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  چکیده
ذات خداوند و امکـان  گفتن از  االهیات سلبی پاسخی به پرسش از چگونگی سخن

یابد و از سه بعـد وجـودي،    شناخت وي است که به صورت سلب زبانی نمود می
معرفتی و زبانی قابل بررسی است. دیونوسیوس مجعول فیلسوف و عارف مسیحی 
اوایل قرون وسطی است که االهیات سلبی وي تأثیر بسیاري بر عارفان پس از خود 

. ایجـابی، کـه بـا    1کل از چهار مرحلـه اسـت:   داشته است. شیوة االهیاتی وي متش
هـا را بـه مخلوقـات متصـف      حرکت نزولی از صفات کلی و انتزاعی امر متعالی آن

. سلبی، که در سیري صـعودي بـه تنزیـه خداونـد از صـفات و مفـاهیم       2کند؛  می
. تفضیلی، که با سـلبِ سـلب منکـر صـفات ایجـابی و هـم سـلبی از        3پردازد؛  می

گفتن از خداوند را در سـکوت و زبـان را از    . عرفانی، که سخن4 شود؛ خداوند می
داند. هر کدام از این مراحل بر اساس یکی از ابعاد االهیات  بیان امر الوهی عاجز می

شوند. در شیوة ایجابی با  اند و به سبب اشکالی منجر به مرحلۀ بعد می سلبی بنا شده
آمـده و   علت مشـکل معرفتـی پـیش    آغازد و به شناسانه می مبنایی وجودي و هستی

آورد. مرحلۀ سـلبی نیـز منجـر بـه انتسـاب       تقید خداوند، به مرحلۀ سلبی روي می
شود؛ لذا وي روش تفضیلی را  شده و تعین و تقید خداوند می  صفات متضاد سلب

گیرد. در شیوة تفضیلی سلب توأمان صفات ایجـابی و سـلبی نـوعی از     در پیش می
نهایت شیوة عرفـانی و   کار دیونوسیوس در آورد که راه وجود می هآشفتگی زبانی را ب

  بیان عجز زبان از توصیف خداوند است.
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دیونوسیوس مجعول، االهیات ایجابی، االهیات سلبی، بعـد وجـودي،    :ها دواژهیکل
  .بعد معرفتی، بعد زبانی

  
  مقدمه. 1

مفهـوم موجـود متعـالی یـا     ترین موضوعات مورد بحث در ادیان گونـاگون،   یکی از بنیادي
خداوند است. شناخت ذات و صفات آن، امکان معرفت و شناخت انسان بـه ایـن موجـود    
متعالی و لوازم و فروعات این مسائل همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته اسـت و از  

فتن گ گیرد لذا سخن ها جز از طریق زبان صورت نمی ها و انتقال آن جا که بیان این اندیشه آن
رود  شمار مـی  دربارة خدا و نحوة فهم اسما و صفات وي نیز از مباحث کالمی و االهیاتی به

  ).91: 1391خانی،  (علی
زبان، ریشه در تفکر و اعتقادات دارد و هر اندازه که طبیعت امـرِ مـورد نظـر، متعـالی و     

مـل بـدانیم   فراتر از محسوسات ما باشد و دسترسی معرفتـی بـه آن را امـري بعیـد و نامحت    
رو خواهـد شـد. از سـوي     تري روبـه  هاي زبانی بیش مراتب با دشواري گفتن از وي به سخن

هاي فراوانی مواجه است که حتی در زنـدگی روزمـره نیـز     دیگر خود زبان نیز با محدودیت
پیچیـدگی تـوانش    هـم  گوي تمام نیازهاي ارتباطی و کالمـی مـا باشـد. در    شاید نتواند پاسخ

گفـتن از   و تعالی ذاتی و معرفتی واقعیت الوهی موجب شده است کـه سـخن   محدود زبانی
هاي متعددي براي رفـع ایـن    خداوند به چالشی جدي براي خداباوران تبدیل شود و نظریه

  مشکل شکل گیرد.
شده به این  هاي طرح ترین پاسخ توان مهم تشبیه و تنزیه یا االهیات ایجابی و سلبی را می

گوید و رابطۀ  از أسما و صفات و ظهورات و تجلیات ذات، سخن می مشکل دانست. تشبیه
کـه   سـازد؛ حـال آن   اهللا را روشن و مشخص مـی   سوي ذات با تعینات و به تعبیري بهتر با ما

تـر   ). به بیـان سـاده  81: 1389پردازد (شمس،  تر به مرتبۀ ذات مطلق و بالتعین می تنزیه بیش
به خلق یا خلق به خالق و تنزیه را سـلب ایـن هماننـدي     کردن خالق توان مانند تشبیه را می

دانست. بشر همواره در طول تاریخ در تالش بوده است تا معقول را به محسوس شبیه کنـد  
). اما با فـرض تعـالی خداونـد،    19و از این طریق به نوعی معرفت و شناخت برسد (همان: 

تـوان حقیقتـاً دربـارة     ی را نمـی روش تشبیهی با مشکالتی همراه است؛ زیرا تصورات متناه
توان مانع چنین امري شد؛ زیرا دقیقاً  خداوند نامتناهی صادق دانست. ولی با احکام سلبی می
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ها و تناهی است که باید سلب شود تـا کلمـات سـلبی بتواننـد نامحـدود و       این محدودیت
  ).335: 1391متعالی را بیان کنند (گیسلر، 

  
  االهیات سلبی. 2

گفتن ما از خداونـد   تر در ظاهر کالم و نحوة سخن ه االهیات سلبی یا تنزیهی بیشجا ک از آن
تر نـاظر بـه بعـد     بروز و ظهور دارد؛ لذا تعاریف گوناگونی که براي آن ذکر شده است بیش

توان این تعاریف را از اساس خطا خواند؛ ولی بهتر آن  زبانی این االهیات هستند. گرچه نمی
جانبه مسیر پیش رو براي تفکیک و تعریف هر کدام از ابعاد  جامع و همهاست که با تعریفی 

  االهیات سلبی را هموار سازیم. 
کند و ذات خدا را نه متعلـق علـم    االهیات سلبی بر امتناعِ معرفت به ذات خدا تأکید می

). به این معنا که جهل مـا نسـبت بـه    35: 1389داند (بحرانی،  بلکه متعلق جهل مکتسب می
شـود و االهیـات    عرفت و توصیف خداوند پس از علم به عدم تناهی خداوند حاصل مـی م

تعالی دستگیر ما خواهد بود. االهیـات سـلبی    کرانگی ذات باري سلبی براي توصیف بهتر بی
در تالش است که با سلب حدود، اوصاف و خصایص امکانی و جسمانی ما از خداوند، ما 

رو هرچه معرفت سـلبی مـا    این )؛ از91: 1387(علیزمانی،  را به سوي معرفت خدا پیش ببرد
تري را به خـدا نسـبت دهـیم بـه تنزیـه       هاي متراکم تر باشد و بتوانیم سلب به خداوند بیش

  ).92یابیم و بنابراین از معرفت برتر و واالتري برخوردار هستیم (همان:  برتري دست می
از طریق سلب ِ محض و یا سلب ِ  باید توجه داشت که سلبِ صفات در االهیات سلبی

گیرد. در سلب ِ محض، نقیض اوصافی که بـه صـورت ایجـابی بـه خـدا       سلب صورت می
شود. مثالً اگر در بـاب علـم الهـی بـه طریـق ایجـابی        نسبت داده شده بود از وي سلب می

» خدا غیر عـالم (جاهـل) نیسـت   «در شیوة سلبِ محض، گزارة » خدا عالم است«گوییم  می
نماییم و ذات  است. لکن در سلب ِ سلب، حتی صفات سلبی را نیز از خدا سلب میصحیح 

خدا نه عـالم  «دانیم؛ لذا باید بگوییم  خداوند را برتر از اوصاف ( چه ایجابی و چه سلبی) می
  ». است و نه جاهل

توان گفت االهیات سلبی پاسـخی بـه پرسـش از ذات و     بنابراین به صورت خالصه می
  یابد. خداوند است که به صورت سلب زبانی نمود می امکان شناخت
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  ابعاد االهیات سلبی 1.2
چون دنیس ترنر، االهیات سلبی را واجـد سـه بعـد اصـلی      دانان معاصر، هم بسیاري از الهی

) سه برنهاد اصلی االهیات سلبی را چنین Joseph Buijsشمارند. براي نمونه یوزف بویز ( می
ــی ــی م ــاد  معرف ــد: برنه ــدالطبیعی (هســتیکن ــاد   مابع ــدا، برنه ــاب ذات خ ــناختی) در ب ش

شناختی دربارة این مطلب که چه شناختی از خدا ممکن است و برنهاد معناشـناختی   معرفت
کار گیریم (کاکـایی و   گفتن از خدا به شناختی) در باب زبانی که ما باید هنگام سخن (و زبان

 ).127: 1387بحرانی، 
از سه منظر متفاوت نگریست و با توجه به سهم تأثیر هـر   توان االهیات سلبی را می

تر از آن  تر و تصویري دقیق گیري االهیات سلبی، تحلیلی جامع کدام از این ابعاد در شکل
. 3. بعد معرفتی؛ و 2. بعد وجودي؛ 1ارائه داد. سه بعد اصلی االهیات سلبی چنین است: 

  بعد زبانی.
  الف) بعد وجودي

شناختی مـا دربـارة    هاي معرفتی و زبانی االهیات مبتنی بر دیدگاه هستی بهجا که جن از آن
ترین بعد هر دیدگاه االهیاتی است که دیگر  خداوند و نظام عالم است، بعد وجودي محوري

پذیرند. البته تمایز میان بعـد وجـودي و معرفتـی چنـدان      حیثیات، وابسته به آن صورت می
تر اسـت و   تر از خلق بدانیم امکان شناخت او کم را متعالیساده نیست؛ زیرا هرچه خداوند 

هـاي شـناخت    )، امـا عمـدتاً نظریـه   33الف:  1391بالعکس (حسینی شاهرودي و استثنایی، 
  گیرد. دربارة خداوند بر اساس دیدگاه پیشین ما نسبت به ذات و ماهیت خدا شکل می

ه نتوانیم وجود و صـفات  شود ک اعتقاد به تباین تام میان خالق و مخلوق موجب می
کار ببریم و لذا پرسش از اشتراك لفظی  مخلوقات را به همان معنا در مورد خداوند نیز به

آید. اگر طبق نظر قائلین به تشبیه، صفات، مشترك معنوي باشند  یا معنوي صفات پیش می
کار روند مسـتلزم نقـص خداسـت و اگـر      و به همان معناي انسانی در مورد خداوند به

حقیقت وجه تشابهی نداشته باشند راه معرفت مـا را بـر خـدا     مشترك لفظی باشند و در
  کنند.  مسدود می

دانند انتساب اوصـافی بـه    همچنین مطابق دیدگاهی که خداوند را فاقد حد و ماهیت می
خداوند مستلزم تحدید وي است و این عمل با عدم تناهی وي ناسازگار است. این مطلـب  

طور که در ادامه خـواهیم دیـد    ر االهیات تشبیهی وارد شده است؛ اما هماننقدي است که ب
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شـود و   االهیات سلبی نیز با سلب برخی صفات به نوعی دیگر موجب تحدید خداوند مـی 
برخی معتقدین به این دیدگاه، مانند دیونوسیوس، براي رفع هر گونه محدودیت و تعینی از 

  اند. دهکارهاي دیگري متوسل ش خداوند به راه
مراتبی دانستن نظام عالم و به قول فالسفۀ مسلمان بحـث تشـکیک در وجـود از     سلسله

کار سلبی یا ایجابی در زبان االهیاتی بسیار  شناختی است که در اتخاذ راه دیگر عوامل هستی
هایی هسـتند   مراتبی واجد تشابهات و تفاوت تأثیرگذار است. موجودات در یک نظام سلسله

سلبِ صفات غیر مشابه به سوي سلبِ صـفات مشـابه رویکـردي تنزیهـی را      که حرکت از
  ویژه در آثار دیونوسیوس، اهمیت بسزایی دارد. شود که، به موجب می

در بعد وجودشناختی باید توجه داشت که تفکیک میان مراتب ذات و صفات و احکـام  
هـاي معرفتـی    ، بازتـاب داران االهیات سـلبی  اي از طرف متفاوت این دو مرتبه، از سوي عده

گوي بسیاري نقدهاي وارد بر االهیات سلبی خواهـد   جالب توجهی خواهد داشت که پاسخ
  ).38الف:  1391بود (حسینی شاهرودي و استثنایی، 

  ب ) بعد معرفتی
دیگـر و   ابعاد معرفتی و وجودي االهیات سـلبی از برخـی جهـات، الزم و ملـزوم یـک     

تنیده هستند؛ چراکه تعالی خداوند منجر به عدم امکان کسـب معرفـت، و محـدودیت     هم در
که روش ایجـابی   شود. با توجه به این قواي ادراك آدمی، موجب متعالی پنداشتن خداوند می

ها نزدیک به ذهن و براي انسان ملموس و عینـی   ایر روشتر از س در توصیف خداوند بیش
داران االهیات سلبی با نظر به تعالی وجودي خداوند (ذات و صفات ذاتی او) و  است، طرف

نیز با توجه به توانایی محدود ابزارهاي ادراك انسان در کسب معرفت، ابتدا به نقد االهیـات  
عال از نقـایص و کمـاالت محـدود و امکـانی     اند و سپس به تنزیه خداي مت ایجابی پرداخته

). آنـان امکـان معرفـت ایجـابی     6ب:  1391اند (حسینی شـاهرودي، اسـتثنایی،    روي آورده
اند و دست عقل و شهود را از رسیدن بـه کُنـه ذات و    مطابق با واقع را براي انسان نفی کرده

عرفت حضـوري و شـهودي   اند (همان)؛ لذا به نظر غالب آنان فقط م صفات او کوتاه دانسته
  تواند رهنماي بشر در کسب شناخت نسبت به خداوند متعال باشد.  است که می

دانند؛  پرستی می داران االهیات سلبی معرفت ایجابی را منجر به تشبیه، شرك و بت طرف
زیرا ذهن ما ناچار است براي فهم معنا و کارکرد صفات، به اشیا و موجودات پیرامون خـود  

هـا بـه سـوي     هـاي آن  هـا و کثـرت ویژگـی    د. ذهن با حرکت صعودي از معلولمراجعه کن
کردن کماالتی که ریشه در صفات انسانی دارنـد اوصـافی را بـه خـدا      العلل و با مطلق علت
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ها و علـت   کم اندك شباهتی میان معلول کند. الزمۀ این امر اعتقاد به وجود دست منتسب می
کـه بـا فـرض تعـالی      به هر دو منتسـب کـرد؛ حـال آن    هاست که بتوان صفتی را مشترکاً آن

هاي آسمانی خـدایی   توان گفت خدا شبیه مخلوقات است؟ خداي کتاب خداوند چگونه می
وار و به اکثر اوصاف انسانی متصف است؛ اما همین خداونـد، موجـودي    متشخص و انسان

صف است که اوصـاف و  منحصر به فرد، کامالً متمایز، متعالی و منزه است. او به اوصافی مت
). هرچه میـزان شـباهتی کـه    47: 1389تابد (بحرانی،  محموالت امکانی و جسمانی را برنمی

ایم.  پرستی افتاده تر به ورطۀ شرك و بت تر باشد بیش نظر داریم وسیع بین خالق و مخلوق در
چه مـا   آنتوانیم بگوییم خدا چه هست؛ زیرا قادر نیستیم اختالف مراتب موجود میان  ما نمی

  ). Turner, 1995: 43چه که خدا هست را توضیح دهیم ( توانیم دربارة خدا بگوییم و آن می
توان به تعالی و فوق عقل بودن خداونـد   بودن خداي متعال می از دیگر دالیل ناشناختنی

 1391و نقص معرفت معلول نسبت به علت اشاره داشت (حسـینی شـاهرودي و اسـتثنایی    
ه سراسر نیاز به علت است و ربط وجودي به علـت خـویش دارد چگونـه    ). معلول ک5ب: 
کـرانِ   تواند به نحوي ایجابی و روشن نسبت به علت شـناخت پیـدا کنـد؟ چگونـه بـی      می

  گیرد؟ گنجد و معرفت صحیح شکل می مند فهم و دریافت معلول می خداوند در قالب کران
پذیري و تعالی معرفتی خداوند است کـه  نا بنابراین مقصود از تنزیه در این بعد، شناخت

تـوان در بعـد زبـانی و در     شناختی دارد و نمود بارز آن را مـی  به نوعی ریشه در بعد هستی
  قالب بیان سلبی مشاهده کرد.

  ج) بعد زبانی
جـا   سومین بعد از ابعاد الهیات سلبی و محمل تجلی این االهیات، بعد زبانی است. از آن

کارگیري مفـاهیم   قاد خداباوران نامتناهی است فقط زبانی که بتواند از بهکه خداوند مورد اعت
کنندة خداوند خواهـد   اي توصیف کننده در مورد خداوند اجتناب کند به طرز شایسته محدود

خداي متعـال ایـن عقیـده    » ناپذیري بیان«). در بعد زبانی با تأکید بر 328: 1391بود (گیسلر، 
شود کـه از   افتد رخدادي بر زبان عارض می به چنگ زبان نمی وجود دارد که چون خداوند

  ).6ب:  1391شود (حسینی شاهرودي و استثنایی،  آن تعبیر به سلب می
از حیـث   هاي زبانی ما دارد. ناپذیري امر متعالی ریشه در نقص معرفتی و یا نارسایی بیان

داران االهیـات   یـز نیسـت. طـرف   چه ناشناختنی و نایافتنی است قابل بیان ن معرفتی طبیعتاً آن
آوردن به زبـان سـلبی و    سلبی معتقدند که بازتاب تعالی معرفتی خداي متعال در زبان، روي

شـدن   ). البته سلب در این بیان لزوماً به معناي تهی13نهایتاً رسیدن به سکوت است (همان: 
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به بـاطن تشـبیه    از هر گونه معنا و معرفت نیست؛ بلکه به عقیدة برخی، این سلب است که
بخشد در مرحلۀ بعد با سلبِ سلب یعنی نفی هـر گونـه    کند و اثبات را تحقق می رسوخ می

خوانیم و سرانجام عجز ما  صفت ایجابی و سلبی از خداوند وي را برتر از این توصیفات می
  شود. از وصف خداوند به تحیر و سکوتی عرفانی منجر می

یابیم اتکا به زبانی  هاي زبانی بررسی کنیم درمی نارساییاما اگر االهیات سلبی را از منظر 
توانـد   ها و بعضاً درمانده در توصیف امـور متنـاهی، نمـی    انسانی مملو از مغالطات و کاستی

گونه که هست و شایسته است بنمایاند. این زبان به علت ضعف در توصـیف   خداوند را آن
تـوانیم بگـوییم کـه     ما فقط می رود. طا میهاي میان خالق و مخلوق به خ ها و شباهت تفاوت

خداوند قاصر است. این سخن به این معناست که ما ابداً هیچ » کرانگی بی«هر کالمی از بیان 
درکی از درجۀ قصور کالم و درنتیجه هیچ زبانی هـم بـراي توصـیف وي نـداریم، لـذا در      

 :Turner, 1995ان کنیم (توانیم به صورت سلبی این نقصان را بی موقعیتی هستیم که فقط می

تواند تصویر نسبتاً روشنی از موصوف به ما بدهـد، امـا    ). زبان تشبیه و ایجاب گرچه می39
ها  ها و شباهت گنجاند و توصیف این زبان از تفاوت ناچار آن را در قالب محدود زبانی می به

لـذا شایسـتگی   هاي زبانی است نه واقعیت موجـود؛   در وهلۀ نخست مبتنی بر بستر توانایی
بیان امر نامتناهی را ندارد. برخالف زبان سلبی که آشکارا به این نقصان خود واقف اسـت و  

اي است  هیچ ادعایی در خصوص قدرت وصف خداوند ندارد؛ بلکه صرفاً تالش مذبوحانه
  چه به پروردگار قابل انتساب نیست. در جهت زدودن آن

که چون لغت مناسبی براي منویات خود به این علت، موضع متأله مانند فردي است 
تواند بگوید  ترین حد از انصاف فکري است می اي که حاکی از بیش یابد تنها با کلمه نمی

تر از بقیه و نه مـالك   که چه چیزي نیست. او قادر است صرفاً برخی واژگان را مناسب
  ارزیابی بداند.

گـوییم عنـاوینی اسـت از سـر      مـی چه دربارة مراتب ذات خداي متعال  در بعد زبانی آن
گفـتن   ناچاري و کوتاهی کالم، اما او حقیقتاً فوق عقل و زبان است. در االهیات سلبی سخن

ها و  از خداي متعال یا به واسطۀ اضطرار درونی و یا به قصد تعلیم دیگران است و یا سخن
نـاظر اسـت    چـه پـس از او هسـتند    عباراتی ایجابی است که به تجلیات خداي متعـال و آن 

 ).26ب:  1391(حسینی شاهرودي و استثنایی، 
پس در بعد زبانی االهیات سلبی، نقصان معرفتی و زبانی ما و تعالی الوهی ذات وي، مـا  

  دارد. را از توصیفی ایجابی و انعکاس اوصاف الهی بازمی
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  دیونوسیوس مجعول آریوپاگوسی. 3
، احتماالً راهبی سوري و عارف و دیونوسیوس آریوپاگوسی مشهور به دیونوسیوس مجعول

زیسـته   فیلسوف مسیحی بنامی است که در اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم میالدي مـی 
براي وي اشاره به برداشت نادرسـتی دارد کـه تـا اوایـل قـرن      » مجعول«است. وجه تسمیۀ 

وذ بـاالي  هفدهم میالدي پرده بر هویت واقعی وي افکنده بود و همین امر موجب تأثیر و نف
او بر سنت عرفانی مسیحیت شده است. امکان آشنایی جهان غرب با آثار دیونوسـیوس، در  

هـا بـر    قرن نهم میالدي با ترجمۀ جان اسکات اریوگنا به التین فراهم آمد. تأثیر ایـن کتـاب  
ها مفاهیمی فـراهم آوردنـد کـه رویسـبروك و دیگـر       عارفان قرون وسطی زیاد بود؛ زیرا آن

ترین شهودات خود از حقیقت را بیـان   رف، با آن مفاهیم توانستند بخشی از عمیقبزرگان عا
  ).92: 1392کنند. (آندرهیل: 

هـا در اوایـل قـرن     ها به عنوان یک قدیس مورد احترام مسیحیان بـود، امـا بعـد    وي قرن
هاي او آشـکار شـد کـه منشـأ ایـن احتـرام و        هاي انتقادي نوشته هفدهم میالدي، با بررسی

). 213: 1388اسمی او با یکی از شاگردان پولس قدیس بوده است (بنـانی،   ست فقط همقدا
چـون   تر متأثر از نوافالطونیان متأخري چون پـروکلس بـوده اسـت، ولـی هـم      افکار او بیش

). 103: 1389اسالف خود نیز در جمع میان مسیحیت و فلسفه نوافالطونی کوشید (بحرانی، 
و منشأ الهی و قدسی قائل بودنـد و بـه همـین علـت در مقابـل      هاي ا مسیحیان براي اندیشه

تنها مخالفت و مقـاومتی نداشـتند بلکـه همـواره      کالمی او نه-هاي فلسفی تفکرات و نگرش
ــده از  ). مجموعــۀ نوشــته214: 1388اهــل تســلیم و تقــدیس بودنــد (بنــانی،  هــاي باقیمان

 De divinis( اسـماي الهـی  . 1هاي  دیونوسیوس عبارت است از ده نامه و چهار رساله به نام

nominibus ( االهیات عرفانی. 2)؛De mystica theologia مراتبـی کلیسـایی   نظام سلسله. 3)؛ 
)De coelesti hierarchia ( مراتبی سماوي نظام سلسله. 4)؛De ecclestialical hierarcia  .(  

  
  االهیات سلبی دیونوسیوس مجعول 1.4

عقلـی و در حقیقـت    در تالش است که یـک تجربـۀ غیـر    دیونوسیوس مجعول در آثارش
شـده از   عاریـت گرفتـه   فراعقلی، یعنی عروج روح به سوي خدا، را به وسیلۀ زبان عقلـی بـه  

). او چنـان بـر تـرویج و    9: 1392فلسفه، و در اصل از پروکلوس، توصیف کند (آنـدرهیل،  
کـرد کـه در تفکـر مسـیحی،      تعمیق زبان تنزیهی و ادبیات سلبی در مورد خداوند پافشاري 



 105   کشتکارانامیر نصري و عطیه 

  

االهیات تنزیهی در مقابل االهیات تشبیهی از اهمیت و برجسـتگی خاصـی برخـوردار شـد     
  ).214: 1388 (بنانی،

آغـازد.   می» ایجابی«دیونوسیوس در گام نخست براي بیان االهیات سلبی خود از روش 
متعالی بـه اوصـاف و    اي که در حرکتی نزولی و با شروع از صفاتی کلی و انتزاعی، امر شیوه

هاي ایـن شـیوه در گـام بعـد علـل و چگـونگی        شود؛ اما با بیان کاستی کماالتی متصف می
هـاي وي در ایـن مرحلـه نیـز      جا که سـلب  دارد. از آن را بیان می» سلبی«آوري به زبان  روي

نـام  » تفضـیلی «شود در گام سوم که  کردن خداوند می داراي اشکاالتی است و منجر به مقید
نهاده معتقد است باید هر گونه سلب و ایجابی را از خداوند زدود. اما این شیوه نیز معـایبی  

  کشاند. می» عرفانی«به همراه دارد و دیونوسیوس را نهایتاً به زبان سکوت 
بـه ایـن    االهیات عرفـانی وي مراتب االهیات سلبی خود را به صورت مجمل در رسالۀ 

  کند: صورت بیان می
ترین انـواع،   بیان شد، با نزول از باالترین به پایین) أسماي الهـی (ه در رسالۀ پیشین طور ک همان 

 کنـیم؛  آغاز می یابند نزول فزونی می ۀبرگرفتن شمار وسیعی از مفاهیمی که در هر مرحل با در
کنیم و به همان نسبت با این صعود، واژگان  متعالی صعود می رساله به سمت نوعِاین اما در 

در اتحـاد بـا   این سیر،  هنگامی که این صعود سپري شد نهایتاً .دنشو آن با تناقض مواجه می
 Dionysius theد (شو توانند وصف کنند به خاموشی مطلق منتهی می خدایی که واژگان نمی

Areopagite, 1920: 198.(  

ار گامی که دیونوسیوس بـراي رسـیدن بـه زبـانی درخـور توصـیف       توان گفت چه می
دیگر قرار دارند و هر مرحلـه، الزمـۀ صـعود بـه مراحـل       خداوند پیموده است در طول یک

هـاي زبـان خـود واقـف      تر به کاسـتی  باالتر است. هرچه مراتب روح انسان ارتقا یابند بیش
  ي طی طریق نیست. رسد که دیگر زبان را یارا جا می شود و تا به آن می

عارفی است که بیـانی مـبهم دارد. در اندیشـۀ دیونوسـیوس     -البته دیونوسیوس فیلسوف
شناسـی را از   توان این سلسلۀ پیچیدة تصویري و مفهومی را شـکافت، معرفـت   سختی می به

ها را از مبانی معرفتی و وجودي، یا توصیف تجربۀ روحانی را از هـر   شناسی، استعاره هستی
). اما در ادامۀ مقاله بـه قـدر وسـع، تـالش شـده      Turner, 1995: 48ها سوا کنیم ( آن کدام از

است که هر کدام از چهار مرحلۀ االهیات سلبی دیونوسیوس به اختصار بیان شـود و ابعـاد   
  وجودي، معرفتی و زبانی این مراحل روشن شود.
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  الف) ایجابی
، االهیـات رمـزي (مفقـود) و    لهیأسماي اتر در کتب  طریق ایجابی را دیونوسیوس بیش

). در ایـن روش، فکـر از   120: 1390، 3پیرامون الوهیت پیگیري کرده است (کاپلسـتون، ج  
هـا بـه عنـاوین     کند سپس از طریق حد وسط آغاز می» برترین مقوالت«ها و  ترین گزاره کلی

  ).118رسد (همان:  خاص می
خلوقـات، آیـات و مظـاهر متنـاهی     کـه م  این شیوه بر تصدیقِ آفرینش مبتنی است و این

هـایی ماننـد خیـر،     دهد چگونـه اسـم   ). وي نشان می29: 1387خداوند هستند. (کاپلستون، 
اند و چگونـه بـر مخلوقـات بـه      حیات، حکمت و قدرت به نحو متعالی بر خدا قابل حمل

منـدي آنـان از صـفاتی کـه در خـدا       واسطۀ وابستگی آنان به خدا و درجات گوناگون بهـره 
). در آمـوزة آفـرینش از دیـدگاه    118: 3، ج 1390شـود (کاپلسـتون،    وجود است حمل میم

» کم و بیش«تنهایی بر نظامی  مراتبی موجودات در عالم، وجود به دیونوسیوس و نظام سلسله
و تشکیکی، استوار است، یا طبق بیان ما، اشیا و خصوصیات کم و بیش واقعـی هسـتند. در   

تـر از او   هایی که در مراتب پایین تر از آن موجودات، زندگی را بیشاین نظام هر گونهاي از 
یـا عینیـت   » واقعیـت «هـایی کـه در درجـات بـاالتر از او قـرار دارنـد        تر از آن هستند و کم

بخشـد و کـم و بـیش     چه که هست را واقعیت می بخشد. پس یک موجود کم و بیش آن می
  ). Turner, 1995: 27-28وجود دارد (

ترین اسم است؛ زیرا همۀ اشیاي موجـود یـا    کند که کلی هوم یا اسم خیر آغاز میاو با مف
گـر ماهیـت یـا ذات خداوندنـد      مند هستند و در عین حال بیان ممکن، تا حدي از خیر بهره

گفـتن بـه طریـق ایجـابی      ). وي در توصیف چگونگی سـخن 118: 3، ج 1390(کاپلستون، 
کنیم و پـس از   ترین عبارت آغاز می سازیم با کلی می هنگامی که ما عبارات ایجابیگوید:  می

 ,Dionysius the Areopagiteرویـم (  آن تا اصطالحات میانی و بعد عناوین خاص پیش مـی 

تـرین   تـرین، و انتزاعـی   ناظر به تعداد کمی از واالترین، سـاده » ها نخستین گام«). 195 :1920
جا کـه بـه    آییم تا آن بینابینی پایین می خداوند است. و از میان اصطالحات» مفهومی«اسامی 

 :Turner, 1995فراوان، دست یابیم (» ادراکی«آخرین صفات، که اشاره دارد به اسماي زمینی 

). این موضوع از منظري، واقعاً شبیه فوران کوه آتشفشان است؛ چراکـه گـدازه از هسـته    29
شـود سـرد و    ش از منبـع زیـاد مـی   ا طور که فاصله آید و همان شود، از آن پایین می روانه می
شود و هرچـه   تر از آن متمایز می تر گدازه از هسته دور شود بیش شود. هرچه بیش سفت می

 ).  ibidشود ( شباهت می تر به آن بی تر در گرما و سیالن خاستگاهش سهیم باشد بیش کم
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ترین شـباهت را بـا خـدا دارد آغـاز      ترین مقوالت که بیش پس، ذهن با حرکت از عالی
مراتب موجودات و با تشبه بـه صـفات مخلوقـات، بـه      کند و با حرکت نزولی در سلسله می

  شود. به بیان دیونوسیوس:  کثرت اسماي توصیفی در مورد خداوند منجر می
شویم از آن چیزي کـه   جابی است ما ناگزیر میبا تصدیق به وجود فردي که متعالی از هر ای

هـا   هـا را بـر اسـاس آن    ترین شباهت را به وي دارد آغاز کنیم و سـپس مـابقی ایجـاب    بیش
  ).Dionysius the Areopagite, 1920: 198بسازیم (

که انتسـاب خداونـد بـه     البته در این مرحله دو نکته را باید مد نظر قرار داد: نخست این
و سایر موجودات یا به صورت مجاز است و یا به این معناسـت کـه   » هوا«، »گسن«، »نسیم«

که وجود این کماالت در خدا به آن نحوي نیست که در  هاست، دیگر این آن» علت«خداوند 
گونـه تمـایز     اند و أسماي الهی بـدون هـیچ   مخلوقات است؛ زیرا کماالت خدا بدون نقص

). براي مثال اگر عقـل  119: 3، ج 1390د (کاپلستون، شون واقعی به ذات الهی نسبت داده می
دهیم منظور ما عقل بشري نیست، منظـور مـا ایـن اسـت کـه عقـل او        را به خدا نسبت می

کنیم و خدا فوق عقل یا عقل فوق  تر، از آن است که ما تجربه می العاده بیش و فوق» تر بیش«
تی در مرحلـۀ ایجـابی نیـز بـه     توان گفت دیونوسیوس ح ). می120-119ذاتی است (همان: 

نوعی قائل به اشتراك لفظی کماالت میان خالق و مخلوقات نیست و از انتساب این صـفات  
توان منکر این مطلب شد  کردن خداوند را ندارد، با این حال نمی جهانی به خداوند، قصد این

، از گفـتن در بـاب او   گفتن باعث شده شـناخت مـا از خداونـد و سـخن     که این نوع سخن
صفات و مفاهیمی کامالً انسانی و مرتبط با عالم مخلوقات سرشار شود؛ لذا شـأن و معنـایی   

ها بـه خداونـد دون شـأن متعـالی پروردگـار اسـت        جهانی و انسانی دارند و اتصاف آن این
کنـد کـه ایـن روش تـا حـدي بـراي        ). دیونوسیوس مجعول اظهار مـی 215 :1388(بنانی، 

برد (ایلخـانی،   کار می که کتاب مقدس هم همین روش را به انشناخت خدا خوب است؛ چن
)، اما وي در تأکید بر این امر محتاط است که حتی اگر برخی أسماي خدا را بهتر 73 :1389

از سایر أسما توصیف کنند بعید است که شناخت و تصور وافی و کافی از خدا ارائه دهنـد  
شود بـه   شناختی مواجه می ا با مشکلی معرفتج ). وي در این1190: 3، ج 1390(کاپلستون، 

ساختن است هرگـز   نهایت منجر به محدود و معین کردن در نهادن و وصف باور وي چون نام
قـرار داد و مقیـد کـرد (بنـانی،     » حـد «توان خداي نامحدود را با وصف یا مفهـومی در   نمی

1388 :215  .(  



 ابعاد وجودي، معرفتی و زبانی االهیات دیونوسیوس مجعول   108

  

دادن کماالت سازگار با  یعنی نسبتالبته باید توجه داشت که شیوة ایجابی دیونوسیوس، 
) خالی از لطـف نیسـت. ایـن شـیوه بـراي      119: 3، ج 1390ذات روحانی خدا (کاپلستون، 

داري عوام بسیار حیـاتی   نهادن در مسیر شناخت و تقرب به خداوند خصوصاً براي دین گام
د اسـت  گشاید، اما اشکاالتی که بـر آن وار  اي به سمت شناخت بهتر وي می است و دریچه

  شود دیونوسیوس به مرحلۀ بعد، که طریقۀ سلبی است، بپردازد. موجب می
  ب) سلبی

در مرحلۀ ایجابی در قوسی نزولی از أسماي مفهـومی خداونـد آغـاز کـردیم و بـه      
داري عوامانه، بـه علـت    کثرت اسماي ادراکی رسیدیم. حال در این گام با عبور از دین

ل هستیم و به جهت تعالی وجودي خداونـد، هـر   تمایزي که میان خدا و مخلوقات قائ
ناپذیري و غیر قابل  ، به توصیف»عقل«کنیم. در پرتو نور  گونه نقص را از خدا سلب می

جاست که حقیقتاً زبان تنزیه و تسبیح ما گشوده  بریم و از این درك بودن خداوند پی می
  ). 215: 1388شود (بنانی،  می

است و در نظـام فکـري دیونوسـیوس حـائز      فانیاالهیات عرطریق سلبی خاص کتاب 
برد بلکه معنـاي   فقط صفات اثباتی و تشبیهی را از بین نمی العاده است. سلب نه اهمیت فوق
سـاختن   با صعود از صفات خاص به مفاهیم کلی، و با تهـی سازد.  ها را نمایان می درست آن

 Dionysius theم (ســیر قابــل ادراك مــی از کیفیــات، بــه معرفتــی خــاص از آن امــر غیــر

Areopagite, 1920: 196.(   دارد و متقـابالً ایـن    عمالً این سلب است که اثبات را محقـق مـی
)؛ زیرا هـر  10: 1379کند (مجتهدي،  اثبات متعالی است که به نوبۀ خود، سلب را توجیه می

بطۀ میان سـلب  که خواهیم دید را سلبی، تلویحاً معنایی ایجابی در خود نهفته دارد. البته چنان
دهـد، امـا در    و ایجاب اشکاالتی را نیز در پی دارد که دیونوسیوس را به گام سوم سوق می

کند و  این مرحله باید توجه داشت طریق ایجابی است که راه را براي طریق سلبی هموار می
تـر از   توانیم به تصویري صحیح در قوسی صعودي با سلب نواقص از موجودات مخلوق می

بودن مفاهیم انسانی است وقتـی   گفتن مبتنی بر تصدیق نابسنده رسیم. این شیوة سخنخالق ب
). این کار ابتدا با سلب صـفاتی کـه از   29: 1387 شوند (کاپلستون، که به نامتناهی اطالق می

هـاي مخلوقـات از    شـود ویژگـی   آغاز می» مستی یا غضب«خداوند بسیار بعید هستند مانند 
صعود تدریجی به درك بهتري از خصایص خداوند خواهیم رسـید.  شود و با  خدا سلب می

جا که خدا کامالً متعالی است بهترین ستایش ما از او از طریق سلب یا طرد همۀ زواید  از آن
تراشـد و   اي مرمـري را مـی   مانند فردي کـه مجسـمه  ). «120: 1390، 3است (کاپلستون، ج 
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زند و به این صورت زیبایی نهفتۀ اثـر   ار میزوایدي را که مانع درك دقیق تصویر هستند کن
). پس در طریـق منفـی   Dionysius the Areopagite, 1920: 195» (سازد خویش را آشکار می

توان گفت که خدا خدا نیست،  و تنزیهی خدا رحمان نیست، رحیم نیست و به طور کلی می
: 1389د (ایلخـانی،  شـو  یعنی خدا سلبِ همۀ مفاهیمی است که به طور سنتی بر او حمل می

گونـه کـه    توان درك روشنی از خدا آن ). اما به باور دیونوسیوس با این عمل باز هم نمی73
جهـانی   دست آورد. بلکه تنها تصور خود از امر الوهی را از نواقص بشـري و ایـن   هست به

حتـی  و » خیـر «، »عـالم «، »قـادر «، »حـی «کنیم. بر این اساس باید بگوییم که خدا  پیراسته می
توانیم بگوییم این است که چه نیسـت، امـا    نیست. نهایت چیزي که دربارة خدا می» وجود«

هر نام، مفهوم و وصفی که غبار انسان و مخلوقات این عالم را با خود داشته باشد هرگز مـا  
  ).  216: 1388دهد (بنانی،  را در توصیف چیستی خداوند یاري نمی
» تـاریکی فـوق ذات  «ي مخلوقـات، نهایتـاً بـه    ها در حرکت صعودي و با سلب ویژگی

ب «گر  جا نه نماد جهل و عدم، بلکه نشان خواهیم رسید. تاریکی در این ي کـه  »جهل مکتسـ
غیـر  » تاریکی جهل«پس از علم به صفات ایجابی و سلبی خداوند حاصل شده است. علت 

شدت نور نابینا  قابل درك بودن متعلَق آن نیست، بلکه محدود بودن عقل بشري است که از
  ).120: 3، ج 1390شود (کاپلستون،  می

طور که ذکر شد هر سلبی، ایجابی در  لیکن طریق سلبی نیز خالی از اشکال نیست. همان
چیز، مخالف یـا   بر منطق ارسطویی، ما با نفی مفهوم و سلب وصفی از یک دل خود دارد. بنا

). وقتـی مـا ویژگـی خاصـی را بـه      217 :1388ایـم. (بنـانی،    متضاد آن را برایش اثبات کرده
ایم. براي مثـال   خداوند منتسب کنیم به این معناست که طرف مقابل آن را از وي سلب کرده

» عدم حی«و اگر » خداوند فاقد حیات است«را از خداوند سلب کنیم پس » حی«اگر صفت 
واقعیـت  نیز یک » خداي واحد حی است«را از وي سلب کنیم طبق قانون ارسطویی، حمل 

پایـان از   هـا منجـر بـه دور باطـل و سلسـلۀ بـی       لفظی است. و به همین منوال سلسلۀ سلب
). همچنـین حمـل   Turner, 1995: 36گردنـد (  تناقضاتی خواهد بود که بـه خودشـان بـازمی   

صفات متضاد دوباره همان اشکال تعین و تقید خداوند را، که در روش ایجابی با آن مواجه 
  د.آور بودیم، پیش می

لذا طریقۀ سلب، که در قـوس صـعودي صـفات ادراکـی و مفهـومی را از خـدا سـلب        
وارگـی صـفات و کمـاالت خداونـدي      کند، گرچه مانند روش ایجابی بـه ورطـۀ انسـان    می

درنیفتاده است؛ اما با یک نارسایی جدي معرفتی مواجه است که اساساً آن را ناموجه جلـوه  
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شـود و از سـوي دیگـر     زمان صفات متناقض مـی  ید همسو منجر به تأی دهد؛ زیرا از یک می
  مانند شیوة ایجابی تعین و تقیدي به همراه دارد که با تعالی خداوند در تضاد است.

  ج) تفضیلی
بود؛ یعنی صفات و کماالتی را از » سلب ِ محض«گرفته  در مرحلۀ پیشین، سلبِ صورت

وجه دیگر آن کمـاالت نیسـت. مـا در     زداییم، اما این به معناي فقدان یا انتساب خداوند می
کنـیم صـورت متضـاد آن یعنـی      امور معمولی وقتی صفتی مانند زیبایی را از چیزي نفی می

گوییم کسی جاهل نیست یعنی عـالم اسـت، اگـر     ایم. وقتی می زشتی را به آن منسوب کرده
تسـاب  قادر نیست پس عاجز است. اما در این صورت، مرحلۀ سـلبی نیـز ماننـد ایجـابی ان    

مستقیم صفات را در پی خواهد داشت. دیونوسیوس در مقام حل و توضیح این مشکل، بـه  
آورد. بر این اساس ما در روش سلبی به نفی اوصاف و مفـاهیم از خداونـد    تفضیل روي می

ورزیم و نسبت به تعالی  بودن این سلب تأکید می شویم و در شیوة تفضیلی بر مطلق ملزم می
). نفـی  217: 1388شـویم (بنـانی،    وصاف، اعم از مثبت و منفی، آگاه مـی خداوند از مطلق ا

حقیقت به معناي برتري و تعالی او از اوصاف است (همان).  صفات و مفاهیم از خداوند، در
گاه باید تناقض میان موضوعاتی  ما باید تمام صفات خداوند را توأمان تصدیق و رد کنیم؛ آن

اند. به همین دلیل است که ما بایـد بـه صـورت تأییـدي      شدهرا منکر شویم که تأیید و نفی 
نهایت ما  است. در» ظلمت«است و سپس در رد آن بگوییم خداوند » نور«بگویم که خداوند 

، که این کار را با گفـتن ایـن عبـارت انجـام     »نفی کنیم«میان ظلمت و نور را » تناقض«باید 
واقـع بیـان تعـالی     ). درTurner, 1995: 22» (خداوند یک ظلمت درخشـان اسـت  «دهیم:  می

شناسی  گذر همین تناقض میان دو صورت متضاد و معرفت خداوند از سلب و ایجاب، از ره
پذیرد. جلوة بیان تعالی خداوند از هر دو اسـتعاره فقـط در شـرایطی     دیالکتیکی صورت می

گر بوده، و بـا وجـود   دی ها، در یک معناي ارسطویی متضاد با هم تواند حاصل شود که آن می
  ). ibid: 38دیگر باشند ( زمان مصدق یک تضاد، هم

پـس از برشـمردن صـفات مختلـف خداونـد      االهیـات عرفـانی   دیونوسیوس در کتاب 
  گوید: می

او نه مانند هر چیز دیگري است که ما یا هر موجود دیگري بتواند بشناسد او نـه متعلـق بـه    
کـه   تواننـد وي را چنـان   است؛ نه موجـودات مـی  هیچ طبقه از موجودات است و نه معدوم 

شناسد، عقل را نـه راهـی بـه نامیـدن وي      که هستند می ها را چنان هست بشناسند و نه او آن
است نه شناختنش؛ نه ظلمت است و نه نور؛ نه صدق اسـت و نـه کـذب؛ هـیچ ایجـاب و      
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وداتی کـه در  جا که صفات ایجابی یـا سـلبی بـه موجـ     شود. از آن سلبی به وي منتسب نمی
شود لذا ما هـیچ ایجـاب یـا سـلبی را بـراي وي       تر از وي قرار دارند منتسب می مرتبۀ پایین

بریم؛ چراکه او علت واحد و کامل همۀ موجودات و متعالی از هر ایجـابی اسـت،    کار نمی به
و از هر سلبی متعالی است زیرا ذات بسـیط و مطلقـش از هـر حـدي برتـر و بـاالتر اسـت        

)Dionysius the Areopagite, 1920: 200 .( 

  گوید:  و همچنین می
هیچ تناقضی میان صفات ایجابی و سلبی وجود ندارد؛ زیرا او مقدم و برتر از هر فقـري  

 ).ibid: 193است و وراي تمام تمایزات ایجابی و سلبی است (
کنـد کـه ایـن شـیوه از سـلب در معنـاي        تأکیـد مـی   ظلمت خداوند البته ترنر در کتاب
هاي یک رویۀ واقعـاً تنزیهـی انکـار بایـد      پذیر است؛ درنتیجه، سلب استعاري صفات امکان

هـاي لفظـی    اي که بیان گونه ها را سلب کنیم، نه به اي باشد که ما به وسیلۀ آن استعاره گونه به
کـم بـه صـورت تلـویحی      ش، دسـت دیگر شوند. دیونوسیوس بر اساس معیارهای مغایر یک
هاي لفظـی   هاي لفظیِ بیان کند که انکارهاي تنزیهی مستلزم چیزي متفاوت از سلب اذعان می

هـا هسـتند، کـه حـوزة      ها عبارت از سلبِ سلب میان استعاره ). آنTurner, 1995: 37است (
واقعیاتی که بخشند، بدین معنا که سلب، انکار  بحث استعاري از ایجاب و سلب را ارتقا می

و » سلبِ مضـاعف «، »سلب ِ سلب«). به این روش ibid: 39تواند افاده کند نیست ( کالم می
  گویند. هم می» بیانِ خودبرانداز سلبی«یا 

شـان، بـر تعـالی     پس روش تفضیلی با سلب مضاعف و جمع اضداد در معناي استعاري
ها بـه خـداي متعـال     اب آنخداوند از صورت مثبت یا منفی تمام این صفات و اطالق انتس

  ورزد. تأکید می
  د) عرفانی

زمـان   در مراحل پیشین با شروع از ایجاب، سلب امـور ایجـابی و سـپس تصـدیق هـم     
» سـکوتی عرفـانی  «صفات ایجابی و سلبی به نوعی آشفتگی زبانی رسیدیم که جز در پرتـو  

تحیـر خـود نـوعی     گر واقعیت الوهی باشد. هرچند سکوت و رسیدن به مقام تواند بیان نمی
بیانِ متعالی است که خالی از معرفت نیست، اما با توجه به پرسش نخستین االهیـات سـلبی   

تـوان ایـن مرحلـه را منـدرج در مراحـل       سختی مـی  گفتن از خدا بود به که چگونگی سخن
االهیات سلبی دیونوسیوس برشمرد. چراکه بیش از دغدغۀ نمایش خداوند در قالـب زبـان،   

مطلب است که عارف چگونه به شناخت بهتري دست یابد و به واقعیت الـوهی  متوجه این 
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تر شود. این نوع کالم سلبیِ تام درواقع غیر قابل انتقال به دیگري است و سـالک بـه    نزدیک
آیـد   نمـی  شود که به رشـتۀ سـخن در   رسد و تسلیم آن چیزي می مرحلۀ سکوت محض می

ن عروج روح ما بستگی دارد، امـا هنگـامی کـه ایـن     ). بیان ما به میزا107: 1379(مجتهدي، 
شـود   ناپذیر غرق مـی  شود و در دریاي وصف سره متوقف می عروج به انجام رسید بیان یک

  ).93: 1392(آندرهیل، 
رسـد   ها عارف نهایتاً به مقام اتحاد با عقل محض می برخالف آثار معمول عرفا که در آن

و رهاییِ از خود با دستگیريِ عقل انجام » شد برون«در اندیشۀ دیونوسیوس مراحل نخستین 
شـوند و عـارف بـه     گیرد، اما پس از آن عقل و حس و هر نوع قید و شرطی کنار زده می می

رسد. ادبیات دیونوسیوس در این مرحلـه حـاکی از    ترین مرحلۀ شناخت از خداوند می عالی
؛ در حـالی کـه در   و چگونگی رسـیدن وي بـه مقامـات عرفـانی اسـت     » عارف«شرح حال 

هاي پیش از این به مباحث استداللی و عقلی براي اثبات هر مرحله، نقد آن و صعود بـه   گام
سادگی از سایر مراحل  توان آن را به پرداخت. اما با تمام این دالیل باز هم نمی مرحلۀ بعد می

ه مجزا کرد و روش منحصر به فردي در رسیدن عارف به شناخت خداونـد دانسـت؛ چراکـ   
هاي هر کدام  شیوة عرفانی با گذر از ایجاب، سلب و بیان خودبرانداز به نقاط قوت و کاستی

شود و بر آن است که ماحصل همه را در وصول و سکوتی عرفـانی تجربـه کنـد.     واقف می
رسد که مقدمتاً به تفکر محض و نـاب، یـا    احتماالً نفس زمانی به این درجه از استکمال می

). در آثار دیونوسیوس، دیـالکتیکی میـان   109: 1379ه باشد (مجتهدي، نوعی بصیرت رسید
کنـد و ایجـاب ِ متعـالی سـلب را      سلب و ایجاب برقرار است. سلب ایجاب را محقـق مـی  

که شیوة عرفانی مستقیماً با هیچ یک از این دو  ). حال آن107: 1389کند (بحرانی،  توجیه می
  ).108: 1379جتهدي، سروکار ندارد، ولی متضمن هر دو است (م

  گوید: می االهیات عرفانیدیونوسیوس در کتاب 
عقالنـی   تر به سمت باال اوج بگیریم زبان مـا محـدود بـه مفـاهیم صـرفاً      هرچه ما بیش

 تنهـا بـه   جا مـا نـه   رویم که باالتر از عقل است و در این که به ظلمتی فرو می شود؛ تا این می
 Dionysius the( و فکـر خـواهیم رسـید    گفتـار  بلکـه بـه خاموشـی مطلـقِ     گفتـار،  ایجـاز 

Areopagite, 1920: 198.(  
لذا حرکت نفس به سمت خداوند از پیچیدگی تصویر به سادگی، از پرشـماري اسـامی   

 ,Turnerانجامد ( متعارض بالقوه به اسامی مجمل، از تطویل به ایجاز، و نهایتاً به سکوت می

فرد حرافی است که از شرم پرحرفی بـه سـکوتی   ). واقعیت الوهیِ سکوت، مانند 44 :1995
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رود. به نظر دیونوسیوس االهیات خوب نیز پیامدي مشابه دارد؛ زیرا به آن  آور فرو می عذاب
شـود   شناختی کلی یافت می دهد که فقط در سوي دیگر یک آشفتگی زبان سکوتی سوق می

)ibid: 22-23 .( 

  ابعاد االهیات سلبی دیونوسیوس مجعول 1.2.4
گرچه مرز مشخصی میان ابعاد االهیات سلبی دیونوسیوس مجعول وجود ندارد، امـا در  

گانه، یک یا چند بعد از ابعاد وجودي، معرفتی و یـا زبـانی    هر یک از این مراحل چهار
تري از نظام فکري االهیات سلبی وي  تواند دید جامع غالب است و این تفکیک کلی می

  دست دهد. به
کنیم؛ محور اساسی اتخاذ این روش که مقدمـۀ االهیـات سـلبی     آغاز میاز طریق ایجابی 

کـه عـالم و    العلل دانستن خداوند اسـت. ایـن   مراتبی از عالم و علت وي است تصور سلسله
تر وجود بدانیم و با شروع از اسامی کلی و مفهومی خداوند و نـزول   ها را مراتب پایین مافی

شناختی  ه نحوي بر خداوند اطالق کنیم. لذا جنبۀ هستیمراتب، این صفات را ب از این سلسله
تنها بعـد ایجـابی کـه بـه نـوعی کـل االهیـات سـلبی          در این بعد بسیار زیربنایی است و نه

آمـده در ایـن    دیونوسیوس مبتنی بر نحوة نگرش وي به نظام عالم است. امـا اشـکال پـیش   
توانـد   نی از لحـاظ معرفتـی نمـی   کردن اوست. یع  جهانی مرحله، تعین و نقص خداوند و این

شـناختی وي   وجـود آورد و بـا مبـانی هسـتی     تصور کامالً صحیحی از خداوند براي مـا بـه  
ناسازگار است. پس مرحلۀ ایجابی که مبتنی بـر نگـرش وجـودي وي اسـت بـا اشـکاالت       

  رود. شود، اما از بعد زبانی در این مرحله چندان سخن به میان نمی معرفتی مواجه می
زداید  شیوة سلبی در صدد حل آن مشکل معرفتی، صفات و مفاهیم را از خداوند میدر 

کردن خداوند نیفتد. امـا بـا طریقـۀ سـلبِ محـض و بررسـی        جهانی تا به ورطۀ تعین و این
آید. اگر ما کماالتی را از خـدا سـلب    ساختار سخن از حیث منطقی، معضلی زبانی پیش می

رو با توجـه بـه اشـکاالت     این اد آن کماالت متصف کنیم؛ ازکنیم ناگزیریم که وي را به متض
انتساب صفات ثبوتی به خدا در مرحلۀ قبل، باز هم با مشکل معرفتی تعین و تقید خداونـد  

  مواجه هستیم.
شود. اگر  گیري روش تفضیلی می اشکال زبانی و معرفتی شیوة سلبی، مبنایی براي شکل

ر مورد خداوند خالی از اشکال نیسـت، لـذا نـه    هم ایجاب و هم سلبِ کماالت و صفات د
توان تأیید کرد نه رد. یعنی به نوعی باید در این گام، جمـع میـان ایجـاب و     کدام را می هیچ
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تري از خداوند نائل شویم. اما ایـن روش   سلب صورت پذیرد تا بتوانیم به شناخت صحیح
هایی از آن تنها در گرو وارسـتن  کند که ر گویی و آشفتگی زبانی می عمالً ما را دچار تناقض

  است.» زبان«از بند 
گفتن  گام آخر که شیوة عرفانی است، بدون هیچ تقیدي به زبان و ساختار کالم، سخن

کردن  داند که از بیان و تصویر یابد و زبان را ابزاري می نگفتن می از خداوند را در سخن
گیرد،  انیِ در گام پیشین شکل میامر الوهی عاجز است. شیوة عرفانی مبتنی بر اشکال زب

شکند و پاسخ به سؤالِ اساسی  هاي عقلی را در هم می هاي رایج سخن و استدالل قالب
گفتن از واقعیت متعالی است را به سـکوتی عرفـانی    االهیات سلبی که چگونگی سخن

  کند. واگذار می
زیـر مشـاهده   توان در جدول  ابعاد االهیات سلبی دیونوسیوس را به صورت خالصه می

  کرد:
  اشکال  مبنا  مرحله
  معرفتی  وجودي  ایجابی
  زبانی، معرفتی  معرفتی  سلبی

  زبانی  زبانی، معرفتی  تفضیلی
    زبانی  عرفانی

  
  گیري نتیجه. 6

توان نوعی از تفکر دربارة ذات الوهی و بیـان آن در قـالبی زبـانی     االهیات سلبی را می
دانست. دیونوسیوس مجعول با این رویکرد در صدد بیان روشی براي اندیشیدن دربارة 

گانۀ االهیـات وي را از نظـر    که گذشت اگر مراحل چهار خداوند برآمده است؛ اما چنان
باره   تنهایی قادر به ارائۀ بیانی خالی از اشکال در این چ کدام بهبگذرانیم خواهیم دید که هی

نهایت نیز با اتخاذ راهبرد سکوت، پرسش از چگونگی اندیشه و سخن از خدا  نیستند و در
گذارد. به بیان دیگر با توجه به واکاوي االهیات سلبیِ وي که از تفکیک  پاسخ می را بی

توان گفت که ارائۀ االهیاتی تنزیهی  شود می حاصل می میان ابعاد وجودي، معرفتی و زبانی
تنهـا ماننـد    رسد؛ زیرا نه نظر نمی شده امر ممکنی به هاي مطرح بدون اشکاالت و تناقض

شود؛ بلکـه نـوعی از آشـفتگی زبـانی و      شیوة ایجابی منجر به تعین و تقید خداوند می



 115   کشتکارانامیر نصري و عطیه 

  

از اساس واجد ظرفیت الزم براي  گویی را به همراه دارد و در گام آخر نیز زبان را تناقض
  داند. بازنمایی امر الوهی نمی
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