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 چکيده

 خدای ناپذیریبیان بر ،زبانی بعد در و ؛ناپذیریشناخت بر معرفتی بعد در ،سلبی االهیات
 متعهال، ی خهدا  بهر  احاطهه یی توانا عدم چونی لیدال به ،یمعرفت بعد در تأکید دارد. متعال
ی قهوا  تیّمحهدود  و علهت  بهه  نسهبت  معلهول  معرفت نقص او، بودن عقل فوق وی تعال
.. . وی متعهال  امهر  نداشهتن  صورت و بودن ریناپذ مفهوم به ،یزبان بعد در و ؛انسانی کادرا
 در تعهار   ،یسهلب  معرفهت  بهودن ی ناکاف ل،یتعط چونی اشکاالت منتقدان. شود یم استناد
در  ،یسهلب  االهیهات  طرفهداران  ربیشهت  ،واقع در. اندکرده وارد دگاهید نیا بر را...  و گفتار
 را متعهال ی خهدا  بهه  معرفهت  و ستندین لیتعط به قائل ،یبشر معرفت نقص بر تأکید عین
 گفهتن  سهخن  چونی لیدال به ،او از گفتن سخن ،یسلب االهیات در .دانندیم مراتبی دارا
ی جهاب یا عبهارات  و هاسخن یا و ؛است گرانید میتعل قصد به ای ،ینودر اضطرار ةواسط به

 خهود  فههم  ةانداز به کس هر ؛هستند او زا پس آنچه و متعالی خدا اتیتجل بهاست  ناظر
 .دیگویم سخن او از ،است یافته را متعالی خدا ظهورات و آثار که زانیم همان به و
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 قدمهم
 و او صهفات ی معناشناسه  ال،متعه ی خهدا  شهناخت  بهه  که استی کردیرو ،یسلب االهیات
 شهناختی زبان و شناختیمعرفت وجودشناختی، مختلف ابعاد و پردازدیم او از گفتن سخن
 و علهم  ةمرتبه  نیبهاالتر  را جههل  به اعترافی امرتبه در ،یمعرفت بعد در ،دگاهید نیا. دارد

 ؛282ص ،0ج ،0919 قمههی، ؛88ص ،2ج ،0311 عربههی،ابههن رک.) دانههدیمهه معرفههت
ی خهدا « یریناپهذ انیه ب» بر تأکید با زینی زبان بعد در و ؛(030ص، 0ج ،0921 یشنان،راداکر
 عهار   زبهان  بهر ی دادرخ ،افتهد ینم زبان چنگ به خداوند چون که است نظر نیا بر متعال

 ایهن  زبهانی  و معرفتهی  بعهد  در(. 0981 کاکهایی، ) شودیم سلب به ریتعب آن از که شودیم
 بحه   بشهر،  ادراکهی  قوای محدودیت متعال، خدای شناخت امکان چون مباحثی ،دیدگاه
 بهر  ،هها آن در و شهود مهی  مطهر   متعهالی  امهر  از گفهتن  سهخن  چگونگیو  تنزیه و تشبیه
 مختلهف  دالیل. شودمی تأکید متعالی امر ناپذیریبیان وی بشر معرفت نقص و تیمحدود
 بررسهی  بهه  ،مقالهه  یهن ا در. اسهت  بهوده  مواجه منتقدان نقدهای با همواره ،سلبی االهیات
 رویکردههای  و نقدها به توجه با ،دیدگاه این شناختیزبان و شناختیمعرفت دالیلانتقادی 
 .پردازیممی سلبی االهیات مختلف

 سلبي االهيات شناختيمعرفت داليل. 1

 قابهل  ریه غ گرییکهد  ازی شهناخت معرفهت  وی وجودشهناخت ی قلمروهها » کهه نیا به توجه با
ی معرفتی تعال خداوند،ی وجودی تعالی منطق ةالزم ،(238ص ،0984 ک،یتیچ) «اندکیتفک

ی ذاته  صهفات  و ذات) خداوندی وجودی تعال به توجه با ،یسلب االهیات طرفداران. اوست
 هیه تنز بهه  معرفهت،  کسهب  در انسانی ادراکی ابزارها محدودیی توانا به توجهبا  نیز و( او
ی جابیا معرفت امکان و اندآوردهی روی کانام و محدود کماالت و نقائص از متعالی خدا
 و ذات کنهه  بهه  دنیرسه  از را شهود و عقلدست  وه کردی نف انسانی برا را واقع با مطابق
 بهه  راهی شناسمعرفت ةحوز دری حصول علم ،آنان لباغ نظر در. نداهدانست کوتاه او صفات
 وی حضهور  معرفهت  ،دیگشها یمه  معرفهت ی سو بهی اروزنه کهی راه تنها و نداردیی جا

 دنیه د قیه طر از ،باشد ریپذامکان او بای برخورد اصالً اگر» ،نیافلوط ةگفت به. است شهود
 بهه  و شهناخت  دانهش ی یار به توانینم را واحد» و( 128ص ،0ج تا،بی افلوطین،) «است
 بهه  تهوان ینمه  م،یشیاندیم شهیاند موضوعات گرید مورد در که سانبدان ،دنیشیاندی یار
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 افلهوطین، ) «دیرس او به توانیم دانش از برتر اریبسی حضور در تنها بلکه ؛بردی پ او ذات
 نهه  اسهت  یهافتن  از سخن ،یسلب االهیاتی عرفان وی متعال شکل در(. 0182ص ،2ج تا،بی

 هها مسابقه نیدشوارتر»، نیافلوط ریتعب به. است شقاوت و سعادت مالک ،همان و شناختن
 نیه ا دارد سر در رو  کهیی آرزو یگانه. اوست به یافتن دستی برا هاکوشش نیترسخت و

 چشهم  و دهیرسه  هدف نیا به که استی کس بختخوش. نماند بهرهیب او دارید از که است
. مانهده  بینصه یب دارید آن از کهآن بدبخت و است گشوده هایدنید نیتربختکین دارید به

 و شههرت  و قدرت به یا ندارد را بایز اماجس و هارنگ دنیدیی توانا که ستین آن بدبخت
 ،آن خهاطر  بهه ی آدمه  کهه  دارید یک نیا از که استی کس بلکه ؛است دهینرسی تخت و تاج
 وی نه یزم چهه  هر از و کند فدا دیبا را آسمان و نیزم سراسر بریی روافرمان و تخت و تاج
ی بهرا (. 003ص ،0ج تها، بی افلوطین،) «است مانده بهرهیب فشاند،یب دامن استی جهان نیا

 همهه  کهه ی چشهم  م،ییبگشها  گرید چشم و میببند را تن چشم دیبا» ،هدف نیا به دنیرس
 از کهه ی کسان(. 021ص ،0ج تا،بی افلوطین،) «ندیجویم سود آن ازی کم ةعد تنها و دارند

 سهرش  چشهم  که ستین آن کور رایز ؛کورند متعالی خدا ةفرمود به ،اندبهرهیب چشم نیا

ی التعم   انها: »است محروم دنید از دلش ةدید که است آن کور بلکه ؛است ناتوان دنید از
 طرفهداران  ازی برخه  جهه ینت در(. 42:حه  ) «الص وور ی ف  ی الت القلوبی تعم لکن و االبصار
 مراتهب  بهه ی ارزشه ی معرفت دارا کسبی هاراه انیم در را شهود و تجربه ،یسلب االهیات
 نهه  البتهه  ؛دیبگشا تیواقعی سو بهی اروزنه تواندیم که دانندیمی حصول معرفت از باالتر
 .یابد دست آن عمق و کنه به کهی اگونه به

 و معرفتی وجودی، ابعاد در عقلی دالیل توانمی را سلبی االهیات به گرایش الیلد
 طرفهداران . برشهمرد  ایجهابی  االهیهات  بهر  وارد اشهکاالت  به توجه و نقلی دالیل زبانی،
 هیه تنز بر تأکید و خود شناختیمعرفت و شناختیهستی مبانی به توجه با ،سلبی االهیات

 االهیهات  نقد به ابتدا ،اوی ریناپذانیب وی ریناپذشناخت و متعالی خدا وجودیی تعال و
 .اندپرداخته ایجابی

 ايجابي االهيات نقد. 1-1

 کهه  اسهت ی شناسه خدا ازی نوعی جابیا االهیات که نظرند نیا بری سلب االهیات طرفداران
 اسهت  تیه الوه مفههوم  ةسهت یشا که رای کمال وی ذات صفات ةهم خدا، مفهوم در لمّأت با
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 نیا جزی کار راه نیا همه، نیا با. ابدییمی تعالی بشر صفت گونه هر ،آن در و ردیپذیم
. دههد  نسهبت  خهدا  به را هاآن تا بخشدی تعال را مخلوق مختلف صفات که دهدینم انجام
 یگهر یدی جا در خود که شودی ایپرستبت میتسل که دارد وجود خطر نیا وش،ر نیا در
 همهه  کهی عدم) هیتنز به دادن متقدّ بدونی یعن .(984ص ،0984 کربن،) است دهینال آن از
 و مخلهوق  صهفات  شتریب چه هر انباشتن کرد توانیم کهی کار تنها ،(زدیخیبرم آن از زیچ

 افتهد یبرم شیخوی روزیپ دری یکتاپرست ،صورت نیا در. تاس تیالوه به هاآن دادن نسبت
 ،0984 کهربن، ) غلتهد یدرمه  بهود  آن از زیپره خواستار صبرانهیب کهی پرستبت همان به و

 تشهابه  قیه طر از را خهدا  میتهوان یمه  معتقدنهد  کهه  آنان سخن ،اکهارت ةدیعق به(. 982ص
 از را او نتیجهه  در بود، مینخواه قموفّ او شناخت در قیطر نیا از رایز ؛خطاست م،یبشناس
 کنهد یمه  درکی آدمه  چهه  ههر  از ،خداونهد  رایز ؛یجابیا تا میکنیم درک بهتری سلب قیطر
 رفهتن،  علهت  بهه  معلهول  از وی فلسف روش بای خداشناس گر،ید عبارت به. است تریمتعال
 ننشهاند  خهدا ی جا به و کردن مطلق را انسان بلکه ؛ستین خدا که استی زیچ به دنیرس
 وجهه  چیه به و است رفته خطا به خدا شناخت دری جابیا االهیات است معتقدی و. است
 قابهل  ریه غ معنها  تمام به ،خدا وجود که چرا ؛آورد دست بهرا  اوی قیحق معرفت تواندینم

 وجه، بدون و علت بدون او. کندینم درک را آنی فهم و شعور چیهی یعن ؛است فیتوص
 نیبرتهر  ،نتیجه در .شودیم حمل او بر که استیی هانام از برتر و است ،«نیمتع ریغ»ی یعن

 اسهت  نیا میدانیم او به راجع کهی زیچ تنها و اوست فهم عدم ،خداوند به معرفت ةمرحل
 .(800-813 صص ،0982 ،یلخانیا رک.) میدانینم او به راجعی زیچ که

 تیه ماه تواننهد ینمه  یحتی جابیا االهیات به قائالن زینیی کوسا کوالسین ةدیعق به
 ،میابیه یمی خالصی جزئ عقلی مبنا بر کیالکتید بند از چه هر ما و بشناسند را موجودات

 تقهابالت  و هها ینهابرابر  ةحوز در فقط انسانی جزئ عقل. میشویم ترکینزد قتیحق به
 حهال  ؛کنهد یمه  اعطا نام ،دارند کمتر یا شتریب تیقابل کهیی زهایچ به فقط و کندیم عمل
ی جزئه  عقلی هانسبت و تقابالت از او و ستین تقابل وی نابرابر موضوع خداوند کهآن

. (881-843 صهص  ،0982 ،یلخهان یا :کنه ) است اضداد جامع ،یعبارت به و است فراتر
 نقهد  بهه  زیه ن او. است لیّتخ و شباهت عدم قیطر کرد، یاد خدا از توانیم کهی راه تنها
 کهه  جها آن از رایه ز ؛داندینم هودهیب کامالً رای جابیا تشناخی ول پردازد،یم تشابه ةینظر
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 کندیم کمک انسان به جهان از شده فراگرفته دانش دارد، خدا با نسبتی نوعی زیچ هر
 ،وجهه  چیهه  بهه  کهه  است آن دانش نیا بزرگ ضعف اما ؛بپردازد ملأت به خدا ةدربار تا

 کهالم  ازی ناشه  را انیه دا مشهکالت  شهتر یب او. سهت ین تیالوهی قیحق ذات ةدهند نشان
 ،انهد گرفتهه  قرار پرستش مورد مردم عوام نزد که یمیمفاه و هاانیبن رایز ؛داندیم یجابیا
 رای انسهان  ریتصهاو  قت،یحق پرستشی جا به آنانچرا که  ؛است شده ختمی پرستبت به
 ةاسهتفاد  و درک قیطر از ،یپرستبت به نید یک فرهنگ گذر بود معتقدی و. پرستندیم
 نه خداوند ،یجابیا کالم بهی سلب کالم امداد بدون. ردیگیم صورتی سلب کالم از اقصن
 رک.) ردیه گیم قرار پرستش مورد مخلوق یک عنوان به بلکه ت،ینهایبی خدا عنوان به
 .(889-880 صص ،0982 ،یلخانیا

 معرفهت  بها  خداونهد  و اسهت ی آدمه  عقهل  معرفت، ابزار کهی االهیات در ،نتیجه در
 صفات در شهیری نوع به کهی صفات کردن مطلق بای ذهن تیفعال کی یّطدر  و یحصول
در  خداونهد ی جها  بهی ذهنی هابت پرستش جزی اجهینت شود،یم شناخته دارندی انسان
 بهه  منجهر  را ذهن قیطر ازی جابیا معرفت ،یسلب االهیات طرفداران. نداشت نخواهدپی 
ی سهلب  االهیهات  بهه  ،مشهکالت  نیه ا از زیپره یبرا و دانندیمی پرستبت و شرک ه،یتشب
 هها آن بهه  که ،دارد آنانی معرفت لیدال وی مبان در شهیر عمدتاً نقدها نیا. آورندیم روی
 .شودیم اشاره

 متعال خداي بودن ناشناختني داليل از برخي. 1-2

 ،یزیه چ به علم معتقدند سلبی االهیات طرفداران: متعالی خدا بر احاطهیی توانا عدمه 0
 تیمحهدود  علهت  بهه  ،انسهان  و( 928ص ،0ج ،0919 ،یقم) است آن به احاطه مستلزم
ی خهدا  ،جهه ینت در .دنباشه  محهدود  خهودش  ماننهد  که شدیندیبی زهایچ به تواندیم تنها
 عقهل  محاط و کمدرَ ،یمثال وی ذهن صورت ت،یّفیک ت،یّماه ،حدّ نداشتندلیل  به متعال
 در کهه ی قیعم افکار و کند فیتعر و دیتحد را او ندتواینم یذهن چیه و ؛شودینم واقع
 را او توانهد ینمی عقل چیه و کنند درک را او تیفیک توانندینم ،کنندیم نفوذ ایاش بطون
 بر طیمح بلکه شود،ینم واقع احکام ازی حکم چیه تحت وی زیچ محاط او کند؛ تصور
 ،یقمه ) اسهت  عقهول  فتصرّ از همنزّ و  احکام ةهم حمصحّ و تمام فوق و تامّ ز،یچ همه
 بهه  رسهد  چهه  دنهد، ینوم ههم  او بر احاطه درک از عقول. (928-922 صص ،0ج ،0919
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 رایه ز ؛رسندینم هم او وجوه ازی وجه کنه به بلکه او، ذات کنه به تنها نه و او بر احاطه
ی جهته  و وجهه  چیه ،گرید عبارت به ؛ندارد ذاتش و کنه جز یوجه چیه ،یقیحق طیبس
 دنیرسه  در ههم  شهود بلکه ؛عقول تنها نه ،جهینت در. است کنه تمامش و ستین اوی برا
 .(919-912 صص ،0ج ،0919 ،یقم) نداردی گاهیجا چیه او کنه به

 ذات ،یسهلب  االهیهات  طرفهداران  نظهر   : بهمتعالی خدا بودن عقل فوق وی تعاله 2
 نهه  و شهد یاند یمه  نهه  لهذا  ،است «عقلی فراسو» و «زیچ همهی فراسو در» متعالی خدا
 ،2ج تها، بهی  ن،یافلوط) استیی شناسا از برتر ویی شناسا یورا در بلکه ؛شودیم شهیاند

 صهورت  دنیشه یاند انیه جر ،اسهت  عقهل  فوق آنچه ةدربار ،در واقع. (114-119 صص
 اگهر  بلکهه  ؛گنجهد ینمه  شهه یاند در هرگهز  و( 100ص ،2ج تها، بهی  ن،یافلوط) ردیگینم

 او ،برخهورد  و دنید ةلحظ در و دید تمامه به و بارهیک را او دیبا ،باشد ممکنی شناخت
 تها، بهی  ن،یافلهوط ) کنهد یم دور او از را ما دن،یشیاند و رودیدرمی آدم ةشیاند چنگ از
 تنهها  که است نیا« یافتنیدرن ةاعجوب» نیا شناختن در عقل توان و طهیح(. 199ص ،2ج
 او کهه  را نیه ای له ؛ وبشناسهد  والتمعقه  قیه طر از هست، او که را تیواقع نیا تواندیم

 کهه  چهرا  ؛بگهذارد  کنهار  را معقوالت ةهم که کند درک تواندیمی کس تنها ،است چگونه
 ،2ج تها، بهی  ن،یافلوط) نداردی چگونگ او و است گونهچیهی معنا به« چگونه» او ةدربار
 از یوله  ؛کننهد  اثبهات  را او وجهود  اصل توانندیم تنها عقول ،گرید عبارت به(. 128ص
 چیهه  ،اکهارت ریتعب به(. 498ص ،0ج ،0919 ،یقم) ندامحروم او ذات در لتعقّ و لیتخ
 هر از تریمتعال و عقل فوق او رایز ؛ستیچ خدا دیبگو تواندینم حیصح طور  بهی انسان
ی یعن کند،یم زیچیب و نیمسک خود برابر در را انسان ذهن جهینت در .استی انسان درک
(. 818ص ،0982 ،یلخانیا رک.) اوست ازی مفهوم فاقد و ریفق او با طارتبا دری ذهن هر

 توانهد  یمه  نهه  و شناسهد یمه  را او نهه  ؛ستین او ،دیگویم او ةدربار انسان آنچهبنابراین 
 توانهد ینمه  یول ؛ستین چه او که دیبگو تواندیم تنها او ةدربار عقل. شدیندیب اشدرباره
یی زهها یچ بهه  نظر ،دیگویم سخن او ةدربار انسان کهیهنگام ؛ پسستیچ او که دیبگو
 از آنچهه  قیه طر از را او تنها و ؛(112ص ،2ج تا،بی ن،یافلوط) هستند او از پس که دارد
 از ما شناخت ،گرید ریتعب به(. 0188ص ،2ج تا،بی ن،یافلوط) شناخت توانیم برآمده او
 بها  ارتبهاط  در بلکهه  ؛سهت ین او خهود  ةدربار واقع در شود،یم گفته او ةدربار آنچه یا او
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 میشه یاندیمه  امه  که گونه آن را او بلکه کند،ینم انیب هست کهچنان را او خود و ماست
 انیه م در امکهان  حهدّ  درتها   میکوش یم تنها ما(. 98ص ،0929 اسپرس،ی) کندیم وصف
 او بهه  کهیی هانام نیا ةهم و( 114ص ،2ج تا،بی ن،یافلوط) میکن او بهی ااشاره خودمان

(. 0182ص ،2ج تها، بهی  افلوطین،) میکنیم دایپ خود در که استی اتجربه انیب ،میدهیم
 بها  کهه یی هها نسبت قیطر از را او یا متعال،ی خدا بودن عقل فوق به توجه با ،جهینت در
 را او خهود،  انهدازه  به و خود ةتجرب و احساس اساس بر یا و ؛میشناسیم دارد ایاش ریسا
 .نه به اندازه او ؛میکنیم فیتوص

 ؛اوسهت  معلهول  یجهت ازی زیچهر  معلوم: تعلّ به نسبت معلول معرفت نقصه 9
توان گفت که علهم  بر این اساس می .رندیغ به قائم و نفس معلول ،انسان تصوراتی یعن

 معلهول   بهه  موجهودات  فاعهل  کهه  سهت ین سهته یشا رایه ز ؛ندارند تیّاحد بهی راهانسان 
 اوکهه   است محال و (021-022 صص ،2ج ،0919 ،یقم) دشو فیتوص خود معلوالت

 در خالق که هستندی مخلوقاتها آن رایز ؛شود درک است دهیآفر خود کهی ذوات و قوا اب
 رایه ز ؛شهود  طیمحه ی عال به تواندینم سافل و اند،سافلدر نتیحه  و کندیم تصرف هاآن

 ،0ج ،0919 ،یقمه ) اردد منافهات ی عهال  علهو  و سهافل ی پسهت  بها  سهافل  بهی عال ةاحاط
 ؛سهت ین متعالی خدا ةستیشا وصفی که عقل برای خدا در نظر آورد، هر پس(. 928ص
 مخلوق دهدیم صیتشخ عقلو  وهم چه هر. است خودش ةستیشا و خود حدّ در بلکه
 داشهتن  شهاخک  دو کنهد یمه  گمهان  زین مورچه، طبق نقل که طور همان. خالق نه است،
ی زیه چ آن فهوق  او»پهس  (. 292ص ،0ج ،0919 ،یقمه ) اسهت  کمال متعالی خدای برا

 کهه ی کسهان  حال  .(911ص ،0ج ،0919 ،یقم) «کنندیم فیتوص را او واصفون که است
 ،کنندیم فیتوص و مد  را او و دهندیم نسبت او به رایی زهایچ خود ناقص معرفت با

 ممهدو   سزاوار که رای سخن چون و اندگانهیب مد  هنر از که استی مداحان حال مانند
 از سان نیبد و اوست نأش دون که دهندیم نسبت ممدو  به رای صفات ابند،یینم است
 اسهت  نیهم تنها هامعلول هنر. (191-192 صص ،2ج تا،بی افلوطین،) کاهندیم او مقام
 .(114ص ،2ج تا،بی افلوطین،) کنند او بهی ااشاره ،امکان حدّ در کوشندیم که

 شهناخت  کهه  کنهد یم تأکیداین  بری سلب االهیات: متعالی خدا نداشتن صورته 4
 آن از یصهورت  شکیب شود، معقول چه هر و ردیگیم قتعلّ صورت به همواره ،یحصول



 22، پياپي 1931پاييز و زمستان  -نامة فلسفة دين )نامة حکمت(، سال دهم، شمارة دوم پژوهش     12

 ذات چوناست؛ پس  شناخت قابل ریغ باشد، صورت فاقد آنچه و ردیگیم شکل ذهن در
 ؛0181ص ،2ج ا،ته بهی  افلهوطین، ) نیست شناخت قابل است، صورت فاقد متعالی خدا
 مفههوم  و کثهرت  مسهتلزم  یحصهول  معرفهت  گر،ید عبارت به(. 022ص ،0ج ،0919 ،یقم
ی آسهان  بهی حت ما ،نیافلوط ةدیعق به. است داشتن تیماه بر فرع این دو، و استی ساز
 کهه نیه ا وجهود  با ،میبشناس را دار تیماهی زهایچ و صورت وی هست قتیحق میتوانینم
 ،اسهت  تیماه فاقد آنچه شناخت در عتاًیطبپس  ؛است استوار تصور بر مایی شناسا ةهم

 فاقدی زهایچی سو به شتریب چه هر رو » ،یشناسمعرفت ریس در. بود میخواه ترناتوان
 ،2ج تها، بهی  افلهوطین، ) «گهردد یمه  توانها  هها آن شناخت به کمتر ،رودیم شتریپ صورت
 کثهرت  بند در چون رو » و است کثرت فاقد ،است صورت فاقد آنچه رایز ؛(0181ص
 رود فراتهر  علم از دیبا او به معرفتی برا پس ؛دهدیم دست از را خود وحدت افتد،یم
 (.0189-0182 صص ،2ج تا،بی افلوطین،) «نهد سو یک به رای دانستن و دانش و

 هها آن کمهک  بهه  انسان کهی مقوالت ةهم ،مونیم ابنباور   : بهاءیاش عالم با انسه 8
 وی مهاد  موجهودات  بها  انهس  سهبب  بهه  هها انسهان  و اندجهان نیا از برگرفته ،شدیاندیم

. دهنهد یم نسبتاو نیز  به را محدود تفکرات همان ،شندیاندیم خدا به کهی هنگام ،یجسمان
ی ذاته  ههر  و دارندی ذات موجودات نیا که شندیاندیمی جسمان موجودات ةمطالع با مثالً

 توجهه  وجهود خهدا   بهی وقت اء،یاش عالم با بودن وسمانسبب  به ی دارد.صفات بالضروره
 صهفت  و دهنهد یمه  میتعم زین خداوند به رای جسمان موجودات از خود رتصوّ ،کنندیم

ابراهیمهی   ؛022ص تها، یبه  مهون، یمابهن ) داننهد یم صادق هم او مورد در را داشتن زائد
 خهدا  در اگری حت م،یکنیم تصور کهی کمال هر که . حال آن(988ص ،0ج ،0913 ،ینانید

 دهیه نام اسهم  آن بهه  فقهط  بلکهه  ؛بهود  نخواههد  ما رمتصوَّ نوع از باشد، داشته وجودهم 
 (.082ص ،0982 ،یلیوک) دیانجام خواهد سلب به امر نیا ،قتیحق در و شود می

 وههم  ال،یه خ حس، از اعمه  انسانی ادراکی قوا: انسانی ادراکی قوا تیّمحدوده 2
 ؛نهد یبیم را نیرنگ یایاش چشم مثالً دارند؛ی اژهیوی هاییناتوا و هاتیمحدوده  عقل و
ی وهم وی الیخ وی حسی هاداده در مفکره ؛کندیم حفظ ردیگیم حواس از آنچه الیخ

 قهادر  زیه ن عقل. یافت معرفتی تعال حق به توانینم قوا نیا با پسو ....  کندیم تصرف
 بهه  رتفکّه  راه از یا دارد علمی هیبد رامو به یا رایز ؛ستین خداوند( فیتوص) شناخت به
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 زیه ن عقلپس  کند،یم هیتغذ الیخ و وهم ،حس راه از زین فکر. شود ه میآگای نظر امور
 ریسها  بها ی هماننهد  و شهباهت  چیهه  متعهال ی خدا رایز ؛است عاجز خداوند شناخت از

 گهر ید معلومهات  بها  زیچ آن داشتن شباهت به منوط زیچ یک شناخت. ندارد موجودات
 ،2ج ،0311 ،یعربه ابهن ) سهت ین ممکهن  عقهل ی بهرا ی موجود نیچن شناخت لذا ست،ا

 در تعقهل  و لیه تخ از و کند اثبات را او وجود اصل تواندیم تنها عقل(. 012-33 صص
 ،0ج ،0919 ،یقمه ) اسهت  همنهزّ ی زیه چ بها  یشباهت هر از او رایز است؛ محروم او ذات
 :است آمده تیروا در(. 498ص

ی ف   ذاته لیتتخ ان العقول حجب و وجوده اال تنال ان االوهام عجزی الذ هلل الحمو»
 (989ص ،14ج ،0419 ،یمجلس) «.الشکل و الشبه من امتناعها

 از باالتری معرفت ،یاحدی برا و ستین معرفت از عجز جز او به معرفت تیغاپس 
 بهه  قهائالن  ةهمه  کهه  اسهت ی انکته نیا(. 282ص ،0ج ،0919 ،یقم) ستین ممکن نیا
 را، آگاهانهه  جههل  ةمرتبه  بهه  دنیرسه  ییکوسا کوالسین. ندامعترف آن بهی سلب هیاتاال
دانسهته  ی انسهان  ةمرتبه  نیتهر  کامهل  است، جاهل که بفهمد کامالً انسان کهی امرتبهی یعن

 صهص  ،0982 ،یلخانیا رک.) است کرده دانش کسب صرف را خود عمر تمام کهاست 
 عهدم  مهدد  بهه  کهه  اسهت  آن شهناخت  نیتهر  یعهال  زین وسیونوسید نظر به (. 848-843

 نیآخهر  در ،او نظر به . شودیم حاصل است عقلی ورا کهی وحدت اساس بر و شناخت
 خدا، درباره جهل» ،میشو واصل او به و میبگذر معارف ةهم از کهی هنگام ،ریس مراتب
 و جههل  ،منظهور  البتهه (. 030ص ،2ج ،0921 شنان،یراداکر رک.) «استی قیحق معرفت

 وی انسهان  طیشهرا  ازی فهرارو  بلکهه  ؛ستین بکشاندی انسان نأش دون به را ما که یلطّتع
ی عرفهان  شهناخت  ةقلّه  و اوج که است حقّ با وحدت و صالاتّ از خاصی نوع به اشاره
 (.  013-018 صص ،0918 ،یمجتهد) است

 سلبي االهياتي شناختزبان ليدال. 2

. اسهت  دگاهید نیای معرفت وی وجود بعد بری مبتن زینی سلب االهیاتی شناختزبان لیدال
 االهیات عقیدة طرفداران به . ستنی زین انیب قابل است،ی افتنینا وی ناشناختن آنچه عتاًیطب
 تهاً ینها وی سهلب  زبهان  به آوردنی رو زبان، در متعالی خدای معرفتی تعال بازتاب ،یسلب
 یجهاب یا کهالم و نفهی   محه   سهلب  به هاآن ةهم دگاهید البته. است سکوت به دنیرس
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 دانهد ینمی اثبات کالمی نفی معنا به رای سلب کالمپذیرش  وسیونوسید مثالً. ستین محدود
 فقهط  نهه  ،یسهلب  زبهان . سهت ین فقهدان  و تیّمحرومی معنا  به ،او تفکر دری سلب ةجنب و

و  سهازد یم روشن را هاآن درستی معنا بلکه ؛بردینم نیب از رای هیتنز وی اثبات صفات
 محقهق  را اثبات که است سلب نیا و کندیم رسوخ هیتشب باطن و مغز به هیتنز ،واقع در
 ،تیه نها در .دینمایم هیتوص را سلب خود ةنوب به که استی متعال اثبات نیا نیز و سازدیم
 نیتهر بهزرگ  کهه  دانهد یم اوی متعال وجودی قیحق کالمی نوع رای هیتنز وی سلب کالماو 
 رک.) اسهت ی پرسهت بهت  وی مهاد  محسهوس  امور پرستش در طسقو ازیی رها آن ةثمر

 لیه دال بهر  تأکیهد  بهر  عالوه ،یشناخت زبان لیدال در(. 018-011 صص ،0918 ،یمجتهد
 سهلب  و استی متعال امر انیبی برا زبانی هاتیمحدود بر تأکید ،یمعرفت وی وجودشناخت

 ،افتهد ینمه  زبان چنگ به خدا چون ؛است استوار« یریناپذانیب» مفهوم بر ،یزبان بعد در
 امهر اگر (. 0981 ،ییکاکا) شودیم سلب به ریتعب آن از که شودیم عار  زبان بر یدادرخ
 و گنجدینم فکر در ؛است فهم از فراتر او شهود باشد، هم یافتن و شناختن قابل یمتعال
 .دیآیدرنم میمفاه قالب در و است ریناپذانیب ذاتاً ؛ واست عقل طوری ورا

 يمتعال امري ريناپذانيب ليدال ازي برخ. 2-1

 س،یاسهت ) اسهت  مفهوم یک ازاء به زبان دری اواژه هر: متعالی امر بودن ریناپذ مفهومه 0
ی تیمهاه  کهه  جها آن عتاًیطبپس  ؛شوندیم انتزاع اتیماه از زین میمفاه و( 231ص ،0920
 یافهت  آن انیه بی بهرا  و آن برابهر  در زیه نی اکلمه و دیآینم دست  به زینی مفهوم نباشد،
 رک.) نهدارد  تیماه و حدّ چوننیز ی متعال امر یا متعالی خدا ذات ،جهینت در .شودینم

 منطهوق  صورت به د،یآیدرنم مفهوم صورت به و( 028ص ،0988 ،شیرازیلدین صدرا
 از فراتر خواه وی علم خواه باشد،ی عرف خواهه  زبان وضع ،نیا بر عالوه. دیآیدرنم هم
 محسهوس  شهبه  یا محسوس آنچه و شودیم انجامی حس ادراکات قیطر ازه  باشد عوض

 .ای در برابر آن وضع شود و به آن اشاره کندی ندارد تا واژهمفهوم نباشد،
 محه   طیبسه  وی قه یحق دحه او ،یمتعهال  امراست:  کثرت برفرع  ،پذیری بیانه 2
 گونه چیهای که به گونه است؛ شکل بدون وی تجرب اتیمحتو ةهم ازی عاریعنی  ؛است
 یاجزا ازی کثرت به شهیهم میمفاهی طرف از(. 4ص ،2ج ،0919 ،یقم) ستین آن دری کثرت

 و ابهد ییدرمه  را هها آن تفهاوت  و تشابه وجوه ،ذهن و رندیگیم تعلق زیمتما و مشخص
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 کهه یی جا در ،جهینت در .گنجاندیم صنف یا رده یک در خاصی اوهیش به ها را یهمانند
 کثهرت  بهر  میمفاه. داشت نخواهدیی جا هم واژه و بود نخواهد هم مفهوم ،نباشد رتکث

 ،0ج ،0919 ،یقمه  رک.) اسهت محه   ی وحهدان  و طیبس کهی امرتبه در استوارند، پس
 در. یافهت  توانینم هاآنی برای محمل ،(480ص ،0ج ا،تیب ن،یافلوط ؛021-003ص ص

 شهکل  بهه  کهه  سهت ین آن در ئهی اجزا رایه ز ؛ندارد وجودی مفهوم چیه ،زیتمایب وحدت
 کهار  دری دوگهانگ  کهم دسهت  ای کثرت که شودیم حاصلی هنگام مفهوم. دنیدرآ مفهوم
 ز،یتمها یبه  مح   وحدت موطن در در نتیجه،(. 233-238 صص ،0920 س،یاست) باشد
 .ستین گفتن سخنی برایی جا

 فقهدان  یها  بهودن  شهکل یبه  ،اکههارت  چونهمی برخ: متعالی امر نداشتن صورت ه9
 اسهت  برابهر  جانیا در شکلیب. دانندیمی متعال امری ریناپذ انیب سبب را رتصوّ و صورت

 اسهت  «نیه ا» یک ازاء  بهی منطوق و مفهوم هر که جاآن از. «آن نه است، نیا نه»و  «خال» با
 او شهود. شودینم حاصل مورد نیا در یمنطوق و مفهوم چیه پس باشد، «آن» با زیمتما که
 دههد یمه  دستی الیخ وی حس صور از نفس ةیتخل بای یعن ،استی خال وی عار چون زین
 قتعلّه  آن بهه ی مفههوم  و نهدارد ی شخصه  تصور ندارد، هیتجز قابل وی جزئی محتوا و
 (.910-911 صص ،0920 س،یاست) ردیگینم

 يسلب االهيات شناختيزبان و شناختيتمعرف داليلبررسي انتقادي . 9

. سهت ی متعال اخدای ریناپذانیب وی ریناپذشناخت ،یتعال ،هیتنز بری سلب االهیات تأکید
 ایهن  و اسهت  شناخت قابل ریغ وی رسدست قابل ریغیی خدا آن، چنین منتقدانباور  به 

 .ستنی پذیرش قابل زیر دالیل هب خدا از تصویر

 تعطيل .9-1

 ییهها تناق  با ،نجامدا می معرفت از عقل لیتعط و صفات از حقّ لیتعط بهی سلب االهیات
 مطهری،) است ناتوان متعالی خدا ةدربار درست وی کاف معرفت ارائه از و است ریدرگ
 مجههول  پرسهتش  و اوست تیّمعروف فرع خدا بودن معبود ؛ زیرا(0198ص ،2ج ،0910
 را خهدا  بهودن  «ریناپهذ  شهناخت » بری مبنی سلب االهیاتی ادعا اگر ممکن نیست. مطلق
 عقهل،  خهالف  ،امهر  نیه ا و(؛ 33، ص0912)پترسون،  یستن ممکن او پرستش ،میریبپذ

 زیه ن و خهود  ذاتی اقتضها  بهه ی آدم فطرت و عقل همچنین چون. است بعثت و فطرت
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 ،نباشهد  ممکهن  او شهناخت  اگهر  ند،امتعالی خدا شناختی پ در ،یآسمان وی اله میتعال
 خهدا  شهناخت ی نفه  به هکآنی جا به نیا و استی ذات اقتضائات نیا لغو بودن اشالزمه

ی نفه  وسهت  خداآفریهدة   انسهان  ن،یه ا بهر  عهالوه . انجامهد یم او وجودی نف به ،نجامدیب
 عقهالً  کهه  ،اسهت  جانبهه  همه نیتبا همان این و انجامدیم تیّسنخی نف به خدا، شناخت

 (.202-200صص ، 0ج، 0913)ابراهیمی دینانی،  ستین رفتهیپذ

 درست و كامل فتمعر بهي سلب شناخت نشدني منته. 9-2

 مها  باشهد  متکثر و متراکم چند هر ،یجابیا شناخت به انضمام بدون ،مح ی سلب شناخت
 شهناخت  یبهرا  ،گهر ید عبارت به. رساندینم خدا از درست درک و معرفت نوع چیه به را
 گهر ید و یی کهه دارد هها یژگیو به معرفت یک الزم است: معرفت نوع دو ،یموضوع هر

 یهها معرفت صرفِ اما ؛گرندییکد لمکمّ معرفت دو نیا. که ندارد ییهایژگیو به معرفت
 ،0989 ،یزمهان یعله ) شودینمی منته آن شناخت به موضوع، یک به نسبت متراکمی سلب
 خهروج  سبب تنها ،اوصاف نیا ذکر و کنند می داللتی ادیز امور بری سلب صفات .(98ص
 رسهاند ینمه ی درسهت ی جهاب یا درک بهه  را مها  وجه چیه به و شودیم محتمل اموری برخ
 معرفهت ی بهرا  گهام  نینخست عنوان  به ،یسلب روش (.41-42 صص ،0980 ،یزمانیعل)

 انهد، یسهلب  روش منکهر  کهه ی کسان. ستینی کاف اما ؛است الزم او از گفتن سخن و خدا
 دینهی  زبان فهم جهت مهم گام اولین را سلبی راه و رندیپذ یم را آن ضرورت اندازه نیا

(. 91ص ،0981 ور،یاست) شمارندینم ناقص روش یک از بیش چیزی را آن اما ؛دانندمی
 و ، علمهاء اءیه اول و اءیانب انیم باشد، او به جهل تنها خدا به ما معرفت اگر ن،یا بر عالوه
 حهال  ؛داننهد ینمه  نسبت یک به همه رایز ؛ستین معرفت زانیم دری تفاوت هاانساندیگر 
 .اسهت  ناپهذیر  انکهار  امری ،خدا به نسبت معرفت اربابشناخت  تفاضل و تفاوت کهآن
 .(920 ،0ج ،0913 دینانی، ابراهیمی ؛018ص ،0982 ،یتوکل)

 يجابيا معرفت بر سلب فتوقّ. 9-9

 موضهوع  آن بهی جابیا معرفتی نوع داشتن بر ،یموضوع از محموالت و اوصاف سلب
ممکهن نیسهت    نشهود،  ابهت ث خداوندی برا قدرت و علم کهی زمان تا مثالً. استاستوار 
 احکهام  صهدور (. 441ص ،0418 ،یهزدی  مصهبا  ) شوند ینف او ساحت از عجز و جهل
 بهه  میتهوان یمی صورت در تنها و است گرید زیچ با آن ةسیمقا ةجینت ی،زیچ ةدرباری سلب
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. میباشه  داشهته ی جهاب یا معرفتی حدود تا ،دو آن به نسبت که میبپرداز زیچ دو ةسیمقا
 بهود  نخواههد  ممکننیز  اوی سلب فیتوص ،را نشناسیم خدای جابیا فوص چیه اگرپس 
 گونهه  ههر  از اجتنهاب  ،دگاهیه د نیه ا ةالزمه  نیتهر یمنطق ؛ و(94ص ،0989 ،یزمانیعل)

 ،0981 ور،یاسهت ) اوسهت  ةدربهار  محه   سکوت اریاخت و خدای جابیا وی سلب فیتوص
بایهد   داد، نسهبت  خداوند هب توانیم رای سلب اوصاف تنها اندیمدع که هاآن از (.91ص
 سهلب  خدا از رای اوصاف چگونه ،یاجمال چند هر ،یجابیا رتصوّ داشتن بدونکه  دیپرس
 بهه  مها  که است آن قتیحق ست؟ینی متناه وی جسمان عاجز، جاهل، خدا چرا کنند؟یم

ی امکهان  اوصهاف  ،خدا مح ی غنا و بساطت ،یتناه عدم وجود، وجوب شناخت دلیل
 (.41ص ،0980 ،یزمانیعل) میکنیم سلب او از رای فقر و

 گفتار در تعارض. 9-7

 نیعه  در ،آنهان . هسهتند  گفتهار  در تعار  وی ناهماهنگ دچاری سلبی هانگرش ترشیب
 ،0988 ،یسهاجد ) دهنهد یمه  ارائهی جابیای یهاگزاره ،خدای جابیاامتناع توصیف ی ادعا
چیهزی   و گفت سخن خدا به جعرا توانینم: دیگویم سویی از نیفلوطا مثالً(. 222ص

 خهدا  ةدربهار ی فراوانه  مطالهب  و از سویی دیگر، ؛(192ص ،2ج ،تابی ن،یافلوط) نوشت
 ،2ج ،تها بهی  ن،یافلهوط ) دارد تأکید خدا رةدربای سلب زبان بری طرف ازی و. است نگاشته

ه بهرد  کهار  بهه ی و مهورد  دررا  یمثبتی هاگزارهدیگر،  طرف از و ؛(0183-0188 صص
 او» ،(190ص ،2ج ،تها بهی  ن،یافلهوط « )اسهت  طیمحه  زیچ همه به او» کهنیا مانند است؛
 از سهو  یهک  از آنهان  ،حهال  ههر  به(. 199ص ،2ج ،تابی ن،یافلوط) «است نینخست تعلّ

 از و اسهت  گرانید به آن رساندن هدفشان و سندینویم و ندیگویم سخنی نید تجارب
 ای یه سهلب  فیتوص) قیتصد گونه هر و نندکیم انکار را مشترک زبان وجود ،گرید یسو
 و کنند اختیار تسکو که است نیا آنانی برا واکنش نیبهتر. گذارندیم کنار رای( جابیا
 (.91ص ،0981 ور،یاست) بپرهیزند نوشتن و گفتن از

 نقدهاي بررس و نقد. 9-5

 تیهسه  بهه  علهم  یعنهی  اجمالی، معرفت منکر و لیتعط به قائل ،یسلب االهیات طرفداران
 بهه  علهم  یعنیی جابیا معرفت حداقل وخدا  وجود اصل آنان بلکه ؛نیستندی متعال، خدا
 رک.) داننهد  ی مهی برههان ه   است یبعدی هاسلبی مبنا و را ه که ا مطلق و صرفی هست



 22، پياپي 1931پاييز و زمستان  -نامة فلسفة دين )نامة حکمت(، سال دهم، شمارة دوم پژوهش     12

 ازی برخه  گرچهه (. 128ص ،2ج تها، بهی  ن،یافلهوط  ؛021-003 صص ،0ج ،0919 ،یقم
 بها  ،هها آن لهب اغی وله  ؛نجامدیب مح  هینزت و لیتعط به است ممکنی سلبی هادگاهید
 مسهدود و عقهل را   نظهر  بهاب  ،نهد کنیمه  عقهل  تیّمحدود اثباتی برا کهی کوشش ةهم
 بهه . اندکرده نقدرا  مح  هیتنز ،خود و( 12-10ص ص تا،یب میمون،ابن رک.) دانند مین
 جمهع  بهه  و دانهد یم نادرست مح  هیتشب ةانداز به را مح  هیتنزی عرب ابن ،مثال طور 
 :گوید و می است قائل هیتنز و هیتشب انیم

 محودا کنت هیبالتشب قل  ت ان و ککککک وایمق کن ت هیبالتنز قلت ف  ان»

 «وایس الم  عارفی ف ام اما کنت و ککککک مسودا کنت نیباالمر قلت ان و
 (84ص ،0981 عربی،ابن)

 و ذات مراتهب  کیه فکتی مبنها  بهر  ،یمعرفته  بعهد  دری سلب االهیات طرفداران ازی برخ
 بهه  قائهل  ،فیتوصه  امتنهاع  دلیهل  به  ،متعالی خدا ذات ةدربار وجودشناختی، بعد در صفات
 دهنهد یمه  نسبت او اتیّتجل و ذات از فروتر مراتب به رای جابیا معرفتی ول ؛ندامطلق هیتنز
 .داننهد یمه  مراتبی دارا را متعالی خدا به معرفت وجود، حضرات و مراتب به توجه با و
 و تیالوه ةمرتب ذات، به معرفت شامل را معرفت مراتبی قم دیسع یقاض ،مثال طور  به
 ؛دانهد یمه  دسهترس  قابل ریغ همگانی برا را ذات به معرفتی و. داندیم تیّربوب ةمرتب

 ممهتحن  نیمنؤمه  و بمقهرّ  یایاول و اءیانب رسوالن،ی برا تنها را تیالوه ةمرتب به معرفت
 بهر  آنهان  رایز ؛داندیم ممکن خلق ةهمی برا را تیّربوب به معرفت تنها و ؛داندیم ممکن

 و خهود  تش،یّربوب به معرفت بر ثاقیم اخذ هنگام ،خداوند و اندشده سرشته معرفت نیا
 نیه ا بهر  را آنهان  و داد نشهان  مخلوقهات  تمهام  بههستند  او تیّربوب مظاهر کهرا ی رانوا

 .(281ص ،0ج ،0919 ،یقم) سرشت معرفت
 در کهه  اسهت  حهقّ  یمعنا به ،یعرفان اصطال  در «ربّ» ةکلم که است نیا همم ةنکت

 ةهمه  از و گهذرد یدرمه  نهات یّتع ةهمه  از کهی ذاتی معنا به نه ؛کندیمی تجلّ خاص یاسم
 در مطلهق  حهق  ،یعربه ابهن  ةدیه عق بهه  (.21ص ،0918 زوتسو،یا) است یتعال در هانسبت
 راز یهک  صهورت  بهه  و نشان نه ندارد نام زوی کس نه که استی وبیالغ بیغ ،خود اطالق
 بهه  و آمهد  نخواههد  بهرون  پرده از زین کشف نوع نیترقیعم با آن سرّ که ماند خواهدی باق

 تنهها  او(. 24-22ص صه  ،0944 ،یانیآشهت  رک.) ماند خواهد یباق غام  ییمعما صورت
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 و «خهدا » صورت به «اهلل» اعظم اسم در که گیرد می قراری بشر معرفت معر  دری هنگام
 در اسهت  مجبهور  ،باشهد  ژرف شههود  و کشفی دارا اندازه هر ،انسان و کندی تجل «ربّ»

 زوتسهو، یا) شودیم آشکاری آدم معرفت تیّمحدود که جاستنیا. کند فتوقّ ربّ ةمرحل
 ،یمجلسه ) «هربّ عرف نفسه عرف من»: فرمود کهه ی  خودشناس راه(. 23 -21 صص ،0918
 آن معرفهت  حقّ که گونه آن را تیوال و نبوت کس هر»که اینه و نیز ( 92ص ،2ج ،0419
 در، (018ص ،9ج ،0980 ،یهمهدان ) «اسهت  شهناخته  را ربّهش  قهت یحق به بشناسد، است
 .شودیمی منته ربّ نیا شناخت به تینها

 همهان  را او میبکوشه  یها  و مییبگهو  سهخن  حقّی هست دربارة میبخواه چه هرواقع، در 
او  دربهارة  اوی تجلّ ةجنب از تنها میمجبور ،مینخواه یا میبخواه ،میکن فیتوص هست که گونه
 اریبسه  وی ناشهناختن  ذاتهاً  ،خهود  اطهالق  در وی تجل عدم حالت در او ونچ ؛میکن گووتگف

 میتهوان یمه  تنهها (. 021و 024 صصه ، 0ج ،0918 ،یخهوارزم ) استی انسان معرفت از فراتر
 اتیه آ و مظاهر ةهم در و است صفات و اسماء ةهم جامع که «اهلل» اسم در را راز نیای تجلّ
 مییبگهو  سهخن  مرتبهه  نیا ةدربار و( 90ص ،0921 ،ینیخم) میکن مالحظه است کرده ظهور
 همهه  شهود، مهی  گفته شهادت یا و غیب ةدربار آنچه هر جهینت در(. 81ص ،0918 زوتسو،یا)

 غیهب  از مراحهل  تمام در توانمی نهان، ذات آن ازفروتر . است الغیوب غیب مادون به مربوط
 در همهه  ،گوهاوگفت و هابح  نیا(. 089ص ،0912 ،یآمل یجواد) گفت سخن شهادت و

 ،هیه ذات تیهو ةدربار و است متعالی خدا صفات و اسماءی معان ةمحدود در و ناتیّتع ةحوز
 دل گهوش  کهه ی کسانی برا باد دور فرمان جز ،(28:عمران آل) «نفسه اهلل رکمیحذّ» مصداق به

 ذوب جهز  ،کهرانش یبه  ةسهع  در که گسترده قتیحق آن. شودینم دهیشن سپارندیم سو بدان
 و مصهاحبت  در یها  و میحکه  فههم  قلمهرو  در کهه  اسهت  آن از برتهر  ،سهت ینی اچاره شدن

 (.403ص ،0912 ،یآمل یجواد) باشد عارف ةگداخت قلب مجاورت
ی امرتبهه  وی حکم ،یرسم ،یاسم نیتع بدون و اوی تجلّ بدون حق ادراک ،جهینت در
ی آدمه  کهه  سهت ین معنها  نیا به ادراک نیا یول ؛(42ص ،0944 ،یانیآشت) شودینم حاصل

 آنچهه  زیه ن صهفات  و اسماء ةمرتب در. ببردی پ او صفات و اسماء قتیحق و کنه به تواندیم
 کهه  وجهود ی حته  ست،ینی کسانی ةدرج در قطعاً شود،یم اطالق او ریغ و متعالی خدا بر
 و هها هیسها  ،او ریغ وجود رایز ؛شودینم یکسان نحو به او ریغ و او شامل ،است ءایاش اعم
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 ریسها  ةدربهار (. 012ص ،0988 ،لدین شهیرازی صدرا)ست اوی متعال وجود فروع و ونؤش
 همنهزّ  و سمقهدّ  کهه  یتعال حقّ خالف بر ،مخلوقات در ییعن ؛است گونه نیهم زین صفات

انهد  همهراه ی شهمار یبه ی هها یکاست و هانقص باصفات  ،است نقائص و قصورات تمام از
 یبهرا  الًاوّ رای اسهام  نیه ا ،لغهات  واضهع  و (30-83ص صه  ،0922 ،لدین شهیرازی صدرا)

 بهه  مخلوقهات  حهقّ  در صهفات  و اسهماء  نیا یمعنا فهم رایز ؛است کرده وضع مخلوقات
 آن انیه ب و سهخت  اریبس متعالی خدا حق در هاآن فهمی ول است، ترکینزد عقول و هافهم
 بهه  صهفات  نیه ا شهدن  کینزد و بیتقر در چه هر بلکه است، آن فهم از ترسخت مراتب به

 (.92-98 صص ،0922  ،یف) است مطلوب از شدن دور باع ی جهت از ،شود گفته ذهن
 جهز  کس چیهی برا متعالی خدا ذات کنه به معرفت که طور همان که است نیا حقّ
 کهس  چیهه ی بهرا  زیه ن او صهفات  و اسهماء  کنه به احاطه و معرفت ست،ین ممکن خودش
 و نهد یگویم او حقّ در عقال آنچه ةهم(. 013ص ،2ج ،0980 ،یآملی جواد) ستین ممکن
 در نهه  هاسهت، آن تهوان  و وسهع  ةانداز به و خودشان فهم ةانداز به کنند،یم فیتوص را او
 و نهد انوسأم هاآن با که رای صفات عقال ،واقع در(. 08ص ،0929 طوسی،) او ةانداز و حدّ
 ةلیوسه  بهه  و صهفات  آن صینقها  سهلب  با کنند،یم مشاهده خودشان در را هاآنی نوع به
 ذکهر  هها آنی بهرا ی صفت متعال،ی خدا صفات از اگر و دهندیم نسبت او به سهیمقای نوع
 ذات بهه  نسهبت  ،مثال طور به .کنندنمی درک را آن هرگز ،ندارند آن بای مناسبت چیه که شود
 نیچنه  رایه ز ؛ندارند درکی( 028ص ،0988 ،لدین شیرازیصدرا) است تیماه بدون که او
 حهدّ  در تنهها  و تنهها  ،خداونهد  از هها آن فیتوص ،جهینت در. ستین نوسأم شانیبرای زیچ

 (.92-98 صص ،0922  ،یف) است متعال خدای ةشایست که گونه آن نه ؛است خودشان
 :فرمود( ع)باقر مامدلیل، ا نیهم به
 لع ل  و إلیکم مردود مثلکم مصنوع مخلوق معانیه أدّق فی بأوهامکم میّزتموه ما کلّ»

 نقص ان  عومها أن میتوهّ و کمالها ذلک فإن زبانیتین تعالى هلل أن تتوهم الصغار النمل
 «.به تعالى اهلل یصفون فیما العقالء حال هذا و بهما صفیتّ ال لمن

 (239ص ،22ج ،0419 ،یمجلس)

 و دییه گویمه  او ةدرباری معان نیترقیدق با ،خود عقول و اوهام با اشم آنچه تمام
 و شهما  ذههن  ةسهاخت  آن ؛شماسهت  مثهل  یمخلهوق  د،یه دهیم صیتشخ و زییتم
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 خودتهان  ةسهت یشاپس  .متعالی خدا نه شماست، از رتریفق و ترفیضعی موجود
 همچهون  متعال یخدا فیتوص در عقال حال. رسدینم او بلند ساحت به و است
 را آن ،پنهدارد یمه  خود کمال را داشتن شاخک دو چون که استی امورچه الح
 .است نقص آن نداشتن کندیم گمان رایز ؛دهدیم نسبتنیز  شیخدا به
 نهاقص  و محهدود  فههم  بها  که استی ایذهنی هاصورت ،ماست ذهن در آنچه پس
 را آن بعهد  و شتهگذا کنار را شیهاتیمحدود و صینقا و کرده تصور کمال را هاآن خود،
 صهفات  بهه  کهه  اسهت ی بته  اسهت،  ذهن در آنچه ،واقع در. میاداده نسبت متعالی خدا به

ی اتیه آ بهه  توجهه  بها  ،نیلهأصهدرالمت  ةگفت به. شودیم دهیپرست خدای جا به و شده آراسته
 اامِن و  امَن وا  نیال ذ  هایا یا» و( 012 :یوسف) «مشرکون هم و اال باهلل اکثرهم یؤمن ما و» چون
 قهت یحق در آنهان ی خهدا  رایه ز ؛پرسهتند یمه  را خدا ریغ هاانسان ربیشت ،(098 :نساء) «باهلل

 انیه می تفهاوت  ،جهینت در ؛اندداده نتیز و دهیتراش شانیهاوهم با که استیی هابت صورت
 در کهه  اسهت ی زیچ آن ،آنان از یک هر معبود رایز ؛ستین لفظ در جز پرستانبت  و هاآن
(. 248ص ،0988 ،لدین شهیرازی صدرای )قیحق معبود نه است، کرده موهّت الشیخ و وهم
 آن از حمهد  :فرمود لذا. کندیم ریفق و زیچیب خود برابر در رای آدم قلب و ذهن او قتاًیحق

 «الفط ن  غ و   یناله ال و الهمم عوبُ ورکهیالی الذ المجتهوون، هحقّی ؤدّیال» که استیی خدا
 ارائهه ی سهلب  دگاهید ه نفعب توانیم که استی داتیمؤ هانیا. (21ص ،0988امام علی)ع(، )

 هنهر  از کهه  اسهت ی مداحان حال همچون او کنندگان فیوصت حال ،نیافلوط ریتعب به. کرد
 سهزاوار  کهه  رای سهخن  و رسهد ینمه  او متعهالی  ساحت به دستشان چون و اندگانهیب مد 

 از ساننیبد و اوست شأن دون هک دهندیم نسبت او به رای صفات ابند،یینم است ممدو 
 متعهال ی خهدا  سهبب،  نیهمه  به (.191-192 صص ،2ج تا،بی افلوطین،) کاهندیم او مقام
 مخلَصهش  ةبنهد  و( 22 :صهافات ) «نیالمخلَصه  اهلل عباد اال یصفون اعمّ اهلل سبحان: »فرمود
 .(938، ص4ج، 0932 ،لینیک) «نقول ما فوق و قولت کما انت: »فرمود
 ،شهد  مطهر  ی سهلب  االهیاتی شناسمعرفت ةحوز در کهی لیدال ازی اریبس ،جهینت در
 توانی حت که استی حدّ به انسانی ادراکی قوا تیمحدود .بجاست و درستیی هاسخن
 شهده  ثابهت  فلسهفه  در. نهدارد  ههم  رای جسمان وی ماد یایاش قتیحق وی ستیچ شناخت
 بهه  وصهول  جهه ینت در ؛تاسه  محال بلکه مشکل ،موجوداتی قیحق فصل به علم که است
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 نا،یسه ابهن  ؛18-14 صص تا،بی ،ییطباطبا رک.) است نیچن زین موجودات ذوات و حدود
 تهوان یمه ی زمان تنها رایز ؛داندینم قطعاً را زیچ چیه قتیحق انسان(. 98-94 صص ،0319
 شده شناخته زیچ آن اتیذات ةهم که است شده شناختهی زیچ قتیحق و ذات که کرد ادعا
ی حکمها  و فالسهفه  عمهوم و  سهت ین آن فصهل  و جهنس  جهز  زیچ یک اتیذات اًیثان .باشد

 ایه  ،(94ص ،0319 نا،یسه ابهن ) داننهد ینمه  لیتحص قابل اصوالً یا رای قیحق فصل ،مسلمان
ی قه یحق فصهل  نیگهز یجها  را نهاطق  مثالً ودانند یم دشوار اریبس را آن لیتحص کمدست
 ،مقهدمات  نیه ا با. (18-14 صص تا،بی ،ییاطباطبی )قیحق فصل خود نه ،انگارندیم انسان
 بهه  علهم  حکمهت،  و فلسهفه  گونهاگون ی هاشاخه دری آدم که شدی مدع توانیم چگونه
 (.213(،0989 گرگانی، قرایی) کند؟یم دایپ موجودات انیاع و احوال

 وی جزئه  نهه  باشهند ی کلّه  اوالً کهه  کنهد  درک رایی زهها یچ توانهد یم تنها انسان عقل
 بها  یها  و باشهد ی له یتحل یا شناخت موضوع ثالثاً ؛باشند بردارمفهوم وی ماهو اًیثان ؛یشخص
 از یها  باشدی منطق میمفاه از یا ،گرید عبارت بهیا  باشد داشته وندیپی حس ادراک به واسطه
 جهز  انسهان  عقهل  که جاآن از. ستینی دیتردی عقل شناخت بودنی کل دری. فلسف میمفاه
 ریناپذ مفهوم موضوعات کند،ینم درک رای خارج قیحقا و تموضوعا از برگرفته میمفاه
 توانهد ینمه  عقهل . شهوند ینم شکار عقل ةلیوس به آن مانند و وحدت ،یستین ،یهست مانند
 در. نهدارد  زینی ستین ازی آشکار و روشن درک کهچنان ابد؛یب را وحدت ای یهست قتیحق
 ذههن  تها  ردیگینمی جا ذهن رد باشد، وجود و تیشخص ت،یخارج آن ذات آنچه ،جهینت
 تهوان  از هاسهت، آن وجهود  همهان  کهه  ،اءیاش قتیحق شناخت ،جهینت در. یابد دست آن به

 بودنش بهی حضور علم اب که زین خودش شناخت ةحوز در انسانی حت. است رونیب عقل
ی اجمهال  شهناختش ی یعن ست،یچ که داندینمی ول ؛هست که داندیم قدر نیهم ،دارد علم
 ،0984 ،یشهاهرود ینیحسه ) بهودن  چگونه و بودن چه به نه است، بودن به شناخت است؛
 و دارد شهناخت  دری آدم توان تیمحدود از تیحکا ،شد گفته آنچه تمام(. 23-22 صص
 قهرار ی آدمه  تفکر ةحوز در آنچه به نسبت عقل ،مونیمابن ریتعب به. ستین لیتعطی معنا به
 (.12-10صص تا،یب ،میمونابن) است حجت همواره رد،یگیم

 معرفهت  از عجهز  و ندانستن به رسیدن معرفت، تیغا اگر که اشکال نیا به پاسخ در
 ایهن  گفهت  بایهد  سهت، ین یتفهاوت  مهردم  عوام و اءیاول و اءیانب انیم ،صورت نیا در است،
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 سهلب  خدا از ییزهایچ چه داندیم کهی کس نیب ،مونیمابن ریتعب به. است نادرست سخن
 بهه  کهه  هسهتند ی کسهان  ،مثال طور به. است اریبس تفاوت داندینم کهی کس نیب و شودیم

 دیه ترد و شهکّ  او بودنی جسمان در گریدی کسان ؛دارند باور متعالی خدا بودنی جسمان
 نیا ازی گرید کسان و ؛اندکرده سلب خداوند از را تیجسمان و جسمی گرید عده ؛دارند
 نیه ا که ستینی دیترد. دانندیم محال او مورد در را یانفعال گونه هر ،رفته فراتر هم مرتبه
 در. اسهت  آشهکار  هها آن انیم تفاضل و ستندین یکسان متعالی خدا به معرفت در ،هاگروه
 در ،باشهد  رفتهه  شیپه  خداونهد  از امهور  سلب در انسان چه هرکه  کرد ادعا توانیم جهینت

 ابراهیمهی  ؛040-041صهص  تها، یب میمون،ابن) بود خواهد ترکامل متعالی خدا به معرفت
 ةپشتوان گونه چیه بدون ،یسلب معرفت که ستینی شک البته(. 922ص ،0ج ،0913 دینانی،

 در ،یسهلب  االهیهات بهه   قهائالن  ةهم دگاهید ،شد اشاره کهچنان یول ؛ستین ممکنی جابیا
 الوه،بهه عه   .رندیبگ دهیناد کامالً رای جابیا کالم کهی اگونه به ستین محدود مح  سلب
 و دانهد ینمه  کهه  دانهد یمی یک که است نیهم در گرییکد با هاانسان معرفت ةعمد تفاوت

 معلومهات  و دارد وجهود  عقهل  فوقی معارف که ستینی شکّ .داندینم که داندینمی گرید
ی بهرا  تهوان یمه . دندهینم لیتشک رای معقولی اضیر کسر ،یو مجهوالت به نسبت انسان

ی انسهان  نأشه  دون بهه  را مها  کهی لتعطّ و جهل ،منظور البته ؛داد ارقری ارزش بار «ندانستن»
ی عنی ؛است آگاهانه جهل ةمرتب به دنیرس ،ییکوسا کوالسین ریتعب به بلکه ست،ین بکشاند
ی انسهان  یبهرا  مرتبهه  نیا به دنیرس. است جاهل که بفهمد کامل طور به انسان کهی امرتبه
 آگاهانهه  جههل  رایه ز ؛اسهت  بهاالیی  مرتبهه  ه،کرد دانش کسب صرف را خود عمر تمام که

 اوج کهه  رساندیم جهینت نیا به را او و بردیمی نظر عقلی هاتیمحدود از فراتر را انسان
 (.843-848 صص ،0982 ،یلخانیا رک.) است معرفت از عجز در ،معرفت

 سهلب   بلکهه  ؛سهت ین سهاده  سلب صرفاًی سلب االهیات در مطر  سلب ن،یا بر عالوه
. شهود ی نفه  گهر ید بهار  که است حیصحی شرط بهی سلب هر. است مضاعف سلب ای سلب
 ،0ج ،0911 کهربن، ) اسهت  دیه تجر لمکمّه  البتهه  و ساده هیتنز مکمل واقع در سلب سلب
 یهنگهام  رایه ز ؛است گرفتن پس و گفتن از سرشار افلوطین کالم» ،مثال طور به(. 002ص
 تیه ریغ ةمقوله  بها  او ناچهار  ،شهود یم نایب «زیچ همه از ریغ» عبارت با خداوند وصف که
 قیه طر از رایه ز ؛مانهد ینمه  خهود ی جا به است منظور کهی تعال آن گرید و است دهیشیاند
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ی سهو  آن» شهود یمه  گفتهه  جهینت در. شودیمی آگاه ةمحدود وارد دوباره ،شدن دهیشیاند
 نیه ای وله  ،«از برتهر » یها  «از شهتر یب» گفت دیبا که استی گرید زیچ ،«است مقوالت ةهم

 دارد، معنها  یتعهال  حهال  در عبهارات  نیا آوردن زبان به. شوندیم گرفته پس هم هاوصف
 (.98-91ص ،0929 یاسپرس،) «شود آشکار شانیینارسا کهی صورت در تنهای ول

. اسهت ی منف پاسخ د؟ینگو چیه متعالی خدا ةدربار دیبا انسان ایآ ،ریتفس نیا با حال
. گفت او ةستیشا و واقع بهی سخن توانیم نه و نگفت چیه توانیم نه متعالی خدا ةدربار
 کهه  ههر ی عنی« غافل فهو عنه سکت من و جاهل فهو فیه قال من»که  است آمده تیروا در

 دیه با ،نیافلوط ریتعب به. است غافل او از دینگو که هر و است جاهل دیگو سخن او ةدربار
 ن،یافلهوط ) «ستین او قتاًیحق ،مییگویم آنچه یول ؛مییگویم او ةدربار البته» و مییبگو او از
 حهدّ  در ،مها  معرفت و هایافته مانند ،مای هاگفته که داشت هتوجّ دیبا (.118ص ،2ج تا،یب
. شهود یم اریبس تأکید آن بری سلب االهیات در که استی انکته نیا. است خودمان ةانداز و

 ،شیه زا درد بهه ی گرفتهار  حهال  در ما... » :دیگویم و میابیب را او دیبا است معتقد نیافلوط
 حهال  نیعه  در و مییگویم گنجدینم نام در آنچه از سخن. میکن اشاره چگونه او به میدانینم
 ةدربهار  مییگهو یمه  آنچهه  کهه  میکنه ی حهال  گرییکد به میبتوان تا میدهیم نسبت او بهی نام

 مییگهو یمه  متعهال ی خدا ةدربار آنچه ،ذات بةمرت در(. 128ص ،2ج تا،بی فلوطین،« )اوست
 چهارچوب  و عقهل  ةحوز در که ینیعناو نیبهتر گفت بتوان دیشا ؛یناچار سر از است ینیعناو
 او امها  ؛هاسهت نیا مانند و مطلق طیبس واحد، چونی نیعناو ،داد نسبت او به توانیم زبان
 سهخن  ،یسهلب  االهیهات  درکه  گفت توانیم. است زبان و عقل فوق و هانیا فوق قتاًیحق

 میتعله  قصهد  بهه  یها  وی نه ودر اضهطرار  علت به بلکه ؛ییگوتناق  علت به نه او از گفتن
 آنچهه  و متعهال ی خهدا  اتیتجل بهاست  ناظری جابیا عبارات و هاسخن یا و است گرانید

 و آثهار  کهه  زانیه م همهان  به و خود فهم ةانداز به کس هر ،نیا بر عالوه. هستند او از پس
 گفته است: نیفلوطا .دیگویم سخن او از ،است یافته را متعالی خدا ظهورات
 وجهه  چیهه  بهه  را او که ستین معنا نیبد ،میندار خودیی شناسا در را او ما کهنیا»

 آنچهه  یوله  گفهت،  میتهوان یم سخن اشدرباره که میدار اندازه نیا به را او ؛میندار
یی زهها یچ بهه  ظهر ن ،مییگهو یمه  سخن او ةدربار کهی هنگام...  .ستین او مییگویم
 را او چنهد  ههر  م،یستین محروم او داشتن از ،همه نیا با. هستند او از پس که میدار
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 داننهد یمه  کهه  خداسهت  مجهذوبان  حال همچون ،ما حال. آورد میتوانینم زبان به
 از برتهر  او...  سهت؟ یچ دارنهد  آنچهه  دانندینم چند هر ؛دارند خود اندرونی زیچ
 استی زیچ هر از تربزرگ و شتریبی حت و میدهیم نسبت او به که استی ایهست
 نیه ا ةهمه  ؛اسهت  ادراک و عقهل  و سهخن  از برتهر  رایز ؛آورد میتوانیم زبان به که
 (.112-118 صص ،2ج تا،بی فلوطین،) «ستین او خودی ول ،اوست ةداد زهایچ

 ؛دیه گوب چیهزی  متعال یخدا ةدربار باید است، خلق کهآن ضرورت به خلق گر،ید عبارت به
 متعهال ی خهدا  امر از وجود در که ایمرتبه ةانداز به و خود ظنّ از ،موجودات از یک هر یول

 سهخن  متعالی خدا ةدرباراست،  کرده مشاهده خود ذات در او از که آثاری تعداد به و یافته
 کهه  کهرده  پر را جا همهی اگونه به متعالی خدا(. 08-02 صص ،0929 ،یطوس) گویدمی
 او ةدربهار  مییگویم چه هر که حال نیع در ،جهینت در ؛است نگذاشتهی باقی مدوی برا جا
 مهذکور  و محمهود  و معشهوق  و معبود که حال نیع در و ستین هم او ریغ ةدربار ست،ین

 گهر، ید ریه تعب بهه . ستین او جز همگان مذکور و محمود و معشوق و معبود ست،ینی احد
 آن و اسهت  حهقّ  صورت آن کهنیا مگر شود،ینم تصوریی معنا و شودینم دهیدی صورت»

 کمال و ستین اوی معنا و او صورت و او جز ،وجود عالم در رایز ؛است حقّی معنا معنا،
 (.291ص ،0980 ،یآمل) «باشدینم اوی برا جز معنا و صورت جهت از

ی سهلب  االهیهات  اوج کهه هه   سهکوت  به را انسان ،متعالی خدای ریناپذانیبی طرف از
یعنهی   ؛(444ص، 0924 ،طبرسهی ) «لسهانه  کَلَّ اهلل عرف من» :فرمود لذا کشاند،یمه  است
 عهرف  من» :است آمدهی گرید تیروا در البته .شودیم گنگ زبانش ،شناخت را خدا کهآن
 قالهب  در خهود  ةتجرب از ناخودآگاه و ناخواسته وصال، از پس عارف رایز ؛«لسانه طال اهلل

 کهه ی عارفهان  سبب، نیهم به. کندیم ارائه ناعارفش مخاطب به رایی زهایچ عبارات، و الفاظ
 نیتهر پهرحجم  کههستند  یکسان همان دانند،یم خدا از گفتن سخن روش یگانه رای خاموش
 ،0912 مل،یشه ) «انهد دهیکشه  ریتحر ةرشت به عارفانه مباح  رامونیپ را منثور و منظوم آثار
 سهخنی  تهوان یمه  نهه  و کهرد  سهکوت  اتنهه  تهوان یم نه ،متعالی خدا ةدربارپس (. 14ص

 در صهرفاً  را خداونهد  تهوان یمه  نهه نیهز  ی معرفته  بعهد  در که گونه همان ؛گفت او ةشایست
 بلکهه  ؛دانست عالم از منعزل و هیتنز دیق در صرفاً را او توانیم نه و کرد محدود اتشیتجل
 .ستینگر هیتنز و هیتشب چشم دو با را او دیبا
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 کنهد یمه ی ط رای متعدد عوالم و منازل وحدت، به دنیرس تا خودی صعود ریس در انسان
 بهه  نسهبت  ،مرتبهه  هر که ابدییم و شودیم مواجهی قیحقا با ،یعالم هر در یا مرتبه هر در و

 آن بهر  و میپنداریم حقّ نشئه نیا در آنچه. است نبوده شیبی الیخ و خواب چون بعد ةمرتب
 تیه نهایبه  نهواقص  و هها تیمحهدود  بها  متناسب و محدودی معرفت صرفاً ،میکنیمی پافشار
 .میکن سلب هم را مانیهاسلبی حت و هاجابیا تمام دیباسبب  نیا به لذا ؛ماست

 نتيجه

 معرفهت  نقهص  و تیّمحدود رد،یگیم قرار تأکید موردی سلب االهیاتی معرفت بعد در آنچه
 یمهاد  اءیاشه ی حت یزیچ چیه قتیحق بلکه را، متعالی خدا ذات تنها نه انسان. استی بشر
 معرفهت  از انسهان ی دسهت یتهه  و فقر وی ادراکی قوا تیمحدود. داندینم هم را خودش و
 دارد وجهود  عقل فوقی معارف که ندارد وجود دیتردی جا. ستین لیتعطی معنا بهی قیحق

 شهد یندیب او ةدربار دیبا انسان حال، نیع در و معرفت به خدای متعال دارای مراتب است.
 بدانهد  دیبا اما ؛کند تالش او به وصول و شهودی برا و دیبگو او از عبارات نیترقیدق با و
ی هها نقهص  با همراه و او خود ةانداز و حد در د،یگویم و ابدییم و داندیم آنچه ةهم که
 رای معقهول ی اضه یر کسهر  ،او معلومهات  بهه  نسبت انسان مجهوالت قتاًیحق. است شماریب

ی معهارف  و قیحقها  بها  نشئه و مرتبه هر در خود،ی صعود ریس رد انسان. دندهینم لیتشک
 .بود دنخواه جهل نیع وا قبل مراتبی هادانستهها، با نظر به آن که شودیم مواجه
 سهر  از استی نیعناو ،مییگویم متعالی خدا ذات ةمرتب ةدربار آنچه زینی زبان بعد در
 سهخن  ،یسهلب  االهیهات  در. اسهت  زبان و عقل فوق قتاًیحق او اما ؛کالمی کوتاه وی ناچار
 یها  و اسهت  گهران ید میتعل قصد به یاو  ،ینودر اضطرار ةواسط به یا متعالی خدا از گفتن
نهاظر   هستند او از پس آنچه و متعالی خدا اتیتجل بهاست که ی جابیا یعبارات و هاسخن
 ظههورات  و آثهار  کهه  زانیه م همهان  بهه  و خود فهم ةانداز به کس هر ،نیا بر عالوه .است
 .دیگویم سخن او از ،است یافته را متعالی خدا
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 كتابنامه

 .میکر قرآن
 ، ترجمة محمد دشتی، قم: موسسة تحقیقاتی امیرالمؤمنین.البالغه نه (، 0988امام علی)ع( )

 .باستان: مشهد ،الحکمفصوص بری صریق ةمقدم شر  ،(0944) نیالدجالل دیس ،یانیآشت
 یوسف دیس ةترجم ،(االنوار منبع و االسرار جامع ةترجم) دلدار ةلوج ،(0980) دریدحیس ،یآمل

 .اول چاپ رسانش،: تهران ،یآمل انیمیابراه

 .0ج نو، طر : تهران ،اسالم جهان دری فلسف فکری ماجرا ،(0913) نیغالمحس ،ینانیدی میابراه
 . ةالعربی ةالمکتب: اهرهق بدوی، عبدالرحمانصحیح ت ،تعلیقاتال ،(0319) بن عبداهلل حسین سینا،ابن

 ی.مول: تهران ،یخواجو محمد حیتصح و ترجمه ،الحکم فصوص ،(0981ی )عل بن محمد ،یعربابن

 .2ج ،ةیالعرب ةالمکتب: قاهره ،یییح عثمان میتقد و قیتحق ،ةیمکال فتوحاتال ،(0311) همو

 .ةینیالو ةالثقاف ةتبمک: جابی ،یآتا نیحس حیتصح ،نیالحائر ةدالل ،(تایب) یموس مون،یمابن

 .سروش: تهران ،یخرمشاه نیبهاءالد ةترجم ،فلسفه و عرفان (،0920) ترنس والتر س،یاست

: تبریز ،ینوروز نیحس ةترجم ،داستان و نماد نشانه،ی: نید زبان ةفلسف ،(0981) آر .دان ور،یاست
 چاپ اول. ز،یتبر دانشگاهی اسالم علومی قاتیتحق ةسسمؤ

 .ج2 ،یخوارزم: تهران ،(تاسوعات) نیافلوط آثار ةدور ،(تایب) نیافلوط
 .روزنه: تهران ،یگوهر محمدجواد ةترجم ،سمیتائوئ و سمیصوف ،(0918) کویهیتوش زوتسو،یا
 .اول چاپ سمت،: تهران ،رنسانس وی وسط قرون در فلسفه خیتار ،(0982) محمد ،یلخانیا

 ،یسهلطان  میابراه وی نراق احمد ةترجم ،ینید اعتقاد و عقل ،(0912) گرانید و کلیما پترسون،
 .نو طر : تهران

 .0شسال پنجم،  ،حکمت ةنام ،«یسلب االهیات» ،(0982) نیغالمحس ،یتوکل

 چاپ اول.لزهراء، ا، تهران: تحریر تمهید القواعد ،(0912) عبداهلل ،یآملی جواد
 .2، جدوم چاپ ء،اسرا: قم ،ییصفا محمد میتنظ و قیتحق ،مقربانی فنا ادب ،(0980) همو
 ،ییکاکها  قاسهم  ةترجمه  ،انیه اد اختالف ةلئمس و یعربابن: الیخ عوالم ،(0984) امیلیو ک،یتیچ

 .اول چاپ هرمس،: تهران
 چاپ اول. دانش، آفتاب: مشهد ،یاسالم عرفان بایی آشنا ،(0984ی )دمرتضیس ،یشاهرودینیحس

 .0ج ،یمول: تهران ،یهرو لیما بینج حیتصح ،الحکم فصوص شر  ،(0918) نیحس ،یخوارزم
 پیام آزادی.تهران: سید احمد فهری،  ةترجم ،ةیالهوا مصبا  ،(0921) اهللرو  دیس ،ینیخم

: تههران  ان،ییوسهف  جهواد  ةترجمه  ،غهرب  و شهرق  ةفلسف خیتار ،(0921) یسروپال شنان،یراداکر
 .ج2 ،یاسالم انقالب آموزش و انتشارات سازمان

 .و پژوهشی امام خمینی شیآموز ةسسؤمقم:  ،دین و قرآن بانز ،(0988ابوالفضل ) ساجدی،
 ی.فرهنگ وی علم: تهران ،یالهوت حسن ةترجم ،شمس شکوه ،(0912ی )مارآن مل،یش
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 ، ترجمة حسین اردکانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.مبدأ و معاد(، 0922) دمحمّ شیرازی،صدرالدین 
تصهحیح و   سهبزواری،  میحکه  حواشهی  با ،ةلسلوکیا مناه ال فی ةلربوبیا شواهدال ،(0988)همو 

 .کتاب بوستان: قم آشتیانی، الدینجالل سید مقدمه
 ی.االسالم غیالتبل دار: قم ،ةالحکم ةینها ،(تایب) محمدحسین سید طباطبایی،

الحسهین  ة سهید عبد ترجمه ، االنهوار فهی غهرر االخبهار     ةمشکا(، 0924طبرسی، علی بن حسن )
 پ اول.رضائی، مشهد: طوس، چا
 .، تصحیح والدیمر ایوانف، تهران: جامیالتسلیم روضةتصورات یا (، 0929طوسی، نصیرالدین محمد )

 ، چاپ اول.عشق تیآ: قم ،معنا و زبان خدا، ،(0980) رعباسیام ،یزمانیعل
 ، چاپ اول.قم دانشگاه: قم ،نید و تیعقالن علم، ،(0989)همو 

 دفتهر : قهم  ،یانیآشهت  نیالدجالل دیس حیتصح و قیتعل ،المعارف اصول ،(0922) محسن  ،یف
 .دوم چاپ ،یاسالم غاتیتبل

 دفتهر : تهران ،یاسالم حکمت وی لیتحل ةفلسف در اءیاش صفات ،(0989ی )مرتض ،یگرگانییقرا
 .اول چاپ ،یسهرورد نشر و پژوهش

: تههران  ،یبه یحب ینجفقله  قیه تعل و حیتصهح  ،صهدوق  دیتوح شر  ،(0919) دیسع یقاض ،یقم
 .2و0ج اول، چاپ ،یاسالم ارشاد و فرهنگ ارتوز
 .28ش چهاردهم، سال ،دیمف نامه ،«یسلب االهیاتی نظری مبان» ،(0981) قاسم کاکایی،
 .0ج ر،یکو: تهران ،ییطباطبا جواد ةترجم ،یاسالم ةفلسف خیتار ،(0911ی )هانر کربن،

 ،یابدره دونیفر ةترجم ،«سمیلیهینی برای پادزهر همچونی هیتنزی شناسزدانی» ،(0984) همو
 شههرام  نظهر  ریز ،ییشاهجو نیمحمدام نیتدو و یآورجمع ،کربن یهانر مقاالت مجموعه
 چاپ اول. قت،یحق: تهران ،یپازوک

 ای، تههران: باقر کمهره شهر  و ترجمهة محمهد    ،اصول کهافی (، 0932د بن یعقوب )کلینی، محم
 .4، چاپ چهارم، جالمکتبة االسالمیة

 .اول چاپ ر،یرکبیام: تهران ،یوسط قرون در فلسفه ،(0918) میکر ،یمجتهد

 .14و22، 2ج ، بیروت: دار احیاء التراث العربی،بحار االنوار(، 0419) باقرمحمد ،یمجلس

 .چاپ اول حق، راه در: قم ،ةالحکم ةینهای عل ةقیتعل ،(0418)محمدتقی  ،ییزد مصبا 

 .2ج ،اول چاپ صدرا، :تهران ،آثار ةمجموع ،(0910) یمرتض ،یمطهر

 .49ش ،قبسات ،«ییهود االهیات تای اسالم االهیات از ؛مونیمابن» ،(0982ی )هاد ،یلیوک

 .9، تهران: حکمت، چاپ اول، جبحر المعارف(، 0980همدانی، عبدالصمد )
 ی.خوارزم: تهران ،یلطف محمدحسن ةترجم ،نیفلوط ،(0929) کارل اسپرس،ی


