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بیان مسأله
ارتباط با خداوند که در مسیحیت کاتولیک از آن به «حضور خداوند» تعبیر میشوود،
«معرفت» به تمامی امور نامتعارف در ارتباط میان انسان و خداست .حضور خداونود،
تجربهای است که هر مؤمن دیندار درجهای از آن را واجد است .حد اعالی درجا
این «حضور» ،ظهور خداوند در عیسی مسیح است و درجا

پایینتر را در روایواتی

از تجربههای اولیاء و قدیسان مسیحی مانند تجربه معراج قدیس «پولس» مییابیم .در
مسیحیت از آخرین درجة این تجربه که حد اعالی حضور خداوند و غایوت سوکو
عارف مسیحی است ،با تعبیر «اتحاد با خدا» و «اتحاد عرفانی» ( )Unio mysticaیواد
شده است)Dupré, 1989( .
اگرچه اصطالحا

اتحاد عرفانی و اتحاد با خدا در قرن چهارم میالدی وضع شد؛

اما پیشینة بحث «اتحاد عرفانی» به آموزههای پولسی و یوحنایی در کتاب مقدس بواز
میگوردد )McGinn, 2006( .در الهیوا

پولسوی و یوحنوایی« ،حیوا

در مسویح»

متضمن اتحاد با خداوند است .این اتحاد از سویی بوا اقنووم پسور بوه عنووان تجکوی
الوهیت است و از دیگر سو با اقنوم پدر از طریق و به واسطة اقنووم پسور اسوت .در
این میان ،خویشکاری روحالقدس ،القای حسّی از الوهیت است که باورمندان را قادر

میسازد تا خداوند را بچشند ( .)sapereوجود زمینههای این مقوله در کتاب مقدس،
اسباب مشروعیت تحقیق و تألیف در این موضوع را فراهم کرد .از دیگر سو ،اهمیت
این مقوله در فکسفة نوافالطونی و استقبال آباء و الهیدانان مسویحی از اندیشوههوای
فکوطین و افالطون از دیگر اسباب پرداختن به این موضوع بوده اسوت( .بنگریود بوه:
)Kikuchi,2014:26
در قرن دوازدهم میالدی به سبب رونق خوانش نظاممند الهیا

عرفانی از جمکوه:

آثار «دیونسیوس ،ماکسیموس ،کاسیان و آگوسوتین» از سوویی و اشوتیاب بوه سوکو
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عرفانی که نتیجة آن ظهور فرقههوایی همچوون« :سیسترسویان و ویکتوریوان» بوود از
سوی دیگر ،توجه به مقولة ارتباط با خدا و نسبت آن با مفاهیم «محبت» و «معرفت»،
بیشترین سهم را در شکلگیری این مفاهیم در قرون وسطی بر عهده داشتند ،جایگواه
«دیونسیوس» از دیگران برجستهتر است .آثار او در قرن نهم مویالدی ،توسو «جوان
اسکا » به التین ترجمه شد و بر عارفان قرون وسطی از جمکه رویسبرو (-1293
1381م) تأثیری شگفت گذاشت ،تا جوایی کوه رویسوبرو را «دیونوسویوس ثوانی»
( )Alter Dionysiusنامیدهاند)Pak, 2008: 1( .
نکتة حائز اهمیت در بررسی سیر تاریخی این مقوله ،آن است که تمامی الهیدانان
پیش از قرون وسطی ،به موضووع ارتبواط انسوان بوا خودا از منظور نجوا شناسوانه
میپرداختند .به بیان دیگر انگیزة آنها از طرح این موضوع ،یافتن پاسخی بورای ایون
پرسش بود که چگونه نوع انسان میتواند «از طریق مشارکت در فرزندی مسویح کوه
جامع اقنوم انسانی و الوهی» است ،نجا

یابد؟ همچنانکه مکگین تصریح مویکنود

الهیدانان پیش از قرون وسطی ،رویکرد تفسیری به این مقوله داشوتند و بوا تأمول در
کتاب مقدس «به دنبال یافتن جایگاهی بودند که مالقا

میوان انسوان و خودا در آن

تحقق مییابد )McGinn, 1991, vol1:4( ».اما نویسندگان عرفوانی قورون وسوطی،
ارتباط میان خدا و انسان را در پرتو تجربة حضووری ( )immediateشخصوی موورد
بررسی قرار دادند« :بدین صور

هرچند بنیانهای الهیاتی غالوب الهویدانوان قورون

وسطی در مسائل تثکیث و مسیحشناسی با آراء و اندیشوههوای آبواء ککیسوا تالئوم و
سازگاری دارد؛ اما تالش آنان در راستای شخصیسازی و درونیسازی مقولة اتحواد
با خدا از ویژگیهای الهیا

مسیحی در قرون وسطی است)Kikuchi, 2014: 26( ».

در این دوران «مسیح تاریخی و که در تکقی فرجامشناسانه مسیحیان قرون وسطی ،در
دورانی مشخص از تاریخ انسانیت را پذیرفته بود و انتظار بازگشتش در پایان جهوان
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را میکشیدند و جای خود را به موضوع تجربه و معرفتِ هور فورد انسوانی در دوران
حاضر داد)Ibid: 27( ».
تورین و در عوینحوال مهجوورترین عرفوای مسویحی ( )Meijer, 1978: 29یعنوی
«رویسبرو » (1381-1293م) است .در هموین راسوتا ،آراء او در رابطوه بوا انسوان،
خداوند ،اقسام رابطة خدا و انسان و سکو عرفانی بررسی میشود .اگرچوه اصوکی-
ترین دغدغة رویسبرو تبیین شکل صحیح رابطة میان انسوان و خودا اسوت؛ امّوا از
آنجا که وی در الهیا

مدرسی آموزش ندیده بود ،مفاهیم انسان و خدا و رابطة میان

آنها ،همچون بسیاری دیگر از مسائل الهیاتی ،به صور

نظاممنود در آثوار او طورح

نشده است و باید با واکاوی مجموعة آثار او -که افزون بر یازده جکد است -رویکرد
او را به این مفاهیم استخراج کرد.
 .1رویسبروک
 .1-1زندگینامه

یان فان رویسبرو

( )Ruusbroec/Ruysbroeckمکقب به «دیونسیوس ثانی»« ،عالِم

الهی»« ،عالِم ستوده» مشوهورترین عوارف فالنودر ( )Flemishمحسووب مویشوود.
( ،)Lacoste, 2005او در سال 1293م در حومة بروکسل به دنیوا آمود )Ibid( .موادر
وی ،زنی پارسا بود ( )Freeman, 1983: 33و در تربیت مذهبی او نقش بسزایی ایفا
کرد )Warnar, 2007: 12( .نام خوانوادگی رویسوبرو از محول سوکونت او یعنوی
دهکدة «رویسبرو » در اطراف بروکسل اخذ شده است )Holt, 1973( .وی در سن
یازده سالگی ،از رویسبرو به بروکسل رفت و از آن پس ،تحوت تربیوت موذهبی و
عکمی «یان هینکار » ( )Jan Hinckaertکه نسبت خویشاوندی بوا او داشوت ،قورار
گرفت)Freeman, 1983: 34( .
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و آموزشهای مذهبی و رسمی رویسبرو به پایان رسوید.

در سال 1317م تعکیما

در ایووون زموووان ،موووادر او نیوووز بوووه بروکسووول مهووواجر

کووورد و در جماعوووت

میکردند -وارد شود )Warnar, 2007: 12( .بعودها رویسوبرو بوا ایون جماعوت
مکاتباتی داشت که برخی از آنها به دست ما رسیده است .همچنوین برخوی از آثوار
رویسوبرو  ،در حقیقووت ،خطواب بووه ایون گووروه نوشوته شوده اسوت و بووه نوووعی
دستورالعمل سکو عرفانی این جماعت است.
رویسبرو در مد

 26سالی که در بروکسل سکونت داشت به ارشاد و تبکیغ در

میان مردم میپرداخت .وی در آن ایام ،به سبب رشد فرقههای منحرفی که آموزههای
بدعت آمیز را تبکیغ میکردند ،آموزههای خود را به زبان بومی مردم ارائه میکورد توا
با تأثیر سوء و آموزههای بدعت آمیز مبکغان فرقههای منحرف و بدعتگوذار ،مقابکوه
کرده باشد .سالها بعد ،رویسبرو به منظور زندگی با طمأنینه و کسب آرامش بیشتر
و شاید به دلیل در امان بودن از انحرافا
انتقادا

و بدعتها ( )Lacoste, 2005و بوه نقکوی

( ،)Arblaster & Faesen, 2014: 55-56به همراه «هینکار

و کوودنبر »

به شکارگاه «گروئنندل» ( )Groenendaelدر نزدیکی جنگلهای سوونیان ()Sonian
مهاجر

کردند )Ibid( .در گروئنندل ،شاگردان بسیاری در اطراف آنها جمع شودند

و ایشان در سال  1349م ،سرانجام با پذیرش قواعد آگوستینی ،بوه صوور

رسومی

«مکتب گروئنندل» را تشکیل دادند .از این سال توا  1381م کوه رویسوبرو

وفوا

یافت ،پرثمرترین ایام حیا

عکمی و معنوی وی شکل گرفت و مهمترین آثوار او در

این دوران به رشتة تحریر درآمد.
در اواخر زنودگی ،آوازة رویسوبرو فراگیور شود و جمعیوت مشوتاقان از دور و
نزدیک ،برای مالقا

با او به صومعة گروئنندل مویآمدنود .حتوی بوه روایتوی «یوان

تاولر»( -)John Taulerعارف مشهور و شاگرد برجستة اکهار  -هم در میوان انبووه
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عالقمندان به مالقوا
شهر

رویسوبرو آموده اسوت ( )Freeman, 1983: 47بوا وجوود

رویسوبرو  ،برخوی آثوار و آمووزههوای او از سووی «ژان ژرسوون» ( Jean

«وحد

بدون تفاو /تمایز با خدا» که یکی از تعوالیم محووری رویسوبرو اسوت،

برای او حواشی و چالشهایی را به وجود آورد ( )McGinn, 2006و رویسبرو در
آثار پایانی عمر خویش ،برای تبیین صحیح ایون آمووزه و برائوت از اتهاموا

وارده،

تالش میکرد .رویسوبرو سورانجام در دوم دسوامبر 1381م و در هشوتاد و هشوت
سالگی ،در صومعه گروئنندل چشم از جهان فروبست)McGinn, 2006( .
 .2-1استادان و منابع فکری

استادان و منابع فکری رویسبرو را میتوان ذیل دو گروه تقسیم کرد:
الف) افرادی که رویسبرو

مستقیماً و بیواسطه نزد آنها تکموذ کورده و بوه کسوب

معرفت پرداخته است.
ب) افرادی که رویسبرو محضر آنها را در نکرده ،ولی آثار و اندیشههای آنان بر
وی تأثیر گذاشته است.
از آنجایی که رویسبرو در فکسفة مدرسی آموزش ندیده بود و در فضای عکمی
و رسمی مسیحیت کاتولیک حضور مستمر نداشت ،از استادانی که وی نزد آنوان بوه
کسب عکم و معرفت پرداخته ،اطالعی در دست نیست .شاید تنها مربی بی واسطة او،
داییاش «یان هینکار » بوده که رویسبرو از یازده سالگی به وی پیوست و شواید
تا پایان عمر مالزم او بود.
باید توجه داشت تعکیم نیافتن رویسبرو در فکسفة مدرسی ،نشانگر عدم آشنایی
او با این مکتب نیست؛ زیرا منابعی در دست است که نشوان مویدهود او بوه خووبی
فکسفة مدرسی را میشناخته و با آثار محوری این مکتب آشنایی داشته استPak, ( .

 )2008: 31از سوی دیگر ،رویسبرو با ایون فکسوفه بوه مخالفوت پرداختوه اسوت
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()McGinn, 2006؛ بر این اساس ،وی میباید شناخت کافی نسبت به اصول و مبانی
این مکتب داشته باشد تا بتواند به نقد آن بپردازد.
آراء و آثارشان در اندیشة او مؤثر بوده اسوت .رویسوبرو در سونت عرفوانی غربوی
زیسته و در همان سنت آثار خویش را پدید آورده است .حضور او در مکتب عرفانی
مسیحی غربی ،به واسطة مطالعة آثار کالسیک سنت عرفانی مسیحیت غربی است .به
گونهای که تأثیرپذیرفتن رویسبرو از ایون منوابع را مویتووان در مجموعوة آثوار او
مشاهده کرد« :آثار او نشانگر تأثیر از دیونسیوس کاذب ،آگوسوتین ،برنوارد ککرویوی،
اکهار

و ریچارد سن ویکتور است )Holt, 1973: 78( ».رویسبرو به تحقیوق بوا

آثار اینان آشنایی داشته است)Pak, 2008: 36( .
تأثیر آراء خداشناسانة دیونسیوس برروی رویسبرو ( )Freeman, 1983: 29توا
حدی بوده است که بسیاری از اندیشههای وی در حقیقت ،منعکس کنندة دیدگاههای
دیونسیوس بوده است.
همچنین باید از «بوناونتوره» به عنوان برجستهترین شخصیت مؤثر بر رویسبرو
در سنت عرفانی کاتولیک نام برد .رویسبرو آثار بوناونتوره را به خوبی مطالعه کرده

بود؛ تا جایی که کتاب «قکمرو عاشقان» رویسبرو  ،آشوکارا مکهوم از کتواب «طریوق
انسوان بوه سووی خودا» بونواونتوره اسوت )Pak, 2008: 36( .اگور رویسوبرو در
خداشناسی تحت تأثیر آراء دیونسیوس بود ،به نووعی مویتووان آراء انسوانشناسوانة
رویسبرو را مکهم از بوناونتوره دانست.
افزون بر این ،رویسبرو

از تنی چند از نویسندگان عرفانی سرزمینهای مجواور

سکونتش یعنی :هکند ،آلمان ،بکژیک و فرانسه همچوون هیکگوارد (آنودرهیل:1384 ،
 ،)100مارگریت پور

و هدویچ بهره برده است .در این میان ،اثر «یک زن راهبوه و

شاعر» از هدیوچ ( )Hadewijchبیشوترین توأثیر را بور رویسوبرو گذاشوته اسوت.
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نقلقول های فراوانی از وی در مجموعه آثار رویسبرو ذکر شده است که البته ایون
نقلقول ها ،بدون ذکر نام اوست و با تحکیل و تطبیق آثار این دو ،میتوان این تأثیر را
 -)Hadewijchیعنی سرایندة سرودهایی که تا مد ها منسوب به هودیوچ بوود؛ اموا
اخیر نشان داد سرایندة آنان شخص دیگری است  -نیز تأثیرا

تحقیقا

آشکاری بر

آراء رویسبرو برجای نهاد.
ویکیام سن تیوری ( )William of Saint-Thierryشخصویت دیگوری اسوت کوه
رویسبرو  ،افزون بر اثرپذیری از طریق مطالعة آثارش ،به سبب نهضوتهوای زنانوة
رهبانی ،با آراء او آشنایی داشت)Arblaster & Faesen, 2014: 27( .
افزون بر هدویچ ،مارگریوت پوور
رویسبرو

( )Marguerite Poreteنیوز بور آراء و آثوار

تأثیرگذار بود .وی عضو جماعت بگینی بوود .در اوایول قورن چهواردهم

میالدی آثار او از سوی ککیسا محکوم شد و سرانجام در سال  1310میالدی به اعدام
محکوم شد .عکیرغم محکومیت آراء و اعدام مارگریت ،نسخههای کتاب او همچنان
دست به دست در سراسر اروپا میگشت .پل وردین در مقالوهای تصوریح کورده کوه
رویسبرو با این کتاب آشنایی کامل داشوته و از آن توأثیر پذیرفتوه اسوت .او نشوان
میدهد که برخی از خطاهایی که رویسبرو در کتاب «نکاح روحانی» بوه آن اشواره
میکند ،به برداشتهای مارگریت باز میگردد)Verdeyen, 1994: 30( .
دومنیکن مایستر اکهار

( 1328-1260م) عارف دیگری است که از دیرباز رابطة

میان او و رویسبرو موضوع پژوهش محققان تاریخ الهیا

مسیحی بوده اسوت .توا

مد ها رویسبرو را از شاگردان با واسطة مکتب اکهار

میدانستند؛ اما امروزه این

قول در میان پژوهشگران اعتبار چندانی ندارد .از آنجاکه اکهوار  ،ده سوال پویش از
شروع دوران پربار حیا
وفا

رویسبرو و شهر

کرده بود ،باور به اینکه اکهار

او بوه مثابوة یوک نویسوندة عرفوانی،

آوازة رویسبرو را شنیده باشد و با او مراوده
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داشته باشد غیر معقول است .در مقابل ،افزون بر پیوندهای جغرافیایی ،بوا توجوه بوه
آوازة اکهار

و مشکالتی که برای او در سال  1329م ایجاد شوده بوود و منجور بوه

رویسبرو با آراء و آثار او آشنایی داشته است)Kikuchi, 2014: 15( .
با این حال ،رویسبرو در آثارش ذکری از اکهار

به میوان نیواورده اسوت؛ اموا

برادر روحانی او در صومعة گروئننودل یعنوی «یوان لیوووین» ()Jan van Leeuwen
(متوفی 1378م) در رسالة خویش ،اکهار

را به نام ذکر کرده و انتقاداتی را -هموراه

با جزئیاتی که از تسک وی بر آثار اکهار

حکایت دارد -به آراء او وارد کرده است.

از این رو ،به نظر میرسد رویسبرو

نیز که کشیش صوومعة گروئننودل و پیشووای

لیووین بود ،نگاهی انتقادی به اکهار

داشته باشد؛ زیرا برخی از انتقاداتی که لیووین

نسبت به انحرافا

و بدعتهای اکهار

میکند ،در آثار رویسبرو  ،بدون ذکر نوام

اکهار  ،متوجه «منحرفان» شده است)Kikuchi, 2014: 16( .
بعالوه همانگونه که پیشتر اشواره شود ،یوان تواولر -کوه از شواگردان برجسوتة
اکهار

بود -برای مالقا

با رویسبرو به جنگل سونیان و صومعة گروئنندل سوفر

کرد .احتمال دارد که این دیدار ،برای بحوث و گفتگوو در بواب آراء اکهوار

باشود.

( )Kikuchi, 2014: 16همچنین کهنترین ترجمه کتواب «نکواح روحوانی» احتمواالً
برای حکقة یاران تاولر ترجمه شده بود و این نشانگر اهمیوت آراء رویسوبرو نوزد
یان تاولر و پیروان اکهار

است .افزون بر موارد مذکور ،آثار رویسبرو بیانگر ایون

است که او با منابع و آثار مکتوب در الهیا

رهبانی و الهیا

بومی ،آشونایی داشوته

است)Pak, 2008: 31( .
 .2خدا در آراء رویسبروک
خداشناسی رویسبرو
مطابق با اعتقادا

همچون مسیح شناسی و تکقی او از شعائر و مناسوک دینوی،

رسمی ککیسای کاتولیک است )Scully, 1910: 96( .خدا در نگاه
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او پروردگار و ناجی جهانیان است .ذا
( )Simple Unityو بی نهایت محو

( )wesen/essenceخداونود ،واحود بسوی
( )Pureاسوت .ذا

بویوجوه ()Modeless

است ( )Immovableو در عین حال ،محرِ  ،عکت اولی و بر آنچه اراده کند ،فعّوال
است )MacAuley Jackson, 1955( .رویسبرو خداوند را «هوم شخصوی و هوم
غیر شخصی» ( )Parham, 2004: 127میداند و به باور او ،انسان قادر است حداقل
با جنبة شخصی خداوند که همان اقانیم ثالثه است ،ارتباط برقرار کند.
در بحث صوفا

الهوی ،رویسوبرو معتقود اسوت صوفا

خودا ماننود :قودر

( ،)Mightحکمت و خیر ( )Goodnessدر عین حال ،یکی هستند و افزون بور ایون،
صفا

کمالیة خداوند عین ذا

بنابراین هرچند رویسبرو
به عینیت ذا
صفت قدر

او هستند« .خداوند قادر ،حکیم و خیر دائوم اسوت»

صفا

ورای اقانیم و صفا

را در مرحکة تشخص و اقانیم ثالثه میفهمد؛ اموا
الهی نیز باور دارد .هنگوامی کوه موا خودا را بوا

و حکمت وصف میکنیم ،این صفا

به پدر و پسر بازمیگردد و آنگاه

که خدا را به نام خیر میخوانیم ،اشاره به اقنوم سوم تثکیث یعنی «روحالقودس» دارد.
()Arblaster & Faesen, 2014: 180
قسمت پایانی کتاب «هفت پکه» خالصهای از دیدگاههای رویسوبرو را در بواب
خداوند نمایان میسازد .در این سطور ،رویسبرو بور کموال ازلوی پودر بوه عنووان
سرچشمة پسر و روحالقدس تأکید میکند:
خداوند قادر مطکق در طبیعت ثمربخش خود (یعنی تثکیوث)
پدر و در عینحال ،خالق زمین و آسمان و همة آفریدگان اسوت.
او از طبیعووت خووویش ،فرزنوود ازلوویاش را متولوود کوورده اسووت.
حکمت ازلی که در ذا

با خداوند یکی اسوت و تنهوا در مقوام

اقنوم از پدر متمایز است ،صادر از خدا و خالق همه چیز است و
اقنوم سوم یعنی روحالقدس که از پدر و پسر صادر شوده اسوت،
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با آن دو یکی است :یعنی محبت بوی انتهوای آنهوا  ...و

همة ما نیز با آن ها محبت و حیاتی واحد داریم .خداوند در ذا
خویش یگانه است .اقانیم ثالثه برای تمایز از هم جدا هستند؛ اما

در خداشناسی رویسبرو ثمربخش بودن پدر ،آموزهای محوری است؛ در کتواب
«نکاح روحانی» او از این آموزه به مثابة «آغاز بی آغاز» یاد میشود .در نگاه او «پودر
رکن تموام الوهیوت اسوت» ()Ruysbroeck, 1995: 145؛ بوه هموین سوبب ،گواهی
مقصود رویسبرو از خدا ،واحد و یا پدر ،جنبه الوهیت ذا
و اصل ماست و ما وجود و حیا

دریابیم که پدر ،ذا

الهی اسوت« :موا بایود

خویش را آنجا میآغازیم و

بیرون از این ساحت ،یعنی بیرون از پدر ،هرچه در او زیست مویکنود ،نووری ازلوی
میدرخشد که آن تولد پسر است و در این روشنایی ،یعنی در پسر ،پدر و هرآنچه در
او حیا
مگر ابوّ

دارد ،برای پدر ظاهر است؛ زیرا آنچه بود و هست را به پسور اعطوا کورده،
را که تنها پدر حائز آن است)Arblaster & Faesen, 2014: 140( ».

 .1-2تثلیث

رویسبرو خدا را از دو جنبه بازمیشناساند :یکی جنبة ذا

و دیگور طبیعوت .ذا

خداوند ،ساحت سکون و آرامش ( )Restاست و جنبة طبیعت ،ساحت ثمربخشی و
فعل .رویسبرو تثکیث را جنبة طبیعت الهی میداند:
«ذا

خدا ساحت فعل و انفعال نیست .آغوازش ازلوی و

پایانش ابدی است .تمام مخکوقا

از او حیا

دارند .هموان

ذا ( ،در عینحال) واجد طبیعت و ثمربخشی اقانیم اسوت».

()Arblaster & Faesen, 2014: 140
رویسبرو
اقانیم ،در لذ

دربارة اینکه چگونه سه اقنوم در وحد

فراذاتی ،فراتور از تموایزا

( )Enjoymentو آرامش جوای مویگیرنود ،توصویفاتی دارد .وی بوا

کمک گرفتن از اصطالحاتی سکبی نظیر« :عماء» (« ،)Abysmal Darknessبرهوو »
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(« ،)Wild desertغسووق» (« ،)Dark stillnessعوودم» ( )Nothingnessو «پرتگوواه
بویانتهوای سوعاد » ( )Abyss of fathomless beatitudeبوه توصویف ایون اوج
است و «تمامی ارواح در ذا

الهی ذوب میشوند)Thacker, 2012( ».

پدر رکن اصکی است و در عین حال هم ذا
صور

دو رکن دیگر تثکیث اسوت .پسور،

( )Imageغیر مخکوب پدر و حکمت سرمدی است .روحالقدس جریان فعل

دو رکن دیگر است و به سوی آنان باز میگردد و محبوت ،سورمدی اسوت و پودر و
پسر را متحد میکند )Samuel MacAuley Jackson, 1955( .با توجه بوه سواحت
اقانیم الوهی ،خداوند فعاّل سرمدی است و با نهایت به جنبة ذا
سکون دائم ساکن است .مخکوقا

نیز به صور

الوهی ،خداوند در

ایده در خدا وجود دارندScully, ( .

 )1910: 94او همچون بسیاری از عرفای مسیحی بر حقیقت دوگانة خدای سوهگانوه
تأکید میورزد:
«و بنابراین ما به یک خدا در سوه اقنووم معتقودیم و سوه
اقنوم تمایزی با یکدیگر ندارند ،بککه یک ذا

و یک طبیعت

و یک خدای غیرقابل تقسیم هستند .با وجود این هور اقنووم،
خدایی مستقل است؛ زیرا طبیعت الهی به شکل توام و کامول
در آن اقنوم نهفته است؛ با این حال ،ما نمیتوانیم همانطوور
که به سه اقنوم قائکیم ،به سه خدا نیز قائل باشیم؛ زیورا آنهوا
در طبیعت خویش یک واحد غیرقابول تقسویم هسوتند و موا

نمیتوانیم آنان را تفکیک کنیم)Kikuchi, 2014: 216( ».
 .2-2مسیح

رویسبرو در مسیحشناسی اعتقادا
ضرور

رسمی ککیسوای کاتولیوک را بوازگو مویکنود.

این تشریح ،مقابکه با رواج برداشتهای ناصواب از آموزة فرزندی مسیح در
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جغرافیای زندگی رویسبرو است )Kikuchi, 2014: 90( .رویسبرو در توصیف
صدور اقنوم دوم چنین مینویسد:
طبیعت ثمربخشاش در

کرده است ،پسر نیز به عنوان ککموة

ازلی خداوند به مثابة اقنومی دیگر در الوهیت صادر میگردد و
به تبع این تولّد ازلی همة مخکوقوا

قبول از خکقوت در زموان

صادر میشوند)Ruysbroeck, 1995: 172( ».

نمونهوارگی ( )Exemplarityاقنووم دوم کوه بوه عنووان «آیینوهای الهوی» ،شوامل
صور

اولیوه و متعوالی هموه چیوز اسوت ،منبوع جایگواه «ککموة» مجسوم شوده در

نجا شناسی است .رویسبرو مسیح را دروازه ( )Doorو واسطة ( )Mediatorمیان
خداوند و انسانها مینامد و از آنجا کوه جوامع الوهیوت و انسوانیت اسوت ،الگووی
مناسبی برای انسانهاست .به بیان رویسبرو

«جنبة انسانی مسیح ،اسوة تمام نیکوان

است)Kikuchi, 2014: 207( ».
 .3-2روحالقدس

رویسبرو مانند اغکب الهیدانان مسیحی معتقد بود که روحالقدس از پدر و پسر بوه
صور

مساوی صدور یافته است او در جای جای آثارش ،چگوونگی صودور روح-

القدس از معرفت ( )Knowingمشتر پدر و پسر را شرح میدهد .پدر ،پسر یگانوة
خویش را باز می شناسد؛ هم به عنوان متولد شده و هم بوه مثابوة لوم یکود .پسور بوه
سرچشمه و منبع خویش مینگرد؛ هم پدر را میبیند و هم «صور » لم یکدِ خوویش
را و همچنووین صوودور خووویش را بووه صووور
 )othernessاز ذا

«غیریووت متشووخص» ( Personal

پدر نظاره میکند .رویسبرو  ،روحالقودس را محبوت مشوتر

میان پدر و پسر میداند که این دو اقنوم را به یکدیگر مرتب میسازد:
« در این رؤیوت مشوتر میوان پودر و پسور ،بوه هومسوازی
( )Complacencyازلی جریان دارد کوه آن روحالقودس ،یعنوی
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اقنوم سوم تثکیث است که از هر دوی آنها صادر میشوود؛ زیورا
روحالقدس ،محبت و ارادهای در هر دوی آن هاست و بیورون از
آن دو اقنوم ،روحالقدس به صور

ازلی صادر میشود و باز بوه

)114

اگرچه بسیاری از الهیدانان مسیحی پیش از رویسبرو نیز روحالقدس را محبت
مشتر میان پدر و پسر که آن دو را به یکدیگر مرتب میسازد ،قکمداد میکردند؛ اما
رویسبرو قائل بود که روحالقدس به سوی مخکوقا
فرآیند رجوع ،تمام مخکوقا

را به سوی ذا

صادر مویشوود و دوبواره در

الوهی باز میگرداند .افوزون بور ایون،

خویشکاری دیگر روحالقدس در نگاه او ،رجووع اقوانیم ثالثوه بوه مرتبوة ذا

ورای

اقانیم یا همان «پرتگاه بی انتها» است .به گفته «نیونهو» اساس نوآوری رویسبرو در
این زمینه آن است که روح القدس تنها محبت منفعل دریافت شوده از سووی پودر و
پسر نیست؛ بککه اصکی فعوال ا سوت کوه پودر و پسور را بوه آغووش سواکن ( Still

 )Embraceوحود

بوازمیگردانود )Nieuwenhove, 1998( .ایون عبوار

نشوان

میدهد اگر نقش پدر به عنوان مبدأ کل تثکیث برای رویسبرو مهم است ،بیهمتایی
روحالقدس نیز به مثابة محبتی که پدر و پسر را متحد میکند و همه چیز را بوه مبودأ
باز میگرداند ،به همان اندازه اهمیت دارد)Arblaster & Faesen, 2014: 144( .
 .3انسان در آراء رویسبروک
انسانشناسی رویسبرو

اهداف کاربردی و عمکی را دنبال مویکنود ( & Arblaster

)Faesen, 2014: 156؛ از این رو ،او به جای بیان وضعیت انسان پویش از هبووط و
پیش از تجسد ،به وضعیت کنونی انسان میپردازد و بر انسان پس از صوکیب تمرکوز
میکند .انسانشناسی رویسبرو

بر آن است تا طریقی را نشان دهد که انسان هبووط

کرده پس از صکیب ،بتواند دوباره ارتباط و نسبتِ حقیقی خود را با خداوند بازیابود.
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او در انسانشناسی خوویش ،طریقوی را نشوان مویدهود کوه آدموی بتوانود شوباهت
( )Likenessبه خداوند را ادرا

کند و صورتی که بر آن آفریده شده اسوت -یعنوی
متشکل از ابعاد هستیشناسوانه و روان-

نظام انسانشناختی پیشنهادی رویسبرو

شناشناسانه است .در بررسی هستیشناسانة وجود انسانی (که به توصویف کیفیوت و
ساختار نفس انسانی میپردازد) ،او جایگاه صور

و شباهت خدا در انسان را تبیوین

میکند و در بعد روانشناسانه (که به توصیف کارکرد و سیر
انسانی میپردازد) ،وی شرحی از وحد
مراتب این وحد

سهگانة نفس و نسبت قوای نفس انسان بوا

را ارائه میدهد .رویسبرو

انسان ،سه گونه وحد

( )Behaviorsنفوس

در رویکورد روانشناسوانة خوود بوه

را در آدمیان باز میشناساند:

الف) وحدت قلب ( )Unity of heartکه بر قوای فروتور نفوس انسوان سویطره
دارد .مقصود او از سیطره بر قوای فروتر نفوس ،تودبیر قووای حیووانی نفوس ،یعنوی
حواس پنجگانه و احساسا

و هیجانا

و مزاج است .رویسبرو

نفوس را در ایون

مرحکه ،محرّ بدن میداند.
ب) وحدت ذهن ( )Unity of mindیوا قووای فراتور نفوس (روح) انسوان کوه
کارکرد وحد

تدبیر قوای عقالنی یا روحانی انسان ،یعنی حافظه ( ،)Memoryعقل

و اراده را بر عهده دارد.
ج) وحدت روح ( )Unity of spiritکه محرِ و خاستگاه آن ،دو وحد

دیگر

است و فعالیتهای گوناگون ساحتهای فروتر را بر عهده دارد .جایگاه این وحد ،
در کُنه ( )Groundیا همان ذا
این سه وحدتی که رویسبرو

نفس است.
با رویکرد روانشناسوانه در انسوانشناسوی خوود

دربارة نفس آدمی بیان میکند ،به ترتیب با ساحتهای «افعال الهی»« ،طبیعت الهی» و
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«ذا

الهی» متناظر و قابل تطبیق است .در ادامه به بررسی رویکرد هستیشناسوانة او

به انسان میپردازیم.
رویسبرو نفس را بسی می دانود و در عوین حوال بورای نفوس ،قووایی را در نظور
موویگیوورد .در میوووان قوووای نفووس قوووة غضوووبیه ( )Irascibleو قوووة شوووهویه
( )Concupiscibleاگر تحت سیطرة ارادهای فضیکتمند نباشند؛ به صوفاتی حیووانی
تبدیل میشوند؛ زیرا این قوا میان انسوان و حیوانوا

مشوتر انود .عقول ()Reason

قوه ای است کوه بوه سوبب آن ،انسوان از حیوانوا

متموایز مویشوود و قووة اختیوار

( )Freedom of choiceزمینووهای بوورای بووه دسووت آوردن قوووای بوواالتر اسووت.
برجستهترین قوة نفس در نگاه رویسبرو  ،اختیار است؛ زیورا در انسوانشناسوی او،
آدمی به سبب برخورداری از نیروی اختیار میتواند از قوای فروتر نفس عبور کنود و
قوای فراتر و عالی را کسب کند .او در کتاب «نکاح روحانی» تصریح میکند که ایون
اختیار ،ذاتی انسان است:
«انسووان ذاتواً مختووار آفریووده شووده اسووت و بووه موودد فووی

مختووارتر خواهوود

شد)Ruysbroeck, 1995: 41(».

 .1-1-3بدن ،نفس و روح
رویسووبرو

میووان نفووس ( )Soulو روح ( )Spiritتمووایز قائوول اسووتSamuel ( .

 )MacAuley Jackson, 1955او در مقولة ساحتهای وجوودی انسوان ،رویکوردی
سهگانه دارد .بدن در انسانشناسی رویسبرو
نفس نیز فق منشأ حیا

فعال مخکوقوا

غالباً به صور

منفی مطرح میشوود.

اسوت کوه قووای فروتور انسوان را متحود

میسازد .در مقابل ،روح ،منشأ زندگی فوب طبیعوی ( )Supernatural lifeانسوان در
خدا و به تعبیور دیگور او «زنودگی الهوی» ()Samuel MacAuley Jackson, 1955
است کوه قووای عوالیتور فورد را تجمیوع مویکنود )Scully, 1910: 94( .بوه بواور
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رویسبرو  ،روح نیز همانند نفس ،دارای قوایی است که سه قوة عوالی روح نامیوده
میشوند :حافظه ،فاهمه (( )Understandingیوا عقول) ( )Intellectو ارادهIbid: ( .

جوهر بسی روح را تشکیل میدهند .روح ،بویصوور

( )Formlessnessاسوت و

تشبیه خدا خکق شده است .از برخی تعابیر رویسبرو چنین برمویآیود کوه نوزد او،
روح و نفس کامالً متمایز از یکدیگر نیسوتند ( )Ruysbroeck, 1973: 3و مراتوب و
درجا

یک حقیقتاند و گویی او روح را باطن و کُنه نفس میداند .به عبار

دیگر،

همین قوای باالتر نفس ،حقیقت روح را تشکیل میدهند )Pak, 2008: 91( .در نگاه
رویسبرو  ،جوهر روح ،عکیرغم اینکه واجد این قوای عالی است ،به سبب گنواه و
نافرمانی مکدّر میشود و تنها از طریق فی

(به واسطة روحالقودس) و یوا حکموت

ازلی (به واسطة این) ،به طبیعت و سرشت آغازین خود بازمیگردد.
 .2-3بارقة نفس

رویسبرو

معتقد است که «در انسان -که جسم او صرفاً ابوزاری فسوادپذیر اسوت-

یک حقیقت معنوی جاودانه وجود دارد )Scully, 1910: 94( ».این بُعد کوه عمیوق-
ترین بعد وجودی انسان است ،سبب مخکوب بودن آدمی انسان و ارتباط مداوم او بوا
خالق خویش است )Arblaster & Faesen, 2014: 156( .او این بُعود را ()Wesen

مینامد که معنای «بودن» و «وجود» استWesen .از سویی منفعل است ،زیرا انسوان
وجود خویش را از خالق دریافت میدارد و از دیگر سو ،فعال است؛ زیرا سرچشومة
افعال انسان اسوت .از آنجوا کوه خداونود ،خوالق  Wesenاسوت ،رویسوبرو او را
( )Overwesenیا فراتر از وجود مینامد)Ruysbroeck, 1913: 124( .
رویسبرو معتقد است هر شخص انسانی بر اسواس طبیعوت خوویش یعنوی بوه
سبب بهرهمندی از فضیکت انسان بودن طالب خیر و از شرّ گریزان است .بوه بواور او
سبب این طکب «بارقهی نفس» ( )Sparkاست؛ در حقیقت نزد رویسوبرو بارقوهی
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نفس سبب تمایل طبیعی نفس به خداوند میشود .رویسبرو

معتقد است این طکب

که بخشی از ساختار وجود انسانی ماست با کمک فعل اراده که یکی از قووای عوالی
اراده جای میدهد .هرچه ارادهی انسان هماهنگتر با فی

الهی باشد کمالپذیری او

افزایش مییابد.
رویسبرو

ذا

نفس ،قوای نفس و بارقهی نفس را در حقیقت یکوی مویدانود:

«این سه ویژگی نفس در طبیعت یکی هسوتند؛ اموا در فعول ( )Operationسوهگانوه
هستند)Arblaster & Faesen, 2014: 115( ».
ذا

نفس که مجرد است ،ما را «شبیه» و متحد با پدر و طبیعت الوهی او میکند.

در قوای نفس انسان ،مسیح ،فرزند ازلی خداوند را دریافوت مویدارد و بوا او متحود
میشود .بارقة نفس -که رویسبرو

آن را به عنوان «کشش بواطنی نفوس بوه سووی

سرچشمة خویش» توصیف مویکنود -جایگواهی اسوت کوه انسوان ،روحالقودس را
دریافت میدارد و در محبت با خداوند اتحاد مییابد .رویسبرو این سه وحد
وحد

را،

طبیعیه مینامد؛ زیرا در طبیعت همة انسانها حضور دارد؛ اموا گناهکواران از

این حقیقت غافلاند؛ زیورا بورای تجربوه و احسواس مککوو

الهوی بایود از حیواتی

فضیکتمند که تنها در پرتو پیروی از مسیح حاصل میشود ،بهرهمنود بوود .از طریوق
این پیروی ،شباهت حاصل میشود و قوای عالی نفس با خداوند متحود مویگردنود.
()Ibid: 166
 .3-3صورت و شباهت

بنمایة فهم رویسبرو از انسان ،مبتنی بر مفهوم «خکق بر صور
«شباهت» تشکیل داده است .در سفر پیدایش ( )1:27آمده است:
«خدا آدم را به صور

خود آفرید و او را به صور

خدا آفرید»

خداوند» و آمووزة
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«در تاریخ عرفان مسیحی مضمون این آیه چنان اهمیتی دارد که به قول ژیکسوون:
عرفان و اتحاد عرفانی ،ارتباطی وثیق با ماهیت و چگونگی صوور

الهوی در انسوان

روح ،یعنووی رهیافووت وجووودشناسووانه در انسووانشناسووی وی را تشووکیل موویدهوود.
رویسبرو

این آیه را مختص آدم (ع) نمیدانود و ماننود بسویاری دیگور از عرفوای

مسیحی ،مراد از آدم را در این آیه ،نفوس همة انسانها تکقی میکند.
رویسبرو در آثار خویش میان «خکق بر صور
تمایز قائل است .در الهیا

خداوند» و «شباهت» به خداوند

عرفانی وی «صور » اشاره به سواحتی از وجوود انسوان

دارد که ثابت و دائمی است و کاستی و فزونی نمیپذیرد؛ اما «شباهت» ممکن اسوت
به واسطة نافرمانی خداوند و گناه کاستی بپذیرد و حتی آدموی ،فاقود شوباهت شوود.
عکیرغم این کاستی یا فقدان ،حتی انسانی که شباهت بوه خداونود را از دسوت داده،
همچنان قادر است تا از طریق فی

 ،شباهت را بازیابی کند و فزونی بخشدHolt, ( .

)1973: 100
«انسان به واسطة گناهوان ،شـباهت خوویش بوه خداونود را از
دست میدهد .او بر صورت خداوند خکق شده است؛ یعنوی بورای
فیض خداوند خکق شده است و فی

 ،نوری همانند خداست کوه

ما را شبیه خداوند میکند .بدون این نور که ما را شبیه خودا موی-
گرداند ،نمیتوانیم به اتحاد با خداوند نائل شویم ... .ممکن نیسوت
انسان ،صورت خداوند یا همان وحد

طبیعی با خدا را از دسوت

دهد؛ اما اگر از دست داد ،جهنمی خواهد شد ...ما پیش از دریافت
فی

خداوند ،از حق بیگانه بودیم و بوه او شوباهت نداشوتیم؛ اموا

پس از شباهت ،با او متحد گشتیم»)Ruysbroeck, 1952: 146( .

بنابراین ،در نگاه رویسبرو  ،صور

جنبة «عام» ( )Universalحضور الهی است

که هر فرد انسانی از آن بهرهمند است و نمیتواند فاقد آن شود.
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 .1-3-3چیستی صورت خداوند
رویسبرو مقصود از صور

خداوند نامیده شود .او خکق بر صوور

خداونود را نشوانة محبوت

سابق ( )Initialخداوند به تمام انسانها میداند .خداوند با خکق انسوان بور صوور
خویش ،در محبت بر انسان پیشی گرفته است و آغازگر رابطة عاشقانه میان انسوان و
خود شده است .وی در بیان هدف از خکقت انسان بر صور

خداوند ،تصریح موی-

کند که خداوند با خکق روح انسان یا همان قوای عالی نفس بر صور
میتواند خود و تمام وجودا

ازلی خویش،

بالقوة پیش از خکقت را نظواره کنود« :مسویح و نفوس

انسانی در مسیح ،هر دو بدون تمایز صور

الهی هسوتند کوه خداونود در آنهوا بوه

خویش معرفت پیدا میکند )Cook, 2000: 290( ».از سووی دیگور ،صوور
برای ما انسانها نمونة اولیه و اسوة حیا

ازلوی

انسانی است که همان وجود انسوان کامول

است)Ibid, 286( .
رویسبرو

برخالف «سیسترسیان» ( )Cistercianکه هم صور

را ،بخشی از وجود مخکوب انسانی میدانستند ،صور
خکقت در زمان» انسان میداند .صور
مسیح است و «در حقیقت ،صور

و هوم شوباهت

را مرتب بوا «وجوود پویش از

انسان ،حاصول اتحواد وجوودِ پیشوینی او بوا

خداوند در ما ،همان صوور ِ (مسویح) صوور

(خداوند) است که اگرچه از خداونود ،متموایز اسوت؛ اموا بوا او در ارتبواط اسوت».
( )Cook, 2000: 286او مینویسد:
« ...ما همگی در عمیقترین ساحت وجودموان (یعنوی هموان
روح) ،همچون آئینهای خکق شدیم کوه خداونود ،صوور

ازلوی

خویش را در آن منعکس ساخته است»Ruysbroeck, 1952: ( .

)99

این باور که انسان پیش از خکقت ،یعنی زمانی که همچون مُثُل ( )Ideasدر ذهون
خداوند وجود داشت ،صاحب صور

خداوند بود ،در الهیوا

مسویحی بوی سوابقه
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ی

است ( )Samuel MacAuley Jackson, 1955البته در الهیا

مسیحی قرون میانوه،

آموزة «نمونه» بودن مسیح برای خکقت ،یعنی باور به اینکه نفوس قبل از اینکه وجود
همة آنهاست )Cook, 2000: 287( ،زمینه را برای ارائه این باور فراهم کرده است.
اینکه رویسبرو صور

را ذاتی وجود انسانی تکقی میکورد ،سوبب اظهوار ایون

عقیده شد که روح در طبیعت بسی خویش در خداوند حیا
نفس ،صور ِ صور

خدا نیست؛ بککه صور

دارد .در این سواحت،

ازلوی هموان صوور

نفوس اسوت.

رویسبرو در کتاب «نکاح روحانی» مینویسد:
صور

و شباهت ما و صور ِ خداوند یکوی هسوتند (وحود

دارند)؛ یعنی حیا

در حکمت ازلی با صور

همان حکمت ازلوی اسوت ،وحود

تثکیوث مقودس ،کوه

داردRuysbroeck, 1952: ( .

)173

او در جای دیگر ،ادعا میکند که تموایزی میوان صوور

خودا و نفوس نیسوت

( )Cook, 2000: 289و در اینباره مینویسد:
«نفس حتی پیش از تجکی خداوند در ککموه ،بوه شوکل کوامن
( )Hiddenدر خداوند وجود دارد»)Ibid( .

بنابراین ،در انسانشناسی رویسبرو  ،نوعی عینیت میان ذا
وجود دارد که میتوان آن را تقریری از وحد

خودا و ذا

نفوس

شهود دانست؛ زیورا او معتقود اسوت

در انسان از محبت نسبت به خداوند ،شبیهتر به در خداوند میشود تا جایی کوه
نهایتاً تمایزی میان این دو باقی نمیماند)Ibid: 290( .
 .4-3شباهت خداوند

بر خالف صور  ،شباهت ،بخش اساسی و ذاتی ساختار وجوودی انسوان نیسوت و
درحقیقت استعداد دریافت فی

است؛ «یعنی دریافت مواهب الهی یا همان عطایوای
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روحالقدس از سوی نفس و به کارگیری آن مواهب در آنچه شایسته است تا مسوبب
حیا

فاضکه شود» ( )Ibid,: 286رویسبرو شباهت را چنین توصیف میکند:

( )Deifyingکه از طریق فی

به قوای فراتر نفس ،اعطا مویشوودArblaster & ( ».

)Faesen, 2014: 152
البته ممکن است مشیت الهی چنین اقتضا کند که کسانی هویچگواه ایون عطایوا را
دریافت نکنند و یا پس از اینکه واجد این عطایا شدند ،به واسطة گناه و عصیان فاقد
آنها شوند .اختالف انسانها در شباهت یا همان استعداد دریافت فوی
تأدیب طالب فی

 ،بوه اراده و

باز میگردد)Cook, 2000: 286( .

شباهت در نگاه رویسبرو به آدم و حوا اعطا شد؛ اما به سبب گناه اولیه ،شباهت
در کنار فضیکت و محبت از انسان سکب شد و برای مسیحیان به برکت تجسّد دوباره
بازیابی شد .رویسبرو میگوید:
«هر کار خیری هر چند کوچک و ناچیز به نظر آید ،برای ما شباهت بیشتر به خدا
و زندگی جاودان را به همراه خواهد داشت)Holt, 1973: 109( ».
 .5-3فیض

در ارتباط میان انسان و خدا ،آموزة «شباهت» نقشی محووری دارد؛ زیورا عوروج بوه
سوی خداوند ،از طریق افزایش شباهت به مدد فی
این است که نزد رویسبرو  ،فی

ممکن میشود .نکتة قایل توجه

بیش از اینکوه ذیول مقووال

خداشناسوی جوای

گیرد ،در ساحت انسانشناسانه ،مورد بحوث قورار گرفتوه اسوت؛ زیورا وی فوی

را

هدیهای از جانب خداوند دانسته که در نفس ،ساکن است و او فارغ از پورداختن بوه
ماهیت فی

به وضعیت فی

نفس ،در تاریخ الهیا
بود که فی

در نفس میپردازد .دربارة کیفیت جایگیری فی

در

مسیحی ،تعابیر گوناگونی ارائه شده است .رویسبرو معتقود

در اتحاد روح ( )Unity of the spiritیا همان کنه نفس جای دارد.
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را یعنی این آموزه که فی

وی در جاییدیگر موضوع باطنی بودن فی

به نفس اضافه نمیشود؛ بککه در درون نفس زاده میشود ،به صور

از برون

مبسوط توضیح

خداوند که از خداوند صادر میشود ،اجباری درونیسوت و محور

«اینک فی

آن روحالقدس است؛ کسی کوه از درون ،محور روح موا اسوت و آن را بوه سووی
فضووایل ترغیووب موویکنوود .ایوون فووی

از بوواطن جریووان م وییابوود ،نووه از بوورون».

()Ruysbroeck, 1952: 92
باید توجه داشت که رویسبرو با قول به اینکه فی
پی بیان این مطکب است که منشأ فی
انسان تبدل مییابد و سپس فی
از دیگر ویژگیهای فی
است« .فی

همان ذا

از درون جریان مییابد ،در

الهی است؛ با این توضیح که ابتدا

سرمنشأ تبدل قوای مختکف نفس میگردد.
در الهیا

رویسبرو  ،کارکرد فی

بوه مثابوة وسویکه

خود خدا نیست بککه طریقی به سوی خداسوت»)Holt, 1973: 100( .

بدینترتیب نزد رویسبرو در سکو عرفانی ،فی

جنبة طریقیّت به سوی خداونود

را دارد.
در نگاه رویسبرو خداوند دو گونه فی

دارد :یکی فی

و دیگری آن فیضی کوه انسوان بوه واسوطة آن شایسوتة حیوا
( )Ruysbroeck, 1952: 48فی
میتوان آن را فی

سابق ()Preventive
جواودان مویگوردد.

سابق خداوند میان تمام انسانها عمومیوت دارد و

عام نامید ()Ibid؛ زیرا کافر و مؤمن و خیر و شّر از آن بهورهمنود

هستند .از همینرو رویسبرو تصریح میکند:
«خداوند طالب نجا

تمام ابنای بشر است ...او هر انسانی را که

خواستار تغییر باشد یاری میکند)Ibid(».
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خداوند را به نوری عام تشبیه میکند که تمام آسومانهوا و زموین را

رویسبرو

منوّر میگرداند؛ اما با وجود این فی

عام ،برخی انسانها از سکو به سوی خداوند

«اگرچه فی

خداوند عمومیت دارد و همچون خورشید بر تمام

درختان میتابد؛ با این حال بسیاری از درختان بدون ثمره میمانند و
بسیاری دیگر ،میوههای وحشی و غیرقابول اسوتفاده مویدهنود و بوه
همین سبب این درختان پیوند زده میشوند و شاخة درختی مثمر بوه
آنها پیوند میخورد و در نتیجه این درختان نیوز میووههوای مفیود و
خوش طعم میدهند .نور فی

الهی چونان شاخة مثمری اسوت کوه

از بهشت جاودان میآید  ....این شاخة فی

الهوی بوه هموة اشوجار

انسانی ارائه شده است؛ اما به تمامی آنها پیوند نمیخورد؛ زیرا تنهوا
تعداد اندکی از انسانها ،شاخههای هرز و وحشی درخت وجودشان
را هرس میکنند)Ibid( ».

به باور رویسبرو  ،برای اینکه درخت وجود ما الیق پیونود شواخة فوی
گردد ،سه شرط الزم است :نخست فی

الهوی

سابق خداوند ،دوم توجه با اختیوار و ارادة

آزاد به سووی خودا و دیگوری ادرا طواهر .رویسوبرو دربوارة اینکوه بسویاری از
انسانها ،زندگی جاودان و فی

خداوند را از دست میدهند ،چنین توضیح میدهد:

« ...زیرا (برخالف فی

سابق که به همة انسانها اعطا شوده و

عام است) ،ارادة توجه به سوی خداوند و طهار

ادرا  ،به هموة

انسانها عطا نشده است و از این رو ،بسیاری فاقد فی
حیا

خداوند و

جاودان میشوند)Ibid, p.049( ».

 .4رابطة انسان و خدا در آراء رویسبروک
مؤلفة اصکی در عرفان سرزمین «فالندرز» ( )Flemishتأکید بر عروج نفس به سووی
خداوند ،رؤیت بی واسطة خودا و اتحواد بوا وی از طریوق محبوت و معرفوت اسوت.
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نیز به شرح چگونگی مواجهوة عاشوقانهی

انسان و خدا میپردازد ()Warnar, 2007: 1؛ او به امکان برقراری رابطه بوا خداونود
«او (= مسیح) خدا باقی ماند و انسان شد؛ بنابراین انسانها میتوانند خودا شووند
[و انسان باقی بمانند]» )Arblaster & Faesen, 2014: 158( .به باور او آغازگر این
ارتباط ،خداوند است و اگر او پیشدستی نمیکرد ،انسان امکان مالقا
نمییافت .رویسبرو

با خداوند را

در بخش اول کتاب «نکاح روحانی» در تفسیر و شرح عبارتی

از انجیل متی (داماد میآید به پیشوواز او برویود) موینویسود« :پیشوقدمی از جانوب
خداست و پاسخ از جانب انسان است».
وی تصریح میکند« :خداوند نوری عام است که بور هموة انسوانهوا ،بور اسواس
قابکیت و نیازشان میتابد )Freeman, 1983: 53( ».رویسبرو مینویسد« :خداوند،
نفس را به معرفت کامل خویش در وحدتی بوی واسوطه فورامویخوانود .او نفوس را
ترغیب می کند تا با تمام قوای خویش به این دعو
عبار

است از اقرار به نیستی و همچنوین طکوب فوی

پاسخ گویود .پاسوخ نفوس نیوز
خداونود بورای وصوول بوه

معرفت»)Pak, 2008: 58( .
رویسبرو با تکمیح به ماجرای خروج بنویاسورائیل از مصور در کتواب مقودس،
حیا

مسیحی را «خروج» از خود و پذیرفتن دعو

 )Faesen, 2014: 63پاسخ روح به دعو

خداوند میداندArblaster &( .

خداوند ،یعنی هموان عوروج و اتحواد بوا

خدا ،تنها از طریق افزایش شباهت نفس به حق (فنوای صوفا ) امکوانپوذیر اسوت؛
شباهت نفس به خدا نیز تنها به مدد مواهب روحالقدس بوه دسوت مویآیودPak, ( .

 )2008: 37او به هیچوجه ،قائل به امکان وصال به خداوند ،بودون انجوام مناسوک و
شعائر مذهبی نیست .سیر معنوی انسان به سوی خدا ،با توجه انسان و اختیار و ارادة
آزاد او آغاز میشود .این توجه ،سپس به سبب فی

خداوند شدّ

مییابدHolt, ( .
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 )1973: 100رویسبرو وجود انسانی را ظهور خدای سوهگانوهای مویبینود کوه در
عین حال ،فعال و ساکن است و آدمی باید همانند خدا عمل کند و رنج ببرد توا او را
از آن صادر شدیم)Marthaler, 2003( .
در کتاب «هفت پکهی نردبان محبت» رویسبرو  ،بوه هفوت مقوام در سوکو بوه
سوی خداوند قائل است :یکی شدن خواستة بنده و خداوند ،فقر ،طهوار

جسوم و

جان ،تواضع ،طکب شکوه الهی ،اتحاد در تثکیث و شهود خداوند و در نهایت فناشدن
خداوند )Ruusbroec, 1914: 151( .چهار مقام اول با حیا

در ذا

بعدی با حیا

مشتاقانه و در نهایت ،فناشدن در ذا

فعّال ،دو پکوه

الهی با زندگی عارفانوه مورتب

هستند.
 .1-4اقسام روابط میان انسان و خدا

رویسبرو

رابطة میان انسان و خدا را ذیل سه طریق مطرح میکند :طریق محسوس

و ظاهری یا حیا

فعال ( ،)Active lifeطریق طبیعی (به تقریور دیگور ،طریوق نوور

طبیعی یا همان صور
حیا

خدا که در خکقت و طبیعت بوه انسوان عطوا شود) کوه آن را

باطنی /مشوتاقانه ( )Yearning/Interior Lifeموینامود و حیوا

مراقبهای ( )Contemplative Lifeکه فی
«صور

از طریق عطایای هفتگانوة روحالقودس،

هبوط کرده» را قادر میسوازد توا «شوباهت» خوود بوه خداونود را بازیابود.

( )Arblaster & Faesen,2014:153او معتقد است حیا
ادرا

عرفوانی یوا

معنوی ،از سطوح عوادی

بشری آغاز میشود و تزکیه و نظم بخشیدن به همان زندگی طبیعی (بوا هموه

انگیزههای حیوانی و منازعا

اخالقی اجتنابناپذیرش) باید مادة اولیة تقدّس باشود.

(آندرهیل)197 :1384 ،
 .1-1-4ارتباط از طریق اعمال و مناسک:
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در این نوعه رابطه انسان از طریق اعمال و مناسک بوا خداونود وارد ارتبواط برقورار
میکند ،هدف اصکی سالک در این مرحکه ،زندگی اخالقی و کردار فضیکتمند است.
اساس فضیکت عمل کنیم .اولین وظیفة کسانی که طریق محبت را پیش میگیرند ،این
است که در انجام وظایف بیرونی یا «حیا

فعّال» ،همچون دیگر مردمان نیک باشند.

افزون بر این ،باید در همه حال ،به تعالیم ککیسا و ظواهر دینوی وفوادار باشوند .تنهوا
کسانی که اراده و احساسا

خود را بدین نحو تعدیل و تأدیوب کوردهانود ،شایسوتة

ورود به مرحکة بعد هستند .زندگی فعّال ،تالش برای غکبه بر گناه و قرب ( )Nighبه
خدا از طریق اعمال ظاهری است .او واجدان این مرحکه را «بندگان موؤمن» خداونود
مینامد .خداوند در این مرحکه ،صفا
مسیح ،تجکی این صفا

خویش را به انسان مینمایود؛ جنبوة انسوانی

است و از آنجا که مسیح ،جامع الوهیت و انسوانیت اسوت؛

پس از طریق شباهت به مسیح ،میتوان شباهت به الوهیت نادیدنی را کسب کرد .در
این مرحکه ،مسیح الگوی سالک است؛ زیرا او در زنودگی خوود سوه ارزش بنیوادین
فروتنی ،خیر و صبر را به کار بست .انسان در حیا

فعال ،به رام کردن قوای حیوانی

نفس (غضبیه ،شهویه) میپردازد .همچنین با محبت و غمخواری در حوق همنوعوان،
نیکی میکند و در نتیجه بر اقکیم نفس خویش بوا عودالت حکوم مویراتود .مقاموا
چهارگانة یکی شدن خواستة بنده و خودا ،فقور اختیواری ،طهوار

روح و جسوم و

تواضع ،به این مرحکه تعکق دارد.
 .2-1-4ارتباط مشتاقانه یا باطنی:
رویسبرو

حیا

باطنی را توجه به درون و تهی شدن از صور های مخکوب موی-

داند .به سبب اشتیاب نفس برای برقراری ارتباط با خداوند در این مقام ،این مرحکوه،
مشتاقانه نامیده شده است .اشتیاب ،محر انسان در اتحاد با خداست .زندگی باطنی،
ممارست درونی محبت به خداوند است .در این مرحکه سالک نور ایمان را دریافوت
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خداوند معرفت مییابدPak, 2008: ( .

میکند و از طریق آن به ناشناختنی بودن ذا

 )233ورود به این مرحکه ،با مدد روحالقدس صور

میگیرد و فی

ورود به این مرحکه ،به حرکتی پرشورتر از فی
محسوس ،تعکقا

معتقد اسوت بورای

الهی نیاز است تا سالک از تصورا

و دلواپسیها رها شود .در نتیجه نه تنها شوروع حیوا

معنووی از

جانب خداوند آغاز میشود؛ بککه ارتقا و کمال یافتن در این مسیر نیز ،به مدد فوی
الهی صور

میگیرد )Scully, 1910: 93( .در این مرحکه ،نفس در افزایش شباهت

به مدد مواهب هفتگانة روحالقدس تالش می-کند .رویسبرو واجدان این مرحکه را
«دوستان پنهان» خداوند میخواند .در این مسیر ،نفس اعمالی باطنی انجام میدهد که
در مرحکة قبکی قادر بر آن نبود .در این مرحکه ،نه تنها اعمالی که در مرحکوة زنودگی
نمیشود؛ بککه آن اعمال تشودید مویشوود .در حیوا

فعال ،ممارست میشد ،تر

باطنی ،عقل احیا و طاهر میشود؛ زیرا حیا

باطنی در احکام شریعت نیامده است و

به حکم عقل باید به آن پرداخت.
 .3-1-4ارتباط عارفانه یا مراقبهای:
بعد از این مراحل ،حیا

عارفانه یا حیا

وجوود برتور ( )Super essentialنفوس

آغاز میشود؛ حیاتی که اگرچه فوب عقل است؛ ولی معارض عقول نیسوت و روح از
طریقی بینشان به عالم باال برده شده ،در خدا حیا

مییابد و خداونود نیوز در روح

مأوی میگزیند( .آندرهیل )199 :1384 ،رویسبرو  ،واجدان ایون مرحکوه را پسوران
پنهان خداوند میخواند )Arblaster & Faesen, 2014: 153( .حیوا
درونی و برونی است و حیا

باطنی ،مراقبه و تأمل است و اسوامی ایون دو مرحکوه،

بازیابی و افزایش شباهت به خداوند است؛ در حالیکه حیا
تمتع است .حیا

فعّوال ،عمول

عرفانی ،برخورداری و

در این مرحکه ،هم بدون حالت و هم فراتر از حالت است .الزموة

ورود به این مرحکه ،فنای نفس و مر

اختیاری است؛ همچنانکوه مسویح بوا مور
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اختیاری خویش ،وظیفهاش را اکمال کرد؛ باید توجه داشت که این مرحکه ،به معنوای
فنای در ذا

و اتحاد تّام با خداوند نیست ،رویسبرو معتقود اسوت حتوی در ایون

دیگر ،این یگانگی میان انسان و خداوند در صفا

است و محبت ،نه در ذا  .او در

تمثیل کیفیت این اتحاد ،از مثال «آهن مذاب در آتش» سود میبرد که اگرچه صوفا
آتش را پذیرفته ،اما همچنان آهن است .آهن ،ذا
خداوند که به ذا

مخکوب اسوت و آتوش ،الوهیوت

برتر ما اضافه میشود .رویسبرو اتحادی را که در ایون مرحکوه

حاصل میشود ،با صفت «بدون تمایز» توصیف کرده است)Kikuchi, 2014: 226( .
این مرحکه ،نهایوت حیوا

عرفوانی نیسوت؛ بککوه بوه تعبیور او ،حیوا

جوامع

( )Common lifeکه مشتمل بر سه ساحت فعّال ،باطنی و مراقبوهای اسوت ،نهایوت
حیوا

عرفوانی محسووب مویشوود )Arblaster & Faesen, 2014: 210( .حیوا

جامع ،جمع میان شباهت به ذا

آرام ( )Rest/Inactiveالوهیت و شباهت به مرتبوة

فعّال اقانیم است )Kikuchi, 2014: 190( .افزون بور ایون ،حیوا

جوامع ،متضومن

معنای مشارکت ( )Communionبا مسیح در فرزندی خداوند استArblaster & ( .

 )Faesen, 2013در نگاه او ،انسان جامع ( )Common manکسی است کوه حیوا
مسیح در او متجکی شده است)Ruusbroec, 1913: 73( .
اگرچه در «پرتگاه» (مرتبة ذا
میرود؛ اما روح وحد

یافته با ذا

الهوی) هموة تموایزا

و تعینوا

انسوان از میوان

الهی ،دوباره باید به سووی بودن (مقوام حیوا

فعّال) بازگردد و چرخة صدور و بازگشت (به واسطة روحالقدس) کمال موییابود و
نفس دوباره باید آغاز کند .در تقریر رویسبرو از آموزهی وحد

نفس و خدا ،بور

خالف تعالیم بدعتگذاران ،هیچ انفعالی نیست و نفس پوس از اتحواد نیوز بایود بوه
شعائر ککیسا پایند باشد؛ زیرا خداوند تا ابد فعال است و نفس نیز که ظهوور اوسوت،
باید فعال باشد )Marthaler, 2003( .او این سه ساحت حیا

را در طوول یکودیگر
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میبیند؛ در نتیجه به باور او حتی زمانی که انسان در ساحت حیا

درونی یا عارفانوه

است ،نیز باید به فضائل اخالقی و شعائر دینی پایبند باشد)Scully, 1910: 93( .
رویسبرو نتیجة مشارکت در هر کدام از این ساحا
با خداوند میداند .استمرار و مداومت در حیا

حیا

را درجهای از وحود

فعّال سبب اتحاد نفس و خودا موی-

گردد؛ اتحادی که خداوند به تنهایی الگو و هدف غایی است .رویسبرو کسی را که
به این مقام واصل شده بندة مؤمن مینامد .بوا ایون حوال ،در ایون مرحکوه ،شوناخت
ناقصی نسبت به خدا وجود دارد و انسان باید سعی کند به مرحکوة حیوا

بواطنی و

مقام «دوستی صمیمی» با خدا نائل شود .در این ساحت ،سالک متوجه صور

الهوی

نهفته در درون خویش میشود و وحدتی باطنی با خداوند مییابدVoiles, 2016: ( .

 )183مقام بعدی که رویسبرو واجدان آن را «فرزندان پنهان» خداونود مویخوانود،
حیا

مراقبهای یا عرفانی است که در آن ساحت ،سالک با تمتوع ،لوذ

در آسوایش

است و به کاملترین شکل اتحاد با خداوند دست یافته است .همچنوان بایود توجوه
داشت که این سکون و تمتع در طول حیا  ،فعّال اسوت و «فرزنود پنهوان» خداونود
همچون «بندة مؤمن» او به شعائر مقدس ،پوایبنود اسوت .رویسوبرو  ،حود اعوالی
حیا

عرفانی را که تمتع ،مراقبه ،افعال نیک و خدمت در کنار هوم هسوتند ،حیوا

جامع مینامد .از آنجا که وسیکة این اتحاد ،روحالقودس ،یعنوی هموان محبوت میوان
خدای پسر و پدر اسوت ،مویباشود او ایون ارتبواط را ارتبواطی عاشوقانه مویدانود.
رویسبرو در کتواب «قکمورو عاشوقان» از عبوارا

«موو

در خودا» ( Sterven in

 )Godeو همچنین «ورود در غسق» ،برای توصیف وحد

نفس با خودا بهوره بورده

است )Pak, 2008: 35( .هرچند رویسوبرو  ،جایگواه رفیعوی بورای روحالقودس و
عطایای او در حیا

عرفانی قائل است؛ اما او بر نقش اقنوم دوم تثکیث یعنوی هموان

مسیح نیز در اتحاد میان نفس و خدا تأکید دارد .مسیح در باور او به عنوان «طریق» و
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«دروازه» در مسیر اتحاد با خدا مطرح است .جنبة انسانی مسیح ،الگوی عروج انسوان
به سوی خداست و جنبة الوهی او ،نمونه و صوور

الهوی اسوت کوه انسوان بور آن

رویسبرو

معتقد است امکان ندارد انسان با خداوند در طبیعت یکی شود و تنها

انسان میتواند در محبت بوا خداونود اتحواد یابود ( Arblaster & Faesen, 2014:

:)210
«ذا

مخکوب نمیتواند بوا ذا

خودا متحود و فوانی ()Perish

شود؛ زیرا در این صور  ،مخکوب ،خدا خواهود شود کوه ایون غیور
ممکن است .ا ذا

خدا نه کاهش مییابد و نه افزایش ،چیزی از آن

جدا نمیشود و چیزی به آن اضافه نمویشوود» .هنگوامی کوه مون از
یکی بودن ما با خدا سخن میگوویم ،بایود دانسوت کوه( :ایون یکوی
شدن) در محبت است نه در ذا
نیست و ذوا

و ماهیت؛ زیرا ذا

خودا مخکووب

ما مخکوباند .بنابراین ،حتی اگور روح انسوان و خودا

متحد شوند ،آنها نمیتوانند یکی شوند .زیورا اگور ذا

موا معودوم

شود ،ما نمی توانیم آگواهی داشوته باشویم یوا محبوت بوورزیم یوا بوه
سعاد

برسیم .ما جز با محبت نمیتوانیم از وجوود ذاتوی خوود بوه

سوی وجود فراذاتی خود (خداوند) خوارج شوویمArblaster & ( .

)Faesen, 2014: 76
 .5نتیجه
مسألة اصکی در تمام آثار رویسبرو

ارتباط «میان انسان و خداوند» است .او با ذکور

شواهدی از «کتاب مقدس» بر امکان و همچنین ضرور
میکند .به باور او ،اگرچه ذا
این ذا

برقراری این ارتباط تصریح

خداوند «بیوجه»« ،غسق» و «پرتگاه بیانتها» است؛ اما

متعالی در مرحکة تثکیث ،در صور

اقانیم ثالثه تشخص مییابد و برقوراری

ارتباط میان انسان و او ممکن میشود .آغازگر این رابطه ،خداوند است و تا جذبهای
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از جانب او نباشد ارتباطی برقرار نخواهد شد .محبت خداوند نسوبت بوه انسوانهوا،
«سابق» است و شاهد آن خکق انسان بر صور

و شباهت خویش و همچنین تجسود

است .خداوند ،انسان را بر صور

خویش آفریده است و صور

کوه ذاتوی وجوود

انسان است ،در همه انسانها عمومیت دارد .در حقیقت ،مقصود از صور

خداونود

که انسان بر آن خکق شده است ،همان مسیح ،فرزند ازلی خداوند است که آدموی بور
آن خکق شده است؛ بدین ترتیب ،مسیح ،صور ِ حقیقیة الهی ،نمونه و الگوی خکقت
«صور

بیواسطه» و انسانها «صور ِ باواسوطه» خداونود هسوتند .هودف از خکوق

انسانها بر صور  ،اشتیاب خداوند به معرفوت خوویش اسوت .شوباهت بور خوالف
صور  ،تنها در مؤمنان حضور دارد و مقصود از آن« ،بهورهمنودی نفوس از مواهوب
روحالقدس و بهکارگیری آن مواهب ،در موارد شایسته است» .آدمیان به مدد فی

و

همچنین الگو قرار دادن مسیح که جامع الوهیت و انسانیت است ،میتوانند به سووی
خداوند عروج کنند .خداوند ،تمامی نفوس را به وحد

با خویش فرامیخواند؛ اموا

تنها مسیحیان ،که شباهت از دست رفته در هبوط را به مددِ فی
کردهاند ،میتوانند به این دعو

پاسخ بدهند .رویسوبرو  ،بواالترین شوکل ارتبواط،

یعنی اتحاد انسان با خدا را ،اتحاد در محبت میداند ،نه در ذا
میان نفس و ذا

و تجسود ،بازیوابی
و باور دارد که تمایز

خداوند ،حتی پس از فنا ،نیز همچنوان بواقی اسوت .روح وحود

یافته ،دوباره به سوی بدن (حیا

فعّال) بوازمیگوردد و چرخوة صودور و بازگشوت

انسان ادامه مییابد؛ لذا سالک در تمامی این مراتب ،باید به شعائر موذهبی و فضوائل
اخالقی پایبند باشد.
پینوشتها:
 .1برای مطالعة سیر تطور این مقوله در سنت کاتولیک و نقش مؤلفههای «محبوت» و «معرفوت»
در تقریر عرفای مسیحی از این مقوله نک:
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