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*مرتضي حسيني شاهرودي سيد

 چكيده

و عاطفي برخوردار گرديده است،سان كه انسان ناميده شده انسان از آن بعد عقالني با. از دو در عصر نو،
به وجود فراهم و و آرامش بيش از ديگر روزِ زندگي مادي، نداي نياز به معنويت بودن امكانات فراوان

مي دوره و فناوري اگرچه آدمي را در سلسله رسد؛ چرا هاي تاريخ زندگي بشر به گوش كه پيشرفت
و نمي هيچ،راند عرْضيِ وجود به پيش . كار او در هالل فرازين وجود باشد تواند كمك گاه نتوانست

و بسياري از كشورهايي كه گرايش مغرب كمهاي ديني را از زند زمين و يا ودهكررنگ گي حذف اند
جـعقالنيت اب رااهشناسي نشاند هستيدربارةايگزين هرگونه داوريـزاري را ند، پس از آنكه توان خود

در)معنويت(ترين نياز عاطفي انسانيو مهمند ناچيز يافت،در اين مسير  را از عقالنيت جدا ساختند،
و نيز واردات معنويت مش انديشه توليد به انديشه. زمين افتادندرقهاي به ورزي فلسفي در گونه ويژه اي كه

و آموزهيعني معنويت، دين،ةحكمت متعاليه صدرايي تجلي يافته است، با چينش سه مقول هاي عرفاني
در عقالنيت در كنار هم مي و و معتدلي براي نياز حياتي انسان در عصر كنوني تواند پاسخگوي مناسب

و زيست معنوي، يكي از الگوها در راستاي جهاني. شمار آيدبهايرانيةجامع سازي فرهنگ خردورزي
و فرهيختگان جامعه، نظام انديشه به  فرهنگةورزي صدرايي است كه بر پاي ويژه براي اهل دانش

.ايراني تدوين شده است اسالمي

رو معنويت ديني، نگرش عرفاني، خردورزي، دين:يديكلواژگان .حي، نظام حكمت متعاليهورزي، آرامش

 Shahrudi@um.ac.ir استاد دانشگاه فردوسي مشهد، *.

10/8/1396:تاريخ تأييد3/4/1396:تاريخ دريافت

 تخصصي مطالعات معنوي–فصلنامه علميدو
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به،كنيم كه برخورداري از معنويت در عصري زندگي مي زيستي منبع مهمي براي

 در مختلـف هـاي روز عقدهب. ويژه در راستاي آرامش روحي معرفي شده است به

هـا انبـوه گـشته، در گلوگـاه كـه ديرگـاهي بـود بـشرية جامعـ مختلفسطوح

و نبو  و آرامش را براي انـسان عـصر نـو فريـاد سودازدگيِ سردرگمي د معنويت

و تنهـا بـا،زد؛ اما در اين ميان مي و نيازهاي ديني فروكاسته گرديـد  دين، ديانت

شد معنويت آرام و كينـگ،(بخش به بهبود زندگي انسان پرداخته : 1391كـارت

و گرايش انسان به معنويت نه نيازي مقطعي، بلكه تاريخ زنـد).94و 92 گي نياز

علت آن است كه معنويت ريشه در فطـرت دارد؛ فطرتـي. او را فرا گرفته است 

و از كران  از در اين ميان، آنچه نبايد نگاره. استملكوتةكه خداگرا اي جدابافته

و اين گرايش تلقي گردد، راهي است كه مي  و چارچوب بايد در آن جاي گرفت

.كه بايد معنويت را در آن قرار داداست قالبي 

معنويـت را از جايگـاه» معنويـت فراتـر از ديـن«در عصر نو، پندار پيدايش

و بدون چارچوبهخويش فروكاست  راو موجبات زيست معنوي آزاد هـاي الزم

ترديـد از عوامـل مهـم در حـصول، ورزي، بـي انديـشه.ه اسـت فراهم گردانيـد 

پرباري زيست معنوي به  و مي نگهداري ايرانـي بـه در نگرش اسـالمي. آيد شمار

و آرامش رواني، بدان جهانيِةمسئل مي زيست معنوي بـودن رسيم كه معنوي جا

و خردورزي امكان بدون مقوله  پـذير نيـست؛ مگـر آنكـه تنهـا بـه هاي دينداري

اي بـرايو فراماده را در ماده، نمونه نماييم بسنده بشريةهاي خودساخت آرامش

.جهاني خود سازيم خوشي اين دل

زمـين شـكل گرفـت، كه در تـاريخ فكـري ايـران فلسفي هاين مكتب از ميا

و بافتـار. حكمت متعاليه توانست از جامعيت بيشتري برخوردار گـردد  سـاختار

و ديـانتي آموزه حكمت صدرايي، عقالنيتي مبتني بر تثبيتةشبك هـاي وحيـاني

و معنويـت  ةندر ايـن سـاما. گرايـي تاكيـد داشـت مطرح نمود كه بر خردگرايي
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و عقالنيت كه مـدير معنويـت آموزهو ديناز معنويت فكري، و از عقل هاي آن

شد است، جدايي  و كارا، تنها با دارابـودن منبعـي. ناپذير قلمداد معنويت سازنده

و آسـايش  و ابزاري فراحسي با نام عقل است كـه آرامـش فرامادي به نام وحي

رو، ازايـن؛م خواهـد نمـود عصر اضـطراب فـراه روحيِ درازمدت را براي بشرِ 

و تبيين مباني ايدهةمسئل ـ گـرا زيست معنويـت«اي تحت عنوان اين مقاله اثبات

.است»يئ صدراةخردگرا در حكمت متعالي
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و توجه انـسان معاصـر را شناخته سومةمعنويت، پرطرفدارترين واژة هزار  شده

 را قـرن21و20اي كـه قـرن گونـه همه به خود جلب نموده اسـت؛ بـه بيش از

و بررسـي) 145: 1383پرسـت،؛ ديـن84: 1390حـاجتي،(معنويت نام نهادنـد

و ميـان و تطبيقي آن در بافت جهاني  قـرن ايـنةفرهنگـي را تحـول ويـژ نقادانه

و معنويـت«).53: 1389رسـتگار،(آوردند شمار به و، معـرّب مينـو»معنـوي ي

مية، به هر آنچه دربردارند Spiritualityبرگردان و روح باشد گفته كه معنا شود

و مادي قرار دارد  اگر معنويت را با عرفـان تـا حـدودي برابـر. در برابر ظاهري

و آرامـش»عَرف«ةشناسان، عرفان را از ريش بدانيم، برخي لغت  به معناي سكون

يآفرينـي يكـي از پيامـدها؛ چراكه آرامـش)1404،4:281ابوالحسن،(دانند مي

و . انساني استجهانيِ اين زيستدر معنويتةهاي برازند ويژگياز ارزنده

و بر اساس پـژوهش هـاي تعريف معنويت بيش از تعريف دين دشوار است

گـاهي دانـشمندان. اين عرصه، تاكنون تعريف مشخصي از آن ارائه نشده اسـت 

يك كه معنويت به كنند الهيات، چنين ادعا مي  ؛رشته، منابع نامحدودي دارد عنوان

و انسان براي نمونه، تاريخي، الهياتي، فلسفي، روان در؛شناختي شناختي  در نتيجه

اي مطرح شده كه با آن جنبـه رشته عنوان موضوعي ميان عصر كنوني، معنويت به

 243: 1380شـلدراك،( روحاني است خاصيةاز انسان پيوند خورده كه به گون 

).272تا
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و از سويي ديگـر امكـان معنويت از يك سو داراي مشكالتي در مفهوم است

را. اشتباه آن با ديگر مفاهيم نيز وجود دارد   بـاور برتـر از بسياري بـاور معنـوي

در داننـد؛ ازآن ديني مي و و گـستردگيِ بيـشتري دارد روي كـه نهـادينگيِ كمتـر

شـماربهآن آرمان باالترينيا دين قلبرايمعنوةمقابل، برخي معنويت يا پديد 

آيد كه معنويـت هـم فرادينـي از اين سخن برمي).55: 1389رستگار،(اند آورده

و هم درون   تنها از آنِ يك مقولـه يـا نهـاد،ديني؛ به سخني ديگر، معنويت است

مي؛خاصي نيست ؛ امـا بايـد باشد يادشده هاي نمونهازيكهرةتواند زاييد بلكه

و مطلوبيت معنويت بـا توجـه بـه عامـل زاينـد آنةتوجه داشت كه ارزشمندي

و بـدين خـاطر واقعدر. است متفاوت بسيار ، معنويت مفهومي تشكيكي اسـت

و پژوهشگران بـه خـود انديشورانهاي متعددي را از سوي ديدگاه ، روشنفكران

مي اين گوناگونيِ نگرش. ديده است تـوان نمـي رود كـه در ظـاهر ها چنان پيش

اي در بيـرون در نظـر گرفـت؛ در نتيجـه تعريـف معنويت ماهيت جداگانه براي

).119: 1390محمدي،(پذير نيست معنويت امكان» منطقي«

 انبـوهي از معنويـت بـه هـاي زمين، تعريف مغرب انديشورانهاي در نگاشته

و دستيابي به يك تعريـف جـامع، روشـن خورد كه پراكندگي آن، مانعِ چشم مي

و دشوار شده كه برخـي در تعريـف واژ. آشكار است ةاين مسئله تا آنجا باريك

Spirituality بين معنويت با ،»S«و معنويـب تــكـ»s«ت بـاـزرگ فاوتـوچك

 بـا مقدس وجوديكبه مربوط نخستةبه باور اين افراد، معنويت گون. اند ديده

ب استيئغا واقعيتي و چارچوب ديني نيـست؛ كه البته نيازي به بيان آن ه روش

 خـاص كـه شـناختيِ روان تجربيات توصيف براي دوم،ةاما كاربرد معنويت گون

و غائي ندارد، به كار مي و يا تجربياتي تكان ارتباطي با وجود مقدس دهنـده رود

).7و6: 1387هارتز،(دهد از خود، ديگران يا طبيعت به دست مي

اند كـه بيـشتر بـا اي از معنويت سخن گفتههگون مسلمان به دانشمندانبرخي

و لفظ بدين. نگرش ديني همراه است  سان، معنويت ريشه در سنت اسالمي دارد
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 �95يئخردگرا در حكمت متعاليه صدراـ گرا مباني زيست معنويت

: 76،1386: 1378نصر،( نيست؛ اگرچه در مسيحيت، مفهومي تازه استاي تازه

كه).62 تا 58 هر اصل سنتي بـا يـك برداشـت چنانكه حسين نصر معتقد است

ـ قدسي همراه است  و ايـن سـنته كه پروردگـار ب ة دربردارنـد، آن نظـر داشـته

و فلسفه است موارد  هيچ، بر اين اساس؛ي چون شريعت، مذهب، تمدن، الهيات

)59: 1386نـصر،( وجود ندارد سنّتاز بيروندر معنويتهتعبير درستي از واژ

و سـنت  سرچـشمه9پيـامبرو معنويت راستين در معنويت اسـالمي از قـرآن

9مرتبـت ختمـي حـضرت كـردارو قـرآن آيات باطني معانية بر پايو گرفته
ــتوار ــده اس ــت ش ــصر(اس ــن1؛)95: 1373، ن در،روي ازاي ــالمي، ــت اس  معنوي

و به و جهان اسالم، با پارسايي، ايمان آوردن دسـتورات جـاي كشورهاي اسالمي

 انسان خردمنـد عـالوه، بر اين اساس؛)61: 1391محمدي،(شرعي همراه است 

و ايمان ديني و چگونگي دستيابي بدان نيز بر عقل، از وحي در شناخت معنويت

و وحي براي تعريـف خـود، به ديگر سخن، معنويت راستين؛برد نيز مي   از عقل

 خودبنيـاد بـراي معرفـي تنها از عقالنيت جديد،هاي جويد؛ اما معنويت سود مي

بهك خود استفاده مي و ايمان ديني و وحي الهي  نوان منبع معرفتي در شناختع ند

. معنويت پذيرفته نيستاين گونه از

هاي دوران نوگرايي همچون بحـران انسان عصر اضطراب، با توجه به آسيب

و اخالق، نياز به معنويـت را بـه  د تـا احـساس آرامـشِ كـر خـوبي درك هويت

را. رفته را در كنار آسايش مادي فراهم سازد ازدست نوگرايي، نخـست آسـايش

 آرامش، به معنويـت روي آورد تـا آرامـش را نبودراهم كرد، سپس با احساسف

سازي جهاني معنوي بـراي انـسان تأمين نمايد؛ اما هدف معنويت راستين، فراهم

و رفاه نسبي، آرامش يادشـده را نيـز بـهتااست  دسـت عالوه بر تأمين آسايش

و پيامدهاي؛آورد نويت راسـتين دانـستهمعمهم پس آرامش، يكي از دستاوردها

 
و با عباراتي چون داند كه پايه را حقيقتي مي سنّت معنوي اسالمي نصر،.1  الطـرق الـي اهللا گذار آن خداوند است

مياز آن ).197: 1391محمدي،(كند ياد
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هـاي دنيـوي گـام معنويت ديني بـسيار فراتـر از رفـع بحـران،در واقع. شود مي

جهاني را حل سازد، نـه بحران اينتا معنويتي استةنوگرايي، جويند. دارد برمي

در پي ساخت انـسان) اسالم(اينكه انسان را بسازد؛ اما در معنويت راستين، دين 

هايي رايي تنها بخشي از نيازهاي روحي بشر را از راه در دنياي معاصر نوگ. است

و برون هم مي چون مراقبه ه امـروزي بـراي تـأمين همـ اما بـشرِ؛كند ريزي تأمين

و ديانت هم بـرود تـا بـه بايد به سراغ انديشه نيازهاي روحي خويش، مي ورزي

.معنويت راستين دست يابد

!!! ،"8�!��F �����
 /.��0؛��	�"، � �&�  

 اسـالم وجـود مانندهايي گونه كه در سنتآن،هاي واقعيت روح گاه شاخصه هر

مي، انكار يا كنار گذاشته شود،دارد و هر آنچه معنوي خوانده شود، بعد معنويت

و قداست  مي خود عقالني كه. دهد را از دست عقل، تنها به معناى عقل به آنگاه

ع  تنها دوگـانگي ندارنـد، قالنيت نه جزئي يا استداللى نگريسته نشود، معنويت با

).77: 1378نصر،(جداناپذير نيز هستند 

و بـا گونه حقيقت عقل به اي است كه بار ارزشي آن را همگان تصديق كـرده

و ارجمندي را در خـود بهره بـا ايـن حـال، نگـاه. يابنـد مـي مندي از آن، شكوه

م  و عــتاريخي در بستر اديان خــكاتب پيرامون جايگـاه و ردورزي را نيـزـقل

ازها در تمامي اليهرا اگر ديانت. توان ناديده گرفت نمي  معرفتـي،،اعتقـادي اعم

و شريعتي كهمي، بگيريمدر نظر اخالقي و هـيچهم هيچ ديني يابيم چون اسـالم

روايـات فـراوان در منـابع. گرا نبوده اسـت تشيع تا اين اندازه خرد مانندمذهبي 

و حكيمـاني از جملـهانورانديـش پـرورشو»عقل« وصفدر رواييةچهارگان

معنوي در شناخت اي عقالني هاي آنان در پرتو دين، شبكه مالصدرا كه با كاوش

.براي اين ادعاست آشكاريهستي ارائه گرديد، سند

و آنچه از خردورزي در پژوهش حاضر مطـرح مـي شـود، دو سـوي نظـري

و ميزان كاربـست آنهـا در حـوز   آن در قلمـرو مـديريتو نـت دياةعملي عقل
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 �97يئخردگرا در حكمت متعاليه صدراـ گرا مباني زيست معنويت

چنانچـه. جـاي دارد» نقل« بلكه در برابر،نه در برابر دين» عقل«. معنويت است

حجيت دينيِ عقل با فزوني روايات رسيده از پيشوايانِ دين روشن باشد، جـايي 

.)11: 1386جوادي آملي،(ماند براي زدايش آن از ساحت معنوي دين باقي نمي 

و كـسى كـه عقـل نـدارد، ديـن نـدارد شناخته مى ها با عقل خوبىةهم« » شوند

).54: 1367حراني،(

و حكيمان مسلمان، نسبت معنويت با خردورزي چنان انديشوراندر نظرگاه

دينـاني،(انـد شـمار آورده اي از عقالنيـت بـه نزديك دانسته شده كه آن را جلوه

و عقالنيت دو مكمل چنانچه؛)30تا9: 1382  قلمـداد تي انـسانهساز معنويت

يكرو ازآن.اند شده سو سو حيواني انديشه كه بشر از و از ديگر  داراي،ورز است

و خـردورزي،فطرتي معنوي و برآمده از فراماده، معنويت  برخاسته از عالم معنا

مي هويت انسانةدو سازند  انسان نيز مرهون جمعو رشد هويت آيند به حساب

و عقالنيت ميان  چراكـه عقالنيـت چـارچوب معنويـت اسـت؛ت؛اسـ معنويت

.بخشد چارچوبي كه محتواي خود را تعين مي

از مهم و معرفتـي،خردورزي اسالمي ترين بخش حكمي  كـه گذشته از منابع

در،�دارد و پايـه كوشـد مـيو دارد ديـنةارتباطي است كه با مجموعـ نهفته هـا

 سـنتي مثابـة بـه عقالنيـت اسـالمي بر اين اساس. هاي دين را تبيين نمايد مايهبن

و وحـي همـاهنگي پديـد مـي از. آورد است كه ميـان عقـل ايـن عقالنيـت كـه

و اصالت عقل چون هايي فلسفهباهاي وحياني برخوردار است، مايه جان كه پايه

در. داردهايي تفاوت،دان دانسته آدمي عقلرا خود مكتبةشالود عقلِ موردتوجه

ه در قرآن دارد؛ به سخن ديگر، چنين عقلي از نور عقل خردورزي اسالمي، ريش 

توا وابستگي زيادي با قرآنمحو خاستگاهة كه از جنب،محور انساننه جزئيِ، كلي

مي. شودمي برگرفته،دارد را در اين صورت حتي  سـامان نيـز توان عقـل جزئـي

و تعادل كاملي نسبت به نيازمندي آن سازدهاي آن برقرار بخشد كه در دام؛ بدون

و ندانم  ش مكاتبي چون اصالت عقل و98: 1383پرسـت، ديـن(دوگرايي گرفتار

99.(
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و زمستان/6س/ تخصصي مطالعات معنويـ دوفصلنامه علمي� 98 24ش/96 پاييز

و عقالنيت است،ه معنويت كه به تعبيري ميو  در حـد ذات خـود1 خردورزي

هاي اسالمي به فعليت ست كه براي اثرگذاري، با پيروي از آموزهابالقوه عنصري

ه«ةدر عصري كه گزار. رسد مي  بسيار بـر سـر»ستم اما ديندار نيستم من معنوي

و آنچه زاييدا ها جاري زبان  معنويتي،شود آن آرزو مي بيروناز است دينةست

بـه معنـاي، گردد كه به معناي مالكيت حس معنوي يا احساس آرامش تقاضا مي

شناسـانه اي هـستي معنويت اسالمي، مقوله.است، شناسانه شناسانه نه هستي روان

آ  رساند تا از اين راه نيازهاي رواني رامش است كه انسان را به كمال مي همراه با

و ناديـده ). 120و 119: 1390محمـدي،(وي نيز برآورده گـردد  انگـاريِ آغـاز

و زدايش آموزه  و بافتار معنويت هاي اسالمي از فرآينـد فرجام هستي در ساختار

و نيز جداسازي معنويت از دين  ي معنـا منهـاي معنـا ورزي كه بـازگو معناورزي

).48: 1388رشـاد،(است، از نمودهاي مجـازگرايي در قلمـرو معنويـت اسـت

و شخـصية معنويـت در حـوز،هاي اسالمي كه در واقـع معنويت منهاي آموزه

و دستبهاي باورانه خوش نگاهسويكاز است، فردي اوردهاي عصر نوگرا ندارد

به،از سويي ديگر  و آمـوزه ويژه اسال با اديان سنتي هـايش بـسيم كه دسـتورات

و سنن است نيـز در سـتيز اسـت  و2پيـدايش داداربـاوري. افزون بر ديگر اديان

پرسـت، ديـن(ترين فرزند چنين معنويتي اسـت دور از وحي، مهم به خداباوريِ

1383 :136.(

روي هـاي فرادينـي، ازآن سنت اسالمي نسبت بـه معنويـت معنويت در بستر

 بـر پروردگار جانشينيا كارگزار،يشريعتمدارة انسان در منظوم برتري دارد كه 

آيـد؛ بنـابراين بـراي تكميـل ايـن دو جنبـه بايـد شـمار مـي بـهاوةبندو زمين

و اراد بي  زنـدگي بـرايودهـنَ گـردن خداونـدةچندوچون، يكسره بر خواست

گ تحقق چگونگيو خويش و فرمان ايـن ). همان(دري خواست او، از او هدايت

 
و معنويت در سخنراني خود با موضوع استاد جوادي آملي.1 .عقالنيت

يك كه دئيسم يا همان خداگرايي طبيعي.2  منـسوب نقش طبيعـت در معنويـتة شخصي دربار باورهايسري به

.است

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 �99يئخردگرا در حكمت متعاليه صدراـ گرا مباني زيست معنويت

و تكاليف شرع مقدس نيـست سخن ، ايـن وانگهـي؛چيزي جز انجام دستورات

و دستورات آن ويژگي معنويـت«گزاره كه آن»زايـي دارنـد دين سـان گفتـه، از

و عالم،شود كه خاستگاه دين مي و خاستگاه معنويت نيز فراماده و فراماده  وحي

ن معناست، پس سرانجام مي تيجه آنكه معنويت اصـيل بايد به ذات الهي بينجامد؛

زمـين، عنـوان هايي كـه در مغـرب معنويت. نه انسانيو الهي است،سازو انسان 

و با باور به خداوند در تعارض معنويت معنويت  و مـرگ ستيز به خود گرفته انـد

و كمال هاي انسانِ معنويت خدا را نيز اعالم نمودند، با خواست  جويِ الهـي خواه

و سـردرگمي يگانـه.نددر ستيز   گـسترش،راه نجـات بـشر در عـصر اضـطراب

و معنويت سنتيِ متكي به ديني چون اسالم است دانش  نه گسستهو هاي مقدس

صرف به مبناگرويِ دين. از آن و گرايش را، سستيگسست از سنت كردن ديـن

).149: همان(نتيجه خواهد بخشيد 

و معنويت در اسالم، ازآن مير پيوند خردورزي، ديانت در وي ادعا شـود كـه

 در اوج معنويـت قـرار)خداونـد(چنين ديني، ارتباط انسان با موجود نامتنـاهي 

 مبين ارائـه اسالم چنين سفارشي را در چارچوبي به نام دستورات شرعِ. گيرد مي

 كـه از ارتبـاط بـا خداونـد در انـسان نمايد؛ اما در كنار شرع، حاالت معنوي مي

مي به جم،آيد وجود به از از له آرامش روان، سبب شناختي است كـه عقـل پـس

و واكاوي گزاره  ب خداشناسي ميههاي معرفتي اين كيفيـات نفـسانيِ.دآور دست

خاص، به مقتضاي شناخت صفات الهي، بستري خواهنـد گرديـد تـا انـسان در 

و معنـوي را  چارچوب شرايط محيطي، رفتاري همگرا با اهداف بهباشي روانـي

.بخشددر خود شكل 

�+1��,� �'>H؛I(�-���	 ،����� ����0/ ������ 
 "8�! 

هاي معنويت راستين را در خود جاي وجود دارد كه ويژگي كمتر مكتب فلسفي

كه. داده باشد  و«ساختار حكمت متعاليه چنان طراحي گرديده عقالنيت، ديانـت

مي» معنويت ني ايـئشناسي حكمـت صـدرا خورد؛ روش در سراسر آن به چشم
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.تواند ثابت نمايد ادعا را مي

و مراتـب آن و،حكمت متعاليه در شناخت هـستي  از سـه عنـصر عقـل، دل

و هر يك از مقوله ؛ هاي يادشده را در پيوند با هم نگريسته است وحي بهره برده

به در راهرا عقل معمول بشري توان الزم چراكه و نـدارد كل حقايق هـستي يابي

و خيال قـرار گيـرد؛ عـالوه بـر حيوتتمايالةبسا در سيطر چه و قواي وهم اني

و نيازهاي روحي انساني بسنده  و سعادت اينكه اگر عقل در دستيابي به حقيقت

 هر حقيقتي نيز تنها با كاربـست، از سويي؟بود بود، چه نيازي به ارسال رسل مي 

بـا آنچه وراي ظرفيت عقل اسـت، بايـد. آيد روش عقلي به ادراك انسان درنمي

و آمـوزه،خودهابزار ويژ  و گـاه ديـن و شـهود معنـوي و كـشف هـاي گـاه دل

و چنانچه كسي از اين مسير دور،وحياني به شود، نخواهد توانست به دست آيد

و آرامش درون بي(نائل شود فهم حقايق هستي ؛ ابـوترابي، 6:284،تا مالصدرا،

1383 :33.(

اب بر مبناي حكمت متعاليه، عقل و عـالم يكـي از زارهـاي شـناخت معنويـت

 از سويي ديگر،؛پذير نيست رسيدن به آرامش معنوي امكان،معناست كه بدون او

ب و آثارش نيز ميه آن معنويت از روح سرچشمه گرفته مالصدرا اصل. گردد باز

مي نفس انساني را شعله  و مراتب حيات بشر اي معنوي و در سير انـسان(خواند

شــمار آورده اســت بــهاش او را همــان حيــات معنــوي زنــدگي انــسانيِ)كامــل

).282و198: 1386مالصدرا،(

و روحاني موجوداتههم، مالصدرا در نگاهي فراگير،افزون بر اين  جسماني

، 164: 1360، مالصـدرا(دانـد را در حركتي معنوي به سوي خاستگاه هستي مي

. پـذير نيـست ي، تحليل اين مطلب جز با نگرش عرفاني به هست ). 1381،3:242

و نشان از هـستند، خـود آفريدگاره ذات بلندمرتب دهندة تمامي ممكنات كه نمود

دوو در سير وجوديِ نظام طـولي. گردند بازمي هموبهوتهگرف سرچشمه او  در

و وقتـي و فرودين، حركتـي جـز حركـت معنـوي مطـرح نيـست هالل فرازين
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 �101يئخردگرا در حكمت متعاليه صدراـ گرا مباني زيست معنويت

و معنويـت را هـم مالصدرا نفس انساني را منبع معنوي مي سـو خوانـد، عرفـان

و قائل به هم .پوشاني آن دو شده است دانسته

. در بعد عرفاني حكمت متعاليه، از آرامش معنوي سخن به ميان آمـده اسـت

و المعاد در توصيف انسان خداجويي كه به واپـسين مرحلـ ةمالصدرا در المبدأ

و،است يعني فناي در ذات پروردگار رسيده،سير نخستين خود  به طرح شرايط

مي ويژگي و. پردازد هاي آرامش پايدار بر اين اساس، انسان بـا مراقبـه در گفتـار

و برون  و خوشي رفت از لذت كردار خويش هاي زودگذر، تابش انـوار سـراي ها

و صورت  و ملكوت را بر خود ديده و حقايق عقلي هاي مثالي را مشاهده نموده

را انوار حقيقي بر او ظاهر مي و آرامش الهي و اينجاست كه آسايش روحي گردد

و وجود خويش را غرق يابدميدر خود نهادينه  ؛ چراكه خود را در جبروت ديده

).244: 1393، 277: 1354، مالصدرا(در وجود الهي خواهد يافت

 عقـلو نفـس بـا مـادي متحـركهسـنجي پديـد در اسفار با نسبت مالصدرا

به يابد كه همانميتدس نتيجه اينبه فرامادي، گونه كه موجود طبيعي با رسيدن

و قرار مي   پايانكه عقلهگيرد، نفس نيز پس از ورود به مرتب مقصد خويش آرام

و سپس عقل با وصول به ذات بـاري نفسي و غايـتت اوست تعـالي كـه كمـال

و خير بزرگ را بـه دسـت  و آرامش كامل  آورد مـي اوست، راحتي جاودانه يافته

بيصدرامال( ).5:195،تا،

�JF�� �+1��,� �'>H �� "���� ��&�	 "�( 

از نظرگـاه حكمـت متعاليـه، معنويـت: هـاي ديـن التزام عقلي به آموزه) الف

و برخاسته از انديشه  مي خردمندانه و بـاروري معنويـت ورزي تواند در بالنـدگي

بةماي درون. راستين مؤثر باشد  و امكان فقري اي اسـت گونـهه دو برهان صديقين

و ديگر  و ضروري را در دار هستي به رسمت شناخته كه تنها يك وجود مستقل

و وابست   شناختي يقينـي بـه نگرشي، چنينبا. داندمياوبهةوجودها را عين فقر

هاي معنويت دينـي در زنـدگي بـشر آيد كه يكي از پايه وجود خداوند پديد مي
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وحيـاني، پـذيرش وجـود خداونـد از هـاي بر اساس آمـوزه. قلمداد شده است

:ترين عوامل آرامش روحي در زندگي شناخته شده است مهم

كه« و ايمان خود را به ستم نيالوده ايمان آورده)به خدا(آنان و اند اند، آرامش

و آنان هدايت ).82: انعام(»ندا يافتگان امنيت براي آنان است

و نبود ترس اسـت به معناي آرام» أَمن«ة ايمان از ريشهواژ ش، اطمينان قلب

دين اسالم نسبت بـهة هاي برجست از ويژگي ). 135تا 1404،1:133فارس، ابن(

و جهـان فرامـاده،  اديان ديگر اين است كه اسـالم در پـذيرش وجـود خداونـد

و نخست انسان را به انديشه  و سپس ايمان به زبـان و تعقل دعوت نموده ورزي

و عمل به اعضا را  در روايتـي).44: 1387سـبحاني،(سفارش نموده است قلب

:ايمان بر چهار پايه استوار شده است»ع«از حضرت رضا 

 توكل به خدا؛.1

و خرسندي به مقدرات الهي؛.2  خشنودي

 واگذاري كارها به خداوند؛.3

).445: 1367شعبه، ابن(تسليم در برابر دستورهاي پروردگار.4

بـسياري رضوي، از ابزارهـاةشده در آموز طرحة مقولاگر نيك بنگريم، چهار

و آسايش روح بـه سودمند  درراآينـد كـه مالصـد شـمار مـي در پيدايش آرامش

در،ها بر اين باور است كـه انـسانِ خـداجوي آن دربارةهاي خود نگاشته  نبايـد

 واگـذاري كارهـا بـه،ببينـد؛ بنـابراين پايان الهـي خود، تواني در برابر قدرت بي

مالصـدرا،(خداوند، ضمانت اجرايي از سوي او را نيـز در پـي خواهـد داشـت

مي)259: 1375؛9:376،تابي؛225: 1360 توان به اين باور معنـوي؛ اما چگونه

مي دست يافت؟ بي .نمايد ترديد عقل راه حصول اين مسئله را واكاوي

ودي برابر با نگرش حكمت متعاليه نسبت بـه وجـود واجـب الهـي كـه وجـ

و همـه  و ديگر وجودها از او سرچـشمه گرفتـه و خوداستوار است ،خودبرآمده

و وابستگي بـه او هـستند ، عقـل)162و 161: 1386، مالصـدرا(عين نيازمندي
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و هاي وجودي، داشته گيرد كه تمامي ويژگي چنين نتيجه مي و معنوي هاي مادي

و رخدادهاي اين  ا امور و تعـاليز سـوي ذات واجـب جهاني او نيز از خود نبوده

ورزيِ توحيـدي بـه دسـت اي كه از مسير انديشه چنين نگره. گردد به او اعطا مي 

و زدايش دغدغه مي و اضطراب آيد، بستري فراخ براي پيدايش آرامش روان ها ها

سـاز فراهم خواهد ساخت؛ بنابراين يكي از مقومات خردورزي اسالمي كه سبب

و توجيه  و حـ پذير رفتار عقالني و حفــ در برابر وقـايع ش روانـظ آرامــوادث

و مي و نيـز دقـت و فرجام هـستي، پـذيرش يگـانگي او گردد، باور به خاستگاه

و(توجه به هدفمندي آفـرينش در راسـتاي عظمـت پروردگـار اسـت  اصـغري

اي كه مالصـدرا خـود در آغـاز مبحـث خداشناسـي؛ مسئله)20: 1388ديگران، 

بي(خوبي بدان اشاره نموده است حكمت متعاليه نيز به ).8و6:7،تا مالصدرا،

شناسي معنوي يا همان بعد عرفاني حكمت متعاليه نيز به اين مسئله در هستي

و هستي واقعي اشاره مي  و،شود كه اصالت و متعـالي اسـت  از آنِ وجود مقدس

و سـبب اين ساحت ناپيداي هستي است كـه بـر جهـان طبيعـت محـيط اسـت

و امور حسي مي معنابخ وبي،گردد؛ بنابراين شي رخدادها توجهي به قلمرو غيبي

و او را از آرامش  هستي معنوي، آدمي را در شناخت حقيقت جهان ناكام گذاشته

).8: 1384پارسانيا،(معنوي پايدار محروم خواهد گذاشت 

و، وجـود«سـنجد عقل آنگاه كه مي و يـا ممكـن و ضـروري اسـت واجـب

و نيستي مساوي نسبتش به هس  و چـه مجـرد،»تي ، هر ممكني را چه مادي باشد

و بينـد مـي واجـب نيازمندرا ممكناتهعين فقر وجودي يافته؛ در نتيجه زنجير

همچنـين ). 161: 1386مالصـدرا،(نمايـدمي هستي براي مبدائي بودنبه حكم

مي عقل با پويش در آفرينش، به حق  و: يابد محوري دست هـستي داراي هـدف

را. رسيدن به كمال مطلوب است  اين ويژگي خردورزي اسالمي است كه انسان

؛ 187و 182: 1390جـوادي آملـي،(كشاند كه حق را در آن بيابـد به سويي مي 

در،در واقــع ). 550و1383،16:282طباطبــايي، و زيــان  خاســتگاه ســود

 حقيقـي با سـير بـه سـوي كمـالِ،ن نسبت به خود يا ديگرا،خردورزي اسالمي
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.شود سنجيده مي

آرامـش راسـتين، تنهـا بـا اعتقـاد بـه: هاي ديـن التزام عملي به آموزه)ب

آمده از فراماده نيـزبرآيد؛ التزام به دستورهاي عمليِ باورهاي فرامادي پديد نمي 

و انـساني كـه مـي،در واقع.ضروري است  پـذيرد هـستي او از ديگـري اسـت

و نـه تنها وجود رابطي، بلكه عين ربط به ذات واجب وجودش نه  تعـالي اسـت

و مبدأ هستي را بـي  او نيـاز مـي تنها نيازمند، بلكه عين نياز است بينـد، در برابـر

و با دستاويزي به ريسماني استوار، به تكيه  و تكليف نموده گاهي احساس وظيفه

و سرگشتگي محكم پناه مي  عا آورد كه ديگر سردرگمي لم ماده، او را نـاآرام هاي

و كنش خود را بر پاي  مية نخواهد نمود؛ چراكه رفتار نهد كه اضطراب باوري بنا

و شناختي الهام.و تشويش را در آن راهي نيست  از چنين شخصي با باور گرفتـه

از دين، به اعمالي روي نمي  آورد كـه از قلمـرو تكليـف الهـي بيـرون باشـد تـا

و شر كردار   چراكه در رفتارهاي خود به خاسـتگاه؛خويش بهراسد پيامدهاي بد

.حقيقي باورمند است

هاي دين ندارد، التزام عملـي نيـز نخواهـد اما انساني كه التزام عقلي به آموزه

و شـرِ امـور؛داشت و خير  زيرا او هنوز كسي را به مؤثربودن در هستي نشناخته

و حاكميت اومانيسم(را به دست خود دانسته و)پذيرش و با توجه بـه پنـدارها

و امنيـت نخواهـد داشـت  بـه سـخني ديگـر،؛تخيالتش، هرگز احساس آرامش

و آشوبِ چنين افرادي، به و اطمينان. سبب ناباوري به خداست اضطراب آرامش

به هاي ايمان در دل  عنوان پناهگـاه خـود داران از سوي خداوندي است كه ايشان

و اند برگزيده و دارنـد تكليفي اسـت كـه پارسـايان بـه همـراهو اين پيامد باور

به نيز خداوند جوادي آملـي،(شمار آورده است ايشان را سزاوار چنين جايگاهي

):199تا197: 1385
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و نادرستي باور معنوي بر اساس متن واقع) الف  درستي

و شـهودي هاي معنويت راستين، سنجش آن با سنجه يكي از شاخصه هاي عقلي

و مكاشـف  و بـراهين عقلـي  هـايهاست؛ يعني اگر معنويتي با واقع برابري نمايد

پارسـانيا،( آن را به تأييد رسانند، آن معنويت صادق خواهد بود عرفاني، درستيِ

به).9: 1384 و بعـدي عقالنـي، وحيـاني علـت سـاختار سـه در حكمت متعاليه

برهان معروف. شودمي خداشناسي متفاوت از آنچه گفته شد ارائهة مقول،عرفاني

در كـه اهينـيبرهدر ميـان همـ» گفتاران راست«مالصدرا با نام صديقين يا همان 

 ارائه شده، تنها با نگاه به حقيقت هـستي خداوند وجود اثباتدر اسالميةفلسف

و در عين حال و ربـط،كه يكي بيش نيست، به تحقق وجود خداوند  نيازمنـدي

او موجوداتههم  آنچه مالصدرا بدان اهتمام داشـته،در واقع. رداخته استپ،به

به؛اوستبردن به وجود خداوند از خود است پي مي نه آنچه غير او او. آيد شمار

X�َِـ¢P: بر اين گفتار سند وحيـاني هـم ارائـه نمـوده اسـت qِـ� َn;ْ�Xِـ¢  ـُ¤ِ/�8ْMِ £9ِ��ََ�ـ� +s
�ٌkMِـ +4 bٍ¥ْـ +d ِDّـeُ OPَQَ Wُ َ�ّ

َ
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َ
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َ
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َ
�O)فـصلت :

 راه، كـه در آن1دانـد او اين نوع شـناخت را شـناخت پيـامبران الهـي مـي).53

:6،تـا مالصـدرا، بـي( يكي بيش نيـست)وجود الهي(و فرجام)حقيقت وجود(

:است قرار ايناز صديقين برهانة خالص).14و13

 بـا يكـديگر گونه اختالف ذاتي حقيقتي يگانه است كه افراد آن هيچ،هستي«

به،اختالفنداشته؛ بلكه و ضعف يا امور زائـد تنها و كاستي، شدت سبب كمال

و بـه آن چيزي است كه چيزي تمـام،نهايت كمال هستي. است تـر از آن نبـوده

چيزي غير از خود نيز تعلق نداشته باشد؛ چراكه در غير اين صورت نيازمند بوده 

خو،؛ بنابراين نيست روااوبرتر تمامةو واژ  و داستوار است كـه هستي يا مستقل

و افعـال وجـود اسـت همان خداوند است يا در ذات خود نيازمنـد  كـه از آثـار

 
1.P©ٍ/َ0uِ!َ OPَQَ Fِ� Ovَ.ِ �	ُCْ

َ
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به بي مي نياز ).15و14: همان(» آيد شمار

از در برهان صديقين، معنويت راستين از متن واقع چنين نتيجه مي شـود كـه

و هستي حق  ه چيزي جز وجـود خداونـد نيـست، همـ،آنجا كه حقيقت هستي

و گونه هيچوة اويند وابستواوة آفريد موجودات و صـفات  استقاللي در تحقـق

و در واقع به،جايگاه خود در اين عالم نداشته  قيوميهسبب احاط هستي خداوند

و موجـودات، بـر همـه دارد هـستي سراسـربر كه و،چيـز محـيط بـوده  نمـود

مياو دهندة نشان َ��P�َfِاي كه در آياتي چون شوند؛ انگاره قلمداد�(َ Xِـ¢ �#ـّ$+ َ&ـ� Fِ
KًkZِـ� ُ&ّ bٍ¥ْـ +d ِ¬ّ�ُ!ِ Fُ� �َ��َ�َ ِJْ

َ
<;� ¢ِX �&َ�َO)؛)126:نساءPـ�(َ�َ�ْ

َ
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ُ
#ّ�َ9ُO)و روايـات) 115: بقره به روشني بيـان شـده

1.ز آن را تأييد نموده استشيعي ني

ي، موجودات پيش از آنكـه خـود را نـشان دهنـد،ئبنابراين در نگرش صدرا

 آنچههر،ديگر سخنيبه؛هستند خود وجودي خاستگاهو سرچشمهة دهند نشان

و نمايانند شودمي شمرده خدا غير  كـه چيزهـايينه است؛ خداونده، عين ظهور

آ؛ هستند خداوندةظاهركنند و(بـودن عـين ذات آنـان اسـت يينه چراكه اكبريـان

را؛)32: 1386ديگران،  و غيـر او  از همين روست كه قرآن كريم خداوند را حق

آن چنانچه كسي پديدهو)53: فصلت(باطل معرفي نموده كه چنان هاي هستي را

آن،هستند ادراك نمايد آن خداوند را مي چنان در كه ها ادراك ، در آينه گوييكند

ــ ــياش ــد يا را م ــان،(بين ــاه).1: 1384اكبري ــه در نظرگ ــت ك ــدايي اس ــن خ اي

و كيفيت شناخته نمي اسالمي گردد شود، با حواس درك نمي ايراني، به چگونگي

و تشبيه نمي و انديشه ها او را احساس نمي چشم؛شودو به مردم قياس او كنند ها

خردهـا انـدازه را فرا نمـي  و و تخـيالت، كننـد اش نمـي گيـري گيرنـد و افكـار

 گردنـد؛ زيـرا هرچـه كـه هماننـدي بـرايش شـناختهش نميا دور حريم كبريائي

و ممكـن شود يا عقل بتواند آن را اندازه الوجـود گيري كنـد، سـرانجام محـدود

 

	ـ� �� �� �ـ��: در روايتي چنين آمده است.1�� : تـا شـيخ صـدوق، بـي(� ��� ���� ���ً� �� ��� � � �ـ��
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).10: 1389شيخ صدوق،(خواهد بود

كـه در نظـام حكمـت اسـت آيـد ايـن به دست مـي قبلاي كه از گفتار نكته

بهي،ئصدرا اي است كه با شناخت نفس انسان همراه گرديـده گونه شناخت خدا

آن، در واقع؛است  اسـت، پروردگـار شناختة مقدم،سان كه شناخت نفس نه از

گونه كه گفته شد، همان شناخت خداوند است؛ زيرا همان،خويش شناخت بلكه

و نيازمند  شـود مـي آنچه غير خـدا شـمرده.هستي يا خوداستوار است يا وابسته

اينجاست كه وقتي انسان با شناخت اين آمـوزه. نياز است عين ربط به هستي بي 

 بلكه وجود؛جز خداوند در عالم وجود دارد از خود چيزي ندارد» غيري«كه اگر 

هاي وجودي او از موجودي كه بـر او احاطـه دارد سرچـشمه گرفتـه،و ويژگي

و پس از او خو  و طبيعـي اسـت كـه خداوند را پيش از او، همراه او اهـد يافـت

و در او منحصر مي  و ديگران،(گردد توجه او از غير خدا برگردانده شده اكبريان

را اين حالت معنوي برآمده از نگرش راست).47: 1386 گفتاران، ديگر حجـابي

و آفريننده باقي نمي  و خداونـد. گذارد ميان آفريده تنها حجابي كه ميـان انـسان

ا،وجود دارد   معنويـتو محـوري افراطـي سـبب انـسان كه بـه1نسان است خود

.از آن غفلت شده است،سكوالر

و دانش)ب و كنش با باور و نادرستي رفتار  درستي

او ترديد گرايش بي بايـد هاي رفتاري انسان در قلمرو معنوي، با باورهاي دروني

و هم  م هماهنگي عنـويِ خواني داشته باشند؛ اما اگـر بـا وجـود پـذيرش حقـايق

هستي، سوگيري رفتاري او پوششي دنيوي داشـته باشـد، معنويـت او دروغـين 

و پوزيتيويـسم، جـدايي ديـن از سـاحت زنـدگي، پيـروان تجربـه. است گرايـي

و مادي انسان به،گرايي محوري مي از اين دسته ؛)9: 1384پارسـانيا،(آينـد شمار

ا اما انديشه و نجام را ضروري دين مي اي كه باور به حقايق هستي از آغاز تا داند

و همسو با گرايش  مي عمل مطابق دستورات شرع شـمارد، هاي دروني را تكليف

 
1.���� 
�� �� ! ����و ديگران،('�& #%$� � #"  ).47: 1386اكبريان
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و معتدل مناسب . شـود براي نياز بشر عصر كنوني شمرده مـي ترين معنويت ترين

:است زير هاي شاخصه دارايچنين معنويتي

دارن را هـدفآو وحيـاني پذيرفتـه زندگي دنيوي را با رويكـرد عقالنـي.1

و سازنده است و نسبت به آن فعال ؛دانسته

و بشر.2 و گروه خاصي نيست،نگاه او به جهان ؛ به عبارت محدود به مرتبه

و شهود است تا همگان با ايـن سـه عامـل شـناخته ديگر، مالك او عقل، وحي

؛شوند

و هستي آنهـا را وام.3 يـك دار از آنجا كه فقر وجودي موجودات را شناخته

ب و و فرجام همه از او اوجود مستقل دانسته كه آغاز وست، به همه چيز نگرشه

؛توحيدي دارد

ب.4 و خود را و مرجعيت وحي را پذيرفته آسنت ميه ؛داندن پايبند

را.5 و آن و مسير درست آن پذيرفته شهود عرفاني را با حفظ شرايط خاص

؛شمار آورده است منبعي در پيدايش معنويت به

و عقل را بسيار كارآمد مـي.6 و ابعـاد گونـاگون نظـري،خردگرا بوده دانـد

و قدسي آن را به رسميت مي ؛شناسد عملي

به.7 و وابسته و شهود عرفاني را در يك مسير سه منبع شناختي وحي، عقل

و هم مي  و نفـي نمـوده يـا پـست داند؛ نه آنكه با پذيرش يكـي، ديگـري را رد

؛كوچك شمارد

 ندانـد، بـه جـاي بـاور بـه پـذير اگر چيزي را با عقل همسو نبينـد اثبـات.8

و فراعقلي استفاده مي و خردستيزبودن آن، از واژگان خردگريز ؛نمايد ضدعقلي

و آموزه.9 و عـصري نمـي دين بـرخالف ديـدگاه(دانـد هاي آن را شخصي

 بلكـه؛)ديـن باورمنـد اسـت سـازي كنوني در غـرب كـه بـه شخـصي شاخص

و نيك راهك و بالنـدگيراآنة بختانـ ارهاي معنوي و در راسـتاي رشـد  جهـاني
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؛نمايد نفوس بشري قلمداد مي

و تنهــا در قالــب يــك. 10 از اينكــه بــه معنويــت نگــاه كاالمحورانــه داشــته

و معنويت را با لحاظ مسير درسـت پيـدايش آرام بخش بدان بنگرد، گريز داشته

شـمارش نفـس در سراسـر زنـدگي بـهو آرامـ روحآن، عاملي مهم در آسايش 

.آورد مي

�*+,� "%+� 

و زيست معنوي«دربارةيئبا توجه به مباني صدرا با رويكـرد آرامـش» معنويت

را رواني در زندگي بشري كه برخاسته از نگرشي اسالمي  ايراني است، نتايج زير

:توان استخراج نمود مي

و سرچشم: وحياني.1 م معنويـتهخاستگاه و در حكمـت تعاليـه، شـريعت

.هاي قرآن كريم استو آموزهوالئيسنت نبوي، دستورات 

خردآجين.2 و در ترين شاخصه پس از وحياني مهم: عقالني بودن اسـت كـه

و جديدهاي معنويت آن كنار زده شد و بـيبهبه مـصرف عنـوان ابـزاري نـاچيز

ازه است كـه از آن هاي اسالمي تا آن اند جايگاه عقل در آموزه. شود نگريسته مي 

و مالصدرا نيز در مستدل  و پيامبر درون ياد شده هـاي سازي آمـوزه با نام حجت

ج معنوي چنانچـه در زيـست. سته استعرفاني حكمت متعاليه از آن بسيار سود

و خردورزي را كنـار  ، بعـد مهمـي از انـسانيت را گـذاريم معنوي خويش، عقل

.ايم ناديده انگاشته

جا.3 و  معاصر كه تنها به نيازهاي جديدهاي برخالف معنويت: نگرمعفراگير

صرف توجه دارنـد،جهاني انسان اين  معنويـت اسـالمي، از جمله آرامش روانيِ

و معرفـي عـوالم،مطرح در حكمت صدرايي  ضمن تبيين مراتب زندگي انـسان

و اخـروي را نيـز در كنـار نيازهـاي دنيـوي نيازهاي،هگان سه  زندگاني برزخـي

.گوشزد نموده است
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و عرفان.4 هم: ورزي دينةگرايي در ساي پيوند خردگرايي به حكمت متعاليه

و پاك كندميخردورزي سفارش  هـر سـان؛ بدين سازي درونو هم شهودگرايي

و با رابطه،دو  پيـدايشه زمينـ آورنـد مـي اي كه بـا ديانـت پديـد با اشراف دين

و هستي فهمدر خردگرايي.دآورنميهمفرارا معنوي آرامشو راستين معنويت

و چرايي آفرينشآن مراتب و الزم از خاستگاه هستي، چيستي ، شناختي مناسب

بخـشد؛ زيـرا انـسان را بـه انـسان مـي خودهو بازگشت موجودات به سرچشم

 انجـامو آغـازرا تعـالي حـق هـستي،هورزي در ساختار شبك خردمند، با انديشه 

و خواست و قـدر آفرينش يافته  او را در رخـدادهاي زنـدگي در پوشـش قـضا

كه. يابد مي هـر چـه آن خـسرو«چنين باوري سبب خواهد گرديد تا اين انگاره

و شكيبايي در برابر رنج» شيرين بود،كند هاي زندگي در جان آدمي بارور گشته

. جهاني، آرامش روان را به مخاطره نيندازد اين

و رشـد،شك فرهنگبي:نيايرا اتكا به فرهنگ اسالمي.5  بستري براي بـروز

و جمعي گسترده اسـت اي باشـد كـه اگـر جامعـه. خردورزي در زندگي فردي

 گفـت تـوان مـي،باشـد افـراد عقالنـي زنـدگي سـاختارهدهند فرهنگ آن شكل 

 عقالنـي، فرهنـگ ديگـر، سـخني بـه است؛ عقالني زندگيازاي گونه»فرهنگ«

حكمت متعاليه چنين. گرداندي افراد جوامع فراهم مي ني را برا عقال رفتار شرايط

تا حـد،مسلمان جوامع ديگرو ايرانيههاي خود براي جامع بستري را در آموزه 

).61تا59: 1388اصغري،( به تصوير كشيده است،ممكن
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������	
� 
 قرآن كريم*

و معنويت در اسال«) 1382(ابراهيمي ديناني، غالمحسين.1 ش هفت؛»معقالنيت تا9ص،20آسمان،
30.

قم؛معجم مقاييس اللغه) 1404(فارس، احمد بن فارس ابن.2  مكتبة: تحقيق عبدالسالم محمد هارون،
.سالمياالعالم اال

ص4ش؛»شناسي حكمت متعاليه، معرفت فلسفي روش«) 1383(ابوترابي، احمد.3 .62تا27،

و دستاوردهاي) 1388(حسين شقاقيو اصغري، سيدمحمد؛ علي اصغري.4 كنكاشي در بنيادها
و عقالنيت معاصر(عقالنيت  . دانشگاه آزاد اسالمي: تهران؛)عقالنيت ديني

و تحول خداشناسي«) 1389(زهرا ريعانو اكبريان، رضا؛ حسن مرادي.5 سير برهان صديقين
ش؛»فلسفي .50تا23ص،3 آفاق دين،

ش خردنا؛»خدا در فلسفه مالصدرا«) 1384(_______.6 ص41مه صدرا، .23تا5،

و معنويت، علوم سياسي«) 1384(پارسانيا، حميد.7 .9و8ص،32ش؛»سكوالريزم

و تكليف در اسالم) 1385(جوادي آملي، عبداهللا.8 . اسراء:قم؛حق

در) 1386(___________.9 . اسراء:قمديني؛ معرفتةهندسمنزلت عقل

و دنيا) 1390(___________.10 . اسراء:قمسكوالريسم؛ةنظريو نقد بررسي: نسبت دين

. بوستان كتاب:قم؛عصر امام خميني) 1390(حاجتي، احمدرضا.11

. اميركبير: تهران؛العقول، احمد جنتي عطائي تحف) 1367(شعبه حراني، ابن.12

. كوير: تهرانمعنويت؛ةختسيد حسين نصر دلبا) 1383(پرست، منوچهر دين.13

در) 1389(رستگار، عباسعلي.14 و: تهران؛شناختي سازمان با رويكرد روانمعنويت  دانشگاه اديان
.مذاهب

افرهنگه هشگاوپژ: تهران؛معنا منهاي معنا) 1388(اكبر رشاد، علي.15 .سالميانديشهو

قم»1«اسالميةيشاند) 1387(سبحاني، جعفر؛ محمد محمدرضايي.16 . معارف:،

 انجمن حكمت: خواجوي، تهران تصحيح محمد؛اسراراآليات) 1360(شيرازي، صدرالدين محمد.17
.و فلسفه
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. دار احياء التراث: بيروت؛الحكمة المتعالية) 1981(________________.18

 با حواشي مالهادي السلوكية؛ المناهجفيةالشواهدالربوبي) 1386(________________.19
قم سبزواري، تصحيح سيد جالل . بوستان كتاب:الدين آشتياني،

و المعاد) 1354(_____________.20  انجمن:الدين آشتياني، تهران تصحيح سيد جالل؛المبدأ
و فلسفه .حكمت

. بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران؛شرح هدايه اثيريه) 1393(_____________.21

. مكتبة المصطفوي:قم؛االسفار العقلية االربعه)تابي(_____________.22

 تصحيح حامد ناجي؛المتألهينمجموعه رسائل فلسفي صدر) 1375(_____________.23
. حكمت:اصفهاني، تهران

قم؛التوحيد)تابي(شيخ صدوق.24 . نشر اسالميةسسمؤ: تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني،

قم محقق علي؛معاني االخبار) 1389(_______.25 .اسالمي نشرةسسمؤ:اكبر غفاري،

 مدرسين حوزه علميهةمعجا:قم؛الميزان في تفسير القرآن) 1383(طباطبايي، سيد محمدحسين.26
.قم، دفتر انتشارات اسالمي

و الهيات«) 1380(فيليپ شلدراك.27 ش هفت قنبري، حسن؛»معنويت تا243ص،10و9آسمان،
272.

و پشت روان) 1391(كارت، جرمي؛ ريچارد كينگ.28  احمد شاكرنژاد، معنويت؛ةپرد شناسي غربي

ش .107تا92ص، 107سياحت غرب،

 طاهره شاكرنژاد، سياحت غرب،؛تاريخ انتقادي معنويت) 1391(_________________.29
.124تا107ص، 105ش

قم؛ اصول كافي) 1388(كليني، محمد بن يعقوب.30 و سعيد راشدي، . انتشارات اجود:لطيف

و افكار سيد حسين نصر: نصر، سنت، تجدد) 1391(محمدي، عبداهللا.31 : تهران؛بررسي زندگي
.جوانةيشكانون اند

و معنويتنظرية نقد«) 1390(_________.32 ش؛»تباين دين تا115ص،3 معرفت كالمي،
136.

و دنياي متجدد) 1373(نصر، سيدحسين.33 نو: تهران؛جوان مسلمان . طرح

و چشم: گرا هاي معنويت جنبش«) 1386(_________.34  منوچهر؛»انداز فردا تصوير ديروز
ش دين .62تا57ص،22پرست، اخبار اديان،
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و علم«) 1378(_________.35 ، نظرو نقد راسخي، فروزان؛»گرايي يا واگراييهم: معنويت
.87تا74ص،20و19ش

و سالمت روان) 1387(هارتز، گري.36 و عيسي جعفري،؛)كاربردهاي باليني(معنويت  امير كامگار

.روان: تهران
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