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   فوق خدايخدا و خدا              

 وجود حق  و ناشناختين متعايليان ساحت به کليک مي تفک،ات سليبي اهلي از ارکان اساس  يکي     
 يو. کنديک اشاره مين تفکيخود صراحتاً به ااکهارت در آثار . ستو ا و شناختينافتينيو ساحت دست

ـ  خود را با حبـث در بـاب الوه  گروانه سليبيهاز و دغدغهيرا از هم متما  ١تيدو ساحت خدا و الوه     ت ي
ـ ان عارفان مسلمان و به تبع در لسان موالنـا، حتـت عنـوان مت   يک در مين تفک يا. کنديمطرح م  ـ ز مي ان ي

 که يگري د آموزهيدر عرفان اسالم. ابدييبازتاب م) يء اهلا آالي(حضرت ذات و حضرت امسا و صفات 
 ،٢تيوسنت امس ي ه ريان، به تعب  يا م ير وجود خدا    يناپذرس و ساحت دست   افتينيان ساحت دست  يک م يتفک
ان نود و نه اسم خدا و       يک م يکند، تفک ي م ينگي، را آ  »ي فراشخص يخدا«و  » ي شخص يخدا «)۱۶۶ص  (

 مـسلمانان   ين رو از محـد و ثنـا       ي است و از ا     و ناگفتين  م اهللا ناشناختين   اس نيصدم.  اسم اوست  نيصدم
  آغـاز مناسـيب  ت را  نقطـه    يا الوه يادشده و حبث از ذات      يک  ي تفک ).۱۶۶-۱۶۲ت، صص   يامس(ب است   يغا
                            .                                     توان دانستي در آثار موالنا و اکهارت م سليبيشناس هسيتي بررسيبرا

 شـده   ري اغلب به ذات تعب    ير الوه يناپذ و دسترس  در لسان عارفان مسلمان از ساحت پنهان، متعايل       
به عنوان مثـال،  عارفـان   . شودي مشاهده ميز در عرفان اسالم ي ن يگري د يهارين، تعب يبا وجود ا  . است

 يهـا  سـاحت  فراتـر از مهـه  ي وجـود يامرتبههاهوت . اند را گاه هاهوت خوانده   يمسلمان  ذات الوه   
ن ي در ايا جسورانهريز گاه با تعابي ندر آثار عارفان خراساين. )۵۵۷، ص ۱۳۸۶ن کوب، يزر( است يوجود
و » خدا و نان  «ند  يمردمان گو «: است» زيمهه چ  يب يخدا« خواهان    منونه خرقاين  يبرا. ميمواجهنه    يزم
، صص ۱۳۸۵،  کدکينيعيشف(»  چيز مهه آب، خداي يبنان يب يبي خداميو من گو» نان و خدا«ند ي گويبعض

  .کندي اشاره مي الوهني تع به ساحت ناشناخته و يبرين تعبيو با ا). ۱۷۸-۱۷۹
ـ ب مطلق   يت مطلق از ساحت ادراک، غ     يه و مصون  يذات خدا را به اعتبار ترت      ـ ا غ ي ـ ب مـصون ن   ي ز ي

  ).۵۶۴، ص ۱۳۸۶کوب،  نيزر( اندخوانده
  نوشته است، مرتبه   يمثنو منتخب از    يها از مناجات  يکي که بر    يا در مقدمه  )۲۲ص  ،  ۱۳۸۳( يکاشف

ـ      ر مرته است؛ علم، فهم، ادراک و حيت       يل و تصو  يداند که از متث   ي م ياذات را مرتبه    ي شهود را بـدان راه
  .ت استريرو موجب حنيست و از اين
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ب حمض به سـر     ي است که در غ    ساحيتاکهارت،  ت، در لسان    يا الوه ي موالنا،   ري ساحت ذات، به تعب   
گانه يب و با خملوقات  به خلق نداردياين رو نسبت و بستگي است و از اري به نفس و مقوم غمي، قابرديم

ا نفس تـصور    يجز در ارتباط با خلق      » خدا« اکهارت ساحت    ريا به تعب  ير  يپذ اما ساحت دسترس   .است
، و به   خلق است که با     اد شده است، ساحيت   يز  يت ن ي ربوب ري نظ ينيو، که از آن با عنا     ساحتن  يا. شوديمن

ـ  متقابـل رب و مربـوب، در تفک  ين بستگيا .ه داردي دوسو يا رابطه حنو اخص با انسان    ک دو سـاحت  ي
     .  فوق خدا کاربرد دارديا خدا و خدايت يت و الوهيربوب

 در فـصوص احلکـم       ابـن عـريب   . ردتوان استناد ک  ي م  از ابن عريب   ک به مطليب  ين تفک يح ا يدر توض 
... ه سـراً  يلربوبن  قال سهل أ  «: کندي نقل م  ي از سهل تستر   ، عباريت يلي و در فص امساع    )۵۷۷ص  ،  ۱۳۸۵(

ـ داند کـه اگـر بنـده در م        يم» بنده«ت را وجود    ي سر ربوب  ابن عريب  .»هيلوظهر لبطلت الربوب   ان نباشـد،   ي
ـ کند کـه مقـام ربوب     يف اشاره م  ي ظر ن نکته يبه ا ب  ين ترت يبد. ز در کار خنواهد بود    يت ن يربوب ت بـدون   ي
  ).۳۸۹ص ، ۱۳۸۵موحد، (ر خنواهد بود يرپذيتصو» مربوب«

آسـا   معجـزه يخدا نفس را بـه حـد  «:ديتوان ديز مي اکهارت نيها عبارت را در نوشتهنيمشابه مه 
اش را از ات و هـسيت يح) خدا(شد خدا را از عشق به نفس جلو گرفت، آن گاه   ياگر م . دارديدوست م 
  .(Eckhart, 1994, p.210)» داديدست م

 ت به واسـطه   يحي مشترک است اما در مس     ،تيحين دو ساحت در اسالم و مس      يان ا يک م ي تفک مسأله
ـ  نيحيدر سنت عرفان مـس . گر داردي د يا دوچندان و جلوه   يتي امه ،ثي تثل ت آموزه يمرکز ز از سـاحت  ي

 يوريانه،  عموماً و به پ     ي قرون م  يحيان عارفان مس  يدر م . اد شده است  ي  متفاويت يهاري با تعب  ناشناختين
دن به احد نقش يز خبشي در متاکرد سليبيرو. اد شده استي ٣ احدري خدا با تعب متعايل، از جنبهنياز فلوط
 يل تعا نيگاه مطلق احد و تضم    يم جا ي، به حتک   در تفکر نوافالطوين   ات سليب يکند؛ چه، اهل  يفا م ي را ا  ياصل

ـ  وجـود     افالطوين يبند  از طبقه  يق جدا کردن و   ي احد از طر   ت وجودشناخيت يو اولو  ـ  ياري  رسـاند ي م
(Peter Kenney, p.449).را حتت ي ادراک امراهليريناپذن دسترسي ا٤ آرمسترانگ،انان متأخري در م 

   .(Ibid, p.441) رسديمبر ٥»ز احديگر«عنوان 
ت به يان خدا و الوهيک مياش تفکي حملّيهاها و موعظهشتهژه در نوي اکهارت و به و   يدر نظام فکر  
. امتر هرگز نگفتـه   شي که پ  مي بگو د مطليب يدوباره با « :کنديفا م ي ا يدي کل يشود و نقش  يشدت پررنگ م  
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ـ  يکديت چنان از يخدا و الوه  ,Eckhart, 1994)»  بـا هـم فاصـله دارنـد    نيگر دورند که آمسـان و زم

p.233).   
  :ديگوي منيک چنين تفکي اکهارت در خصوص ايها از موعظهيکي با اشاره به ٦نيگبرنارد مک    

                 يثي تثليان خدايز ميق در باب متايق حتقي اکهارت از طرشهي به اند سنيتيمدخل«               
   ر يتبار سا انکار اعي به معنارين مسيانتخاب ا. سر استي ميبيت غي و الوهيمتجل                
                       ، ي حمليها از خطابهيدر مشار. ستي اکهارت نشهي توجه به وحدت انديهاوهيش                 
   ني مهيبر مبنا. ديز مي و خدا متا فوق خداي خدانيا بيت ي خدا والوهنيستر بيما                 
  ن، از خدا ي بنابرا.انددهيفقرا آمرز «: دي گويپنجاه و دوم م، در خطابه معروف کيتفک                 

   ه ک جا قت را آنين حقيم اي که بتواني به حنو.وارهاندخدا  که ما را از ميطلبيم              
» ميمند شوم و تا ابد از آن رهين فرشته و مگس و نفس برابرند، ادراک کنيواالتر                

(Cited in Mcginn, pp.3-4).    

کدست ي يچ روي به هاکهارت آثار آملاين را در تي الوه وان خدايز ميمتا ين، کارکردهايبا وجود ا
ث ي تثليهاتيگر شخصي مشخص کردن پدر به عنوان منشأ دي، براتر مواردشيدر بز ين متايا. داننديمن

 از ي سازگار شود و اکهارت را به مشارنيت سيثيات تثلي تواند با اهلي ميي کاربردهانيچن.  روديبه کار م
  گوناگونيهاوهيش اکهارت با متسک به ر مواقع، زبانياما در سا .ک کندي بوناونتوره نزدري نظانينيشيپ
ان يدر م. ديگوي فوق خدا سخن ميگذارد و به صراحت از خدايمز ي و ذات پنهانشان متااقنومان سه يم

چيز خواهم يم«:توان کردي اشاره م ۴۸  مشاره از خطابهيريگچشم به عبارتن دست ي از افقرايت
 قيتي، و حقي سرمدقيتي متقن، حققيتي حقهيبر پا. رسديزتر به نظر ميانگتري ح که حيتمي بگويگريد

           نه ودهديحرکت که نه مط و يبي بسيبا آن وجود الوه) پرتو نفس( نور ني که مهميگوي ميابد
  .دي آين وجود از کجا ميخواهد بداند که ايافزون بر آن، م. شوديخرسند منستاند، يم

ز هرگـز آن را  بـه چـشم          ي خاموش که متا   به آن واهه   ط رخنه کند؛  ي خواهد به آن ذات حبت بس      يم
  .(Cited in Ibid, pp.11-13)»آجنا که نه پدر هست، نه پسر و نه روح القدس. ده استيند

 ملمـوس، از  يان ساحت ذات و ساحت امسـا و صـفات، بـه حنـو        يک م ي تفک در آثار موالنا، مسأله   
ت شده است، به سـاحت ذات خـدا         ي که به طرق خمتلف روا     يثيامرب در حد  يپ.  متأثر است  ي نبو يثيحد

تفکـروا   «يتيث مذکور را به روا    يحد. ز داده است  ين ساحت پره  يوانش را از تفکر در باب ا      رياشاره و پ  
»  اهللا فتهلکوا   خلق اهللا و التفکروا يف     تفکروا يف  «يگريت د يو به روا  »  ذات اهللا  ء، التفکروا يف  ي کل ش  يف
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سـاحت ذات را متعلـق دانـش    ث ره گرفته، ين حدي موالنا از ا).۴۱۸، ص ۱۳۸۵فروزانفر، (نقل کرده اند  
  :داندي منيبشر
  
ــز ــي ــصطف  ين وص ــا را م ــرد م   يت ک
  

  د در ذات خــــداييــــحبــــث کــــم جو
  

  ستيـــر کردنآنکـــه در دانـــش تفکّـــ
  

  ستيـــقـــت آن نظـــر در ذات ن يدر حق
  

  را بـــه راهيـــهـــست آن پنـــدار او، ز
  

ــه   ــا الـ ــد تـ ــرده آمـ ــزاران پـ ــد هـ   صـ
  

  سـت د ا  موصـول خـو     در پرده  يکيهر  
  

   هوستنيست کان خود عا وهم او آن
  )۳۷۰۳- ۳۷۰۰، دفتر چهارم، ابيات۱۳۶۳مولوي، (

 از تفکـر در ذات خـدا صـرفاً دسـتور            ينا، ـ  دگاه موال ياند که از د   قتين حق يگر ا انيات فوق ب  ياب
 از آن است که اصـوالً تفکـر در ذات حـق امکـان               ي در مقام اخبار و حاک     ين  يست، بلکه ا  ي ن يشرع

  . استي بشري از تصوريبندد ناشي نقش ميچه از خدا در ذهن آدمندارد و آن
 از ييچون اکهارت به رهاز مهيو ن  که ا  ميخوري بر م  يگر در آثار موالنا به موارد معدود      ي د ي از سو 

   :کنديل به ساحت ذات اشاره ميساحت صفات و ن
ــنع ب ــفات  يص ــوب از ص ــرد حمج ــد م   ن

  
  در صـــفات آنـــست کـــو گُـــم کَـــرد ذات

  
   پــسريواصــالن چــون غــرقِ ذات انــد ا

  
   کنند اندر صفات او نظر؟يک

 )۲۸۱۳- ۲۸۱۲مهان، دفتر دوم، ابيات(

  
ن اقوال بـسنده  ي نفس و خدا صرفاً به ا    موالنا و اکهارت در باب مهانسيت      يي نظر ا  يالبته در بررس  

  . ادشده کارساز خواهند بوديان دو ساحت يز ميات در فهم متارين گونه تعبياما عجالتاً ا. توان کرديمن
 ييشود، از سو  يل م يت قا يان خدا و الوه   يا م يگر  ياقنوم د  ان پدر و دو   ي که م  يکيز با تفک  ياکهارت ن 

ـ           ي د يخبشد و از سو   ي م ت خدا را تعايل   ذا  در  يکنـد؛ و  يگر به ناقص بودن تصور بشر از خدا اذعـان م
  :کندير مي تقرنين مطلب را چني خود ا آملاينيها از خطابهيکي
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 واجـد   و اگر پـشه     ... ست  ي خملوق ن  ي کامل برا  يتيغاجا که خدا خداست،       م از آن  ييگوياکنون م «
جا آمده  که از آنيي جاعيني _ را ي وجود االهي سرمد ورطه عقالينيه حنوتوانست بيبود و ميمعقل 
توانست پـشه را خـشنود      يکند، من يچه او را خدا م    م که خدا با هر آن     ييم بگو يتوانستيم د،ي  جبو  _است
  .(Cited in; Milem, p.29)»سازد

  : توان کردين عبارت به دو نکته اشاره ميح اي در توض
ـ     خواند، در نقطه  يم» خدا«اکهارت  آنچه  : اوالً ـ ي مقابل خلقت قرار م ـ د و از ا   ريگ ن رو خملـوق را     ي
ان خـدا و خلقـت   يز مي است که مقدم بر خدا و مقدم بر متا      يزيچرا که خملوق به دنبال چ     . کندي من يراض
 و  »خدا «ي سرمد د و نه از ورطه    يگويسخن م » يوجود االه  «ي سرمد اکهارت از ورطه  : اًيو ثان . است
  .  استيدي کليان نکتهيا

  حال کم رنگ شدن تعايل     ني از حمو شدن وحدت و در ع       ياکهارت در ذهن آمدن مفهوم خدا را ناش       
چ کس از من    يت بودم، ه  ي الوه ت و در عمق و در سرچشمه      ي که هنوز در الوه    يهنگام« :کنديف م يتوص
ـ  آفر ه حرکت کـردم، مهـه     اما به حمض آن ک    . کنميا چه م  يخواهم بروم   يد کجا م  يپرسيمن : دگان گفتنـد  ي
  (Eckhart, 1994, p.234).» خدا«

ـ     يچرا آفر «ن سؤال که    ي اکهارت در پاسخ ا    ـ نـد و از ذات الوه     يگويدگان از خدا سخن م » ت نـه؟  ي
ـ   يت است، احد است و بد     يهر چه در ذات الوه    «: ديگوي م نيچن ـ    ين جهت ه ] از آن [ توانـد   يچ کـس من

ـ ان خدا و ذات الوه    يز م يمتا... کنديت عمل من  ي که ذات الوه   د، در حايل  کنيخدا عمل م  . ديسخن بگو  ت ي
  ).Ibid(»  نهيگريکند و دي عمل ميکين است که يا

ـ ن تفکياورد که ايبه را به ذهن ب ئن شا ي ا ،ادشدهيک  يه بر تفک  يجا ممکن است تک   نيدر ا  ک موجـب  ي
د موالنا و اکهارت    يتأک. ستي ن ني چن  که شود، در حايل  ي م کنار ادن و فراموش کردن ساحت شناختين      

ر و  يپـذ  بـه سـاحت تـصور      يتوجه يب يت هرگز به معنا   يا الوه يه ساحت ذات    يبر عظمت، جالل و ترت    
     ن دو ساحت اشارهيان اي ميکيالکتي ديان دو عارف به رابطهيبلکه به عکس، ا. ستي نشناختين

  .کننديم
پـسر و    م پـدر،  ي اقان زات نسيب يز و متا  ي نامتما يت الوه ان ذا ي م  آثار خود به رابطه    ياکهارت در برخ  
ز آن از ي وجـه متـا  يزيمتـا  يبنيز است و مهـ  يمتاوحدت مطلق يب   ي ذات الوه  .کنديروح القدس اشاره م   

ـ  ا نيمهچـن . زنـد يگر متما يکدي متقابل و از     يگر در ارتباط  يکديث با   ياشخاص تثل . م ثالثه است  ياقان ن ي
ز اسـت،   يم متمـا  ين اقـان  يز از ا  يت به خاطر عدم متا    يجا که الوه  اما از آن  . رند دا يت بستگ يبه الوه م  ياقان

ـ ا وحدت مطلق با تثل    يت  يه است و الوه   يسوکيت  يث و الوه  يان اشخاص تثل  يربط و نسبت م    ـ  ي چ يث ه
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ـ در ا .ا خواهد بود آين سه، چهارميسه با ا ي ندارد و در مقا    نسبيت  ده   آملـاين  در موعظـه ن خـصوص ي
هـر  . ز، وحدت اسـت   يز است و متا   يوحدت مطلق، متا  ...  شود ي م يز از وحدت مطلق ناش    يمتا«: ديگويم

» زيز بدون متـا   يتر خواهد بود، چرا که وحدت عبارت است از متا         رنگتر باشد، وحدت پر   شيز ب يچه متا 
(See: Colledge & Mcginn, pp.36-37) .فـوق  يدگاه اکهارت، خداياز دتوان گفت که ي مدر نتيجه 

  . ز استيز است نامتمايجا که متماث، از آني تثليبيگر ذات غيا به عبارت دي دا،خ
ـ ه اسـت، بـا ا     يسـو کيث  يت و تثل  يان الوه ي ربط و نسبت م    هرچند به حلاظ وجودشناخيت    ن مهـه   ي

ـ  برنارد مک  .ستا معتقد   يکيالکتيد ياث به رابطه  يت و مفهوم تثل   يان مفهوم الوه  ياکهارت م  ـ  در ا  نيگ ن ي
ـ ربط و نسبت د  «: رساندي م ياري رابطهن  ياکند که در فهم     ي اشاره م  مطليبخصوص به    ـ  ميکيالکتي ان ي

 خدا به ٧ متعايل-ه است به ربط و نسبت حالّ  ي در خدا به حلاظ شکل و صورت شب        يگانگ  و سه  يگانگي
  .(ibid, p.37)» خملوقات

ـ     ان خدا   ي م يکيالکتي د  رابطه عيني ما   ي به حبث اصل   نيچنمطلب فوق هم   ـ ا. زنـد يو نفس نقـب م ن ي
  اهللا ي مطلق و ماسـو    ان هسيت ي م  خدا و نفس است و رابطه       اول اعم از رابطه     در درجه  يکيالکتي د رابطه

 ، به حنو اخـص،  اکهارت و موالناکرد سليب يدر رو ، به حنو اعم، و        ات سليب ياما در اهل  . دريگيرا در بر م   
  . استري چشمگان خدا و نفسيک ميالکتيخصوصاً د

ـ الکتيد«  ريل تعـب  ي ذ  معموالً ،يحي مسلمان و مس   نگر سليب  در آثار عارفان   يکيالکتي د ن رابطه يا ک ي
ـ يم پرداخت، ي که در ادامه به آن خواه    ،ک حلول و تعايل   يالکتيد. شودي م يبررس» حلول و تعايل    از يک

  . استيميان ابراهي عارفان در سنت اديگرووجوه مشخص سليب
 

  ٨ يلک حلول و تعايالکتيد
ک حلـول و    يالکتي درک تر اصطالح د    يش از ورود به اصل حبث در آثار موالنا و اکهارت، برا           يپ
  .دري صورت بگيضاح مفهومي، خمتصراً ارين تعبي ا سازندهي اجرا، الزم است دربارهتعايل

ـ  فهم هـسيت د با توجه به نظـام سلـسله مـراتيب        ي را با  ک حلول و تعايل   يالکتي حلول در د   يمعنا  .دي
گر يکديب  ي به ترت  ح داده است عوامل خمتلف و مراتب هسيت       ي توض قي کشف احلقا  رساله در   يکه نسف چنان

  عامل ملکوت عامل ماده را احاطه کرده است؛ عامل جربوت عامل ملکـوت را و ايل                عيني. اندرا احاطه کرده  
ز به چشم   ينظر ما ن    عارفان مد  ن معنا در آثار   ي و ظاهراً ا   نامد؛ي عوامل را حلول م    ن احاطه ي ا ينسف. آخر
  ).١٣٤-١٣٣ر، صص يما(ورندا در خدا غوطهي حلول، اشين معنايبر اساس ا. خورديم
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 از ساحت خلق و     ي و فراتر بودن امر الوه     يارتباط  بر يب  تعايل. ستدياي مقابل حلول م    در نقطه  تعايل
 نزد ي افراطتعايل. ديتوان دي ميبدوان اقوام ي را در من شکل تعايليتريافراط. ساحت نفس داللت دارد

  .کندي کمک م امر حال و امر متعايليکياکتي دن اقوام ما را در درک تر رابطهيا
ـ ي وجـود  به علـت تعـايل   بزرگ آمساين  ي خدا ييقاي از اقوام افر   ياريان بس يدر م   از ،ش از حـد ي ب

  تعايل ،يداً افراط ي شد يدا که به حنو   ن خ يا. ا مغفول واقع شده است    يد شده و    ين اقوام ناپد  ي ا ينيات د يح
ها فاصله گرفتـه     است و چنان از انسان     ٩»کارهيب «ييان، خدا يخ اد ي پژوهشگران تار  ريافته است به تعب   ي

قـا  يفر آيي ابتدايهالهيت در اکثر قبين وضعيا.  ندارد يچ گونه نقش و منود    ي آا ه   روزمره يکه در زندگ  
 هـر چنـد معتقَـد مردمـان         ان آمساين ين خدا يل ا ي دل نيبه مه . )۶۷-۶۲اده، صص   يال(شوديو هند مشاهده م   

پرسـتند؛ بـا    ، مردم بت  ي در اندونز  يامثالً در منطقه  . ستندياند، معبود و مورد پرستش ن     يي ابتدا يهالهيقب
ـ ا) نامنديم» مرد کهنسال «که او را     ( و متعايل   آمساين ين به خدا  يوجود ا  ـ بـه اعتقـاد ال  . ان دارنـد مي اده ي

 دارند که عبارت اسـت از حرکـت از   ياگانهي ي معنا يها مهگ ن گونه پرستش  يا  )۷۱-۶۹صـص   ،  ۱۳۸۵(
  . ريا و دسترس پذي مؤثر، پويني ديها  گونهي به سوان آمسايني خداياستعال و برتر

ـ الکتيبلکه د. ستندي ن  معرف وجه مشخص عرفان سليب     ييچ کدام به تنها   ي، ه نه حلول و نه تعايل     ک ي
ـ             کرد سليب ي دو مفهوم است که رو     نيان ا يم مقـصود از   . دهـد ي را در آثـار موالنـا و اکهـارت شـکل م
 از ١١» عرفـاين يهـا زبـان « در کتـاب  ١٠کل سـلز ي است که ماي مهان اصطالح  ،رين تعب يک در ا  يالکتيد

ـ يو از   يکي.  دارد ي متعدد يهايژگيک در تفکر هگل، و    يالکتيد. هگل وام گرفته است    فلسفه  يهـا يژگ
 گـردد، از هـم      يرود و به خود باز م     يون م ريوسته ب يروح پ «ن است که در آن      ي ا يک هگل يلکتايمهم د 
ها را با هـم   باالتر، تناقضيند و سپس در سطح   يآفريوندد، تناقض م  يپيشود و باز به هم م     يک م يتفک
ـ ک تعامل و کـشاکش دا     يالکتي د يژگين و ي ا ).۱۶۷ص  ،  ۱۳۸۵ت،  يوپيک(» دهدي م آشيت ـ  م يمي  و  ان حـالّ  ي
  .کندير مي تصو را به خويبمتعايل
شه در يشه در سنت عرفان خراسان و به طور مشخص ر     ي در آثار موالنا ر    ک حلول و تعايل   يالکتيد

 ک را با اهلام از سرچشمه     يالکتين د ي ا ز هم چون عارفان خراساين    ياولد ن . ولد دارد ء  افکار پدرش، ا  
  . عرفان برقرار کرده استياصل
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 به  . ١٢توان جستي قرآن ميضي نقيهاانيولد را در بء  در آثار اک حلول و تعايليالکتيمنشأ د
روح من تا آجنا که حضرت اهللا است، مسافت دورِ دور بود و «د يگويک سو ميولد خدا از ء  اگفته
 که مانع  راياد پردهي صرفاً بايد وي وصال؛ از دي باور دارد برايبرانيگر به مي ديو از سو» تي ايب

 _ در نزد و حيت_ يکي، در نزدجهيت و يب تعايلنيجه خدا در عيدر نت. ان برداشتياز وصل است، از م
).١٣٧-١٣٦ر، صص يما(انسان است  

ـ ن اند ي ا .داردي مهه جا حاضر را بر م      ي و خدا   متعايل يان خدا ي م ولد فاصله ء  عرفان ا  شه را در   ي
 و هـم بـا      يزش ندارد با کس   يچ آم ياکنون مهه اهللا است که ه     « :ديتوان د ي م ن عبارت معارف به خويب    يا

  ).١٤٧ر، ص يما: به نقل از(»زنده بود با مههيزش دارد و آميمهه آم
 و  معـرفيت ـد، تعـايل  يش ميش روي پيگرو که سليبياز با نگاه دوگانه  يولد، موالنا ن  ء  به تبع ا   
  :کندين وجه منعکس مير و هم زمان قرب و حلول را در آثار خود به تيوجود

  ونري ز بـــحجـــاب عـــزت ار بـــسيت
 

ــه غا ــبـ ــکاريـ ــدريت آشـ   ن دلي انـ
 

  )۱۴۲۰۰،ب ۱۳۸۷شفيعي كدكين، ( 

  : به رخت شعر درآورده استيري را به حنو چشمگک حلول و تعايليالکتيز ديت نين بي موالنا در ا
  فوق ملک مکان تـو، جـان و روان روان تـو           

 

   صـنم  يار ا خ مخـ  ي که برکند ب   هل طريب 
 

  )۱۴۹۳۰مهان، ب (  

 بر در بودن و در بر بودن ـره  يي کناريبت و حضور عارف، از دو تعبي نشان دادن حال غ  ي برا يو
  ):۱۱۱۳ ص مهان،(خواند يانه، وطن مي صوفريد و هر دو را، به تعبريگيم

  ي واقف و هم در بر     يگفت که هم بر در    
  

  ، هر دو وطن آن تو     ييخارج و داخل تو   
 

  )۲۳۷۸۰ بمهان،(  

ـ   «يهـا ري بـا تعب ک حلـول و تعـايل  يالکتي به دات مشسيکلگر در ي ديموضع در  يو  و در يمرته
  :کندياشاره م» خنتيآم

   اسـت  خنت عجب صـفيت   ي و درآم  يمرته
  

ــدر ــردهيـ ــدغ پـ ــرار در نوردنـ   ي اسـ
 

  )۳۲۴۹۶ بمهان،(  
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 اسـت کـه حـافظ انـسجام         يافهين لط  مها ک حلول و تعايل   يالکتيگر در آثار اکهارت، د    ي د ياز سو 

 مطالب، مبهم ي تفکر اکهارت ممکن است برخي سطحيهاهي، در ال١٣سيويور د يبه باور ال  .  اوست يفکر
ـ     ي فکر هي اول يکننده به نظر برسند، اما ساختارها     جيو متناقض و گ    از مجلـه   . ماننـد ي او کامالً سازگار م

ـ  ي دي تولد و صورت از سويهاو استعاره يي از سويل وحدت الوهي او را ذ  ي فکر مباين تـوان  يگـر، م
 و شق دوم برخاسته از سنت کتاب مقدس است          گرفته از سنت نوافالطوين   ن مبنا بر  يشق خنست ا  . ديفهم

ـ ي را با عنوان اصل حلول خداوند مي و دوم را با عنوان اصل تعايلکه اويل  ,Davies) کـرد  نيتوان مع

p.xxxiv). ـ گر در کـشاکش دا يکدي اکهارت با   يفکرن دو اصل در نظام      ي ا ـ  انـد و از ا يمي ن رو اصـل  ي
خدا مهان است که در دوردست و در      . اننديمناين حنو م  ي به تر  ي را در آثار و    ک حلول و تعايل   يالکتيد
  . (Ibid) است و در فراسو و در درون است يکي نزدنيمه

ـ  و خلق، عمدتاً رو به خدا ا خداي خدا و نفس  رابطهي، در بررسک حلول و تعايل يالکتيد ا رو بـه  ي
. ا نفس داردي با خلق  ن است که خدا چه نسبيت     يتر سخن بر سر ا    شيک ب يالکتين د يا   در عيني. حق دارد 
تاً رو  به عکس عمدين بررسي ا.ديتوان بررسيمز ي نيگري د ربط و نسبت خدا و نفس را از جنبه    مسأله

 و  يحي مـس  ن وجه در سنت عرفاين    ي ا ي بررس يبرا. دهدير م مرکز توجه قرا  به نفس دارد و نفس را در        
ـ ا. بود خوانـد  ک عروج و درون   يالکتيتوان د ياند که آن را م    گرفته  ره ي از روش  ياسالم ـ الکتين د ي ک ي
  . برقرار است سنت سليبيدي کلان دو استعارهيم

  
  ١٤بودک عروج و درونيالکتي د

ـ  اهليدي کل دو استعارهوستهيش پب و کشاک  يبود، از ترک  ک عروج و درون   يالکتيد  شـکل  ات سـليب ي
گر بـه کـار   يکـد ي و گاه در تعامل بـا  ييها را به تنهان استعارهي گاه ا اكهارتستري و ما يمولو. دريگيم

ن ي ا يکيالکتيم و سپس به وجه د     يکني م يها را جمزا بررس   ن استعاره يز خنست ا  ي رو، ما ن   نياز مه . اندبرده
  .ميپردازيدو استعاره م
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  عروج

ـ  از عقـل ا    ات مشس يکل در   يو. کنديموالنا دست کم به دو الزم از لوازم عروج اشاره م            و در   اينمي
  .کندياد مي عروج ياز سالک براي مورد نلهي از دل، به عنوان دو وسيمثنو

ـ ا عقـل ا   ي موالنا به مدد عقل ممدوح       ي عروج در نظام فکر    يي از سو  ـ  ماينمي سر اسـت کـه مـورد    ي
  ):۱۳۳۳، ص ۱۳۸۷،   كدكين يعيشف( قرآن و از جنس فرشته است شيستا

ـ          يخدا   ري داد دو دستت که دامـن مـن گ
 

ــ  ــا راه آمســان گ ــه ت ــل ک ــداد عق   يريب
  

  )۳۲۵۴۵ ب مهان،(  

 دل ين نقش واسطگ  يا. ط عروج است  ي از ملزومات و وسا    يکيز  يگر سو عالوه بر عقل، دل ن      ي از د 
  :کنديارائه م»  دليمسجد اقصا« يهي تشبرا موالنا به مدد اضافه

   دلي عنقــــاي، رو در پــــيگــــر رو
 

   دلي قــاف و مــسجد اقــصا  يســو
  

  )۱۳۱۳، ب۱۳۶۳مولوي، (  

ف شده است، دل    ي راه معراج توص   انهي در م  امرب اسالم، مسجد اقصا مرتيل    يگونه که در معراج پ    مهان
  .شودي ميها تلقياجني از ملزومات و ميکيز در عروج نفس عارف ين

دهد که عروج نفس اوالً يقت خرب مين حقي موالنا به عقل و دل به عنوان دو الزم عروج، از ا اشاره
 فرو رفـنت بـه      يقت به معنا  ياًً عروج در حق   ي است و ثان   ي آدم ي وجود  مرتبه ي نفس و ترق   يمستلزم ترق 
  . زنديبود نقب م درون استعارهعيني مهراه عروج  به استعارهي به حنوريمطلب اخ. درون است
  :توان دانستي عروج مدگاه موالنا را امکان مواجهه با حق در جتربهي عروج از دن مثرهيترمهم

ـ    ، ارين يسيبه فلک برآ چو ع       ي بگو چو موس
 

  ١٥»لن تراين مخوش، «:د کهيکه خدا تو را نگو
 

  )۳۰۰۵۰، ب ۱۳۸۷شفيعي كدكين، (  
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  بود درون

  نه با توجـه بـه عـامل          يا امرالوه يل به امر مقدس     ين است که ن   يبود ا  درون هجان کالم در استعار   
  .سر استي درون مون که با فرو رفنت به ورطهريب

ـ ي و حقييخ، روشناي در طول تار   ياريکند که بس  ي نقل م  نياکهارت از آگوست   ون از ريقت را جز در ب
چـرا  . اندافتهي دست ن  قت و روشين  يبود به حق  رون خروج از د   عينيل،  ي دل نيقاً به مه  يو دق . اندخود جنسته 

 اکهارت خود ).( Eckhart, 1994, p.217 ون از آنريقت در درون و در ذات نفس است نه در بيکه حق
 «: نوشته شده است که خداوند ما به مردم گفته است] وحنايمکاشفات    [ اسرار در کتاب « :دهديادامه م 

خواهم آمد تـا شـام   د، نزد او دري مرا بشنود و در بگشا   ي ندا ي اگر کس  :ميگويستم و م  يايمنک بر در    يا
د که او ي نداريازي مشا ن).۲۰ هي، آ۳، باب مکاشفات (» ک منيک او خواهم بود و او نزديمن نزد. تناول کنم

 مشا به   کند تا يل م يشتر به مشا م   ياو هزار بار ب   ... د؛ چرا که او بر در قلب مشاست       ييجا جبو ا آن يجا  نيرا ا 
  .( Eckhart, 1994, p.227)»او

  : ابديي جز درون خود منييد، در جايجويز آنچه جان انسان ميبه اعتقاد موالنا ن
ـ عاقبت از مشرق جان ت     غ زد چـون آفتـاب       ي

  
  جست او را در خال و در ماليآن که جان م

   

  
   بـود   ي نور يد چون رو  يآن ز دور آتش منا    

   
   ابتاليبرا يچنان که آتش موسهم
  )۱۶۱۹- ۱۶۱۸، ۱۳۸۷كدكين،  شفيعي(

    
 بـر درخـت، جـان    ي الوهي و جتلّي طوي و واد يح به داستان موس   ي فوق، با تلم   يهاتيموالنا در ب  

 خواهد يقت آن پي به حقيانسان تنها هنگام. داندي مي طويچون درخت مشتعل در وادز همي را نيآدم
قت را به دنبال ي حق واسطه، وجدان يبيکين نزديا. ک شودي نزدين منبع الوهي به ايبرد که مهچون موس

قـت  يز، واجـد کـل حق  يمتـا واسـطه و يب م يبيتوانيبود، م  ماندن در عامل انفس و درون      يبا باق «: آورد يم
  .(Eckhart, 1981, pp.184-185)»ميباش

، ط نفس به عامل جـسماين      هبو ،)۱۸۷۰-۱۸۶۷ ابيات،  ۱۳۸۷كدكين،    شفيعي( ۱۶۴ از غزل    ايتيموالنا در اب  
اق ين غزل موالنا از اشـت     ياما در ا  . کندي شدن روح در تن و جدا ماندن از عامل قدس را مطرح م             زنداين

ـ بلکه هدف روح در ا. ديگويرفنت سخن من» فرا«بازگشت به عامل قدس و      رفـنت بـه   » فـرو «ن غـزل،  ي
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 جز غوطه خوردن    يز راه يامل معنا ن   قوس صعود و بازگشت به ع      سپردنب  ين ترت يبد.  خود است  يژرفا
  :بود ندارددر درون

د تن ز بـاال      ي زندان بکش  يچو مرا به سو   
  

ـ ز مقربان حضرت بشدم غر       ب و تنـها   ي
  

ن شـد    ي مرا قر  يان حبس ناگه قمر   يبه م 
  

  که فکند در دماغم هوسش هـزار سـودا      
  

ـ   يچه روم؟ چه رو       د ز بال و حبس، من ينيمهه کس خالص جو ـ ه بـرون و      آرم؟ ب  نجـا يار ا ي

  
 

 کنج زنـدان نرسـم بـه خلـوت او            ريکه به غ  
  

ـ        مـصفا  ني آتـش دل انگـب     ريکه نشد بـه غ

  
  )۱۸۷۰-۱۸۶۷ مهان، ابيات(  

  از زبان حق تعايل    يي، موالنا گو  ۱۵۱۸وان مشس، در غزل     يآور د تري ح يهاگر از غزل  ي د يکيدر  
ون از کنـه نفـس   ري را که در المکان است، بييد خداکنيد م يز موالنا تأک  ين غزل ن  يدر ا . ديگويسخن م 

  :دي و فرو رفنت به درون بايک شدن  به او، خودنگري نزديبرا. د جستينبا
  مـــن آن مـــاهم کـــه انـــدر المکـــامن

  
   جـــامننيون مـــرا، در عـــريجمـــو بـــ

  
  ش خوانـد  ي خـو  يتو را هر کس به سـو      

  
   تــو خنــوامنيتــو را مــن جــز بــه ســو

  
  )۱۵۹۷۷-۱۵۹۷۶ ابيات مهان،(  

  
در  و   اعترافـات  ژه دو کتاب    يس به و  ي قد نيبود، از آثار آگوست   تر درون قيف دق ي توص ياکهارت برا 

ح يل و به کمک زبان حال تشري درون با متثي سلوک عارف را به سو    نيآگوست. دريگيره م  ثيباب تثل 
ـ    جهان در باب     يايبود، از اش  بود به درون   حرکت از برون   ري در مس  يو. کنديم ا آـ پرسـد و    يخـدا م

 ييرسـد؛ معمـا جـا     ين که به بدن خودش م     يده؛ تا ا  يم اما او ما را آفر     يستيند که ما خدا ن    يگوي م يمهگ
 نينجا آگوست يچرخاند؛ در ا  يسر م » درون بود «به  » برون بود « از   نيدن آگوست يشود که پرس  يپررنگ م 

  بود و خود را جان خود ر جانب دروندهد و جان را ديبود قرار مبدن را قاطعانه در جانب برون
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باب (ان يورنت دوم پولس به ق از رسالهياهي آاکهارت با توجه به .(Turner, pp.79-80)شناساند  يم
ـ  «ک  ي، به تفک  ني آگوست يهايگرو با توجه به روشن    )  شانزدهم هيچهارم، آ  انـسان  « و   ١٦»وينريانسان ب
  .کندي  اشاره م١٧»دروين

ـ کتـاب مقـدس از ا  . ت از نفس، با جسم و بدن مرتبط و ممزوج است     يجود تبع  با و  وينريانسان ب  ن ي
اد يجو  زهي، ساخلورده، انسان برده و انسان ست      وينري، انسان ب  ي انسان خاک  ري نظ ايتريساحت انسان با تعب   

ـد کـه کتـاب    ي نام مگر انسان را، اکهارت انسان درويني ساحت د.(Eckhart, 1994, p. 99)کند يم
. نامـد يم) ١٨ انسان واالتبار (ف  ي، جوان و انسان شر    ي انسان مساو  ري نظ ايترين ساحت را با تعب    ي ا مقدس

 واالتبـار   يمـرد «: پس بگفت «: اد شده است  ياز مرد واالتبار    ) ۱۲ هي، آ ۱۹باب  (ل لوقا   ياز مجله در اجن   
 ,Eckhart, 1994 ).» ابد و سپس بازگرددي ي دور دست رفت تا مقام شاهينيبه سرزم] فيانسان شر[

p.99)  ـ  ن ٢١  و سـنکا    ٢٠سروي س ري نظ ١٩يحي نامس کند که بزرگاين  يح م ي اکهارت تصر ـ ز از ا  ي ن سـاحت   ي
تواند بدون خدا ي منياناطقهچ نفس ياند که ه، سخن گفته و معتقد بوده انسان دروينعيني انسان، يوجود

-Ibid, pp. 100) رون ماسـت اند که بـذر خـدا در د  قت هم داستانين حقيوجود داشته باشد و بر سر ا

101).  
ـ   در مرحلـه  : مشاردي، شش مرحله را بر م     ل به ساحت انسان دروين    ي ن ياکهارت برا   بـر   ي اول، آدم
ـ زي مقدس م  يها و انسان  ري خ  مثايل اساس منونه   اسـت متـام       سـليب  يا دوم کـه مرحلـه     د؛ در مرحلـه   ي
 ي سـوم، مـا بـه حنـو        شوند؛ در مرحله  يک، از ذهن حمو م    ي مردان و زنان ن    يها صورت ها، حيت صورت

 .زان است يگر شر و ظلمت     ازچنان انسان   ز هم ين مرحله ن  ي، اما در ا   ميريگينده از مادرمان فاصله م    يفزا
ـ  ي ادر ايت و مياوستهي بدو پ، عشقمان به خداچرا که به واسطه   ، يکـام نيرين عشق ما را به جـت، ش
 مرحلـه . چه با خدا نامهانند  اسـت، منفـور ماسـت           که هر آن   يبه طور . رساندي م يسعادت و رستگار  

ها، م رنجيتواني و ممياشه گرفتهيتر در عشق و خدا رشي و بميارسد که رشد کردهي فرا ميچهارم هنگام
م و  يـي زي در خود در آرامش م     ي پنجم مهگ  در مرحله . ميندها را بر خود مهوار کن     يها و ناخوشا  وسوسه
-شود که از متـام داشـته      ي حمقق م   ششم زماين  و مرحله . مييآساير م يناپذاني و ب  ياعل  حکمت    يدر غنا 

بـه  . مياخدا شده پسرگرگون ويافتاده، دت خدا ذوب شده و به صورت خدا در      يان برهنه و در سرمد    ميها
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کـه  چرا .  استي و آرامش سرمديجا قلمرو رستگارنيست و اين ني واالتر از ا يستر حقاً مقام  يباور ما 
  .(Ibid) است يات سرمديد، حي و انسان جدهدف انسان دروين

 ي دور نـا  در برابـر عرصـه  يد رفته است که متام عوامل آفاقين نکته تأک ي، مهواره بر ا   دليل  نيبه مه 
  :رسدي به نظر مري تنگ و حقيانفس

ــآن گشاد ــود يــ ــز آدم رومنــ   شان کــ
 

ــود   ــان نبــــ ــشاد آمسااشــــ   در گــــ
  

ــ ــهيدر فراخـ ــا عرصـ ــان آن پـ   ک جـ
 

   هفت آمسانتنگ آمد عرصه
 )۲۶۵۲-۲۶۵۱ابيات اول، .  د،۱۳۶۳ مولوي، (

  : در درون خود انسان فته استح موالنا، سر هسيتي صرريچرا که به تعب
ــ     التلتمس ممن ايتا فيتيک يالسرف ــن ل ــده مل يم ــر عن ــعيس س ــانتف ــر  مم  ظه

  
  )۱۲۵۵۸، ب ۱۳۸۷شفيعي كدكين، (                                                               

توان ي م ين حنو در نفس آدم    ين حضور را به تر    يا. ستي ن  جز حضور حق تعايل    يزين سر، چ  يو ا 
  :جست

ــت پ ــوده اســت غيگف ــه حــق فرم ــرب ک   م
  

ــ  ــنجم هـ ــن نگـ ــست يمـ ــاال و پـ   چ در بـ
  

ــ ــرش ن نيدر زمـ ــان و عـ ــ و آمسـ   زيـ
  

  زيـــ عزي دان انيقـــين يـــمـــن نگـــنجم، ا
  

ــنجم ا ــؤمن بگــ ــبيدر دلِ مــ    عجــ
  

  هـــا طلـــب، در آن دلييگـــر مـــرا جـــو
  

  )۲۶۵۵-۲۶۵۳اول، ابيات . ، د۱۳۶۳مولوي، (  

ـ »  املـؤمن  ي قلـب عبـد    سعيني و   ي و المسائ  ي ارض سعينيال«ث  يموالنا به حد  ات  ين اب ي در ا  ح يتلم
  ٢٢. گفته است راثاغورثي فداردو گفته

  :توان برديرون به حق راه م دل است که از دني به کمک بازگشت به مه
ــرد ا  ــود واگ ــه خ ــه از دليب ــ    دل، زان ک ــرب مـ ــه دلـ ــهان بـ ــرديره پنـ ــوان کـ   تـ

                                                      

  

  



 16 

    
  )۶۸۸۵. ، ب۱۳۸۷شفيعي كدكين، (   

  
 يحيبود در عرفان مـس  درونريادآور تعبيتوان معادل و   يدر زبان موالنا را م    » خلوتگاه جان «ريتعب
ا مهـان خلوتگـاه جـان       يبود   جان، درون   دروين ان وارد نه   که انس  يدگاه موالنا،  هنگام   ياز د . دانست

  :توان گفتي وارد شده است که فوق زبان است و از آن سخن منياطهيشود، به حيم
ــان آ  ــاه ج ــو خلوتگ ــيچ ــني    مخــش ک

  
  کـــه آن خلـــوت زبـــان هـــا برنتابـــد    

  
  )۶۹۳۰.  بمهان،(  

ـ    شود که حيت  ي از حق مواجه م    يدر خلوتگاه جان، روح با نقش      ـ  ن يبي وجـودات غ ز حتمـل آن را     ي
ـ  خود را بـه ا     يد متام قوا  يبا« :کندي مطلب اشاره م   نيگر به مه  ي د ز با زباين  ي اکهارت ن  .ندارند ن هـدف،  ي

  . (Eckhart, 1994, p.39)»ميت کني و تربميريبودمان، به کار بگ حفظ درونعيني

ـ از خو « انسان   حاين سلوک، سفر رو   ريا خلوتگاه جان در مس    يبود  با توجه به نقش درون     شنت بـه   ي
  :است» شنتيخو
ــن   خواجه  يش اي کن به خويشنت سفريز خو ــه از چ ــفرنيک ــدن رز ي س ــاک مع ــشت خ    گ

  
  )۱۲۱۱۷. ، ب۱۳۸۷شفيعي كدكين، (  

ب درون بود خود واجد ين ترت يبد. ون در تعامل است   رياً با عامل ب   ميدرون بود و سخن گفنت از آن، دا       
 ييبود در آثـار عارفـان، گـاه بـه تنـها     شود درون يکه مالحظه م  چنان. ست در درون خود ا    يپارادوکس
ن استعاره مهواره با ين معنا که ايماند، به اي مني يضي نقيز از وجهي موارد ننياما در مه. شوديمطرح م
-ين صورت ميگر بدي داينيبود را به بپارادوکس درون.  در تعامل است٢٣بود برونعينيمقابلش  استعاره

 خـود و بـه      ي مـا بـه ورا     يبودگن حنو، درون ماست، درون    يترقيجا که خدا به عم    آن: ح داد يتوان توض 
تـر  هـر چـه دروين  :  خودبرانداز است  يبود به حنو  ب زبان درون  ين ترت يبد. روديقت م يت حق يني ع يسو
  (Turner, p.69).بود است  درونيابد که ورايي گسترش مييبود ما به سوم، درونيباش
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بـود و   قت است که اوالً فهم درون     ين حق ي از ا  يبود، حاک  خود برانداز بودن زبان در خصوص درون      
ـ  ن آن شدين و فراروندهوينري ب عارف بدون توجه به جنبه      دروين ري س يفهم چگونگ  ـ ست و ثاني ز ياً متـا ي

ن رو، ياز ا. افتديق منک نقطه اتفايقاً در يست و صرفاً و دقين» مطلق «يزيمتا» وينريب«و » دروين«ان يم
گر ين دو استعاره با هم تعامل ، مهـد        يا. زديآميبود با زبان عروج م    در آثار موالنا و اکهارت زبان درون      

  .(Ibid, p.80)کنند يل مي تکميهر سطحدر گر را يکدي ف ويرا تعر
  

  بود عروج و درونب دو استعارهيترک

ـ الکتيمل، کشاکش و به طور مـشخص د        سخن از تعا   چنان که در حبث حلول و تعايل      هم ـ ک م ي ان ي
ـ بود ن  عروج و درون   يهاان بود، به موازات آن استعاره     ي در م  حلول و تعايل    ي زوجـ  ل دهنـده  يز تـشک  ي

-درون ن مهواره در تعامل با   يستر اکهارت و موالنا جالل الد     يب عروج در تفکر ما    ين ترت يبد.  اند يبيترک

 اسـاس،   نيبـر مهـ   .  است يگريگر بر د   داللت  و حيت  يگري د  مستلزم يکيشود، سهل است،    يبود فهم م  
 ,Davies) است تريضرورا يتر گر عايل اکهارت مهواره نشان و زباينيتر، در نظام فکر و دروينباطين

p.289)  ابديي خدا، خدا را در درون خود ميو روح با صعود به سو:  
                     کند؟ ياش نظاره منيات سرمديخدا را در ح٢٤... ا روحيآ: ديممکن است بپرس«                         
             اما . کنديند و نه نظاره ميبيجا که زاده شده است، نه خدا را ماز آن. بله و نه                          
  يجا م روح آن…ارد دياشود، از خدا مشاهدهيجا که بالفعل زاده ماز آن                          
  ز ين رو، از مهه چياز ا.  وجودي در بساطت و برهنگعينيد يزيد که خدا ميز                         
  .(Eckhart, 1994, p.148)»  خود وجود داشته باش بگردان و در هسيتيرو                         

 ,Ibid)، است  (intellect)  او در عقلريبن جزء نفس، و به تعيتر  به باور اکهارت خدا در دروين

p.174).ي خدا و فرو رفنت به ذات نفس را الباليکنش فرا رفنت به سو از آثارش برهميکي در ي و 
 يعروج عقل به سو«ش را ياي، ني دمشقيوحنايز به تبع ياکهارت ن. دهديح ميش توضيايحبث از ن

 و باال تعايل. که در ابتدا خود را باال بکشدکند مگر آنتواند خدا را حس و ملس يعقل من. دانديم» خدا
د ي بعد عقل را بانيال را بلکه هم چنيعقل نه فقط  بعد خ«: تر است عايليتيل به وضعي نيرفنت به معنا

قت ادراک ي عقل خدا را در پوشش حق.(Ibid, p.256)ز فراتر رود ي ند از هسيتي باو حيت»   خبشدتعايل
به «د عروج عقل يگوي مي دمشقيوحناي خاطر نيد به باالتر صعود کند و به مهي رو بانيکند و از ايم
 يا نامين نام يز ايچرا که خدا را ن. ابدي ز تعايليد از خود خدا ني بعد بااما نفس در مرحله. » خدايسو
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که نان چجا که عقل، هماز آن«:  استني عبارت اکهارت در باب عقل چن(Ibid).گر پوشانده استيد
 و بر اساس ذاتش از مهه... روديش ميبود پکند، از ظاهر و عامل خارج به درونيعقل اشاره مخود لفظ 

 شهين عروج عقل، ورود است به ريکشد، بنابرايرسند، خود را کنار ميون به عقل مري که از بيياياش
  .(Ibid) خلوص متام موجودات که در کلمه است ياصل

بـود،   عـروج و درون    يهـا ب و برهم کنش اسـتعاره     ي ترک يح در باب چگونگ   يضاکهارت پس از تو   
  :ديگوي عروج و درون بود سخن مگذارد و از مهانسيتي فراتر ميقدم

ـ    ين جـزء نفـس را منظـور دارم و هنگـام           ين، واالتر يتر دروين ميگوي که م  يهنگام«  ميگـو ي کـه م
ن جـزء   ين و واالتـر   يتـر  دروين ميگـو ي که م  يو هنگام . ن جزء نفس است   يترن، مقصودم دروين  يواالتر

جا، کـه نـه زمـان و نـه نـور            در آن . انديکين هر دو    ي ا يين است که گو   ينفس، هر دو با هم، منظورم ا      
ـ ن جزء نفس، خدا کل اين و واالتريتر در دروينعينيصورت نفوذ توانند کرد؛    ن جهـان را خلـق کـرد    ي

(Ibid, p. 123).  
  :ديجويم» ان جانيم« را ي و برترز تعايليموالنا ن

رهــا کــن صــدر و نــاموس و تکبــر      
  

ــم ــا  يــ ــدر معلّــ ــو صــ ــان جبــ   ان جــ
  

  )۱۱۸۹. ، ب۱۳۸۷شفيعي كدكين، (  

 در ذات ژرف  تعـايل ن نقطـه يبـاالتر «: ديگوي معنا را باز منيقاً مهير دقيز در عبارت زيو اکهارت ن 
هـر چـه    . تر خواهـد بـود     اندازه  و بلندا يب   يلتر و فروتر باشد، تعا    هر چه ذات ژرف   . تواضع فته است  

 تر کند، تعايلن رو هر که بتواند خود را متواضعياز ا. انديکيتر چرا که بلندا و ژرفا هر دو تر، عايل ژرف
د ين باشد، با  يترخواهد بزرگ يهر که م  «: ل خداوند فرموده است   ي دل نيبه مه . تر خواهد بود  رياو چشمگ 

» ن اسـت يترقت بزرگين بشود، در حقي هر کس کمتر٢٥)۳۴ هي، آ ۹مرقس، باب   (د  ن باش يان مشا آخر  يدر م 
(Eckhart, 1994, p.46).  

 راه آمسـان را در درون جـان    ياست؛ مولـو  » شدهدروين«ز  يب، عروج موالنا و اکهارت ن     ين ترت يبد
  :ارد نديازي عروج به نردبان ني کرده باشد براي که پر عشق را قويد او کسيداند و از ديم

  ره آمســان درون اســت، پــر عــشق را جبنبــان
  

   شد، غم نردبان منانديپر عشق چون قو
  )۸۰۲۵. ، ب۱۳۸۷شفيعي كدكين، (
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قـت در درون،    يد امـا بـه حق     يزيعروج، سالک به ظاهر در عامل ناسوت م       »  شدن دروين «جهيدر نت 
  :کنديعروج م
  نيفـــان بـــر زمـــي نشـــسته بـــا حريا
  

ــت ک  ــر هف ــوز درون ب ــوان ي   ي رويم
  

  )۳۰۸۰۱.  بمهان،(   

ک سـره بـه   ي» ي اسري که سبحان الّذ  ييحجاب از چشم بگشا   « را با مطلع     ۲۵۳۸موالنا غزل ش    
ـ گويکه موالنا از آن سخن م     » معراج دل  «در جتربه .  معراج اختصاص داده است    هيمابن د، حجـاب از    ي
ـ  ، دل)۲۶۹۳۷. ، ب۱۳۸۷شفيعي كـدكين،   (رود   يها به کنار م    دهيد -ي با رفنت به معراج از هر دو عامل برتـر م
  .)۲۶۹۴۲. مهان، ب(چشد ي را مت با حق تعايلين جتربه آشکارا معي و عارف در ا)۲۶۹۳۹.  مهان، ب (ند ينش

  : سلوکري معراج دل، دل هم سالک است و هم مسدر جتربه
  يتخيـ ها در ر  رياز اختران در سنگ و گل تأث      

  
      ر سـاخيت  وز راه دل تا آمسان معراج معب  

  
  )۲۵۶۵۳.  بمهان،(  

-يه هم دل را قبله مين تشبيخواند و با اي موالنا دل را مسجد اقصا مز گفته شد،يتر نشيچنان که پ
 خنست مـسلمانان  و از طـرف    قبله از طريفيچه مسجد اقص  .  ذات حق  يعروج به سو  رکن  داند و هم    

  :ست معراج رسول اکرم  ااز منازلات، يگر، بنا بر روايد
  مسجد اقصاست دمل، جنـت مأواسـت دمل       

  
   آثـارم از او    حور شده نـور شـده مجلـه       

  
  )۲۲۶۹۱. ب مهان،(  

  
  

ـ در ا . کنـد يت بازگو م  ين دو ب  ي در ا  يگري معراج، به زبان د     دل را در جتربه    کارکرد چندگانه  جـا  ني
  :کنديوصف م» نردبان درون «عروج از درون را مشخصاً با استعاره

  ها پس آفات استريشتاب کن که ز تأخ   ز صفا اندرون دل باز است  هزار در
  

  ات استي پر از خون نگر که آيها الهيپ  ز نردبان درون هر نفس به معراج اند  
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    )۵۰۵۲ و ۵۰۵۰مهان، ابيات(
  :ديگويگر مي ديو در جا

  نيون رو و بر ختت جان نش      از ختت تن بر   
  

  يش جو يوان خو ياز آمسان گذر کن و ک     
  

  )۳۱۹۴۴. مهان، ب(  

               
 خنست استعاره: کشدير ميز به تصويگر ني دبود را  به کمک دو استعارهب عروج و درونيموالنا ترک

  :است» آمسان جان «شود، استعارهين جمال طرح ميکه در ا
  ، خرامان گشته آن مستان     آمسان جان  يبه سو 
  

  يهـا جـار    از باده مثال دجلـه     يمهه ره جو  
  

  )۲۶۹۰۳.. مهان، ب(  

 يث نبوي و حدونس نيبي است که  در داستان قرآين» ونسيمعراج  «ياي گو دوم، استعارهاستعاره
  ).۳۳۶، ص ۱۳۸۵ فروزانفر، (شه دارد ير» يونس بن متي من ريقول انا خي الحد ان ينبغيال «

ت شده موالنـا بـر   يز رواين» يونس بن متي ي علالتفضلوين«ث که به صورت ين حديبا استناد به  ا    
 ينيد مشرد؛ چه قرب حق باال و پاي معراج باياز گونهيونس در بطن نگ را نيده است که رفنت ين عقيا

  ):۳۹۷، ص ۱۳۸۶ن کوب،  يزر(ندارد 
  

ــت پ ــرا   غيگفـ ــراجِ مـ ــه معـ ــرب کـ   مـ
 

  ونس اجتبـــايـــست بـــر معـــراجِ  يـــن
 

ــش   ــرخ و آن او نـ ــر چـ ــن بـ   بيآن مـ
 

  ســت از حــسابا زآنکــه قــربِ حــق بــرون
 

ــرب ين ــسيت ق ــه پ ــاال، ن ــنت ب ــتا  رف   س
 

ــربِ حــق از حــبسِ هــسيت  ــتنق   ســتا  رس
 

  )۴۵۱۴-۴۵۱۲، ابيات۱۳۶۳مولوي، (  

  :کندي استعاره اشاره منيز  به مهي نات مشسيکلو در 
ــ ــدرهگفت ــودم ان ــن دري ب ــذاي ــايا غ   يا يه م
 

  دم تــا شــدم ذالنــونيــنــون مخ پــس چــو حــرف
 شي خو

 )۱۳۲۴. ، ب۱۳۸۷شفيعي كدكين، ( 
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ن آثار ي از ايکي.  انسان داردي بر زندگايتي حي مهم و آثاريامدهايبود پک عروج و درونيالکتيد
  :رساندي مييتاً انسان را به رهايعروج دل، از نظرگاه موالنا ا.  استي آدمييرها

  ي سـفر ـان منـود      يخـاک بـود   به مقـام    
  

ـ ، هله تا بـه ا     يدي رس يچو به آدم     يين نپـا  ي
 

   بـر آمسـان کـن      ي روان کن، سفر   يتو مسافر 
  

  ييتو جبنب پاره پـاره، کـه خـدا دهـد رهـا            
 

  )۳۰۱۲۶-۳۰۱۲۵ ابيات مهان،(  
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  :ها يادداشت

1. Gottheit Godhead 

2. Huston Smith 

3. the One 

4. Hilary Armstrong  

5. Escape of the One 

 6.  Bernard Mcginn 

7. Immanent-transcendent 

8.The Dialectic of Immanence and Transcendence 

9. Deus Otiosus 

10.  Michael Sells 

11. Mystical Languages 

ـ و «:خواندتر می کبه عنوان مثال خدا از سويی خود را از خود ما به ما نزدي              .۱۲  مـنکم و لکـن ال   ه حنن اقرب الي
( »  احلـق  امللـک  اهللا فتعالی «:کندف می  و از سوی ديگر خود را به کلی متعالی توصي           )٨٥ واقعه، آيه (تبصرون  
ل و  ضی قـرآن در بـاب حلـو       ای از بيان نقي   توان منونه ها را می  تقابل اين آيه  . )١١٦ ؛ مؤمنون، آيه  ١١٤ طه، آيه 

ـ  «ک حلول و تعالی را در خطبه      ترين تقريرات از ديالکتي   رآن يکی از دقيق   عالوه بر ق  . تعالی دانست   و  دالتوحي
 مع کل شیء ال مبقارنه و غـري کـل شـیء ال              «: توان سراغ گرفت  می) ۹۰، ص ۱ خطبه(در ج البالغه    » اخللق
  .»لهمبزاي

13.  Oliver Davies 

14. The Dialectic of Ascent and Interiority 

  :توان ديد عروج را در ابيات ذيل از کليات مشس میهای اشاره به استعارهيگر منونهاز د. . ۱۵
  )۳۰۱۲۲/ک(و ) ۳۰۱۱۲/ک(، )۳۳۲۹۲/ ک(،) ۳۳۲۸۸-۳۳۲۸۷/ک (

16. outer man 

17. inner man 

18. noble Man 

19. pagan 

20. Cicero 

21. Seneca 

تر از جان پاک  در روی زمين جايی برای خدا شايسته «:ک استای از فيثاغورث نيز به همين معنی نزديگفته. ۲۲

  ).۱۱۱۴، ص ۱۳۸۶فروزانفر، ( » نيست

23. exteriority 

24. Spirit 

اگر « : وت استمتفا) ۲۹۰ار، ص پيروز سيعهد جديد، ترجمه (   سيار از اين آيه از عهد جديد         روز پي ترجمه . 25

 اين آيه بـر اسـاس   در متن حاضر ترجمه» .و خادم همه باشدنِ همگان خواهد نخستين باشد بايد آخري  کسی می 

  .س انجام گرفتمتن انگليسی مترجم اليور ديوي
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 : منابع

 يحممدعل: ليح و حتلي درآمد، برگردان، توضفصوص احلکم،، يبن عل ن حممدي الديي، حم ابن عريب-
   ۱۳۸۵ران،  موحد و صمد موحد، کارنامه،

  مقااليتدر مهر ماندگار،ان، ي ملکي مصطف ترمجهان جهان،ي در اديدگ زنيمعناوسنت، يت، هي امس-
  ۱۳۸۵ران، ، نگاه معاصر، ۱۸۶-۱۵۵، صص يدر اخالق شناس

  .١٣٨٥،  رانسروش، ، يجالل ستار ترمجهان، يخ اديرساله در تارچا، رياده، مي ال-
  .١٣٨٦ران، ،  ي جلد، انتشارات علم٢ ،سرين، نين کوب، عبداحلسي زر-
.١٣٨٥  ران،سخن، ، ابواحلسن خرقايناث عرفاينريا از مينوشته بر در حممدرضا،،  کدکينيعي شف-  

  سخن،، کدکينيعيشف. ر.م: رينش و تفسي مقدمه، گزز،يات مشس تربيغزل،   ______________
  .١٣٨٧ ران، 
، ريکبري، امي داودني حس:م جمددي ترمجه و تنظ،يث و قصص مثنوياحادع الزمان، ي فروزانفر، بد-
  .۱۳۸۵ران، 
  .۱۳۸۶ران،  ج، زوار، ۳ ف،ي شريشرح مثنو  ، ______________ 
  .۱۳۸۳ران، ، ري، اساطيلب لباب مثنو، ني، موالنا ملّا حسي کاشف-
  .۱۳۸۵ران،  حسن کامشاد، طرح نو،  ترمجهان،مي ايايدرت، دان، يوپي ک-
  ، ۱۳۸۵ران، ح فصوص احلکم، کارنامه، ي و توض، درآمد، برگرداني موحد، حممدعل-
ع الزمان ي بديحات و حواشي، با تصحيزيات مشس تربيکلن حممدبن حممد، ي موالنا، جالل الد-

  .   ۱۳۷۸ران،،ريکبري، ام۱فروزانفر، ج 
کلسون، به اهتمام نصراهللا ين. ۱.نولديح ري به تصح،ي معنويمثنو  ، _____________ 

   .۱۳۶۳ران، ، ريکبري، اميپورجواد
  ران،،ي مشرف، مرکز نشر دانشگاهمي مر ترمجه و عرفان او،يزندگ تس، اء ولد، ير، فري ما-
١٣٨٢.  
   ۱۳۸۷ران،  ،ار، نشر ينيوز سري پ ترمجهد،يعهد جد -
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