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 نيشه آگوستيدر اندمسيحي عرفان  يو عمل يساختار نظر

  
    Kermania59@yahoo.comمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيگروه عرفان دانشيار /  يرضا كرمانيعل

  25/3/1395: پذيرشـ  6/11/1394: دريافت

  ده يچک
 يزهد با تصــد . عقل با عرفان ويالهيات يهاشهياست صاحب اند يو عارف يحاالت عرفان ياست دارا يهن متأليآگوست

عشق و محبت به خــدا و  وي يعرفانة شيمحور اند ي،اند. در بعد عملجمع شده يدر عرفان و يو اجتماع ينيمناصب د
از يــو ن يت به مقام فعليعدم رضا يعني يدن به كمال در عشق، شرط مهم فروتنيرس يبرا ي،د وي. از داوستمخلوقات 

است.  دستيابيش قابل يايو دعا و ن ينيل ديكسب فضا ب نفس،ياز رهگذر تهذ . اين امراست به حركت به سمت كمال
اخــالق و ة مرتبــ ي)، آغاز كرده و با طــي(استدالل ي، عقليحس ،ينباتة مراتب نفس را از مرتب ،گانهن امور سهيسالك با ا

از ادراك  يدر بُعــد ادراكــ ،كننــد ين مراحل را طيد. آنان كه اآيينائل م ،كه مرحله تأمل است يي،به هدف نها نه،ينطمأ
 ،ن مرحلــهيــاند. در اافتهير دست يرناپذييتغ يبه معرفتِ نور ي،عقل ياند و با ادراكگذر كرده ياليخ يو روحان يماد يحس

  كنند. يه ميق از او تغذيابد كه همه حقاييم داند ويانسان خداوند را همه جا حاضر و ناظر م

  .تيرهبان ،عشق و محبت ،شهود ،يحيعرفان مس ،عرفان ،نيآگوست ها:كليدواژه
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  مقدمه

 يبــرا ي اســت.نــين ديمطابق با قــوان اضتِيخداوند و سلوك و ر ةواسطيشناخت ب يبه معنا ،»عرفان«
دارد. عرفــان  وجــود ن اســالمين مبيژه ديوبه ،يميان ابراهيژه در اديو يگاهيجا ،ن شناختايوصول به 

اســت.  ياريبســ يوجــوه كمــالداراي  اسالم، ين اسالم و توجه به ابعاد باطنيابتنا بر د دليلبه  ي،اسالم
است كه محققــان  روشنشتر عرضه شود. يهرچه ب ي،جهان يدر طراز بهاگرانراث ين ميا شايسته است
 يمــيان ابراهيــژه اديوبــه ي،نيد يهار سنتيدر سا ياحث عرفانبا مب ييدر صورت آشنا ي،عرفان اسالم

  ازند.ين مهم دست يتوانند به ايشتر ميهرچه بهتر و ب
 اين نشريه هايشمارهيكي از كه در  ،»كتاب مقدس يعناصر عرفان يبررس«همچون مقاله  ،ن مقالهيا

ن عارفــان و يكه از مؤثرتر ،آگوستينشه ياند يبه عناصر عرفان ي،قيتطب يانهيقصد دارد در زم ،منتشر شد
ه يــنظر يقــيتطب يهابه جنبه ،حجم آن يبه اقتضا، ن مقالهيبپردازد. هرچند در ا ،است يحيدانان مسياله

مــورد  يحين متألــه مســياز ا ييهادگاهيشده است د ياما سع ،ح نشدهيبا عارفان مسلمان تصر آگوستين
ان بــا عرفــان يآشنا يلذا برا .اندپرداخته ارفان مسلمان بدانز عين يرد كه در عرفان اسالميقرار گ يبررس
توان به بحث عشق به خــدا يم ،هان جنبهيص است. از جمله ايآن قابل تشخ يقيتطب يهاجنبه ي،اسالم

  قت شهود، مراتب انسان و وحدت وجود اشاره كرد.ي، حقيسلوك ياهيماو مخلوق با درون
، نيازمند بررسي انتقادي است، امــا پولسهاي زمينة الهيات متأثر از انديشه ويژه در، بهآگوستيناگرچه آراء 

در اين مقاله تالش شده است با بيان آراء عرفاني وي در دو زمينة نظــري و ســلوكي، بــا روشــي توصــيفي و 
ها مــورد بررســي قــرار گيــرد. تحليلي محورهاي كلي انديشة سلوكي و نظري وي و نه جزييات اين انديشــه

اي قوانينِ منســوب بــه ، كه در رسالة چند صفحهآگوستين سلوكي هايدستورالعمل رو، مباحثي همچونينازا
وي آمده است، مباحث نظري حول محور اختيار انسان، تفسير شر در نظام عرفاني، نسبت مرتبة عقلي انســان 

اي تطبيقــي ي و مطالعــهبا تأمل عرفاني، جايگاه دعا و نيايش در سلوك سالك، كه همگي جاي نقــد و بررســ
در  آگوســتيندارد، مورد بررسي تفصيلي قرار نگرفته است. شايسته است پس از اينكه ساختار كلــي انديشــه 

  اي جداگانه مورد بررسي انتقادي قرار گيرد.مباحث سلوكي و وجودي ترسيم شد، در مقاله

  يحين و عرفان مسيآگوست

ن يــا .خورديار به چشم ميبس ،ديم عهد جديق و تعاليد عتدر عبارات عه ،شد بيانكه  ييعرفان در معنا
 يســيت كامــل از عيــا و تبعيبوده است. انكار نفس و انقطاع از دن يحيمورد توجه عارفان مس ،هر دو
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ل اربعــه و يــهــدف ســلوك در اناجعنوان بــه يســيق عيــراه سلوك و وصول به ملكوت از طرعنوان به
 يجــات در آثــار بــهيمعنو عرفان و .)132 ، ص1394 (كرمــاني،ت ح شده اسيكتاب مقدس تصر يهارساله

، يمحورحيمســ يژگــيچهار و يدارا ،ن دورهيپدران رسول هم قابل توجه است. عرفان ا ةمانده از دور
در فكــر و ذهــن  يســياد عيــ .)23ـــ23ص ، 1985، آمان(است ي، زهد و توجه به مراسم عباديباورفرجام

 يايشكنجه، زنــدگ ن شدن آزار ويگزيجا ،هاالوقع او و بعدبيبازگشت قرد به يان آن دوره و اميحيمس
  .)37ـ36، ص 1ج ، 2008، پورات(را موجب شده بود يتوأم با زهد و بر محور مراسم متعارف عباد

 يافراطــ يكــه رفتــار ،هــا و مكتــب مونتــانوستيهمچون انكرات يانات و مكاتب افراطياگر از جر
؛ 111، ص 1384گريــدي،  ؛211 ، ص3 ، ج1384 ،پيترز: ك.(ر ميچشم بپوش ،شدند يگذار معرفداشتند و بدعت

 يت و زنــدگيبه سمت رهبان يجيتدر يريه، مسيدر قرون اول يحيمس ييزهدگرا ،)72ص  ،1384اندرهيل، 
م يخته با تعاليآم ،انيراريجن اسكندو  كلمنتم يتعالة به واسط ي،ق و در موارداز خل يدر عزلت و جدا

متــأثر از  يبرخ ي،الديان قرن سوم ميدر پا .)131، ص 1390، ناهادي ؛15(كينگ، ص كرديم يرا ط يافالطون
 يزندگ ه وياول يسايهدف تشبه به كل ي و باويا و بدن دنيت دنيكتاب مقدس و اعتقاد به مانع يهاآموزه
و  يياگرايــراه نجــات خــود را از دن ،)34ص ، 1985، آمان(كسب معرفت و وصول به خدا يبرا ،ونيحوار

ه يبه تأمل در خدا و تزك ،افتند تا در كمال آرامشي ينيگزاز جامعه و عزلت ي، دوريطانيش يهاوسوسه
فــرار از مراجعــات  دليــلدامه به اما در ا ،شهرها و روستاها رفتندة شان در ابتدا به حومينفس بپردازند. ا

 يهــاابانيبــه ب ،دهنــدهديتعم يايحيامبر و ياس پيد از اليو به تقل خانواده يدرپيپ يهاو مالقات يمردم
، ص 1ج ، 2008، پــورات(كردنــد يانگــذارينت بيحيراهبانه را در مس يبردند و زندگ دورافتاده و غارها پناه

، 1985، آمــان(افــتيتحقــق  يت جمعيو رهبان يت فرديروشِ رهبانبه دو  ،در صحرا يرهبان يزندگ .)77
 پــاكوميوس قــديسو  يت فــرديرا مؤسس رهبان )251ـ356( آنتوني عمدتاً .)27ص ، 2005 ،فانينگ؛ 35ص 

ت يــرهبان .)28ص ، 2005، فانينــگ؛ 80، ص 1ج ، 2008، پــورات(داننــديم يت جمعــيرا مؤسس رهبان م)346(
ز بــه نــدرت آنهــا را تنهــا يدر صحرا ن يشان حتين مقدس بود كه طالبان ات مردايحاصل جذاب ي،جمع

 ييهــاخــود را نــه در حجره يهــدف مشــترك، زنــدگ يد تا افــراد داراشموجب  ،ن امريا .گذاشتنديم
ت يــدر رهبان .)225 ، ص3 ج ،1384 (پيتــرز،آغاز كنند  ،شوديخوانده م »ايسنوب«كه  يكه در جوامع ،پراكنده
واحــد بــود.  يمرشــد يمشترك وجود داشت و صومعه دارا ينيقوان ي،ت فرديف رهبانبر خال ي،جمع

ها گــاه راهبــهگذراندنــد و مــازاد آن را بــه اقامتيم يكردند و با حاصل آن زندگيهمه آنها خود كار م
  .)84، ص 1ج ، 2008، پورات، 227ص ،  3، ج1384 ،(پيترزدادنديم
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 و برادرش م)330ـ379(باسيلهمچون  يتوسط افراد ،تيحيدر شرق جهان مس يحيچه عرفان مساگر
قــديس همچــون  يق راهبــانيــاما در شرق محصور نماند و از طر ،افتيادامه و رشد  گريگوري نيصي

ز يــدر غــرب ن قــديس جــروم يو دوســت و قديس روفينوسو  آنتونية ناميزندگة سندينو آناتانيوس
  .)139، ص 1ج ، 2008، پورات(افتيظهور و گسترش 

قديس كرد،  متفاوت ارائه يتيكه عرفان و معنو ،تا قرن چهارم يت عرفانين شخصيترشك مهمياما ب
و اهــل  يرومــ يشهروند ،است ماركوس اورليوس اوگوستينوس يكه نام كامل و وي،است.  آگوستين

ا آمــد. مــادرش يــبــه دن ريــالجزا ، واقــع درهدر شهر تا گاست يالديم 354در سال  ي. وبود قايآفرشمال 
ت يحيتوسط مــادرش بــا مســ يدر كودك .بود يان روميو معتقد به اد يحيرمسيك غيپدرش و  يحيمس

 .ديــگرو ين مــانويبه د يالديم 373در سال  .گردان شديت رويحياز مس ،يدر آغاز جواناما  ،آشنا شد
آشــنا  ي، و رواقــيكــوري، اپيافالطون يهابا فلسفه و در آنجا به شهر رم سفر كرد يالديم 383در سال 

و موجب شد با  دا كرديش پيت گرايحياز مس يافالطونر نويبه تفس ،النيدر شهر م يپس از مدت .ديردگ
عنوان بــه كه ي،. ورديرا بپذ يحين مسيد 386سال در تابستان  ي،حيشتر آثار بزرگان مسيهرچه بة مطالع
 آمبــروز قــديسســت بــه د ،)53ص ، 1985 ،آمان؛ 81ص ، 1380، (لينشوديم ز شناختهيغرب ن يسايپدر كل
 يو .)164، ص 1ج ، 2008، پــورات(د يگرد يحيمس يكه راهب يحيتنها مسنه ي،ت ويافت و با هدايد يتعم

 .پرداخــت يمتــون فلســفة ، خواندن كتاب مقــدس و مطالعــالن به عبادتيك شهر مينزد يادر صومعه
با دوســتان خــود در  . ويداد عبادت قرار يبرا يخود را محل يپدرة خان و قا برگشتيگاه كه به آفرآن

 يبــا بنــا ،پــو شــديش شهر هيكش 391كه در سال  يزمان . ويآن مكان به مطالعه و عبادت مشغول شد
 يكــه بــه اســقف ،396و در سال  )165ـ164(همان، صس كرد يقا تأسيرا در آفر يت جمعيرهبان ياصومعه

 ن شــهر درگذشــتيدر هم ،يالديم 430در  يانتخاب كرد. و همكارانش را از افراد صومعه همة ،ديرس
  .)9ـ8، ص 1363 ،(ياسپرس

خود را در  يتجارب عرفان ياما و ،ميابييعرفان نم ةنيند در زممنظام ياثر ،آگوستيناگرچه در آثار 
خــود را بــه طــور  يق عرفــانيــعم يهاشهياند يو برخ )30، ص 2007، شلدريك(اعترافاترگذار يكتاب تأث
ان كــرده يــث بيــل نگاشته است و در كتاب تثلير و انجيكه بر مزام يريچون تفاسهم يدر آثار و پراكنده
ن يتحت عنوان قــوان ،كوتاه يادر رساله توانميرا  يو يسلوك يهاالعملدستور .)25ـ26ينگ، ص ك(است

)Praeceptum or Regula ad servos Dei(،  ر ددارند نيترد آگوستينكه امروزه اكثراً در انتساب آن به). .آمانك ،
  .(همان)يافت توان يم يو يهانامه مجموعهاز  211و در نامه  )57ص ، 1985
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  نيعرفان آگوست يساختار سلوک

 يبا ســلوك رهبــان ،آنتوني قديسنامه يزندگة ق مطالعياز طر ،دكنيگونه كه خود اعتراف مآن آگوستين
او  .)7و 6فصــل  8، دفتــر 1379 آگوستين،(آن آغاز كردة راهبان يرا در سبك زندگ يحيمس يآشنا شد و زندگ

و بر  )231ص  ،3ج  ،1384(پيترز، نپذيرفترا  آنتوني يت فرديگاه رهبانچيه ،روفينوسو  جرومز به مانند ين
خواهد داشــت  يدر پ ان رايحيات مسيدوگانه در ح ياريمع ي،و اتباع و آنتوني يآن بود كه سبك زندگ

اســاس بر  يبلكه و ،ت سهل خواهد بوديحيت خالص و مسيحيت به مسيحيك مسيتفك ،كه حاصل آن
ات ياز ح يسبك خاص م بود؛يت در اورشليحيصدر اول مسي سبك زندگ يايبه دنبال اح ،كتاب مقدس

 نيلدر  يف اجتماعيو انجام وظا ،، عشق به خدايق الوهيافت حقاينافذ در  يتيكه توأم با عقالن ،زاهدانه
 يبــرا ير او نــه محلــيــد ،اساسنيا. بربود ت به خدا و مخلوقات خدابر محور محب ي،آسمان يبه شهر
  .)10ـ9ص ، 2000، ليزر(اوو محبت به خدا و خلق  يت مهربانيتقو يبود برا يگاهيبلكه جا ي،نيگزعزلت

  :است بر ياهيبيدر عرفان غرب، خودْ تكذ آگوستين
، نظــام شــعائر محــور و يت رســميــندر مقابل روحا ياد اعتراضيكه عرفان را واكنش و فر يدگاهي. د1

ت يــبود و در نظام روحان ييسايمقام كل يدارا يخود عارف آگوستينداند؛ چراكه يسا ميت كليمرجع
  داشت. مؤثر يحضور

سا معنــا يت كليبر مرجع يمبتننظام ِ  ينِ دارايو در مقابل د ينِ شخصيكه عرفان را مدافعِ د يدگاهي. د2
ن يدر د يرا در كنار بعد عقالن يالتيو تشك يبعد فرد يعني ،ن ابعاديا يهر دو آگوستينكند؛ اما يم

  دهد.يم يت جايحيمس
در كنــار  آگوســتينكــه يحالدر .دانــديم يتأمل عرفــان يبرا يرومند عقل را مانعيكه نقش ن يدگاهي. د3

  نافذ بود. يايفلسفة شيوقاد و اند يذهن يدارا ي،شهود عرفان
د فارغ از يبا ،داند و بر آن است كه عارفيم ياالت را شرط تأمل عرفانكه فراغت از اشتغ يدگاهي. د4

 يمردم يبيش، اسقف و خطيكش ويب شد. يتكذ آگوستينز در ين سخن نيباشد. ا يتيهرگونه فعال
 يادر ضــمن نامــه ،شديده ميپرس كه از او يسؤاالتة دان بود و با اختصاص وقت به عمدياله .بود

  .)26ـ25ص ، 1926، باتلر(داديپاسخ م
 يدر نوع فــرد ،و پدران صحرا يت شرقيبا رهبان ،آگوستين يعرفانة شيو اند يسبك سلوك حال،ن يبا ا
است نه  يعرفان ،آگوستينتفاوت دارد. عرفان  ،ظهور داشت پاكوميوسو  آنتونيكه در  ،آن يا جمعيو 

 آگوســتيندگاه يكه از د يمحبت ت عشق به خدا و مخلوقات خدا؛يبلكه در اجتماع و با محور ،در صحرا

٤٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 ينــيزم يطمع و تكبر موجد شهر يعني ،مقابل آنة نقط .است يملكوت يل شهريتشك ياست برا ييمبنا
كــه مســتلزم  ي،و رســم يشيكش ياز كارها يناشة نديفشار فزا«اساساً  .)191، ص 1ج ، 2008، پورات(است

ش يآزمــاة را پرورانــد و بــه بوتــ يمــت و خودفراموشــيدر او محبت و مال ،بود يهمدل صرف وقت و
  .)86ص ، 1384، (اندرهيل» گذارد

سو، محور انديشة ســلوكي و از ســوي ديگــر، نتيجــة تــأمالت عرفــاني عشق و مهرباني از يك
و در آثاري كه حاصل ذهن وقاد و فلســفي  گيرانههاي نسبتاً سختالعملاست. در دستور آگوستين
. كمال عبارت )185، ص 1ج ، 2008، پورات(ق و مهرباني استاست، همواره روح حاكم، عش آگوستين

است از: وصول به باالترين مراتب عشق و وصول به اين كمال، كه با تهذيب نفس، كسب فضــايل 
. به عبارت ديگر، كمال انســان در )185 (همان، صشود، از طريق عشق ميسر استو نيايش تأمين مي

است از: كمــال در عشــق و مهربــاني؛ چراكــه كمــال  كمال درستي و انصاف است كه خود عبارت
درستي در رعايت اوامر الهي و اجنتاب از گناهان حتي گناهان صغيره است. كســي كــه خــدا را بــا 

شود. بنابراين، كمال نهــايي در حصــول نهايــت تمام وجود دوست دارد، هرگز گناهي مرتكب نمي
و مادرش مريم مقدس اســت. ســايرين  منحصر در عيسي مسيح آگوستينعشق است كه از ديدگاه 

. )186(همــان، صيازنــد به مدد لطف و فيض خداوند، به مراتبي از آن و به كمالي نســبي دســت مي
همواره بايد سعي كرد بدون سستي و پيوسته در اين مســير گــام برداشــت و بــه وطــن خــود، كــه 

ال بيشــتر و صــعود بــه اي است در رسيدن بــه كمــتر شد. اين مسابقهسرزمين پدري است، نزديك
  .)187ـ186(همان، صها در امان نخواهيم بود سوي خدا؛ هرچند هرگز از وسوسه

(همــان، بازگشــت اســت  يعشق، حركت و رشد است و توقف نــوع ةد توجه داشت كه الزمياما با
راه رشد  ،ت از خوديرا به محض رضايز ؛ت دهديابد به مقام خود رضايشخص ن ،رين مسيدر ا .)187ص
اســت كــه در  يلت فروتنيهمان فض ،تين عدم رضايا .)188(همــان، صكمال را بر خود خواهد بست و 

 (پيتــرز،ل بــدان پرداختــه اســت ين خود به تفصيدر قوان بنديكت كهدارد  ياژهيگاه ويجا يحيعرفان مس
همچون  زيچ چيبرد و هيبه كمال راه نم يز همچون فروتنيچچيه ،اساسنيابر .)235ـ237، ص 3ج ،1384
 يعشق و فروتنــ رو،ازاين .)39، دفتر دهم 1379؛ آگوستين، 188، ص 1ج ، 2008، پورات(ستيمانع كمال ن ،تكبر

  .)188، ص 1ج ، 2008، پورات(دهنديخداوند صعود م يرا به سو يهستند كه روح انسان يلتيدو فض
نســبت بــه  يگاه خاصــياكه هم كمال است و هم راه به كمال، انسان را در ج ي،ن عشق و مهربانيا

عشق به خداست و محبت به  ،را دارد يقياقت تعلق عشق حقينشاند. آنچه كه ليخداوند و مخلوقات م
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است بــه ســمت  ينفس انسان يل ذاتيم ،و عشق ين عشق معنا خواهد داشت. مهربانير ايدر مس ،ماسوا
كــه خداونــد  يخدا و تا حد به خاطر ،ه خودياست به همسا يل نفس انسانيبه خاطر خدا و م ،خداوند
 ،)use(يورو بهــره )enjoy(يبرخــوردار ييك معنــايــبــا تفك آگوســتين .)188 (همــان، صدهــد ياجازه م

را در مــورد  »يوربهــره«اســت و  ييدانــد كــه هــدف نهــايم يرا حاصل وصول به امــر »يدارربرخو«
در حــال  يناند. ما همچون مســافركنيوصل م ييبه هدف نها در نهايتبرد كه ما را يبه كار م ييابزارها

ر يدن بدان شهر اســت. در مســيالتذاذ به هنگام رس ،نيم كه تنها هدف راستيهست يآسمان يسفر به شهر
 يكه مسافر را به ســو يايهمانند كشت .ممند شوين هجرت، ما سوا به ما داده شده است تا از آن بهرهيا

ر مخلوقــات در ياز ســا تاًيم و نهايز خداوند برخوردار شود ايما صرفاً با ،نيبنابرا رساند.يساحل امن م
د از مخلوقــات تــا يــبا ،ن اصــليــبا توجه بــه ا. (همان)ميمند گردهبهر يدن به آن هدف متعاليجهت رس

افــت خــدا يكــه در  ،خود را نه در آنهــا ييبهره برد و سعادت نها ،رسانديكه ما را به هدف م يااندازه
  .)189(همان، صجستجو كرد

، محبت حقيقي به خدا محبتي مطلق و خالص است. كســي كــه در راســتاي آگوستيناز ديدگاه 
دارد، محبتي خالص و حقيقي نخواهد داشت. محبت او در واقع، منافع زودگذر، خدا را دوست مي

محبت به خود است، نه خدا. بنابراين، تنها پاداشي كه شخص بايد بــه جهــت محبــت بــه خداونــد 
د خداست و الغير. اين عشق و محبت حقيقي به خدا، عالوه بر اينكه انســان را از متوقع باشد، خو

كند، نشانة برخورداري انسان از خداوند در همين دنيا نيز هســت. محبت استقاللي به ماسوا دور مي
تواند مدعي عشق خداوند باشد كه خداوند را در درون خود يافتــه باشــد به عبارت ديگر، كسي مي

  .(همان)رخوردار باشد و از او ب

  مراحل كمال

 يقــيخداســت كــه عشــق حق ياست و با طلــب انحصــار يراه كمال در ارتقاء عشق و مهربان ،نيبنابرا
گونه كه اشاره ابد؟ همانيشود، رشد كند و كمال  ن عشق حاصليد كرد كه ايشود. اما چه بايحاصل م

از آن بــه  يكــه عارفــانِ بعــد ياييلــه نهــاهمان مرح يعنيوصول به كمال  :معتقد است آگوستين ،شد
  چند عامل است: در گرو . اين مراحلدانديتأمل م يكمالة آن را مرحل آگوستين .ر كردنديتعب »اتحاد«
از گناهــان و اطاعــت هــر چــه  ياد در آوردن آن در جهــت دوريــبر بــدن و تحــت انق يريگ. سخت1

  ي؛ن الهيتر از قوانراحت

٤٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

  ي؛نيل دي. عمل بر اساس فضا2
  .شياي. دعا و ن3

، بــاتلر(ريناپــذرييق تغيو شهود حقا يتأمل عرفان ي، شرط ضروريگريز همچون هر عارف دين آگوستين
 يبر خود در ضمن جهــادة انكار خود و غلبة جيخود نت . اين امر،دانديب نفس ميرا تهذ )26ص ، 1926

را بــه دو  يمعرفــت عرفــان ،وستينآگش از يپ ،كاسينكه چنان .)27(همان، صاست  يويسخت با بدن دن
 . ويكــرديم ميتقس يق الهيتأمل بر حقا يعني ي،ل و نظريو كسب فضا يترك معاص يعني ي،قسم عمل

تــوان يدر حجاب نم زيرا ؛ستير نيپذاضت امكانيو ر يبدون نظم رفتار ،بر آن بود كه وصول به تأمل
از  ير دوريكه در مســ يب نفس و جهاديتهذ ،دگاهين دياز ا .)28(همان، صشهود خدا تالش كرد  يبرا
ن و ين آن اســت كــه بــا تمــريراست يبه محبت است، همان زهد در معنا يكينفس و تكبر و نزد يهوا
 شيروز شود و عشق به خود تا حد تنفر از خداوند پــياگر بدن پ، ن جهاديشود. در اياضت حاصل مير
كه عشق به خدا به  يبه نحو ،ه با محبت خداوند باشداگر غلب . اماديآيبه وجود م ينيزم يشهر ،روديم

آغاز شــده  [آدم] ن مبارزه كه از زمان هبوطياست. ا ييخدا يجاد شهريآن اة جينجامد، نتير نفس بيتحق
ج ، 2008، پــورات( ان خوب و بــديم يمينزاع دا ياست برا يموجب ،ان دارديان جريآدمة نيدر س هموارهو 
  .)191ص ، 1

ان شــده يــب يســلوكة در سه مرحلــ آگوستيناز  پس يعمدتاً در آثار عرفان ي،و نظر ين بعد عمليا
گــام شيگانه، پهفت يان مراحليرا با ب آگوستين اتحاد. اماة اشراق و مرحلة مرحل ،بيتهذة است: مرحل

آن را در رســاله  يكه و ،آگوستينگانه دانند. مراحل هفتيدن به مقصود ميان مراحل نفس در رسيدر ب
De quantitate animae ا يــ. اخــالق 4؛ ي. عقلــ3؛ ي. حســ2؛ ينبــاتة . مرحل1عبارتند از:  ،كرده است بيان

دگاه يــا اتحاد. از دي. تأمل 7؛ يا ورود به نور الهي. قرب تأمل 6نه؛ ينأ. سكون و طم5ب و خلوص؛ يتهذ
به مرتبه  ،ره شوديود چگاه كه بر شهوات خچهارم را داشته باشد و آنة است كه مرتب يكس يحيمس ي،و

ن مرتبه يهفتم به اة در مرتب .كندينفس شروع به نفوذ در الهوت م ،ششمة افته است. در مرتبيپنجم راه 
ب، اشراق و اتحــاد اســت كــه ير منطبق بر مراحل تهذياخة سه مرتب .)55ص ، 1985 ،آمان(شود يواصل م

ن يچهــارم يشتر برايب را بيمفهوم تهذ ،آگوستيناما  .)130ص ، 1899 ،اينج(انداز آن نام برده يعارفان بعد
ة در مرحلــ .كنــديرا پاك م يخداوند نفس آدم ،ن مرحلهيبر آن است كه در ا . ويبرديمرحله به كار م

 ،اســاسنياكنــد. بــريه ميــدر مرحله هفــتم تغذ در نهايت،ت و يششم هداة پنجم اصالح كرده با مرحل
در پــنجم  ،ديــآينفس است. آنچه كــه در چهــارم بــه دســت م يازمراحل بازس ،مرحله چهارم و پنجم
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نفس به مرحله، ن يدر پنجم .شودين مرحله، نفس خالص ميدر چهارم عبارت ديگر،به  .ابديياستقرار م
شود يم مرحله پنجم موجبدهد و ينجات م ي، نفس را از آلودگمچهارمرحله  .مانديم يخلوصش باق

است كــه عــارف در  يز مراحل شهوديمراحل ششم و هفتم ن. )28ص ، 1926، رباتل(كه دوباره آلوده نشود
مرحلــه  ،در واقــع. )53ص همــان، (ورزديخدا را مشاهده كرده و بدان عشق مــ ،ديخلوص و فارغ از زوا

  .)130ص ، 1899 ،اينج(بلكه هدف از سلوك است ،ستيك مرحله ني ،قتيا تأمل حقيشهود  يعنيهفتم 
قــت عشــق، الزم يدن به حقيرس ياست برا يسلوك يعشق ،ها و جهادهابيتهذ نيا همةاگر موجِّه 
اســت  يداشــتنما را عاشق هر آنچــه دوست ي،ن عشق هم توجه داشت. عشق و مهربانياست به لوازم ا

اگــر  ،نيافتــه اســت. بنــابراين او ظهــور يكــه در فــرام ،تر از اراده خدايداشتندوست يزيچه چ ؛كنديم
 يانجــام اوامــر الهــ ،مياگر خدا را دوست بــدار .ميد خدا را دوست بداريبا ،ميل كنم درست عميبخواه

م يلذت خواه ياز آن خستگ ،ميخسته بشو هم اگر .ميشويما دشوار نخواهد بود و از آن خسته نم يبرا
بلكــه  ،ت دهــديت احكــام رضــايــست كه بــه رعاين يراه ،راه عشق اما .)192ص  ،1ج ، 2008 ،پورات(برد

د از يــبا ،ميابيــر غلبــه يناپذم بر بدن قانونيخواهيز فراتر رود. اگر مين مرحله نين آن است تا از اخواها
مناســب اســت كــه  يكسان يبرا ،كمالة ن مرحليم. البته اينظر كنز صرفيبخش نتامور مباحِ لذ يبرخ
مباح هســتند  يامور ،خوش يين و استشمام بويدلنش يدادن به آواز اضت باشند. گوشير يسخت ةتشن

از  يو تجرد ناش يزگاريبا تقوا و پره .(همان)دارد يمازشدن به آنها ب كيما را از نزد ،ت از عشقيكه تبع
 شماردر  ،ت فراتر بردهيانسان را از سطح آدم ،ن اموريتواند بر بدن غالب شود. ايعشق است كه روح م

 يتا در جهــان بعــد ،ستياز شهوت ن يگر خبريرسانند كه ديم ييانسان را به جا .دهديكه قرار مئمال
  .)193(همان، صباشد  درخشان داشته يوجه

ن يــبلكــه ا ،ستيدن به كمال نيتنها راه رشد و رس ي،اضات بدنيانكار خود و ر ،آگوستيندگاه ياز د
 يناضات بديهستند كه روح ر ياينيل ديفضا ،د و محبتيمان، اميهمراه باشد. ا ينيل ديد با فضايامر با

ن عشق، كمال ياز تحقق ا . پسستيد مولِّد حب و عشق نيمان و امياضت بدون ايدهند. ريل ميرا تشك
ره بــه ســعادت  يد در صــورتيــمــان و اميا عبارت ديگــر،به  .د هم بدان عشق وابسته استيمان و اميا
  .(همان)ابند يبرند كه با عشقْ اصالح شده و كمال يم

، 1379(آگوستين، انسان كامل عنوان به حيل، عشق به مسين فضاياكسب  برايتالش  ياما محرك اصل
م و يم كه همانند او باشــيام، خواستهيل است. اگر ما بدو عشق بورزياتم همه فضاة و نمون )19دفتر هفتم 
عشــق  ي ديگر،سو . از)194ص  ،1ج ، 2008 ،پورات(كنديع ميكمال را تسر يحركت ما به سو ،تشبه به او

٤٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ح و عشــق بــه يعشق به خدا، عشق به مســ ه هم هست. اصوالًيلت عشق به همسايگر فضيانبح، يبه مس
حند و يتــاك مســ يهاباشند. مؤمنانْ همه شــاخهيم يكيهم  ،تيك جنس هستند و در نهايه از يهمسا

ا انسان بــدون ي ،آن يهادرخت بدون شاخه يدوست يادعا حال،ن يروند. با ايشمار مبدن او بهة منزلبه
ح يمس كسي كهدارد.  ز دوستيبدن او را ن ،ح را دوست دارديمس كسي كهه است. يپايب ييادعا ،دن آنب

 يانســان يســي، عآگوســتيندگاه يــاز د اساساً. (همان)نخواهد داشت  خداوند را دوست ،را دوست ندارد
 يقيو هم تنها طر )1 ؛ دفتر هشتم3، دفتر پنجم 1379(آگوستين، ت استاست كه هم در نزول عالمْ واسطه خلق

  شوند.يبه محبت خداوند واصل م ،است كه مؤمنان به مدد او
مندي از تو قوي گردانم و تنها طريق آن بود كه به عيسي مسيح، جستم تا خود را براي بهرهراهي مي

ميانجي خدا و انسان، كه خود نيز انسان است توسل جويم. او همچون خدا بر همه چيز حاكم است 
گفت راه منم. حيــات و حقيقــت خواند و ميبد سزاوار ستايش. او مرا به سوي خويش فرا ميو تا ا

  ).18منم (همان، دفتر هفتم 
انســان  .پر مــانع اســت ي، راهياضات بدنيو جهاد با نفس و ر ينيل ديد توجه داشت كه كسب فضايبا
ن يــاســت تــا در ا يض الهيلطف و ف ازمنديلذا ن .ر موفق باشدين مسيتواند در ايو استقالل نم ييتنهابه
انگر يــنما ،قتين حقير به سالمت عبور دهد. ايسخت مس يهامددكارش باشد و او را از گذرگاه ،ريمس

  .)196، ص 1ج ، 2008، پورات(است آگوستين يسلوك يهاش در برنامهيايضرورت دعا و ن ةفلسف

  نيشه آگوستياند وسوسه در

را از ابعاد  له وسوسهئمس آگوستيناست.  يو نفسان يطانيش يهاوسهوجود وس ،رين مسياما عمده مانع ا
شــمار ي بهعمدتاً شارح نظرات و يسندگان بعديكه نو يبه نحو ،قرار داده است يمورد بررس گوناگون

او:  يســتگيشا يبــرا يالهيمان مؤمن باشد و هم وســيتوان مخرب اي، وسوسه هم ميو نظرند. از يآيم
 يبه فالح و رســتگار ،ديآن غالب آ اگر بر .سرانجام او مرگ نفس است ،وسوسه شودم ياگر انسان تسل

ست؟ چرا ما در معرض آن قرار يچ قت وسوسهي: حقاستن سؤاالت يا پاسخ بهمهم  ،نيرسد. بنابرايم
  .)199(همان، صست؟ يراه مقاومت در برابر آن چ ،تر از همهم؟ علل آن كدامند؟ و مهميريگيم

ا يــســه عنصــر  ،آگوســتيناســت.  يشر و بد يب و اغوا شدن به سويهر نوع فر ،وسهقت وسيحق
 ،اليكند و قوه خيفكر بد آرام به نفس انسان رخنه م ،اولة كند. در مرحليز ميمرحله را در وسوسه متما

نفس اماره به سمت  يعنين نفس ييپاة دهد. در مرحله دوم، مرتبينفس جذاب جلوه م يامر حرام را برا
 ،ســومة كند. مرحليك ميت از آن تحريند و اراده را به تبعيبيخاص در آن م يلذت ل كرده،يم يفكر بد
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نفس مختار است كــه در مقابــل  يباالة رش اراده در مقابل آن وسوسه است. مرتبيا پذيمقاومت ة مرحل
رد و در يگيا از خدا مپاداش خود ر ،بر وسوسهة رد. نفس با غلبيا آن را بپذي ،مقاومت كند يشنهاد بديپ

  .)200(همان، صمستحق عقاب خواهد بود ، صورت مغلوب شدن و تن دادن به گناه
ر يبــه تصــو ،ن وسوسه در عالم را موجــب شــدنديكه اول ين سه مرحله را در سه عامليا ،آگوستين

شنهاد كــرد، يپوه ممنوعه به حوا يان در مقابل خدا را با خوردن ميكشد: مار، حوا و آدم. مار فكر عصيم
شــنهاد ينــه پ حال،ن يبا ا .(همان)افت و از همسر خود خواست كه به آن امر اقدام كند يذ يحوا آن را لذ

رش آدم بود كــه كــار را ين پذيبلكه ا ،نبود يكاف ينژاد آدم يتباه يكدام براچيه ،طان و نه التذاذ حوايش
هاســت كــه رش اراده و نــه وسوسهين پذيا زيان ني. در مورد ما آدمموجب هبوط انسان شد تمام كرد و

 ،رغم امتناع ارادهينفس اماره عل يعني ي،ن نفس آدمييممكن است مراتب پا ،نيگناه است. بنابرا بموج
را خــواهش جســم بــه يز«است.  يعيطب يندارد كه امر يدر پ ينكه ضررين البته نه ايا .كند يامر به بد

 .)17: 5(غالطيــان. » كننديگر منازعه ميكدين و با يو اخالف روح است و خواهش روح به خالف جسم 
ها تجــاوز ها بدانگوتة كه در حمل يزگانيخاطر دوشيتسل يبرا ،شهر خدادر  آگوستين دليل،ن يهم هب

 يشــان گنــاهيبر ا ،ت نداده استيزگان به آن شهوت رضايبر آن است كه چون اراده آن دوش ،شده بود
  .)16فصل  1كتاب  ،1391(آگوستين، نخواهد بود 

م و يبــريآزمون بــه ســر مة چراكه ما در دور ؛ر استيناپذاجتناب يوجود وسوسه امر ،ن عالميدر ا
ا هــالك يــاســت كــه مــا در آن  يداشت. وسوسه همچون جنگ ي، آزمونتوان بدون وسوسهيچگونه م

نجــام گنــاه كــه حاصــل ا عبارت ديگر،اهل نجات خواهد بود. به  ،ا فاتح و آنكه فاتح شوديم و يشويم
، دفتــر 1379(آگوســتين، زنــد يمناسبات انسان را با مبدعش كه خداست بر هم م ،لم به وساوس استيتس

آزمــوده  ييهاز با وسوسهين يسيخود ع .(همان)نه خدا ،ه خود استيام بر علين در واقع قيا .)8سوم، فصل 
ص  ،1ج ، 2008 ،پــورات(م بــودينخــواه امر مستثنن اياز ا ،مياو هست يبدن معنو يريز كه به تعبيشد و ما ن

بــر آن اســت كــه  آگوســتيند حداكثر منفعت را از آن برد. يبا ،ستين ياچاره از وسوسه . حال كه)201
دهنــد. وسوســه مــا را يل را در مــا رشــد ميكنند و فضــايدهند، ما را خالص ميم ميوساوس به ما تعل

 يابيــمــا تــا خــود را ارز ياست برا ياريست؟ آن معيما چ ييانازان تويم و ميآگاهاند كه ما چه هستيم
ظهــور  ،كــرده را كه در مــا النــه يگناه عبارت ديگر،دهد و به يم. وسوسه ما را به خودمان نشان ميكن
است كــه  يهمچون آتش ن وسوسهيافكند. همچنير ميزده را به زآفت ياوهيكه م يهمانند تكان .دهديم

  كند.ياز صحنه خارج م ين افراد را همچون كاهيكند و ايآلوده خالص م خوبان را از افراد

٤٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

دارد و  يدرون يعامل نخست،بلكه وسوسه  ،ستيانسان خداوند نة علت وسوس ،آگوستيندگاه ياز د
 ،تيــند و در نهايكه خادمان او يطان و شرورانيش ،از آن . پساست يعت فاسد آدميآن نفس اماره و طب

تــرس بــيش از مؤثر نخواهند بود.  يرونيهرگز عوامل ب ،نفس خود را بكوبد ي. اگر آدمايدن ن عالميهم ا
اندازه از شيطان وجهي ندارد؛ چراكــه قــدرت شــيطان محــدود اســت. اگــر شــيطان قــدرتي نامحــدود 

ماند. خداوند صرفاً به او اجازه داده، انسان به وسوسه كند. مادام داشت، انساني بر كره زمين باقي نميمي
  .)203(همان، صكه اين وسوسه براي آدمي مفيد باشد

تــا در انســان  هســتند طانيشــة دو درواز ،و ترس طمع يعني يدو غرض نفسان ،آگوستيندگاه ياز د
لذت بودن و ترس از درد مــوارد  يداند كه در پيم ،نديبيرا م يكه طمع و ترس آدم ،طانيابد. شيورود 
طان را در يراه شــ ،ن دو صــفتيــاست كه با ا ين خود آدميا ،دازد. پسانيرا به دام ب ياند تا آدميمناسب

ر خــود بهــره ياران شــريــاز  عمدتاً ،ن وسوسهيطان در ايدهد. شيكند و به او اجازه ورود ميخود باز م
مؤمنان به  يدستيو ثروت كافران و فقر و ته يو گاه با شبهه توانمند ،ر مؤمنانيگاه با نقد و تحق :برديم

مؤمنــان  يق ظاهرين امر است كه عدم توفينشان دادن هم يدر پ ،شهر خدادر  آگوستينپردازد. يم اغوا
 ياغــوا يطان بــراياران شي ياست از سو يطانيش ياوسوسه صرفاً ،روم يحيمس يو شكست امپراطور

  .)9و  8فصل  ،، كتاب اول1391(آگوستين، مانشانيمؤمنان و سلب ا
 ييكند كه در مراحل نهــايم يعشق الهة ستيرا شا ينفس آدم ي،رونيب و يدرون يهاغلبه بر وسوسه

با شناخت نفس  ،ن مرتبهيدن به اي. رسكندمي »تأمل«ر به مرحله ياز آن تعب آگوستين .دهديسلوك رخ م
د نفــس يبا ،شناخت خداوند يلذا انسان برا .ديخداوند انسان را بر صورت خود آفرچراكه  ؛سر استيم

ن يبــ يو مهربــان يهمــدل يبــرا يعالوه بر شناخت خداوند، موجب ،ن رجوعيجوع كند. او قلب خود ر
  .)31، ص 2007، شلدريك(مخلوقات خداوند خواهد بود

  نيعرفان آگوست يساختار نظر

ا يــ يكنــد: شــهود مــاديك ميــگر تفكيكديا شهود را به تبع متعلقات آنها از يسه نوع ادراك  ،آگوستين
له يبــه وســ ياســت كــه امــور مــاد يادراك ي،ادراك حس .يو شهود عقلي اليا خي يشهود روحان يحس
 ين ابزارهــايهرگــز بــا چنــ يق ازلــيشود. حقايدرك م يهمچون چشم ظاهر ،انسان يظاهر يهااندام
به باطن رو كند و به  يت ظاهريگاه كه انسان از رؤشود. آنيدرك نم ،د زمان و مكاننديكه در ق ي،ادراك
ادراك  .)178، ص 2012 ،فريتــرز(دهــديرخ م ياليا خي يادراك روحان ،ه باطن ربوده شودب آگوستينر يتعب
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كــه در  يايامور ماد يكه به موجب آن از جمله ادراك صور جزئ ،است با چشم باطن يادراك ي،روحان
ن يــبــر ا يخود توجه دارد كه اطــالق ادراك روحــان آگوستيندهد. يرخ م ،و منظر ما قرار ندارند يمرئ

در رساله اول  پولستوسط  واژه،ن ياما عذر خود را در كاربرد ا ،رسديح به نظر نميصح ،قسم ادراكات
 يبــه ســادگ ياســت. وي مقدارريو غ يرماديغ يادراك امور يكند. ادراك عقليم بيان ،)15: 14(انيقرنت

» يبدار مانند خود دوستات را ههيد همسايتو با«ي ن فرمان الهيگانه را در ام سهين تقسيمراد خود از ا
كــه هــم  ياهيهمســا ،يحســ ياند به ادراك مــادن جمله را ساختهيكه ا يكلمات« :دهديح مين توضيچن

درك  عشــق و دوســت داشــتن بــا عقــل يو مفهوم عقلــ يا روحاني ياليب است به ادراك خياكنون غا
ر يپــذرييرا ادراك امــور تغ ياليــو خ يادراك حســ آگوستين ،در اكثر موارد .)36ص  ،1926، باتلر(شونديم
ر يناپــذخطا يرا ادراك يادراك عقل .دهديل ميند و موضوع علم را تشكهست داند كه در معرض خطايم
اء در ياش ،از اقسام ادراكهريك  در .)37 (همان، صداند كه موضوع حكمت هستندير ميناپذرييامور تغ از

 يدر پرتو نور اجسام سماو ياء مادياش ي،وند. در ادراك مادشيباالتر خود قابل ادراك مة پرتو نور مرتب
شــود. در يمناسب با خود ادراك م يرجسمانيغ يقيحقا ،نور يدر پرتو ياليخة شوند و مشاهديدرك م

قابــل ادراكنــد  يذات بــار يمثل و گــاه در پرتــو ياست كه در پرتو اين يان ويگاه ب ي،مورد امور عقل
(همــان، دانــد. يادراكات را در پرتــو نــور خداونــد مة هم تاًياز آثار هم نها يخدر بر ؛ زيرا)38 (همان، ص

  د:يگويون ميان و رواقيكوريبعد از نقد نظر اپ ،شهر خدادر  يو .)39ص
از  ،شــونديرا كه بــا ذهــن درك م ييزهايهمه چ ،ميداريكه ما آنان را بر همگان به حق مقدم م يكسان
از  ،سته حــواس اســتيرا كه شا يزينكه چيبدون ا ،كننديجدا م ،ندشويكه با حواس درك م ييزهايچ

به حواس بدهند. و آنان نور اذهــان  ،حواس است يستگيرا كه فراتر از شا يزيا چي ،غ بدارنديحواس در
ز يــدگار همــه چيدهند كه آفرينسبت م ييبه همان خدا ،شوديم آن آموختهة ليبه وس يزيما را كه هر چ
  .)7كتاب هشتم  ،1391ن، ياست (آگوست

طور كــه نــور ســازد، همــانتوان گفت كه نور مجردِ حكمت بسيط خدا، نفس مجرد را منور ميمي
شود (زيــرا طور كه هوا بر اثر محروم شدن از نور تاريك ميسازد. همانمادي هواي مادي منور مي

م شــود، تاريــك تاريكي مادي چيزي نيست جز هواي فاقد نور)، نفسي كه از نور حكمــت محــرو
  .)10(همان، كتاب يازدهم، شود مي

ن مراتــب يبــر بــاالتر ي،ادراك عقل يعنين مراتب ادراك يباالتر آگوستيندگاه ياز د ،رسديبه نظر م
شــود. يقــت مشــهود حاصــل مياست كه در نور حق يحظ، منطبق است. تأمل يتأمل عرفان يعني ،نفس

 ،نكــهير و نامتزلزل برخوردار اســت؟ بــا توجــه بــه ايامتغن يقتيحق كه از كسمندتر از آنست سعادتيك

٤٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يعرفــانة ن مرحله از مشاهديدر ا ،داندير كاركرد عقل ميناپذرييان ادراك امور تغيبه نوافالطون آگوستين
  د:يگويم يو .)41ص ، 1926، باتلر(ديآيق نائل ميم از حقايمستق يعقل است كه به ادراك

آشكار را مشاهده  يقيندارد، حقا يبا امور ماد يچ شباهتيكه ه ييجا ،ه شودبرد ياگر انسان به قلمرو عقل
آن اســت  يلت عشق است نسبت به مشهود خود و سعادت متعالين موطن تنها و كل فضيكند... در ايم

 ؛راب شــوديبه آن است كه از سرچشمه سيات طيكه آنچه عشق بدان تعلق گرفته را دارا شود. در آنجا ح
نــه بــا  ،شــوديده ميده است. آنجا درخشش رب ديات مردمان پاشيبر ح يه از آن قطراتك ياسرچشمه
  .)42همان، ص(ي اليا خي يحس يامشاهده

داند. هر كجا بدن يم يرا انقطاع از حواس ماد يعرفانة قت شهود، خلسيرامون حقيپ يدر بحث آگوستين
دهــد؛ يه خلســه در حالــت انقطــاع رخ مبلكــ ،شوديم دهيد يده و نه صورتيشن يينه صدا ،فعال باشد

ن خلســه در بــدن يا يمت نفس است. آنچه به هنگاميشتر از خواب. خلسه عزيكمتر از مرگ و ب يحالت
خلســه  ،شــود. پــسيجــدا م ياز بدن و حواس بدن ينفس روحان است و يوانينفس ح ،ماننديم يباق

  .)51ـ50مان، ص(هيوانياز بدن است و نه نفس ح يو روحان يروح انسان ييجدا
با توجه به مراتب سه گانه ادراك، يعني بدني، خيالي و عقلي، به هنگام انقطاع از مرتبــة بــدني، 

دهد. امــا شود و بيشترين شهودات همچون خلسة پطرس در اين مرحله رخ ميخيالْ فعال ظاهر مي
طــا و شــفاف رخ با عروج آدمي و رهايي از مرتبة خيال و ورود به مرتبة عقلــي، ادراكــي بــدون خ

دهد كه هيچ امر زايدي همراه آن نيست. شخص در اين هنگام، به متعلــق شــهود خــود عشــقي مي
  .)53ـ52(همان، صورزد خالصانه مي

ن شهود خداوند يهدف ا ،آگوستيندگاه يست؟ از ديچ يو هدف شهود معنو ياما متعلق تأمل عرفان
و بــر آن اســت  .)19، ص 1936 ،فرودر(وصول به خداوندمگر به هنگام  ،رديگيانسان آرام نم است. اصوالً

 يدر جــا .»است كه خدا نام دارد ياست كه متضمن علم و عشق به موجود ثابت يتأمل همان حكمت«كه 
 يبه او باور داشته باشــم كــه نظــر تنهانهم هستم كه اگر ممكن است يمن به دنبال خدا« :ديگويم ،گريد

  .)44ـ45ص ، 1926، باتلر(»نميهم او را بب
امــا  ،افــتيتوان خدا را يو با نظر به مظاهر م. مظاهر خود حضور داردة خداوند در دل هم شكبي

آورد. يان مــيافت خدا در ذات خود سخن به مي يعني ،از نظر به مظاهر افت خداوند فراترياز  آگوستين
  د:يگويم 8: 12كند. سفر اعداد يو اشاره مه اب آگوستيناست كه  ياز شواهد يكي ،يموس

كنم و در خــواب بــه او يا بر او ظاهر مــيهوه هستم خود را در رؤيباشد من كه  يايان شما نبياگر در م
و آشكارا رو روبه ين است با ويخانه من ام يدر تمام ست. اوين نيچن ياما بنده من موس ،ميگويسخن م

  د.نيبينه ميه خداوند را معايم و شبيگويو نه در مرزها سخن م
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ند در ذات او يخواست خدا را ببيم يموس« :ديگويم كرده،ر يت ذات تفسيت را به رؤين رؤيا آگوستين
ت كنــد مجــرد از يــتوانــد رؤيعقل مذو يكه مخلوق يينه در ظواهر اجسام مخلوق بلكه در ذات تا جا

كند. در فصــل يان ميت را بيگر امر رؤيد يبه نحو ،اما سفر خروج .)56(همان، ص» اليو خ يحواس بدن
نــد يتواند مرا ببيرا انسان نميز ؛ديد يتوانيمرا نم يگفت رو و«د: يگويم يخداوند به موس ،20ه يآ 33

كه انسان مادام كه  داند و بر آن استيمشروط م يتيت را عدم رؤين عدم رؤيا ،آگوستين .»بماند و زنده
خداونــد ة توان مشاهد ،افته استيورود ن ينومع ياتيو به ح ،ربوده نشده است يويو دن يماد ياتياز ح

  را نخواهد داشت.
كنــد. و ير تكلم ميناپذانيب يواسطه با صحبتيدر ذات خود كه با آن ذات خداست او فراتر از كلمات ب

بلكه  ،ديزيخود نم يست و در حواس بدنيمتصف ن يات فانين حيبه ا ،نديبين نحو ميكه او را بد يكس
ا آنكه يروحش از بدن جدا شده است و  ن نحو كه كامالًيا به ايمرده است  ين زندگيا از يابه گونه يو

ن يــر ايــا فارغ از بــدن. در غي ،داند در بدن استيكه نمياگونهمفارقت كرده به يوي دنياز حواس ماد
  .)59ص همان،گردد (يل نمين مشاهده نايشود و به ايت حق ربوده نميبه رؤ ،صورت

 يكنــد. ويم يمعرفــ ،انــدافتهين تأمل دست يكه به ا يبر كسان يشاهدعنوان به زيرا ن پولس ،آگوستين 
 ن است كه هــر آنيعبارات او چن يبلكه ظاهر برخ ،داندين دو نمونه نمين نحو شهود را منحصر در ايا

  .(همان)ن مرتبه را خواهد داشت يتوان وصول بد ،فارغ شده باشد يويات دنين حيكس از ا
 يمتعلق تأمل عرفانعنوان به از خداوند او افته و شناختيدست  يان مشاهدهيخود به چن ،گوستينآ
مســتقل كــه توســط  ياست كه نه مدد عقلــ يشهود يشناخت بلكه ،ستيدر حد باور و اعتقاد ن يشناخت
  :ديگوياو خود م .)5، دفتر ششم 1379(آگوستين، حاصل شده است يحيمان مسيبرآمده از ا يسلوك

كرد. باالتر از چشم ير نمييرا كه هرگز تغ ينفس خود نور يه كردم با چشم معنومن وارد شدم و مشاهد
را به او ساخته شده يز ؛بود ي، باالتر هر عقليويدن يمتفاوت از هر نور ماد روحم و باالتر از عقلم؛ كامالً

ن يا ...افته استيت را يابد ابدير را بكه نو يكس .افته استينور را  ،ابديقت يكه معرفت به حق يبودم. كس
لرزم و احساس يسوزم؛ ميلرزم و ميست كه قلب مرا به لزره در آورده است من ميسر من چ يانوار باال

  ).130ص ، 1899 ،اينج(هستماو  هيكنم كه شبيسوزم و احساس ميم و مير اويكنم غيم
قابــل ريامــا غ ،حاضــر ييخداســت؛ خــدا ييجاافت حضور مطلق و همــهي ي،ن شناخت شهودياة جينت

توان ينم يخداوند باالتر از هر آنچه است كه بتوان در مورد او گفت. او را حت ي،دگاه ويشناخت. از د
، 1899 ،ايــنج(ن علم به اوســتيبهتر يش او و نادانين ستايف كرد. سكوت بهتريتوص يريناپذفيبه توص

ا در او يكه همه اشــ ،)2، دفتر پــنجم 1379(آگوستين، ست جا حاضر اهمه ييخدا ،آگوستين يخدا .)128ص 
با استناد  يو .)2(همان، دفتر اول ن هم حضور دارد يدر دوزخ و اعماق زم .)15(همان، دفتر هفتم وجود دارند

٥٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يكائنات از او در او به سو يجملگ« :ن از خداوند پر استيبر آن است كه آسمان و زم 24: 23ا يبه ارم
نــد و در يگويكــه تــو را تــرك م يهمه كســان« يست و حتياز وجود حق ن يخال يموطن. (همان)» ندياو

دهنــد] و در يش ميدگر تواند [صفات تــو را نمــايناصواب تقل يقيصرفاً به طر ،كننديبرابرت قد علم م
 يز حضــور داريــشــان نيدر ا .)6(همان، دفتر دوم » يعتيدهند كه تو خالق كل طبيد تنها نشان مين تقليهم
  .يشان ندانند كه در آنها حاضريچه ااگر

آنچه  ...) 2(همان، دفتر پنجم  ينند حضور داريگزيم ينزد آنان كه از تو دور يكه همواره حت ييتنها تو
... آنها اگر ذره ذره شوند تــو يگردانيشان را از آن جهت كه در تو اند پر ميكه هست در تو است و تو ا

ز يــن حال از همه چيتر و در عز پنهانيتو از همه چ...  )3خت (همان، اول ير يرون نخواهياز درونشان ب
  .)4امور به تو است (همان، دفتر اول ة ر هميين حال تغيو با ا يريتغيتو خود ال ، ...يآشكارتر

امــا  ،از خداوند حضــور دارد يبخش ،تشيظرفة به انداز يءبر آن بود كه در هر ش ابتدا ،آگوستيناگرچه 
ت يل او در بدايتمث .)3(همان، دفتر ششم فت كه او همه جا هست و در هر جا كل او حاضر است ايبعدها 

  :ن قرار بوديبد ،امر از زبان او
هوا كه جو محيط بر زمين است خود جسمي مادي است، اما سد راه عبور نــور خورشــيد  گفتم،مي
كند. تصور ز خود از خاللش عبور ميگردد. نور نه با خرد كردن هوا، بلكه با لبريز ساختن آن انمي
بلكه از زمــين  ،تنها هوا و آسمان و درياكردم كه تو نيز به همين طريق از خالل اجسام مادي، نهمي

كنــي، بــه نحــوي كــه آنهــا گذري و در جملگي اجزاء ريز و درشت آنها به يكسان نفوذ مينيز مي
راني... البتــه رون بر سراسر عالم خلق حكم ميون و برسرشار از تواند و با همين قدرت ناپيدا از د

تري از تر زمين بخش بزرگبايست اجزاي بزرگنظريه باطلي بود؛ زيرا در صورت صادق بودنش مي
مند شوند... بر مبناي اين تر بهرهاي كوچكتر، به تناسب از پارهتو را دربر گيرند و از اجزاي كوچك
كردي و اين البته تكة خود را در ميانشان توزيع مياجزاء تكه نظريه، تو به تناسب حجم اجزاء عالم
  ).1كذب محض است (همان، دفتر هفتم 

  :)1(همان دفتر سوم كنند مي كند كه تمام موجودات از وجود او تغذيهمي» غذا«، از خداوند تعبير به آگوستين
رد يپــذينم انيكه پا ييغذا ،شوديمكد و از خود تو اطعام مير تو ميكه از ش يمن چه هستم جز مخلوق

د. اما شــما ير شويد از من سيد تا بتوانيدگاه هستم. بباليمن خوراك به بلوغ رس ... )1(همان، دفتر چهارم 
د كــه در يين شمايبلكه ا ،ديكنين ميجسم چن يد كرد آن گونه كه با غذايل نخواهيمرا به جوهر خود تبد

  .)10 د (همان، دفتر هفتميشويل ميمن مستح

اين حقيقتي كه تار و پود وجود ما از اوست، همانطور كه گفته شد، حقيقت نوري است كــه تمــامي اشــيا 
چند آدمي به جهت جهل و حجاب بدان آگاه نباشد. همچون كسي كه پشت به نور داشته هر بدو پيداست؛

  .)16(همان، دفتر چهارم فل باشدنور غا باشد و اشيايي را كه در نور قرار دارند، به مدد آن نور ببيند و منشأ
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  يريگجهينت

از  پيش يدانست. هرچند و يحين عارفان مسيرگذارتريتأث يتوان از عارفان و حتيرا به حق م آگوستين
 ينوافالطــون ياتيــم خود را در ادبيآشنا شده بود و عمدتاً تعال ينوافالطونة با فلسف آمبروزتوسط  ديتعم
در  آگوستيندارد.  ژهيو يگاهيجا ي،وة شيدر اند يو نظر يعد عملدر بُ يكرد، اما معرفت عرفانيان ميب
 ياز مناصب رســم جداي، يورزخرددور از ، بهيوين، فارغ از اشتغاالت دنينشعزلت يعارف يعد عملبُ
محبت به خدا و مخلوق اســت. آنــان كــه  ي،و يسلوكة شيست. محور انديسا و مردم اجتماع خود نيكل

نــان خــود محبــت يدگان و هميبــه همســا ،رين مســيــانــد و در ات به خدا قرار دادههدف خود را محب
 ياند كه محبت و فروتنپا داشتهرا بر ياله يان شهريح دارند، بنيبه مس ياقتدا ،ن هر دويورزند و در ايم

م ينكــه تســليبــا ا .داننــديقــدرت مطلقــه نم ين را داراياطيشان شــيل آن است. اين فضايترياز محور
از جانــب خداونــد  يريــخ در نهايت ها ران وسوسهيااما  شوند،ين نمياطينفس اماره و ش يهاسوسهو
  آنان خواهد شد.  يارتقا و كمال وجود موجبكنند كه يم يخود تلق يبرا

ب، اشراق ين آنها تهذيتركشد كه مهمير ميسلوك نفس انسان به تصو يهفت مرحله برا ،آگوستين
عنوان بــه ر خــود اســت و مجــازاًيدر واقع هدف سالك در ســ يي،نهاة ن مرحليت. اا اتحاد اسيو تأمل 

ن مرحله، يتأمل، خداوند است. در ا آگوستينر يا به تعبين اتحاد يشده است. متعلق ا يمرحله سلوك تلق
نائل شــده  يگذر كرده و به مرحله ادراك عقل ياليو خ يادراك مادة ن از مرحلياضت و تمريانسان با ر

خداونــد را همــه جــا  ،ن مرحلهيت كند. شخص در اير را رؤيرناپذييرا دارد كه نور تغ اينست و توان ا
  كند.يكسان مشاهده ميبه  اياشة ابد و ذات را در دل همييحاضر م

٥٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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