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چكيده 

 به منزلهي _«همانستي خدا و نفس» مضموني كليدي در بعد وجودشناختي الهيات سلبي 
  است. در مقالهي پيش رو ابتدا مقصود _رويكردي پررونق در الهيات عرفاني و در الهيات جديد

از تعبير «همانستي خدا و نفس» مطرح و پس از طرح و تشريح جنبهي غير مخلوق نفس، سه 
يعني «امكان همانستي ذات _ رويكرد عمدهي موالنا و اكهارت در خصوص امكان همانستي 

 بررسي ميشوند. در _نفس و ذات خدا»، «تباين خدا و نفس» و «همانستي در عين اختالف» 
پايان مقاله نيز در خصوص امكان رسيدن به نظر نهايي  موالنا و اكهارت دربارهي امكان 

  همانستي خدا و نفس مطالبي ارائه ميشود.

    مايستر اکهارت، موالنا، الهيات سلبی، وحدت وجود، وحدت انفسی  :یواژگان کليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقدمه  

الهيات سلبي يكي از مهمترين و پررونقترين شاخههاي الهيات جديد است. اين شاخه از 
الهيات جديد كه سلبيگروي نيز خوانده شده است، واجد سه بعد اصلي است: بعد 
وجودشناختي، بعد معرفتشناختي و بعد زبانشناختي. از مهمترين بنمايههاي بعد 

وجودشناختي به «رابطهي خدا و نفس» اشاره ميتوان كرد. از اين رابطه در عاليترين سطح و 
در حالت وحدت به «همانستي الوهيت[ = ساحت ذات خدا]  و نفس» تعبير ميشود. اين 

مبحث عمدتاً ذيل وحدت انفسي طرح و بررسي ميشود. در مقالهي حاضر اين درونمايه را در 
آثار موالنا و مايستر اكهارت، به عنوان نمايندگان برجستهي الهيات عرفاني اسالمي و مسيحي 

 بررسي ميكنيم.   

اين نوشته به يكي از آموزههاي جنجالي اين دو عارف ميپردازد كه كجفهمي آن موجب 
محكوميت اكهارت و توقيف آثار او در جهان مسيحي و طرد و طعن آثار موالنا در ميان برخي 
ظاهرگرايان و متشرعان مسلمان شده است. در ادامهي نوشتهي حاضر اين مبحث مهم را پي 

 ميگيريم.  

- مقصود از  همانستي نفس و الوهيت چيست؟ 1

بحثي كه در اينجا ذيل همانستي خدا و نفس مطرح است، به نوعي به مسألهي امكان يا 
امتناع وصول به ساحت ذات يا الوهيت باز ميگردد. در اينجا پرسش از امكان همانستي خدا  و 

نفس به اين مطلب ميپردازد كه آيا ممكن است بعد نافريده (غير مخلوق)، فاقد تعين و 
 و ميان اين دو همانستي برقرار _ و يا سرمدًا يكي باشد_سرمدي نفس با ذات حق وحدت يابد 

شود/ باشد؟  

پاسخ به اين پرسش در مورد موالنا و اكهارت دشوار و نيازمند بررسي دقيق اقوال و آثار 
ايشان است. زيرا در نگاه نخست به نظر ميرسد اين دو، گاهي از همانستي دم زده اند و گاهي 

به اختالف قايل اند.  
از سويي در آثار اكهارت بحث از اتحاد خدا و نفس به كرات مطرح ميشود. مثالً موعظهي 

 از موعظههاي آلماني، كه پاسخي است به اتهامات وارد شده به او در محكمهي 52شمارهي 
كليسا، بر محور «اتحاد خدا و نفس» استوار است. در اين موعظه، مايستر بر تمايز ميان 

زمانمندي آفريدگان و تعالي سرمدي خدا تأكيد ميكند تا نشان دهد كه هم آفريدهي زمانمند 



  

P0F جمع ميشوند. برنارد مكگين_ يعني نفس_و هم خداي متعالي هر دو در يك جا 

�
P در 

پيچيدگي غريبي كه خصوص اتحاد يا همانستي خدا و نفس در آثار اكهارت چنين ميگويد: «
ذات اكهارت آموزهي «الوهي شدن» دارد، در درجهي اول ناشي از اين واقعيت است كه از نظر 

 به كلمه هستي ميبخشد و پدر و پسر، به ،  پدر در نفس.خدا و ذات نفس ذات واحدي است
در ژرفترين حقيقت، ... اتفاق «عشق باقي» را به وجود ميآورند كه عبارت است از روح القدس

 .)Mcginn,1981,pp.8-11» (خاستگاه تجليهاي تثليثي با خاستگاه نفس يكي است
 

اكهارت از اين اتحاد گاه به «حضور در واالترين جزء نفس» تعبير ميكند: «خدا در همه 
چيز هست، اما از آنجا كه  الوهي و خبير است، به نحو شايستهتري در نفس و در ماليكه و در 

. (Eckhart, 1994, p. 123)درونيترين و واالترين جزء نفس وجود دارد...» 
 موالنا نيز در مثنوي با تلميح به حديثي قدسي، «االنسان سرّي و انا سرّه» (نك به: خواجه 

) به حضور امر الوهي در نفس اشاره ميكند: 426، ص 1ايوب، ج 
كعبه هر چندي كه خانهي برّ اوست 

 
خلقت من نيز خانهي سرّ اوست  

 
 

 و در كليات شمس، از هبوط به «جدايي نفس جزوي از نفس كلي» تعبير و اين جدايي را 
به «بريده شدن دست از بدن» تشبيه ميكند كه دست بريده به هيچ كار نميآيد (نك به: 

). 2512-2507ك/
P1Fاكهارت، به رغم بزرگداشت وحدت اقانيم ثالثه

�
P بر اين باور است كه وحدتي بزرگتر از ،

وحدت ميان خدا و نفس در كار نيست. وي از اين وحدت با لحني شاعرانه چنين ياد ميكند: 
«هنگامي كه نفس از  الوهيت بوسهاي ميگيرد، در كمال و رستگاري مطلق خواهد ايستاد و 

وحدت او را در آغوش خواهد كشيد. در نخستين تماس كه خدا در آن نفس را لمس كرده و 
همچنان لمس ميكند، نفس به شرافت خود خداست و خدا نفس را چنان لمس كرد كه خود 

. (Eckhart, 1994, p.174)را» 
اكهارت در باب چگونگي يكي شدن يا يكي بودن با خدا، به كمك نقل قولي از آگوستين 

 چنين ميگويد: «قديس آگوستين ميگويد: «نفس شبيه چيزي ميشود كه بدان عشق 
ميورزد. اگر به اشياي خاكي عشق بورزد، آنگاه خاكي ميشود.» ممكن است بپرسيم: «اگر به 

خدا عشق بورزد، آيا خدا ميشود؟» اگر چنان بگويم، چه بسا براي كساني كه فهم بسيار 
                                                      

2-Bernard Mcginn 
آموزهي تثليث مسيحي از آموزه هايي است كه هم در الهيات و هم در عرفان اكهارت نقشي كليدي دارد. اين آموزه  -1

البته با محكمات قرآني و به تبع با آراي موالنا، به عنوان عارفي مسلمان، سازگاري ندارد. در اين نوشته، تالش ما بر 
آن است كه در پس آموزهي مناقشهبرانگيز تثليث به لطيفهاي اشاره كنيم كه در بحث وحدت نفس و الوهيت در 

   كالم اكهارت نهفته است.



  

محدودي دارند، باور نكردني باشد. اما اگوستين ميگويد: «من چنين نميگويم اما شما را به 
كتاب مقدس ارجاع مي دهم، آن جا كه ميخوانيم: «گفتهام كه شما خدايانيد» مزامير، باب 

). هر كه اندك سرمايهاي از آن چه گفتم داشته باشد... حرف مرا به خوبي خواهد 6، آيهي 82
. (Eckhart, 1994, p. 116)فهميد» 

 مسألهي امكان همانستي زماني اهميت دوچندان مييابد كه بدين مطلب توجه كنيم كه 
يكي از محورهاي محكوميت اكهارت در محكمهي كليسا تقرير او از آموزهي اتحاد خدا و نفس 

بوده است. آموزهي اتحاد نفس و خدا در نقطهي اعالي نفس، آموزهاي از نو افالطونيان مسيحي 
. با (Turner, 1995, p.142)است و در سنت آگوستيني و ديانوزيوسي مطرح بوده است 

وجود اين، اين پرسش پيش كشيده ميشود كه چرا اين مسأله در مورد اكهارت تا اين حد 
مناقشهبرانگيز شد؟ دنيس ترنر در اين خصوص معتقد است كه چرايي مسألهساز شدن تقرير 

اكهارت از اتحاد  خدا و نفس به نكتهاي مربوط است كه وقتي به بحث خدا و نفس اضافه و در 
آن ذكر شود، روادارندهي مبالغهآميزترين بيان اتحاد است، اما اگر ذكر نشود، راستكيشي 

تقريرات را زير سؤال ميبرد. مشكل در جايي رخ نمود كه اكهارت در چندين مورد اين قيد را 
. اين قيد حفظ اثنينيت در عين الوهي شدن نفس است. (Ibid, pp.143-145)ذكر نكرد 

P2Fمتألهاني نظير جوليان نوريچي

�
P با ذكر اين قيد، به قيد هيأت تفتيش و محكوميت گرفتار 

خلق و نفس از سنت نيستي نشدند. در حالي كه اكهارت با تأكيد بر عدم تمايز و پافشاري بر 
). See: Ibid,pp.159-162عارفان نوافالطوني فراتر رفت و به دام مفتشان فرو افتاد (

از سوي ديگر شواهدي در آثار اين دو عارف وجود دارد كه بر غيريت و انفكاك خدا و نفس 
 نفس به خدا سخن ميگويد. به نيلداللت ميكند. براي نمونه  اكهارت در موضعي از سه راه 

باور او، نفس به خدا سه راه دارد. نخست جستوجوي خدا در همهي مخلوقات  از طريق عشقي 
P3Fسوزان. دوم، سيري بي روش و بيسلوك

�
P ؛ روشي رها و در عين حال ثابت كه در آن به فراسوي

خود و ديگر اشيا، بياراده و بيصورت، تعالي مييابيم؛ و سومي را گرچه روش مينامد، في 
الواقع گونهاي «در خانه بودن» است. اين روش به نحوي ديدن خدا به نحو مستقيم و در وجود 

. (Eckhart, 1994, pp.197-198)خود اوست 
در جايي ديگر، از  سه مانع بر سر راه اتحاد نفس و خدا سخن ميگويد. اين سه مانع، كه 
همه از غيريت، جدايي و فاصلهي خدا و نفس سخن ميگويند، عبارتند از: يك) گسستگي و 

تشتت خود نفس به خاطر وابستگياش به آفريدگان؛ دو) شوب با اشياي زمانمند و سه) 
. (Ibid, p.231)بازگشت به بدن 

                                                      
1 -Julian of Norwich 
2 -pathless 



  

P4Fنيكوالي كوزايي

�
Pنيز در كتاب خود «دفاعيهاي براي جهل عالمانه P5F

�
P در مقام دفاع از اكهارت «

برآمده، ميگويد در هيچ كجا نخوانده است كه اكهارت قايل به يكي بودن مخلوق با خالق شده 
باشد. با وجود اين در عين تحسين شور و غيرت اكهارت، ترجيح ميداد كه كتابهاي اكهارت را 

 Colledge)از مكانهاي عمومي دور نگه دارد تا از كجفهميها و سوء تعبيرها در امان بماند 
& Mcginn,p.20)  

اين دوگانگي نشان ميدهد كه پاسخ به پرسش مذكور در درجهي اول نيازمند پاسخ به 
پرسش ديگري است. اساساً معناي همانستي ميان خدا و نفس چيست؟ و اين دو عارف بر چه 

 مبانياي بحث همانستي خدا و نفس يا وحدت با ذات (الوهيت) را مطرح ميكنند؟ به نظر 
ميرسد يكي از مباني مهم بحث همانستي خدا و نفس، آموزهي «جنبهي نافريدهي نفس» 

باشد. در ادامه به اين آموزه و استعارههاي پيرامون آن خواهيم پرداخت. 

- جنبهي نافريدهي نفس 2     
اكهارت در وحدت ذات خدا و ذات نفس ميگويد: «حقيقتًا شما خداي پنهانيد. در ذات 

 ;Eckhart, 1981, p.192)نفس، جايي كه ذات خدا و ذات نفس، ذاتي است واحد» 
Colledge & Mcginn, p.42) . 

در انجيل يوحنا و در مطلبي كه با عنوان «تطهير معبد» معروف است، به ورود عيسي به 
معبدي در اورشليم، در آستانهي عيد فصح، اشاره ميشود. در اين معبد، مردم به خريد و فروش 

گاو و ميش و كبوتر مشغول بودهاند. عيسي مسيح به فروشندگان عتاب ميكند: «اينها را از 
). اكهارت 16، آيهي 2اينجا برداريد، خانهي پدر مرا خانهي داد و ستد مگردانيد» (يوحنا، باب 

به تأويل اين آيه ميپردازد. بنا به تأويل وي، مقصود از معبد، نفس انسان است كه در همانندي 
خاص الوهي آفريده شده و شكل گرفته است. خدا انسان را بسيار همانند خود آفريد و در كل 

زمين و آسمان، موجودي از انسان به خدا شبيه تر نخواهيم يافت. از ديدگاه اكهارت « به همين 
خاطر است كه خدا اين معبد را تهي ميخواهد تا هيچ كس جز خدا در آن نگنجد» 

(Eckhart, 1994, p.152) .
 ,Ibid)در تأويل «تطهير معبد»،  معبد يا نفس آدمي نيز هم چون خداي نافريده است 

p.155) و حتي ماليكهي عاليمقام نيز تنها مشابهتي ناتمام با معبد نفس شريف خواهند 
-داشت: «آنگاه كه نفس به نور محض داخل ميشود، از شيئيت مخلوقِ خاص خود فاصله مي
گيرد و به نيستي خود وارد ميشود كه در اين نيستي ديگر نميتواند به شيئيت مخلوق خود 

. (Ibid, p.156)بازگردد...» 

                                                      
1 -Nicholas of  Cusa 
2-An Apology for learned ignorance  



  

 ,Turner)بدين ترتيب، اكهارت نفس را به دو بخش آفريده و نافريده تقسيم ميكند 
1995, p.146) به باور وي، نفس متناقضاً هم االهي است و هم آفريده؛ هم سرمدي است و .

. اما در پارهاي موارد بر وجه نافريدهي نفس تأكيد فزايندهاي (Milem, p.22)هم زمانمند 
ميكند. اين تأكيد به مذاق برخي مسيحيان، از جمله هيأت بررسي دستگاه پاپي خوش نيامده 

است. پرمخاطرهترين صورتبندي بحث از «انسانشناسي سلبي» و وحدت ذات خدا و ذات 
P6Fنفس را در همين بحث «امر نافريده»

�
Pدر نفس ميتوان جست. اكهارت در اين خصوص مي -

گويد: «گاه از نوري سخن ميگويم كه نافريده است و خلقت را بدان راهي نيست و اين نوري 
. (Eckhart, 1981, p.198)است كه در نفس قرار دارد» 

 از «چيزي در جان» ياد ميكند كه خيلي به «وجود الوهي» شبيه 52وي در موعظهي 
است. وي ميگويد چيزي در نفس ما هست كه سرچشمهي معرفت و عشق است، اما خود مانند 

قواي نفس معرفت يا عشق ندارد. وجه مشابهت اين «چيز» و «ذات الوهي» در اين است كه اين 
منبع معرفت و عشق نيز «نه فراتر است و نه فروتر، نه ميتواند دريافت كند و نه قادر به 

. (Milem, p.35)اعطاست.» به عالوه اين منبع نيز همچون ذات الوهي قايم به نفس است 
وي اين امر نافريده را با نامهاي گوناگون ميخواند: «گاه گفتهام كه در نفس قوتي هست كه 

به تنهايي رهاست و گاه گفتهام اين قوه نگهبان روح است؛ گاه گفتهام نور روح است؛ گاه گفتهام 
برقي خُرد است. اما اكنون ميگويم: نه اين است و نه آن؛ هر چند هنوز چيزي است، فراتر از 
اين و آن است، چنانكه آسمان فراتر از زمين است. بنابراين اكنون آن را به شيوهاي مينامم 

شريفتر از آنچه تاكنونش ناميدهام [در حالي كه اين امر] شرافت و شيوه را وا ميزند و فراتر از 
اينهاست. اين قوه از همهي نامها رها و از تمام صورتها برهنه است؛ كامالً تهي و رها؛ درست 

همان گونه كه خدا در خويشتن خويش تهي و رهاست. كامالً واحد و بسيط است همان گونه 
. در اين قوه، به گفتهي اكهارت، خدا (Cited in Ibid, p.73)كه خدا واحد و بسيط است» 

با همهي الوهيتش مينشيند و برميدهد و در همين قوه خدا يگانه پسرش را به دنيا ميآورد 
(Ibid) .

اين وجه نافريدهي نفس در آثار موالنا خود را زير تفسير شطح معروف خرقاني «الصوفي غير 
المخلوق» نشان ميدهد: 

نيست قلندر از بشر، نك به تو گفت مختصر 
 

جمله نظر بود نظر در خمشي كالم دل  
 

 )14133(ك/  
ابوسعيد ابوالخير شطح معروف خرقاني را در اسرار التوحيد با عبارت «صوفي ناآفريده باشد» 

نقل كرده است. خود خرقاني در تفسير شطح خود خطاب به خواجهي انصاري گفته است: 

                                                      
1-Uncreated thing 



  

«صوفي نه آن است كه بيايد و برود و بگويد و ببيند و بشنود و بخرد و بخسبد. صوفي صفتي 
).  692-691، صص 1387است از صفات حق» (شفيعي كدكني،  

موالنا در فقراتي از آثار خود به مدد مثال وجه سرمدي نفس را تبيين ميكند. بنا به گفتهي 
مولوي، وجود آدمي در يك مثال، همچون جوال گندم است كه در اين جوال گندم پادشاه 

صاعي دارد. اگر انسان متوجه صاع باشد، به گندم التفات نميكند اما اگر به گندم مشغول بشود 
). 200از صاع پادشاه كه در درون اوست، غافل خواهد بود (نك به: فيه، ص 

موالنا در چندين مورد در كليات شمس به اين مطلب اشاره و ضمناً به نحوي مقصود 
خرقاني را از اين عبارت روشن ميكند: 
 به صورت بشرم، هان و هان، غلط نكني

   
 كه روح سخت لطيف است و عشق سخت غيور 
 

 )12159(ك/  
و در غزلي ديگر خود را «قبلهي جمله سجدهها» ميخواند: 

 اين هيكل آدم است روپوش
 

 ما قبلهي جمله سجدههاييم 
 

) 16530(ك/  
 ابليس نظر جدا جدا داشت

 
 پنداشت كه ما ز حق جداييم 
 

) 16532(ك/  
 

و همين معنا را در مثنوي نيز مطرح ميكند: 
ابلهان تعظيم مسجد ميكنند 

 
در جفايِ اهلِ دل جد ميكنند  
 

آن مجاز است اين حقيقت اي خران 
 

نيست مسجد جز درونِ سروران  
 

مسجدي كان اندروِن اولياست 
 

سجده گاه جمله است، آنجا خداست  
 

قصد جنگ انبيا ميداشتند 
 

جسم ديدند، آدمي پنداشتند  
 

) 3113 و 3111-3109: 2(م/  

يارِ تو خُرجينِ تُست و كيسه ات 
 

گر تو راميني، مجو جز وِيسه ات  
 



  

ويسه و معشوق تو هم ذات تُست 
 

وين برونيها همه آفات تُست  
 

) 229-228: 3(م/  
 

-اكهارت براي شناساندن اين امر نافريده جهد بليغي به خرج ميدهد و با تشبث به استعاره
هايي، كه در كتاب مقدس ريشه دارند، ذهن را به اين مسأله نزديك ميكند. در آثار موالنا نيز 

مواردي ميتوان يافت كه با استعارههاي اكهارت مقايسهپذيرند. با وجود اين تمركز در اين بحث 
عمدتاً به آثار اكهارت معطوف خواهد بود.  در ادامه به چهار استعارهي مهم اكهارت  و موارد 

مشابه آن در آثار موالنا در خصوص «رابطهي خدا و نفس» به نحو اعم و «امر نافريده» به نحو 
اخص  اشاره ميكنيم.  

 

- استعارههاي  اكهارت و موالنا در باب رابطهي خدا و نفس  3

7F- نفس و تولد پسر3-1

   در نفس�
يكي از مناقشهبرانگيزترين آموزهها در تفكر الهياتي- عرفاني اكهارت، آموزهي تولّد پسر در 
-نفس است. انديشهاي كه هر چند در قرن سيزدهم ميالدي چندان متداول نبود، يكي از كهن

ترين مضامين در تاريخ معنويت مسيحي به شمار ميرفت و سابقهي آن را تا آباي يوناني كليسا 
8Fجستهاند؛ از زمان گرگور نوسايي

 اين مضمون را به منظور تبيين اتحاد عرفاني نفس و كلمه به �
). Colledge & Mcginn, p.50كار ميگرفتهاند ( 

اما پيشينهي آموزهي «تولد كلمه در  نفس» را در آموزههاي اكهارت،  در آثار معاصر مسنتر 
9Fاو يعني الهيدان آگوستيني آلماني، هنري اهل فريمار

 ميتوان جست؛ البته هنري اين آموزه را �
10Fبا قيد احتياط و در قالب عمل لطف

-Colledge & McGinn, pp.7) در نفس مطرح كرد�
8).   

اكهارت درك اين آموزه را به كمك صرف عقل ناممكن ميخواند. به باور وي فقط كساني 
 ,Davies)ميتوانند استعارهي «تولد» را درك كنند كه در راههاي خدا گام بر ميدارند 

p.xxviii) :وي به تصريح ميگويد .

                                                      
1-the Son 
 
2-Gregor of Nyssa 
3- Henry of Friemar 
4- grace 



  

«اگر اين مطلب را ميتوانستيد با قلب من ادراك كنيد، آنگاه به خوبي ميفهميديد كه چه 
 :Cited in)ميگويم، چرا كه اين حقيقت است و خود حقيقت است كه دارد سخن ميگويد» 

Milem,p.73) .
استعارهي تولد جايگاه وحدت شاخهها و جريانهاي متكثر در تفكر اكهارت است. در اين 

استعاره، حلول و تعالي و همچنين بودن و دانستن يكي هستند. هم چنين در اين استعاره بعد 
11Fذهني يا انفسي

12F درونبود شخصي با بعد عيني يا آفاقي�

 آموزهي مسيحي در هم ميآميزند �
(Davies, p.xxviii) .

نفس با اكهارت مكرراً در آثار خود در جستوجوي پاسخي براي اين پرسش است كه  
چه ربط و نسبتي دارد؟ براي اكهارت، نفس ، خدايي كه به عنوان احد در نظر گرفته شده

 سعادت حقيقيش را در شناخت خدا مييابد و به عبارت ديگر، در اتحاد متعالي با او يكي 
ميشود. اكهارت به شيوههاي متعددي نشان ميدهد كه چگونه به اين اتحاد ميتوان دست 

 كه در هايي استجذابترين شيوهدر اين ميان استعارهي تولد پسر در نفس يكي از يافت. 
فراگير و در جاهاي ديگر به طرز پراكندهتري مطرح شده است،.  به طور خطابههاي آلماني 

 اكهارت كراراً از هستي بخشيدن سرمدي خداي پدر به پسر در آن جزء شريف نفس سخن 
ميگويد كه بيرون از زمان و مكان قرار دارد. وي اغلب اين مطلب را به تعبيري بيان ميكند كه 

ظاهراً نافي هرگونه تمايز ميان خود و پسر و بعضي اوقات حتي نافي تمايز ميان خود و پدر 
  ميخوانيم: «پدر مدام پســر را بــه دنيا 6 ياست. همچنانكه در خطابهي آلماني شماره

 ميآورد و من حتي فراتر از آن ميگويم او مرا همچون پسرش و درست عين پسر به دنيا 
 بلكه مرا همچون ،ميآورد. عالوه بر آن ميگويم او مرا نه تنها همچون پسرش به دنيا ميآورد

 Cited (خودش و خودش را همچون من و من را همچون وجود و سرشتش به دنيا ميآورد»
in: Mcginn,1981,pp.8-11(. 

وي تولد پسر در نفس را به تولد پسر در پدر و مشخصاً به آموزهي تثليث پيوند ميدهد: 
-«خدا چنين عمل ميكند: يگانه پسر خود را در عاليترين جزء نفس به دنيا ميآورد. و همان

گونه كه يگانه پسر خود را در من به دنيا ميآورد، من نيز دوباره او را در پدر به دنيا ميآورم» 
(Eckhart, 1981, p.194-195) .

-اين استعاره هم به آموزهي تجسد تاريخي مسيح و تولد مسيح در زمان و مكان اشاره مي
كند و هم به تولد يا تكوين پسر در درون تثليث. في الواقع، پافشاري اكهارت بر تولد پسر در 

نفس، آدمي را در نشان دادن امكان بازگشت مسيحيان به تثليث، يعني جايي كه به باور پيروان 
  (Davies, p.xxvi).مسيحيت از آنجا آمدهايم، ياري ميرساند 

                                                      
1- subjective 
2- objective 



  

13Fدر انديشهي اكهارت خدا ذاتاً بارور و خالق

 است. پدر دايماً پسر را به دنيا ميآورد. به �
عبارت ديگر، خدا همواره پوياست و هميشه خود را درون تثليث و درون انسان باز ميسازد 

(Ibid, p.xxi)اما وي در عين حال، براي امكان تولد پسر در نفس براي خدا و نفس شرط .-
هايي بر ميشمارد: 

به اعتقاد مايستر هر امر متكثري با احد مرتبط و بدان وابسته است، اما احد به هيچ تكثري 
تعلق و با هيچ امر متكثري ارتباط ندارد: «غنا و حكمت و حقيقت خدا همگي در خدا واحدند و 

. (Eckhart, 1994, p.184)نه فقط واحد بلكه وحدت اند» 
 وي با اين  تمهيد به شرطي اشاره ميكند كه به خدا مربوط است:  «در نفس قوهاي است 

كه صرف قوه نيست بلكه وجود است و تنها وجود نيست بلكه كمابيش چيزي است كه از وجود 
رهيده است. چنان در خويشتن خويش ناب، متعالي و رفيع است كه هيچ مخلوقي در آن وارد 
نتواند شد، جز خدا كه در آن مقيم است. حقيقتاً خدا خود، مادام كه طوري خاص دارد يعني 
مادام كه حكيم، خير يا غني است، به نفس وارد نتواند شد. فيالواقع، خدا در آنجا با هيچ طور 

خاص وجود حق ورود ندارد، بلكه فقط با ذات برهنه و الوهي خود ميتواند به نفس داخل شود» 
(Ibid, p.187) .

از آن سو نفس نيز براي تولد بايد ويژگيهايي داشته باشد: 
«قدسيان در خدا، صورتي واحد ميبينند و در اين صورت واحد همهي اشيا را ميشناسند. 
في الواقع، خدا نيز اين گونه خود را ميبيند و تمام اشيا را در خود ميشناسد. او براي شناخت 

اشيا نيازي به چرخش از چيزي به چيزي ديگر ندارد. در حالي كه ما چنين مي كنيم... اگر 
توجه [نفس] به امور ظاهري معطوف شود، ضرورتاً در خصوص امور باطني ضعيف خواهد شد. 

[در نتيجه] براي اين كه تولد [پسر] واقع شود، خدا نفسي عريان، فارغ و رها ميطلبد كه در آن 
هيچ چيز جز خدا وجود ندارد... اگر چشم شما بخواهد همه چيز را ببيند، گوش شما بخواهد 
همه چيز را بشنود و قلب شما به همه چيز توجه كند، حقيقتاً نفس شما در ميان اين امور، 

. (Ibid, pp.219-220)گسسته و ضايع ميشود» 
وي در فقرهاي ديگر اعالم ميكند كه هر كس بخواهد در خدا بماند بايد به پنج مطلب 

التفات كند: نخست اينكه ميان آن شخص و خدا تمايزي نيست و با هم يكياند. دوم اين كه 
چنين شخصي، وارستگيش را از خلوصي اخذ ميكند كه خدا خود وارستگيش را از آن ميگيرد. 

نكتهي سوم اين كه معرفت اين فرد با معرفت خدا، عمل او با عمل خدا و ادراك او با ادراك 
خدا يكي است؛ نكتهي چهارم اين كه خدا همواره در ايشان زاده ميشود؛ و نكتهي پنجم اين 

. (Ibid, pp.149-150)كه چنين فردي پيوسته در خدا زاده ميشود» 
 

                                                      
1- fertile 



  

) در «كمال 4، آيهي 4تجلّي كلمه و تولد كلمه در نفس به تعبير شائول (غالطيان، باب 
14Fزمانها»

 واقع ميشود. به تفسير آگوستين يعني آنجا كه «ديگر زماني نيست». اكهارت از آن �
آيه و اين تفسير اين حقيقت را نتيجه ميگيرد كه در هنگام تولد كلمه، زمان بايد به كلي 

. (Ibid, p.114- 116)ناپديد شود 
وي از اين حقيقت نهايتاً چنين نتيجه ميگيرد: «روز خدا آن گاه است كه ...پدر يگانه پسر 

خود را در حالي دايمي به دنيا ميآورد و نفس خود، مجدداً در خدا زاده ميشود. هر گاه اين 
تولد رخ دهد، يگانه پسر به دنيا ميآيد. بنابراين پسراني كه از باكرهها زاده ميشوند، بيش از 

متولدان از زنان متأهالند، چرا كه در مورد اول تولد فوق زمان در سرمديت رخ ميدهد» 
(Ibid, p.171) .

همچنين استعارهي «تولد خدا در نفس» بيانگر مطلبي در خصوص ماهيت اتحاد ميان 
-انسان و امر الوهي به مدد تعبيري وامگرفته از كتاب مقدس است. پسر را معموالً به كمك واژه

15Fي «كلمه»

  ميشناسند و اكهارت به ما ميگويد تولد خدا در نفس بدين معناست كه خدا �
. (Davies, p.xxvi)كلمهاش را در ذات نفس بيان ميكند 

16Fاكهارت در تفسيري كه بر آياتي از انجيل يوحنا نوشته است، از آيهي نخست اين انجيل

� 
-هفت تفسير ارائه ميكند. در يكي از اين تفسيرها، براي كلمه در الوهيت چهار ويژگي بر مي

شمارد. از ديدگاه او اوالً كلمه باطنيترين است. ثانياً او «نخست زادهي كل خلقت» است. ثالثًا: 
او همواره زاده شده و همواره زاده ميشود؛ و رابعاً: همانطور كه روح القدس بر اساس عشق از 

-Eckhart, 1981, pp.132)پدر زاده ميشود، كلمه نيز بر اساس عقل از پدر زاده ميشود 
. در تفسير اكهارت آيهي «در ابتدا كلمه بود» بر همجوهري پدر و پسر داللت ميكند؛ ( 133

آيهي «كلمه در خدا بود» تمايز اقنومي ايشان و آيهي «كلمه خدا بود» همانستي ناب وجودي و 
. ( Ibid, p.134)ذاتي ايشان را نشان ميدهد 

17F- همسر باكره3-2

� 
 بنا به ادعاي اكهارت، روح سرمداً با خدا مرتبط است و اين رابطه از طريق عقل انجام 

ميگيرد. اين تصويري متعارف در سنت نوافالطوني است و در آثار آگوستين نيز نمونهي آن 
مشاهده ميشود. تصوير «همسر باكره» در لسان اكهارت اين ارتباط تنگاتنگ را ميان روح و 

). Milem, p.64حكمت سرمدي خدا آينگي ميكند (

                                                      
1-fullness of time  
2 -the Word 

«در ابتدا كلمه بود...»  - 2
4- Virgin wife 



  

سرچشمهي دو استعارهي كليدي اكهارت در تشريح رابطهي خدا و نفس را در آيهاي از عهد 
جديد ميتوان جست: «همچنان كه ره ميسپردند به روستايي [= قلعهاي كوچك] درآمد و زني 

). اكهارت از اين آيه ترجمهاي آزاد به دست 38، آيهي 10به نام مرتا پذيرايش شد» (لوقا، باب 
ميدهد:«مسيح به درون قلعهاي وارد شد و او را باكرهاي كه همسر بود، پذيرفت.»  وي بر 

مبناي ترجمهي آزاد اين آيه به طرح و تشريح دو استعارهي سلبي مهم، يعني استعارههاي 
همسر باكره و قلعهي كوچك ميپردازد.  

براي درك بهتر استعارهي همسر باكره در آثار اكهارت نخست بايد بدانيم كه وي از تعبير 
باكره يا عذرا در تشريح وضعيت نفس چه استفادهاي ميبرد. 

 بنا به قول اكهارت با توجه به زمينهي داستاني كه در باب دهم انجيل لوقا مطرح ميشود، 
 يعني داستان مرتا و مريم، دو خواهري كه به مالقات با مسيح نايل ميآيند،  باكرگي 

.  (Milem, p.53)پيششرطي ضروري براي مالقات با مسيح است 
با ذكر اين پيششرط اكهارت به تأويل آيه ميپردازد. بنا به تأويل وي، باكره يا عذرا به 

نفسي اطالق ميشود كه از هر گونه صورت بيگانه آزاد است.  اكهارت تأكيد ميكند كه رهايي و 
تجرّد از صور به معناي جهل و بيخبري نيست، بلكه به معناي قرار گرفتن در رابطهاي ويژه با 

صور و معرفتي است كه شخص دارد. اكهارت اين تجرد و رهايي را با ضد آن در تقابل مينهد و 
 ياد ميكند. اين واژه در زبان آلماني حايز چندين معني ”eigenschaft“از اين ضد با عنوان 

 مستلزم و متضمن زمان و عمل eigenschaftاست از جمله: مالكيت، اتصال، دارايي و ويژگي. 
18Fاست در حالي كه عذرا در «حال حاضر»

. (Ibid) تسليم ارادهي الهي است �
 با بحث از بكارت وي بحث را به مالكيت و زمانمندي سوق

 ميدهد. سپس در بحث از زمانمندي به يكي از مهمترين ويژگيهاي باكره يا وجه نافريدهي 
نفس ، يعني سرمديت، نقب ميزند.  از ديدگاه اكهارت مالكيت به گذشته و آينده تعلق دارد در 
حالي كه تجرّد يا بكارت متعلّق به «حال حاضر» است. اكهارت در بعضي مواقع، براي اشاره به 

سرمديت از كلمهي «اكنون» يا «حال» استفاده ميكند: «آنجا كه پدر، پسرش را به وجود 
ميآورد، اكنون يا زمان حال سرمدي است. در تولد سرمدي پسر، نفس به هستي وارد ميشود 

 . (Eckhart, 1994, p.138)و صورت خدا را كه بر آن نقش بسته، دريافت ميكند» 
 «حال حاضر» از زمان بر كنار است و بر سرمديت داللت ميكند. بدين ترتيب بكارت يا 
تجرّد سرمدي است، در حالي كه مالكيت زمانمند است. فرد مجرد پذيرا و مدرك مسيح و 

آمادهي ارادهي خداست و در اين راه هيچ صورتي مانع او نيست. 
در «اكنون سرمدي»، همهي لحظات همگون و يكساناند و تفاوتي نميكند كه اين لحظات 

در ظرف زمان چهقدر از هم فاصله دارند. به باور اكهارت، اگر جان آدمي هميشه در اكنون 
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سرمدي با خدا متحد بود، هيچگاه پير نميشد. اما انسانها به پيري گرفتار ميشوند چه روح در 
واقع كامالً با خدا متحد نشده است، و اين تعبير ديگري است از زماني و سرمدي بودن توأمان 

 .(Milem, p.69)جان آدمي: با توجه به اين استعاره روح هم با خدا متحد است و هم نيست 
با اين توضيحات، باكرگي را ميتوان شكلي از وارستگي بيخودانه دانست كه در تقابل با 

وابستگي مالكانه قرار ميگيرد و از آنجا كه فرد مجرد در حال حاضر ميزيد نه دغدغهي 
گذشته را دارد و نه فكر فردا ميكند و از آنجا كه باكره مترصد فرمان الهي است، بر اساس 
خوشايندهاي خود عمل نميكند و از اين رو به صورتها وابستگياي ندارد. زيرا آنها را براي 

. و اين معناي دقيق رهايي عذرا (Ibid, pp.53-55)ارضاي اميال شخصيش به كار نميگيرد 
از صور است.  

 اما همچنانكه در ابتدا ديديم استعارهي اكهارت واجد دو بعد است. تا اينجا صرفاً سخن از 
عذرا در ميان بود. ليكن از ديدگاه اكهارت  همين فرد باكره براي آن كه به كمال برسد، بايد 

19Fهمزمان و متناقضاً به همسر مبدل شود و ثمردهي كند. پارادوكس بكارت

20F و ثمرآوري�

 نفس، �
 Colledge ) و ركن اصلي استعارهي يادشده است 2قلب پيام اكهارت در موعظهي آلماني  

& Mcginn, pp.49-50) .
اكهارت در بررسي پارادوكس همسر باكره بر آن است كه در مقايسهي همسري و تجرد، 

همسري بر تجرد فضل دارد و از آن برتر است و به دليل فضل همسري بر باكرگي و به قياس 
اولويت، همسري نيز امري سرمدي است.: «اينك به دقت توجه كن و بنگر!  اگر آدمي براي 

هميشه مجرّد ميماند، از او هيچ ثمري برخاسته نبود. بنابراين براي آنكه ثمربخش باشد، 
21Fضرورتاً بايد «همسر»

 باشد. همسر شريفترين واژهاي است كه كسي ميتواند در مورد روح به �
كار ببرد و بسيار شريفتر از «مجرّد» است. اين كه شخص خدا را در خود بپذيرد، امري است 
نيكو  و شخص در پذيرندگي مجرّد است. اما اين كه خدا در او ثمربخش شود، نيكوتر است» 

)Milem, pp.58-60 .(
مايستر اكهارت از مطالب پيشگفته نتيجه ميگيرد كه به واسطهي همين فضل همسر بر 

مجرّد است كه در انجيل متي آمده است: «مسيح به درون قلعهاي وارد شد و او را باكرهاي كه 
همسر بود، پذيرفت.» به اعتقاد اكهارت، اگر نفس به همسر مبدل نشود، تمام ارمغانهاي تجرّد 

. (Ibid)به هدر ميرود 

22F- قلعهي كوچك3-3

23F يا برق خرد�

� 
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4 -Little castle 
5- Little spark 



  

يكي ديگر از استعارههاي مهم اكهارت استعارهي قلعهي كوچك است كه ذيل استعارهي 
همسر باكره به سرچشمهي آن اشاره شد. برخي محققان سابقهي استعارهي قلعهي كوچك را 

. (Turner, 1995, pp.142-143)در آثار آگوستين نيز نشان دادهاند 
)، «قلعهي كوچك» را همان 38، آيهي 10 اكهارت در تأويل آيهي مشهور انجيل لوقا (باب 

 . (See: Milem, pp.71-73)قوهي بينام و ناشناختهي نفس ميداند 
وي همچنان كه در باب قوهي بينام نفس ميگويد، براي يافتن نامي شريفتر براي اين قوه 

ميكوشد، اما ميپذيرد كه حتي همين نام «شريفتر» نيز توصيفي نادقيق است؛ چرا كه اين 
 همچون الوهيت، نه اين است و نه آن، از تمام صورتها _يا به تعبير او «قلعهي كوچك»_قوه 

برهنه و از تمام نامها رها و كامالً بسيط است و به هيچ روي آن را به صورتي، محدود و مقيد 
.  (Milem, p.72)نميتوان كرد 

اين قوهي نفس يا اين «قلعهي كوچك» راهي يگانه و ساده فوق همهي راههاست. در اين 
قوه، به گفتهي اكهارت «خدا با همهي غنايش و با همهي بهجتش ميسوزد. هيچ روش و قوهاي 

همتاي اين قوه نيست و حتي خدا خود نيز نميتواند به درون او نفوذ كند. اگر خدا ميخواهد 
به درون آن نفوذ كند، به قيمت همهي اسما و صفات او تمام ميشود. پس خدا بايد از خويش 
به درآيد تا در او وارد شود. در اين معنا خدا ديگر نه پدر است، نه پسر، نه روح القدس؛ بلكه 

.  (Sermon 2: cited in Ibid, p.74)چيزي است نه اين  و نه آن» 
 از قوهي ناگفتني نفس يا همان «قلعهي كوچك» هيچ مشاهدهي توصيفياي ممكن نيست 

 ) هر چند با خدا متحد است، از درك قلعهي كوچك عاجز intellectو عقل (
ميماند. قلعهي كوچك از عقل فراتر است همان طور كه الوهيت از خدا فراتر است و به همين 
خاطر عقل هرگز نميتواند درون او را نظاره كند. نه فقط عقل كه خدا هم نميتواند درون او را 

24Fنظاره كند، چون خدا خصيصههايي

 دارد يا در مقام يكي از اشخاص تثليث موجود است �
(Ibid, p.73-77)  .

اكهارت در باب لطيفهاي كه قلعهي كوچك مينامدش چنين نتيجه ميگيرد: « خدا [فقط] 
 از آن جهت كه واحد و بسيط است، به واحدي كه در اينجا آن را قلعهي كوچك در نفس 

ميخوانم وارد ميشود؛ در غير اين صورت به هيچ روي نميتواند به درون نفس وارد شود. فقط 
 :cited in)بدين روش به درون ميآيد و در درون ميماند... آنچه به شما گفتم حق است...» 

Milem, p.77)  
اكهارت گاهي براي اشاره به اين وجه نافريدهي نفس از   استعارهي برق خُرد بهره ميگيرد:  
«گهگاه از نوري در نفس سخن گفتهام كه نافريده و نافريدني است. مدام در مواعظم به اين 

نور باز ميگردم كه خدا را بيواسطه و بيپوشش و برهنه، همانگونه كه در خويشتن خويش 
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 است، درك ميكند... اين نور با خدا بيش از ديگر قواي نفس وحدت دارد، گرچه با اين قوا
. ( Eckhart, 1994, p.135) همزيست است» 

به اعتقاد اكهارت خدا، احد است و بنابراين تمام خصايص او بايد در وحدت موجود باشند، 
در خدا همهي خصايص واحدند، هر چند در نظام خلقت به نحو مركب وجود داشته باشند. تنها 

استثناي اين قاعده، عنصر يگانهاي است كه در انسان قرار دارد. اكهارت اين عنصر را گاه 
25F«نفس»، «پرتو»، «ذات نفس»، «برق نفس»

26F يا «عقل»�

 ميخواند. اين عنصر است كه ما را از �
. (Davies, p.xxi)ديگر مخلوقات جدا ميكند 

قوهي شريف و باطني نفس كامالً خالص است و با هيچ چيز ديگر مشوب نشده است. به باور 
اكهارت، همان طور كه ذات خدا چنان است كه امكان ندارد به چيز ديگر آغشته يا با چيز ديگر 

تركيب شود، اين قوه نيز نه با چيزي آغشته ميشود و نه تركيب. هيچ چيز بيگانهاي در او 
. (Ibid, p.213)نيست و نتواند بود 

از ديدگاه اكهارت از آنجا كه نفس «برق خرد» است هم سرمداً از پدر زاده ميشود و هم 
سرمداً زاده نشده است چرا كه با پدر يكي است. وي در تبيين اين استعاره همواره از نوري 

سخن ميگويد كه بيواسطه، بيپرده و برهنه خدا را در مييابد. اين نور بيش از هر قوهي ديگر 
). Eckhart, 1981, p. p.192-198نفس، با خدا متحد است (

در جاي ديگري از اين صريحتر و بيپردهتر از وحدت ذات نفس و ذات حق دم ميزند. وي 
 كه از زمان و مكان مبراست و در تقابل با آفريدگان و اميال قرار _بر آن است كه  اين برق

 ,Eckhart) چيزي نيست جز خداي برهنه، همانگونه كه در خويشتن خويش است _دارد
1994, p.135) .

آنچه اكهارت از آن با تعابير و استعارههايي نظير برق خرد و قلعهكوچك ياد ميكند در آثار 
موالنا بيشتر ذيل تعبير «دل» ديده ميشود. البته كاربرد دل در لسان عارفان مسلمان به هيچ 

وجه به اين مورد محدود نميشود و اين كاربرد تنها يكي از كاربردهاي پرشمار اصطالح دل 
 است. ابيات ذيل در مثنوي نمونهاي از كاربرد دل در اين معناست: 

روميان گفتند نه نقش و نه رنگ 
 

درخور آيد كار را جز دفعِ زنگ  
 

در فرو بستند و صيقل مي زدند 
 

همچو گردون ساده و صافي شدند  
 

از دو صد رنگي به بي رنگي رهيست 
 

رنگ چون ابرست و بي رنگ مهيست  
 

بي ز تكرار و كتاب و بي هنر  روميان آن صوفيانند اي پدر 
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2- intellect 



  

  
ليك صيقل كرده اند آن سينه ها 

 
پاك از آز و حرص و بخل و كينه ها  

 
آن صفايِ آينه وصف دلست 

 
صورت بي منتها را قابلست  

 
صورت بي صورت بي حدّ غيب 

 
ز آينة دل تافت بر موسي ز جيب  

 
گرچه آن صورت نگنجد در فلك 

 
نه به عرش و فرش و دريا و سمك  

 
زانكه محدودست و معدودست آن 

 
آينة دل را نباشد حد بدان  

 
عقل اينجا ساكت آمد يا مضل 

 
زانكه دل يا اوست يا خود اوست دل  

 

 ) 3489- 3474: 1(م/ 

 

 - صورت3-4
سخن از وجه شريف نفس به استعارههاي تولد پسر در نفس، همسر باكره و قلعهي كوچك 

محدود نيست. وي در استعارهي صورت نيز ميكوشد تا از اين وجه نفس تصويري گويا ارائه 
كند؛ گرچه در اين استعاره بيشتر بر شرافت نفس تأكيد ميشود و از نا آفريدگي آن صراحتاً 

سخني به ميان نميآيد: «صورت نه بنفسهاست و نه لنفسها؛ بلكه وابسته و مرتبط است با 
.  (sermon 16,cited in Milem, p.97-100)صاحب صورت» 

 استعاره يا نظريهي مسيحي «صورت»، عمدتاً برخاسته از دو منبع است: اول سفر خروج، 
 كه در آن به آفرينش انسان بر صورت خدا اشاره ميشود و دوم در 27 و 26باب اول آيه هاي 

الهيات تثليثي كه در آن تأكيد مي شود كه پسر، صورت پدر است. پسر كلمهي قديم و صورتي 
). معناي عبارت اخير اين است كه پسر را پدر به 390است كه خدا از خود دارد (شايگان، ص 

عرصهي وجود آورده اما با او يكي و يگانه مانده است. اكهارت از آموزهي «صورت» براي روشن 
27Fكردن همذاتي

 ميان پدر و عقل بهره ميگيرد؛ يعني پسر به دست پدر ايجاد شده اما بالقوه با �
او يكي مانده است. به گفتهي اكهارت منبع صورت درون آن صورت كامالً حاضر است و صورت 

در درون منبع و منبع در درون صورت قرار دارند. بدين ترتيب اكهارت به كمك درونمايهي 
                                                      
1- connaturality 



  

يادشده نشان ميدهد كه در نفس ما نيز چيزي وجود دارد كه از مشابهت و بستگي ويژه با خدا 
. (Davies, p.xxvi)بهرهمند است و با هيچ امر ديگري در خلقت مشابهت ندارد 

صورت خدا درون نفس، تبيين يا نمادي از بستگي وجودشناختي بيواسطهي نفس به 
خداست و اشارهي اكهارت به شرافت و تقدم رتبهي «خدا در صورت» در مقايسه با «صورت در 

خدا» مشخصاً به اين نكته ناظر است. خدا در درون نفس شريفتر است چرا كه خدا موجد 
صورت است و صورت صرفاً بدين جهت در خداست كه خدا تاكنون چنين مقرر كرده است 

(Milem, p.96) .
به گفتهي اكهارت: «صورت واجد دو ويژگي است: نخستين ويژگي اين است كه صورت 

وجود خود را بيواسطه و ناخواسته از صاحب صورت ميگيرد؛ چرا كه واجد فيضاني طبيعي از 
 معرفت، ادراك، حكمت و اراده (Sermon 16, Cited in Milem, p.93)ذات است...» 

هيچ كدام واسطهي ميان پسر و خدا يا صورت و ذات نيستند؛ چرا كه صورت الوهي بيواسطه از 
خود ذات فيضان يافته است  و دومين ويژگي صورت، مشابهت با صاحب صورت است.  

-لحن اكهارت هنگام سخن گفتن از آموزهي «صورت الوهي»، برخي را به اين باور سوق مي
28Fدهد كه اكهارت بر آن است كه ما در درون نفس واجد حصه و نصيبي

 ,Davies) از خداييم �
p.xxi) چنانكه ديديم اقوالي از اين دست شايبههايي در ذهن ايجاد ميكند. به باور برخي .

مفسران اكهارت براي درك صحيح منظور اكهارت از استعارههايي نظير صورت بايد به اين نكته 
29Fتوجه داشته باشيم كه اكهارت صورت الوهي را به منزلهي  ظرفيت و استعداد

  در نفس �
ميشناسد؛ يعني صورت الوهي ظرفيتي استعاليي در درون نفس است كه از طريق آن نفس 
ميتواند از وحدت معرفتي با خدا بهرهمند شود. اما اين مطلب به هيچ وجه از كالم اكهارت 

برخاسته نيست كه ما خدا يا چيزي از اين دست هستيم؛ بلكه به عكس كل نظام فكري اكهارت 
  (Ibid, p.xxvi)بر اين مشاهده استوار است كه ما خدا نيستيم 

اهميت مضاعف استعارهي صورت از آن روست كه اين استعاره همزمان اعطاي وجود از 
-. اين ويژگي(Milem, p.96)جانب خدا و محدوديت ذات يا سرشت نفس را آينگي ميكند 

هاي استعارهي صورت در نتيجهگيري نهايي ما در خصوص همانستي خدا و نفس نقشي اساسي 
دارد. 

با بررسي وجه نافريده، ناشناختني و ناگفتني نفس از مجراي بررسي استعارهي فوق اينك 
ميتوانيم به پرسش اوليهي اين گفتار بازگرديم و بحث از امكان همانستي خدا و نفس را مطرح 

كنيم.  
 
 

                                                      
1- portion 
2- potentiality 



  

 - امكان همانستي4
بحث از معناي همانستي خدا و نفس، بحث از وجه نافريدهي نفس و بررسي استعارههايي 

همچون صورت، تولد پسر در نفس و برق خرد در حقيقت مقدمهاي براي ورود به بحث پردامنه 
و مسألهساز امكان همانستي خدا و نفس  است. در اينجا به اين پرسش ميپردازيم كه آيا از 

 در اطالق عام _ديدگاه موالنا فناي نفس در ذات يا الوهيت، يا به عبارت ديگر همانستي خدا
  و نفس، ممكن است؟ و آيا اين دو عارف همواره موضعي ثابت اتخاذ كردهاند؟ _آن

در همين ابتدا، نخست بايد به سؤال دوم پاسخ بدهيم. مرور آثار موالنا و مايستر اكهارت به 
) اين دو عارف 3-4سؤال دوم، پاسخ منفي ميدهد. همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد (نك به: 

در خصوص امكان همانستي خدا و نفس موضع واحدي ندارند. با اين توضيح ميتوان به بررسي 
-اقوال گوناگون و گهگاه متعارض ايشان پرداخت. با بررسي اين اقوال در اين زمينه به جمع

بندياي ميتوان رسيد. ايشان در آثار خود گاه به همانستي و گاه به تباين قايل شدهاند و گاهي 
نيز قول و طريق سومي اختيار كردهاند.  

- اقوال مشعر به همانستي نفس و الوهيت 4-1
اكهارت در مواضع متعددي صراحتاً و بيمجامله به همانستي خدا و نفس قايل و خواهان 

 ابراز ميكند كه تنها در 52وحدت نفس با ساحت الوهيت است. از جمله در انتهاي موعظهي 
فناست كه ميتوانم درك كنم كه خدا و من يكي هستيم. بدين معنا كه من با ذات الوهي 

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

81) .
در جاي ديگري اين همانستي را وجه اختالف خود با ديگر آفريدگان ميخواند. اكهارت در 

يكي از واگويههاي تنهاييش ميگويد انسانيت من نقطهي مشترك من است با ديگران. حتي 
گاوها نيز همچون من ميشنوند و ميبينند. آن چه به من تعلق دارد و به هيچ انساني، جانوري، 

). Ibid, p.  121فرشتهاي يا حتي به خدا تعلق ندارد اين است كه من با خدا يكي هستم (
همچنين مايستر گاهي به مدد وجه نافريدهي نفس و با اشاره به ورود الوهيت به اين 

ساحت، همانستي ميان نفس و الوهيت را پيش ميكشد: «فقط الوهيت ناب ميتواند به ذات 
نفس وارد شود... حتي عاليمقامترين فرشته هم با وجود قرابت و مشابهت به خدا نميتواند به 

نفس وارد شود. به باور يكي از بزرگان هيچ موجود متمايزي شايستگي آن را ندارد كه خدا در او 
عمل كند. نفس در خويشتن خويش چنان خالص است كه فقط ميتواند الوهيت را به درون 

. (Ibid, pp.181-182)خود بكشد» 
او براي تأكيد بر اين همانستي از استعارههايي كه پيشتر از آن سخن گفتيم، بهره ميگيرد. 

براي نمونه گاهي اين مطلب را به كمك استعارهي تولد بيان ميكند: «همانطور كه پدر 
حقيقتاً در ذات بسيط خود پسر خود را به دنيا ميآورد، حقيقتاً در باطنيترين جزء نفس [نيز] 



  

او را به دنيا ميآورد، و در اين عالم باطني است كه ذات خدا ذات من است و ذات من ذات 
 چنانكه ميبينيم در اين عبارت آشكارا همانستي ذات (Eckhart, 1981, p.183)خداست» 

. (Colledge& Mcginn, p.336)نفس و ذات خدا را نشان ميدهد 
در جاي ديگري به اين مدعا به مدد استعارهي صورت اشاره ميكند: «صورت حقيقي نفس 

 (Eckhart, 1994, p.171)چيزي جز خدا نيست» 
در نمونههاي باال ديديم كه اكهارت در جاهايي بيپروا و فاشگو از وحدت با ذات و 

همانستي ذات نفس و الوهيت دم ميزند. و چنانكه پيشتر گفته شد همين فاشگويي  اسباب 
محكوميت او و توقيف آثارش را فراهم كرد. در مقابل، موالنا در خصوص امكان همانستي 

محتاطتر و پوشيدهگوتر عمل ميكند. به عبارت ديگر در آثار او تعبيراتي مشاهده ميشوند كه 
از آنها بوي وحدت با ذات و همانستي نفس و ذات حق به مشام ميرسد. نمونهي زير، كه به 

مناسبت در بحث فنا و بقا نيز از آن سخن گفته شد، يكي از شواهد ماست: 
«نيك بخت آن است كه از بوي بر وي زند و عين او شود بعد از آن او را فنا نماند و در عين 

 ).58ذات مشك باقي شود و حكم مشك گيرد» (فيه مافيه، ص 
در نمونهاي ديگر ظاهراً موالنا به فناي ذاتي اشاره ميكند، هر چند كه  تعبير «محو شده 

پيش ذات» و به كار بردن قيد «پيش» در اين بيت صراحت را از اين قول موالنا گرفته است: 
 مفتعلن فاعالت، رفته بدم از صفات 

  
 محو شده پيش ذات، دل به سخن چون فتاد؟

 
 

) 9268(ك/ 
  
گاهي نيز سخن از همانستي خدا و نفس را با كنايه و به كمك تلميح پيش ميكشد. مثالً در 

اين بيت با تلميح به داستان موسي، وادي طوي و تجلي خداوند بر موسي، به زيركي ادعاي 
همانستي با خدا را مطرح مي كند: 

موسي بديد آتش، آن نور بود دل خوش 
 

من نيز نورم اي جان، گرچه ز دور تارم  
 

) 17737(ك/  
 

در نمونهاي ديگر عبور از صفات و مواجهه با ذات را طرح ميكند. اما در اين مورد نيز  از 
وحدت با ذات صراحتاً سخني نميگويد: 

جزو بهل ز كل بگو، خار بهل ز گل بگو 
 

در گذر از صفات او، ذات نگر، خدا بگو  
 

) 22753(ك/  



  

 
در مثنوي نيز در موضعي از گذشتن از مقام صفات و غرق شدن در ذات سخن ميگويد. اين 

مورد در قياس با نمونههاي پيشين صراحت بيشتري دارد: 
تو جِهت گو، من برونم از جهات 

 
در وصال آيات كو يا بيِنات؟  

 
صنع بيند مرد محجوب از صفات 

 
در صفات آنست كو گُم كَرد ذات  

 
واصالن چون غرقِ ذات اند اي پسر 

 
كي كنند اندر صفات او نظر؟  

 
   
   

 
- اقوال مشعر به تباين الوهيت و نفس 4-2

گر چه اكهارت در موارد پرشماري از همانستي الوهيت و نفس سخن گفته است، تمايز ميان 
وجود بسيط خدا و وجود خاص و محدود آفريدگان و قواي نفس يكي از مضامين كليدي 

 وي همچنين گاهي براي اشاره به تمايز ميان (Eckhart, 1981, p.137).انديشهي اوست 
). Milem, pp.44-45خدا و نفس از تعبير «بيرون بودن از خدا» كمك ميگيرد ( 

موالنا نيز در ابيات و عباراتي بر تباين مذكور تأكيد ميكند. يكي از سازمايههاي تأكيد بر 
ميتوان يافت.   اين تباين را در حديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

-وي از حديث يادشده از چند جهت بهره ميبرد. از جمله گاهي با توجه به اين حديث به مسأله
 ). 357-356، صص 1382ي معرفت نفس اشاره ميكند (شيمل، 

گاهي نيز، چنانكه روش برخي عرفاست، از اين حديث، با زباني شاعرانه و به صورت 
تلويحي،  براي اشاره به وجه سرمدي نفس و همانستي ميان خدا و نفس بهره ميگيرد: 

ما بدانستيم، ما اين تن نه ايم 
 

از ورايِ تن به يزدان مي زييم  
 

اي خنك آن را كه ذات خود شناخت 
 

اندر اَمن سرمدي قصري بساخت  
 

) 3341-3340: 5(م/  
 

 اما در موردي ديگر، به عكس از اين حديث براي اشاره به تباين خدا و خلق، به نحو اعم، و 
تباين خدا و نفس، به نحو اخص، بهره ميگيرد و اين حديث را نشانهي فقر مطلق در برابر غناي 

). اين كابرد حديث ياد شده اينك محل بحث 357-356، صص 1382محض ميداند (شيمل، 



  

ماست. از جمله مواردي كه موالنا از حديث يادشده در اين مسير استفاده ميكند، به داستان 
محمود و اياز و جامههاي مندرس ميتوان اشاره كرد. موالنا بر آن است كه هركه خود را به فقر 

شناسد، خدا را به غنا ميشناسد و در اين داستان توجه اياز به جامههاي كهنهاش را كنايه از 
 توجه به تباين ميان نفس و رب تلقي ميكند:

گفت من دانم عطايِ تست اين 
 

ورنه من آن چارقم و آن پوستين  
 

بهرِ آن پيغامبر اين را شرح ساخت 
 

هر كه خود بشناخت، يزدان را شناخت  
 

چارقت نطفه است و خونت پوستين 
 

                                                                                        باقي اي خواجه عطايِ اوست اين 
 )2115- 2113(م/

 
)  مثالي 175قول به تباين ميان خدا و نفس به موارد باال محدود نيست. در فيه ما فيه (ص 

ميزند و ميگويد ياد حق به آن ميماند كه در كيسه اي با سر تنگ، مشك وجود دارد. اگر در 
كيسه دست ببريم، مشك را نمي توانيم بيرون آوريم، باري دست ما معطر خواهد شد. و آن گاه 

ميگويد: «ياد حق هم چنين است. اگرچه به ذاتش نرسي اال يادش اثرها كند در تو.»  اين 
مطلب را شاهد ديگري بر تباين خدا و نفس و امتناع وصول به ذات ميتوان دانست. 

وجه تباين خدا و نفس، به تعبير موالنا «طاعات» نفس است. اين امر نشانهي آن است كه 
نفس در هنگام وصال و فنا نيز از طور عبوديت خارج نميشود: 

 مست شد جان چنان كه نشناسد
   

 خويش را ز مي جز از طاعات 
 

) 5260(ك/  
 مقصود از طاعات، در اينجا مطلق بندگي است. وي  از اين تعبير، عبادات رسمي دين را مد 

 ميگويد: 496نظر ندارد چرا كه خود در غزل 
 چون شدي مست او كجا داني؟ 

   
 تو ركوع و سجود در صلوات 

 
   
 

تمثيل شطرنج و پيادهاي كه به خانهي شاه رسيده است، مؤيد ديگري بر بقاي عبوديت در 
حال فنا و تباين ميان خدا و نفس است:  

من به شهي رسيدهام، زلف خوشش كشيدهام 
 

خانهي شه گرفتهام، گرچه چنين پيادهام  
 

) 14920(ك/  



  

اين تمثيل  به خوبي نشان ميدهد كه فنا به معناي فنا در ذات حق نميتواند باشد. بلكه 
«پيادگي» و جنبهي آفريدگي سالك حتي در هنگام اتحاد عرفاني و وصال نيز با او خواهد بود. 

از سوي ديگر موالنا در موارد متعددي با توجه به فقر نفس و غناي خدا و بينونت خدا و 
 حق سخن ميگويد. مثالً در اين نمونهها  به محو صفات  صفاتنفس، از محو صفات نفس در

 حق تصريح ميكند :  صفاتبنده در ساحت 
 در صفات او صفاتم نيست شد 

 
 هم صفا و هم صفاتم ميدهد 
 

 )8484(ك/  
 فاش و صريح گو كه صفات بشر گريخت

   
 زيرا صفات خالق جبار مي رسد 
 

 )9104(ك/  
از ملك و از پري، چون قدري بگذري 

 
محو شود در صفات، صورت و صورتگري  
 

) 32057(ك/  
وي در اين دو بيت با استفهام انكاري، فنا در ذات را شدني نميداند و به فناي در صفات باور 

دارد:  
 سوگند به سايهي لطيفت

   
سوگند نمي خورم به ذاتت  
 

 در ذات تو كي رسند جانها؟!
 

 چون غرقه شدند در صفاتت 
 

 )3950-3949(ك/  
 

حق تعالي صفات اين بيت نيز شاهد ديگري است كه اعتقاد موالنا را در باب فناي نفس در 
به خوبي تصوير ميكند: 

اي نفس مطمئنه، اندر صفات حق رو 
 

اينك قباي اطلس، تا كي در اين پالسي؟  
 

) 31182(ك/  
در اين بيت نيز از آشكارا ميگويد كه از «محو كل» محو در ساحت «صفات» را مد نظر 

دارد: 
آبي كه محو كل شد او نيز كل شود 

 
هم تو صفات پاك شوي، گر چنان شوي  
 

) 31636(ك/  
در مثنوي نيز به فناي صفات درويش در صفات حق اشاره ميكند:  



  

گفت قايل در جهان درويش نيست 
 

ور بود درويش، آن درويش نيست  
 

هست از رويِ بقايِ ذات او 
 

نيست گشته وصف او در وصف هو  
 

 
 همچنين در مثنوي اشاره ميكند كه فانيان در حق، نفس خويش را به كلي  از دست 

ندادهاند؛ بلكه با صفات حق متحد شدهاند. وي براي آن كه ميان گم شدن آنها در نور حق و 
فناي ذاتشان تفكيك و اولي را اثبات كند، از تمثيل ناپديد شدن ستارگان در حضور خورشيد 

30Fاستفاده ميكند

� :
بس كساني كز جهان بگذشتهاند 

 
النيند و در صفات آغشتهاند  
 

در صفات حق صفات جمله شان 
 

همچو اختر پيش آن خور بينشان  
 

- همانستي در عين اختالف  4-3
سومين رويكردي كه در آثار موالنا و اكهارت ميتوان ديد، همانستي در عين اختالف است. 

اين رويكرد صرفاً به برايند دو رويكرد پيشين محدود نيست، بلكه در موارد پرشماري مستقالً در 
آثار اين دو عارف به چشم ميخورد. در ادامه به برخي از نمونهها اشاره ميكنيم. 

يكي از مواردي كه از همانستي در عين اختالف در آثار اكهارت حكايت ميكند، نحوهي 
كاربرد ضمير «من» در آثار اوست. او در بسياري از فقرات آثار خود ضمير «من» را منحصراً 

31Fبراي خداوند به كار ميبرد؛ در حالي كه محققي ژاپني به نام شيزوترو ودا

 در تفسير «من» �
اكهارت بر اين باور است كه «من» در كالم اين عارف آلماني بيش از آن كه بر اكهارت فردي و 

. (Milem, p.24)تاريخي داللت كند، حاكي از اتحاد خدا و نفس است. 
 گاهي من فقط 52 آلماني شاهدي بر اين مدعاست. در موعظهي 52قطعهاي از موعظهي 

اشاره به من مخلوق دارد؛ مثالً آنجا كه مي گويد: «اگر من نبودم، خدا هم نبود»؛ و گاهي 
«من» واجد هر دو جنبه است؛ مثالً ميگويد: «اين كه خدا، خداست به اين خاطر است كه من 
علتم». در اينجا من همزمان هم به من سرمدي اشاره دارد و هم به من مخلوق. چرا كه خدا 

صرفاً در رابطهي خود با مخلوقات، خداست و بنابراين من علتم براي «خدا بودن» خدا؛ ولي از 
آنجا كه من مخلوق وابسته به من سرمدي است، من سرمدي نيز علت خدا بودن خدا خواهد 

. (Ibid, pp.42-44)بود 

                                                      
- با توجه و استناد به نمونهها و شواهدي از اين دست، برخي بر اين باورند كه اساساً فنا نزد موالنا فناي شهودي است و نه فناي  �

وجودي. اظهار نظر قطعي در اين باب، با توجه به شواهد گوناگوني كه در اين مقاله بدان اشاره شده است، دشوار مينمايد.  
2- Shizuteru Veda 



  

يكي ديگر از مواردي كه بر همانستي در عين اختالف داللت ميكند، آنجاست كه از 
32F«رهايي از خدا» سخن ميگويد: «هنگامي كه مقيم علت اولي

 بودم، در آنجا خدايي نداشتم و �
در آنجا علت  خود بودم؛ در آنجا هيچ نميخواستم و ميل به هيچ چيز نداشتم؛ زيرا موجودي 

آزاد بودم و عارف به نفس و سرمست از حقيقت. در آنجا خود را ميخواستم و نه هيچ چيز 
 ,Cited in: Milem)ديگري را... و آنجا بود كه رها از خدا و همهي چيزها ايستادم» 

p.28) .
در نگاه نخست عبارت فوق ظاهراً  بر فناي در ذات يا وحدت با ذات داللت ميكند. در 

لحظهاي كه اكهارت خود را رها از خدا معرفي ميكند، در واقع از هر گونه ميل و شوق به خدا و 
ديگر چيزها رها است. رها و آزاد در اين لحظه بدين معناست كه «شخص صرفاً همان چيزي را 

33Fبطلبد كه هست» 

�  (Ibid)   .
در مرحلهي بعد وارستن از خدا را پيش ميكشد. اكهارت خواستار آن است كه مخلوقات 

 خود را به خدا وابسته نكنند بلكه خدا را ترك كنند چرا كه وابستگي به خدا _حتي يك پشه_
به معناي باقي ماندن در مقام مخلوقي است و رها كردن خدا براي نيل به الوهيت و يكي شدن 

34Fبا آن به معناي دقيق كلمه است: «رها كردن خدا به خاطر خدا، عظيمترين تَركي

 است كه �
. (Eckhart, 1994, p.177)كسي ميتواند انجام دهد» 

اما بحث اكهارت به همينجا ختم نميشود. وي پس از اين اقوال به وجه ديگر قضيه نظر 
ميكند و بيمعطلي ميافزايد كه  اين صرفاً يك جنبه از قضيه را باز ميتاباند. مخلوقات داراي 

دو جنبهي سرمدي و زمانمندند و سرمدي بودن آنها نافي جنبهي زمانمند آنها نيست. به 
همين خاطر آنها از آنجا كه خصلتي دوگانه دارند، از خدا منفك و بينياز نخواهند بود و با 

وجود آنكه تمايز ميان خدا و آفريدگان در وجود الوهي رنگ ميبازد، عمالً و در عالم واقع اين 
                                                      
1 -The First Cause 

- اكهارت براي نيل به وحدت در درجهي اول و در آغاز  از رها شدن از خدا سخن نميگويد. در عوض 1
مقدمتاً از ترك قواي نفس جهت نيل به وحدت  آغاز ميكند. وي در اين خصوص، از داستان گم شدن عيسي 
مسيح در ميان جمعيت كه در انتهاي باب دوم از انجيل لوقا آمده است، تأويلي نغز و لطيف به دست ميدهد. 

در اين داستان، مسيح در دوازده سالگي به همراه مادرش و يوسف نجار به اورشليم ميرود. عيسي در ميان 
جمعيت گم ميشود. مريم و يوسف  در ميان جمعيت ميگردند، اما او را نمييابند. آنگاه كه او را مييابند، 

عيسي خطاب به مريم ميگويد: «از چه روي مرا ميجوييد؟ نميدانيد كه بايد در خانهي پدر خويش باشم؟» 
) 49، آيهي2(لوقا، باب 

از ديدگاه اكهارت و بنا به تأويل وي بازگشتن مريم و يوسف به معبد و يافتن عيسي در آنجا، به معناي ترك 
همهمهي توده و بازگشت به سرچشمه و ذاتي است كه انسانها از آنجا آمدهاند. بنابر اين تأويل ، قوا و اعمال 

نفس تشكيل دهندهي «توده» اند: قوايي نظير ياد (حافظه)، عقل و ) اراده كه همگي در خدمت انشقاق و 
 (Eckhart,1994, pp.222-223تكثرند و همگي بايد ترك شوند 
3- renunciation 



  

تمايز باقي ميماند. بنابراين تقاضايي كه اكهارت در نيايش خود مطرح ميكند، آينه ي سرشت 
).  Milem, p.28دوگانهي مخلوقات است كه الوهي و آفريده، و سرمدي و زمانمندند (

موالنا نيز در بيتهايي از ديوان شمس به همين وجه دوگانه اشاره ميكند. وي ابتدا در قالب 
زباني دوگانهانگار سخن ميگويد و سپس، بيفاصله، وحدت را مطرح ميكند:  

 يكي گويد كه «اين از عشق ساقي است»  
 

 يكي گويد كه: «اين فعل شراب است»
 

 
مي و ساقي چه باشد؟ نيست جز حق   

 
 خدا داند كه اين عشق از چه باب است

 
 

) 3664-3663                             (ك/ 
 

در اينجا ممكن است چنين به نظر برسد كه  همانستي و اختالف، مقوالتي جمعناپذيرند. 
موالنا و اكهارت در مقام الهيدانان مسلمان و مسيحي تالش ميكنند تا در بافت الهيات از اين 

آموزه رفع تناقض كنند. يكي از روشهاي ايشان در رفع تناقض، روش تعدد جهات است.  
اكهارت براي توجيه جمع همانستي و اختالف از اين روش بهره گرفته است. مايستر به  دو 

وجه متمايز نفس يعني بودن و شدن اشاره ميكند. با اين توجيه، اكهارت خود را از جهت 
 مخلوق _كه زمانمند است_ علت خود ميداند و از جهت شدنش _كه سرمدي است_بودنش 

ميشمارد. اين دو وجه نفس، نفس را از جهتي نازاده و سرمدي و از جهتي زاده و فاني ميداند. 
35Fوي جهت توضيح اين دو وجه نفس از تعبير «تحمل كردن خدا

» بهره ميگيرد. در هنگام �
اتحاد با خدا نفس نميتواند اثري از خود را جداي از خدا حفظ كند و در نتيجه نميتواند مكاني 
داشته باشد كه خدا در آن عمل كند. و از آنجا كه نميتواند جايي براي خدا حفظ كند، شخص 

خدا را «تحمل» ميكند و در نتيجه از خدا متمايز ميشود.  
«تحمل خداوند» دقيقاً دو بعد سرمدي و زمانمند نفس را در انديشهي اكهارت به تصوير 

) از سويي نفس به خدا اجازهي عمل ميدهد. در اين معنا، نفس عملي را كه خدا 1ميكشد: 
انجام ميدهد، «تحمل ميكند.» تعبير استعاري «اجازهي عمل خدا در نفس»، به همانستي 

تعبير ميشود. 
) تحمل، از سوي ديگر برجستهكنندهي تمايز ميان خدا و نفس است. چرا كه نفس را در 2  

برابر خدا آسيبپذير و ضعيف نشان ميدهد (يعني نفس از جهتي با خدا يكي ميشود و از 
جهتي متمايز ميماند). بدين ترتيب «تحمل» نشانهي همانستي و اختالف هم زمان خدا و 

                                                      
1- Sufferring God 



  

نفس مي تواند بود. پس نهايتاً، به نحو نقيضي، شخص خدا هست و خدا نيست. اكهارت هيچ 
. (Milem, p.40)گاه نفس را با يك نيمه معرفي نميكند 

موالنا نيز با ظرافتي شاعرانه به دو وجه سرمدي و مادي نفس اشاره ميكند: 
 

 هر كه پندارد دو نيم پس دو نيمش كرد قهر 
  

 ور يكي ام پس هم آب و روغنم، اين الفرار؟
 

 
 چون يكي باشم؟ كه زلفم صد هزاران ظلمت است 

  
 چون دو باشم؟ چون كه ماه روشنم اين الفرار

 
 

 )11301 و 11300                       (ك/ 
 

 
و در جاي ديگري از سويي با پيش كشيدن تمايز و اختالف خدا و نفس، «جان و جهان»  را 

بنده و «غالم» ميداند و از سوي ديگر از همانستي دم ميزند: 
 

بي تو جهان چه فن زند؟ بي تو چگونه تن 
 زند؟

 

جان و جهان غالم تو، جان و جهان تويي و 
 بس

 
 

                                      
) 12843(ك/

 
همچنين اكهارت در جاي ديگري به شيوهاي  ديگر ميكوشد  پارادوكس يادشده را رفع 

كند. اين شيوه را ميتوان «تعدد حالتها» ناميد:  
  «پيامبر ميگويد: «خدا يك چيز گفت اما من دو چيز شنيدم» هنگامي كه خدا در نفس 

سخن ميگويد، او و نفس يكياند؛ اما به محض آن كه اين حالت وحدت برطرف شود، تكثر 
. ( Eckhart, 1994, p.130)پديد ميآيد » 

- جمعبندي آراي موالنا و اكهارت در مسألهي اختالف و همانستي 4-4
 در جمعبندي آراي موالنا در خصوص مسألهي همانستي و اختالف ميتوان گفت كه موالنا 

در پارهاي موارد به تصريح با به تلويح از همانستي سخن گفته است. اما  نهايتاً رأي او را بيشتر 
در همانستي در عين اختالف ميتوان جمعبندي كرد. البته در تشريح همانستي در عين 



  

-اختالف وي گاهي به رفع تناقض از اين ايده ميپردازد و گاهي، پارادوكس را حل نشده مي
گذارد.  

در آثار اكهارت نيز دو وجهي بودن يا همانستي در عين اختالف در سراسر آثار اكهارت  
-مشاهده ميشود. برخي پژوهشگران از جمله مكگين اين دو وجه آثار اكهارت را ذيل دو آموزه

ي مهم وي يعني فناي نفس در الوهيت و تولد پسر در نفس دسته بندي كردهاند. مكگين در 
36Fاين خصوص به عبارتي راهگشا از ج.كاپوتو

« ما دو صورت بندي متعارض از  اشاره ميكند: �
رابطه ي ميان فناي ذات در الوهيت و تولد پسر در اختيار داريم. در يكي، فنا در ذات الوهيت 

بنياديتر از تولد پسر است و در واقع مبنا و اساس آن است. در ديگري، تولد پسر وحدت با 
 .)Cited in: Mcginn,pp.8-11» (الوهيت را به حد تمام مي رساند و كامل ميكند

با توجه به همين مطالب مكگين الهيات اكهارت را چنين جمعبندي ميكند: «در الهيات 
37Fاكهارت خدا خداست و انسان انسان است. با وجود اين ذات خدا و ذات نفس يكي است

� «
(Colledge & Mcginn, p.61) .

از سوي ديگر، چنان كه در جمعبندي آراي موالنا اشاره شد، در پارهاي موارد اين دو عارف 
پارادوكس همانستي و اختالف يا به تعبير ديگر پارادوكس وحدت و اثنينيت را در ارتباط خدا و 

نفس حلنشده نگه ميدارند.  
اكهارت، در مقام عارف و خطيب و نه در مقام الهيدان، با بيان گزارههاي نقيضي و فضاي 

تناقضآميز ميكوشد تا تصويري از هويت دوگانه و نقيضي نفس ارائه كند. به همين جهت است 
كه در عبارات اكهارت نيز زمان و سرمديت، به هم ميآميزند چنانكه در نفس نيز چنين امري 

). Milem, p.48مشاهده ميشود (
38Fاز همين رو است كه بروس مايلم

�) p.49 در خصوص خدا و نفس در جمعبندي آراي (
اكهارت، كه آن را به آراي موالنا نيز ميتوان تسري داد، بر آن است كه مسألهي همانستي يا 
تمايز  نفس و خدا  بيشتر رازي است كه يا بايد پذيرفت و يا رد كرد و در زمرهي مقوالتي 

نيست كه در باب صدق و كذب آن داوري بتوان كرد.  
موالنا نيز در آثار خود در چندين بيت رابطهي خدا و نفس و بحث همانستي و اختالف را 

پارادوكسي چارهناپذير تصوير ميكند. بيت زير يكي از اين نمونههاست: 
 جان من و جان تو بود يكي ز اتحاد

   
اين دو كه هر دو يكي است جز كه همان يك 

 مباد

                                                      
1 -J. Caputo 

 ,See: Turner, 1995)- ترنر نيز نظر مكگين را به عنوان داوري نهايي در باب اكهارت ميپذيرد 2
p.166)   

  
3- Bruce Milem 



  

 
  

 )9249(ك/
 

 
و در بيت ديگري  موالنا رابطهي خدا و نفس را نه اين و نه آن ميداند و «وحدت و اثنينت» 

هر دو، را نفي ميكند: 
بر سردارش كنيم، هر كه بگويد يكيم 

 
آتشش اندر زنيم هر كه بگويد دوييم  
 

) 18001(ك/  
 

دو نمونهي باال حاكي از آن است كه موالنا نيز در پارهاي موارد، در مقام عارف و نه در مقام 
 الهيدان، پارادوكس همانستي و اختالف را دستنخورده رها ميكند.
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