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One of the greatest divine blessings in the itinerary path is spiritual life 

which is considered of paramount importance by many mystics and 

theosophists. The Christian gnosiologist, Mrs.  Evelyn Underhill, and the 

Islamic philosopher, Mulla Sadra, in their writings endeavored to 

understand what is the nature of spiritual life and the quality of achieving 

it. In a common approach, both of them regard human being as possessing 

three realms including intellectual, voluntary, and the emotional one, but 

disagree in the primacy and superiority of these realms and in the 

influence of each one on the spiritual life of human being. Giving priority 

to the feeling over reason and will, Underhill contends that spiritual life 

depends on three virtues of worship, cooperation and loyalty, and based on 

this, she believes that individuals who live such a life, have characteristics 

such as tranquility, benignity and confidence of Heart that consequently 

separate them from being in tumult and impatience. Mulla Sadra, 

considering the realm of thought as prior to other realms in the soul, 

argues that the spiritual life is generated after development of the very 
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first stage of speculative reason, and the soul, after gaining Perfection in 

speculative reason and after undertaking some responsibilities such as 

esoteric knowledge, permanent state of awareness and loving all creatures,  

will be able to attain a stage of life whose fruit is achieving peculiar 

capabilities,  including being blessed by the light of certainty and insight, 

creation of forms, and avoidance from deceit of the people of darkness. 
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 عرفانی حیات کار و ساز از رمزگشایی

  آندرهیل و مالصدرا منظر از  

 بیادار هنگامه
 پوررحیم الساداتفروغ

 زادهکرباسی علی
 چکیده        

 معنـوی  حیـا   عرفانی سلوک و سیر در الهی های موهبت ازبزرگترين يکی
ـ  خـان   است. گرفته قرار بسیاری حکمای و عرفا توجه مورد که تاس  یناِوِل

 اسالمی فیلسوف و متأله شیرازی مالصدرای و مسیحی پژوه عرفان آندرهیل
 آن بـه  نیـل  کیفیـت  و معنـوی  حیا  چیستی فه  در تالش خود آثار در نیز

 سـه  دارای موجودی را انسان مشترک، رويکردی با متفکر دو اين اند. داشته
 سـاحا   اين تفوق و تقدم در اما دانند می احساسی و ارادی عقلی، ساحت

 دارنـد.  نظـر  اخـتالف  انسـان،  معنـوی  حیـا   بر هريک تأثیر کیف و ک  و
 کسـ   بـه  منوط را معنوی حیا  اراده، و عقل بر احساس تقدم با آندرهیل

 افـرادی  اسـاس،  اين بر و داند می وفاداری و همکاری عبوديت، ويژگی سه
 طمأنینـه،  جملـه  از هـايی  ويژگی واجد را کنند می زيست حیا  اين در که

 دورنـد.  به ناشکیبی و هیاهو هرگونه از که داند می قل  اطمینان و مالطفت
 سـاحا   ديگـر  بـر  انديشـه  ساحت دانستن مقدم با نیز شیرازی مالصدرای

 ايجاد نظری عقل سلوک مرحله اولین با معنوی حیا  که است معتقد نفس،
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 عملی اقداما  با تواند می نظری عقل در استکمال از پس نفس، و شود می
 حیـا   از ای مرتبه واجد مخلوفا  به عشق و مراقبه النفس، معرفه جمله از

 جملـه  از اسـت  نفـس  بـرای  ای ويژه های توانايی  کس  آن ثمره که شود
 نگنیر و خدعه از ماندن دور صور، خلق بصیر ، و يقین نور به شدن منور
 لمت.ظ اهل

 همـه  و اسـت  مراتـ   دارای امـری  آنـدرهیل  و مالصدرا نزد معنوی حیا 
 نائـل  آن بـه  خـوي   توانـايی  و اسـتعداد  حسـ   بـه  تواننـد  مـی  ها انسان

 و مطالعـا   نیازمنـد  لزومـا  معنـوی  حیـا   کـه  اسـت  معتقد شوندآندرهیل
 یبـرا  و نیسـت  الهیـاتی  و الطبیعی مابعد مسائل در عمیق و وسیع تحقیقا 

 کـه  صـورتی  در ،نیسـت  قائل خاصی نق  حیا  اين تحقق در نظری عقل
 بـه  نیـل  برای الزم شرط را نظری عقل رساندن کمال به در اهتمام مالصدرا

 آندرهیل، تعالی  در داند. می معنوى حیا  به يابى دست و عملی عقل کمال
 و گزينـی  عزلـت  و گیـری  گوشه محتاج لزوما عملی لحاظ از معنوی حیا 

 صدرا نظر از که حالی در نیست زندگی مختلف های صحنه از گرفتن ارهکن
  است. نفس رياضت و نشینی گوشه گاه و مراقبه بر مبتنی معنوی حیا 

 مالصدرا،آندرهیل. نفس، معنوی، حیا  ها:واژه کلید

  مقدمه
 حیـا   بـه  مربـوط  مباحـ   اسـالمی  عرفان حوزه در ها انديشه ترين مه  و ترين اساسی از
 بـه  نیـز  غربـی  متفکران تعالی  و عرفان در مسئله اين است. آن به يافتن دست نحوه و عنویم

 وارد دقیـق  و مفصـل  طـور  بـه  حـوزه  اين در که پژوهشگرانی جمله از است. مشهود خوبی
 از پـس  کـه  است انگلیسی نامدار پژوه عرفان (8318-8111) آندرهیل اولین خان  است شده
 616 و کتـا   16 از بـی   نگـارش   با و عرفان و معنويت به ينید بی از فکری نگرش تغییر
 کـرد.  معرفـی  مسیحیت عال  بیست قرن عرفان پژوهشگران ترين مه  جمله از را خود مقاله،
 و سـلوک  و سـیر  ويـژه  بـه  مسـیحی  عرفان تعالی  تشريح و تبیین با تا است کرده تالش وی

 وی: گفتـه  بـه  کند. جل  زندگی رد آن ضرور  و اهمیت به را مخاط  نظر معنوی حیا 
 تشـوي   از آکنـده  و جـاری  امـور  تفسـیر  از ناتوان و سرک  آشفته، درمانده، ما زمانه مردم»

 بـه  کـه  باال، عال  به اعتصام و تمسک که است جهت اين به بیشتر اينها و اند آتی امور درباره
 خـدا  به اعتصام اين اقطع اند. داده دست از را بخشد می ثبا  و جهت و معنا هرکس زندگی
 اسـت  تری پیمان پر و پربارتر حیا  همان آن و است آن به ناظر دين که است چیزی همان
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 (:underhill,2000 20 )«خوانـد  مـی  فـرا  آن به را ما خودش، خاص روش و زبان با دين که

 بشـر  زندگی در چیزی هر هدف و خاستگاه بلکه دين، اصلی محتوای فقط نه معنوی حیا 
 واال. شـعر  بخـ ،  تعـالی  موسیقی متعالی، کار مانند دارد اشاره عال  اين فراسوی به هک است
 مـا  در امـا  نـدارد   تأثیری عال  آن وجود  در عال  آن يا عال  اين به نسبت ما غفلت يا التفا 
 یهمـاهنگ  اسـاس  بـر  اينکـه  مگـر  است ناقص و واقعی غیر ما زندگی زيرا دارد، تأثیر کمال

 .(86: همان) شود بنا عال  آن با ای آگاهانه
 و سـلوک  و سـیر  بـه  خـوبی  بـه  که متفکرانی از يکی اسالمی عرفان و فلسفه حوزه در اما و

 اسـت.  ق(8616 ـ   ق311) شـیرازی  مالصدرای است، پرداخته آن به معطوف معنوی حیا 
 بـا  فلسـفی  - عرفـانی   آراء  میخـتن آ در آوردهـای  دست از که متعالیه حکمت منسج  نظام
 وی عملـی  و نظـری  عرفـان  معـرف  رود می شمار به صدرالمتالهین سوى از وحیانی تعالی 
 دسـت  نحـوه  و پـردازد  مـی  معنوی حیا  از بح  به آثارش جای جای در مالصدرا است.
 کند. می تشريح خوي  های ديدگاه و مبانی اساس بر را آن به يابی
 سـه  ايـن  بـه  آندرهیل، و مالصدرا راءآ درمورد اولیه مقدما  برخی ذکر از پس مقاله اين در

  ( دارد؟ خصوصـیاتی  چه و چیست معنوی الف(حیا  شود: مى  داده پاسخ اساسی سوال
 زيسـت  حیـا   نحوه اين با که افرادی ج( است؟ کدام معنوی حیا  به نیل عوامل و مراحل

   برخوردارند؟ هايی ويژگی ازچه کنند می
 

 و مالصردرا   شناسری  نفر   و شناسری  انسران  آراء برخری  برر  الف(مروری
  آندرهیل:

 :مالصدرا دیدگاه

  نف : استکمالی حرکت (3ر الف 
 خـود  ذا  در نفـس،  جملـه  از و طبیعـت  عال  جواهر تمام جوهری، حرکت اصل اساس بر

 بـالقوه  اسـتعدادهای  اسـتکمالی،  حرکـت  بـا  هـ   نفس هستند. ذاتی استکمالی حرکت دارای
 ملکـا   از ای ملکه به نیل با يا ادراکی صور  هر کس  با و رساند می فعلیت به را خوي 
 و نشـئا   دارای انسـان  وجـود  شـود.  می نائل وجود از باالتری درجه به و متحول اخالقی،
 شـرو   مـادی  مرتبـه  از نفـس  استکمالی حرکت و است عقلی و مثالی مادی، مختلف مرات 
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 قـوه  طريـق  از و گیـرد  مـی  انجـام  ظاهر حواس طريق از ابتدا که کماال  اکتسا  شود. می

 حالـت  در آخر مرحله در و است إرتقا قابل مثالی تجرد مرتبه به يابد می ادامه واهمه و خیال
 انسـان  ترتیـ   بدين و پذيرد می تحقق فعال عقل با ارتباط با و عاقله قوه طريق از تام، تجرد
 سـتکمالی ا حرکـت  بـه  اعتقـاد  اسـاس  بـر  مالصـدرا  شود. می واصل خوي  نهايی کمال به

 يـک  افـراد  و متماثـل  اولی، فطر  حس  به ها انسان همه است معتقد جواهر، در اشتدادی
 و مـذموم  يـا  ممـدو   افعـال  در مبـادر   بـا  عقلـی،  ادراکا  در ممارست از پس اما نوعند
 گردنـد.  مـی  الحقیقه متخالف ثانی، فطر  حس  به سیئه، يا حسنه اخالق و ملکا  حصول
 انسـانی،  هـر  واقع در اما است، متماثل افراد بر مشتمل ظاهر، حس  به بشر نو  هرچند پس

 يابــد مــی دســت خداونــد نــزد مناســ  مقــامی بــه خــود اســتکمالی حرکــت بــا متناســ 
 .(108 :6 م،ج8318مالصدرا،)

 

  انسان: نف  ساحات(2 ر الف
 و تخیـل  احسـاس،  سـاحت  سـه  از اش ادراکی قوای لحاظ به انسان مالصدرا نظر اساس بر
 إن» انـد:  گرفتـه  نشـأ   أعلـی  ملکـو   و مثـال  دنیا، عال  سه از که است شده تشکیل قلتع

 و التخیـل  و العقـل  ثالثـه:  ادراکـا   مبادئ هی ثالثه، عوال  من ثالثه أجزاء من متم  اإلنسان
 بتوانـد  نفـس  تـا  شـود  مـی  موجـ   حساسـه  قوه کمال(610 :0ج ق،8163)مالصدرا،«االحساس
 انفعـال  موجـ   که است همراه تحريک نیروی با یحس قوای زيرا کند تأثیر جسمانی درامور
 مرتبـه  ايـن  در نفـس  (116 :8611)مالصـدرا، اسـت.  بـدنی  قـوای  فرمانبرداری و جسمانی مواد

 اسـت  تخیـل  مرتبـه  کـه  نفـس  دوم سـاحت  اسـت.  بالقوه متعقل و متخیل و بالفعل حساس
 مرتبـه  در دارد. عهـده  بـر  را جزيـی  غیبـی  خبرهای و حقايق دريافت و مثالی اشبا  مشاهده
 امـوری  ترتیـ ،  بدين و کند می برقرار اتصال أعلی مأل با انسان ک  ک  تعقل، قوه يعنی سوم
  (118 :8611)همو،نمايد. می مشاهده را مقربین مالئکه حقیقت نظیر
 دارد وجود اسراری و پیچیدگی آن، قوای و النفس معرفه بح  در است معتقد صدرا
 یستن انکشاف قابل وحی، منبع به اتصال و نبو  مشکا  از ندیم بهره بدون که

 (818 :8638)مالصدرا،

  نف : ساحات از هریک برای مرتبه سه (6ر الف
 کنـد.  مـی  ترسـی   وجـود  عوال  مبنای بر را نفس ساحا  نصدرالمتالهی که شد ذکر تر پی 



  01 از منظر مالصدرا و آندرهیل عرفانیساز و کار حیات  رمزگشایی از

 
 عنـوان  بـه  .اسـت  ائـل ق کمـال  و استعداد قوه، مرتبه سه نیز ساحا  اين از يک هر برای وی
 و رسـیده  تربیـت  و تعلـی   مرحلـه  بـه  کـه  کودکی برای و است قوه طفل، برای کتابت مثال

 اسـت  سـتعداد ا ،نگرفته ياد را نوشتن هنوز لکن شده فراه  او برای کتابت اسبا  و امکانا 
 رود مـی  شـمار  بـه  کمال نويسد، می خواست گاه هر و دارد نوشتن توانايی که کسی برای و
 وقتـی  و اسـت  حسـاس  بالقوه است، رح  در وقتی جنین :است گونه همین نیز احساس در
 رشـد  مقداری وقتی و شود می فراه  او در احساس استعداد آمد، دنیا به سال  حواس تمام با

 و تخیـل  مرات  درباره قاعده همین است. رسیده کمال به يافت، فعلیت او در حواس و کرده
 دوم مرحلـه  در اسـت  نفس بالقوه مرحله هیوالنی عقل که ترتی  بدين است جاری نیز تعقل
 شـود  مـی  لبالفعـ  عقـل  وقتـی  سـوم  مرحله و شود می بالفعل عقل است استعداد مرحله که

 .(663 :3ج م،8318)همان، است کمال مرحله در نفس

  آندرهیل: دیدگاه ب(

 : انسان نف  ساحات (3ر ب
 بـر  و کـرده  بنـدی  طبقه عقل و اراده عاطفه، نعنوا تحت را نفس اساسی های جنبه آندرهیل

 را زمـام  عقـل  يـا  اراده عاطفه، که اين به بسته فردی خوی و خلق که است معتقد اساس اين
:underhill,1911 )شـود.  می تقسی  عقالنی يا ارادی عاطفی، خوی و خلق به گیرد دست به

ـ  سـاحت،  سه هر در که است نفسی کامل، نفس وی نظر از (141  محـیط  بـا  کامـل  رطـو  هب
 بـر  احسـاس  يـا  عاطفـه  ساحت تفوق و تقدم به معتقد آندرهیل شود. درگیر خوي  پیرامون
 از بخشـی  تنهـا  نفـس،  معرفـت  و شـناخت  سـاحت  وی نظـر  از است. نفس ساحا  ديگر

 توانـد  نمـی  و اسـت  فعـال  ذاتا نفس، از ساحت اين چراکه است  عاطفه يا احساس ساحت
 شـود  مـی  حاصـل  شناخت امر يک به نسبت وقتی تنها ديگر، سخن به بماند. باقی مسکو 

 وی باشـد.  داشـته  ـ   تنفـر  نـو   از چـه  و عشق نو  از چه ـ  آن به نسبت احساسی نفس که
 و معرفـت  سـاحت  بـاخخص  ـ   سـاحا   ديگـر  بـر  احساس ساحت برتری وجه و تفاو 
 اسـت  مربـوط  يکـی  است. منفعل معرفت و فعال عشق» کند: می بیان گونه اين را ـ  شناخت

 کـه  معنـوی،  يا ذهنی فیزيکی، کار هر انجام برای پويا انگیزه و جلو به رو مشتاقانه فعالیت به
 و نامنـد   مـی  طبیعـی  گـراي   سـاحت  شناسـان  روان که آنچه هر و موجودا  همه در ذاتاً

 معرفتـی  سـاحت  را آن که چیزی هر منفعل شناخت و درونی آگاهی به است مربوط ديگری
 گیـری  شـکل  در مهمـی  نق  انسان حواس میان، اين در (:underhill,1911 149)«.نامند می
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 خطاپـذيری  بـه  عام باور رغ  علی حواس، به اعتماد دلیل توضیح در وی .دارد او احساسا 
 بـر  همگـان  کـه  کنـد  وارد ايـراد  مـن  بـر  اسـت  ممکـن  سنج نکته خواننده» گويد: می حس

 حـواس،  چـرای  و چـون  بی پذيرش به را ما هچگون پس دارند، نظر اتفاق حواس فريبندگی
 احسـاس،  نـام  يا مفهوم از گذر با گفت بايد پاسخ در کنی؟ می دعو  حقیقت با اتحاد برای
 مـی  را مـا  ظاهريشـان  ارزش بـه  نظـر  بـا  حواس يقینا برد. پی توان می آن واقعی حقیقت به

 مــی ن طــول  زيــاد  فريبنــدگی  شــان،  مفهــومی جهــان  بــا  مقايســه  در امــا  فريبنــد،
 بـر  نفـس  احساسـی  سـاحت  دادن تقـدم  بـا  آنـدرهیل  بنابراين (:underhii,2003 20)«کشد.

 داند. می احساس ساحت از شده برانگیخته را شناخت و اراده معرفت، و اراده ساحت
 

  نف : ای آستانه فرا و ای آستانه (بخش2ر ب
 سـازگار  کـدام  هر که است معنوی و مادی جنبه دو از متشکل انسان ادراکی قوای و حواس 
 آن بـه  مربـوط  مـاده  عـال   و ظاهر حواس با نفس ای آستانه بخ  خويشند. با مرتبط عال  با

 ارتبـاط  در نامحسـوس  عـال   و بـاطنی  حـواس  بـا  نفس ای آستانه فرا بخ  و دارد سروکار
 بطـور  کـه  کارنـد  پـر  قـدری  بـه  هسـتند  محسوسا  عال  با سازگار که مادی حواس است.
 امـور  عـال   بـا  سازگاری قصد که ـ  باطنی ادراکی قوای و حواس که شوند می باع  معمول

 ندهنـد  اجـازه  ظـاهری  حواس که وقتی تا و شوند رها کمون حالت به ـ دارند را نامحسوس
 بخـ   دو از فـرد  هـر  شخصیت آندرهیل، تعبیر به برسند. بروز و ظهور منصه به توانند نمی

  ـ   شـود  مـی  قلمـداد  فرد زندگی در گزار تأثیر و ه م بخ  که ـ  ی ا آستانه فرا و ای آستانه
 و جـور هم روزمـره،  زنـدگی  اشتغاال  دلیل به نفس ای آستانه فرا بخ  است. شده تشکیل
 ـ   گرفت خبر آن از توان نمی راحتی به که جايی ـ  نفس اعماق به و است مانده باقی مغفول
 از خطـوط  همچون قوا اين ی ههم جا آن از که است ژرفايی يا اصل درتو» است: شده رانده
 ظهـور  بـه  توانند می شوند می خارج درختی بدنه از که هايی شاخه يا مرکزی، ی هسته يک

 در را آن روزمـره  زنـدگی  کـه  آيـد  مـی  پديـد  ای قوه نفس خاستگاه يا ذخیره اين از برسند.
   (,Underhill :1991 34)«دارد. می  نگه پنهان «اعماق»

 معنوی: حیات بودن انیهمگ و الوصول (سهل6 ر ب
 قابـل  همگـان  بـرای  شود، می  قلمداد دنیوی حیا  باطن که معنوی حیا  آندرهیل نظر از 

 بـاال  عـال   بـه  کـه  اسـت  نزديـک  پايین عال  به همانقدر معنوی حیا  است. وصول و درک
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 دارد، معنـوی  حیـا   در بـودن  بـه  حقیقـی  اشـتیاق  کـه  کـس  آن جهت، همین به و نزديک
 گـام  بـا  نه شود می پیموده طل  با رو، پی  متعالی طريق بود. خواهد جا درآن حال درهمان
 وصـول  و درک قابـل  همگـان  بـرای  کامال عرفانی ادراک و حیا  از نحوه اين» : انسان های
 دان موسـیقی  يـک  ويـژه  خالقـه  قوای مستلزم موسیقی، از معمول حظ که طور همان است،
 شـرط  قديسـین،  و فالسـفه  متعالی تجار  و عظی  نیروهای داشتن رو اين از نیست. بزرگ
 سـاير  بـه  نسـبت  تـری  عمیـق  نحو به توانند می ها آن چه اگر نیست معنوی حیا  به ورود
 و ظرفیـت  فراخـور  بـه  همـه  و دارد وجـود  همه برای عال  اين پس دريابند. را آن ها انسان
   (ll.underhi :1915 20, ) «شوند. سهی  آن در توانند می اشتیاقشان خلوص و قو 

 وآندرهیل: مالصدرا منظر از معنوی حیات ضرورت و ماهیت ج(

 مالصدرا (دیدگاه3ر ج
 بالـذا ،  جاعـل  و مجعـول  نفـس  میـان  معنـوی  ارتبـاط  و ذاتـی  تعلق است معتقد مالصدرا
 نزديـک  خـوي   جاعـل  بـه  مرتبه به مرتبه را مجعول که است ای طیبه حیا  وجود نشانگر

 ای مرتبـه  بـه  خـوي   ادراکـی  قوای کمک به و وجودی تطور مسیر رد نفس گرداند. می تر
 خـود  معنوی زيستن به و کند خلق خوي  برای را حیا  از نحوه اين تواند می که رسد می

 آن معمـاری  کـه  اوست مختص انسانی هر معنوی حیا  پس بپرازد. مرات  باالترين تا درآن
 قـوای  کـه  میـزان  هـر  بـه  و اسـت  تـه گرف عهـده  بـر  خوي  ادراکی قوای واسطه به نفس را

 در شـود.  مـی     تـر  متعـالی  و تر پربار نیز او حیا  گردد، تر کامل و تر قوی نفس وجودی
 حقـايق  نـدارد،  راه آن در فرسودگی و نابودی و است ماندنی و پايدار که حیا  از نحوه اين
ــا  و ــه موجــودا  ماهی ــی نحــو ب ــه و أعل ــواقص از دور ب  اســت. موجــود شــوائ  و ن

 دانـد  مـی  میسـر  دنیا همین در را معنوی حیا  در زيستن مالصدرا (186 :0م،ج8338)مالصدرا،
 حکـی   عـارف  مـومن  قلـ   در که شمارد می ای عقلی حیا   را  آن و (111 :8611)مالصدرا،

 (668 :1م،ج8338 )مالصدرا، .دارد جای
 و مجـاور   راکهچ نیست خبری محدوديت و نسیان و سهو تفريط، افراط، از حیا  اين در

 طـور  بـه  باشـد.  نامحـدود  هـ   آن به معطوف حیا  که است اين مقتضی خداوند با عنديت
 است: خصیصه چند دارای معنوی حیا  گفت توان می کلی
 هـر  عقلـی  سـلوک  مرحلـه  اولـین  از کـه  اسـت  خالصی و پاک حیا  معنوی حیا  الف( 

 را آن دخـو  عملـی  و لمـی ع دستاوردهای و کماال  براساس نفس و گردد می آغاز شخص
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   راند. می جلو به

 و يقـین  هرچـه  کـه  طـوری  ايـن  بـه  است مرات  دارای و تدريجی حیا ، از نحوه اين  (
  يابـد.  مـی  تعالی استقرار، و قو  حس  به او حیا  گیرد، فزونی انسان گشودگی)انکشاف(

 (610 :1،ج8600 )مالصدرا،
 شـماره  و عـدد  در نـه  است منزلت و تتبمر در معمولی زندگی با طیبه حیا  اختالف ج( 

 .(111 :6ق،ج8181)مالصدا،
 سـیر  و خلقـت  هدف به توجه با و الهی حکمت اصل اساس بر ،صدرا منظر از که آن نتیجه 

 مـی  نظـر  بـه  ضـروری  و الزم حیـا   از مرتبه اين وجود نزول، و صعود قوس دو در نفس
 رسد.

 آندرهیل: (دیدگاه2ر ج
 نظـر  از اسـت.  شده عنوان مالصدرا با مشابه تقريبا ای شیوه به هیلآندر منظر از موضو  اين

 مـی  رشـد  را فرد های توانايی همه که ای زندگی يعنی جامعیت ، به نظر با زندگی آندرهیل،
 محـیط  در تنهـا  نـه  بايد بخشد، می تحقق را او های گی بالقوه همه و گیرد می کار به و دهد
 عهـده  بـر  بخ  اين و باشد هماهنگ نیز نامتغیرش رمادیغی محیط با بلکه او، متغیر و مادی
   (:underhill.2000 15 )است. انسان معنوی حیا 
 را عـواملی  زنـدگی  آن در نگرد، باز خوي  گذشته زندگی به که ای پخته و بالغ شخص هر

 يـا  شخصـی  ابتکـار  موقعیـت،  محـیط،  وراثـت،  به را ها آن توان نمی که دهد می تشخیص
 خـالف  بر غالبا و احوال همه در آزاد و زنده پنهانی، قدر  گويی داد. تنسب تصادف صرف
 قضـیه  ايـن  اسـت.  نـده را می خاص جهتی به را او و بوده اندرکار دست ،او خواسته و قصد
 درياهـای  شـود،  می اکتفا آن به عموما که زندگی ظاهری رويه پس در که است آن از حاکی

 مـی  سـامان  و سـر  را مـا  حقیـر  هـای  زندگی که دهستن عظیمی معنوی نیروهای و ناشناخته
 ايـن  بـر  شـوند.  مـی  حساس يا حساسند نیروها اين فشار به نسبت ها انسان از برخی دهند.
 اسـت  انسان نفس باطنی ساحت سازگاری معنای به معنوی حیا  که گفت توان می اساس،

 طـور  بـه  کـه  سـازگاری  و همـاهنگی  ايـن  است. اليتناهی که هستی جهان باطنی ساحا  با
 حقیقـت  بـا  اتحـاد  و نزديکـی  جهـت  در را انسـان  رو  گیـرد،  می صور  ارادی و آگاهانه
 و حرکـت  يـک  مانند ما نظر در است ممکن رو  تعالی و رشد اين .دهد می صعود اليتناهی

 منزلگـاه  بـه  ناخوشـايند  گاه و منتظره غیر ،گوناگون های راه به آن در که باشد سفر و سیر يا
  (66 ـ66 )همان: .شوي  می داده سوق خود هستی حقیقی
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 در آنـدرهیل  و مالصـدرا  ديـدگاه  مقايسـه  مقـام  در اکنـون  متفکـر،  دو ديـدگاه  بیـان  از پس

 نظـر  اتفاق رغ  علی کنی : می اشاره نکته چند به معنوی حیا  ضرور  و ماهیت خصوص
 انسـان،  ایبـر  آن بـودن  باطنی و معنوی حیا  وجود ضرور  درمورد آندرهیل و مالصدرا

 از نحـوه  ايـن  آيـا  ، شـان اي نظـر  در کـه  اسـت  آن ماند می باقی پرس  محل چنان ه  آنچه
 مالصـدرا  رسـد  مـی  نظـر  بـه  است؟ آن الزمه يا شود می  تلقی سلوک و سیر پاداش حیا 
 سـلوک،  مسـیر  در نفـس  اسـت  معتقـد  و شمارد می سلوک و سیر لوازم از را معنوی حیا 
 اسـتکمالی  حرکـت  به بتواند رهگذر اين از تا گردد می رهنمون ا حی از نحوه اين به الجرم
 معنـوی  حیـا   آندرهیل اما دهد. ادامه حق صفا  و اسماء به اتصاف و تقر  برای خوي 

 بـه  شـود.  مـی  اعطـا  و بخشـیده  نفـس  به سلوک و سیر اثر در که کند می قلمداد موهبتی را
 درنظـر  انسـان  بـرای  پـی ،  از لـوازم   همه با معنوی حیا  آندرهیل نظر از ديگر، عبار 
 فعلیـت  با و عملی و علمی اقداما  سری يک انجام با که است نفس اين و است شده گرفته

  گردانـد  می حیا  اين در زيستن اليق را خود ،خوي  بالقوه قوای و استعدادها به بخشیدن
 بـه  مرحلـه  و تـدريجی  نحـو  بـه  و سـلوک  و سیر با نفس که است معتقد صدرا که حالی در

 بـه  نیـل  بـرای  پلکانی منزله به را آن و کند می طراحی را خود مختص معنوی حیا  مرحله
   دهد. می قرار سلوک باالتر مرات 

 آندرهیل و مالصدرا منظر از معنوی حیات به نیل مراحل د(:

 آندرهیل: دیدگاه (3ر د
 حیـا   چگونـه  کـه  اسـت  ايـن  هسـتی   آن دنبال به اينجا در که مهمی بسیار و اصلی مساله
 بـرای  شـود؟  می ايجاد هاي  محدوديت همه لحاظ با و محسوس و مادی جهان در معنوی
 دهـد  مـی  اختصـاص  خود به را مقاله اين بخ  ترين مه  تقريبا که پرس  اين  پاسخ يافتن
 بررسـی  مـورد،  یننخسـت  کـه  شـود  پرداختـه  مقدمـه  عنوان به ديگر مبح  چند به ابتدا بايد

 .است معنوی حیا  به مالصدرا و لآندرهی رويکرد
 بـه  زنجیر، يک های حلقه همچون که کند می بررسی را معنوی حیا  منظر دو از آندرهیل 

 از را مـا  شـناخت  ديگری از غفلت و يکی به پرداختن که ای گونه به اند وابسته و مرتبط ه 
  ( و خـدا  با نسانا ارتباط منزله به معنوی حیا  الف( دو: اين سازد. می ناقص حیا ، اين

 کـه  شـود  مـی  روشن خوبی به عناوين اين از هستند. خدا با همکاری منزله به معنوی حیا 
 يـافتن  صـدد  در انسـان  کـه  است آن معنوی حیا  به نیل برای شرط اولین آندرهیل منظر از
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 مهـ   اين به است ممکن که گوناگونی طرق میان در باشد. خداوند با ارتباط برای ويژه راهی
 کـه  داند می مسئله اين به باور و شناخت را مسیر اين در گام ترين پراهمیت آندرهیل رسند،ب
 راسـخ  اعتقـاد  ايـن  بـه  اينکـه  محض به»: (:underhill,2005 60)«.است حق سرتاسر جهان»

 بـاقی  تشـوي   و کشمک  نگرانی، هیاهو، برای واقعی مجال ديگر است، کل خدا که برسی 
 حیـا   حتـی  هسـت.  او فقـط  دارد، اهمیت او فقط ، دهد می رخ او در چیز همه ماند. نمی

 در و انـد  حرکت در خدا سوی به رو همه که است اعتقاد اين مه  اوست  کار ه  ما معنوی
 مســل  او بــه مــا وابســتگی و برخوردارنــد خــدا رزق و نظــار  حمايــت، از مســیر، ايــن
 دانسـت  نخـواهی   را معنوی حیا  در سکون و قرار معنای ديگر، عبار  به (66 )همان:«است
   دهی . قرار زندگیمان کانون در را خداوند با ارتباطمان که اين مگر
 دنیـای  همین در بدانی  که است اين به منوط معنوی حیا  به آگاهانه ورود آندرهیل، نظر از

 نهـال  کـه  اسـت  بـذری  همچـون  ضـعیف،  ولو خداوند با ارتباط اويی . ذا  مستغرق مادی
 همـه  تـدريج  بـه  آن سـايه  در کـه  بالـد  می و زند می بر سر آن دل از باروری و زيبا استوار،

 لحظـه  شود چنین وقتی د.کن می اثر بی را ما محورانه خود کوچک های خواسته و تصورا 
 آن بـر  جديدی نور و است شده دگرگون انداز چش  که يابد می در جان که رسد می فرا ای
 هـای  شـیوه  بـه  رو  انـداز  چش  در تغییر (.Undehill :1385 36)           است. افکنده پرتو

 در گـاهی  متعـارف،  غیـر  شـکل  بـه  گـاه  و است متعارف شیوه به گاه دهد. می رخ مختلفی
 شـده  تلقـی  پیشرفت و زندگی در توفیق عدم حک  در مردم همه نظر به که احوالی و اوضا 
 بسـتر  بسـت  پـای  دارد، مرزی و حد یب ابتکار قوه که کسی گاهی مثال افتد. می اتفاق است،
 از گـاه  پس شود، می گماشته نشینی زاغه به است زيبايی عاشق که کسی يا شود، می بیماری
 نفـس  بـه  را خـود  و شـود  می پديدار معنوی حیا  که است آشکار های ناکامی اين رهگذر
 حضـورند،  و مراقبـه  مجذو  چون که پندارند می که کسانی» بنابراين: کند. می عرضه انسان
 خـود  سـالئق  و احساسا  که يابند می در ک  ک  گردند، می ونمرهن معنوی حیا  به لزوما
 روحـانی،  موجـود  يگانـه  آن قـاطع  خواست و جدی های واقعیت با رويارويی هنگام به ما،

 پـولس  بـاره،  ايـن  در آنـدرهیل  (,underhill :1922 25)«نیسـتند.  ارزشـی  با چندان راهنمايان
 غیـر  کـه  شـود  رسـولی  خواسـت  نمـی  هرگـز  کـه  کند می مطر  نمونه عنوان به را قديس

 در متبحـر،  جـوان  يهـودی  عـال   يـک  که ديدي  اما کند، می دعو  مسیحیت به را مسیحیان
 ايـن  از امـوری  شد. خود برای هايی دردسر چه تحمل به حاضر حیا ، سبک در تغییر سايه
 واقعـی  مـتن  کـه  دهنـد  می ما به را طمینانا اين تدريج به دهند می رخ ه  وقفه بی که قبیل
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 معنـوی  حیا  که نیست گونه اين و است روحانی موجود يک اختیار و اراده تحت زندگی،

 بـه  قیمتـی  هـر  بـه » کـه  است اين به منوط بلکه باشد خود، نفس به مدام توجه به منوط بشر
 آن خالصـه  )همـان( .«بگويی  شرط و قید بی و آزادانه لبیکی روحانی موجود آن ندای و الزام
 مـورد  را خـوي   نفـس  فقـط  نبايـد  لزومـا  معنوی حیا  به ورود برای آندرهیل، نظر به که

 باشـی    آن ای آسـتانه  فـرا  سـطح  کـاو  و کند و جستجو در تعبیری به يا و دهی  قرار بررسی
 را انسـانی  موجود و دارد معطوف خودمان به را ما توجه که ای معنوی نگرش هر به که چرا
 پـی  آن پـوچی  به که زمانی تا دهد، قرار توجه کانون در حقیرش های ماجراجويی و افکار با

 ايـن  ابتـدايی  مراحـل  در اگرچـه  (,Underhill :2005 25_24) است. آفرين خطر باشی ، نبرده
 قـاطع،  و جـدی  صـور   بـه  هـ   آن بپـردازي   نیز خودمان به باشد الزم است ممکن مسیر،
 جنـب   بـه  خوي  وانهادن به منجر عال ، سرتاسر در الهی اراده يتقهار به راسخ باور لیکن،
 فشـار  انـدک  اندک و دهد می رخ نامحسوس شیوه به نیز اغل  که شود می الهی اراده عظی 
 (66 ـ68 )همان،  دهد. می نشان واکن  آدمی جان اندک اندک و افتد می کار به ای وقفه بی

 "خـدا  با همکاری منزله به معنوی حیا " عنوان تحت معنوی حیا  به آندرهیل دوم رويکرد
 تعريـف  است. همکاری و وفاداری عبوديت، خصلت سه بر مشتمل که است شده نامگذاری

 نـه  عبوديـت  دهـد.  می قرار ما روی پی  را ديگری مه  مطال  خصلت، سه اين توضیح و
 سـتاي   از سرشـار  نگريستن» است: نفسانی حال و وضع نوعی بلکه دشوار، دينی عمل يک

 خـدا  فعـل  از خـدا،  جمال و جالل از آمیز هیبت ابتهاج بیرون  به و باال به شادمانه و فروتنانه
 مـا  ديـد  افق کردن تر گسترده با عبوديت حقیقت، در (:Underhill,2005 40) «خدا. هستی و
 همـه  بنـد  و قیـد  از را معنوی حیا  هستی، نظام کل به ما محدود عاليق ساختن مستغرق و
 (18 )همـان:  بخشـد.  می برانگیزی اعجا  گستره و معنا غنا، آن به و رهاند می ها نظری گتن

 و باشـد  خـدا  بـر  تأکیـد  بايـد  انتهـا  تا ابتدا از رابطه از نحو اين در که دهد می نشان امر، اين
 ضـوابط  بـا  را مـا  شـود،  مـی  ارائـه  عبوديت مفهوم و معنا از که تعابیری و توضیحا  الغیر.
 از يکـی  اسـت:  توجـه  قابـل  بسـیار  مسیر اين در که کند می رو روبه معنوی یا ح از مهمی
 و جـا  همـه  در خداونـد  کـه  است واقعیت اين به اعتماد از سرشار توکل ضوابط، ترين مه 

 "امـر،  ايـن  و گـذارد  می تأثیر جهان و جان بر ای شیوه هر و راه هر از و حضوردارد همیشه
 بايـد  گردانـد.  تبـديل  راسـخ  ای عقیـده  بـه  را نظر اين تا دطلب می را وکمالی تمام "وفاداری
 کـه  حاضر و حی خدای وجودش سرتاسر که داري  قرار درجهانی ما که اعتقاد اين به نسبت
 ايـن  در (11 )همـان:      بمانی . وفادار دارد، جريان و سريان است هستی اليزال عصاره و منشأ
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 حتـی  اسـاس،  همـین  بر معنوی. حیا  سمت به باشد راهی تواند می ما افعال همه صور ،
 وفـاداری  و عبوديـت  با ما فعل اگر باشی ، ه  زمینی سی  کندن پوست حال در خانه در اگر
 6661،11) شـود  مـی  معنـوی  حیـا   سـمت  بـه  مسـیری  مـا  آشپزی باشد، شده عجین آن به

,Underlill)مؤلفـه  د.شـو  مـی  نمايـان  برنفس عملکرد اين تأثیر تدريجی نحو به و ک  ک  که 
 داشـتن  رضـايت  و شـدن  تسلی  آن معنای که است خداوند با همکاری نگرش، اين در سوم
 قبـول  عمیقـا  نفـس  که است ای گونه به رضايت و تسلی  اين است. الهی اراده و خواست به
 ظهـور  عمـل  در بايـد  رضـايت  از نحـو  اين و شود محقق الهی مصالح بايد صرفا که کند می
 نمـی  لـذتی  هـی   آن انجام از که دهی  انجام را کاری گاهی است ممکن ،مثال عنوان به يابد.
 پیشـبرد  بـرای  که گیري  می قرار شرايطی در کاری، در موفقیت اوج در که هنگامی يا و بري 

 کـه  آن خالصـه  بگـذاري .  کنار آرام  کمال در را کار آن که است الزم الهی اراده و مصالح
 شود. تبديل خدا کار به بیشتر هرچه کارمان تا کنی  ریهمکا و تالش يعنی خدا با همکاری

 بـه  توجـه  بـا  و همکاری( و وفاداری عبوديت، )يعنی خصیصه سه اين معانی شدن روشن با
 ايـن  از اسـت  عبار  معنوی حیا  که تصور اين شمري  می بر ها آن برای که هايی ويژگی

 بـین  از کنـی   نظـاره  را آن خود، نرم و گرم جايگاه از ما تا کرده مهیا را زيبايی منظره خدا که
 نـدامت  شرمساری، با همیشه باشد راستین اگر خدا با همکاری» گويد: می آندرهیل رود. می
 ـ   يگانـه  کامـل  آن با قیاس در ـ ناشايستگی و نقص درک از ناشی تزکیه و تطهیر بنابراين، و

 (01)همـان: «گیـرد.  صـور   يگانه کامل آن با همکاری و عمل نقص، اين رغ  به تا است توأم
 آن بـا  روزمـره  اعمـال  سـاختن  هماهنـگ  بـرای  زندگی به معنوی نگرش يک حفظ و ايجاد

 لزومـا  کـه  نیسـت  ايـن  شـده  خواسته ما از آنچه بدانی  الف(  است: امر چند مستلزم نگرش،
 هايمـان  خواسته همواره که است اين بلکه دهی ، اختصاص معنوی اموری به را زيادی وقت
 مـی  اشغال را روزمان شبانه اعظ  بخ  که ای عملی وظايف تا کنی  خدا پیشگاه شک پی را

 ايـن  در کـه  کسانی» آندرهیل: تعبیر به بیابند. معنوی ارزش و شوند او نظام جزء بتوانند کنند،
 حتـی  ـ   شـان  روزه هر زندگی جزء جزء به بکوشند کنند، آغاز کجا از را کار که اند انديشه
 پـاس  به را اتاقی که کسی آن ببخشند. معنوی کیفیت ـ  باشند داشته ای شغلهم پر زندگی اگر
 مـی  خـدا  بـا  همکـاری  زيبنـده  را عمل ه  و روبد می را اتاق آن ه  روبد، می      تو آيین
 مـی  بنظـر  ابتدا در هرچند» باشی : داشته مداومت خوي  عمل اين بر  ( (16 )همـان:  «سازد.
 بـا  کـه  را افعـالی  و افکـار  بايد ج( (11 )همان «نشود. ايدمانع چیزی مداومت اين از که رسد
 ارتبـاط  ايـن  کـه  نباشی  حاضر اگر زيرا» رانی : بیرون خود زندگی از سازگارند نا ارتباط، اين
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 سـازگار  آن بـا  ديگر امور همه که کنی  معیاری به تبديل را آن و سازي  خود زندگی کانون را

 (36 )همان:«باشی . جنتاي حصول انتظار در نبايد شوند

  مالصدرا: منظر از معنوی حیات به نیل (مراحل2 در
 سـه  در را معنـوی  حیا  به نیل چگونگی پیرامون او ديدگاه توان می مالصدرا آثار بررسی با

 دسـت  هـای  شـیوه  و مراحل منزله به را سه آن و داد عنوان سلوکی و عرفانی عملکرد شیوه
 خـدا  به عشق شیوه ج( مراقبه شیوه ب( النفس معرفه شیوه (الف کرد: تلقی مه  اين به يابی
   8مخلوقا . و
 اسـت،  متمرکـز  الـر   معرفـه  و النفس معرفه متقابل رابطه درک بر  اهتمام ،نخست شیوه در
 وی شـوق  باشـد،  تـر  قـوی  خود حقیقت از انسان شناخت هرچه است معتقد صدرا که چرا
 شـود  افـزون  حرکـت  و گیـرد  قـو   شـوق  چه هر و پذيرد می قو  نیز حق به قر  برای

 معنـوی  حیـا   به را انسان تنها نه معرفت اين پذيرد. می بیشتری آشکاری و کشف معرفت،
 نفـس  بـرای  نیـز  متعـالی  حیا  مرات  واالترين آن، گرفتن فزونی با بلکه سازد، می رهنمون

  (866 :8618 )مالصدرا،گردد. می                     دسترس قابل
 مراقبـه،  صـدرا  نظـر  از اسـت.  مراقبـه  عرفانی حیا  به وصول عامل ترين مه  دوم هشیو در

 عقـل  سـاحت  دو در مراقبـه  (668 :8600صـدرا، مال) شـود  مـی  شمرده کشف منبع و الهام کلید
 الزمـه  و مقـدم  نظری عقل مرات  در مراقبه و (63 :8600)مالصدرا، است جاری عملی و نظری

 عقـل  بـه  هیـوالنی،  عقل از کمالی مراحل طی با نفس .است  عملی عقل مرات  در مراقبه بر
 وارد گـاه  آن و کرده حفظ خوي  برای را کمالی مرات  مستفاد، عقل به نیل سپس و بالملکه
 در مراقبـه  از فراغـت  از پـس  (610 ق:8166)مالصـدرا،  شـود.  می عملی عقل مراحل در مراقبه
 خـود  مراقبه از مرحله اين گردد. می آغاز عملی عقل مرات  در محاسبه و مراقبه نظری، عقل
 قیـام  شکل به الهی نوامیس گیری کار به با نفس نخست هحلمر در :است حلهمر چهار دارای

 اخـالق  و رديـه  ملکا  از باطن تهذي  دوم مرحله و پردازد می ظاهر تهذي  به و... روزه و
 مـی  مـزين  قدسیه صور با معنوی حیا  در استقرار ضمن نفس سوم مرحله در است. پست
 خـوي   ذا  از نفـس  شود، می تلقی عرفانی حیا  نهايی مرتبه که چهارم مرحله در و شود
 صـفا   و اسـماء  سمت به ترقی کیفیت و خداوند جالل و جمال طريق اين به و گشته فانی
 چنـین  اين تکاملی فرايند اين شکوهمند فرجام (616ق:8166)مالصـدرا، کند. می مالحظه را حق
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 این دسته بندی استقرایی است و قابل تغییر و توسعه است 1
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 بیهـوده  چیزهـای  بـه  پـرداختن  از نفس که است هنگام اين در» است: شده کشیده رتصوي به

 سـوی  بـه  اسـت،  شـده  داشـته  بـاز  آن از شر  که اموری اين از رهايی برای و گردانده روی
 و پنـد  شـنیدن  و الهـی  آيـا   در تـدبر  و تفکـر  به آغاز اکنون نمايد. می بازگشت پروردگار
 پیونـدد  می خدا به چیزها ديگر و مال و جاه از دنیوی زوائد نمودن رها با و نموده او مواعظ

 و گشـوده  غیـ ،  درهـای  و ظـاهر  وی بر ملکو  انوار پرتو هنگام، اين در برسد. خدا به تا
 گـردد.  مـی  آشـکار  و هويـدا  وی بـر  ديگـری  از پـس  يکـی  قـدس  جهـان  انوار های تاب 

 گشـاي   قـدری  بـه  وجـودی  لاستکما و مراقبه جريان در نفس پس  (830 ق:8163)مالصدرا،
 بـاز  ديگر سمت به توجه از را او چیزی و سمتی به اشتغال و التفا  که کند می پیدا وجودی

 بـه  ه  همزمان که کرده پیدا را توان اين و شده «شأن عن شأن يشغله ال»مظهر بلکه دارد نمی
 ( 316 -161 :8611)مالصدرا،باشد. داشته توجه پايین سمت به ه  و باال سمت

 مـی  روی ظهـور  و تجلـی  جريـان  در که آنچه که تصور اين پايه بر  مالصدرا ،سوم شیوه در
 ق،8181)مالصـدرا، اسـت  مخلوقـا   در مطلق وجود پنهان کماال  و صفا  شدن ظاهر دهد،

 مخلوقـا ،  بـه  انسان عشق است. مؤثر به عل  برای راهی منزله به اثر به عل  است معتقد (61
 مـی  هـ   و شـود  مـی  آفريـدگارش  با انسان ارتباط چگونگی از صحیحی درک به منجر ه 

 در انسـانی  رفتـار  و اعمـال  مؤثرترين صدرا .کند فراه  او برابر در را بهتر بندگی زمینه تواند
 ايـن  دنبـال  بـه  کـه  چـرا  (10 :8618)مالصدرا،داند می هستی شناخت و کشف را سلوک مسیر

 را هسـتی  خـالق  به اشتیاق و ،محبت عشق اين و شود می ايجاد مخلوقا  به عشق شناخت،
 مـی  هموارتر نیز معنوی حیا  به نیل راه ،شود تر قوی عشق و شور اين هرچه و آفريند می

  سـخن  ايـن  مويـد  نـوعی  بـه  نیز «منها بشی لیس و االشیاء کل الحقیقه بسیطه» قاعده  گردد.

 بسـاطت  عـین  در است، ترکیبی هرگونه از عاری که بسیطی موجود قاعده، اين پايه بر است.
 .(16 :8م،ج8318 )مالصدرا، است. ها آن وجودی کماال  و موجودا  همه دربردارنده

 آثـار،  بـه  محبّـت  بلکه شودنمى جدا آن آثار و لوازم به عشق از علّت به عشق که، آن حاصل
 مخلوقـا ،  شـناخت  و شور اين است. مؤثّر به محبّت عین هستند، موثر آثار که حی  اين از
 در او دم بـه  دم کـه  رسـد  می شهود و يقین از مراتبی به آن واسطه به سالک که است ريقیط

   گرداند. می تر نزديک خداوند به اش معنوی پربار حیا 
 مهـ   آنـدرهیل  :پـردازي   می دو اين میان مقايسه به آندرهیل و مالصدرا رای بررسی از پس
 اراده جـز  ای اراده هـی   که داند می عقیده ناي به باور را معنوی حیا  به نیل برای گام ترين
 در گـاهی  حتـی  که ندارد مهمی جايگاه مسیر اين در النفس معرفه تنها نه و ندارد وجود حق
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 عملـی  عرفـان  نظـام  در که است حالی در اين باشد. نیز آفرين خطر تواند می مراحل بعضی

 جايگـاه  دارای النفس فهمعر مقوله ،معنوی حیا  به نیل های شیوه در بخصوص و مالصدرا
 اگـر  حتـی  و شـود  می تلقی ر  شناخت منشأ نفس، شناخت که ای گونه هب است ای ويژه
 اتفاقـا  که يابی  می در باشی  داشته بخ  اين در مالصدرا های شیوه ساير به تری عمیق نگاه
 بايـد  ااينجـ  در که توجهی قابل نکته است. النفس معرفه نیز مخلوقا  به عشق و مراقبه الزمه
 امـا  ،نپرداخته نفسال معرفه مسئله به مستقیما گرچه آندرهیل رسد می نظر به که آن شود ذکر
 گرفتـه  تقـدير  در خداونـدي   ذا  مسـتغرق  ما که معنوی باور اين حفظ و ايجاد برای را آن

 معرفـه  جـز  ای چـاره  و راه حق برابر در فروتنانه پذيرش حالت به رسیدن برای يعنی  است
 وجـودی  فقـر  ـ   مالصدرا تعبیر به يا ـ و پوچی به رهگذر اين از نفس تا ندارد جودو النفس
   است.  جاری الهی اراده فقط جهان در که کند پیدا يقین نتیجه در و ببرد پی خوي 
 شـیوه  بـه  خوي  آثار در ه  آندرهیل که ستآنجا مبح  اين در متفکر دو چشمگیر تفاو 
 در مراقبـه  او نظـر  در امـا  دارد ويـژه  توجه ـ مراقبه يعنی ـ مالصدرا گانه سه بندی دسته دوم
 شـده  قلمـداد  همیتا بی ـ  است عملی عقل در مراقبه بر مقدم صدرا نظر به که ـ  نظری عقل
 بـه  کـه  اسـت  حالی در اين است. پرداخته خصوص اين در عملی راهکارهای ارائه به تنها و

 سـه  ـ   خدا با همکاری منزله به معنوی حیا  يعنی ـ  آندرهیل دوم رويکرد در رسد می نظر
 مـی  تفسـیر  و تعبیر نظری عقل در مراقبه ذيل خداوند با همکاری و وفاداری عبوديت، مقوله
   شوند.
 معنـوی  حیـا   در کـه  هـايی  انسـان  پردازي : می مبح  اين در بعدی مه  پرس  به اکنون
 هستند؟ خصايصی چه دارای عموما کنند می زيست

  معنوی های سانان های ویژگی ه(:

 مالصدرا: (دیدگاه3ر ه
 مشخصـاتی  چنـین  دارای انـد  کـرده  انتخـا   را معنوی زيست که هايی انسان صدرا، نظر از

 هستند:
 تعلقـا ،  از و جسـمانی  قالـ   بنـدهای  و قید از را خود بتواند انسان رو  که هنگامیالف(

 و آسـمان  اسـرار  گر مشاهده ايمان نور درخش  اثر در برهاند، معاصی و شهوا  وساوس،
 مـی  دسـت  معنـوی  حیا  به که افرادی (683 :8606 )مالصدرا، شود. می اشیاء حقايق و زمین
 طريـق  از ودريافـت  مشاهده اين و کنند می پیدا را عال  حقايق و اسرار مشاهده توانايی يابند
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 ی،ظـاهر  پنجگانـه  حـواس  بر عالوه انسان صدرا منظر از که آن توضیح .است درون و باطن
 ايـن  هسـتند.  منتس  نفس به مستقیما ،بدن ساطتو بدون که دارد نیز باطنی پنجگانه حواس

 مـی  فعلیـت  بـه  را هـا  آن متعـالی  نفـس  تحقـق  مسیر در انسان اما نیستند بالفعل ابتدا در قوا
  مالئکـه.  بـه  افکنـدن  نظـر  بـاطنی:  چشـ   مـدرک  از: عبارتند قوا اين مدرکا  برخی .رساند
 تسـبیح  و بهشـتی  پرنـدگان  آواز مالئکـه،  کلما  خداوند، آيا  شنیدن :باطنی گوش مدرک

 (610 :8606 )مالصدرا،.... بهشتی های رائحه ادراک باطنی: شامه مدرکا  . موجودا 
 از صـفت،  ايـن  سـايه  در و شوند می تأله ويژگی دارای نفس تربیت اساس بر افراد اين ب(

 ربـانی  عـال   همـان  متألـه  صـدرا،  نظر از(110 ق:8161 )مالصدرا،        متمايزند. کامال سايرين
 بـه  نیـل  و الـنفس  معرفـه  در و اسـت  گشته مستغرق حق جالل و جمال شهود در که است
 از کـه  گیـرد  مـی  تعلـق  کسی به تأله ويژگی ديگر، عبار  به است. رسیده موفقیت به معبود
 دارای و يافتـه  قـاء إرت سـرمدی  شـهود  و اروا  عـال   اوج به سافلین حضیض و اشبا  عال 

   (1 :8611)مالصدرا، است. حکمت درجه باالترين
 اعـرا   حـق  بـه  اشتغال از لذا است گشته عجین يقین با افراد اين رو  که جايی آن از ج(

 ظلمـت  و وهـ   اصحا  نیرنگ ترتی ، بدين است. حق مسیر در و مستقی  راهشان و دارند
 (186 :0م،ج8338 )مالصدرا، است. دور ايشان از
 موجـودا   تمام قوای چراکه (860 :8606)مالصدرا،اند. حکمت مرکز و عل  معدن افراد اين د(
 گردند. می حقايق مجمع و آثار معدن و است جمع ها آن در
 پـس  حقنـد  سـوی  به التوجه دائ  و است عرفان و ايمان نور به منور قلبشان معنوی افراد و(
 و محسـوس  غیـر  جواهر مقطع در سپس و  محسوسا جواهر مسیر در ابتدا سلوکی سیر در
 :1،ج8606 )مالصـدرا،  شـوند.  مـی     منتقل عقلی جواهر به نفسانی جواهر از سلوکی اطوار در
183) 
 هـا  انسـان  ساير ،ذهنشان صفای و قلو  لطافت سب  به که قادرند افراد معنوی درحیا  ه(
 (666 :1،ج8600 ا،)مالصدرببینند. اخروی و حقیقی صور  به را اشقیاء جمله از و
 وجـود  بـه  و ذهـن  عـال   در بخواهـد  را چه هر است قادر که آن بر عالوه معنوی انسان ی(

 متحقـق  نیـز  خـارج  عـال   در را ذهنـی  موجـودا   اين از برخی است قادر کند، خلق ذهنی
 ضـعف  جهـت  به مادی دنیای در نفوس برای صور خارجی خلق (636 :8611، )مالصدراسازد.

 بـه  نیـز  و  اولیـاء(  و انبیـا  از نوادری جز )به انسانها اتفاق به قري  اکثر نفس و دهما عال  وجودی
 توانـايی  ايـن  از معنـوی  انسان ولی است محدود بسیار قوا، و حواس دنیوی اشتغاال  سب 
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 بـه  مربـوط  طیبه حیا  در ها انسان توسط شده خلق صور میان تفاو  بود. خواهد مند بهره

 سـعادتمندان  زمـره  در فـرد  آن، مطابق که است دنیويشان زندگی حوهن در ايشان های تفاو 
 از نفـس  سـالمت  و ملکـا   اعتـدال  جهـت  به سعادتمندان و گیرد می قرار آخر  عال  در

 خلـق  را نع  انوا  و حسنه صور توانند می معنوی، حیا  در ذمیمه اخالق و نفسانی امرا 
 «النیـران  حفـر  مـن  حفـره  أو الجنـه  يا ر من روضه القبر» حدي : شر  در مالصدرا کنند.

 ايـن  بـه  و است لمس و ذوق و ش  و بصر و سمع خوي  ذا  در نفس دهدکه می توضیح
 هـا  آن در و کنـد  می درک جزئی ادراک به تواند می را عال  اين از غاي  محسوسا  واسطه
 (611 :8608)مالصدرا،.کند می تصرف

  آندرهیل: دیدگاه (2ر ه
 چنـین  شمارد می بر معنوی حیا  دارای های انسان  برای آندرهیل که اوصافی و ها ويژگی
 :است
 و عمـق  اسـت.  شـده  ايجـاد  ناپـذيری  خلل استواری اشخاص، اين جان و سرشت در الف(

 از جزئـی  اکنـون  مـا  نـاچیز  و حقیـر  عمل که گیرد می نشأ  واقعیت اين از که ای استواری
 (,underhill :2000 71) است. شده خدا کامل عمل
 لحـاظ  بـه  کـه  است کسی های نشانه شکیبی، بی و شور و اضطرا  و نگرانی و هیاهو ب( 

 قـو   و مالطفـت  طمأنینـه،  از متعالی افراد پس است. رسیده دوران به تازه و نوکیسه معنوی
 (18 )همو:سازد. می دور ها آن از را قراری بی و اضطرا  هرگونه که برخوردارند قلبی
 همـین  بـه  است. بوده خداوند خواست و اراده با همکاری راستای در نعملشا افراد اين ج(

 يکنواخـت  هـای  بخـ   از يـا  بیندازند چنگ یديگر شخص کار بر که ندارند رغبتی جهت
 (11 ـ11 )همو:روند. طفره خودشان کار
 و يابـد  گسترش افقی نحو به ه  بايد واقعی معنوی حیا  اينان، اعتقاد به که جايی آن از  د(
 تـر  نظرانـه  بلند و تر غنی تر، وسیع نیز افراد اين عاليق لذا گیرد، اوج عمودی صور  به ه 
 (13،06 )همو:کنند. می طبیعی زندگی صرفا که است کسانی عاليق از
 معـین  حالـت  يـک  سمت به نفس نیروهای کل معنوی حیا  به نیل و سلوک جريان در و(

 بـه  منجـر  که شود می ايجاد نفس در ای قوی بسیار تمرکز رهگذر، اين از و يابند می تجمیع
 مـی  آگـاهی  اشیاء حقايق باطن از عارف ،آن نتیجه در و شود می عرفانی عمیق آگاهی کس 
 (1411191undehill) يابد.
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 مـی  باعـ   شود می ايجاد افراد برای معنوی حیا  در تدريجی نحو به که اشتیاقی و شور ه(

 عـال   ادراک بـه  ترتیـ   اين به و گردد تر نزديک وندخدا با اتحاد به دم به دم سالک تا شود
 (     :underhill,1911) 61شود. نائل معقول عال  يا و فراحسی

 بـه  نفـس  کـه  شـوند  می نائل ای حقیقی و خطاناپذير شهود به متعالی حیا  دارای افراد ی(
 در جسـمانی  امیـال  های هیاهو از و شوند می معنوی و مادی امور در توانا و آرام آن واسطه
 (01 )همو:مانند. می امان

  نتیجه:
 معنـوی،  حیـا   بـا   در آنـدرهیل  إولین و مالصدرا آراء بیان با که بودي  برآن مقاله اين در

 در را پـژوه   حاصـل  بپردازي . دو آن ديدگاه مقايسه به  ، حصول نحوه نیز و آن چیستی
 داد: نشان توان می زير نکا 

 باشـد.  طبیعـت  در حیا  ترين ارزشی دارای که کند می يجا ا انسان حق صدرا، نظر از ـ8
 يـافتن  وجودی انبساط و گشاي  ديگر، تعبیر به و نفس عملی و علمی کماال  شدن افزوده
 حیـا   همـان  ايـ   و دهـد  مـی        سـوق  تر متعالی و پربارتر حیاتی سمت به را او نفس،
 همـه  اختیـار  در توانـد  مـی  دن،بـو  مرات  ذو و تدريجی ويژگی با حیا  اين .است معنوی
 و تعـالی  گـرو  در صـرفا  و نـدارد  اختصـاص  جمـع  و گـروه  يـک  به و گیرد قرار ها انسان

 بـه  رسـیدن  مسـتحقق  انسان ،گردد بیشتر نفس استکمال و تعالی هرچه است: نفس استکمال
    شود. می معنوی حیا  باالتر  مرات 

 و کنـد  مـی  اشاره حیا  اين وجود به  خوي عرفانی و شناختی روان تحلیل با نیز آندرهیل
 زنـدگی  ايـن  از گريز راه تنها وی نظر به که چرا داند می ضروری و الزم همگان برای را آن

 خـود  بـرای  انسـان  که است آرامشی از مملو و روحانی حیاتی در استقرار پريشیده، و آشفته
 بـه  نفـس،  ای آستانه ساحت راندن عق  و باطنی حواس کردن فعال با انسان آورد. می پديد
 هسـتی  جهان در خوي  حقیقی جايگاه در شدن و بودن به که رسد می آگاهی از ای مرحله

 ايـن  در مالصـدرا  رأی با زيادی بسیار قرابت وشدن، بودن از آندرهیل تعبیر اين برد. می پی
 تولـدی  منزلـه  بـه  وجـودی  بـاالی  سـاحا   بـه  انسان ترقی است معتقد نیز ايشان دارد. باره

   است. انسان برای دوباره
 نیـز  معنـوی  حیـا   اصـلی  هـای  پايه به خوي ، نظريا  و آراء در آندرهیل و مالصدرا ـ6

 زدودن نتیجـه  در و نفـس  شـناخت  بر مبتنی معنوی حیا  مالصدرا منظر از اند. کرده اشاره
 بـه  عشـق  چنـین  هـ   و مراقبـه  الهـی،  نـوامیس  و فـرامین  اجرای دنیوی، اشتغاال  از نفس
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 مـی   ادراکـی  قـوای  پـاالي   باع  که ها العمل دستور اين اجرای با نفس است. لوقا مخ
 ايـن  در گـردد.  الهـی  صـور  نـزول  محل ترتی ، بدين و کند تمرکز معقول بر تواند می شود

 معنـوی  حیـا   میـزان  ناهمـ  بـه  گردد بیشتر انسانی نفس در يقین و شناخت هرچه حالت،
 خلـق  توانـايی  انسان آموزه، اين اساس بر گیرد. می بیشتری وسعت و شود می تر قوی نفس
 درجـا   تطـابق  اسـاس  بـر  نیـز  مهـ   ايـن  کار و ساز که کند می پیدا دنیا همین در را صور
 منظـر  از معنـوی  حیـا   در اسـت.  درجهـان  وجـودی  مراتـ   و درجـا   بـا  انسان روحی

 کـه  اسـت،  حـق  سـوی  بـه  مشـتاقانه  سفر و ابديت به نگريستن دارد اهمیت آنچه آندرهیل،
 اسـاس،  ايـن  بـر  اسـت.  حـق  به وفاداری و همکاری عبوديت، همچون ضوابطی بر مشتمل
 کامـل  بطـور  را خـود  حـق،  دادن قـرار  محـور  و خوي  بودن ناچیز و حقیر به يقین با نفس
 الهـی  اراده تحقـق  راستای در را خود روزمره های فعالیت همه و گرداند می حق اراده تسلی 

 معنـوی  حیا  تحقق در مالصدرا که هايی روش با گانه سه ضوابط اين زد.اندا می جريان به
 نفـس  حقیقـت  شناخت با عارف که ترتی  بدين دارد زيادی مشابهتکند می اشاره ها آن به

 شـود،  مـی  حاصـل  مراقبـه  با که آنچه مثل ظاهر، حواس به عامدانه توجهی بی با  و خوي 
 از غفلـت  بـا  متفکـر  دو هر نظر از پس سازد. حق اراده فعالیت مطیع را نفس قوای تواند می

 بـروز  مجال عادی شرايط در هرگز که تر اساسی ادراکا  از ديگر ای مجموعه بیرونی جهان
 شوند. می ظاهر يابند، نمی
 مـی  ای آگـاهی  و بین  صاح  اند يافته دست معنوی حیا  به که افرادی صدرا، نظر از ـ6

 مـی  ترتی  اين به و گردد می معنوی شان،حیات تبع به نماديشا حواس ،آن پرتو در که شوند
 بـه  و اسـت  يقـین  و ايمـان  نور به منور افراد اين قل  کنند. لعم تر واضح و تر قوی توانند
 بـه  نزديـک  بیانی با ه  آندرهیل درامانند. ظلمت اهل های خدعه و وهمیا  از سب  همین
 و هیـاهو  از انـد  کـرده  پیدا که قلبی قو  و مالطفت طمانینه، با افراد اين است معتقد صدرا،
 زنـدگی  جـز  نیسـت  چیزی معنوی حیا  زيرا هستند مصون دنیا اين در اضطرا  و نگرانی

 است. کرده نفوذ و رخنه آن سرتاسر در وند،خدا داشتن حق و واقعیت احساس که ای
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