
 

 

  
  
  
  

  ليآندره نياول و مالصدرا انداز چشم در مراقبه
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  دهيچك
 سلوك،دارد وجود اسالمي و غربي عرفان يحوزه در كه مشتركي مسائل از يكي

ـ  پژوهعرفان و متأله كه است آن لوازم و شرايط مراقبه، عارف، عرفاني  تبـار، سيانگلي

  . است پرداخته آن بررسي و تبيين به تخصصيطوربه نيز آندرهيل اولين خانم

 اسـت  مشحون وي آثار. است نورزيده غفلت مهم اين از نيز شيرازي مالصدراي

 گفـت  تـوان مـي  چنانچه است؛ پرداخته مراقبه يمسأله به طورخاصبه كه مواردي از

  .است همراقب بر مبتني صدرايي عرفان خاص ويژگي

 هر. اندپرداخته مهم اين به خودشان خاص يشيوه به دو هر مالصدرا و آندرهيل

 بـر  يكـي  تفـوق  و تقـدم  بـه  انسان، نفس بودن ساحتيسه به مشترك رويكرد با دو

 را مراقبـه  اراده، و عقـل  بر احساس دانستنمقدم با آندرهيل. اندداشته توجه ديگري

 آگـاهي  ترعميق مراحل به دمبهدم را عارف كه داندمي عميقي حس پرورش بر مبتني

 حقيقـت  بـا  اتحـاد  «و »ابـديت  در نگريستن «كه آن نهايي يمرحله به تا داده سوق

 سـاحت  دو بـر  بينش و معرفت داشتنمقدم با نيز مالصدرا. شود نايل است،» متعالي

 تجميـع  را همراقب غايت و داشته تأكيد مراقبه بودنتدريجي و بودنذومرتبه به ديگر،

  . پنداردمي فعال عقل با اتحاد براي نفس قواي

 كـشف  بـه  اهميـت  ازجملـه  دارد؛ وجود متفكر دو اين ميان هاييشباهت وجه

 همچنـين . مراقبـه  در ذكـر  مراقبه، بودنتدريجي نفس، تمركز طبيعت، در مخلوقات

 و مالصـدرا  نـزد  نظـري  عقـل  جايگـاه  بـه  توجـه  نفس، ساحات در رأي، دو اختالف

 هـا اختالف وجه جزء نيز را مراقبه به ورود ينحوه و آندرهيل نزد آن دانستناعتباربي
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  مقدمه .1
 و دقيـق  بسيار شود،مي مطرح اسالمي عرفان يحوزه در كه هاييشهاندي و اصول برخي

 به را خود جاي نيز غيراسالمي هايعرفان و هافرهنگ در كه آنيم شاهد لذا است؛ توجهقابل
 آن از وفـور به عرفان عالم در كه است مراقبه اصل مهم، اصول اين از يكي. اندكرده باز خوبي

  . شودمي ياد
 خـانم  اسـت،   نظرصاحب و عالم نظري و عملي عرفان در كه غرب در همم هايچهره از
) 1875-1941 (نامـدار،  پـژوه عرفـان  آندرهيل، اولين. است انگليسي متفكر آندرهيل، اولين

 و كتـاب  40 از بيش نگارش با و كرد سخنراني انگلستان كليساي در كه است زني نخستين
 بـاالي  حجـم  و گـستردگي  از. شـد  تبديل بيستم قرن مهم هايچهره از يكي به مقاله، 350

 فيزيك فلسفه، يزمينه در او. برد پي او دانش و اطالعات يدامنه وسعت به توان مي آثارش
 در آنچه. بود كثيراالطالع جديد، شناسيروان و عرفان ويژه به علمي هايحوزه ساير و جديد

 است بوده عرفان و معنويت به دينيبي از او نگرش تغيير و سلوك است، توجهقابل او زندگي
 و سـلوك  مراتـب  تبيـين  و بيـان  به كه نموده هاييكتاب نگارش به اقدام خصوص،ايندر كه
  . است پرداخته مراقبه ويژهبه

ــر از ــران ديگ ــان و متفك ــصر متأله ــر ع ــوزه در حاض ــسفه يح ــان و فل ــالمي، عرف  اس
 اصـل  به ويژه توجه خويش، آثار يهمه در تقريباً  نيز مالصدرا. است شيرازي صدرالمتألهين

 مالصدرا كه جاييازآن. است نموده فرساييقلم آن كيفيت و اهميت شرح در و داشته مراقبه
 هـاي حـوزه  بعـضي  در نغـزي  و بـديع  آراي و باشد مي حكيم عارف عنوان درخور حقبه نيز

 و بررسـي  بـه  متفكـر،  دو اين آراء واكاوي با تا داشت آن بر را ما است، داشته اسالمي عرفان
 در مهـم  اصـل  ايـن  به رأي، دو افتراق و اشتراك وجوه بررسي با تا بپردازيم آرايشان تطبيق
  .كنيم حاصل تريعميق شناخت عرفان

 كتـب  برخـي  اينكـه  رغـم بـه  كـه  شود عنوان است الزم پژوهش، اين يپيشينه باب در
 از مراقبه اصل به اخصطوربه كه مندينظام يمطالعه است، شده ترجمه فارسي به آندرهيل

 مالصـدرا،  يآرا با وي يآرا بررسي و تطبيق همچنين. ندارد وجود باشد، پرداخته وي منظر
  .   شودمي شمرده بديع مطلبي

 ضـمن  مراقبـه،  باب در آندرهيل اولين يآرا بيان با مقاله اين در مهم، اين به نيل براي
 اسـالم،  جهـان  حكـيم  فيلسوف مالصدرا، يآرا با نآ يمقايسه و تطبيق به بررسي، و تبيين

 همـت  رأي دو ايـن  ارزيـابي  بـه  هـا، آن وفاق و خالف مواضع نمودنمشخص با و پردازيممي
 اصـل  و هـا اسـتدالل  كـه  ــ  كـدام  هر فكري مباني ذكر از پس مناسبت،همينبه. گماريممي

 اساسـي  سـؤال  سـه  بـه  ــ  گيردمي شكل اصول و قواعد آن بر مبتني متفكر دو اين نظريات
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 چـه  و چيـست  مراقبه :از اندعبارت كه داد خواهيم پاسخ ايمقايسه و ايكتابخانه يشيوهبه
 سـرانجام  و غايت است؟ چگونه سلوك مسير در نفس يمراقبه عرفاني تبيين دارد؟ اهميتي

  چيست؟ آن
  

  مالصدرا يشناختانسان يمبان يبرخ. 2

   نفس ياستكمال حركت. 1. 2

 خود ذات در نفس، جمله از و طبيعت عالم جواهر تمام جوهري، حركت اصل اساس بر
 بـالقوه  اسـتعدادهاي  اسـتكمالي،  حركـت  با هم نفس. هستند ذاتي استكمالي حركت داراي

 ملكـات  از ايملكـه  بـه  نيـل  با يا ادراكي صورت هر كسب با و رساندمي فعليت به را خويش
 و نـشئات  داراي انـسان  وجـود . شـود مي نائل وجود از باالتري يدرجه به و متحول اخالقي،

 شـروع  مـادي  يمرتبـه  از نفس استكمالي حركت. است عقلي و مثالي مادي، مختلف مراتب
 تجـرد  يمرتبـه  بـه  گيرد،مي انجام ظاهر حواس طريق از ابتدا كه كماالت اكتساب. شودمي

 صـور  يانشا و تصويرگري تقدر واهمه، و خيال يقوه كمك با سپس و ارتقاستقابل مثالي
 بـا  ارتبـاط  بـا  و عاقله يقوه طريق از تام، تجرد حالت در آخر، يمرحله در و شودمي حاصل

 مالصدرا. شودمي واصل خويش نهايي كمال به و كندمي درك را وجودي حقايق فعال، عقل
 بـه  هـا انـسان  يهمـه  است معتقد جواهر، در اشتدادي استكمالي حركت به اعتقاد اساس بر

 افعـال  در مبـادرت  بـا  عقلـي،  ادراكات در ممارست از پس اما اند؛متماثل اولي فطرت حسب
 ثـاني،  فطـرت  حـسب  بـه  سـيئه،  يـا  حـسنه  اخـالق  و ملكـات  حـصول  و مـذموم  يا ممدوح
 متماثـل  افـراد  بـر  مشتمل ظاهر، حسب به بشر نوع هرچند پس گردند؛مي الحقيقهمتخالف

 نـزد  مناسـب مقـامي  بـه  خـود،  اسـتكمالي  حركـت  با متناسب يانسان هر واقع، در اما است،
  ).761: ص ،2 (يابدمي دست خداوند

   قوا و نفس اتحاد. 2. 2

 و نفـس  ميـان  وحـدت  بـه مربـوط  اصـل  صدرا، شناسيانسان مبحث در ديگر مهم اصل
 شـود مـي  لحاظ نفس براي وحدتي» القوي كل وحدتها في النفس «ينظريه ابداع با. قواست

 در). 210: ص ،6 (شـود مي لحاظ قوا عين نفس و خيزدبرمي ميان از كثرت آن، پرتو رد كه
 هـر  به علم دليل،همينبه و شوندمي شمرده نفس تجليات و شئون قوا شيرازي، صدراي نظر
 نفـس  خـود  جـز  چيـزي  اسـت،  نفس در آنچه كهچرا است؛ نفس خود به علم قوا، از ايقوه

 وحـدت  عـين  در «و قواسـت  تمـامي  بـر  مشتمل خويش، يذات بساطت با نفس پس نيست؛
  ).326: ص ،2(» باشدمي قوا كل خود، هويت
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  انسان نفس ساحات. 3. 2

 ثالثـه  أجـزاء  مـن  متمم اإلنسان إن«: است قائل اصلي ساحت سه انسان براي مالصدرا
  .)276: ص ،8(»االحساس و التخيل و العقل: ثالثه ادراكات مبادئ هي ثالثه، عوالم من

 مثـال  و دنيا عالم سه از كه هستند تعقل و تخيل احساس، همان اصلي ساحت سه اين
 ــ  اسـت  آنـدرهيل  نگـاه  در انسان ساحات از يكي كه ـ اراده. اندگرفته نشأت أعلي ملكوت و

 اسـت ) عالمه اي (مدركه قواي تابع) يعماله اي (محركه قواي از يكي عنوان به ازنظرمالصدرا
  ).247: ص ،1(

 كــه ــ  شــد خواهـد  ذكــر كـه  گونـه همــان ــ  نفــسي معرفـت  و شــناخت سـاحات  امـا 
 ا ي عقالني تأمل همان مالصدرا يفلسفه در است، گرفته قرار احساس ذيل در ازنظرآندرهيل،

 بـه  آن از مالصـدرا  و شـود مي منتهي نفس در محاسبه و مراقبه به كه است نفسي شهودي
 النفس  همعرف در او البته). 230-231: صص ،همان (است كرده تعبير نفسي كتاب يمطالعه

 منبـع  بـه  اتـصال  و نبـوت  مشكات از منديبهره بدون كه است اسراري و پيچيدگي به قائل
 حكمـت  يقاعـده  ده مطلـب،  ايـن  بيان از بعد وي). 151: ص ،7 (نيست انكشافقابل وحي،

  .دهدمي قرار بررسي و بحث مورد و نموده بيان نفس، ال همعرف در را متعاليه
  

  ليآندره يشناختمعرفت يمبان يبرخ. 3

  عرفان فيتعر. 1 .3

 در كـه  هنـري  دانـد، مـي  فرزانگي مقام به شدننائل موالنا، از الهام با را عرفان آندرهيل
 عـارف  و اسـت  حقيقـت  بـا  يگانگي هنر عرفان«. گرددمي يگانه حقيقت با عارف آن، پرتوي

 بـه  باورمند و اتحاد اين پي در يا است، شده اصلو يگانگي اين به كمابيش كه است شخصي
 گرديـد  نائل عميق شهودي همدلي نوعي به توانمي آن پرتو در كه) 8: ص ،14 (»است آن
 را 2»حقيقـت  بـا  يگانگي هنر« عبارت وي 1.است هجران آتش از رهايي مستلزم او، باوربه كه
 حيـاتي  تـر عميـق  مراتب با كه ستا پرشور پيوندي يدربردارنده كه كندمي تعبير طريقيبه
 يواسـطه  شـهودش  كـه  اسـت  كـسي  عـارف  پـس . يابدمي اتصال مرتبطيم آن با عموماً كه

  .شودمي حسيماوراي واقعيات به او دسترسي
 سفر، براي تالش در نفس. شودمي ارزيابي مطلوب بسيار عرفان فرايند آندرهيل، نزد در

 بـه  منجر كه تالشي كند،مي تسليم او به را جديدي اراسر گام، هر در كه دارد همراهبه لذتي
 از مقـدار  ايـن . شـود مـي  رمقشبي هايآگاهي به دميدن تازه جاني و پنهانش قواي پرورش
 انـسان ). 9: همـان،ص  (است ممكن و طبيعي انساني هر براي آن، از يحاصله لذت و شهود

 كـه  دهـد  اجازه ملكوتي حس به و فرونشاند را هايشانديشه كه است آن از مغرورتر معمولي
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 كامـل  تكـاني خانـه  نوعي به بايد تحول، ايجاد و غرور اين از رهايي براي. بپيمايد را خود راه
 باشـيم  داشـته  را دل هـاي پنجره كامل گشايش و ذهني اسباب يدوباره ساختنمرتب جان،

  ).17: ص ،14 (شودمي ميسر عرفاني مسير و عرفان يسايه در تنها مهم، اين كه
 نفـس  در عميق تكانيخانه يك بهمنوط گرديدنعارف فرايند آندرهيل، نظر در بنابراين

 را آن توانـد مـي  فـردي  هـر  كـه  است حسي ترينبخشلذت داشتنهمراه آن، پيامد كه است
  .دريابد

  انسان نفس ساحات. 2. 3

 و كـرده  بنديطبقه عقل و اراده عاطفه، عنوانتحت را نفس اساسي هايجنبه آندرهيل
 را زمام اراده يا انديشه احساس، اينكهبهبسته فردي، وخويخلق كه است معتقد اساس،براين

  ).145: ص ،11 (شودمي تقسيم ارادي ا يعقالني عاطفي، وخويخلق به گيرد، دست به
 هـاي جنبـه  يهمه با كه شودمي اقناع تمامهبه نفس ابعاد تمامي صورتي در وي، ازنظر

 بعـد،  سـه  هـر  در كه است نفسي كامل، نفس بهتر، عبارتبه شود؛ درآميخته اشياء، مختلف
 آن نمايانـد، مـي  مهـم  بـين  اين در آنچه. شود درگير خويش پيرامون محيط با كامل طوربه

 نفـس  سـاحات  ديگـر  بر احساس يا عاطفه ساحت تفوق و تقدم به معتقد آندرهيل كه است
 عاطفـه  يـا  احـساس  ساحت از بخشي تنها نفس، رفتمع و شناخت ساحت وي، ازنظر. است
 سـخن بـه  بمانـد،  باقي مسكوت تواندنمي و است فعال ذاتاً نفس، از ساحت اين چراكه است؛
 آن بـه  نسبت احساسي نفس، كه شودمي حاصل شناخت امر يك به نسبت وقتي تنها ديگر،

 احـساس  ساحت برتري جهو و تفاوت وي. باشد داشته ـ تنفر نوع از چه و عشق نوع از چه ـ
: كنـد مـي  خالصـه  اينگونـه  ــ  شـناخت  و معرفت ساحت باألخص ـ را نفس ساحات ديگر بر
 و اسـت  جلـو روبـه  يمـشتاقانه  فعاليـت  به مربوط كيي. است منفعل معرفت و فعال، عشق«

 موجـودات  يهمـه  در ذاتاً و است معنوي ا ي ذهني فيزيكي، كار هر انجام براي پويا ايانگيزه
 نامندمي 3طبيعي گرايش ساحت شناسانروان كه شودمي چيزي آن هر شامل و دارد دوجو

 سـاحت  را آن كـه  چيـزي  هـر  منفعـل  شـناخت  درونـي؛  آگـاهي  بـه  است مربوط ديگري و
  .»نامندمي 4معرفتي

 سنجنكته يخواننده«: كندمي عنوان نيز حواس به اطمينانعدم اشكال به پاسخ در وي
 پـس  دارنـد؛  نظـر اتفـاق  حـواس  فريبندگي بر همگان: كه كند وارد راداي من بر است ممكن
 پاسـخ  در كني؟مي دعوت حقيقت با اتحاد در حواس چرايوچونبي پذيرش به را ما چگونه

 يقينـاً  بـرد،  پـي  تـوان مـي  آن واقعـي  حقيقت به احساس، نام يا مفهوم از گذر با: گفت بايد
 شـان، مفهـومي  جهـان  با مقايسه در اما فريبند؛مي ار ما شان،ظاهري ارزش به نظر با حواس

  ).20: ص ،14 (»كشدنمي طول زياد فريبندگي
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 و اراده معرفـت،  و اراده سـاحت  بـر  نفس عاطفي ساحت دادنتقدم با آندرهيل بنابراين
 نقـل  ارسـطو  زبـان  از كـه  گونـه همان داند؛مي احساس ساحت از شدهبرانگيخته را شناخت

 كـه  كنـد مـي  عنـوان  نيـز  دهـد، نمـي  حركـت  را چيـز  هـيچ  خود،خوديبه خرد كه كندمي
 زيـادي  حـد تـا  شـايد  اگرچـه  نيـست،  آن عقالنـي  يجنبه معلول هرگز نفس، طلبيحقيقت

 نفـس  كـه  موضـوعي  اعماق در كامالً تفكر، يقوه اما ؛)151 :ص ،11 (باشد آن از گرفتهمدد
 در شـده شناخته روش تنها احساس، و كندنمي نفوذ نكند، احساس آن به ايدلبستگي هيچ

  . است اراده تحريك
 در لـذا  طلبـد؛ مـي  جداگانـه  ايمقاله خود آندرهيل، ازنظر نفس ساحات يدرباره سخن

 اكتفـا  آنـدرهيل  اولين از قولينقل به موضوع، اصل از نشدندور جهتبه بحث، اين يخاتمه
 مـا  بـه  عرفـاني  يتجربـه  در بهتـري  شـرح  قلـب،  توسط شدهشناخته خداي«: كه كنيممي
 آن از ذهن كه دارد ايادّله قلب كهچرا شود؛مي زده حدس مغز توسط كه خدايي تا دهدمي

 عمـق  در هـستند،  گـذرا  لحظـات  ايـن  اگرچـه  احساسمان، عميق لحظات در ما. ندارد خبر
 ن،هايمـا دليـل  لحظـات  تـرين روشـن  در كه هنگام آن تا كنيممي نفوذ بيشتر اشياء واقعيت

  ).183: ص همان،(» كنيم نفوذ كه بود اميدوار توانمي
  

  مراقبه فيتعر و ضرورت. 4

  مالصدرا منظر از.  1. 4

 تنها صدرا). 231: ص ،5 (شودمي شمرده كشف منبع و الهام مفتاح مراقبه صدرا، ازنظر
 رد). 298: ص ،8 (دانـد مـي  مراقبـه  و رياضت نفس، تهذيب را قرآني عميق معاني درك راه

 الزم را ادب ده قـرآن،  علـم  در نـاظرين  روش و آداب بـه  اشـاره  در هـم  الغيبمفاتيح كتاب
 گرسـنگي  بـر  تأكيـد  در وي گـردد، برمـي  نفـس  تهذيب و مراقبه مسأله به اغلب كه داندمي
 ابـري  گرسنگي گويد ديگري و است زمين در الهي غذاي گرسنگي گويد جنيد...«: گويدمي

 هـاي مكـان  در نشستن به خو صوفيان كه است جهتهمينبه و نباريد حكمت جز كه است
. دهنـد مـي  رياضـت  و تمـرين  سختي، و مجاهدت يواسطهبه را خود نفوس و گرفته خلوت

 بـراي  حيـواني  غـضب  شـتران  و شـهواني  نفس هاياسب كشتن و آن قواي و جسد رياضت
 و مكالمـه  و مواجهـه  و همـشاهد  مقـام  به هاآن قرباني يواسطهبه كه است تقربي و نزديكي
 شـود مـي  متـذكر  آيينه، به نفس تشبيه با مالصدرا). 474: ص ،9 (يابندمي راه او يمشافهه

 بـه  نفـس  ديگر، طرفي از گيرد؛مي خود به را شكل همان صورتي هر با مواجهه در نفس كه
 رد سـالك  عـارف  لـذا  باالسـت،  عـالم  صور قبول و اتصال مستعد افكار، و استعدادات حسب



  آندرهيل اولين و مالصدرا اندازچشم در مراقبه

  

 

23

 گردانيده روحاني صور پذيراي و معرض در را خود نفس، از مواظبت و توجه با مراقبه، مسير
  .                                                                دهدمي ارائه ملكوت عالم در خويش از جديدي تصوير طريق،بدين و

 صدرا ،)39: ص ،5(است جاري عملي و نظري عقل ساحت دو در مراقبه كه جاييازآن
 طي با نفس. داندمي عملي عقل مراتب در مراقبه بر مقدم را نظري عقل مراتب در مراقبه
 كمالي مراتب مستفاد، عقل به نيل سپس و بالملكه عقل به هيوالني، عقل از كمالي مراحل

  ).  246: ،ص3(گرددمي عملي يقوه مراحل در مراقبه وارد آنگاه و كرده حفظ خويش براي را
 وجـود  شـد،  عنـوان  مالصـدرا  فكري مباني ذكر در آنچه اساس بر كه آن بيشتر توضيح

 و »آن «هـر  در اسـتكمالي،  حركـت  اساس بر كه است مختلفي مراتب و تأنش داراي انسان
 حـسب  بـر  و رسـاند مـي  فعليـت  به را خويش يبالقوه استعدادهاي لبس، از بعد لبس نحوبه

 بـا  نفس اتحاد يسايه در كه يابدمي دست جديدي تولد به گويي حظهل هر در ثانيه، فطرت
 هـا آن بـر  مـشتمل  نيـز  نفـس  رسـد، مـي  فعليت به نفس قواي براي آنچه هر خويش، قواي

 مـسير  ايـن  پيمـودن  بـراي  راهـي  آدمـي  اگـر  كه است بديهي مهم، اين اساس بر. گرددمي
 در گذاشـتن قـدم  سازد، رهنمون أعلي كوتمل عالم به دنيا همين در را او تا بيابد استكمالي

 هرچـه  شـناخت  مناسـبت، همـين بـه  و بود خواهد فايدهبهمقرون و ضروري بسيار مسير، اين
  .كرد خواهد ياري بيشتر طريق طي در را او مسير، اين تردقيق و بيشتر
 انـداز چـشم  در كنـد، مـي  جلـوه  الزم و مهـم  بسيار عرفا نزد كه ايمراقبه اساس،براين 

 آن، واسـطه بـه  كـه  اسـت  اميـدي  يروزنه سانبه كه يابدمي را خويش اهميت نيز مالصدرا
  .گرددمي ترميسر انسان حسنه ملكات يافتنفعليت

 اليقفـي  مقـام  «ينظريـه  مالصدرا، شناختيانسان و شناختيهستي مباني آنكه خالصه
 كه است بخشيده سامان ايهگونبه را قوا و نفس ميان حقيقي يرابطه يافتن تا »نفس بودن

  .كندمي خودنمايي طريق، طي در رياضت اهميت و ضرورت آن، سارسايه از

  ليآندره منظر از. 2. 4

 رفتارهايي مجموعه را مراقبه دارد، خويش فكري مباني به كه نگاهينيم با نيز آندرهيل
 بـشري  عـادي  تحيـا  كـه  شود متوجه باطني، پناهگاه آن در فرد شودمي منجر كه داندمي

 را »هجران آتش از رهايي «و »حقيقت با يگانگي هنر «او. نيست بخشرضايت ديگر او براي
 آن از حاصله لذت مراقبه، يسايه در كه داندمي هايشانديشه فرونشاندن و شهود به مقرون

 شـود، مـي  تعبيـر  نفـس  در عميـق  تكـاني خانـه  يمثابـه  بـه  كـه  ايمراقبه. كندمي درك را
 بـه  آنكه مگر نيست؛ آن درك به موفق فردي هر كه است حسي ترينبخشلذت ياندهدربرد
 بـه  را خودآگـاهي  نـوعي  او بـراي  مراقبه كهچرا باشد؛ شده نائل مراقبه لزوم و ضرورت درك

 زيـرا  اسـت؛  متفـاوت  كـامالً  ظـاهري،  هـاي آگـاهي  سـطح  بـه  نـسبت  كـه  آوردمـي  ارمغان
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 اين در و شودمي حاصل تنهايي ترينقوي ينتيجه در خودآگاهي، ترينكامل و ترينحقيقي
. شـود مي گشايي رمز آن يسايه در فرد، هر شخصيت ينشدهحل دوگانگي كه است صورت

 مراقبـه  )129: ص ،12(شـد  نخواهد آن حل به موفق ايآكادمي هيچ كه است ايمسأله اين
 جـان  بـه  را آن پـروردن  رنـج  اندكي افراد ليكن است؛ انساني هر يشايسته كه است ايقوه
 حياتـشان  كـه  شـود مي باعث و شودمي حيات بر افراد اين تمركز به منجر مراقبه خرند؛مي

 تـر، جـامع  جهـاني  تـر، وسـيع  انـدازي چشم نتيجه، در و ابند ي بيشتري قوت و شده دگرگون
 ).         14: ص همان، (گردد پديدار برايشان تر،درخشان و پرمعناتر

  يبررس و ليتحل. 3. 4

 يحـوزه  در كـه  مـسائلي  از يكي كه است اين است، الزم بخش اين در توضيحش آنچه
 هـاي شـيوه  دادنجلـوه  اعتباربي شود،مي ديده آندرهيل بيان در آن مراتب اهميت و مراقبه
 از كـه  را نظـري  هـاي شيوهتمامي آندرهيل است؛ نظري عقل از برخاسته كه است اينظري
 زدنضربه را مراقبه اثربخشي راه تنها و كندمي قلمداد اهميتبي است، هبرخاست نظري عقل

 كـارگيري بـه  بـا  تنهـا  مهم، اين اما گرفته؛ قرار سالك سر باالي در كه داندمي جهالتي ابر به
 از قـضاوت  و تعبيـر  اين. است ميسر است، برخاسته عملي عقل از كه عملي اعمال و هاشيوه
 پرتـو  در مالصـدرا  جنـاب  چراكـه  است؛ غريب و بيگانه كامالً درامالص منظر در نظري، عقل

 يالزمـه  و دانـسته  نظـري  عقـل  به مربوط بالذات و اوالً را مراقبه اصل خويش، فكري مباني
 يمقدمه ديگر،عبارتبه داند؛مي نظري عقل و قوه در مراقبه اعمال را عملي يقوه در مراقبه
  . است نظر يحوزه در مراقبه ايترع و توجه عمل، يحوزه در مراقبه

 در نفـس  تمركـز  يمسأله به توانمي بخش، اين در ديدگاه دو اشتراك ينقطه بيان در
 بـاب  در خـويش  مبنـاي  اسـاس  بر آندرهيل كرد؛ اشاره آن بخشياثر ميزان و مراقبه جريان

 فـس ن سـاحات  تمـام  درگيرشـدن  اثـر  در كه ـ نفس استكمال فرايند چگونگي و نفس ابعاد
 حاصل را مراقبه  ـ گيردمي شكل خويش، پيرامون محيط با) اراده شناخت، احساس، يعني(

 كـه  دانـد مـي  معـين  قـصدي  و حالـت  سـمت  بـه  نفس نيروهاي كل تجميع يا نفس تمركز
 بـه  شـرايط،  آن در كـه  آوردمـي  پديد سالك براي را يادآوري از حالتي تمركز صورت،دراين
 بـا  اتحـاد  شـروع  بـراي  ايمقدمـه  حالـت  اين شود،مي نايل باال معال از هاآگاهي ترينعميق

 از حالـت  اين ليكن است، فاصله واقعيت با اتحاد تا هافرسخ هنوز هرچند البته است؛ واقعيت
 از. نمايـد مـي  ضـروري  و الزم مـسير،  پيمـودن  در اول گـام  يمثابهبه نفس، قواي در تمركز
 از اطالع ينحوه يا آن جوهري حركت و نفس كمالاست كه هركجا نيز مالصدرا ديگر، سويي

 اسـت،  آورده ميـان  بـه  را قـوا  تمركـز  بحـث  اسـت،  كرده مطرح را پيامبران براي غيب عالم
 نوع است معتقد مالصدرا هاست،آن تمركز و نفس قواي كمال محصول غيب، به علم ينحوه
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 و متمـايز  هـا انسان ساير از ار پيامبران آنچه اما است؛ تعقل خيالي، حسي، قواي واجد انسان
  ).214: ص ،10( هاستآن در گانهسه قواي جمع و تمركز كند،مي برجسته
 

  مراقبه نييتب. 5

  مالصدرا ازمنظر. 1. 5

 متحول بالفعل حالت به بالقوه حالت از مرتباً انساني نفس مالصدرا، ديدگاه مطابق
 و برود دست از كمالي كه نيست ياگونه به وجودي، اشتدادي مسير اين در حركت. شودمي

 كماالت و فعليات از محافظت با نفس كه است چنان بلكه گردد، آن جانشين ديگري كمال
 انسان كه است آن ديدگاه اين قبول اثر. كندمي كسب جديدي كماالت و فعليات گذشته،

 او در بقسا كماالت باطن، تربيت به اهتمام و صالح عمل بر مداومت حال در كه يابددرمي
 او كمالي معنوي مسير و گيردمي قرار هاآن كنار در الحق كماالت و ماندمي محفوظ

  لذا برود؛ دست از شدهكسب كماالت از چيزي آنكهبي شود، ترغني و غني دمبهدم تواندمي
 اصل با نفس يمراقبه اصل همراهي است، بااهميت و ذكرقابل صدرا ديدگاه در آنچه

 كند؛مي مطرح را »نفس تدريجي يمراقبه و محاسبه «روش كه است حافظتم و مداومت
 چراكه باشد؛ معرفت به نيل آن، سرانجامِ كه داندمي باارزش و مفيد را ايمراقبه مالصدرا

 و گشته شديدتر او سوي به حركت و تعالي خداي به شوق گردد، شديدتر معرفت هرچه
 ناشي معرفت (معرفت آن پس«: شودمي بيشتر كيهتز و تهذيب در نفس يمراقبه و مجاهده

). 148: ص ،4(»است آخر عيان، و شهود حيث از و اول ايمان، و علم حيث از ،)مراقبه از
 هر معرفت و بصيرت ميزان با نفس يمراقبه و محاسبه بين صدرالمتألهين نزد آنكه توضيح

 بصيرت،بدون كوشش و ياضتر «كهنحويبه دارد؛ وجود دوسويه و تنگاتنگ ارتباطي فرد،
 تحريك وهمي خواطر به را او نفس، زيرا گردد؛مي انسان كار وخامت و عاقبتسوء موجب

 به را حقايق به معرفت كه رويآناز و شودمي چيره او بر نفساني هايوسوسه و كندمي
 :ص ،5(»كرد خواهد پيدا پريشاني و آشفتگي قلبش است، نداشته مقدم مراقبه و رياضت

 داندمي نابينايي حال همانند را بصيرت و معرفت بدون يكنندهمراقبه حالِ مالصدرا). 75
 علم پايدار، و عميق زهد اصلي عامل). 186:ص همان،(كندمي طي راه بينا رهبري بدون كه
 به پي كند، پيدا دنيا ماهيت از عميقي شناخت كه كسي كه ترتيباينبه است؛ بينش و

 به اشتياق و دنيا به شدنرغبتبي جهت عامل ترينمهم اين و بردمي آن حقارت و پوچي
 سلوك توفيق را تو تعاليحق كه خواهيمي اگر من، حبيب ايپس... «: است معنا عالم

 برسي، روحانيه يعقليه امور يعني غايات افضل و مطلوبات اشرف به كه فرمايد عطا خودش
 و... دريابي را محسوسهغير امور مسير، اين به كه كن كوشش محسوسه امور معرفت در اول
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 ذكر كه طورهمان. »شناخت خواهي را محسوسات يماورا شناختي، را محسوسات چون
 و داندمي ضروري و جاري عملي و نظري عقل يمرتبه دو هر در را مراقبه مالصدرا شد،
 فراغت از پس. است عملي عقل در مراقبه يالزمه و مقدم نظري عقل در مراقبه آنكه ترمهم

 از مرحله اين. گرددمي آغاز عملي عقل مراتب در محاسبه و مراقبه نظري، عقل در مراقبه از
 نواميس كارگيريبه با كه آن نخست يمرتبه. است مرتبه چهار در منحصر خود نيز مراقبه

 از باطن ذيبته دوم، يمرحله پردازد؛مي ظاهر تهذيب به... و روزه و قيام شكل به الهي
 در و شودمي مزين قدسيه صور با نفس سوم، يمرحله در. است پست اخالق و رديئه ملكات
 جالل و جمال طريق اين به و گشته فاني خويش ذات از نفس كه است چهارم يمرحله
  ).                243: ص ،3 (كندمي مالحظه را نفس ترقي كيفيت و خداوند

  ليآندره منظر از. 2. 5

 گذشـت  آن ذكر كه اراده و احساس شناخت، يعني نفس ساحت سه به نظر با آندرهيل
 او از شـناختي  كـه  بود كسي جستجوي در توانمي است معتقد مراقبه، الزم شروط لحاظ و

. باشـد  نداشته وجود او به احساسي هيچ كه گشت كسي دنبال به تواننمي ولي ندارد؛ وجود
 و لطـف  و كامـل  مهربـاني  سـالك  ذهن به مراقبه، جريان در خداوند كه است صورت اين در

 بر يافتنمعرفت به تصميم و خداوند حقيقت در جستجو وي. كندمي القا را حقيقتش كشف
 در اگـر  يعنـي  اسـت؛  تنـگ  زنـداني  در اسـارت  آن، سـرانجام  تنهـا  كه داندمي راهي را حق

 و عـشق  او كـه  اسـت  همـان  يابيمي كه ايبهره نهايت برآيي، چيست خدا اينكه جستجوي
 طريـق  از كـه  آنچه از بهتر مطلوب دهي، معارف اين به گوش اگر و است كامل عدل و لطف
 و سـردرگمي  افـزايش  آن، سـرانجام  و شـد  نخواهـد  نـصيبت  كـردي، مـي  كسب او به عشق
 دليـل بـه  وي). 52: ص 12 (بـود  خواهـد  محـدود  ذهـن  در شـدن زنـداني  و سالك وقالقيل

 شـناخت،  و عقـل  سـاحت  رانـدن حاشـيه بـه  و عاطفـه  و احـساس  نقـش  هب بخشيدناصالت
 همچنـان  لـيكن  بمانـد،  بـاقي  سـالك  سـر  بر تواندمي جهالت ابر مراقبه، اوايل در: نويسدمي

 قرار تفكر متعلق خداوند است ممكن ،مراقبه در كهچرا باشد؛ داشته دوست را سلوك متعلق
 نـه  است؛ عشق مراقبه الينفك و الزم شرط عبارتي،به. باشد عشق متعلق كماكان اما نگيرد،

 اكثـر  در تقريبـاً  گيـرد، مـي  سرچشمه وي فكري مبناي از كه را مضمون و تعبير اين 5.تفكر
 مهجـور  طوركامـل بـه  تفكـر  بين، اين در كه است ذكر  شايان البته. يافت توانمي وي آراي
 تفكـر  دانـست؛  مراقبـه  شـروط  زءجـ  تـوان مي را تفكر از مخصوصي نوع بلكه ماند،نمي باقي

 .                      بيفزايد دل در را عشق كه صفتي هر و مهرباني به نسبت

 و عـشق  و بخـشش  ابـر  بـا  تـوان مـي  را جهالـت  ضـخيم  ابـر  كـه  است صورت اين در 
 توانـد مـي  سـالك  و بـرد  بـين  از آيـد، مـي  وجـود  بـه  متعالي حقيقت به نسبت كه اشتياقي
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 اســت آن درصــدد آنــدرهيل عبــارتي،بــه .)105:ص ،12(برخيــزد حقيقــت جــستجوي بــه
 آثـار  حتـي  و هـا آن اثـرات  و عـالم  مخلوقـات  خـاطر بـه  شـايد  كـه  كنـد  القا خواننده به كه

ــالي، حــق ــوانيم تع ــي بت ــده ذهن ــارف از آكن ــدين و باشــيم داشــته مع ــوانيم واســطه ب  بت
 تـرجيح  دليـل همـين بـه  انديـشيد؛  تـوان نمـي  حـق،  ذات در امـا  بينديـشيم؛  هـا آن بهراجع
ــي ــيمم ــه ده ــر در ك ــه، اث ــه از مراقب ــات يهم ــان متعلق ــا تفكراتم ــا و شــويم ره ــه تنه  ب

  ).53:همان،ص(بورزيم عشق بينديشيم، توانيمنمي كه چيزهايي
 معتقـد  6دانـد، مي مخلوقاتش در خدا كشف قالب در را مراقبه شكل اولين كه آندرهيل

 در كـه  شـود مـي  مخلوقـاتش  در خـدا  كـشف  غرق يجاي تا عارف مراقبه، يواسطه به است
 است آن است، توجه قابل راستا همين در آنچه كند،مي درك را خداوند ابدي وجود زندگي،

 سـطح  از شـدن فـارغ  بـا  تنهـا  كـه  زنـدگي  ترعميق سطح به دستيابي براي مراقبه عمل كه
 تغييـري  عنـي ي ؛)41: ص ،11 (گيـرد  صـورت  تـدريج به بايد شود،مي محقق زندگي ظاهري

                                                                                                  7.فرد وجودي يسعه يافتنگسترش با وقفهبدون

 اسـت؛  فـرد  وجـودي  نهايـت بـي  رشد بهمنوط كه است تدريجي يپروسه نوعي مراقبه
 مطلـق،  حقيقـت  درك چراكـه  نهايـت؛ بـي  سمت به ياستكمال و تدريجي راه ك ي عبارتي،به
.                                                                                                                        دارد را آن به نيل توانايي كه است بشر تنها و )41: همان،ص(است نهايتبي

 دارد، لوازمي و شروط چه مراقبه كه پرسش اين به پاسخ در 8عرفان كتاب در همچنين
 يكلمـه  يـك  مـوزون  تكرار يا ذكر به توانمي هاآن يجمله از كه شودمي اشاره مواردي به

 سـيالبي  يـك  ذكـر،  مـورد  يكلمه كهدرصورتي كتاب، ينويسنده تعبيربه. كرد اشاره خاص
 مواجهه براي حق سازيآماده در تسريع عثبا كلمات اين تكرار. بود خواهد تراثربخش باشد،

 در چه و صلح زمان در چه نيزه يا سپر يمثابهبه كلمه اين). 55:،ص12(شودمي معنا عالم با
 جهـالتي  ابر به تواندمي عارف كلمه، اين يواسطهبه. شودمي قلمداد عارف براي جنگ زمان

 كـه  را محـض  نظـري  هـاي شـيوه تمـامي  و كند وارد ضربه است گرفته قرار سرش باالي كه
 عمـل  مـرد  تنها ترتيب،بدين ديگر،سخنبه كند؛ تلقي ارزشبي است، صرف عقل از برخاسته

  .بدهد رمقشبي آگاهي به تازه روحي و جان ذكر، با و داده پرورش را پنهانش قواي تواندمي
 بدني عمالا اساس بر كه آن اول يمرتبه: است مرتبه سه داراي زندگي آندرهيل، ازنظر
 زندگي دوم يمرتبه. است فعال زندگي ك ي يمرتبه اولين است، شده بنا مقدس و پسنديده

 صورت بهشت و مسيح مصائب درك به نيل براي كه است انسان يك خوب تأمالت اساس بر
 مبنـاي  بـر  كـه  است حياتي اول يمرتبه يمثابهبه درحقيقت زندگي، از مرتبه اين. گيردمي

 حيـات،  از مرحلـه  ايـن  در. اسـت  گونهمراقبه و فعال زندگي از تركيبي و است اراستو مراقبه
 اولدرجـه  فعال زندگي سمت به اساس، اين بر زندگي بساچه و است نوسان در مراقبه عمل
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 حيـات  نـوع  بهتـرين  آنـدرهيل  ازنظر كه انسان يك حيات سوم يمرتبه اما كند؛ پيدا سوق
 دائماً كه جهالتي بر تواندمي است، سرشار عشق از كهاليدرح كه است آن از حكايتگر است،

 فـردي  هـر  كـه  اسـت  حيـاتي  تـرين عالي حيات، اين. برد حمله گيرد،مي قرار راهش سر بر
 لـيكن  شـوند، مـي  قلمـداد  مقدس و خوب دوم و اول نوع حيات اگرچه. باشد داشته تواندمي
 مـرگ،  همچـون  عـاملي  هـيچ  را سـوم  حيـات  امـا  رسـد؛ مي پايان به مرگ با حيات دو اين

 و نشـستن  فرصـت  هاآن به اول نوع حيات كرد؛ نخواهد تهديد زندان، و خانمانيبي بيماري،
 كنـد مـي  بودنفعال به دعوت را انسان صرفاً دوم، نوع حيات ولي دهد؛مي را كردناستراحت

 بـراي  تـالش  و آن با ارتباطيبي و طبيعت از كردندوري دوم، نوع حيات در). 85: ص ،12(
 كـاذب  هـاي عرفـان  يهمـه  مـشترك  انحرافي خطاي طبيعت، فراسوي در خداوند دريافتن

. بيابـد  الهـي  يعرصـه  در را خود جايگاه كه است آن مراقبه شكل اولين ديگر،سخنِبه. است
. اسـت  خويـشتن  براي الهي يانديشه ازدائمي الگويي ساختن حتي و تغيير تكامل، عين اين

 چيزِهمه با تو آن، در كه كندمي ورزش ا ي بازي نوعي به تعبير مراقبه، شكل اين از آندرهيل
 واقـف  بـازي  زمـين  عناصـر  يهمه به داري نياز شدنبرنده براي و هستي ارتباط در طبيعت

 و شـكل  اولـين  او، برابـر  در بـودن مطيـع  و طبيعـت  موسـيقي  به دادنگوش بنابراين. باشي
 قـرار  صـلح  در گـاهي  و جنگنـد مـي  تو با گاهي طيبيعت اين نانبازيك. است مراقبه يمرتبه

 بـه  را افالطـون  موسـيقي . برندمي سر به آرامش در گاهي و آميزندخشونت گاهي گيرند،مي
 نـوع  سه اين كنار در) 43: ص ،11 (است بوده طبيعت همين آن، ساخت الگوي! بياوريد ياد

 مبنـاي  بـر  گذشـت،  آن ذكـر  كـه  مراقبه ولِا يمرتبه. است مراتب داراي نيز مراقبه حيات،
 دوم يمرحلـه  لـيكن  است؛ استوار حق حضرت ظهورات و طبيعت به گرايش و عميق توجه

 يوقفـه بـي  و فعاالنـه  عمليـات  بـا  سالك كه است آن كند،مي ياد آن از آندرهيل كه مراقبه
 احـساس،  ايـن  اثر در سالك و كندمي بودنابدي احساس مذهبي، مراسم قالب در يا خويش

 خـود،  نـزد  افزون حقيقت يافتنتحقق درصدد خود، دنيوي بدن بر بيشتر فشار كردنوارد با
 تـر، قـوي  هـشياري  و آگاهي كهازآنجايي و است؛ خود نفس يافتنتكامل و واسطهبدون اتحاد
 عـشق  بـه  كنـد،  تبعيـت  آن از سـالك  اگـر  شـود، مي محسوب سالك براي فشار نوعي خود

 و ســالك تفكــر ترشــدنعميــق بــه منجــر خــود، ايــن كــه يابــدمــي دســت خــود مطلــوب
 تنگاتنـگ  ارتبـاط  يـك  گفت بتوان شايد). 50: ص همان، (شودمي حياتش ترشدنباكيفيت

 متناسـب  دسـتاوردها  چراكه دارد؛ وجود شودمي عرضه او بر آنچه و سالك هايخواسته بين
 و عميـق  بـستگي  سـالك  دريـافتي  تـر، سـاده  زباني به گيرند،مي شكل هاخواسته عظمت با

 بـراي  كـه  اذهـاني . دارد هـا خواسـته  عرضـه  در كه دارد سخاوتي و شجاعت ميزان با دقيقي
 هـاي مثـال  شـاهد  وي 9.كننـد مي دريافت نيز قدرهمان اند،شده تنظيم محدود هايخواسته
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 سـاده،  يبيانيـه  يـك  در كـه  آوردمي افالطون حتي و ... بليك، آكويناس، توماس از فراواني
 دوم شـكل  اثـر . انـد كـرده  مقايـسه  دوآليستي مادون زندگي با را وحدت با توأم عالي زندگي
 يـك  بـه  شـلوغ  خيـابون  يـك  از عبـور  از پس كه است فضايي ناگهاني تغيير همانند مراقبه،

 در سـاده  المـپ  يـك  سوسـوزدن  بـه  نگـاه  مثـل  يا شويم،مي وارد ساكت كليسايي يا مكان
 .                                                           سر باالي در هميشگي يستاره ك يينظاره با مقايسه

 ايمرحله به عارف است، متعالي حقيقت آن با اتحاد همان كه مراقبه سوم يمرحله در
 جديـد  شـهري  وارد كـه  مـسافري  هماننـد  اسـت،  ناشـناخته  بـرايش  كامالً كه شودمي وارد
 جريـان  در عـارف  نيـز  مـشابه  موقعيـت  ايـن  در نـدارد،  سراغ آن در شناييآ هيچ و شودمي

 عميق ايمرحله شود؛مي باز خدا سمت به داندمي كه دري جز شناسد،نمي را كسي مراقبه،
 محـدود  شخصيت و قبض از تدريجبه سالك روح و دارد ناپذيرتوصيف آرامشي كه مراقبه در
 بـه  بازگـشت  به ضعيف تمايلي كماكان ليكن. شودمي آگاه برد،مي سر به آن در كه تنگي و

 بـه  راه تنهـا  كـه  كامـل  شـدن احاطـه  از را او كـه  تمـايلي  دارد، وجـود  او در پيـشين  حيات
 شـدن تـسليم  كه كندمي دور نگرش اين از را او يعني دارد؛مي نگه دور است، رسيدنآرامش
 ميـسر  بـرايش  را مـرگ  و شكـست  حتـي  ممكني، پيشامد هر يافتنتحقق به رضايت كامل،

 از او انتقـال  و كامـل  اتحـاد  ايـن  باشـد،  آن ساختنبرطرف به قادر سالك عارف اگر. كندمي
 و خودآگـاهي  يـا  دوبـاره  تولـدي  كه شودمي محقق روشنايي و نور سمت به غربت و تاريكي

: ص ،11 (گـردد  بشر عمل خدا، عمل كهطوريبه دارد؛ دنبال به برايش را مجدد وجوديافتن
 .      نامندمي 11عرفاني حيات را آن عرفا كه شود نايل حياتي به و 10)60

   يبررس و ليتحل. 3. 5

 كـه  كرد اشاره نكاتي به توانمي مالصدرا، ديگر سويي از و آندرهيل نظرات يمطالعه با
 خويش، فكري مباني اساس بر هركدام كه يافتيم. است توجهقابل بسيار هاآن آراء تطبيق در

 تفـوق  و تقـدم  بـه  توجـه  بـا  و آنـدرهيل  نظرگـاه  از كند؛مي ارائه مراقبه از متفاوت تعبيري
 شـوق  و عـشق  يـافتن شـدت  بـا  مراقبـه،  اهميـت  و اعتبار نفس، ديگر ساحت دو بر احساس
 از گرفتـه  تأنـش  را مراقبـه  در تفكـر  حتـي  كـه طوريبه بود، خواهد مؤثرتر و افزون مراقبه،

 مبنـاي  اسـاس  بـر  صـدرا  كـه درحالي است؛ دربرگرفته را سالك هك داندمي عميقي احساس
 بـه  را خـويش  فكـري  سـازمان  معقـول،  و عاقـل  اتحاد با مطابق و جوهري اشتدادي حركت

 درخورتوجه و مهم مبحث، اين مدخل در صدرا اصول و كلمات دهد،مي شكل ديگر ايگونه
 و ناطقه نفس عين علم صدرا، ظرن در. دارد بسزايي نقش مباحث اين ريزيپي در زيرا است؛
 نيـز  و علم نور به ناطقه، نفس بنابراين. سازندانسان كه اندعمل و علم است؛ آن تكامل سبب
 مـاده  از مجـرد  فعليـت  و داشته نوري وجود علم زيرا يابد؛مي وجودي يسعه كه است عمل
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 كـه  ديگـر  يمرتبـه  بـه  ايمرتبه از تدريجأ نوري، وجودهاي يافتنفعليت با نيز نفس و است
 و اليقفـي  سـرحد  تـا  را خود وجودي ترقي و يافته استكمال و انتقال اوست، مدرك يمرتبه

 چـون  و افزايدمي فعليت بر فعليت و رودمي كمال سوي به نقص از و دهدمي ادامه حديبي
 بـه  كنـد، مـي  ادراك را آنچـه  هـر  پـس  دارد، بر در را قوا يهمه خود، وحدت عين در نفس

 در چـه  و احـساس  مقـام  در چـه  است؛ مدرك با مدرِك اتحاد اين و يابدمي حضوري دراكا
 ناطقـه  نفـس  ذات در مـا  ادراكـات  و علوم يكليه اگر كه است واضح پر. تعقل و تخيل مقام

 روشـن  پـس ).  422: ص ،2 (يابـد نمـي  تحقـق  نفس تدريجي رشد و استكمال نيابد، رسوخ
 هرچـه  زيـرا  است؛ حقيقي يمراقبه زيربناي صدرا، اندازمچش در شناخت و علم كه گرددمي

. گـردد مـي  شـديدتر  او سـوي  بـه  حركـت  و متعالي حقيقت به شوق گردد، شديدتر معرفت
 را مراقبـه  اسـاس  چراكـه  گـردد؛ مـي  نمايان بنيادين و عميق اختالفي امر، ظاهر در بنابراين

 ديگـري  و خيزدبرمي آن از مراقبه، در فرد ياراده و تفكر گويي كه دانسته احساسي بر يكي
 بـه  را سـالك  ياراده و شـوق  آن، يواسطه به كه داندمي تفكر مبناي بر را صحيح يمراقبه
 جمـع قابل را رأي دو هر توانمي آميزترمسامحه نگاهي با البته. كندمي افزون مسير يادامه

 اشويـژه  تأكيد رغمعلي درهيلآن موارد، برخي در چراكه داد؛ قرار يكديگر طول در و دانست
 كنـد، مـي  خلـق  را عـشق  كـه  تفكـري  كـه  كندمي عنوان تفكر، بر احساس تفوق و تقدم بر

 مبنـايي  معنـايي  داراي دارد، تقـدم  ديگـر  ساحت دو بر كه احساسي آن و است اهميتقابل
 بـه  تـوانيم مـي  مفـاهيم  از نظركـردن صـرف  و احـساس  ظاهر و پوسته از گذر با تنها و است

 يابيمدرمي نماييم، توجه احساس اطالقات ديگر به اگر بنابراين. شويم نايل احساس حقيقت
 كـه  كـه  داردمـي  بـر  پرده آگاهي و وقوف و تدبر نوعي از نيز آندرهيل نظر مورد احساس كه

 از كه اداراكي نيز صدرا اذعان به. ندارد ظاهري و قشري بصر و سمع و حس موضع به تعلقي
 ايـن  است؛ بشر كمالي استعدادات بروز محل و است اطمينانقابل باشد، رامب ظاهري حواس

 و كـشف  ساحل در حقيقت يافتن عنوان تحت توانمي صدرا آثار در را احساس از تعبير نوع
  .دارد تقدم و تفوق نيز عقل يقوه بر حتي كه يافت شهود

           

 مراقبه تيغا. 6

  مالصدرا ازمنظر. 1. 6

 جريان نفس، استكمالي حركت فرايند  ينتيجه در و الغيب المفاتيح ابكت در مالصدرا
 ايـن  شـكوهمند  فرجـام  و نموده بيان نفس تهذيب و مراقبه رهگذر در را حقيقت جستجوي

 بـه  پـرداختن  از نفـس  كـه  اسـت  هنگـام  ايـن  در«: نمايدمي مطرح چنين را تكاملي فرايند
 بـه  است، داشته باز آن از شرع كه اموري اين از رهايي براي و گردانده روي بيهوده چيزهاي
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 شنيدن و الهي آيات در تدبر و تفكر به آغاز اكنون. نمايدمي بازگشت و زاري پروردگار سوي
 و نمايـد مـي  او شـريعت  مطـابق  عمـل  و پيـامبر  احاديث در انديشه و نموده او مواعظ و پند

 خـدا  بـه  و بريده دنيا از و نموده زهاچي ديگر و مال و جاه از دنيوي زوائد رهانمودن به شروع
 انـوار  پرتـو  هنگـام،  ايـن  در. رسدمي خدا به و كرده مقامات طي سلوك، توسط و پيونددمي

 پـس  يكـي  قدس جهان انوار هايتابش و گشوده غيب درهاي و شودمي ظاهر وي بر ملكوت
 بيـان  در را شخـوي  دليـل  مالصدرا). 196: ص ،8 (گرددمي آشكار و هويدا وي بر ديگري از

 حالـت  در غيبـي  امـور  از آگـاهي  و اطـالع  علـت  كـه  كندمي عنوان چنين اين مراقبه غايت
 بـه  آن اتـصال  و خـود  بـاطن  به نفس توجه و حسي قواي بازايستايي و حواس ركود خواب،
 رود، خـود  بـاطن  به و بازايستد حسي امور از نفس وقتي عني ي است؛ نفسي ا  ي  عقلي جواهر

 متـصل  آن بـه  و آوردمـي  آن بـه  روي و كنـد مـي  پيـدا  توجـه  غيب عالم و غيبي جواهر به
 و اسـت  نفـس  با متناسب كه را نوري حقايق و ملكوتي هايصورت غيب، عالم از و گرددمي

 آرامآرام و گـردد مـي  منفعل ملكوتي، حاالت آن از و پذيردمي خود در دارد، اهميت او براي
 از آگـاهي  و غيـب  عالم با ارتباط صدرا، اذعان به ديگرسويياز اما كند؛مي پيدا نوراني باطني

 امكـان  نيـز  بيـداري  حالـت  در نفوس از بعضي براي و نيست خواب عالم در تنها غيبي، امور
 را اسـباب  اين از يكي: شودمي محقق سبب دو از يكي به بيداري حالت در ارتباط اين دارد؛

 اسـتكمالي  حركـت  جريـان  در نفـس  كـه  طريـق ايـن بـه  كرد، بيان مراقبه قالب در توانمي
 را او چيزي، و سمتي به اشتغال و التفات كه كندمي پيدا وجودي گشايش قدريبه وجودي،

 را توان اين و شده »شأن عن شأن يشغله ال «مظهر بلكه دارد؛بازنمي ديگر سمت به توجه از
: صـص  ،6... (باشد داشته هتوج پايين سمت به هم و باال سمت به هم زمان،هم كه كرده پيدا

 بـه  اشتغال از روحي، حاالت از بعضي در كه هست هاآن براي امكان اين بنابراين ) 428 ـ9
 حالـت  همـان  در گـاه  كـه  كنند حاصل ارتباط غيب عالم با و شوند گردانروي ظاهر حواس

 هآگـا  مطـالبي  از آنـان  و گـردد مـي  ظـاهر  امـوري  هـا آن ذهن بر رعدوبرق همچون بيداري،
 . بفهمند توانندنمي  ديگران كه شوندمي

   ليآندره منظر از. 2. 6

 ازنظـر . پـردازد مـي  نيـز  آن سرانجام و كاركرد بيان به مراقبه، اهميت بيان در آندرهيل
 نوع شدندگرگون باعث ترتيب،بدين و شودمي حياتشان بر افراد تمركز به منجر مراقبه وي،

 تـر، جـامع  جهـاني  تـر، وسـيع  انـدازي چشم درنتيجه، ود؛شمي آن بيشتر يافتنقوت و حيات
 كــه اســت ايقــوه مراقبــه). 14: ص ،11 (گــردد پديــدار برايــشان تــردرخــشان و پرمعنــاتر
 بـا  سالك خرند؛مي  جان به را آن پروردن رنجِ اندكي افراد ليكن است؛ انساني هر يشايسته
 ايـن  كـه  شـود مـي  نايل ايواسطهبي و بسيط تجارب به خويش، حواس يواسطهبه و مراقبه
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 گيرنـد نمي قرار... و رايحه صدا، رنگ، هايقالب در ديگر كهچرا فريبد؛مي را ما كمتر تجارب
 ).22 : ص ،11 (شد نايل مطلق حقيقت به توانمي گاهي صورت،دراين و

 نيـز  شـود مـي  عنـوان  غزالـي  و افالطـون  قـول  از كـه  وي عرفانِ كتاب در مراقبه غايت
 را مثـل  واقعـي  عـالم  تواندمي كه داندمي ايآگاهي را) مراقبه (آن افالطون: است توجهلقاب

 گـويي  شخص كهايگونهبه داند؛مي واسطهبي ادراكي شبيه «را مراقبه نيز غزالي. كند درك
 ). 51:ص ،2 (»كندمي لمس دستش با را موضوع آن

 »ابديت در نگريستن «عارف براي صحيح يمراقبه حاصل آندرهيل، ازنظر آنكه، خالصه
 و يابـد، مـي  جريـان  مـا  در مطلـق  ذات شـوند، مـي  محو موانع آن در كه عمل اين در. است

 حالت «همان اين كه كنيممي احساس و يابيممي علمي هر و استدالل هر وراي را اليتناهي
                .                                                    است حقيقي» عرفاني

  

  مقال ختم و كالم جان. 7
 مراقبـه،  بـاب  در آنـدرهيل  اولين و مالصدرا سآرا بيان با كه بوديم آن بر مقاله اين در
.                                                                   بپردازيم يكديگر با دو آن يمقايسه و تطبيق به  آن، حصول ينحوه و چيستي

 عملـي  عرفـان  در را بشر حيات در نظري عرفان يثمره و حاصل تا دارد سعي آندرهيل
 آنـدرهيل،  ازنظـر . كنـد  دعـوت  الهي باشكوه ضيافت اين به را مردم يهمه و كشد تصوير به

 ايمواجهـه  يـا  شـديد  احـساس  يـك  بـا  تنهـا  و كـرد  تالش بايد حقيقت، با شدنگانه ي براي
 از بـاالتري  سـطح  بـه   و كرده عبور روحي يدروازه اين از تواندمي عارف كه است العادهفوق

 و احـساس  عقـل،  از انـد عبارت كه نفس ساحت سه برشمردن با وي. كند پيدا سوق آگاهي
 كـه  را عقـل  دسـتاوردهاي  واسـطه،  بـدين  و داده احـساس  ساحت به را تفوق و تقدم اراده،

 بـسيار  ميـان  اين در  كه اينكته. كندمي قلمداد اعتباربي ت،اس شده حاصل حس از مددبي
 تـصريح  وي كـه  اسـت  آن سـازد، مـي  دور آنـدرهيل  رأي در فهمـي كج از را ما و است مهم
 موانـع  تمام از كه است حسي ساحت با اصالت انساني، نفس ساحت سه ميان در كه كندمي

 صـورت  اين در شده؛ داخل معنا عمق به مفهوم قالب از و كرده گذر... و رايحه و صدا و رنگ
 ادراك، هـاي ورودي كـه  آنجـايي  از و كـرد  اعتمـاد  حـس  هـاي دريافتي به توانمي كه است

 عرفـان  هـا آن از رهـايي  راه تنها گشته، مسدود تار هايانديشه و ظاهري حواس يواسطهبه
 و كـرد  اعتمـاد  آن هـاي دريـافتي  بـه  تـوان مي احساس ماهيت كنه بهنيل از پس ولي است؛

  .                                                                 است ترموردوثوق و تربخشنتيجه آن، ماحصل
 وصـف،  ايـن  بـا . است برده كار به را »عميق ادراك و شهود «جايگزين عبارت مالصدرا 
 كـه چـرا  كـرد؛  عنـوان  تـوان مي متفكر دو اين بين را دقيقي مطابقت عبارات، ظاهر رغمعلي
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 حـضوري  و ادراك چنـين  حق نور يمشاهده يواسطهبه اگر انسان است معتقد نيز مالصدرا
 اشـياء  بـه  صورت، اين در كهچرا است؛ تريقيني و اسد و اشد عقلي براهين از براهينش يابد،
 ايمعنـ  ايـن  شـود؛ نمـي  ديـده  آن در خطـايي  گونههيچ كه كندمي پيدا علم اشياء هي كما

 عنـوان  حقيقـت  شناسايي راه تنها عنوانبه مبراست، حواس يشائبه از كه احساس از عميق
 .     يابدمي تحقق كشف، و شهود ساحل در كه شودمي

 توجـه قابـل  عنـصر  چنـد  در را مراقبه تبيين در مالصدرا با آندرهيل اندازچشم مطابقت
 بـه  اقـدام  كـه  است وي نزد مراقبه بودنذومراتب به اشاره عناصر، اين از يكي: يافت توانمي

 نحـو بـه  تنهـا  مـسير،  ايـن  سـير  كه كندمي عنوان و كندمي هركدام شرح و هاآن برشمردن
 مراتب شرح با بسيار قرابت غربي، متعلم اين نگاه از مراقبه مراتب شرح. است ميسر تدريجي

 بـه  اشـاره  و درامالصـ  جـوهري  حركـت  همچنـين . دارد شيرازي مالصدراي منظر از مراقبه
 كـشف . است رأي دو هر در ديگر مشترك امر نفس، متعالي و استكمالي مسير بودنتدريجي

 كـاذب  هايعرفان يهمه انحرافي خطاي را آن به توجهعدم آندرهيل كه مخلوقاتش در خدا
                                                                                                          .          است الجاهلية األصنام كسر كتاب در صدرا يآرا ترينتوجهقابل از يكي نيز دانست
 مراقبـه  شـروط  آن، يجملـه  از: شـد  غافل تواننمي نيز متفكر دو اين اختالف وجوه از

 تفكـر  ونبـد  بتـوانيم  كه داردمي مجاز را ما احساس، روي بر تمركز با آندرهيل گويي. است
 كـه درصـورتي  دهـيم؛  ادامـه  راه بـه  تفكـر  بدون نيز مسير در و شويم مراقبه مسير وارد نيز

 و شـروع  دانـد، مـي  توجـه قابـل  را آن مراقبـه  جريان اصل در مالصدرا كه مواردي ترينمهم
 بـر  را علـوم  حقـايق  بـه  معرفـت  رو،ازاين است؛ بينش و معرفت يواسطه به مراقبه سرانجام
 نظـر  بـه  و خـورد مي چشم به آندرهيل يآرا در كمتر كه امري دارد،مي مقدم نفس رياضت

 قائـل  عقـل  براي اصالتي كه گردد افرادي به منحصر تنها مراقبه، صورت، اين در كه رسدمي
 و كـشف  جريـان  در طورذاتيبه كه افرادي يا كنندمي اعتماد خويش حس به تنها و نيستند
 قلمـداد  معتبـر  آنـدرهيل  كه را مراقبه نوع اين اثر مالصدرا هكدرحالي گيرند؛مي قرار شهود

 نـوع  اين است معتقد و دهدمي نسبت نيز كاهنان و ادواري هايديوانه و مجانين به كند،مي
 گـاه  دهـد؛ مي رخ نيز كاهنان و ادواري هايديوانه و مجانين در ناپيدا، امور به نسبت آگاهي
.                                                                                                                        افتدمي اتفاق اند،گفته آنان كه طورهمان و دهندمي خبر آينده از آنان كه شده ديده
 

  هايادداشت
1- Pilgrimage to the place of the wise, is to scape the flame of separation                                                                   

2- Art of with Reality                                                                                   

3- conation                                                                4- cognition 

 5-  By love may He be gotten and holden but by thought never                                                                           

Discovery of god in his creatures 
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6-Unintrupted changing and widening of character and progressive 

grawth toward The Real… and inclusive    
7-Rhytms of existence                                                           8-Mysticism  

9-Thoes mind which set a limit to their Self_ donatoin must fell as they 

attain it.    

10-Gods action takes the place of mans actinity           11- Mystical life 
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