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چکیده
یکی ازبزرگترین موهبت های الهی در سیر و سلوک عرفانی حیاا معناوی
است که مورد توجه عرفا و حکمای بسیاری قرار گرفته است .خاان اِوِلاین
آندرهیل عرفان پژوه مسیحی و مالصدرای شیرازی متأله و فیلسوف اسالمی
نیز در آثار خود تالش در فه چیستی حیا معناوی و کیفیات نیال باه آن
داشته اند .این دو متفکر با رویکردی مشترک ،انسان را موجودی دارای ساه
ساحت عقلی ،ارادی و احساسی می دانند اما در تقدم و تفوق این سااحا
و ک و کیف تأثیر هریک بر حیاا معناوی انساان ،اخاتالف نظار دارناد.
آندرهیل با تقدم احساس بر عقل و اراده ،حیا معنوی را منوط باه کسا
سه ویژگی عبودیت ،همکاری و وفاداری می داند و بر این اسااس ،افارادی
که در این حیا زیست می کنند را واجد ویژگی هاایی از جملاه طمأنیناه،
مالطفت و اطمینان قل می داند که از هرگونه هیاهو و ناشکیبی به دورناد.
مالصدرای شیرازی نیز با مقدم دانستن ساحت اندیشاه بار دیگار سااحا
نفس ،معتقد است که حیا معنوی با اولین مرحله سلوک عقل نظری ایجاد
می شود و نفس ،پس از استکمال در عقل نظری می تواند با اقداما عملی
از جمله معرفه النفس ،مراقبه و عشق به مخلوفا واجد مرتبه ای از حیاا
شود که ثمره آن کس توانایی های ویژه ای بارای نفاس اسات از جملاه
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تاریخ دریافت4931 /44/41 :

26

جاویدان خرد ،شماره  ،91پاییز و زمستان 4931

منور شدن به نور یقین و بصیر  ،خلق صور ،دور ماندن از خدعه و نیرنگ
اهل ظلمت.
حیا معنوی نزد مالصدرا و آنادرهیل اماری دارای مراتا اسات و هماه
انسان ها مای توانناد باه حسا اساتعداد و تواناایی خاوی باه آن نائال
شوندآندرهیل معتقد اسات کاه حیاا معناوی لزوماا نیازمناد مطالعاا و
تحقیقا وسیع و عمیق در مسائل مابعد الطبیعی و الهیااتی نیسات و بارای
عقل نظری در تحقق این حیا نق خاصی قائل نیسات ،در صاورتی کاه
مالصدرا اهتمام در به کمال رساندن عقل نظری را شرط الزم برای نیال باه
کمال عقل عملی و دست یابى به حیا معنوى می داند .در تعالی آندرهیل،
حیا معنوی از لحاظ عملی لزوما محتاج گوشه گیاری و عزلات گزینای و
کناره گرفتن از صحنه های مختلف زندگی نیست در حالی که از نظر صدرا
حیا معنوی مبتنی بر مراقبه و گاه گوشه نشینی و ریاضت نفس است.
کلید واژهها :حیا معنوی ،نفس ،مالصدرا،آندرهیل.

مقدمه
از اساسی ترین و مه ترین اندیشه ها در حوزه عرفان اساالمی مباحا مرباوط باه حیاا
معنوی و نحوه دست یافتن به آن است .این مسئله در عرفان و تعالی متفکران غربای نیاز باه
خوبی مشهود است .از جمله پژوهشگرانی که در این حاوزه باه طاور مفصال و دقیاق وارد
شده است خان اولین آندرهیل ( )4314-4112عرفان پژوه نامدار انگلیسی است کاه پاس از
تغییر نگرش فکری از بی دینی به معنویت و عرفان و با نگاارش بای از  14کتاا و 924
مقاله ،خود را از جمله مه ترین پژوهشگران عرفان قرن بیست عال مسیحیت معرفای کارد.
وی تالش کرده است تا با تبیین و تشریح تعالی عرفان مسایحی باه ویاژه سایر و سالوک و
حیا معنوی نظر مخاط را به اهمیت و ضرور آن در زندگی جل کند .باه گفتاه وی:
«مردم زمانه ما درمانده ،آشفته ،سرک و ناتوان از تفسایر اماور جااری و آکناده از تشاوی
درباره امور آتی اند و اینها بیشتر به این جهت است که تمسک و اعتصام به عال باال ،کاه باه
زندگی هرکس معنا و جهت و ثبا می بخشد را از دست داده اند .قطعا این اعتصام به خادا
همان چیزی است که دین ناظر به آن است و آن همان حیا پربارتر و پر پیمان تری اسات
که دین با زبان و روش خاص خودش ،ما را به آن فارا مای خواناد»( )underhill,2000: 20
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حیا معنوی نه فقط محتوای اصلی دین ،بلکه خاستگاه و هدف هر چیزی در زندگی بشار
است که به فراسوی این عال اشاره دارد مانند کار متعالی ،موسیقی تعاالی بخا  ،شاعر واال.
التفا یا غفلت ما نسبت به این عال یا آن عال در وجود آن عال تأثیری نادارد اماا در ماا
کمال تأثیر دارد ،زیرا زندگی ما غیر واقعی و ناقص است مگار اینکاه بار اسااس همااهنگی
آگاهانه ای با آن عال بنا شود (همان .)49:
و اما در حوزه فلسفه و عرفان اسالمی یکی از متفکرانی که باه خاوبی باه سایر و سالوک و
حیا معنوی معطوف به آن پرداخته است ،مالصدرای شایرازی (312ق ا 4424ق) اسات.
نظام منسج حکمت متعالیه که از دست آوردهاای در آمیخاتن آراء عرفاانی  -فلسافی باا
تعالی وحیانی از سوى صدرالمتالهین به شمار می رود معارف عرفاان نظاری و عملای وی
است .مالصدرا در جای جای آثارش به بح از حیا معنوی مای پاردازد و نحاوه دسات
یابی به آن را بر اساس مبانی و دیدگاه های خوی تشریح می کند.
در این مقاله پس از ذکر برخی مقدما اولیه درمورد آراء مالصدرا و آندرهیل ،باه ایان ساه
سوال اساسی پاسخ داده مى شود :الف)حیا معنوی چیست و چه خصوصایاتی دارد؟ )
مراحل و عوامل نیل به حیا معنوی کدام است؟ ج) افرادی که با این نحوه حیاا زیسات
می کنند ازچه ویژگی هایی برخوردارند؟

الف)مروری برر برخری آراء انسران شناسری و نفر
آندرهیل:

شناسری مالصردرا و

دیدگاه مالصدرا:
الف ر )8حرکت استکمالی نف :
بر اساس اصل حرکت جوهری ،تمام جواهر عال طبیعات و از جملاه نفاس ،در ذا خاود
دارای حرکت استکمالی ذاتی هستند .نفس ها باا حرکات اساتکمالی ،اساتعدادهای باالقوه
خوی را به فعلیت می رساند و با کس هر صور ادراکی یا با نیل به ملکه ای از ملکاا
اخالقی ،متحول و به درجه باالتری از وجود نائل می شاود .وجاود انساان دارای نشائا و
مرات مختلف مادی ،مثالی و عقلی است و حرکت استکمالی نفاس از مرتباه ماادی شارو
می شود .اکتسا کماال که ابتدا از طریق حواس ظاهر انجاام مای گیارد و از طریاق قاوه
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خیال و واهمه ادامه می یابد به مرتبه تجرد مثالی قابل إرتقا است و در مرحله آخر در حالات
تجرد تام ،از طریق قوه عاقله و با ارتباط با عقل فعال تحقق می پذیرد و بدین ترتیا انساان
به کمال نهایی خوی واصل می شود .مالصادرا بار اسااس اعتقااد باه حرکات اساتکمالی
اشتدادی در جواهر ،معتقد است همه انسان ها به حس فطر اولی ،متماثال و افاراد یاک
نوعند اما پس از ممارست در ادراکا عقلای ،باا مباادر در افعاال ممادو یاا ماذموم و
حصول ملکا و اخالق حسنه یا سیئه ،به حس فطر ثانی ،متخالف الحقیقه مای گردناد.
پس هرچند نو بشر به حس ظاهر ،مشتمل بر افراد متماثل است ،اما در واقع هار انساانی،
متناسا بااا حرکاات اسااتکمالی خااود بااه مقااامی مناسا ناازد خداونااد دساات ماای یابااد
(مالصدرا4314،م،ج .)114 :6

الف ر )2ساحات نف

انسان:

بر اساس نظر مالصدرا انسان به لحاظ قوای ادراکی اش از ساه سااحت احسااس ،تخیال و
تعقل تشکیل شده است که از سه عال دنیا ،مثاال و ملکاو أعلای نشاأ گرفتاه اناد« :إن
اإلنسان متم من أجزاء ثالثه من عوال ثالثه ،هی مبادئ ادراکاا ثالثاه :العقال و التخیال و
االحساس»(مالصدرا4163،ق ،ج)611 :1کمال قوه حساساه موجا مای شاود تاا نفاس بتواناد
درامور جسمانی تأثیر کند زیرا قوای حسی با نیروی تحریک همراه است که موجا انفعاال
مواد جسمانی و فرمانبرداری قاوای بادنی اسات(.مالصادرا )114 :4921،نفاس در ایان مرتباه
حساس بالفعل و متخیل و متعقل بالقوه اسات .سااحت دوم نفاس کاه مرتباه تخیال اسات
مشاهده اشبا مثالی و دریافت حقایق و خبرهای غیبای جزیای را بار عهاده دارد .در مرتباه
سوم یعنی قوه تعقل ،ک ک انسان با مأل أعلی اتصال برقرار می کند و بدین ترتیا  ،اماوری
نظیر حقیقت مالئکه مقربین را مشاهده می نماید(.همو)114 :4921،
صدرا معتقد است در بح معرفه النفس و قوای آن ،پیچیدگی و اسراری وجود دارد
که بدون بهره مندی از مشکا نبو و اتصال به منبع وحی ،قابل انکشاف نیست
(مالصدرا)424 :4934،

الف ر )6سه مرتبه برای هریک از ساحات نف :
پی تر ذکر شد که صدرالمتالهین ساحا نفس را بر مبنای عوال وجاود ترسای مای کناد.
وی برای هر یک از این ساحا نیز سه مرتبه قوه ،استعداد و کماال قائال اسات .باه عناوان
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مثال کتابت برای طفل ،قوه است و برای کودکی کاه باه مرحلاه تعلای و تربیات رسایده و
امکانا و اسبا کتابت برای او فراه شده لکن هنوز نوشتن را یاد نگرفته ،اساتعداد اسات
و برای کسی که توانایی نوشتن دارد و هر گاه خواست می نویسد ،کمال باه شامار مای رود
در احساس نیز همین گونه است :جنین وقتی در رح است ،بالقوه حسااس اسات و وقتای
با تمام حواس سال به دنیا آمد ،استعداد احساس در او فراه می شود و وقتی مقداری رشاد
کرده و حواس در او فعلیت یافت ،به کمال رسیده است .همین قاعده درباره مرات تخیال و
تعقل نیز جاری است بدین ترتی که عقل هیوالنی مرحله بالقوه نفس اسات در مرحلاه دوم
که مرحله استعداد است عقل بالفعل می شود و مرحله ساوم وقتای عقال بالفعال مای شاود
نفس در مرحله کمال است (همان4314،م ،ج.)663 :3
ب) دیدگاه آندرهیل:

ب ر )8ساحات نف

انسان :

آندرهیل جنبه های اساسی نفس را تحت عنوان عاطفه ،اراده و عقل طبقه بنادی کارده و بار
این اساس معتقد است که خلق و خوی فردی بسته به این که عاطفه ،اراده یاا عقال زماام را
به دست گیرد به خلق و خوی عاطفی ،ارادی یا عقالنی تقسی می شاودunderhill,1911: (.
 )141از نظر وی نفس کامل ،نفسی است که در هر سه سااحت ،باه طاور کامال باا محایط
پیرامون خوی درگیر شود .آندرهیل معتقد به تقدم و تفوق ساحت عاطفاه یاا احسااس بار
دیگر ساحا نفس است .از نظار وی سااحت شاناخت و معرفات نفاس ،تنهاا بخشای از
ساحت احساس یا عاطفه است چراکه این ساحت از نفس ،ذاتا فعاال اسات و نمای تواناد
مسکو باقی بماند .به سخن دیگر ،تنها وقتی نسبت به یک امر شناخت حاصال مای شاود
که نفس احساسی نسبت به آن ا چه از نو عشق و چاه از ناو تنفار ا داشاته باشاد .وی
تفاو و وجه برتری ساحت احساس بار دیگار سااحا ا بااخخص سااحت معرفات و
شناخت ا را این گونه بیان می کند« :عشق فعال و معرفت منفعل است .یکای مرباوط اسات
به فعالیت مشتاقانه رو به جلو و انگیزه پویا برای انجام هر کار فیزیکی ،ذهنی یا معناوی ،کاه
ذاتاً در همه موجودا و هر آنچه که روان شناساان سااحت گارای طبیعای مای نامناد و
دیگری مربوط است به آگاهی درونی و شناخت منفعل هر چیزی که آن را سااحت معرفتای
می نامند )underhill,1911: 149(».در این میان ،حواس انسان نق مهمای در شاکل گیاری
احساسا او دارد .وی در توضیح دلیل اعتماد به حواس ،علی رغ باور عام باه خطاپاذیری
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حس می گوید« :خواننده نکته سنج ممکان اسات بار مان ایاراد وارد کناد کاه همگاان بار
فریبندگی حواس اتفاق نظر دارند ،پس چگونه ما را به پذیرش بی چاون و چارای حاواس،
برای اتحاد با حقیقت دعو می کنی؟ در پاسخ باید گفت با گذر از مفهوم یا ناام احسااس،
به حقیقت واقعی آن می توان پی برد .یقینا حواس باا نظار باه ارزش ظاهریشاان ماا را مای
فریبنااد ،امااا در مقایسااه بااا جهااان مفهااومی شااان ،فریبناادگی زیاااد طااول نماای
کشد )underhii,2003: 20(».بنابراین آنادرهیل باا تقادم دادن سااحت احساسای نفاس بار
ساحت اراده و معرفت ،اراده و شناخت را برانگیخته شده از ساحت احساس می داند.

ب ر)2بخش آستانه ای و فرا آستانه ای نف :
حواس و قوای ادراکی انسان متشکل از دو جنبه مادی و معنوی است که هر کادام ساازگار
با عال مرتبط با خویشند .بخ آستانه ای نفس با حواس ظاهر و عاال مااده مرباوط باه آن
سروکار دارد و بخ فرا آستانه ای نفس باا حاواس بااطنی و عاال نامحساوس در ارتبااط
است .حواس مادی که سازگار با عال محسوسا هساتند باه قادری پار کارناد کاه بطاور
معمول باع می شوند که حواس و قوای ادراکی باطنی ا که قصد سازگاری باا عاال اماور
نامحسوس را دارند ا به حالت کمون رها شوند و تا وقتی که حواس ظااهری اجاازه ندهناد
نمی توانند به منصه ظهور و بروز برسند .به تعبیر آندرهیل ،شخصیت هار فارد از دو بخا
آستانه ای و فرا آستانه ا ی ا که بخ مه و تأثیر گزار در زندگی فرد قلماداد مای شاود ا
تشکیل شده است .بخ فرا آستانه ای نفس به دلیل اشتغاال زنادگی روزماره ،مهجاور و
مغفول باقی مانده است و به اعماق نفس ا جایی که به راحتی نمی توان از آن خبر گرفت ا
رانده شده است« :درتو اصل یا ژرفایی است که از آن جا همه ی این قوا همچون خطاوط از
یک هسته ی مرکزی ،یا شاخه هایی که از بدنه درختی خارج می شوند می توانند باه ظهاور
برسند .از این ذخیره یا خاستگاه نفس قوه ای پدیاد مای آیاد کاه زنادگی روزماره آن را در
«اعماق» پنهان نگه می دارد)Underhill, 1991: 34(».

ب ر )6سهل الوصول و همگانی بودن حیات معنوی:
از نظر آندرهیل حیا معنوی که باطن حیا دنیوی قلمداد می شود ،بارای همگاان قابال
درک و وصول است .حیا معنوی همانقدر به عال پایین نزدیاک اسات کاه باه عاال بااال
نزدیک و به همین جهت ،آن کاس کاه اشاتیاق حقیقای باه باودن در حیاا معناوی دارد،
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درهمان حال درآن جا خواهد بود .طریق متعالی پی رو ،با طل پیموده می شود نه باا گاام
های انسان « :این نحوه از حیا و ادراک عرفانی کامال بارای همگاان قابال درک و وصاول
است ،همان طور که حظ معمول از موسیقی ،مستلزم قوای خالقاه ویاژه یاک موسایقی دان
بزرگ نیست .از این رو داشتن نیروهای عظی و تجار متعالی فالسافه و قدیساین ،شارط
ورود به حیا معنوی نیست اگر چه آن ها می توانند به نحو عمیاق تاری نسابت باه ساایر
انسان ها آن را دریابند .پس این عال برای همه وجاود دارد و هماه باه فراخاور ظرفیات و
قو و خلوص اشتیاقشان می توانند در آن سهی شوند)underhill. 1915: 20, ( ».
ج) ماهیت و ضرورت حیات معنوی از منظر مالصدرا وآندرهیل:

ج ر)8دیدگاه مالصدرا
مالصدرا معتقد است تعلق ذاتای و ارتبااط معناوی میاان نفاس مجعاول و جاعال بالاذا ،
نشانگر وجود حیا طیبه ای است که مجعول را مرتبه به مرتبه باه جاعال خاوی نزدیاک
تر می گرداند .نفس در مسیر تطور وجودی و به کمک قوای ادراکای خاوی باه مرتباه ای
می رسد که می تواند این نحوه از حیا را برای خوی خلق کند و به زیستن معنوی خاود
درآن تا باالترین مرات بپرازد .پس حیا معنوی هر انسانی مختص اوست کاه معمااری آن
را نفس به واسطه قوای ادراکی خوی بار عهاده گرفتاه اسات و باه هار میازان کاه قاوای
وجودی نفس قوی تر و کامل تر گردد ،حیا او نیز پربار تر و متعاالی تار مای شاود .در
این نحوه از حیا که پایدار و ماندنی است و نابودی و فرسودگی در آن راه نادارد ،حقاایق
و ماهیااا موجااودا بااه نحااو أعلاای و بااه دور از نااواقص و شااوائ موجااود اساات.
(مالصدرا4334،م،ج )146 :1مالصدرا زیستن در حیا معنوی را در همین دنیا میسار مای داناد
(مالصدرا )122 :4921،و آن را حیا عقلی ای می شمارد که در قلا ماومن عاارف حکای
جای دارد( .مالصدرا4334 ،م،ج)964 :1
در این حیا از افراط ،تفریط ،سهو و نسیان و محدودیت خبری نیست چراکه مجااور و
عندیت با خداوند مقتضی این است که حیا معطوف به آن ها نامحادود باشاد .باه طاور
کلی می توان گفت حیا معنوی دارای چند خصیصه است:
الف) حیا معنوی حیا پاک و خالصی اسات کاه از اولاین مرحلاه سالوک عقلای هار
شخص آغاز می گردد و نفس براساس کماال و دستاوردهای علمای و عملای خاود آن را
به جلو می راند.
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) این نحوه از حیا  ،تدریجی و دارای مرات است باه ایان طاوری کاه هرچاه یقاین و
گشودگی(انکشاف) انسان فزونی گیرد ،حیا او به حس قو و استقرار ،تعالی مای یاباد.
(مالصدرا،4911 ،ج)911 :1

ج) اختالف حیا طیبه با زندگی معمولی در مرتبت و منزلت است ناه در عادد و شاماره
(مالصدا4141،ق،ج.)121 :6
نتیجه آن که از منظر صدرا ،بر اساس اصل حکمت الهی و با توجه به هدف خلقات و سایر
نفس در دو قوس صعود و نزول ،وجود این مرتبه از حیاا الزم و ضاروری باه نظار مای
رسد.

ج ر)2دیدگاه آندرهیل:
این موضو از منظر آندرهیل به شیوه ای تقریبا مشابه با مالصدرا عنوان شده اسات .از نظار
آندرهیل ،زندگی با نظر به جامعیت  ،یعنی زندگی ای که همه توانایی های فرد را رشاد مای
دهد و به کار می گیرد و همه بالقوه گی های او را تحقق می بخشد ،باید ناه تنهاا در محایط
مادی و متغیر او ،بلکه با محیط غیرمادی نامتغیرش نیز هماهنگ باشد و این بخ بار عهاده
حیا معنوی انسان است)underhill.2000: 15 (.
هر شخص بالغ و پخته ای که به زندگی گذشته خوی باز نگرد ،در آن زنادگی عاواملی را
تشخیص می دهد که نمی توان آن ها را به وراثات ،محایط ،موقعیات ،ابتکاار شخصای یاا
صرف تصادف نسبت داد .گویی قدر پنهانی ،زنده و آزاد در همه احوال و غالبا بر خاالف
قصد و خواسته او ،دست اندرکار بوده و او را به جهتی خاص می راناده اسات .ایان قضایه
حاکی از آن است که در پس رویه ظاهری زندگی که عموما به آن اکتفا می شاود ،دریاهاای
ناشناخته و نیروهای معنوی عظیمی هستند که زندگی هاای حقیار ماا را سار و ساامان مای
دهند .برخی از انسان ها نسبت به فشار این نیروها حساسند یا حساس مای شاوند .بار ایان
اساس ،می توان گفت که حیا معنوی به معنای سازگاری ساحت باطنی نفس انسان اسات
با ساحا باطنی جهان هستی که الیتناهی است .ایان همااهنگی و ساازگاری کاه باه طاور
آگاهانه و ارادی صور می گیارد ،رو انساان را در جهات نزدیکای و اتحااد باا حقیقات
الیتناهی صعود می دهد .این رشد و تعالی رو ممکن است در نظر ما مانند یاک حرکات و
یا سیر و سفر باشد که در آن به راه های گوناگون ،غیر منتظره و گاه ناخوشاایند باه منزلگااه
حقیقی هستی خود سوق داده می شوی ( .همان66 :ا )69
پس از بیاان دیادگاه دو متفکار ،اکناون در مقاام مقایساه دیادگاه مالصادرا و آنادرهیل در
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خصوص ماهیت و ضرور حیا معنوی به چند نکته اشاره می کنی  :علی رغ اتفاق نظار
مالصدرا و آندرهیل درمورد ضرور وجود حیا معنوی و باطنی باودن آن بارای انساان،
آنچه ه چنان محل پرس باقی می ماند آن اسات کاه در نظار ایشاان  ،آیاا ایان نحاوه از
حیا پاداش سیر و سلوک تلقی می شود یا الزمه آن است؟ باه نظار مای رساد مالصادرا
حیا معنوی را از لوازم سیر و سلوک می شمارد و معتقاد اسات نفاس در مسایر سالوک،
الجرم به این نحوه از حیا رهنمون می گردد تا از این رهگذر بتواند به حرکات اساتکمالی
خوی برای تقر و اتصاف به اسماء و صفا حق ادامه دهد .اما آندرهیل حیاا معناوی
را موهبتی قلمداد می کند که در اثر سیر و سلوک به نفاس بخشایده و اعطاا مای شاود .باه
عبار دیگر ،از نظر آندرهیل حیا معنوی با همه لاوازم از پای  ،بارای انساان درنظار
گرفته شده است و این نفس است که با انجام یک سری اقداما علمی و عملی و با فعلیات
بخشیدن به استعدادها و قوای بالقوه خوی  ،خود را الیق زیستن در این حیا می گرداناد
در حالی که صدرا معتقد است که نفس با سیر و سالوک و باه نحاو تادریجی و مرحلاه باه
مرحله حیا معنوی مختص خود را طراحی می کند و آن را به منزله پلکانی بارای نیال باه
مرات باالتر سلوک قرار می دهد.

د) :مراحل نیل به حیات معنوی از منظر مالصدرا و آندرهیل
د ر )8دیدگاه آندرهیل:
مساله اصلی و بسیار مهمی که در اینجا به دنبال آن هساتی ایان اسات کاه چگوناه حیاا
معنوی در جهان مادی و محسوس و با لحاظ همه محدودیت های ایجاد می شاود؟ بارای
یافتن پاسخ این پرس که تقریبا مه ترین بخ این مقاله را به خود اختصااص مای دهاد
باید ابتدا به چند مبح دیگر به عنوان مقدماه پرداختاه شاود کاه نخساتین ماورد ،بررسای
رویکرد آندرهیل و مالصدرا به حیا معنوی است.
آندرهیل از دو منظر حیا معنوی را بررسی می کند که همچون حلقه های یک زنجیر ،باه
ه مرتبط و وابسته اند به گونه ای که پرداختن به یکی و غفلت از دیگری شاناخت ماا را از
این حیا  ،ناقص می سازد .این دو :الف) حیا معنوی به منزله ارتباط انسان با خادا و )
حیا معنوی به منزله همکاری با خدا هستند .از این عناوین به خوبی روشن مای شاود کاه
از منظر آندرهیل اولین شرط برای نیل به حیا معنوی آن است کاه انساان در صادد یاافتن
راهی ویژه برای ارتباط با خداوند باشد .در میان طرق گوناگونی که ممکن است به این مها
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برسند ،آندرهیل پراهمیت ترین گام در این مسیر را شناخت و باور به این مسئله می داند کاه
«جهان سرتاسر حق است»«: )underhill,2005: 60(.به محض اینکاه باه ایان اعتقااد راساخ
برسی که خدا کل است ،دیگر مجال واقعی برای هیاهو ،نگرانی ،کشمک و تشاوی بااقی
نمی ماند .همه چیز در او رخ می دهد  ،فقط او اهمیت دارد ،فقاط او هسات .حتای حیاا
معنوی ما ه کار اوست مه این اعتقاد است که همه رو به سوی خدا در حرکت اناد و در
ایاان مساایر ،از حمایاات ،نظااار و رزق خاادا برخوردارنااد و وابسااتگی مااا بااه او مساال
است»(همان )94 :به عبار دیگر ،معنای قرار و سکون در حیا معنوی را نخاواهی دانسات
مگر این که ارتباطمان با خداوند را در کانون زندگیمان قرار دهی .
از نظر آندرهیل ،ورود آگاهانه به حیا معنوی منوط به این است که بدانی در همین دنیاای
مادی مستغرق ذا اویی  .ارتباط با خداوند ولو ضاعیف ،همچاون باذری اسات کاه نهاال
استوار ،زیبا و باروری از دل آن سر بر می زند و می بالاد کاه در ساایه آن باه تادریج هماه
تصورا و خواسته های کوچک خود محورانه ما را بی اثر می کند .وقتی چنین شود لحظاه
ای فرا می رسد که جان در می یابد که چش انداز دگرگون شده است و نور جدیدی بار آن
( )Undehill. 1385: 36تغییر در چش اناداز رو باه شایوه هاای
پرتو افکنده است.
مختلفی رخ می دهد .گاه به شیوه متعارف است و گااه باه شاکل غیار متعاارف ،گااهی در
اوضا و احوالی که به نظر همه مردم در حک عدم توفیق در زندگی و پیشرفت تلقای شاده
است ،اتفاق می افتد .مثال گاهی کسی که قوه ابتکار بی حد و مرزی دارد ،پاای بسات بساتر
بیماری می شود ،یا کسی که عاشق زیبایی است به زاغه نشینی گماشته می شود ،پس گااه از
رهگذر این ناکامی های آشکار است که حیا معنوی پدیدار می شاود و خاود را باه نفاس
انسان عرضه می کند .بنابراین« :کسانی که می پندارند که چون مجذو مراقباه و حضاورند،
لزوما به حیا معنوی رهنمون می گردند ،ک ک در می یابند که احساسا و ساالئق خاود
ما ،به هنگام رویارویی با واقعیت های جدی و خواست قااطع آن یگاناه موجاود روحاانی،
راهنمایان چندان با ارزشای نیساتند )underhill, 1922: 25(».آنادرهیل در ایان بااره ،پاولس
قدیس را به عنوان نمونه مطر می کند کاه هرگاز نمای خواسات رساولی شاود کاه غیار
مسیحیان را به مسیحیت دعو می کند ،اما دیدی که یاک عاال یهاودی جاوان متبحار ،در
سایه تغییر در سبک حیا  ،حاضر به تحمل چه دردسر هایی برای خود شد .اماوری از ایان
قبیل که بی وقفه ه رخ می دهند به تدریج این اطمینان را به ما می دهناد کاه ماتن واقعای
زندگی ،تحت اراده و اختیار یک موجود روحانی است و این گونه نیست که حیا معناوی
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بشر منوط به توجه مدام به نفس خود ،باشد بلکه منوط به این است کاه «باه هار قیمتای باه
الزام و ندای آن موجود روحانی لبیکی آزادانه و بی قید و شرط بگویی (».هماان) خالصاه آن
که به نظر آندرهیل ،برای ورود به حیا معنوی لزوماا نبایاد فقاط نفاس خاوی را ماورد
بررسی قرار دهی و یا به تعبیری در جستجو و کند و کااو ساطح فارا آساتانه ای آن باشای
چرا که به هر نگرش معنوی ای که توجه ما را به خودمان معطوف دارد و موجود انساانی را
با افکار و ماجراجویی های حقیرش در کانون توجه قرار دهد ،تا زمانی که به پاوچی آن پای
نبرده باشی  ،خطر آفرین است )Underhill, 2005: 24_25( .اگرچاه در مراحال ابتادایی ایان
مسیر ،ممکن است الزم باشد به خودمان نیز بپاردازی آن ها باه صاور جادی و قااطع،
لیکن ،باور راسخ به قهاریت اراده الهی در سرتاسر عال  ،منجر به وانهادن خوی باه جناب
عظی اراده الهی می شود که اغل نیز به شیوه نامحسوس رخ می دهد و اندک انادک فشاار
بی وقفه ای به کار می افتد و اندک اندک جان آدمی واکن نشان می دهد( .همان64 ،ا )66
رویکرد دوم آندرهیل به حیا معنوی تحت عنوان "حیا معنوی به منزله همکاری با خادا"
نامگذاری شده است که مشتمل بر سه خصلت عبودیت ،وفاداری و همکاری است .تعریاف
و توضیح این سه خصلت ،مطال مه دیگری را پی روی ما قرار می دهاد .عبودیات ناه
یک عمل دینی دشوار ،بلکه نوعی وضع و حال نفسانی است« :نگریستن سرشاار از ساتای
فروتنانه و شادمانه به باال و به بیرون ابتهاج هیبت آمیز از جالل و جمال خادا ،از فعال خادا
و هستی خدا )Underhill,2005: 40( ».در حقیقت ،عبودیت با گسترده تر کردن افق دیاد ماا
و مستغرق ساختن عالیق محدود ما به کل نظام هستی ،حیا معنوی را از قیاد و بناد هماه
تنگ نظری ها می رهاند و به آن غنا ،معنا و گستره اعجا برانگیزی می بخشاد( .هماان)24 :
این امر ،نشان می دهد که در این نحو از رابطه از ابتدا تا انتهاا بایاد تأکیاد بار خادا باشاد و
الغیر .توضیحا و تعابیری که از معنا و مفهوم عبودیت ارائاه مای شاود ،ماا را باا ضاوابط
مهمی از حیا معنوی روبه رو می کند که در این مسیر بسایار قابال توجاه اسات :یکای از
مه ترین ضوابط ،توکل سرشار از اعتماد به این واقعیت است کاه خداوناد در هماه جاا و
همیشه حضوردارد و از هر راه و هر شیوه ای بر جان و جهان تأثیر می گاذارد و ایان امار"،
وفاداری" تمام وکمالی را می طلبد تا این نظر را باه عقیاده ای راساخ تبادیل گرداناد .بایاد
نسبت به این اعتقاد که ما درجهانی قرار داری که سرتاسر وجودش خدای حی و حاضر کاه
منشأ و عصاره الیزال هستی است سریان و جریان دارد ،وفادار بمانی ( .هماان )11 :در ایان
صور  ،همه افعال ما می تواند راهی باشد به سمت حیا معنوی .بر هماین اسااس ،حتای
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اگر در خانه در حال پوست کندن سی زمینی ه باشی  ،اگر فعل ما با عبودیات و وفااداری
به آن عجین شده باشد ،آشپزی ماا مسایری باه سامت حیاا معناوی مای شاود (12،6442
)Underlill,که ک ک و به نحو تدریجی تأثیر این عملکرد برنفس نمایاان مای شاود .مؤلفاه
سوم در این نگرش ،همکاری با خداوند است که معنای آن تسلی شادن و رضاایت داشاتن
به خواست و اراده الهی است .این تسلی و رضایت به گونه ای است که نفاس عمیقاا قباول
می کند که صرفا باید مصالح الهی محقق شود و این نحاو از رضاایت بایاد در عمال ظهاور
یابد .به عنوان مثال ،ممکن است گاهی کاری را انجام دهی که از انجام آن های لاذتی نمای
بری و یا هنگامی که در اوج موفقیت در کاری ،در شرایطی قرار می گیری که بارای پیشابرد
مصالح و اراده الهی الزم است که آن کار را در کمال آرام کنار بگاذاری  .خالصاه آن کاه
همکاری با خدا یعنی تالش و همکاری کنی تا کارمان هرچه بیشتر به کار خدا تبدیل شود.
با روشن شدن معانی این سه خصیصه (یعنی عبودیت ،وفاداری و همکاری) و باا توجاه باه
ویژگی هایی که برای آن ها بر می شمری این تصور که حیا معنوی عبار اسات از ایان
که خدا منظره زیبایی را مهیا کرده تا ما از جایگاه گرم و نرم خود ،آن را نظااره کنای از باین
می رود .آندرهیل می گوید« :همکاری با خدا اگر راستین باشد همیشه با شرمساری ،نادامت
و بنابراین ،تطهیر و تزکیه ناشی از درک نقص و ناشایستگی ا در قیاس با آن کامال یگاناه ا
توأم است تا به رغ این نقص ،عمل و همکاری با آن کامل یگانه صاور گیارد(».هماان)11:
ایجاد و حفظ یک نگرش معنوی به زندگی بارای هماهناگ سااختن اعماال روزماره باا آن
نگرش ،مستلزم چند امر است :الف) بدانی آنچه از ما خواسته شاده ایان نیسات کاه لزوماا
وقت زیادی را به اموری معنوی اختصاص دهی  ،بلکه این است که همواره خواسته هایماان
را پیشک پیشگاه خدا کنی تا وظایف عملی ای که بخ اعظ شبانه روزمان را اشغال مای
کنند ،بتوانند جزء نظام او شوند و ارزش معنوی بیابند .به تعبیر آندرهیل« :کسانی کاه در ایان
اندیشه اند که کار را از کجا آغاز کنند ،بکوشند به جزء جزء زندگی هر روزه شاان ا حتای
اگر زندگی پر مشغله ای داشته باشند ا کیفیت معنوی ببخشند .آن کسی که اتاقی را به پااس
آیین تو می روبد ،ه آن اتاق را می روبد و ه عمل را زیبناده همکااری باا خادا مای
سازد( ».هماان ) )14 :بر این عمل خوی مداومت داشته باشی « :هرچند در ابتدا بنظار مای
رسد که از این مداومت چیزی عایدمان نشود( ».همان  )11ج) باید افکاار و افعاالی را کاه باا
این ارتباط ،نا سازگارند از زندگی خود بیرون رانی « :زیرا اگر حاضر نباشی کاه ایان ارتبااط
را کانون زندگی خود سازی و آن را تبدیل به معیاری کنی که همه امور دیگر باا آن ساازگار
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شوند نباید در انتظار حصول نتایج باشی (».همان)34 :

در )2مراحل نیل به حیات معنوی از منظر مالصدرا:
با بررسی آثار مالصدرا می توان دیدگاه او پیرامون چگونگی نیل به حیا معناوی را در ساه
شیوه عملکرد عرفانی و سلوکی عنوان داد و آن سه را به منزله مراحل و شایوه هاای دسات
یابی به این مه تلقی کرد :الف) شیوه معرفه النفس ب) شیوه مراقبه ج) شیوه عشق به خادا
و مخلوقا .

4

در شیوه نخست ،اهتمام بر درک رابطه متقابل معرفه النفس و معرفاه الار متمرکاز اسات،
چرا که صدرا معتقد است هرچه شناخت انسان از حقیقت خود قاوی تار باشاد ،شاوق وی
برای قر به حق نیز قو می پذیرد و هر چه شاوق قاو گیارد و حرکات افازون شاود
معرفت ،کشف و آشکاری بیشتری می پذیرد .این معرفت نه تنها انسان را به حیاا معناوی
رهنمون می سازد ،بلکه با فزونی گرفتن آن ،واالترین مرات حیا متعاالی نیاز بارای نفاس
می گردد(.مالصدرا)494 :4914 ،
قابل دسترس
در شیوه دوم مه ترین عامل وصول به حیا عرفانی مراقباه اسات .از نظار صادرا مراقباه،
کلید الهام و منبع کشف شمرده مای شاود (مالصادرا )694 :4911،مراقباه در دو سااحت عقال
نظری و عملی جاری است (مالصدرا )93 :4911،و مراقبه در مرات عقل نظری مقادم و الزماه
بر مراقبه در مرات عقل عملی است .نفس با طی مراحل کمالی از عقل هیاوالنی ،باه عقال
بالملکه و سپس نیل به عقل مستفاد ،مرات کمالی را برای خوی حفظ کرده و آن گااه وارد
مراقبه در مراحل عقل عملی می شاود( .مالصادرا4166،ق )611 :پاس از فراغات از مراقباه در
عقل نظری ،مراقبه و محاسبه در مرات عقل عملی آغاز می گردد .این مرحله از مراقبه خاود
دارای چهار مرحله است :در مرحله نخست نفس با به کار گیری نوامیس الهی به شکل قیاام
و روزه و ...به تهذی ظاهر می پردازد و مرحله دوم تهذی باطن از ملکا ردیاه و اخاالق
پست است .در مرحله سوم نفس ضمن استقرار در حیا معنوی با صور قدسیه مازین مای
شود و در مرحله چهارم که مرتبه نهایی حیا عرفانی تلقی می شود ،نفاس از ذا خاوی
فانی گشته و به این طریق جمال و جالل خداوند و کیفیت ترقی به سمت اساماء و صافا
حق را مالحظه می کند(.مالصادرا4166،ق )619:فرجام شکوهمند این فرایند تکاملی این چناین
به تصویر کشیده شده است« :در این هنگام است که نفس از پارداختن باه چیزهاای بیهاوده
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1این دسته بندی استقرایی است و قابل تغییر و توسعه است
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روی گردانده و برای رهایی از این اموری که شر از آن بااز داشاته شاده اسات ،باه ساوی
پروردگار بازگشت می نماید .اکنون آغاز به تفکار و تادبر در آیاا الهای و شانیدن پناد و
مواعظ او نموده و با رها نمودن زوائد دنیوی از جاه و مال و دیگر چیزها به خدا می پیونادد
تا به خدا برسد .در این هنگام ،پرتو انوار ملکو بر وی ظااهر و درهاای غیا  ،گشاوده و
تاب های انوار جهاان قادس یکای پاس از دیگاری بار وی هویادا و آشاکار مای گاردد.
(مالصدرا4163،ق )431 :پس نفس در جریان مراقبه و استکمال وجاودی باه قادری گشاای
وجودی پیدا می کند که التفا و اشتغال به سمتی و چیزی او را از توجه به سمت دیگر بااز
نمی دارد بلکه مظهر«ال یشغله شأن عن شأن» شده و این توان را پیدا کرده که همزمان ه باه
سمت باال و ه به سمت پایین توجه داشته باشد(.مالصدرا) 163 -161 :4921،
در شیوه سوم ،مالصدرا بر پایه این تصور که آنچه که در جریاان تجلای و ظهاور روی مای
دهد ،ظاهر شدن صفا و کماال پنهان وجود مطلق در مخلوقاا اسات(مالصادرا4141،ق،
 )91معتقد است عل به اثر به منزله راهی برای عل به مؤثر است .عشق انسان باه مخلوقاا ،
ه منجر به درک صحیحی از چگونگی ارتباط انسان با آفریادگارش مای شاود و ها مای
تواند زمینه بندگی بهتر را در برابر او فراه کند .صدرا مؤثرترین اعماال و رفتاار انساانی در
مسیر سلوک را کشف و شناخت هستی می داند(مالصدرا )11 :4914،چارا کاه باه دنباال ایان
شناخت ،عشق به مخلوقا ایجاد می شود و این عشق ،محبت و اشتیاق به خاالق هساتی را
می آفریند و هرچه این شور و عشق قوی تر شود ،راه نیل به حیا معنوی نیز هموارتر مای
گردد .قاعده «بسیطه الحقیقه کل االشیاء و لیس بشی منها» نیز باه ناوعی مویاد ایان ساخن
است .بر پایه این قاعده ،موجود بسیطی که عاری از هرگونه ترکیبی است ،در عاین بسااطت
دربردارنده همه موجودا و کماال وجودی آن ها است( .مالصدرا4314 ،م،ج.)14 :4
حاصل آن که ،عشق به علّت از عشق به لوازم و آثار آن جدا نمىشود بلکه محبّات باه آثاار،
از این حی که آثار موثر هستند ،عین محبّت به مؤثّر است .این شور و شاناخت مخلوقاا ،
طریقی است که سالک به واسطه آن به مراتبی از یقین و شهود می رساد کاه دم باه دم او در
حیا پربار معنوی اش به خداوند نزدیک تر می گرداند.
پس از بررسی رای مالصدرا و آندرهیل به مقایسه میان این دو می پاردازی  :آنادرهیل مها
ترین گام برای نیل به حیا معنوی را باور به این عقیده می داند که های اراده ای جاز اراده
حق وجود ندارد و نه تنها معرفه النفس در این مسیر جایگاه مهمی ندارد که حتای گااهی در
بعضی مراحل می تواند خطر آفرین نیز باشد .این در حالی است که در نظاام عرفاان عملای
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مالصدرا و بخصوص در شیوه های نیل به حیا معنوی ،مقوله معرفه النفس دارای جایگااه
ویژه ای است به گونه ای که شناخت نفس ،منشأ شناخت ر تلقی می شاود و حتای اگار
نگاه عمیق تری به سایر شیوه های مالصدرا در این بخ داشته باشی در می یابی که اتفاقاا
الزمه مراقبه و عشق به مخلوقا نیز معرفه النفس است .نکته قابل توجهی که در اینجاا بایاد
ذکر شود آن که به نظر می رسد آندرهیل گرچه مستقیما به مسئله معرفه النفس نپرداخته ،اماا
آن را برای ایجاد و حفظ این باور معنوی که ما مساتغرق ذا خداونادی در تقادیر گرفتاه
است یعنی برای رسیدن به حالت پذیرش فروتنانه در برابر حق راه و چااره ای جاز معرفاه
النفس وجود ندارد تا نفس از این رهگذر به پوچی و ا یا به تعبیر مالصدرا ا فقار وجاودی
خوی پی ببرد و در نتیجه یقین پیدا کند که در جهان فقط اراده الهی جاری است.
تفاو چشمگیر دو متفکر در این مبح آنجاست که آندرهیل ه در آثار خوی باه شایوه
دوم دسته بندی سه گانه مالصدرا ا یعنی مراقبه ا توجه ویاژه دارد اماا در نظار او مراقباه در
عقل نظری ا که به نظر صدرا مقدم بر مراقبه در عقل عملی است ا بی اهمیت قلماداد شاده
و تنها به ارائه راهکارهای عملی در این خصوص پرداخته است .این در حالی اسات کاه باه
نظر می رسد در رویکرد دوم آندرهیل ا یعنی حیا معنوی به منزله همکاری با خدا ا ساه
مقوله عبودیت ،وفاداری و همکاری با خداوند ذیل مراقبه در عقل نظری تعبیر و تفسایر مای
شوند.
اکنون به پرس مه بعدی در این مبح می پردازی  :انساان هاایی کاه در حیاا معناوی
زیست می کنند عموما دارای چه خصایصی هستند؟

ه) :ویژگی های انسان های معنوی
ه ر)8دیدگاه مالصدرا:
از نظر صدرا ،انسان هایی که زیست معنوی را انتخاا کارده اناد دارای چناین مشخصااتی
هستند:
الف)هنگامی که رو انسان بتواند خود را از قید و بنادهای قالا جسامانی و از تعلقاا ،
وساوس ،شهوا و معاصی برهاند ،در اثر درخش نور ایمان مشاهده گر اسارار آسامان و
زمین و حقایق اشیاء می شود( .مالصدرا )643 :4914 ،افرادی که به حیا معناوی دسات مای
یابند توانایی مشاهده اسرار و حقایق عال را پیدا می کنند و این مشاهده ودریافات از طریاق
باطن و درون است .توضیح آن که از منظر صدرا انسان عالوه بر حاواس پنجگاناه ظااهری،
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حواس پنجگانه باطنی نیز دارد که بدون وساطت بدن ،مستقیما به نفس منتس هساتند .ایان
قوا در ابتدا بالفعل نیستند اما انسان در مسیر تحقاق نفاس متعاالی آن هاا را باه فعلیات مای
رساند .برخی مدرکا این قوا عبارتند از :مادرک چشا بااطنی :نظار افکنادن باه مالئکاه.
مدرک گوش باطنی :شنیدن آیا خداوند ،کلما مالئکاه ،آواز پرنادگان بهشاتی و تسابیح
موجودا  .مدرکا شامه باطنی :ادراک رائحه های بهشتی (....مالصدرا)611 :4914 ،
ب) این افراد بر اساس تربیت نفس دارای ویژگی تأله می شوند و در ساایه ایان صافت ،از
(مالصدرا4141 ،ق)111 :از نظر صادرا ،متألاه هماان عاال رباانی
سایرین کامال متمایزند.
است که در شهود جمال و جالل حق مستغرق گشته اسات و در معرفاه الانفس و نیال باه
معبود به موفقیت رسیده است .به عبار دیگر ،ویژگی تأله به کسی تعلاق مای گیارد کاه از
عال اشبا و حضیض سافلین به اوج عاال اروا و شاهود سارمدی إرتقااء یافتاه و دارای
باالترین درجه حکمت است( .مالصدرا)1 :4921،
ج) از آن جایی که رو این افراد با یقین عجین گشته است لذا از اشتغال باه حاق اعارا
دارند و راهشان مستقی و در مسیر حق است .بدین ترتی  ،نیرنگ اصحا وها و ظلمات
از ایشان دور است( .مالصدرا4334 ،م،ج)146 :1
د) این افراد معدن عل و مرکز حکمت اند(.مالصدرا )491 :4914،چراکه قوای تمام موجاودا
در آن ها جمع است و معدن آثار و مجمع حقایق می گردند.
و) افراد معنوی قلبشان منور به نور ایمان و عرفان است و دائ التوجه به ساوی حقناد پاس
در سیر سلوکی ابتدا در مسیر جواهر محسوسا و سپس در مقطع جواهر غیار محساوس و
در اطوار سلوکی از جواهر نفسانی به جواهر عقلی منتقل مای شاوند( .مالصادرا،4916 ،ج:1
)143

ه) درحیا معنوی افراد قادرند که به سب

لطافت قلو و صفای ذهنشان ،سایر انساان هاا

حقیقی و اخروی ببینند(.مالصدرا،4911 ،ج)949 :1

و از جمله اشقیاء را به صور
ی) انسان معنوی عالوه بر آن که قادر است هر چه را بخواهاد در عاال ذهان و باه وجاود
ذهنی خلق کند ،قادر است برخی از این موجاودا ذهنای را در عاال خاارج نیاز متحقاق
سازد(.مالصدرا  )936 :4921،خلق خارجی صور برای نفوس در دنیای مادی به جهات ضاعف
وجودی عال ماده و نفس اکثر قری به اتفاق انسانها (به جز نوادری از انبیاا و اولیااء) و نیاز باه
سب اشتغاال دنیوی حواس و قوا ،بسیار محدود است ولی انسان معناوی از ایان تواناایی
بهره مند خواهد بود .تفاو میان صور خلق شده توسط انسان ها در حیا طیبه مرباوط باه
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تفاو های ایشان در نحوه زندگی دنیویشان است که مطابق آن ،فارد در زماره ساعادتمندان
در عال آخر قرار می گیرد و سعادتمندان به جهات اعتادال ملکاا و ساالمت نفاس از
امرا نفسانی و اخالق ذمیمه در حیا معنوی ،می توانند صور حسنه و انوا نع را خلاق
کنند .مالصدرا در شر حدی « :القبر روضه من ریا الجناه أو حفاره مان حفار النیاران»
توضیح می دهدکه نفس در ذا خوی سمع و بصر و ش و ذوق و لمس است و باه ایان
واسطه محسوسا غای از این عال را می تواند به ادراک جزئی درک می کناد و در آن هاا
تصرف می کند(.مالصدرا)621 :4914،

ه ر )2دیدگاه آندرهیل:
ویژگی ها و اوصافی که آندرهیل برای انسان های دارای حیا معنوی بر می شمارد چناین
است:
الف) در سرشت و جان این اشخاص ،استواری خلل ناپاذیری ایجااد شاده اسات .عماق و
استواری ای که از این واقعیت نشأ می گیرد که عمل حقیار و نااچیز ماا اکناون جزئای از
عمل کامل خدا شده است)underhill, 2000: 71( .
ب) هیاهو و نگرانی و اضطرا و شور و بی شکیبی ،نشانه های کسی است کاه باه لحااظ
معنوی نوکیسه و تازه به دوران رسیده است .پس افراد متعالی از طمأنیناه ،مالطفات و قاو
قلبی برخوردارند که هرگونه اضطرا و بی قراری را از آن ها دور می سازد(.همو)14 :
ج) این افراد عملشان در راستای همکاری با اراده و خواست خداوند بوده است .باه هماین
هاای یکنواخات

جهت رغبتی ندارند که بر کار شخص دیگری چنگ بیندازند یاا از بخا
کار خودشان طفره روند(.همو11 :ا )12
د) از آن جایی که به اعتقاد اینان ،حیا معنوی واقعی باید ه به نحو افقی گسترش یاباد و
ه به صور عمودی اوج گیرد ،لذا عالیق این افراد نیز وسیع تر ،غنی تر و بلند نظراناه تار
از عالیق کسانی است که صرفا زندگی طبیعی می کنند(.همو)23،14 :
و) در جریان سلوک و نیل به حیا معنوی کل نیروهای نفس به سمت یاک حالات معاین
تجمیع می یابند و از این رهگذر ،تمرکز بسیار قوی ای در نفس ایجاد می شود که منجار باه
کس آگاهی عمیق عرفانی می شود و در نتیجه آن ،عارف از باطن حقایق اشیاء آگااهی مای
یابد)undehill1411191( .
ه) شور و اشتیاقی که به نحو تدریجی در حیا معنوی برای افراد ایجاد می شود باعا مای
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باه ادراک عاال

شود تا سالک دم به دم به اتحاد با خداوند نزدیک تر گردد و به این ترتیا
فراحسی و یا عال معقول نائل شود) (underhill,1911: 61.
ی) افراد دارای حیا متعالی به شهود خطاناپذیر و حقیقی ای نائل می شاوند کاه نفاس باه
واسطه آن آرام و توانا در امور مادی و معنوی می شوند و از هیاهو های امیاال جسامانی در
امان می مانند(.همو)11 :

نتیجه:
در این مقاله برآن بودی که با بیان آراء مالصدرا و إولین آنادرهیل در باا حیاا معناوی،
چیستی آن و نیز نحوه حصول  ،به مقایسه دیدگاه آن دو بپردازی  .حاصال پاژوه را در
نکا زیر می توان نشان داد:
4ا از نظر صدرا ،حق انسان ایجا می کند که دارای ارزشی ترین حیا در طبیعات باشاد.
افزوده شدن کماال علمی و عملی نفس و به تعبیر دیگر ،گشای و انبساط وجودی یاافتن
مای دهاد و ایا هماان حیاا
نفس ،او را به سمت حیاتی پربارتر و متعالی تر ساوق
معنوی است .این حیا با ویژگی تدریجی و ذو مرات باودن ،مای تواناد در اختیاار هماه
انسان ها قرار گیرد و به یاک گاروه و جماع اختصااص نادارد و صارفا در گارو تعاالی و
استکمال نفس است :هرچه تعالی و استکمال نفس بیشتر گردد ،انسان مساتحقق رسایدن باه
مرات باالتر حیا معنوی می شود.
آندرهیل نیز با تحلیل روان شناختی و عرفانی خوی به وجود این حیا اشاره مای کناد و
آن را برای همگان الزم و ضروری می داند چرا که به نظر وی تنها راه گریز از ایان زنادگی
آشفته و پریشیده ،استقرار در حیاتی روحانی و مملو از آرامشی است که انساان بارای خاود
پدید می آورد .انسان با فعال کردن حواس باطنی و عق راندن ساحت آستانه ای نفاس ،باه
مرحله ای از آگاهی می رسد که به بودن و شدن در جایگاه حقیقی خوی در جهان هساتی
پی می برد .این تعبیر آندرهیل از بودن وشدن ،قرابت بسیار زیادی با رأی مالصادرا در ایان
باره دارد .ایشان نیز معتقد است ترقی انسان باه سااحا بااالی وجاودی باه منزلاه تولادی
دوباره برای انسان است.
6ا مالصدرا و آندرهیل در آراء و نظریا خوی  ،به پایه هاای اصالی حیاا معناوی نیاز
اشاره کرده اند .از منظر مالصدرا حیا معنوی مبتنی بر شاناخت نفاس و در نتیجاه زدودن
نفس از اشتغاال دنیوی ،اجرای فارامین و ناوامیس الهای ،مراقباه و ها چناین عشاق باه
مخلوقا است .نفس با اجرای این دستور العمل ها که باع پااالی قاوای ادراکای مای
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شود می تواند بر معقول تمرکز کند و بدین ترتی  ،محل نازول صاور الهای گاردد .در ایان
حالت ،هرچه شناخت و یقین در نفس انسانی بیشتر گردد باه هماان میازان حیاا معناوی
نفس قوی تر می شود و وسعت بیشتری می گیرد .بر اساس این آموزه ،انسان تواناایی خلاق
صور را در همین دنیا پیدا می کند که ساز و کار ایان مها نیاز بار اسااس تطاابق درجاا
روحی انسان باا درجاا و مراتا وجاودی درجهاان اسات .در حیاا معناوی از منظار
آندرهیل ،آنچه اهمیت دارد نگریستن به ابدیت و سفر مشاتاقانه باه ساوی حاق اسات ،کاه
مشتمل بر ضوابطی همچون عبودیت ،همکاری و وفاداری به حاق اسات .بار ایان اسااس،
نفس با یقین به حقیر و ناچیز بودن خوی و محاور قارار دادن حاق ،خاود را بطاور کامال
تسلی اراده حق می گرداند و همه فعالیت های روزمره خود را در راستای تحقاق اراده الهای
به جریان می اندازد .این ضوابط سه گانه با روش هایی که مالصدرا در تحقق حیا معناوی
به آن ها اشاره می کندمشابهت زیادی دارد بدین ترتی که عارف با شناخت حقیقات نفاس
خوی و با بی توجهی عامدانه به حواس ظاهر ،مثل آنچه که با مراقباه حاصال مای شاود،
می تواند قوای نفس را مطیع فعالیت اراده حق سازد .پس از نظر هر دو متفکار باا غفلات از
جهان بیرونی مجموعه ای دیگر از ادراکا اساسی تر که هرگز در شرایط عادی مجال باروز
نمی یابند ،ظاهر می شوند.
9ا از نظر صدرا ،افرادی که به حیا معنوی دست یافته اند صاح بین و آگااهی ای مای
شوند که در پرتو آن ،حواس مادیشان به تبع حیاتشان ،معنوی می گردد و به این ترتی مای
توانند قوی تر و واضح تر عمل کنند .قل این افراد منور به نور ایماان و یقاین اسات و باه
همین سب از وهمیا و خدعه های اهل ظلمت درامانند .آندرهیل ه با بیانی نزدیاک باه
صدرا ،معتقد است این افراد با طمانینه ،مالطفت و قو قلبی که پیدا کارده اناد از هیااهو و
نگرانی و اضطرا در این دنیا مصون هستند زیرا حیا معنوی چیزی نیسات جاز زنادگی
ای که احساس واقعیت و حق داشتن خداوند ،در سرتاسر آن رخنه و نفوذ کرده است.
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