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 دهيچک
ه معنويت همواره ب ،در دين اسالم. رويكرد ديني و رويكرد غيرديني: وجو کرد توان در تلقي از معنويت جست دو رويكرد متفاوت را مي :زمينه و هدف

. کند مي پيگيري دين از فارغ را معنويت به رسيدن گرايي جديد، عنوان عنصر اصلي در دينداري و تربيت ديني مورد تأکيد است، در حالي که معنويت

 .مباني فلسفي معنويت از نگاه اسالم است ههدف پژوهش حاضر، مطالع

اي، به تفاوت مباني  تفكر اسالمي را مورد مطالعه قرار داده و با روش مقايسه تحليلي، مباني فلسفي معنويت در-پژوهش حاضر، با روش توصيفي : روش

 .فلسفيِ معنويت ديني و غيرديني اشاره کرده است

همچنين اين معنويت، ابعااد متتلا    . است عالَم معاد و مبدأ به ناظر و ماده و مُلک از برتر عوالم به مربوط قلمرو اسالمي، تفكر در معنويت :ها یافته

اي است که شاامل ارتبااط    معنوي در رويكردهاي جديد، به گونه هدر مقابل، گستردگي تجرب. گيرد وجودي انسان و نيز انواع روابط انساني را در برمي

شناختي  تزند که با محذور جدي معرف غيرديني به معنويت، تكثّرگرايي در معنويت را دامن مي نگرش. شود به هر شكل مي« واقعيت متعالي»انسان با 

 .مواجه است

مُلک؛ ساحت و  ساحت ملكوت :شود متلوقات دو ساحت در نظر گرفته مي هشناسيِ معنويت، از منظر اسالمي براي عالَم و هم در هستي :گيری نتيجه

شناسي  در معرفت. استوار است شناختيِ کند، فاقد بنيادهاي هستي اما رويكرد غيرديني که معنويت را فارغ از ارتباط انسان با مبدأ و معاد جستجو مي

رساند که متعلَّق آن، عالَم غيب است و اين معنويت در ساط  فارد و جامعاه، قابال      خاصي از معرفت مي همعنويت، معنويت اسالمي، انسان را به نحو

 در .ستين قابل شناختچندان  تيمعنوو است  معتبر ي و علميشناخت تجربافراطي، تنها  هگرايان گرايانه و علم شناخت است؛ اما در رويكردهاي اثبات

 غيرديني رويكردهاي که است معنوي هاي ارزش از متفاوت خوانند، مي فرا بدان را انسان الهي اديان که معنوي هاي ارزش سنخ معنويت، شناسي ارزش

 .کنند مي ارائه
 

 يشناس يهست ت،يمعنو ،يشناس معرفت ن،يد، يشناس ارزش :ها کليدواژه

 
 مقدمه
از مهمترين اموري است که طي تااريخ تفكار   ( Spirituality)يت معنو همقول

اي از  ابعااد متتلا  آن، ااهاان طيا  گساترده      هوياژه اماروزه، مطالعا    بشر، به

شناساان   شناساان و روان  پژوهشگران را به خود مشغول داشته است؛ از جامعاه 

تاا   کنناد،  گرفته که روند تحوالت اقبال جوامع و افراد به معنويت را رصاد ماي  

فيلسوفان و عرفا که مسئله انسان و عوارض و انفعاالت او در نسبت باا معنويات   

پژوهان که با توجه به تأکيد فراوان اديان الهاي   براي آنان مهم بوده است و دين

گراياي جدياد، هماواره کنجكااو      ويژه پس از گسترش معنويت بر معنويت و به

 .ستندکش  ماهيت معنويت و نسبت آن با اديان الهي ه

زماين، عصار زنادگي ماادي و      در مغار  ( Modernity)دوران مدرنيته 

معناايي،   شدت نامطلو  روحي مانناد باي   غيرمعنوي انسان بود که آثار به

هدفي، سرگرداني و سرگشتگي را در زيسات فاردي و اجتمااعي او بار      بي

هاي تااريتي،   برخي از نويسندگان، از ميان فرهنگ هبه گفت. جاي گذاشت

ترين فرهنگ نسبت به تعاالي انساان،    ترين و بسته بعدي رود تک ميگمان 

مدرنيته بيشتر با فقار و بيگاانگي عظايم معناوي     (. 0)مدرنيته بوده است 

شادت باه    شود، به طوري که در اين دوران بسياري از مردم به شناخته مي

برخي معتقدند جهان مدرن جهاني . لحاظ معنوي مجروح و ضعي  شدند

رفتاه باا پشات سار      رفتاه (. 0)انگياز اسات    به حيات شگفت دريچه بدون
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هااي   تلخ آثار مترّ  آن و با ظهور جنابش  هگذاشتن دوران مدرن و تجرب

، وجاوه و  (Romantic)انتقادي و ضد مدرنيستي از جمله مكاتب رمانتياک  

ابعاد ديگري از وجود انسان مانند عواط ، احساسات و تتيالت که تحات  

در . زاري به حاشيه رانده شده بود، جدي گرفتاه شاد  گرايي اب عقل هسيطر

عصري که گويي همه چيز در جهاان، از قاوانين حااکم بار مااده تبعيات       

کرد و جايي براي معنويت وجود نداشت، ايان احسااس خاا ناشاي از      مي

دوري از معنويت، نوعي بازگشت به زندگي معنوي را ايجا  کرد و توجه به 

از راهكارهاي زندگي معنوي مورد توجه قرار  ماوراء طبيعت به عنوان يكي

انساان، در   هگرايان هاي فراعقل توجه به جنبه ههمچنين رشد فزايند. گرفت

اي جدياااد باااراي  ، زميناااه(Postmodern)تفكااار و فرهناااگ پساااامدرن 

هاي غيرمادي وجود انسان  توجهي به جنبه گرايي فراهم کرد تا بي معنويت

 .شودبا چيزي تحت عنوان معنويت پر 

اگرچه کنار گذاشتن دين و به تبع آن معنويت در عصر رنسانس، جاي 

خود را به بازگشت به دين و معنويت داد؛ اما اين به معني احيااي قرائات   

رسمي از دين نبود؛ بلكه معنويت اين بار در شكلي فراديني ظهور يافات و  

ش به تفاوت گراي. هاي فراکليسايي از دين و معنويت صورت گرفت برداشت

معنويت در اين دوره با معنويت سانّتي در آن باود کاه ديان تنهاا عامال       

ها دانسته  معنابتش به زندگي تلقي نشد و در بهترين حالت يكي از گزينه

هاي متنوعي را شامل شاد   گرايي در شكل نوپديد خود، طي  معنويت. شد

فراروي ها مانند  هاي اساسي با يكديگر، در برخي مؤلفه که عليرغم اختالف

از ماده، جستجوي معناي زنادگي و ارتبااط برقارار کاردن مياان اجازاي       

متتل  زندگي اشاترا  داشاتند، و مهمتار از هماه اينكاه باا رويكاردي        

پرداختند و رسيدن باه معنويات را فاارغ از     معنويت مي هفراديني به مقول

 .کردند دين پيگيري مي

جدياد ايرانياان   امروزه، در بررسي ميداني وضعيت معنويت در نسال  

 ويژه جوانان از رويكردهاي غيرديني مسلمان، شاهد استقبال برخي افراد به

ها  شود که در اين رويكردها، محدوديت چنين ادعا مي. به معنويت هستيم

شود و در عين حال باورها، عواط  و  هاي دين کنار گذاشته مي و دشواري

ناوي و مددرساان باه    نيازهااي مع  هکنند مناسک ديني تا جايي که تأمين

باه  . گيارد  زيستي فرد تشتيص داده شود، مورد توجه و التزام قارار ماي   به

هاي ديني،  عبارتي، گاه گرايش طبيعي انسان به معنويت، نه لزوماً با پاسخ

لذا اين رويكردها به معنويت، با . شود بلكه به طرق متتل  ديگر دنبال مي

 .ني را به خود جذ  کرده استکنار گذاشتن قيود ديني، امروزه طرفدارا

يابيم که معنويت در اسالم همواره به  درمي با مراجعه به منابع ديني

طبق . عنوان عنصر اصلي دينداري و تربيت ديني مورد تأکيد بوده است

ايمان و التزام باه  )، ارتباط با غيب (4: هاز جمله البقر)آيات متعدد قرآن 

اديان الهي يعني  ههم ه، جوهرمعنويت. ، رکن مهم دينداري است(غيب

اي است که ارسال رسل و انزال کتب در راستاي تحقّاق آن باوده    مقوله

شدن انسان از زندگي ماديِ محض و برقراري ارتباط با عالَم  منفک. است

همواره ماورد تأکياد اوليااي ديان     ( حقيقت و باطن عالم هبه مثاب)معنا 

به جسام و نيازهااي ماادي و    توجهي  اين البته به معناي بي. بوده است

معادل با رهبانيت نيست، زيرا براي تعالي روح، راهي جاز تعاالي جسام    

به همين دليل است که ديان اساالم بار حفات صاحت بادن و       . نيست

ها تأکيد داشته و بادن را اماانتي الهاي در اختياار      پيشگيري از بيماري

 (.4)داند  انسان مي

اي در نظر گرفت کاه هام    خرقه توان معنويت را همچون طور کلي مي به

در اديان الهي و از جمله اسالم و هم در رويكردهاي غيرديني مورد اساتفاده  

هاي ديني و غيرديني متتلفي از آن پيشانهاد   سان صورت قرار گرفته و بدين

گراياي   نكته حائز اهميت اين است که دين الهاي و معنويات  (. 4)شده است 

هااي   هااي متاافيزيكي هساتند، تفااوت     هجديد که دو منظر متتل  به مقول

تفااوت مياان معنويات در نگااه     . بيناديني از جهت خاستگاه و مباني دارناد 

ديني و نگاه غيرديني، منبعث از مباني فلسفي عميقي است که بدون توجاه  

. اي براي داوري ميان آنهاا در اختياار داشات    توان مال  شايسته به آنها نمي

لفظي، معنويت را هم بر ديان و هام بار مكاتاب     توان به اشترا   هرچند مي

هاي اساسي از جمله اختالف در خاساتگاه و   غيرديني حمل کرد، اما اختالف

 . هاي اساسي ميان اين دو شده است مباني، منجر به بروز تفاوت

هايي  اگرچه بين رويكرد ديني و رويكرد غيرديني به معنويت، اشترا 

هاايي از سالو  وجاود     ييِ محض و نحاوه گرا گرايي، نفي مادي مانند باطن

شااناختي،  هسااتي)دارد، امااا پااژوهش حاضاار، صاارفاً بااه مباااني فلساافي 

معنويت از نگاه ديني و با عنايت به متون   (شناختي شناختي و ارزش معرفت

ديني پرداخته اسات، تاا در نهايات، اخاتالف مبناايِي معنويات ديناي و        

 .غيرديني روشن گردد

صلي پژوهش حاضر اين است که مباني فلسفي بر اين اساس، پرسش ا

کند، کادام   معنويت از نگاه اسالم که آن را از معنويت غيرديني متمايز مي

است؟ به عبارت ديگر، اگر دين اسالم، ما را از طرياق محادود نمانادن در    

عالم طبيعت، به وسعت افق ديد نسابت باه واقعياتس هساتي و تاالش در      

هاي خود را در اين مسير  خواند و آموزه ميجاودان فرا هجهت ساختن آيند

گرايي جديد  بتشد، در شرايطي که بديل يا رقيبي مانند معنويت سامان مي

دهاد،   اي مشابه از خود بروز مي هايي تااندازه براي دين پيدا شده که آموزه

تفاوت اين دو  هتوان بازجست که ماي هايي در ساحت مباني مي چه اختالف

 اند؟ رويكرد شده

 

  روش

اي معنويت در منابع ديناي و   در پژوهش حاضر ابتدا با روش کتابتانه

-متون غيرديني مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس باا روش توصايفي  

تحليلي مباني فلسفي معنويات در تفكار اساالمي بررساي شاده اسات و       

هاي بنياادين مبااني فلسافيِ معنويات      اي تفاوت درنهايت با روش مقايسه

 .معنويت غيرديني مشتص شده استديني و 
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 احمد سالمي و زاده مهدي عباس

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /404

 تعریف معنویت
برقراري نسابتي  »و « بودن معنوي»معنويت به لحاظ لغوي به معناي 

 به نيز« باطني»و « روحاني»ديگري از جمله  است و گاه با تعابير« با معنا

اين اصطالح بيشتر براي امور فرامادي و نامحسوس و آنچه (. 4)رود  مي کار

هاي بساياري در تعااري     اگرچه تفاوت. رود به کار مي فراتر از ظاهر است،

طبع ناشي از پيچيادگي مفهاوم و    شود که به شده از معنويت ديده مي ارائه

رويكردهاي متفاوت نسبت به آن است؛ اما اين گستردگي تعاري  نبايد ما 

در يااک . را از تااالش بااراي رساايدن بااه معناااي مااورد نظرمااان باااز دارد

تاوان دو رويكارد متفااوت را در تعريا  معنويات       يبندي کلاي، ما   تقسيم

اين تفااوت در رويكارد،   . رويكرد ديني و رويكرد غيرديني: وجو کرد جست

 .طبعاً منجر به تفاوت در تعري  شده است

 

 های معنویت در رویکرد اسالمی تعریف و مؤلفه
معنويتس برخاسته از اديان الهي و تعاليم وحياني کاه از آن تعبيار باه    

هاا در ادياان    اين مؤلفه. هايي است کنيم، داراي مؤلفه مي« ويت دينيمعن»

بودن ماهيت و گوهر اين  ابراهيمي اشتراکات زيادي دارند که حاکي از يكي

هاي زيادي براي ارائه تعريفي دقيق از معنويت در نگرش  تالش. اديان است

 از جملاه در تبييناي از نظرياه کاالن اساالمي در باا       . ديني شده است

معنويت، امري متشتص، عقالني و مبتني بر مبااني  »: معنويت آمده است

وار و  فلسفي، داراي اجازاي دروناي و بيروناي، جاامع و فراسااحتي، نظاام      

گري عاام در سااحات    منسجم، متوازن و بدون افراط و تفريط، داراي جلوه

اي کاه در   نكتاه (. 5)« متتل  وجودي، اختيااري، و داراي مراتاب اسات   

شده از معنويت اسالمي پرتكرار است و محققان بار   از تعاري س ارائه بسياري

 هاند، جامعيت معنويت است، بدين معنا که معنويت بر هم آن تأکيد ورزيده

باه عباارتي، معنويات را نباياد صارفاً      . ابعاد وجودي انسان تأثيرگذار است

رد؛ ساحتي از ساحات انسان در کنار ديگر ساحات وجوديِ او باه شامار آو  

. بلكه امري است که سيطره و حاکميت بر ابعاد متتل  وجودي انسان دارد

تر، بُعد معنويِ وجود انسان چيزي در عرض ديگار ابعااد او    به تعبير دقيق

هااي ديگار انساان را فارا      ابعااد و عرصاه   هنيست، بلكه به نحو طولي هما 

است ( قسسم)به زعم برخي محققان، معنويت هم يک ساحت (. 6)گيرد  مي

در واقع، در نگاه . و هم در عين حال يک مقوله فراساحتي يا مَقسَمي است

ترکيبي، معنويت به يک معنا، مؤلفه و عنصري در جدول شتصيت انسان 

 (.5)شود  ساحات او دميده مي هو به معناي ديگر، روحي است که در هم

ت بندي حائز اهمي در تبيين معنويت از نگاه ديني، توجه به دو تقسيم

بندي  بندي ناظر به ابعاد متتل  وجودي انسان و تقسيم يک تقسيم: است

ابعااد  »بنادي متعاارف از    مطاابق تقسايم  . ديگر ناظر به انواع روابط انسان

که به علم « ادرا ». 0: ، تفكيک بين سه بُعد ضروري است«وجودي انسان

ش که ميل، رغبات و انگياز  « اراده». 4؛ (بينش)شود  و شناخت مربوط مي

که متأثر از بينش و گارايش اسات   « رفتار». 4؛ (گرايش)در آن نقش دارد 

توان بعد ديگري را نيز به نحو مستقل  رسد مي اما به نظر مي(. 0)؛ (کنش)

« مانش »مطرح کرد و آن هم خلق و خوي انسان است که از آن تعبير به 

، «بينش»: وجودي انسان عبارتند از هدر اين صورت، ابعاد چهارگان. شود مي

 (.1)« کنش»و « منش»، «گرايش»

آياد،   بندي ديگر که از برخي روايات اسالمي به دسات ماي   در تقسيم

رابطه انسان   .4؛ «خدا»رابطه انسان با . 0: اند بر چهار قسم« روابط انساني»

 هدر نگر(. 0)« دنيا»رابطه انسان با   .4؛ «خلق»رابطه انسان با . 4؛ «خود»با 

در ( و نه در عارض رواباط ديگار   )ان با خدا، به نحو طولي ديني، رابطه انس

کنناده در   شود، بدين معناا کاه ايان رابطاه نقشاي تعياين       نظر گرفته مي

در واقع، رابطه انسان با خدا که . دهي و تنظيم روابط ديگر انسان دارد شكل

و التازام باه آن اسات،    ( بنيان نظام ديناي  هبه مثاب)مبتني بر اصل توحيد 

به اين مطلب، گذشته از آيات فراوان . نده انواع روابط انساني استده سامان

 (.01)قرآن، در روايات متتلفي اشاره شده است 

تعريفاي جاامع و دقياق از معنويات      هبنا بر مجموع نكات فوق، باراي ارائا  

 درساتي  بهاسالمي، توجه به ابعاد چهارگانه وجودي انسان و روابط چهارگانه او 

توان آحاد انساني را برخوردار از معنويت دانست کاه   ي ميهنگام. ضروري است

بار  . معنويت در هر چهار بُعد و هر چهار رابطه انسان بروز و ظهور داشته باشاد 

بااور و التازام باه اصال     »: هايي همچاون  اين اساس، در معنويت اسالمي مؤلفه

ياات  آساماني و آ  هااي  کتاا  باور و التزام به نبوت، واليات، معااد،   »، «توحيد

هماهنگي ابعااد متتلا  وجاودي    »و « فراروي از ساحت مادي حيات»، «الهي

رابطاه باا خادا، خاود،     )و روابط متتل  انسان ( بينش، گرايش، منش و کنش)

اعم از خاداي تعاالي، فرشاتگان    )با ساحت قدسي و روحاني عالَم ( خلق و دنيا

 .شرط است« (الهي و واقعيات فراتر از ماده

 

 ای معنویت در رویکرد غيردینیه تعریف و مؤلفه
معنويت غيرديني که در روزگار ما رواج فراوان يافته و شقوق و فاروع  

هااي   رهايي از محادوديت  همثاب متتل  و متنوعي دارد، نزد برخي افراد، به

تار از انساانيت و نازد     اي مشتر  و وسيع غيرضروريِ دين به سمت حوزه

حال   ساي ديان باه سامت راه    برخي ديگر به عنوان حرکات از پديدارشنا 

بودن، و بر روحِ دين باه   بودن و تجربه در مقابل عيني جديدي که بر اهني

برخي محققان، زيسات  (. 00)جاي شكل آن تأکيد دارد، لحاظ شده است 

هااي جدياد    مبتني بار فاوق طبيعياات غيردينداراناه را ماهيات گارايش      

انااد کااه  هبااه معنوياات دانسااته و بااه اياان نكتااه اشاااره کاارد( غيردينااي)

هايي از دين  نقد دين است و انكار بتش همثاب گراييِ منهاي دين به معنويت

ها  رود، اگرچه حامل بتشي از همان سنّت سنّتي، از عناصر آن به شمار مي

 (.04)در شكلي جديد است 

در رويكرد غيرديني به معنويت، فراروي انسان از سط  زنادگي ماادي در   

هااي دروناي و    افتد و انواعي از تجربه ي اتفاق نميبستر اعتقادات و مناسک دين

وجاو در پاي ياافتن معناا و هادف و ارزش زنادگي در جهات         تالش و جست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 9

http://ijhp.ir/article-1-643-en.html


 ر اسالممباني فلسفي معنويت د

 405/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

آياد   کردن ابعاد متتل  وجودي انسان، تحت تعريا  معنويات درماي    يكپارچه

هاي معنوي غيرديني، در اصل فراروي انسان از ماده و عدم تعلاق   جريان(. 04)

 هدر ايان تلقاي از معنويات، تجربا    . نّتي، مشتر  هساتند به اديان رسمي و س

شود و اين تجربه باه جااي قرارگارفتن در بطان      دروني و شتصي برجسته مي

شاود و تقريبااً هار ناوع فعاليات معناابتش را        اديان سنتي، جايگزين آن ماي 

اي  گستردگي تجربه معنوي در رويكرد مدرن به گوناه (. 04)تواند دربرگيرد  مي

، احسااس  (Transcend reality)ل هر نوع ارتباط با واقعيت متعاالي  است که شام

بار ايان   . شاود  ها، ارتباط با طبيعت، و تجربه درونايِ عشاق ماي    اتحاد با انسان

گارفتن از پارامترهااي محادود     از نظر برخي، معنويت، ناظر باه فاصاله  »اساس 

اياتس  تر انسانيت است، به طاوري کاه نه   مذهب و حرکت به سمت قلمرو وسيع

تار   معنويت، مفهومي وسيع. نياز انسان به ملكوت و فضاي الهي را تضمين نمايد

دهد که احساساي مقادس را تجرباه     معنويت به فرد اجازه مي. از مذهب است

هااي مارتبط باا ياک ماذهب       ها و فعاليات  کند، بدون اينكه درگير محدوديت

از ماذهب جادا    توان به طاور کامال   در عين حال، معنويت را نمي. سنّتي شود

عقايد و تجااربي  . اند افرادي معنوي( اگرچه نه همه آنها)اکثر افراد مذهبي . نمود

کردن ياا حضاور    آيند، نظير عبادت که بتشي از يک مذهب سنّتي به شمار مي

شوند، اگر به عنوان بتشي از تاالش   در اماکن مذهبي، باعث ايجاد معنويت مي

 (.05)« دفرد براي نيل به تقدس به شمار آين

در معنويت ( Pluralism)طبع تكثرگرايي  غيرديني به معنويت، به نگرش

تنوع و تكثري که توسط پسامدرنيته محترم شمرده شده »: زند را دامن مي

در نگااه  . آياد  گرايي نياز باه شامار ماي     هاي معنويت است، يكي از ويژگي

تن گفات  گرايي سا  توان از معنويت تاريتي و تطبيقي، تنها در صورتي مي

هاي متناوع غناي و گااه     گرايي که در فضاي تكثر باشيم تا بتوانيم معنويت

هاي خاص هستند را در  ها و فرهنگ ها و مكان متعارض که مربوط به زمان

« فرد معنوي»ورزيِ پسامدرن  در واقع، در دين(. 0)« کنار هم داشته باشيم

ها و  ص، انرژيگرايي و روشنفكري خا متناظر با کسي است که نوعي درون

در . نگري، عرفان و آگاهي عميق و گسترده دارد قواي شفادهنده، نوعي کل

هاا شاامل تأمال مسايحي، يوگااي ان و       اين تعري ، اناواعي از معنويات  

هاي دوره جديد،   بوديسم، عرفان و تصوف اسالمي، کاباالي يهودي، معنويت

گيري، همه و همه  لبيني و فا گرايي، جادو، طالع مفاهيم غربي تناسخ، روح

 (.06)گيرد  ايل عنوان معنويت قرار مي

شناختي مواجه  تكثرگرايي در دين و معنويت، با محذور جدي معرفت

هاا و   پرسش اين است که مدعاهاي متضاد و گااه متنااقضِ عرفاان   . است

( True)حقيقاي و صاادق   « با هام »توانند  هاي متتل  چگونه مي  معنويت

کند که  ها را پذيرفت؟ عقل سليم حكم مي از ديدگاهباشند تا بتوان تكثري 

از بين دو باور متعارض، اگر يكي صادق باشد، ديگري کاا  خواهاد باود،   

. اي نيسات  شوند و بين ايان دو، واساطه   زيرا نفي و اثبات، با هم جمع نمي

هايي براي اين  اند پاسخ هرچند افرادي که به تكثرگرايي باور دارند، کوشيده

 (.00)رسد  وپا کنند، اما مشكل همچنان باقي به نظر مي مشكل دست

 مبانی فلسفی معنویت

پيش از ورود دقيق و روشمند به هر مبحث علمي، پرداختن باه مبااني،   

هااي   اين بدان جهت اسات کاه مساائل و گازاره    . جزء ضروريات اوليه است

 ها و معاارف انسااني و ديناي، هماواره بار مبااني       موجود در هريک از دانش

طور کامل و به نحو مستقيم بار مساائل و    خاصي استوار است و اين مباني به

هاا،   يماها و معارف، تغيير مبااني و پااراد   در دانش. هاي آنها تأثيرگذارند گزاره

رساد   شاود؛ لاذا باه نظار ماي      ها ماي  کمابيش منجر به تغيير مسائل و گزاره

نطقاي باياد از   لحااظ م  هرگونه بحث دقيق و روشمند در باا  معنويات، باه   

از اهام مبااني   . برساد « جزئيات و مساائل »آغاز شده و به « کليات و مباني»

مبااني  : توان به ايان ماوارد اشااره کارد     ها و معارف انساني و ديني مي دانش

شااناختي، مباااني  شااناختي، مباااني ارزش شااناختي، مباااني هسااتي معرفاات

شاناختي،   نساان ، مبااني ا (ويژه مبدأشناسي و معادشناساي  به)شناختي  دين

شناساي و   شناسي، گوناه  چيستي)شناختي  شناختي، مباني علم مباني جامعه

تارين مبااني فلسافي     سه مبناي نتست، جازء بنياادي  (. شناسي علوم روش

توان به  لذا از مهمترين مباني فلسفي معنويت، مي ؛ها و معارف هستند دانش

 .نويت اشاره کردشناختيِ مع شناختي، و ارزش شناختي، معرفت مباني هستي

 

 شناختی معنویت مبانی هستی. الف

«Ontology »(شناسي هستي )  برگرفتاه از«Ontos » و«Logos »  يونااني

است و مجموعاً « عقل و شناخت»و « موجود»ترتيب به معناي  است که به

هاي کلي  پرسش(. 01)رود  به کار مي« بحث از وجود و موجود»به معناي 

سااحات  »، «وجود چيست و چه اقسامي دارد؟» :اند شناسانه چنين هستي

هنگامي که از . «چه اموري در عالَم واقعاً وجود دارند؟»و « وجود کدامند؟

آياا  »: هايي نظيار  کنيم، بايد به پرسش شناسيِ معنويت صحبت مي هستي

و در صورتي که پاسخ مثبت « وراي عالم ماده واقعيت ديگري وجود دارد؟

 .پاسخ دهيم« ه نحوي از وجود است؟وجود عالم غيب چ»باشد، 

در نظار  « سااحت »متلوقاات، دو   هاز منظر اسالمي، براي عالَم و هم

/ خلاق )سااحت مُلاک   . 4( غياب / امار )ساحت ملكوت . 0: شود گرفته مي

است و تنها باه  « (غيرمادي)مجرد »و « فراحسي»ملكوت، عالَم (. شهادت

و « محساوس »م شاود؛ اماا ملاک، عاالَ     عقل و شهود دريافات ماي   هوسيل

ملكاوت،  . است که از طريق حواس پنجگانه قابل دريافات اسات  « مادي»

/ شاهادت )« پيادا »هستي است؛ اما ملک، ساحت ( غيبِ)« ناپيدا»ساحت 

ظاهر و »هستي است؛ اما ملک، « باطن و معناي»ملكوت، . آن است( ظاهرِ

ک هستي است و ملا « حقيقتس»در تعبير عرفاني، ملكوت، . آن است« ماده

زاده آملي در توجياه   اهلل حسن آيت(. 6)است « مَجاز»در قياس با ملكوت، 

بايد بدانيم که حق تعالى ااتش را به ظاهر و باطن »: نويسد مطلب فوق مي

پاس  . وص  فرموده است، يكى از اساماء اهلل، ظااهر اسات و يكاى بااطن     

کبير يعني  چه عالم انسانى يعني هر فرد انسان و چه عالم)بنابراين، عالم را 

عالم غيب و شهادت آفريد، ( که صورت انسانيه تفصيلى است  جهان خلقت
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 احمد سالمي و زاده مهدي عباس

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /406

و در اين مقام، عالم انسانى انسب است، تا به غيبمان باطن را ادرا  کنيم 

عالمه طباطبايي نيز اساس سير بااطني و  (. 00)« و به شهادتمان ظاهر را

مي کاه شاامل   داناد، عاال   حيات معنوي را پذيرش اصالت عالم معناا ماي  

هااي حقيقايِ بيارون از     عنوان واقعيت کماالت باطني و مقامات معنوي به 

 (.41)واقعيت طبيعت و جهان ماده است 

از طريق ادلاه عقلايِ فاراوان و باا     ( با اندکي اختالف)فالسفه اسالمي 

( عاوالم چهارگاناه  )« چهار سااحت »گيري از آيات قرآن، هستي را به  بهره

 :اند تفصيل داده

خادا  . عالَم خداوندي است که بر عوالم ديگار سايطره دارد  : «هوتال» .0

 است؛( صفات ااتي و صفات فعلي)داراي اات و صفات 

. عالم مجاردات عقلاي محاض و عاالم عقال و روح اسات      : «جبروت» .4

فرشتگان از حيث وجودي داراي طبقاتي هستند و هر طبقه، وظااي   

 دار است؛ لَم عهدهامور عا هخاصي را در اجراي فرمان الهي و ادار

صور مثالي مجردند؛ اما داراي . عالم مُثل يا صُور مثالي است: «ملكوت» .4

توان باه   از جمله کارکردهاي مهم اين عالم مي. شكل و اندازه هستند

تبيين وجود مثالي فرشتگان، توجياه معجازات و کراماات پياامبران،     

مانناد تجلاي   امامان و اولياء خدا، تفسير برخي آيات قرآني و رواياات  

السالم، تمثل  خدا بر کوه طور و ديدن خدا توسط حضرت موسي عليه

اهلل عليها، تمثل جبرئيل بر  جبرئيل در قالب بشر بر حضرت مريم سالم

کلبي و توجيه رؤياهاي  هاهلل عليه و آله در قالب دحي پيامبر اسالم صلي

 صادقه اشاره کرد؛

ض حرکات، تغييار،   عالم مادي و محسوس است که معارو : «ناسوت» .4

ها، حيوانات، گياهان و  زمان و مكان است و موجودات آن شامل انسان

 .شود جمادات مي

بندي چهارگانه از عوالم هساتي کاه در متاون و مناابع      در اين تقسيم

، عالم غيب شامل ساه   (44، 40)معتبر فلسفه اسالمي پذيرفته شده است

عاالم شاهادت، عاالم    شاود و   مي( الهوت، جبروت و ملكوت)عالم نتست 

شااناختي خااود،  ناسااوت اساات؛ امااا برخااي فالساافه در مباحااث هسااتي

اند، بدين معنا که دو  اي از عوالم هستي را مطرح کرده گانه بندي سه تقسيم

(. 44)اند   عالم نتست را در هم ادغام نموده و به عالم الهوت تصري  نكرده

 (.44)هستند  بندي عوالم هستي عرفاي اسالمي نيز قائل به تقسيم

تفكيک ساحات هستي که در فلسفه اسالمي بر آن تأکيد شده اسات،  

: األعاراف )مالصدرا ايل آيه قارآن  . شده است از برخي آيات قرآن استفاده 

کائنات و موجودات عاالم جسامانى    "عالم خلق"مراد از »: نويسد مي( 54

فارينش  است که عالم ملک و ناسوت هم گويند و گاه مراد، مطلاق عاالم آ  

 «عاالم امار  »است در مقابل عالم الهاوت، و بااالخره عاالم خلاق، مقابال      

: نويسد مي( 05: األنعام)عالمه طباطبايي در توضي  آيه قرآن (. 45)«است

عالم ماوراء ماده در تعبير قرآن با عنوان عالم ملكوت آمده است که در  »

زميناه باه   در اين (. 46)« اين عالم متصوص اهل يقين دانسته شده است

، (15: اإلساراء )، (044: هاود )آيات ديگري نيز استناد شده است، از جمله 

 (.04: األنعام)و ( 14: يس)

گفته شد که از منظر اسالم، عالَم ملكوت و غيب، مستقل از عالم مُلک 

متلوقاات  )و ظاهر است؛ اما با توجه به مفاد برخي آيات فوق، عالم مُلاک  

 (.14: يس)يب است نيز داراي ملكوت و غ( مادي

« طاولي »عوالم چندگانه با يگديگر باه نحاو    هدر فلسفه اسالمي، رابط

شود و به مراتب  است، نه عرضي، بدين معنا که خلقت از عالم الهي آغاز مي

در کالم مالصدرا عالم شهادت مانند پوست . رسد تر تا عالم مادي مي پايين

همچنين (. 45)وت است است نسبت به عالم ملكوت، يعني قشرِ عالم ملك

عالم مجرد، علت فاعليِ عالم ماده است و به عبارتي، ماده داراي علل مجرد 

و بدون نياز « دفعي»و « آني»نيز ايجاد متلوقات در عالم امر، به نحو . است

شدن شرايط خاصي است، اما موجوداتس عالم خلق، تنهاا پاس از    به فراهم

 .شوند شدن شرايط الزمِ مادي و زماني، ايجاد مي فراهم

مبدأ و »ان الهي و از جمله اسالم براي عالَم و هرآنچه در آن است، ادي

مبدأ عالم، خداي متعال است و معاد انسان و همه . گيرند در نظر مي« معاد

فالسفه اساالمي نياز مبادأ و    (. 056: البقره)موجودات نيز به سوي اوست 

تبياين  « قوس صاعود »و « قوس نزول»معاد عالم و موجودات را بر اساس 

قوس نزول، آغاز و سير آفرينش از خدا تا عالم ماده است و قوس . کنند مي

 .صعود، بازگشت آفرينش از عالم ماده به سوي خدا است

شناسيِ انسان، نظر فالسفه اسالمي بر اين است کاه   در مبحث هستي

بنابراين انسان نياز داراي ساه   . وجود انسان هماهنگ با عوالم هستي است

عاالم جباروت، عقال اسات و عاالم      . ملكوت و ناسوت جبروت،: عالم است

(. 00)ملكوت، خيال و برزخ و مثال است و عالم ناسوت، جسم انسان است 

انسان در مراتب وجود خود داراي جبروت، ملكوت و ناساوت اسات و باه    

اي از وجود خود، با مرتبه متناظر از عالم هساتي مارتبط    وسيله هر مرتبه

ن با قشر و پوساته و قسامت محساوس و ظااهرِ     انسا»به عبارتي . شود مي

، با قشر و پوسته (يعني با حواس بدني و آالت بدني خود)جهانِ وجودس خود 

کناد و باا قسامت هساته و مغاز       محسوسِ جهانِ بزرگ ارتباط پيادا ماي  

، با باطن و (يعني با نيروي عقل و ضمير خود)نامحسوس جهان وجود خود 

س جهااان باازرگ ارتباااط پياادا  هاااي نامحسااو هسااته و مغااز و جنبااه 

 .، زيرا روح انسان از عالم امر است و بدن او از عالم خلق(40)«کند مي

حاصل آنكه معنويت در تفكر اسالمي، قلمرو مربوط به عاوالم برتار از   

مُلک و ماده و ناظر به مبادأ و معااد عاالَم اسات، بادين معناا کاه بنيااد         

گردد، عوالمي کاه بار    باز مي شناختي معنويت به عوالم برتر از ماده هستي

مبناي آيات قرآن و ادله عقلي وجود دارند و آغااز و انجاام عاالم را در بار     

ملكااوت، باااطن و حاااق عااالم اساات و معنوياات بااه لحاااظ  . گيرنااد مااي

بناابراين،  . شناختي، مربوط به و مرتبط با عالم ملكوت و غيب است هستي

 .عنوي استملكوت، متعلَّقِ معرفت معنوي و مقياسِ عمل م

اگرچه فراروي از ماده به عنوان اصل مشتر  در رويكردهاي متتلا   
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 ر اسالممباني فلسفي معنويت د

 400/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

شناختي مااوراء مااده باه     شود، اما بنياد هستي معنويت غيرديني ديده مي

گيرد و لذا ارتباط انسان با عالم غيب، بادون در نظار    طور دقيق شكل نمي

در . افتاد  ماي گرفتن جزئيات آن عالم و تنها از طريق ارجاع به درون اتفاق 

نتيجه، معنويت غيرديني که معنويت بدون ارتباط با مبادأ و معااد اسات،    

گونه که معنويت ديني واجد  شناختيِ استوار است، آن فاقد بنيادهاي هستي

به حكم عقل اگر مبدأ و معاد واقعي در کار نباشد، اتصال و پيوند . آن است

در »: ن گفته شاده اسات  در اين زمينه چني. به آن نيز معنا نتواهد داشت

هيچ مكتب و مسلكي جز دين وحياني، معنويت به معناي حقيقاي کلماه   

معنويت ساكوالر ياا   . معنا در مكاتب غيرديني، فاقد معناست. وجود ندارد

تاوان   غيرديني، به طور اساسي معنويت حقيقي نيست؛ چه اينكه مگر ماي 

 (.41)« فرض نگرفت و از معنويت ستن گفت؟ مبدأ و معادي را پيش

 

 شناختی معنویت مبانی معرفت. ب

« Logos»و « Episteme»برگرفتااه از ( Epistemology)شناسااي  معرفاات

شاناخت و  »و « معرفات و شاناخت  »ترتيب به معنااي   يوناني است که به

باه کاار   « بحث از معرفت و شناخت»است و درمجموع به معناي « آگاهي

معرفات  »ايان اسات کاه    هاي اصلي  در اين مبحث، پرسش(. 01)رود  مي

تواناد   انساان چاه اماوري را ماي    »، «معيار معرفت چيسات؟ »، «چيست؟

شناخت انسان »و « شناخت انسان چه مرزها و حدودي دارد؟»، «بشناسد؟

شناسايِ   هنگامي کاه از معرفات  . «است؟( صادق)در چه شرايطي حقيقي 

راي آيا معنويات، دا »: هايي نظير کنيم، بايد به پرسش معنويت صحبت مي

چه ابزاري »، «آيا معنويت قابل شناخت است؟»و « حيث شناختاري است؟

هاايي باراي شاناخت     چه شاخصه»و « براي شناخت معنويت وجود دارد؟

 .پاسخ دهيم« توان در نظر گرفت؟ معنويت مي

است، يعني انسان « حيث شناختاري»معنويت در تفكر اسالمي داراي 

. کاه متعلَّاق آن، عاالَم غياب اسات      رساند را به نحوه خاصي از معرفت مي

انسانِ معنوي برخوردار از نحوه خاصاي از معرفات اسات کاه چاون ايان       

تر از انساان ماادي    معرفت، از عالم غيب نشأت گرفته، افق ديد او را وسيع

همچنين در تفكر اسالمي، معنويت در سط  فارد و جامعاه   . ساخته است

تاوان آن را شناساايي    يهايي ما  است و به وسيله شاخص« قابل شناخت»

هاي سنجش معنويات، در نگااه قرآناي مفااهيمي     در مبحث شاخص. کرد

نفس »و ( 00: النحل)« حيات طيبه»، (10: الشعراء)« قلب سليم»همچون 

دال بر تحقق معنويت و مفاهيم متال  آنهاا مانناد   ( 40: الفجر)« مطمئنه

ل بار عادم   دا( 044: طاه )« معيشت تناگ »و ( 01: البقره)« قلب مريض»

مطالعاه و بررساي ابعااد متتلا  ايان      . تحقق معنويت در انسان هساتند 

تواند ما را به شناسايي ميزان تحقق معنويت در سط  فردي و  مفاهيم، مي

 .اجتماعي برساند

تنهاا  ( Verification)ها و مادعاها   پذيري گزاره در تفكر اسالمي آزمون

هاست؛ اما  هاي آزمودن گزاره هتجربه تنها يكي از را. محدود به تجربه نيست

تاوان در عاالم    شناختي همه موجاودات را نماي   از آنجا که به لحاظ هستي

شناختي نيز راه شناخت موجودات  محسوس خالصه کرد، به لحاظ معرفت

گراياي   در رويكارد اثباات  . توان در مشاهده و تجرباه محادود کارد    را نمي

(Positivism )و اخالقاي، معناادار تلقاي     هااي مابعادالطبيعي، ديناي    گزاره

(. 41)پاذير نيساتند    شوند، به اين دليل که به وسايله تجرباه آزماون    نمي

فقاط علام   ( Scientism)گراياي   همچنين در شاكل افراطاي رويكارد علام    

(Science )شناختي است و مطلبي کاه باه ايان معناا      داراي اعتبار معرفت

يكردها شناخت تجربي و اين رو. اعتبار بيرون است هنباشد، از داير« علمي»

امري که  همثاب کنند و تنها معتقدند که معنويت به علمي را معتبر تلقي مي

روش تجربي و علمي قابل آزمودن و مطالعه نيست، چندان قابال   هوسيل به

« حيث شاناختاري »در اين قبيل رويكردها معنويت فاقد . شناخت نيست

حياث  »لكه نهايتااً داراي  رساند، ب است و انسان را به شناخت درستي نمي

 .است« احساسي-عاطفي

شناسيِ معنويت، پرسش از  ها در بحث معرفت يكي از مهمترين پرسش

توان باه   پرسش اين است که با چه ابزاري مي. ابزار شناخت معنويت است

يک از تجربه، عقل و شهود، براي شاناخت   شناخت معنويت رسيد؟ و کدام

يا منبع ديگري هم براي شاناخت معنويات   معنويت الزم است؟ و آيا ابزار 

يكاي از مناابع مهام ديان و     « وحي»اسالمي  هوجود دارد؟ اگرچه در نگر

آيد؛ اما حجيت و اعتبار دين و معنويت را خودس وحاي   معنويت به شمار مي

بلكه اين مطلب تنها بايد به شكل فلسفي و از طريق  ؛تواند به آن بدهد نمي

حقيقت اين است که به لحاظ عقالياي  . شود برهان عقلي و عقاليي اثبات

ميزان اعتماد به منباع وحيااني در دريافات و شاناخت معرفات ديناي و       

. تواناد کمتار از اعتمااد باه تجرباه و عقال باشاد        وجه نمي هيچ معنوي، به

طور که عقال در هر شأني از شئون زنادگي، باه ساتن فارد آگااه و       همان

ي براي کسب معرفت و انجام عمل کنند و آن را مبناي متتصص اعتماد مي

تارينِ   دانند، در شناخت معنويت نياز ساتن فاردي کاه آگااه      خويش مي

: الملاک )آيه قرآن .موجودات نسبت به انسان و احوال اوست، حجيت دارد

تر به انسان از کسي  ، اشاره به اين نتيجه عقالني دارد که هيچكس آگاه(04

عنويِ برگرفته از وحاي، واجاد   پس معرفت م. که او را آفريده است، نيست

 .شناختيِ تام است حجيت و اعتبار معرفت

شاناختي عاالوه    توان گفت معنويت ديني به لحاظ معرفات  در مجموع مي

وحي الهاي،  )« منابع معتبر ديني»بر ابزارهايي مانند تجربه و شهود، برگرفته از 

حادياث معصاومان   وآله در قالب قول، فعل و تقريار، ا  اهلل عليه سنّت پيامبر صلي

قارآن و  )« متاون مقادس اساالمي   »و به دست آماده از  ( عليهم السالم و عقل

هااي اربعاه    البالغه، صحيفه سجاديه، کتاا   هاي حديثي معتبر مانند نهج کتا 

شايخ  « مان اليحضاره الفقياه   »ثقاه االساالم کليناي،    « الكاافي »شيعه شامل 

 .ستا( شيخ طوسي« اإلستبصار»و « تهذيب األحكام»صدوق، 

شناختي، اعتبار و حجيت منابع وحيااني   هنگامي که به لحاظ معرفت

غرباي  ( Materialism)انگااري   گونه که در رويكارد مااده   آن)پذيرفته نشود 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 9

http://ijhp.ir/article-1-643-en.html


 احمد سالمي و زاده مهدي عباس

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /401

، طبيعتاً راه شناخت دقياق واقعيات عاالم مااوراء مااده      (شود مالحظه مي

توان به تصاويري شافاف از هساتيِ     گردد و در اين صورت نمي مسدود مي

همچنين شايد بتوان گفات از آنجاا کاه معنويات     . مِ غيب دست يافتعال

اي  غيرديني، بيشتر معنويتي در خدمت ماديت است، به اين معنا که وسيله

شاود،   انساان تلقاي ماي   ( دنياويِ )براي بهترشدن وضعيت اکنون و اينجا 

بالطبع نتواهد توانست واقعيت هستي را آنگونه که هست، بشناسد و آن را 

 .به معياري اساسي براي ارتباط با غيب لحاظ کندبه مثا

 

 شناختی معنویت مبانی ارزش. پ

يوناني است « Logos»و « Axios»برگرفته از ( Axiology)شناسي  ارزش

تبيين، دليل و »و « داراي ارزش همسان و شايسته»ترتيب به معناي  که به

باه کاار   « و ارزشمند  بحث از ارزش»است و در مجموع به معناي « نظريه

ارزش »هااي اصالي ايان اسات کاه       در اين مبحث، پرسش(. 01)رود  مي

چه اماوري داراي ارزش  »و « معيار ارزشمندي امور چيست؟»، «چيست؟

ها اموري هستند که نزد هر فرد يا هار   ارزش. «شوند؟ تلقي مي( ارزشمند)

هااا از حيااث اخالقااي و   ارزش. شااوند تلقااي مااي« مطلااو »اجتماااعي، 

کاه  « خاو  و باد  »: کام بار دو دساته هساتند     بودن، دست زيباشناختي

. اناد  شاناختي  هاي زيبايي که ارزش« زشت و زيبا»اند و  هاي اخالقي ارزش

ها از حيث ااتي يا قراردادي بودن يا به تعبياري از حياث    همچنين ارزش

برخي معتقدند که اماور ارزشاي   : عقلي يا شرعي بودن بر دو دسته هستند

( مثبت يا منفاي )ر ديني و به حكم عقل، داراي ارزش بدون نظرداشت اوام

. دانند هستند، اما برخي ديگر ارزشِ امور ارزشي را وابسته به اوامر ديني مي

دسته نتست قائل به حُسن و قب  عقلي و دسته دوم قائل به حسن و قب  

 (.40)شرعي هستند 

دارد،  ها و امور ارزشمند وجود هاي ديگري نيز براي ارزش بندي تقسيم

ياک ارزش مثبات اسات و    « علام »عناوان مثاال    مانند مثبت و منفي، به

« شاجاعت »عناوان مثاال    يک ارزش منفي، يا ااتي و عارضي، باه « جهل»

بالفطره يک ارزش منفي اسات،  « ترس»بالفطره يک ارزش مثبت است و 

، ياا غاايي و ابازاري،    (کند اما اگر ترس از خدا باشد، ارزش مثبت پيدا مي

ياک  « عباادت »ياک ارزش غاايي اسات و    « تقر  به خدا»ان مثال عنو به

 (.41( )01. )ارزش ابزاري

ها و معارف انساني و ديني داراي دو بتش توصايفي   طورکلي دانش به

(Descriptive )اي يا تجاويزي ياا هنجااري     و توصيه(Normative ) هساتند .

هااي انسااني و ديناي و بتاش      بتش توصيفيِ علاوم باه توصاي  پدياده    

مباني . پردازد اي به بايدها و نبايدها در مقام کنش و عمل انساني مي توصيه

اي مهم هساتند و   ويژه در بتش توصيه ها و معارف به شناختيِ دانش ارزش

در واقاع، بايادها و   (. 41)دهناد   اين بتش را عميقاً تحت تاأثير قارار ماي   

همچناين  . شناختي انسان هساتند  نبايدها همواره معطوف به مباني ارزش

هاي او به نحو  روشن است که نظام باورها و نوع بينش انسان، بر نظام ارزش

اگر انسان به عالم ملكوت و غيب باور داشته باشد، نظام . مستقيم تأثير دارد

گزيناد و ارزش خاصاي را    ارزشي خاصي را به تناسب چنين بااوري برماي  

کناد و اگار فاقاد     هاي ديگر را ابزار رسيدن به آن لحاظ ماي  غايي و ارزش

چنين باوري باشد، نظام ارزشي ديگري را به تناسب باورهاي خاصاي کاه   

کند و ارزش خاصي را غايي و مابقي را ابزار رسيدن به آن  دارد، انتتا  مي

هاي ابازاريِ   هاي غايي و ارزش بنابراين، هر مكتبي ارزش. گيرد در نظر مي

 .ويژه خود را دارد

د و جواماع باه خادا و عبوديات و بنادگي او      در تفكر ديني تقرّ  افرا

هاي ديگر از قبيل عبادت، صداقت، ستاوت  ارزش غايي است و همه ارزش

و حتي عدالت در خدمت آن هستند و به تعبيري ابزار رسيدن باه آن باه   

؛ (41)کنند  آيند و با توجه به آن، معنا و اهميت و اعتبار پيدا مي شمار مي

دا و عالم ملكوت و غيب به معناي دقيق کلماه  اما در تفكر غيرديني که خ

هااي انسااني    طبع تقر  به خدا نيز مغفول است و ارزش مطرح نيست، به

تنها در نسبت با بهره و آسايش دنيوي انسان به عنوان ارزشِ غايي، معنا و 

ها ابزارهاايي باراي دساتيابي باه آن لحااظ       يابند و ديگر ارزش اهميت مي

ها ناظر به حيات اخروي و زندگي  فكر ديني ارزشهمچنين در ت. شوند مي

دنيوي انسان هستند؛ اما از آنجا که حيات اخروي، امتداد زنادگي دنياويِ   

محدودس انسان است و مطابق آيات قرآن زيست حقيقي و پاينده باه شامار   

يَ و مَا هَذهس الحَيااهُ الادُنيا اسال لَهاو  و لعابُ و انَّ الادارَ االخسارَهَ لَِها       »: آيد مي

الحَيَوانُ؛ اين زندگي دنيا جز سرگرمي و بازيچه نيست و زنادگي حقيقاي   

بَال تُاؤثسرونَ الحَيااهَ الادُنيا وَ     »، (64: العنكبوت)« همانا سراي آخرت است

گزينيد، با آنكه آخرت نيكوتر  االخسرَهُ خَيرٌ وَ اَبقَي؛ ليكن زندگي دنيا را برمي

ال حقيقي انسان در گرو سعادت در ، کم(00، 06: األعلي)« و پايدارتر است

ها اوالً و بالذات نااظر باه ساعادت     در تفكر ديني، ارزش. عالم آخرت است

اخروي انسان و ثانياً و بالعرض ناظر به بهبود زندگي دنيوي او هستند، اماا  

در تفكر غيرديني، با توجه به نفي جهان آخرت و عدم باور به حيات ابدي 

هاا بيشاتر نااظر باه      ت بودن نسبت به آن، ارزشتفاو انسان يا سكوت و بي

جهان مادي و بهبود شرايط زندگي دنيوي انسان هستند و زيست اخروي 

 .گيرند او را ناديده مي

توان گفت نه فقاط از   شناسيِ معنويت مي بنا بر نكات فوق، در بحث ارزش

حيث غايي يا ابزاري بودن، بلكه از حياث مثبات ياا منفاي باودن و ااتاي ياا        

هاي معنوي که ادياان الهاي انساان را بادان فارا       ارضي بودن نيز سنخ ارزشع

هاي معنوي است که رويكردهاي غيرديناي،   خوانند، عمدتاً متفاوت از ارزش مي

هاا، در   هاا و ضادارزش   اساساً نظام ارزش. کنند افراد و جوامع را بدان دعوت مي

 .اند «متعارض»و در مواردي « متفاوت»رويكرد ديني و غيرديني عمدتاً 

 

 گيری نتيجه
شناختي،  توان به مباني هستي از مهمترين مباني فلسفي معنويت، مي

 .شناختيِ معنويت اشاره کرد شناختي و ارزش معرفت
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« ساحت»شناسيِ معنويت، از منظر اسالمي، براي هستي دو  در هستي .0

و سااحت مُلاک   ( غياب / امار )ساحت ملكوت : شود در نظر گرفته مي

است و تنهاا  « غيرمادي»و « فراحسي»ملكوت، عالَم (. دتشها/ خلق)

و « محسوس»شود، اما ملک، عالَم  به وسيله عقل و شهود دريافت مي

. است کاه از طرياق حاواس پنجگاناه قابال دريافات اسات       « مادي»

معنويت، قلمرو مربوط به عوالم برتر از ملک و ماده و ناظر باه مبادأ و   

شناختي معنويت به عاوالم   نياد هستيمعاد عالم است، بدين معنا که ب

امااا در معنوياات غيردينااي، بنياااد   . گااردد برتاار از ماااده باااز مااي  

گيرد و لذا ارتبااط   شناختي ماوراء ماده به طور دقيق شكل نمي هستي

انسان با عالم غيب، بدون در نظر گرفتن جزئيات آن عاالم و صارفاً از   

معنويت غيرديني کاه   در نتيجه،. افتد طريق ارجاع به درون اتفاق مي

شناختيِ  معنويت بدون مبدأ و معاد واقعي است، فاقد بنيادهاي هستي

 .گونه که معنويت ديني واجد آن است استوار است، آن

حياث  »شناسيِ معنويت، در تفكر اسالمي، معنويات داراي   در معرفت .4

رسااند   است، يعني انسان را به نحوه خاصي از معرفت مي« شناختاري

همچناين معنويات در ساط  فارد و     . ق آن عالَم غيب اسات که متعلَّ

تاوان آن را   هاايي ماي   جامعه قابل شناخت است و به وسيله شااخص 

افراطاي تنهاا    هگرايان گرايانه و علم اما رويكردهاي اثبات. شناسايي کرد

کنند و عمدتاً معتقدند کاه   شناخت تجربي و علمي را معتبر تلقي مي

ه وسيله روش تجربي و علمي قابل آزمودن معنويت به مثابه امري که ب

همچنين در تفكر ديني . و مطالعه نيست، چندان قابل شناخت نيست

يكااي از منااابع شااناخت معنوياات اساات، امااا در رويكاارد  « وحااي»

شود، راه شاناخت دقياق    انگاري که اعتبار منابع وحياني انكار مي ماده

توان به  صورت نمي گردد و در اين واقعيت عالم ماوراء ماده مسدود مي

 .تصويري شفاف از عالم غيب دست يافت

هااي ديگار باه     ارزش غايي اسات و ارزش « تقر  به خدا»در تفكر ديني  .4

ها ناظر به حياات   شوند و نيز همه ارزش مثابه ابزار رسيدن به آن لحاظ مي

اماا در تفكار غيرديناي، تقار  باه خادا       . اخروي و زندگي دنيوي هستند

« بهره و آسايش دنيوي انساان »ها صرفاً در نسبت با  مطرح نيست و ارزش

شناسيِ معنويت، ناه   در ارزش. يابند به مثابه ارزش غايي، معنا و اهميت مي

فقط از حيث غايي يا ابزاري بودن، بلكه از حيث مثبت ياا منفاي باودن و    

هاي معنوي که اديان الهاي انساان را    ااتي يا عارضي بودن نيز سنخ ارزش

هااي معناوي اسات کاه      خوانناد، عمادتاً متفااوت از ارزش    يبدان فارا ما  

 .کنند رويكردهاي غيرديني افراد و جوامع را بدان دعوت مي
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Abstract 
Background: There are two different approaches in perception of spirituality: religious approach and non-religious 

approach. In Islam, spirituality is always emphasized as the main element in religiousness and religious education. 

The modern view to spirituality has a trans-religious approach and pursues spirituality regardless of religion. The aim 

of the current research is to study the philosophical foundations of spirituality from the perspective of Islam. 

Methods: The current research has studied the philosophical foundations of spirituality in Islamic thinking with a 

descriptive-analytical method, and has determined the difference between the philosophical foundations of religious 

and non-religious spirituality with a comparative method. 

Results: In Islamic thinking, spirituality pertains to the realm beyond the material world and the origin and end of the 

world. This religious spirituality refers to both the existential dimensions of human, and also to human relations. On 

the contrary, the extensiveness of spiritual experience in modern approaches is such that it includes any kind of 

human connection with "transcendental reality". The non-religious attitude towards spirituality, causes pluralism in 

spirituality that faces serious epistemological limitations. 

Conclusion: In the ontology of spirituality, Islam considers two domains for beings and all creatures in the universe: 

the heavenly domain and worldly domain; In contrast, the non-religious attitude, which deals with spirituality 

without an origin and end, lacks firm ontological foundations. In the epistemology of spirituality, Islamic spirituality 

brings a person to a special kind of knowledge, which is related to the unseen world, and this spirituality can be 

acknowledgedat the level of the individual and society. In the positivist and radical scientist approach, on the other 

hand, only empirical and scientific knowledge is valid, and spirituality is not very recognizable. In the axiology of 

spirituality, the set of spiritual values that divine religions call to man are mainly different from the spiritual values 

called for in non-religious spirituality. 
 
Keywords: Axiology, Epistemology, Ontology, Religion, Spirituality 
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