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مقدمه
ادوارد هاولز در مقاله خود با عنوان «اصالحات اوایل عصر جدید» 7براین باور است که در
دهههای اخير ،نقش عرفای اواخر قرون وسطا در مقوله اصالحات ،نه فقط در حدّ یک
زمينهسازی ساده بلکه به عنوان یک نقش پایهای و اصولی مورد توجه قرار گرفته است .وی
جنبش اصالحات را مجموعهای از تغييرات برمیشمرد که سه رویه اصلی آن ،دموکراتيزه
شدن ،2انسانگرایی 9و درونبينی 2است .بر این اساس ،در بررسی جنبش اصالحات ،به
جای آغاز کردن از مارتين لوتر ،باید به سراغ نقش و تأثير آثار و ویژگیهای شخصيتی
عرفای اواخر قرون وسطی یعنی قرنهای  71تا 71م رفت؛ که یوحنای صليبی 1اسپانيایی

1

( )7137-7122نيز از آن جمله است .وی اظهار میدارد که بسياری از آثار عرفانی در طول
قرنهای  71و 71م پشتگرم به آموزههای انسانگرایی بود و مهارتهای ادبی چون
فصاحت و بالغت که در ساخت متون عرفانی سودمندی نظير آثار یوحنای صليبی و لوئيس
لئون به کار گرفته شدند ،در بستر یک فرهنگ انسانگرایی رشد و توسعه یافته بود؛ فرهنگی
که در برابر تمامی تالشهایی که به منظور تفتيش عقاید 1صورت میپذیرفت ،ایستاد و
آزادی آموزش در دانشگاهها بخصوص در اسپانيا را به شکلی جدی پيگيری نمود .در
حقيقت ،تأثير انسانگرایی بر عرفان نظری و عملی ،بهطور خالصه ،همانا افزایش قابليت
دسترسی به احساس وجود یک ظرفيت عظيم در نهاد بشر به منظور برقراری ارتباط با خدا

1. Early Modern Reformations
2. democratization and laicization
3. humanism
4. interiority
5. John of the Cross
 .1آغاز اختالفات کليسا در قرن چهاردهم ميالدی سبب شد که شمار بسياری از مسيحيان به جهت نيل به
حقيقت و کسب رحمت به عرفان روی آوردند و در همين دوران بود که افرادی نظير کاترین سينایی(-7912
 )7933و سپس ترزای آویالیی( )7132-7171از تجربه عرفانی «ازدواج با مسيح» یعنی ترک دنيا و وقف
تمامی وجود خود در راه مسيح سخن گفتند و از نيروی عرفان خویش در جهت اصالح کليسا و هدایت
مردمان مدد جستند .یوحنای صليبی در کنار عارفان بزرگ اسپانيایی همچون قدیس ایگناتيوس لویوالیی،
قدیسه ترزای آویالیی و قدیس پيتر آلکانتارایی جای دارد؛ عرفایی که خلق و خوی شدیداً زهدگرا ،عملگرا و
در واقع ستيزهگر از ویژگیهای برجسته ایشان است )آندرهيل ،ص.)293
7. Inquisition
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بود که همراه با مهارتهای جدید ادبی و فصاحت و بالغت به کارگرفته شده در آثار
عرفانی آن دوره ،به سوی دموکراتيزه شدن و عامه فهم نمودن عرفان پيش رفت؛ جنبشی که
عرفان را از رعایت دستورات خاص توسط جمعی خاص در کنج صومعهها به حيات
اجتماعی در زندگی عملی کشاند.
دیگر خصيصه مهم دوران اصالحات که هرگز به عنوان یک جریان قابل شناسایی
نگریسته نشده است ،اما وجود آن به عنوان یک زمينه و ویژگی حائز اهميت در گسترش
عرفان ،غير قابل انکار است ،توجه به مبحث «حيات درون» است .طبق گفته رومن ویليامز
در کتابش با عنوان تجربه عرفانی در دوره اصالح در این دوران ،شاهد یک تمرکز مشترک
بر اعتبار حيات درون در برابر فریب و انحراف اشکال بيرونی مذهب هستيم .درحقيقت،
هرچند ترزای آویالیی و یوحنای صليبی ،در اصالحات خود 7از کليسای کاتوليک روم
حمایت مینمودند اما واقعيت این است که آنها به شکلی غيرمدوّن ،در سوءظن نسبت به
طبيعت فریبنده تعصب مذهبی بشر ،در زمانی که از یک اتحاد درونی درست با مسيح بی
بهره است ،با نظریات مارتين لوتر هم عقيدهاند.

2
9

دنيس ترنر نيز در کتاب خود تاریکی خداوند تأکيد میکند که الهيات عرفانی
مسيحيت غرب ،از بسياری جنبهها ،تحت تأثير اعتبار و نفوذ یوحنای صليبی بوده است

2

 .7یوحنای صليبی و ترزای آویالیی« ،اصالحگران فرقه کرمليان» شمرده میشوند .فرقه کرمليان ،فرقهای
مذهبی از کليسای کاتوليکی رم بود که در قرن دوازدهم ميالدی توسط گروهی از زاهدانِ عالقهمند به پيامبران
باستانی ایليا و اليشع در کوه کرمل در اسرائيل تأسيس گردید و گفته شده که این دو پيامبر ،یک مرتبه در آن
کوه سکنی گزیده بودند .یوحنای صليبی با همراهی قدیسه ترزا به تأسيس دیرها و صومعههایی جدید پرداخته
و اصالحات انضباطی تازهای را جایگزین سستی و آسانگ يری موجود در این فرقه نمود و فرقه اصالحی آنان
با عنوان «پابرهنگان» شهرت یافت .اصطالح پابرهنه در لغت به معنی نداشتن کفش است؛ هرچند که ممکن
است این راهبان به جای کفش از صندل به منظور پوشش پاهای خویش استفاده نمایند ،که نشاندهندۀ رسم و
آئين به شدت سختگيرانه آنان میباشد .بدین ترتيب ،طریقه «پابرهنگان کرملی» یا همان «کرمليان اصالح
شده» ،یک حيات توأم با تقدس بسيار و فقر قابل توجه بود.
2. Howells, Edward, “Early Modern Reformations”, Christian Mysticism, by
Amy Holly wood, Patricia Z. Beckman, New York: The Cambrige Companion,
2012, pp.118-119.
3. The Darkness of God
4. Turner, Denys, The Darkness of God (Negativity in Christian Mysticism),
Cambrige University, 1999, p.226.
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مطابق دیدگاه وی ،در سنت عرفان قرون وسطا« ،نفس مسيحی» خداوند را در یک «اَبر
ندانستگی» 7مالقات میکند؛ یک تاریکی الهی ناشی از ندانستگی یا حيرت؛ و این مالقات،
امری است فراتر از همه شناختها و فراسوی تمام تجربهها .عبارت «سفر نفس به سوی
خدا» در توصيف سفری از درون ،با بهرهگيری از تمثيلهایی نظير نردبام ،کوه و ...و
برشمردن مراحل و مراتبی برای آن ،راهگشای تاریکیهای بسياری در مسير نيل به اتحاد
عرفانی بود؛ بر این اساس ،رمزگشایی از نقش مرکزی استعارهها و تمثيلهایی نظير عروج،

2

سيرانفسی 9،نور 2،ظلمت 1و نيز واکاوی مفاهيم بحثبرانگيز پریشانی 1،درد و رنج 1،نَفْس،

3

تجرد 3،اتحاد 73و  ...در اندیشههای این عارفان از اهميت بسياری برخوردار است .در این
ميان ،تأثير غيرقابل انکار یوحنای صليبی بر سنت عرفان مسيحی  -به دليل اصالحات عميق
و گسترده در فرقه کرمليان ،از یک سو ،و خلق شاهکارهای بی نظير 77در حوزه ادبيات
1. cloud of unknowing
2. ascent
3. interiority
4. light
5. darkness
6. desolation
7. pains
8. self
9. detachment
10. oneness with God
 .77جدای از چند نامه ،مقداری نصایح و اقوال حکيمانه و تعدادی سرودههای زیبا ،خوآن دالکروث چهار اثر
ارزشمند از خویش به یادگار نهاده است که موجب تأثير چشم گير او بر تاریخ عرفان مسيحيت گردید .هر
چهار اثری که قدیس به رشته تحریر در آورده است ،در بردارنده یک سرود و تفسير عرفانی بلندی بر روی
آن است .نغمات روحانی ) (Spiritual Canticleکه طوالنیترین سروده اوست ،حاصل تجربه عرفانی نابی
است که در دوران اسارتش در «تولدو» محقق گردید و تفسيری بر قسمتهایی از غزل سليمان است .این اثر
شرح چهار مرحله از یک سفر عرفانی است که از مرحله ریاضت آغاز گردیده و به مرحله استحاله کامل در
خداوند میرسد که همان مرتبه «نامزدی» یا «نکاح روحانی» است ،و آخرین مرحله سير و سلوک عرفانی
محسوب میگردد .شعله حيات بخش عشق ) (The Living Flame of Loveتجربه کامل عشق را در
عالیترین مرتبه عرفانی (اتحاد) شرح می دهد ،هرچند که توضيحات قدیس به کرات از اصل موضوع شعر
منحرف گردیده و به سوی شرح و بسط جنبههای گوناگون و پر اهميت حيات عرفانی کشيده میشود.
پرآوازهترین اثر خوآن دالکروث شرحی است که بر سرود «شب تيره» نگاشته است و آن را در دو بخش با
نامهای «صعود به کوه کرمل» ) (The Ascent of Mount Carmelو «شب تيره نفس» (Dark Night

وارستگی و رنج در االهيات سلبی -تمثيلی یوحنای صليبی /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،72شمارۀ ،29بهاروتابستان7931

11

عرفانی ،از سوی دیگر -بلکه بيش از آن ،به دليل شرح مرحلهای در سلوک عرفانی است که
وی آن را «شب تيره حس» نام نهاده است و در شهيرترین اثر خود شب تيره نفس با
تکيهای ب ی نظير بر اهميت جایگاه عشق در سلوک ،بدان پرداخته است و نيز به دليل نگرش
خاص وی در تبيين مفهوم عميق «درد و رنج» و «تجرد» (وارستگی) در سلوک عرفانی.
درحقيقت ،هرچند نوشتههای دالکروث ،تعليمی و غير شخصی است و از آثار و
تأليفات قدیسه ترزا و نيز فلسفه توماس آکوئيناس تأثير پذیرفته است ،اما اساس عرفان وی
مبتنی بر یک تجربه پرشور است و مراحل و مراتبی که در آثار خویش در باب سير و
سلوک عرفانی بيان داشته است ،مراحلی است که خود از آنان عبور نموده است و اینک در
جایگاه یک عارف واصل آن مراحل را همچون نقشه راهنما در قالب تفسيرهای عرفانی
بلندی که بر اشعار خویش نگاشته است ،در دسترس مریدان و سالکان طریق قرار میدهد؛
اشعاری که همچون دیگر سروده های مذهبی ،در قلب ادبيات مذهبی مسيحی جای داشته و
ترجمان عواطف انسان در رابطهای گرم و نزدیک با پروردگار است.
اقتدا به زبان کتاب مقدس و تفسیر تمثیلی آن
سرودههای مذهبی در عرفان مسيحی ،در حقيقت ،ابزارهای پيشساختهای برای مراقبه به
حساب میآیند؛ از آن رو که این سرودهها نوعی بيرونریزهای خالصانه احساسات بشری
نظير ستایش ،نيایش ،حزن و اندوه ،یأس و پریشانی و  ...است .اما افزون بر این ویژگی
مسحورکننده ،مسيحيان قرون وسطی به مدد خوانش مدام این سرودهها 7دریافتند که
واژههای کتاب مقدس پوستهی بيرونی معانی عميق پنهان شده در متن هستند که باید از
طریق فهم تمثيلی کلمات ،رمزگشایی گردند .بر این اساس ،یکی از برجستهترین نکات در
) of The Soulبه رشته تحریر درآورده است« .صعود به کوه کرمل» سرشار از تعاليم ساده و در عين حال
رفيع است که در ارتباط با تهذیب اراده ،ذهن و حواس سالک است و کامالً آشکار میدارد که تصور او از
ارتباط نفس با خداوند تا چه اندازه عميقاً مسيحی و شدیداً مبتنی بر اخالق است« .شب تيره نفس» نيز که
تفسير همان سروده و در ادامه «صعود به کوه کرمل» است ،شرح سفر عرفانی نفس به جانب خداوند است که
در آن از مراحل سه گا نه تطهير ،تنویر و اتحاد سخن به ميان آمده است (آندرهيل ،ص.)222
 .7در دنيای رهبانی قرون وسطا ،مطالعه نيایشی ) (prayerfull studyو بازگویی درس گونه قسمتهایی از
کتاب مقدس ،قسمتی از تمرین هرروزه راهبان و راهبهها بود.
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مطالعات مسيحی قرون وسطا ،توجه به ارتباط ژرف بين عرفان و رواج سنت تفسير کتاب
مقدس بود که بعدها تا سطح سایر متونی که به نوعی به زبان کتاب مقدس نزدیک بود،
پيشروی نمود.
در این دوران ،شاهد یک تأکيد مجدد بر حواس روحانی و رابطه نزدیک بين حواس

7

و احساسات و هيجانات 2هستيم .به طور کلی در ترجمههای مسيحی کهن ،ترجمههایی که
در دوره قرون وسطی و نيز ترجمههایی که در اوایل دوران مدرن صورت پذیرفته است،
حواس روحانی با آنچه ما آن را احساسات میناميم ،پيوند خوردهاند .بر این اساس ،تفسير
مجازی (تمثيلی) از کتاب مقدس و ارائه مفهومی درونی و روحانی از اشکال بيرونی و
جسمانی ،موضوعی بود که در آثار عرفایی نظير یوحنای صليبی به زیباترین شکل ممکن
عيان گردید .در حقيقت ،زبان حسی- 9چه به صورت جسمانی فهم شود یا روحانی ،یا
هردو یا چيزی بين این دو -زبان احساسات است و احساسات ،در قلب حيات دینی جای
دارند؛ هرچند باید تأکيد نمود که این ادعا به هيچ وجه به معنی کوچک شمردن اهميت
شناخت 2نيست؛ زیرا واضح و مبرهن است که عشق یک راه شناخت است و شناخت بدون
عشق نيز پوچ و توخالی است.

1

تعمق در عبارت های کتاب مقدس و تالش برای عبور از ظاهر واژهها به باطن آنها
پيشتر از طریق سنت تفسيرهای مجازی شکل گرفته به دست اُریجن ،آگوستين ،کاسيان و
دیگران ،تاحدی آشکار گردیده بود اما ظهور و بروز جریان مطالعه کتاب مقدس با هدف
فهم عميق معنای آن و ارائه شروحی با نيت رمزگشایی از بخشهای رازآميز ،سنتی بود که
در دنيای رهبانی قرون وسطا پرورش یافت 1و مشهورترین آنها ،مجموعهای از  31خطابه
1. senses
2. emotions
3. sensory
4. congnition
5. Hollywood, Amy, Patricia Z., Beckman, Christian Mysticism, NewYork, The
Cambrige Companion, 2012, p.27.
 .1آنِ ماتِر  Ann Matterدر مقاله خود ،این شيوه مطالعه کتاب مقدس را با عنوان  lectio divinaمعرفی
نموده است که معادل اصطالحات  divine pickingو  sacred readingاست و نوعی مطالعه خاص از
کتاب مقدس است که به جملهها ،عبارتها و یا واژههایی میپردازد که به شکلی مستقيم درباب خداوند
است .این شيوه پژوهش در کتاب مقدس شامل چهار مرحله است :خواندن  ،readتفکر  ، meditateنيایش
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بر «غزل غزلها» بود که توسط راهب بزرگ مسيحيان قرن 72م برنار کلروویی به رشته
تحریر درآمد و برای قرنهای بسيار ،راهنمای مهم سالکان طریق گردید .تأملی کوتاه بر بند
آغازین غزل غزلها شاهدی بر این مدعاست« :او مرا به بوسههای دهان خود میبوسد»؛ که
در آن ،واژههای التين  osculareیعنی «بوسيدن» osculo ،یعنی «بوسه» ،و  osیعنی
«دهان» ،پدیدآورنده سه بوسهای است که از طریق آن ،عارف به خداوند تقرب میجوید .در
رمزگشایی این شيوه بيان« ،بوسه بر پاها» نماد توبه و ندامت است؛ «بوسه بر دست» به عهد
و ميثاق اشاره دارد و نماد شاگردی و مریدی است؛ و «بوسه دهان به دهان» نشانه اتحاد
االهی با خداوند دانسته شده است.
این باور که «غزل غزلها» در باب عشق ميان خدا و نفس بشر است ،در قطعات به
جا مانده از آثار االهيدانان نخستين نيز قابل مشاهده است؛ 7و بدین ترتيب ،نوشتههای
بسياری به تقليد از سبک «غزل غزلها» به شکل کتاب ،سرود و حتی مناجاتنامه پدید آمد
و تفاسير رمزگشای بیشماری نيز تأليف گردید؛ متنهایی که هم اشتياق آتشين برای
درآغوش کشيدن خداوند را به شکلی جسمانی به تصویر میکشيدند و هم با هدف ارائه
یک کتاب راهنما برای نيل به این مهم به نگارش درآمدند .در این ميان ،نافذترین
نویسندهای که اثر خود را با نظر به هردو ویژگی برشمرده -تصویرگری کم نظير از اشتياق
به اتحاد و راهنمایی در نيل بدان -به رشته تحریر درآورد ،یوحنای صليبی بود که سروده
شب تيره نفس او یک مثال حيرت آور از استفاده از زبان کتاب مقدس در عرفان مسيحی
است که به شکلی غيرقابل انکار از «غزل غزلها» تأثير پذیرفته است« :و من برجای ماندهام،
غرقه در نسيان و بی خبر از خویش؛ در برِ محبوب جای گرفتهام و زمان از حرکت باز
ایستاده است ،من از خویش دست شسته و خود را بدو سپردهام ،و تمامی نامالیمات و
مصائب ،در جوار گلهای سوسن از یاد رفتهاند».

2

 ،prayو مراقبه  contemplationبه این ترتيب که نخست ،بخشی از کتاب مقدس خوانده میشود و
سپس معنای آن مورد تفکر و اندیشه واقع میشود ،و این فرآیند با نيایش خداوند و تأمل بر کلمه خدا ادامه
مییابد.
 .7رک .شرح و تفسيرهای  Origen of Alexandriaمفسر قرن سوم ميالدی( )212-731بر «غزل غزلها»
 .2قطعه هشتم از سرود «شب تيره نفس»
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شب تیره نفس؛ نماد الهیات عرفانی یوحنای صلیبی

شب تيره نفس شهيرترین اثر یوحنای صليبی است که آن را ادامه صعود به کوه کرمل
دانستهاند .این اثر شرح سلوک نفس است در مسيری روحانی که منجر به اتحاد کامل وی
با خداوند میگردد -تا جایی که در این حيات دنيوی ميسر است -و نقش عشق در نيل به
این کمال مطلق ،بسيار مهم است .نفس در این مسير عرفانی از دو مرحله تطهير 7و تنویر

2

برای رسيدن به اتحاد 9با خداوند عبور می کند و «تجرد» یا وارستگی و «درد و رنج» الزمه
عبور نفس از این مراحل است.
وی مرحله تطهير نفس را که به عقيده اهل نظر ،مهمترین مرحله سلوک عرفانی است،
شامل دو مرتبه تطهير فعاالنه 2و تطهير منفعالنه 1میداند .تطهير فعاالنه ،کوشش شخصی
شدید سالک است به منظور تطهير حواس و قوای خویش از نقصها و عيوب که از رهگذر
پرداختن به ریاضتها و مراقبات صورت میپذیرد و مربوط به مرتبه مبتدیان در سلوک
عرفانی است و در کتاب صعود به کوه کرمل شرح داده شده است .سالکانی که این مرتبه از
تطهير را پشت سر نهادهاند ،تا آخرین حدّ امکان ،حواس و قوای ظاهری و باطنی خویش را
تطهير نموده و از لوث دلبستگی به آلودگیهای دنيوی رها میشوند .اما به عقيده یوحنا،
این کوشش شخصی ،به منظور نيل به آن مرتبه از خلوص که نفس را شایسته مقام اتحاد با

خداوند میسازد ،به هيچ وجه کافی نيست .بر این اساس ،خداوند این نفوس را به شب
تيره داخل مینماید تا کمال طهارت آنان را محقق نماید 1و از آنجا که این نفوس همچنان
در درون خود ،گرفتار نقصها و عيوب بوده و از تحصيل طهارت کامل ،ناتوان و عاجزند،
خداوند خود در این نفوس به عمل پرداخته و به شکلی منفعالنه نفس را به اعلی مرتبه
تطهير میرساند .بدین ترتيب ،نيل نفس به آن خلوص ،از رهگذر عبور پيروزمندانه از دو

1. purgation
2. illumination
3. union
4. activity purgation
5. passivity purgation
6. John of the Cross, Dark Night of the Soul, translated by E. Allison Peers, New
York, Dover Publication INC, 2003, 1:1:1.
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مرتبه تطهير است که یوحنا با عناوین «شب تيره حس» 7و «شب تيره روح» 2از آن یاد نموده
است.
در حقيقت« ،شب تيره» اصطالحی است که به مرحله کشمکش روحی شدید شخص
اشاره میکند که دربردارندۀ تجربه تنهایی و نااميدی مطلق پيش از رسيدن به تعالی عرفانی
است .در این شب تيره ،سالک با احساس یک گمگشتگی مطلق از خداوند مواجه میشود،
نظير حسی که به هنگام محو کامل خورشيد در مسيری ناشناخته به فرد دست میدهد.
پریشانی و نااميدی دو احساس کامالً رایجی است که نفس در این شب تيره با آن
روبهروست و نيز حس پوچی و بيهودگی و به تبع آنان حسّ درد و رنج؛ رنجهایی که به
گفته قدیس دالکروث ،نه پایان پذیرفته و نه آرام میگيرند 9.اما به عقيده دالکروث ،مهم
نيست که این احساسات تلخ و ناخوشایند چه مدت به طول میانجامد ،از آن رو که نفس
در نهایت از این مرحله عبور میکند .این امور ،به گفته دالکروث سبب میگردد که نفس
بياموزد خداوند را تنها برای خدا جستوجو کند و نه به منظور دستيابی و تحصيل شادمانی
و سعادتی که در مسير نيل به اوست؛ تنها در این زمان است که شخص قادر است آن
آرامش و خرسندی حقيقی را در آغوش کشد.

2

طریقتی که یوحنای صليبی در شب تيره نفس به منظور نيل به اتحاد با خداوند از
طریق عشق عرضه داشته است ،به هيچ وجه مرتبط با آن دسته از سالکانی که به تازگی در

1. Dark Night of the sense
2. Dark Night of the Spirit
 .9این رویارویی و پيکار برای آرامش که نفس اميد بسياری بدان بسته است ،نبردی است سهمگين؛ و درد و
رنج معنوی برای آن عشقِ بی نهایت خالص و صميمانه که نفس مالکش خواهد شد ،عميق و دشوار است.
الزمه آنکه عملِ صورت گرفته ،بی عيب و نقص و عميق تر بوده و بر جای بماند آن است که تالش و جهدْ
خالص و کامل و سخت تر باشد؛ هرچقدر کار شاقتر باشد ،بنا استوارتر خواهد گشت .بدین طریق ،آن سان
که ایوب پيامبر فرمود( :ایوب  )71:9نيروی نفس تحليل میرود و اندامهای حياتیاش در نااميدی رو به زوال
میروند (.)Ibid, 9:9:2
 .2پروردگار به آنان که به اندرون این شب هدایت نموده است ،خضوع و اشتياق را هدیه میکند ،ولو عاری
از هرگونه حالوت ،با این هدف که اینان امرِ پروردگار را تنها برای رضای خاطرش به جای آورند ،و بر این
اساس ،دیگر در امور گونهگون در پی منفعت نمیگردند ،چراکه به تحصيلِ هيچ گونه نشاط و شادمانیای در
این امور نایل نمیآیند (.)Ibid, 1:13:1
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طریق سلوک گام نهادهاند ،نمیباشد ،بلکه روی سخن وی با نفوسی است که پيش از این،
تا آخرین حدّ توان خویش از امور ناسوتی این دنيا درگذشته و به انقطاع رسيدهاند ،بر این
اساس ،می توان ادعا نمود که از ميان سه گروه عوام ،خواص و اخصّ خواص در سلوک
عرفانی ،در این کتاب تنها به مرتبه خواص و اخص خواص پرداخته شده است ،که با
عناوین مبتدیان 7و مترقيان 2مورد خطاب قرار میگيرند و به منظور صعود به قله کمال الزم
است از مراحل تطهير و تنویر عبور نموده و به اتحاد رسند .بدین ترتيب ،مبتدیان آن نفوسی
هستند که در آغاز طریق ترقیاند و هنوز به کمال ملکات روحانی دست نيافتهاند و مترقيان
آن نفوسی هستند که مرحله بدایت را پشت سر نهاده و در مرتبه قبل از رسيدن به اوج
اتحاد جای گرفتهاند.
اهميت این کتاب ،جدای از پرداخت بی نظير به جایگاه عشق در سلوک عرفانی و
بيان عالیترین مفاهيم معنوی در سادهترین شيوه ،به دليل شرح مرحلهای در سير و سلوک
عرفانی است که قدیس دالکروث آن را «شب تيره حس» نام نهاده است.
شبی که «شب تيره حس» خوانده میشود ،شایسته و بایسته است تا نوعی تأدیب و به
زنجير کشيدنِ اميال درشمار آید و نه تهذیب؛ از آن رو که جملگی نابسامانیها و عيوبِ
حصّه حسی ،قوّت و ریشه در روح دارند؛ آنجا که جميعِ عادات ،ناپسند یا نيکو ،به زیر
سلطه میآیند؛ بدین جهت ،تا بدان هنگام که این عادات در روحْ تطهير نگردیدهاند،
شورشها و شرارتهای حصّه تحتانی ،به تمامی ،راه به پاکی نخواهند برد؛ از این روی ،در
این شبی که در پی است ،هر دو حصّه نفسْ دوشادوش یکدگر پيراسته میگردند.

9

یوحنای صليبی نفس را مرکب از دو حصّه یا بخش میداند؛ حصّه حسی 2و حصّه
روحی 1که هر یک حاوی حواس و قوای خاص خود بوده و در ارتباطی تنگاتنگ با
یکدیگر به سر میبرند ،به گونهای که تطهير کامل هر یک ،مستلزم طهارت دیگری است.

1

تطهير حواس و قوای حصّه حسی که وی آن را حصّه تحتانی و پست نفس نام مینهد 1،در
1. beginners
2. progressives
3. Ibid, 2:3:1.
4. part of the sense
5. part of the spirit
6. Ibid, 1:2.
7. Ibid, 1:4:1.
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شب نخست یا «شب تيره حس» صورت میپذیرد که جایگاه خواص در طریق سلوک
عرفانی است ،و تطهير حواس و قوای حصّه روحی که همان حصّه متعالی و واالی نفس
آدمی 7است ،در شب دوم یا «شب تيره روح» واقع میگردد که جایگاه اخص خواص
میباشد .به عقيده قدیس ،تعداد سالکانی که به شب تيره حس راه مییابند ،بیشمارند اما
آنانی که از رنجها و ابتالئات این شب ،جان به در برده و آن را به اتمام میرسانند ،بسيار
اندکاند .و به تبع آن ،نفوسی که به شب تيره روح وارد میشوند ،بینهایت اندک بوده و
آنانی که این مرتبه یعنی تطهير حصّه روحی را پشت سر مینهند ،انگشت شمار میباشند.

2

ویژگی اساسی شب تيره حس ،وجود «دورههای بیروحی» است .بدین ترتيب که
نفوسی که به این مرتبه از سير و سلوک عرفانی پای مینهند ،همچنان در تالشاند تا بر
اساس ریاضت و مراقبه ،قوای خویش را متمرکز نمایند و جهد میکنند تا از رهگذر
پرداختن به امور معنوی ،ب ه حالوت و شادمانی محسوس دست یابند ،اما از آنجا که
پروردگار درصدد است تا حالوت حقيقی را که عبارت از خشنودی خداوند است ،به این
نفوس عرضه دارد ،مانعِ آن میگردد که اینان در ریاضتها و مراقبات خویش ،به شادمانی و
سرور معنوی رسند؛ بدین ترتيب ،نيایشهای ایشان عاری از هرگونه لذت و حالوت
معنوی میگردد و این امر سبب میشود که اینان خویش را در گمراهی و انحراف و مطرودِ
درگاه پروردگار بپندارند .از سوی دیگر ،به گفته یوحنا ،خداوند نورِ طبيعیِ حواس و قوای
نفس را میستاند تا مانع عملکرد فعاالنه نفس و هدایت جُستن از حواس و قوای طبيعی در
مسير سلوک گردد؛ از آن رو که پروردگار مایل است که خود هدایتِ نفس را بر عهده گيرد
و این امر مستلزم انفعال کامل نفس است 9.بدین ترتيب ،نفس که نه در نيایشهای خویش
با خداوند ،به حالوت و رضایت دست مییابد و نه قادر است از نور طبيعی حواس و قوای

1. Ibid, 2:23:4.
 .2انگشت شمارند آنانی که طبق فرمودۀ سرورمان مسيح (متی )72:1در ورود بدین دروازۀ تنگ و این راه
باریکِ مؤدّی به حيات ،پایداری نموده و استقامت ورزند .آن دروازه تنگ همين شب تيره حس است و نفس
جامه حسيت خویشْ از تن بدر آورده و از آن کناره می گيرد ،شاید که بدین در اندر آید ،و ایمانِ خویش
استوار می سازد؛ ایمانی بيگانه با حسيت ،تا بدان جا که ممکن است بعدها در این راه باریک ـ شب دیگری که
همان شب روحانيت است ـ طی طریق کند (.)Ibid, 4:11:1
3. Ibid, 1:9:7.
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خویش در راهيابیِ مسير سلوک مدد گيرد ،خود را پریشان و در ظلمت و تيرگی احساس
میکند ،و شاید بتوان گفت که وجه تسميه عبارت «شب تيره» نيز همين امر است؛
دالکروث ،خود ،در شرح این مهم چنين میگوید:
لکن پرسشی که رخ عيان میکند آن ست که از چه روی نفس آن نور الوهی را (که
آن سان که گفته شد ،وی را از جهل و گمراهیاش پيراسته ساخته و به تنویر میرساندش)
در این مقام ،شب تيره نام نهاده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که به دو علت این
حکمت الهی برای نفس نه فقط ظلمت و تيرگی است بلکه موجبات شکنجه و اندوه وی را
نيز فراهم میآورد .نخست ،به جهت بلندای حکمت الهی است که بسيار فراتر از توان آدمی
است و بدین سان در نزد وی ظلمانی است ،و دوم ،بدليل دنائت و ناپاکی نفس است که آن
حکمت را برای وی رنج آور و دردناک و نيز تيره میسازد.

7

بدین ترتيب ،در این شب تيره ،خداوند در نفس واردِ عمل گشته و وی را از نقصها
و عيوبِ حصّه تحتانی و پست او که مقرّ سلطنت ابليس است ،تطهير نموده و وی را مهيای
ورود به شب تيره روح و تحصيلِ تجليات الوهی میسازد .در نتيجه ،شب تيره حس ،شب
رهایی نفس از ریاضت ها و مراقبات پراکنده و آمادگی به جهت دریافت موهبتی است که
قدیس آن را «شهود افاضه شده» 2نام نهاده است.

9

به گفته یوحنا ،ممکن است برخی از نفوس ،هرگز به پایان این شب تيره حس یا
تطهير نخست نرسند ،اما کسانی که این مرتبه از تطهير را به اتمام میرسانند ،از موهبتهای
بسياری بهرهمند میگردند و پس از یک دوره رکود و انتظار ،که مدت زمان آن نيز نامعلوم
میباشد 2،به مرتبه شب تيره روح یا تطهير دومين گام مینهند .در این مرتبه از تطهير ،نفس
از نقصها و عيوبی که در درون وی ریشهدار گشته و در طی تطهير نخست از ميان
نرفتهاند ،پيراسته میگردد .دردها و ابتالئاتی که نفس به واسطه تطهير قوا و حواس حصّه

1. Ibid, 2:5:1.
2. Infused contemplation
 .9واژه  contemplationهم در مقابل ( actionعمل) و به معنای «نظر» به کار میرود و هم در مقابل
«تعقل» استنتاج ،مشاهده باواسطه و به معنای «شهود»؛ بنابراین ،میتوان این واژه را به «نظر و شهود» ترجمه
کرد.
4. Ibid, 2:1:1.
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روحی و متعالی خویش با آن مواجه است ،بسيار عظيمتر از مصائب و رنجهایی است که
در شب نخست با آن دست و پنجه نرم مینمود ،و بی شک ،مواهبی که از رهگذر این
تطهير نصيبِ نفس میگردد نيز چشمگيرتر خواهد بود.
خصيصه برجستهای که یوحنا در خصوص شب تيره روح یا تطهير دومين بيان نموده
است« ،شهود افاضه شده» یا موهوبی است که در حقيقت ،سریان الهی به درون نفس است
که وی را از جميع نقصها و عيوب پاکيزه میسازد و اهل نظر آن را «الهيات عرفانی» 7نام
نهادهاند ،و در این کتاب ،با تعابيری نظير «حکمتِ مهرآميز پرودگار» و «نور الوهی» نيز از
آن یاد میشود ،و قدیس آن را «القای مهرآميز ،آرام و مرموز از جانب خداوند» 2توصيف
نموده است که اساسیترین ویژگی آن ،تطهير بخشی است؛ به گفته قدیس «در این مقامْ
خداوند نفس را به گونهای نهانیْ تعليم نموده و کمالِ عشق را بدو میآموزد ،بی آنکه نفس
به انجام عملی مبادرت نموده و یا از طرز کار این نظر افاضه شده ،سر درآورد».

9

آنچه از فحوای کالم قدیس فهميده میشود آن است که این «شهود» یا «نظر»،
معرفتی مهرآميز از جانب خداوند است که نفس را تطهير نموده و هم زمان با عشق شعلهور
میسازد ،تا زمانی که نفس گام به گام ترقی نموده و به جانب پروردگار صعود نماید .بدین
ترتيب ،عشق در آخرین مرحله از تطهير نفسْ عيان میگردد؛ زمانی که وی بخش اعظم
تطهير خویش را پشت سر نهاده است .و این عشق ،ریشههای نقصها و عيوب بر جای
مانده را در آتش خویش سوزانده و از ميان میبرد .در اینجا قدیس از طریق شرح نحوه
عملکرد آتش بر یک تکه چوب ،نحوه عملکرد عشق را به هنگام تطهير نفس و شعلهور
نمودنش در آتش عشق الوهی شرح میدهد 2و این عشق را نظير پلکانی وصف میکند که
حاوی مراتبی دهگانه است و موجب صعود نفس به جانب پروردگار میگردد 1.زمانی که
تطهير کامل نفس ،از رهگذر عشق صورت پذیرفت ،تمامی حواس و قوای نفس با نور

1. mystical theology
2. Ibid, 1:10:6.
3. Ibid, 2:5:1.
4. Ibid, 2:10.
5. Ibid, 2:19:20.
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الوهی تنویر گردیده و این نفسِ نورانی به مرتبه اتحاد با خداوند دست مییابد؛ مرتبهای که
قدیس آن را «نامزدی الوهی» 7یا «نکاح روحانی» نام نهاده است.

2

الهیات سلبی ،نمادهای تمثیلی
به احتمال بسيار زیاد ،یوحنای صليبی با کتاب الهيات عرفانی اثر دیونوسيوس آرئوپاگوسی

9

که در حدود سالهای 133م می زیست و اثر وی بر این اصل تضادگونه استوار بود که
چطور میتوان خداوند را از طریق آنچه نيست ،شناخت 2،آشنا بود و «تاریکی درخشانی»
که وی در آثار خود از آن سخن میگوید ،مبتنی بر همين زبان دیونوسيوسی است که
شاخصه الهيات مسيحی غرب به شمار میآید.

1

کتاب صعود و شب تيره که قاعدهمندترین اثر یوحنای صليبی بوده و ترسيم روند
طوالنی تطهير پيش از اتحاد ،در آن به شکل اصولی صورت پذیرفته است ،بحث آميختگی
تطهير و تنویر -ظلمت و نور -را در این سفر روحانی به زیباترین شکل ممکن قابل فهم
ساخته است؛ تاحدی که تضاد ظاهری این مفاهيم ،به گونهای حيرتآور ،به جای دور
ساختن فهم از معنا ،درک منظور یوحنا را برای ذهن آسانتر نموده است .درحقيقت ،متن
شب تيره تضاد شعر خود را روشن میسازد :ظلمتی که نور است ،ترک کردنی که به خانه
رسيدن است ،جراحتی که مطبوع است و  ...این شيوه بيان ،استفادهای نيکو از الهيات سلبی
است .به عنوان مثال ،در شرح یوحنا ،نفس اصالح نشده ،تنویر عرفانی را به شکل «تاریکی
و پوچی» درخواهد یافت؛ از آن رو که خداوند در این مرحله ،از ظرفيت نفس فراتر میرود
و در نتيجه ،به دليل وجود ناخالصیها در نفس ،تحمل شدت نور از عهده او خارج است و
نور در نظر نفس ،همچون زمان نگریستن به مرکز خورشيد ،به تيرگی میگراید.

1

1. Divine betrothal
 .2این اثر ارزنده به عنوان بخشی از کار پایاننامه محقق ،ترجمه گردیده است.
3. Dionysius the Areopagite
4. apophaticism
5. Matter E. Ann, “Lectio Divina”, Christian Mysticism, by Amy Holly wood,
;Patricia Z. Beckman, New York, The Cambrige Companion, 2012, p.155
Howells, p.435.
6. John of the Cross, St, The Ascent of Mount Carmel, translated by E. Allison
Peers, University of pittsburg, 1994, 2:6:8; Dark Night of the Soul, 2:5.
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تمایز «شب تیره» و «افسردگی»
دیدگاه اصالحِ معنوی یوحنا بر نوعی تجدیدِ درونی نفس در ارتباط با خدا متمرکز است.
آموزه وی در بحث عبادت ،به طور مستقيم بر مواجهه نفس با یک فقر درونی استوار است
که عبارت است از بیاعتنایی 7،وارستگی 2و تهيگی9؛ و در چنين حالتی است که خداوند
میتواند در نفس وارد عمل شده و اصطالحاً جاهای خالی را پر نماید و این اندیشه ،ناشی
از فهم وی از الهيات عرفانی به عنوان رابطهای بی واسطه با خداوند است.

2

وی در صعود به کوه کرمل که به شکلی دقيق حول عقيده صعود عرفانی پس از
تطهير پایهگذاری شده است ،هر گام نفس در این مسير صعب را بهدقت برنامهریزی نموده
است .این اثر« ،نردبام راهبان» در مسير اتحاد است همراه با شرح جزئيات فریبنده؛ گامهایی
که بعدها توسط اولين آندرهيل به عنوان یک «طریق اهل سرّ» جهانی معرفی میگردد:
بيداری ،تطهير ،تنویر (شامل نداها ،الهامات ،تفکر و نظر) ،جذبه ،خلسه ،شب تيره نفس ،و
سرانجام اتحاد 1.در این طرح ،بعد از «بيداری» برای حيات درونی ،نفس به سوی خدا روی
میگرداند و در مسير خود ،به برخی پاداشها دست مییابد اما پس از آن ،به شکلی
اجتنابناپذیر ،خود را در «شب تيره نفس» مییابد که یک دوره رنج و پریشانی پيش از
وحدت حقيقی با خداست؛ که شب تيره نفس یوحنا ،شرح همين مرحله پریشانی است.

1

دنيس ترنر در فصل دهم کتاب خود با عنوان «خوان دالکروث؛ شب تيره و
افسردگی» 1به خوبی به تفاوت نشانهها و نتایج شب تيره معرفی شده از سوی یوحنا با
مقوله «افسردگی و پریشانی» تعریف شده در علم روانشناسی میپردازد؛ نتایجی که یوحنا
در البهالی سخن از شب تيره ،بر اهميت وجود آنها به عنوان «شاخصه» این شب تأکيد
نموده است و دستيابی نفس به «لذت آرامش و سکون»« ،تفکر و ذکر دائم پروردگار»،

1. indifference
2. detachment
3. emptiness
4. Howells, p.435.
5. Awakening, purification, illumination (voices, visions, recollection,
contemplation), ecstasy, rapture, dark night of the soul, unitive life. (see: Evelyn
Underhill, Mysticism, New York: Dutton, 1965).
6. Matter, pp.147-155.
7. Terner, p.226.
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«پاالیش و طهارت نفس» و «تمرین جميع فضایلِ الهياتی ،اصلی و اخالقی» نظير «صبر و
بردباری» را تنها بخشی از نتایج آن معرفی نموده است.

7

وجود احساس «پریشانی» به عنوان بخشی از جریان پررنج تطهير ،در آثار بزرگان
دیگری نظير ایگناتيوس لویوالیی نيز مورد تأکيد قرار گرفته است؛ اما در این خصوص ،یک
تفاوت جالب بين مَشی یوحنا در «شب تيره» و «تمرینات معنوی» 2ایگناتوس قابل مشاهده
است .از نظر ایگناتيوس ،یک نقش مهم «شناخت» ،کسب احساسات نيکو در رابطه با
خداوند است که به عنوان نشانهای از هدایت تلقی میگردد و وی آن را «تسلی» 9مینامد؛
درمقابل «پریشانی» 2که حاکی از شکست نفس یا آزمایش صبر اوست و گاهی هم در اشاره
به عملکرد نادرست نفس (بدیها) است .این شيوه تفکر ،به معنی اجبار نفس برای
بازگشت به «تمرینات نظرورزی» در مواقع بروز «پریشانی» است و به منزله نياز وی برای
بازنگری در خویش است و این درحالی است که هرچند یوحنا نيز وقوع این حاالت را در
نتيجه نقصها و عيوب نفس میداند 1اما در شرایط طاقت فرسای «شب تيره» 1بر وجوب
1. Dark Night of the Soul, 1:9:7.
 exercises .2این کتاب توسط ایگناتيوس لویوالیی ،موسس فرقه یسوعيان ) ،(Jesuitsبرای اعضای آن
نوشته شد تا از طریق سنجش انگيزشهای آنها یاریگر ایشان در تصميمگيری برای دربرنمودن ردای کشيشان
باشد .این تمرینات روحانی در  2هفته  93روز اجرا میشود .در هفته اول ،تمرکز نفس بر «بی عالقهگی»
نسبت به امکانات و انتخاب های زندگی است که وی را به جانب اشتياق برای پيروی از مسيح در فقر سوق
میدهد .هفته دوم ،بر انتخاب بين تصور خدمت به شيطان یا دنباله روی از مسيح متمرکز است که نيازمند
وجود یک شناخت دقيق است که حاصل بررسی عکسالعملهای قلب نسبت به دورههای متفاوت عمل
است .روشی که ایگناتيوس برای نيل به این شناخت پيشرو مینهد ،عبارت است از توجه به دورههای تسلّی
 consolationو پریشانی . desolationتمرینات هفته سوم ،متمرکز بر اشتياق و عالقه شدید مسيح است
و در هفته چهارم ،بر رستاخيز و عروج .حاصل تمرینات هفته سوم ،نابودی احساسِ خودمحوری در نفس
است و هفته چهارم ،نيل به حضور پایدار خداوند .رک.
The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, translated by Father Elder
Mullan. S.J. New York, P.J.Kenedy & Sons, 1914.
3. consolation
4. desolation
 .1علتِ این امر تا حدودی وجود ضعف ها و عيوبی است که نفس در آن زمان از آن رنج میبرد و نيز آن
تمایالتی که در درون اوست و وی را از پذیرش تأمل و سریان الوهی ناتوان میسازد .شب تيره (.)77:2:3
 .1ویژگی شب تيره از دیدگاه یوحنا ،وجود دورههای بی روحی  Times of aridityاست.
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ترک این تمرینات تأکيد نموده است؛ از آن رو که نفس یکسره در اختيار خداوند است و
«چنانچه نفس ميلِ آن کند که توان و نيروی خویش را بکار گيرد ،مانعی میگردد بر سر راه
یاری پروردگار».
جراحت و رنج؛ نشانهای بر آغاز صعود
شاید با اندکی دقت ،بتوان شرح موجز و تفسير دل انگيزی از الهيات عرفانیِ غزل غزلها را

در نغمات روحانیِ یوحنای صليبی کشف نمود؛ هرچند خود او ،در مقدمهاش بر نغمات
روحانی این اثر را یک شعر عاشقانه «تصنيف شده بر اساس یک عشق سوزان یقينی نسبت
به خدا» و «توصيفی از تجربه شخصی خود از گفتوگویی درونی با خدا» معرفی نموده
است .در حقيقت ،وی با بازخوانی تجربه عرفانی خویش ،شرحی از «نکاح روحانی» را
فراپيش مینهد که هر نفسی مشتاق آن است .از نظر او ،این نکاح روحانی به گونهای بسيط،
در کالم پولس رسول بيان گردیده است« :من میزیم؛ اکنون نه من بلکه مسيح در من
میزید».

7

یوحنا در این اثر ،در ضمن یک گفتوگوی درونیِ سرشار از تجسيمها و تشبيهات،
اظهار میدارد که نفس به مدد پيشروی در «الهيات عرفانی» از طریق عشق معرفت مییابد
و همزمان به سوی نکاح روحانی گام برمیدارد .این الهيات عرفانی به عقيده وی یک دانش
زنده و شيرین را به نفس عرضه میکند ،آن دانش مرموز (پنهان) درباره خداوند که
روحانيان آن را «نظر» مینامند «و اینکه خداوند این "نظر" را» در عشقی که با آن خداوند،
خود ،با نفس وارد گفتگو میشود افاضه میدارد .یوحنا در اینجا از سه نوع دانش در باب
«محبوب» سخن میگوید که الزمه دستيابی بدانها ،تحمل سه گونه «جراحت» 2است :ساده،
شدید و عميق .براین اساس ،هراندازه رنج نفس از این جراحتها بيشتر میشود ،دانش و
عشقی که نسبت به پروردگار مییابد -در آنچه وی آن را الهيات عرفانی ناميده است-
افزونتر خواهد بود.

 .7قرنتيان.2:23 ،
2. wound
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نخستين جراحت یا نخستين مرحله دانش و عشق خدا ،از طریق توجه به «ردّ پایِ»
خداوند در خلقت 7حاصل میگردد؛ بدین ترتيب که آفرینش ،زیبایی خداوند را بازمیتاباند
و نفس را به شناخت خالق سوق میدهد و نفس که در نتيجه این تأثير ،از عشقِ خالق بيمار
گردیده است ،به "داماد" اصرار میورزد «بگذار به کوهستان برویم تا خود را در زیبایی تو
نظاره کنيم» در تفسير یوحنا ،این قطعه بدین معنی است« :دگرگون کن مرا به زیبایی خرد
الهی و بساز مرا شبيه این که هست "کلمه"؛ پسر خدا».
دومين جراحت ،که شدیدتر از نخستين است ،جراحت «ایمان» است که در نفس به
واسطۀ دانشِ تجسمِ «کلمه» و رموز ایمان حاصل میشود؛ «دانشی که نتيجۀ آن» ،عشق
شدیدتر در نفس است .به عقيده قدیس ،هنگامی که دامادِ غزل غزلها به عروس خود ،قول
«گوشوارههای اندوده شده با نقره» را میدهد ،به این معنی است که نفس دارا میشود
خدایی را که هست «پنهان در ایمان»؛ اما نفس در این مرحله نيازمند نيل به فهم خاصی از
ایمان است :یگانگیِ عقل او با خدا در شناخت رموز تجسّد؛ که دربردارنده عالیترین و
مطبوعترین خِرد است و در غزل غزلها با عبارت «سپس به عالیترین غارهای درون
صخره داخل میشویم» 2آمده است که معنای آن از نظر یوحنا این است« :سپس نفس به
شکلی مشتاقانه مایل به ورود به غارهای مسيح است به منظور جذب شدن ،دگرگونی و
بکلی سرخوش شدن در عشق ناشی از خِرد این رموز ،و پنهان ساختن خود در آغوش
محبوب» و این همان مرحله «نامزدی روحانی» است.
سومين جراحت ،شبيه تجربه مرگ است؛ از آن رو که حيات نفس ،مردن در عشق
است؛ در نتيجۀ لمس معرفت عالی الوهيت .یوحنا عبارت من از محبوب خود نوشيدم در
غزل غزلها را حاکی از تمایل نفس برای نکاح روحانی معرفی میکند .کالم مینوشد خِرد
را هنگامی که مایل میشود به کسب این بوسه از وحدت ،و طلب میدارد آن را از داماد.
وی آرزوی عروس برای این وحدت را در این آواز میشنود .اینجا تو خواهی آموخت به
من (خِرد و دانش و عشق) و من خواهم داد به تو یک جرعه از شراب معطر عشق من از
تو معطر شد و دگرگون گردید بدین ترتيب« ،ناآگاهیِ» پدیدار شده در سومين جراحت،
 .7غزل غزلها1:3 ،؛ .2:1
 .2همان.2:79:72 ،
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نفس را به عشق مسيح منتقل نموده و این انتقال به عشق ،تمام عقبماندگیها را جبران
مینماید؛ از آن رو که عشق معرفت بخش است .بدین ترتيب ،نفسی که رنج این سه
جراحت را پشت سر نهاده است ،به مدد تجربه سرشار از عشق خداوند ،اینک هم از
معرفت برخوردار است و هم از عشق؛ و این همان مرحلهای است که قدیس آن را «نکاح
الوهی» نام نهاده و تفسير وی است از «الهيات عرفانی» غزل غزلها.

7

اندیشه یوحنا در باب تمثيل «رنج» متأثر از یک حساسيت پدید آمده در اواخر قرون
وسطی است؛ در باب شریک شدن در رنج مسيح و تنویر او بر صليب که بيان وی را از «بی
روحی» و «ظلمت» رنگ و بوی «مسيحشناسی» میبخشد 2.در حقيقت ،نظریه «جراحت» که
در «نغمات روحانی» وی شرح گردیده است ،به طور ویژه ،احساس منفی «درد» را به یک
احساس مثبت ناشی از راهگشایی به جانب خداوند و هدایت نفس برای ایجاد دگرگونی به
منظور نيل به عشقی دوسویه در اتحاد ،پيوند میدهد 9.این درحالی است که هممسلک
عرفانی او ـ یعنی ترزا ـ برای مبحث «رنج» به چنين نقش قاعدهمندی قائل نيست؛ از آن رو
که هرچند وی در شرح دیدگاههای خود ،رنج مسيح را به شکلی برجسته مطرح نموده
است ،اما حضور مسيح را با احساسات مثبتی چون لذت ،مصاحبت و آسایش به تصویر
میکشد .به این ترتيب ،اگرچه هردو عارف بر «بشریتِ مسيح» به عنوان یک امر محوری
اتفاق نظر دارند اما مشیِ ترزا در این خصوص ،تأکيد بر احساسات مثبت است و مشیِ
یوحنا به گونهای منطقیتر ،هردو احساس مثبت و منفی را دربر میگيرد.

2

نفس و خودیابی
باوجود تشابهاتی که اکهارت و یوحنا را در زمره «عرفای سلبی» 1و در برابر افرادی نظير
آگوستين به عنوان «عرفای ایجابی» 7جای میدهد ،تفاوت دیدگاه آنها در مبحث تجرد
1. A. Lamm Julia, “A Guide to Christian Mysticism”, The Wiley-Blackwell
Companion to Christian Mysticism, Blackwell Publishing LTD, 2013, pp.35-37.
2. The Ascent of Mount Carmel, 2:7.
3. John of the Cross, St, The Spiritual Canticle, translated by David Lewis, Harry
Plantinga, 1995, 1:16-19; 9:1-3; 13:2-9; 35:7; The Living Flame of Love,
translated by E. Allison Peers, Chicago: Martino Fine Books, 2014, 1:7-8; 2:1-14.
4. Howells, 435.
طرفداران نظریه شناخت خداوند از طریق معرفی او به چيزهایی که نيست 5. apophatic mystics:
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(وارستگی) ،قابل تأمل است .آنچه از فحوای نظریات یوحنای صليبی در باب مسئله تجرد،
قابل ردیابی است ،وی را یک عارفِ «خودسازی» 2معرفی مینماید در مقابل اکهارت که
طرفدار «خودیابی» 9است.
در سنت خودیابی ،خود ،در نهانیترین و عالیترین شکل آن ،یک حقيقت از پيش
وجود داشته است که نفس در نتيجه ریاضت ،آن را کشف نموده و به شناخت آن نایل
میآید و این متفاوت از نظریه تجرد یوحنا است .علت این امر ،در تفاوت ریشهای دیدگاه
آنها در باب «مرکزیت و عمق» است :هنگامی که نفس با تمام ظرفيت وجودی و نيروی
درونی و بيرونی خویش به خداوند میرسد ،به هدف خود و به عميقترین مرکز در خدا
دست مییابد ...عشق ،سيرت نفس و نيرو و قدرت او در هموارساختن مسير نفس به جانب
خداوند است؛ از آن رو که عشق ،سبب اتحاد نفس با خداوند است .هرچه درجات عشق
بيشتر باشد ،ورود نفس در خدا عميقتر خواهد بود ...تا جاییکه میتوان گفت مرکزهای
بسياری برای ورود نفس در خدا وجود دارد که هریک عميقتر از دیگری است؛ و به همان
نسبت نيز درجههایی از عشق برای وی که میتوان بدان دست یافت 2.اما از نظر یوحنا،
خداوند فضایی را در نفس «میسازد» و خلق میکند تا در وی تصرف نماید .براین اساس،
نفس تجردنيافته نمیتواند اعماق از پيش موجودِ خود را کشف کند -آنگونه که اکهارت
معتقد است؛ بنابراین ،تجرد (وارستگی) از نظر دالکروث ،فن ساختِ «خود» است و نه
کشفِ «خود».
این تفاوت بين نظریه ایستای اکهارت و نظریه پویاتر یوحنا در باب تجرد ،تفاوت در
دو روش ریاضت است و بدون تردید میتوان ادعا نمود که هرچند هيچ اثری در عرفان
مسيحی از نظر کسب امتياز در زمينه روانشناسی درون در تجربه زنده مسير ریاضت ،با
اعترافات آگوستين قابل مقایسه نيست ،اما صعود به کوه کرمل و شب تيره نفسِ یوحنا به
گونهای کمياب ،رقيب این اثر ارزنده در بحث ریاضت است.

1

1. cataphatic mystics
2. self - making
3. self - discovery
4. The Living Flame of Love, 1:12.
5. Turner, pp.175-176.
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اتحاد عرفانی؛ محو یا ثبوت انانیت

هرچند زبان تصویرسازی جسمانی یوحنای صليبی در شب تيره ،برگرفته از غزل غزلها
است و رسوخ پژواک تفسير عرفانی باستانی اُریجن نيز در شرح ازدواج نفس با مسيح قابل
شناسایی است ،اما روشن است که تصویری که از مسير پرفراز و نشيب نفس در نيل به
اتحاد با خداوند و تحقق «بوسه سه گانه» برنار کلروویی ارائه میگردد ،بدون شک ،برآمده
از یک تجربه شخصی است که با هدف ارائه برنامهای دقيق برای سالکان طریق ،در قالب
یک کتاب راهنما به نگارش درآمده است.
بحث تمثيلی «تطهير» و «ظلمت» در «نغمات روحانی» و «شعله حيات بخش عشق»
کم رنگتر از دو اثر دیگر یوحنا است ،اما به هرحال نقش آنها قابل شناسایی است 7.در
این دو اثر ،حضور بی واسطه خداوند در مرحله اتحاد ،تا سطح یک حضور تثليثی توسعه
یافته است؛ که در آن ،نفس روح القدس را در حيات تثليث 2استنشاق میکند و بر دیدن از
دریچه مرکزِ الهی همه چيز در عمق و مرکز نفس توانا میگردد 9.تمامی این موارد ،در کنار
اعتقاد به همراهی نظر و عمل ،2این دو اثر یوحنا را به دژ درونِ ترزا همانند ساخته و وی را
در تأکيد ترزا بر تحليل درونیِ اتحاد سهيم مینماید .او در نغمات 1شرح ترزا را درخصوص
«جذبهها ،خلسهها و دیگر فرازهای نفس» تأیيد مینماید اما روش او درخصوص تجارب
فوق طبيعی خاص ،روی هم رفته ،منفیتر از نظریات ترزاست؛ به این معنی که دیدگاه ترزا
در پذیرش و بها دادن به احساسات مثبت در مسير نيل به اتحاد ،چندان محل اعتنای یوحنا
نيست .درحقيقت ،بدگمانی او نسبت به غوطهور شدن در احساسات مثبت ،به دليل تلقی
تأثير آنها بر کور شدن نفس نسبت به حضور پنهان خداوند است.

1

1. The Spiritual Canticle, 12:9; 13:1; The Living Flame of Love, 1:19, 25.
;2. The Spiritual Canticle, 13:11,12; 39:3,6; The Living Flame of Love, 1:6; 3:82
4:2, 5.
3. The Living Flame of Love, 9:1, 13.
4. The Spiritual Canticle, 28:3, 5; The Living Flame of Love, 1:36.
5. The Spiritual Canticle, 13:17.
6. The Ascent of Mount Carmel, 11:7,2; 24:8,9; Dark Night of the Soul, 1:12:2.
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برنارد مک گين در مقاله «اتحاد عرفانی» خود 7بر این باور است که تدبير یوحنای
صليبی در مسئله اتحاد ،ترکيبی از راه های گوناگون است؛ هرچند او به تفاوت
هستیشناختی موجود بين خالق و مخلوق معترف بود .وی آموخت که دست یافتن به
وحدت ،نيازمند نابودی شيوههای رایج شناخت و عشق است؛ و آغاز اتحاد در مرحله
نامزدی الوهی است و اوج آن در ازدواج روحانی محقق میگردد .این همان مرحلهای است
که نفس و خداوند هر یک ،دیگری هستند و هردو یکی هستند 2.در اینجا کانون نفس،
خداوند است 9و هرچه نفس بيشتر به این کانون نفوذ میکند ،اعمال او بيشتر الهی میگردد.
یوحنا اصرار میورزد که نفس در این مرحله همچنان از یک هویت مخلوقی برخوردار
است؛ هرچند که او اکنون به شيوهای الهی عشق میورزد تاجایی که به نظر میرسد که او
خداست« :این ریسمان عشق ،هر دو را مقيد میسازد ...با چنين استحکام و ثباتی؛ و آنچنان
آن دو را دگرگون و متحد ساخته و در عشق یکی میسازد که هرچند در جوهر خود دارای
اختالفند اما در شکوه و منظر ،به نظر میرسد که نفس خداست و خدا نفس».

2

این درحالی است که به عقيده دنيس ترنر ،یوحنا و هم مسلک عرفانیاش ترزا هردو
بر مقوله محو کامل نفس در مرحله اتحاد ،اتفاق نظر دارند .ترزا خودشناسی و خداشناسی
را در غایت امر و در مرحله اتحاد ،دانشی واحد قلمداد مینماید که در آن همه تفاوت ها
گم میشوند و این مفهوم همان تصویر ساخته شده از «دژ درون» اوست؛ چراکه به عقيده
وی ،در هفتمين مکان سکونت ،جایی که نفس سرانجام در مرکز خود (تثليث) اقامت
میکند ،چيز قائم به ذاتی به نام «من» یا «خویش» یافت نمیگردد .عبارت یوحنا در بند اول
و دوازدهم «شعله حيات بخش عشق» ،مبنی بر اینکه مرکز نفس خدا است ،هرچند عریان
و بدون هيچ شرح و توضيحی بيان گردیده است اما مفهوم مندرج در کالم هم عصر خود
کاترین جنوآ 1را تأیيد مینماید؛ که میگوید :عریان از تمامی نقصها و عيوب ،نفس آرام

1. Mcginn Bernard, “Mystical Union”, Christian Mysticism, by Amy Holly wood,
Patricia Z. Beckman, NewYork, The Cambrige Companion, 2012, p.209.
2. The Spiritual Canticle, 12:7.
3. The Living Flame of Love, 1, 12.
4. The Spiritual Canticle, 31:1.
5. Catherine of Genoa
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میگيرد در خدا بدون هيچ خصوصيتی از خود؛ از آنجا که تطهير نفس ،طهارتی کامل از
خودِ فرودستِ ماست .وجود ما در آن هنگام ،خدا است».

7

حل تضاد «درون» و «برون»؛ ارائه مدلی جدید از حیات مذهبی
ترزا و یوحنا در اشتياقی مشترک برای تربيت کرمليان و هدایت آنها در طریق عرفانی ،به
نوعی فلسفه نيک بينی عالی درباره امکان خداگونه شدن انسان مجهز گردیده بودند.
محروميت حسی و روحی شب تيره نفس به طرز تناقضآميزی با نورِ حاصل از تماس
بدون واسطه با خداوند ترکيب شده است 2.این امر در دیدگاههای ترزا ،به شکلی مشابه اما
بدون به کاربردن تمثيل ظلمت ،از طریق تأکيد بر تغيير جایگاه طبيعی دعا به جایگاه فوق
طبيعی خلسه قابل مشاهده است؛ از آن رو که درد و ناآرامی خلسه نيز همچون محروميتِ
نشان داده شده در شب تيره ،با لطف حاصل از تماس عرفانی با خداوند مرتبط است .نتيجه
برای هردو عارف ،یکسان است؛ در حالی که «درون» 9به مرحله تماس عرفانی با خدا پای
می نهد« ،برون» 2بی حس شده در خلسه یا غوطهور مانده در نسيان شب تيره است؛ جدا از
درگيری جهان بيرون و در حال ترک درون؛ و این همان حالتی است که یوحنا از آن به
«معلق در هوا» تعبير نموده است.

1

براین اساس ،نوعی بحران در خصوص ارتباط بين حيات درونی و بيرونی در زندگی
عمومی پدیدار گردید که شکل پررنج آن در آثار ترزا هویداست؛ آنگونه که وی از یک
دیدگاه جذبهای خالص ناشی از اتحاد با خدا به عنوان یک رهایی از جهان برون ـ در
نخستين اثر حائز اهميتش حيات )7112-1( 1به یک دیدگاه آشتیجویانه از اتحاد به عنوان
ترکيبی از عمل و تأمل ـ در کتاب دیگرش با نام دژ درون 1گام برداشته است .این تغيير در
نتيجه کار سخت بر دیدگاه انسانگرایی اوست که حاصل آن ،نيل به درکی تازه از مسيح در
مقوله اتحاد بود که پيوستن به مسيح را نه فقط یک آگاهی بدون واسطه از خداوند بلکه یک
1. Turner, pp.142-143.
2. Dark Night of the Soul, 2:5:2.
3. interior
4. exterior
5. Howells, pp.118-119.
6. The Life
7. Interior Castle
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طغيان از حيات مسيحی در درون خود ،با جسم خود و با جهان بيرونی در عمل میدانست.
یک جریان مشابه اما کمتر رسمی ،در آثار یوحنای صليبی نيز قابل مشاهده است؛ زمانی که
او از لحظه کليدی صرفنظر از رنجِ شب تيره به سوی استقرار مجدد نفس نيل کرد؛
استقراری که با فعاليت بيرونی در مراحل بعدی سفر عرفانی حاصل میشود 7.و بدین
ترتيب ،ترزا و یوحنای صليبی ،از تضاد به ظاهر مخرب بين درون و برون فراتر رفته،
درونيت افراطی را با فعاليتهای اصالحی بيرونی ترکيب کرده و مدلی جدید از حيات
مذهبی را فراروی سالکان طریقت نهادند.

2

نتیجه
یوحنای صليبی پایهگذار فرقه کرمليان پابرهنه است ،اما آنچه که نام وی را پرآوازه ساخته،
اشعار عرفانی بی نظير اوست که در زمره ادبيات عرفانی جای گرفته و آميختهای است از
غناییگری لذتبخش و اندیشههای عرفانی عميق ،و از ظریفترین آثار ادبيات اسپانيا
شمرده میشود .نبوغ شاعرانه وی و آشناییاش با تعاليم یسوعيان و آموزههای توماس
آکوئيناس سبب میشود که فلسفه و الهيات مدرسی به زیباترین شکل در اشعار و آثار وی
متجلی گردد و وی تجربه عرفانی خویش را با نوعی دقت و ژرفا بازگو نماید.
تأثير اندیشههای یوحنای صليبی بر عرفان مسيحی از جنبههای متعددی قابل ردگيری
است؛ بهرهگيری از نمادهای الهيات سلبی نظير «یأس اميدبخش»« ،تاریکی روشنیبخش»،
«ترک کردنی که رسيدن است» و  ،...در کنار رمزگشایی عرفانی از کتاب مقدس و تفسيری
مسيحشناسانه از تمثيلهایی نظير جراحت و رنج ،طرح نظریهای پویا در باب ریاضت و
تجرد (وارستگی) نفس که نمایاننده عالیترین اندیشه عرفانی او در باب لزوم تسليم محض
بودن در سلوک عرفانی است ،ترسيم نقشه راهی مشخص برای سالکان طریق و ارائه شکلی
جدید از حيات مذهبی که در آن ،زندگی سالک در دنيای درون به سازش و اعتدالی آرام
بخش با جهان بيرون دست یافته است و نيز طرح نظریاتی در باب رشد و ارتقای روح و
بهویژه تأکيد او بر جایگاه عشق در سير و سلوک عرفانی از اهميتی زیاده برخوردار است؛

1. The Spiritual Canticle, 31:4, 36:4; The Living Flame of Love, 1:36.
2. Howells, pp.122-124.
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اما شهرت وی به دليل شرح مرحلهای در سلوک عرفانی است که وی آن را «شب تيره
حس» نام نهاده است و در شهيرترین اثر خود شب تيره نفس بدان پرداخته است که به
نوعی شرح الهيات عرفانی او و حاوی درخشانترین بهرهگيریهای ادبی از نمادهای سلبی
 اولين آندرهيل در تجليل از نقش اثرگذار وی در.و تمثيلی در عرفان قرون وسطی است
 هيچ عارف دیگری با قدرت یوحنا در رو در رو ساختن ما با:عرفان مسيحی مینویسد
 هدف واحدی که در پيش روی آن قرار دارد و بهایی که این،واقعيات روشن حيات معنوی
، و هيچ عارف دیگری آرمان محبت را این چنين دقيق. برابری نمیکند،حيات میطلبد
7
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