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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  ات الهیتبیین و ارزیابی فهم صف

  از منظر میرزامهدی اصفهانی
    ١مهدی آزادپرور  

  دهکیچ
ها، یکی از مباحث بسیار مهـم و  شناخت صفات الهی و معناشناسی آنۀ مسئل

مهـدی اصـفهانی بـا میرزا. مورد اختالف در بحث شناخت خداوند متعـال اسـت
کید  بـا صدد بیان نوع خاصی از الهیات سلبی اسـت کـه  بر آیات و روایات، درتأ

. ن به الهیات سلبی مانند ابن میمون و قاضی سعید متفاوت استسخن دیگر قائال
 خداوند دارای صفت است و این صفات به نحو مـشترک لفظـی وضـع ،از نظر او

هـا  همچنین با توجه به عدم سنخیت میان خالق و مخلـوق، عقـل انـسان. اند شده
 و مفهومـات و معلومـات بـه خداوند توصیف تواند صفات الهی را بشناسد و نمی

 بلکه این خداونـد اسـت کـه صـفات خـود را بـه ؛نیست صحیح بشری تصورات
شناساند و به همین سبب، قول به این نظریه منجر بـه تعطیـل شـناخت  ها می انسان

شـود کـه ایـن   مـیبا تبیین و تحلیل این نظریه مشخص. شود صفات خداوند نمی
  .شود  فهم شناخت صفات الهی مینظریه در حقیقت منجر به تعطیل عقل در

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(mehdiazadparvar@gmail.com) ، دانشگاه قمدکتری فلسفه اسالمی. ١
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صفات الهی، میرزامهدی اصفهانی، عقل، اشتراک لفظی،  :یدیلکواژگان 
  .الهیات سلبی

  طرح مسئله
ها، یکی از مباحث بسیار مهـم و مـورد  شناخت صفات الهی و معناشناسی آنۀ مسئل

 طوالنی دارد و نظـراتۀ این بحث سابق. اختالف در بحث شناخت خداوند متعال است
 ، نمونه در این مسئله؛ برایشده است متعدد و گوناگونی از سوی متفکران در آن مطرح

کوینـاس نظریـه تمثیـلیمعنا های منطقی نظریه بی پوزیتویست  و مالصـدرا ،ی، توماس آ
با مراجعه بـه عبـارات میرزامهـدی اصـفهانی در . اند نظریه اشتراک معنوی را بیان کرده

ی او یسامانی زیادی در سخنان ایـشان وجـود دارد و نظـر نهـارسد که ناب  میابتدا به نظر
 ی میرزامهـدی اصـفهانییدر این مقاله سعی شده است کـه نظریـه نهـا. مشخص نیست

کید مورد ِهای موجود میان الهیات سلبی صورت دقیق تبیین شود و تفاوت به  ایـشان بـا تأ
که بیان اشکاالت وارد بر این ین با توجه به ا.ن به نظریه الهیات سلبی بیان شوددیگر قائال

پردازیم   متوقف بر تبیین دقیق نظریه است، در ابتدا به تبیین دقیق نظریه ایشان می،نظریه
  .کنیم و در پایان اشکاالت این نظریه را بیان می

  صفت داشتن خداوند متعال. ١
اس کند که بر اسـ  بیان میابواب الهدیمهدی اصفهانی در باب پنجم از کتاب میرزا
دارنـد و  هـا و عالئمـی  خداوند متعال کمـاالتی دارد و ایـن کمـاالت نـشانه،علوم الهی

یکی از این کماالت، علم خداوند . تعالی نهایت و حد و مرزی ندارند مانند ذات حق به
خداوند متعـال در زمـانی کـه . های اوست متعال است که ظهور علم او به آیات و نشانه

 به نفـس ذات او و ،علم خداوند متعال به اشیاء. لم داشته است به اشیاء ع،معلومی نبود
گونه که برای ذات او حد و نهایتی وجود ندارد، برای علـم  در رتبه ذات اوست و همان

از دیگر کمـاالت، قـدرت خداونـد متعـال . خداوند متعال نیز حد و نهایتی وجود ندارد
نفـس ذات او محقـق  ال بـهقدرت خداونـد متعـ. که به سبب آیات او ظاهر است است

  .)١٢٠ـ١١٩: الف١٣٩۶اصفهانی، (است و هیچ نهایتی برای قدرت او نیست 
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 الـرحیم و الـرحمن و الله لفظ فیه مستعمل هرچند که گوید می اصفهانی میرزامهدی
 خداونـد ذات هـا آنۀ هم از مراد اما ،است متعدد صفات و اسماء دیگر و قدیر و علیم و

ت  آنچه از این عبـارت و عبـار.)۵٣: تـا بی همو،( آید نمی عقول و اماوه در که است متعال
شود این اسـت کـه خداونـد متعـال دارای صـفت اسـت و  برداشت می مهدیقبلی میرزا

. ند و در خارج نیز با یکدیگر اتحاد دارنـد نظر مفهومی با یکدیگر متغایرصفات الهی از
ن دارنـد کـه خداونـد متعـال صـفت مهدی داللت بر ایـاما برخی از عبارات دیگر میرزا

 بـه ،در بخش بعـدی.  صفت با موصوف متغایر است،ندارد و یا اینکه در خداوند متعال
  .پردازیم تبیین این عبارات می

  عدم تعین و تقید خداوند متعال از طریق صفات. ٢
شـده و   صفت داشتن خـدا نفـیْصراحت مهدی اصفهانی به میرزادر برخی کلمات

کیدو موصوف بر تغایر صفت  کند که اوصـاف بـه ایـن خـاطر  او بیان می . شده استتأ
خداونـد متعـال بـرای خـود . شـوند شوند، از خداوند متعال نفـی مـی که سبب تعین می

 ولی باید توجه داشت در عین اینکـه .تا با آن از غیبت خارج شود اسماء لفظی قرار داده
شـود و در   این صفات متصف نمـیخداوند این صفات را برای خود قرار داده است، به

 ولی به هیچ وجه ،عین اینکه خداوند متعال این صفات را تعین برای خود قرار داده است
 بـه محـدود متعـال خداونـد ،او نظر از ١.)۶٨: همان(شود  به سبب این صفات متعین نمی

 و دعـا باب بودن باز برای اما نیست، موهوم و معقول و محسوس همچنین و عدمی حد
 ٢.شود خوانده ها آن با که است کرده اختیار صفاتی و اسماء خود برای شدنش، خوانده
 ،کننـد متعین از وجوه وجهی به را متعال خداوند ذات اینکه بدون اسماء و اوصاف پس

  .)۵٣ :همان(هستند  متعال خداوند برای عالئمی
ای خداونـد مهدی که اصل وجود صـفت داشـتن را بـربا توجه به عبارات قبلی میرزا

                                                                 
  .)٧٠٨ ـ۶/٧٠۴ :تا بی(حلبی نیز آورده شده است شیخ محمود  توسط ،مشابه این عبارت. ١
ای بـین خداونـد و مخلوقـات اسـت تـا   وسـیله،کند که اسماء خداونـد متعـال ملکی میانجی نیز بیان می .٢

 اسماء خداوند متعال تعبیر و تذکر .ها خداوند متعال را بخوانند و او را عبادت کنند آنۀ مخلوقات به وسیل
  .)٧١: ١٣٧٣(و راهنمای به خود خداوند متعال است 
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کیـد رسـد کـه  کرد و با توجه به سـیاق عبـارت میـرزا در اینجـا بـه نظـر مـی  میاثبات تأ
 ،است خودش اسماء و صفت از غیر ًخداوند صفت ندارد و حقیقتا اینکه مهدی برمیرزا
  از١.نیـست حـد و و وصـف قید به مقید و محدود و الذات متعین او که معناست این به

 که داللت بر نفی صفات از خداوند متعال دارند نیـز اشـاره بـه مهدی احادیثینظر میرزا
د بـا اینکـه خداونـد متعـال معـروف بـه آیـات و نگوی این احادیث می. این مطلب دارند

 مطلـب دیگـری کـه ٢.)همـان( شـود مقید و متعـین نمـیاما  ،موصوف به عالمات است
این اسـت  کند اده می از روایات نفی صفات استف،مهدی در این بخش از تقریراتمیرزا

 زیـرا ایـن ؛ بر مغـایرت بـین خداونـد متعـال و مخلوقـات داللـت دارنـد،که این روایات
آن  ۀاین نـشان اند و و نفی سوا را به کار نبرده  کمال توحید را نفی صفات دانسته،روایات

مهـدی در ًظـاهرا میرزا.  غیر از موصوف اسـتاست که صفتی وجود دارد و این صفت
 بنـدگان میرزامهـدی نظـر  از.)۵۴ :همـان(  اسـت مراد از صفت را خلق دانـسته،این تعبیر
 به وسیله را خود خداوند که هستند متعال خداوند بلند صفات و بزرگ اسماء از ،مخلص

 وصـف و شـناخته غیـرش وسـیله به ًحقیقتا متعال خداوند پس .است کرده وصف آنان
 دیـدار او دیـدار خداونـد، فعـل او لفع ،خداوند نفس متعال خداوند خلیفه. است شده

 بـه اهانـت او بـه اهانت و ،خداوند مبارزه او مبارزه ،خداوند غضب او غضب ،خداوند
 اعظـم تجلـی پیـامبر و شـود می ظاهر آنان وسیله به متعال خداوند و است متعال خداوند
 مخلوق و عباد آنان اینکه از غیر ،نیست خداوند و آنان بین تفاوتی. است متعال خداوند
 از غیـر بـه او ظهـور و تجلی و حق تعریف که کند می بیان ایشان. هستند متعال خداوند
 و یافتـه را خـدا کـه کـسی به او و دگرگونی) متعال خداوند به (عبد نزدیکی به خودش،
 ظهـور و تجلی و شدن شناخته این البته. گردد می باز شده، متعال خداوند سبب به فاعل
 شـناخته خـودش بـا تنهـا متعـال خداوند پس .شود نمی فهم و درک و نیست معقول نیز
  .)٣٩٧ـ١/٣٩۶: ج١٣٩۶ همو،( شود می

 کلمۀ صفات الهی دارای چند کاربردمهدی  میرزااز نظرکه توان گفت  در مجموع می
                                                                 

  .)۶٩٩ ـ ۶/۶٩٨ :تا بی(حلبی آمده است شیخ محمود له در عبارت توضیح بیشتر این مسئ. ١
ی أا ًتعالی موصوفك و ال یکون هو تباركمع ذله تعالی معروف باآلیات وموصوف بالعالمات وّنأورد ...  «.٢

  .)۵٣: تا اصفهانی، بی (» فی نفی الصفاتةلیه تشیر الخطب الواردا وإًدّا مقیًدّا متحدًنّمتعی
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هـای صـفات   یکـی از اسـتعمال.رود  مختلف است و در چند معنا به کار میو استعمال
هـای  ت خارجی یعنی مخلوقات خداوند متعال است که نـشانهالهی، برای اشاره به صفا

استعمال دوم صفات الهی، برای اشاره به کماالت حقیقی خداونـد متعـال اسـت . ندیاو
 بـرای اشـاره بـه ،استعمال دیگر صفات الهـی. ندِبه عین ذات خداوند متعال موجودکه 

  .خوانیم ها خداوند متعال را می اسماء لفظی است که با آن

  توصیفی خداوند متعال خود.٣
 و کمـاالت و ذات معرف که است متعال خداوند تنها اصفهانی، میرزامهدی نظر از
 تعـالی حق توصیفات که مطلب این بیان از بعد او .)٢٧٧ :الف١٣٩۶ همو،( است خود افعال
 و قـرآن: گویـد مـی اسـت، ضـاللت و قطعـی الحـاد ،دارد وجـود بشری معارف در که

 معرفت بودن خدا فعل متعال، خداوند معرفت از بشر ناتوانی بر ،متعال دخداون جانشینان
 سـوره ٢۵٧ آیـه. انـد داده تذکر او، برای متعال خداوند سوی به هدایت بودن مختص و

 استـشهاد مـورد آیـات جملـه از ،حجـرات سـوره ٨ و ٧ آیـات  وفـتح سوره ۴ آیه، بقره
  .)۴٢۴ـ١/۴١١: ج١٣٩۶ همو،( هستند میرزامهدی

خود را به آن که آنچه   توصیف خداوند متعال به غیر از، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
آنچه که خود را به آن شناسانده، کفـر و شـرک و  وصف کرده و شناساندن او به غیر از

 زیرا تعریف خداوند متعـال بـه ؛احترامی به خداوند متعال است تعالی و بی دوری از حق
 پایین آوردن خداوند متعال از مرتبه قدس و علو عظمت متصورات،معلومات و معقوالت و 

ِ عالوه بر تذکر معرفـت فطـری کـه شـهادت حـق .)٣٩۵ ـ١/٣٩۴: همان( و جاللش است
متعال بر گمراهی بشر در طلب معرفت او با تعریفات و توصیفات بشری اسـت، قـرآن و 

. شدنی نیست صفتوصیفات بشری وروایات هم داللت بر این دارند که خداوند متعال با 
 :انـد از  عبـارت،تعـالی دارنـد برخی از آیاتی که داللت بر تسبیح و تکبیـر و تعـالی حـق

 فون َان ربك رب العزة عما  َُ ِ َ َّ َِّ ِ َّ ِ
ْ َ ََ ِّ َ ْ مـد   ؛)١٨٠ /صافات( ُس ون ولـه ا ُان اهللا حـني متـسون وحـني  ْ َ ُ ُ ْـَ َ َ ََ َ َِ ْفـس ُ َ َِ ُِ ْ ُ ِ ْ ُ َ

َىف السموات واأل ْ َ ِ َ َ َّ َرض وعشیا وحني تظھـرونِ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ًَّ ِ َ
ِ ْ )١٨ ـ١٧/ روم( ، ِان الـذی أسـری بعبـ ِ ْ َ ِ َ ْ َ

ِ
َّ َ َ ْ  ؛)١ /اسـراء( ُسـ

 ولون علوا کبريا ًانه وتعاىل عما  ِ
َ ًّ ُ ُ ََ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ََ ْ   .)١/۴٣۶: همان؛ ۴٣/ اسراء( ُس

 اسـت، نکـرده توصـیف آن به را خودش که چیزی آن به خداوند توصیف از منظور
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 ذکـر از بعـد او. اسـت بـشری تـصورات و مفهومـات و معلومات به توصیف و تعریف
 آنچـه هـر کـه کنـد می بیان  شیخ صدوق،توحید شریف کتاب از علی امام حدیث

 سـاحت و است مخلوق بدیهی صورت به بگیرد، قرار وهم ِعلم و عقل و فهم تحت که
  .)۴۴٠ـ١/۴٣٧: همان( است مخلوق صفات از منزه ،حق حضرت قدس

  صفات از خداوند متعال نفی شده است،، که در آناو در ذیل روایت امام رضا
، )معقـول(شـده یـا تفکر) معلـوم(شـده  کند که هـر صـفت و موصـوف دانـسته بیان می

 عین مشابهت و اقتـران ،همچنین وصف شدن در معنای لغوی. َمحدث و مخلوق است
کسی که خداوند متعـال را بـه   و هراست، پس توصیف خداوند متعال عین جهل است

: همـان( متـصف کنـد، ملحـد و خدانـشناس اسـت ،غیر آنچه خود وصف کرده اسـت
  .)۴۴٧ـ۴۴۶/١

،  اسـت که کمـال اخـالص را نفـی صـفات دانـسته روایت امام علی،نظر او از
هـا  اشاره به این مطلب دارد که همانا صفت و موصوف، معقول هستند و جهت ذاتی آن

توانـد ذات خـودش را تعریـف کنـد،  جعول بودن اسـت و چیـزی کـه نمـیمخلوق و م
که خداونـد متعـال هـیچ شـبیه و  حالی  در،تواند معرف خداوند متعال بشود چگونه می
  .)١/۴۴٨: همان(مثلی ندارد 

 در ،اصـفهانی میرزامهـدی نظـر مطلبی که باید به آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه از
 متعـال خداونـد مخلـص عباد هم آن و اند شده ثنااست گروه یک متعال خداوند توصیف
 :همـان(کنند  می وصف است، کرده توصیف خود آنچه با را متعال خداوند آنان .هستند

١/٣٩۶(.  

  عدم سنخیت خداوند در صفات الهی با ممکنات. ۴
ترین مسائل مورد اشاره میرزامهدی اصفهانی در بـاب شـناخت صـفات  یکی از مهم

کیدد الهی که همواره مور گیرد، اشاره به عدم سنخیت میان خـالق و مخلـوق   قرار میتأ
تبیین این مطلب برای بحث بعدی که معناشناسی صفات الهـی اسـت، ضـروری . است

  .پردازیم  به تبیین این مطلب به صورت مختصر می،است و به همین سبب در این بخش
ای  گونـه عوالت بـه مباینت ذات خداوند با حقیقت مج، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
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 هیچ مماثلت و مشابهتی بینشان نباشد، اساس معارف شریعت مقدسه است که قـرآن که
 .)٢٩١ــ٢٩٠: ب١٣٩۶همـو، (زننـد   این مطلب را با اعلی صوت فریـاد مـی،مجید و روایات

 زیـرا سـنخیت، ؛قول به سـنخیت بـین علـت و معلـول از بـدیهیات عقلـی اسـتطالن ب
 عدم مشابهت مـصنوع ،ترین واضحات معلول است و بدیهیمشابهت عقلی بین علت و 

  .به صانع است
 از متعـال خداونـد شـریعت، صـاحب نظـر در که کند می بیان اصفهانی میرزامهدی

 متعـال همچنین خداونـد .)٣٨ :تا همو، بی( استمبر و منزه ممکنات صفات و ها شبیه تمام
توجـه در بیـان   نکتـه جالـب.)٣٧ :همان( دارد تباین مخلوقاتش با خود صفات تمامی در

کنـد   بیـان مـیمیرزامهدی.  قبول سنخیت در بین مخلوقات است، اصفهانیمیرزامهدی
 تنهـا در مـورد خداونـد و مخلوقـات ،ن اسـتییاکه تباین داشتن وجودات که قـول مـشا

 ولی در مـورد مخلوقـات، حـق بـا نظـر تـشکیک اسـت و سـنخیت بـین ؛صحیح است
  .)۴۶۵ ـ۴۶٣: ١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی( ١ اشکال استوجودات امکانی هم بدون

 ،آید این است که بین خداونـد متعـال و مخلوقـات آنچه از عبارات باال به دست می
ها تباین تام برقرار است و حقیقت خداوند با حقیقت  هیچ شباهتی وجود ندارد و میان آن

  . از دو سنخ است،مخلوقات

  اوند متعالمعناشناسی صفات خد. ۵
 اصفهانی، آنچه مـشخص اسـت ایـن اسـت کـه میرزامهدیبا توجه به عبارات قبلی 

مفهـوم، مخلـوق   زیرا؛اطالق مفاهیم ذهنی بر خداوند متعال به هیچ نحو صحیح نیست
همچنـین . نفس انسانی است و چنین چیزی قابلیت اطالق بـر خداونـد متعـال را نـدارد

د متعال عاجز است و این خداوند متعال اسـت کـه کلی از شناخت خداون طور انسان به
سؤال اساسی در اینجا این است که اگـر مفـاهیم ذهنـی . شناساند ها می خود را به انسان

 پس الفاظ اسماء و صفاتی که برای خداوند متعـال ،بر خداوند متعال قابل اطالق نیست
  شوند؟  می به چه معنایی هستند و چگونه بر خداوند اطالق،روند به کار می

                                                                 
  .)٧٣٩ ـ۶/٧٣٨ :تا بی(حلبی نیز آورده شده است شیخ محمود عبارت توسط مشابه این . ١
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 وجود خداوند متعال و وحدانیت و عظمت و جـالل و ، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
هـای  جمال و دیگـر صـفات الهـی بـه سـبب تنبـه و توجـه بـه شـهود در آیـات و نـشانه

در واقـع و در حقیقـت، انـسان خداونـد واقعـی . شـود متناهی برای عقـل ظـاهر مـی غیر
لفـظ و موهـوم نیـست و مفهـوم وجـود یـا  خدایی که صـرف ؛کند خارجی را شهود می

العلل یا امثال این مفـاهیم کـه تنهـا ةالوجود یا حقیقت بحت یا عل الحقیقه یا صرف بسیط
بـا شـهود در همـه آیـات بـا تمـام خـصوصیات و . شـوند، نیـست سبب دوری از او مـی

دعـوتی کـه . شـود کـه مفهـوم نیـست کماالت، صانع قادر خارجی حقیقـی ظـاهر مـی
هـای   یعنـی بـه شـهود عالمـات و آیـه؛گونه بـوده اسـت نیز این داد نجام می اپیامبر

 .است داده ًخداوند متعال بوده است و ایشان خداوند را با تمام کماالت حقیقتا نشان می
این همان دعوت به فطرت است کـه نیـازی بـه اصـطالحات و شـناخت علـم منطـق و 

 یار عجیب ایـن اسـت کـه عقـل بـا مطلب بسمیرزامهدینظر  از. ها ندارد تحمل سختی
 زیرا عقـل تحـت ؛فهمد که تعقل خداوند برای او ممتنع و محال است همین ادراک می

مراد از ظـاهر بـودن خداونـد در عـین . سلطنت و قدرت و قیومیت خداوند متعال است
  .، همین مطلب است)در حجاب بودن و مخفی بودن(احتجاب 

 شد عقـل طریقـی بـرای شـناخت خداونـد  بعد از اینکه مشخصمیرزامهدینظر  از
متعال ندارد، مشکل فالسفه در اطالق لفظ وجود و دیگـر اوصـاف بـر خداونـد متعـال 

 زیرا فالسـفه در ابتـدا لفـظ وجـود را از موجـودات ممکـن برداشـت ؛شود مشخص می
اختن قید امکـان، ایـن لفـظ را بـرای خداونـد متعـال بـه کـار  اندآن با از کنند و بعد می
که مشخص است که این مفهوم از موجودی انتـزاع شـده اسـت کـه  حالی  در؛ندبر می

ذاتش عین فقر و نیاز است و اطالق این مفهوم بر خداوند متعال تنها به سـبب مـشابهت 
 سخن فوق در .)که هیچ مشابهت و سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست حالی در(است 

  .)۴۵٨ ـ۴۵۶: همان(تمام صفات دیگر نیز جاری است 
 ایـن مفـاهیم ، اصـفهانیمیرزامهدینظر  با توجه به این سخنان مشخص است که از

 زیرا هیچ جامعی بین خالق و مخلوق وجود ندارد تا معنای الفـاظ ؛مشترک لفظی هستند
، قیـودی آورده انـد شده یکی بشود و به همین سبب هم در احادیثی که این کلمات ذکر

مثـال در روایتـی کـه بـرای بـرای . بـه تـشبیه نـشودشده است تا اطالق این الفاظ منجر 
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شده است   به آن اضافه»ةّ الشیئیةحقیق« متعال لفظ شیء آورده شده است، قید خداوند
 زیرا شیئیت ؛تا اطالق این دو لفظ در خالق و مخلوق منجر به تشبیه خداوند متعال نشود

یگـر اطـالق الفـاظ نمونـه د. گونـه نیـست به سبب غیر است و در خالق این در مخلوق
 استعمال این الفـاظ بـرای خداونـد ،سمیع و بصیر بر خداوند متعال است که در روایات

 ال« است و در مورد لفظ موجود یـا کـائن، قیـد »بدون آلت و ابزار« ِمتعال همراه با قید
شده است تـا بـا   اثبات اضافهۀدر مورد لفظ وجود نیز کلم. شده است  اضافه»من عدم

: الـف١٣٩۶، اصـفهانی(  اشتباه نـشود،شده است دی که در علوم بشری استفادهمعنای وجو
  .)١/٣٩۵: ج١٣٩۶همو، ( استشده   نیز ذکرالقرآن معارفمشابه این عبارات در . )١۶٩ ـ١۶٨

 بـا اشـتراک میرزامهـدیبر اساس توضیح برخی شارحان نظرات میرزا، هرچند نظـر 
 اشتراک معنـوی الفـاظ را بـا یـک معنـای لفظی سازگارتر است، اما او اطالق مجازی و

 اشتراک مفهومی شیء در نفی بطـالن را میرزامهدی. کند کلی نفی نمی طور خاص به
همچنین لفظ وجـود در . داند قبول دارد و تنها همین اطالق را جامع بین خدا و خلق می

نکه در  نفی بطالن اشتراک دارند، بدون ایِ در اصل،زمان اطالق بر خداوند و مخلوقات
: ١٣٩۶منـصوری،   و شـاه اسـکوییبیابـانی(دیگر اشـتراک داشـته باشـند  همـحقیقت وجـود بـا

  .)۴۶٩ ـ۴۶٧
 ،واقـع مشخص است که این اشتراک، ارتباطی به اشتراک معنوی الفاظ نـدارد و در

 زیرا معنای اثبـاتی ایـن دو لفـظ در اینجـا یکـسان ؛باشد توضیح برای اشتراک لفظی می
شترک مـ. شـود ن معنای سلبی یکسان، سبب اشتراک معنـوی نمـینیست و صرف داشت

 اصـفهانی میرزامهدید، توسط نرو لفظی بودن الفاظی که برای خداوند متعال به کار می
  ١.)٣٩۵ و ١/٣٣٨: ج١٣٩۶اصفهانی، ( شده است مورد تصریح واقع

یکی از اشکاالت اساسی در قـول بـه اشـتراک لفظـی، تعطیـل شـدن بـاب معرفـت 
 توسـط ،دنرو  زیرا معنای الفاظی که برای خداوند متعال به کار می؛متعال استخداوند 
 از.  همان تعطیل معرفت خداونـد متعـال اسـت،واقع شود و این در ها فهمیده نمی انسان

 وارد نیست و این سـخن کـه میرزامهدی این اشکال بر ،ن سخنان میرزاانظر برخی شارح

                                                                 
  .»ّاللفظی كباالشترا له وضعها ویکون بها اهّوسم العزیز لنفسه لفاظاأل كتل وضع لهذا...  «.١
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 بـه معنـای تعطیـل معرفـت ،خالق و مخلوق نیـست اشتراکی معنایی در الفاظ میان هیچ
 این خداوند است کـه ،ل بیان شدیفص تًطور که قبال به  زیرا همان؛خداوند متعال نیست

دار   عهـده،هـای ذهنـی دهد، نه اینکه مفاهیم و صـورت معرفت خود را به مخلوقات می
 بیابـانی( ها سبب تعطیل معرفـت خداونـد متعـال شـود معرفت خداوند باشند تا حذف آن

  .)۴۴٧ـ۴۴۶: ١٣٩۶منصوری،   و شاهاسکویی
با توجـه بـه عبـارت گذشـته، چنـد مطلـب از کلمـات میرزامهـدی اصـفهانی قابـل 

  :برداشت است
 اصفهانی، صفات الهی به نحو میرزامهدی بنا بر تصریح ،گونه که گذشت ـ همان١

  .اند شده مشترک لفظی وضع
خلوق و همچنین محدودیت قوای ادراکی ـ با توجه به عدم سنخیت میان خالق و م٢

  .انسان، خداوند متعال توسط انسان قابل توصیف نیست
ای   تعبیر و ارشاد به خود ذات هـستند و ایـن اسـماء وسـیله،ـ اسماء خداوند متعال٣

  .برای عبادت کردن و مناجات کردن با خداوند متعال هستند
 ، اصـفهانیمیرزامهـدیدر نزد توان گفت که نظریه صفات  با توجه به این نکات می

 دارای صـفت ً خداوند متعـال حقیقتـا، در نظر ایشان.نوع خاصی از الهیات سلبی است
 بـرای مـا مـشخص ،هـا است و معنای این صفات هم به سبب مـشترک لفظـی بـودن آن

ای بسیار طـوالنی اسـت و ایـن  ن دارای سابقهانظریه الهیات سلبی در بین متفکر. نیست
  .)٣/١۶٧٢: ١٣۶۶ لطفی،(برداشت است  خی سخنان افالطون نیز قابل از بر،نظریه

  ها الهیات سلبی و تفاوت میان آنۀ نظریۀ اشاره به سابق. ۶
ن آن انظـر برخـی از مروجــ در اینجـا توضـیح مختـصری در مـورد الهیـات سـلبی از

 این نظریـه، تفـاوت میـان نظریـه میرزامهـدیۀ ضروری است تا عالوه بر آشنایی با سابق
علـی رجب ابن میمون یهـودی، مـال ١.ن این نظریه نیز مشخص شوداصفهانی و دیگر قائال

                                                                 
 توسـط انتـشارات های میانه الهیات سلبی در اسالم سده: ناگفتن از خدا کتابی با نام ،٢٠١٩سال  می در ماه. ١

کس است و گاه موناش استرالیاین کتاب اثر آیدوغان کازر، استاد مطالعات اسالمی دانش. فورد منتشر شدآ
  .محور صحبت شده است در آن از الهیات سلبی معتزلی، اسماعیلی، نوافالطونی، عرفانی و نص
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نی هـستند کـه در مـورد الهیـات اجمله متفکر  و شاگرد او قاضی سعید قمی، ازتبریزی
 خداونـد متعـال هـیچ صـفت ذاتـی نـدارد و ،نظـر ابـن میمـون از. اند سلبی سخن گفته

ست، صفت داشتن خداوند متعال نیـز محـال گونه که جسم بودن خداوند محال ا همان
 خداونـد متعـال را ْداند، تنها در لفـظ کسی که خداوند متعال را دارای صفت می. است

 کـسی ،نظر او از.  این شخص اعتقاد به کثرت خداوند دارد،واحد دانسته و در حقیقت
 اسـت ماننـد مـسیحیان داند که صفات متعدد دارد، بـه که خداوند متعال را واحدی می
 ابـن(دانند کـه در عـین اینکـه واحـد اسـت، سـه اسـت  که خداوند متعال را واحدی می

 هـیچ کـه استه سلب با تنها متعال خداوند صحیح وصف ،او نظر  از.)١١۵: تـا بی میمون،
 ،سـلب صفات. دهیم نمی نسبت متعال خداوند به نیز را نقصی و نیست آن در تسامحی

 غایـت و نهایـت بـه را انـسان ذهـن و نـدنک نمـی ملحـق متعال خداوند به را کثرتی هیچ
 ،ایجـابی صفات به خداوند وصف. ندنک می راهنمایی است، ممکن او برای که معرفتی
 متعـال خداونـد بـرای اگـر ،او نظـر از. اسـت متعـال خداوند در نقص و شرک به منجر

 االتکمـ ایـن بلکـه ،نیـست مـا ادراک و تـصور مـورد کماالت نوع باشد، از کماالتی
 خداوند شباهت گونه هر نفی ،میمون ابن نظر  از.)١۴٩ ـ١٣۶ :همان(دارند  لفظی اشتراک

 تـصریح آن بـه انبیـا هـای کتـاب در که است مطلبی این و است ضروری موجودات، به
 بـین کـه اسـت صـحیح زمـانی تـشکیک بـه قـول ،او نظـر از .)١٣٢ :همان( ١است شده

 بـه و نـدارد وجود شباهتی هیچ که حالی در ،اشدب معنا در شباهتی مخلوقات و خداوند
 معنـایی و دنرو می کار به متعال خداوند اوصاف برای که الفاظی معنای بین سبب همین
 لفـظ در اشـتراک موجـود، اشـتراک تنهـا و ندارد وجود شراکتی فهمیم، هیچ می ما که

خداونـد متعـال نظر ابن میمون،  توان گفت که از طور خالصه می  به.)١٣۴ :همان(است 
 وصف خداونـد ،نظر معناشناسی  صفت ذاتی ندارد، همچنین از،شناسی لحاظ وجوداز

کاررفته برای او به نحو اشـتراک لفظـی  پذیر است و اوصاف به متعال تنها با سلب امکان
  .است

                                                                 
 وقـد احـد؛ ّلک هب شعر قد أمر وهذا الموجودات من ءیش ّأیب الشبه اًضیأ عنه ینفی نأ ضرورة لزمی اّومم«. ١

 شـبه ّأیو ؟اهللا ّتـشبهون فـبمن: وقـال ؟هیفأساو یّتشبهونن  فبمن:وقال هیالتشب یبنف اءیاألنب تبک یف ّصرح
  .»ّرب ای كل رینظ ال هّنإ: وقال ؟به تعادلونه
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علـی رجب ن به الهیات سـلبی دانـست، مـال را از قائالیتوان و  دیگر کسانی که میاز
 ِ، به شدت از اشتراک لفظی وجود و صفت نداشتنرساله اثبات واجب  دراو. استتبریزی 

آشـتیانی، (آورد  کند و شواهد نقلـی نیـز بـرای ایـن دو مطلـب مـی خداوند متعال دفاع می
 تأویـل ،اسـت متعـال خداوند داشتن صفت بر دال کهرا  احادیثی  او.)٢۵۶ـ١/٢۴٩ :١٣٧٨
  :برد می

 ریسـا و قـدرت و علـم مثـل یتعـال اهللا یبـرا از اتصـف اثبات بر ندا ّدال هک یثیاحاد«
 ــ هیـعل سـالمه و اهللا صـلوات ـ باقر محمد امام حضرت هک یلیتأو به ندا ّمؤول ،صفات

 والقـدرة للعلماء العلم وهب ّألنه ّالإ اًوقادر اًعالم یّسمی هل «هک اند فرموده و اند ردهک
 هکـآن واسـطۀ بـه مگـر ،قـادر و عـالم یتعـال اهللا شود یم برده نام ایآ یعنی... نیللقادر

 و یتعـال اهللا بـودن عـالم پس ...قادران به را قدرت و عالمان به را علم است، بخشنده
 بـه اسـت قـدرت دنیبخـش و عالمـان بـه اسـت علـم دنیبخـش یمعنا به او بودن قادر

 انـد فرموده و اند ردهک ـ همیعل سالمه و اهللا صلوات ـ ّائمه باز هک گرید یلیتأو ای. قادران
 صـفات اثبـات هکـ ستین عاجز یعنی است قادر و ستین جاهل یعنی است عالم: هک
: همـان( »انـد ردهکـ اسـت نقـصان طرف هک صفات آن مقابل ِسلب به حمل را مالک
  .)٢۵٧ـ١/٢۵۶

شود که نظرات او بسیار به نظریات ابن میمون نزدیک  از عبارات ایشان مشخص می
  .است

علـی رجب او تحت تأثیر مـال. ید قمی استن به الهیات سلبی، قاضی سعاز دیگر قائال
،  قمـیقاضـی سـعید(کنـد  یـاد مـی» ّلهیستادی الحکیم األأ«تبریزی است و از او با عنوان 

 وصـف خداونـد متعـال سـبب محـدود کـردن او ،نظر قاضـی سـعید  از.)٣/٢٨٣: ١٣٨١
ه موصـوف داشـته باشـد و  زیرا وصف زمانی امکان دارد که واصف احاطـه بـ؛شود می

توصیف خداوند . الزمه این مطلب در خداوند متعال، محدود شدن خداوند متعال است
ها وصف کرده است، بر روش اقرار محـض اسـت  ال نیز به صفاتی که خود را به آنمتع

کند که خداوند متعال با مخلوقـات خـود در ذات و   قاضی سعید بیان می.)١/٧٩: همان(
 مباینت در ذات به این سبب است که اگر ذات خداوند بـا .مباینت داردصفات و افعال 

 زیرا هـر آنچـه در خلـق ؛مخلوقات مشارکتی داشته باشد، پس او نیز مخلوق خواهد بود
علت است که اشـتراک در امـر  این مباینت در صفات نیز به. وجود دارد، مخلوق است
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مباینـت در افعـال نیـز زمـانی . شـود ، سبب اشتراک در ذات خداوند متعـال مـیعارض
 زیرا هر فعلی که از فاعل ؛ خصوصیت یکسانی داشته باشند،شود که دو فاعل محقق می
ــه ســبب خــصوصیت خــاص موجــود در آن فاعــل اســت،شــود صــادر مــی داشــتن .  ب

 به معنای اشتراک آن دو در صفت اسـت کـه بـه ،خصوصیت یکسان در فاعل و مفعول
 به مشترک ، قاضی سعید در چندین مورد.)٨١ـ ١/٨٠ :انهم(گردد  اشتراک در ذات برمی

قاضـی  .)٣٣١و  ٣١٨، ١/٢٩٢: همـان(کند   وجود و دیگر صفات الهی اشاره میِلفظی بودن
کند که خداوند متعال هـیچ شـبیه   در توحید بیان میسعید در شرح روایت امام رضا

، کثـرت حقیقـت و  زیرا الزمه شبیه و شریک داشـتن خداونـد متعـال؛و شریکی ندارد
 توحیـد حقیقـی در نفـی صـفات از ،نظر قاضـی سـعید از. صفات خداوند متعال است

 به این معنا که تمام صفات حسنی در خداونـد متعـال را بـه سـلب ؛خداوند متعال است
ها از خداوند متعـال  ص از خداوند متعال برگردانیم و معنای صفات را نفی مقابل آنئنقا

 مطلـب ، قول به اتحـاد صـفات و ذات الهـی،نظر قاضی سعید  از.)١/١١۶ :همان(بدانیم 
 محتـاج و نیازمنـد ْنیاز است و صفت الیه و بی  زیرا ذات الهی محتاج؛بسیار غلطی است

اتحاد این دو محال است؛ زیـرا الزمـه آن ایـن اسـت کـه محتـاج و به موصوف است و 
در بیان قاضی سعید این است که توجه  نکته قابل .)١/١١٩ :همان(ند الیه یکی بشو محتاج

گـذارد و تأویـل صـفات الهـی بـه معـانی  االلهیه تفاوت میۀ االحدیه و مرتبۀ او بین مرتب
ق ی حقـا،االلهیـهۀ  صفات الهی در مرتب،نظر او از. داند سلبی را تنها در مرتبه االحدیه می

 قاضـی نظـر از کـه داشـت توجـه  البته بایـد.)٣/١٨٧: همان(نوری و معانی ثبوتی هستند 
کـه  تفصیلی با ایشان تفصیل لذا و )٣/١٨٨ :همان(هستند  مخلوق صفات و اسماء ،سعید

  احـدیت،عرفا نظر از  زیرا؛متفاوت است ،واحدیت دارند و احدیت مقام دو عارفان بین
 حقیقیـه وحـدت بطـون و ظهـور واحـدیت و احـدیت و نـدوجود یک شأن واحدیت و

؛ ١٢۴ـ١٢٣ :١٣۶٠ ، اصفهانیترکهابن ( است اعتبار به تنها ها آن زامتیا ،خاطر همین به و هستند
  .)٢۴۴ـ٢٣٩ :١٣٩٣ آملی، جوادی

 اسـت کـه نبایـد پنداشـت  آنغرض از ذکر مختصر این سه تبیـین از الهیـات سـلبی
 مـشخص ،با توجه به عبارت ذکرشـده. گویند ن به الهیات سلبی سخن یکسانی میقائال
میرزامهـدی اصـفهانی در مـشترک ۀ  بـا نظریـ،الهیات سلبیشود که این سه تبیین از  می



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١۶  

 بودن صفات الهی یکسان هـستند؛ هرچنـد در صـفت نداشـتن خداونـد متعـال و لفظی
 مطلب مهمی کـه از ٢و١.ارجاع صفات به معنای سلبی با نظریه میرزامهدی تفاوت دارند

رض اصـلی شود این است که غـ ن به الهیات سلبی برداشت می قائالِمجموع توضیحات
کیداز  . گونه مشابهت میان خداوند متعال و مخلوقات است  بر الهیات سلبی، نفی هرتأ
، قـول بـه اشـتراک معنـوی علی تبریزی و قاضی سـعید قمـیرجب نظر ابن میمون، مال از
نظـر میرزامهـدی نیـز  از. معنای اثبات شباهت میان خداوند متعال و مخلوقـات اسـت به

  .گردد ها برمی  زیرا سنخیت به تشابه میان آن؛مخلوق نیستهیچ سنخیتی میان خالق و 

  میرزامهدی اصفهانیۀ اشکاالت نظری. ٧
میرزامهدی اصفهانی در ایـن مـسئله، تبیـین ۀ شده به نظریقبل از بیان اشکاالت وارد

اصـل . استگشیک اصل مهم خداشناسی که در معارف نقلی ما وجود دارد، بسیار راه
 در .و روش تـشبیه و تعطیـل در شـناخت خداونـد متعـال اسـتنظر، باطل بودن د مورد

کیدخداوند در چندین مورد  شناخت باب در نقلی معارف  کـدام هیچ  شده است کهتأ
  .است بالتشبیه اثبات صحیح، و مقبول راه و نیست صحیح تعطیل و تشبیه ِروش دو از

رد شناخت  مردم را در موشده است، امام  نقلدر دو روایت که از امام رضا
 راه و روش یـک دسـته از مـردم در . اسـتخداوند متعـال بـه سـه دسـته تقـسیم کـرده

راه و روش دسـته .  اسـت این طریـق را باطـل دانـسته نفی است و امام،خداشناسی
 باطـل  تشبیه خداوند به مخلوقات است و ایـن روش نیـز توسـط امـام،دیگر از مردم

 صحیح و مورد قبـول اسـت، اثبـاتی از امروش سوم که از نظر ام. دانسته شده است
  .)١٠٧و  ١٠١ـ١٠٠: ١٣٩٨، صدوق(خداوند متعال است که هیچ تشبیهی در آن نیست 

                                                                 
ــای ســلب، دو اشــکال اساســی دارد،معاصــرۀ از نظــر برخــی فالســف. ١ ــه معن ــوتی ب   : ارجــاع صــفات ثب

 .باید قائل به ارتفاع نقیضین شدیضین در حکم اثبات دیگری است، در غیر این صورت  سلب یکی از نق.١
 تصور معنای عدمی مانند نبود جهل، بدون فهم معنای مقابـل آن یعنـی علـم ممکـن نیـست، پـس در .٢

  ).٣٧١ـ٣٧٠: ١٣۶۶مصباح یزدی، (از آن باید علم را ثابت کرد مرتبه قبل 
 و عاجز غیر و جاهل غیر به دو، این مانند صفاتی و قادر و عالم مثل صفاتی میانجی، تأویل ملکی از نظر .٢

 ایـن و نیـستند قـادر و عـالم بـا معنـا هـم و مساوی جاهل، غیر و عالم غیر زیرا نیست؛ صحیح ها آن مانند
  .)٢۴٠: ١٣٧٣ (است متعال خداوند تمجیدات تمام بردن بین از در واقع تأویل
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گرفتـه اسـت و روش صـحیح   در روایات دیگر در کنار تشبیه، تعطیل قـرارهمچنین
 .)٨۵ و ١/٨٢: ١۴٠٧ کلینی،(خداوند از این دو دانسته شده است خداشناسی، خارج کردن 

 اثبات عدم همچنین و متعال خداوند وجود اثبات عدم ْتعطیل حد ،مجلسی عالمه بیان در
 دانستن مشترک نیز تشبیه حد. است متعال خداوند برای اضافیه و فعلیه و کمالیه صفات
 اسـت ممکنـات خـصوصیات دیگـر و صـفات حقیقـت در ممکنـات بـا متعال خداوند

 التعطیـل،ّحد  نیز مازندرانی مالصالح  از نظر.)١/٢٨٢ :١۴٠۴ همو، ؛٣/٢۶٠: ١۴٠٣ مجلسی،(
 متعال خداوند صفات انکار است؛ همچنین متعال خداوند ربوبیت و وجود انکار و نفی

 تـشبیه معنـای بـه نیـز التـشبیه ّحـد. تعطیـل اسـت موجب اوست،ۀ شایست که ای به گونه
 زنـدرانی،ما( هاسـت آن صـفات بـه متعـال خداونـد توصـیف و مخلوقات به متعال خداوند
٣/٨٢ :١٣٨٢(.  

 منظـور از تعطیـل را همـان نفـی خداونـد متعـال  امـام صـادق، دیگـریدر روایت
 انکار خداوند متعـال و ربوبیـت که نتیجه نفی خداوند متعال، است و بیان کرده دانسته

د کسی کـه خداونـد متعـال را بـه غیـر او تـشبیه فرمای ان می بیهمچنین امام. ستاو
: ١۴٠٧ کلینـی،(وقـات را بـرای خداونـد متعـال ثابـت کـرده اسـت کند، صـفات مخل می
 در مورد مذهب صـحیح در خداشناسـی سـؤال  از امام، دیگری در روایت.)٨۵ ــ ١/٨٣

و بیـان دانـسته  راه رسیدن به مذهب صـحیح در خداشناسـی را قـرآن امام. دشو می
 .)١/١٠٠: همـان( سـتکه در قرآن برای خداوند متعال صفات قرار داده شده افرماید  می
َلـیس  آیـه از امـام کـه اسـتآن  روایـت این در توجه قابل نکته ْ ِکمثلـه َ ِ ْ ِ

ُء َ ْ َوهـو َ ُ ُالـسمیع َ ِ َّ 
ُالبصري ِ َ ْ )متعال خداوند کند می بیان اینکه عین در آیه این . استکرده استفاده )١١ /شوری 
  .کند می ثابت ار بصیر و سمیع صفت دو او برای اما ،ندارد مثلی و شبیه هیچ

 یک اصل کلی در خداشناسی است و ،آید آنچه از مجموع این روایات به دست می
توضـیح مطلـب . تواند بر دیگر روایات حاکم باشـد توان گفت که این اصل کلی می می

 صفات یـا حـاالتی ذکـر ،این است که اگر در قرآن یا روایات دیگر برای خداوند متعال
  یا حاالت را به نحوی تبیین کرد که خداوند متعال به مخلوقاتنباید این صفاتشده است، 

ای بیان کـرد کـه بـاب  ها را به گونه شباهتی پیدا کند و از طرف دیگر نیز نباید معنای آن
  : است که فرمودروایت امام علیاین مطلب مشابه .  خداوند متعال بسته شودشناخت
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ْلم« ِطلعُی َ ِ
َالعقول ْ ُْ َعل ُ ِتحد یَ ْ ِصـفته ِدیَ ِ

َ
ْولـم ِ َ َحجبهـاَی َ ُْ ْعـن ْ ِواجـب َ ِ ِمعرفتـه َ

َ
ِ
ْ ، البالغـه نهـج ( »َ

١۴١۴: ٨٨(.  

نـشده کنار گذاشته   عقل به صورت کلی از شناخت خداوند متعالدر بیان امام
  .، بلکه تنها احاطه و اکتناه عقل در باب شناخت خداوند متعال انکار شده استاست

 مالهادی سبزواری از سخن ،اشتراک لفظیۀ نظریبا توجه به این اصل کلی، برای رد 
 اشـتراک بـه خالصه سخن آنان این است که قول. گیریم و عالمه طباطبایی کمک می

 مـورد در ما که زمانی زیرا ؛شود می متعال خداوند شناخت تعطیل به منجر ،وجود لفظی
 :است متصور وجود معنای مورد در حالت سه وجود دارد، او که گوییم می متعال خداوند
 مـصادیق همه در واحد ِبدیهی معنای همان وجود، از ما مقصود که است این اول حالت
 که است این دوم حالت. ایم کرده قبول را وجود معنوی اشتراک حالت این در که باشد

 کنـیم قـصد را عدم لفظ این از ما یعنی باشد، آن مقابل معنای ،وجود لفظ از ما مقصود
 ایـن هـم سـوم حالت. باشد نداشته مبدأ و خالق ،مَعال که استآن  حرف اینۀ الزم که

 از عقـول تعطیـل نیـز حرف اینۀ الزم که فهمیم نمی را لفظ این معنای بگوییم که است
 اشـتباه و خلط وجود، لفظی اشتراک به قول اصلی علت ًظاهرا. است تعالی حق معرفت
 ممکنـات و واجـب میـان ،خـارج در اینکـه به توجه با یعنی ؛است آن مصداق با مفهوم
 وجـود مفهـوم بـه را تفـاوت ایـن دارد، وجـود آن عدم و نهایت حیث از بسیاری تفاوت
 سـبزواری،( اسـت بیان قابل وجود در تشکیک با تفاوت این که حالی در ،اند داده سرایت
  .)١۴ـ١٣ :١۴۴٠ همو،؛ ٩ ـ ٨ :١۴١۶ طباطبایی،؛ ١٩۴ـ١/١٩٢ :١٣٨۶

 ِزامهدی اصفهانی ممکن است گفتـه شـود کـه اشـتراک لفظـیدر دفاع از تبیین میر
 زیرا اشتراک لفظی در اینجا تنهـا در ؛ موجب تعطیل خداشناسی نیست،مورد نظر ایشان

ِ به این معنا که مثال لفظ وجود،جهت اثباتی مورد قبول است
کاررفته در مورد خداوند   بهً

ه خداونـد متعـال و مخلوقـات صدد بیان این مطلب است کـ  تنها در،متعال و مخلوقات
 امـا در مـورد جهـت اثبـاتی بایـد ،رسـانند جهت یک معنا را مـی این معدوم نیستند و از

 ِشـارحان برخـی توضـیح اسـاس بـر. گفت که این دو دارای یک سنخ حقیقت نیـستند
 و خداونـد بـر اطـالق زمـان در وجـود لفـظایشان  نظر  اصفهانی، ازمیرزامهدی نظرات

 همدیگر با وجود ِحقیقت در اینکه بدون دارند، اشتراک بطالن نفی ِلاص در ،مخلوقات
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  .)۴۶٩ ـ۴۶٧: ١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی(باشند  داشته اشتراک
کاررفتـه در مـورد   بـهِاسـت کـه لفـظ وجـودآن شـود   که در اینجا مطرح مـییسؤال

کنـیم؟ آیـا  برداشـت مـیرفته است که از آن نفی بطالن را  خداوند به چه معنایی به کار
حال از آن طرد یک معنـای دیگـر را  عین شود هیچ معنایی از یک واژه نفهمیم و در می

توجه در مورد اشتراک لفظی این است کـه عالمـه مجلـسی  نکته جالب استنباط کنیم؟
 نظـر  از.دانـد نیز قول به اشتراک لفظی در وجود و دیگر صفات الهـی را ناصـحیح مـی

 قول به اشتراک لفظی کنند، می نفی را خداشناسی در تعطیل که باریاخ مجلسی عالمه
 کـه است این لفظی اشتراک اساسی  مشکل.)۴/١۵٧ :١۴٠٣مجلسی، (کنند  می نفی نیز را

بـریم،  را برای خداوند متعـال بـه کـار مـی الهی صفات دیگر و وجود لفظ در زمانی که
  ١.است متعال خداوند معرفت تعطیل همان ،واقع در این فهمیم و نمی ها را معنای آن

 نظریه اشتراک لفظی داشت این است که عدم اشـتراک توان از دفاع دیگری که می
زیـرا  ؛نیـست متعال خداوند معرفت تعطیل معنای مخلوق، به و خالق الفاظ میان معنا در

 اینکـه نه دهد، می مخلوقات به را خود معرفت که است خداوند این ،نظر میرزامهدی از
 سـبب هـا آن حـذف تـا باشـند خداونـد معرفـت دار عهده ،ذهنی های صورت و مفاهیم
  .)۴۴٧ـ۴۴۶ :١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی( شود متعال خداوند معرفت تعطیل

 زیـرا ایـن جـواب ؛این جواب نیز برای نفی تعطیل کارگشا نباشـدکه رسد  به نظر می
ال اسـت و همـین معرفـت را سـبب نفـی صدد اثبات معرفت فطری برای خداوند متع در

 نفـی ، که بنا بر تصریح روایـت امـام علـی حالی داند، در تعطیل در خداشناسی می
کـه بنـا  حالی شود، در تعطیل در خداشناسی شامل شناخت عقلی خداوند متعال نیز می

 عقل معنای اثباتی از ایـن الفـاظ برداشـت ،بر اشتراک لفظی وجود و دیگر صفات الهی
  .کند نمی

این اشکال در نظریه تباین نیز وجود دارد و باید گفت که بنا بر نظریه تباین تـام بـین 
 زیـرا ؛شـود خداوند و مخلوقات، راه شناخت خداوند متعال به صورت کلی مسدود مـی

                                                                 
کویناس (کوئینیاین اشکال توسط توماس آ. ١ ، اشـتراک لفظـی وجـود  از نظـر او.شده است نیز مطرح) آ

گـری  معنای اینکه معنای وجود در خالق و مخلوقات به صورت کامل متفاوت است، منتهی به الادری به
  .)۴٢٢ :١٣٨٢ایلخانی،  (تواند خالق خود را بشناسد شود و مخلوق نمی می
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با انسان ندارد، برای انسان  یاز هیچ جهت  موجودی که هیچ سنخیت و اشتراکیشناخت
نظریه تباین تام میان خداونـد  ظریه تباین این است که بنا براشکال دیگر ن. ممکن نیست

در . معنـا خواهـد بـود مخلوقات، آیه و نشانه و جلوه بودن مخلوقـات الهـی بـی متعال و
 آیـه و نـشانه بـرای خداونـد متعـال ،برخی آیات و روایات بیان شده است که مخلوقات

هـای خداونـد متعـال  ه ایـن آیـه توجه ب،های شناخت خداوند متعال هستند و یکی از راه
ی که از تمام جهات با خداوند متعال ئحال سؤال اساسی این است که چگونه شی. است

این در حالی است که بنا بر  تواند نشانه و آیه برای خداوند متعال باشد؟ مباینت دارد، می
همیده نظریه سنخیت میان خالق و مخلوق، جلوه، آیه و نشانه بودن مخلوقات به خوبی ف

  .شود می

  گیری نتیجه
ای شـناخت خداونـد صدد بیـان روش معرفتـی خاصـی بـر میرزامهدی اصفهانی در

 این روش با روش معرفتی فالسفه و حکمت متعالیـه ،ست و از نظر اومتعال و صفات او
 خداوند متعال خـود را بـه بنـدگان معرفـی ،نظر میرزامهدی از. های بسیاری دارد تفاوت

راه شـناخت خداونـد متعـال .  شناخت خداوند همین معرفت استکرده است و اساس
. نیز به سبب اینکه هیچ سنخیتی میان خالق و مخلوقات نیست، برای انـسان بـسته اسـت

شوند و  صورت مشترک لفظی استعمال می  اسماء و صفات الهی به،در بیان میرزامهدی
 ؛شـود د متعـال نمـیاین اشتراک لفظی در صفات الهی منجر به تعطیل شـناخت خداونـ

 خداونـد از اسامی کشف. زیرا خداوند متعال خودش را به بندگانش معرفی کرده است
 اطالق بلکه ؛نیست شده شناخته و متعارف های داللت در موجود کشف مانند به ،متعال
 ِخـود هـا آن معنـای و گـردد بـازمی متعال خداوند تکبیر و تعظیم و تمجید به اسامی این
میرزامهدی اصفهانی، تعطیـل عقـل در ۀ اشکال اساسی نظری. است تعالم خداوند ذات

  .مسئله شناخت صفات الهی است
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