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الهيات ايجابی و سلبی درنظر مايستر اکهارت
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سيدحميد طالبزاده
چکيده

بحث «الهياتایجابي و سلبي» ،دو جریان متقابلي که در طول تاریخ تفکرفلسفي در بـاب خـدا
هر یک متفکران بزرگي را از آن خـود کـردهانـد ،بحـث از یکـي از مهـمتـرین وجـوه رابطـة
معرفــتشــناختي انســان و خداســت .مقالــةحاضــر بــه بحــث از تلقــي "مایســتر اکهــارت"
(( )Meister Eckhartحدود1382-1806م) ،عارف بزرگ مسـيحي ،در بـاب ایـن دو رویکـرد
ایجابي و سلبي ميپردازد .در این مقاله ،در ابتدا باتوجه به تعابير اکهارت هر دو الگویسـلبي و
ایجابي در منظومة فکری این متفکر اجماال برجسته ميشود .سپس برای هماهنگکردن ایـن
دو سنخ تعبير متعارض پيشنهاداتي طرح و مورد ارزیابي قرار ميگيرد .پـس از آن ،از آنجـا کـه
جمع شایستة ميان این تعابير متعارض تکلفآميز مـينمایـد ،هـر دو الگـو در منظومـة فکـری
اکهارت به رسميت شناختهشده ،و سپس در دو بخش بعدی مقاله هر یـک از ایـن دو رویکـرد
سلبي و ایجابي تفصيال مورد بحث و ارزیـابي انتقـادی قـرار مـيگيـرد .پـس از آن در بخـش
«جمعبندی و خاتمه» از وجههنظر تبييني دیگری برای تبيين این تعـارضهـا از طرقـي ماننـد
تفکيک تاریخي و تفکيک ميان مقامهای بحث تالش ميشود .در پایان نيـز بـه آبشـخورهای
فکری مختلف و عالئق و تعلقات متفاوتي اشاره ميشود که ازجمله ایـن دو رویکـرد متعـارض
اکهارت ریشه در آنها دارند.
واژهگانکليدی :اکهارت ،خدا ،الهيات ،ایجابي ،سلبي.
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 .2الهيات اکهارت؛ ايجابی يا سلبی؟
سخنان اکهارت در بـاب رابطـة معرفـتشـناختي انسـان بـا خداونـد ،گـاه نگـاه نوافالطـوني کسـاني
چــون "فلــوطين" و موضــع ســلبي ایشــان را تــداعي مــيکنــد .فلــوطين دربــارة «احــد» معتقــد اســت:
«حقيقت این است که هيچ اصطالح و سخن و صفتي را نمـيتـوان یافـت کـه بتوانـد دربـارة او مطلبـي
را بيان کند زیرا همة صفات و حتي برترین و عـاليتـرین آنهـا سـپستـر از او هسـتند و او ،هـم اصـل
همـة آنهاســت و هــم بــه معنــایي دیگــر اصــل آنهــا نيســت(».انئــاد  )2.2.0اکهــارت نيــز در مواضــع
فراواني هرگونه اسم و صفت را از خداوند نفي ميکند« :خـدا بـينـام اسـت زیـرا هـيچ کـس نمـيتوانـد
چيزی دربارة او بگوید یا بفهمد« ،». . .او بدون اسم و نـافي همـة اسـمهاسـت .هرگـز نـامي بـه او داده
نشدهاست»« ،این ،مخلوقات هستند که نامي را به خدا ميدهند ولي او فينفسه ذاتي است بـدون اسـم».
(کاکایي ،1321 ،صص.)813 -810
از سویدیگر ،اکهـارت در مواضـع فـراوان دیگـر در بسـتر الهيـات ایجـابي سـخن از مناسـبتـرین و
نخستين اسم و صفت خداوند ميگوید« :هستي نخستين نـام اسـت ،)Davis, 1994, p.166( ».چراکـه
«مناسبترین نام برای هر شيء نامي اسـت کـه همـة آنچـه را بـه آن شـيء تعلـق دارد و بـدان نسـبت
داده ميشود نشان دهد .وجود ،همة آن چيزی است که متناسب بـا خداسـت .بنـابراین نـام وجـود اولـين
و مناسبترین نام از ميان اسامي خداوند است( ».کاکایي ،1321 ،ص .)813این بحث یکي از مهـمتـرین
نقاط ابهام و سردرگمي در الهيات اکهارت است .روشن اسـت کـه نمـيتـوان چنـين تعـابير متعارضـي را
آن هم از متفکری عميق چـون اکهـارت کـه آشـنایي گسـتردهای بـا سـنتهـای فکـری پـيش از خـود
دارد بهسادگي رها کرد .اما در باب این سنخ تعابير که ،الاقل در نگاه اول ،بهنحـو بنيـادی متعارضـند چـه
باید گفت.
درنظر فلوطين «احد» نه «چيزی» است ،نه «چون» ،نه «چند» ،نه عقـل ،و نـه «روح» (انئـاد ،)3.0.0
«حتــي اگــر بخــواهيم ســخن دقيــق بگــویيم حــق نــداریم او را «او» بنــاميم( ».انئــاد  )3 .0 .0اگــر از
فلوطين بپرسيم که پس چرا نام «احد» را بر او اطالق مـيکنـيم ،در پاسـخهـایي از ایـن دسـت خواهـد
گفت . . .« :مائيم که در حال گرفتاری به درد زایش ،نميدانيم به او چگونه اشاره کنيم :سـخن از «آنچـه
در نام نميگنجد» ميگویيم و در عينحـال نـامي بـدو مـيدهـيم تـا بتـوانيم بـه یکـدیگر حـالي کنـيم
که آنچه ميگویيم دربارة اوست .نام احد را هم که به او ميدهـيم فقـط بـدین منظـور اسـت کـه کثـرت
را از او سلب کنيم . . .شاید هم نام «احد» بدینمنظور داده شده تا جوینـدة جسـتجو را بـا ایـن نـام ،کـه
حاکي از بساطت مطلق است ،آغاز کنـد و سـرانجام بسـاطت را نيـز از او سـلب نمایـد زیـرا همـين نـام
نيز شایستگي بيان او را نـدارد( ». . .انئـاد « )0 .1 .1او» «اعجوبـهای اسـت در نيـافتني ،کـه دربـارهاش
حتي نميتوانيم گفت «هست» ،وگرنه صفتي را به او نسبت دادهایم؛ و درحقيقت نامي هم نميتوان بـه او
نسبت داد .ولي اگر ناچار شویم اشارهای به او بکنيم سزاوارترین کلمهای که ميتوان بر زبان آورد «احـد»
است( ». . .انئاد )1 .0 .0
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اما آنگاه که اکهارت در بستر الهيات ایجابي مثالً سخن از نخستين نام بودن وجود ميگوید ،بر این باور
است که مناسـبتـرین «مفهـوم» بـرای توصـيف خداونـد مفهـوم «وجـود» اسـت .ایـن توصـيف یـک
توصيفحقيقي است نه صرفاً مناسبترین تعبير برای «اشاره» به ذاتي که فوق آناست .بـه طریـق اولـي،
در اینجا ،لفظ «وجود» ،صرفِ یک اسم خاص که فاقد مضمون مفهـومي باشـد نيـز نيسـت .اکهـارت در
برخي تعابير خود ميان ذات الوهي ( )Godheadو الوهيت ( )Godتفکيک ميکند .در اینجا ،ذات الـوهي
ورای تعينات «اشخاص تثليث» است و تنها در مقام الوهيت است که ميتوان از تعينات متمـایز اشـخاص
تثليـث سـخن گفـت (بـهعنـوان نمونـه ر.ک .بـه)Davis, 1994, pp.135-136( :؛ (Davis, 1994,
) .)pp.163-164بــهنظــر مــيرســد کــه ایــدة ارجــاع الهيــاتســلبي بــه مقــام ذاتِ ورای اقــانيم و
ارجاع الهياتِایجابي به مقام الوهيت نيز نميتواند کـارآ باشـد .تـا جـایي کـه نگارنـده تتبـع کـرده اسـت
اکهارت خود به چنين چيزی تصری نميکند ،در حاليکه اگر چنين چيزی را مدنظر داشت انتظار ميرفـت
که بدان تصری کند .بهعنوان نمونـه ،همچنانکـه در بحـث از مناسـبتـرین و نخسـتين نـام در الهيـات
ایجابي اکهارت خواهيم دید ،آنگاه که اکهارت تعبيـری ماننـد «وجـود» را مناسـبتـرین و نخسـتين نـام
خداوند ميداند به چنين ارجاع و تخصيصي تصری نميکند .در مبـاحثي از ایـن سـنخ چنـدان نمـيتـوان
شواهد رضایت بخشي برای اصل ایـن تفکيـک ميـان مقـام ذات ورای اقـانيم و الوهيـت یافـت .امـا اگـر
هم بتوان شواهدی برای اصل این تفکيک در این دست تعابير دستوپا کرد ،باز بهطور معمول ایـندسـت
تعابير مضعف آن ارجاع و تخصيص است .برای مثـال ،اکهـارت در ایـن عبـارت شـرح بـر انجيـل یوحنـا
به وجه تفاوتي ميان طبيعت الوهي و اقنوم پدر اشاره ميکند .این تعبير او بر تفکيکِ ميان مقام ذات ورای
اقانيم و الوهيت تصری ندارد و از آن نميتوان بهنحو رضایتبخشـي بـرای چنـين چيـزی اسـتفاده کـرد.
اما بر فرض که بتـوان چنـين کـرد آنگـاه ایـن تعبيـر مضـعف آن ارجـاع و تخصـيص اسـت ،چراکـه در
اینجا «وجود» بر طبيعـت الـوهي تطبيـق داده شـدهاسـت« :از وجهـهنظـر ایـدة وجـود ( ) Existenceیـا
طبيعت ( )Essenceخداوند ایستا و پنهان است و در خود مخفي شدهاست ،نه متولد کرده است و نه متولـد
شدهاست .اما از وجههنظر ایدة پدر یا پدر بودن ،او ابتدا به باروری ،رویـش ،و توليـد متصـف مـيشـود».
((McGinn, 1986, p.189

اکهارت در یکي از موعظههای آلماني خود ،پس از نقل چنـد سـنخ تعبيـر در بـاب خداونـد ،مـيگویـد:
«اساتيد ناوارد ميگویند که خدا وجود محـض ( ) Pure beingاسـت .خداونـد آنچنـان ورای وجـود اسـت
که واالترین فرشته باالتر از یک پشه است .خداونـد را یکـي از موجـودات ( )A beingناميـدن همانقـدر
نادرست است که خورشيد را بينور یا سياه بنـاميم .خداونـد نـه ایـناسـت و نـه آن .اسـتادی مـيگویـد:
«هر کس گمان کند که خدا را فهميده است ،معلوم او هر چـه باشـد ،خـدا نخواهـد بـود ».بـا ایـنحـال،
وقتي من ميگویم خداوند یک موجود نيست و ورای وجود اسـت ،وجـود را از او سـلب و نفـي نکـردهام؛
بلکه آنرا در او تعالي بخشيدهام .اگر من قطعه ای مس [آميختـه] بـا طـال داشـته باشـم ،آن قطعـه مـس
همچنان در آن [آميخته] حاضر است و بهنحوی واالتر از حالت فينفسه [و نا آميخته] هم حاضـر اسـت».
((Ibid, pp.256-257
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ایندست تعابير اکهارت را ميتوان شبيه این نگاه نوافالطوني کساني چون فلوطين فهميـد کـه در آن،
خداوند بهعنوان احد ،وجود نيست ،بلکه ورای وجود است .در این نگرش ،از آنجا که اقتضای مرتبة بـاالتر
این است که متناسب با شأن مرتبة خود بهنحو اعلي و اتم واجد مرتبة پـایينتـر باشـد ،مرتبـة بـاالتر بـه
حملحقيقت و رقيقت ،مرتبةپایينتر است .اما مرتبة باالتر به حمل شایع مرتبةپایينتر نيست .بدینترتيب،
خداوند به حمل حقيقت و رقيقت وجود است ،اما به حمل شایع وجود نيست ،بلکـه احـد اسـت .اگرچـه بـا
توجه به سياق کالم ،این شق تفسيری که گذشت ارج بهنظر ميرسد ،اما در تالشـي بـرای جمـع ميـان
برخي از این تعابير سلبي و ایجابي ،ممکن است شق تفسيری دیگری نيز در اینجا طرح شود .بدینترتيـب
که تعابيری مانند نقلقول اخير را با آندست تعابيری که در آن اکهارت سـخن از روش تمثيـل یـا تشـابه
) (Via Analogiaدر الهيات ميگوید ،کنار هم گذاشت و تعابير دسـتة اول را در پرتـو تعـابير دسـتة دوم
تفسير و تعبير کرد.
اکهارت در شرح بر سفر جامعه ( ) Ecclesiastesبعد از تفکيـک بـين اشـتراکلفظـي ،اشـتراکمعنـوی،
و تمثيل ،روش تمثيل را بهعنوان روش درست سـخن گفـتن از خداونـد برمـيگزینـد« :بایـد تمـایز ایـن
ســه را مــدنظر داشــت :اشــتراک معنــوی ( ،)Univocalاشــتراکلفظــي ( ،)Equivocalو تمثيــل یــا
تشابه ( .)Analogousدر اشتراک لفظي با تکثر اشياء متفاوتي روبهرویيم که مصادیق آن معاني مشـترک
به اشتراک لفظ هستند ،در اشتراک معنوی با تکثر ناشي از تفاوتهای [فردی] مختلف [عارض بـر] یـک
امر واحد روبهرویيم .در حالتتمثيلي نه با تکثر اشياء مختلف [مصداق معـاني مختلـف] روبـهرویـيم و نـه
تفاوتهای [فردی عارض بر] یک امر واحد ،بلکـه بـا تکثـری از حـاالت ([ )Modesوجـودی] مختلـف
یک امر واحد روبهرویيم .برای مثال ،سالمتي در حيوان همان سالمتي در غـذا و ادرار [آن حيـوان] اسـت
(و نه غير آن) . . .ادرار صرفاً از این جهت «سالم» ناميـده مـيشـود کـه ،بـر همـان سـالمتي و عينـاً بـر
همان سالمتي ،که در حيوان است ،داللت ميکند . . .وجـود و هـر کمـال دیگـری ،بخصـوص کمـاالت
کلي نظير وحدت ،حقيقت ،خيریت ،نور ،عدالت ،و نظير آن ،بـهنحـوی تمثيلـي بـرای توصـيف خداونـد و
مخلوقات بهکار ميروند .این بدینجهت است کـه خيریـت و عـدالت و نظيـر آن [در مخلوقـات] خيریـت
[و عدالت و ] . . .خود را به تمامه از خدا دارند ،که [بـه یـک معنـا] بيـرون آنهـا و در نسـبت تمثيلـي بـا
آنهاست ...هر امر مخلوقي در وجود ،حقيقت ،و خيریت ،در نسبت تمثيلي بـا خداسـت .بنـابراین هـر امـر
مخلوقي بهطور قطع و از اساس ،وجود ،حيات ،و حکمت را از خدا و در خدا دریافـت مـيکنـد ،نـه اینکـه
بهعنوان یک مخلوق ،فينفسه واجد آن باشد .بنابراین آن امر مخلوق ،بهعنوان امری مخلـوق ،همـواره در
حال «تغذیه» است ،اما هميشه هم گرسنه اسـت ،چراکـه آن امـر همـواره از سـوی دیگـری اسـت و نـه
خودش.(Ibid, p.178) ».
بهنظر ميرسد که موضع اکهارت در اینجا در بـاب روش تمثيلـي در الهيـات ،حـداقل در کليـت خـود،
شبيه موضع "آکوئيناس" در این بـاب باشـد .حتـي مثـال اکهـارت در اینجـا شـبيه مثـال آکوئينـاس در
مورد تشابه براساس مناسبت نسبت اسـت (ایلخـاني ،1328 ،ص( )483قيـد «حـداقل در کليـت خـود»،
بهخاطر برخي تفاوتها ميـان نگـرش اکهـارت و آکوئينـاس در ایـنبـاره مـيباشـد ،ماننـد تفـاوت نگـاه
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عرفاني اکهارت و نگاه غيرعرفاني آکوئيناس در نحـوة اسـناد وجـود و دیگـر کمـاالت بـه مخلوقـات) .در
نظریة تشابه ،همچنانکه در عبارت اخير اکهارت نيـز بـدان اشـاره شـدهاسـت ،مـا نـه همچـون اشـتراک
معنوی با مفهومي دقيقاً یکسان و مشترک ،و تشابهي کامل روبهرویـيم ،و نـه همچـون اشـتراک لفظـي،
بــا معــاني کــامالً متفــاوت ،و عــدم تشــابه کامــل (همــان ،ص .)488در اینجــا ،اصــطالحات برگرفتــه از
مخلوقات که بر خداوند اطالق ميشوند بهکلي بيمعنا نيستند ،اما آنطـور هـم کـه بایـد دقيـق نيسـتند،
بلکه در جـایي بـين ایـن دو قـرار دارنـد ( (Davis, 1994, p.xxiiiبـهتعبيـر دیگـر ،آن مفهـوم کمـالي
که مبتنيبر مواجهة با مخلوقـات (بطـور معمـول ایـن جهـاني) و برگرفتـة از آنهاسـت ،و حمـل آن بـر
خداوند در کليت خود مجاز است ،تا حدی او را توصيف ميکنـد و تاحـدی نـه .در بحـث از ایـن رویکـرد
تمثيلي دقتهای دیگری نيز مطرح ميشود که طرح شایستة آنها مستلزم تفصيل آنهاست و مجـال آن
در اینجا نيست .از سویدیگر ،تا جایي که نگارنده تتبع کردهاسـت ،ایـن بحـث در کلمـات خـود اکهـارت
چندان تفصيل داده نشدهاست و بهصورت اشارههایي نسبتاً مجمل رها شدهاست .از اینرو ،مـا نيـز از ورود
در این دقتها صرفنظر ميکنيم.
همچنانکه گذشت ،با توجه به سياق کالم ،بهنظر ميرسد که آن شق تفسيری اول که ایندست تعـابير
اکهارت را شبيه نگاه نوافالطونياني چون فلوطين ميفهميد بر این شق تفسيری دوم ترجي داشـته باشـد.
اما اگر باز بر این شق تفسيری دوم اصرار شود ،آنگاه باید ازجملـه بـه ایـن اشـکال پاسـخ داده شـود کـه
آنجاکه اکهارت سخن از روش تمثيلي ميگوید در بستر الهيات ایجابي چنين ميکنـد .در اینجـا ،او اصـل
اسناد اوصاف ایجابي به خداوند را درست ميداند ،حال بحث بر سر نحوة این اسناد است .اما در آنجاکه او
رویکرد سلبي دارد ،اصل این اسناد اوصاف ایجابي به خداوند را محل اشکال ميداند .و روشـن اسـت کـه
این دو موضع قابل جمع نيستند .از وجههنظری دیگر ،اگر هم فرض کنيم که این نحوه تبيين بتواند ميـان
برخي تعابير سلبي و ایجابي اکهارت جمع کند ،باز این تبيين در برخورد با آن دست تعابير او کارآیي نـدارد
که در آنها بدون هيچ قيد و مالحظهای بهنحو رادیکال سخن از رویکرد سلبي یا ایجابي اسـت ،و چنـين
جمعي بين این دست تعابير تکلفآميز خواهد بود.
به هرترتيب ،همچنانکه در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان این تعابير متعارض دیدیم ،جمع شایسـته
ميان تعابير سلبي و ایجابي اکهارت بطور معمـول تکلـفآميـز اسـت .از ایـنرو ،اقتضـای روش محققانـه
ایناست که هر دو الگو را در منظومة فکری اکهارت بهرسميت بشناسيم و آنگاه از وجههنظـر دیگـری در
پي تبيين این تعارضها باشيم .در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکرد سـلبي و ایجـابي را تفصـيالً
مورد بحث و ارزیابي قرار ميدهيم.
 .1الهيات سلبی
برخي از تعابير اکهارت ،که بيشتر به موعظههای آلماني او تعلق دارند ،مشعر بر الهيـات سـلبي هسـتند.
الهيات سلبي جریاني قوی در قرونوسطي است .یکي از مهمترین چهرههایي که در شـکل دادن بـه ایـن
جریان الهيات سلبي و بهطورکلي کالم مسيحي و عرفان نوافالطوني در جهان مسيحي مـاثر بـودهاسـت،
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"دیونوسيوس" مجعول ميباشد (ایلخاني ،1328 ،ص .)11درنظر دیونوسيوس ،از آنجا که خداونـد کـامالً
متعالي است بهترین ستایش ما از او از همين طریق سـلبي اسـت (کاپلسـتون ،1322 ،ج  ،8ص  .)186در
اینجا ،چون خداوند توصيفناپذیر و غيرقابل درک است ،برخالف طریق ایجابي ،نميتوان سخن از اسـناد
عناویني چون وجود ،حيات ،حکمت ،خير و نظير اینها بر خداوند گفت .چرا که بنا بـه عقيـدة قـائالن بـه
این رویکرد ،چنين چيزی نوعي حد و تعين است ،در حاليکه او نامحدود اسـت .در اینجـا ،بـه یـک معنـا،
خدا ،خدا نيست ،یعني خدا از تمام مفاهيم ایجابي که بهطور سنتي بر او حمـل مـيشـود تنزیـه مـيشـود
(ایلخاني ،1328 ،ص.)13
باید توجه داشت که درنظر قائالن به رویکرد سلبي ،همچنانکه مـثالً علـم از خداونـد سـلب مـيشـود،
مقابل آن یعني جهل نيز از او سلب ميشود .به تعبيری ،در مورد او نه علم مطرح است و نه جهل ،و هـيچ
یک از این دو برای او شأنيت ندارند ،او فوق علم و جهل و البشرط نسبت به هر دوسـت .مـيتـوان ایـن
کالم فلوطين را ناظر به همين معنا دانست« :احد بـا اینکـه دربـارة خـود خـویش نمـياندیشـد و خـود را
نميشناسد ،ناداني در او نيست ،زیرا ناداني آنجاست که دو چيز وجـود داشـته باشـد کـه یکـي دیگـری را
نداند ،حال آنکه او چون تنهاست چيزی را نميشناسد .ازسویدیگر ،چيزی در خود ندارد کـه ندانـد ،بلکـه
چون واحد است و در خود خویش است نيازی ندارد که دربارة خود بيندیشد .اگـر بخـواهيم دقيـق باشـيم
حتي حق نداریم بگویيم او در نزد خود خویش است و نباید چنين بگویيم تا وحدتش ناب بماند ،بلکه بایـد
بيندیشيم که چگونه ميتوان در نزد خود خویش بودن را نيز از او سلب کرد و همچنين اندیشـيدن دربـارة
خود خویش را( ».انئاد .)0. 0 .0
از تکملهای که در بند پيشين گذشت گاهي بهعنوان «طریق تفضيلي» یـاد مـيشـود (ایلخـاني1328 ،
 ،صص  .)14 -18اما ،با تأمل در طریقسلبي ،بـه نظـر مـيرسـد کـه طـرح طریـق تفضـيلي بـهعنـوان
شقسومي در کنار دو طریق ایجابي و سـلبي محـل اشـکال باشـد .چراکـه بـهنظـر مـيرسـد کـه آنچـه
طریق تفضيلي خوانده ميشود چيزی نيست جز تنبه به وجه سلبي دیگر طریق سلبي (یعني سلب مفـاهيم
سلبي در کنار سلب مفاهيم ایجابي) ،و همين طور تنبه به لوازم ایـن سـلب توأمـان ایـن مفـاهيم متقابـل
ایجابي و سلبي.
همچنانکه پيش از این نيز اشاره شد ،اکهارت نيز در مواضعي فراوان ،و ازجمله به تـأثر از دیونوسـيوس
)(McGinn, 1986, p.323؛ (فــالحرفيــع ،1320 ،ص ،).12ســخن از طریــقســلبي مــيگویــد:
«خاموش باش ،و دربارة خدا چيزی مگو؛ زیرا هنگامي که دربارة او سـخني بگـویي ،دروغ گفتـهای و بـه
گناه افتادهای .پس اگر ميخواهي برکنار از گنـاه و پـاک باشـي ،نبایـد دربـارة خداونـد سـخني بگـویي».
)«.(Colledge and McGinn, 1981, p.207همچنين ،در پي این نبـاش کـه در مـورد خـدا چيـزی
بداني ،چراکه خداوند فراتر از هر فهمي است« )Davis, 1994, p.237( ».اگر من مـيتوانسـتم خـدایي
داشته باشم که قادر به فهم او باشم ،در آن صورت نميتوانستم او را خدا بينگارم ،چراکه خـدا فـوق فهـم
ماست .او بزرگتر از فهم ماست( ».کاکایي ،1321 ،ص« )046.ماهيت خدا در اینست کـه هـيچ مـاهيتي
نداشته باشد .تصور خير ،حکمت ،و یا قدرت دربارة او ،پنهان کردن ذات او و آميختن آن با اندیشه و فکـر
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است .حتي یک اندیشه و تأمـل دربـارة او ،وی را خواهـد پوشـانيد( ».همـان ،ص ،)111بـر ایـن اسـاس،
«خداوند بينام ( )Namelessاست»« ،زیرا هيچ کس نميتواند دربـارة او چيـزی بگویـد یـا بفهمـد». . .
(« )Colledge and McGinn, 1981, p.206او بدون اسم و نافي همة اسمهاست .هرگز نامي بـه او
داده نشدهاست»« ،این ،مخلوقات هستند که نامي را به او ميدهند ولـي او فـينفسـه ذاتـي اسـت بـدون
اسم ».این ذات ،آخرین منزل «و همـان سـر ظلمـت ذاتازلـي )(Darkness of eternal Godhead
اســت کــه مجهــول ( )Unknownاســت و هــيچگــاه معلــوم نخواهــد شــد ».ایــن ذات« ،کــه تــاریکي
( )Darknessو بيصورتي ( )Formlessnessاست»« ،همچنانکه متعلق علم واقـع نمـيشـود ،متعلـق
پرستش نيز واقع نخواهد شد( ».کاکایي ،1321 ،صص813 .؛ 811؛ .)084
اکهارت خود معترف است که در کتاب مقدس نامهای فراواني بر خداوند اطالق شدهاست ،با ایـنحـال
باز بر طریق سلبي تأکيد ميکند .در اینجا ميتـوان او را بـا دیونوسـيوس مقایسـه کـرد (ایلخـاني،1328 ،
ص )13که گویي مخاطب اصلي این رویة کتاب مقدس را عوام ميدانـد« :خداونـد نـامهـای فراوانـي در
کتاب مقدس دارد .با اینحال ،من معتقدم که اگر کسي چيزی را در خداوند درک کند و سپس نامي بر آن
اطالق کند ،آنگاه آن ،خدا نخواهد بود .خداوند ورای اسماء و طبيعـت ( )Natureاسـت .نقـل اسـت کـه
شخص درستکاری به مناجات با خدا مشغول بود و در حال مناجات با خدا نامي را بر او اطـالق مـيکـرد.
پس یکي از برادران روحاني به او گفت« :خاموش بـاش ،تـو داری بـه خـدا بـياحترامـي مـيکنـي » مـا
نميتوانيم نامي پيدا کنيم که شایستة او باشد .با اینحال ،به ما اجازه داده شده است که برخي از نامهـا را
برای خداوند بکار ببریم ،نامهایي که قدیسان با آنها با خدا مخاطبه ميکردهاند ،و نامهـایي کـه خداونـد
آنها را اینچنين در قلوب ایشان تقدیس کردهاست و در نوری الهي تعميد دادهاسـت .در اینجـا ،پـيش از
هرچيز ما باید یاد بگيریم که چگونه باید به خداوند تقرب بجویيم .ما باید بگـویيم« :پروردگـارا ،بـا همـان
نامهایي که تو اینچنين در قلوب قدیسانت تقدیسشان کردهای و در نور خود تعميدشان دادهای ،ما به تـو
تقرب ميجویيم و تورا ستایش ميکنيم ».در وهلة دوم ،باید توجه داشته باشيم که هيچ نامي وجـود نـدارد
که آنطور که باید و شاید او را ستایش و تکریم کند ،چراکه خداوند «ورای نامهاست» و نـاگفتني اسـت».
(.)Davis, 1994, p.129
همچنانکه دیدیم و در ادامه نيز به نمونههای دیگری اشاره ميشود ،بسـياری از تعـابير سـلبي اکهـارت
در باب خداوند یادآور «احد» فلوطيني است .فلوطين معتقـد اسـت کـه اگـر چيـزی ،مـثالً علـم بـه احـد
افزوده شود ،از راه افزودن ،از او کاسته شدهاست ،از اینرو همه چيز را بایـد از آن ذات علـوی سـلب کـرد
(انئاد  )41 .1 .0اکهارت نيز ،در قرائتي نوافالطوني از ابنسـينا ،بـه نقـل از او مـيگویـد« :همـانطور کـه
ابــنســينا گفتــه اســت ،از آنجاکــه خداونــد نامحــدود اســت ،زیــر بــار هــيچ تعریفـي نمــيرود .تعریــف
مستلزم محدودیت است )McGinn, 1986, p.80( ».فلوطين گاهي علت اطالق «نام» احد بر خداونـد
را سلب کثرت از او عنوان ميکند (انئاد  )0 .1 .1احـد نيـز در برخـي تعـابير اکهـارت سـلب سـلب اسـت
) (McGinn, .1986, p.181این احد ،در برخي تعابير اکهارت ،همچون احد فلـوطين (انئـاد ،)1. 0. .1
فراتر از فهم و ادراک ماست« :انسان باید به طرف اصل حقيقت حرکت کند ،یعني بسوی وحدت محـض،
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که خود خداست .درنتيجه ،انسان به سر حيـرتآوری برخـورد مـيکنـد .در همـانجـا بایـد بایسـتد ،زیـرا
ادراک انسان نميتواند به ذات آن نفوذ کند .خدایمتعـال کـه همـان احـد اسـت ،سـری اسـت غيرقابـل
ادراک» (کاکایي ،1321 ،ص .)084این احـد همچنـين ،نظيـر احـد فلـوطين (انئـاد  ،)1. 0 .0همچنانکـه
فراتر از فهم و ادراک ماست ،فراتر از وجود نيز هست« :اساتيد ناوارد مـيگوینـد کـه خـدا وجـود محـض
( )Pure beingاست[ .اما] خداوند آنچنان ورای وجود است که واالترین فرشته باالتر از یک پشه اسـت.
خداوند را یکي از موجودات ( )A beingناميدن همانقدر نادرست است کـه خورشـيد را بـينـور یـا سـياه
بناميم .)McGinn, 1986, pp.256-257( ».فوق وجودبودن احد در اینجـا ،هماننـد نگـاه نوافالطـوني
(که خود تاحدی ریشه در نگاه افالطون دارد) ،از اینروست که خداوند علت هستي اسـت و علـتِ هسـتي
باید فوق هستي باشد (ژیلسون ،1321 ،ص .)04بنا بهعقيدة برخي محققان« ،این سخن در مقابـل سـخن
مدرسيان ،توماس آکوئيني ،و قبل از آنها اوگوستينوس است که در پي سنت فلسفي "پارمنيـدس" علـت
موجود را موجود درنظر ميگرفتند .اینان خدا را وجود ميدانستند و اعطاءکنندة وجود( ».ایلخاني ،تبتـل در
عرفان یوآنس اکهارتوس ،1328 ،ص.)81
اکهارت در برخي تعابير خود از خداوند بهعنوان «عدم بينام» یاد ميکند (اسـتيس ،1301 ،ص .)1امـا،
همچنانکه پيش از این نيز اشاره شد ،این عدم ،عدم مقابلوجود نيست ،بلکه بنا بهادعـای قـائالن بـه آن،
ورای وجود و عدممتعارف است« :استادی ميگوید« :هر کس به نحو تشبيهي در باب خداوند سخن بگوید
به طریقي ناخالص ([ )Impureو ناصواب] در باب وی سخن گفته است؛ اما کسي که بـا [بـهکـار بـردن
تعبير] «عدم» ( )Nothingاز خداوند سخن بگوید بهنحوی شایسته از وی سخن گفته است .وقتي نفـس
به احد ( )Oneميرسد و در آنجا به نفي محـض خـود ) (pure rejection of itselfداخـل مـيشـود،
خداوند را گویي در یک عدم ميیابد .این حال شخصي است کـه گـویي در یـک رویـا -ایـن رویـایي در
بيداری است -همانند زني که آبستن کودکي ميشود ،آبستن عدم شده است ،و در این عدم خداوند متولـد
ميشود؛ او ميوة این عدم است .خداوند در این عدم متولد ميشود .)McGinn, 1986, p. 323( ».بسيار
محتمل است که اکهارت در این روایتِ سومشخص در حال شرح تجربة خود باشـد .براسـاس تعـابيری از
ایندست در کالم عرفای قائل به رویکرد سلبي ،ميتوان گفت که تجربة عرفاني ایشان بهنـوعي در ایـن
رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد .در این باره در ادامه باز سخن خواهيم گفت.
در سال  1380ميالدی ،و تقریباً یک سال پس از مرگ اکهـارت" ،پـاپ جـان بيسـتودوم" در بيانيـة
خود از ميان ( )162عبارتي که کليسای محلي بـه عنـوان مـوارد اتهـام اکهـارت ارسـال کـرده بـود)82( ،
عبارت را محکوم و توقيف کـرد ()Walshe, 1992, vol.1, p.xxiv؛ (کاکـایي ،1321 ،ص )80آخـرین
عبارت از عبارات محکومشدة اکهارت در بيانية محکوميت پـاپ ،پيامـد ایـن رویـة سـلبي او بـوده اسـت:
«خداوند نه خير است و نه خيرتر و نه خيرترین .اگر من خدا را خير بنامم همانقدر نادرست است که سـفيد
را ســياه بنــامم« )Walshe, 1992, vol.1, p.li( ».چراکــه خــدا فــوق توصــيف و فــوق تــوان ادراک
عقلي ماست( ».کاکایي ،1321 ،ص .)083بهنظر ميرسد کـه رویکـردِ سـلبي اگـر قائـل بـه نـوعي فهـم
ایجابي اجمالي دربارة خداوند باشد در کليت خود با رویکردهـای ایجـابي مطـرح تفـاوتي نخواهـد داشـت
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و این همه مناقشة بين دو رویکردِ سـلبي و ایجـابي بـيمعنـا خواهـد بـود .چراکـه رویکردهـای ایجـابي
مطرح نيز ،تنها از فهم ایجابي اجمالي خداوند ،کـه خـود مقـول بـه تشـکيک اسـت ،سـخن مـيگوینـد،
و فهم تفصـيلي اکتنـاهي او را منکرنـد .از بسـياری از تعـابير نوعـاً رادیکـال قـائالن بـه رویکـردِ سـلبي
نيز ،همچنانکه در مورد فلوطين ،دیونوسـيوس ،و خـود اکهـارت دیـدیم ،بـر مـيآیـد کـه آنهـا نـهتنهـا
منکر فهم تفصيلي اکتناهي از خداوند هستند که هر نـوع فهـم اجمـالي او را نيـز منکرنـد .از ایـنرو ،مـا
نيز در نقد خود ،چنين چيزی ،یعني انکار هر نوع فهم از خداوند در رویکرد سلبي ،را مفـروض مـيگيـریم.
بر این اساس ،اگر قائالن به رویکرد سلبي ،در مقام دفاع ،در پي تأویـل برخـي تعـابير رادیکـال خـود بـر
بيایند و از نوعي فهم اجمالي از خداوند سخن بگویند ،دیگر رویکرد سلبي نخواهند داشـت و از آن عـدول
کردهاند.
رویکردِ سلبي با موانع عقلي عدیدهای روبروست .صـرفنظـر از دیگـر نقـدها ،ایـن رویکـرد ،از وجـوه
مختلف ،گرفتار اجتماع نقيضين یا ارتفاع نقيضين غيرقابل رفعـي اسـت کـه کنـار گذاشـتن آن را نـاگزیر
ميکند .انکار هر نوع فهم از خداوند مستلزم بستن باب سخن در باب او و به تعبير کالمي مستلزم تعطيـل
است .روشن است که در اینجا دروني بودن یا بيروني بودن این تکلم موضوعيت ندارد و سـخن گفـتن در
اینجا معنای عامي دارد که شامل مطلق نطق دروني و بيروني است .در این رویکرد ،نباید خداوند را حتـي
«چيزی» به شمار آوریم و هيچگونه اشارة کالمي (و بهطور کلي هيچگونه اشارة ذهني) درمـورد او داشـته
باشيم .حتي همين اشارة کالمي (که نباید در مورد او هيچگونه اشارة کالمـي داشـته باشـيم) هـم موجـه
نيست .از اینرو ،در رویکـردِ سـلبي ،بـه محـض اینکـه در بـاب خداونـد کوچـکتـرین سـخني بگـویيم
(و بهطور کلي کوچکترین تأملي بکنيم) ،دچار تناقض شدهایم .طرفه اینکه قائالن به رویکـرد سـلبي ،در
تعارض با مبانيشان ،بخش زیادی از توان علمي خود را صرف سخن گفتن از خداونـد و تأمـل در بـاب او
ميکنند.
رویکرد سلبي نه تنها مستلزم تعطيل در حوزة نظری است که مستلزم تعطيل در حوزة عملي نيز هست،
چراکه نسبت عملي با خداوند مبتني بر نوعي فهم از اوست .بر این اساس ،قائالن به رویکردِ سلبي ،نمي-
توانند هيچگونه نسبت عملي با خداوند برقرار کنند ،در حاليکه واقع امر خالف ایـناسـت و بلکـه ایشـان
نوعاً عارفاني هستند که در پي فنای در او هستند.
رویکــرد ســلبي دغدغــة حفــظ تعــالي خداونــد و صــيانت از کمــال مطلــق او را دارد ،غافــل از اینکــه
در همــين دغدغــه ،بــه تعــالي خداونــد و کمــال مطلــق او و درنتيجــه رویکــرد ایجــابي ،اعتــراف شــده
است .از سویدیگر ،همچنانکه خود اکهارت نيز معتـرف اسـت ( ،)McGinn, 1986, p.100هـر سـلبي
در رویکرد سلبي مبتنيبر نوعي ایجاب است .از اینرو ،رویکردِ سلبي نيز به یک معنـا مبتنـي بـر رویکـردِ
ایجابي است.
رویکردِ سلبي مدعي است که خداوند فوق وجود اسـت ،و از جملـة اقتضـائات ایـن فـوق وجـود بـودن
ایناست که فوق عدم مقابل این وجود نيز باشد .اما ،این فوق وجودبودن معنای محصلي ندارد و مسـتلزم
تعطيل و درنتيجه ،همچنانکه پيش از این دیدیم ،مستلزم اجتماع نقيضين است .همچنين ،این نحوة رفـع
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وجود و عدم از امر عيني ،آشکارا ارتفاع نقيضين است .سلب امور مساوق با وجـود از خداونـد نظيـر سـلب
وحدت و ضرورت از خداوند نيز مستلزم سلب وجود از خداوند و درنتيجه مسـتلزم تـاليفاسـدهای آنسـت.
سلب اوصاف ثبوتيذاتي مالزم وجود مطلق از خداوند نظير سلب حيات و علم و قـدرت مطلـق از خداونـد
نيز ،اگر از در رویکردِ سلبي باشد ،مستلزم سـلب وجـود از خداونـد و در نهایـت مسـتلزم تـالي فاسـدهای
آناست.
پيش از این گفتيم که با تأمل در برخي تعابير عرفای قائل به رویکرد سلبي ،ميتوان گفـت کـه تجربـة
عرفاني ایشان به نوعي در این رویکرد سلبي ایشان مدخليت دارد .اما بنـا بـر آنچـه در بـاب نقـد رویکـرد
سلبي گذشت ،اگر در این دست تعابير سلبي رادیکال عرفای قائل به این رویکرد سلبي ،بـدون هـيچگونـه
مسامحة در کالم و مجازگویي بهمعنای عام کلمه ،معنای متعارف متبادر از سياق ظاهری کالم مراد باشد،
چارهای نيست جز اینکه این رویکرد سلبي را نه بهعنوان اقتضای حقيقي آن تجربة عرفاني ،که بـهعنـوان
افزودة تفسيری محل اشکال عارف به اصل آن تجربة عرفاني بفهمـيم ،و بـر اسـاس ایـن  ،آن مـدخليت
تجربة عرفاني در این رویکردِ سلبي را نيز باید بهعنوان زمينهای صرفاً اعدادی بـرای آن افـزودة تفسـيری
محل اشکال بفهميم .به عنوان نمونه ،در بستر وحدتِ تشکيکيوجود و نه وحدتِ شخصيوجود ،مـيتـوان
این مسأله را بدین نحو تبيين کرد که ،عارف قائل به رویکرد سـلبي ،در تجربـة عرفـاني خـود از خداونـد،
خداوند را به مراتب فراتر از ماسوا (و بهطور خاص موجودات اینجهاني) ميیابد .اما او در اینجا ،در خلطـي
بين مفهوم وجود و مصادیق آن ،خداوند را بهطور کلي نه صرفاً فراتر از ماسوا (و بهطور خـاص موجـودات
اینجهاني) ،که فراتر از وجود قلمداد ميکند.
 .9الهيات ايجابی
اکهارت در برخي از تعابير خود ،بر خالف برخيدیگر ،رویة ایجابي در پيش مـيگيـرد .در سـفر خـروج،
هنگامي که "موسي"(ع) از طرف خداوند به رسالت مبعوث و بـه هـدایت "بنـياسـرائيل" مـأمور شـد ،از
خداوند ساال کرد« :اینک چون من نزد بنياسرائيل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شـما
فرستاده است و از من بپرسند که نام او چيست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسي گفت :هستم آنکه هستم
و گفت به بنياسرائيل بگو اهيه (هستم) مرا نزد شما فرستاد( ».خـروج  )14-13 :3اکهـارت بـا توجـه بـه
همين آیات ميگوید« :بهترین و مناسبترین نامي که بر خداوند اطالق ميشـود هسـتي ()Existence
است« ،کسي که هست« )Ibid, p.49.( »)That he is( ».یعني آنکه کامالً وارسته و رهاست ،آنچنـان
محض است که هيچ چيز بهجز «بودني» بسيط (” )A simple “isباقي نمـيمانـد ،ایـناسـت اقتضـای
نام خداوند .از اینروست که خداوند به موسي گفت« :به مردم بگو که «کسي که هسـت» تـو را فرسـتاده
است(Fox, 1980, p.172). »».
اکهارت در شرح بر سفر خروج ،در بحث از دالیـل ایـن تلقـي کـه «وجـود» ( )Existenceنخسـتين
و مناسبترین نام خداست ،ميگویـد« :نخسـتين دليـل اینکـه ... ،بـرای وجـود ،هـيچ نـامي مناسـبتـر
از «وجود» نيست .اما خدا ،خودِ وجود است[ ...دليل دیگر اینکه] ،مناسبترین نـام بـرای یـک شـيء ،آن
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است کـه همـة آنچـه را کـه متعلـق بـه آن شـيء اسـت و بـه آن اسـناد داده مـيشـود دربربگيـرد .امـا
وجود ،خود هر آنچه را کـه در شـأن خداسـت ،داراسـت .بنـابراین ایـن نـام در ميـان نـامهـای خداونـد،
نخستين و مناسبترین نام اسـت[ ...دليـل دیگـر اینکـه] ،آنچـه فراتـر از هـر نـامي اسـت ،هـيچ نـامي
را طرد نميکند ،بلکه به تمامه و به یکساني همة نامها را در بر دارد .بنـابراین ،هـيچ یـک از ایـن نـامهـا
بـهجــز آنکــه فراتــر از همــة نــامهــا و مشــترک ميــان همــة آنهاســت ،در شـأن او و خــاص او نيســت.
اما وجـود ،مشـترک ميـان همـة موجـودات و همـة نـامهاسـت ،و بنـابراین تنهـا نـام شایسـته و خـاص
اوســت. )McGinn, op.cit, pp.95-96( ».بــر اســاس ایــن  ،بــرخالف دیگــر موجــودات کــه در
آنها چيستي و هستي متمایزند و پاسخ پرسش از چيستي آنها غير از پاسخ پرسش از هسـتي آنهاسـت
) ،(Ibid, pp.46-47در خداوند چيستي او به یـک معنـا همـان هسـتي اوسـت« :همچنانکـه ابـنسـينا
گفته است« . . . ،چيستي» ) (What-it-isخداونـد همـان «هسـتي» ( )That-it-isاوسـت .اوسـت کـه
«چيســتيای» ( )What-it-isورای صــرف «اینکــه هســت» ( )That-it-isکــه داللــت بــر هســتي
( )Existenceميکند ،ندارد( ».شرح بر سفر خروج) ) .(Ibid, pp.45-46اکهارت پـس از ایـن تحليـل،
ضمن اشارة مجدد به ابنسينا و همينطور الهيات شفا ،به نحو تفصيلي نتيجه ميگيرد که این نحوة یکـي
بودن وجود و ماهيت شأن واجببذات و کامل مطلق است (.)Ibid, p. 48
تا اینجا تعابير اکهارت ،مشعر بر نخستين و مناسبترین نـام بـودن وجـود و تفاصـيل مـرتبط بـا آن
بود .اما از برخي دیگر از تعابير اکهارت ميتوان گرایش او به اسم احد را بهعنوان نخستين و مناسبتـرین
نام خداوند استنباط کرد« :همة کمـاالت و امـوری از ایـن سـنخ ،از آنجهـت کـه در خداونـد بـهعنـوان
علت اوالی همهچيز هسـتند ،در او بـهعنـوان کمـالي ضـروری و بسـيط و نيـز یـک امـر واحـد تحقـق
دارند ،چراکه «خداوند واحد ( )Oneاست( ».غالطيان .)86 :3 ،هر چيزی که در احد ( )Oneباشـد و احـد
در آن ،خود واحد خواهد بود .چراکه «احد آن چيـزی اسـت کـه هـيچ کثرتـي در او راه نـدارد ».بنـابراین
در مــورد اشــخاص الهــي یــک ذات بيشــتر در کــار نيســت ،چراکــه در آن ذات کثرتــي از ذوات وجــود
ندارد .شخص پدر واحد است ،چراکه در این شـخص کثرتـي از اشـخاص وجـود نـدارد .بنـابراین در خـدا
هر کمالي واحد است ،چراکه در مورد او کثرتي از کماالت در کار نيست .بـه همـيندليـل اسـت کـه هـر
کسي که بهواسطة خداوند ،خداونـد را مـيبينـد ،یعنـي بـهواسـطة ذاتـش و نـه بـهواسـطة اشـياءدیگـر،
و نه بهواسطة وسائط دیگر ،کمالي منفرد را ميبينـد ،و همـة کمـاالت را در او و بـهواسـطة او مـيبينـد،
به جای اینکه بهواسطة آن ها او را ببيند .ایـن کمـال یـک کمـال جزئـي و خـاص نيسـت ،بلکـه کمـالي
منفرد است که فوق همة کماالت قرار دارد .اگر شخص ناظر ناگزیر باشد به آنچه ميبيند ،کـه بـهواسـطة
آن و در آن مــيبينــد ،نــامي اطــالق کنــد ،ایــن نــام حتمـاً احــد خواهــد بــود ،همچنانکــه در بــاب آخـر
[سفر] «زکریا» گفته ميشود « ،در آن روز یک پادشـاه در کـار خواهـد بـود ،و نـام او احـد خواهـد بـود».
(زکریا ).0 :14 ،احد نامي برای حکمت یا قدرت و دیگر اوصاف جزئي و خـاص نيسـت ،بلکـه احـد همـه،
و فوق همه است ،و همهچيز در اوست ،همچنانکه در بـاب دوم فيليپيـان مـيخـوانيم« :مـن بـه او نـامي
دادهام که فوق هر نامي است( ».فيليپيان ).0 :8 ،او «نام» را بهصورت مفرد بهکار ميبـرد ،چراکـه او احـد
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است «که فوق هر نامي است» ،چراکه کماالت همة نامها در مخلوقات بهطور مجزا هسـتند ،در آن ،یـک
چيز و یک کمالاند( ».شرح بر سفر خروج) ()Ibid, pp. 62-63
از سویدیگر ،اکهارت در پرسشهای پاریسي ،کـه متعلـق بـه اولـين دورة اقامـت او در پـاریس اسـت
) ،(Walshe, 1992, vol.1, p.xxxivایـن بـار عقـل و ادراک ( )Understanding/Intelligereرا
بهجای وجود مينشاند و آن را نخستين و مناسبترین نام خداوند ميداند ( Colledge and McGinn,
 .)1981, p. 32اکهارت در ابتدای پرسشهای پاریسي این ساال را مطرح مـيکنـد کـه آیـا در خداونـد
وجود و ادراک یکي هستند .پاسخ او به این ساال ،مثبت است؛ اما او در ادامه ميگوید که علـت ایـن امـر
آن نيست که خدا وجودی است که آن را ادراک ميکند ،بلکه علت آن ایناسـت کـه خـدا عقـل و ادراک
است .ادراک یا تعقل «شالودة وجود او» یا وجود است" .قدیس یوحنا" نگفت« :در آغاز وجود بـود ،و خـدا
وجود بود»؛ او گفت« :در آغاز کلمه بود ،و کلمه با خدا بود ».همينطور هم "مسي " گفت« :من حقيقـت
هستم ».بهعالوه ،قدیس یوحنا همينطور ميگوید که هرچيـزی بـهواسـطة کلمـه آفریـده شـدهاسـت؛ و
همينطور نویسندة کتاب العلل نتيجه ميگيرد که «وجود نخسـتين مخلـوق اسـت ».ایـن نتيجـه گرفتـه
ميشود که خدا ،خالق است ،عقل و ادراک اسـت ،امـا وجـود یـا موجـود نيسـت ()Non ens vel esse
پس ،به تعبير صوری [و به حمل شایع و نه حقيقت و رقيقت] ،در خداوند نـه موجـود هسـت و نـه وجـود،
زیرا خداوند علت وجود است .البتـه اگـر کسـي بخواهـد ادراک را «وجـود» بنامـد مسـألهای نيسـت ،امـا
در این مورد باید دانست که وجود به این دليل متعلق به خداست که خدا ادراک است .خـدا مـيتوانـد بـه
موسي(ع) بگوید« :من آنم که هستم»؛ اما خدا بدینترتيب همانند شخصي سخن گفته است که آدمـي او
را در تاریکي مالقات کرده و از هویت او ساال مـيکنـد و او بـدون اینکـه بخواهـد خـود را نشـان دهـد
ميگوید« :من آنم کـه هسـتم" ».ارسـطو" دریافـت کـه اگـر بناسـت قـوة بينـایي هـر رنگـي را ببينـد،
خود آن باید بيرنگ باشد .ب نابراین ،اگر خدا علت هر وجـودی اسـت خـود او بایـد فراتـر از وجـود باشـد
(کاپلستون ،1322 ،ج ،3صص.)810-811
در مورد این بحث نسبت وجود و علم در خداوند ،برخـي از محققـان (نظيـر "مـوریس دو وولـف") بـر
این اعتقادند که اکهارت ،پس از اینکه در آثار اوليهاش بر ایـن بـاور بـود کـه خـدا ادراک اسـت و وجـود
نيست ،عقيدة خود را تغيير داد و معتقد شد که خدا وجود است (همان ،ص .)810اما در مورد نسبت وجـود
و وحدت در خداوند ،اکهارت در برخي از تعابير خود بطور خاص به مساوقتِ وجود و وحدت اشاره ميکنـد:
« . . .احد ( )Oneو وجودِ مساوق ( )Convertibleیکدیگرند .آنچه از احد تنزل کند از وجود تنزل کـرده
است .)McGinn, op.cit, p .87( ».و در برخي دیگر از تعابير خود حقيقـت و خيـر و کمـاالتي از ایـن
دست را نيز در این مساوقت داخل ميکنـد ( .)Ibid, p.89از سـویدیگـر ،مسـاوقت ایـن معـاني باعـث
نميشود که او نوعي تقدم و تأخر ميان آنها قائل نشود« :در ميان چهار امر مشـترک ميـان همـة اشـياء،
وجود اول است ،وحدت دوم ،حقيقت سوم ،و خير چهـارم )Ibid, p.182( ».بـه همـينترتيـب ،او گـاهي
بهطور خاص به تقدم و تأخر ميان وجود و وحدت اشاره ميکند . . .« :خداوند واحد ([ )oneعلياالطـالق]
است . . . ،چراکه کثرت نوعي تنزل است ،و تنزل متعلق به خداوند نيست؛ چراکـه او اول ( )Firstاسـت و
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همچنين چون او وجود است )Ibid, p.169( ».براساس این ،بهنظر ميرسد که پـيش کشـيدن مسـاوقت
این دو مفهوم ،برای تبيين این اختالف اقوال در باب نخستين و مناسبترین نام بودن وجود یا احد بـرای
خداوند نتواند کارآ باشد .چراکه او از یک سو ،در کنار قول به مساوقت این دو معنا ،به نوعي تقـدم و تـأخر
ميان آنها قائل است ،و از سویدیگر ،در این مساوقت ،معاني دیگری نظير حقيقت و خيـر را نيـز داخـل
ميکند.
اکهارت گاهي احد را بهصورت سلب سلب ميفهمد« :در این سلب سـلب (کـه تعبيـر «واحـد» ()One
مشعر بر آنست) هر آنچه که متعلق به این تعبير باشد حاضر است و هر آنچه که مقابـل آن باشـد غایـب.
این بالضروره احد ( )Oneاست .)Ibid, p.168( ».او در این نحوة فهم مفهوم احد ،تالش ميکند که آن
را به مفهوم وجود نزدیک کند« :احد ( )Oneخود سلب سلب است .سـلب از سـلبي کـه هـر نـوع کثـرت
در تعارض با احد را در خود دارد .این سلب سلب هستة مرکزی ،خلوص ،و تکرار تصـدیق و اثبـات وجـود
[و امور وجودی] است« .من آنم که هستم( ».خروج)Ibid, p. 185( »).3:14 ،
پيش از این تعبيری را از اکهارت نقل کردیم که از آن گرایش به تلقي نـام احـد بـهعنـوان نخسـتين و
مناسبترین نام خداوند استنباط ميشد .در آنجا اکهارت ازجمله ميگفت که «اگـر شـخص نـاظر نـاگزیر
باشد به آنچه ميبيند ،که بهواسطة آن و در آن ميبيند ،نامي اطالق کند ،این نام حتماً احد خواهـد بـود».
( )Ibid, p. 62از این تعبير او ميتوان چنين برداشت کرد که یکي از مهمترین زمينههای این گـرایش او
ایناست که خداوند در تجربة عرفاني عارفي چون او بيش از همهچيز بهعنوان وحدتي محض جلـوهگـری
ميکند و بر این اساس و از این حيث ،نام احد در نظر او جلوهای خاص دارد.
در این تعبير اکهارت نيز ،اگر چه از ظاهر آن نخستين و مناسبترین نام بودن وجـود بـر مـيآیـد ،امـا
ميتوان برخي از زمينههای آندست گرایشات اکهارت برای تلقي وحدت بهعنوان نخستين و مناسبترین
وصف را پيگيری کرد« :بنابراین تعبير «واحد» ( ،)Oneبجز از حيـث سـلبي ،حتـي بـه لحـاظ مفهـومي،
چيزی افزون از وجود نميافزاید[ .در حاليکه] در مورد [تعـابير] «حقيقـت» و «خيـر» چنـين نيسـت .بـه
هميندليل ،این تعبير به سرراستترین نحو با وجود مرتبط است ،بهطوریکه این تعبير بر محض بـودن و
هستة مرکزی و بلندای وجود داللت دارد ،چيزی که حتي از عهدة تعبير «وجـود» هـم برنمـيآیـد .تعبيـر
«واحد» داللت بر وجود در حالت فينفسه دارد ،که سلب و طرد همـة امـور عـدمي را بـه همـراه دارد»...
) (Ibid, .p. 167صرفنظر از مباحث مطـرح در ارزیـابي ایـن دسـت تعـابير ،اکهـارت در جـایدیگـری
ميگوید که تعبير «احد» حتي از منظـر عقـل هـم امـر ایجـابي و محصـلي فراتـر از وجـود نمـيافزایـد
((Ibid, p.182

بههر ترتيب ،اگر بخواهيم در اینجا ميان عناوین وجود و احد داوری کنيم ،با توجه بـه مجمـوع کلمـات
اکهارت ،باید جانب عنوان وجود را بگيریم .چراکه بـهنظـر مـيرسـد تصـریحات اکهـارت بـه نخسـتين و
مناسبترین نام بودن وجود برای خداوند بر برخي اشارههای او به نخستين و مناسبترین نام بـودن احـد
برای خداوند غلبه داشته باشد .همچنين ،تا جایي که ميتوان سخن از بررسيهای تـاریخي گفـت ،لحـاظِ
ترتيباتتاریخي نيز ميتواند ماید این قول باشد (کاپلستون ،1322 ،ج ،3ص .)810بهنظر ميرسد کـه اگـر
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اکهارت همانند برخي عرفای مسلمان ،که «اسمخاص» اهلل را بهعنوان اسمجامع و عنوان مستجمع جميع
اسماء و کماالت اسمائي معرفي ميکنند ،اسم خاصي مانند «یهوه» را بهجای «مفاهيمي» ماننـد وجـود و
وحدت ،بهعنوان اسمجامع معرفي ميکرد ،گرفتار چنين دشواریهایي نميشد .وجود و وحدت مسـاوقند و
با یکدیگر مالزمة مفهومي دارند .وحدت صفت وجود و عارض بر آناست .اما بـر اسـاس ایـن نمـيتـوان
سخن از نخستين و مناسبترین نام بودنوجود ،به کيفيتي که مـورد نظـر اکهـارت اسـت ،گفـت .چراکـه
مفهوم وحدت داخل در مفهوم «بسيط» وجود و مضمر در آن نيست ،بلکه بيرون آنست .گرچه ،همچنانکه
گذشت ،مساوق و مالزم آناست .از اینرو ،مفهوم وجود بدون مفهوم وحدت ،نميتواند توصـيف کـاملي از
خداوند باشد .این مطلب اختصاص به نسبتِوجود با وحدت ندارد و درمورد نسبت وجود بـا دیگـر اوصـاف
کمالي نيز صادق است .اما در مورد اسمجامع «اهلل» ،بنا بهتعریف «لفظي» ،هـم مفهـوم وجـود داخـل در
تعریف لفظي آناست (آنهم به نحو اطالقي) و هم دیگر عناوین کمالي حـقتعـالي نظيـر وجـوببـذات و
وحدت اطالقي و حيات مطلق و علم مطلق و قـدرت مطلـق .از ایـنرو ،در اینجـا دچـار آن دشـواریهـا
نميشویم .البته این اسمجامع اهلل ميبایست دال بر اعلي مرتبة هستي فهميده شود که در غير اینصـورت
بهنوبة خود دارای دشواریهایي است که در اینجا مجال بحث از آنها نيست.
صرفنظر از این عالقه برای بحث از نخستين و مناسبترین نام خداوند ،اکهـارت گـاهي هـر یـک از
اقانيم ،یا هر یک از طبيعت الوهي و اقانيم را ،بهعنوان کمالي ( )Transcendental termخاصي متصف
ميکند .در اینجا صرفاً به برخي از ایندست تطبيقها اشاره ميکنيم و وارد نقد تفصيلي آنها نمـيشـویم.
فقط اجماالً اشاره کنيم که ازجمله در این نحوة تطبيقهای این عناوین کمالي توسـط اکهـارت مـيتـوان
رگههای وجوهي از نگاه افالطوني به ایدهها را پيگيری کرد .بههمينترتيب ،الگوی کلي برخي از نقدهایي
که در نقد این دست مباحث اکهارت مطرح ميشود در نقد آن وجوه نگرش افالطوني به ایدهها نيز جـاری
است .در یکي از این تطبيقها ،که در چارچوب تلقي علم بهعنوان نخستين و مناسـبتـرین وصـف قـرار
دارد ،اکهارت برخالف آگوستين که سه مفهوم وجود ،حيات ،و علم را بهترتيب بر سـه اقنـوم اول و دوم و
سوم تطبيق ميداد (ایلخاني ،1328 ،ص ،)110پدر را متناظر با علم ،پسر را متناظر با حيات ،و روحالقـدس
را متناظر با وجود ميداند )(Walshe, 1992, vol.1, p.xxxiv
اما از منظری دروني ،بهنظر ميرسد که تطبيق او در شرح بر انجيل یوحنـا پختـهتـر باشـد .در آنجـا او
طبيعت الوهي را نيز در این تطبيق داخـل مـيکنـد و چهـار مفهـوم وجـود ( ،)Existenceاحـد (،)One
حقيقت ( ،)Trueو خير ( )Goodرا که بهنظـر او بـا یکـدیگر مسـاوقند ( ،)Convertibleبـهترتيـب بـر
طبيعت الوهي ،پدر ،پسر ،و روحالقدس تطبيق ميدهد؛ طبيعت الوهي که اصل و منشأئي نـدارد نـه متولـد
شدهاست و نه متولد ميکند ،متناظر با وجود است .پدر که اصل و منشأئي ندارد متولد ميکند ولـي متولـد
نشده است ،متناظر با احد است .پسر که دارای اصل و منشأ است متولد شدهاست ولـي متولـد نمـيکنـد،
متناظر با حقيقت است .روحالقدس که دارای اصل و منشأ است نه متولد ميکند و نه متولد شدهاست ولـي
اصل و منشأ مخلوقات است ،متناظر با خير است (.)McGinn, op.cit, pp.187-188
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 .1جمعبندی و خاتمه
پيش از این ،در بحث از پيشنهادها برای جمع ميان تعابير سـلبي و ایجـابي اکهـارت دیـدیم کـه جمـع
شایسته ميان این تعابيرمتعارض بهطورمعمول تکلفآميز است .از اینرو هر دو الگو را در منظومـة فکـری
اکهارت به رسميت شناختيم و سپس در دو بخش بعدی هر یک از این دو رویکرد سـلبي و ایجـابي را در
نزد مایستر اکهارت تفصيالً مورد بحث و ارزیابي قرار دادیم .در اینجا جا دارد که از وجههنظـر دیگـری در
پي تبيين این تعارضها باشيم.
پيش از ورود تفصيلي در این وجههنظر تبييني دوم ،خوب است اشاره کنيم که رویکرد سـلبي ،رویکـرد
عمدة بسياری از موعظههای آلماني است .در این موعظههـا کـه مخاطبـان آنهـا عمـدتاً راهبـههـایي بـا
آموزشهای نهچندان پيشرفته هستند ،اکهارت گویي در قامت یک فيلسوف نوافالطوني بهنحو رادیکال از
رویکردِ سلبي سخن ميگوید .در اینجا خداوند فوق همة اسماء و صفات است ،و دقيقاً از همينرو ،چنـدان
نميتوان در باب خداوند تفصيل داد.
رویکردِ ایجابي نيز رویکرد عمدة بسياری از متون فنيتر اکهارت ماننـد شـروح او بـر کتـاب مقـدس
است .در اینجا ،اکهارت ردای رویکردِ سلبي را از تن به در آورده و با عنـاویني چـون «وجـود» و «احـد»،
بهعنوان مناسبترین و نخستين نامهای خداوند ،از او سخن ميگوید .در رویکرد ایجابي ،بـهدليـل همـين
رویکردِ ایجابي ،در نسبت با رویکردِ سلبي ،مجال جوالن بيشتری اسـت .روش تمثيلـي را نيـز بایـد ذیـل
همين نگاه ایجابي فهميد ،روشي که در آن نه راجع به اصل ایجاب یا سلب که راجـع بـه طریـق درسـت
ایجاب سخن گفته ميشود.
ناگفته نماند که محققاني چون مکگين معتقدند که در سراسر آثار التين و آلمـاني اکهـارت مـيتـوان
شاهد نوعي نوسان بـين الهيـات ایجـابي و سـلبي بـود ( )Colledge and McGinn, 1981, p. 32از
همينرو بود که در عبارات قبلي تأکيد کردیم که رویکرد سلبي رویکرد «عمدة بسـياری» از موعظـههـای
آلماني است و رویکردِ ایجابي رویکرد «عمـدة بسـياری» از متـون فنـيتـر اکهـارت ماننـد شـروح او بـر
کتاب مقدس است .چراکه در همينجا نيز مي توان بـه مـوارد فراوانـي خـالف آنچـه گفتـه شـد برخـورد.
برای مثال ،آن نقل قول اوائل بحث در باب نخستين نـام بـودنوجـود («هسـتي ،نخسـتين نـام اسـت».
( ،))Davis, 1994, p. 166از یکي از موعظههای آلماني اکهارت بود ،مواعظي که پيش از این گفته شد
در بسياری از موارد رویکرد عمدتاً سلبي دارند .با تتبع دقيقتر در آثار اکهارت ،بهنظر ميرسد کـه تعبيـری
نظير این تعبير که «رویکرد سلبي را در موعظههای آلماني اکهارت بهتر ميتوان سـراغ گرفـت» ،از ایـن
تعبير که «رویکردِ سلبي رویکرد عمدة بسياری از موعظههای آلماني است» مناسبتر باشـد .امـا در مـورد
متون فنيتر اکهارت نظير شروح او بر کتاب مقدس تا جایي که نگارنده تتبع کرده است ،راحتتر ميتـوان
از غلبة نسبي رویکرد ایجابي سخن گفت.
پس از ایـن مقدمـه ،در بـاب ایـن وجهـهنظـر تبيينـي دوم ،یـک نحـوة تبيـين پـيشکشـيدن نـوعي
تفکيکتاریخي است .بدین ترتيب که گفته شود که رویکرد ایجابي مربوط به این دوره یا دورههای خـاص
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حيات فکری اکهارت و رویکردِ سلبي مربوط به آن دوره یا دورههای خـاص حيـات فکـری او اسـت .ایـن
نحوة تبيين اگر چه روشرایجي است اما تا جایي که نگارنده اطالع دارد بهنظر ميرسـد کـه نتـوان آن را
برای اکهارت بخوبي پيش برد .چراکه از یکسو تفکيکتاریخي شایسـتة بسـياری از آثـاری کـه ازحيـث
رویکردِ سلبي و ایجابي مقابل یکدیگرند مقدور نيست و از سویدیگر و عالوه بر آن در همان حـدی هـم
که ميتوان توأم با حدس و گمان چنين چيزی را پيش برد ،چنين جلوه ميکند کـه در بسـياری از اوقـات
این آثار متعارض نوعي هم زماني و تداخل زماني کلي با یکدیگر داشته باشند و این خود مضعف این نحوة
تبيين است.
در این وجههنظر تبييني دوم ،تفکيک ميان مقامهای بحث نيز تبيينرایجـي اسـت .ایـن نحـوة تبيـين
ازجهتي ميتواند مقبول باشد ،چراکه اگر نخواهيم بر مبنای تفکيکتاریخي مشي کنيم ،باالخره باید نوعي
تفاوت مقام بحث مطرح باشد که اکهارت را وا ميدارد چنين عمل کنـد .امـا شـاید تعبيـر از ایـن مشـکل
باشد .بهعنوان نمونه ،فلسفي ناميدن رویکردِ ایجابي اکهارت در الهيات و عرفاني ناميدن رویکردِ سـلبي او
تاحدی مسامحهآميز اسـت .در همـين رویکـردِ ایجـابي نيـز اکهـارت تـالش مـيکنـد کـه در چـارچوب
الهيات ایجابي به تبيين نگاه عرفاني خود بپردازد و حتي ميتـوان گفـت کـه ایـن رویـة تبيينـي در اینجـا
پررنگتر از این رویه در رویکردِ سلبي است .همچنانکه پيش از این نيز اشاره شد ،در رویکـردِ ایجـابي در
نسبت با رویکردِ سلبي مجال جوالن بيشتری است .بـرای مثـال ،او در بسـتر همـين الهيـاتایجـابي ،بـا
تحليلي عميق از مفاهيمي چون وجود و احد ،بهنحو هنرمندانهای از این مفاهيم برای تبيين مواضععرفاني
خود استفاده ميکند.
به یک معنا ،ميتوان تبيين بر اساس تفاوت برخي اقتضائات قالبهای موعظـه و متـون فنـيتـر نظيـر
شروح بر کتاب مقدس را نيز در زمرة تبيين براساس تفاوت مقامهای بحث قرار داد و در ادامـه ادعـا کـرد
که تفاوت برخي اقتضائات قالبهای موعظه و متون فنيتر اقتضای چنين تفاوت در تعابيری را داشتهانـد.
قرار دادن این نحوة تبيين در زمرة تبيينهای مبتنيبر تفاوت مقامهای بحث چندان محل مناقشه نباشـد،
اما بهنظر نميرسد که تفاوت برخي اقتضائات قالبهای موعظه و متون فنيتر اقتضـای چنـين تفـاوت در
تعابيری را داشته باشند.
بــه هــرروی ،مــيتــوان ریش ـههــای ایــن دو ســنخ الهيــات را در دو ســنخ آبشــخور فکــری متفــاوت
اکهارت جستجو کرد .با تأمل در مطالب اکهارت ميتوان گفت که او از یکسو متأثر از نگـاه نوافالطـوني
کســاني چــون "دیونوســيوس"" ،پروکل ـوس" و "آگوســتين" اســت و از ســویدیگــر متــأثر از کســاني
چون "آکوئيناس"" ،ابنسـينا" ،و "ابـنرشـد" اسـت .او همچنـين از کسـاني چـون "آلبـرت کبيـر"" ،
ابنميمون" ،و "بوئتيوس" متأثر است (کاکـایي ،1321 ،صـص).48-41؛ ()McGinn, op.cit, pp.17؛
(کاپلستون ،1322 ،ج ،3صص ).882-881و البته در کنار اینها ،نباید از اهتمام و عنایت اکهارت به کتاب
مقدس و تالش برای تبيين و توجيه عقاید مسيحي ،کـه در سراسـر آثـار او مشـهود اسـت ،غفلـت کـرد
(.(Ibid, pp.7-8
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بدینترتيب ،ميتوان گفت که اکهارت در رویکردِ سلبي خود بهطورعمده متأثر از نگاه نوافالطوني است
و در رویکردِ ایجابي نيز صرفنظر از نگاه ایجابي کتاب مقدس که اسماء و اوصاف فراواني بـرای خداونـد
قائل است ،متأثر از نگاه ایجابي کساني چون آکوئيناس و ابنسيناست.
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