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Correspondence between microcosm and macrocosm is a common
discussion in the mysticism of different religions. Usually in these schools,
man is a small example of the universe and man is known as the highest
and most perfect example of the names and attributes of God. Swedenborg
also saw the material and spiritual worlds as having an adaptable design
and pattern that could be unified. In this article, we try to explain the
principles of Immanuel Swedenborg's mystical thought based on his
personality and religious characteristics and his scientific position and
spiritual experience. How does he interpret the connection between the
material and the spiritual world? In his opinion, what is the pattern of the
connection between these worlds? Is the material world genuine and is the
immaterial and spiritual world influenced by the material world or is it the
other way around? Where do the events of this world come from?
Understanding the sacred teachings is based on which level of
understanding of human language? Does being content with the apparent
meaning of the Bible ultimately lead to a true understanding of these
teachings? What is Swedenborg's view and classification of the different
periods of man's relation to the divine? Swedenborg's thought revolved
around three axes:
1- Correspondence theory:
The fundamental axis of Swedenborg's thought is in the form of the
theory of correspondence. He sought a way to replace the method of
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material analysis with Platonic or Neoplatonic idealistic views in
explaining the events of existence, so that he could explain the
relationship between the ontological position between the realms of God,
man, and world. He realizes that the originality of the events of the
material world originates beyond this world, and in fact it is the events of
the spiritual world that have originality, and this material world is merely
as a realm where the manifestations of the events of the spiritual world are
manifested. Worldly affairs are a "manifestation" of spiritual affairs and
correspond to them. These two parts are also applied to every human
being, that is, each person has an "inner person" or a spiritual or spiritual
world, and an "External person" whose natural world is. According to
Swedenborg, a happy person is one whose external aspect is in harmony
with his inner human being. Everything is a correspondent that arises and
endures in nature according to the divine design. What makes the divine
design is the divine good that emanates from the Lord. It begins from him,
emanates from him through the heavens in sequence into the world, and
there comes to a close in things most remote. Things there that are in
accord with the design are correspondences. People today do not know
what “correspondence” is. They have moved away from heaven because of
their love for themselves and for the world. People who love themselves
and the world above all focus on nothing but earthly matters because these
provide gratification to their more outward senses. They do not attend to
spiritual matters because these offer gratification to their deeper senses.
Correspondence is presented in two stages: There is a correspondence of
everything in heaven with everything in the human being, there is a
correspondence of heaven with everything earthly.
2- Different interpretations of the Bible:
Swedenborg believes that the sacred text has an esoteric meaning that
cannot be derived from its outward form or its literal meaning, and that
the divine word has no esoteric meaning like a soulless and dead man. The
outer being, separated from the inner, is just a body and so is dead, but the
inward being is what lives and allows the outward being to live. In the
same way, Word by itself is a body without a soul. The Word’s literal
meaning alone, can never provide a view of the inner contents. According
to him, The Word is in fact written in pure correspondences. At the end of
the church, when there is no longer any love and therefore no longer any
faith, the Lord will open the Word by disclosing its deeper meaning and
will reveal the heavenly contents hidden within it. In the Secrets of Heaven,
Swedenborg interprets Genesis and Exodus and inner meaning of them.
For example, he considers six-day creation on the Genesis as six
consecutive stages of reconstruction in man. Creation continues from the
initial stage of being "lifeless" to the stage when one reaches spiritual
development, and the seventh day or Sabbath also refers to a person who
has reached the highest stage of personality perfection and has become a
"heavenly" person; In this regard, the description of the Garden of Eden is
in fact a description of the nature and essence of that person and his
nature.
3- Religious interpretation of the periods of man's relationship with
divinity:
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According to Swedenborg, in each period there was a special scripture
for the people of that time. The oldest church that existed before the flood
has a book, the earliest people were heavenly people and thought on the
basis of actual correspondences, that era was called the Golden Age. The
old church after the flood has another book, people of this era did not
think from actual correspondences but from a knowledge about
correspondences, their era was called the Silver Age. Judaism has a book
written by Moses and the prophets, people of this era were familiar with
correspondences but did not do their thinking on the basis of their
knowledge of correspondences, their era was called the Bronze Age. And
finally, the new church has a Bible written by the Gospel writers, the
knowledge of correspondences was completely lost and this era was called
Iron Age. So, in general, there were four time periods with four specific
Bibles of that period that formed man's relationship with divinity. These
periods begin with the clarity of thought and the deep connection of the
material world, and then end with a kind of separation of human thought
from spiritual truth.
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ارکان اندیشۀعرفانی ایمانوئلسودنبرگ
*
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چکیده
انديشۀ عرفانی ايمانوئل سودنبرگ حول محور سه اصل مهم و بنیادين شکل
میگیرد .نخست اصل تناظر که محور اصیل انديشةۀ عرفةانی وی محسةو
میشود ،به گونهای که حضور پنهان اين نظريه در ذيةل ديرةر ارا وی نیةز
قابل ردگیری است .دومین محور انديشۀ عرفانی سةودنبرگ در قابةب ارائةۀ
تفسیری متفاوت از متن کتا مقدس و با استفاده از مؤبفههای نمادشناسةانه
محقّق میشود که در اين راستا منجر به شکلگیری تفسیری تأويلگرايانةه و
نمادين از ايات کتا مقدس میشود که درخور توجّه اهل نظةر و محققّةان
است .وی در سومین محور انديشۀ عرفانی خود به تبیین دورههای مختلة
بشريت و چرونری ارتباط انسان با عوابم معنوی می پردازد کةه حکايةت از
اغازی بسیار نورانی ،و انجامی همراه با غربت و فراق و امیدوار بةه رسةیدن
به روشنايی دارد.
کلیدواژهها :سودنبرگ ،اصل تناظر ،تفسیر باطنی ،دورههای بشريت ،رازهای
بهشت.
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مقدّمه
ايمانوئةةل سةةودنبرگ در  11ژانويةه  9333مةیالدی در اسةةتکهلم سةةوئد بةهدنیةا امةةد و
بعد از طةی دوران تحصةیل ،مهندسةی معةرو شةد .نخسةتین شةهود او از مسةیح در
هفةةتم اوريةةل 9344م .بةةود و در اوريةةل 9341م ،نةةدای اشةةکار و وارةةحی را مبنةةی
بةةر وانهةةادن علةةم مرسةةوم دريافةةت داشةةت .انرةةاه ،درسةةن  14سةةابری اعةةالم داشةةت
کةةه دنیةای واقعةی را در رؤياهةةای خةةود ديةده اسةةت؛ در نتیجةةه ،از توجّةةه بةةه دنیةای
مادّی جدا و غةرق در توجّةه بةه دنیةای معنةوی شةد .وی کارهةای خةود را در علةوم
طبیعی نیمهتمام گذاشةت و بةه مطابعةۀ متةون مقةدّس پرداخةت .حاصةل ايةن دوره از
عمر او ،به نرارش در امةدن کتبةی شةد کةه در رةمن انهةا بةه بیةان نظريةات ،شةر
ديةةدههةةا و شةةنیدههةةايش از بهشةةت و دوزت و تفسةةیر کتةةا مقةةدّس مةةیپةةردازد.
سةةودنبرگ در  11مةةارس 9331م .در بنةةدن درگذشةةت و پیکةةر او در 9193م .بةةه
کلیسةةای جةةامس اپسةةال منتقةةل شةةد .شةةاگردان او جوامةةس سةةودنبرگی را ايجةةاد کردنةةد
و بةةه مطابعةةۀ ااةةار او پرداختنةةد کةةه منجةةر بةةه ايجةةاد کلیسةةای اورشةةلیم جديةةد يةةا
کلیسای جديد شد که در حال حارر پیروان خاص خود را دارد.
طرح مسأله
محورهای انديشه عرفانی ايمانوئل سودنبرگ با توجّه به ويژگیهای شخصیتی و دينی و
جايراه علمی و تجربه های معنوی وی ،بر چه اصوبی اسةتوار اسةت وی ارتبةاط بةین
عابم مادّی و معنوی را چرونه تفسیر میکنةد بةهزعةم وی ارتبةاط ايةن عةوابم از چةه
ابرويی پیروی میکند ايا عابم مادّی اصیل اسةت و عةابم غیرمةادّی و معنةوی متةأاراز
وقايس عابم مادّی است و يا اينکه مسأبه برعکس است اتّفاقةات و وقةايس ايةن عةابم از
کجا نشأت میگیرند فهم اموزه های کتا مقدس بر مبنای کدامین مرتبه از مراتب فهم
زبان بشری استوار است ايا اکتفا کردن به فهم معنای صوری اموزههای کتةا مقةدس
ادمی را به سرانجام فهم مقصود واقعی ايةن امةوزههةا مةیرسةاند نرةاه و طبقةهبنةدی
سودنبرگ بر دوره های متفاوت ارتباط ادمی با امر قدسی که بشر از سر گذرانةده اسةت
چرونه است با توجّه به اينکه تاکنون دربارة اين عار پروتستان و نظريات اوتحقیقةی
انجام نشده است ،در اين پژوهش سعی بر اين است که بةه قةدر وسةس در پةی پاسةخی
برای اين سؤالت از ديدگاه او باشیم.

49

جاويدان خرد ،شماره  ،63پايیز و زمستان 9611

آراء و نظریات سودنبرگ
سودنبرگ بعد از شهود و تحوّل روحی خود ،نظريّاتی را دربارة عابم ،بهشت و دوزت،
تفسیر کتا مقدّس و  ...بیان داشت که شايد اساس و پايه اين ارا را بتوان تا حدودی
در تفکّرات پیشین او نیز پیگیری کرد .محورهای انديشه عرفانی ايمانوئل سودنبرگ بر
حول سه محور شکل گرفت که در سايۀ فهم درست انها ما قادر خواهیم بود تا فهم
درستی از ديرر ارا وی بهدست اوريم .بايد توجّه داشت که بدون شناخت دقیق اين
بنیادهای انديشۀ سودنبرگ ،تبیین و تحلیل ارا وی در ديرر حوزهها میسّر نخواهد بود.
امّا محورهای انديشه عرفانی سودنبرگ بر حول اين موروعات میچرخد:
 .9نظريۀ تناظر
 .1تفسیر متفاوتی از کتا مقّدس
 .6تفسیری دينی از دورههای ارتباط انسان با امر قدسی.
تالش ما در جهت تبیین و توریح مفاهیم ارائه شده از سوی سودنبرگ است .اوبةین
نظريات سودنبرگ پس از تحوّل روحی او در کتا رازهای بهشت ذکر شده است .ايةن
کتا در 9313-9343م .نوشته شده و بهصورت بدون نةام در هشةت جلةد در هشةت
سال از 9341م .منتشر شده است و شامل 99363بخش شمارهدار با اندازههةای متفةاوت
است .امّا لزم است بدانیم که مندرجات اين کتا را میتوان به سه بخش تقسةیم کةرد
که اگرچه درهم امیخته ،وبی مستقل هستند و شامل :بخشهای مقدّماتی ،بخش طولنی
تفسیر سفر خروج و پیدايش و بخش سوم که بیان مواردی است که سودنبرگ در دنیای
رو ديده است ،میشود .مطابب ذکر شده از او در سةاير کتةب ابهیةاتیاش برگرفتةه از
همین کتا و بر اساس اصول ذکر شده در اين کتا است.
او در بخش اول يا مقدّماتی ،نظريّاتی را بیان میکند کةه ايةن کتةا بةر ان مبنةا بةه
نرارش درامده است .اين بخش نظری و سةب شناسةانه اسةت و شةامل تورةیحات و
نررش کلی او دربارة تفسیر کتا مقدّس است .بخش دوم که شامل تفسیر سفر خةروج
و پیدايش و نیز تفاسیر عهد جديد میشود ،طولنیترين بخةش اسةت .در بخةش سةوم
سودنبرگ ،تجربیات مستقیم خود را از ديدهها و شنیده هايش در بهشةت و دنیةای رو
بیان میکند.

ارکان انديشۀ عرفانی ايمانوئل سودنبرگ

49

 .9نظریّۀ تناظر
اوّبین و بنیادين محور انديشۀ عرفانی ايمانوئل سودنبرگ در قابب نظريّةۀ تنةاظر مطةر
میشود .فهم ارا و نظريّات سودنبرگ و همچنین شناخت بهشت و دوزت از ديدگاه او،
تنها از طريق فهم نظريّۀ تناظر امکانپذير است .در واقس نظريّۀ تناظر او مبنايی اسةت کةه
او تمام نظريات خود را بر ان ،بنا مینهد .اين نظريّۀ نه تنها در ااار مکاشةفهای او ،بلکةه
در يکی از اخرين ااةار ،در دوران علمةیاش نیةز قابةل رديةابی اسةت .او در  9349يةا
9341م .به فاصلۀ کوتاهی پیش از تجربۀ دينیای که ورعیت او را از ي دانشمند علوم
به ي انسان باطنبین تغییر داد ،ي اار فلسفی تخصّصی و کوتاه بةا عنةوان «راهنمةايی
رمزی در مورد راز معنةوی و طبیعةی از طريةق بازنمودهةا و تناظرهةا» 9را بةه نرةارش
دراورد .در همین راستا ،هفت سال بعد ،اار بزرگ خةود بةه نةام «رازهةای بهشةت» 1را
نراشت .اوبین اار بر تناظر بین رازهای معنةوی و مةادّی تمرکةز دارد و دومةین ااةر بةه
موروع رازهای بهشتی میپردازد .با وجود اين به نظر میرسد که اار قديمیتر مسةیری
را برای فهم اار جديدتر او باز میکند و نشان دهنةدة انسةجام و ارتبةاط چشةمریر بةین
يکی از اخرين ااار علمی فلسفی او و ااار شهودی وی است .سودنبرگ کةه در فلسةفۀ
زمان خود و علم مکانی تعلیم بسیاری ديده بود ،خود را با شةبح تجربةهگرايةی مةادّی
روبرو میديد :ايا او میتوانست هر پديدهای را که زمانی به خداوند و رو نسةبت داده
میشد به نیروهای مکانیکی کور نسبت داده و به واقعیتهای مادّی تقلیل دهد تجزيةه
و تحلیل صرفا مادّی ،برداشتهای متعابی در مورد خداوند و رو را بةه برداشةتهةای
مادّی تقلیل میداد ،در حابی که ارمانگرايةی افالطةونی يةا نوافالطةونی برداشةتهةای
تقلیلگرايانه از عابم را به برداشتهای متعابی ارتقةا مةیداد .سةودنبرگ در جسةتجوی
راهی برامد تا در تبیین وقايس عابم هستی روشهای تجزيه و تحلیل صةرفا مةادّی را بةا
نررشهای ارمانگرايانۀ افالطونی يا نوافالطونی جايرزين سةازد بةهطةوری کةه بتوانةد
ارتباط جايراه هستیشناسی بین حوزههای خدا ،انسان و مادّه را توریح دهد.
در واقس کتا «راهنمايی رمزی…» بر مبنای بینش هةای مکاشةفه ای فراعقلةی نیسةت
بلکه محصوبی استدلبی ،عقالنی و روشن است که در نهايت مبنايی رياری دارد .او در
اغاز کتا خود میگويد:
«مادامی که نیرو و کشش وجود دارد ،حرکت ادامه مةی يابةد»؛ او در رةمن عبةارتی
ديرر اشاره میکند که« :ذهن انسان هم نیرويی محةرّك دارد کةه بةا عنةوان اراده بةه ان
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اشاره میشود و اين نیرو سببساز پیدايش عمل اسةت»؛ او در رةمن سةومین عبةارت
خويش نتیجهگیری میکند که «در مرتبۀ خداشناسانه هم چیزی وجود دارد که دقیقةا بةا
مراتب طبیعت و ذهن انسان متناظر است؛ يعنی مشیّت ابهی که پايه و اساس عمل ابهةی
خداوند است 6».از اين رو ،در واقس ما در سه مرتبه با سه تناظر روبرو میشويم:
عمل ابهی
مشیّت
در مرتبۀ خداوند
عمل
اراده
در مرتبۀ انسان
حرکت
کشش
در مرتبۀ طبیعت
در مرتبۀ مادّی ،حرکت بدون کشش وجود نخواهد داشةت؛ امّةا چةون هةر کششةی
باعث ايجاد حرکت نمیشود ،پس کشش بدون حرکت نیز میتواند وجود داشته باشد و
اگر هر کششی باعث حرکت میشد ،ديرر در دنیا تعابی وجود نداشت و دنیا بةه سةوی
4
نابودی پیش میرفت.
در مرتبۀ انسانی نیز بدون وجود اراده ،عمل وجود ندارد ،بةا ايةن حةال ارادة بةدون
عمل هم امکةان وجةود دارد و اگةر بسةیاری از مقاومةتهةا و مقابلةههةا نبةود ،انسةان
نمیتوانست به حیات خود ادامه دهد .و ايةن در حةابی اسةت کةه ايةن مقاومةتهةا و
1
مقابلهها ،انسان را از عمل توسط تحري هر ارادهای باز میدارد.
در مرتبۀ خداوندی نیز بدون مشیّت ابهی ،عمل ابهی وجةود نةدارد؛ امکةان دارد کةه
مشیّت ابهی ،عملی نشود يا مؤاّر نیفتد .اگرچه که خداوند اراده کرده که همةۀ انسةانهةا
نجات يابند ،وبی اگر مشیّت او به صورت اابتی تحقّق میيافت ،بةه ايةن معنةا بةود کةه
انسان ارادة ازاد ندارد و ارادة ازاد برای پایبندی اخالقی رةرورت دارد .بةا ايةن حةال
کسانی وجود دارند که در برابر فیض ابهی مقاومت مةیکننةد و مشةیّت ابهةی در مةورد
3
چنین افرادی مؤاّر نمیافتد.
در دورانی که سودنبرگ اصل تناظر را مطر می کرد ،به طور کلی از مطابعةۀ علةوم
مادّی دست کشید چرا که پی برد که علم بر مبنای دادههای صرفا مادّی به خودی خةود
نمیتواند در مورد رو و خداوند ،و يا انسان و ابوهیةت چیةزی را بةر دانسةتههةای او
بیفزايد .بعد از اين مرحله او تنها بر دو مرتبه از اين سه مرتبه متمرکز شد و بةه انهةا بةا
عنوانهای ظاهری و باطنی ،يا بیرونی و درونی اشةاره کةرد .هرية از ايةن سةه مرتبةه
مجزاست و واقعیّت مستقل و قوانین و ابزار دريافت خاص خةود را دارد ،هةی ية از
اين مراتب هستی نمیتواند جايرزين ديرری شود و نمیتوان هةر کةدام را بةه ديرةری
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تقلیل داد .سرانجام سودنبرگ سلسله مراتب هستیشناسانۀ اين سه مرتبه از عابم واقس را
بر طبق ديدگاه نوافالطونی خويش اينگونه بیان میکند که« :نمونههای دنیای معنوی که
در قلمرو رو هستند ،در طبیعت بهصورت تصوير ديده میشوند».
از اين رو ،با توجّه به اينکه سودنبرگ بنابر دريافتهای خويش درمیيابد که اصابت
وقايس عابم مادّی از ورای اين عابم سرچشمه میگیةرد و در حقیقةت ايةن وقةايس عةابم
معنوی است که از اصابت برخوردار است و اين عابم مادّی صةرفا بةه عنةوان قلمةروی
است که محل تجلّی و ظهور و بروز وقايس عابم معنوی است؛ در ادامه مشاهده می کنیم
که سودنبرگ در نوشتههای بعدی خود علیرغم عالقهاش بةه علةم و دانةش ،ان را بةه
کناری مینهد .در تأيید اين فرریه ما شةاهديم کةه او بعةد از تحةوّل روحةی خةود در
کتا های گوناگونش به اصل تناظر و بازنمودهای دنیای معنوی در دنیای مادّی به انحا
مختل اشاره میکند .به عنوان مثال او در کتا رازهای بهشةت در بخةشهةای ،1133
 6431 ،6431 ،6611 ،6663 ،6113 ،6196 ،6996اين مسةأبه را بةه بیةانهةای مختلة
مطر میکند.
به عبارتی سودنبرگ اين تطابق را در تمام وجوه مادّی و معنوی میبیند و حتّةی بةر
اين باور است که« :زمانی که علم به تطابقها و نمودها از بین رفت ،کلمةۀ ابهةی نوشةته
شد تا در ان همۀ کلمات و معةانی کلمةات در تطةابق و همةاهنری باشةند و شةامل ان
معنای باطنی يا معنوی شوند که فرشتهها با ان سر و کار دارند .وقتی ما میگويیم :کلمۀ
ابهی ،معنای ظاهری ان را میفهمیم .در حابی کةه فرشةتران معنةای بةاطنی ان را درك
میکنند .تمام فکر فرشتهها معنوی و فکر ما مادّی است .به نظر مةیرسةد ايةن دو نةوع
فکر ،به واقس دو گونه باشند اما حقیقت اين اسةت کةه يکةی هسةتند چةون بةا هةم در
3
تطابقاند».
از نظر سودنبرگ ،تناظر يعنی دنیای معنوی مجزّا و متمايزی از دنیای طبیعةی وجةود
دارد و وقايعی که در سراسر دنیای طبیعی ظهور و بروز پیدا میکنند ،به واقس نمودهةای
ان وقايس معنوی هستند .امور دنیوی «نمودی» از امور معنوی هستند و با انها متناظرنةد،
يعنی اشاره به ان حقايق داشته و حةاکی از انهةا هسةتند 3.هةمچةون اينکةه عواطة و
احساسات درونی ما در چهرة مةا نمةود مةیيابةد و ويژگةیهةای چهةرة مةا متنةاظر بةا
1
احساسات ماست و انچه که در ظاهر مشاهده میکنةیم ،تجلّةی و نمةودی از انهاسةت.
شايد گفته شود که اين احساسات اموری است که متعلّق به شخص درونةی اسةت و در
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شخص خارجی بسط يافته و تصوير شده است .از اين حیث ،ويژگیهايی که در انسةان
فرصت ظهور و بروز پیدا میکنند به واقس نمودی از همان ويژگیهای اصیلی هستند که
در عابم درون انسان جامۀ تحقّق به خود میپذيرند و اين در حابی است که مابین انچةه
که در عابم باطن تحقّق میپذيرد و انچه که در عابم صةورت مةیبینةیم اصةل تطةابق و
99
تناظر برقرار است.
انچه مهم است اين است که اين دوگانه بودن دنیا را بايد در ي فضای کلّی و عةام
درك نمود که از سويی شامل دنیای معنوی يا رو میشود (کةه خةودش شةامل عةابم
فرشتران بهشتی ،عابم حد واسط اروا و عةابم دوزخةی مةیشةود) و از سةوی ديرةر،
دنیای طبیعی که ما زندگی فعلی خود را در ان تجربه میکنیم .ايةن دو بخةش در مةورد
هر فرد انسان نیز بهکار گرفته میشود يعنی هةر شةخص دارای ية «شةخص درونةی»
است که دنیای معنوی يةا روحةی اسةت و ية «شةخص بیرونةی» کةه دنیةای طبیعةی
99
اوست.
اهمیّت و کارکرد ويژهای که ايةن دو سةاحتی ديةدن دارد در ايةن اسةت کةه ارزش
اشکال طبیعی در حد اارات و معلول بودن انهاست و انها را نمیتوان بةه عنةوان دليةل
وقايس عابم واقس ديد و به واقس انها در مرتبۀ پايینتری از مقام علةابعلل قرار داشته و اين
در حابی است که فقط نمودها و تغییرات رخدادة انها است کةه بةه چشةم ظةاهر ديةده
میشود و مورد توجّه قرار میگیرد .هر صورتی از واقعهای اصیل و دقیق ،از عابم بةاطن
منشا گرفته و ان را متجلّی ساخته و حکايت میکند .به همین دبیةل ،ان واقعةۀ اصةیل
مقدّم بر اوست 91.سودنبرگ از طريق تجربهای مستقیم دريافت که در سه قلمةرو دنیةای
طبیعی (گیاهان ،جانوران و جمادات) کوچ ترين چیزی وجود ندارد کةه حکايةتگةر
دنیای معنوی نباشد و چیزی در دنیای معنوی يا روحی نیست کةه متنةاظرش در دنیةای
طبیعی وجود نداشته باشد .اين رازی اسةت کةه او در سراسةر تفاسةیر خةود بةر کتةا
مقدّس شر کرده و انرشت تأکید بر ان نهاده است و در حقیقةت کلیةدی بةه حسةا
میايد که همواره با گشايش رازهايی ،در اغلب مواقس منجر به اشةکار شةدن افةقهةای
پیشبینی نشدهای از ديدگاههای او میشود96.،از نظر سودنبرگ« ،انسان سعادتمند کسةی
است که در حابت تطابق و تناظر قرار دارد ،يعنی وجۀ خةارجی او در تطةابق بةا انسةان
درونیاش است» .و از اين رو «چنین تناظری انقةدر شةناختهشةده و عةادی اسةت کةه
مشکل خواهد بود بتوان از هر چیز ديرری نام برد که از ان اشةناتر باشةد» 94.در مسةیر
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تکامل اين ديدگاه ما شاهديم که از نظر او بدون اين ارتباط با دنیای معنوی ،نه انسةان و
نه هی بخشی از عابم وجود به هی وجه نمیتواند کماکان برای بحظهای وجود داشةته
باشد .اين تجربۀ شهودی به او درکی را عطا میکند که جوامس فرشتهای و کیفیةات انهةا
91
را در ارتباط با هر بخش از جسم انسان ببیند.
بهطور خالصه ،هر چیةزی در دنیةای طبیعةی ،از انةدكتةرين جةز تةا صةورفلکی،
تمامیت و اجزا حیوانی ،گیاهان و عابم جمادات همری چیزی نیسةتند جةز ية نةوع
«تئاتر نمايشی» از دنیای معنوی يا روحی .در انجا ما میتوانیم امور را در شةکل زيبةای
خود ببینیم اببته اگر بدانیم که چرونه بايد به انها در ورعیت بهشتیشان بنرريم93.واقةس
امر اين است که از ديدگاه وی بنا براصل تناظر ،دنیای طبیعی با دنیای معنوی يا روحةی
يکی میشود؛ 93هر چیزی در طبیعت ي شکل متناظر دارد کةه مطةابق بةا طةر ابهةی
است .طر ابهی نیز همان خیر ابهی است که از پروردگار ساطس میشود .اين خیةر از او
شروع میشود و در سراسر عوابم بهشتی و سپس در عابم دنیا و به دورترين و ريزترين
چیزها میرسد .او معتقد است که چیزهايی که در تطابق با اين طةر ابهةی قةرار دارنةد
شامل هر چیز خیر و مثمری میشوند ،چرا که خیر و خوبی هر چیزی وابسته بةه فايةده
و استفادة ان است و شکل عمل ،حقیقی بودن ان را نشان میدهد؛ زيةرا کةه حقیقةت و
راستی ،شکلی از خوبی است .پس هر چیزی در سراسر دنیا و دنیةای طبیعةی بةر طبةق
طرحی ابهی است که همان خیر و حقیقت است 93،هةر چیةزی در دو دنیةای طبیعةی و
روحی در تطابق با طرحی است که خو  ،خیر و حقیقةی اسةت 91و از اتحةاد ايةن دو
است که عمال هر چیزی بهوجود میيابد 19.امّا چرونه است کةه انسةانهةا متوجّةه ايةن
تناظر نیستند در واقس عشق به خود و به دنیا موجب اين غفلت شده است .مردمةی کةه
خود و دنیایشان را دوست دارند تنها بر حواس ظاهری خود توجّه دارند و ايةن افةراد
به موروعات معنوی تأکید ندارنةد زيةرا در ان صةورت بايةد بةه حةواس بةاطنیتةر و
عمقیتر خود بپردازند .در نتیجه انها موروعات زيادی را به کنةاری مةینهنةد چةرا کةه
19
میگويند ما خیلی بالتر از اين هستیم که بخواهیم راجس به اين موروعات فکر کنةیم
و از انجا که قانون تناظر موروعی معنوی است ،درك ان توسط افرادی کةه صةرفا بةه
دنیا میپردازند امکانپذير نیست.
از نظر مردم قديم ،دانش تناظر از هر دانشی بالتر بود و از طريق اين دانش بةود کةه
انها معرفت و حکمت را کسب میکردند و از طريق اين دانش است که افةراد کلیسةايی
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با بهشت ارتباط برقرار میسازند و در واقس دانش تنةاظر ،دانشةی معنةوی و ورای عقةل
استدلبی است .نظر مردم قديم راجس به تناظر ،شبیه به فرشتران بود ،بةه همةین جهةت
انها میتوانستند با فرشتران صحبت کنند و حتی پروردگار 11را ببینند و او به انها تعلةیم
16
دهد ،در حابی که امروزه مردم اين دانش را فراموش کردهاند.
سودنبرگ معتقد است که بدون فهم قانون تناظر نمیتوان چیزی را راجس بةه دنیةای
معنوی و سريان ان در دنیای مادّی ،ارتباط دنیای مادّی با دنیای معنةوی ،رو انسةان و
تأایر ان بر بخش درونی يةا بةاطن انسةان و چرةونری ورةعیت انسةان پةس از مةرگ
دانست 14.وقايس دنیای معنوی بر وقايس دنیای مادّی اارگذار است و ايةن دنیةای معنةوی
است که باعث ظهور و بقای دنیای مادّی میشود .سةودنبرگ مةیگويةد منظةور مةن از
دنیای مادّی يا واقعیت دنیای مادّی هر انچیزی اسةت کةه در ايةن دنیةا نةور و گرمةای
خورشید را دريافت میدارد .واق عیت دنیةای معنةوی نیةز بهشةت دنیةای معنةوی و هةر
ان چیزی است که به ان تعلق دارد 11.او مثال میزند که نیروی حیاتی دنیای مادّی شامل
اجزا گرما و نور است؛ که مطابق ان در دنیای معنوی شامل اجزا عشق و ايمان اسةت.
او اشاره میکند که گرما در دنیای مادّی در تطابق با عشةق در دنیةای معنةوی و نةور در
دنیای مادّی در تطابق با ايمان در دنیای معنوی است .خورشید دنیای مادّی نور و گرمةا
توبید میکنةد ،و از خورشةید دنیةای معنةوی هةم گرمةای عشةق و نةور ايمةان سةاطس
13
میگردد.
تناظر در دو مرحله مطر می شود :ابتدا اينکه هر چیزی در بهشت با هةر چیةزی در
انسان در تناظر است و دوم اينکه هر چیزی در بهشت با هر چیز زمینی در تنةاظر قةرار
دارد .از ان جا که هر انسان ي دنیای کوچ و تصويری از دنیای بزرگتر اسةت ،پةس
در درون هرکدام از ما ي دنیای مادّی و ي دنیةای معنةوی وجةود دارد .ان بخةش از
وجود ما که باطنیتر است و متعلّق به دنیای معنوی است روی دنیای مادّی يا حواس و
جسم ما تأایر میگذارد ،همان گونه که اسمان يا بهشت بر زمین يا دنیای مادّی تأایرگذار
است و تطابق کاملی بین بهشت و انسان وجود دارد 13.تناظر و تطابق کامةل بهشةت بةا
انسان به اين معناست که انسان به تصوير بهشت يا بةه تصةوير انسةان جهةانی و يةا بةه
تصوير پروردگار در امده است .بخش درونةی و معنةوی مةا پذيرنةدة بهشةت و بخةش
ظاهری وجود ما پذيرندة اين دنیاست و هر قدر که باطن ما بیشتر پذيرندة خیر و خوبی
و بهشت باشد ،تطابق کاملتری با بهشت بهوجود میايد .جوامس بهشتی نیز در تطابق بةا
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اعضا و ارگانهای انسان هستند 13.بهشت نیز به شکل ي انسةان اسةت و هةر جامعةۀ
بهشتی و هر فرشته هم به شکل انسانی کامل است 11.در نتیجه بةین تمةام قسةمتهةای
بهشت با تمام بخشهای وجود انسان تناظر وجود دارد 69.به طوریکه بهشت دارای دو
قلمرو اسمانی و معنوی است و انسان نیز دارای دو بخش «درونی» و «بیرونی» است که
بخش اسمانی يا درونی با قلب و بخش معنوی يا بیرونی با ريهها ارتباط دارد .به همةان
ترتیب که انسان دارای رربان قلب و تنفس است ،رربان قلب انسان عظیم بهشتی هةم
با ورعیت عشق او تغییر میيابد و تنفس او به ورعیت ايمان و انجام امور خیر وابسةته
است 69.همان گونه که مغز در سر انسةان قةرار دارد ،در سةر انسةان عظةیم بهشةتی هةم
انسانها و جوامس بهشتی زندگی میکنند کةه دارای عشةق ،ارامةش ،عقةل و معرفةت و
بی گناهی هستند و سودنبرگ اين روند مطر کردن تنةاظر بةین وجةود انسةان و انسةان
عظیم بهشتی را برای تمام اعضا ادامه میدهد 61و چةون بهشةت بةه شةکل پروردگةار
است ،پس تمام تناظرات با بهشت ،در واقس تناظر با پروردگار است (يا تطبیق با صةفات
ابهی و تصوير او شدن).
از سوی ديرر بهشت در تناظر با هر چیز زمینی است .موروعات زمینی نیز در سةه
قلمرو قرار میگیرند :حیوانی ،نباتی و معدنی .هر چیزی که بر روی زمین و در اين سةه
قلمرو جای دارد با امور بهشتی يا اسمانی يا معنوی در تطابق قرار دارد 66.از طريق ايةن
تطابق ،دنیای مادّی با دنیای معنوی يکی میشود؛ بنابراين ،دنیای مادّی در کلیّةت خةود،
تئاتری است که تصوير گر ملکوت پروردگار است 64.مةثال سةودنبرگ در تطةابق رفتةار
انسانها با حیوانات ،حیوانات مفید را بةا رفتةارهةای خةو و حیوانةات وحشةی را بةا
رفتار های بد ،گاو و گوسابه را با رو مادّی انسان و حیوانات پرنده را بةا فعابیةتهةای
61
شناختی متناظر میداند.
هر چیزی که در تطابق با طر ابهی باشد در تطابق با بهشةت و هةر چیةزی کةه در
تطابق با طر ابهی نباشد با دوزت متناظر است و هر انچه که بةا بهشةت متنةاظر باشةد،
منعکسکنندة خیر و خوبی ،و راستی و درستی است و هر چیةزی کةه مطةابق بةا دوزت
63
باشد ،منعکس کنندة دروغ و بدی است.
از نظر سودنبرگ کتا مقدّس و کالم ابهی به اين علت نوشته شده است کةه تنةاظر
و تطابق دنیای مادّی با دنیای معنوی را گوشزد کند و انسةانهةا را بةه سةوی فهةم ايةن
موروع رهنمون سازد .پس اگر ما قةدرت دسةتیابی بةه دانةش تنةاظر را داشةته باشةیم،
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میتوانیم معنای باطنی کتا مقةدّس را بفهمةیم .در واقةس معنةای تحةتابلفظةی شةامل
اموری میشود که در دنیای مةادّی ماسةت در حةابیکةه معنةای معنةوی شةامل امةوری
می شود که در بهشت است و از انجا که به علّت قانون تناظر ،دنیای مادّی میتوانةد بةا
دنیای معنوی يکی شود و يکی تصويرگر ديرری است پس هةی منافةاتی بةین ايةن دو
63
وجود ندارد.
به طور خالصه میتوان گفت که عابم کبیر يا جهان و عابم صغیر يا انسان هةر کةدام
دارای دو بخش مادّی و معنوی هستند .اين دو بخش ،در هةر عةابم بةا يکةديرر و هةم
چنین با دو بخش مادّی و معنوی عابم ديرر ،نه تنها در کلیات کةه در جزئیةات نیةز در
ارتباط و تناظر هستند و عوابم مادّی در واقس تصويری از عوابم معنةوی هسةتند .بخةش
باطنی يا معنوی انسان بايد هرچه بیشتر در تطابق با بخش معنوی عابم يا بهشت باشد تا
همه چیز در جهت خیر و خوبی ،راستی و درستی و منطبق با طر ابهی پیش رود.

 .9تفسیر متفاوتی از کتاب مقدس
محور دوم انديشه عرفانی سودنبرگ در رمن ارائۀ تفسیری متفةاوت از کتةا مقةدس
شکل میگیرد .در واقس اوبین جمله از کتا رازهای بهشت خالصۀ نظريهای اسةت کةه
اساس و مبنای کار سودنبرگ در تفسیر کتا مقدّس است« :کالم ابهةی در عهةد عتیةق
شامل رازهای بهشت است و هر جنبه از ان با پروردگار ،بهشت ،کلیسا ،ايمةان و تمةام
معتقدات ايمانی سروکار دارد؛ وبی فرد نمیتواند اين مفاهیم و معانی را در اين حةرو
يا در معنای تحت ابلفظی انها بیابد 63».پس متن مقدّس يا کلمۀ ابهی ،معنای بةاطنی دارد
که نمیتوان ان را از شکل ظاهریاش و يا از معنای تحةتابلفظةی ان بةه دسةت اورد.
تفسیر صحیح نیاز به وحی ابهی دارد و کالم ابهی بدون معنای باطنی ،هةمچةون جسةم
بدون رو است و تعداد کمی از افراد چنین توانايی را دارند که سودنبرگ يکی از انةان
بود .او متذکّر می شود که بدون کم پروردگار ،امکان رسیدن به معنةای بةاطنی وجةود
ندارد« :پروردگار با بط خود اين فرصت و امکان را به مةن عطةا کةرد تةا بةا اروا و
فرشتران ه مراه شوم و صحبت انها را شنیده و با انهةا سةخن گةويم و در ان دنیةا مةن
راجس به انواع مختل اروا  ،ورعیت اروا پس از مرگ ،دوزت و بهشةت را امةوختم.
در نتیجه من توانستم امور حیرتانریزی را در دنیای ديرر ببیبنم و بشنوم که هرگز قبةل
از اين کسی به ان امور اگاهی نداشت و يةا قةدرت ديةدن ان را نداشةت 61».از نظةر او
«معنای ظاهری» اصطالحات کتا مقدّس و بیانات مرتبط با «معنای باطنی» را نمیتةوان
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بالدرنگ ظاهر نمود .در اين صورت رمزگشايی عهد جديد و همچنین پةردهبةرداری از
رازهای مخفی ان بسیار مهم میشود .کلید اين رموز را نیز نمیتوان در خود عهد جديد
يافت ،بلکه بايد با ارتباطی مستقیم با بالترين مرتبه به اين رمزگشايی دست يافت.
نقادی عقلگرايانه که در دوران سودنبرگ بةه ظهةور رسةیده بةود ،نظةرات سةنّتی و
قديمی عهد جديد و کالم خداوند را بدون مفهوم میدانست .عقلگرايی که در انديشةه،
رفتار و گفتار بر اصول عقلی تکیه داشت و عقل را تنها منبس معتبر شناخت میدانسةت،
سايۀ ش و ترديد را بر تعابیم رسمی و سنّتی ،اعم از دين و علم گسةتراند ،هةمچةون:
«يعقو شاخه های سبز و تازه درختان بید و بادام و چنار را کند و خطهای سفیدی بةر
روی انها تراشید و اين چو ها را در ابشخور قرار داد تا وقتی گلّهها برای خوردن ا
میايند ،انها را ببینند و جفتگیری کنند .انها برّههايی میزايیدند که خةطدار ،خابةدار و
ابلق بودند» (پیدايش.)49-63: 69
امّا سودنبرگ با استدلل خود اين مشکل را حل کةرد .بةه نظةر او اگةر تلّقةی کسةی
اينگونه باشد که کتا مقدّس از کلمۀ اول تا اخر از طر خداونةد اسةت و هةمزمةان
تصديق کند که معنای تحتابلفظی متن گويا نیست؛ تنها راه حل ايةن اسةت کةه مسةلّم
بریرد که معنا از ظاهر کلمات بهدسةت نمةیايةد .مةتن ابهةی بايةد حةاوی «رازهةا»يةی
( )arcanaباشد که در واقس معنای باطنی است که ان رازها را نشةان مةیدهةد و بةدون
49
اين معنای باطنی ،کتا مقدّس نمیتواند کالم پروردگار باشد.
سودنبرگ ،اشکارا سنجش و هماننةدانرةاری بةا ارگانیسةمهةای زيسةتی را در نظةر
می گیرد و میگويد همانطور که جسم صرفا مةادّی و بةدون رو  ،مةرده اسةت ،کةالم
پروردگار هم در صورتی حیات میيابد که دارای ابعاد باطنی باشد و اين ابعاد بةاطنی را
ابدا نمیتوان از متن ظاهری بهدست اورد 49.سةودنبرگ در تفسةیر سةفرهای خةروج و
پیدايش در کتا رازهای بهشت ،سعی در رمزگشايی از اين ايات دارد و از نظر او ،هةر
واژه نسبت به معنای ظاهری خود دارای معنای ديرری است .در اينجةا چنةد نمونةه از
رمزگشايیهای او ذکر میشود:
روز :خیر و خوبی /شب :شرّ و اهريمن /نور :حقیقت /تاريکی :دروغ /ابر :کالم ابهی بر
طبق معنای تحتابلفظی /گوش :اطاعت /قلب :میل به خوبی /چشم :عقل /دست:
قدرت /پاشنه :پايینترين مرتبه زمینی /اشور :استدلل تحري شده /مصر :اطالعات
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مبنی بر واقعیت /اسب :عقل /زمین :کلیسا /جادّه ،مسیر :حقیقت /دريا :معرفت (دينی)/
يعقو  :احسان /يوحنا :کارهای خیر /پطرس :ايمان.
در متی  69-11 :14امده است که« :بعد از ان مصیبتها ،خورشید تیره و تةار شةده،
ماه ديرر نور نخواهد داد ،ستارگان فروخواهند ريخةت و نیروهةايی کةه زمةین را نرةاه
داشتهاند ،به برزه درخواهند امد .و سرانجام نشانۀ امدن من در اسمان ظاهر خواهد شد.
انراه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند ديد کةه در
میان ابرهای اسمان ،با قدرت و شکوهی خیره کننده میايم».
سودنبرگ میگويد مردم احتمال با فهم معنای ظاهری اين ايةات ،زمةان وقةوع ايةن
وقايس را در اخرابزمان می دانند .درحابی که اين مردم از معنای پنهان ايةن ايةات اطةالع
ندارند .چرا که در ورا معنای تحتابلفظی ،معنای باطنی وجةود دارد و کةالم ابهةی بةر
مبنای تناظر نوشته شده است و هر معنای ظةاهری دارای معنةايی بةاطنی و معنةوی نیةز
هست .در کالم ابهی ،خورشید همان پروردگار در ارتباط بةا عشةق اسةت 41و مةاه نیةز
پروردگار در ارتباط با ايمان است 46.ستارگان ،بینشها و ادراکات نسةبت بةه انچةه کةه
خو و واقعی است 44و تمام مردم در سراسر جهةان ،تمةام عناصةر و اجةزا عشةق و
ايمان هستند 41.امدن پروردگار به معنای حضور او در کالم ابهةی و وحةی 43،ابرهةا بةه
معنی کالم ابهی به صورت تحت ابلفظی 43،قدرت و شکوه خیره کننةده نیةز بةه معنةای
حقايق ابهی به همان صورتی است که در بهشت و در معنای بةاطنی کةالم ابهةی ظةاهر
میشود 43.يعنی در واقس اين ايه به انتها رسیدن کلیسا را نشان میدهةد کةه در ان زمةان
ديرر عشق و ايمانی وجود ندارد و در ان زمان پروردگار از کالم ابهی پردهبرداری کرده
و معنای اصلی ان را مشخص میسازد و اين معنای خةاص و بةاطنی نیةز بةرای مةا در
41
بهشت و دوزت ،پس از مرگ اشکار خواهد شد.
معمول بین معنای تحتابلفظی يا تاريخی با معنای معنوی يا عرفةانی کةه بةه میةزان
زيادی بر انواع گوناگون تفاسیر تمثیلی تکیه دارد ،تمايز قائل مةیشةوند .مطةر کةردن
معنای باطنی برای کتا مقدّس در مسیحیت موروع جديدی نبود .اين موروع را ابتدا
فیلون اسةکندرانی(19پ.م19-م) مطةر کةرد .بعةد از او اريرةن (114-931م) بةرای
کتا مقدّس سه معنا را در تطابق با رو  ،نفةس و جسةم در نظةر گرفةت و در قةرون
وسطی چهار معنا را مطر کردند که اين چهار معنا را قباليیهای يهودی هم بةا توجّةه
به چهار دنیای قباليی که دنیاهای جسم ،روان ،رو و ابهی بودند ،در نظر میگرفتنةد و
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در سراسر قرون وسطی به عنوان رويکردی معیار بهکار می رفةت .در دوران اصةالحات
حمله سختی به اين رويکرد شد چرا که پروتستانها تنها معنای تحةتابلفظةی را قبةول
داشتند .مارتین بوتر به سختی به نررش اريرن حمله کرد و جان کابون ايةن کةار را بةه
19
روشی شديدتر پیگیری کرد.
هانس يواخیم کراس 19در بررسی انتقادی تاريخی از عهد عتیق بر طبق ديدگاه بةوتر
و کابون توریح میدهد« :در فضای وسیس احتمالت تفاسیر تمثیلی ،بةا هرگونةه تفسةیر
تمثیلی ،صدای انسان با صدای خداوند به طور نامحسوسی امیخته مةیشةود ،انسةان در
جايراهی قرار دارد که بايد ساکت بماند و صرفا گوش دهد»11.با ايةن حةال سةودنبرگ
ي مسیحی بوتری است و به نظر می رسد که اصول بوتری را به نفس روش تفسیریای
که مستقیما به فیلون ،اريرن و جريان اصلی هرمنوتی قرون وسطايی بازمی گةردد ،بةه
کناری مینهد .مارتین لم 16نیز روش تفسیری سودنبرگ را دقیقا بر مبنةای روش فیلةون
اسکندرانی و اريرن میداند و در نهايت میگويد:
«در مجموع ،تنها تفاوت میان نتايج سودنبرگ و متقدّمانش اين است که نتايج کار او
برگرفته از نظام فلسفی اوست در صورتی که شرو متقدّمان ،بر مبنای نظامهای مربةوط
به انهاست .سودنبرگ هم شبیه به پیشینیان خود برای دوباره شکل دادن به معةانی مةتن
مقدّس ،ازادانه از تفسیر تمثیلی استفاده کرده است و از اين طريق توانسته اسةت عقايةد
ابهیاتی خود را به صورتی منطقی در اين شکل هرمنةوتیکی نشةان دهةد .او زمةانی کةه
تأکید دارد که تمام اموزههای کلیسايش را از قرائت کالم ابهی تعلیم گرفته است ،کةامال
صداقت دارد؛ با اين همه ،او ديدگاه مستقل ابهیاتی -فلسفی را بهوجةود اورد کةه تة
14
ت نظرياتش را در اين ديدگاه از طريق کتا مقدّس تأيید کرده و اعتبار بخشید».
امّا هانهگرا 11معتقد است که تفسیر تمثیلی سودنبرگ با پیشینیان تفاوت دارد ،چةرا
که در نظر انان تفسیر تمثیلی دارای بار چندليه معنايی بود امّا تفسیر سودنبرگ فقط دو
ليه دارد :ظاهری و باطنی .انسانها معنای باطنی را نمیفهمند و بنابراين خود پروردگار
بايد ان را برای بشر از طريق برگزيدهاش که سودنبرگ باشد پردهبةرداری کنةد .از نظةر
هانهگرا نوع تفسیر سودنبرگ هم کامال با نوع تفسیر کاتوبیکی تفاوت دارد:
«تفاسیر تمثیلی سودنبرگ تماما نتیجۀ منطقی کتا مقدّسگرايی نررش پروتستان و
بازتابی از احساس عمیق گوش دادن به کالم پاك و بدون ناخابصی پروردگار است.
سنّتها و نظريّات انسانی ،اصابتی مشکوك دارند و اجازة دخابت به انها داده نمیشود.
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رمز و راز بزرگ کتا مقدّس را تنها خود پروردگار میتواند برشايد» 13.کاتوبی ها با
قرائت عهد جديد میتوانستند برای خود اين امکان را بهوجود اورند که ايمانی پاك
انها را هدايت نمايد که در اين ايمان ،رو ابقدس به صورتی نامرئی نقشافرينی
میکند .امّا سودنبرگ انسان را در ي مواجهۀ چهره به چهره با پروردگار درمیيابد که
از طريق کلمۀ ابهیاش با او ارتباطی را برقرار میسازد .از اين رو ،نمیتوان اين نوع
تفسیر سودنبرگ را با مذهب پروتستان او در منافات ديد .با اين حال نظر خود
سودنبرگ در مورد انواع ديرر تفاسیر اينگونه است:
«برخی از مردم در سراسر زندگی مادّی خود ،هنرامی که کالم ابهی را قرائت
میکنند ،منحصرا به انتقاد از ان میپردازند بدون اينکه دغدغهای برای فهم معنای ان
داشته باشند و افکار انها همچون خطوطی به نرارش در میايد که به جای اينکه انتهای
انها از هم بازگردد ،در شبکه ای به يکديرر پیچیده و بافته میشود .در برههای از زمان
برخی از اين افراد با من بودند و از اين رو هر چیزی که فکر میکردم و مینوشتم
شکل اشفتهای پیدا میکرد .تفکّر من عمال زندانی شده بود؛ زيرا انها ،کلمات را به خود
13
محدود ساخته و توجّه مرا به شدت از معانی دور میساختند».
به هر حال سودنبرگ تالش داشت تا میان سةب هةای گونةاگون در کتةا مقةدّس
افتراقی را ايجاد کند و اين سب ها را بةا مراحةل تةاريخی مختلة در مةورد پیشةرفت
انسان و هشیاری و اگاهی دينی انها مرتبط سازد .پس او بر اين بةاور اسةت کةه کتةا
مقدّس در چهار سب و حابت به نرارش درامده است:
 در اوبین حابت ،کتا مقدّس برای مردم «قديمیترين کلیسا» نوشةته شةده اسةتکه اوبین بخشهای کتا مقدّس ،داستانهای مربوط به افرينش ،باغ عةدن و هةر چیةز
ديرری تا زمان ابراهیم و يا يازده بخش سفر پیدايش با اين شیوه نوشةته شةدهانةد .ايةن
بخشها به معنی واقعی کلمه ،تاريخ هستند و حتّی اسطوره هم نیستند .به نظر مةیرسةد
که مسائل مطر شده در اين بخش ها مربوط به امور زمینی و دنیايی است ،امّا در واقةس
بايد هر چیزی را در مورد انها از طريق شةیوههةای معنةوی و بهشةتی دريافةت کةرد و
اگرچه تا حدّی حابت روايی دارد ،امّا با بخشهايی که به شیوة «روايةی» يةا «تةاريخی»
نوشته شده اند ،تفاوت دارند و اين امر ،در جهت بخشیدن حیات بیشتری به انها اسةت.
اين بخشها نبايد به هی وجه تحتابلفظی معنا شوند.
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 حابت دوم ،سب نبوی است که مستمر و ي دست نیست و شکلی تةا حةدودیتاريخی دارد .اگر اين بخش را تحتابلفظی معنا کنیم ،معنایشان ناپیوسته و بريده بريده
به نظر میرسد و تقريبا کامال نامفهوم میشود و معنای انها نیز تنهةا از منظةر بةاطنی بةه
دست میايد؛ زيرا اين وقايس تاريخی نیز خود نمادين و معنادار هستند.
 حابت سوم ،سب روايی و تاريخی که در کتا هةای موسةی از داسةتان زنةدگیابراهیم به بعد و يوشس ،داوران ،ساموئل و پادشاهان ديده میشود .موسی اين روايات از
کتا مقدّس را دريافت داشت .وقايس تاريخی در اين بخش کامال معنای تحتابلفظةی
دارند؛ وبی در کلّ و در جزئیات ،انها هم معنای باطنی متفاوتی دارند چرا که اين وقةايس
تاريخی خود نمود و دارای معنای نمادين هستند.
 حابت چهارم سب مزامیر داوود است که به واقس «راه میانهای بین سب نبةوی وروش معموبی از صحبتهای میةان مةردم اسةت» .ايةن بخةش در واقةس صةحبتهةای
13
پروردگار در بوای شخصیت داوود است ،در زمانی که او پادشاه بود.
حاصل انکه با توجّه به اين تقسیمبندیها ،سودنبرگ تنهةا کتةا هةايی را کةه دارای
معنای باطنی باشند ،متعلق به کتا مقدّس میداند .از نظر سودنبرگ ،عهد عتیق شةامل:
اسفار خمسه ،يوشس ،داوران ،ساموئل اول و دوم ،پادشةاهان اول و دوم ،مزامیةر ،اشةعیا،
ارمیا ،مراای ،حزقیال ،دانیال ،هوشس ،يوئیل ،عةاموس ،عويةديا ،يةونس ،میکةاه ،نةاحوم،
حیقوق ،صفنیا ،حجی ،ذکريا و مالکی میشود و در عهةد جديةد تنهةا چهةار انجیةل و
مکاشفات را مستقیما ابهام شده از اسمان میدانست .سودنبرگ در تورةیحی کةه بةرای
جبرئیل باير 11در اين مورد مینويسد ،میگويد:
«با احترامی که برای مکتوبات رسولن و پوبس قائلم ،امّا انها را در کتةا «رازهةای
بهشت» ذکر نکردم .زيرا انها مکتوباتی اعتقادی هستند و به سب کتا مقدّس شبیه بةه
انجیل ها و کتا مکاشفه نوشته نشةدهانةد .سةب کتةا مقةدّس ية سةره بةر مبنةای
هماهنری و تناظرات است ،از اين رو ،دارای ارتباط مؤاّر و بالدرنری با اسةمان اسةت.
امّا در مکتوبات اعتقادی سب ديرری وجود دارد که در واقس انها هم با اسةمان ارتبةاط
39
دارند امّا با واسطه»....
در ي جمسبندی سودنبرگ اين چهار سب کتا مقدّس را برای چهار کلیسا و يةا
چهار دورة زمانی میداند .يعنی به زعم او کتا مقدّسی که در هةر دوره وجةود داشةته
است ،همان کتا مقدّسی نیست که ما امروز داريم 39.سةودنبرگ عةالوه بةر تشةخیص
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چهارسب و چهارکلیسا تا ظهور کلیسای جديد« ،مراحل تبةاهی» ايةن کلیسةاها را هةم
توریح میدهد« :اول از همه مردم شروع به فراموشی سپردن هر ان چیةزی کردنةد کةه
خو و حقیقت بود و برسر ان به نزاع و مناقشه پرداختند ،در مرتبةۀ دوم ان را تحقیةر
کردند و در مرتبۀ سوم از تأيید و تصديق خیر و حقیقت سرباز زدند و در مرتبه چهةارم
از ان به زشتی يادکرده و به ان ناسزا گفتند»( 31.سودنبرگ پیشرفت کلیسةاها را هةم بةا
تفسیر مفصل از متی  14که در بخةشهةای  4414-6616کتةا رازهةای بهشةت امةده
است ،توریح میدهد).
ما بايد برای فهم انریزة سودنبرگ در تالش برای تفسةیر سةفرخروج و پیةدايش ،در
نظر داشته باشیم که از نظر او کتا مقدّس به راستی وسیلهای برای متحةدکردن بهشةت
يا اسمان با زمین بود« .کتا مقدّس از جانةب پروردگةار اسةت و از بهشةت بةرای مةا
فرستاده شده است و نه تنها برای مردم زمین ،بلکه برای فرشترانی هم نوشته شده که با
ما حضور دارند .به همین دبیل است که کتا مقدّس اين ماهیت را دارد و شةباهت بةه
36
هی تکۀ ادبی ديرری ندارد».
سةةودنبرگ در کتةةا رازهةةای بهشةةت بةةه تفسةةیر سةةفرهةةای پیةةدايش و خةةروج و
رمزگشايی از انها میپردازد تا از اين طريق بتواند روايتی منسجم در مورد معنای بةاطنی
اين ايات ارائه کند .مثال سودنبرگ افرينش شش روزه در سفر پیدايش را شةش مرحلةۀ
متوابی بازسازی در انسان میداند .يعنی ،به تعبیةر او ،افةرينش از مرحلةۀ ابتةدايی «بةی
جان» بودن تا مرحلهای که فرد به تکامل معنوی میرسد ،ادامةه دارد و هفتمةین روز يةا
سبّت نیز اشاره به فردی است که به بالترين مرحله از کمال شخصیتی رسةیده و فةردی
«بهشتی» شده است؛ و در همین راستا توصی باغ عدن هم در واقس توصی ماهیةت و
ذات ان فرد و سرشت او به حسا میايد .سپس او اشاره دارد که در واقس اين شخص
مظهر قديمیترين کلیسا است و اينکه چرونه اين کلیسا بةه ارامةی از ورةعیت بهشةتی
اوبیهاش رو به زوال سیر میکند .اين امةر اتفةاق افتةاد زيةرا اعضةا کلیسةا «اصةرار بةر
استقالل و خودمختاری» داشتند و شروع به باور ان چیزی کردند که حواس مةادّیشةان
به انها نشان میداد؛ او در اين نمادشناسی حواس پةنجگانةه را در بهشةت بةا نمةاد مةار
همسان می گیرد .سودنبرگ در ادامه معتقد است که انها شروع به ازمودن اصول ايمةانی
کردند تا از حقانیّت انها مطمئن شوند که اين موروع و ديةدگاه شةکاکانه نیةز در مةتن
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مقدس با خوردن از درخت معرفت نمادپردازی شده است 34.در واقس سودنبرگ با ايةن
31
روش رمزگشايی ،موروع کالم ابهی را در کل ،بازسازی میداند.
انگونه که در بال نیز اشاره شد او در تفسیر خود برای اابات نظرياتش از ساير
ايات کتا مقدّس نیز بهره میگیرد ،مثال در سفر پیدايش ،روز را به معنای خیر و
خوبی و شب را به معنای شرّ و اهريمن میگیرد ،پس مردم خو کارهايی را انجام
میدهند که با روز ارتباط دارد و افراد بدکار با شب مرتبط می شوند .از اين رو نور به
معنای حقیقت و راستی ،و تاريکی به معنای دروغ است .در اين مورد يوحنا 19-91 :6
را به عنوان شاهد میاورد که« :مردم تاريکی را بیشتر از نور دوست دارند ،درستکارانی
که اهل حقیقت هستند به سوی نور میايند ».يا در روند بازسازی ،ما تصور میکنیم که
اين خود ما هستیم که کار خو را انجام میدهیم ،در حابی که واقعیت اين است که
اين امر از پروردگار ناشی میشود .پروردگار ،خود بذرها يا کالم ابهی را در زمین يا
انسان میکارد همانطور که در متی 61-63 ،16-91 : 96و مرقس  19-94 :4و بوقا :3
 91-99امده است« .عیسی فرمود :بسیار خو  ،من همان کسی هستم که تخم خو
در مزرعه میکارد .مزرعه نیز اين دنیاست و تخمهای خو انانی هستند که پیرو
ملکوت خداوند هستند و عل های هرز پیرو شیطاناند».
سودنبرگ از بخش  ،91سفر پیدايش را که مربوط به حضرت ابةراهیم و فرزنةدانش
است را از نظر معنای باطنی به دوران طفوبیت و کودکی مسیح مرتبط میداند تا او مدل
و ابرويی ارمانی از پیشرفت را ارائه دهد تا هر انسانی بتواند ان را برگزيند .بةرای مثةال
او با اشاره به عبارت «از سرزمین خود برويد» میگويةد مسةیح بايةد عالئةق دنیةايی و
جسمانی خود را رها میکرد 33و يا «در اين سرزمین قحطی است» يعنی کمیابی معرفت
بر او در زمان جوانی اار میگذاشت 33و يا «ابراهیم به مصر رفت تا به عنوان مهةاجر در
انجا مقیم شود» به اين معناست که مسیح تعابیمی را از کالم ابهةی فةرا گرفةت 33و يةا
جنگهای ذکر شده در بخش 94سفر پیدايش ،به معنای نبردهةای معنةوی اسةت کةه او
داشت 31تا اينکه کیفیت انسانی مسیح به کیفیت ابوهی او بپیوندد .در سراسر اين بحةث،
ذهن علمی و نظام مند سودنبرگ وقو به اگاهی ابةوهی را از طريةق زبةان تخصصةی،
39
دقیق و خشکی توصی کرده است که ياداور اموزههای متون فیزي يا شیمی است.
اگر بخشهای زيادی از سفر پیدايش به فرايندهای درونی میپردازد که مسیح از ان
طريق به اگاهی معنوی رسید ،تمام سفر خروج به کلیسايی مةیپةردازد کةه او در ادامةه
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بنیان نهاد .به نظر او از بخش  6سفر خروج به بعد به اعضای کلیسا تعلیم داده مةیشةود
که مسیح انها را نجات می دهد و بعد از اينکه به انها انواع گوناگونی از خیر و حقیقةت
داده شد ،انها را به بهشت میبرد 39.موسی خیر و خةوبی شةريعت ابهةی را نشةان داد و
هارون راستی و درستی ان را ،روبین و شمعون اجزا ايمان را نشةان دادنةد ،و لوی و
طايفهاش احسان و خیرخواهی را 31.عبور از صحرا به اين معناست که فرد برای رسیدن
به بهشت بايد از میانۀ سختی و فالکت برذرد و متحمل چةابشهةای روحةی شةود در
حابی که همیشه پروردگار را در کنار خود داشته باشد 36.سودنبرگ در تفسةیر عبادترةاه
تابوت میگويد« :عبادتراه خود بهشت را نمايان می کند و تابوت درونیترين بخةش ان
و شريعت هم پروردگار را نمايان می سازد .میز نان مقدّس و چراغدان نمايشرر کیفیات
بهشتی است که از سوی پروردگار در بهشت اعطا میشود و بباس هةارون هةم نشةانرر
کیفیات معنوی است که در انجا اعطا میشةود» 34.سةودنبرگ بةا ذکةر خاسةتراه ابهةی
ديدگاه خود به تفسیر در سراسر کتا رازهای بهشت ادامه مةیدهةد تةا معنةای بةاطنی
ايات کتا مقدّس را اشکار سازد؛ چرا که به زعم او کالم ابهی بر مبنةای قةانون تنةاظر
نوشته شده است و میان معنای تحتابلفظی که مربوط به امور مادّی و دنیةايی اسةت بةا
معنای باطنی که مربوط به امور معنوی است تطابق و تناظر کاملی برقةرار اسةت و هةی
منافاتی بین اين دو ديده نمیشود و از طريق کتا مقةدّس اسةت کةه اتحةاد انسةان بةا
31
بهشت صورت تحقق به خود میپذيرد.
 .6تفسیری دینی از دورههای ارتباط انسان با امر قدسی.
يکی ديرر از محورهای بنیادين انديشه عرفةانی سةودنبرگ در قابةب تفسةیری دينةی از
دورههای متفاوت ارتباط انسان با امر قدسی شکل می گیرد .به باور سةودنبرگ ،در هةر
دورة زمانی کتا مقدّس خاصی برای مردم ان زمان وجود داشته اسةت .قةديمیتةرين
کلیسا که قبل از سیل وجود داشته ،ي شکل ان را داشته است؛ کلیسای قةديم در بعةد
از سیل شکل ديرری از ان را برخوردار است؛ دين يهودی هم کتةابی داشةته کةه ان را
موسی و انبیةا نوشةتهانةد و سةرانجام کلیسةای جديةد کتةا مقدّسةی دارد کةه ان را
نويسندگان اناجیل نوشتهاند 33.پس کال چهار دورة زمانی با چهار کتا مقةدّس خةاص
ان دوره وجود داشته است که در طی ان چهار دوره متفاوت ،انواع ارتباط انسان با امةر
قدسی شکل می گیرد.
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اب  :دورة اعضای «قديمیترين کلیسا» :در پیش از سیل ،مردمی اسةمانی و بهشةتی
بودند که زندگی خود را در معاشرت با فرشتران میگذرانیدنةد .انهةا هةی کشةیش يةا
مناس و مراسم ظاهری نداشتند و احتیاجی هم به کتا مقدّس مکتو نداشتند« .عقل
ادم» به انها اين امکان را می داد که بالواسطه با فرشتران ارتباط برقرار سازند و دريافت
شهودی و بیواسطهای از حقیقت ابهی داشته باشند.
پس انها از طريق فهم و دريافت مستقیم می دانستند که چه چیزی خو و حقیقةت
است و کتا مقدّس انها بر«قلبهايشان» نوشته شده بود .انها امور دنیةايی را از طريةق
حواس خود درمیيافتند و همزمان انها را به صورت معنوی میفهمیدنةد« .هرچیةزی را
که انها میديدند (يا از طريق حواس درك میکردند) برای انها نمادی از حقايق معنةوی
و اسمانی ساحت ربوبی بود» 33.قةديمیتةرين انسةانهةا بةر مبنةای قةانون تنةاظر فکةر
میکردند و هر چیزی در دنیةای مةادّی ،انهةا را بةه سةوی معنةای معنةوی ان رهنمةون
میساخت؛ به طوری که اين انسانها که مربوط به دوران طاليی بودند مةیتوانسةتند بةا
فرشتران همراه شده و همسخن شوند .از نظر انان بهشت با زمین يکی و متحد بود ،بةه
همین جهت طال و دورة طاليی به معنای خیر و خوبی بهشتی است 33.در ايةن دوره بةا
تأایر مستقیم بهشت بر روی بخش باطنی فرد ،بخش ظاهری نیز متأاّر مةیشةد .انهةا در
اصیلترين شکل خوبی که متناظر با درونیترين بخش بهشةت و فرشةتران ملکةوتی يةا
31
اسمانی بود قرار داشتند.
 دورة «کلیسای قديمی» که بعد از سیل وجود داشت که اگرچه انها هم افةرادیمعنوی بودند امّا ديرر اسمانی و بهشتی نبودنةد و در نتیجةه بةه جةای دريافةت و فهةم
مستقیم ،از طريق نمادها و بازنمودها تعلیم میيافتند .حکمت و عشق کاملی که ويژگةی
اعضای قديمیترين کلیسا بود شروع به افول يافت و از انجا که انها ديرر حقايق را بةه
صورت شهودی و بالواسطه دريافت نمیکردند ،اعضای دومین کلیسا مجبور بودنةد بةر
ايمان خود متکی باشند .انها برای خواندن نشانه هةای خداونةد در طبیعةت ،ية نظةام
مفصل و پیچیده از نشانه ها ،تصاوير ،عالئم و رموز را به وجةود اوردنةد .رهبةران ايةن
کلیسا در جهت ارتقا قدرت خود به سو استفاده از حکمت رمزی پرداختنةد و از ايةن
رو شأن روحانیت سقوط کرده و به خرافات جادويی ،مراسم و مناسة بةتپرسةتانه و
چندخدايی تبديل شد و علم مقدّس رمزی و تصوير نراشتههةا کةه در اصةل بةر مبنةای
تناظر حقیقی بین اسمان و زمین بود ،به ابزاری برای جادوی اهريمنی مبدّل شد .کتةا
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مقدّس انها ،شامل بخشهای نبوی و تاريخی میشد که گم شةده اسةت 39.ايةن دوره را
دورة نقرهای نامیدهاند که مردم اين زمان قانون تناظر را به صورت عینةی نمةیفهمیدنةد،
بلکه از طريق دانش و علم بدان پی میبردند .با اين حال هنوز در میان ايةن دو اتحةاد و
هماهنری بین بهشت و بشريت وجود داشت امّا نه به مانند دورة اول .نقره نیز به معنای
39
خیر و خوبی معنوی بود و يا راستی و درستی که منشأ بهشتی و اسمانی دارد.
ج -دورة «کلیسای يهودی» :با وحةی ده فرمةان ،کلیسةای سةوم يةا يهةودی پديةدار
می شود .شريعت يهودی و مراسم قربانی صرفا نمودهايی ظاهری داشت و در واقس انهةا
«ترفند عقل» به حسا میامدند که از طريق انها ،حقةايق ابهةی بةاطنیتةر بةه صةورت
شکلهای ظاهری و نمادين برای ايندگان محفوظ نره داشته میشود؛ اگرچه که در ايةن
میان اعضای کلیسای يهودی ديرر خود توانةايی فهةم معنةوی ايةن نمادهةا را نداشةتند.
کلیسای يهودی با ويرانی اورشلیم و اوارگی انها به نهايت کةار خةود رسةید و ايةن در
حابی بود که کتا انها نیز عهد عتیق بود 31.مردم دورة سوم اگرچه که بةا قةانون تنةاظر
اشنا بودند ،امّا بر اين مبنا فکر نمیکردند و فقط به خیر و خوبی در سطح مادّی ان و نه
در سطح معنوی توجّه داشتند .اين دوره را دورة برنز و به معنای خیةر و خةوبی مةادّی
36
مینامند.
 دورة «کلیسای مسیحی» :مسیح شکل صرفا ظةاهری پرسةتش را ناديةده گرفةت ودوباره توجّه را بر حقايق باطنی ايمان معطو ساخت ،امّا اين امر هم منجر به بازگشت
دوران طاليی نشد و اين در حابی بود که ديرر برای انسان فهم حقیقت ممکن نبةود .در
واقس تنها جمس رسولن اوبیه پاك بودند و با پیشرفت کلیسای کاتوبی رومی ،کلیسةای
مسیحی به سرعت رو به زوال نهاد و سرانجام تقلیدی از کلیسای حقیقةی شةد .در دورة
چهارم يا اهن ،راستی و درستی امری زننده شد و خیر و خوبی بیمعنةا گرديةد .دانةش
تناظر و هر اگاهی نسبت به بهشت و منابس غنی ان به کلی فرامةوش شةد 34.اصةالحات
پروتستان هم موفق به بازگرداندن کلیسا به فهم واقعی کتا مقةدّس نشةد .کتةا ايةن
کلیسا متشکّل از عهد جديد و قديم بود و حال وحیهای رسةیده بةه سةودنبرگ ،دوران
پنجم يا «کلیسای جديد» را شکل میداد که در بین چندنفری تأسیس شده بود که «قابةل
تعلیم بودند ».اين افراد کسانی بودند که تنها پروردگار انها را میشناخت و اين در حابی
بود که از اين برگزيدگان که به سوی زندگی راستین بر مبنةای عشةق و ايمةان زنةدگی
میکردند ،تنها چند نفری در کلیسای فعلةی حضةور داشةتند و در گذشةته هةم همیشةه
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افرادی خارج از کلیسا بودهاند که فهمی جديد از اموزههای دين را مطر میساختند.
در همین راستا سودنبرگ مکتوبات خود را به عنوان منادی و پیةام اور کلیسةای جديةد
مطر می کند .سودنبرگ تنها در اواخر زندگیاش بود که ادعايی را مطر کرد مبنی بةر
اينکه اين نوشتهها در واقس کتا مقدّس جديدی هستند که شکل گیةری و انتشةار انهةا
33
نمايشگر رجعت دوباره است.
نتیجهگیری
در نراهی کلنررانه ،تمام تکثّرات گوناگون در اين عةابم ،جلةوه و ظهةوری از حقةايق
عابم معنوی است و در نتیجه میان پديدههای مختل هستی ،تطبیق و هماهنری وجةود
دارد .تناظر میان عابم صغیر و کبیر ،بحثةی مشةترك در عرفةان اديةان گونةاگون اسةت.
معمول در اين مکاتب ،ادمی نمونۀ کوچکی از عابم است و انسان به عنوان عابیترين و
کاملترين مصداق اسما و صفات خداوند شناخته مةیشةود .ايمانوئةل سةودنبرگ نیةز
دنیای مادّی و معنوی را دارای طر و ابرويی قابل انطباق میدانست که وحدتپذيرند.
از نظر او ،هرچه در اين دنیا هست ،اصل و نظیران در دنیای ديرر نیز وجود دارد و هةر
چه انسان شري تر باشد فهم و درك اين مسأبه و خداوند برايش ممکنتر اسةت؛ زيةرا
پروردگار ،شبیه و ابمثنای نامشهود انسان است .او بر اين باور است که هر انچةه کةه در
عابم ظاهر مشاهده میشود و صورت تحقّق به خود مةیگیةرد ،در واقةس نمةودی از ان
بودی است که در عابم باطن وجود دارد و اصل و حقیقت امور جاری در ايةن سةاحت
از هستی در عابمی ورای اين جهان قرار دارد .سودنبرگ در رةمن محةور دوم انديشةۀ
عرفانی خود ،دست به تفسیری نمادشناسانه از ايات کتا مقدس میزند که دربردارندة
ارتباطی عمیق با مفاهیم و برداشت هةای عرفةانی اسةت و حکايةت از نةوعی حیةات و
زندگی و عمق معنةايی ژر دارد .او دورههةای زنةدگی دينةی بشةر را در چهةار دوره
تقسیمبندی می کند که از مرحلۀ شفافیت و زلبی انديشه و ارتباط عمیةق و وایةق عةابم
مادّی و معنوی شروع میشود و در ادامه به نوعی از فةراق و غربةت انديشةۀ بشةری از
پیوند با حقايق معنوی ختم میگردد .سودنبرگ افکار خةود را در بةیش از پنجةاه جلةد
کتا بیان داشت که مهمترين انها رازهای بهشةت اسةت .وی از بةارزترين جلةوههةای
انديشۀ پروتستان عرفانی در اروپای شمابی در قرن هجدهم است و اساس انديشةههةای
مطر شده از سوی او بر مبنای اصل تناظراست که برپايۀ همین اصةل ،تفسةیر متفةاوت
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