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which is the becoming of God. Thus the two components –
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is a common ground between the teachings of Islam and
the views of Eckhart.
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Introduction: This descriptive-analytical study aimed to examine the
role of poverty in human deification in light of Meister Eckhart’s
works. One of the key elements in Eckhart’s thought is
“Gelassenheit” [detachment] which leads man to “nothingness”, the
highest point man is able to achieve. According to Eckhart, the notion
of human deification refers to manifestation of God in all bodily
forces. One of the most important ways to achieve detachment is
through poverty. In the following, the components of poverty are
explained. The first component Eckhart puts forward in defining
poverty is “to want nothing”. This means abandoning all creations
even the self. The second component is “to know nothing”, which is
in the realm of knowledge and epistemology. To know nothing refers
to freeing the mind of forms and concepts, which will be discussed
further in the following. The third component Eckhart defines in
poverty is “to have nothing”. If to have nothing is literally realized in
the individual, he will achieve nothingness as to have nothing is pure
nothingness.
Findings: This descriptive-analytical study aimed to examine the role
of poverty in human deification under the light of Meister Eckhart’s
works. After examination, it could concluded that the two
components of “to want nothing” and “to have nothing” are not
congruent with Christian and ecclesiastical teachings. Nonetheless,
despite some distinctions, there could be found similar aspects in
Islamic teachings and Eckhart’s view.
The definition of poverty includes three components, namely to want
nothing, to know nothing, and to have nothing.
The first component Eckhart puts forward in defining poverty is “to
want nothing”. This means abandoning all creations even the self.
The second component is “to know nothing” which is in the realm of
knowledge and epistemology. To know nothing refers to freeing the
mind of forms and concepts.
The third component Eckhart defines in poverty is “to have nothing”.
If to have nothing is literally realized in the individual, he will achieve
nothingness as to have nothing is pure nothingness.
Discussion and conclusion: In evaluating poverty in Eckhart’s view,
it is examined intra-religiously to determine whether or not the
ecclesiastical system (as the source and executive body of teachings
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of Christ) and Christian teachings are congruent with Eckhart’s
poverty.
Given that from Eckhart’s three components of poverty, to want
nothing and to have nothing are incongruent with Christian teachings
and ecclesiastic rites, his teachings have been decried wrong and
rejected by the Pope. Nonetheless, there are differences and
similarities between Eckhart’s view and Islamic teachings.
-

-

-

-

-

-
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نقش فقر در خداگونگی انسیییار پرداخش

تاریخ پذیرش:

مامشرین را برای خداگون یدرب وارییشگی ایی

1399/3/11

واریشگی ای  .اهاار تعریف ی مولی ای از فقر ارائ میدهد ه عبارتند از :هیچ

واژگان کلیدی:
واریشگیب
فقرب
خیییییداونیییییدب
اهاار

.

ییید اییی ب اهاار بر این باور بود ه
و فقر باشرین را برای ریییدر ب

نخواییییشن -هیچ ندانسیییشن و هیچ ندا یییشن .مراد از مولی او همار ااعرام از تما
مخلوقا حشی از خویشیشن ایی  .وقشی انسیار بشواند هیچ نخواییشن را در خود هاری
یییازد ب وصییا با خداوند دییی مییابد زیرا وقشی خویشییشن و ریر حر را از خود
برهاند ب خدا میریییید .مراد از مولی دو ب رهایی و ثزادی هن از تما تایییورا
ایی  .با تحقر این مولی ب انسیار وارد قلمرو هاش ید ه در ثر تناا خدا را مییابد
و پذیرای او خواهد بود .با مولی یییو ب انسییار ب نیسییشی میرییید و چیزی از هوی
خلقی او باقی نمیماند در این صیور مشحد با خداوند می یود .انسیار با پذیرش فقر
ب مقا واریییشگی ه همار خداگون
توار بی این نشیهی دیییی
ثموز های مسییحی

ییافی

ییدر ای ی نائش میگردد .پس از ارزیابی می

هی دو مولیی -هیچ نخواییییشن و هیچ نیدا یییشن -بیا

و ناا هلیسیایی ناییازگار ایی  .و با وهود برخی افشراقا می

توار وهو مششرهی بین ثموز های ایال و دیدگا های اهاار دی یاف .
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مقدمه

از عناصییر هلیدی در مناوم فکری اهاار ب مسییهل واریییشگی ایی  .این مسییهل ثرقدر
برای وی حائز اهمی

ای ه از ثر ب عنوار مامترین عنار موعا و ثموز ¬هایش نا

می¬برد ( )Eckhart, 1994, pp.127-128; 1981, p. 342و بی همین های
ریییال ¬ای مهزا در باب واریییشگی ب نگارش درثورد ایی  .او در این ریییال تاییریح
مىهنید هی هیچچیزی باشر از یک وارییییشگى محز از همی چیز نیسییی

Eckhart, (.

 )1978, Vol 1, p. 177همارگون ه در ادام خواهد ثمدب فقر مامترین را وصیو
ب واریییشگی ایی  .ب اینترتیب اهمی

فقر رو یین می¬ ییود .اهاار بین مسییهل فقر و

مسیهل وارییشگی ارتباط تنگاتنگی قائش بود ب ازاینرو تبیین مسیهل واریشگی برای مشخص
در اهمی

و هایگا فقرب الز و ضروری ای .

از منار اهایار ب بیاالترین مرتبی همیا برای انسیییارب وصیییو بی مقیا ا الوهی و
اتحاد با ثر ایی  .وی نائش یدر ب چنین مقامی را بدور وارییشگی ممکن نمی¬داند و بر
این باور ایی ه تناا نیس وارییش ب می¬تواند این مقا را درک هند؛ زیرا هر فضییلشی ب
نحوی با مخلوقی

ارتباط دارد؛ درحالیه وارییییشگی همار رهایی از مخلوقا ایی ی .

نیس در پی ثر ایی ه ب باالترین دره بریید .ازاینرو اگر نیس ب ییوی ثر مقا واال
ه فوق هم ا ییا و در باالترین درهۀ حریّ

خویش ایی ب حره

هند و در ثنها خدا

را در ا الای¬¬اش لمس نمایدب دیگر از پای نخواهد نشیسی تا اینک خدا خودش را
در نیس و نیس را در خودش درثورد .نیس بیاید خودش را از همی چیز خیالص ییییازد و
فوق هم چیز قرار گیرد تا ب حریّ

الای بریید  )Fox, 1991, p. 366(.ب همین دلیش

اهاار میگوید:
«وارستگی سبب میشود انسان به مقام «نیستی» درآید و این نقطه ،باالترین
درجهای است که امکان دستیابی انسان به آن وجود دارد؛ به همین دلیل قلب
وارسته ،قلب نیست شده است و چنین قلبی دارای بیشترین قابلیت است و میتواند
خداوند را آنگونه که هست در خود جای دهد» (.)Davis, 1988, p. 60

بنابراین هسیی ه ب وارییشگی هامش رییید با یدب می¬تواند ب مقا ا الوهی را
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یابد .حا این یییلا محرا ای ی ه چگون می-توار ب مرتب واریییشگی دی ی یاف ؟
ال از خود تای
اهاار در هواب می¬گوید :برای ثر¬ه ب واریییشگی بری ییم باید هام ً
و بد ب انسیانی فقیر یویم و از خود چیزی ندا یش با ییم Eckhart,1986, p. 155(.
ازاینروب انسیار برای ریییدر ب مقا وارییشگی بایسیش ایی

ب زیور فقر ثراییش یود و

برای نیش ب این هدف باید اوصیاف بشیری و خلقی را از خود تای هند و اوصیاف الای را
هایگزین ثر ییازد .پس وارییشگی حره
نیسییشی هوی

از یک نوع نیسیشی ب نیسیشی دیگر ایی ؛ از

خلقی ه همار قلمرو تعلقا و تقیدا اییی

ب نیسییشی هوی

حر و ال

 )Ibid, p. 331(.هسیی ه خود را از همۀ تعلقا و تقیدا بزداید و ب نیسیشی بریید در
این نیسییشیب خدا را خواهد یاف

و با او مشحد خواهد یید و این اتحادب اتحاد بین دو ا

س ییالکی ه از خود تای
یا دو هوهر نیسی ؛ بلک اتحاد بین دو نیسیشی ایی  .نیسیشیا نی ا
با نیسشی ا حر )Fox, 1991, p. 184(.

د ای

هنگامیه نیس ب این مرحل برییدب هسیشی و موهودی
و خدا را درور خود هشیید و نیسی

خود را از دیی

( )nothingخواهد ید Eckhart, 1981, p. (.

 )292بعد از ثر¬ه میاو و هایگا واریییشگی برای خداگون
اییی

می¬دهد

ییدر رو یین ییدب الز

ب را ¬هایی ه انسییار با عمش ب ثرها ب واریییشگی میرییید و انسییار واریییش

میگرددب ا یار یود .از منار اهاار مامترین را ¬ ریییدر ب وارییشگیب فقر ایی ؛ و
با فقرب انسییار ب نیسییشی ه هدف واریییشگی اییی نائش می¬گردد؛ بنابراین فقرب دهلیز
ورودی واریشگی ای

و پایار چنین ورودیب واریش

در ای .

. 1فقر از نظرگاه اکهارت

قبش از ورود ب بحث در مسییهل فقرب ابشدا باید معنای خداگونگی از منار اهاار رو یین
ییود تا تهایرگذاری و نقش فقر در خداگون

ییدر انسییارب ب دریییشی تبیین گردد .میاو

خداگونگی انسییار از منار اهاار این ایی ه تما قوای نیسییانی و بدنی او نمایشییگر
خیدا بیا ییید؛ ثر¬ گونی هی گویا خیدا از این مهرا برای فعیالی
اییشیاد ایی

و هنش خویشب در حیا

و انسیار تناا بروز دهند ی خواییش های ال ایی  .ب همین دلیش اهاار در
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یکی از موعای هیایشب انسیییار خیداگونی را بی برف تشیییب ی میهنید« :روا بیا ید طبیعی
خویش را ب دیییی بیاورد ب مثاب یک برف ()Adverb؛ یعنی اینه او میتواند برای
ب دییی ثوردر خرییییندیا خدا ()Happinessب در ثر برفی ه خداوند خرییییند و
خشنود ای

با خدا هار هند» ()Eckhart, 1986, p.87

«تاییویر ال بودر» یا « ییبی خداوند گردیدر» ه همار معنای خداگونگی ای ی ب با
وب در اوصیاف حضیر حر میسیر میگردد؛ یعنی انسیار اوصیاف خلقیاش در اوصیاف
حقی خداوند وب یود؛ ب گون ای ه هر چ از انسیار ییر میزندب گویا از حضیر حر
یییر میزند .بنابراین خداگونگی انسییار یعنی «ما ب هلی در اراد خدا وب یید با ییم و
دیگر واهد اراد خود نبا ییم .هر قدر هسیی اینچنین با یدب در خدا بیشیشر ریشی دارد و
بیششر خدایی د ای » )Eckhart,1994, pp. 19-20(.
بنابراین میاو خداگونگی انسییار این اییی ه انسییار ب دره ای دییی یابد ه
ال تاییییی از تقرّر مخلوق یییود و در طبیعی
هیام ً

و اراد خیدا محو گردد؛ بی گونی ای هی

خیداونید در او و از طریر اوب بیدور هیچ ممیانعشىب هرگونی هی مىخواهیدب تهلّى هنید.
ازاینرو یییخص در انحبیاق هیامیش بیا حرهی

پوییاى امر الاى در زمیار و مکیار زنیدگى

مىهند (.)Forman, 1996, pp. 222-227
انسار خداگون ه حقیق

خدا در درونش هلو گر ای ب خدا در هم چیز او تهلی

میهنید .همی چیز اوب خیدا گونی می¬ یییود و خیدا را مینمیا یانید .خیدا دائمیاً در هیار این
یخص حضیور دارد و وی مانند تشین ای خواهد ید ه در هر ها و با هر چیز ه با یدب
اندیشی ثب از او هدا نخواهد گشی  .چنین یخایی در هم ها خدا را نشیار میدهد هر
چ عشیقش یدیدتر با یدب این حضیور و این تهلیب یدیدتر خواهد بودEckhart, (.
)1941, p.9
خالص ی ثنک معنای خداگونگی انسییار در نزد اهاار عبار ای ی از ییبی خدا
یدر .یباه

در نشیار دادر اوصیاف و ویژگیهای حر و در این طریر هرچقدر انسیار

بیشیشر یبی خدا با یدب بیشیشر خداگون ایی  .ب تعبیر فلسییی وه خلقی انسیار مللوبا وه
حقی او گردد؛ ن ثره وه خلقی انسار از بین برود.
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اهایار میاو فقر را در موعای ¬ای دربیار فقر روحیانی هی در تیسییییر عبیارتی از
عیسیی مسییح (ع) در انهیش مشی ( )5:3ثمد ایی

بیار می¬هند؛ ثر¬ها ه از حضیر

مسییح نقش ید ایی « :خو یا ب حا مسیکینار در رواب زیرا ملکو ثییمار از ایشیار
ایی » .اهاار در تعریف فقر یی مللی و عناییر را می¬گنهاند ه عبار اند از :هیچ
نخوایییشنب هیچ ندانسییشن و هیچ ندا ییشن ( .)Mcginn, 2001, p, 67اهمی

فقر در

ثموز ¬هیای اهایار بی ¬خیاطر دو چیز ایییی ؛ اوالً از مامترین مییاهیمی هی در عرفیار
اهاار محرا ید ب فقر ایی ؛ ب نحویه انسیار¬ یناییی عرفانی او بر این میاو بنیاد
نااد ییید ایی ی (ایلخانیب 1389ب ص  .)502اانیاً همارگون ه بیار یییدب فقر در نار
اهاار ب از مامترین را ¬های وصیییو ب مقا وارییییشگی ایی ی  .ازاینرو الز ایی ی
مللی های فقر در نار اهاار ب تبیین ود.
 .1-1مؤلفه اول :هیچ نخواستن

اولین مللی ای ه اهاار در تعریف فقر بیار می¬داردب هیچ نخواییشن ایی  .همارگون
ه بیار خواهد ید «هیچ» نخواییشن ب معنای ااعرام از تما مخلوقا حشی از خویشیشن
ایی  .از منار اهاار اتحاد با خداوندب رای

انسیار الای ایی  .این اتحاد در عمیرترین

ال خود را
هنبۀ ییر ی انسیار حاضیر ایی  )Politila, 1964, p, 241(.اگر هسیی هام ً
از خودی خالی هند در چنین حالشی او تناا پسییر مشولد یید اییی

و هر ثنک را ه تناا

پسرا مشولد د ( )only-begotten-sonداردب او نیز دارا خواهد بود؛ و هر ثنک از علم
و فعش خدایی

تماماً در تناا پسیر مشولد ید نیز هسی  .برای قرار گرفشن روا خدا در اوب

او باید از تما چیزهاب رها یییود و اعرام هند حشی خودی خود را نیز انکار هند و ثزاد
از حیا فردی ییود .چنین ییخا یی «در خدا» ( )in Godو «با خدا» ( )with Godو
پسیر خدا ایی  .ب همین دلیش اهاار می¬گوید نیس باید خود را از هم پاک و برهن
هند .ثنگا می¬تواند خدا را چنانک در خویششن خویش برهن ای

بیابد Eckhart, (.

)1994, p. 256
از منار وی یییرط رییییییدر بی مقیا خیداگونگی این ایییی

هی فرد از هرگونی
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تهایرپذیری تویییم مخلوقا ب مبرّا با یید .او از این حال

با عناوینی چور طاار تما و

همیا ()Total Purityب تای بودر ()Emptinessب وارییییشگی ( )Detachmentو
اعرام ( )Abandoningیاد می¬هند ( .)Mcginn, 2001, p, 117این مقا همرا
و قرین با نیسیشی ایی

و این یک نیسیشی و عد درونی ایی  .اهاار از عد اتی درونی

( )Inner Self - Naughtingبی مثیابی طردب انایدا و بیگیانگی از تمیا مخلوقیا نیا
میبرد .وارییشگی و رهایی از تما مخلوقا و حشی از خودب محور اصیلی تعالیم اهاار
ایییی

 )Ibid, p, 63(.تای گونگی هیامیشب مامترین ویژگی برای رییییییدر بی مقیا

خداگونگی ایی  .پس در نیسییشی هامشب ما ییبی خدا می ییویم ( .)Ibid, p, 64با این
توض ییح رو یین می¬ ییود ه چنین نیسییشی هاملی در دو صییور حاصییش می¬ثید و ب
عبارتی دو ییرط دارد  .1نیسییشی از تما مخلوقا  .2نیسییشی از خود .اهاار میگوید:
«اگر تو واقعیاً خود را از تمیا چیزهیا خیالی هنیب بیا این اعرام تمیا ع یارب ثنکی در تو
تولد مییابد و با تو تماس میگیردب چیزی بیش از خود نیسیی و تو یکسییر و تماماً با
خدای خود هسیییشی»  )bid, p, 68(.در این را ب نیسیییشی از خودب مقد بر نیسیییشی از
مخلوقا ایی ی ؛ یعنی تا نیسیییشی از خود تحقر نیابدب نیسیییشی از مخلوقا دیی ی یافشنی
نخواهد بود .ب همین دلیش اهاار معشقد ایییی در ثراز باید با خود یییروع و خود را
ترک هرد .اگر هسی از خود رها ود از هم چیز رها خواهد بود .ثروق

ب یرچشم ی

ثرامش خواهد ریید )Eckhart, 1994, p.6(.
اهاار در ریییال «در باب واریییشگی» ( )On Detachmentمیگوید« :تو برای
ثره پُر از خدا یوی باید خود را از تما چیزهای خلقی تای هنی و اگر پر از ا ییای
خلقی (ممکنا ) با یب از خدا تای خواهی بود .ب همین دلیش ما باید از خودتار روع
هنید و خودتیار را ترک هنید .بی دقی بی خود بنگر و هر هیا خود را د یدی خود
را از میار بردار» ( .)Ibid, p.16حیا چرا اعرام از خود بی اتحیاد بیا خیدا می¬انهیامید؟
در هواب می¬توار چنین گی ه چور نیس وهود محدودی ای ب اگر بخواهد وهود
محدود خود را حیظ هندب در این صیییور بیشیییشرین تمایز را با خدای نامحدود خواهد
دا ی ؛ اما اگر همین نیس از وهود خود دیی بکشدب ب نیسشی می¬رید .ثنگا تمایز از
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و وهود نیس همیار وهود خیدا و بیاقی بی بقیای خیدا خواهید بود.

( .)Cyprian, 1993, p,241این یک تهیار عیادالنی و پیا یاپیای ایییی ؛ زیرا بی هر
مقیداری هی از ا ییییا هیدا می یییویب بی همیار میزارب خیداونید بیا تمیا ثنکی داردب وارد تو
می ود )Eckhart, 1994, 7(.
فرثیند هدایی روا از تمیا چیزها حشی از خود خلقیاشب پرییییشهای هدیای را
محرا میهنید .ازهملی اینهی در این دییییشگیا عرفیانی هیایگیا «من» ( )Iو فیاعلی ¬گری
( )Subjectivityثر ههایی ؟ اهاار هم در ثاار التین و هم در ثاار ثلمانی خودب
بیار میهند ه ضییمیر «من» ( )Iفقم مشعلر ب خداییی  .وی چنین بیار می¬هند ه من
خلقی ( )Created egoه وهود صییوری¬مار ایی ب درواق یک ا ییشبا ایی ؛ یک
«ها ب  -من» ( )Pseudo - Iایی

ه تناا ب ویییل بازیییازی و نویییازی ثر -ه این

نویییازی فرایندی اییی ه اهاار ارلب ثر را با وا های ثلمانی « »Entwerdenب
معنای نابودی و « »Entbildenب معنای فروپا یی بیار می¬هند -ای ی ه ما میتوانیم
خییود واقییعیی ( )True Selfرا پیی یدا هیینیییم .خییود واقییعیی هییمییار «بییرتییر  -میین»
( )Transcendent -Iایی ی

و چنین یییخای یی ب معنای واقعی هلم در بسیییشر خدا

( )Ground of Godزیسی

میهند  )McGinn, 2001, p, 137(.وقشی انسیار ب

خود برتر و واقعی خود برییییدب چنیار بیا خیدا اتحیاد می¬ یابید هی اهایار

بیار می-هنید:

«ثر چشیمی ه من خدا را میبینم همار چشیمی ایی ه خدا من را میبیند .چشیم من و
چشم خدا و دیدر من و دیدر خدا یکی ای  .یک علم و یک عشر» (.)Ibid, p, 187
پس انسیییار بیا هیچ نخواییییشن از تمیا مخلوقیا حشی از خودب ااعرام می¬هنید و بیا این
ااعرامب از خود ها ب رها و ب خود واقعی –خود برتر -ه در زمین و بسییشر خدا وهود
داردب نائش می¬ ییود .پس با هیچ نخوایییشنب انسییار ب خداوند می¬رییید و در وهود او
یکنی می¬گزیند و تما وهود اوب خدایی می¬ ود.
 .2-1مؤلفه دوم :هیچ ندانستن

عنایر دومی ه اهاار در تعریف فقر بیار می¬هند و در قلمرو ثگاهی و معرف

قرار
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داردب هیچ ندانسییشن اییی  .همارگون ه در ادام بیار خواهد ییدب هیچ ندانسییشن یعنی
خیالی نمودر هن از صیییور و مییاهیم .حیا بیاید دید هی اهایار این عنایییر منیدر در
میاو فقر را چگون تبیین می¬هند .در میاو وارییییشگی گیش
حقیق

همار نیسیشی ایی  .یکی از هنب های نیسیشیب نیسیشی معرف

ییید ه وارییییشگی در
یناخشی ایی ؛ یعنی

هن از تما تاییورا و میاهیم خالی ییود و ب تعبیر اهاار «رهایی و ثزادی هن از
تما تاورا و افعا » ( .)Mcginn, 2001, p, 67وی می¬افزاید هر وق

من بشوانم

ب طور هامش ثگاهی فردیا ( )Myself - Awarenessرا انکار هنمب در این صیور
ا من با ا خدا یکی می ود ( .)Ibid, p, 50اهاار هشدار میدهد ه روندگار
طریق

باید حشی صییور های هنیا حسییی را نیز از ضییمیر خود بیرور برانند (ایییشیسب

1375ب ص .)40
هر چ بیششر بشوانی هم امور و صور ثرها را ه هسب هرد ایب فراموش هنی و هر
چ بیشیشر بشوانی از مخلوقا و صیور ثرها رهایی یابیب ب خداوند نزدیکتر می¬ یوی و
ثمیادگی بیشیییشری برای درییافی
بر این بیاور ایییی

ازاینرو اهایار

ثر پییدا می¬هنی )Eckhart, 1991, p. 298(.
هی برترین منز ب منز هایش ایییی ؛ هیایی هی فرد

ال از دی
ثگاهی خویش را از ا ییا و افراد پیرامور خود هام ً
حشی از فردی

میدهد و از هر نوع فردی

خویش نیز رافش و بیخبر می ود (.)Kieckhefer, 1978, p. 215

از دیدگا اهاار هر چ بیششر بشوانی قوای خود را ب یک نوع وحد ببری و هم
امور و صیور ثرها را ه هسیب هرد ایب فراموش هنی و هر چ بیشیشر بشوانی از مخلوقا
و صیییور ثرها رهایی یابیب ب این امر نزدیکتر می¬ یییوی و ثمادگی بیشیییشری برای
دریاف

ثر پیدا می¬هنی .ازاینرو انسیییار باید از حواییییش بگریزدب قوایش را ب درور

ببرد و در پی ریلی

از همیۀ ا ییی یا بیا ییید ( .)Forman, 1990, p, 103هسیییی هی

میخواهد فقیر با یییدب باید همیۀ علو خود را از دیییی

بدهدب ثرچنیاره هیچ نداند؛ ن

خلر را و ن خودش را (.)Caputo, 1978, 203
پس باید برای خداگونگی و وصیو ب حر از صیور و میاهیم خالی یویمب اما چرا؟
زیرا خداوند فراتر از تاییورا و میاهیم اییی  .حا اگر ما بخواهیم با مَرهَب میاهیم و
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هنیمب تاییورا و میاهیم رهزر خواهند بود و ما را ب

نمیرییییانند و تناا ما را با خدایی مواه میهنند ه مناییییب و

همیاهنیب بیا مییاهیم هنی میایییی  .اهایار

از خیداونید بیا عنوار ب یابیار ( )Desertییاد

میهنید و این اییییشعیار ب از نیسیییشی خیداونید از هثرا ایییی  .در اینهیا نیز اهایار بیار
میدارد ه ما با خالی نمودر هن از صیور و میاهیم باید ب ییم

بیابار درونی ( Inner

 )Desertبرویم و در ثر نیو هنیم؛ یعنی بیاید خودمیار را مبید بی بیابیار هنیم تیا بیا بیابیار
الای همخوانی پیدا هنیم؛ بنابراین با هدا ییدر از هثر تاییورا ب هاش می¬رییییم و
این هایش میا را بی نور ابیدی خیداونید ( )eternallight of Godهیدای

میهنید .بیا قرار

گرفشن در نور ازلی خداوندب ما در مسیر ابدی و هاودانگی قرار میگیریم ( McGinn,
 .)2001, pp, 135, 159اهاار از تای نمودر هن از صیور و میاهیم با تعبیر «هاش
یکو ثمیز» یاد می¬هند .,p, 207) (Caputo, 1978
بیاهراً چنین محلبی از اهایار مخیالف یک امر بیدیای ایییی
معنای مشعارف نمیتواند فضییل

و ثر اینهی هایش بی

با ید .لذا برای پایی ب چنین ییلا مُقدرریب وی ییلالی

را در برابر ناری ی خویش بیار میهند« :ممکن اییی گیش

ییود ه

ییما با این ناری ب

ییعاد و رییشگاری ما را تماماً در هاش ( )unwissen / unknowingقرار داد اید و
این رلم ایی ؛ چوره خدا بشیر را برای عالام یدر ثفرید درحالیه هاش هاییشی و
نیقاییییار اییییی » .هیواب اهیاییار

ایین اییییی

حقیقی( )transformed knowledgeمبید
حقیق

ه ی « :ایین هیاییش درواقی ب ی عیلیم
یییید اییی ی ؛ چور چنین هالی در

از خودثگاهی ب خدا ثگاهی ریییدر ایی  .در ثنها با علم ربوبی عالم می یویم

و هالمار مبد ب علم فوق طبیعی می¬ ود » (.)Fox, 1991, p, 262
اهایار

بییار میهنید در چنین هالیب نیسب فقم احیدا واحید ( )single oneرا

میبینید .در این مقیا ب وهود خیالص نیس هی بیحرهی

در خود ثرم ید ایییی ب وهود

خیالص الای را می یابید .در ثنهیا نیس هیچچیز هز وحید خیالص خیدا را نمیپیذیرد و
تحمیش نخواهید هرد» ( .)Ibid, p. 185بی همین دلیش ایییی هی میگوید« :نیس تیا ثر
انداز میتواند خدا را بشینایید ه خود را می ینایید و ب هرانداز ه خود را از خویش

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 26بهار و تابستان 1400

292

هدا هرد با ییید ب همار میزارب خود را هامشتر خواهد یییناخ  .هر چ از صیییور و
تاییورا خود خالیتر و خالصتر با یییب خدا را پذیراتر و بیشییشر ب او نزدیک خواهی
د» (.)Ibid, pp. 140, 298
از اینهایی

ه اهاار معشقد ایی هنگامیه وارییشگی انسیار ب او میرییدب

نیس هیچ نوعی از علم را نمیدانید و هیچ نوعی از محبی

را نیدارد و از هر نوری تای

می¬ یود و ب تاریکی میریید» ( .)Eckhart, 1981, p. 49اهاار در هایی دیگرب
در یک ییلا و هوابب ب هایگا هاش ا یار میهند« :ییلا  :اگر نیس من باید خالی و
ال بیدور فعیالی بیا یییدب پس هیایگیا حقیقی ثر ههیایییی ؟ ث یا برای من فضییییلی
هیام ً
محس یوب می ییود ه تال ییم را ب این معرف

نا ییناخش مشمرهز هنم ه واقعاً هز هیچب

چیز دیگری نمیتواند با ید؟ زیرا در اینها اگر ب هر یکش ممکنب چیزی را بدانمب رافش
()ignorantب تای ( )emptyو عریار ( )innocentنخواهم بود .ثیا هایگا منب هایش
و بلمی

( )darknessایییی ؟ هواب :ثری .تو در هیایی باشر از تیاریکی یعنی ریلی

( )uncounciousenessنمیتوانی رف » (.)Eckhart, 1941, p. 119
چگون می یود انسیانی ه قد در عالم خاهی نااد و دارای عقش ایی

و تایورا

و تاییدیقا بی ییماری داردب از هم دانسییش ¬های خود رها ییود؛ ثرگون ه قبش از
خلق چنین بود ای ؟ اهاار پای میدهد:
«اگر من بههیچوجه به این صور ذهنی وابسته نباشم ،بهطوریکه در هر کاری که
انجام میدهم یا نمیدهم ،از روی تعلقخاطر به این تصورات نچسبم؛ بلکه پیوسته
خود را برای اراده محبوب الهی و فعل او آزاد و خالی نگه دارم ،در این صورت من
حقیقت ًا آزاد هستم؛ بدون اینکه به صورتی از صور گرهخورده باشم»
(.)Schurmann, 2001, pp, 3-4

برای مایار صیییور هنی بیا ید دو هیار انهیا دهیم :نخسییی

ثنکی از درورب خود را

مسیییدود هنیم تا هن ما از صیییور های بیرونیای ه نمیخواهیم وارد هن ما ی یوندب
مایور بماند و این صیور ها راهی ب درور ما پیدا نکنند و دو ثنک اهاز ندهیم صیور
هنی موهودب اعم از صییور درونی ه مسییشقیماً با ا یییاء خارهی ارتباط ندارند و صییور
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بیرونی ه انعکاس ا یییاء خارهی هسییشندب ما را پریشییارخاطر هنند و توه ما را ب های
درور ه محش انکشیاف خداوند ایی ب ب هثرا معحوف نمایند .ما باید هم قوای خود
را ب هار بگیریم و تربی هنیم تا حشی با وهود صیور هنیب توه خود را ب درور حیظ
هنیم» ( .)Eckhart, 1994: 38-39ترک صیور مقدم ¬ای ایی

برای توه همیشیگی

ب خداوند مشعا  .ب نار اهاار ب انسیار باید در هم احوا همار توهای را ب خدا دا یش
با د ه در حا انها اعما عبادی خاص دارد .وی میگوید« :ببین وقشیه در هلیسا یا
صیییومع ا هسیییشی چگون از درور مشوه خدا هسیییشی .همین حال
وقشیه میار همعی

میروی و وارد بیقراری و تشیییش

هنی را نگ دار و

می یییویب همار را حیظ هن»

 )Ibid, 9-10(.حیا ییییلا پیش میثیید هی چگونی این امر امکیارپیذیر ایییی

هی

خودب خود مشوه خدا با ییم؟ اهاار در پای ی ب فن نو ییشن را مثا میزند؛ هس یی ه
میخواهید این فن را ییاد بگیردب در ثریاز بیایید روی هر حرف تمرهز هنید؛ امیا وقشی
ب تدریج ماار الز را هسیب هردب بدور نیاز ب تمرهز و احضیار صیور

هنیب ب طور

خودهوش ب نو ییشن اقدا میهند .اگر توه دائمی ب خداوند ب عمر قلب انسییار نیو
هندب او حشی بدور نیاز ب اییشحضیار صیور

هنی خداوند هموار مشوه او خواهد بود

( .)Ibid, pp, 11-12بی اینترتیب انسیییار فقیر بیا ید بی گونی ای هن و نیس خویش را
پرورش دهد ه برای توه ب خداوند نیازی ب هیچ میاو و صیورتی ندا یش با ید و اگر
در یییایر موارد چنین با ییدب او درواق توانسییش ای ی خود را از قیدوبند صییور و میاهیم
هنی برهاند و چنین چیزی همار خالی نمودر هن از صیییور و میاهیم اییی ؛ زیرا حشی
اگر صور و میاهیمی در هن وهود دا ش با دب نقشی اییا نخواهند هرد.
 .3-1مؤلفه¬ سوم :هیچ نداشتن

عناییر یییومی ه اهاار در تعریف فقر گنهاند ای ی ب هیچ ندا ییشن ای ی  .اگر هیچ
ندا یشن ب معنای واقعی هلم در فرد تحقر یابدب وی ب نیسیشی نائش ید ایی ؛ زیرا هیچ
نیدا یییشن واقعی همیار نیسیییشی محز ایییی  .ازاینرو اهایار بیار می¬هنید« :اگر قلیب
خواهار ری ییدر ب واالترین مقا ای ی ب باید رو ب نیسییشی محز ثورد؛ زیرا بزرگترین
قابلی

در همین نیسیییشی نایش ایی ی  .ب همین دلیش قلب وارییییش زمانی ب باالترین مقا
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میریید ه قبش از ثر ب نیسیشی رییید با ید .یی س مثالی از طبیع

هر می¬هند .ب این

ال بر ثر نو ییش
صییور ه اگر بخواهیم بر لوحی مومین چیزی بنویسیییم؛ محالبی ه قب ً
ید ایی ب هرقدر هم ه دارای مضیامین عالی با یندب مان نو یشن ما خواهند ید .باید
هم ی ثر چیزی را ه بر ثر لوا نو یش ید ایی ب پاک هنیم .مناییب¬ترین و باشرین
لوا برای نو یشنب لوحی ایی خالی ه هیچچیز بر صییح ثر نو یش نشید با ید .ب همین
منوا ب اگر خدا بخواهد در واالترین مقیا ب چیزی بر قلیب من بنویسیییدب باید قبش از ثر هر
ثنک نا و رنبا اینوثر را داردب از صییح قلبم پاک یود .در ثر صیور ایی ه قلبم
بی وارییییشگی خواهید رییییید .قلیب وارییییشی هیچ تعلقی بی اینوثر نیدارد» ( Eckhart,
.)1981, p, 292
انسیییار خداگون باید ب اینگون فقر خو هند تا بشواند خود را مرد و مسیییشلرق در
خدا ببیند؛ ثرچناره تما ییعادتش این با ید ه هیچ علم و اراد ای از خودب هز علم و
اراد خدا ندا ش با د (.)Ibid, p, 216
بی تعبیر اهایار خیدا بر ثر ایییی هی در خودا خیدا عمیش هنید؛ نی در نیس .بی همین
ها ب نیس برای ثنک بشواند خدا را ب عمش در خود (نیس) مشقاعد هندب باید خدا بشیود
و بی این مناور بیایید خود را از هر چی از خیدا مشمیایزش می¬هنیدب عیاری یییییازد و از
نشیییان ¬های ریر خدایی دوری هوید .در این صیییور خدا و نیس یییبی یکدیگر یا از
ال
هاشی یکی می¬ یوند؛ زیرا تناا در صیورتی خدا در نیس عمش میهند ه نیس را هام ً
فقیر بیابد و ازاینها

یییخصب خدا را تحمش میهند و خدا مکار مناییییبی برای عمش

وی خواهد بود ه در ثر خدا در خود عمش میهند (.)Milem, 2002, p. 30
اگر ب هایی بری ییم ه خود را ب رنب نیسییشی درثوریم و هیچچیز را ب رنب خود
درنیاوریم و اگر همی ثنکی در من ایییی ب بردا یییشی و بیرور بریز ب در ثنهیا میتوانم در
وهود عریار خدا ه همار وهود عریار نیس ایییی ب قرار گیر Eckhart, 1986, (.
 )p, 329وقشی انسیییار ب فقر تا یعنی هیچ ندا یییشن محز برییییدب ب گون ای ه حشی
صییشی نیز ندا یش با یدب در این صیور ب ا ریب الوهی رفش و در ثنها گم می یود؛
ب صیورتی ه هیچهس از او نشیانی نمیتواند پیدا هند .ب اعشقاد اهاار ب انسیار در فقر
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ب هوهرا نیس خویش ه با ا الوهی ( )Godheadیکی ایی ب را مییابد« :در نیس
چیزی وهود دارد ه فوق نیس ایی ؛ الوهی ایی  .بسییم و معدو محز ایی  .ب های
ثنک نامی دا یش با یدب بینا ایی  .ب های ثنک معلو با یدب مهاو ایی  .محلر و ثزاد
از همی نیا هیا و صیییور هیاب دریییی

همیارطور هی خیدا فینیسییی ثزاد و محلر ایییی »

)Ralph, 1956, pp. 157-158(.
وی توضییح میدهد« :نیس بیشیشرین هما را وقشی دارایی ه ب بیابار ا الوهی
( )desert of Godheadپرتاب ییود؛ هایی ه دیگر ن فعلی اییی

و ن صییورتی.

ثرچنار در این بیابار محو و گم می یییود ه «هویشش» از بین میرود و چیزی بیشیییشر از
قبش و مخلوقیشش نخواهد بود .در ثنها در خویش مرد و با خدا زند اییی  .ثنک ب این
معنا مرد با یدب دیگر وهود ندارد؛ بنابراینب ثر نیسیی از خویش مرد ایی ه در بیابار
ا الوهی دفن د با د» (.)Eckhart, 1941, p. 201
ازاینرو می¬توار گی ه در فرثیند خداگون

درب خداوند نیس را تای و خالی

میخواهد؛ لذا نیس باید ب نیسیشی بریید؛ حشی از نا خود .پس نیس باید از خود نیز فانی
یود .وقشی نیس چنین یودب ب اصیش و منشیه خویش میریید .در حقیق
نائش میگردد .ب همین ها

ب وصیا یار

نیس با نیسیییشی خویشب مشحد با خداوند می یییود .ب گیش

اهاار انسیار هرگا از خود تای یودب خدا در وهود او داخش می یود( )Ibid, p, 3؛
بی همین دلیش وی بیار میهنید هی «انسیییار میتوانید بی انیداز ای صیییعود و ترقی هنید هی
هموار بیا خیدا بیاقی بمیانید .در ثنهیا بی طورهلی فقم خیدا را میبینید .دیگر نی از اموری
میادی یاد میهنید و نی از خودش .در ثنهیا نیس در خیدا محو و فیانی می یییود و خیدا در
نیس .در ثنها هر چ را نیس انها میدهدب در خدا انها میدهد» ( Fox, 1991, p.
.)132
وی در ضیییمن مثالیب خداگون

یییدر انسیییار با خداوند را ه در اار هیچ ندا یییشن

حاصیش می¬ یودب اینگون ب تایویر میهشید« :اگر ما چیزی بنو ییمب ابشدا از زبار عبور
هرد و مز ثر را بیا زبیار حس میهنیم؛ ولی اگر زبیانمیار بی ویییییلی چیزی تل پو یییید
یودب در ثر صیور هرچند ثر ث یامیدنی ییرین هم با یدب ولی ب خاطر ثر چیز تل ب
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ائق ما تل خواهد ثمد .همین منوا دربار ییخا یی ه لباس خود را درثورد و لباس
خدا را پو یید صیادق ایی  .ب این معنا ه هر چیزی بخواهد با او تماییی دا یش با یدب
ال خدا را لمس میهند؛ و هر چیزی ه ب او بریید از طریر خدا ب او میریید و رنب
قب ً
و بوی الای میگیرد» )Eckhart, 1941, p, 16(.
اهاار بیار میهند ه چنین گمار نکنید ه اگر هسییی ب ا حر بریییدب دیگر
تما ادراها و فکر و اندیشیی و قوایش تعحیش می ییود؛ بلک ثنها هم قوای او باقی ب
بقای الای هسیشند  )Eckhart, 1986, p. 242(.بنابراین با هیچ نخوایشنب انسار ب مقا
ه روا می¬تواند بدار نائش گرددب می¬رییید .در این

نیسییشی ه باالترین مقامی اییی

مقا با ا الوهی مشحد می¬ یود و خداگون می¬گردد .در این صیور چنین یخایی
رنب و بوی الای می¬یابد و باقی ب بقای حر ای .
.2ارزیابی
.1-2بررسیفقرگزینیازمنظراکهارتدرنظامکلیسایی(بهعنوانمرجعومجریتعالیممسیح)وآموزههایمسیحی

در ارزیابی و برریی یی فقرگزینی از منار اهاار ب ارزیابی درور دینی ثر موردبرریی یی
قرار می¬گیرد؛ ب این معنا ه ثیا ناا هلیسیایی (ب عنوار مره و مهری تعالیم مسییح) و
ثموز ¬های مسیحیب با طرا فقرگزینی اهاار همخوانی دارد یا ن ؟
یعائر و ثئین¬های هلیسیا ب دو دییش عمد تقسییم می یوند :ثیینهای فیز بخش و
یییب ثیینهای فیز بخش .هی

ثیین فیز بخش هلیسیییا عبار اند از :تعمیدب عشیییاء

ربانیب توب ب تدهین بیمارارب درها مقدس هاان

و ازدوا  .خداوند واض ی این ییعایر

ایی ؛ اما ثرها «ب واییح هلیسیا» و «برای هلیسیا» هسیشند .این یعائر برای نها ملمنار
مسییحی ضیروری هسیشند (تعالیم هلیسیای هاتولیکب 1393ب )338-322؛ اما ثیینهای یب
فیز بخش را هلیسییا وضی هرد ایی  .معروفترین ییب ثیین در هلیسییای هاتولیکب
بره

ایی

ه عبار ایی

از یییشایش خداوند و دعا برای دریاف

عحایای او (همارب

 .)468-467دعا ه ازهمل ثیین¬های یب فیز بخش یمرد می¬ یودب عبار ایی
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از ارتباطی زند و یخایی با خدای حیّ و حقیقی .دعا پایی ایمار ب وعد نها ایی ؛
پاییخی از روی محب  .در هشاب مقدس هایگا دعا قلب ایی
خداوندب از هلما هاری یییاخش نیسیی

و ب هنگا دوری قلب از

(همارب  .)679-659در ییین

مسیییحی گنا ب

معنای تهاوز از قوانین خداوند ایی ی ه ییییعاد انسیییار را ب خحر میاندازد .ازاینرو
همارطور ه در باال هر ییدب ثیین توب و طلب بخشییایش از مامترین ثیینها و ییعایر
هی گان در ثیین مسییحی

ایی ه ب اعشقاد هلیسیا مسیشقیماً از ییوی خداوند تهیییس و

ب دییشور عیسیی برگزار می¬ یود و فقم ویییل ی انشقا لحف و فیز خداوند ب قلوب
ملمنار ایی ی

( .)John of Paris, 1971: 144-145ثیین توب اقرار ب گنا ب طلب

ثمرزشب انها دادر اعما نیک برای هلب رضیای

خداوند و نها و رهایی از گنا را

امش می ود (هوویورب .)145-144 :1381
با این توضییح یکی از ثیین¬های مسییحی ب دعا و توب ایی
اهاار ب ناییازگاری تعالیم وی با یعائر رییمی مسییحی

ولی با رهوع ب تعالیم

مشاهد می¬ ود .بیتوهای ب

اعما باهری و برخی ثیینهای عبادی دین مسییح (ع)ب ازهمل مامترین اتااماتی ایی
هی پیاو و هلیسیییا ثر را مشوهی اهایار خوانید ( .)Eckhart, 1941, p. 228علی
نیاییییازگیاری تعیالیم اهایار

بیا ثموز ¬هیای مسییییح ی

را بیا ید در مبنیای وی در فقر و

وارییییشگی هسیییشهو هرد؛ زیرا همیارگونی هی ب یار یییدب یکی از مللیی هیای فقرب هیچ
نخواییشن ایی  .ازاینرو اهاار بر این ¬باور ایی ه فقیر هامش هسیی ایی ه هیچ
ثرزویی ندا ییش با یید؛ بنابراین از هر نوع دعایی ثزاد اییی

( Eckhart, 1981, p,

 .)292در این صییور ب از منار اهاار انسییار فقیر و واریییش ب دعا احشیاهی ندارد و
نباید دعا هند تا ب مقا فقر و وارییشگی هامش نائش یود .پرواضیح ایی ه چنین تیسییری
ال با ثموز ¬های دین مسیحی
از فقرب هام ً

و ناا هلیسا در تعارم ای .

مبنای دیگر اهاار در فقرب هیچ ندا یشن ایی

و بیار ید ه در این مللی ب انسیار

باید ب نیسیشی بریید و برای وصیش ب نیسیشیب باید خویشیشن را در تحابر هامش با اراد الای
قرار دهد .با توه ب این مبناب اهاار ارتکاب گنا از طرف انسیار را محابر با اراد الای
دانسیش و توصیی می¬هند انسیار نباید از ارتکاب گنا اباار پشییمانی و توب هند .اهاار
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در این زمینی چنین بییار می¬هنید« :انسییییار فقیر بیایید چنیار اراد خود را بیا اراد الای
هماهنب هند ه هر چ خدا اراد هرد با دب مورد رضای

او بود و در طلب ثر با د

و چور ب یک معنا خدا اراد هرد اییی ه من گنا هنمب من نباید ثرزوی برهناری از
گناهار را دا یش با یم .توب حقیقی این ایی » ( .)Eckhart, 1981, p. 77-80وی در
هشاب تسیالی الایب با صیراح

بیشیشری بیار می¬هند ه نیازی ب توب و پشییمانی از گنا

نیسی ؛ بلک بیشیشرین پشییمانی انسیار نا یی از ثر ایی ه گناهی برای هم خلر مرتکب
نشید ایی

()Eckhart, 1941, p. 274؛ بنابراین گنا تخلف و ااعرام از اراد الای

نیسی ؛ بلک تخلف از اراد الایب گنا ایی  .اگر اراد حر هیر گویی بند با یدب هر چ
فرد در تحقر اراد الای ماییممتر با ییدب حمد و یییشایش او صییور هامشتری ب خود
میگیرد )Ibid, 143(.
بی¬تردید چنین بردا ییشی از گنا و توب با تلقی هلیسییا و ییین رایج مسیییحی در
تعیارم ایییی  .بیاور اهایار
باهریب محب

دربیار مسیییائلی میاننید تعریف عمیش ن یکب هیایگیا اعمیا

ب همسیای و ...نیز با اصیو اعشقادا مسییحی مشیاو ایی  .هلیسیا برخی

از این اتااما را در مرز بدع

ال باطش و بدع ثمیز دانسی ی  .ب خاطر
و بعضی یی را هام ً

چنین محیالبی بود هی پیاو بسیییییاری از انیدیشیی ی هیای اهایار

را بیدعی ثمیز خوانید

(.)Eckhart, 1981: 77- 80
با توه ب محالب فوق رو ین می¬ یود ه اهاار تعریف یی مللی ای از فقر ارائ
می¬دهد ه دو مللی ثر – هیچ نخوایییشن و هیچ ندا ییشن -با ثموز ¬های مسیییحی

و

ییعائر هلیسییایی نایییازگار اییی ؛ ب همین دلیش تعالیم وی از طرف پاو مردود اعال و
طرد د ای .
 .2-2مقایسهی آراء اکهارت با تعالیم دین اسالم و بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها

بر اییاس ثموز های دینی اییال هدف از خلق
الای دیی

انسیار این ایی ه انسیار ب مقا خلییۀ

یابد .مقایود از خلییۀ الای ثر ایی ه انسیار در مسییر عباد و بندگی خداب

ب مرحل ای دییی یابد ه ماار ایییماء و صیییا الای ییود و هرچ این بندگی تا تر
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با ییدب انسییار هامشتر خواهد بود .تا هایی ه انسییار میتواند ماار تا ایییماء و صیییا
الای یییود و انسیییار هیامیش و خلیییۀ بیالیعیش خیداونید همیاننید پ یامبرار و ائمی معایییومین
(علیامالسال ) گردد.
اهاار نیز معنای خداگونگی انسیار را یبی خدا یدر دانسیش و یباه

را در نشیار

دادر اوصیاف و ویژگیهای حرتعالی دانسیش ایی ؛ از این منار نگا اهاار مورد تهیید
ثموز های دینی ایال ای .
اما اهاار خداگون

ییدر انسییار را مبشنی بر فقر و مللی های هیچ نخوایییشنب هیچ

ندانسیشن و هیچ ندا یشن نمود ایی  .در ثموز های دینی باألخص در دین اییال ب عالو بر
احکیا فردیب احکیا اهشمیاعی زیادی بیار ییید ایییی

احکیا فردی و اهشمیاعی رابحی

تنگاتنگی با یکدیگر دارند و تکامش انسییار در یییای عمش ب ثر¬ها ایی  .ازاینرو «هیچ
نخواییشن» ه یکی از مللی های فقر در اندیشی اهاار ایی ب اگر ب معنای چشیمپو یی
از هم نیازهای هسیمی و فحریب فردی و اهشماعی و دوری گزیدر از هم دنیا و مافیاا و
ااعرام از ثرها و انزوا گزینی با ییدب محابر با محشوا و مضییامین دین مبین ایییال نیسی ؛
بلک دییشور اییال ب حیظ تعاد در هم امور ایی  .ب این صیور ه انسیار نباید را
انزوا را پیش گیرد و چشیییم بر روی هم اتیاقاتی ه در هامع انسیییانی (و حشی در مورد
یییایر موهودا ) میافشدب ببندد و بیتیاو با یید؛ بلک انسییار در هنار مسییلولی های
فردیب مسییلولی های اهشماعی نیز دارد و تکامش حقیقی انسییار در یییای عمش ب همین
مسییلولی ها اییی  .البش نباید ثرقدر هم در اهشماع وب ییود ه خویشییشن خویش را
فراموش هند .در ثموز های دینی اییال تههید زیادی بر دوری از دنیا ید ایی ؛ اما این
دوری از دنیا و مافیااب ب معنای عد تعلر و وابسشگی ب ثرهای ؛ ن عد ایشیاد صحیح
از ثرها .ازاینرو ازنار اییییال را صیییحیح در تهمین نیازهای فردی و اهشماعی دوری از
افراط و تیریم و حیظ اعشدا ایییی  .ب این نحو ه انسیییار ب انداز ضیییرور و نیاز و
محابر با یهر و هایگا خود میتواند از نعم های مادی محابر با دییشورا الای (حال
بودر و )...بار مند ود.
در مورد مللی دو ه ب معنای «هیچ ندانسیشن» ایی ب اگر مقایود اهاار گذر از
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علم حایییولی و مییاهیم و اییییشیدال هیای تهربی و عقلی و منزّ دانسیییشن خیداونید از
خاییوص ییا موهودا امکانی و ری ییدر ب علم حضییوری و ییاودی و مشییاهد قلبی
خداوند با یدب این محلب مورد توصیی دین اییال ایی ه انسیار ییعی هند از را د ه
هامشترین را ایی ب خدا را بشینایید تا ثنها ه امیر ملمنار علی علی ¬السیال میفرماید
من خیدایی را هی نبینم نمیپرییییشم یا امیا حسیییین علی السیییال در دعیای عرفی در مورد
خیداونید تبیارکوتعیالی میفرمیاید :هیف نسیییشید علیک بمیا هو فی وهود میشقر الیک...
بک عرفشک و ان
ب تو دی ی

دللشنی علیک؛ یعنی من از طریر علم حاییولی و مشییاهد موهودا

پیدا نمیهنم؛ بلک از طریر مشییاهد قلبی و علم حضییوری و ییاودی تو را

می¬یابم.
اما اگر مقایود اهاار این ایی ه انسیار مهاز ب دا یشن علم حایولی در مورد
خداوند نیسی ب این دیدگا قابش مناقشی ایی ؛ زیرا هم دیی یابی ب مقا هشیف و یاود
و رؤی

قلبی برای هم انسیار¬ها امکار پذیر نیسی  .ازاینرو هرهسیی مشناییب با برفی

و قابلی خود باید در پی ییناخ

خدا با یید .البش همارگون ه در ثیا و روایا هم

تههید یید اییی ب نباید در ییناخ

خدا گرفشار تشییبی

یید و خداوند را مانند یییایر

موهودا تاییور هرد؛ بنابراین اگر ازنار اهاار «هیچ ندانسییشنا» انسییار ب معنای این
ایی ه انسیار از علم حایولی نسیب ب خدا خالی یود و ب علم حضیوری خداوند را
دریابد و همکنین در توصییف خدا از تشیبی خدا ب مخلوقا ب رهیزدب نایوص دین اییال
این دیدگا را تهیید می¬هند.
اما در ارتبیاط با ملل ی ییییو باید گی ه اگر ازنار اهاار «هیچ ندا یییشن» یعنی
اینک انسییار ب مقا درک فقر وهودی خود دی ی

یابد و در یییای این درک ب وحد

وهودی با خداوند نائش گرددب این تیسییر را تعالیم دین اییال می¬پذیرد؛ زیرا ازنار دین
ایییال ب مالک حقیقی دار هسییشی و هم چیز خداوند مشعا اییی و در هاار یینایییی و
هسیشی یناییی دینی هم موهودا در وهود و صییا وهودی و تمامی افعالشیارب وابسیش
ب خداوند و عین ربم ب او هسییشند و هیچ نحو ایییشقاللی برای ثرها وهود ندارد؛ اما در
مورد افعیا اخشیاری انسیییارب اهایار بیار میهنید هی اگر از انسیییار فعیش قبیح و گنیاهی
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صییادر ییودب نباید خود را یییرزنش هند؛ زیرا این فعش ب اراد خداوند صییور گرفش
ال مردود و باطش ایی ی ؛ زیرا ازنار عالمار
ایی ی  .ازنار تعالیم اییییالمی این دیدگا هام ً
ایییالمی خداوند مشعا دارای دو نحو اراد اییی ؛ یکی اراد تشییریعی و دیگری اراد
تکوینی .اراد تشیریعی تخلف پذیر ایی

و با اخشیار انسار منافاتی ندارد؛ اما اراد تکوینی

تخلفناپذیر ایی و با اخشیار انسیار منافا دارد .ازنار اهاار گویی خداوند در افعا
اخشیاری انسیییارب اراد تکوینی نمود ایییی ؛ درحالیه ازنار اییییال خداوند در افعا
اخشیاری انسیارب اراد تکوینی نکرد ایی ؛ زیرا در این صیور انسیار مهبور خواهد بود
و بعثی

انبیاءب باشییی ب هانم و ...همگی للو خواهید بود .بلکی خیداونید در افعیا اخشیاری

انسیار اراد تشیریعی هرد ایی ؛ یعنی انسیار امر ب انها خوبیها و نای از انها بدیها
ید ایی ؛ بنابراین اهاار در اینها دچار خلم و ملالح ید ایی ب این صیور ه
چور وهود انسیار ما خدایی

و فعش انسیار نیز فعش خدایی ب پس قبایح و گناهانی ه

انسییار انها میدهد هار خداییی

و ب خدا برمیگردد؛ درحالیه ازنار ایییال تحقر

فعش در راییشای اراد و فعش الای ایی ؛ اما خوبی و بدی فعش ب خود انسیار و چگونگی
اخشیار انسار برمیگردد.
نتیجهگیری

از منار اهاار رای

انسیارب اتحاد با خداوند ایی و ریییدر ب چنین مقامی با وارییش

یدر تحقر می¬یابد؛ زیرا با وارییشگیب انسیار ب نیسیشی می¬ریید و این امر ییبب زائش
یییدر تعلقیا خلقی و هیایگزینی هو ی
ریییدر ب وارییشگیب فقر ایی  .ازاینها

حقی در او می¬ یییود .از طرفی مامترین را
اهاار بین فقر و وارییشگی پیوند تنگاتنگی

برقرار می¬هند .ب عقید اهاار رییییدر انسیییار ب هایگاهی ه تهلی¬گا اییییماء و
صییا و هماال خداوند با یدب معاد میاو خداگونگی ایی  .ازاینرو با تعریف یی
مللی ای از فقرب درصییدد اابا نقشثفرینی و تهایرگذاری فقر در خداگون

ییدر انسییار

ای ی  .اهاار فقر را ب هیچ نخوایییشنب هیچ ندانسییشن و هیچ ندا ییشن تعریف می¬هند.
هیچ نخواییشن ب دو صیور ایی  :ااعرام از مخلوقا و ااعرام از خود .برای دوری و
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ال از فردی خویش ثزاد گردد .این دو ااعرام
ااعرام از مخلوقا ابشدا باید خص هام ً
یییبب نیسییشی انسییار می¬ ییود وقشی انسییار از خود و یییایر مخلوقا تای ییدب در این
صیور ب تعبیر اهاار پُر از خدا می¬ یود .هیچ ندانسیشن در قلمرو ثگاهی ایی ؛ یعنی
بیا ید هن را از تمیا صیییور و مییاهیم خیالی هرد .اهایار از ا الای تعبیر بی ب یابیار و
نیسیییشی می¬هند و بیار می¬دارد با تای هردر هن از تما میاهیم و صیییورب ب نیسیییشی
می¬رید .پیدای

ه این یک نیسشی معرف ¬ ناخشی ای  .در این صور تناا خدا را

می¬یابد و او را می¬ ییناییید .مللی یییو ب هیچ ندا ییشن ای ی

ه دوری از تما عوامش

مادی و ریرمادی را در پی دارد .این مللی نیز منهر ب نیسشی می¬ ود؛ زیرا با هنار ناادر
ریر خداب تناا خدا برای وی باقی می¬ماند و با او مشحد می¬ ییود .با توه ب ییی مللی
موهود در میاو فقرب رو ییین می¬ یییود هی بیا فقرب انسیییار بیا خیدا مشحید می¬ییابید؛
بی نحویهی می¬توانید انعکیاسدهنید همیاال و اوصیییاف خیداونید بیا ییید و بی تعبیری
خداگون

ییود؛ اما در ارزیابی ناری فقر اهاار بیار گردید ه دو مللی ثر یعنی هیچ

نخواییشن و هیچ ندا یشن با ثموز ¬های مسییحی
اندیشیی های اهاار در نار پاوب بدع

و ناا هلیسیایی نایازگار ای  .ازاینرو

ییمرد و محرود و مردود اعال

معنای خداگونگی انسیار را یبی خدا یدر می¬داند و یباه

یید .اهاار

را در نشیار دادر اوصیاف

و ویژگیهیای حرتعیالی می¬دانید .از این منار نگیا اهایار مورد تیهیید ثموز هیای دینی
اییال ایی ؛ اما اهاار خداگون یدر انسیار را بر فقر و مللی های هیچ نخواییشنب هیچ
ندانسیشن و هیچ ندا یشن مبشنی هرد ایی  .ازاینرو «هیچ نخواییشن» ه یکی از مللی های
فقر در اندیشی اهاار ایی ب در ثنهایی ه ب معنای چشیمپو یی از هم نیازهای هسیمی
و فحریب فردی و اهشمیاعی و دوری گزیدر از همی دنیا و میافیایا و ااعرام از ثرهیا و انزوا
گزینی با یدب محابر با محشوا و مضیامین دین مبین ایال نیس ؛ بلک دیشور ایال ب حیظ
تعاد در هم امور ایی  .در مورد مللی دو ه ب معنای «هیچ ندانسیشن» ایی ب مقایود
اهایار

یعنی گیذر از علم حایییولی و مییاهیم و اییییشیدال هیای تهربی و عقلی و منزّ

دانسیشن خداوند از خایوصییا موهودا امکانی و ریییدر ب علم حضیوری و یاودی و
مشیاهد قلبی خداوند ایی ب مورد توصیی دین ایال ای  .اما در ارتباط با مللی یو باید
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گی ه ازنار اهاار «هیچ ندا یشن» یعنی اینک انسیار ب مقا درک فقر وهودی خود
دی ی

یابد و در یییای این درک ب وحد وهودی با خداوند نائش گرددب این تیس ییر از

«هیچ ندا ییشن» موردپذیرش تعالیم دینی اییی ؛ زیرا ازنار مشور دینی هم موهودا در
وهود و صییا وهودی و تمامی افعالشیار وابسیش ب خداوند و عین ربم ب او میبا یند و
هیچ نحو ایشقاللی برای ثرها وهود ندارد.
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