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مقدّمه:
معنويت در گفتمان انسانهايي که با مباحث علوم انساني آشنا هستند ،عبارتِ غريبي نيست؛ بهطور
معمول در متوني که از ارتباط انسان با وجودي فراتر از عالم مادي سخن بهميان ميآيد ،بهگونهاي
روانشناختي و بهويژه در روانشناسي دين و در علم تعليم و تربيت نيز ميتوان مبحثي مرتبط با
معنويّت را يافت .اين واژه اشاره به يکي از ويژگيهاي انسانها دارد که هر از چندگاهي در رفتار
انسان مشاهده ميشود؛ برخي از عالمان اين علوم ،آنچنان تحت تأثير اين مفهوم و ميزان نفوذ و
اثرگذاري بيمانند آن گشتهاند که اساساً عصر امروزين را با نام عصرِ معنويت ياد مينمايند .البته
امري که بيش از همه ،جلب توجّه مينمايد و بسيار عجيب و عبرتانگيز رخ ميکند ،وقوع اين
تمايل و گرايش و معنويّت در عصري است که انسان ،تصميم به حذف تمام ارزشهاي اخالقي و
تقليلِ همـة عناصر معنوي و متافيزيکي به حقايق مادي گرفته است؛ حال گويي انسان ،احساس خأل
نموده که به دنبال تبيين و شکلدهي به معنويت افتاده است و اين ،همان سخنِ بزرگان دين بود که
دنياي بدون معنا ،زيستني نيست؛ آيا ميتوان اضطرابِ دامنگير و دامنهدار ،دلهرة وسيع ،غم،
سردرگمي انحطاطآور ،بيمعنايي گسترده در بشر را ناديده گرفت؟ آيا ميتوان مشکالتِ گستردة
روحي و رواني موجود در بشر جديد را ناديده گرفت؟ بررسي تمدنها در جوامع بشري پيشين،
نشان ميدهد که در هيچ دورهاي همانند دوران فعلي ،نياز به يک انقالب اخالقي و معنوي به اين
اندازه احساس نميشده است؛ امروزه همگان اذعان دارند که بزرگترين بحراني که بر جامعه
بشريّت و مخصوصاً بر جامعة پيشرفتة صنعتي حکومت ميکند ،بحران معنويّت است (کباري: 1377 ،

 )43توجّه به سخن نندي بسيار قابل تأمّلبرانگيز است که مينويسد :معنويّت ديني تنها نقطـة اميد
براي تحوّل مثبت اجتماعي و نيز براي پاسداري از ارزشهاي واقعاً مهم ،در حال مطرح گشتن و
بروز نمودن است ) .(Nandy, 1998, PP. 326 – 327در اين ميان ،ارائه نمودن يک نماي دقيق از
معنويّت اسالمي مبتنيبر آيات قرآني و روايات ضروري مينمايد.
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تعريف معنويّت :
براي ارائه نمودن تعريف معنويّت ،الزم است که که به ريشـة اين واژه توجّه گردد؛ زيرا همانگونه
که تذکّر داديم ،قصد ما در اين بخشِ تعريفي ،تمرکز نمودن به معناي ارتکازي معنويّت است؛
بهعبارتديگر ،معنويّت در يک فرد ،اشاره به ظاهري ميکند که داراي اليهها و سطوح باطني و
ريشهاي و عمقدار است؛ ميتوان اينگونه گفت که نيّت و تصميم ،باطن براي فعل خارجي است
که شيء ظاهر است و البته گرايش  -به عنوان عاملِ نيّت و تصميم  -اليـة باطني براي نيّت است و
معرفت و شناخت ،باطنيترين گزينه در اقدام به فعل خارجي است.
اگر به تبيين فوق متمرکز گرديم و براساس آن ،بخواهيم معنويّت را تعريف نماييم ،متوجّه
خواهيم شد که ازآنجاکه هيچ فعلي بدون باطن و بدون منشأ نيست ،پس هر فعلي به جهت باطن
داشتن ،معنوي خواهد بود و هيچ فعلي ،خالي از معنويّت نخواهد بود؛ بنابراين اگر بخواهيم معنويّت
را به «داراي باطن بودن» تعريف نماييم ،آنگونه که در برخي از تعاريف ،آن را مشاهده مي کنيم،
هر فعلي بلکه هر شيئي ،معنوي خواهد بود.
امّا اين نتيجه ،با آنچه ما به دنبال آن هستيم ،متفاوت است؛ زيرا آنگونه که در ارتکاز عُقالئيِ
ما انسانها متبلور است ،افعال و رفتارهاي انساني به دو قسم معنوي و غيرمعنوي تقسيم ميگردد.
پس معنويّت مرتکز در اذهان عقال ،عبارت از باطن داشتنِ افعال يا اشيا نيست.
ليکن به نظر ميرسد که در ارتکاز عقالئي ،ارزشمندي فعل و معنويّت فعل ،مساوق يکديگرند؛
يعني در ارتکاز عقاليي ،چنين برداشتي وجود دارد که اگر فاعل ،فعل خود را به سمت هدف و
مقصدي که ذاتاً ارزشمند – هرچند از منظر خودش  -است ،سمت و سو دهد ،چنين فاعلي فعل
خود را عالوهبر آنکه هدفمند نموده ،بلکه آن فعل را معنوي نموده است .بنابراين ارزشمندي
اخالقي يک فعل ،عامل معنوي گشتن يک فعل است؛ به عبارتِ ديگر ،اگر سمت و سويي که فاعل
به هنگام تصميم و نيّت ،به فعل خود ميبخشد ،در مسير تحقّقبخشي به يکي از ارزشهاي اخالقي
– هرچند به عقيده خودش -باشد ،آن فعل ،فعل معنوي خواهد بود؛ ليکن اگر فعلي داراي چنين
سمت و سويي نباشد ،يعني فاعل در هنگام تصميم و نيّت ،چنين مسيري به فعل ندهد  -اعمّ از اينکه
مسيري بر ضدّ آن هدف اخالقي را براي فعل ،ترسيم نمايد يا اساساً هدف اخالقي براي فعل تعيين
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نکند و تنها به هدفِ طبيعي و نباتي يا حيواني اهتمام ورزد  -اين فعل ،فعل معنوي نخواهد بود .بر
اين اساس ،معنويّت يک فعل رهين مسيردهي فاعل به فعل به هنگام نيّت و تصميم است؛ اگر ارزش
اخالقي ،جزء مؤلّفههاي نيّت و تصميم باشد ،چنين فعلي فعل معنوي است.
اخالقي داشتنِ فعل به عنوان مؤلّفه دخيل در معنويّت ارائه گشته است؟ پاسخ به اين پرسش با توجّه
به اين نکته واضح ميگردد که شخص معنوي ،شخصي است که به وضع موجود خود اکتفا
نميکند و درصدد ارتقا به وضعي متفاوت است؛ بهعبارتديگر ،به کسي که هيچ توجّهي به وضع
مطلوب نميکند و اصرار بر وضع فعلي خويش مينمايد ،بر حسبِ ارتکاز عقاليي ،شخص معنوي
اطالق نمي گردد؛ بنابراين شخص معنوي کسي است که به دنبال اعمال و انجام يک بايدِ هنجاري
است و چنين کسي ،طبعاً در «هستها» متوقّف نميگردد و در قلمرو «بايدها» اقدام ميکند .در اين
ميان ،به اين نکته بايد حتماً توجّه نمود که مقصود از وضع مطلوب و وضع موجود در اين تعريف،
وضع وجودي نيست ،بلکه وضع اخالقي است؛ توضيح آنکه تکامالت وجودي انسان مانند تالش
براي دستيابي به علم يا قدرت جديد ،لزوماً مستلزم معنويّت نيست؛ چرا که اينگونه تحوّالت
ممکن است حتّي همراه با اندک تحوّل دروني و استکمالِ روحي نباشد؛ بلکه اين ،فقط استکمال
اخالقي و فضيلتي است که در مبحث معنويّت ،مورد عنايت قرار ميگيرد.
به همين جهت است که شهيد مطهّري به هنگام ياد نمودن از معنويّت بهطور مکرّر از ارزشها و
فضيلتهاي اخالقي ياد ميکند (رک :مطّهري ،1368 ،ج.)670 : 22

ازسويديگر التفات فاعل به ارزش اخالقي ،درحقيقت به معناي عبور دادن خود از خودِ حيواني
و ارتقا دادن و تعالي بخشي به خود است؛ بنابراين همين که شخص بخواهد به يک ارزش اخالقي،
اهتمام ورزد ،درواقع به وضعيّت موجودِ خود ،قناعت ننموده و درصدد ارتباط با يک وضعيّت برتر
و متعالي است؛ پس مي توان چنين نتيجه گرفت که اهتمام به ارزش اخالقي و سمت و سوي اخالقي
دادن به فعل ،مالزم با ارتباط با حقيقت متعالياي است که برتر از وضعيّت فعلي و حيواني است؛ با
عنايت به اين دو مؤلّفه ،معنويّت اينگونه تعريف خواهد يافت:
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معنويّت يعني برخورداري انديشه و گرايش و نيّت يا تصميم – و بهتبعِ آنها ،اقدام خارجي  -از
التفات به يکي از ارزش هاي اخالقي و اهتمام به مسيردهي به فعل در جهت تحقّقبخشي به آن
مقصود اخالقي و درنتيجه ،اهتمام به ارتباط با حقيقت برتر و متعاليتر از خود.
دارد؛ بهعبارتديگر ،آن اقدامي اقدامِ معنوي است که اليههاي باطني آن – أعمّ از انديشه و
گرايش و نيّت  -مقدّم بر آن اقدام ،بهرهمند از سمت و سوي اخالقي و معنوي باشد.

معنويّت حقيقي و غيرحقيقي
پس از تعريفِ اصل معنويّت – که مقسم و مجمع همهگونه از اقسام معنويّت است – نوبت آن
رسيده است که به معرّفي اقسام معنويّت بپردازيم؛ معنويّت در اوّلين تقسيمِ خود به معنويّت حقيقي و
غيرحقيقي (مجازي يا توهّمي) تقسيم ميگردد؛ توضيح اين تقسيم به اين شکل است که برخي از
معنويّتپژوهان و عرفانپژوهان ،در تحليل حالتهاي معنوي گاهي بهاندازهاي وسعتانگارانه به
تحليل مينشينند که هرگونه حالت خلسهوار ،حتّي حالت خلسهاي که يک معتاد به هنگام مصرف
موادّ مخدّر ،دستخوش آن ميشود را يک حالتِ معنوي ميپندارند؛ استيس معتقد است که
حاالت عرفاني و معنوي را مي توان با موادّ مخدّري مانند مسکالين و اسيد ليسرژيک و غيره پديد
آورد .وي معتقد است که با وجود سابقة ننگيني که مادّه مخدّر دارد و با آنکه اهل قدس و رياضت
و تقوي ،معذَّب ميشوند که بشنوند همنوع دنياپرستشان ،بيآنکه استحقاق داشته باشد ،با بلعيدن
يک قرص به اشراق عرفاني دست يافته است ،معالوصف از صدور اين حکم ،چارهاي نيست
(استيس.)19 :1367 ،

ليکن واضح است که نميتوان هرگونه حالت خلسه را معنويّت ناميد؛ چرا که اين گونه حاالت،
نهايتاً توهّم معنويّت و به تعبيري« ،معنويّت مجازي و غيرحقيقي» است؛ چرا که مالک معنويّت –
که همان تعالي بهسوي حقيقت برتر و مبتنيبر بايدهاي ارزشمند اخالقي است – در چنين حالتي
بههيچوجه رخ نمينمايد .پس ميتوان با آسودگي ،موارد از اين دست را «معنويّتنما» بناميم.
دربرابر «معنويّتهاي معنويّتنما» يا همان معنويّت مجازي ،معنويّت حقيقي است؛ معنويّت
حقيقي معنويتي است که دربردارندة مؤلّفة محوري و دخيل در آن ،يعني داراييِ ارزش اخالقي و
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تعاليطلبي است .اين معنويت ،لزوماً معنويّت الهي نيست؛ چرا که ممکن است شخص معنوي ،با
اينکه اعتقاد به يک يا چند بايد اخالقي دارد و در پي تحقّقبخشي به آن بايد و هنجار اخالقي است،
ليکن معطوف بودن هنجار اخالقي به هدف نهايي ،الزامي نيست؛ زيرا ممکن است شخص با التفات
حقيقت متعالي ،بينديشد؛ اين نوع انديشيدن ،بيترديد يک انديشـة معنوي است و اين گرايش و
تصميم و کردار نيز ،حتماً معنوي ميباشند؛ ليکن چنين معنويّتهايي ،معنويّتهاي موحّدانه نيستند؛
يعني تنها در امتداد يک هدف واحد و يک خطّ مشي واحد قرار نميگيرند.

معنويّت حقيقي :الهي و غير الهي
با عنايت به سخن پيشين ،مي توان معنويّتِ حقيقي را به دو بخش تقسيم نمود :برخي از معنويّتها،
معنويّتهاي توحيدگرا هستند؛ چنين معنويّتي الزاماً معنويّت خدامحور است ،تنها در ساية التفات به
هدف مطلق و نهايي ميتوان وحدتگرا بود؛ در قبال اين معنويّت ،معنويّت غير وحدتگرا و غير
توحيدي است؛ اين معنويّت ازآنجاکه به هدف مطلق و کمال مطلق التفات نميکند ،نميتواند در
يک موقف و در يک منزل متمرکز گردد و بِدين جهت،پس از دسترسي به يک مقصد ،به دليل
عدم اشباع و ارضا ،از آن عبور ميکند و به مقصد ديگري متوسّل ميشود؛ پس اينگونه معنويّتها،
بهلحاظ هدف ،وحدتگرا نيستند .البته در معنويّتهاي توحيدي و الهي نيز ممکن است که براي
سالک ،مقصدهاي متوسّطي نيز در ساية هدف نهايي ترسيم شوند؛ ليکن تفاوت اين اهداف متوسّط
با اهداف در معنويّتهاي غيرِالهي در اين است که سالک در معنويّت غيرِالهي ،به اين مقصد به
عنوان مقصد و مقصود بالذات نگاه ميکند ،ولي سالک در سلوک معنوي و الهي ،به اهداف
متوسّط ،تنها از منظر وسيله و مسير براي وصول به هدف نهايي تماشا ميکند.
با عنايت به تقسيمات فوق ،ميتوانيم معنويّت اسالمي را اينگونه تعريف نماييم:
معنويّت اسالمي به معناي برخورداري نيّت و تصميم از التفات به يکي از ارزشهاي اخالقي
الهي و اهتمام به مسيردهي به فعل در جهت تحقّقبخشي به آن مقصود اخالقي  -الهي و درنتيجه،
اهتمام به ارتباط با مقام حضرت إله ميباشد.
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در چنين معنويّتي ،ميتوان زندگياي را مشاهده نمود که در آن ،تمام مؤلّفههاي حيات ،سمت
و سوي الهي دارد و تمام گزينهها ،زماني اجازة ورود به اين زندگي را مييابند که در مسير سلوک
معنوي و الهي ،يار و مددکار انسان معنوي گردند ،وگرنه توسّط انسان معنويِ توحيدي ،به زندگي

معيار معنويت فعل از ديدگاه حکمت و عرفان اسالمي
يکي از مهمترين مسائلي که در زمينـة تحقيقات در باب معنويّت بايد بررسي شود ،مسئلـة تعيين
شاخص و معيار براي معنويّت فعل است؛ بهعبارتديگر ،مسئله بِدين شکل مطرح ميگردد که چرا
و به چه مالکي دربارة يک فعل ،قضاوت به «معنوي بودن» ميکنيم؟ آيا جنس و نوع فعل،
تعيينکنندة معنويّت است؟ مثالً آيا ميتوانيم بگوييم غذا خوردن تحت هر شرايطي ،بيبهره از
معنويّت است؟ يا ميتوانيم بگوييم نماز خواندن تحت هر شرايطي يک فعل معنوي است؟
براي درک عامل معنوي گشتن يک فعل ،بايد علّت تحقّقبخشِ فعل خارجي را شناسايي کنيم.
براساس ديدگاه فيلسوفان اسالمي ،هر فعل و عملِ خارجي براي تحقّق در خارج و عالَم عين ،بايد
مراحل مختلفي را طي نمايد؛ ابتدا فاعل بايد تصوّر فعل را فراهم کند تا بتواند توجّه خود را بهسوي
اقدام يا عدم اقدام ،معطوف نمايد؛ در مرحلـة دوّم فاعل بايد ماليمت و يا عدم ماليمت و سازگاري
فعل و عمل را با طبيعت خويش بررسي کند؛ چنانچه فاعل در اين مرحله به ماليمت عمل با طبيعت
خودش حکم نمايد ،به نحو الزامي به مرحلـة بعدي که همان گرايش و ميل بهسوي آن عمل و فعل
است ،ورود خواهد کرد .گرايش بهسوي هرکدام از فعل يا ترک فعل ،باعث تصميم بهسوي آن
ميگردد و تصميم به فعل يا ترک ،يا همان «نيّت انجام دادن فعل يا ترک فعل» منشأ اقدام ميباشد
(رک :غزالي ،بيتا482 – 483 :؛ طباطبايي.)109 :1975 ،

با توجّه به ترتيب علّي  -معلولي فوق ،اگر فعل و عملي که فاعل به آن اقدام ميکند ،بخواهد
معنوي گردد ،قطعاً اين ويژگي بايد از ساحت علل آن فعل ،به آن فعل اشراب و تزريق گردد ،چرا
که براساس قانون عليّت و معلوليّت ،معلول هم در تحقّقش و هم در تمام ويژگيهايش محتاج علّت
است؛ بنابراين همان طور که فعل و عمل ،بدون اراده و تصميم يا همان نيّت تحقّق خارجي نمييابد
(رک :غزالي ،بيتا 482 :و  ،)459هيچکدام از اوصاف و ويژگيهاي فعل و عمل نيز موجود نخواهد

Downloaded from erfanmag.ir at 14:36 +0330 on Thursday December 13th 2018

وارد نميشود.

پژوهشنامه عرفان  /دو فصلنامه /سال نهم /شماره هفدهم

138

شد؛ پس انسان براي اينکه بخواهد فعل را معنوي نمايد ،ابتدا بايد نيّت و تصميمهاي خود را اصالح
نمايد و آنها را در راستاي کماالت اخالقي شکل دهد

(رک :مطهري ،1368 ،ج301 :1؛ جعفري ،بيتا:

431؛ مصباح يزدي .)168 :1373 ،اين در حالي است که برخي از محقّقين معتقدند که نيّت صرفاً بر حسن
البته براساس رابطة عليّت بين انديشه و گرايش و نيّت و اقدام خارجي ،اگر ادراک و شناخت
نسبت به عمل ،شناخت کافي و کامل باشد ،اين ادراک زمينهساز شکل گرفتن گرايش کامل
خواهد بود و گرايش کامل ،مقدّمـة تصميم کامل است و طبعاً تصميم کامل ،منشأ يک اقدام
صحيح و معنوي خواهد بود (رک :مصباح يزدي168 :1373،؛ مطهري ،1368 ،ج.)45 : 4

در آيات قرآني و روايات اهل بيت عصمت عليهمالسالم نيز سخناني برطبق همان تبيين عقلي
ارائه گشته است که بر حسب آن ،بر نقش نيّت به عنوان عاملِ قريبِ تحقّق و اوصاف فعل تأکيد
گشته است؛ در آيات شريف قرآني ،بر محوريبودن جان و درون انساني در ارزشگذاري بر عمل
تأکيد گشته است:
«آنچه را که در دل داريد خواه آشکارش سازيد يا پوشيدهاش داريد ،خدا شما را بدان
بازخواست خواهد کرد» (بقره؛ 284؛ نيز رک :فتح19 :؛ اسراء25 :؛ بقره.) 225 :

 .1در روايات شريف اهل بيت عليهمالسالم نيز بياناتي مبنيبر اينکه رفتارها تنها براساس نيّات و
تصميمهايشان ،ارزشگذاري ميگردند وارد گشته

است .براي آگاهي بيشتر (رک :برقي،1371 ،

ج33 :2؛ نيز رک :کليني ،1365 ،ج70 :1؛ نيز ج85 : 2؛ طوسي ،1365 ،ج.) 83 :1

استاد حسنزاده آملي دربارة تبيين تأثير تصميم بر اقدام خارجي ،چنين مرقوم نمودهاند:
چون نيّت نسبت به عمل رتبـه علّي و مقام روح را دارا است که عمل به منزلـه معلول و
بدن او است ،ما چون بخواهيم بين عمل و جان او تکويناً قياس نماييم ،علّت که همان
جان يعني نيّت است ،فوق عمل است و چون فعل خير مؤمن ،معلول نيّت خير او است،
که در رتبـظ مقدّم بر فعل خير است و چون عمل شرّ کافر معلول نيّت شرّ او است،
پس آن نيّت در رتبه به حسب شرّ بودن فوق عمل شرّ است (حسنزاده آملي:1378 ،
.)596
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هدف زندگي معنوي از ديدگاه حکمت و عرفان اسالمي
 .1ارتقاء شناخت توحيدي در مراتب مختلف توحيد
کسي که در زندگي خويش ،برنامهريزي ميکند و برنامـة زندگي خود را منطبق بر برنامـة اسالم
شخص ،همان برنامهاي باشد که توسّط اسالم ارائه گشته است ،طبعاً نحوه ورود و خروج وي
متناسب و الهام گرفته از برنامـة اسالم خواهد گشت و طبيعي است که هدف زندگي در چنين
برنامهاي و در چنين زندگياي ،همان هدفي است که در برنامـة اسالم ارائه گشته است؛ خداوند
متعال در قرآن کريم در مقام بيان هدفي که براي مخلوقات در نظر گرفته است ،ميفرمايد« :جنّ و
انس را جز براي پرستش خود نيافريده ام» (رک :ذاريات.)57 :

ابنعبّاس در روايتي در ذيل همين آيه در تفسير عبادتي که به عنوان هدف خلقت ،در آيـة فوق
بيان گشته ،روايت کرده است :مقصود خداوند (از اينکه فرمود مرا عبادت کنند) اين است که مرا
(خدا را) بشناسند (رازي1411 ،ق ،ج 234 : 28؛ خزاعى نيشابورى.)155 :1366 ،

در روايتي از امام صادق عليهالسالم نقل شده که فرمودند :روزي امام سجاد عليهالسالم فرمودند:
اي مردم! خداوند بندگان را خلق نکرد مگر براي آنکه او را بشناسند (مجلسي1404 ،ق ،ج .)312 :5

برطبق تعابير قرآني و روايي فوق ،هدفي که مخلوق بايد در حيات خويش براي رسيدن به
سعادت طيّ کند ،طريقي است که در آن ،درجات شناخت و معرفت خداوند ارتقا مييابد؛ واضح
است که آن کسي که فقط ميداند خدايي هست ،غير از کسي است که به يقين ميداند که فقط
خداست که حقيقي است و غير او حقيقت ندارند؛ بنابراين مخلوق ميتواند درجات شناخت خود را
نسبت به مبدأ هستي  -که خود هستي است  -ارتقا بخشد تا به آن مقام برسد که معرفت وي به خدا
پيش از معرفت به خودش باشد.
اساساً جهت گيري هستي و کلّ عالَم ،براي نشان دادن و معلوم نمودنِ انحصار حقيقت در
خداوند متعال است؛ خداوند در سوره فصّلت ميفرمايد« :زودا که آيات قدرت خود را در آفاق و
در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا برايشان آشکار شود او حق است» (رک :فصلت.)53 :

در آيـة شريفـة فوق ،سخن از ارائـة نشانه براي حقانيّت خداوند نيست  -که حقّانيّت خداوند،
نيازي به نشانه ندارد؛ چرا که به فرمودة خداوند متعال ،در حقّانيّت خداوند ترديدي نيست تا نياز به
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ارائـة نشانه باشد  -که اگر اينگونه بود ،بايد در اين آيه اينگونه گفته ميشد ...« :حَتََّى يَتَبَيََّنَ لَهُمْ
أَنََّهُ حَقُ» .ولي تعبير به «أَنَّهُ الحَقُّ» بهجاي «أنَّه حقَّ» نشاندهندة توجّه آية کريمه به انحصار حقّانيّت
و حقيقت در خداوند است.
شناخت در انسان و هر موجود ديگر ،آغاز و مبدأ تمام حرکتها و اقدامات ارادي آنها است؛ اگر
شناخت و ادراک شکل نگيرد ،هيچ فعل ارادي امکانپذير نخواهد بود؛ ازاينرو اوّلين چيزي که
براي شکلگيري فعل ارادي الزم است ،ادراک ميباشد؛ عالمـه طباطبايي در اين باره مينويسد:
انواع در فاعليّت فعل خويش بر دو قسم هستند؛ يا فعل خود را به منشأيّت طبيعت انجام ميدهند
بدون اينکه علم ،در تحقّقِ فعل ،نقشآفريني نمايد؛ و يا اينکه علم در پروسـه تحقّق فعل ،نقش
دارد .فعل در قسم دوّم از فاعلها يعني فاعلهاي علمي ،متوقّف بر حضور تصديق و حکم به الزامي
بودن آن فعل مي باشد ،يعني متوقّف بر حکم به کمال بودن فعل (و ترجيح داشتن آن) و حکم به
اينکه ترک آن ،کمال نيست ،مي باشد؛ اگر چنين ادراک و تصديق در نزد نفس و بدون احتياج به
تحقيق و جستوجو حاضر باشد ،فاعل در انجام فعل درنگ نخواهد نمود

(طباطبايي.)101 :1975 ،

بنابراين اگر علم به اينکه فعل ،خير و کمال است ،به نحو تامّ نزد فاعل حاضر گردد ،اين دانش،
اشتياق فاعل بهسوي فعل را برميانگيزد(طباطبايي.)168 – 169 :1975 ،

پس از تحقّق ادراک ،اوّلين ثمرهاي که در پي شناخت ،تحقّق مييابد ،گرايش و اشتياق است؛
اين گرايش و اين ميل که انسان در درون خود نسبت به يک فعل خاصّ مييابد ،محصول ادراک
خاصّي است که نسبت به اين فعل دارد .استاد جوادي آملي در اين باره مينگارد:
گرايشهاي انسان مسبوق به گزارشهاي علمي او است . ..بنابراين همـة گرايشهاي
انسان به امامت گزارشها و بينشهاي شهودي او راهاندازي ميشود؛ يعني درواقع
گرايشهاي عملي ،امّتگونه عمل ميکنند ،نه اينکه امام باشند؛ رهبري همـه کارهاي
انسان بر عهدة انديشههاي اوست (جوادي آملي.) 38 –39 :1379 ،

با عنايت به نکتـة فوق ،اوّلين نتيجهاي که در پي ارتقاي معرفت توحيدي بهدست ميآيد،
ارتقاي گرايش و ميل بهسوي توحيد است؛ اگر کسي در خداشناسي خود ،تنها به اين باور رسيده
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باشد که خدا هست ،همان طور که انسان هست و حيوان هست و گياهان هم هستند ،چنين کسي
خدا را خواهد پرستيد ،ولي گاهي از خداوند غفلت خواهد نمود .بهعبارتديگر ،بهاندازهاي که
براي باقي موجودات غير از خدا ،قائل به موجوديّت است ،به همان ميزان به آنها توجّه خواهد نمود
قائل نبود ،چنين کسي چگونه ممکن است که غفلت نمايد و يا توجّه به امري غير از خدا نمايد؟
استاد جوادي آملي مينگارد:
در مقام فنا حق حجاب خلق است ،ليکن نه آنطور که خلق حجاب حقّ است؛ زيرا
حقّ حجاب نوري است و با مشاهدة آن نور شديد ،همـة موجودات امکاني تحت
الشعاع او قرار ميگيرند؛ ولي خلق ،حجاب ظلماني است و انسان عادّي با مشاهدة آن،
از شهود نور حق محروم و محجوب است (جوادي آملي.)220– 221 :1379 ،

البته اگر کسي به مقام جمع الجمع دست يازد و بهگونهاي گردد که خلق براي وي ،حجاب حقّ
نگردد ،به مقامي دست يافته است که توجّه به خلق ،منافي با توجّه به خداوند نخواهد بود .چنين
کسي خلق را نه به عنوان موجودي دوّم در قبال موجوديّت خداوند ،بلکه به عنوان جلوه و تجلّي
خداوند متعال مشاهده مينمايد؛ اينکه موالي عارفان امير مؤمنان در بين نماز – که باشکوهترين
عبادت عابد است – توجّه به مسکين نموده و انگشتري خود را به وي صدقه ميدهد ،به جهت
وجود جمع الجمعي امام عليهالسّالم است.
بنابراين ميتوان تقويت و ارتقاي گرايشات توحيدي را به عنوان تابعي از ارتقا و تقويت شناخت
توحيدي ،به عنوان هدف دوّم در حيات معنوي اسالمي در نظر گرفت.

ويژگيهاي معنويّت از منظر حکمت و عرفان اسالمي
اگر در معنويّتي که توسط خداوند متعال بر نبيّ اکرم صلي اهلل عليه و آله ارائه گشته است ،توجّه
شود ،نکاتِ دقيقي مشاهده ميگردد که به برخي از آنها اشاره ميشود:
الف .هماهنگي با هدف خلقت :معنويّتي که در دين اسالم ارائه گشته ،در قالب برنامه و شريعتي
است که بر نبيّ اسالم ارائه گشته است؛ شريعت اسالمي کامالً با هدفي که از خلقت انسان ،دنبال
مي شود ،هماهنگ است؛ خداوند در آيات متعدّدي بر عبوديّت به عنوان هدف خلقت انسان ،تأکيد

Downloaded from erfanmag.ir at 14:36 +0330 on Thursday December 13th 2018

و به همان اندازه از خداوند ،غفلت خواهد کرد؛ در مقابل اگر کسي براي ساير موجودات ،حقيقتي

142

پژوهشنامه عرفان  /دو فصلنامه /سال نهم /شماره هفدهم

نموده است (رک :بقره 213 -؛  .)183 - 179 - 151با مطالعـة روايات مرتبط به اين بحث نيز ،همين نکته
مشاهده ميگردد (صدوق ،بيتا ،9 :مجلسي ،1404 ،ج14 : 41؛ ج  .)186 : 67منطبق بر همين هدف ،تمام
هويّت اسالم ،تسليم و عبوديّت در برابر حقِّ بينهايت و سرمد است؛ اين ويژگي واقعاً ميتواند به
انسان از خود رها ميشود و به نيرويي راستين اتّکا مييابد.
ب .هماهنگي با ويژگيهاي رواني انسان :بعضي از برنامههايي که براي زندگي انسان ،پيشنهاد
ميشود ،رعايت ويژگيهاي روانشناختي انسان را نميکنند؛ امّا در اسالم ،مختصّات روانشناختي
انسان مالحظه گشته است؛ از اصل عزّت و شرافت انساني در هيچ برنامهاي غفلت نشده است؛ به
اعمالِ پليد ،توصيه نشده است؛ به ترک نمودن جامعه سفارش نشده است؛ ازسويديگر برخي از
حاالت منفي عارض بر انسان همچون استکبارورزي ،بهخوبي در اسالم ،تعديل ميگردد؛ چرا که
دستِکم هر روز ده بار بايد خودش را دربرابر کبيرِ اصيل ،به خاک اندازد؛ درمقابل چه بسيار
هستند مدّعياني که در برنامههاي مصنوعي خود ،اين اصول را ناديده ميگيرند و از آن غفلت
ميکنند.
پ .هماهنگي با توان و شرايط انسان :دستورات معنوي اسالم ،نه آنقدر آسان است که
امتحانمحور بودن تکاليف اسالم ،ناديده گرفته شود و نه آنقدر سخت است که خارج از توان
بشري گردد .اگر اين دستورات ،برخالف اين دو وضعيّت باشد ،صدور و تقوّم آنها به خداوند
حکيم ،خالف حکمت بوده و خالف فرض خواهد بود .ازاينرو اعتدال و تناسب با شرايط و
اقتضائات انسان ،از مقوّمات معنويّت اسالمي است.
ت .هماهنگي با شريعت :شريعت در لغت بهمعناي محلّي است که از آن آب مينوشند

(رک:

ابنمنظور ،1405 ،ج  .)175 :8ليکن در اصطالح ،شريعت عبارت از فرائض و اموري است که ازسوي
خداوند متعال به پيامبر ابالغ ميگردد؛ بهعبارتديگر ،شريعت عبارت از اقوال و احکامي است که
اطاعت و تبعيّت از آنها ،سبب انتظام معيشت و موجب تحقّق کماالت ميگردد .شريعت شامل
احوال عامّ و خاصّ است و جميع امّت در آن ،شراکت دارند؛ زيرا شريعت ،مظهر فيض رحماني
است که رحمت عامّ خداوند است (رک :سراج.)369 :1382 ،
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همانگونه که پيشتر آمد ،انسان در امر هدايتيابي و تربيت روحاني و معنوي و واصل شدن
به کمال الهي ،نياز به واسطه و دستگيري واسطه دارد؛ منصب وساطت ،مخصوص برگزيدگان الهي
است که در آفرينش ،کامل و مکمّل هستند؛ در اين ميان ،آنچه بر ساير مردم الزامي است ،آن است
گردن نهد؛ ازاينرو واضح ميشود که تکليف نمودن انسان به شريعت ،عين لطف و فضل و عين
عدل و علم الهي است (الهيجي .) 445 :1381 ،ازسويديگر ،انسان حقيقتي دو بُعدي و مرکّب از نفس
و بدن است ،از همين رو شريعت وضع گشته که گرايش انسان بهسوي بهيميّت و تمتّعات حيواني،
برطبق اعتدال و تعادل و بدون افراط و تفريط باشد و نشئت يافتن افعال از طبيعت را ممانعت کند؛
چرا که کدروت و ظلمت ،از طبيعت برخيزد و نور و ايمان از فرمان خدا ساطع شود

(رازي: 1374 ،

.)163

براي آشنايي تفصيلي دربارة ارتباط معنويّت اسالمي و شريعت ،ضروري است که با نکتهاي
بس مهمّ در رابطه با مراحل سير و سلوک معنوي و عرفاني آشنا گرديم .عارفان اسالمي در باب
مراحل سير سلوکي و معنوي ،سه مرحله را متذکّر گشتهاند :شريعت و طريقت و حقيقت؛ اين سه
مرحله به ترتيب در مسير سالک قرار دارند؛ هر سالکي بايد اين سه مرحله را طيّ نمايد تا به سعادت
حقيقي دست يازد؛ البته ورود به مرحلـة بعد ،منافي با مرحلـة پيش نيست؛ بهعبارتديگر ،اين
مراحل ،مانعـة الجمع نيستند؛ عطار در اين باره مينويسد :علماء ظاهر چنين ميگويند که ميان
شريعت و حقيقت را سهل ،جمع کرده است و عجب در آن است که اين دو خود ،هر دو يکي
است که حقيقت ،روغن شريعت و شريعت ،مغز آن است (عطار304 :1374 ،؛ همچنين رک :شيمل:1384 ،
181؛ رازي.)114 -118 :1374 ،

البته همواره بودهاند کساني که از سر ناآگاهي و يا گاه به همراه غرضورزي ،سخن به عبور از
شريعت گشودهاند ،ليکن به نظر ميرسد که محقّقان از عارفان و دينمدارانِ سالک ،نزاعي دربارة
تبعيّت و التزام به شريعت ندارند؛ هم عارفان اسالمي و هم فقيهان دينمدار ،هر دو به شريعت واقف
و ملتزماند و بهسوي حقيقت ،روان هستند؛ ليکن عبارت متفاوتي براي اين مسير و سلوک ارائه
ميکنند؛ جنيد از بزرگان طريق سير و سلوک معنوي اسالمي ،ميگويد :همـه راه ها به بنبست
مي رسد ،مگر راهي که به دنبال رسول خدا صلي اهلل عليه و آله باشد؛ پس هر که حافظ قرآن و
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کاتب حديث نباشد ،پيروي از وي در اين راه روا نيست چون عقل و مذهب ما در قيد کتاب و
سنّت است (غزالي ،بيتا.)158 :

عزّالدين کاشاني متابعت از نبيّ و احکام شريعت را بر هر فرد سالک و مسلمان الزامي دانسته و
زنادقه محسوب ميشود (کاشاني166 :1376 ،؛ همچنين رک :ص  287و  ) 380نسفي توصيـه بسيار اکيد بر
پيروي از شريعت نموده و فروگذاشتن آن را موجب پشيماني ميداند؛ وي مي نويسد:
در علم و معرفت در هر مقام که باشي ،بايد اعتماد بر عقل و علم خود نکني و خود را
محقّق نداني  . ..و بايد مقلّد پيامبر خود باشي و دست از شريعت وي نداري که جمله
اهل بدعت و ضاللت ،فضال و علما بودهاند که اعتماد بر عقل خود کردند و تو اين
نصيحت از من بشنو و احتياط از دست مده و شريعت را فرو مگذار که هر کس که
شريعت فرو گذارد ،البته پشيمان شود (نسفي.)425 :1382 ،

پس ميتوان چنين ارزيابي نمود که شريعت در نگاه جامع و کلنگرانه ،بهمنزلـة کليدي براي
ورود به مسير تربيت است؛ ليکن سعادت انسان در گرو اعمال ظاهري و باطني است و اعمال
ظاهري ،صورت و قالب ظاهري انسان را تحت تربيت قرار ميدهد (رک :نسفي)162 - 170 :1382 ،

نکتهاي که در زمينـه هماهنگي شريعت و معنويّت اسالمي بايد مورد توجّه قرار گيرد ،اين است
که سالک در طريق معنويّت ،هيچگاه عمل و رفتارِ معنوي برخالف شرع ،انجام نخواهد داد و همين
امر ،معناي هماهنگي اين دو است .ليکن اين هماهنگي ،به آن معنا نيست که شريعت هر شخص با
هر شخصِ ديگر ،يکسان است؛ بهعبارتديگر ،انسان در طريق معنوي ،ممکن است به مقاماتي برسد
که برخي اعمال و اذکار بر وي واجب گردد  -که در حالت عادّي و در غير اين مقام ،چنين
وجوبي در کار نيست  .-به عنوان نمونه ،وجوب نماز شب بر نبي اکرم صلي اهلل عليه و آله را بايد از
همين مقوله شمرد.
نکته دوّم اينکه هر انسان متشرّع و مقيّد به شريعت ،لزوماً انسان معنوي نيست؛ زيرا ممکن است
که متشرّع بودنش ،هدفمند و ناشي از برنامهريزي و متعمّدانه نباشد ،بلکه ممکن است برخاسته از
عادت باشد؛ اما هر انسان معنوي حتماً متشرّع است؛ پس رابطة بين انسان معنوي و انسان متشرع،
عموم و خصوص مطلق است.
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ادلّه ضرورت التزام به شريعت در ديدگاه حکمت و عرفان اسالمي
در معنويّت و سلوک عرفاني اسالمي استداللهايي بر لزوم متابعت از شريعت توسّط عارفان ارائه
گشته که از اين قرار است:
محبوب باشد ،براي سالک بهسوي محبوب ،محبوب خواهد بود؛ چرا که اگر کسي محبوبِ
محبوب را محبوب نداند ،بايد در خلوص و حقيقي بودن محبتش ترديد نمود؛ بنابراين محبت
به خدا ،مستلزم محبّت به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است؛ ازسويديگر ،محبت بدون
متابعت ،سخن متناقضي است؛ و البته متابعت از رسول خدا بهمعناي التزام به شريعت و دين و
سنّت اسالمي است (رک :کاشاني.)215 - 218 :1376 ،

 .2اساساً اسالم به معناي انقياد و سرسپردگي و عدم عنانيّت است؛ پذيرش و قبول نمودن احکام
الهي که در شريعت الهي انعکاس يافته است ،مساوي با انخالع از تکبّر و استکبارورزي و
همطراز با متّصف گشتن به عبوديّت است (کاشاني.)284 :1376 ،

 .3سالک در طريق معنوي ،طريق دستيابي به محبّت الهي را قرب الهي ميداند؛ اساساً با احاطـه
به مباحث عرفاني ميتوان بهخوبي دريافت که محبّت ،گزينـة محوري و مهمّ در بين عارفان
اسالمي است؛ سالک در سلوک معنوي خويش ،با پايبندي به واجبات و محرّمات ديني ،قرب
را بهدست مي آورد و باالتر از آن ،با التزام به نوافل ديني ،به محبّت الهي دست مييازد؛
خداوند متعال در حديث قدسي ميفرمايد :بندة من با هيچچيز محبوبتر از آنچه بر او فرض
نمودهام ،به من تقرّب نيافته است و او همواره به من با توسّط نوافل و مخلصانه تقرّب مييابد تا
به آنجا که او را دوست بدارم؛ و آنگاه که او را دوست بدارم ،گوش او خواهم بود که با آن
ميشنود و چشم او خواهم بود که با آن ميبيند و دست او ميگردم که با آن ،امورات خود را
طي ميکند (عاملي 1405ق.)367 :

 .4يکي از مقاطع و منازل و احواالت در مسير سير و سلوک معنوي« ،حيا» ميباشد؛ حيا به معناي
محافظت ظاهر و باطن از مخالفت احکام خداوند متعال ميباشد ،ليکن نه به دليل ترس از
جهنّم يا ميل و عالقه به بهشت ،بلکه به دليل مراقبت نظر حق سبحانه و تعالي؛ بهعبارتديگر،
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سالک معنوي چون ميداند تحت اشراف حقّ تعالي است و هيچ لحظهاي نيست که خداوند از
او غفلت نمايد ،همواره حالت استحياء نسبت به تخلّف از احکام و دستورات الهي را دارد؛ اين
حيا بر دو گونه است :حياي از معصيت و گناه؛ حياي تقصير در عبادت و اطاعت .هرکدام از
ث .فراگيري نسبت به ابعاد فردي ،اجتماعي ،زماني و مکاني :اسالم ديني است که در هر زماني و در
هر مکاني و در هر موقعيتي اعمّ از موقعيّت خلوت و جلوت ،قابل عمل ميباشد؛ در اسالم براي
ابراز عبوديّت درمقابل ربّ االرباب ،نيازي به حضور در مسجد نيست؛ شما در هر مکاني که باشيد
و در هر ساعتي که قرار گرفتهايد ،در موقعيّت امتحان قرار داريد و عکسالعمل آن لحظه ،به عنوان
عامل ارزيابي ،مورد توجّه قرار ميگيرد .توجّه به آموزة قرآني عموميّت امتحان براي تمام
موقعيّتها و تمام زمانها همين نتيجه را در پي دارد (رک :آلعمران.)191:

ازسويديگر ،در اسالم ،فرديّت و خلوت شرط عبادت نيست ،چهبسا عبادتهايي که به صورت
اجتماعي برپا ميشوند و از اجر و قرب ويژهاي نيز برخوردار هستند .حضور در نماز جماعت و
اقامـة نماز به همراه ساير نمازگزاران ،اجر و ثوابي در پي دارد که امکان تحصيل آن در نماز فرادي
براي غالب انسانها فراهم نيست.
ج .فراگيري طولي :معنويّت اسالم ،اختصاص به قشر خاصي از بندگان ندارد؛ اينگونه نيست که
برنامة معنوي در اسالم ،فقط براي پيامبر و ائمه معصومين عليهم السالم ارائه گردد ،بلکه همـة
انسانها با وجود تفاوتهاي بارزي که در شدّت و ضعف عبوديّت دارند ،از برنامـة اسالم بهره
ميبرند.
چ .تنوّع در برنامة معنوي :در برخي مکاتب ،بهقدري با صلب و عدم انعطاف در برنامهها مواجه
هستيم که خود به خود ،انسان را از گرايش به آن پشيمان ميسازد؛ امّا در اسالم ،اين انعطاف لحاظ
گشته است .به عنوان نمونه ،تصور نماييد که شخصي ،داراي مزاج لطيف و روحية منفعل است؛
چنين کسي با حضور در محافل معنويِ خاص مانند حرم نبيّ اکرم صلي اهلل عليه و آله و يا ساير
معصومين عليه السالم ،ميتواند با برقرار نمودن رابطـة عاطفي به ارضاي روحيّـة خود بپردازد.
درمقابل ،فرض کنيد کسي را که داراي روحيّـه کاري و خشک است؛ چنين کسي نيز ميتواند با
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استفاده نمودن از ظرفيّت اسالم در توصيه به کار و اجر و پاداشي که دربرابر اهتمام به خدمت به
خلق خدا به انسان داده ميشود ،به عبوديّت و بندگي خداوند مشغول گردد.
ح .حفظ واسطة انساني :اساساً وجود واسطـة انساني از گزينههاي مهمّ و ماندگار در سنّت خداوند
انساني براي تقرّب به حضرت الـه ،جايگاه واسطـة انساني ،محفوظ مانده است؛ توسّل و زيارت ،از
اجزاي مهمّ در شريعت اسالمي است؛ توصيههاي اکيدي که در شرع مقدّس نسبت به زيارت برخي
از اماکن متبرّکه مانند حرم مطهّر ائمه معصومين عليهمالسالم شده است ،در همين راستا تبيين
ميگردد.
خ .همراهي و هماهنگي رشد و تعديل در ابعاد انساني :آنچه در مسئلـة رشد انساني ،مطلوب عقالني
است ،اينگونه نيست که رشد به هر نحوي و هر شکلي و در هر بُعدي رخ دهد؛ به عنوان نمونه
يکي از قواي انساني ،شهوت است؛ ليکن رشد و تکامل قوّه شهوت ،مورد مطلوبيّت عقالني نيست؛
بهعبارتديگر ،معنويّت اسالمي و شريعت اسالمي ،براي رشد و تکامل تمام ابعاد و قواي انساني
شکل نگرفته است؛ بلکه اساساً برخي از ويژگيها در انسان بايد تعديل گردد که در همين راستا،
دين وشريعت اسالمي برنامههاي منسجم و مرتبط و منظّمي ارائه نموده است؛ واژة تعديل در اين
زمينه ،هوشمندانهترين تعبيري است که بايد بهجاي واژة حذف يا نابودي بهکار رود؛ چرا که
چنانکه اينگونه از ويژگيها اگر اصالً ثمري نداشتند ،اساساً آفرينش آنها لغو ميگشت و خلقت
آنها با حکمت خداوند ،سازگار نميبود؛ ازاينرو انسان نبايد هيچکدام از قوا و ويژگيهايش را
نابود نمايد.
د .هماهنگي مؤلّفههاي معنوي :با توجّه به اينکه هر برنامه و هر دستوري آثار خاصّي براي خود
دارد ،اين نکته قابل توجّه است که مؤلّفههايي که در اسالم به عنوان برنامه معنوي ارائه گشته است،
آثار متصادم و متضادّ ندارند؛ به عنوان نمونه توجّه ويژهاي که دين اسالم به عبوديت نموده است،
چهبسا در هيچ ديني مشاهده نميشود ،ليکن اين توجّه عميق به معنويّت ،مانع توجّه و تدبير نسبت به
ماديات نگشته است؛ اينگونه نيست که اسالمباوران به بهانـة عبوديّت ،موظّف به ترک دنيا گردند؛
ازاينرو مي توان چنين گفت که انسان مطلوب در دين اسالم انساني است که هم دنياي خود را آباد
نمايد و هم آخرت خود را نيکو گرداند؛ بلکه با يک نگرش عميق ميتوان چنين گفت که آباداني
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آخرت ،در گرو آباداني دنيا ميباشد که پيامبر اکرم صلّياهلل عليه وآله فرمودند« :الدنيا مزرعة
اآلخرة» (إحسائي1405 ،ق ،ج.)267 :1

ذ .توجّه به تأثير دو سويه بين رفتار انسان و سنتهاي عالم هستي :در منابع و کتب آسماني ،بر تأثير
نزول عذاب ازسويديگر تأکيد گشته است؛ در ابتداي سوره نوح چنين آمده است:
«ما نوح را بهسوي قومش فرستاديم که :قوم خود را پيش از آنکه عذابي دردآور بر سرشان
فرود آيد ،بيم ده« (رک :نوح.)1 :
در آيات بعدي نيز چنين آمده است :
«سپس گفتم :از پروردگارتان آمرزش بخواهيد که او آمرزنده است ،تا از آسمان برايتان
پيدرپي باران فرستد .و شما را به اموال و فرزندان مددکند و برايتان بستانها و نهرها بيافريند» (رک:

نوح.)10-11 :
از اين آيه و آيات مشابه آن ،اين برداشت تأمين ميشود که رفتارهاي انساني ،واقعههاي بسته و
جامدي نيستند که ارتباطي بين آنها و ساير واقعيتهاي عالم نباشد؛ بلکه هر رفتاري که انسان از
خود نشان ميدهد ،در وقايع پيرامون وي تأثير ميگذارد؛ از همينرو است که در متون ديني ،به
عنوان نمونه حبس باران را معلول رفتارهاي پليد آدميان معرفي نمودهاند.
ر :جامعيّت نسبت به جميع شئونات و احوال حيات :يکي ديگر از ويژگيهاي معنويّت اسالمي،
جامع بودن و دستاندازي نمودن معنويّت نسبت به همـة حاالت و حرکات انساني است؛ درواقع در
چنين معنويّتي براي همـة قواي انساني اعمّ از قواي احساسي ظاهري و قواي باطني ،وظايفي تعريف
ميگردد که تخلّف از هرکدام ،اختالل در معنويّت است؛ منشأ اين سخن ،در حکيمانه بودن
آفرينش قوا و حکيمانه بودن ابزار بودن اين قوا نسبت به نفس معنوي انساني است؛ از همين رو است
که اگر کسي معنويّت را فقط نسبت به افعال باطني انسان ،منتسب بداند ،اعتقاد وي ،انحراف از
معنويّت مطلوب براي انسان است؛ به عنوان نمونه عارف کمنظير و رهبر کبير انقالب ،به دفعات
مختلف ،بر جامعيّت معنويّت به تمام شئون بشري حتّي شئون اجتماعي و حکومتي و مديريّتي تأکيد
مينمودند؛ ايشان ميفرمودند:
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تمام چيزهايي که انبياء از صدر خلقت تا حاال داشتند و اولياي اسالم تا آخر دارند،
معنويّات اسالم است؛ عرفان اسالم است؛ معرفت اسالم است؛ در رأس همـة امور ،اين
معنويّات ،واقع است؛ تشکيل حکومت براي همين است (امام خميني ،1378 ،ج: 20

نتيجه:
در اين نوشتار ،به اين نتايج رهنمون گشتيم:
 .1معنويّت بهمعناي برخورداري نيّت و تصميم و گرايش و انديشه از التفات به يکي از کماالت
اخالقي و اهتمام به مسيردهي به فعل در جهت تحقّقبخشي به آن مقصود اخالقي و درنتيجه،
اهتمام به ارتباط با حقيقت برتر و متعاليتر از خود است .معنويّت به دو قسم حقيقي و غير
حقيقي تقسيم ميگردد و معنويّت حقيقي نيز به دو قسم الهي و غيرِ الهي تقسيم ميشود.
 .2کمال مقصود در معنويّت ،فضيلت اخالقي است ،نه کمال وجودي و هستيشناختي؛ چرا که
افزوده شدنِ کمال هستيشناختي مانند علم و قدرت ،مستلزم تحقّق يا ارتقا معنويّت نميباشد.
 .3انسان براي اينکه بخواهد فعل را معنوي نمايد ،ابتدا بايد نيّت و تصميمهاي خود را متّصف به
معنويّت نمايد و آنها را در راستاي کماالت اخالقي شکل دهد .البته پيش از آن اگر
گرايشات انسان ،گرايشات غيرمعنوي باشد ،سبب غيرِمعنوي بودن اراده خواهد بود .گرايش
نيز تابعي از شناخت و ادراک وي نسبت به کماالت و ماليمات فعل نسبت به فاعل است .چرا
که برطبق قوانين فلسفي ،اقدام به منشأيّت انديشه ،تصميم و گرايش ،شکل ميگيرد و برطبق
قانون علّيّت ،تمام کماالت معلول ،رهين کماالت موجود در علّت است.
 .4در معنويّت اسالمي دو هدف مورد تعقيب ميباشد .بر طبق تعابير قرآني و روايي و تبيينات
عقلي ،هدفي که مخلوق بايد در حيات خويش براي رسيدن به سعادت طيّ کند ،ارتقاي
درجات شناخت و معرفت خداوند است؛ هدف بعدي در معنويّت اسالمي ،تقويت گرايشات
توحيدي به عنوان تابعي از شناخت توحيدي است .البته اين دو هدف ،در طول يکديگر هستند
و يکي منشأ تحقّق ديگري است.
 .5ويژگيهاي معنويّت اسالمي نيز عبارتند از :هماهنگي با هدف خلقت ،هماهنگي با ويژگيهاي
رواني انسان ،هماهنگي با توان انسان ،هماهنگي با شريعت ،فراگيري نسبت به ابعاد فردي و
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اجتماعي و زماني و مکاني ،فراگيري طولي ،تنوّع در برنامة معنوي ،حفظ واسطة انساني،
همراهي و هماهنگي رشد و تعديل در ابعاد انساني ،هماهنگي مؤلّفههاي معنوي ،توجّه به تأثير
دوسويه بين رفتار انسان و سنتهاي عالم هستي ،جامعيّت نسبت به جميع شئونات و احوال
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