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بررسی و نقد مؤلفههای معنویتِ پساتجدّدی از منظر معنویت اسالمی

تاريخ دريافت5931/8/02 :

تاريخ تأييد5938/0/05 :

مرتضی حبیبی سیسرا *

یکی از شاخصههای اصلی دوره پساتجدد ،رشد روزافزون معنویتخواهی و
بههه دالهها ،شن ،شههک گی هری جنههل هههای اوپدی هد معنوی هتگراسههت ،امهها ارا ههه
معنویتهای اوپدید با مؤلفههایی که برای شن تعریف شده است ه بهویژه تأکیهد
بر ااسانمداری و عرفیگروی ه صالحیّت و ایز توااایی مدّعیان این معنویهتهها
را در پاسخ به ایاز معنویتخواهی ااسان ،بها تردیهدههای جهدّی مواجهه سهاخ ه
است .سؤا ،اصلی این است که :معنویتهای دوره پساتجدد بها کهدامین برههان
عقلی یا اقلی ،مدعی پاسخ به ایاز معنوی ااسان معاصراد؟
اوش ار حاضهر درصهدد اسهت بها واکهاوی مؤلفههههای معنویهتههای دوره
پستمدرن و مقایسه شن با مؤلفههای معنویت اسالمی ،عیار راس ی مدعیات ایهن
اوع معنویتها را با سنجه معنویت اسالمی بسنجد .روش به کار گرف ه شهده در
این پژوه  ،ک ابخااهای است که در شن با اس فاده از دو عنصر توصیف و تحلی
به این ا یجه دس ه یاف ه که معنویت اسالمی قهادر بهه ارا هه اسهخهای جهایگزین
برای این اوع معنویتهاست؛ معنوی ی که به دلی سرچشههه گهرف ن از وحهی و
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برخورداری از پش وااه مس حکم عقه  ،افهزون بهر جلهت اع ههاد پیهروان خهود،
ثهربخ

بودن اجرای دس ورالعه های خود را تضهین میکند.

واژگان کلیدی :معنویت اسالمی ،مؤلفهها ،پساتجدد.
مقدمه

رویکرد معنویتخواهی بعد از دوره مدرن ه که اصهالالحا دوره پُسهتمهدرن یها
پساتجدد ه خوااده میشود ،رو به فزوای اههاده اسهت؛ شهک گیهری احلههههای
بهشدّت گس رشیاف هه جنهل ههای اوپدیهد دینهی و معنهوی ،شهاهدی بهر ایهن
مدّعاست .فارغ از افزای

کهّی ه و گاه قارچگواه ه گروههای ارا هکننده معنویت،

باید دید میزان صالحیّت شاها در دادن پاسخی درست به ایاز ااسان معنویتخهواه
تا چه اادازه است .تردید در دادن پاسخ حقیقی به ایاز معنویتخهواهی ااسهان از
سوی این جنل ها ،زماای افزای

مییابد که بداایم اوع این جنل ها ،از یکسو

تعریفی زمینی اادیشااه از ااسان ارا ه میکنند و دامنه وجهودی او را بهین االفهه و
مرگ محدود میسازاد و ایز بر طل عرفهیگهروی مهیکوبنهد و از دیگرسهو ،در
برشهاری تواااییهای ههین موجود محدود ،بهشدّت اغهرا کهرده ،وی را مرکهز
ثق عالَم ه که هههچیز باید از او شغاز گردد ه قهرار مهیدهنهد و بههههی وجهه از
اع هاد و اتکا ،به عق خودبنیاد دست براهیداراد.
به اظر میرسد این مشک در فرایندی دو مرحلهای قابه بررسهی و ارزیهابی
باشد؛ کاری که اوش ار حاضهر رسهالت خهود را در شن تعریهف کهرده اسهت .در
مرحله او ،باید شناخت کافی از این جنل ها به دست شورد که در اینجا به دلی
محدویتهایی که برای مقاله م صور است ،بررسی هههجااله شن امکانپذیر الوده
است .برایناساس ،تنها به بررسی یکی از مهمترین بخ های این اوع معنویتها،
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یعنی مؤلفههای شاها می پردازیم .در مرحله دوم ایز به تلیهین و ارا هه مؤلفههههای
معنویت اسالمی ه بهمثابه بدیلی برای معنویتهای اوپدید ه خواهیم پرداخت .بها
ااجام این دو مرحله می توان اا ظار داشت تا حدّ زیهادی تفهاوت میهان معنویهت
حقیقی ه که به زعم ما ههان معنویهت اسهالمی اسهت ه و معنویهتغیرحقیقهی ه
معنویتهای مورد ادّعا در دوره پساتجدد ه روشن شود.
بحران معنویت در دوره تجدّد

برای ورود به فضای پساتجدد و درکی که در این فضها از معنویهت وجهود دارد،
ضروری است هرچند گذرا به دوره تجدد و زمینههای طرح سهؤا ،از معنویهت ه
یا به تعلیر برخی ،بحران معنویت ه در این دوره بنگریم تا ب واایم واکن

درسهت

یا اادرستِ دوره پساتجدد را به دوره مدرن ،و ایز احوه شک گیری معنویت را در
دروه پُستمدرن تحلی کنیم .بهطورکلّی میتهوان گفهت عوامه اقه شفهرین در
ایجاد بحران معنویت در دوره مدرای هه ه کهه خهود از درون دوره قهرون وسهالی
بیرون شمد ه به چهار دس ه اصلی قاب تقسیمااد:
یک ـ عامل دینی :این عام بهه دو احهوه موجهت سسهت شهدن پایههههای
معنویت گردید :اوال ،بسیاری از شمهوزه ههای دینهی ه مسهیحیّت ه ا وااسه ه بهود
پاسخگوی ایازهای معنوی مردم باشد .ثاایا ،اوع رف ار م ولیان دینی و شلوده گش ن
به اموری که خالف مسیر توصیه های دین مسیحیت و معنویت بود( ،نک :ناصری،

.)88 :7831
دو ـ عامل معرفتی :جزمگرایی بهارثرسیده از قرون وسالی ،ااشی از اشه لاه
راهلردی دخالت دادن برخی از باورهای علههی و فلسهفی ه مهوروث از فالسهفه
یوااای و غیریواهاای ه در شههار اصهو ،مهذهلی بهود (نـک :مهرـری.)66 :7811 ،
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ت تهسهخرشمیزی دربهاره
راسااس علهی بها ابالها ،ایهن اصهو ،مهذهلی ،شهکاک ّی ِ
شموزههای دینی مسیحیّت پدید شورد و این امر سلت رویگرداای مهردم از دیهن و
تردید در باور در خصوص هر امر م افیزیکی ،از جهله معنویت شد.
سه ـ عامل فلسفی :به لحاظ فلسفی مهیتهوان غایهتزدایهی و بهیههدفی را
مهمترین عام ایجاد بحران معنویت در دوره مدرن دااست؛ چراکه حفظ ایهان و
ارتلاط و اع قاد به ماوراء در هر شرایالی امکانپذیر میاهاید؛ مگر زماای که ایهن
ایده پذیرف ه شود که جهان فاقد شعور و هدف اسهت و درایهنصهورت ،اسهاس
معنویت مورد تردید قرار میگیرد .این حقیق ی اسهت کهه برخهی از اادیشههندان
غربی بهصراحت بدان اشاره کردهااد (نک :استیس.)71 :7836 ،
چرار ه عامل اجتماعی :علمزدگی ،صنع ی شدن و دس اوردهای خیهرهکننهده
شن ،موجت شد ااسان ه سرمس ااه و غافالاه ه احساس کند به وابس گی به ملهاای
م افیزیکی و دینی ایازی ادارد .جاگیر شدن ااسان در محیالی که هر روز بهی
پی

از

مخلو او بود ،این رویکرد را در او تقویت کرد که گویا تأمین سهعادت او،

در گرو براامهریزی اج هاعی خود اوست ،اه مشیتالههی (نـک :ربـانیگلپایگـانی،

.)21 :7831
این رویه سرااجام به شهک گیهری ملهاای اوماایسهم ااجامیهد .در ایهن حهوزه
حداکثر پذیرش و گرایشی که از دین دیده میشود ،در قالهت سکوالریسهم قابه
درک است؛ با محور شدن ااسان از یکسو و کنار رف ن دین ه یا عدم دخالهت و
حجیّت دین در بسیاری از اموره از دیگرسو ،گرای
ح ی اامعقو ،و گاه ضدّعق ه جلوه اهود.

به امور معنوی ،اامفهوم ه و

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

13

بازسازی معنویت دوره پساتجدد

پیشههواد « »postبههه معنههای «پسهها» یهها «پههس از» یهها «مابعههد» اسههت .در اینکههه
پست مدرایسم جریاای بر ضد مدرایسم یا در راسه ای اههداف مدرایسهم اسهت،
اخ الف اظر وجود دارد .برخهی مع قداهد « »postاز لحهاظ لوهوی بیشه ر تهداوم
جریاای را ثابت میکند و پستمدرایسم به معنای پایان مدرایسم ایست ،بلکه اقد
ه و اه افی ه و تداوم جریان مدرایسم اسهت .در واقه پسهامهدرن بیهااگر هههان
پرس های اصلی مدرایسم است؛ با این تفاوت که این بار پرس ها بهه گواههای
شگاهااه مالرح میشود .در مقاب  ،برخی بر این باوراد که پستمدرن ،واکنشی در
برابر مدرای ه است و به گسست معهاران عصر پسامدرن از سنّتهای مدرایسه ی
بازمی گردد .این گسست بدان علت بود که با گذشت ازدیک به یک و ایم قرن از
تسلط ادعاهای مدرایس ی بر زادگی افراد و سهازماادهی سهاحتههای گواهاگون
حیات شاها ،کارشیی و اق

داعیههای مدرایس ی هر روز کهراگتر مهیشهد و بهه

تعلیری ،از زمااه خود عقت مااد .این عقتماادگی ااهدکااهدک مدرایسهم را بهه
امری سنّ ی تلدی کرد؛ چیزی که زماای خودِ مدرایسم ادعا میکرد (گهذار از ههر
سنت و ااگاره سن ی) ،اکنون علیه شن طویان کرده بود .در ههین چال  ،بهه مهرور
قداستِ کالنروایتِ عق از بین رفت و عصر گذار از شن فرارسهید .مدرایسهم بها
پیامدهای

ه مااند جنگهای جهاای ه دیگر قاب تقدیس الهود؛ ازایهنرو ،عصهر

بعدی دوره دیگری است که میتوان شن را عصر شگاهی از وضهعیت خالراهاک و
حساس ااسان و جهان در دوره مدرای ه دااست (نک :مرشدلو.)702 :7838 ،
با عنایت به دو برداشت فو از مفهوم پستمدرن ه چه تداوم مدرایسم باشهد
یا ااقالبی علیه شن ه میتوان بهه اک ههای مههم دسهت یافهت و شن اینکهه شثهار و
پیامدهای مدرایسم ،اادیشهندان را به سهت این ا یجهگیری سو داده اسهت کهه
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تفکرات مدرایسهی ،ضامن سعادت بشر ایست و باید دالها ،راهکهار جدیهدتری
بود .این راهکار الزاما می بایست ابعاد دیگر وجود ااسان یا ههان بعد غیرمادّی را
مدّاظر میداشت؛ چراکه ااسان مدرن از رفاه اق صهادی و کامیهابیههای جسههاای
دلزده و منزجر گش ه بود .از اینجا گرای

به امور غیرمهادّی و م هافیزیکی رو بهه

فزوای اهاد و رشد بهشدّت افزایشی را تجربه کرد؛ الل ه درباره این مسئله که «شیها
این گرای

به امور غیرمادّی و معنوی ،الزاما در مسیر درست خود قرار گرفت یا

اه؟» در ادامه اوش ار سهخن خهواهیم گفهت ،امها بهه اظهر مهیرسهد ایهن شهو
معنویتخواهی دوباره در مسیر دیگری گهام اههاد و ا وااسهت پاسهخی مه قن و
صحیح به اش یا معنویتخواهی بشر بدهد.
مؤلفههای اصلی معنویت پساتجدد

مکاتت مدعی معنویت در دوره پساتجدد از چنان گس ردگی ای برخورداراهد کهه
ح ی فهرست کردن اام شاها کار دشواری است؛ زای

گرای های معنوی عههدتا

در قالت فرقههای عرفاای بیشهاری شک گرفت کهه بررسهی جداگااهه هریهک،
خارج از رسالت این مقاله است ،اما مؤلفههههای عههده و مشه رک در ایهن اهوع
گرای های معنوی به صورت ذی قاب ارا هااد:
یک ـ اومانیسم

اوماایسم ( )humanismیا ااسانمحوری ،از اصلیتهرین مؤلفههههای معنویهت
دوره پساتجدد است .ااسان مدرن غربهی بههرغهم مشهکالتی کهه ااسهانمحهوری
مدرایسم او را دچار شن ساخ ه بود ،حاضر به رهها کهردن خودبنیهادی الهود ،امها
اینبار خودبنیادی را اه به کهک عق جز ی ،بلکه با مدد عرفانهایی که هویّ شان
معلوم ایست ،سَر پها اگهه داشه ه اسهت .بهه اع قهاد برخهی اادیشههندان ،بسهیار
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ساده اادیشااه است اگر معنویتخواهی و معنویتگرایی بشر عصر ما را به معنای
پایان خودبنیادی او و گام گذاش ن وی در جههان حقیقهت معنهوی بهداایم (مـ ،

 .)72 :7836بنابراین ،کهاکان بشر دوره پساتجدّد دست از ااسانمحوری براداشه ه
است و در ههه امور و از جهله امور معنوی ،ااسان را شغازگاه اادیشیدن و اقالهه
ثق عالم فرض میکند.
توجه افراطی به ااسان در معنویتهای پساتجدّدی به حدّی است کهه برخهی،
پیدای

شاها را ا یجه قهری پیش ازی اوماایسم میدااند و تعهالیم شاهها را بهه ایهن

ماللت ارجاع می دهند که بشر به لحاظ زیس ی تکام یاف ه است و اکنون باید بهه
لحاظ معنوی ایز تکام یابد (نک :گیدنز.)712 :7832 ،
دو ـ نفی شریعت

شریعت به معنای دس ورالعهلی کام و جام با منشأ وحیهاای بهرای زاهدگی
ههراه با سیر و سلوک معنوی ،مفهومی است که اکثریت قریت به اتفها مکاتهت
عرفاای و معنوی جدید از شن بیگااهااد .گرچه در بیش ر این فرقهها اوعی شداب و
شیینی برای ای به اهداف مادی و معنوی ه به مفهومی که خود تعریف میکنند هه
دیده میشود ،اثری از شریعت به معنایی که در باال شمد ،وجود ادارد .بیشه ر ایهن
فرقهها با اوعی خوداج هادی و اباحهگری دست به گریلانااد و بهر اع قهاد عهدم
تالزم میان عه و سراوشت ه که رگهههایی از شن را در شمهوزه گنهاه اخسه ین و
شمدن مسیح برای اجات ااسان میتوان یافت (نک :سـلیمانی )108 :7836 ،ه صهحّه
میگذاراد .با این بیان ،در چنین جریانهای معنوی که در دوره پساتجدد بهروز و
ظهور یاف هااد ،امری به اام گناه یا ثواب وجود ادارد و اعها ،مخ لف مهیتواانهد
در موقعیتهای گوااگون و درباره ااسانهای مخ لف ،ا ایج مثلت یا منفی داشه ه
باشند .بنابراین ،عجیت اخواهد بود که برخی از ههین جریانههای بهه اصهالالح
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معنویتگرا ،لذتگرایی و شهوتراای را بهمثابه راهکاری برای ای به حالتهای
معنوی تئوریزه کنند (نک :م .)72 :7836 ،
سه ـ تخدیر و توهم

هنگامی که اادیشهندان دوره پساتجدد به این ا یجه رسیداد که دایهای مهدرن
دیگر جایی بهرای زاهدگی ایسهت ،یکهی از راهکارههایی کهه بهرای خالصهی از
سازوکارهای زادگی مدرن پیشنهاد داداد ،پناه بردن به ذهن ،قهوّه تخیّه  ،تجسّهم
فردی و توهم بود .از اظر ااسان پساتجددی ،هی حقیقت م عالیای وجود اهدارد
که برای ااسان دست یاف نی باشد ،بلکه ههه اشیاء و امهور ،بازتهاب و وااههایی از
حقیقت هس ند که از سوی افراد گوااگون به طر مخ لفی فهم و تفسیر میشواد.
در واق  ،حقیقت ،م کثّر و به تعداد افراد بشر است .برداشت شخصهی ههرکس از
پدیدهها و امور ،ههان قدر حقیقهی و درسهت اسهت کهه برداشهت کهامال م ّضها ِد
شخصی دیگر .در این جهان ،هی چیز بیمفهومتر از جنگ و ازاع بهر سهر عقایهد
ایست و به ر است ااسان ها به دایای وههی و ذهنی خود پناه بلراهد و بهه هههان
اتّکا کنند و تالش برای اثلات یا ردّ عقالای مسا

را کنار بگذاراد.

این دقیقا ههان چیزی است که غرب دوره پساتجدد در مکاتت و ادیان شهر
دور ،مااند هندو یسهم ،بودیسهم و شین و یسهم یاف هه اسهت و هههین امهر سهلت
گس رش روزافزون این مکاتت قدیم و غیرعقالای در جههان حاضهر شهده اسهت
(نک :ناصری.)66-61 :7831 ،
چهار ـ تساهل و تسامح

از ویژگیهای بارز جنل های معنوی دوره پساتجدد ،تساه و تسامح معنوی
است .تفسیر تساه و تسامح در تهدّن غربی (بس ر مهم پیدای

این جنهل هها)

بدین گواه است که هر دین ،مذهت و مرام معنوی ،راهی برای رسیدن به حقیقت
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است و هی مذهت و مک لی به ر یا کام تر از دیگری ایست .تللیغ این

رویکرد ،اوال ،وجود حقیقت واحد م عالی را افی میکند؛ چیزی که ادیان ،بهویژه
ادیان توحیدی بر شن تأکید کرده و اساسا بر محور شن سامان یاف هااد .ثاایا ،موجت
گس رش روحیه سلالهپذیری میشود .روشن است که چنین رویکرد فردمحهور و
جامعهگریز ،کوچکتهرین خالهری بهرای تههدّنههای مهادّی اهدارد و شاهها شن را
میپذیراد و حهایت میکنند.
پنج ـ کثرتگرایی

کثرتگرایی میتوااد در حوزههای مخ لف طرح شهود ،امها منظهور در اینجها
کثرت گرایی دینی است .عصاره کثرتگرایى دینى شن است کهه ادیهان گواهاگون،
ههگى مىتوااند مایه رس گارى یا کها ،افس پیهروان خهود شهواد؛ یعنهى دایهره
حقیقت و حقّاایت در دین یا دین حق را گس رده مهیگیراهد و در یهک دیهن یها
مذهت خاص منحصر و محصور اهىدااند (نک :هیک ،بیتا .)183 :برخى بها الههام
از اظریه کثرتگرایى دینى ،مدعى شدهااد اساسا دین خالص و حقِّ محض وجود
اههدارد؛ ههههه ادیههان و مههذاهت در سراسههر دایهها شمیههزهاى از حههق و باطه ااههد و
درعینحا ،،ههگى بهه اهوعى تلقهى از دیهن حهق داراهد و بهر صهراط مسه قیم
هدایتااد (نک :سروش .)71-8 :7816 ،کثرتگرایی در معنویهت برخاسه ه از ایهن
قرا ت م کثرااه از دین ،ح ی به این اوع تکثر وفادار الوده ،بلکهه گهاه بخشهی از
شموزه های خود را از یک دین و بخشی را از دین دیگر میگیرد؛ الل ه این ویژگی
سلت سازگاری پیروان این اوع معنویت ها با دیگران و به تله شن ،فهراهم شهدن
زمینههای گس رش این جنل های معنوی است.
شش ـ آزادی بدون پذیرش مسئولیت

شاید یکی از جنجالیترین دیدگاهها در جنل های معنوی دوره پسهاتجدد را
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باید در شزاد ه و بلکه رها ه دااسه ن ااسهان از پاسهخگهویی و مسهئولیتپهذیری
دااسههت .اسههلیّت حههاکم در ایههن جنههل ههها بههر شن اسههت کههه مسهها لی از سههنخ
مسئولیتپذیری ،اه صاد ااد ،اه کاذب .هر ااساای برای دس یابی به یگااگی ،باید
راه خوی

را برود و تصهیهات خود را بگیرد .چنهین تصههیهاتی هرگهز کهاذب

اخواهند بود؛ زیرا اشخاص در ذهن شخصی خود کهاذب ایسه ند (نـک :وییلـی،

.)3 :7836
معنویت اسالمی

پس از بررسی اجهالی معنویت پساتجددی ،در اینجا به طهرح معنویهت اسهالمی
میپردازیم که خود اوعی اقد ضهنی و ال زامی معنویهت پسهاتجددی اسهت .واژه
معنویت در قرشن کریم ایامده است ،ولی با رجوع به فرهنگهای لوت و توجه به
معاای لووی شن ،می توان گفت منظور از شن ،عالم بهاطن ،حقیقهت و روح جههان
مادی و ظاهری است که به رین واژه قرشای ازدیک به شن «حیات طیله و اور الهی
است» (نک :الرامینیا و دیگران)17 :7810 ،؛ بدین بیان که موجودات جهان به چهار
اوع جهادات ،الاتات ،حیوااات و ااسان تقسیم میشواد :جههاد ههی حرکهت و
توذیه و رشدی ادارد؛ الات توذیه و رشد دارد؛ حیوان در عین اینکه با الهات در
توذیه و اهو شریک است ،ام یاز حرکت ارادی یا حیات حیواای ایز دارد؛ ااسهان
افزون بر حیات حیواای ،افکار عهالی و تصهرفات شهگفتشوری دارد کهه او را از
ههه حیوااات مه از میکند .در میان ااسانها ایز افرادی یافت میشواد که افهزون
بر زادگی عادی ،از علم و ایهان و معرفت به شفریننده هسه ی برخورداراهد .شاهها
چیزهایی از عالم معنا درک می کنند که دیگران از درک شن عاجزاد و در حقیقت،
دریچه ای از باطن و حقیقت عالم به رویشان گشوده شهده ،معنهوی گردیهدهااهد.
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عالمه طلاطلا ی می اویسد[« :به]راس ی در مؤمن ،حقیقهت و واقعی هی دارای اثهر،
وجود دارد که در دیگران وجود ادارد و این حقیقت سزاوارتر است به اینکه اسم
حیات و زادگی بر شن گذاش ه شود تا بر شن حقیق ی که در دیگر مردم است و شن
را در مقاب حیات الاتی ،حیات و زادگی حیواای میاامیم» (طباطبـایی ،7818 ،ج:1

 .)266ایشان ههچنین تأکید داراهد کهه در ا یجهه عهه صهالح ،خداواهد حیهات
جدیدی ه م فاوت از حیات قللی ه به او افاضه میکند (همان ،ج .)821 :71با ایهن
بیان میتوان معنویت اسالمی را اینگواه تعریف کرد« :حیات طیله و اوراایت د،
از طریق معرفت ،ایهان ،عه صالح و بنهدگی خهدا براسهاس شهریعت اسهالمی»
(الرامینیا و دیگـران .)18 :7810 ،بهرایناسهاس« ،معنویهت اسهالمی براینهدِ فراینهدِ
معرفت ،ایهان و عه صالح بر مدار شریعت خواهد بود» و چنااچه حیات طیله و
اوراایت د ،پیدا اشود ،میتوان ادّعا کرد معنوی ی حاص اشده است.

برای ارا ه طرح کلهی معنویهت اسهالمی و بیهان مؤلفههههای اصهلی معنویهت
اسالمی ،باید پی فرض های این منظومه معنوی ی مورد توجه قرار گیهرد؛ چراکهه
مؤلفههههههای ایههن اظههام معنههوی ی از د ،پههی فههرضهههای شن بیههرون مههیشیههد.
پی فرضهای اصلی معنویت اسالمی به صورت زیر قاب برشهاری است:
یک ـ هدفمندی نظام هستی :اظام هس ی از منظهر اسهالم ،اظهامیهدفهنهد و
ذیشعور است و این شعور در تهام اجزای شن سریان دارد (اسراء.)22 :

33
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دو ـ دوساحتی بودن حیات و اصالت آخرت :در فرهنگ دینی ،از دو اشهئه
حیات برای ااسان یاد میشود (بقره 36-31 :و  :)772یکی اشئه دایها کهه موقهت و
مقدمه حیات اوست؛ دوم اشئه شخرت که جاودااه و محصو ،حیات دایوی است.
حیات دایوی بهمثابه ابزار و مح توشه سهازی اع قهادی و عهلهی بهرای شخهرت
است .رسالت ااسان در دایا ،تهیه مقدمات برای حیات اصلی خوی

است که در

عالم دیگر خواهد داشت.
سه ـ دوساحتی بودن انسان و اصالت روح :در منظومه معرف ی اسالم ،ااسان
موجودی دوساح ی و مرکت از جسم و جهان اسهت (نـک :سـبنانی.)28 :7811 ،
افزون بر این ،از بین این دو بعهد ،ایهن روح اسهت کهه رکهن اصهلی را تشهکی
میدهد .صراحت قرشن بر «خلق جدید» (مؤمنون )72 :بعد از خلق جسهاای ااسان،
گواه این مدّعاست.
چرار ـ پیوستگی دو عالم و تأثر عمل در سرنوشت :در شمهوزهههای دینهی
برای تهییز میان دایا و شخرت ،از دو تعلیر «دایا» و «شخرت» اس فاده شهده اسهت،
ولی این بدان معنا ایست که این دو عالم از هم جدا و بهدون ربهطااهد ،بلکهه در
الگویی خالی ،دایا و شخرت در ام داد یکدیگراد و زادگی شخرتی ،مرحله بعهدی
زادگی در دایاست .ازاینرو ،تهامی باورها ،رف ارها و گف ارهای ااسان در دایا ،در
ادامه زادگی او ه در شخرت ه تأثیرگذار خواهد بود .تأکید قرشن بر تجسّم اعهها،
در ههین راس ا قاب توجیه است (بقره70 :؛ مزمل.)10 :
پنج ـ بیان نیاز اساسی انسان و تبیین پاسخ آن :از پهی فهرضههای دیگهر
معنویت اسالمی ،شناسایی ایاز اصلی ااسان و تالش برای پاسخ بهدان اسهت .بهه
اظر میرسد در اگاهی کالن و جام  ،ایاز اصلی ااسان ،شناخ ن و پاسخ دادن بهه
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است که «چگواه باید زادگی کرد تها سهعادت دایها تهوام بها سهعات

شخرت تأمین گردد؟» (نک :ناصری .)31 :7831 ،پاسهخ شمهوزهههای دینهی بهه ایهن
پرس

بدینگواه است که :ارسا ،رس و اازا ،ک ت در راسه ای هههین منظهور

بوده تا در وهله او ،با وض قوااین الهی در حهوزه اق صهاد ،سیاسهت ،حقهو و
جزا ،روابط اج هاعی و غیره ،سعادت دایوی ااسان و بس ر رشد او فراهم گردد و
در ادامه ،ههه اینها مقدمه ای برای شناخت ،حرکت و تقرب بهه خداواهد گرداهد
(نک :مصباحیزدی .)71 :7811 ،حاص شاکه ،برای طرح اظام معنویت اسالمی بایهد
پی فرضهای فو مدّاظر قرار گیرد و بدون توجهه بهه شاهها ،دسه یابی بهه یهک
منظومه منسجم م قن دشوار خواهد بود.
مؤلفههای اصلی معنویت اسالمی

بعد از طرح پی فرضهای منظومه معنویت اسالمی ،اساسیترین مؤلفههای ایهن
منظومه به شرح زیر قاب ارا ه است:
یک ـ خدامحوری

اصلیترین مؤلفه معنویت اسالمی ،مسئله توحیهد و محهور بهودن شن در هههه
امور است؛ تا جایی که میتوان ادعا کرد بقیّه مؤلفهها با شن معنها مهییابنهد (نـک:

الرامینیا و دیگران .)28 :7810 ،معرفت الهی و شگهاهییهابی از اسههای حسهنای او
بر اساس شموزههای قرشن و ع رت ،بهمثابه زیرساخت حیات طیله است که هدف،
راه و دیگر مسا

مربوط به شن را روشن میکند .تاب

ااهوار ربهوبی بهر قلهت و

زاده شدن و یاف ن حیات طیله جدید (عناصری که در تعریف معنویت اسهالمی
بدان اشاره شد) جز با تقرّب به خدای م عا ،و تجلهی صهفات ربهوبی در ااسهان
میسّر اهی گردد .روشن است که عدم شناخت خداواد و عه براساس معیارهای

بررسی و نقد مؤلفههای معنویتِ پساتجدّدی از منظر معنویت اسالمی

33

الهی ،گرچه با مجاهدت ههراه باشد ،ثهرهای جز دوری از حق اخواههد داشهت؛
چراکه براساس مضامین روایی ،رواده غیربصهیر بهه ااسهاای تشهلیه شهده کهه در
خالف جهتِ مسیر ،حرکت میکند .روشن است کهه چنهین حرک هی ،هرچهه بها
تالش بیش ری مقرون گردد ،ثهره ای جز دورتر شهدن از ههدف اخواههد داشهت
(نک :یلینی7201 ،ق ،ج.)28 :7
دو ـ والیتمحوری

براساس منظومه معنوی ی اسالم ،سلوک معنهوی بهدون راهلهر راهرف هه امکهان
ادارد؛ چراکه مجاری ادراکی عادی بشر (حس ،عق و د )،برای شهناخت مسهیر
سلوکِ درست کافی ایست .ازاینرو ،خداواد م عا ،براساس برهان حکهت (نک:

مصباحیزدی )13 :7811 ،شگاهیهای وحیاای را از طریق االیای الهی در اخ یار بشهر
قرار داده است .اما روشن است که این مسیر ،مسیری ایست که با عدم وجود یها
عدم ههراهی ااسان کام  ،امکان تحقق داش ه باشد .بنابراین ،ههواره ایاز به وجود
ولیّ خداست تا بهمثابه شاخصی بازداراهده از ااحهراف در مسهیر سهلوک باشهد.
برایناساس ،تأکید ما بر شن است که والیتمحوری را جزو مؤلفههههای معنویهت
اسالمی قرار دهیم؛ چراکه این امر یادشور میشود سیر معنوی ااسهان ،هههواره در
جوار و منظر ااسان کام صورت میگیرد و این کار با صِهرف بهه دسهت شوردن
پارهای از شگاهیها و ه ولو این شگاهیهای صرف ،وحیاای هم باشند ه امکانپذیر
ایست ،تا گف ه شود با رحلت پیاملر و بهدون وجهود ااسهان کامه  ،ایهن سهلوک
تحققیاف نی است .بنابراین ،در معنویت اسالمی ،سلوک معنهوی بها مهدد الالهاف
خفیه یا جلیه ااسان کام است؛ الل ه ااگف ه پیداست که ایهن قرا هت از معنویهت
اسالمی ،با خواا

شیعی از اسالم مل نی است.
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سه ـ خردورزی

از دیگر مؤلفههای معنویت اسالمی ،خردورزی و تالابق کام شمهوزهههای شن
با عق است .عق در فرهنگِ دینی ،بهمثابه حجّت باطنی است که ههه شموزهها ه
غیر از برخی شموزههای وحیاای که عق ضرورت شاها را درک میکند ،اه کیفیّهت
شاها را ،مث معاد ه باید با شن مالابقت داده شواد تا اع لارسنجی شواد .افهزون بهر
این ،تحقق سلوک معنوی ااسان در فضای روح تعریف میشود؛ ازایهنرو ،بهرای
داش ن سیر معنوی ،باید روحی هوشیار داش ه باشیم« .روشن است که خردورزی
و کاربست فکر موجت این هوشهیاری خواههد شهد» (نـک :مهرـری ،7863 ،ج:18

 .)816الل ه مهکن است روح ااسان دچار خوابشلودگی (غفلت) شود و تا هنگهام
مرگ از خواب بیدار اگردد (ابنابیفـرا ،7861 ،،ج .)710 :7طلیعهی اسهت چنهین
شخصی از اس عدادهای خوی

اس فاده اکرده است و به حیات طیله و قرب الهی

که اوج معنویت اسالمی است ،اخواهد رسید .با این بیان ،جایگاه و اق

خِهرَد و

عق در معنویت اسالمی کامال برجس ه و تعیینکننده است؛ چراکه بدون شن ،اوال،
شروع حرکت معنوی محا ،به اظر میرسد؛ ثاایا ،در ادامه مسیر بهدون در دسهت
داش ن چراغ خِرَد ،اح ها ،گم کردن راه و به بیراهه رف ن ح هی است.
چهار ـ شریعتگرایی

از دیگر مؤلفههای معنویت اسالمی ،ال زام عهلی به شریعت است .قرشن کهریم
راه حصو ،معنویت و وصو ،به قرب و لقای حضرت حق را در «شریعتگرایی»
معرفی کرده است .شریعت به معنای عام کلهه ،مجهوعه عقاید ،اخال و احکهام
الهی است؛ یعنی اسالم در ههه شموزههای خوی  ،اعم از جهانبینی یا اید ولوژی
و شریعت به معنای خاص ،یعنی مجهوعه بایدها و الایدهای شرعی و فقهی کهه
الل ه معنویت قرشای جداشده و بریده از عقایهد ،اخهال و احکهام ایسهت و ایهن
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مسئله با مراجعه به برخی شیات (نک :جاثیه73 :؛ حشر1 :؛ انفال )12 :بهروشنی قابه
اثلات است؛ زیرا معنویت منهای توحید ،الوت ،رسالت و ایز والیت ،هرگز معنای
کاملی اخواهد داشت و در حقیقهت معنویهتِ راسه ین ،پهی براهده و بازداراهده
اخواهد بود .در شموزههای معنوی اسالمی ،شریعتگروی در ههه شرایط روحهی
و معنوی و بر ههه سا ران مسیر معنویت ه چهه سهالکان مجهذوب یها مجهذوبان
سالک ه شرط ا یجهبخشی سلوک دااس ه شده اسهت (نـک :الرـامینیـا و دیگـران،

 .)17 :7810در اظام معنویت اسالمی ،معنویت بهدون شهریعت ،اوال ،امکهانپهذیر
ایست؛ ثاایا ،بر فرض امکان ،سودمند اخواهد بود .سقوط تکالیف شرعی اههتنهها
در هی مرتله ای از مراتت و منزلی از مناز ،معنوی اع لار اهدارد ،بلکهه تکلیهف،
بیش ر و وظایف ،دشوارتر میشواد .برایناساس ،سلوک معنوی با ااجام واجلهات
و ترک حرام شروع میشود و هرچه جلهوتر مهیرود ،ااجهام مسه حلّات و تهرک
مکروهات و ملاحات ایز بر شن اضافه میگردد؛ بهگواهایکه در مراتلی از زاهدگی
معنوی ،افراد معنوی به مرتلهای میرسند کهه تنهها دو وظیفهه شهرعی (واجهت و
حرام) را میشناسند؛ یعنی مس حت را بر خود واجت ،و مکروه و ملاح را بر خود
حرام میکنند تا راباله شاها بها خهدا ،عهیهقتهر و ایه بهه مقامهات معنهوی قابه
دس رستر شود.
پنج ـ آرامش پایدار

از دیگر مؤلفههههای معنویهت اسهالمی ،ایجهاد شرامه

هدفهنهد ،حرکهتزا،

تحو،شفرین ،مسئولیتشور و پایدار است (نک :رودگـر .)772 :7836 ،ملنهای چنهین
شرامشی ،خداباوری است؛ چراکه اگر ااسان با خداواهد مهرتلط شهود کهه کهااون
قدرت ،اور ،علم و حکهت است ،بر اثر این ارتلاط ،تکیهگاهی ذاتی ،اصی  ،زاده
و پایدار پیدا میکند و شرام

او ایز ملنایی جاودااه و حقیقی مییابد؛ درحالیکهه
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شرامشی که در معنویتهای اوپدید طرح میشود ،شرامشی است کهه ااشهی از دو
امر است :الف) شرامشی که بر اثر بیدرکهی ،بهیدردی ،جهالهت ،غفلهت و عهدم
احساس مسئولیت پدید میشید .ب) شرام

و سکوای که جنله تخدیری و تلقینی

دارد و با برخی مواد و داروها و یا حرکات و ذکرههای اهامفهوم و بهدون ههدف
بهطورموقت ایجاد میشود (ناصری.)18 :7831 ،
شش ـ دستیابی به حیات طیبه

این مؤلفه بهمثابه زادگی حقیقی معنوی و ا یجه تالش ااسان معنویتخهواه و
ال زام عهلی به دس ورات معنوی دین است .عالمه طلاطلا ی ذی شیه اود و هفه م
سوره اح درباره حیات طیله چنین میاویسد:
این جمله [فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَة] با صراحت لفظش داللت دارد بر اینکه خداا
تعالی مؤمنی را که عمل صالح کنا ،به حيات جایا غير از آن حيداتی کده بده
دیگران نيز داده ،زناه میکنا و مقصود این نيست که حياتش را تغييدر مدیدهدا؛
مثالً حيات خبيث او را مبال به حيات طيبی می کنا که اصل حيات ،همان حيدات
عمومی باشا و صفتش را تغيير دها[ ... ،بلکه] خداا تعدالی حيداتی ابتداایی و
جااگانه و جایا به او افاضه میفرمایا (طباطبائی.)144 :4731 ،

با این بیان ،حیات طیله که اوج قلّه معنویت دینی است ،اوعی حیهات جدیهد
است که ثهره تولّد دوباره ااسان شهرده میشود که از اجابتهای سهگااه و عه
صالح سرچشهه میگیرد.
براساس پی فرضها و مؤلفههای فو  ،میتوان فرایند سامانیابی طرح کلهی
معنویت اسالمی را به صورت زیر ارا ه کرد:
مرحله اول ،تقسیم موجودات :از بین چهار اوع موجود (جهاد ،الات ،حیوان
و ااسان) تنها ااسان با دیگر موجودات م فاوت بوده ،واجد عنصر م هایزکننهدهای
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به اام روح ه شن هم به گواهای که در ااسان یافت میشود ه است و قهرشن کهریم
ایز بر شرافت ااسان به واساله هههین روح تأکیهد دارد« :ثُم ََّّأَنْشَمْْنه ََّّخَلْقمهََّّآخَم َََّّ
فَتَبهرَكََّاللَّهَّأَحْسَنَُّالْخهلِقين» (مؤمنون .)72 :روح افزون بر شرافت ،اص و حقیقهت
ااسان ایز شهرده شده است (سجده77 :؛ ص.)11 :
مرحله دوم ،اقسام روح :در روایات از روح بهه عنهوان عنصهری کهه مراتهت
م عدد (روح الشهوه ،روح القوه ،روح الحیات ،روح االیهان و روح القدس) دارد،
یاد شده است (یلینـی7201 ،ق ،ج .)111 :7از مراجعهه بهه تفاسهیر ارواح خهسهه،
روشن میشود که روحاالیهان ،اوال ،در مؤمنهان امکهان تحقهق دارد؛ ثاایها ،بهرای
تحقق این مرتله از ایهان در مؤمنان به فراهم کردن شهرایالی ایهاز اسهت کهه بهه
ترتیت در مرحله سوم و چهارم بیان میشود.
مرحله سوم ،اجابتهای سهگانه :قرشن کریم بهصراحت مردم را به دو دسه ه
مردگان و زادگان تقسیم میکند (مهرری ،7863 ،ج )221 :18و از مردم میخواههد
برای زاده شدن و یاف ن حیات [طیله] ه غیر از شن حیهات زیسه ی و طلیعهی کهه
داراد ه باید دعوت خدا و رسو ،را اجابت کنند« :یهَّایُّهَهَّالَّذینََّامَنُواَّاسْتَجيبواَّلِلَّهَِّوََّ
لِل َّسولَِّاذاَّدَعهکُ َّْلِمهَّیحْييکُ ْ» (انفال .)12 :اولین قدم برای تحقهق روح االیههان و
تولد دوباره و یاف ن حیات جدید ،اجابت «خدا» و «رسو »،است .روشن است که
والیت در د ،رسالت اهف ه است و اساسا یکی از مهوارد اجابهت کهردن رسهو،،
پذیرش والیت بعد از اوست (نک :مایده61 :؛ نساء .)11 :بنابراین ،یکهی از مراحه
اساسی ای به حیات طیله ،اجابت سهگااه خدا ،رسو ،و ولی است.
مرحله چرارم ،عمل صالح :مالابق شموزه های قرشن کریم ،تحقق ههه مراحه
فو بهمثابه تحقق شروط الزم برای حیات طیله ااد ،اما هنوز کافی ایسه ند ،بلکهه
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برای داش ن حیات طیله (زادگی معنوی) تحقق عنصری دیگر ،ضروری اسهت و
شن «عه صالح» است« :منَّْعَمِلََّصهلِحهَّمِنَّْذَکَ ٍَّأَوَّْأُنْثىََّّوََّهوََّمؤْمِنٌَّفَلَنُحْيِيَنَّهَّحَيمهًَّ
طَيِّبَة» (ننل .)11 :با ااجام عه صالح ،در واق مرحلهه اههایی بهرای دسه یابی بهه
حیات طیله ااجام شده ،از اینجا ااسان وارد مرحله جدیدی از حیات میشود کهه
میتوان اام شن را «زادگی معنوی» گذاشت .گرچه مهکن است پنداش ه شهود کهه
اجابت رسو ،،شام عه صالح هم میشود ،اما باید گفت اجابتهای سهگااه در
حوزه بین

و اع قاد تعریف میشواد و تهایز میان حوزه بین

و کن

یها عهه

روشن است.

عیار معنویت پساتجدد در سنجه معنویت اسالمی

عیارسنجی معنویت دوره پساتجدد با سنجه معنویت اسالمی ،اشکاالت م عدد این
اوع معنویت را ششکار میکند که عهدهترین شاها علارتااد از:
یکم ـ آسیب معرفتی :معنویتهای پساتجددی با محهور قهرار دادن ااسهان و
حذفِ اق

خدا ،پایگاه معرف ی ااسان را از او گرف ه و بر اضالراب او افزودهااهد.

این معنویتها زادگی را از معنا تهی مهیکننهد و بهه او مهیقلوالانهد کهه فرجهام
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زادگی ،اابودی است .با این بیان ،بسیاری از مفاهیم ،از جهله مفهاهیم اخالقهی ه
که مل نی بر وجود مفهوم شخرت هس ند ه بیمعنا خواهنهد بهود؛ امها در معنویهت
اسالمی ،مفاهیهی مااند «امر اخالقی» اهتنها مورد قلو ،و توجهااد ،بلکه تأکید بهر
شن است تا درک درستتری از شن صورت گیرد و ال زام عهلی که ثهره شن ،درک
صحیح و ایز گامی اساسی در سیر معنوی ااسان است ،به احو کام تهری تحقهق
یابد.
دوم ـ اشکال روشی :در معنویتهای اوپدید ،روش م قن و مسه دلّی بهرای
ای به معنویت دیده اهیشود و اگر براامههایی در این زمینه ارا هه مهیگهردد ،در
حدّ دس ورالعه هایی ه گاه غیرالزامی ه است که از سوی بیااگهذاران یها رهلهران
شاها صادر میشود و افراد بدون هی دلیلی شن را میپذیراد .روشهای شاها ه اگر
اام روش ب وان بر شن گذاشت ه بیش ر به دلی تفسیر زمینهی از ااسهان اسهت کهه
رویکرد روانشناسااه دارد و روانشناسی برای ای به شرام
گرای

ه که مهمترین دلیه

به معنویتهای اوپدید است ه اجازه اس فاده از بسیاری از روشهای ولو

توهّهی و خیالی را صادر میکند .ارا ه راهح هایی چون دلی تراشهی ،فرافکنهی و
ااکار در مواجهه با مشکالت رواای ،شاهد بر این مدعاست (نک :اتکینسـون :7831

)170؛ اما در معنویت اسالمی چنین اجازهای صهادر اشهده اسهت .روش در ایهن
معنویت بر دو اص م قن عقه و اقه (وحهی) مل نهی اسهت و دیگهران ،ح هی
بنیااگذار ه و به تعلیر دقیقتر ،شوراده این براامه معنوی ه و دیگر رهلهران ،عههال
اق

رهبَری داراد و ههه گف ار و رف ار شاها با ههین دو میزان سنجیده مهیشهود.

عق معیار اولی در فهم ههه گزارههاست و ح ّی در جایی که عق ااتوان از درک
برخی حقا ق میگردد ه و ایاز به وحی پیدا میشود هه ایهن عقه اسهت کهه بهه

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

33

ااتواای خود و اس فاده از وحی حکم میکند .روشن است که منظهور از عقه در
اینجا ،عق خودبنیاد الوده ،بلکه مراد عق بهرهبراده از وحی است.
سوم ـ اغراق در توانمندیهای انسان :ااسهانمهداری از مؤلفههههای اصهلی
معنویتهای اوپدید است؛ بهگواهایکه برخی اادیشهندان ،این مدعا را که مهکن
است بشر در سایه گرای

به معنویت های اوپدید از خودبنیهادی دسهت کشهیده

باشد ،سادهلوحااه میدااند (نک :م  .)72 :7836 ،به اظر میرسد این معنویتها که
بر محوریت اوماایسم سامان یاف هااد ،بهروشنی دچار اغرا در درک تواا ههای
ااسان شده باشند؛ زیرا اس عدادهای ذاتی ااسان گرچه برای گهرای

بهه معنویهت

الزم است ،بههی وجه کافی به اظر اهیرسهد (نک :الرامینیا و دیگـران)10 :7810 ،؛
بهویژه در معنویت اسالمی که ام دادی ابدی دارد و ااظر به شخهرت اسهت ،عقه
ااسان بهتنهایی قادر به شناخت ااسان ،توااهندیها و ایازهای او ایست .ازایهنرو،
در این اظام معنوی ،وحی و شموزههای وحیاای جایگاه خاصی دارد و بدون اب نها
بر شن ،امکان سیر معنوی برای ااسان اامهکن خواهد بود.
چرارم ـ تردید در تنقق :رهایی و شزادی معنوی مالرحشده در معنویتهای
پساتجددی ،از اساس مهورد تردیهد و مناقشهه اسهت؛ چراکهه پیواهد وثیهق ایهن
جنل های معنوی با اوماایسم ،لیلرالیسم ،سکوالریسم ،شهکاکیت و مهادیگهری،
به مثابه زاداای کردن ااسهان در دام تجهددگرایی اسهت .ادعهای عقالایهت چنهین
معنوی ی ایز خالف چیزی است که در واق شاهد شایم؛ چراکه گرای

بسیاری از

مردم به معنویتهای دینهی ،حکایهت از شن دارد کهه عقالایهتِ تعهداد زیهادی از
ااسانها به ایهن امهر من ههی شهده کهه رههایی و شزادی حقیقهی در گهرو بنهدگی
خداست .رهایی حقیقی ،رهایی از جه  ،تعصت غیرمنالقی ،س م ،اس لداد ،ههوای
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افس و اهای ا رهایی از تعلقات غیرالهی است که در تعابیر دینهی از شن بها عنهوان
«کها ،االاقالاع» (ابنطاوو7201 ،،ق )631 :یاد شده اسهت (نـک :فنـایی اشـکوری،

.)786 :7832
پنجم ـ سلههپذیری :معنویتههای پسهاتجددی بههلحهاظ فهردگهرا بهودن و
جامعهگریزی ،کامال سلالهپذیراد؛ درحالیکه در معنویت اسالمی ،ضهن تأکید بهر
فهم عهیق و درک الیههای دینی که بس رساز معنویت و تعالی ااسانااد ،بر اقه
اج هاعی ااسان ایز تأکید داراد و اساسا برخی از مسا

اج هاعی اسالم ،ههچون

جهاد و امر به معروف و اهی از منکر ،در صورت فهم و عه درسهت در شههار
اعهالی قرار میگیراد که که ر عهلی بهمثابه شاها توان معنویت افزایی دارد .روشن
است که دلی مخالفت اظام سلاله با ترویج معنویهت اسهالمی ه و رویشوری بهه
معنویتهای خنثای اج هاعی مالرحشده در ادیهان شهرقی ه هههین روحیهه عهدم
سازگاری معنویت اسالمی با مقاصد سلالهطللان است .افزون بر این ،جنل ههای
معنوی پُستمدرن ،از قابلیت سازگاری باالیی بها فرهنهگ غربهی برخورداراهد و
اساسا راهکاری برای کاه

دردمندی بشر از راجی که ااشهی از سهلک زاهدگی

مدرن است ،اداراد ،بلکه فقط راهکارهای موق ی برای تحه پذیر کردن راج بشر
در دایای جدید شهرده میشواد.
ششم ـ مندود و گذرا :معنویتهای اوپدید به دالا ،معنوی ی به قواره عههر
شدمی در ههین دایا هس ند؛ درحالیکهه معنویهت اسهالمی در راسه ای شخهرت و
ابدیّت تعریف میشود (نک :الرامینیا و دیگران .)11 :7810 ،معنویت اوپدید ،بخشی
از براامه زادگی برای شرام بخشی ه و به تعلیر دقیهقتهر ،شسهای بخشهی ه بهه
پیروان خود در ههین دایاست و بی

از این را ،اه باور دارد و اه بهرای

هزینهه
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میکند؛ اما در معنویت اسالمی ،اساسا دایا بخ
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بسیار کوچکی ه در حدّ بازیچهه

که در مقاب حیات جاوید شخرت (عنکبوت )62 :و مقدمهه حیهات ابهدی اسهت ه
تلقّی گردیده است .در این اوع معنویت ،ااسان در شوردگاهی قرار گرف ه که بایهد
با مواا مخ لف ملارزه کند و با اک ساب ایهان و عه صالح ،اوراایهت بهاطنی را
که ثهره حیات طیله معنوی است ،به دست شورد؛ این حیات طیلهه ،هههان کهها،
معنوی ااسان در دایاست.
نتیجهگیری

به اظر میرسد گرچه در دوره پساتجدد ،رویکرد معنویتخواهی بهشدّت فزواهی
یاف ه و گس رش جنل های معنوی ،اساسا در پاسخ به ههین ایاز شک گرف هااد،
اما ههااند بسهیاری از تجربیهات بشهر در طهو ،تهاریخ ،ایهنبهار ایهز مهرز میهان
ارا ه دهندگان پاسخ درست به ایاز معنوی بشر ،با مدّعیان غیرحقیقی عرضهکننهده
این کاالی گرانبها در هم شمیخ ه است .اوش ار حاضر مدّعی اسهت مهیتهوان بها
تلیین ،ارا ه سامانیاف ه و روزشمدِ معنویت اسالمی ه افزون بر عیهان کهردن چههره
حقیقی مدعیان غیرواقعی معنویت ه پاسخ و درماای شفابخ

مل نهی بهر عقه و

وحی به این ایاز و راج بشر معاصر داد .این پاسخ که در قالت منظومهای معنهوی
قاب ارا ه است ،به دلی اب نا بر دو عنصر پی گف هه (عقه و وحهی) افهزون بهر
اطهینانبخشی به پیروان خود ،ا یجهبخ
میکند.

بودن براامههای معنوی خود را تضهین
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