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 چکیده 

. از نظر مایستر اکهارت احـدیت یـا ذات الهـی بـاالتر از خـدا یـا خـدای تثلیثـی اسـت               
 اکهـارت، مـا     ۀبـه عقیـد   . دهـد   س تمییز می  س و قوای نَفْ   طور هم، او بین ذات نَفْ       همین

اما مـا بـا خلقـت از او خـارج شـده و در               . ایم  دیت با او متحد بوده    پیش از خلقت در اح    
 کـه بـا     ،ایـن مقالـه   . گاه احدیت خدا شـد    آن. ایم  نتیجه اتحاد خود را با او از دست داده        

بررسـی موضـوع انقطـاع، کـه اکهـارت آن را            روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به        
 به نظر مایستر انقطاع یا آزادی بیرونـی         .پردازد  داند، می    به خدا می   نَفْسطریق بازگشت   

و درونی، به همراه فیض الهـی کـه از جانـب خـدا الزامـی اسـت، باعـث                    ) به میل خود  (
 باالتر از اتحاد با خدای تثلیثی یا خدای خالق به اتحاد با احدیت              نَفْسشود که ذات      می

عال دوباره با هم    بنابراین انقطاع، شخص منقطع و انقطاع مت      . یا انقطاع متعال دست یابد    
 .شوند یکی می
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 بیان مسئله
، در حـدود    ٣دان و عارف دُوْمِیْنِیْکَنِـی    ، الهی ٢ یا مایْسْتِر اِکْهارْت   ]٤٩٨، ص ٢[ ١یُوْهانْس اِکْهارْتُوْس 

  آلمـان متولـد شـد،       ٥ در تُوْرِیْنْجِیـای   ٤به هُوْخْهـایْم   در یکی از دو روستای موسوم        ١٢٦٠سال  
 ;Vol. 6, p. 286 ,6[ ، از دنیا رفـت ٦، احتماالً در آوِیْنِیُوْن)١٣٢٨یا اوایل سال  (١٣٢٧و در سال 

15‚ Vol. 5, p. 44[ . آنچـه مخـتص تعـالیم    مۀه«او به پدر عرفان آلمانی مشهور شده است؛ زیرا 
کنـد، از      مسیحی ممتـاز مـی     عۀا از سنت رایج حیات باطنی در جام       عارفان آلمانی است و آن ر     

     .]p. 7‚ Introduction ,11 ؛٨ـ١٧٧، صص ١ [»گیرد تعالیم وی نشأت می
 چیزهـا از خـدا و       مـۀ  ه ر اکهـارت عبـارت از خـارج شـدن         تفک اساسی   ةقاعداصل و   

ز خلقـت در   مایـستر، مـا پـیش ا   ۀبـه عقیـد  . ]p. 30 ,9[ها به او اسـت    آنۀبازگشتن هم
ایم، وجودی صرف، بسیط و تغییرناپذیر که بین آن و او هیچ تمایزی   وجود داشتهاحدیت

ما بی هیچ دلیلی از او خارج شده، و آن وجود صرف، بسیط و تغییرناپذیر               . وجود نداشت 
چیزی بـه جـایی بـاز     از آنجا که هر   . ایم  خود را از دست داده، و از او متمایز و جدا گشته           

ایم و خداوند هم  که از آنجا آمده است، ما باید به خداوند بازگردیم که از او آمدهگردد  می
 بـه خداونـد،   نفـس طریقی که اکهارت برای بازگـشت  . ما را به این امر دعوت کرده است       

 ت، و در  در احـدی  چه بیشتر انسان با آن صـورت ازلـی نامتمـایز خـود               یعنی شباهت هر  
ایـن  . ]Ibid, pp. 47‚ 285[کنـد انقطـاع اسـت     یه مـی نتیجه اتحاد با او، معرفـی و توصـ  

 ، و]Ibid, p. 47[شود  موضوع در جای جای آثار اکهارت اعم از آلمانی و التینی یافت می
 ة که عادت دارد دربـار داند  یکی از چهار موضوعی می،نیز او آن را در یکی از مواعظ خود        

 قیـ طر: انقطـاع اسـت کـه موضـوع    این مقاله بـر آن  . ][Ibid, p. 203ها سخن بگوید  آن
با روش توصـیفی و      را،    اکهارت ستری از نظر ما   یه ال ذات  با هبازگشت نفس به اتحاد دوبار    

هـا    سؤاالتی که در این پژوهش به طرح و جـواب بـه آن            . تحلیلی، مورد مطالعه قرار دهد    
 دیگـر  انقطاع چیست؟ دالیل برتری فضیلت انقطاع بر فـضایل : اند از شده عبارت    پرداخته

                                                                                                                             
1. Iohannes Eckhartus.  
2. Meister Eckhart.  
3. Domonican. 
4. Hochheim. 
5. Thuringia.  
6. Avignon. 



  ١٨١  از نظر مایستر اکهارت  طریق بازگشت نَفْس به اتحاد دوباره با ذات الهی   : انقطاع

؟ دالیـل شایـستگی و بایـستگی انقطـاع          هی چیست  بین انقطاع و فیض ال     طۀچیست؟ راب 
حـاد بـا    ات با خـدا      نفس حاد ات  چیست؟ غایت انقطاع چیست؟    خدا به    نفس برای بازگشت 
 ....؟ وتحاد با احدی است یا اتخدای تثلیثی

 دیـدگاه    از وارسـتگی «:  انقطاع از نظر اکهارت سخن رفتـه اسـت         ةیک مقاله دربار  در  
 وجـه تمـایز   ]. ١٠١ـ٧٧، صص ٣ [فاطمه بابابیگلو  و   قربان علمی ، تألیف   »اکهارت و مولوی  

 حاضر موضوع را بـا طرحـی تـازه و بـا             ۀ مذکور در این است که مقال      ۀمقال حاضر با    ۀلمقا
دهد و از بسیاری از موضـوعات         چه بیشتر بر آثار اکهارت مورد مطالعه قرار می         تمرکز هر 
ها بحث نشده است، از قبیل،         آن ة مذکور دربار  ۀمقالآورد که در      میان می خن به   جدید س 

ت از نظر انقطاع، انقطاع به معنای آزادی یا         شباهت صورت ازلی انسان در احدیت با احدی       
 و بایـستگی انقطـاع در       ونی، دالیـل شایـستگی     فقر بیر  ۀفقر درونی و بیرونی، بحث دربار     

ض الهی به همراه انقطاع بـرای اتحـاد دوبـاره بـا              فی س به انقطاع متعال، لزوم    بازگشت نف 
  .حاد دوباره انقطاع و شخص منقطع و انقطاع متعالاتهی، ذات ال
 

 اوذات خدا و 
 یا خدای تثلیثـی  ٣ خدای تثلیثی، و خدا   ۀافاض خدا یا منشأ     ٢یا ذات  ١مایستر بین احدیت  

. ]Vol. 2, pp. 449-50; 7, p. 53]  ;9, pp. 200, 202 ,13دهد  خدای خالق تمییز مییا 
فعالیـت و   و   تفاوت بین آسمان و زمین دانـسته،         ةاندازتفاوت بین خدا و احدیت را به        او  
 . ] [pp. 54-55 ,7کند م فعالیت را، به ترتیب، ویژگی هر یک از آن دو ذکر میعد

 

  آن   ذات و نَفْس
،  بین قوای نفـس    وطور هم ا    دهد، همین   ت و خدا تمییز می    احدیکه اکهارت بین      همچنان

 نامـد    نیـز مـی    ٧، یـا قلعـه    ٦شهر کوچک  که آن را      نفس ٥ یا اخگر  ٤ذاتاز قبیل حافظه، و     
                                                                                                                             
1. Godhead. 
2. Ground. 
3. God. 
4. Ground. 
5. Spark. 
6. Little town. 
7. Castle. 
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]9, p. 42, Introduction[ترین سـطح، از   از نظر مایستر، نفس، در پایین. دهد  تمییز می
 از  تـری، نفـس     در سطح عالی  . کند  عمل می  بدن، یعنی قوای هضم، جذب، و حس      طریق  

در . کند کار می] “عقل سلیم” مشترك یا حس[ضب، شهوت، و عقل سفلی      طریق قوای غ  
در سـطح چهـارم،     . کند   از طریق حافظه، اراده، و عقل اعلی عمل می         سطح سومی، نفس  

کـن اسـت، کـه      اساساً شناختن اشیاء در تجرید کامل، یعنی، به صورت صُـوَر صـرف، مم             
. یش وجـود دارنـد    خـدا از پـ    هـا در عقـل        کـه آن     است همچنان  عبارت از شناختن اشیاء   

کـه   همچنانه باشد که در آن خدا      تواند نوعی از شناخت را داشت        می سرانجام، اخگر نفس  
 ]. [Vol. 2, pp. 449-50 ‚13شود  خدا است شناخته می

اگـر  «بـه نظـر او      . خوانـد   س را عقل می   ترین بخش نف    ترین و درونی     عالی اکهارت این 
ایـن گـزاره    . »خلق خواهـد بـود      قابل الً نامخلوق و غیر   گونه باشد، آن کام     س تماماً این  نف

ا وی   امـ  .آمیز در فتوای پاپ محکوم شده است        هایی بود که به عنوان بدعت       یکی از گزاره  
او نوشت که . اش انکار کرد که مرزهای بین خدا و مخلوق را از میان برده است             در دفاعیه 

زیـرا در ایـن     «که نامخلوق اسـت؛     س وجود دارد    چیزی در نف  هرگز تعلیم نداده است که      
 .p. 42, Introduction; 6, Vol ,9[» صورت نفس مرکب از مخلوق و نامخلوق خواهد بود

6, p. 287; [11, p. 24‚ Introduction  . 
خلق، یـا بخـش عمیـق و مخفـی              قابل  نامخلوق و غیر   »چیز«به نظر اکهارت، در این      

ـ س در نف)سی مسیحعی( خداوند یا پسر مۀاست که تولد کلس، نف ـ  حاد انسان با خدا ات 
 .p. 24‚ Introduction] [15‚ Vol. 5, p. 45 ,11;  افتد فاق میات

    
 خدا و آفرینش

: سِـفر پیـدایش   [» در ابتدا خدا آسمان و زمـین را آفریـد          «ۀرا در آی  » ابتدا «ۀاکهارت کلم 
خـدا  : گویـد   آن مـی   و در تفسیر     کند  معنی می  »سرمدینخستین اینک بسیط    «به  ،  ]١/١

از ازل وجود دارد و نیـز صـدور اشـخاص           او  در آن    که   همان اینکی آسمان و زمین را در      
 خدا یکبار برای همیشه تکلم     «ۀنیز او آی  . شود و خواهد شد، خلق کرد       الهی واقع شد، می   

 :کنـد   ، به این صورت تفـسیر مـی       ]٦٢/١١: مزامیر[» ام  کرده است و من دو چیز را شنیده       
 اش اسـت، امـا دو چیـزی کـه           یگانـه  ۀتن خدا یکبار و برای همیشه بیان کلمـ        سخن گف «
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 .p ,9[» اند صدور اشخاص الهی در تثلیث و خلق کل جهـان اسـت   زمان شنیده شده هم

39, Introduction; Ibid, pp. 84-85[. 
 اول از فتوای پاپ مطرح شده و در آن به           ۀاین دیدگاه اکهارت در مورد خلقت در ماد       

وقتی شخصی یکبـار    «:  اتهام بدعت اعتقاد به ازلیت جهان نسبت داده شده است          اکهارت
کـه    گاه او جواب داد، همچنـان     از او سؤال کرد که چرا خدا جهان را زودتر خلق نکرد، آن            

توانست جهـان را زودتـر خلـق کنـد، زیـرا یـک چیـز                  دهد، که خدا نمی     اینک جواب می  
 که خدا وجود داشته     د عمل کند، و بنابراین همین     تواند قبل از آنکه وجود داشته باش        نمی

 .  ]٢٨، ص ٤؛ [Ibid, pp. 77-78» جهان را خلق کرده است
 آوِیْنِیُوْن، ۀتر در پاسخش به کمیت  و حتی روشن١اش در کُلْن    اما، مایستر در اولین دفاعیه    

ا را در    چیزهـ  ۀدهد که از آنجا که خلقت و هر عمل خدا عین ذات او است، او هم                 توضیح می 
شود که جهـان ازلـی اسـت؛ زیـرا            اما از این سخن نتیجه نمی     . آغاز مطلق ازلیتش خلق کرد    

به عبارت .  ازلی نیستهشد ء خلق که خود شی خلقت یک وضع ازلی نیست، درست همچنان
ها، که زمانی   صیرورت آنۀ چیزها، که ازلی است، و مرتبۀ وجود همۀدیگر، اکهارت بین مرتب  

 .] [p. 57; 8, p. 265; 9, p. 202 ,7ئل است است، فرق قا
های ما، یعنی،     جود بیاید، صورت  و  طور زمانی به     جهان به  نکه  از نظر اکهارت، پیش از آ     

 مخلوقات، در عمق، ژرفا، ذات الهـی، ذات نامتمـایز الهـی، کنـه ذات الهـی، مـافوق                    ۀهم
اق جـاودانی وجـود     ه، اعمـ  نَفْس ت نخستین خود، خدای فی    تثلیث، ذات مخفی تثلیث، عل    

یت الهی و خدای مافوق     ت مخفی، احد  جاودانی، وجود جاودانی خدا، احدی    هی، حقیقت   ال
گاه او خـدا نبـود و       آن. فوق وجود و فوق تمایز است، وجود داشته است         در آن او   خدا که 
 او بـود   بلکـه .شود   با مخلوقات است که خدا می      ۀ خدایی نداشتیم؛ زیرا او در رابط      ما هیچ 
صرف، بسیط و تغییرناپـذیر     بود، و به این علت       انقطاع متعال ت  گاه احدی  آن .که بود آنچه  
. آنجا ما وجودی تهی، تهی از خـدا و از هـر چیـزی، بـودیم، و تنهـا از او پـر بـودیم                       . بود

استیم آنچـه   خو  آنجا می . استیم، و آرزوی چیزی را نداشتیم     خو  بنابراین، ما چیزی را نمی    
 تـرین فرشـته، مگـس و نفـس          رتبـه   آنجا عـالی  . استیمخو  ه که می   و بودیم آنچ   ،که بودیم 

                                                                                                                             
1. Cologne. 
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آنجا ما خود   . ترین موجودات در او داشت آنقدر که او داشت          همگی یکی بودند، و کوچک    
رورتمان، کـه    صـی  ۀمان، که سرمدی اسـت، و نـه در مرتبـ           وجود ۀعلت خودمان در مرتب   

و نـه متمـایز از مـا و مـا نـه             یم؛ زیـرا ا   ا   چیزهای دیگر، بوده   ۀزمانی است، و نیز علت هم     
مثل او صرف، بـسیط و      و منقطع بودیم، و به این علت        آنجا ما مثل ا   . یما  متمایز از او بوده   

مدیم از شناخت خودمـان     آ  از آن به وجد می    آنجا تنها حقیقتی که ما      . ر بودیم تغییرناپذی
. وجـود نداشـت   تمـایزی  گونه هی هیچکه آن هم ذات الهی بود؛ زیرا بین ما و ذات ال  بود،  

گـاه  آن. سپس ما به میل خود از او خارج شدیم و وجود مخلوقی خود را دریافت کـردیم                
 بـا مخلوقـات اسـت کـه خـدا           ۀدارای خدا شدیم؛ زیرا او در رابط      بود که او خدا شد و ما        

 باقی  انقطاع متعال  است و نیز     انقطاع متعال  هم مثل ذات خود      اینک  ه او هم  البت. شود  می
 هم مثل ذات خود صرف، بسیط و تغییرناپذیر اسـت           اینک  نتیجه او هم   ، و در  خواهد ماند 

گاه بود که ما وجود یا صورت تهی        آن.  ماند و نیز صرف، بسیط و تغییرناپذیر باقی خواهد       
چیـزی را    بنـابراین، مـا هـر     . از دست دادیـم    را   در ذات او  خود، تهی بودن از هر چیزی،       

 و نیستیم آنچه که ،اهیم آنچه که نیستیمخو می. داریمچیزی را  اهیم، و آرزوی هرخو  می
حـاد خـود را     در یکی چند کلمه، ات    .  پر شدیم و از او تهی شدیم        چیز  از همه . اهیمخو  می

 .] [pp. 290, 285, 200, 202-203 ,9ایم  با او از دست داده و از او جدا افتاده
 

 دعوت خداوند از مخلوقات برای بازگشت به او
اند، یعنـی، دریـا،    ها به جایی که از آنجا سرچشمه گرفته که رودخانه   ارت، همچنان به نظر اکه  

 چیزها به جایی که از آن       ۀطور هم هم    گردند، همین   ها است، باز می     که مقصد و نیز مبدأ آن     
ناپذیر، علت کل  اند، یعنی، ذات، عمق، ژرفای الهی، خدای مافوق خدا، منبع وصف            خارج شده 

  .] [p. 59 ,7گردند  ها است، باز می  و نیز مبدأ آنوجودشان، که مقصد
  :گوید اکهارت می

انـد بـاز    اند که به جایی کـه از آنجـا خـارج شـده     دعوت شده] مخلوقات[ها     آن ۀهم«
ها دعوت و بازگشت بـه او اسـت کـه از او خـارج              ها و وجود آن     کل حیات آن  . گردند
 .]p. 205 ,9 [»اند شده

  :گوید نیز مایستر می



  ١٨٥  از نظر مایستر اکهارت  طریق بازگشت نَفْس به اتحاد دوباره با ذات الهی   : انقطاع

اما فیض اول عبارت از خارج شدن یا بیرون رفتن از خدا است؛ فیض دوم عبارت از                 «
 .]Ibid‚ p. 30, Introduction[» بازگشتن یا برگشتن به خود خدا است

 
  به ذات الهی نَفْسانقطاع، طریق بازگشت 

 ۀبـرد واژ     به ذات الهـی بـه کـار مـی          نفسای که اکهارت آن را به عنوان طریق بازگشت            واژه
 و  ١گِـیْن   بِرنارْد مَـکْ  .  است “geldzmbeit”یا گاهی    ”abegcscbeidcnbcit“ علیا   ۀآلمانی میان 

 ‚10 کننـد    ترجمه می“انقطاع”، “detachment” آن را به ٣آئِرتسِن.  و یان اَی٢اُوْلِیْوِر دَیْوِیْس

pp. xxix, Introduction];6‚ Vol. 6‚ p. 287; 12‚ p. 8, Introduction; 9‚ p. 47, 
Introduction[ .  کنـد،     انگلیسی ترجمه مـی    ۀ، گرچه آن را به همان واژ      ٤رِیْمُوْنْد بِرْنارْد بِلَکنِی

 ‚8دانـد   می  »قطع عالیق«، “disinterestedness” و “disinterest”تر آن را   دقیقۀولی ترجم

pp. 315-316; p. x, preface]  .[ کنـد   ترجمـه مـی  » تبتّـل «ایلخانی آن را به]٥٠٥ ، ص٢ .[
]. ٦٦٢ و ٦٦١، ٢٦٩، صص ٤[کند  ترجمه می» فنا«، »وارستگی«، »عدم تعلق«کاکایی آن را به 

 ].٧پاورقی  ،٢٦٨همو، ص : به نقل از[داند  نزد صوفیه می» ترک«پازوکی آن را معادل 
 ,p. 47 ,9[تــوان در هــر جــا از آثــار مایــستر پیــدا کــرد   موضــوع انقطــاع را مــی

Introduction[ .   این موضوع را یکی از چهار موضوع اصلی مواعظ خـود           ٥٣ ۀموعظاو در  
یـق در  طـور جداگانـه و عم   همه، ایـن موضـوع بـه    با این . ]Ibid, p. 203[کند  معرفی می

 ، که در آن از سه ویژگی انسان فقیـر و          ٥٢ ۀو نیز در موعظ   » در باب انقطاع  « کوتاه   ۀرسال
 .]Ibid, p. 47, Introduction[منقطع سخن رفته، مورد بررسی قرار گرفته است 

برد  ترین فضیلتی است که انسان را به طرف خدا راه می به نظر مایستر، فضیلت انقطاع عالی    
اش دارد    اش را از انقطـاع      و او را به کمک فیض مثل خدا که صرافت، بـساطت و تغییرناپـذیری              

کند کـه پـیش از        زی می کند و نیز او را شبیه آن صورت نامتمای          صرف، بسیط و تغییرناپذیر می    
 .]Ibid‚ pp. 288, 285[کند  خلقت در ذات او داشت و در نتیجه او را با خدا یکی می
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 مفهوم انقطاع
یک نـوع  : کند که در هر انسانی دو نوع انسان وجود دارد نظران نقل می  اکهارت از صاحب  

 یانسان درون ن،  نوع دیگر انسا  . نفسانیت ما است   که   شود  ی خوانده می  بیرون انسانانسان،  
 .]Ibid, p. 290[است  ت مامعنوی کهشود  نامیده می

یک نوع فقر، فقر ظاهری اسـت       .  دو نوع فقر وجود دارد     بر این اساس، به نظر مایستر،     
که مربـوط بـه     که مربوط به انسان بیرونی انسان است، و نوع دیگر فقر، فقر باطنی است               

 .انسان درونی انسان است
که انسان آن را به میل خـود اختیـار کنـد، مـورد               اگر    زمینی را،  اکهارت فقر مادی و   

  .هدد تأیید قرار می
  :گوید  میمایستر

اند که کمال وقتی است که انسان هیچ چیز مادی، و زمینـی               بسیاری از مردم گفته   «
راستی، به یک معنی، این سخن درست است، اگر که انسان ایـن               نداشته باشد، و به     

  .]Ibid, p. 201[» ود انجام دهدکار را به میل خ
کنـد کـه حـضرت        داند و بیـان مـی       اکهارت دلیل تأیید خود فقر مادی را این امر می         

که کسی به میـل خـود و     و اگر بر روی زمین بود آن را اختیار کرد  ، وقتی که  )ع(عیسی  
و  و به عشق او آن را اختیار کند کار نیـک کـرده اسـت،    )ع( آن حضرت     به تشبّهِ از روی 

 .]p. 199,Ibid [باید بسیار زیاد او را بدین خاطر ستود 
توان دلیل دیگر تأیید اکهارت فقر مادی را این امر دانست و بیان کرد که، به نظر                   نیز می 

بنابراین . او، تسلی روحانی با تسلی جسمانی، روح با جسم، و خالق با مخلوق در تضاد هستند
 خالق را داشـته باشـد، او بایـد از تـسلی جـسمانی،      اگر کسی بخواهد تسلی روحانی، روح، و      

  .جسم، و مخلوق دست بکشد، به عبارت دیگر، او باید فقر مادی را اختیار کند
  :گوید اکهارت می

را بـه هـیچ کـسی جـز بـه کـسی کـه               ] تسلی روحانی [آن  ] خداوند[بنابراین، او   ... «
  .]p. 293,Ibid  [» کند، تقدیم نخواهد کرد های جسمانی را تحقیر می تسلی

 :گوید  میمایسترنیز 
های نفسانی و جسمانی را بدون زیان معنوی قبول کند،            تواند تسلی   هیچ کسی نمی  «



  ١٨٧  از نظر مایستر اکهارت  طریق بازگشت نَفْس به اتحاد دوباره با ذات الهی   : انقطاع

 پولس رسول بـه  ۀرسال [‛کند  زیرا جسم برخالف روح و روح برخالف جسم آرزو می         ’
بنابراین هرکه در جسم عشق مفرط را بکارد مرگ جاودانی را درو            ]. ٥/١٧: غالطیان

سامان را بکارد از روح حیات جاودانی را درو           واهد کرد، و هرکه در روح عشق نیک       خ
  .]pp. 293-4,Ibid [» ]٦/٨:  پولس رسول به غالطیانۀرسال[خواهد کرد 

   :گويد    همچنين اكهارت مي
انسان هر چه زودتر چشم خود را به روی آنچه که مخلـوق اسـت ببنـدد، خـالق                   ... «

  .]p. 294,Ibid  [» آمدزودتر نزد او خواهد 
 بـه مـسیح از لحـاظ        تشبّهِبا وجود این، مایستر فقر مادی یا عدم فعالیت انسان بیرونی یا             

به نظر او آنچه که مهم است فقر معنوی یا آزاد و ثابـت مانـدن                . داند  جسمانی را ضروری نمی   
نظر اکهـارت، مهـم     به عبارت دیگر، به     .  به مسیح از لحاظ روحانی است      تشبّهِانسان درونی یا    

جهانی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بلکه آنچه که مهـم اسـت               نیست که ثروت یا قدرت این     
ها    ثروت ۀرو، به نظر او اگر انسانی خودش را ترك کند، اگر چه او هم               از این   . ترك نفس است  

انـسانی  امـا اگـر     .  چیزها را تـرك کـرده اسـت        ۀجهانی را داشته باشد، او هم       های این   و قدرت 
جهانی را نداشـته باشـد، او هـیچ     خودش را ترك نکند، اگر چه او چیزی از ثروت و قدرت این           

 .]pp. 291, 249-50,Ibid  [چیزی را ترك نکرده است 
ا در مورد فقر باطنی، به نظر مایستر، فقیر باطنی کـسی اسـت کـه سـه ویژگـی                    و ام 

کـه چیـزی   م این و سـو  ندانـد  چیـزی اول اینکه چیزی نخواهـد، دوم اینکـه       : داشته باشد 
 .Ibid, p. 199][نداشته باشد 

  عبارت از این است که انـسان در       »فقر در اراده  «، یا   »چیزی نخواستن «از نظر اکهارت،    
 او  نکههی بود، یعنی ای   یه همان وجود یا صورتی شود که در ذات ال          مخلوقی خود شب   ۀاراد

 خدا، ۀ خدا و انجام دادن ارادۀ اراد خدا و خود، و ازۀ خود و انجام دادن ارادۀ اراداز خود و
ها   نه آنۀ و آرزو و اراد خدا، و از هر چیز دیگری آزاد و تهی باشدۀترین اراد ی محبوبحت

طـور کـه قـبالً     ؛ زیرا، همـان ]Ibid, pp. 200‚ 201[و نه هیچ چیز دیگری را داشته باشد 
آرزوی چیـزی را    . اسـت خو  یهی چیزی را نمـ     شد، به نظر اکهارت، انسان در ذات ال        گفته

نیز او در آنجا خدایی نداشت؛      . است آنچه که بود   خو  می. استخو  بود آنچه که می   . نداشت
  بـود   و او قبل از خلق جهان نه خدا، بلکه         .جود آمد و  زیرا خدا وقتی خدا شد که جهان به       
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 و  هی به میـل خـود خـارج شـد         گاه دارای خدا شد که از ذات ال        آن و انسان . که بود ه  آنچ
 . وجود مخلوقی خود را دریافت کرد

 عبارت از این است کـه انـسان در          »فقر در علم  «، یا   »چیزی ندانستن «به نظر اکهارت،    
کـه   یعنی اینهی بود، همان وجود یا صورتی شود که در ذات ال        هی و    ذات ال  شناخت شبیه 

 در ذات زیـرا او از شناخت وجود مخلوقی خود، مخلوقات، خـدا و کارهـای او آزاد باشـد؛      
 و هـم او     هی نه وجود مخلوقی انسان، نه مخلوقات، نه خدا و نه کارهای او وجود داشت              ال

هـی و هـم او مثـل او از    ه هـم ذات ال نتیجـ   تهی بودند و درها  آنۀو هم ذات الهی از هم     
رو، به نظر اکهارت،       این از.  آزاد، و بنابراین، هر دو صاحب فقر در علم بودند          ها  شناخت آن 

هـی از شـناخت وجـود       نسانی بخواهد صاحب فقر در علم شود باید بـسان در ذات ال            اگر ا 
تواند آنچنان که    مخلوقی خود، مخلوقات، خدا و کارهای او آزاد باشد و بدین طریق او می             

 نتیجه  هی بود دست یابد و در     اره به آن صورتی که در ذات ال       هی بود شود و دوب    در ذات ال  
 . pp. 200‚ 201, [Ibid [با ذات الهی متحد شود 

 عبارت از این است که انسان در        »فقر در داشتن  «، یا   »چیزی نداشتن «از نظر اکهارت،    
از خـدا و  کـه او  یه همان وجود یا صورتی شود که در ذات الهی بود، یعنی این            نداشتن شب 

 هـیچ مکـانی     انـسان قدر آزاد باشد که اگر خدا بخواهد در او کار کند،             کارهای او آن   ۀهم
شد یا نداشته باشد که خدا بتواند در او کار کند بلکه خداوند خـود مکـانی باشـد کـه                     نبا
 طور که قبالً گفتـه شـد، بـه نظـر     ؛ زیرا، همانp. 202, [Ibid [خواهد در آن کار کند  می

کـه خـدا را بـه معنـای         ات الهی باالتر از خدا بود، اگر        مایستر، وجود حقیقی انسان در ذ     
 تواند به    اکهارت، انسان می   ۀبدین ترتیب، به عقید   . ]Ibid[گیریم  منشأ مخلوقات در نظر ب    

 بـین آن و ذات       بود، صورتی که   احدیتدر   که   هی بود و به آن صورتی     آنچه که در ذات ال    
 .p. 203, [Ibid [الهی هیچ تمایزی وجود نداشته است، دست یابد 

 انـسان از مخلوقـات یـا        طـور ظـاهری     باری، به نظر اکهارت، انقطاع عبارت از تهی بودن به           
) ع(  به عیسی مسیح   تشبّهِبه میل خود یا به دلیل       (آزادی و غیرفعال بودن انسان بیرونی انسان        

 طور باطنی انسان از مخلوقات  ، و تهی بودن و متأثر نشدن به)یا به دلیل تضاد بین جسم و روح
 نخواستن، هیچ ندانستن، و     یا آزادی و غیرفعال بودن انسان درونی انسان، به عبارت دیگر، هیچ           

 . ]p. 59; 8, p. 118; 7, p. 59;Ibid, pp. 185, 220  ,7 [هیچ نداشتن است 



  ١٨٩  از نظر مایستر اکهارت  طریق بازگشت نَفْس به اتحاد دوباره با ذات الهی   : انقطاع

 :گوید اکهارت می
یعنی، مخلوقـات،   {خواهید کامل باشید، باید از هر آنچه که نیستی است             بنابراین، اگر می  «
 .]Ibid, p. 183[» برهنه باشید} ]p. 190 ,9[ “ه نیستی هستندنَفْس ها فی زیرا آن”
 :گوید نیز او می
 مخلوقات پر بودن از خدا است، و پر بودن از مخلوقات تهی بودن              ۀتهی بودن از هم   «

 .]p. 288,Ibid [» از خدا است
  :گوید همچنین اکهارت می

ن انـدازه در برابـر   بـه آ نیـست کـه   برای روح  این از غیر ی چیزحقیقیانقطاع «
 آن  ی ممکـن اسـت بـرا       بدنامی، که  وآبرویی    بی،  نامی   نیک  و غم،  یاز شاد ،  آنچه

] ثابـت [ از باد    ناچیزی از سرب در برابر نسیم       هی ثابت بماند که کو    ،فتدااتفاق بی 
 .]Ibid, p. 288[» ماند می

به نظر مایستر، انسان برای اتحاد با خدا نه تنها باید از آنچه مربوط به اکنـون اسـت،                   
ت و از آنچه که هنوز آینده است، انقطاع کامل          بلکه همچنین باید از آنچه که گذشته اس       

 .]p. 276,Ibid [داشته باشد 
    

 انقطاع و فضائل دیگر 
 ۀمیان همـ  ین فضیلت از    تر  طور که در باال گفته شد اکهارت فضیلت انقطاع را عالی           همان

 فـضائل   ۀکـه همـ   ل این او: کند   می توضیحنه  گو  وی دلیل این برتری را این     . نددا  فضائل می 
 .]Ibid, p. 285[ مخلوقات اسـت  ۀر توجهی به مخلوقات دارند، اما انقطاع تهی از همدیگ
کنـد     و روح را بیدار می     ، قلب را تهییج   ، وجدان را پاک   ، را تطهیر  سفْنَ انقطاع« کهم این دو

 دهد که خدا کجا است و مـا را از مخلوقـات           انگیزد و به ما نشان می       و اشتیاق ما را بر می     
 .]Ibid, p. 294[» کند ود را با خدا متحد میکند و خ جدا می

خـصوص از     مایستر در این مورد، یعنی، برتری فضیلت انقطـاع بـر فـضائل دیگـر، بـه                
 .یدگو ت، خشوع و شفقت سخن میبرتری فضیلت انقطاع بر فضائل محب
ل او: کند او دو دلیل برای این امر ذکر می. یدستا ت میاکهارت انقطاع را باالتر از محب

 که خدا را دوست داشته باشـد، امـا انقطـاع خـدا را وا                دارد  ت انسان را وا می    که، محب نای
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دارد که به  معلوم است که آنچه که خدا را وا می.  که انسان را دوست داشته باشددارد  می
دارد کـه بـه طـرف         چیزی است که انسان را وا می        تر از آن    طرف انسان بیاید بسیار عالی    

اکهارت  که به طرف انسان بیاید،      دارد   که چگونه انقطاع خدا را وا می       ل این سؤا  .خدا برود 
مقـام  . چیزی آرزو دارد که به مقام طبیعی خودش نائـل شـود   هر: دده  طور جواب می    این

. شود این امر از طریق انقطاع برای خداوند حاصل می. طبیعی خدا وحدت و صرافت است   
م  دلیـل دو   .ه قلبی که منقطع است اعطـا کنـد        بنابراین، خداوند ضرورتاً باید خودش را ب      

ت محبـ ید این است کـه، بـه نظـر او           ستا  ت می  اکهارت انقطاع را باالتر از محب       چرا کهاین
ل کند، امـا انقطـاع انـسان را تـا            چیزها را به عشق خدا تحم      ۀهمرد که   دا  انسان را وا می   

 چیزی جـز خـدا      معلوم است که پذیرای   . د که پذیرای چیزی جز خدا نیست      بر  جایی می 
 چیزها به عشق خدا است؛ زیرا انسان وقتی که          ۀتر از تحمل کردن هم      نبودن بسیار عالی  

ا انقطاع کامالً   ، ام کند   رنج را دریافت می    ها  ه به مخلوقاتی دارد که از آن      کشد توج   رنج می 
این سؤال که چگونه انقطاع پذیرای چیزی جز خدا نیـست،           .  مخلوقات است  ۀتهی از هم  

 چیـزی   ۀوسـیل   زی که بخواهد دریافت شود باید به      چی  هر :دهد  طور جواب می     این مایستر
 لطیف وجود ندارد    قدر نزدیک به نیستی است که چیزی آن       قدرا انقطاع آن  دریافت شود؛ ام  

 بسیط و لطیف است که      قدر که آن  جز تنها خداوند،   انقطاع درك شود،     ۀوسیل    که بتواند به  
اند چیـزی جـز   تو رو، انقطاع نمی  این از. ب منقطع درك شود قلۀوسیل اند به تو  حقیقتاً می 

 .]Ibid, p. 286[خدا را درك کند 
 خود بر آن تحـت عنـوان        ۀاکهارت، در مقدم   آثار   ترجم آثار التینی  ، م ینگِ  کْد مَ نارْرْبِ

یـک نـوع    : دهـد    مایـستر تمییـز مـی      های  ت را در نوشته   ، دو نوع محب   » االهیاتی ۀخالص«
ارد که خدا   د  که ما را وا می     ‛١مغرضانه’ت  محبت،  تر محب   ت عبارت است از نوع نازل     محب

 عـشق خـدا      چیزهـا را بـه     ۀخودمان دوست داشته باشـیم و همـ       را به عنوان خیر نهایی      
ت، دوسـت داشـتن خـدا       تـر محبـ     ت عبارت است از نوع عالی     نوع دوم محب  . تحمل کنیم 

 صـرف،  ‛واحد’ که صورت است، بلکه همچناننه خدا، نه روح، نه شخص، نه      که    همچنان«
 گِـین  بـه نظـر مَـکْ   . ]p. 208,Ibid [» گونه دوگانگی است بحت، درخشان، و متمایز از هر

                                                                                                                             
1. interested. 
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داند عبارت از نه نوع دوم محبـت، بلکـه نـوع              تی که اکهارت انقطاع را برتر از آن می        محب
 .]Ibid, p. 49, Introduction[اول محبت است 

 خشوع فضیلتی اسـت  به نظر او . ستاید  اع را باالتر از خشوع می     همچنین اکهارت انقط  
 کننـد   یسان و مجتهدان عموماً، ما را بدان توصیه مـی         خصوصاً، قد ) ع(که حضرت عیسی    

]Ibid, p. 156[ . از من تعلیم یابید زیـرا  ... «: فرمایند  خشوع میۀدربار) ع(حضرت عیسی
در این بـاره    ) ع(نیز آن حضرت    ]. ١١/٢٩: یانجیل مت [» ...باشم  دل می   که حلیم و افتاده     

]. ١٤/١١: انجیـل لوقـا   [» هـر کـه خویـشتن را فـرود آرد سـرافراز گـردد             ... «: فرمایند  می
خشوع نردبانی است «: کند نقل می در این خصوصکهارت از قدیس اوگوستین  اهمچنین

  مایـستر از او در نیز. ]p. 156 ,9[» رسد  آن خدا به انسان و انسان به خدا میۀوسیل که به
 همچنـین   .»داشته باشید  انید هیچ فضیلتی را بدون خشوع     تو  شما نمی «: آورد  این باره می  

  مطمئنی اسـت کـه کـل       ۀخشوع پای «: کند   نقل می  در این مورد  د  نارْرْیس بِ اکهارت از قد  
س بـرای خداونـد     رفته بـه معبـدی مقـد        شود و رفته    ساختمان معنوی بر روی آن بنا می      

 برجـی مـستحکم در    «خود اکهارت خشوع را با اقتباس از کتاب مزامیر،          . »ودش  تبدیل می 
 .»درخشد آن مثل هر گوهری می«: گوید ، دانسته و می]٦١/٣: کتاب مزامیر[» برابر دشمن

باشد، خشوع داشته   تواند هیچ فضیلتی را بدون فضیلت         این سؤال که چرا انسان نمی     
 مطیع  زیرا تنها خشوع انسان را    «: دهد  اب می طور جو   اکهارت، مثل قدیس اوگوستین، این    

ای که شخص زیردست بـه شـخص باالدسـت     دارد که به شیوه  سازد و او را وا می       خدا می 
 .]p. 156 ,9[» کند به خدا نگاه کند نگاه می

شـود کـه پـسر خداونـد را            این مـی   ۀچگونه شایست ) س(این سؤال که حضرت مریم      
زیـرا او واجـد فـضیلت       : دهـد   طور جواب مـی     ستر این آبستن شود و او را متولد کند؟ مای       

در ) س(اکهارت این سخن خود را مبتنی بر این فرمایش خـود آن حـضرت               . خشوع بود 
: انجیـل لوقـا   [» ...زیرا بر حقارت کنیز خود نظـر افکنـد        «: کند که فرمودند    انجیل لوقا می  

١/٤٨ []9, p. 156[.     
 کمـال خـشوع تنهـا       به نظـر او   . داند   می فسن اکهارت خشوع را عبارت از فنا و تقلیل       

ـ «: گویـد   اکهارت می . کند  وقتی است که خدا انسان را با مشارکت انسان خاشع می           سان ان
که خداوند ایـن کـار را        اند کافی باشد، اگر   تو  ی این نمی  باید خودش را خاشع کند، و حت      
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 ظـر مایـستر، ایـن بـه آن    اما، به ن. ]p. 280,Ibid [» انجام ندهد؛ و او باید تعالی داده شود
تـرین تعـالی در    معنی نیست که خشوع یک چیز و تعالی یک چیز دیگر است، بلکه عالی         

بـه نظـر اکهـارت،      . خود اعماق خشوع قرار دارد و فنای انسان تعالی او توسط خدا اسـت             
 و ارتفاع، بیشتر و زیادتر خواهد بـود،          عمق بیشتر و زیادتر باشد، ارتقا      چه که هر   همچنان

 طور هـم هـر      تر باشد، بیشتر خواهد جهید، همین       چه چشمه عمیق   که هر   نیز همچنان و  
تـر    تر باشـد، بـزرگ      چه او کوچک   تر خواهد بود، و هر      رتبه  تر باشد، عالی    چه انسان خاشع  

به نظر مایستر، این همـان      . خواهد بود؛ زیرا ارتفاع و عمق، و خشوع و تعالی یکی هستند           
هرکه خود را فروتن سـازد سـرافراز        ... «: فرموده است ) ع(چیزی است که حضرت عیسی      

ـ واهد مقدم باشد، مؤخر و غـالم همـه          خ  هرکه می ... «؛  ]٢٣/١٢: انجیل متی [» گردد » دوَبُ
 .]p. 281‚Ibid [] ٩/٣٥: انجیل مرقس[

ی از  تر  ل کند، در قلمروهای عالی    چه تحقیر بیشتری را تحم    به نظر مایستر، آدمی هر    
چه خـشوع بیـشتری      به تعبیر دیگر، به نظر مایستر، آدمی هر       . د کرد ت پرواز خواه  الوهی

عال کـه خـود خـدا       نتیجه به انقطاع مت    داشته باشد، انقطاع بیشتری خواهد داشت، و در       
 .     ]p.‚Ibid  294[تر خواهد شد  ت، یعنی، الوهیت، نزدیکاس

 اسـت،    قدیـسان  ۀ فرشـتگان و در همـ      ۀهـایی کـه در همـ         خـوبی  ۀبه نظر اکهارت، همـ    
. ها از آن انسان خاشـع اسـت          آن ۀطور هم هم    ها از آن خدا است، همین        آن ۀکه هم   همچنان

انسان خاشع و خدا یکی هستند، و یک حیات و یک وجود دارند، و او وجود الهـی، و وجـود                     
دهد، و آنچه را کـه او انجـام    دهد او نیز انجام می   الهی او است؛ زیرا آنچه را که خدا انجام می         

خواهد، و آنچه را که او       خواهد او نیز می     دهد، و آنچه را که خدا می        هد خدا نیز انجام می    د  می
خواهد، و آنچه که خدا است او نیز است، و آنچه که او است خـدا نیـز                    خواهد خدا نیز می     می

که اگر انسان خاشـع       چنان.  خود خدا بر خدا قدرت دارد      ۀرو است که او به انداز       از این   . است
. نم باشد، خدا باید در جهنم نزد او فرود آید، و جهنم باید ملکوت خدا بـرای او باشـد                   در جه 

خدا ضرورتاً باید این کار را بکند، و اگر او این کار را نکند، مجبور به این کار خواهد شد؛ زیرا                     
 .     ]p. 190‚Ibid [این انسان، وجود الهی است، و وجود الهی، این انسان است 

او دو دلیل برای این امر ذکر       . ستاید  ، مایستر انقطاع را باالتر از خشوع می       همه  این با
ا انقطـاع کامـل     بدون انقطاع وجود داشـته باشـد، امـ        تواند    که، خشوع می  اول این : کند  می
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س ناشـی    زیرا خشوع کامل از فنـای نفـ        تواند بدون خشوع کامل وجود داشته باشد؛        نمی
توانـد بـین انقطـاع کامـل و      دیک است که چیزی نمیانقطاع آنقدر به نیستی نز    . شود  می

تواند بـدون خـشوع وجـود داشـته           بنابراین، انقطاع کامل نمی   . نیستی وجود داشته باشد   
م اینکه چـرا     دلیل دو  .معلوم است که دو فضیلت همیشه بهتر از یک فضیلت است          . باشد

 همیشه خـودش را     ستاید این است که خشوع کامل       اکهارت انقطاع را باالتر از خشوع می      
 و بـه  شود کند، و در این تحقیر انسان از خودش خارج می   تر از مخلوقات تحقیر می      پایین

معلوم است کـه    . ماند  ا انقطاع در درون خودش باقی می      ود، ام ر  ات بیرون می  طرف مخلوق 
 .]p. 294‚Ibid [تر از بیرون رفتن از خود است  باقی ماندن در خود عالی
 شـفقت چیـزی     ؛ زیرا، به نظـر او     ستاید  طاع را باالتر از شفقت می     همچنین مایستر انق  

رف عیوب همنوعانش بیرون    شود و به ط     غیر از این نیست که انسان از خودش خارج می         
 و در   شـود   اما انقطـاع از خـودش خـارج نمـی         . دشو  ش می  نتیجه قلب او مشو     در رود،  می
 .]p. 287‚Ibid [د کن ماند، در نتیجه چیزی آن را مشوش نمی دش باقی میخو

 
  انقطاع ۀفیض الهی نتیج

و درونـی انـسان، بـه    ) بـه میـل خـود   (به نظر اکهارت، این انقطاع یا تهی کردن بیرونـی      
  مایستر، وقتـی ۀبه عقید. ]p. 285‚Ibid [تنهایی، کافی نیست، فیض الهی نیز الزم است 

کنـد، بلکـه او،    عطا میرسد خداوند نه تنها فیض خود را ا        انقطاع به نهایت کمال خود می     
که خورشید باید نور خود را در هوای صاف و پاك فرو ریزد، باید نور فیض خود                   همچنان

 . را در انسان منقطع فرو ریزد
 :گوید اکهارت می

 ؛یابد او باید عمل کند و خودش را در تو فرو ریـزد              جایی و وقتی که خدا تو را مایل می        «
هوا صاف و پاک است، باید خودش را در آن فـرو  که خورشید، وقتی که   درست همچنان 

یقیناً فقدان زیادی در خدا خواهد بود اگر که او . تواند مانع انجام این امر شود ریزد و نمی
کارهای زیادی را در تو انجام ندهد و برکات زیادی را هم بر سر تو فرو نبارد وقتی که او                    

 کمـالش   ۀتـرین درجـ      طبیعـت بـه عـالی      وقتی که .... یابد  طور تهی و خالی می    تو را این  
 ]. p. 60 ,7:به نقل از[» کند رسد، خدا فیضش را اعطا می می
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  به ذات الهینَفْسنقش انقطاع در بازگشت 
ی است این   هالذات  س با   نفحاد ذات   به نظر اکهارت، یک دلیل اینکه چرا انقطاع طریق ات         

تـر    او بایـد هرچـه تهـی      س  فـ نت در او ساکن شود،       که بخواهد احدی   است که انسان، اگر   
از آنجا که هدف انقطاع نه این و نه . شود، یعنی، او باید هرچه بیشتر خالی و نیستی شود 

ذات  س با فنحاد  که انقطاع باید طریق ات    شود    آن، بلکه نیستی صرف است، نتیجه این می       
ر کـه گرمـای تنـو     اکهـارت، همچنـان  ۀ به عقید.pp. 201‚ 286-287‚ [Ibid [ی باشد اله

هـا متفـاوت       آن واد پذیرنـدگی خمیرهـایی کـه مـ        ۀیست به انـداز    که یکی بیش ن    نانوایی
کند و یکی را به نان عالی و دیگری را به نان نامرغوب و آن دیگری را بـه                     هستند کار می  

هـا بـر اسـاس اشـتیاق و           طور هـم خـدا در انـسان         کند، همین   تر تبدیل می    نان نامرغوب 
چه اشتیاق و پذیرندگی بیـشتری را        او هر . کند  یابد کار می    ها می   ای که در آن     پذیرندگی

تـرین مقـامی      به نظر اکهارت نیستی صرف عالی     . کند  در انسان بیابد، بیشتر در او کار می       
تواند به آن نائل شود؛ زیرا آن بیـشترین اشـتیاق و پذیرنـدگی را در                  است که انقطاع می   

اش  تـرین اراده   تـرین وجـه و بنـابر عـالی         نتیجه خـدا بـه عـالی       کند و در    انسان ایجاد می  
که اگر هر چیزی کـه بـر روی لـوح             نیز، به نظر مایستر، همچنان    . تواند در او کار کند      می

مومی وجود دارد پاک شود و دیگر اصالً چیزی بر روی آن وجود نداشته باشد، آن بیشتر                 
یـن  ر چیزی که اطور هم اگر ه از همه برای نوشتن بر روی آن مناسب خواهد بود، همین  

 قلب پاک شود و دیگر اصالً چیزی در آن وجـود نداشـته              ۀشود از صفح    یا آن خوانده می   
 خداونـد مناسـب     ۀتـرین اراد     عـالی  باشد، آن بیشتر از همه برای کار کردن روی آن بنابر          

 که انسان قبل از اینکه خلق شـود  رو، همچنان از این . pp. 201-202‚ [Ibid [خواهد بود 
کـه خـدا در او      نکه خلق شد، برای این    طور هم او بعد از آ       ود و در خدا بود، همین     نیستی ب 

و انقطـاع طریـق     .  آن صورتی شود که در خدا بود باید نیستی باشـد            شبیه ساکن شود و  
 .نیل به این امر است

گونه دعایی نـدارد؛ زیـرا علـت اینکـه      رو، از نظر مایستر قلبی که منقطع است هیچ     از این 
هـا   کند این است که قلب او پر از چیزها است، چیزهای کـه او از بعـضی از آن       ا می انسان دع 

بـرد   آید، بنابراین، او به درگاه خدا دعا مـی  ها بدش می آید و از بعضی دیگر از آن      خوشش می 
هـا بـدش      آید به او بدهد و آن چیزهـایی کـه از آن             ها خوشش می    که آن چیزهایی که از آن     
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کند و دعایی ندارد این است که قلـب           علت اینکه قلب منقطع دعا نمی     . دآید از او دور کن      می
منقطع تهی از هر چیزی است، یعنی، قلب منقطع قلبی است که در آن چیزی نیست که از                  

ها بدش بیاید، و در نتیجه به درگاه خـدا            ها خوشش بیاید و از بعضی دیگر از آن          بعضی از آن  
ها   آید به آن بدهد و آن چیزهایی که از آن           ها خوشش می   دعا ببرد که آن چیزهایی که از آن       

 . بنابراین، قلب منقطع تهی از هرگونه دعایی است. آید از آن دور کند بدش می
 دعای آن عبـارت     ۀ نوع خودش از دعا را، که هم          البته به نظر اکهارت، قلب منقطع     

 .p. 292‚ [Ibid [از آن است، دارد، و آن عبارت از اتحاد با خدا است 
 بـا احـدیت     س نفـ  حـاد ذات   انقطاع طریق ات   که چرا، از نظر اکهارت،     این    دلیل دیگر 

 دانسته. p. ‚[Ibid 294[است  » انقطاع متعال « است این است که، به نظر او، خود خداوند        
. ت باید نیستی بود و انقطاع نیـستی اسـ         »انقطاع یا نیستی متعال   «حاد با   است که برای ات   
که خلق کرده  در انقطاع بوده است و بعد از آنکه خلق کندخدا پیش از آنبه نظر مایستر، 

به عبارت دیگر، خدا همیـشه در انقطـاع اسـت           . است هم به همان اندازه در انقطاع است       
]Ibid, p. 288[ . دلیل این امر آن است که امر صرف، بسیط و تغییرناپذیر منقطع اسـت. 

در این مورد که خدا     . خدا انقطاع متعال است   پس  . خدا صرف، بسیط و تغییرناپذیر است     
 زیرا مخلوقات پـیش از      که خلق کند در انقطاع بوده است پرسشی نخواهد بود؛         پیش از آن  

بنـابراین، پـیش از     . انـد   نیستی بوده  ـ نسبت به آنچه که اینک هستند      ـ که خلق شوند  آن
اما .  متعال بوده استنتیجه او انقطاع ر کند و درخدا را متأث خلقت چیزی نبوده است که      

در انقطاع است و چیـزی او را        که خلق کرده است     ن سؤال که چگونه خداوند پس از آن       ای
ـ  نخستین در ،خدا... «: دهد طور جواب می کند، مایستر این   ر نمی متأث  ــ  اش ه نگـاه جاودان
،  چیزهـا را ۀهمـ  ــ  داشـته باشـیم  تـصوری   یبه چیزش  نگاه نخستین بتوانیم از    که اگر

 ۀ همچه وقت و چطورکه  دید او، دید، و در همین نگاه اتفاق بیفتندقرار بود که  نهمچنا
ـ     ،  مخلوقات را خلق خواهد کرد، و چه وقت پسر         » ج خواهـد کـشید    انسان خواهد شد و رن

]p. 289‚[Ibid . چیزهـا را در نخـستین نگـاه    ۀخـدا همـ  «: گویـد  در جای دیگری او مـی 
 یگیرد، زیرا هـر چیـز      یبه عهده نم  از سر نو     را   اریکاصالً  خدا  اش دیده است، و      هجاودان
 یاش بـاق    ثابـت  انقطـاع ، خدا همیشه در     بنابراینو  .  است که قبالً انجام شده است      یچیز
که او پیش از آنکه خلق کنـد در انقطـاع بـوده اسـت،                  در نتیجه، همچنان   ].Ibid[» است
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اکهارت در این مورد مثـالی را از  . نکه خلق کرده است در انقطاع است طور هم او پس از آ      همین
مثال خداوند در انقطاع داشتن قبل از خلقت و بعد          : گوید  کند که می    قدیس اوگوستین نقل می   
دهنده و بـرای      های مریض آزار    که نور خورشید برای چشم      همچنان«. از آن مثال خورشید است    

 » یر بـاقی اســت ه تغییرناپـذ نَفْـس  هـای سـالم سـودمند اســت، و بـا وجـود ایـن آن فــی       چـشم 
Ibid, p. 289-290][ ،هـا غـضبناک و نـسبت بـه      طور هم خدا نسبت به بعضی از انـسان  همین
 ].Ibid[ه تغییرناپذیر باقی است نَفْس ها معطی است، و با وجود این او فی بعضی دیگر از آن

  
  نفس با ذات الهیۀاتحاد دوبار

 اکهـارت، مـافوق خـدا یـا تثلیـث           طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، از نظـر            همان
ی وجـود دارد کـه خـدای مـافوق          القدس، ساحت دیگـر     اشخاص، یعنی، پدر، پسر و روح     

 آنجا گفته شد کـه انـسان        همچنین در .  و احدیت مخفی است    ،هیخدای تثلیثی، ذات ال   
رو   داشـت و از ایـن       صـرف، بـسیط و تغییرناپـذیر        ودی  وجـ پیش از خلقت در ذات الهی       

گاه بود که او  خارج شد و آن   او به میل خود از او      سپس. این با او متحد بود    منقطع و بنابر  
  در نتیجه   او اتحاد خود با او و بنابراین انقطاع و         گاهآن.  خدا شد  دارای خدا شد و احدیت    

 چیـزی   این آن .  از دست داد و شد آنچه که شد        صرافت، بساطت و تغییرناپذیری خود را     
طـور هـم، از    همـین . از احدیت و تثلیث اشخاص گفته شد فس ن خروجۀبود که در مرحل  

  بیرونی ، از طریق فقر    بازگشت ۀدر مرحل  فس ن یا ذات  حقیقی   ١ی  زاده  نظر اکهارت، شریف  
 از طرف خدا الزامی ن به انسان تهی آ و به کمک فیض که اعطای درونیو  ) به میل خود  (

القـدس، کـه اکهـارت از آن          روحاست، ابتدا به اتحاد با خدای تثلیثی، یعنی، پدر، پسر و            
گویـد،     سـخن مـی    نَفْس ۀ مرکز، ذات، اوج، اخگر و ذُرْو       در )مسیح(تحت عنوان تولد پسر     

 کنـیم،    محتویات تجربی تهـی    ۀ را از هم   سفاگر ن «،  ٢به بیان اِستَیْس  . دست خواهد یافت  
 »فساوج ن «شویم که به درون خودمان به         ق می در این صورت، و تنها در این صورت، موف        

 مرکز نفس، نـزد     نائل شدن به  . ... نائل شویم افتد،     آن اتفاق می   ، که در  »تولد مسیح «و به   
 . p. 141 ,14][» اکهارت، یعنی، نائل شدن به اتحاد با خدا

                                                                                                                             
1. Nobleman. 
2. Stace. 
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  :گوید کهارت میا
وقتی که روح تهی به انقطاع حقیقـی نائـل شـده اسـت، آن خداونـد را بـه طـرف                      «

تمـام  ، و بـدون  نائل شـود  یصورت یبه بح بتواند کند؛ و اگر این رو      وجودش جلب می  
 تواند این صفات را     ا نمی خد اما. خواهد گرفت  خدا را به خود      آن صفات د،  باش اعراض
 نائل شـده    انقطاع که به    ی روح یخدا برا ،  ؛ بنابراین  اعطا کند  خودشبه   جز   یبه کس 

ایـن آن   ... .» اعطـا کنـد    که خودش را بـه آن     بکند  بیش از این    کاری  تواند   یاست نم 
کنم، و   ی م یمن زندگ  «:گفت گاه که  است که قدیس پولس در نظر داشت آن        یچیز

 پـولس رسـول بـه       ۀرسـال  [»کنـد  ی مـ  یمسیح در من زندگ    کنم؛ ی نم یاما من زندگ  
 .9] , [p. 288] ٢/٢٠ :غالطیان

 » اتحـاد واقعـی قـوا      «١   اما این بر تن کردن صفات الهی و به بیان آنْـسِلْتْ هُوْسْـتاخ             
]7, p. 62[       اخگر نفس را قانع نخواهد کـرد و بـاالتر خواهـد رفـت و در ذات االهـی کـه 

 مافوق خدا است نفوذ یا رخنه خواهد کرد و به آن وجود یا صورت حقیقـی خـود                   خدای
هد یافت و دوبـاره در او بـا   حد بود، دست خواهی در ازل بود و در او با او مت   که در ذات ال   

 و یا بـه     ]Ibid[» اتحاد ذاتی یا جوهری   «یان آنْسِلْتْ هُوْسْتاخ به     خواهد شد و به ب    حد  او مت 
 ,p. 59, Introduction; 7, pp. 62-63; 14 ,9] بر دست خواهد یافت  احدیت بی اتحاد با

pp. 140, 142; 13, Vol. 2, p. 450]. 
 : گوید مایستر می

 کارهای او   ۀدا و از هم    خ ۀ خودم و از اراد    ۀ، وقتی که من از اراد     نفوذ کردن اما در   ... «
 مخلوقات هستم، و مـن  ۀ، در این صورت، من باالتر از هم     مشو  و از خود خدا آزاد می     

نه خدا و نه مخلوق هستم، بلکه من آنچه که بودم و آنچه که اکنون هستم و تا ابـد                    
آورم کـه مـرا بـاالتر از     ای به دست مـی  در این صورت، من داعیه   . خواهم بود، هستم  

آورم کـه     ه این داعیه، من چنان غنایی به دسـت مـی          اه همر ب. برد  ن می  فرشتگا ۀهم
دهـد،    اش را انجام می      کارهای الهی  ۀکه هم    است، و همچنان   “خدا”که    خدا، همچنان 

یابم کـه خـدا و مـن یکـی             در می  نفوذ کردن تواند مرا کفایت کند؛ زیرا در این          نمی
 ایـن صـورت، مـن نـه کـم           در این صورت، من هستم آنچه که بـودم، و در          . هستیم

 ۀحرکتی هستم که همـ      شوم، زیرا، در این صورت، من علت بی         شوم و نه زیاد می      می

                                                                                                                             
1. Ancelet-Hustache.  
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یابد، زیرا با ایـن       در اینجا خدا هیچ جایی را در انسان نمی        . دهد  چیزها را حرکت می   
. یابد  در ازل بوده است و تا ابد باقی خواهد ماند، دست می           او  فقر، انسان به آنچه که      

 .p. 203], [9 » ... او یکی استروحجا خدا با در این
 : گوید  اکهارت مینیز

گویم که همین نـور بـا ذات          من با کل حقیقت، حقیقتی که ازلی و ابدی است، می          «
دهـد و نـه دریافـت         بسیط الهی در حالت سکون آن راضی نیست، زیـرا آن نـه مـی              

خواهـد وارد ذات       مـی  خواهد که منبع این ذات را بـشناسد، آن          کند؛ بلکه آن می     می
بسیط، وارد برهوت آرامی شود که به آن تمایزی، نه پدر، نه پسر، و نه روح القـدس،               

 .p. 198], [Ibid » هرگز چشم ندوخت
 : گوید  مایستر میهمچنین
شود، خـواه صـورت       ها تشکیل می    بنابراین اگر نفس با این قوا آنچه را که از صورت          «

حتـی  .  مشاهده کند، آن فاقد چیزی خواهد بـود        یک فرشته باشد خواه خود فرشته،     
، تثلیـث اگر نفس خدا را، چه به عنوان خدا، چه به عنـوان صـورت، چـه بـه عنـوان                  

 جدا شوند، و    نَفْسها از      صورت ۀاما اگر هم  . مشاهده کند، آن فاقد چیزی خواهد بود      
آن تنها وحدت بسیط را مشاهده کند، در ایـن صـورت وجـود عریـان نفـس وجـود                    

شکل وحدت الهی را، که وجودی فوق وجود اسـت، خواهـد یافـت، و در                  ان و بی  عری
ها، چقدر عالی ایـن       اوه، شگفتی شگفتی  . خودش قبول خواهد کرد و قرار خواهد داد       

تواند چیزی غیر از وحـدت عریـان خداونـد را             قبول است، وقتی که وجود نفس نمی      
 .p. 206, [Ibid  [» !قبول کند

 : گوید  اکهارت مینیز
توانـد بـا پیـشتر رفـتن، بـه       شود اما آن می   بدین طریق نفس وارد اتحاد با تثلیث مقدس مي        «

  .[pp. 200-201 ,8]» ...تر شود  آن است، حتی مقدسۀبر، که تثلیث مکاشف احدیت بی
 آن وجـود یـا صـورت ازلـی صـرف، بـسیط و                شـبیه  ترتیب، انـسان بـا انقطـاع        بدین

د و با این شباهت با انقطاع متعال که صرف، بـسیط و             شو  ت می خود در احدی  تغییرناپذیر  
 .کند حاد پیدا میدوباره اتتغییرناپذیر است 

، بـا جـسم   )ع(شود، مثل عیـسی مـسیح      به نظر مایستر، انسانی که به خدا واصل می        
 .خود در این جهان حاضر است، اما با روح و شوق خود بیرون از این جهان است
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 :گوید اکهارت می
رسد، با جسمش هنوز در این جهان حاضـر اسـت،     راستی، انسانی که به خدا می       به... «

ها به ایـن جهـان        گوید، آن   مسیح می . اما با روحش و شوقش بیرون از این جهان است         
 . ]p. 59 ,7 :به نقل از [» ....که من خودم به آن تعلق ندارم تعلق ندارند همچنان

 
 گیری نتیجه

راه بازگشت انسان به خدا و اتحـاد        ،  گرفت که به نظر مایستر    توان نتیجه    از آنچه آمد می   
اگرچـه ایـن فقـر      ،   اکهـارت  ۀ بـه عقیـد    .دوباره با او انقطاع یا ترک بیرونی و درونی است         

 ؛ اسـت  ستن، هیچ ندانستن، و هیچ نداشتن،     به عبارت دیگر، هیچ نخوا     ،عمدتاً فقر درونی  
یا به دلیل تـضاد  ) ع( به عیسی مسیح بّهِتشبه میل خود یا به دلیل    ولی او فقر بیرونی را      

س با قـدرت و ثـروت ایـن جهـانی منافـاتی             نف این ترک . کند نمی نفی   بین جسم و روح   
بـه نظـر    .  در روح است   ندارد، بلکه آنچه که مهم است درویشی در باطن و مسکین بودن           

 هـی لشـرط کـافی فـیض ا     . ا کافی نیـست    سالک گرچه الزم است، ام     انقطاعاکهارت، این   
کند بلکـه او بایـد ایـن کـار را      به نظر مایستر، خداوند نه تنها این فیض را اعطا می   . است
اتحاد انسان  س، یا   نفدر   خداوند   ۀ به تولد کلم   هی بنده به همراه فیض ال     انقطاعاین  . بکند

 یا اتحاد صـفاتی     خدای تثلیثی تنها اتحاد با    این اتحاد    به نظر اکهارت،     .انجامد  می ، خدا با
ـ   در.  نیز است   یا اتحاد ذاتی    بلکه اتحاد با احدیت    نیست، سان بـا انقطـاع و فـیض        واقع، ان
شود و از     وجود یا صورت ازلی صرف، بسیط و تغییرناپذبر خود در انقطاع متعال می             شبیه

 و در . کنـد   اد پیـدا مـی    او اتحـ  طریق شباهت با او که صرف، بسیط و تغییرناپذیر است با            
بـه نظـر     .شـوند   هـم یکـی مـی       و انقطاع متعال دوباره بـا      نتیجه انقطاع و شخص منقطع    

 .مایستر، چنین انسانی با جسمش در این جهان ولی با روحش در آن جهان است
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