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 چکیده

 نامگذاری  ۀیابند که شایست    هایی دست می  عرفا در برخورد با واقعیات فرامادی به تجربه       
عرفـان پـژوه انگلیـسی     )م١٩٤١ــ ١٨٧٥ (خانم اولین آنـدرهیل .  عرفانی استۀبه تجرب

ـ     خود پیرامون عرفان مسیحی    ۀیقات و تألیفات گسترد   معاصر، در تحق    ۀ، به بررسی تجرب
دینـی بـه سـمت        ایشان پس از تحول بزرگ درونی، از بـی        . عرفانی همت گماشته است   

 ۀدر زمـر   باورهای عمیقاً دینی و عرفانی گرویـد و بـا تـدوین کتـب و مقـاالت متعـدد،                  
 .  گرفتمؤثرترین پژوهشگران عرفان قرن بیست عالم مسیحیت قرار

 عرفانی و بررسی چگونگی تحقـق آن از نگـاه           ۀاین مقاله درصدد است تا به تبیین تجرب       
هـا و خـصایص   کند بـا بیـان انـواع، نـشانه    آندرهیل بپردازد و در همین راستا تالش می   

 آنـدرهیل بـا لحـاظ کـردن         . عرفانی، تصویر روشـنی از چیـستی آن ارائـه دهـد            ۀتجرب
اختی و با توجه به نقش ضمیر ناخودآگاه و حـواس بـاطنی،             شن روان ـ های عرفانی  آموزه

ـ               عرفـانی را از     ۀهمچنین با قبول تقدم ساحت احساس بر ساحت اندیـشه، تحقـق تجرب
گرایـی در   در سیر انفسی که بـر محـور درون        . داند  طریق سیر آفاقی و انفسی میسر می      

بـرای  «ی همچـون    آن از قیود   ۀواسطیابد که به  حرکت است، عارف به مهارتی دست می      
 ۀگردد و با وسعت بخشی بـه شخـصیت خـود، بـه مکاشـف              رها می » ...من، از من، مرا و      
 ۀ، حوز »کشف خدا در مخلوقات    «ۀدر سیر آفاقی نیز سالک با آموز      . یابد  انفسی دست می  

 که به فهم حضور     دهد تا جایی    آگاهی خود را از سمت کثرت به سوی وحدت سوق می          
ـ   مشخـصه .  کثـرت نائـل شـود   واقعـی و روشـن وحـدت در     عرفـانی  ۀهـای اصـلی تجرب

ناپـذیری اسـت و      پذیری، احساس عینیت، احساس انفعال و مقاومـت       رازآلودگی، تناقض 
 .کند  عرفانی کمک شایانی میۀهای معرفتی عالم، به تحقق تجربآگاهی از سازوکار الیه
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمفان، سال ادیان و عر ٢٣٠

 مقدمه. ١
شناسـی عرفـان،    هایی مانند روان   عرفانی، در دو قرن گذشته در حوزه       ۀتوجه به مبحث تجرب   

اندیشمندانی از جمله رودلف    .  عرفان رو به گسترش بوده است      ۀشناسی عرفان و فلسف   جامعه
حیـث مفهـوم، تمـایز و    انـد امـا از    و شالیر ماخر این اصطالح را در آثار خود به کار برده      ١اُتو

به همین سبب تـالش بـرای   . اند عرفانی قائل نشدهۀ دینی و تجرب  ۀویژگی خاصی میان تجرب   
 بـا برشـمردن   ٢تمایز این دو نوع تجربه مورد توجه قرار گرفت و برخی ماننـد ویلیـام جیمـز                

 ناپذیری، کیفیت معرفتی، زودگذر بودن و حالـت انفعـالی داشـتن،           هایی نظیر توصیف  ویژگی
 ]. ٤٢٣ـ٤٢٥، ص ١٠[ دینی متمایز کردند ۀ عرفانی را از تجربۀتجرب

 دینی صورت گرفته اسـت، لـیکن جـای          ۀ تجرب ۀهای متعددی دربار  تحقیقات و پژوهش  
 عرفانی همچون چیستی    ۀهایی که به نحو اختصاصی به مسائل مرتبط با تجرب         خالی پژوهش 

در . شدن آن بپردازند، مشهود است     عرفانی، راه شناسایی و همچنین چگونگی محقق         ۀتجرب
این مقاله تالش شده که مباحث مذکور از منظر خانم اولـین آنـدرهیل عرفـان پـژوه غربـی                    

 عرفان مسیحی است کـه    ۀآندرهیل یکی از نویسندگان برجسته در حوز      . معاصر بررسی شود  
صـر تـالش    عنوان علمی معتبر در میان علوم عقالنی معا       به» الهیات عرفانی «در جهت تثبیت    

 دکتـرای   ١٩٣٩م عضو رسمی کالج کینگ شـد و در سـال            ١٩٢٧وی در سال    . فراوانی کرد 
 کتـاب و    ٤٠در طول عمر خـود بـیش از         . افتخاری الهیات را از دانشگاه آبردین دریافت کرد       

 practical " و"mysticism" مقاله تدوین کرد و در آثار عرفانیش از جملـه در کتـاب   ٣٥٠
mysticism " ینهمچنو" spiritual life"  ضمن بررسی سلوک عرفانی و حیات آمیخته بـا 

ـ  ۀطور دقیق بـه مـسئل     آن، به   عرفـانی پرداخـت و تـالش کـرد بـا تحلیـل و بررسـی                 ۀ تجرب
ـ          های عرفا از تجربه    گزارش  عرفـانی  ۀهای عرفانیشان، به نگاهی تازه و درک جدیـدی از تجرب

 . وجهی نیز نائل شددست یابد و در این باره به دستاوردهای قابل ت
رتبط بـا  به استثنای دو مـورد کـه غیـر مـ    ـ الزم به ذکر است که چون آثار آندرهیل  

ای برای ایـن مبحـث   یشینه به فارسی ترجمه نشده، لذا پ ـ  عرفانی هستندۀمبحث تجرب
و تالش در تبیین و تحلیـل        حاضر با استناد مستقیم به آثار وی         ۀمقالدر دست نیست و     

 .شود یی در این زمینه محسوب مپژوهش ها،آن
                                                                                                                             

وی نیز همانند ویلیام .  استآلمانیدان  و الهی فیلسوف )١٩٣٧ـ١٨٦٩؛ Rudolf Otto(رودلف اتو . ١
 ]١٠، ص٢[. پنداردمی» تجربه دینی«جیمز بنیان دین را 

  فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم)١٩١٠ـ١٨٤٢ William James: (ویلیام جیمز. ٢
تر دین در احساس دینی نهفته کند که منابع عمیقوی با ارج نهادن به تجربۀ دینی عنوان می. است

و » روانشناسی دین« هایتوان به دو اثر مهم به ناماو می  از میان آثار]٤٣٣ص ،١٠[ .است نه در عقل
 . اشاره کرد»ینیتنوع تجربه د«



  ٢٣١  چیستی تجربۀ عرفانی و چگونگی تحقق آن از منظر آندرهیل  
  

  عرفانیۀمبانی نظری آندرهیل در پیوند با تجرب. ٢
 آنـدرهیل  الزم است ابتدا برخی مبـانی فکـری   تر مسائل محوری مقاله،  عمیقدرک  برای  

  . بررسی گردداین مباحث اثرگذار هستنددر که 
 

 اعتقاد به ساحات سه گانه برای نفس انسان. ١ .٢
هـای نفـس را در       پیش از خود، توانمنـدی     ۀشناسان و فالسف  رخی روان بآندرهیل به تبع    

سـاحت  "و   " و عقل  ساحت اندیشه "،  " احساس وحت عاطفه   سا"سه ساحت اصلی یعنی     
هایی که نفس از جهان خـارج دریافـت         پیامتمامی   و معتقد است که      دهد  قرار می  "اراده
 وارد  در سـاحت عاطفـه     نخستها   پیام .گیرد  با این سه ساحت در پیوند قرار می       کند،  می
 ایـن   ۀدامنـ  ود  نـ نانگیزامی بر   اشتیاق یا تنفر را    اتی نظیر احساسشوند و به مناسبت،       می

یـک   یـک عاشـق یـا        شـوق واالی   تـا  به غـذا      از اشتیاق کودکی گرسنه    احساس عاطفی، 
، بـه تجزیـه و تحلیـل و ارزیـابی           سپس نفس در ساحت اندیشه     .در نوسان است  هنرمند  

و جهـان    از خـود     ها را که قابـل قبـول دانـسته، جزیـی          پردازد و شماری از آن       می هاپیام
سـاحت سـوم   هر دو،  ازهر یک از این دو ساحت به تنهایی و یا ترکیبی       . کنددرونش می 

جـسمانی،  حرکـت   اراده باعث ایجاد حرکت اعم از        ند و کمی بیدار   را  ساحت اراده   یعنی  
کـدام  کـه   هر فرد بسته بـه این       و منش و شخصیت    وخوخلق .شود مییا روحانی   و  ذهنی  

عاطفی، ارادی یـا     خویورفته باشد خلق  دست گ  امورش را به   زمامیک از ساحات وجودی     
 ].١٤١ـ١٤٢ص ،8[خواهد بود  ورز و عقالنیاندیشه

آندرهیل معتقد به تقدم و تفوق ساحت عاطفه و احساس بر دیگر ساحات نفس است               
دهد؛ این امر بدان سبب است که       را ذیل این ساحت قرار می     و دو ساحت اندیشه و اراده       

 ـ چه از نوع عشق   شود که نفس احساسی از نظر او شناخت هر امر تنها زمانی حاصل می
تفاوت و وجه برتری ساحت احساس بر دیگر . و چه از نوع تنفرـ نسبت به آن امر داشته باشد

ز عبارات وی بدین گونه بیـان شـده   ساحات ـ باألخص ساحت معرفت و شناخت ـ در یکی ا  
 پویا  ۀیکی مربوط است به فعالیت مشتاقانه و انگیز        .عشق فعال و معرفت منفعل است     «: است

 موجـودات و هـر آنچـه کـه          ۀبرای انجام هر کار فیزیکی، ذهنی یا معنوی، کـه ذاتـاً در همـ              
 بـه آگـاهی     نامند وجود دارد؛ و دیگری مربوط است        شناسان ساحت گرایش طبیعی می     روان

حاصـل سـخن    ]. ١٤٩، ص 8[» نامنـد   درونی و شناخت منفعل که آن را ساحت معرفتی مـی          
آنکه، آندرهیل با تقدم دادن سـاحت احـساس بـر  سـاحت اراده و سـاحت اندیـشه، اراده و                      

 .داند اندیشه را برانگیخته شده از عاطفه و احساس می
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 ای در نفسای و فرا آستانهوجود بخش آستانه. ٢ .٢
. ای تـشکیل شـده اسـت   آسـتانه  ای و فرا     ز دیدگاه آندرهیل، نفس انسان از دو بخش آستانه        ا

ای نفس با حواس ظاهر و عالم مناسـب آن، یعنـی عـالم مـاده سـروکار دارد و                    بخش آستانه 
حـواس  . ای، جایگاه قوای باطنی است که با عالم نامحسوس سـازگار اسـت              آستانه  بخش فرا   

شوند حواس باطنی به حالت کمون رهـا        قدری پرکارند که باعث می    طور معمول به    مادی به 
به بیان دیگر، حواس باطنی به سبب اشتغاالت زندگی . شوند و نتوانند به ظهور و بروز برسند 

 ـروزمره و تمرکز بر اعمال حواس ظاهر، عموماً مهجور و مغفول باقی مانده و به اعماق نفس  
 ]. ٣٤، ص8[شوند  خبر گرفت ـ رانده میتوان از آنجایی که به راحتی نمی

 
 واسطه و مستقیم با حقیقت عالمامکان ارتباط بی. ٣ .٢

  یا دیگر حـواس ظـاهر       چشم آن چیزی نیست که با    جهان  حقیقت   آندرهیل معتقد است  
هـا  جهـان را بایـد در آن      تری وجود دارد که حقیقـت       های ژرف کنیم، بلکه الیه    درک می 

با آنچه انسان مـثالً از طریـق چـشم خـود درک              حقیقت عالم میان   نسبت. جستجو کرد 
در یـک تـابلو     از آن   تـصویر بافتـه شـده        طبیعی با    ۀیک منظر  میان   نسبت مانند کند  می

، بر اسـاس ذهنیـت او        خارج انسان از عالم  هر   هایتصویرباید اذعان کرد که     . فرش است 
ها و ادراکات حـسی     دریافت قواعد خویش را بر    ذهنتر،  به تعبیر دقیق  شود و    ساخته می 

، یدر انـدک زمـان     و   گـردد  مانع تجسم حقیقت عالم مـی     این امر،   . کند  میتحمیل  انسان  
آن را، عین واقعیـت و      شود که     و یگانه می   گیرد  خو می   خود ۀبرساخت عالم   چنان با ذهن  

هـا و نواقـصی کـه        محدودیت ۀوجود هم با  ). و نه تصویری از واقعیت    (شمارد  حقیقت می 
حـواس،  سـاختار   و  م  ا انـدک در نظـ     ی با تغییـر   گاه،   ظاهری با آن درگیر هستند     حواس
هـا و   دیدنی را به نا    او شود که چشم و گوش     می جدیدی پیش روی انسان گشوده       ۀگستر

انـسان را بـا     در یـک لحظـه،      برخی حوادث   گاه  به عبارت دیگر،    . کند میها باز   ناشنیدنی
 یعنـی ذهـن و       تـابلو فـرش    ۀد و انسان را از بافند     سازن  تر آشنا می   سرشارتر و زنده   یعالم

دهند و یا حـداقل،   ارتقا می شهود   ۀ اندیشه به مرتب   ۀمرتب را از    کرده، آگاهی جدا  ذهنیات  
 ].٤٣ص ،8[گردانند  می آگاه برند،  در آن به سر میعرفاانسان را از جهانی که 

 
  عرفانی ۀچیستی و ماهیت تجرب. ٣

 عرفانی با توجـه بـه مـشی آنـدرهیل در آثـارش از دو                ۀشناخت ماهیت و چیستی تجرب    
 .  انواع آنۀمالحظهای این تجربه و از طریق نشانهاز طریق بررسی : طریق میسر است



  ٢٣٣  چیستی تجربۀ عرفانی و چگونگی تحقق آن از منظر آندرهیل  
  

  ها و اوصاف آن عرفانی به لحاظ نشانهۀچیستی تجرب. ١ .٣
 جـسمانی  و  ـهـای ظـاهری    نـشانه  عرفانی دارای برخی ۀتجربآندرهیل معتقد است که 

هـا   معنوی است که در تمامی افـرادی کـه ایـن تجربـه بـرای آن                ـ  درونی وصافبرخی ا 
  .طور مشترک وجود دارد حاصل شده، به

 عرفانی در حقیقـت  ۀ تجربچند  هر. جسمانی و اوصاف ظاهری و  هانشانه. ١ .١ .٣
  جسم کهت  قدر قوی اس   روانی آن  ۀتجربمربوط به روان فرد است، اما از نظر آندرهیل این           

نظیر  رخ دهد  هایی دگرگونی بدندر  بر این اساس، هرگاه     . دهد  تحت تأثیر قرار می   ز  را نی 
تـر یـا     بدن نسبت به قبل گـرم      یا  یا ازدیاد پیدا کند،    تنفس و گردش خون کاهش    اینکه  

  شـدت و ضـعف     .باشد وجـود دارد    عرفانی   ۀاین امکان که فرد در حال تجرب      سردتر شود،   
کـه  تواند تا آنجا شـدت بگیـرد    حیث توانمندی، می ازها متفاوت است ولی این دگرگونی

 ].٢٥٩ص ،8[ منجر به بیهوشی فرد شود
 ۀتر ذکر شد که در ساحت و الی       یش پ .ها و اوصاف درونی و معنوی     نشانه .١ .٢ .٣
پنهـان  » اعمـاق «ا در  ر هاوجود دارد که زندگی روزمره آن     قوای ظاهری، قوایی    تر از   عمیق

ضـمیر  «شناسـی مـدرن تحـت عنـوان         هـای روان  ه که در آموزه   الیاین  . نگه داشته است  
 توضـیح ناپـذیرترین نیروهـا و        ۀمطـرح شـده، سرچـشم     » ایسطح فرا آستانه  «یا  » ناخودآگاه

آندرهیل معتقد است که انسان در شرایط عادی، شناختی از این   . ترین شهودات است  معنوی
 عامدانه به حواس ظاهر و انجام برخی توجهیالیه و چگونگی فعالیت آن ندارد اما عارف با بی

 ۀای را تجربه کند که طی آن، ساحت پنهان نفـس بـه عرصـ     تواند حالت عرفانی    ها می مراقبه
این امر بدان معناست که با غفلت ؛ ]٤٠، ص٥[ آگاهی آورده شود و مطیع فعالیت اراده گردد

ظهـور و بـروز ندارنـد       ای از ادراکات که در شـرایط عـادی مجـال            از جهان بیرونی، مجموعه   
توانند آزادانه ظهور و بروز یابند و آنقدر قدرتمند شوند که از ضمیر ناخودآگاه و سطح فرا                   می

 این بروز و ظهور یـا مـوقتی         ].٣٧، ص 8[ای نفس، راهی به سوی ضمیر آگاه باز کنند          آستانه
مانند حـالتی   دهد و یا ماندگار است، ه       است، همانند حالتی که هنگام وجد به فرد دست می         

 ].٥٣، ص8[کند که فرد در حیات معنوی درک می
 ]٢٥٣ص ،8[  عرفانی نوعی آگاهی راز آلـود اسـت        ۀ تجرب در توصیفی دیگر باید گفت    

 و امـر مطلـق      گـشته محـو    سـر راه،      موانـع  ۀ همـ  کند که انسان احساس می  که طی آن،    
 پـذیرش  مـسیر  فردی که در ایـن حالـت قـرار دارد در      . جاری شده است   او   در) خداوند(

یابـد و      درمـی  الیتناهی را ورای هر اسـتدالل و علمـی،        و  دارد   سریان امر مطلق گام برمی    
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 تمرکز شدید نفس بر     ۀکه در نتیج   عرفانی حالتی است     ۀتجرب .]٦٧ص ،٦ [کند  درک می 
شود ذهن به نوعی محدود و منحـصر        این باعث می  آید و    پیش می ادراک یک امر متعالی     

هـای خـود را     ها و دانـش   تمام اندوخته  تا جایی که به طور غیر ارادی         دبماندر همان امر    
حاصل این نوع . طور کامل نادیده گیردبههای مربوط به حواس را کنار نهد و پیام  ) موقتاً(

 درکی ولو اندک از ارتبـاط بالواسـطه بـا خداونـد در ذهـن                تمرکز و انحصار آن است که     
  ].٢٣٧ص ،8[ شودایجاد می

 
  عرفانی با نظر به انواع آنۀیستی تجربچ. ٢ .٣

 . کند آندرهیل در توصیف انواع تجارب عرفانی به دو دسته تجارب آفاقی و انفسی اشاره می
 آفاقی یا بیرونی که ناظر به هستی و جهـان بیـرون از              ۀدر تجرب .  آفاقی ۀتجرب. ٢ .١. ٣

بینـد و      از خداونـد مـی     رسد که تمام مخلوقـات را سرشـار         ای می انسان است، روح به مرحله    
عـارف  . شنود که حکایت از ارتباط و درهم تنیدگی اجزای جهان دارد     خروشی را در عالم می    

در این نوع تجربـه، نفـس هـیچ         . کند  بیند و درک می      الهی را می   ۀدر آن لحظه قدرت و اراد     
ط توضـیح مبـسو  . تسلط و کنترلی بر تجربه ندارد و تنها شاهد وقوع حوادث در هستی است       

 . عرفانی همین مقاله خواهد آمدۀ آفاقی در مبحث چگونگی نیل به تجربۀدر مورد تجرب
شـود کـه در آن، نفـس           انفسی بـه حـالتی اطـالق مـی         ۀ تجرب . انفسی ۀتجرب. ٢ .٢ .٣

 در این نوع تجربه، موانعی کـه        ].٢٢٠، ص ٩[احساس ارتباط عمیق با خویشتن خویش دارد        
تـر شخـصیت وی وجـود دارد از بـین           هـای عمیـق   هبین سطوح ظاهری شخصیت فرد و الی      

. کنـد   رود و نفس با ادراک امر متعالی در درون خویش، لذت غیر قابل بیانی را تجربه می                 می
 درک نـور الهـی      ۀنامد و منظورش، تجرب     می»  تاریکی الهی  ۀتجرب«آندرهیل این نوع تجربه را      

یکی بـرای عقـل و روشـنایی     تار «:است که به سبب شدت روشنایی، غیر قابل دسترس است         
یابد و با      تجربه، عقل خود را در تاریکی می       ۀترین لحظ در این حالت فرد در عمیق     . برای قلب 

 ].١٢٠، ص8، ٥٠، ص٦[» .شود  عرفانی وارد میۀتسلیم خاضعانه، به عمق تجرب
 آفاقی، نفس هماهنگ بـا جهـان        ۀدر تجرب شود که    دقت درآثار آندرهیل روشن می    با  

نفسی، نوعی   ا ۀتجرب در   لیکند و  را تجربه می  عی همراهی با محبوب یا معشوق       هستی، نو 
 با ارتباط شخـصی و       آفاقی ۀتجربدر  . شود  میرفتن در خویشتن تجربه     فروغرق شدگی و    

گیـری از   نفـس بـا کنـاره   ، انفسیۀ تجرب، ولی در مواجه هستیم صمیمی محب و محبوب   
شـود و بعـد از درک عجـز و فقـدان              مـی  حنگری، وارد سرزمین رو   رونسایر نفوس و با د    
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 ۀتجربآندرهیل  . ندک  دست پیدا می  خویش در برابر شناخت امر متعالی، به مطلق آگاهی          
 : داندمقدم می آفاقی ۀبر تجربنفسی را به سه دلیل ا

 .  آفاقی استۀتر از تجرب بادوام وترنفسی ماندگارا ۀتجرب )اول
یـا   کنـد    التفـات پیـدا     دیگری کننده به چیز   انفسی زمانی که تجربه      ۀب در تجر  )دوم
 آفاقی  ۀربماند؛ در حالی که تج     همچنان در نفس او باقی می     تجربه   شود،   فعالیتیسرگرم  

 .رود میبه محض اینکه ذهن به چیزی التفات کند، از بین 
ـ    سـهل الوصـول  نفسی حاکی از  اۀتجرب مشترک بودن  )سوم ه تـر بـودن آن نـسبت ب

 دوگانـه دارد؛ یعنـی در عـین         یکه این رویـداد درونـی حـالت       آن  آفاقی است؛ ضمن   ۀتجرب
شــان اســت و در عــین ســادگی، درونــی بــودن، بیرونــی اســت و در عــین ســکوت، خرو

 ].٢٠٣ص ،8[ های آفاقی استاز تجربهتر  پیشرفته
 عرفانی، به تفاوت آن با جذبـه و خلـسه           ۀماهیت تجرب تر شدن    روشن آندرهیل جهت 

 آن  شدن بـدن و یـا کـم تـوجهی بـه     ضعیفلسه و یا جذبه در اثر خاز نظر او  . پردازدمی
 ،8[آیـد     تر شـدن روح پدیـد مـی       ثر قوی  عرفانی در ا   ۀشود؛ در حالی که تجرب    حاصل می 

 توجه به و به همراه دارد     به هواهای نفسانی جذبه را      نکردن توجه به بیان دیگر     ].٢٦٣ص
 بـدن   حالت،اگر چه در هر دو      . دشو عرفانی می  ۀ تجرب  نفس، منجر به   تعالی صفات مثبت  
 وجود دارد،   عالم ماوراء زایدالوصفی نسبت به    تمرکز و اشتیاق    گیرد و     تحت تأثیر قرار می   

یابد و به همـین       تحقق نمی ور نشود    عشق فرد به خداوند شعله      عرفانی تا وقتی   ۀاما تجرب 
دهد ولـی   رخ می نیز  ... ها و   وزیسین یا خلسه برای شعرا، نقاشان، م      جذبه«سبب است که    

 ].٧٠ص ،٦[ » عرفانی تنها مختص عرفا استۀتجرب
ـ             ای که می    نتیجه  عرفـانی حاصـل     ۀتوان از سخنان آنـدرهیل گرفـت اینکـه اوالً تجرب

ثانیـاً  . نهایت به خداونـد هـستند     بی ی شورانگیز و  نگرش کسانی است که سرشار از عشق      
ـ  به سمت تحقـق      زیمت شروع بسیار مناسبی برای ع     ۀنقطواند  ت  جذبه یا خلسه می     ۀتجرب

را بایـد بـه نحـو     جذبـه و خلـسه        با  عرفانی ۀ تجرب ۀ و به تعبیر منطقی، رابط     عرفانی باشد 
 .د ترسیم کرمطلقو خصوص  عموم

ـ      ۀحاصل سخن این بخش در باب ماهیت و چیستی تجرب           عرفـانی   ۀ عرفـانی آنکـه تجرب
یر و سلوک و تعالی نفـس       عبارت است از ادراکی غیرمادی از امری وحدانی، که در جریان س           

سازد تا متناسب با وسعت و ظرفیت وجودی خویش،  شود و عارف سالک را قادر می ایجاد می
در این نوع تجربـه  . حقایق عینی و معانی غیبی را از ساحت حضرت حق کشف و شهود کند           
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 ایکه حاصل ظهور و بروز قوای باطنی انسان و اتصال به حقیقت عالم است، روح به مرحلـه                 
ایـن  . کنـد  رسد که امر قدسی را گاه در جهان خـارج و گـاه در درون خـویش درک مـی          می

ها و اوصاف ظاهری و بـاطنی اسـت، کـه سـالک بـا       رخداد، همراه با بروز برخی عالئم، نشانه      
 . خویش پی ببردۀتواند به عرفانی بودن یا عرفانی نبودن تجربها، میوقوف بر آن

 
 انی عرفۀهای تجربویژگی. ٣. ٣

هـایی   اند به مجموع ویژگی   ای که برخی عرفا گزارش داده     آندرهیل با اتکا به تجارب عرفانی     
طـور عمـومی و مـشترک وجـود دارنـد و        تجارب عرفانی بـه    ۀدست یافت که بعضی در هم     
کننـده و    خـوی فـرد تجربـه     وترند و بر حسب شخصیت و خلق      بعضی محدودتر یا خصوصی   

بررسـی ایـن    . دست گرفته باشد، متغیرنـد    س زمام امور را به    بسته به اینکه کدام ساحت نف     
 عرفانیند، گاه در ارتباط با متعلَق آن هستند و گاه       ۀها که گاه در ارتباط با خود تجرب       ویژگی

 . دهد  عرفانی یاری میۀاند ما را در درک بهتر تجرببا صاحب تجربه مرتبط
 

 های مشترک ویژگی. ٣ .١ .٣
 عرفانی امری است کـه بـه صـورت تـدریجی تحقـق              ۀتجرب. بودنتدریجی  . ١. ١ .٣ .٣

ـ ۀآندرهیل هنگامی که فرد در حال تجرب   به اعتقاد   . یابد  می  ۀ عرفانی است، با متعلق تجرب
ن اتحاد به  تجربه، ایۀدر مراحل اولی: گردد  دو شکل فعال و غیر فعال متحد میخویش به

 که هنوزح و جایگاهی قرار گرفته در سطیعنی انسان ؛ ]٢٢٤ص ،8[ شکل غیر فعال است
ـ      هـر .  کافی قوی نیست   ۀبرای ثابت ماندن در آن به انداز        احـساس،   ۀ چنـد تـسلیم اگاهان

 اتحاد  ۀ، که الزم   به حد اعالی آن    تسلیماندیشه و اراده در نفس رخ داده است، لیکن این           
ه آن ک اتحاد غیر فعال و طی مراتب شروعپس از . ]٢٢٥ص ،8[ استفعال است، نرسیده 

کنـد کـه تمـام        عارف بـه یکبـاره احـساس مـی         دهد، به نحو اشتدادی برای نفس رخ می      
حتی  در حال ادراک امری است که تاکنون ی خاص،تالش و توجهنیاز به حواسش بدون   

  شـد   ی مـی  هـای بـسیار   باید متحمل سـختی    )تا چه رسد به ادراکش     (برای تمرکز بر آن   
رسد اندک اندک متوجه      هایی که به او می    وجه به پیام  در این مرحله، نفس با ت     ]. ٢٢٨، ص 8[

هـا  شود که همواره در درون او بوده و وجودش به تدریج بـرای تأثیرپـذیری از آن                  اموری می 
 .دهد ها نشان نمیای که دیگر مقاومتی در برابر پذیرش آنگردد، به گونه آماده می
انسان .  رازآلود بودن آن است     عرفانی ۀویژگی بعدی تجرب   .آلود بودن راز. ٢ .١. ٣ .٣
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ای که روحـش تجربـه کـرده        حقیقت و واقعیت احساسات معنوی    تواند  کننده، نمی  تجربه
است را بیان کند و اگر هم بتواند توضیحاتی ارائه دهد، حقیقت امر، همچنان به صـورت راز                  

اس  حـو  ۀشـود بـه وسـیل        حواس درک نمی   ۀچگونه چیزی را که به واسط     «: باقی خواهد ماند  
اگر متعلَق تجربه، حقیقتاً عرفانی باشد، رازآلود و پنهانی         ]. ٤٩، ص ٦[» !توان توصیف کرد؟    می

 در آن واحد، امری رازآلـود       "تنهایی و همراهی  " و پیوند    "تاریکی و نور  "است چرا که پیوند     
   .شودتر میتری را درک کند، در خود پنهان عرفانی عمیقۀاست و هر چه روح، تجرب

 عرفـانی، واجـد نـوعی احـساس       ۀ عرفا در حین تجرب    .احساس عینیت داشتن  . ٣. ١ .٣ .٣
شوند و احساس عینیت داشتن به این معناست که عارف خود را با متعلَق تجربه، یکی                  عینیت می 

هایی است که عرفا در وصـف احـوال         ترین ویژگی از آنجا که این احساس، یکی از عمومی       . داند  می
آندرهیل بیش از موارد دیگر به آن پرداخته و در جـای جـای آثـار خـود بـه      اند،  خود عنوان کرده  

  :نمایدشوند، اشاره می اوصاف و حاالتی که هنگام تحقق احساس عینیت ایجاد می
شـود توجـه    که در حین رخ دادن این احساس متحقق مـی         » کاشفیت«جا، به حالت     ـ در یک  

در «: کنـد   فانی، حقیقتی عینی را کشف مـی       عر ۀدهد و مقصودش این است که عارف در تجرب          می
رسد که گویی جهان هستی بـرایش عینیـت           ای از شناخت می   های عرفانی، نفس به مرحله    تجربه
شـوند کـه انـسان جهـان جدیـدی را کـشف             ای تحریک می  در این حال، حواس به گونه     . یابد  می
 ].٨٥، ص8 [»کند که عینی و واقعی است و پیوندی عمیق با ناخودآگاه او دارد می

در جای دیگر، هنگام به کار بردن عبارت احساس عینیت داشتن، گـویی در صـدد                ـ
 دارد و   »یقین و اعتماد  « اش کامالً ق تجربه است بیان کند که تجربه کننده نسبت به متعلَ        

بـه ایـن دلیـل کـه        ما حق نداریم    «:  قرار گیرد   نباید مورد تردید    آن  معتبر بودن  ،بنابراین
افراد را زیر سؤال    ایم، اعتبار کشفیات آن     جاعت کسب این تجارب را نداشته     موقعیت یا ش  

در «  کـه   این مـضمون   هبآندرهیل در یک جا با نقل قولی از ارسطو          ]. ١٦٥ص ،8[  »ببریم
تأکیـد  » .کنـد  لمـس مـی    را بـا دسـتش    ) امر مورد مکاشفه  (آن  حالت مکاشفه گویی فرد     

قطع کند که    به احساس عینیت می   ق تجر علَ عرفانی چنان با مت    ۀصاحب تجرب  کند که  می
در جایی دیگـر نیـز بـا نقـل          .  خویش اشتباه نکرده است    ۀقوع تجرب در و که  یقین دارد   و  

کمال غیر قابل بیان خدا را دیدم و با آن متحد شـدم و              «که گفته     ١نجال فولیگنو  آ ۀتجرب

                                                                                                                             
 یکی از بزرگترین محققین در عرفان مسیحی است) Angela of Foligno 1248-1309: (انجال فولیگنو. ١

تبر و قابل احترام وی در کلیسای کاتولیک بسیار مع. شود شناخته می به عنوان یک عارف همکه
 ]133ص ،11[.  لقب قدیسه به او داده شد٢٠١٣ای که در سال بوده، به گونه
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 ،8[ » انـد   و بـه زنـدگی ملمـوس تبـدیل شـده           این عبـارات انتزاعـی نیـستند       یقین دارم 
  .کند  آفرینی این نوع تجارب اشاره می و یقینی بودنبه معتبر] ٢٤٥ص

 عرفانی، ویژگی دیگری است کـه بـا احـساس عینیـت             ۀدر تجرب » عدم دخل و تصرف   «ـ  
عینی بودن در اینجا به این معناست که تجربـه کننـده حتـی بـه طـور                  . داشتن همراه است  
دهـد و      تصرفی نداشته و ماهیت آن را تغییر نمی         عرفانی خویش دخل و    ۀناخودآگاه در تجرب  
شود کـه گـویی        می "اتحاد همراه با انفعال   " و   "غرق شدگی در خویشتن   "نفس چنان دچار    

 ۀاحـساس غالـب عرفـا در لحظـ        «: یابد  هیچ دخل و تصرفی در می      متعلق تجربه را عیناً و بی     
 این محبت   ۀند که در سای   ها معتقد  عرفانی، تنها محبت محبوب است و بسیاری از آن         ۀتجرب

یابد که این تجربـه بـه او بخـشیده            دهد، یعنی عارف در می      است که احساس عینیت رخ می     
  ].٢٣٩، ص8[» شده است و امری کسب کردنی و تحت کنترل او نیست

بـردن   های عرفانی به کار   های مشترک تجربه  از مشخصه  .تناقض گویی . ٤. ١. ٣ .٣
عارفـان بـه    . ین تجارب است  در بیان ا  ط تجربه کنندگان،    توسعبارات و مفاهیم متناقض     

لمات و عبارات متناقضی به کار      کگاه  خوی فردی، هنگام بیان تجارب خود،       وحسب خلق 
گویی به این سبب اسـت       شاید این تناقض  .  هستند  نامفهوم  کامالً که برخی حتی  برند   می

  بـا عبـاراتی کـه عمـدتاً    خواهند رضایت عمیق خود از حالت تجربه شـده را          که عرفا نمی  
دهنـد از عبـارات متنـاقض        ارزش کنند و تـرجیح مـی       بیمرتبط با لذات جسمانی است،      

متفاوت و احساسات اساساً عالوه بر این، عرفا در این حاالت، ]. ٢٣٠ص ،8[ استفاده کنند
بـه  . شـود مـی گـویی    همراه با تناقض  ها  بیان آن  و لذا کنند   گاه متضاد با هم را تجربه می      

در آن واحد، دو حالت غنی و فقیر بـودن یـا فعـال و               است که    عنوان مثال فیلون عارفی   
شـدم   گوید گاه هنگامی که تهی بودم، پر می می ١فیلون بزرگ«: آرام بودن را تجربه کرده   

 ،٥[» م و نه زمانی را که در آن بـودم    دانست ام نه مکانی که در آن بودم را می        و در آن هنگ   
تجارب عرفانی چنان با عبارات و مفاهیم متناقض آمیخته اسـت           ف  بیان و توصی  ]. ٨٢ص

آنـدرهیل تنـاقض گـویی      . خوانند ناپذیر می  امری مطلقاً بیان  آن را   گاه  که عرفان پژوهان    
شـمارد و علـت آن را چنـین توضـیح             میرا امری طبیعی     عرفانیشان   ۀدر بیان تجرب  عرفا  
را توصیف کند که در ظـاهر امـر بـا او    تواند به درستی چیزی  چگونه انسان می «: دهد  می

                                                                                                                             
یلون ا به فمحققان قدیم و آبای کلیسعالم الهیات و متفکر برجسته یهودی است که نزد (philo) : فیلون. ١

تاریخ . معروف است (Philo of Alexandria)  فیلون اسکندرانی بهمحققان جدیدزد  ن و(Philo Yudaeus)یهودی
 ]١٢[ .تاست از آراء افالطونی و یهودی الهیات فیلون تلفیقی .گرددتولد او به قبل از میالد مسیح برمی
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از نظـر او ایـن تعـابیر      ]. ٢٤٢، ص 8[» !یکی نیست، ولی در واقع و حقیقت با او یکـی اسـت؟            
گر ارتباط عارف با آن  عرفانی نیستند، بلکه نشانۀنما، ویژگی متعلق تجربمتناقض یا متناقض

 تأثیر و   ۀگر نحو ، بلکه حکایت  به عبارت دیگر، این تعابیر شرح حال مقصود نیستند        . اندمتعلق
گر در ارتباط عمیق با امر متعالی پیـدا کـرده اسـت، مثـل               احساسی هستند که عارف تجربه    

شنود و زبانی برای توصـیف عینـی آن           فردی که برای اولین بار چند شاهکار موسیقی را می         
 . سخن بگویدتواند در مورد احساسی که این موسیقی در او ایجاد کرده است ندارد و فقط می

 در هنگام تحقـق     روحمقاومت ناپذیر بودن     . روح مقاومت ناپذیر بودن  . ٥. ١. ٣ .٣
ی اسـت کـه آنـدرهیل بـه آن اشـاره          هـای مـشترک    عرفانی یکی دیگر از مشخـصه      ۀتجرب
 خالی از مقاومـت   کامالًمنفعل و    عرفانی   ۀآندرهیل معتقد است روح هنگام تجرب      .کند  می

ـ        آگاهانه می  عرفاآیا  ه  اما سؤال این است ک    . است  عرفـانی، منفعـل    ۀخواهند کـه در تجرب
ـ  ۀکـه الزمـ   باشند و هیچ مقاومتی نشان ندهند یا این         عرفـانی، انفعـال و مقاومـت        ۀ تجرب

بر اسـاس   . م باقی مانده است   ناپذیری است؟ این مسئله در بیانات آندرهیل تا حدی مبه         
 در   عرفـا  غالبـاً کـه   رسـد     نظـر مـی    کرده به هایی که آندرهیل از برخی عرفا ارائه        گزارش

 شـان کـامالً    فعالیت ارادی را ندارند و آگـاهی       گیرند که توانایی انجام هیچ     حالتی قرار می  
کند که    از زبان آنجال فولیگنو بیان می      مثالً. داردهای عالم متعالی قرار      پیام ۀتحت سیطر 

 یـا حتـی بـا       ،عاقالنـه و  صحیح  توانیم   کند، نمی   ای که خداوند خود را آشکار می      ظهاز لح 
  ١از زبان افرادی مثل مادام گیـون      در جایی دیگر     ].٢٣٨ص ،8[  صحبت کنیم   زبان لکنت

چیزی ـ به جز   هایشان برای یادداشت هرکند که در نگارش کتاب نقل می ٢و قدیس ترزا
 ٣جان میلتون .  منفعل بودند  ـ فاقد قدرت و کامالً      کرد آنچه پروردگار به ذهنشان وارد می     

                                                                                                                             
 سالگی نوزده سن در که فرانسوی نویسنده و عارف )١٧١٧ـ١٦٤٨  Madame Guyon: (گیون مادام. ١

 آن نتیجه و در گرفت قرار مقدس فرانسیس فرقه کشیش با رویارویی تأثیر تحت وسیعی طور به
 moyon court ét tres facial نام به وی تۀبرجس و مهم اثر. اختیار کرد نشینیگوشه و عُزلت سال پنج

de fair arison» کلی طور به گیون خانم عرفان. باشدمی »عبادت برای آسان بسیار و کوتاه روش یک  
 ]١٢[ .است »تسلیم «از شکل یکمعرف 

جمعیت ۀ کنند  تأسیس و آلبانیایی کاتولیک ۀ راهب)١٩٩٧ـ١٩١٠ـ Mother Teresa( :قدیس ترزا. ٢
های جهان مادر ترزا را رسماً در روز چهارم  رهبر کاتولیک پاپ فرانسیس .است هند در مبلغان خیریه

 ]١٢[. داعالم کر قدیس ٢٠١٦سپتامبر 
بهشت  ترین اثرشمهم. است انگلیسی ۀشاعر و نویسند )١٦٧٤ـ١٦٠٨ـ   (John Milton:جان میلتون. ٣

 ]11ص ، 3 [. داستان فریب خوردن حوا توسط اهریمن استۀ که دربردارندنام دارد گمشده
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شـد، اشـاره       خودش، بر او الهام  می      ۀبه گفت  اشعاری که    ۀاراده بودنش در دیکت   هم به بی  
 ].٩١ص ،8[ کرده است

 عرفانی مؤثر باشـد،     ۀتواند در وقوع تجرب     قدر که می  این نوع انفعال و تسلیم گشتن همان      
 گـردد   عرفانی هم مؤثر باشد و منجر به آرامش و امنیت خاطر عارفۀتواند در حین تجرب  می

و گاه حتی بعد از اتمام تجربه نیز عارف، بـه خـاطر از دسـت دادن ناگهـانی معـشوق خـود،        
 ].٢٨٠، ص8[همچنان ترجیح دهد که هیچ فعالیتی نکند و در حالت انفعال باقی بماند 

 
 های عرفانیهای غیر مشترک تجربهبرخی ویژگی. ٣ .٢. ٣ 

هم دسـت    عرفانی   ۀای غیر مشترک تجرب   هتوان به ویژگی    با جستجو در آثار آندرهیل می     
متغیـر  توانند    میخوی افراد   ها و خلق و   ها، آموزه که متناسب با سنت   ها  این ویژگی . یافت

احـساس   ایجـاد  )دو ،حیـرت در عـارف  احساس  ایجاد) یک:  عبارتند از باشند و متفاوت 
ـ      )چهـار  ،ایجاد احـساس نـشاط در عـارف        )سه ،اندوه در عارف    ، هناگهـانی بـودن تجرب

 ].٣٠ـ٤٥ص ،٦[ زودگذر بودن تجربه )پنج
توان نتیجه گرفت     عرفانی بیان شد می    ۀها و اوصافی که برای تجرب     به ویژگی  با توجه   

که از نگاه آندرهیل این تجربه به نحو تدریجی و در اثر ظهور و بروز قوای باطنی انسان و      
رسد کـه امـر     می ایه مرحلهتجربه ب روح در این    . شود ایجاد می اتصال او به حقیقت عالم      

برخی مواقع در جهان خارج و در برخی مواقـع، در            قدسی و متعالی را به شکل عینی در       
ـ         . کند ادراک می  درون خویش   حیـرت،   ۀ واسـط  هدر این رویداد، گاه جان و روان انسان ب

و گـاه   شـود     مـی  گیرد و منفعل   تحت تأثیر قرار می    عرفانی   ۀ از تجرب  اندوه و نشاط حاصل   
این نـوع تجربـه بـه لحـاظ     . گرددز مدار اصلی و طبیعی خود خارج می    و جوارح او ا    اعضا

 قابـل اطمینـان اسـت و هـیچ چیـز            آور و کننده، یقین  ایجاد احساس عینیت برای تجربه    
هـایی کـه    چه عبارات و گـزارش     گر لطمه وارد کند؛ اگر    تواند به اعتبار آن نزد تجربه     نمی

کند همراه با نوعی تناقض و رازآلـودگی اسـت و           مید بیان    خو ۀبرای توصیف تجرب  عارف  
 .                      نباشدبه همین سبب ممکن است برای دیگران قابل اعتنا و در خور اعتماد 

 
  عرفانیۀچگونگی وقوع تجرب. ٤

نفسی برای سالک قابل تحقق آفاقی و ا دو سیر ۀ به واسط عرفانی از منظر آندرهیل   ۀتجرب
 :شود در ادامه به شرح و تفصیل این دو سیر پرداخته میاست که 
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جهان طبیعت،  "گوید   عرفان هندو که می    ۀآندرهیل با الهام از این آموز     : سیر آفاقی 
 معتقد است که سالک در کنار سایر مخلوقات،         "همانند جریان یک بازی با خداوند است      

ت گاهی خـشن، گـاهی      به اجرای نقش خود در بازی طبیعت مشغول است؛ سایر مخلوقا          
آن اسـت کـه سـالک    کننـد امـا مهـم     مهربان و گاه در نزاع و گاه در صلح، با او بازی می           

کـه خداونـد طـراح آن اسـت، تبعیـت      ها همواره از یک الگوی بـازی       متوجه باشد که آن   
ن رهبر ارکستر ناپیدا های موسیقی آ مطیع و فرمان بر نُتکنند و به بیان دیگر، کامالً      می

 سالک باید به طبیعت و مخلوقات طوری بنگرد که گویی به محبوب             .]٨٩ص ،٥[ هستند
عاشق به معشوق خویش تنها از روی محبت و عشق و بدون در             : نگرد یا معشوق خود می   

 اگر عارف سالک به چنین حالتی دست یافـت،      . نگردنظر گرفتن فواید مادی و دنیوی می      
کند و بـدین      موجودات پیرامونش کشف می    درنگ ارتباطی بسیار نزدیک میان خود و      بی

 . شود ل میتری نسبت به خداوند نائ عمیقطریق به درک و شناخت بسیار
از آن یـاد    » کشف خدا در مخلوقات   «نگریستن به مخلوقات، که تحت عنوان        این نوع   

ی فـرد    آگاه ۀست که حوز  هایی ا ترین راه ترین و در عین حال، مهم      یکی از ساده   شود، می
ک  سـالک از ادرا    به عبارت دیگر، در این نوع شهود،      . دهدز کثرت به وحدت سوق می     را ا 

کند تا آنجا که به فهم حـضور واقعـی و روشـن              کثرت به سمت ادراک وحدت صعود می      
کند که از سوی وحدت بر او وارد  هایی می خود را تسلیم پیامرسد و وحدت در کثرت می

 ۀتر در مخلوقـات غـرق شـود، حـوز         تر و کامل  فر این مسیر، هر چه سالک ژر      د. شود می
ای «: شـود   جهان نزدیکتر می   ۀواسطکند و به ادراک بی      اش بسط بیشتری پیدا می    آگاهی

زنـد نیـز توجـه     سالک در آن حالت، حتی اگر به گربه ولگردی که در خیابان پرسـه مـی               
اکـی از شـور و      گر پژو بینی که حکایت    های ملکوتی و معانی و حقایقی را می       کنی، ویژگی 

 در مراحـل    .]٩٢ص ،٨[ »اشتیاقِ خداوند است که در مخلوقات به ودیعه نهاده شده است          
تـر و    چـه بیـنش شـهودی او عمیـق          این شهود، سالک فقط تماشاگر است؛ اما هـر         ۀاولی

شود تا آنجـا کـه       تر شود، شور و اشتیاقش برای دریافت شهودات عرفانی بیشتر می          کامل
له اسـت کـه دگرگـونی    در این مرح. اند با عالَم هستی اتحاد پیدا کند   تو در نهایت امر می   
شود، بدین معنا که تاکنون       عرفانی برای سالک فراهم می     ۀ ادراک تجرب  ۀآشکاری در شیو  

هـای خـودش بـوده، امـا از ایـن پـس، تمـام                مستقیم تـالش   ۀتاوردهای سالک نتیج  دس
در ایـن مرتبـه تنهـا کـاری کـه      . دهـد  وارداتش صرف نظر از تالش و فعالیت وی رخ می        

 منفعل باشد؛ یعنی ناتوانی کامل خویش در        "آگاهانه"سالک باید انجام دهد آن است که        
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ش خداوند جایگزین در این جاست که کُن. دریافت و کشف تجربیات عرفانی را درک کند
. بـارد ق بـر وی فـرو مـی       ای از حقیقـت مطلـ     شود و آگاهی نوین و زنده     فعالیت آدمی می  

ز ای ا با چنین دیـدگاه شـهودی      «:این خصوص خالی از لطف نیست      الت آندرهیل در  جم
دلربـایی غیـر قابـل     ۀشنوی و بر هر علفی اشعاری دربارهر ناودانی سرودهای الهی را می     

تمام همنوعانت برایت با معنا     ها، آن است که     تر از این  برتر و عظیم  . بینیباور خداوند می  
ن بـرای تـو     واهند درخشید و بدین ترتیب، تمام اجزای جهـا        شوند و همچون نوری خ    می

 خودت، احساسشان خواهی    ۀند که همانند بخشی از وجود گسترد      کمعنایی تازه پیدا می   
و برای این که    : شود   کشف خدا در مخلوقات در سه مرتبه محقق می         .]١٠٢ص ،٥[ »کرد

 .                        سداش را در عالم طبیعت بازشناتر عشق شهودیسالک بتواند عمیق
کند که در ابتدای امر، توجه کامل خود          آندرهیل به سالک پیشنهاد می    )  اول ۀـ مرتب 

را بر یکی از مظاهر طبیعـت معطـوف کـرده، پیکـانی از عـشق و ادراک را بـه درون آن                       
مهم نیست که متعلَـق ایـن       . بفرستد تا بتواند به ادراکی عمیق در خصوص آن نایل شود          

نـد و   ا جهان با یکـدیگر مـرتبط      شیایاک کدامیک از مظاهر طبیعت باشد؛ زیرا تمام ا        ادر
هاست؛ آنچـه اهمیـت دارد شـدت اشـتیاق           ورود به ادراک مابقی آن     ۀ دریچ ادراک یکی، 

 تمرکـز بـر آن متجلـی        سالک نسبت به ادراک موضوع مورد شهود است کـه در توجـه و             
کنـد کـه خـود را بـه آغـوش آن             را درک    توانـد آن    شخص تنها به میزانی مـی      «:شود می

 سالک در این مرتبه کافی است ابتـدا بـر چیـزی کـه خوشـایندش                 .]٩٠ص ،٥ [»بسپارد
هـای پـر    است، تمرکز کند؛ البته الزم نیست متعلق تمرکز، امـر عظیمـی ماننـد آسـمان            

توانـد    مـی هـم    خـار    ۀو یا یک بوت    کوچکی از مغز یک فندق       ۀتکستاره باشد؛ بلکه حتی     
شود که فرد ابتدا در خود، آرامـشی عمیـق            این کار باعث می   . لق توجه و تمرکز باشد    متع

 ۀتـر مرتبـ    بعدی که دست یافتن به وجـودی ژرف        ۀبه سمت مرتب  حس کند و در پی آن،       
در مسیر این صعود وجودی، از راز و رمزهـایی در هـستی آگـاه               .  رانده شود   است کنونی

 .]٢٠٠ص ،٨[شته است نداها توجه  گردد که تاکنون به آن می
حاصل این نوع نگرش به مخلوقات، عالوه بر آگـاهی عمیـق و ژرف بـه جهـان کثـرت و                     

 دوم شناخت مخلوقات بـه      ۀهدایت به سمت وحدت، برخورداری از مهارتی است که در مرتب          
 . شود از آن یاد می" مهارت احساس کردن بدون اندیشه"آید و تحت عنوان  کمک سالک می

که معطوف بـه    ز آن مرکز توجه بیش ا    اول، در این مرتبه      ۀبرخالف مرتب )  دوم ۀ ـ مرتب 
کـه دیگـر زمـان       شـود؛ چـرا     طبیعت و جهان بیرونی باشد به درون سالک معطـوف مـی           
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 قبل، سالک با توجه آگاهانه به       ۀدر مرتب . ر بیرونی به سرآمده است    مجاهدت از طریق سف   
شـد، امـا      ها یگانه می    فت و با حقیقت آن    گر  ها قرار می    مخلوقات در ارتباط مستقیم با آن     

در این مرتبه باید روی خود کار کند تا بتواند از بند نیروی تصویرساز اندیشه رهـا شـود،      
 بـه . ساحت اندیشه به شـناخت خـدا رسـید         توان با تصویرهای ذهنی بر آمده از      زیرا نمی 

بـه شـمار    ینش   ادراک جهان آفـر    ۀالزم پیش توجه آگاهانه سالک      ۀدیگر سخن، در مرتب   
رفت، اما اکنون در جایگاهی قرار گرفته که حواس جسمانی و اندیشه برخاسته از این               می

شود، سکوتی کـه    عمیق وارد میاز این پس، سالک به سکوتی    . حواس، راهی به آن ندارد    
ایـن بـار نیـز سـالک بـه      .  جهان، در درون وی جریـان دارد       ۀوقفهای بی   رغم همهمه علی

هـای    د و برچـسب   کند اما نه با خـر       های آن را درک می      جه دارد و پیام   جهان آفرینش تو  
این ادراک به مراتب،    .  است ؛ بلکه با احساس نابی که از درون بر خرد او چیره شده            ذهنی
  آن، حـصول معرفتـی     ۀ پـیش اسـت و نتیجـ       ۀتـر از ادراک در مرتبـ      دیتر و شـهو   یقینی
 نظـام طبیعـی بـا تمـام برخوردهـا و            که آفرینش و  معرفت به این  «: تر در قلب است    عمیق

 بـه   مـستمر  انـدازه و  ن حال از اشتیاق، عشق و بخشـشی بـی         عی بیدادهای آشکارش، در  
 هـیچ   .]٢٠٥ص ،٨ [»آیـد   یز با عشق خداوند به وجـود مـی        ؛ زیرا همه چ   وجود آمده است  

الک از ایـن پـس بـه        انگیز، منحرف و اصالح ناپذیر تلقی شود و س         حقیر، نفرت  چیز نباید 
 ای را که در درونش تجلی یافته،ورزد چرا که بعد از این، اشتیاق الهی ه چیز عشق میهم

 .]همان [کند ادراک می
در آن،   نخست سالک با توجه آگاهانه به طبیعت و اسـتغراق            ۀدر مرتب )  سوم ۀمرتبـ  
 دوم،  ۀمرتبـ در  . رود مـی یافته، به سـمت ادراک عـالم وحـدت          های عالم کثرت را در      پیام

 قبل را با احـساس نـاب و بـدون دخالـت دادن اندیـشه، شـهود           ۀهای مرتب گاهیآسالک  
ظـیم و    خویش در برابر حقیقـت ع      ۀ سوم، سالک با تسلیم منفعالن     ۀدر مرتب اما  . نماید می

 شخـصی   ۀ ایـن مواجهـ    .شـود  نایل می  شخصی با خداوند     ۀواقعیت غایی هستی به مواجه    
ایـن  بـر   . سالک به فنای در حق دسـت یابـد        نیازمند انفعالی آگاهانه است تا در حقیقت،        

 بـه   هـای وجـودش کـامالً       وی باید هیچ نپرسد و هیچ نخواهد جز این که پنجره          «: اساس
 .]٢٠٧ص ،٨ [»سوی خداوند گشوده شود

بـه  گیرد و     سالک پس از فناکردن خویشتن خویش در برابر خداوند، حیات از سر می            
کنش خداوند به جای فعالیت « :حیات جدیدیابد و در این   دست می"تولد دوباره" ۀتجرب

 ].٢١٦، ص٨[» نشیند انسان می
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گرچه نیروی سالک در این مرتبه ضعیف گردیده، اما حیاتی تازه بـه جـانش تزریـق                 
تـسلیم شـده عمـل      " نفـس    ایـن مرتبـه   در  . شده و نیروی الهی در او ظهور نموده است        

 ایـن اسـت کـه آگـاهی نـوین و            رت؛ و مقصود از این عبا     "کند  کند، بلکه دریافت می    نمی
کننده شده، توکل، رضایت، تسلیم و یقینـی در او           ای که اکنون نصیب سالک شهود     زنده

  .]٢٢١ص ،٨[ها را متزلزل کند تواند آن کند که هیچ چیز نمی ایجاد می
 جدید، به معنای    ۀ به هر مرتب   کند که ورود    مهم را خاطر نشان می     ۀآندرهیل این نکت  

 و از دست دادن مراتب پیشین نیست؛ بلکه به معنای افزوده شدن بـه         پشت سر گذاشتن  
 قـوای نفـس و تکمیـل        ها است و همین امر است که موجب استکمال هر چه بیـشتر              آن

 .]٤١ص ،٥[ شودشخصیت سالک می
رفتن به سوی خدا عبارت است از ورود   «: آندرهیل با نقل این جمله که     : نفسیسیر ا 

. دانـد  هـر اشـراقی مـی      ترین عامـل  مهمنفسی را   سیر ا ،  ]٢٧ص ،8[» به خویشتن خویش  
اش در هـای نهفتـه   و کشف استعداد نفسی، آگاهی از جایگاه حقیقی نفس     سیر ا منظور از   

در این مرحله، نفس بیشترین همت و اراده را مـصروف           . ادراک مراتب عالی هستی است    
 ب باالتر وجود نائـل شـود      کند تا با نظم بخشی به آن، به مرات         تمرکز و توجه بر درون می     

 است، تـا بـاالترین      "توجه به درون  "ترین سطح این تمرکز که      پایین میان   .]٢٤٧ص ،8[
شود، مراتب فراوانی از ضعیف تـا شـدید وجـود           میسطح آن که منجر به شهود و اشراق         

در این مسیر، سالک . شوند میدارد که با تمرین آگاهانه و منظم ذهن، یک به یک آشکار
تـوان بـه    مـی یابـد کـه چگونـه        عود به کوهستان خودشناسی به این مهم دست مـی         با ص 

خودشناسـی، فـرد را در      . شناخت حقیقت غایی که همـان خداونـد اسـت نزدیـک شـد             
کنـد از جملـه      شناخت برخی از امور درونی که تاکنون برایش ناشناخته بوده یـاری مـی             

گرفتـه، بررسـی      ط قرار می  هایی از شخصیتش که تاکنون تحت تأثیر محی       شناخت بخش 
هـا و     شـده، شـناخت انگیـزه       های حقیقی که منجر بـه رفتارهـای خـاص وی مـی              انگیزه
هـایی کـه در او    ها و عشق و نفـرت  های درونی و سرانجام تشخیص نوع لذت طلبی     ارزش

 در فرد نسبت به خـود و  های مذکور ها و بررسی   شناخت .]٢٤٩ص ،8[شکل گرفته است    
تواند بـه معرفـت نـسبت بـه         میکند که در پرتو آن،        دیدی ایجاد می   نگرش ج  تمام اشیا 

 .تر شدحقیقت غایی نزدیک و نزدیک
توان به ارتباط آن با سیر انفـسی پـی            با توجه به شرحی که در مورد سیر آفاقی آوردیم می          

تـری قـرار      متعالی ۀیابد که ورای وجود ظاهری مخلوقات، مرتب        سالک در سیر آفاقی در می     : برد
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اینک در سیر انفسی و به برکت عمل مراقبه، در         . دارد که با حواس ظاهر کمتر قابل درک است        
ای کـه   تر وجودش به ناهماهنگی و ناسـازگاری درون خـود  بـا زیـست ظـاهری                 های ژرف   الیه

 ۀبرد و در اثر آگاهی یافتن از این ناهمـاهنگی و تقابـل، نـسبت بـه ادامـ                    تاکنون داشته پی می   
  ].٢٥١، ص8[شود   جهان مادی پرمشغله دچار رنج و اضطراب میزندگی در این

توضـیح آن  . عامل اصلی این رنج و اضطراب، نوع نگرش سالک نسبت به زندگی است        
 :تواند دو نوع نگرش داشته باشد که انسان در مواجهه با جهان هستی می

را از ایـن      فرد اشـیا   نگرش تملک خواهانه یا منفعت جویانه که در این نگرش،           )  یک
 . نگردای دارند می که برای او چه فایدهدید

 . گونه نسبت و رابطه با خود فرد  فی نفسه و بدون برقراری هرنگرش به اشیا) دو
که انسان نسبت به جهان هستی چه نگرشی داشته باشد تأثیر به سزا و مستقیمی               این

ناشـی از   واهانـه کـه     در نگرش منفعت جویانه و تملک خ      . گذارد  بر سیر و سلوک وی می     
ر، موفقیـت، جایگـاه اجتمـاعی را        روت، افتخـا  ثـ غفلت است انسان عناوینی مثل      جهل و   

 حـق دارد و بـه       کند نسبت بـه برخـی اشـیا          احساس می  داند و   ی از فردیت خود می    جزئ
به همین سبب اسـت کـه       . همین سبب در طول زندگی، در پی احقاق حق خویش است          

 و حرص بتدریج در وجودش راسخ شـده، مـانع            حسد ،هایی همچون غرور، خشم     خصلت
عکس، اگـر فـرد بـا خودشناسـی و          بر. گردد  حرکتش به سمت عشق و حقیقت غایی می       

هستند گونه که   نظر کند و اشیا را آن      جویانه صرف  منفعتسازگاری با خویشتن، از نگرش      
ن فرد دسـت بـر       نیز از کنترل نفس آ     اشیاگونه که باید در خدمت او باشند ببیند،         نه آن 

شود و قوای او آمـاده گـشودن          خواهند داشت و روان فرد از آزادی و رهایی برخوردار می          
 .]٢٧١ص ،8 [شوند  به سوی شناخت حق میترهای ژرف و ژرفمسیر

 :در خودشناسی آندرهیل، دو عنصر اساسی بسیار مؤثر و کارآفرین است
های شخـصی کـه       عادات و ارزیابی  انقطاع به این معناست که فرد از همه         : انقطاع) ١ 

 .ها زیسته است رها شود تاکنون با آن
ریاضت به معنای رفع تمام عالیق، تمایالت و گرایشاتی است کـه تقابـل    : ریاضت) ٢ 

 .آفرینند بنیادین حیات درون و بیرون سالک را می
، سالک بایـد از طریـق انقطـاع و    مرتبهبرای رسیدن به خودشناسی مورد نظر در این      

ریاضت، عالیق و تمایالت و عادات کم ارزش مادی را ترک کند و اراده و توجـه خـود را                    
حاصـل ایـن    . ای که اکنون مجذوبش شـده سـوق دهـد          حیات متعالی   به سمت  منحصراً
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شخـصیت  "تالش، جای گرفتن  شخصیتی در وجود سالک است که آندرهیل نـام آن را                
عت، تجرد قلب و کنتـرل خویـشتن   ااش شج شخصیتی که عناصر اصلی    نهد؛   می "عرفانی
 .]٥٧ص ،8 [است

شود که توجه به درون در مراحل اولیه همانند خواندن و نوشتن، دشوار             آندرهیل یادآور می  
گونه که خواندن و نوشتن در نهایت به امـری خودکـار تبـدیل              و البته اختیاری است؛ اما همان     

 کم به شکل عادت درآمده، دشواری آن        شود، مداومت ورزیدن در امر توجه به درون نیز کم           می
رود در ابتـدای سـیر   از سالک انتظار نمیبه سبب همین دشواری اولیه است که       . رود  از بین می  

رود کـه بـا بینـشی     انفسی قادر باشد به وجود خویشتن نگاهی نو بیافکند، بلکه صرفاً انتظار می            
 ].٢٦١، ص٨ [جدید، به تصاویر ذهنی معمولی خود چشم بدوزد

 
 تحلیل و بررسی. ٥

 :در بررسی و تحلیل نکات اصلی این مبحث چند محور قابل مالحظه وجود دارد
 عرفانی، روشن کـرد کـه او        ۀ چگونگی تحقق تجرب   ۀبررسی رویکرد آندرهیل دربار    .١ .٥

گرایی و تمرکز بر خویشتن، بر این باور است که متعلق تجربه در هر              با تأکید بر روش درون    
توان بـه آن   ی واحد است و با آگاهی از سازوکار جهان هستی و مخلوقاتش، می دو سیر، امر  

ـ      ۀاین نزدیکی هم از طریق تجرب . امر نزدیک شد    ۀ آفـاقی میـسر اسـت هـم از طریـق تجرب
 .  انفسی در کوتاهی مسیر و ماندگاری بیشتر اثر آن استۀانفسی، منتها حُسن تجرب

ت خاطر بر ذهن و قوای ظاهری مـسلط         وی معتقد است اگر سالک با مراقبه و جمعی        
 رسـالت . تواند در مسیر سلوک و حیات معطوف به آن، به درسـتی گـام بـردارد             میشود،  
 گزینـشی و همچنـین از      و نـاقص  ادراکـات  از را ذهن که است آن مراقبه یا گراییدرون
 ینمع حالتی بر نفس نیروهای  تمرکز ۀشیو عالوه بر این،  . کند دور قضاوت و داوریپیش

حیـات همـوار     بـاالتر  مراتـب آگاهی از   سالک برای    دهد تا بدین وسیله مسیر     آموزش را
 در و باشـد  متمرکـز  حـال  زمـان  بـر  چگونـه  که آموزد می فرد تعالیم، این ۀسای در .شود

 خـوبی  بـرای  هـم  و او   زنـدگی  خوشـی  بـرای  هم مراقبه ،لذانکند   سیر آینده، و گذشته
 . است مفید زندگیش
راقبه و جمعیت خاطر آن است که انسان را به شناخت خودِ واقعـی و در   دیگر م ۀثمر

دهد و ژرفای     یکه همواره ژرف، ژرف را ندا م       کند؛ چرا  نزدیک می نتیجه، معرفت خداوند    
آنـدرهیل مراقبـه و جمعیـت       . ست ا  به سوی وجود ژرفناک خداوند     وجود انسان مسیری  

تـرین   مهـم  وه خودشناسی و خداشناسـی      ترین را ترین و مطمئن  کوتاهخاطر را به عنوان     
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 چـه گسـستگی و      او بر این باور است که هـر       . داندمینفسی سالک    در سیر آفاقی و ا     گام
 حـواس ظـاهر و قـوای بـاطن کمتـر            انسان شدت بگیرد، دسترسی به    قراری در نفس    بی
 .شود و نقصان میشود و در نتیجه خودشناسی و خداشناسی دچار ضعف  می

 عرفانی، ایـن خـود سـالک        ۀمعتقد است در ابتدای مسیر تحقق تجرب       آندرهیل   .٢. ٥
ای که  فانی را محقق سازد، اما از مرحله       عر ۀظف است با تالش بی وقفه، تجرب      است که مو  

عارف با مبدأ عالی عالم هستی متحد گردد، مکاشفات و مشاهدات بدون نیاز به تـالش و       
عملی و یا به تعبیر      این مرحله همان بی    رین فعالیت در  تگیرد و مهم     او صورت می   تفعالی

ـ      بر این اساس،  . تر، انفعال و تسلیم است    درست  عرفـانی،   ۀ تحقق برخی مراتب عالی تجرب
 .عارف در آن مرحله و منفعل محض بودن اوست» حضور« مستلزم صرفاً
نفسی بر آفاقی قائل اسـت بـه همـین جهـت انتظـار              تری سیر ا   بر  آندرهیل به  .٣ . ٥
که در آثـار    حال آن نفسی مصروف شده باشد،     در شرح سیر ا   بیشترین همت او    رود که     می

های عملـی و       به بیان راهکار    اجمالی به این نوع تجربه، عمدتاً      ۀشاهد آنیم که با اشار    وی  
 . پردازد کاربردی در خصوص سیر آفاقی می

ـ     روش و راهکار عملی برای     ۀ ارائ ۀرهیل به واسط  آند. ٤. ٥ در   عرفـانی،  ۀ تحقـق تجرب
 او از جملـه  . قلمداد شده استحیت عرفان مسیۀ در حوز های جدید  ایده گذارانپایه ۀزمر

توان به بی روش بودن و یا حتی تک روش بودن           عرفان پژوهان و متفکرانی است که نمی      
ـ پیـشنهاد او بـرای تحقـق ت     . منتسبشان کـرد   ، "دورن گرایـی "  توسـل بـه   عرفـانی ۀجرب

 است و معتقد است که ایـن        "تمرکز و مراقبه  " و   "ت آن رهاسازی نفس از ذهن و تعلقا     "
مثل تکرار برخی اذکار خاص و یا اعمال  روش نیازمند اعمال پیچیده و گاه دست و پاگیر

 :شود کید می اصلی تأدر نظام عرفانی وی، بر این سه مؤلفه. غیر معمول عرفانی نیست
    و العـاده  يـت تمركـز فـوق     تنظيم سرشتي با قابل   . 2 ،تنظيم ساختار رواني مناسب   . 1 

   .ايجاد نظم تربيتي عالي. 3
 عرفانی بـرای همگـان      ۀتجربشود که تحقق    میآندرهیل معتقد است این امر موجب       

 .ممکن و میسر باشد
سؤالی .  عرفانی بر سیر و سلوک امری حائز اهمیت است         ۀ تأثیر تجرب   کم وکیف  .٥. ٥

ـ دگاه آندرهیل، آیـا     با توجه به دی   که  که جا دارد مطرح شود این است          عرفـانی در    ۀتجرب
سلوک عارفی که این تجربه را داشته تغییراتـی ایجـاد کـرده یـا                کمیت و کیفیت سیر و    

گــر بایــد منتظــر متحقــق شــد، تجربــه عرفــانی ۀ تجربــخیــر؟ بــه عبــارت گویــاتر، اگــر
 های کمی و کیفی در روند سیر و سلوک خود باشد یا نه؟ نیدگرگو
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 نخـست سـالک، یعنـی بیـداری،         ۀسه مرحل توانند  سالکان می عموم  آندرهیل   از نظر 
 عرفانی به نحو قابل قبـولی       ۀتجرب اشراق،   ۀدر مرحل تصفیه و اشراق را طی کنند، اما اگر         

 بـه وقـوع آن واقـف شـود و     ای که خود سالک کـامالً    یعنی به گونه  برای سالک رخ دهد؛     
  بعـدی  ۀتوانـد وارد دو مرحلـ       مـی گاه  بداند که منشأ و دلیل این تجربه چه بوده است آن          

از نـا امیـدی و هجـران         دشوار و گاه سرشار      ۀکه مرحل  ("شب تاریک روح  " ۀیعنی مرحل 
بـر ایـن اسـاس روشـن اسـت کـه در نظـام سـلوکی                 .  نیز بشود  "اتحاد" ۀو مرحل ) است

 عرفانی تأثیر بسزایی در پیشبرد سالک دارد و نه تنها در کمیت سـلوک               ۀتجربآندرهیل،  
 . است، بلکه در سرعت و کیفیت آن نیز مؤثر خواهد بوداثرگذار

این مطلب از جمله وجوه تمایز آندرهیل با اغلب عرفـای مـسیحی و حتـی اسـالمی                  
ن سـه    عرفانی شرط کافی بـرای پیمـود       ۀدر مکتب سلوکی آندرهیل، تجرب    است چرا که    

، در   نهایی سـلوک اسـت     ۀوک و شرط الزم برای تحقق دو مرحل        نخست سیر و سل    ۀمرحل
 .شود  عرفانی شرط الزم یا شرط کافی محسوب نمیۀ، تجربحالی که در مکاتب دیگر

 عرفانی عموماً ناظر به احساسات و عواطف است نه عقیده و ۀاز نظر آندرهیل، تجرب. ٦. ٥
 عرفانی هم بیشتر متأثر از احساسات و عواطف است و هم بیشتر بر روی سـاحت                 ۀتجرب. باور

 عرفانی زمانی ۀبه سخن دیگر، آندرهیل معتقد است تجرب. گذارد ثیر میعاطفه و احساسات تأ
کارا است که براحساسات فرد تأثیر بگذارد اما در پرتـو ایـن تـأثیر، اراده و آگـاهی فـرد نیـز                     

 حقیقی از ۀبر همین مبناست که مالک تشخیص تجرب. تغییرات رو به کمال پیدا خواهد کرد
گوید تا آن هنگام که عشق فرد به داند و می می"خداوندشدت عشق فرد به "غیر حقیقی را 
 . حقیقی تحقق نخواهد یافتۀور نشود، تجربخداوند شعله

 
 نتیجه. ٦

ـ    وی پیرامـون     ۀپس از بررسی آرای آندرهیل، حاصـل اندیـش          عرفـانی و    ۀچیـستی تجرب
  :توان به این ترتیب بیان کرد  را میچگونگی تحقق آن

 ۀبـه وسـیل    در زندان جسم محبوس است و تفسیری کـه           آندرهیل، نفس  از منظر ـ  ١
وی . شود، در بهتـرین حالـت، نمـادین و تقریبـی اسـت      حواس ظاهر از جهان حاصل می 

هـا   نـسبت بـه آن     هایی است که انسان در شـرایط عـادی        ت جهان دارای جنبه   معتقد اس 
   .ی یافتها آگاه نسبت به آنتوان های عرفانی میاز طریق تجربهشناختی ندارد ولی 

های عرفانی از چنان میزان اعتباری برخوردارند که بـا یقینـی جلـوه               تجربه برخیـ  ٢
. دهنـد  ، سالک را به سمت مراحل باالتر سلوک سوق مـی          تجربه ها و متلعقات   آموزه دادن
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 عرفانی در نظام سلوکی آندرهیل تأثیر بـسزایی در          ۀ تجرب توان گفت که   بر این اساس می   
 .دهـد مـی  و حتی سرعت و کیفیت سلوک وی را نیز تحت تأثیر قرار              پیشبرد سالک دارد  
پیمودن  عرفانی در مکتب سلوکی آندرهیل، شرط الزم و کافی برای            ۀبه بیان دیگر، تجرب   

  .شودمراحل سیر و سلوک تلقی می
گفت برای طی مسیر عرفـان      توان  ی است که نمی   آندرهیل از جمله عرفان پژوهان    ـ  ٣

 گرایـی، رهـا   دورن. اسـت   افراد ۀاً مقید به کاربرد یک روش برای هم       صرفو یا   فاقد روش   
 توجه و تمرکـز بـر     ها و    سیر در مخلوقات و کشف خدا در آن         از ذهن و تعلقات آن،     شدن

 و مطـابق مـدعای      است عرفانی   ۀتحقق تجرب های مورد نظر او برای      از جمله روش  مراقبه  
شواری که موجب گریز افراد از سـلوک        اعمال سخت و د    ها نیازی به  ایشان، در این روش   

در جایگـاه دو روش     نفـسی و آفـاقی      سیر ا آندرهیل معتقد است    . شود، نیست عرفانی می 
توانند بستر نیل به تجربه عرفانی      می که   اندلچنان قابل حصو   عرفانی،   ۀبرای تحقق تجرب  

 .را برای همگان فراهم سازند
داند، ولـی بـا      احساس و عاطفه می    مقابل ساحت    ۀرا نقط ـ آندرهیل ساحت معرفت     ٤

هـای عرفـانی در ظـاهر بـه         آمـوزه چـه    شـود کـه اگـر      ی او روشن می   تر آرا دقیقبررسی  
احساسات شباهت دارند و مربوط به ساحت احساس هستند، ولی تجارب عرفـانی بـرای               

 کـه در    انـد ، شـکلی از شناسـایی و معرفـت         در واقـع   اندن نائل شده  کسانی که به درک آ    
ی عمیقی را بـین   ایشان، هم پوشان بنابراین در آرای  .شود  یده می المی شهود نام  عرفان اس 

 .توان مشاهده کرداحساس و شناخت می
مـا  هـر یـک از       درک این نکتـه اسـت کـه جـایی درون              آندرهیل ۀاندیشورد  آ  ره ـ٥

بـا فـراهم شـدن       در خفا مانده که در کمین است تا          ، نهفته ای جرقه ی پنهانی و  استعداد
، بـرای همیـشه بـا    ظهور و بروز ایـن امـر نهـان       مطبوع   ۀرایح. خود را ظاهر کند    ،شرایط

راز و رمـز و قـدرت       مانـد و     اند، باقی می  حتی یک لحظه به این فضا وارد شده       کسانی که   
  .شوداز خاطرشان پاک نمیگاه عجیب آن را هیچ

  کـه از    اسـت  "توجـه بـه درون    "نفسی از منظر آنـدرهیل       سیر ا  ۀترین مؤلف  اصلی ـ٦
نفسی به دنبال تغییر نگـرش  سالک در سیر ا   . شود  طریق تأمل و تمرین ذهنی حاصل می      

ایـن تغییـر    . ن نائـل شـود     واقعی میان ذهن و عـی      ۀی است تا بتواند به برقراری رابط      ذهن
 آن  ۀای است که به واسط    ترین شیوه عین حال، ویژه  ترین و در    ترین، ملموس نگرش ساده 

. ی کمـک کـرد    لم حس و ماده رهانید و به محقق شدن تجربه عرفان          توان خود را از عا     می
های مبتنی ریانی کرد که در طی آن از فعالیتباید ذهن را وارد ج برای نیل به این هدف      
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بر حواس که اموری تنگ نظرانه و خودمحورانه هستند دست بکشد و به عالم هـستی بـا        
دست پیدا کند که هیچ فرایند      ات  دیدی جدید نظر کند و در نتیجه، به سطحی از اطالع          

رهـاورد ایـن نگـرش آن اسـت کـه سـالک       . تواند او را به آن سطح برسـاند    ای نمی فکری
  آنچه از یک شی درک کرده با آن چه شی در واقع هست، فرق دارد و ثانیاً            یابد اوالً  درمی

  .ذهن این توانایی را دارد که به کنه و درون هر موجودی در هستی راه یابد
 آندرهیل در جای جای آثارش گزارش و توصیفاتی از تجارب عرفانی خود و دیگر               ـ٧

عرفا ارائه کرده اما نکته درخور تامل این است که توصیفات مـذکور بـه رغـم همـاهنگی                   
صوری، در ساحت محتوا و احوال و احساساتی که مولود این تجربیات اسـت بـا یکـدیگر                  

 و روش فکری آندرهیل در بـاب        ات مذکور، با مشی   این، کلیات تجربی   عالوه بر . متفاوتند
هـای مختلـف تحقـق تجربـه         گواه این مدعا روش   .  عرفانی چندان هماهنگ نیست    ۀتجرب

در یک جا، راه سّـریِ درون را کـه عبـارت اسـت از               : عرفانی است که در آثار خود آورده      
ـ         چشم پوشی از ظواهر و کثرات، به عنـو          عرفـانی   ۀان مـؤثرترین راه و روش تحقـق تجرب

در جای دیگر، سیر آفاقی را که روش توجه به عالَم کثـرات و اصـیل                . معرفی کرده است  
هاست، بهترین روش تحقق تجربـه عرفـانی دانـسته و تأکیـد دارد کـه عـالَم                    دانستن آن 

کثرات در جریان بازی کنش و واکنش با عارف سالک برای تحقق تجربه عرفانی، مکـررا                
عینیت یا یکی ها از یک سو و       لزوم توجه به آن    انستن کثرات و  اصیل د . کند  نقش ایفا می  

هرچنـد  . نگی دارد انگاری عالَم با صاحب تجربه از سـوی دیگـر، نـشان از نـوعی ناهمـاه                
 و  گوید، اما نـسبت      عرفانی از اتحاد و اتصال با حقیقت غایی سخن می          ۀآندرهیل در تجرب  

 عالم کثـرات و مخلوقـات وجـود داشـته     ای را که در این مرحله باید میان سالک با   رابطه
تنها سخنی که در مقام دفاع از عملکرد آندرهیل در این  . کند باشد مشخص و معلوم نمی    

توان بیان کرد این است که دیدگاه وی گهگاه تحت تـأثیر نقـل قـول هـای                    خصوص می 
خاص و  گر در آثارش آورده قرار گرفته و با نظر بـه اشـ            که از بیان عارفان تجربه    متعددی  

تجربیات متفاوت، یک جا توجه به درون و وحدت را لحاظ کـرده و یـک جـا توجـه بـه                       
 .بیرون و کثرات را مالحظه نموده است
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