
     پيوند خودشناسي و خداشناسي
  عربي و بوناونتوره در عرفان ابن

  31/1/1389 :تاييد          23/12/1388 :تاريخ دريافت
  * سعيد رحيميانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  چكيده
خداشناسـي  «في مـسلمان از شـرق و متـألهي مـسيحي از غـرب در مقولـة مهـم         مقاله حاضر به مقايسة ميان عار     

ـاي               ابن. پردازد  مي) شناخت خداوند از راه شناخت نفس     (» انفسي عربي در آثار متعـددش بـه ايـن روش و انح
ـاره كـرد             ترين آنها مـي     مختلف آن پرداخته است كه از مهم       در ايـن اثـر او بـه        . تـوان بـه فـصوص الحكـم اش

ـا        ختلف سير از معرفت نفس به معرفت حق مي        هاي م   شيوه ع معرفتـي و رويكـرد      پردازد؛ از جمله رويكـرد امتن
ـيوه و انـواع        مهم.  شيوه مشتمل است 6 كه خود بر     امكان معرفتي    ـاونتوره كـه در آن بـه ايـن ش ترين كتاب بون

ـاي او در دو   افـت كه ناظر بـه ي » سير نفس به سوي خدا    «هاي مختلف آن اشاره نموده، عبارت است از           روش ه
ـ مي ـ و جمعاً به چهار راه    .باشد حيطة علم حصولي و نيز علم حضوري، هريك مشتمل بر دو راه 

  .پردازد اين نوشتار در نهايت به وجوه مشترك و نيز وجوه افتراق رويكرد دو عارف مزبور مي
ره، كتـاب   عربـي، بونـاونتو     شناسي، خداشناسي، خداشناسي انفسي، ابن     خود :واژگان كليدي 

  .فصوص الحكم، كتاب سير نفس به سوي خدا

                                                      
  .دانشگاه شيرازبخش الهيات و معارف اسالمي دانشيار . *
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   مقدمه
بنـدي مـشهور، عرفـان بـه آفـاقي و انفـسي تقـسيم شـده و          هر چند بنا به يـك تقـسيم       

 اما رويكرد اصلي عارفان در هـر نظـام عرفـاني،            *؛اند  هاي هريك را نيز برشمرده      ويژگي
رآمـده از اديـان الهـي،       هـاي عرفـاني ب      نگر است، بويژه در نظـام       رويكرد انفسي و درون   

خداشناسي و معرفت رب، برآيند سفري انفسي، يعني سير درونـي و خوديـابي عـارف                
  .گردد است كه در نهايت به خدايابي او منتهي مي

عرفـان اسـالمي و عرفـان       (در اين مقاله از ميان دو نظام عرفاني متكي بر اديان الهي             
 جهت بررسي تطبيقي انتخـاب      وناونتورهب و نظام عرفاني     عربي  ابننظام عرفاني   ) مسيحي

و از هر عارف، ضمن بررسي آثار متنوع آن، يك اثر اصلي جهت مقايسه برگزيده شـده                 
هـاي     كتاب فصوص الحكم كه در عين وجـازت و اختـصار، ديـدگاه             عربي  ابناز  . است

) مـسير (سير « كتاب بوناونتورهعمدة معرفتي او را در حيطة عرفان نظري در بردارد و از        
كه درآن به انـواع روابطـي كـه نفـس بـا خداونـد در طـي مراحـل               » نفس به سوي خدا   

  .گوناگون دارد، اشاره شده است
، اعـم از مبنـايي و غيـر           در ضمن تحقيق هم وجوه اشتراك و هم وجـوهي از تفـاوت            

گيري، حاصل اين مقايـسه عرضـه         مبنايي، مورد توجه قرار گرفته است كه در بخش نتيجه         
باشـد    مـورد توافـق مـي     » نظـام عرفـاني   «توان گفت اصولي مشترك كه در هر          مي. شود  مي

  :عبارت است از
  تطابق جهان كبير با جهان صغير؛

 منزلة صورت الهي؛ اهميت انسان به
 تفضيل انسان بر ديگر موجودات حتي فرشتگان؛

 گرايي و تأكيد بر ارتباط نوري انسان با خداوند؛ اشراق
 ر علم الهي؛مراتب عالمان و عارفان د

 . به معرفت آفاقييدادن روش معرفت انفس برتري

                                                      
  .استيس، عرفان و فلسفه، مبحث عرفان آفاقي و عرفان انفسي در فصل دوم: ك.به عنوان نمونه ر.  *
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  :* با تكيه بر فصوص الحكمعربي ابنخوديابي و خدايابي در انديشه و عرفان 
توان مباني كلي زيـر را        جداي از اصول مشتركي كه در مقدمه بدان اشارت رفت، مي          

  **:اختصار چنين برشمرد  بهعربي ابنعنوان مقدمة بحث در عرفان  به
  حق متعال؛) كنه(امتناع معرفت ذات 

 وحدت وجود و توحيدمحوري؛
 منزلة تجلي و ظهور حق متعال؛ جهان كبير و صغير به

 اي وجودي؛ عنوان مقوله به) حقيقت محمديه(انسان كامل 
 .شناخت حق براساس ظرفيت ادراكي فرد

يلـي  در تحل ) 215،  1: 1366عربـي،     ابـن (فص محمدي فصوص الحكم      در   عربي  ابن
كـه افـزون بـر كـشف و شـهود، مأخـذ             » من عرف نفسه فقد عرف ربه     «كلي از حديث    

توان اين پيونـد را       مي: گويد  شود، مي   اساسي نقلي مبحث پيوند ميان دو معرفت تلقي مي        
دانـست؛ يعنـي مفـاد حـديث را امتنـاع          ) دال بر امكـان   (يا ايجابي   ) دال بر امتناع  (سلبي  

امتنـاع  (به امتنـاع معرفـت نفـس محـسوب داشـت      معرفت حق براساس قياس اولويت      
). معرفـت بـه وجـه     (گردد    يا امكان معرفت حق تا آنجاكه معرفت نفس ميسر مي         ) اكتناه

  : كالم او چنين است
 خداشناسي و عجز از وصول را نتيجـه          خودشناسي و تواني از اين حديث، امتناع        مي

چنانكه گويي اگر بتواني به     (بگيري، بدين معنا كه حديث در صدد تعليق به محال است            
تواني آن را دال بر ثبوت معرفت بداني          و مي ) تواني جدت را بمياني     گذشته بازگردي مي  

پس وجه نخست آن است كه بداني همـانطور كـه نفـس خـويش را در كنـه حقيقـتش                     
تـواني شـناخت و وجـه دوم آن           تواني دانست، خداوند را نيز، چنانكه هست، نمـي          نمي

                                                      
ديگر هاي ابن عربي در باب خداشناسي انفسي را با رجوع به             اي ديگر به تفصيل آرا و انديشه        نگارنده در مقاله  .  *

با خداشناسي در عرفان ابـن       ارتباط خودشناسي « :ك.ر.آثارش از جمله فتوحات مكيه تشريح نموده است         
  )1384، سال 3مجله انجمن معارف اسالمي، شماره (، »عربي

شوند در ديگر آثار نگارنده به تفـصيل مـورد بحـث              فرض بحث تلقي مي      و پيش  همنزلة اصول موضوع    اين مباحث كه به    .**
 قاعدة التجلي حسب االعتقاد از جمله در باب وحدت وجود، مبحث تجلي و ظهور، انسان كامـل و  ؛گرفته است قرار  

  ).1387بوستان كتاب ( آفرينش از منظر عرفان -)1383سمت ( مباني عرفان نظري -الف: رجوع شود به دو اثر ذيل
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  . بشناسي و از آن راه خداوند را نيز بشناسياست كه او را
اگر از شق نخست عبور كنيم، چنانكـه مفـاد حـديث ديگـري در ايـن بـاب، يعنـي                    

 انواع وجوه ممكن اين     عربي  ابنبايد ديد از منظر       است، مي » اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه   «
  چيست؟ ) يابي به خدايابي از خود(انتقال معرفتي 

بنـدي از ايـن بحـث را          ص ابراهيمي فصوص، نوعي تقـسيم     او در جايي ديگر، در ف     
يابي به معرفت رب از راه شناخت نفس به دو روش ميـسر                دست كند كه   چنين ارائه مي  

؛ دوم، معرفت به    )من حيث انت  (اول، معرفت به اوست از آن حيث كه تو هستي           : است
  ).من حيث هو(اوست از آن حيث كه اوست 

) نفـس خـويش   ( شخص به خدا از طريق مخلـوق         نوع اول روش استدالل است كه     
يابـد،    هاي سرشتي و خلقي خويش آگاهي مـي         شود؛ يعني فرد ابتدا به ويژگي       داللت مي 

  .يابد آنگاه به شناخت حق از طريق نفي نواقص از او يا استناد كماالت به او، دست مي
 كه از ديـد     اند  فيلسوفان و متلكمان، نمايندگان اين شيوه از خودآگاهي و خداشناسي         

  . سطح نازلي از معرفت را در برداردعربي ابن
نوع دوم نيز شناخت حق از طريق نفس را در بـر دارد، امـا در اينجـا تأكيـد بـر تـو             

شناخت از راه تجلـي     : اين روش عبارت است از    . است) حق(نيست، بلكه بر او     ) نفس(
هـاي آينـده بـدان       اين روش خود مراحلي دارد كه در فـصل        . مستقيم ذاتي حق بر نفس    

  *.خواهيم پرداخت

  هاي انتقال معرفتي از خوديابي به خدايابي راه
اگر معرفت نفس را گامي ايجابي، نه سلبي، براي شـناخت خداونـد بـدانيم و ايـن امـر                    

حال يا داللت مزبـور متفـرع بـر         . بناميم، در هر داللت، دالي هست و مدلولي       » داللت«را
                                                      

بينيم كه متضمن چهار مرحلـة    مي-عربي  ابن منسوب به    -بندي را در رسالة كشف الغطاء       اي ديگر از تقسيم     گونه. *
 شناخت  -4  شناخت همراه با تجلي؛    -3 شناخت انفسي؛    -2 شناخت آفاقي؛    -1: ادراك حق است؛ بدين ترتيب    

حقاني كه در مبحث تقريرات گوناگون از ارتباط دو معرفت به مرحلة دوم و چهارم اشـاره خـواهيم كـرد                     
  ).92 و 91 :1380 ،رحيميان. ك.ر(
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  . دو و يا عينيت آن دو  بر تماثل ميان آنتخالف ميان دال و مدلول است يا
يا اين تخالف و تغـاير      ) تخالف و عدم تماثل ميان دال و مدلول       (در صورت نخست    

  .خواهد بود» تقرير افتقار«شود كه اين  ميان دال و مدلول مطرح مي» ارتباط«بدون لحاظ 
انسان كامل و   ( فرد انسان    يا دال، نوع انسان است و مدلول، حق متعال و يا          ) تماثل(در صورت دوم    

مظهريـت  (لحاظ جامعيـت      ، يا نوع انسان به    )دال بودن نوع انسان   (در حالت نخست    . يا عين ثابت انسان   
لحاظ  لحاظ صفاتش بر صفات حق و يا به بودن بر حق داللت دارد، يا به و صورت رحمان) جميع اسماي الهي

ل، فرد انسان است، نه نوع انسان ـ نيز انسان كامل يـا   در صورت دوم ـ كه دا . افعالش بر افعال حق دال است
  *.بودنش لحاظ استخالف و خليفه اش مطرح است يا به لحاظ جامعيت و صورت رحماني بالفعل به

هاي مبتني بر تماثـل را بـه           در فصوص انواع تقرير    عربي  ابن توان گفت   هرحال مي    به
ن كـه ديـديم ذات، محمـل امتنـاع           چنـا   كندـ  تماثل از جهت، صفات و افعال تقسيم مي       

ـ همچنانكه راهي ديگر تحت عنوان راه عينيت را مطرح نموده اسـت كـه                معرفتي است 
  .ها اشاره خواهيم كرد يك راه در اينجا به يك

   مبتني بر تماثلهاي راه) الف
  جامعيت و استخالف. 1

الهـي  جامعيت و ظرفيت او براي مظهريـت جميـع اسـما و صـفات               راز خالفت انسان،    
 ايـن ويژگـي   **.است و طبعاً از حيث مرآتيت او، چه اينكه او آينة تمام نماي حق است 

  .ها هست به نحو بالقوه در همه انسان
تواند توضيح دهد كه نـسيان نفـس         همين خلق بر صورت الهي مي      عربي  ابناعتقاد    به

خلقنا اهللا علي   «:  سورة حشر بدان اشارت رفته است      19براثر نسيان الهي باشد كه در آية        

                                                      
يا از اين ) ارتباط معرفتي(اين «: گويد هاي مزبور اشاره كرده، مي  فتوحات به برخي از راه    177عربي در باب      بنا . *

روست كه تو خليفة خدا و نايب او در زمين هستي و حق نفس تو را در ذات و صـفات بماننـد خـويش                         
  .»جهت افتقار و نياز وجودي تو و يا از هردو راه قرار داده يا به

بهـذه   و الخالفه االلهيه اليليق اال    ... ان اهللا خلق آدم علي صورته       : خوانيم   مي 77ر رسالة علوم الحقايق، صفحة      د.  **
فمن عرف االنسان عرف الحق النه يوجد في احسن صـوره علـي             ... الخليفه فانه خلق علي صوره المستخلف       

  . من عرف نفسه عرف ربهمثال موجده االحسن و هذا من قوله 
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  ).374، 6: 1985عربي،  ابن(» الصورة االلهية فان من نسياننا اهللا ان انسانا اهللا انفسنا
حسب نص قرآن كـريم از ميـان موجـودات، تنهـا انـسان اسـت كـه                    به: گويد  او مي 

خداوند او را با دو دست خلق كرده و اين، بدان جهت است كه او واجد هـر دو عـالم                     
 جـز انـسان هـر       *مظهر هر دو نوع صـفات جمـال و جـالل اسـت            صورت و معناي يا     

موجودي مظهر اسمي از اسماء الهي يا تعدادي معدود از اسما و صفات اوسـت و تنهـا                  
  .را داراست) مرتبة الوهيت و واحديت(انسان است كه مظهريت جميع اسما الهي 

  تماثل در صفات . 2

  در ناحية تنزيه و تشبيه . 2 .1
جسم است، راه شـناخت حـق نيـز         ) موجودي غير مادي  (ناخت روح   همانطوركه راه ش  

يابيم كه آنچه باعث حركت و        ما با تامل در جسم خود مي      . عالم و از جمله نفس ماست     
همچنـين دريافـت مـا دربـارة        . شود جسم نيست، بلكه امري ديگـر اسـت          سكون ما مي  

 هرچه از مـا صـادر       گذرد، فعل اوست و همانطوركه      پروردگار كه همة آنچه در عالم مي      
شود، اعم از خير يا شر، پسنديده يا نكوهيده، منسوب به نفس است، همـة آنچـه در                    مي

گذرد نيز منسوب به حق است، افزون بر آن، همانطوركه جسم در روح آثـاري                 عالم مي 
، حق متعال نيز بدينسان خـود را بـه          )آيد  به عقل در مي   (نهد كه معقول است       برجاي مي 

اما در واقع اين صفات حق است كـه در مـا و             . دث توصيف كرده است   صفات امور حا  
 ظهور يافته و در هر حال او اصل اسـت و مـا فـرع                - در قالب صفات تشبيهي    -در عالم 

  ).335، 7؛ 366 و 365، 3: 1985عربي،  ابن(
 در فص نوحي فصوص نيز پس از بحث در لزوم جمع ميان تنزيـه و تـشبيه                  عربي  ابن

پس تو نـسبت بـه   : گويد مي »من عرف نفسه عرف ربه« آوري حديث     ياد در معرفت الهي و   
اي و او بـراي تـو ماننـد روح تـو كـه تـدبير صـورت                    او مانند جسم و صورت جسميه     

                                                      
 نيز كه به تبيـين افـضليت انـسان بـر             الحق ةنسخدر كتاب   . 196،  2؛  144 و   54،  1فصوص الحكم، ج  : ك.در اين زمينه ر   « . *

 ايجاد با كلمـه كـن   -1(مالئكه جن و ساير مخلوقات اختصاص يافته وي ضمن تقسيم انواع ايجاد الهي به سه قسم   
 ايجـاد بـا كـن و دو دسـت           -3؛  )هشتتي مانند ب  در موجودا (و يك دست    » كن« ايجاد با    -2؛  )در اغلب مخلوقات  (
  ).66 ـ 64  :1380رحيميان، : ك.ر(داند  قسم اخير را منحصراً مربوط به صورت تامه الهيه مي). خلقت آدم(
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نام انـسان   كه اگر روح از جسم و جسد كنار رود چيزي به          اي  گونه  جسدي با آن است؛ به    
است حق از صور عالم زايـل شـده و      ماند، مگر مجازاً، با اين تفاوت كه محال           باقي نمي 
  ).69، 1: 1366 ،عربي ابن(كنار رود 

  در ناحية جمع وحدت و كثرت. 2. 2
ند؛ همچنانكه او   دا  صاحب تحقيق، كثرت را در وحدت مي      «: گويد  باره مي    در اين  عربي  ابن

دانـد كـه ايـن اسـما هـر انـدازه هـم در                 به مدلول اسماي الهي نيز واقـف اسـت و مـي           
پس اين كثرتـي    . ا هم اختالف يافته و كثرت يابند، باز همه يك عين هستند           حكايتشان ب 

هر كس خود را با اين معرفت شناخت، پروردگـارش را           ... . است معقول در عين واحد    
صورت خود خلق كرده و بلكـه عـين حقيقـت و              شناخته است؛ زيرا پروردگار، او را به      

  ).125، 1: همان(» است) آن شخص(هويت او 

   انسان كامل دراثل تم. 3
 تقريرهاي تماثل مبتني بر همانندي حق با انسان كامل، يعني سـاحتي از              اي ديگر از    گونه

عالم است كه مجمع حقانيت و كماالت ظهـور يافتـة الهـي و كـاملترين ظهـور حـق و                     
» حقيقـت محمديـه   « عارفان اسالم اين ساحت را       *.باشد  واسطة ميان حق و ممكنات مي     

ايـن  . شود   براساس اين تلقي حق جز در آينة برترين مظهر خويش شناخته نمي            .اند  نام نهاده 
  .گردد؛ يعني حق با همة اسما و صفاتش شناخت به برترين شناخت ممكن از حق باز مي

در فصوص الحكم نيز پس از بيان تقدم معرفت بر نفس بـر معرفـت بـه خداونـد و               
  : گويد در بيان تقرير امكان ميتبيين دو تقرير امتناع و امكان معرفت، كه گذشت 

نخستين دليل و ادل دليل به حق است؛ زيرا هر جزء عالم دليل بـر                 پس محمد «
  ).215، 1: همان(» اصل خويش است

چون هر جزوي از اجزاي عالم دليل اسـت         «:  در شرح اين فراز گويد     خواجه پارسا  
اي الهي تربيت چيـزي از      كند و هر اسمي از اسم       بر اصل او كه در ربوبيت تربيت او مي        

                                                      
  .؛ نيز، غراب، محمود، االنسان الكامل من كالم الشيخ االكبر262-253... رحيميان، تجلي و ظهور : ك. انسان كامل ررةر باد .*
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 خليفة حق و مظهر اسم اهللا است سپس وجود وي دليـل بـود          كند و محمد    عالم مي 
  ).508 و 507 :1366 ،خواجه پارسا(» بر اصل كه رب االرباب است

براين اساس انسان كامل هم عين نفس هـر         . تو گويي اساساً نفس همة مومنان است      
  )172 ،6: 1985 ،عربي ابن. (ورت نامة الهي استانسان است و هم نماينده و خليفه و ص

  راه مبتني بر شناخت عين ثابت. 4
 راه عين ثابت را از واالترين مراحل        از در فص ابراهيمي مرحلة شناخت حق        عربي  ابن

 او از   .دانـد   مـي » عرف نفسه عـرف رب     من«ترين معاني حديث      معرفت نفس و از عميق    
كه در آن نه تنها هر فرد خود واقعي خـويش را            برد     از خودشناسي نام مي    *اي  مرحله

شـناخت  (يابد بلكه حقيقت ديگران را نيـز در حـق يافتـه و بـه تعـارف                    در خدا مي  
پـس از   «: عبارت او چنين است   . انجامد  ميان نفوس و اصل به اين مرتبه مي       ) طرفيني

رسد كه    كشفي ديگر فرا مي   ) مرحلة دوم و داللت ذات حق بر خويش       (اين مرحله   
پس برخي از ما بـر بعـضي ديگـر          . شود  پيدا مي ) حق(هاي ما در او       ر آن صورت  د

بـا  [شـوند   شناسند و بعضي از برخي ديگر متمايز مـي          ظهور يافته و همديگر را مي     
يابند كه همين معرفت مـا بـه يكـديگر نيـز در حـق                 بعضي در مي  ] اين معرفت كه  

» ماننـد   ن امـر جاهـل مـي      واقع شده و برخـي نيـز بـدي        ) عالم الوهيت و علم الهي    (
  ).83- 81، 1: 1366عربي،  ابن(

   راه مبتني بر عينيت)ب
عنوان داللت  آمده به» من عرف نفسه فقد عرف ربه« آنچه در حديث   براساس اين تقرير،  

و حكايت ميان دو امر كه يكي دال باشد و ديگري مدلول، مطرح نيست، بلكه تذكر اين                 
شناسـا چيـزي جـز متعلـق شناسـايي نيـست،            نكته است كه در جريان شناخت، نفـس         

                                                      
داللـت از خداونـد بـه خـود؛         . 2 رسيدن از خود به خداوند؛       .1: كند  وي سه مرحله را در توضيح حديث چنين مطرح مي         . *

  .آنچه در متن آمده توضيح مرحلة سوم است. يافتن حقيقت خويش در متن علم الهي و حضرت واحديت او
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است و آنچه در روند خودشناسـي       ) مقيد به تعين من   (عبارت ديگر، نفس، همان حق        به
بـه  . حجابي بر چهرة حق مطلق است» نفس«و » من«شود، آن ست كه تعين  منكشف مي 

) در تعيني خـاص   (فهماند كه طالب جز مطلوب        ديگر عبارت، خودشناسي به عارف مي     
  *.استنبوده 

اين تفسير از وحدت وجود كه حق، عين مظاهر خويش است، مبتني بر قاعدة اتحاد               
نيز كـار قلـب اسـت كـه       » احديت كثرات متغيره  « دريافت اين    **.باشد  ظاهر و مظهر مي   

باشـد، نـه كـار عقـل كـه عقـال و ثبـات اسـت و                    ادراكش با تحول و تقلب همراه مـي       
  .محدوديت

حق نزد عارف، معروفـي     «: گويد   اين معنا مي   وي درفص شعيبي فصوص در توضيح     
شناسـند، در آخـرت نيـز         را در دنيا مـي    ) خداوند(آنها كه معروف    . است كه قابل انكار نيست    

ايـن چنـين    . براي آن كس كه دل دارد     » لمن كان له قلب   «: رو خداوند فرمود    شناسند، از اين    مي
چنين كسي نفس خويش    . تهاي مختلف آشناس    شدن حق در شكل   ) متحول(فردي با متقلب    

چيـز از     را از راه نفس خود شناخته و نفس او نيز غير از هويت حق نيـست، چـه آنكـه هـيچ                     
  ).122، 1: همان(» كائنات و عالم هستي غير از حق نبوده بلكه عين هويت اوست

پس عارف حقيقي كه شناساي قلب خويش است با چـشم درون، تحـوالت دائمـي                
) تجليـات (يابد كه قلب او چيزي جز تجلي        اند، بلكه درمي  مي  حق در قلب خويش را مي     

  .حق و جز هويت حق نيست
را چنـين از    ) جهان يا نفـس   ( اتحاد حق با مظهرش      عربي  ابن بر مبناي تعاليم     قيصري
اسـتنتاج  »  لهم انـه الحـق     ميانسنريهم آياتنا في اآلفاق و في انفسهم حتي تي        «آية شريفه   

هم نفس انسان، مظهر حق اسـت پـس آن كـه عـارف نفـس                از آنجاكه هم عالم و      : كند  مي

                                                      
  :مله در غزليات شمس گويداين حقيقت در برخي اشعار موالنا به دقت و ظرافت طرح شده است؛ از ج .*

  ست يابنده مثل گشتست در عالم كه جوينده  همه با ماست چه با ما كه خود ماييم سرتاسر
  )2290غزل (    

  .معناي بيت آن است كه جوينده خود يابنده و يافته شده است، نه آنكه عاقبت جوينده چيزي غير خود را بيابد
  .152-133 -110 :1376رحيميان، : ك. ردر مورد قاعدة مزبور و ابعاد لوازم آن .**
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  *:خويش است، عارف پروردگار نيز هست و معناي عبارت اخير آيه شريفه آن است كه
شود كه جز حق نيست كـه         براي ناظران و تأمل كنندگان در آفاق و انفس واضح مي          

  نـايي عميـق   اين، مع . »دهد  نمايي كرده و هويت آنها را تشكيل مي         در آفاق و انفس جلوه    
گيـرد و در اينجاسـت كـه     براي حديث است كه حتي معرفت آفـاقي را نيـز در بـر مـي       

»  علم الوراثـه  «خيزد و آنچه او       دليل و مدلول بر مي    ) دوگانگي( شفعيت   عربي  ابنتعبير    به
  **)134 :1363قيصري، (يابد  نامد، ظهور مي مي) حاصل از ارث انبيا(

  بندي جمع
ويژه فصوص الحكم برمبناي علم        در آثارش به   عربي  ابنتوان گفت     بندي مي   عنوان جمع   به

حضوري و يافتن حقيقت نفس و در نتيجه نحوة ظهور حق متعال در آن و البته پـس از                   
 امتناع  .1: كند  به علم حصولي به هفت روش اين ترابط را مطرح مي          » نترجمه و انتقال آ   

ف، تماثل در صفات، انـسان كامـل،        جامعيت و استخال  :  امكان معرفتي شامل   .2معرفتي؛  
  ***.در عين ثابت و باالخره راه مبتني بر عينيت

  بوناونتوره خود يابي و خدايابي در انديشه :بخش دوم
مبـاني خـاص    ... . رويكرد خداشناسي انفسي در عرفان مسيحي نيز بازتابي گسترده دارد         

  :مطرح كردتوان بدين وجه   را در اين بحث ميبوناونتورهفلسفي عرفاني 

                                                      
حتي يتبين للناظرين فيها انه الحق الذي ظهر فيها و تجلي لهمـا رحمـه علـي اعيانهـا                   «: متن كالم او چنين است     .*

و الضمير في انه الحق اهللا اي حتي يتبين لهم ان اهللا هو الحق الثابت في اآلفاق و في                   ... فاوجدهما بوجوده   
  .»يتبين للناظرين ان عينك هوالحق من حيث انك مظهره و صورتهاي حتي ... االنفس 

  :چنين آورده است)301 ص7ج( فتوحات 380او اين معنا را در قالب ابياتي در باب  .**
  فماثم اال اهللا الشئ غـــيره و ماثم اال اثـنان واهللا ثالث  
  .قد انتجه العلم الذي قاله لنا فان لعلمي بالحقيقه وارث  
  .من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفه االنسان لنفسه النه عين الدليل  اعني قول  

ـاره      عربي در ديگر آثارش، خصوصاً فتوحات بـه روش          در ارتباط با شيوه و رخدادهاي عملي اين فرايند انتقالي ابن           .*** ـايي اش ه
 فتوحات نوعي ديگر از داللـت، يعنـي         در همين زمينه در   . پردازد  دارد، اما در فصوص نوعاً به ابعاد نظري پيوند مزبور مي          

  ).13، 2، )طبع عثمان يحيي(فتوحات : ك.در اين زمينه ر. (ند: نيز مطرح مي) نه تماثل(پيوند معرفتي مزبور از راه تغاير 
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 سه نوع ربـط وجـودي بـين         -3 مسيح محوري؛    -2؛  )ذات مجهول ( ظلمت الوهي  .1
انواع ارتباط وجودي مخلوقات با خداوند از       . سايه، نشانه و صورت   : خدا و مخلوقاتش    

  : به سه شيوه قابل تبيين استبوناونتورهديدگاه 
هـايي    چون جلوه باره موجودات هم     با شاخص كه دراين    (shadows)ها    رابطة سايه . 2

اند و اين در مورد اوصـافي از مخلـوق اسـت كـه بـدون                  دور و مبهم، از خداوند مطرح     
  .يابد توجه به مرتبة علت فوق آن با خداوند ارتباط مي

با مدلول، كه در آن موجودات همچون امـوري دور امـا             (vestiges)ها    رابطة نشانه . 3
صافي از مخلوق است كه بـا خداونـد         كنند و در مورد او      روشن، از خداوند حكايت مي    

  .اي ارتباط دارد عنوان علت فاعلي و علت نمونه به
 بـا صـاحب صـورت كـه در آن موجـودات همچـون               (Images)ها    رابطة صورت . 4
اند و در مـورد اوصـافي از مخلـوق            هايي نزديك، روشن و قاطع از خداوند مطرح         جلوه

 ,Boehner(ن موضـوع نيـز ارتبـاط دارنـد     عنوا است كه با خداوند نه تنها علت، بلكه به

1978: p.104( براين اساس موجودات روحاني هـم  ). پيترلومبارد به نقل از شرح عبارات
  .اند اند، هم سايه و هم نشانه، اما موجودات مادي تنها سايه و نشانه صورت الهي

  .3اي، تشبيهي و صوري بر اساس اصل شماره  سايه: سه نوع داللت بر حق . 5
هاي ذكر شده     گرايي بوناونتوره حاصل تالقي برخي ديدگاه       گانه  سه: محوري  تثليث. 6

دنبـال رد پـاي تثليـث و          بوناونتوره براساس مبادي مذكور به    . هاي پيشين است    در بخش 
هاي سه گانه در همة اجزا و ابعاد جهان، اعم از مـاده يـا عقـل و روح و خداونـد                        جنبه
گانـه اشـيا و نگـاه         بنـدي سـه     اه گرايش به تقسيم و طبقـه      آگ  وي آگاهانه يا ناخود   . است
جسم از ماده، صورت و ارتباط و تركيـب آن دو تـشكيل شـده               : وجهي به عالم دارد     سه

:  اراده و سه جنبة اساسـي دارد       -3 فهم؛   -2حافظه؛  -1: نفس سه قوة اساسي دارد    . است
  .عقالني-3 روحاني؛ -2 حسي؛ -1

 قـدرت، و سـه   -3 حكمت؛  -2 سرمديت؛   -1 :خداوند واجد سه صفت عمده است     
  . نظام حيات-3 علت وجود؛ -2ـ اساس معرفت؛ 1: نقش اساسي دارد

 و   اسـتدالل  -3 اعتقاد؛   -2 تامل؛   -1: سه راه حواس دروني به حواس بيروني عبارتند از        
.  قـضاوت  -3 لذت؛   -2 دريافت حسي؛    -1: ست از  ا سه مرحلة ارتباط ما با عالم عبارت      



wa  

 

156  

ال 
س

انز
پ

هم 
د

 /
هار

ب
 

13
89

  

 تأمل  -3 مراقبه؛   -2 لطف؛   -1: نة طي راه ميان انسان و خدا عبارت است از         لوازم سه گا  
 خداونـد و خـود      -2 وسـاطت خـدا و خلـق؛         -1: گانه مسيح عبارتند از     هاي سه   و نقش 

 . درخت زندگي-3هركس؛ 

  خداشناسي انفسي
 رويكرد خويش بـه داللـت انفـسي بـه خداونـد را در اثـر مـشهور                   بوناونتورهاز آنجا كه    

مطرح كـرده اسـت، ضـمن گـزارش و          » نفس به سوي خدا   ) مسير(سير  «ه نام   خويش ب 
تجزيه و تحليل اين اثر به انـواع ربـط ميـان شـناخت خـدا و شـناخت خـود خـواهيم                       

 كتابش را در هفت فصل گرد آور كه شش فصل نخـست هريـك در                بوناونتوره. پرداخت
صل نخـست بـه   وجه كـه دو فـ   صدد تبيين راهي خاص به شناخت خداوند است؛ بدين       

و دو بخش اخير از راه تأمل در دو         » انفسي«دو فصل مياني به شناخت      » آفاقي«شناخت  
  .اختصاص يافته است» خير«و » وجود«مفهوم 

ـ كه مبتني بر تجربـة درونـي         از برخي محققان ضمن تأكيد بر تمايز خداي مسيحيت        
اي دين هم در آفـاق  گويد خد ـ از خداي فالسفه كه صرفاً متعلق دانستن است، مي        است

، لذا استدالل بر وجود خداوند از )جهان درون(ظهور دارد و هم در انفس   ) جهان برون (
 )Copleston, 1999: 26/252(هر دو راه ممكن است 

: توان مدل زير را در تحليل و تفسير دو راه اساسي مطرح در كتـاب ارائـه نمـود                    مي
كند كه در      بيروني و با ذهن خود درك مي       انسان گاه خداوند و صفات او را از راه جهان         

سـان   ها در مخلوقات بر آمده و جنبـة بيرونـي و ديـدني خلقـت را بـه                   جستجوي نشانه 
او از خـالل گـذار ايـن        . دهد  اي براي دريافت صفات الهي مورد تأمل خود قرار مي           آينه

 بـه   كنـد و    مرحله از شناخت، از سويي از جهان مادي زماني مكاني و محدود گـذر مـي               
هـاي نظـم،      رسد و از ديگر سو، از خـالل نـشانه           زمان و مكان و نامحدود مي       موجود بي 

  .رسد علم، قدرت و حكمت به پروردگار حكيم، عليم و قادر مي
عنـوان    از سويي ديگر گاه خداوند را در درون خويش، باطن و عمق نفس خـود بـه                

. دهـد  ت، مورد تأمل قرار مي  واسطه با آن مرتبط اس      تنها موجود روحاني و عقالني كه بي      
گـري ميـان      مواجه است و براسـاس رابطـة حكايـت        » صورت الهي «در اين حالت او با      
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پـس در گـام     . يابـد   ها و صفاتي از خداوند را در مي         صورت و صاحب صورت، ويژگي    
  .شود دوم به درون خويش كه صورت جاويد و روحاني الهي است، وارد مي

) درون(هـا   يا صـورت ) برون(ها  ر خداوند از طريق نشانه تأمل د بوناونتورهبه اعتقاد   
» در«پذيرد و يا با تأمل   انجام مي(per Vestiga- per Imagina) ها و صور  نشانه» از راه«يا 

  *.)Bonaventura,1978: 61 . ((in Vestiga -in Imagina) ها و صور نشانه
 و (Image)ستين ميـان صـورت   اين تمايز نيز به نوبة خود قابل بازگشت به تمايز آگو          

صـورت از   « براي تمـايز ميـان لحـاظ         بوناونتوره است كه بعدها به مالك       (example)شبيه
: گويـد   وي خود در تمايز ميان صـورت و شـبيه مـي           . تبديل شد » صورت در «يا  » خالل

 دارد؛ امـا دومـي نـه تنهـا الگـووار، بلكـه تـوام بـا                  (mimetic)اولي تنهـا جنبـة الگـووار      
 را  بونـاونتوره تـوان مقـصود       حـال مـي   . باشـد   و حضور نيـز مـي      (participatory)مشاركت

فهم «هايي از عبارات پيترلومباد تشريح كرده، دريافت كه           آنچنانكه خود در شرح عبارت    
شدن از راه پديده به خداونـد         از طريق يك پديده عبارت است از داللت       » و دانستن خدا  

اما فهم و دانـستن خـدا   ) ه كمك بصيرت و استداللب(وسيلة نردباني كه ميان آنهاست       به
  **.»ها جاري است درك حضور خداوند است كه در پديده» در يك پديده«

از اين تمايز در توضيح تفاوت ميـان        » مسير نفس به سوي خدا    « در كتاب    بوناونتوره
و ) معرف خدا از طريق نفس    ( يعني مرحلة سوم     ،دو نوع معرفت خداوند از راه صورت      

تـوانيم    مـا مـي   «: گويـد   او مـي  . استفاده كرده است  ) معرفت خدا در نفس   (له چهارم   مرح
مـان    شدن به حقايق الهي را از خالل خويشتن عقلي و قـواي طبيعـي               چگونگي رهنمون 

هاي آن و نيز فرايند دانايي و شناخت در            قوايي كه در فعاليتهاي نفس و ارتباط       -دريابيم

                                                      
ل آموزد و در فصو     به ما نمي  » تامل در «و  » تامل از راه  «چيزي را در مورد تفاوت و تعبير        »  مسير نفس به سوي خدا    «كتاب  . *

توان با توجه به سبق ذهني كه او از آثار هوگو داشته و نيز از طريـق كتـاب                     شود، اما مي    بعدي نيز به تفصيل بيان نمي     
هوگو در مورد شباهت و تشبيه بين خداوند و خلق          . مقصود او را دريافت   » شرح عبارات پيترلومبارد  «ديگرش، يعني   

است يا  ) به كمك نوعي بصيرت   (ار سازندة خداوند در آيات و صور        يا تنها پديد  : تشبيه بر دو نوع است    : گويد  او مي 
آنكه نه تنها پديدار سازنده خداوند، بلكه حاضر سازندة فرد نزد او نيز هست؛ يعني چنانكـه فـرد خداونـد را در آن                        

 Turner, 1999: p.109). ( بيند شود، نيز مي قالبي كه با آن در موجودات پديدار مي
**. - Bonaventura, opera Omnia ,I- Iv, Qurachi on sent.  به نقل از .) Turner, 1999: p. 109-110(  
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  . سوم واضح گرديد اين امر از بيان مرحلة-كار است
اين . توانيم به حقايق الهي رهنمون گرديم   ما همچنين از طريق اصالح قواي نفس مي       

هاي بدست آمده توسط نفس، حواس درونـي و سـلوك روحـاني               مرحله از راه فضيلت   
  .)Bonaventura 1978. p.87(» دهد ميسر است كه اين خود مرحلة چهارم را تشكيل مي

 اخير معرفت، معرفتي شهودي است، او در جمالت بعدي اين فـصل ضـمن               در بيان اينكه اين قسم    
 مـا نزديـك اسـت كـه          خدا آن قدر به   «: گويد  تشبيه خداوند به نور و تشبيه معرفت به رؤيت بصري مي          

  ). همان(» توانند او را در خويش بيابند نفوس اندكي مي
قيم بـا ربـط     در ارتبـاط مـست    » مسير نفس به سوي خـدا     «فصل سوم و چهارم كتاب      

نفس به  » از«بردن     پي -1: معرفت به نفس با معرفت به خداوند آن هم به دو شيوه است            
تأمـل در  « در آغاز فصل سوم بـا عنـوانش   بوناونتوره. نفس» در«بردن به خدا     پي -2خدا؛  

  :گويد مي» خداوند از راه صورت او كه در قواي طبيعي نفس نقش بسته است
از اين جهـت،    . مان ديدن با چشم درون و عقل است       شناخت و يادآوري خويش، ه    

 -2؛ »صـورت « از طريـق  -1: دسـت داد  توان امكان رؤيت خداوند را از سه طريق به         مي
  .)Ibid, p.80(» راه« همچون -3؛ »آينه«عنوان  به

او ابتدا وساطت نفس براي دريافت خداوند و شناخت اوصاف او را از راه معمولي،               
كند، بدين تقريـر      س و شباهت و تنظير آن به صفات الهي مطرح مي          يعني از راه قواي نف    

قـواي  ... . پـذيرد   نفس نيز با سه قوه صـورت مـي  » عمل«نفس با سه قوه و   » ادراك«كه  
 intellective) عاقلـه  -2  ؛(The function of memory) حافظه -1: اصلي نفس عبارتند از

faculty) اختيار و انتخاب -3؛ (power of choice).  
حافظه تصويري از ابديت و حضور در سه زمان گذشته، حال و آينده دارد و محـل                 

سرمديت و  «دريافت و محافظت از اصول و حقايق ازلي است و از اين جهت بر صفت                
  .داللت دارد» ابديت الهي

 :عاقله سه كاركرد مهم در سه حيطه دارد
اش،   ا سه ملزوم اساسـي    و در رأس همة تصورات، فهم وجود ب       :  فهم تصورات  )الف

ادراك » وجـود مطلـق   «يعني وحدت، حقيقت و خير و از آنجا كه وجودات مقيد جز با              
  .، يعني خداوند مقدم بر درك هر موجود مقيد است»وجود مطلق«شوند، پس فهم  نمي
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استناد همة تصديقات بايد به تصديقات تغييرناپذير و غير قابـل           :  فهم تصديقات  )ب
  .ذات الهي دارد» ثبات« تقريري كه گذشت، داللت بر صفت ترديد باشد كه به

كه جز با استناد به قضية ضروريه، امكان پذير نيـست و ايـن ضـرورت                :  استنتاج )ج
مـن  . الهي و هنر و زيبايي مطلق اوست      » وجوب«و  » ضرورت«خود انعكاسي از وصف     

ذات الهـي   ) به هر دو معني واقعيت و ثبـات       (حيث المجوع قوة عاقله بر صفت حقيقت        
  .داللت دارد

  :اختيار نيز در انسان سه كار كرد مهم دارد
يعني انتخاب برترين در هـر پيـشامد كـه خـود متفـرع اسـت بـر درك                : آزادي. يك

  .بايد فطري و از جانب خداوند و مانند او ثابت باشد و اين درك » برترين«
است و اين نيز بـه نوبـة خـود امـري            » قانون معيار «كه متفرع بر ادراك     : تصميم. دو

  .است دروني
و شوق به آن است كه اين نيـز         » سعادت و خيراعلي  «كه متوقف بر درك     : شوق. سه

  .فطري است
  ).Ibid: p.80-83(ذات الهي دالت دارد » خيريت«در نتيجه، قوة اختيار و قدرت بر صفت 

عنوان   كند توجيه تثليث الهي به       از اين بخش مي    بوناونتورهي ديگري كه    استفادة كالم 
  :گويد  او مي*.گانه نفس است وصفي اساسي در خداي مسيحيت به كمك قواي سه

نيـز از پـدر والدت يافتـه و    ) پـسر (آيد، كلمـه     همانطور كه قوة فهم از حافظه بر مي       
شوند، پـدر و پـسر نيـز          اختيار مي همانطور كه حافظه و فهم تواماً مولد شوق و عشق و            

  ).Ibid: p.84(گردند  باعث تحقق روح القدس مي
استفادة ديگر او در تنظيم وحدت سه امر در عين كثرت آنهاست همانطور كه قـواي                

گـردد،    گانه نفس متعدد، اما در يك امر مجتمع و واحدند و كثرتشان به واحد بر مـي                  سه

                                                      
دهد؛ بدينسان كه سه نـوع يـا سـه     او مسئله تثليث را حتي فراتر از بعد وجودشناختي به علوم و فلسفه نيز سرايت مي             .*

 اسـت؛   - يعني پدر  –ظاهر  يعني علت م  » علت وجود « فلسفه طبيعي كه كارش درك       -1: بخش فلسفه عبارتند از   
 فلـسفه  -3هدف اوست كه حكمت ست و اشاره به كلمه و پـسر دارد؛  » اساس ادراك« فلسفه عقلي كه فهم      -2

  .چرخد  مي- القدس  همان روح-است كه بر محور نيكي و خير» نظام حيات«اخالقي كه هدفش درك 
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وحـدت دارنـد   ) حقيقـت الـوهي  (ين حال در يك امر  گانه نيز متعددند و در ع       اقانيم سه 
)Ibid: p.84,85.(  

هاي مهم كتاب در نحوة داللت و ربط معرفت نفس با معرفـت خـدا                 از جمله بخش  
تأمـل در   «:  عنـوان آن را چنـين انتخـاب كـرده اسـت            بونـاونتوره فصل چهارم است كه     

 ديگر بار به تفاوت دو      او ابتدا . »كه با لطف او تحقق يافته است      ) درون ما (صورت الهي   
كند كـه مايـة       نوع تامل در نفس، يعني تأمل از راه نفس و تأمل در درون نفس اشاره مي               

اين تمايز در واقع به تمايز ميان تـصوير طبيعـي           . تمايز فصل سوم از فصل چهارم است      
 و  (Image)خداوند در نفـس از تـصوير مبتنـي بـر لطـف او و يـا تمـايز ميـان صـورت                      

چنانكه در نهايت فصل چهارم، نفس تحول يافته در طي          . گردد   باز مي  (likeness)شباهت
خويشتن با عنايت الهي با عشق بـه        ) در/ از(طبيعت و تصوير  ) در/ از(ها  سه مرحلة نشانه  
  .رود سوي خداوند مي

توان وجه فـارق مرحلـه سـوم و چهـارم             شباهت را مي  / براين اساس تمايز صورت   
بيان وجوه مشترك ميان صورت الهـي موجـود در            سوم به دانست؛ بدنيسان كه در فصل      

شود و در فصل چهارم نـه تنهـا           نفس از جمله قواي طبيعي آن با صفات الهي بسنده مي          
رابطة الگوبودن و تشابه ميان صفات و قواي نفس با صفات الهـي مطـرح اسـت، بلكـه                   

تحول نفس بـه    باشد و اساساً      مندي و وصول بدان صفات نيز مطرح مي         مشاركت و بهره  
  .گاه خدا شود، مورد نظر است اي كه جلوه مرحله

كند كه خدا آنقدر به ما نزديـك اسـت كـه     وي در ابتدا اين نكتة مهم را يادآوري مي       
، سپس به موانع رجوع نفس )Ibid: p.87(توانند او را در خويش دريابند  نفوس اندكي مي

ا در سـه بعـد حافظـه، عاقلـه      به خويش و در نتيجه درك اين خداي نزديك بـه همـه ر             
خـود  «بـراي روبروشـدن بـا       «: افزايد  مورد توجه نهاده مي   ) سه قوة اساسي نفس   (واراده  
صـور حـسي و حتـي عقلـي         ) صورت الهـي  (و حقيقت نهايي در ذات خويش       » متعالي

   ).Ibid: p.88(كند، بلكه جذبة الهي و لطف او ضروري است  كفايت نمي
  :شود گردند معرفي مي در نهايت به يك امر باز ميدر اين زمينه دو ميانجي كه 

  ؛)كلمة الهي(گانة سلوك با وساطت و كمك مسيح  پيمودن مراحل سه. 1
 ).كالم الهي(استمداد از كتاب مقدس براي پيمودن مراحل سلوك . 2
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عنوان واسطة ميان خدا و خود هر كس و همـان ميـانجي               در روش نخست مسيح به    
ما سهمي از اين راه داريـم       : گويد  بارة مي    در اين  بوناونتوره. دشو  بخش معرفي مي    معرفت

شدن به سه فـضيلت       سهم نفس ما تالش جهت آراسته     . و مسيح يا كلمه الهي نيز سهمي      
، )perfection= تحلّـي (، و تكميل  )iliuminationتجلّي  (، اشراق )purificationتخلي  (تزكيه

 و  (hope) اميـد  (belief) رابطـة اعتقـاد    باشد كه در نتيجه سـه       در پيمودن مسير سلوك مي    
  .)Ibid: p.89( *كند  را با مسيح پيدا مي(Love)عشق

هاي نفس در مراحل ذكر شده، در جهت          وساطت براي ترميم ضعف   : اما سهم مسيح  
 The)هـم راه ) 14,6به نقل از انجيل يوحنـا  (باشد؛ زيرا مسيح  فهم حقيقت و نجات مي

way) است، هم حقيقت(The Truth)و  هم زندگي  (The Life).  
عنوان واسطة خدا و خلق و        گانة ذكر شده با مسيح، به       هاي سه   پس از برقراري ارتباط   

شـود، سـپس      ميان خويشتن هر كس با شجرة زندگي، ابتدا حواس درون بشر احيـا مـي              
كنـد و پـس از حـصول جذبـه، سـه حالـت                نفس آمادگي براي جذبـه و فنـا پيـدا مـي           

ــرت، ح(devotion)اخــالص ــالي (admiration)ي ــس حاصــل  (exultation)و تع ــراي نف  ب
كل فـي  «عنوان  تواند خداوند را به در پايان اين سير، فرد مي. )Ibid: p .89-90( **شود مي

  .  در يابد؛ يعني دركي شبيه وحدت وجود از رابطة هستي با خداوند دست يابد***»الكل
 در ايـن راه بـه سـالك         مـددي كـه مـتن مقـدس       . راه دوم، راه كتاب مقـدس اسـت       

باشد؛ چه آنكه     رساند، تقويت خيرخواهي و اصالح نفس و جوشش عشق در فرد مي             مي
 عشق -1): 22:40متي (داند  اصل همة شرايع و قوانين را جمع شده در دو امر مي مسيح

دو عشق مزبور در عشق بـه       : گويد   مي بوناونتوره). همنوع( عشق به همسايه     -2به خدا؛   
  .Bonaventura, 1978: p. 91)(شود  مع ميخود مسيح ج

                                                      
*
توان سه رابطه     گي و حقيقت توصيف نموده، مي      را به سه وصف راه، زند        بارها مسيح  بوناونتورهاز آنجا كه     .

  . اعتقاد به راه، اميد به زندگي و عشق به حقيقت: مزبور را چنين تفسير كرد
عنوان مسير نفس و مقـاطع       گانه فرشتگان به    اي نيز برحسب درجات و انواع نه        گانه  مؤلف در اينجا به مراحل نه      .**

س را از نه نوع ارتباط عاشقانه انسان با خدا در اين رابطه نقل              آن اشارتي مختصر نموده و تعبير برنارد قدي       
  )p.90-91: همان: ك.ر(كند  مي

  .وام گرفته شده است) 15:28(اين تعبير از رسالة قرنتيان .  ***
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تخليه، تجليه و تحلية انسان براساس عمل طبق قوانين موجود در سه كتاب طبيعت،              
رجوع به خويشتن براسـاس ايـن       . پذيرد  و لطف الهي صورت مي    ) متن مقدس (شريعت  

اعتقاد او مراحل پيـشين، يعنـي         به. نحوه سلوك، عين دريافت جالل و شكوه الهي است        
جز مراحلي بـراي    ) با علم حصولي  ( انفسي و حتي راه انفسي       -هاي آفاقي، راه آفاقي     اهر

  ).Ibid: p.92( رجوع به خداوند در عمق ذات خود، نبوده است
آن اسـت كـه     ) كسب معرفت الهي از طريـق خودشناسـي       (حاصل كالم در اين باب      

  شود؛ از يكي از اين سه طريق حاصل مي) خدايابي(ادراك خداوند 
  است؛» علم و دانايي«ز راه قواي طبيعي و عقالني نفس ناطقه كه راه ا

 است؛» اخالق«از راه اصالح و تهذيب قواي نفس كه راه 
گري مـدد الهـي كـه       از راه پرورش سه عملكرد سلوكي در نفس انسان به ميانجي          . 1
 .است» عرفان«راه 

بـا روح و روانـش      همانطور كه بـشر جـز       «: كالم ياياني او در اين بخش دقيق است       
 *»شـود  شناخته نمـي ) روح القدس و كلمه (شود، خداوند نيز جز با روحش         شناخته نمي 

)(Ibid: P.93.  
و » شـناختي   مـسيح « ديـدگاهي    بونـاونتوره شود، ديدگاه الهيـاتي       چنانكه مالحظه مي  

 cosmic) كـه در اينجـا مـسيح جهـاني     -مـسيح  .  اسـت (Christocentric)» محور مسيح«

Christ) در ديد او عامل اتصال مبـدأ بـه          - مسيح عرفاني است، نه فقط مسيح تاريخي        و 
معاد و واسطه فيض و ميانجي ادراك معارف الهي است كه ناديدني را ديدني سـاخته و                 

از ثمرات اين ويژگـي از ديـدگاه او، توانـايي حـلّ             . نردبان شناخت امر ناشناختني است    
  :برخي معضالت فلسفي است مانند

زمان سلسله مراتب عليت از سويي و فاعليـت مـستقيم خداونـد و ربـط            پذيرش هم 
واسطة موجودات با او از سوي ديگر، جمع ميان اوصاف متـضاد در سـاحت الهـي و       بي

اي   زيرا مسيح، حلقـه واسـطه     . نيز جمع ميان تنزيه و تشبيه در صفات خداوند از اين راه           

                                                      
   .عنوان واسطه و ميانجي را از ياد برد معنا كه در همة مراحل مزبور نبايد نقش مسيح و روح القدس به بدين.  *
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خداوند را هم متعـالي دانـست و هـم          توان    هماني او با خداوند مي      لحاظ اين   است كه به  
  ... .و هم فرازماني) متجسد(متداني؛ هم زمانمند تلقي نمود 

آورد كه مربـوط اسـت بـه جايگـاه انـسان در        البته اين تلقي، معضلي را نيز پديد مي       
انـد كـه در       سلسله مراتب وجود؛ برخي محققان، معـضل مزبـور را چنـين توضـيح داده              

محـور، انـسان در       محورند تـا انـسان      كه بيشتر فرشته   *و عربي فلسفة نوافالطوني يوناني    
امـا در   . گيـرد   سلسله مراتب وجودي زير مرتبة فرشـته و در اواسـط سلـسله قـرار مـي                

) عنوان دوم شخص اقانيم ثالثه ويژه مسيح انسان به  انسان ـ و به بوناونتورهشناسي  مسيح
 .)Turner, 1999: P.118-119(كند  نقش محوري پيدا مي

اي از همة جهان كبير در جهان          آن است كه با توجه به وجود نمونه        بوناونتورهپاسخ  
لحـاظ وجودشـناختي      رسد كه هرچند انسان به      نظر مي   اين سخن موجه به   ) انسان(صغير  

اش   واسطة خـداگونگي    به) مظهريت(لحاظ ظرفيت نموداري      فروتر از فرشته است؛ اما به     
  .فراتر از فرشتگان است

جهت فلسفي و كالمي كامالً حـل نـشده    نظر برسد كه مشكل هنوز به     ت به ممكن اس 
لحاظ وجودي، هستي فرشته كه مجرد محض است از انسان كـه              هرحال به   است؛ زيرا به  

  .باشد نيمه مجرد است باالتر است و از اينرو به وجود خداوند نزديكتر مي
ظـاهر    ر او دو مطلـب بـه      كـه د  » وجود مسيح انـسان   « اين معضل را نيز با       بوناونتوره

دارد؛ زيرا مـسيح از طرفـي در مرتبـة اعـالي سلـسله       اند، از ميان بر مي   ناسازگار مجتمع 
مراتب مزبور است و حاوي كماالت مادون خود و از طرفي ديگر او انسان اسـت و در                  

  .عالم ناسوت جاي دارد
 كـه اينـك بـا       نهايت اين راه همان بدايت راه است؛ يعني مبـدأ اعاليـي           : گويد  او مي 

اين ميانجي كه هـم دروازة ورود  . (Ibid: p.111)يابيم  وساطت ميانجي به حريم او راه مي
به حريم الهي است و هم راه و مسير، فردي است كه شباهتي منحصر به فرد با خداوند                  

به ) نفس(عنوان راهي ديگر براي توضيح سير از خود            به بوناونتوره. دارد، او مسيح است   
                                                      

كم در مورد حكمت اشراق و حكمت متعاليه در فلسفه اسالمي كه انسان و عـالم صـغير را        لبته اين ادعا دست   ا.  *
  .دانند، نادرست است واجد جايگاهي منحصر به فرد در عالم مي
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ترتيـب    گانة عـرش رحمـان پرداختـه، آنهـا را بـه             ها و مراحل شش     تأويل پلكان خدا به   
  :داند از عبارت مي

  (hope and love)  اميد و عشق-1

  (devotion)  پرستش و صميميت-2
  (admiration)  حيرت و شگفتي-3
  (exaltation)  تعالي و ترقي-4
  (appreciation)  ستايش و تقدير-5
  (prise and joy)  بهجت و لذّت-6

  : شود شود در دو قالب بيان مي گانه نصيب بشر مي سپس كمالي را كه پس از طي مراحل شش
 تبدل قواي ادراكي و تحريكـي       -2؛  )فنا( استهالك قواي اداراكي و تحريكي فرد        -1
  )بقا(فرد 

مقـام  «و  » تـاريكي فـوق درخـشش     «و  » درك ظلمت الهـي   «از ديدگاه او، نهايت راه      
» حيـرت «ز مطلق و باالترين درجة عرفان و در عـين حـال مـوطن               است كه را  » سكوت
 اسـتمداد  -1: دانـد از   او عوامل مددكار راه خدا را عبارت مي(Ibid. pp.114-115).است 

رؤيت الهي فـرع بـر      «: گويد  وي مي .  موت ارادي  -3 عشق الهي؛    -2عنايت از خداوند؛    
  .(Ibid: p.116)» شود ظلمت الهي مينوعي مردن است، آنگاه است كه فرد وارد نور سياه و 

گانه وصـول از      بندي از تجزيه و مباحث طرح شده و بيان مراحل شش            عنوان جمع   به
خود به خدا مطرح در آن به ويژه مباحث مربوط به ارتبـاط خودشناسـي و خداشناسـي                  

ايـن  ) حضوري(حصولي و علم شهودي        از دو راه اساسي علم     بوناونتوره: توان گفت   مي
كتاب مسير نفس به سـوي      (ط را كه از راه تامل از صورت الهي و در صورت الهي              ارتبا
  :حاصل شده در قالب تقريرهاي ذيل بيان كرده است) خدا

از طريـق ادراك كامـل از راه        ) الـف : شـامل راههـاي ذيـل      از راه علم حصولي        .1
از راه شـناخت    ) ازراه تمايالت متعالي و ثابت؛ د     ) از راه ادراكات اليتغير؛ ج    ) ناقص؛ ب 

  .ادراك فضايل) ها؛ هـ صورت الهي در انسان
 مواجهـة شـهودي بـا خـويش و از آن بـاالتر         بونـاونتوره :  از راه علم حـضوري     .2

مشاركت با حقيقت الهي كه با هر انسان است و نيز رؤيـت خداونـد در صـورت الهـي                    
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 وصول به سـه     انسان در بعد علم حضوري و درك عرفاني را متفرع بر پااليش دروني و             
داند كه عمدتاً از طريق كلمة ميانجي ميان خدا و بـشر،              مرحلة تخليه، تجليه و تحليه مي     

شود؛ كسي كه هم راه است، هم درب ورود بـه سـاحت                حاصل مي   يعني عيسي مسيح  
  . الوهي و هم ابزار وصول

ند تواند خداو   در جريان اين ارتباط و شناخت مسيح در نقش انسان كامل، انسان مي            
را بهتر بشناسد؛ زيرا مسيح مثل اعـالي خداونـد و آينـه و نظيـر كـاملي بـراي اوسـت؛                     

را بـه نحـوي     » جمـع تنزيـه و تـشبيه      «و  » وحـدت اضـداد   «همچنانكه مـسيح در خـود       
عالوه بر آنكه خداي ناديدني و ذاتي كـه در صـفت ظلمـت الـوهي و مقـام                   . نماياند  مي

  .گردد  رؤيت مي قابل سكوت مستتر است در قالب مظهر عيسي
 نشان  فرانسيس شيوة سلوكي براي طي اين طريق، همان است كه           بوناونتورهاعتقاد    به

 در زندگي از راه برگزيدن تواضع، فقر و اهتدا بـه او و               داد؛ يعني تبعيت كامل از مسيح     
  .كسب جذبه و لطف الهي از راه او

  بندي، مقارنه و تطبيق جمع
 يك از دو عارف مسلمان و مسيحي از شـيوة ارتبـاط      پس از عرضة تفصيلي از تبيين هر      

ميان خودشناسي و خداشناسي اينـك در صـدد مقايـسة ميـان دو نـوع ميـانش و ارائـة                     
در اينجا ابتدا به وجوه مـشترك پرداختـه، و سـپس            . دو هستيم   افتراق ميان آن  مشتركات و نيز نكات     
  :كنيم وجوه تمايز را مطرح مي

   وجوه اشتراك)الف

  يات مباحث خدا شناسيدر كل. 1
  عنوان روش معتبر شناخت در عرصة الهي؛ تأكيد بر اشراق و شهود به

 اعتقاد به قصور عقل محض در شناخت حقايق برتر الهيات؛
گانة معرفت در قالب سه اصطالح آفاقي، انفسي و حقـاني يـا سـه                 طرح راههاي سه  

 .اصطالح معرفت دروني، بروني و ورائي
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 ي انفسيدر مباحث خداشناس. 2

 عنوان سه نوع كتاب؛ لحاظ انسان، جهان و متن مقدس به
 عنوان جهان صغير با عالم، يعني جهان كبير؛ اعتقاد به تناظر انسان به

از طريق بحث تجلي يـا      (تأكيد بر تنظير خالق و مخلوق و نمودارشدن خدا در خلق            
 ؛)اي از راه بحث علت نمونه

  آن با سلسله مراتب نفس؛اعتقاد به سلسله مراتب عالم و تناظر
 تبع آن معرفت الهي؛ اعتقاد به سلسله درجات گوناگون داشتن معرفت به نفس و به

 عنوان ميانجي و واسطه در عالم خلقت؛ طرح بحث جمع اضداد در انسان به
 عنوان صورت رحماني و موجودي ويژه در عالم هستي؛ طرح بحث انسان به

حقيقـت محمديـه يـا      (ر قالب نخستين خلقـت      طرح بحث انسان كامل و ابعاد آن د       
 و واسطه فيض در وجود و در معرفت؛) حقيقت عيسويه

 بحث اجتماع تنزيه و تشبيه در خداشناسي و ارتباط آن با مبحث انسان كامل؛
شـناخت نفـس و شـناخت       (انطباق برخي تقريـرات از تـرابط ميـان دو معرفـت مزبـور               

 قوا و تقرير صورت رحماني، افتقار و انسان كامل؛از جمله تقرير تماثل در ناحية ) خداوند
 .عنوان وصف اساسي خداوند به» وجود«تأكيد بر 

 ها و مختصات  وجوه تمايز، ويژگي)ب

  عربي در مكتب ابن. 1

  در كليات مباحث خداشناسي. 1 .1
شـناختي و     شـناختي، جهـان     در ابعاد هـستي   » توحيد«و  » وحدت وجود «محوريت بحث   

  خداشناسي؛
حتي به كمـك واسـطه و       ) غيب الغيوب (» ذات الهي «مكان تعلق علم انسان به      عدم ا 

 ).كنه نفس(به نفس انسان ) عدم امكان تعلق علم(سرايت آن 

  در خداشناسي انفسي. 1. 2
  هاي ارتباطي معرفت نفس با خداشناسي؛ تعداد بيشتر تقريرها و تبيين شيوه
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  ؛سرايت بحث معرفت نفس به معرفت عين ثابت هر فرد
عنـوان وجهـي از       عنوان گوهر انسان كامل و توصيف آن به         طرح حقيقت محمديه به   

  .وجوه رابطة ميان خودشناسي و خداشناسي

  بوناونتورهدر مكتب . 2
  در كليات مباحث خداشناسي. 2. 1

  *شناسي و خداشناسي؛ در جهان مياني، هستي» تثليث«محوريت بحث 
 ).حكمت و مسيح( با وساطت كلمه الهي) ظلمت(قول به امكان وصول به كنه 

  در خداشناسي انفسي. 2 .2
 تر مباحث خصوصاً با توجه به علم النفس فلسفي و مبحث قواي نفس؛ طرح فلسفي

: و عين » فهم خداوند از راه   «: طرح بحث خودشناسي و خداشناسي در دو حيطة علم        
 ؛»فهم خداوند در«حيطة 

 تماير ميان نشانة صورت و شبيه؛
  .عنوان رابط ميان خودشناسي و خداشناسي به» سيحم«محوريت 

                                                      
گيـرد و     آميز بـه خـود مـي        گاه جنبة تصنعي و تكلّف     بوناونتورهدر فلسفه     - گذشت   قبالً چنانكه   ،اين محوريت .  *

اي فضايل نفساني و راههـاي سـلوك بجهـت             حذف برخي قواي نفس يا بعضي درجات عالم يا پاره          وجه
  .يابد  وضوحي درخور نمي3نمودن بر عدد احتفاظ
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