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  تن و معنویین دیتبا یۀنقد نظر
  *عبداله محمدي

  چکيده
ديـن و   ةفلسـف  ةترين مباحث قابل طرح در حـوز  يکي از مهمنسبت ميان معنويت و دين، 

ـ رويکردها در بررسي مفهوم معنويت،  ها و زهيپژوهي است. تنوع در انگ معنويت  ةسبب ارائ
تنها  معنويت را نهها و نتايج آن شده است. برخي،  شهيز ريقت آن و نير متفاوت در حقيتفاس

اند. هدف اصلي ايـن پـژوهش آن    دانستهآن بلکه متباين و حتي متضاد با  ،متفاوت از دين
مختلـف   يها م گونهيسپس با تقسكند؛  يرا بررس» تيمعنو«و » نيد«م يابتدا مفاه است که

ـ ت کاذب و نيبا معنورا ، تفاوت آن يقيت حقيمعنو ياصل يها مؤلفه يت و بررسيمعنو ز ي
ضرورت عدم مخالفـت  نيز و سازد. همچنين نسبت معنويت و عقل، ت باطل آشکار يمعنو
در ادامـه   شده اسـت.  ياختصار بررس بهيهي عقلي، لف از معنويت با اصول بدر مختيتفاس

ـ ارزاند،  ن با عقل دانستهيت را متبايکه معنو يکسان ةادل عليـت ديـن بـراي    و و رد،  يابي
ـ و انحصار معنويت در معنويت ديني بهگرديده و در پرتو آن، معنويت اثبات  ـ ژه معنوي ت ي

ـ  تحليلي اس-اسناديتبيين شده است. روش اين تحقيق،  ي اسالم ة ت و با بررسي و نقـد ادل
  مدعاي اصلي اثبات خواهد شد.داران تباين معنويت و دين،  طرف

  معنويت، دين، معنويت ديني، نسبت دين و معنويت، تعبد، دين تاريخي.ها:  كليدواژه
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  مقدمه
پـردازي پیرامـون ایـن مقولـه نیـز مـورد        نظریـه گرایش بشر به معنویت در قرن اخیر، با گسترش 

یکـی از موضـوعات   دیـن و معنویـت،   بررسـی نسـبت   در ایـن میـان،    متفکران واقع شـد. توجه 
پژوهـان بـود. برخـی فیلسـوفان دیـن در غـرب بـه دلیـل          مشترك میان فیلسوفان دین و معنویـت 

... ویـژه مسـیحیت، و   یافته از مفهوم دین و حقانیت، خردسـتیزي برخـی ادیـان بـه     برداشت تعمیم
گروهی از اندیشـمندان مسـلمان نیـز بـدون توجـه      اند.  گرایش یافتهت به تباین میان دین و معنوی

ة اسـالم نیـز جـاري    تبـاین مزبـور را دربـار   دیگـر ادیـان موجـود،    هاي ماهوي اسالم و  به تفاوت
پـژوهش  انـد.   تلقـی کـرده    را ترکیبـی پارادوکسـیکال  » معنویت دینـی «که ترکیب اند؛ تاآنجا دانسته

اینکـه   ازاسـت   اصـلی آن عبـارت  پرسـش  و رد اه اختصـاص  حاضر به بررسی و نقد این دیـدگ 
  آیا دین و معنویت متضادند یا اینکه دین شرط الزم معنویت است؟

  اند از: هاي فرعی تحقیق عبارت پرسش
 . معنویت چیست؟1
 . عقل و معنویت چه نسبتی با یکدیگر دارند؟2
  شود؟ ه ارزیابی میداران تباین دین و معنویت چیست و چگون ترین دالیل طرف . مهم3

نسـبت  و در ادامـه،  شناسـی پرداختـه    بـه مفهـوم  ۀ بحث معنویت، این مقاله پس از بیان پیشین
ـ  دیـن و معنویـت،   اسـت. بررسـی نسـبت    کـرده  میان عقل و معنویت را واکاوي   ۀو ارزیـابی ادل

و  پـس از تبیـین عـدم تبـاین دیـن      فراز دیگري از مقالـه اسـت.  آن دو، داران تباین و تضاد  طرف
و چنـین  ی، معنویت، امتیازات معنویت دینی و نیز انحصـار معنویـت در معنویـت اسـالمی معرفـ     

بلکـه دیـن علـت    تنها عبارتی پارادوکسـیکال نیسـت،    نتیجه گرفته شده است که معنویت دینی نه
  هاي تحلیلی است. شبیه گزاره ،و شرط الزم معنویت بوده و این ترکیب

دو،  نیـ ن ایل بـه تبـا  یـ متما يهـا  از قرائت یو نقد برخ، »دین و معنویت«ۀ رابط یسنج نسبت
 2»جسـتاري در سـپهر عقالنـی پـروژة معنویـت     «و  1»معنـا منهـاي معنـا   «چـون  هایی  پژوهشدر 

هاي تباین دین و معنویت نقد شده اسـت؛   بررسی شده است؛ لکن در آثار یادشده، یکی از قرائت
اي معنویت حقیقی، نسبت عقل و معنویـت، و امتیـازات معنویـت    ه اما در مقالۀ پیش روي، مؤلفه

 اند. اسالمی نیز تحلیل شده

  بحث ةپيشين
ري و هنـري بشـر مطـرح بـوده     طور پراکنـده در آثـار فکـ    از دوران کهن بهدربارة معنویت، بحث 
دوم قـرن نـوزدهم    ۀاز نیمـ مـدون و در قالـب یـک جریـان آگاهانـه،      طور مسـتقل و   اما بهاست؛ 

  3میالدي در اروپا، آمریکا و کانادا گسترش یافت.



   ۱۱۷ ت ن و معنويين ديتبا يةنقد نظر

  اند از: تعبارپس از آن، و این دوران، عوامل گرایش به معنویت در 
 دن نقایص و آثار منفی علم سکوالر؛. آشکار ش1
 4؛. روشن شدن آثار فردي و اجتماعی دین2
 ؛بنیادین انسانهاي  پرسشهاي پس از رنسانس در پاسخ به  بست فلسفه . بن3
 تجربی در حل مشکالت مادي و معنوي؛. ناکامی علم 4
 ة زندگی مدرن؛هاي فردي و اجتماعی ناشی از نحو . بحران5
 شناسی. شناسی و فراروان تازه در علوم روانهاي  پژوهش. 6

سو درصدد تأمین رضایت باطنی همراه بـا آرامـش، شـادي و امیـد و رهـایی از       انسان از یک
تاریخ قرون اخیر تمدن غربی نشـانگر ایـن امـر بـود کـه      رد در زندگی است و از سویی،  رنج و د
اهم آوردن ایـن  تنهـا تـوان فـر    نـه هاي اجتمـاعی غربـی،    هاي علمی و صنعتی و نیز نظام پیشرفت

بحـث معنویـت   ي، رو افزودنـد. از همـین   اضطراب و پوچی بشر مـی بر بلکه خواسته را نداشتند، 
اعتمـادي بشـر بـه     هاي زنـدگی مـدرن و بـی    گرفت. فرار از رنج انشگاهی غربی شکلدر محافل د
هـاي توجـه بـه معنویـت بـود. تـذکر ایـن نکتـه ضـروري           یکی دیگر از زمینهداري،  نظام سرمایه

کـردن درمـان ایـن درد،     ولـی در پیـدا  عاصر در تشخیص درد خویش صائب بود؛ است که بشر م
هـایی کـه    فرقـه  معنویـت لقـب داد.  بـود،  رازآلود و غیرحسـی   کرد و هرچه را کهزده عمل  شتاب

و اسـتعمال مـواد مخـدر و روابـط آزاد     انـد   گـرا شـناخته شـده    در تفکر غربی با عنـوان معنویـت  
 بسیارند.کنند،  جنسی را توصیه می

  شناسي مفهوم
  دين

ـ    چنان شده از دین  ارائههاي  تعریف ـ ا فهرسـتی حتـی نـاقص از آن در   ۀ متنـوع اسـت کـه ارائ ن ی
مصـادیق دیـن، خلـط    در شناسـی تعریـف دیـن، اخـتالف      اختالف در روش. نوشتار میسر نیست

ـ  میان دین و دین عریـف، نداشـتن مصـداق محسـوس و     کـارگیري مفـاهیمی مـبهم در ت   ه داري، ب
  و اموري دیگر، از موانع و مشکالت تعریف دین است.مادي، 

اي از عقایــد،  اصــطالح، مجموعــه دیـن در لغــت بــه معنـاي اطاعــت، انقیــاد و تسـلیم، و در   
 هـایی اسـت کـه عنصـر اعتقـاد بـه آفریـدگار یکتـا را         هاي عبادي و نظام اخالقیات، شعائر، روش

اي از عقایـد و   مجموعـه دیگـر از اصـطالحات، دیـن    در برخی رد و مبتنی بر وحی است؛ دربردا
قدسـی همـراه    کـه بـا اعتقـاد بـه موجـودات مـاوراءالطبیعی و امـور       اسـت  مناسک و اخالقیات 

  .باشد می
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  معنويت

منسـوب بـه   معنـاي معنـوي بـودن اسـت و معنـوي،       مصدر جعلی معنوي و بهمعنویت در لغت، 
اسـت.  حقیقی، راست، اصـلی، ذاتـی، مطلـق، بـاطنی و روحـانی      و به معناي  مقابل لفظی» معنی«

خته معنـایی کـه فقـط بـه قلـب شـنا      و شکل ظاهري، ، ، صورييمقابل ماداین اصطالح همچنین 
  5باشد. میاي نیست،  شود و زبان را در آن بهره می

آن را امـري    رسـد اندیشـمندان مسـلمان    یدر تبیین معناي اصـطالحی معنویـت، بـه نظـر مـ     
گـاه در  ایشـان،  انـد. معنویـت در اصـطالح     کمتر در مقام تعریف آن برآمدهاند؛ زیرا  واضح دانسته

غیـب و   9،حقیقـت اسـالم   ،8،دیـن  7،اخالقـی هـاي   معنـاي ارزش  و گـاهی بـه   6مقابل امور مـادي 
. برخـی از  و... بـه کـار رفتـه اسـت     13صفاي درون 12،حاالت عرفانی 11،سیر و سلوك 10،ملکوت

  جمله:از اند؛  کردهتعاریفی از معنویت ذکر معاصران، 
امري واقعی است که لـب و لبـاب ادیـان و غایـت زنـدگی انسـان       ـ معنویت یا همان امر قدسی، 

 14؛است

 15؛است شده معنویت، دین عقالنیت یا دین عقالنیـ 

 16؛کمترین رنج و درد ممکن استآن،  ةوردااست که فر ینديامعنویت فرـ 
 17؛لب و گوهر ادیان استـ معنویت، 

 18؛آرامش، شادي و امید دهداست که به انسان،  نگرشی به عالم و آدم معنویتـ 
  19است. ساحت مشترك بین ادیان و مذاهبـ معنویت، 

معنویـت   .) کاربردهـاي مختلفـی دارد  spiritualityمعنویـت ( در میان دانشـمندان غربـی،   
دارد؛ متعـددي  هـاي   ة دیـن، تعریـف  معنویت در حوز 20گرایی است. گاهی مرادف ایدهدر فلسفه، 

هـا سـخن    توان از کثـرت معنویـت   فقط میاند از نظرگاه تاریخی و تطبیقی،  که برخی مدعیتاآنجا
بـراي شـناخت فضـاي فکـري     شـده،   ارائـه هـاي   تعریـف آشنایی با برخی از مه، ه با این 21گفت.

  محققان معنویت در غرب مفید است:
جان آدمی با امر قدسی بـه درجـات مختلـف اسـت کـه موجـب        ۀمعنویت محصول مواجهـ 

 22؛کند و رشد معنوي را تضمین میشود  میپرورش جان آدمی 
رفتـار  بـر  نحـوي   القدس بـه  فرد است که روح القدس در معناي ساکن شدن روح معنویت بهـ 

 23گذارد؛ میفرد معنوي تأثیر 
 24؛که در پیوند با انسان شدن استاست وجوي چیزي  معنویت جستـ 

پیدا شـدن حساسـیت بـه خـود، دیگـران، موجـودات غیرانسـانی و        براي معنویت کوششی ـ 
 25؛خداست



   ۱۱۹ ت ن و معنويين ديتبا يةنقد نظر

یابـد و در آن   را درمـی اي است کـه شـخص در آن، بافـت تـاریخی خـویش       معنویت شیوهـ 
تـرین   تـرین، شـریف   مثابـه متعـالی   اي از دین، فلسفه یا اخالق اوست که به کند و جلوه زندگی می
 26؛انجامد شود و به غناي آرمان می ترین امر نشان داده می و سنجیده

 27.پردازد سوي واقعیتی متعالی و االهی می هاي درونی روح انسان به معنویت به جنبش -

  باید به چند نکته توجه داشت:بندي معناي اصطالحی معنویت،  جمعز پیش ا
تعریـف منطقـی آن نیـز    رو،  داراي مـاهیتی مسـتقل در خـارج نیسـت؛ از ایـن     معنویت ) الف

نیـز   یگـاه کـرده اسـت.   ممکن نیست و هر کس معنویت را به یکی از لوازم و نتایج آن تعریـف  
 28بـه تبیـین زنـدگی معنـوي    در تعریف معنویـت،   زبرخی نی .تبه بیان مترادفات آن اکتفا شده اس

  اند.   پرداخته 29هاي انسان معنوي ویژگییا 
کـه هرگونـه   انـد   چنان گسترده فـرض کـرده  ت را یمعنو ۀدامنشده، گاهی  ف مطرحیتعار) ب

ن بـا  یـی قابـل تب  ریـ روزمره و غ یان زندگیکه متفاوت با جررا  ين و رازآلودیریاحساس تلخ و ش
غـروب   ةدر مشـاهد  یتنگـ  آن از احسـاس دل  ةشـود و گسـتر   یز شـامل مـ  یـ باشـد ن  یعلم تجرب

ـ یتخـ  یآفتاب و برخ را شـامل  پیـامبران   یانیـ گرفتـه تـا مکاشـفات و مشـاهدات وح     یالت درون
گستردة آن، هیچ نسـبتی بـا دیـن و وحـی      يمعنا ت بهیق معنویاز مصاد ياریگمان بس یشود. ب یم

ن نوشـتار آن اسـت کـه    یـ سـت. مقصـود ا  یآن ندربـارة   یعلمپژوهش به  يازینرو،  ندارند؛ از این
ت یـ معنو يهـا  مؤلفـه رو بایـد   . از ایـن توانـد داشـته باشـد    ین مـ یبا د یچه نسبت یقیت حقیمعنو
  نماییم.اصل موضوع از آن استفاده منزلۀ  بهکنیم و در ادامه، را اثبات  یقیحق

تـوان   اوت اسـت. همچنـین نمـی   انـی و آرامـش قلبـی نیـز متفـ     با بهداشـت رو ) معنویت، ج
ر اثـر آنهـا   بـ و حـاالتی کـه    شناسـی و...  گیـري، فـراروان   اعم از جادو، جنهاي غیرحسی،  پدیده

  با معنویت یکی دانست.شود،  براي انسان حاصل می
برخی از تفاسـیري کـه از معنویـت عرفـی      زندگی معنوي با زندگی معنادار متفاوت است.) د

 ۀانســان را از ورطــهــاي دنیــوي،  فــراهم آوردن اهــداف و آرمــان بــاانــد،  ارائــه شــدهو زمینــی 
امـا ایـن امـر غیـر از     ند؛ ا عبارتی معنادار ساخته گرایی نجات داده و زندگی او را هدفمند و به پوچ

 یزنـدگ عبـارت دیگـر،    بـه  اسـت. اسـتوار  اصول و مبانی خاصـی   ۀپای زندگی معنوي است که بر
جهـان و   يو بـه معنـادار  رهانـد   مـی  یهـدف و سرگشـتگ   یپوچ و بـ  یانسان را از زندگ ،معنادار

سـت.  ین یکـ ی يمعنـو  یمعنـادار لزومـاً بـا زنـدگ     یامـا زنـدگ  سـازد؛   یرهنمون م یانسان یزندگ
زند کـه  سـا  یروشـن مـ  شـد،   ندان خواهیب يمعنو یت و زندگیمعنو يکه در ادامه برا ییها مؤلفه

ـ اسـت؛  ز نهفتـه  یـ ن یزندگ يمعنادار ،يمعنو یت و زندگیده از معنویبرگز يدر معنا عکـس   یول
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ـ یز هست، ، معنادار نيمعنو یهر زندگیجه، ست و در نتیندرست آن   يمعنـادار  یهـر زنـدگ   یول
  ست.ین يمعنو

تـوان   یمـ اسـت،  شـده  ارائـه  ت یـ کـه در متـون مختلـف از معنو   اي  تعریف گستردهطبق )    ه
حــاالت روحـی کــه بــراي افــراد رخ  بســیاري از کــرد. معنویـت را بــه کــاذب و صــادق تقسـیم   

؛ تاآنجاکـه تعـدادي از فیلسـوفان    برخی تغییرات در فیزیولوژي بدن اسـت  ۀواسط تنها بهند، ده می
و نـد، حـاالت معنـوي،    ده ر اثر استعمال مـواد مخـدر بـراي افـراد رخ مـی     بکه را حاالتی ، غرب

واقعیـت  ، الت جـز تـوهم  که این حـا  در حالی 30؛خوانند چنین مشاهداتی را مکاشفات عرفانی می
یند ارتبـاط بـا عـالم معنـا     ایند یا برار اثر فربقلبی است که  یحالتمعنویت صادق،  د.ندیگري ندار
زیـرا ممکـن اسـت فـردي     ؛ شـود  نیز به حق و باطـل تقسـیم مـی     شود. معنویت صادق حاصل می

اشـد. طبـق آیـات    هـاي شـیطانی ب   راهامـا ایـن اتصـال از    یافته باشـد،  حقیقتاً به عالم غیب اتصال 
ا قصـد خبـر   یـ کننـد و   گاهی شیاطین به دوستان و سـربازان خـویش امـوري را الهـام مـی     قرآن، 

نتـایج چنـین الهامـاتی    تـوان   نمـی بنـابراین،   31.ک شدن به ملکوت را دارندیو نزد  بیآوردن از غ
 قتـاً از عـالم مـاده و محسوسـات خـارج     یفـرد حق  یگـاه یگـر،  ان دیـ به ب را معنویت حق دانست.

ا و یجهـان محسـوس و آثـار اشـ     ةدر محـدود ي رخ داده اسـت،  و يکـه بـرا   ینشده و مشـاهدات 
فـرد بـا اتصـال بـه      یگـاه امـا  م. ینـام  یت کـاذب مـ  یرا معنو یمشاهداتچنین  .است ياجسام ماد

یم. نـام  یت صـادق مـ  یـ ابد کـه آن را معنو ی یم عالم محسوس دست يورا یبه ادراکاتیب، عالم غ
ابـزار اتصـال بـه     ،ت حـق یـ در معنو شـود.  یم مـ یحق و باطل تقس ۀدو دستخود به این معنویت، 

    ستند.ین نیاطیشیب، عالم غ
هـاي معنویـت صـادق و     مؤلفـه  ةنحـوي دربردارنـد   تعریفی که بـه یاد شده، با توجه به نکات 

و ارتباط درونـی بـا امـور متعـالی     ۀ نوعی سیر از ظاهر به باطن، نتیج«حق باشد، عبارت است از: 
حقایق غیرمادي که برخاسته از بینش و انتخاب آگاهانـه، بنـدگی خـدا، تهـذیب نفـس بـوده و       و 

ــه ارزشۀ آن، نتیجــ ــت دادن ب ــاتی    اولوی ــه هســتی و حی ــافتن نگرشــی الهــی ب ــالی، ی هــاي متع
و امیـد و رهـایی از درد   با این تعریف، غایـت معنویـت در آرامـش و شـادي،     » آمیز است. محبت

ممکن است اسـتعمال مـواد مخـدر نیـز بـراي مقطعـی انسـان را از        زیرا شود؛  نمیو رنج محدود 
هـاي کوچـک،    همچنـین هدفمنـدي مـادي یـا زنـدگی بـا هـدف         درد و رنج زندگی رهـا سـازد.  

ــ  ــی، خلس ــا وجــود آرامــش روان، بهداشــت روان شــان، کارکردهــاي مقطعــی ۀ تخــدیري و...، ب
  توانند مصادیقی از معنویت حق و صادق باشند.   نمی

یعنـی دسترسـی بـه یقـین و     ؛ محور است نظام معرفتی بشر، یقینکه د توجه شود ین بایهمچن
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مـردود و  بـا سرنوشـت انسـان،    ویـژه در امـور مـرتبط     بـه است و شک و تردیـد،  حقیقت ممکن 
توانـد بـا    نمـی هـاي زنـدگی،    تـرین الیـه   یکی از مهممنزلۀ محکوم به بطالن است. معنویت نیز به 

؛ مطابقـت بـا واقـع اسـت    اي،  مالك صدق و در نتیجه پـذیرش گـزاره    .باشدهمراه شک و تردید 
چـه  نیسـتند.  معنـوي   ةمالك تصدیق و پذیرش یک گـزار   تنهایی بهرو، کارکردهاي روانی،  از این

معنویـت نیـز   ین، کـارکرد بـه ظـاهر مفیـد دارنـد. بنـابرا      هاي غلطی کـه در مقطعـی،    بسیار آموزه
هـاي خـود را بـا اسـتناد بـه       و گـزاره انـد   مستثنا نشدهالنی از اصول عقهاي دیگر،  همچون حوزه

ز بـدیهیات و اصـول عقالنـی، دربـارة     توان بدون کمک گـرفتن ا  گاه نمی ند. هیچنک ن میییعقل تب
و فراتـر از حـد   معنویـت، بـاطن ادیـان،    «ی ایـن ادعـاي غلـط کـه     اثبات امري سخن گفت. حتـ 

هـر قرائتـی از معنویـت کـه     . بنـابراین،  سـت نیـاز نی  نیـز از اصـل تنـاقض بـی    » قوانین عقل است
باطـل  باشـد،   . یقـین، اجتمـاع نقیضـین و...    گرایی معرفتی، نفـی  مستلزم نسبیت، شکاکیت، کثرت

توانـد تـأثیري فراتـر     نمـی ن باشـد،  یا معارض آاستوار نباشد است. معنویتی که بر اصول عقالنی 
بـدون تشـخیص   سـمت امـور متعـالی،     ر جان انسان بگذارد. رشد و صـعود بـه  باز آرامش موقت 

از ایـن امـور نیـز در     کیـ و تعیـین هر نیسـت  ممکـن  هدف، راه و ابزار الزم براي وصول، دقیق 
مـانع پیـدایش   از سوي دیگر، پایبندي بـه چـارچوب عقـل،     گرو استفاده از اصول عقالنی است.

  .شود میهاي خرافی به نام معنویت  و رشد نحله
ـ   مسـ ی عقـل،  هیرش اصول بدیپذ هـاي متنـوع    در ارزیـابی گونـه   یتلزم پـذیرش نتـایج عقالن

بـا  و نـه  اسـت  متعـارض   یهینـه بـا اصـول بـد    ی، قـ یت حقیمعنویگر، عبارت د معنویت است. به
معنویـت حقیقـی   کـه  تـوان گفـت    با استناد به اصول قطعی عقل مییب، ن ترتیبدآن. قطعی ج ینتا

  باید واجد این ارکان باشد:  
  ؛تی. عقالن1
ا بـا  هـر تفسـیري کـه بخواهـد امـور معنـوي ر      (بنـابراین،   اعتقاد به بعد غیرمـادي هسـتی  . 2

 )؛از این چارچوب خارج استاصول پوزیتیویستی تحلیل کند، 
قــادر و مهربــان کــه وجــودي متشــخص و متعــالی از ، . اعتقــاد بــه وجــود خــداي حکــیم3

 ي این عالم نیست؛وجودش مجموع تمام اشیا  ودارد ممکنات 
 ؛اعتقاد به معاد. 4
 ار انسان و امکان صعود و سقوط وي؛. باور به اختی5
 . اعتقاد به هدفمندي آفرینش؛6
  گیري حقیقت باطنی انسان. ر شکلب. اعتقاد به تأثیر اعمال ظاهري 7
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اثبـات   یشـناخت  یدر مباحـث هسـت   یهیبـد  يها کمک گزاره گانه به اصول هفتاین ک از یهر 
  قلمداد شود. یقیت حقیدر شناخت معنو یقطعاي  اند مؤلفهتو یمدر نتیجه و شده است 

  داري و معنويت دين، دين ةرابط
  تباين دين و معنويت

سـاز ایـن    کننـد. شـاید زمینـه    ناپـذیر تلقـی مـی    برخی دین و معنویت را دو امـر متبـاین و آشـتی   
شـد. بحـث   و یهودیت در تأمین نیازهـاي معنـوي انسـان با     ناکامی ادیانی چون مسیحیتدیدگاه، 

هـاي عمـومی و رسـمی کلیسـا) یکـی از موضـوعات مهـم         عبـادت ( 32معنویت و لیترجـی  ۀرابط
بایـد از  یـاد شـده،   ادعـاي  نادرسـتی  یا درستی نظر از  صرف معنویت در مغرب زمین است. ةحوز

تـرین   مهـم  در ادامـه،   33شـده بـه اسـالم برحـذر باشـیم.      آسیب تعمیم نواقص مسیحیت تحریـف 
  شوند. ذکر و بررسی میداران تباین دین و معنویت  دالیل طرف

  دليل اول: شکاکيت مدرن و عدم حجيت تفسير ديني
بـه   داران تبـاین دیـن و معنویـت اسـت.     نخسـتین دلیـل طـرف   هـاي دینـی،    نامعتبر بودن معرفت

 يو تقریرهـا از دیـن   هـا  برداشـت و هـا،   هـا، روایـت   ها، تفسـیرها، قرائـت   فهمۀ هماعتقاد ایشان، 
تـاریخی و  یـک از ادیـان   هربـارة  در، ایـن اصـل   .انـد  ت و اعتبار سـاقط شـده  از حجی ،نآۀ تگذش

ـ ، اي باشـد  اگـر راه چـاره   پـس جاري اسـت.  ، تنهادینه، از جمله مسیحی از  يتعبیـر جدیـد  ۀ ارائ
ا مصـداقِ پشـت کـردن بـه     یـ ، الت دینی و مذهبیتحوۀ تا قرن هفدهم، هم. دینِ مورد نظر است

و یـا مصـداق گریـز از یـک قرائـت از      ، دیگـر  یآوردن به دیـن تـاریخ   يو رو ییک دین تاریخ
و حـال، اعتقـاد بـه    در هـر د . انـد  ي از همان دین بـوده و گرایش به قرائت دیگر ییک دین تاریخ

محفـوظ و مصـون بـوده اسـت؛     ، »ی معنـادار و هدفمنـد  ایمان به جهان« ییعن، ذات و جوهر دین
خـود دیـن در   «هفـدهم،  ة است. تـا پـیش از سـد    رفتهاز دست  همین ذات و جوهر، ی امروزهول

نـه فقـط بـه اشـکال     ، شـکاکیت جدیـد   امـا مرد.  از دین می و فقط شکل خاصی جهان نمرده بود
بـه ایمـان    یآن، بلکه به کُنْه ذات خود پیامِ دیـن، یعنـ   ی به جزمیات خاص، یعنیپیام دین يظاهر

  34»بودش ساخته است.معنادار و هدفمند، یورش آورده و نا یبه جهان

  بررسي

زمـانی صـائب   دومـی،  و حجت دانستن اولی و نـامعتبر شـمردن   تمایز میان دین و معرفت دینی، 
تـدوین و کاربسـت قواعـد     .نشـود شـناختی در فهـم یـک مـتن رعایـت       است که اصول معرفـت 
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مهم صورت گرفـت. اگـر مصـونیت از خطـا در فهـم و      هدف به همین رسیدن براي تفسیر متن، 
جمـان یـک مـتن و    گوینـده محـال بـود، گـردآوري قـوانین تفسـیر و تر       دستیابی به مقصـود نیز 

نمـود. عـدم مصـونیت کتـاب مقـدس از تحریـف لفظـی و         میبیهود امري توصیه به رعایت آن، 
اسـت  سـبب شـده   سـوي دیگـر،    گرا از و دخالت مبانی مکاتب تفسیري نسبیسو،  معنوي از یک

از تردیـد بنگرنـد. هرچنـد برخـی      ةاز کتاب مقدس را به دیـد مفسران هرگونه برداشت و قرائت 
الیت فهـم و عـدم   بر طبـل سـی  گروي،  تیک فلسفی و تاریخی غربی با پیروي از هرمنواندیشمندان 

را آن، دیـواري   مـک کشـناختی را لحـاظ نمـود و بـه      توان اصـول روش  کوبند، می حجیت آن می
برچیـد و بـه فهمـی مطـابق مقصـود مؤلـف        ،انـد  که این گروه میان مفسر و مؤلف تصـور کـرده  

  دست یافت.
پاسـخ بـه    هـدفی جهـان، نـاتوانی در    بـی  ۀروانـی طراحـان نظریـ    ةاگرچه ممکن است انگیـز 

زیـرا  ؛ بـرد  شـناختی رنـج مـی    باشد، این نظریـه از آسـیب معرفـت   » شرّ طبیعی«بحث هاي  پرسش
هدفمندي جهان را انکار کرده اسـت.  اوالً دسترسی به یقین را ناممکن دانسته و در ادامه، یقین به 

این در حالی است که امکان دسترسی به یقین، امري انکار ناشدنی است. همچنین ادعا شـده بـود   
 شـناختی  کـارگیري اصـول روش   که فهم مقصود مؤلف ممکن نیست؛ اما باید توجه داشت بـا بـه  

کتـاب مقـدس و    عـدم امکـان فهـم مقصـود    . همچنین افتیتوان به مقصود مؤلف دست  یفهم م
  در تعارض است.جانب خداوند، ارسال آن از  ۀبا فلسفیگر، د یهر کتاب آسمان

  دليل دوم: تقليدي، تعبدي و غيرعقالني بودن دين
و در عقالنیـت پـاس داشـته    رسـد؛   مـی در معنویـت، تقلیـد بـه حـداقل     که گروهی معتقدند 

گرایــی، تعصــب،  تـوأم بــا جـزم  کـه دیــن،   شـود؛ درحــالی  معنویــت از عقالنیـت زاده مــی واقـع،  
 35مــدارایی، ظــاهرنگري، قطعیــت و تعبــد اســت. نظــري، بــی انحصــارگرایی در حقانیــت، تنــگ

رشــد بیشــتر معنویـت  اســت و هرچــه از تعبـدگرایی کاســته شــود،  مــانع معنویـت  تعبـدگرایی،  
ه در نتیجـ و انجامنـد   نمـی یک از عقاید دینی با یـک سـیر اسـتداللی بـه بـدیهیات       هیچ 36یابد. می

نیسـتند  عقایـد انسـان متجـدد سـازگار     دیگر هاي دینی با  گزارهبیشتر  37بدین معنا عقالنی نیستند.
  38.ندا ها و ترجیحات خودسرانه حاصل شده  و از احساسات، عواطف، ایمان، تعبد، گزینش

  بررسي

اي را صـرفاً بـه دلیـل آنکـه شـخص خاصـی        رود: گاهی کسـی گـزاره   کار می تعبد در دو معنا به
چنـین  ؛ سـخن آن شـخص نـدارد    پذیرد و هیچ دلیـل عقالنـی بـراي پـذیرش      میاست کرده  نقل
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بـه  پـذیرد،     اي را از فـردي مـی   ولـی گـاهی شخصـی کـه گـزاره     ؛ تعبدي خالف عقالنیت اسـت 
عقالنـی دارد. مؤمنـان سـخن خـدا و      ۀچنین تعبدي پشـتوان ؛ مطابقت سخن او با واقع یقین دارد

کننـد کـه بـه علـم و حکمـت       پذیرنـد و از ایشـان دلیـل مطالبـه نمـی      مـی آن روي پیامبران را از 
بـه حکمـت و علـم الهـی     کنـد،   میحکم دلیل  ۀیعنی همان عقلی که به مطالب؛ خداوند یقین دارند

همـان عقلـی کـه     پـذیرد.  قول ایشان را میهمین اساس،  دهد و بر می اعصمت پیامبران نیز فتو  و
و اختیـار انسـان، عقالنیـت     انسان بـه دیـن، تکلیـف   نیاز دا، وجود خدهد،  میرأي آزاداندیشی به 

توجـه   هـاي نوظهـور مـورد    کنـد. ضـمن آنکـه بسـیاري از معنویـت      اثبات مـی نیز را  ...طاعت و
  کنند. داران تباین دین و معنویت نیز دعوت به تعبد می طرف

اسـت  به مبـانی معرفـت شـناختی مـرتبط اسـت کـه مـدعی        یاد شده، بخش دیگري از دلیل 
هـایی کـه در    شـود. بیشـتر اسـتدالل    یک از عقاید دینی با استدالل بـه بـدیهیات منتهـی نمـی     هیچ
برهـان صـدیقین   انـد.   برخاسته از بـدیهیات  ند،رو اسالمی براي اثبات وجود خدا به کار می ۀفلسف
کند. بـا اثبـات وجـود خـدا و وجـوب       بدیهی وجود خدا را اثبات می ةکمک چند گزار به سینا ابن

از  شـود.  نهایـت او نیـز اثبـات مـی     وجود او، اوصاف کمالی او نظیر عدل، حکمت و قـدرت بـی  
ــد، معــاد،   ــات مــی طریــق حکمــت و عــدل خداون ــی آن نبــوت اثب ــابراین،  ...گــردد و و در پ بن

هـایی در میـان    ممکـن اسـت گـزاره    نـد. ا هـم عقالنـی و هـم صـادق    هاي اعتقادي اسـالم،   گزاره
عقـل، خـود بـه    ؛ امـا  دین یافـت شـود کـه عقـل بشـر تـوان اثبـات آن را نداشـته باشـد          ۀمنظوم

هـاي فقهـی، در تـوان عقـل بشـر نیسـت؛        توجیه بسیاري از گزاره محدودیت خویش اذعان دارد.
یابـد   آن نیست. عقل با اسـتناد بـه حکمـت الهـی درمـی      ۀمعناي پذیرش کورکوران ولی این امر به

مصلحت فردي یا اجتماعی، دنیوي یا اخروي، و جسـمی یـا روحـی     که قوانین شریعت ریشه در
انسان دارد؛ و هرچند در هر حکم خـاص نتوانـد حکمـت مزبـور را نشـان دهـد. ممکـن اسـت         

هـاي بـدیهی ارجـاع     شده چون مسیحیت و یهودیت، به گـزاره  هاي ادیان تحریف بسیاري از گزاره
میم نقص یک دین بـه ادیـان دیگـر، خطـایی     نیافته و حتی مخالف حکم قطعی عقل باشند؛ اما تع

  39آشکار است. تاوان خردگریزي و خردستیزي ادیان دیگر را نباید آیین اسالم بپردازد.
ة کننـد  بلکـه تقویـت  تنها مـانع معنویـت نیسـت،     نهشود،  اندیشی در دین خوانده می آنچه جزم

ت بـا شــکاکیت  کـه معنویـ  گفتـه شــد  عقـل و معنویـت    ۀرابطــ بـارة توضـیح آنکـه در   .آن اسـت 
نـاممکن جلـوه دهـد، عنـوان      نـوعی دسترسـی بـه حقیقـت را     و هر قرائتی که بـه است ناسازگار 

بـا ایـن اعتقـاد کـه     ترسی به معنا، باطن و حقیقت هستی، دسمعنویت حقیقی نخواهد یافت؛ زیرا 
دي هـاي اصـلی اعتقـا    و نیز امکان تردیـد در پایـه  » حقیقتم ةمن سازند« یا » حقیقتی وجود ندارد«
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گمی میان سـخنان متنـاقض را بـه دنبـال خواهـد داشـت. پافشـاري        ر د و تنها سراست ناسازگار 
تعصـب بـه اصـل تنـاقض و     آیـا  امـا  ناپسند اسـت؛  تعصبی درستی اعتقادي بدون مبنا و دلیل، بر 

  است؟ناپسند اصول ریاضی و نتایج آنها نیز 

  دليل سوم: پلوراليزم ديني
بلکـه در  عتقدنـد معنویـت در انحصـار دیـن خـاص،      م 40»گرا انسانمعنویت «داران  برخی از طرف

گرایـی دینـی را پـذیرفت و سـپس      بایـد ابتـدا کثـرت   رو،  . از ایـن انحصار دین نهادینه نیز نیسـت 
 ۀمریکـا، مراقبـ  آرقص بـاران بومیـان   که د. ایشان معتقدند کرگرایی معنوي حرکت  سمت کثرت به

  41از امر قدسی است.هایی  ، گونه...ۀ کویکرها وها، سکوت فرق ذن بودیست

  بررسي

گرایـی معنـوي نیـز بـه       با استناد به بدیهیات عقلی ابطـال شـده اسـت. کثـرت    گرایی دینی،  کثرت
نـه  است. اگر معنویت امـري اسـت حقیقـی،     دچارآسیب مهم آن، یعنی فرورفتن در دام تناقض، 

، پـس ایـن حقیقـت   بـرد،   ایانه فـرو گر اي ناواقع موهوم و خیالی که تنها خیالش انسان را به خلسه
 سـان باشـد و نـه تجلیـات و تظـاهرات متنـاقض داشـته باشـد.         تواند با نقـیض خـود یـک    نه می

بـا آرامـش کسـی کـه     اسـت،  چگونه معنویت کسی کـه بـر معبـود خـویش برهـان اقامـه کـرده        
و صـرفاً بـر اتحـاد صـوري     دانستن ایـن دو،  . یکی استسان  طلبد یک موجودي غیرواقعی را می

جـوگري و فـرار از   و پویـایی، جسـت  دارد. مقوم معنویـت در ایـن دیـدگاه،    پدیدارشناختی تکیه 
کنـد.   جـویی کـه از تعیـین جهـت پرهیـز مـی      و امـا جسـت  شـود؛   روزمرگی و رکود معرفـی مـی  

اي  چند نیکوسـت، حـذف عنصـر جهـت و هـدف از آن ماننـد آن اسـت کـه عـده         طلبی، هر حق
سـو  هـر کـس از هـر    ؛ جهت مهم نیست«کنیم و بگوییم: سرگردان در بیابان را به حرکت تشویق 

بـه سـویی   هـر کـس   ایـن توصـیه،    ۀو در نتیجـ ؛ ». مهم، نفس دویدن استخواهد حرکت کند می
بـه جهـت و هـدف اندیشـیده و بـه مقصـد       پـیش از دویـدن،   برخـی  شتابان شود .در این میـان،  

دوند. آیا میان ایـن دو دسـته تفـاوتی نیسـت؟      ز با چشمی بسته فقط میخواهند رسید و برخی نی
  معناي پذیرش نسبیت نخواهد بود؟ آیا این امر به
معتقدنـد  پندارنـد؛ زیـرا    و هـر دو دسـته را معنـوي مـی    گذارنـد   مـی فراتر از این  را برخی پا

اوسـت.  بـودن  بلکـه بـه طالـب حقیقـت     به این نیست کـه مالـک حقیقـت باشـد،     انسان شرافت 
اش بـه یـک    طلـب اسـت و هـیچ دلیلـی وجـود نـدارد کـه او و رفیـق معنـوي          انسان معنوي حق

ممکن بـودن دسـتیابی   نـا ناشی از انکار تلویحی حقیقـت یـا   شاید دیدگاه اخیر،  42حقیقت برسند.
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بـرد؛ و شـاید در ایـن دیـدگاه، حقیقـت       شناختی رنج مـی  باشد که از نادرستی مبانی معرفتآن به 
قتـی کـه بـا جــدیت بـه دسـت آمـده باشــد،       بلکـه تنهــا حقی ش ارزشـمند نیسـت،   در ذات خـوی 

جـاي   بـه  ،ارزش باشد. طبـق ایـن دیـدگاه    باطل نیز نباید ذاتاً بیاگر چنین باشد،  سنگ است. گران
تـالش  کرد. بنـابراین در ایـن دیـدگاه،    ایشان را به تالش دعوت د بایها به حقیقت،  دعوت انسان

دیگـر ایـن    ۀنتیجـ   !بیانجامـد پـویش او بـه ضـد معنویـت      ۀنتیجرچند ه ؛انسان معنوي مهم است
کردنـد،   در مسیر خود با صـداقت و جـدیت تمـام تـالش مـی     دیدگاه آن است که خوارج، چون 

ایـن طلـب    ۀهرچنـد نتیجـ  آینـد؛   بـه شـمار مـی   بلکه افـرادي معنـوي   مجرمی نبودند،  هاي انسان
هـاي   چهـره دیگـر  گـري افراطـی و    سـلفی همچنـین  . بیانجامـد به شـهادت امیرمؤمنـان    ،صادقانه

در کنـار  انـد،   یافتـه جـوي حقیقـت بـه ایـن بـاور غلـط دسـت        و تحجر دینی که در مسیر جسـت 
. روزگاري از سـر افـراط، هـدف وسـیله را     شمرده خواهند شدهایی معنوي  چهرهن شیعی، عارفا

  43راه، هدف را.کرد و امروز در جانب تفریط،  میتوجیه 

  تاريخي بودن اديان  دليل چهارم: 
به تاریخی بودن ادیـان و سـپري شـدن زمـان اعتبـار      داران تباین دین و معنویت،  گروهی از طرف
ادیــان تــاریخی بــراي دوران انــد. بــه اعتقــاد ایشــان،  شــناختی آن تمســک کــرده قــوانین معرفــت

انسـان   شـناختی و اخالقـی آن بـراي    هاي معرفـت  فرض پیشو  اند که متافیزیک، فلسفه پیشامدرن
حـذف شـده یـا    بایـد  یـا  در دیـن،  ی یهـا  فـرض  پـیش چنین نیست و پذیرش متجدد قابل فهم یا 

پـذیرش باشـند. در مقابـل،    اي تفسیر شوند کـه بـا تفسـیر و نگـرش جدیـد قابـل فهـم و         گونه به
  44براي انسان مدرن است.پذیرش متعلق به دوران مدرن و قابل معنویت نوظهور، 

  بررسي

مبـانی  رآمده از آن اسـت، چگونـه ممکـن اسـت برخـی از      لب و گوهر دین و ب. اگر معنویت، 1
  45، پذیرفتنی و برخی ناپذیرفتنی باشند.متافیزیکی و معرفت شناختی

بـا  کـم   دسـت معناي سرآمدن تاریخ اعتبار ادیان براي بشر کنـونی اسـت کـه     بهیاد شده . ادعاي 2
 دارد.ناسازگاري  ،حقانیت و جامعیت اسالم

ـ  آموزها تغییر حذف ی. 3   تـا کجـا بایـد   هـاي انسـان متجـدد،     مخالفـت بـا یافتـه    ۀهاي دین به بهان
هـاي   و احتمـال مخالفـت آن بـا آمـوزه    دارد هاي انسان متجدد رو به فزونـی   یافته ادامه یابد؟

چـه چیـزي از دیـن بـاقی     هـاي دینـی،    در صـورت حـذف مسـتمر گـزاره    . دینی بسیار است
 خواهد ماند؟
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شـناختی یـا فلسـفی بایـد مطـابق اصـول انسـان متجـدد          ن به کدام دلیل معرفـت هاي دی . آموزه4
اي  تفسیر شوند؟ چرا دستاوردهاي انسان مدرن نباید بـر مبنـاي اصـول دیـن کـه بـا پشـتوانه       

و امامـان اسـتوار شـده و    پیـامبران  ناشدگی قـرآن و عصـمت    چون حکمت خداوند، تحریف
 تبیین شود؟است، نها بر اساس اصول بدیهی عقلی همه ای ۀپای

  هاي اديان غيرذاتي بودن بسياري از آموزه :دليل پنجم
کـه اگـر دیـن در سـرزمین،     اند  بومی و غیرجهانی  هایی برخی معتقدند ادیان تاریخی داراي آموزه

؛ امـا معنویـت،   دیگـر نشـانی از آن حقـایق در دیـن نبـود     یافت،  فرهنگ و تاریخ دیگري بروز می
  46اختصاص ندارد.اي  ویژهبه زمان، مکان و فرهنگ 

  بررسي

اي خوانـده   مشـمول چنـین قاعـده   ۀ ادیـان، از جملـه اسـالم،    بـه چـه دلیـل همـ    اوالً باید پرسید: 
شـود و   مـی ماهیـت ادیـان نیـز منهـدم     اند که با حـذف آن،   این امور یا ذاتی ادیان؟ ثانیاً، شوند می

و یـا جـوهري    ؛رود یـز از بـین مـی   معنویت که در اعتقاد شما لب و گوهر ادیان است ندر نتیجه، 
  47و انهدام آن تأثیري نخواهد داشت؟ بقا، صورت و ذاتی ادیان نیست که در این

  ها ها و مجازات ردادي بودن پاداشدليل ششم: قرا
در طلبـد؛   هـا و کیفرهـا را در همـین دنیـا مـی      پـاداش انسان معنوي، هرچند منکر آخرت نیست، 

ز نظـر انسـان   اهـا و کیفرهـا    شوند. پاداش ل پس از مرگ ظاهر مینتایج اعما، که از نظر دین حالی
کــامالً طبیعــی و  ،ولــی از نظــر انســان معنــوينــد؛ ا غالبــاً قــرارداديمتــدین بــه دیــن تــاریخی، 

  48اما دین ناظر به آینده است.ـ اکنونی است؛  امري در لحظه و اینجاند. معنویت، ا تکوینی

  بررسي

بلکـه بـا نتـایج و تـأثیرات اعمـال بـر       نیسـتند،  نـه تنهـا قـراردادي    هـا و کیفرهـاي دینـی،     پاداش
اعـم از تـأثیرات دنیـوي و اخـروي اسـت. انبـوه       ند. این تأثیر، انسان ارتباط مستقیم دار سرنوشت

ر بـ و گنـاه   ابـه تـأثیر تقـو   مربـوط  د و نیـز متـون   نروایات و آیاتی که بر تجسم اعمال داللت دار
هرچنـد حیـات   شـاهد ایـن مدعاسـت. متـدینان،      ...و عمـر، آبـرو  آرامش، روزي، سالمتی، طول 

در زنـدگی مـادي نیـز     ادانند، از آثار روانی و مـادي تقـو   ابدي آخرت را برتر از حیات دنیوي می
تـر از شـادي، آرامـش و امیـد دارد، امـا کسـانی کـه بـه          چند معنویت هدفی متعالیمندند. هر بهره
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همچنـین ایـن    تـر، شـادتر و امیدوارترنـد.    آرامدیگـران  از ، کنند درستی عمل می ابعاد دین بههمۀ 
هـاي معنـوي    گـروه همـۀ  شـامل  طلبـد،   حکم که انسان معنوي نتایج اعمال را در همین دنیـا مـی  

تـوان عقایـد گروهـی از     نمـی گرایی در معنویت پذیرفتـه شـود،    شود و اگر قرار است کثرت نمی
  نست.داهاي معنوي را دیدگاه کلی در معنویت  انسان
یـا ناشـی از تعمـیم    شـده بـر تبـاین دیـن و معنویـت،       دالیـل مطـرح  کـه  شـد  روشن کنون تا

و یـا برخاسـته از   شـده بـه تمـام ادیـان اسـت؛       نادرست برخـی پیامـدهاي منفـی ادیـان تحریـف     
  ابعاد و کارکردهاي دین است.همۀ نگري و فقدان نگرش جامع به  یئجز

فـراوان  یع، ژه مـذهب تشـ  یـ و به ،ن اسالمیت در دین و معنویان دین میشواهد دال بر عدم تبا
دربـارة  سـخن   مفاهیم معنوي بلند و فـاخر اسـت.   از، سرشار شیعی ۀادعیو  روایات آیات، است.

علـم لـدنّی بـه اولیـا، سـخن مالئکـه بـا         ۀنفس و حـاالت انسـان، افاضـ    ۀموضوعاتی چون تزکی
. متـون دینـی فـراوان اسـت     درو تسـبیح تمـام موجـودات عـالم،     انسان، محوریت محبت الهـی،  

 ،یروحــ  واردات ،هیجانــات  سلســله  یــک  از، اســالم اول صــدر  يهــا  شخصــیت  احــوال
از عـدم   یکـه حـاک   کنـد  یمـ  حکایـت  يمعنـو  يها عشق و، گدازها و سوز ،یقلب يها یبین روشن

    49ت است.ین و معنوین دیتبا
سـاز سـیر از    زمینـه . دیـن،  دو نیست معناي اتحاد و انطباق آن بهمتباین نبودن دین و معنویت، 

عاشـقانه بـه خـدا و هسـتی اسـت. دیـن،        ارتباط با عالم غیب و تحصیل نگرشـی باطن،  ظاهر به
هـاي   زمینـه ، معاد، حقیقـت انسـان و هـدف زنـدگی،     مبدأدربارة بخشی  گذشته از آنکه با معرفت

، بـا  کنـد  مـی  انگیزي و احساسات صرف ممتـاز و آن را از شور آورد میمعرفتی معنویت را فراهم 
نـوعی ریاضـت نفـس معقـول و مشـروع را نیـز در اختیــار       سـک خـود،   دینـی و منا هاي دسـتور 

هـاي غیرعقالنـی، پـرورش نفـس را در      جاي توصیه به پرهیزها و ریاضـت  دین به نهد. مؤمنان می
تفـاوتی   و از آفـت بـی  دارنـد  عقلـی   ۀکنـد کـه پشـتوان    جـو مـی  و جسـت هایی چارچوب دسـتور 

دایش ملکـات  سـونگري، ضـررهاي جسـمی نـاروا و... پیراسـته اسـت. پیـ        کبه جامعه، یـ  نسبت
سـت. ممارسـت بـر آداب    عمل به ظواهر شـریعت ممکـن نی  راه جز از انسانی و صفات روحانی، 

در  گــردد. امــام خمینــی موجــب تحصــیل حــاالت و مقامــات عرفــانی مــیو احکــام شــرعی، 
  گوید: شرعی در سلوك الهی میهاي توصیف نقش دستور

 بـاطن  راه، ظـاهر  زیـرا ؛ شـد  نخواهند حاصل »شریعت« راه از جز »حقیقت« و »طریقت«
 نشـد،  حاصـل  او يبرا باطن ،یاله يها تکلیف انجام با که بیند یم چنین که یکس... است
 ظـاهر،  راه بـدون ، برسـد  باطن به بخواهد که یکس و نداد انجام درست را ظاهر که بداند
  50.ندارد خداوند طرف از یدلیل هیچ او عوام، صوفیان از یبرخ مانند
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انی و معنوي مناسـک تأکیـد شـده اسـت؛     همواره بر بعد عرفهاي دینی، در دستورسوي دیگر،  از
بـاطن   که نه عبادت ظاهري بدون توجه به باطن معنـوي مفیـد اسـت و نـه رسـیدن بـه       اي گونه به

بـه دلیـل   همچنـین نیـاز بـه ظـواهر شـرعی،       51امکـان پـذیر.  بدون محافظت بر ظـواهر شـرعی،   
عبـور از ظـاهر دیـن بـه     گـاه زایـل نخواهـد شـد. معنویـت،       هیچنسان، جان و روح اشان بر تأثیر

عبـادات، نردبـان صـعود بـه مراتـب       با حفـظ ظـاهر اسـت.   حقیقت آن است و این عبور، همراه 
 رهـا  و ینقـاط  از عبـور  کـه  نیسـت  یجسـمان  منازل سیر نوع از، يمعنو منازل سیرولی باالترند؛ 

 منـزل  در همیشـه  کـه  دارد یجسـمان  سـلوك  بـا  را تفـاوت  ایـن ، يمعنو سلوك باشد.آنها  کردن
 يهـا  هپلـ  از کـه  کـرد  تشـبیه  یکسـ  بـه  بایـد او را  نظر این از و استنیازمند  یقبل منزل به يبعد

 بـه  بـاال  يهـا  قسـمت ، ریـزد  فـرو  زیـرین  يها هپل اگر که اي ؛ به گونهرود یم باال ساختمانی دیوار
    52.ریزد می فرو يتر مهیب شکل

داري و معنویـت نیـز    بـین دیـن   ۀالزم اسـت رابطـ  داري،  با توجه به تفاوت میان دین و دیـن 
ن داراي کمـاالت  امؤمنـ همـۀ  بررسی شود. متباین نبودن دین و معنویت بـدین معنـا نیسـت کـه     

تنهـا  کننـد.  از ظاهر شریعت به باطن معنوي ادیـان گـذر   توانند  نمیبسا مؤمنانی که  چهند، ا معنوي
کننـد، از نتـایج معنـوي     برخی مؤمنان که به روح و مغز عبادات توجه دارند و عاشقانه بندگی می

عـام و   داري و معنویـت،  تـوان گفـت: رابطـۀ بـین دیـن      دین برخوردار خواهند بود. بنابراین، مـی 
  داري معنوي نیست. ولی هر انسان دینست، دار ا یعنی هر انسان معنوي دین؛ خاص است

ت یـ بلکـه معنو یسـتند؛  ن ين مسـاو یمتبـاین و همچنـ  تاکنون روشن شد که دین و معنویـت،  
بـه مراتـب   ی، ت سـلوك خاصـ  یـ توانند بـا رعا  یداران م نین است که دید یباطن يها هیاز ال یکی

هـاي   گونـه  بـر یین خواهد شد که معنویـت دینـی،   ابند. اکنون در گام بعد تبیاز آن دست  یمتفاوت
(اگر بتوان آنها را معنویت نامید) امتیـاز و برتـري دارد. مقصـود مـا از دیـن، دیـن        دیگر معنویت

  منحصراً دین اسالم است.شده است که مصداق آن در عصر حاضر، نا آسمانی تحریف

  امتيازات معنويت اسالمي
ریشـه داشـتن در آیـات قـرآن و کلمـات      د معنویت اسالمی، فر به امتیاز منحصر . وحیانی بودن:1

هـاي   است. برخالف بسیاري از مکاتب عرفـانی مـادي کـه بـر کلمـات و بافتـه       معصومین
از متـون مصـون از خطـا و    هاي معنـوي اسـالم،   دسـتور استوار اسـت،  هاي غیرمعصوم  انسان

ـ    م، هاي معنوي اسال شناختی آموزه . ارزش معرفتندا تحریف اقتباس شده  ۀبـا تمسـک بـه ادل
هـاي بریـده از    کـه در معنویـت   حـالی شـود؛ در  تـأمین مـی   دال بر عصمت معصومان عقلیِ

  ل باید این کلمات را صادق بدانیم.آن است که به چه دلیپرسش دین، نخستین 
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معنویـت اسـالمی   اسـت.  تمایالت دنیوي و اخـروي انسـان   معنویت اسالمی، جامع . جامعیت: 2
بـر اسـاس    بلکـه آنهـا را  ؛ یـا سـرکوب آنهـا نیسـت     هاي بشري گرفتن خواستهمعناي نایده  به

 53بخشد. اعتدال و جهت میهدف خلقت و فطرت انسانی، 

دومین امتیاز معنویـت اسـالمی، نفـی رهبانیـت و انـزواي باطـل اسـت.         ۀنتیج بخشی: . حرکت3
مختلـف آن  شـئون  دربـارة  جامعیت معنویت، حضور در جامعه و احسـاس مسـئولیت    ۀالزم

 تفاوتی منافات دارد. است که با سکوت و بی
شـود کـه بـه     افزایی معنویت اسـالمی باعـث تمـایز آن از مکـاتبی مـی      معرفتافزایی:  . معرفت4

فـراهم آوردن نـوعی آرامـش    هـاي مـادي،    معنویت ۀاند. بیشترین دغدغ معنویت شهرت یافته
بــراي یــک،  امــا هــیچ؛ اســتهــاي دنی رنــج  هــا و شــدن موقــت از گرفتــاري اعصــاب و دور

هــاي بنیــادین انســان امــروز دربــارة حقیقــت انســان، هســتی و هــدف آن، پاســخی   پرســش
کنـد و   بخش ندارند. معنویت اسالمی هرگز به خلسه و آرامش تخـدیري بسـنده نمـی    معرفت

نماید آرامشی که در اسالم مطرح اسـت، از   ها را دنبال می تعمیق دیدگاه و رشد معرفتی انسان
ت و یـ واقع  از گردانـی  معناي روي س با آرامش تخدیري متفاوت است. آرامش تخدیري بهاسا

نش افـراد و  یـ ب يبـا ارتقـا  یـت درد و رنـج،   بدون انکار واقع؛ اما اسالم، قت استیفرار از حق
ی، مختلـف زنـدگ   ين حکمـت اجـزا  یـی د بـر افـق ذهـن افـراد و تب    یجد يها باز کردن پنجره

 کند.   یفرد آسان م يند براا تیاز واقع یکه بخشرا  یزندگ يها تحمل دردها و رنج
معنویـت اسـالمی ابتـدا میـان مکاشـفات      ها و معیارهاي بشري:  . گرفتار نشدن در دام مالك5

زدن امـور   و سـپس ضـمن توجـه دادن بـه امکـان سـر      کنـد   مـی ک یـ رحمانی و شیطانی تفک
دانـد.   را مـالك معنویـت نمـی   گـاه ایـن امـور     هاي فاقـد معنویـت، هـیچ    العاده از انسان خارق
ل قـرب  یـ دل ییتنهـا  خود بـه ی دارد، طانیش ۀکه بر مکاشف یازاتیامتی، با وجود رحمان ۀمکاشف

ۀ رحمـانی نیـز ماننـد    مکاشـف شـود.   میر سالک یمس ۀمانع ادامی به آن، ست و توجه استقاللین
ـ  داللتی بر تقرب افراد ندارد. نوجوانانی که عبادت نکـرده رؤیاي صادقه،  د، افـراد معمـولی،   ان

بیننـد. اساسـاً اهـل     پادشاهانی مانند عزیز مصر و حتی ستمگران نیز گاهی رؤیاي صـادقه مـی  
و آن داننـد   نمـی معنویت حقیقی و عارفان اسالمی، کشف و کرامات را امتیـازي بـراي خـود    

  54کنند. را حجاب راه رسیدن به معبود تلقی می

  انحصار معنويت در معنويت اسالمي
هماهنگی دین و معنویت و نیز امتیازات معنویـت دینـی سـخن گفتـه شـد. اکنـون       دربارة تاکنون 

حیـانی نداشـته   معنویـت اگـر مبنـاي توحیـدي و و    کـه   نوبت به توضیح این مطلب رسیده است



   ۱۳۱ ت ن و معنويين ديتبا يةنقد نظر

منحصـر در  گفتـه،   هـاي پـیش   امري بیش از توهم معنویت نخواهد بود. معنویـت بـا مؤلفـه   باشد، 
تـوان   مـی چگونـه  پـس   55،والً اگر معنویت گوهر و لب دیـن اسـت  ا؛ زیرا معنویت وحیانی است

دیـن فراگیرتـر از معنویـت و بـه     برداشـت،  . در ایـن  کـرد تصـور  را اما بدون دین فردي معنوي، 
با وجدان دین، معنویـت نیـز بـه دسـت     باشد.  ، می»ه صد آمد، نود هم پیش ماستچون ک«حکم 

، معنویـت منهـاي دیـن،    بتـداي بحـث اشـاره شـد    کـه در تعریـف ا  گونه  همانبنابراین،  56آید. می
  معنویت کاذب است.

دیگـر کـارکرد کـل بـر     یی (از جمله معنویت) تجزیـه شـود،   (دین) به اجزا اگر یک کلثانیاً، 
  57جامع حیات را انتظار داشت. ۀفلسف، توان از معنویت و نمینخواهد بود جزء صادق 

بـیش  عالم هستی منحصر بـه طبیعـت نیسـت،    ه از جمله اینکثالثاً، بسیاري از ارکان معنویت، 
بـا حـذف مبـدأ و معـاد چگونـه      راسـتی،   بـه  مرهون تعالیم ادیان است.دار عقل باشد،  از آنکه وام

  58؟معنویت و معنا سخن گفتدربارة توان  می
و ارتبـاط درونـی بـا    یر از ظـاهر بـه بـاطن و حقیقـت جهـان،      نوعی سمعنویت،   کهگفته شد 

ضـابطه دارد یـا خیـر؟    یـاد شـده،   سـیر    آیـد کـه آیـا    پیش میپرسش حال این  امور متعالی است.
شـود و هـر عملـی،    اعتقاد به عدم ضابطه بدین معناست که مرز بین خرافـه و حقیقـت برچیـده    

از اعتراف بـه وجـود ضـابطه، پرسـش      جنایت و فحشا را نیز ابزاري معنوي تلقی کنیم. پسحتی 
ت کـه تعیـین ایـن    کنـد؟ بـدیهی اسـ    طه را تعیـین مـی  شود که چه کسـی ایـن ضـاب    دوم طرح می

بـر اسـاس   ، جامعـه یـا نهـاد   ؛ زیرا هر فرد، معناي عدم فرض ضابطه است بهضابطه توسط انسان، 
معنویـت را از سـیر و    ۀبرخـی دامنـ  کـه   کنـد؛ چنـان   مـی اي معین  سالیق و تعصبات خود ضابطه

اي کـه یـک    در رابطـه اند. بنـابراین،   ... گسترانیدهپوستان و سلوك عارفان تا سحر و جادوي سرخ
نـه  ة خداونـد اسـت،   این رابطـه بـر عهـد    ةتعیین شیوآن خداست، دیگر سوي آن انسان و سوي 

هـاي پیـامبران    انسان و نه موجودي سوم. تنها راه ارتبـاطی انسـان بـا خـداي خـویش نیـز آمـوزه       
بـراي  امـا تضـمینی   ند، هاي دیگر معنویت ممکن اسـت انسـان را بـه حقیقـت برسـان      شیوه است.

انـدازه  چـه  و روشـن اسـت خطـر کـردن در ایـن امـور، تـا        به این هدف وجـود نـدارد   رسیدن 
  غیرعقالنی است.  

ۀ بـدون معرفـت   تنها فـراهم آوردن آرامـش روان و نـوعی تخـدیر و خلسـ     رسالت معنویت، 
نـاممکن  سـیر معنـوي از حقیقـت انسـان و هسـتی،      معنویـت بـدون تف  همـین اسـاس،    برنیست. 

، اشـتباهات  هـا  هـا، محـدودیت    فـرض  معصوم ممکن است آمیخته با پـیش یر. کشف انسان غاست
 يهـا  فـرض  شیاز پـ  ییرهـا ي، ا عـده  يبـرا   مشاهده، فهم و گزارش باشد. هرچند ۀدر مرحل ...و
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امـا  ی ممکـن اسـت،   ل آن بـه علـم حصـول   یو تبـد ۀ مشاهده، فهم و گـزارش،  در سه مرحل یظن
ابـد. تهافـت و   یارجـاع   معصـوم  یعنـ ید به شهود انسـان کامـل، ی  باست و ین یغالباً شهود کامل

بـه کشـف و شـهود خـویش اطمینـان      سخنان کسانی که بـدون اتکـا بـر وحـی،     ناسازگاري میان 
عـدم   شـاهد عینـی بـر نارسـایی عقـل بشـر در تفسـیر بـاطن انسـان و هسـتی اسـت.           انـد،    کرده
هـاي   هـاي مختلـف عرفـان    ریط در حـوزه به شئون مختلف انسانی و افراط و تف نگري نسبت جامع

  ناشی از گسسته شدن ارتباط با مبدأ وحی است.سکوالر، 

  ٥٩ستيز معنويت معنوي

انکـار وجـود خداونـد را مبنـا قـرار داده و مـروج       هـاي مـدعی معنویـت در غـرب،      برخی نظام
 هـاي اخالقـی بـا گـرایش بـه      تمایل بـه زنـدگی در جهـت ارزش   ۀ آن، مای معنویتی هستند که بن

 60نگرشـی شخصـی دارد.  هـا،   ها و گـرایش  این رویکرد به اعتقادات، ارزش شناختی است. زیبایی
یل فراموش کردن حقایق اصـیل فلسـفی، از جملـه حقـایق     قیقت آن است که انسان مدرن به دلح

عـد  اضطراب و خودفراموشـی دچـار شـده اسـت. حـذف ب     همچون به معضالتی عرفان اسالمی، 
؛ امـا او بـراي درمـان ایـن     هاي امـروز اوسـت   بختی سبب نگونن مدرن، متعالی حیات توسط انسا

شــناختی،  هــاي روان طبیعــی، یوگــا، رمــان ۀاي، طــب شــرقی، اغذیــ هــاي مراقبــه بــه شــیوهدرد، 
  61آورده است.  هاي نوظهور سکوالر روي ثر از مواد مخدر و بسیاري از عرفانأهاي مت عرفان

شـتن آن  حکـم بـه کنـار گذا   تـاریخی بـودن دیـن،     سکوالر که با اتهام هاي همچنین معنویت
گردانـی از مشـکالت زنـدگی ندارنـد. انسـان       موقـت و روي  ۀدستاوردي بیشتر از خلسکنند،  می

ۀ خـود، سـراغ معنویـت را گرفـت،     سـال ۀ تمـدن چهارصد غربی که براي فرار از تفکر بشـرانگاران 
ـ هاي کاذبی افتاد که آنها نیز دسـتاو  ناخواسته در دام معنویت اي از  و گـاهی ملغمـه  رد بشـر،  رد خ

ها و ادیانی بودند که اختالفات فاحشی در مبانی داشتند. انکار خـداي متشـخص و بـاور بـه      آیین
جاي معاد، تغییر در مبـانی نبـوت ادیـان، انکـار ظـواهر شـرایع        گزینی تناسخ به خدایی، جاي همه

کنار تناقضـات درونـی، فقـدان نظـام      اشکاالتی است که در،   گرایی دینی پیامبران و پذیرش کثرت
  نمایاند. وضوح رخ می هاي کاذب به عرفانة نشد شناختی و مدعیات اثبات معرفت

  گيري نتيجه
 آن است؛ن نیست، بلکه علت و شرط الزم یمتبابا تنها معنویت  نه. دینداري، 1
  ؛تحــت نظــام عقالنــی و تــابع قــوانین آن اســت  ي دیگــر،هــا . معنویــت نیــز همچــون پدیــده2
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محکـوم بـه   اصول بدیهی معرفتـی در تعـارض باشـد،    هر تقریري از معنویت که با رو،  از این
 ؛بطالن است

هـاي   گرفتـار نشـدن در دام مـالك   و افزایـی،   بخشـی، معرفـت   . وحیانی بودن، جامعیت، حرکت3
 ؛ترین امتیازات معنویت اسالمی است از مهمبشري، 

ضمن رنج بردن از نقـایص معرفتـی، دسـتاوردي بـیش از خلسـه و فـرار از       معنویت سکوالر،  .4
  ستیز است. نوعی معنویت و بهندارد واقعیت 
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