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 دهكیچ

مقاام اات کاه ، وی از دیدگاه. صدور کثرت از وحدت پرداخته استة که به تحلیل نحواست از جمله عارفاني ، یاکوب بومه
شناخت آنگاه میسر است که کثرتاي متللاي شاود و . قابل شناخت نیست، کندوی گاه از آن به الاات و الوجود تعبیر مي

ای منادر  هخواهد شگفتيداند که مياات مية اراد، ظهور این کثرت راة واسطة بومه حلق. معرفتي حاصل آید، در پرتو آن
شاود و اات در ایلااد مي، کندکه وی از آن به مرآت و حکمت ازلي یاد مي، ای قابليمرتبه، روایناز. در اات را رؤیت کند

این کلمه کاه در واقات تیاویر ، از نظر وی. کندصادر از خود مشاهده مية کلمة های مندر  در خود را به منزلشگفتي آن
روح القاد  ة ظهاورات علماي باه وسایل این، در گام بعد. همان عیسي مسیح است، منعکس شده در حکمت ازلي است

 .یابندانتشار مي

 .تثلیث، صدور کثرت، مقام اات، معرفت حقیقي، : یاکوب بومههاکلیدواژه
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 مقدمه

چگونگي صدور کثارت و ، شناسي شهودی است که به تبیین احکام وجود از جمله وحدتنوعي هستي، عرفان نظری

ای مباحاث گساترده، ابن عربيویژه از قرن هفتم و با ظهور به ،ن مسلماندر میان آثار عارفا. پردازدچینش کثرات مي

اند یافت شهودیِ خود از وحدت و چگونگي انتشاا  داشته سعي، این عارفان. شودموضوعات یافت ميخیوص این در

ة رای فهام رابطاراهاي با، گیری از اصطالحاتي فلسفي و عرفاني تحلیل کردهبا بیاني عقلي و با بهره، آن را کثرت از

فهم بهتر شریعت و ثمراتي سلوکي را هام باه ، یا واجب و ممکن باز کنند؛ امری که عالوه بر آثار نظری، حق و خلق

چرایاي و ، عناوان اولاین تعاینبه، علم اات به اات، وحدت اطالقي حقة های تفییلي درباربحث. دنبال داشته است

توضیح جایگاه حاب و حرکات حباي در ، یق اندماجي در موطن ااتچگونگي ظهور مرآت و قابلي برای انعکا  حقا

 .همگي بیانگر تالش عارفان در این خیوص است ، ...صدور کثرات و

وع اماا طارح ایان نا، اندبه طرح چنین مباحثي پرداختهانگیز شگفت چند عارفان مسلمان به تفییل و با دقتيهر

در عرفان مسیحي و در میاان عارفاان . ارفان مسلمان نبوده استشناسانه منحیر در عهایي هستيبا دغدغه، مباحث

بار آن اسات کاه باا ، در این مباحث بومهتالش . پرداخته استاین موضوع  در آثار خود به یاکوب بومهنیز  پروتستان

ایان توجاه باه . به تببین کثرتي تثلیثي مبادرت کرده است، وی در گام نخست. به توجیه کثرات بپردازد، حفظ وحدت

کاه در عاالم امار و طبیعاتِ ، نه در موطن عالم خلق و طبیعتِ زماني مکااني، بومهنکته مهم است که کثرت تثلیثيِ 

در گاام دوم و بااز هام در . شودهای ظهور این تثلیث در عالم خلق هم متذکر ميهر چند به نحوه؛ ازلي مطرح است

گاناه را ظهور این کثرات هفت، پردازد و با بیاني پیچیدهمي به اوصاف هفتگانه، طبیعتِ ازلي و نه وجود خارجي موطن

... تلساد و، مالئکاه و شایطان، رستاخیز، به مباحثي از جمله حقیقت انسان، اگر چه بومه در آثار خود. دهدتوضیح مي

را باه  یااکوب بوماهشاناختي نظام هستي، است که با روشي توصیفي و تحلیلياین اما سعي این مقاله ، پرداخته است

وی با عارفان مسالمان ة نقاط مشترک میان اندیش، ای کوتاه به نظرات عارفان مسلماناجمال بررسي کرده و با اشاره

 .های وی صورت نگرفته استکاری که تاکنون در مورد اندیشهکند؛ را برجسته 

 معرفی ياکوب بومه

نوع معرفتاي اسات ، مراد از عرفان در اینلا. استحي مسی انبزرگترین عارفیکي از ، نامِ آلمانىه عارف ب، مهیاکوب بو

، بوماه. سار و کااری ناداردو تأمالت عقلاي و با مفاهیم  خاص و رازناک داردزباني ، که بر شهود و الهام استوار است

رساد به نظار نمي. را دیونیسیو  آریوپاغيشناخت و نه را مي ارسطواو نه . وخته بوداآممکتب ندیده و درسي نعارفي 

فیلسوفي متعلق به مکتبي فلسافي در معناای ، بومه. بوده باشد مدرسي و عرفان قرون وسطایي هم آشنا ةا فلسفکه ب

در ماورد منبات معرفات خاود  وی. (0ص، 1392، )بردیاوفاما تأثیر ژرفي بر فیلساوفان آلماان گذاشات، متداول آن نبود

و از آنها چیزی فرا نگرفتم؛ من معلمي دیگار داشاتم و  ای نبردممن از هنر و حکمت و قواعد دیگران بهره»گوید: مي

، امهیئات و الهیااتم را آموختاه، ام و فلسفهمعارفم را کسب کرده، از کل طبیعت با زایشي دروني. طبیعت بودة آن هم



  06 بومه اکوبي یعارف لوتر ِیشناسوجود ینقد و بررس

داند کاه يای مبلکه انسان ساده، داند و نه هنرمندرا نه ادیب مي او خود. (9ص ، )همان«نه از طریق هیچ انسان دیگری

توان ملکوت آسمان را به ارث بارد اندیشیده که چگونه مياز اوایل جواني در پي سعادت نفس بوده است و به این مي

نفس خاود را باه ، امان به طبیعت فاسد خود پرداختم و به مدد الهيای بيبه مبارزه: وی مدعي است. و مالک آن شد

ناوری شاگفت در ، در پي این مباارزه. به عشق به خدا در مسیح نایل گردد ای ساختم که بر اراده شر فایق آید وگونه

قاوای ة های خاود را ناه ثماردانسته، بومه، (01ا02ش  ،«A»تابي، )بومه...من هویدا شد که کامالً با طبیعت من بیگانه بود

 .دانسته به مدد روح القد  ميکبل، انساني خود

ابینا و عاجزم؛ اما در روح خدا سراسر روح ازلی من قرار دارد و البته چون ديگران ن، با نظر به توانايی خودم

مگر آنگاه که روح حب الهی در سراسر روح مـن قـرار ریـرد و در ، نیستهم همواره بدون ترديد و تزلزل 

؛ 5ص ، 1392، )بردیاوفدرک و نـوری واحـد رردنـد، دارای حقیقت، اين حال زايش مخلوقانه و ذات خداوند

 .(035ص ، 1931، آندرهیل

باه دنیاا  1505در روستای التسدنبرگ نزدیک شهر گورلیتز در ایالت ساکسوني آلمان و در ساال ، یاکوب بومه

در کودکي بیشتر وقت خود را به تنهایي و در نگهداری از . اما آبرومند بودند، هایي سادهوالدینش روستایي. آمد

باا تارک مدرساه باه شااگردی ، نهایتدر نوشتن آموخت و  خواندن و، وی به مدرسه رفت. گذراندچهارپایان 

 .(0ص ، 1301، )سوانسونکفاشي مشغول شد

، )انادرهیلهفت روز متوالي به طول انلامیاد، ویاولین دوره از اشراقات . دانندميرا در سه دوره  بومهاشراقات 

دامنه شهود او گساترش ، مان نسبتآگاهي متعالي و برتر وی به فعلیت رسید و به ه، در این دوره. (039ص ، 1931

، نامناداما آنچه که برخي بدن باطني مي، قوای ظاهری و بدني وی حالت طبیعي داشت، در خالل این دوره. یافت

روزی وقتاي . دومین اشراق به وی داده شد، سال داشت 05 بومهوقتي که ، 1122در سال . در او بیدار و فعال بود

توانسات اصال دروناي و ای کاه ميباه گوناه ؛ای دروناي و عمیاق فروافتاادذباهدر ج، زدکه در مزرعه قدم مي

راز خلقت به ناگاه بار او معلاوم شاد و باه بنیاان . ترین بنیان اشیا  را ببیند و به قلب و مرکز آنها خیره شودعمیق

 گوید:وی مي. تمامي امور دست یافت

راررفتم که ممكن بـود سـالیان متمـادی در دانهـگاه و در ربعی از ساعت به مراتب بیش از آن چیزی را ديدم و ف

بیاموزم و من ندانستم چگونه اين امر برای مـن حالـ  ـ  نگرممیآنها  که من به چهم تحسین بهـ  مكتب درس

 .(19ص ، 1313، )هارتمندرنگ قلبم را به ستايش خداوند برای اين نعمت می  دادمشد؛ و بی

. اکنون کلیتي منسالم داشات، آشفته و پاره پاره بود، دومة اما اگر اشراق دوررخ داد ده سال بعد سومین دوره اشراق وی 

وی را واداشت کاه باه ، فراموش شود، است تر  از اینکه مبادا آنچه که دیده. شهودات پراکنده او این بار هماهنگ بودند

 دمسپیدهمنشأ اولین کتاب او با عنوان ، این امر. (3ص ، 1301، )سوانسونآنها را مکتوب کند، منظور حفظ و نه به جهت انتشار

(Aurora)  آغاز کرد و تا زمان مرگش در  1110وی کار تألیف را از سال . حفظ خاطراتش تألیف کردبرای بود که وی آن را

 در ماوردباود از اساراری سرشاار این آثاار . به جای گذاشتدر حدود سي کتاب از خود  ملموعدر . ادامه داد 1101سال 
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 توان از ایان عنااوین ناام بارد: رسااله ساه اصالمي، بومهاز میان آثار . بهشت و جهنم و رازهای طبیعت، مسیح، خداوند

(The Three Principles) ،انساان حیاات ساه بدعادی(The Threefold Life of Man) ، آثاار اشایا(The Signature of All Things) ، راز

گفتگو ، (The Incarnation of Christ)تلسد مسیح، (The Clavis)مفتاح، (Forty Question)چهل پرسش، (Mysterium Magnum)بزرگ

 راه مساایح (Dialogue Between an Enlightened and an Unenlightened Soul)، ضاامیر و تاریااک دلمیااان انسااان روشن

(The Way to Christ) . تخیل ، توان آنچه را که نویسنده گفته استاً مينهایت»کتاب ة بر آن بود که با مطالع، یاکوب بومهالبته

، )هاارتمن«شود که روح در ما بیادار شاودبلکه معرفت واقعي آنگاه حاصل مي، که به معرفت واقعي دست یافتکرد و نه آن

توان آنهاا را اند و نميحقایق معنوی بسي باالتر و فراتر از بیانات عقلي»کرد از آنلا که لذا او خود توصیه مي. (90ص ، 1313

آنکاه ، (91ص ، 1313، )هاارتمن«توان آنها را با مثاال و تیاویر گاری بیاان کاردعقالً توضیح داد و در بهترین وضعیت مي

 .(0 ش، 01فیل ، 0219، )بومه«های مرااز من در علم به اشیا  تبعیت کند پرواز روح مرا متابعت کند و نه نوشته»خواهد: مي

 عرفان و معرفت حقیقی

؛ عرفان گرایشي خاص از االهیات یا هر نظام فکری دیگری نیست؛ عرفانْ خودِ حکمت الهاي اسات، بومهدیدگاه از 

ظهاور ، یعناي مسایح )انساان کامال(، ناور حقیقات ازلاية یعني علم ااتي خداوناد اسات کاه در انساان باه وسایل

بار . (91، )هماانشناسادانسان خود را مي آن خداوند درة معرفتي است که به واسطیعني . (11ص ، 1313، )هارتمنیابدمي

فهم از خاود خادا »و این . (39 ش، «A»تابي، )بومه«بلکه خودِ فهم است، حکمتْ علم به اشیا  خارجي نیست»، این اسا 

حکمت همچون خورشید اسات کاه از خاود ناور . (01ش ، 90سؤال ، 1311، )بومه«شود و نه از مکتب و مدرسهمي متولد

کاه ناور خاود را از  همچو ماه اسات، اما علم متعارف آدمي. عین نور است، ز آنکه که بر چه چیزی بتابددارد و فارغ ا

الوهیات و ناه ة ای عملاي اسات از ورود باه مرتباتلرباهة حکمت نتیلا. (91ص ، 1313، )هارتمنگیردخورشید وام مي

فقا  ، این امر. رای عقل استداللي نیستفراتر از درک متعارف آدمي است و قابل فهم ب، چنین امری. تأمالتي نظری

عقال نظاری ة که در قلمرو حیوانیت و یاا در محادود نه آنان، شوددرک مي، اندبوسیله کساني که آن را تلربه کرده

؛ چراکه کسي که به ایان این حقیقت برای هیچ شخیي ممکن الوصول نیستتوان گفت: مي اساساً. اندمتوقف مانده

 .(11ص ، )هماند را از دست داده استشخییت خو، مقام برسد

آید و از کلمه حیات بخش خداوند به اهان و نفاس ای دروني حاصل مياز سرچشمه، از این منظر درک صحیح

، شاودهمه آنچه از غیر این راه در مورد اماور الاوهي بیاان مي. حکمت و معرفت این چنین است. شودآدمي وارد مي

شود و در عماق آنچه که از طریق مسموعات منتقل مي، بومهاساساً از دیدگاه . (90ص ، )همانارزش استفایده و بيبي

، آنچاه کاه شانیده شاده :ماند و همواره این سوال باقي استهمواره مشکوک و مردد باقي مي، شودنفس ادراک نمي

حکام خواهاد هماواره هماراه باا اعتقاادی م، درست است؟ اما هر آنچه که با چشام دیاده و باا قلاب یافات شاود

 .(01ش، 12فیل ، 0219، بومه)یاکوببود

وی  بارای دادن در صافات خادافلسافه ورزی و نظریاه، اگر آدمي وجود اصل الوهي را در خود به فعلیت نرساند
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قادر نخواهد بود به حقاایق قدساي معرفات ، انسان مادام که روح القد  را در خود فعال نکند. سودی نخواهد داشت

تواني حقاایق آساماني را مي، باشي نفسي آسماني را با خود همراه داشته اگر اهن و»و تنها . (95ص ، 1313، )هارتمنیابد

چیازی از اسارار ملکاوت خادا ، کسي که به عاالم طبیعات خاو کارده»، بنابراین. (91ش ، 13فیل ، 1323، بومه)«دریابي

آنکه باا فلسافه ورزی . الوهیت جایي نداردة تببدان جهت که چنین کسي بیرون از این ملکوت است و در مر، داندنمي

چرا که در موطن نفس خویش به کالم الهاي گاوش فارا ره به جایي ندارد؛ ، الهي راه بردة خواهد به صفات و ارادمي

یا اسارار الاوهي را تعلایم ، خواهد از خدا سخني بگویدکس که ميهر آن»، روایناز. (95ص ، 1313، )هاارتمن«نداده است

، بر دالیلي بیروناي چنین کسي براهین خود را صرفاً. باید صاحب روح الهي باشد و باید نور الهي را در خود بیابد، دهد

 گوید:وی به صراحت مي. (9ش ، 1فیل ، 1بخش ، «C»ِتابي، )بومه«کندیا تفاسیر تحت اللفظي از کتاب مقد  مبتني نمي

اما فاقـد روحـی باشـم ، م و يا حتی ک  آن را از حفظ داشته باشمچه سودی دارد که من پیوسته از کتاب مقدس نق  کن

تـوانم چگونـه می. انـدررفتهو فاقد آن منبعی باشم که ايهان علم خود را از آن . اندکه نويسندران کتاب مقدس داشته

 .(55ش ، «A»تابي، )بومهکنم و در حالی که چنین روحی در من حضور نداردادعا کنم که ايهان را درک می

مردمان را از بااوری تااریخي باه ایمااني حیاات بخاش رهنماون ، هایشبومه همواره امیدوار بود که نوشتهرو، ازاین

شاود و ادمي به وسیله آنان که کورند به سمت کوری رهبری مي»خورد که و افسو  مي. (15ش ، «D»تاابي، )بومهشود

 .(19ص ، 1313، )هارتمن«شودمي قیقت منتبه جهت انباشتگي مفاهیم و تیاویر ظاهری از اظهار ح

حقایق در نفس آدمي موجاود اسات و کاافي اسات کاه از ة مبتني بر این باور است که هم، یاکوب بومهاین سخنان 

از دیادگاه . حلاب را برداشته و از غفلت به در آیایم، که محل حکمت الهي و جایگاه کلمه خداست، عمق وجود خود

حقیقات آدماي روح . بلکه روح آدمي تاا ساتارگان کشایده شاده اسات، بدن مادی نیستآدمي محدود به این »وی 

در انسان نه آسمان و زمین که خود خادا حاضار اسات و ایان اسات . خداست که در آن همه موجودات حضور دارند

ر ماورد دوی . (90ص ، 1313، )هارتمن«معنای سخن موسي که در سفر پیدایش گفت خدا انسان را به صورت خود آفرید

، چرا که همه حقاایقام؛ بلکه همه را در خود یافته، امکتاب نگرفتهمن معرفت خود را از »گوید: علم خود نیز چنین مي

 .(030ش ، «A»تابي، )بومهزمین و آسمان و ساکنان آنها و حتي خداوند در درون انسان جای دارد

به خدا و حکمات الهاي ، آدمي تا خودبین است، بومه توان به چنین معرفتي دست یافت؟ از دیدگاهاما چگونه مي

 .راه معرفت در تسلیم اراده و به تعبیری فروتني است. راهي ندارد

اينكه تو با اراده خـود عمـ  . مانعی است برای ديدن و شنیدن خدا، بینیکنی و میاراده می، شنویمی اينكه تو خود

انانیت تو چنـان بـر . بینیبینی ديگر خدا نمیی و چون خود را میباعث شده است که خود را از خدا جدا کن، کنیمی

توانی فراتر از خود را ببینی؛ اما ارر اه  سـكوت باشـی و از اراده و احسـاس خـود مـان  افكند که نمیتو سايه می

 نـد وبیمـی شـود و خـدا از یريـو تـوسم  و بصر و تكلمی ازلی بر تو آشـكار می، شوی و انانیت را کنار بگذاری

 .(5ص، «B»تابي، )بومهشنودمی

 :ویناگاه از 
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کنند که خود را از حقیقت جدا ديدنـد و در جهـان محسـوس خـود محـور وجودات انسانی وقتی هبوط می

جهان تخیالت را ترک رويد و چیزی را  بايد اين، ارر کسی بخواهد خدا را ببیند و لدايش را بهنود. شدند

ها و در اين الشیئت است که عهـو حقیقـی شود در میان الشیمی الشئی ،در اين لورت. ملک خود نداند

 .(33 ص، 0221، )گینگ«يابدمی اسكان

اراده ، خواهادتسلیم حقیقي آن است که هر آنچاه را کاه خادا مي». رسیدن به مقام تسلیم است، رسیدن به این مقام

اماا در عاین حاال جاالل ، ه نهایت فروتني نفاس اساتاگر چة این مرتب. اراده کني و بداني، بخواهي، دانددارد و مي

اماور ظااهری را درک  صرفاً، آدمي به نفس خود. (15ص ، 1313، )هارتمن«قابل وصول نیز هستة الهي و باالترین مرتب

، )بوماهتاا فهام الاوهي یاابي، باید از خود دست بشویي، روازاین. او پنهان است ق و جوهر اشیا  بریکند و فهم عممي

 .(99ش ، 15فیل ، «B»اتبي

ن است کاه باه مرتباه اتحااد و وحادت باا او ای، تنها راهي که آدمي قادر است خدا را در جوهر وجود خود درک کند

، بارادر و خاواهر، و پادر و ماادر، از پول و کاال، کند و هر آنچه که متعلق به اوست دارد رها یعني هر آنچه شخیاً ؛برسد

ای کاه در او بایاد تسالیم باشاد و فقیرتار از پرناده. اینها برای او هیچ نباشاندو  را رها کندهمسر و فرزند و بدن و حیات 

آدمي نباید از خاناه و . ای در این دنیا برای قلب خود داشته باشدای دارد و آدمي نباید النهالنهة آسمان است؛ چرا که پرند

خاود را فااني ة بلکاه او بایاد اراد، ک خویش را به دور افکندیا امال، کاشانه خود عزلت گزیند و از زن و فرزندش جدا شود

 و با اعماق قلب خود بگوید: او باید همه این امور را به خداوند تسلیم کند. داندای که همه چیز را ملک خود مياراده، کند

ر میـان آنهـا قـرار را ندارم؛ اما از آنجا کـه تـو مـرا دآنها  موالی من همه اين امور از آن توست من ارزش مالكیت

کسی کـه بـه ايـن مرتبـه . در من جاری کن ات راخواهی ارادهمی هر رونه که. دهموظیفه خود را انجام می، دادی

رويـد و رويد و خدا با او سـخن میمی بیند او با خدا سخنمی متحد با خداست و خدا را، تسلیم متعالی دست يابد

 .(51ا19ش ، 11فیل ، 0212، بومه)يابدمی لذا کلمه اهلل و اراده اهلل را

بلکاه ، به قلمرو حقیقت ازلي راهي نادارد، آلود استهای وهمکسي که به قدرت و اراده خود درگیر بیچیدگي، بنابراین

به معرفت حقیقيِ خدا باریافتاه و و به تعبیری الوهي شده ، به وحدت با خدا رسیده، کسي که اراده خود را تسلیم کرده

همان تولد دوباره آدمي است که با آن صاحب روحي الهاي ، شودمي «ایمان»که از آن تعبیر به ، یم ارادهاین تسل. است

ص ، 1313، )هاارتمنبینادجهاان الاوهي را مي، انسان متولد شاده، فهمدمي جهان ظاهر را، اگر انسان ظاهری. شودمي

، شاودو کسي به این تولاد نایال نمي روح متولد شود نکه دوباره درایمگر ، رسدانسان حقیقتاً به ملکوت خدا نمي. (11

از ، حاالبا ایان . (11ص ، )همانمگر تمام اراده خود را ترک و شخییت خود را زایل کند و لذت و معرفت محض شود

یعني تغذیه از جاوهر خادا و معرفاي اات خادا در مشارکت در اات خداست؛ ، یعني ایمان حقیقي، ایمان، بومهدیدگاه 

. کنادخواهاد آشاکار ميمي به هر که، خواهدمي او هرآنچه را که. دیدن و معرفت ما در خداست، روازاین .آتش نفس

ماا هیچایم و او هماه . یت ماساتؤدانیم و خداوند خودش معرفت و رما چیزی از خدا نمي. ما مالک خود هم نیستیم

 .(10ص ، )همانودتا او حیات و نفس و فعل ما ش، ما باید کور و کر و گنگ باشیم. زچی
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 خداشناسی عرفانی

. و جایگااه تثلیاث پرداختاه اسات، تحلیل و انتشا  کثارت، در آثار خود به مباحث خداشناسي از جمله مقام اات، بومه

، )سوانساوناستفاده از ادبیاتي مبتني بار علام کیمیاسات، مندی از تعابیر عرفي و در برخي مواردبهره، بومهویژگي بیان 

من از خادا و اسارار  بدانند آنگاه که، خوانندهای مرا ميآنان که نوشته»شود که خود متذکر مي بومهاما . (02ص ، 1301

تر و از بدعادی متعاالي بلکه از منظری بااال، سخنانم را نه در معنای ظاهری و دنیوی آن، گویمعظیم الوهي سخن مي

 .(50ص ، 1313، )هارتمن«فهم کنند

 مقام ذات

او از ازل تا ابد موجاود اسات و در او اول هماواره آخار . اات خدا حققتي ازلي است که فناناپذیر است»، بومهاز دیدگاه 

. دهادطبیعاتْ خاود را ظهاور مي مقاام اات او باا. اات خداوند آغازی نادارد ». (51ص ، )هماناست و آخر همواره اول

مقاام اات ، از دیادگاه وی. (1ش ، 9فیال ، «B»تاابي، )بوماهگرچه اول و آخری ازلاي دارد، خدا آغاز زماني ندارد، روازاین

در خاود هماه چیاز را ، این مرتبه. یا  استاشة اصل هم، کندمي (unground)«الاات»که از آن تعبیر به ، (Abyss)الهي

ه همانناد دانا. هم دارد و هم ندارد؛ به این معنا که همه امور باالجمال در آن مقام هست و هیچ چیز بالتفییل نیست

که برخاي الوجاودش ، ااتة در مرتب». (02ص ، 1301، )سوانسونبلوطي که بالقوه جنگلي از درختان بلوط را در خود دارد

اماا ایان ، اات دارای اراده اسات، اگر چه در ایان مقاام. آرامشي ازلي بدون آغاز و انلام؛ سکوني ازلي است، نامندمي

 .(50ص ، 1313، )هارتمن«اراده هرگز موضوعي برای معرفت نیست

هایچ چیازی بارای شاناخته شادن ، و فارغ از تللي و خاار  از طبیعات شودمقام اات با تللي خود شناخته مي

چشامي در ازلیات ، خداوند سرّی است عظیم؛ بیرون از طبیعت او هیچ اسات، خار  از طبیعت»، بومهبه تعبیر . نیست

، اراده اسات، الاات اسات و آن چشام، بیند؛ آن خدانمي جایي ندارد و اصالً، چشمي که هیچ برای دیدن ندارداست؛ 

اساا  ببادون چشامي بي، عادم اسات، بناابراین الاات». (5 ص، 1303، )پیچ«یعني میل به تللي تا از عدم تمایز یابد

او . عینمتای ژرف و غیارنا بو متعلاق[ ارادهای بدون مباما با این همه او اراده است اراده، برای دیدن[ در ازلیتموردی 

، گااهي از ایان مقاام، در عرفان مسیحي. (02ص ، 9بخش ، 1392، )بردیوف«عطشِ چیزی بودن را دارد»است که  عدمي

ناپذیری و وحاداني باه وجهاي از شاناخت، شود که همگيسکوت و برهوت نامبرده مي، تاریکي و ظلمت، به الوجود

 گونه هم تعبیر کرد:توان اینمي، از این امر. حکایت دارد بودن این مرتبه

توانـد نمـى، الذات که به معناى حقیقت البهرط خداوند است. يا الذات استامر مطلو ، رحقیقت نامتناهى و فراری

توانـد الذات تنها مى، روايناز. مواره با محتوايش متفاوت استزيرا هر تجلى و ظهورى ه ;من حیث هى تجلى کند

آغـاز و بـى، ت هیچ نیسـت مگـر سـكوتى فاقـد ماهیـت و آرامهـى ابـدىدر درون خويش الذات بماند و در الذا

 .(11ص ، 1931، )پیچانجام

غیباي را باه ة مان ماایلم مرتبا»گویاد: وی مي. به کار نبارد را برای این مرتبه «خدا»تعبیر ، دهدخود ترجیح مي بومه
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از . (11 ص ،1392 ،بردیاوف)«نشده اساتکنم که حتي با مفهوم خدا هم متعین  عنوان منبت نخست اراده و آزادی تفسیر

ص ، 1301، )سوانساون«انتها و غیرمخلوق یا مشیّت استبي، ای ازليمستبطن اراده، این اات غیب الغیوبي»، بومهدیدگاه 

 ، از این منظر. ست برای تبیین کثرتدر موطن اات سرآغازی ا، تحققِ بطوني این اراده. (01

اراده . اراده در تاريكی قرار دارد و مهتاق به نـور اسـت. نه خیر است و نه شّر، ريكیالذات نه نور است و نه تاة اراد

او . می  به نـور اسـت، اين اراده و می ، اراده موجود است و در تاريكی تقرر دارد و بر خالف تاريكی. علت نور است

تواند بدان دست يابـد بنـابراين او میکند و تاريكی مهتاق نور اراده است و نای ازلی محصور میتاريكی را با اراده

 .(09ص ، 1392 ،)بردیوفيابدبرد و در خود جز تاريكی نمیاز کانال می  به درون خود راه می

ة خواهد که چیازی باشاد و ارادعدم مي. تقرر دارد ،که همان اراده است ،ای آتش و شعاعي از نورشعله ،در آن تاریکي

مخلوقاات » :اما در موطن کثرت و تللي هم توجه باه ایان امار الزم اسات. شودمطلق به طبیعت یا تللي منلر مي

خواهد و ناه مکااني و او نه اصلي دارد و نه آغازی؛ نه منزلگاهي مي. اندهیچ بلکه آنها ازالً ،اموری در مقابل او نیستند

. گاه اوساتساکونت، افات ازلاياومحل سکونتي ندارد بلکه حکمت یاا ی. زماني؛ او از ازل و ابدی است و مثلي ندارد 

 .(5ص ، 1303، چا)ویحکمت تللي اوست

 لدور کثرت

تحلیل چگونگي خلقت یا حیاول کثارت از اات غیاب الغیاوبي ااسات کاه جاز ، اینلادر  یاکوب بومه، اصلية مسأل

لاق؛ خلقت چیزی نیست جز ظهاور خادای مط» بومهاز دیدگاه  اساساً. نیستآن  سکوت هیچ گفتاری قادر به توصیف

 .(1ش، 11فیل ، «B»تابي، )بومه«درخت سیب است چنانکه سیب ظهور قدرت و توانایي

هماواره میال باه آشاکار »داناد کاه اات مية و مشیتِ در مرتب بومه راه ورود کثرت را همان اراده، بر این اسا 

ة کاه در مرتبا، آشکار شدن خواستن و حب به، به تعبیری. (01ص ، 1301، )سوانسون«خواهد چیزی باشدشدن دارد و مي

بارای ظهاور طالابِ ، کنندمي «حب ااتي»یا  «اراده»تعبیر به ، مستبطن است و از آن، آزادی ازلي، بومهاات یا به تعبیر 

اراده آزادی ازلي دارای اراده اسات و اساسااً خاود »یا ، ااتة این مرتب. ای قابلي است که خود را در آن عیان کندمرتبه

اراده ، بناابراین. اراده به آن تعلق گیارداما هیچ چیز در کنار اراده نیست تا . میل برای انلام چیزی است، در اراده. است

ص ، 1313، )هاارتمن«کنادای خلق ميبیند و بدین وسیله در درون خود آینهمي نگرد و چیستي خود رامي به درون خود

دهاد و از ظهور خود قارار مية اهن خود را آین، ود را بیابدچیز خهراز پیش طور که آدمي آنگاه که بخواهد همان. (59

 :  با این وصف. شودخود در آن آگاه مي

کند؛ به همـان سـان کـه در عـالم ای در خودش خلو مینگرد و بدين وسیله آينهذاتی خود را در خود میة اين اراد

کنـد و بـه دراک مینـد کـه خـودش را اکای را در خود خلـو میانسان با تصوير کردن خودش آينه، لغیر انسانی

 .(50ص ، )همانيابدمی از خود آراه شده و خود را به عنوان موجودی متهخص، وسیله اين آينه

علـم آراهی الـوهی يـا خود، يا ديدن خدا خودش را در خودش (eternal mirroring)اين انعكاس ازلیة به واسط

کنـد )پسـر( و سـپ  اراده ازلی )پدر( خود را تصور می. يابدیحكمت الهی تحقو م، ذات به ذات يا به تعبیر ديگر
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انسـان . دهداست رخ می( microcosm)دقیقاً همین امر در انسان که عالمی لغیر. يابد )روح القدس(انبساط می

 بـا يابـد کـهقدرت و نیرويـی می، در خودآراهی از ذات خود، ذات خودة يابد با نفوذ در مرتبوقتی خود را در خود می

رفته شده که به هـر میـزان ، به همین جهت. توانند در دور دست هم عم  کنندقدرت و فكر او حتی می، انبساط آن

 رسیم که تمام حواسِ متهـخص مـا محـوای میتر شويم و در عمو جان و نف  خود فرو رويم به مرتبهما عمیو

 .(59ص ، )همانيابیمشود و به قلمرو الوهی ارتقا میمی

توان خار  شد که بتوان دوئیت و تکثاری تیاویر کارد و باه تعبیار غیبي مية ي از سکوت ازلي و مرتبزمان، راینبناب

زیرا بادون امتیااز و مغاایرتْ تنهاا ممکن است؛  تنها با تیور دوئیت و تکثری دوگانه خرو  از این سکوت ازلي، بومه

زیرا که چیزی غیر از خاودش موجاود یزی را ببیند؛ تواند چبزرگ که نميهمچون چشمي . خواهیم داشت ثباتي ازلي

واحد در وحدت خود هیچ کثرتي ندارد تاا آن را بخواهاد و »، بر این اسا . (01ص ، 1301، )سوانسوننیست تا دیده شود

، )هاارتمنوقتي ممکن است که یک دوئیتاي در کاار باشاد، این خواستن و احسا . کندخود را احسا  نمي لذا اصالً

رتي محض و حیات و حقیقتي محاض امر واحد قد»در مورد این حقیقت چنین بیاني دارد: ، بومهگاهي . (53ص ، 1313

نقطاه ، حضور ایان ناه. یافتنمي مادام که در او نه حضور، خدایي خود بر خود نیز آگاه نبود چنین. آریهمچون . بود

 .(53ص ، )همانباعث شد تا حقیقت ظهوریابد مقابل حقیقت بود و

. دهادقارار مياو خود را اصل یاا مشایّت ... ایدهبدون هیچ ارا، است خداوند در ااتش غیب مطلق، بومهبیان به 

اشیا  مکنون یا مخفاي در مرتباه غیاب را ة دهد و همشکل مي، شودنامیده مي «آینه»آنچه را که ، این اراده یا مشیّت

کناد و همه اشیا  را در خاود درک مي، امر متعالي. کندکار ميرا پیدا یا آشآنها ، دهد و بدین وسیلهدر خود انعکا  مي

باه خاود علام ، در غیار ایان صاورت. غیاب او هم مشیّت اسات و هام مرتباه. اصل دوگانه هم در او مکنون است

ایان  بوماه. ای بدون تللي نبوده اساتهمانند امر ظهور نایافته ازلي است؛ دوره، امر ظهور یافته و متللي. داشتنمي

مادر سارمدی اسات و آن اراده ، این آینه. نامدمي (Virgin Sophia)«حکمت بکر»و  «علم ازلي»، «حکمت ازلي»ینه را آ

 .(00ص ، 1301، )سوانسونو مشیئت پدر سرمدی

علام و معرفاتْ حاصال دهد؛ زیرا با تللي رخ مي، کثرت. خالي از هر کثرتي است، مقام اات، بر اسا  این نگاه

 همانطور که. لذا وحدت همواره همراه کثرت است. گاه بدون تللي هم نیستحق هیچاما . تللي است

هایچ کثرتاي هام بادون ، تواند باشدنمي هیچ آتشي بدون نور هیچ نوری بدون آتش و هیج خیری بدون شر و»

ود که خداوناد شمي گفته»اگر ، بنابراین. (53ص ، 1313، )هارتمن«طلبدمي یک دیگری راها هراین. وحدت ممکن نیست

چنین مدعیاتي در معنای خاص خاود در تمامي جهان ظاهر حضور دارد؛  او در آسمان و زمین است و، همه چیز است

اما بایاد توجاه داشات کاه ؛ (112ش ، «A»تابي، )بومه«شوندمي چرا که همه امور در او و از طریق او صادر؛ صحیح است

ای از وجود است که در آن خداوند خاود را جهان صرفاً مرتبه. د بودجهان ظاهری و خارجي خدا نیست و خدا نخواه»

 .(01ص ، 1313، )هارتمن«متللي داده است

در تعاابیری مسایحي باه ، بوماه. تابدمقام سکوت محض است و هیچ حکمي را بر نمي، مقام اات، با این وصف
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از آن  اکهاارتطاالق اسات کاه ماوطن وحادت و ا، ایان ماوطن. کناداین مقام پدر و یاا حتاي خادا اطاالق نمي

مطرح است و آن هم نه در ماوطن طبیعات و  بعد از این مرتبه، تثلیث. (001ص ، 1933، )کاکایيکندمي (Godhead)تعبیر

، ایان امار مطلاق»، به عبارتي. کندتعبیر مي «طبیعت ازلي»از آن به  بومهای فوق ماده و زمان که بلکه در مرتبه، ماده

، بوماهباه تعبیار خاود . (59، 1313، )هارتمن«شود که پسری را به وجود آوردکه پدر آنگاه اطالق ميبل، همان پدر نیست

شود که بخواهد خلق کند و اراده خلقات طبیعات را مي او وقتي پدر. هنوز پدر نیست، آنگاه که اراده ازلي سکون دارد»

 .(11ش  ،1فیل ، 1323، بومه)«کندمي در خود تیویر

ة یعناي جنبا ؛دهاد کاه هماان ارادهدر ابتدا یک دوگانگي رخ مي، از صدور کثرت بومهر تحلیل د، اینکهخالصه 

، در ایان ادبیاات. کندتعبیر مي «حکمت ازلي»از آن به  بومهقابلي است که ة یعني جنبور آن اراده؛ فاعلي و آینه یا ظه

حقاایق منادمج ة قابلي صرفاً ظهور دهندة و جنب شودتعبیر مي «انوثت»قابلي به ة و از جنب «رجولیت»فاعلي به ة از جنب

 .در اات است و از خود هیچ اختیاری ندارد

در حالي کاه حکمات الهاي باه . عنیری فعال یا مرد در خلقت است، بنابراین خداوند به عنوان اراده فعال یا پدر

، شاوداراده پدر که در او پیااده ميا ای ندارد و کامالً بعنوان مادر است و اصلي منفعل و مخلوق است که از خود اراده

هایچ ، تعبیاری اگار حکمات نباود باه. یابادهرگز اراده پدر ظهور نمي، روشن است که اگر مادر نباشد. کندعمل مي

 .(55ص ، 1313، )هارتمن«مادام که اراده نباشد، کندما خود حکمت چیزی را خلق نميا. شدمخلوقي خلق نمي

اماا ایان مارآت و . توان تخیل الوهي نامیاده شاوددا خودش را در خودش( را مياین عملکرد مرآتي )مشاهده خ

انساان . موضوع و قابلي اسات بارای اراده، اهن یا قوه خیال، درست همانطور که در انسان. خیال امری منفعل است

. (51 ص، )هماانشادتواند به عناوان موجاودی انسااني باتواند تخیل و تفکر کند و نمينمي ،بدون قدرتِ تفکر و تخیل

مخلوقااتي  البته نه باه عناوان، شدندمي حکمت تخیل الهي است که صور تمامي مالیکه و ارواح در آن از ازل دیده»

 .(03ص ، )همان«بلکه همچون تیاویری در آینه، عیني و جوهری

 گوید:خود در این زمینه مي بومه

کـه نـه  نگـردهای خـود را میات خود و تمام شـگفتیای که در آن ذايستاد همچون آينهحكمت در مقاب  خدا می

امـا بايـد توجـه . حكمت ظهور تثلیث مقـدس اسـت. آغازی در زمان دارد و نه پايانی و آغاز و پايان آن ازلی است

بلكـه مرکـز و قلـب ، رونه نیست که اين آينه خود را با قدرت و اختیار خود برای خدا ظهور داده باشدداشت که اين

او هـیچ ، دهـداو آينه ذات است و همچو هر آينـه ديگـر لـرفاً نهـان می. او ظهور يافته است ت که درالوهی اس

 .(55ص ، )همانکندمی آنها را تصور بلكه لرفاً، کندتصويری را ايجاد نمی

 ظهور تثلیث

تعبیار از بارای  وی از مفااهیم االهیاات مسایحي. طبیعي رنگ مسیحي داردبه طور، بومهدر کلمات  تبیین انتشا  کثرت

 ، بومهاز دیدگاه . یابدطریق تثلیث ظهور ميآن اات غیب الغیوبي در گام اول از ، در این تعبیر. برداین حقیقت بهره مي



  03 بومه اکوبي یعارف لوتر ِیشناسوجود ینقد و بررس

ذات انسـان . توانیم خـدا را بـودن یبیعـت درک کنـیمنمی، توانیم انسان را بدون ظهور بدنی او درک کنیمنمی ما

خدا وقتی به عنوان وجود موجود اسـت کـه . دهدمی خود را در شك  انسان ظهور اراده و عقلی که :عبارت است از

ة اول بـار در ظهـور اراد، ايـن ظهـور. خداوند از ازل خود را در خود آشكار کرده است. خود را در یبیعت تجلی دهد

 .(50ص ، )همانخدا در تثلیث جلوه کرده است

های اات و شاگفتية ظهاور دهناد، حکمات ازلاي. شاودلیث منتشي ميتث، و حکمت ازلي از دوگانگيِ اراده، بنابراین

بعاد باه مادد روح . شودابتدا به صورت کل الحقایق در مرآت حکمت منعکس مي، هااین شگفتي. مندمج در آن است

، یابادحکمت ازلي ظهاور مية آنگاه که در آین، «قلب الوهي» بومهیا به تعبیر ، این کل الحقایق. یابندتفییل مي، الهي

اراده باا چناین . یعناي اولاین آغااز اسات در اراده؛ بنیان استاین اولین بنیان در اات بي. اقنوم دوم ظهور یافته است

 .(1ا0ش ، 1فیل ، 0212، ک: بومه. )رکندتیویری از خودش است که تکلم مي

ازلي تثلیث است کاه  ةواقت جنبدر . امر مطلق امری فراتر از هرگونه کثرت و از جمله کثرت تثلیثي است، بنابراین

همچاون آتاش کاه در اات خاود و . جنبه ازلي تثلیث غیرقابل ادراک است»، دیگر به عبارت. غیر قابل شناخت است

اراده و قدرت خداوند خاود را ، سانبه همین. غیر قابل درک است، مادام که به صورت نور و حرارت ظهور نیافته است

 .(51ص ، 1313، )هارتمندهدمي ازلي ظهور در ابعادی سه گانه در طبعیتي

یاا ، ااتْ در حکمات الهاية اولین امری است کاه از مرتبا، ازلية ظهوری بعد از ارادة دومین مرتب، با این توضیح

کنند که در او نیرو و توانایي مادر و پادر پسر را ایلاد مي، مادر و پدر»فاعلي و قابلي یا ة جنب. یابدمرآت ازلي ظهور مي

همانطور که نور و گرمای کال عاالم در خورشاید . یابندبار دیگر توس  روح القد  انتشار مي، این نیروها. ت استجم

 ،به عبارت دیگر. (09ص ، 1301، )سوانسون«شوندجمت است و دوباره از طریق پرتوهای خورشید منتشر مي

نگـرد و نگامی که مهیّت يا پدر به خود میه. شودنامد حال  میظهور و تجلی بوسیله امری که بومه ذات ازلی می

دارد کـه ايـن مـی دوسـت، يابـدانعكـاس می، که همان علم ازلی يا حكمـت بكـر اسـت، هايش در مادرشگفتی

های مادر نیز مهتاق آن است که شـگفتی. بلكه فعال شوند و ظهور يابند، ها ديگر پنهان و غیر فعال نباشندشگفتی

از یريو وحدت مهیّت و حكمت يعنی پدر و مـادر اسـت کـه همـه اشـیا  . ور يابندمستور در خودش تجلی و ظه

 .(09ص ، 1301، )سوانسونشوديابد و مكنونْ فعال میامر باینی ظهور می، شوندمحقو می

 لفات هفتگانه

متفارع از تثلیاث ة گانابوماه باه چگاونگي و چیساتي تکثارات هفت، از تحلیل صدور بر اسا  کثارت تثلیثايپس 

 .پردازدمي

واحـد حقیقت مطللو ... (00ص ، همان)کندنیروی الهی عم  میآنها  خواص يا قوايی هستند که از یريو، اين اولاف

رانـه در دهد که موجب ظهـور شـعاعات يـا مراتـب هفتخود را در هفت لفت ظهور می، رانه داردسهکه وجهی

، روح مث  ستاررانِ در آسمانْ در مقابـ  هـم نیسـتنداين هفت مرتبه يا . (11ص ، 1313، )هارتمنیبیعت ازلی است

. دهنـديک بدن را تهكی  می، همانند بدن انسان که از اجزائی ساخته شده است و در عین حال، بلكه يكی هستند

ای رونـهبـهدهند: وجود يک ک  واحد را شك  می با اين، حقیقت مختص به خود دارند، يک از اين لفاتارر چه هر
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کننـد همانند حواس ما توأماً کـار می، اين لفات. وابسته به ديگری و در شش لفت ديگر وجود داردکه هر لفت 

همچون شـعاعات ها اين. (00ص ، 1301، )سوانسونترين آن سريان دارندو در همه اشیا  از باالترين مراتب تا پايین

، 12فیال، «E»تابومه، بي )بومهآيندر میباشند و به هفت رنگ متفاوت دای هستند که در شعاعی بدون رنگ میزنده

 .(9ش ، همان)اندهمه اينها به يكسان ازلی. (91ش 

 .کنیماز دیگری توصیف ميپس ند و این در مقام توصیف است که یکي را ستههم یا روح با ، این هفت صفت

را دشاوار  گاه فهم نظر ویپیچیده و همراه با تعبیراتي برگرفته از علم کیمیا است که ، در این خیوص بومهبیان 

آن را جمات  بوماه. میلي است که به سمت خود گارایش دارد، قبض. است «قبض»اولین صفت ، در بیان وی. کندمي

باه ناوعي ویژگاي ، ایان صافت. تناد و سارد اسات، یعني امری کاه در اات خاود ساخت ؛نامدکننده یا جااب مي

، به عبارت دیگار. (03ص ، 1301، )سوانسونازلي به وجود استم کنندگي همچون مغناطیس دارد و شروع تبدل عدجذب

خواهد کثرت درونى و پنهان صافات و قاواا االهاى را آید که مىمیلى پدید مى، ن بخشى اراده به خوداز طریق تعیّ

تاا بادین  یابداراده در خود انقباض مى :اینکه ازانگیزد که عبارت است را بر مى «شوق»، میل به این امر. متللى سازد

، به واسطه ایان سایر. شکل و صورت خاص خود را کسب کنند تا بتوانند متللى شوند، وسیله قواا نامتکثر و مکنون

این طبیعت در سیر تللى خداوند بار . شودایلاد مى، درون خداوند ازليِطبیعت ، یابندمى که در آن میل و شوق اتحاد

فعال ااتاى ة در مرتبا، بیندممکناتي را که در حکمت خویش ميهمه ، لااست که خداوند از آن «مقامى»به مثابه ، خود

امرا که البته نبایاد باا خلاق ؛ سازدمى خداوند خود را در درون خود و به بیرون متللى، بدین نحو. آوردميخود پدید 

 .(10ا19ص ، 1931پیچ، )عالم و اشیا  اشتباه گرفته شود

، این اات در گاام نخسات، اات قابل تعقل نیستة و قابلي غیر از مرتبآنگاه که هیچ فاعل ، برای صدور و خلقت

باه خاود ، این نظر. یابدچیزی جز عدم )مخلوق( یا تاریکي نمي، عدم وجود هیچ مخلوقيدلیل نگرد و به به درون مي

 .باشدباعث و شوقي برای خلق هم مي، نکه موجب کرب استایتعبیر کرد که در عین  «قبض»توان به را مي

توانـد بـه مـی اراده. اين لفت همچون جذب آهن رباست و عاملی برای فهم پـذيری اراده، لفت اول می  است

شـود کـه ظلمـانی می شود و باعثمی با اين تاثیر و انقباض ذات بر خود مسلط. عنوان چیزی خودش را درک کند

آنجا چیزی نیسـت کـه بتوانـد آن را بوجـود فراتر از ذات چیزی نیست که بتواند ظلمت باشد؛ زيرا ، در ازلیت. شود

هـیچ ، که بدون ايـن میـ در حالی. شودچیزی می، شود و با خلو تاريكی در ارادهاراده به مدد می  منقبض می. آورد

 .(11، ص 1313)هارتمن، چیز جز يک سكون ازلی بدون جوهريت نبود

بادون بسا  یعناي ، بیان که هیچ جذب و قبضي به این. شودصفت یعني حرکت وارد مي، همراه با ظهور صفت اول

در اینلاا یاک ، باا ایان تبیاین. اگر میلي به قابض نباشاد، هیچ انبساطي نخواهد بود، همچنین. حرکت نخواهد بود

تللايِ حیاات نتیلااه ، آن در واحاد اسااتة کااه سرچشام، شااود و از ایان دوگاانگيدوگاانگي از واحاد متللاي مي

کناد و کثارت را باعاث لذا دو فعل خلاق مي. دهنده استاین صفت نیرویي گسترش». (15ص ، 1313، )هارتمنشودمي

حرکات و ادراک ره ، ایان میلاي اسات کاه باه تکثار. کناداین صفت را با تلخي و تندی مقایساه مي بومه. شودمي

 .(03ص ، 1301، )سوانسون«بردمي
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، حاالبا این . شودمي «نسبي»یری یابد و به تعبنسبتي مي، آگاهي مطلق با تللي خود، برای سومین صفت

ایان آگااهي نسابي را  بوماه. کندبه ظهور مي شروع، تنها هر آنچه که بوده است، شودچیز جدیدی خلق نمي

ای بازرگ اسات ناآرامي»، در دوران میان این دو بودن به تعبیری قبض و بس  و. نامدمي طراب یا دلتنگيضا

قت را در یهمانگونه که هر انساني این حق. (15ش ، 9فیل ، 0212، بومه)«شودمي بي شدید نتیلهضطراکه از آن ا

هاای متعاالي و هاای عاالي و اسافل و میاان آرمانمساتمر میاان انگیزهیابد که در او نزاعاي اسات د ميخو

 .(11ص ، 1313، )هارتمن«های مادیجذابیت

جااباه و ، اولین اصلِ حرکت در طبیعت. دهداولین تثلیث یا تثلیث تاریک را شکل مي، این سه صفت یا خاصیت

و ایان ... . چرخش است که نتیلاه تضااد دو اصال پیشاین اسات، در حالي که اصل سوم. دافعه است، دومین اصل

 .(03ص ، 1301، )سوانسون«بردنام مي «اضطراب»و  «کرب»از آن به  بومهچیزی است که 

زیارا داند؛ اصول تثلیث درخشان یا روشنایي مي راسه اصل نخست اصول تثلیث تاریکي و سه اصل پایاني ، بومه

اماا . یابادپاذیرد و ناور وجاود انتشاار ميپایاان مي، شاودکه در آن هیچ مخلوقي تیاویر نمي، عدم و تاریکية مرتب

شود کاه نامیده مي «آتش»یا  (Lightning flash)صفت برق درخشان»، این دو تثلیث استة چهارمین صفت که در میان

دهاد و اصال تااریکي را دگرگاون شود؛ روحي که نوری مالئم را در سراسر عاالم انتشاار ميروح محقق ميبا ورود 

، بلعادآتش کاه هماه چیاز را فارو مي، بومهبه عبارت . دهدالف پایان ميبه نزاع میان نیروهای متخ، روازاین. کندمي

صافت الاوهي را دارای ، یا این آتش حلّالِ جهاان برق. دهداولیه را تغییر مي و ستبری ااتِ متراکم و مندمج جمعیت

نسبت با ساه اصال  ؛آتش خشم است. منشأ حیات است. غالب است اصل محوری و حقیقتاً، این اصل. کندحیات مي

ص ، 1301، )سوانساونحقیقتاً آگاهي یا حیات است، این اصل. نسبت با سه اصل بعدی، آتش عشق استهمین نخست 

 .(13ص ، 1313، )هارتمنشوند: اات و طبیعتمي از یکدیگر متمایزدو بعد ، تشآدر . (03

. (92ص ، 1301، )سوانساونکنادیااد مي «آتش محبت حقیقي»از آن به  بومه. است «نور»یا  «عشق»پنلمین صفت 

عشاق الهاي باه عناوان یاک وجاود ، شود و در آنمي این صفت عشق حقیقي است که در نور از آتش دردناک جدا

، او مرکز درخت حیات ازلاي اسات کاه در آن. های حکمت الهي را دارداو در خود همه قدرت. یابدمي جوهری ظهور

 .(13ص ، 1313، )هارتمنشودخدای پدر با تکلم در پسر ظاهر مي

. نام بارد (Audibility)«شنودپذیری»توان به مي، از این اصل. است «قابل فهم»یا  «صوت حیاتي»، ششمین صفت

ملازا و ، اکناون حیااتي عاقال، با هم حضور داشتند و (concentrated)که در صفت پنلم مندک بودند قوا یا خواصي

حیاات »، ششمین شکل از طبیعت ازلاي. آگاهي است، یا تللي حیات و یا به عبارت دیگر، این ظهور. اندشده شنیدني

آیند و به ایان مي به صدا در، ستندصفاتي که همه در موطن آرامش در نور پنلم ه. است «صدای عقالني»یا  «عقلي

 .)همان(دهدخواهد و انلام ميمي، شودمیلِ امر واحد به حالت آگاهي وارد مي، وسیله

ای یعناي در دلرباایي ؛اناددر کلي موزون و هماهنگ جمت، شش صفت پیشین. آخرین صفت است، صفت هفتم
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 God's)«جسامانیت خادا»، (Essential Wisdom)«ل ااتايتعق»به ، از این هفتمین صفت بومه. آرماني و سعادتي متعالي

Corporeity) مخلوق یا تعقل استآسمان غیر، ملکوت جالل الهي، این وجه واقعي خدا. کندیاد مي. 

هنگامي که ایان صافات باه . شوندهمه امور از طریق فعالیت این هفت صفت طبیعي محقق مي، بومهاز دیدگاه 

فعالیات صافات ، به طور خالصاه. یابدالیه ظهور ميعت در همه جا به صورت هفتطبی، شوندطور کامل متللي مي

. کننادصفت سوم یا حرکت دوار را محقق مي، های جااب و دافت با تعاملي که دارندهفتگانه به این قرار است: نیروی

درجه نخست از حیاات فعاالِ یا ، اسا  حیات، در فعل ازلي خود، که به تثلیث ظلماني یا تاریک نامیده شدند، این سه

باا نیروهاای ، ایان تثلیاث تاریاک. دهنادرا تشاکیل ميا  یا معدن نبات، حیوان، انسان، روح، فرشتها ، هر موجودی

کلمه یاا پسار را محقاق ، وقتي که امر مطلق. است العاده خود امری ضروری است و جایگزیني برای مرگ ازليفوق

قلاب ، سه صفت اولیه یاا تثلیاث تاریاک، است ت و منطبق بر چهارمین صفتاس کند که آتشي مبسوط و گشادهمي

این کااری عظایم . تثلیث نوراني :لذت و الوهیت اشیا  که عبارتند از، شود به نورتبدیل مي، یابد و به ترتیبماهیت مي

بیعت اصلي خاویش خواهیم رجوعي دوباره به طباگر البته  ؛است که الزم است در تک تک افراد انساني صورت گیرد

 .در ما رخ دهد، که در شخص عیسي مسیح رخ دارد، داشته باشیم و آن تبدل عظیمي

 لدور کثرت از وحدت از منظر عارفان مسلمان

که موجاودات را اماوری متبااین ، بر خالف فیلسوفان مشا . یابندخداوند را در همه مواطن حاضر مي، عارفان مسلمان

بر آنند که وجود یکاي بایش نیسات و آن ، در مفهوم عام الزم )وجود( اشتراک داشته باشند دانند که صرفاًبالذات مي

، از ایان منظار. (11ص ، 1905، قییرا)هویتي ندارند، جز مظاهر و شؤون آن اات واحد، است و تمام کثرات «اات حق»

کاه ، آثاارِ متماایز از یکادیگر ظهاور. اسات های آن ظهور یافتاهیم که آثار و ویژگيهست ما با یک اات واحد مواجه

باه درجاات متفااوت ، تماامي آن مظااهر. شودحقایقي به نام مظاهر را موجب مي، آثار آن اات واحده هستند همگي

 .(5ص ، 1953، )جاميگذارندوجود آن اات واحد را به نمایش مي صرفاً

اسات کاه چناین ااتاي از حیطاه  داند و بار آناات غیب الغیوبي را محکوم به هیچ حکمي نمي، عارف مسلمان

 احکاام و رساوم باه هنگاام تللاي و ظهاور جااری، از این منظار. (023ص ، 1931، )جندیکشف و بحث بیرون است

 شوند:مي

نام عینیـت ، و هر دو در سطوت وحدت مندمج، مندرج بود، و واحديت در احديت، هنوز حكم ظهور در بطون که اوّل

ولف و ظهور و بطون و کثرت و وحدت و وجوب و امكان منتفى و نهان ظاهريـت و غیريت و اسم و رسم و نعت و 

شاهد خلوتخانه غیب هويت خواست که خود را بـر خـود جلـوه دهـد: اول . و باینیت و اوّلیت و آخريت مختفى بود

 پ  اوّل تعیّنى که از غیب هويت ظاهر رهت وحدتى بـود کـه الـ  جمیـ . اى که کرد به لفت وحدت بودجلوه

احديت و واحـديت از ، و به اعتبار آن که قاب  ظهور و بطون نیز بود. و او را ظهور و بطون مساوى بود، قابلیات است

 .(91ص ، 1902، )جامي...وى منتهى شدند

حیاول ماا ینبغاي کماا ینبغاي لماا »کماال را ، عارفاان. اات حق تعالي دارای کمال اطالقاي اسات، از این دیدگاه



  52 بومه اکوبي یعارف لوتر ِیشناسوجود ینقد و بررس

از جملاه قیاد ، کنند و اطالقي بودن آن را به معنای عدم تقید به هیچ قیدیمي معنا (03ص ، 1  ، 1039، )فرغاني«ینبغي

نه مقید به وحدت در مقابل کثارت اسات و  ؛نه مقید به ظهور است و نه الظهور، این چنین وجودی. انداطالق دانسته

اقتضاا دارد کاه ، اما این کمال و اطالق. ترکیب نه تقیدی دارد به بساطت در مقابل ترکیب و نه به ؛نه مقید به کثرت

ااتاي هساتند کاه حاق تعاالي در ة اماور شایسات، کمال ااتي. دارای کماالت اسمائي هم باشد، عالوه بر کمال ااتي

کمالي است که بارای تثیبات آن ، کمال اسمائي هم. موطن اات خود و پیش از مطرح بودن هر گونه غیری داراست

عارفاان از ایان ظهاور . (115ص ، 1930، پنااه)یزدانیعني تللیات و شئون هستیم ؛ر نظر گرفتن غیرنیازمند د، برای حق

اات حق اقتضا  ظهور تمامي کمااالت اسامائي ، حالبا این . (31ص، 1902، )جاميکنندبه اکملیت نیز تعبیر مي، اسمائي

ت که اات مقیاد باه الظهاور باشاد کاه باا در صورتي این کماالت ظهور نخواهند داش. مندر  در مرتبه اات را دارد

 .اظهار حقایق نتیله کمال ااتي و اکملیت اات حق تعالي است، بنابراین. اطالق ناسازگار است

کاه امکاان ، صفاتي و شوون ااتیاه منادمج در ااتاست که همگي این اکملیت اات حق ة الزم، با این توضیح

مظهری محقق باشد که بیشاترین قرابات را باا مرتباه اطالقاي اات  این ظهور دردر نتیله . ظهور یابند، ظهور دارند

تحقق کمال جال و استلال را هادف ، بیان کرده «استلال»و  «کمال جال»این بیشترین قرابت را عارفان با تعبیر . دارد

تعاالي که نتیله اکملیات اات حاق ، هدف خداوند از خلقت، دیگرعبارت به . کنندمي از خلقت همه مخلوقات معرفي

باه معناای آشاکار  «جال». ظهور موجودی است که کمال جال و استلال را داشته باشد و آن انسان کامل است، است

باا ظهاور در ، در ایان معناا. به معنای آشکار شدن اات در مراتب خلقي اسات «استلال»شدن اات در مراتب حقي و 

اما کمال جال و اساتلال در ماوطني اسات کاه . دهدمي استلال رخ، جال و با ظهورات خلقي، مرتبه تعین اول و ثاني

باه . شاودماي اطاالق «کون جامت»به آن ، همین شمولدلیل و به  هم شامل تعینات علمي است و هم تعینات خلقي

 .(152ص ، 1931، )جندیانسان کامل جامت مراتب کوني و حقي است، تعبیری

از همان ابتدا باه هادف رسایدن باه ، و ظهور مظاهرغایت ظهور تحقق کمال جال و استلالست ، بر این اسا 

گاه محقق است و خلقت به هادف خاود نائال شاده کاه جاال و آن، کمال جال و استلال. شودمي این غایت تحلیل

تاا مظهاری ، خار  از صقت ظهور یابند، استلالئي رخ دهد؛ یعني سلسله تعینات علمي در صقت ربوبي و تعینات خلقي

که هماه ایان ، تیویر کون جامعي، بدون این مراتب ظهوری؛ زیرا امکان ظهور یابد، ظاهر استکه شامل همه این م

تمام وجود در جهت ظهاور هماین مظهار در  :توان گفتمي بر این اسا . ممکن خواهد بودغیر، مراتب را در بر دارد

شائون دارد و باا تفیایل يما با متعین شدن به اولین تعین در جهت ظهاور آن گاام بار، تالش است و از مبدا خود

 .شودمي مندمله و ظهور آثار صفات و اعیان به انلام آن نائل

باه ، (103ص ، 0  ، 1331، )ابن عربيکندمي در تللي و ایلاد عالم نقش مهمي ایفا طلب و حبّ، در عرفان اسالمي

ی است از باعثي حباي در ماوطن اات تعبیراین . اندنام برده «تللي حبي»ای که برخي از ایشان از تللیي با نام گونه

علم حاق ، از این دیدگاه. (13ص ، 1931، )جنادیشودمي که موجب ظهور تللي اول و ثاني و سایر تللیات، و تعین اول
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ای موجبي است برای تحقق رقیقاه، که غیر از کمال ااتي وجوبي است، به کمال مکنون و مستلن در غیب هویتش

 .(123 ص، 1931، )قونویثي است حبي برای ظهور مراتب تللیات و ظهور تعیناتعشقي به متعلق آن علم و باع

حب ااتي به کمال و ساریان حاب ، عارفان نیز مباحثي همچون ثبوت محبت در موطن ااتاگر چه از ناحیه غیر

با طارح ، بيابن عرمکتب  اما عارفان، (50ص ، 0  ، 1331، )صادرالمتالهینبه اجمال مطرح شده است، در تمامي موجودات

اظهاار تماامي حقاایق ، این نظریهبر اسا  . ایلاد حق تعالي ارائه کردندة ای متمایز دربارنظریه، مباحث حرکت حبي

)ابان شود که در همان مرتبه اات محقق اساتمي با اراده و حب به ظهور یافتني تبیین، مندمج و مکنون در مقام اات

 .(021 ص، 1902، عربي

دارای کمال اسمائي اسات و باه جهات علام و شاعوری کاه باه ایان ، الوه بر کمال ااتياات ع، اسا بر این 

. ظهور خار  صقعي اسما  و صفات درون صقعي را طالاب اسات، به اقتضای کمال مطلق خود، کماالت اسمائي دارد

اسامایي ن اول است کاه خواهاان ظهاور کماال تللي حبي انگیزشي برخاسته از عشق و محبت در تعیّ، حالبا این 

بارای اظهاار ، همان طلب فاعلي حضرت حق است کاه پاس از علام باه کمااالت انادراجي، این انگیزش. باشدمي

چاون . شودن اول شعور به کماالت اندراجي در آن مطرح ميدر تعیّ، در واقت. شودبرانگیخته مي، تفییلي آن کماالت

شاود حضارت مايموجب ، عي اتیال عشقي برقرار استبه نو، نمیان کمال ااتي و کمال اسمایي مندر  در این تعیّ

 .حق از سر عشق و محبت به دنبال اظهار این نوع کماالت برآید

بلکاه ، نقش آفریني صفت علم تاکیاد نادارد بر صرفاً، الف فلسفه در تبیین کیفیت آفرینشعرفان بر خ، بنابراین

نامتنااهي در حسان و جماال و کماال ، الي در فاوق؛ زیرا اات واجب تعاداندمي حب و اراده را در تللي نقش آفرین

از آن ابتهاا  و . عشق و ابتها  نامتناهي بر آن اات حاصل باشاد، وجودی است از مشاهده حضور ااتش در مقام اات

ف آن عشق و ابتها  ایلااد خلاق به صرو پیدا کند، که صور موجودات است، حب به ظهور هیئات کمال خود، عشق

هایچ سابب و باي، بار ایان عشاق. ابتها  و عشق به هیئات ااتي خود دارد، بتها  به اات خودپس از عشق و ا، کند

)الهاي پاس او فاعال بالعشاق اسات. مترتب شود، که آثار و ملالي هیئات ااتي اوست، واسطه و غرض نظام آفرینش

 .(32ا03ص ، 1903، ایقمشه

انساان کامال  جز کهاست  یيهور کماالت اسماکمال پیدایى و ظ، محبوب. حق تعالي است، محباز این دیدگاه 

، بار ایان اساا . (003 ص، 1903، فرغااني)انحیار دارداو  کمال جمعیت و تمام مضاهات در ظهور چرا که ؛بود خواهدن

 .(05ص ، 1901، فناری)رسدر ميودر آن به ظه، که کمال استلالیاست وجود عیني ختمي ، محبتغایت 

 ریرینتیجه

در . چگونگيِ ارتباط دو ساحتِ وحدت و کثرت یا اطاالق و تقییاد اسات، های خداشناسيدشواری ترینیکي از بزرگ

له مهام ئاز جملاه باه ایان مسا. اندشناسانه داشتههستية بسیاری که دغدغ، اعم از مسیحي و مسلمان، میان عارفان

، ده باا تبییناي کاه باه ادعاای ویسعي کر، یاکوب بومه. اندپرداخته و چگونگي صدور کثرت از وحدت را تبیین کرده
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 اات غیابة بر آن است در مرتبا، وی همچون عارفان مسلمان. له بپردازدئبه پاسخ این مس، در شهوداتش دارد ریشه

گیرد و محکوم به هیچ حکماي هیچ کثرتي نیست؛ ااتي است بسان سکوت که هیچ معرفتي بدان تعلق نمي، الغیوبي

از . بدون هایچ تعیناي حضاور دارناد، ارادهة کثرات و از جمل همه، اات هیچ کثرتي نیستة اما با اینکه در مرتب. نیست

به عنوان فاعال یاا ، مستبطنِ در ااتة همراهي اراد، الهي استة که همان کلم، برای وصول به صادر اول، بومهنگاه 

یااکوب ة دن به کثارت در اندیشاواس  در رسیة حلق، به تعبیری. به عنوان قابل نیاز است، پدر و حکمت یا اهن الهي

فاعل و مرآت علمي یا آگاهي به عنوان قابل است؛ شؤوني که عارف مسالمان ة همراهي اراده و محبت به منزل، بومه

 .داندرا در حدیث کنز ناظر به آن مي «احببت ان اعرف»برد و تعبیر برای تبیین صدور کثرت بهره ميآنها  هم از

های اات را ظهاور مرآتیت آگاهي یا علم اسات و شاگفتية جنب قابل، بومهاز نگاه  این نکته قابل توجه است که

حقاایق ة شود و در خود هماحکمت ازلي منعکس مية آن تیویری است که در آین، دهد و کلمه یا عیسي مسیحمي

کلماه و ، یعناي اراده ؛این سه. یابددر گام بعد توس  روح انتشار مي، شودمرآتي منعکس مية آنچه که در مرتب. را دارد

عاارف . خلاق نرسایده اساتة الوهي قابل تیورند و هنوز به مرتباة دهند که در مرتبتثلیث مقد  را شکل مي، روح

باه حقیقات محمدیاه تعبیار ، داند و از آنجمت جمیت همه اوصاف و حقایق مي، ن یا صادر اول رامسلمان نیز اول تعیّ

 ایان، تر اساتاما موضوعي که در عرفان نظاریِ اساالمي برجساته. ان کاملحقیقت انس :کند که عبارت است ازمي

ظهور یاباد و کماال جاال و اساتلال ، ن است که آن حقیقت انسانيایبه جهت ، است که ظهور تمام تعینات و مراتب

 .محقق گردد

نگاه اراده به خاود . دهدگانه را در عبارتي گاه رمزگونه شرح ميصفاتي هفت، مبتني بر این تثلیث بومه، درگام بعد

، ایان قابض. هم موجب قبض و گرفتگي است و هم شوق به ظهاور، یافتهو یافت عدمِ مخلوقات به صورت تفییل

یا به تعبیاری ، دوران در بین این قبض و بس . یعني حرکت است ؛همواره بسطي به دنبال دارد که همان صفت دوم

کنند و شاید قریب باه هماان تعبیر مي «دلتنگي»که گاه از آن به اضطراب است ، منطقي دو میل قبض و بس ة نتیل

صافت آتاش قارار دارد کاه ارتبااط باین ، گانهبعد از این صفات سه. گویندمي «کرب»باشد که در عرفان اسالمي به 

شاود کاه باه تحقاق حقاایقي ميموجب که  آتش محبت و نور :تثلیث نوراني عبارت از. تثلیث تاریک و نوراني است

صفت هفتم است که جامت هماه ، نهایتدر و . توانند متعلق معرفت یا شنود قرار گیرندمي، اندجهت تفییلي که یافته

 .  صفات ششگانه قبل است
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