
  نسبت میان نظر و عمل به رأی مایستر اکهارت
  

  شهرام پازوکی
  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

  
ـ        ـ  سابقه آشنایی من با آثار استاد محمّ د بـه حـوالی سـال       دعلی موحّ

ه ریاضـی   های آخـر دبیرسـتان در رشـت        آموز سال  رسد که دانش    می 1350
 از یکـی از خویـشاوندان نزدیـک خـویش دو            ها بود که   ن سال آ در   .بودم

 نوشته هرمـان هـسه را       سیدارتاکتاب  . بهگود گیتا  و   سیدارتا: کتاب گرفتم 
که داستان زندگی بودا به روایتی نو است، به سرعت خواندم کـه سـخت               

ردم کـه   را آغـاز کـ     گیتا کتاب اندکی بعد خواندن  . مرا تحت تأثیر قرار داد    
هـا و تعـالیم       از اندیـشه   اطّالع اندکی با این که    . به ترجمه دکتر موحّد بود    

توانـستم   گاه نمی  ولی هیچ طولی نکشید که مجذوبش شدم   داشتم، هندوان
ایـن  . باره از جاذبه مطالب آن خارج شده و کتاب را به انتها برسانم             به یک 

زدم و گاه    ناخنک می هر از گاهی به آن      هایی درآمد که      جزو کتاب بود که   
خواندم و هر بار که به دلیل عـدم    را میآن و گاه چند صفحه از       چند خطّ 
مـه اسـتاد را بـر ایـن          مقدّ ،شدم ن حیران می  فکری آ با زمینه   کافی  آشنایی  
کتاب را  و دقیق    خواندن کامل    هموارهولی  . کردم  دیگربار مرور می   ،کتاب

اً عنوان تکلیف درسـی برازنـده      که واقع  ،های شاقّ دبیرستان   به اتمام درس  
 تا این که دوره دبیرستان تمام شـد و مـن عـازم              .کردم آن بود، موکول می   

هـایی کـه     در آن سفر یکی از کتـاب      . دیار فرنگ برای ادامه تحصیل شدم     
در غربت فرنگ این کتـاب جـزو سـه          . همراه خود بردم همین کتاب بود     

 هر بـار    یده من بودند و    بود که انیس و مونس دل رم       ای   اصلی چهار کتاب 
 نوسأهمـواره وطـن مـ       خوانـدن آنهـا    گرفت،  که غم غربت مرا در بر می      

  .داد آورد و آرامش خاطرم می  را به یادم میزمینی و آسمانی
 کـرد و  ای که هر دفعه با گشودن کتاب نظـرم را جلـب مـی             اما نکته 

داشت، تصویر مترجم و شرح حـال مختـصری      فکرم را مشغول می    اندکی
 ۀچــاپ اول ترجمــ.  کــه در حاشــیه روکــش جلــد آن منــدرج بــودبــود

منتـشر   توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب  1344 در سال    بهگود گیتا  فارسی
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بود و از رسوم پسندیده این ناشر این بود که مختصر توضـیحاتی را              شده  
 هـا   در حاشیه روکـش کتـاب     همراه با تصویر وی     ف یا مترجم    ؤلّدرباره م 
  چه بسا و حتی،نمود ه در سنین جوانی بودم عجیب می     برای من ک  . بیاورد

  حقوقـدانی کـامال     را  مترجم این کتـاب     بنا بر آن حاشیه،     که ،داد آزارم می 
 و مزیّن به کراوات و در هیـأت         ، آراسته، ملبّس به کت و شلوار      امروزی و 

کـردم کـسی کـه        چون بنابر مشهورات زمانه خیال می      .بینمیک دیپلمات ب  
 باید مو و ریش بلندی داشـته باشـد   بنا بر قاعده  ، را دارد  اگیتذوق ترجمه   

  .با صورتی سوخته و در قامت و ردای بلند درویشی
بعدها که به وطن بازگـشتم متوجـه شـدم کـه نویـسندگان موحّـد                
معاصر ما، به قیاس با تثلیث مسیحی کـه یـک شـخص اسـت ولـی سـه                   

و . مد موحّـد  دعلی موحّد، ضیاء موحّد و ص     محمّ: شخص، سه نفر هستند   
ــد دیگــر را در آن ایــام نمــی شــناختم ـ البتــه اکنــون    چــون آن دو موحّ

هاست با دکتر ضیاء موحّد در موسسه حکمت و فلسفه ایران دوست              سال
ـ   این بود که پیش خـود تردیـد کـردم کـه نکنـد موحّـد       و همکار هستم 

 گیتـا  ودگبهمترجم کتاب    دعلی موحّد، جز محمّ ه  دیگری از این سه نفر، ب     
 را با مقابله با     مقاالت شمس دعلی موحّد   ولی وقتی فهمیدم که محمّ    . باشد

چند نسخه خطی تصحیح و جلد اوّل آن را نیز در همان ایّام منتشر کـرده                
 اشــتغاالت فکــری  در کنــاراســت، دیگــر یقــین کــردم کــه اســتاد عزیــز

مـن نیـز خطـا       به تحقیق در آثار عرفانی دارد و         ش تعلّقات قلبی  ا  ای حرفه
 منحصر بـه ملبّـسین بـه لبـاس          ،رده بودم که می پنداشتم عالئق عرفانی      ک

بعدها که دیگر تحقیقات عرفانی اسـتاد مثـل چـاپ کامـل             . خاصی است 
 الحکـم  فصوص، ترجمه و شرح     شمس تبریزی  های   کتاب ،مقاالت شمس 

منتشر ) ترجمه ده فصّ با همکاری برادر فاضل ایشان، دکتر صمد موحّد          (
ای از مطالب مندرج در مقدّمه کتاب اخیـر   ر مورد پاره هر چند که د  -شد  
بار مـصاحبت   چند. بر یقین من افزوده شدها و ایراداتی به آن دارم ـ   نکته

 به خصوص در مجالسی که به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولّد           ،با استاد 
 را نیـز     ایـشان  منـشی   درویـش  ۀموالنا در ایران و ترکیه برگزار شد، روحیّ       

حال که بیش از چهل سـال از آشـنایی بنـده بـا آثـار و                 . ار کرد برمن آشک 
هـای فارسـی دیگـری از        گذرد، با این کـه ترجمـه       اخیراً احوال ایشان می   

های آن بـه زبـان انگلیـسی نیـز            ام و از ترجمه و شرح       ه را یافت  بهگود گیتا 
های دم دست من اسـت و         هنوز ترجمه ایشان جزو کتاب     کنم،  استفاده می 

بـرم و   کنم و گاه استفاده علمی از آن مـی   بار به آن رجوع می   هر چند یک  
 نام ،در هر دوحال  . کند دلم را گرم می   از گذشته،   ای   گاه مانند یاد و خاطره    

   .کند در ذهنم تداعی مینیز د را دعلی موحّاین کتاب شریف، نام محمّ
اما مطلبی را که به دنبال این مقدّمه بـرای درج در ارج نامـه ایـشان                 

 مـشابه   گیتـا ام، از بعضی جهات به کار اسـتاد در ترجمـه و شـرح                 وشتهن
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ای است عرفانی کـه در        این مقاله مشتمل بر ترجمه و شرح موعظه       . است
 دیـدم و آن  گیتـا آن موضوعی مطرح شده است که ابتـدا آن را در کتـاب              

هـای وصـول بـه حـقّ در عرفـان             مساله نسبت میان نظر و عمل و طریقه       
ای از عـارف      ام ترجمـه موعظـه      در اینجـا بـه آن پرداختـه       آنچه من   . است

و تفـسیر ایـن مطلـب در        ) 1260-1327(بزرگ مسیحی مایستر اکهـارت      
بدیهی است، با توجّه به تفاوت اساسـی دو  . سنّت مسیحی از منظر اوست    

دین هندو و مسیحی، در نگاه اول قیاس این دو بسیار دشوار و بلکـه بـه                 
حال است ولی به نظر من چنین نیست، چرا که          ای پژوهشگران م    نظر پاره 

 و تـوجّهی کـه    من خود با سابقه آنچه از تصوّف و عرفان اسالمی آموخته       
 یافتـه بـودم، متوجّـه مطـاوی سـخنان      گیتانسبت به این موضوع از کتاب      

گفتگوی عرفـانی در ورای زمـان و        . اکهارت مسیحی در این موعظه شدم     
  .ت دیگری میسّر استمکان و صور ظاهری ادیان در ساح

 
دارد  یک بر دیگرى اولویّـت     که کدام  مسأله نظر و نسبت آن با عمل و این        

بررسى  ات مسیحى در قرون وسطى مورد تحقیق و       از مسائلى است که در الهیّ     
 (contemplative »حیـات نظـرى    «این مسأله که در ذیل دو عنوان      . جدّى بود 

(vita  و حیات عملى(vita activa)مـسیر همـان    ده است درواقع در مطرح ش
و ) حیات نظرى( bios theoretikosموضوعى بود که نزد یونانیان با دو عنوان 

bios praktitikos) در قـرون وسـطى    البتّـه . شناخته شـده بـود  ) حیات عملى
توأم با مراقبه و نظـر       طور خالصه حیات   صورت مسیحى یافته و مراد از آن به       

(meditative life)عملى بود ل حیات فعّال در زندگى در مقاب.  
در  طور مستقل به چـه معنـا اسـت         که نظر و عمل هریک به      پرسش از این  

ایمـان   کـه در   توانست جایى داشته باشد چرا     انتهاى ظهور مسیحیّت هنوز نمى    
از عمـل    تـدریج کـه نظـر      معنا است ولى به    حقیقى دینى اصوالً این تفکیک بى     

یک برتـر از   کدام از این دو به چه معنا است وکه هریک  جدا شد، سؤال از این 
  .نحوى موضوعیّت یافت دیگرى است به

 بـاب سـخن گفـت      لحاظ تاریخى اوّلین کـسى کـه بـه تفـصیل در ایـن              به
قـرون   بعد از او متفکّـران    . اگوستین قدّیس در قرن چهارم و پنجم میالدى بود        

بـه ایـن     شوسطى از متکلّم تا فیلسوف و عارف، هر یک بنـابر مـشرب خـوی              
 argumentum ex)  عنوان دلیل نقلى اند و تقریبا همگى آنها به بحث دامن زده

verbo)هاى مـریم و مرتـاه       نام به  درباره دو خواهر   انجیل لوقا داستانى که در     به
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 ایـن داسـتان     .انـد  تفـسیرکرده  نقل شده، استناد کرده و آن را مطابق نظر خـود          
  :طور کامل به این شرح است به

او را به  رفتند، او وارد بلدى شد و زنى که مرتاه نام داشت، گامى که مىو هن«
عیـسى نشـسته،     نام بود که نـزد پاهـاى       خانه خود پذیرفت و او را خواهرى مریم       

پـس  . بـود  مـضطرب مـى    امّا مرتاه به جهت زیـادى خـدمت       . شنید کالم او را مى   
اهرم مرا واگذارد که    نیست که خو   اى خداوند، آیا تو را باکى     : نزدیک آمده، گفت  

اى : عیـسى در جـواب وى گفـت       . کنـد  تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یارى        
دارى لیکن یک چیز الزم  اندیشه و اضطراب مرتاه، اى مرتاه، تو در چیزهاى بسیار     

  .1»خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد است و مریم آن نصیب
ات دو  الهیّ ر آلمانى که از طرفى وارث کرسى      ، عارف شهی  2مایستر اکهارت 

ــ آلبـرت کبیـر و        متکلّم و فیلسوف بزرگ قرون وسطى با مشرب ارسـطویى         
اکـوئینى، جـزو راهبـان      است و همچـون اسـتادش تومـاس   ـتوماس اکوئینى  

 موسوم به عارفـان     ۀدر طریق  جماعت دومینیکى است و از طرف دیگر سالکى       
است، نیز در این بحـث وارد شـده          بردست و واعظى عارف و خطیبى ز      3راین

  .ات مرسوم کلیسا استنظریّ رسد که خالف است و البتّه به نتایجى مى
 وى دو تفسیر بر این داستان دارد که در اصل دو موعظـه بـوده کـه بعـداً                  

 م فقـط  موعظه اوّل تفسیر کلّ داستان است ولـى موعظـه دوّ          . تحریر شده است  
این   ورود و نتایج مأخوذ در تفسیر اکهارت از        در نحوه . تفسیر جمله اوّل است   

بـسیار   هایى وجود دارد ولى در جزئیـات تفـاوت     داستان در هر دو اثر شباهت     
اسـت و در     در تفسیر اوّل، حیات نظرى و حیات عملى، موضوع اصلى         . دارند

 به مسأله   طبعاً تفسیر دوم چون بحث درباره تفاوت احوال مریم و مرتاه است،          
 که مبتنى بـر     ،دیگر شود ولى از منظرى    ظر و عمل نیز پرداخته مى     نسبت میان ن  

  .است(Gelassenheit) » ترک«یکى از تعالیم اساسى اکهارت یعنى 
 نظر اکهارت ابتدا با اسـتناد بـه موعظـه اوّل کـه بـه موضـوع ایـن مقـال                    

نقل  طور خالصه  م است، به  اى بر موعظه دشوارتر دوّ     مانند مقدّمه  هتر و ب   نزدیک

                                                 
 .1188، ص 1999 ، ترجمه قدیم با حروفچینى جدید، چاپ دوم،38-10/42، تاب مقدّس، انجیل لوقاک ـ 1

2- Meister Eckhart )1327-1260(  
3- Rhein Mystics 
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در  و. شـود  طور کامل ترجمـه و شـرح داده مـى           سپس تفسیر دوم به    1.شود مى
دشوار و  زبان بیان هر دو موعظه،    . رسیم گیرى از هر دو تفسیر مى      انتها به نتیجه  

  2.مطالب آن پیچیده است
  تفسیر اوّل

 دهـد کـه سـه چیـز     اکهارت در تفسیر اوّل داستان مریم و مرتاه شرح مـى    
 اوّل این کـه حُـسن او جـانش را         : مسیح بنشیند موجب شد که مریم در قدوم       

تـسالّى   ناپذیر یافته بود و سه دیگر،       شور و شوقى وصف    ،م دوّ ،دربرگرفته بود 
  .نشست خاطرى بود که از کالم عیسى بر دلش مى

: باشـد  در مورد مرتاه نیز سه چیز باعث شد که در تکاپوى خدمت بـه عیـسى               
توانـد مثـل     نمى و لذا بر این بود که دیگرى      اوّل، سنّ پختگى که او بدان رسیده بود         

کـه   چنان او کارها را آن    شد م، داشتن کمال قوّه نظر که موجب مى       دوّ. او خدمت کند  
  .مهمانِ عزیز او بود سه دیگر، مقام واالىِ.  محبّت است، انجام دهدۀالزم

این  وقتى مرتاه از عیسى خواست که به خواهرش بگوید به او کمک کند،            
از   از سر بدخواهى نگفت چراکـه شـناخت مرتـاه از مـریم بیـشتر               خواهش را 

گاه . بود مرتاه به تجربه در زندگى دانایى را آموخته       . شناخت مریم از مرتاه بود    
نـور  . دهـد  نمى دهد که نور ازلى لوگوس     زندگى به انسان معرفتى را تعلیم مى      

تقل خود بـه    مس دهد ولى نه معرفت    ازلى، معرفت به خود و خداوند را یاد مى        
از خـدا    جـدا    پولس قدّیس در آن رؤیـاى مـشهور خـویش، خـود را            . خدا را 
فـضائل    بـا عمـل بـه    3.شناخت چون در مقام عمل به اینجـا نرسـیده بـود            نمى

                                                 
 در اینجا هر دو ترجمه خصوصاً. هاى ذیل موجود است  این اثر دو ترجمه معتبر به زبان انگلیسى در کتاب ـ1

 :واتر از ترجمه اوّل و جدیدتر از آن است مورد استفاده قرار گرفته استتر و شی ترجمه دوم که پخته
1. The Works of Meister Eckhart, trans. by C. Evans, London, 1952, PP. 90-98. 
2. Meister Eckhart, Teacher and Preacher, ed. by Bernard Mcginn, Paulist Press, U.S.A. 1986, 
PP. 338-345. 

اید بگوییم جزو اکهارت است ب گوید که اگر نگوییم دشوارترین اثر م انگلیسى درباره موعظه اوّل مىترجم دوّ م ـ2
به نظر . پرسد که معلوم نیست این همه دشوارى را سبب چیست وى با کمال تحیّر مى.  اوستآثار بسیار دشوار

 یا در اوضاع خاصّى گفته است که رود که اکهارت این موعظه را خطاب به جمع خاصّى مترجم احتمال مى
 .)344ـ  345، صص م انگلیسىترجمه دوّ(. اقتضایش این دشوارى بوده است

نحوى که از جسم  اى به وصال خداوند رسید به کند که در حالت جذبه  این همان رؤیایى است که پولس نقل مى ـ3
این رؤیا . وى سخنانى گفت که ناگفتنى است خداوند با ،در آن مقام. خود غافل شد و در حیرت کامل قرار گرفت

نظر « ذکر شده و در قرون وسطى در شرح اینکه 2 ـ 12/5، عهد جدید، کتاب مقدّسم به قرنتیان در رساله دوّ
توان براى نمونه به توماس اکوئینى در تفسیر خود در بحث از نسبت  از آن میان مى. شد به آن استناد مىنیز  »چیست

 :ک.ر. اشاره کردمیان نظر و عمل 
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, Vol. 46, P. 33. 
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  .توان به این معرفت عالى دست یافت اخالقى مى
  بیم آن داشت که مـریم در همـان حالـت جذبـه خـویش بمانـد و                  ،مرتاه

سـخن   زند و بـا او   وقتى عیسى دوبار مرتاه را صدا مىپیشرفت معنوى نکند و 
دهد مرتاه   خواهد که او را سرزنش کند بلکه قصد دارد که نشان           گوید، نمى  مى

کمـال الزم   م، کمال اوّل در امور فانى دنیوى و کمـال دوّ       ؛واجد دو کمال است   
در چیزهـاى    تـو «گویـد    اگر هم خطاب به مرتاه مى     . براى سعادت ابدى است   

کثرت اشیاء است    ، مرادش این است که مرتاه در میان       »ار در اندیشه هستى   بسی
درواقـع کثـرات،   . نیستند ت خاطر او  امّا این کثرات مخلّ مقام وحدت و جمعیّ       

  .مانند به وسایل مى
  نـوع اوّل، کـار و      ؛اصوالً دو نوع وسیله براى رسیدن به خـدا وجـود دارد           

آفاقى  جا آوردن اعمال خیر در عالم      ه ب ، هم »کار « منظور از  1.عمل دنیوى است  
انفـسى    انجام همان کار با معرفـت کامـل در عـالم           »عمل«است ولى منظور از     

ایـم   آمـده  ما به این عالم گـذرا     . م وسیله، ترک کار و عمل است       نوع دوّ  2.است
از قیـد    تـر شـویم ولـى بایـد        تر و متشبّه   تا با کار و عمل دنیوى به خدا نزدیک        

راه  مـادام کـه نـور بـا شـما اسـت،           «: که عیسى گفـت     و چنان  زمان بیرون آییم  
خداوند  سوى کند به  در آن صورت کسى که در نور کار مى        .  رفتار کنیم  3»بروید

در ایـن    .که از همه وسایل، عارى و خـالى شـده اسـت            کند درحالى  عروج مى 
  .حالت، نور او، عمل او و عمل او، نور اوست

دو  نـه » یک چیز الزم اسـت    « به او گفت     رو عیسى   از این  .مرتاه چنین بود  
 از آن حیـث کـه خـدا را        : این یک چیز، در مقام حصول دو چیـز اسـت          . چیز

 بیند علم ما به او و وجـود او و بـه عبـارت دیگـر، صـورت                  بدون واسطه نمى  
  چراکه خدا را بدون هرگونـه صـورت        4علمى ما از او و وجود او یکى نیست،        

سـه   همه، در مقام حضورِ جان آدمـى،       با این . توان دید  چشم دل مى   واسطه و به  

                                                 
اى است که منشأ اثر در   آلمانى نهاده شده است و مقصود از آن اعمال حسنهwerk به ازاى کلمه work کلمه  ـ1

  .باشند شوند و به حواس قابل درک مى عالم آفاقى مادّى مى
 آلمانى است و مقصود از آن همان اعمال حسنه است که در عالم gewerbe  به ازاى کلمهactivities کلمه  ـ2

 .گیرد جان یعنى عالم انفسى، به علم و اراده آدمى انجام مى
 .12/35 فارسى، ۀا، ترجم، انجیل یوحنّکتاب مقدّس  ـ3
 . به تعبیر فیلسوفان مسلمان معلوم بالذّات و معلوم بالعرض ـ4
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  راه اوّل آن است که خدا را در همه مخلوقات با انـواع             :داردوجود  راه به خدا    
 حـدّ و   راهى اسـت، راهـى بـى       م، راه بى  راه دوّ . ور بجوید  کارها با عشقى شعله   

 چیـز اسـت و عـارى از هـر اراده و            محدود است که بیرون از خود و از همـه         
بـا   م،راه سـوّ  . رود ، در این راه، آدمى به جذبه پدر آسمانى باال مى          خیالى است 

بـدون    دیدن خـدا   ،این راه . شود ولى در خانه ماندن است      که راه نامیده مى    این
شـوى   مى در این راه تو هم شاهد و هم مشهود        .  در مقام هویّتش است    ،واسطه

مقام آرامش   و این همان مقصود نهایى است که نفس در مقام وحدت ابدى به            
  .رسد و اطمینان به آن مى

 قـدر و قیمـت     نگرانى مرتاه، هر کارى که انجام شود به همـان          در مقام دل  
 رسـاند کـه    چنان قربى مـى    که آن کار ما را به آن       وصال خود به خدا است چرا     

توجّـه   مرتاه در مقام  . چیز جز رؤیت خدا در مقام ذاتش چنان شأنى ندارد          هیچ
خـاطر بـود، او      آزرده که از حالوت وصال محروم بود      اینبه حواسّ خویش از     

  .در میان جمع ولى دلش جاى دیگر بود
 بـا . 2. به نظم و ترتیب باشـد     . 1: اعمال ما نیز باید سه صفت داشته باشد       

مقـرون   .3. فُرقان باشد یعنى شخصى در آن هنگام کارى را بهتر از آن نشناسد            
را احساس   ر پرجالل آن حقیقت زنده    به نظر باشد، یعنى در اعمال خیر، حضو       

  .رساند مى وقتى این سه صفت با هم باشد، عمل ما، ما را به قربى واال. کند
و  مرتاه در مقام مستحکم ربوبى با روحى فارغ از همه اشیاء قرار داشـت             

حـالوت    بـه  دید که خواهرش مریم چنین مبناى ثابتى ندارد و صـرفاً           چون مى 
 الزمه  ،رفیع این مبناى . کرد که او نیز چنین شود      وصل چسبیده است، آرزو مى    

آن یـک   . »اسـت  یک چیز الزم  «: گوید رو عیسى مى   از این . سعادت ابدى است  
اگـر  . مخلوقات الزم است   چیز چیست؟ آن یگانه، خداوند است که براى همه        

مرتـاه، شـادباش،    : گوید مى گویى عیسى . ها فرو ریزند   او نازى کند، همه قالب    
  .چون تو سعادتمند خواهد شد ین حالت بیرون خواهد آمد و او نیزمریم از ا

بلکـه   شد تنها کارهایش مانع او نمى چنان ثبات قدمى داشت که نه  مرتاه آن 
یـک   مریم نیز قبل از آن که یک مـریم شـود،          . رساند او را به سعادت ابدى مى     

م بـود،   مـری  که نامش  مرتاه بود؛ چون وقتى در کنار قدوم عیسى نشست با این          
 ۀآموختن دربار  شدن و  که آغاز به تربیت    امّا وجودش دیگر مریم نبود براى این      

خواهم که او نیـز      مى چنین بود که مرتاه به عیسى گفت من       .  کرده بود  ،زندگى
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  .درباره زندگى بیاموزد تا اهل آن گردد و به کمال رسد
 نـا یافتـه کـه مطیـع روحـى دا         در مقام تأویل، مریم، جـسمى بـود تربیـت         

  تـابع اوامـر    ، بـه رضـاى خـاطر      ،اطاعت آن است کـه اراده     . شده بود ) عیسى(
  .بصیرت و دانایى شود

 هـستند : گویـد  اکهارت در انتهاى این موعظه، خطـاب بـه حاضـران مـى            
 .گـویم ایـن کـار، شـدنى نیـست          من مى . خواهند کار را رها کنند     که مى  کسانى

 او گـوش داد و آمـوزش      مریم وقتى در کنار پاهاى عیسى نشست و بـه کـالم             
 کـردن یافـت، پـس از آنکـه عیـسى بـه آسـمان عـروج کـرد و فـیض                      زندگى
پرداخـت   او به موعظه  . دنموکردن را آغاز     القدس او را یارى کرد، خدمت      روح

نیز تا آن هنگام     قدّیسان.  دیگر شاگردان گردید   ۀو دیگران را تعلیم داد و خادم      
زیـرا فقـط در آن       .قـدّیس نگردیدنـد    کارهاى نیک را آغـاز نکردنـد،         که واقعاً 

  .یابند هنگام است که به گنج سعادت ابدى دست مى
ۀ  در اینجـا بـه ترجمـ       1.اى از مطالب موعظه اوّل تاکنون بیان شـد         خالصه

  2.پردازیم م از متن انگلیسى با توجّه به اصل آلمانى مىکامل موعظه دوّ
  تفسیر دوم

  اوّل کـه   ۀترجمـ .  موجود است   دو ترجمه به زبان انگلیسى     ،ماز رساله دوّ  
  :باشد با مشخّصات ذیل است همراه با شرح و تفسیر مى

Meister Eckhart, Mystic and Philosopher, Schürman, Reiner, 
Indiana University Press, 1978. 
 این کتـاب مـشتمل بـر هـشت موعظـه اکهـارت اسـت کـه در موضـوع                   

  .ى تفسیر استها دارا هر یک از ترجمه. باشد وارستگى مى
ــه ترجمــه دوّ ــدرج در همــان مجموع  the Classics of Westernم من

Spiritualityبا این مشخّصات است :  
Meister Eckhart, the Essential Sermons, Commentaries, Treatises, 
and Defense, translation and Introduction by Edmund Colledge, 
O.S.A. and Bernard McGinn, Preface by Huston Smith, Paulist 
Press, U.S.A. 1981, PP. 177-181. 

                                                 
 :ز کتابِ ذیل نوشته شده است این تفسیر با استفاده ا ـ1

The Mystical Element in Heidagger's Thought, John D. Caputo, N. Y. 1986, P. 137-
139. 

بوده در مجموعه آثار آلمانى   الزم به تذکّر است که متن آلمانى هر دو رساله که موردتوجّه مترجمان انگلیسى نیز ـ2
  :اکهارت با مشخّصات ذیل مندرج است

Meister Eckhart, Die deutschen Werke, J. Quint and J. Koch, Stuttgart, 1958-1976. 
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  اوّل انجام شـده اسـت و مترجمـان         ۀم این رساله پس از ترجم     ترجمه دوّ 
ــ  ــد ترجم ــمن تأیی ــان 1 اوّلۀض ــصر کارش ــى مخت ــسیر  2 در حواش ــراى تف  ب

اخـتالف ایـن دو     . دهنـد  مطلب،خوانندگان را به ترجمه شـورمان ارجـاع مـى         
ان نیست که در فهم اصـل مطلـب تعارضـى ایجـاد کنـد و غالـب            چند ترجمه
بـر ترجمـه اوّل      مبتنـى ،هرحال ترجمه فارسى   ولى به . اى است  سلیقه ها تفاوت
هـا   هاى اساسى، تفـاوت    در یکى دو موردِ اختالف    . ترجمه شورمان است   یعنى
  .پاورقى ذکر شده است در

  عیسى داخل شد
Intravit Jesus in Quoddam Castellum et Mulier Quaedam,  

Martha Nomine, Excepit Illum in Domum Suam  
اش  ترجمه  نوشته شده و   انجیلکالمى را به التین به شما گفتم که در          ] 1[

اى کـه    بـاکره   مسیح داخل شـهر کـوچکى شـد و         ،ربّ ما عیسى  «: چنین است 
  .»4 او را پذیرفت3ازدواج کرده بود،

 کسى که از عیسى اسـتقبال کـرد بایـد         : اینک خوب در این کالم تأمّل کن      
 غیراست،  6هاى  انسانى را گویند که خالى از همه صورت        »باکره «.بود  مى 5باکره

  . مثل آن هنگام که هنوز زاده نشده بود،چنان خالى
 بسا بپرسند که چگونه است که آدمى که پیـشتر بـه دنیـا              توجّه کن که چه   

  درست مثل زمـانى کـه هنـوز        7آمده و پیش از این از عقل خویش بهره جسته         
داند و   مى اکنون بسیار چیزها   درواقع او هم  . زاده نشده بود، عارى و خالى باشد      

چنـین خـالى     توانـد ایـن    پس چگونه مى  . ها هستند  داند، صورت  همه آنچه مى  
  باشد؟
 مـرا . دهـم  به دقّت گوش بسپار به دستورالعملى که اینک بـه تـو مـى             ] 2[

                                                 
1- Meister Eckhart, the Essential Sermons..., P. 350. 
2- Ibid., P.335. 

زن شوهردار و به اصطالح همسر در زبان فارسى و زوجه  معناىبه  آمده است که wife در متن انگلیسى کلمه  ـ3
 . عربى استدر زبان

 »باردار شدن« و هم (receive) »پذیرفتن«معناى   آمده است که هم بهenpfangen در متن اصلى آلمانى کلمه  ـ4
(conceive)در هر دو ترجمه . جوید  است و اکهارت در سراسر این موعظه از هر دو معناى این کلمه بهره مى

 . آورده شده استreceiveشود و معموالً لفظ  انگلیسى این ایهام رسانده نمى
5- virgin 
6- images 

  .»به سن عقل رسیده است«:  آمده(Colledge) در ترجمه کالج  ـ7
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 هـایى را کـه    باشم آنچنان فراگیر که همه صـورت مقدور است که داراى عقلى  
در  خداوند اسـت  ] علمِ[ و همه صورى را که در        1اند کلّ آدمیان تاکنون دریافته   

در  روى وابسته آنها نباشم تـا بـدانجا کـه           به شرط آنکه به هیچ     ،آن ادراک کنم  
الى درحـ  ام، به هیچ یک از آنها تعلّقى نداشته باشم و بلکه        هرچه کرده یا نکرده   

راضـى بـه     خود را همواره عـارى و خـالى از غیـر،   (the present now)دائم 
اى خـواهم    بـاکره  در این حالت است که من به واقـع        . خواست محبوب سازم  

حقیقتى که قبـل از آنکـه        بود وارسته از همه بندهاى صور، به همان درستى و         
  .زاده شوم بودم

 ى بخواهد باکره باشد بایـد     چنین نیست که اگر کس    : این را نیز بگویم   ] 3[
بـاکره   با وجود همه اینها، او خود را.  فروگذارد،کرده کارهایى را که تاکنون مى 

درسـت  . باشد حقیقت متعالى داشته] راه[آنکه مانعى در  دارد بى  و آزاد نگاه مى   
گوینـد   استادان مى  چرا که . گونه که عیسى آزاد و خالى و در باکرگى بود          همان

هـر کـه بـر آن       . شود مى دو چیز موجب اتّحادشان   ) مشابهت(ت  که فقط سنخیّ  
خویـشتن بایـد بـاکره و آزاد          عیسى بـاکره باشـد،     (receive)است که پذیراى    

  .باشد
 اگر چنین بود که آدمى همیـشه بـاکره بمانـد،          ! اینک توجّه و نظر کن    ] 4[
داشـته   اگر بخواهد باردار شود، الجرم باید همسر      . داد گاه بار و ثمرى نمى     هیچ
داد و   تـوان بـه روح     ترین اسمى است کـه مـى        در اینجا شریف   »همسر«. باشد
  . است»باکره«] نام[تر از  شریف] این نام[درستى که  به

ایـن   اینکه انسان باید پذیراى خدا در خویش باشد نیکوست چـرا کـه بـا             
ا که  چر .امّا اینکه خدا باید در او بار دهد، نیکوتر است         . پذیرش، او باکره است   

داراى  روحـى کـه   . به ثمر رساندن یک نعمت، یگانـه شـکر آن نعمـت اسـت             
  .خدا ببرد شکرانه نعمت، عیسى را بزاید و او را به قلب پدرانه همسر شود به

 شـوند  اى کـه در بـاکرگى دریافـت مـى          هاى عـالى   چه بسیارند نعمت  ] 5[
(receive)            شـوند  مـى  ولى با بارورى زنانه و شکر نعمت به خدا بازگردانـده ن. 
نـه   واسطه آنها  رو آدمى به   روند؛ از این   شوند و از بین مى     ها فاسد مى   این نعمت 

چرا که   باکرگى چنین کسى برایش ثمرى ندارد     . شود سعادتمندتر و نه بهتر مى    

                                                 
1- received 



 نسبت میان نظر و عمل به رأی مایستر اکهارت

 315

به . اینجا است  خسران در . خیزى فقط باکره است و نه همسرى با کمال حاصل        
اى کـه ازدواج     بـاکره  کى شـد و   عیسى داخل شهر کـوچ    «: همین دلیل نقل شد   

  .بود چنین مى طور که گفتم باید همان» .کرده بود، او را پذیرا گردید
 امّـا مـن اکنـون     . دهند همسران به اندک بیش از یک میوه در سال مى         ] 6[

و   به نمـاز و روزه     »وابستگى«همه آنان که با     : نوعِ دیگرِ همسر را در نظر دارم      
بـه هـر     وابستگى. مال و ریاضات ظاهرى بچسبند    دارى و به انواع اع     شب زنده 

و  کارى که مانع آزادى تو در راه خدمت بـه خداونـد در حـال حاضـر باشـد                  
کند  مى اطاعت در پرتو نورى که تو را هدایت       . نگذارد که فقط اطاعت او کنى     

چیـزى   که چه بکنى و چه نکنـى، گـویى غیـر از ایـن چیـز دیگـرى نـدارى،                   
هـر کـارى     ها یـا  )تعلّق(چنین وابستگى   .  ندارى خواهى و مطلوب دیگرى    نمى

همان است که    که به قصدِ زائد باشد و مانع این آزادىِ دَم به دَم نوىِ تو گردد،              
کـارى را کـه بـا     چرا کـه جـان تـو مـادام کـه     . خوانم  مى»یک سال«من آن را    

گاه به   دهد و تو هیچ    نمى دهى به پایان نرسانده باشد، ثمرى      وابستگى انجام مى  
رسـى اگـر کـارى را کـه بـا            نمـى  یا اعتماد به نفس   ) رضا(مقام اعتماد به خدا     
رو  از ایـن  . آسوده خـاطر نـشوى     پردازى به انجام نرسانى و     وابستگى به آن مى   

 »سـال «منظور من از کلمه     . دهى نمى است که تا دست از کارت نکشى، ثمرى       
 چـرا کـه حاصـل       واقع خُرد است،   ات به  میوه حتّى در این حال هم    . همین بود 

 مـن چنـین کـسانى را        1].از بند تعلّـق   [آزادى   وابستگى و تعلّق به کار است نه      
آنهـا میـوه انـدکى بـه بـار          . وابستگى هـستند   نامم، چون در بند     مى »همسران«

  .که گفتم خرد و کوچکند چنان ها نیز آورند و تازه همان میوه مى
  بنـد هـر وابـستگى      اى که همسر داشـته باشـد، آزاد اسـت و از            باکره] 7[

نزدیـک   قدر که به خدا نزدیک است به خـود هـم       او همواره به همان   . رهاست
بزرگى خود   آورد که بزرگ هستند، به همان      او ثمرات بسیارى به بار مى     . است
آورد و   مـى  این باکره که ازدواج کرده این فرزند و این مولـود را بـه بـار               . خدا

ـ          شـدن از   شـمار، بـا زاییـدن و بـاردار       ىروزى صد بار و بلکه هزار بار، آرى ب
شود  باردار مى  2بهتر بگویم او از همان ناحیه     . دهد ها، ثمر مى   ترین ناحیه  شریف

                                                 
  )حافظ (هر چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است غالم همّت آنم که زیر چرخ کبود          ز ـ 1

2- ground 
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چرا که عیسى، نور     .زاید این زن با او مى     زاید و   کلمه ازلى خود را مى     1که پدر 
جـالل و مظهـر قلـب        2یس گوید که پولس قدّ   چنان. و مظهر قلب پدرانه است    

همـین عیـسى    . درخـشد  مى واسطه قلب پدر به قدرت      فروغ او به   پدر است و  
یگانـه شـده اسـت و     است که بـا ایـن زن یگانـه گـشته و ایـن زن نیـز بـا او        

یگانه دارند و نورى هستند      آنها وحدتى . درخشد و با عیسى درخشش دارد      مى
  .پاک و روشن در قلب پدر

  اسـت کـه زمـان و       اى در جان آدمـى     ام که قوّه   تر اغلب گفته   من پیش ] 8[
 مانـد و   این قوّه از روح صادر شده و در روح مـى          . یابد جسم به آن دست نمى    

 در این قوّه است که خداوند کامالً سرسـبز اسـت و گُـل             . کامالً روحانى است  
 در آنجـا خرّمـى    . دهد به همه خرّمـى و همـه شـکوهى کـه در خـود دارد                مى

ـ  عزیزى وجود دارد، آن   د و کـسى نتوانـد بـه تمـام و    قدر بزرگ که به فهم نیای
 در این قوّه است کـه پـدرِ ازلـى پیوسـته پـسرِ ازلـى               . کمال از آن سخن گوید    

 زاید و خـود را نیـز       گونه که در این قوّه فرزند خدا با او مى          خویش را بزاید آن   
  .زایاند سان همین پسر در همان قدرت پدر مى به

 وى زمـین را مالـک     اگر کسى صاحب کلّ مُلکى باشد یا همه اموال ر         ] 9[
 باشد و همه آنها را براى خدا ترک کند و یکى از فقیرترین افـرادى باشـد کـه                  

 اند، و با این حـال خداونـد او را مبـتال بـه              تاکنون در روى زمین زندگى کرده     
 ها را تـا حـدّ مـرگ        مصائبى کند که تاکنون کسى ندیده است؛ اگر او همه این          

 ند به او توفیق دهد که فقط یـک بـار در           تحمّل کند؛ و اگر در این حال، خداو       
خواهـد   قدر عظیم  ماند، سرور او آن    اش به چه مى    اى ببیند که در این قوّه      لمحه

 اگـر بعـداً    و حتّى . فاقه برایش ناچیز خواهد شد     بود که همه این آالم و فقر و       
بزرگى را بـراى      دیگر ملکوت آسمان را به وى ندهد، او هنوز پاداش          ،خداوند
  .بتى که کشیده است، یافته استهمه مصی

. اسـت  3»آنِ دائم «گونه که در     خداوند در این قوّه حاضر است همان      ] 10[
                                                 

1- the Father 
هاى مختلف  خدا که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریق«: 1 ـ 4، 1، رساله به عبرانیان، باب عهد جدید  ـ2
وساطت پسر خدا متکلّم شد که او را وارث جمیع  وساطت انبیا به پدران ما نظم نمود، در این ایّام آخر به ما به به

لمه قوّت خود حامل ها را آفرید که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به ک وسیله او عالم موجودات قرارداد و به
 .»همه موجودات بوده

3- eternal now 
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گـاه پیـر     هـیچ  اگر روح آدمى در همه حال در این قوّه با خدا متّحد بود، آدمى             
 کـه   »آنـى  « که خداوند اوّلـین انـسان را خلـق کـرد و            1راستى، آنى  به. شد نمى

گویم، به نزد    مى اکنون در آن سخن    رد و آنى که من هم     پذی آخرین انسان فنا مى   
  .است) حال (»آن«خدا یکى است و همه آنها فقط یک 

اسـت   رو از این . برد سر مى  هاین آدم در نورى یگانه و واحد با خدا ب         ! ببین
. اسـت  برد و نه در گذر زمان است بلکه در همـان جـاودانگى             که نه رنجى مى   

خـویش بـه     سرگردانى است و همه چیزها به حقیقتِ     واقع که او فارغ از هر      به
 چرا که او در    شوند پس وقایع و حوادث آینده براى او نو نمى        . نزد او حاضرند  

چنـین  . اسـت  انقطـاع نـو    ى است که همواره و بـى      2)»آن واحد «(» حال واحد «
  .ربوبیّتى در این قوّه است

صادر  روحقوّه دیگرى هست که به همسان غیرجسمانى است و از           ] 11[
همـه   خداونـد در ایـن قـوّه در   . ماند و کامالً روحانى است     شده و در روح مى    

توقّـف   غناى خویش، در همه شیرینى خویش، و در همه سرور خویش بدون           
و آنچنـان   راستى که در این قوّه آنچنان سرور عظیم       به. جوشد درخشد و مى   مى

اظهارش نیـست و     یا گفتن    بزرگى هست که هیچ کس را زبانِ       قیاسِ شعفِ بى 
آن هـم بـراى یـک دم،         کنم اگر فقط یک کس بود که عقلش،        دوباره تکرار مى  

هـست درک کنـد، همـه        درستى شعف و سرورى را که در آنجا        توانست به  مى
برایش ناچیز و حتّى هیچ      هایى را که تاکنون کشیده یا خدا خواسته بکشد،         رنج

  3.شود مى خواهد بود و بلکه برایش سراسر سرور و لذّت
است یا   هاى شما از خودتان    خواهید به درستى بدانید که رنج      آیا مى ] 12[

رنـج   تـوان گفـت کـه اگـر بـه جهـت خودپرسـتى              طور مى  از خدا است؟ این   
 سـازد و تحمّلـش     کشید، به هر نحو که باشد، این رنـج شـما را آزرده مـى               مى

 ا اسـت، ایـن   سبب خداپرستى و فقط بـراى خـد        برایتان مشکل است امّا اگر به     
 آورد و تحمّلش بر شما دشوار نَبُود چرا که خدا بـار شـما را               رنج آزردگى نمى  

خـدا   اگر کسى دوست داشت که براى  . واقعا که چنین است   . کشد بر دوش مى  
 هـایى را کـه همـه       و خالصانه فقط براى او رنج بکشد و اگر در دم همـه رنـج              

                                                 
1- the now 
2- a single now 

  .»که یک کرشمه تالفىّ صد جفا بکند«: به قول حافظ  ـ3
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بـر   انـد   که همه عالمیان دیده    هایى اند و همه سختى    آدمیان تاکنون متحمّل شده   
کـه   کـرد، چـرا    دید و بر دوشش سنگینى نمـى       افتاد، او آسیبى نمى    دوش او مى  

بـر   اگر خروارى بر گردن من بنهند ولى کـس دیگـرى  . کشید خدا بار او را مى   
خـروار   دوشم آن را نگه دارد، من صدها خروار بار را بـه همـان انـدازه یـک                 

. رسـاند  نمـى  کند و به من آسیبى      من سنگینى نمى   پذیرم براى اینکه اصالً بر     مى
کنـد،   تحمّل مـى   کوتاه سخن، مصائبى را که انسان براى خدا و فقط براى خدا           

تـر در ابتـداى      پـیش  کـه   چنـان  1.کند آنها را خداوند برایش سبک و شیرین مى       
اى کـه ازدواج کـرده       باکره عیسى داخل در شهر کوچکى شد و      «: خطاب گفتم 
باکره و هم در عین حال همسر        چرا؟ چون او باید هم    » .را گردید بود او را پذی   

ام  امّـا هنـوز نگفتـه   . استقبال کردند  تا به حال گفتم که چرا از عیسى       . داشت مى
  .باره سخن بگویم خواهم در این مى اکنون. که این شهر کوچک چیست

 آزاد] قـوّه [اى در جان آدمى اسـت و فقـط همـان             ام قوّه  گاهى گفته ] 13[
 ام که حافظ روح است و گاه نور جـان اسـت و گـاه اخگـرى                 گاه گفته . است
 گویم که نه این است و نه آن و با این حـال چیـزى اسـت                 امّا اکنون مى  . است

اى  اسـامى  رو آن را بـه     از ایـن  . باالتر از فاصله آسمان به زمین     . وراى این و آن   
 لطیف و   هر نامِ  گرچه به . نامم ام، مى  تر از آنچه تاکنون نامیده     تر و شریف   لطیف

. نام و نشانى اسـت  پذیرد و بسیار باالتر از هر      به هر عنوان که آن را بنامیم نمى       
کامالً عـارى و آزاد بـه        ها است،  چون از همه صورت    ها و بى   بیرون از همه نام   

کمال وحدت و بـساطت      او در . گونه که خدا در خود خالى و آزاد است         همان
 به کُنه او راه     دکس نتوان  هیچ  واحد و بسیط است و لذا      طور که خدا   است همان 

  .یافت
 اى کـه از آن سـخن گفـتم، کـه در آن خـدا بـه همـه                   در همین قوّه  ] 14[

 گـویم پـدرْ یگانـه      شکفد، در همین قوّه است که مى       الوهیّتش خرّم است و مى    
 زایانـد، زیـرا او     فرزندش را به همان راستى و درستى که در خود اوست، مـى            

فرزنـد   روح نیز هماهنگ با پـدر همـان       . زید درستى و راستى در این قوّه مى       به
است که در    زاید و همان فرزند    زایاند و خودش همان فرزند را مى       یگانه را مى  

                                                 
  مات اویم مات اویم مات او         چشم لذّات او  مىهم  ر بالد ـ 1

 )2647، تصحیح نیکلسون، دفتر دوم، بیت مثنوی معنوی(
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دریابى، به نیکى    اگر تو این نکته را به قلب من       . این نور است و حقیقت است     
حقیقت، خود نیز،    وگویم، چرا که این حقیقت است        خواهى فهمید که چه مى    

  .گوید چنین مى
سـخن   اش شهر کوچکى که من در خاطر دارم و درباره! بنگر و ببین  ] 15[
آن اسـت    قدر واحد و بسیط است که بـاالتر از         باشد، آن  گویم و منظورم مى    مى

قیمت آن ندارد    ام  این قدرت شریف که از آن سخن گفته        1.که به وصف درآید   
همچنین قدرت دیگـرى     . به این شهر نظر افکند     ،که حتّى یک بار براى یک آن      

درخـشد و بـا همـه        مـى  که از آن سخن گفتم، همان کـه خـدا در آن پیوسـته             
یاراى آن ندارد که حتّى یک       گاه سوزد، نیز هیچ   غنایمش و با همه سرورش مى     

است، وحدتى یگانـه کـه وراى هـر          2این شهر، واحدِ بسیط   . نظر به آن بیفکند   
. تواند آن را ببیند، حتّى خدا      قدرتى نمى  طور و  ت که هیچ  طور و هر قدرت اس    

گاه به آن    خود خدا نیز هیچ   ! که خدا هست   به همه حقیقت و به همان حقیقتى      
هرگز به آن نگاه نکرده از آن جهت که خـود            و. دوزد، حتّى یک دم    چشم نمى 

  . دارند(Persons)اقتضاى مقامى که اشخاص الهى  داراى صفاتى است و به
 م این نکته آسان است، چون این وحدتِ یگانـه عـارى از هـر شـأن و                 فه

بنگرد،  اى به آن  به همین سبب است که هرگاه خدا بخواهد نظره        3.مقامى است 
او بایـد   . بـود  به قیمت همه اسماء الهى و شؤون اشخاص الهى برایش خواهد          

سـاده و   چـون او     و بلکـه  . همه اینها را بیرون نهد اگر بخواهد در درون بنگرد         
اسـت نـه پـسر و نـه          معنا نه پدر   یگانه، عارى از هر اسم و رسمى است، بدین        

  .نه آن با این همه، او چیزى است که نه این است و. القدس روح
 ببین، او از آنجا که واحد و بسیط اسـت در ایـن وحـدت کـه مـن آن را                    

 در غیـر ایـن صـورت، او از        . کنـد  نامم رسوخ مى    مى "شهر کوچکى در جان   "
داخـل   فقط از این طریق است که او      . تواند داخل شود   یچ طریق دیگرى نمى   ه

                                                 
 )، شیخ محمود شبستریگلشن راز(       مبرّى از قیاسات خیالى است ایى الابالى است   مقام کبری ـ 1
 .عنوان واحد مطلق است  از تعابیر مصطلح اکهارت در اطالق به خداوند به(einic ein) تعبیر واحد بسیط  ـ2
 ادب و شأن و مقام  آمده که معناى، حرمت،proprietyدر ترجمه شورمان، معادل انگلیسى : eigenschaft  ـ3

این کلمه نیز از اصطالحات اصلى در این موعظه .  آمده استpropertyدارد و در ترجمه کالج معادل انگلیسى 
معنایى دالّ بر اوصافى است که وجه  کار رفت و در انتها به نفسانى بهملکات معنایى دالّ بر  در ابتداى موعظه به. است

 .ن جان و وحدت بسیط مبدأ الهى واقع استتمایز اشخاص ثالثه الهى است و بی
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خدا اسـت    این جزء جان است که مساوى با      . شود و در درونش جاى دارد      مى
گیرم و جـانم     مى من حقیقت را شاهد   . من حقیقت را به تو گفتم     . نه چیز دیگر  

  .گذارم را به وثیقه مى
 سى در آن وارد شـود و از او بُوَد آیا که ما شـهر کـوچکى شـویم کـه عیـ         

 از خـدا یـارى    ! طریق کـه گفـتم تـا ابـد بـا مـا بمانـد               استقبال کنیم و به همان    
  آمین. جوییم مى

  شرح موعظه اکهارت
انجیل  دهد که کالم خویش را به التین از        در بند اوّل، اکهارت توضیح مى     

 به زبان   عمدتاً بخشى از آنها که   : آثار اکهارت بر دو گونه است     .نقل کرده است  
وى را تـشکیل    » مجـالس  «تعبیـر تـصوّف اسـالمى       آلمانى است، مواعظ یا بـه     

 اسـت   (Meister) اکهارت در این مواعظ در سمت مرشد یـا اسـتادى          . دهد مى
پیام بشارت عیـسى     خواهد مخاطبان خویش را دعوت به هدایت و فهم         که مى 

ف مثـل   بـزرگ تـصوّ    درست مانند مجالس یا مواعظى کـه مـشایخ        . مسیح کند 
رو اکهـارت در     از این  .الخیر یا شیخ احمد غزّالى یا مولوى داشتند        ابوسعید ابى 

غیرعلمى و زبان مخاطبـان وى       گوید که زبان   این آثار به زبان آلمانى سخن مى      
 سهم اساسى در تکـوین و       ،اکهارت همین مواعظ . است که اهل مدرسه نیستند    

ـ پـدر ز  «ت را   اکهـار  تقویت زبان آلمـانى داشـت تـا آن حـدّ کـه              »ان آلمـانى  ب
عرفان و زبان پى برد و سهمى را که          توان به پیوند   جا مى  و از همین  . اند خوانده

همان سهمى کـه عارفـان ایرانـى مثـل          . دریافت عارفان در تکوین زبان داشتند    
م آثار وى بـه     دسته دوّ . رشد زبان فارسى داشتند    الخیر و سنایى در    ابوسعید ابى 

  .علمى مسیحیّت و کلیسا در قرون وسطى بود زبانزبان التین است که 
  بـا دخـل و     انجیـل لوقـا   بینیم ترجمه اکهارت از این قـسمت         که مى  چنان

میـان   او همچون دیگر اصـحاب تأویـل در       .  است انجیلتصرّف کامل در متن     
پیدا کنـد    معناى باطن راه   کند از ظاهر کالم به     مسیحیان و دیگر ادیان تالش مى     

خاص را تأویـل     او حتّى اسامى  . دیگر آثارش نیز هویدا است    و این مطلب در     
ات مـسیحى  تاریخ الهیّ کند و آنها را ـ بنابر سنّت سابق بر وى که از ابتداى  مى

گردانـد   آن اسـامى برمـى   نیز وجود داشته ـ به معانى عرفانى و فلسفى دالّ بـر  
دار  رده و خانـه   شـوهر کـ     که »همسر« و   »باکره«بینیم نام مرتاه را به       که مى  چنان

مرتاه کـه در اصـل آرامـى ـ      البتّه کلمه. کند است، ترجمه و در واقع تأویل مى
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  .عبرى است تقریبا به همین معنا است
 م اسـت و در واقـع موضـوع اصـلى     در اینجا بسیار مهّ»بودن باکره«مفهوم  

 این موعظه است و اکهـارت از هـر دو منظـر فلـسفى و عرفـانى آن را شـرح                    
صـورتى،   لحاظ فلسفه ارسطویى که اکهارت نیز پیرو آن است، هـر           به. دهد مى

توانـد قابـل    مى یابد و لذا وقتى عقل     گذارد و بر آن انطباع مى      نقشى بر عقل مى   
یعنـى بـاکره شـده        خالى از آن نقـش     صورتى، یعنى عقل منفعل، باشد که قبالً      

کره شـود تـا     یعنى بـا    دل از صور اغیار خالى     ۀاز حیث عرفانى، باید خان    . باشد
آدمـى مثـل زمـانى       در ایـن حالـت    . مکان و جاىِ محبوب یعنى عیسى گـردد       

محـسوس را درک نکـرده    هاى اشیاى شود که هنوز به دنیا نیامده و صورت   مى
 قبل از وجـود باشـد ولـى         عدمِ معناى تواند به  دنیا نیامدن نیز مى    مراد از به  . بود

 در مقام اعیان ثابته و وجود       الهى مراد اکهارت، وجود سابق موجودات در علم      
نحـوى   این رأى افالطونى که به    . است روح انسانى قبل از تولّد در دنیاى مادّى       

چهاردهم میالدى در آلمان نیز در هیـأت   شود در قرن  در اگوستین نیز دیده مى    
کنـد و اکهـارت نیـز بـه اقتـداى       رشـد پیـدا مـى    1اى آلبرتى ـ افالطونى  فلسفه

شـود کـه     ترتیب در همین بند اوّل دیـده مـى         بدین .استاستادش معتقد به آن     
خویش رأى افالطونى وجود سـابق روح را بـا رأى            چگونه اکهارت در تفسیر   

  .آمیزد درهم مى ارسطویى عقل منفعل
عرفـانى   توان گفت که بقیه این موعظه شرح و تفصیل همین نکته مهمّ            مى

تـوان از    مـى  ه چگونـه  کـ  است و نحوه دعوت اکهارت به آن و ارائه طریق این          
  .دنیا آورد صور اغیار خالى شد و آزاد گردید تا مسیح دل را به

 راه رسیدن به باکرگى، ترک تعلّقـات اسـت کـه مفهـوم اصـلى، بنـد دوم                 
  به هـر نحـو، چـه بـه         (eigenschaft)تعلّق و وابستگى    . موعظه اکهارت است  

  و شـود   شدن مى  اشیاء مادّى و چه به علم و دانش خود، موجب اسیر و دربند            
 مـن از آن   «. آزادى حقیقى آن است که در بند او باشیم        . کند سلب مى آزادی را   

 شـدن، قطـع تعلّـق یـا     نظـر اکهـارت راه بـاکره        بـه . »م آزادم أروز که در بند تو    
  . است(Gelassenheit)وارستگى 
  و»بـه خـود نهـادن   «معنـاى   بـه lassen  آلمانى از ریـشه  Gelassenکلمه 

                                                 
1- Platonist Albertinism 
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ثمردادن  وارستگى مقام کسى است که به موجودات به جهت        . کردن است  ترک
  .نگرد آنها نمى

  مــنان بستانیــاکـماشــا تــم   تنگ چشمان نظر به میوه کنند
  ) سعدیغزلیات(

شدن » وقت«دهد که تعلّق موجب بى      اکهارت شرح مى   ،مدر همین بند دوّ   
قبـل و     بـین  کسى که در بند تعلّقات است همـواره       . گردد  شدن مى  »حال«و بى 

 او  ،تعلّـق  هنگام ترک  بعد، گذشته و حال، سرگردان است امّا با قطع تعلّق و به           
صاحب حـال     واقع و  (gegenwertigen) »حال دائم « یا   »آن دائم «در مقام یک    

. دارد مـى  شـمارد و حـال را خـوش        طریـق دم را غنیمـت مـى        شود و بدین   مى
گویـد و    سخن مى » آن دائم  «هاکهارت در فقرات دهم و یازدهم بار دیگر دربار        
  .رسد اینکه چگونه در این مقام انسان به خداوند مى

اسـت   کند این  ى که اکهارت به آن اشاره مى      م موعظه، نکته مهمّ   در بند سوّ  
چراکـه   .شدن مستلزم ترک کـار نیـست        که ترک تعلّق و به عبارت دیگر باکره       

 دل  مـریمِ  شدن،  با باکره . اشدکار، فارغ از آن ب     تواند در عین اشتغال به     آدمى مى 
بنـابر  . شـود  مى  مسیح (conception)یا حامله شدن     (reception)مستعدّ قبول   

 آلبـرت کبیـر و      عمدتاً  مشابهت یا سنخیّت که اکهارت آن را به استادان،         ۀقاعد
ارسطو در باب معرفت اسـت       هدهد و مبتنى بر نظریّ     توماس اکوئینى، استناد مى   

سـنخ یـا     کـار بایـد هـم      براى ایـن  . »1شود یه آن شناخته مى   هر چیزى با شب   «که  
  .مشابه مسیح شد، یعنى آزاد و باکره بود

یـا   امّا باکرگى از نظر عرفانى و متناظر فلسفى آن عقل منفعل، جنبه سلبى            
. ایم نرسیده حال هنوز به کمال    انفعالى وارستگى است و از نظر اکهارت در این        

فعّـال در فلـسفه      دن است که متناظر عقـل     شود همسرش  آنچه موجب کمال مى   
  .رسیم در این حالت به مقام فعل و ایجاب مى. است

ثمـرى   گـاه  ماندن همیشگى، هیچ   گوید باکره  رو است که اکهارت مى     از این 
خداونـد  . است نتیجه نهایى وارستگى، ثمردهى   . دهد و الجرم باید ثمر داد      نمى

                                                 
 .404b 17، دفتر اوّل، فصل دوم، فقره درباره نفس ارسطو،  ـ1

 :ترجمه انگلیسى مأخوذ از
The Works of Aristotle ، Translated into English, by W.D.Ross, vol. 3, O.U.P., 1950. 

 .18، ص 1349علیمراد داوودى، انتشارات دانشگاه تهران، با استفاده از ترجمه فارسى، 
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در . عیـسى اسـت    اش ثمـره . هـد د  وارسته شده باشد، ثمر مى      که در جان کسى  
فرزنـدى را در     جـان انـسان،   . شـوند  اینجاست که خداوند و انسان یگانـه مـى        

گـردد و    بـاز مـى    در این یگانگى، انسان به خداوند     . زاید خودش و در خدا مى    
. گرداند به او برمى   ها، نعمتى را که از خداوند گرفته است         همه نعمت  ۀشکران به

از . تواند انجام دهـد    مى این باالترین عملى است که    . دگردان  را باز مى   »پسر«او  
، عقـل سـازنده اشـیاء    (nous poietikos)منظر فلسفه ارسطویى نیز عقل فعّال 

گـردد یعنـى عقـل       معقـوالت مـى    به نظر ارسطو مطابق با عقلى که همه       . است
سازنده همه معقوالت است، یعنـى   ، عقلى است که(nous pathetikos)منفعل 
  .1العقل فعّ

کـرده   اى کـه ازدواج    باکره«اش مرتاه را به تعبیر       اکهارت در ابتداى موعظه   
شود کـه    مى ولى همو متذکّر  . خواند تا اهمیّت ثمردادن را خاطرنشان کند      » بود

شوهردارى سالى یک    یکى آن است که هر زن     : دو نوع میوه و ثمر وجود دارد      
. فرزند قبالً دیده شده اسـت       این تدارک به دنیا آمدن   . آورد بار فرزند به دنیا مى    

 »آزادى دم به دم نوى    «آورد و مانع     مى ولى این فرزند انسان را در تصرّف خود       
کند کـه بـه انـواع        خطابه به کسانى اشاره مى     اکهارت در بند ششم   . گردد او مى 

اى کـه مـانع از خـدمت         وابـستگى . اند چسبیده عبادات و ریاضات با وابستگى    
اى  آن هـم میـوه    . دهنـد  بار میوه مى   آنها سالى یک   .شود  مى مخلصانه به خداوند  
  .وابستگى است نه وارستگى خُرد چراکه حاصل

 زنـى کـه در مقـام      . م در بنـد هفـتم موعظـه آمـده اسـت           وصف میـوه دوّ   
حـق   دهد چراکه به وصال    هاى بسیار و بزرگ مى     وارستگى است هر روز میوه    

زاید و   مى زاید، آن زن   خود را مى  رسیده است و از همان ناحیه که پدر، فرزند          
ناحیـه   ایـن . شـوند  به تعبیر فلسفى توماس آکوئینى عـالم و معلـوم یکـى مـى             

(ground)شریف در دل آدمى است .  
 دل مـؤمن از موضـوعات قـدیمى تعـالیم    (ground) تولّد پـسر در مرکـز   

 مسیحى است که از قرن دوم میالدى در آثار آباى یونانى کلیـسا مثـل کلمنـت                

                                                 
باید توجّه . 225ص  همچنین ترجمه فارسى، همان،. 430a 18، دفتر سوم، فصل پنجم، فقره درباره نفس  ـ1

د بر کار مى  را به»عقل منفعل«جا تعبیر  او فقط در همین. کار نبرده است گاه به داشت که ارسطو تعبیر عقل فعّال را هیچ
 .و تفکیک میان این دو کار شارحان ارسطو است
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تعمیـد   گاه سخن از این است که با غسل       . شود  دیده مى  2 یا اُریگن  1ندرانىاسک
کلمنـت   کـه  کنـد، چنـان   ، حیات خود را در دل تعمید شونده آغاز مى        کلمۀ اللّه 

جـان آدمـى     و که با معرفت است که کلمۀ اللّه      اسکندرانى معتقد است، گاه این    
یگانگى رهنمـون     این شوند مثل اُریگن؛ و معرفت است که روح را به          یکى مى 

 برآنندکه با انجام اعمال صالح      3و کسانى هم مثل ماکسیموس معترف     . سازد مى
هاى کسانى کـه لیـاقتش را        دل  خداوند به صورتى انسانى در     ،و مکارم اخالقى  

گردد چراکـه کلمـه      مادر کلمه مى    دل، ۀشود و مریم باکر    کنند ظاهر مى   پیدا مى 
  .ها سرّ تجسّدش را متحقّق سازد انسان  همهالهى همواره قصد آن دارد که در

اسـکندرانى   اکهارت از این سنّت عرفانى آباء یونانى کـه از آثـار کلمنـت             
 وماکـسیموس   4آغاز شـده و بـه اُریگـن رسـیده و در گرگـورى نازیانزوسـى               

 شـکوفا   5الهـى  صورت یک نظام فکرى در الهیات مبتنى بر موضـوع وصـال            به
جان اسکات اریگـن     گان علماى التین کلیسا مثل    واسطه آثار بزر   شده است، به  

. قول به وصـال الهـى دارد       با این حال رأى اکهارت تفاوتى نیز با       . برد ارث مى 
تولّد کلمه در دل آدمى حاصل       واسطه تعالیم اکهارت از مرتبه وصال الهى که به       

الهى فقط موجب تولّد فرزند در مـا         او بر آن است که لطف     . گذرد شود، مى  مى
این مطلبـى اسـت     . آورد وجود مى  خدا به  گردد، بلکه آدمى نیز فرزند را در       ىنم

  .پردازد آن مى که اکهارت در بند هشتم موعظه به
  نتیجه بحث

   و حیـات نظـرى  (vita activa)موضوعى که تحت عنوان حیـات عملـى   
(vita contemplativa)  شـود مـشابه    در قرون وسطى در مسیحیّت طـرح مـى 

 هاى متعدّد وصول بـه حـق در عرفـان ادیـان            ت عنوان طریقه  است با آنچه تح   
  .میان آمده است مثالً در عرفان و تصوّف اسالمى یا در دین هندو ذکرش به

 ها، به تفـاوت احـوال عارفـان و مـشرب و            در تصوّف اسالمى، در تذکره    
 ۀتـذکر  سبب عطّـار در مقدّمـه      به همین . منهج خاصّ هر یک اشاره شده است      

اهل معاملـت    اند و بعضى   اند، بعضى اهل معرفت    اولیاء مختلف «: ید گو االولیاء

                                                 
1- Clement of Alexandria 
2- Origen 
3- Maximus Confessor 
4- Gregory of Nazianzus 
5- union with God 
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  1.»و بعضى اهل محبّت و بعضى اهل توحید و بعضى همه
کـه   راه اوّل راه عمل است    : شود  یاد مى  (mārga)در دین هندو از سه راه       

-bhakti  گویند؛ راه دوم، راه محبّـت اسـت موسـوم بـه            karma-mārgaبه آن   
mārgaه معرفت است که به آن ؛ راه سوم، راāna-mārga 2.گویند  

) ع(عیسى سبب احوال و تعالیم خود حضرت      معموالً عرفان مسیحى را به    
در تـاریخ    انـد ولـى    بر عشق و محبّت است در طریق محبّـت دانـسته           که مبتنى 

 و  3اریوپـاگى  مسیحیّت در قرون وسطى بزرگانى از متقدّمین مانند دیونیزیوس        
  .اند محبّت بوده هارت اهل طریق معرفت و هم اهلاز متأخّرین مایستراک

طریـق   بنابر مصطلحات تصوّف اسالمى مرتاه سـالک مجـذوبى اسـت در         
مـریم   کنـد ولـى   معاملت که با مجاهده و عمل مراتب سیر و سلوک را طى مى    

مراتـب   مجذوب سالکى است در طریق محبّت که توجّهى به مجاهـده و طـى             
  .ندارد بلکه مات و محو اوست

است  ز نظرگاه عرفانى در اسالم سالک مجذوب باالتر از مجذوب سالک          ا
سـلوک   دقـایق  کنـد و عـارف بـه     پلّه تا مالقات خدا طى مـى       چون او راه را پلّه    

بـه   گردد و لذا اهل عمل است ولـى مجـذوب سـالک اهـل نظـر اسـت و                   مى
از  در تفـسیر اکهـارت نیـز مرتـاه    . 4رسـد  اى از جذبات حق به وصال مى     جذبه

  .تر است یم کاملمر
که  آن ها کامالً مستقل از یکدیگر باشند و مثالً        البتّه چنان نیست که این راه     

طریـق   کـه اهـل    اهل طریق عمل است، از معرفت تهى باشـد یـا بـالعکس آن             
که چگونه   بینیم در تفسیـر اکهـارت نیـز مى    . معرفـت اسـت اهل عمل نباشـد    

  .دارند ابستگى نَسَبـى با همعنـوان دو خواهـر و  و مرتـاه بهیممـر

                                                 
 .6 و 5، صص ءاالولیا ۀتذکر  ـ1
، 1385زمى، تهران، خوار ، ترجمه محمّدعلى موحّد، چاپ سوم، انتشاراتبهگودگیتاباره رجوع کنید به   در این ـ2

  .12 ـ 83صص 
3- Dionysius the Areopagite 

ها ریاضت کشید  سى سالوکه م بینیم چنان مى) ع( و عیسى)ع(ترتیب در موسى  تفاوت این دو حالت را در انبیا به ـ4
 روز در کوه که مأمور به تبعیّت از خضر شد تا به کمال رسید ولى عیسى از همان ابتدا ربوده شد و فقط چهل تا این

در میان عارفان مسلمان تفاوتى . به ریاضت اشتغال داشت و پس از آنکه شیطان او را چندبار آزمود، به کمال رسید
نحو اعتبارى میان دو طریق سکر و صحو گذارده شده که طریق مشایخ خراسان و بغداد بود، از همین باب  که به
 .است
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داخـل   عیسى مسیح «: گوید مى) بند اوّل (اکهارت در ابتداى موعظه خویش      
پرسد کـه ایـن    مى خودش) بند دوازدهم(و در انتهاى موعظه » شهر کوچکى شد  

  .دهد اختصار توضیح مى به اش شهر کوچک چیست و در بند سیزدهم درباره
برده،  کار  که اکهارت آن را به     1castellumکلمه شهر به ازاى کلمه التین       

محصور یا قلعه    معناى مکان مستحکم و    این کلمه همچنین به   . نهاده شده است  
محدود و محفوظ و     مراد وى از این شهر کوچک، جایگاهى است       . و دژ است  

ایـن شـهر    . شـود  مـى  پاک شده از غیر که فقط عیسى در آن مکان مطهّـر وارد            
دژ، معـادل   . حاملـه شـد    ریم که عیـسى را    رمزى است بر بطن پاک حضرت م      

در عرفان مسیحى سـابقه      کار برده شده و     به castellumدیگرى است که براى     
دژ متّحـدالمرکز در درون، از       که قدّیسه ترزا اویالیى به تعداد هفـت        دارد چنان 
بنابر قـول تـرزا، روح      . شهر است  کند، و آن نیز تعبیر دیگرى از این        آن یاد مى  

هفت منزل و رفتن از منزلى به منـزل          از سکونت در هر یک از این      آدمى، پس   
رسـد و در      مى  آن ساکن است به لقاءاللّه     دیگر، در آخرین منزل که خداوند در      

 بـه ایـن دژ      2.رسـد  و سـکون ابـدى مـى       گزیند و به آرامـش     آنجا سکونت مى  
  .مستحکم شیطان هیچ راهى ندارد

 مثنـوى  در انتهـاى     »ربـا  دژ هـوش  «ات عرفانى فارسى نیز داسـتان       در ادبیّ 
آمده،  نظامىپیکر   هفت که داستان آن در      »هفت گنبد «تعابیر  . آمده است مولوى  

هفـت    که مولوى گوید عطّـار گـشت، همگـى حـاکى از            »هفت شهر عشق  «و  
  .رسد مى منزل روح هستند که در آخرین منزل سالک به وصال معشوق

  

                                                 
معناى مکان مستحکم و محصور یا   آمده است که بهcastellumکلمه  در متن اصلى نوشته اکهارت به التین  ـ1

 یونانى kumeمعناى دهکده معادل  بهکتاب مقدّس قلعه و دژ است ولى در انگلیسى قدیم و میانه و همچنین عرف 
اش  هریش  هم، و معرّب آن قم،رود که کلمه کومه فارسى به معناى خانه یا تلّ خاک استفاده شده است و احتمال مى

 مأخوذ از castle در ترجمه شورمان .  ترجمه شده استvillageدر ترجمه انگلیسى معتبر کینگ جیمز به . باشد
castellum ذکر شده ولى در ترجمه کالج کلمهtownدر ترجمه قدیم فارسى نیز به ازاى آن کلمه .  آمده است

، 11ابتداى باب ( انجیل یوحنّادر .  آمده است»قریه«آبادى کلمه  تر خاتون  نهاده شده است و در ترجمه قدیمى»بلد«
 .»ده مریم و خواهرش مرتا«: شود  گفته مى،رود  که بار دیگر سخن از مریم و مرتاه مى)1234ترجمه فارسى، ص 

، »تمثیل هفت دژ روح :قدّیسه ترز و شرق«: ک.اکهارت ر  درباره رمز دژ و سابقه آن از جمله در آثار مایستر ـ2
المللى هنر دینى، تنظیم  ، مقاالت ارائه شده در اوّلین کنفرانس بینرمز و راز هنر دینى بارالت، در ـوس لوپس نوشته ل

 .385 ـ 411، صص 1380و ویرایش مهدى فیروزان، انتشارات سروش، چاپ دوم، 


