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مقدمه

االهیات سلبی ،رویکردی است که بهه شهناخت خهدای متعهال ،معناشناسهی صهفات او و
سخن گفتن از او میپردازد و ابعاد مختلف وجودشناختی ،معرفتشناختی و زبانشهناختی
دارد .این دیدگاه ،در بعد معرفتی ،در مرتبهای اعتراف به جههل را بهاالترین مرتبهة علهم و
معرفههت مههیدانههد (رک .ابههنعربههی ،0311 ،ج ،2ص88؛ قمههی ،0919 ،ج ،0ص282؛
راداکریشنان ،0921 ،ج ،0ص)030؛ و در بعد زبانی نیز با تأکید بر «بیهانناپهذیری» خهدای
متعال بر این نظر است که چون خداوند به چنگ زبان نمیافتهد ،رخدادی بهر زبهان عهار
میشود که از آن تعبیر به سلب میشود (کاکهایی .)0981 ،در بعهد معرفتهی و زبهانی ایهن
دیدگاه ،مباحثی چون امکان شناخت خدای متعال ،محدودیت قوای ادراکهی بشهر ،بحه
تشبیه و تنزیه و چگونگی سهخن گفهتن از امهر متعهالی مطهر مهیشهود و در آنهها ،بهر
محدودیت و نقص معرفت بشری و بیانناپذیری امر متعالی تأکید میشود .دالیل مختلهف
االهیات سلبی ،همواره با نقدهای منتقدان مواجه بهوده اسهت .در ایهن مقالهه ،بهه بررسهی
انتقادی دالیل معرفتشناختی و زبانشناختی این دیدگاه ،با توجه به نقدها و رویکردههای
مختلف االهیات سلبی میپردازیم.
 .1داليل معرفتشناختي االهيات سلبي

با توجه به اینکهه «قلمروههای وجودشهناختی و معرفهتشهناختی از یکهدیگر غیهر قابهل
تفکیکاند» (چیتیک ،0984 ،ص ،)238الزمة منطقی تعالی وجودی خداوند ،تعالی معرفتی
اوست .طرفداران االهیات سلبی ،با توجه به تعالی وجودی خداوند (ذات و صهفات ذاتهی
او) و نیز با توجه به توانایی محدود ابزارهای ادراکی انسان در کسهب معرفهت ،بهه تنزیهه
خدای متعال از نقائص و کماالت محدود و امکانی روی آوردهاند و امکان معرفت ایجابی
مطابق با واقع را برای انسان نفی کرده و دست عقل و شهود را از رسهیدن بهه کنهه ذات و
صفات او کوتاه دانستهاند .در نظر غالب آنان ،علم حصولی در حوزة معرفتشناسی راه بهه
جایی ندارد و تنها راهی که روزنهای به سوی معرفهت مهیگشهاید ،معرفهت حضهوری و
شهود است .به گفتة افلوطین« ،اگر اصالً برخوردی با او امکانپذیر باشد ،از طریهق دیهدن
است» (افلوطین ،بیتا ،ج ،0ص )128و «واحد را نمیتوان به یاری دانهش شهناخت و بهه
یاری اندیشیدن ،بدانسان که در مورد دیگر موضوعات اندیشه میاندیشیم ،نمهیتهوان بهه
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ذات او پی برد؛ بلکه تنها در حضوری بسیار برتر از دانش میتوان به او رسید» (افلهوطین،
بیتا ،ج ،2ص .)0182در شکل متعالی و عرفانی االهیات سلبی ،سخن از یهافتن اسهت نهه
شناختن و همان ،مالک سعادت و شقاوت است .به تعبیر افلوطین« ،دشوارترین مسابقههها
و سختترین کوششها برای دست یافتن به اوست .یگانه آرزویی که رو در سر دارد ایهن
است که از دیدار او بیبهره نماند .خوشبخت کسی است که به این هدف رسهیده و چشهم
به دیدار نیکبختترین دیدنیها گشوده است و بدبخت آنکه از آن دیدار بینصهیب مانهده.
بدبخت آن نیست که توانایی دیدن رنگها و اجسام زیبا را ندارد یا به قدرت و شههرت و
تاج و تختی نرسیده است؛ بلکه کسی است که از این یک دیدار کهه آدمهی بهه خهاطر آن،
تاج و تخت و فرمانروایی بر سراسر زمین و آسمان را باید فدا کند و از هر چهه زمینهی و
این جهانی است دامن بیفشاند ،بیبهره مانده است» (افلوطین ،بیتها ،ج ،0ص .)003بهرای
رسیدن به این هدف« ،باید چشم تن را ببندیم و چشم دیگر بگشهاییم ،چشهمی کهه همهه
دارند و تنها عدة کمی از آن سود میجویند» (افلوطین ،بیتا ،ج ،0ص .)021کسانی کهه از
این چشم بیبهرهاند ،به فرمودة خدای متعال کورند؛ زیرا کور آن نیست که چشهم سهرش
از دیدن ناتوان است؛ بلکه کور آن است که دیدة دلش از دیدن محروم است« :انها التعم ی
االبصار و لکن تعمی القلوب التی ف ی الص وور» (حه  .)42:در نتیجهه برخهی از طرفهداران
االهیات سلبی ،تجربه و شهود را در میان راههای کسب معرفت دارای ارزشهی بهه مراتهب
باالتر از معرفت حصولی میدانند که میتواند روزنهای به سوی واقعیت بگشاید؛ البتهه نهه
به گونهای که به کنه و عمق آن دست یابد.
دالیل گرایش به االهیات سلبی را میتوان دالیل عقلی در ابعاد وجودی ،معرفتی و
زبانی ،دالیل نقلی و توجه به اشهکاالت وارد بهر االهیهات ایجهابی برشهمرد .طرفهداران
االهیات سلبی ،با توجه به مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی خود و تأکید بر تنزیهه
و تعالی وجودی خدای متعال و شناختناپذیری و بیانناپذیری او ،ابتدا به نقد االهیهات
ایجابی پرداختهاند.
 .1-1نقد االهيات ايجابي

طرفداران االهیات سلبی بر این نظرند که االهیات ایجابی نوعی از خداشناسهی اسهت کهه
با تأمّل در مفهوم خدا ،همة صفات ذاتی و کمالی را که شایسهتة مفههوم الوهیهت اسهت
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میپذیرد و در آن ،هر گونه صفت بشری تعالی مییابد .با این همه ،این راه کاری جز این
انجام نمیدهد که صفات مختلف مخلوق را تعالی بخشد تا آنها را به خهدا نسهبت دههد.
در این روش ،این خطر وجود دارد که تسلیم بتپرستیای شود که خود در جای دیگهری
از آن نالیده است (کربن ،0984 ،ص .)984یعنی بدون تقدّم دادن به تنزیه (عدمی که همهه
چیز از آن برمیخیزد) ،تنها کاری که میتوان کرد انباشتن هر چه بیشتر صهفات مخلهوق و
نسبت دادن آنها به الوهیت است .در این صورت ،یکتاپرستی در پیروزی خویش برمیافتهد
و به همان بتپرستی که بیصبرانه خواستار پرهیز از آن بهود درمهیغلتهد (کهربن،0984 ،
ص .)982به عقیدة اکهارت ،سخن آنان کهه معتقدنهد مهیتهوانیم خهدا را از طریهق تشهابه
بشناسیم ،خطاست؛ زیرا از این طریق در شناخت او موفّق نخواهیم بود ،در نتیجهه او را از
طریق سلبی بهتر درک میکنیم تا ایجابی؛ زیرا خداونهد ،از ههر چهه آدمهی درک مهیکنهد
متعالیتر است .به عبارت دیگر ،خداشناسی با روش فلسفی و از معلهول بهه علهت رفهتن،
رسیدن به چیزی است که خدا نیست؛ بلکه انسان را مطلق کردن و به جای خهدا نشهاندن
است .وی معتقد است االهیات ایجابی در شناخت خدا به خطا رفته است و به هیچ وجهه
نمیتواند معرفت حقیقی او را به دست آورد؛ چرا که وجود خدا ،به تمام معنها غیهر قابهل
توصیف است؛ یعنی هیچ شعور و فهمی آن را درک نمیکند .او بدون علت و بدون وجه،
یعنی «غیر متعین» ،است و برتر از نامهایی است که بر او حمل میشود .در نتیجه ،برتهرین
مرحلة معرفت به خداوند ،عدم فهم اوست و تنها چیزی که راجع به او میدانیم این اسهت
که چیزی راجع به او نمیدانیم (رک .ایلخانی ،0982 ،صص .)800-813
به عقیدة نیکوالس کوسایی نیز قائالن به االهیات ایجابی حتی نمهیتواننهد ماهیهت
موجودات را بشناسند و ما هر چه از بند دیالکتیک بر مبنای عقل جزئی خالصی مییهابیم،
به حقیقت نزدیکتر میشویم .عقل جزئی انسان فقط در حوزة نهابرابریهها و تقهابالت
عمل میکند و فقط به چیزهایی که قابلیت بیشتر یا کمتر دارند ،نام اعطا مهیکنهد؛ حهال
آنکه خداوند موضوع نابرابری و تقابل نیست و او از تقابالت و نسبتهای عقل جزئهی
فراتر است و به عبارتی ،جامع اضداد است (نهک :ایلخهانی ،0982 ،صهص .)881-843
تنها راهی که میتوان از خدا یاد کرد ،طریق عدم شباهت و تخیّل است .او نیهز بهه نقهد
نظریة تشابه میپردازد ،ولی شناخت ایجابی را کامالً بیهوده نمیداند؛ زیهرا از آنجها کهه
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هر چیزی نوعی نسبت با خدا دارد ،دانش فراگرفته شده از جهان به انسان کمک میکند
تا دربارة خدا به تأمل بپردازد؛ اما ضعف بزرگ این دانش آن است کهه بهه ههیچ وجهه،
نشان دهندة ذات حقیقی الوهیت نیسهت .او بیشهتر مشهکالت ادیهان را ناشهی از کهالم
ایجابی میداند؛ زیرا بنیانها و مفاهیمی که نزد عوام مردم مورد پرستش قرار گرفتههانهد،
به بتپرستی ختم شده است؛ چرا که آنان به جای پرستش حقیقت ،تصهاویر انسهانی را
میپرستند .وی معتقد بود گذر فرهنگ یک دین به بتپرستی ،از طریق درک و اسهتفادة
ناقص از کالم سلبی صورت میگیرد .بدون امداد کالم سلبی به کالم ایجابی ،خداوند نه
به عنوان خدای بینهایت ،بلکه به عنوان یک مخلوق مورد پرستش قرار میگیهرد (رک.
ایلخانی ،0982 ،صص .)889-880
در نتیجه ،در االهیاتی که ابزار معرفت ،عقهل آدمهی اسهت و خداونهد بها معرفهت
حصولی و در طیّ یک فعالیت ذهنی با مطلق کردن صفاتی که به نوعی ریشه در صفات
انسانی دارند شناخته میشود ،نتیجهای جز پرستش بتهای ذهنی به جهای خداونهد در
پی نخواهد نداشت .طرفداران االهیات سلبی ،معرفت ایجابی از طریق ذهن را منجهر بهه
تشبیه ،شرک و بتپرستی میدانند و برای پرهیز از ایهن مشهکالت ،بهه االهیهات سهلبی
روی میآورند .این نقدها عمدتاً ریشه در مبانی و دالیل معرفتی آنان دارد ،که بهه آنهها
اشاره میشود.
 .2-1برخي از داليل ناشناختني بودن خداي متعال

0ه عدم توانایی احاطه بر خدای متعال :طرفداران االهیات سلبی معتقدند علم به چیهزی،
مستلزم احاطه به آن است (قمی ،0919 ،ج ،0ص )928و انسهان ،بهه علهت محهدودیت
تنها میتواند به چیزهای بیندیشد که ماننهد خهودش محهدود باشهند .در نتیجهه ،خهدای
متعال به دلیل نداشتن حدّ ،ماهیّت ،کیفیّت ،صورت ذهنی و مثالی ،مدرَک و محاط عقهل
واقع نمیشود؛ و هیچ ذهنی نمیتواند او را تحدید و تعریف کند و افکار عمیقی کهه در
بطون اشیا نفوذ میکنند ،نمیتوانند کیفیت او را درک کنند و هیچ عقلی نمیتوانهد او را
تصور کند؛ او محاط چیزی و تحت هیچ حکمی از احکام واقع نمیشود ،بلکه محیط بر
همه چیز ،تامّ و فوق تمام و مصحّح همة احکام و منزّه از تصرّف عقهول اسهت (قمهی،
 ،0919ج ،0صص  .)928-922عقول از درک احاطه بر او ههم نومیدنهد ،چهه رسهد بهه
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احاطه بر او و نه تنها به کنه ذات او ،بلکه به کنه وجهی از وجوه او هم نمیرسند؛ زیهرا
بسیط حقیقی ،هیچ وجهی جز کنه و ذاتش ندارد؛ به عبارت دیگر ،هیچ وجهه و جهتهی
برای او نیست و تمامش کنه است .در نتیجه ،نه تنها عقول؛ بلکه شهود ههم در رسهیدن
به کنه او هیچ جایگاهی ندارد (قمی ،0919 ،ج ،0صص .)919-912
2ه تعالی و فوق عقل بودن خدای متعال :به نظهر طرفهداران االهیهات سهلبی ،ذات
خدای متعال «در فراسوی همه چیز» و «فراسوی عقل» است ،لهذا نهه مهیاندیشهد و نهه
اندیشه میشود؛ بلکه در ورای شناسایی و برتر از شناسایی است (افلوطین ،بهیتها ،ج،2
صص  .)114-119در واقع ،دربارة آنچه فوق عقهل اسهت ،جریهان اندیشهیدن صهورت
نمیگیرد (افلوطین ،بهیتها ،ج ،2ص )100و هرگهز در اندیشهه نمهیگنجهد؛ بلکهه اگهر
شناختی ممکن باشد ،باید او را یکباره و به تمامه دید و در لحظة دیدن و برخهورد ،او
از چنگ اندیشة آدمی درمیرود و اندیشیدن ،ما را از او دور میکنهد (افلهوطین ،بهیتها،
ج ،2ص .)199حیطه و توان عقل در شناختن این «اعجوبة درنیافتنی» این است که تنهها
میتواند این واقعیت را که او هست ،از طریهق معقهوالت بشناسهد؛ ولهی ایهن را کهه او
چگونه است ،تنها کسی میتواند درک کند که همة معقوالت را کنهار بگهذارد؛ چهرا کهه
دربارة او «چگونه» به معنای هیچگونه است و او چگونگی ندارد (افلوطین ،بهیتها ،ج،2
ص .)128به عبارت دیگر ،عقول تنها میتوانند اصل وجهود او را اثبهات کننهد؛ ولهی از
تخیل و تعقّل در ذات او محروماند (قمی ،0919 ،ج ،0ص .)498به تعبیر اکهارت ،ههیچ
انسانی به طور صحیح نمیتواند بگوید خدا چیست؛ زیرا او فوق عقل و متعالیتر از هر
درک انسانی است .در نتیجه ذهن انسان را در برابر خود مسکین و بیچیز میکند ،یعنی
هر ذهنی در ارتباط با او فقیر و فاقد مفهومی از اوست (رک .ایلخانی ،0982 ،ص.)818
بنابراین آنچه انسان دربارة او میگوید ،او نیست؛ نهه او را مهیشناسهد و نهه مهیتوانهد
دربارهاش بیندیشد .عقل دربارة او تنها میتواند بگوید که او چه نیست؛ ولی نمهیتوانهد
بگوید که او چیست؛ پس هنگامیکه انسان دربارة او سخن میگوید ،نظر بهه چیزههایی
دارد که پس از او هستند (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص)112؛ و تنها او را از طریهق آنچهه از
او برآمده میتوان شناخت (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص .)0188به تعبیر دیگر ،شناخت ما از
او یا آنچه دربارة او گفته میشود ،در واقع دربارة خهود او نیسهت؛ بلکهه در ارتبهاط بها
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ماست و خود او را چنانکه هست بیان نمیکند ،بلکه او را آن گونه که مها مهیاندیشهیم
وصف میکند (یاسپرس ،0929 ،ص .)98ما تنها میکوشیم تها در حهدّ امکهان در میهان
خودمان اشارهای به او کنیم (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص )114و همة این نامهایی که بهه او
میدهیم ،بیان تجربهای است که در خود پیدا میکنیم (افلوطین ،بهیتها ،ج ،2ص.)0182
در نتیجه ،با توجه به فوق عقل بودن خدای متعال ،یا او را از طریق نسبتههایی کهه بها
سایر اشیا دارد میشناسیم؛ و یا بر اساس احساس و تجربة خود و به انهدازه خهود ،او را
توصیف میکنیم؛ نه به اندازه او.
9ه نقص معرفت معلول نسبت به علّت :معلوم هر چیزی از جهتی معلهول اوسهت؛
یعنی تصورات انسان ،معلول نفس و قائم به غیرند .بر این اساس میتوان گفت که علهم
انسان راهی به احدیّت ندارند؛ زیهرا شایسهته نیسهت کهه فاعهل موجهودات بهه معلهول
معلوالت خود توصیف شود (قمی ،0919 ،ج ،2صص  )021-022و محال است کهه او
با قوا و ذواتی که خود آفریده است درک شود؛ زیرا آنها مخلوقاتی هستند که خالق در
آنها تصرف میکند و در نتیحه سافلاند ،و سافل نمیتواند به عالی محهیط شهود؛ زیهرا
احاطة عالی به سهافل بها پسهتی سهافل و علهو عهالی منافهات دارد (قمهی ،0919 ،ج،0
ص .)928پس هر وصفی که عقل برای خدا در نظر آورد ،شایستة خدای متعال نیسهت؛
بلکه در حدّ خود و شایستة خودش است .هر چه وهم و عقل تشخیص میدهد مخلوق
است ،نه خالق .همان طور که طبق نقل ،مورچه نیز گمهان مهیکنهد دو شهاخک داشهتن
برای خدای متعال کمال اسهت (قمهی ،0919 ،ج ،0ص .)292پهس «او فهوق آن چیهزی
است که واصفون او را توصیف میکنند» (قمی ،0919 ،ج ،0ص .)911حال کسهانی کهه
با معرفت ناقص خود چیزهایی را به او نسبت میدهند و او را مد و توصیف میکنند،
مانند حال مداحانی است که از هنر مد بیگانهاند و چون سخنی را که سزاوار ممهدو
است نمییابند ،صفاتی را به ممدو نسبت میدهند که دون شأن اوست و بدین سان از
مقام او میکاهند (افلوطین ،بیتا ،ج ،2صص  .)191-192هنر معلولها تنها همین اسهت
که میکوشند در حدّ امکان ،اشارهای به او کنند (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص.)114
4ه صورت نداشتن خدای متعال :االهیات سلبی بر این تأکید میکنهد کهه شهناخت
حصولی ،همواره به صورت تعلّق میگیرد و هر چه معقول شود ،بیشک صهورتی از آن
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در ذهن شکل میگیرد و آنچه فاقد صورت باشد ،غیر قابل شناخت است؛ پس چون ذات
خدای متعال فاقد صورت است ،قابل شناخت نیست (افلهوطین ،بهیتها ،ج ،2ص0181؛
قمی ،0919 ،ج ،0ص .)022به عبارت دیگر ،معرفهت حصهولی مسهتلزم کثهرت و مفههوم
سازی است و این دو ،فرع بر ماهیت داشتن است .به عقیدة افلوطین ،ما حتی به آسهانی
نمیتوانیم حقیقت هستی و صورت و چیزهای ماهیتدار را بشناسیم ،با وجهود ایهنکهه
همة شناسایی ما بر صورت استوار است؛ پس طبیعتاً در شناخت آنچه فاقد ماهیت اسهت،
ناتوانتر خواهیم بود .در سیر معرفتشناسی« ،رو هر چه بیشتر به سوی چیزهای فاقد
صورت پیشتر میرود ،کمتر به شناخت آنهها توانها مهیگهردد» (افلهوطین ،بهیتها ،ج،2
ص)0181؛ زیرا آنچه فاقد صورت است ،فاقد کثرت است و «رو چون در بند کثهرت
میافتد ،وحدت خود را از دست میدهد؛ پس برای معرفت به او باید از علم فراتهر رود
و دانش و دانستنی را به یک سو نهد» (افلوطین ،بیتا ،ج ،2صص .)0189-0182
8ه انس با عالم اشیاء :به باور ابنمیمون ،همة مقوالتی که انسان بهه کمهک آنهها
میاندیشد ،برگرفته از این جهاناند و انسهانهها بهه سهبب انهس بها موجهودات مهادی و
جسمانی ،هنگامی که به خدا میاندیشند ،همان تفکرات محدود را به او نیز نسبت میدهنهد.
مثالً با مطالعة موجودات جسمانی میاندیشند که این موجودات ذاتی دارند و ههر ذاتهی
بالضروره صفاتی دارد .به سبب مانوس بودن با عالم اشیاء ،وقتی به وجهود خهدا توجهه
میکنند ،تصوّر خود از موجودات جسمانی را به خداوند نیز تعمیم مهیدهنهد و صهفت
زائد داشتن را در مورد او هم صادق میداننهد (ابهنمیمهون ،بهیتها ،ص022؛ ابراهیمهی
دینانی ،0913 ،ج ،0ص .)988حال آنکه هر کمالی که تصور میکنیم ،حتی اگر در خهدا
هم وجود داشته باشد ،از نوع متصوَّر ما نخواههد بهود؛ بلکهه فقهط بهه آن اسهم نامیهده
میشود و در حقیقت ،این امر به سلب خواهد انجامید (وکیلی ،0982 ،ص.)082
2ه محدودیّت قوای ادراکی انسان :قوای ادراکی انسان ه اعم از حس ،خیهال ،وههم
و عقل ه محدودیتها و تواناییهای ویژهای دارند؛ مثالً چشم اشیای رنگین را میبینهد؛
خیال آنچه از حواس میگیرد حفظ میکند؛ مفکره در دادههای حسی و خیالی و وهمی
تصرف میکند و  ....پس با این قوا نمیتوان به حق تعالی معرفت یافت .عقل نیهز قهادر
به شناخت (توصیف) خداوند نیست؛ زیرا یا به امور بدیهی علم دارد یا از راه تفکّهر بهه
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امور نظری آگاه می شود .فکر نیز از راه حس ،وهم و خیال تغذیه میکند ،پس عقل نیهز
از شناخت خداوند عاجز است؛ زیرا خدای متعهال ههیچ شهباهت و هماننهدی بها سهایر
موجودات ندارد .شناخت یک چیز منوط به شباهت داشتن آن چیز بها معلومهات دیگهر
است ،لذا شناخت چنین موجودی بهرای عقهل ممکهن نیسهت (ابهنعربهی ،0311 ،ج،2
صص  .)012-33عقل تنها میتواند اصل وجود او را اثبات کند و از تخیهل و تعقهل در
ذات او محروم است؛ زیرا او از هر شباهتی بها چیهزی منهزّه اسهت (قمهی ،0919 ،ج،0
ص .)498در روایت آمده است:
«الحمو هلل الذی عجز االوهام ان تنال اال وجوده و حجب العقول ان تتخیل ذاته ف ی
امتناعها من الشبه و الشکل( ».مجلسی ،0419 ،ج ،14ص)989
پس غایت معرفت به او جز عجز از معرفت نیست و برای احدی ،معرفتی باالتر از
این ممکن نیست (قمی ،0919 ،ج ،0ص .)282این نکتهای اسهت کهه همهة قهائالن بهه
االهیات سلبی به آن معترفاند .نیکوالس کوسایی رسهیدن بهه مرتبهة جههل آگاهانهه را،
یعنی مرتبهای که انسان کامالً بفهمد که جاهل است ،کامهلتهرین مرتبهة انسهانی دانسهته
است که تمام عمر خود را صرف کسب دانش کرده است (رک .ایلخانی ،0982 ،صهص
 .)843-848به نظر دیونوسیوس نیز عهالیتهرین شهناخت آن اسهت کهه بهه مهدد عهدم
شناخت و بر اساس وحدتی که ورای عقل است حاصل میشود .به نظر او ،در آخهرین
مراتب سیر ،هنگامی که از همة معارف بگذریم و به او واصل شویم« ،جهل درباره خدا،
معرفت حقیقی است» (رک .راداکریشنان ،0921 ،ج ،2ص .)030البتهه منظهور ،جههل و
تعطّلی که ما را به دون شأن انسانی بکشاند نیست؛ بلکهه فهراروی از شهرایط انسهانی و
اشاره به نوعی خاص از اتّصال و وحدت با حقّ است که اوج و قلّهة شهناخت عرفهانی
است (مجتهدی ،0918 ،صص .)013-018
 .2داليل زبانشناختي االهيات سلبي

دالیل زبانشناختی االهیات سلبی نیز مبتنی بر بعد وجودی و معرفتی این دیدگاه اسهت.
طبیعتاً آنچه ناشناختنی و نایافتنی است ،قابل بیان نیز نیست .به عقیدة طرفداران االهیات
سلبی ،بازتاب تعالی معرفتی خدای متعال در زبان ،روی آوردن به زبهان سهلبی و نهایتهاً
رسیدن به سکوت است .البته دیدگاه همة آنها به سهلب محه

و نفهی کهالم ایجهابی
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محدود نیست .مثالً دیونوسیوس پذیرش کالم سلبی را به معنای نفی کالم اثباتی نمیدانهد
و جنبة سلبی در تفکر او ،به معنای محرومیّت و فقهدان نیسهت .زبهان سهلبی ،نهه فقهط
صفات اثباتی و تنزیهی را از بین نمیبرد؛ بلکه معنای درست آنها را روشن میسهازد و
در واقع ،تنزیه به مغز و باطن تشبیه رسوخ میکند و این سلب است که اثبات را محقهق
میسازد و نیز این اثبات متعالی است که به نوبة خود سلب را توصیه مینماید .در نهایهت،
او کالم سلبی و تنزیهی را نوعی کالم حقیقی وجود متعالی او میدانهد کهه بهزرگتهرین
ثمرة آن رهایی از سقوط در پرستش امور محسهوس مهادی و بهتپرسهتی اسهت (رک.
مجتهدی ،0918 ،صص  .)018-011در دالیل زبانشناختی ،عالوه بهر تأکیهد بهر دالیهل
وجودشناختی و معرفتی ،تأکید بر محدودیتهای زبان برای بیان امر متعالی است و سهلب
در بعد زبانی ،بر مفهوم «بیانناپذیری» استوار است؛ چون خدا به چنگ زبان نمهیافتهد،
رخدادی بر زبان عار

میشود که از آن تعبیر به سلب میشود (کاکایی .)0981 ،اگر امهر

متعالی قابل شناختن و یافتن هم باشد ،شهود او فراتر از فهم است؛ در فکر نمیگنجد و
ورای طور عقل است؛ و ذاتاً بیانناپذیر است و در قالب مفاهیم درنمیآید.
 .1-2برخي از داليل بيانناپذيري امر متعالي

0ه مفهوم ناپذیر بودن امر متعالی :هر واژهای در زبان به ازاء یک مفهوم اسهت (اسهتیس،
 ،0920ص )231و مفاهیم نیز از ماهیات انتزاع میشوند؛ پس طبیعتاً آنجها کهه مهاهیتی
نباشد ،مفهومی نیز به دست نمیآید و کلمهای نیهز در برابهر آن و بهرای بیهان آن یافهت
نمیشود .در نتیجه ،ذات خدای متعال یا امر متعالی نیز چون حدّ و ماهیت نهدارد (رک.
صدرالدین شیرازی ،0988 ،ص )028و به صورت مفهوم درنمیآید ،به صورت منطهوق
هم درنمیآید .عالوه بر این ،وضع زبان ه خواه عرفی باشد ،خواه علمی و خواه فراتر از
وضع باشد ه از طریق ادراکات حسی انجام میشود و آنچه محسوس یا شهبه محسهوس
نباشد ،مفهومی ندارد تا واژهای در برابر آن وضع شود و به آن اشاره کند.
2ه بیان پذیری ،فرع بر کثرت است :امر متعهالی ،واحهد حقیقهی و بسهیط محه
است؛ یعنی عاری از همة محتویات تجربی و بدون شکل است؛ به گونهای که هیچگونه
کثرتی در آن نیست (قمی ،0919 ،ج ،2ص .)4از طرفی مفاهیم همیشه به کثرتی از اجزای
مشخص و متمایز تعلق میگیرند و ذهن ،وجوه تشابه و تفهاوت آنهها را درمهییابهد و
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همانندیها را به شیوهای خاص در یک رده یا صنف میگنجاند .در نتیجه ،در جایی کهه
کثرت نباشد ،مفهوم هم نخواهد بود و واژه هم جایی نخواهد داشت .مفاهیم بهر کثهرت
استوارند ،پس در مرتبهای که بسیط و وحهدانی محه

اسهت (رک .قمهی ،0919 ،ج،0

صص 021-003؛ افلوطین ،بیتا ،ج ،0ص ،)480محملی برای آنها نمیتوان یافهت .در
وحدت بیتمایز ،هیچ مفهومی وجود ندارد؛ زیهرا اجزائهی در آن نیسهت کهه بهه شهکل
مفهوم درآیند .مفهوم هنگامی حاصل میشود که کثرت یا دسهتکهم دوگهانگی در کهار
باشد (استیس ،0920 ،صص  .)233-238در نتیجه ،در موطن وحدت مح

بهیتمهایز،

جایی برای سخن گفتن نیست.
9ه صورت نداشتن امر متعالی :برخی همچون اکههارت ،بهیشهکل بهودن یها فقهدان
صورت و تصوّر را سبب بیان ناپذیری امر متعالی میدانند .بیشکل در اینجا برابهر اسهت
با «خال» و «نه این است ،نه آن» .از آنجا که هر مفهوم و منطوقی به ازاء یک «ایهن» اسهت
که متمایز با «آن» باشد ،پس هیچ مفهوم و منطوقی در این مورد حاصل نمیشود .شهود او
نیز چون عاری و خالی است ،یعنی با تخلیة نفس از صور حسی و خیالی دست مهیدههد
و محتوای جزئی و قابل تجزیه ندارد ،صورت شخصهی نهدارد و مفههومی بهه آن تعلّهق
نمیگیرد (استیس ،0920 ،صص .)910-911
 .9بررسي انتقادي داليل معرفتشناختي و زبانشناختي االهيات سلبي

تأکید االهیات سلبی بر تنزیه ،تعالی ،شناختناپذیری و بیانناپذیری خدای متعال اسهت.
به باور منتقدان آن ،چنین خدایی غیر قابل دسترسی و غیر قابل شناخت اسهت و ایهن
تصویر از خدا به دالیل زیر قابل پذیرش نیست.
 .1-9تعطيل

االهیات سلبی به تعطیل حقّ از صفات و تعطیل عقل از معرفت می انجامد ،با تناق

ههایی

درگیر است و از ارائه معرفت کافی و درست دربارة خدای متعال ناتوان است (مطهری،
 ،0910ج ،2ص)0198؛ زیرا معبود بودن خدا فرع معروفیّت اوست و پرسهتش مجههول
مطلق ممکن نیست .اگر ادعای االهیات سلبی مبنی بر «شهناخت ناپهذیر» بهودن خهدا را
بپذیریم ،پرستش او ممکن نیست (پترسون ،0912 ،ص)33؛ و ایهن امهر ،خهالف عقهل،
فطرت و بعثت است .همچنین چون عقل و فطرت آدمی بهه اقتضهای ذات خهود و نیهز
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تعالیم الهی و آسمانی ،در پی شناخت خدای متعالاند ،اگهر شهناخت او ممکهن نباشهد،
الزمهاش لغو بودن این اقتضائات ذاتی است و این به جای آنکه به نفهی شهناخت خهدا
بینجامد ،به نفی وجود او میانجامهد .عهالوه بهر ایهن ،انسهان آفریهدة خداسهت و نفهی
شناخت خدا ،به نفی سنخیّت میانجامد و این همان تباین همهجانبهه اسهت ،کهه عقهالً
پذیرفته نیست (ابراهیمی دینانی ،0913 ،ج ،0صص .)202-200
 .2-9منتهي نشدن شناخت سلبي به معرفت كامل و درست

شناخت سلبی مح

 ،بدون انضمام به شناخت ایجابی ،هر چند متراکم و متکثر باشهد مها

را به هیچ نوع معرفت و درک درست از خدا نمیرساند .به عبارت دیگهر ،بهرای شهناخت
هر موضوعی ،دو نوع معرفت الزم است :یک معرفت به ویژگیههایی کهه دارد و دیگهر
معرفت به ویژگیهایی که ندارد .این دو معرفت مکمّل یکدیگرند؛ اما صرفِ معرفتههای
سلبی متراکم نسبت به یک موضوع ،به شناخت آن منتهی نمیشود (علهیزمهانی،0989 ،
ص .)98صفات سلبی بر امور زیادی داللت میکنند و ذکر این اوصاف ،تنها سبب خهروج
برخی امور محتمل میشود و به هیچ وجه مها را بهه درک ایجهابی درسهتی نمهیرسهاند
(علیزمانی ،0980 ،صص  .)41-42روش سلبی ،به عنوان نخستین گهام بهرای معرفهت
خدا و سخن گفتن از او الزم است؛ اما کافی نیست .کسانی کهه منکهر روش سهلبیانهد،
این اندازه ضرورت آن را میپذیرند و راه سلبی را اولین گام مهم جهت فهم زبان دینهی
میدانند؛ اما آن را چیزی بیش از یک روش ناقص نمیشمارند (استیور ،0981 ،ص.)91
عالوه بر این ،اگر معرفت ما به خدا تنها جهل به او باشد ،میان انبیاء و اولیهاء ،علمهاء و
دیگر انسانها تفاوتی در میزان معرفت نیست؛ زیرا همه به یک نسبت نمهیداننهد؛ حهال
آنکه تفاوت و تفاضل شناخت ارباب معرفت نسبت به خدا ،امری انکهار ناپهذیر اسهت.
(توکلی ،0982 ،ص018؛ ابراهیمی دینانی ،0913 ،ج.)920 ،0
 .9-9توقّف سلب بر معرفت ايجابي

سلب اوصاف و محموالت از موضوعی ،بر داشتن نوعی معرفت ایجابی به آن موضهوع
استوار است .مثالً تا زمانی که علم و قدرت برای خداوند ثابهت نشهود ،ممکهن نیسهت
جهل و عجز از ساحت او نفی شوند (مصهبا یهزدی ،0418 ،ص .)441صهدور احکهام
سلبی دربارة چیزی ،نتیجة مقایسة آن با چیز دیگر است و تنها در صورتی میتهوانیم بهه
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مقایسة دو چیز بپردازیم که نسبت به آن دو ،تا حدودی معرفت ایجهابی داشهته باشهیم.
پس اگر هیچ وصف ایجابی خدا را نشناسیم ،توصیف سلبی او نیز ممکن نخواههد بهود
(علیزمانی ،0989 ،ص)94؛ و منطقیتهرین الزمهة ایهن دیهدگاه ،اجتنهاب از ههر گونهه
توصیف سلبی و ایجابی خدا و اختیار سکوت محه

دربهارة اوسهت (اسهتیور،0981 ،

ص .)91از آنها که مدعیاند تنها اوصاف سلبی را میتوان به خداوند نسهبت داد ،بایهد
پرسید که بدون داشتن تصوّر ایجابی ،هر چند اجمالی ،چگونه اوصافی را از خدا سهلب
میکنند؟ چرا خدا جاهل ،عاجز ،جسمانی و متناهی نیست؟ حقیقت آن است که مها بهه
دلیل شناخت وجوب وجود ،عدم تناهی ،بساطت و غنای مح

خدا ،اوصهاف امکهانی

و فقری را از او سلب میکنیم (علیزمانی ،0980 ،ص.)41
 .7-9تعارض در گفتار

بیشتر نگرشهای سلبی دچار ناهماهنگی و تعار

در گفتهار هسهتند .آنهان ،در عهین

ادعای امتناع توصیف ایجابی خدا ،گزارههایی ایجابی ارائه مهیدهنهد (سهاجدی،0988 ،
ص .)222مثالً افلوطین از سویی میگوید :نمیتوان راجع به خدا سخن گفت و چیهزی
نوشت (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص)192؛ و از سویی دیگر ،مطالهب فراوانهی دربهارة خهدا
نگاشته است .وی از طرفی بر زبان سلبی دربارة خدا تأکید دارد (افلهوطین ،بهیتها ،ج،2
صص )0183-0188؛ و از طرف دیگر ،گزارههای مثبتی را در مهورد وی بهه کهار بهرده
است؛ مانند اینکه «او به همه چیز محهیط اسهت» (افلهوطین ،بهیتها ،ج ،2ص« ،)190او
علّت نخستین است» (افلوطین ،بیتا ،ج ،2ص .)199به ههر حهال ،آنهان از یهک سهو از
تجارب دینی سخن میگویند و مینویسند و هدفشان رساندن آن به دیگران اسهت و از
سوی دیگر ،وجود زبان مشترک را انکار میکنند و هر گونه تصدیق (توصیف سهلبی یها
ایجابی) را کنار میگذارند .بهترین واکنش برای آنان این است که سکوت اختیار کنند و
از گفتن و نوشتن بپرهیزند (استیور ،0981 ،ص.)91
 .5-9نقد و بررسي نقدها

طرفداران االهیات سلبی ،قائل به تعطیل و منکر معرفت اجمالی ،یعنهی علهم بهه هسهتی
خدای متعال ،نیستند؛ بلکه آنان اصل وجود خدا و حداقل معرفت ایجابی یعنی علهم بهه
هستی صرف و مطلق او را ه که مبنای سلبهای بعدی است ه برههانی مهیداننهد (رک.
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قمی ،0919 ،ج ،0صص 021-003؛ افلهوطین ،بهیتها ،ج ،2ص .)128گرچهه برخهی از
دیدگاههای سلبی ممکن است به تعطیل و تنزیه مح

بینجامد؛ ولهی غالهب آنهها ،بها

همة کوششی که برای اثبات محدودیّت عقهل مهیکننهد ،بهاب نظهر و عقهل را مسهدود
نمیدانند (رک .ابنمیمون ،بیتا ،صص  )12-10و خود ،تنزیه مح
طور مثال ،ابنعربی تنزیه مح

را به اندازة تشبیه مح

را نقد کردهاند .بهه

نادرست میدانهد و بهه جمهع

میان تشبیه و تنزیه قائل است و میگوید:
«ف ان قلت بالتنزیه کن ت مقیوا ککککک و ان قل ت بالتشبیه کنت محودا
و ان قلت باالمرین کنت مسودا ککککک و کنت ام اما فی الم عارف سیوا»
(ابنعربی ،0981 ،ص)84
برخی از طرفداران االهیات سلبی در بعهد معرفتهی ،بهر مبنهای تفکیهک مراتهب ذات و
صفات در بعد وجودشناختی ،دربارة ذات خدای متعال ،به دلیهل امتنهاع توصهیف ،قائهل بهه
تنزیه مطلقاند؛ ولی معرفت ایجابی را به مراتب فروتر از ذات و تجلیّات او نسبت مهیدهنهد
و با توجه به مراتب و حضرات وجود ،معرفت به خدای متعال را دارای مراتب مهیداننهد.
به طور مثال ،قاضی سعید قمی مراتب معرفت را شامل معرفت به ذات ،مرتبة الوهیت و
مرتبة ربوبیّت میداند .وی معرفت به ذات را برای همگان غیر قابل دسهترس مهیدانهد؛
معرفت به مرتبة الوهیت را تنها برای رسوالن ،انبیاء و اولیای مقهرّب و مهؤمنین ممهتحن
ممکن میداند؛ و تنها معرفت به ربوبیّت را برای همة خلق ممکن میداند؛ زیرا آنهان بهر
این معرفت سرشته شدهاند و خداوند ،هنگام اخذ میثاق بر معرفت به ربوبیّتش ،خهود و
انواری را که مظاهر ربوبیّت او هستند به تمهام مخلوقهات نشهان داد و آنهان را بهر ایهن
معرفت سرشت (قمی ،0919 ،ج ،0ص.)281
نکتة مهم این است که کلمة «ربّ» در اصطال عرفانی ،به معنای حهقّ اسهت کهه در
اسمی خاص تجلّی میکند؛ نه به معنای ذاتی که از همهة تعیّنهات درمهیگهذرد و از همهة
نسبتها در تعالی است (ایزوتسو ،0918 ،ص .)21بهه عقیهدة ابهنعربهی ،حهق مطلهق در
اطالق خود ،غیب الغیوبی است که نه کسی زو نام ندارد نه نشان و بهه صهورت یهک راز
باقی خواهد ماند که سرّ آن با عمیقترین نوع کشف نیز از پرده بهرون نخواههد آمهد و بهه
صورت معمایی غام

باقی خواهد ماند (رک .آشهتیانی ،0944 ،صهص  .)24-22او تنهها
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هنگامی در معر

معرفت بشری قرار میگیرد که در اسم اعظم «اهلل» به صورت «خهدا» و

«ربّ» تجلی کند و انسان ،هر اندازه دارای کشف و شههود ژرف باشهد ،مجبهور اسهت در
مرحلة ربّ توقّف کند .اینجاست که محدودیّت معرفت آدمی آشکار میشود (ایزوتسهو،
 ،0918صص  .)23 -21راه خودشناسی ه که فرمود« :من عرف نفسه عرف ربّه» (مجلسهی،
 ،0419ج ،2ص )92ه و نیز اینکه «هر کس نبوت و والیت را آنگونه که حقّ معرفهت آن
است بشناسد ،به حقیقهت ربّهش را شهناخته اسهت» (همهدانی ،0980 ،ج ،9ص ،)018در
نهایت به شناخت این ربّ منتهی میشود.
در واقع ،هر چه بخواهیم دربارة هستی حقّ سهخن بگهوییم و یها بکوشهیم او را همهان
گونه که هست توصیف کنیم ،بخواهیم یا نخواهیم ،مجبوریم تنها از جنبة تجلّی او دربهارة او
گفتوگو کنیم؛ چون او در حالت عدم تجلی و در اطهالق خهود ،ذاتهاً ناشهناختنی و بسهیار
فراتر از معرفت انسانی است (خهوارزمی ،0918 ،ج ،0صهص 024و  .)021تنهها مهیتهوانیم
تجلّی این راز را در اسم «اهلل» که جامع همة اسماء و صفات است و در همة مظاهر و آیهات
ظهور کرده است مالحظه کنیم (خمینی ،0921 ،ص )90و دربارة این مرتبهه سهخن بگهوییم
(ایزوتسو ،0918 ،ص .)81در نتیجه هر آنچه دربارة غیب و یا شهادت گفته مهیشهود ،همهه
مربوط به مادون غیبالغیوب است .فروتر از آن ذات نهان ،میتوان در تمام مراحهل از غیهب
و شهادت سخن گفت (جوادی آملی ،0912 ،ص .)089این بح ها و گفتوگوها ،همهه در
حوزة تعیّنات و در محدودة معانی اسماء و صفات خدای متعال است و دربارة هویت ذاتیهه،
به مصداق «یحذّرکم اهلل نفسه» (آل عمران ،)28:جز فرمان دور باد برای کسانی کهه گهوش دل
بدان سو میسپارند شنیده نمیشود .آن حقیقت گسترده که در سهعة بهیکهرانش ،جهز ذوب
شدن چارهای نیسهت ،برتهر از آن اسهت کهه در قلمهرو فههم حکهیم و یها در مصهاحبت و
مجاورت قلب گداختة عارف باشد (جوادی آملی ،0912 ،ص.)403
در نتیجه ،ادراک حق بدون تجلّی او و بدون تعین اسمی ،رسمی ،حکمی و مرتبههای
حاصل نمیشود (آشتیانی ،0944 ،ص)42؛ ولی این ادراک به این معنها نیسهت کهه آدمهی
میتواند به کنه و حقیقت اسماء و صفات او پی ببرد .در مرتبة اسماء و صهفات نیهز آنچهه
بر خدای متعال و غیر او اطالق میشود ،قطعاً در درجة یکسانی نیست ،حتهی وجهود کهه
اعم اشیاء است ،شامل او و غیر او به نحو یکسان نمیشود؛ زیرا وجود غیر او ،سهایههها و
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شؤون و فروع وجود متعالی اوست (صدرالدین شهیرازی ،0988 ،ص .)012دربهارة سهایر
صفات نیز همین گونه است؛ یعنی در مخلوقات ،بر خالف حقّ تعالی کهه مقهدّس و منهزّه
از تمام قصورات و نقائص است ،صفات با نقصها و کاستیههای بهیشهماری همهراهانهد
(صدرالدین شهیرازی ،0922 ،صهص  )30-83و واضهع لغهات ،ایهن اسهامی را اوّالً بهرای
مخلوقات وضع کرده است؛ زیرا فهم معنای این اسهماء و صهفات در حهقّ مخلوقهات بهه
فهمها و عقول نزدیکتر است ،ولی فهم آنها در حق خدای متعال بسیار سهخت و بیهان آن
به مراتب سختتر از فهم آن است ،بلکه هر چه در تقریب و نزدیک شهدن ایهن صهفات بهه
ذهن گفته شود ،از جهتی باع

دور شدن از مطلوب است (فی

 ،0922 ،صص .)92-98

حقّ این است که همان طور که معرفت به کنه ذات خدای متعال برای هیچ کس جهز
خودش ممکن نیست ،معرفت و احاطه به کنه اسهماء و صهفات او نیهز بهرای ههیچ کهس
ممکن نیست (جوادی آملی ،0980 ،ج ،2ص .)013همة آنچه عقال در حقّ او میگوینهد و
او را توصیف میکنند ،به اندازة فهم خودشان و به اندازة وسهع و تهوان آنهاسهت ،نهه در
حدّ و اندازة او (طوسی ،0929 ،ص .)08در واقع ،عقال صفاتی را که با آنها مأنوسانهد و
به نوعی آنها را در خودشان مشاهده میکنند ،با سهلب نقهایص آن صهفات و بهه وسهیلة
نوعی مقایسه به او نسبت میدهند و اگر از صفات خدای متعال ،صفتی بهرای آنهها ذکهر
شود که هیچ مناسبتی با آن ندارند ،هرگز آن را درک نمیکنند .به طور مثال ،نسهبت بهه ذات
او که بدون ماهیت است (صدرالدین شیرازی ،0988 ،ص )028درکی ندارند؛ زیهرا چنهین
چیزی برایشان مأنوس نیست .در نتیجه ،توصیف آنهها از خداونهد ،تنهها و تنهها در حهدّ
خودشان است؛ نه آن گونه که شایستة خدای متعال است (فی

 ،0922 ،صص .)92-98

به همین دلیل ،امام باقر(ع) فرمود:
«کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدّق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم و لع ل
النمل الصغار تتوهم أن هلل تعالى زبانیتین فإن ذلک کمالها و یتوهّم أن عومها نقص ان
لمن ال یتّصف بهما و هذا حال العقالء فیما یصفون اهلل تعالى به».
(مجلسی ،0419 ،ج ،22ص)239
تمام آنچه شما با اوهام و عقول خود ،با دقیقترین معانی دربارة او مهیگوییهد و
تمییز و تشخیص میدهیهد ،مخلهوقی مثهل شماسهت؛ آن سهاختة ذههن شهما و
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موجودی ضعیفتر و فقیرتر از شماست ،نه خدای متعال .پس شایسهتة خودتهان
است و به ساحت بلند او نمیرسد .حال عقال در توصیف خدای متعال همچهون
حال مورچهای است که چون دو شاخک داشتن را کمال خود مهیپنهدارد ،آن را
به خدایش نیز نسبت میدهد؛ زیرا گمان میکند نداشتن آن نقص است.
پس آنچه در ذهن ماست ،صورتهای ذهنیای است که بها فههم محهدود و نهاقص
خود ،آنها را کمال تصور کرده و نقایص و محدودیتهایش را کنار گذاشته و بعهد آن را
به خدای متعال نسبت دادهایم .در واقع ،آنچه در ذهن اسهت ،بتهی اسهت کهه بهه صهفات
آراسته شده و به جای خدا پرستیده میشود .به گفتة صهدرالمتألهین ،بها توجهه بهه آیهاتی
چون «و ما یؤمن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون» (یوسف )012 :و «یا ایها ال ذین امَن وا امِن وا
باهلل» (نساء ،)098 :بیشتر انسانها غیر خدا را مهیپرسهتند؛ زیهرا خهدای آنهان در حقیقهت
صورت بتهایی است که با وهمهایشان تراشیده و زینت دادهاند؛ در نتیجه ،تفهاوتی میهان
آنها و بتپرستان جز در لفظ نیست؛ زیرا معبود هر یک از آنان ،آن چیزی اسهت کهه در
وهم و خیالش توهّم کرده است ،نه معبود حقیقی (صدرالدین شهیرازی ،0988 ،ص.)248
حقیقتاً او ذهن و قلب آدمی را در برابر خود بیچیز و فقیر میکند .لذا فرمود :حمهد از آن
خدایی است که «الیؤدّی حقّه المجتهوون ،الذی الیورکه بُعو الهمم و ال یناله غ و

الفط ن»

(امام علی(ع) ،0988 ،ص .)21اینها مؤیداتی است که میتوان به نفع دیدگاه سهلبی ارائهه
کرد .به تعبیر افلوطین ،حال توصیف کنندگان او همچون حال مداحانی اسهت کهه از هنهر
مد بیگانهاند و چون دستشان به ساحت متعهالی او نمهیرسهد و سهخنی را کهه سهزاوار
ممدو است نمییابند ،صفاتی را به او نسبت میدهند که دون شأن اوست و بدینسان از
مقام او میکاهند (افلوطین ،بیتا ،ج ،2صص  .)191-192به همهین سهبب ،خهدای متعهال
فرمود« :سبحان اهلل عمّا یصفون اال عباد اهلل المخلَصهین» (صهافات )22 :و بنهدة مخلَصهش
فرمود« :انت کما تقول و فوق ما نقول» (کلینی ،0932 ،ج ،4ص.)938
در نتیجه ،بسیاری از دالیلی که در حوزة معرفتشناسی االهیات سهلبی مطهر شهد،
سخنهایی درست و بجاست .محدودیت قوای ادراکی انسان به حدّی است که حتی توان
شناخت چیستی و حقیقت اشیای مادی و جسمانی را ههم نهدارد .در فلسهفه ثابهت شهده
است که علم به فصل حقیقی موجودات ،مشکل بلکه محال اسهت؛ در نتیجهه وصهول بهه
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حدود و ذوات موجودات نیز چنین است (رک .طباطبایی ،بیتا ،صص 18-14؛ ابهنسهینا،
 ،0319صص  .)98-94انسان حقیقت هیچ چیز را قطعاً نمیداند؛ زیرا تنها زمانی مهیتهوان
ادعا کرد که ذات و حقیقت چیزی شناخته شده است که همة ذاتیات آن چیز شناخته شده
باشد .ثانیاً ذاتیات یک چیز جهز جهنس و فصهل آن نیسهت و عمهوم فالسهفه و حکمهای
مسلمان ،فصل حقیقی را یا اصوالً قابل تحصیل نمهیداننهد (ابهنسهینا ،0319 ،ص ،)94یها
دستکم تحصیل آن را بسیار دشوار میدانند و مثالً نهاطق را جهایگهزین فصهل حقیقهی
انسان میانگارند ،نه خود فصل حقیقی (طباطبایی ،بیتا ،صص  .)18-14با ایهن مقهدمات،
چگونه میتوان مدعی شد که آدمی در شاخههای گونهاگون فلسهفه و حکمهت ،علهم بهه
احوال و اعیان موجودات پیدا میکند؟ (قرایی گرگانی.)213)،0989 ،
عقل انسان تنها میتوانهد چیزههایی را درک کنهد کهه اوالً کلّهی باشهند نهه جزئهی و
شخصی؛ ثانیاً ماهوی و مفهومبردار باشند؛ ثالثاً موضوع شناخت یا تحلیلهی باشهد و یها بها
واسطه به ادراک حسی پیوند داشته باشد یا به عبارت دیگر ،یا از مفاهیم منطقی باشد یها از
مفاهیم فلسفی .در کلی بودن شناخت عقلی تردیدی نیست .از آنجا که عقهل انسهان جهز
مفاهیم برگرفته از موضوعات و حقایق خارجی را درک نمیکند ،موضوعات مفهوم ناپذیر
مانند هستی ،نیستی ،وحدت و مانند آن به وسیلة عقل شکار نمیشهوند .عقهل نمهیتوانهد
حقیقت هستی یا وحدت را بیابد؛ چنانکه درک روشن و آشکاری از نیستی نیز نهدارد .در
نتیجه ،آنچه ذات آن خارجیت ،شخصیت و وجود باشد ،در ذهن جای نمیگیرد تها ذههن
به آن دست یابد .در نتیجه ،شناخت حقیقت اشیاء ،کهه همهان وجهود آنهاسهت ،از تهوان
عقل بیرون است .حتی انسان در حوزة شناخت خودش نیز که با علم حضوری به بودنش
علم دارد ،همین قدر میداند که هست؛ ولی نمیداند که چیست ،یعنی شهناختش اجمهالی
است؛ شناخت به بودن است ،نه به چه بودن و چگونه بهودن (حسهینیشهاهرودی،0984 ،
صص  .)23-22تمام آنچه گفته شد ،حکایت از محدودیت توان آدمی در شهناخت دارد و
به معنای تعطیل نیست .به تعبیر ابنمیمون ،عقل نسبت به آنچه در حوزة تفکر آدمهی قهرار
میگیرد ،همواره حجت است (ابنمیمون ،بیتا ،صص.)12-10
در پاسخ به این اشکال که اگر غایت معرفت ،رسیدن به ندانستن و عجهز از معرفهت
است ،در این صورت ،میان انبیاء و اولیاء و عوام مهردم تفهاوتی نیسهت ،بایهد گفهت ایهن
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سخن نادرست است .به تعبیر ابنمیمون ،بین کسی که میداند چه چیزهایی از خدا سهلب
میشود و بین کسی که نمیداند تفاوت بسیار است .به طور مثال ،کسهانی هسهتند کهه بهه
جسمانی بودن خدای متعال باور دارند؛ کسانی دیگر در جسمانی بودن او شهکّ و تردیهد
دارند؛ عده دیگری جسم و جسمانیت را از خداوند سلب کردهاند؛ و کسان دیگری از این
مرتبه هم فراتر رفته ،هر گونه انفعالی را در مورد او محال میدانند .تردیدی نیست که ایهن
گروهها ،در معرفت به خدای متعال یکسان نیستند و تفاضل میان آنهها آشهکار اسهت .در
نتیجه میتوان ادعا کرد که هر چه انسان در سلب امهور از خداونهد پهیش رفتهه باشهد ،در
معرفت به خدای متعال کاملتر خواهد بود (ابنمیمون ،بیتها ،صهص040-041؛ ابراهیمهی
دینانی ،0913 ،ج ،0ص .)922البته شکی نیست که معرفت سلبی ،بدون هیچ گونه پشتوانة
ایجابی ممکن نیست؛ ولی چنانکه اشاره شد ،دیدگاه همة قهائالن بهه االهیهات سهلبی ،در
سلب مح

محدود نیست به گونهای که کالم ایجابی را کامالً نادیده بگیرند .بهه عهالوه،

تفاوت عمدة معرفت انسانها با یکدیگر در همین است که یکی میدانهد کهه نمهیدانهد و
دیگری نمیداند که نمیداند .شکّی نیست که معارفی فوق عقهل وجهود دارد و معلومهات
انسان نسبت به مجهوالت وی ،کسر ریاضی معقولی را تشکیل نمیدهند .مهیتهوان بهرای
«ندانستن» بار ارزشی قرار داد؛ البته منظور ،جهل و تعطّلی که مها را بهه دون شهأن انسهانی
بکشاند نیست ،بلکه به تعبیر نیکوالس کوسایی ،رسیدن به مرتبة جهل آگاهانه است؛ یعنی
مرتبهای که انسان به طور کامل بفهمد که جاهل است .رسیدن به این مرتبهه بهرای انسهانی
که تمام عمر خود را صرف کسب دانش کرده ،مرتبهه بهاالیی اسهت؛ زیهرا جههل آگاهانهه
انسان را فراتر از محدودیتهای عقل نظری میبرد و او را به این نتیجه میرساند کهه اوج
معرفت ،در عجز از معرفت است (رک .ایلخانی ،0982 ،صص .)843-848
عالوه بر این ،سلب مطر در االهیات سلبی صرفاً سلب سهاده نیسهت؛ بلکهه سهلب
سلب یا سلب مضاعف است .هر سلبی به شرطی صحیح است که بهار دیگهر نفهی شهود.
سلب سلب در واقع مکمل تنزیه ساده و البتهه مکمّهل تجریهد اسهت (کهربن ،0911 ،ج،0
ص .)002به طور مثال« ،کالم افلوطین سرشار از گفتن و پس گرفتن است؛ زیهرا هنگهامی
که وصف خداوند با عبارت «غیر از همه چیز» بیان میشهود ،ناچهار او بها مقولهة غیریهت
اندیشیده است و دیگر آن تعالی که منظور است به جای خهود نمهیمانهد؛ زیهرا از طریهق
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اندیشیده شدن ،دوباره وارد محدودة آگاهی میشود .در نتیجه گفتهه مهیشهود «آن سهوی
همة مقوالت است» ،چیز دیگری است که باید گفت «بیشهتر از» یها «برتهر از» ،ولهی ایهن
وصفها هم پس گرفته میشوند .به زبان آوردن این عبهارات در حهال تعهالی معنها دارد،
ولی تنها در صورتی که نارساییشان آشکار شود» (یاسپرس ،0929 ،ص.)98-91
حال با این تفسیر ،آیا انسان باید دربارة خدای متعال هیچ نگوید؟ پاسخ منفی اسهت.
دربارة خدای متعال نه میتوان هیچ نگفت و نه میتوان سخنی به واقع و شایستة او گفت.
در روایت آمده است که «من قال فیه فهو جاهل و من سکت عنه فهو غافل» یعنی ههر کهه
دربارة او سخن گوید جاهل است و هر که نگوید از او غافل است .به تعبیر افلوطین ،بایهد
از او بگوییم و «البته دربارة او میگوییم؛ ولی آنچه میگوییم ،حقیقتاً او نیست» (افلهوطین،
بیتا ،ج ،2ص .)118باید توجّه داشت که گفتههای ما ،مانند یافتهها و معرفت مها ،در حهدّ
و اندازة خودمان است .این نکتهای است که در االهیات سلبی بر آن تأکید بسیار میشهود.
افلوطین معتقد است باید او را بیابیم و میگوید ...« :ما در حهال گرفتهاری بهه درد زایهش،
نمیدانیم به او چگونه اشاره کنیم .سخن از آنچه در نام نمیگنجد میگوییم و در عهین حهال
نامی به او نسبت میدهیم تا بتوانیم به یکدیگر حهالی کنهیم کهه آنچهه مهیگهوییم دربهارة
اوست» (فلوطین ،بیتا ،ج ،2ص .)128در مرتبة ذات ،آنچه دربارة خدای متعهال مهیگهوییم
عناوینی است از سر ناچاری؛ شاید بتوان گفت بهترین عناوینی که در حوزة عقهل و چهارچوب
زبان میتوان به او نسبت داد ،عناوینی چون واحد ،بسیط مطلق و مانند اینهاسهت؛ امها او
حقیقتاً فوق اینها و فوق عقل و زبان است .میتوان گفت که در االهیهات سهلبی ،سهخن
گفتن از او نه به علت تناق

گویی؛ بلکه به علت اضهطرار درونهی و یها بهه قصهد تعلهیم

دیگران است و یا سخنها و عبارات ایجابی ناظر است به تجلیات خهدای متعهال و آنچهه
پس از او هستند .عالوه بر این ،هر کس به اندازة فهم خود و به همهان میهزان کهه آثهار و
ظهورات خدای متعال را یافته است ،از او سخن میگوید .افلوطین گفته است:
«اینکه ما او را در شناسایی خود نداریم ،بدین معنا نیست که او را بهه ههیچ وجهه
نداریم؛ او را به این اندازه داریم که دربارهاش سخن میتهوانیم گفهت ،ولهی آنچهه
میگوییم او نیست ... .هنگامی که دربارة او سخن مهیگهوییم ،نظهر بهه چیزههایی
داریم که پس از او هستند .با این همه ،از داشتن او محروم نیستیم ،ههر چنهد او را
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به زبان نمیتوانیم آورد .حال ما ،همچون حال مجهذوبان خداسهت کهه مهیداننهد
چیزی اندرون خود دارند؛ هر چند نمیدانند آنچهه دارنهد چیسهت؟  ...او برتهر از
هستیای است که به او نسبت میدهیم و حتی بیشتر و بزرگتر از هر چیزی است
که به زبان میتوانیم آورد؛ زیرا برتهر از سهخن و عقهل و ادراک اسهت؛ همهة ایهن
چیزها دادة اوست ،ولی خود او نیست» (فلوطین ،بیتا ،ج ،2صص .)112-118
به عبارت دیگر ،خلق به ضرورت آنکه خلق است ،باید دربارة خدای متعال چیهزی بگویهد؛
ولی هر یک از موجودات ،از ظنّ خود و به اندازة مرتبهای که در وجود از امر خهدای متعهال
یافته و به تعداد آثاری که از او در ذات خود مشاهده کرده است ،دربارة خدای متعال سهخن
میگوید (طوسی ،0929 ،صص  .)08-02خدای متعال به گونهای همه جا را پر کهرده کهه
جا برای دومی باقی نگذاشته است؛ در نتیجه ،در عین حال که هر چه میگوییم دربهارة او
نیست ،دربارة غیر او هم نیست و در عین حال که معبود و معشهوق و محمهود و مهذکور
احدی نیست ،معبود و معشوق و محمود و مذکور همگان جز او نیست .بهه تعبیهر دیگهر،
«صورتی دیده نمیشود و معنایی تصور نمیشود ،مگر اینکه آن صورت حهقّ اسهت و آن
معنا ،معنای حقّ است؛ زیرا در عالم وجود ،جز او و صورت او و معنای او نیست و کمال
از جهت صورت و معنا جز برای او نمیباشد» (آملی ،0980 ،ص.)291
از طرفی بیانناپذیری خدای متعال ،انسان را به سهکوت هه کهه اوج االهیهات سهلبی
است ه میکشاند ،لذا فرمود« :من عرف اهلل کَلَّ لسهانه» (طبرسهی ،0924 ،ص)444؛ یعنهی
آنکه خدا را شناخت ،زبانش گنگ میشود .البته در روایت دیگری آمده است« :من عهرف
اهلل طال لسانه»؛ زیرا عارف پس از وصال ،ناخواسته و ناخودآگاه از تجربة خهود در قالهب
الفاظ و عبارات ،چیزهایی را به مخاطب ناعارفش ارائه میکند .به همین سبب ،عارفهانی کهه
خاموشی را یگانه روش سخن گفتن از خدا میدانند ،همان کسانی هستند که پهرحجمتهرین
آثار منظوم و منثور را پیرامون مباح

عارفانه به رشتة تحریر کشهیدهانهد» (شهیمل،0912 ،

ص .)14پس دربارة خدای متعال ،نه میتهوان تنهها سهکوت کهرد و نهه مهیتهوان سهخنی
شایستة او گفت؛ همان گونه که در بعهد معرفتهی نیهز نهه مهیتهوان خداونهد را صهرفاً در
تجلیاتش محدود کرد و نه میتوان او را صرفاً در قید تنزیه و منعزل از عالم دانست؛ بلکهه
باید او را با دو چشم تشبیه و تنزیه نگریست.
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انسان در سیر صعودی خود تا رسیدن به وحدت ،منازل و عوالم متعددی را طی مهیکنهد
و در هر مرتبه یا در هر عالمی ،با حقایقی مواجه میشود و مییابد که هر مرتبهه ،نسهبت بهه
مرتبة بعد چون خواب و خیالی بیش نبوده است .آنچه در این نشئه حقّ میپنداریم و بهر آن
پافشاری میکنیم ،صرفاً معرفتی محدود و متناسب بها محهدودیتهها و نهواقص بهینهایهت
ماست؛ لذا به این سبب باید تمام ایجابها و حتی سلبهایمان را هم سلب کنیم.
نتيجه

آنچه در بعد معرفتی االهیات سلبی مورد تأکید قرار میگیرد ،محدودیّت و نقهص معرفهت
بشری است .انسان نه تنها ذات خدای متعال را ،بلکه حقیقت هیچ چیزی حتی اشهیاء مهادی
و خودش را هم نمیداند .محدودیت قوای ادراکی و فقر و تههیدسهتی انسهان از معرفهت
حقیقی به معنای تعطیل نیست .جای تردید وجود ندارد که معارفی فوق عقل وجهود دارد
و معرفت به خدای متعال دارای مراتب است .در عین حال ،انسان باید دربارة او بیندیشهد
و با دقیقترین عبارات از او بگوید و برای شهود و وصول به او تالش کند؛ اما باید بدانهد
که همة آنچه میداند و مییابد و میگوید ،در حد و اندازة خود او و همراه با نقهصههای
بیشمار است .حقیقتاً مجهوالت انسان نسبت بهه معلومهات او ،کسهر ریاضهی معقهولی را
تشکیل نمیدهند .انسان در سیر صعودی خود ،در هر مرتبه و نشئه بها حقهایق و معهارفی
مواجه میشود که با نظر به آنها ،دانستههای مراتب قبل او عین جهل خواهند بود.
در بعد زبانی نیز آنچه دربارة مرتبة ذات خدای متعال میگوییم ،عناوینی است از سهر
ناچاری و کوتاهی کالم؛ اما او حقیقتاً فوق عقل و زبان اسهت .در االهیهات سهلبی ،سهخن
گفتن از خدای متعال یا به واسطة اضطرار درونی ،و یا به قصد تعلیم دیگهران اسهت و یها
سخنها و عباراتی ایجابی است که به تجلیات خدای متعال و آنچه پس از او هستند نهاظر
است .عالوه بر این ،هر کس به اندازة فهم خود و بهه همهان میهزان کهه آثهار و ظههورات
خدای متعال را یافته است ،از او سخن میگوید.
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