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معنویت؛ حلقه مفقوده جامعه مدرن
تاريخ تأييد6931/61/16 :

تاريخ دريافت6931/61/61 :

شمساهلل مریجی *

جامعه مدرن و تکنولوژی ک ام وو ین ،ب ا مه ه یش وت م ای تزاین د اش،
نتوانسته اس

آرامش روانی مطلوب را در اختیار اعضای انسانیاش ق وار دم د

ا اینرو ،تالش تواوانی شد تا با ارائه نسخهمای ش اابخش بتوانن د انس انم ای
بوخوردار ا آسایش جسم را ،آرامش روان ببخشند؛ اما به عیان دید میشود که
تا کنون در این را توتیق چندانی نداشتهاند سوّ مطل
انسانی عصو حاض و ،درد معنوی
معنوی

حقیقی اس

معنوی

حقیقی ،را ویندگان حقیق

ای ن اس

ک ه جامع ه

دارد و حلق ه ماق ود جوام د م درن ،نب ود

نگارند بو این باور اس

که ادیان الهی میتوانند ب ا ارائ ه

را مهوار کنند و امید رس یدن ب ه س اح

نجات را در دل خسته انسانمای بوخوردار ا اسباب مادی ،ن د نگ ه دارن د و
محوک نیوومندی بوای درنوردیدن دریای متالطم یش روی آنها باش ند نوش ته
یش رو در صدد اس

مبانی و مؤلاهمای معنوی

حقیقی را ک ه ریش ه در معن ا

دارد و باطن رتتار انسانی را نهایان میسا د و به نوعی با نظام اعتقادی و امداف
عه او در ارتباط اس  ،ا طویق منابد اصی اسالمی با نهایی کند

واژگان کلیدی :معنوی  ،مادیگوایی ،روح ،تطوت
* دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

.

*
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مقدمه

جوامد انسانی بهویژ جهان مدرن ،مهوار در جه
کود اس

رشد و توسعه تناوری تالش

تا بتواند در وتو آن ،آسایش جسهی و آرامش روان ی خ ود را ت ممین

نهاید ،اما بهرغم توتیق نسبی در تضهین آس ایش جس هی و م ادی ،مهچن ان در
حسوت آرامش روانی و معنوی خود رو گار سو میکن د؛ چ ه اینک ه ب ا نگ امی
سطحی و گذرا بهخوبی قاب مشامد اس

که بوخورداری ا اسباب تکنولوژیک

تاکنون نتوانسته روح وتالطم بشو اموو ی را آرام نهاید و حقیق
در اختیارش قوار دمد در واقد «معنوی

گهشد اش را

حقیق ی» حلق ه ماق ود ای اس

جوامد مدرن انسانی ا نبود آن رنج میبود و تشنگان معنوی

حقیقی را در یچ و

تاب چوخدند مای ارگانیک جوامد مدرن و تکنولوژیک سوگودان ک ود اس
این مسئله مهم ،حقیقتی اس

که
و

که مهگان بو وجود آن اذع ان دارن د و م و ک

دغدغه ح آن را دارد ،میکوشد با ارائه سا وکاری مناس  ،گامی م ؤثو در رت د
این معض جهانی بودارد
بیتودید معنوی

و معنوی گوایی ،دارویی اس

که اموو ن هتنه ا نخبگ ان،

بلکه تود مودم نیز بو شاابخشی آن اتااق نظو دارند و بهرغم نظویه ودا یم ای
جامعهشناسان مشهوری چون ماک
می دانستند و معنوی

وبو ،ک ه مدرنیت ه را گش ایندۀ مه ه را م ا

را یکجا به تواموش ی س رودند و جامع ه م درن را «قا

آمنین» نامیدن د ک ه ا معن ا و آ ادی ته ی گش ته اس
دمهمای اخیو به نتیجهای عک
اس

که معتقد اس

1

معنوی

رسید اند آشی

 ،متاک وان اجته اعی در

نَندی ا جهله صاح نظوان ی

دینی «به مثابه تنها نقطه امی د ب وای تح ول مثب

1. Disenchantment.
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اجتهاعی و نیز بوای اسداری ا ار ش مای واقعاً مهم» در ح ال مط وح ش دن و
سوبوآوردن اس
اموو طیای وسید ا تعویفما بوای واژ معنوی

وجود دارد؛ ا عالیت وین

رابطه انسانی تا جس وجوی یک معنای وج ودی ،ت ا بع د متع الی انس ان و ت ا
«نظوات و رتتارمای شخصی که ح

تعلق به یک بعد متعالی یا چیزی توات و ا

خود را بیان میکند» بوخی نویسندگان ایهمای یستی و ژنتیکی ب وای معنوی
قای شد اند و بوخی دیگو معنوی
واق د ش دن در ک وران ح واد

را صوتاً به احساسی تووکاستهاند ک ه نتیج ه
و چ الشم ای ب زرز ن دگی و بومالس ا ند

محدودی مای انسان اس
بوخی ا متاکوان مادیگوا ،معنوی

را اموی ظاموی توض و در سطح مظامو

محسوس خالصه کود اند ایشان وقتی ا معنوی

سخن میگویند ،تنها چیزی که

ا آن تهم میکنند ،احساسات ملهوسی چون امید ،آرامش و نشاط اس
دلی اس

که توصیه آنان بوای دستیابی به معنوی

و سالم

به مهین

معنوی آن اس

که

تود به تعالی مای منوی ،ور ش ،تکنیکمای تهدد اعصاب و تهوکز برودا د این
اتواد اگو مم سخنی ا دین به میان میآورند ،در حد ابزاری بوای آرام ش ب ه آن
مینگوند و گا تصویح میکنند که عقاید ،ار شما و مناس ک دین ی ص وتاً ا آن
مایدند که در رتد مشکالت جسهی یا روانی مؤثون د ی ا ا اب تال ب ه آنه ا

جه

جلوگیوی میکنند؛ موچند مهکن اس
مشک چنین رویکودی آن اس
معنوی

عاجز اس

خواتی یا ا اص دروغ باشند
کها

وداختن ب ه اص

این توصیهما تنها مهک ن اس

مس ئله و ریش ه

بوخ ی ا ع وارض ج انبی

ندگی بی معنا را کامش دمد و درد و رنج ناشی ا آن را به ضهیو ناخودآگا تود
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منتق ساخته ،وی را دچار خوشبینی و نشاط موق

سا د ،ول ی ا اس گ ویی

به عطش انسانی بوای معنای غایی ندگی ناتوان اس ؛ چه اینکه معانی و امداف
موموم بهمیچوجه کهکی به انسان نهیکنند و توصیه نا بودن به چنین س و نامی
سس

که

و لو ان ،بدتوین یشنهاد بوای توار ا توتان سههگین بیمعنایی اس

ندگی بشو را در معوض نابودی قوار داد اس

چنین معنای موم ومی تنه ا ت ا

مانی ماید ا بی ایه بودن آن تمثیوش را ا دس

میدم د و احس اس وچی و

حتی توی خوردگی جای آن را می گیود به عالو  ،توصیه ب ه اس تااد ا معن ای
بی معنا و خیالی ،حوکتی قهقوایی و با گش
جادوس

به دوران رواج خوات ات و س حو و

و ا مبانی عه گوایی محض سوچشهه م ی گی ود (مصباح-42 :9831 ،

)42
 .1معنویت چیست؟

بوای درک چیستی معنوی  ،باید معنای لغوی و نیز اصطالحی و معادلمای آن را
در بانمای دیگو با شناسیم به نظو میرسد این واژ ابتدا در بانمای ارو ایی و
در بستو ماهومی مسیحی به شک  spiritualityبه ک ار رتت ه باش د ای ن واژ ا
کلهه التین  spiritusبه معنای نا

ا ریشه  spirareبه معن ای دمی دن ب ا نا

کشیدن میآید در توجههمای التین عهد جدید  spiritualisی ا ش خ
کسی اس

که ندگیاش تح

امو یا ناوذ روحالقدس یا خداس

معن وی،
ای ن واژ ب ا

معنای باطنی که به گهان مسیحیان در وتو الهام ،در الیه یوین معن ای اص لی و
لغوی کتاب مقدس یات

میشد ،ارتباط داش

بعدما ای ن عقی د ک ه ی و م و

ظاموی معنایی نهاته اس  ،به مهه وقاید معنوی (مقدسات بهویژ عشای ربانی و
حتی خود طبیع

به مثابه تجلی عظه

الهی) گستوش یات

(مرزبنب

زوب ی
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)42 :9819

البته اموو طیای وسید ا تعویف ما بوای معنوی

وجود دارد ا ع الیت وین

رابطه انسانی تا جس وجوی یک معنای وجودی ،تا بعد متعالی انسان ،تا نظوات
و رتتارمای شخصی که ح

تعلق به یک بعد متعالی یا چیزی توات و ا خ ود را
و ام

بیان میکند واژۀ «معنوی » مصدر جعلی ا ریشۀ «عنی» اس

لغ

واژۀ

«معنوی» را در اموری خالصه میکنند که مقاب مادی ،صوری و ظاموی اس  ،و
یا آن را معنایی میدانند که تنها به وسیلۀ دل ش ناخته م یش ود و ب ان را در آن
س یو ب اطنی ،درج ات

بهو ای نیس ؛ چنانکه دمخدا مقامات «معنوی» را موات
سلوک به سوی حق و مقامات عوتانی میداند
حقیق

این اس

که میان معنوی

و مادی  ،تناقض و تضادی وج ود ن دارد،

بلکه آن دو ال م و ملزوم یکدیگوند انسان ،مم بعد مادی دارد و مم بعد معنوی؛
ا اینرو «معنوی » ضد «عق » یا «علم» نیس  ،بلکه معنوی

مهنوا و مهامنگ با

«عق » و «علم» اس .

بخش مای مختلف وجودی انس ان ا یک دیگو قاب
حقیق

تاکی ک نیس تند ،بلک ه

انسان با توا ن میان «معنوی » و «مادی » رقم خ ورد اس

؛ چن ان ک ه

خدای تعالی تومود اس « :وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن
زَکَّاهَا؛ و سوگند به نا

[آدمی] و آن که او را س امان بخش ید

ب دکاری و

ومیزگ اریاش را ب دان اله ام ک ود رس تگار ش د کس ی ک ه آن را [ا
آلودگی] بریواس  ،و سواتکند شد کسی که آن را آلود ساخ » (شمس)9۱-4 :

مستی انسان ا ایجاد توا ن و تعادل میان نیوومای بهظامو مخالف و متضاد شک
میگیود ا اینرو ،مقولۀ معنوی

را نهیتوان در تضاد با مادّی

تحلی نهود ،بلکه
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موکدام ا ضووریات و لوا م وجود آدمی در حیات مینی اس ؛ چنانک ه جه ان
مادی مقدمهای بوای جهان آخوت به شهار میآید ()www.islahnet.com
و مشتقات آن در منابد اصی اسالمی (قوآن و سن

واژ معنوی

معص ومان)

به کار نوتته ،ولی در ادبیات مسلهانان ،مم در بان عوبی و م م در ب ان تارس ی
کلهه معنوی  ،مصدر جعلی «معنوی» اس

رواج یاتته اس
اتزودن یای نسب

به آن ،ا واژ «معنی» که خود مص در میه ی ب ود و ما اد آن

مقصود و مواد اس  ،مشتق گودید اس
مقاب لاظی اس

بنابواین معنوی ،منسوب به معن ی و در

(ابنمنظ ر)92۱2 :

«معنی» اموی اس
ا آن حکای

کلهه معنوی نیز ب ا

که در ورای الااظ و عبارات قوار دارد و الااظ و عب ارات

میکند؛ ا اینرو ،معنا به موقعیتی اشار دارد که دس کم ش ام دو

الیه باشد :یکی ظامو که حکایتگو اس

ب وای

و دیگوی باطن که محک ی اس

مثال ،منگامی که ا متنی معنادار سخن میگوییم ،ب ه متن ی اش ار م یکن یم ک ه
کلهات و عباراتش به حقایقی در جهان عینی و خارجی یا حقایق ذمن ی در روان
نویسند اشار میکند اگو مکتوبی ا عهد چنین ارتباطی بونیاید ،بیمعن ا تلق ی
خوامد شد عل

این امو آن اس

که موگونه بیانی ،ابزاری اس

بوای دالل

بو

حقیقتی اساسیتو که مدلول آن به شهار میآید شبیه مهین رابطه میان یک عه
و معنای آن وجود دارد در علوم اجتهاعی سخن ا رتتار معنادار اس
ا آن عهلی اس

و مقصود

که بوای رسیدن به مقصود و مدتی خاص ا تاع سو می ند؛

به گونهای که اگو چنین مدتی در کار نباش د ،عهل ی ب یمعن ا و احهقان ه تلق ی
میشود (فرهنگستحن عل م پزشکی )28 :9831
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 .2مبانی معنویت در قرآن

مهانگونه که یش ا این اشار شد ،مهکن اس

واژ معنوی

در من ابد اص ی

اسالم نباشد ،اما ماامیهی را که به این امو حقیقی اشار دارند ،بهخوبی م یت وان
در قوآن کویم ردیابی نهود معنوی

در قوآن قلهووی گستود ای دارد ،ت ا ج ایی

که شام مهه احوال ،اقوال ،اتعال ،انگیز ما و اندیشهمای انسان م یگ ودد؛ ی وا
گومو معنوی

را «خداگوایی» میداند و به مهین دلی  ،مو کاری ک ه ب ا رن گ و

رایحه رحهانی و انگیز الهی انجام گیود ،داخ در معنوی

اس ؛ چواکه توم ود:

«إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى » (ساأ )24 :و «خلوص» را ج ومو
مهه تعالی مای آدمی ا عب ادی ،تج اری ،سیاس ی
عبادت ،ذکو ،تاکّو ،تعلیم و تعلّم ،حکوم
با مبنای الهی توحیدی ذیوت

و حکه

و تومود« :انها یتقبّ

اجته اعی و بوش هود و
و سیاس

و سلوک را تنها

اهلل م ن الهتق ین» (مائ د :

 )13اگوچه وداختن به این مباحث گستود و مصادیق متع ددی ک ه در سواس و
این مصحف شویف وجود دارد ،خود به خود ام وی مطل وب اس
اصلی این نوشتار ،بورسی مبانی معنوی
اصی اسالمی اس
مبانی معنوی

 ،ام ا م دف

ا منظو قوآن ب ه عن وان یک ی ا من ابد

که نقش مدای گوی انسانما را بوعهد دارد؛ ل ذا در ادام ه،

را یگیوی میکنیم

1ـ2ـ اصالت روح

قوآن کویم انسان را رقیقهای ا حقیقة الحقائق و جلو اس ها جه ال و ج الل
الهی میداند که دارای موی

متملهانه اس

و شناسنامه وجودی انسان و تاری و

جغواتیای معوتتی ،انسانی ،اجتهاعی آدمیان در مهان «اصال

روح» معنا و تاسیو

میشود که تومود« :فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رووحِن » (حجبر )41 :و ی ای «م ن
روحی» در آغا ین تکوین و «فَادْخُلِ فِ عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِ » (فجر )8۱-41 :در
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استکهال انسان که بو ایهمای عق و اراد ا یک جه

مسیو تکام و غای

دیگو نهاد شد اس

عشق و ایهان ا جه
توجام و سوانجام حوک
معنوی گوا با دیان

تا «کَندْحاا فَمُلَاقِینهِ» (انشباح  )4 :در

تکام انسان س الک ال ی اهلل ص ورت ذیود و انس ان
و تاری و جغواتیایی که قوآن بوای او

و ادراک چنین موی

توسیم و تصویو کود اس  ،در وتو «عقالنی
طیبه شویع

و

و حهای

و در نا مدای

و وحیانی » و در سایهسار شجوۀ

انس ان کام

«ص واط مس تقیم

مکه

س لوک» را در یش م یگی ود و چن ین درک و دری اتتی «درد خ داجویی و
خداخویی» را که در عبد اهلل شدن و عند اهلل گشتن و سر
خدا یاتتن اس  ،به تعلی

«صبغة اهلل» ی ا رن گ

میرساند (ر دگر)9833 :

2ـ2ـ اصالت فطرت

انسان در قوآن دارای تطوت خدایی اس

که گوایشم ای عالی ه وج ودش ا

معوت اندو ی ،علمجویی ،حقیق گوایی ،خیوخوامی ،نوعدوستی ،عدال ور ی،
عبودی

و وستشگووی ،مهه و مهه در تط وت انس ان ریش ه دارن د و تط وت

ادراکی و احساسی با معوت

ب ه نا

ب ه خویش تن

(خودآگ امی) و با گش

خویش (وص به اص ِ خود) شکوتا میشود و بارور م یگ ودد و رک ن رک ین و
اص اصی معنوی

قوآنی در «تطوت» تعبیه و تبیین گشته اس

خدای سبحان به مؤمنان طویق عهلی معوت

نا

به مه ین دلی

و رمووی بو ای هم ای نا

الهی و تطوت را ارائه کود و امو تومود« :يا أَيوهَنا الَّنيِي َ َمَنُنوا عَلَنیْكُمْ أَنْفُمَنكُمْ
يَضُرُّکُمْ مَ ْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » (محئ ه )9۱2 :و نب وتم ا و رس ال م ا در راس تای
آگامیبخشی به تطوت ارجاع انسان به حقیق
جویان مبار حضوت ابوامیم

با ب

وجودی خویش ب ود ان د ک ه در

وستان و نهوود وستان باب

توم ود« :
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فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُمِهِمْ» (انایحء )42 :و قوآن کویم یامبو اکوم

را مذکو نام نهاد« :انما

انت ميکر» (زمر )1 :و «ص وَالْقُرَْنِ ذِي اليِّکْرِ» (ص)4-9 :

گاتهان معنوی

بو اص ال

تط وت نهات ه اس

و تط وت تب دی ن ابودار و
ام و

تغییونا ذیو اس ؛ اگوچه مستور و مهجور میگودد ،لیکن انسانما در نهای
«رو گار وص خویش» را تجوبه خوامند کود به تعبیو عالمه جوادی آملی:

اگرچه تغییر موضعی و برخی از عناصر مطرر ر وویر انسرا برر اسرا
رخال ووم و خیال (ر بخش اندیشه) و شهوت و غضر (ر بخرش ان یره ) از
ر و و وسوسه و اغوای ابلیس از بیرو  ،عقل به اسا ت وو ر آیرد و حرامم
اصلی حوز ووی شخص عهل شور و ووم و شهوت با خیل و غض به جرا او
منصوب شوند و مجا ی ار امی و تحریکی چنرین شخصری بره جرای آنکره بره
امام عقل نظری و عقل عملی به ما خور مشغول شوند ،به وبری ماذب وورم
و خیال از یک سو و امام ر وغین شهوت و غض از سوی ری ر سعی خاسرر
راشته باشد ( ...جواری آملی.)14 :4831 ،

بنابواین ،تطوت ،اصلی بو معنوی گوایی اس
«ا خود بیگانگی» و حوک

و انسانِ معنوی گوی ز ،گوتت ار

ا «بوون» و گویز ا موکز ش د اس

و ب ه مه ین

دلی قوآن کسانی را که دچار« نسیان خدا» شد اند ،گوتت ار «نس یان خ ود» ک ود
اس ؛ یعنی در حقیق

خداتواموشی ،خود منشم خودتواموشی اس « :وَ

تَكُونُوا

کَالَّيِي َ نَمُوا اللَّهَ فَأَنْماهُمْ أَنْفُمَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» (حشر )91 :چنانکه مالحظ ه
میشود ،خداوند متعال در این آیه چنین انسامایی را «تاسق» نامید؛ چه اینکه ا مسته
مستی و موکز وجود خویش ،یعنی تطوت توحیدی تاصله گوتتند و خارج شدند
3ـ2ـ اصالت عالم غیب

جهان به دو بخش غی

و شهادت تقسیم شد اس ؛ البته نه به این معن ا ک ه
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دو جهان کامالً ا مم جدا و ا مم گسستهاند ،بلکه وجود آن ذات موات

ب ود ،

عوالم یدا و نهان در مستی رابطۀ وجودی و علّی و معهولی دارند نهون ۀ آن را
میتوان در متن ذات انسان ،یعنی تن و جان ،و نیز جسم و روح مشامد نهود به
تعبیو استاد مطهوی:
ر جها بینی قرآ  ،عالم وستی منحصر به آنچره بررای مرا محسرو اسر ،
نیس  ،بلکه محسوسات یک قشر نازمی از عرالم اسر و قسرم عظریمترر ر
ماو ای آ اس ؛ آنچره محسرو اسر «شرهارت» و آنچره نامحسرو اسر
«غی » نامید شد اس (مطهری.)411 :4831 ،

را به غی

مو گا انسان اصال

داد و ایهان ب ه غی

ی دا ک ود «الَّنيِي َ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» (باره )4 :استعدادمای معنوی خویش را شکوتا میسا د بن ابواین،
معنوی گوایی در غی

ب ه ب اطن مس تی داش تن و

گ ووی و اعتق اد و اص ال

واقعی مای ایدار و جاودانه را در ندگی اصی دانستن اس
مهۀ کارمای انسان موی

ایهان به غی

به

ماندگار شدن و اتصال به ایدارما میدمد تا انس ان در
گام بودارد و طبیع

عالم شهادت به سوی عالم غی

را که محسوس و ش هادت

اس  ،گهوار تکام و تعالی خویش قوار دم د و ب ا چش هی ب ه ش هادت و ب ا
چشهی دیگو به غی

نگا کند و ا مادی گوای ی ب ه معنوی

مجوت نهاید و ایهان به غی

و اصال

دادن ب ه آن ،ب ا ب وامین عقل ی ،نقل ی و

گامی «وجدان کشای  -شهودی» مهکن اس
باشد ،معنوی
بین معوت

گوای ی حوک

و

لذا موچه معوت

بیشتو و عهیقتو

انسان بیشتو و شدیدتو خوامد بود و در مقایسه ،داوری و ار یابی
و خلق و عه  ،اصال

ا آن معوت

و به تعبیو عالمه طباطبائی« :حیات معنوی
اس » (طاحطاحئی )484 :9834

اس

(ج ادی آملی )942 :9841

بو اساس اصال

عالم معن ا اس توار
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4ـ2ـ اصالت شریعت

قوآن کویم را حصول معنوی

و وصول ب ه ق وب و لق ای حض وت ح ق را

«شویع گوایی» معوتی کود اس

به معنای عام کلهه ،مجهوعه عقای د،

شویع

اخالق و احکام الهی اس ؛ یعن ی اس الم در مه ه آم و م ای خ ویش ،اع م ا
جهانبینی یا ایدئولوژی ،و شویع

به معن ای خ اص ،یعن ی مجهوع ه بای دما و

نبایدمای شوعی و تقهی که البته «معنوی

قوآنی» جدا ش د و بوی د ا عقای د،

اخالق و احکام نیس ؛ یوا چنانچه آیۀ «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّ َ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَنا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّيِي َ لَا يَعْلَمُونَ» (جحثیه )93 :با آیه «مَا َتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُيُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ
عَنْهُ فَانتَهُوا» (حشر )4 :با آیه « يَا أَيوهَا الَّيِي َ َمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا
يُحْیِیكُمْ» (انفحل )42 :توکی

شوند ،معنای اصال

در معنوی

کامالً روشن

خوامد شد؛ چواکه معنوی

منهای خدا ،وحی ،نبوت ،رسال  ،امام

،

موگز معنای اصی و کاملی نخوامد داش
معنوی

شویع

و در حقیق

معنوی

و والی

راس تین نب ود ،

یشبوند و با دارند نخوامد بود عالم ه طباطب ائی نی ز «الم» در «له ا

یحییکم» را به معنای «الی» گوتته و نوشتهاند:
و این تعبیر ر استعماالت عرب زیار اس و آ چیهی مه سول مررم ا به
آ رعوت میمند« ،رین حقّ» اس و رین حق وما «اسرمم» اسر مره قررآ
مریم آ

ا به پیروی فطرت و پذیرفتن آ به علم نافع و عمل صالح تفسیر مرر

اس (طباطبائی.)55 :4831 ،

به مهین دلی  ،معنوی

اسالمی ،انسان مود را ند م یکن د و در دل حی ات

طبیعیاش حیات طیبه به او میبخشد و «معنوی » حیات حیوانیاش را به حیات
عقالنی و روحانی تبدی میکند و رنگ ابدی و جاودانی به مه ه تعالی

م ایش

می ند تا نور ایهان به خدا و عه ِ صالح او را نورانی کود  ،در میان خلق با ن ور
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خدایی ندگی کند و الگوی علهی و عهلی دیگوان ق وار گی ود« :أَوَ مَن

معنوی

کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراا يَمْشِ بِهِ فِ النَّاسِ » (انعحم( )944 :ر دگر)9833 :
 .3مؤلفههای معنویتگرایی در قرآن

ا جهله بحثمای بسیار مهم و حیاتی در موضوع «معنوی گوایی» مؤلاهمای آن
که بو مبنای یادشد استوار شد اس

اس

این مؤلاهما خود معیارمای س نجش

و ار یابی مو نوع معنوی گوایی صادق و کاذب و دینی و غیودینی خوامند بود تا
انسان بیابد که کدام معنوی

کارآمد ،ویا ،ندگیسا  ،سوور ا ،س عادتآت وین و

کهالبخش ،و کدام معنوی

دروغین ،تخدیوکنند و ویوانگو اس ؛ یوا در دنیای

مدرن ،معنوی مای گوناگونی توامم آمد تا به نام معنوی
مدرن ،به عوضه معنوی

م درن ب وای انس ان

سکوالر و لیبوال بوای انسان عصو جدید دس

یا ن د و

خألمای روحی ،تقو معنوی و بحوانمای شخصیتی انسان معاصو را ح و تص
نهایند به مهین دلی  ،جنبشمای نو دید ،معناگواییم ای جدی د و عوت انم ای
مدرنیستی به را اتتاد تا بحوان انسان معاصو را درمان نهایند ا ای نرو ،ش ناخ
مؤلاهما و شاخ

مای معنوی گوایی ا رمگذر آیات قوآن کویم ،اموی ضووری

و اجتنابنا ذیو اس
1ـ3ـ عقلگرایی و خردورزی

معنوی

قوآنی بو عقالنی

استوار گشته تا بُنمای هم ای معنوی

را «عق

و

خود» تشکی دمد و مهوار معناگوایی بو خودگوایی ابتنا یابد؛ یوا اگ و ش توانه
معنوی

خود نباشد ،در چالشمای رو گار و تض اد واقعی ات ن دگی تض عیف

میشود و عق نشینی مینهاید به مهین دلی اس
دلی و رامبو مؤمن دانسته و تضیل

که احادیث اسالمی ،عق

انسان و بوتوین موم

را

به و رس انی س ایو
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قوای انسان در نا عق معوتی شد  ،در معارف اسالمی چنین آمد اس « :العق
ال ینخدع؛ عق گوتتار خدعه نهیشود» یا «علی قدر العق یکون ال دین» (آمب ی

994 42 :9؛ 24۱ 422 : 4؛  )898 :2خوف ا خدا بهو عقلی اس ؛ چه اینکه به و
عقلی و معوف خودمندانه ندارد و مواسی ا خداوند ندارد« :انه لم يخف اهلل م لم
يعقل ع اهلل» (مجلسی  )981 : 92۱8یا تومود« :ما کذب العاق ؛ میچ ع اقلی دروغ
دیگو آمد اس « :العق رقی الی علّیین؛ عق نودب ان

نگاته اس » و یا در روای

کهال و توقی اس » (آم ی 42 :4؛ نیز نک)82۱ :9 :

آری ،معنویتی که ایهمای خودور انه نداشته باشد و با عقالنی
حتی در ستیز باشد ،معنوی

در تعارض و

نیس ؛ مهچنانکه عشقی که ض د عق

نش ان داد

شود ،یعنی عشق نامعقول نیز رماورد معنوی و روحانی نخوامد داش  ،بلکه باید
توجه داش
درونی اس

که «عق » مالک و مبنای ایهان و معنوی  ،و معیار تضیل
(ج ادی آملی  )44-42 :4 9838و معنوی

و آرامش

منهای عقالنی  ،معنوی

نخوامد بود
2ـ3ـ اعتدال و توازن

معنوی

نیا روح انسان اس

به درجات عالی کهال دس

و روح ،به تکام و توسعۀ وجودی نیا دارد تا

یابد ،لیکن مم نیا روح باید مههجانبه تممین گ ودد

و مم روح باید در سیو تکاملیاش به صورت «مت وا ن و متع ادل» یش رود ت ا
رشد و یشوت

مهامنگ و مناس

بعضی ابعاد ضعیف اس

در توبی

انسان ،اص بو «اعتدال» اس

یاب د؛ واال روح در بوخ ی ابع اد ق وی و در
اسالمی و وورش قوآن یِ نیووم ای ب القو

تا اتواط و تاویطی صورت نرذیود و مه ه ابع اد و

ساح مای معنوی انسان دید شود؛ نه اجتهاعیات تدای معنویات و نه معنویات
تدای اجتهاعیات گودد ،بلکه در ابعاد معنوی ،جامعهگوای ی و در جامع هگوای ی،
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ابعاد معنوی دید شود و مم جسم و مم روح در توبی

معن وی انس ان منظ ور

گودد؛ چنانکه در یکی ا دعامای تعقیبات نها صبح مااتیح الجنان مم نور چشم
و مم نور دل یا نورانی

بصو و بصیوت را مطالبه م یکن یم« :واجع

الن ور ت ی

بصوی و البصیرة تی دینی»
در عین حال مبار با شهوت وستی و نا
انسان اسالم در وتوی معنوی

تا

ووری ،دستوری دین ی اس

قوآن ،جسم سالم و روح س الم داش ته باش د ک ه

جسم سالم ،وسیله کهال اس  ،نه مدف ،و روح انس ان ک ه دارای نج بُع د ی ا
استعداد عقلی (علهی و حقیق جویی) ،استعداد اخالقی (وجدان

استعداد اس

اخالق ی) ،اس تعداد دین ی ،اس تعداد من وی و ذوق ی ،و نی ز اس تعداد خالقی
آتوینندگی ،ابتکار و ابداع مهه و مهه باید در وتوی توبی

اس المی و معن وی

رشد یاتته ،متعادل و متوا ن تعالی یابند بوایناساس ،عل مج ویی ،عق
عبادت ،سحوخیزی ،خلوت و توجه به مهه موات

،

ووری،

آن ،که نیا دائه ی و حوک

انقالبی و حدنا ذیو انسان در که ال مطل قگوای ی اس

 ،در راس تای «معنوی

متعادل» قوار میگیود به تعبیو شهید مطهوی:
انسا اسمم ،انسا جامع اس  .ما باید ومیشه علی
ومین علی

ا نمونه قرا بدویم.

مه ر خلوت عارفانۀ خورشا اینچنرین اسر  ،مرا مریبینریم ر

مسررلولی وررای اجتمرراعی حررد اعررمی حساسرری

ا را ر و انسررانی مرره اسررمم

میخواود ،چنین اس (مطهری.)833-553 :18 ،4831 ،
3ـ3ـ عبودیتگرایی

روح معنوی

«بندگی خدا» ،خداخو شدن و تشبه به اوصاف الهی و تخلق ب ه

اخالق خدایی اس ؛ چه اینکه روح عبادت نیز کس

معنوی

و روحانی

اس

به تعبیو استاد مطهوی« :روح عبادت تذکو اس ؛ یعنی یاد خدا بودن و ا غال
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ا خدا خارج شدن» (همحن )484 :در لسان روای ات ،عب ادت عارتان ه و نه ا ب ا
حضور قل
روح اوس

نودبان قوب اس « :الصالة قوبان ک تقی» که معواج انس ان و تع الی
عبادت ،توسعه خود ا خود تووتو به خود تواتو بود  ،ا

در حقیق

محدودی مای درونی و بوونی خارج شدن اس ؛ یعنی ب ا وص

ب ه نامح دود،

سعه وجودی و گستو وسید یاتتن به مهین دلی  ،عبادتمای اس المی اع م ا
واجبات و مستحبات بوای بزرگوار شدن ،شوح صدر یاتتن و معنامند گشتن در
عوصهمای مختلف تشوید گشته اس
عبودی

که یوند قلبی و جوموی انسان با خداس  ،ا طویق شکستن دی وار

غال  ،انسان را به گونهای وورش میدمد که رابطه خود را با خود و جامعه نیز
منطقی و معقول تنظیم نهاید؛ ا اینرو ،در شک و روح عبادتمای اسالمی اعم
به حقوق خدا ،خود،

ا نها  ،دعا ،حج ،جهاد ،امو به معووف ،نهی ا منکو و
جامعه و جهان توجه تامّ شد اس
در معنوی

تودگوایی ،بلکه جهدگوایی و خدم

مبتنی بو عبودی

اهلل ،البته بوای رضای خدا و در مسیو و جه

عبودی

الهی م وج م ی ن د ،درد

خدا و خلق خدا در دل عبادتمای اسالم که مظامو معنوی
اس ؛ لذا در معنوی

ب ه خل ق

مستند ،تعبی ه ش د

اسالمی و قوآنی میچ کاری بوای غیوخدا و دور ا عبودی

و انقی اد و اخ الص نیس
خانوادگی و اجتهاعی نیس
وجودی خویش را مدیوی

انس ان معن وی ،انس ان بوی د ا جامع ه و حق وق
انسان ام عبودی

بهتدریج م یتوان د مه ه ابع اد

نهاید تا ا مهه محدودی ما و قیود رما و آ اد گودد

و با آ ادی معنوی یا آ ادگی بو بیوون ا وج ود خ ویش نی ز تس ل یاب د البت ه
ربوبی

و خداوندگاری و والی

مواحلی دارد که عبارتاند ا :
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الف) تسل بو نا
ب) مدیوی

و قوای ناسانی خویش یا مدیوی

بو جان خود؛

بو بدن ،به گونهای که بهتدریج در بوخی ا تعالی ما ا استخدام

بدن بینیا گودد؛
ج) تسل بو طبیع
که عبودی

خارجی و ناوذ اراد بو بیوون ا خویش ،البته ب ه اذن اهلل

یگانه وسیله وصول به مقامات انس انی و ط ی طوی ق ال ی اهلل اس

(رودگو)1111 ،
شهید مطهوی با توجه مباحث یادشد  ،معتقد اس

انس ان معن وی دارای س ه

اص مهم اس  )1( :توحید اتعالی ،صااتی و ذاتی؛ ( )1میچ کاری را ب وای غی و
خدا انجام نهیدمد ،بلکه مهار خویش را در مَحضو و حضور خ دا م ییاب د و
بوای او عه مینهاید؛ ( )1تنها مالک ،عالم و قادر مطلق را خدا میداند که مه ه
چیز را بو اساس «حکه » و «عدال » انجام میدمد (مطهری 8۱4-412 :8 9834؛
)248-242 :2

روح معنوی
اصلی اشتداد معنوی

قوآنی ،مهانا بندگی الهی و یاد خداس
و ا دیاد و تزایندگی آن اس

و عبودی

مای ه

تا مهه ساح مای عقی دتی،

اخالقی و رتتاری انسان را شام گودد و به تعبیو شهید مطهوی« :ریشه مهه آث ار
معنوی اخالقی و اجتهاعی که در عبادت اس  ،در یک چیز اس  :یاد حقّ و غیو
او را ا یاد بودن» (همحن )294 :94
 .4کارکردهای معنویت

بیتودید در رو گاری که بشو با مهه وجود درگی و س وگودانی و اض طوابم ای
یچید و تواوان اس  ،معنویتی که مبنا و مؤلاهمای آن در قوآن با خوانی گودید،
میتواند موممِ شاابخشِ انسانِ مدرن باشد در ایان این مقال ،اشار به بوخ ی ا
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دینی خالی ا تاید نخوام د ب ود اگوچ ه بورس ی تاص یلی ای ن

موضوع میتواند ح بسیاری ا مسائ اساسی را تسهی کند ،اما این کار نیا ب ه
دتتوی مستق دارد بوخی ا کارکودمای معنوی
( )6سالم

عبارتاند ا :

جسم و جان (در بوخی ا روایات آمد اس

ک ه تق وا و معنوی

دوای بیهاری روحی و شاای امواض جسهانی شهاس )؛
( )1ا بین بودن توس (در معنوی
( )9معنوی

قوآنی ،خداوند نا و دلگومی مؤمن اس )؛

رامی بوای شناسایی اشیای سودمند و یانآور بوای انسان؛

( )4معنابخشی به ندگی مادی و معنوی انسان و رامنهایی به ندگی با آرامش و
بیدغدغه ندگی را در مجهوع مستی مهکن و مطبوع و طبعی بوای یستن و
مهتی بوای گذشتن عطا میکند؛
( )5اس به احساس تنهایی جسهانی و روانی انسان؛
( )1اس به وسشمای نهایی انسان در باب جهان؛
( )7شتیبانی ا اخالق در مهه حو مای تودی و اجتهاعی؛
( )8یاری رساندن به انسان در موضوعات و مسائلی که امکان کشف آنها ب وایش
نیس

و یا در صورت امکان به سختی و دیومنگام خوامد بود؛

( )3خشنودی و رضای

ا ندگی و آنچه ا آن بهو مند اس ؛

( )61تاسیو خوشبینانه ا موز و مسائ موبوط به آن و

ا آن؛

( )66نوعدوستی و مهدردی و در صورت توان کهک به مهنوعان؛
( )61حهای

ا جان

( )69اتزایش عزت نا

ممکیشان و آنانی در دینداری اشتواک دارند؛
(حاص ا اعتقاد به اینکه انسان محبوب خدا و نی ووی

بوتو بود  ،ا این نظو در بوابو دیگوان سو خم نهیکند)؛
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( )64خوشبختی و امید (که نیووی محوکهای قوی بوای طی طویق اس )؛
( )65تعادل روحی ،به عنوان اساسیتوین عام تحوک و تصهیمگیوی؛
( )61رماسا ی انسان ا اسارات روحی و تلّقات دنیوی و دلبستگی مادی؛
( )67تقوی

امنی

روانی و روحی در بوابو نامالیهات و دشواریمای مادی؛

( )68دودن و بوطوف کودن عقاید و باورمای باط و خرافی از انسان.

صدالبته کارکودمای معنوی

محدود به موارد شهارشش د نیس

ا س وی

دیگو ،بوخی ا این موارد با مم شبام مایی دارند و گا به مو یک دیگو تج او
میکنند ،امّا موکدام به دلی امهیتی که دارند ،میتوانند به طور جداگانه بورسی و
بهتنهایی در آنها تمم شود مهه این شبام ما بو ایجاد آرامشی نش ئ گوتت ه ا
دین و معنوی

گوا اند ،امّا نکته اساسی این اس

که مو آنچه نام دی ن و عوت ان

معنوی

باشد ،به مه ان ان دا تولی د

گوتته ،اگو دربودارند ابتداییتوین موات

آرامش روانی میکند ،مگو اینکه این آرامش روانی ب و ای ه اعتق ادات ک اذب آن
مکت

باشد (ویحنی )494-499 :9834

 .5کالم آخر

بدون شک مدف یا امداف تودی و اجتهاعی که تود در ندگی ب وای خویش تن
انتخاب میکند ،تنها در صورتی واقعی و ایند خوامند بود ک ه ا ی ک س و ،ب ا
موقعی

کنونی انسان در مستی سا گار باشند و ا سوی دیگو ،ب ه مه ان که ال

نهایی بینجامند که انسان بوای رسیدن به آن ا به عوص ه وج ود گذاش ته اس
منظورمان ا معنوی  ،مهین معناس

چنین معنویتی اس

که میتواند در ندگی

آرامش ،لذت و نشاط ناشی ا آن را به ارمغان بی اورد ن دگی معن وی مس تلزم
وجود بعدی معنوی در جهان و الیهای باطنی در حیات انس انی اس

ب ه گات ه
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عالمه طباطبائی:
«سیر باطنی و حیات معنوی» وی ایرن اسرا اسرتوا اسر مره ممراالت
باطنی و مقامات معنوی انسا  ،یک شته واقعی وای حقیقی بیررو از واقعیر
طبیع و جها مار اس و «عالم باطن» مه موطن حیات معنوی اسر  ،جهرانی
اس بسیا اصیلتر ،واقعی را تر و پهناو تر از جها «مار و حس» ... .مقامات
معنوی واقعی وا و موقعی وای حیاتی اصیلی برای انسا وستند و ورگه از قبیل
مفاویم تشریفی و مقامرات و مناسر و عنراوین وضرعی و قررا راری اجتمراعی
نیستند .ابطه میا اعمال و افعال انسانی و میا حاالت و ملکاتی مه ر نفس او
به وجور میآو ند ،ومچنین ابطه میا این حاالت و ملکات ،و میرا مقامرات و
مدا ج باطنی مه انسا سیر میمند و ومچنین خور این مقامات و مراحل براطنی
و عالمی مه این مراحل ا ر بررا ر ،ومه از قبیرل موجرورات اصریل و واقعری و
بیرو از سلطه و حکوم مار و طبیعر مریباشرند .خمصره حیرات معنروی و
معارشناسی ر به ور شکل میخواود باشد ر بر اسا اصرال عرالم معنرا اسرتوا
اس (طباطبائی.)84-81 :4831 ،

شهید مطهوی نیز بو این باور اس

که انسان دارای ناس ی ب ا ابع اد مختل ف

حیوانی اس

که با نیا ما و لذتم ای م ادی در ارتب اط

اس  :یک بعد آن نا
اس

و بعد دیگو او ،نا

انسانی اس

که با نیا ما و ل ذتم ای ع الی موب وط

میشود بنابواین ،بسند کودن به بع د م ادی و حی وانی و نادی د انگاش تن بع د
حقیقی و عالی انسان و جهان ،موج
مادی و دنیای موق

میشود معوت

و محب

انسان ب ه جه ان

معطوف گودد و در نتیجه ،ندگی او ا معنا و معنوی

تهی

شود وچگوایی و تقدان معنوی  ،ریشه مه ه آالم و رن جم ا و سوچش هه مه ه
کجرویمای تودی و اجتهاعی اس

ام ام جعا و ص ادق

چ ه یب ا ا ای ن
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حقیق

تعبیو تومود اس « :رأس کلّ خطیئة حبّ الدنیا؛ سوچشهه مه ه خطام ا،

محب

دنیاس » (مطهری به نال از همحن)84 :

کالم آخو اینکه ،تنها کسانی میتوانند شهد شیوین آرامش روانی را نوش کنند
که با حقیق

مستی و انسان آشناتو شوند و درکی روشنتو و شاافتو ا معن ای

مستی و حیات انسانی به دس
داش

آورند چنین معوتت ی را بای د ا من ابعی انتظ ار

که به این حقایق دستوسی بیواسطه داشته ،ا خطا و نق

مبوا باشند م ا

نیز بو این باوریم که دین و آمو مای نابی که ا منابد اصی الهی و دین یِ ب دون
تحویف به دس
معنوی

ما رسید اس  ،میتواند چ واغ رام ی مناس

ب وای دریات

حقیقی بود  ،بشو تشنه اموو ی را سیواب کند

دین مهان دستورالعه جامد و رامنهای کاملی اس

که ا یک سو م دف را

نشان میدمد و ا دیگو سو ،را رسیدن به آن را به انسان میآم و د و در یچ و
خممایی که شناخ

آنها ا دس توس ابزارم ای مهگ انی ته م (عق  ،تجوب ه و

شهود) بهدور اس  ،دستگیوِ انسان مدرن اس

بنابواین ،دین ا طویق رامنهایی و

ارائه نسخه شاابخش واقعی خود ک ه م ا در ای ن نوش تار ن ام «معنوی
نهاد ایم ،تشخی

» ب و آن

مدف غایی واقع ی در حی ات انس انی و نی ز تعی ین ام داف

متوس که مسیو رسیدن به مدف غایی را نشان میدمد و تنه ا ا را ش ناخ
تبعی

ا دین و نسخه شاابخشش امکان ذیو اس

میان دین و معنوی

را نشان میدمد

و این حقیق

و

رابطه تنگاتنگ
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