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  ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم معنویت
  عباس ايزدپناه

  احمد شاكرنژاد

  چكيده
انـد ابهـام  از مفاهيمى است كه تعريف آن در آثاری كـه بـدان پرداخته» معنويت«مفهوم 

شـده از معنويـت دارای  هـای ارائه اين مقاله آن است كه چرا تعريف صلىدارد و مسئله ا
چرا از هر رويكردی كه به آن نگريسـته شـده معنـای واژه نيـز تفـاوت يافتـه  ،ابهام است

است؟ بنابر ادعای اين مقاله دليل ابهام مفهوم معنويت آن است كه رويكردهای موجـود 
. در مقاله حاضر پس اند كردهمعنويت غفلت  در تعريف معنويت از داشتن نگاه تمدنى به

رويكـردی معرفـى  هـای ريفمعنويـت بـه لغـوی و رويكـردی، تعهـای  از تقسيم تعريف
هـای مختلـف علـوم  د كه معنويت از منظـر پارادايمشو مىد و در ادامه نشان داده شون مى

و نقد  د. در نهايت پس از معرفىشو مىهای دانشگاهى چگونه نگريسته  اجتماعى و سنت
د كـه بـيش از ديگـر شو مىرويكردهای موجود، رويكرد تبارشناختى به معنويت معرفى 

هـای آن  رويكردها به وجوه تمدنى اين پديده توجه كرده است. ازين رو، معرفى ظرفيت
ها و  برای داشتن نگاه تمدنى به مفهوم معنويت سودمند است. در پايـان برخـى از ضـعف
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  مقدمه

تنها از آن حيـث كـه  توان آن را تعريـف كـرد. نـه راحتى نمى مفهومى است كه به» معنويت«
 مانند واژگان انتزاعى ديگر وجوه ملموس چندانى ندارد، بلكـه بيشـتر بـه ايـن دليـل كـه هـر

پوشـاند.  جويد يا جامه خود را بر تن آن مى ظّن خود مراد خويش را در پس آن مى كسى از
  نمـا های مرتبط بـا آن را در معـرض غيـر واقع های موجود در تعريف اين واژه، پژوهش ابهام

نهــد. پــس طبيعــى اســت كــه  شــناختى مى ی مفهــومى و ســردرگمى روشها هبــودن، مغالطــ
  شناسى باشد. شناسى و مفهوم واژه ،پژوهى كار در حوزه معنويت اولين

واژه  همـين ، ولـىرود مـىار كبه » spritualiy« ىمعادل واژه غرب ىت در فارسيواژه معنو
ز در يـآن ن ىضـمن ى، معـانيىر از ابهـام معنـايـنـدارد و غ ىواضـح یمعنـا ىسـيدر زبان انگل

گرايى در غرب،  نويتيعنى با آغاز موج مع 1960رده است. پس از كرييی مختلف تغها هدور
افزون  ی مختلف به كار گرفته شد. همچنين اقبال روزها هدر زمين ای گستردهاين واژه به طور 

ی مختلف علـوم انسـانى، ها هی مختلف از ورزش و طب گرفته تا رشتها هبه معنويت در حوز
وان معـادل عن بر ابهام اين واژه افزوده است. در زبان فارسى نيز نبود يك اصطالح مسـتقر بـه

»spritualiy «سازی اين ابهام را دوچندان كرده است. و انتخاب واژه معنويت در معادل  
مقاله حاضر مدعى است دليل اصلى اين ابهام غفلت از وجـه تمـدنى معنويـت اسـت. بـه 

ــه ــدنى آن ب ــر دوره تم ــرب و در ه ــدن غ ــت در تم ــر، واژه معنوي ــان ديگ ــاص  بي نوعى خ
توان هسته مشتركى برای آن يافت. در زبان فارسى نيز  ختى مىس سازی شده است و به مفهوم

چندانى ندارد و در چند دهه اخير افـراد  نهيعنوان يك اصطالح پيش كاربست واژه معنويت به
مختلف با رويكردهای گوناگون و در شـرايط متفـاوت ايـن واژه را بـه كـار بـرده و مفهـوم 

های متعـدد  اژه معنويـت دسـتخوش معناسـازی. پس واند كردهمقبول خود را در پس آن القا 
درسـتى  دادن مطالعات تمدنى مفهوم معنويت را به توان بدون انجام رو، نمى شده است، از اين

  شناخت.
معنای آن اسـت كـه ايـن مفهـوم يـك پديـده  بودن مفهـوم معنويـت در اينجـا بـه تمدنى

  بار  روزه از كولـهاجتماعى و فرهنگى است كـه در طـول تـاريخ شـكل يافتـه اسـت: پـس امـ
نحوی و در تحـت شـرايط  (هـر بـار بـه ی مختلـف فرهنـگ غـربها همعنايى آن كه در دور
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براين اساس، در ادامـه پـس از توجـه بـه  1ای) بر آن بار شده نبايد غفلت كرد. فرهنگى ويژه
معنای لغوی اين واژه به معرفـى و نقـد رويكردهـای مختلـف در تعريـف معنويـت پرداختـه 

در نهايت، با طرح رويكرد تبارشناختى كه به وجوه تمدنى اين پديده توجـه ويـژه د و شو مى
 د.شو مىهای آن برای درك بهتر از مفهوم معنويت ارزيابى  دارد، قابليت

  الف) تعريف لغوی معنويت
اربرد كـد، در چنـد دهـه گذشـته چنـدان شـو مىده يت هرچند امـروزه بسـيار شـنيواژه معنو

ى امروزی آن برای پيشتيبان كامًال ناشناخته بوده اسـت. بـرای نمونـه، نداشت و برخى از معان
ت يمدخل معنو نفیسیو  دهخدا، میدع ىو حت برهان قاطع، اللغاتاث يهمچون غ يىها فرهنگ

و  پور انصـاف، صـدری افشـار، فرهنـگ معـیند ماننـد يـجد یها از فرهنگ ىندارند و تنها برخ
عنوان مصـدر  هـا، معنويـت بيشـتر بـه ن فرهنگيدر ا اند. را بدان اختصاص داده ىمدخل سخن
نگـرش،  ىبـودن (نـوع یف معنويـف آن، تعريـتعر یدانسته شـده و بـه جـا یاز معنو ىجعل

، ى، اخالقـیركـف های همعنويت را مجموعه جنب فرهنگ سخنت) آمده است. يحالت و وضع
آن را  افشـار فرهنـگ صـدریانـد و د مـىاو  یركـی فهـا ها فراورديـانسـان  ىو عاطف ىفرهنگ

  ند.ك ىف ميتعر یرماديغ ىتيفيكداشتن به وضع و  شه، تعلقيمحصول خرد و اند
ه كـد يـم ديز خـواهيـن ىسيلغت انگل یها های اين واژه در فرهنگ البته با بررسى تعريف

ن يـرايـج ا های هنامـ د، در فرهنگشـو مى كن واژه در غرب دريه امروزه از اك يىا معنايگو
 The American Heritage( ن هـریتجکفرهنـگ امـریدر بـرای نمونـه، سـت؛ يزبـان موجـود ن

Dictionary( :آمده است »spirituality« ه بـه كـ را بودن اسـت و آنچـه شيشكا يبودن  یمعنو
 Merriam Webster( فرهنـگ مـارین وبسـترنامنـد.  ىم یز معنـويـش تعلق دارد نيشكا يسا يلك

Dictionary (اســت. پــس، در ايــن  ىنــيد یهــا بــه ارزشبودن  ت حســاسيــمعنو :ســدينو ىم
وجوی شخصـى و فـارغ از  ها نيز پديده معنويـت عصـر حاضـر، يعنـى نـوعى جسـت تعريف

  هنجارهای دينى برای يافتن معنا لحاظ نشده است.
                                                              

يـا مقابـل فرهنـگ)، نـك:  كنند (نه غير اجتماعى تعريف مى ـ هايى از تمدن كه آن را پديده فرهنگى . برای آشنايى با تعريف١
های نظری در الهيات و تمدن، حبيب اّهللاٰ بابايى. البته در مقالـه  ، جمعى از نويسندگان؛ كاوشجستارهای نظری درباب تمدن

 های مختلف فرهنگى يك جامعه است. حاضر پديده تمدنى همان پديده فرهنگى با نگاه به سير تحوالت آن در گفتمان
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ه كـد يـم ديد خـواهيت در عصـرجديـت معنويـبيشـتر بـا ماه يىدر ادامه و پس از آشـنا
شـتر بـه لفـظ يسـت و بيت مورد نظر مـا نيظر به معنونا ها هنام های ياد شده در فرهنگ تعريف

 یاشاره به امـور یاشاره دارد كه از آن برا ت در سنت مسيحيتياربرد معنوكم كمحدود و 
. بـه شد مىهای دينى بهره گرفته  داشتن به ارزش سا يا روحانيت و همچنين توجهيلكمرتبط با 

م. ينك كن واژه را دريا یامروز یمعنا لغت یها م با مراجعه به فرهنگيتوان ىب، نمين ترتيا
و بـا مـدلى از  ىعلمـ یردكـيد با در پيش گـرفتن روين واژه بايا یمعنا كدر یبنابراين برا

  م.ياووش در معنای آن بپردازكشده به  پيش طراحى

  ردی معنويتكب) تعريف روي

»spirituality« اسـت  ىحيمتعلـق بـه سـنت مسـ یا اساساً واژه)Sheldrake, 2007: 2( البتـه بـر  هكـ
ب بـا آن يـقر ىگر بـا الفـاظيد ىنيد یها ه در سنتكداللت دارد  كنسبت مشتر به ىمضمون

  ه كـد شـو مىن واژه اسـتفاده يـد از ايـق ىر چنـان بياخ ۀد، ولى در سدشو مىمضمون خوانده 
سـب و ك، جـادو، ورزش، ىقيد در گسـتره هنـر، موسـين بيشتر اعمال و عقاير از گستره ديغ
 ردكـت عرضـه يـواژه معنو یتـوان در لـوا ىرا م ىسـتيست و بهزيط زي، محیمانگرار، درك
)King, 1996: 343(ن يـو ا سـازد مىف آن را دشـوار يـت تعريـد از واژه معنويق ىن استفاده بي. ا

ه كـ ىحيويژه سـنت مسـ بـه ىنيد یها ه واژه ياد شده از سنتكد شو مىشتر يب ىوقت یدشوار
  .)Sheldrake, 2007: 1(خاستگاه آن است دورافتد 

و با  ىسكه چه كآن در گرو آن است  یت و معنايمعنو ىستيو ابهام، چ ىن آشفتگيدر ا
نـگ در يكچارد يات و ركاس ى. جرم)King, 1996: 343( ندكف يت را تعريمعنو یردكيچه رو

و  ىت: دگرگـونيـمعنو«نـگ در مقالـه يكآنـا  نيـزو  )Carrette, king, 2004: 30( فـروش معنویـت
دار و معـروف  ت خندهي(شخص ىدامپ ىهامپ یايمربوط به دن یا ت را واژهي، معنو»ىسيدگرد

هـر واژه بـه طـور  یه در پاسخ به پرسش از معناكاند د مىزبان)  ىسيانگل یدر فضا ىارتونك
  .)King, 1996: 343( »خواهد ىه من دلم مكش همانى است يمعنا«گويد:  ىز ميمآ تمسخر

د يــت، نخســت بايــف معنويــدر تعر ىز از ســردرگميــپره ی، بــراتــهكن نيــبــا توجــه بــه ا
انه و يف عاميرد. در مرحله اول الزم است ميان تعرك بندی دستهن واژه را ينندگان اك فيتعر
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ات يــن واژه در گســتره ادبيــهــای ا ن تعريفين واژه تمــايز نهــاد و ســپس بــيــاز ا ىســتيژرنال
هـای دانشـگاهى نيـز  ر گسـتره پژوهشها را مشـخص سـاخت و البتـه د دانشگاهى، مرزبندی

بـر  ىفـيف پرداخت تا هر تعريمختلف در تعر یردهاكيرو ميان یگذار زيد به تمايتر با پيش
شـود.  كننـده درك فيـبر اسـاس تعر ىخود و به عبارت ىشناخت روش یها فرض شياساس پ

 یردهـاكيت در گسـتره رويهای معنو ز بحث حاضر بر تعريفكيادآور شد كه تمربايد البته 
  دانشگاهى است، نه در ميان عامه مردم يا مجامع غير دانشگاهى.

علمى مشخص  ىتيمثابه موضوعى برای فعال ت بهيه منظور خود را از معنوكنيا یبرا
ن چه ميدت برای ناير از اين زمينه، بحث از معنوياست بدانيم كه غ یم، ضرورينك

گفتمان،  كيمثاله  تواند به ىت مياز معنواختصار بحث  رود. به ىار مكبه  یگريهای د فعاليت
   يىوگو گفت ىعني گفتمان، باشد. ىرشته علم كيا يو  ىنه تخصصيزم كي

   فراوان یاختالف رأ وجود با متخصص و ىعام افراد هك روز به یا عالقه در باب یجار
   مختلف های هگرو آن در هك است گسترده ىگفتمان نيز تيدارند. معنو تكشر آن در

   معلمان و نيوالد واعظان، و خادمان ،یمعنو مختلف یدستگاهااعم از پيروان  مردم
   دارند تكشر گريد یاريبس و مرتبط های هرشت در متخصصان و تيمعنو استادان رشته و
)Dreyer & Burrows, 2005: 6-7(. وجوه با يىها تيفعال هك است باز یقلمرو ىتخصص نهيزم 

 در مطب ىمنش و پرستار تا گرفته كپزش از رای نمونهرد؛ بيپذ ىم در آن صورت كمشتر
 مانند ىفعاالن تنها نه زين تيمعنو ىتخصص نهيزم ارند. درك به مشغول طبابت ىتخصص نهيزم

 و ىتخصص ناشران ،ىمردم سندگانينو ان،كسال ،یمعنو خادمان هكبل استادان، و محققان
 هك هندد مى نه خاص انجاميمز كيدر  را ىتخصص ىتيفعال هك نيز هستند یگريد افراد

 .موصوف دانست یمعنو صفت به را آن توان ىم

رد علمـى و كـيگـر از رويا بـه بيـان ديـ ىدانشـگاه رشـته كيـ مثابـه به تيـمعنو از ىوقت
 شـامل هكـ اسـت تعلـم و ميتعلـ در بـاب مـا سـخن 1م،ييگو ىم سخن تيدانشگاهى به معنو

 دانشـگاهى فضـای در معنويـت خاص موضوعات در نگارش تحقيق و همچون ىيها فعاليت
های  شناسـى روش دانشگاهى، بـا رشته كي عنوان به معنويت يعنى معنويت، نوع شود. اين مى

                                                              
 پژوهى يا الهيات است. مثابه يك رشته زير مجموعه دين اين معنويت به البته در مقام اثبات،. ١
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  .)Dreyer & Burrows, 2005: 7( پذيرد های مرسوم علمى تحقق مى رايج دانشگاهى و در پارادايم
رد، ولـى چـرا ت تفاوت دايت با رشته معنويمختلف علمى به معنو یردهاكيگمان رو بى
 های هح بايــد گفــت رشــتياند؟ در توضــ متــرادف فــرض شــده ین دو تــا حــدوديــنجــا ايدر ا

 دربـارهانـد و گـاه  افتهيل گرفتـه و توسـعه كخاص ش ىشناس روش كيگاه حول  ىدانشگاه
و  ىمجموعــه مباحــث علمــ ىرشــته دانشــگاه كيــه كــ یدر مــوارد .موضــوع خــاص كيــ

 یردهـاكيموالً در آن رشته بـا چنـدگانگى روموضوع خاص است، مع كيحول  ىقاتيتحق
ــه آن موضــوع مواجــه هســت ىپژوهشــ ــيم؛ يب ــاردايســى از دركهــر  ىعن ــم يچــه رشــته، پ ا ي
مختلـف در  یردهـاكين رويـسته است و بـه تـدريج ايخود به آن موضوع نگر ىشناس روش

 یردكين نوع رشته را رويرد اكيه اغلب روكاند  ل دادهكرا ش ىرشته دانشگاه كينار هم ك
  1نند.ك ىف ميتوص یا ان رشتهيم

اند و در  ن دسـتهيـز از ايـن ىپژوه تيو معنو ىپژوه ، عرفانىپژوه نيهمچون د ىيها هرشت
 كيت ياز مطالعات با محور ای گسترهه كستند، بلينوع مطالعه خاص ن كي ها هن رشتيعمل ا

پژوهانـه  نيد كـار م آيـاييه بگـوكـل، گاه دشـوار اسـت ين دليبه هم 2موضوع خاص هستند.
زيـرا در آثـار محققـان  ،اسـت ىخيا تاريشناسانه و  شناسانه، انسان پژوهشگری خاص، جامعه

                                                              
شـود، امـا ايـن  های دانشـگاهى انجـام مى در توضيح بايد گفت رويكردهای مطالعاتى به يك موضوع پژوهشى از درون رشته .١

و سنت ايجـاد شـده حـول  ها به شكل مجزا و در ارتباط با موضوعى خاص در نظر آيد شناسى وشرامكان نيز وجود دارد كه 
ای جديد  ای برای ايجاد رشته ای يا نطفه آن را كه ممكن است تا حدودی مستقل از رشته دانشگاهى مادر يا به شكل بين رشته

كنـد تـا در  ها و مراحلى است كه پژوهشگر طراحـى مى های موجود در رشته دانشگاهى اقدام شناسى باشد بررسى كرد. روش
دهنـد، امـا  ها معنـا مى ها در دل رشته شناسى ای خاص بررسى كند. پس روش ضوع خاص را در رشتهفرايندی مشخص يك مو

ها از خاستگاه (مكاتب فلسفى) و يا اتخاذ آنهـا  شناسى های جديد پژوهشى چنين بوده است كه با اخذ روش فرايند ايجاد رشته
 های جديد خلق شـد اند و رشته سنتى را آفريده تدريج بهد گيری از آنها در موضوعى جدي های دانشگاهى و بهره از ديگر رشته

ها به طور مستقل و بدون قـرار التـزام بـه فضـای گفتمـانى يـك  شناسى است. پس در فرايندهای تحقيق علمى استفاده از روش
ور مسـتقل نيـز های پژوهش علمى به ط شناسى پژوهى نيز از روش پژوهى و معنويت دهد. در زمينه دين رشته خاص نيز معنا مى

های خـاص موجـود در  شناسى شناسان بر روی مسائل دينى و با روش شود. برای مثال، در كنار تحقيقاتى كه جامعه استفاده مى
های ديگـر  هايى را از آن رشـته و رشـته شناسـى روش ،شـناس باشـند اند، برخى بـدون اينكـه خـود جامعه اين رشته انجام داده

پژوهــى شــكل گرفتــه اســت.  انــد و بــه مــرور رشــته دين ســتقل بــه بررســى مســائل دينــى پرداختهم جايگــاهىنــد و از ا برگفته
شناسـانه، رويكـرد الهيـاتى، فلسـفى، تطبيقـى و تجربـى،  رويكردهايى همچون رويكرد پديدارشناسـانه، ساختارشناسـانه، ذات

اند. در ادامـه بـه  ريف معنويت اتخاذ شدهبرخى از رويكردهايى هستند كه بدون التزام به يك رشته خاص به طور مستقل در تع
  برخى از اين رويكردها و معنای معنويت از منظر آنها اشاره خواهد شد.

) ناميد، بلكه بهتر است به آن حوزه تخصصـى disciplineتر كلمه، وجه اخير را نبايد رشته دانشگاهى ( هرچند به معنای دقيق .٢
)enterprise.خطاب كرد (  
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بـه  ىروشـ ى، حداقل چندگانگیا ان رشتهيم مطالعات ميياگر نگو ها هن نوع رشتيطراز اول ا
ها  ىشناسـ ن روشيبـ یمحور از مرزبنـد موضـوع های هن نـوع رشـتيو اساساً ا خورد مىچشم 

  .)91: 1389(اسمارت، نند يب ىمان يز
رشــته  كيــعنوان  ت بــهيــمعنو یريــا بــه تعبيــت يــعلمــى موجــود بــه معنو یردهــاكيرو
نگـر؛  ىدرون یردهـاكيرو الـف)رد: كـم يبه دو دسته تقس ىلكتوان به طور  ىرا م ىدانشگاه

بـا آن و گـاه  یريـن درگينگر. در دسته اول، موضوع پژوهش در ح ىرونيب یردهاكيرو ب)
گرفتن از  د، اما در دسـته دوم بـا فاصـلهشو مىف يتعر ىرتجربيغ های هديگرفتن از ا كمكبا 

آن  ىجهـان نيا در حـد امـور ايـ ىتجربـ یارهـايشتر با معيموضوع پژوهش و نگاه از فراز و ب
الم كـی قـرآن و هـا هت بـر اسـاس آموزيـف معنويـد. برای مثال، تعرشو مىف يموضوع تعر

ن، يـد ىشناسـ ت بـر اسـاس روانيـف معنويـگنجد و تعر ىل مدر دسته او :امامان معصوم
ــ جامعه ــد ىشناس ــاري ــم ت ــخ دين، عل ــن، ي ــاي ا در گفتماني ــاختارگراي ىه ــد پساس و  ىمانن

  1توان در دسته دوم گنجاند. ىرا م ىدارشناسيپد
خاص بـه  یسنت اعتقاد كيت از درون يف معنويتعر یمعموالً برا ىدرون یردهاكيرو

توان بـه دو  ىرد را مكين روينند. اك ىم یريگ ت موضعيسود يا زيان معنورده و به كآن نگاه 
تـوان  ىرا م كننده قيتصـد ىدرون یردهاكيرد. روكم يكننده تقسيا انكاركننده  قيدسته تصد

ان يـاز اد ىكـيبـه  ىت بـا توجـه بـه وابسـتگيـف معنويگرا (تعر . سنت1چهار دسته دانست: 
رد اگر كين روين هندو. اييت و آيهوديت، يحياسالم، مس ن بودا،ييشده جهان مانند آ شناخته
ف يـبـه تعر ىاتيـرد الهكـيتـوان آن را رو ىت بپردازد، ميف معنويدانشگاهى به تعر ىدر سنت
ان عصـر يـاز اد ىكـيبـه  ىت با توجه به وابستگيف معنوي(تعر گرا نيي. آ2ت دانست)؛ يمعنو
ف يـگرا (تعر . انسان3به عالم ارواح و...)؛  اعتقاد ،يىگرا عتي، طبیدارانگار د مانند جانيجد
ف يـكننـده (تعر قيسـم تصـديمدرن . پست4، شفقت، صداقت و...)؛ ىتحول ت بنابر خوديمعنو
بودن  همچون عشق، احساس خوب ىز و با واژگانيآم مسامحه ،های آزادانه ت با عبارتيمعنو

ت بــا يــف معنويــرن تعيدادن بــه خــود اســت. همچنــ از ارزش ىكه حــاكــ ىو ديگــر واژگــان
                                                              

تر هـر دوی ايـن  گويند و به دسته دوم بررسى علمـى، امـا بـه بيـان دقيـق تسامح به دسته اول بررسى الهياتى مى. برخى از روی ١
هـای جديـد  بودن يا نبودن اين نيست كه آيا متعلق بـه پارادايم علمى باشد و معيار علمى تواند علمى و هم غير ها هم مى بررسى

  بودن يك بررسى است. ، منطقى و به سامانبودن مستدل تحقيق هست يا نه؛ بلكه معيار علمى
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تـر از خـود در  بزرگ یامر كهمچون در ىمياز مفاه گيری بهرهآن و با  یساز ىشناس روان
 ىشخصـ ىافتگيـ رامـون و رشـدياز پ كدر ى، تعـالىو هست ىزندگ یمعنا ىدرون، بازشناس

  .)113: 1389(رستگار، ) ىدرون
رد: كـم يد تقسـيـو جد ىتوان به دو دسـته سـنت ىرا م شكاككننده يا  انكار یردهاكيرو

انـه نيت نگـاه بدبيـبـه معنو ىنـيد يىا از جانب ظـاهرگرايمعموالً  ىسنت كاكش یردهاكيرو
ن يبـدب یردهـاكيد رويـ، امـا در دوران جدىفلسف یباور عتيرد طبكيا از جانب رويند و ردا

طـه فعـل و انفعـاالت يدر ح ینند و آن را به اموريب ىم ىا درچارچوب علم تجربيت را يمعنو
آن  كاكسم شيمدرن ر پستكا از منظر تفياهند و ك ىفرو م یالت فرديا تخياعصاب  ستميس

دسـتان  ريا زيـروان يانند تا پد مىران يا مديرهبران  یبرا یت را ابزاريرده و معنوكف يرا تعر
  .)113: 1389(رستگار، نند كخود را استثمار 

توان بـر اسـاس خاسـتگاه  ىت) را ميف معنوينگر (در تعر رونيا از بي ىرونيب یردهاكيرو
ها و  ىشناسـ ردهـا برخاسـته از روشكين رويـاز ا ىرد: برخـكـم يتقسـ ىلـكآن به دو دسـته 

ــا ميپارادا ــد و برخــ ىمســتقل علم یه ــن ىان ــ ز برخاســته از روشي ــا  ميها و پارادا ىشناس ــه ا ي
ت در يـف معنويـهسـتند؛ مـثًال تعر ىدانشـگاه های هجاافتـاده درون رشـت ىپژوهش یها سنت

خـاص  یها ىشناس و بر اساس روش یا انتقادي یري، تفسىستيويتيپوز یها ميارچوب پاراداچ
 ىشناسـ ت در چارچوب سـنت روانيف معنويتوان در دسته اول گنجاند و تعر ىرا م كيهر 
ت را در دسـته دوم يـم و تربيا بر اساس سنت رشته تعلـيو  یا پرستاري ین، روان درمانگريد

ه هـر كـدام چگونـه كـرد كم يان خواهيردها، بكين روياز ا ىبرخ ىعرفگنجاند. در ادامه با م
  گزينند. را برمى یاركف آن چه روش و راهيتعر ینگرند و برا ىت ميبه معنو

  ردهای علمى مختلف در تعريف معنويتكمعرفى روي

ت يـمعنو ىعنيموضوع خاص،  كيها به  ردكياز رو ای مجموعه ىپژوه تيه معنوكگفته شد 
از آن  ىفـيند و تعريب ىن موضوع را مياز ا ىرد خود وجهكيس بر اساس روكر است؛ پس ه

ردهـا از كين رويـرد فهـم شـود. اكـيد در چارچوب همان رويف بايه آن تعركهد د مىارائه 
 های هرشــت ىبرخــ ىاختصاصــ یها ىشناســ ا روشيــو  ىعــام علــوم انســان یها ىشناســ روش

 یعنوان جايگـاهى مسـتقل بـرا از آنهـا بـه ىنعياند؛  مرتبط با موضوع ساخت شده ىدانشگاه



131  

 
ت
نوي

 مع
وم
فه
ه م

ى ب
دن
 تم
گاه

ت ن
ور
ضر

  

بـرای مثـال  .انـد ت پرداختهيـف معنويـت بهره برده و از آن منظر به تعريمفهوم معنو یاوكوا
ار يبسـ يىشود، معنا ىرشته) بررس كيعنوان  (به ىحيات مسيت اگر از درون الهيمفهوم معنو

ن يـاز ا ىبرخـ ىادامه به معرفخواهد داشت. در  ىشناس ت رشته روانيمفهوم معنو ازمتفاوت 
  پردازيم: ت از منظر آنها مىيمعنو یو معنا یا رشته درون یها گفتمان

  رد تجربىك. روي1

است و بـر اسـاس  ىمبتن ىا اثباتي ینگر م تجربهيت بر پارادايف معنويدر تعر ىرد تجربكيرو
 كدر ىمّ ك یها ق حواسشان و بيشتر با روشيها از طر ه انسانكد شو مىاعتماد  یزيآن بر چ

م يد دارند. در پـارادايكمند تأ ش و مشاهده روشيت، آزماينيان بر عيگرا نند. پس تجربهك ىم
امًال از آن فاصـله كـن و عرفـان باشـد، محقـق يـق ديـموضـوع تحق اگـر ى، حتـینگر تجربه

ای كـه بتوانـد وجـوه قابـل  گونـه بـدان داشـته باشـد؛ به ىنـيع ىوشـد نگـاهك مـىرد و يگ ىم
سـاز  ىمّ ك یها روش يىگرا ىمّ كن يل ايند. به دلكآن را بررسى  ىمك و سنجش یريگ اندازه

رد كـين رويـ... در ا و یل آمـاريشده، تحل نترلكافته، مشاهده ي سازمان شيمانند مصاحبه از پ
  ار دارد.يبس یاربردك

شـده  انجام ىتجربـ یها ىاز بررسـ ىكـي 1999تـروف در سـال يدنتون و م ىمطالعه تجرب
نامه انجـام شـده،  ه با ابـزار مصـاحبه و پرسـشكن پژوهش يت است. در ايف معنويعرت یبرا
اسـتخراج شـده اسـت. مـوارد زيـر عناصـر  ىشـيجامعه آزما كيدگاه يت از ديف معنويتعر
مفـروض ارائـه  ىفـيه جامعه آزمايشى يادشده بدون داشتن تعركهايى است  تعريف كمشتر
  اند: ردهك

و  آيـد مىشـمار  به ىشخصـ یاسـت، امـر ىافته و جمعـي ه نظامكن يت بر خالف ديمعنو
 ست.يندار بودن نيبه د یاجبار ،تيدن به معنويرس یبرا

ل است و معنا و هـدف كم بر كه حاكى برتر است يروين به وجود نياديبن یت باوريمعنو
  د.يآ ىشمار م به ىهست

ن يـاز ا یا نشـانها يـ ىبخش یزيز نفوذ دارد و هر چيه بر همه چكبرتر وجود دارد  ىقدرت
 وحدت است.

 بودن است. متقابل و با هم در تماس ىت احساس همبستگيمعنو
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 م.يا ن جهان آمدهيها به ا ىانجام خوب یشتر از شّر است و ما برايدر جهان ب ريخ

در  ىنيب ، عشـق و خـوشى، مهربـانميـد، اىبا نـوع دوسـت یريناپذ يىت به طور جدايمعنو
 ارتباط است.

 . غير رسمى1 :ها به ترتيب زير خواهد بود: معنويت امری است اين تعريفهای  كليد واژه
. جهانى و فاقـد زمـان؛ 4. جامع و فراگير؛ 3ای؛  ای يا فرا فرقه . غير فرقه2يافته؛  يا غير سازمان

. احسـاس عميـق 7. بودن در محضر وجودی متعـالى؛ 6ننده معنا و هدف زندگى؛ ك . فراهم5
  ناپـذير ايمـان و قـدرت اراده؛  . منبـع پايان9امش و آسـايش دورنـى؛ . آر8وابستگى متقابل؛ 

  .)62ـ  61: 1389به نقل از: رستگار،  .Mitroff & Denton, 1999: 83-92(. مقصود نهايى به خودی خود 10
 های هت بــه شاخصــيــن روش انجــام شــده اســت، معنويه بــا همــكــ یگــريدر پــژوهش د

و  ى، خودبالنـدگیاوكـ، خودى، خودآگـاهيىوفاك. خودشـ1: يابـد مىل يگانه زير تقل هشت
 ها و عواطـف؛ . هيجان4. معنا و هدف؛ 3يزگى، تناسب و توازن؛ كبودگى، پا لك. 2خودبيداری؛ 

 . اخـالق،7. بصيرت، جسارت و خالقيـت؛ 6. نيروی زندگى، انرژی، سرزندگى و حيات؛ 5
  .)63ـ  62: 1389رستگار، ( یاركو هم ىمتقابل، همبستگ ى. وابستگ8و عدالت؛  یصلح، آزاد

، از دو جهــت اعتمــاد شــوند لحــاظ مى ىشــتر در علــوم تجربــيه بكــهــا  ن نــوع تعريفيــا
ت يـاند و تنها به وجود قابل مشـاهده و ملمـوس معنو اهندهكها فرو ن تعريفيناپذيرند: اوالً، ا

ن نـوع يـاً، ايـاهنـد؛ ثانك ىفرو م ىجهان نيا یا دهيآن را در حد پد ،رو نند و از اينك ىتوجه م
مـردم از واژه  كهرچه در ىعنيت استوارند؛ يعمومى مردم از معنو كشتر بر دريها ب تعريف

رد معتبـر شـناخته كـين رويـساز باشد، بـاز در ا مفهوم یروهايخطا و متأثر از ن یمعنويت دارا
ی ها هبيشـتر رشـت اربردگراسـت) دركانداز  ه از لحاظ چشـمك( ىفيرِد تعركين رويد. اشو مى
ــد د ــگاهى مانن ــى، روان روانانش ــديريت  شناس ــتاری و م ــانى، پرس ــاربرد دارددرم ــرا ك ، زي

توانـد بـا هـدف ملمـوس و  اربردی اسـت و مىكـجـامع نيسـت، امـا  های آن هرچند تعريف
روانـى، انگيـزش يـا معنابخشـى سـازمانى) گـره بخــورد  عمليـاتى (ماننـد درمـان يـا مراقبـت

)O’Connor & VanKatwyk, 2005: 49-50(.  

  . رويكرد پديدارشناسانه2

 ولىند، ك مىای است كه معانى و مفاهيم پيچيده فلسفى را به ذهن متبادر  پديدارشناسى واژه
های پژوهشـى بـه كـار رفتـه اسـت كـه برخـى از  شناسـى از انواع روش ىكيمثابه  در اينجا به
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هــای  يژگىانــد. پديدارشناســى مطالعــه و دريچــه آن بــه توصــيف و تبيــين معنويــت پرداخته
) ها هی پنهان و مرتبط بـا آن ظهـورات (پديـدها همند پديدارهاست تا حجاب از رخ ابژ قاعده

وشـد بـا تعليـق حكـم و ك مـىشناسـى از حيـث روش  . پديدار)252: 1391(سـگال، برگرفته شود 
داوری در باب يك پديـده تنهـا بـه توصـيف همدالنـه آن بپـردازد و ايـن كـار را بـا تقسـيم 

وجوی ساختارهای ذاتى در ورای پديـدارها  و كل و جست ءاستفاده از منطق جز پديدارها و
  .)256: 1391(سگال، هد د مىانجام 

 شـود كـه ه مىميدمثابه واقعيتى منحصر به فرد و مستقل فه شناسى، معنويت به از منظر پديدار
 تواند ن مىشود و انسا متشكل از ساختار و شكل است. اين واقعيت در پديدارهايى متجلى مى

  . )O’Connor & VanKatwyk, 2005: 50(شناسـى بـه درك آن برسـد  بـا بـه كـار بسـتن ايـن روش
ــل و جماعــت كــوران  ،در قالــب تمثيلــى معــروف، حكايــت مفهــوم معنويــت   حكايــت في

در حديقه سنايى يا فيل در تاريكى مثنوی مولوی است كه هركس درك ناقص و جزئـى از 
ند. راهكار موالنا اين است كه اگـر در ك مىود آن را توصيف فيل دارد و بر اساس درك خ

ــور آن مى ــود در ن ــمعى داده ش ــك ش ــف هري ــار  ك ــا راهك ــد، ام ــت را ببينن ــد واقعي توانن
شان را  پديدارشناسى اين است كه اگر اينان جمع شوند و برای همديگر درك خود و تجربه

 رسـند ماميـت آن اسـت مىتوصيف كنند، به هدف نهايى كه همـان درك واقعيـت فيـل و ت
)O’Connor & VanKatwyk, 2005: 50(هـای مختلـف  . به بيـان ديگـر، برشـمردن پديـدارها، تجلى

تواند درك پديـده را ميسـر سـازد.  قيد زمان و مكان به آن تجليات مى يك پديده و نگاه بى
م جويد آن است كه تعريفى جـامع تمـا هدف كسى كه تعريف معنويت را از اين دريچه مى

بـرای مثـال، تعريـف معنويـت بـر اسـاس اسـتخراج  .وجوه و تجليات يك پديده ارائه شـود
هايى مختلـف و بيـان عناصـر مشـترك  گرايى ن معنويتيهای خانوادگى ب فهرستى از شباهت

  هاست. گونه تعريف به كل) از اين ء(منطق جز
 دیـن و معنویـت، شناسـی روانتـاب كدارشناسـانه در يهـای پد از تعريف ىكـيبرای نمونه، 

(Psychology, Religion, and Spirituality) مـز نلسـونياثـر ج (James M. Nelson)  آمـده
ــل از ُرف (2009اســت. نلســون ( ــه نق ــت برمى1999) ب ــرای معنوي ــه ب ــار مؤلف ــمارد:  ) چه   ش

هـا يـا هـدف غـايى در ورای خـود كـه مفهـوم تعـالى و  . منبعى بـرای كسـب معنـا، ارزش1
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ن و كسـب معرفـت بـه نـوعى آگـاهى ميـد. راهى بـرای فه2ر خود دارد؛ رازآميزی را هم د
  .)Nelson, 2009: 8( ى. وحدت، يكپارچگى و تماميت شخص4درونى؛ 

يكى ديگر از محققان اين حوزه به نام هارتز در تعريف معنويت بر اساس منطـق كـل بـه 
  ) Spirituality(بـزرگ  S. معنويـت بـا 1نـد: ك مـىجزء نخست آن را به دو دسته كلى تقسيم 

اند كه شـامل وجـود د مى). هارتز دسته اول را معنويتى spiritualityكوچك ( s. معنويت با 2
مقدس يا واقعيت عينى در سبك و سياق دينى است و غايت آن اتحاد بـا آن وجـود (خـدا) 

شـناختى خـاص اسـت كـه در واقـع بـه وجـود مقـدس يـا  ی روانها هاست و دسته دوم تجرب
يى ارتباطى ندارد (مانند تجربه خاص فردی در جشـن تولـد يـا جلـوی آتشفشـان واقعيت غا

  .)57: 1389(رستگار، دهنده با طبيعت)  تكان های فعال و ديگر ارتباط
بخـش و  . نيـروی روح1انـد: د مـىگونـه  كوچـك را اين sی معنويـت بـا ها ههارتز مؤلفـ

وجوی مداوم برای  . جست3گى؛ . انرژی، معنا، هدف و آگاهى در زند2انگيزاننده زندگى؛ 
. تـالش در 5شـدن؛  وجوی چيـزی در پيونـد بـا انسان . جسـت4يافتن معنا و هدف زنـدگى؛ 

  .)59ـ  57: 1389(رستگار، جهت پرورش حساسيت به خود، به ديگران و به موجودات غير انسانى 
ای بيستم كـه پديدارشناسـى بـه بيشـترين نفـوذ خـود دسـت يافـت، انتقادهـ ۀاز نيمه سد

شناسى  مثابه يك روش شناسى به شناسى فلسفى و هم پديدار بسياری از آن شد كه هم پديدار
ــه برخــى از ضــعف ــد. در ادامــه تنهــا ب   شناســى  های ايــن روش از ايــن انتقادهــا مصــون نمان

  تبع  د. پديدارشـناس، وجـود و بـهشـو مىاشاره خواهيم كرد كه در تعريـف معنويـت نمايـان 
هـای  د كه بـه ويژگىشو مىاند. اين امر باعث د مىامری ازلى و ابدی  آن حقيقت معنويت را

  ها  مكانى و زمانى معنويـت، يعنـى حضـور معنويـت در تـاريخ و تمـدن بشـر و تأثيرگـذاری
  ه پديدارشناسـى بـه چيـزی كـ. جالـب آن)289: 1391(سـگال، های آن توجـه نكنـد  و تأثيرپذيری

  ه درك آن حقيقـــت را نيـــز تحليـــل جـــز همـــين ظهـــورات معنويـــت توجـــه نـــدارد و را
و مكان، تنهـا بـه تحليـل  اند، اما از آن حيث كه به جای تحليل در زماند مىهمين ظهورات 

بـيش از انـدازه  ،هدد مىپردازد، تعريفى كه ارائه  عمقى (فارغ از زمان و مكان) پديدارها مى
ــا عينيــت از دســت  ــاط خــود را ب ــود و ارتب ــى خواهــد ب ــىذهن ــه دد م يگــر اينكــه هــد. نكت

عنوان معنويـت فهـم و توصـيف كننـد و ايـن  ای ثابت را به وشند جوهرهك مىپديدارشناسان 
يابنـد  های مختلـف و الگوهـای گونـاگون (پديـدارها) در مى جوهره ثابت را از مطالعه سنت

  .)172: 1390(رودريگس و هاردينگ، 
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ــت، از در ــرای معنوي ــت ب ــرض ذات ثاب ــورت ف ــه در ص ــت ك ــه داش ــد توج ــه باي يچ
توان به آن ذات ثابت دسـت يافـت، زيـرا  های انسانى (حتى پديدارشناسى) نمى شناسى روش

تـوجهى  های بشری به فهم آن دست يافـت. بى شناسى معنويت امری نيست كه بتوان با روش
پديدارشناسان به اين مسئله سبب شده است كه در تعريف معنويت پس از معرفـى پديـدارها 

هنگام بيان اصل پديده و جوهره معنويت دچـار مغالطـه شـوند؛ يعنـى بـر  ، بهی آنها هو مؤلف
اساس بررسى پديـدارها يـك معنـای قطعـى و صـريح بـرای معنويـت ترسـيم كننـد و آن را 
ــ  معنايى بدانند كه هميشه اين واژه داشته است، در حالى كه با بررسى پديدارهای معنويـت

تـوان مفهـوم معنويـت را  تنهـا مىـ  جيده شودبه شرط آنكه در ظرف زمانى و مكانى آنها سن
  عنوان يك ذات ازلى و ابدی. عنوان يك تجربه زنده بشری درك كرد، نه معنويت به به

های تجربـى در تعريـف امـور انسـانى آنهـا را  نكته ديگر اينكه پديدارشناس با نقد روش
دف عينيـت و فراتـر اند و خود را در جهت دستيابى به هد مىداوری  گرا و حاوی پيش تقليل

اند، ولى اين ادعا نيز ادعايى غير واقعى است، زيرا انسان هرچنـد بـا د مىداوری  رفتن از پيش
بـه ناخودآگـاه  ،هـای خـود خـالى شـود فرض توانـد از پيش تالش زيـاد بـه طـور كامـل نمى

ر های معرفتى، عقيدتى و محيطى و به عبارتى عوامل غيرمعرفتى بر معرفت او تـأثي فرض پيش
  گذارد. مى

  . رويكرد الهياتى3

اگر از منظر الهياتى رويكردی برای بررسى مفهوم معنويت سـاخته شـود و از دريچـه آن بـه 
نـد. بـرای درك معنـای ك مـىمعنويت نگريسته شـود، معنـای معنويـت چيـز ديگـری جلـوه 
هـا، اهـداف و جـوهره آن  فرض معنويت از دريچه الهيات نخسـت بـه چيسـتى الهيـات، پيش

پردازيم و سپس با اشاره بـه پيشـينه رويكـرد الهيـاتى بـه معنويـت در دنيـای مسـيحى، بـه  مى
نـيم و در نهايـت رويكـرد الهيـاتى در ك مـىتعريف معنويت از دريچـه ايـن رويكـرد توجـه 

  نيم.ك مىتعريف معنويت را ارزيابى 
ه علمى كـه بيشتر برای اشاره به اساس باورهای مسيحى و يا رشت (theology)واژه الهيات 

ای كلـى  الهيات، نظريـه .)Perrin, 2007: 32(د شو مىبرای مطالعه اين باورها شكل گرفته اطالق 
مان يك دين است. يو جوهر اصلى آن بررسى در ا )Schneiders, 1998: 25( در باب ايمان است
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ند برای فهـم م كوششى روش«نوشته جرالد الكينز و ادوارد فاروگا، الهيات را  نامه الهیات اصطالح
های عقالنى، مشتق از تاريخ و فلسفه برای  اند كه از منابع و روشد مىو تفسير حقيقت وحى 

. )O’collins & Farrugia, 2003: 263( »گيـرد كردن عقايد، ايمان و اعمال دينداران بهـره مى مستدل
تصريح كنند  تواند به مؤمنان كمك كند تا ايمان خود را توصيف، تبيين، تفسير و الهيات مى

  .)Perrin, 2007: 33(مان خود با ديگران ارتباط برقرار كنند يان ايو به اين شكل با ب
دينــى اســت؛ يعنــى بــر اســاس منــابع مرجــع يــك ديــن بــه  الهيــات يــك بررســى درون

. پس يك الهيات وجود ندارد، بلكـه )Perrin, 2007: 33(د شو مىسازی ايمان دينى اقدام  مستدل
تنها  های الهياتى مختلف وجود دارد. نـه های هر دين سنت فرض مبانى و پيش بر اساس منابع،

 یها فرض مثًال در مسيحيت پيش الهيات مسيحى، يهودی و اسالمى با هم تفاوت دارند، بلكه
تبع آن  الهياتى ارتدكس با كاتوليك و با پروتستان تفاوت دارد. پس يك الهيات نداريم و به

های الهيـاتى  پس هرچند رويكرد .)Holder, 2006: 22( خواهيم داشتيك رويكرد الهياتى هم ن
شده رويكـرد الهيـاتى  توان به معنويت داشت، به طور سنتى رويكرد الهياتى واقع مختلفى مى
شــتر از منظــر الهيــات كاتوليــك اســت. مطالعــه مســتقل معنويــت در كليســای يمســيحى و ب
پـذيرفت، امـا الهيـات  ه الهيات صـورت مىی حوزها هعنوان يكى از زير مجموع كاتوليك به
  .)Holder, 2006: 22( هفدهم پديدار شد ۀعنوان موضوع مطالعاتى مستقل در سد معنوی به

زنـدگى بـه «عنـوان مطالعـه نظـری  هۀ بيسـتم بـهفدهم تا ميانه سـد ۀالهيات معنوی از سد
عنوان  ى و يا بـه، يعنى زندگى درونى فرد برای ارائه پاسخ بهتر به دعوت مسيح»سمت كمال

سـنت  .)Holder, 2006: 23( شـد مىكـردن جوينـدگان هـدايت تـدريس  علم كمال برای تجهيز
خواهند از دريچه الهيات مسيحى به تعريف  مطالعاتى زاويه نگاهى است برای كسانى كه مى

عنوان وجه نظری اين تجربـه كـه  خود را با مفهوم عرفان (به ای فاصلهمعنويت بپردازند و حد
معنويـت را  نامه الهیـات اصـطالحد) نگاه دارند؛ بـرای مثـال، شو مىر الهيات عرفانى بررسى د

مند بر اساس زندگى مسيحى منظم،  ند: در معنويت تمرين و تعمق نظامك مىگونه تعريف  اين
. اين تعريف كـه بـر اسـاس سـنت )O’collins & Farrugia, 2003: 250(مخلصانه و نيازمندانه است 

ای به وجوه عرفانى (معرفتـى) ايـن تجربـه  بندی شده است، هيچ اشاره صورت یعنوم الهيات
  پردازد. سازی وجوه عملى اين تجربه زير عنوان معنويت مى ند و تنها به پررنگك مىن

هـای معنويـت  های معنويت از منظر رويكـرد الهيـات مسـيحى در عمـل، تعريف تعريف
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به دينى مسيحى و با استفاده از مفاهيم اين دين آيند كه در چارچوب تجر شمار مى مسيحى به
اند. به بيان ديگر، وجه تمايز رويكرد الهياتى موجود بـه معنويـت بـا ديگـر  شده یبند صورت

ن، بر وجـوه مسـيحى تجربـه معنـوی و نقـش سـازنده الهيـات مسـيحى در كرويكردهای مم
 مطالعه معنویت مسـیحیب ند؛ برای مثال، سندرا شيندلر در كتاك مىشناسى بحث تأكيد  روش

معنويـت] افـق ارزش غـايى اسـت «[گويـد:  در تعريف معنويت از دريچه الهيات مسيحى مى
ــق عيســى مســيح آن را آشــكار ســاخت و ايــن آشكارســازی و  كــه خــدای تثليــث از طري

گونـه و رازآميـز او در فضـای جـامع كليسـايى و نيـز شـامل  افكنى شامل زندگى عروج پرتو
اين تعريف براساس چـارچوب . )Dreyer ,& Burrows, 2005: 5-6( »دشو مىس عطايای روح القد

  فكری كتاب مقدس و الهيات مسيحى پرداخته شده است.
يم: نخـوا های ديگری كه بر وجوه عملـى ايـن تجربـه تأكيـد شـده اسـت، مى در تعريف

اصـلى آن معنويت، ابراز و بيان زنده، جمعى و روزانه باورهای غايى فرد است كـه ويژگـى «
بخش به خدا، خود، همسايه و جهان از طريق عيسـى مسـيح و  گشودگى در برابر عشق تعالى
ای كارامـد بـرای  معنويـت واژه«و يا اينكه  )Perrin, 2007: 31( »در يد قدرت روح القدس است

توصيف چگونگى كاربست باورهای مسيحيت سنتى در بـاب خداونـد، انسـان و جهـان، بـه 
ای است برای نحوه به ظهور رساندن آنها در سـبك  ی است. همچنين واژهطور جمعى يا فرد

  .).ibid( »زندگى عالمان مسيحى
مندی از فضای فكـری و ادبيـات مفهـومى  اما معنويت از دريچه الهيات اسالمى و با بهره

تـوان آنهـا را بـا عنـوان رويكـرد الهيـاتى  كـه مى يابـد مىهای ديگـری  منابع اسالمى تعريف
يـا رويكـرد انديشـمندان مسـلمان در تعريـف معنويـت دانسـت. نكتـه ايـن دسـته از  اسالمى
ــه دليــل جديــد تعريف بودن واژه معنويــت در ادبيــات مفهــومى اســالم،  هــا آن اســت كــه ب
های اين اصطالح را بايد از متفكران جديد جويا شد. در سنت فكری اسـالم هرچنـد  تعريف
عنوان يـك اصـطالح  داشته است، اما واژه معنويت بهشبيه به مفهوم اين واژه وجود  ىميمفاه

در تعريـف معنويـت بـر  ;با تعريف خاص آن امری متأخر است. بـرای مثـال، امـام خمينـى
  يد:فرما مىاساس سنت اسالم 

معنويت، مجموع صفات و اعمالى است كه حال و شور و جاذبه قوی و شديد و در 
آورد تـا او را در سـير بـه سـوی  مىعين حال منطقى و صحيح را در انسان به وجود 
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... وجه غالب اساسـى  آوری پيش ببرد خدای يگانه و محبوب عالم، به طور اعجاب
در معنويت، توجه به خدا و انجام عمل برای اوسـت، هـم در نيـت و هـم در عمـل، 

  .)8: 16، ج1376(صحيفه امام،  خدا را حاضر و ناظر دانستن معنويت است
عنوان  از معنويت، وجوه عملى پررنگ است (هرچند به معنويت به ;امام در اين تعريفِ 

يك وضعيت و حالت هم توجه شده است)، اما مصاديق اين وجوه عملى از سنت اسالمى و 
  بر اساس منابع اسالمى معرفى شده است.
يك سلسله امور وجود دارند كه از جـنس «نويسد:  شهيد مطهری در تعريف معنويت مى

  .)69: تا بى، مطهری(» اند يستند و به قرينه مقابله، نام آنها را معنويات گذاشتهماده و ماديات ن
هايى اشاره دارند كه  تر از مفهوم معنويت، به مصداق ايشان همچنين با ارائه تعريفى وسيع

 پايـهای از اعتقاد و عمل است. ايشان در شرايط معنويت كه بـا ارجـاع بـه قـرآن آن را  آميزه
معنويت بدون ايمان بـه خـدا، بـدون ايمـان بـه مبـدأ و «نويسد:  ، مى)142(همان:  اندد مىتكامل 

مادی حاكم و مؤثر است، اساسـاً  معاد، بدون ايمان به معنويت انسان و اينكه در او پرتوی غير
از ديـدگاه ايشـان مفهـوم  آيـد مى. با توجه به ايـن قـول بـه نظـر )17(همـان: » نيست پذير امكان

د و انسان معنوی كسى است كه توجه عملى به شو مىق اعتقاد و عمل حاصل معنويت از تلفي
 چرایی و چگونگی، چیستی، معنویت اسالمیاش دارد. در كتاب  امور غيرمادی مؤثر در زندگى

  خوانيم: نيز در تعريف معنويت مى
واژه معنويت در قرآن و روايات بدين شكل نيامده، ولى با توجه به معنای لغـوی آن 

 وان گفت: منظور از آن عالم باطن و حقيقت و روح جهان مادی و ظاهری است كـهت مى
  .)21: 1390نيا و ديگران،  (الهامىاست » حيات طيبه و نور الهى«بهترين واژه قرآن نزديك به آن 

های موجود در ادبيات اسالمى (رويكرد اسالمى به تعريف معنويت)  با اين حال، تعريف
ســازی و  ز ايــن واژه در فرهنــگ اســالمى بــه طــور دقيــق مفهومبســيار انــدك اســت و هنــو

ه شـد مىطور سنتى واژگانى ديگر بـه جـای آن اسـتفاده  پردازی نشده است، زيرا به اصطالح
د، تعريـف شـو مىاست. پس در عمل وقتى بحـث از رويكـرد الهيـاتى در تعريـف معنويـت 

  گيرد. ها) پيش رو قرار مى فمعنويت از دريچه سنت مسيحى (به داليل فراوانِى اين تعري
موجود معنويت بر اساس سنت الهياتى مسيحى نيـز آن اسـت  های تعريفاشكال اساسى 

و بازتابى از تجربـه معنويـت در سـنت مسـيحى اسـت؛  آيد مىكه به كار مؤمنان به مسيحيت 
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ها قابل تنـ  هنگام بيان دقيق بهـ  های معنويت از دريچه سنت اسالمى نيز كه تعريف گونه همان
بـودن  ىنـيد ل درونيـبـه دل ىاتيـهـای اله گيرد. به بيان ديگر، تعريف توجه مسلمانان قرار مى

دينى در پـى  برون و ىنيا عي ىانياد نيچه بيه از درك ىز دارند و محققانين ىنيمصرف درون د
  .)Perrin, 2007: 7( انندد مىها را ذهنى  تعريف معنويت هستند، اين تعريف

تنهايى بازنمای صحيح اين مفهوم باشد؛ عينيت افراطـى  تواند به يا عينيت نمىالبته ذهنيت 
برد و ذهنيـت افراطـى  ويژه رويكردهای تجربى فرو مى ی دانشگاهى بهها هما را در توهم رشت
ند كه به جای برخاستن از متون دينى، تحـت ك مىهای شخصى را فراهم  زمينه ارائه برداشت

عنوان  نه بـهـ  عنوان يك دانش بشری دينى است. همچنين الهيات به تأثير برداشت ما از متون
توانـد همـه وجـوه پديـده معنويـت را  لزوماً نمىـ  و باورهای موجود در متون مقدس ها هگفت

هـای خـود  فرض درك كند؛ يعنى الهيات نيز مانند هر رشته ديگری در سنت، ادبيات و پيش
  های ديگر نيز نيازمنديم. ه به رويكردمحصور است، پس برای درك كليت اين پديد

  . رويكرد تاريخى4

، زيــرا آيــد مىهــای زيــادی پــيش  ، ابهامآيــد مىوقتــى از رويكــرد تــاريخى ســخن بــه ميــان 
وجـود دارد. پـيش از اينكـه بـه انـواع  ىخيل تاركتصويرهای گوناگونى از يك پديده به ش

عنوان يـك پـارادايم  گـاهى بـهبررسى تاريخى بپردازيم، نخست بايد گفت مطالعه تـاريخى 
عنوان يـك  گويند. گاه به نگری مى د كه در اين حالت به آن تاريخىشو مى(گفتمان) مطرح 

عنوان يكـى از  د و گـاهى نيـز بـهشو مىرشته دانشگاهى با سنت مطالعاتى خاص خود مطرح 
پـارادايم  . در ايـن حالـت بنـابر اينكـه ذيـلآيـد مىشمار  ها به های ذيل پارادايم شناسى روش
نگری يا پارادايم توصيفى (هرمنوتيكى) و يا پارادايم انتقادی باشيم، روش تحقيـق آن  تجربى

متفاوت خواهد بود. گاهى نيز مراد از مطالعه تاريخى روش اجـرای يـك تحقيـق اسـت كـه 
  ها واقع شود. شناسى تواند ذيل بيشتر روش معموالً مى

نگری) را از آن حيــث كــه  ارادايم تــاريخىعنوان يــك پــارادايم (پــ مطالعــه تــاريخى بــه
عنوان يـك روش  گذاريم. مطالعه تاريخى به كنار مى آيد مىشمار  پارادايمى ايدئولوژيك به

ــب ــوعى مرت ــا ن ــه تنه ــث ك ــز از آن حي ــام را ني ــنش  ع ــالى از بي ــت و خ كردن رويدادهاس
نشـگاهى و عنوان يـك رشـته دا گـذاريم. از مطالعـه تـاريخى بـه شناختى است كنار مى روش
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تـوان  هـای جديـد علمـى، مى شناسى برخاسـته از پارادايم عنوان يك روش مطالعه تاريخى به
  رويكرد مطالعاتى برای تعريف معنويت ساخت.

پيش از آنكه به معنای معنويت بر اساس انواع رويكردهـای محتمـل تـاريخى بپـردازيم، 
های  شناسـى كـه از روش پژوه را دان بـه معنويـت و يـك معنويـت تفاوت نگـاه يـك تـاريخ

دان از درون  نيم. يك تـاريخك مىگيرد بيان  تاريخى برای كاوش در مفهوم معنويت بهره مى
عنوان بخشـى از تـاريخ  خواهد تاريخ معنويت را به ند و مىك مىرشته تاريخ به معنويت نگاه 

ز تـاريخ تـا درك بهتـری ا آيـد مىن شخص به سراغ تاريخ معنويت يبفهمد. به بيان ديگر، ا
خواهد معنويـت را بهتـر بشناسـد و مفهـوم آن را در  پژوه مى داشته باشد، اما شخص معنويت

  .)Holder, 2006: 20(تاريخ آن درك كند 
پس نگاه تاريخدان به معنويت برای فهم مفهوم معنويت كارايى ندارد، زيرا حتى او اگر 

 یردكـيخ اسـت. رويپى فهم تـاره در كست، بليت نيت هم بپردازد در پى فهم معنويبه معنو
 ىعنـياند؛  ت سـاختهيـبـه معنو ىخيتار ىپژوهان بر اساس اصول بررس تيه معنوكمفيد است 
دارد. انــواع  ىنيــز انــواع ىخيتــار یهــا ردكيت. البتــه رويــبــه معنو ىخيرد تــاركــيهمــان رو

لـى توان بر اساس سه پـارادايم ك های تاريخى موجود در تعريف معنويت را مى شناسى روش
  مجموعـه پـارادايم تحصـلى)،  نگـاری تكـاملى (زير . تاريخ1تحقيق به سه دسته تقسيم كـرد: 

نگـاری  . تبارشناسى يـا تاريخ3گروانه (زيرمجموعه پارادايم توصيفى)؛  نگاری ذات . تاريخ2
  انتقادی (زيرمجموعه پارادايم انتقادی).

  نگاری تكاملى معنويت . تاريخ1

د. در پاسـخ بـه ايـن پرسـش شو مىانجام » چه بوده است«پرسش  تحقيق تاريخى در پاسخ به
د تا در پس آنها قوانين و اصول مشـترك شو مىشواهد، مدارك و اسناد تاريخى گردآوری 

. اما اينكه چه شواهد و مـداركى جمـع )134الف:  1391(ايمان، از گذشته يك امر استخراج شود 
، رويكـرد پـژوهش تـاريخى را نشـان شود و چگونـه گـردهم آينـد و چگونـه تفسـير شـوند

هد. به عبارت ديگر، نحوه بازسازی يا بـازآفرينى گذشـته يـك امـر، رويكـرد پـژوهش د مى
  .سازد مىتاريخى را مشخص 

هـد. رويكـرد د مـىهای مختلف بـر اسـاس تفـاوت در پـارادايم فكـری رخ  اين رويكرد
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و اساساً نخستين مباحـث علـم هد د مىنگاری تكاملى در پارادايم تحصلى (اثباتى) رخ  تاريخ
د محقـق بـر اسـاس شـو مىرويكرد بود. در اين رويكرد، تـالش  تاريخ جديد برخاسته از اين

چارچوب نظری اثباتى با طراحى الگوهايى (مدل) كه مسئله تحقيق در آن به لحاظ مفهومى 
و بـه و تجربى توضيح داده شده، به واقعيت مورد مطالعـه در يـك دوره تـاريخى وارد شـود 

 ها ههـا، همـان قضـايا و فرضـي توصيف رويدادهای مورد مطالعه بپردازد. روابـط درونـى الگو
هستند كه توانايى تفسير و تحليـل شـرايط گذشـته را دارنـد. محقـق بـا كشـف روابـط ميـان 

گرايش  . به دليل)134الف: 1391(ايمان، پردازد  ی الگو مىها هرويدادهای تاريخى به آزمون فرضي
سازی، محقق با اتخاذ چنان رويكردی در پى كشف و تأييد قوانين علّى  كرد به عينىاين روي

دادن  تا بر اساس آن قوانين، بتواند درباره ماهيت آن پديـده و داليـل رخ آيد مىاجتماعى بر 
  .)63ب: 1391(ايمان، آن (چرايى آن) داوری كند 

كه رخدادهايى در طول هم  ای پيوسته است پديده تاريخى بر اساس اين رويكرد، پديده
نگـاری تكـاملى  اند. بـه عبـارت ديگـر، تاريخ (به طور علت و معلولى) سبب ايجـاد آن شـده

  نـد كـه ك مـىنگـارد و نـوعى پيوسـتگى را ترسـيم  رويدادها را به شـكل علـت و معلـول مى
تـر بـوده اسـت  ای اسـت كـه پيش بر اساس آن پديده حاضر چيزی در خط سير همان پديده

منـد فـرض  . به ايـن شـكل، محقـق بـرای يـك پديـده مـاهيتى ثابـت و قاعده)93: 1385، (شاهى
گيرد كه در طول تاريخ و با يك پيوستگى مفهومى شكل گرفته است. او بـر اسـاس ايـن  مى

كه چگونه مفهومى يا موقعيتى خاص،  سازد مىها مشخص  ها و معلول فرض و با تحليل علت
  .)282: 1390رودريگس، (از عوامل گذشته ناشى شده است 

با اتخاذ اين رويكرد در استخراج مفهوم معنويت، معنويت امری خواهد بود كه در يـك 
بـودن، پيوسـته اسـت و  ای سازی شده است و اين فرايند بـا وجـود دوره فرايند واحد مفهومى

اس ايـن . براس)Holder, 2006: 25( اند كردهمراحل آن به طور علّى و معلولى يكديگر را تكميل 
مثابه امـری تـاريخى از عقـب بـه جلـو، يعنـى از  رويكرد، چگونگى تحليل مفهوم معنويت به

ابتدای پيدايش آن تاكنون خواهـد بـود و در ايـن حالـت آخـرين شـكل ايـن پديـده، يعنـى 
  همان امر اوليه است. ۀيافت ، چون شكل توسعهيابد مىمعنويت عصر حاضر ارزش بيشتری 

  روانهگ نگاری ذات . تاريخ2

اسـت. در رويكـرد  ىدارشناسـييـا پد ىفيم توصـيگروانه مـرتبط بـا پـاردا ذات ینگار خيتار
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و در  آيد مىشمار  شناسى زيرمجموعه پارادايم توصيفى به پديدارشناختى بيان شد كه پديدار
شناسى تحقيق (كه گاه به دليل تأكيد بر مبـانى نظـری و فلسـفى آن، در عمـل  اين نوع روش
ی هـا ههد)، شناخت پديده مكنون از خالل پديـدارها و جلود مىدايم را شكل خود يك پارا

رفـع حجـاب زمـان و «آن اهميت دارد. محقق با اين طرز نگاه در مطالعات تـاريخى در پـى 
خواهد بود؛ يعنى برای دسـتيابى بـه  )129ـ  128: 1385(قراملكى، » برگشت به روزگار ظهور پديده
د كه اين امـر بـه برداشـتن شو مىپديدارهای آن در زمان اقدام  پديده ورای زمانى به بررسى

. بـه همـين )230: 1385(قراملكـى، رساند  شدن به پديده مكنون كمك مى حجاب زمان و نزديك
 ها هزمان پديد در پى ذات بى ها هاند پديدارشناسى در بررسى تاريخى پديد دليل، برخى گفته

  .)83: 1389(اسمارت، گردد  مى
گيـرد،  مى و يـك ذات ثابـت را پى 1گروی اعتقـاد دارد شناسى به نوعى ذات ارپس پديد

آن را  2گونه كه گذشت پديده معنويت امری زمينى و دنيوی نيست كه بتوان ذات ولى همان
های بشری شناخت؛ به همين دليل، پديدارشناسى در عمل در بررسى تاريخى  شناسى با روش

كارت و ريچـارد كينـگ  ىد. به گفته جرمشو مىدچار تراشى برای يك پديده  خود به ذات
های تـاريخى كـه بـا ايـن رويكـرد انجـام  بررسـى ،فروش معنویت: غلبه آرام بر دیـندر كتاب 

گردند. مغالطه منشأ يعنى باور غلط بـه اينكـه معنـای  مى» مغالطه منشأ«د معموالً دچار شون مى
طعى و صـريح آن (بـه بيـان ديگـر، ذات ن شود)، همان معنای قيياوليه يك واژه (هرگونه تع

  .)111: 1391(كارت و كينگ، آن امر) است 
از آنجا كه ايـن نـوع مطالعـه حركـت از جلـو بـه عقـب اسـت، يعنـى بررسـى محقـق از 

گـردد،  د و برای شناخت پديدار بـه عقـب بـاز مىشو مىپديدارهای كنونى يك پديده آغاز 
  يابند؛ بـه همـين دليـل، احتمـال دارد محقـق  ىپس ظهورات اوليه آن پديده اهميت بيشتری م

  هــای محقــق و  فرض های خــود دچــار مغالطــه منشــأ شــود. بــه ايــن شــكل، پيش در بررســى
  د شـو مىشـده ديـده ن مخفى» اصـالت«ارزش  یواژه در لـوا كيـ یهـای معنـا نيز دگرگونى

به اين رويكرد معتقد محقق در پارادايم انتقادی و در انتقاد  كي، اما )111: 1391(كارت و كينـگ، 
                                                              

  . البته غير از پديدارشناسى در پارادايم پست مدرن (پديدارشناسى هرمنوتيك).١
. البته بايد يادآور شد كه نويسنده قائل نيست كه فهم انسان به طور كل به ذات و حقيقت راهى ندارد، بلكه معتقـد اسـت ذات ٢

ای از حقيقـت  تواننـد بهـره معرفتـى تنهـا مى شـرايط های عادی به شرط تأمين ست و انسان(واقع امر) در دسترس كامل بشر ني
 ببرند، نه اينكه تمام آن را دارا شوند.
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است نبايد معنای اوليه يك واژه را بر معنای ديگر آن رحجان داد؛ آن هم معنـای اوليـه كـه 
گيرانه اوسـت تـا  ها و گاه مقاصد جهت فرض بيشتر ساخته ذهن پژوهشگر و تحت تأثير پيش

  .)111: 1391(كارت و كينگ، شناسانه  های دقيق ريشه پژوهش

  نگاری انتقادی . تبارشناسى يا تاريخ3

ــاردا ــاديپ ــه یم انتق ــارادايم تجرب ــس از پ ــير پ ــارادايم تفس ــوتيكى و  گرايى و پ گرايى (هرمن
رواج يافـت.  ىنـيهای اجتماعى رايج شد و سپس در مطالعات د شناختى) در پژوهش پديدار

قبلـى ايجـاد  یهـا شـناختى بـه پارادايم شناختى و روش جه نقدهای معرفتياين پارادايم در نت
  است.شده 

بودن فراينـد تحقيـق تأكيـد دارد و در چـارچوب آن محقـق  بر انتقـادی یپارادايم انتقاد
 ها و ساختارهای واقعى امور را نشان دهد و كند با فراتر رفتن از سطح ظاهر، ساخت تالش مى

. )32: 1391(بليكى، ير مفهوم آنها را بررسى كند يعوامل تأثيرگذار در تشكيل اين ساختارها و تغ
ناپذيری است كه رفتار  ظيفه علم بر اساس اين پارادايم، آشكارسازی سازوكارهای مشاهدهو

د. در ايـن نـوع نگـاه، شـواهد تجربـى بـه خـودی خـود مطلـوب شو مىمردم تحت آن اداره 
نيستند، بلكه معرفت علمى از طريق فهم روابط غير تجربى كه ستون فقرات جهان اجتمـاعى 

  .)57ب:  1391(ايمان، امكان پذير است ، سازد مىپذير را  مشاهده
م تجربى) دنيای اجتمـاعى يپس پارادايم انتقادی مانند پارادايم تفسيری (بر خالف پارادا

بـر  یم انتقـادياند و تنها در پى شواهد تجربى نيست، اما پاراداد مىمادی  یايرا متفاوت از دن
ی ثابــت در پــس ها هپديــددر پــى اصــول ثابــت و ذوات پايــدار ( یريم تفســيخــالف پــارادا

نگردد. در پارادايم انتقـادی شـواهد و الگوهـای نظـری در خـدمت تبيـين  پديدارها) نيز نمى
. حقيقتى كه پيوسـته تحـت )72ب:  1391(ايمـان، ال است يعنوان حقايقى س تغيير و تحول امور به

های  پژوهش . دريابد مىهای اجتماعى، سياسى، اقتصادی) تحول  تأثير عوامل بيرونى (قدرت
نژاد (قوميت) طبقه و جنسيت اسـت، زيـرا ايـن امـور  ىعنيانتقادی تمركز بر سه عنصر مهم، 

گذارند و از طريق  های اجتماعى بر امور تأثير مى نقاط مهمى است كه از رهگذر آنها قدرت
  د.شو مىهای قدرت و نابرابری در فرهنگ جامعه عرضه  اين امور ساخت

گيری روابـط قـدرت  عنوان بستر شكل فرايندی، در پى تاريخ به تحقيق انتقادی با نگرش
های انتقادی، به فهم دقيق ظهور و گسترش يك مفهوم  مندی از تاريخ در رويكرد است. بهره

. بر اسـاس ايـن )76ب:  1391(ايمـان، رساند  در طول زمان و تأثير عوامل قدرت بر آن كمك مى
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 های تاريخى ايجاد شد كـه بـه تبـع نتيجـه ايـن شناسى جديد در پژوهش پارادايم، يك روش
كردن تبارهای تاريخى يك  ه شد، زيرا در نهايت به مشخصناميد» تبارشناسى«شناسى،  روش 

  .ميدانجا امر مى
شناسى تحقيق تاريخى را به خدمت گرفـت و بـه گسـترش مبـانى  ميشل فوكو اين روش

شناسـى  . ايـن روشناميدشناسى  نظری آن پرداخت. فوكو روش بررسى تاريخى خود را تبار
اجتمـاعى موجـود در يـك دوره  ـ  ی فرهنگـىها هتحت تأثير سـاختارگرايان بـا بررسـى اليـ

های پراكنده رخـدادهای تـاريخى و اسـتخراج سـاختارهای  خاص تاريخى و بررسى ويژگى
شناسى به جـای تحليـل  پرداخت؛ يعنى در اين روش كلى آنها به درك تجارب و مفاهيم مى

ريخى يك سوژه به تحليل تاريخى گفتمانى كه آن سوژه در آن قرار دارد و تحليل روابط تا
  .)102: 1385(شاهى، د شو مىموجود در آن اهتمام 

نشـدنى و  های يكتـا، تكرار كشيدن خصـلت اين كار از آن جهت كه از زير خاك بيرون
، اما فوكو به دليـل )203 :1385(شاهى، شناسى لقب گرفت  شده امور بود، نخست ديرينه فراموش

شناختى اين كار (ناتوانايى در تحليل نحوه تبديل يـك گفتمـان بـه گفتمـان  مشكالت روش
 شد مىفرض  تر گستردهان پژوهش ميدشناسى به تبارشناسى رسيد كه در آن  ديگر) از ديرينه

بـر گيری ساختار را نداشت و بيشتر بر تحليل عوامل قـدرت كـه  و داعيه كشف قواعد شكل
انــد كــه ايــن  . برخــى گفته)109ـ  108: 1385(شــاهى، پرداخــت  گذاشــت مى ســاختارها تــأثير مى
ی نيچـه صـورت ها هشناسى به تبارشناسى پس از آشـنايى فوكـو بـا انديشـ چرخش از ديرينه

  .)109: 1385(شاهى، گرفته است 
ــه هرحــال، نتيجــه ايــن روش   شناســى تمركــز بيشــتر بــر روابــط قــدرت و دانــش شــد.  ب

های تــاريخى اســت، ولــى تفــاوت آن بــا ديگــر  البتـه تبارشناســى نيــز رويكــردی در بررســى
رويكردها در آن است كه تبارشناسـى بـه ثبـت وقـايع خـارج از هرگونـه غايـت يكنواخـت 

های گفتمـانى)  ها (شـكاف پردازد و به جای تمركز بر روند مسـتمر در امـور بـه گسسـت مى
وجو در اعماق، بـه سـطح رويـدادها توجـه  جای جست ند. همچنين تبارشناسى بهك مىتوجه 
  .)34: 1383(طبسى، دارد 

های پيشين تاريخى نگاه تكاملى و تداومى به رويـدادهای  گونه كه بيان شد بررسى همان
های خـاص  پردازد تا خصـلت ساختن آن تداوم مى تاريخى داشتند، اما تبارشناسى به متالشى

ن ببيند. اين تفاوت روشـى در بررسـى امـور تـاريخى، رويدادها را در گفتمان خاص خودشا
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نگـاری  نگاری سنتى (اعم از تاريخ ناشى از تفاوت ديدگاه آنها در نگاه به تاريخ است. تاريخ
انـد (نفـى د مىنگرند، ولى تبارشناسى تاريخ را گسسته  تكاملى و توصيفى تاريخ را خطى مى

ی هـا هش از هرچيـز بـه شناسـايى دورپيوستگى). بـه همـين دليـل، در تبارشناسـى محقـق پـي
ــاريخى و نقــاط گسســت گفتمــانى مى ــا هــر گفتمــان درون خــود تحليــل شــود  ت ــردازد ت   پ

. به اين ترتيب، با توجه به مجموعه مناسبات حـاكم بـر يـك دوره، مفـاهيم و )93: 1385(شاهى، 
اصـر مخفـى . بـر ايـن اسـاس، عن)32: 1383(طبسى، د شو مىامور در چارچوب همان دوره تبيين 

 .)Hinnells, 2010: 284(د شو مىو مفاهيم بر اساس زمينه استفاده آنها آشكار  ها هايد

نظـر گيـرد،  اگر محققى برای كشف و درك مفهـوم معنويـت رويكـرد تبارشـناختى در
ای در نظـر دارد.  نخست بايد مشخص سازد كه معنويت را در چه دوره و در ميان چه جامعـه

های موجود در تاريخ آن جامعه را اسـتخراج كنـد و سـپس  مال گفتماناج پس از آن بايد به
با درك هر گفتمان و روابط قدرت در آن به درك مفهوم معنويت در درون همان گفتمـان 

كـه در هـر دوره  بـودخواهـد  تشـكيكىاقدام ورزد. بر ايـن اسـاس، مفهـوم معنويـت امـری 
اص بـه خـود دارد كـه كـامًال بـا تاريخى بر اساس عوامـل سـلطه در آن دوره سـاختاری خـ

  های پيش و پس از خود متفاوت است. گفتمان
هيچ ذات يا معنای قطعى بـرای واژگـانى همچـون «بر اساس اين رويكرد برخى معتقدند 

. از دريچـه نگـاه متخصصـان ايـن )Carrette & king, 2004: 3( »معنويـت يـا ديـن وجـود نـدارد
جهـانى بـه معنــای معنويـت نسـبت دهنــد، از رويكـرد كسـانى كــه تمايـل دارنـد يــك ذات 

های موجود در استفاده از اين واژه و عوامل تأثيرگـذار  ی تاريخى و فرهنگى، تفاوتها هنشان
 البته هرچند اين رويكرد .)Carrette & king, 2004: 3( كنند سازی آن غفلت مى گفتمانى در مفهوم

رويكـرد بـه كه نفـى ذات ثابـت در ايـن ند، اما بايد دانست ك مىگرايى را نفى  هرگونه ذات
دليل تأكيد بيش از حد بر تأثيرپذيری مفهوم ديـن و معنويـت از قلمـرو اجتمـاع، سياسـت و 

ساز) است. به بيان ريچـارد كينـگ و جرمـى  های مفهوم اقتصاد (يعنى قلمروهای نفوذ قدرت
 معنای سرباززدن اين به معنای فروكاستن دين نيست، بلكه به« فروش معنویتكارت در كتاب 

  .)Carrette & king, 2004: 4( »ی زندگى انسانى استها هاز جداسازی دين از ديگر جنب
ی نظری خود، يعنى پارادايم انتقادی و نيـز ها هبه هر حال، رويكرد تبارشناختى مانند زمين

دی كـه د. پارادايم انتقاشو مىترين آنها اشاره  هايى دارد كه به عمده ساختارگرايى ضعف پسا
عمد در فضای پسـامدرن نضـج يافـت، تحـت تـأثير نگـاه پسـت مـدرن و سـرخوردگى از  به
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های پيشين در يافتن حقايق ثابت امور، اساساً وجود چنين حقايقى را انكار كـرد. بـه  كوشش
های آن  شناسى های معرفتى اين پارادايم و روش فرض ترين پيش عبارت ديگر، يكى از عمده

سازند؛ بـه  ثابت در پس ظواهر وجود ندارد و حقيقت را خود افراد مىاين است كه حقيقت 
هـای  سـازی در گفتمان شدن امور با تحليل شيوه مفهوم همين دليل، شناخت چگونگى ساخته

  .يابد مىمختلف اهميت 
  هـای جديـد علمـى در يـافتن حقـايق ثابـت  با اين حال، بايد دانست كه نـاتوانى پارادايم

  فـى وجـود چنـين حقـايقى نيسـت. تبارشناسـى در فراينـد تحقيـق نيـز امور مجـوزی بـرای ن
  هاسـت.  ترين آنهـا چگـونگى تمـايز ميـان گفتمان با نقدهايى مواجه است كه يكى از عمـده

د تـا سـپس بـه بررسـى شـو مىها اقدام  در تبارشناسى پيش از شروع تحقيق، به تمايز گفتمان
يازمند مطالعه دقيق تـاريخى اسـت. بـه عبـارت ها خود ن آنها اقدام شود، اما تشخيص گفتمان

  ای اسـت كـه تنهـا در  گيـری در بـاب مسـئله ديگر، محقق پيش از آغاز كار نيازمنـد تصـميم
آن نظـر درسـت بدهـد. همچنـين روش تبارشناسـى  ۀتواند دربـار پايان كار تحقيقى خود مى
اساسـاً در گفتمـان  د كه يك مفهوم در گفتمان اولشو مىها قائل  چنان گسستى بين گفتمان

  د. بـه بيـان ديگـر، شـو مىدوم چيزی كامًال ديگر است و به همين دليل، ارتباط بين آنها گـم 
  هايى كـه بتوانـد همچنـان مفهـوم الحـق را بـا مفهـوم سـابق پيونـد دهـد،  از وجوه يا ويژگى

  د.شو مىغفلت 

  گيری نتيجه
گونه كه بايد باشد (ذات  آن را آنگاه در پى آن هستيم تا معنای » معنويت«شناسى  در مفهوم

گونـه كـه تـاكنون  وجوی معنای معنويت آن معنويت)، استخراج كنيم و گاهى نيز در جست
آييم. در حالـت دوم بـا ذات معنويـت سـروكار نخـواهيم داشـت، بلكـه در  شده بـر مـى فهم

مـدنى مثابه امـری ت وجوی چيزی هستيم كه تاكنون رخ داده است؛ يعنى معنويت را به جست
ی مختلـف يـك تمـدن ها هوجوی دگرگونى مفهوم آن در دور نيم و به جستك مىمالحظه 

  پردازيم. مى
در مقاله حاضر با اين فرض كه برای دانستن چيستى مفهوم معنويت بايـد نخسـت بـدانيم 

های موجود چه مفادی دارند و آيا معنای القايى آنها مطابق معنـای مـتن حجيـت  كه تعريف
نه، به تحليل رويكردهای مختلـف در تعريـف معنويـت پـرداختيم. در ادامـه بخش ماست يا 
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يكـى ذات معنويـت و ديگـری وجـه  :روشن شد كه پديـده معنويـت دارای دو وجـه اسـت
های مختلف در تعريف معنويت كمتـر بـه وجـه تمـدنى  تمدنى معنويت. از آنجا كه رويكرد

در اين ميان، چون رويكـرد تبارشـناختى  اند. هايى شده ، دچار گژتابىاند كردهمعنويت توجه 
موجـود های  ترين فعاليت آن نقد سـاختار شناسى در پارادايم انتقادی است، عمده يك روش

سازی  مفهوم معنويت است. به عبارت ديگر، به جای اينكه مانند ديگر رويكردها به مفهوم از
نـد. در ايـن رويكـرد، ك مـىهای گذشته را نقـد  سازی جديد برای معنويت اقدام كند، مفهوم

د، زيرا معنويت را امری آميختـه شو مىوجوه تمدنى معنويت بيشتر از ديگر رويكردها لحاظ 
اند. البته اين  ساز هر جامعه در ساخت مفهومى آن دخيل اند كه عوامل تمدند مىدر فرهنگ 

 .سازد مىند كه آن را از ذات تهى ك مىرويكرد نيز چنان بر وجوه تمدنى معنويت تأكيد 

د، لـزوم نـك مىگرفتن رويكرد تبارشناختى رهنمون  ترين دليلى كه ما را به در پيش عمده
ويژه در فضای فكری پست مدرن شـده  هايى است كه تاكنون از معنويت به سازی نقد مفهوم

های مختلـف دينـى و هـم در رويكردهـای مختلـف  ها هم در جريان سازی است. اين مفهوم
ی جريــان ها هدارانــه هســتند كــه اگــر نقــد نشــوند و زمينــ كنــده و جانبمطالعــاتى، چنــان پرا

  ساز مشخص نشود، ممكن است در فرايند درك مفهوم معنويت گمراه شويم. مفهوم
البته رويكرد تبارشناختى مانند ديگـر رويكردهـای پسـامدرن دغدغـه يـافتن حقيقـت را 

جهت كه بهتر از ديگر رويكردهـا اند، ولى از آن د مىندارد و اساساً حقيقت را امری جعلى 
بسـا بيشـتر از ديگـر  پـردازد، چـه سـاز در معنويـت مى به عوامل اجتمـاعى و فرهنگـى مفهوم

گرای جديـد  ويژه در فضـای معنويـت رويكردها بتوانـد مـا را در درك مفهـوم معنويـت بـه
ر ويژه تأكيـد بـيش از انـدازه بـ كمك رساند. بـا ايـن حـال، روش تحليلـى ايـن رويكـرد بـه

گسستگى تاريخ يا تأكيـد بـر برخـى عوامـل خـاص قـدرت مثـل جنيسـت، نـژاد و سياسـت 
كارگيری ايـن رويكـرد  ترين مشـكل در بـه هايى شود. البته مهم تواند باعث القای كژتابى مى

فرهنگـى را بـه طـور كلـى سـاخته امـور آن است كه اساساً ذاتى بـرای امـور قائـل نيسـت و 
سـتيزی ايـن  تـوجهى بـه ذات پژوهى نيـز بـى ر زمينـه معنويـتانـد. دد مىفرايندهای فرهنگى 

شناسـانه از ايـن  بسا به انكار ذاتى ثابت برای معنويت بينجامد كه بايد با نقد روش رويكرد چه
كژتابى كاست؛ يعنى بايد اين رويكرد را يا به طـور سـلبى و يـا بـه طـور محـدود و تنهـا در 

  تا به انكار ذات معنويت نينجامد.تحليل وجوه تمدنى يك پديده در پيش گرفت 
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