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 چکيدهچکيده
، دو جریان متقابلي که در طول تاریخ تفکر فلسفي در بـاب خـدا   «ایجابي و سلبي الهيات»بحث  

 رابطـة   تـرین وجـوه  انـد، بحـث از یکـي از مهـم    هر یک متفکران بزرگي را از آن  خـود کـرده  
ــة معرفــت ــي   شــناختي انســان و خداســت. مقال ــه بحــث از تلق   "مایســتر اکهــارت"حاضــر ب

(Meister Eckhart) ایـن دو رویکـرد    ، در بـاب عارف بزرگ مسـيحي  ،م(1382-1806)حدود
سـلبي و   پردازد. در این مقاله، در ابتدا باتوجه به تعابير اکهارت هر دو الگویایجابي و سلبي مي

کردن ایـن   شود. سپس برای هماهنگظومة فکری این متفکر اجماال  برجسته ميایجابي در من
گيرد. پـس از آن، از آنجـا کـه    دو سنخ تعبير متعارض پيشنهاداتي طرح و مورد ارزیابي قرار مي

نمایـد، هـر دو الگـو در منظومـة فکـری      آميز مـي جمع شایستة ميان این تعابير متعارض تکلف
شده، و سپس در دو بخش بعدی مقاله هر یـک از ایـن دو رویکـرد     اکهارت به رسميت شناخته

 گيـرد. پـس از آن در بخـش    سلبي و ایجابي تفصيال  مورد بحث و ارزیـابي انتقـادی قـرار مـي    
هـا از طرقـي ماننـد    نظر تبييني دیگری برای تبيين این تعـارض از وجهه« بندی و خاتمهجمع»

شود. در پایان نيـز بـه آبشـخورهای    تالش ميهای بحث تفکيک تاریخي و تفکيک ميان مقام
شود که ازجمله ایـن دو رویکـرد  متعـارض    فکری مختلف و عالئق و تعلقات متفاوتي اشاره مي

 ها دارند. اکهارت ریشه در آن

 اکهارت، خدا، الهيات، ایجابي، سلبي. :کليدی گان واژه
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 الهيات اکهارت؛ ايجابی يا سلبی؟. 2

 گـاه نگـاه نوافالطـوني کسـاني     گـاه نگـاه نوافالطـوني کسـاني     شـناختي انسـان بـا خداونـد،     شـناختي انسـان بـا خداونـد،     بطـة معرفـت  بطـة معرفـت  سخنان اکهارت در بـاب را سخنان اکهارت در بـاب را 
 معتقــد اســت: معتقــد اســت: « « احــداحــد»»ة ة کنــد. فلــوطين دربــارکنــد. فلــوطين دربــارو موضــع ســلبي ایشــان را تــداعي مــيو موضــع ســلبي ایشــان را تــداعي مــي  ""فلــوطينفلــوطين""چــون چــون 

 او مطلبـي  او مطلبـي  ة ة تـوان یافـت کـه بتوانـد دربـار     تـوان یافـت کـه بتوانـد دربـار     ست که هيچ اصطالح و سخن و صفتي را نمـي ست که هيچ اصطالح و سخن و صفتي را نمـي اا    حقيقت اینحقيقت این»»
 تـر از او هسـتند و او، هـم اصـل     تـر از او هسـتند و او، هـم اصـل     هـا سـپس  هـا سـپس    تـرین آن تـرین آن حتي برترین و عـالي حتي برترین و عـالي صفات و صفات و ة ة را بيان کند زیرا همرا بيان کند زیرا هم

 اکهــارت نيــز در مواضــع اکهــارت نيــز در مواضــع   ((2.2.02.2.0انئــاد انئــاد «)«)هــا نيســت.هــا نيســت.  هاســت و هــم بــه معنــایي دیگــر اصــل آنهاســت و هــم بــه معنــایي دیگــر اصــل آن  آنآنة ة همــهمــ
 توانـد  توانـد  نـام اسـت زیـرا هـيچ کـس نمـي      نـام اسـت زیـرا هـيچ کـس نمـي      خـدا بـي  خـدا بـي  »»کند: کند: فراواني هرگونه اسم و صفت را از خداوند نفي ميفراواني هرگونه اسم و صفت را از خداوند نفي مي

هاسـت. هرگـز نـامي بـه او داده     هاسـت. هرگـز نـامي بـه او داده     اسـم اسـم ة ة او بدون اسم و نـافي همـ  او بدون اسم و نـافي همـ  »»، ، .«.«  ..  ا بفهمد.ا بفهمد.او بگوید یاو بگوید یة ة چيزی دربارچيزی دربار
  ««نفسه ذاتي است بـدون اسـم.  نفسه ذاتي است بـدون اسـم.  دهند ولي او فيدهند ولي او فياین، مخلوقات هستند که نامي را به خدا مياین، مخلوقات هستند که نامي را به خدا مي»»  ،،««استاست  نشدهنشده

 (.(.813813  -810810، صص، صص13211321)کاکایي، )کاکایي، 
 تـرین و  تـرین و  از مناسـب از مناسـب   الهيـات ایجـابي سـخن   الهيـات ایجـابي سـخن     رردیگر، اکهـارت در مواضـع فـراوان دیگـر در بسـت     دیگر، اکهـارت در مواضـع فـراوان دیگـر در بسـت       از سویاز سوی

، چراکـه  ، چراکـه  ((Davis, 1994, p.166))  ««هستي نخستين نـام اسـت.  هستي نخستين نـام اسـت.  »»گوید: گوید: نخستين اسم و صفت خداوند مينخستين اسم و صفت خداوند مي
 تعلـق دارد و بـدان نسـبت    تعلـق دارد و بـدان نسـبت      ءءآنچـه را بـه آن شـي   آنچـه را بـه آن شـي   ة ة نامي اسـت کـه همـ   نامي اسـت کـه همـ     ءءترین نام برای هر شيترین نام برای هر شيمناسبمناسب»»

 این نـام وجـود اولـين    این نـام وجـود اولـين    آن چيزی است که متناسب بـا خداسـت. بنـابر   آن چيزی است که متناسب بـا خداسـت. بنـابر   ة ة شود نشان دهد. وجود، همشود نشان دهد. وجود، همميمي  دادهداده
تـرین  تـرین  این بحث یکي از مهـم این بحث یکي از مهـم (. (. 813813، ص، ص13211321)کاکایي، )کاکایي،   ««ترین نام از ميان اسامي خداوند است.ترین نام از ميان اسامي خداوند است.و مناسبو مناسب

 را را   تعـابير متعارضـي  تعـابير متعارضـي  تـوان چنـين   تـوان چنـين   نقاط ابهام و سردرگمي در الهيات اکهارت است. روشن اسـت کـه نمـي   نقاط ابهام و سردرگمي در الهيات اکهارت است. روشن اسـت کـه نمـي   
 هـای فکـری پـيش از خـود     هـای فکـری پـيش از خـود     ای بـا سـنت  ای بـا سـنت  کـه آشـنایي گسـترده   کـه آشـنایي گسـترده     هم از متفکری عميق چـون اکهـارت  هم از متفکری عميق چـون اکهـارت    آنآن

نحـو بنيـادی متعارضـند چـه     نحـو بنيـادی متعارضـند چـه       بهبه  ،،در نگاه اولدر نگاه اول  الاقلالاقل  ،،رها کرد. اما در باب این سنخ تعابير کهرها کرد. اما در باب این سنخ تعابير که  سادگيسادگي  دارد بهدارد به
 ..باید گفتباید گفت

(، (، 3.0.03.0.0)انئـاد  )انئـاد    ««روحروح»»، نه عقـل، و نـه   ، نه عقـل، و نـه   ««چندچند»»، نه ، نه ««چونچون»»است، نه است، نه « « چيزیچيزی»»نه نه   ««احداحد»»درنظر فلوطين درنظر فلوطين 
 ( اگــر از ( اگــر از 33  ..00. . 00)انئــاد )انئــاد   ««بنــاميم.بنــاميم.« « اواو»»اریم او را اریم او را حتــي اگــر بخــواهيم ســخن دقيــق بگــویيم حــق نــد حتــي اگــر بخــواهيم ســخن دقيــق بگــویيم حــق نــد »»

 هـایي از ایـن دسـت خواهـد     هـایي از ایـن دسـت خواهـد     پاسـخ پاسـخ   دردر  کنـيم، کنـيم، را بر او اطالق مـي را بر او اطالق مـي « « احداحد»»فلوطين بپرسيم که پس چرا نام فلوطين بپرسيم که پس چرا نام 
 آنچـه  آنچـه  »»دانيم به او چگونه اشاره کنيم: سـخن از  دانيم به او چگونه اشاره کنيم: سـخن از  مائيم که در حال گرفتاری به درد زایش، نميمائيم که در حال گرفتاری به درد زایش، نمي  ..  ..  ».».گفت: گفت: 

 دهـيم تـا بتـوانيم بـه یکـدیگر حـالي کنـيم        دهـيم تـا بتـوانيم بـه یکـدیگر حـالي کنـيم        حـال نـامي بـدو مـي    حـال نـامي بـدو مـي      ویيم و در عينویيم و در عينگگميمي« « گنجدگنجددر نام نميدر نام نمي
 دهـيم فقـط بـدین منظـور اسـت کـه کثـرت        دهـيم فقـط بـدین منظـور اسـت کـه کثـرت        اوست. نام احد را هم که به او مياوست. نام احد را هم که به او مية ة گویيم دربارگویيم دربارميمي  که آنچهکه آنچه

 جسـتجو را بـا ایـن نـام، کـه      جسـتجو را بـا ایـن نـام، کـه        ةةمنظور داده شده تا جوینـد منظور داده شده تا جوینـد   بدینبدین« « احداحد»». شاید هم نام . شاید هم نام   ..  را از او سلب کنيم.را از او سلب کنيم.
 از بساطت مطلق است، آغاز کنـد و سـرانجام بسـاطت را نيـز از او سـلب نمایـد زیـرا همـين نـام          از بساطت مطلق است، آغاز کنـد و سـرانجام بسـاطت را نيـز از او سـلب نمایـد زیـرا همـين نـام            حاکيحاکي

 اش اش ای اسـت در نيـافتني، کـه دربـاره    ای اسـت در نيـافتني، کـه دربـاره    اعجوبـه اعجوبـه « »« »اواو( »( »00. . 11. . 11)انئـاد  )انئـاد    .«.«  ..  نيز شایستگي بيان او را نـدارد. نيز شایستگي بيان او را نـدارد. 
توان بـه او  توان بـه او  هم نميهم نميایم؛ و درحقيقت نامي ایم؛ و درحقيقت نامي ، وگرنه صفتي را به او نسبت داده، وگرنه صفتي را به او نسبت داده««هستهست»»توانيم گفت توانيم گفت حتي نميحتي نمي

« « احـد احـد »»توان بر زبان آورد توان بر زبان آورد ای که ميای که ميای به او بکنيم سزاوارترین کلمهای به او بکنيم سزاوارترین کلمهنسبت داد. ولي اگر ناچار شویم اشارهنسبت داد. ولي اگر ناچار شویم اشاره
 ((11. . 00. . 00)انئاد )انئاد   .«.«  ..  است.است.
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گوید، بر این باور گوید، بر این باور سخن از نخستين نام بودن وجود ميسخن از نخستين نام بودن وجود مي  اما آنگاه که اکهارت در بستر الهيات ایجابي مثالًاما آنگاه که اکهارت در بستر الهيات ایجابي مثالً
اسـت. ایـن توصـيف یـک     اسـت. ایـن توصـيف یـک     « « وجـود وجـود »»بـرای توصـيف خداونـد مفهـوم     بـرای توصـيف خداونـد مفهـوم     « « مفهـوم مفهـوم »»ن ن تـری تـری است که مناسـب است که مناسـب 

  ،،ست. بـه طریـق اولـي   ست. بـه طریـق اولـي   اا  به ذاتي که فوق آنبه ذاتي که فوق آن« « اشارهاشاره»»ترین تعبير برای ترین تعبير برای   مناسبمناسب  حقيقي است نه صرفاًحقيقي است نه صرفاً    توصيفتوصيف
اکهـارت در  اکهـارت در    یک اسم خاص که فاقد مضمون مفهـومي باشـد نيـز نيسـت.    یک اسم خاص که فاقد مضمون مفهـومي باشـد نيـز نيسـت.      صرفِصرفِ  ،،««وجودوجود»»لفظ لفظ   جا،جا،در ایندر این

کند. در اینجا، ذات الـوهي  کند. در اینجا، ذات الـوهي  تفکيک ميتفکيک مي  ((God))و الوهيت و الوهيت   ((Godhead))ذات الوهي ذات الوهي   برخي تعابير خود ميانبرخي تعابير خود ميان
توان از تعينات متمـایز اشـخاص   توان از تعينات متمـایز اشـخاص     است و تنها در مقام الوهيت است که مياست و تنها در مقام الوهيت است که مي« « اشخاص تثليثاشخاص تثليث»»ورای تعينات ورای تعينات 

 ,Davis, 1994)(؛ (؛ Davis, 1994, pp.135-136))عنـوان نمونـه ر.ک. بـه:    عنـوان نمونـه ر.ک. بـه:      تثليـث سـخن گفـت )بـه    تثليـث سـخن گفـت )بـه    

pp.163-164)))..  ــه ــهب ــي   ب ــر م ــي نظ ــر م ــد نظ ــه ای ــد ک ــد رس ــه ای ــد ک ــات ة ة رس ــاع الهي ــات ارج ــاع الهي ــام ذاتِ     ارج ــه مق ــلبي ب ــام ذاتِ س ــه مق ــلبي ب ــانيم  س ــانيمورای اق  و و   ورای اق
 تـا جـایي کـه نگارنـده تتبـع کـرده اسـت        تـا جـایي کـه نگارنـده تتبـع کـرده اسـت        تواند کـارآ باشـد.   تواند کـارآ باشـد.   ایجابي به مقام الوهيت نيز نميایجابي به مقام الوهيت نيز نمي  ارجاع الهياتِارجاع الهياتِ

رفـت  رفـت  که اگر چنين چيزی را مدنظر داشت انتظار ميکه اگر چنين چيزی را مدنظر داشت انتظار مي  کند، در حاليکند، در حالياکهارت خود به چنين چيزی تصری  نمياکهارت خود به چنين چيزی تصری  نمي
 در الهيـات  در الهيـات    تـرین و نخسـتين نـام   تـرین و نخسـتين نـام   مناسـب مناسـب همچنانکـه در بحـث از   همچنانکـه در بحـث از     عنوان نمونـه، عنوان نمونـه،   بدان تصری  کند. بهبدان تصری  کند. به  کهکه

نـام  نـام    و نخسـتين و نخسـتين   تـرین تـرین مناسـب مناسـب را را   ««وجـود وجـود »»تعبيـری ماننـد   تعبيـری ماننـد     ، آنگاه که اکهارت، آنگاه که اکهارتدیددید  يميمایجابي اکهارت خواهایجابي اکهارت خواه
تـوان  تـوان  نمـي نمـي در مبـاحثي از ایـن سـنخ چنـدان     در مبـاحثي از ایـن سـنخ چنـدان       کند.کند.نمينمي  تصری تصری داند به چنين ارجاع و تخصيصي داند به چنين ارجاع و تخصيصي ميميخداوند خداوند 

 بخشي برای اصل ایـن تفکيـک ميـان مقـام ذات ورای اقـانيم و الوهيـت یافـت. امـا اگـر          بخشي برای اصل ایـن تفکيـک ميـان مقـام ذات ورای اقـانيم و الوهيـت یافـت. امـا اگـر          شواهد رضایتشواهد رضایت
دسـت  دسـت    طور معمول ایـن طور معمول ایـن   پا کرد، باز بهپا کرد، باز به  وو  هم بتوان شواهدی برای اصل این تفکيک در این دست تعابير دستهم بتوان شواهدی برای اصل این تفکيک در این دست تعابير دست

   بـر انجيـل یوحنـا   بـر انجيـل یوحنـا     شـرح شـرح  برای مثـال، اکهـارت در ایـن عبـارت      برای مثـال، اکهـارت در ایـن عبـارت       ..تعابير مضعف آن ارجاع و تخصيص استتعابير مضعف آن ارجاع و تخصيص است
کند. این تعبير او بر تفکيکِ ميان مقام ذات ورای کند. این تعبير او بر تفکيکِ ميان مقام ذات ورای به وجه تفاوتي ميان طبيعت الوهي و اقنوم پدر اشاره ميبه وجه تفاوتي ميان طبيعت الوهي و اقنوم پدر اشاره مي

 بخشـي بـرای چنـين چيـزی اسـتفاده کـرد.       بخشـي بـرای چنـين چيـزی اسـتفاده کـرد.       نحو رضایتنحو رضایت  توان بهتوان بهاقانيم و الوهيت تصری  ندارد و از آن نمياقانيم و الوهيت تصری  ندارد و از آن نمي
   ف آن ارجـاع و تخصـيص اسـت، چراکـه در    ف آن ارجـاع و تخصـيص اسـت، چراکـه در    اما بر فرض که بتـوان چنـين کـرد آنگـاه ایـن تعبيـر مضـع       اما بر فرض که بتـوان چنـين کـرد آنگـاه ایـن تعبيـر مضـع       

   یـا یـا   ((  Existence))  ددوجـو وجـو ة ة نظـر ایـد  نظـر ایـد  از وجهـه از وجهـه : »: »اسـت اسـت   بر طبيعـت الـوهي تطبيـق داده شـده    بر طبيعـت الـوهي تطبيـق داده شـده    « « وجودوجود»»اینجا اینجا 
است، نه متولد کرده است و نه متولـد  است، نه متولد کرده است و نه متولـد    خداوند ایستا و پنهان است و در خود مخفي شدهخداوند ایستا و پنهان است و در خود مخفي شده  ((Essence))  طبيعتطبيعت
 ««شـود. شـود. مـي مـي   بودن، او ابتدا به باروری، رویـش، و توليـد متصـف   بودن، او ابتدا به باروری، رویـش، و توليـد متصـف   پدر یا پدر پدر یا پدر ة ة نظر ایدنظر ایداست. اما از وجههاست. اما از وجهه  شدهشده
(((McGinn, 1986, p.189 

  گویـد: گویـد: پس از نقل چنـد سـنخ تعبيـر در بـاب خداونـد، مـي      پس از نقل چنـد سـنخ تعبيـر در بـاب خداونـد، مـي        آلماني خود،آلماني خود،  هایهایاکهارت در یکي از موعظهاکهارت در یکي از موعظه
 اسـت. خداونـد آنچنـان ورای وجـود اسـت      اسـت. خداونـد آنچنـان ورای وجـود اسـت        ((  Pure being))  وجود محـض وجود محـض گویند که خدا گویند که خدا اساتيد ناوارد مياساتيد ناوارد مي»»

ناميـدن همانقـدر   ناميـدن همانقـدر     ((A being)) الترین فرشته باالتر از یک پشه است. خداونـد را یکـي از موجـودات   الترین فرشته باالتر از یک پشه است. خداونـد را یکـي از موجـودات   که واکه وا
 گویـد:  گویـد:  مـي مـي   سـت و نـه آن. اسـتادی   سـت و نـه آن. اسـتادی   اا  نور یا سياه بنـاميم. خداونـد نـه ایـن    نور یا سياه بنـاميم. خداونـد نـه ایـن    نادرست است که خورشيد را بينادرست است که خورشيد را بي

 حـال،  حـال،  یـن یـن بـا ا بـا ا « « هر کس گمان کند که خدا را فهميده است، معلوم او هر چـه باشـد، خـدا نخواهـد بـود.     هر کس گمان کند که خدا را فهميده است، معلوم او هر چـه باشـد، خـدا نخواهـد بـود.     »»
 ام؛ ام؛ نفـي نکـرده  نفـي نکـرده    وو  گویم خداوند یک موجود نيست و ورای وجود اسـت، وجـود را از او سـلب   گویم خداوند یک موجود نيست و ورای وجود اسـت، وجـود را از او سـلب   وقتي من ميوقتي من مي

ای مس ]آميختـه[ بـا طـال داشـته باشـم، آن قطعـه مـس        ای مس ]آميختـه[ بـا طـال داشـته باشـم، آن قطعـه مـس        ام. اگر من قطعهام. اگر من قطعهرا در او تعالي بخشيدهرا در او تعالي بخشيده  بلکه آنبلکه آن
  ««نا آميخته[ هم حاضـر اسـت.  نا آميخته[ هم حاضـر اسـت.  نفسه ]و نفسه ]و نحوی واالتر از حالت فينحوی واالتر از حالت في  همچنان در آن ]آميخته[ حاضر است و بههمچنان در آن ]آميخته[ حاضر است و به

(((Ibid, pp.256-257 
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توان شبيه این نگاه نوافالطوني کساني چون فلوطين فهميـد کـه در آن،   توان شبيه این نگاه نوافالطوني کساني چون فلوطين فهميـد کـه در آن،   دست تعابير اکهارت را ميدست تعابير اکهارت را مي  ایناین
بلکه ورای وجود است. در این نگرش، از آنجا که اقتضای مرتبة بـاالتر  بلکه ورای وجود است. در این نگرش، از آنجا که اقتضای مرتبة بـاالتر    ،،عنوان احد، وجود نيستعنوان احد، وجود نيست  خداوند بهخداوند به

تـر باشـد، مرتبـة بـاالتر بـه      تـر باشـد، مرتبـة بـاالتر بـه      نحو اعلي و اتم واجد مرتبة پـایين نحو اعلي و اتم واجد مرتبة پـایين   مرتبة خود بهمرتبة خود به  است که متناسب با شأناست که متناسب با شأن  این این 
ترتيب، ترتيب،   تر نيست. بدینتر نيست. بدینپایينپایين  تر است. اما مرتبة باالتر به حمل شایع مرتبةتر است. اما مرتبة باالتر به حمل شایع مرتبةپایينپایين   حقيقت و رقيقت، مرتبة حقيقت و رقيقت، مرتبة  حملحمل

چـه بـا   چـه بـا    حقيقت و رقيقت وجود است، اما به حمل شایع وجود نيست، بلکـه احـد اسـت. اگر    حقيقت و رقيقت وجود است، اما به حمل شایع وجود نيست، بلکـه احـد اسـت. اگر     خداوند به حملخداوند به حمل
رسد، اما در تالشـي بـرای جمـع ميـان     رسد، اما در تالشـي بـرای جمـع ميـان     نظر مينظر مي  توجه به سياق کالم، این شق تفسيری که گذشت ارج  بهتوجه به سياق کالم، این شق تفسيری که گذشت ارج  به

ترتيـب  ترتيـب    بدینبدین. . برخي از این تعابير سلبي و ایجابي، ممکن است شق تفسيری دیگری نيز در اینجا طرح شودبرخي از این تعابير سلبي و ایجابي، ممکن است شق تفسيری دیگری نيز در اینجا طرح شود
  از روش تمثيـل یـا تشـابه   از روش تمثيـل یـا تشـابه     سـخن سـخن   اکهارتاکهارت  دست تعابيری که در آندست تعابيری که در آن  را با آنرا با آن  قول اخيرقول اخيرمانند نقلمانند نقل  ییتعابيرتعابير  کهکه

(Via Analogia)  دوم دوم تعـابير دسـتة   تعـابير دسـتة   اول را در پرتـو  اول را در پرتـو  ة ة کنار هم گذاشت و تعابير دسـت کنار هم گذاشت و تعابير دسـت   ،،گویدگویددر الهيات ميدر الهيات مي
 تفسير و تعبير کرد.تفسير و تعبير کرد.

 معنـوی،  معنـوی،      لفظـي، اشـتراک  لفظـي، اشـتراک      بعد از تفکيـک بـين اشـتراک   بعد از تفکيـک بـين اشـتراک     ((  Ecclesiastes))  شرح بر سفر جامعهشرح بر سفر جامعهدر در اکهارت اکهارت 
 بایـد تمـایز ایـن    بایـد تمـایز ایـن    »»گزینـد:  گزینـد:  سـخن گفـتن از خداونـد برمـي    سـخن گفـتن از خداونـد برمـي    درست درست   روشروشعنوان عنوان   و تمثيل، روش تمثيل را بهو تمثيل، روش تمثيل را به

ــتراک  ــدنظر داشــت: اش ــتراک ســه را م ــدنظر داشــت: اش ــوی      ســه را م ــویمعن ــتراک  ،،((Univocal))  معن ــتراکاش ــي    اش ــا ((Equivocal))  لفظــيلفظ ــل ی ــا ، و تمثي ــل ی  ، و تمثي
آن معاني مشـترک  آن معاني مشـترک    مصادیقمصادیق  کهکه  رویيمرویيم  ههروبروبي ي متفاوتمتفاوت  ءءلفظي با تکثر اشيالفظي با تکثر اشيا      . در اشتراک. در اشتراک((Analogous))  تشابهتشابه

های ]فردی[ مختلف ]عارض بـر[ یـک   های ]فردی[ مختلف ]عارض بـر[ یـک   معنوی با تکثر ناشي از تفاوتمعنوی با تکثر ناشي از تفاوت      ر اشتراکر اشتراک، د، دهستندهستند  به اشتراک لفظبه اشتراک لفظ
و نـه  و نـه  رویـيم  رویـيم    روبـه روبـه مختلف ]مصداق معـاني مختلـف[   مختلف ]مصداق معـاني مختلـف[     ءءتمثيلي نه با تکثر اشياتمثيلي نه با تکثر اشيا    رویيم. در حالترویيم. در حالت  ههامر واحد روبامر واحد روب

 ]وجـودی[ مختلـف   ]وجـودی[ مختلـف     ((Modes))  های ]فردی عارض بر[ یک امر واحد، بلکـه بـا تکثـری از حـاالت    های ]فردی عارض بر[ یک امر واحد، بلکـه بـا تکثـری از حـاالت    تفاوتتفاوت
   ، سالمتي در حيوان همان سالمتي در غـذا و ادرار ]آن حيـوان[ اسـت   ، سالمتي در حيوان همان سالمتي در غـذا و ادرار ]آن حيـوان[ اسـت   برای مثالبرای مثالرویيم. رویيم.   ههواحد روبواحد روبیک امر یک امر 

   بـر بـر   شـود کـه، بـر همـان سـالمتي و عينـاً      شـود کـه، بـر همـان سـالمتي و عينـاً      ناميـده مـي  ناميـده مـي  « « سالمسالم»»از این جهت از این جهت   . ادرار صرفاً. ادرار صرفاً  ..  )و نه غير آن(.)و نه غير آن(.
 کمـاالت  کمـاالت    ی، بخصـوص ی، بخصـوص دیگـر دیگـر   . وجـود و هـر کمـال   . وجـود و هـر کمـال     ..  کند.کند.  همان سالمتي، که در حيوان است، داللت ميهمان سالمتي، که در حيوان است، داللت مي

و و   ونـد ونـد نحـوی تمثيلـي بـرای توصـيف خدا    نحـوی تمثيلـي بـرای توصـيف خدا      کلي نظير وحدت، حقيقت، خيریت، نور، عدالت، و نظير آن، بـه کلي نظير وحدت، حقيقت، خيریت، نور، عدالت، و نظير آن، بـه 
 جهت است کـه خيریـت و عـدالت و نظيـر آن ]در مخلوقـات[ خيریـت       جهت است کـه خيریـت و عـدالت و نظيـر آن ]در مخلوقـات[ خيریـت         روند. این بدینروند. این بدینکار ميکار مي  ههمخلوقات بمخلوقات ب
هـا و در نسـبت تمثيلـي بـا     هـا و در نسـبت تمثيلـي بـا       [ خود را به تمامه از خدا دارند، که ]بـه یـک معنـا[ بيـرون آن    [ خود را به تمامه از خدا دارند، که ]بـه یـک معنـا[ بيـرون آن      ..  ..  ]و عدالت و.]و عدالت و.

هاست... هر امر مخلوقي در وجود، حقيقت، و خيریت، در نسبت تمثيلي بـا خداسـت. بنـابراین هـر امـر      هاست... هر امر مخلوقي در وجود، حقيقت، و خيریت، در نسبت تمثيلي بـا خداسـت. بنـابراین هـر امـر        آنآن
کنـد، نـه اینکـه    کنـد، نـه اینکـه    خدا و در خدا دریافـت مـي  خدا و در خدا دریافـت مـي    ازاز  طور قطع و از اساس، وجود، حيات، و حکمت راطور قطع و از اساس، وجود، حيات، و حکمت را  ههمخلوقي بمخلوقي ب

همـواره در  همـواره در    ،،عنوان امری مخلـوق عنوان امری مخلـوق   بهبه  ،،آن امر مخلوقآن امر مخلوقنفسه واجد آن باشد. بنابراین نفسه واجد آن باشد. بنابراین عنوان یک مخلوق، فيعنوان یک مخلوق، في  بهبه
است، اما هميشه هم گرسنه اسـت، چراکـه آن امـر همـواره از سـوی دیگـری اسـت و نـه         است، اما هميشه هم گرسنه اسـت، چراکـه آن امـر همـواره از سـوی دیگـری اسـت و نـه         « « تغذیهتغذیه»»حال حال 

 (Ibid, p.178).  ««خودش.خودش.
 بـاب روش تمثيلـي در الهيـات، حـداقل در کليـت خـود،       بـاب روش تمثيلـي در الهيـات، حـداقل در کليـت خـود،       در اینجا در در اینجا در رسد که موضع اکهارت رسد که موضع اکهارت نظر مينظر مي  بهبه

 در در ينـاس  ينـاس  ئئدر این بـاب باشـد. حتـي مثـال اکهـارت در اینجـا شـبيه مثـال آکو        در این بـاب باشـد. حتـي مثـال اکهـارت در اینجـا شـبيه مثـال آکو          ""يناسيناسئئآکوآکو""شبيه موضع شبيه موضع 
، ، ««حـداقل در کليـت خـود   حـداقل در کليـت خـود   »»)قيـد  )قيـد  ( ( 483483، ص، ص13281328)ایلخـاني،  )ایلخـاني،      تشابه براساس مناسبت نسبت اسـت تشابه براساس مناسبت نسبت اسـت   موردمورد

 نگـاه  نگـاه  ماننـد تفـاوت   ماننـد تفـاوت   ، ، باشـد باشـد مـي مـي   بـاره بـاره   و آکوئينـاس در ایـن  و آکوئينـاس در ایـن    ميـان نگـرش اکهـارت   ميـان نگـرش اکهـارت     هاهاخاطر برخي تفاوتخاطر برخي تفاوت  ههبب
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 در در . . اسـناد وجـود و دیگـر کمـاالت بـه مخلوقـات(      اسـناد وجـود و دیگـر کمـاالت بـه مخلوقـات(      ة ة در نحـو در نحـو گاه غيرعرفاني آکوئيناس گاه غيرعرفاني آکوئيناس عرفاني اکهارت و نعرفاني اکهارت و ن
 ، مـا نـه همچـون اشـتراک     ، مـا نـه همچـون اشـتراک     اسـت اسـت   ههنيـز بـدان اشـاره شـد    نيـز بـدان اشـاره شـد      اکهارتاکهارت  اخيراخير  تشابه، همچنانکه در عبارتتشابه، همچنانکه در عبارتة ة نظرینظری

 رویـيم، و نـه همچـون اشـتراک لفظـي،      رویـيم، و نـه همچـون اشـتراک لفظـي،        ههتشابهي کامل روبتشابهي کامل روب  یکسان و مشترک، ویکسان و مشترک، و  معنوی با مفهومي دقيقاًمعنوی با مفهومي دقيقاً
 اصــطالحات برگرفتــه از اصــطالحات برگرفتــه از   ،،در اینجــادر اینجــا  ..((488488، ص، صهمــانهمــان))  متفــاوت، و عــدم تشــابه کامــلمتفــاوت، و عــدم تشــابه کامــل  ي کــامالًي کــامالًبــا معــانبــا معــان

 طـور هـم کـه بایـد دقيـق نيسـتند،       طـور هـم کـه بایـد دقيـق نيسـتند،         معنا نيستند، اما آنمعنا نيستند، اما آن  کلي بيکلي بي  شوند بهشوند بهمخلوقات که بر خداوند اطالق ميمخلوقات که بر خداوند اطالق مي
 کمـالي  کمـالي    مفهـوم مفهـوم آن آن دیگـر،  دیگـر،  تعبيـر  تعبيـر    بـه بـه   Davis, 1994, p.xxiii) ))  بلکه در جـایي بـين ایـن دو قـرار دارنـد     بلکه در جـایي بـين ایـن دو قـرار دارنـد     

ـ   ((بطـور معمـول ایـن جهـاني    بطـور معمـول ایـن جهـاني    ))  با مخلوقـات با مخلوقـات   ةةمواجهمواجه  بربر  مبتنيمبتنيکه که  ـ و برگرفت  و حمـل آن بـر   و حمـل آن بـر     سـت، سـت، هاها  از آناز آن  ةةو برگرفت
ـ نـ کک، تا حدی او را توصيف مي، تا حدی او را توصيف مياستاستخداوند در کليت خود مجاز خداوند در کليت خود مجاز  در بحـث از ایـن رویکـرد    در بحـث از ایـن رویکـرد      د و تاحـدی نـه.  د و تاحـدی نـه.  ن

هاست و مجـال آن  هاست و مجـال آن    ها مستلزم تفصيل آنها مستلزم تفصيل آن  شود که طرح شایستة آنشود که طرح شایستة آنهای دیگری نيز مطرح ميهای دیگری نيز مطرح ميتمثيلي دقتتمثيلي دقت
اسـت، ایـن بحـث در کلمـات خـود اکهـارت       اسـت، ایـن بحـث در کلمـات خـود اکهـارت         دیگر، تا جایي که نگارنده تتبع کردهدیگر، تا جایي که نگارنده تتبع کرده  در اینجا نيست. از سویدر اینجا نيست. از سوی
رو، مـا نيـز از ورود   رو، مـا نيـز از ورود     است. از ایناست. از این  هایي نسبتاً مجمل رها شدههایي نسبتاً مجمل رها شدهصورت اشارهصورت اشاره  است و بهاست و به  چندان تفصيل داده نشدهچندان تفصيل داده نشده

 کنيم.کنيم.نظر مينظر مي  ها صرفها صرفدر این دقتدر این دقت
دست تعـابير  دست تعـابير    رسد که آن شق تفسيری اول که اینرسد که آن شق تفسيری اول که ایننظر مينظر مي  به سياق کالم، بهبه سياق کالم، به  همچنانکه گذشت، با توجههمچنانکه گذشت، با توجه

فهميد بر این شق تفسيری دوم ترجي  داشـته باشـد.   فهميد بر این شق تفسيری دوم ترجي  داشـته باشـد.   اکهارت را شبيه نگاه نوافالطونياني چون فلوطين مياکهارت را شبيه نگاه نوافالطونياني چون فلوطين مي
اما اگر باز بر این شق تفسيری دوم اصرار شود، آنگاه باید ازجملـه بـه ایـن اشـکال پاسـخ داده شـود کـه        اما اگر باز بر این شق تفسيری دوم اصرار شود، آنگاه باید ازجملـه بـه ایـن اشـکال پاسـخ داده شـود کـه        

کنـد. در اینجـا، او اصـل    کنـد. در اینجـا، او اصـل    گوید در بستر الهيات ایجابي چنين ميگوید در بستر الهيات ایجابي چنين ميکه اکهارت سخن از روش تمثيلي ميکه اکهارت سخن از روش تمثيلي ميآنجاآنجا
داند، حال بحث بر سر نحوة این اسناد است. اما در آنجاکه او داند، حال بحث بر سر نحوة این اسناد است. اما در آنجاکه او اسناد اوصاف ایجابي به خداوند را درست مياسناد اوصاف ایجابي به خداوند را درست مي

داند. و روشـن اسـت کـه    داند. و روشـن اسـت کـه      رویکرد سلبي دارد، اصل این اسناد اوصاف ایجابي به خداوند را محل اشکال ميرویکرد سلبي دارد، اصل این اسناد اوصاف ایجابي به خداوند را محل اشکال مي
نظری دیگر، اگر هم فرض کنيم که این نحوه تبيين بتواند ميـان  نظری دیگر، اگر هم فرض کنيم که این نحوه تبيين بتواند ميـان  این دو موضع قابل جمع نيستند. از وجههاین دو موضع قابل جمع نيستند. از وجهه

  نـدارد نـدارد کارآیي کارآیي   اواودر برخورد با آن دست تعابير در برخورد با آن دست تعابير برخي تعابير سلبي و ایجابي اکهارت جمع کند، باز این تبيين برخي تعابير سلبي و ایجابي اکهارت جمع کند، باز این تبيين 
اسـت، و چنـين   اسـت، و چنـين     یا ایجابيیا ایجابي  سلبيسلبي  رویکردرویکردسخن از سخن از   رادیکالرادیکال  نحونحو  بهبه  ایایبدون هيچ قيد و مالحظهبدون هيچ قيد و مالحظه  هاها  آنآنکه در که در 

 . . خواهد بودخواهد بودآميز آميز جمعي بين این دست تعابير تکلفجمعي بين این دست تعابير تکلف
هرترتيب، همچنانکه در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان این تعابير متعارض دیدیم، جمع شایسـته  هرترتيب، همچنانکه در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان این تعابير متعارض دیدیم، جمع شایسـته    بهبه

اقتضـای روش محققانـه   اقتضـای روش محققانـه     رو،رو،  آميـز اسـت. از ایـن   آميـز اسـت. از ایـن   ميان تعابير سلبي و ایجابي اکهارت بطور معمـول تکلـف  ميان تعابير سلبي و ایجابي اکهارت بطور معمـول تکلـف  
نظـر دیگـری در   نظـر دیگـری در   رسميت بشناسيم و آنگاه از وجههرسميت بشناسيم و آنگاه از وجهه  است که هر دو الگو را در منظومة فکری اکهارت بهاست که هر دو الگو را در منظومة فکری اکهارت به  ایناین

ها باشيم. در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکرد سـلبي و ایجـابي را تفصـيالً    ها باشيم. در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکرد سـلبي و ایجـابي را تفصـيالً    پي تبيين این تعارضپي تبيين این تعارض
 دهيم.دهيم.مورد بحث و ارزیابي قرار ميمورد بحث و ارزیابي قرار مي

 الهيات سلبی .1

. . هسـتند هسـتند سـلبي  سـلبي        الهيـات الهيـات   مشعر برمشعر براو تعلق دارند، او تعلق دارند،   های آلمانيهای آلمانيموعظهموعظهي از تعابير اکهارت، که بيشتر به ي از تعابير اکهارت، که بيشتر به برخبرخ
ایـن  ایـن  هایي که در شـکل دادن بـه   هایي که در شـکل دادن بـه   ترین چهرهترین چهرهوسطي است. یکي از مهموسطي است. یکي از مهم  جریاني قوی در قرونجریاني قوی در قرونسلبي سلبي       الهياتالهيات

اسـت،  اسـت،    ثر بـوده ثر بـوده اايحي مـ يحي مـ طورکلي کالم مسيحي و عرفان نوافالطوني در جهان مسطورکلي کالم مسيحي و عرفان نوافالطوني در جهان مس  ههسلبي و بسلبي و ب      جریان الهياتجریان الهيات



 زادهحميد طالب سيد، دين حسينیضياءال سيد 6161
(Seyyed Zia al-Din Husseini/ Seyyed Hamid Talebzadeh)  

 

  آنجا که خداونـد کـامالً  آنجا که خداونـد کـامالً    ازاز  . درنظر دیونوسيوس،. درنظر دیونوسيوس،((1111، ص، ص13281328)ایلخاني، )ایلخاني،   باشدباشدميمي  مجعولمجعول  ""دیونوسيوسدیونوسيوس""
در در   ..((186186  صص  ،،88  جج  ،،13221322)کاپلسـتون،  )کاپلسـتون،    سـلبي اسـت  سـلبي اسـت    همين طریقهمين طریقمتعالي است بهترین ستایش ما از او از متعالي است بهترین ستایش ما از او از 

توان سخن از اسـناد  توان سخن از اسـناد  یق ایجابي، نميیق ایجابي، نميغيرقابل درک است، برخالف طرغيرقابل درک است، برخالف طر  ناپذیر وناپذیر وتوصيفتوصيف  اینجا، چون خداونداینجا، چون خداوند
 بنا بـه عقيـدة قـائالن بـه     بنا بـه عقيـدة قـائالن بـه       ها بر خداوند گفت. چرا کهها بر خداوند گفت. چرا که  چون وجود، حيات، حکمت، خير و نظير اینچون وجود، حيات، حکمت، خير و نظير این  عناوینيعناویني

بـه یـک معنـا،    بـه یـک معنـا،      ،،که او نامحدود اسـت. در اینجـا  که او نامحدود اسـت. در اینجـا    چنين چيزی نوعي حد و تعين است، در حاليچنين چيزی نوعي حد و تعين است، در حالي  این رویکرد،این رویکرد،
  شـود شـود مـي مـي   تنزیـه تنزیـه   شـود شـود طور سنتي بر او حمـل مـي  طور سنتي بر او حمـل مـي    ههي که بي که بایجابایجاب  خدا نيست، یعني خدا از تمام مفاهيمخدا نيست، یعني خدا از تمام مفاهيم  ،،خداخدا

 ..((1313صص  ،،13281328)ایلخاني، )ایلخاني، 
شـود،  شـود،  علـم از خداونـد سـلب مـي    علـم از خداونـد سـلب مـي      سلبي، همچنانکه مـثالً سلبي، همچنانکه مـثالً   رویکردرویکردن به ن به باید توجه داشت که درنظر قائالباید توجه داشت که درنظر قائال

  ، و هـيچ ، و هـيچ او نه علم مطرح است و نه جهلاو نه علم مطرح است و نه جهل  موردموردشود. به تعبيری، در شود. به تعبيری، در مقابل آن یعني جهل نيز از او سلب ميمقابل آن یعني جهل نيز از او سلب مي
تـوان ایـن   تـوان ایـن   ، او فوق علم و جهل و البشرط نسبت به هر دوسـت. مـي  ، او فوق علم و جهل و البشرط نسبت به هر دوسـت. مـي  یک از این دو برای او شأنيت ندارندیک از این دو برای او شأنيت ندارند

 اندیشـد و خـود را   اندیشـد و خـود را   احد بـا اینکـه دربـارة خـود خـویش نمـي      احد بـا اینکـه دربـارة خـود خـویش نمـي      »»کالم فلوطين را ناظر به همين معنا دانست: کالم فلوطين را ناظر به همين معنا دانست: 
کـه یکـي دیگـری را    کـه یکـي دیگـری را      شناسد، ناداني در او نيست، زیرا ناداني آنجاست که دو چيز وجـود داشـته باشـد   شناسد، ناداني در او نيست، زیرا ناداني آنجاست که دو چيز وجـود داشـته باشـد   نمينمي

چيزی در خود ندارد کـه ندانـد، بلکـه    چيزی در خود ندارد کـه ندانـد، بلکـه      ،،دیگردیگر  سویسوی  شناسد. ازشناسد. ازنداند، حال آنکه او چون تنهاست چيزی را نمينداند، حال آنکه او چون تنهاست چيزی را نمي
چون واحد است و در خود خویش است نيازی ندارد که دربارة خود بيندیشد. اگـر بخـواهيم دقيـق باشـيم     چون واحد است و در خود خویش است نيازی ندارد که دربارة خود بيندیشد. اگـر بخـواهيم دقيـق باشـيم     

بلکه بایـد  بلکه بایـد    ،،ن بگویيم تا وحدتش ناب بماندن بگویيم تا وحدتش ناب بماندو نباید چنيو نباید چني  حتي حق نداریم بگویيم او در نزد خود خویش استحتي حق نداریم بگویيم او در نزد خود خویش است
توان در نزد خود خویش بودن را نيز از او سلب کرد و همچنين اندیشـيدن دربـارة   توان در نزد خود خویش بودن را نيز از او سلب کرد و همچنين اندیشـيدن دربـارة     بيندیشيم که چگونه ميبيندیشيم که چگونه مي

 ..((00..  00  ..00)انئاد )انئاد   ««خود خویش را.خود خویش را.
 13281328)ایلخـاني،  )ایلخـاني،    شـود شـود یـاد مـي  یـاد مـي    ««طریق تفضيليطریق تفضيلي»»عنوان عنوان   گاهي بهگاهي به  ای که در بند پيشين گذشتای که در بند پيشين گذشتاز تکملهاز تکمله

 عنـوان  عنـوان    رسـد کـه طـرح طریـق تفضـيلي بـه      رسـد کـه طـرح طریـق تفضـيلي بـه      نظـر مـي  نظـر مـي    بـه بـه   ،،سلبيسلبي    مل در طریقمل در طریقأأبا تبا ت  اما،اما،  ..((1144  -1188  صصصص  ،،
 آنچـه  آنچـه  کـه  کـه  رسـد  رسـد  نظـر مـي  نظـر مـي    سومي در کنار دو طریق ایجابي و سـلبي محـل اشـکال باشـد. چراکـه بـه      سومي در کنار دو طریق ایجابي و سـلبي محـل اشـکال باشـد. چراکـه بـه        شقشق

)یعني سلب مفـاهيم  )یعني سلب مفـاهيم    طریق سلبيطریق سلبي  ي دیگري دیگرسلبسلب  تنبه به وجهتنبه به وجهجز جز   نيستنيست  شود چيزیشود چيزیطریق تفضيلي خوانده ميطریق تفضيلي خوانده مي
طور تنبه به لوازم ایـن سـلب توأمـان ایـن مفـاهيم متقابـل       طور تنبه به لوازم ایـن سـلب توأمـان ایـن مفـاهيم متقابـل         ر کنار سلب مفاهيم ایجابي(، و همينر کنار سلب مفاهيم ایجابي(، و همينسلبي دسلبي د

 ..ایجابي و سلبيایجابي و سلبي
  دیونوسـيوس دیونوسـيوس   همچنانکه پيش از این نيز اشاره شد، اکهارت نيز در مواضعي فراوان، و ازجمله به تـأثر از همچنانکه پيش از این نيز اشاره شد، اکهارت نيز در مواضعي فراوان، و ازجمله به تـأثر از 

(McGinn, 1986, p.323)ــالح  ؛؛ ــالح)ف ــع،   )ف ــع، رفي ــق .(، .(، 1212، ص، ص13201320رفي ــخن از طری ــق س ــخن از طری ــل    س ــلس ــيس ــيبي م ــد: بي م ــد: گوی  گوی
  بـه بـه   وو  ایایغ گفتـه غ گفتـه درودرو  ،،گـویي گـویي بب  سـخني سـخني او او ة ة زیرا هنگامي که دربارزیرا هنگامي که دربار  چيزی مگو؛چيزی مگو؛خدا خدا ة ة و دربارو دربار  خاموش باش،خاموش باش،»»

« « بگـویي. بگـویي.   ييخداونـد سـخن  خداونـد سـخن  ة ة ، نبایـد دربـار  ، نبایـد دربـار  و پـاک باشـي  و پـاک باشـي    از گنـاه از گنـاه برکنار برکنار   خواهيخواهيای. پس اگر ميای. پس اگر ميگناه افتادهگناه افتاده
.(Colledge and McGinn, 1981, p.207)«« چيـزی  چيـزی  خـدا  خـدا    در مـورد در مـورد   کـه کـه   همچنين، در پي این نبـاش همچنين، در پي این نبـاش

توانسـتم خـدایي   توانسـتم خـدایي     مـي مـي   اگر مناگر من»»  ((Davis, 1994, p.237))  ««است.است.  ييفهمفهم  فراتر از هرفراتر از هر  وندوندخداخدا  چراکهچراکه  بداني،بداني،
توانستم او را خدا بينگارم، چراکه خـدا فـوق فهـم    توانستم او را خدا بينگارم، چراکه خـدا فـوق فهـم      داشته باشم که قادر به فهم او باشم، در آن صورت نميداشته باشم که قادر به فهم او باشم، در آن صورت نمي

ماهيت خدا در اینست کـه هـيچ مـاهيتي    ماهيت خدا در اینست کـه هـيچ مـاهيتي    »»( ( 046046، ص.، ص.13211321)کاکایي، )کاکایي،   ««تر از فهم ماست.تر از فهم ماست.ماست. او بزرگماست. او بزرگ
او، پنهان کردن ذات او و آميختن آن با اندیشه و فکـر  او، پنهان کردن ذات او و آميختن آن با اندیشه و فکـر  ة ة نداشته باشد. تصور خير، حکمت، و یا قدرت دربارنداشته باشد. تصور خير، حکمت، و یا قدرت دربار



 6363 الهيات ايجابی و سلبی درنظر مايستر اکهارتالهيات ايجابی و سلبی درنظر مايستر اکهارت 
(Apophatic and Kataphatic Theology from the Viewpoint of Eckhart) 

 

بـر ایـن اسـاس،    بـر ایـن اسـاس،    (، (، 111111)همـان، ص )همـان، ص .« .« مـل دربـارة او، وی را خواهـد پوشـانيد    مـل دربـارة او، وی را خواهـد پوشـانيد    أأاست. حتي یک اندیشه و تاست. حتي یک اندیشه و ت
  ««..  ..  او چيـزی بگویـد یـا بفهمـد.    او چيـزی بگویـد یـا بفهمـد.    ة ة تواند دربـار تواند دربـار کس نميکس نمي  زیرا هيچزیرا هيچ»»، ، ««استاست  ((Nameless))  نامنامبيبيوند وند خداخدا»»
((Colledge and McGinn, 1981, p.206))  ««هاست. هرگز نامي بـه او  هاست. هرگز نامي بـه او  اسماسمة ة او بدون اسم و نافي هماو بدون اسم و نافي هم

ذاتـي اسـت بـدون    ذاتـي اسـت بـدون      نفسـه نفسـه   دهند ولـي او فـي  دهند ولـي او فـي  ميمي  اواواین، مخلوقات هستند که نامي را به این، مخلوقات هستند که نامي را به »»، ، ««استاست  داده نشدهداده نشده
  (Darkness of eternal Godhead)  ازلـي ازلـي     ان سـر ظلمـت ذات  ان سـر ظلمـت ذات  و همـ و همـ »»آخرین منزل آخرین منزل   ،،این ذاتاین ذات« « اسم.اسم.

  کــه تــاریکيکــه تــاریکي»»  ایــن ذات،ایــن ذات،  ««گــاه معلــوم نخواهــد شــد.گــاه معلــوم نخواهــد شــد.  اســت و هــيچاســت و هــيچ( ( Unknown))  اســت کــه مجهــولاســت کــه مجهــول
((Darknessو بي )و بي )صورتيصورتي  ((Formlessness))  شـود، متعلـق  شـود، متعلـق  نمـي نمـي   همچنانکه متعلق علم واقـع همچنانکه متعلق علم واقـع »»، ، ««استاست  

 (.  (.  084084؛ ؛ 811811؛ ؛ 881313، صص. ، صص. 13211321)کاکایي، )کاکایي،   ««پرستش نيز واقع نخواهد شد.پرستش نيز واقع نخواهد شد.
حـال  حـال  است، با ایـن است، با ایـن   های فراواني بر خداوند اطالق شدههای فراواني بر خداوند اطالق شدهنامنام  کتاب مقدسکتاب مقدساکهارت خود معترف است که در اکهارت خود معترف است که در 

، ، 13281328)ایلخـاني،  )ایلخـاني،    تـوان او را بـا دیونوسـيوس مقایسـه کـرد     تـوان او را بـا دیونوسـيوس مقایسـه کـرد     کند. در اینجا ميکند. در اینجا ميکيد ميکيد ميتأتأباز بر طریق سلبي باز بر طریق سلبي 
ـ عوام ميعوام مي  رارا  کتاب مقدسکتاب مقدساین رویة این رویة   اصلياصلي  ( که گویي مخاطب( که گویي مخاطب1313صص ـ دان هـای فراوانـي در   هـای فراوانـي در   خداونـد نـام  خداونـد نـام  »»د: د: دان

حال، من معتقدم که اگر کسي چيزی را در خداوند درک کند و سپس نامي بر آن حال، من معتقدم که اگر کسي چيزی را در خداوند درک کند و سپس نامي بر آن دارد. با ایندارد. با اینکتاب مقدس کتاب مقدس 
اسـت. نقـل اسـت کـه     اسـت. نقـل اسـت کـه       ((Nature))اطالق کند، آنگاه آن، خدا نخواهد بود. خداوند ورای اسماء و طبيعـت  اطالق کند، آنگاه آن، خدا نخواهد بود. خداوند ورای اسماء و طبيعـت  

کـرد.  کـرد.  ال مناجات با خدا نامي را بر او اطـالق مـي  ال مناجات با خدا نامي را بر او اطـالق مـي  شخص درستکاری به مناجات با خدا مشغول بود و در حشخص درستکاری به مناجات با خدا مشغول بود و در ح
مـا  مـا  « « کنـي  کنـي  احترامـي مـي  احترامـي مـي  خاموش بـاش، تـو داری بـه خـدا بـي     خاموش بـاش، تـو داری بـه خـدا بـي     »»پس یکي از برادران روحاني به او گفت: پس یکي از برادران روحاني به او گفت: 

هـا را  هـا را  حال، به ما اجازه داده شده است که برخي از  نامحال، به ما اجازه داده شده است که برخي از  نامتوانيم نامي پيدا کنيم که شایستة او باشد. با اینتوانيم نامي پيدا کنيم که شایستة او باشد. با این  نمينمي
هـایي کـه خداونـد    هـایي کـه خداونـد    اند، و ناماند، و نامکردهکردهها با خدا مخاطبه ميها با خدا مخاطبه مي  هایي که قدیسان با آنهایي که قدیسان با آنم، نامم، نامبرای خداوند بکار ببریبرای خداوند بکار ببری

اسـت. در اینجـا، پـيش از    اسـت. در اینجـا، پـيش از      است و در نوری الهي تعميد دادهاست و در نوری الهي تعميد داده  چنين در قلوب ایشان تقدیس کردهچنين در قلوب ایشان تقدیس کرده  ها را اینها را این  آنآن
ردگـارا، بـا همـان    ردگـارا، بـا همـان    پروپرو»»هرچيز ما باید یاد بگيریم که چگونه باید به خداوند تقرب بجویيم. ما باید بگـویيم:  هرچيز ما باید یاد بگيریم که چگونه باید به خداوند تقرب بجویيم. ما باید بگـویيم:  

ای، ما به تـو  ای، ما به تـو  ای و در نور خود تعميدشان دادهای و در نور خود تعميدشان داده شان کرده شان کرده  هایي که تو اینچنين در قلوب قدیسانت تقدیسهایي که تو اینچنين در قلوب قدیسانت تقدیسنامنام
در وهلة دوم، باید توجه داشته باشيم که هيچ نامي وجـود نـدارد   در وهلة دوم، باید توجه داشته باشيم که هيچ نامي وجـود نـدارد   « « کنيم.کنيم.جویيم و تورا ستایش ميجویيم و تورا ستایش ميتقرب ميتقرب مي

« « و نـاگفتني اسـت.  و نـاگفتني اسـت.  « « هاستهاستورای نامورای نام»»، چراکه خداوند ، چراکه خداوند که آنطور که باید و شاید او را ستایش و تکریم کندکه آنطور که باید و شاید او را ستایش و تکریم کند
((Davis, 1994, p.129)).. 

   اکهـارت اکهـارت   سـلبي سـلبي   از تعـابير از تعـابير   شود، بسـياری شود، بسـياری های دیگری اشاره ميهای دیگری اشاره ميهمچنانکه دیدیم و در ادامه نيز به نمونههمچنانکه دیدیم و در ادامه نيز به نمونه
 علـم بـه احـد    علـم بـه احـد      فلوطين معتقـد اسـت کـه اگـر چيـزی، مـثالً      فلوطين معتقـد اسـت کـه اگـر چيـزی، مـثالً        فلوطيني است.فلوطيني است.  ««احداحد»»یادآور یادآور   در باب خداونددر باب خداوند

  رو همه چيز را بایـد از آن ذات علـوی سـلب کـرد    رو همه چيز را بایـد از آن ذات علـوی سـلب کـرد      است، از ایناست، از این  شود، از راه افزودن، از او کاسته شدهشود، از راه افزودن، از او کاسته شده  افزودهافزوده
 همـانطور کـه   همـانطور کـه   »»گویـد:  گویـد:  مـي مـي   اواوبـه نقـل از   بـه نقـل از     سـينا، سـينا، ، در قرائتي نوافالطوني از ابن، در قرائتي نوافالطوني از ابن( اکهارت نيز( اکهارت نيز4141  ..11  ..00)انئاد )انئاد 
 رود. تعریــف رود. تعریــف ي نمــيي نمــيبــار هــيچ تعریفــبــار هــيچ تعریفــ  زیــرزیــر  ،،آنجاکــه خداونــد نامحــدود اســتآنجاکــه خداونــد نامحــدود اســت  ســينا گفتــه اســت، از ســينا گفتــه اســت، از ابــنابــن

احد بر خداونـد  احد بر خداونـد  « « نامنام»»فلوطين گاهي علت اطالق فلوطين گاهي علت اطالق   ((McGinn, 1986, p.80))  ««است.است.  مستلزم محدودیتمستلزم محدودیت
  احـد نيـز در برخـي تعـابير اکهـارت سـلب سـلب اسـت        احـد نيـز در برخـي تعـابير اکهـارت سـلب سـلب اسـت          ((00  ..11  ..11)انئاد )انئاد   کندکندرا سلب کثرت از او عنوان ميرا سلب کثرت از او عنوان مي

(McGinn, .1986, p.181)  ،(،(،11.. 00.. ..11  )انئـاد )انئـاد  فلـوطين فلـوطين احد احد   همچونهمچون  در برخي تعابير اکهارت،در برخي تعابير اکهارت،  این احد،این احد  
  ،،یعني بسوی وحدت محـض یعني بسوی وحدت محـض   ،،انسان باید به طرف اصل حقيقت حرکت کندانسان باید به طرف اصل حقيقت حرکت کند»»  ::ماستماستفراتر از فهم و ادراک فراتر از فهم و ادراک 



 زادهحميد طالب سيد، دين حسينیضياءال سيد 7373
(Seyyed Zia al-Din Husseini/ Seyyed Hamid Talebzadeh)  

 

 زیـرا  زیـرا    ،،جـا بایـد بایسـتد   جـا بایـد بایسـتد     کنـد. در همـان  کنـد. در همـان    آوری برخـورد مـي  آوری برخـورد مـي    که خود خداست. درنتيجه، انسان به سر حيـرت که خود خداست. درنتيجه، انسان به سر حيـرت 
 سـری اسـت غيرقابـل    سـری اسـت غيرقابـل      ،،همـان احـد اسـت   همـان احـد اسـت     متعـال کـه  متعـال کـه    تواند به ذات آن نفوذ کند. خدایتواند به ذات آن نفوذ کند. خدایادراک انسان نميادراک انسان نمي

 ، همچنانکـه  ، همچنانکـه  ((11..  00  ..00)انئـاد  )انئـاد    فلـوطين فلـوطين همچنـين، نظيـر احـد    همچنـين، نظيـر احـد      این احـد این احـد   (.(.084084، ص، ص13211321)کاکایي، )کاکایي،   ««ادراکادراک
  گوینـد کـه خـدا وجـود محـض     گوینـد کـه خـدا وجـود محـض     اساتيد ناوارد مـي اساتيد ناوارد مـي »»  ::نيز هستنيز هستفراتر از وجود فراتر از وجود   فراتر از فهم و ادراک ماست،فراتر از فهم و ادراک ماست،

((Pure being))   .د است که واالترین فرشته باالتر از یک پشه اسـت.  د است که واالترین فرشته باالتر از یک پشه اسـت.  خداوند آنچنان ورای وجوخداوند آنچنان ورای وجو]اما[ ]اما[ است. است
نـور یـا سـياه    نـور یـا سـياه    ناميدن همانقدر نادرست است کـه خورشـيد را بـي   ناميدن همانقدر نادرست است کـه خورشـيد را بـي     ((A being)) خداوند را یکي از موجوداتخداوند را یکي از موجودات

  ييننوجودبودن احد در اینجـا، هماننـد نگـاه نوافالطـو    وجودبودن احد در اینجـا، هماننـد نگـاه نوافالطـو      فوق فوق . . ((McGinn, 1986, pp.256-257)) ««بناميم.بناميم.
هسـتي  هسـتي    روست که خداوند علت هستي اسـت و علـتِ  روست که خداوند علت هستي اسـت و علـتِ    ن دارد(، از اینن دارد(، از این)که خود تاحدی ریشه در نگاه افالطو)که خود تاحدی ریشه در نگاه افالطو

این سخن در مقابـل سـخن   این سخن در مقابـل سـخن   »»  عقيدة برخي محققان،عقيدة برخي محققان،  . بنا به. بنا به((0404، ص، ص13211321)ژیلسون، )ژیلسون،   باید فوق هستي باشدباید فوق هستي باشد

علـت  علـت    ""پارمنيـدس پارمنيـدس ""ها اوگوستينوس است که در پي سنت فلسفي ها اوگوستينوس است که در پي سنت فلسفي   و قبل از آنو قبل از آن  ،،مدرسيان، توماس آکوئينيمدرسيان، توماس آکوئيني
)ایلخاني، تبتـل در  )ایلخاني، تبتـل در  « « وجود.وجود.  ةةکنندکنند  ءءدانستند و اعطادانستند و اعطا  گرفتند. اینان خدا را وجود ميگرفتند. اینان خدا را وجود مي  موجود را موجود درنظر ميموجود را موجود درنظر مي
 ..((8811، ص، ص13281328عرفان یوآنس اکهارتوس، عرفان یوآنس اکهارتوس، 

امـا،  امـا،    ..((11، ص، ص13011301)اسـتيس،  )اسـتيس،    کندکندیاد ميیاد مي« « نامنامعدم بيعدم بي»»عنوان عنوان   اکهارت در برخي تعابير خود از خداوند بهاکهارت در برخي تعابير خود از خداوند به
  ،،آنآن  بـه بـه   ننادعـای قـائال  ادعـای قـائال    بلکه بنا بهبلکه بنا به  ،،وجود نيستوجود نيست    مقابلمقابل    عدمعدم  ،،اشاره شد، این عدماشاره شد، این عدم  نيزنيز  همچنانکه پيش از اینهمچنانکه پيش از این

نحو تشبيهي در باب  خداوند سخن بگوید نحو تشبيهي در باب  خداوند سخن بگوید   هر کس بههر کس به»»گوید: گوید: استادی مياستادی مي»»  متعارف است:متعارف است:  وجود و عدموجود و عدم  ورایورای
کـار بـردن   کـار بـردن     ]و ناصواب[ در باب  وی سخن گفته است؛ اما کسي که بـا ]بـه  ]و ناصواب[ در باب  وی سخن گفته است؛ اما کسي که بـا ]بـه    ((Impure))  به طریقي ناخالصبه طریقي ناخالص

نحوی شایسته از وی سخن گفته است. وقتي نفـس  نحوی شایسته از وی سخن گفته است. وقتي نفـس    سخن بگوید بهسخن بگوید به  از خداونداز خداوند  ((Nothing))« « عدمعدم»»تعبير[ تعبير[ 
شـود،  شـود،  داخـل مـي  داخـل مـي    (pure rejection of itself)  رسد و در آنجا به نفي محـض  خـود  رسد و در آنجا به نفي محـض  خـود  ميمي  ((One))  به احدبه احد

ایـن رویـایي در   ایـن رویـایي در   -یابد. این حال شخصي است کـه گـویي در یـک رویـا     یابد. این حال شخصي است کـه گـویي در یـک رویـا     خداوند را گویي در یک عدم ميخداوند را گویي در یک عدم مي
شود، آبستن  عدم شده است، و در این عدم خداوند متولـد  شود، آبستن  عدم شده است، و در این عدم خداوند متولـد  ن کودکي مين کودکي ميهمانند زني که آبستهمانند زني که آبست  -بيداری استبيداری است

بسيار بسيار   (.(.McGinn, 1986, p. 323))  ««شود.شود.شود؛ او ميوة این عدم است. خداوند در این عدم متولد ميشود؛ او ميوة این عدم است. خداوند در این عدم متولد مي  ميمي
شخص در حال شرح تجربة خود باشـد. براسـاس تعـابيری از    شخص در حال شرح تجربة خود باشـد. براسـاس تعـابيری از      محتمل است که اکهارت در این روایتِ سوممحتمل است که اکهارت در این روایتِ سوم

نـوعي در ایـن   نـوعي در ایـن     توان گفت که تجربة عرفاني ایشان بهتوان گفت که تجربة عرفاني ایشان بهعرفای قائل به رویکرد سلبي، ميعرفای قائل به رویکرد سلبي، مي  دست در کالمدست در کالم  ایناین
 رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد. در این باره در ادامه باز سخن خواهيم گفت.رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد. در این باره در ادامه باز سخن خواهيم گفت.

 در بيانيـة  در بيانيـة    ""ودومودوم  پـاپ جـان بيسـت   پـاپ جـان بيسـت   ""یک سال پس از مرگ اکهـارت،  یک سال پس از مرگ اکهـارت،    ميالدی، و تقریباًميالدی، و تقریباً  13801380در سال در سال 
   ((8282))عنـوان مـوارد اتهـام اکهـارت ارسـال کـرده بـود،        عنـوان مـوارد اتهـام اکهـارت ارسـال کـرده بـود،          رتي که کليسای محلي بـه رتي که کليسای محلي بـه عباعبا  ((162162))خود از ميان خود از ميان 

آخـرین  آخـرین  ( ( 8080، ص، ص13211321)کاکـایي،  )کاکـایي،    (؛(؛Walshe, 1992, vol.1, p.xxiv))  عبارت را محکوم و توقيف کـرد عبارت را محکوم و توقيف کـرد 
رویـة سـلبي او بـوده اسـت:     رویـة سـلبي او بـوده اسـت:       ایـن ایـن   پيامـد پيامـد   ،،شدة اکهارت در بيانية محکوميت پـاپ شدة اکهارت در بيانية محکوميت پـاپ عبارت از عبارات محکومعبارت از عبارات محکوم

است و نه خيرتر و نه خيرترین. اگر من خدا را خير بنامم همانقدر نادرست است که سـفيد  است و نه خيرتر و نه خيرترین. اگر من خدا را خير بنامم همانقدر نادرست است که سـفيد    خداوند نه خيرخداوند نه خير»»
 فــوق تــوان ادراک فــوق تــوان ادراک   چراکــه خــدا فــوق توصــيف وچراکــه خــدا فــوق توصــيف و»»  ((Walshe, 1992, vol.1, p.li))  .«.«را ســياه بنــاممرا ســياه بنــامم
 فهـم  فهـم    نـوعي نـوعي   سـلبي اگـر قائـل بـه    سـلبي اگـر قائـل بـه      رویکـردِ رویکـردِ   کـه کـه   رسدرسدنظر مينظر مي  بهبه  ..((083083، ص، ص13211321)کاکایي، )کاکایي،   ««عقلي ماست.عقلي ماست.

 تفـاوتي نخواهـد داشـت    تفـاوتي نخواهـد داشـت      مطـرح مطـرح   با رویکردهـای ایجـابي  با رویکردهـای ایجـابي  در کليت خود در کليت خود اجمالي دربارة خداوند باشد اجمالي دربارة خداوند باشد   ایجابيایجابي
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 رویکردهـای ایجـابي   رویکردهـای ایجـابي     چراکـه چراکـه   معنـا خواهـد بـود.   معنـا خواهـد بـود.   بـي بـي   سـلبي و ایجـابي  سـلبي و ایجـابي    بين دو رویکردِبين دو رویکردِ  ةةمناقشمناقش  این همهاین همه  وو
   ،،گوینـد گوینـد سـخن مـي  سـخن مـي    ، کـه خـود مقـول بـه تشـکيک اسـت،      ، کـه خـود مقـول بـه تشـکيک اسـت،      تنها از فهم ایجابي اجمالي خداوندتنها از فهم ایجابي اجمالي خداوندمطرح نيز، مطرح نيز، 

 سـلبي  سـلبي    رادیکـال قـائالن بـه رویکـردِ    رادیکـال قـائالن بـه رویکـردِ      و فهم تفصـيلي اکتنـاهي او را منکرنـد. از بسـياری از تعـابير نوعـاً      و فهم تفصـيلي اکتنـاهي او را منکرنـد. از بسـياری از تعـابير نوعـاً      
 تنهـا  تنهـا    هـا نـه  هـا نـه    آیـد کـه آن  آیـد کـه آن  نيز، همچنانکه در مورد فلوطين، دیونوسـيوس، و خـود اکهـارت دیـدیم، بـر مـي      نيز، همچنانکه در مورد فلوطين، دیونوسـيوس، و خـود اکهـارت دیـدیم، بـر مـي      

 مـا  مـا    ،،رورو  نکرنـد. از ایـن  نکرنـد. از ایـن  فهـم اجمـالي او را نيـز م   فهـم اجمـالي او را نيـز م     هر نـوع هر نـوع   خداوند هستند کهخداوند هستند که  ازاز  منکر فهم تفصيلي اکتناهيمنکر فهم تفصيلي اکتناهي
 گيـریم.  گيـریم.  را مفـروض مـي  را مفـروض مـي    ،،چنين چيزی، یعني انکار هر نوع فهم از خداوند در رویکرد سلبيچنين چيزی، یعني انکار هر نوع فهم از خداوند در رویکرد سلبي  ،،در نقد خوددر نقد خودنيز نيز 

 ویـل برخـي تعـابير رادیکـال خـود بـر       ویـل برخـي تعـابير رادیکـال خـود بـر       أأدر مقام دفاع، در پي تدر مقام دفاع، در پي ت  ،،بر این اساس، اگر قائالن به رویکرد سلبيبر این اساس، اگر قائالن به رویکرد سلبي
یند، دیگر رویکرد سلبي نخواهند داشـت و از آن عـدول   یند، دیگر رویکرد سلبي نخواهند داشـت و از آن عـدول   سخن بگوسخن بگو  از خداونداز خداوند  بيایند و از نوعي فهم اجماليبيایند و از نوعي فهم اجمالي

 ..انداندکردهکرده
نظـر از دیگـر نقـدها، ایـن رویکـرد، از وجـوه       نظـر از دیگـر نقـدها، ایـن رویکـرد، از وجـوه       . صـرف . صـرف روستروستببرورو  ایایعدیدهعدیدهبا موانع عقلي با موانع عقلي   سلبيسلبي  رویکردِرویکردِ

   کـه کنـار گذاشـتن آن را نـاگزیر    کـه کنـار گذاشـتن آن را نـاگزیر      مختلف، گرفتار اجتماع نقيضين یا ارتفاع نقيضين غيرقابل رفعـي اسـت  مختلف، گرفتار اجتماع نقيضين یا ارتفاع نقيضين غيرقابل رفعـي اسـت  
و به تعبير کالمي مستلزم تعطيـل  و به تعبير کالمي مستلزم تعطيـل    در باب اودر باب اوع فهم از خداوند مستلزم بستن باب سخن ع فهم از خداوند مستلزم بستن باب سخن انکار هر نوانکار هر نو  کند.کند.ميمي

روشن است که در اینجا دروني بودن یا بيروني بودن این تکلم موضوعيت ندارد و سـخن گفـتن در   روشن است که در اینجا دروني بودن یا بيروني بودن این تکلم موضوعيت ندارد و سـخن گفـتن در   است. است. 
تـي  تـي  نباید خداوند را حنباید خداوند را ح  ،،در این رویکرددر این رویکرداینجا معنای عامي دارد که شامل مطلق نطق دروني و بيروني است. اینجا معنای عامي دارد که شامل مطلق نطق دروني و بيروني است. 

درمـورد او داشـته   درمـورد او داشـته     گونه اشارة ذهني(گونه اشارة ذهني(  طور کلي هيچطور کلي هيچ  )و به)و به  گونه اشارة کالميگونه اشارة کالمي  هيچهيچبه شمار آوریم و به شمار آوریم و   ««چيزیچيزی»»
موجـه  موجـه    هـم هـم   کالمـي داشـته باشـيم(   کالمـي داشـته باشـيم(   ة ة اشاراشار  گونهگونه  هيچهيچ  )که نباید در مورد او)که نباید در مورد او  حتي همين اشارة کالميحتي همين اشارة کالمي  ..باشيمباشيم

ـ تـ کوچـک کوچـک   خداونـد خداونـد   در بـاب در بـاب سـلبي، بـه محـض اینکـه     سـلبي، بـه محـض اینکـه       رو، در رویکـردِ رو، در رویکـردِ   نيست. از ایننيست. از این  رین سـخني بگـویيم   رین سـخني بگـویيم   ت
ن به رویکـرد سـلبي، در   ن به رویکـرد سـلبي، در   ایم. طرفه اینکه قائالایم. طرفه اینکه قائالدچار تناقض شدهدچار تناقض شدهترین تأملي بکنيم(، ترین تأملي بکنيم(، طور کلي کوچکطور کلي کوچک  )و به)و به

و تأمـل در بـاب او   و تأمـل در بـاب او     شان، بخش زیادی از توان علمي خود را صرف سخن گفتن از خداونـد شان، بخش زیادی از توان علمي خود را صرف سخن گفتن از خداونـد تعارض با مبانيتعارض با مباني
     ..کنندکنندميمي

  ،،ی است که مستلزم تعطيل در حوزة عملي نيز هستی است که مستلزم تعطيل در حوزة عملي نيز هسترویکرد سلبي نه تنها مستلزم تعطيل در حوزة نظررویکرد سلبي نه تنها مستلزم تعطيل در حوزة نظر
-سلبي، نميسلبي، نمي  ن به رویکردِن به رویکردِقائالقائال  ،،چراکه نسبت عملي با خداوند مبتني بر نوعي فهم از اوست. بر این اساسچراکه نسبت عملي با خداوند مبتني بر نوعي فهم از اوست. بر این اساس

سـت و بلکـه ایشـان    سـت و بلکـه ایشـان    اا  خالف ایـن خالف ایـن   واقع  امرواقع  امرکه که   نسبت عملي با خداوند برقرار کنند، در حالينسبت عملي با خداوند برقرار کنند، در حالي  گونهگونههيچهيچ  توانندتوانند
 او هستند.  او هستند.    فنای درفنای در  در پيدر پي  عارفاني هستند کهعارفاني هستند که  نوعاًنوعاً

 رویکــرد ســلبي دغدغــة حفــظ تعــالي خداونــد و صــيانت از کمــال مطلــق او را دارد، غافــل از اینکــه  رویکــرد ســلبي دغدغــة حفــظ تعــالي خداونــد و صــيانت از کمــال مطلــق او را دارد، غافــل از اینکــه  
   شــدهشــدهاعتــراف اعتــراف   ،،در همــين دغدغــه، بــه تعــالي خداونــد و کمــال مطلــق او و درنتيجــه رویکــرد ایجــابي در همــين دغدغــه، بــه تعــالي خداونــد و کمــال مطلــق او و درنتيجــه رویکــرد ایجــابي 

 هـر سـلبي   هـر سـلبي     (،(،McGinn, 1986, p.100))  همچنانکه خود اکهارت نيز معتـرف اسـت  همچنانکه خود اکهارت نيز معتـرف اسـت  دیگر، دیگر،   از سویاز سویاست. است. 
  مبتنـي بـر رویکـردِ   مبتنـي بـر رویکـردِ     نيز به یک معنـا نيز به یک معنـا   سلبيسلبي  رویکردِرویکردِ، ، رورو  . از این. از ایناستاست  ایجابایجابنوعي نوعي بر بر   در رویکرد سلبي مبتنيدر رویکرد سلبي مبتني

 است.است.ایجابي ایجابي 
ایـن فـوق وجـود بـودن     ایـن فـوق وجـود بـودن       ئاتئاتاقتضـا اقتضـا   از جملـة از جملـة   سلبي مدعي است که خداوند فوق وجود اسـت، و سلبي مدعي است که خداوند فوق وجود اسـت، و   رویکردِرویکردِ

وجودبودن معنای محصلي ندارد و مسـتلزم  وجودبودن معنای محصلي ندارد و مسـتلزم    فوق فوق ما، این ما، این ااست که فوق عدم مقابل این وجود نيز باشد. ست که فوق عدم مقابل این وجود نيز باشد. اا  ایناین
رفـع  رفـع    ةةاین نحواین نحو  ،،است. همچنيناست. همچنين  مستلزم اجتماع نقيضينمستلزم اجتماع نقيضين  ، همچنانکه پيش از این دیدیم،، همچنانکه پيش از این دیدیم،تعطيل و درنتيجهتعطيل و درنتيجه
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سـلب   سـلب   نظيـر  نظيـر    از خداونـد از خداونـد   آشکارا ارتفاع نقيضين است. سلب امور مساوق با وجـود آشکارا ارتفاع نقيضين است. سلب امور مساوق با وجـود   ،،وجود و عدم از امر عينيوجود و عدم از امر عيني
فاسـدهای آنسـت.   فاسـدهای آنسـت.   و درنتيجه مسـتلزم تـالي  و درنتيجه مسـتلزم تـالي    از خداونداز خداوند  وجودوجود  نيز مستلزم سلب نيز مستلزم سلب   از خداونداز خداوند  وحدت و ضرورتوحدت و ضرورت

  از خداونـد از خداونـد   حيات و علم و قـدرت مطلـق  حيات و علم و قـدرت مطلـق    سلبسلب  نظيرنظير  از خداونداز خداوند  ذاتي مالزم وجود مطلقذاتي مالزم وجود مطلق  سلب اوصاف ثبوتيسلب اوصاف ثبوتي
  فاسـدهای فاسـدهای   مسـتلزم تـالي  مسـتلزم تـالي    مستلزم سـلب  وجـود از خداونـد و در نهایـت    مستلزم سـلب  وجـود از خداونـد و در نهایـت    سلبي باشد، سلبي باشد،   اگر از در رویکردِاگر از در رویکردِ  ،،نيزنيز
     ..ستستاا  آنآن

توان گفـت کـه تجربـة    توان گفـت کـه تجربـة    ميميپيش از این گفتيم که با تأمل در برخي تعابير عرفای قائل به رویکرد سلبي، پيش از این گفتيم که با تأمل در برخي تعابير عرفای قائل به رویکرد سلبي، 
عرفاني ایشان به نوعي در این رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد. اما بنـا بـر آنچـه در بـاب نقـد رویکـرد       عرفاني ایشان به نوعي در این رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد. اما بنـا بـر آنچـه در بـاب نقـد رویکـرد       

گونـه  گونـه    سلبي، بـدون هـيچ  سلبي، بـدون هـيچ    دست تعابير سلبي رادیکال عرفای قائل به این رویکرددست تعابير سلبي رادیکال عرفای قائل به این رویکرد  سلبي گذشت، اگر در اینسلبي گذشت، اگر در این
معنای عام کلمه، معنای متعارف متبادر از سياق ظاهری کالم مراد باشد، معنای عام کلمه، معنای متعارف متبادر از سياق ظاهری کالم مراد باشد،   مسامحة در کالم و مجازگویي بهمسامحة در کالم و مجازگویي به

عنـوان  عنـوان    عنوان اقتضای حقيقي آن تجربة عرفاني، که بـه عنوان اقتضای حقيقي آن تجربة عرفاني، که بـه   ای نيست جز اینکه این رویکرد سلبي را نه بهای نيست جز اینکه این رویکرد سلبي را نه بهچارهچاره
عرفاني بفهمـيم، و بـر اسـاس ایـن ، آن مـدخليت      عرفاني بفهمـيم، و بـر اسـاس ایـن ، آن مـدخليت        افزودة تفسيری محل  اشکال عارف به اصل آن تجربةافزودة تفسيری محل  اشکال عارف به اصل آن تجربة

ای صرفاً اعدادی بـرای آن افـزودة تفسـيری    ای صرفاً اعدادی بـرای آن افـزودة تفسـيری    عنوان زمينهعنوان زمينه  تجربة عرفاني در این رویکردِ سلبي را نيز باید بهتجربة عرفاني در این رویکردِ سلبي را نيز باید به
تـوان  تـوان  وجود، مـي وجود، مـي   وجود و نه وحدتِ شخصيوجود و نه وحدتِ شخصي  عنوان نمونه، در بستر وحدتِ تشکيکيعنوان نمونه، در بستر وحدتِ تشکيکي  محل اشکال بفهميم. بهمحل اشکال بفهميم. به

ن کرد که، عارف قائل به رویکرد سـلبي، در تجربـة عرفـاني خـود از خداونـد،      ن کرد که، عارف قائل به رویکرد سـلبي، در تجربـة عرفـاني خـود از خداونـد،      نحو تبيينحو تبيي  این مسأله را بدیناین مسأله را بدین
یابد. اما او در اینجا، در خلطـي  یابد. اما او در اینجا، در خلطـي  جهاني( ميجهاني( مي  طور خاص موجودات اینطور خاص موجودات این  خداوند را به مراتب فراتر از ماسوا )و بهخداوند را به مراتب فراتر از ماسوا )و به

وجـودات  وجـودات  طور خـاص م طور خـاص م   طور کلي نه صرفاً فراتر از ماسوا )و بهطور کلي نه صرفاً فراتر از ماسوا )و به  بين مفهوم وجود و مصادیق آن، خداوند را بهبين مفهوم وجود و مصادیق آن، خداوند را به
 ..کندکندجهاني(، که فراتر از وجود قلمداد ميجهاني(، که فراتر از وجود قلمداد مي  ایناین
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  ،،در سـفر خـروج  در سـفر خـروج  گيـرد.  گيـرد.  مـي مـي   دیگر، رویة ایجابي در پيشدیگر، رویة ایجابي در پيش  تعابير خود، بر خالف برخيتعابير خود، بر خالف برخي  ازاز  اکهارت در برخياکهارت در برخي
مور شـد، از  مور شـد، از  أأمـ مـ   ""اسـرائيل اسـرائيل بنـي بنـي ""  )ع( از طرف خداوند به رسالت مبعوث و بـه هـدایت  )ع( از طرف خداوند به رسالت مبعوث و بـه هـدایت  ""موسيموسي""هنگامي که هنگامي که 
شما مرا نزد شـما  شما مرا نزد شـما    اسرائيل برسم و بدیشان گویم خدای پدراناسرائيل برسم و بدیشان گویم خدای پدران  اینک چون من نزد بنياینک چون من نزد بني»» کرد:کرد:  الالااخداوند سخداوند س

فرستاده است و از من بپرسند که نام او چيست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسي گفت: هستم آنکه هستم فرستاده است و از من بپرسند که نام او چيست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسي گفت: هستم آنکه هستم 
وجـه بـه   وجـه بـه   ( اکهـارت بـا ت  ( اکهـارت بـا ت  1414-1313: : 33)خـروج  )خـروج    ««)هستم( مرا نزد شما فرستاد.)هستم( مرا نزد شما فرستاد.  اسرائيل بگو اهيهاسرائيل بگو اهيهو گفت به بنيو گفت به بني
 ((Existence))  شـود هسـتي  شـود هسـتي  ترین نامي که بر خداوند اطالق ميترین نامي که بر خداوند اطالق ميبهترین و مناسببهترین و مناسب»»گوید: گوید: همين آیات ميهمين آیات مي

یعني آنکه کامالً وارسته و رهاست، آنچنـان  یعني آنکه کامالً وارسته و رهاست، آنچنـان  »»  ((.Ibid, p.49))  ««((That he is))  ««کسي که هست.کسي که هست.»»است، است، 
 اسـت اقتضـای   اسـت اقتضـای     مانـد، ایـن  مانـد، ایـن  باقي نمـي باقي نمـي   ((”A simple “is))بسيط بسيط « « بودنيبودني»»جز جز   محض است که هيچ چيز بهمحض است که هيچ چيز به

تـو را فرسـتاده   تـو را فرسـتاده   « « کسي که هسـت کسي که هسـت »»به مردم بگو که به مردم بگو که »»روست که خداوند به موسي گفت: روست که خداوند به موسي گفت:   نام خداوند. از ایننام خداوند. از این
 .(Fox, 1980, p.172)  ««««است.است.

   نخسـتين نخسـتين ( ( Existence))  ««وجـود وجـود »»در شرح بر سفر خروج، در بحث از دالیـل ایـن تلقـي کـه     در شرح بر سفر خروج، در بحث از دالیـل ایـن تلقـي کـه       اکهارتاکهارت
 تـر  تـر  ... بـرای وجـود، هـيچ نـامي مناسـب     ... بـرای وجـود، هـيچ نـامي مناسـب       اینکـه، اینکـه،   نخسـتين دليـل  نخسـتين دليـل  »»گویـد:  گویـد:  نام خداست، مينام خداست، مي  ترینترینو مناسبو مناسب

    ، آن، آنءءترین نـام بـرای یـک شـي    ترین نـام بـرای یـک شـي    اینکه[، مناسباینکه[، مناسب  دیگردیگروجود است... ]دليل وجود است... ]دليل   نيست. اما خدا، خودِنيست. اما خدا، خودِ« « وجودوجود»»از از 
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 شـود دربربگيـرد. امـا    شـود دربربگيـرد. امـا    اسـت و بـه آن اسـناد داده مـي    اسـت و بـه آن اسـناد داده مـي      ءءکـه متعلـق بـه آن شـي    کـه متعلـق بـه آن شـي      رارا  آنچـه آنچـه ة ة ست کـه همـ  ست کـه همـ  اا
 هـای خداونـد،   هـای خداونـد،   داراسـت. بنـابراین ایـن نـام در ميـان نـام      داراسـت. بنـابراین ایـن نـام در ميـان نـام        ن خداسـت، ن خداسـت، أأوجود، خود هر آنچه را کـه در شـ  وجود، خود هر آنچه را کـه در شـ  

 آنچـه فراتـر از هـر نـامي اسـت، هـيچ نـامي        آنچـه فراتـر از هـر نـامي اسـت، هـيچ نـامي          ،،]دليـل دیگـر اینکـه[   ]دليـل دیگـر اینکـه[    ترین نام اسـت... ترین نام اسـت... مناسبمناسب  وو  نخستيننخستين
 هـا  هـا  دارد. بنـابراین، هـيچ یـک از ایـن نـام     دارد. بنـابراین، هـيچ یـک از ایـن نـام       بربر  ها را درها را درممکند، بلکه به تمامه و به یکساني همة ناکند، بلکه به تمامه و به یکساني همة نارا طرد نميرا طرد نمي

 ن او و خــاص او نيســت. ن او و خــاص او نيســت. أأهاســت، در شــهاســت، در شــ  هــا و مشــترک ميــان همــة آنهــا و مشــترک ميــان همــة آنز همــة نــامز همــة نــامجــز آنکــه فراتــر اجــز آنکــه فراتــر ا  ههبــبــ
 هاسـت، و بنـابراین تنهـا نـام شایسـته و خـاص       هاسـت، و بنـابراین تنهـا نـام شایسـته و خـاص       اما وجـود، مشـترک ميـان همـة موجـودات و همـة نـام       اما وجـود، مشـترک ميـان همـة موجـودات و همـة نـام       

ــن .  ((McGinn, op.cit, pp.95-96))  ««اوســت.اوســت. ــر اســاس ای ــن ب ــر اســاس ای ــه در    ب ــودات ک ــر موج ــرخالف دیگ ــه در  ، ب ــودات ک ــر موج ــرخالف دیگ  ، ب
هاسـت  هاسـت    ها غير از پاسخ پرسش از هسـتي آن ها غير از پاسخ پرسش از هسـتي آن   سخ پرسش از چيستي آنسخ پرسش از چيستي آنها چيستي و هستي متمایزند و پاها چيستي و هستي متمایزند و پا  آنآن

(Ibid, pp.46-47)،،  ا ا سـين سـين همچنانکـه ابـن  همچنانکـه ابـن  »»به یـک معنـا همـان هسـتي اوسـت:      به یـک معنـا همـان هسـتي اوسـت:      او او چيستي چيستي   در خداونددر خداوند 
اوسـت. اوسـت کـه    اوسـت. اوسـت کـه      ((That-it-is))  ««هسـتي هسـتي »»  خداونـد همـان  خداونـد همـان    (What-it-is)  ««چيستيچيستي. ». »  ..  ..  گفته است،گفته است،

ــتي»» ــتيچيس ــه هســت»»  ورای صــرفورای صــرف  ((What-it-is)) ««ایایچيس ــتاینک ــه هس ــتي   ((That-it-is))  ««اینک ــر هس ــت ب ــه دالل ــتي ک ــر هس ــت ب ــه دالل   ک
((Existence))  شرح بر سفر خروج( )شرح بر سفر خروج(   ««کند، ندارد.کند، ندارد.ميمي((Ibid, pp.45-46) . .   ،اکهارت پـس از ایـن تحليـل،   اکهارت پـس از ایـن تحليـل  

یکـي  یکـي    ةةگيرد که این نحوگيرد که این نحونتيجه مينتيجه مي  طور الهيات شفا، به نحو تفصيليطور الهيات شفا، به نحو تفصيلي  سينا و همينسينا و همينضمن اشارة مجدد به ابنضمن اشارة مجدد به ابن
 ..((Ibid, p. 48))  و کامل مطلق استو کامل مطلق است  بذاتبذاتن واجب ن واجب أأبودن وجود و ماهيت شبودن وجود و ماهيت ش

 ترین نـام بـودن وجـود و تفاصـيل مـرتبط بـا آن       ترین نـام بـودن وجـود و تفاصـيل مـرتبط بـا آن       تا اینجا تعابير اکهارت، مشعر بر نخستين و مناسبتا اینجا تعابير اکهارت، مشعر بر نخستين و مناسب      
تـرین  تـرین  مناسبمناسب  نخستين ونخستين و  عنوانعنوان  بهبه  رارا  توان گرایش او به اسم احدتوان گرایش او به اسم احداما از برخي دیگر از تعابير اکهارت مياما از برخي دیگر از تعابير اکهارت ميبود. بود. 

 عنـوان  عنـوان    جهـت کـه در خداونـد بـه    جهـت کـه در خداونـد بـه      ت و امـوری از ایـن سـنخ، از آن   ت و امـوری از ایـن سـنخ، از آن   کمـاال کمـاال ة ة همهم»» نام خداوند استنباط کرد:نام خداوند استنباط کرد:
 کمـالي ضـروری و بسـيط و نيـز یـک امـر واحـد تحقـق         کمـالي ضـروری و بسـيط و نيـز یـک امـر واحـد تحقـق          عنـوان عنـوان   چيز هسـتند، در او بـه  چيز هسـتند، در او بـه    ی همهی همهعلت اوالعلت اوال

باشـد و احـد   باشـد و احـد     ((One))  هر چيزی که در احدهر چيزی که در احد  ..((8686: : 33  ،،)غالطيان)غالطيان  ««..استاست  ((One))  خداوند واحدخداوند واحد»»دارند، چراکه دارند، چراکه 
 بنـابراین  بنـابراین  « « هـيچ کثرتـي در او راه نـدارد.   هـيچ کثرتـي در او راه نـدارد.     کـه کـه   احد آن چيـزی اسـت  احد آن چيـزی اسـت  »»چراکه چراکه . . خواهد بودخواهد بودواحد واحد   خودخود  در آن،در آن،

ــي از ذوات وجــود    ــي از ذوات وجــود   در مــورد اشــخاص الهــي یــک ذات بيشــتر در کــار نيســت، چراکــه در آن ذات کثرت  در مــورد اشــخاص الهــي یــک ذات بيشــتر در کــار نيســت، چراکــه در آن ذات کثرت
 ندارد. شخص پدر واحد است، چراکه در این شـخص کثرتـي از اشـخاص وجـود نـدارد. بنـابراین در خـدا        ندارد. شخص پدر واحد است، چراکه در این شـخص کثرتـي از اشـخاص وجـود نـدارد. بنـابراین در خـدا        

 دليـل اسـت کـه هـر     دليـل اسـت کـه هـر       در مورد او کثرتي از کماالت در کار نيست. بـه همـين  در مورد او کثرتي از کماالت در کار نيست. بـه همـين  هر کمالي واحد است، چراکه هر کمالي واحد است، چراکه 
ـ   خداونـد را مـي  خداونـد را مـي    ،،خداوندخداوندة ة واسطواسط  ههکسي که بکسي که ب ـ   بينـد، یعنـي ب ـ      ههبينـد، یعنـي ب ـ    واسـطة ذاتـش و نـه ب  دیگـر،  دیگـر،    ءءاشـيا اشـيا ة ة واسـط واسـط   ههواسـطة ذاتـش و نـه ب

ـ    منفرد را ميمنفرد را مي  ط دیگر، کماليط دیگر، کماليئئواسطة وساواسطة وسا  ههو نه بو نه ب ـ    بينـد، و همـة کمـاالت را در او و ب  بينـد،  بينـد،  او مـي او مـي ة ة واسـط واسـط   ههبينـد، و همـة کمـاالت را در او و ب
 ها او را ببيند. ایـن کمـال یـک کمـال جزئـي و خـاص نيسـت، بلکـه کمـالي          ها او را ببيند. ایـن کمـال یـک کمـال جزئـي و خـاص نيسـت، بلکـه کمـالي            واسطة آنواسطة آن  ههاینکه باینکه بجای جای ه ه بب

ـ  باشد به آنچه ميباشد به آنچه مي  ررییززمنفرد است که فوق همة کماالت قرار دارد. اگر شخص ناظر ناگمنفرد است که فوق همة کماالت قرار دارد. اگر شخص ناظر ناگ ـ  بيند، کـه ب واسـطة  واسـطة    ههبيند، کـه ب
 ر ر آخــآخــ  بــاببــاب  دردراحــد خواهــد بــود، همچنانکــه احــد خواهــد بــود، همچنانکــه   بينــد، نــامي اطــالق کنــد، ایــن نــام حتمــاًبينــد، نــامي اطــالق کنــد، ایــن نــام حتمــاًآن و در آن مــيآن و در آن مــي

 ««..در آن روز یک پادشـاه در کـار خواهـد بـود، و نـام او احـد خواهـد بـود        در آن روز یک پادشـاه در کـار خواهـد بـود، و نـام او احـد خواهـد بـود        »»، ، شودشودگفته ميگفته مي« « زکریازکریا»»]سفر[ ]سفر[ 
 ( احد نامي برای حکمت یا قدرت و دیگر اوصاف جزئي و خـاص نيسـت، بلکـه احـد همـه،      ( احد نامي برای حکمت یا قدرت و دیگر اوصاف جزئي و خـاص نيسـت، بلکـه احـد همـه،      ..00: : 1414  ،،)زکریا)زکریا

 مـن بـه او نـامي    مـن بـه او نـامي    »»خـوانيم:  خـوانيم:  مـي مـي   فيليپيـان فيليپيـان   بـاب دوم بـاب دوم چيز در اوست، همچنانکه در چيز در اوست، همچنانکه در   و فوق همه است، و همهو فوق همه است، و همه
بـرد، چراکـه او احـد    بـرد، چراکـه او احـد    کار ميکار مي  ههصورت مفرد بصورت مفرد ب  ههرا برا ب« « نامنام»»( او ( او ..00: : 88  ،،)فيليپيان)فيليپيان  ««ام که فوق هر نامي است.ام که فوق هر نامي است.دادهداده
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طور مجزا هسـتند، در آن، یـک   طور مجزا هسـتند، در آن، یـک     ههها در مخلوقات بها در مخلوقات ب، چراکه کماالت همة نام، چراکه کماالت همة نام««که فوق هر نامي استکه فوق هر نامي است»»است است 
 ((Ibid, pp. 62-63)))شرح بر سفر خروج( )شرح بر سفر خروج(   ««اند.اند.چيز و یک کمالچيز و یک کمال

  اقامـت او در پـاریس اسـت   اقامـت او در پـاریس اسـت     دورةدورة  های پاریسي، کـه متعلـق بـه اولـين    های پاریسي، کـه متعلـق بـه اولـين    دیگر، اکهارت در پرسشدیگر، اکهارت در پرسش  از سویاز سوی
(Walshe, 1992, vol.1, p.xxxiv)،،      ادراکادراکایـن بـار عقـل و    ایـن بـار عقـل و ((Understanding/Intelligere))   را را

 ,Colledge and McGinn))  داندداندخداوند ميخداوند مي  نامنامترین ترین مناسبمناسبنخستين و نخستين و نشاند و آن را نشاند و آن را جای وجود ميجای وجود مي  ههبب

1981, p. 32)).  کنـد کـه آیـا در خداونـد     کنـد کـه آیـا در خداونـد     ال را مطرح مـي ال را مطرح مـي ااهای پاریسي این سهای پاریسي این ساکهارت در ابتدای پرسشاکهارت در ابتدای پرسش
گوید که علـت ایـن امـر    گوید که علـت ایـن امـر    مثبت است؛ اما او در ادامه ميمثبت است؛ اما او در ادامه مي  ،،الالااوجود و ادراک یکي هستند. پاسخ او به این سوجود و ادراک یکي هستند. پاسخ او به این س

ت کـه خـدا عقـل و ادراک    ت کـه خـدا عقـل و ادراک    سـ سـ اا  کند، بلکه علت آن اینکند، بلکه علت آن اینآن نيست که خدا وجودی است که آن را ادراک ميآن نيست که خدا وجودی است که آن را ادراک مي
در آغاز وجود بـود، و خـدا   در آغاز وجود بـود، و خـدا   »»نگفت: نگفت:   ""قدیس یوحناقدیس یوحنا""یا وجود است. یا وجود است. « « شالودة وجود اوشالودة وجود او»»است. ادراک یا تعقل است. ادراک یا تعقل 

من حقيقـت  من حقيقـت  »»گفت: گفت:   ""مسي مسي ""طور هم طور هم   همينهمين« « در آغاز کلمه بود، و کلمه با خدا بود.در آغاز کلمه بود، و کلمه با خدا بود.»»؛ او گفت: ؛ او گفت: ««وجود بودوجود بود
ـ  گوید که هرگوید که هرطور ميطور مي  عالوه، قدیس یوحنا همينعالوه، قدیس یوحنا همين  بهبه« « هستم.هستم. ـ  چيـزی ب اسـت؛ و  اسـت؛ و    شـده شـده   آفریـده آفریـده واسـطة کلمـه   واسـطة کلمـه     ههچيـزی ب
 ایـن نتيجـه گرفتـه    ایـن نتيجـه گرفتـه    « « وجود نخسـتين مخلـوق اسـت.   وجود نخسـتين مخلـوق اسـت.   »»گيرد که گيرد که نتيجه مينتيجه مي  العللالعلل  کتابکتابطور نویسندة طور نویسندة   همينهمين
   ((Non ens vel esse))  شود که خدا، خالق است، عقل و ادراک اسـت، امـا وجـود یـا موجـود نيسـت      شود که خدا، خالق است، عقل و ادراک اسـت، امـا وجـود یـا موجـود نيسـت      ميمي

 قيقت[، در خداوند نـه موجـود هسـت و نـه وجـود،      قيقت[، در خداوند نـه موجـود هسـت و نـه وجـود،      پس، به تعبير صوری ]و به حمل شایع و نه حقيقت و رپس، به تعبير صوری ]و به حمل شایع و نه حقيقت و ر
 ای نيسـت، امـا   ای نيسـت، امـا   لهلهأأبنامـد مسـ  بنامـد مسـ  « « وجـود وجـود »»زیرا خداوند علت وجود است. البتـه اگـر کسـي بخواهـد ادراک را     زیرا خداوند علت وجود است. البتـه اگـر کسـي بخواهـد ادراک را     

ـ   در این مورد باید دانست که وجود به این دليل متعلق به خداست که خدا ادراک است. خـدا مـي  در این مورد باید دانست که وجود به این دليل متعلق به خداست که خدا ادراک است. خـدا مـي   ـ توان بـه  بـه    ددتوان
ترتيب همانند شخصي سخن گفته است که آدمـي او  ترتيب همانند شخصي سخن گفته است که آدمـي او    اما خدا بدیناما خدا بدین؛ ؛ ««من آنم که هستممن آنم که هستم»»موسي)ع( بگوید: موسي)ع( بگوید: 

 د د کنـد و او بـدون اینکـه بخواهـد خـود را نشـان دهـ       کنـد و او بـدون اینکـه بخواهـد خـود را نشـان دهـ       ال مـي ال مـي اارا در تاریکي مالقات کرده و از هویت او سرا در تاریکي مالقات کرده و از هویت او س
 دریافـت کـه اگـر بناسـت قـوة بينـایي هـر رنگـي را ببينـد،          دریافـت کـه اگـر بناسـت قـوة بينـایي هـر رنگـي را ببينـد،            ""ارسـطو ارسـطو ""« « من آنم کـه هسـتم.  من آنم کـه هسـتم.  »»گوید: گوید: ميمي

  نابراین، اگر خدا علت هر وجـودی اسـت خـود او بایـد فراتـر از وجـود باشـد       نابراین، اگر خدا علت هر وجـودی اسـت خـود او بایـد فراتـر از وجـود باشـد       رنگ باشد. برنگ باشد. بخود آن باید بيخود آن باید بي
 ..((810810-811811صصصص، ، 33جج، ، 13221322)کاپلستون، )کاپلستون، 

 بـر  بـر    ((""مـوریس دو وولـف  مـوریس دو وولـف  "")نظيـر  )نظيـر    ، برخـي از محققـان  ، برخـي از محققـان  در خداونددر خداوند  نسبت وجود و علمنسبت وجود و علم  این بحثاین بحث  در مورددر مورد
 دا ادراک اسـت و وجـود   دا ادراک اسـت و وجـود   اش بر ایـن بـاور بـود کـه خـ     اش بر ایـن بـاور بـود کـه خـ     اوليهاوليه  که اکهارت، پس از اینکه در آثارکه اکهارت، پس از اینکه در آثار  اعتقادنداعتقادنداین این 

اما در مورد نسبت وجـود  اما در مورد نسبت وجـود  . . ((810810صصهمان، همان، ))  نيست، عقيدة خود را تغيير داد و معتقد شد که خدا وجود استنيست، عقيدة خود را تغيير داد و معتقد شد که خدا وجود است
  کنـد: کنـد: وجود و وحدت اشاره ميوجود و وحدت اشاره مي  ، اکهارت در برخي از تعابير خود بطور خاص به مساوقتِ، اکهارت در برخي از تعابير خود بطور خاص به مساوقتِدر خداونددر خداوند  و وحدتو وحدت

رند. آنچه از احد تنزل کند از وجود تنزل کـرده  رند. آنچه از احد تنزل کند از وجود تنزل کـرده  یکدیگیکدیگ  ((Convertible))  مساوقمساوق  و وجودِو وجودِ  ((One))  احداحد  ..  ..  ».».
در برخي دیگر از تعابير خود حقيقـت و خيـر و کمـاالتي از ایـن     در برخي دیگر از تعابير خود حقيقـت و خيـر و کمـاالتي از ایـن       وو  .((McGinn, op.cit, p .87)) ««است.است.

 باعـث  باعـث    ایـن معـاني  ایـن معـاني    مسـاوقت مسـاوقت   دیگـر، دیگـر،   از سـوی از سـوی   ..((Ibid, p.89))  کنـد کنـد دست را نيز در این مساوقت داخل ميدست را نيز در این مساوقت داخل مي
، ، ءءاشـيا اشـيا ة ة در ميان چهار امر مشـترک ميـان همـ   در ميان چهار امر مشـترک ميـان همـ   »»ها قائل نشود: ها قائل نشود:   آنآنخر ميان خر ميان أأشود که او نوعي تقدم و تشود که او نوعي تقدم و تنمينمي

او گـاهي  او گـاهي    ترتيـب، ترتيـب،   بـه همـين  بـه همـين    ((Ibid, p.182))  ««وجود اول است، وحدت دوم، حقيقت سوم، و خير چهـارم. وجود اول است، وحدت دوم، حقيقت سوم، و خير چهـارم. 
االطـالق[  االطـالق[    ]علي]علي  ((one))  خداوند واحدخداوند واحد. .   ..  ».».کند: کند: خر ميان وجود و وحدت اشاره ميخر ميان وجود و وحدت اشاره ميأأطور خاص به تقدم و تطور خاص به تقدم و ت  ههبب

اسـت و  اسـت و    ((First))  چراکـه او اول چراکـه او اول   ؛؛کثرت نوعي تنزل است، و تنزل متعلق به خداوند نيستکثرت نوعي تنزل است، و تنزل متعلق به خداوند نيستچراکه چراکه . .   ..  ..  است،است،
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رسد که پـيش کشـيدن مسـاوقت    رسد که پـيش کشـيدن مسـاوقت    نظر مينظر مي  ، به، بهایناین  براساسبراساس  ((Ibid, p.169))  ««همچنين چون او وجود است.همچنين چون او وجود است.
ترین نام بودن وجود یا احد بـرای  ترین نام بودن وجود یا احد بـرای  در باب نخستين و مناسبدر باب نخستين و مناسب  این دو مفهوم، برای تبيين این اختالف اقوالاین دو مفهوم، برای تبيين این اختالف اقوال

ـ  معنامعنامساوقت این دو مساوقت این دو   قول بهقول به  کنارکناردر در   ،،نتواند کارآ باشد. چراکه او از یک سونتواند کارآ باشد. چراکه او از یک سو  خداوندخداوند ـ  ، به نوعي تقـدم و ت خر خر أأ، به نوعي تقـدم و ت
دیگری نظير حقيقت و خيـر را نيـز داخـل    دیگری نظير حقيقت و خيـر را نيـز داخـل      معانيمعاني  ،،در این مساوقتدر این مساوقت  ،،دیگردیگر  ها قائل است، و از سویها قائل است، و از سوی  ميان آنميان آن

 کند.کند.ميمي
  ((One))  ««واحـد واحـد »»)کـه تعبيـر   )کـه تعبيـر     لبلبدر این سلب سـ در این سلب سـ »»فهمد: فهمد: ميمي  سلبسلبصورت سلب صورت سلب   ههگاهي احد را بگاهي احد را ب  اکهارتاکهارت

  مشعر بر آنست( هر آنچه که متعلق به این تعبير باشد حاضر است و هر آنچه که مقابـل آن باشـد غایـب.   مشعر بر آنست( هر آنچه که متعلق به این تعبير باشد حاضر است و هر آنچه که مقابـل آن باشـد غایـب.   
کند که آن کند که آن مفهوم احد، تالش ميمفهوم احد، تالش مي  فهم فهم ة ة و در این نحوو در این نحواا  (.(.Ibid, p.168)) .«.«استاست  ((One)) این بالضروره احداین بالضروره احد

 سـلب از سـلبي کـه هـر نـوع کثـرت       سـلب از سـلبي کـه هـر نـوع کثـرت       . . سلب استسلب است  خود سلبخود سلب  ((One))  احداحد»»را به مفهوم وجود نزدیک کند: را به مفهوم وجود نزدیک کند: 
 مرکزی، خلوص، و تکرار تصـدیق و اثبـات وجـود    مرکزی، خلوص، و تکرار تصـدیق و اثبـات وجـود    ة ة هستهست  سلبسلبسلب سلب در تعارض با احد را در خود دارد. این در تعارض با احد را در خود دارد. این 

 ((Ibid, p. 185))  («(«..3:143:14)خروج، )خروج،   ««..من آنم که هستممن آنم که هستم»»]و امور وجودی[ است. ]و امور وجودی[ است. 
  نخسـتين و نخسـتين و   عنـوان عنـوان   لقي نـام احـد بـه   لقي نـام احـد بـه   نقل کردیم که از آن گرایش به تنقل کردیم که از آن گرایش به ت  از اکهارتاز اکهارت  راراپيش از این تعبيری پيش از این تعبيری 

ر ر ییززاگـر شـخص نـاظر نـاگ    اگـر شـخص نـاظر نـاگ    »»که که   گفتگفتشد. در آنجا اکهارت ازجمله ميشد. در آنجا اکهارت ازجمله ميترین نام خداوند استنباط ميترین نام خداوند استنباط ميمناسبمناسب
  ««احد خواهـد بـود.  احد خواهـد بـود.    بيند، نامي اطالق کند، این نام حتماًبيند، نامي اطالق کند، این نام حتماًواسطة آن و در آن ميواسطة آن و در آن مي  ههبيند، که ببيند، که بباشد به آنچه ميباشد به آنچه مي

((Ibid, p. 62))  این گـرایش او  این گـرایش او    هایهایزمينهزمينهترین ترین مهممهم  ن چنين برداشت کرد که یکي ازن چنين برداشت کرد که یکي ازتواتوااز این تعبير او مياز این تعبير او مي
گـری  گـری  وحدتي محض جلـوه وحدتي محض جلـوه   عنوانعنوان  بهبه  چيزچيز  بيش از همهبيش از همه  در تجربة عرفاني عارفي چون اودر تجربة عرفاني عارفي چون اوست که خداوند ست که خداوند اا  ایناین
 دارد.دارد.  ای خاصای خاصکند و بر این اساس و از این حيث، نام احد در نظر او جلوهکند و بر این اساس و از این حيث، نام احد در نظر او جلوهميمي

 آیـد، امـا   آیـد، امـا   ترین نام بودن وجـود بـر مـي   ترین نام بودن وجـود بـر مـي   مناسبمناسب  نخستين ونخستين و  ظاهر آنظاهر آندر این تعبير اکهارت نيز، اگر چه از در این تعبير اکهارت نيز، اگر چه از 
ترین ترین مناسبمناسب  نخستين ونخستين و  عنوانعنوان  دست گرایشات اکهارت برای تلقي وحدت بهدست گرایشات اکهارت برای تلقي وحدت به  های آنهای آنزمينهزمينهبرخي از برخي از توان توان ميمي

بجز از حيـث سـلبي، حتـي بـه لحـاظ مفهـومي،       بجز از حيـث سـلبي، حتـي بـه لحـاظ مفهـومي،         ،،((One))  ««واحدواحد»»بنابراین تعبير بنابراین تعبير »»را پيگيری کرد: را پيگيری کرد:   وصفوصف
چنـين نيسـت. بـه    چنـين نيسـت. بـه    « « خيـر خيـر »»و و « « حقيقـت حقيقـت »»که[ در مورد ]تعـابير[  که[ در مورد ]تعـابير[    حاليحالي  افزاید. ]درافزاید. ]درميميوجود نوجود ن  چيزی افزون ازچيزی افزون از

که این تعبير بر محض بـودن و  که این تعبير بر محض بـودن و    طوریطوری  ههترین نحو با وجود مرتبط است، بترین نحو با وجود مرتبط است، بدليل، این تعبير به سرراستدليل، این تعبير به سرراست  همينهمين
آیـد. تعبيـر   آیـد. تعبيـر     هـم برنمـي  هـم برنمـي  « « وجـود وجـود »»هستة مرکزی و بلندای وجود داللت دارد، چيزی که حتي از عهدة تعبير هستة مرکزی و بلندای وجود داللت دارد، چيزی که حتي از عهدة تعبير 

  ««نفسه دارد، که سلب و طرد همـة امـور عـدمي را بـه همـراه دارد...     نفسه دارد، که سلب و طرد همـة امـور عـدمي را بـه همـراه دارد...     داللت بر وجود در حالت فيداللت بر وجود در حالت في« « واحدواحد»»
(Ibid, .p. 167)  دیگـری  دیگـری    در جـای در جـای   اکهـارت اکهـارت   نظر از مباحث مطـرح در ارزیـابي ایـن دسـت تعـابير،     نظر از مباحث مطـرح در ارزیـابي ایـن دسـت تعـابير،     صرفصرف 

   فزایـد فزایـد اانمـي نمـي   حتي از منظـر عقـل هـم امـر ایجـابي و محصـلي فراتـر از وجـود        حتي از منظـر عقـل هـم امـر ایجـابي و محصـلي فراتـر از وجـود          ««احداحد»»گوید که تعبير گوید که تعبير ميمي
(((Ibid, p.182 

داوری کنيم، با توجه بـه مجمـوع کلمـات    داوری کنيم، با توجه بـه مجمـوع کلمـات      احداحدوجود و وجود و   عناوینعناوینهر ترتيب، اگر بخواهيم در اینجا ميان هر ترتيب، اگر بخواهيم در اینجا ميان   بهبه
نخسـتين و  نخسـتين و  تصـریحات اکهـارت بـه    تصـریحات اکهـارت بـه      رسـد رسـد نظـر مـي  نظـر مـي    وجود را بگيریم. چراکه بـه وجود را بگيریم. چراکه بـه   عنوانعنوانباید جانب باید جانب   ،،اکهارتاکهارت
احـد  احـد    ترین نام بـودن  ترین نام بـودن  مناسبمناسبنخستين و نخستين و او به او به های های بر برخي اشارهبر برخي اشاره  برای خداوندبرای خداوند  وجودوجود  ترین نام بودن ترین نام بودن مناسبمناسب

  لحـاظِ لحـاظِ   های تـاریخي گفـت،  های تـاریخي گفـت،  توان سخن از بررسيتوان سخن از بررسيتا جایي که ميتا جایي که مي  ،،غلبه داشته باشد. همچنينغلبه داشته باشد. همچنين  برای خداوندبرای خداوند
رسد کـه اگـر   رسد کـه اگـر   نظر مينظر مي  بهبه. . ((810810صص  ،،33جج  ،،13221322)کاپلستون، )کاپلستون،   ید این قول باشدید این قول باشدااممتواند تواند   ميمي  تاریخي نيزتاریخي نيز  اتاتترتيبترتيب



 زادهحميد طالب سيد، دين حسينیضياءال سيد 7676
(Seyyed Zia al-Din Husseini/ Seyyed Hamid Talebzadeh)  

 

مستجمع جميع مستجمع جميع   جامع و عنوانجامع و عنوان  عنوان اسمعنوان اسم  اهلل را بهاهلل را به  ««خاصخاص  اسماسم»»که که   ،،نناکهارت همانند برخي عرفای مسلمااکهارت همانند برخي عرفای مسلما
ماننـد وجـود و   ماننـد وجـود و     ««مفاهيميمفاهيمي»»جای جای   را بهرا به  ««یهوهیهوه»»کنند، اسم خاصي مانند کنند، اسم خاصي مانند معرفي ميمعرفي مي  اسمائياسمائي  اسماء و کماالتاسماء و کماالت

شد. وجود و وحدت مسـاوقند و  شد. وجود و وحدت مسـاوقند و  هایي نميهایي نميدشواریدشواری  گرفتار چنينگرفتار چنين  ،،کردکردجامع معرفي ميجامع معرفي مي  عنوان اسمعنوان اسم  وحدت، بهوحدت، به
تـوان  تـوان  ست. اما بـر اسـاس ایـن نمـي    ست. اما بـر اسـاس ایـن نمـي    اا  وجود و عارض بر آنوجود و عارض بر آن    مالزمة مفهومي دارند. وحدت صفتمالزمة مفهومي دارند. وحدت صفتبا یکدیگر با یکدیگر 
گفـت. چراکـه   گفـت. چراکـه     ، به کيفيتي که مـورد نظـر اکهـارت اسـت،    ، به کيفيتي که مـورد نظـر اکهـارت اسـت،    وجودوجود    ترین نام بودنترین نام بودن  مناسبمناسب  نخستين ونخستين و  سخن ازسخن از

. گرچه، همچنانکه . گرچه، همچنانکه وجود و مضمر در آن نيست، بلکه بيرون آنستوجود و مضمر در آن نيست، بلکه بيرون آنست« « بسيطبسيط»»مفهوم وحدت داخل در مفهوم مفهوم وحدت داخل در مفهوم 
تواند توصـيف کـاملي از   تواند توصـيف کـاملي از   مفهوم وجود بدون مفهوم وحدت، نميمفهوم وجود بدون مفهوم وحدت، نمي  ،،رورو  . از این. از ایناستاست  ذشت، مساوق و مالزم آنذشت، مساوق و مالزم آنگگ

وجود با وحدت ندارد و درمورد نسبت وجود بـا دیگـر اوصـاف    وجود با وحدت ندارد و درمورد نسبت وجود بـا دیگـر اوصـاف      خداوند باشد. این مطلب اختصاص به نسبتِخداوند باشد. این مطلب اختصاص به نسبتِ
هـوم وجـود داخـل در    هـوم وجـود داخـل در    هـم مف هـم مف   ،،««لفظيلفظي»»  تعریفتعریف  ، بنا به، بنا به««اهللاهلل»»جامع جامع   کمالي نيز صادق است. اما در مورد اسمکمالي نيز صادق است. اما در مورد اسم

بـذات و  بـذات و    نظيـر وجـوب  نظيـر وجـوب    تعـالي تعـالي   حـق حـق   کماليکمالي  عناوینعناوینو هم دیگر و هم دیگر   )آنهم به نحو اطالقي()آنهم به نحو اطالقي(  ستستاا  آنآنلفظي لفظي تعریف تعریف 
 هـا  هـا  در اینجـا دچـار آن دشـواری   در اینجـا دچـار آن دشـواری     ،،رورو  . از ایـن . از ایـن مطلـق مطلـق   و قـدرت و قـدرت   مطلقمطلق  و علمو علم  مطلقمطلق  وحدت اطالقي و حياتوحدت اطالقي و حيات

صـورت  صـورت    تي فهميده شود که در غير اینتي فهميده شود که در غير اینبایست دال بر اعلي مرتبة هسبایست دال بر اعلي مرتبة هسجامع اهلل ميجامع اهلل مي  . البته این اسم. البته این اسمشویمشویمنمينمي
 ها نيست.ها نيست.  هایي است که در اینجا مجال بحث از آنهایي است که در اینجا مجال بحث از آننوبة خود دارای دشوارینوبة خود دارای دشواری  بهبه

ترین نام خداوند، اکهـارت گـاهي هـر یـک از     ترین نام خداوند، اکهـارت گـاهي هـر یـک از     مناسبمناسب  نخستين ونخستين و  نظر از این عالقه برای بحث ازنظر از این عالقه برای بحث ازصرفصرف
  متصفمتصفخاصي خاصي   ((term  Transcendental))  کماليکمالي  عنوانعنوان  بهبه  ،،هي و اقانيم راهي و اقانيم راوویا هر یک از طبيعت الیا هر یک از طبيعت ال  ،،اقانيماقانيم
  ..شـویم شـویم ها نمـي ها نمـي   و وارد نقد تفصيلي آنو وارد نقد تفصيلي آن  کنيمکنيمها اشاره ميها اشاره ميدست تطبيقدست تطبيق  به برخي از اینبه برخي از این  کند. در اینجا صرفاًکند. در اینجا صرفاًميمي

تـوان  تـوان  های این عناوین کمالي توسـط اکهـارت مـي   های این عناوین کمالي توسـط اکهـارت مـي   فقط اجماالً اشاره کنيم که ازجمله در این نحوة تطبيقفقط اجماالً اشاره کنيم که ازجمله در این نحوة تطبيق
ترتيب، الگوی کلي برخي از نقدهایي ترتيب، الگوی کلي برخي از نقدهایي   همينهمين  ا را پيگيری کرد. بها را پيگيری کرد. بههههای وجوهي از نگاه افالطوني به ایدههای وجوهي از نگاه افالطوني به ایدهرگهرگه

ها نيز جـاری  ها نيز جـاری  شود در نقد آن وجوه نگرش افالطوني به ایدهشود در نقد آن وجوه نگرش افالطوني به ایدهکه در نقد این دست مباحث اکهارت مطرح ميکه در نقد این دست مباحث اکهارت مطرح مي
تـرین وصـف قـرار    تـرین وصـف قـرار    مناسـب مناسـب نخستين و نخستين و عنوان عنوان   ها، که در چارچوب تلقي علم بهها، که در چارچوب تلقي علم بهدر یکي از این تطبيقدر یکي از این تطبيقاست. است. 

ترتيب بر سـه اقنـوم اول و دوم و   ترتيب بر سـه اقنـوم اول و دوم و     ف آگوستين که سه مفهوم وجود، حيات، و علم را بهف آگوستين که سه مفهوم وجود، حيات، و علم را بهدارد، اکهارت برخالدارد، اکهارت برخال
القـدس  القـدس  روحروح  پدر را متناظر با علم، پسر را متناظر با حيات، وپدر را متناظر با علم، پسر را متناظر با حيات، و  ،،((110110، ص، ص13281328)ایلخاني، )ایلخاني،   داددادسوم تطبيق ميسوم تطبيق مي

 (Walshe, 1992, vol.1, p.xxxiv)  داندداندرا متناظر با وجود ميرا متناظر با وجود مي
تـر باشـد. در آنجـا او    تـر باشـد. در آنجـا او    پختـه پختـه   شرح بر انجيل یوحنـا شرح بر انجيل یوحنـا رسد که تطبيق او در رسد که تطبيق او در ر مير مينظنظ  بهبه  از منظری دروني،از منظری دروني،  امااما

، ، ((One))  ، احـد ، احـد ((Existence))  کنـد و چهـار مفهـوم وجـود    کنـد و چهـار مفهـوم وجـود    طبيعت الوهي را نيز در این تطبيق داخـل مـي  طبيعت الوهي را نيز در این تطبيق داخـل مـي  
ترتيـب بـر   ترتيـب بـر     ، بـه ، بـه ((Convertible))  او بـا یکـدیگر مسـاوقند   او بـا یکـدیگر مسـاوقند     نظـر نظـر   که بهکه به  رارا  ((Good))  ، و خير، و خير((True))  حقيقتحقيقت

؛ طبيعت الوهي که اصل و منشأئي نـدارد نـه متولـد    ؛ طبيعت الوهي که اصل و منشأئي نـدارد نـه متولـد    دهددهدالقدس تطبيق ميالقدس تطبيق ميدر، پسر، و روحدر، پسر، و روحطبيعت الوهي، پطبيعت الوهي، پ
کند ولـي متولـد   کند ولـي متولـد   کند، متناظر با وجود است. پدر که اصل و منشأئي ندارد متولد ميکند، متناظر با وجود است. پدر که اصل و منشأئي ندارد متولد مياست و نه متولد مياست و نه متولد مي  شدهشده

کنـد،  کنـد،  مـي مـي است ولـي متولـد ن  است ولـي متولـد ن    نشده است، متناظر با احد است. پسر که دارای اصل و منشأ است متولد شدهنشده است، متناظر با احد است. پسر که دارای اصل و منشأ است متولد شده
است ولـي  است ولـي    کند و نه متولد شدهکند و نه متولد شدهالقدس که دارای اصل و منشأ است نه متولد ميالقدس که دارای اصل و منشأ است نه متولد ميمتناظر با حقيقت است. روحمتناظر با حقيقت است. روح

 .((McGinn, op.cit, pp.187-188))  اصل و منشأ مخلوقات است، متناظر با خير استاصل و منشأ مخلوقات است، متناظر با خير است
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 بندی و خاتمهجمع. 1

جـابي اکهـارت دیـدیم کـه جمـع      جـابي اکهـارت دیـدیم کـه جمـع      پيش از این، در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان تعابير سـلبي و ای پيش از این، در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان تعابير سـلبي و ای 
رو هر دو الگو را در منظومـة فکـری   رو هر دو الگو را در منظومـة فکـری     آميز است. از اینآميز است. از اینطورمعمول تکلفطورمعمول تکلف  شایسته ميان این تعابير متعارض بهشایسته ميان این تعابير متعارض به

اکهارت به رسميت شناختيم و سپس در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکر د سـلبي و ایجـابي را در   اکهارت به رسميت شناختيم و سپس در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکر د سـلبي و ایجـابي را در   
نظـر دیگـری در   نظـر دیگـری در   رار دادیم. در اینجا جا دارد که از وجههرار دادیم. در اینجا جا دارد که از وجههنزد مایستر اکهارت تفصيالً مورد بحث و ارزیابي قنزد مایستر اکهارت تفصيالً مورد بحث و ارزیابي ق

 ها باشيم.ها باشيم.پي تبيين این تعارضپي تبيين این تعارض
رویکـرد  رویکـرد    ،،سـلبي سـلبي   نظر تبييني دوم، خوب است اشاره کنيم که رویکردنظر تبييني دوم، خوب است اشاره کنيم که رویکردپيش از ورود تفصيلي در این وجههپيش از ورود تفصيلي در این وجهه

ـ    هـا هـا موعظهموعظهست. در این ست. در این های آلماني اهای آلماني اموعظهموعظهبسياری از بسياری از ة ة عمدعمد ـ  کـه مخاطب بـا  بـا    هـایي هـایي راهبـه راهبـه   عمـدتاً عمـدتاً   هـا هـا آنآن  انانکـه مخاطب
نحو رادیکال از نحو رادیکال از   چندان پيشرفته هستند، اکهارت گویي در قامت یک فيلسوف نوافالطوني بهچندان پيشرفته هستند، اکهارت گویي در قامت یک فيلسوف نوافالطوني به  های نههای نهآموزشآموزش
چنـدان  چنـدان    رو،رو،  ، و دقيقاً از همين، و دقيقاً از هميناستاست  صفاتصفاتو و   اءاءاسماسمة ة گوید. در اینجا خداوند فوق همگوید. در اینجا خداوند فوق همسلبي سخن ميسلبي سخن مي  رویکردِرویکردِ
 توان در باب خداوند تفصيل داد.توان در باب خداوند تفصيل داد.نمينمي
  کتـاب مقـدس  کتـاب مقـدس  ماننـد شـروح او بـر    ماننـد شـروح او بـر      تر اکهارتتر اکهارتبسياری از متون فنيبسياری از متون فنية ة ددرویکرد عمرویکرد عم  نيزنيز  ایجابيایجابي  رویکردِرویکردِ    
، ، ««احـد احـد »»و و « « وجـود وجـود »»سلبي را از تن به در آورده و با عنـاویني چـون   سلبي را از تن به در آورده و با عنـاویني چـون     ، اکهارت ردای رویکردِ، اکهارت ردای رویکردِجاجا. در این. در ایناستاست
دليـل همـين   دليـل همـين     ، بـه ، بـه گوید. در رویکرد ایجابيگوید. در رویکرد ایجابياز او سخن مياز او سخن مي  ،،های خداوندهای خداوندترین و نخستين نامترین و نخستين نامعنوان مناسبعنوان مناسب  بهبه

ذیـل  ذیـل    نيـز بایـد  نيـز بایـد  مجال جوالن بيشتری اسـت. روش تمثيلـي را   مجال جوالن بيشتری اسـت. روش تمثيلـي را     ،،سلبيسلبي  در نسبت با رویکردِدر نسبت با رویکردِ  ایجابي،ایجابي،رویکردِ رویکردِ 
طریـق درسـت   طریـق درسـت   ایجاب یا سلب که راجـع بـه   ایجاب یا سلب که راجـع بـه     همين نگاه ایجابي فهميد، روشي که در آن نه راجع به اصل همين نگاه ایجابي فهميد، روشي که در آن نه راجع به اصل 

 شود.  شود.  سخن گفته ميسخن گفته مي  ایجابایجاب
تـوان  تـوان  التين و آلمـاني اکهـارت مـي   التين و آلمـاني اکهـارت مـي   که در سراسر آثار که در سراسر آثار ند ند مکگين معتقدمکگين معتقدناگفته نماند که محققاني چون ناگفته نماند که محققاني چون     

از از   ((Colledge and McGinn, 1981, p. 32))  شاهد نوعي نوسان بـين الهيـات ایجـابي و سـلبي بـود     شاهد نوعي نوسان بـين الهيـات ایجـابي و سـلبي بـود     
هـای  هـای  از موعظـه از موعظـه « « عمدة بسـياری عمدة بسـياری »»رو بود که در عبارات قبلي تأکيد کردیم که رویکرد سلبي رویکرد رو بود که در عبارات قبلي تأکيد کردیم که رویکرد سلبي رویکرد   همينهمين

 تـر اکهـارت ماننـد شـروح او بـر      تـر اکهـارت ماننـد شـروح او بـر      متـون فنـي  متـون فنـي  از از « « عمـدة بسـياری  عمـدة بسـياری  »»آلماني است و رویکردِ ایجابي رویکرد آلماني است و رویکردِ ایجابي رویکرد 
 توان بـه مـوارد فراوانـي خـالف آنچـه گفتـه شـد برخـورد.         توان بـه مـوارد فراوانـي خـالف آنچـه گفتـه شـد برخـورد.         جا نيز ميجا نيز مي  است. چراکه در هميناست. چراکه در همين  کتاب مقدسکتاب مقدس

  ««نخسـتين نـام اسـت.   نخسـتين نـام اسـت.     ،،هسـتي هسـتي »»))  وجـود وجـود     ، آن نقل قول اوائل بحث در باب نخستين نـام بـودن  ، آن نقل قول اوائل بحث در باب نخستين نـام بـودن  رای مثالرای مثالبب
((Davis, 1994, p. 166)) ،) ،)مواعظي که پيش از این گفته شد ، مواعظي که پيش از این گفته شد بودبود  اکهارتاکهارتلماني لماني آآ  هایهایههاز یکي از موعظاز یکي از موعظ ،

رسد کـه تعبيـری   رسد کـه تعبيـری   نظر مينظر مي  تر در آثار اکهارت، بهتر در آثار اکهارت، بهبا تتبع دقيقبا تتبع دقيق  ..در بسياری از موارد رویکرد عمدتاً سلبي دارنددر بسياری از موارد رویکرد عمدتاً سلبي دارند
، از ایـن  ، از ایـن  ««توان سـراغ گرفـت  توان سـراغ گرفـت  های آلماني اکهارت بهتر ميهای آلماني اکهارت بهتر ميرویکرد سلبي را در موعظهرویکرد سلبي را در موعظه»»نظير این تعبير که نظير این تعبير که 

تر باشـد. امـا در مـورد    تر باشـد. امـا در مـورد    مناسبمناسب« « ستستهای آلماني اهای آلماني اموعظهموعظهبسياری از بسياری از ة ة رویکرد عمدرویکرد عمد  ييسلبسلب  دِدِرویکررویکر»»تعبير که تعبير که 
تـوان  تـوان  تر ميتر ميتا جایي که نگارنده تتبع کرده است، راحتتا جایي که نگارنده تتبع کرده است، راحت  کتاب مقدسکتاب مقدستر اکهارت نظير شروح او بر تر اکهارت نظير شروح او بر متون فنيمتون فني

 از غلبة نسبي رویکرد ایجابي سخن گفت.از غلبة نسبي رویکرد ایجابي سخن گفت.
کشـيدن نـوعي   کشـيدن نـوعي     م، یـک نحـوة تبيـين پـيش    م، یـک نحـوة تبيـين پـيش    نظـر تبيينـي دو  نظـر تبيينـي دو  پس از ایـن مقدمـه، در بـاب ایـن وجهـه     پس از ایـن مقدمـه، در بـاب ایـن وجهـه     

های خـاص  های خـاص  ترتيب که گفته شود که رویکرد ایجابي مربوط به این دوره یا دورهترتيب که گفته شود که رویکرد ایجابي مربوط به این دوره یا دوره  تاریخي است. بدینتاریخي است. بدین  تفکيکتفکيک
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های خـاص حيـات فکـری او اسـت. ایـن      های خـاص حيـات فکـری او اسـت. ایـن      فکری اکهارت و رویکردِ سلبي مربوط به آن دوره یا دورهفکری اکهارت و رویکردِ سلبي مربوط به آن دوره یا دوره  حياتحيات
رسـد کـه نتـوان آن را    رسـد کـه نتـوان آن را    نظر مينظر مي  ه نگارنده اطالع دارد بهه نگارنده اطالع دارد بهرایجي است اما تا جایي کرایجي است اما تا جایي ک  نحوة تبيين اگر چه روشنحوة تبيين اگر چه روش

تاریخي شایسـتة بسـياری از آثـاری کـه ازحيـث      تاریخي شایسـتة بسـياری از آثـاری کـه ازحيـث        سو تفکيکسو تفکيک  برای اکهارت بخوبي پيش برد. چراکه از یکبرای اکهارت بخوبي پيش برد. چراکه از یک
دیگر و عالوه بر آن در همان حـدی هـم   دیگر و عالوه بر آن در همان حـدی هـم     رویکردِ سلبي و ایجابي مقابل یکدیگرند مقدور نيست و از سویرویکردِ سلبي و ایجابي مقابل یکدیگرند مقدور نيست و از سوی

کند کـه در بسـياری از اوقـات    کند کـه در بسـياری از اوقـات      ن چنين چيزی را پيش برد، چنين جلوه مين چنين چيزی را پيش برد، چنين جلوه ميتوان توأم با حدس و گماتوان توأم با حدس و گماکه ميکه مي
زماني و تداخل زماني کلي با یکدیگر داشته باشند و این خود مضعف این نحوة زماني و تداخل زماني کلي با یکدیگر داشته باشند و این خود مضعف این نحوة   این آثار متعارض نوعي هماین آثار متعارض نوعي هم

 تبيين است. تبيين است. 
  رایجـي اسـت. ایـن نحـوة تبيـين     رایجـي اسـت. ایـن نحـوة تبيـين       های بحث نيز تبيينهای بحث نيز تبييننظر تبييني دوم، تفکيک ميان مقامنظر تبييني دوم، تفکيک ميان مقامدر این وجههدر این وجهه

تاریخي مشي کنيم، باالخره باید نوعي تاریخي مشي کنيم، باالخره باید نوعي   تواند مقبول باشد، چراکه اگر نخواهيم بر مبنای تفکيکتواند مقبول باشد، چراکه اگر نخواهيم بر مبنای تفکيکازجهتي ميازجهتي مي
دارد چنين عمل کنـد. امـا شـاید تعبيـر از ایـن مشـکل       دارد چنين عمل کنـد. امـا شـاید تعبيـر از ایـن مشـکل       تفاوت مقام بحث مطرح باشد که اکهارت را وا ميتفاوت مقام بحث مطرح باشد که اکهارت را وا مي

عرفاني ناميدن رویکردِ سـلبي او  عرفاني ناميدن رویکردِ سـلبي او  و و   ایجابي اکهارت در الهياتایجابي اکهارت در الهيات  عنوان نمونه، فلسفي ناميدن رویکردِعنوان نمونه، فلسفي ناميدن رویکردِ  بهبهباشد. باشد. 
در چـارچوب  در چـارچوب  کـه  کـه  کنـد  کنـد  مـي مـي   نيـز اکهـارت تـالش   نيـز اکهـارت تـالش     ایجـابي ایجـابي   رویکـردِ رویکـردِ   همـين همـين در در آميز اسـت.  آميز اسـت.  مسامحهمسامحه  حدیحدی  تاتا

تـوان گفـت کـه ایـن رویـة تبيينـي در اینجـا        تـوان گفـت کـه ایـن رویـة تبيينـي در اینجـا        و حتي ميو حتي مي  ایجابي به تبيين نگاه عرفاني خود بپردازدایجابي به تبيين نگاه عرفاني خود بپردازد    الهياتالهيات
ایجـابي در  ایجـابي در    در رویکـردِ در رویکـردِ ه پيش از این نيز اشاره شد، ه پيش از این نيز اشاره شد، تر از این رویه در رویکردِ سلبي است. همچنانکتر از این رویه در رویکردِ سلبي است. همچنانکپررنگپررنگ

ـ   نسبت با رویکردِنسبت با رویکردِ ـ سلبي مجال جوالن بيشتری است. ب بـا  بـا   ایجـابي،   ایجـابي،    رای مثـال، او در بسـتر همـين الهيـات    رای مثـال، او در بسـتر همـين الهيـات    سلبي مجال جوالن بيشتری است. ب
عرفاني عرفاني   ای از این مفاهيم برای تبيين مواضعای از این مفاهيم برای تبيين مواضعنحو هنرمندانهنحو هنرمندانه  تحليلي عميق از مفاهيمي چون وجود و احد، بهتحليلي عميق از مفاهيمي چون وجود و احد، به

 کند.  کند.  ميمي  خود استفادهخود استفاده
تـر نظيـر   تـر نظيـر   های موعظـه و متـون فنـي   های موعظـه و متـون فنـي   توان تبيين بر اساس  تفاوت برخي اقتضائات قالبتوان تبيين بر اساس  تفاوت برخي اقتضائات قالببه یک معنا، ميبه یک معنا، مي

های بحث قرار داد و در ادامـه ادعـا کـرد    های بحث قرار داد و در ادامـه ادعـا کـرد    را نيز در زمرة تبيين براساس تفاوت مقامرا نيز در زمرة تبيين براساس تفاوت مقامشروح بر کتاب مقدس شروح بر کتاب مقدس 
انـد.  انـد.  تعابيری را داشتهتعابيری را داشتهتر اقتضای چنين تفاوت در تر اقتضای چنين تفاوت در های موعظه و متون فنيهای موعظه و متون فني  که تفاوت برخي اقتضائات قالبکه تفاوت برخي اقتضائات قالب

های بحث چندان محل مناقشه نباشـد،  های بحث چندان محل مناقشه نباشـد،  بر تفاوت مقامبر تفاوت مقام  های مبتنيهای مبتني  قرار دادن این نحوة تبيين در زمرة تبيينقرار دادن این نحوة تبيين در زمرة تبيين
تر اقتضـای چنـين تفـاوت در    تر اقتضـای چنـين تفـاوت در    های موعظه و متون فنيهای موعظه و متون فني  رسد که تفاوت برخي اقتضائات قالبرسد که تفاوت برخي اقتضائات قالبنظر نمينظر نمي  اما بهاما به

 تعابيری را داشته باشند. تعابيری را داشته باشند. 
 هــای ایــن دو ســنخ الهيــات را در دو ســنخ آبشــخور فکــری متفــاوت  هــای ایــن دو ســنخ الهيــات را در دو ســنخ آبشــخور فکــری متفــاوت  ههتــوان ریشــتــوان ریشــمــيمــيهــرروی، هــرروی،     بــهبــه

سو متأثر از نگـاه نوافالطـوني   سو متأثر از نگـاه نوافالطـوني     توان گفت که او از یکتوان گفت که او از یکميمي  با تأمل در مطالب اکهارتبا تأمل در مطالب اکهارت  اکهارت جستجو کرد.اکهارت جستجو کرد.
 دیگــر متــأثر از کســاني دیگــر متــأثر از کســاني   اســت و از ســویاســت و از ســوی  ""آگوســتينآگوســتين""و و   ""سسووپروکلــپروکلــ""، ، ""دیونوســيوسدیونوســيوس""کســاني چــون کســاني چــون 

 ""  ،،""آلبـرت کبيـر  آلبـرت کبيـر  ""اسـت. او همچنـين از کسـاني چـون     اسـت. او همچنـين از کسـاني چـون       ""رشـد رشـد ابـن ابـن ""، و ، و ""سـينا سـينا ابنابن""، ، ""يناسيناسئئآکوآکو""چون چون 

؛ ؛ ((McGinn, op.cit, pp.17))(؛ (؛ ..4848-4141، صـص ، صـص 13211321)کاکـایي،  )کاکـایي،    متأثر استمتأثر است  ""بوئتيوسبوئتيوس""، و ، و ""ميمونميمونابنابن
  کتابکتابها، نباید از اهتمام و عنایت اکهارت به ها، نباید از اهتمام و عنایت اکهارت به   .( و البته در کنار این.( و البته در کنار این882882-881881، صص، صص33، ج، ج13221322)کاپلستون، )کاپلستون، 

  مسيحي، کـه در سراسـر آثـار او مشـهود اسـت، غفلـت کـرد       مسيحي، کـه در سراسـر آثـار او مشـهود اسـت، غفلـت کـرد         تبيين و توجيه عقایدتبيين و توجيه عقایدو تالش برای و تالش برای   مقدسمقدس
((.(Ibid, pp.7-8 
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است است   نوافالطونينوافالطونيثر از نگاه ثر از نگاه أأمتمت  طورعمدهطورعمده  بهبه  توان گفت که اکهارت در رویکردِ سلبي خودتوان گفت که اکهارت در رویکردِ سلبي خودترتيب، ميترتيب، مي  بدینبدین
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