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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  چهاردهمشماره 
  59پاییز 

 رسالت تاریخی
 های علمیهحوزه

 در تکوین دکترین
 معنویت

 (42تا  7)

در تدوین دکترین  های علمیهرسالت تاریخی حوزه
ی رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و با تأکید بر نامه؛ معنویت

 آمریکای شمالی
 ***فردمرتضی مطهری، مرتضی توکلی محمدی، نصراهلل سخاوتی

 51/8/5931 :تاریخ دریافت

 58/3/5931 تاریخ تأیید:

 
 چکیده

معنویت در جهان امروز، به چالشی در تعلق به دین و یا ضدیت با دین تبدیل شده 
است. انسان مدرن و پسامدرن با نگاهی به تاریخ و آینده، بین اشتیاق به معنویت و ترس و 

زدگی از دین و معنویت در تردید است. در این میان، برخی محتواهای ضددین، راکد،  دل
های کسب  اند. از سوی دیگر، روشگرا نیز به این تردید دامن زدهرادیکال و خشونت

معنویت از طرق غیردینی نیز غالباً بدون عمق و توأم با رکود و محدودیت هستند؛ لذا 
ی جهان منوط به ستیز و رقابت مکاتب در معرفی معنویت به دنیا و تعمیق آن است. آینده

ی علمیه مطالعات حوزه  با نسبت معنویت و رسالت  که در رابطه از این منظر ضرورت دارد
تحلیلی و با رجوع به  -دقیقی صورت پذیرد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی

شمول و فعال از  ی مفهومی عمیق، پویا، جهان ای سعی شده است با ارائهمنابع کتابخانه
ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به اهلل خامنهی آیتمعنویت، با استناد و تأکید بر نامه

 این مهم پرداخته شود.
 

 کلیدی: هایواژه
 ی علمیه.ای، حوزهاهلل خامنهمعنویت، تاریخ، آیت

  

                                                      

 و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه لمیةالمصطفی العا معةعضو هیأت علمی جا 
(sekhavati@qabas.net.) 

  لمیةالمصطفی العا معةجاعضو هیأت علمی (tavakoli_28@yahoo.com). 
  کارشناس ارشد فقه سیاسی(motaharifardmorteza@gmail.com.) 
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 مقدمه

ی رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، حاوی معانی بسیار دقیق نامه
شناختی و ... است که تحلیل آن، مفاهیم عمیقی را به  روانتاریخی، دینی، سیاسی، اجتماعی، 

توان این مفاهیم که در مجموع می کند؛ تاجاییپژوهان و مبلغین جهان اسالم نمایان میدانش
تری در  ی علمیه گره زد و به راهبردهای روشنهای ذاتی نهاد مقدس حوزه را به رسالت

معنویت در سیر تطور تاریخی و در گرایش و این زمینه دست یافت. در این نوشتار عنصر 
فرار انسان از دین و معنویت چنان تحلیل شده و نقاط فرصت و تهدید آن در عصر حاضر 

ی جهان را ترسیم نماید.  تواند افق جدیدی از آینده ای بیان گردیده است که می گونه به
هاست  که قرن ی تاریخ در گروی گفتمان معنابخش به حیات بشری است؛ چیزیآینده
شود. در این میان، معنویت تنها عنصری است خوش آزمون و خطا در میان جوامع می دست

گردد انسان به درک خود همت گمارد؛ در عملکرد و نهادش تأثیر گذارد و که موجب می
ی رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و سوی آرمان انسانیت ایجاد کند. نامه جهانی رو به

وجوهای وجدان بشر  دهی به این جریان و جستشمالی نیز اقدامی در جهت آمریکای
چه دیده یا کشتار بوده است یا دین و  است؛ بشری که تا چشم به جهان گشوده، آن

های مذهبی. در این نوشتار با  معنا و یا خشونتهای سکوالر بی معنویت رهبانی و جریان
تحلیلی  -ای، با روش توصیفیمنابع کتابخانهمذکور و رجوع به دیگر  یاستناد به نامه

 نظریاتی ارائه خواهد شد.

 ی علمیههای حوزه زدن عنصر معنویت به رسالت ضرورت گره

 ی علمیه با داشتن چندین ویژگی ممتاز، صاحب باالترین مسئولیت در قبالحوزه
 معنویت در جهان امروز است:

گویی به تمام نیازهای بشری  در پاسخ ها ترین آن اسالم خاتم ادیان الهی و کامل -5
ی علمیه در دوران غیبت روحانیت و حوزه -2است و معنویت نیز در این زمره قرار دارد. 

بیت ایشان بوده است، بر عهده دارد و این درخت ی رسول خدا و اهلعهده چه به تمام آن
ود را در راه تعالی معنوی تناور، حجت ایشان بر مردم دانسته شده است؛ لذا باید تمام توان خ

گرا و متعهد به  مدار، آرمان حوزه نهادی رسالت -9کار برد.  آدمیان و تربیت الهی آنان به
نگاه قدسی به علم و اندیشه و  -4شود.  ها تعریف می اش با آن اهداف اسالم است که هویت

و رکن رکین  ارتباط و اتصال علوم با مبدأ هستی و جهان غیب و عالم ملکوت، وجه ممیز
های علمیه، عنصر مهم بودن حوزه فرانژادی و فراملی -1ماهیت و حیثیت حوزه است. 

 .(45-93: 5931)اعرافی، خیزد بیت و اسالم راستین برمیدیگری است که از طبیعت معارف اهل
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 شناسی معنویت و انواع آن در مکاتب مفهوم

که در قرآن آمده است:  طوری اند؛ بهبرخی معنویت را در گرو پذیرفتن دین دانسته
 وَ هذا يَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا كَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ لَعِباً وَ لَهْواً دِينَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذِينَ»
ف زندگی خود . هرکس که دین را مانعی برای اهدا(15)اعراف:  «يَجْحَدُونَ بِآياتِنا كانُوا ما

. برخی دیگر آن را لزوماً (585: 54، ج5931)داورپناه، شک از معنویت دور افتاده است  بپندارد، بی
دانند و معتقدند هر چیزی که به انسان دیدگاهی از عالم و در ادیان تاریخی محصور نمی

. (933: 5985)ملکیان، خودش بدهد و نشاط و پویایی و امید در زندگی او بدمد، معنویت است 
زعم خود بینشی متعالی از خود داشته باشد که او را از  در این دیدگاه، انسان اگر به

ی اشتراک ای از معنویت را کسب کرده است. نقطهروزمرگی و رکود رهایی بخشد، بارقه
این دو دیدگاه صرفاً این است که انسان حقیقتاً خود را بشناسد؛ از درک عظمت وجودی 

ها  و در راستای اعتالی این عظمت و رسیدن به غایت وجودی خود از رنج خود لذت ببرد
)مجلسی،  «ربّه عرف فقد نفسه عرف من»هایش نیز لذت ببرد. غایت این رویه  و تالش

خواهد بود.  (94: 9ق، ج5982؛ مازندرانی، 551: 4، ج5931؛ طریحی، 118ق: 5454؛ آمدی، 92: 2ق، ج5449
طلب  نهایتکند؛ چیزی که حیات انسانِ بینهایت را ترسیم می نهایت، مسیری بی ی بی نتیجه

یافتن به  کند، بلکه در مسیر دستها زندگی نمی بخشد. در واقع در پی علترا معنا می
 کند.العلل سلوک می علت

 قرون انگیزاسیون با ها معرفی شد. معنویت در قرون متأخر تغییر چهره داد و به انسان
 و اعتبار، بی آدمیان خرد ساحت از بیرون قدسی عالم و معنوی نیروی آن، نتایج و وسطا
 و شد معرفی انسان مسخ موجد خدا و دین با پیوند جدید، تعریف شد. در انکار و طرد سپس
 انسان. گردید شاخص شود، دور خدا از باید خود اصالت حفظ برای آدمی که امر این

 (29: 5985)بزرگیان، کند.  ریزی برنامه خویش زندگی برای تنهایی به خود باید اینک خودمحور
کند، بلکه سردرگم درپی خلق نشاط و هدف برای العلل سلوک نمی سوی علت او دیگر به

رو هستیم:  لحاظ مفهومی با سه نوع معنویت در جهان روبه کند. نهایتاً بهخویشتن تالش می
لحاظ بینش  بندی بهاین تقسیم«. معنویت ضددینی»و « معنویت غیردینی»، «معنویت دینی»

لحاظ عملکرد هم هر کدام از این  که به غایی به انسان و جهان انجام گرفته است؛ در حالی
 توانند دینی، غیردینی و یا ضددینی نام بگیرند.سه دسته می

طور حتم کمال آن را در  و بهکه معنویت را داخل در دین  دلیل این در این نوشتار به
کنیم و با محوریت نظر می دانیم، از پرداختن به انواع دیگر معنویت صرفاسالم ناب می

 پردازیم.های جهانی حوزه در این باب می معنویت دینی به رسالت
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 ی علمیه های حوزه رسالت

گی، های: فرهن چون رسالت هم -های مهمّ و حسّاسی  ی علمیه دارای رسالت حوزه
ی اخیر مقام معظم رهبری نیز به  در جهان اسالم است که در نامه -سیاسی، اخالقی، معنوی 

ی سیاست و معنویت تا  ها اشاره شده است. احتماالً بررسی رسالت حوزه در دو حوزه آن
توان  سختی می های دیگر را نیز تحت پوشش قرار بدهد؛ هرچند به حدودی حوزه

ی مجزا تقسیم نمود. سیاست اسالمی با دین و  را به دو دسته های سیاسی و معنوی رسالت
 های سیاسی حوزه توان از اشاره به رسالت حال نمی معنویت پیوندی وثیق دارد؛ در عین

 صرف نظر کرد. -ی انقالبی است  ساز یک حوزه که زمینه -

 های سیاسی و انقالبی الف( رسالت

ی  ماندن توده ی انقالبی یه برخاست؛ لذا الزمههای علم انقالب اسالمی ایران از قلب حوزه
ی شیعی مردم تابع روحانیون  های علمیه به انقالب است. در جامعه مردم، وفاداری حوزه

چه حوزه  رو چنان هستند و انقالب اسالمی با دین و باورهای مردم گره خورده است؛ از این
گردان  های آن روی المی و ارزشو روحانیون از انقالب برگردند، مردم نیز از انقالب اس

اسالمی و "چنان هم اسالمی نظام اگر بخواهیم»ی مقام معظم رهبری:  گفته خواهند شد. به
علمیه انقالبی نماند،  ی زیرا اگر حوزه ؛بماند "انقالبی"علمیه،  ی باید حوزه ،بماند "انقالبی

حفظ »... اند:  ایشان فرمودهچنین  هم .«قرار خواهد گرفت "انحراف از انقالب"نظام در خطر 
چه  لحاظ کمی و کیفی افزایش یافته است. آن حوزه حاصل است و نسبت به گذشته به

ی علمیه  تر، بالندگی و رشد حوزه تر و سخت تر است بحث ترمیم حوزه و از آن مهم مهم
ها فاصله وجود دارد. اگر در حفظ بمانیم، در حقیقت  است که تا رسیدن به آن فرسنگ

گرفتن از  گرد، دوری از انقالب و فاصله ایم؛ معنای دیگر این عقب گرد نموده بعق
. رویکرد این بیانات هرچند صددرصد سیاسی نیست، امّا (5934)« های آن است ارزش
شوند، اغلب  ماندن از سوی ایشان عرضه می بودن و انقالبی هایی که برای انقالبی شاخص

 ماندن در نگاه امام و رهبری عبارتند از: انقالبی ها و معیارهای سیاسی هستند. شاخص
 ـ عینیت دین و سیاست؛

 ـ ا سالم سیاسی؛
 های اساسی انقالب؛ ـ پایبندی به مبانی و ارزش

 ها؛ های انقالب و همت بلند برای رسیدن به آن گیری آرمان ـ هدف

 ـ پایبندی به استقالل کشور؛

 دشمن و عدم تبعیت از او؛ـ حساسیّت در برابر دشمن و کار و نقشه 

 ـ تقوای دینی و سیاسی؛
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 ـ امر به معروف و نهی از منکر؛
 زدگی(؛ ـ بینش معتدل )عدم تحجر و تصلب، روشنفکری و غرب

 ی اسالمی؛ ـ نگاه تمدنی به اندیشه
 گویی به نیازهای فکری و حقوقی نظام اسالمی؛ ـ پاسخ

 ـ استکبارستیزی و مواضع انقالبی؛
 ها؛ نسبت به دولتـ حساس بودن 

 ـ با مردم در صحنه بودن؛
 گو بودن؛ پذیری و پاسخ ـ مسئولیت

 ـ پویایی و تحول دور از افراط؛
 ـ التزام به والیت مطلقه فقیه )در نظر و عمل(؛

 ـ و ...
ی انقالبی  های حوزه ها و نشانه ی مبانی، معیارها، شاخص هرچند مجال پرداختن به همه

 پردازیم. د نمونه در ادامه میوجود ندارد، لکن به چن

 . عینیت دین و سیاست1

ی  ای حوزه توان از مبانی اندیشه نشینی دین و سیاست و اعتقاد به اسالم سیاسی را می هم
گونه نیست که تمامی علمای موجود در یک عصر در  صورت این انقالبی دانست. در این

یکسان نیست. مبنای عدم جدایی، یا  ها ی آن این دسته قرار داشته باشند، زیرا مبانی همه
ی  عینیت دین و سیاست روشن است. امام خمینی، شهید مدرس، مقام معظم رهبری و همه

اند، بر این باور هستند که: دین خدا در هر  االیام این شعار را سر داده کسانی که از قدیم
شمارد؛ به این  الزم میعصری باید پیاده شود. امام خمینی)ره( اجرای حدود الهی را بر فقها 

ی حکومت فقها آن است که بتوانند در جان و مال و آبروی مردم تصرف  دلیل که الزمه
دلیل  دانند، به دیگر جدا می که دین و سیاست را از یک . کسانی(321تا:  )امام خمینی، بیکنند 

ین دو واژه معنای اشتباهی است که برای یکی از این دو واژه دارند. در واقع هر یک از ا
ساس »ی  از واژه« سیاست»دارای یک معنای درست و چند معنای نادرست هستند. 

 "طریحی"شناس معروف  لغتمعنای تدبیر و مدیریت کردن جامعه است.  به« یسوس
سیاست  ؛بما يصلحه السیاسة القیام علی الشیء»نویسد:  البحرین می مجمع ی نامه درفرهنگ

« وسیله اموری که آن را اصالح کند و سامان بخشد. چیزی، به دادن یعنی اقدام برای سامان
انتم ساسة » :اند فرمودهنویسد: در وصف امامان معصوم)ع(  این بحث می ی در ادامه یو

االمام عارف »ها آمده:  ن آنأو نیز در ش« مداران بندگان خدا هستید شما سیاست ؛العباد
 امور دین و ملت،»گوید:  سپس می .«شناخت داردسیاست آگاهی و  امام به امور ؛بالسیاسة
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تا آن پیامبر بندگان خدا را بر  ؛لیسوس عباده»از جانب خداوند به پیامبرش واگذار شد، 
ذیل واژۀ سیاست(. از طرف   )مجمع البحرین، «اساس سیاست خود تربیت و اصالح کند

آن از دی و جمعی( )فردین حق دینی است که عقاید، اخالق، قوانین و مقررات »دیگر 
غیرخداوند تنظیم و مقرر  ی و دین باطل دینی است که از ناحیه ؛طرف خداوند نازل شده

ی انسان با  که دین را صرفاً رابطه . بنابراین، کسانی(552و  555: 5983)جوادی آملی، « شده باشد
یا کسانی که خدا تلقی کنند و نقش اجتماعی، سیاسی، اخالقی و ... آن را نادیده انگارند، 

نشینی میان  توانند آشتی و هم سیاست را؛ پلتیک، نیرنگ و امثال آن معنا کنند، هرگز نمی
ی میان این دو، بینونیت و جدایی  جاست که رابطه دین و سیاست برقرار نمایند؛ در این

 است.
ناپذیر است؛  ی انقالبی روشن و اجتناب تأثیر اعتقاد به عینیت دین و سیاست در حوزه

توان به سیاست  ی سیاست ورزیدن است. در حقیقت نمی کردن زیرمجموعه زیرا حکومت
توان حکومت داشت و کاری به  که نمی چنان اعتقادی نداشت و حکومت داشت؛ هم

معنای  معنای غربی آن، بلکه به همه زمانی است که سیاست را نه به سیاست نداشت. این
ه برای رسیدن به سعادت معنا نمود. این همان ها در جامع اسالمی و تدبیر امور انسان

ی  واسطه تابند و درصدد هستند تا به رویکردی است که امام امت و حوزویان انقالبی برمی
ی علمیه بنا کنند که پیوسته خروجی آن، حوزویان  آن، یک سیستم و نظامی در حوزه

 انقالبی باشد.

 های اساسی انقالب . پایبندی به مبانی و ارزش2

همین  های خاص خود صورت خواهد پذیرفت؛ به ر انقالبی بر اساس مبانی و ارزشه
هایی است که موجب آن انقالب گردیده است  ها وابسته به ارزش دلیل ماندگاری انقالب

ها و عوامل انقالب ممکن است صرفاً مادی و اقتصادی و برای  . ارزش(93و  93: 5984)محمدی، 
باشند؛ لکن گاهی عامل حرکت ملتی، سیاسی است.  رفع گرسنگی، فقر و محرومیت
خواهی ژان ژاک  هاست که بر اساس تبلیغات آزادیانقالب فرانسه از این قبیل انقالب
. از نگاه شهید مطهری، عامل سوم ایجاد (93تا:  )مطهری، بیروسو و امثال او صورت گرفت 

های اصطالحاً ایدئولوژیک.  طلبی است؛ انقالب خواهی و عقیده عامل آرمان  ها، انقالب
ها جنگ عقایدند، نه جنگ اقتصادی و نه جنگ سیاسیِ تنها. از نگاه وی  گونه انقالب این

هر سه عامل در انقالب اسالمی ایران دخیل و تأثیرگذار بودند. قرآن کریم در خصوص 
 فرماید: جنگ بدر می
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ی شما ای برا در برخوردی که میان دو گروه روی داد، عبرت و نشانه»
شان  وجود دارد. یک گروه از اینان در راه خدا یعنی برای ایمان و عقیده

 .(59عمران:  )آل« جنگیدند و امّا آن گروه دیگر کافر بودند می
کردند؛ زیرا  فرماید آن گروه دیگر نیز در راه عقیده نبرد می ی شریفه نمی این آیه
دلیل اعتقاد به  ها به ماهیت ایمانی نداشت. حمایت امثال ابوسفیان از بت  ها واقعاً جنگ آن

. شهید مطهری انقالب اسالمی ایران را )همان(ها نبود؛ بلکه برای حفظ منافع خود بود  بت
اند بر اساس یکی از  هایی که تاکنون اتفاق افتاده ی انقالب داند، چراکه همه می فرد منحصربه
ها  ی آن اند؛ اما انقالب اسالمی ایران با همه شده صورت گرفته ها و عوامل گفته ارزش

. این انقالب تنها با (44)همان: اند  متفاوت است؛ زیرا هر سه عامل در این نهضت دخیل بوده
های معنوی و  ویژه ارزش ها به ی ارزش امیر الهی مشابهت دارد، زیرا همهانقالب آخرین پی

 .(42)همان: غیرمادی در آن مجتمع است 
گری، پایبندی به  از نگاه رهبر انقالب اسالمی، نخستین معیار یا شاخص انقالبی

گرایی افراطی  های اساسی انقالب است؛ زیرا اگر این پاییندی نبود موجب عمل ارزش
سو خواهد کشید. در تعبیر قرآنی این پایبندی به  شد که هر روز انسان را به یک خواهد
؛ (552)هود: « فاستقم کما امرتَ و من تاب معک. »(54/9/5931)نام دارد « استقامت»ها  ارزش

ان الذین قالوا ربّنااهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه الّا تخافوا والتحزنوا و ابشروا بالجنه »
 .(59)احقاف: « لتی کنتم توعدونا

های اسالم ناب نیست و  جز ارزش های انقالب اسالمی چیزی به روشن است که ارزش
این همان عینیت دین و سیاست است. در ادیان دیگر البته چنین رهیافتی وجود ندارد، لکن 

ن چه یکی از مسئوال دین مبین اسالم به دوری از تحریف چنین است. در هر صورت چنان
های انقالب  های اسالمی را نادیده بگیرد، از ارزش ترین ارزشی از ارزش نظام اسالمی کوچک

توان یافت که نظام اسالمی  های فراوانی برای این مسأله می اسالمی دور گردیده است. نمونه
های  پرانی ها منحرف نگردیده است. موشک های خود پایبند بوده و از آن ارزش به ارزش

ها  صدام حسین در دوران جنگ تحمیلی به شهرهای مختلف ایران یکی از این نمونهشمار  بی
حال، ایران اسالمی هیچ مقابله به مثلی در این زمینه انجام نداد! استفاده از مواد  بود. در عین

ی ارضی و ... کارهایی بود که صدام انجام  کشی، توسعه زهرآگین شیمیایی، زن و کودک
 های اسالمی ناسازگار بود. هرگز به مقابله به مثل دست نزد؛ چراکه با ارزش داد، اما ایران می

و  -جمهور جمهوری اسالمی ایران نخستین رئیس -صدر  شدن بنی ی دیگر؛ فراری نمونه
اهلل موسوی اردبیلی در خاطرات خود  های تیمی منافقان بود. آیت شدن وی در خانه مخفی
 کند: را در این زمینه نقل میی بسیار جالب و ماندگاری  خاطره
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بهشتی آمدند در اتاق من. من دادستان کل کشور بودم. )بهشتی( »... 
صدر را  آلود گفتند: آقای موسوی، همسر بنی برافروخته و با چشمان اشک

صدر مخفی شده بود. مأموران دادستانی و اطالعات گمان  اند! )بنی دستگیر کرده
توانند از او ردّی پیدا کنند. آقای  صدر می یکرده بودند با دستگیری همسر بن

صدر چه  ایم که چنین کارهایی انجام بدهیم. جرم بنی بهشتی گفت:( ما نیامده
صدر را ندهید من  ربطی به همسرش دارد؟! اگر شما دستور آزادی همسر بنی

دهم. بعد شما مرا به  عالی کشور دستور می عنوان رئیس قوه و رئیس دیوان به
که من چنین اختیاری ندارم و از  انتظامی قضات معرفی کنید. برای ایندادگاه 

 اهلل اردبیلی( )خاطرات آیتاختیارات شماست! 
ی  ی انقالبی آن است که مردم و مسئوالن را در صحنه های حوزه هرحال، از رسالت به

مسأله را  هایی هستند، آنان را آموزش دهد و این چه نیازمند آموزش انقالب نگه دارد؛ چنان
های انقالب اسالمی  کردن به ارزش ماندن یا پشت مطالبه نماید. روشن است که آثار انقالبی

ی  های جهان اسالم و همه درنگ در انقالبیون خارج کشور، نهضت در داخل کشور، بی
 خواهان تأثیر خواهد گذاشت. آزادی

 های معنوی ب( رسالت

ی  ی عطف و اوج تالقی میان حوزه هچنین ادعایی گزافه نیست که گفته شود نقط
اند که در صورت  است. سیاست و معنویت دو بال یک پرنده "بصیرت"سیاست و معنویت 

 ی بصیرت از پرواز باز خواهد ماند. خدشه در هر یک از این دو بال، پرنده

 . تفکیک و تبیین معنویت فعال، منفعل، کاذب1

حت عملکرد انسان در ابعاد حیات وی بندی معنویت تاثیر آن بر ساآورد تقسیمره
 :(54: 5984)پارسانیا، تواند در یکی از حاالت زیر قرار بگیرد معنویت در مقام عمل می است.

در این نوع از معنویت بین اندیشه و عمل انسان سنخیتی متناسب  الف( معنویت فعال:
 آمَنُوا ال ّذِین  ل ّاإِ»ای که اندیشه محرکی برای عملکرد متعالی وی است: گونه هست، به
چه در اسالم تحت عنوان  . آن(9)عصر: « بِالصَّبْرِ وَت وَاصَوْا بِالْحَقِّ وَت وَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا

ای از تجلی معنویت فعال در نهاد انسان است؛ جهاد اصغر و جهاد اکبر مطرح است، نمونه
 معنویتی که مبتنی بر حقیقت عالم است.

در این نوع معنویت رویکردی منفی و زاهدانه نسبت به دنیا وجود  ویت منفعل:ب( معن
است و در پی  گیرى گوشه و عزلت که مسیحى رهبانیت در را دوگانه رویکرد دارد. این

 توان مشاهده نمود.تغییر شرایط برای بهبودی حیات بیرون خود نیست، می
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لحاظ علمی و عملی، تضاد و تکذیب با حقیقت  در معنویت کاذب به ج( معنویت کاذب:
ی توحیدی نیز هست. شک با تضاد با اندیشه عالم وجود دارد. تضاد با حقیقت عالم، بی

ی ضدمعنوی دارد، ولی ای از تضاد علمی نسبت به معنویت است؛ او اندیشهمنافق نمونه
ای که گونه ز تضاد عملی با معنویت است، بهای اکند؛ فاسق نمونهرفتارش معنوی جلوه می

چه بدان اعتقاد دارد، در عملش هویدا نیست. در نهایت انسانی که اعتقاد و عملش ضد  آن
حقیقت جهان و توحید باشد، در علم و عمل یا دچار تضاد با معنویت است و یا دچار 

 معنویت کاذب.
تنها  معرفی نماید که بشر آن را نه ی علمیه باید معنویت برخاسته از دین را طوریحوزه

مانع حرکت نپندارد، بلکه عامل حرکت بداند؛ حرکتی که در ضمن خویش وحدت هدف 
کاهد. و انسجام در طی طریق دارد و از تکثرگرایی درونی انسان و تشویش خاطر او می

را نسبت به  ها انجامد و تمامی انساناین مفهوم از معنویت به کمال انسان، جامعه و جهان می
 ل ق د»چنان که در قرآن آمده است:  کند؛ آناقدام به تغییر مثبت در این راستا تحریک می

. با این (21)حدید: « بِالقِسطِ النّاسُ لِیَقومَ وَالمیزان  الکِتابَ مَعَهُمُ وَأ نز لنا بِالبَیِّناتِ رُسُل نا أ رسَلنا
بل شناسایی خواهد بود )زیرا میزان حق در وجود آید، هم قا رویکرد هر مانعی در عالم به

اختیار آنان است( و هم محکوم به حذف توسط انسانی که به معنویت فعال باور دارد و در 
های تکفیری، ادیان  تواند دول مستکبر، جریانکسب آن اهتمام داشته است. این مانع می

ود شخص باشد. رهبر شده و ... و یا حتی موانعی از جنس رذایل نفسانی درون خ تحریف
 کنند:های زیر مطرح می معظم انقالب این مفاهیم را با طرح سوال

 و حاشیه در اسالمی تفکر است مایل امروز جهان در قدرت ساختار چرا»
 یبرنامه مزاحم اسالم، در هایی ارزش و معانی چه مگر گیرد؟ قرار انفعال
 اسالم از غلط تصویرسازی ی سایه در منافعی چه و است بزرگ های قدرت
 این های انگیزه ی درباره که است این من اوّل ی خواسته پس گردد؟ می تأمین
 ی رهبر معظم انقالب به)نامه« کنید کاوش و پرسش اسالم علیه گسترده نمایی سیاه

 .(5/55/5939شمالی  امریکای و اروپا در جوانان عموم

 مثال، عقلهای طبیعت،  . تبیین معنویت در ساحت2

های طبیعت و مثال )متصل و  برای عالم )هستی ممکن( و از آن جمله انسان، ساحت
 فیض که اند الهی فیض وسایط عقل، و مثال منفصل( و عقل تعریف شده است که عالم

 :3ج ق،5453 صدرالمتألهین، ؛983-984 ق:5424 )طباطبایی،رسد  می طبیعت عالم به آن طریق از وجود

ای از عالم . در واقع هرکدام رقیقه(434-431 ق:5441 یزدی، مصباح ،333 :9ج ق،5984 سبزواری، ؛213
اعوجاج با آن  یا و است گریزان عقل و حق باالتر است و با این اوصاف معنویتی که از
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رود. این تفاوت معنویت فاضله و غیرفاضله شمار نمی ی عالم باالتر بهدارد، از معنویت رقیقه
سخن،  دیگر در واقع معنویت با توجه به طبیعت، از معنویت نباتی برخوردار است. بهاست. 
 و رهن در را طالح انسان طالح، انسان عمل ولکن است؛ صالح انسان اختیار در صالح عمل
 علقه بدان انسان که معنایی نظام . بنابراین،(25)طور:  «رهین کسب امرئ بما کل» دارد گرو
 عقلی حقایق ی رقیقه و منفصل خیال در که حقایقی و معانی سنخ از چه چنان دارد، پیوند و

 افق در و رساند خواهد اعال مقصد به را وی که آوردمی ارمغان به انسان برای حریتی باشد،
لذا این انسان از معنویتی برخوردار  .کرد بروز خواهد دیگر صورتی به نیز فرهنگ و تاریخ

العلل و عقل  است که در پی استخدام استثماری دیگران نیست؛ زیرا همه را مخلوق علت
 (12: 5984)فشاهی، یابد. با توجه به حرکت جوهری که انسان دائماً در حرکت است محض می
ای وجودی ه ؛ یعنی هرکدام از ساحت«خلع و لبس»است نه « لبس فوق لبس»حرکت او 

ای که نفس گونه تر خود نیست، بههای پایین انسان بر اساس اعمال او بر خالف ساحت
نباتی او در استخدام حیوانی و نفس حیوانی او در استخدام نفس ناطقه اوست و نه بالعکس؛ 
و این مراتب با هم تعامل دارند و نه تضاد. بنابراین در این نوع معنویت، انسان از تمام 

خود انتظار رفتار متعالی خواهد داشت. بنابراین اندیشه و عمل معنوی باعث علم و  مراتب
 گردد.اخالق معنوی می

ای که گونه های آن است، بهی علمیه تبیین دین و آموزههای بسیار مهم حوزه از رسالت
ه کند، چه بر سرش خواهد آورد. با علم به این مراتب و معرفت است کچه می بشر بداند آن

ی خود در جهان خواهد رسید. با این معرفت است که اگر از دین به جایگاه بایسته
گران منشأ آن را به تکذیب معنویت توسط داران متظاهر عملی حیوانی سر زد، نظاره دین

 بر معنویت و فطرت. دهند، نه به دین مبتنیشخص نسبت می

 ها در جهان به نسل . نگاه مسئوالنه3

فطری هر انسانی است. محال است بشر ادعا کند به مراتبی از  یمعنویت گمشده
معنویت اعتقاد ندارد و یا بدان نیاز ندارد. لذاست که معنویت غالباً با طبع و قلب پذیرفته 

دلیل تولد و  داران عالم به دانیم بسیاری از دینچنین می شود، نه با منطق و عقالنیت. هممی
اند. حتی بسیاری از کفار عالم نیز سنتی آن درآمده پرورش در محیط به کیش و آیین

برند. قرآن کریم بدین جهت است که بسیار بر تفکر سر می اختیار در کیش کفر به بی
 و دقیق امری در معنا، طلب برای که شخص در است کند. اصوالً فکر نیروییتأکید می
 صورت چه آن بر جز و است عقل نظر حسب بر نیرو این جوالن تفکر و گردد می باریک

 .(234: 2ق، ج5938؛ شعرانی، 349: 5ق، ج5452)راغب، شود  نمی گفته گردد، حاصل قلب در آن
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ها باید آزاد بیاندیشند و مسیر زندگی خویش  هدف ذکر این مقوله این است که انسان
سنن  درپی به گمراهی آبا و اجداد خویش ادامه دهند و ها نباید پی را آزادانه بیابند. نسل

که امروزه آماج تبلیغات به  ها تحمیل و تزریق شود. ضمن آن ضاله و ضدمعنویت بر آن
ای، در واقع، حمله و گرفتن فرصت از عقالنیت و تفکر است. در های مختلف رسانه روش

ی مستکبرین جلب توجه نخواهد  شدن این دوست که اهداف استعمارگرانه رنگپرتوی کم
که هر نسل طبق تفکرات نسل  متهم مختلف خواهند بود. نتیجه این که مجرم و کرد و یا این

 علم فکر، یقبلی به عملکردی مشابه آنان دچار خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که ثمره
 در تغییری حال، از و شود می نامیده حال که شود می حاصل تغییری قلب در آن از و است

 از انتقال . شهید مطهری(242: 54تا، ج)محجوب، بیشود  می خوانده عمل که آید می پدید جوارح
 که داند شود، میکه از تفکر ناشی می جویی حقیقت حس های جلوه از نیز را معلول به علت

 مطهری،)است  رسیده العلل علة به ها علت از و برآمده خدا وجوی جست در انسان آن براساس

 .(432: 3ج ،5938
اوالً نفسِ تفکر را در جهان ترویج کند؛ ثانیاً ی علمیه باید بر این اساس حوزه

های درست اندیشیدن و عقالنیت را تنقیح کند؛ ثالثاً از مواد فکری آلوده در جهان  شاخص
شود، نیازمند تحقیق که این موارد با چه راهبردهایی محقق می برداری کند. اینپرده

 تاریخ را در گرو این مفهومی معنویت و دین در ای است. رهبر انقالب آیندهجداگانه
 فرماید: داند و میمی

 از برهه این آیندگان حقیقت، قبال در شما پذیری مسئولیت یمن به شاید»
 نگارش به تر آسوده وجدانی و تر کم آزردگی با را اسالم با غرب تعامل تاریخ

 .(5/55/5939شمالی  امریکای و اروپا در جوانان عموم ی رهبر معظم انقالب به)نامه« درآورند
 ایاهلل خامنه ها ضروری است که آیت ذکر این نکته در قبال راهبرد اتخاذی نسل

 فرماید:می
 مادران و پدران که علّت این به نه دهم؛می قرار خود مخاطب را جوانان»
 در را تان سرزمین و ملّت ی آینده که سبب این به بلکه انگارم، می ندیده را شما

 و تر زنده شما های قلب در را جویی حقیقت حسّ نیز و بینممی شما دستان
 .)همان(« یابم می هوشیارتر

 . ترویج گفتمان حکومت بر قلوب در مقابل حکومت بر عنق4

ای که گونه گرایی حکومت و مردم است؛ به منظور از حکومت بر قلوب، پذیرش و هم
ی این دو حاکم باشد؛ آن هم منطبق بر مراتب باال و نوعی اشتراک هدف و منافع بر رابطه

های دوگانه جایی ندارد؛  های قدسی خلقت. در این نوع حکومت، فریب و سیاست ساحت
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طور کلی  القای ضدارزش وجود ندارد؛ از خودگذشتگی و ایثار متقابل وجود دارد و به
 که )ع(باقر ست. اماماهلل ای این حکومت، حکومت رسولوحدت معنوی وجود دارد. نمونه

چه بشر  ؛ یعنی تمام آن(58: 2، ج5931)کلینی،  «بِالْوَلَايَة نُودِیَ كَمَا ءٍ بِشَیْ يُنَادَ لَمْ وَ »...: اندفرموده
های  شود، در والیت هست. یعنی والیت مساوی با کمال تمام ساحتبدان فراخوانده می

 اند:وجودی بشر است. امام خمینی فرموده
 هاى قدرت این بشکنند. را ها قدرت این که این براى اند آمده انبیا»
 که این براى آمدند و بودند آمده هم اکرم نبى و کنند سرکوب را شیطانى

 نه دارند؛ انبیا که است کارهایى از یکى این. بشکنند را ها قدرت این
 آن به برسانند را مردم که است این انبیا مهم کار. است این فقط که این
 طور این... است مطلق کمال غایت،. است وسیله کارها سایر و کمال ی نقطه
 کمال؛ براى است اى وسیله یک دنیا. باشند آمده دنیا براى انبیا که نیست
 که آن... کنند مى استعمال کمال ضد به را وسیله این هم دنیا اهل که چنان
 فعالیت خدا براى که آن با کند مى فعالیت شیطنت و طلبى قدرت براى
 انبیا. دارد فرق ذاتاً کارهایشان و دارند فرق هم با تا دو این ذاتاً کند، مى
 یک ابداً حکومت به رسیدن و دنیا به رسیدن و دنیا و قدرت و ثروت براى
 براى قدمى بزرگ اولیاى یا انبیا که کند گمان کسى اگر و. برنداشتند قدم
: 52 ، ج5983) «نشناخته را انبیا این را؛ ها آن شناسد نمى این برداشتند، مَسند

421-423). 
که این بینش در جهان ایجاد شود که حکومت برای معنویت تالش کند و مردم  این

دیگر را مکمل هم بدانند و نه مانع هم، نیازمند ورود  معنویت را از آنان مطالبه کنند و یک
مورد را به سهم خود در رویکرد ی علمیه باید این تخصصی علمی در این موارد است. حوزه

تبلیغی و آموزشی خود در فراتر از مرزها در دستور کار قرار دهد. این در صورتی است که 
ها در جهان نیز پرداخته شود. در  کُش حکومتبه سیستم امپریالیستی و انسانیت و انسان

و ضرورت ی تغلب شود؛ اندیشهعصر و قرون جدید، حکومت با ماهیت قدرت شناخته می
های ترقی ها پله خدمت صرفاً برای بقا، جایگزین تعامل در اندیشه و هدف شده است. انسان

های با چارچوب  اند و در میان سیاستطلب شدهمند و قدرت مردان قدرت برای دولت
فرستند. رهبر ی هالکت میمفهومی سیطره، مراتب روحانی و معنوی خویش را به ورطه

 چون کنم،نمی خطاب شما مردان دولت و مداران سیاست به»کند: می معظم انقالب تأکید
ی رهبر )نامه« اند کرده جدا درستی و صداقت مسیر از را سیاست راه آگاهانه آنان که معتقدم

 .(5/55/5939شمالی  امریکای و اروپا در جوانان عموم معظم انقالب به
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تقابل ظلمت و نور است. این همان تضاد و آثار حکومت بر قلوب و حکومت بر عنق، 
 مطلبی است که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است:

 أ ولِیاؤُهُمُ ک ف روا وَالَّذین  النّورِ إِل ى الظُّلُماتِ مِن  یُخرِجُهُم آمَنوا الَّذین  وَلِیُّ اللَّهُ»
 فیها هُم النّارِ بُأ صحا أُولئِکَ الظُّلُماتِ إِل ى النّورِ مِن  یُخرِجون هُم الطّاغوتُ
 . (213)بقره، « خالِدون 

 فرماید: ای ذیل این مفاهیم میاهلل خامنهآیت
 قابل مختلف های بخش در انسان برای که نیست چیزی ظلمت، و نور»
 عادات ظلمات جهل، ظلمات از را ها انسان بعثت، پیام و اسالم. باشد اشتباه
 ها انسان های ذهن بر که خرافاتی بشر، افراد میان هایفتنه بد، خُلقیّات زشت،
 ظلمات کند، می منحرف مستقیم راه از را ها آن و اندازد می پنجه شود، می حاکم
 مقابل که نوری به و کند می خارج ـ است ظلمات همه ها این ـ طغیان و ظلم
 لحاظ از انسان، زندگی در تحول یک کند. یعنی می داللت و هدایت است، آن

 دیدار در )بیانات« جهت همه از فردی؛ لحاظ از و گیری هدف لحاظ از اجتماعی،

 .(3/3/5933نظام  کارگزاران

 زدن تاریخ پیشین جهان به آینده و بهبود حیات جاری . گره5

 ی رهبر انقالب به جوانان غربی مورد تأکید جدی است، این است که درچه در نامه آن
 ها ملّت دیگر با غربی های دولت ی مزوّرانه و غیرصادقانه رفتارهای جدید، های نگاری تاریخ

 است؛ سار شرم داری برده از امریکا و اروپا تاریخ. است شده نکوهش جهان های فرهنگ و
 است؛ خجل غیرمسیحیان و پوستان رنگین بر ستم از است؛ سرافکنده استعمار ی دوره از

 به یا و پروتستان و کاتولیک بین مذهب نام به که هایی ریزی خون از مورخین و محققین
 سرافکندگی ابراز عمیقاً گرفته،صورت جهانی دوم و اول های جنگ در قومیّت و ملیّت اسم
شود تا این زمان حال توجهی نمی شود و بهاما چرا همواره گذشته نکوهش می .کنندمی

ت در تاریخ در گرو ی معنویدوره نیز برای آیندگان موجب شرم نشود. باید دانست آینده
: است فرموده قرآن در خداوند که این عبرت از گذشته، بهبود حال و تدبیر آینده است. کما

 گرفته "عبور"از  اصل در "اعتبار"ماده از "اعتبروا" .(2 حشر:) «الْأ بْصارِ أُولِی یا ف اعْت بِرُوا»
 که حوادثى به مناسبت همین به دیگر. چیز سوى به است چیزى از گذشتن معنى به که شده
 رهنمون کلى تعالیم سلسله یک به را انسان چراکه گویند؛ مى "عبرت"دهند  مى پند انسان به
( چشم صاحبان) "األبصار اولى"به  تعبیر. کند مى منتقل دیگر مطلب به مطلبى از و گردد مى

 به و کنند مى موشکافى باز چشم با و بینند مى خوبى به را حوادث که است کسانى به اشاره
 .(434 :29ج ،5934 شیرازی، مکارم) رسند مى آن عمق
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توانند باعث ایجاد جریان معنویت شوند که اوالً با قلم و اسناد تاریخی در صورتی می
خوردن به مبانی اعتقادی و معنویت اصیل همراه باشند.  بیان سلیم ارائه شوند و ثانیاً با گره

 تواند نقش بسیار پررنگی ایفا کند.ی علمیه در این زمینه میحوزه

 های القای معنویت به جهان واسطه و روش. تبلیغ بی6

ای دریافته شود که از اغراض، گونه های معنویت و منبع آن یعنی توحید، باید بهآموزه
دور باشد. بدین جهت است که قرآن کریم، کتاب خدا را از  ها و ... بهفهمی اشتباهات، کج

کند. داند و آن را سنگ محکی برای تشخیص حق از باطل معرفی مییتحریف مصون م
 های معنوی و دینی باید به روش قرآن باشد:ی رسیدن آموزهاساساً نحوه

باید محتوائاً چون قرآن، فرقان باشد؛ یعنی منسجم و دارای حقانیت مشهود باشد: 
. باید به مخاطب (5)فرقان: « ن ذِیرًا لِلْعَال مِین  یَکُون لِ عَبْدِهِ عَل ى الْفُرْق ان  ن زَّل  الَّذِی ت بَارَکَ»

 ل هُ إِنَّا وَ الذِّکْر  ن زَّلْن ا ن حْنُ إِنَّا»اطمینان داد که از هرگونه تغییر، تحریف و ... مصون است: 
 الْقُرْآن  هَذ ا إِن ّ»ها هدایت کند:  . باید موجب هدایت شود و به بهترین راه(3)حجر: « ل حافِظُون 
. بنابراین بهترین تبلیغ استناد سخن به قرآن است، (3)اسرا: « أ قْوَمُ... هِیَ لِل ّتِی یَهْدِی

که باعث اطمینان قلبی و شناخت حقیقت شود. رهبر انقالب نیز در این نامه بر این  طوری به
 نماید:مفاهیم تأکید می
 و مستقیم اختیشن کنید سعی منفی تبلیغات و ها داوریپیش در سیل»
 بدانید الاقل که کندمی اقتضا سلیم منطق. آورید دست به دین این از واسطه بی
.. .دارد ماهیّتی چه و چیست ترسانند،می و گریزانندمی آن از را شما چه آن

 اهداف و اغراض با امروز دنیای در اثرگذار و پویا واقعیت این ندهید اجازه
 تحت های تروریست ریاکارانه، ندهید اجازه. شود شناسانده شما به آلوده

 طریق از را اسالم. کنند معرفی شما به اسالم نمایندگان عنوان به را خود استخدام
 زندگی و قرآن طریق از اسالم با. بشناسید آن اول دست مآخذ و اصیل منابع
 بپرسم مایلم جا این در من. شوید آشنا سلّم و وآله علیه اهلل صلّی آن بزرگ پیامبر
 پیامبر تعالیم آیا اید؟ کرده مراجعه مسلمانان قرآن به مستقیماً خود تاکنون آیا

 اید؟ کرده مطالعه را او اخالقی و انسانی های آموزه و وسلّم وآله علیه اهلل صلّی اسالم
 آیا اید؟ کرده دریافت دیگری منبع از را اسالم پیام ها، رسانه جز به تاکنون آیا

 طی هایی ارزش چه برمبنای و چگونه اسالم، همین که اید پرسیده خود از هرگز
 و داد پرورش را جهان فکری و علمی تمدن ترین بزرگ متمادی، قرون

 «کرد؟ تربیت را متفکران و دانشمندان برترین
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 سازی معنویت در جهان. شریان7

فعال  شک معنویت ی این معنویت است. بیاز لوازم معنویت فعال تالش برای اشاعه
کند. هر خوردن به مبادی توحیدی، انسان را وادار به تالش و قیام در این راه می پس از گره

ی این حقیقت شود. باید توجه کرد انسانی که حقیقت را یافت، باید خود مبلغی برای اشاعه
 أَنْ ةٍبِواحِدَ أَعِظُکُمْ إِنَّما قُلْ» تک افراد تأثیرگذارند. در قرآن کریم آمده است: که تک

ی خود به بر این اساس است که رهبر انقالب در نامه  (43 سبا:) ...«فُرادی وَ  مَثْنی لِلَّهِ تَقُومُوا
 کند:این امر تأکید می
 سدّ واقعیت و شما بین سخیف، و موهن های پردازی چهره با ندهید اجازه»
. کنند سلب شما از را طرفانه بی داوری امکان و کنند ایجاد احساسی و عاطفی
 ندهید اجازه است، شکسته را جغرافیایی مرزهای ارتباطاتی ابزارهای که امروز
 صورت به کس هیچ اگرچه. کنند محصور ذهنی و ساختگی مرزهای در را شما

 به تواندمی شما از یک هر اما کند، پر را شده ایجاد های شکاف تواندنمی فردی
 آن روی بر انصاف و اندیشه از پلی پیرامونش، محیط و خود گریِ روشن قصد

 «بسازد. ها شکاف

 . تقابل نمادها و الگوها8

 و خوب ی نمونه و الگو آن، ی پشتوانه که است سازنده زمانی نیکو، پرورش و تربیت
چه  تطبیق و ارزیابی آن .(23-54: 5938 غزالی،) باشد پرورش آن دارای خود مربی، و باشد نیکو

تواند کذب یا صدق بودن معنا در چه محقق شده است، می آنشعار یک مکتب است و 
چه به حیات پیروانش معنا  ابعاد بشری را به انسان نشان دهد. معنویت در مکاتب، یعنی آن

چنین دینی نمادهای  نشان کرد در مکاتب ضددینی و یا غیردینی و هم ببخشد. باید خاطر
طور مثال قراردادن حج و  یدا هستند. بهمعنویت برمبنای اصول معنابخش به زندگی بشر هو

های  های شادی مختلف و یا تجمع یا مراسم اربعین حسینی و نماز جمعه در مقابل کارناوال
مذهبی کلیساها، معبدها و ... گویای مفاهیم بسیاری است. ذکر و شرح این موارد به 

ان آن را دین های معنویت در دین توحیدی، دین غیرتوحیدی )اگر بتوی ریشه مقایسه
چنین قراردادن الگوهای معنویت به استناد  نامید( و مکاتب ضددین منجر خواهد شد. هم

های ضدمعنویت و یا  شان و ... در مقابل الگوهای جریانبینیشان، رفتارشان، جهان کالم
کننده خواهد  ی معنویت در جهان بسیار تعیین دارای معنویت کاذب و ... در تعیین آینده

شک با  کند، بیتصویر می -امیرمومنان)ع(  -چه الگوی معنویت شیعه  طور مثال، آن به بود.
 گوید:ها سخن می فطرت انسان
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 جسمش که طورى به راند، می را نفسش و کرد زنده را خود عقل همانا»
 راه که درخشید؛ برایش فروزندگى نهایت در نورى و شد نرم دلش و باریک

 در به را او سلوک ابواب پیمود. را راه نور آن به و کرد روشن او براى را
 و امن جایگاه در تن آرامش همراه هایش قدم و راندند اقامت ی خانه و سالمت
 خشنود را پروردگارش و گرفت کار به را قلبش چراکه شد؛ استوار راحت
 .(993ق: 5454)سیدرضی،   «ساخت
شود. این بدان علت مذهبی پرداخته میهراسی به تروریسم  نمایی و اسالمامروزه با سیاه

اند. معنویت حقیقی منتج است که نمادها و الگوهای اسالمی نادرست و مغرضانه معرفی شده
به اخالق خواهد شد، نه کشتار. اگر درست تبیین شود که رییس و رسول مکتب دین و 

 (83 :54ج ،5933، طبرسی)« األخاْلقِ إِن ّمَا بُعِثْتُ لِأُت مِّمَ مَک ارِمَ»آخرین دین شعارش اخالق است: 
 یَدْخُلُون  النَّاسَ رَأ یْتَ وَ»کشد: ای باشد که قرآن به تصویر میگونه ی تاریخ به بسا آینده چه
 .(2)نصر: « أ فْواجاً اللَّهِ دینِ  فی

 سازی نوین ارزش و ضدارزش با اهرم معنویت. مدل9

بسیاری است که هر مکتب بر اساس آن ساختار ارزش و ضدارزش دارای تکثر معنایی 
شمول  عنوان مالکی جهان پردازد. اگر بتوان شاخصی را به به تعریف هنجار و ناهنجار می

شک باید از عنصر معنویت بهره  برای تشخیص و تعریف ارزش و ضدارزش ارائه نمود، بی
د و این معناکه جهان در مسیری پیش خواهد رفت که به زندگی وی معنا ده جست؛ بدین

ریزی خواهد المللی وی را پایههای شخصی، اجتماعی و بین تعریف از معنا و معنویت کنش
 تواندبر عناصر متعالیه شکل بگیرد و می تواند مبتنینمود. چنین معنایی از زندگی می

 گرفتن از عقل ابزاری و رجوع به عقل فعال با نگاه ی تقابل آن باشد. فاصلهدر نقطه
نهادن  نه به حیات انسان و توجه به گرایشات فطریِ درونیِ الهی نیازمند بنیانگرایاغایت

بر معنویت است. معنویت باید آثار خود را در حیات بشر  مصادیق ارزش و ضدارزش مبتنی
ها و باطن نمایان سازد تا با پارادایم ضد خود توان مقابله داشته باشد. هر ارزش باید با ریشه

گر خود در عالم معرفی شود. از لوازم  هر ضدارزش نیز با باطن ویران خود معرفی گردد و
های ارزشی و ضدارزشی در ی سیستمی علمیه در مطالعهتحقق این امر ورود تخصصی حوزه

شناسی اجتماعی با محوریت انسان  شناسی و روان چنین مطالعاتی پیرامون روان جهان و هم
شخص خواهد نمود که ارزش چیست و چگونه است. این دو، دو ثمره خواهد داشت؛ م

 شود.صورت قابل قبول به مخاطب عرضه می به
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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  چهاردهمشماره 
  59پاییز 

 رسالت تاریخی
 های علمیهحوزه

 در تکوین دکترین
 معنویت

 (42تا  7)

 گیرینتیجه

در این مقاله با بررسی معنای عمیقی از معنویت، این مفهوم را به دین اسالم گره زدیم. 
های مختلف اندیشه و عمل و نفس انسان دارد که پویایی و  این امر ثمراتی در ساحت

ترین  دلیل بیش ی علمیه بهآورد. حوزهزدگی به ارمغان می جای رکود و دل انگیزش را به
باید با اتخاذ راهبردهای مناسب  -از حیث هویت و مسئولیت  -ی معنویت سنخیت با مقوله

چه از اسالم به  شک میان آن به معرفی، القا و تعمیق معنویت در جهان همت گمارد. بی
ی زیادی است که  عنویت الهی این دین دربردارد، فاصلهچه م گردد، با آنجهان معرفی می

ی جهان بشریت را نیز  سازی در این راستا، آیندهها به این مقوله و گفتمان تغییر نگرش
خوش تغییر خواهد نمود؛ چراکه معنویت مدنظر اسالم، فعال است و نه منفعل؛ صادق  دست

بر عقل قدسی است  نهایت دارد؛ مبتنیاست و نه کاذب؛ غایتی به عظمت وصل به خالق بی
ای تأکید دارند جوانان اروپا و آمریکا اهلل خامنهو نه عقل ابزاری. از این روست که آیت

بسا در  باید به حق خود دست یابند و با این مفاهیم عمیق از معنویت دینی آشنا شوند تا چه
ی ها را از ورطه وند و نسلگر موجود در جهان گرفتار نشسیستم سکوالر، مستکبر و سلطه

کند که ی تاریخ بیان میکه دکترین معنویت و آینده این نظام خارج کنند. نهایت امر این
ی جهان در گرو پیروزی تئوری معنویت هر مکتب بر دیگر وسوی تاریخ آینده سمت

ی ای از معنویت در ابعاد زندگی بارقهمکاتب است؛ چراکه انسان مدرن و پسامدرن تشنه
خویش است تا از ظاهر به باطن و از ضعف به قوت و از جمود به نشاط برسد. برای تحقق 

های مشی ای به جوانان غربی، خط این دکترین با توجه به رهنمودهای رهبری در نامه
 های حوزه تبیین گردید. مختصری از رسالت
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