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 مقدمه. 0

درازي نکـرده  دسـت  ها پیش، هنگامي که هنوز تمدن غرب به ساحت فردي انسـان سال

غیر از ارتباط با خداوند و تعالي روحي انسـان بـا   بود، هنگام شنیدن کلمة معنويت، چیزي به

کرد. اما هنگامي که جهـت نگـاه آدمیـان از    میل به ملکو  جهان، به ذهن آدمي خطور نمي

( گرايـي )اومانیسـم  آسمان به زمین میل کرد و خداگرايي جايش را به نوع خاصـي از انسـان  

 سکوالريسـم  بـا  وثیقـي  ربـط  در که است خاصيگرايي انسانمعناي به اومانیسمدرواقع  د،دا

عنـوان  بـه  هسـتي  مبـدأ  با نسبت محوريانسان ياگرايي اگر انسان و اال يابد؛مي تعیّن و تقرّر

 از منظـر خاصـي   و نظرگـاه  عبـارتي بـه  يـا  و خاص ةگون باشد، مدنظر مطالعاتي رويکرد يک

 و دارد همـراه  بـه  را خـاص خـود   عملـي  و نظـري هاي گشايش و رهیافت که تاس مطالعا 

 در که آنچنان ،است رهبري معظم مقام مطلوب اساساً محوريانسان وگرايي انسان چنیناين

 .فرمودند بدان اشاره 7979آذر  72با مسئوالن و کارگزاران نظام در تاريخ  ديدار

تر شد. انسانِ رن روز کمني خداوند متعال، روزبهارتباط وثی  اين واژه با منبع معنا يع

هاي جدايي بین زمین و آسمان شده بود، ورود پوچي به غربي که تفکرش سرشار از رگه

رسید که تمدن مادي با وجود تدريح بدين نتیجه ميکرد. وي بهاش را احساس ميزندگي

ست، توان معنادار کردن اي که براي حیا  مادي انسان فراهم کرده اپیشرفت و توسعه

کرد؛ اما آنچه براي خود براي رسیدن به آرامش تالش مي هاسال اش را ندارد. اوزندگي

فراهم آورده بود نه آرامش، بلکه صرفاً آسايشي متزلزل بود. او با وجود مشاهدة شکست 

یدن به آرامش و حتي آسايش، دوباره براي رس تأمینديدگاه دنیامدارانه به حیا  انسان در 

ترين تعارض را هايي غیراصیل و موضعي شد که کمحلاين هدف متعالي، دست به دامان راه

معنوي و تمدن غربي  البته تعارض بین امربا مباني محل تأمل تمدن غربي داشته باشد. 

گرايي در که روح طبیعتـ بین دستگاه تمدن غربي  اصوالًگاه حل نخواهد شد؛ زيرا که هیچ

قابلیت طرح  ،پذيرش امر غیرماديبر مبتني که اساساًـ و امر معنوي  ـ است دهداخل شآن 

گونه حاصل اين اصرار بر مباني غربي، رشد قارچ تهافتي غیرقابل رفع وجود دارد. ـ يابدمي

هاي نوظهور و اين جريان هاي نوظهور است.هاي نوپديد ديني يا همان معنويتجريان

غیراصیل شروع شده و  هاي اسالمِکه از برخي خوانشدارند راواني تکثر ف ،هاي نوگرامعنويت

ها، تأمین معنويت د. اين جرياننيابتا مکاتب شرقي مانند بوديسم و تائويسم و... ادامه مي
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آدمي بدون ورود به ديني خاص و گاه حتي بدون اعتقاد به خدايي متشخَّص را ادعا 

ل و ديني، خدا را تنها منبع معنا و معنويت طة مقابل نیز معنويت اصیکنند. در نقمي

داند و معتقد است بدون وجود مقولة خداوند که حاز کمال مطل  و اليتناهي است، مي

 .(799 :7915)فنايي اشکوري، توان از معنويتِ بايسته دم زد نمي

انقالبي  ـ  که جهان به شکل ملموسي با بحران معنويت مواجه بودـ در اواخر قرن بیستم  

هـاي  هـا و جنـبش  مـايز آن از ديگـر انقـالب   تدر ايران شکل گرفت که ادعاي اصلي و وجـه  

هاي فـردي و اجتمـاعي   انساني جهان معاصر، توجه به عنصر معنويت در سطح آرماني و اليه

است. اين حرکت عظیم اجتماعي پس از برداشتن گام نخستین در جهت وصـول بـه تمـدن    

شـود.  م از جانب رهبر معظم انقالب مورد بازخواني واقـع مـي  گام دو ةنوين اسالمي، در بیانی

هـاي اساسـي ادامـه    هاي کالن و مؤلفهايشان ضمن اشاره به وضعیت ساب  و الح ، سیاست

ند. رهبر انقالب در فرازي با اشـاره بـه دو مؤلفـه معنويـت و اخـالق      کنحرکت را ترسیم مي

  نگارند:چنین مياين

ل: اخـالص، ايثـار،   یهاي معنوي از قبدن ارزشبه معني برجسته کر معنويت

ــل ايمــان در خــود و در جامعــه اســت، و اخــالق بــه معنــي رعايــت   و توکّ

هايي چـون خیرخـواهي، گذشـت، کمـک بـه نیازمنـد، راسـتگويي،        فضیلت

نفس و ديگر خلقیّا  نیکوست. معنويت و اخـالق،  شجاعت، تواضع، اعتمادبه

ي فـردي و اجتمـاعي و نیـاز اصـلي     هـا ها و فعالیتدهندة همة حرکتجهت

جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگي را حتي با کمبودهاي مـادي، بهشـت   

 .آفريندسازد و نبودن آن حتي با برخورداري مادي، جهنم ميمي

شعور معنوي و وجدان اخالقي در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکـا   

و تـالش اسـت و ايـن     گمـان محتـاج جهـاد   آورد؛ اين، بيبار ميبیشتري به

هـا توفیـ  چنـداني نخواهـد يافـت.      تالش و جهاد، بدون همراهي حکومـت 

هـا  آيد، پس حکومـت دست نميبا دستور و فرمان به البته، معنويتاخالق و 

اوالً خـود بايـد مـنش و رفتـار     اما  قاهره ايجاد کنند، توانند آنرا با قدر ِنمي

را بـراي رواج آن در جامعـه    زمینـه اخالقي و معنوي داشته باشـند، و ثانیـاً   

باره میدان دهند و کمک برسـانند؛  فراهم کنند و به نهادهاي اجتماعي دراين

اجـازه   ،و اخالق، به شیوة معقول بستیزند و خالصه معنويتهاي ضدّبا کانون

 .مردم را با زور و فريب، جهنمي کنند هاندهند که جهنمي
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ر، امکان بسیار خطرناکي در اختیار اي پیشرفته و فراگیابزارهاي رسانه

 تهــاجم اکنـون و ضـدّاخالق نهــاده اسـت و هـم    معنويتضـدّ  يهـا کـانون 

نونهـاالن بـا   حتي  هاي پاک جوانان و نوجوانان وروزافزون دشمنان به دل

هـاي مسـئول   بینیم. دسـتگاه گیري از اين ابزارها را به چشم خود ميبهره

عهده دارند کـه بايـد هوشـمندانه و    باره وظايفي سنگین برحکومتي دراين

بـه معنـي رفـع مسـئولیت از      البتـه و ايـن   ،کامالً مسئوالنه صور  گیـرد 

ها بارهرو بايد دراين اشخاص و نهادهاي غیرحکومتي نیست. در دورة پیش

 .اهللشـاء مد  جامعي تنظیم و اجـرا شـود؛ ان  مد  و میانهاي کوتاهبرنامه

 گام دوم(   ةاي، بیانی)خامنه

اي هاي کتابخانهاي توصیفي و تحلیلي و استفاده از دادهکه با شیوه ـ در نوشتار پیش رو

نشان « معنويت»و واکاوي مفهومي واژة  7شناسيپس از ريشه ـ کندپژوهش را دنبال مي

نظري مقام معظم ديدگاه فطري در ـ  عنوان يک امر انسانيخواهیم داد که معنويت به

بر معنويت ازجمله مقوال  انساني است که افزونبرخوردار است. رهبري از چه جايگاهي 

دارند؛  2واسطهها به آن دسترسي مستقیم و بيها مشترک است، انساناينکه نزد همة انسان

هاست. مقام اي خالف شهود و تجربة زيستي انسانبنابراين عدم پذيرش چنین مقولة انساني

ري بودن اموري ازجمله آزادي، اخالق و معنويت به فط ،معظم رهبري نیز در متن بیانیه

 اند.تصريح کرده و بر اين باورند که اين نوع امور، جهاني و بدون تاريخ مصرف

 ةواکاوي کلما  مقام معظم رهبري در مورد نظام حکمت صدرايي از ربط وثی  انديش

من اين دستگاه و معنويت در ض ةايدايشان با اين دستگاه فکري حکايت دارد. بنابراين کالن

حکمت متعالیه خودنمايي خواهد کرد. پس از  ةتعیّن و تقرّر يافته و از دريچ ،نظام فکري

آشکار شدن معنويت مدنظر مقام معظم رهبري در نظام فکري ايشان، خواهیم گفت که با 

 عنوان يکي از مقوّما  اصیل و امتیازهاي اصليبه« معنويت»گام دوم،  ةتوجه به مفاد بیانی

جريان انقالب اسالمي و تمدن اسالمي نسبت به جريان غربي و تمدن غربي )و حتي 

گرفتن يکي از تواند موجب ناديدهايده ميهاي شرقي( است و عدم توجه به اين کالنتمدن

                                                        

1. Etimology. 

2. direct access. 
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انحراف جريان  ةهاي عظیم و مزيت نسبي جريان انقالب اسالمي شده و حتي زمینظرفیت

را فراهم آورد.  ـ هاخويش ـ حتي با فرض رشد در ساير زمینه انقالب از مسیر اصلي و اصیل

حکومت  ةسیاسي اين نوع نگاه به معنويت در عرص هاياستلزام ،بخش پاياني مقالهدر 

ديني است و در  ةضامن جريان معنويت در جامعفقیه ولي شود. از اين منظربازيابي مي

هاي ها و گشايشت و همچنین به رهیافتمعنوي ةايدپايان نیز به ضرور  پرداختن به کالن

 خواهد شد. هاييهايده در ضمن گام دوم انقالب اشارتوجه به اين کالن عمليِـ  نظري

 شناسي. مفهوم2

 تیمعنو ةواژ ساختمان و یشناسواژه. 1ـ2

)ع ن ي(  ةمَعنَي بـا ريشـ   ةمَعنَويّ برگرفته از کلم ةبرگرفته از مَعنَويّ و واژ معنويت ةواژ

 ةمصدر جعلـي از کلمـ   معنويت ةمَعنَي و واژ ةمَعنَويّ اسم منسوب از کلم ةواژ ،ت. درواقعاس

)عسـکري،   مصدر میمـي اسـت   ،مَعنَي بر وزن مفعَل ةشناسي کلملحاظ واژهمَعنَويّ است. به

  .(و المعنى الحقيقة ذيل الفرق بین :7500

که حرف چهـارم آنهـا الـف و    رفي براي ساخت اسم منسوب از کلماتي مطاب  با قواعد صَ

الـف انتهـايي بـه واو تبـديل      ،اول ةدو وجه جايز اسـت. در شـیو   ،حرف دوم آنها ساکن است

گردد، بـا ايـن   اضافه مي ،شود و پس از آن ياء مشدّد مخصوص اسم منسوب به آخر کلمهمي

د به ء مشدّالف انتهايي حذف و يا ،دوم ةشود. در شیومَعنَي به مَعنَويّ تبديل مي ةوصف کلم

)شـرتوني،   دگـرد مَعنَي به مَعنِيّ تبديل مي ةکلم ،در اين روشکه شود اضافه مي ،آخر کلمه

7917، 5: 709).  

 شود.ايجاد مي« معنويت» ةکلم ،مَعنَويّ ةبا اضافه کردن تاء مصدري به انتهاي واژ

 حاصل آنکه:

 است.« عني» ةمصدر میمي از ماد ،مَعنَي ةالف( واژ

 اسم مفعول از همین ماده است. ،عنِيّمَ ةب( واژ

الف  تبديلساخت اسم منسوب ) ،اول ةمَعنَي با شیو ةاسم منسوب از واژ ،مَعنَويّ ةج( واژ

 به واو و اضافه شدن ياء مشدد( است.

 مَعنَويّ است. ةمصدر جعلي برآمده از واژ ،معنويت ةد( واژ
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 . معناشناسی واژة معنویت1ـ1

اهتمام داشتن به چیزي و مهم دانسـتن  معناي بهکه « عني» ةدبر معناي اصلي ماافزون 

« مَعنَـي » ةهاي معنايي زير در واژظرافت ،عني( ةذيل ماد :7575، )حسیني زبیدي است آن

 لحاظ شده است:

امر مورد اهتمام است بايد از لفـ  عبـور کـرد و بـه      ،«مَعنَي»الف( از آنجايي که مراد از 

 وجه داشت.ت ،آنچه بدان اهتمام شده

ذيـل   :7979)زمخشـري،   همان قصد و اراده اوسـت  ،ب( آنچه مورد اهتمام متکلم است

   .عني( ةماد

و تـالش بـراي يـافتن آن ظـاهر      وجـو جسـت  يقصدي است که گاه« يعنَمَ»ج( مراد از 

 ظـاهر  وجـو جسـت  و کاوش با که در کلمه است پنهانشود؛ درنتیجه معناي کالم، امري مي

 .(759: 5ج ،7505فارس، )ابن شودمي

بـه   ؛قصدي است که کالم مطاب  با آن از متکلم صادر شده است« مَعنَي» ةد( مراد از واژ

 چیزي است که متکلم با ابراز کالم، قصـد انتقـال آنـرا اراده کـرده     دقیقاً« مَعنَي» ،بیان ديگر

ص ديگـري غیـر   را بر شخ« محمد رسول اهلل»محمد در  ةاگر کسي واژعنوان نمونه، به. است

ذيل الفـرق  : 7500عسکري، ) معناي کالم دست نیافته استتطبی  کند به از رسول اکرم

همان امري است کـه در ذهـن مـتکلم قـرار دارد و     « مَعنَي» ،روازاين(. و المعنى الغرض بین

 آن امر پنهان از ديگران را به آنان منتقل کند.  ،با استفاده از الفاظ کوشد تاميوي 

هاي مشت  از آن، امري مهم و مورد اهتمام است کـه  و واژه« يعنَمَ»صل آنکه مراد از حا

شـده  « پنهـان »در پس امري ظاهر هماننـد لفـ     طور کليبهمقصد و مقصود اصلي است و 

 بايد با تالش از ظاهر عبور کرد و به باطن امر که همان مقصود و مـراد اصـلي   رو،ازايناست. 

 دست يافت. است،

 spiritualityشناسی واژه .1ـ3

 ايـن . کننـد مي استفاده spirituality ةواژ از معنويت مفهوم بیان براي انگلیسي زبان در

 کـه  اسـت  فرانسوي spirituel ةواژ از برآمده spiritual. است spiritual ةواژ از برگرفته واژه

 از. اسـت  شـده گرفته  فستن و مدَمعناي به spiritus ةريش با spiritualis التین ةواژ از خود

 در کـه  بودن از به کیفیتي ،هاي لغت انگلیسيدر فرهن  spirituality ،شناسيمعنا ديدگاه
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 نتعـیّ  ـ   ساحتي که در برابـر بخـش مـادي انسـان قـرار دارد     ـ   انسان روح يا دين با ارتباط

تفسیر شده  (Mayor, 2009) امور ديني تعل  دارد هب ،نوعييا به (Hornby, 2010)يابد مي

بخش اين معناسـت  الهام ،spiritus ةيعني کلم spirituality ةالتین واژ ةاست. دقت در ريش

عامـل حیـا  و تحـرک انسـان يـا همـان روح        ،که مقوّم معناي معنويت در زبـان انگلیسـي  

مشـترک معنـاي    ةنقط ،اعتقاد به امري غیرمادي در ساحت انساني ،غیرمادي اوست. درواقع

معنوي نیز  هايو ارزش غربي، شرقي و اسالمي است. امور معنوي، نیازها ةانديشمعنويت در 

 نوعي با بخش غیرجسماني آدمي پیوند خورده است.به

 . معنویت در اصطالح1ـ6

متعـدد و مختلفـي را در دو سـاحت     هـاي ريـف تع ،پژوهش دربارة معناي اصطالحي معنويت

کـه  بلنـه تعـدد در تعريـف     ،حاصل پـژوهش نگارنـده  د. اما آوردست ميغربي و اسالمي به ةانديش

وجود معنايي طیفي در معنويت است. اين بدان معناست که معنويـت نـه يـک مفهـوم متـواطي      

 دارنـد بلکه يک مفهوم مشکک است که بر مصادي  مختلفي که شد  و ضعف نسبت به يکـديگر  

هـاي  معنويـت  ةان مقايسامکازجمله  امکانا  خاصي ،قابل تطبی  است. مشکک ديدن اين مفهوم

د. در کنـ بايسته را تسهیل مي سازي حرکت به سمت معنويتِمختلف با يکديگر و همچنین زمینه

)مظـاهري سـیف،    شـود معنويـت خوانـده مـي    ،هرگونه فراروي از ساحت مادي ،ابتداي اين طیف

الهـي خـتم   و انتهاي آن به ارتباط با منبـع معنـا و خداونـد متعـال يـا همـان لقـاي         (27 :7917

به پیوند میان فرد معنـوي بـا نیرويـي     ،شده براي معنويتارائه هايريفگردد. در بسیاري از تعمي

تـوان  را مـي  هـا ريفهستة مشترک بسیاري از تع متعالي يا امري غیرمادي اشاره شده است. اصوالً

ـ به معنويت جو کرد. در اين معنا،ودر اين پیوند، جست دگي اسـت کـه   خاصـي از زنـ   ةشـیو  ةمثاب

 .(24 :7919)وست،  آيدفراهم مي ،حاصل آگاهي يافتن از يک امر فرامادي و پیوند با آن

آگـاهي   شويم که مراد از معنويت نه صرفاًبا اين انديشه مواجه مي ،در بخش میاني طیف

 متعـالي و مقـدس اسـت    از يک ب عد غیرمادي، بلکه آگاهي و ارتباط با امري غیرمادي عموماً

 .(20ـ24 :7992رمهدي و ديگران، )می

ـ به زندگي معنوي لزوماً ،از اين منظر   بـه يکـي از اديـان نهادينـه و تـاريخي      معناي تعلّ

م و آدم است که به انسان آرامش، شادي و امیـد  معناي داشتن نگرشي به عالَبلکه به ،نیست

 .(970 :7917)ملکیان،  بدهد
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معنـاي خـاص    ،گي انسان بر اثـر ايـن ارتبـاط   ارتباط با خداي متعال و سامان يافتن زند

انواع مختلف معنويـت   مزبور،دهد. مطاب  با نگاه طیفي معنويت و انتهاي طیف را سامان مي

د؛ اما ايـن بـدان معنـا    نگیرحتي معنويت سکوالر و غیرديني نیز در تعريف معنويت قرار مي

دقی  به همین جهت اسـت  ور طبهو  بودهبايسته  نیست که هرچه معنوي خوانده شود لزوماً

مشـخص  مزبـور  مطلوب يا همان معنويت اصیل دينـي را در طیـف    که بايد جايگاه معنويتِ

بايـد ابتـدا دسـتگاه نظـري      ،هاي اساسي آنرا برشمرد. براي رسیدن به اين مهـم کرد و مؤلفه

شـخص  مقام معظم رهبري را بازخواني کرده و جايگاه حکمت متعالیه را نزد ايشان م ةانديش

معنويت مقتضي آن  ،کنیم. پس از مشخص شدن دستگاه حِکمي مدنظر مقام معظم رهبري

 را برشمريم.   شهايلفهؤدستگاه را تعريف و م

  يرهبر معظم مقام نزد هیمتعال حکمت . دستگاه3

نوع خاصي از شناخت بر مبتني است که هر نوع انديشه و مواجهه با مسائل علميروشن 

رهبري  معظم گردد. مقامها يا همان دستگاه نظري فرد محق  مينیستها و هست ةدر حوز

 ،هاپديده با بايسته ةمواجه براي نیستند و اامر مستثنعنوان يک انديشمند از اين نیز به

 و هاهمقول ها،پديده که هستند نظريـ  توصیفي نظام و دستگاه متافیزيکي يک نیازمند

 يابد.مي هويت و يافته تعین ،نظريـ  يتوصیف دستگاه اين دل در هاموضوع

اسالمي  ةنظري مختار نزد مقام معظم رهبري ابتنايي فراوان بر فلسفـ  دستگاه توصیفي

يابي است. ايشان بر دستگاه حکمت متعالیه در حال قوام برمبتني ،تردقی بیان به دارد و 

معارف ديني در ذهن و همة  مبنايو پاية دين ر، قه اکبف ؛ياسالمفلسفة »اين باورند که 

( و بیانا  در ديدار جمعي از نخبگان حوزوي: 7912اي، )خامنه «عمل خارجي انسان است

در میان مکاتب مختلف فلسفي نیز دستگاه » :فرمايندخاطرنشان ميهمچنین ايشان 

اي مطلوب است که عامل نزديک شدن به خدا و معرفت ديني است. اين ويژگي را فلسفي

وسیله و نردباني است که انسان را به مشاهده کرد. فلسفة صدرا مالصدرا فلسفة در  توانمي

 )همان(.« آمده، راه درستي است مالصدرايعني راهي که  . اينرساندمعرفت الهي و خدا مي

حـ  حکمـت متعالیـه نامیـده شـده و      هصدرايي ب ةفلسفدر نگاه مقام معظم رهبري هم 

 کنـار  در قرآنى، وحى و ،عرفانى شهود منطقى )برهاني(، قلع يعنى معرفت عناصر فاخرترين

تحقی  و تأمـل برهـاني، ذوق و    ،مالصدراشخصیت  گیريشکلدر است و هم  گرفته قرار هم
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 اسـت.  و زهد و انس با کتاب و سنت، همه با هم دخیل گشته ،مکاشفة عرفاني، تعبد و تدين

صـدرايى   حکمـت  محتواى و اسلوب در يژهوبه اسالمى ةفلسف ،مقام معظم رهبري ةدر انديش

 روزگـار  ايـن  انسان ةانديش در را خويش خالى جاى هاست وجامعه و هاانسان ةهم به متعل 

پیام به : 7971اي، خامنه) گشت خواهد پابرجا آن در و يافت خواهد آنرا سرانجام و جويدمى

 .(بزرگداشت مالصدرا ةکنگر

 خـط  متعالیـه  حکمـت  و لهینأصـدرالمت  ةفلسف ،اسالمي ةامروزه نیز در سیر تاريخ فلسف

 مبنـاي  بـر  و ذوقـي  ،عقلـي  ايوي فلسفه مالصدرا است؛ چراکه از پس فالسفه حرکت اصلي

 ةکنگـر  عـالي  شوراي بیانا  در ديدار اعضاي: 7975)همو،  است کرده ريزيپي مقدس شرع

 (.مالصدرا بزرگداشت

نقـد و توسـعة دسـتگاه صـدرايي      ،بزرگـان فلسـفه بـه شـرح     ،صـدرا پـس از مال  ،روازاين

مبـاني   ةاسـتاد يگانـ  »عنـوان  توان بـه عالمـه طباطبـايي بـه    اند که از میان آنان ميپرداخته

عنـوان  بـه  خمینـي  ( و امـام بزرگداشـت مالصـدرا   ةپیام به کنگـر : 7971)همو، « صدرايي

 ،فضـال  اسـتادان، ا  در ديـدار جمعـي از   بیان: 7910)همو،  «مالصدرا زبدة مکتب و چکیده»

 اشاره کرد. (هاي علمیه کشورمبلّغان و پژوهشگران حوزه

توان به اين مهم دست يافت که مقـام معظـم رهبـري انديشـمندي     از آنچه نقل شد مي

بايـد در جهـت نقـد،     و معتقد است (21 :7997ر.ک: موسوي، ) باورمند به دستگاه صدرايي

 هاي سیاســي و اجتمــاعي مکتــب صــدرالمتألهین حرکــت کــرد شــرح و اســتخراج امتــداد

 نقـش شـیعه در پیـدايش و    ةکننـدگان در کنگـر  بیانا  در ديدار شرکت: 7997، ايخامنه)

 (.گسترش علوم اسالمي

ل ئهاي فراواني براي مساحکمت متعالیه نزد مقام معظم رهبري حائز ظرفیت ،درواقع

اکنون بالفعل ين معنا نیست که اين ظرفیت همعیني عصر ماست و البته اين بدـ  انضمامي

و امتداددهي اين دستگاه معطوف به  هتوسعه بسط، بلکه ايشان همواره نسبت ب ،شده است

 بیان ديگر،اند؛ به عیني از انديشمندان صدرايي مطالبه داشتهـ  عصر و مسائل انضمامي

هاي حکمت اسي ظرفیتلزوم بازشن ،ورزند: اولايشان روي دو نکته توأمان تأکید مي

 ،امتداددهي ،لزوم بسط ،دوم؛ عنوان يک دستگاه حِکمي منبعر از دينمتعالیه به

عیني ـ  اين دستگاه متناسب با عصر و مسائل انضمامي ةسازي و حتي تحول بايستمتناسب

 اين عصر.
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 ييحکمت صدرا نظام در تيمعنو گاهيجا نیی. تب0

 ةدر نسبت با مقول هیه دوم به حکمت متعالدرج ينگاه باخواهد شد  يسع جانيا در

 يِدة انسانيپدفهم هرچه بهتر  يبرا ينظرـ  يفیتوص دستگاه نيا که را يامکانات ت،يمعنو

يک نظام معقوال   ،دستگاه حکمت متعالیه. میکن يبازشناس را نهديم ما يفرارو تيمعنو

 هايها و موضوعهکه  فیلسوف حکمت متعالیه ضمن آن نظام، پديددارد ثاني فلسفي 

 ةايده و به عبارتي چهار مقولدهد. چهار کالنمختلف را درک کرده و مورد مطالعه قرار مي

ند از: اصالت وجود، کثر  در موجود، نظام تشکیکي وجود ااصلي در حکمت متعالیه عبار 

. (707 :2 ،7521)طباطبايي،  و حرکت جوهري (92 و 71: 7 ،7521طباطبايي،  .)ر.ک

وجود اشیاء متکثر است و اختالف در اين  ،نکه آنچه جهان واقع را فرا گرفتهايضیح تو

عین « االشتراکمابه»گردد؛ يعني موجودا  با توجه به بساطت وجود به خود وجود برمي

مندي و فقدان آنان نسبت به تفاو  موجودا ، وابسته به بهره ،است؛ درواقع« االمتیازمابه»

اين بدان معناست که موجودا  در يک نظام طولي قرار دارند که از  کماال  وجودي است.

ترين مرتبه يعني امور مادي آغاز شده و با شد  گرفتن وجود آنان و تحقّ  کماال  ضعیف

گیرند. اين سیر تا رسیدن به بیشتر و فقدان نواقص، در طبقا  باالتري از موجودا  قرار مي

 يابد.امتداد مي ،کماال  وجودي استهمة جود و موجودي که واجد شديدترين مراتب و

، واقعیتـي کـه مـاهیتي جـوهري     «حرکت جوهري اشتدادي»ايدة کلیدي مطاب  با کالن

شود که غیر از مقطـع قبلـي و بعـدي    دارد در هر مقطع از زمان صرفاً بخشي از آن يافت مي

 ةعـالو دي امر زايـل بـه  کماال  وجو ةاست و البته گرچه امر حاد  غیر از زايل است، اما هم

کماال  وجودي خود را داراست. بنابراين در حرکت اشتدادي در هر آن، امري معدوم و امـر  

  .(929: 7، 7911)عبوديت،  شودتر حاد  ميجديدي غیر از آن اما کامل

از لوازم پذيرش نگاه صدرايي، اعتقاد به وجود موجودا  غیرمادي است؛ چراکه در نظـام  

ترين و محدودترين موجود در نظام طولي وجود اسـت و  وجود مادي، ضعیف حکمت متعالیه

سـويي،  د؛ بنابراين از ندر پس آن، موجوداتي با نواقص کمتر و واجد کماال  بیشتر وجود دار

معتقـد بـود    ،ديگرسوي توان وجود موجودا  غیرمادي را نیز معقول و ثابت دانست و از مي

توانند کمـاال  جديـدي را کسـب کننـد و     خويش ميکه موجودا  در سیر حرکت جوهري 

 از شد  بیشتري برخوردار شوند.   ،لحاظ وجوديبه
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اول يعني تبیین وجود موجودا  غیرمادي، بستر ورود به معنويت را فراهم  ةمؤلف

آورد؛ معنويت با هر معناي متصوري جز با فراروي از ماده و اعتقاد به امري غیرمادي ـ مي

دوم نیز راه تحق  و رشد معنوي  ةقابل پذيرش و دفاع نخواهد بود. مؤلف ـ در عالم و آدم

سازد؛ يعني چگونگي تحق  معنويت در انسان از منظر حکمت متعالیه ها را مبرهن ميانسان

 معنا و قرب الهي است. أبرآمده از حرکت جوهري نفس انسان به سمت مبد

اين اسـت کـه حقیقـت    کرد، ن توجه نکتة ديگري که نسبت به دستگاه صدرايي بايد بدا

بلکـه   ،جهـان  و البتـه موفـ  بـراي توصـیف     متـافیزيکي  دستگاهي نه صرفاً صدرايي حکمت

 امـروزه  متأسـفانه  است. البتـه  عملي و نظري حکمت جامعِ سلوکي دستگاه کنندة يکفراهم

 هـم  آن و محور، برهانيذهن متافیزيک دستگاه يک به و شده توجه آن نظري وجه به بیشتر

 و هامزيت از بسیاري که گرديده موجب امر اين و است يافته تقلیل طبیعیا  با ارتباط بدون

يـک   ةمثابـ حکمت متعالیه به ،درواقع گردد؛ خارج ما دسترس از دستگاه اين اصیل مقوّما 

طري  ح  را به کمـاال    ،نیپردازد که سالکساز به تحقی  معارفي ميدستگاه سلوکي انسان

)صـدرالدين شـیرازي،    دنـ کناسرار الهي را به حکمـت ربّـاني واصـل مـي     ،طالبین وجودي و

 .(9: 7 م،7917

صدرايي که برآمده از عقل قطعي، شـهود عرفـاني و وحـي قرآنـي      ةحاصل پیروي از انديش

 مقـام  بـه  رسـیدن  و مـاده  عـالم  از فـراروي  يعنـي  وي حقیقـي  کمـال  است، رسیدن انسان به

اي اسـت  . اين معني همان معنويت بايسـته (2همان: ) است ح  حضر  به اتصال و الهيخليفة

 ل راهبري آن است.متکفّ ،متکفّل راهنمايي و رهبر ديني ،و دينبوده که بشريت در پي آن 

محور از يک هايي از رويکرد انسانو تأکید بر رگه ،صدرايي با جمع بین نظر و عمل دستگاه

ديگر، امکان فهم و تبیین معنويت را فراهم سوي در  و تلفی  بین عرفان قرآن و برهان سو،

امر معنوي نه به شکل  رو،ازاينو جامع تبديل شده است.  مؤثرآورده و به يک دستگاه تربیتي 

در اين دستگاه قابل پیگیري و جايابي است. اين  2،مبانيبر مبتني بلکه ،و غیراصیل 7موضعي

هاي تفي است. معنويت در دستگاههاي بديل حکمت صدرايي منامکان در دستگاه

يابد؛ به شکل موضعي و غیراصیل قابلیت طرح مي گرايانه صرفاًشناسي با رويکرد طبیعتانسان
                                                        

1. ad hoc. 

2. in principle. 
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بستر الزم براي پرداختن  رو،اند و ازاينشده ،چراکه دچار آفت تقلیل انسان به موجودي مادي

ندارند. طرح و تبیین معنويت  ـ است ،که يکي از مقوّما  آن غیرمادي بودن ـبه معنويت را 

هاي خاصي از دستگاه انگار مانند دستگاه دکارتي، يا خوانششناختي دوگانههاي انساندستگاه

دهند و به ديگر ابعاد انسان را مورد مطالعه قرار مي ،محوراي ذهنگونهحکمت متعالیه که به

سر وجود انسان اناظر به سر ،يتچراکه معنو ؛نیز دشوار است ،کنندتوجهي ميوجود انساني کم

هاي معنوي نیز مطرح و اثرگذار است و آموزه اش ـعد ماديحتي ب ـ ابعاد وجودي  ةدر هم

 کید بر بخش دوم جريانأبا تـ بخش مادي و غیرمادي ـ وجود انسان  ةناظر به دو ساحت عمد

آنها بر يکديگر در نظام  ثّر متقابلأثیر و تأو اعتقاد به ت ،دارند. پیوند وثی  بین نفس و بدن

 ،که معطوف به هر دو ب عد نفس و بدنـ تبیین صحیح مناسک معنوي  ةحکمت صدرايي، زمین

 آورد.در رشد و ارتقاي انسان را فراهم مي ـاند هايي را ارائه کردهآموزه

ممتـد مـن   »عنـوان موجـودي طـولي و بـه اصـطالح      انسان به ،در نظام حکمت صدرايي

شود. اين موجود برتر داراي مراتب جسماني، نبـاتي، حیـواني و   طرح مي« شالفرش الي العر

تـوان گفـت کـه نفـس ناطقـه      مـي  ،تجرّد مثالي و در برخي موارد تجرّد عقلي است. درواقـع 

از حیوان است؛ چراکه هیچ حیواني در بـاالترين مراتـب    انسان زيمات و کم مجرّد مثاليدست

حیوانیـت و   ةدر نشـئ  نفس يِاشتداد يِجوهر حرکتد. خود نیز واجد نفس ناطقه نخواهد ش

 ،ايـن مراحـل   طـول رود. در اي به مرحله ديگر ميانسانیت نیز ادامه دارد و پیوسته از مرحله

شـود. بنـابراين   خواص ديگري را نیز حائز مي ،زايل ةبر خواص مرحلهر مرحلة حاد ، افزون

ـ  مراتـب  نيتـر نـازل ي و سـپس  واجد قـواي حیـوان   ،نفس پس از وجدان کماال  نباتي  لتعقّ

شـود و حرکـت مزبـور بـه     نفس آغاز مـي  . با حدو  اين مرحله، نشئة عقليِگردديم حاصل

 .(204ـ209 :7919)عبوديت،  يابدسمت مراتب عقلي باالتر ادامه مي

آدمـي   ،رسد آنچه گفته شد در جانب تنزّل و حیوانیت نیز جريان دارد؛ يعني بـا گنـاه  به نظر مي

 .(975: 2 ،7910)مصباح يزدي،  يابدانساني خارج و به بهیمه يا بل هم اضل تنزل مي ةرتباز 

بـا بـدن    اي که مباشرتاًنفس در برخي از آن مراتب، مجرد و غیر قائم به بدن و در مرتبه

مادي دانسته شده است. در اين نگاه به نفس، قواي مترتّب آن و روح بخـاري و   ،مرتبط است

تر اسـت.  کامل ةحد پايین مرتب ،که حد باالي هر مرتبهايگونه؛ بهدارندکیکي بدن مراتب تش

عقل بالفعل قـرار دارد. در   ،ديگرسوي با بدن مواجهیم و در  ،در اين تصوير طیفي از يک سو
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)عبوديـت،   گیـرد میان اين دو نیز قواي مترتّب و روح بخاري و ساير وسايط میاني جاي مـي 

7919 :270). 

بر توجه بـه دو ب عـد   افزون  ،بیانگر اين است که در مکتب مالصدرا ،نگاه به آدمياين نوع 

گیرد. هويت اين ب عـد کـه سرشـتي    کید قرار ميأطبیعي و فراطبیعي انسان، ب عد دوم مورد ت

تشـکیک وجـود و    ،صـالت بـر ا ، مبتنـي داردذاتـي  فراوان و کرامت  مثبت الهي، استعدادهاي

مني، ؤ)مـ  گیـرد آدمي شـکل مـي   وخويو خل  هابینش ها،نشحرکت جوهري با توجه به دا

7990: 700).  

هايي کـه از دل حکمـت متعالیـه در قسـمت قبـل در دو      آموزهبر مبتني رسدبه نظر مي

فطـري  و  عینـي ، شناسي طرح گرديد، معنويت امري وجـودي شناسي و انسانساحت هستي

نفـس در   اشـتداديِ  يت بـا حرکـت جـوهريِ   ها اشاره دارد. معنواست که به ب عد اصیل انسان

هرگـاه   رو،ازاينيابد. ( ميکاهش)يا افزايش جهت قرب به منبع معنا در آدمي شکل گرفته و 

بـه   منبع معنا و معنويـت متصـل و   به نوعي انسان راهاي معنوي يعني هر امري که بهارزش

فعـل و صـفت مبـدل    فطر  بـه ظهـور    ةدر آدمي برجسته شود و از دفین برساند الهي قرب

 يبـه معنـ   معنويـت » ديگـر،  بیـان  شود، معنويت را براي آدمي به ارمغـان خواهـد آورد. بـه   

 جامعـه  در و خـود  در ايمـان  توکّل، ايثار، اخالص،: یلاز قب يمعنو يهابرجسته کردن ارزش

   .گام دوم انقالب خطاب به ملت ايران( ةبیانی: 7997اي، خامنه) «است

 معنويت ةمسئل و طباطبايي . عالمه5

پس از آنکه تا حدّي با معناي لغوي و اصطالحي معنويت آشنا شديم و جايگاه 

گیري معنويت در معنويت تبیین گرديد، حال نوبت به تبیین فرآيند شکل ةشناسانهستي

که از ـ  نوصدرايي عنوان يکطباطبائي به انسان است. براي اين مهم از دستگاه فکري عالمه

بیانا  در جمع : 7977)همو،  ترين فیلسوف زمان ماظم رهبري بزرگمنظر مقام مع

گیريم. سعي عالمه کمک مي ـرودشمار مي( و متفکر شیعي بهدانشجويان دانشگاه تهران

فرآيند تحصیل معنويت  و کرده جايابي صدرايي دستگاه در را معنويت آن بوده تا طباطبايي بر

مرتبط با  عالمه ةشناساناي اسالمي تعريف کند. نگاه هستيهآموزهبر مبتني را در آن دستگاه و

است.  العرش الي الفرش من ممتد موجودي ةمثاببه انسان تعريف برمقولة معنويت مبتني

عد جسماني، اشاره دارد که با وجود ارتباط با ب  انسان در عیني وضعیت يک به معنويت ،درواقع
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 ةمثاببه انساني کمال متکفّل دين عالمه، بیان در است.ثرتر ؤم و ترحقیقي انسان مادي ب عد از

طبیعت و  ةنشئ در جسم ساحت برنامه در مورد اين از ايعمده بخش کهـ  جامع برنامه يک

 انسان سقوط و رشد عامل هاست.انسان در معنوي امر ازدياد به معطوف ـ يابدمي نتعیّ دنیا

معنويت نزد  ةايدبدين ترتیب کالن است؛ نسانيا معنويت عینيِ هستي، میزان مراتبسلسله در

معنويت مشیر به  ،ديگربیان قابل فهم است؛ به  ،عالمه در ارتباط تنگاتنگي با کمال انساني

کنندة جايگاه وجودي مراتب هستي و مشخصانضمامي انسان در سلسلهـ  مرتبة عیني

 وي در عرض عريض من الفرش الي العرش است. ةيافتتحق 

ـ است    ملتزم صدرايي دستگاه به که کسيعنوان بهـ  عالمه دستگاه در معنويت ،درواقع

عمال جوارحي و جـوانحي  اَ نتیجة وجوديِ نحوي ماحصل عمل ادراکي و تحريکي يا همانبه

 .در انسان است

 اسـتوار اسـت   ،معنـا  براسـاس اصـالت عـالمِ    حیا  معنوي انسـان صـرفاً   ،در اين انديشه

ايـن اعتقـاد اسـت کـه کمـاال  بـاطني و       بـر  مبتني بدين ترتیب،(. 42 :7945طباطبايي، )

هايي حقیقي و بیرون از واقعیت طبیعت و جهان ماده و البتـه  مقاما  معنوي انسان، واقعیت

(. بنـابر حقیقـي بـودن مقـام     47همـان:  ) دارتر از جهان مـاده اسـت  تر و واقعیتبسیار اصیل

ن اعمال اوست که حاال  و کمـاالتي را در نفـس   (، اي294: 7 ق،7577 ،همو) معنوي انسان

رب به منبع معنا يا وصول به معنويت منتهي خواهـد  وي به قُ ،کنند و درنتیجهوي ايجاد مي

طور که سقوط و شقاو  او، وابسته بـه حیـا  معنـوى اوسـت. بـه      ( همان77: 7 ،شد )همان

زند و حیا  معنوي او سـعاد   اعمال و اهداف انسان، حیا  معنوي او را رقم مي ،بیان ديگر

 (.299: 9، 7901مطهري، ) يا شقاو  او را در پي دارد

مبدأ حرکت به سمت معنويت و ايجاد حالت معنوي در نفـس، خـودِ نفـس اسـت؛ زيـرا      

، سیر و سلوک معنوي به سـمت  اشراهي به ملکو  دارد و با منِ فطري ،انسان از درون خود

ْ   ةباطبايي در تفسیر آيکند. عالمه طعالم معنا را طي مي ْ  َأـــ ُسَکم  يا َأهَيا الَّذيـَن آمـَنُوا َعَلـکم

شـان بـراي مانـدن در    امر خداوند به مؤمنان در مراقبت از نفوس»فرمايند: مي (704 ،)مائده

همـان نفـس    ،مسیر هدايت بدين معناست که راهي که بايد آنرا بپیمايند و مالزم آن باشـند 

سوي پروردگار و راه هدايتي است که بايـد پیمـود   فس مؤمن، مسیر بهايشان است. بنابراين ن

 (.704: 0 ،7577طباطبايي،) «تا به سعاد  رسید
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ين نتیجه رسید که حیا  معنوي يا معنويت، دتوان براحتي مياز آنچه گفته شد به

شود. لذا حقیقتي وجودي در باطن انسان است که در اثر قرب الهي براي انسان حاصل مي

چیزي که با  و هر (972: 1 ،7971 ،مطهري) معنويا  است ةهم ةايمان به خدا سرسلسل

اي از معنويت خواهد بود. گفتني است که ذا  احديت پیوندي خاص پیدا کند، واجد جنبه

معناي لطف و عنايت بیشتر خدا به بندگان، بلکه امري اعتباري و نه به قرب الهي نه صرفاً

تر شدن وجود آنهاست که اين عیني بندگان به خدا با حقانيـ  همان نزديک شدن حقیقي

 ،درواقع .(077ـ070: 27 ،7901 ،همو) کندمعنويت را در آنان ايجاد مي نزديکي، صفا و

سنخ شدن يک مالک و میزان در نسبت يافتن انسان و میزان تقرب و هم ةمثابمعنويت به

 انسان با ذا  باري است.

توان سخن از معنـا و  خداست و بدون او نمي ،معنويت در عالم ا ومنبع معن»حاصل آنکه 

مراد از معنويـت اصـیل و مطلـوب،     رو،ازاين (.799 :7915فنايي اشکوري، ) «معنويت گفت

 )بايسـته( اسـت   معنويـت م تـوهّ معنويـت فـارغ از ديـن اساسـاً     است؛ چراکه معنويت دينى 

 (.گان علمى کشوربیانا  در ديدار جمعى از نخب: 7911اي، خامنه)

در معنويت ديني که از متن قرآن و دين اخذ شده است، عنصـر اصـلي معنويـت يعنـي     

زنـدگي   ،همواره ملحوظ اسـت و انسـان معنـوي    ،فراروي از ماده و توجه به باطن آدم و عالم

اهـل ارتبـاط بـا خـدا،     گرفتـه و  پـى ن  بر عوامل مادى و ظواهر مادى هصرفاً با تکیخويش را 

: 7990همـو،  ) داردبـه کمـک الهـى بـاور      است وخشوع و ذکر  ،تذکر ،ى، توجهسلوک معنو

 (.ودومین سالگرد امام خمینيبیانا  در بیست

سـالک   .اســت  يفطـر  آدمــ   ،انـسان و صراط« نـفس»ن بنابراين بَستر حرکت و شـد

ب مـعرفت خـدا، محبـت و انجـذا    يخود انسان خواهد بود و انسان در پرتـو کوي حـ  نـیز

از سراي طبیعت و عـالم   ،الهي، توجه تـام بـه محبوب، عـبوديت، تـقوي و اخـالص در عمل

اطـوار و مــراحل مــختلف     در کــه ايــن شـدن    يابـد عالم عرش و معنويت راه ميفرش به 

 .(49 :7992 راد،رودگر و شاکري) وجودي ممکن خواهد شد

اي را شناسي بايسـته ستگاه معنويتحکمت متعالیه دبر مبتني توانکوتاه سخن آنکه مي

هـاي  هاي مختلـف، میـزان بايسـتگي   بستري براي فهم معنويت ،ترسیم کرد که در ضمن آن

راهنمـاي اصـیل و    ،آيد. اين دسـتگاه آنان با يکديگر فراهم مي ةآنها و همچنین امکان مقايس

 معنويت است. ةمقولريزي و مديريت انقالب اسالمي در برنامه ، ومسیر ةبراي ادام يبديلبي
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 گام دوم یةانیت در بي. معنو6

پس از روشن شدن نگرش مقام معظم رهبـري بـه دسـتگاه فلسـفي حکمـت متعالیـه و       

شناسانه اين نظام حِکمـي و اسـتخراج معنويـت    شناسانه و انسانهاي هستيايدهتبیین کالن

 ةدر بیانیـ  ،ن معنويـت عنـوا بايد نگاهي دوباره و از همان منظر فکري به ،مقتضي آن دستگاه

 گام دوم داشت.

که به ساختار بیانیه  استضروري  ،گام دوم ةمعنويت در بیانی ةاز پرداختن به مقولپیش 

بیانـدازيم تـا در   درجه دو نگاهي « معنويت» ةايدبندي اصلي آن معطوف به کالنو استخوان

ـ  بتوانیم به فهم بايسته ،گرايانهاين نگاه کل يپرتو ل يـ در بیانیـه نا « معنويـت » ةتـري از مقول

کـه حـول   دارد هاي اصلي و فرعي ايده)بايسته( ديگري کالن ةآيیم. اين بیانیه مانند هر بیانی

اي در مـورد انقـالب   آمـوزه  ،گـام دوم  ةاند. ستون فقرا  بیانیـ آن تقويم يافته 7ستون فقرا 

هـاي حـ    اري از جريانموجودي زنده و بالنده که تب» ةمثاباسالمي است؛ انقالب اسالمي به

و جريـان   معصـومین  ةو ائمـ  تا نبي مکرم اسالم الهي ياز اول تاريخ بشريت و انبیا

سـازي  اي روشن و تمدن نـوين اسـالمي و زمینـه   سوي آيندهداشته و رو به ،شیعي بعد از آن

یـه  گـردد کـه بیان  اين آموزه موجب مي ،درواقع«. ظهور منجي عالم بشريت ارواحنا فداه دارد

عنـوان يکـي از   معنويت بـه  ةايديابد. کالن ، هويتي شیعي«انقالب اسالمي»در ضمن مفهوم 

 يابي شود. فهم و جايگاه ،اصلي در بیانیه ةبايست در ربط وثی  با آموزاين بیانیه مي ياجزا

 محوریفطری انسانی در پرتو رویکرد انسان عنوان امری. معنویت به4ـ2

هاي مقام معظم رهبري اين امتیاز بزرگ را آشکار خواهد کـرد  دقت در سخنان و انديشه

اتخـاذ   کلـي بـه انـد.  محوري طرح گرديـده رويکرد انسانبر مبتني که بسیاري از بیانا  ايشان

دستوري و همچنین پـرداختن  ـ  اقناعي در خود بیانیه و نه رويکرد خطابيـ   رويکرد تحلیلي

شناسـانه بـراي ديگـر اجـزا، برآمـده از      انسان ةية پايعنوان يک مبنا و نظرفطر  به ةبه نظري

معنويت در جهاني کـه بالفعـل بـا بحـران      ةکید بر مقولأت ،بر اينافزون همین رويکرد است. 

معنويت دست به گريبان است، عامل مهمي بـراي معرفـي انقـالب اسـالمي بـه جهانیـان و       

عنويت گذشـت، معنويـت نیـاز    درواقع همان صدور انقالب است. چنانچه در تبیین جايگاه م
                                                        

1. Backbone. 
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ها و امري فطري است و اين نیاز جز با اتصال وجود انسان به منبع معنا و انسان ةاساسي هم

علت بسیاري از معضال  اجتماعي  حرکت در جهت قرب الهي پاسخ داده نخواهد شد. اصوالً

اين امر  ه معنويت، غذاي روح بشر است و هرجاراکچ ؛کمبود معنويت است ،در جوامع غربي

زنـدگي مـردم حـذف شـد،      ةهاي جهاني از صـحن توسط قدر  عمال نامشروعاَ خاطرمهم به

آشفتگي بیشتر در آن جامعه پديدار شده است. در اين شرايط پیـام انقـالب اسـالمي، پیـام     

 ششـمین  مراسم در : بیانا 7975اي، خامنه) معنويت و وارد کردن معنويت در زندگي است

فطـر  و مطـاب  بـا سـاختار     بر مبتني معنويتي ة(. بنابراين ارائخمیني امام رحلت سالگرد

و سـويي  مبتاليـان بـه دنیـازدگي از     ةاي جهاني براي همـ درواقع ارائة نسخه ،وجودي انسان

 ثر خواهد بود.ؤپايه و مضر، بسیار جذاب و مهاي نوظهور، بيگرفتاران در دام معنويت

 اسالمسیاسی  اندیشة معنویت با وثیق . پیوند4ـ1

شد  پیچیـدگي سـاختار وجـودي     خاطرر معنوي انسان بهوپرواضح است که مديريت ام

هـاي مختلـف فـردي، اجتمـاعي، حکـومتي و      جز از طري  دين در ساحت ،انسان و روابط او

امور اجتماعي در قلمرو ديـن   ،مطاب  با انديشة سیاسي اسالمپذير نخواهد بود. تمدني امکان

، در اسـت ثر ؤهـر آنچـه در سـعاد  اخـروي انسـان مـ       ،دينيبرون منظر اکه ازقرار دارد؛ چر

هاي فراوان اجتمـاعي  بر وجود آموزهافزون نیز  دينيدرون منظر دين جاي دارد و از يقلمرو

صور  حداکثري در امـور  در تعالیم ديني، پیشوايان دين نیز در صور  مهیا بودن شرايط به

هاي ورود دين در ترين عرصهيکي از کلیدي کردند.لیت مياجتماعي، حکومتي و سیاسي فعا

مديريت امـر معنـوي جامعـة دينـي      ساحت اجتماع، مديريت امر معنوي جامعه است. اصوالً

گـام دوم   ةبیانیـ : 7997)همـو،   توفیـ  چنـداني نخواهـد داشـت     ،هابدون همراهي حکومت

ها با يکـديگر بخشـي   رتباط انسانازآنجاکه زندگي اجتماعي و ا(. انقالب خطاب به ملت ايران

وابسته به هدايت معنـوي جامعـه    جدانشدني از حیا  آدمي است، هدايت معنوي فرد کامالً

هرچـه   ،شعور معنوي و وجدان اخالقي در جامعه»رو، ازاين(. 591: 7 ،7971)مطهري،  است

 )همان(.     «آوردبیشتر رشد کند برکا  بیشتري به بار مي

رهبر  ـ شريعت محمدي استبر مبتني که اصول و قواعد کلي آنـ  در انقالب اسالمي

ديني است. وي حرکت کالن و  ةدار امر معنوي در جامعسکان ،فقیهولي جامعه يا همان

اجتماعي جامعه را، به سمت معنويت و قرب الهي مديريت کرده و ـ  کلي سیاسي سیاست
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 خرد سطوح و اجتماعي و فردي ختلفم هاياليه در ديني ةجامع در معنويت جريان ضامن

 است. کالن و

نوعي مديريت کـالن جامعـه در سـاحت    گام دوم نیز به ةتوجه به عنصر معنويت در بیانی

 معنوي است. مقام معظم رهبري در اين بخش از بیانیه ضمن توجه به اين مهـم کـه اصـوالً   

نـرا بـا قـدر  قـاهره     تواننـد آ ها نمـي حکومتکه کرده کید أمعنويت امري دستوري نیست ت

 يحرکـت شخصـ   ،اول ةآنهاسـت. وظیفـ   ةکلیدي برعهـد  ةهمچنان دو وظیفاما  .ايجاد کنند

زمامداران حکومت جهت نیل به معنويت است؛ يعني خود زمامـداران حکومـت دينـي بايـد     

در وادي معنويت قدم بردارنـد و از هرگونـه دنیـازدگي و فروافتـادن در ورطـة       طور عمليبه

بـراي رواج  الزم  ةزمین سازيفراهم ،در بخش ايجابي اينکه دوم ةناب کنند. وظیفماديا  اجت

 بـه  معطوف عملي و نظريهاي دستگاه فراهم آوردن ،اين کار ةاست. الزمدر جامعه  معنويت

 اجتمـاعي  هاينظام و ساختارها طراحي به بايد عبارتي به. است اجتماع در معنوي امر ازدياد

 وثیـ   نسـبت  در... و اقتصاد سیاست، فرهن ، تکنولوژي، و علم تربیت، و تعلیم از اعم کشور

، زمینـه بـراي ايجـاد شـور     نهادهاي اجتماعيمیدان دادن به  با تا گمارد همت معنوي امر با

دينـي فـراهم گـردد. زمامـداران      ةمعنوي و پررن  کـردن عناصـر معنـوي در سـطح جامعـ     

 و اخالق، به شیوة معقول سـتیز  معنويت هاي ضدّبا کانونحکومتي در بخش سلبي موظفند 

 ة. نکتمردم را با زور و فريب، جهنمي کنند ،هااجازه ندهند که جهنمياينکه و خالصه  کرده

اي پیشرفته ابزارهاي رسانه ،صور  خاص بدان توجه داشتمهمي که در زمان کنوني بايد به

و  معنويتهاي ضدّ ر اختیار کانونامکان بسیار خطرناکي د است؛ چراکه اين ابزارها، و فراگیر

جامعه با سوءاستفاده از ابزار رسانه براي تهاجم  . مديريت خیال جمعيِاندگذاشتهضدّ اخالق 

 ـ  است نونهاالنحتي  نوجوانان و ،هاي پاک جواناندلکه همان ـ ها  به ساحت معنوي انسان

 است. انجامشد  از جانب جهان استکبار در حال به

هـاي مسـئول   دستگاههم اشخاص حقوقي يا همان  ،جانبهه با اين تهاجم همهبراي مبارز

و هم اشخاص و نهادهاي غیرحکومتي بايـد ايـن وظیفـة سـنگین را هوشـمندانه و       حکومتي

مـد  جـامعي تنظـیم و اجـرا     مد  و میـان هاي کوتاهبرنامه مسئوالنه پیگیري کنند و کامالً

 (.  ام دوم انقالب خطاب به ملت ايرانگ ةبیانی: 7997اي، خامنه: )ر.ک کنند

بـا وجـود تهـاجم     ،گیـر معنويـت در جامعـه پـس از انقـالب     بديهي است که رشد چشم
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بديل مرهون مديريت بي ،تبع کل جهانگرايي در ايران بهفرهنگي شرق و غرب و نفوذ مادي

 از مـا »ايشـان بـر ايـن باورنـد کـه:      چراکـه  معمار کبیر انقالب و مقام معظم رهبري اسـت؛  

همـو،  ) «تاسـ  يـت معنو مـا  روح و اسـاس کـار   یم؛کنـ ينظر نمعنوان صرف یچه به يتمعنو

   (.بیانا  در ديدار جمعي از مسئوالن وزار  امور خارجه: 7919

معنويت  ةايدتوان به ارتباط معنادار بین کالنوضوح ميتر بیان شد بهاز نکاتي که پیش

سويي، چراکه از  ؛همان نظام واليت فقیه پي برد و لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت و يا

تناسب نفس آدمي با منبع معنا از طري  ـ گفته معناي پیشحرکت در جهت معنويت به

ـ  ايمان در خود و جامعه و ل اخالص، ايثار، توکلیهاي معنوي از قببرجسته کردن ارزش

با  ،ديگرسوي ز مي است و اکید آيا  و روايا  اسالأيکي از نیازهاي فطري انسان و مورد ت

سازي عد انسان به خداوند و برجستهرب و ب ثیر شرايط محیطي و اجتماعي در قُأتوجه به ت

آدمي نیز در  شعور معنوي در جامعه بیشتر رشد کندهرچه  ،هاي معنوي در آدميارزش

آورد؛ برکا  بیشتري به بار مي کند ومعنويت بیشتري کسب مي ،بستر همین جامعه

يريت ساحت معنوي انسان با توجه به پیچیدگي نفس آدمي و ارتباط با ديگران و مد

زيرا تا سازکار  ؛ها توفی  چنداني نخواهد يافتبدون همراهي حکومت ،پذيري از جامعهثیرأت

ها در جامعه هاي کالن مديريتي براي سوق دادن انسانقانوني و سیاست ،مناسب فرهنگي

سیر آدمیان به سمت منبع معنا با  نیست، وجرايي برخوردار ايجاد نشود و از ضمانت ا

با  و جز در نوعي خاص از حکومت مزبوردشواري صور  خواهد پذيرفت. ازآنجاکه هدف 

ها با امر معنوي در عصر ترين حکومتهمراه رسدشود، به نظر ميخاص محق  نمي يقواعد

دين  ةن بیش از ديگران با منظومآنا ،زيرا اوالً ؛غیبت حکومت فقهاي متقي و مدبر است

واجد تقواي الزم براي سوق دادن  ،ساز اصیل آشنا هستند و ثانیاًدستگاه معنويت ةمثاببه

 مصباح) اسالمي برخوردارند ةاز توانمندي مديريت جامع ،آدمیان به معنويت هستند و ثالثاً

در فرد و « نويتمع»دين مسئولیت خطیر توسعه و تحق  بنابراين . (729: 7997 يزدي،

 عهدة ايشان نهاده است.  رجامعه را ب

 اسالمي انقالب جريان براي معنويت به توجه آوردهاي. ره7

 گريبان به دست معنويت بحران با که جهان فعلي شرايط در معنويت ةمقول بر تأکید

 یامپ اثربخشي و اثرگذاري افزايش و يافتن طنین ،پژواک براي اساسي و مهم ايزمینه ،است
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 برايگرايي معنويت رويکرد اتخاذ ،درواقع آورد؛مي فراهم را جهانیان به اسالمي انقالب

هاي تمدن به نسبت ما نسبي مزيت نوعيبه و سودمند ما براي جهت چند از انقالب جريان

 هارهیافت و امکانا  معنويت، عنصر به پرداختن است. غربي گرسلطه تمدن ويژهبه و رقیب

 برداشتن و اسالمي انقالب مسیر ةادام براي را راهمیتيپ  عمليـ  نظري ايهگشايش و

 :از نداعبار  آوردهاره اين از برخي که نهدمي ما روي پیش دوم گام ترمستحکم هرچه

 :اسالمی انقالب گفتمان کارآمدیِ و قوی دهندة منطقبازتاب ةمثاببه معنویتـ 

 برخوردار قوي منطقي از اسالمي مطالعا  ضمن در و اسالمي انقالب گفتمان در معنويت

 مشترک و فطري نیاز يکعنوان به را معنويت به نیاز ،بايسته شکلي به تواندمي و است

توان بر تر بدان اشاره شد مي. چرايي اين توانمندي را چنانچه پیشکند ارضاء بشري

 شناسي واقعي وانشناسي و انسدر بیانیه، بر هستي« معنويت مطلوب»واقعي  يابتنا

از واقعیت عالم  خاطر اينکهبه. اين مباني کرد وجوجستمباني عقلي و نقلي بر مبتني

توانند معنويتي مي ،کنندهستي انسان و ارتباط انسان با منبع معنا رازگشايي مي ،وجود

صور  ارتباط با منبع معنا به ةآدمیان در حوز ةنیاز هم پاسخگويرائه کنند که ارا 

 هاييحلراه تنها غیراصیل هايمعنويت کهدرحالي .استقعي، همیشگي و مکفي وا

 ـنهايت در قلمرو دنیا ـ و فارغ از اثرا  برزخي و اخروي درو  موقت ،غیراصیل ،موضعي

  کنند.مي را ارائه

يـا   «معنويت مطلوب» ايدهکالن :اسالمی انقالب جریان معنویت عامل خودشناسیـ 

 اتصـال  ةنقط در عالم وجود و تنظیم روابط انساني مطاب  با آن، انبع معنهمان ارتباط با م

 خودشناسي موجب معنويت به پرداختن ،درواقع است؛ مادي يماورا عالم با انقالب جريان

 ةفلسـف  چـون هم بنیـاديني  هـاي اليـه  مباني فکري آن از پیگیري و رصد و انقالب جريان

 و فـردي  زنـدگي  سـبک  چـون هم تريرويین هاياليه تا شیعي، متافیزيک و شیعي تاريخ

 گردد. مي اجتماعي

 حرکـت  هـر  :انقالب و تمدن اسـالمی  اصیل جریان از عامل صیانت ةمثاببه معنویتـ 

 امـر  متولیـان  بر و بشود خطاهايي دچار ،راه میان در است ممکن انقالب جريان مانند بشري

 و دنشـو  آنهـا  يـافتن  امتـداد  از عمـان  و بـوده  حسـاس  خطاها اين به نسبت همواره که است

 ،شـاخص  يک ةمثاببه مقام اين مطلوب در معنويت بازگردانند؛ خود اصلي مسیر به را حرکت
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 يکـي عنوان به و شده مانع( هاي مختلفساحت در) انقالب جريان انحراف از تواندمي همواره

 ييکـ  ةمثابويت بهمعن رو،ازاين .باشد مطرح انقالب اصیل حرکت بخشصیانت هايشاخص از

هـاي  شناسي و شناسايي حرکتهاي رقیب، دشمنسالمي از تمدنمايزهاي اصیل تمدن اتاز 

 هر جا معنويت اصیل رشد کند تمدن اسـالمي رشـد   ،علیه تمدن اسالمي است؛ درواقعله و 

 تمدن اسالمي تضعیف شده و تمـدن رقیـب   ،کرده و هر جا که معنويت بايسته تضعیف شود

معنويت در اين مقام، کارکردي معیارگونه و مالکي  ةايد( رشد کرده است؛ کالن)تمدن غربي

هاي اصیل و غیراصیل خواهد داشت؛ چراکه با توجـه بـه پیچیـدگي و    براي شناسايي حرکت

 هـاي لـه و  امکان تشخیص حرکت ،در مقیاس تمدنياجتماعي ـ   تنیدگي روابط انسانيدرهم

عنـوان  شود و معنويـت بـه  و مشکل ميسخت اه بسیار ظاهر خیرخودوست و دشمن به ،علیه

خـودي و رقیـب در    ةهـاي جبهـ  امکانا  خوبي براي ارزيـابي حرکـت   ،يکي از مالکا  اصلي

 دهد.مقیاس تمدني در اختیار ما قرار مي

 علم تمهید و غربی تکنولوژی و علم ارزیابی در اصیل مالک یک ةمثاببه معنویتـ 

 تا کوشیده اخیر يهاسال اين در انقالب جريان (:دینی لوژیتکنو و علم ،معنویت) دینی

 کهـ  ديني علم تولید ةزمین و پرداخته ديني علم مفهوم واکاوي به ،دين مبانيبر مبتني

 اصیلي هايمالکازجمله  ؛کند فراهم را ـ اسالمي است نوين تمدن اصلي ما مقوّ از يکي

 ةايدکالن کند، ايفا بسزايي نقش ديني ولوژيتکن البته و ديني علم تولید در تواندمي که

 است. «معنويت»

ـ  الگوهای اسالمی ةسازی و ارائیک مالک ایجابی برای بومی ةمثابمعنویت بهـ 

جلويي هر جريان رونده و روبه ایرانی پیشرفت )نسبت وثیق بین معنویت و بومی بودن(:

ند به طرح و الگويي ايجابي است؛ نیازم ،هاي سلبيبر مالکافزون  ،خود ةدر حرکت بايست

 ةسازي و ارائاصلي بومي هايتواند از مالکاز ديگر کارکردهاي معنويت اين است که مي

تواند مي نادرستيک الگوي  ،ايراني پیشرفت باشد؛ درواقعـ  اسالمي ةالگوي بايست

بنابراين ؛ بماندهمچنان باقي  هاسال تا هايشهاي زيادي به اصل حرکت بزند که اثرآسیب

 هايتوان تنها به مالکنمي ،سازيايراني پیشرفت و فرآيند بوميـ  در الگوي اسالمي

تواند مالک ايجابي معنويت مي ،در اين میان کرد واي همچون کارآمدي و... اکتفا ظاهري

 بسیار راهگشا باشد.
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 گیريجهینتبندي و جمع. 8

اهتمام است کـه مقصـد و    امري مهم و مورد ،هاي مشت  از آنو واژه «يعنَمَ». مراد از 7

 پنهان شده است.  ،در پس امري ظاهر همانند لف  يعمومطور بهمقصود اصلي و 

در ادامه با اعتقاد بـه   و آغاز ،وي از تمدن ماديکه با فرارَدارد . معنويت معنايي طیفي 2

 شود. امري غیرمادي و مقدس و درنهايت به لقاي الهي ختم مي

طـور کلـي باورمنـد بـه     فیلسوفي نوصدرايي و بـه  ،حاظ فکري.  مقام معظم رهبري به ل9

 اصول فلسفي حکمت متعالیه است. 

شناسـي و  هـاي نظـام حکمـت صـدرايي در دو سـاحت هسـتي      ايـده مطاب  بـا کـالن  . 5

نفـس در   اشـتداديِ  معنويت امري انساني و فطري است که با حرکت جوهريِ ،شناسيانسان

 گیرد. مي جهت قُرب به منبع معنا در او شکل

، انقالب اسـالمي را در  گام دوم ةعنوان امري انساني و فطري در بیانی. طرح معنويت به4

 کند.بنا و مبنا در مقیاس تمدني و جهاني مطرح مي

 ةمـديريت سـاحت معنـوي او در جنبـ    کـه  . پیچیدگي ابعاد وجودي انسان سبب شده 0

 پذير نیست. فردي و اجتماعي جز از طري  دين امکان

امـور اجتمـاعي در قلمـرو ديـن قـرار دارد. يکـي از        ،مطاب  با انديشة سیاسي اسـالم . 7

 کـه  هاي ورود دين در ساحت اجتماع، مديريت امر معنوي جامعـه اسـت  ترين عرصهکلیدي

 مدير و ضامن جريان معنويت در سطح جامعه خواهد بود.فقیه ولي

هـاي  عملـي فراوانـي در سـاحت   ـ    يهاي نظـر ها و گشايشرهیافت ،. پرداختن به معنويت1

 هـاي همختلف براي جريان انقالب اسالمي همراه خواهد داشت که غفلت از آن ممکن است صـدم 

يـک چـراغ راه و بازدارنـده از     ةمثابـ مفهـوم معنويـت بـه    ،؛ درواقـع کنـد ناپـذيري تحمیـل   جبران

ن اسـالمي کـه   سـوي تمـدن نـوي   انقالب اسالمي و همچنین حرکـت بـه   ةمسیر آيند هايانحراف

 نهد.  د پیش چشم ما ميکنهويتي متمايز و الگوي پیشرفتي غیر از الگو غربي را تجويز مي
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