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15/ معنويت گرايي در قرآن 

 در قرآنمعنويت گرايي
)ها و كاركردهاي معنويت قرآنيمباني، مؤلفه(

١محمد جواد رودگر

: چكيده
معنويت بر اساس اعتقاد به عالم غيب و جهان ماوراء و اصالت را به عالم باطن دادن شكل 

از ...گرايي يعني غيب گروي كه خدا، قيامت، روح مجرد الهيِ انسان وگيرد و معنويتمي
گرايي انسان ن هستند و لذا معنويت منهاي خدا و جهان غيب نداريم و معنويتمصاديق بارز آ

چه انسان سنتي و چه انسان مدرن، يا قديم و جديد كه البتّه با توجه به هويت وجودي انسان ـ
ـ بر مبادي و اصولي استوار چنين تقسيمي غير منطقي است و در جغرافياي معرفت راه ندارد

اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غيب و اصالت شريعت و داراي : است كه عبارتند از
عقالنيت، اعتدال، عبوديت و كاركردهايي دارد كه در : هايي است كه عبارتند ازمؤلفه
...تواند تجلّي يابد وهاي فردي، اجتماعي و مادي و معنوي ميساحت

ها و كاركردهايي در سه محور ، مؤلفهنوشتار حاضر معنويت در قرآن را با توجه به چنان مباني
مورد پژوهش و پردازش قرار داده است تا ضمن تبيين ايجابي به نقد ضمني و سلبي 

.هاي سكوالر نيز پرداخته شودمعنويت
هاي در نوشتار حاضر اثبات شده است كه معنويت پايه تكامل و داراي جامعيت است تا همه ساحت

اي دارد كه روح حاكم بر زندگي مبتني بر نويت قرآني قلمرو گستردهزندگي انسان را پوشش دهد و مع
.عقل و اراده و عشق و ايمان است

:واژگان كليدي
. معنويت، قرآن، فطرت، روح، عبوديت و عقالنيت

.استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج. 1
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:طرح مسأله
قرآن كريم كتاب معرفت و معنويت است و كليد كمال انسان در افق قرآن فطرتي 

اوست نه » ذاتي«اشناسي و خداگرايي از صفات برجسته الهي ـ توحيدي دارد و خد

و شناخت و شهود او در مرتبه اَعلي » خدا«و متن و جوهر معنويت نيز » عرَضي«

خواهد بود اگر چه انسانها در ميزان گرايش به خدا و معرفت حضوري و شهودي و 

 نسبت قرب وجودي به آن داراي مراتب و درجات هستند و از حيث عمل و واقعيت

نسبت صعودي و گرايشي كه تطابق با ) انسانها به خدا از دو حال خارج نيست الف

نسبت هبوطي و گريزي كه ) فطرت داشته و لبيك گويي به نداي فطرت است ب

.خروج از صراط مستقيم فطرت خواهد بود

نه معنامند است و » فطرت«معنويت منهاي خدا و گريز از مركز وجود انسان يعني 

اي است كه است كه تئوريزه شده و مغالطه» دروغي«بل حصول و وقوع بلكه نه قا

 بام زندگي انسان زده خواهد شد زيرا برصورت گرفت و دير يا زود كوس رسوايي آن 

با فطرت انسان ناسازگار و غير قابل جمع است و تناقضي آشكار با حقيقت وجود 

» قرآن، معنويت پايه تكامل استاز نظر«: آدمي دارد به تعبير استاد شهيد مطهري

 و از نظر علّامه طباطبايي سير باطني و حيات معنوي انسان )258، ص24مطهري،  ج(

: هاي حقيقي بيرون از واقعيت طبيعت و جهان ماده است لذا فرموديك رشته واقعيت

دارتر و تر و واقعيتعالم باطن كه موطن حيات معنوي است، جهاني است بسيار اصيل«

 بنابراين انسان )63طباطبايي، معنويت تشيع، ص (»...هناورتر از جهان ماده و حسپ

صراط «موجودي تكامل يابنده و كمال مطلق گراست و تنها راه وصول او به كمال 

راه تكامل كشف كردني است نه «او تعبيه شده است و » فطرت«است كه در » مستقيم

به اين معنا كه در متن وجود راه ...كردنياختراع كردني، كشف شدني است نه خلق 

. رونده راهي به سوي كمال حقيقي او كه رسيدن به بارگاه قرب حق است وجود دارد

يعني در متن وجود انسان استعداد فطري براي رسيدن به كمال حقيقي وجود دارد 
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 ص ،26مطهري، ج  (».آنچنان كه مثالً در هستة خرما استعداد درخت شدن وجود دارد

110.(

انسان بر » هدايت«دار است عهده) به معناي عام(» شريعت«و قرآن كريم كه كتاب 

هماهنگي كامل و ) فطرت(با كتاب تكوين ) قرآن(محور فطرت است تا كتاب تدوين 

قرآن كريم «: همگرايي محض داشته باشند به همين دليل به تعبير استاد شهيد مطهري

ر كمال صراحت، ايمان مذهبي را نوعي هماهنگي با دستگاه اولين كتابي است كه اوالً د

:آفرينش خوانده است

آيا چيز  ().83/آل عمران(»افغير دين اهللا يبغون و له اسلم من في السموات و االرض«

كنند و حال آنكه هر كه در آسمانها و زمين است ديگري جز دين خدا را جستجو مي

).سر بر فرمان اوست

:كند مذهبي را جزء سرشت انسانها معرّفي ميو ثانياً ايمان

گرايانه حق ()30/روم (»فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرهْ اهللا التي فطر الناس عليها«

روي خود را به سوي دين كن، همان كه سرشت خدايي است كه مردم را بر آن سرشته 

).42، ص 2مطهري، ج  (»).است

يك مفهوم و رويكردي است كه داراي دو » معنويت«با توجه به مباحث پيش گفته 

سلبي و منفي است كه معناي دوم الزمه معناي اول است . 2اثباتي ـ ايجابي . 1جنبة 

ايمان دين «يعني تعلّق انسان به خدا و گرايش او به جهان غيب و ماوراء كه در مفهوم 

يتناهي مرتبط يابد و انسان را با كمال مطلق، موجود نامحدود و الظهور مي» و مذهبي

طلبي ها، دنياگرايي و سودجويي و منفعتسازد ريشة رهايي انسان از خودخواهيمي

انسان را ) ـ ازليابدي(خواهد بود كه وابستگي انسان به يك امر نامحدود و جاودانه 

: سازد به تعبير استاد شهيد مطهريوارسته از هر محدوديت و پيوسته به ابديت مي

دانند عرفاني، معنويت را در رهايي انسان از مملوكيت نسبت به اشياء ميدر ادبيات ...«

 آري )253-254، ص22مطهري، ج(»...نه در رهايي اشياء از مملوكيت نسبت به انسان

معنويت راستين انسان در اصالح و بازسازي و سپس نوسازي دروني و بروني 
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اري و فوز و فالح را به ارمغان پذير است و چنين معنويتي است كه رشد و رستگامكان

گيرد لذا روح حاكم بر معنويت در قرآن قرار مي» عدالت اجتماعي«آورد و مبناي مي

است كه با توحيد و عدالت الهي و » عبوديت«و به تعبيري » ايمان به خدا و عمل صالح«

ين گرايي در هم تنيده و هم سرنوشت است و طبق ااجتماعي و نبوت، امامت و قيامت

جامعيت ) الف: اصول معنويت در قرآن از دو ويژگي اساسي و كليدي برخوردار است

يعني همه ابعاد زندگي انسان اعم از فردي، خانوادگي، اجتماعي، دنيايي و آخرتي را (

يعني همه حدود و مراتب وجودي انسان را در حركت (كمال ) ب) گيرددر برمي

 دليل است كه معنويت قرآني داراي به همين) شودتكاملي اشتدادي شامل مي

هاي عقالني، نفساني و جسماني يا معرفتي، تربيتي و شريعتي است تا هم شامل ساحت

از نظر قرآن، ما بايد در آنِ «: درون و هم شامل برون انسان گردد به تعبير شهيد مطهري

 نظام واحد، هم نظام روحي و فكري و اخالقي و معنوي خودمان را درست كنيم و هم

اگر تنها به يك طرف توجه شود، كاري از پيش . اجتماعي و روابط بيرون را

معنويت « به همين وِزان استاد شهيد با رويكردي انتقادي )255همان، ص (»...رودنمي

: نمايدمنهاي خدا و شريعت را چنين ترسيم و نقد مي» معنويت اخالقي«و » منفي

دا در ميان است، نه نام غيب و ماوراء الطبيعه و نه نام در اين نوع اخالق، نه نام خ...«

پيامبر و دين و ايمان، معنويت اخالقي يعني اين كه انانيت و منّيت از بين برود، جانها با 

)252همان، ص(».يكديگر متحد شوند و اتحاد و وحدت در كار بيايد

بايد در جامعه منطق اسالم اين است كه معنويت را با عدالت توأم با يكديگري «

اي كه عدالت وجود نداشته باشد، هزاران هزار بيمار رواني به برقرار كرد در جامعه

هاي رواني توليد كند و عقدههاي رواني ميآيد، محروميتها ايجاد عقدهوجود مي

 بنابراين معنويت جامع و كامل يا دروني و بيروني و يا ستيز )257همان، ص(»...انفجار

گرا با فطرت انسان باشد و فرجام و سرانجام آن تواند معنويت همرايش ميو گريز و گ

.سعادت حقيقي فرد و جامعه انساني

: ما در نوشته حاضر در سه محور
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.مباني معنويت در قرآن) الف

.هاي معنويت در قرآنمؤلفه) ب

.كاركردهاي معنويت در قرآن) ج

.مباحثي را ارائه خواهيم نمود

:معنويت در قرآنمباني ) الف
قرآن كريم كه كتاب هدايت انسان و متن جامع و كامل تعليم و تربيت انسان است 

تواند شامل همه داند كه مياوالً معنويت را داراي قلمرو وسيع و گسترة گسترده مي

هاي انسان گردد زيرا گوهر معنويت را ها و انديشهاحوال، اقوال و افعال و انگيزه

داند لذا هر كاري كه با رنگ و رائحه رحماني و انگيزه الهي انجام گيرد مي» خداگرايي«

»...م بواحده ان تقوموا هللا مثني و فُرديَكانما اعظ«: داخل در معنويت است كه فرمود

هاي آدمي از عبادي، تجاري، سياسي ـ را جوهر همه فعاليت» خلوص«و ) 46/سبأ(

ادت، ذكر، تفكّر، تعليم و تعلّم، حكومت و قلمداد كرده است و عب...اجتماعي و

پذيرد و ال غير كه حكمت و سياست و سلوك را تنها با مبناي الهي ـ توحيدي مي

 ثانياً براي معنويت مباني و اصولي )30/مائده (»انما يتقبل اهللا من المتقين«: فرمود

:كنيمميبرشمرده است كه سرنوشت سازند و ما به برخي از آنها اشارتي مجمل 

اي از حقيقهْ الحقائق و جلوه اسماء  قرآن انسان را رقيقه:اصالت روح: مبناي اول

داند كه داراي هويت متألهانه است و شناسنامه وجودي انسان و جمال و جالل الهي مي

معنا و » اصالت روح«اجتماعي آدميان در همان . تاريخ و جغرافياي معرفتي، انساني

من « و ياي )29/حجر (»فاذا سويته و نفخت فيه من روحي«: رمودشود كه فتفسير مي

 در )30-29/فجر (»در آغاز تكوين و فادخلي في عبادي و ادخلي في جنّتي» روحي

هاي عقل و اراده از يك جهت و عشق و مسير تكامل و غايت استكمال انسان كه بر پايه

 در فرجام و )6/انشقاق (»يهكَدحاً فمالق«ايمان از جهت ديگر نهاده شده است تا 

گرا با سرانجام حركت تكامل انسانِ سالك الي اهللا صورت پذيرد و انسانِ معنويت

دريافت و ادراك چنين هويت و تاريخ و جغرافيايي كه قرآن براي او ترسيم و تصوير 
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سار شجرة طيبة شريعت و در پناه و در سايه» عقالنيت و وحيانيت«كرده است در پرتو 

و . گيردرا در پيش مي» صراط مستقيم سلوك«ايت و حمايت انسان كامل مكَمل هد

را كه در عبداهللا شدن و عند اهللا » درد خداجويي و خداخويي«چنين درك و دريافتي 

.رسانديا رنگ خدا يافتن است به فعليت مي» صبغهْ اهللا«گشتن و سپس 

طرت خدايي است كه گرايشهاي انسان در قرآن داراي ف: اصالت فطرت: مبناي دوم

دوستي، گرايي، خيرخواهي، نوعجويي، حقيقتعالية وجودش از معرفت اندوزي، علم

همه و همه ريشه در فطرت انسان دارند و ... گروي وورزي، عبوديت و پرستشعدالت

و بازگشت به خويشتن ) خودآگاهي(فطرت اداركي و احساسي با معرفت به نفس 

گردد و ركن ركين و اصلِ اصيل شكوفا شده و بارور مي) صلِ خودوصل به ا(خويش 

تعبيه و تبيين گشته است به همين دليل خداي سبحان به » فطرت«معنويت قرآني در 

هاي نفسِ الهي و فطرت را ارائه و مؤمنين طريق عملي معرفت نفس و رهروي بر پايه

»...ضركم منْ ضلَّ اذا اهديتميا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم ال ي: امر فرمود

بخشي به فطرت ارجاع انسان به ها و رسالتها در راستاي آگاهيبوتن و )105/مائده(

پرستان با بت) ع( كه در جريان مبارزه حضرت ابراهيمنداحقيقت وجودي خويش بوده

پيامبر  و قرآن كريم )64/انبياء(»فرجعوا الي انفسهم... «: و نمرودپرستان بابل فرمود

ذي «و » ذكر« و قرآن كريم )17/عاشيه(»انما انت مذَكِّر«را مذَكِّر نام نهاد ) ص(اكرم

ص، و القرآن ذي  «)9/زمر(، »انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«: ناميده شد» الذكر

 لذا گفتمان معنويت بر اصالت فطرت نهفته است و فطرت تبديل )1-2/ص(»الذكر

گردد لكن انسانها در نهايت امر ر ناپذير است اگرچه مستور و مهجور مينابردار و تغيي

اگرچه «: را تجربه خواهند كرد به تعبير عالمه جوادي آملي» روزگار وصل خويش«

تغيير موضعي و برخي از عناصر مطرح در هويت انساني بر اساس دخالت وهم و خيال 

از درون و وسوسه و نَزْغ و ) در بخش انگيزه(و شهوت و غضب ) در بخش انديشه(

اغْواي ابليس از بيرون، عقل به اسارت هوس درآيد و حاكم اصلي حوزة هويت شخص 

عزِلْ شود و وهم و شهوت با خيل و غضب به جان او منصوب شوند و مجاري ادراكي 
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و تحريكي چنين شخصي به جاي آنكه به امامت عقل نظري و عقل عملي به كار خود 

، به رهبري كاذب وهم و خيال از يك سو و امامت دروغين شهوت و مشغول شوند

جوادي آملي، تفسير انسان به انسان،  (»...غضب از سوي ديگر، سعي خاسر داشته باشد

 پس بر محور فطرت اصلي بر معنويت گرايي است نه معنويت گرايي كه اولي )41ص

و حركت از » با خودبيگانگي«ار گريز گرفتذاتي و دومي عرَضي است و انسانِ معنويت

نسيان «و گريز از مركز شده است و به همين دليل قرآن كساني را كه دچار » برون«

كرده است يعني خدا فراموشي سرچشمه خود » نسيان خود«اند گرفتار شده» خدا

»و ال تكونوا كالذين نسو اهللا فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون«فراموشي است 

ناميد چه اينكه از هسته هستي و مركز وجود » فاسق« و چنين انسانهايي را )19/حشر(

.خويش يعني فطرت توحيدي خارج شده و فاصله گرفتند

جهان به دو بخش غيب و شهادت تقسيم شده :اصالت عالم غيب: مبناي سوم

ات است البته نه به اين معنا كه دو جهان كامالً از هم جدا و از هم گسسته بلكه وجودذ

مراتب و عوالم پيدا و پنهان در هستي كه رابطة وجودي و علّي و معلولي دارند كه 

نمونة آن در متن ذات انسان يعني تن و جان، جسم و روح نيز نمونه دارد به تعبير استاد 

در جهان بيني قرآن، عالم هستي منحصر به آنچه كه براي ما محسوس «: شهيد مطهري

تر در ك قشر نازكي از عالم است و قسمت عظيماست نيست، بلكه محسوسات ي

ناميده » غيب«و آنچه نامحسوس است » شهادت«ماوراي آن است، آنچه محسوس است 

)122، ص26مطهري، ج(».شده است

الذين يؤمنون «و هرگاه انسان اصالت را به غيب داده و ايمان به غيب پيدا كرد 

نمايد بنابراين وفا سازي مي استعدادهاي معنوي خويش را شك)2/بقره(»بالغيب

هاي گرايي در غيب گروي و اعتقاد و اصالت به باطن هستي داشتن و واقعيتمعنويت

پايدار و جاودانه را در زندگي اصيل دانستن است و ايمان به غيب به همة كارهاي 

دهد تا انسان در عالم شهادت بسوي انسان هويت ماندگار شدن و اتّصال به پايدارها مي

الم غيب گام بردارد و طبيعت كه محسوس و شهادت است را گهواره تكامل و تعالي ع
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خويش قرار دهد و با چشمي به شهادت و با چشمي ديگر به غيب نگاه كند و از 

و ايمان به غيب و اصالت به . ماديت گرايي به معنويت گرايي حركت و هجرت نمايد

ممكن است لذا هر »  كشفي ـ شهوديوجدان«آن دادن با براهين عقلي، نقلي و گاهي 

تر باشد معنويت انسان بيشتر و شديدتر خواهد بود و در چه معرفت بيشتر و عميق

مقايسه، داوري و ارزيابي بين معرفت و خُلْق و عمل، اصالت از آن معرفت است

حيات ): رض( و به تعبير عالمه طباطبايي)175، ص2جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج(

)237 شيعه، ص،طباطبايي(. بر اساس اصالت عالم معنا استوار است...معنوي 

قرآن كريم راه حصول معنويت و وصول به قرب و :اصالت شريعت: مبناي چهارم

شريعت به معناي عام .  استمعرفي كرده» گراييشريعت«لقاء حضرت حقّ را همانا در 

هاي ر همه تعاليم و آموزهكلمه مجموعه عقايد، اخالق و احكام الهي است يعني اسالم د

بيني يا ايدئولوژي و شريعت بمعناي خاص يعني مجموعه بايدها و خويش اعم از جهان

جدا شده و بريده از عقايد، اخالق و » معنويت قرآني«نبايدهاي شرعي و فقهي كه البته 

ء الذين ال ثم جعلناك علي شريعهٍْ منَ االمر فاتّبعها و ال تتّبع اهوا«: احكام نيست كه آية

)7/حشر(»و ما نهاكم عنه فانتهوا...ما اتيكم الرسول فخذو«:  با آية)18/جاثيه(»يعلمون

)24/انفال(»يكمييا ايها الذين اََمنوا استجيبوا هللا و لرسول اذا دعاكم لمايح«: هرگاه با آيه

تركيب شوند معناي اصالت شريعت در معنويت كامالً روشن خواهد شد زيرا معنويت 

نهاي خدا، وحي، نبوت و رسالت، امامت و واليت، هرگز معناي اصيل و كاملي م

نخواهد داشت و در حقيقت معنويت راستين نيست، معنويت پيش برنده و بازدارنده 

گرفته و » الي«را به معناي » لما يحييكم«در » الم«نيز ) ره(نخواهد بود و عالمه طباطبايي

ماالت عرب زياد است و آن چيزي كه رسول مردم را به و اين تعبير در استع«: اندنوشته

است كه قرآن كريم آن را » اسالم«است و دين حق همان » دين حقّ«كند آن دعوت مي

طباطبايي،  (».به پيروي فطرت و پذيرفتن آن به علم نافع و عمل صالح تفسير كرده است

)55، ص9تفسير الميزان، ج
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اش كند و در دل حيات طبيعينِ مرده را زنده ميبه همين دليل معنويت اسالمي انسا

اش را به حيات عقالني و حيات حيواني» معنويت«بخشد و حيات طيبه به او مي

زند تا نور هايش ميكند و رنگ ابديت و جاوداني به همه فعاليتروحاني تبديل مي

عنويت خدايي ايمان به خدا و عملِ صالح او را نوراني كرده و در ميان خلق با نور م

اَو منْ كان ميتاً فاحييناه و «: زندگي كرده و الگوي علمي و عملي ديگران قرار گيرد

ضرورت « و استاد شهيد مطهري نيز بر )122/انعام(»... به في النّاسشيجعلنا له نوراً يم

در تأمين سعادت حقيقي اعم از سعادت فردي و » اصالت دين«در زندگي انسان و » دين

)77-75، ص22مطهري، ج: ج.ر(.اندتماعي و مادي و معنوي تأكيد ورزيدهاج

:هاي معنويت گرايي در قرآنمؤلفه) ب
هاي آن است مؤلفه» معنويت گرايي«از جمله ابحاث بسيار مهم و حياتي در موضوع 

ها خود معيارهاي سنجش و ارزيابي كه بر مباني ياد شده استوار گشته است و اين مؤلفه

د كه ب نوع معنويت گرايي صادق و كاذب و ديني و غير ديني خواهند بود تا انسان بياهر

بخش است و  و سعادت آفرين و كمالزاكدام معنويت كارآمد، پويا، زندگي ساز، سرور

هاي كدام معنويت دروغين و تخدير كننده و ويرانگر است زيرا در دنياي مدرن معنويت

ه نام معنويت مدرن براي انسان مدرن، معنويت سكوالر گوناگوني عرضه شده است تا ب

هاي و ليبرال براي انسانهاي عصر جديد خألهاي روحي و فقر معنوي و بحران

هاي نوپديد، شخصيتي انسانِ معاصر را حل و فصل نمايند و به همين دليل جنبش

معاصر كه به تعبير هاي جديد، عرفانهاي مدرنيستي به راه افتاد تا بحران انسانِ معناگرايي

اش امر معنوي خود بحران ماهيت معنوي ندارد ولي ريشه«استاد شهيد مطهري 

را عالج و درمان نمايند و به همين دليل شناخت ) 453، ص23مطهري، ج(»است

گرايي از رهگذر آيات قرآن موافق وحي امري ضروري هاي معنويتها و شاخصمؤلفه

:نماييمين نوشته به برخي از آنها اشاراتي مختصر ميو اجتناب ناپذير است و ما در ا

معنويت قرآني بر عقالنيت استوار گشته تا بن :عقلگرايي و خردورزي: 1-3مؤلفه 

تشكيل داده و هماره معناگرايي بر خردگرايي ابتناء » عقل و خرد«هاي معنويت را مايه
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 روزگار و تضاد واقعيات هاييابد زيرا اگر پشتوانه معنويت خرَد نباشد در چالش

نمايد لذا در احاديث اسالمي عقل دليل و راهبر زندگي تضعيف شده و عقب نشيني مي

 و بهره )420، ص3همان، ج( برترين موهبت)65، ص1آمدي، ج(مؤمن و فضيلت انسان

 معرفي شده است و در )244همان، ص (رساني ساير قواي انسان در پناه عقل

عقل گرفتار (» خذعنالعقل ال ي«:  اسالمي چنين آمده است كههاي ديني و معارفآموزه

، 4همان، ج(»علي قدر العقل يكون الدين«، )116، ص1همان، ج()شودخدعه نمي

  خوف از خدا بهره عقلي است چه اينكه بهره عقلي و معرف خردمندانه ندارد )313ص

، 1مجلسي، ج(»انه لم يخف اهللا من لم يعقل عن اهللا«و هراسي از خداوند ندارد 

)65، ص6آمدي، ج (هيچ عاقلي دروغ نگفته است» ما كذب العاقل«:  يا فرمود)139ص

... و)350، ص1همان، ج(»ي علّيينلالعقل رقي ا«: و عقل نردبان كمال و ترقّي است

هاي خردگروانه و عقل ورزانه ندارد و با عقالنيت در آري معنويت و عرفاني كه پايه

در ستيز است معنويت نيست و عشقي كه ضد عقل نشان داده شود تعارض و حتّي 

يعني عشق غير معقول نيز ره آورد معنوي و روحاني ندارد بلكه بايد توجه داشت كه 

جوادي (مالك و مبناي ايمان و معنويت و معيار فضيلت و آرامش دروني است» عقل«

عنويت منهاي معنويت  و معنويت منهاي عقالنيت م)66-64، ص2ادب فناي مقربان، ج

.است

معنويت نياز روح انسان و روح محتاج تكامل و توسعة :اعتدال و توازن: 2ب ـ 

وجودي است تا به درجات عاليه كمال دست يابد لكن هم نياز روح بايد همه جانبه 

پيش رود » متوازن و متعادل«اش بصورت تأمين گردد و هم روح بايد در سير تكاملي

 و مناسب يابد و الغير روح در برخي ابعاد قوي و در بعضي ابعاد تا رشد هماهنگ

در تربيت اسالمي و پرورش قرآني نيروهاي بالقوة انسان اصل بر . ضعيف است

هاي معنوي است تا افراط و تفريطي صورت نپذيرد و همه ابعاد و ساحت» اعتدال«

اي اجتماعيات گردد انسان ديده شود نه اجتماعيات فداي معنويات و نه معنويات فد

گرايي و در جامعه گرايي ابعاد معنوي ديده شود هم جسم و بلكه در ابعاد معنوي جامعه
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هم روح در تربيت معنوي انسان منظور گردد چنانكه در تعقيبات نماز صبح هم نور 

و اجعل النور في «كنيم چشم و هم نور دل يا نورانيت بصر و بصيرت را مطالبه مي

 به تعبير استاد شهيد ) مفاتيح الجنان، تعقيب نماز صبح (»صيرهْ في دينيبصري و الب

مطهري پرورش جسم به معناي واقعي كلمه كه تقويت و سالم نگه داشتن و نيرومند 

مطهري، (.كردن جسم است هم ممدوح است و هم تقريباً از ضروريات اسالم است

پروري پرستي و نفسوت و در عين حال مبارزه با شه)688-693 و ص558، ص23ج

يك دستور ديني است تا انسانِ اسالم در پرتو معنويت قرآن جسمِ سالم و روح سالم 

داشته باشد كه جسم سالم وسيله كمال است نه هدف و روح انسان كه داراي پنج بعد 

استعداد اخالقي . 2) علمي و حقيقت جويي(استعداد عقلي . 1: يا استعداد است يعني

استعداد خالقيت، . 5استعداد هنري و ذوقي . 4استعداد ديني . 3) قيوجدان اخال(

آفرينندگي، ابتكار و ابداع همه و همه بايد در پرتو تربيت اسالمي و معنوي رشد يافته و 

متعادل و متوازن تعالي يابند لذا علم جويي، عقل پروري، عبادت، خلوت، سحرخيزي، 

ز دائمي و حركت انقالبي و حد ناپذيري خلوت، توجه به همه مراتب آن كه يك نيا

است به تعبير استاد » معنويت متعادل«انسان در كمال مطلق گرايي است در راستاي 

را نمونه قرار ) ع(انسان اسالم انسانِ جامع است، ما بايد هميشه علي«: شهيد مطهري

بينيم در همين علي كه در خلوت عارفانة خودشان اينچنين است ما مي. بدهيم

خواهد ي حساسيت را دارد و انساني كه اسالم ميهاي اجتماعي حد اعالمسئوليت

)735همان، ص (».چنين است

، خدا خو شدن و تشبه به »بندگي خدا«روح معنويت :عبوديت گرايي: 3ب، 

اوصاف الهي و تخلّق به اخالق خدايي است چه اينكه روح عبادت نيز كسب معنويت 

روح عبادت تذكر است، يعني ياد خدا «: استاد شهيد مطهريو روحانيت است به تعبير 

  آن شهيد عزيز در تقسيم عبادت )636همان، ص(»بودن و از غفلت از خدا خارج شدن

بر اساس تلقّي و تفسيري كه از آن وجود دارد به عبادت عاميانه و عارفانه در تبيين 

ي، عبادت نردبان قرب است، بر حسب اين تلقّ«: فرمايندمي» عبادت«تلقّي عارفانه از 
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معراج انسان است، تعالي روان است، پرواز روح است به سوي كانون نامرئي هستي، 

پرورش استعدادهاي روحي و ورزش نيروهاي ملكوتي انسان است، پيروزي روح بر 

 انسان است از پديد آورندة خلقت، ةناترين عكس العمل سپاسگزاربدن است، عالي

ق انسان است به كامل مطلق و جميل علي االطالق، و باالخره اظهار شيفتگي و عش

.سلوك و سير الي اهللا است

يي آنچه به بر حسب اين تلقّي عبادت پيكري دارد و روحي، ظاهري دارد و معنا

شود پيكره و قالب و ظاهر عبات است، روح و معني زبان و ساير اعضاي بدن انجام مي

وابستگي كامل دارد به مفهومي كه عابد از عبادت روح عبادت . عبادت چيز ديگر است

هايي كه او را به عبادت برانگيخته است و دارد و به نوع تلقّي او از عبادت و به انگيزه

برد و اينكه عبادت تا چه اندازه سلوك الي اهللا و به بهره و حظّي كه از عبادت عمالً مي

پس عبادت توسعة )414-415، ص16همان، ج(».گام برداشتن در بساط قرب باشد

هاي دروني و بروني خارج خود از خود فروتر به خود فراتر و برتر است، از محدوديت

شدن و با وصل به نامحدود سعة وجودي و گستره وسيع يافتن است و به همين دليل 

هاي اسالمي اعم از واجبات و مستحبات براي بزرگوار شدن، شرح صدر يافتن عبادت

.هاي مختلف استن در عرصهو معنامند گشت

عبوديت كه ارتباط و پيوند قلبي و جوهري انسان با خداست و با شكستن ديوار 

دهد كه رابطه خود با خود و جامعه را نيز منطقي اي پرورش ميغفلت انسان را به گونه

و معقول تنظيم نمايد در شكل و روح عبادتهاي اسالمي اعم از نماز، دعا، حج، جهاد 

به حقوق خدا، خود، جامعه و جهان توجه تام شده است، در معنويت مبتني بر ...و

گرايي و خدمت به خلقِ خدا البتّه گزيني نيست بلكه جمععبوديت فردگرايي و خلوت

زند كه درد خدا و خلقِ براي رضاي خدا و در مسير و جهت عبوديت الهي موج مي

 هستند تعبيه شده است لذا در معنويت هاي اسالم كه مظاهر معنويتخدا در دل عبادت

قرآني هيچ كاري براي غير خدا و دور از عبوديت و انقياد و اخالص نيست و انسان 

معنوي انسانِ بريده از جامعه و حقوق خانوادگي و اجتماعي نيست و انسان اهل 
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تواند بر همه ابعاد وجودي خويش مديريت نمايد تا از همه عبوديت بتدريج مي

ها و قيود رها شده و آزاده گردد و با آزادي معنوي يا آزادگي بر بيرون از تمحدودي

وجود خويش نيز تسلّط يابد كه ربوبيت و خداوندگاري و واليت مراحلي دارد كه 

تسلّط بر نفس و قواي نفساني خويش يا مديريت بر كشور وجود خود ) الف: عبارتند از

نياز ها از استخدام بدن بي در برخي از فعاليتاي كه بتدريجمديريت بر بدن به گونه) ب

تسلّط بر طبيعت خارجي و نفوذ اراده يا واليت بر بيرون از خويش به اذن ) گردد ج

پروردگار يافتن كه عبوديت يگانه وسيله وصول به مقامات انساني و طي طريق الي اهللا 

نوي داراي  آري انسان مع)465-523، ص4 و ج294-307، ص3مطهري، ج: ج.ر (است

:سه اصل مهم است

دهد بلكه هيچ كاري را براي غير خدا انجام نمي. 2توحيد افعالي، صفاتي و ذاتي . 1

تنها مالك، . 3نمايد هماره خويش را در محضر و حضور خدا يافته و براي او عمل مي

م انجا» عدالت«و » حكمت«داند كه همه چيز را بر اساس عالم و قادر مطلق خدا را مي

دهد پس روح معنويت قرآني همانا بندگي و عبوديت الهي و ياد خداست و مي

هاي عبوديت مايه اصلي اشتداد معنويت و ازدياد و فزايندگي آن است تا همه ساحت

ريشه همه «: و به تعبير شهيد مطهري. عقيدتي، اخالقي و رفتاري انسان را شامل گردد

ادت است در يك چيز است ياد حقّ و غير او آثار معنوي اخالقي و اجتماعي كه در عب

)417، ص16همان، ج (».را از ياد بردن

:كاركردهاي معنويت در قرآن) ج
قبالً گذشت كه مباني معنويت در اصالت روح، فطرت، عالم غيب و شريعت و 

هاي معنويت عقالنيت، اعتدال و عبوديت است كه البتّه در عبوديت ياد خدا، مؤلفه

هاي قرآني نهفته بود و در همه مباني و يت و التزام عملي به دستورالعملآزادگي و حرّ

هاي يك حقيقت تابان وجود داشت كه معنويت قرآني كارآمد، پويا و پايا، بالنده و مؤلفه

آورد داراي خصوصيات ذيل خلّاق است زيرا معنويتي كه قرآن از آن سخن به ميان مي
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. 2)96/نحل (» عندكم ينفد و ما عند اهللا باقٍما«جاودانه و ابدي است . 1: است

من عمل صالحاً من ذكر او اُنثيَ و هو مؤمن فَلَنُحيِينَّه «: فراجنسيتي و فراطبقاتي است

 مورد قرآن 52از در بيش(مبتني بر ايمان و عمل صالح است. 3)97/نحل(»حياهْ طيبه

يمان اسالمي و معنويت قرآني با عمل  يعني ا.)ايمان را همراه با عمل صالح آورده است

هاي عملياتي و ساحتهاي هاي ناب و خالص گره خورده است و همه عرصهو فعاليت

گردد از تحصيل علم و دانش، عقل و بينش، عبادت و راز و نياز، رفتاري را شامل مي

لسه گيرد لذا معناگرايي خلوت نشين و خَرا در برمي...تجارت و بازرگاني و توليد و

گرايي معنا گروانه است گرايانه و عملگزين و رهبانيت پيشه نيست بلكه معنويت عمل

اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح «: فرمود. تصعيد يابنده و تعالي پذيرانه است. 4

اَال بذكر اهللا تطمئن «: آرامش دهنده و سكونت بخش است. 5)10/فاطر(»يرفعه

دهد و فرمان تحصيل آنرا با ن معنويتي كه قرآن نشان مي بنابراي)28/رعد(»القلوب

آور و رخوت زا نيست بلكه كند معنويت سكونمعرّفي عوامل و موانع آن صادر مي

دهد، درد مي» درد«پويايي و رشد يابندگي از لوازم ال ينفك آن است معنويتي است كه 

و برون، درد علم و عمل، زندگي سالم و سازنده، درد اصالح خود و جامعه، درد درون 

بخشد و اين معنويت فرهنگ  مي...درد عقالنيت ديني و ابزاري، درد تعالي و توسعه و

معنويتي است . نمايدساز است و در فرايند تمدن سازي نقش محوري را ايفا ميو تمدن

كه صداقت و خلوص را روح مسئوليت پذيري و وجدان كاري و نظم در امور قرار 

در جهت پيشرفت توأم با عدالت و توليد و توزيع ثروت عادالنه و از بين برنده داده تا 

قرآن در قالب علم و «): ره(به تعبير علّامه طباطبايي. هاي طبقاتي گرددشكاف  و شقاق

دهد و به او ساختار جديدي عمل انسان را در قالب و چارچوب جديدي قرار مي

يابد كه هرگز مرگ در آن راه  حياتي دست ميبخشد، در پي اين دگرگوني انسان بهمي

)272، ص19طباطبايي، تفسير الميزان، ج (».ندارد

بنابراين در چنين معنويتي انسان بريده از جامعه، ديانت جداي از سياست، علم 

منهاي ايمان، صنعت منفك از سنّت، تكنولوژي جداي از ايدئولوژي و توسعه بريده از 
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نسان معنوي تنها انسان اخالقي نيست، انسانِ داراي عقيده و عدالت اجتماعي نيست و ا

جهان بيني الهي ـ اسالمي، انسانِ در چارچوب بايدها و نبايدهاي شرعي و انسان داراي 

تعديل قوا و نه تعطيل قواي وجودي است، انساني نيست كه تنها به رضايت وجدان و 

ت به بندگان خدا و هدايت و هاي شخصي فكر نمايد بل به رضايت الهي و خدمتجربه

هاي سلطة جهاني است كه با معاني ارشاد جامعه و رهايي همه دوزخيان زمين از نظام

امانيستي، ليبراليستي و سكوالريستي جهان را جهنّمي براي مردم مستضعف و محروم 

.نمايندكرده و با نام تجدد و تمدن تجاوز به حقوق مادي و معنوي آنها مي

آني پاسخ به همه نيازهاي نسل جديد و انسان معاصر و مدرن است و معنويت قر

دهد چه اينكه معنويت در قرآن در هندسه عصر مواسات و مساوات را بشارت مي

جامعي از معرفت و عقالنيت، تربيت و عدالت و فرهنگ و تمدن الهي ـ انساني تعريف 

 اصولي استوار است كه ساز برو تنظيم شده است و اين معنويت كارآمد و زندگي

:عبارتند از

محاسبه نفس همه زماني و همه . 2. خودشناسي همه جانبه و خودسازي فراگير. 1

تعهد و مسئوليت تمام نشدني . 3زميني در راستاي عمل به وظائف فردي و اجتماعي 

پذير است و تجلّي» حرّيت و آزادگي«عشق و ايثار كه در اثر . 4در هر عصر و زماني 

گرايي ان معنوي را فداي تضمين حيات حقيقي جامعة بشري و احياگري  و اصالحانس

نمايد و انسانهاي تربيت يافته قرآن كريم در طول تاريخ تجربة بسيار موفقي براي مي

اند و فرهنگ و تمدن پيشرفته و عصرهاي طاليي و زرين اثبات كارآمدي معنويت قرآني

نويت پويا و كارآمد قرآني است و شگرف و شگفت هاي بارز معجامعة اسالمي نمونه

است كه بدانيم هرگاه جوامع اسالمي از معنويت جامع و كامل اسالمي فاصله گرفتند 

به همان ميزان سير قهقرايي و ارتجاعي داشته و گرفتار نظامهاي سلطه و استعمار و 

يت و عدالت راه اند و بازگشت به عصر ايمان و عقل، دانش و دين، معنواستثمار شده

نجات و سعادت فرد و جامعة اسالمي است و تا گفتمان معنويت و معرفت همراه با 

اي مسلّط باشد آن جامعه سير توسعه همه جانبه و عدالت اجتماعي گرايانه بر جامعه
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دهد تا صعودي داشته و به تدريج مسير تاريخ را به سوي فرهنگ و تمدن الهي تغيير مي

عدالت كلّي حاكم ) ع(و ظهور منجي و مديريت انسان كاملِ معصومدر قالب مهدويت 

گردد و رشد همه جانبه و توسعه مادي و معنوي پايدار شامل حال بشريت گردد به اميد 

آنروز زيبا و مدينة فاضله و بهشت دين و دينداري، دانايي و دارايي و معنويت توأم با 

.عدالت

:گيرينتيجه

ل فطرت، غيب، روح الهي و شريعت قرار گرفته و از معنويت در قرآن بر اصو

گردد، معنويتي كه عقالنيت، معرفت، عبوديت و معدلت قواي دروني و بيروني تغذيه مي

دهد داراي محدوده وسيع و قلمرو جامع و كامل است و سرچشمه قرآن نشان مي

نده به همه زندگي سعادتمند و ريشة فرهنگ و تمدن الهي ـ انساني است و معنا ده

ابعاد عبادي ـ اجتماعي و حيات فردي و جمعي است، معنويت قرآني پويا، كارآمد، 

زا و مولِّد خواهد بود و در هيچ ساحتي انسان را تنها و رها رشد دهنده، خالقيت

هاي معنويتي است اميدبخش، حرارت آفرين و جاري و ساري در همه جنبه. كندنمي

 تكامل دهنده و وادارنده انسان به توسعه همه جانبه و تعالي معنويت قرآني. انساني

دهد و همه وجودي است و اصالت را به بعد غيبي عالم و آدم و جهان و انسان مي

استعدادهاي عقالني، نفساني و جسماني انسان را تحت پرورش و تربيت خويش 

تي است كه توأم با لذا در نبرد نامتقارن جهان مدرن اصالت از آن معنوي. آورددرمي

عقالنيت ديني و ابزاري باشد و دين و دانش، علم و ايمان، عقل و اراده و عشق و ايثار، 

هاي غير ديني و آزادگي و آزادي را قرين و رهين هم سازد تا از دام جديد معنويت

.سكوالريستي رهايي يابيم

ش به اميد است بشريت بحران زده عصر جديد و جوينده روزگار وصل خوي

معنويت جامع و كامل قرآني بازگردد و همه ما بسوي بازسازي و نوسازي معنوي 

.گامهاي جدي برداريم
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