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Abstract
In contrast to positive theology, negative theology offers a different course in
theology. However, in Khorasan theological school, negative theology plays a
positive epistemic complement role, which is mentioned as cardinal or innate
knowledge. In this approach, humans before arriving to this world, were bearing a
cardinal knowledge of God, of which of course they are somehow ignorant, and the
philosophy of sending the prophets, is removing the veil of ignorance and
remembering this forgotten nature and blessings. But, after proving the origin of the
world, the man's wisdom without any analogy can manage to achieve knowledge of
God through negative interpretation of divine attributes. The principal reason and
basis for denying positive theology in this intellectual school is negation of analogy.
Of course, concerning the interpretation of how negative theology is supplemented,
there are enormous differences among the scholars of Khorasan school which refer
to ontology of the divine attributes and proving and negating the attributes. Among
the views raised in Khorasan school we have found the views of Ayatollah Mirza
Mahdi Esfahani, the founder of this school, and three of his prominent pupils
namely, Ayatollah Mojtaba Ghazvini, Ayatollah Maleki Mianji, and Ayatollah
Morvarid.
Keywords: Khorasan Theological School-Negative Theology- cardinal or innate
knowledge- Mirza Mahdi Esfahani- Mojtaba Ghazvini- Maleki Mianji- Morvarid.
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 .1دانشجوی دکتری گروه فلسفۀ پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استاد گروه فلسفه و کالم ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1398/10/11 :؛ تاریخ پذیرش)1399/04/10 :

چكیده
الهیات سلبی در مقابل الهیات ایجابی مسیر متفاوتی را در خداشناسی عرضه میکند و منکر معرفت اثبااتی از خداسات .اماا در
مدرسۀ کالمی خراسان ،الهیات سلبی نقش مکمل معرفتی ایجابی را ایفا میکند که از ان با عنوان معرفت فطاری یاا قلبای یااد
میشود .از اینرو هرچند این مدرسه الهیات سلبی را قبول دارد ،اما منکر معرفت اثباتی از خدا نیست .از دیادگاه ایان مدرساه،
انسانها پیش از ورود به مهان کنونی ،حامل معرفتی قلبی و اثباتی از خدا شدهاند که البته در دنیا نوعااً از ان غافلناد و فلسافۀ
ارسال پیامبران ،برداشتن حجاب غفلت و تذکر به همین فطرت و نعمت فراموش شده است .اما عقل انسان نیز میتواند پس از
اثبات مبدأ مهان ،از طریق تفسیر سلبی صفات الهی ،به شناختی از خدا بدون تشبیه نائل ایاد و در واقاع ،خادایی را کاه قلبااً
شناخته است ،با عقل توضی ،دهد و منظور از مکمل بودن همین است ،نه اینکه الهیات سلبی چیزی بر معرفت قلبی میافزایاد.
دلیل و مبنای اصلی نفی الهیات ایجابی در این مدرسۀ فکری ،نفی تشبیه است .البته در زمیناۀ تفسایر چگاونگی مکمال باودن
الهیات سلبی ،اختالفنظرهایی در میان بزرگان مدرسۀ خراسان ومود دارد که به ومودشناسای صافات الهای و اثباات و نفای
صفت برمیگردد .در بیان دیدگاههای مطرح در مدرسۀ خراسان ،به دیدگاه ایتاهلل میرزا مهدی اصفهانی ،بنیانگذار این مدرسه و
سه شاگرد برمستۀ او یعنی ایتاهلل مجتبی قزوینی،ایتاهلل ملکی میانجی و ایتاهلل مروارید اکتفا کردهایم.

واژگان کلیدی
الهیات سلبی ،مجتبی قزوینی ،مدرسۀ کالمی خراسان ،مروارید ،معرفت قلبای و فطاری ،ملکای میاانجی ،میارزا مهادی
اصفهانی.
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مقدمه
در فلسفه و کالم ،مباحث مرتبط با اسما و صفات خداوند متعال از دو منظر اصلی بحاث و
بررسی میشوند؛ منظر ومودشناختی و معناشاناختی .در مباحاث ومودشاناختی ،باه ایان
مسئله میپردازند که در نفس االمر و عالم واقع ،چه نسبتی میان ذات پروردگار و صفات او
ومود دارد .در مباحث معناشناختی ،به معنای صفات پرداخته میشود و در حقیقت از ایان
موضوع سخن به میان میاید که انسان چه درکی از صفات الهی دارد و باا شانیدن صافات
خداوند متعال ،چه برداشتی از انها میکند .در این مبحث ،اغلاب دو رویکارد مهام مطارح
خواهد بود که از انها با عنوان «الهیات ایجابی» و «الهیات سلبی» یااد مایشاود .در الهیاات
ایجابی ابتدا همان معانی بشری صفات الهی اخذ میشود و سپس با تومه باه ویژگایهاای
منحصر بهفرد باریتعالی ،این صفات از شوایب و نقصهاای ماادی تجریاد و در نهایات،
معانی منزه و مجرد ،به خدای متعال نسبت داده خواهد شد .در الهیات سلبی ایان موضاوع
مطرح میشود که انسان ،اساساً نمیتواند درکی ایجابی از صفات ذاتی بااریتعاالی بناا بار
طریقی که در رویکرد نخست مطرح شد ،داشته باشد و تنها میتواند با بیانی سلبی ،صفات
باری تعالی را معنا کند .در این رویکرد ،علم خداوند به نفی مهل او و قدرت وی باه نفای
عجز ،معنا میشود.
الهیات سلبی در طول تاریخ طرفداران بسیاری پیدا کرده است .در یونان باساتان برخای
بر این باور بودند که اندیشۀ معمولی دربارۀ خداوند خام اسات (راسال،1373 ،

.)80 :1

گفته شده است نخستین کسی که بر طریق سلب دربارۀ خداوند تأکید کارد ،البیناوس باود
(ولفسن .)227 :1368 ،افالطون هنگامیکه دربارۀ خدا صحبت میکند ،او را شناختناپاذیر
معرفی و تالش میکند او را با بیانی سلبی معرفی کناد (افالطاون.)1620 – 1543 :1349 ،
فلوطین چهرۀ برمستۀ مریان نوافالطونی یونان است که الهیات سلبی ،در فلسفۀ او مایگاه
ویژهای دارد .احد یا واحد که همان خدای فلوطین محسوب مایشاود ،از منظار وی دارای
قداست و منزلت منحصر بهفردی است تا انجا که حتی این نامها را نیز شایستۀ او نمیداند
و تأکید میکند که بهکارگیری این الفا از مانب انسان ،نتیجۀ نقصان ادمی و ضایق زباانی
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است (فلوطین،1362 ،

 .)728 :2در یهودیت ،فیلاون ( ،)Runia, 1998: 359اباراهیمبان

داوود ( )Samuelson, 1998: 606و موسایبان میماون (ابانمیماون )140 :1972 ،از ایاان
الهیات دفاع کردهاند .در مسیحیت ،بازیلیادس ( ،)Kenny, 1998: 256کلمنات

(1998:257

 ،)Kenny,نیکوالس کوسائی ( )Kenny, 1998: 257و کلمنس ( )Kenny, 1998:257از ایان
الهیات پشتیبانی کردهاند .در اسالم ضارار (اشاعری )166 :1400 ،و نظاام (اشاعری:1400 ،
 )167 – 166معتزلی معنای اینکه خداوند عالم و قادر است را ان میدانستند کاه ماهال و
عامز نیست .در میاان شایعیان اساماعیلی ،ابوحااتم رازی (رازی ،)39 :1381 ،ابویعقاوب
سجستانی (سجستانی )4 :1358 ،و حمید الادین کرماانی (کرماانی )55 :1983 ،قاطعاناه از
الهیات سلبی دفاع کرده اند .در میان متکلمان امامیه نیز شایخ کلینای (کلینای،)112 :1363 ،
شیخ صدوق (صدوق ،)148 :1398 ،خوامه نصایر طوسای (خواماه نصایر،)281 :1405 ،
عالمه حلی (حلی )287 :1407 ،و  ...بهصراحت طرفدار این الهیات هستند.
در مقالۀ پیشرو برانیم که مایگاه الهیات سلبی را در مدرسۀ کالمای خراساان بررسای
کنیم .این مدرسه به رهبری میرزا مهدی اصفهانی ،از شاگردان برمستۀ میارزای ناایینی ،باا
هدف نابسازی و خالصمانی شناختهای قرانی و سرهفهمی این شاناختهاا و معاارف
پایهگذاری شد .متکلمان این مدرسه با تسلط بر مباحث فلسفی و سابقۀ تدریس ان ،در این
اندیشه بودند که تفاوت معارف وحیانی را از علوم بشری و بهویژه فلسفه و عرفان مصطل،
بیان کنند ،تا به سرچشمۀ زالل معارف نورانی قاران و کاالم اهال بیات (ع) دسات یابناد
(حکیمی .)55 – 46 :1383 ،تفکر متکلمان این مدرسه را میتوان نوعی رمعات باهساوی
تعالیم مدرسۀ اهل بیت (ع) دانست که پس از سالها مطالعاه و تادریس فلسافه و عرفاان
مصطل ،،صورت پذیرفته است.
در این پژوهش ،معنای صفات ذاتی خداوند را از منظر چهار تان از متکلماان برمساتۀ
این مدرسه یعنی ،میرزا مهدی اصفهانی ،شایخ مجتبای قزوینای ،ایاتاهلل ملکای میاانجی و
ایتاهلل مروارید بحث و بررسی خواهیم کرد .هدف مقاله ان است که روشن شاود موضاع
متکلمان این مدرسه در مباحث معناشناختی صفات الهی چیست و واکانش اناان در برابار
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الهیات ایجابی مورد دفاع فالسفه چه بوده و ایا الهیات سلبی با اساتقبال اناان هماراه باوده
است یا خیر؟
دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در باب الهیات سلبی و معرفت قلبی خدا با توجـه بـه
مبانی او
میرزا مهدی اصفهانی با به چالش کشیدن اصالت ومود بهعنوان مبناییترین اندیشۀ حکمت
متعالیه ،ومود را مفهومی منتزع از تحقق و ثبوت ماهیت برمیشمرد (اصفهانی ،بیتاا،

:2

 .)470از منظر وی یکی از معارفی که عقل و علم بهعناوان دو ایاه و نشاانه بار ان تأکیاد
میکنند ،نفی تشبیه و تباین خالق و مخلاوق اسات (اصافهانی ،بایتاا،

.)498 – 497 :2

عقل ،باریتعالی را از حد تعطیل که همان انکار و نفی باریتعالی است و نیز از حد تشابیه
که همان قرار دادن او در سنخ اشیا و اثبات کفو برای اوسات ،خاار مایکناد (اصافهانی،
 .)160 :1387میرزا مهدی توحید صحی ،را در اثبات بالتشبیه مایداناد (اصافهانی:1378 ،
 .)353 – 352تأکیدات مکرر میرزا مهدی بر نفی تشبیه و اثبات تباین خالق و مخلاوق ،باه
ان منجر میشود که در بحث ومود و دیگر صفات ،قائل به اشتراک لفظی شود .وی اطالق
الفا بر مخلوقات را بهصورت حقیقی و در مقابال ،اطاالق الفاا بار خاالق را باه شاکل
مجازی تصویر و به اینصورت ،تفاوتهای معنایی ان را اشکار میکند (اصفهانی ،بیتا،
 .)285 – 284 :1میرزا بار ان اسات کاه مفهاوم وماود انتازاعشاده از مخلوقاات ،شاامل
باریتعالی نمیشود و قرار دادن خداوند حتی در غایت این معنای منتزع ،تشبیه به ممکنات
را در حق او منتفی نمیکند (اصفهانی ،بیتا،

 .)353 – 352 :1میرزا مهدی اصفهانی عقل

و علم را دو حجت ذاتی میداند که چون به ذات الهی منتسب هستند ،حقیقت انهاا بارای
بشر شناساییشدنی نیست (اصفهانی .)142 – 141 :1378 ،وی با توماه باه روایاات اهال
بیت (ع) ،معرفت به ذات بااریتعاالی را ممتناع مایداناد و دلیال ان را عادم محادودیت
باریتعالی عنوان میکند .میرزا ،نتیجۀ عملکرد علوم بشری را (که بر تصور و تصدیق مبتنی
است) محدود کردن خداوند متعال میداند (اصفهانی.)162 – 161 :1378 ،
میرزا مهدی اصفهانی با تومه به تعریا صفت و ماهیت ذاتی ان که محدود کردن ذات
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به حالتی از حاالت است ،در بحث ومودشناختی صفات الهی تأکیاد مایکناد کاه صافات
مطرحشده در قران کریم و روایات ،تنها عالیم و معرفات هستند ،نه اینکاه غارض وصاا
خداوند متعال به این اوصاف باشد (اصفهانی ،بیتاا،

 .)496 :2اوصااف ،بااریتعاالی را

توصیا نمیکنند ،زیرا توصیا ،سبب محدودیت خداوند میشاوند و لاذا بایاد از ذات او
نفی شوند (اصفهانی ،بیتا .)591 – 590 :میرزا پس از بیاان محاال باودن وصاا خداوناد
توسط غیر او ،صفاتی را که خداوند در قران کریم بیان کرده است ،نفاس ذات او مایداناد
(اصفهانی )193 :1387 ،از مجموع عبارات میرزا میتوان استنباط کارد کاه وی در مباحاث
ومودشناسی صفات الهی ،قائل به نظریۀ نفی صفات و نیابت ذات از صفات است.
میرزا مهدی اصفهانی با تومه به موضع ومودشاناختی خاویش و نفای مفااهیم اثبااتی
صفات که از مخلوقات انتزاع شده ،از الهیات سلبی دفااع مایکناد .وی علات بیاان سالبی
توسط اهل بیت (ع) را ،نفی هرگونه تشبیه و توهم تحدید از مانب انسانها مایداناد و در
راستای اموزۀ نفی تشبیه ،بهترین راهکار در معنای صفات خداوند را ،الهیات سلبی عناوان
میکند (اصفهانی ،بیتا،

 .)561 :2میرزا در مورد صفت قدرت بیان میکند که برهاان بار

این مطلب اقامه شده که ماعل بالذات که بدون حد و نهایت است ،منزه از عجاز از شایء
بوده ،بنابراین قدرت خداوند بهلحا عقلی ،نفی عجز است .وی تأکیاد مایکناد کاه شاأن
باریتعالی ،ملیلتر و عظیمتر از ان است که توسط عقل یا علم تعریا شود ،چه رسد باه
اینکه بهوسیلۀ معلومات و مفهومات و معقوالت و متصورات بشری معرفی شود (اصفهانی،
بیتا.)719 :
تعمق و تدبر در اثار میرزا مهادی نشاان مایدهاد کاه هرچناد وی در معناای صافات
خداوند ،الهیات سلبی را ضروری و شرط الزم میداند ،ان را کافی نمیداند .وی باهناوعی
معرفت ایجابی دربارۀ خداوند قائل است که از ان به معرفت قلبی و فطری یاد میکناد .در
واقع ،معرفت قلبی و فطری خدا ،معرفتی اعطایی است و بر الهیات سلبی مقدم خواهد بود.
مرحلۀ صفات و انواع الهیات متأخر از معرفت قلبی محسوب میشود که در عاوالم پیشاین
به انسانها داده شده است .عقل انسان معرفت قلبی و فطری را باا الهیاات سالبی توضای،
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میدهد و از این مهت تعبیر مکمل بودن را بهکار بردیم ،نه اینکاه الهیاات سالبی ،معرفات
فطری را کامل میکند .میرزا مهدی برهان را بر سه نوع تقسیم میکند :الا) برهاان عقلای؛
ب) برهان بهوسیلۀ علم حقیقی؛ ) برهان فطری و قلبی .وی دو برهان اول را ،ایه و نشانه
برای برهان سوم میداند .از منظر وی ،برهان و معرفت سوم ،در عوالم گذشاته (عاالم ذر و
ارواح) ،توسط خداوند به انسان اعطا شده است (اصفهانی .)216 – 215 :1387 ،از انجا که
کماالت باریتعالی با اوصاف و تعریاها شناخته نمیشوند و حتی عقل و علم حقیقی نیاز
از معرفت به انها عامزند ،باریتعالی تنها مومودی است که میتواند این معرفت را به بشر
منتقل کند ،لذا برای اتمام حجت بر خلق و گرفتن هرگوناه بهاناه از دسات انهاا ،معرفات
خویش را با شدت و وضوح بسیار ،در عالم ذر به انسانها عطاا کارده اسات .خداوناد در
انجا ،خودش را به بندگان خویش نشان داده و معرفتش را در فطرت انساانهاا باه ودیعاه
گذاشته است .از این رؤیت در تعابیر روایی با عنوان «معاینه» یااد کاردهاناد کاه از شادت
وضاوح و رؤیات حکایاات دارد (مجلسای،1403 ،

 .)223 :5انساانهااا ایان معرفاات را

فراموش کردهاند و البته میتوانند به ان متذکر شاوند .فلسافۀ نازول قاران و بعثات انبیاا و
امامت امامان معصوم (ع) نیز در این راستاست تا ان معرفت خفته در نهاد ادمی را اشکار و
زمینۀ سعادت او را فراهم کنند (اصفهانی ،بیتا،

 .]337 - 336 :1میرزا تأکید میکناد کاه

پیامبر (ص) بشارت دادهاند که معرفت در قلوب انسانها تثبیت شده و هر مولودی بر ایان
معرفت فطری و قلبی متولد شده است .وی اعتقاد دارد که تعلیمات بشری ،سبب محجوب
ماندن این معرفت شده است اصفهانی ،بیتا،

.)312 :1

بر این اساس ،میرزا مهدی اصفهانی ،معرفت اصلی در باب خدا را معرفت اثباتی میداند که
توسط خدا بر قلب انسان افاضه شده است و الهیات سلبی را که تفسیر سلبی عقال از صافات
خداست ،تنها بهعنوان مکمل معرفت فطری و قلبی معرفی میکند .وی با رد الهیات اثباتی ،کاه
از طریق نسبت دادن مفاهیم اثباتی انتزاعشده از مخلوقات ،به معرفت اثباتی دربارۀ خدا میرسد
و اثبات الهیات سلبی در برابر ان ،معرفت ایجابی مد نظر خود را تبیین میکند .به دیگر ساخن،
میرزا در مرحلۀ صفات و تحلیل عقلی معناشناسی صفات ،به معرفت اثباتی قائل نیست ،اماا در
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مرحلهای قبل از تحلیل صفات ،اعتقاد دارد که خداوند معرفتی قلبی از خود را به انسانهاا داده
است .در واقع ،عقل انسان در مرحلۀ صفات ،همان خدایی که قبالً با قلب خود ان را شناخت،
بهصورت سلبی توصیا میکند .از اینرو میتوان گفت که الهیات سالبی ،نقاش مکمال را در
خداشناسی ایفا میکند و بر معرفتی قلبی و اثباتی از خدا مبتنی است .به ساخن دیگار ،الهیاات
سلبی سهم عقل از شناخت خدایی است که قبالً او را قلباً شناختهایم .از انجا که موضاوع ایان
نوشتار الهیات سلبی است ،از توضی ،بیشتر معرفت ایجابی و قلبی صرف نظر میکنیم.
دیدگاه شیخ مجتبی قزوینی
شیخ مجتبی قزوینی عقل و علم را دو ایه و نشانه میداند که از طریق ان میتوان به وماود
خالق و کماالت او پی برد و خود را از تعطیل و انکار باریتعالی خار کرد .اما ایان اقارار
به ومود خالق و کماالت او ،نباید با هیچ تشبیه و مانندسازی خالق به مخلوق همراه باشاد
(قزوینی )137 – 136 :1378 ،مرحوم قزوینی با اشاره به روایات اهل بیت (ع) ،نتیجۀ تذکر
قران را ثبوت ذات الهی بدون تشبیه میداند ،در حالیکه دیدگاه فلسفه را ،اثبات با تشبیه و
طریق عرفان را ،اثبات وحدت و نفی غیریت معرفی میکند (قزوینی.)133 :1378 ،
وی یکی از نتایج توحید مستخر از ایات و روایات را ،عدم امکان توصایا خداوناد
میداند .او اعتقاد دارد که مشرب قران ،عدم امکان توصیا ذات مقدس است ،مگر به انچه
خود توصیا فرموده ،در حالیکه مشرب فلسافه ،توصایا باه مفااهیم و وماوه ،و روش
عرفان ،توصیا به کل صفات اسات (قزوینای .)133 :1378 ،وی اعتقااد دارد کاه هرچناد
خداوند به غیرخودش توصیاشدنی نیست ،در مواردی که خود را به صفتی وصا کارده،
اصل ان کمال برای او ثابت است و باا ذات عینیات دارد (قزوینای .)193 :1378 ،در ایان
تعابیر وی در صدد نقد نظریۀ اشاعره در زیادت صفات از ذات بود و موضعگیری صریحی
دربارۀ انتخاب یکی از دو دیدگاه نفی صفات و نیابت ذات از صافات یاا اثباات صافات و
عینیت ذات و صفات در توضیحات وی دیده نمیشود هرچند نظریۀ اثبات صفت و عینیت
از برخی تعابیر وی برداشت میشود (رک :قزوینی 193 :1378 ،و .)171 – 170
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شیخ مجتبی به تبعیت از استاد خویش و بر اساس مشی متفکاران خراساان ،در معناای
صفات خداوند متعال ،الهیات سلبی را بهعنوان مکمل معرفت فطری و قلبی مطرح میکناد.
تأکید او بر این مطلب است که چاون معرفات بااریتعاالی و کمااالت او باه غیرخداوناد
امکانپذیر نیست ،خداوند برای اتمام حجت با بندگان خویش ،در عاوالم گذشاته معرفات
خویش را در نهایت شدت و وضوح به بندگان خویش اعطا کرده است و بندگان در عاالم
ذر خداوند را مشاهده کردهاند و اساساً فطرت انها بر اساس این معرفت عالی شکل گرفتاه
است (قزوینی .)54 :1378 ،انسان در مورد این معرفت فطری و قلبی دچار نسایان شاده و
قران کریم و انبیا و اوصیا و عقول بشری ،مؤلفاههاایی هساتند کاه انساان باهواساطۀ انهاا
میتواند به ان معرفت منسی متذکر شود .شیخ مجتبی در کنار معرفت فطری که عالیتارین
نوع معرفت محسوب میشود ،بر الهیات سلبی نیز تأکید میکند و ان را بهعنوان مکمال ان
معرفت ایجابی میپذیرد .شیخ اعتقاد دارد که حقیقت صفات خداوند ،مانناد حقیقات ذات
امکان تعقل و تصور ندارد .وی علت این امر را ان میداند کاه تفکار ،در حقیقات صافات
ذاتی مانند علم ،قدرت و حیات ،مساوی با تفکر ذات است و محال بودن ان واض ،خواهد
بود (قزوینی .)178 :1378 ،شیخ مجتبی با انتقاد از عملکرد فالسفه ،سخن گفتن انها از علم
الهی و تقسیم ان به حصولی و حضوری و تالش در مهت تعقل و درک صافات خداوناد
را ،مصداق بارز تفکر در ذات (که ممنوع اسات) مایداناد (قزوینای.)144 – 143 :1387 ،
شیخ مجتبی پس از انتقاد از الهیات ایجابی مد نظر فالسفه که از منظار وی مساتلزم تشابیه
است ،اندیشۀ سلبی خویش را مطرح و تأکید میکند که انساان از صافات خداوناد متعاال،
تنها تصوری سلبی دارد و میتواند درک کند که ذات باریتعالی متصا به نقایض صافات
ذاتی نیست .در واقع مرحوم قزوینی ،الهیات سلبی را در بستر عدم تصور و درک ایجابی از
صفات ذاتی خداوند تبیین میکند .وی در شرح حدیثی از اماام رضاا (ع) کاه عاالم باودن
خداوند را به معنای ماهل نبودن وی معنا میفرمایند ،تأکیاد دارد کاه ایان روایات شاریفه
نشان میدهد که اطالق عالم به ذات مقدس و اثبات علم به معناایی کاه تصاور و تاوهم و
تعقل شود ،نیست ،بلکه نفی مهل از ذات مقدس است و اطالق قاادر و قادیر ،باه معناای
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متصور ما نیست ،بلکه فقط نفی عجز از ذات الهی است .به اعتقاد وی این دیدگاه مساتلزم
تعطیل نیست ،زیرا محل بحث چگونگی علم ذات مقدس بوده که به نحو حصول است یاا
حضور ،اما اینکه خدا عالم است و ما از علم خدا همین قدر میدانیم که ذات الهای نسابت
به چیزی ماهل و نادان نیست ،تعطیل باطل نیست؛ بلکه اعتراف باه عادم احاطاه بار ذات
الهی است (قزوینی.)171 – 170 :1378 ،
بنابراین عدم امکان تصور و تعقل صفات ذاتی باریتعالی ،دلیل گرویادن شایخ مجتبای
قزوینی به الهیات سلبی است ،اما اعتقاد به الهیات سلبی در نزد ایشان به معناای انکاار هار
نوع معرفت ایجابی نیست ،زیرا وی به معرفت قلبی و فطری و اعطایی خدا نیز معتقد است
و از اینرو این دو معرفت مکمل هم هستند :یکی در رتبۀ قلب اسات و دیگاری در رتباۀ
عقل.
دیدگاه آیتاهلل ملكی میانجی
ایتاهلل ملکی میانجی یکی از نتایج اموزۀ نفی تشبیه را که در قاران کاریم و روایاات اهال
بیت (ع) بر ان تأکید شده است ،اعتقاد به اشتراک لفظی ومود و دیگر صفات میان خالق و
دیگر مخلوقات میداند (ملکی،1414 ،

 .)94 :1وی در عبارات متعددی با انتقااد نسابت

به اشتراک معنوی مورد نظر فالسفه ،ان را مستلزم تشبیه میداند و اشتراک لفظای را یگاناه
راه مصون ماندن از این افت معرفی میکند .البته باید تومه داشت که ایشان برخالف قاول
مشهور که موضوع له الفا را مفهوم حاکی از مصداق میداند ،معتقاد اسات کاه الفاا در
زبان هر قومی ،در مقابل حقایق خارمی وضع شادهاناد (ملکای .)63 :1378 ،از ایانرو باا
تومه به اینکه خدای خارمی هیچ شاباهتی باا مخلوقااتش نادارد ونسابت میاان خاالق و
مخلوق تباین ومودی است (ملکی )241 :1378 ،پس موضوع له الفا مشترک مثل وماود
و علم و قدرت ،دو حقیقت است .بنابراین ،اشتراک لفظی ایشان را باید بر این اساس تفسیر
کرد ،نه ومود دو مفهوم از ومود و علم و قدرت.
وی در بحث ارتباط ذات و صفات باریتعالی ،در مقابل نظریاۀ نیابات ذات از صافات
واکنش نشان میدهد و تأکید میکند که معنای نفی صفات از خداوناد متعاال کاه از لساان
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اهل بیت (ع) نیز بیان شده است ،نفی کماالتی که برای باریتعالی ضرورت دارد و در قران
کریم نیز به انها اشاره شدهاند ،نیسات (ملکای .)264 :1378 ،بناابراین اصال کماال بارای
باریتعالی ثابت است و با ذات عینیت دارد .مرحوم میانجی همگان را به این مسئله توماه
میدهد که ماهیت اسم و صفت در باریتعالی ،با مخلوقات تفاوت دارد .از منظر وی ،اسام
و صفت در خلق ،توصیا موصوف و حکایت از مسما است ،در حالیکه در خاالق ،تعبیار
از اوست .نقش تعبیری اسما و صفات در باریتعالی به این معناا خواهاد باود کاه غارض
اصلی ،حقیقت باریتعالی است و انسان باید با واسطه قرار دادن این اسامی و صفات ،انهاا
را معبر قرار دهد ،از انها عبور کند و به خالق خویش برسد و ان حقیقت متعالی را پرستش
کند.
دومین تفاوت اسامی و صفات در خالق و مخلوق از منظر ایتاهلل میانجی ان است کاه
اسم و صفت در خلق ،معلوم و محدود اسات و اطاالق بار موصاوف و مسامای محادود
میشود ،ولی اسم و صفتهای باریتعالی اینگونه نیستند (ملکی.)268 – 267 :1378 ،
ایتاهلل ملکی میانجی به تبعیت از بزرگان مدرسۀ کالمی خراسان ،در بحث معناشناسای
صفات الهی ،عالیترین نوع معرفت را ،معرفت فطری و قلبی میداند کاه اعطاایی خداوناد
متعال به بندگانش در عالم ذر است .وی اعتقاد دارد که باراهین انّای و لمایل ذات الهای را
مکشوف نمیکند (ملکی )89 :1378 ،و بازگشت براهین افاقی و انفسی را تذکر به معرفات
فطری و قلبیای میداند که سابق بر انها توسط باریتعالی به بندگانش اعطا شاده اسات و
عقل انسان با مشاهدۀ در افاق و انفس ،به ان معرفات متعاالی و منسای متاذکر مایشاود.
ایتاهلل میانجی غایت براهین انّی و لملی را ،اثبات صانعی کلی و مفهاومی مایداناد کاه از
حقیقت خارمی ان بسیار دور است .از منظر وی ،عقل با مشاهدۀ افاق و انفس ،به معرفت
اهدایی از مانب باریتعالی (که انسان از ان غفلت کرده است) متذکر و رهنمون میشود و
انگاه است که حجابها کنار میروند و انسان باا شادت و وضاوح ،پروردگاار خاویش و
صفات و افعال او را میشناسد و برای او یقین حاصل مایشاود .از منظار مرحاوم ملکای،
معرفت فطری و قلبی ،فعل باریتعالی و اعطای خداست نه اکتساب انساان؛ و از انجاا کاه
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فعل خدا مانند ذات او دارای کیفیت نیست ،نمیتوان ان را عینااً باه زباان عقال دراورد و
توضیحش داد (ملکی.)36 :1378 ،
ایتاهلل ملکی فلسفۀ الهیات سلبی به کاررفته در قران کریم و روایات اهل بیات (ع) را،
در راستای اموزۀ نفی تشبیه تبیین میکند و نقش تفسیری ان را منتفی مایداناد .وی تأکیاد
دارد که ظاهر این روایات در مقام تمجید خدای تعالی بودهاند و اثبات میکنند کاه خادای
تعالی «نور کله» و «حیاه کله» است و کلمۀ نفی در ذیل هر یک از این ممالت ،برای تنزیاه
نور ،علم و حیات است ،یعنی نور ،علم و حیاتی کاه مقادس و منازه از تااریکی ،مهال و
مرگ است ،پس کلمۀ نفی در ذیل ممالت روایات برای تفسیر نور ،علم و حیاات نیسات،
زیرا اگر تفسیر باشد ،الزم میاید همۀ نعوت و کماالت ذاتی خداوند سبحان به یاک عاده
معنای سلبی برگردانده شوند ،یعنی علم ،به معنای عدم مهل و حیات ،به معنای عدم مرگ
و قدرت ،به معنای عدم عجز و نور ،به معنای عدم تاریکی است و چنین ساخنی در واقاع
التزام به تعطیل در علم ،قدرت و حیات الهی خواهد بود و ومهی برای پذیرفتن ان وماود
ندارد (ملکی .)324 :1378 ،ریشۀ این بیان مرحوم ملکی را باید در اعتقادات ومودشناختی
وی مستومو کرد .همانگونه که بیان شد ،وی در بحث ارتباط صفات خداوناد باا ذات،
قائل به عینیت شد و نظریۀ نیابت ،بهمعنای منتفی دانستن اصل صفت و کمال در باریتعالی
را باطل دانست .مراد وی از قائل نشدن نقش تفسیری برای الهیاات سالبی ،نااظر باه ایان
اعتقاد است .در واقع مرحوم ملکی ،الهیاتی سلبی را که در بستر نظریۀ نفی صفت و نیابات
ذات از صفات باشد ،نمیپاذیرد .از منظار وی ،الهیاات سالبی باا پاذیرش نظریاۀ عینیات
تبیینشدنی است ،زیرا هنگامیکه اصل صفت و کمال برای باریتعالی ثابات شاد ،عقال از
معنای ان عامز میماند و هیچ راهی برای تصور و درک ایجابی از ذات خداوند و صافات
وی ندارد؛ در نتیجه بهترین بیان در معنای این صفات را بهرهگیری از پیوساتهاای سالبی
میبیند ،تا راه هرگونه تشبیه میان اوصاف خالق به اوصاف مخلوقات مسدود شاود؛ و ایان
است معنای مکملیت الهیات سلبی نسبت به معرفت فطاری از دیادگاه ایشاان .وی تأکیاد
میکند که اوالً روایاتی که دربارۀ علم الهی ذکر شد ،همه صری ،در اثبات علمند ،و با چناد
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روایت نمیشود انها را تأویل کرد و گفت مراد از علم ،نفی مهال از ذات خادای سابحان
است؛ ثانیاً مراد از تفسیر قدرت به عدم عجز و علم به عدم مهل در برخای روایاات ،نفای
کیفیت از علم و قدرت است .امام (ع) ومه عالم نامیدن خدا را ،ماهل نباودن او باه هایچ
چیز قرار داده است و مقصود از این سخن ،تفسیر علم الهی نیست ،پس اینگوناه روایاات
در مقام تنزیه ذات مقدس الهی هستند از مهل و عجز و از اختصاص علام و قادرتش باه
مواردی خاص و همچنین در مقام بیان این است که قدرت و علم الهی را هیچ شاائبهای از
عجز و مهل نیست (ملکی.)325 :1378 :
این مطلب بهوضوح نشان میدهد که تمام دغدغۀ مرحوم ملکی ،اثبات اصال صافت و
کماالت ضروری برای باریتعالی است و الهیات سلبی را در بستر نفی صفات مورد انتقااد
قرار میدهد .تعبیر تفسیری نبودن این پیوستهای سلبی نیز ،حاکی از این اعتقاد اسات .باا
اثبات اصل کمال برای باریتعالی ،الهیات سلبی اموزهای خواهد باود کاه در راساتای نفای
تشبیه خالق به مخلوق توسط اهل بیت (ع) مطرح شده است .ایتاهلل میانجی در حاالیکاه
الهیات سلبی را در بستر نظریۀ عینیت میپذیرد و بر نقش ان با تومه به عدم درک ایجاابی
از ذات و صفات خداوند تأکید میکند ،مطاابق مسالک اساتادان خاویش ،ان را در معناای
صفات خداوند ناکافی میداند و بر ان است که معنای اصلی و دقیاق صافات خداوناد ،در
قالب معرفت فطری و قلبی تصویر میشود .هنگامیکه پارده هاا کناار رود و انساان باه ان
معرفت متعالی دست یابد ،با رؤیت ذات و صفات باریتعالی ،معناای واقعای صافات نیاز
برای او روشن میشود و الهیاتی ایجابی در عالیترین نوع معرفت ،برای او حاصل خواهاد
شد .بهنظر میاید انچه مومب این تفسیر از اوصاف خدا شده (تفسیر سلبی) این است کاه
انسان به مهت انس و الفتی که با خود و همنوعان خود دارد و معموالً هماین الفاا را در
مورد خودشان بهکار میبرد ،معناهایی که از این الفا به ذهن او تداعی میکند ،همان است
که در خود و دیگر خالیق ،ان را درک میکند و چون هیچ وصا کماالی در هایچیاک از
مخلوقات ومود ندارد ،مگر اینکه روزی ان را نداشته ،و هر لحظه ممکن است از او گرفته
شود ،پس تصویری که انسان از معانی این اسما و صفات دارد ،از همین درک و فهام او از
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خود و همنوعانش ناشی میشود و معموالً انسان ها از معرفت فطاری و شاناخت خادا باه
خود او غافلند ،لذا اهل بیت (ع) به این وسیله خواستهاند به مخاطباان خاود بفهمانناد کاه
نباید در مورد خدای تعالی ،چنین تصویری داشاته باشاند و باا ضامیمۀ معناای تنزیهای و
سلبی ،به اوصاف و کماالت الهی خواستهاند این تصویر را از انها بگیرند و انها را به معانی
حقیقی و واقعی این اسما و صفات که به تعریا خود خدای تعاالی شاناخته شاده اسات،
نزدیک و انان را متذکر و متومه معرفت فطری خویش کنند کاه هرگوناه تشابیهی را باین
خالق و مخلوق در معنا تنزیه میکند (ملکی.)535 :1378 ،
دیدگاه آیتاهلل مروارید
مرحوم مروارید نظریۀ اصالت وماود را رد مایکناد و ان را خاالف فطارت سالیم مایداناد
(مروارید .)118 – 117 :1392 ،وی نظریۀ اشتراک معنوی ومود را ،البته با تبیین فلسفی ان ،نقد
میکند و پذیرش حقیقت ومودی مشکک در عالم کاه خداوناد و مخلوقاات تحات ان قارار
بگیرند را نادرست میداند .بر اساس اعتقاد وی ،بنا بر ضرورت ادیان ،در عالم واقع ،دو سنخ و
حقیقت ومودی قرار دارد .حقیقت قائم به ذات و ازلی و ابدی که باریتعالی است و حقیقات
مخلوق که به ذات خالق ،قائم است و شیئیت ان بالغیر محسوب میشود (مروارید103 :1392 ،
–  .)104وی با واض ،شمردن این مباینت ،اطالق لفظ ومود بار خاالق و مخلاوق را ،دال بار
وحدت حقیقت و سنخیت انها نمیداند (مروارید .)105 :1392 ،ایاتاهلل مرواریاد در مبحاث
ومودشناختی صفات الهی ،مانند ایتاهلل ملکی قائل به نظریۀ عینیت اسات و باا اثباات اصال
صفات و کماالت برای باریتعاالی ،انهاا را عاین ذات مایداناد و دیادگاه اشااعره را ماردود
میشمارد (مروارید .)196 :1392 ،وی در موارد مختلا بر این مطلب تأکید میکند که صافات
ذاتی باریتعالی عین ذات اوست (مروارید .)193 :1392 ،وی در معناای صافات بااریتعاالی،
معرفت فطری و قلبی را عالیترین معرفت در دستیابی به معنای حقیقی صفات میداند .وی در
مقام بیان تفاوت معرفت فطری و معرفت عقلی تأکید میکند که معرفت عقلای ،اگرچاه بار ان
حقیقتاً معرفت اطالق میشود ،غایت این معرفت ،حصول مجارد تصادیق و ایماان باه وماود
صانع ،همراه با کماالت او بدون ومدان و وصول و مشاهده و رؤیات اسات ،زیارا وصاول و
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ومدان علمی ،برای ما تنها با یکی از حواس و ادراکات ظاهری و باطنی و از طریق علم و عقل
حاصل میشود و روشن است که ممیع انها نسبت به باریتعالی ممتناع هساتند .لکان امتنااع،
هنگامی است که معرِّف ذات باریتعالی ،علم و عقل باشد و اما زمانی که معرِّف به معنایی کاه
شایستۀ باریتعالی است ،خود خداوند متعال باشد ،دلیلی بر امتناع ان وماود نادارد (مرواریاد،
.)140 – 139 :1392
مرحوم مروارید بر ان است که در معرفت فطری و قلبی که اعطایی باریتعاالی اسات،
با کنار رفتن پردهها ،معاینۀ باریتعالی و اوصاف وی صورت میپاذیرد و انگااه اسات کاه
انسان به معنای واقعی و حقیقی اوصاف دست مییابد .وی برخالف دیگر متکلمان مدرساۀ
خراسان ،در مباحث خویش ،نامی از الهیات سلبی نمیبرد ،اما با تومه به ارای وی مبنی بر
رد اصالت ومود و اشتراک معنوی ومود با معنای فلسفی ان و نقد ارای حکمات متعالیاه،
میتوان نتیجه گرفت که وی نیز به تبع استادان خویش ،همان نقش مکملی را برای الهیاات
سلبی قائل است و ان را شرط الزم اما ناکافی میداند .وی در تبیین اشتراک معنوی وماود
با تفسیر خاص خود ،بیان کرد که تمام ویژگیهای علم مخلوقات از علم باریتعالی منتفای
است و تنها در معنای سلبی نفی ،مهل اشتراک دارند ،ایان خاود مباین ان اسات کاه وی
الهیات سلبی را بهعنوان مکمل معرفت فطری پذیرفته است .ضمن انکاه وی تقسایمبنادی
حکما مبنی بر تقسیم علم ،به حصولی و حضوری را کاه متوقاا بار تصاور و تصادیق و
مفاهیم ذهنی است ،مردود میداند و تنها بر نفی خصاایص علام مخلوقاات از علام خاالق
تأکید میورزد (مروارید.)27 :1392 ،
نتیجهگیری
در مدرسۀ کالمی خراسان ،به رهبری میرزا مهدی اصفهانی ،نظریۀ معرفات فطاری و قلبای
بهعنوان عالیترین نوع معرفت خدا مطرح شده اسات .خداوناد ایان معرفات را در عاوالم
پیشین در قلوب انسانها تثبیت و فطرت انها را بر اساس این معرفت استوار کرد .انسانهاا
در دنیا ،این معرفت را فراموش کردهاند و خداوند برای تذکر انسانها به ان معرفت منسی،
پیامبران و کتابهای اسمانی و معصومان را فرستاد تا انسانها را متذکر این معرفت کند .اما
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عقل انسان نیز از شناخت خدا بهرهای دارد .عقل پس از اثبات خدا ،از طریق الهیات سالبی
میتواند به شناختهایی دربارۀ خدا دست یابد و به این معنا مایتاوان گفات کاه الهیاات
سلبی ،مکمل معرفت فطری و قلبی محسوب میشود و در کنار معرفت قلبای ،عقال بارای
دچار نشدن به تشبیه که الزمۀ الهیات اثباتی است ،از الهیات سلبی بهره میگیرد .از ایانرو
الهیات سلبی در مدرسۀ کالمی خراسان ،برخالف الهیات سلبی افرادی مثل موسیبن میمون
است که هیچ نوع معرفت قلبی را قبول ندارند و شناخت خدا را در معرفت سلبی منحصار
میکنند .با ومود امماع متفکران مدرسۀ خراسان بر ایان مطالاب ،اناان دو نگااه متفااوت
نسبت به منبۀ ومودشناختی صفات دارند .از یک سو میرزا مهدی اصفهانی ،کمال اخالص
را نفی صفات باریتعالی میداند و صفات مطرحشده در قران و روایات را تنهاا عالمات و
معرف بیان میکند که بیانگر ذات خدا نیست .در مقابل ایتاهلل میاانجی ،ایاتاهلل مرواریاد
نظریۀ نفی صفت را رد میکند و صفات الهی را دارای حقیقتی خارمی میداند که باا ذات
باریتعالی عینیت دارد .نتیجۀ مطلب مذکور این است که برخالف میرزای اصفهانی ،الهیات
ایجابی را ،البته با تفسیر فطری نه تفسیر عقلی و فلسفی (که به تشبیه منجر میشاود) قباول
دارند .دیدگاه شیخ مجتبی قزوینی در زمینۀ انتخاب نظریۀ نفی صفات یا نظریاۀ عینیات باه
معنای خاص ان که در برابر نفی صفات است ،روشن و شفاف نیست.
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