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همانـستي  « پيش رو ابتدا مقصود از تعبير        لةدر مقا . است _پررونق در الهيات عرفاني و در الهيات جديد       
 و  موالنـا  ة غيـر مخلـوق نفـس، سـه رويكـرد عمـد             مطرح و پس از طرح و تـشريح جنبـة          »خدا و نفس  

تبـاين خـدا و   «،  »ات خدا امكان همانستي ذات نفس و ذ     « يعني   _ در خصوص امكان همانستي      اكهارت
در پايان مقاله نيز در خصوص امكـان رسـيدن   . شوند  بررسي مي_» همانستي در عين اختالف«و  » نفس

  .شود امكان همانستي خدا و نفس مطالبي ارائه مية درباراكهارت و موالنا به نظر نهايي
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 .دانشگاه شيراز بخش الهيات و معارف اسالميدانشيار  *
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wa  

130  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
مست

ز
13

88
  

  مقدمه
اين شـاخه  . هاي الهيات جديد استترين شاخهترين و پررونقالهيات سلبي يكي از مهم   
بعـد  : گروي نيز خوانده شده است، واجد سه بعد اصلي اسـت          از الهيات جديد كه سلبي    

هـاي بعـد    مايـه تـرين بـن   از مهم . شناختيشناختي و بعد زبان   وجودشناختي، بعد معرفت  
تـرين  از ايـن رابطـه در عـالي       . توان كرد اشاره مي »  خدا و نفس   ةرابط«وجودشناختي به   

-تعبير مي» و نفس ]ساحت ذات خدا[= همانستي الوهيت«سطح و در حالت وحدت به  
 حاضر اين   ةدر مقال . شود اين مبحث عمدتاً ذيل وحدت انفسي طرح و بررسي مي         . شود
 الهيات عرفاني   ةوان نمايندگان برجست  عن ، به اكهارتمايستر   و   موالنامايه را در آثار     درون

  .كنيماسالمي و مسيحي بررسي مي
فهمـي آن   پردازد كـه كـج    هاي جنجالي اين دو عارف مي     اين نوشته به يكي از آموزه     

 موالنا و توقيف آثار او در جهان مسيحي و طرد و طعن آثار              اكهارتموجب محكوميت   
 حاضـر ايـن     ة نوشـت  ةدر ادام .  است در ميان برخي ظاهرگرايان و متشرعان مسلمان شده       

   .گيريممبحث مهم را پي مي

   نفس و الوهيت چيست؟)(Identiti همانستي  مقصود از.1
 امكان يا امتناع وصول به ساحت ذات        مطرح است، به نوعي به مسئلة     بحثي كه در اينجا     
ازد پـرد و نفس به اين مطلب مـي   پرسش از امكان همانستي خدا    . گردديا الوهيت باز مي   

، فاقد تعين و سرمدي نفـس بـا ذات حـق            )غير مخلوق (كه آيا ممكن است بعد نافريده       
  ؟ و ميان اين دو همانستي برقرار شود ـ و يا سرمداً يكي باشدـوحدت يابد 

رسي دقيق اقوال و     دشوار و نيازمند بر    اكهارت و   موالناپاسخ به اين پرسش در مورد       
دو، گـاهي از همانـستي دم        رسـد ايـن   نظـر مـي    به زيرا در نگاه نخست      آثار ايشان است؛  

  . اند اند و گاهي به اختالف قايل زده
 مـثالً   ؛شـود ا مطـرح مـي     بحث از اتحاد خدا و نفس بارهـ        اكهارت در آثار    ،از سويي 

هاي آلماني كه پاسخي است به اتهامات وارد شده بـه او در              از موعظه  52 ة شمار ةموعظ
 بـر   مايـستر در ايـن موعظـه،      . استوار است » ا و نفس  اتحاد خد « كليسا، بر محور     ةمحكم

كند تا نشان دهد كـه هـم   تمايز ميان زمانمندي آفريدگان و تعالي سرمدي خدا تأكيد مي      
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. شـوند  جمـع مـي   ـ  يعنـي نفـس  ـ زمانمند و هم خداي متعالي هر دو در يكجـا   ةآفريد
 نفس در آثار  در خصوص اتحاد يا همانستي خدا و)Bernard Mcginn( گينبرنارد مك
 نخست ةدارد، در درج  » شدن الوهي «ةي كه آموز  پيچيدگي غريب «: گويد چنين مي  اكهارت

 .ذات خدا و ذات نفس ذات واحدي است        اكهارتناشي از اين واقعيت است كه از نظر         
را به وجـود    » عشق باقي «بخشد و پدر و پسر، به اتفاق         به كلمه هستي مي    ،پدر در نفس  

هـاي  ترين حقيقت، خاستگاه تجلي    در ژرف   ....القدس  است از روح   آورند كه عبارت  مي
  .)Mcginn,1981: p.8 -11(» تثليثي با خاستگاه نفس يكي است

خـدا در   «: كندتعبير مي » حضور در واالترين جزء نفس    « از اين اتحاد گاه به       اكهارت
 نفـس و در     تـري در  الوهي و خبير است، به نحـو شايـسته         همه چيز هست، اما از آنجا كه      

  .(Eckhart, 1994: p. 123)» ...ترين و واالترين جزء نفس وجود داردكه و در درونيئمال
: ك.ر(» االنـسان سـري و انـا سـره        « نيز در مثنوي با تلميح به حديثي قدسـي،           موالنا

  :كندبه حضور امر الوهي در نفس اشاره مي) 426، 1: 1377خواجه ايوب، 
   سر اوستةخلقت من نيز خان  ستكعبه هر چندي كه خانه بر او

تعبيـر و ايـن   » جـدايي نفـس جـزوي از نفـس كلـي     «در كليات شمس، از هبوط به  
كنـد كـه دسـت بريـده بـه هـيچ كـار        تشبيه مي» بريده شدن دست از بدن «جدايي را به    

  ).2512-2507/ك: ك.ر(آيد  نمي
 وحـدتي   ، بر ايـن بـاور اسـت كـه         *رغم بزرگداشت وحدت اقانيم ثالثه     ، به اكهارت

وي از اين وحدت با لحني شـاعرانه        . بزرگتر از وحدت ميان خدا و نفس در كار نيست         
گيرد، در كمـال و رسـتگاري       اي مي الوهيت بوسه  هنگامي كه نفس از   «: كندچنين ياد مي  

در نخستين تماس كه خدا     . مطلق خواهد ايستاد و وحدت او را در آغوش خواهد كشيد          
كند، نفس بـه شـرافت خـود خداسـت و           مچنان لمس مي  در آن نفس را لمس كرده و ه       

  .(Eckhart, 1994: p.174)» خدا نفس را چنان لمس كرد كه خود را
                                                      

ايـن  .  نقـشي كليـدي دارد     اكهارتت كه هم در الهيات و هم در عرفان           تثليث مسيحي از آموزه هايي اس      آموزه *
در ايـن نوشـته،   . ، به عنوان عارفي مسلمان، سازگاري نـدارد  موالناتبع با آراي     آموزه البته با محكمات قرآني و به      

ت نفـس و  اي اشاره كنيم كه در بحث وحـد     برانگيز تثليث به لطيفه   مناقشه تالش ما بر آن است كه در پس آموزه        
  . نهفته استاكهارتالوهيت در كالم 
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بودن با خـدا، بـه كمـك نقـل قـولي از              شدن يا يكي    در باب چگونگي يكي    اكهارت
  :گويد يم چنين آگوستين

اگر به اشياي . ورزدشود كه بدان عشق مينفس شبيه چيزي مي« :گويدقديس آگوستين مي 
خدا اگر به خدا عشق بورزد، آيا «: ممكن است بپرسيم» .شودخاكي عشق بورزد، آنگاه خاكي مي

 محدودي دارند، باور نكردني بسا براي كساني كه فهم بسيار اگر چنان بگويم، چه» شود؟مي
دهم، آنجا  ي مگويم اما شما را به كتاب مقدس ارجاع من چنين نمي«: گويد اما اگوستين ميباشد

اي از هر كه اندك سرمايه). 6ي ، آيه82مزامير، باب (» ام كه شما خدايانيدگفته«: خوانيمكه مي
  .(Eckhart, 1994: p. 116) حرف مرا به خوبي خواهد فهميد... آنچه گفتم داشته باشد

يابد كه بدين مطلب توجـه كنـيم         امكان همانستي زماني اهميت دوچندان مي      ةلئ مس
 اتحاد خدا   ة كليسا تقرير او از آموز     ة در محكم  اكهارتكي از محورهاي محكوميت     كه ي 

اي از نوافالطونيـان مـسيحي       اعالي نفس، آمـوزه    در نقطة  هموزآاين  . و نفس بوده است   
با . (Turner, 1995: p.142) مطرح بوده است ديانوزيوسي و آگوستينياست و در سنت 

 تا ايـن    اكهارت در مورد    مسئلهود كه چرا اين     شوجود اين، اين پرسش پيش كشيده مي      
  برانگيز شد؟حد مناقشه

 از  اكهارتسازشدن تقرير   مسئله در اين خصوص معتقد است كه چرايي         دنيس ترنر 
اي مربوط است كه وقتي به بحث خدا و نفس اضافه و در آن              خدا و نفس به نكته     اتحاد

كيـشي  است، اما اگر ذكـر نـشود، راسـت        آميزترين بيان اتحاد      مبالغه ةذكر شود، روادارند  
 در چندين مورد اين اكهارتمشكل در جايي رخ نمود كه . بردتقريرات را زير سؤال مي

شـدن نفـس    اين قيد حفظ اثنينيت در عين الوهي. (Ibid, pp.143-145)قيد را ذكر نكرد 
به قيد هيأت  با ذكر اين قيد، )Julian of Norwich (جوليان نوريچيمتألهاني نظير . است

 بـا تأكيـد بـر عـدم تمـايز و            اكهـارت  در حالي كـه      ؛تفتيش و محكوميت گرفتار نشدند    
خلق و نفس از سنت عارفان نوافالطوني فراتر رفت و به دام مفتشان             نيستي  پافشاري بر   

  ).See: Ibid,pp.159-162(فرو افتاد 
 و انفكاك خدا و     دو عارف وجود دارد كه بر غيريت       از سوي ديگر شواهدي در آثار اين      

 نفس بـه خـدا سـخن        »نيل« در موضعي از سه راه       اكهارت براي نمونه . كندنفس داللت مي  
از  ة مخلوقات جستجوي خدا در هم، نخست:باور او، نفس به خدا سه راه دارد    به  . گويدمي
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؛ روشـي رهـا و در عـين         )pathless (سلوكروش و بي    دوم، سيري بي   طريق عشقي سوزان؛  
يـابيم؛  صـورت، تعـالي مـي     اراده و بي  ه در آن به فراسوي خود و ديگر اشيا، بي         حال ثابت ك  

اين روش بـه نحـوي   . است» بودن در خانه«اي    واقع گونه  درنامد،  سومي را گرچه روش مي    
  .(Eckhart, 1994: pp.197-198)ديدن خدا به نحو مستقيم و در وجود خود اوست 

ايـن سـه    . گويـد تحاد نفس و خدا سخن مـي      سه مانع بر سر راه ا      در جايي ديگر، از   
) يـك : گويند، عبارتند از   خدا و نفس سخن مي      كه همه از غيريت، جدايي و فاصلة       مانع

شوب بـا اشـياي     ) يدگان؛ دو اش به آفر  گسستگي و تشتت خود نفس به خاطر وابستگي       
  .(Ibid, p.231)بازگشت به بدن )  سهزمانمند؛

 جهـل  اي بـراي دفاعيـه « نيز در كتـاب خـود   )Nicholas of Cusa (نيكوالي كوزايي
- برآمـده، مـي  اكهـارت  در مقام دفاع از )An Apology for learned ignorance (»عالمانه

بودن مخلـوق بـا خـالق شـده           قايل به يكي   اكهارتگويد در هيچ كجا نخوانده است كه        
هـاي  تابداد كه ك  ، ترجيح مي  اكهارتبا وجود اين در عين تحسين شور و غيرت          . باشد

ها و سوء تعبيرهـا در امـان        فهمي هاي عمومي دور نگه دارد تا از كج        را از مكان   اكهارت
   (Colledge & Mcginn,1981: p.20)بماند 

 نيازمنـد    نخـست  دهد كه پاسخ به پرسش مـذكور در درجـه         اين دوگانگي نشان مي   
ت؟ و ايـن    اساساً معناي همانستي ميان خدا و نفس چيس       . پاسخ به پرسش ديگري است    

را ) الوهيـت (اي بحث همانستي خدا و نفس يا وحـدت بـا ذات             دو عارف بر چه مباني    
 ةجنبـ  «ةرسد يكي از مباني مهم بحث همانستي خدا و نفس، آموز          نظر مي  كنند؟ به مطرح مي 

  .يرامون آن خواهيم پرداخت هايدر ادامه به اين آموزه و استعاره. باشد»  نفسةنافريد

   نفسة نافريدة جنب.2
حقيقتاً شما خـداي    «: گويد در وحدت ذات خدا و ذات نفس مي        اكهارت
در ذات نفس، جـايي كـه ذات خـدا و ذات نفـس، ذاتـي اسـت                  . پنهانيد
   .(Eckhart, 1981, p.192; Colledge & Mcginn, p.42)» واحد

 عيسيمعروف است، به ورود » تطهير معبد«در انجيل يوحنا و در مطلبي كه با عنوان          
در اين معبد، مردم به خريـد      . شود عيد فصح، اشاره مي    معبدي در اورشليم، در آستانة    به  
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- به فروشندگان عتـاب مـي      عيسي مسيح . اندو فروش گاو و ميش و كبوتر مشغول بوده        
، 2يوحنـا، بـاب   (»  داد و ستد مگردانيدة پدر مرا خانةاينها را از اينجا برداريد، خان     «: كند
أويل وي، مقصود از معبـد، نفـس         ت ربناب. پردازدتأويل اين آيه مي    به   اكهارت). 16ي  آيه

خـدا انـسان   . انسان است كه در همانندي خاص الوهي آفريده شده و شكل گرفته است           
را بسيار همانند خود آفريد و در كل زمين و آسمان، موجودي از انسان به خدا شبيه تـر           

-است كه خدا ايـن معبـد را تهـي مـي     دليلهمين  به «اكهارتاز ديدگاه   . نخواهيم يافت 
  .(Eckhart, 1994: p.152)» س جز خدا در آن نگنجدهد تا هيچكخوا

 و (Ibid, p.155)معبد يا نفس آدمي نيز همچون خداي نافريده است  ،»تطهير معبد«در تأويل 
: مقام نيز تنها مشابهتي ناتمام بـا معبـد نفـس شـريف خواهنـد داشـت       عاليةك مالئ حتي

-شود، از شيئيت مخلوقِ خاص خود فاصله مـي         نفس به نور محض داخل مي      آنگاه كه «
تواند به شيئيت مخلـوق     شود كه در اين نيستي ديگر نمي      گيرد و به نيستي خود وارد مي      

  .(Ibid, p.156)» ...خود بازگردد
 .(Turner, 1995: p.146)كنـد   نفس را به دو بخش آفريده و نافريده تقسيم مياكهارتترتيب،  بدين

به باور وي، نفس متناقضاً هم االهي است و هم آفريده؛ هم سرمدي اسـت و هـم زمانمنـد                    
(Milem, p.22)ايـن  . كنـد اي مي نفس تأكيد فزايندهةاي موارد بر وجه نافريد اما در پاره؛

. تأكيد به مذاق برخي مسيحيان، از جمله هيأت بررسي دستگاه پاپي خوش نيامده اسـت        
و وحدت ذات خـدا و ذات نفـس         » شناسي سلبي  انسان«بندي بحث از    رتترين صو پرمخاطره

 در اكهـارت . توان جـست در نفس مي)Uncreated thing (»امر نافريده«را در همين بحث 
گويم كه نافريده است و خلقت را بـدان         گاه از نوري سخن مي    «: گويداين خصوص مي  
  .(Eckhart, 1981: p.198)»  نوري است كه در نفس قرار دارد،راهي نيست و اين

.  شـبيه اسـت     بسيار »وجود الوهي « به   كند كه ياد مي » چيزي در جان  « از   52 ةوي در موعظ  
 امـا خـود ماننـد       ؛ معرفت و عشق اسـت     ةگويد چيزي در نفس ما هست كه سرچشم       وي مي 

در اين اسـت كـه      » ذات الوهي «و  » چيز«وجه مشابهت اين    . قواي نفس معرفت يا عشق ندارد     
تواند دريافت كند و نه قـادر بـه         نه فراتر است و نه فروتر، نه مي       «بع معرفت و عشق نيز      اين من 

  .(Milem, p.35)م به نفس است ئ اين منبع نيز همچون ذات الوهي قا،به عالوه» .اعطاست
ام كه در نفـس قـوتي       گاه گفته «: خواندهاي گوناگون مي  وي اين امر نافريده را با نام      
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ام نـور   ام اين قوه نگهبان روح است؛ گـاه گفتـه         رهاست و گاه گفته   هست كه به تنهايي     
نه ايـن اسـت و نـه آن؛ هـر     : گويماما اكنون مي. ام برقي خُرد است روح است؛ گاه گفته   

.  چنانكه آسـمان فراتـر از زمـين اسـت          ؛چند هنوز چيزي است، فراتر از اين و آن است         
كـه   در حـالي [ام چه تاكنونش ناميدهتر از آنفنامم شرياي مي اكنون آن را به شيوه     ،بنابراين
ها رها و از     نام ةاين قوه از هم   . زند و فراتر از اينهاست    شرافت و شيوه را وا مي     ] اين امر 

ها برهنه است؛ كامالً تهي و رها؛ درست همانگونه كـه خـدا در خويـشتن                تمام صورت 
» دا واحـد و بـسيط اسـت        همانگونـه كـه خـ      ؛كامالً واحد و بسيط اسـت     . خويش تهي و رهاست   
(Cited in Ibid, p.73).نـشيند و   الـوهيتش مـي  ة، خدا بـا همـ  اكهارت ةگفت  در اين قوه، به

  .(Ibid)آورد دهد و در همين قوه خدا يگانه پسرش را به دنيا ميبرمي
 خرقـاني  خـود را زيـر تفـسير شـطح معـروف             موالنا نفس در آثار     ةاين وجه نافريد  

  :دهدنشان مي» الصوفي غير المخلوق«
  جمله نظر بود نظر در خمشي كالم دل ختصرم نيست قلندر از بشر، نك به تو گفت

  .)14133/ك(
صـوفي  « را در اسـرار التوحيـد بـا عبـارت            خرقـاني  شطح معروف    ابوسعيد ابوالخير 

 ة در تفسير شطح خود خطـاب بـه خواجـ          خرقانيخود  . نقل كرده است  » ناآفريده باشد 
في نه آن است كه بيايد و برود و بگويد و ببيند و بشنود و بخرد و                 صو«:  گفته است  انصاري
  ).692 و 691 :1387شفيعي كدكني، (» صوفي صفتي است از صفات حق. بخسبد

 ةگفتـ   بنابـه . كنـد مدد مثال وجه سرمدي نفس را تبيين مـي        در فقراتي از آثار خود به      موالنا
است كه در اين جـوال گنـدم پادشـاه          ، وجود آدمي در يك مثال، همچون جوال گندم          مولوي

 اما اگـر بـه گنـدم مـشغول          ؛كنداگر انسان متوجه صاع باشد، به گندم التفات نمي        . صاعي دارد 
  ).200 :1381 موالنا، :ك.ر(بشود از صاع پادشاه كه در درون اوست، غافل خواهد بود 

وي  در چندين مورد در كليات شمس به ايـن مطلـب اشـاره و ضـمناً بـه نحـ                    موالنا
  :كند را از اين عبارت روشن ميخرقانيمقصود 

  كه روح سخت لطيف است و عشق سخت غيور  به صورت بشرم، هان و هان، غلط نكني
  .)12159/ك(

  :خواندمي» ها جمله سجدهةقبل«در غزلي ديگر خود را 
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  هاييمما قبله جمله سجده  اين هيكل آدم است روپوش
  .)16530/ك(

  پنداشت كه ما ز حق جداييم  تابليس نظر جدا جدا داش
  .)16532/ك(

  :كندهمين معنا را در مثنوي نيز مطرح مي
  كننددر جفايِ اهلِ دل جد مي  كنندابلهان تعظيم مسجد مي

  نيست مسجد جز درونِ سروران  آن مجاز است اين حقيقت اي خران
  جا خداستسجده گاه جمله است، آن  مسجدي كان اندرونِ اولياست

  جسم ديدند، آدمي پنداشتند  داشتند انبيا ميقصدِ جنگِ
  .)3113 و 3111-3109: 2/م(

  گر تو راميني، مجو جز وِيسه ات  يارِ تو خُرجينِ تُست و كيسه ات
  ها همه آفاتِ تُستوين بروني  ويسه و معشوق تو هم ذاتِ تُست

  .)229-228: 3/م(
دهد و با تـشبث بـه       رج مي  براي شناساندن اين امر نافريده جهد بليغي به خ         اكهارت

در . كنـد  نزديك مـي   مسئلههايي كه در كتاب مقدس ريشه دارند، ذهن را به اين            استعاره
با وجـود   . پذيرند مقايسه اكهارتهاي  توان يافت كه با استعاره     نيز مواردي مي   موالناآثار  

 چهـار   در ادامـه بـه     . معطوف خواهد بود   اكهارتاين تمركز در اين بحث عمدتاً به آثار         
»  خدا و نفـس    ةرابط« در خصوص    موالنا و موارد مشابه آن در آثار        اكهارت مهم   ةاستعار

  . كنيماخص اشاره مي ونح به» امر نافريده« اعم و رتوص به

   خدا و نفس  در باب رابطةموالنا و اكهارت هاي استعاره.3

  در نفس)the Son ( نفس و تولد پسر.1. 3
ـ ها در تفكر الهياتيآموزهبرانگيزترين يكي از مناقشه  تولد پـسر در نفـس   ة، آموزاكهارت عرفاني  

تـرين  چند در قرن سيزدهم مـيالدي چنـدان متـداول نبـود، يكـي از كهـن                اي كه هر  انديشه. است
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اند؛  آن را تا آباي يوناني كليسا جسته       ةرفت و سابق  مضامين در تاريخ معنويت مسيحي به شمار مي       
اين مضمون را به منظور تبيين اتحاد عرفاني نفـس  )Gregor of Nyssa (گرگور نوسايياز زمان 

  ).Colledge & Mcginn, p.50( اند گرفتهكار مي و كلمه به
در آثـار معاصـر      ،اكهـارت هـاي   را در آمـوزه   » نفـس  تولد كلمه در   «ة آموز ةاما پيشين 

 )(Henry of friemar  اهـل فريمـار  هنـري  آلمـاني،  آگوسـتيني دان  تر او يعني الهيمسن
 )grace ( اين آموزه را با قيد احتياط و در قالب عمل لطـف            هنريتوان جست؛ البته     مي

   .(Colledge & McGinn, pp.7-8)در نفس مطرح كرد
به باور وي فقط    . خواند درك اين آموزه را به كمك صرف عقل ناممكن مي          اكهارت
دارنـد  اي خـدا گـام بـر مـي        هـ را درك كنند كـه در راه      » تولد «ةتوانند استعار كساني مي 

(Davies, p.xxviii) .توانستيد با قلب من اگر اين مطلب را مي« :گويدوي به تصريح مي
 چراكه اين حقيقت است و خود گويم؛ فهميديد كه چه ميخوبي مي ادراك كنيد، آنگاه به  

  .(Cited in: Milem,p.73)» گويدحقيقت است كه دارد سخن مي
 در.  است اكهارتهاي متكثر در تفكر     ها و جريان  وحدت شاخه  تولد جايگاه    ةاستعار

در اين استعاره بعـد  . چنين بودن و دانستن يكي هستند اين استعاره، حلول و تعالي و هم      
ــسي   ــا انف ــي ي ــاقي     درون)subjective (ذهن ــا آف ــي ي ــد عين ــا بع ــصي ب ــود شخ  ب

)objective(آميزند  مسيحي در هم ميةآموز(Davies, p.xxviii).  
نفس با    مكرراً در آثار خود در جستجوي پاسخي براي اين پرسش است كه            ارتاكه

، نفس  اكهارتچه ربط و نسبتي دارد؟ براي       ،  عنوان احد در نظر گرفته شده      خدايي كه به  
عبارت ديگر، در اتحاد متعـالي بـا او          يابد و به  ش را در شناخت خدا مي     ا  سعادت حقيقي 

-دهد كه چگونه به اين اتحـاد مـي        عددي نشان مي  هاي مت  به شيوه  اكهارت. شوديكي مي 
هـايي   ترين شـيوه  بجذا تولد پسر در نفس يكي از        ةدر اين ميان استعار   . توان دست يافت  

تـري  فراگير و در جاهاي ديگـر بـه طـرز پراكنـده       طور   به هاي آلماني  كه در خطابه   است
ـ          از هستي بارها   اكهارت. مطرح شده است   سر در آن   بخشيدن سرمدي خـداي پـدر بـه پ

وي اغلـب ايـن     . گويد كه بيرون از زمان و مكان قـرار دارد         جزء شريف نفس سخن مي    
و بعـضي  كند كه ظاهراً نافي هرگونه تمايز ميان خود و پـسر          مطلب را به تعبيري بيان مي     

: خـوانيم   مـي 6 ة آلماني شـمار ةهمچنانكه در خطاب  . اوقات حتي نافي تمايز ميان خود و پدر است        
گويم او مـرا همچـون پـسرش و         آورد و من حتي فراتر از آن مي       پســر را بــه دنيا مي    پدر مدام   «
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-گويم او مرا نه تنها همچون پسرش به دنيا مـي           عالوه بر آن مي    ؛آورددرست عين پسر به دنيا مي     
 بلكه مرا همچون خودش و خودش را همچون من و من را همچون وجود و سرشـتش بـه                    ؛آورد

  .)Cited in: Mcginn,1981: p.8-11 (»آورددنيا مي
 تثليـث پيونـد   ةوي تولد پسر در نفس را به تولد پسر در پـدر و مشخـصاً بـه آمـوز        

ترين جـزء نفـس بـه دنيـا         يگانه پسر خود را در عالي     : كندخدا چنين عمل مي   «: دهد مي
را در آورد، من نيز دوباره او كه يگانه پسر خود را در من به دنيا مي         آورد و همانگونه  مي

  .(Eckhart, 1981, p.194-195)» آورمپدر به دنيا مي
 تجسد تاريخي مسيح و تولد مسيح در زمان و مكان اشـاره             ةاين استعاره هم به آموز    

 بر تولـد  اكهارتواقع، پافشاري در . كند و هم به تولد يا تكوين پسر در درون تثليث          مي
سيحيان به تثليث، يعني جايي كـه       دادن امكان بازگشت م    پسر در نفس، آدمي را در نشان      

   (Davies, p.xxvi).رساند ايم، ياري ميبه باور پيروان مسيحيت از آنجا آمده
ماً پسر را به دنيـا  ئپدر دا. است)fertile ( خدا ذاتاً بارور و خالق  اكهارت در انديشة 

ن عبارت ديگر، خدا همواره پوياست و هميشه خـود را درون تثليـث و درو               به. آوردمي
اما وي در عين حال، براي امكان تولد پـسر در نفـس   . (Ibid, p.xxi)سازد انسان باز مي

به اعتقاد مايستر هر امر متكثري با احد مرتبط  :شماردهايي بر ميبراي خدا و نفس شرط   
:  اما احد به هيچ تكثري تعلق و با هيچ امر متكثـري ارتبـاط نـدارد                ؛و بدان وابسته است   

» اند  بلكه وحدت  ،قيقت خدا همگي در خدا واحدند و نه فقط واحد         غنا و حكمت و ح    «
(Eckhart, 1994: p.184).  

  :كند كه به خدا مربوط استتمهيد به شرطي اشاره مي  وي با اين

 بلكه كمابيش ؛ بلكه وجود است و تنها وجود نيست؛اي است كه صرف قوه نيستدر نفس قوه
در خويشتن خويش ناب، متعالي و رفيع است كه چنان . چيزي است كه از وجود رهيده است

حقيقتاً خدا خود، مادام كه . هيچ مخلوقي در آن وارد نتواند شد، جز خدا كه در آن مقيم است
واقع، در . ست، به نفس وارد نتواند شد يعني مادام كه حكيم، خير يا غني ا؛طوري خاص دارد
هي خود بلكه فقط با ذات برهنه و الو ؛طور خاص وجود حق ورود ندارد خدا در آنجا با هيچ

  .(Ibid, p.187) تواند به نفس داخل شودمي

  :هايي داشته باشدسو نفس نيز براي تولد بايد ويژگي از آن
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در . شناسند  اشيا را ميةصورت واحد هم بينند و در اينقدسيان در خدا، صورتي واحد مي
او براي شناخت . شناسديا را در خود ميبيند و تمام اش، خدا نيز اينگونه خود را ميحقيقت

اگر توجه ... كنيم  مي در حاليكه ما چنين؛اشيا نيازي به چرخش از چيزي به چيزي ديگر ندارد
در (.  به امور ظاهري معطوف شود، ضرورتاً در خصوص امور باطني ضعيف خواهد شد)نفس(

 هيچ ،طلبد كه در آنرغ و رها مي واقع شود، خدا نفسي عريان، فا)پسر( براي اينكه تولد )نتيجه
اگر چشم شما بخواهد همه چيز را ببيند، گوش شما بخواهد همه ... چيز جز خدا وجود ندارد

چيز را بشنود و قلب شما به همه چيز توجه كند، حقيقتاً نفس شما در ميان اين امور، گسسته و 
  .(Ibid, p.219 - 220)شود ضايع مي

كند كه هركس بخواهد در خـدا بمانـد بايـد بـه پـنج               مياي ديگر اعالم    وي در فقره  
. اندي نيست و با هم يكي     نخست اينكه ميان آن شخص و خدا تمايز       : مطلب التفات كند  

كنـد كـه خـدا خـود        ش را از خلوصـي اخـذ مـي        ا  كه چنين شخصي، وارسـتگي    دوم اين 
دا، عمـل او بـا       سوم اينكه معرفت اين فرد با معرفت خ        ةنكت. گيردش را از آن مي    ا  وارستگي

 چهارم اينكه خدا همواره در ايشان زاده ةعمل خدا و ادراك او با ادراك خدا يكي است؛ نكت
  .(Ibid, pp.149-150)» شودشود؛ نكته پنجم اينكه چنين فردي پيوسته در خدا زاده ميمي

در ) 4ي  ، آيـه  4غالطيـان، بـاب      (شـائول تعبيـر    تجلي كلمه و تولد كلمه در نفس به       
 يعني آنجـا كـه   ،آگوستينبه تفسير . شود واقع مي)fullness of time (»ها زمانكمال«
گيرد كه در  از آن آيه و اين تفسير اين حقيقت را نتيجه مي اكهارت. »ديگر زماني نيست  «

  .(Ibid, p.114- 116)كلي ناپديد شود  هنگام تولد كلمه، زمان بايد به
  : گيردي نهايت چنين نتيجه م دروي از اين حقيقت

آورد و نفس خود، مي به دنيا ميئپدر يگانه پسر خود را در حالي دا...روز خدا آنگاه است كه 
 ،بنابراين. آيدهرگاه اين تولد رخ دهد، يگانه پسر به دنيا مي. شود مجدداً در خدا زاده مي

ه در مورد اول  چرا ك؛اندشوند، بيش از متولدان از زنان متأهلها زاده ميپسراني كه از باكره
  .(Ibid, p.171)دهد تولد فوق زمان در سرمديت رخ مي

بيانگر مطلبي در خصوص ماهيت اتحاد ميـان        » تولد خدا در نفس    «ةهمچنين استعار 
پـسر را معمـوالً بـه       . گرفته از كتاب مقدس اسـت     انسان و امر الوهي به مدد تعبيري وام       

گويد تولد خدا در نفس  به ما مياكهارتشناسند و مي)the Word( »كلمه «ةكمك واژ
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  .(Davies, p.xxvi)كند اش را در ذات نفس بيان ميبدين معناست كه خدا كلمه
 نخـست ايـن     ة در تفسيري كه بر آياتي از انجيل يوحنا نوشته اسـت، از آيـ              اكهارت

در يكي از اين تفسيرها، براي كلمه در الوهيت چهـار           . كند هفت تفسير ارائه مي    *انجيل
 كـل   ةزاد نخست« او   ، ثانياً ؛ترين است  كلمه باطني  ،از ديدگاه او اوالً   . شماردي بر مي  ويژگ

ه كـ  همانطور ،شـود؛ رابعـاً    او همواره زاده شـده و همـواره زاده مـي           ، ثالثاً ؛است» خلقت
-شود، كلمه نيز بر اساس عقل از پدر زاده مي         القدس براساس عشق از پدر زاده مي       روح
-بر هم» در ابتدا كلمه بود «ة آياكهارتدر تفسير . ( Eckhart, 1981: p.132-133)شود 

 ةتمـايز اقنـومي ايـشان و آيـ        » كلمه در خدا بود    «ةكند؛ آي جوهري پدر و پسر داللت مي     
  .( Ibid, p.134)دهد همانستي ناب وجودي و ذاتي ايشان را نشان مي» كلمه خدا بود«

  )Virgin wife ( همسر باكره.2. 3
، روح سرمداً با خدا مرتبط است و اين رابطه از طريق عقـل انجـام                هارتاك ادعاي   طبق
ـ   آگوستين است و در آثار      نوافالطونياين تصويري متعارف در سنت      . گيردمي  ة نيز نمون

 اين ارتباط تنگاتنگ را ميان      اكهارتدر لسان   » همسر باكره «تصوير  . شودآن مشاهده مي  
  ).Milem, 2002: p.64(كند روح و حكمت سرمدي خدا آينگي مي

اي از   خدا و نفـس را در آيـه        ة در تشريح رابط   اكهارت كليدي   ة دو استعار  ةسرچشم
] اي كوچـك  قلعـه [= سپردند به روستايي    همچنانكه ره مي  «: توان جست عهد جديد مي  

 از ايـن آيـه      اكهـارت ). 38 ، آيـة  10لوقا، بـاب    (»  پذيرايش شد  مرتادرآمد و زني به نام      
اي كـه   اي وارد شـد و او را بـاكره        مسيح به درون قلعه   « :دهد به دست مي   اي آزاد ترجمه

 ة آزاد اين آيه به طـرح و تـشريح دو اسـتعار            ةوي بر مبناي ترجم    ».همسر بود، پذيرفت  
  . پردازد كوچك ميةهاي همسر باكره و قلعسلبي مهم، يعني استعاره

 بايد بـدانيم كـه وي از         نخست اكهارت همسر باكره در آثار      ةبراي درك بهتر استعار   
  .برداي ميتعبير باكره يا عذرا در تشريح وضعيت نفس چه استفاده

 داستاني كه در بـاب دهـم انجيـل لوقـا مطـرح              ة با توجه به زمين    اكهارت بنا به قول    
                                                      

  ....  در ابتدا كلمه بود*
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 آينـد، ، دو خواهري كه به مالقات با مـسيح نايـل مـي            مريم و   مرتاشود، يعني داستان     مي
  . (Milem, p.53) براي مالقات با مسيح است شرطي ضروريباكرگي پيش

بنا به تأويل وي، باكره يا عذرا       . پردازد به تأويل آيه مي    اكهارتشرط  با ذكر اين پيش   
كنـد   تأكيد مـي   اكهارت .شود كه از هرگونه صورت بيگانه آزاد است       به نفسي اطالق مي   

ه معنـاي قرارگـرفتن     خبري نيست، بلكه ب   معناي جهل و بي    كه رهايي و تجرد از صور به      
 اين تجرد و رهايي را اكهارت. اي ويژه با صور و معرفتي است كه شخص دارد   در رابطه 

ايـن واژه   . كنـد  ياد مي  ”eigenschaft“نهد و از اين ضد با عنوان        با ضد آن در تقابل مي     
. مالكيـت، اتـصال، دارايـي و ويژگـي        :  از جمله  ؛ است ادر زبان آلماني حايز چندين معن     

Eigenschaft       حـال حاضـر   «كه عذرا در      درحالي ؛ مستلزم و متضمن زمان و عمل است« 
)Present now(الهي است ةتسليم اراد (Ibid).  

سـپس در   . دهـد با بحث از بكارت وي بحث را به مالكيت و زمانمنـدي سـوق مـي               
 نفـس، يعنـي     ةهاي باكره يا وجـه نافريـد      ترين ويژگي بحث از زمانمندي به يكي از مهم      

؛  مالكيـت بـه گذشـته و آينـده تعلـق دارد            اكهـارت از ديـدگاه     .زنـد يت، نقب مي  سرمد
 در بعضي مواقع، براي     اكهارت. است» حال حاضر «كه تجرد يا بكارت متعلق به        حاليدر

كه پدر، پسرش را به وجود       آنجا«: كنداستفاده مي » حال«يا  » اكنون «ةاشاره به سرمديت از كلم    
شود در تولد سرمدي پسر، نفس به هستي وارد مي  . ال سرمدي است  آورد، اكنون يا زمان ح    مي

   .(Eckhart, 1994, p.138)» كندو صورت خدا را كه بر آن نقش بسته، دريافت مي
 ،ترتيـب  بـدين . كنـد از زمان بر كنار است و بر سرمديت داللـت مـي           » حال حاضر  «

د مجـرد پـذيرا و      فـر .  درحاليكه مالكيت زمانمنـد اسـت      ؛بكارت يا تجرد سرمدي است    
  . خداست و در اين راه هيچ صورتي مانع او نيستة ارادة و آمادمسيحمدرك 
كنـد كـه ايـن      اند و تفاوتي نمـي     لحظات همگون و يكسان    ة، هم »اكنون سرمدي «در  

، اگـر جـان آدمـي       اكهـارت به بـاور    . قدر از هم فاصله دارند    لحظات در ظرف زمان چه    
هـا بـه پيـري     اما انـسان ؛شدگاه پير نميحد بود، هيچ  هميشه در اكنون سرمدي با خدا مت      

 چه روح در واقع كامالً با خدا متحد نشده است و ايـن تعبيـر ديگـري        ؛شوندگرفتار مي 
با توجه به اين استعاره روح هم با خدا : بودن توأمان جان آدمي است از زماني و سرمدي
 .(Milem, p.69)متحد است و هم نيست 
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خودانه دانـست كـه در      توان شكلي از وارستگي بي    گي را مي   هباكربا اين توضيحات،    
زيد نه  گيرد و از آنجا كه فرد مجرد در حال حاضر مي          تقابل با وابستگي مالكانه قرار مي     

كند و از آنجـا كـه بـاكره مترصـد فرمـان الهـي        گذشته را دارد و نه فكر فردا مي   ةدغدغ
اي هـا وابـستگي   صـورت  رو به  اين و از كند  است، براساس خوشايندهاي خود عمل نمي     

 و (Ibid, p.53-55)گيـرد  كـار نمـي   ش بها  زيرا آنها را براي ارضاي اميال شخصي؛ندارد
  . اين معناي دقيق رهايي عذرا از صور است

تـا اينجـا صـرفاً      .  واجد دو بعد اسـت     اكهارت ةكه در ابتدا ديديم استعار     اما همچنان 
همين فرد باكره براي آنكه به كمـال         اكهارت از ديدگاه     لكن ؛سخن از عذرا در ميان بود     

 پـارادوكس بكـارت   . برسد، بايد همزمان و متناقضاً به همسر مبدل شود و ثمردهي كنـد            
)virginity( و ثمرآوري) fertility(    ركن  دو  آلماني ة در موعظ  اكهارتنفس، قلب پيام 

  .(Colledge & Mcginn, pp.49-50) يادشده است اصلي استعارة
 همـسري و    ة در بررسي پارادوكس همسر باكره بر آن اسـت كـه در مقايـس              اكهارت

دليـل فـضل همـسري بـر      تجرد، همسري بر تجرد فضل دارد و از آن برتـر اسـت و بـه            
اينك به دقت توجه كن     «.: گي و به قياس اولويت، همسري نيز امري سرمدي است          هباكر

بنـابراين  .  او هيچ ثمري برخاسـته نبـود       ماند، از اگر آدمي براي هميشه مجرد مي      !و بنگر 
تـرين  همـسر شـريف  . باشـد )wife (»همـسر «براي آنكه ثمربخش باشد، ضرورتاً بايـد      

» مجـرد «تواند در مورد روح به كار ببـرد و بـسيار شـريفتر از               اي است كه كسي مي     واژه
و شـخص در پذيرنـدگي    اينكه شخص خدا را در خود بپذيرد، امري است نيكـو         . است
  ).Milem, pp.58-60(» شود، نيكوتر است اما اينكه خدا در او ثمربخش  است؛مجرد

 همين فضل همسر بر     ةواسط گيرد كه به  گفته نتيجه مي   از مطالب پيش   اكهارت مايستر
اي وارد شـد و او را  مـسيح بـه درون قلعـه    «: مجرد است كه در انجيل متي آمـده اسـت         

، اگر نفس بـه همـسر مبـدل نـشود،           اكهارتقاد  به اعت » .اي كه همسر بود، پذيرفت    باكره
  .(Ibid)رود  هدر ميهاي تجردتمام ارمغان

  )Little spark ( يا برق خرد)Little castle ( كوچكة قلع.3. 3
 ة كوچـك اسـت كـه ذيـل اسـتعار     ة قلعـ ة استعاراكهارتهاي مهم  يكي ديگر از استعاره   

 را   كوچـك  ة قلعـ  ة استعار شينةيپبرخي محققان   .  آن اشاره شد   ةهمسر باكره به سرچشم   
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  .(Turner, 1995, pp.142-143)اند  نيز نشان دادهآگوستيندر آثار 
را همان  »  كوچك ةقلع«،  )38 ، آية 10باب  (انجيل لوقا    مشهور   ة در تأويل آي   اكهارت 
  .(See: Milem, p. 71-73)داند  نفس ميةنام و ناشناخت بيةقو

گويد براي يافتن نامي شريفتر بـراي ايـن         س مي نام نف  بي ةچنانكه در باب قو   وي هم 
كه نيز توصيفي نادقيق است؛ چرا    » شريفتر«پذيرد كه حتي همين نام       اما مي  ؛كوشد مي قوه

 همچون الوهيت، نه اين است و نـه آن، از تمـام   ـ» كوچكةقلع«تعبير او  يا بهاين قوه ـ  
روي آن را بـه      و بـه هـيچ    هـا رهـا و كـامالً بـسيط اسـت            ها برهنه و از تمام نام     صورت

  .(Milem, p.72)توان كرد صورتي، محدود و مقيد نمي
در ايـن   . هاست راه ةراهي يگانه و ساده فوق هم     »  كوچك ةقلع« نفس يا اين     ةاين قو 

هـيچ روش و   . سـوزد  بهجـتش مـي    ة غنايش و بـا همـ      ةخدا با هم   «اكهارت ةگفت قوه، به 
اگـر  . تواند به درون او نفوذ كنـد      نيز نمي اي همتاي اين قوه نيست و حتي خدا خود           قوه

پس . شود اسما و صفات او تمام مي      ةخواهد به درون آن نفوذ كند، به قيمت هم        خدا مي 
در اين معنا خدا ديگر نه پدر است، نه پسر، . خدا بايد از خويش به درآيد تا در او وارد شود

   .(Sermon 2: cited in Ibid, p.74)» و نه آن نه روح القدس؛ بلكه چيزي است نه اين
اي ممكن نيـست     توصيفي ةهيچ مشاهد »  كوچك ةقلع« ناگفتني نفس يا همان      ة از قو 
ــل  ــ  ) intellect(و عق ــت، از درك قلع ــد اس ــدا متح ــا خ ــد ب ــاجز  ةهرچن    كوچــك ع

كـه الوهيـت از خـدا فراتـر اسـت و             همانطور ؛ كوچك از عقل فراتر است     ةقلع. ماندمي
-نه فقط عقل كه خدا هم نمي      . تواند درون او را نظاره كند     ي عقل هرگز نم   دليلهمين   به

دارد يـا در مقـام      )properties (هـايي  چون خدا خصيـصه    ؛تواند درون او را نظاره كند     
  . (Ibid, p.73-77)يكي از اشخاص تثليث موجود است 

خـدا  « : گيـرد نامدش چنين نتيجـه مـي      كوچك مي  ةاي كه قلع   در باب لطيفه   اكهارت
 كوچـك   ة آن جهت كه واحد و بسيط است، به واحدي كه در اينجا آن را قلعـ                از] فقط[

توانـد بـه درون     روي نمـي   صورت به هـيچ    شود؛ در غير اين    وارد مي  ،خوانمدر نفس مي  
آنچـه بـه شـما      ... مانـد آيد و در درون مي    فقط بدين روش به درون مي     . نفس وارد شود  
 .(cited in: Milem, p.77)» ...گفتم حق است

  : گيرد  برق خُرد بهره ميةاستعار  نفس ازة گاهي براي اشاره به اين وجه نافريداكهارت

مدام در مواعظم به اين نور . ام كه نافريده و نافريدني استگهگاه از نوري در نفس سخن گفته
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كه در خويشتن خويش است،  پوشش و برهنه، همانگونهواسطه و بيگردم كه خدا را بيباز مي
اين نور با خدا بيش از ديگر قواي نفس وحدت دارد، گرچه با اين قوا ... كنددرك مي

  .( Eckhart, 1994, p.135)همزيست است 

 خدا، احد است و بنابراين تمام خصايص او بايـد در وحـدت موجـود     اكهارتاعتقاد   به
نحو مركـب وجـود داشـته         خصايص واحدند، هرچند در نظام خلقت به       ة در خدا هم   .باشد
 ايـن   اكهـارت . اي است كه در انـسان قـرار دارد        تنها استثناي اين قاعده، عنصر يگانه     . ندباش

- مي)intellect (»عقل« يا )spark (»برق نفس«، »ذات نفس«،  »پرتو«،  »نفس«عنصر را گاه    
  .(Davies, p.xxi)كند اين عنصر است كه ما را از ديگر مخلوقات جدا مي. خواند
مالً خالص است و با هـيچ چيـز ديگـر مـشوب نـشده                شريف و باطني نفس كا     ةقو
طوركه ذات خدا چنان است كه امكان ندارد به چيـز ديگـر              ، همان اكهارتباور   به. است

. شود و نه تركيـب    آغشته يا با چيز ديگر تركيب شود، اين قوه نيز نه با چيزي آغشته مي              
  .(Ibid, p.213)اي در او نيست و نتواند بود هيچ چيز بيگانه

شـود  است هم سرمداً از پدر زاده مي      » برق خرد «جا كه نفس     از آن  اكهارتز ديدگاه   ا
وي در . )(Eckhart, 1981: p. 192  چراكه با پدر يكي اسـت ؛و هم سرمداً زاده نشده است

پرده و برهنه خـدا را در       واسطه، بي گويد كه بي  واره از نوري سخن مي    تبيين اين استعاره هم   
  ).Ibid, 1981: p.192-198( ديگر نفس، با خدا متحد است ةش از هر قواين نور بي. يابدمي

تر از وحـدت ذات نفـس و ذات حـق دم            پردهدر جاي ديگري از اين صريحتر و بي       
 كـه از زمـان و مكـان مبراسـت و در تقابـل بـا                 _ايـن بـرق    وي بر آن است كه    . زندمي

كـه در خويـشتن      همانگونه ؛ چيزي نيست جز خداي برهنه     _آفريدگان و اميال قرار دارد    
  .(Ibid, 1994: p.135)خويش است 

كند  كوچك ياد مي  هايي نظير برق خرد و قلعه      از آن با تعابير و استعاره      اكهارتآنچه  
البتـه كـاربرد دل در لـسان عارفـان          . شـود ديده مـي  » دل« بيشتر ذيل تعبير     موالنادر آثار   

 اين كاربرد تنها يكي از كاربردهـاي        شود و وجه به اين مورد محدود نمي      مسلمان به هيچ  
  : اي از كاربرد دل در اين معناستابيات ذيل در مثنوي نمونه. پرشمار اصطالح دل است

  درخور آيد كار را جز دفعِ زنگ  روميان گفتند نه نقش و نه رنگ
  همچو گردون ساده و صافي شدند  زدند در فرو بستند و صيقل مي
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  رنگ چون ابرست و بي رنگ مهيست  يسترنگي ره از دو صد رنگي به بي
  هنر بي ز تكرار و كتاب و بي  روميان آن صوفيانند اي پدر

  ها پاك از آز و حرص و بخل و كينه  ها اند آن سينه ليك صيقل كرده
  منتها را قابلست صورتِ بي  آن صفايِ آينه وصفِ دلست

  ز آينة دل تافت بر موسي ز جيب  حدِ غيب صورتِ بي صورتِ بي
  نه به عرش و فرش و دريا و سمك  گرچه آن صورت نگنجد در فلك

  آينة دل را نباشد حد بدان  زانكه محدودست و معدودست آن
  زانكه دل يا اوست يا خود اوست دل  عقل اينجا ساكت آمد يا مضِل

  )3489 -3474: 1/م(

   صورت.4. 3
 ةهمـسر بـاكره و قلعـ      هاي تولـد پـسر در نفـس،         سخن از وجه شريف نفس به استعاره      

كوشـد تـا از ايـن وجـه نفـس            صورت نيـز مـي     ةوي در استعار  . كوچك محدود نيست  
شود و از تصويري گويا ارائه كند؛ گرچه در اين استعاره بيشتر بر شرافت نفس تأكيد مي            

صورت نه بنفسهاست و نه لنفسها؛ بلكـه  «: آيدناآفريدگي آن صراحتاً سخني به ميان نمي     
  . (sermon 16,cited in Milem, p.97-100)» ط است با صاحب صورتوابسته و مرتب

 سـفر   ،اول: ، عمدتاً برخاسـته از دو منبـع اسـت         »صورت« مسيحي   ة استعاره يا نظري  
 كه در آن به آفرينش انسان بـر صـورت خـدا اشـاره               27 و   26هاي   خروج، باب اول آيه   

پسر . كه پسر، صورت پدر است    شود    مي  در الهيات تثليثي كه در آن تأكيد       ، دوم شود؛مي
معناي عبـارت   ). 390 :1384شايگان،  ( قديم و صورتي است كه خدا از خود دارد           ةكلم

.  اما با او يكي و يگانه مانده اسـت   ؛ وجود آورده  ةاخير اين است كه پسر را پدر به عرص        
ميـان پـدر و     )connaturality (ذاتـي كردن هم  براي روشن » صورت «ة از آموز  اكهارت

.  اما بالقوه با او يكي مانده اسـت        ؛گيرد؛ يعني پسر به دست پدر ايجاد شده       بهره مي عقل  
 منبع صورت درون آن صورت كامالً حاضـر اسـت و صـورت در درون                اكهارت ةگفت به

ـ  بـه كمـك درون     اكهـارت  ،ترتيـب  بـدين . ع در درون صورت قرار دارند     منبع و منب    ةماي
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يزي وجود دارد كه از مشابهت و بستگي ويژه      دهد كه در نفس ما نيز چ      يادشده نشان مي  
  .(Davies, p.xxvi)مند است و با هيچ امر ديگري در خلقت مشابهت ندارد با خدا بهره

واسطة نفس به   ادي از بستگي وجودشناختي بي    صورت خدا درون نفس، تبيين يا نم      
 در مقايـسه بـا    » خـدا در صـورت     «ة به شـرافت و تقـدم رتبـ        اكهارت خداست و اشارة  

 ؛تر اسـت  خدا در درون نفـس شـريف      .  ناظر است  مشخصاً به اين نكته   » صورت در خدا  «
چراكه خدا موجد صورت است و صورت صـرفاً بـدين جهـت در خداسـت كـه خـدا                    

  .(Milem, p.96)تاكنون چنين مقرر كرده است 
نخستين ويژگي اين است كه صورت وجـود        :  واجد دو ويژگي است    ،صورت «اكهارت ةبه گفت 

گيـرد؛ چراكـه واجـد فيـضاني طبيعـي از ذات            واسطه و ناخواسته از صاحب صورت مي       بي خود را 
 ةكـدام واسـط    معرفت، ادراك، حكمت و اراده هيچ.(Sermon 16, Cited in Milem, p.93)» ...است

واسطه از خود ذات فيـضان يافتـه         صورت الوهي بي    زيرا ميان پسر و خدا يا صورت و ذات نيستند؛        
  .(Ibid, p.94) صورت، مشابهت با صاحب صورت است ويژگيو دومين  است

برخي را به اين باور سوق      » صورت الوهي  «ةگفتن از آموز    هنگام سخن  اكهارتلحن  
  بــر آن اســت كــه مــا در درون نفــس واجــد حــصه و نــصيبي اكهــارتدهــد كــه مــي

)portion( از خداييم(Davies, p.xxi) .هـايي  هبئه ديديم اقوالي از اين دست شـا چنانك
 از   وي  براي درك صـحيح منظـور      اكهارتبه باور برخي مفسران     . كنددر ذهن ايجاد مي   

 صورت الوهي   اكهارتهايي نظير صورت بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه            استعاره
شناسد؛ يعني صورت الـوهي     در نفس مي  )potentiality (ظرفيت و استعداد   را به منزلة  

تواند از وحدت معرفتـي   نفس است كه از طريق آن نفس ميظرفيتي استعاليي در درون  
 برخاسته نيـست كـه مـا        اكهارتوجه از كالم     هيچ اما اين مطلب به   . مند شود با خدا بهره  

 بـر ايـن     اكهـارت عكـس كـل نظـام فكـري          خدا يا چيزي از اين دست هستيم؛ بلكه به        
  .(Ibid, p.xxvi)مشاهده استوار است كه ما خدا نيستيم 

روست كه ايـن اسـتعاره همزمـان اعطـاي وجـود از               صورت از آن   ةمضاعف استعار اهميت  
ايـن  . (Milem, p.96)كنـد  جانب خدا و محدوديت ذات يا سرشت نفس را آينگي مـي 

گيري نهايي ما در خصوص همانستي خدا و نفس          صورت در نتيجه   ةهاي استعار ويژگي
  .نقشي اساسي دارد
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 فـوق   ة و ناگفتني نفس از مجراي بررسي اسـتعار        با بررسي وجه نافريده، ناشناختني    
 خـدا و     اين گفتار بازگرديم و بحث از امكـان همانـستي          ةتوانيم به پرسش اولي   اينك مي 

  .نفس را مطرح كنيم

   امكان همانستي.4
 نفــس و بررســي ةبحــث از معنــاي همانــستي خــدا و نفــس، بحــث از وجــه نافريــد 

اي براي  س و برق خرد در حقيقت مقدمه      هايي همچون صورت، تولد پسر در نف       استعاره
در اينجا بـه ايـن      . است ساز امكان همانستي خدا و نفس     مسئلهورود به بحث پردامنه و      

عبـارت    فناي نفس در ذات يا الوهيت، يـا بـه          موالناپردازيم كه آيا از ديدگاه      پرسش مي 
ـ ديگر همانستي خدا و عـارف  و نفس، ممكن اسـت؟ و آيـا ايـن د     ـ  در اطالق عام آن 

  اند؟همواره موضعي ثابت اتخاذ كرده
 مايـستر  و   موالنـا مرور آثار   .  دوم پاسخ بدهيم   پرسشدر همين ابتدا، نخست بايد به       

 4: ك.ر(گونه كه در ادامه خواهيم ديـد        همان. دهدم، پاسخ منفي مي    به سؤال دو   اكهارت
بـا  . ارنداين دو عارف در خصوص امكان همانستي خدا و نفس موضع واحدي ند            ) 3 -

بـا  . توان به بررسي اقوال گوناگون و گهگـاه متعـارض ايـشان پرداخـت             اين توضيح مي  
ايشان در آثـار خـود گـاه     . توان رسيد اي مي بنديبررسي اين اقوال در اين زمينه به جمع       
  . انداند و گاهي نيز قول و طريق سومي اختيار كردهبه همانستي و گاه به تباين قايل شده

  ل مشعر به همانستي نفس و الوهيت اقوا.1. 4
مجاملـه بـه همانـستي خـدا و نفـس قايـل و           در مواضع متعددي صراحتاً و بـي       اكهارت

 ابـراز   52 ةاز جملـه در انتهـاي موعظـ       . خواهان وحدت نفس با ساحت الوهيت اسـت       
معنـا كـه      بـدين  ؛ خدا و من يكي هستيم     توانم درك كنم  كند كه تنها در فناست كه مي       مي

انسان نيـك از  « : نه با خدا كه خالق و علت كل اشياست        ،ت الوهي وحدت دارم   من با ذا  
  .(Eckhart, 1994: p. 81)» آن جهت كه نيك است، ذات خدا را واجد است

 در  اكهـارت . خوانـد در جاي ديگري اين همانستي را وجه اختالف خود با ديگر آفريدگان مي            
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حتي گاوهـا   .  مشترك من است با ديگران     ةمن نقط گويد انسانيت   ش مي ا  هاي تنهايي يكي از واگويه  
اي يـا  آنچه به من تعلق دارد و به هيچ انساني، جانوري، فرشته     . بينندشنوند و مي  نيز همچون من مي   

  .(Eckhart. 1994: p.121)حتي به خدا تعلق ندارد اين است كه من با خدا يكي هستم 
ا اشاره به ورود الوهيت بـه ايـن          نفس و ب   ةمدد وجه نافريد    گاهي به  مايسترچنين  هم

تواند بـه   فقط الوهيت ناب مي   «: كشدساحت، همانستي ميان نفس و الوهيت را پيش مي        
ترين فرشته هم با وجود قرابت و مشابهت به خدا          مقامحتي عالي ... ذات نفس وارد شود   

ي آن به باور يكي از بزرگان هيچ موجود متمايزي شايـستگ . تواند به نفس وارد شود نمي
نفس در خويشتن خويش چنان خالص است كه فقـط          . را ندارد كه خدا در او عمل كند       

  .(Ibid, p.181-182)» تواند الوهيت را به درون خود بكشدمي
  .گيردتر از آن سخن گفتيم، بهره ميهايي كه پيش همانستي از استعارهاو براي تأكيد بر اين

طوركه پـدر   همان«: كند تولد بيان مي   ةاربراي نمونه گاهي اين مطلب را به كمك استع        
ترين جزء نفس   آورد، حقيقتاً در باطني   حقيقتاً در ذات بسيط خود پسر خود را به دنيا مي          

آورد، و در اين عالم باطني است كـه ذات خـدا ذات مـن اسـت و                  او را به دنيا مي    ] نيز[
 اين عبارت آشـكارا  بينيم در چنانكه مي.(Eckhart, 1981: p.183)» ذات من ذات خداست

  .(Colledge& Mcginn, p.336)دهد همانستي ذات نفس و ذات خدا را نشان مي
صورت حقيقـي   «: كند صورت اشاره مي   ةمدد استعار  در جاي ديگري به اين مدعا به      

  .(Eckhart. 1994: p.171)» نفس چيزي جز خدا نيست
 فاشگو از وحدت بـا ذات       پروا و  در جاهايي بي   اكهارتهاي باال ديديم كه     در نمونه 

ـ زنـد و و همانستي ذات نفس و الوهيـت دم مـي     همـين  ـ  چنانكـه پيـشتر گفتـه شـد     
 در موالنـا در مقابـل،  . اسباب محكوميت او و توقيف آثـارش را فـراهم كـرد          ،فاشگويي

 در آثـار    ،عبارت ديگر  به. كندگوتر عمل مي  خصوص امكان همانستي محتاطتر و پوشيده     
شوند كه از آنها بوي وحدت بـا ذات و همانـستي نفـس و ذات                هده مي او تعبيراتي مشا  
مناسبت در بحث فنا و بقا نيز از آن سـخن گفتـه               زير، كه به   ةنمون. رسدحق به مشام مي   

نيك بخت آن است كه از بوي بر وي زند و عـين او شـود            « :شد، يكي از شواهد ماست    
 موالنـا،   (» قي شود و حكم مشك گيرد     بعد از آن او را فنا نماند و در عين ذات مشك با            
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1381 :58.(  
محوشده پـيش   «كند، هرچند تعبير     به فناي ذاتي اشاره مي     موالنااي ديگر ظاهراً    در نمونه 

  :ستا گرفته موالنادر اين بيت صراحت را از اين قول » پيش«كاربردن قيد  و به» ذات
 ه سخن چون فتاد؟محو شده پيش ذات، دل ب  مفتعلن فاعالت، رفته بدم از صفات

  .)9268/ك(
 كشد؛كنايه و به كمك تلميح پيش مي      گاهي نيز سخن از همانستي خدا و نفس را با           

مثالً در اين بيت با تلميح به داستان موسي، وادي طوي و تجلي خداوند بر موسـي، بـه                   
  :كند  ميزيركي ادعاي همانستي با خدا را مطرح

  نيز نورم اي جان، گرچه ز دور تارممن   موسي بديد آتش، آن نور بود دل خوش
  .)17737/ك(

 اما در اين مورد     ؛كنداي ديگر عبور از صفات و مواجهه با ذات را طرح مي           در نمونه 
  .:گويداز وحدت با ذات صراحتاً سخني نمي نيز

  در گذر از صفات او، ذات نگر، خدا بگو  ء بهل ز كل بگو، خار بهل ز گل بگوجز
  )22753/ك(

شـدن در ذات سـخن       نيز در موضعي از گذشتن از مقـام صـفات و غـرق            در مثنوي   
  :تري داردن صراحت بيشهاي پيشياين مورد در قياس با نمونه. گويد مي

  در وصال آيات كو يا بيِنات؟  تو جِهت گو، من برونم از جهات
  در صفات آنست كو گُم كَرد ذات  صنع بيند مردِ محجوب از صفات

  كي كنند اندر صفاتِ او نظر؟  ت اند اي پسرواصالن چون غرقِ ذا

   اقوال مشعر به تباين الوهيت و نفس.2. 4
 در موارد پرشماري از همانستي الوهيت و نفس سخن گفته است، تمـايز              اكهارتگرچه  

مضامين ميان وجود بسيط خدا و وجود خاص و محدود آفريدگان و قواي نفس يكي از                
 وي همچنين گاهي براي اشاره به تمايز ميان (Eckhart, 1981: p.137). اوست ةكليدي انديش
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 نيـز در  موالنا ).Milem, pp.44-45( گيرد كمك مي» بيرون بودن از خدا«خدا و نفس از تعبير 
هاي تأكيد بـر ايـن تبـاين را در          يكي از سازمايه  . كندابيات و عباراتي بر تباين مذكور تأكيد مي       

   .توان يافتمي »من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث 
از جمله گـاهي بـا توجـه بـه ايـن      . بردوي از حديث يادشده از چند جهت بهره مي  

  ). 357 و 356 :1382شيمل، (كند  معرفت نفس اشاره ميةمسئلحديث به 
صـورت   گاهي نيز، چنانكه روش برخي عرفاست، از اين حديث، با زباني شاعرانه و بـه             

  :گيردس و همانستي ميان خدا و نفس بهره ميبراي اشاره به وجه سرمدي نف تلويحي،
  زييم از ورايِ تن به يزدان مي  ما بدانستيم، ما اين تن نه ايم
  اندر اَمن سرمدي قصري بساخت  اي خنك آن را كه ذاتِ خود شناخت

  .)3341-3340: 5/م(
نحو  اما در موردي ديگر، به عكس از اين حديث براي اشاره به تباين خدا و خلق، به     

 فقر مطلـق    ةگيرد و اين حديث را نشان     م و تباين خدا و نفس، به نحو اخص، بهره مي          اع
برد حديث ياد شـده     راين كا ). 357 و   356 :1382شيمل،  (داند  در برابر غناي محض مي    
 از حـديث يادشـده در ايـن مـسير           موالنااز جمله مواردي كه     . اينك محل بحث ماست   

 موالنـا . توان اشاره كرد  هاي مندرس مي  ياز و جامه  كند، به داستان محمود و ا     استفاده مي 
شناسـد و در ايـن داسـتان        بر آن است كه هركه خود را به فقر شناسد، خدا را به غنا مي              

 :كنداش را كنايه از توجه به تباين ميان نفس و رب تلقي ميهاي كهنهتوجه اياز به جامه
 پوستينورنه من آن چارقم و آن  گفت من دانم عطايِ تست اين
 هر كه خود بشناخت، يزدان را شناخت بهرِ آن پيغامبر اين را شرح ساخت
 باقي اي خواجه عطايِ اوست اين چارقت نطفه است و خونت پوستين

  .)2115 -2113/م(
 )175ص  (در فيه ما فيه     . قول به تباين ميان خدا و نفس به موارد باال محدود نيست           

اي با سر تنگ، مشك وجـود        ماند كه در كيسه   به آن مي  گويد ياد حق    زند و مي  مثالي مي 
توانيم بيرون آوريم، باري دست مـا معطـر          اگر در كيسه دست ببريم، مشك را نمي       . دارد

 اگرچه به ذاتش نرسـي اال يـادش         ،ياد حق هم چنين است    «: گويدآنگاه مي . خواهد شد 
نفس و امتنـاع وصـول بـه    اين مطلب را شاهد ديگري بر تباين خدا و      ».اثرها كند در تو   
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  .توان دانستذات مي
 آن است   ةاين امر نشان  . نفس است » طاعات «موالناوجه تباين خدا و نفس، به تعبير        

  :شود نميبيرونكه نفس در هنگام وصال و فنا نيز از طور عبوديت 
 جز از طاعات  ميخويش را ز  مست شد جان چنان كه نشناسد

  .)5260/ك(
از اين تعبيـر، عبـادات رسـمي         وي.  اينجا مطلق بندگي است     مقصود از طاعات، در   

  :گويد مي496 چراكه خود در غزل ؛دين را مد نظر ندارد
 تو ركوع و سجود در صلوات  چون شدي مست او كجا داني؟

 شاه رسيده است، مؤيد ديگري بر بقاي عبوديت         ةاي كه به خان   تمثيل شطرنج و پياده   
  : و نفس استدر حال فنا و تباين ميان خدا 

  امام، گرچه چنين پياده شه گرفتهخانة امام، زلف خوشش كشيدهمن به شهي رسيده
  .)14920/ك(

 توانـد باشـد؛   دهد كه فنا به معناي فنا در ذات حق نمـي          خوبي نشان مي   به اين تمثيل 
 آفريدگي سالك حتي در هنگام اتحاد عرفاني و وصـال نيـز بـا او                ةو جنب » پيادگي«بلكه  
  .د بودخواه

 در موارد متعددي با توجه به فقر نفس و غناي خدا و بينونـت               موالنا ،از سوي ديگر  
 هـا  مثالً در اين نمونـه     ؛گويد حق سخن مي   صفات خدا و نفس، از محو صفات نفس در       

  : كند  حق تصريح ميصفاتبه محو صفات بنده در ساحت 
  دهدهم صفا و هم صفاتم مي  در صفات او صفاتم نيست شد

  .)8484/ك(
  رسد  ميزيرا صفات خالق جبار  گريخت فاش و صريح گو كه صفات بشر

  .)9104/ك(
  گري محو شود در صفات، صورت و صورت  از ملك و از پري، چون قدري بگذري

  .)32057/ك(
داند و بـه فنـاي در       وي در اين دو بيت با استفهام انكاري، فنا در ذات را شدني نمي             

  : صفات باور دارد
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 سوگند نمي خورم به ذاتت ي لطيفتبه سايهسوگند 
 چون غرقه شدند در صفاتت !ها؟در ذات تو كي رسند جان

  .)3950-3949/ك(
صـفات   را در باب فنـاي نفـس در          موالنااين بيت نيز شاهد ديگري است كه اعتقاد         

  :كندحق تعالي به خوبي تصوير مي
  ا كي در اين پالسي؟اينك قباي اطلس، ت  اي نفس مطمئنه، اندر صفات حق رو

  .)31182/ك(
را مـد   » صفات«محو در ساحت    » محو كل «گويد كه از    در اين بيت نيز از آشكارا مي      

  :نظر دارد
  هم تو صفات پاك شوي، گر چنان شوي  آبي كه محو كل شد او نيز كل شود

  .)31636/ك(
  : كنددر مثنوي نيز به فناي صفات درويش در صفات حق اشاره مي

 ور بود درويش، آن درويش نيست در جهان درويش نيستگفت قايل 
 نيست گشته وصفِ او در وصفِ هو هست از رويِ بقايِ ذاتِ او

  از دسـت    كلي كند كه فانيان در حق، نفس خويش را به        چنين در مثنوي اشاره مي    هم
ق شدن آنها در نور ح    وي براي آنكه ميان گم    . انداند؛ بلكه با صفات حق متحد شده      نداده

و فناي ذاتشان تفكيك و اولي را اثبات كند، از تمثيل ناپديدشـدن سـتارگان در حـضور                  
  :*كندخورشيد استفاده مي

  اندالنيند و در صفات آغشته  اندبس كساني كز جهان بگذشته
  نشانهمچو اختر پيش آن خور بي  در صفاتِ حق صفاتِ جمله شان

                                                      
 فناي شهودي   موالناها و شواهدي از اين دست، برخي بر اين باورند كه اساساً فنا نزد                با توجه و استناد به نمونه      .*

ن مقاله بـدان  اظهار نظر قطعي در اين باب، با توجه به شواهد گوناگوني كه در اي . است و نه فناي وجودي    
  . نمايداشاره شده است، دشوار مي
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   همانستي در عين اختالف .3. 4
توان ديد، همانستي در عـين اخـتالف         مي اكهارت و   موالنادي كه در آثار     سومين رويكر 

 بلكـه در مـوارد      ؛اين رويكرد صرفاً به برايند دو رويكرد پيـشين محـدود نيـست            . است
هـا  در ادامه به برخي از نمونـه      . خوردچشم مي  دو عارف به    مستقالً در آثار اين    پرشماري
  .كنيماشاره مي

كنـد،   حكايـت مـي    اكهارتمانستي در عين اختالف در آثار       يكي از مواردي كه از ه     
» مـن «او در بسياري از فقرات آثار خود ضـمير  . در آثار اوست  » من« كاربرد ضمير    نحوة

  محققي ژاپنـي بـه نـام شـيزوترو ودا          هك برد؛ درحالي را منحصراً براي خداوند به كار مي      
)Shizuteru Veda( در كـالم ايـن   » مـن «ست كه  بر اين باور ااكهارت» من«در تفسير

 فردي و تاريخي داللت كند، حاكي از اتحاد خـدا           اكهارتعارف آلماني بيش از آنكه بر       
  .(Milem, p.24)و نفس است 

 »مـن « مـوعظ گـاهي       اين در.  آلماني شاهدي بر اين مدعاست     52 ةاي از موعظ  قطعه
و » ودم، خدا هـم نبـود     اگر من نب  «: گويد  مي فقط اشاره به من مخلوق دارد؛ مثالً آنجا كه        

اينكه خدا، خداست به ايـن خـاطر        «: گويدواجد هر دو جنبه است؛ مثالً مي      » من«گاهي  
در اينجا من همزمان هم به من سرمدي اشـاره دارد و هـم بـه مـن                  . »است كه من علتم   

 خود با مخلوقات، خداسـت و بنـابراين مـن علـتم             ة چراكه خدا صرفاً در رابط     ؛مخلوق
 خدا؛ ولي از آنجاكه من مخلوق وابـسته بـه مـن سـرمدي اسـت، مـن                   »خدابودن«براي  

  .(Ibid, pp.42-44)سرمدي نيز علت خدابودن خدا خواهد بود 
جاسـت كـه از   كنـد، آن   در عين اختالف داللت مي     يكي ديگر از مواردي كه بر همانستي      

، دمبـو )The First Cause (هنگامي كه مقيم علت اولـي «: گويدسخن مي» رهايي از خدا«
خواستم و ميـل بـه      خود بودم؛ در آنجا هيچ نمي      در آنجا خدايي نداشتم و در آنجا علت       

در . هيچ چيز نداشتم؛ زيرا موجودي آزاد بودم و عارف به نفس و سرمـست از حقيقـت             
 ةجا بود كه رهـا از خـدا و همـ          و آن ... م و نه هيچ چيز ديگري را      خواستجا خود را مي   نآ

  .(Cited in: Milem, p.28)» چيزها ايستادم
. كندبر فناي در ذات يا وحدت با ذات داللت مي          در نگاه نخست عبارت فوق ظاهراً     

كند، در واقـع از هرگونـه ميـل و           خود را رها از خدا معرفي مي       اكهارتاي كه   در لحظه 
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رهـا و آزاد در ايـن لحظـه بـدين معناسـت كـه               . شوق به خدا و ديگر چيزها رهاسـت       
  .  (Ibid) *»  را بطلبد كه هستشخص صرفاً همان چيزي«

 خواسـتار آن اسـت كـه        اكهـارت . كـشد  بعد وارستن از خدا را پيش مـي        ةدر مرحل 
ـ مخلوقات  ؛ بلكـه خـدا را تـرك كننـد    ، خود را به خدا وابـسته نكننـد   ـ  حتي يك پشه 

ماندن در مقام مخلـوقي اسـت و رهـاكردن خـدا             چراكه وابستگي به خدا به معناي باقي      
رهـاكردن خـدا بـه      «: معناي دقيق كلمـه اسـت      شدن با آن به    الوهيت و يكي  براي نيل به    

» توانـد انجـام دهـد     است كه كـسي مـي     )renunciation (ترين تَركي خاطر خدا، عظيم  
(Eckhart, 1994: p.177).  

وي پس از اين اقـوال بـه وجـه ديگـر            . شودجا ختم نمي   به همين  اكهارتاما بحث   
. تابانـد  از قضيه را باز مي     اين صرفاً يك جنبه    افزايد كه يمعطلي م كند و بي  قضيه نظر مي  

 زمانمنـد   ةبودن آنها نافي جنبـ      سرمدي و زمانمندند و سرمدي     ةمخلوقات داراي دو جنب   
نيـاز  آنها از آنجاكه خصلتي دوگانه دارند، از خدا منفك و بـي           دليل  به همين   . آنها نيست 

بازد، و آفريدگان در وجود الوهي رنگ مي      نخواهند بود و با وجود آنكه تمايز ميان خدا          
 در نيـايش    اكهـارت  تقاضايي كـه     ،بنابراين. ماندعمالً و در عالم واقع اين تمايز باقي مي        

 مخلوقات است كه الوهي و آفريده و سرمدي و ة سرشت دوگانةكند، آينخود مطرح مي
  ).Milem, p.28(زمانمندند 
وي ابتدا  . كنده همين وجه دوگانه اشاره مي     هايي از ديوان شمس ب     نيز در بيت   موالنا

  : كندفاصله، وحدت را مطرح ميگويد و سپس، بيانگار سخن ميدر قالب زباني دوگانه
  »اين فعل شراب است«: يكي گويد كه  »اين از عشق ساقي است«يكي گويد كه 

                                                      
 از  ه مقدم عنوان   به در عوض . گويداز رهاشدن از خدا سخن نمي       اول و در آغاز    ة براي نيل به وحدت در درج      اكهارت *

 در  مـسيح  عيـسي شدن   وي در اين خصوص، از داستان گم      . كندآغاز مي  ترك قواي نفس جهت نيل به وحدت      
در ايـن   . دهـد تهاي باب دوم از انجيل لوقا آمده است، تأويلي نغز و لطيف به دسـت مـي                ميان جمعيت كه در ان    

 در ميان جمعيت گم عيسي. رود نجار به اورشليم مي    يوسف در دوازده سالگي به همراه مادرش و         مسيحداستان،  
 خطاب بـه    عيسييابند،  آنگاه كه او را مي    . يابندگردند، اما او را نمي    در ميان جمعيت مي   يوسف   و   مريم. شودمي

  .)49 ، آيه2لوقا، باب (»  پدر خويش باشم؟ةدانيد كه بايد در خانجوييد؟ نمياز چه روي مرا مي«: گويد ميمريم
معنـاي تـرك     در آنجـا، بـه  عيـسي  به معبد و يـافتن   يوسف و   مريم و بنا به تأويل وي بازگشتن        اكهارتاز ديدگاه   

بنـابر ايـن تأويـل ، قـوا و      . انـد ها از آنجا آمده   اتي است كه انسان    توده و بازگشت به سرچشمه و ذ       ةهمهم
، عقل و اراده كه همگي در خدمت انشقاق و          )حافظه(قوايي نظير ياد    : اند »توده «ةاعمال نفس تشكيل دهند   

  ).(Eckhart,1994: pp.222-223تكثرند و همگي بايد ترك شوند 
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  خدا داند كه اين عشق از چه باب است  مي و ساقي چه باشد؟ نيست جز حق
  .)3664-3663/ك(

همانـستي و اخـتالف، مقـوالتي        جا ممكـن اسـت چنـين بـه نظـر برسـد كـه              در اين 
كننـد در   دانان مسلمان و مسيحي تالش مـي        در مقام الهي   اكهارت و   موالنا. ناپذيرند جمع

هاي ايـشان در رفـع تنـاقض،    يكي از روش. بافت الهيات از اين آموزه رفع تناقض كنند       
  . روش تعدد جهات است

.  براي توجيه جمع همانـستي و اخـتالف از ايـن روش بهـره گرفتـه اسـت                  اكهارت
 اكهارتبا اين توجيه،    . كند يعني بودن و شدن اشاره مي      ،دو وجه متمايز نفس     به مايستر

ـ خود را از جهت بودنش د و از جهـت شـدنش ـ    دان علت خود مي ـ  كه سرمدي است 
ـ  ، نفـس را از جهتـي نـازاده و    اين دو وجـه نفـس  . شمارد مخلوق ميكه زمانمند است 

وي جهت توضيح اين دو وجه نفـس از تعبيـر           . داندسرمدي و از جهتي زاده و فاني مي       
در هنگـام اتحـاد بـا خـدا نفـس      . گيردبهره مي» )Sufferring God (كردن خدا تحمل«

داشـته  توانـد مكـاني     تواند اثري از خود را جداي از خدا حفظ كند و در نتيجه نمي             نمي
تواند جايي براي خدا حفظ كند، شخص  و از آنجا كه نمي  كه خدا در آن عمل كند     باشد  

  . شودكند و در نتيجه از خدا متمايز ميمي» تحمل«خدا را 
 بـه   اكهـارت  سرمدي و زمانمنـد نفـس را در انديـشة         دقيقاً دو بعد    » تحمل خداوند «

ن معنا، نفس عملـي  در اي . دهد عمل مي  ةاز سويي نفس به خدا اجاز     ) 1: كشدتصوير مي 
، به  » عمل خدا در نفس    ةاجاز« تعبير استعاري    .»كندتحمل مي «دهد،  را كه خدا انجام مي    
  .شودهمانستي تعبير مي

 چراكـه نفـس   ؛ تمايز ميان خدا و نفس است     ةكنندتحمل، از سوي ديگر برجسته    ) 2 
شـود  كي مي نفس از جهتي با خدا ي     (دهد  پذير و ضعيف نشان مي    را در برابر خدا آسيب    
 همانـستي و اخـتالف همزمـان     ةنـشان » تحمل«بدين ترتيب   ). ماندو از جهتي متمايز مي    

. نحو نقيضي، شخص خدا هست و خـدا نيـست       پس نهايتاً، به  . تواند بود   مي خدا و نفس  
  .(Milem, p.40)كند گاه نفس را با يك نيمه معرفي نمي  هيچاكهارت

  :كندوجه سرمدي و مادي نفس اشاره مي نيز با ظرافتي شاعرانه به دو موالنا
  ور يكي ام پس هم آب و روغنم، اين الفرار؟  هر كه پندارد دو نيم پس دو نيمش كرد قهر
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  چون دو باشم؟ چون كه ماه روشنم اين الفرار چون يكي باشم؟ كه زلفم صد هزاران ظلمت است 
  .)11301 و 11300/ك(

جـان و   «ز و اخـتالف خـدا و نفـس،          كشيدن تمـاي   در جاي ديگري از سويي با پيش      
  :زندداند و از سوي ديگر از همانستي دم ميمي» غالم«را بنده و  »جهان

  جان و جهان غالم تو، جان و جهان تويي و بس  بي تو جهان چه فن زند؟ بي تو چگونه تن زند؟
  .)12843/ك(

. ه را رفـع كنـد     پارادوكس يادشد  كوشدديگر مي  اي در جاي ديگري به شيوه     اكهارتهمچنين  
 اما مـن دو چيـز       ؛خدا يك چيز گفت    :گويدپيامبر مي «: ناميد» هاتعدد حالت «توان  اين شيوه را مي   

محض آنكه اين حالـت      اند؛ اما به  گويد، او و نفس يكي     گامي كه خدا در نفس سخن مي      هن» شنيدم
  .( Eckhart, 1994: p.130) »آيدحدت برطرف شود، تكثر پديد ميو

   اختالف و همانستيمسئلة در اكهارت و موالنابندي آراي  جمع.4. 4
تـوان گفـت كـه       همانستي و اختالف مـي     ةمسئل در خصوص    موالنابندي آراي   در جمع 
نهايتـاً   امـا . ا به تلويح از همانستي سخن گفتـه اسـت         يتصريح   اي موارد به   در پاره  موالنا

البتـه در تـشريح     . بندي كرد توان جمع تر در همانستي در عين اختالف مي      رأي او را بيش   
پـردازد و گـاهي،     همانستي در عين اختالف وي گاهي به رفع تناقض از ايـن ايـده مـي               

  . گذاردپارادوكس را حل نشده مي
. شـود بودن يا همانستي در عين اختالف مـشاهده مـي           نيز دو وجهي   اكهارتدر آثار   

 مهـم   ةا ذيـل دو آمـوز      ر اكهـارت  اين دو وجه آثار      گينمكبرخي پژوهشگران از جمله     
 در  گـين مـك . اندبندي كرده   يعني فناي نفس در الوهيت و تولد پسر در نفس دسته           ،وي

مــا دو «: كنــداشــاره مــي)Caputo (كــاپوتو.جگــشا از ايــن خــصوص بــه عبــارتي راه
.  ميان فناي ذات در الوهيت و تولد پسر در اختيار داريـم        ةبندي متعارض از رابط    صورت

تر از تولد پسر اسـت و در واقـع مبنـا و اسـاس آن                ذات الوهيت بنيادي  در يكي، فنا در     
» كنـد رساند و كامل مي  ميدر ديگري، تولد پسر وحدت با الوهيت را به حد تمام       . است

)Cited in: Mcginn, p 8-11(.  
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در «: كنـد بنـدي مـي    را چنين جمع   اكهارت الهيات   گينمكبا توجه به همين مطالب      
با وجود اين ذات خدا و ذات نفـس         .  خداست و انسان انسان است      خدا اكهارتالهيات  

  .(Colledge & Mcginn, p.61)» *يكي است
اي موارد اين دو     اشاره شد، در پاره    موالنابندي آراي   از سوي ديگر، چنانكه در جمع     

 پارادوكس وحـدت و اثنينيـت را        ،تعبير ديگر  عارف پارادوكس همانستي و اختالف يا به      
  . دارندنشده نگه مي خدا و نفس حلدر ارتباط

هاي نقيـضي و    دان، با بيان گزاره    ، در مقام عارف و خطيب و نه در مقام الهي          اكهارت
همين  به. كوشد تصويري از هويت دوگانه و نقيضي نفس ارائه كند آميز مي فضاي تناقض 

كـه در    چنان ؛آميزنـد  نيز زمان و سرمديت، به هم مي       اكهارتجهت است كه در عبارات      
  ).Milem, p.48(شود نفس نيز چنين امري مشاهده مي

در خـصوص خـدا و   ) Bruce Milem()p.49 (بـروس مـايلم  روست كـه   از همين
توان تسري داد، بـر آن   نيز مي موالنا، كه آن را به آراي       اكهارتبندي آراي   نفس در جمع  

بايد پذيرفت و يا    بيشتر رازي است كه يا       نفس و خدا    همانستي يا تمايز   ةمسئلاست كه   
  .  مقوالتي نيست كه در باب صدق و كذب آن داوري بتوان كردةرد كرد و در زمر

 خـدا و نفـس و بحـث همانـستي و         ة نيز در آثار خود در چنـدين بيـت رابطـ           موالنا
  :هاستبيت زير يكي از اين نمونه. كندناپذير تصوير مياختالف را پارادوكسي چاره
  اين دو كه هر دو يكي است جز كه همان يك مباد   ز اتحادجان من و جان تو بود يكي

  .)9249/ك(
وحـدت و   «دانـد و     خدا و نفس را نه اين و نه آن مي           رابطة موالنا و در بيت ديگري   

  :كندهر دو، را نفي مي» اثنينت
  آتشش اندر زنيم هر كه بگويد دوييم  بر سردارش كنيم، هر كه بگويد يكيم

  .)18001/ك(
اي موارد، در مقام عـارف و نـه          نيز در پاره   موالناال حاكي از آن است كه        با دو نمونة 

 .كندنخورده رها ميدر مقام الهيدان، پارادوكس همانستي و اختالف را دست
                                                      

 .(See: Turner, 1995: p.166)پذيرد  مياكهارتهايي در باب عنوان داوري ن  را بهگينمك نيز نظر ترنر. *
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