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  مطالعات اسالمي               
  نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسالمي

  دانشگاه فردوسي مشهد          
  1390بهار و تابستان  2/86شمارة    

      فناي صفاتي از ديدگاه موالنا و مايستر اكهارت                         
  

  دكتر قاسم كاكايي (استاد  فلسفه دانشگاه شيراز)                                                                
  اشكان بحراني (كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شيراز)                                                            

  
  چكيده

رفاني بر دو ركن هاي گوناگون عشناختي الهيات سلبي در آثار عارفان اديان و سنتبعد وجودشناختي و معرفت
 كه از عنوان آن نيز پيداست، تأكيد عارفان برشناسي سلبي، چناناستوار است: خدا و نفس. در الهيات يا يزدان

هاي ناشناختني و ناگفتني خداوند يا به تعبير ديگر سخن از ذات خداست. از ذات ناشناختني و ناگفتني جنبه
هاي شود. اما در آثار برخي عارفان سدهنام ياد ميعدم يا نيستي و بيخدا با تعابيري استعاري نظير تهيا، واحه، 

چون موالنا و شمس چون مايستر اكهارت، و نيز برخي از عارفان قدر اول عرفان اسالمي، همي مسيحي، همميانه
 ، ازا و اكهارتكند. در آثار موالناي فقرات تأكيد و تكيه از ذات خدا به سوي ذات نفس ميل ميتبريزي، در پاره

نظران نظير دنيس ترنر، از . برخي صاحبشودذات نفس با تعابيري نظير وحدت، بساطت، تاريكي و تهيا ياد مي
-سود برده شناسي سلبيانسانشناسي سلبي، از تعبير ها بر وزان الهيات سلبي يا يزداناين چرخش و اين ويژگي

- بررسي مي فناي صفاتيگفته را ذيل تعبير هاي پيشو ويژگيدر اين جستار، ما بحث از اين چرخش نگاه اند. 

رسيم در آثار موالنا و اكهارت را بر مي مقومات و بنيادهاي اخالقي فناي صفاتي ترين، نخست مهمادامهدر  كنيم.
اين دو  فقر و تبتل (= انقطاع)، در آثار يعني ،ي فناي صفاتيترين پيامدهاي پارسايانهد از مهمو سپس به دو پيام

شود اما تبتل از اي است كه در آثار هر دو عارف، به وضوح و به كرات، ديده ميفقر آموزهپردازيم. عارف مي
 ختار الهياتي آثار مايستر اكهارت باشد.امختصات و شايد از ابداعات نظام انديشگي و س

  
  

  طرح بحث -1
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هاي گوناگون عرفاني بر دو ارفان اديان و سنتدر آثار ع 1شناختي الهيات سلبيبعد وجودشناختي و معرفت  
شناسي سلبي، چنان كه از عنوان آن نيز پيداست، تأكيد ركن استوار است: خدا و نفس. در الهيات يا يزدان

عارفان بر جنبه هاي ناشناختني و ناگفتني خداوند يا به تعبير ديگر سخن از ذات خداست. از ذات ناشناختني و 
شود. موالنا و اكهارت نيز، در نام ياد ميابيري استعاري نظير تهيا، واحه، عدم يا نيستي و بيناگفتني خدا با تع

- اند.  اما در آثار برخي عارفان سدهفقراتي از آثار خود در همان طريق و بر همان روش معهود عرفا، گام برداشته

رفان قدر اول عرفان اسالمي، به ويژه ي مسيحي، و در رأس همه مايستر اكهارت، و نيز برخي از عاهاي ميانه
كند.  بدين اي فقرات تأكيد و تكيه از ذات خدا به سوي ذات نفس ميل ميشمس تبريزي و موالنا، در پاره

هايي از گيرد: ايشان در بخشوجهي ممتاز به خود مي» خدا و نفس«ترتيب، در آثار اين دو عارف گفتمان 
اند. از اين رو آثار ايشان را، در كرد به نفس بررسي كردهخدا و نفس را با رويي تأليفات و تقريرات خود، رابطه

  3»شناسي سلبيانسان«آن را  2دنيس ترنرتوان مطرح كرد كه شناسي سلبي، ذيل جرياني ميدل الهيات يا يزدان
شان نيز سلبي است شناسي ايان امثال اكهارت سلبي است، انساننام نهاده و بر آن است كه اگر الهيات و عرف

(Turner,1995, p.167).  
گران پژوهش هاي فارسي جا نيفتاده و به واژگانشناسي سلبي هنوز در نوشتهاما از سوي ديگر، تعبير انسان

گفته را هاي پيشالهيات جديد راه نيافته است. از همين رو، در اين جستار، ما بحث از اين چرخش نگاه و ويژگي
تر و كنيم كه در واژگان عرفان اسالمي و الهيات عرفاني، اصطالحي و مألوفبررسي مي فاتيفناي صذيل تعبير 

  رسد.تر به نظر ميجاافتاده
ها و آن ترين توان خود را صرف فهم و تحليلاي هستند كه اكهارت و موالنا بيشمايهدو بنخدا و نفس 

محتواي  اكهارت هاي آلماني، مايسترخطابه از خطابه در جايي در پنجاه و سومين كنند.ها ميي ميان آنرابطه
در « اند:كند كه در واقع وجوه اسرار مرتبط با خدا و نفسي كلي خالصه ميمايهنطقش را در قالب چهار درون

گويم و از اين كه آدمي بايد از خود و از سخن مي ]وارستگي[= تبتل كنم همواره ازهنگامي كه سخنراني مي
ا رها باشد. دوم، آدمي را بايد درون خير محضي كه همان خداست، از نو ساخت. سوم: آدمي بايد ي چيزههمه

د. چهارم يآسايي به سوي خدا بياشرافت عظيمي را تصور كند كه خدا به نفس اعطا كرد تا وي به طرز معجزه
                                                 

مباني نظري «در خصوص الهيات سلبي و رويكرد الهيدانان جديد بدين موضوع، بنگريد به: كاكايي، قاسم و اشكان بحراني،  - 1
. همچنين در خصوص ابعاد وجودشناختي، 87، آبان 68ي شمارهي فلسفي، سال چهاردهم، ي مفيد، نامه، در نامه »الهيات سلبي

نيستي و كاركرد آن در مباحث «شناختي الهيات سلبي در آثار موالنا و اكهارت بنگريد به: كاكايي، قاسم، شناختي و زبانمعرفت
. كاكايي 66-39، صص 1386تان ، پائيز و زمس2ي ي حكمت، سال پنجم، شمارهدر نامه» الهيات در نگاه مولوي و مايستر اكهارت

ي سوم، تابستان در جاويدان خرد، سال ششم، شماره »بررسي و نقد ديالكتيك تعالي و حلول در آثار موالنا و اكهارت«و بحراني، 
؛ و 88، زمستان 54ي در قبسات، سال چهاردهم، شماره» همانستي نفس و الوهيت از ديدگاه موالنا و اكهارت«؛ و هميشان، 88
هاي سابق)، سال چهل و دوم، در فلسفه و كالم اسالمي (مقاالت و بررسي» كاركردهاي الهياتي سكوت در آثار موالنا«يشان، هم

 .88ي يكم، پاييز و زمستان شماره
2- Denys Turner 
3 -apophatic Anthropology 
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 ناپذير است. خدا كلمهي كه در ذات الوهي است، وصفيهر گونه ضيا ؛ت ذات الوهي [سخن مي گويم]ح[از] سا
   ).Cited in: Mcginn,1981,pp. 4- 5( »اي  ناگفتهاست، كلمه

، »بازگشت به خير بسيط يعني خدا«، »وارستگي از خويش و ديگر اشيا«، 53ي آلماني او در ابتداي موعظه
لوهي و در نتيجه خلوص ذات ا«و » آگاهي از شرافت عظيمي كه خدا به نفس عطا كرده تا بتواند با او متحد شود

 ,Eckhart, 1994(كند هاي مهم مواعظش معرفي ميمايهمايه از بنرا چهار بن» بيان ناپذيري ذات الوهي

pp.127-128(.  
هاي جانشين آن را در برق نفس، ي اصلي عرفان و الهيات اكهارت را روشناي نفس معرفي و استعارهاستعاره

  صه دروني ذات جان، خاموشي و واحه خالجزء 
بر اساس اين اصل، ذات نفس و ذات خدا ذاتي است گيرند. رات همه از يك اصل نشأت ميكنند. اين استعامي

همه بر بيان چيزي ناشناختني در باب هاي يادشده، استعاره واحد و همه را با سلب بايد شناخت. بدين ترتيب،
اين چرخش  ناپذيري خداست.شناختكنند، درست همان طور كه الهيات سلبي براي گفتن نفس تأكيد مي

فناي صفاتي، در بحث از  بدين ترتيب، .توان بررسي كردتوجه از خدا به سوي نفس را زير عنوان فناي صفاتي مي
آيد كه ناپذيري، تهيا، وحدت و بساطت نفس در ميان است و از اين مطلب سخن به ميان مينام مقوالتي نظير

  ). Turner, 1995, pp.140-141جان نظر كند ( تواند بهانسان به هيچ روي نمي
است و » چونبي«توان ديد. از نظرگاه موالنا، ذات خدا و ذات نفس همين مطلب را در آثار موالنا نيز مي

  .4) 39-38(فيه، صص» به هيچ كاري نيايد«دهند هايي كه از اين ذات مينشانه
داند و تعالي معرفتي را به ذات ن ذات حق از فهم بيرون ميموالنا در كليات شمس نيز در بيتي خود را نيز همچو

  نفس نيز تسرّي مي دهد:
  

 خمش كن، كاه و كوه و كهربا چيست؟
  

 كه آن چه از فهم بيرون است آنيم  
  

  )16165(ك/    
جا، با تبيين چرخش نگاه عارف و الهيدان عرفاني به سوي نفس و توصيف سلبي آن، در سه سطح تا اين
تي، معرفتي و زباني، مقصود از تعبير فناي صفاتي تا حدي روشن شد. در گفتارهاي پيش رو، ابتدا وجودشناخ
چرخش به  5يپيامدهاي پارسايانه سپس به و كنيمرا طرح و بررسي مي فناي صفاتي وجودي-اخالقي بنيادهاي

  پردازيم.سوي نفس مي
  

                                                 
هاي كليات شمس تبريزي و مثنوي نوشتتيب كوتهبه تر» م«و » ك« نوشت فيه ما فيه موالناست وكوته» فبه«در اين مقاله،  - 4

 معنوي اند.
5- ascetical 
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  فناي صفاتيبنيادهاي اخالقي و وجودي  -2
  

عمدتاً واجد باري  فناي صفاتي، شناخت بنيادهاي آن است. بنيادهاي  فناي صفاتيبررسي  نخستين گام در
تواضع، ترك خودي، ترك اراده، تسليم  اي نظيراين مباني در قالب مفاهيم اخالقي و عرفانياند. اخالقي و وجودي

  شوند.و رضا و موت اختياري متجلي مي
  
  تواضع و ترك رعونت و خودي -2-1

  
يافته هاي اخالقي محوري در اسالم و مسيحيت است كه در بافت عرفان سلبي، معنايي تحولاز آموزهتواضع 

گيرد. تواضع در آغاز بر دو اصل گردن نهادن به امر حق و پيروي از مردان الهي يا به تعبير و متكامل به خود مي
رت است از بازگشت به عدم اصلي و فاني استوار است، اما در نهايت عبا» فروتني با مردان الهي«دوري كاشفي، 

  ). 295شدن در وجود حق (كاشفي، ص 
  است:  فناي صفاتيتواضع و تضرّع گام اول در 

 فهم و خاطر تيز كردن نيست راه
  

 نگيرد فضل شاهجز شكسته مي
  

  )532: 1(م/  
كه در آن به آفرينش انسان از كند موالنا براي نشان دادن اهميت تواضع آياتي از قرآن را در مثنوي درج مي

 خاك اشاره شده است:

 چون خلَقناكم شنودي من تراب
  

 خاك باشي جست از تو، رو متاب  
  

 بين كه اندر خاك تخمي كاشتم
  

 گرد خاكي و منَش افراشتم  
  

 حملة ديگر تو خاكي پيشه گير
  

 تا كنم بر جمله ميرانت امير  
  

 آب از باال به پستي دررود
  

 از پستي به باال بررودگه آن  
  

 گندم از باال به زيرِ خاك شد
  

 بعد از آن او خوشه و چاالك شد  
  

  )458-454: 3(م/    
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قوام انسانيت به «رود. وي براي نشان دادن اكهارت نيز براي اشاره به اهميت تواضع دقيقاً به همين راه مي
كسي كه «گيرد: ، بهره ميgroundك و زمين و خا homoريشگي انسان اي زباني، يعني هماز نكته» واضعت

اخذ شده   groundيا  8از خاك 7»انسان«ي ) نيست، انسان نيست، چرا كه واژه6»خاكي«متواضع (به معناي 
  (Eckhart, 1981, p.158).» است

ي هاياز سوي ديگر، وي براي نشان دادن اهميت تواضع به عنوان نخستين گام اتحاد عرفاني با خدا از آيه
مسيح، اختصاصاً، و قديسان و استادان، عموماً، خشوع و تواضع را به «آورد: متعدد از عهد جديد شاهد استفاده مي

-خوي و دلاز من تعليم گيريد، چه نرم«اند: دارد، توصيه كردهچه انسان را به اطاعت از خدا وا ميعنوان آن

)؛ بر 11ي ، آيه14(لوقا، باب » رد، سرفراز خواهد گشتآن كه سر فرود آو«)؛ 29ي ، آيه11(متي، باب » خاشعم
ي دريافت و زادن پسر خدا بود، چه [خدا] برخواري [و تواضع] كنيز خويش اساس اين فضيلت عذرا خود شايسته

ي آگوستين تواضع نردباني است كه با آن خدا به سوي )... به گفته48ي ، آيه1نظر افكنده است (لوقا، باب 
  .(Eckhart, 1981, p.156)» روندها به سوي خدا مييد و انسانآانسان مي

توان به قرب به خدا و اتحاد با او نايل شد، چه به كند كه از راه تواضع ميو دست آخر به اين نكته اشاره مي
  زعم وي تواضع در ذات الوهيت ريشه دارد:

خدا و فروتن  .اختيار خدا را نيز به دست دارد انسان متواضع به همان اندازه كه اختيار خود را در دست دارد،«
خواهد خواهد كه او ميكند و خدا همان را ميدهد او نيز عمل مياند نه دو تن، چرا كه هر چه خدا انجام مييكي
ريشه دارد  9چه خدا هست، او نيز هست يعني حيات واحد و وجود واحد؛ تواضع در ذات الوهيتو آن

(Eckhart, 1981, p.190).  
توان كرد. ترك رعونت و ترك خودي روي ديگر تواضع و وجه و تعبيري سلبي است كه از تواضع ارائه مي 

ي اكهارت، در آغاز بايد با خود مراد از ترك نفس يا كشتن نفس نيز چيزي جز ترك رعونت نفس نيست. به گفته
  انع و مشكل برخورد خواهيم كرد: شروع و خود را ترك كنيم. اگر از خود جدا نشويم، هر كجا برويم به م

رفت آنان كه آرامش را در امور ظاهري، چه در اماكن چه در اعمال عبادي، چه مردم چه اعمال، يا در برون«
مند قدر اين امور بزرگ و ارزشاز جهان يا فقر يا خوار داشت نفس مي جويند، در اشتباهند؛ چرا كه هر چه

روند. د بود.  و مردمي كه از اين راه جوياي آرامش اند يك سره به خطا ميتوانني آرامش نميباشند، سرچشمه
چون كسي كه راه گم كرده باشد، سرگردان يابند. ايشان همتر ميجويند كمچه را ميتر بگردند، آنهر چه بيش

شود، از همه چيز اند... چنين كسي چه بايد بكند؟ وي بايد از رها كردن خود آغاز كند. آن گاه كه از خود رها 
  .(Eckhart, 1994,p.6)» رها خواهد بود

                                                 
6 - from the ground 
7- homo 
8- humus 
9- ground of Divinity 
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چنان كه » اگر زهد است اگر شكّر چه شيرين است بي خويشي«با مطلع  2504، غزل ش كليات شمسدر 
، به ديوان كبيرخودي اختصاص داده شده است. موالنا در بسياري از مواضع رديفش هويداست، به ستايش بي

  .پردازداضع ميمناسبت، به ترك خودي و تو
  شوند:موالنا بر آن است كه مستي الهي و كبر ما و من با يكديگر جمع نمي  

 دورم ز خضراي دمن، دورم ز حوراي چمن
    

 دورم ز كبر ما و من، مست شراب كبريا
  

  )234(ك/  
 چون دانه شد افكنده بررست و درختي شد

   
 اين رمز چو دريابي افكنده شوي با ما

  
  )77(ك/  

كه در اين گويد و طرفه آنبه زبان حق يا از زبان حق و در حال استغراق سخن مي  ،6ي وي در غزل شماره
دهد. از جمله، نفي خودي و تهذيب و تصفيه را مقدمه و نياز فنا هاي مختلف نيل به فنا را شرح ميمرحله ،حالت
  داند:مي

 اول شرابي دركشي، سرمست گردي از خوشي
  

 ي آن گه كني آهنگ ما آهنگ مابي خود شو
  

  )70(ك/  
  توان سراغ گرفت:اين آموزه را در آثار اكهارت نيز مي

ي ي تشويش و آشوب از ارادهبايد به خود ترك نفس را بياموزيم تا اين كه از خود هيچ نداشته باشيم. همه«
  .(Eckhart, 1994, p.42)» زند، چه متوجه باشيم چه نباشيمنفس سر بر مي

اگر كسي بر آن است تا از پي من آيد، بايد خويشتن را انكار كند «ي معروف انجيل متي: اكهارت در تأويل آيه
  )، چنين مي گويد:24ي ، آيه16(متي، باب » و صليب خويش بر دوش گيرد و از پي من روان گردد

كه خود را رها كند و به كلي از چه به رنج و صليب تعلق دارد، رها كنند. چون حقيقتاً هر ايشان بايد هر آن«
معناست؛ بلكه براي ايشان همه سعادت، بهجت و سرور خود به درآيد، براي چنين كسي صليب و درد و رنج بي

  .(Eckhart, 1994, p. 82)» دل است و ايشان به حق پيرو خدايند
  كند:ده مياستفا» سفر از خويشتن«موالنا گاهي براي اشاره به ترك خودي و رعونت از تعبير 

 نظر در روي شد بايد چون آن نبود چه را شايد؟
  

 سفر از خويشتن بايد، چو با خويشي سفر چه بود
  

  )6229(ك/  
دهد و از آن به رستن از دنيا و خويشتن خويش تأويلي عرفاني به دست مي» خلع نعلين«از تعبير قرآني  وي

  كند:تعبير مي
 خلع نعلين كند وز خود و دنيا بجهد

  
 همچو موسي قدم صدق زند بر در او
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  )23464(ك/  

  

   نقد و ترك اراده،تسليم و رضا -2-2

  
پس از آن كه آدمي به فروتني دعوت و از دعوت نفس اماره بر حذر شد، در گام بعدي، اكهارت و موالنا نفس 

ترك اراده و در آثار موالنا اغلب كنند. اين بحث در آثار اكهارت عمدتاً ذيل نقد و را به ترك كلي اراده دعوت مي
  اند.گفته تحت عنوان تسليم و رضا بررسي مي شود، گر چه هر دو عارف در هر دو زمينه سخن

  
  

  نقد اراده -2-2-1
  

نخست از نقد اراده و تالش براي خلوص  در مراحل ابتدايي، سخن اكهارت بر سر نفي اراده نيست. وي در گام
تر متعالي و گويد. از طريق فرايند نقد، اراده بايد هر چه بيشه و اختيار سخن ميتر ارادو تعالي هرچه بيش
  كنيم:اي از اقوال وي در باب شرافت و خلوص اراده اشاره ميجا، به نمونهخالص شود. در اين

تر فكند و از اين جهت اراده شريپذيرد. اراده چنين نميكنند، ميچه را حواس از خارج منتقل ميعقل آن«
- جايي هست و نه اكنوني، دريافت ميچه را كه در معرفت ناب است، كه در آن نه ايناز عقل است. اراده فقط آن

تر قدر اراده متعالي يا خالص تواند بود، بايد از آن نيز متعاليخواهد بگويد اين است كه هر چهچه خدا ميكند. آن
  .(Eckhart, 1994, p.183)» تر شودو خالص

  
  
  ترك و نفي اراده -2-2-2

  
اي دارد. ي بعد، سخن از نقد و ترك كلي اراده است. اكهارت در باب نقد و ترك اراده اقوالي ريشهدر مرحله

گيرنده در باب اي اكهارت در باب نفي اراده و اختيار بدل به يكي از دستاويزهاي هيأت تصميمهاي ريشهگزاره
در واقع خواست حالي است كه وي براي اثبات اين حقيقت كه ترك اراده محكوميت آرا و آثار وي شد.  اين در 

  گيرد:خداست از آياتي از عهد جديد كمك مي
) يعني كساني كه در اراده 3ي ، آيه5(متي، باب » بخت آنان كه روح فقيرانه دارندنيك«عيسي مسيح گفت: «

ي زيستن بهتري وجود داشت، عيسي مسيح بيان فقيرند. و هيچ كس نبايد در اين باره ترديد كند؛ اگر شيوه
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(متي، » اگر كسي بر آن است تا از پي من آيد، بايد خويشتنش را انكار كند«چنان كه او نيز گفت: كرد، هممي
). در آغاز همه چيز به اين بسته است. خود را بيازما، هر گاه خود را يافتي، خويشتن را ترك 24، آيه ي 16باب 

  ).Eckhart, 1994, p 6-7(  »ن راه استتريكن. اين به
خدا بهشتش را براي «گويد كه قديس ديانوزيوس مي«كند: وي در جاي ديگري از ديانوزيوس نقل قول مي

گاه كه براي فروش عرضه شود و هيچ چيز واالتر بهاتر از بهشت نيست، آنچيز كماما هيچ» كندفروش عرضه مي
ي آن چه داريم، به گاه كه به چنگ آمده باشد... بنابراين ما بايست همهو دل انگيزتر از بهشت نيست، آن

ايم، هنوز بهشت را به دست ي خود چسبيدهي خود را، براي بهشت فدا كنيم. مادام كه به ارادهخصوص اراده
 ,Ibid(» تاند، جدايي از امور مادي سهل اسي خود را ترك گفتهايم. اما نزد آنان كه خود و ارادهنياورده

p.131(.  
-كشد، از نفي اراده و اختيار سخن ميگاه كه توحيد افعالي را به تصوير ميموالنا نيز در بسياري از موارد آن

را وصف حال سالك در مقام توحيد  1521) تمام غزل 800، ص 1387گويد. براي نمونه، شفيعي كدكني (
  ماند:ي سالك باقي نميسوزني از ارادهبيند. در اين مقام سر افعالي و نفي مطلق اراده مي

 دل من چون قلم اندر كف توست
  

 ز توست ار شادمان و ار حزينم
  

 مرا تو چون چنان داري چنانم
  

 مرا تو چون چنين خواهي چنينم
  

 چو تو پنهان شوي از اهل كفرم
  

 چو تو پيدا شوي از اهل دينم
  

  )16022و  16019و 16016(ك/  
  

  كند:ي حق را اكهارت بازباني ديگر بيان ميبشر در اراده يالي و فناي ارادهاين توحيد افع
ي خدا ذوب شده تواند وجود داشته باشد كه ما، به كلي، در ارادهي كامل و حقيقي تنها زماني مياراده«

» داردتر ريشه ي خود نباشيم. هر چه قدر كسي اين چنين باشد، در خدا بيشباشيم و ديگر واجد اراده
)Eckhart, 1994, pp.19-20.(  

ي حق را به كمك ي او در ارادهي بنده و ذوب ارادهموالنا براي اشاره به توحيد افعالي در مثنوي نفي اراده 
  كند:تصوير مي» شطرنج«و » ني«، »چنگ«ي سه استعاره

  
 زنيما چو چنگيم و تو زخمه مي

  
 كنيزاري از ما نه، تو زاري مي

 

 اييم و نوا در ما زِ تستما چو ن
  

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست
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 ما چو شطرنجيم اندر برد و مات
  

 برد و مات ما ز توست اي خوش صفات
  

  )600-598: 1(م/  
دهند كه شايد معادل مناسبي براي ترك و نفي اراده در نظام فكري اين سه بيت فناي افعالي را نشان مي

كند و در اين حال ي افعال را از خود سلب و به حق منتسب ميناي افعالي، سالك همهاكهارت باشد. در حال ف
  ).253، ص 1386سلب فعل بحق است (فروزانفر، 
  كند و، اشاره مي»اريد ان الاريد«)، به قول بايزيد، يعني 128در فيه ما فيه (ص 

د، اين كه همه نخواهد اين صنعت آدمي آدمي را دو حالت بيش نيست يا خواهد يا نخواه«افزايد: گاه ميآن 
  »نيست. اين آن است كه از خود تهي شده است و كلي نمانده است.

  مرادي ه است، مراد خود را به كلي در بيچنين انساني كه از خود تهي شد
كند ميمطرح » اريد ان ال اريد«رو، هيچ نخواستن را موالنا به صورت پارادوكس و مشابه عبارت جويد. از اينمي

  جويد:مرادي ميو مراد خود را در بي
 مرادي استما را چو مراد بي

  
 پس ما همه بر مراد باشيم

  
  )16289(ك/  

  دهد:همين مطلب را با تفصيل بيش تر در مثنوي توضيح مي
 هين ز چه معلوم گردد اين؟ ز بعث

  
 بعث را جو، كم كن اندر بعث بحث  

  
 است شرط روزِ بعث اول مردن

  
 كه بعث از مرده زنده كردن استزان  

  
 جمله عالم زين غلط كردند راه

  
 كز عدم ترسند و آن آمد پناه  

  
 از كجا جوييم علم؟ از تَرك علم

  
 از كجا جوييم سلم؟ از تَرك سلم  

  
 از كجا جوييم هست؟ از تَرك هست

  
 از كجا جوييم سيب؟ از تَرك دست  

  
  )824-820: 6(م/    
زند كه شرط هست شدن آدمي، نيستي مطلق و شرط مراد كليات شمس بار ديگر از اين حقيقت دم مي در

  يافتن او ترك اراده است:
  

 بستي مراد ما را بر شرط بي مرادي بستي تو هست ما را بر نيستي مطلق
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  )31145(ك/  

  كند:ي پولس مطرح ميهمين شرط را اكهارت با توسل به داستان مكاشفه
ي خود دست بكشيم. هر چند پولس قديس با ي خدا در تمام امور بر اين است كه ما بايست از ارادهاراده«

وگو براي پولس سودي نداشت مگر گويي طوالني داشتند، اين گفتوعيسي مسيح و عيسي مسيح با پولس گفت
» خواهي انجام دهم؟ياي خداوند، چيست آن چه م«ي خويش را ترك كرد و گفت: آن گاه كه وي اراده

(Eckhart, 1994, p.19).  
تر ي فضايل به ما چنگ خواهند زد. و آن چه پيشاگر ما به خدا تمسك كنيم، خدا و همه«بدين ترتيب، 

چه افكند و آنرفتيد شما را اينك به دام ميتر به شكارش ميجويد. آن چه پيشجستيد، اينك شما را ميمي
  ).Eckhart, 1981,p. 251; 1994, p. 8»(كند، اينك از شما پرهيز ميتر آرزويش را داشتيدپيش

  هيچ نخواستن يا ترك طلب و رها كردن مقام طالبي در نگاه موالنا از اركان فقر و فناست:
هو الطالب الغالب. پس مقصود از اين آن است كه اي آدمي چندان كه تو در اين طلبي، كه حادث است و «

» مقصود دوري. چون طلب تو در طلب حق فاني شود، تو آن گه طالب شوي به طلب حقوصف آدمي است، از 
  ).189(فيه، ص 

  گويد:همين نكته را در كليات شمس نيز باز مي
 جوي جويان است و پويان سوي بحر

    
 گم شود چون غرق دريا بار شد

  
 تا طلب جنبان بود مطلوب نيست

    
 مطلب آمد آن طلب بي كار شد

  
 لب تا هست ناقص بدطلبپس ط

  
 چون نماند آنگهي ساالر شد

  
  )8661- 8659(ك/  

كند كه يكي از معاني استغراق نزد صوفيه، يا دهد، آشكار ميموالنا در توصيفي كه از استغراق به دست مي
  يكي از ابعاد استغراق نزد اين طايفه، همان ترك اراده و ترك عمل است:

ميان نباشد و او را جهد نماند و فعل و حركت نماند. غرق آب باشد. هر فعلي كه استغراق آن باشد كه او در «
  ). 44(فيه، ص » ازو آيد آن فعل او نباشد. فعل آب باشد

  استغراق در حق ثمراتي دارد كه در بحث رضا و تسليم مطرح خواهد شد.
. اكهارت با لحني جسورانه به كنيمي بحث از ترك اراده به ثمرات آن در نگاه اكهارت اشاره ميدر خاتمه

ي خاص خود را به كناري نهم و آن را در دستان سرورم قرار دهم هر گاه اراده«كند: ثمرات ترك اراده اشاره مي
و براي خود هيچ نخواهم، آن گاه خدا بايد آن را به خاطر من بخواهد و اگر در اين مورد مرا ناديده بگيرد، خود را 

كند... بنابراين، در هر موردي كه چيزي براي خود نخواهم، خدا از سوي من اراده ميناديده گرفته است. و 
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خواهد، براي من بخواهد، نه كنم، او بايد ضرورتاً هر چه براي خود ميهنگامي كه من خود را از اراده تهي مي
-Eckhart, 1994,pp.3 (تر... و اگر خدا چنين نكند... نه عادل تواند بود و نه خدا خواهد بودتر نه بيشكم

4;1981,p.248(.  
هاي بشري، هنگامي كه در ارتباط خدا و نفس بررسي شود، به بحث تسليم و رضا نفي اراده و ترك خواسته

  سنجند. شود. تسليم و رضا موقعيت فرد تارك اراده را در ارتباط با خدا ميمنتهي مي
  
  

  
  
  تسليم و رضا -2-2-3

  
روند. رضا داراي دو معناي ي حال عرفاني فنا به شمار مياي هستند كه مقدمهقيتسليم و رضا از حاالت اخال

د ولي رضاي برسحق است به  هر ترتيبي كه به بنده ابتدايي و نهايي است. رضاي ابتدايي، تسليم در برابر امر 
فات. اين امر نيز يكي شود و عبارت است از قايم بودن به وجود حق در ذات و صميبه فناي في اهللا نزديك غايي، 

گرا، است. كاشفي ديگر از مصاديق تحول مفاهيم و آموزه ها در بافت عرفان، و به ويژه در بافت عرفان سلبي
داند. چرا كه ثبوت ) خاموش كردن زبان را از دعا ناشي از استقرار رضا در جان عارفان مي276-275(صص 

  ي حق همان.ر ارادهي عارف دعارف در مقام رضا همان و فناي اراده
شود اما دويي هنوز از ميان نرفته است. خدا بايد خود را به تمامي در هر در تسليم و رضا، اراده نفي و نقد مي 

 ,Eckhart, 1981(آن كس كه خود را ترك كرده است، سرريز سازد و به سخن ديگر در او متجلي شود 

p.197(.  
ي خشنودي اوست؛ ي خداست كه مايهسليم خداست و تنها ارادهاز نظرگاه اكهارت كامالً ت 10انسان عادل

نزد وي بر هر چيز ديگر مرجح  خواه اين اراده معطوف به بيماري و فقر باشد يا هر چيز ديگر، اين خواست الهي
ي خداست آيد اراده. هم چنين اكهارت معتقد است هر چه پيش پاي ما مي)Eckhart, 1994, p.141است (

  .(Ibid)آمد اي به وجود نمياين بود، حتي براي لحظهچه اگر جز 
خواست كه تمام ورزند و نه به آن، و اگر خدا ميهاي عادل در خدا نه به اين عشق ميانسان«به باور وي، 
كردند و مطلوب ها عطا كند، بدان توجهي نميجا با هر چيز ديگري غير از خويشتن خود به آنحكمتش را يك

يي »چرا«جويند، براي توجيه اعمالشان هيچ خواهند و هيچ نميهايي هيچ نميرا كه چنين انسانها نبود. چآن
جا كه حيات به چنين از آنشناسد. هممي» چرا«كند و بيعمل مي» چرا«طور كه خدا بيشناسند، هماننمي

                                                 
10- just man 
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دل نيز براي توجيه اعمال جويد، به همين ترتيب انسان عازيد، براي توجيه خود هيچ چرايي نميخاطر خود مي
  ).Eckhart, 1994, p.140شناسد (خود هيچ چرايي نمي

هاي بيدار چونان مرغاني در چنگ حق گرفتارند. اين دسته چون از خود فاني شده و از ديدگاه موالنا، انسان
تعبير موالنا اين  به» كجا برند؟«گويند بلكه فقط مي» كجا روم و كجا برم؟«گويند كه اند هرگز نميبه حق باقي

  ).230است. (مكتوبات، ص » توفيق الهي«تسليم، » دام«
  نمايش داده است:» موج و مرده«وي نهايت تسليم را با تمثيل 

 خواهي كه خردت بكشندگر نمي
 

 مرده شو با موج و با دريا مكوش
 

 )13341(ك/ 

  
 من نگويم چون كنم، دريا مرا تا چون برد؟!

  
 ام در بحر و در بند سقايي نيستمغرقه

  
  )16633(ك/  
زماني كه  دانند. به همين سبب،رنج و اضطراب انسان را ناشي از تقابل خواست وي با خواست خدا مي صوفيه

- خواهد شد. در اين مرحله هر چه ميشده نيز برطرف برسد، تعارض ياد» رضا«و به مقام » هيچ نخواهد«انسان 

  ).218، ص 1387خواهد بود (شفيعي كدكني،  » ي حق تعاليست و ارادهو خوادر قلمر«بيند 
چه بدان تعلق داري رها كن و خدا را داشته باش، آن هر آن«اكهارت نيز نزديك به همين معني گفته است: 

گاه خدا از آن توست همان گونه كه از آن خود است و او خداي تو خواهد بود، همان گونه كه خداي خود است، 
  .( Eckhart, 1994, p.127)» تركم نه

  
  

  موت اختياري -2-2-4
  

است (نك به: » موتوا قبلَ ان تموتوا«هاي صوفيه از سويي متأثر از حديث موت اختياري در آموزه
) و از سوي ديگر بسيار نزديك است به كالم عيسي مسيح كه فرمود: كسي كه دوبار 370، ص1386فروزانفر،

). اين انديشه را در 415، ص 1387شود (شفيعي كدكني، ها وارد نميبه ملكوت آسمانزاده نشده باشد، هرگز 
  گويد:توان ديد. موالنا نيز در اين باره ميويكم ميهاي بيستم و بيستي يوحنا باب دوم، آيهمكاشفه

  
 اي آن كه بزاديت چو در مرگ رسيديت

 

 اين زادن رحماني است بزاييد بزاييد
 

 كي آهوي عاقل طلبد شير نري را؟ يكي ذره وگرني ما عقل نداريم
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  )1093(ك/  

كند. موت اختياري از ديدگاه عارفاني نظير او رستن ) تبيين مي73(ص  فيه فيه ماموالنا موت اختياري را در 
  از تعينات هستي و طرد كامل رعونت نفس است:

ز هستي نمانده است. در دست قدرت همچون اند و... در ايشان يك سر موي ااوليا پيش از مرگ مرده«
(فيه، ص » گويد من در ميان نيستم...اسپري اند. جنبش سپر از سپر نباشد و معني انا الحق اين باشد، سپر مي

73.(  

  

ي عمده را براي كم سه فايدهموالنا دست است.مفصالً سخن گفته اختياري در باب فوايد و چرايي موتوي 
  شمارد:موت بر مي ي موت قبل ازتجربه
  ها) رها شدن از علت1

 چون دوم بار آدمي زاده بزاد
 

 پايِ خود بر فرقِ علّتها نهاد
 

 )3576: 3(م/ 

  ) جاودانگي2
 آزمودم مرگ من در زندگيست

 

 چون رهم زين زندگي پايندگيست
 

 اقتلوني اقتلوني يا ثقات
 

 انّ في قتلي حياتا في حيات
 

  )3839- 3838: 3(م/  
  ) در امان ماندن از عذاب الهي3

 ليك زان ننديشم و بر خود زنم
  

 خويشتن را اين زمان مرده كنم  
  

 پس برآرم اشكم خود بر زبر
  

 پشت زير و مي روم برآب بر  
  

 كه خَس رودمي روم بر وي چنان
  

 كه  كس رودني به سباحي چنان  
  

 مرده گردم، خويش بسپارم به آب
  

 مرگ اَمنست از عذاب مرگ پيش از  
  

 اين چنين فرمود ما را مصطفي   مرگ پيش از مرگ امنست اي فتي
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  )2273تا  4/2268(م:     

كند و معتقد است در هر صورت مرگ انسان را تعبير مي» شكستن«در جايي از اين مرگ ارادي به  مولوي
مرگ پيش از مرگ، روح را تعالي بخشد به دست خود انسان باشد و با » شكستن«، چه بهتر كه اين »شكندمي«

  ):1291، ص 1387(نك به شفيعي كدكني،  
  

 تو اگر نشكني، آن كت بسرشت او شكند
  

 چون كه مرگت شكند، كي گهر فرد شوي
  

  )30418(ك/  

كند، امكان نيل به گنج يا همان نور جويي بيان ميدليل ديگري كه موالنا براي موت قبل از موت و مرگ
  ز طريق ترك رعونت نفس و تعين هستي است:لطيف ا

 جو باشي، ولي نه از عجزِ رنجمرگ
  

 بلكه بيني در خرابِ خانه گنج  
  

 ايپس به دست خويش گيري تيشه
  

 ايبي انديشه مي زني بر خانه  
  

 كه حجاب گنج بيني خانه را
 

 مانعِ صد خرمن اين يك دانه را  
  

  )2535- 2533: 4(م/    
  كشد:نيز حركت نفس از ساحت صورت به قلمروي معني و محو صورت را به تصوير مي و در كليات شمس

 صورت و معنيت شوم چون رسي
    

 محو شود صورت من در لقا
  

  )2804(ك/  
  
  

ي جذب و مقدم بر كشش الهي است. يعني ابتدا آدمي با ترك خودي، قدم اول را بر مقدمه موت اختياري
  شود:انيده ميدارد و در قدم دوم كشمي

 نه كه قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد
  

 نهاد كشته ي خود را، كشد آن گاه كشاند؟
  

  )8002(ك/  
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  فناي صفاتي در آثار موالنا و اكهارتي پيامدهاي پارسايانه-3

، اينك هنگام آن است كه به دو فناي صفاتيترين بنيادهاي اخالقي و وجودي پس از بررسي اجمالي مهم
ي تبتل [= وارستگي]  در آثار موالنا و اكهارت مايهي فقر [معنوي] و بنمايهي اين آموزه، يعني بند عمدهپيام

ي فقر نزد اين اند. آموزهي بنيادهاي اخالقي و وجودي يادشدهمايه در واقع برايند و چكيدهبپردازيم. اين دو بن
ي موالنا و هم در افكار اكهارت آن را هم در انديشهدو عارف واجد عناصر مشتركي است و از اين رو مصاديق 

جا كه اين آموزه هاي مشابه در آثار موالنا، از آني تبتل، به رغم وجود نمونهتوان باز يافت. اما در مورد آموزهمي
حث رود، بدر آثار اكهارت معنايي خاص، چندوجهي و استثنايي دارد و از مختصات و ابداعات اكهارت به شمار مي

  كنيم. ي فقر آغاز ميكنيم. اينك با آموزهها و مواعظ اكهارت متمركز ميرا بر نوشته

  

  

  فقر – 3-1
  

 ,Milem(شود كند، به فقر دروني و فقر بيروني تقسيم مياي كه اكهارت ارائه ميبنديفقر در تقسيم

p.24( فقر بيروني معادل فقر مادي در ادبيات . فقر دروني در ادبيات اكهارت معادل فقر معنوي در لسان موالنا و
هاي مادي نيست و اگرچه كند كه مقصودش از هيچ نداشتن، فقدان داراييمؤكداً اعالم مي اكهارتمولوي است. 

كند كه در هنگام سخن گفتن از فقر، مقصودش بيند، تصريح ميفقر مادي را، اگر خودخواسته باشد،  فضيلت مي
  .(Milem, p.38-47)فقر مادي نيست 

شود، فقر معنوي و دروني است. براي مثال، از فقر اراده مي فناي صفاتيچه در الهيات سلبي و مشخصاً در آن
دهد كه مراد اين امر نشان مي». پالس«بايد جست و نه در » در نور يزدان«موالنا بر آن است كه معناي فقر را 

  وي، فقر ظاهري نيست:
 اندر پالسفقر را در نور يزدان جو، مجو 

    
 هر برهنه مرد بودي، مرد بودي نيز سير

  
  )11261(ك/  

  در اين نوشته و در بررسي مفهوم فقر نيز، هر كجا سخن از فقر به ميان آيد مراد فقر دروني و معنوي است.   

ني او هاي عرفاتوان ديگر مفاهيم و نظريهفقر در نظام فكري موالنا، مفهومي اساسي است كه به كمك آن مي
  ). 42، ص 1382بندي و تشريح كرد (شيمل، را طبقه
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) و 24893(ك/» شراب فقر«) و 26230(ك/» گوهر فقر«چون وي در آثار خود از فقر با تعابيري هم
كند و معتقد است بايد به خود فقر عشق بورزيم كه در آن شاهدان ) تعبير مي159(فيه، ص » خوارزم فقر«

  جا).  (همانمعنوي و روحاني فراوانند 
هنگامي كه خداوند «گيرد: هاي اكهارت نيز كل رستگاري و كمال از فقر معنوي سرچشمه ميدر آموزه

 ,Eckhart, 1981(» ها قرار دادهاي رستگاري سخن بگويد، فقر معنوي را در رأس آنخواست كه در باب شيوه

p.282.( شود بلكه وجه اساسي روح استفقر چيزي نيست كه به دست آيد و كسب  ،به باور اكهارت )Milem, 

p.37(.  

  از مواعظ آلماني، اكهارت از فقر تصويري ارائه مي كند كه از 52ي در موعظه 
) و  از اين 3ي ، آيه5(متي، باب » بخت آنان كه روح فقيرانه دارندنيك«اي از انجيل متي مأخوذ است: آيه 

كند. به تعبير ي فقر را با توجه به همين رابطه توجيه ميهگويد. وي آموزطريق در باب خدا و نفس سخن مي
كه بتواند خدا را به وي، خدا بر آن است كه در خود خدا عمل كند، نه در نفس؛ به همين جهت نفس براي آن
كند، عاري كند. و عمل در خود [= نفس] متقاعد كند، بايد خدا بشود و خود را از هر چه از خدا متمايزش مي

جاست كه بحث ديگر يا از جهتي يكي باشند. ايننها در صورتي ميسر است كه خدا و نفس شبيه يكاين ت
يابد؛ به باور اكهارت تنها در صورتي خدا در نفس عمل ي خدا و نفس با فقر معنوي ارتباط تنگاتنگي ميرابطه
كند و خدا مكان مناسبي براي و از اين جهت، شخص خدا را تحمل مي«كند كه نفس را كامالً فقير بيابد: مي

  .)Milem, p.38» (كندعمل وي خواهد بود كه در آن خدا در خود عمل مي

كند. آلبرت اكهارت در اين موعظه ابتدا تعريفي از فقر را، كه آلبرت كبير ارائه كرده است، طرح و نقد مي
د است. اكهارت اين تعريف را وافي به ي چيزهايي كه خدا آفريده ناخرسنداند كه از همهكبير، فقير را كسي مي

كسي كه هيچ نخواهد و هيچ «كند: داند و از آن ناخرسند است. اكهارت فقير را چنين تعريف ميمقصود نمي
ي خداست؛ ي خود و اراده. از ديدگاه وي، واالترين فقرْ رهايي از اراده(Milem, p.25)» نداند و هيچ ندارد

  .(Ibid, p.38)ترين فقرْ هيچ نداشتن است خت و ادراك و جانانهترين فقرّ رهايي از شناپاك
دهد كه تعريف اكهارت از فقر، نشان مي كليات شمسو  مثنويكه در ادامه خواهيم ديد، تحليل چنان 

ي فقر را ذيل سه ركن رت، آموزهكمابيش نزد موالنا نيز مقبول است. از اين رو با توجه به اركان تعريف اكها
  كنيم.بررسي مي» هيچ نداشتن«و » هيچ ندانستن«، »واستنهيچ نخ«

  
  

  هيچ نخواستن  -3-1-1
  

ي مخلوقش باشد، اين است كه شخص رها و مجرد از اراده نزد اكهارت معناي هيچ نخواستن و فقر معنوي
هي و است كه البته وصف وجود اال» آزادي اراده«گويي كه اصالً وجود نداشته است. هيچ نخواستن به معناي 
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گويد: پوياست و نه هدفي كه الزم باشد به سوي آن حركت كنيم تا آن را فرا چنگ آوريم. اكهارت در اين باره مي
ي الهي داريد و ميلي به سرمديت و خدا در شما هست، شما هنوز فقير اي براي انجام ارادهتا زماني كه اراده«

 ,Milem(» اهد و نه به چيزي تمايلي داشته باشدنيستند. چه آن كسي فقير است كه اصالً نه چيزي بخو

p.26-33(.  
رأي موالنا در مورد ترك اراده در بدو امر اندكي با مشي اكهارت اختالف دارد. موالنا، در مراحل ابتدايي، 

خواند و از اين لحاظ ظاهراً رأي او با رأي  كه طريق معهود عارفان مسلمان است، سالك را به طلب فرا ميچنان
كند كه خود را از همه چيز عاري ساز تا هاي زير موالنا به خود يا سالك خطاب ميكهارت متفاوت است. در بيتا

  طلب، خود، تو را جذب كند: 
  

 در طلب زن دايماً تو هر دو دست
  

 كه طلب در راه نيكو رهبرست
  

 
 لنگ و لوك و خُفته شكل و بي ادب

  
 طلبسويِ او مي غيژ و او را مي

  
 ) 980 -979: 3م/  (  

كند اين طلب كه در نهاد سالك كند اما تصريح ميطلب را از سالك به كلي نفي نمي ي بعد، موالنادر مرحله
  اي الهي است و اصل طلب خداوند است:نهاده شده، وديعه

 پوالد پاره هاييم آهن رباست عشقت
  

 اصل طلب همه تو در تو طلب نديدم
  

  )17713(ك/  
آورد. چون اكهارت سخن از ترك طلب و نفي اراده به ميان مياز طي اين دو مرحله، وي نيز هماما پس 

  رسد: ي خود ميموالنا در اين مرحله بر آن است كه سالك با نخواستن و ترك طلب به مطلوب اوليه
 آب كم جو تشنگي آور به دست

  
 تا بجوشد آبت از باال و پست

   
  )3212: 3(م/   

  كند:به ترك طلب اشاره مي» اريد ان ال اريد« چشمي به عبارت  نيز با گوشه شمس كلياتو در 
   

 ما را چو مراد بي مرادي است
  

 پس ما همه بر مراد باشيم  
  

  )16289(ك/    
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  هيچ ندانستن -3-1-2
  

رها باشد؛ ها ي دانستنانساني كه در جستجوي فقر است] بايد از همه«[گويد: اكهارت در باب انسان فقير مي
 :Cited in  » (كند، رها باشدنه بداند؛ نه بياموزد و نه ادراك كند ... وي بايد از هر شناختي كه در او زيست مي

Milem, p.32-3(.  پس معناي هيچ ندانستن از نظر اكهارت، وارسته بودن از معرفت است. چه با وجود اين كه
-كند. همانها زيست ميكند كه معرفت در آننين تأكيد ميداند، هم چداند كه هيچ نميوي فقير را كسي مي

اي تفاوتي و دلسردي نيست بلكه به معناي داشتن خواستهمردگي، بيطور كه رهايي از اراده به معناي دل
    (Ibid).مستجاب است، رهايي از شناخت هم به معناي جهل و ناداني، در معناي متعارف آن، نيست

ي جان بينا شود، بايد كه ديدهي بصيرت است. براي آنايي از آن در واقع مقدمهترك معرفت متعارف و ره
و از ادراك بشري و چشم » دانش هستانه«دانش بشري و ادراك بشري را كنار گذاشت. موالنا از دانش بشري به 

  تعبير كرده است:» ي هستانهديده«بين به كثرت
 اي ليكن از دانش هستانهدانا شده

  
 ي هستانه رو ديده تو بينا كنبي ديده

  
  )19779(ك/  

 ز دانش ها بشويم دل، ز خود خود را كنم غافل
  

 بر مقبل نشايد ذوفنون رفتنكه سوي دل
  

  )19447(ك/  
  

را » ناداني«و در همين معناست كه جهل ممدوح موالناست. اين از معدود مواردي است كه موالنا آشكارا 
تصنيف «داند گويد به دنبال فقر معنوي تنها چيزي كه ميعي كه خاص زبان اوست ميستايد و با اسلوب بديمي

  است: » ناداني
 چو ما، در فقر مطلق پاكبازيم

 

 به جز تصنيف ناداني ندانيم
  

  )16152(ك/  
  
  هيچ نداشتن -3-1-3
  

در تعريف » شتنهيچ ندا«كند كه با ركن ) از فقر تعريفي ارائه مي342كاشفي در لب لباب مثنوي (ص 
فقير آن را گويند «اكهارت انطباق دارد. به باور كاشفي،  فقر در آغاز ترك دنياست و در نهايت فنا در احديت و 

ي دارايي عارف در راه فناي در احديت از همه» كه هيچ ندارد يعني از سر همه چيز گذشته تا به همه رسيده.
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ي سوم از باب پنجم انجيل متي را اكهارت نيز مخاطب آيهخود، از جمله از خويشتن خويش، گذشته است. 
  اند:داند كه از خويشتن خويش گذشتهكساني مي

) 3ي ، آيه5(متي، باب » بخت آنان كه روح فقيرانه دارندنيك«گويد: به همين خاطر، خداوند به درستي مي«
- به حال برهنگي به خدا تقرب مياند و كساني كه يعني كساني كه خويشتن انساني خويش را از دست داده

   .(Eckhart, 1994, p.79)» جويند
  تواند خدا را در خود بيابد:هايش را كنار نهد ميي داشتههنگامي كه انسان همه

كه در خويشتن خويش برهنه تواند خدا را، چنانگاه مينفس بايد خود را از همه پاك و برهنه كند، آن«
  .(Eckhart, 1994, p.256)» است، بيابد

  كند:و موالنا نيز در مثنوي به همين مطلب اشاره مي
 جمله ما و من به پيش او نهيد

  
 ملك ملك اوست، ملك او را دهيد

  
 چون فقير آييد اندر راه راست

  
 شير و صيد شير خود آن شماست

  
  )3139 -3138: 1(م/   

فقير حقيقي از «اسطه با خدا پيوسته است چه وبي از آن رو ميسر است كه انسان فقيرْيافتن خدا در نفس 
  ):682، ص2، ج1378است (نيكلسون، » تعين فردي برهنه

 واسطهبيحاجب آتش بود 
  

 رابطهدر دل آتش رود بي               
  

 واسطه استپس فقير آن است كو بي
  

 ها را با وجودش رابطه استشعله              
  

  
  
  
  
  
 

 )835و  831: 2(م/

  تبتَل -3-2
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، درآمدن مجدد به صورت خدا ، شرف 11)هاي اكهارت را در تبتل (=وارستگي يا انقطاعي موعظهچهار بن مايه
مايه برخي ). در ميان اين چهار بنColledge & Mcginn, p.30اند (نفس و خلوصِ ذات الوهي خالصه كرده

گرايي ). هم342، ص1382دانند (كاكايي، مي ي اكهارت را تبتل (وارستگي) ترين آموزهنويسندگان محوري
توان ديد. از سويي، مايستر اكهارت اين مابعدالطبيعه و اخالق را در اكهارت به بهترين وجه در مفهوم تبتل مي

توان خواند كه  براي بازگشت به خدا مطلقاً اساسي است و از سوي ديگر ميمفهوم را حاكي از عملي ديني مي
اي در درون نفس؛ خلئي، كه به گري كامل و نقب زدن به خأل و ورطهرت است از خودتهيگفت كه تبتل عبا

  .  (Turner, 1995, p.172)شود تعبير وي، خدا ناگزير به درون آن كشيده مي
 on(» در باب تبتل «ي آلماني كشد اما بيش از همه در رسالهاو در جاهاي مختلف بحث تبتل را پيش مي

Detachment( پردازد. ان ميبد  
ترين از ديدگاه اكهارت، نه اين است و نه آن. تبتّل [ = انقطاع] در نيستي عريان و در عالي بتل نابموضوع ت

ترين ترين تسالّ نصيب كسي است كه به تبتّل رسيده است. چنين فردي كه به عظيمنقطه نهفته است. بزرگ
 كندا خالص، روح را بيدار و ما را به سوي خدا راهنمايي ميمندترين است. تبتل نفس ريافته، سعادتتبتّل دست

)Eckhart, 1981, p.293-294(.  
). چه Davies, pp.xxxiiجهاني نيست (زيد اما ايندر اين جهان مي» انسان وارسته« ،از ديدگاه اكهارت

در رهايي «ري وي ، به تعبير استعا»كسي كه از تعينات و خودي خود بريده و نفس خويش را دريافته است«
-يابي به هيچ چيزي تقالّ نميكس نيست و براي دستي هيچبرد... سرسپردهمحض و برهنگي صرف به سر مي

  ). Eckhart, 1981, p.190» (كند، زيرا هر چه از آن خداست از آن او نيز هست
تواند به الوهيت سان ميترين اساس تبتّل[ = انقطاع] تواضع است. از طريق تواضع انمهم ،به باور مايستر  

ناپذيرين ژرفاها، خورشيد در واالترين نقطه با خدا در دسترس«گويد: . وي مي(Ibid, p.294)نزديك شود 
  . (Ibid, p.190)» يعني در ژرفاي تواضع منطبق است... چرا كه انسان متواضع و خدا يكي هستند، نه دو نفر

نهد؛ چرا اضع قايل است، در مقايسه تبتل را از تواضع برتر مياما با وجود قدر و عظمتي كه اكهارت براي تو
تواند ميان تبتل كامل و نيستي حايل شود كه هيچ چيز نميكه در نظرگاه او تبتل چنان به نيستي نزديك مي

  شود.
د را ستايد، چون كه انسان در تواضع كامل همواره خوداند و مياكهارت تبتل را برتر از تواضع مي ،به عالوه 

شمارد و در اين خوارداشت انسان از خود به سوي اشياي مخلوق گيرد و خوار ميي مخلوقات ميفروتر از همه
گونه خوارداشتي را به خود راه ماند و هيچافتد؛ در حالي كه تبتل در درون خود و در عالم باطن باقي ميفرو مي

است و جايي معنا دارد كه وحدت محض نيست و . از سوي ديگر تواضع نسبت (Ibid, p.286-287)دهد نمي
  اثنينيت هنوز برقرار است؛ ولي در تبتل [ = انقطاع] وحدت محض و عدم تمايز در كار است.

                                                 
11- abegescheidenheit  
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: واالترين «ستايد. زيرا، كند كه تبتل را باالتر از عشق و بيش از عشق ميچنين اكهارت خود تصريح ميهم اوالً
كند كه كند كه به خدا عشق بورزم در حالي كه تبتل خدا را وادار مييحسن عشق اين است كه مرا وادار م

  عاشق من باشد. ذات خدا خود در وحدت و خلوص است و اين خود ناشي از تبتل است؛
: عشق مرا وا مي  دارد همه چيز را به خاطر عشق الهي تحمل كنم، در حالي كه تبتل مرا به جايي ثانياً

  .(Eckhart, 1981, p.286)» اي هيچ چيزي جز خدا نباشمشود كه من پذيررهنمون مي
دهد؛ چه، رحمت مستلزم برون شدن از خود و اضطراب دل است در اكهارت تبتل را بر رحمت نيز ترجيح مي

 ,Eckhart, 1981(شوره بيگانه است حالي كه تبتل مستلزم ماندن و بودن در درون و عالم انفس و  با دل

p.287(گويد:وص مي. وي در اين خص  
چه ممكن است بدان احساس فرح يا حزن، افتخار، شرم تبتل حقيقي جز اين نيست كه روح در برابر هر آن«
برد، زيرا ترين برابري با خدا ميحركت بماند... اين تبتل ثابت انسان را به عظيمآبرويي دهد، ثابت و بييا بي

. پس برابري مخلوق و خالق نيز تنها از )Ibid, p.288( »خدا... خلوص و بساطت و ثباتش را از تبتلش دارد
- طريق تبتل ممكن است چرا كه انسان را به خلوص و از خلوص به بساطت و از بساطت به تغييرناپذيري مي

  . (Ibid)اند كشاند و اين امور موجد برابري ميان خدا و انسان
  

  گيريبندي و نتيجهجمع
وجهي خاص از الهيات سلبي است كه به موازات بحث از  فناي صفاتيد، گونه كه در اين مقاله بيان شهمان

- و عدم تعين نفس مي ناپذيريناپذيري، بيانناپذيري و عدم تعين ذات خدا به شناختناپذيري و بيانشناخت

عارف ي عرفاني اين دو از مشخصات عرفان سلبي موالنا و اكهارت است و از نقاط اوج انديشه فناي صفاتيپردازد. 
هايي وجودي و اخالقي نظير تواضع، ترك بر انگاره ،در آثار اين دو عارف ي مذكوررود. آموزهمار ميمتفكر به ش

خودي، تسليم و رضا، نقد و نفي اراده و موت اختياري مبتني است. اين سيستم مفهومي پيامدهايي پارسايانه نيز 
يحي و اسالمي است و در آثار هر دو عارف برجسته و پربسامد هاي عرفان مسمايهدر بردارد: فقر معنوي كه از بن

، »هيچ ندانستن«و » هيچ نخواستن«، »هيچ نداشتن«بر اساس تعريف اكهارت، ذيل سه ركن  ي فقراست. آموزه
است كه در  فناي صفاتيي امد پارسايانهديگر پي ي تبتليابي شد.  آموزهدر آثار هر دو عارف بررسي و مصداق

كهارت در الهيات عرفاني ترين ابداعات اشود و از مهمكهارت به ذات خدا و ذات نفس، هر دو، نسبت داده ميآثار ا
وجو و رود. به همين خاطر، طبيعي است كه در بحث از تبتل، عمدتاً در آثار اكهارت جستشمار مي مسيحي به

  واكاوي صورت گرفت.
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