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  چکیده

های محوری در عرفان سیمون وی است که نخستین بار از خلق معکوس یکی از ایده

معکوس در   خلق ۀایدفهم . طرح گردیدگفتمان الهیاتی و عرفانی مسیحیت مسوی او در 

به باور سیمون وی، خدا از روی . گروی فهم مدل آفرینش از منظر سیمون وی است

در . کند گیری می عشق برای آنکه جهاِن خلقت تحقق یابد از خدایِی خود کناره

کند تا آدمی و جهان خلقت  یطور که خدا خودش را از الوهیتش تهی مآفرینش، همان

معکوس نیز انسان باید با تقلید از خدا خودش را از آنچه که   وجود داشته باشند، در خلق

خواهد در آفرینش مشارکت  گونه که خدا میبه او داده شده است تهی کند تا بتواند آن

  خلق. کند
ً
ه یک به معنای تقلید از انقطاع خدا از الوهیتش نیست؛ بلک معکوس صرفا

ها باید  اندیشی ها و خیال کنش منفعالنه است که در این عمل، پس از ترک دلبستگی

سیمون وی از رهگذر عمل خلق معکوس، چگونگِی نفی خود . راه بود تنها چشم به

 . کند پرستی و دوری جستن از خود محوری را تبیین می
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 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٩٦

  مقدمه. ۱

سیاسی در قرن بیستم به - سیمون وی به عنوان یک عارف، فیلسوف و فعال اجتماعی

نبوغ و نوشته های او تحسین بسیاری از معاصران خود را برانگیخت که از . شهرت رسید

الیوت، آیریس مرداک اشاره . ها می توان به سمیون دوبوار، آلبرت کامو، تی إیآن ۀجمل

" معنوی این قرن ۀبهترین نویسند"برای مثال آندره ژیِد رمان نویس او را  .]۲۱، ص۲[ کرد

 نه است، دشوار همواره وی سیمون هایاندیشه از با این وجود نوشتن. ]همان[خواند می

واژه چنان او که دلیل این به است؛ بلکه نویس دشوار فیلسوف یا عارفی او که جهت آن از

 همان درست لغت آن گویی که بردمی کاره ب هایشنوشته در خاصی ظرافت و دقت با را ها

سریع را ما ظرافتی چنین که رسد نظر به چنین نخست نگاه در شاید. الغیر و است مفهوم

 زبان یا انگلیسی به فرانسه زبان از را واژه همان بخواهید وقتی اما رساند،می مقصود به تر

یادداشت از زیادی حجم با این، بر عالوه. دشوار می سازدرا  نوشتن برگردانید، فارسی

  و هستند گوگزیده که شویدمی مواجه او های
ً
نشده مطرح ایویژه عنوان یک تحت صرفا

 در کاراکتر یک با را مفهومی بخواهد وی که شودمی نمایان بیشتر زمانی دشواری این. اند

می روروبه فردی با شما صورت این در. دهد توضیح شکسپیر یا راسین از نمایشنامه یک

 کهزمان  آن. است ندیده سطحی نگاه با را چیزی و است خبره ادبیات در حق به که شوید

  ،شویدمی مواجه ایواژه با یا خوانیدمی وی سیمون از متنی
ً
 خاص اندیشه یک با صرفا

 ادبیات زبان، چند بر آگاهی با که کنیدمی قرار بر ارتباط فردی با شما نیستید، روروبه

  . گویدمی سخن شما با مسائل به جانبه همه توجه و باال عرفانی و فلسفی دانش غنی،

 ؛بگویید سخن او عملِی  عرفاِن  از بخواهید که شودمی دشوارتر زمانی هئلمس همین

 که دهدمی قرار مسیری در را شما. دهدنمی ارائه شما به نرفته خود که را راهی او چرا که

 در چنان وی معرفِت . است ساخته عملی زندگی در راآن و کرده درک وجود تمام با خودش

 کند، خودداری عمل از تواند نمی هرگز که کرده خانه ضمیرش در و خلیده او جاِن  و جسم

 عرفاِن  تماِم  گفت توان می. باشد داده دست از را کمال راه عمل ترِک  محض به گویی

 به) décréation( که معادلمعکوس،  خلق :است عبارت یک در وی سیمون عملِی 

 مطلق، خیر عنوانبه خدا .است انگلیسی زبان به decreation برگردان و فرانسه

 دیگر چیزی اینکه تا ،)کاهدمی خود خدایی از یا( کشدمی کنار ابدی، و الیتناهی،

 وجود بتواند خلقت، جهان یعنی) زمان و مکان به محدود و متناهی، خیر، از کمتر چیزی(

گونه که خالق با افالطون که همان تیمائوِس از طریق روایت  سیمون وی. باشد داشته

براین  ،]۱۳[آفرید  را تغییرپذیر و حادث جهانی است، فناناپذیر و ابدی که آنچه تقلید از



  ١٩٧   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

 تا کند تقلید ،است الیتناهی که خدا از معکوس خلق عمل در باید نیز انسان باور است که

  . شود سهیم آفرینش در شیوه بدین

 از تأثیرپذیر تنها ،شود می نائل آن به وی سیمون که  عرفانی  ِیکپارچگی و وحدت    

و  ١صلیبی یوحنای قدیس که یابد می در وضوح به خواننده نیست؛ افالطون ۀاندیش

َود هاِی  سروده
َ
، ۷[اند  ای داشته عرفانی او نقش برجسته ۀنیز در مسیر تجرب ٢گیتا بَهگ

 باید پس کنند، تقلید خدا از که دارند وظیفه ها انسان اگر که ای گونه به ،]۲٥ص

 با جز که کنند نفی جهان و خدا به عشق خاطر به را ٣"خود" قدرِت  و آیینی خود

 نظر از بلکه معنوی نظر از تنها نه معکوس خلق . نیست پذیر امکان برداری فرمان

 اش شخصی دیدگاِه  و" من" از فرد آن در که  است، اهمیت حائز اخالقی و شناسی معرفت

  .باشد خودش که دهد اجازه آدمی به و کند درک را واقعی امر تا کند می نظر  صرف

از سوی دیگر، به گفته اسپرینگزتد، شاید به ندرت بتوان ناِم اپیکتتوس و فیلسوفاِن 

اما به وضوح  ؛در آثار وی مشاهده کرد ٤های افالطون و آکیلیسرواقی را نسبت به نام

کوشش  نوشتار این در .]۹۸، ص۱۲[اش یافت  توان این تأثیرپذیری را در اندیشهمی

 و ضرورت به معکوس خلق کردِن  مطرح با چگونه وی سیمون گردد تا نشان داده شود؛ می

 .است الهی اراده پذیرِش  معناِی  به ها خوانش  آن دوِی  هر که دهد می رضایت جهان نظم

است و سیمون وی در این  خیر و ضرورت بین مصالحه نوعی وی، دیالکتیِک  در رضایت

 کمک با انسان عالوه،ه ب. باشدتحت تاثیر آراء اسپینوزا نیز می ،مسئله عالوه بر رواقییون

شود که از خالل آن به خودشناسِی صحیح و  معکوس آشنا می شناسِی خلق با زبان "توجه"

 رویکرد این. کند تجربه را متمایزی بینی جهان ،کند کمک  او تا به یابد می دست واقعیت

 زیرا ؛بود خواهد بشر ۀدهند یاری ،اجتماعی ُبعد هم و فردی ُبعد در هم جدید

در این پژوهش، . سازد می آشنا اسرارآمیزش ُبعد انسان را با "توجه" کمک با معکوس خلق

سعی بر آن است که چیستی و مکانیزم خلق معکوس به روشنی تحلیل شود و بدین 

آفرینش و مدل خلقت از نگرگاه سیمون وی بررسی شود و  ۀباید نخست فلسفمنظور می

داد و در ادامه به خودشناسی  در قدم بعد، قانون جاذبه و عالم ضرورت را مورد واکاوی قرار

و انواع آن در نظام فکری سیمون وی اشاره داشت و در پایان به مدد مباحث از پیش طرح 

  .عرفانی و الهیاتی سیمون وی دست یافت ۀشده به فهم دقیق از خلق معکوس در اندیش

                                                                                                                                            
1. St. John of the Cross 
2. Bhagavad-Gita 
3. self 
4.  Aeschylus  
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 تحقیق ۀپیشین. ۲

از او به زبان  یجد یفیترجمه و تأل ،یو مونیس یها شهیاند یرگذاریعمق و تأث رغمعلی

به  یا نامه،  ترجمه شده یکه به زبان فارس یو مونیتنها اثر س. صورت نگرفته است یفارس

نشر زیبای مصطفی ملکیان است که  ۀهمراه با مقدم یفروزان راسخ ۀترجم شیکش کی

به  پژوهان یو مونیس راهای بسیاری کبا وجود کتاب. است آن را چاپ کرده نگاه معاصر

شده است  دهبرگردان یبه زبان فارسنگارش یافته است، معدود آثاری  های گوناگونزبان

کتاب  ،ییرضا رضا ۀِالن به ترجم سینیج ایاثر دا نینش سه آستانهکتاب توان به که می

ِپلنت،  ونیاثر است یو مونیسهومن پناهنده و کتاب  ۀترجم ،یاثر آن بگل یو مونیس

و  یاتیاله یها شهیاز آن به اند یکه بخش یفیتنها اثر تأل. ی اشاره کردفروزان راسخ ۀترجم

 یبه قلم مجتب ،نانیارونشیرواختصار پرداخته است، کتاب  آن هم به ،یو مونیس یعرفان

فرآیند دریافت لطف الهی در « ۀمقاالت می توان به مقال ۀدر حیط. ستا این یاعتماد

، بهار و تابستان ۲۹ ۀدر شمار  مطالعات عرفانی ۀچاپ شده در مجل» عرفان سیمون وی

 ۀدر شمار  دین ۀفلسف ۀدر مجلشده چاپ  »سیمون وی ۀمحنت در اندیش«و  ۱۳۹۸

زهرا قاسم زاده، نویسندگان  که به قلم سید مصطفی موسوی اعظم واست  ۱٤٠٠تابستان 

 مقاله تحت عنوان  .فعلی، نگارش یافته است ۀمقال
ً
تفکراِت  یا سهیمقا ِی بررس« اخیرا

پاییز و  ۀدر شمار  عرفان و انیاد ۀبه قلم جعفر فالحی در مجل» یو مونیُزِئِله و س یتدورو

خلق  ۀکدام از مقاالت نامبرده به ایدبه چاپ رسیده است، اما هیچ ۱۳۸۹زمستان 

  .اندمعکوس به صورت مبسوط و تحلیلی نپرداخته

  

   آفرینش. ۳

 حرکت و جاذبه ینزول حرکت از نشیآفر": سدینو یم گونهنیا نشیآفر مورد در یو مونیس

 حرکت قانون لطف. است شده لیتشک لطف دوم ۀمرتب ِی نزول حرکِت  و لطف یصعود

 عمِل  توان یم یو نگاه از نشیآفر مفهوم شدِن  روشن با. ]٤، ص۲٠[ "است ینزول

معکوس از آِن  اما خلق ،ضمن اینکه آفرینش از آِن خداست. درک کرد را معکوس خلق

خواهد در آفرینش سهیم  گونه که خدا می معکوس آن انسان است، و انسان با خلق

  .شود می

 عشق، یرو از خدا. است جاذبه ِی نزول حرکت حرکت، نیاول شد گفته که طور همان

 خود یِی خدا از باشد، داشته وجود است آن در که آنچه هر و خلقت جهاِن  آنکه یبرا

 قلمرو از است، ریناپذفنا و یتناهیال  مطلق، ریخ همان که خدا. کند یم یریگ کناره



  ١٩٩   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

زدایی  پس خدا با الوهیت .]۱۱[ باشند مخلوقات ریسا تا دیکش کنار خود سلطنت

)Kenosis(،  جهان خلقت را  ،یعنی تهی کردن خود از الوهیتش، آن هم از روی عشْق

 یضرورت خدا، یریگ کناره با. شود آفریند که البته آفرینش تنها با این عمل کامل نمی می

 جهان و ما رایز ؛است گانهیب و تفاوت یب ریخ به نسبت که شود یم فرما حکم جهان بر

 با خدا واقع در م؟یباش آشنا آن با میتوان یم چگونه پس ،میا شده واقع) خدا( ریخ از خارج

 یحق آنچه( اش یهست حذِف  با و خودش یِی خدا انکار
ً
 را جهان و ما )خداست هست قتا

 عبارت ازتوضیح این مسئله  در وی سیمون .میباش داشته وجود تا ،است داده قرار رونیب

to exist  شدن گذاشته رونیب در" ِی معنا ه ب آن یاصل ۀشیر که دارد اشاره و برد یم بهره "

 که است ییخدا انیمنزد سیمون وی،  تناقض نیبزرگتر رو، نیا از .]٤، ص۲٠[باشد  می

خدایی که . دارد وجود که است یجهان و ،است گذاشته کنار را خود یهست و است غائب

  !نیست و جهانی که هست

 نیقوان را ها آن وی که روهاستین از یا مجموعه ۀرندیبرگ در آمده وجود به جهاِن 

 نیا امدیپ وی، مونیس ۀگفت با مطابق پس. رندیناپذ زیگر که خواند یم ضرورت

 انیم فاصله کی خود، یِی خدا از یریگ کناره با خدا ییگو .عالم ضرورت است یریگ کناره

 نیقوان و زمان مکان، ۀرندیبرگ در که ضرورت را فاصله نیا و آورد وجود به خدا و خودش

 اِب یغ در ضرورت نیقوان .]۱۲۷، ص۱۳[ دهد یم لیتشک است، ماده جهان بر حاکم

 شکِل  به خداست جانب از که ١لطف حرکِت . حرکتند درلطف  ِی صعود حرکِت  خالِف  خدا،

 خلقت جهاِن  بر حاکم ِی روهاین خدا اِب یغ در اما ،است یصعود حرکِت  کی ،یعیطب

 قدرتمندتر همه از جاذبه ِی روین روها،ین نیا اِن یم در. هستند انیجر در گرید یا گونه به

ترین و اولین شکل ضرورت  نظر سیمون زمان در کنار مکان و ماده از اساسیاز . است

  .]۱۱[هستند و شکِل دوِم ضرورت، جاذبه است 

  ها انسان یبرا تاکنون نیزم ۀجاذب قانون دیشا
ً
 که است بوده یکیزیف قانون کی صرفا

 طورکههمان اما، ؛باشد حاکم یجسمان و یماد امور بر تنها و شده کشف وتنین ۀلیوس به

 کشد یم نییپا سمت به را یماد اءیاش ۀهم و فرماست حکم یماد یایدن بر جاذبه یروین

 ینیقوان توسط زین روح یعیطب حرکات تمام ،)کند مداخله یگرید یروین آنکه مگر(

 مداخله یعیفراطب یروین کی آنکه مگر( شوند یم کنترل جاذبه یکیزیف قانون مشابه

سیمون  .]۱، ص ۲٠[ دهد یم تنزل راها آن قانون نیا ازروح و جان آدمیان  یرویپ). کند

                                                                                                                                            
1. Grace  
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 اگر. است سخن به میان می آورد که متمایز از جاذبه "لطف"وی از نیروی فراطبیعِی 

 مادی، فیزیکی، نظر از را موجودات ۀهم که باشد طبیعی جهان نیروهای  از حاکی جاذبه

 در پایین به رو" کشش" یک عنوان به ترتیب بدین و کند، می مطیع اجتماعی حتی و

 ضرورت در لطف. خداست طرف از محرکی تعادل، نهوز  یک عنوان به لطف، است، حرکت

شود وارد عمل می کردن متوازن و یابی، هماهنگی، جهت برای و کند می رسوخ جهان

]۱۱[.  

 یآدم سقوط موجِب  و دارد ینزول یحرکت یعیطب طور به جاذبه ِی روین هرچند

 ِن یقوان تماِم  یحت و جاذبه یروین رایز ؛داند ینم شر با معادل را آن وی مونیس اما ،شود یم

 که کنند یم عمل خدا ۀاراد منقاِد  و تابع یهمگ فرماست، حکم ماده جهاِن  بر که ضرورت

 حضور نشیآفر در خدا که است رممکنیغ وی ۀگفت به .خداست حضور عدم از یناش

 موجب جاذبه ِی روین از یرویپ حال نیا با ١.]٤۱۹، ص۱٤[غیبتش  با مگر باشد داشته

 ریمس است قادر و است هوشمند موجودات ریسا برخالف انسان رایز ،است یآدم سقوِط 

در همین راستا سیمون وی معتقد است، تنها چیزی که در قدرت  .کند انتخاب را یگرید

آدمی است حرکت نزولی است و حرکت صعودی از جانب انسان موهومی و تخیلی خواهد 

 ،خویش در جهت صعودی حرکت کند ۀتواند با قدرِت اراد انسان نمی .]۲۹۷، ص۱۷[بود 

 موهومی است و از نظر او تنها اراد
ْ
است که حاکم است و انسان تنها  الهی ۀزیرا این قدرت

که جلوتر به آن ـ  تواند میان آنچه خیر است و آنچه خیر نیست یکی را انتخاب کند می

زیرا لطف  ،در گام بعدی آفرینش، حرکت صعودی لطف آمده است -.پرداخته خواهد شد

یروی از نگاه سیمون وی حرکت اول از طرف ن. به طور طبیعی تمایل به صعود دارد نه نزول

اول لطف به سمت باال نیز  ۀجاذبه یک حرکت طبیعی به سمت پایین است و حرکت مرتب

تواند به شکل فراطبیعی عمل کند و  اما آنچه می ،یک حرکت طبیعی و صعودی است

  .]۳٠۸، ص۱٤[باعث نجات آدمی شود حرکت نزولی لطف است 

 
  ینزول حرکت قانون: لطف. ٤

از خودش معنایی جز عشق ندارد؛ عشق به خودش و سیمون وی، جدایی خدا  ۀدر اندیش

خدا برای وجود مخلوقاتش از خدایی خود کناره گرفت، حال انسان . عشق به مخلوقاتش

                                                                                                                                            
 ِی عشـا یو امـا اسـت، شده نشیقوان تمام با خلقت جهان جادیا باعث حضورش عدم با خدا یعبارته ب. ١

  ].p. 593 :1956 ,4[داند  در جهان می خدا ازحضور استثناء کی را یربان



  ٢٠١   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

 ،ای به ضخامت زمان، مکان و ماده که در دورترین فاصله از خدا قرار گرفته آن هم فاصله

آنجا که : "گوید چنین می گیتاچگونه قادر است به خدا عشق بورزد؟ کرشنا به ارجونا در 

کاری باال گیرد، من در قالب تن مجسم شوم و در میان مردم  نیکوکاری از رونق بیافتد و تبه

سیمون وی نیز راه  .]۹۳، ص۳" [اساس خیر نگهبانی کنم و بنیاد شر براندازم] از[آیم تا 

لوْب داند، پس خدا برای رهایی انسان در قالب مسیح مص نجات بشریت را صلیب می

 دهد تشخیص را خدایش و خود میان ۀفاصل آدمی آنکه برای .]۸۸، ص۲٠[تجسد یافت 

 جهتی در جز را فاصله انسان که زیرا. شود شده مصلوب ای برده خدا که است ضروری

طور طبیعی در  انسان به .]۸۹همان، ص[دهد  پایین تشخیص نمی به رو و سراشیبی

خدا . آید رکت نزولِی لطف به یاری انسان میسمت جاذبه حرکت می کند، پس خدا با ح

حال به خاطر نجات او در قالب  ،یکبار برای وجود انسان از خدایی خود کناره گرفت

یعنی خود را محدود به زمان، مکان  ؛ای مصلوب ساخت مسیح تجسد یافت و خود را برده

سان و خدا را به میان ان ۀتواند فاصل پس تنها امری که می. و سازوکار جهان ماده ساخت

به همین  . ]٤٠٠، ص۱٤[یک ُپل تبدیل کند، حرکت نزولی است نه حرکت صعودی 

  ۀخاطر، حرکت نزولی مرتب
ً
  .فراطبیعی است دوم لطف است که حقیقتا

کند و به این الوهیت  طور که خدا خودش را از الوهیتش تهی میدر آفرینش، همان

معکوس نیز انسان  تحقق داشته باشند، در خلقهیچ تعلق خاطری ندارد تا آدمی و جهان 

تهی کند و هیچ عدم  ،باید با تقلید از خدا خودش را از آنچه که به او داده شده است

خواهد سهیم  گونه که خدا میتعلقی به آن نداشته باشد تا بتواند بدین نحو در خلقت آن

 مسیر نزولی حرکتی با باید ابتدا ،بردارد گام مسیر این در بخواهد انسان اگر. شود

 بهتر را خود اندکی مسیر این در تا است الزم رو این از کند، آغاز را خویش رستگاری

بشناسد تا بتواند درک صحیحی از حرکت نزولی و رضایت دادن به قوانین ضرورت در 

  .مسیر خلق معکوس داشته باشد

  

  ع آگاهی نسبت به خود و چیستِی واقعیتانوا. ٥

 یا خود به معطوف دانِش  سوِی ه ب است بزرگی ۀدرواز  معکوس ن وی، خلقاز نظرگاه سیمو

 خدا، به نسبت ژرف بینشی خودشناسی، نوع این خالل از انسان. خودشناسی همان

بایست  می رو، این از. یابد می در دیگر ای گونه به را واقعیت و کند می پیدا انسان و جهان

  .معکوس را بررسی کرد خودشناسی خلق ۀنحو



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٠٢

 ؛نخست ١:از آگاهی نسبت به خودش تمایز قائل شود نوع سه بین تواند می انسان

بژه دوم؛ در مقاِم سوژه،
ُ
 ،است قبل مورد دو ترکیِب  که مقامی در نهایت در و در مقاِم ا

بژه هم و سوژه باشد هم یعنی
ُ
 براِی  روش ترینطبیعی وی سیمون .]۱٠٠، ص۱۹[ ا

 همواره انسان نخست؛ نگاه در. کندمی جستجو سوم ۀمرحل در را خود به نسبت آگاهی

. باشد داشته حضور چیزی هر در منفعالنه نه و فعاالنه شکل به که است مندعالقه

 سوبژکتیو شکل به آگاهی و گیرد قرار عالم مرکز در که است بخش لذت او برای بنابراین،

به او که است این شودمی وارد شناخت نوع این بر که ایرادی. است ترخوش مذاقش به

  . است محدود قدرتی داراِی  که کندمی فراموش انسان یک عنوان

 خودش به ایعالقه آنکهبی ،کندمی نگاه زندگی به شخص گونه از شناخت، دومین در

 نقشی مقام این در و بیندمی شیء یک مثابهبه را خود او. باشد داشته دیگری چیز از بیش

 زمانی دقیق طور به شخصی هویت از پرسش  که است معتقد وی سیمون. دارد منفعل

بژه هم و سوژه به مثابه هم خودش به نسبت آدمی که شودمی مطرح
ُ
 همزمان طوربه ا

 است آنی خودشناسی نوِع  بهترین به عبارت دیگر، .]۱٠۱صهمان، [ باشد داشته آگاهی

بژه- سوژه بر مبتی که هم
ُ
  اما ؛باشد ا

ً
 محور را خودش که پسندد می بیشتر انسان اصوال

 دیدگاه یعنی نگرش نوع این که است معتقد وی، سیمون رو ایناز. دهد قرار هرچیزی

. شود می واقعیت به نیل از مانع که دارد همراه به را هایی آسیب مطلق، سوبژکتیوِ 

 برای چرا که ،دارد قرار جایگاه سوژه در که گیرد مخاطب قرار می ترتیب، انسانی بدین

 تنها نه صورت این غیر در ،نمود اصالح را نگرشی چنین ابتدا باید معکوس خلق تحقق

 یک در خودش به نسبت شناخت در همواره انسان بلکه ،رسید معکوس خلق به توان نمی

 همچون نگرش، نوع این. اوست قدرت و سلطه در چیزی هر که ماند می باقی گمراهی

  .انسان زندگِی  دیگر ابعاد ندیدن برای است مانعی

 جهان مرکز در کندمی گمان تجربیاتش بنا بر انسان سوبژکتیو، شناسِی  انسان ۀبر پای

می تجربه خودش که است گونههمان زمان و است فضا مرکز پنداردمی است و شده واقع

 و خویش به نسبت انسان شناخت مبناِی  که است توهمی گونه،خیال انداز چشم این. کند

                                                                                                                                            
توان با توجه به علوم جدید و روانشناسِی مـدرن  دسته بندی از نگاه سیمون وی است، اما می ۀاین شیو .١

 بررسـی . هاِی دیگری را در کسب این نوع آگـاهی نسـبت بـه خـود افـزود روش
ً
چـون ایـن نوشـتار صـرفا

منظور  دارد، بـههای گوناگون که با نگاه سـیمون وی همخـوانی نـ وی است، پس از آوردن نگرش ۀاندیش

  .آور شدن بحث خودداری شده است جلوگیری از مالل



  ٢٠٣   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

 که آشنا عباراتی..."  من زندگی ،... من جهان. "شودمی جهان در موجود چیزهاِی  دیگر

گردد و  می انیب من محور حول چیز همه. سازدمی را اش زندگی شکل هاآن براساِس  آدمی

 نیست حاضر انسان که نحوی به ،دارد اساسی نقِش  آن در انسان محوری به شکل بارزی

 هویت، آن با که است انسان دارایِی  تنها ،من گفتن گویی .بنگرد امور به دیگر وجهی از

 ،ببرد بین از را آن تواند نمی چیزی هیچ که جایی تا دهد، می نشان را قدرتش شخصیت و

برای انسان ناگوار خواهد بود که بخواهد از . گیرد می شکل آن مبناِی  بر چیز همه چون

  .اش است دست بکشد کند تنها دارایی که گمان می منگفتن 

 که چیزی هر. کند می خودنام  شروع به ساختِن بنایی خیالی به ،منآدمی با محوریت 

 خودش که شخصیت چون اموری. است خود بیانگر دهد می نشان را من از نموداری

 به انسان ۀاندیش حتی و اعمال احساسات، است، انسان فردی و اجتماعی جایگاه شامِل 

 و است رفتنی دست از دارد، ربط خود به که چیزی آن هر متأسفانه. دارد تعلق خود

 که اندیشه مورد در نمونه برای وی سیمون. روابط است ۀسازند که است من این همواره

 را آن که است آن ها اندیشه کردِن  قضاوت برای راه تنها: "آورد می چنین است من از جدا

  به هایش اندیشه از شناسا فاعل عنوان به کننده تفکر صورت این در. دهیم قرار فاصله در

 عنوان به را هایش اندیشه تواند می فرد حالت این در. شود می جدا شناسا مفعول ۀمثاب

 بگیرد، اشتباه اش اندیشه با را خودش شخص اگر. دهد قرار آزمون و بررسی مورد نتیجه،

 و شود می نامیده ١نگری خود روانشناسی در عمل این .]۱۹۳همان، ص[" است شده گم

 به را اندیشه وی سیمون که جایی آن از. برند می بهره خودشناسی برای آن از روانشناسان

زیرا  حقیقتی نیست، ۀبیند که در برگیرند می منرا نمودی از  خود و دهد می نسبت خود

 خودشناسی برای مناسبی را روش نگری درون ناپایدار و از بین رفتنی است، پس

 انسان چون است، آدمی اندیشِی  خیال و توهم از برآمده خود حقیقت در. داند نمی

بر اساِس  خود پرورش و گزاری ارزش به شروع بیاورد، تاب را خویش بودِن  هیچ تواند نمی

 که شود می شروع جایی از خودشناسی سرآغاز وی، سیمون نظر از. کند می منمحوریت 

 آن بودن انسان ها موقعیت ۀهم در: "گوید می شود و قائل تفاوت من و خود میان فرد

 پایانی که است ای وظیفه این و کنیم جدا) self( خود از را)  I( من چگونه بدانیم که است

  .]۱۹۳، ص۱۹[" ندارد

. داند می افالطون غار مثابه به را جهان وی، سیمون که یابیم می در افالطونی، درنگاه

                                                                                                                                            
1. introspection 



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٠٤

 ذهن. هستند تخیالت از شده بافته اند، ساخته محدود را فرد که زنجیرهایی غار در

 و تصویرسازی به شروع ،آینده هایفانتزی و گذشته به شدن متصل ۀوسیل به

 آدمی زنجیر و غل با گویی سازد، می محدود را فرد نگاه چنین این و کند می اندیشی خیال

 در که هستند منفعلی هاِی  وضعیت ،دیوار روی هاِی  سایه. باشد بسته محکم جایی به را

، ۱۹[شوند  می فهم نگری درون ۀواسط به که خود یعنی self جز دننیست چیزی حقیقت

 فاصله یک با آدمی که است فرد ۀاندیش جریاِن  گرِ  بیان تنها ها سایه این .]۱۲٠، ۱۹۹صص

 ،شد نخواهد یافت غار درون ،)خیر( واقعیت توضیح، این با. است نشسته آن تماشای به

 تا و است غائب) غار( جهان در خداست تنها واقعیت که وی نظر از دلیل همین به

 محور حول امور پردازش به و بیند می من صرف محوریت با را چیز همه انسان که زمانی

 و دهد نمی انجام کاری است دیوار روی های سایه که ،خود کردِن  بزرگ جز پردازد، می من

  .داشت نخواهد ،است واقعیت که خدا از درکی

  

  ١» من« :گویند و توهم می گناه. ۷

 در یزیچ هر پندارد یمچنین  گیرد وقالب می شیبرا من تیمحور با زیچ همه که یانسان

 است یواقع آنچه دِن ید به قادر واست  کرده محدود را شنگاه واقع در اوست، قدرت دیَ 

 کهیحالدر  است، غائب که داند یم یقیحق تیواقع آن را خدا تنها وی مونیس. نیست

 نگاه نیچن با یانسان نیچن وی نظر طبق. کند یم فرض جهان مرکز در را شیخو انسان

، ۱٤[ باشد داشته دوست من ِت یمحور با یگاهیجا نیچن در را خدا نمی تواند یمحدود

  .]۳۳۱ص

 تسلیم و اطاعت از و کندمی طغیان انسان در کهچیزی سیمون وی آن ۀدر اندیش

 ذات من گفتن این و ،من گویدمی انسان در اراده . است ٢اراده زند،می سرباز شدن

. آفریند می گناه موجودات در که است چیزی همان اراده. است ٤داوطلبانه شر یا ٣گناه

 هم بر عتیطب در را تیمعصوم و شر ۀمعادل که است انسان ۀاراد به باور سیمون وی این

 که است یا هیسا تنها خود: "آورددر این باب چنین می و] ۱۲۱و  ۱۲٠صص ،۸[ زندیم

 هیسا نیا من و سازند،الهی فراگیر می نورِ  توقِف  هنگام به و گسترانندیم خطا و گناه

گفتن  تر حیصر یعبارته ب پس .]٤٠، ص۲٠[ "نمیگز یم بر یهست کی عنوانبه را] خود[

                                                                                                                                            
1. I 
2. Will  
3. Essence of Sin  
4. Voluntary Evil  



  ٢٠٥   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

با . آن گناه ۀیاز آن است سا ینمود که خودذات گناه است و  یانسان ۀاز جانب اراد من

یم ایمه امکان نیا شیبرا دارد، شر و ریخ به نسبت که یدانش ۀواسط به انسانحال،  نیا

 به انسان جانیا در. کند شرکت و شود میسه خلقت در بخواهد داوطلبانه طوربه که شود

 که یمرکز عنوانبه که است گونهنیا اراده و کندیم حرکت شر جهت در یاریاخت شکل

 داشته نقش نشیآفر در که است لیمتما دارد، خودش یبرا ییادعاها و من دیگو یم

 خلقت متوجه و ندیبیم جهان مرکز در را خودش ،جایگاه سوژه در انسان. باشد

 . ستین محدودش

 او". آری" دهدمی پاسخ انسان و" شوید؟ خلق خواهید می آیا"پرسدمی انسان از خدا

 پاسخ چنین لحظه هر در آدمی و پرسد، می را سوال این هاانسان از لحظه هر در و هنوز

 در همواره خواهدمی که موجودی عنوانبه انسان .]۲۱۱، ص۱۲[" آری: "دهدمی

 در و باشد داشته را من گفتن حق و ٢،حیثیت ١،قدرت ادعای و باشد داشته وجود هستی

 هیچ به تواند نمی زیرا کند؛می انتخاب را بله پاسخ هست، چیزی که کند زندگی توهم این

 قرار ٥زمان و ٤مکان ٣،ضرورت معرِض  در که بپذیرد تواندنمی انسان. دهد رضایت بودن

 این تمام از و باشد سهیم آفرینش در خواهدمی او. محدود است موجودی و است گرفته

 من محوریت با را ضرورت قوانین و مکان زمان، تا کند می تالش آدمی حتی .بگذرد حدود

  !ندارند معنا و مفهومی یکهیچ من بدون گویی کند، تعریف

 زیچ میان انتخاب: شودمی شروع نقطه این از وی سیمون عملی عرفاِن  گاِم  اولین

در باور سیمون، تنها یک خیر وجود دارد و آن هم خیر ماوراء  ٧.بودگی چیهو  ٦بودگی

 هیچ به و بگذرد چیزبودگی ِخود از انسان که شودطبیعی است که تنها زمانی حاصل می

 هیچ این تواندنمی مادی، ُبعد داشتن دلیل به انسان .]۲۳، ص۱٥[ دهد رضایت بودگیش

 مادی ُبعدِ  همین طریق از انسان هاِی آگاهی از زیادی بخش که چرا بپذیرد؛ را بودگی

. باشم بودن هیچ عاشق باید: " کند می اظهار چنین مورد این در او. گیردمی صورت

 عاشق باید بدارم، دوست را بودن هیچ باید! بودممی چیزی اگر بودمی وحشتناک چقدر

 آن که چرا است، پرده سوی آن که بورزم عشق روح از بخشی آن با باید. باشم بودنم هیچ

                                                                                                                                            
1. Power  
2. Prestige  
3. Necessity  
4. Space  
5. Time  
6. Being something 
7. nothingness 



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٠٦

 بودن هیچ تواندنمی ،است ادراک قابل] مادی ُبعد طریق از[ آگاهی نزد که روح از بخشی

 که باشد  داشته باور است ممکن هرچند. است دهشتناک برایش. باشد داشته دوست را

، ۲٠[" دارد دوست بودن را هیچ جز چیزی حقیقت در دارد، دوست بودن را هیچ

  .]۱۱۱ص

را یک ١وجود و واقعیت او که است ارزشمند وی حیث نزد سیمون اینبودن از   هیچ

 و آنچه وجود در را واقعیت درحالی انسان  .]۳۱۱، ص۱٤[چیزاند  دو بلکه داند؛ نمی سنخ

 که آنچه در سازد، می هویدا نبودن در راآن وی سیمون که کند، می جستجو هست که

 تنها سیمون وی  برای اما ،است وجود گر بیان انسان برای جهان،. است غائب و نیست

 به که چیزی در هرگز واقعیت او باور در زیرا .]۷٦همان، ص[نمودهاست  سلطنِت  قلمرو

 ارتباط در است شده داده ما به آنچه با اما شود، نمی یافت] وجود یعنی[ شده داده انسان

 را واقعیت بخواهد فرد اگر و است هستی و وجود شده، داده آدمی به آنچه .]همان[است 

همان، [یافت نخواهد چیزی توهمی خداِی  جز کند جستجو هست که آنچه و وجود در

 توهمی و ناقص را ماده و حواس طریق از شناخت اسپینوزا، همانند نیز وی .]۱٥۷ص

 درک برای پس. داند بهره می تشخیص بی ۀانگارد و همچون رواقیون جسم را از قو می

 یگانه که چرخاند خیر سمت به را نگاه و کشید دست مادی نظر نقطه از باید واقعیت

تفکرات  نتواند فرد وی، شناسِی  هستی در بنابراین، اگر .است جهان از خارج در واقعیت

 واقع در که پندارد می حقیقت را تصوراتی آنگاه کند، خارج خود از را منّیت برآمده از

 گمان که دهد می هستی چیزی به بین خودبزرگ انساِن . ندارند حقیقی وجود و اند باطل

 در خطا غیر از که درحالی داند، می خودش دارایی تنها را آن و اوست به متعلق کند می

باعث خلقت ما شده است و ما به  ،خدا با تهی کردن خودش از الوهیتش .نیست اندیشه

ی که وجود دارد تنها که چیز یابیم که وجود دارد؛ در حالی اشتباه واقعیت را در چیزی می

 به نه که چیزی از بازنمایی است، من از بازنمایی یک فقط خود .نمودی از واقعیت است

  نه و دارد تعلق آدمی
ً
 در را آن توان نمی و است غائب حقیقی هستِی  زیرا ؛دارد وجود اصال

 واقعیت با را انسان تا دارد تالش پیوسته وی، سیمون. کرد جستجو ،دارد وجود که چیزی

  و کند آشنا
ً
. کند دوری توهم و ورزی تخیل از طریقی هر به تا خواهد می مخاطب از دائما

 ها آن به که کند اموری از تصویرسازی به شروع تا است آماده همواره انسان ذهن

 توان نمی امور برخی در حتی که کند می ترسیم چنان را امور آن و است مند عالقه

                                                                                                                                            
1. existence  



  ٢٠٧   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

  .داد تشخیص واقعیت با را تفاوتشان

 
	معکوس خلق. ۷ 	

باعِث خلِق چیزی شدن که : " آورد سیمون وی در تعریف خلق معکوس این چنین می

اگر بخواهیم مفهوم این عبارت را دریابیم باید تفسیر  .]۳۲، ص۲٠[ "خلق نشده است

ورزد، و از  خلقت به کمال عشق است و خدا به ما عشق می. سیمون از خلقت را بدانیم

هنگام که خدا خودش را از  ورزد؛ زیرا آن خدا از طریق ما به خودش عشق می سوی دیگر

سان در میان خدا و خدا قرار گرفتیم؛ بدینها  الوهیتش تهی کرد تا ما باشیم، ما انسان

تواند به  چون خدا تنها می ،ورزد خدا با عشق ورزیدن به ما در حقیقت به خودش عشق می

وقتی سیمون وی  ؛کند معکوس معنا پیدا می خلق این جاست که. خودش عشق بورزد

" ورزد بخشد، به پذیرش نبودن در ما عشق می آنکه به ما هستی را می: "... گوید می

گونه تعلق  طور که خدا خودش را از الوهیتش تهی کرد و به آن هیچ پس همان .]همان[

آنچه هست تهی  خاطری نداشت تا ما باشیم، حال این انسان است که باید خودش را از

  ،کند و به آن هیچ نوع تعلق خاطری نداشته باشد
ً
وی این ! وجود داشته باشد تا حقیقتا

خواند، گویی چیزی  معکوس می چنین تقلید کردن انسان از خداوند در آفرینش را خلق

  ! نبوده و اکنون خلق شده است

و انسان آن هنگام کند  را از ما طلب می ای داده و هر لحظه آن خدا به انسان هستی 

، را َرد منگوید  می که گاهآن اراده، مثابهبه کردن اطاعت که کند درک را واقعیت قادر است

می ُرخ زمانی هئلمس این. بپذیرد را در قالب عشق ١رضایت مثابهبه کند و اطاعت کردن

: دهد پاسخ انسان" شوید؟ خلق خواهیدمی آیا: "پرسدمی انسان از خدا وقتی که دهد

 در مرور به پاسخ این دهد، منفی پاسخ روح از بخشی تنها است کافی وی، ۀگفت به". خیر"

 پاسخی چنین آدمی کهزمانی آن .]۲۱۱، ص۱۷[ کرد خواهد پیدا گسترش روح سرتاسر

 بودگی خویش چیز و گیرد قرار جهان مرکزیت در این از بیش خواهدنمی یعنی ،دهدمی را

  . کندمی انکار را

 لطف به جاذبه نیروی جایبه را خودش که داراست را پتانسیل این انسانی، ۀاراد پس

 - گناه وضعیت- خودش طبیعی حالت آن داوطلبانه شکلبه  و بسپارد و از آن اطاعت کند

 سایر خالف بر اندیشمند انسان زیرا بگذارد؛ استکنار شده خلق شکل آن به که را

                                                                                                                                            
1. Consent  
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 است؛ مخلوق در خدا واقعی تصویر این و دارد انتخاب قدرت وضعیت، این در موجودات

 حدوِد  ۀواسطبه را خود و شد برده و کرد نظرصرف خود قدرت از خدا که دلیل این به

 از خودخواسته و از روی عشق، شکل به خدا .]۹۱، ص۱٤[ کشید زنجیر به ضرورت

 مستقل طور به مخلوقات تا ،سازد می و خودش را محدود کشد می دست خود الوهیت

تجسد  مصلوب مسیح تئهی باشند و برای نشان دادن راه نجات به انسان، در داشته وجود

  .یافته است

 چرا ،برگزیده انسان نجات برای را مسیری چنین الیتناهی عظمت آن با خدا که حال

 نکند؟ انکار واقعیت به عشق خاطر  به انگارد، می چیز همه که را ناچیز وجود این انسان

 موقعیِت  موجود، شرایط به و دلبسته وابسته بیند،می جهان مرکز در را خود که انسانی

 را خود که است اندیشه این بر اشتباه به انسانی چنین. هاستسلیقه و عالئق شخصی،

 در او دارد، خودش به نسبت اشتباه نگرشی تنها او که است حالی در این. دارد دوست

 چیز هیچ که است این دانست باید آنچه. است شده -محوریخود-  ١ِاگوئیسم دچار واقع

 جهان این از بیرون ،جهان مرکز که چرا شود، واقع جهان مرکز تواندنمی جهان این در

پس انسان باید این . را ندارد مگر خداوند من گفتن حق جهان این در چیز هیچ و. است

 .]۱۷٤، ص۱٤[ کند رها و قدرت موهومی و این حِس اول شخص بودن را کنار بگذارد

گیری از تخیالت  کناره. اندیشی و امور موهوم را متوقف سازد برای این کار باید ابتدا خیال

  .شود و باطل شمردن هستی آن می خودمنجر به ترک 

این نوع انقطاع در حقیقت . یعنی انقطاع خودعبارتی کنار گذاشتن  یا به خودمحو 

به یک معنا خدا از همه چیز بودن در خلقت کناره . استتقلید از انقطاع خدا در آفرینش 

. گیری کند حال انسان باید از خدا در خلقت، تقلید کند و از چیزی بودن کناره .گرفت

 دانستن وی سیمون ۀاندیش در .]۱۹۳همان، ص. [این تنها راهی است برای درک خیر

 و خود از گیریکناره بلکه نیست، خود انبساِط  خدا، سوی از خلقت که نکته این

 مرحله این به فرد که زمانی .]۱٤٥، ص۱۳[ دارد محوری نقش است خود از خودداری

 که توهمی عالِم  این از گاهآن داشت، خواهد خلقت جهاِن  و خود به دیگر نگاهی ،برسد

این چنین تقلید کردن از انقطاع خداوند در . شد خواهد خارج ،است ساخته خود براِی 

است که در آن جهان تصویر و تقلیدی  تیمائوسافالطون در  ۀبازتاب اندیش معکوس، خلق

با این . بازتابی افالطونی که رنگ و بوِی مسیحیت به خود گرفته است .]۱۱[از خیر است 

                                                                                                                                            
1 Egoism  



  ٢٠٩   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

معکوس برای  بلکه خلق ،معکوس تنها تقلیدی از انقطاع خدا از الوهیتش نیست حال خلق

  ا مراد از عمل منفعالنه چیست؟ام ١.سیمون وی، عملی است منفعالنه

 
ً
معکوس پس از ترک  در عمل خلق. مراد از عمل منفعل همان ترک فعل است ظاهرا

راه بود؛ زیرا تالش در راستای حرکت  ها باید تنها چشم به اندیشی ها و خیال دلبستگی

 اچر  ؛دهد ش را افزایش میاتکند و منیّ صعودی انسان را تنها دچار اوهام و خیاالت می

براهی به جای اینکه اراده نقش  ترتیب، با چشم بدین. کند که همسو با میِل اراده عمل می

 را امتناع این باید دانست که در نگاه وی، خدا. توجه نقش خواهد داشت ،داشته باشد

 آن ،کند می پوشیچشم و گذرد می بودن هست این از انسان که زمان آن زیرا دارد، دوست

 به توجه با که است کرده خالی چیزی هر از شکل بدین را خودش کامل، رضایت با هم

 یک ،کند می محو را خود آدمی کهزمانی .]۲۹۷، ص۱۷[ شود می خدا با برابر شدن، تهی

. اندیشی لطف الهی یا خیال: کند پر را بودن تهی این باید چیزی و آید می وجود به خأل

  .خیر یا شر: ، انتخاب کند)ترک چیزی بودن(تواند پس از ترک عمل  انسان تنها می

 مطرح بودیسم آیین در که خألیی با شباهت بی دارد٢ خأل از وی سیمون که فهمی

 در کند، تهی پذیر تغییر و ناپایدار امور تمام از را خودش انسان کهزمانی. نیست شود، می

 این. شود می گفته خأل یا sunyata آن به که گیرد می قرار ذهنی طبیعی وضعیِت  یک

 نماینگرِ  که است الیتناهی حقیقِت  معناِی  به بلکه نیست، ٣انگاری نیست با برابر وضعیت

 تا کند تعلق قطع هم" بودن تهی" خوِد  حتی هرچیزی از باید فرد پس. است واقعیت

 آیین در نبودن یا نیستی خأل ترتیب، بدین .]۲۸۳، ص۷[ کند درک را حقیقی خأل بتواند

 دلیل همین  به ؛باشد نمی خود به قائم و است نامتناهی خرد ساز زمینه بلکه ،نیست بودا

 وابسته امور یا دهیم نسبت آن به را هرچه زیرا ؛داد نسبت آن به را ای ویژگی هیچ توان نمی

  .پذیرند تغییر یا است

 با و ندارد خاطری تعلق و وابستگی هیچ الوهیتش به خدا که طور همان بنابراین

 کامل تعلقی قطع یعنی مشابه انقطاعی با نیز انسان شود، می خلقت موجب آن از انقطاع

 منیت محور حول هرآنچه[ خود ،]آینده و گذشته[ زمان مثل هست که آنچه هر از

 نماند ناگفته .نشیند می الهی لطف انتظار در ،]خأل یعنی[ تهی خوِد  حتی و] گردد می

 فرد ،)بودن هیچ پذیرش( آوری تاب حین در زیرا است، دشوار خألیی چنین آورِی  تاب

                                                                                                                                            
1. Passive activity 
2. void 
3. Nihilism  
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 منظور به را آن نه و باشد پاداشی جستجوی در نه باشد، داشته داشتیچشم نباید حتی

  . است فرومایگی ۀنشان ،باشد چنین اگر که ببیند اعمالش کیفر

  

   فنا و معکوس خلق ۀرابط. ۸

معکوس وجود دارد که به منظور فهم  و خلق ١فنادر نظام فکری سیمون وی تمایز میان 

در اینجا . این تفاوت نخست باید چگونگی محِو خود و رسیدن به انقطاع کامل را دانست

جا دارد به دو مفهوم محنت و توجه در عرفان سیمون وی اشاره کرد که قادرند منیت را از 

 فناپذیر حقیقِت  با ردف که است زمانی آن محنت به باور سیمون، حقیقِت . انسان بگیرند

 تا ،کند می مجبور را انسان محنت عبارتیه ب. است انکار قابِل  غیر که شود می مواجه خود

  . شود رو به رو خود نیستِی  با

 آن هایجنبه تمام به و سازدمی ریشهبی راآن و کرده متوقف را زندگی حقیقی محنِت 

 بردمی یورش مستقیم، غیر یا مستقیم طور به فیزیکی، و روانی اجتماعی، از اعم زندگی،

 است نیستی درِک  همان شخص روِح  عمق در محنت درک تر،به بیان دقیق .]۸۳، ص۱۳[

 از را خود باید ،است محنت حقیقت به رسیدن خواهان انسان اگر رو،از این .]۲۷، ص۱٦[

 حقیقت به عبور برای راهی نیز خود دانستن حقیر: "کند تجربه را خود نبود و بردارد میان

 لرزه به را روح محنت، عریان نمایش که است علت این به. است روح مرگ این. است

 تواننمی .]۱۸، ص٦[" آید می وجود به مرگ زمان نزدیکی در که لرزشی مانند اندازد، می

 بخشرستگاری ترس این ،حال این با اما ،کرد انکار را نیستی ۀتجرب این بودن هولناک

 منیت را که شودمی عاملی محنت دلیل همین به. خداست شناخت سوی به راهی و است

  ٢.است الزم الهی لطف ورود برای که شود خألیی آن ساز زمینه و برداردمیان از

 همان وی نگاه از کامل و تام توجه زیرا است؛ دیگر ای  گونه به نگرش توجه با ارتباط در

 آن در پرتی حواس که است توجه خداوند: "آورد می چنین آن با ارتباط در و است واقعیت

 ذهن ساکِت  عمِل  در و تنهایی در توجه از باالیی سطح چنین .]۱٤۱، ص۱۷[ "ندارد راه

 ارتباط در ماده با که ذهنی سکوِت  نوع هر در نه و فیزیکی تنهایِی  در نه اما. دهد می ُرخ

 به تا نهدمی گام رنج و درد از آکنده جهاِن  از فراتر ذهن که روحی تنهایِی  در بلکه است؛

                                                                                                                                            
1. destruction  

فراینـد « ۀاز دیدگاه سیمون وی بـه دو مقالـ» محنت«و » لطف الهی« ۀبیشتر در باب اندیش ۀبرای مطالع. ٢

 ۀمحنـت در اندیشـ«و  یعرفـان مطالعـات ۀچاپ شده در مجلـ» دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی

  .]٤[به قلم نگارندگان می توان مراجعه کرد  نید ۀفلسف ۀچاپ شده در مجل» سیمون وی



  ٢١١   معکوس در الهیات سیمون وی خلق 

 ذهنی سکوت و تنهایی نوع هر. برسد جهان و خدا خویش، به نسبت صحیحی شناخِت 

 از باید که است اندیشی خیال یک تنها و بود نخواهد بخش معرفت دارد، پیوند ماده با که

 به را آدمی که است ارزشمند چنان توجه با همراه تنهایی .]۱۲، ص۱٤[کرد  حذر آن

 تخیالت تمام از باید .]٦٤، ص۲٠[ گشاید می او بر را خرد ۀدرواز  و کند می نائل ناب عشق

از نظر . کرد مهیا است حقیقی اما است غائب آنچه ورود برای راهی بتوان تا کشید دست

 واقعیت معطوف و گذارد می کنار را چیز همه که است نابی توجه همان عشق سیمون وی

 و کند می گیری کناره خود منیت تمام از که است عشقی چنین رهگذر در انسان و شود می

   .نشیند می الهی لطف انتظار به آید می وجود به که خألیی با

 و واقعی یکی که کند می عمل روش دو به آدمی خلقت، در خدا از کردن تقلید در

 آن در من از اثری هیچ و است واقعی که محافظت روش به یکی: است ظاهری دیگری

 مشاهده آن در را من آثارِ  توان و می است ظاهری که فنا روش به دومی ماند؛ نمی باقی

 باید انسان که است عملی محافظت و خداست فعِل  ظهور، یا خلقت .]۱۸۳، ص۱٤[ کرد

 فناوی  ۀبه گفت شود، انجام فنا باید ،گیرد صورت محافظت آنکه از پیش اما. دهد انجام

 فرد هر شخصیِت  به تحقِق فنا میزاِن  و دهد رخ اتفاق حسب بر یا شانس روِی  از نباید

  ؛دارد بستگی
ً
 فنا اینکه از پس. کمتر برخی در بیشتر است و فنا میزان افراد برخی در مثال

 خأل از محافظت شود، آغاز محافظت عمل باید ،یعنی منیت از میان رفت ،گرفت صورت

 را مانند وی محافظت. باید صورت گیردطالب حقیقت  سوِی  از که است عملی همان

 فرد که نیست الزم یعنی .]۸۳، ۸۲همان، صص[ داند می منفعالنه عمِل  یک فرمانبرداری،

 یا توهمی امور ندهد اجازه و باشد انتظار در کامل توجه با باید تنها ،دهد انجام کاری

 همان از باید فنا اینکه ،کند دیگری که وی به آن اشاره می ۀنکت. کنند ُپر را خأل تخیلی

 با و راستا یک در باید دو هر یعنی ؛شود انجام محافظت است قرار که گیرد صورت نگاهی

 صورت دیگری هدف با یا دهد می رخ اتفاق حسِب  بر فنا گاهی. باشند هدف یک

  که دانست باید ،گیرد می
ً
  .باشد مؤثر تا باشد یکی باید محافظت و فنا هدف لزوما

و محافظت یکی باشد؟ زیرا گاهی محنت بیش از حد منیت را از  فناچرا باید هدف 

 ،برد سکوت ذهنی پیش می ۀاما آگاهانه نیست یا توجه آدمی را تا مرحل ؛گیرد انسان می

  انسان. اما با قصد و هدف دیگری
ً
در زندگی اهداف گوناگونی دارند و شاید یکی  ها اصوال

اما آنچه از نگاه  ،انسان خوشبختی و رسیدن به آرامش باشد یها ترین خواسته از بزرگ

او باشد که با  ۀرساند کشف واقعیت است که باید تنها دغدغسیمون انسان را به تعالی می

 و است معکوس خلق از غیر فنابا توضیحات فوق، . آورد خود همه چیز را به ارمغان می
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 خلق به شدن باعث" عنوان به فنا از وی خود سخنان در. شود آن محسوب می ۀمقدم

 ،گیرد صورت معکوس خلق اینکه برای .]۳۲، ص۲٠[ است شده یاد" هیچی از چیزی

 را نداشتن این فقط اینکه نه. دهد رضایت هیچ به و بکشد دست محوری خود از فرد باید

. باشد نداشته چیز هیچ نیز واقعیت در بلکه بپروراند، ایده و عقیده عنوان به ذهن در

 جان بی ۀدان یک مانند را معکوس ای از کتاب مقدس، خلق با آوردن جمله وی سیمون

: است شده شکوفا و کرده رشد بلکه نشده نابود تنها نه گیاه به شدن تبدیل با که داند می

 وجود درونش در که یاانرژی آنکه منظور به بمیرد باید) دانه... . ( بمیرد دانه آنکه مگر"

همان، [" دهد گسترش جدیدی های صورت انرژی آن آنکه قصد به ،کند آزاد را دارد

  .]۳۸ص

  

  معکوس نزول مقدمه صعود در خلق. ۹

 وقوع به صعودی حرکت نوع هیچ نگیرد، صورت نزولی حرکتی تا است معتقد وی سیمون

 این .]٤٤٠، ص۱٤[است  جاذبه نیروی از مجزا نزولی حرکت این اما. پیوست نخواهد

 تا وی، ۀگفت به. است رضایت و تواضع جنس از زیرا ،نیست جاذبه نیروی آمدن پایین

 نزولی حرکت این واقع در .]۹۲، ص۲٠[شد  نخواهد تجلیل ،نکند پیشه تواضع فردی

 به را آن وی سیمون که رفتن باال وضعیت با آمدنی پایین است، صعودی حرکت از وضعیتی

بدینسان،  .]٥٦٠، ص۱٤[داند  می اهرم این توازن عامل را صلیب و کند می تشبیه اهرم

 پایین به رو حرکتی از اگر حتی ناچیز تر از آن، و خواهد بود بیهوده ما باالی به رو حرکت

  .]۹۳، ص۲٠[باشد  نگرفته نشأت

 پایین این حقیقت در. داشت نخواهد وجود باالرفتنی نباشد، آمدنی پایین تا اهرم در

 در انسان . ]٤٠٠همان، ص[ مخلوق و خالق میان ، کند می عمل پل یک مثابه به آمدن

 هیچ و دهد می تن تام رضایت نوع از فرمانبرداری به و کند می پیشه تواضع خالق پیشگاه

 مرتفع و بخش وحدت امری وی، سیمون در نظرگاه صلیب .کند می تأیید را خود بودِن 

 سیمون ۀاندیش در تصلیب ۀآموز  .تناقضات است و عامل ایجاد توازن است ۀهم ۀکنند

 تالقی وی سیمون. است لطف و ضرورت تالقِی  ۀنقط و مشترک فصِل  بازنمایِی  وی،

کند؛ ضرورت حاکم بر عالم را بر اساس شکل هندسی صلیب تفسیر می لطف و ضرورت

 به است و لطف از باال ماده و مکان زمان، ضخامِت  و جاذبه نیروِی  ۀبرگیرند در است که

 است صلیب همان کنند،می برخورد یکدیگر با دو این که محلی. کندمی حرکت پایین

چنین  .]۱۱[ آید می وجود به شدن یکی و اتحاد و رود می میان از هاتناقض تمام که جایی
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- شود، آنجا که ساختمان ستاره نگاهی به آفرینش در تیمائوی افالطون نیز دیده می

  ].36 :13[ کند هم متصل میه وار ب شناسی جهان را صلیب

شناسی و بر جهان  عالوه ،مطلبی که در خلق معکوس با آن مواجه هستیم

و  یتمننظر کردن از فرد با صرف. شناسی و اخالقی استخودشناسی، رویکرد معرفت

لذا در این نوع نگرش تواضع  ؛تا امر واقعی وجود داشته باشد ،دهد اجازه می خودمحو 

دهد نه تنها امر واقعی بلکه دیگر  اجازه میشود، که به آدمی  وخشوع مشاهده می

تر یعنی خوِد  گونه که باید حضور داشته باشند، ببیند؛ به عبارتی صریح ها را آن انسان

جا حذف  هاِی نابه ها و برداشت در چنین نوع نگرشی قضاوت. شان باشند حقیقی

شرایطی که  که انسان جهان خلقت را بدون حضور خدا و در عالوه، زمانیه ب. شود می

ای واقعیت را به  هیچ نوع تسلی بخشی ،دهد یابد، دیگر اجازه نمی غائب است در می

  انسان. ای دیگر نمایان سازد گونه
ً
آنگونه که  ،مندند آنچه را دوست دارند عالقه ها اصوال

 . کنند، ببینند پندارند و تصور می خود می
ً
شود انسان  این نوع نگرش موجب می نهایتا

  ؛زیادی با واقعیت دارد ۀخلق کند که فاصلچیزی را 
ً
از خدا تصویری بسازد که هیچ  مثال

آنگاه از خدای . ذهن اوست ۀشباهتی با خدای حقیقی ندارد و تنها ساخته و پرداخت

رو، سیمون  از این. اش برآورده شوند ذهنش انتظاراتی دارد که باید مطابق با میل ۀبرساخت

انگارد و پیوسته افراد اندیشمند را به  اسات را نادرست میاحس ۀوی هر نوع شناخت بر پای

چنین خردی به ناچار با انقطاع از محسوسات، . کند شناخت بر مبناِی خرد توصیه می

 . شود عواطف و احساسات حاصل می
ً
 که کند می اظهار ، ویبه همین دلیل، اساسا

 تسلی نفی معنای به ناباوری خدا که  چرا ،باشد پاالیش نوعی تواند می خداناباوری

  که است ای مذهبی
ً
  .]۱۱[١کند می پر را خالء صرفا

ً
 این انفصال و خأل ایجاد شده حقیقتا

  .لطف الهی است ۀخان

                                                                                                                                            
زعم سیمون وی،  که به" خدا ناباوری به مثابه پاالیش"فصلی وجود دارد با عنوان  جاذبه و لطفدر کتاب . ١

ش است که در نگاه وی، دین تا جایی اثر بخ. شود های متناقض و صادق محسوب می این گزاره از گزاره

 ما رنج را می(تسال بخش نباشد 
ً
یـا خـدا بـاوری ) پذیریم به امید بهشت و این تلقی اثـربخش نیسـت مثال

زمانی راستین و حقیقی است که انسان شروع به ساختن خدای موهومی نکند؛ به عبارتی دیگر خـدا را 

از . یی تمنـا نشـودگونه که هست بپـذیرد و خـدای راسـتین آن خـدایی اسـت کـه از او هـیچ تسـالهمان

کنـد  ای از خدا ندارند، آنکه خدا را انکار می از دو آدم که هیچ تجربهروی سیمون وی معتقد است که  این

و راز کـالم ایـن سـخن سـیمون وی شـاید در ] ۱۲، ۱۱، صص۲٠[تر باشد تا دیگری  شاید به خدا نزدیک

  .از او ندارد برخالف دیگریاین باشد که آنکه خدا را انکار کرده است، دیگر هیچ تمنایی 
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  یریگ جهینت

ها با تواضع رضایت داد؛  یکسان حضور دارد و باید به هر دوی آن  خیر و شر در انسان به

 
ً
 ! خیر محض است چنین رضایتی حقیقتا

ً
 نیمه دو این است، تضاد همین دلیل به دقیقا

 طرف، یک از ما اطراف جهان زیبایی و ما درون الهی لطف تأثیرات بین ما های روح شدن

 ما شود می باعث که دیگر، طرف از کند می حکومت جهان بر که رحم بی ضرورت و

  هم و انسان کنار در حاضر هم را خداوند
ً
 .کنیم درک بشری هاِی  مقیاس تمام ورای مطلقا

با چنین . نماند باقی چیزی محض خیر جز که جایی تا داد ادامه را مسیر این باید گاهآن

روایتی باید گفت آدمی در قامت انسان، آشکار و پنهان، معبدی است آکنده از عشق الهی 

آن هنگام که انسان همان موجود فانی، از . توان چیزی را در آن راه داد که جز خدا نمی

گسلد و چنان این مسیر را  گیرد، در واقع از بند بنِد آن می شرِی خویش کناره میقدرت ب

او در این مرحله . دهد که باید گفت دیگر آن شخص همان شخص نیست پیوسته ادامه می

الهی  ۀانسان تسلیِم خواست و اراد. یابد که آنچه باید بدان عشق بورزد غائب است در می

تفاوت شده است و جز خیر چیزی را طلب  ز احساسات بیشده و نسبت به جهان خالی ا

این سکوت تقلیدی از سکوت ! او چشم به راه لطف الهی است آن هم در سکوت. کند نمی

این ! دهد اما صدایی پاسخ او را نمی ،خواند خداست در آن زمان که انسان خدا را فرا می

  .توان در آن دید سکوت سراسر توجه است که جز عشق را نمی

  ،باید همانند خداوند رها شد و ترک تعلق و دلبستگی کرد
ً
هست  تا بتوان آنچه حقیقتا

برای رسیدن به حقیقت باید عمل عکس . حقیقت نگریست ۀرا درک کرد، تا بتوان از دریچ

خلق معکوس منفعل کردن . اما به شیوه و روش الهی ،در همان مسیر ؛انجام دهیم

وار تمام  بایست ابراهیم. گوید همان اسلوبی که خدا میاما با  ،مخلوق درون انسان است

اما سیمون وی . که این معبد حرم لطف الهی است چرا ؛معبد را از غیر خدا تطهیر کرد

بلکه وجوِد آدمی  ،شکند ها را می گذارد او در خلق معکوس نه تنها بت هنوز گامی فراتر می

ای از  حتی ذره. د تا تمام توجه خدا شودباید چیزی نباش! هیچ. کند را نیز با تبر قطع می

 . وجود مانع رسیدن به واقعیت غائب است
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