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 بر فرد و جامعه و ح

ماســت كــه مفهــوم م
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  مقدمه

مدرنش، در چند دهه اخير چنان برجسته شـده اسـت در كاربرد ) spirituality(» معنويت«

رو بـا  ای را سبب شده و از همـين های نظری فراوان و مطالعات ميدانى گسترده كه تالش

طور عمده از سـنخ  ها، به اين تعريف. های متفاوتى از آن در غرب مدرن مواجهيم تعريف

معـانى ارتكـازی ذهنـى  تعريف قراردادی نيستند، بلكه بيشتر به شـيوه اكتشـافى و تنقـيح

بنـدی  ها بـه جمع توان در ميان اين تعريف رسد مى البته به نظر مى. اند مردم به دست آمده

  . دست يافت» معنويت«كمابيش سرراستى درباره معنای 

ای اسـت كـه از  كه امروزه در غرب رخ داده، رشد پديـده يكى از رخدادهای مهمى

SBNRآن با واژگان اختصاری 
تـوان از  مى. شـود يـاد مى) دار نه ستم، اما دينمعنوی ه( 1

شدن فـراوان  ياد كرد كه با كاربردی» معنويت«اين رخداد مهم با عنوان سكوالريزاسيون 

امروزه از . خالق و مؤثر است  ، فهمى»معنويت«فهم امروزين از . آن نيز همراه بوده است

 2.شود وزشى سخن گفته مىهای آم در ارتقای كيفيت آموزش در نظام» معنويت«كاربرد 

طور گسترده برای موفقيت بيشـتر در اهدافشـان سـود  به» معنويت«از مددكاران اجتماعى 

وری  بـرای بـاالبردن بهـره» معنويـت«ها و مراكـز توليـدی، از  حتى در كارخانـه. برند مى

منابع نيروی معنـوی بشـر و ميـراث معنـوی جهـانى بـرای ايجـاد صـلح، . شود مىاستفاده 

» هوش معنوی«امروزه از . اند گوی بين المللى و بهبود روابط كشورها اهميت يافته و گفت

هايى دربـاره چگـونگى تقويـت آن  شـود و نظريـه در كنار انواع ديگر هوش صحبت مى

اسـت و بـا مبحـث » شناسـى مثبـت روان«های  يكـى از مؤلفـه» معنويـت«. گـردد ارائه مى

الـدينى و مـديريت درونـى ارتبـاط نزديـك ، ايفای وظايف همسری و و»سالمت ذهنى«

   .)Snyder & Lopez, 2006: 261: نك(دارد 

                                                            
1. I am «Spiritual But Not Religious». 

های درسـى،  م كرد بـه مـوازات برنامـهمدارس اين كشور را ملز 1988اليحه اصالحات آموزشى بريتانيا در سال . 2

های آمــوزش عــالى در  تازگى برخــى از مؤسسـه آمــوزان ارتقـا بخشــند و بـه تحـوالت معنــوی را در ميـان دانش

دانشـجويان   انـد كـه صـالحيت علمـى انگلستان و اياالت متحده آمريكا واحدهايى را بدين منظـور لحـاظ كرده

هايى را در جهـت اعطـای مـدرك در زمينـه معنويـت بـه اجـرا  امهمنوط به گذراندن اين واحدهاست و حتى برن

 .اند گذاشته



های  د الكلى

 يك الكلى 

ر و از خـود 

توانســت از 

 كـه كـامًال 

 انطبـاق بـر 

 سـكوالر و 

ـايى اسـت، 

 از دو نـوع 

رورت دارد 

ن كارامـدی 

بـه راتش را 

سـخت ديـن 

يافتـه و  راف

عـاد معنـوی 

» معنويــت« 

در عين حال 

هـايى  وقعيت

Gorsuch & M

ران افـزايش 

فـردی «د را 

بخشى مانند - ك

جد معتقدند اگر  ه

ويژه ايثـار ثبـت بـه

خشــد، نخواهــد ت

اش  كـاربرد سـنتى

يى دارند كه قابل

 لفظى بر معنويت 

سـخ اشـتراك معنـ

صر ويژۀ هر يـك

 از آن جهـت ضـر

كشـيدن و با به رخ

و كاربردهـا و ثمـر

 ايـن رقيـب سرس

 دارد و شكل انحر

كردن به ابع  توجه

سكوالريزاســيون 

فكنده است، اما د

هـا و مو مـان بافت

 ,Miller( رفته اسـت

اسـتفاده خـداباور

الت متحـده خـود

كمك - های خود ش

ها، به ر اين جنبش

ل و اخالقيـات مثب

ــا بخ ی خــود را ارتق

  . به در برد

در ك» معنويـت«با 

هاي  آيا ابعاد يا اليه

به اشتراك » ويت

 معنايى؟ اگـر پاس

 سوی ديگر، عناص

ويژه  سئله نظری به

ب دين شده است و

و جمعـى، ديـن و

ی تبيـين كـرد كـه

قرار » اصيل دينى

توان با عمل نيز مى

) روزافــزون(فت 

جهان غرب سايه اف

امـروزه، در هم. ت

قرار گر» معنوی«ه 

ن خدا به موازات ا

جمعيـت ايـاال% 24

 اساسى در جنبش

Alcohol (در. دارد

اشـتغايـق كـار و 

ــوی ــدگى معن  زن

رو جان سالم  يش

كاربرد سكوالر، ب

ای دارد؟  ى ريشه

معنو«تر، آيا  نطقى

شود يا به اشتراك 

ازصر مشترك و 

رداختن به اين مس

ت سكوالر رقيب

ف زندگى فردی و

لحاظ نظری وان به

معنويت ا«در برابر 

گاه در عرصه ع ن

، در مقابــل پيشــرف

 عنويت

هنوز بر ج   رسمى

زافزونى يافته است

شد، واژه ستفاده مى

نزد منكران» نويت

4، حـدود 2005ل 

يت امروزه نقشى 

lics Anonymous

عتـاد نتوانـد از طري

ــرای ديگــران، ن ب

های پي ها و گردنه 

در اين ك» معنويت

فاوتىشود، ت ى مى

 باشند؟ به تعبير من

ش  دينى اطالق مى

سو عناص يد از يك

پر.  را بررسى كرد

رب مدرن، معنويت

های مختلف  عرصه

اگر بتو. گرفته است

د) عنويت سكوالر

است، آ  شده همان

،تبيــين مــؤثر آنهــا

 .ى كرد

والريزاسيون مع

عضويت در اديان

استفاده روز» نوی

اس» دينى«اژه تر و

معن«و استفاده از  )

بنابر آمار سـال. ت

 

  

 

معنوي
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يا فرد مع

گذشــتن

آزمايش

م«آيا 

دينى تلقى

يكديگر

معنويت 

گاه با آن

معنويت 

كه در غر

خود در 

سخره گر

يعنى مع(

اثر شد كم

ديــن و ت

ايستادگى

سكو. 1

كاهش ع

معن«واژه 

ت كه پيش

1999: 48(
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   1.اند معرفى كرده» ارد معنوی و در عين حال غير دين

ــته و اساســى اســت ــوبژكتيو، عنصــر برجس ــه س ــدرن، تجرب ــت م ــف معنوي   در تعري

)Saucier & Skrzypinska, 2006: 1259(جای قرارگـرفتن در  ، البته با اين تفاوت كه اين تجربه به

شود؛ برای مثال، در شـكل مـدرنى كـه  نشيند و بديل دين مى دل دين سنتى، جای آن مى

های مقدس، جای خود را  كرد، مرجعيت كتاب ترويج مى وكاننده از هندوئيسم وي سوامى

اين را مقايسه كنيد با معنای سـنتى . )Rambachan, 1994(به تأكيد بر تجربه شخصى داده بود 

وايجمـن دربـاره آن . معنويت كه نوعى بازگشت به عناصر اصـيل و حقيقـى ديـن اسـت

احيـای دوبـاره صـورت اصـلى انسـان كـه همـان  فرايندی از اصالح با هدف«: نويسد مى

سوی الگـويى اسـت كـه همـان صـورت  گيری اين اصالح، رو به جهت. تصوير خداست

؛ در بوديسم، بـودا 7در يهوديت، تورات؛ در مسيحيت، عيسى: دهد اصلى را نمايش مى

وقتـــى معنويـــت از . )Waaijman, 2002: 2  &millM(» 9و در اســـالم، محمـــد مصـــطفى

شـود،  دن به الگويى انسانى و تبعيت از او به يك تجربه درونـى فروكاسـته مىبو معطوف

شود، بلكـه تقريبـاً هـر نـوع فعاليـت معنـابخش يـا تجربـه  ديگر فقط در دين منحصر نمى

تجربـه معنـوی، بسـيار متنـوع و . )Sharf, 2000: 270(تواند در بـر گيـرد  بخشى را مى سعادت

باط با يك واقعيت عرشى يـا احسـاس اتحـاد بـا همـه تواند تجربه ارت گسترده است و مى

ها، احساس ارتباط تنگاتنگ اجـزای جهـان بـا يكـديگر، دريافـت درونـى عشـق و  انسان

  .صلح جهانى، تجربه زنده لطافت طبيعت يا تجربه تقرب الى اّهللاٰ باشد

بسا همچنـان معطـوف بـه خداونـد باشـد، امـا  شود، چه وقتى معنويت از دين جدا مى

معنويـت : گويـد كـازينز مى. شـدت رنـگ و بـوی اومانيسـتى دارد از خدا كه به  مفهومى

، امـا )Cousins, 1992: 35(مدرن مشتمل بر ايده واقعيتى غايى يا بنابر فرضى غيرمـادی اسـت 

دقـت شـود (اين بدان معنا نيست كه اين واقعيت غايى الزاماً بايد متعالى و فرامادی باشـد 

دااليـى المـا بـا اشـاره بـه ). كنـد ذكـر مى» فرض بنابه« را با قيد بودن كه كازينز، غيرمادی

                                                            
  :پايگاه رسمى: برای اين آمار نك. 1

http://www.beliefnet.com/News/2005/08/Newsweekbeliefnet-Poll-Results.aspx#spiritrel 



های اخالقى 

همـاهنگى و 

 بـه خلـق و 

ـامًال مـادی 

. هى نيسـت

ی شـف معنـا

دشـكوفايى، 

هيجانـات، (

، بيـانگر )ش

د ضـروری 

جد خـود را 

چيزی فراتـر 

ها را  انسـان 

خـدامحوری 

  داننـد ول مى

  ايـن). سـت

يـت مــدرن 

 ـرقى اسـت

يـن، دسـت 

 و هيـل ايـن 

ی، تسـاهل و 

های  تصـير

Se(.  

ه نيستى و ويژگى

يت، مسـئوليت، ه

ها مان اين ويژگى

گذر از نگرش كـ

بيعى يا وجود الـو

جربـى جهـت كشـ

خود(، موارد اول 

(، چهـارم )يداری

ـرزندگى، انگيـزش

معنويت را يك بُعد

متى، تحرك و وج

 برای رسيدن به چ

 كند كـه ركت مى

Fl( .  

فرايند تحـول از خ

يـك فراينـد تحـو

ديـن اس  ی رسـمى

معنوي. قيقـى اســت

گرا و اديـان شـ طن

های تجربـى د نبـه

سـيبولد . ری است

ورزی رزش انديشـه

شدن برای بص ش قائل

eybold & Hill, 2001: 2

های اوما ر بر ايده

 بخشـايش، رضـاي

Dalai Lama(. گم بى

وط است و نوعى گ

واقعيت مابعد الطب

ای تج كز در مطالعه

،)62-63: 1389تگار، 

ودبودگى و خودبي

دگى، انـرژی، سـ

فالناگان مع. هستند

 اجتماعى، بلندهم

ويت، خويشتن او 

هايى حر ب قدرت

lanagan, 2007: 1( ند

 عبارت است از فر

مدرن را از سنخ يـ

ى جـدا از نهادهـای

ختن خويشـتن حق

های عرفـانى، بـاط

بـر جن ت و تأكيـد

 به تساهل و روادار

تأكيـد بـر ار«: نـد

ايد ديگران، ارزش

22(» يگر در جامعه

د معنويت سكوالر

مـدلى، مسـامحه، 

a, 1999(تأكيد دارد 

تجربه انسانى مربو

 مستلزم اعتقاد به و

 كه داگالس هيكز

رست(شمارد  ن برمى

 خودبالندگى، خو

نيـروی زنـد(ـنجم 

ه» هيت سكوالريز

گويد يك كنشگر

با معنو. كند ب مى

شود و در پِى كسب

كنند كى تبديل مى

يزاسيون معنويت 

و اوپرز، معنويت م

تىن فراينـد در بـاف

انــداخ  و بـر آفتاب

ه ومانيستى، سـنت

Ho(.  

والريزاسيون معنويت

آوردن ب نى و روی

ا رن تشـخيص داده

شى و اعمال و عقا

های دي رش اتوريته

شود كته يادآور مى

 عشق، شفقت، هم

سبت به ديگران تأ

سانى و بخشى از ت

 است، ولى الزاماً 

ای  هشت ويژگى

ی معنويت برای آن

هى، خودكاوی، 

و پـ) ، احساسـات

معنوي«ی اومانيستى 

گ شمارد و مى  مى

عه به معنويت كسب

ش ش برانگيخته مى

دات الوهى كوچك

صه آنكه سكوالر

هوتمن و. محوری

كنند كـه ايـن د مى

ـرای آشــكارگى 

شناسى او ى از روان

outman & Aupers, 2

 از پيامدهای سكو

 انحصارگرايى دين

ا در معنويـت مـدر

 نسبت به آزادانديش

های دينى و پذير له

 

  

 

همين نك

همچون 

دغدغه نس

خوی انس

به جهان 

در ميان ه

ارتكازی

خودآگا

عواطف،

های جنبه

انسانيت 

از مراجع

از خويش

به موجود

خالص

م انسان  به

و تأكيد(

فراينـد بـ

مخلوطى

)007: 307

يكى

شستن از

عناصر را

رواداری 

ديگر نحل
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مشاهده » آمريكا ]با برند[معنويت «توان در  اوج خودنمايى معنويت سكوالريزه را مى

عنوان يـك دغدغـه در آمريكـا ظـاهر شـد، نـوعى  بـه 1990اين عنوان كه در دهه . كرد

اين برند خاص . ای سر برآورده است ه از شرايط فرهنگى ويژهخاص از معنويت است ك

. )Flanagan, 2007: 9( بنـا شـده اسـت» دادن خويشتن ترقى«های آمريكايى  معنويت، بر سنت

اين برند معنويت، همان معنويتى است كـه كريسـتيان اسـميت از مطالعـات ميـدانى روی 

گـرای شـفابخش  را دئيسـم اخالقسال امريكايى به دست آورده و آن  جوانان زير بيست

)moralistic trapeutic deism (نام نهاده است )Smith, 2005: 163-162(  كه البته به آنچه پائول

پـائول . )Heelas, 2008(نام داده بسيار نزديك است » رمانتيسيسم عصر جديد«هيالس آن را 

  .)Heelas, 1996(خواند  هيالس معنويت را تجليل از خويشتن و تقديس مدرنيته مى

ای دانسـت كـه  توان كمابيش دارای همان دوازده ويژگى معنويت برند آمريكا را مى

تأكيـد بـر : برشـمرده اسـت )New Age Spirituality(الـدز بـرای معنويـت عصـر جديـد 

يافتن فرد از خويشتن، تأكيد بر مسئوليت و انتخـاب شخصـى، ارائـه راه دسـتيابى  آگاهى

ــه  ــد، تكي ــه خداون ــر تشــريك مســاعى، ارجشخصــى ب ــر ظرفيت ب هــای انســان،  نهــادن ب

های شـهودی و تكانشـى انسـان،  نهادن بر انديشه ارزشمنددانستن احساسات انسان، ارزش

گنـاهى،  نهـادن بـر بى استفاده از نيروی تفكر مثبت، نظری الهى بـه محـيط و بـوم، ارزش

خـوبى در انسـان و  گونه در پِى يـافتن ارزش، معنـا و معصوميت و اعتماد حيرت كودك

  ). 82: 1389رستگار، (بودن تأكيد بر تعادل و هماهنگى  طبيعى

قـرار ) metareligious spirituality(» معنويـت فرادينـى«در برابر  معنويت عصر جديد

كنند، بلكـه از همـه  های خود را از يك دين خاص اقتباس نمى ها، آموزه»فرادينى«. دارد

شــعار آنهــا . گيرنـد رنـج جهــانى بهــره مى هش درد وهـای دينــى جهـان بــرای كــا آموزه

هـا  ی»عصـر جديـد«، امـا )86: 1389رسـتگار، ( اسـت» باورداشتن بدون تعلق و سرسـپردگى«

های آنها را در باال ديديم، تعريف بسيار بازتری از معنويت دارند و  كه ويژگى گونه همان

سواری در  حتى دوچرخه. داد كنندتوانند معنوی قلم ها را مى رو، بسياری از فعاليت از اين

گرگ و ميش هوای صبح در كوهستان اگـر نـوعى حـس عظمـت طبيعـت را در انسـان 

های خودشناسـانه باشـد و در مجمـوع، انسـان را از  بخش برخى بصـيرت برانگيزد يا الهام



هارتز   وگانه

)57همـان، : ك
1 

بـا » فرادينـى

عليـه هويـت 

يران انقالبى 

ست خواهد 

ها  بـه انسـان 

ی در عمـده 

 عيار با ظلـم 

د و هرگونـه 

شـدن  درك

ز قابل رشـد 

م تـا بتـوانيم 

دانـد بـا سـه 

س يا واقعيتى 

ش از اولـى آن 

عنـى تجربيـات 

دهنده ارتباط  ن

بـه     و از دومـى

رسد دو به نظر مى 

نـك(گويـد  خن مى

معنويـت فر«كه  لى

 تهديـد بزرگـى ع

ای كه اي رگ برنده

تن ساخته از دس يين

 معنويت سـكوالر

ورزی گفت سياست

ه و درگيری تمام ع

دهـد ـم را يـاد مى

كمتـر دجـذابيت و 

داران معتقد نيز دين

داشته باشيم سالمى 

  .م

د ای مى  را تجربـه

 با وجودی مقدس

13 :59(. 

اسـت و مقصـودش گفتـه

يع كـه دومـى  حالى ، در

رد؛ مانند تجربيات تكان

عنويـت داخـل گيومـه 

. ملى معنوی است

سـخ» يروِن گيومه

حال و كار دارد؛ در

گفتـه  های پيش ف

ترين بر يت بزرگ

شمنان مقاوم و روي

م. تح خواهند كرد

توان گ كم مى ست

جانبه به مبارزه همه

پلوراليسـ سـكوالر

كوالر بـه جهـت ج

ام، حتى در ميان د

ز معنويت اصيل اس

ر را تشخيص دهيم

او معنويـت. كنيم

اين تجربه ما را . »

389همان، (بخشد  ى

كوچـك سـخن گ sبـا 

ا واقعيتـى غـايى اسـت

عيت غايى ارتباطى ندار

يح دادم از اولـى بـه مع

ى برتر بركشد، عم

معنويت بي«و » ومه

سر و شتر با دومى 

 معنويت با توصيف

شدن معنوي والرسك

رابر سيل تهاجم دش

ن فتيز را نيز دشمنا

دس. آموزد ى را مى

نگ است و آنها ب

معنويـت س.  ندارند

معنويت سـك. برد ى

ل نزد مخاطبان عا

تعريف واضحى از

ن معنويت سكوالر

  يتوع معنو

ك ـارتز شـروع مـى

»مبتنى بر عشق«و  

زندگى من معنا مى

                     
ب» spirituality«رگ و 

ـه وجـودی مقـدس يـا

 با وجود مقدس يا واقع

تـرجيمـن ). 57: 1389 

 .م

روزمره به ساحتى

عنويت داخِل گيو

، بيش»ت عصر جديد

شدن  مان سكوالر

با س. نقالبى ماست

د دهه اخير، در بر

ين آخرين خاكريز

گريزی و فردگرايى

های سكوالر كمر

باور ر تا پای جان 

دينى را از ميان مى

آن با معنويت اصيل

بنابراين، بايد ت. ت

ی مختلف و فراوان

سى مقسم دو نو

هـ   تعريف گـری

» با معنا«، »متعالى«

دهد و به ز تباط مى

                        

 »Spirituality « باS بزر

 اسـت كـه معطـوف بـ

ختى خاصى كه الزاماً 

رستگار، (ن يا طبيعت 

 بيرون گيومه تعبير كنم

  

  

 

زندگى ر

مع«كه از 

معنويت«

  . اولى

گم بى

دينى و ان

را در چند

رفت و اي

گ سياست

ه معنويت

و استكبار

تعصب د

تعارض آ

سريع است

های گونه

بررس. 2

كار را با

«ويژگِى 

غايى ارتب

             

هارتز از. 1

معنويتى

شنا روان

با ديگرا

معنويت
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اسـت » معنوی«در عربى، مصدر صناعى از صفت » نويتمع«توضيح بيشتر اينكه واژه 

بــر ايــن اســاس، . نســبتى دارد» معنــا«ای منســوب اســت؛ يعنــى آنچــه بــا  كــه خــود كلمــه

ای كه معنای زنـدگى  گونه ؛ به»معنا«عنى برقراری نسبتى با بودن است؛ ي ، معنوی»معنويت«

دارند كه معنـاداری همواره اموری وجود . توان ارزش يا هدف آن دانست و جهان را مى

كنند؛ همچون مرگ، بيماری، نـاتوانى، شـرور و باليـا و در  جهان و زندگى را تهديد مى

انسان برای ادامه زندگى، برای تالش . مجموع، اموری كه مرزهای وجودی انسان هستند

هايى كـه در راه كسـب دانـش، ثـروت و موقعيـت  جهت ارتقای كيفيت آن و برای رنج

هـايش ارزش  خواهـد كـه بـه فعاليت طلبـد؛ او هـدفى مى معنـايى مى كشـد، اجتماعى مى

ببخشد و اين هدف بايد هدفى باشد كه به خودی خود، هدف قرار گيرد؛ نه آنكـه خـود 

اين هدف عالى و غاية الغايات چه چيـزی اسـت؟ در پاسـخ بـدين . نيز هدفى فراتر بطلبد

» معنويـت«كـه  1ه شـده اسـتارائـ» معنای زندگى«های متعددی در حوزه  پرسش، نظريه

» معنوی«توان گفت شخص  بر اين اساس، مى. وجوی معنای زندگى و جهان است جست

كنـد و در پـِى  گـذر مى) يا همان سطح حيوانى(كسى است كه از سطح زندگى روزمره 

  .منبعى فراتر برای ارزش و هدف است

  ل اعتبـاریكمـا. ممكن است منبع ارزش و هدف، كمالى حقيقـى يـا اعتبـاری باشـد

  عنوان منبـع نهـايى ارزش و بر خالف كمـال حقيقـى امـری اسـت كـه يـك شـخص، بـه

تـوان آن امـر را  پوشـى از اراده و تصـميم او نمى كـه بـا چشم حالى گزيند، در هدف برمى

بـرای كمـاِل . نيـاز از منبعـى فراتـر دانسـت لحاظ فلسفى، غايـت و ارزشـى نهـايى و بى به

و انــواع گونــاگونى ســراغ گرفــت كــه در ادامــه بــه يــك ها  تــوان مصــداق اعتبــاری مى

كمـالى (كمال اعتبـاری . پردازيم های معنای زندگى مى بندی از آن بر حسب نظريه دسته

توانـد بـه يكـى از دو گونـۀ  مى) شـود كه غايت الغايات يا منبع ارزش فرض و اعتبـار مى

 :انفسى و آفاقى باشد

                                                            
: گرای انفسـى، نـك گرای آفـاقى و طبيعـت گرا، طبيعت گرا، ناطبيعت های فراطبيعت برای آشنايى بيشتر با نظريه. 1

 .1390بيات، 



س آن عمـل 

فراتر (يشتن 

 واده خاص

اورد مثبـت 

 )  به طبيعت

نـدگى او و 

خـاب كـرده 

   1. است

 جهان است 

ق شـود، بـر 

وع معنويت 

اسـتاد مرتضـى 

كـار كـه بـر اسـاس

 های خويشتن

های وجودی خوي

 )راحيوانى

ژاد، قوميت و خانو

 گران

عى يـا يـك دسـتا

 ى در زندگى

عشقاز روی (ت 

هدف سراسری زن

اشـتباه انتخ ن را به

 به خداوند متعال 

نا برای زندگى و 

توانـد اطـالق نا مى

توان از دو نو ن، مى

سفه و كـالم در آثـار ا

 : است

زه خالقيت و ابتك

.كند  معنادار مى

ى و بروز استعداده

مند و مرزه د كران

حيوانى به خود فر

: 

تعلق به حسب، نژ 

هزيستى برای ديگ

ك موقعيت اجتمـاع

 ل زندگى 

ن به اصول اخالقى

عت و محيط زيست

ل مطلق است تا ه

، ولـى مصـداق آن

ش، تشبه و تقرب 

عنويت، جستن معن

ز منبع حقيقى معن

بنابراين. الق است

، اخالق، فلسرفان نظری

ود به دو صورت 

غريز: بالفعل نفس 

يم و زندگى ما را 

 :  بالقوه نفس

o خودشكوفايى

o گذر از حدود

رفتن از خود ح

:ت دو صورت اس

:  بالفعل اجتماعى

 :  بالقوه

o ايجاد رفاه و به

o رسيدن به يك

خاص در طول

o بخشيدن تحقق

o ايجاد عدالت

o خدمت به طبيع

شخص در پِى كما

هـايش باشـد، ليت

قيقى هدف و ارزش

وان گفت معت  مى

كه بر جستن معنا از

ی معنا نيز قابل اطال

                     
مباحث عر: واقعيت نك

خو: كمال انفسى 

  كمال

كني مى

  كمال

o

o

به : كمال آفاقى 

  كمال

  كمال

o

o

o

o

o

همه موارد فوق، ش

مندی تمام فعال ش

كه منبع حق حالى ر

تيجه مباحث فوق 

ك گونه ريف همان

عنا از منبع اعتباری

                        

اليل عقلى و نقلى اين و

 .انسان کامل؛ مانند 

  

  

 

1.

2.

در ه

منبع ارزش

است؛ در

در نت

و اين تعر

جستن مع

             

برای دال. 1

مطهری؛
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هـای مـدرن  انـواع و اقسـام معنويت در. معنويت حقيقى و معنويت اعتباری: سخن گفت

. بودنشان اسـت، بـا معنويـت اعتبـاری مـواجهيم سكوالر كه ويژگى عمده آنها اومانيستى

مقصود از اعتبار، در اينجا جعـل و بازنمـايى دروغـين اسـت؛ هرچنـد تـأثير، پايـداری و 

در  .اوصاف اين دو نوع از معنويت مختلف و متباعدند، هر دو يك نوع معنايـابى هسـتند

نتيجه، رابطه معنويت حقيقى و معنويت اعتباری، همچون رابطه شادی و احساِس سعادت 

 .ناشى از داشتن طالی واقعى و احساس سعادت ناشى از داشتن طالی تقلبى است

  اشتراكات معنويت دينى و معنويت سكوالر. 3

والر قابـل عنوان مقسم واحد برای معنويت دينى و معنويـت سـك به» معنويت«دانستيم كه 

هـای  تبيين اشتراكات ميـان ايـن دو قسـم معنويـت، در واقـع تشـريح ويژگى. طرح است

بـا نگـاه پديدارشـناختى بـه معنويـت دينـى و معنويـت سـكوالر، . مقسم آنها خواهد بود

يـابيم كـه در ادامـه بـه تحليـل چهـار مـورد مهـم آنهـا خـواهيم  اشتراكاتى ميان آنهـا مى

با دين، اشتراك در بصـيرت و شـهود، اشـتراك در  مفهومى اشتراك در تغاير : پرداخت

  .اثرگذاری عميق و اشتراك در فرارفتن از ظاهر

  با دين   اشتراك در تغاير مفهومى

چنان تعريف شود كه حـد و  متفكران دينى و پيروان اديان بيشتر تمايل دارند معنويت آن

معنويـت حقيقـت زيسـته ديـن  از ديـد آنـان،. مرز دقيقى ميان دين و معنويت نهاده نشود

، ولى تمايز ميان )Nelson, 2009: 3(كند  گونه كه يك شخص پيرو سنت تجربه مى است، آن

» عصر جديد«امر دينى و امر معنوی در اواخر قرن بيستم و با ظهور سكوالريسم و جنبش 

  .آشكار شد و در اذهان عامه قوت يافت

د، زيرا معنويت نيز همچون دين بـه رابطـه داری دار البته معنويت رابطه وسيعى با دين

افـزون بـر ايـن، . ميان انسان و عرش، امر عينى و امر انتزاعى و انسان و خدا مربوط اسـت

داری مانند تقرب به خدا، دعا و نماز و باورهـای  های دين طور عمده با مالك معنويت به

ديشــمندان گوشــزد چنــان كــه بســياری از ان بــا ايــن وجــود، آن. شــود ايمــانى شــناخته مى



س در بيـان 

 موجـود يـا 

ت كـه تمـايز 

ال و عقايـد 

آن اسـت و 

Nelson(.  

لحاظ  بـه. ود

ـود شـخص 

ن اسـت كـه 

)  مـن وجـه

ـب اربـع را 

ـك چيـز و 

 و معنويـت 

ق يا من وجه 

مفهـوم . نـد

ويـت دينـى 

. سخن گفت

 قشـری نيـز 

همـان ـومى 

تركيب   چون

ی احتـرازی 

گراس  ارد؛ از جمله

آوردن بـه يـك  ی

همين شوق اسـت

Gros(.  

ی سـاختارها، اعمـا

نويـت در مقابـل آ

n, 2009: 8(» ستس ا

شو تر مى يه روشن

ن اسـت ادعـا شـو

 مغفـول بمانـد آن

خصـوص مطلـق و 

توان يكـى از نسـ ى

شـوند و ميـان يـ ى

 اين اساس، ديـن

 و خصوص مطلق

ا  مفهـومى متباين

ن را حتى در معنو

س» داری قشری ين

داری  هـای ديـن ى

لحاظ مفهـو ـت بـه

همچ» اری معنوی

قيـدی» معنـوی«د 

  

داری وجود دا ين

شر اسـت بـه روی

نسان قرار دارد و ه

s, 2006: 425(» زند ى

معنای زه بيشـتر بـه

د؛ حـال آنكـه معن

مر متعالى يا مقدس

 دين بنگريم، قضي

ارند و حتى ممكـن

كـه نبايـد  ه مهمى

بـاين، عمـوم و خ

 واژه مترادف نمى

مفهـوم حسـاب مى

بر. ست برقرار دان

ند و نسبت عموم 

لحاظ كنند، اما بـه

است، اما آنشكار 

دي«توان از  مى» ی

 دينـى بـه ويژگى

ست كه اگر معنويـ

دا دين«تركيب  گاه 

كـه قيـد حالى د، در

.كند شری جدا مى

ميان معنويت و د ى

يت اظهار شوق بش

 كنترل و درك ان

 حيوانات رقم مى

ديـن امـروز«: ويـد

رود ينى به كار مى

صى رابطه ما با امر

ه رابطه معنويت و 

دا ص معنوی دين

باشـد، ولـى نكتـه

تسـاوی، تب(داقى 

در واقع، ميان دو 

ه مترادف، يـك م

توان   اربع را نمى

شون ا هم جمع مى

ك ى با هم برقرار مى

  . م دين است

 سكوالر كامًال آش

داری معنوی دين«ر 

هـای معنويـت گى

هم در اينجا آن اس

گ  آن نداشت، آن

بـود فايده مى ب بى

داری قش را از دين

، تمايزی مفهومى

معنوي«: گويد ز مى

عرشى كه فراتر از 

نسبت به  انسان را

گو يمز نلسـون مى

افته يك گروه دي

 بُعد تجربى و شخص

از زاويه منطقى به

، بسياری از اشخا

دار ب لزاماً بايد دين

چهارگانه مصـدی 

د. اند باين مفهومى

كرد؛ چون دو واژه

هيچ يك از نسب

لحاظ مصداقى با ه

ى تساوی مصداقى

، چيزی جز مفهوم

تمايز در معنويت 

در برابر. وان يافت

مه در تبيـين ويژگ

 پرداخت، ولى مه

ی بود و تفاوتى با 

تركيب  يك» شری

داری معنوی ر دين

  

  

 

اند، كرده

اين تمايز

قدرت ع

وجودی 

و جي

يا سازمان

ُ به معنای 

اگر ا

مصداقى

معنوی ال

های نسبت

نشانگر تب

برقرار كر

خودش ه

هرچند به

و يا حتى

معنويت،

اين ت

تو نيز مى

ما در ادام

خواهيم 

داری دين

انسان بش«

است و د
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  اشتراك در بصيرت و شهود

كيران . دانند صر غربى، معنويت را يك دريافت و ادراك تجربى مىبسياری از محققان معا

ای سـوبژكتيو، تجربـى، غيـر  معنويـت، پديـده«: گويد مى شناسی معنویت جامعهفالناگان در 

هـارتز،   .)Flanagan, 2007: 2(» اسـت ناپـذير و دارای فـوران و بـروز غيرمترقبـه عقالنـى، تأييد

دهد و  را با وجودی مقدس يا واقعيتى غايى ارتباط مى داند كه ما ای مى معنويت را تجربه

شـلدراك، معنويـت را بصـيرت روح انسـان . )59: 1389رسـتگار، (بخشـد  به زندگى معنا مى

كند تا ظرفيت كامـل خـود را محقـق  دانسته است؛ بصيرتى كه به روح انسانى كمك مى

  .)Sheldrake, 2007: 2(سازد 

گرايى و گـذر از  داری قشری، عنصر باطن دين در معنويت دينى نيز درست برخالف

تفاوت نمـاز . شدن باورهای دينى را داريم اسالم زبانى و باورهای عقلى به درونى و قلبى

عبـادت معنـوی همـراه بـا . يا نيايش لسانى با نماز يا نيايش معنوی در حضور قلـب اسـت

آورد درك  مـىيك بينش و آگاهى شفاف است كه در آن، فرد آنچـه را كـه بـر زبـان 

شـود كـه از رخـدادهای اطـراف خـويش غافـل  كنـد و گـاه چنـان در معنـا غـرق مى مى

خشـك نيسـت و بـا   معنويت هرگز از سنخ درس كالسى و قيـل و قـال علمـى. گردد مى

معنويـت يـك زيسـت عميـق و يافـت درونـى . روح بيگانه اسـت ظاهرسازی و اعمال بى

  . معناست

  اشتراك در اثرگذاری عميق

طور عمده به دليل اثرگذاری عميق و پيامـدهای مفيـدش مـورد توجـه  زه معنويت بهامرو

گرايش و رفتار انسان مؤثر اسـت كـه بـا هـيچ عامـل و   چنان بر بينش، معنويت آن. است

انگيزه مادی، قابل مقايسه نيست و از همـين روی، نگـاه كـاربردی بـه معنويـت در حـال 

اسـت كـه در  )metamotivation(فراانگيـزش معنويت منبعى اصلى بـرای . گسترش است

شـود بـا بهبـود  امـروزه تـالش مى. شناسى مثبت، بدان توجه بسيار شده اسـت حوزه روان

بــرای درمــان  معنويــت، عامــل مهمــى . وری افــزايش يابــد ســطح معنــوی كاركنــان بهــره



بـرای نويت 

ه اسـت كـه 

در ) دام ظله

باط و همـين 

: عنويت است

شيد با داشـتن 

همـين . كنيـد

كـرد بـه   مى

 از جبهــه دل 

هــا  وقتــى دل

ن طـور شـد 

139 :213(.  

ه و حـاالت 

ت را تشـكيل 

 الكينـز. ، ان

كنم آن  مـى

سـمفونى از 

نهـا كمـك 

Elkins, 1999:

ساختن يك 

بـديل بـرای 

نرهـا، بـدن، 

است، حتى از معن

نهفتـه  وی عظيمـى

د(ای  ت اّهللاٰ خامنه

اندهى و انضـباسـازم

التر از همه اينها معن

كم هم كه باشي. )24

ك بـه هزيمـت مىر 

تـاب و عاشـق  ر بى

آمدنــد   جبهــه مى

و. شــود وب آن مى

وقتـى ايـن. كنـد مى

91ای،  خامنه(ت بدهند 

سات فـوق العـاده

صری كه معنويـت

ديويـد،. عـه اسـت

ترغيـب م خـود را 

توانـد يـك س ز مى

سـپس بـه آن. شـد

 (شان بگنجاننـد  ه

ی شخصى برای س

El(از هشت راه بـ ،

زنـانگى، هنر: د از

  . ك روح

ها شده ا ن و الكلى

ت كـه در آن نيـرو

آيت.  و جامعه باشد

ش و تجهيـزات و س

كنيم، اما باال ش مى

 ِ 49: بقره(» َرًة بِِإذِْن اّهللاٰ

ل خودتـان مجبـور

های نبرد آن طـور 

كشــاند و وقتــى بــه

هــا مجــذو ــت، دل

ها حركت م و اراده 

ك ملت را شكست

محوريت بر احساس

ترين عنص  يا عمده

ك پديده يـا واقعـ

ن و دانشـجويان خ

ايـن چيـز. شناسـند

ك گالری نقاشى باش

را در برنامه روزانه

ای برنامه: تر از دين

lkins, 1998(»  سنتى

كنـد كـه عبارتنـد ى

های تاريك ه، شب

ی جسمى، معتادان

  .برند بهره مى

ى نيـز چنـان اسـت

ت اساسى در فرد 

ه سـپاه بـه آمـوزش

 كه ما هميشه سفار

 ِ ِ كَ لٍَة غَلَبَْت فِئًَة يقَل َريث

ی زيادها را در مقابـل

ه بسيج را در ميدان

ك يــن جوانــان را مى

وقتــى معنويــت هسـ

ها  يروها در پِى دل

توانند يك ها نمى رت

عنويت سكوالر، م

گويى تنها عنصر 

ت تأثير شگرف يك

مـن مراجعـا گويـد

نهـد بش  عميـق مى

در يك يا حضور 

ها ر اين فعاليت مى 

فرات«خشى با عنوان 

ی ديوارهای دين 

بحـث مى)  دينـى

سى، طبيعت، رابطه

های ها، بيماری شى

از محيط زيست ب 

 از معنويت دينـى

 خاستگاه تحوالت

  :فرمايد ه مى

البته تقويت بنيـه

چيزهايى است 

ْم مِْن فِئٍَة قَكَ ... «

آن جنبه معنوی

معنويت بود كه

اي. شــوق جبهــه

و... كندنــد نمى

مجذوب شد، ني

ترين قدر بزرگ

های مع رخى گونه

گ. گى عميق است

 قرار گرفتن تحت

(David N,  گو مى

ا كه بر آنها تأثير 

روی در كوه  ياده

مطابق برنامه منظمى

نز در ادامه در بخش

سوی معنوی در آن

هـای  جای راه به( 

شناس سى، اسطوره

  

  

 

پريش روان

 حفاظت

تلقى

تواند  مى

اين زمينه

در بر

برانگيختگ

دهد، مى

Elkins)

چيزی را

بتهون، پي

كنم م مى

الكين. )46

زندگى م

معنويت 

شناس روان
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  اشتراك در فرارفتن از ظاهر

اده و امـور مـادی ماترياليسم همه واقعيـت را در مـ. شدن از ماترياليسم است معنويت دور

هايى همچون روح، مابعدالطبيعـه، خـدا و امـور عرشـى را كـه  داند و موضوع منحصر مى

دانـد و فاقـد  هرگز با تجربه حسى قابل درك و رديابى نيستند، ساخته و پرداخته ذهن مى

شناسى، اقتصاد  پزشكى، جامعه نفوذ ماترياليسم در عرصه پزشكى، روان. شمارد اعتبار مى

گرفتن بسياری از سازوكارها و تأثير و تأثرهای متافيزيكى  سياسى، موجب ناديدهو علوم 

معنويت، همين نگاه فروكاهشـى بـه واقعيـت و نگـرش ظاهرگرايانـه بـه هسـتى را . است

فـرد و جامعـه بـا . دارد كند و از حقايقى در سويه متعـالى جهـان پـرده برمـى نكوهش مى

سوی تعالى از زنـدگى روزمـره و  ری وجودی بهگي تمركز بر اين حقايق عميق و با جهت

رسـد، موفقيـت خـود را تضـمين  هياهوی عالم ماده، به منبع جاودان كمـال و قـدرت مى

های طبيعـت، در هنرهـا،  فـرد معنـوی، در شـگفتى. يابـد كند و آرامشـى بـا ثبـات مى مى

ها  رياليسـتيابد كـه مات های روزانه، حقايقى عميق مى ورزش، روابط انسانى و در فعاليت

  . اند و ظاهربينان از درك آنها ناتوان

دار قشری به  يك دين. گرايى، عنصری اساسى است در معنويت دينى نيز عنصر باطن

كند و از باورهـای دينـى تنهـا بـه دركـى عوامانـه و سـطحى  ظاهر اعمال دينى بسنده مى

ری از مـتن ت های عميـق دار معنـوی، در پـِى درك اليـه حـال آنكـه ديـن. دلخوش اسـت

عبادت معنوی، همراه بـا خشـوع قلبـى و درك حضـور . های دينى است مقدس و آموزه

نـام نهـاد » ماترياليسم دينـى«ها  داری قشری را از برخى جنبه شايد بتوان دين. معبود است

، »ماترياليسـم دينـى«مقصـودم از . كه درست نقطه مقابل رويكرد معنـوی بـه ديـن اسـت

دار است و در سطح باور عقالنى، به  در اينجا هرچند شخص، دين. باوری قلبى است ماده

خدا، روح، آخرت و مابعد الطبيعه باورمند است، ولى ايـن بـاور بـه ايمـانى قلبـى تبـديل 

دار قشری با رفتارهای يـك ماترياليسـت تمـام  نشده است و در نتيجه، رفتارهای اين دين

های دنيوی  مندی انديش و در پِى بهره مادیچنان  او . عيار، چندان تفاوت معناداری ندارد

َ «: است كه گويى نه خدايى در كار است و نه آخرتى ْ يعْلَُموَن ظاهِراً مَِن الْحَ ي ن ا َوُهْم ياِة الد

  .)7: روم(» َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غافِلُونَ 



ـواردی كـه 

ف معنويـت 

كـه معنويـت 

ى معنويـت 

ی معنويـت 

  .ازيم

لحاظ  ، به)ن

ى تجربـى و 

عاد مختلـف 

  :كند مى

ل عبـادی و 

 و محرمات 

حبات زمـان 

ـروع فقهـى 

الق و آداب 

ور قلـب در 

عميـق دينـى 

سى هرچنـد 

 كـرده و از 

نتيجـه، ايـن 

ديم و دقـت در مـ

عنوان تعريـف ی بـه

 خـواهيم كـرد كـ

تىايجـابى بـه چيسـ

بـه واكـاوری الغـه،

پرد ت اسالمى مى

از نوع سكوالر آن

اجويى و معنايـابى

دهای عميق بر ابع

وارد زير صدق نم

حداكثری به اعمال

ی دينى يا واجبات 

ی عبـادت و مسـتح

حكـام شـرعى و فـ

ش باشد، از اخـال

انـد، بـه حضـو جب

ـدن احساسـات ع

سجا ندهد چنين ك

واهر ديـن بسـنده 

در ن. زيـده اسـت

  .د

رشـمردب مقسـمى  

بنـدی ه يـك جمع

ى مسـئله بررسـى 

س باتوجه بـه بُعـد ا

البال نهجو  قـرآن به 
رسى مبانى معنويت

ز نوع دينى و چه ا

معنويـت، معنـا. ت

آمد طن است و پى

اس، معنويت به مو

گماردن ح با همت

های مان امر و نهى

ی خـويش، بـرای

هـای اح كاری يزه

زين شريعت دلخو

لحاظ شـرعى واج

و پرورانـ)  نـدارد

 در قلب خويش ج

او بـه ظـو. ی نيست

ور اند غفلـت  ريع

ناميد» داری قشری 

  صيل اسالمى

» معنويـت« بـرای 

تـوان بـه كند، مى ى

ا توجه به بُعد سلبى

سپس. كند ق نمى

گاه با رجوع  آن. 

 و در نهايت به برر

  سالمى

چه از(كه معنويت 

ی متـرادف نيسـت

گذر از ظاهر به باط

بر اين اسا. گذارد

داری ب يند(محور 

كام شرعى كه هم

داری كسـى در ديـن

تنها به آمـوختن ر

ت اعمالش با مواز

ل نده كنـد كـه بـه

چون وجوب(رد 

، توكل و رضا را 

ت، شخصى معنوی

های تشـر كه غايت

دين«توان  ی را مى

عريف معنويت اص

به اشتراكاتى كـه 

 بر آنها صدق نمى

  . دست يافت

ين راستا نخست با

بر چه اموری صد

.پردازيم سالمى مى

خواهيم پرداخت 

سلبى معنويت اس

ش پيشين دانستيم ك

دار  با دين و ديـن

معنويت، گ.  است

گ  انسان برجای مى

م داری مناسك ين

كننده به احك  اكتفا

اگر ك): است قهى 

سياری بگذارد يا تن

ردازد و از مطابقت

ها بدان مقدار بسـن

بادات همت نگما

مچون حب الهى،

دار و عابد است ين

ای ك قايق و معانى

داری گونگى دين

  

  

 

بازتع. 4

با توجه ب

معنويت 

د اسالمى 

در اي

ب اسالمى 

اصيل اس

اسالمى خ

تعريف س

در بخش

مفهومى 

شهودی 

وجودی 

دي .1

يا 

فقه

بس

پرب

تنه

عب

هم

دي

حق

چگ
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تعصـب و سـوگيری خالى از استدالل و عقالنيت و پـر از (انديشانه  داری جزم دين .2

های مختلفـى  توانـد بـر پايـه داری اعتقادی مى انديشى و جانب بنای جزم): اعتقادی

استوار باشد؛ همچون نبود قدرت منطقى ذهن، فقر فكـری و فرهنگـى، سـوگيری 

داران يـا حاكمـان،  خانوادگى، تبعيت از سنت قومى، استثمار فكری از سوی ديـن

ورزی  انديشى كـور و تعصـب ا در هر حال، جزمام... . مطامع سياسى يا اقتصادی و

توانـد از نـوعى خودخـواهى و  خام، با معنويت كـامًال ناسـازگار اسـت، زيـرا نمى

. پرســتى خــالى باشــد و در نتيجــه بــا خــداخواهى و خــداجويى منافــات دارد نفس

گوردون آلپـورت » دين نابالغ«های  انديشانه با دو ويژگى از ويژگى داری جزم دين

» داری نـا انديشـيده ديـن«و  )second-hand(» داری دسـت دوم دين«: است متناسب

)unreflective( )Allport, 1950(. 

بـر شخصـى اطـالق » معنـوی«): تأكيد بر باورهـای عقالنـى(محور  داری عقل دين .3

كند، در پى تحكيم استداللى عقايد دينـى  شود كه به عقالنيت صرف توجه مى مى

گـاه در پـِى  هاست، ولى هيچ فتن پاسخ برای همه شبههاش، يا است و دغدغه اصلى

تواند وجود خداوند و مسئله توحيد را بـا  او مى. چشش درونى و ايمان قلبى نيست

تعالى  ها را پاسخ گويد، اما هرگز حضور حق ادله فراوان اثبات كند و نقض و ابرام

ر نگـذارده اش تـأثي اش لمس نكرده و توحيد بر صحنه عملى زندگى را در زندگى

ــا . اســت ــا از دريچــه كــالم و فلســفه نگريســته و او را همــراه ب ــد را تنه او خداون

پيچيدگى بسيار ديده است، اما هرگـز درك نكـرده اسـت كـه او زنـده حاضـر و 

او . ها بسـيارند موضوع عشق و دلدادگى اسـت و در غـم فـراق او هجـران كشـيده

بسـا منكـر مقامـات  ابـد و چهي لذت مناجات و نيايش را در ژرفـای جـانش در نمى

 .های معنوی است عرفانى و تعالى

رعايـت قواعـد ): تأكيـد بـر هنجارهـای اخالقـى صـرف(محـور  داری اخالق دين .4

كند و دين نيـز بـدانها تنبـه  شامل قواعدی كه خود عقل آنها را درك مى(اخالقى 

» حسـن«و كند و اعمال او را يكسره نيكـو  ، فرد را نزد عقال ممدوح مى)داده است

بـرای مثـال، (ورزی، خوِد حسن و قبح باشـد  گرداند، اما اگر انگيزه اين اخالق مى



و نـه تعـالى 

): تـر ی عظيم

از نظـر . رنـد

فاوتشــان بــا 

. ن آنهاســت

پوشيم تا به  ى

طح حيـوانى 

و معرفت بـه 

ظــاهرگرا و 

» ى عارضـى

 فـرد، ديـن 

ين منفعت، 

ــيتى   شخص

ان مـذهبى، 

 از معنويـت 

ن نوكيشـان 

آلپـورت،  )

شـد و شـيوه 

 بـا خداونـد 

)IR:Intrinsic 

شـه ين نابالغ ري

 نه تقرب الى اّهللاٰ و

 .  كرد

هـای دفع رنج تر يا

شـت و دوزخ دار

ــمانى كــه تنهــا تف

بــودن ى حــد و مرز

دگذری چشم مى

ن افـرادی از سـط

شدن و نهايت ، بى

ه، چنــين افــراد ظ

باور دينى«های  گى

دين است و اينكه

حتى اگر ا(ويش 

ــارچگى  ی از يكپ

وقتى ايمـا): داری

داری عـاری  ديـن

ى و طراوات ايمـان

Intrinsic religiou

ى فـرد حاضـر باش

كامـل و خـالص 

(» دينــى ذاتــى« عقيــده 

ن او ميان دين بالغ و د

،)روغ قبيح است

آن صدق نخواهد 

تر های بزرگ لذت

ی و دنيـايى از بهش

های جســ  از لــذت

شــدت، دوام و بــى

های زود از لذت. 

چنـين. سـت يـابيم

ی، تكامل روحى،

در نتيجــه. انــد ت

يكى از ويژگ. ست

ابزارانگاری د 1ت،

رسيدن به منافع خو

ــردی. ــد ــين ف چن

د روزمرگى بر دين

وليه تهى گردد، د

تازگى  غير معنوی،

us belief(»  ذاتـى

 زنـده در زنـدگى

كه از روی عهـد ك

رابــر جهــت گيــری يــا 

كه در همان تمايز پيشين

ها بدان دليل كه د

گاه معنويت بر آ ن

در پِى كسب ل(ور 

صويری كامًال مادی

ى اســت آكنــده 

نى، در كثــرت، ش

.بستان است ى بده

تر و شديدتر د مل

ت به تعالى وجودی

رغبت اعتنــا و بى ى

توان معنوی دانس ى

Extrinsic( آلپورت

 خدا، بلكه برای ر

ــد بخواهـ) وان باش

Allp(. 

شدن ر حاكم(حور 

 شور و حرارت او

داری قشری يا غ ن

باور دينـى «های  

ه صـورت پويـا و

ز روی عادت، بلك

Allpor( . 

                     
در بر) ER(»  عارضــى

هور از آلپورت است ك

گويد تنه روغ نمى

 سطح ماديت، آن

داری سودمحو ين

داران تص خى دين

نــان، بهشــت جــايى

جهــان های اين ذت

داری آنان نوعى ين

های كام مان لذت

جاوز نكرده، نسبت

قيقــُة الحقــايق بى

يشى را نمىاند  دی

c religious belie

 نه خالصانه برای 

ــالمت روح و رو

ort, 1966(اند  حروم

مح داری عادت ين

ای شود و از  ليشه

دين. واهيم داشت

از ويژگى. ندارد 

ن است كه دين به

ندگى مذهبى نه از

rt, 1966(قرار باشد 

                        

دينــى«گيری يــا عقيــده 

relig (دو اصطالح مشه

  

  

 

در

از

دي .5

بر

آنــ

لـذ

دي

هم

تج

حق

ماد

)f

را

سـ

مح

دي .6

كل

خو

را

آن

زند

بر

             

گ جهــت. 1

gious…

  .دارد
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داری  ديـن): اكميـت تخـيالت عوامانـه بـر انديشـه دينـىح(ای  داری اسطوره دين .7

ای خاص رايج بوده است  ها و اعتقادهای واهى كه در قوم يا منطقه آميخته با سنت

داری خرافـى شـامل  دين. و پذيرش نا انديشيده خرافات با معنويت ناسازگار است

عظـيم  مثًال، تصوركردن او در قالب مـردی(تصويری انسانى از خداوند نيز هست 

همچنين تصويری كامًال مـادی و رؤياگونـه ). ها به تخت نشسته الجثه و در آسمان

، 8گون از انبيـــا و اوصـــيا از بهشـــت و دوزخ و يـــا داشـــتن تصـــويری فرشـــته

ايـن نـوع . گرايى دور كند با معنويت ناسازگار اسـت كه انسان را از واقع ای گونه به

ــن ــورت يكــى از ويژگى دي ــه آنچــه آلپ ــا داری ب ــى ه ــته، يعن ــالغ دانس ــن ناب ی دي

انديشــى   مقصــود او از خشك. نزديــك اســت )literal–minded(» انديشــى  خشك«

مانند خشم، غيـرت (ظاهر آن است كه صفات منسوب به خداوند در متون دينى  به

 ,Allport(مانند پذيرفتـه شـوند  ، بدون تأويل و به همان معنای ظـاهری و انسـان...)و

1950( . 

  ف معنويت اصيل اسالمىبازتعري .5

گيری  را معناجويى از طريق جهت  توان معنويت اسالمى با توجه به مطالب پيش گفته مى

) كنـد كه فرد، نوعى دگرديسـى احسـاس مى ای گونه متمايز، عميق و فراگير، به(وجودی 

هــا دانســت؛ خــواه ايــن  ســوی منبــع حقيقــى همــه اهــداف و منبــع حقيقــى همــه ارزش به

مـدت يـا  ى از يك تكانـه ناگهـانى يـا ناشـى از مقـدمات عامدانـه كوتاهگيری ناش جهت

دهـد و  اين معناجويى و معنايابى انسان را از سطح حيوانى تعـالى مى. طوالنى مدت باشد

های انسـان از جسـم و روان گرفتـه تـا شـناخت و رفتـار برجـای  تأثير ژرفى بر همه جنبـه

گونـه  های مختلـف انسـان را اين ت در جنبهتوان برخى تحوال برای نمونه مى 1گذارد؛ مى

  : برشمرد

                                                            
ْهـُت َوْجِهـ«: در همه ابعـاد انسـان مـؤثر اسـت) اگزيستانسيال(گيری وجودی  جهت. 1 ذِ  ىَ َوج ـماواِت  یلِلـ فََطـَر الس

ِ «يا ) 79: انعام(» َواْألَْرَض   كُ َول   ).148: بقره(» َهايل ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول



مشـكالت و 

ى و انـرژی، 

 .س اميد

ها و   تجربـه

ـم بهـا دادن 

ينــى، احيانــاً 

 .ينده

هـای نفـس، 

ی معنـوی و 

پوشـى از  شم

، دوسـتى و 

يط زيسـت، 

 از عبـادت، 

 

قد احيا عقله 

يـق وسـلك 

عقلـش : )22

شـن صـر خ

 كـرده و او 

رای جاويـد 

ر درد، بيمـاری، م

حسـاس سـرزندگى

عصومانه و احساس

 زنـدگى در همـه 

گ، مقام رضا، كـم

 .زانگى

باورهــای دين قلبــى

شدن از آي و با خبر

ه سبى بر خواهش

هـای ورها و ارزش

چش(را و رواداری 

،)بينـد تر مى و مهم

دغه نسبت به محي

س لذت و بهجـت 

 .وند و اوليای او

ق«: شود ديده مى 7

لبرق فابان له الطريـ

20البالغه عبده، خطبـه 

سمش الغـر و عنا

 را برای او روشن 

ب سـالمت و سـر

ان بـدنى در برابـر

شـانى و ايثـار، احس

ف لطيف، ناب و مع

فتن معنا و هـدف 

عالى به رنج و مرگ

ش، بصيرت و فرز

ريافــت عميــق و قل

 رؤياهای صادقه و

 اخالقى، تسلط نس

ها، باو ريت نگرش

ی بر اسـاس مـدار

ی خود را بيشتر و

دغد نه با حيوانات،

ر عبادات، احساس

ورزی با خدا عشق

7رت امير مؤمنان

رق له المع كثير ال

نهج ا(»  ودار االقامه

ت تا آنجا كه جس

درخشد كه راه  ى

برد تا بـه درب ر مى

س توانـايى فـراوا

فش دگى بـرای جان

ش معنوی، عواطف

گرا، يافت چه و كل

انديشى، نگاه متع  ت

س رسالتى بر دوش

ميــق بــه غيــب، در

هايى از عالم معنا، 

كردن مام به رفتار

ك زندگى با محور

 .لى معنوی

ظيم روابط بينافردی

گران، زيرا خطاها

 .الصانه

ر لطيف و مشفقانه

 .ت

حضور قلب در: ه

 پس از عبادات، ع

سالمى در اين عبار

ه ولطف غليظه وبر

ب الى باب السالمه 

يش را ميرانده است

رقى پرنور بر او مى

ز دری به در ديگر

احسـاس: تنى - وانى

ی زنـدگى، آمـاد

 رضايت و آرامش

نگاه يكپار: ناختى

ای زندگى، مثبت

های مادی، احساس 

ايمــان عم: ــهودی

ه ى از غيب و الهام

اهتم: تار با خويش

رتى ارزشى، سبك

ای تكامل و تعالىر

تنظ: تار با ديگران

 قابل اغماض ديگ

ی غيرمشروط و خا

رفتا: تار با طبيعت

 پاكيزگى طبيعت

بطه با مابعد الطبيعه

 سبكى و طهارت 

ن بهتر، معنويت اس

فسه حتى دق جليله

 و تدافعته االبواب

كرده و نفس خوي

رم شده است و بر

ه راست نهاده و از

  

  

  

 

رو -

های بحران

احساس 

شنا -

رخدادها

به ارزش

شــ -

شهوداتى

رفت -

خودنظار

مناسب بر

رفت -

خطاهای

همكاری

رفت -

اهتمام به

راب -

احساس 

به بيان

وامات نف

به السبيل

را زنده ك

نفسش نر

را در راه

 . برساند
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جانبـه در وجـود  آن تحولى كه در اين عبـارت شـريف توصـيف شـده، تحـولى همه

اسات، اخالقيات، سلوك رفتاری و اداراكـات شـهودی فـرد است تا بر عقل، احس آدمى 

عبـارت . گرايى و تالش برای تكامل روحـى برانـد را به سمت باطن تأثير گذارد و آدمى 

تحـول در بعـد » امات نفسه«عبارت . كند تحول در بعد شناختى را بيان مى» قد احيا عقله«

شدن و از ميان بردن  الغر(دارد به جسم اشاره » دق جليله«رفتار با خويش است و عبارت 

بودن و  طبع پيامــدهايى همچــون نشــاط بــدن، پرانــرژی و ســرحال هــای بــدنى، بــه تكاثف

عـاطفى و نيـز رفتـار بـا  - به وضعيت روانى» لطف غليظه«). ها دارد توانايى تحمل مشقت

بعـد به بعد شـهودی انسـان و رفتـار بـا ما» ...برق له «خود، ديگران و طبيعت ناظر است و 

  .الطبيعه اشاره دارد

  مراتب معنويت اسالمى

كمك كنـد، توجـه بـه » معنويت اسالمى«تواند به تكميل تصوير ما از  نكته مهمى كه مى

چيست؟ به بيان ديگـر، چـه حـد  كمترين مرتبه معنويت اسالمى. مراتب مختلف آن است

ك و دارای نصابى برای معنويت الزم است؟ از يك سوی، معنويت امری مقول به تشكي

كــه گذشــت بــا مصــاديقى از  مراتبــى از قــوت و ضــعف اســت و از ســوی ديگــر، چنان

دار بـه  اين، بـرای ورود يـك ديـن بنـابر. داری مواجهيم كه با معنويـت تنـافى دارنـد دين

  .معنويت بايد مرزی تقريبى يافت

ح گانه سـلوك طـر عوالم دوازده 4منسوب به عالمه بحر العلوم سیر و سلوکدر رساله 

مرتبـه . اسـت  بندی معنويت اسالمى گرديده است كه به نظر نگارنده مبنای خوبى برای رتبه

مرتبه دوم، ايمان اصغر اسـت؛ . اول، اسالم اصغر است كه همان اظهار زبانى شهادتين است

سـومين . يعنى رسيدن اسالم اصغر به قلب و تصديق قلبى بـه آنچـه زبـان اظهـار كـرده بـود

هـای شـرعى اسـت و مرتبـه  است كه تسليم عملى و اطاعت از امـر و نهى مرتبه اسالم اكبر

معنای رسيدن اسالم اكبر به قلب و تسليم و رضای قلبى بـه  چهارم نيز ايمان اكبر است كه به

در مرتبه سوم، تسليم و اطاعت، ناشى از عقل و برآمده از خـوف يـا . دستورهای الهى است

خالى از اشتياق، رغبـت، لـذت «است و ) ای بهشتىه خوف از عذاب يا طمع به لذت(طمع 



 روح انسـان 

اسـت، » رح

ای   و لحظـه

رتبـه چهـارم 

دن واجبـات 

س از ايمـان 

  :اند ه

ــود  ز جن

 بنـدهای 

خروج از 

توحيـد  

: ت اسـت از

ت عبـادت و 

راوان بـرای 

ب و توجـه 

يرپـا نهـادن 

در مرتبه چهـارم، 

ميـع اعضـا و جـوا

گردند  و منقاد مى 

غاز معنويـت را مر

داد  نشانه آن انجام

هشت مرتبه پس. ت

شده  ويت گنجانده

   رغبت

ــايى از ــه ره ــيدن ب س

عالم جهل، طبيعـت، 

  ... غموم 

ت و فقر خويشتن و خ

ار نفس و رسيدن بـه

عبـارت  ت اسـالمى

چشـيدن لـذت. ن

المى، تكـاپوی فـر

ت كـه مـانع تقـرب

ی هستند كـه بـا زي

  .ت است

، ولى د)84: 1360وم، 

فرمـای جم فرمان« 

كند و همه مطيع  ى

  .)84: ن

توان آغ سالمى مى

دانست كه » ن اكبر

ن فشار روحى است

ب چهار مرتبه معنو

  صيل اسالمى

اطاعت با رضايت و 

ــاد و ر هجــرت، جه

شيطان و خروج از ع

وهم، غضب، هموم،

مشاهده نيستى و ذلّت

  انانيت

هجرت و جهاد با آثا

  مطلق

مرتبـه اول معنويـت

ن، زنـدگى و جهـا

دوم معنويـت اسـال

های دنيوی است غله

ای رم مراتب عاليه

مرتبه سوم معنويت

بحر العلو: نك(است  

شود و چون روح 

جوارح سرايت مى

همان(كنند  هى نمى

شده از معنويت اس ه

ايمان«، يعنى )گانه

رضای قلبى و بدو

دول زير و در قالب

معنويت اص

ا

  بر و فتح و ظفر

ه

ش

و

  م

م

ا

ــالم  ــم و ع د اعظ
ه

م

ن گفت ويژگـى م

 معنا و عمق ديـن

ويژگى مرتبه د. ن

قى، مبارزه با مشغال

مرتبه سوم و چهار 

تبه چهارم تعميق م

»ت بر روح و نفس

و رغبت تسليم مى

بر به همه اعضا و ج

ت و عبوديت كوتاه

جه به تعريف ارائه

گ از مراتب دوازده(

ر كردن محرمات با

ود دارد كه در جد

  :ه اول

  ن اكبر

  :ه دوم

ت كبری و جهاد اكب

  :ه سوم

م اعظم و ايمان اعظم

  :ه چهارم

ــاد  رت عظمــى و جه

  ص

توان تر مى ن ساده

وليه توجه به عالم

دن از دشواری آن

وحى، تطهير اخال

. شوند تعالى مى ق

مراه هستند، و مرت

  

  

 

و سهولت

با شوق و

ايمان اكب

از اطاعت

با توج

(سلوك 

ك ترك  و

اكبر وجو
 

مرتبه

ايمان

مرتبه

هجر

مرتبه

اسالم

مرتبه

هجــر

خلوص

 

به بيا

مراحل او

شد كاسته

تكامل ر

تام به حق

انانيت هم
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  داری قشری دين

  اسالم اصغر همراه با نفاق اصغر  مرتبه اول

  ايمان اصغر همراه با كفر اكبر  رتبه دومم

  اسالم اكبر همراه با نفاق اكبر  مرتبه سوم

  ايمان اكبر همراه با كفر اعظم يا نفاق اعظم  مرتبه چهارم

 

ــری ــه قش ــب چهارگان ــا مرات ــت، ب ــب معنوي ــر مرات ــواجهيم در براب ــه در . گری م البت

كـه مرتبـه اول،  ای گونه شـوند؛ به بنـدی مى گری، مراتـب از قـوی بـه ضـعيف رتبه قشری

  . گری است شديدترين مراتب قشری

اين مرتبـه كسـى را . گری، اسالم اصغر همراه با نفاق اصغر است در مرتبه اول قشری

شود كه به زبان اسالم آورده، ولى دچار نفاق اصغر است؛ يعنـى قلـبش بدانچـه  شامل مى

كورانه از آبا و اجـداد و تعصـب بسا به پيروی كور او چه. گويد اعتقادی ندارد زبانش مى

های بسـياری دربـاره  ای اسـت، ولـى در عـين حـال، شـبهه قومى، دارای اسالم شناسـنامه

  . خداوند، عدالت و حكمت خداوند، نبوت و شريعت در دل دارد

گری، ايمان اصغر همراه با كفر اكبـر اسـت؛ يعنـى كسـى كـه از  در مرتبه دوِم قشری

نى و قلبـى بسـنده كـرده اسـت و هـيچ پايبنـدی بـه دسـتورهای اسالم تنها به شهادتين زبا

هرچند قلب او توحيد، نبوت و ديگر اركان اعتقادی را تصديق كرده، ولى . شرعى ندارد

  .دچار كفر اكبر است؛ يعنى در عمل، تسليم پروردگار نشده است

ن هرچند صـاحب ايـ. گری، اسالم اكبر همراه با نفاق اكبر است در مرتبه سوم قشری

مرتبه به اعمال عبادی و رعايت واجب و حرام سخت پايبند است، ولى اين تسليم به قلب 

كنـد و از سـر اجبـار  او سرايت نكرده است و در نتيجـه، بـه خداونـد متعـال اعتـراض مى

در ظاهر، مطيع خـدا (در واقع، اعمال او تابع قلبش نيست . كند، نه از سر شوق عبادت مى

ـَالِة  ىِإَذا قَـاُمواْ ِإلَـ«: معاند با او است كه اين نفاق اكبـر اسـتشود و در دل،  ديده مى الص

َ كُ قَاُمواْ    .)142: نسا(»ىَسال

گری، ايمان اكبر همراه با كفر اعظم يا نفاق اعظم است كه در  در مرتبه چهارِم قشری



 در جـوارح 

يابـد  ش مى

حيدی عمـل 

ظم آن است 

وارد قلـب و 

. سـيده اسـت

ـايى هسـتند 

. اند ور شـده

ـا آنجـا كـه 

وده اسـت و 

 با معنويـت 

تن معنـادار؛ 

ش كه زيستن 

ف نيسـت و 

عناسـت، نـه 

 بـه بـاطن و 

 بـه عمـق و 

و اجتمـاعى 

ت سكوالر و 

ن اسـت كـه 

گری، هرچند هم 

برای خـويش مقامى 

انديشد و توح  مى

نفاق اعظ. ش است

ين رفـع انانيـت و

رسـ» معنويـت«بـه 

هـ ، معنويت»ديـد

محو يستى و انسـان

مراه بوده است تـ

 بشـريت را گشـو

 شود و نسبت آن

ـالش بـرای زيسـت

سى به منبع ارزش

 يكسـان و متـرادف

يـافتن و شـهود مع

سـته امـور دنيـوی 

هر شـريعت اسـت 

جمله رفتار فردی و

ظى هم بر معنويت

آن ن ايـن دو، در

گ ن مرتبه از قشری

بيند و م در ميان مى

كند توحيدی   مى

 توحيد او مخدوش

ار زده است، اما اي

 چهار دهه اخيـر ب

معنويت عصر جد«

شدت اوماني د و به

شدن شديد آن هم

ه در تمدن مـدرن

تبيين » ويت دينى

بودن اسـت و تـ ن

ر زندگى و دستر

داری  ين مفهوم د

معنويـت ي.  باشند

ار از ظـاهر و پوس

 و نيز گذر از ظاه

جودِی انسان از ج

  .شود ر او مى

كه به اشتراك لفظ

اوت اساسـى ميـان

صاحب اين.  دارد

ت، هنوز خود را د

او اظهار توحيد . 

 خويش در عمل 

عقل و فكر كنادم 

  .ود نكرده است

جدايى از دين در 

و » ت برند آمريكا

اند سنتى را گسيخته

ش نويت با كاربردی

هايى فروبسته  گره

معنو«ى الزم است 

ی زندگى و جهـان

ز اهداف جزئى د

يت بدين معنا، با 

 خالى از معنويت 

معنويـت گـذا. آن

ی آنها نهفته است 

های مختلف وج نبه

ب فرا انگيزش در

است ك  ف، مفهومى

تفـا.  اطالق اسـت

وعى انانيت وجود

 دل مطيع خداست

)كفر اعظم) (سليم

ديدن   ولى با مؤثر

 انانيت را نيز با قد

نشده و آن را شهو

 يری

كوالريزاسيون و ج

معنويت«، »ت مدرن

ه خويش با دين س

شدن معنو  سكوالر

 سكوالر، امروزه 

در چنين فضايى. د

  . روشن گردد

در پِى معنای» ويت

شتن هدفى فراتر از

معنوي. سازد ش مى

هايى كه  داری ين

گاهى ذهنـى از آ

است كه در ورای

معنويت، بر جنب. ن

گذار است و موجب

يت با اين اوصاف

عنويت دينى قابل 

  

  

 

هر دو نو

هم درو 

مقام تس(

كند،  مى

كه فرد، 

باطن او ن

گي نتيجه

موج سك

معنويت«

طهكه راب

همچنين 

معنويت 

گشايد مى

سكوالر 

معنو«

يعنى داش

را با ارزش

بسا دي چه

صرف آ

حقيقتى ا

آن غايت

او تأثيرگ

معنوي

هم بر مع
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در معنويـت اصـيل دينـى، منبـع . معنايابى يا معنابخشى به زندگى بر چه منبعى تكيـه دارد

يـك منبـع حقيقـى ) غايه الغايات و قيمة القـيم(ها و هدف نهايى همه اهداف  همه ارزش

، اما در معنويـت سـكوالر، منبعـى اعتبـاری و قلمـدادی اسـت؛ )يعنى تشبه الى اّهللاٰ (است 

  .كند هر شخص برای خودش غاية الغايات فرض مىيعنى آنچه كه 

معنويـت . خشك نيسـت از سنخ درس كالسى و بحث علمى  معنويت اصيل اسالمى 

ماترياليسـم «داری قشری همراه بـا نـوعى  دين. داری قشری در تقابل است با دين اسالمى 

جسـمانى  ها و ابتالئـات چيز حتـى بهشـت و دوزخ در التـذاذ است؛ يعنى همـه» دارانه دين

َ «: منحصر است ْ يـعْلَُموَن ظاهِراً مِـَن الْحَ ي ن 7: روم(» ا َو ُهـْم َعـِن اْآلِخـَرِة ُهـْم غـافِلُونَ ياِة الـد( .

های  دار معنـوی در پـِى درك اليـه كه دين ظاهرگرايى است؛ در حالى داری قشری  دين

ــا ديــن معنويــت اســالمى  .هــای دينــى اســت تری از مــتن مقــدس و آموزه عميــق اری د ب

گوردون آلپورت كـه دو ويژگـى آن » دين نابالغ«. آميز منافات دارد انديشانۀ تعصب جزم

محور  داری عـادت معنويت با ديـن. است» داری نا انديشيده دين«و » دوم داری دست دين«

آلپورت آن است كه ديـن بـه صـورت پويـا و » گيری دينى ذاتى جهت«. نيز منافات دارد

باشد و شيوه زندگى مذهبى نه از روی عادت، بلكـه از روی  زنده در زندگى فرد حاضر

  .عهد كامل و خالص با خداوند برقرار باشد
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