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 کتاب انسان معنوی

 سید حسن الحسینی

 چکیده:

 اریبرخورد برای در اختیار دارند، را برتر های معرفت ادراک و فهم ابزار که آن رو از و طلبند کمال و گرا حقیقت که آنجا از ها انسان

 بیطل تعالی و معنویت»از این رو، . نیازمند بوده و خواهند بود گرایی معنا همواره به بهتر؛ زندگی داشتن و حیات برتر مواهب از

 از نهات که و در بسیاری از نحله های فکری بزرگ دارد. موضوعی ادیان تکاپوی در و انسانی های تالش در پا دیر ای سابقه «انسان

 گردد. می تامین تالش و پذیری مسوولیت آزادی، آگاهی،  راه

 مستمر و هدفمند مسووالنه، تالش با که است حقیقت از بوده و سهمیمفهومی سکوالر  در این پژوهش،( Spirituality) معنویت

 المتس به اتکاء با چیز هر از بیش معنوی انسان. شود می انسان شکوهمند اوج و صعودی سیر ساز سبب و آید می بدست انسان

 صلحم نقش البته ای، تجربه چنین با معنوی های انسان ثانوی نقش. است خویشتن اصالح و خودسازی به معطوف و مشغول روان

ع تواند از دو منبمی« انسان معنوی»باشند.  می او رضایت مندی سطح ارتقاء و رنج از انسان نوع رهایی دنبال به آنان. است اجتماعی

شده و مبنای اتحادی انسانی قرار گرفته و به تقویت  مند و درونی فرد بهره و نیز تجربیات کامال شخصی «عقل»و  «دین»گسترده 

  .در جوامع یاری رساندو صلح اخالق 

در این پژوهش، نظرات روانشناسان انسان گرا، آئین های توحیدی شامل: زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسالم و نیز  آئین های غیر 

استخراج  «انسان معنوی»توحیدی شامل: آئین هندو، بودا ، کنفسیوس، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و وجوه مشترک آن ها با عنوان 

 شده است. 

شده در این کتاب پژوهشی، حرکت و سیر تطور نوع انسان، بر اساس شاکله تربیت پذیری و منابع سه گانه قدرتمند در مدل ارائه 

، دستمایه حرکت به سوی کمال انسانی و یا در برابر رخدادی مانند کاستی و نقصان در اتصاف به هر یک «وحی»و « عقل»، «اخالق»

 ر نوع انسان خواهد بود.از آن ها نیز متقابال سبب ساز نقص و رنج د

گسترش ارزش های معنوی و معنویان جهان می تواند با اتکاء به رشد فردی، عدالتخواهی، آزادی و حاکمیت روابط مبتنی بر اخالق 

در روابط بین فردی حاصل از گفتمان معنویت، راهی امن تر به آینده بگشاید و حتی به حکومت واحده جهانی و البته انسانی منتهی 

 ردد.  گ
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 «اجتماعی»و « فردی»عرصه یا بعد در دو  )معنویان جهان(عمده ویژگی ها و شاخص های انسان معنویدر فصل سوم این پژوهش 

اند. در این پژو هش مجموعا با چهار مولفه، تفکیک یافته  عملیو نظری های  مولفه هاینیز به فوق  هر یک از عناوینشده که بررسی 

 روبرو می باشیم.  نماگر 344حدودشاخص فرعی و  110شاخص اصلی مرکب و  55

در فصل چهارم جداول برای ارزیابی و سنجش وضعیت معنوی بر اساس خود اظهاری تنظیم شده است. امتیازات نیز بر اساس خود 

یم به بل تعمارزیابی توسط فرد و به اقتضای وضعیت و اولویت های خود او داده می شود و کامال جنبه خصوصی داشته و غیر قا

 دیگران خواهد بود. نتیجه آن که فرد می تواند، برای اصالح خود و نوسازی شرایط معنوی خویش برنامه ریزی کند. 

تعیین حدودی طیف جایگاه یا امتیاز معنوی پرسش شونده کمک می کند تا؛ اوال، به نوعی از آسیب شناسی شگرف در مورد خود 

ناسد. توجه و تامل فوق، به طور طبیعی و در جریان جاری زندگی، به علت گرفتار آمدن به دست بزند و خویشتن را عمیق تر بش

روزمرگی کمتر بدست می آید؛ ثانیا، از طریق تحلیل نتایج و مداقه در مولفه ها و هر یک از شاخص های مربوط می توان به نقاط 

بیشتری رسید ثالثا، می تواند مبنایی برای آگاهی های  قوت و ضعف خویش در هر یک حوزه های نظری و عملی به شناخت تفصیلی

ارزشمند در مورد خود بوده و به عنوان پایه ای برای ارتقاء خودسازی و تقویت سالمت معنوی قرار گرفته و در نهایت برنامه و راه 

بزرگی را در ارتقاء سطح آگاهی  خویش را انتخاب نماید. پس از داوری منصفانه )به شیوه کامال خویشتن داوری( در مورد خود گام

«  ویت فردتعالی معن»از خود و بیداری خویش برداشته ایم. برای استخراج نتایج کمی و بدست دادن نوعی طبقه بندی معنا دار، نمودار 

 که متضمن جنبه های راهبردی است؛ ترسیم می شود.
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