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چکیده
یکی ازبزرگترین موهبتهای الهی در سیر و سلوک عرفانی حیات معنووی
است که مورد توجّه عرفا و حکمای بسیاری قرار گرفته است .خوان اِوِلوین
آندرهیل عرفان پژوه مسیحی و مالصدرای شیرازی متأله و فیلسوف اسالمی
نیز در آثار خود تالش در فه چیستی حیات معنووی و کیفیوت نیول بوه آن
داشتهاند .این دو متفکّر با رویکردی مشترک ،انسان را موجوودی دارای سوه
ساحت عقلی ،ارادی و احساسی میدانند امّا در تقدّم و تفوّق این ساحات و
ک و کیف تأثیر هریک بر حیات معنوی انسان ،اختالف نظر دارند .آندرهیل
با تقدّم احساس بر عقل و اراده ،حیات معنوی را منوط به کسب سه ویژگی
عبودیت ،همکاری و وفاداری میداند و بر این اساس ،افورادی کوه در ایون
حیات زیست میکنند را واجد ویژگیهوایی از جملوه طمأنینوه ،مالطفوت و
اطمینان قلب میداند که از هرگونه هیاهو و ناشکیبی به دورنود .مالصودرای
شیرازی نیز با مقدّم دانستن ساحت اندیشه بر دیگر سواحات نفو ،،معتقود
است که حیات معنوی با اوّلین مرحلة سلوک عقل نظری ایجاد مویشوود و
نف ،،پ ،از استکمال در عقل نظری میتواند با اقودامات عملوی از جملوه
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ثمرة آن کسب تواناییهای ویژهای برای نف ،است از جمله منوّر شدن بوه
نور یقین و بصیرت ،خلق صور ،دور ماندن از خدعه و نیرنگ اهل ظلمت.
کلید واژهها :حیات معنوی ،نف ،،مالصدرا ،آندرهیل.

مقدّمه
از اساسیترین و مه ترین اندیشهها در حووزة عرفوان اسوالمی مباحو مربووط بوه حیوات
معنوی و نحوة دست یافتن به آن است .این مسأله در عرفان و تعالی متفکّران غربوی نیوز بوه
خوبی مشهود است .از جمله پژوهشگرانی که در این حووزه بوه طوور مفصّول و دقیوق وارد
شده است خان اِوِلین آندرهیل ( )4314-4112عرفانپژوه نامدار انگلیسوی اسوت کوه پو ،از
تغییر نگرش فکری از بیدینی به معنویت و عرفان و بوا نگوارش بوی از  14کتوا و 924
مقاله ،خود را از جمله مه ترین پژوهشگران عرفان قرن بیست عال مسیحیت معرّفوی کورد.
وی تالش کرده است تا با تبیین و تشریح تعالی عرفان مسویحی بوه ویوژه سویر و سولوک و
حیات معنوی ،نظر مخاطب را به اهمیّت و ضرورت آن در زندگی جلب کند .بوه گفتوه وی:
«مردم زمانه ما درمانده ،آشفته ،سرک و ناتوان از تفسویر اموور جواری و آکنوده از تشووی
دربارة امور آتیاند و اینها بیشتر به این جهت است که تمسّک و اعتصام به عال باال ،کوه بوه
زندگی هرک ،معنا و جهت و ثبات میبخشد را از دست داده اند .قطعاً این اعتصام بوه خودا
همان چیزی است که دین ناظر به آن است و آن همان حیات پربارتر و پر پیمانتوری اسوت
که دین با زبان و روش خاص خوودش ،موا را بوه آن فورا مویخوانود»()underhill, 2000: 20
حیات معنوی نه فقط محتوای اصلی دین ،بلکه خاستگاه و هدف هر چیزی در زندگی بشور
است که به فراسوی این عال اشاره دارد مانند کار متعالی ،موسیقی تعوالی بخو  ،شوعر واال.
التفات یا غفلت ما نسبت به این عال یا آن عال در وجود آن عال توأثیری نودارد امّوا در موا
کمال تأثیر دارد ،زیرا زندگی ما غیر واقعی و ناقص است مگور اینکوه بور اسواس همواهنگی
آگاهانهای با آن عال بنا شود (همان .)49:
و امّا در حوزة فلسفه و عرفان اسالمی ،یکی از متفکّرانی که به خوبی به سیر و سولوک و
حیات معنوی معطوف به آن پرداخته است ،مالصدرای شیرازی (312ق و 4424ق) است .نظوام
منسج حکمت متعالیه که از دستآوردهوای در آمیخوتن آراء عرفوانی  -فلسوفی بوا تعوالی
وحیانی از سوى صدرالمتالهین به شمار میرود ،معورّف عرفوان نظوری و عملوی وی اسوت.
مالصدرا در جای جای آثارش به بح از حیات معنوی میپردازد و نحوة دست یابی بوه آن
را بر اساس مبانی و دیدگاههای خوی تشریح میکند.
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در این مقاله پ ،از ذکر برخی مقدّمات در مورد آراء مالصدرا و آنودرهیل ،بوه ایون سوه
سؤال اساسی پاسخ داده مىشود :الف) حیات معنوی چیست و چوه خصوصویاتی دارد؟ )
مراحل و عوامل نیل به حیات معنوی کدام است؟ ج) افرادی که با این نحوه حیوات زیسوت
میکنند ازچه ویژگیهایی برخوردارند؟
الف) .مروری بر برخی آراء انسانشناسی و نفسشناسی مالصدرا و آندرهیل
دیدگاه مالصدرا
الف ـ )3حرکت استکمالی نفس
بر اساس اصل حرکت جوهری ،تمام جواهر عال طبیعوت و از جملوه نفو ،،در ذات خوود
دارای حرکت استکمالی ذاتی هستند .نف ،هو بوا حرکوت اسوتکمالی ،اسوتعدادهای بوالقوه
خوی را به فعلیت میرساند و با کسب هر صورت ادراکی یا با نیل به ملکوه ای از ملکوات
اخالقی ،متحوّل و به درجه باالتری از وجود نائل مویشوود .وجوود انسوان دارای نشواات و
مراتب مختلف مادّی ،مثالی و عقلی است و حرکت استکمالی نفو ،از مرتبوة موادّی شورو
میشود .اکتسا کماالت که ابتدا از طریق حواس ظاهر انجام میگیرد و از طریق قوّة خیوال
و واهمه ادامه مییابد به مرتبة تجرّد مثالی قابل إرتقا است و در مرحلة آخر در حالت تجورّد
تام ،از طریق قوّة عاقله و با ارتباط با عقل فعال تحقّق مویپوذیرد و بودین ترتیوب انسوان بوه
کمال نهایی خوی واصل میشود .مالصدرا بر اساس اعتقاد به حرکت اسوتکمالی اشوتدادی
در جواهر ،معتقد است همة انسان ها به حسب فطرت اولی ،متماثل و افراد یک نوو انود امّوا
پ ،از ممارست در ادراکات عقلی ،با مبادرت در افعال ممدوح یا مذموم و حصوول ملکوات
و اخالق حسنه یا سیاه ،به حسب فطرت ثانی ،متخالفالحقیقه میگردند .پ ،هرچنود نوو
بشر به حسب ظاهر ،مشتمل بر افراد متماثل است ،امّا در واقع هر انسانی ،متناسب با حرکوت
استکمالی خود به مقامی مناسب نزد خداوند دست مییابد (مالصدرا4314،م ،ج .)114 :6
الف ـ  )2ساحات نفس انسان
بر اساس نظر مالصدرا انسان به لحاظ قوای ادراکویاش از سوه سواحت احسواس ،تخیّول و
تعقّل تشکیل شده است که از سه عال دنیوا ،مثوال و ملکووت أعلوی نشوأت گرفتوهانود« :إن
اإلنسان متمم من أجزاء ثالثة من عوالم ثالثة ،هی مبادئ ادراکات ثالثة :العقل و التخیل و االحسلا »
(مالصدرا4163،ق ،ج )611 :1کمال قوّة حسّاسه موجب میشود تا نف ،بتواند در امور جسومانی
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تأثیر کند زیرا قوای حسی با نیروی تحریک همراه است که موجب انفعال موواد جسومانی و
فرمانبرداری قوای بدنی است (مالصودرا .)114 :4921،نفو ،در ایون مرتبوه حسواس بالفعول و
متخیّل و متعقّل بالقوّه است .ساحت دوم نف ،که مرتبة تخیّل است مشاهدة اشوباح مثوالی و
دریافت حقایق و خبرهای غیبی جزیی را بر عهوده دارد .در مرتبوة سووم یعنوی قووة تعقّول،
ک ک انسان با مأل أعلی اتصال برقرار میکند و بدین ترتیب ،امووری نظیور حقیقوت مالئکوه
مقربین را مشاهده مینماید (همو.)114 :4921،
صدرا معتقد است در بح معرفةالنف ،و قوای آن ،پیچیدگی و اسراری وجود دارد
نبوت و اتصال به منبع وحی ،قابل انکشاف نیست
که بدون بهرهمندی از مشکات ّ
(مالصدرا)424 :4934،

الف ـ )6سه مرتبه برای هریک از ساحات نفس
پی تر ذکر شد که صدرالمتألهین ساحات نف ،را بر مبنای عوال وجود ترسی میکنود .وی
برای هر یک از این ساحات نیز سه مرتبة قوّه ،استعداد و کمال قائل اسوت .بوه عنووان مثوال
کتابت برای طفل ،قوّه است و برای کودکی که به مرحلة تعلی و تربیت رسیده و امکانوات و
اسبا کتابت برای او فراه شده لکن هنوز نوشتن را یواد نگرفتوه ،اسوتعداد اسوت و بورای
کسی که توانایی نوشتن دارد و هر گواه خواسوت موینویسود ،کموال بوه شومار مویرود .در
احساس نیز همین گونه است :جنین وقتی در رح است ،بالقوّه حسّواس اسوت و وقتوی بوا
تمام حواس سال به دنیا آمد ،استعداد احساس در او فراه میشود و وقتوی مقوداری رشود
کرده و حواس در او فعلیّت یافت ،به کمال رسیده است .همین قاعده دربارة مراتب تخیّول و
تعقّل نیز جاری است بدین ترتیب که عقل هیوالنی مرحلة بالقوة نف ،اسوت در مرحلوة دوم
که مرحلة استعداد است عقل بالفعل میشود و مرحله سوم وقتی عقل بالفعل میشوود نفو،
در مرحله کمال است (همان4314،م ،ج.)663 :3
ب) دیدگاه آندرهیل
ب ـ )3ساحات نفس انسان
آندرهیل جنبههای اساسی نف ،را تحت عنوان عاطفه ،اراده و عقل طبقهبندی کرده و بر ایون
اساس معتقد است که خلق و خوی فردی بسته به اینکوه عاطفوه ،اراده یوا عقول زموام را بوه
دست گیرد به خلق و خوی عاطفی ،ارادی یا عقالنی تقسی مویشوود)underhill,1911: 141(.
از نظر وی نف ،کامل ،نفسی است که در هر سه ساحت ،به طور کامول بوا محویط پیراموون
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خوی درگیر شود .آندرهیل معتقد به تقدّم و تفوّق سواحت عاطفوه یوا احسواس بور دیگور
ساحات نف ،است .از نظر وی ساحت شناخت و معرفوت نفو ،،تنهوا بخشوی از سواحت
احساس یا عاطفه است چراکه این ساحت از نف ،،ذاتاً فعّال اسوت و نمویتوانود مسوکوت
باقی بماند .به سخن دیگر ،تنها وقتی نسبت به یک امر شناخت حاصل مویشوود کوه نفو،
احساسی نسبت به آن و چه از نو عشق و چه از نو تنفّر و داشته باشد .وی تفاوت و وجوه
برتری ساحت احساس بر دیگر ساحات و باألخص ساحت معرفت و شناختو را این گونوه
بیان میکند« :عشق فعال و معرفت منفعل است .یکی مربوط است به فعالیت مشتاقانه رو بوه
جلو و انگیزه پویا برای انجام هر کار فیزیکی ،ذهنی یا معنوی ،که ذاتاً در هموة موجوودات و
هر آنچه که روانشناسان ساحت گرای طبیعی مینامند و دیگری مربوط است بوه آگواهی
درونی و شناخت منفعل هر چیزی که آن را ساحت معرفتی مینامنود»(.)underhill,1911: 149
در این میان ،حواس انسان نق مهمی در شوکلگیوری احساسوات او دارد .وی در توضویح
دلیل اعتماد به حواس ،علی رغ باور عام به خطاپذیری ح ،میگوید« :خوانندة نکتوهسون
ممکن است بر من ایراد وارد کند که همگان بر فریبنودگی حوواس اتفواق نظور دارنود ،پو،
چگونه ما را به پذیرش بی چون و چرای حواس ،برای اتحاد با حقیقت دعوت میکنوی؟ در
پاسخ باید گفت با گذر از مفهوم یا نام احساس ،به حقیقت واقعی آن میتوان پی بورد .یقینواً
حواس با نظر به ارزش ظاهریشان ما را میفریبند ،امّا در مقایسوه بوا جهوان مفهوومیشوان،
فریبندگی زیاد طول نمی کشد )underhii,2003: 20(».بنابراین آندرهیل بوا تقودّم دادن سواحت
احساسی نف ،بر سواحت اراده و معرفوت ،اراده و شوناخت را برانگیختوه شوده از سواحت
احساس میداند.
ب ـ )2بخش آستانهای و فرا آستانهای نفس
حواس و قوای ادراکی انسان متشکل از دو جنبة مادّی و معنوی است که هر کودام سوازگار
با عال مرتبط با خوی اند .بخ آستانهای نف ،با حواس ظاهر و عال مواده مربووط بوه آن
سروکار دارد و بخ فرا آستانه ای نف ،با حواس باطنی و عال نامحسوس در ارتباط اسوت.
حواس مادی که سازگار با عال محسوسات هستند به قدری پر کارنود کوه بوهطوور معموول
باع میشوند که حوواس و قووای ادراکوی بواطنی و کوه قصود سوازگاری بوا عوال اموور
نامحسوس را دارند و به حالت کمون رها شوند و تا وقتی که حواس ظواهری اجوازه ندهنود
نمیتوانند به منصه ظهور و بروز برسند .به تعبیر آندرهیل ،شخصویّت هور فورد از دو بخو
آستانه ای و فرا آستانهای و که بخ مه و تأثیرگوذار در زنودگی فورد قلموداد مویشوود و
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تشکیل شده است .بخ فرا آستانه ای نف ،به دلیل اشوتغاالت زنودگی روزموره ،مهجوور و
مغفول باقی مانده است و به اعماق نف ،و جایی که به راحتی نمیتوان از آن خبر گرفوت و
رانده شده است« :در تو اصل یا ژرفایی است که از آن جا همة این قووا همچوون خطووط از
یک هستة مرکزی ،یا شاخههایی که از بدنه درختی خوارج مویشووند مویتواننود بوه ظهوور
برسند .از این ذخیره یا خاستگاه نف ،قووه ای پدیود مویآیود کوه زنودگی روزموره آن را در
«اعماق» پنهان نگه میدارد» (.)Underhill, 1991: 34
ب ـ  )6سهل الوصول و همگانی بودن حیات معنوی
از نظر آندرهیل حیات معنوی که باطن حیات دنیوی قلمداد مویشوود ،بورای همگوان قابول
درک و وصول است .حیات معنوی همانقدر به عال پایین نزدیک اسوت کوه بوه عوال بواال
نزدیک و به همین جهت ،آن کو ،کوه اشوتیاق حقیقوی بوه بوودن در حیوات معنووی دارد،
درهمان حال درآن جا خواهد بود .طریق متعالی پی رو ،با طلوب پیمووده مویشوود نوه بوا
گام های انسان« :این نحوه از حیات و ادراک عرفانی کامالً برای همگان قابل درک و وصوول
است ،همانطور که حظ معمول از موسیقی ،مستلزم قووای خالقوه ویوژه یوک موسویقیدان
بزرگ نیست .از این رو داشتن نیروهای عظی و تجار متعالی فالسوفه و قدیسوین ،شورط
ورود به حیات معنوی نیست اگر چه آنها میتواننود بوه نحوو عمیوقتوری نسوبت بوه سوایر
انسانها آن را دریابند .پ ،این عال برای همه وجود دارد و همه به فراخور ظرفیت و قووت
و خلوص اشتیاقشان میتوانند در آن سهی شوند» ( .)underhill. 1915: 20,
ج) ماهیت و ضرورت حیات معنوی از منظر مالصدرا وآندرهیل
ج ـ)3دیدگاه مالصدرا
مالصدرا معتقد است تعلّق ذاتوی و ارتبواط معنووی میوان نفو ،مجعوول و جاعول بالوذات،
نشانگر وجود حیات طیبهای است که مجعول را مرتبه به مرتبه به جاعل خووی نزدیوکتور
میگرداند .نف ،در مسیر تطوّر وجوودی و بوه کموک قووای ادراکوی خووی بوه مرتبوهای
میرسد که میتواند این نحوه از حیات را برای خوی خلق کند و به زیستن معنووی خوود
در آن تا باالترین مراتب بپرازد .پ ،حیات معنوی هر انسانی مختص اوست که معمواری آن
را نف ،به واسطة قوای ادراکی خوی بور عهوده گرفتوه اسوت و بوه هور میوزان کوه قووای
وجودی نف ،قویتر و کاملتر گردد ،حیات او نیز پربار تر و متعوالیتور مویشوود .در ایون
نحوه از حیات که پایدار و ماندنی است و نوابودی و فرسوودگی در آن راه نودارد ،حقوایق و
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ماهیّووات موجووودات بووه نحووو أعلووی و بووه دور از نووواقص و شوووائب موجووود اسووت.
(مالصدرا4334،م ،ج  .)146 :1مالصدرا زیستن در حیات معنوی را در همین دنیا میسّر مویدانود
(مالصودرا )122 :4921،و آن را حیات عقلیای میشمارد که در قلب مؤمن عارف حکی جوای
دارد (مالصدرا4334 ،م،ج.)964 : 1
در این حیوات از افوراط ،تفوریط ،سوهو و نسویان و محودودیت خبوری نیسوت چراکوه
مجاورت و عندیت با خداوند مقتضی این است که حیات معطوف به آن ه نامحدود باشود.
به طور کلی میتوان گفت حیات معنوی دارای چند خصیصه است:
الف) حیات معنوی حیات پاک و خالصی است که از اولین مرحلوه سولوک عقلوی هور
شخص آغاز میگردد و نف ،بر اساس کماالت و دستاوردهای علموی و عملوی خوود آن را
به جلو میراند.
) این نحوه از حیات ،تدریجی و دارای مراتب است به این طوور کوه هرچوه یقوین و
گشودگی(انکشاف) انسان فزونی گیرد ،حیات او به حسب قوت و استقرار ،تعوالی موییابود.
(مالصدرا ،4911 ،ج )911 :1

ج) اختالف حیات طیبه با زندگی معموولی در مرتبوت و منزلوت اسوت نوه در عودد و
شماره (مالصدا4141،ق ،ج .)121 :6
نتیجه آنکه از منظر صدرا ،بر اساس اصل حکمت الهی و با توجّوه بوه هودف خلقوت و
سیر نف ،در دو قوس صعود و نزول ،وجود این مرتبوه از حیوات الزم و ضوروری بوه نظور
میرسد.
ج ـ )2دیدگاه آندرهیل
این موضو از منظر آندرهیل به شیوه ای تقریباً مشابه با مالصدرا عنوان شوده اسوت .از نظور
آندرهیل ،زندگی با نظر به جامعیتاش ،یعنی زندگی ای که همه توانوایی هوای فورد را رشود
میدهد و به کار میگیرد و همه بالقوهگیهای او را تحقّق میبخشد ،باید نوه تنهوا در محویط
مادّی و متغیّر او ،بلکه با محیط غیرمادّی نامتغیّرش نیز هماهنگ باشد و این بخ بور عهوده
حیات معنوی انسان است ( .)underhill.2000: 15
هر شخص بالغ و پختهای که به زندگی گذشته خوی باز نگرد ،در آن زنودگی عوواملی
را تشخیص میدهد که نمیتوان آنها را به وراثت ،محیط ،موقعیّت ،ابتکار شخصی یا صورف
تصادف نسبت داد .گویی قدرت پنهانی ،زنده و آزاد در همه احوال و غالباً بر خوالف قصود
و خواسته او ،دست اندرکار بوده و او را به جهتی خاص میرانده است .این قضیه حواکی از
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آن است که در پ ،رویّة ظاهری زندگی که عموماً به آن اکتفا میشود ،دریاهای ناشوناخته و
نیروهای معنوی عظیمی هستند که زندگیهای حقیر ما را سر و سوامان مویدهنود .برخوی از
انسانها نسبت به فشار این نیروها حساساند یا حساس میشوند .بر ایون اسواس ،مویتووان
گفت که حیات معنوی به معنای سازگاری ساحت بواطنی نفو ،انسوان اسوت بوا سواحات
باطنی جهان هستی که الیتناهی است .این هماهنگی و سازگاری که به طور آگاهانوه و ارادی
صورت میگیرد ،روح انسوان را در جهوت نزدیکوی و اتحواد بوا حقیقوت الیتنواهی صوعود
میدهد .این رشد و تعالی روح ممکن است در نظر ما مانند یک حرکوت و یوا سویر و سوفر
باشد که در آن به راههای گوناگون ،غیر منتظره و گاه ناخوشایند بوه منزلگواه حقیقوی هسوتی
خود سوق داده میشوی (همان66 :و .)69
پ ،از بیان دیدگاه دو متفکّر ،اکنوون در مقوام مقایسوه دیودگاه مالصودرا و آنودرهیل در
خصوص ماهیّت و ضرورت حیات معنوی به چند نکته اشاره میکنی  :علیرغ اتفواق نظور
مالصدرا و آندرهیل در مورد ضرورت وجود حیات معنوی و باطنی بوودن آن بورای انسوان،
آنچه ه چنان محل پرس باقی میماند آن است که در نظر ایشان  ،آیا این نحووه از حیوات
پاداش سیر و سلوک تلقی میشود یا الزمه آن اسوت؟ بوه نظور مویرسود مالصودرا حیوات
معنوی را از لوازم سیر و سلوک میشمارد و معتقد است نف ،در مسیر سولوک ،الجورم بوه
این نحوه از حیات رهنمون میگردد تا از این رهگذر بتواند بوه حرکوت اسوتکمالی خووی
برای تقرّ و اتّصاف به اسماء و صفات حوق اداموه دهود .امّوا آنودرهیل حیوات معنووی را
موهبتی قلمداد میکند که در اثر سیر و سلوک به نف ،بخشیده و اعطا میشوود .بوه عبوارت
دیگر ،از نظر آندرهیل حیات معنوی با همه لوازم از پی  ،برای انسان در نظر گرفته شوده
است و این نف ،است که با انجام یک سری اقدامات علمی و عملی و بوا فعلیّوت بخشویدن
به استعدادها و قوای بالقوة خوی  ،خود را الیق زیستن در این حیات میگردانود در حوالی
که صدرا معتقد است که نف ،با سیر و سلوک و به نحو تدریجی و مرحله به مرحله حیوات
معنوی مختص خود را طراحی میکند و آن را به منزلة پلکانی بورای نیول بوه مراتوب بواالتر
سلوک قرار میدهد.
د) :مراحل نیل به حیات معنوی از منظر مالصدرا و آندرهیل
د ـ )3دیدگاه آندرهیل
مسألة اصلی و بسیار مهمی که در اینجا به دنبال آن هسوتی ایون اسوت کوه چگونوه حیوات
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معنوی در جهان مادی و محسوس و با لحاظ همه محدودیتهای ایجواد مویشوود؟ بورای
یافتن پاسخ این پرس که تقریباً مه ترین بخ این مقاله را بوه خوود اختصواص مویدهود
باید ابتدا به چند مبح دیگر به عنوان مقدّموه پرداختوه شوود کوه نخسوتین موورد ،بررسوی
رویکرد آندرهیل و مالصدرا به حیات معنوی است.
آندرهیل از دو منظر حیات معنوی را بررسی میکند که همچون حلقههای یوک زنجیور،
به ه مرتبط و وابسته اند بهگونه ای که پرداختن به یکی و غفلت از دیگری شناخت موا را از
این حیات ،ناقص میسازد .این دو :الف) حیات معنوی به منزلة ارتباط انسان بوا خودا و )
حیات معنوی به منزلة همکاری با خدا هستند .از این عناوین به خوبی روشن میشود کوه از
منظر آندرهیل اوّلین شرط برای نیل به حیات معنوی آن است که انسان در صدد یافتن راهوی
ویژه برای ارتباط با خداوند باشد .در میان طرق گونواگونی کوه ممکون اسوت بوه ایون مهو
برسند ،آندرهیل پراهمیّتترین گام در این مسیر را شناخت و باور به این مسأله میدانود کوه
«جهان سرتاسر حق است» (« :)underhill,2005: 60به محض اینکه به این اعتقاد راسخ برسوی
که خدا کل است ،دیگر مجوال واقعوی بورای هیواهو ،نگرانوی ،کشومک و تشووی بواقی
نمیماند .همه چیز در او رخ میدهد  ،فقط او اهمیّوت دارد ،فقوط او هسوت .حتوی حیوات
معنوی ما ه کار اوست مه این اعتقاد است که همه رو به سوی خدا در حرکوتانود و در
ایوون مسوویر ،از حمایووت ،نظووارت و رزق خوودا برخوردارنوود و وابسووتگی مووا بووه او مسوول
است»(هموان .)94 :به عبارت دیگر ،معنای قرار و سکون در حیات معنوی را نخواهی دانسوت
مگر اینکه ارتباطمان با خداوند را در کانون زندگیمان قرار دهی .
از نظر آندرهیل ،ورود آگاهانه به حیات معنوی منوط به این است کوه بودانی در هموین
دنیای مادی مستغرق ذات اویی  .ارتباط با خداوند ولو ضعیف ،همچون بذری است که نهوال
استوار ،زیبا و باروری از دل آن سر بر میزند و مویبالود کوه در سوایة آن بوه تودری هموة
تصورات و خواسته های کوچک خود محورانه موا را بوی اثور مویکنود .وقتوی چنوین شوود
لحظهای فرا میرسد که جان در مییابد که چش انداز دگرگون شده است و نور جدیدی بور
آن پرتو افکنده است ( .)Undehill. 1385: 36تغییر در چش انداز روح به شویوههوای مختلفوی
رخ میدهد .گاه به شیوة متعارف است و گاه بوه شوکل غیور متعوارف ،گواهی در اوضوا و
احوالی که به نظر همة مردم در حک عدم توفیق در زندگی و پیشورفت تلقّوی شوده اسوت،
اتفاق میافتد .مثال گاهی کسی که قوّة ابتکار بی حد و مرزی دارد ،پای بسوت بسوتر بیمواری
میشود ،یا کسی که عاشق زیبایی است به زاغه نشینی گماشته میشود ،پ ،گواه از رهگوذر
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این ناکامیهای آشکار است که حیات معنوی پدیودار مویشوود و خوود را بوه نفو ،انسوان
عرضه میکند .بنابراین« :کسانی که میپندارند که چون مجوذو مراقبوه و حضوورند ،لزومواً
به حیات معنوی رهنمون میگردند ،ک ک در مییابند که احساسات و سالئق خوود موا ،بوه
هنگام رویارویی با واقعیّت های جدی و خواست قاطع آن یگانه موجود روحانی ،راهنمایوان
چندان با ارزشی نیستند»( .)underhill, 1922: 25آنودرهیل در ایون بواره ،پوول ،قودی ،را بوه
عنوان نمونه مطرح میکند که هرگز نمویخواسوت رسوولی شوود کوه غیور مسویحیان را بوه
مسیحیّت دعوت میکند ،امّا دیدی که یک عوال یهوودی جووان متبحّور ،در سوایة تغییور در
سبک حیات ،حاضر به تحمّل چه دردسرهوایی بورای خوود شود .امووری از ایون قبیول کوه
بیوقفه ه رخ میدهند به تدری این اطمینان را به ما میدهند که متن واقعی زندگی ،تحوت
اراده و اختیار یک موجود روحانی است و این گونه نیست که حیات معنوی بشر منووط بوه
توجّه مدام به نف ،خود ،باشد بلکه منوط به این است که «به هر قیمتی به الوزام و نودای آن
موجود روحانی لبیکی آزادانه و بوی قیود و شورط بگوویی »(هموان) .خالصوه آنکوه بوه نظور
آندرهیل ،برای ورود به حیات معنوی لزوماً نباید فقط نف ،خووی را موورد بررسوی قورار
دهی و یا به تعبیری در جستجو و کند و کاو سطح فرا آستانهای آن باشی چورا کوه بوه هور
نگرش معنوی ای که توجّه ما را به خودمان معطووف دارد و موجوود انسوانی را بوا افکوار و
ماجراجوییهای حقیرش در کانون توجه قرار دهد ،توا زموانی کوه بوه پووچی آن پوی نبورده
باشی  ،خطر آفرین است ( .)Underhill, 2005: 24_25اگرچوه در مراحول ابتودایی ایون مسویر،
ممکن است الزم باشد به خودمان نیز بپردازی آن ه به صورت جدی و قاطع ،لویکن ،بواور
راسخ به قهاریت ارادة الهی در سرتاسر عال  ،منجر به وانهادن خوی به جنوب عظوی ارادة
الهی میشود که اغلب نیز به شیوة نامحسوس رخ میدهد و اندک اندک فشار بیوقفوهای بوه
کار میافتد و اندک اندک جان آدمی واکن نشان میدهد (همان64 ،و .)66
رویکرد دوم آندرهیل به حیات معنوی تحت عنوان "حیات معنوی به منزله همکواری بوا
خدا" نامگذاری شده است که مشتمل بر سه خصلت عبودیّت ،وفواداری و همکواری اسوت.
تعریف و توضیح این سه خصلت ،مطالب مهو دیگوری را پوی روی موا قورار مویدهود.
عبودیّت نه یک عمل دینی دشوار ،بلکه نوعی وضع و حال نفسانی است« :نگریستن سرشوار
از ستای فروتنانه و شادمانه به باال و به بیرون ابتهاج هیبت آمیز از جالل و جموال خودا ،از
فعل خدا و هستی خدا» ( .)Underhill, 2005: 40در حقیقت ،عبودیّت با گستردهتر کوردن افوق
دید ما و مستغرق ساختن عالیق محدود ما به کل نظام هستی ،حیات معنوی را از قید و بنود
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برانگیزی میبخشد (هموان.)24 :

همة تنگنظریها میرهاند و به آن غنا ،معنا و گسترة اعجا
این امر ،نشان میدهد که در این نحو از رابطه از ابتدا توا انتهوا بایود تأکیود بور خودا باشود و
الغیر .توضیحات و تعابیری که از معنا و مفهوم عبودیّت ارائه میشود ،ما را با ضوابط مهمّوی
از حیات معنوی روبه رو میکند که در این مسیر بسیار قابل توجّه است :یکوی از مهو تورین
ضوابط ،توکّل سرشار از اعتماد به این واقعیّوت اسوت کوه خداونود در هموه جوا و همیشوه
حضوردارد و از هر راه و هر شیوهای بر جان و جهان تأثیر میگذارد و ایون امور "،وفواداری"
تمام وکمالی را میطلبد تا این نظر را به عقیدهای راسخ تبدیل گردانود .بایود نسوبت بوه ایون
اعتقاد که ما درجهانی قرار داری که سرتاسور وجوودش خودای حوی و حاضور کوه منشوأ و
عصارة الیزال هستی است سریان و جریان دارد ،وفادار بموانی (هموان .)11 :در ایون صوورت،
همة افعال ما میتواند راهی باشد به سمت حیات معنوی .بور هموین اسواس ،حتّوی اگور در
خانه در حال پوست کندن سیب زمینی ه باشی  ،اگر فعل ما با عبودیّوت و وفواداری بوه آن
عجین شده باشد ،آشپزی ما مسیری به سمت حیات معنوی میشود ( )llilrUdUU, 5002,45کوه
ک ک و به نحو تدریجی تأثیر این عملکرد بر نف ،نمایوان مویشوود .مؤلفوة سووم در ایون
نگرش ،همکاری با خداوند است که معنای آن تسلی شدن و رضایت داشتن به خواسوت و
ارادة الهی است .این تسلی و رضایت بهگونهای است که نف ،عمیقاً قبول میکند کوه صورفاً
باید مصالح الهی محقّق شود و این نحو از رضایت باید در عمل ظهور یابد .به عنووان مثوال،
ممکن است گاهی کاری را انجام دهی که از انجام آن هیچ لذتی نمیبری و یوا هنگوامی کوه
در اوج موفقیّت در کاری ،در شرایطی قرار میگیری که بورای پیشوبرد مصوالح و ارادة الهوی
الزم است که آن کار را در کمال آرام کنار بگذاری  .خالصه آنکه همکاری بوا خودا یعنوی
تالش و همکاری کنی تا کارمان هرچه بیشتر به کار خدا تبدیل شود.
با روشن شدن معانی این سه خصیصه (یعنی عبودیّت ،وفاداری و همکاری) و بوا توجّوه
به ویژگیهایی که برای آنها برمیشمری این تصوّر که حیات معنوی عبارت است از این کوه
خدا منظرة زیبایی را مهیّا کرده تا ما از جایگاه گورم و نورم خوود ،آن را نظواره کنوی از بوین
میرود .آندرهیل میگوید« :همکاری با خدا اگر راستین باشد همیشه با شرمساری ،نودامت و
بنابراین ،تطهیر و تزکیه ناشی از درک نقص و ناشایستگی و در قیواس بوا آن کامول یگانوه و
توأم است تا به رغ این نقص ،عمل و همکاری با آن کامل یگانه صوورت گیورد»(هموان.)11:
ایجاد و حفظ یک نگرش معنوی به زندگی بورای هماهنوگ سواختن اعموال روزموره بوا آن
نگرش ،مستلزم چند امر است :الف) بدانی آنچه از ما خواسته شوده ایون نیسوت کوه لزومواً
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وقت زیادی را به اموری معنوی اختصاص دهی  ،بلکه این است که همواره خواستههایموان
را پیشک پیشگاه خدا کنی تا وظایف عملی ای که بخو اعظو شوبانه روزموان را اشوغال
میکنند ،بتوانند جزء نظام او شوند و ارزش معنوی بیابند .به تعبیر آنودرهیل« :کسوانی کوه در
این اندیشه اند که کار را از کجا آغاز کنند ،بکوشند به جزء جوزء زنودگی هور روزه شوان و
حتّی اگر زندگی پر مشغله ای داشته باشند و کیفیت معنوی ببخشند .آن کسی که اتواقی را بوه
پاس آیین تو میروبد ،ه آن اتواق را مویروبود و هو عمول را زیبنودة همکواری بوا خودا
میسازد» (همان ) .)14 :بر این عمل خوی مداومت داشته باشی « :هرچند در ابتدا بوهنظور
میرسد که از این مداومت چیزی عایدمان نشود» (همان .)11 :ج) باید افکار و افعالی را که بوا
این ارتباط ،ناسازگارند از زندگی خود بیرون رانی « :زیرا اگر حاضر نباشی که این ارتبواط را
کانون زندگی خود سازی و آن را تبدیل به معیاری کنی که همة اموور دیگور بوا آن سوازگار
شوند نباید در انتظار حصول نتای باشی »(همان.)34 :
دـ  )2مراحل نیل به حیات معنوی از منظر مالصدرا
با بررسی آثار مالصدرا میتوان دیدگاه او پیرامون چگونگی نیل به حیات معنووی را در سوه
شیوه عملکورد عرفوانی و سولوکی عنووان داد و آن سوه را بوه منزلوة مراحول و شویوههوای
دستیابی به این مه تلقّی کرد :الف) شیوة معرفة النف ،ب) شیوة مراقبوه ج) شویوة عشوق
به خدا و مخلوقات.

4

در شیوة نخست ،اهتمام بر درک رابطة متقابل معرفة النف ،و معرفة الر متمرکوز اسوت،

چرا که صدرا معتقد است هرچه شناخت انسان از حقیقت خوود قوویتور باشود ،شووق وی
برای قر به حق نیز قوّت میپذیرد و هر چوه شووق قووّت گیورد و حرکوت افوزون شوود
معرفت ،کشف و آشکاری بیشتری میپذیرد .این معرفت نه تنها انسان را بوه حیوات معنووی
رهنمون میسازد ،بلکه با فزونی گرفتن آن ،واالترین مراتب حیات متعوالی نیوز بورای نفو،
قابل دسترس میگردد (مالصدرا.)494 :4914 ،
در شیوة دوم مه ترین عامل وصول به حیات عرفانی مراقبه است .از نظر صودرا مراقبوه،
کلید الهام و منبع کشف شمرده میشوود (مالصودرا .)694 :4911 ،مراقبوه در دو سواحت عقول
نظری و عملی جاری است (مالصدرا )93 :4911،و مراقبه در مراتب عقل نظری مقودم و الزموه
بر مراقبه در مراتب عقل عملی است .نف ،با طی مراحل کمالی از عقل هیووالنی ،بوه عقول
 .4این دسته بندی استقرایی است و قابل تغییر و توسعه است.

رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر مالصدرا و آندرهیل

19

بالملکه و سپ ،نیل به عقل مستفاد ،مراتب کمالی را برای خوی حفظ کورده و آنگواه وارد
مراقبه در مراحل عقل عملی میشود(مالصدرا4166،ق .)611 :پ ،از فراغت از مراقبوه در عقول
نظری ،مراقبه و محاسبه در مراتب عقل عملی آغاز مویگوردد .ایون مرحلوه از مراقبوه خوود
دارای چهار مرحله است :در مرحله نخست نف ،با به کار گیری نوامی ،الهی به شکل قیوام
و روزه و ...به تهذیب ظاهر میپردازد و مرحله دوم تهذیب باطن از ملکات ردیوه و اخوالق
پست است .در مرحله سوم نف ،ضمن استقرار در حیوات معنووی بوا صوور قدسویّه موزیّن
میشود و در مرحله چهارم که مرتبه نهوایی حیوات عرفوانی تلقّوی مویشوود ،نفو ،از ذات
خوی فانی گشته و به این طریق جمال و جالل خداوند و کیفیّت ترقّی به سومت اسوماء و
صفات حق را مالحظه میکند (مالصدرا4166،ق  .)619:فرجام شوکوهمند ایون فراینود تکواملی
این چنین به تصویر کشیده شده است« :در این هنگام است که نف ،از پرداختن به چیزهوای
بیهوده روی گردانده و برای رهایی از این اموری که شر از آن بواز داشوته شوده اسوت ،بوه
سوی پروردگار بازگشت مینماید .اکنون آغاز به تفکّر و تدبّر در آیات الهی و شنیدن پنود و
مواعظ او نموده و با رها نمودن زوائد دنیوی از جاه و مال و دیگر چیزها به خدا مویپیونودد
تا به خدا برسد .در این هنگام ،پرتو انوار ملکوت بر وی ظواهر و درهوای غیوب ،گشووده و
تاب های انووار جهوان قودس یکوی پو ،از دیگوری بور وی هویودا و آشوکار مویگوردد.
(مالصدرا4163،ق  .)431 :پ ،نف ،در جریان مراقبه و استکمال وجوودی بوه قودری گشوای
وجودی پیدا میکند که التفات و اشتغال به سمتی و چیزی او را از توجّه به سمت دیگر بواز
نمیدارد بلکه مظهر«ال یشغله شأن عن شأن» شده و این توان را پیدا کرده که همزمان ه بوه
سمت باال و ه به سمت پایین توجّه داشته باشد (مالصدرا.) 163 -161 :4921 ،
در شیوه سوم ،مالصدرا بر پایه این تصور که آنچه کوه در جریوان تجلّوی و ظهوور روی
موویدهوود ،ظوواهر شوودن صووفات و کموواالت پنهووان وجووود مطلووق در مخلوقووات اسووت
(مالصدرا4141،ق )91 ،معتقد است عل به اثر به منزلة راهی برای علو بوه موؤثر اسوت .عشوق
انسان به مخلوقات ،ه منجر به درک صحیحی از چگونگی ارتبواط انسوان بوا آفریودگارش
میشود و ه میتواند زمینة بندگی بهتر را در برابر او فراه کند .صدرا موؤثرترین اعموال و
رفتار انسانی در مسیر سلوک را کشف و شناخت هستی میداند (مالصدرا )11 : 4914،چرا کوه
به دنبال این شناخت ،عشق به مخلوقات ایجاد میشود و ایون عشوق ،محبّوت و اشوتیاق بوه
خالق هستی را میآفریند و هرچه این شور و عشق قویتر شود ،راه نیل بوه حیوات معنووی
نیز هموارتر میگردد .قاعده «بسیط الحقیقة کل االشیاء و لی ،بشیء منها» نیز به نوعی مؤیّود

11

جاویدان خرد ،شماره  ،91پاییز و زمستان 4931

این سخن است .بر پایة این قاعده ،موجود بسیطی که عواری از هرگونوه ترکیبوی اسوت ،در
عین بساطت دربردارندة همه موجودات و کماالت وجوودی آنهاسوت (مالصودرا4314 ،م ،ج:4
.)14
حاصل آنکه ،عشق به علّت از عشق به لوازم و آثار آن جدا نمىشود بلکه محبّت به آثوار،
از این حی که آثار مؤثر هستند ،عین محبّت به مؤثّر است .این شور و شوناخت مخلوقوات،
طریقی است که سالک به واسطة آن به مراتبی از یقین و شهود میرسود کوه دم بوه دم او در
حیات پربار معنوی اش به خداوند نزدیکتر میگرداند.
پ ،از بررسی رأی مالصدرا و آندرهیل به مقایسة میوان ایون دو مویپوردازی  :آنودرهیل
مه ترین گام برای نیل به حیات معنوی را باور به این عقیده میدانود کوه هویچ اراده ای جوز
اراده حق وجود ندارد و نه تنها معرفة النف ،در این مسویر جایگواه مهموی نودارد کوه حتوی
گاهی در بعضی مراحل میتواند خطر آفرین نیز باشد .این در حالی است که در نظام عرفوان
عملی مالصدرا و بهخصوص در شیوههای نیل به حیات معنوی ،مقوله معورفلة الونف ،دارای
جایگاه ویژه ای است به گونه ای که شناخت نف ،،منشأ شناخت ر تلقّی میشوود و حتوی
اگر نگاه عمیقتری به سایر شیوه های مالصدرا در این بخ داشوته باشوی درموییوابی کوه
اتفاقاً الزمة مراقبه و عشق به مخلوقات نیز معرفة النف ،است .نکته قابل توجهی که در اینجوا
باید ذکر شود آن که به نظر میرسد آندرهیل گرچه مستقیماً به مسأله معرفةالونف ،نپرداختوه،
امّا آن را برای ایجاد و حفظ این باور معنوی که ما مستغرق ذات خداوندی در تقودیر گرفتوه
است یعنی بورای رسویدن بوه حالوت پوذیرش فروتنانوه در برابور حوق راه و چوارهای جوز
معرفةالنف ،وجود ندارد تا نف ،از این رهگذر به پوچی و و یوا بوه تعبیور مالصودرا و فقور
وجودی خوی پی ببرد و در نتیجه یقین پیودا کنود کوه در جهوان فقوط ارادة الهوی جواری
است.
تفاوت چشمگیر دو متفکّر در این مبح آنجاست که آندرهیل ه در آثوار خووی بوه
شیوة دوم دستهبندی سه گانه مالصدرا و یعنی مراقبه و توجه ویژه دارد امّا در نظور او مراقبوه
در عقل نظری و که به نظر صدرا مقدّم بر مراقبه در عقل عملی است و بوی اهمیّوت قلموداد
شده و تنها به ارائه راهکارهای عملی در این خصوص پرداخته است .این در حالی اسوت کوه
به نظر میرسد در رویکرد دوم آندرهیل و یعنی حیات معنوی به منزلة همکواری بوا خودا و
سه مقولة عبودیّت ،وفاداری و همکاری با خداوند ذیل مراقبه در عقل نظری تعبیور و تفسویر
میشوند.
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اکنون به پرس مه بعدی در این مبح میپردازی  :انسانهایی کوه در حیوات معنووی
زیست میکنند عموماً دارای چه خصایصی هستند؟
ه) :ویژگیهای انسانهای معنوی
ه ـ)3دیدگاه مالصدرا
از نظر صدرا ،انسان هایی که زیست معنووی را انتخوا کوردهانود دارای چنوین مشخصواتی
هستند:
الف) هنگامی کوه روح انسوان بتوانود خوود را از قیود و بنودهای قالوب جسومانی و از
تعلقات ،وساوس ،شهوات و معاصی برهاند ،در اثر درخش نور ایموان مشواهدهگور اسورار
آسمان و زمین و حقایق اشیاء میشود(مالصودرا .)643 :4914 ،افورادی کوه بوه حیوات معنووی
دست مییابند توانایی مشاهده اسرار و حقایق عال را پیدا میکنند و این مشواهده و دریافوت
از طریق باطن و درون است .توضیح آنکه از منظر صدرا انسان عالوه بور حوواس پون گانوه
ظاهری ،حواس پن گانه باطنی نیز دارد که بدون وساطت بودن ،مسوتقیماً بوه نفو ،منتسوب
هستند .این قوا در ابتدا بالفعل نیستند امّا انسان در مسیر تحقّق نف ،متعالی آنها را به فعلیّوت
میرساند .برخی مدرکات این قوا عبارتاند از :مدرک چش باطنی :نظر افکندن بوه مالئکوه.
مدرک گوش باطنی :شنیدن آیات خداوند ،کلمات مالئکوه ،آواز پرنودگان بهشوتی و تسوبیح
موجودات .مدرکات شامه باطنی :ادراک رائحههای بهشتی (....مالصدرا)611 :4914 ،
ب) این افراد بر اساس تربیت نف ،دارای ویژگی تأله میشوند و در سوایه ایون صوفت،
از سایرین کامالً متمایزند (مالصدرا4141 ،ق .)111 :از نظر صدرا ،متأله همان عال ربوانی اسوت
که در شهود جمال و جالل حق مستغرق گشته است و در معرفة النف ،و نیل بوه معبوود بوه
موفقیّت رسیده است .به عبارت دیگر ،ویژگی تأله به کسی تعلّق میگیرد که از عوال اشوباح
و حضیض سافلین به اوج عال ارواح و شهود سرمدی ارتقاء یافته و دارای بواالترین درجوه
حکمت است (مالصدرا.)1 : 4921،
ج) از آن جایی که روح این افراد با یقین عجوین گشوته اسوت لوذا از اشوتغال بوه حوق
اعراض دارند و راهشان مستقی و در مسیر حق است .بدین ترتیب ،نیرنگ اصوحا وهو و
ظلمت از ایشان دور است (مالصدرا4334 ،م ،ج.)146 :1
د) این افراد معدن عل و مرکوز حکموت انود (مالصودرا .)491 :4914،چراکوه قووای تموام
موجودات در آنهاجمع است و معدن آثار و مجمع حقایق میگردند.
و) افراد معنوی قلبشان منوّر به نور ایمان و عرفان است و دائ التوجه به سوی حقانود
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پ ،در سیر سولوکی ابتودا در مسویر جوواهر محسوسوات و سوپ ،در مقطوع جوواهر غیور
محسوس و در اطوار سلوکی از جواهر نفسانی به جواهر عقلوی منتقول مویشووند(مالصودرا،
 ،4916ج.)143 :1

ه) درحیات معنوی افراد قادرند که به سبب لطافوت قلوو و صوفای ذهونشوان ،سوایر
انسانها و از جمله اشقیاء را به صورت حقیقی و اخروی ببینند (مالصدرا ،4911 ،ج.)949 :1
ی) انسان معنوی عالوه بر آنکه قادر است هرچه را بخواهد در عال ذهون و بوه وجوود
ذهنی خلق کند ،قادر است برخی از این موجودات ذهنی را در عال خارج نیز متحقق سوازد
(مالصودرا  .)936 :4921،خلق خارجی صور برای نفووس در دنیوای موادّی بوه جهوت ضوعف
وجودی عال ماده و نف ،اکثر قریب به اتفاق انسانها (به جز نوادری از انبیا و اولیواء) و نیوز
به سبب اشتغاالت دنیوی حواس و قوا ،بسویار محودود اسوت ولوی انسوان معنووی از ایون
توانایی بهرهمند خواهد بود .تفاوت میان صور خلق شده توسوط انسوان هوا در حیوات طیبوه
مربوط به تفاوت های ایشان در نحوة زندگی دنیویشان است کوه مطوابق آن ،فورد در زمورة
سعادتمندان در عال آخرت قرار میگیرد و سعادتمندان به جهت اعتدال ملکوات و سوالمت
نف ،از امراض نفسانی و اخالق ذمیمه در حیات معنوی ،میتوانند صور حسنه و انوا نعو
را خلق کنند .مالصدرا در شرح حدی « :القبر روضة مون ریواض الجنلة أو حفل ة مون حفور
النیران» توضیح میدهد که نف ،در ذات خوی سمع و بصر و ش و ذوق و لم ،اسوت و
به این واسطه محسوسات غایب از این عال را میتواند به ادراک جزئوی درک مویکنود و در
آنها تصرف میکند (مالصدرا.)621 :4914،
ه ـ )2دیدگاه آندرهیل
ویژگیها و اوصافی که آندرهیل برای انسانهای دارای حیوات معنووی برمویشومارد چنوین
است:
الف) در سرشت و جان این اشخاص ،استواری خللناپذیری ایجاد شده اسوت .عموق و
استواری ای که از این واقعیت نشأت میگیرد که عمل حقیر و ناچیز ما اکنون جزئی از عمول
کامل خدا شده است (.)underhill, 2000: 71
ب) هیاهو و نگرانی و اضطرا و شور و بیشکیبی ،نشانههای کسی است که به لحواظ
معنوی نوکیسه و تازه به دوران رسیده است .پ ،افراد متعالی از طمأنینوه ،مالطفوت و قووت
قلبی برخوردارند که هرگونه اضطرا و بی قراری را از آنها دور میسازد (همو.)14 :
ج) این افراد عملشان در راستای همکاری با اراده و خواست خداونود بووده اسوت .بوه

رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر مالصدرا و آندرهیل

11

همین جهت رغبتی ندارند که بور کوار شوخص دیگوری چنوگ بیندازنود یوا از بخو هوای
یکنواخت کار خودشان طفره روند (همو11 :و .)12
د) از آن جایی که به اعتقاد اینان ،حیات معنوی واقعی باید ه به نحوو افقوی گسوترش
یابد و ه به صورت عمودی اوج گیرد ،لذا عالیق این افراد نیوز وسویعتور ،غنویتور و بلنود
نظرانهتر از عالیق کسانی است که صرفاً زندگی طبیعی میکنند (همو.)14 ،23 :
و) در جریان سلوک و نیل به حیات معنوی کل نیروهای نفو ،بوه سومت یوک حالوت
معین تجمیع مییابند و از این رهگذر ،تمرکز بسیار قوی ای در نف ،ایجاد میشود که منجور
به کسب آگاهی عمیق عرفانی میشود و در نتیجه آن ،عارف از باطن حقوایق اشویاء آگواهی
مییابد ()underhill, 1411192
ه) شور و اشتیاقی که به نحو تدریجی در حیات معنوی برای افراد ایجاد میشوود باعو
میشود تا سالک دم به دم به اتحاد با خداوند نزدیکتر گردد و به این ترتیب به ادراک عوال
فراحسی و یا عال معقول نائل شود).(underhill,1911: 61
ی) افراد دارای حیات متعالی به شهود خطاناپذیر و حقیقیای نائل میشوند که نفو ،بوه
واسطه آن آرام و توانا در امور مادی و معنوی میشوند و از هیواهوهوای امیوال جسومانی در
امان میمانند (همو.)11 :
نتیجه
در این مقاله برآن بودی که با بیان آراء مالصدرا و اِولین آنودرهیل در بوا حیوات معنووی،
چیستی آن و نیز نحوه حصول  ،به مقایسه دیدگاه آن دو بپردازی  .حاصول پوژوه را در
نکات زیر میتوان نشان داد:
 .4از نظر صدرا ،حق انسان ایجا میکنود کوه دارای ارزشویتورین حیوات در طبیعوت
باشد .افزوده شدن کماالت علمی و عملی نف ،و به تعبیر دیگر ،گشای و انبساط وجوودی
یافتن نف ،،او را به سمت حیاتی پربارتر و متعالیتور سووق مویدهود و ایون هموان حیوات
معنوی است .این حیات با ویژگی تدریجی و ذو مراتوب بوودن ،مویتوانود در اختیوار هموه
انسانها قرار گیرد و به یک گروه و جمع اختصاص ندارد و صرفاً در گرو تعالی و اسوتکمال
نف ،است :هرچه تعالی و استکمال نف ،بیشتر گوردد ،انسوان مسوتحق رسویدن بوه مراتوب
باالتر حیات معنوی میشود.
آندرهیل نیز با تحلیل روانشناختی و عرفانی خوی به وجود این حیات اشاره مویکنود
و آن را برای همگان الزم و ضروری میداند چرا که به نظر وی تنها راه گریز از این زنودگی
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آشفته و پریشیده ،استقرار در حیاتی روحانی و مملو از آرامشی است که انسوان بورای خوود
پدید میآورد .انسان با فعّال کردن حواس باطنی و عقب راندن ساحت آسوتانه ای نفو ،،بوه
مرحله ای از آگاهی میرسد که به بودن و شدن در جایگاه حقیقی خوی در جهوان هسوتی
پی میبرد .این تعبیر آندرهیل از بودن و شودن ،قرابوت بسویار زیوادی بوا رأی مالصودرا در
اینباره دارد .ایشان نیز معتقد است ترقّی انسان به ساحات باالی وجوودی بوه منزلوة تولّودی
دوباره برای انسان است.
 .6مالصدرا و آندرهیل در آراء و نظریات خوی  ،به پایههای اصلی حیوات معنووی نیوز
اشاره کردهاند .از منظر مالصدرا حیات معنوی مبتنی بور شوناخت نفو ،و در نتیجوه زدودن
نف ،از اشتغاالت دنیوی ،اجورای فورامین و نووامی ،الهوی ،مراقبوه و هو چنوین عشوق بوه
مخلوقات است .نف ،با اجرای این دستورالعمول هوا کوه باعو پواالی قووای ادراکویاش
میشود میتواند بر معقول تمرکز کند و بدینترتیب ،محل نزول صوور الهوی گوردد .در ایون
حالت ،هرچه شناخت و یقین در نف ،انسانی بیشتر گردد بوه هموان میوزان حیوات معنووی
نف ،قویتر میشود و وسعت بیشتری میگیرد .بر اساس این آمووزه ،انسوان توانوایی خلوق
صور را در همین دنیا پیدا میکند که ساز و کار این مه نیز بر اساس تطابق درجات روحوی
انسان با درجات و مراتب وجودی در جهان است .در حیات معنوی از منظر آندرهیل ،آنچوه
اهمیت دارد نگریستن به ابدیّت و سفر مشتاقانه به سوی حق است ،که مشتمل بور ضووابطی
همچون عبودیّت ،همکاری و وفاداری به حق است .بر این اساس ،نف ،با یقین بوه حقیور و
ناچیز بودن خوی و محور قرار دادن حق ،خود را بهطور کامل تسلی اراده حق مویگردانود
و همة فعّالیتهای روزمرة خود را در راستای تحقّق ارادة الهوی بوه جریوان مویانودازد .ایون
ضوابط سهگانه با روش هایی که مالصدرا در تحقّق حیات معنووی بوه آنهوا اشواره مویکنود
مشابهت زیادی دارد بودین ترتیوب کوه عوارف بوا شوناخت حقیقوت نفو ،خووی و بوا
بیتوجّهی عامدانه به حواس ظاهر ،مثل آنچه که با مراقبه حاصل میشوود ،مویتوانود قووای
نف ،را مطیع فعّالیت ارادة حق سازد .پ ،از نظر هر دو متفکّر بوا غفلوت از جهوان بیرونوی
مجموعه ای دیگر از ادراکات اساسیتر که هرگز در شورایط عوادی مجوال بوروز نموییابنود،
ظاهر میشوند.
 .9از نظر صدرا ،افرادی که به حیات معنوی دست یافتهانود صواحب بیون و آگواهیای
میشوند که در پرتو آن ،حواس مادیشان به تبع حیاتشوان ،معنووی مویگوردد و بوه ایون
ترتیب میتوانند قویتر و واضحتر عمل کنند .قلب این افراد منور به نور ایمان و یقین اسوت
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و به همین سبب از وهمیّات و خدعههای اهل ظلمت در اموانانود .آنودرهیل هو بوا بیوانی
نزدیک به صدرا ،معتقد است این افراد با طمأنینه ،مالطفت و قوّت قلبی که پیدا کوردهانود از
هیاهو و نگرانی و اضطرا در این دنیا مصون هستند زیرا حیات معنوی چیزی نیسوت جوز
زندگی ای که احساس واقعیت و حق داشتن خداونود ،در سرتاسور آن رخنوه و نفووذ کورده
است.
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