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  يدهكچ
آگاهي بيشـتر از ار شدن ارتباط آن با عرفان مسيحي، براي كت و آشكتر رهبانيت بنديعميق كاين پژوهش با هدف در

درباره پـدر رهبانيـت مسـيحي غـرب، ه تحليلي سامان يافته است. مقال ـ و با روش توصيفي كاتوليكاين بُعد مسيحيت 
دن او عارف بو، تكپس از معرفي بنديتاب قواعد اوست. اين تحقيق، كبا توجه به )، 547ـ480( ت اهل نورسياكيعني بندي

اسـت.  هاي اصلي عرفان و نيز رهبانيت مورد توجه قـرار گرفتـهتعريف و مؤلفهدهد. بدين منظور، را مورد بحث قرار مي
بررسي و اثبـات ت كدر تعاليم بندي، يعني شهود عرفاني به خدا و گرايش به وحدتسپس، وجود دو عنصر اصلي عرفان، 

، تكبنـدي» قواعـدِ«ت و شـارحان كهاي پيروان بنـديو رهبانيت و ديدگاهعرفان ة با توجه به رابطشده است. در نهايت، 
  تِ راهب صادق است.كبر بندي» عارف«ه تعريف كنتيجه گرفته شده 

  ت.كقواعد بندي، ت قديسكبندي، رهبانيت، عرفان مسيحي ها:كليدواژه
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  مقدمه

سيحي غرب اسـت. اثـر مه پدر رهبانيت كبلهاي رهبانيت، ترين شخصيتي از مهمكيقديس،  بنديكت
خصـوص در تـرين منـابع دربـاره رهبانيـت، بترين و بهي از قديميكي قواعدتاب كيعني مانده او، باقي

عارف مسيحي محسـوب  كتواند يمي، كه آيا بنديكتاين مقاله اين است سؤال اصلي است.  كاتوليك
بحـث و ، زيسـته اسـتاسالم مـيها پيش از ظهور پيامبر سال، تبنديكه كبا توجه به اين؟ يا خيرشود، 

ند. اهميـت موضـوع كر ديني پيش از اسالم آشنا ميكما را با تفگوناگون تعاليم او، بررسي درباره ابعاد 
هنوز هزاران مـرد و زن راهـب تحـت عنـوان ها، ه با وجود گذشت قرنكاين است ، بنديكترهبانيت 

آنهـا  عرفـان، اديـان الهـي كي از وجوه مشتركه يكآنجايرو دستورات رهباني او هستند. ازپ، »تنكبندي«
شـود. مسيحيان ميگسترش همدلي و همزباني مسلمانان و موجب مطالعه درباره عرفان مسيحي ، است

بـر  بنـديكتسنجش رهبانيت يعني  ،به اين موضوعكنون در منابع فارسي و انگليسي تارسد، نظر ميهب
ه بـا توجـه بـه كـال اصلي مقاله اين اسـت ؤاست. س پرداخته نشده، هاي عرفاناساس تعريف و مؤلفه

ند و ميان عرفان و رهبانيت چه نسبتي كصدق  بنديكتن است عنوان عارف بر كآيا مم، تعريف عرفان
 هاي اصلي عرفان چيسـت ولفهؤه عناصر و مكاين مطلب هم معلوم خواهد شد همچنين برقرار است. 

  .وجود دارد بنديكتآيا اين عناصر در تعاليم 

  ت قديسكبندي
  نامهزندگي. الف

دنيـا آمـد. او در در شـمال رم بـه ، در امبريان ايالت نورسيا م480اهل نورسيا در سال قديس،  بنديكت
رد و كـ او را متنفر ،هاي شهرها و هرزگياوايل جواني براي مطالعه و تحصيل علم به رم رفت. شرارت

نشـيني را در انفايد در شرق رم خلوت 500حدود سال و  گرفت رهباني بيزانسي قرارز كتحت تأثير مرا
سـه سـال . وي اري و نيايش فـراوان بـودكپرهيز، لي شامل جدايي از دنياكطورمه او بهرد. برناكاختيار 
را براي رياست  كدير نزدي كيميلي درخواستِ راهبان، با بيشد. سپس، خدمت مي ،راهب كتوسط ي

جـايي  ؛و بازگشتكبه سابيا بنديكت. هاي شديد او را نداشتنداضتديرشان پذيرفت. اما آنان تحمل ري
حدود  ،روحاني محلي مخالفت و حسادت يكبه علت سپس،  اوه شاگردان و پيروان بسياري داشت. ك

وه كديـر مشـهور و باشـ، از راهبـان كوچـكگروه  كاسينوم در جنوب رم رفت و همراه با يكبه  525
جنگـل  كيـ ،وهكنار اين كبود. در  وه اپنينس ساخته شدهكدر باالي  را ساخت. اين دير، اسينوكمونت 
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ها را بيشه، بنديكتاست.  شف شدهكهاي اخير پايين دير ه در حفاريكمقدس و دو بيشه وجود داشت 
ي كـه در نزديكـرد كـا ديدار ميكوالستيكبار با خواهرش اس كسالي ي . اورده بودكبه نمازخانه تبديل 

اسـينو كعمر را در مونت  بقيه، پدر رهبانيت غربرد. كها زندگي ميجماعتي از راهبهبا  ،اسينوكمونت 
نـار كاز دنيا رفـت و در  547مارس حدود  21را در آنجا نوشت. سرانجام در  قواعدتاب ك. وي گذراند

شـد. او سرسلسـله و پيشـواي  سپرده كاسينو به خاكخواهرش در نمازخانه قديس يحياي معمدان در 
جـوالي 11مـارس و  21، بزرگداشت ويمسيحي است. روزهاي  كاتوليكتي در عرفان كبنديطريقت 

  .)99ـ98ص ، 2ج ، 1987، ؛ سيشولتز238ـ236ص ، 2ج ، 2003، ريپنگر( است

  احوال. ب
باشـد. ايـن  نآنا معرفتبيانگر تواند شود كه مياي نقل ميالعادهاز عرفا حاالت و مطالب خارق معموالً

 پرداخته بنديكتنامه و احوال ه به زندگيكظاهراً اولين اثري  هم نقل شده است. يكتبندحاالت از 
 م نوشـته شـده593ه حدود كاست  )604ـ540(پاپ گريگوري كبيرنوشته  دومين كتاب گفتگو، است

العـاده ارهاي خـارقكبه نقل ر ث. اين اتهذيب و تربيت عمومي است، تابكاست. هدف اصلي اين 
تاب كباره اين ه دركبا وجود ترديدهايي . )483ص ، 6ج ، 2003، روش و هستر(پردازديا ميهاي ايتالقديس

  ند.كاعتبار آن را تأييد مي، توافق همگاني، وجود دارد
در ، اي خـاص قـرار گرفتـه بـودوقتي مورد هجوم وسوسه بنديكته كدهد گزارش مي گريگوري

قطعه گَزَنه پيچيـد. سـوزش و دردِ  كانش را در يبدن عري، براي رهايي از وسوسهپاسخ به لطف خدا، 
شدن و آزاد شدن از  كپس از پا بنديكتافي بود. ك، ندكامل بيرون كطور هه وسوسه را بكگزنه براي اين

هـاي او بـه صـورت شـفاهي نـد. در آغـاز دسـتورالعملكتوانست ديگـران را راهنمـايي مي، وسوسه
  .)26ص ، 1975، بنديكت(بود

و بـا كسـابيا كدير نزدي كوقتي او به درخواست راهبانِ يكه كند مينقل  بنديكته باردر گريگوري
بـاالخره، هـاي او ناراحـت و از او متنفـر شـدند. گيـرياز سختآنها  ،ميلي رياست آنان را پذيرفتبي

ت كـه آن را بركدرحاليي او جام زهرآلود را در دست گرفت، نند. اما وقتكتصميم گرفتند او را مسموم 
 ،وكرده باشـد. بـا بازگشـت او بـه سـابياكه سنگي به آن اصابت كمانند اين، ستكناگهان جام ش، دادمي

بودند.  م روميكاز پسران حا، پالسيدو  ماروسنام  بهآنها  ازنفر دو كه  به دور او جمع شدندشاگرداني 
در  پطـرسار كجا مانند در اين ماروسار كتوانست روي درياچه راه برود.  بنديكتبا راهنمايي  ماروس

  مانند مسيح بود. بنديكتو  )29ـ28: 14متي ( راه رفتن روي درياي جليل بود
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ه نان مسموم كت كخواست او را با يروحاني محلي به علت حسادت،  كه يكاست وقتي شده نقل 
ه كـآنجااز، گريگوريبه نقل  بنديكتهمچنين  رد.كالغي آمد و آن نان را با منقارش دور كناگهان ، ندك

  توانست آن را در گناهكار كشف كند.مي، از هر نوع گناه بيزار بود
و را كو قحطـي و نيـز ويرانـي ديرهـايش در سـابياهـاي فراگيـر او مبتال شدن مردم رم بـه بيماري

ليسـا كدر حال نيـايش در ، بود ردهكمرگش را پيشگويي اينكه  او پس ازرده بود. سرانجام، كپيشگويي 
  .)27ـ26ص ، 1975، ؛ بنديكت129ـ128ص ، 1ج ، الف2000، گرين( جان داد

  آثار. ج
  تكتاب قواعد بنديك. 1

راهـب ه براي راهنمايي راهبان نوشته شده اسـت. كوتاهي است كنوشته ، قواعدتاب ك، بنديكتتنها اثر 
وجود ان انحراف كن نيست و امكه پيمودن آن بدون نقشة دقيق و راهنما ممكرده كراهي دشوار را آغاز 

به ، نندكه بدون قواعد و رئيس عمل ميكراهباني را ، بنديكتست. همان نقشه راهنما، قواعدتاب ك. دارد
راهب را  بنديكت. )1فصل ، 1975، بنديكت( خواندرا تابع شيطان و گمراه ميآنها  ند وكوهش ميكنت شد

ند. در عرفـان كاطاعت  ح دقيقاًبه عنوان جانشين مسي ،و از رئيس دير قواعدتاب كه از كداند موظف مي
برتر ها ه در عمل از ساير راهبكبل، ر و نگرشكتنها در فست. او نهرئيس دير سرمشق و الگو ،بنديكت

بـرادران را  قواعـدتـاب كي پاسخگوي راهبان باشد و بايد بـر طبـق كتواند در مسائل سلواست. او مي
  .)2فصل ، همان(ندكراهنمايي 

. او در آخـر فصل نوشت 73را به زبان التيني محلي قرن ششم در  قواعده وتاكتاب كمتن بنديكت 
 1500بـيش از وتـاه، كاست. اما همين مـتن  ها خواندهراهب ي براي نوكوچكآن را قواعد ، تاب خودك

  رده است.كهاي ديني مردان و زنان را راهنمايي سال جامعه
 سـاختار كيافتن يـ نوشته شده است.تاب مقدس و سنت رهباني كبر اساس  بنديكت قواعدكتاب 

مقدمـه و هفـت . )7ص ، 1973، واتـن(دشوار است بنديكتتاب كهاي لي و جامع براي مطالب و فصلك
 23و فصول ، نيايشة دربار 20تا  8فصول . ندكاصول الهيات رهباني مورد قبول او را بيان مي، فصل اول

خدمت متقابل در ، اموال، اركخدمت ةدربار 41الي  31، اركراهبان خطا مجازات ةدربار 46تا  42و  30تا 
، هـاپـذيرش نوراهـب، ارگران ماهر در جامعـهك ةدربار 65تا  57جامعه و درباره بيماران است. فصول 

متـر كهـا، رئيس دير و معاون است. ارتباط ميان اين فصل، نظم جامعه، راهبان مسافر يا زائر، روحانيون
 ؛انواع راهبان. 1عناوين فصول اول تا هفتم بدين قرار است:  .)130ص ، 1 ج، الف2000، گرين(استروشن 
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. 7 ؛وتكســ. 6 ؛اطاعــت. 5 ؛ارهــاي خــوبكفهرســت . 4 ؛مشــورت. 3 ؛ي رئــيس ديــرهــاويژگي. 2
  .)24ص ، 1921، رِوِرند دام و دالت(فروتني

گـام اولين  در توضيح ،در اين فصل بنديكتاست.  )7فصل (فصل فروتني، تابكترين فصل طوالني
بـار  شش قواعدتاب كاين عبارت در . »بيندخدا هميشه او را مي«ه كراهب بايد بداند گويد: فروتني مي

فروتنـي  ةنتيجـ، )5فصـل (ند. اطاعـتكراهب را وادار به فروتني مي است. آگاهي خدا قطعاً رار شدهكت
 قواعدتـاب كدستورات  دستورات رئيس دير و ةاست و پاسخ عشق و بخشندگي خداست. راهب دربار

يـا  3راهب بايد حدود رو، دهد. ازاينتاب مقدس به خدا گوش ميكنيازهاي برادران و درباره  ةو دربار
در زندگي ، شنيدن است ةوت الزمكسكه ازآنجااختصاص دهد.  )20ـ8فصول (به نيايشساعت در روز  4

  .)31ـ30ص ، 1973، ؛ واتن130ص ، 1ج ، الف2000، گرين( است لداراي اهميت اصي )6فصل (وتكس، رهباني
گوناگون بارها توسط نويسندگان و  و خطاب به شاگردان استاي توصيه بنديكت قواعدتاب كلحن 

در  )D. Martene(دِ مارتنو  )D. Mege(دِ مِگشرح ، ترين شرح و تفسيرهااملكشرح و تفسير شده است. 
فهرست  كشروح بود. او ي تر از همهبعدي كامل قرندر  ،)D. Calmet(دِ كالمت. شرح استقرن هفدهم 

  .)xiiص ، 1921، رِوِرند دام و دالت(ردكارائه ، نوشته بودند بنديكته درباره قواعد كالفبايي از نويسندگاني 
عـالوه بـر ، تـبكترين اين متعددي نوشته شده است. مهم قواعدتب ك، در تاريخ رهبانيت مسيحي

) اسـت. 430(آگوسـتينو نيز قواعـد ، )404(پاكوميوسقواعد ، )397(يربازيل كبقواعد ، بنديكتقواعد 
تاب قواعد موجود در آن زمان را تنهـا قواعـد معتبـر و قابـل اجـرا كسه )، 1215(شوراي التران چهارم
هنوز هم توسط راهبـان شـرقي پيـروي ، بازيلقواعد . بنديكتو  بازيل، آگوستينتشخيص داد؛ قواعد 

  .)1068ـ1067، ص 2 ب، ج2000گرين، (شودمي

  هاتنكبندي. 2
 قواعـدتاب كه از كراهباني هستند ، هاتنكتي است. بنديكفرقه بندي، بنديكتي از آثار كيتوان گفت: مي

دانند و در ديرهـايي را پدر روحاني خود مي بنديكته كمردان و زنان راهبي، ، نندكپيروي مي بنديكت
ار مشـغولند. كعبادت و ، به تهذيب بنديكت قواعدتاب ك جداگانه تحت برنامه خاص رهباني و عرفانيِ

را نيز گسترش  بنديكترهبانيت ، نار مسيحيتكدر ، ه مبلغ مسيحيت بودندكهايي ي مناطق گروهدر برخ
مساوي بود. » تيكبندي«با » راهب«ة هاي طوالني واژدر زمان. )267ص ، 2ج ، 2003، زولتزبيگز و سي(دادندمي
هنـري و انـواع علـوم و ، صنايع دسـتي، تبشيري، در امور آموزشي، وه بر اعمال رهبانيعالها، تنكبندي

  فنون زمان خود فعاليت داشتند و در پيشرفت تمدن مؤثر بودند.
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ديـر و  325راهب مـرد در  8694نفر بوده است:  26907، )1996در سال (هاتيكگسترة جهاني بندي
، هاي تبليغـيشامل فعاليت ،مراسم نيايشا عالوه بر انجام هتيكدير. وظايف بندي 345راهبه در  18213
  .)687ـ686ص ، 1ج ، تا، بيگباور(پژوهي استبيمارستاني و دانش، شيشيكمراقبت ، مدارس

  ؟عارف يا راهبت؛ كبندي

را عارف دانست و ارتباط رهبانيت و عرفان  بنديكتتوان ه آيا ميكاين است شود ميه مطرح كسؤالي 
  ؟اهب چيستو عارف و ر

را مورد  بنديكتسپس تعاليم پرداخته، هاي آن و نيز رهبانيت مسيحي ابتدا به تعريف عرفان و مؤلفه
  دهيم.ارزيابي قرار مي

  هاي عرفانتعريف و مؤلفه

اصطالح بر شهود درونـي و يافـت در ، ع ر ف) به معني شناخت است(ه در زبان عربي از مادهكعرفان 
چند علم است]؛ علم به خـداي است: [عرفان مجموعه  نوشته قيصريند. كحضوري خداوند داللت مي

و علـم بـه ، و علـم بـه حقـايق عـالَم، و معاد أو علم به احوال مبد، صفات و مظاهر او، اسماءسبحان، 
و تالش بـراي  كو شناخت طريق سلو، ذات احديت)(چگونگي بازگشت اين حقايق به حقيقت واحد

، قيصـري( ليـتكي و اتصال آن به مبدئش و اتصاف آن به صفت اطالق و ئرهايي نفس از تنگناهاي جز

ترتيب بر هه بكهايي عملي است عرفان شامل معارفي نظري و نيز دانستني، اين تعريفبنابر. )7ص ، 1381
  شود.ميداده عرفان نظري و عرفان عملي تطبيق 

ت و اسماء و افعالش را به او ه خدا ذات و صفاكسي است كعارف « نويسد:مي اصطالحات الصوفيه
	.)224ص ، 1376، كاشاني(» گردده از شهود حاصل ميكنشان داده است. پس معرفت حالتي است  	

 ابوسـعيد ابـوالخيراز جملـه از . اندردهكعرفان و تصوف را به لوازم آن تعريف ، هابعضي از تعريف
ذكر و دعا ديگـران را بـر خـود  پرهيزگارى و دورى از تمايالت نفس و دره تصوف كنقل شده است 

  .)91ـ90ص ، 1366، ابوالخير(ستخداو مخلوقات دوستى و محبت نسبت به بندگان انسان، مقدّم داشتن
وسـيله ظهـور هست. تجربـه عرفـاني بـودي انسان با خدادر فرهنگ غربي نيز به معني ارتباط شه، عرفان

ج ، 2003ــ1994، روفـوس(شودمشخص مي، متمايز نيستنوعي آگاهي كه در آن فاعل شناسا از متعلَّق شناسايي 

ـناختي  ،اسـت كه در تعريف عرفان آمـدهشناخت و تجربه عرفاني، . )284ص ، 1384، گراث؛ مك84ـ83ص ، 9 ش
  است. وسيله نقل و وحي حاصل نشدههاست كه از راه استدالل يا از طريق مخلوقات خدا يا ب
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ه كـتـر امـوري داللـت دارد ان) بر شناخت ويژه و عميـقيا عرف(معرفت«نويسد: مي ويليام چيتيك
 »Gnosis«غالبـاً آن را بـه گنوسـيس رو، . ازايـنتوان تنها از طريق دگرگوني باطني بدان دست يافـتمي

  .)65ص ، 1388، چيتيك(نندك[معرفت باطني] ترجمه مي
عرفان معرفت كه ، ستنتيجه گرفته شده اهاي متعدد، پس از مقايسه تعريف، مفهوم عرفانتاب كدر 

 اسـت، شـودخدا ناميده مي، هاي الهيه در عرفانك، يعني حضوري) به واقعيت هستي( خاص شهودي
(اينجـا دو عنصر اصالت شهود و گرايش بـه وحـدت، پس در ذات عرفان. )420ص ، 1388، موحديان عطار(

تبـي داراي ايـن دو كر يـا مكاگر تف. عناصر اصلي و جوهري است، با خدا وحدت و اتحاد به يك معناست)
  شود.به هيچ وجه عرفان محسوب نمي، عنصر نباشد

  هاي عرفانمؤلفه

مفهـوم تـاب كهاي عرفان را برشـماريم. در بايد مؤلفه، تبنديكتب كبراي تشخيص عرفان بودنِ م
ه كـ شش مؤلفه جوهري شمرده شده استو تحليل تعاريف مختلف براي عرفان، پس از تجزيه  ،عرفان
هاي اصلي عرفان اسالمي جزء عناصر و مؤلفه» واليت«(البته تر هستندجوهري هاويژگيساير به  نسبت
طور ههاي عرفان بلفهؤكه در اينجا ذكر نشده، شايد علت اين است كه مقصود تعريف و تشريح م است

عريف فوق نسبت ميان تتوان گفت: مي. هاي عرفان اسالمي است)كه واليت از مؤلفهكلي است درحالي
  ي جوهري به اين قرار است:هاويژگي تفصيل است. ايننسبت اجمال و ، هاي ذيلو مؤلفه

 ؛بينش بسيط فطري به واقعيت وحداني هستي. 1
 ؛گرايش فطري به شهود واقعيت يا خدا. 2
  ه شامل دو بخش نظري و عملي است:كهاي بنيادين پيشيني آموزه. 3

  هاي نظريآموزهالف. 
  ؛وجود واقعيت يا واقعياتي وراي طور عقل و حس اعتقاد بهـ 
ل كـن است خدا يـا جـان جهـان يـا واقعيـت كه ممكاعتقاد به وجودي فراشخصي و مطلق ـ 

  ؛هاي خاص نباشد)ن است در بعضي عرفانكاين مورد مم( خوانده شود
  ؛مطلوبيت نهايي حقيقتـ 
  ؛منبع شناخت كتلقي شهود به عنوان يـ 
  ؛جمله واقعيت متعالي يا خداعرفت مستقيم به خود واقعيت از ان مكاعتقاد به امـ 

۵۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

ت انسـان در كمشـار(ه از خداست و با خدا سـنخيت داردكاعتقاد به وجود ساحتي در انسان ـ 
  ؛بخشي از ماهيت خدا)

  .ثر هستيكباور به وجود نوعي وحدت در پس مظاهر متـ 
  هاي عمليآموزهب. 

  ؛طهارت مشروط بودن معرفت خدا به قداست وـ 
  ؛در نتيجه مؤلفه پيشين كاعتقاد به لزوم نوعي سير و سلوـ 
  ؛عشق فارغ از خود)(لزوم طلب صادقانه و باالصالة حقيقت و تسليم در قبال مقتضيات آنـ 

 هاي پسيني عرفانيآموزه. 4
است هاي بنيادين يافته آموزهه صورت تفصيلكواقعياتي است ، »هاي پسيني عرفانيآموزه«منظور از 

مفهـوم تـاب كدر . گيـردمؤلفه ششم) معرفت شهودي به آن واقعيات تعلق مـي(يا در تجربه عرفاني
  شده است.بيان ها وارد متعددي از اين آموزهم ،عرفان

  .كتجربه عرفاني طريقي يا سير و سلو. 5
  .)430و  338ـ336ص، 1388، عطارموحديان(تجربه عرفاني. 6

سـير «، مؤلفـه پـنجم)(كجوهره يا ماهيت فرايند سير و سلو. ارددو مؤلفه آخر نياز به توضيح د
. در است؛ سير از معرفت اجمالي بسيط فطري به معرفت شـهودي بـه واقعيـت امـور» معرفتي
هـر . داراي سـه مرحلـه اسـت كدست يافتن به معرفت حضوري به خدا. سير و سـلونهايت، 

  مرحله عناصري جوهري دارد:
يعني پالودن ذهن و دل از اوهام و ، ي معرفتي آناتصفيه به معناين مرحله،  تصفيه است. در، اول ةمرحل

ترين عنصر است. رياضـت و مراقبـه از مقـدمات ايـن ار باطل جوهريكرهايش قلب از تخيالت و اف
  پالودگي يا از ثمرات آن هستند.

جـوهري ، رعشق فارغ از خود و معرفت به واقعيـت امـواشراق است. در اين مرحله، ، دوم ةمرحل
  اند.اموري عارضي و فرعي، هاها و جذبهاست. عشق ابزار رسيدن به معرفت است. خلسه

وحدت است. گذر از واقعيات متكثر به واقعيت وحداني ساري در همه يا واقعيـت كـل در ، سوم ةمرحل
ل اسـت. ترين جزء اين مرحله و شايد غايت همه مراحجوهري ،مرحله است. اين معرفت حضوري عظيم اين

  .)379ص ، 1388، عطارموحديان( معرفت اتحادي به واقعيت وحداني هستي است، عنصر جوهري اين مرحله
هايي كـه عـارف در اشـراقات و انكشـاف، تجربه عرفاني است. تجربه عرفاني يعني احـوال، مؤلفه ششم



   ۵۷ ؟عارف يا راهب ؛بنديكت قديس

، جذبـه عرفـاني، مسيحيـ  در سنت يهودي ،شود. اين مؤلفهضمن يا در انتهاي سير و سلوك با آن مواجه مي
شـود. در سـنت اسـالمي ايـن تجربه وصال و تجربه اتحاد با خدا ناميـده مي، تجربه حضور، انكشاف، شهود
  شود.وجود و فنا ناميده مي، وجد، حقيقت، وحدت، ذوق، كشف و شهود، احوال عرفاني، مؤلفه

بـه صـورت (ور نوعي آگـاهيتجربه عرفاني در معناي عام؛ ظه، تجربه عرفاني دو ساحت دارد: اول
تجربه عرفاني در معناي خاص؛ يعني تجربه وصال يا اتحـاد ، دوم. علم حضوري) به خودِ واقعيت امور

ترين جزء جوهري در عرفان اسالمي. احتماالًاليقين اليقين و حقعين، فنا، با خدا در مسيحيت و وحدت
شـهودي بـودن و ، معرفتي بودن، عرفاني ي جوهري ديگرِ تجربههاويژگي بينش وحداني است.، عرفان

هم بـه  گراثمكو  روفوستعريف . )404ـ 401و  398و  397ص، 1388، موحديان عطار( عاشقانه بودن است
  اين مؤلفه اشاره دارد.

  رهبانيت

نشـين به معني تنهـا و خلـوت )Monos(يوناني واژة از ، ه به معني رهبانيت استك)، Monasticism(لمه ك
لمات بر تنهايي و خلـوت داللـت كاين همة است.  Monachus ،لمهكاست. ريشه التيني اين  مشتق شده

نيسـت. اصـطالح  نشـينيابـانن بتنهـايي زاهـدا ماننـدِ، مطلـقبه معني تنهايي نند. اما اين تنهايي، كمي
Monk) ،(هاي مهدر ديرها به عبادت و برنا، ه دور از اجتماع مردم عاديكشود ساني اطالق ميكبه راهب

هاي ها و گروهو در فرقهمراتب هستند اراي سازمان و سلسلهد ،پردازند. راهبان مسيحيديني خاص مي
راهبـان . نـدكه امور ديني و اجرايي دير را مـديريت ميكرئيس دارد  كگيرند. هر دير يخاص قرار مي

 :عبارتند از كاتوليكليساي كهاي مهم رهباني در فرقه ،نند. در حال حاضركبايد دستورات او را اطاعت 
، كبـرُل( ها و راهبان ديگر شرقيردوسيانك، هااُليوِتان، هاامالدولسك، هاسيسترسيان، هاتيكبندي، هابازيلي
  .)781ص ، 8ج  ،2003ـ1994

، اطاعـت، تواضـع، تجـرد، برشـمرد: فقـرگونـه اينتـوان هاي اصلي زندگي رهباني را مـيويژگي
  .ام و ثباتكاستح، خلوت، انزوا، تنهايي، وتكس، نيايش، راك، ...)روزه و(رياضت
ارميا و يحيي معمدان ، سيره و روش بعضي پيامبران و مردان عهد عتيق از قبيل اشعياءتوان گفت: مي
اي از پوست شتر جامه. ردكبخش زاهدان و راهبان بوده است. حضرت يحيي در صحرا زندگي ميالهام
دنيا را تعليم  كخود عيسي رياضت و تر. )7ـ4: 1مرقس (ردكحرايي تغذيه ميبا ملخ و عسل ص. پوشيدمي

ي زهـدگرايي را هـاويژگي ندراني بسياري ازكلمنت اسكاوريگن و ، جمله ترتوليان از پدران كليساداد. 
  .)797 - 781ص ، همان(خود عرضه داشتند» مذهب گنوسي راستين«در 

۵۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

  تكن در انديشه و روش بنديهاي اصلي عرفابررسي وجود عناصر و مؤلفه

جود دارد و با تفصيل ايـن دو عنصر اصلي و جوهري و ،ه در عرفانكآيد به دست مياز تعريف عرفان 
در ذيل هـر . شوداز دو عنصر اصلي بررسي ميهريك  رسيم. در اين بخشبه شش مؤلفه ميدو عنصر، 

  گردد:هاي مربوط اشاره ميبه مؤلفه، عنصر

  به خدا معرفت عرفانياول. 
ه يگانـه و كـمعرفـت خـاص شـهودي بـه واقعيـت هسـتي اسـت ، عرفـان، ه گذشـتكـهمان طـور 

، ثـر هسـتيكه در پـسِ واقعيـت ظـاهر و متكـظاهري) است. به عبارت ديگر، معرفت به اينغير(باطني
ه كاست شناختي  ،بخش يعني خدا وجود دارد. منظور از معرفت خاصيگانه و وحدت، واقعيتي مرموز

در آيـد. ايـن معرفـت دست ميهب وسيله ارتباط روح انسان با حقيقتهه بكبل، ط عقل و استداللنه توس
  از سنخ علم حضوري و شهود است.، شناسي اسالميمعرفت
معرفتـي بـه نـام ، در باب دانش و معرفـت، )1274 مرگ:(قديس يناسئتوماس آكوبنابر ديدگاه . الف

شود و مقدمه و نتيجه از هم جدا نيسـتند. مطلب استدالل نميه در آن بر كاي وجود دارد معرفت فرشته
خـدا  كاما شناخت و در، ن استكاستداللي ممطور مستقيم و غيرهشناخت خدا ب، در اين نوع معرفت

توانـد ذهن محدود بايد محدود باشد و نمـي كتأثير در ي كن است؛ زيرا يكممغير» چنانچه او هست«
بـه عنـوان پـاداش شـان معرفـت ديگـري ها انسان ها وان دهد. اما فرشتهافي نامحدود را نشكاندازه هب

ه كـچنانآن«شـناخت خـدا ، نـام دارد )Beatific Vision( »رؤيت سعيده«ه ك، نند. اين معرفتكدريافت مي
 بشري يكياو خودش بدون واسطه با عقل . شودوسيله خودش ديده ميهخدا ب. در آن، باشدمي» هست

ت در ايـن كاسـت. شـرشدن شده و هم وسيله ديده ه ديدهكاو هم چيزي است ، حالدر اين . شودمي
ه آنها فرديت خود كشود نمي موجب، شناساند و اتحاد با خداه خدا خودش را بدون واسطه ميكفرايند 

 پـولسو  موسيبه ، »رؤيت سعيده«ه كبرآن است  ،آگوستينمانند  يناسئتوماس اكورا از دست بدهند. 
، هـاتيكشده اسـت. بعضـي از بنـدي بخشيده، بودند شان غافل شدهه از حواس جسميكوقتي ، قديس

  .)96ـ95ص ، 9ج ، 2003ـ1994، چپمن( اندردهكاضافه  پولسو  موسيقديس را به  بنديكت
معرفتي ، ر و مراقبه عرفانيكه تفكآن است  بر يناسئاكوهمراه با  ترزاشاگرد قديسه  ،يوحناي صليبي

  .)99ص ، همان( گرچه مادون رؤيت سعيده است. رفت فرشتگان است و فوق ايمان استشبيه به مع
اي يا شبيه بـه آن اسـت و همان معرفت فرشته، معرفت خاص و شهود عرفانيرسد، به نظر مي
كـم دسـت، به خدا بنديكتو معرفت ، معرفتي فراتر از معرفت خاص عرفاني است، رؤيت سعيده
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معرفتـي فراتـر از معرفـت خـاص ، داننـدكه او را داراي رؤيت سعيده مي هاييبنا بر نظر بنديكتي
  عرفاني بوده است.
ه كـنـد كه تأييـد ميكـيـابيم به عباراتي دست مـي بنديكت قواعدتاب كبا مراجعه به عالوه بر اين، 

خواسته راهبانش به اين ي به معرفت خاص عرفاني توجه داشته و ميكدر ارائه دستورات سلو بنديكت
  دست يابند:معرفت 
خدا) را تحت راهنمايي انجيل بپيماييم كه سزاوار رؤيت او (هاي اوبايد راه«« نويسد:مي بنديكت. ب
  .مقدمه)، 1975، بنديكت(»)12: 2اول تسالونيكيان (استاو كه ما را به ملكوتش فراخوانده. شويم
زيـرا مخاطـب ؛ جود خدا باشـدشناخت معمولي و اعتقاد به و كتواند به معني ينمي» رؤيت خدا«

بر  اين شناخت ابتدايي و غايبانه از خدا را دارند. به عالوه. آنها مسيحيان مؤمن و معتقد هستند، بنديكت
هاي خدا تحت راهنمـايي انجيـل نيسـت. اعتقاد و شناخت معمولي نيازي به پيمودن راه كبراي ي، اين

دسـت هتي بـكخدا تحت راهنمايي انجيل در دير بندي هايپس از پيمودن راه ،انتظار دارد بنديكتآنچه 
درك ، يـك چيـز» رؤيـتِ«شده است. نتيجة تعبير » رؤيت خدا«به ه كست تري از خداعميق كدر، آيد

ه همان كافت را، تواند معني احساس و يبيشتر و بهتري از آن است و در اموري مانند خدا به خوبي مي
ه به كاي با خدا و مواجهه كيعني ارتباطي نزدي، »رؤيت خدا. «برساند، شهود و معرفت خاص خداست

  .صورت علم حضوري است
نيم كبه صداي الهي گوش . ..ما بايد، نيمك. چشمانمان را به نور خدايي باز .«. نويسد:ت ميكبندي. ج

را دل خـود ، شـنيديداش آواز او را مـيكـامـروز «ه: كـند كزند و ما را نصيحت ميه روزانه فرياد ميك
ليساها كالقدس به ه روحكبشنود  ،ه گوشي براي شنيدن داردكسي ك...  )8]: 95[94مزامير (»سخت مسازيد

ه آرزومند حيات است و طول ايـام را كيست آن شخصي ك؛ ... )7: 2مكاشفه يوحناي رسـول ( »گويدچه مي
  .)13]: 34[33مزامير ( ويي را ببيند؟كدارد تا نيدوست مي

ت خواهي حقيقگويد: اگر تو ميخدا به تو مي» من او هستم«دهي: پاسخ ميني، كاگر اين را گوش 
از بـدي ، آميزهايت را از سخنان حيلهزبانت را از بدي نگهدار و لب«و زندگاني جاويد را داشته باشي، 

ت، در اين صور. )15ـ14]: 34[33مزامير ( »وشكن صلح را طلب نما و در پي آن بكويي بكاجتناب نما و ني
من ، ه شما مرا بخوانيدكبه دعاهايتان و قبل از اينهاي من، چشمان من بر روي شما خواهد بود و گوش

تواند براي مـا از ايـن چه چيزي مي، . برادران عزيز)9: 58اشعيا ( »حاضر هستم كببين اين«خواهم گفت: 
 .مقدمه)، 1975، بنديكت(تر باشد؟صداي دلبرانة خداوند شيرين
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بـا چشـم و ، القدس و سخن گفتن بـا خداونـددايي و شنيدن صداي الهي و صداي روحديدن نور خ
ضـوري اي حمعرفتي عرفاني و مواجهه، پذير نيست. الزمة اين ارتباطگوش و زبان مادي و معمولي امكان

دل خـود را «آورده است: ، به نقل از مزامير پس از آرزوي شنيدن آواز خدا بنديكتكه است. همچنين، اين
نعي بـراي مادن آواز خداست. آلودگي دل و گناه، مانع شنيه آلودگي دل، شود كمعلوم مي، »سخت مسازيد

  بلكه اين شهود و يافت عرفاني است كه مشروط به پاكي دل است.شنوايي معمولي گوش نيست، 
 شايد منظورآيد. به دست نميطور صريح معرفت شهودي هب، ن است گفته شود از اين عباراتكمم

 نااما ايـن احتمـال مـورد تأييـد مفسـر. نايي و استعاري باشدكمعاني ، از ديدن و شنيدن و سخن گفتن
لي كنه شمواجهه است،  كردن به خدا يكگوش «نويسد: مي بنديكتالم كت نيست. مفسر كبندي قواعد
 ه خـودكـقلبـي ؛ نـدكصداي عشق است. خدا در قلبم با من صـحبت مي، فعاليت. صداي خدا كاز ي

زيـرا معرفـت ؛ اين تفسير با معرفت شـهودي قابـل تطبيـق اسـت. )4ـ3ص ، 2000، وال(دروني من است
 ،روح انسـان) و واقعيـت اسـت. همچنـين(مواجهه ميان قلب كي، شهودي نيز به عنوان علم حضوري

ور زيرا در همان مزم؛ خدا است، از ديدن آن صحبت شده 13]: 34[33ه در مزامير ك، »وييكني«منظور از 
در تفسير نيز چنـين تفسـير شـده . )8]: 34[33مزامير ( »و استكه خداوند نيك بچشيد و ببينيد«آمده است: 

  .)179ص ، 10ج ، 1953، بوتريك( است
و خداونـد هميشـه از آسـمان بـه «نويسـد: با الهام از مناجات مزامير ميدر فصل هفتم،  بنديكت. د
 .)7فصل، 1975، بنديكت( »طالب خدايي هست ه ببيند آيا فهيم ياكند كآدم نظر ميبني

فهـم « اسـتردهكـتي را مشـخص كبندي كهدف و مقصد سير و سلو، »فهيم يا طالب خدا«عبارت 
فراتر از شناخت عـادي خـدا داللـت شناختي به همان ترتيب بر؛ است» ديدن خدا«مانند عبارت ، »خدا
 خواهدو مي، ه خدا را قبول داردكمؤمني  ست.مقدمة يافت و معرفت عرفاني خدا، »طلب خدا«ند. كمي

خيزد. پس جوي او برميوارهاي خاصي به طلب و جستكبا اعمال و ، ندكحضوري به او پيدا شناختي 
  اين عبارت هم در اين راستا قابل تفسير است.

در  ه او واقعـاًكـه بايـد احـراز شـود كـمعتقـد اسـت در مورد پذيرش برادران جديد  بنديكت.  ه
  .)58فصل، 1975، بنديكت( ستوجوي خداجست

جوي خـدا وشخص واقعاً در جسـت هكاين است ، تيكشرط پذيرش در دير بندي، بنابر اين عبارت
معرفت قلبـي و شـناخت ، »يافت خدا«ست. منظور از يافت خدا، جو و طلب خداوجست ةنتيجباشد، 

  يابد.ا در قلب و درون خود مياو ر، يابدجو ميوه خدا را پس از جستكسي كست. اعرفاني به خد
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و » معرفـت«دسـتيابي بـه درجـه بـاالتر است: نتيجه عمـل بـه ايـن قواعـد،  در فصل آخر آمده. و
  .)73فصل، 1975، بنديكت( پرهيزگاري است

، مسيحي است كه يكاز اين لحاظ ، ه راهب در ابتداي ورود به ديركآيد عبارت، به دست مي از اين
، زيـرا معرفـتِ اوليـه؛ شـوداين معرفت تقويت مـي، كپس از سير و سلوست. معرفتي به خدا داشته ا

  خاص و عرفاني است. شناختي ،نهاييشناخت حصولي است و معرفت 
زيـرا آنچـه در ؛ ان نداردكمگر تقويت معرفت در همان نوع حصولي امن است سؤال شود كه كمم

آن اشاره نشده است. پاسخ ايـن اسـت  درجه باالتر معرفت است و به حضوري بودن، اين عبارت آمده
. ترِ ايمان همراه با معرفت حصولي اسـتمراتب پائين. ه ايمان داراي درجات و مراحل متعددي استك

يابد و به تدريج از معرفت حصـولي بـه معرفت نيز افزايش مي، متناسب با آن، ندكوقتي ايمان رشد مي
 بنـديكتيد كه در قواعد مورد تأكارهايي است كم انجا، رسد. عوامل تقويت ايمانمعرفت حضوري مي

هاي دنيايي و نيز مطالعه و رفع شبهات علمـي پرهيزگاري و دوري از گناه و آلودگي، است. عمل صالح
، معرفت در مسـير شود. پستقويت ايمان ميموجب و تسليم محض و فروتني در برابر دستورات الهي 

  رسد.ميبه معرفت عرفاني و حضوري نيز پيشرفت، 
 ةهمچنـين الزمـوجـود دارد.  بنـديكتمعرفت شهودي به خدا در عرفـانِ گفت: توان ميبنابراين، 

اعتقاد به اصل آن واقعيت و وجود آن واقعيـت وراي طـور ، معرفت شهودي به واقعيت وحداني هستي
، نبـود واقعيتي وراي طور عقل و حساز خدا،  بنديكتاست. اگر تصور  )3- 2و  3- 1مؤلفه (عقل و حس

  آن نيازي به اين همه رياضت و عمل نبود. كبراي در
به معنـي ، )58فصـل، 1975، بنديكت(جوي او بودنوو در جست )7فصل، 1975، بنديكت(طالب خدا بودن

  .)3- 3مؤلفه ( است بنديكتتب كمطلوب نهايي م، ه خداكاين است 
منبـع  كشهود به عنوان يـه كاين است ، معرفت شهودي به واقعيت وحداني هستي ةهمچنين الزم

  .)3ـ4مؤلفه ( واقعيت تلقي شود» خودِ«ه تنها منبع شناخت به كبلشناخت، 
از جملـه د واقعيـت، ان معرفت مستقيم به خـوكمتضمن اعتقاد به ام ،همچنين اين معرفت شهودي

  .)3ـ5مؤلفه ( ستواقعيت اعال يا خدا

  لي به وحدتكگرايش . دوم

در  .ز عناصـر اصـلي و جـوهري عرفـان اسـتگرايش به وحـدت الي كطوربه، ه گذشتكطور همان
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. او خودش شودوسيله خودش ديده ميهخدا ب، ه در اين معرفتكبيان شد ، »رؤيت سعيده«توضيح 
ه وحـدت لي بكهمراه با گرايش . بنابراين، رؤيت سعيده، شودي ميكبا عقل بشري يبدون واسطه، 

بـه  بنـديكت، دانندرا داراي اين معرفت مي بنديكته كي، هايتيكست. پس بنابر اعتقاد بنديبا خدا
  درجة عرفاني اتحاد با خدا رسيده است.

معرفت حضوري جز با اتحـاد و . ستنوعي وحدت با او، الزمه معرفت شهودي به خداافزون براين، 
 379ص ، 1388، موحديان عطـار( گرددمحقق نمي، الاقل در بخشي از هويت يا وجود، مشاركت عالِم با معلوم

گرايش كلي به وحدت را نيز ، آمد بنديكتپس آنچه براي اثبات معرفت عرفاني به خدا در عرفان . )420و 
خواهد اين گرايش به وحدت را در شاگردانش ايجاد كند. در در تعاليم خود نيز مي بنديكتكند. ثابت مي

كلمـه  قواعـددر  بنـديكتاد با خدا باشد. تواند اشاره به اتحخورد كه ميعباراتي به چشم مي قواعدكتاب 
كند كه بيان ميبنديكت . آيددست ميبهاما از تحليل عبارات او اين غايت عرفاني ، را نياورده است» اتحاد«

اين است . معني اين جمله، )58فصل، 1975، بنديكت(»رسيمبه خدا مي«ما از طريق چيزهاي سخت و ناهموار 
كه ارها، اين ك. د مطابق دستورها اموري را ترك كند و كارهايي را انجام دهدكه سالك در دوران سلوك باي

شـود. وصول به خـدا انجـام ميعبارت ديگر، به هدف رسيدن يا به ، ستسخت و برخالف ميل او احياناً
  وصول به خدا است.، پس هدف و غايت اصلي سلوك

  چه؟ يعني» خدا وصول به«

ماننـد هكه قرار است راهب به آن برسد. وصول بـه خـدا است چيزي متناسب با ، »وصول«معنا و مفهومِ 
خـدا وجـودي خـاص و ، رسيدن به يك چيز مادي نيست. بنا بر الهيات مسيحي ماننـد الهيـات اسـالمي

ي از يافـت. البتـه يكـوصول به آن مفهومي مادي و مكاني مي، متشخص و مجرد است. اگر خدا مادي بود
بـا  ذاتهـم، عيسـي، اما بنا بـر الهيـات مسـيحي. انسان و مادي است، مسيحيعني عيسي سه اقنوم تثليث، 

در عـالمي ، قواعـدخدا بنا بر كتاب مقدس و نيز كتاب  ست.است. او نور از نور و خدا از خداخداي پدر 
  .)19و  7فصل، 1975، بنديكت( آگاه است مسلط بر عالم ماده قرار دارد و به تمام اعمال ما و احوال عالم مادي

نـد و در رتبـه و مقـام عـالم كماديِ راهـب صـعود يعني بعد مجرد و غير، وصول به خدابنابراين، 
شـود. گسـترش  كيعني سعه وجودي او گسترش يابد و به خدا نزديـن صعود، مجردات واقع شود. اي

هاي عالم مادي آزاد شود از محدوديت، ه همان روح اوستك، يعني حقيقت وجود راهب، سعه وجودي
موجب ، ه از مختصات عالم مادي استكهاي گناه و تعلقات دنيا، ه عالم مجردات وارد شود. آلودگيو ب
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محـدوديت ، هـا و تعلقـاتشود. با رفع اين آلودگيسقوط و دور شدن روح از مقام قدسي خداوند مي
تواند مي ،يكشود. نهايت اين نزديي به خدا آغاز ميكيابد و صعود معنوي و نزدياهش ميكعالم مادي 

ي شدن با او يعني اتحـاد اسـت. بـه كي، خدا و وصول بهي ك. آخرين درجه نزديتعبير شود» وصول«به 
ي كـنهايـت نزدي، نـيمكران تشـبيه كقطره و خدا را به دريايي بي كاگر روح راهب را به ينمونه، عنوان 

باشد. عـدم فاصـله بـين ريا نميان آن و داي ه قطره به دريا برسد و هيچ فاصلهكقطره به دريا اين است 
  يعني اتحاد راهب و خدا.ي شدن قطره و دريا است؛ كبه معني يقطره و دريا، 
ه كـوحدتي  شود.بيان مي» وصول الي اهللا«با تعبير قامِ رسيدن به خدا در سنت اسالمي، همين م
 بـاور بـه وجـود نـوعياسـت. پـس، شناختي وحدت وجودِ نجاتدارد،  وجود بنديكتدر عرفان 

ت وجـود دارد. وحـدت وجـودِ كدر عرفـان بنـدي )3ــ7مؤلفـه (ثر هستيكوحدت در پس مظاهر مت
ه اگر هيچ دوئيتـي بـين كاست  كهمان اتحاد عارف با خدا پس از طي مراحل سلوشناختي، نجات

 اتحـاد مجـازي اسـت، محفـوظ بمانـدآنهـا  اتحاد حقيقي و اگر فرديـت، عارف و خدا باقي نماند
  .)131ـ129ص ، 1388، موحديان عطار(

اتحـاد  ةالزم، با او متحد شود، ه هيچ سنخيت و تناسبي با خدا نداردكان ندارد چيزي كه امكجايي 
ت انسان در كمشار(ه از خداست و با خدا سنخيت داردكاعتقاد به وجود ساحتي در انسان است ، با خدا

، كسـير و سـلو. انسان وجـود داردبه صورت بالقوه در . اين ساحت، )3ـ6مؤلفه (بخشي از ماهيت خدا)
  ند.كال و انسان را آماده اتحاد با خدا مياين ساحت را فعّ

يد است. همه دسـتورات كميان عمل و معرفت مورد تأة به صورت روشني رابط، تبنديكدر عرفان 
قداست و طهارت موجب مقدمة رسيدن عارف به معرفت و شهود است. اين دستورات  ،بنديكتعملي 
نويسد: خدا مي بنديكت. به عنوان نمونه، )3ـ8مؤلفه ( شودگردد و زمينه ايجاد معرفت ميارف ميباطني ع
زبانت را از بدي نگهدار و « ،خواهي حقيقت و زندگاني جاويد را داشته باشيگويد: اگر تو ميبه تو مي

نمـا و در پـي آن ن صـلح را طلـب كـويي بكاز بدي اجتناب نما و ني، آميزهايت را از سخنان حيلهلب
چشـمان مـن بـر روي شـما ، ايده شما اين چيزها را انجام دادهك. و وقتي )15- 14]: 34[33مزامير (»وشكب

 كببين اين«من خواهم گفت: ، ه شما مرا بخوانيدكهاي من به دعاهايتان و قبل از اينخواهد بود و گوش
  .مقدمه)، 1975، بنديكت؛ 9: 58اشعيا (»حاضر هستم

. موضـوع عرفـان )3ــ9مؤلفـه ( لزوم سير و سلوك اسـت، كه نتيجه مؤلفه قبل است مؤلفه بعدي
ارائـه دسـتوراتي اسـت كـه عـارف را بـه معرفـت ، شودكه يك عرفان عملي حساب مي، بنديكت

۶۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

روح خـود را بـراي شـهود و  ،قواعدعمل به دستورات سلوكيِ تي، با شهودي برساند. عارفِ بنديك
  .كندمعرفت عرفاني آماده مي

رِ كت و تفنيّ تفا شود وكتنها بر ظاهر عمل اي، كاگر در ارائه دستورات سلو، 3ـ10در رابطه با مؤلفه 
نتيجه عمل بـه چنـين دسـتوراتي ، اگر طلب حقيقت صادقانه و باالصاله نباشد، لحاظ نشده باشد كسال
هاي دروني توجه دارد و در تمام دستورات به نيت و انگيزه بنديكتاما تواند معرفت عرفاني باشد، نمي

، جايگـاه تبنـديكي كند. نيايش در برنامه سلوكتفا نميكبه هيچ وجه به صورت بيروني و ظاهر عمل ا
نـه در نمـاي بيرونـي. در طبيعت دروني قرار خواهد گرفـت،  واقعيت نيايشمهمي دارد. اما از نظر او، 

تقاضاي صـبر ، آگاهي مداوم از حضور او، وابستگي مطلق به خدا، ترس از خداوند، زيربنا و پاية نيايش
اسـتفاده  بنـديكتلمـات كاز . )62ص، 2000، وال(انگيزه عشـق اسـتو استقامت مداوم و باالتر از همه، 

ه كـبه دنبال ايـن نيسـت  ،بنديكتعشقي خالصانه و فارغ از خود است. نظر او، ه عشق موردكشود مي
ه قلب و كدر پي اين است بلكه  ،شناس باشدوظيفهمسيحي  كتنها ي، يكراهب با انجام دستورات سلو

ي هـاويژگي ي ازكـو متعالي شود و به درجات عرفاني راه يابد. ي كپا، از طريق اين اعمال كروح سال
گويـد: دهد و ميزي قرار ميكهم عشق مسيح را نقطه مر بنديكت. سترابطه عاشقانه او با خداعارف، 

خالصه تمام راه زندگي اين عبارت،  .)4فصل، 1975، بنديكت(»ندهد هيچ چيز را بر عشق به مسيح ترجيح«
  ي است.كاين عشق زيربنا و انگيزه اعمال سلو. )35ـ34ص، 2000، وال(است بنديكت

رده كـاي به تسليم محـض توصـيه را به گونه كسال، در قبال مقتضيات حقيقتت، كهمچنين بندي
ن يا دشواري بر عهـده كمموظايف غير، اگر مافوق«ن آورده است: كممة وظيفة غيرباردر ه حتيكاست 

. همچنـين در )68فصـل، 1975، بنـديكت(»او بايد دستور را با فروتني و اطاعت بپذيرد.، برادر گذاشت كي
درباره  ،است» فروتني«ه تحت عنوان كاست و فصل هفتم، » اطاعت«حت عنوان ه تك، قواعدفصل پنجم 

  توجهي آورده است.قابل تسليم در قبال مقتضيات حقيقت مطالب
 سـت.شي اجمالي تا معرفت شـهودي بـه خدامؤلفه پنجم سير و سلوك است كه سيري معرفتي از بين

، بنـديكتتصفيه يعني پالودن ذهن و دل از اوهام و تخيالت است. : مرحله اول، اين مؤلفه سه مرحله دارد
ن مراحـل از تعـاليم او قابـل اسـتفاده اسـت. اما مفاد ايـ، نكردهاي اشارهآنها  به خود اين مراحل و تفكيك

  به اين مرحله توجه كرده است. مشورت) كامالً(فروتني) و فصل سوم(در مقدمه و فصل هفتم، بنديكت
به ايـن  بنديكتعشق فارغ از خود است. اشراق است. عنصر جوهري اين مرحله، ، مرحله دوم

به اين موضوع و لوازم آن و پنجم و هفتم،  م او در فصل چهارمامور نيز توجه داشته است. در تعالي
  پرداخته شده است.
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ه عنصـر جـوهري ايـن مرحلـه كـاتحاد با خدا، ، ه گذشتكطور وحدت است. همانمرحله سوم، 
  وجود دارد. بنديكتدر عرفان ، است

 بنـديكتوجود اين مؤلفه در عرفان ه گذشت، كه با توضيحاتي كتجربه عرفاني است ، مؤلفه ششم
  تجربه عرفاني متعالي است. كي. اتحاد با خدا، ثابت شد

  عرفان و رهبانيت

، آنتـونيالجمـع نيسـتند. ةمانععارف و راهب ، با توجه به منابع تاريخ عرفان و رهبانيترسد، نظر ميبه
در تاريخ عرفان از ، و متقابالً باشدميدر عين حال داراي حاالت عرفاني بلندي . مؤسس رهبانيت است

 كيكتفتوان گفت: . ميبنديكتو  كاسين، بازيل، آنتونياز جمله شود، راهب نام برده ميهاي شخصيت
وجود آمـده اسـت. هبه اين صورت مطرح نبوده است و بعدها ب ،بنديكتميان راهب و عارف در زمان 

از ، از قرن سوم و چهارم تا قرن دوازدهم، نويسد: تاريخ عرفان مسيحي غربيمي گينبرنارد مكچنانچه 
ها و اصول عرفان و به دنبـال گيري پايهلكه دوران شكنيست. اين دوره را  كاكتاريخ رهبانيت قابل انف

زيـرا عرفـان در ايـن مـدت بـا ؛ ناميد »دوره رهباني«توان مي، وفايي آن استكدوران پيشرفت و شآن، 
بعدي تاريخ عرفان  ةورد، ها و اعمال رهباني به شدت آميخته است. قرن سيزدهم تا قرن شانزدهمارزش

 xii ,xiiiص ، 1991، گينمك(اري و روابط متقابل استكه عرفان با عناصر رهباني داراي همكمسيحي است 

 بنـديكتتـوان گفـت: ه نمـيكـآيد به دست مي، تاريخ عرفان و رهبانيت مسيحيپيوستگي از . )131و 
  راهب است و عارف نيست.

، ه به پيشرفت زندگي رهباني منجر شدهكان و روح زهد، ه ميان عرفكبرآن است  مارگارت اسميت
تـر و ارتبـاط مسـتقيم كجوي يـوه در جسـتكـسـي اسـت كوجود دارد. عارف  كارتباط نزدي كي

 كتواند او را از گناهان پاه ميك، وسيله زندگي خويشتندارانههو او ب ستتر با حقيقت يعني خداكنزدي
بـا مراقبـه ، ردكند. وقتي او خودش را با اراده ازلي هماهنگ كيجو موآن ارتباط مستقيم را جست، ندك

در ميـان ليسـاي مسـيحي، كدست آورد. اولين عارفـان هند تا معرفت مستقيم خدا را بكجو ميوجست
واره همـ، وتـاه يـا بلنـدك، گزينياند. انزوا و مدتي عزلتهاي زاهدانه بودهه داراي آرمانكساني هستند ك

اسـت.  ضروري بوده، ان عرفاني و براي تحقق آن آرمان در امور عملي زندگي انسانبراي پيشرفت آرم
، اسـميت(بايد آغاز عرفان مسيحي را بيـابيم، با پيشرفت آرمان زاهدانه و رشد رهبانيتگام بهبنابراين، گام

فـان تـرين عامـل عرنيز قطعي گينمكرهبانيت مقدمه عرفان است. به نظر ه، ك. حاصل اين)10ص، 1995

۶۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

ه پيدايش و موفقيت كبل ،ه البته آن هم مؤثر و چشمگير بودك ،اوريگننه الهيات عرفاني ، مسيحي غربي
  .)131ص، 1991، گينمك(رهبانيت در قرن چهارم است

، در اعمال زاهدانه نيسـت، ماهيت حيات رهبانيگويد: در ارتباط ميان رهبانيت و عرفان مي كاسين
انقطاع بـا شاندن روح به حالتي از ارتباط پايدار و بيكدر ، عت خود استه در نفي هر روز و هر ساكبل

  .)77ـ76ص، 1384، اندرهيل(ي استكبخش عرفان يبا طريق وحدت ه اساساًكخداست 
يـافتن اتحـاد بـا ، جان كاسـينمانند  بنديكتمقصود «نويسد: مي كاسينكتاب در مقدمه ، چادويك

  .)17ص، 1985، كاسين(»درست است هدف عرفان مسيحي) از طريق نيايش(خدا
ه با مراجعه بـه كاين است . بلكه مراد ه عرفان و رهبانيت وحدت ماهوي دارندكمقصود اين نيست 

گرچه ابتدا به عنوان شخصـيتي راهـب  بنديكتتوان گفت كه مي، منابع تاريخ و تحليل عرفان مسيحي
برجسـته  پاپ، قديس گريگوري اولآنچه  با استناد بهاز سوي ديگر،  اما عارف نيز هست.، مطرح است

عارف ، است ردهكنقل  بنديكتاشفات و حاالت عرفاني كگوها از موتاب گفتكدر ، ااوايل قرون وسط
  شود.تأييد مي بنديكتبودن 
تي كاز عرفـان بنـديبه صـراحت در مقاله خود ، تي استكه متخصص تاريخ بنديك، لمبا استوارتك

را از عناصــر اصــلي عرفــان رهبــاني غربــي دانســته  بنــديكت دقواعــتــاب كســخن گفتــه اســت. وي 
  .)1ص تا، بي(استوارت، است

  نتيجه گيري

ست. او از جواني، هاتنكشخصيتي برجسته و مهم در تاريخ رهبانيت مسيحي و سرسلسله بندي بنديكت
ات كحاوي ن ،وي قواعدتاب كرد. كرهبانيت را طريقه خود قرار داد و شاگرداني را در اين مسير تربيت 

ارهـاي كفهرسـت ، تابش بـه وظـايف راهبـانكدر  بنديكتاخالقي و عرفاني است. ، ارزشمند رهباني
نيايش و روش اداره دير پرداخته است. با توجه به تعريـف عرفـان و ، فروتني، وتكس، اطاعت، خوب

عناصر اصـلي  ،رسدبه نظر مي» گرايش به وحدت«و » شهود عرفاني به خدا«يعني صر اصلي عرفان، عنا
. وصـول بـه را وصول به خدا دانسته است كهدف سلووي زيرا ؛ وجود دارد بنديكتعرفان در تعاليم 

فـت ه معركبرآنند  بنديكتن نيست. همچنين بعضي از پيروان كبدون شهود عرفاني و وحدت ممخدا، 
يـت و عرفـان بخشيده شده است. با توجـه بـه تـاريخ رهبان بنديكتبه » رؤيت سعيده«خاص عرفاني، 

عـالوه بـر  بنـديكت. رهبانيت مقدمه عرفان مسـيحي اسـتتوان گفت: مي، مسيحي و نظر انديشمندان
  شود.تواند تعاليم عرفاني محسوب مي، بنديكتعارف هم هست و دستورات ، راهب استه، كاين
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