مي
اثبات به عنوان يك ضابطه و معيار و بدون هيچ گونه الزمه 

 .گيرد باطل مورد توجه قرار مي

  
 و الگوي ديونيسوسجدول موارد وفاق الگوي قرآن و حديث 

  
 قرآن وحديث  الگوي

  
  الگوي ديونيسوس

 
  
  
  
  
  
  
1 - 

جنبه 
 اثبات

  
  
شناخت - 1

  عقلي
  
 

  سير انفسي  - 1
  
 

  
 .به اين روش نپرداخته است

 .روش اثباتي با روش سير آفاقي متناظر است سير آفاقي  - 2

  قلبي  –شناخت فطري  - 2
 

 .به اين روش نپرداخته است

  توصيف به سلب- 3
 

 .روش تفصيلي با روش توصيف به سلب متناظر است

  توصيف به افعال- 4
 

 .روش اثباتي با روش توصيف به افعال متناظر است

  
  
  

  تباين آفريدگار و آفريدگان- 1
 

 .به اين روش نپرداخته است

  نقص- 1  
 

 .ديونيسيوس در نقد روش اثباتي آن را مطرح كرده است. نقص- 1  
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2 - 

جنبه  
 نفي

  
به تصور  - 1

 در نيامدن

پروردگار به 
داليل الزمه 

  :هاي باطل
 

  شباهت- 2
 

  
به تصور 
  در نيامدن
پروردگار 

دليل  به
 :الزمه باطل

 .به اين دليل اشاره نكرده است

  احاطه- 3
 

 .به اين دليل اشاره نكرده است

  نفي ازليت- 4
 

  .به اين دليل اشاره نكرده است
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