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دانان یهودی ،مسیحی و مسلمان اسن .الهینات سنلبی در سنه حنوزه سن ی-
شناسی ،معرف.شناسی و معناشناسی صفات الهی مطنر اسن .نه مینان نهنا
پیوند ناگسس نی برقرار اس .از ر گذر ای جس ار مشخص میشود نه بنه بناور
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مخ لفی قابل ارزیابی اس .ه شاخصتری نها فقدان تصویر صنحیحی از نظرینه
عینی .در نگاه ایشان اس.
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مسأله «زبان دی » جزء پرسش ای بنیادی در حوزه الهیات اسن .در این مسنأله،
محور ای م عددی مطر اس .ه از جمله مهمتری نها ،معناشناسی محموالت گنزاره-
ای دینی بهویژه گزاره ای الهیاتی اس .در ای مسأله ،دیدگاه نای م عنددی از سنوی
م یلمان و فیلسوفان دی ارائه گردیده ه از جمله مهمتری نها میتنوان «نظرینه زبنان
نمادی »« ،اش راک لفظی»« ،اش راک معنوی»« ،الهیات تمثیلنی» و «الهینات سنلبی» را
نام بنرد پنل تیلنیش16 ،6731 ،؛ جنان ین602 -602 ،6736 ،،؛ پ رسنون،6731 ،
 )616ای دیدگاه ا در ی ،تقسیم لی بر دو دس هاند :ییم الهیات ایجابی؛ دوم الهینات
سلبی
«الهیات سلبی» نظریهای مهم و پرطرفدار در میان الهنیداننان یهنودی ،مسنیحی و
مسلمان اس .ه از جمله پیروان ن میتنوان در حنوزه الهینات یهنودی بنه سنعدیا بن
یوسف گنائون یهنودی سنعدیا ،)32 ،6330 ،داوود بن منروان راقنی یهنودی ولفسن ،
62 ،6733؛ دن و شرباک ،)13 ،6737 ،موسن بن میمنون بن عبیندال قرطبنی
یهودی اب میمون ،)662 ،6136 ،و در حوزه الهیات مسنیحی بنه افلنوطی افلنوطی ،
 136 :6 ،6711و ،)326یامبلیخوس اپلسن ون )223 :6 ،6732 ،و پنرو ل لیینایوس
اپلس ون ،)226 -220 :6 ،6732 ،و در حوزه الهیات اسالمی به منال رجبعلنی تبرینزی
ش یانی )621 -623 :6 ،6733 ،و قاضی سعید قمنی قاضنی سنعید)211 :6 ،6731 ،
اشاره رد در ای میان ابوعمران موس ب میمون بن عبیندال قرطبنی م ولند270ق/
6672م) در حوزه الهیات یهودی جایگاه ویژهای دارد وی از علمای بزرگ یهود اس .نه
در مورد او گف هاند« :از موسی اب عمران) تا موسی اب میمنون) سنی ماننند موسنی
برنخاس ه اس ».وی ،ربی ،پزشن ،،سن ارهشنناس ،فیلسنوو و دانشنمند اسناانیایی و از
علمای بزرگ یهود بود
از اب میمون ،ثار م عددی بر جای مانده ه مهمتری نها اب «داللن الحنائری »
اس .اب میمون بهطور گسن رده در ناب «داللن الحنائری » در زمیننه الهینات سنلبی
پژو ش ایی ارائه رده اس .و از جمله نقنا قابنل توجنه در اندیشنه نای وی ،اسن ناد
میرر به تورات در راس ای تثبی .و موجهسازی الهینات سنلبی اسن .نوشن ار حاضنر بنا
روش توصیفی -تحلیلی به وا اوی الهیات سلبی در حوزه س یشناسی صنفات الهنی در

 .1معناشناسی و حوزههای الهیات سلبی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

«الهیات سلبی» بهمثابه ییی از مهم ری دیدگاه ا در مسأله زبان دی  ،منورد توجنه
پژو شگران بوده و ثار فراوانی را به خود اخ صاص داده اس ،.اما ثنار تولیدشنده در این
مسأله ،غالباً به بررسی الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهنی پرداخ نهانند؛ این
در حننالی اسنن .ننه الهیننات سننلبی در سننه حننوزه سن یشناسننی ،معرفنن.شناسننی و
معناشناسی صفات الهی مطر اس:.
« 6الهیات سلبی در حوزه س یشناسی صفات الهی» گویای ای نظریه اسن .نه
از منظر س یشناسانه ،نمیتوان اتصاو ذات الهی به صفات ثبوتی را پنذیرف ،.و اتصناو
ذات الهی به ای صفات با بساط .ذات الهی قابل جمع نیسن .سنعدیا32 ،6330 ،؛ ابن
میمون662 ،6136 ،؛ ولفس 62 ،6733 ،؛ دن و شرباک)13 ،6737 ،
« 6الهیات سلبی در حوزه معرف.شناسی صفات الهی» بر ای نقطه تأ یند دارد نه
بهره عقل از شناخ .صفات الهی چیزی جز ی ،سلسله سلب ا نیسن ،.نه ثبنوت نهنا
برای ذات الهی مس لزم یچگونه ثرتی نیس .اب میمون)673 ،6136،
« 7الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی» ه با پش وانه الهیات سنلبی در
حوزه س یشناسی یا معرف.شناسی مطر میشود ،بیانگر ای اس .ه صنفات ثبنوتی
الهی نظیر علم ،قدرت ،حیات و مانند اینها بیانگر ی ،سلسنله سنلب اینند ،و بنه ترتینب
بیانگر نفی جهل ،نفی عجر و نفی مماتاند و بر چیزی جز می سلب نا داللن .ندارنند
دن و شرباک)13 ،6737 ،
ای سه حوزه در عی تمایزاتی ه با ییدیگر دارنند ،پیونند مسن حیمی مینان نهنا
برقرار اس .بهعنوان نمونه ،الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی نه بیشن ری
ثار تولید شده در مسأله الهیات سلبی را به خود اخ صناص داده ،ینا بنا انگینزه سن ی-
شناسانه مطر گردیده ه مطابق ن ،ریشه پذیرش الهیات سلبی در حوزه معناشناسنی،
پذیرش الهیات سلبی در حوزه س یشناسی صفات الهی اس.؛ به ای معننا نه صنفات
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اندیشه وی پرداخ ه ،می وشد به پرسش ای زیر پاسخ د د:
 6معناشناسی و حوزه ای الهیات سلبی ندام اسن 6 .مبنانی الهینات سنلبی در
حوزه س یشناسی صفات الهی در اندیشه اب میمون چیسن 7 .مؤلفنه نای الهینات
سلبی در حوزه س یشناسی صفات الهی در اندیشنه ابن میمنون چیسن 2 .ارزینابی
الهیات سلبی در حوزه س یشناسی صفات الهی در اندیشه اب میمون چگونه اس.
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الهی از ای رو به صورت سلبی معنا میشوند ه در صورت معناشناسی ایجابی ،ثنرت در
ذات الهی رخ مید د؛ بنابرای با توجه به ای انگیزه س یشناسنانه ،صنفات الهنی دارای
معانی سلبیاند نمونه شیار ای تقریر در حوزه الهینات اسنالمی ،در اندیشنه نای شنیخ
صدوق صدوق )623 ،6713 ،و قاضی سعید قاضی سعید ،)211 :6 ،6731 ،و در حنوزه
الهیات یهودی در اندیشه ای ابن میمنون یهنودی ابن میمنون )662 ،6136،مشنهود
اس.؛ و یا انگیزه الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی ،معرفن.شناسنانه اسن.
ه مطابق ن ،ریشه پذیرش الهیات سلبی در حوزه معناشناسی ،پنذیرش الهینات سنلبی
در حوزه معرف.شناسی صفات الهی اس.؛ به ای معننا نه صنفات الهنی از این رو بنه -
صورت سلبی معنا میشوند ه انسان توانایی فهم صفات الهی را ندارد و تنهنا چینزی نه
در مقام معرف.شناسی به چنگ عقل می ید ،ی ،سلسنله سنلب نقنص نا نظینر سنلب
جهل ،سلب عجز ،سلب ممات و مانند اینهاس .بنابرای با توجه به این انگینزه معرفن-.
شناسانه ،صفات الهی دارای معانی سلبیاند نمونه این تقرینر در اندیشنه نای افلنوطی
وجود دارد افلوطی )301 :6 ،6711 ،
از اینجا از ی،سو پیوند ناگسس نی میان ای سه حوزه روشن منیشنود؛ و از سنوی
دیگر ،لزوم توجه به دو حوزه س یشناسنی و معرفن.شناسنی در راسن ای حنل حنوزه
معناشناسی صفات الهی شیار میگردد نوش ار حاضر از مینان این سنه حنوزه ،الهینات
سلبی در حوزه س یشناسی صفات الهی را انون بحث قنرار داده ،بنه تبینی و ارزینابی
اندیشه ای اب میمون میپردازد
 .2مبانی الهیات سلبی در اندیشه ابن میمون
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اب میمون پ از پذیرش ی ،سلسله مبانی در یفی .اتصاو ذات الهی بنه صنفات
مالی ،ایده الهیات سلبی را پذیرف ه اس ،.ه الزم اس .پیش از تقریر الهیات سنلبی بنه
تقریر ای مبانی باردازیم
 .2-1اقسام صفات الهی و اتصاف ذات الهی به آنها

نها از ای قنرار

اب میمون تقسیماتی برای صفات الهی ذ ر رده اس .ه مهم ری
اس:.
ییم صفات ذاتی و فعلی؛ به باور وی ،صفات فعلی الهی بیانگر اتصناو ذات الهنی بنه
افعال اوس .اما مقصود از افعال در اینجا ،ملیه نها نیس .بلینه مقصنود ،خنود ن افعنال
اس .و اتصاو ذات الهی به ای صفات ،مسن لزم ثنرت در ذات الهنی نیسن.؛ زینرا این

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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صفات برگرف ه از مقام فعل الهیاند نه مقام ذات الهی اب میمون)666 ،6136 ،
دوم صفات ثبوتی و سلبی؛ صفات سلبی ،صفاتیاند ه بیانگر نقنص و نیناز باشنند و
خداوند از داش ای صفات مبرّاس .در مقابل ،صفات ثبوتی بینانگر منال بنرای وجنود
بما و وجود اس .و یچگونه نقصی در ن لحاظ نشده اس .ابن میمنون ین ،فصنل از
فصول ابش را به تفاوت میان صفات ثبوتی و سلبی اخ صاص داده اس .ابن میمنون،
)622 ،6136
سوم اب میمون در تقسیمی دیگر ،صنفات الهنی را بنر پننم قسنم منیدانند :یینم
توصیف به حد تام؛ دوم توصیف به جزء حد؛ سوم توصیف به وصف خارج ذات ه مقنوم
ذات نیس .بلیه بیانگر یفی .ذات الهی اس .چهارم توصیف به صف .نسنبی و اضنافی
ه میان موصوو و شیء دیگری برقرار اسن .منان )660 ،پننجم توصنیف بنه افعنال
مان)666 ،
اب میمون مطابق تقسیم اخیر ،اتصاو ذات الهی به سه قسم اول را محنال منیدانند
اب میمون)660 ،6136 ،؛ اما اتصاو ذات الهی به صفات اضافی قسم چهارم) ،مسن لزم
یچگونه ثرتی در ذات الهی نیس.؛ زیرا این صنفات ،خنارج از ذات موصنووانند ابن
میمون )660 ،6136 ،اما با صرو نظنر از این نی نه ،ینا ذات الهنی بنه صنفات اضنافی
م صف می شود یا خیر اب میمون مق ضنای نگناه دقینق را نفنی اتصناو ذات الهنی بنه
اینگونه صفات میداند؛ زیرا از ییسو ،ذات الهی با زمان و میان نسب ی ندارد تا م صنف بنه
صفات اضافی زمانی و میانی شود؛ از سوی دیگر ،ییی از ویژگنی نای م ضنایفان ،تینافؤ
اس .و میان ذات الهی با مخلوقاتش تیافؤ در وجوب و امیان نیس.؛ بننابرای نیچگوننه
نسب .حقیقی میان ذات الهی و مخلوقات وجود نندارد وی ،ح نی مفهنوم وجنود را نینز
مش رک لفظی میان واجب و ممی میداند اب میمون)666 -660 ،6136 ،
در ای میان ،اب میمون ،اتصاو ذات الهی به صنفات فعلنی قسنم پننجم) را منی-
پذیرد و اتصاو ذات الهی به نها را جایز میداند اب میمون مع قند اسن .نه منیتنوان
خداوند را به صفات فعل اموری ه فعل و اری را از حینث صندور ننه ملینه بینان منی
ند) ،وصف رد و ر صف ی ه در تورات به صورت ایجابی به خداوند نسنب .داده شنده
در حوزه صفات فعل اس .وی برای اثبات ای مدعا به یاتی از تورات تمسن ،منیجویند
ه خداوند خود را به افعالش برای حضرت موسی وصف نرده اسن .خداونند در پاسنخ
تقاضای حضرت موسی گف« :.م تمام احسان خود را پنیش روی تنو منیگنذارم و ننام
یهود را پیش روی تو می خوانم و رأف .می نم بر ر ه رؤوو س م و رحم .خنوا م
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رد بر ر ه رحیم س م» در ای یه ،خداوند خود را «رحنیم»« ،رؤوو» و «محسن »
وصف رده اس .ه مه در حوزه صفات فعلند اب میمون)666 ،6136 ،
نچه از ای تقسیمات انون بحث ماس ،.اتصاو ذات الهی بنه صنفات ذاتنی ثبنوتی
حقیقی اس .ه محل گف گوی مسأله الهیات سلبی را تشییل مید ند
 .2-2نقد الهیات ایجابی زیادت صفات بر ذات الهی
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مطابق دیدگاه الهیات ایجابی زیادت ،ذات الهی دارای صنفات منالی حقیقنی اسن.
اما ای صفات مغایر و زائد بر ذات الهیاند این دیندگاه منورد پنذیرش اشناعره قنرار دارد
اشعری ،بی تا76 ،؛ جرجانی22 :3 ،6762 ،؛ تف ازانی ،)11 :2 ،6201 ،اما منورد پنذیرش
الهیات یهودی نیس .و اب میمون نرا از نگاه «موحدان حقیقی» مردود منیدانند ابن
میمون)661 -662 ،6136 ،
اب میمون در نقد ای دیدگاه یاد ور میشود ه صف .از دو حال خنارج نیسن :.ینا
صف .مان ذات موصوو اس .و یا غیر موصوو اس .و معنایی زاید بنر موصنوو اسن،.
ه ای منجر به عَرَضبودنِ ن صف .برای ذات میشود و با سلب نردن اسنم «عنرض»
از صفات باری تعالی ،معنای عرض از نها سلب نمیشود؛ زیرا ر معنایی ه زاید بنر ذات
باشد الحق به ذات میشود و میمل حقیق .ذات نخوا د بود و معننای «عنرض» منی
اس ،.عالوه بر اینیه اگر صفات ثیر باشند الزم می ید اشیای ثیری قدیم شوند تعندد
قدما) ،و حال نیه در ای صورت ،وحدانی ی در نار نخوا ند بنود ابن میمنون،6136 ،
)663
اب میمون در موارد م عدد دیدگاه زیادت صفات بنا ذات الهنی را نقند نرده ر ک:
اب میمون 672 ،662 ،661 ،6136 ،و ) ،در برخی موارد نظریه اش راک لفظنی صنفات
ذاتی الهی را مطر مینماید و تشابه صفات الهی با صفات انسان را تنها در لفظ منیدانند
اب میمون)672 -677 ،6136 ،
 .2-3نقد الهیات ایجابی عینیت صفات با ذات الهی

مطابق دیدگاه الهیات ایجابی عینی ،.ذات الهی م صنف بنه صنفات منالی حقیقنی
اس .اما ای صفات مغایر با ذات او نیس ند بلیه مگی عنی ذات حنقانند این دیندگاه
مننورد پننذیرش فالسننفه و امامیننه قننرار دارد دوانننی620 ،6736 ،؛ مفینند26 ،6262 ،؛
صدرالم ألهی  )622 :1 ،6136 ،ای دیدگاه نه تنها در الهینات اسنالمی طرفندارانی دارد،
بلیه در حوزه الهیات مسیحی از سوی الهیدانانی نظیر گوسن ی ایلخنانی)11 ،6711 ،
و بوئ یوس مان )626 ،پذیرف ه شده ،چنانیه از لمات برخی اندیشوران یهنودی نظینر
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داوود ب مروان راقنی شنیرازی مشنهور بنه «داوود مقمّنص» م ولند 100م) نینز قابنل
اس فاده اس .ولفس )61 ،6733 ،
اب میمون در نقد ای دیدگاه نیز یاد ور میشود سی ه مع قند اسن .ذات الهنی
در عی وحدت و بساط ،.م صف به صفات مالی اس ،.چنی سی در واقع ،خدا را بنه
زبان واحد خوانده ،اما در فیر خود ،او را ثیر دانس ه اس .و ای شبیه قول نصناری اسن.
ه میگویند :خدا واحد اس ،.اما سه تاس .و ر سه واحدند:
«أما م اع قد أنه واحد ذو صفات عدّة فقد قال إنّه واحد بلفظه و اع قنده
ثیری بفیرته و ذا شبه قول النصارى « :و واحد لینه ثالثن و الثالثن
واحد» ذل ،قول القائل :نو واحند ،لیننه ذو صنفات م عنددة و نو و
صفاته واحد» اب میمون)662 ،6136 ،
به باور اب میمون ،محذور دیگر این دیندگاه ،تحلینل گنزاره نای صنفات الهنی بنه
و وی .اس .توضنی اینینه ،صنف .از دو حنال خنارج نیسن :.ینا صنف .منان ذات
موصوو اس .و یا غیر موصوو اس.؛ در صورت دوم ،زیادت صفات بنر ذات الزم منی یند
ه نقدش گذش .اما در صورت اول ،اگر صف .مان ذات موصنوو باشند ،صنف .تنهنا
چیزی در حد تیرار در گف ار و سخ خوا د بنود ،ماننند اینینه بگوییند« :انسنان منان
انسان اس ،».و یا شر اسم خوا د بود ،مثل اینیه بگویید« :انسان حیوان نناطق اسن».
«حیوان ناطق» ذات انسان و حقیق .اوس .و در نجا ،معنای دیگری غیر حینوان نیسن.
و ناطق مان انسان اس .ه موصوو به حیات و نطق اسن .معننای این صنف ،.شنر
االسم اس ،.نه غیر! مانند اینیه بگوییند :شنی ی نه اسنم او انسنان اسن ،.منان شنیء
مر ب از حیات و نطق اس .بنابرای صف .از دو حال خارج نیس :.یا صنف .منان ذات
موصوو اس ،.پ شر اسم اس .و یا صف .غیرموصوو اس .ه ای منجر به عنرض-
بودن ن صف .برای ذات میشود:
ذات الموصوو ف ینون الصنف تینرارا فن القنول
«و إن ان .الصف
فقط ،أن ،قل :.إن االنسان و االنسان» اب میمون)661 ،6136 ،
اب میمون به ای نی ه تصری می ند نه پینروان دیندگاه عینین .صنفات بنا ذات
الهی ،ای صفات را برای خداوند از جه .ثرت افعال او در نظر نمیگیرند ،بلینه خداونند
را واجد ای صفات میدانند ای صفات ذاتی مورد ادعا ،چهار صف .اس .نه عبارتنند از:
حیات ،قدرت ،علم و اراده
اب میمون در صدد اس .اثبات ند ه ای صفات نمیتوانند ذاتنی خداونند و عنی
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ذات او باشند؛ زیرا معنای «علم» در خدای م عال ،عنی معننای حینات اسن.؛ زینرا نر
موجودی ه ذات خودش را ادراک ند ،به ی ،معنا ،نم حنیّ اسن .و نم عنالم این
مطلب نگامی اس .ه مقصود از «علم» ،ادراک خداوند نسب .به ذات خنودش باشند و
شیی نیس .ه ذات مدرِک عی ذات مدرَک اس.؛ زیرا ما خداوند را مر نب از دو شنیء
یعنی مدرِک و مدرَک) نمیدانیم ،بر خالو انسان ه مر نب از نفن مندرک و جسنم
غیر مدرک اس .اب میمون )662 ،6136 ،اما سانی ه صفات را ذاتنی خداونند منی-
دانند ،مقصودشان از «علم الهی» ،ادراک مخلوقات اس ،.نه ادراک ذات الهنی تنا عینین.
مدرِک و مدرَک درس .شود به می صورت ،رین ،از «قندرت» و «اراده» نینز بنرای
خداوند ،به اع بار ذاتش موجود نیس ند؛ زیرا خداوند قادر بر ذات خود نیس .و به واسنطه
ارادهاش ،ذاتش توصیف نمیشود در واقع ،نان ای صفات را در ارتبا با مخلوقنات بنرای
خداوند اثبات می نند ،نه به اع بار ذاتش پ مان گونه ه در ذات الهی ،معنایی زایند
بر ذات نیس .ه به واسطه ن خداوند سمان ا را خلق نند و بنه واسنطه معننای زایند
دیگری فالن ار را بیند ،مچنی در خداوند ،معنایی زاید بر ذات نیس .ه بنه واسنطه
ن قادر باشد و به واسطه معنای زاید دیگری اراده ند اب میمون)662 ،6136 ،
مطابق ای تقریر ،دیدگاه عینی .در اندیشه اب میمون دو محذور دارد :النف تصنویر
معقولی ندارد؛ ب الزمهاش برگش .گزاره ای صفات الهی به و وی .اس.
 .3مؤلفه الهیات سلبی در اندیشه ابن میمون

اب میمون در سایه نقد الهیات ایجابی به تقریر و موجهسازی الهیات سلبی پرداخ نه
اس.
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 .3-1تقریر الهیات سلبی

دیدگاه مورد پذیرش اب میمون ،نفی صفات از ذات الهی اس .اب میمنون در فصنل
پنجا م به بررسی وحدت درونی الهی پرداخ ه ،ذات الهی را بسیط و تر ینبناپنذیر منی-
داند و با تییه بر ای بساط .ذات الهی ،به نفی صفات ذاتی ثبنوتی الهنی پرداخ نه اسن.
به باور وی ،خداوند یچ گونه صف .ذاتی به وجهی از وجوه و در یچ حالی ندارد منان
گونه ه جسمبودن خداوند مم نع اس ،.به می صورت ،صف .ذاتنی داشن خداونند
نیز مم نع اس:.
«فاعلم أنه ال صف ذاتی له تعال بوجه ،و ال عل حال م األحوال ،و أنّنه
ما ام نع ونه جسما ،ذل ،ام نع ونه ذا صف ذاتین » ابن میمنون،
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)662 ،6136
وی در ادامه ،مدعی اس .اگر از وا ا خالی شوید و در سخنان من راجنع بنه نفنی
صفات توجه نید ،به ضرورت ن یقی خوا ید نمود اب میمون)662 ،6136 ،
به باور اب میمون ،انگیزهای ه باعث اثبات صفات برای ذات الهی گردینده ،نزدین،
به مان انگیزهای اس .ه باعث اثبنات تجسنیم گردینده اسن.؛ این انگینزه مشن رک،
ظا رگرایی اس .ه برخی با تییه بنر ظنا ر فر ننگ دیننی ،صنفات را بنرای ذات الهنی
اثبات ردهاند؛ ای در حالی اس .ه مثب ان صفات ،جسمانگاری خدا را انیار ردهاند امنا
حاالت و عوارض جسمانی .را برای ذات الهی اثبات نردهانند صنفات ذاتنی نینز بینانگر
یفی.اند ه اثبات نها برای ذات الهی بینانگر اثبنات عنرض و یفین .بنرای ذات الهنی
اس .اب میمون)662 ،6136 ،
اب میمون در راس ای نفی صفات از خداوند ،به تقسیم صف .به پنم قسم پرداخ نه،
حیم ر دام را جداگانه بیان مینماید:
ییم صف .حد موصوو را بینان نمایند؛ یعننی ن را توصنیف حندی نمایند؛ ماننند
توصیف انسان به اینیه حیوان ناطق اس .چنی صف ی بر ما ین .شنیء و حقیقن .ن
دالل .می ند و چنی توصیفی چینزی جنز شنر اسنم نیسن .و این گوننه صنفات از
خداوند من فی اس.؛ زیرا خداوند م عال اسباب مقدم بنر ذات مقصنودش اجنزاء منا وی
اس .ه جزء ما ی.اند و تقدم بال جو ر بر ما ی .دارند) ندارد نه نهنا سنبب وجنود او
شوند و حدّ او را بیان نمایند به می دلیل ،مشهور اس .ه خداوند حد ندارد
دوم صف .بخشی از حد شیء را بیان ند؛ مانند توصیف انسان به حیوان بنودن ینا
ناطق بودن معنای ای نوع توصیف ،ال زامی اس.؛ یعنی نگامی ه ما منیگنوییم « :نر
انسانی ناطق اس ،».معنای ن ای اس .ه در ر سی انسنانی .یافن .شنود ،ناطقین.
م یاف .میشود ای نوع صف .م از خداوند من فی اس.؛ زینرا اگنر خداونند جزئنی از
ما ی .را داش ه باشد پ ما ی .او مر ب خوا د بود و چنی چیزی در خداونند محنال
اس.
سوم صف .موصوو را با چیزی ه خارج از ذات و حقیق .اوسن ،.توصنیف نمایند؛
یعنی با چیزی ه مقوم و میمل ذات موصوو نیس .چنی صف ی یفی ی خوا ند بنود
و در ن یجه ،عرضی از اعراض ن موصوو اس.؛ مانند اینیه بگویید :فالنی عفینف ،حینیم
و اس .ا نون اگر خداوند صفاتی از ای دس .داش ه باشد ،محل اعنراض خوا ند بنود و
ای معنا از ذات الهی به دور اس .ه محل اعراض شود جای تعجنب اسن .نه سنانی
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را از خداوند نفی منی ننند ابن
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می گویند :خداوند دارای صفاتی اس ،.اما یف داش
میمون)661 ،6136 ،
چهارم صف .موصوو را از راه نسب .دادن به چیزی مانند زمان و مینان) توصنیف
ند؛ مانند اینیه گف ه شود« :زید پندر فنالن شنخص اسن ،».ینا «در فنالن جنا سنا
اس ».چنی صفاتی موجب تیثر و تغییری در ذات موصوو نمیشنود؛ چنون در زمنان
واحد ،زید ،ه ی ،شخص اس ،.میتواند پدر فالن شخص ،معلم فالنی ،دوسن .خالند و
غیر ن باشد در نگاه نخس ،.به نظر میرسد نه این گوننه توصنیف در منورد خداونند
بدون اشیال باشد؛ اما با دق .نظر ،می توان دریاف .ه ای ننوع توصنیف نینز در حنق او
مم نع اس.؛ زیرا خداوند نسب ی با زمان و میان ندارد؛ چون جسم نیس .نه بنا زمنان و
میان نسب ی داش ه باشد
پنجم صف .موصوو را با فعلنش توصنیف نند منراد از فعنل -چنانینه در اقسنام
صفات الهی گذش -.ملیهای مانند نجاری نیس.؛ زیرا اینها داخل در یفین .منیشنوند،
بلیه مقصود از «فعل» مان اری اس .ه از شخص سر میزنند؛ ماننند اینینه بگنوییم:
«ای خانه را فالن شخص ساخ ».چنی صفاتی نسب ی با ذات شخص منسنوب ندارنند
و از ای رو ،نسب .دان ای گونه صفات به خداوند اشنیالی نندارد ،و افعنال الهنی مگنی
لذاته س ند و زاید بر ذات او نیس ند بنابرای  ،صفاتی نه بنه خداونند نسنب .داده منی
شود ،به واسطه ثرت در ذات الهنی نیسن ،.بلینه از جهن .ثنرت افعنال اوسن .ابن
میمون)666 -661 ،6136 ،
حاصل اینیه ،از میان ای اقسام پنجگانه تنها قسم پنجم برای ذات الهی ثاب .اسن.
قسم نخس .با اینیه مس لزم ثرت در ذات الهی نیسن .امنا چنون الزمنهاش و وین.
حمل صفات بر ذات الهی اس ،.قابل پذیرش نیس.
 .3-2اثبات الهیات سلبی
به باور اب میمون ،الهیات سلبی و نفی صفات ذاتی از ذات الهی امری بندیهی اسن.؛
وی توضی مید د ه در عالم وجود ،امور زینادی سن .نه بنیّ و واضن سن ند؛ از
جمله معقوالت اولی و محسوسات بدی روی ،اگر انسان خودش باشد و خنودش ،نهنا را
بینیاز از دلیل میبیند؛ مانند وجود حر  ،.وجود اس طاع .برای انسنان ،تحقنق نون و
فساد و  ،اما چون راجع به ای مسائل از سوی مغالطه نندگان و ینا دیگنران نظرینه نای
عجیبی ابراز شده اس .و موجب شبهه گردیده اس ،.ا ل علنم ناچنار بنه پاسنخگنویی و
اس دالل برای اثبات ن امور بدیهی شدهاند نفی صنفات ذاتنی از خداونند نینز از منی

 .4ارزیابی الهیات سلبی در اندیشه ابن میمون
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در راس ای ارزیابی الهیات سلبی در اندیشه ابن میمنون توجنه بنه نینات زینر الزم
اس:.
 .4-1فقدان تصویر صحیح الهیات ایجابی عینیت
مشیل عمده الهیدانان یهودی ،نداش تصویر واضن و صنحیحی از نظرینه الهینات
ایجابی عینی .صفات با ذات الهی اس .نان بسان دیگر مخالفان الهیات ایجنابی عینین،.
س یشناسی صفات الهی را مالزم با زیادت نها بر ذات الهی میپندارنند و الزمنه اثبنات
صفات را مغایرت س یشناسانه ذات و صفات میدانند این در حنالی اسن .نه الزمنه
س یشناسی صفات ،زیادت نها بر ذات الهی نیس .بلیه میتوان در عی اثبات صنفات،
مغایرت س یشناسانه نها با ذات را نفی رد؛ بنه این صنورت نه صنفات را عنی ذات
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قبیل اس .یعنی امری بدیهی اس.؛ زیرا ای مطلب جزء معقوالت اولی اس.؛ زیرا صنف.
غیر موصوو اس .و حال ی برای ذات اس .پ صف .عرض اسن .و اگنر صنف .منان
ذات موصوو باشد ،صف .تنها چیزی در حد تیرار در گف ار و سنخ خوا ند بنود ماننند
اینیه بگویید« :انسان مان انسان اس ،».و یا شر اسم خوا د بود؛ مثنل اینینه بگوییند:
«انسان حیوان ناطق اس« ».حینوان نناطق» ذات انسنان و حقیقن .اوسن .و در نجنا،
معنای دیگری غیر حیوان نیس .و ناطق مان انسان اس .ه موصوو به حینات و نطنق
اس .معنای ای صف ،.شر االسم اس ،.نه غیر! مانند اینیه بگویید :شنی ی نه اسنم او
انسان اس ،.مان شیء مر ب از حیات و نطق اس .اب میمون )661 ،6136 ،به بناور
اب میمون ،توصیف خداوند با صفات سلبی ،توصیف صحی خداوند اس.
نی ه شایان توجه اینیه ،مقصود وی از «معقوالت اولی» ،مفنا یم منا وی در مقابنل
مفا یم ثانی فلسفی و منطقی معقوالت ثانی) نیس .بلیه مقصودش بندیهیات در مقابنل
نظریات اس .در دیگر نوشن ه نای حیمنی پیشنینیان نینز معقنوالت اولنی بنه معننای
بدیهیات در مقابل معقوالت ثانی به معنای نظریات به ار رف نه اسن .ابن سنینا،6731 ،
772؛ طوسی)7 :6 ،6732 ،
به باور اب میمون ،اگر صفات را برای ذات الهی اثبات نماییم یا عی ذاتانند ینا زائند
بر ذات صورت نخس .عالوه بر اینیه ،فاقد تصویر معقول و قابلپذیرش اسن ،.الزمنهاش
برگش .گزاره ای صفات الهی به و وی .اسن ،.و صنورت دوم مسن لزم اثبنات عنرض
برای ذات الهی و تعدد قدماس .اب میمون)661 ،6136 ،
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الهی بدانیم و ر گونه مغایرت س یشناسانه صفات با ذات الهی را سلب نمناییم مطنابق
ای دیدگاه ،با حفظ بساط .ذات الهی میتوان س یشناسی صفات را پنذیرف .عمنده-
تری انگیزه الهیدانان یهودی نسب .به طر ایده الهیات سلبی ،حفظ بساط .ذات الهنی
اس .ه ای مهم در ای دیدگاه نیز تأمی میگردد
نی ه محوری در دیدگاه عینی .ای اس .ه مقصود از عینی .صفات بنا ذات الهنی،
عینی .مفهومی نیس .بلیه عینی .مصداقی اس .از ای روس .ه دیدگاه ارائنه شنده از
سوی اب میمون اب میمون ،)661 ،6136 ،قابل پذیرش نیس.؛ زینرا ایشنان پنداشن ه
ه عینی .صفات با ذات الهی بیانگر عینی .مفهومی نهاس .و الزمهاش برگش .گنزاره-
ای صفات الهی به و وی .اس.؛ در حالی ه مقصود از عینی ،.عینی .مصداقی اس.
 .4-2ارزیابی بداهت الهیات سلبی

اب میمون نفی صفات از خداوند را بدیهی دانسن ه و مغنایرت صنف .بنا موصنوو را
تنبیهی بر ن میداند ،اما چنانیه گف یم ،مغایرت صنف .بنا موصنوو ،مغنایرت مفهنومی
اس .در حالی ه مدعای عینی ،.وحدت مصداقی اسن .و مغنایرت مفهنومی نیچگوننه
تالزم منطقی با مغایرت مصداقی ندارد به عبارت روش تر :مدعای وی ،مغایرت مصنداقی
صف .و موصوو اس .در حالی ه دلیلش مغایرت مفهومی ایندوس ،.در حالی ه مینان
«مغایرت مفهومی» و «مغایرت مصداقی» یچگونه تالزم منطقی نیس .و دو چینز منی-
توانند در عی مغایرت مفهومی ،وحدت مصداقی داش ه باشند
 .4-3ارزیابی اتصاف ذات الهی به اقسام صفات
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به باور اب میمون ،اگر خداوند صف .داش ه باشد ،صف ش بنه یینی از پننم صنورت
م صور اس ،.و ایشان تنها صورت پنجم را پذیرف ه ه توصیف موصوو بنه واسنطه فعنل
اوس .اما ای دیدگاه صحی نیس.؛ زیرا در قسم اول ،صف .میتوانند حقیقن .موصنوو
را بیان ند اما در عی حال موجب نشود ه خداوند محدود گردد؛ زیرا خندا ما ین .بنه
معنای «حد وجود» ندارد ،و ای به معنای نفی مطلق ما ی .از خدا نیسن.؛ زینرا تفسنیر
ما ی .بالمعنی االخص منحصر به «حدّ وجنود» نیسن ،.بلینه تفسنیر ای دیگنری نینز
برایش ارائه گردیده ه مطابق برخی از نها ذات الهی نیز ما ین .بنالمعنی األخنص دارد؛
به عنوان نمونه ،برخی اندیشوران ،ما ی .را «تعیّ وجود» میدانند؛ به ای معننا نه نر
وجودی ،تعی و تمایزی دارد ه نشانگر تفاوت ن با دیگنر وجنودات اسن .مطنابق این
دیدگاه ح ی ذات الهی نیز به دلیل تمایزش از وجودات امیانی« ،ما ی ».خوا ند داشن.
فیاضی )30 ،6716 ،م چنی بنه بناور قنا علنی مندرّس از پینروان حیمن .م عالینه،

«ما ی ».اوالً و بالذات از م وجود حیاین .دارد ننه از حندود عندمی وجنود مندرس
طهرانی )663 :6 ،6733 ،حاصل اینیه ،نفی ما ی .از ذات الهی ،بنر تفسنیر ن بنه حندّ
وجود اس وار اس .نه بر مه تفاسیر ما ی .ر ک :اسماعیلی)621 ،6716 ،
 .4-4ارزیابی علم الهی به ذاتش

 .4-5ارزیابی تبیین قدرت و اراده الهی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

اب میمون صفات را از خداوند سنلب نرده و نظرینه عینین .را منردود شنمرده ،در
حالی ه وی علم خداوند به ذاتش را پذیرف ه و در چنی علمی ،ذات مدرِک و مندرَک را
عی م دانس ه اس .در ادامه ،دو صف« .قدرت» و «اراده» را نیز مورد اشیال قنرار داده
و مدعی اس .خداوند قادر بر ذاتش نیس .و نیز به واسنطه ارادهاش ،توصنیف نمنیشنود
اب میمون ،)662 ،6136 ،اما در پاسخ باید توجنه داشن .نه معننای «قندرت» ،قنادر
بودن بر ذات نیس .و معنای «اراده» ،اراده نمودن خود ذات نیسن .تنا این اشنیال الزم
ید قدرت یا به معنای صح .فعل و ترک اس .و یا بیانگر قضیه شنرطیه «إن شناء فعنل
و إن لم یشأ لنم یفعنل» اسن .صندرالم ألهی  ،)703 :1 ،6136 ،بننابرای  ،عندم تعلنق
قدرت الهی به ذاتش ،موجب محدودی .قدرت الهی نیس.
اراده الهی نیز به باور مشهور فیلسوفان به علنم الهنی برمنیگنردد؛ مشنهور فالسنفه
برای اراده الهی دو مرتبه اراده ذاتی و اراده فعلی) قائل بوده و اراده ذاتی الهی را بنه «علنم
به نظام اصل » تفسیر ردهاند از جمله پیروان ای دیدگاه میتوان اب سنینا ابن سنینا،
26 ،6202؛ مو ،)76 ،6717 ،محقنق طوسنی طوسنی ،)606 ،6737 ،محقنق دواننی
دواننننننی ،)626 ،6736 ،میردامننننناد میردامننننناد ،)221 ،6713 ،صننننندرالم ألهی
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اب میمون مدعی اس .معنای «علم» خداوند عی معنای «حیات» اسن.؛ زینرا نر
موجودی ه ذات خود را ادراک ند ،حنی اسن .در ادامنه ،ادعنا نرد منراد قنایالن بنه
عینی ،.ادراک ذات نیس ،.بلیه ادراک مخلوقات اسن .ابن میمنون )662 ،6136 ،امنا
باید توجه داش .ه اوالً ،ما نینز علنم بنه ذات را در علنم خداونند در نظنر دارینم و علنم
خداوند را تنها در علم به مخلوقات منحصر نمی نیم ثانیاً ،علم به مخلوقات ،از سنخ علنم
حضوری بوده و عی ذات اس .و موجنب ثنرت در ذات الهنی نیسن.؛ زینرا چنون ذات
خداوند عل .مخلوقات اس .و خدا به ذاتش علنم دارد ،بننابرای  ،بنه مخلوقنات نم ،نه
معلول اویند ،علم دارد؛ زیرا علم به عل ،.عی علم به معلول اس .ه عی الربط بنه علن.
اس .بدی روی ،در علم خداوند به مخلوقنات ،نینازی ننداریم نه اثبنات ننیم مندرِک
خدا) با مدرَک مخلوقات) ییی اس.
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صندرالم ألهی  )662 :1 ،6136 ،و غالنب پیننروان حیمن .م عالینه سننبزواری،6737 ،
 )666را نام برد
 .4-6ارزیابی هستیشناسی صفات الهی در الهیات یهودی
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در میان الهیدانان یهودی شا د نوعی تزلزل و اضطراب نیز در حل مسنأله سن ی-
شناسی صفات الهی س یم ه به نمونه ایی از نها اشاره میشود:
سعدیا پ از نقد نظریه زیادت صفات بر ذات الهی و نفی معانی قندیم ،نظرینه نفنی
صفات الهی را پذیرف ه اس .ولفس 73 ،6733 ،؛ دن نو شنرباک )31 ،6737 ،وی
در عی حال ،ایده الهینات سنلبی در حنوزه معناشناسنی صنفات الهنی را نینز بنا انگینزه
س یشناسانه در برخی صفات الهی مانند وحدت مطنر نرده اسن .ولفسن ،6733 ،
 )32ای در حالی اس .ه اوالً ،یچگونه تالزم منطقی میان نظریه «نفنی صنفات از ذات
الهی در حوزه س یشناسی» با «الهینات سنلبی در حنوزه معناشناسنی صنفات الهنی»
نیس .به ای معنا ه میتوان نظریه «نفی صفات از ذات الهی در حوزه سن یشناسنی»
را پذیرف .در حالی ه در حوزه معناشناسی صفات الهی قائل بنه الهینات ایجنابی باشنیم
ثانیاً ،دو اصلی سعدیا از طر الهیات سلبی ،حفظ وحدت درونی ذات الهی بود ه این
مهم با نظریه نفی صفات الهی تأمی میگردد و نیازی به طنر الهینات سنلبی در حنوزه
معناشناسی صفات الهی نیس .بلیه ارائه ای راه حل ،بیانگر نوعی تزلزل نسنب .بنه حنل
مسأله با راه حل اول اس.
مقمص نیز در راس ای حل مسأله س یشناسی صفات الهی ،سنه مؤلفنه را مطنر
رده اس :.ییم ذات الهی فاقد صفات ثبوتی مالی به معنای ایجابی اسن.؛ دوم صنفات
ثبویی الهی به معنای سلب ضد نها از خداس.؛ سوم مفا یم صفات با ییندیگر م نرادو-
اند دن و شنرباک13 ،6737 ،؛ ولفسن  )61 ،6733 ،این در حنالی اسن .نه بنا
پذیرش مؤلفه اول ،نیازی به دو مؤلفه بعدی نیس .و مشیل بساط .ذات الهی بنا منان
مؤلفه اول حل میشود
اب میمون نیز در نار الهیات سلبی و نفنی صنفات از ذات الهنی ،بنه تفسنیر سنلبی
صفات الهی پرداخ ه اسن .ابن میمنون )673 -673 ،6136 ،عنالوه بنر اینینه اتحناد
مفهومی صفات را نیز مطر رده و مفهوم علم به ذات را مرادو با مفهوم حیات میدانند
اب میمون )662 ،6136 ،بدیهی اس .ه اشیاالت باال بر دیدگاه ایشان نیز وارد اس.

نتیجه پایانی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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از ر گذر ای جس ار ،مطالب زیر قابل اس ن اج اس:.
 6الهیات سلبی در سه حوزه س یشناسی ،معرف.شناسنی و معناشناسنی صنفات
الهی مطر اس .ای سه حوزه در عی تمایزاتی ه با ییدیگر دارند ،پیونند مسن حیمی
میان نها برقرار اس.
 6به باور ای میمون ،الهیات ایجابی زیادت قابل پذیرش نیس.؛ زیرا اگر صنف .غینر
از موصوو باشد الزمهاش عرضبودن ن صنف .بنرای ذات اسن .عنالوه بنر اینینه اگنر
صفات ثیر باشند ،تعدد قدما الزم می ید
 7الهیات ایجابی عینی .در اندیشه اب میمون دو محذور دارد :الف تصنویر معقنولی
ندارد؛ ب الزمهاش برگش .گزاره ای صفات الهی به و وی .اس.
 2دیدگاه مورد پذیرش اب میمون ،نفی صفات از ذات الهنی اسن.؛ وی بنا تیینه بنر
بساط .ذات الهی ،به نفی صفات ذاتی ثبوتی الهی پرداخ ه اس .بنه بناور وی ،انگینزهای
ه باعث اثبات صفات برای ذات الهی گردیده ،نزدی ،به مان انگیزهای اسن .نه باعنث
اثبات تجسیم گردیده اس.؛ ای انگیزه مش رک ،ظا رگرایی اس .ه برخی بنا تیینه بنر
ظا ر فر نگ دینی ،صفات را برای ذات الهی اثبات نردهانند وی الهینات سنلبی و نفنی
صفات ذاتی از ذات الهی را بدیهی میداند
 2مشیل عمده الهی داننان یهنودی ،نداشن تصنویر واضن و صنحیحی از نظرینه
الهیات ایجابی عینی .صفات با ذات الهی اس .نان بسان دیگر مخالفنان الهینات ایجنابی
عینی ،.س ی شناسی صفات الهی را منالزم بنا زینادت نهنا بنر ذات الهنی منیپندارنند
مدعای اب میمون ،مغایرت مصداقی صنف .و موصنوو اسن .در حنالی نه دلنیلش ،بنر
مغایرت مفهومی ایندو دالل .دارد
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