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خداشناسی اکهارت
فاطمه

کیایی1

(تاریخ دریافت مقاله -39/70/23:تاریخ پذیرش مقاله )34/79/40:

چکیده
«مایستر اکهارت» از عرفایی است که سنت مسیحی در قـرون وسـ ی ایشیشـه
وی را بریتافت و خشاشناسی وی را بشعتآمیز دایسـت مهـمتـری مسـای ی کـه
خشاشناسی اکهارت را از س ف مسیحیاش متفاوت میسازد عبارتنش از :طرح دو
وجهی خشا/الوهیت که یکی برابر با وجود و دیگری برتر و فراتر از آن است ،بـاور
به عشم ادراک الوهیت توسط بشر و توسل به کالم س بی برای سـن ففـت از
او ،ارایه تقریری جشیش از اصل تث یث و باور به وحشت الوهیتِ برتر از تث یث و
ک یسای کاتولیک ،اکهارت را بشعتفذار و یافی تث یث دایست و او در دفاعیـهای
به یکایک اتهاماتش پاسخ ففت بهدلیل فرایش باطنی و عرفایی اکهـارت ،تفکـر
وی بیش از آیکه به خشای سهفایه و قابل ادراک مسیحی یزدیک باشش ،متـثرر از
کالم س بی مورد توجه دیوییسیوس و تفکریوافالطویی است و بشون یفی تث یث،
ضــم پــذیرش ماهیــت و کــارکرد هریــک از اشــنار تث یــث و کــر آن در
موعظاتش ،وحشت را برتری ویژفی «الوهیت فراتر از وجود و عشم» میخوایـش و
الوهیت بییام و یشان را در رأس تث یث قرار میدهش الـوهیتی کـه شـناخت آن
یاممک و تنها راه سن ففت از آن الهیات س بی است
کلیدواژهها :مایستر اکهارت ،خشاشناسی ،تث یث ،الوهیت فراتر از وجود ،کالم س بی
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مقدمه
«مایستر اکهارت» از بزرگتری فالسفه و عرفای مسیحی است که بهدلیل وجود م الـ
یامثیوس و متفاوت از سنت دینی حاکم در تعـالیم و موعظـاتش ،از سـوی ک یسـا مـورد
بازجویی قرار فرفت و برخی از باورهایش بشعتآمیز دایسته ششیش او به منظـور دفـاا از
خویش در برابر اتهامات ،دفاعیهای یوشت و بهطور شفاهی ییـز دربرابـر بازرسـان ک یسـا
خود را تبریه ساخت بنشـی از اتهامـاتی کـه او در دفاعیـهاش درصـشد پاسـنگویی بـه
آیهاست و عمشتاً برفرفته از تفسیر وی بر «سِفر پیشایش» و موعظات اوست ،بـه موضـوا
خشاشناسی اختصار دارد ای بنش ،موضوعات فستردهای اعم از یحوۀ ادراک خشاویـش
توسط ایسان و بهکارفیری «کالم س بی» هنگام سن ففت از وی ،تثکیـش بـر «وحـشت
الهی» و طرح «احش» یوافالطویی با یام «الوهیـت» در رأس «تث یـث» ،فاصـ ه فـرفت از
ک یسا در یحوه تقریر تث یث و را شامل میشود ای دسته از اتهامات وی کامالً کالمی
است ،بهویژه در مسثله تث یث ،اکهارت از باورهای مورد پذیرش ک یسای کاتولیک فاصـ ه
میفیرد از زمان محکومیت و توقیف آرار مایستر اکهارت از سوی ک یسا تا قرن یـوزدهم،
او حتی در جهان مسیحی ییز یاشناخته بـود و یـک معمـا در تـاریخ تفکـر ـرق ت قـی
میشش بهعنوان مهمتری عارف عملفرای مسیحی کـه بـه عرفـان یظـری ییـز اهتمـام
داشته ،اکهارت در چنش قرن اخیر توجه دایشمنشان را بهخود ج ـ یمـوده و بـه عرصـه
ت بیق ییز قشم یهاده ،و باورهای او با افرادی چون «شنکره» ،ایشیشـمنش بـزرگ هنـشو و
«اب عربی» عارف یامشار مس مان ،مقایسه شـشه اسـت روایـت اکهـارت و ابـ عربـی از
وحشت وجود ییز در زبان فارسی بررسی ششه است ،اما اتهاماتی که سب شـش افکـار وی
قرنها در هالهای از تردیش قرار فیرد ،بهیحو مستقل بررسی یششه و دفاعیة وی بـه زبـان
فارسی منتشر یگشته است مقالة حاضر بـه آن دسـته از اتهامـات وی کـه حـول محـور
خشاشناسی میفردد ،خواهش پرداخت
روشهای سنتی ادراک خداوند در مسیحیت
مهـمتــری روشهــای ادراک وجــود و صــفات خشاویــش در مســیحیت عبارتنــش از «روش
س بی»« ،اشتراک لفظی»« ،اشتراک معنوی» و «تشابه» فروهی از متک مان مسیحی بـا
فرایشهای مشایی و بهیحو ایجابی به تبیی وجود خشاویش و صفات او میپردازیش عشهای
چون «توماس آکویینی» ( 4201-4224م) ییز با ارایه یظریة تشـابه ،ت فیقـی از دو روش
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قب ی ارایه کردهایش [ ،4ر« ]144افالطون» از یظریه تشابه برای شناخت موجود متعالی
یعنی خیر ،و راب ه آن با مثل استفاده کرده [ ،2صص ]04-01و «آلبرت کبیـر» ،اسـتاد
توماس آکویینی ،ییز در قرون وس ی با اشاره بـه فالسـفه مسـ مان ،واته تشـابه را بـرای
تبیی معنایی جز اشتراک لفظی یـا معنـوی بـهکـار بـرده اسـت او در کتـاق «در بـاق
مقوالت» ،تشابه را به تقسیمبنشی چهارفایه «فرفوریوس-بویتیوس» ،که عبـارت اسـت از
مشترک معنوی ،مترادف ،متبای و مشـترک لفظـی ،افـزود [ ،9صـص ]8-4امـا یظریـة
تشابه وجود در ف سفة رق با یام توماس آکویینی شناخته ششه است یزد وی خشا شبیه
من وقات ییست ،ب که من وقات شبیه خشا هستنش پس آیچه بر خـشا و من وقـات حمـل
می شود ،بنابر راب ة من وق با خالق است که اصل و ع ّت من وقات است و همة کمـاالت
در وی وجود قب ی داریش [ ،4ر ]129او با براهی و دالیل عقالیی درصشد اربات صفات
خشاویــش برآمــش و هرچنــش بــا م العــة آرــار «دیوییســیوس» و تثریرپــذیری از مفــاهیم
یوافالطویی به کالم س بی روی آورد ،ماینش یوافالطوییان خشا را فراتر از وجود قرار یـشاد و
در یظامی که اساسش ف سفه مشایی بود ،از عشم شـناخت خشاویـش سـن ففـت او ییـز
ماینش «آفوستی » خشا را وجود حقیقی میدایش بهدلیل عظمت جوهر الهی کـه فراتـر از
ادراک عقل ایسان است ،ایسان قادر به شناخت حقیقت او ییست و تنها مـیتوایـش بشایـش
که او چه چیزی ییست ازآیجاکه خشا جنس و یوا یـشارد و برتـر از ایـ مفـاهیم اسـت،
یمی توان به روش ایجابی او را از سایر من وقات متمـایز یمـود صـفاتی کـه بـر او حمـل
میکنیم ییز فرچه به ظاهر ایجابیایش ،در حقیقت س بی هسـتنش [ ،4صـص]146–148
یزد توماس حمل صفات و یامهایی که بیایگر معرفتی دربارۀ خـشا هسـتنش ،بـر او ممکـ
است؛ و بشیهی است که مفاهیم مورد استفاده ما در توصیف خشاویش در محـشودۀ فکـری
ایسان بیان میشویش [ ،4ر ]172ایسان یامهایی را که از موجودات مادی ایتزاا یمـوده
بر خشاویش حمل میکنش افر چه ای اسامی او را بهطور کامل معرفی یمیکننـش ،بـهطـور
جوهری بر وی حمل میشویش و بهطور یاقص بر جوهر الهـی داللـت مـیکننـش و معـایی
منت فی داریش کماالت در خشاویش بهیحو بسیط و واحـش وجـود داریـش ،امـا در من وقـات
تقسیمششه و متکثریش مهمتری ِ ای صفات وجود ،خیـر ،حکمـت ،اراده ،عقـل و قـشرت
است [ ،4ر ]124خشاویش بـه عنـوان موجـود م ـق نـی از ع ّـت ،خـود ع ّـت همـه
موجودات است او بهعنوان وجود ،خیر و ع ّت ییکویی همه موجودات ییز هست وجود و
سایر صفات یزد خشاویش و سایر موجودات ،معنایی مشترک اعم از لفظی یا معنوی یشاریـش
و هیچیک از ای دو یمیتواینش ارتباط وجودی خشا با من وقات را حقیقتـاً تبیـی کننـش
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ازای رو وی برای توضیح ای راب ه ،یظریة تشابه 4را بهکار برد منظور از تشابه ای اسـت
که دو صفت ضم اینکه کامالً به یک معنا ییستنش ،متفاوت هم ییستنش و معایی آیهـا بـا
یکشیگر متشابه است اشتراک معنویِ وجود خشاویـش و من وقـات ،بـه وحـشت وجـود؛ و
اشتراک لفظی به الادریفری و عشم توایایی من وق در شناخت خالق مـیایجامنـش پـس
به باور توماس تشابه بهتری راه شناخت خشاویش و صفات اوست او در آرـارش بـه چنـش
یوا تشابه اشاره کرده که «تشابه بر اساس مناسبت یسبت» 2و «تشابه بر اساس مناسبت
تناس » 9معروفتری آیهاست او با ای روش سعی کرد ضم حفظ تعالی خشاویش ،از او
بهیحو معناداری سن بگویش [ ،4ر« ]122یوهایس اسـکوتوس» 1بـا رد یظریـة تشـابه
توماس ،آن را یاسازفار و زبان اشتراک معنوی 4و «تساوی» 8را تنها راههای ممکـ بیـان
خوایش و وجود روش دیگری را ایکار یمود [ ،43ر ]44اکهارت ییز در برخی از آرارش از
جم ه دفاعیه از روش تشابه توماس کمک فرفت ،اما با تـرجیح کـالم سـ بی مـورد یظـر
دیوییسیوس یهایتاً به یکی از منتقشان آن تبشیل شش
او که مب غی مسیحی و شافرد آکویینی بود ،خشای مورد پذیرش کتاق مقشس را کـه
صاح «تعالی» و در همان حال شنصی «ایسانوار» اسـت ،تب یـ یمـود و سـعی کـرد
خشای دی را در رأس یظامی مبتنی بر وحشت وجود بنشایش بهدلیل تثکیش وی بر تعـالی
و تنزیه خشاویش که برفرفته از تفکر یوافالطویی است ،او را تعشیلکننـشه سـنت کالمـی و
فرهنگ زمان خود دایستهایش [ ،8صص]438-434
دیوییسیوس و پیروایش در چارچوق سنت یوافالطویی ،معرفـت خشاویـش را بـه روش
س بی محشود میداینش دیوییسیوس صفاتی چون حکمت ،خیـر و وجـود را در اصـل بـه
خشاویش یسبت میدهش و آیها را تنها بهطور رایوی به من وقات منتسـ مـییمایـش او در
اسماء الهی ،0احش را مهمتری یام خشاویش و او را اصل ایی همه موجودات میخوایش امـا
در کالم عرفایی ،6روش س بی را برای سن ففت از خشاویش برمیفزینش بشی یحـو کـه
همه یواقص و صفات من وقات را از او یفی میکنـش و مـیفویـش مـا ویژفـیهـایی ماینـش
1. Analogia
2. Allegoria secundum convenientiam proportionis
3 Allegoria secundum convenientiam proportionalis
4. John Duns Scotus
5. Equivocal
6. Univocal
7. Divine Names
8. Mystical Theology
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توحیش یا تث یث را به موجودی یسبت میدهیم کـه فراتـر از همـه صـفات ،حتـی وجـود
است خشا یامی یشارد و با عقل قابل ادراک ییست ،چراکه او بِالـذّات« ،ع ـمِ
است [ ،48ر ]97پذیرش کالم س بی از سوی دیوییسـیوس ،بـه یفـی «کـالم اربـاتی»
یمیایجامش ،ب که در یفی ،یوعی اربات یهفته است و فایشۀ زبان یفی و س را ممایعـت از
سقوط در شرک میدایش یزد وی حرکت تفکر ،در حقیقت حرکت خود سالک است و بـه
هر مقشار که سالک طی طریق کنش ،بر معرفت او افـزوده مـیشـود ،امـا زبـایش قاصـرتر
میفردد ،تا جـاییکـه معـرفتش یرقابـل بیـان مـیشـود ،چراکـه آیجـا ظ مـت کامـل
حکمفرماست و همه چیز الیوصف است ای مقام «سکوت محض» و کالم سـ بی اسـت،
سکوتی که خود یوعی بیان و زبایی بسیار فویاتر از قال است در ای مرح ه جهل دربـاره
خشا معرفت حقیقی است [ ،4صص]44-41
در ایشیشه اکهارت خشاویش فاه با وجود برابر و فـاهی برتـر از آن اسـت لـذا بـه یظـر
میرسش وی از دو س ح وجود و به تبعیت آن از دو وجه الهی سن میفویـش :وجـه اول
خشایی است که با وجود برابر است و اساساً خود ،وجود صـرف و محـض اسـت او بـشی
معنا خالق و ع ّت وجودی همه من وقات است و همه ،وجود و هستیِ خـویش را وامـشار
اوینش اما «الوهیت» 2فراتر از خشای برابر با وجود ،و ازای رو منزه از وجود ،بییام ،و حتی
عشم -مرتبهای برتر از وجود -است در ای ساحت است کـه اکهـارت سـایر من وقـات را
ییستی و عشم کامل -متناقض وجود -میایگارد و ای خود یکی از اتهامـات اوسـت فهـم
ای دو وجه متفاوت از وجود و خشاویش ،در شناخت تفکر اکهارت و اتهاماتی که در حـوزۀ
خشاشناسی ع یه وی م رح ششه از قبیل وحشت وجود ،بسیار راهگشاست
اما برخی مورخان ای دو یوا رویکـرد را کـه موجـ ِ توصـیفاتِ منت ـفِ اکهـارت از
خشاویش است ،حاصل دفرفویی ایشیشههای او در اواخر حیاتش دایستهایش [ ،40ر]239

یامشـروط»4

خداوند /الوهیت
در بسیاری از آرار منسوق به اکهارت ،خشاویش وجود ،و وجود خشاسـت [ ،6صـص -200
 ]206و منظور از آن «وجود م ق» است اما وجود دیگری هم هست که در اشیا بهیحو
صوری 9وجود دارد وجود م ق ،فع یت همه اشکال است ای معنای وجـود برفرفتـه از
1. Unconditioned Knowledge
2. Godhead
3. Formally
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تفکــر مشـایی اســت و اکهــارت در توضــیح آن از «اب ـ ســینا» و تومــاس آکــویینی [،6
ر ]281یقل قول میکنش بهففتة وی اب سینا همه موجودات را آرزومنش وجود و کمال
میخوایش [ ،6ر ]200خشاویشی که وجود محض است ،فاقش حکمـت و قـشرت و سـایر
کماالت ییست ،ب که هر کمالی بشو محتاج است ،چون هر یـک از کمـاالت اتـاً حالـت و
فویهای از وجود است ،که در وجود محض ریشه دارد و بشون وجـود عـشم اسـت و هـیچ
کمالی تحقق یمیپذیرد [ ،44ر ]297خشای واحش بهعنوان وجـود ینسـتی در وجـود
خویش به ماسوی وابسته ییست ،برعکس همه موجوداتی که مؤخر از اوینـش ،در وجـود و
لوازم آن بشو محتاجایش «ع ت اولیه» نـی م ـق اسـت و همـه موجـودات از او تج ـی
یافتهایش [ ،6ر]232؛ خشاویش بهواس ه آفـرینش من وقـات ،آیـان را آمـوزش ،تع ـیم و
فرمان میدهش که تنها از او پیروی کننش و خود را با وی هماهنگ کننش و بـشو بـهعنـوان
مبشأ و ع ت وجود خویش بازفردیش [ ،44ر ]404یـزد اکهـارت وجـود ،جـامی جمیـی
کماالت است ازای رو برخورداری از آن ،بهمعنای دارا بودن سایر صـفات کمـال از قبیـل
ع م و حیات ییز میباشش وجود خشاویش چنان متعـالی و کامـل اسـت کـه فع یـت اولیـه
ایت و کمال همه اشیاست و افر لحظهای توجه خویش را از آیان برفیرد ،به عشم مبشل
خواهنش فشت همه افعال خشاویش بهیحو باطنی در الوهیت و بهطور ظاهری در من وقات،
بهواس ه وجود ایجام میشود ،اما در هریک به روش منصور به خـود؛ لـذا وجـود ات
خشاویش همان عمل ادراک اوست ،چون او بهواس ه وجود میدایش و عمل مـیکنـش [،42
ر ]11اکهارت پرسش اول از «سؤاالت پاریسی» 4را به مسئ ه برابری ع ـم و وجـود در
خشاویش اختصار میدهش و با کر براهی و دالیل فویافون -که برخی از آیها برفرفته از
توماس آکویینی است -به اربات ای امر میپردازد که وجود و ع م بـهیحـو عینـی و ییـز
بهطور هنـی در خشاویـش یکـی هسـتنش [ ،42ر ]19وی در بنـش ینسـت «تفسـیر
عبراییان» [ ]44:90که به شهشای راه حق اختصار دارد ،رویکرد جشیشی ارایه میکنـش
او ابتشا ع م را برتر از وجود میخوایش و میفویش شهشا مردهایـش ،امـا ایـ مـرگ بشیشـان
وجود بنشیشه است ،چراکـه هرفـاه طبیعـت چیـزی را از میـان بـردارد ،امـر بهتـری را
جایگزینش میسازد شهشا با مرگ حیات خود را از کف دادهایـش و بـهجـای آن صـاح
وجود ششهایش وجود ،حیات و ع م باالتری مرات هستیایش ،اما ع م از دوتای دیگر برتـر
است ،چرا که هر که عالم باشش ،ضرورتا حیّ است حیات ییز از وجود برتـر اسـت ،چـون
1. Parisian Questions
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درخت حیات دارد ،اما سنگ تنها وجود دارد اما زمایی که به حقیقتِ وجودِ یاق و بسیط
میپردازد ،وجودِ م ق را برتر از ع م و حیات معرفی میکنـش در ایـ سـاحت ،خشاویـش
ماینش وجود به هیچ چیز شبیه ییست و هر موجودی به میزان بهرهمنشی از وجود ،شـبیه
خشا و به او وابسته است بهعالوه چنی وجودی آنقشر یاق و متعالی اسـت کـه خشاویـش
یمیتوایش چیزی بیش از وجود باشش او چیز دیگری را یه میبینش و یه میشناسـش ،چـون
وجود ق مرو اوست .او جز وجود خویش ،یه به چیز دیگری میایشیشش و یه چیـز دیگـری
را دوست میدارد وجود محض ،بهلحاظ مرتبه آنقشر متعـالی و یـاق و آنقـشر منـتص
خشاست که هیچکس جز او یمیتوایش آن را ببنشش ،همانطور که بـه خـودش ییـز ع ـا
کرده است او وجود را حقیقتاً متع ق به خشا و یامی برفراز همة یامها مییامش که یقـص و
کاستی در آن راه یشارد م مئناً افر یفس ایشکی از حقیقت وجود م ی باشـش ،لحظـهای
توجه خود را از آن بریمیدارد معرفت حشاق ی ایسان به خشاویش (مثالً اینکـه ببینـش کـل
وجودش را از او فرفته) از هر دایش دیگری کاملتر است و شناخت موجودات بـهعنـوان
یکی از وجودهای خشا ،از معرفـت فرشـتگان ییـز برتـر اسـت [ ،3صـص ]00-171او بـا
تمسک به آیات ابتشایی «ایجیل یوحنا»« ،ک مه» را «عقل» معنا یموده ،و تثکیش میکنـش
ع م خشاویش از وجود وی برتر است و او وجود دارد ،چون میدایش در یتیجه خشاویـش یـزد
اکهارت عقل و ادراک محض است و ع م او زمینه وجود اوست در یوحنا 41/ییـز مسـیح
خود را حقیقت مییامش ،حقیقتی که یزد اکهارت ،ماینش ک مه مستقیماً بـه عقـل و ادراک
اشاره دارد [ ،42صص ]14-11یزد وی عقل 4از «اراده» ییز برتر است ،اما هـر دوی آیهـا
به طبیعت متع قایش او چنی استشالل میکنش که ایسـان بـا اراده کـردن ،خشاویـش را در
حجاق خیر تصور میکنش ،اما در تفکر ،خشاویش بـشون حجـاق و عـاری از خیـر و وجـود
تصور میشود [ ،3ر]224
اکهارت پس از آیکه از دو س ح وجود سن میفویش ،موجـود متعـالی را ییـز بـه دو
اعتبار و در دو س ح شناسایی و معرفی میکنش :الوهیتی بـییـام ،یاشـناختنی و فراتـر از
وجود ،و خشاویشی که همان وجود م ق است و من وقات تنها بهیحو صوری از وجـود او
برخورداریش یزد اکهارت وجودِ خشاویش با ع م برابر است ،چراکه افر شیء موجـود یباشـش،
یمیتوان بشان ع م داشت و هر چه وجود موجودی قویتر باشش ،بهتر میتوان بشان ع ـم
داشت ،اما وجود الوهیت چنـان متعـالی اسـت کـه از ع ـم و ادراک مـا فراتـر اسـت [،3
1. Intelligence
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ر ]412او وجود خالص و کامل است و بهواس ه همی خ ور مـیتوایـش ع ـت وجـود
باشش [ ،1ر ]843ای س ح از وجود یزد وی چنان ارزشمنش است که ایسـان بایـش آرزو
کنش همة زیشفیاش وجود شود ازای رو یزد اکهارت افر بتـوان وجـود را از خـشا منتـزا
کــرد ،ســنگِ موجــود ،از الوهیــت معــشوم برتــر اســت [ ،3ر]402؛ وی بــه تبعیــت از
«پروک وس» ،صاح کتاق «ع ـل» [ ،42ر ،]14وجـود را اولـی من ـوق مـیخوایـش؛
وجودی که ع ّت اولیه من وقات و ییز ایت ایشان است چون ع ّتالع ل ،ع ّت ایی ییـز
هست لذا ع ّت ایی که همه من وقات برای آن آفریشه ششهایش ،همان وجود آیـان اسـت
[ ،41ر ]413اکهارت همچون دیوییسیوس ،وجود را صفت خـشا در ارتبـاط بـا وجـود
من وقات دایست از آیجا که من وقات وجـود خـود را از خـشا دریافـت مـیکننـش ،همـه
موجودات در وجود خشا هستنش و بشون او موجودیتی یشاریش باای حال خشا برتر از وجود
است و وجود در او و من وقات به یک معنـا ییسـت [ ،4ر ]448خشاویـش در قیـاس بـا
وجود صوری من وقات ،الوجود و عشم ،یعنی چیـزی فراتـر از وجـود اسـت ،چراکـه وی
موجود محض است و حقیقت وجـودش را از چیـزی ،بـهواسـ ه چیـزی ،یـا در چیـزی
یمیفیرد او پیش از همه اشیاء و سابق بر آیهاست چرا که وجود همه اشیاء بیواسـ ه از
ع ّتالع ل صادر میشـود ازایـ رو همـه اشـیاء از وجـود ،بـهواسـ ه وجـود و در وجـود
سرچشمه میفیریش همه موجودات وجود خود را از خشاویشی فرفتهایش کـه تنهـا وجـودِ
واحشِ ییکِ حقیقی است لذا هستی من وقات در فـرو وجـود ،و وحـشت آیهـا از واحـش و
بهواس ه واحش است هر موجود واحش و یگایهای همه وجود ،همه وحشت ،حقیقت و خیـر
خود را بیواس ه از خشاویش دریافت میکنش ازای رو برای هیچیـک از اصـناف موجـودات
ممک ییست که از وجود خود ای یا خالی شویش ،چرا که ای موج ِ عشم آیهاست در
هر من وقی ،وجود امری واحش است که از دیگری یشثت یافته ،اما ات حقیقتی است که
از امر دیگری یشثت ییافته است [ ،3صص  ]203-200لذا هرجا سن از وجود مـیرود،
من وق بودن و قاب یت خ ق را به ه متبادر میسازد ازای رو برخی ارتباط خشاویـش بـا
من وقات را تنها به ارتباط ع ت با مع ول محشود میکننـش امـا عقـل و حکمـت ویژفـی
متفکران مسیحی که به س سـ ه مراتـ وجـود ،حیـات و
من وقایه یشارد او خالف ا
ادراک معتقشیش ،عقل را فراتر از وجود قرار میدهش [ ،42ر ]18آفوستی ییز در رسـالة
«در باق اراده آزاد» ،ع م را برتر از وجود و حیات قرار داده ،زیرا وجود آن مست زم وجـود
دوتای دیگر است اکهارت با بیان ای یظر یهایت همراهی را با سنت مسیحی یشـان داده
و پذیرفته که خشا وجود و وجود خشاست امـا در فراینـشهای ازلـی تث یـث ،وجـود را در
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مقام سوم و احش را برفراز تث یث وجود ،حیات و عقل قرار داده اسـت [ ،1ر ]827ایـ
یکی از مواردی است که اکهارت از یظریة تث یث آفوستینی فاص ه فرفته و خشم ک یسـا
را ب رایگینته است وی در جای دیگری تث یث حافظه ،تفکر و اراده را همتراز پشر ،پسر و
روح القشس می دایش که به ترتی بایش مراقبه بر امور ابـشی ،دایـش و عشـق را در وجـود
ایسان برایگیزایش و سرایجام وی را به خشای احشی که فراتر از شـنص ،تصـویر و رنویـت
است ،برسایش [ ،6صص]276-270
«الوهیتِ فراتر از وجود» در ایشیشه اکهارت ،ع تِ وجود و منزه از آن است ،لذا وجـود
بهیحو صوری در او حاضر ییست ازای رو آیه سفر خروج [ ]9:41را ییز به پنهان یمـودن
هویت الهی تثویل میکنش و میفویش ای آیه بر تعالی و تنزیـه خشاویـش از وجـود داللـت
دارد [ ،6ر ]16او در بیان وصفیاپذیری الوهیت ،آن را ک مهای یاففته 4میخوایـش کـه
هیچکس جز خشاویش ،که همان ک مه است ،توان ادای آن را یـشارد لـذا تنهـا بـهواسـ ه
خشاست که ما میتواییم بشو معرفت یابیم ،و او ک مهای است که خودش را بیان میکنش
وی مرز خشا و الوهیت را چنی مشنص میکنـش کـه اولـی «خـشایِ ففتـه» ،و دیگـری
«خشایِ یاففته» است هر چه ایسان به خشا یزدیکتر باشش ،خشا خود را بیشتر در او بیان
یموده و متج ی میسازد من وقات با تـرک خـود در اعمالشـان ،بـه خـویش یزدیـکتـر
میشویش ایشان در آرزوی آنایش که در همه اعمالشان خشا را بیان کننش و میخواهنش بـا
سن ففت از وی بشو یزدیکتر شویش ،با وجود ای هیچیک یمیتواینش او را بهیحو کامل
ادا کننش و خشا همچنان یاففته میمایش برخی یامها همچون خشاویش ،2شایسـته اوینـش و
به دیگر من وقات اختصار یشاریش؛ ای یام ،مناس تری یام برای اوست برخی یـامهـا از
ارتباط درون الوهیت حکایت میکننش ،ماینش پشر و پسر؛ هر دوی آیها ارتباطی ازلی داریش
که فراتر از زمان است؛ اسامی دیگری هم هست که یشایه تعالی خشاویش و توجه به زمـان
است؛ اما در حقیقت او فراتـر از یـامهاسـت و ایـ خـود تقـشیس و تعـالی اوسـت [،48
صص ]31-39او لزوماً چیزی فراتر از وجود است هر آیچه که وجود ،زمان یا مکان دارد
به خشا تع ق یشارد ،چراکه او فراتر از همه آیهاست و بـا وجـود آیکـه در همـه من وقـات
حاضر است ،از همه متعالی است یزد وی ای بیان ،به معنای ایکار وجود خشاویش ییسـت،
ب که یشایه عظمت و تعالی وجود اوست [ ،3صص]218-219
وی یسبت وجود به خشا و سایر من وقات را تنها بر اساس تشابه ممک میدایـش امـا
1. Unspoken.
2. God.
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تشابه موردِ یظر توماس آکویینی را یمیپذیرد و میفویش وجود حقیقتـاً متع ـق بـه خـشا
ییست و الوهیت ،فراتر از وجود و خالق و ع ت آن است همانطور که بـه ففتـة ارسـ و
تنها دیشۀ بیریگ است که قادر به رؤیت ایواا ریگهاست ،عقلِ عاری از تصاویر میتوایـش
همه صور را ادراک یمایش [ ،42صص ]49-50ادراک ات خشاویش ،پیش از اتصاف وی بـه
صفاتی ماینش ع م و وجود ،یفس را ییز عـالِم ،و بـه وجـود یـاق مـزیّ مـیکنـش و سـب
میشود یفس ایسان ،در شبیهتری وضعیت خویش به خشا ،جامه وجود در بَر کنـش خـشا
واحش است و در وجود یاق خود ،که هیچ چیز دیگری با آن شریک ییسـت ،حیـات دارد
ات او ،وجود و حضور صرف است و ای و آیی در وی ییست ،چراکه آیچـه در خشاسـت،
خشاست 4بهعالوه ،عوامل موجود در یفس که تحت امر الهیایش ،به خشا متع ـقایـش ،و بـا
وجود آیکه آزادایه فعالیت میکننش ،با او ارتباط درویی داریش ،چراکه هیچ چیـزِ بیگایـهای
یمیتوایش به خشا تحمیل شود پس آیچه از خشاست ،خود خشاسـت 2و هرفـز از آن جـشا
یمی شود یفس متع ق به طبیعت الهی است ،و طبیعت الهی چنان ییرومنش است که هـر
چه بشان وارد شود ،برای همیشه بنشی از آن میشود لذا خشاویش یفسی را که شبیه بـه
خود آفریشه ،دفرفون میکنش [ ،3ر ]142ازآیجاکه ایسان در ای عـالم موجـود اسـت،
خشایی که با وجود برابر است ،متع ـق بـه او 9و درون اوسـت ،لـذا ایسـان یبایـش خـشا را
موجودی خارج از خویش بشایش [ ،44ر]69
الوهیت فراتر از وجودِ اکهارت ،که تنها راه سن ففت از آن کالم س بی است ،ییکو،
ییکوتر یا ییکوتری ییست ،چراکه ییکی و خیر ،وابسته به وجود است و افر وجود یباشـش،
خیری هم ییست ،وجود از خیر خالصتر است و آیگاه که وی وجود را از الوهیتِ بـییـامِ
خویش یفی کنش ،به طریق اولی ییکی و خیر را ییز س مییمایش و به همی دلیل ییکـو
خوایشنِ خشا ،در یظر اکهارت یسبت دادن امری یادرسـت بشوسـت ،همـانطـور کـه افـر
خورشیش را تاریک بنواییم ،بشان معرفت یشاریم ای ییـز یکـی از مقـوالتی اسـت کـه از
سوی مراجی ک یسایی بشعتآمیز خوایشه شـشه اسـت اکهـارت بـا کـر آیـهای از کتـاق
مقشس «جز خشا هیچ چیز خوق ییست» [متی  ]43:40امـوری را ییکـو مـیخوایـش کـه
هنگام آشکار ششن و ظهور ،برای دیگران مفیش باشنش آیگاه آیه مورد یظر را چنی تثویل
میکنش که چون خشاویش بزرگتری بهاشتراکفذاریشۀ خویش 1است ،جـز او هـیچ چیـز
1. what is in God, is God.
2. what is of God, is God.
3. one’s own
4. self-sharer
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ییکو ییست حال آیکه من وقات یمیتواینش وجود خود را بر سایری آشکار کننـش ،چـون
بهطور اتی عشمایش و آیچه را که ظاهر مـیکننـش از منبـی دیگـری دریافـت یمـودهایـش
خشاویش موجودات را در ات خود و همه ال افش شریک میکنش ،با وجـود ایـ همچـون
خورشیشی که یورافشاییاش از یور وی یمیکاهش ،بیتغییر میمایش او در همـه یعمـاتش،
ات خود را به استعشاد محشود آیکه او را دریافت میکنش ،میبنشش« :هر خیـری از بـاال
به پایی میآیش ،از پشر روشنیهـا سرچشـمه مـیفیـرد [یعقـوق  ،3[ »]4:40ر]220
تصاویر همه اشیاء یامتشابه ،در خشاویش واحش است ،فرشتهای ب نشمرتبه ،یفـس ایسـان و
پشه ،همه تصاویری یکسان یزد خشاویش داریش خشاویش یه وجود است و یه خیر افر وجود
یباشش ،خیری هم ینواهش بود ،پس وجود از خیر یاقتـر اسـت امـا خـشا/الوهیتِ برتـر از
وجودِ اکهارت ،ییکو ،ییکوتر و ییکوتری ییست [ ،41ر]257
اکهارت در یکی از موعظاتش آفاهی ،ع م و عشق خشاویش را به وجود منحصر میدایش
و از آیجا که تنها خشاست که وجود حقیقی دارد ،معرفت و عشق خشاویش را تنها به وجود
خود خشاویش منحصر میخوایش
وجود عباراتی یظیر «همه ،وجودِ واحش هستنش» و «هر آیچه که هست ،خشاسـت» در
موعظات اکهارت وی را در معرض اتهام وحـشت وجـود قـرار داد او در دفاعیـه ،بـاور بـه
ایحصار ع م و عشق الهی به ات خود را یه به معنای وحشت وجـود ،ب کـه الزمـهی ع ـم
خشاویش به همه امور و عشقورزی در ات خود ،و بهواس ه آن به سایر موجودات دایسـت
و اظهار یمود که ایسانها بایش مشتاق عشق ورزیشن به یکـشیگر باشـنش ،چـرا کـه عشـق
وسی های است که ما را در خشا و خشا را در ما ساک میکنش و ما به فرزیـشان خـشا بـشل
میشویم [یوحنا  ]4:42ازآیجاکه وجود محض از آن خشاست ،عشـق و ع ـم او بـه سـایر
من وقات ییز به اعتبار آیکه وجود خویش را از او ستایشهایش و وجودشان با وی یکی است،
در حقیقت عشق و آفاهی خشاویش به ات خویش است اکهـارت عبـارت «همـه ،وجـودِ
واحش هستنش» را یادرسـت و باطـل خوایـش و آن را بـشی ترتیـ اصـالح یمـود« :همـه
موجودات در وجود ،واحشیش» همانفویه که در خشاویشی که وجود محض از آن اوسـت و
همه موجودات از اوینش ،یکی هستنش خشاویش وجود م ق و خیر محـض اسـت بـه بـاور
وی ایکار ای حقیقت که خشاویش وجود محض است یشایه ف ت اسـت ،چـرا کـه وجـود،
ع ّتِ هستی موجودات است و بشون آن ،همه اشیاء عشمایـش ،درایـ صـورت خـشایی هـم
یمیتوایش باشش او در دفاعیهاش عباراتی از موعظات خود را که بـهیـوعی بیـایگر وحـشت
وجودیش ،تصحیح یمود؛ مثالً عبارت «هر آیچه هست ،خشاست» را خ ا و یادرست دایست
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و برای رفی اتهام از خویش ففت حقیقت آن است که «همه چیز از خشاویش ،بهواسـ ه او
و در اوست » حقیقتی که در کتاق مقشس [رومیان  ]44:98ییز بشان ا عان شـشه اسـت
لذا همه اشیاء بشون خشا یاچیزیش ،همه چیز در اوست و او را در همه چیـز بایـش دوسـت
داشت [ ،3ر]30
برخی بر ای باوریش که اکهارت خشاویش را از دو یظرفاه مورد بررسـی قـرار مـیدهـش:
خشا در ات و سرِّ وصفیاپذیر خویش که فراتر از وجـود اسـت ،و خـشایی در ارتبـاط بـا
من وقات که صاح همه کماالتی است که در آیها به ودیعه یهاده ششه ،بهویژه مهمتری
و عام تری آیها یعنی صفت وجود خشا وجود است و وجودی جز او ییست آفـرینش ییـز
عم ی است که طی آن خشاویش خود/وجود را به من وقات ع ا میکنش [ ،40ر]296
عشهای هم با اشاره به تثریر آرای وحشت وجودی «ف وطی » بر اکهارت ،مسـئ ه فـوق
وجود بودن خشاویش را که از اهم موضوعات م رح ششه در عرفان اکهارت است ،برفرفتـه
از ف وطی دایسته و بر اعتقاد وی به وحشت وجـود ،کـه خـود یکـی از عنـاوی اتهامـات
اوست ،تثکیش میکننش ،8[ 4ر]423
به یظر میرسش اکهارت با طرح خشای دو وجهی -الوهیت/خشا -سعی دارد میان کالم
مسیحی به یماینشفی آفوستی و آکویینی ،که در پـی سـنت مشـایی خشاویـش را وجـود
واج و ع تالع ل میداینش ،با تفکر یوافالطوییِ پروک وس و دیوییسیوس که به الـوهیتی
فراتر از وجود معتقشیش ،جمی کنش؛ اما آنفویه که اتهامات م ـرحشـشه از سـوی مراجـی
ک یسایی یشان میدهش ،در ای کار چنشان موفق یبوده است
سلبی2

کالم
عرفــان اکهــارت یــوعی بازفشــت بــه ف ســفه یوافالطــویی و او احیــافر ف ســفة عرفــایی
دیوییسیوس و «اریوفنا» است تفکر یوافالطویی بر تعالیِ احش یا خیر تثکیش مییمـود و او
را فراتر از بیان و ایشیشه میدایست با وجود ایـ در جریـان سـیر یزولـی ،او در هـ و
یفس ایسان و یهایتاَ در عالم ماده تج ی میکنش و شر که امـری عـشمی اسـت ،در یتیجـة
دوری از روح و تقرق به ماده پشیش میآیش صعود روحـایی بـهسـوی احـش ییـز در یـوعی
 4از آیجا که وحشت وجود یزد اکهارت به تفصیل در کتاق آقای کاکایی مورد بررسی قرار فرفتـه مقالـه
حاضر تنها در صورت ضرورت و ب ور اجمالی بشان میپردازد بـرای م العـه بیشـتر یـک  :کاکـایی،
قاسم ،وحشت وجود به روایت اب عربی و مایستر اکهارت ،تهران ،هرمس4963 ،
2. Apophatic
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مراقبة عاری از «تصویر» 4و بهطور س بی تحقق مییابش ایسان بایش خویشت را ایکار کنش
و از «فروتر» 2بهسوی «فراتر» 9س وک کنش تا به مواجهة با احش دسـت یابـش یکتـة حـایز
اهمیت در ای رخشاد ای است که وصفیاپذیر و یرقابل شرح است [ ،43صص]16-17
خشاشناسی اکهارت برفرفته از کالم س بی است و او در «موعظة وجـود الـوهی» 1بـه
شناخت خشاویش بهیحو س بی و یقش شـناخت ایجـابی و یظریـه تشـابه تومـاس آکـویینی
پرداخت و با پیروی از دیوییسـیوس و آفوسـتی  ،از افـراد دیگـری چـون «فرفوریـوس
ییسایی» و «بریاردوس قشیس» ییز یام برد یزد دیوییسیوس خشاویش قابل تفکر یـا سـن
ففت ییست و از همه مفاهیم بشری برتر است آفوسـتی ییـز او را یـر قابـل ادراک و
وصول میخوایش اکهارت ییز ه ایسان را خالی و مسکی میدایش کـه از هـر مفهـومی
درباره خشا تهی است و خشا متعالیتر از ادراک ایسـان اسـت ازایـ رو خـشا بـرای هـ
ایسان الوجود/عشم است یفس به خشا میل میکنش اما خشاویش برتر از میل و ط و فکـر
ایسان است دیوییسیوس میفویش خشا هیچ و صفر است و اکهارت ایـ سـن را چنـی
معنا میکنش که خشا ماینش هیچ و صفر یرقابـل درک اسـت بریـاردوس ییـز مـیفویـش
یمیدایم خشا چیست اکهارت با یقل سن دیوییسیوس که هر چه بیشتر مفهوم خـشا را
ایتزاا کنیم ،بهتر میتواییم به او یظر کنیم ،یظریة تشابه آکویینی را یقش کرد پـس خـشا
با روش س بی بهتر از روش ایجابی ادراک میشود و شناخت او از راه تشابه ییز خ اسـت
و تنها با حمل بر اساس عشم تشابه میتوان قشمی در ادراک او برداشت بشی ترتی کـه
هر چه بیشتر عشم تشابه موجودات را به خشاویش یسبت دهیم ،بیشـتر بـه ادراک او یایـل
میشویم همانطورکه افر حقیقت کشتی را به کسـی کـه آن را یشیـشه توضـیح دهـیم،
خواهش دایست که کشتی سنگ ییست و هر چه بیشتر عشم تمایز ای دو را دریابش ،بهتـر
کشتی را خواهش شناخت [ ،47صص]53-55
اکهارت در وجودشناسی خشا در ارتباط با جهانشناسی ییـز روش افالطـویی میایـه و
یوافالطویی را بهکار برد و بهجای اینکه وجود را صفت اص ی خشاویش قرار دهش ،احش را بـر
وجود مقشم دایست احشی که ادراک و سن ففت از وی تنها بـه روش سـ بی ممکـ
است او بهجای یاموجود یا فراتر از وجود ،عقل و شناخت را قرار داد کـه در ف سـفههـای
مذکور همراه وجود در اقنوم دوم قرار داشت لذا او در خشاویش شناخت را مقشم بر وجـود
1. Imageless
2. Lowest
3. Higher
4. The Divine Being
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دایست آکویینی و برخی از فی سوفان مشرسی بر ای باوریش که همه من وقـات مرکـ از
وجود و ماهیتایش ،اما در خشاویش ماهیت عی وجود است ،پس ترکی وجـود و ماهیـت
در من وقات مجرد ،مایه تمایز ایشان از خشاویش است یزد اکهارت ای ترکی جای خـود
را به شناخت و وجود میدهش من وقـات مـادی مرکـ از مـاده و صـورت ،و موجـودات
مجرد ترکیبی از عقل و وجود هستنش او وجود را تنها به من وقات منتس میکنـش ،یـه
خالق آیچه بر وجود تقشم دارد ،عقل است ،همانطور که در ابتشای یوحنا آمشه «در ابتشا
ک مه بود» یعنی ک مه یا عقل آیگاه که چیز دیگری یبـوده ییـز وجـود داشـته اسـت [،4
صص ]441-470همی رویکرد بود کـه اکهـارت را در معـرض اتهـام بـشعت قـرار داد
آیجاکه میفویش ادراک افراد بیخشا از خشاویش ،حقیقیتر از کسی است کـه بـه او ایمـان
دارد چون فاه برخورداری از ل ف و فضل پروردفار موج پذیرش و ایمان به اوست ،اما
در عشم پذیرش خشاویـش ،ع ـایی وجـود یـشارد و تنهـا ات خشاویـش و اراده اوسـت کـه
شناخته ششه و مورد ایتظار است [ ،3ر  ]274او در دفاعیه ،ای امـر را چنـی توضـیح
میدهش که وقتی ایسان موهبتی را برای خشاویش ترک کنش ،مصشاق ایـ آیـات مـیشـود
«هر آیچه که او دارد ،بایش از وی س شود » [مرقس  ]1:24و «خوشا به حال آیـانکـه
بهخاطر ییکوکاری ریج میکشنش» [متی ]4:47درای صورت میتوایـش بـه ادراک حقیقـی
خشاویــش -الوهیــت برتــر از وجــود -یایــل فــردد [ ،3ر ،]262چراکــه تصــورات بشــری
حجاقهای بسیاری بر الوهیـت افکنـشه و تصـور وی بـهعنـوان خیـر عـشالت و حکمـت،
فرافکنــی ادراک ایســان از صــفات م ــوق خــویش ،بــر کســی اســت کــه از همــه ای ـ
محشودیتها برتر است [ ،46ر ]133اکهارت با اظهـار اینکـه خـشا را بایـش در تضـادها
شناخت ،از روش من ق ارس ویی مورد استفاده در یظریـة تشـابه ییـز ایتقـاد مـیکنـش
من ق ارس ویی تک معنایی و متکی بر ظاهر ک مات است و بر همی اساس به استشالل
می پردازد اما من ق چنش معنایی اف وطی  ،به کمک تثمل در خویش ،و سیر از فـایی بـه
باقی در خویش ،خشا را میشناسش در روشِ خشاشناسی بر اساس تضاد بشایجا میرسـیم
که در عشمِ شناختِ شناسنشه و در فراموشی خود و همه چیز ،خشا را میشناسیم
اکهارت خشاشناسی ف سفی و از مع ول به ع ّت رسیشن را ،دریافت چیزی میدایش کـه
خودِ خشا ییست ،ب که ایسانِ م قششهای است که بهجای خشا و ع ّت ینستی یشسـته
است یزد وی کالم ایجابی به حقیقـتِ خشاویـش راه یمـیبـرد و در جهـانشناسـی بـاقی
میمایش ازای رو تنها راه معرفت به خشاویش ،ل ف الهی اسـت و بـه کمـک آن ایسـان بـه
درک خشاویش میرسش آیچه ایسان میشناسش بر اساس ع ّت ،وجه وجـودی یـا مع ـولش
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است ،اما خشاویش ،بشون ع ت ،بشون وجه ،بشون مع ول ،یر متعی و یاشناختنی است او
در سکوتی اسرارآمیز و برتر از یامهایی است که بر او حمل میشود لذا در پاسـخ موسـی
خود را پنهان داشـت و ازایـ رو من وقـات قـادر بـه شـناخت او ییسـتنش یـزد اکهـارت
خشاویشیِ خشا فقط به ارتباط او بـا من وقـات وابسـته ییسـت ،امـا خشاشناسـیِ ایجـابی
بهخ ا ،خشا را تنها در ارتباط با من وقـات مـیشناسـش او ایـشکی از خشاویـشیاش را در
خ قت به ظهور رسایشه ،حال آیکه با قشرت خود میتوایش هـزار عـالم را در ات مجـرد و
ایتزاعی خود خ ق کنش پس خشاشناسیِ ایجابی بـه خشاویـش معرفـت حقیقـی یـشارد و او
کامالً یرقابل شناخت و توصیف است باالتری مرح ه «معرفـت» 4بـه او اظهـار عجـز از
ادراک اوست او درای باره به یقل سـن آفوسـتی مـیپـردازد کـه آیچـه دربـاره خـشا
میداییم خ است او آیچه میفوییم ییست ،ب که بیش از آن است پـس هـیچ حقیقتـی
درباره خشا یمیتوان ففت [ ،4صص]447–470
عدم مخلوقات مستلزم باور به وحدت وجود
اظهارات اکهارت مبنی بر اینکه من وقات م قاً عشم و ییستیایش ،از مسای ی است که وی
را در معرض اتهام وحشت وجود قرار داد ،بهطوریکه برخی ای امر را از محورهای بحـث
وحشت وجود یزد اکهارت دایستهایش [ ،8ر]490
او در دو موضی از دفاعیهاش ای اتهام را آورده و بشان پاسخ داده اسـت اول آیکـه در
یکی از موعظاتش صراحتاً اظهار یموده « :همه من وقات عشم محضایـش یـه آیکـه وجـود
حشاق ی داشته باشنش ،ب که عشم محضایش و هیچ بهرهای از وجـود یشاریـش» [ ،3ر]282
وی در دفاعیه بر حقاییت سن خویش پافشاری میکنش و باور بـه عکـس آن را خ ـا و
بشعتی خ ریاک میدایش و برای اربات مشعای خویش به کتاق مقشس 2اسـتناد مـیکنـش
که «همه چیز توسط او خ ق شش و بشون او هیچ چیـز یبـود» [ ،3ر ]272و مـیفویـش
معنای خ قت از عشم توسـط خشاویـش ایـ اسـت کـه من وقـات اتـ ًا عـشم هسـتنش [،3
ر]682
در بنش دیگری از دفاعیه عشم محض بودن من وقات را چنی شرح میدهش که هـر
چه وجود یشارد عشم است وجود من وقات وابسته به وجود خشاسـت و هـیچ من ـوقی از
1. Gnosis

« 2چیزی ییست که او ییافریشه باشش » یوحنا 4:9
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خود وجودی یشارد افر او از ایشان روی فردایش من وقات عشم میشویش ازایـ رو داشـت
همة عالم به همراه خشاویش ،چیزی بر دارایی ایسان ینواهـش افـزود او ایکـار ایـ بـاور را
حقیقتاً ایکار خشا می دایش خشاویـش ع ـت همـه موجـودات اسـت و بـشون خـشا ،من ـوق
وجودی ،هر چنش ایشک ،یشارد خ قت عبارت است از دریافت وجود از عشم از سوی دیگر
رنویت و دوفایگی یشایه افتراق و ریشه همة تمایزات است پس افر خشاویش تقسیم شـود
و با موجود دیگری رنویتی پشیش آورد ،باز هم وجود دوفایه یمیشـود ،چـرا کـه خشاویـش
وجود محض و ع ت بیواس ة من وقات است خشاویـش واحشسـت امـا وحـشت او عـشدی
ییست ،ب که ورای تعشاد است ،ازای رو یمیتوان همـراه بـا موجـودات او را شـماره کـرد
اکهارت ایکار ای باور را یشایه کوتاهی و ضعف تفکر معترضان میدایش ،چـرا کـه از خیـر
بییهایت و الوهیت مورد یظر وی یاآفاهایش ،بییهایتی که ماسوای آن عشم اسـت او عـشم
بودن من وقات در برابر وجود محض و فراتر از وجودِ الوهیت را به معنای حقارت ایشـان
یمیدایش ،ب که من وق یزد وی برخوردار از خیر و بـهیحـو اتـی مـورد محبـت اسـت[،3
صص ]298-299یزد اکهارت عشم ایگاشت من وقـات ،یشـایه «روح حکمـت» در ایسـان
است [ ،41ر]307
هرآیچه وجودش از خودش ییست وجود اتی یشارد و عشم است افـر خشاویـش حتـی
لحظهای عنایت و فیض خویش را از من وقات برفیرد همگی از میان میرویش همه عـالمِ
خ ق بشون خشاویش ،وجودی بیش از یک مگس در برابر او یشاریش [ ،3ر ]185موجودات
پیش از آفرینش با خشاویش در اتحادیش و مُثُل یـا یمویـههـای ازلـی آیـان در عقـل الهـی
محفوظ است؛ اما صشور ایشان از خشاویش سب میشود شباهت خـود را بـا وی از دسـت
بشهنش ،چراکه عشم به وجود بی شباهت اسـت خشاویـش یـور و وجـود محـض اسـت ،امـا
من وقات عشم و تاریکیایش [ ،41ر ]335مادی و جسمایی بودن من وقات یکی دیگر از
دالیل عشم بودن آیها یزد اکهارت است ،امری که مایه کثرت و اختالف اسـت در مقابـل،
روحایی و معنوی بودن دلیل وحشت و یگایگی اسـت [ ،46صـص ]135-141اکهـارت در
موضی دیگری عشم بودن من وقات را به پیش از خ قت ایشان باز میفردایش و مـیفویـش
دل بست به من وقات دل بست به عشم است و ایسان را ییز عشم خواهش ساخت چراکـه
عشق ،عاشق را به معشوق مبشل میکنش به ففتة آفوستی «تو همایی کـه بـشان عشـق
میورزی» لذا یبایش جز خشاویش به هیچکس و هیچ چیز عشق ورزیش [ ،41ر]153
برخی با تقسیم عشم مورد یظر اکهارت به دو بنش مثبت و منفی ،عشم یفسِ من وقِ
جشا از خشاویش را عشمِ منفی میخواینش ،چراکـه من وقـات بـا وجودشـان حقیقـت یگایـه

خشاشناسی اکهارت

284

خشاویش را ایکار میکننش اما یزد اکهارت ،در مقابل ،عشمِ مثبتی ییـز هسـت کـه در مقـام
تبتُّل و با یفـی اختیـاری یفـس زمینـة پـذیرش وجـود الهـی را فـراهم مـیسـازد [،46
صص]154-155
تثلیث و تأکید بر وحدت الوهیت
برتری الوهیت بر اشنارِ تث یث یزد اکهـارت ،منالفـت یظـام ک یسـایی را برایگینـت و
ک یسا اعتقاد او را خروج از تث یث و باور به شنص چهـارم در تث یـث ایگاشـت؛ لـذا سـه
مورد از ایتقادات م رحششه ع یه او که در دفاعیهاش به آیها پاسخ داده ،به مسئ ه تث یـث
اختصار دارد طبق فرمان پاپ ،اکهارت بر وحشاییت خشاویش در همـه مسـ کها و از هـر
جهت تثکیش میکنش و هرفویه کثرتی در ات او ،چه از جهت عق ی و چه بهیحو عینی ،را
رد میکنش یزد وی اعتقاد به رنویت یا تمایز در وجود خشاویـش بـه معنـای ایکـار اوسـت،
چراکه خشاویش بهطور واقعی واحش و ورای تعشد است و با هیچ چیز برابر ییست بـهعـالوه
هیچ تمایزی در ات و در اقاییم راه یشارد ات فییفسه واحش ،و با هر شنص واحش یکـی
است و هر شنص ییز دقیقاً همان ات است [ ،49ر]79
متفکران قرون وس ی و به تبعیت از آفوسـتی  ،از جـوهر واحـش
اکهارت ماینش ا
خشاویش و سه شنص الهی سن میفویش و در جای جای موعظات و تثلیفاتش از اقـاییم
سهفایه پشر ،پسر و روح القشس یام میبرد او در تفسیر آیه «خشاویشا ،پشر را به ما یشـان
بشه که همی برایمان کافی است» [یوحنا  ،]41:6با کر دالی ی پشر را تعبیـر دیگـری از
احش 4دایسته و خشا را پروردفار ،اصل و منشث همه من وقات میخوایـش پـشر اصـل پسـر
است و پشر و پسر در همه شئون و ویژفیها یکسانایش ،مگر مفهوم پـشری کـه در راب ـه
پشر و فرزیشی دارای جایگاه ویژهای است پشر اولی شنص الوهیت اسـت؛ اولـی  ،نـی
بالذّات ،متعالی ،بهتری  ،یاقتری و ایشهای کـه دربرداریـشۀ همـة اشیاسـت و پسـر تنهـا
فرزیش مولود پشر و تج ی اوست [ ،41صص]432-463
اکهارت در کتاق تمثیالت سفر پیشایش 2خ ق پسر و روحالقشس از عـشم در الوهیـت
را یفی می کنش ،و آیها را خشا از خشا ،یور از یور ،یور واحش و خشای واحـش بـه همـراه پـشر
میخوایش همانفویه که کتاق مقشس ای سه را واحش دایسته است [اول یوحنـا  ]4:0او
ضم پذیرش خ قت آسمان و زمی از عـشم ،بـهعنـوان موجـوداتی خـار ،پسـر و روح
1. One
2. The book of the parables of Genesis
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القشس را وجود صرف ،بسیط و تام میدایش که من وق از عشم ییستنش به باور او هر آیچه
که خشای واحش پشیش آورده تا زماییکه در واحش بمایش ،ضرورتاً واحش اسـت شنصـی کـه
صشور یافته اما به خارج از واحش یزول ییافته یعنی پسر و روحالقشس که بیـرون از واحـش
ییستنش و هماینش واحش و ات واحش یگایهایش ،مع ول پشر و منتس به وحشت او ییسـتنش
آیها مسبوق بر هرفویه خ قت و آفـرینش هسـتنش ازایـ رو کثـرت و یاهمـاهنگی میـان
ایشان وجود یشارد پشر در پسر ،و پسر در پشر است [یوحنا  ]41:44و پسر با پشر متحـش
است [یوحنا  ]47:97همی امر درباره روحالقشس و پسر ییز صادق است چراکه ایـ دو
از پشر تج ی یافته و در او هستنش هـر آیچـه در خشاسـت ،از آیچـه از وی تج ـی یافتـه،
متفاوت ییست اعمال تث یث ییز یرقابل تقسیم است و میان ایشان تقسـیم کـار وجـود
یشارد فعالیتی که به پـشر اختصـار دارد و ییـز ک مـاتی کـه پـشر خ ـق مـیکنـش ،بـه
روحالقشس و پسر ییز متع ق است چون خـشا در پـشر پسـر و روحالقـشس واحـش اسـت
خشای واحش و عمل یگایه او ،قابل تقسیم به امـور متکثـر ییسـت ،ب کـه امـور منت ـف را
وحشت میبنشش و با یکشیگر جمی میکنش [ ،6صص ]96-98او در تفسیر «خشاویشا ،پشر
را به ما یشان بشه که همـی برایمـان کافیسـت» [یوحنـا  ]41:6پـشر را اولـی شـنص
الوهیت میخوایش؛ اولی  ،نی بالذّات ،متعالی ،بهتری  ،یاقتری و ایشهای که دربرداریـشه
همه اشیاست [ ،41ر ]192اکهارت بهعنوان یک مسـیحی لوفـوس را شـنص عیسـی
مسیح میدایش که پایه و اساس و ل ّ کتاق مقشس است و هـشف ارسـال ایـ کتـاق آن
است که ما از خالل صفحات آن با مسیح مواجه شـویم مواجهـه مـا بـا لوفـوس یـزد او
مواجههای شنصی و عبارت است از برخورد شنصیِ اشنار تث یث با هر فـرد ،در ایکـار
یفس و عشقی کامالً متحشکننشه از آیجا که مسیح کامالً خشا و کامالً ایسان است ،عـالوه
بر آیکه فسستگی میان بشریت و الوهیت را پیویش میزیش ،محور اساسی و وجودی اتحـاد
آیها ییز هست اتحادی که با فناه ینستی از میان رفته و تنها بهواس ه یک کامالً خشا و
کامالً ایسان میتوایش دوباره برقرار شود [ ،0ر]286
یزد اکهارت یفس بهواس ه تث یث ،اصول اولیة اشیاء را ادراک میکنـش ،چـون تج ـی
اشنار درون تث یث ،ع ت اص ی تولش پسر خشا در زمینه پنهان یفس اسـت بـهواسـ ه
ای والدت ،یفس به ادراک حقیقی اصول متافیزیکی آفرینش یایـل مـیفـردد[ ،0ر]0
کارکرد اص ی عیسی مسیح بهعنوان شنص دوم تث یث در ایشیشه اکهـارت ،تولـش وی در
یفس ایسان کامل است که زمینهساز وحشت کامل وی با الوهیت میشود بشی ترتی او
از اشنار تث یث تفسیری وجودی ارایه میکنش و پذیرش آیها را یه صرف اعتقـاد و بـاور
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ق بی ،ب که ظهور حقایق آیها در روح و جان آدمی میدایـش« :یبایـش تصـور شـود پسـری
هست که بواس ه آن مسیح پسرخشاست و دیگری که بواس ه او ما پسران خـشا خوایـشه
میشویم ب که شنص مسیح پسر خشا و مولود طبیعی اوست و ما ب ور قیاسی پسـران او
هستیم و با اتصال به مسیح هم-ارث میشویم خـشا و پسـر خـشا چیـزی خـارج از مـا و
متفاوت با ما ییستنش که بشایها شبیه شویم ب که او خشایی تقسیم یاشـشه و اتـا واحـش و
یزدیکتری به هر یک از ماست [ ،0ر  ]971تجسش خشاویش در مسیح و ایسان شـشن او
ییز زمینه ساز خشا ششن همه ایسایهاست «هر ایسایی میتوایـش پسـر خـشا شـود» [،44
ر ]224یزد اکهارت پسر بهعنوان یکی از اشنار تث یث ،کاری جـز کمـک بـه والدت
خشا در یفس و جریان فیوضات روح القشس و عشق الهی به وجود ایسان یـشارد ،چـراکـه
هیچکس ماینش پسر به پشر عشق یمیورزد [ ،6ر]220
همچنی در باق روحالقشس ،اکهارت دریافت آن را منوط به ترک امور فذرا و اتصـال
ایسان به ابشیت میدایش چنی ایسایی مجذوق یور آسـمایی ،و تنهـا فرزیـش مولـود الهـی
میشود و پشر و پسر ،روحالقشس را در او میدمنش و او روحالقشس را دارا مـیشـود [،41
صص ]287-289ازای رو یمیتوان اکهارت را منکر یظریة تث یـث و یقـش حیـاتی آن در
حیات و کمال ایسان دایست مهمتری ابشاا اکهـارت در زمینـه تث یـث عبـارت اسـت از
الوهیتی که آن را فراتر از اشنار تث یث و منشث آن یامیش
یزد اکهارت یفس بهواس ه تث یث اصول اولیه اشیاء را ادراک مـیکنـش ،چـون تج ـی
اشنار درون تث یث ،ع ت اص ی تولش پسر خشا در زمینه پنهان یفس اسـت بـهواسـ ه
ای والدت ،یفس به ادراک حقیقی اصول متافیزیکیِ آفرینش یایل میفـردد [ ،41ر]0
کارکرد اص ی عیسی مسیح ،بهعنوان شنص دوم تث یث در ایشیشه اکهارت ،تولـش وی در
یفس ایسان کامل است که زمینهساز وحـشت کامـل وی بـا الوهیـت مـیشـود ازایـ رو
یمی توان اکهارت را منکر یظریـة تث یـث و یقـش حیـاتی آن در حیـات و کمـال ایسـان
دایست مهمتری ابشاا اکهارت در زمینة تث یث عبارت است از اینکه وی الوهیت را فراتر
از اشنار تث یث و منشث آن یامیش
الوهیت همان واحش برتر از وجودی است که همـه چیـز از آن صـادر مـیشـود ،ات
یاشناختنی خشاویش ،خشایی باالتر از خشا ،که تنها به روش س بی و با یفی هرفویه کثـرت
قابل بیان است متک مان مسیحی در چارچوق سنت ک یسایی به وحشت ات خشاویش در
تث یث معتقش بودیش و خصوصیت هر شنص جز پـشری ،پسـری و روح بـودن را بـه ات
خشا حمل میکردیش در قیاس با ایشان تثکیش اص ی اکهارت بر توحیش است تـا تث یـث و
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خشایی که او میشناسش بیشتر واحشی بنام الوهیت است و تث یث برای خ قت و به سب
آن ظهور میکنش ،چون خشا در اتِ فراتر از وجود خود ،واحش است ارتبـاط الوهیـت بـا
من وقات ،خشای تث یث یعنی خشای قابل شناسـایی و توصـیف را بـهوجـود مـیآورد در
الوهیت هیچفویه تمایز و کثرتی راه یشارد او با خ ق عالم خشا میشود ،امـا در من وقـات
حاضر ییست ،ب که متعالی از ایشـان اسـت الوهیـت متع ـق شـناخت سـ بی و خشاویـش
موضوا شناخت ایجابی است یزد وی تاریکی یا یشایستگی پنهان الوهیـت ،ایـتِ یهـاییِ
وجود است و در آن یوری میدرخشش که مایی ادراک تاریکی اسـت او خـشای پنهـان در
اعماق یفس است که هر چه بیشتر او را بجویی ،کمتر خواهی یافت از آیجا که پـشر ات
خود را در خویشت میشناسش ،یزد اکهارت عقل اولی تج ی الوهیت است و لوفـوس یـا
ک مه ازلی از آن یشثت میفیرد ،با ای حال درون وی میمایش روحالقشس ییـز از هـر دو
صادر ششه ،و درویی و یامولّش 4میمایش [ ،44ر ]75ادراک حقیقی الوهیت یـزد اکهـارت
موج تمایز میان خشای تث یث و الوهیت میشود و ایحصاراً به کمک ای س ح متعـالی
از وجود است که روابط میان اقاییم رالره قابل توضیح اسـت «خـشا و الوهیـت همچـون
زمی و آسمان از یکشیگر متفاوتنش خشا در معرض تغییر و تحول است ،و عمل میکنـش،
اما الوهیت عمل یمیکنش ،چراکه کـاری بـرای ایجـام دادن ،و فعـالیتی درون وی ،وجـود
یشارد» [ ،47ر]142
اکهـارت در کتــاق تسـ ّی الهـی کــه بنشــی از آن را مظنـون بــه بــشعت در تث یــث
خوایشهایش ،وجود هرفویه تمایز در ات یا اشنار خشاویش را رد میکنش و مـیفویـش ات
او واحش است و هر یک از اشنار تث یث ،یگایه ،و همان حقیقـتِ ات اسـت پـس سـه
شنص در حقیقت واحشیش [ ،3ر ]204به باور وی ایکار ای امر در حقیقت ایکار خشا و
وحشت اوست و برای اربات یظر خویش به عهش قشیم [تثنیـه  ]8:1اسـتناد مـیکنـش کـه
«ای اســراییل ،پروردفــار شــما خــشای یگایــه اســت» همچنــی ســن بریــاردوس در
مالحظات 2را شاهش مشعای خود میآورد که خشا را تنها وجود 9و چنان یگایه میدایش که
هــیچ چیــز در ای ـ وحــشت هماینــش او ییســت[ ،3ر  ]289ای ـ در حــالی اســت کــه
راستدینی مسیحی در اعتقادیامه آتایاسیوس به پرستش یک خشا در تث یث و تث یـث در
وحشت تثکیش میکنش ،بشون آیکه شنصیتهای تث یث را با یکشیگر من وط کنـش یـا ات
1. Unbegetting
2. De Consideratione
3. One-est
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هر یک از آیها را مجزا بشایش ای سنش اظهار میکنش الوهیت پشر پسر و روحالقشس واحـش
است ،بشی معنا که الوهیت را مفهومی متشکل از سه شنص میدایش که عبارتنش از پشر،
پسر و روح القشس اکهارت در توافق با سـنت مسـیحی طبیعـت اشـنار تث یـث را بـا
یکشیگر برابر میخوایش اما الوهیت را حقیقتی برفراز اشنار تث یـث و متعـالی از ایشـان
میدایش یزد وی در الوهیت هیچفویه تمایزی راه یشارد و بی اشنار تث یـث هـیچفویـه
اختالفی ییست ،لذا بایش طبیعتاً آیها را واحش محسوق کرد طبیعت الهی واحش است هـر
شنص ییز واحش است و در طبیعت با واحش برابر است [ ،3ر]78
او در تفسیر سفر پیشایش خشاویش را از هر جهت و با همه دالیل واحشی میخوایش که
هیچفویه کثرتی در وجود او راه یشارد ای بار سن اب میمون را بهعنوان فـواه مـشعای
خویش میآورد که دیشن تمایز را در حقیقت یادیشن خشا میدایست یزد اکهارت خشاویش
واحشی بشون عشد و فراتر از اعشاد است که با اعشاد قابل شمارش ییست حتـی همراهـی
او با وجود موج ایجاد دوفایگی در وی یمیشود ،چون وجود و همـه ماهیـات از او کـه
اولی موجود است سرچشمه فرفتهایش لذا تصور هرفویـه کثرتـی در وی یاممکنسـت[،3
ر ]203او برای ار بات وحشت خشاویش عـالوه بـر اسـتناد بـه کتـاق مقـشس و سـننان
بزرفان ،از استشالل عق ی ییز مشد میفیرد بشی ترتی که در خشاویش فقر ،ییاز و تضـاد
وجود یشارد آیجـا کمـالِ وجـود اسـت ازایـ رو تعـشد و کثـرت ییـز در او راه یـشارد[،3
ر]237
همچنی در موعظة بیست و یهم عشقورزی همه من وقات به خشاویش را که یکـی از
مهمتری راههای یجات در مسیحیت است ،تنها بـا تکیـه بـر وحـشاییت خشاویـش ممکـ
می خوایش دلیل اول آیکه هر موجودی در ط شباهت به خشاست و شباهت ییـز یـوعی
وحشت است دیگر آیکه در واحش درد و ریج ،عقوبـت ،بـشبنتی یـا قاب یـت ریـج و مـرگ
ییس ت سوم از آیجا که خشاویش واحش است همه اشـیاء در او وجـود داریـش چهـارم آیکـه
قشرت ،حکمت ،خیر و یه حتی وجود محبوق ینواهنش بود ،مگر آیکه مـا بـا آیهـا متحـش
شویم پنجم آیکه حقیقتاً عاشق است ،تنها عاشق یک چیز میتوایش باشش و یمـیخواهـش
معشوق وی متعشد و متکثر باشش ششم ،ایسان میخواهش با معشوق خود متحش فـردد و
ای تنها زمایی تحقق مییابش که معشوق وی واحش باشش بهعالوه خشا تنهـا از آن جهـت
موجودی را با خود متحش میسازد که واحش است لذا بهواس ه آیکه خشاویش واحـش اسـت
ضرورتاً همه امور را متحش و آیها را با خود و در خود یکی میسازد هفـتم ،واحـش از امـور
یامتمایز است و لذا همه اشیاء و ییز کمال وجود ،بهدلیل وحـشت و عـشم کثـرت ،در وی
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یافت میشویش هشتم ،واحش تنها بشایچه که تام و کامل است ،بـازمیفـردد یهـم ،واحـش
ضرورتاً به ات وجود یا جوهر یگایه برمیفردد ،چون جوهر همواره واحش است و اتحاد یا
قاب یت وحشت بهدلیل همی یگایگی در آن وجود دارد [ ،41ر]224
برخی تثکیش اکهارت بر الوهیت ماوراء تمایزات تث یـث را عنصـر اسـالمی تفکـر وی و
مشابه توحیش در اسالم میداینش ،چراکه الوهیتِ موجـود در بـاط یفـس در تفکـر وی از
چنان یگایگیای برخوردار است که هیچکس حتی اشنار تث یث به پایـه آن یمـیرسـش
[ ،0ر]288
اکهارت تث یث را حقیقتی دشـوار و هرآیچـه کـه دربـاره آن یوشـته و بیـان شـود را
یرحقیقی ،مادی و مربوط بـه عـالم کثـرات مـیدایـش ازآیجاکـه ات خشاویـش یرقابـل
توصیف است ،هرآیچه که در وصف او ففته شود ،یراوست و هرچه که عـشدی باشـش یـا
امری کمی را به ه متبادر سـازد ،از سـاحت او دور اسـت [ ،41صـص ]210-211لـذا
حقیقت تث یث تنها توسط خود خشاویش و کسی که بشان معتقش باشش ادراک میشود لـذا
با بیان تمثی ی از ایسان عادل و عشالت میکوشش به توضیح و تشـریح آن برـردازد بـشی
ترتی که ایسان عادل از عشالت متج ی و متولش میشـود و از آیجـا کـه هـیچ موجـودی
یمی توایش خود را به وجود آورد ،ای دو کامالً یکی ییستنش با وجود ایـ عـادل از جهـت
طبیعت ،متفاوت از عشالت ییست او فرزیش و رمرۀ عشالت است پسر و پـشر ییـز بـا آیکـه
یکی هستنش (یوحنا  ،)47:97اما در شنص متفاوتنش چون هیچکـس یمـیتوایـش خـود را
بهوجود آورد آیها از یظر طبیعت یکساینش در یر ای صـورت پـشر یمـیتوایسـت پسـر را
متولش کنش عادل با عشالت برابر است یه کمتر از آن ،لذا پسر ییز با پشر برابر است عشالت
و عادل دیگر موضوا حرکت و تغییر و زمان ییستنش ،لذا عادل همیشه ،همانفویه کـه در
ازل تولش یافت ،از عشالت متولش میشود [ ،6ر]420
نتیجهگیری
خشاشناسی مایستر اکهارت یکی از محورهای مورد یظـر ک یساسـت کـه در حکـم پـاپ
بشعتآمیز دایسته شش او ضم پذیرش باورهای اص ی مسیحیت از قبیل ایسانوار بـودن
خشاویش و تث یث ،بر تعالی و وحشت او تثکیش میکنش و با قرار دادن الوهیت -احش در رأس
تث یث مسیحی و جابهجایی اشنار تث یث (وجود ،حیات و عقل) خود را در مظان اتهام
ک یسا قرار میدهش الهیات اکهارت منافی تث یث ییست ،اما به الوهیتی برتر از تث یث فـرا
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میخوایش که مهمتری ویژفـی آن وحـشت و دسـت بشـر از دریافـت آن کوتـاه اسـت و
هیچفویه تمایزی در ات یا اشنار آن راه یشارد احشِ اکهارت عـاری از هرفویـه تکثـر و
تمایز است و در آن پشر پسر و روح القشس؛ مجرد از هر تمایز و خصوصـیتی بـه وحـشت
میرسنش او ضم دعوت به باور و پذیرش تث یث ،اشـنار تث یـث را حقـایقی وجـودی
میدایش که توان دفرفون ساخت یفس آدمی را داریش چنایکه تقرق به احش ایسـان را بـه
مقام فرزیشی خشاویش و ظهور روح القشس و والدت پسر در یفس میرسـایش لـذا وحـشت
الوهیت الزمة عشقورزیِ من وقات به او و منشث تث یث است اکهارت با تثکیش بر ییسـتی
و عشم من وقات به ایشیشه خود صبغه وحشت وجودی میدهـش و بـا بـهکـارفیری تفکـر
یوافالطویی و ایشیشههای مهمتری مب مسیحی آن ،یعنی دیوییسوس ،بـهجـای یظریـه
تشابه مورد استفاده توماس آکویینی ،کالم س بی را بهتری راه سـن ففـت از الوهیـتِ
فراتر از وجود و عشم میخوایش بشیهی است سنت مسیحی که در عصر اکهارت ک یسا آن
را یماینشفی میکرد چنی یوآوریهایی را بریتافت و تحت عنوان بشعت محکوم یمود
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