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 آلمانی عارف چشم در ایرانی فیلسوف

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجوسومین بیست -قاسم کاکایی دکتر 

 20/5/1400چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درسوسومین بیست

ا بقاسم کاکایی سخنرانی دکتر  هب. این نشست برگزار شد مرداد 20سینا در روز چهارشنبه علمی و فرهنگی بوعلی

 شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« فیلسوف ایرانی در چشم عارف آلمانی»موضوع 

 شد. پخش کتاب

 

 «شهودی معرفت و حصولی معرفت» و «عشق و عقل» يا و «وحی و عقل» تعارض بحث كه هرجا اسالمی فرهنگ در

 ،«عقل» به حمله براي اندبوده «شهود اهل» یا و «محورعشق» ،«مداردين» كه كساني آنه هم است بوده مطرح

 زمانی و اندداده قرار مهری بی مورد را او عارفان گاهی. اندداده قرار خويش اعتراض هدف را سینا،ابن فالسفه، رییس

 .اندنوشته را «الفالسفه تهافت» اشعلیه و برخاسته او با جدال به متكلمان

 

 سال هزار از بیش فالسفه، ريیس عنوان به سیناابن نام است يافته را خوده شايست جايگاه و وزن عقل   كه جاآن اما

ه فلسف بلكه است اسالم جهان در مشايیان ريیس تنها نه وی. درخشد می غرب و شرقه فلسف تارك بر كه است

 .است شناسانده مسیحی غرب به حتی بايد كه آنچنان را مشايی

 

 قدرت. باشد مسیحی عرفان پردازنظريه ترينبزرگ شايد كه است مايستراكهارت آلمانی، بزرگ عارف از بحث اینجا، در

. كند ريزی پی مسیحی عرفان در را نظری عرفان نوعی بتواند وی شودكه می باعث فلسفهه زمین در اكهارت قوت و

 پرداختن در او. دهد می تشكیل وجودی وحدت ديدگاهی ديگر، عرفای از بسیاری مانند را، او عرفان تعلیمات اساس

 .است سیناابن هایديدگاه وامدار غايت به خود، وجودی وحدته نظري

 

 پس، آن از و كرده مطالعه دقت به را طبیعیات، تا االهیات از سینا،ابن ی«شفا» كتابه هم آثارش، شهادت به اكهارت،

 در و ستوده شیخ و استاد عنوان به را او برده، سود اوه فلسف از جا همه كه است شده سیناابنه شیفت قدریبه

 حتی و نوافالطونی قرائتی اكهارت.  است دانسته مسیحی آكويناس از ترلطیف را مسلمان سینایابن موارد از بعضی

 .دارد سیناابن هایديدگاه از عارفانه و اشراقی

 

 .است در این نشست کاکایی قاسمدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 . مقدمه ۱

مطرح بوده است همه آن کسانی که « عقل و عشق»و یا « عقل و دین»در فرهنگ اسالمی هرجا که بحث تعارض 

سینا، را هدف اعتراض ، رییس فالسفه، شیخ رییس ابن«عقل»اند برای حمله به بوده «محورعشق»و یا « مداردین»

اش اند و زمانی متکلمان به جدال با او برخاسته و علیهمهری قرار دادهاند. گاهی عارفان او را مورد بیخویش قرار داده
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ناسبی برای حمله این دو گروه شده است. هایش هدف مسینا و کتابکه ابناند. یعنی آنرا نوشته« تهافت الفالسفه»

 مناسبت نیست: های زیر در این مورد بیذکر نمونه

 است سینابوعلیعاقلی کار    عقل در کوی عشق نابینا است

  )سنایی(

 

 خود مدان « نجات»خواندن « شفا»وز   علم جز بهر حیات حـق مخوان 

 ین گردد خبیث هر که خواند غیر ا علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

  )عطار(

 

 کور زان خورشید هم گرم آمدی  هر که بینـا ناظـر نـورش بـدی

 فتــور کـه بـرآمـد آفتابـی بـی  پس ز گرمی فهم کردی چشم کور

 شرح او کی کار بوسینا بود   وان که او آن نور را بینا بود

  )موالنا، مثنوی(

 سینابوعلیکه ماند چون خری بر یخ ز فهمش   پدر صورتدرون سینه چون عیسی نگاری بی

  )موالنا، دیوان شمس(

 

 ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست  ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

  )حافظ(

 

هایش به کالبد شکافی عشق پرداخته سینا دارد که در کتابجا تعریض به ابناند که وی در اینهمه شارحان حافظ گفته

 است. 

 چند باشی کاسه لیس بوعلی    نور کن به انوار جلیدل م

  )شیخ بهایی(

 

 ستیسینابوعلیگر ابونصرستی و گر   این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری

  )میرفندرسکی(

 

 های دل است بی خبر از خستگی   بوعلی داننده آب و گل است

  )اقبال الهوری(

 

سینا به عنوان رییس فالسفه، بیش از هزار سال را یافته است نام ابن جا که عقل  وزن و جایگاه شایسته خوداما آن

تنها رییس مشاییان در جهان اسالم است بلکه فلسفه درخشد. وی نهاست که بر تارک فلسفه شرق و غرب می

ای مشایی را آنچنان که باید حتی به غرب مسیحی شناسانده است. حتی حکمت اشراق، با همه عظمتش، حاشیه

 سینا است. یعنی شرط الزم و کافی برای دانستن آن، دانستن حکمت سینوی است. شرط الزمهای ابناندیشهبر 

دانیم مالصدرا کار که می)هر چند نه کافی( آموختن حکمت متعالیه نیز، آموختن حکمت سینوی است. چنان

 سینا آغاز کرده است. ی ابن«شفا»ورزی خویش را از نوشتن حاشیه بر فلسفه
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در عالم کالم اسالمی، رشد و بالندگی آن وقتی به اوج خود رسید که پای کالم عقلی به میان آمد و مباحث آن را 

تجرید »و احکام آن نگاشتند؛ یعنی همان کاری که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب « وجود»براساس شناخت 

 ت. سینا اسانجام داد که از بیخ و بن وامدار حکمت ابن« االعتقاد

 

بینیم که اصول این نهیم میپا را فراتر گذاشته و به عرفان نظری گام می« عرفان عملی»و « عشق»جا که از عالم آن

سینا های ابنها و موشکافیعربی، به وفور از دیدگاهاند. همه شاگردان ابنپی نهاده« وجود»عرفان را بر اساس مباحث 

برد و گاهی نیز با کنایه او را مورد سینا را نمیگاه نام ابنکه هیچعربی خود نیز به رغم ایناند. حتی ابنسود برده

برد. این ریزی نظام عرفان نظری سود میی او در پیهاپردازیدهد، از بسیاری از اصطالحات و نظریهتعریض قرار می

 ام. ای دیگر نشان دادهمطلب را نگارنده در مقاله

 

پرداز عرفان ترین نظریهاما اکنون، در این مقاله، بحث از عارف بزرگ آلمانی، مایستر اکهارت است که شاید بزرگ

مورخان فلسفه، نقطه عطف مهمی در تاریخ فلسفه  که عارف بزرگی است، به تعبیرمسیحی باشد. وی عالوه بر این

ترین فیلسوف نوافالطونی و اوج عرفان نوافالطونی شده مسیحیت برخی او را بزرگ 1.آیدغرب نیز به حساب می

، ۳دهد: پروکلوس یونانیوی از میان فالسفه نوافالطونی غیرمسیحی، سه نفر را بیشتر مورد توجه قرار می 2.اندشمرده

 . ۴میمون یهودیای مسلمان و ابنسینابن

 

سینا های ابنپسندد به نحوی که برخی از نویسندگان او را مروج دیدگاهسینا را بیش از همه میدر میان این سه نیز ابن

رشد را به عنوان شارح بزرگ ارسطو، بیشتر از و این وجه فارق مهمی بین او و آکویناس است که ابن ۵انددانسته

  ۶.دهدمیت میسینا اهابن

 

ریزی شود که وی بتواند نوعی عرفان نظری را در عرفان مسیحی پیقدرت و قوت اکهارت در زمینه فلسفه باعث می

دهد. او در پرداختن کند. اساس تعلیمات عرفان او را، مانند بسیاری از عرفای دیگر، دیدگاهی وحدت وجودی تشکیل می

 سینا است. های ابنر دیدگاهنظریه وحدت وجودی خود، به غایت وامدا

 

 آوریم. ای از این مطلب را به تحریر میدر این مقاله گوشه

 سینا. قرائت اکهارت از ابن۲

سینا، از االهیات تا طبیعیات، را به دقت مطالعه کرده و از آن پس، ی ابن«شفا»اکهارت، به شهادت آثارش، همه کتاب 

و در  ۷همه جا از فلسفه او سود برده، او را به عنوان استاد و شیخ ستودهسینا شده است که قدری شیفته ابنبه

 . ۸تر از آکویناس مسیحی دانسته استسینای مسلمان را لطیفبعضی از موارد ابن

 

سینا برای اکهارت به حدی است که وی در دفاعیاتش درمحکمه کلیسا برای اثبات حقانیت آرای های ابنحجیت دیدگاه

 . ۹جویدسینا با ذکر نام اسناد میوحدت وجود، به مبانی ابنخود در باب 

 

 : 10سینا دارد. مثالً در جایی چنین آورده استهای ابناکهارت قرائتی نوافالطونی و حتی اشراقی و عارفانه از دیدگاه
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و حقایق  سینا گفته است لذات معنویکه ابنشرط معرفت، طهارت روح و صفای باطن و اشراق ربوبی است. چنان

ها را طلب کرده به سویشان جذب شویم که آنها را ذوق کرده بفهیم و نه آنتوانیم آنواالتری وجود دارد که ما نه می

 . ۱۱ها را از گردنمان فرو نهیمکه طوق بندگی شهوت و غضب و امثال آنمگر آن

 

 : 12خود چنین آورده است« وارستگی»در رساله 

گوید که عظمت روح انسان وارسته به حدی است که در تمامی موارد، ینا چنین میسای به نام ابننویسنده

اش حق، مرادش محقق و امرش در عالم تکوین مطاع است. هر چه بیندیشد مطابق واقع، هرچه اراده کند اندیشه

  ۱۳.برآورده و هرچه امر نماید مطاع است

 

داند و در فلسفه خود از االهیات بالمعنی االعم سینا را از پیشگامان فلسفه وجودی میتوان گفت که اکهارت ابنمی

سینا در باب جا، از اصول و مبانی ابنگرفته تا االهیات بالمعنی االخص و از اصالت وجود گرفته تا وحدت وجود، همه

 1۵.داندمی «واهب الصور»و نیز نظریه  ۱۴«الحق ماهیته انیته»قاعده  مبدعسینا را که ابنبرد. چنانسود می« وجود»

 1۶.کندسینا استناد میشوند، به ابنو سایر اوصاف او از وجود انتزاع می است« وجود»اولین اسم و صفت خدا که در این

در بحث حد و  1۷.دهدمیسینا تطبیق ابن« واجب الوجود»این آیه را با بحث ، «که هستمهستم آن»در تفسیر آیه 

 .کندسینا استناد میدر معلل نبودن ذاتی و ... به ابن 1۹در اثبات وحدت واجب الوجود، 1۸تعریف نداشتن خدا،

 

در عرفان است. وی معتقد  سعه صدر اکهارتسینای مسلمان و اقتباس از او، تابع دیدگاه توأم با این استناد به ابن

شود یکی بیش نیست و فالسفه در دین، فلسفه و عرفان بیان و تعلیم داده میمنشأ تمام حقایقی که است که 

لذا اکهارت برای اخذ و اقتباس و نقل و  ۲۱.اندهمه، حقیقتی واحد را تعلیم داده غیرمسیحی، موسی و مسیح،

ای ای تفسیر آیه بیند. این است که در موارد متعدد، حتی برهایش از فالسفه غیرمسیحی هیچ مانعی در کار نمیقول

برای دفاع از آرا و عقاید  محکمه کلیسا که دردهد و یا آنسینا را مورد استناد قرار میهای ابناز کتاب مقدس، دیدگاه

 .آوردسینای مسلمان شاهد میمسیحی خویش از ابن

 

سینا در باب بر فلسفه ابن طور که گفتیم در این مقاله در پی تبیین چگونگی ابتنای دیدگاه وحدت وجودی اکهارتهمان

کنند. ما نیز بر اساس همین ایم. وحدت وجود را معموالً به وحدت آفاقی و وحدت انفسی تقسیم میوجود برآمده

 .رسیمهای اکهارت را برمیبندی دیدگاهتقسیم

 

 سینا و وحدت آفاقی وجود . اکهارت، ابن۳

 نظریه وحدت آفاقی وجود را می توان در این بیت پرمغز موالنا خالصه کرد: 

  ۲۲ها نما تو وجود مطلقی هستی ماهاییم هستیما عدم

 باشد که هر یک بر دیگری مترتب است: یعنی این نظریه مرکب از چهار جزء و یا در واقع محصول چهار مرحله می

 خدایگانه هستی و هستی مطلق است.  .1

 .اندو معدوم« نیست»غیرخدا یعنی عالم و آدم  .2

 . ()همه اوست ها همان هستی خداستوجود همه موجودات و هستی تمام آن .3

 و به عبارتی دیگر، تجلی خدا است. « هستی نما»عالم دارای هستی نیست بلکه  .4
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 .الف: خدا وجود مطلق و هستی یگانه است

کند. در بحث االهیات بالمعنی االخص، وقتی به خدا و مبتنی می« دوجو»اکهارت تمام فلسفه خودش را بر بحث از 

 گوید: رسد میاسمای او می

شود، نشان ترین نام برای هر شئ نامی است که همه آنچه را به آن شئ تعلق دارد و بدان نسبت داده میمناسب 

ترین نام از میان اسامی لین و مناسبدهد. وجود همه آن چیزی است که متناسب با خدا است. بنابراین، نام وجود او

  ۲۴.. وجود رأس همه اسماء است.. ۲۳خداوند است

 

گردد و وقتی خدا با جمال یا جالل خویش برای عارف ظهور کند، وی دلیل این امر آن است که همه آثار به وجود برمی

گذارد. بنابراین، بهترین برای چیز دیگری نمیبیند. یعنی خدا جا در اثر جذبه یا هیبت، وجود دیگری را در کنار خدا نمی

یابد. به تر از وجود نمیای مناسبتعبیر برای او همان وجود است و عارف در مقام تعبیر از آن تجربه عرفانی خود، واژه

 گوید وجود آنچنانگوید خدا به هیچ چیز به اندازه وجود شبیه نیست... دیگری میای مینویسنده»تعبیر اکهارت: 

  2۵.«تواند چیزی بیش از وجود باشدمتعالی و وسیع است که خدا نمی

 

متون مقدس نیز در اطالق وجود و هستی بر خداوند، راه گشای مناسبی برای اکهارت است به خصوص اگر قایل به 

به توقیفیت اسماء باشیم. در سفر خروج آمده است که هنگامی که موسی)ع( از طرف خداوند به رسالت مبعوث و 

اسراییل برسم و بدیشان گویم خدای اینک چون من نزد بنی»اسراییل مأمور شد، از خداوند سؤال کرد: هدایت بنی

پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت: 

اکهارت با توجه به همین آیات  2۶.«ا نزد شما فرستاد)هستم( مر اسراییل بگو اهیههستم آن که هستم و گفت به بنی

که توان یافت. یعنی آنبرای خدا نمی« کسی که هست»تر از در میان اسماءهللا نامی مناسب»گیرد که: نتیجه می

کامالً مطلق و خالص و از هر تعلقی رها است و فقط هست. این بهترین نام خدا است. به همین دلیل خدا به موسی 

ترین نامی که به خدا نسبت داده پیش»بنابراین از نظر اکهارت:  2۷.«بگو کسی که هست تو را فرستاده است گفت،

را جز خدا هیچ کس « من هستم»که کند و آن اینوی از آیه فوق استفاده دیگری نیز می 2۸.«شود وجود استمی

تواند کس نمیاین لفظ عام و مشترک است ولی هیچتوانند بگویند من؛ همه مخلوقات می» 2۹.نمی تواند حقیقتاً بگوید

  ۳0.«با معنای خدا یکسان است« هستم»مگر خداوند. کلمه « من هستم»به معنای حقیقی کلمه بگوید 

 

در این صورت اگر به جای »و  ۳1درمجموع، از نظر اکهارت خدا وجود است و وجود خداست. وجود و خدا یکی هستند

. زیرا وجود از هیچ ..شود که هیچ چیز جز خدانیسترار داده بگوییم خدا وجود است نتیجه میکلمه خدا کلمه وجود را ق

این است که اکهارت در  ۳2.«تواند موجود باشدموجودی جدا نیست و هیچ چیز متمایز از خدا موجود نیست و نمی

و وجود و موجود را منحصر  ۳۳دهدمیرا محور اصلی تعابیر خویش در مورد خداوند قرار  )esse (بسیاری از آثارش وجود

است... هر که درباره  (ens) خدا و وجود یکی هستند... به معنای حقیقی فقط خدا موجود»گوید: در خدا دانسته می

  ۳۴.«خدا بپرسد که او کیست یا چیست جواب این است که وجود

 

در این میان، فلسفه مشایی و به خصوص تقریر سینوی آن در باب وجود و چگونگی اتصاف واجب و ممکن به وجود، 

 ای فلسفی ببخشد. دهد تا دیدگاه خود را در این مورد صبغهابزار مناسبی در اختیار اکهارت قرار می
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سینا نقطه عطف مهمی است که بحث را تا حدودی ابن. «وجود»بود تا خود « موجود»در فلسفه ارسطو بیشتر بحث از 

دهد. کند و از این جهت زمینه مناسبی برای تقریر فنی بحث وحدت وجود به دست میاز موجود به وجود منعطف می

که وجود عارض ماهیت است آن هم عارضی که با سایر عوارض این فرق را دارد و اینمسأله زیادت وجود بر ماهیت 

، مبین نوعی اصالت وجود است که مرحوم مالصدرا نیز از آثار ۳۵جا قیام معروض به عارض است نه برعکسنکه در ای

های شود که اکهارت در فلسفی کردن دیدگاهای میسینا همین امر را استشمام کرده است. همین امر خمیر مایهابن

 خویش به خوِد وجود که اصیل و دارای واقعیت و موجودی بالذات است، توجه کند. 

 

کند و سایر صفات او را از وجوب وجود انتزاع یات شفا، خدا را به عنوان واجب الوجود یاد میسینا در االههمچنین ابن

گوید هر صفت دیگری از خدا یا وجود است همراه با یک سینا است و مینماید. اکهارت نیز همین امر را وامدار ابنمی

 قید و نسبت و یا وجود است همراه با یک سلب: 

سینا غالباً، و به خصوص در شوند. به همین سبب، ابنست و سایر صفات از آن انتزاع میوجود صفت اصلی خدا ا 

  ۳۶.کنداالهیات )شفا( از خدا به عنوان واجب الوجود یاد می

 

تری در اختیار اکهارت قرار داده این است که وی به صراحت سینا برداشته و باز هم ابزار مناسبقدم بعدی که ابن

واجب الوجود ماهیتی غیر از واجب الوجود بودن »و نیز گفته است  ۳۷«دا ماهیتی غیر از وجود نداردخ»مدعی است که 

  ۳۸.«ندارد که همان انیت است

 

دهد و صورت نوعیه را نیز با وجود یکی سینا همه عوارض ذاتی یک شئ را به صورت نوعیه ارجاع میاکهارت مانند ابن

های اکهارت یکی از مواردی که اصالت وجود کامالً از نوشته ۳۹.گرداندبه وجود برمیداند و در نتیجه همه عوارض را می

 آشکار است متن زیر است: 

باشند. ها نیستند بلکه بر عکس، بر تمام جوانب اشیا مقدم میخود وجود و مساوقات آن، زاید بر اشیا و مؤخر از آن

)ماهیت( اضافه  واسطه چیزی باشد. حقیقت وجود به چیزی حقیقت وجود چیزی نیست که در چیزی یا با چیزی یا به

واسطه از که این وجود اشیا است که بییا منسوب نیست بلکه بر عکس، مقدم بر هر شئ و قبل از آن است. چنان

  ۴۰.شودعلت نخستین و عام صادرمی

 

 ۴1:کندسینا نقل قول میاکهارت سپس در تأیید نظر خویش از ابن

کند که الهیات شفا گفته است که آنچه مطلوب هر موجودی است وجود و کمال وجود است و اضافه میسینا در اابن

 ۴2.آنچه واقعاً مطلوب است همان وجود است

 

از دو جهت برای اکهارت بسیار مهم است و از آن دیدگاه، دو  «الحق ماهیته انیته»سینا که در این میان، دیدگاه ابن

 کند که یکی در اثبات صفات خداوند است: استفاده می

اولین صفت خدا هستی یا انیت اوست که همان » ۴۳:گویدسینا در آخرین فصل االهیات)شفا( قسمت هشتم میابن

. «یک نوع اضافه و نسبت و برخی وجود با یک نوع نفیاند از وجود با وجود است. در مورد سایر صفات، برخی عبارت

هیچ یک از این دو دسته صفات، هیچ نوع کثرت یا مغایرتی را در ذات خدا به وجود  دلیل آن این است که به قول او،

 شود نسبتشود و یا وقتی اول خوانده میشود وجود محل از او نفی میآورد. مثالً وقتی به خدا جوهر گفته مینمی

 ۴۴.شوداو با وجود کل سنجیده می
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کند یعنی به تعبیر دیگر، صفات اضافی و یا صفات سلبی هیچ نوع کثرتی را در ذات خدا که عین وجود است ایجاد نمی

 توان نتیجه گرفت. همه صفات او را از وجود مطلق بودن او می

 

 :اثبات وحدت وجود استدر  (سینا )الحق ماهیته انیتهاستفاده دوم اکهارت از دیدگاه ابن

تواند نباشد. خدا ماهیتش عین وجودش است. که هستم. خدا نمیچیزی که عین هستی باشد غنی است. هستم آن

بنابراین او واجب «. من هستم، کسی که هست، مرا فرستاده است»گوید: که میاو آن است که هست. چنان

نامد. وجود به هیچ چیز محتاج ت عموماً خدا را واجب الوجود میسینا در االهیاالوجود است. بدین دلیل است که ابن

 ۴۵.نیست و همه اشیا محتاج اویند. زیرا ورای او چیزی نیست

 

ورای او »رسد که به این نتیجه می« خدا چیزی جز وجود نیست»که گذارد و از اینیعنی اکهارت یک گام جلوتر می

 جند. و همه موجودات فقط به او محتا« چیزی نیست

 

سینا در یگانگی ماهیت و وجود خدا چنین استفاده از دیدگاه ابن« که هستمهستم آن»اکهارت همچنین در تفسیر آیه 

 :کندمی

جا محمول و جزءدوم جمله است. پس مبین وجود محض و صرف در در این« هستم»گوید من هستم، وقتی خدا می

ناحیه موضوع بماهو موضوع )و به عبارت دیگر در ناحیه ماهیت موضوع( است و در نتیجه بیانگر وحدت ماهیت و وجود 

ا تنها خد ۴۶سینا گفته است کهکه ابناوست، چنان )anitas(است که فقط مخصوص خداست که ماهیتش انیت 

 ۴۷.کسی است که ماهیتی جز انیت ندارد که همان وجود است

  

 اندو معدوم« نیست»ب: غیر از خدا، یعنی عالم و آدم، 

غیر خدا معدوم »که از نظر اکهارت، شویم و آن اینجا به قسمت و یا در واقع به مرحله دوم بحث منتقل میاز این

هر چیز خارج از خدا باشد از آن جهت که خارج از »که به گفته اکهارت، این مطلب الزمه مرحله قبل است چرا «. است

 ۴۸.«وجود است، الشئ و بلکه عدم است زیرا هرچه خارج از وجود باشد معدوم است و در نتیجه وجود ندارد

یت سینا در باب زیادت وجود بر ماهیت و اصالت وجود و اعتباریت ماههای فلسفی ابندر این مرحله نیز تحلیل 

که متعلق به وجود  -« ایس»سینا بین دهد. به خصوص تفکیک ابنتوجیهی برای نظریه فوق به دست اکهارت می

سینا گشا و قابل استفاده است. ابندر این مرحله برای اکهارت بسیار راه -که متعلق به ماهیت است -«لیس»است و 

  ۴۹.«)وجود( است« ایس»و از ناحیه علت دارای چیزی نیست  (معلول در ذات خود جز نیستی )لیس»گوید: می

 

و یا به تعبیر « هاییمما عدم»طور که گفتیم الزمه این مرحله از تبیین وحدت وجود به تعبیر موالنا این است که همان

 :دهداکهارت خود این امر را چنین توضیح می«. ما مخلوقات عدم محضیم»اکهارت، 

اند. چیزی ها عدم محضد، نه؛ آناهمیت و یا صرفاً چیز حقیری هستنگویم که بیاند. نمیهمه مخلوقات عدم محض

که وجود ندارد معدوم است. مخلوقات وجود ندارند زیرا وجودشان به حضور خدا بسته است. اگر خدا یک لحظه از 

رد و از جانب علتش . مخلوق از جانب خود هیچ ندا.. ۵۰شدندها به عدم محض تبدیل میتافت آنمخلوقات روی برمی

  ۵۱.همه چیز دارد

 

در آلمانی  nothing معادل»یکی از محققان در تحلیل این گفته اکهارت که مخلوقات هیچ هستند چنین آورده است: 

اکهارت با گفتن  (something)به معنای چیزی  ihtو کلمه  neاست که مرکب است از پیشوند نفی  nihtمیانه، واژه 

 کند. مخلوق یک چیزرا نفی می iht خواهد از مخلوق نفی کند؟واقعاً چه چیزی را می «است مخلوق هیچ»این که 
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(iht) نیست. مخلوق که وجود را به عاریت گرفته است عین موجود یا موضوع دارای وجود نیست. نفی iht  نفی موجود

 ۵2.«شاو در خداست نه در خود )iht (تواند موجود باشد. وجود  بودن است. مخلوق نمی

 

سینا در آن کامالً آشکار به نظر نگارنده این تحلیل کامالً بجا است. ولی ذکر این نکته نیز الزم است که طنین کالم ابن

است و  «چیزی»سینا به معنای از نظر ابن« ایس»سینا وام گرفته است چرا که است. اکهارت این دو واژه را از ابن

و از « الایس»نفی آن است. معلول از جانب خود  -تبدیل گشته است« لیس» که در هم ادغام شده و به -« الایس»

 است. « ایس»جانب علت خود 

 

وحدت »، پیمودن دو مرحله دیگر «است« نیست»غیرخدا »و « وجود خدا است»که این دو مرحله طی شد که پس از آن

ها از است نه حقیقت و در واقع آندهیم، مجکه هستی را که به موجودات نسبت میآسان است و آن این« وجود

 هستند. « نماهستی»تجلی و 

  

 الحقیقهسینا و قاعده بسیط. اکهارت، ابن۴

 کند: به فراوانی استفاده می «الحقیقهبسیط»اکهارت در مباحث توحیدی خود از قاعده 

بردارد نه به صورت این یا آن . خدا همه چیز را به نحو بطون در .. ۵۳خدا وجودی است که همه وجودها را دربردارد

به  ها در آن احد )خدا(آیند، متکثر و متمایز نیستند بلکه بر عکس، همه آنشئ متمایز. اشیا آنچنانی که به نظر می

 ۵۴.رسندوحدت می

 

ی طور که گفتیم وکند. همانهای مختلف از بسیاری از فیلسوفان نوافالطونی، نقل میاکهارت این قاعده را با بیان

الحقیقه بسیط تر از همه آن است که وی قاعدهسینا دارد ولی جالبقرائتی نوافالطونی و حتی اشراقی و عرفانی از ابن

 کند: سینا نقل میرا دقیقاً از ابن

سینا در انتهای باب پنجم از مقاله هشتم خدا موجودی متفرد)این یا آن شئ( نیست بلکه فوق همه اشیا است. ابن

او متعالی »گوید: سپس چند سطر بعد می«. واضح ست که اول ]تعالی[ جنس ندارد»گوید: االهیات )شفا( خود می

و آنچه از او است هیچ اشتراکی با او ندارد. او واقعاً همه و بلند مرتبه است ... زیرا هر چیز که وجود دارد از او است 

  ۵۵.ها نیستچیزها است و در عین حال هیچ یک از آن

 

است که اکهارت به صراحت آن را به « بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشئ منها»دو جمله آخر دقیقاً مفاد قاعده 

آید. شهور است و با مذاق فلسفی وی چندان سازگار به نظر نمیسینا مسینا نسبت داده است ولی با آنچه از ابنابن

 :سینا در شفا این استعین عبارت ابن

  ۵۶.«فقد وضح ان االول الجنس له... تعالی و جل... فان کل شئ منه و لیس هو متشارکاً لما منه»

 

کند کامالً یکی که اکهارت از او می سینا در شفا آورده است و با نقل قولیجا دقیقاً همان چیزی است که ابنتا این

 :است ولی دو جلمه آخر چنین است

)او مبدأ هر چیزی است و هیچ یک از اشیای پس از خود  و هو مبدأ کل شئ و لیس هو شیئاً من االشیاء بعده»

 ۵۷.«(نیست
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کند با آنچه امروز از متن شفا در دست ما است چند احتمال وجود سینا میدرباره تفاوت نقل قولی که اکهارت از ابن

 دارد: 

سینا همان باشد که هشت قرن پیش اکهارت نقل کرده است ولی ناسخان چون آن را صحیح الف: عبارت ابن

 دانستند آن را عوض کرده باشند. نمی

سینا باعث شده است که او ناخواسته عبارت رت به این قاعده و نیز قرائت عرفانی او از ابنب: شدت عالقه اکها

 سینا را چنین خوانده باشد. ابن

 سینا به التین چنین اتفاقی افتاده باشد. ج: در برگردان عبارت عربی ابن

 د: مترجم انگلیسی در ترجمه عبارت اکهارت به انگلیسی دچار اشتباه شده باشد. 

  

 سینا و قاعده الواحد. اکهارت، ابن۵

مسأله ربط عالم مادی به خداوند، یعنی نحوه پیدایش کثرت از وحدت از مسائل مهم فلسفی است. قاعده مهمی که 

الواحد »سینا آن را مستدل کرده و توضیح داده است قاعده الواحد است با این مفاد که در این زمینه وجود دارد و ابن

سینا مصداق این قاعده را در وهله اول شود(. ابن)از بسیط محض غیر از یک چیز صادر نمی« اال الواحدالیصدر عنه 

داند سپس با استفاده از این قاعده به عقول عشره و افالک تسعه به عنوان واسطه پیدایش کثرت خداوند تعالی می

کند ولی تحلیل دیگری از آن دارد که سینا اخذ میبنشود. اکهارت اصل قاعده را ا ز ااز اوحدت )خدای تعالی( قائل می

 با مذاق عرفانی امثال او سازگار است: 

یکی از مسایل غامضی که همواره ذهن متفکران را تا به امروز آزرده است این است که چگونه از واحد بسیط که 

کنند که خدای تعالی عقل گمان می سینا و پیروانشای چون ابنخدا باشد بدون واسطه صدور کثرت امکان دارد. عده

گویند آیند. جمعی نیز میگاه سایر اشیا به ترتیب از عقل اول به وجود میآفریند و آنواسطه میاول را ابتدائاً و بی

واسطه ابتدائاً و بی -به معنای واحد است universe چنان که نام آن یعنی -ای واحدکه کل عالم به عنوان مجموعه

طور که خدا از نظر وجودی از هر آید. این سخن درست و متناسب است. چرا که همانسیط به وجود میاز واحد ب

جهت واحد ولی در صفات، کثیر است، عالم نیز یک واحد است ولی اجزا و اشیای آن متکثرند. بنابراین چیزی که واحد 

 ۵۸.صادر شده است باشدو دارای اجزای کثیر است از خدای واحدی که دارای صفات کثیر می

 

عربی از این قاعده انگیزی ما را به یاد استفاده ابنجا به نحو شگفتنحوه استفاده اکهارت از قاعده الواحد در این

)خدا(  واسطه از آن واحد)عالم( بی است و این واحد« کثیر  واحد»و عالم « واحد کثیر»اندازد که مدعی است خدا می

 صادر شده است و این کثرت عالم مظهر همان کثرت صفات خداوند است. 

 

طور عالم مادی دورترین موجود از حق تعالی تر است تا عقل دوم و همینسینا، عقل اول به خدا نزدیکطبق تحلیل ابن

به همه نزدیک است. است. اما اکهارت در تحلیل عرفانی خود معتقد است که خداوند از هیچ موجودی دور نیست و 

 دهد: سینا را مورد نقد قرار میجا از مواردی است که وی دیدگاه ابناین

 

اگر به آسمان »گوید: ها. لذا کتاب مقدس میترین آنترین موجودات همان نسبتی را با خداوند دارند که شریفپست

سینا و و این بر خالف دیدگاه ابن ۵۹«حاضریجا جا هستی و اگر به جهنم سقوط نمایم تو آن)بهشت( صعود کنم تو آن

 [گویند در ابتدا خدا عقل اول را آفرید و سپس به واسطه آن، سایر چیزها را. ]چنین نیست بلکهدیگران است که می

  ۶0.کنندطور مساوی از خدا دریافت میواسطه و بههمه اشیا وجود خودشان را بی
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 ت وجود های وحدسینا و تمثیل. اکهارت، ابن۶

کند های نظریه وحدت وجود مثال غذا و مغتذی است. این تمثیل را اکهارت از کتاب مقدس استفاده مییکی از تمثیل

مراد از این آیه »گوید: وی در تفسیر این آیه می ۶۱.«اندکنند ولی هنوز گرسنهها از من تغذیه میآن»گوید: که می

نهایت کنند و چون وجود خدا بیندارند، از خدا که عین وجود است تغذیه میاین است که مخلوقاتی که از خود هیچ 

خدا حق، خیر و »گوید: سپس در توضیح بیشتر آن می ۶۲.«اندها همواره گرسنهنهایت است، آنها نیز بیو طلب آن

کنند و ز او تغذیه میها چون وجود دارند و چون حق و خیرند، انهایت است. او غذای همه موجودات است. آنوجود بی

کند که به روایت سینا استناد میبه ابنجالب آن که وی در مستدل کردن این آیه و تفسیر آن  ۶۳.«همواره گرسنه اویند

ما »سینا این است که: عین عبارت ابن. «آنچه همه طالب آنند وجود و یا کمال وجود است»، گفته است: ۶۴اکهارت

 ۶۵.«کمال الوجود من باب الوجودیتشوقه کل شئ هو الوجود او 

 

 سینا و وحدت انفسی. اکهارت، ابن۷

کند و با شناسی عبور میدر عین حال از روان ۶۶.شناس بزرگ استبه اعتقاد بسیاری از محققان، اکهارت یک روان

به قوا  وی بین ساحتی که مربوط به ذات نفس است و ساحتی که مربوطرود. فرورفتن در نفس به سوی خدا فرامی

در »همه ما با ساحت دوم آشناییم ولی از ساحت اول غافلیم. به اعتقاد اکهارت: . شودو افعال نفس، تمییز قائل می

باشد، ساحتی مان که متعلق به افعال و قوای نفس اعم از تخیل، اراده و احساسات میعمق سطح آگاهی روزمره

 گوید: وی در تحلیلی از این امر می ۶۷.«رار داردپنهان و بس وسیع از حیات و وجود ناخودآگاهمان ق

آورد فهمد، هرچه را به یاد میفهمد با فاهمه میدهد. هرچه را مینفس تمام افعالش را از طریق قوایش انجام می 

کند نه میکند. بنابراین ]در موارد فوق[ با قوایش کار ورزد با اراده چنین میآورد و اگر محبت میبا ذاکره به یاد می

نیز (ground)  شود که اصلهای قوایش را کنار زد به ذاتش داخل می. بر عکس، وقتی همه فعالیت(essence) با ذات

  ۶۸.شودخوانده می

 

تأثیر دانست. سینا بین دو ساحت نفس را، حداقل در طرز بیان اکهارت، بیتوان تمایز ابنجا نمیبه اعتقاد نگارنده، در این

کتاب »سینا اعم از االهیات و طبیعیات را مطالعه کرده است و در موارد متعدد نیز از ی ابن«شفا»ه کتاب اکهارت هم

سینا پس بسیار بعید است که بحث ابن ۶۹کند.شفا با ذکر نام نویسنده و کتاب و حتی با ذکر باب، نقل قول می« النفس

اگر »گوید: سینا میجا که ابنرا نخوانده باشد. آن« ضاانسان معلق در ف»در تجرد نفس و تجربه فرضی او در مورد 

انسان همه تعلقات و متعلقات نفس را از خویشتن بزداید...در فضا و در خالیی که خالی از هر چیز باشد خود را 

. اگر انسان یک دفعه و بدون اعضا و جوارح خلق شود و از هرچه اطراف او است جدا باشد، نه اطرافش ..۷۰یابدمی

را ببیند و نه لمس کند و نه بشنود، در این صورت به همه اعضا ]و قوا[یش جاهل شده و با جهل و غفلت از همه 

  ۷۱.«یابدها، وجود دذات نفس را به عنوان شئ واحد میاین

 

سینا متفطن شد. اکهارت یکی از خصوصیات ذات نفس را خالص توان به عبارات ابنحتی از بعضی از عبارات اکهارت می

وی ضمن تمثیلی آالیند. رنگ بودن آن دانسته، معتقد است که تعلقات هستند که ذات نفس را رنگ داده، آن را میو بی

ای که بر روی ردا دوخته سان و تعلقات این قوا را به وصله یا پارچهذات نفس را به جسم انسان، قوای او را به ردای ان

 گوید: کند و میشده است تشبیه می

ای بر روی یک ردا بدوز، حال هر کس آن ردا را بپوشد آن وصله را نیز پوشیده است. اگر من آن ردا را در بیرون وصله

ین است[. نفس هر چه را تأمل کند و به هرچه تعلق بپوشم آن وصله نیز با من خواهد بود. ]حکایت نفس نیز چن

  ۷۲.داشته باشد آن چیز، نفس را در برخواهد گرفت
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جا که پس از مطرح کردن انسان معلق در فضا برای اثبات تجرد سینا بسیار نزدیک است. آناین عبارات با عبارات ابن 

نند که به علت مالزمه دائمی، آن را جزو خویش مااین اعضا ]و قوا[ برای ما مانند لباسی می»گوید: نفس می

نماییم بلکه آن را در قالب جسمی را عریان تخیل نمیکنیم، آنکنیم. هنگامی که ما نفسمان را تخیل میمحسوب می

آوریم که آن را پوشانده است. علت این امر نیز مالزمه دائم ]این اعضا و قوا با نفس[ است؛ حال یک به خیال می

آوریم که ما عادتاً لباس را از تن به در میبین اعضا و قوا از یک سو و لباس دائمی از سوی دیگر هست و آن اینتفاوت 

  ۷۳.«لیکن تجرد از این اعضا]و قوا[ برایمان عادی نیست

  

 گیری. خاتمه و نتیجه۸

را درنوردیده و در چشم اکهارت شود که چگونه زمان و مکان سینا آشکار میاز آنچه گفتیم، جایگاه عظیم فلسفی ابن

مهری بسیاری از متکلمان و حتی برخی سینا مورد بیکه ابنرغم آنآنچه را شایسته آن است یافته است. دیدیم که به

های ، اکهارت ارزش موشکافی«قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری»از عرفای مسلمان قرار گرفته است، به مصداق 

سینا در میان ها سود جسته است. حتی مقام عرفانی ابندر تبیین عرفان نظری خود از آن فلسفی وی را دانسته و

تواند کیشان او مغفول مانده است، مورد توجه عارف آلمانی قرار گرفته است. این مقاله همچنین میبسیاری از هم

بتواند حق و ذکر حق را از دهد که مبین این باشد که چگونه عرفان به عارفی که عاشق حق است سعه صدری می

سینا مصداق این فرموده موالنا است هر زبانی که باشد بشنود و آن را خوش دارد. همدلی و همزبانی اکهارت با ابن

 که: 

 مرد با نامحرمان چون بندی است   همزبانی خویشی و پیوندی است

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان   ای بسا هندو و ترک همزبان 

 همدلی از همزبانی بهتر است  پس زبان عمدلی خود دیگر است  

  

  

 ----------------- 
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