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 *اینظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه

 محمدمسعود سعیدی1 

 

 چکیده
برای دستیابی به دیدگاه قرآن درباره معنویت، ناچار بایست تعریفی جامع از آن داشته باشیم؛ بویژه اگر 

های نوپدید مقایسه كنیم. اگر چنین تعریفی را ژه با معنویتها بویبخواهیم این معنویت را با سایر دیدگاه

توانیم دیدگاه قرآن را درباره خصوصیات فرض كنیم، می« فرایند جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی»

های معنویت، مالزمات، بسترها و شرایط تکوین و ها و مؤلفهاین مفهوم بیابیم. در چنین دیدگاهی، ویژگی

نویت، فرایندها و عملکردهای معنوی، موانع معنویت و باالخره پیامدهای معنویت از نگاه قرآن بیان رشد مع

توان توسعاً، نظریه قرآن درباره معنویت نامید. در این مقاله، برای رسیدن شود. مجموعه این اطالعات را میمی

و تحلیل  -ای در مطالعات اجتماعی ینهنظریه زم -محور پردازی دادهبه این مجموعه اطالعات از روش نظریه

های فرعی و اند و با كشف مقولهكیفی متن استفاده شده است. تمام آیات قرآن برای كدگذاری مرور شده

ها با مقوله اصلیِ معنویت، این مدل به تدریج شکل گرفته و اصالح شده است. اگر چه اجزای این نسبت آن

 ی خود مدل، روش تحصیل و هدف مترتب بر آن، قابل توجه و بدیع است. طور مجزا نوپدید نیستند ولمدل به

 ای. قرآن، معنویت، امر قدسی، روش نظریه زمینه واژگان كلیدی:

                                                           

يافت:   )مقاله پژوهشي(.           30/09/98پذيرش:           01/04/98*. در
 m.saeedi@isca.ac.irي/ اسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه يعلم أتيه عضو.  1



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  186

 

 مقدمه-1

نوظهور  هایعرفان به روزافزون گرایش و معنویت به کنونی جوامع در هاانسان بازگشت

 که جدید انسان در اساسی نیاز یک نِماند پاسخبی بر است ( دلیلی67-59، صص1392)کینگ، 

/ تانگ، 145-136، صص1391دارند )مگی،  را آن به پاسخگویی قصد ادعاشده هایمعنویت

شده در این رویکردهای جدید، معنویت لزوماً در انحصار قیود ادیان نهادی .(95-91، صص1391

 جدّی موضوعی عنوان به گراییسنتی نیست، بلکه امروزه در برخی از کشورهای غربی معنویت

های اجرایی مطرح شده است و حتی دستورالعمل دانشگاهی هایحلقه در تحقیق و مطالعه برای

ای را به پرورش بُعد معنوی و برای آموزش و پرورش در مدارس این کشورها، تمایل فزاینده

 (. 66-64، صص1392دهند )کینگ، اخالقیِ کودکان، عالوه بر بُعد عقالنیِ ایشان نشان می

ها مورد توجه بعالوه، در حال حاضر، معنویت به عنوان عاملی بالینی برای درمان بیماری

 Miller & Thoresen, 2003, p24-33 /George)پژوهشگران مختلف واقع شده است 

et al, 2000, p102-113)تواند . همچنین، معنویت به مثابه یک ُبعد از شخصیت انسانی که می

 Mohamed et)ه شغلی و رفتار سازمانی در محل کار تأثیر مهمی داشته باشد در اجرای وظیف

al 2004, p102-105)کمک کند  ها، یا به مدیران در هدایت سازمان(McCormick, 

1994, p5-7) در برنامه پژوهشی متخصصان دانش مدیریت قرار گرفته و ارتباط آن با موفقیت ،

. از (Ashar & Lane-Maher, 2004, p249-259)در کسب و کار بررسی شده است 

نسبت  رشدی به رو آگاهیِ توان استفاده کرد که اکنون در جهان،منقوالت باال این واقعیت را می

های وجود دارد. تحوالت جهانی درباره معنویت خود را به شکل ظهور و رشد گروه معنویت به

اقتضا  معنوی نوپدید هایگروه رشد هب رو نوپدید معنوی در ایران نیز نشان داده است. روند

اش مسلمان هستند، تأّمل بیشتری در کتاب مقدس خود ای که اکثریت جمعیتکند که جامعهمی

های های مرتبط با آن بیابند، تا بتوانند معنویتنمایند و نظر قرآن را درباره معنویت و پدیده

 مختلف را مقایسه کنند. 

توان نظر قرآن درباره که آیا می دن این نکته بوده استفهمی انگیزه اولیه پژوهش حاضر

طرفانه بی ممکن است، تا جایی که جدید درباره آن معنویِهای دینی و گروهمعنویت را با نظر 

آور الزامالمقدور هستند نیز حتی هاگروهبرای کسانی که در این  بتواند که ایمقایسه کرد؛ مقایسه

در « ویّتمعن»اما واژه از معنویت داشته باشیم.  تعریفی ،نخست ست،بایبرای این کار میباشد. 

شناسان های لغت عربی نیز وجود ندارد. لغتکار نرفته است، بلکه این واژه در کتابقرآن به

به معنای خالف مادّیّ یا خالف ذاتیّ را نیز از واژگان جدید در لغت « المعنویّ»عرب حتی واژه 



 

 187  یانهیزم هیروش نظر هیدر قرآن بر پا تیمعنو هینظر                                                    

در زبان عربی را مترادف با کلمه « الرَوحانیّه»نظران نوعاً واژه جدیدِ . صاحب1دانندعربی می 

توان مستقیماً از قرآن تعریفی برای معنویت استخراج . پس نمی2داننددر زبان فارسی می« معنویت»

کرد. از طرف دیگر، اگر بخواهیم خصوصیتی را از آیات قرآن استنباط کنیم و آن را معنویت 

ـ اگرچه از هم این کار مبتنی است بر این که از قبل تعریفی نسبت به معنویتقرآنی بدانیم، ب

ـ در ذهن داشته باشیم. پس، در ابتدا، الزم است تعریفی مصرّح از طور اجمالی و ارتکازیبه

معنویت را مبنای کار قرار دهیم. یعنی در آغاز، موضوع )معنویت( را کامالً آگاهانه تعریف و 

 س، نظر قرآن را درباره آن چه تعریف شده است، مورد کاوش قرار دهیم.تحدید کنیم، سپ

برای و  ای که در باال گفته شدهبرای تسهیل مقایس ت،اس نوینیک اصطالح معنویت چون 

ه میگرفتمتخصصانی  ازمعنویت  هواژمعنای ، برای دیگران آننتایج  آور بودنِالزام ،تا حد امکان

شود باز هم به جهت مؤثر بودنِ به عالوه، تالش می .ندارندمرام خاص  به آیین یا تعّلقیکه  شود

همان مقایسه، فراگیرترین تعریفی که بیشترین اشتراک را در بین متخصصان علوم مختلف و 

ای دیگر که قبالً انجام داده است، با استفاده از دو محقق در مطالعه مرتبط دارد، گزینش شود.

( فهم عرفی در استعماالت رایج، تعریف 2ـ قرآنی و تطبیقی هایش( مناسبت با پژوه1مالکِ 

گران، جامعهدرمانذیل را برای معنویت از میان پانزده تعریف مهم که توسط روانشناسان، روان

معنویت، فرایند جستجوی نسبتاً »پژوهان ارائه شده، گزینش کرده است: شناسان، متکلمان و دین

ای وجه گزینش این تعریف با توضیحات آن تبدیل به مقاله«. ی استپایدار امر قدسی در زندگ

شده است که با توجه به حجم زیاد مطالب اصلی که باید در این مقاله بیان شود و  مستقل

شده برای . در هر صورت، تعریف گزینش3مجله، گزارش آن در اینجا ممکن نیست محدودیت

 شود. ردادی در نظر گرفته میاین مقاله به عنوان یک فرض و تعریفی قرا

رسد. مقصود از فرایند، توالی فقط توضیح اندکی درباره تعریف مذکور الزم به نظر می

عملکردها، حاالت ذهنی و احساسات خاصی در آدمی است و مقصود از فرایند جستجو، تالش 

ش برای درکِ حضور و احساس نزدیکی به امر قدسی و تالعملی و روانی برای ایجاد رابطه، 

حفظ این ارتباط و تداوم تجارب حاصل از آن است. مقصود از امر قدسی نیز قدرت یا قدرت
                                                           

 (. 535، ص1374/ معلوف، 633، ص1416براي منونه، ر.ک: )انيس و ديگران،  1.

  (Nasr, 1991, xvi-xvii) براي منونه، ر.ک: .2

ــهاي مقاله مذکور اجنام شده و قرار است در دو فصلنامه علمي. ارزيايب 3 ، چاپ هاي عقلي نوينپژوهشپژوهشي  ـ

 هاي تکميلي سامانه ارائه شده است(.شود )در فايل
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 1ها، یا هر امر متعال و ماورائیهای برتر و منزّه در باور و اندیشه آدمی است؛ خدا، معبودها و الهه

 کند.یها و جوامع مختلف خود را مقهور آن، یا وابسته به آن احساس مکه بشر در فرهنگ

اقعیتِ وقرآن درباره آن  باید ببینیم، مناسبتعریف  گزینشبعد از طور که اشاره شد، همان

هایی برای آن بیان داند و چه ویژگیقدسی را چه می امربرای مثال، گوید. چه می شدهتعریف

الحاتِ طاص. بر طبق ... و قائل استجستجو چه شرایط، بسترها، موانع و پیامدهایی برای کند، می

-149، 44-43، 35-34، صص1392ای )استراوس و کُربین، شناسیِ مربوط به نظریه زمینهروش

ای را کشف بسترها، مالزمات، موانع، فرایندها و پیامدهای پدیده ها،مؤلفه ها،اگر ویژگی(، 157

ها ویژگیهدف پژوهش حاضر، یافتن و استنباط همین  ایم.نموده بیانای را برای آن کنیم، نظریه

های گیها و ویژاستنباط نظر قرآن درباره معنویت، مؤلفه بنابراین،برای معنویت در قرآن است. 

های تکوین و رشد آن، عملکردها و تعامالت اجتماعی و فرایندهای همراه و آن، بسترها و زمینه

شود که شونده به آن و باالخره، پیامدهای آن، منجر به حصول مجموعه اطالعاتی میمنتهی

تن داش نامید. با« نظریه معنویت در قرآن»یا « نظریه قرآن درباره معنویت»توان آن را توسعاً می

طور به دیدگاه قرآن درباره معنویت، با نوپدید را هایمعنویت توانمجموعه نظری، می چنین

دهنده آن ای تشکیلتوان نظر هر کدام از مدعیان را درباره اجزمی نمود و جانبه مقایسهنسبتاً همه

ها، بسترها، فرایندها،... یا پیامدهای معنویت به معنایی مشترک، اطالعات، مثالً درباره ویژگی

 بررسی و مقایسه کرد.

شده، روش استخراج آن و هدف مترتب نوآوری پژوهش حاضر، همین ساختار کلیِ استنباط

ارتباط با هم صورت مجزا و بدون ه این پژوهش وقتی به بسیاری از اجزای جداگانبر آن است. 

کل مطالب و ، ولی لحاظ شوند، ممکن است خصوصاً برای متخصصین، نو به نظر نرسند

دهد که تازگی دارد و آن ساختارِ نو همان ها با هم، ساختاری را تشکیل میچگونگی ارتباط آن

ترک( متخصصانه و مش )به معنایی علمی و مشترک( درباره معنویت )به معنایی اصطالح، نظریهبه

بنیاد که پردازی دادهمربوط )روش نظریه با مرور تمام قرآن و کدگذاری همه آیاتکه  است

 اننظریه سایر مدعیو آماده است تا با  شده استخراج توضیحش خواهد آمد(، فقط و فقط از قرآن

 . معنویت به طور همه جانبه و با زبانی مشترک مقایسه شود

گفته، پرسش اصلی پژوهش، این است که بر این فرض که معنویت، لب پیشبر مبنای همه مطا

 فرایند جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی باشد، نظریه قرآن درباره معنویت چیست؟ 

                                                           

2. transcendent 

سندنت که معموالا متعال ترمجه مي ست که از حمدوديتترن رود و ي عادي فراتر ميهاشود، در لغت، به معناي چيزي ا

 اصطالحًا، به معناي واقعييت ماوراء جهان طبيعي يا واقعييت ماوراء ذهن بشري است.
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 پیشینه تحقیق در معنویت قرآنی .2 

ه مربوط باند، عبارت هستند از آثار ترین آثاری که رابطه قرآن و معنویت را مطرح کردهمهم

، 1387(، بابایی )40-27، صص1392(، محمدی )133-120، صص1388مصباح یزدی )

-111، صص1386پور )(، قاسم96-79، صص1390(، نورمحمدی و دیگران )27-12صص

(، مرزبند و زکوی 101-81، صص1394(، نوبری و رستگار )30-15، صص1388(، رودگر )134

، 1393، 1395(، و فنایی )352-340، صص1389نژاد و دیگران )(، فضلی91-71، صص1391)

دهد که گرچه این (. بررسی این آثار، فقط از جهت مرتبط با این پژوهش، نشان می12-9صص

ای خاص، رابطه و اند تا از زاویهها در جای خود ارزشمند هستند و هر کدام تالش کردهفعالیت

اهداف و دستاوردهایشان در راستای  نسبتی را بین قرآن و معنویت توضیح دهند، در عین حال،

ها و مقاصد این پژوهش نیست. گزارش کامل خصوصیات این آثار ناسازگار با حجم پرسش

شده برای مقاله است، اما خالصه چنین گزارشی این است که در هر یک از تحقیقات محدود تعیین

 کم، یک یا چند مورد از موارد ذیل صادق است:مذکور، دست

تر و با توجه به همه نظرات مهم در ورت نگرفته تا از معنویت، تعریفی عمومیتالشی ص -

 گونه تعریفی از معنویت ارائه نشده است؛این زمینه، ارائه شود و در موارد متعددی، اصالً هیچ

های محوری از منبع و مأخذِ مضامین اصلِی بحث، منحصر در آیات قرآن نیست و ایده -

 آن هم اتخاذ شده است؛منابع دیگر غیر از قر

برای برخی از مطالب کلیدی، اصالً هیچ دلیلی، نه از قرآن و نه از غیر آن، ارائه نشده و به  -

های غیرمصرّح و تحقیقفرضهای رایج در فرهنگ عمومی و یا پیشفهم متعارف و برداشت

 نشده، اکتفا شده است؛

، بسیار مبهم یا ساختگی و در واقع برخی از استشهاداتی که به آیات قرآن صورت گرفته، -

 ربط است؛بی

های مذکور به دنبال یک بررسی صرفاً مبتنی بر تر از همه اینکه، هیچ کدام از پژوهشمهم -

ها، بسترها، عملکردها، موانع و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن نبوده قرآن، درباره معنویت و ویژگی

 است.
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 روش تحقیق .3

محور( با استفاده از پردازی دادهای )نظریهت، به شکل تولید نظریه زمینهاین تحقیق کیفی اس

محور، در ضمن پردازی دادهها در روش نظریهآیات قرآنی. مفاهیم و متغیرها و روابط آن

 شود، تولید )کشف( و پرورانده میهایا مشاهده هاهای حاصل از گزارشِ مصاحبه متنکدگذاری

(. در بکارگیری روش مذکور برای رسیدن 233-219، 75-57، صص1392)استراوس و کربین، 

شود. در به نظریه معنویت در قرآن، گردآوری اطالعات از طریق کدگذاریِ آیات قرآن انجام می

ها به آن تعلق دارند و به آن نسبت آغاز، تمام آیات قرآن به عنوان یک واحد تحلیل )آن چه داده

شود. بنابراین، با مرور تمام قرآن، آیاتِ مربوط، کد یا کدهای ته میشوند( در نظر گرفداده می

ای از آیات و کدهای اند، ولی به جهت محدودیت حجم مقاله، فقط به نمونهالزم را دریافت کرده

 . 1شودها، به صورت بسیار خالصه اکتفا میشده به آنداده

ری دامن بزند، انتساب معانی مهمترین عملکردی که در تحقیق حاضر ممکن است به سوگی

تواند مبتنی بر تفسیری شخصی و کدها به آیات قرآن است. مسلم است که چنین عملکردی نمی

. برای این منظور، نویسنده در هر 2االذهانی صورت گیردای بیناز قرآن باشد، بلکه باید به گونه

ها انجام بحث بر مبنای آنهای مرتبطی را که کدگذاری در آن مها و گزارهفرضمبحثی، پیش

فرض مهم پژوهش که اختصاصی به مبحث خاصی کند. یک پیششده است، صراحتاً بیان می

ندارد، این است که قرآن دارای مقاصدی است و برای رساندن مقاصد خود همانند عقالء به 

رکِ تظهورات خود متکی است. نویسنده برای تشخیص این ظهورات در موارد مبهم، به قدرِ مش

کند. در نتیجه، غالباً زبان و مشهور قرآن در زمان حاضر و نیز اهل لغت اتکا میمترجمان فارسی

االذهانی و مشترک معنا و ظهوری از قرآن مالک است که بین متخصصان ترجمه و اهل لغت بین

یا  تفسیرتر آیه، مراجعه به تفاسیر ضروری بوده است، باشد. در موارد اندکی که برای فهم عمیق

 اند. شده معرفی شدهتفاسیر مراجعه

 های تحقیقیافته .4

خطوط  1ای شکل گرفت که شکل ای زمینههای مختلف آیات قرآن، نظریهبعد از کدگذاری

های اصلیِ دیگرـ مطابق دهد. مقوله مرکزی، معنویت است و مقولهاصلی و خامِ آن را نمایش می

 اند: ـ به آن مرتبط شدهبا شکل

                                                           

شده به هر آيه( به بيش از به مهراه کدهاي داده ها. در اين پژوهش، کدگذاري آيات قرآن )آياِت مربوط و معناي آن 1

 ده است(.هاي تکميلي ارائه شواژه رسيده است )در فايل 305000

 (.435، ص1387هاي کيفي )فليک، سازي در پژوهشبعديچند.  2
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 ها(. نظریه قرآن درباره معنویت )مقوالت اصلی و روابط آن1شکل 

ای کنند، مالزمات و شرایط زمینهدار در نمودار مشخص میهای جهتخططور که پارههمان

کنند. معنویت، بستری مناسب برای ظهور عملکردها و فرایندهای بالقوه معنوی را فراهم می

باشند ای از خودِ معنویت )فرایند جستجوی امر قدسی( میعملکردهای معنوی در واقع، مؤلفه

اند. بنابراین، با ظهور و رشد به صورت جداگانه مطرح شده هاکه به جهت تأکید قرآن بر آن

شود و بتدریج رویدادهای متوالیِ موجود در فراینِد عملکردهای معنوی، معنویت شکوفا می

یابد )تأثیرات مثبت(. پیامدهای معنویت خاتمه می گردد و نهایتًا، به حصولجستجو کامل می

ای یا نسبت به فرایند جستجو معنوی موانع معنویت نیز اموری هستند که نسبت به شرایط زمینه

 باشند.دارای تأثیرات منفی می

  قرآن در امر قدسی یهایژگیو .5

شود. در اینجا، دیگر( بیان میهایی مثل اهلل )و اسماء کند، با واژهامر قدسی که قرآن معرفی می

های امر قدسی، خصوصیاتی است که در رشد معنویت نقش مثبت دارند. همه مقصود از ویژگی

ـ به شرط فراهم بودن شده بر طبق متفاهم عرفی این استعداد را دارند که در آدمیصفات گزینش
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یجاد یا آن انگیزه را تقویت ای برای جستجوی امر قدسی اـ انگیزهای و نبودن موانعشروط زمینه

نمایش داده شده است. صفاتی  2دست آمد که در شکل صفت به 21کنند. برطبق مالک مذکور، 

دایره پایینی از دایره باالی این شکل قرار دارند، به ترتیب، نسبت به خصوصیات نیمکه روی نیم

ترین مفهوم و ستردهصفتِ ربوبّیت دارای گاند. بسامد بیشتری در قرآن برخوردار بوده

 پرکاربردترین ویژگی اهلل در آیات قرآن است. 

 

 های امر قدسی. ویژگی1شکل 

بیان شدند، اختصاصی به معنویت ندارند،  2های امر قدسی که در شکل برخی از ویژگی

لیحصول یک دینداری معمو یعنی عالوه بر کارکردِ ایجاد یا تقویتِ انگیزه معنوی در افراد، برای

توان در یک شده را میتر، صفات استخراجتر نیز اثربخش و بلکه الزم هستند. به سخنی دقیق

طیف جای داد. یک سر طیف شامل خصوصیاتی است که در عین داشتن کارکرد معنوی، برای 

طور مثال، ند. بهباشحصول یک دینداری مبتنی بر انگیزه پاداش و تنبیه، نزد غالب مردم الزم می

بودن خصوصیات علم، قدرت و حکمت در خداوند، در فهم و عمل اکثر مردم برای موجّه

رسند. اما سر دیگر خداپرستی و دینداری مبتنی بر جلب ثواب و دفع عقاب، ضروری به نظر می

ها برای چنین سطحی از دینداری گیرند که آگاهی از آنطیف، برخی از خصوصیاتی جای می

تر و عاطفیورت چندانی ندارد، بلکه این خصوصیات بیشتر مربوط به ایجاد روابطی نزدیکضر

یابد. تر با امر قدسی هستند، یعنی ایجاد روابطی که معموالً در یک جستجوی معنوی تحقق می
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به عنوان مثال، رحمت و مهربانی، منزّه بودن، همراهی و یاری، شایستگی ستایش، خصوصًا  

ی، لطافت و نزدیک بودن صفاتی هستند که بیشتر متمایل به طرف دوم طیف میصفاتِ گستردگ

نفوذ ها )واسع( و ها و مکانباشند. این صفات اخیر از حضور گسترده امر قدسی در همه زمان

تر از رگ گردن او در همه چیز بدون هیچ مانعی )لطیف( و نزدیک بودن او به آدمی حتی نزدیک

 َوِإَذا َسَأَلكَ ﴿برای نمونه، صفت نزدیک بودن در آیات ذیل آمده است: دهند. )قریب( خبر می

َِ ِإَذا ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ََّ اهلَل َيُحوُل ﴿ و (186/ 2)بقره:  ﴾...َدَعا َواْعَلُموْا َأ

ََ َقْلِبِه وَ  َبْيَن اْلَمْرِء َو  (.24/ 8)انفال:  ﴾َأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرو

 های جستجوی امر قدسی در قرآنویژگی .6

کنند. برای مثال: آیاتی از قرآن وجود دارند که بر مطلوبیت نوعی جستجوی الهی داللت می

ََ ُكْمَلَعلَّ ِهَسِبيِل ِفي َجاِهُدوْا َو اْلَوِسيَلَة ِإَليِه اْبَتُغوْا َو اهلَل اتَُّقواْ  آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ / 5)مائده:  ﴾ُتْفِلُحو

، 1369)راغب اصفهانی،  به معنای کوشش و اجتهاد در طلب و خواستن است ابتغاء(. 35

(. 611، ص9، ج1425و وسیله به معنای پیوند و نزدیکی است )االزهری، ( 297-295صص

ی به او یکای مؤمنان، تقوا پیشه کنید و در طلب پیوند و نزد»بنابراین، معنای آیه چنین است: 

بنا بر اینگونه آیات، جستجوی امر قدسی از نظر قرآن، کوشش کردن در «. سخت بکوشید...

 تقّرب جستن به خداوند است.

های جستجوی امر قدسی در قرآن عبارت هستند از اختصاص نداشتن آن به دین یا ویژگی

، اختیاری 1بار تکرار 2بار تکرار، شباهت ظاهری آن به غیرمعنویت با  11طریق یا آیین خاص با 

 بار تکرار.  4بار تکرار و فرهنگی بودن سبک و شیوه آن با  9بودن آن با 

َّ الَِّذيَن آَمُنوْا َو﴿برای نمونه، اختصاص نداشتن معنویت به دین یا طریق خاص:  لَِّذيَن ا ِإ

ِِِر َواْلَيْوِم ا الصَّاِبِئَن َمْن آَمَن ِباهلِل َو َو یالنََّصاَر َهاُدوْا َو  َربِِّهْم َو ُرُهْم ِعنَدَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأجْ  ْلخ

َِْوٌف َعَلْيِهْم َو ََ َلا ترس  منتفی شدنِکند بر این که (. این آیه داللت می62/ 2)بقره:  ﴾َلا ُهْم َيْحَزُنو

                                                           

 شود مطمئن تا خواهديم نشانه خداوند از است ياهل اءيانب از که ايزکر(، 41-38/ 3عمران:  . براي منونه، در )آل 1

 سلوک در ن،يبنابرا .است بوده خدا جانب از قتًايحق اند،داده او به که را بشاريت و دهيشن عبادت حمراب در که را ييندا

 يبرقرار از يحاک لزومًا خطورات نيا ويل برسد، يآدم ذهن به خطورايت است ممکن ،او به جسنت تقرب و يمعنو

 .ستين خداوند با ارتباط
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 کسی کهالبته،  اختصاص به دین خاصی ندارد. ،1و اندوه که از پیامدهای معنویت در قرآن است

اکنون خداوند از او میکه  آگاه شودایمان به خدا و روز جزا دارد و اهل عمل صالح است، اگر 

بر همان  در غیر این صورت،دهد، خود را تغییر می آیینبه پیامبر دیگری رجوع کند، خواهد 

و راه  متدین به اسالم )به معنای تسلیم خدا بودن( است ،ماند و در واقعروش خود باقی می

 ویت بر او بسته نیست.معن

 قرآن در جستجوی امر قدسی مالزمات .7

 کنندهلیتسهشرایط  ای و هستند تیمعنو حصول یبرا یضرورشرایط  ای ت،یمعنو مالزمات

 هاآن حضور بدون و کندیم دایپ شیافزا تیمعنو حصول احتمال ها،آن وجود با که باشندیم

 یروان و یروح حاالت ،مالزمات نیا شتریب. رسدیم نظر به نامحتمل اریبس امر قدسی یجستجو

 د؛دارن متقابل رتأثّ و ریتأث هرابط تیمعنو با غالباً که هستند یداریپا نسبتاً یرفتار عادات با همراه

 و بستر یرفتار و یروح یهایژگیو نیا از یامرتبه وجود ،یعاد تیوضع در که معنا نیا به

 سبب تیمعنو رشد بعد، همرحل در یول کند،یم فراهم را تیمعنو از یامرتبه ییشکوفا هنیزم

 . گرددیم یرفتار و یروان اتیخصوص همان شتریب یِبالندگ

  

 . مالزمات جستجوی امر قدسی3شکل 

شناختی جستجوی امر قدسی اوالً، درک اند مبنای رواناگر چنانچه برخی از روانشناسان گفته

اودانگی و ثانیاً، درک گریزناپذیری رنج در دنیا و تالش ناپایداری دنیا و تالش برای نیل به ج

(، برای فعلّیت پیدا کردن 94-89، صص1383برای نیل به لذّت خالی از رنج باشد )قربانی، 

                                                           

 فرض چهارم، اين پيامد معنويت توضيح داده شده است.اي معنويت، در پيشدر حبث شرايط زمينه.  1
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ـ دستجستجوی معنوی  سد: رکم ایمان )و امید( به دو چیز الزم به نظر میـ عالوه بر شرایط دیگر

سی با صفاتی خاص مثل علم و قدرت و جاودانگی و رحمت اوالً، ایمان )و امید( به یک امر قد

شود. بنابراین، ایمان به این که با مرگ، همه چیز برای آدمی تمام نمی 1و... ثانیاً، ایمان )و امید(

به خدا و ایمان به آخرت، حداقل باورهای قرآنی هستند که از مالزمات یا بسترها و شرایط 

 باشند.ای معنویت میزمینه

 های ذیل بوده است:فرض( مبتنی بر پیش3ایِ معنویت )شکلباط مالزمات و شرایط زمینهاستن

در . جستجوی امر قدسی که خود نیز مراتب دارد، 2. هدایت دارای مراتب و درجات است1

گی و شایست تکامل، از مراحل مترقّیِ هدایت شدن به سوی هدف غائیِ الهی ه زنجیره اهدافلسلس

یافتگی شود. بنابراین، وقتی قرآن چیزی را مقدمه یا مالزم هدایتمحسوب می مقام قرب خداوند

ای برای معنویت نیز توان آن چیز را مالزم یا شرطی زمینهداند، میها یا جوامع انسانی میانسان

 شمار آورد؛به

، د. هر ویژگی و صفتی را که خداوند دوست بدارد، یا دارندگان آن را از دوستان خود بدان2

یان نماید، ب ﴾َلَعلَّ﴿به آن امر کند، یا مثالً، توقّع و انتظار خود را نسبت به آن خصوصیت با واژه 

کنندگانِ آن صفت وعده رحمت، درجات، مغفرت یا رزق کریم دهد، آن ویژگی را یا به رعایت

فتی گی و صطور کلی، هر ویژبه بندگان برگزیده خود نسبت دهد، و یا آن را راه راست بداند، به

تواند بستری برای معنویت و جامعه انسانی را بدان تشویق نماید، می که خداوند به نحوی، انسان

به جهت اتّصاف به آن صفاتِ مطلوب  را بندگانی خداوند وقتی اعتقادی،به لحاظ  باشد، زیرا

خی از براین مضمون  .خواهد کردکمک  برقراری ارتباط با خودشبرای  ایشاندارد، به بدوست 

(. روشن است که 13/ 42)شوری:  ﴾اهلُل َيجَتبی ِاَليِه َمن َيشاُء﴿شود؛ از آیات قرآن نیز استفاده می

گزیند که ملتزم به خداوند کسانی را برای طی طریق معنویت و مقام قرب خویش برمی

یاتی صکه به صفات و خصو نیانسا از دیدگاه روانشناختی،های الهی باشند. همچنین، مطلوبیت

دارد، برای میاو را دوست  وندخداداند که مطلوب نزد خداوند متّصف شده و بدان جهت، می

 کند؛گی بیشتری پیدا میآماد و جستجویِ دوستدارِ خود معنویت

                                                           

 ۀاز سور 36متعدد به جاي تعبري به اميان، به اميد و رجاء تعبري منوده است. براي مثال، به آيه  . قرآن در موارد 1

 احزاب مراجعه شود. ۀاز سور 21عنکبوت و آيه 

اللت وم د﴾ بر اين مفهآَتاُهْم َتْقواُهْم َو يالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًد َوحمّمد: ﴿ ۀاز سور 17. آيايت از قرآن نيز مثل آيه  2

 دارند.
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( و سایر مضامین قرآنی که 57/ 17و اسراء:  35/ 5)مائده: « ابتغاء الوسيلة الی اهلل». ویژگیِ 3

ای معنویت نیز نوی داللت دارند، به استنباط مالزمات و شرایط زمینهمستقیماً به جستجوی مع

کنند؛ برای مثال، آن چه را قرآن به عنوان مقدمات یا مالزمات اِبتغاءِ وسیله مطرح میکمک می

 ای معنویت خواهد بود؛کند، از مالزمات و شرایط زمینه

ََ ُهْم  ا وَ  َلْيِهمْ َع َِْوفٌ   ا﴿طور مکّرر با عبارتِ . ویژگی که قرآن به4 دارد، می بیان ﴾َيْحَزُنو

مطلق است و به نتایج اُخروی مقیّد نشده است. بنابراین، این عبارتِ قرآنی عالوه بر آسایش و 

. چنین 1تواند به نوعی آرامش باطنی در زندگی دنیوی نیز داللت داشته باشدسعادت اُخروی، می

کی از پیامدهای جستجوی معنوی دانسته شده است. های مهم معنویت یآرامشی در همه نحله

َّ  اأَ ﴿کند که قرآن نیز تأکید می ََ ُهْم ا  َو َعَلْيِهْم َِْوٌف ا  اهلِل َأْوِلَياء ِإ (. 62/ 10: )یونس ﴾َيْحَزُنو

ای برای حصول پیامدِ منتفی شدنِ بیم و اندوه در زندگی بر این اساس، هر چه را که قرآن مقدمه

 ای برای تحقق معنویت نیز خواهد بود. و شرطی زمینه دمهبداند، مق

 صدر شرح(، 125/ 6)انعام:  ﴾...ِلْلِإْسَلاِم َصْدَرهُ  َيْشَرْح َيْهِدَيُه َأَ اهلُل ُيِرِد َفَمن﴿برای نمونه، 

 شرح توانیم شد، گفته اول فرضشیپ در چه آن طبق ،پس ؛است آمده شماربه تیهدا همقدم

 .دانست زین تیمعنو یانهیزم شرطا مالزم ی را صدر

 قرآن در یمعنو بالقوه یعملکردها .8

ها ها و یا فرایندهایی در عملکرد انسانمقصود از عملکردهای بالقوه معنوی، رفتارها، تعامل

توانند معنوی باشند. مقصود از شرایط خاص نیز تحّقق است که با حصول شرایطی خاص می

آن بتوان عملکرد انسانی را مصداقی از جستجوی امر قدسی خصوصیاتی است که با وجود 

دانست. برای مثال، نماز عملکردی بالقوه معنوی است، زیرا اگر نیّت و انگیزه انجام دادنِ آن یاد 

خدا و تقّرب به سوی او باشد و فرد نیز در حین انجامِ آن تالش نماید تا ذهن و اندیشه خود را 

اند با او ارتباطی برقرار کند، و این کار نسبتًا دوام داشته باشد، در از غیرخدا منصرف کند و بتو

 این صورت، چنین نمازی مصداقی از جستجوی امر قدسی و معنویت خواهد بود. 

های اول، دوم، سوم و چهارم که در مبحث مالزمات معنویت توضیح داده شدند، فرضپیش

بالقوه معنوی کمک کنند. بنابراین، اگر در ، توانند به استنباط عملکردهای در اینجا نیز می

شمرده شود، یا به نحوی، محبوب و مطلوِب ها یافتگی انسانعملکردی مقدمه یا مالزم با هدایت

                                                           

 الصَّاِلَحاِت َسَواء َعِمُلواْ  ًأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوْا السَّيَِّئاِت ّأَ نَّْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوْا َو﴿ يهدر آكه  قرآن . ظاهرًا 1

ََ مَّْحَياُهم َو کند که ايشان نه آخرتشان با د مي( در مقام هتديد بدکاران، تأکي21/ 45﴾ )جاثيه: َمَماُتُهْم َساء َماَيْحُكُمو

 مؤمناِن نيکوکار يکسان است و نه زندگيشان در دنيا، به مهني پيامدهاي خوب دنيوي براي معنويت نيز اشاره دارد.
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الهی تلقی گردد، یا مقدمه ابتغاءِ وسیله )تقرّب جستن( به سوی خدا دانسته شود و یا پیامدش  

تواند عملکردی بالقوه معنوی باشد. د، میمنتفی شدنِ بیم و اندوه در زندگی معرفی گرد

( 2خواهی و ( هدایت1گونه از قرآن استنباط شدند، در دو دسته کلیِ عملکردهای معنوی که این

 بندگی جای گرفتند. 

مقصود از بندگی و عبودیت، اطاعتِ خداوند است. هر کار نیکی که به قصد اطاعت خداوند 

ت، صورت گیرد، بندگی تحّقق پیدا کرده است. هرچند و انجام عملی که مطلوب و محبوب اوس

گیری اساسی در تمام زندگی آدمی باشد و در واقع، سفارش قرآن این است که بندگی جهت

های ؛ در عین حال، قرآن از عبادت1همه رفتارهای عادی او نیز به عبادت و بندگی تبدیل شود

باشند، نه  توانند عبادتهستند که فقط میهای خاص، اعمالی کند. این عبادتخاصی نیز یاد می

چیز دیگری. اگر شرایط انجام آنها رعایت شود و مصداقی از جستجوی امر قدسی محسوب 

شوند، بندگی و عبادت هستند و در غیر این صورت، کاربردی معقول برای نوع مردم و روابط 

، یاد خدا، نماز، شکرگزاری سالم )خالی از تحریف( اجتماعی در بین ایشان ندارند )برای مثال

های خاص، یا با (. اما در قرآن، عالوه بر عبادتهای خاص هستنددر پیشگاه الهی از عبادت

تر، بر رفتارهای دیگری نیز تأکید شده است. این عنوان کلیِ عمل صالح و یا با عناوین خاص

سی و امتثال فرمان الهی توانند مصداقی از جستجوی امر قداعمال و رفتار با رعایت شرایط، می

شوند، و عبادت باشند، ولی در عین حال، حتی هنگامی که به قصد عبادت و اطاعت انجام نمی

کاربردهای فراوان و مهمی خصوصًا در روابط اجتماعی بین مردم دارند و معموالً، نزد ایشان 

این نوع رفتارها شوند )برای مثال، انفاق، راستگویی، دادگری از رفتارهایی نیک محسوب می

توان تحت عنوان کلی نیکوکاری مؤمنانه و مخلصانه خالصه باشند(. این گونه عملکردها را میمی

کرد. روشن است که قیِد مؤمنانه و مخلصانه برای این است که مقصودِ پژوهش در اینجا 

 کردن یکی از دو قسم از عملکردهای بالقوه معنوی، یعنی بندگی است. فهرست

تواند به قصد اطاعت و مطلوبیت الهی انجام شود و عبادت و بندگی خواهی نیز میهدایت

جوییِ هدایت، حتی قبل از ورود به عرصه بندگیِ خدا خواهی، پیباشد، ولی چون مفهومِ هدایت

جوییِ هدایت برای دریافت درست حقایق هستی، شود و غالباً پشتکار قبلی در پیرا نیز شامل می

                                                           

َِْوٌف َعَلْيِهْم  ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َربِِّه َو َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللِه َو يَبَل﴿براي مثال،  1 َََل َوَلا / 2)بقره:  ﴾ا ُهْم َيْحَزُنو

اش تسليم وجه براي خدا ظاهرًا به معناي اين است که اطاعت و بندگي، جهتگريي و خط مشي فرد در زندگي(، 112

 باشد. 
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طور مستقل و مجزا از های معنویِ بعدی دارد، بهنائل شدن به بندگی و موفقیت نقش مهمی در

این  6و  5و 4هایبندگی به عنوان یکی از عملکردهای بالقوه معنوی یاد شده است. شکل

اند، های مذکور در صفحه قبل از قرآن استخراج شدهعملکردها را که با استفاده از پیشفرض

 دهند:نمایش می

 
 . عملکردهای بالقوه معنوی4شکل 

 
 . نیکوکاری مؤمنانه و مخلصانه5شکل 
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اند که اگر مؤمنانه و موارد باال کارهای نیکی هستند که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته 

مخلصانه انجام شوند، بندگی و عملکردی معنوی هستند. از باالی شکل به سمت پایینِ شکل، 

بنابراین، ارشاد، صبر و انفاق از بیشترین بسامد و تکرار در آیات شود. از فراوانی کدها کاسته می

معنای عامی است که شامل امور ذیل  جانیدر ا «ارشاد»قرآن برخوردار هستند. مقصود از کدِ 

نمودن  ها، انذاریکیآوردن، سفارش کردن به ن ادیپند دادن و به  ،یی کردنو راهنما تیهدا است:

 یابه نماز  کردن امر و نمودن 1از منکر ینه یاامر به معروف  ام،یبالغ پدر قالب ا دادن بشارت یا

 . 2عبادات ریسا

 
 های خاص. عبادت6شکل 

                                                           

 . مفاهيمي با غلبه وجهه اجتماعي )مربوط به احکام توصلی(.  1

 . مفاهيمي با غلبه وجهه شرعي )مربوط به احکام عبادی(. 2
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نیز از باال به پاییِن شکل و )در پایینِ شکل(، از چپ به راست، فراوانی کدها   6در شکل

ه بیشترین ارتباط خاص در قرآن، یاد کردنِ خداوند است ک یابد. پرتکرارترین عبادتکاهش می

قابل  ـاسالم نید یهابر طبق آموزه ـچون خداوندرا نیز با معنویت و جستجوی امر قدسی دارد. 

ا یاد کردن خد همراه است. گرید یتیبا خصوص همیشهکردن او ادی ست،ین یتصور در ذهن آدم

دا را به یگانگی االاهلل، خ ممکن است به صورت توجه به صفات خداوند تحقق یابد؛ تهلیل )الاله

در معبودیت یاد کردن(، تحمید )الحمدهلل، ستایش کردن خدا به جهت جمیع صفات کمال او( و 

اهلل، خدا را از صفات سلبی و ساخته و پرداخته ذهن بشری منزّه دانستن(، تکبیر تسبیح )سبحان

ه صفات الهی است. اکبر، خدا را به بزرگی یاد کردن(، همه نوعی یادِ خدا کردن با توجه ب)اهلل

تواند با برقراری نوعی رابطه بین عبد و معبود همراه باشد. در این رابطه، همچنین، یاد خدا می

طلبد و برآوردن حاجات کند و از او یاری میخواند، زاری و تضرّع میعبد معبود خود را می

)استعاذه(، و یا از او آمرزش  بردطلبد )استخاره(، یا به او پناه میخواهد، از او خیر میخود را می

 مشخص« دعا»ای با همه تنوعش در اینجا با عنوان و کدِ نماید )استغفار(. چنین رابطهطلب می

شده است. همچنانکه یاد خدا ممکن است در قالب به جا آوردنِ نماز یا فقط شکرگزاری یا توبه 

های بسیار مهمی دارای ویژگی نمودن و بازگشت کردن به خداوند محقق شود. در قرآن، یاد خدا

ها عبارتند از: )در توجه به صفات الهی( فقط ستایش ترین آندر ارتباط با معنویت است که مهم

های نیک، همراه با خواهی از او، فقط یاد او، آهسته، همواره، همراه با ناماو، )در دعا( فقط کمک

 د خدا همراهی آن با تفکّر خردمندانه است.تضرّع، همراه با بیم و امید. پرتکرارترین ویژگیِ یا

ََ َوْجَهُه وَ ﴿برای نمونه،  ََ َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدو )کهف:  ﴾...اْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعو

(، مالزمت با اهل معنا مطلوب است و در نتیجه، طبق پیشفرض دوم عملکردی بالقوه 28/ 18

 معنوی است.

 قرآن در تیمعنو موانع .9

مقصود از موانعِ معنویت اوضاع و شرایطی است که مانع از معنویت )مانع نسبت به هریک 

از مراحل فرایند جستجو( و تحقق پیامدهای آن هستند. با حضورِ خصوصاً پایدار این موانع، یا 

جستجو صورت پذیرد، ای از فرایند افتد و یا اگر هم مرحلهاصالً جستجوی امر قدسی اتفاق نمی

رسد. در این جا برای استخراج موانع معنویت از آیات قرآن، دو شود و به پیامدها نمیکامل نمی

 فرض عمده در نظر گرفته شده است:پیش

های الهی، وضعیتهای الهی موانع اصلی معنویت هستند. مقصود از نامطلوبیت. نامطلوبیت1

قرآن که  دهد و یا عملکردهایی استنکوهش قرار می های روحی و روانی است که قرآن مورد

با حضورِ نسبتاً پایدار این موانع در روان آدمی  کند.ها تأکید میبه نحوی بر اجتناب از آنکریم 
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توان به خدایی تقرّب جست )جستجوی معنوی( که از ها، نمیو یا با اصرار او بر انجام دادنِ آن 

 یا اعمال ناخشنود است؛ خصوصیات تلّبسِ بندگانش به آن

 نه تنها شرط عقلی برای حصول در ارتکاب گناه یا بقای بر روحیات نامطلوب مدعلم و عَ. 2

معنای چنین  .1بلکه این شرط در آیات فراوانی مورد توجه قرارگرفته است است، تمانعیّ این

لوب روانی شرطی این است که ارتکاب گناهان و عملکردهای ناپسند و حضورِ حاالتِ نامط

شوند و مانعی مهم برای معنویت هستند که اوالً، با آگاهی هنگامی سبب ناخشنودی خداوند می

از این که گناه هستند انجام شوند، یا با آگاهی از این که نامطلوب هستند، در روان آدمی دوام 

 قصد صورت پذیرد. شده یا بقای روحیاتِ طردشده، عامدانه و با آورند، ثانیاً، ارتکاب اعمالِ نهی

کنند که برخی بیشتر ها را در قالبِ مفاهیمی بیان میشده از آیات قرآن، ویژگیموانع استخراج

های رفتاری و عملکردی غالب است. بنابراین، جنبه ذهنی و روانی دارند و در برخی دیگر، جنبه

ه است. در عین حال، های ذیل از دو عنوانِ موانع روحی و موانع عملکردی استفاده شددر شکل

توانند کامالً به هم مرتبط باشند. البته، در اغلب موارد، این به دیدگاه فردِ محقق این دو دسته می

ـ عملکردی توجه تر بداند یا بیشتر به جنبه رفتاریـ روانی را مهمبستگی دارد که جنبه روحی

واجهه با دین و تأکید قرآن بر طرد به جهت اهمیت آن در مرا ـ« نفاق»نماید. برای مثال، محقق، 

ـ در موانع روحی معنویت آورده است. نکته دیگر این است که بر طبق آنچه در پیشبنیانی آن

فرض اول همین مبحث بیان شد، همه موانع عملکردی معنویت به نوعی نافرمانی نسبت به 

از برخی از  شوند؛ در عین حال، قرآن گاهیخواست صریح یا ضمنی خداوند محسوب می

تحت عناوینی عمومی مثل اثم، ذنب، سیّئه، ِاسائه، خطیئه، جرم، فسق، فساد، عصیان  هانافرمانی

دهد. هر جایی که طور خاص مورد تأکید قرار میهایی را بهبرد و گاهی نافرمانیو طغیان نام می

ای داللت بر آن از کدِ الذکر را بیان کرده، در این پژوهش برقرآن عناوین عمومی مثل موارد فوق

 استفاده شده است.« نافرمانی»

دهند، بسامد کدها در قرآن از که موانع معنویت را نمایش می 9و  8و  7های در همه شکل

ر یابد. به جهت تعداد بیشتباالی شکل به طرف پایین و سمت راستِ پایینِ شکل کاهش می

 9ه شده است که فراوانی کدهای شکل کدها، موانع عملکردی معنویت در دو شکل نمایش داد

 است.  8در ادامه کاهشِ آخرین کد شکل 

                                                           

 (.15، 14/ 15( و )حجر: 115/ 9(، )توبه: 5/ 5(، )مائده: 115/ 4(، )نساء: 42/ 2به عنوان منونه، )بقره:  .1
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 . موانع روحی معنویت 7شکل 

 قطف کفر ممکن است انکار اصل وجود خدا باشد و ممکن است .دارد یانواع ای یمراتب کفر

با انکار  شد.او با یهااز نعمت ینعمت ای و یا فقط انکارای یا آیه و نشانهفرمان و خواسته انکار

اصل وجود خدا، معنویت، یعنی جستجوی امر قدسی از نظر قرآن محال است. اما درباره سایر 

رابطه با امر  یو برقرار تیمانع معنو یکفر هنگامفرض دوم این مبحث، مراتب کفر، طبق پیش

که ممکن ، بلکند از جانب خداست، همراه باشدیکه آنچه انکار م نیشود که با علم به ایقدسی م

ک به شرکه با چنین علمی همراه باشد. همچنین،  صادق است یمفهوم کفر هنگاماست بگوییم 

ل است که عم نیآن ا همرتب کی .دارد یمراتب نیزخدا دانستن  کیرا شر یکس ای یزیچ یمعنا

است که  نیا آن ترمراتب پنهان یبرخ کهیدرحال ،نشودر خداوند منحصر د شیستا ایپرستش و 

 تیشرک فقط در ربوب ی نیز. گاهاختصاص نیابد خداوند و قبله معنوی بودن به شدن تاطاع

پذیرد، مالک و ، یعنی فرد ممکن است در حالی که خالقی جز خدا نمیتیاست، نه در خالق

 صاحب اختیار و مدبّر خود را در غیر او بجوید.
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 انداختنیکار نبه یبه معنا اجماالً در مقابلِ علم و آگاهی است. غفلت در قرآن ظاهراً غفلت 

مربوط  مختلف قیها و حقاتیواقع دنیو شن دنید دن،یفهم ،شناخت یبرا یمختلف ادراک یقوا

ست. در هابعد از شناخت آن ق،یآن حقا یعمل نکردن به مقتضایا به معنای به مبدأ و معاد و 

ناختن برخی امور مهم داند کاری برای شاینجا نیز، علم و عمد شرط مانعیت است. کسی که می

کند و در این داند به مقتضای شناخت خود عمل نمیمربوط به مبدأ و معاد نکرده است و یا می

دهد(، چنین فردی با مانع مهمی در مسیر معنویت مواجه موارد تعمّد دارد )مثالً اهمیت نمی

 هوم غفلت صادقیابد و یا اگر مفاست. در غیر این صورت، یا اصالً مفهوم غفلت تحقق نمی

باشد، چنین غفلتی مانعی بزرگ برای معنویت نیست، مگر این که برخاسته از قساوت قلب باشد. 

تر این است که در مواردی که فرد علم و عمد ندارد، جهل مرکَّب به سخنی دیگر، احتمال قوی

نین غفلتی در داند...، باز هم مفهوم غفلت صادق باشد، ولی چدارد و مثالً در موارد باال نمی

، زیرا بروز قساوت و مرض قلبی 1صورتی مانع معنویت است که از قساوت قلب نشأت بگیرد

 به عملکرد قبلی و رفتار عالمانه و عامدانه خود فرد بستگی دارد.

 تیوضع یمختلف از نوع راتیقرآن با تعباست. « قساوت قلب»در اینجا توضیحی پیرامون کد 

 د،ینمایم ریبه قساوت قلب تعب یاز آن به مرِض قلب و گاه یگاه کند؛یم ادی یو روان یروح

ها و پرده افتادن بر از مُهر نهاده شدن بر آن یو گاه کندیم ادیها از سخت شدن قلب یگاه

 یاست که آدم یتیعوض از این تعبیرات . احتماالً مقصود قرآندیگویها سخن مها و چشمگوش

در امور  ،خصوصاً ،شیخو انیروشن و سود و ز یهاتیقعدر درک و فهم وا ت،یدر آن وضع

 تیوضع نیو ا شودیم یجدّ یینارسا کیدچار  2ی،و در قلمرو عقل عمل یو اخالق یمعنو

است که مانع از پردازش درست اطالعات و  جاناتی( و هالیاحساسات )ام دیشد همعلول غلب

 یو عملکرد یو عاطف یشناخت یهاسخبه پا دنیرا از رس یو آدم شودیم اتیواقع حیصح افتیدر

راحتی در توان بهشود که شرط علم و عمد را نمی. از این توضیح معلوم میداردیمناسب بازم

مورد خودِ قساوت قلب مطرح کرد، زیرا قساوت قلب )یا مرض قلب( نوعی کژفهمی است و 

مقدمات آن مربوط علم به آن، یعنی منتفی شدنش. لذا علم و عمد در مورد قساوت قلب به 

 اش است،و اهدافی که شدیدًا مورد عالقه به منافع دنیبه جهت رس آدمی که یوقتشود. می

                                                           

حنل به چنني غفليت که منشأش قساوت  ۀاز سور 108اعراف يا آيه  ۀاز سور 179. در برخي از آيات قرآن مثل آيه  1

 قلب است، اشاره شده است. 

 و زشت، و يا خوب و بد است. . عقل عملي، درک اخالقي زيبا 2
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صورت، ممکن است به  نیدر ا شود،مرتکب میعالمانه و عامدانه اعمالی زشت و گناه را 

روند،  نیا .دچار شود یقلب یروشن را درک نکند و به مرض اتیواقع گر،یبرسد که د یتیوضع

 مطرح و یاجتماع یروانشناسدانشِ نوع در  نیاز ا ییهاتیدر انسان است و واقع یعاد یندیفرا

تحت تأثیر غلبه که انسان  یوقتبرای مثال، . 1است شده نییتبی شناخت یناهماهنگ یهبه کمک نظر

عمداً و با علم به  خالف را ی، عملاشمرتبط با اهداف و اغراض شخصی احساسات و هیجاناتِ 

 یکه به نحو کندیمثبت از خود، تالش م یاحفظ خودپنداره یبرا شود،یمرتکب م اه بودنشگن

و بلکه  ابدییخالف ادامه م یکه رفتارها جیتدرکند. به هیآن عمل را و در واقع، خود را توج

به  هاتیتوج نیتا آنجا که ممکن است ا گرددیم شتریو ب شتریب ه،یبه توج ازین شود،یتر مزشت

همان  نیمنجر شود و ا یروشن خصوصاً در قلمرو عقل عمل اتیواقع دنِیند ایکار کردن ان

 قساوت قلب است. ایمرض ُمهر نهاده شدن بر قلب 

 
 (1. موانع عملکردی معنویت )8شکل 

اند، عبارت از: تکذیب خدا یا آیات او، تکذیب آخرت مواردی که کِد تکذیب دریافت کرده

پربسامدترین  مذکور گانهبه انواع سه باشند. در مجموع، تکذیب( میو تکذیب خود پیامبر )ص

کد در میان کدهای موانع معنویت است. تکذیبِ خودِ خدا )با شرط علم و عمد( عقالً با 

جستجوی معنوی ناسازگار است، ولی قرآن تکذیبِ آیات و آخرت و پیامبر )ص( را نیز سخت 

                                                           

ها در روانشناسي اجتماعي است )براي توضيح خمتصر آن، ن.ک: استگ و ديگران، . اين ن ريه از مشهورترين ن ريه 1

 (.157-101، صص1366و براي يک توضيح کامل، ن.ک: ارونسون،  50-49، صص1396
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ه و انواعی که برای آن ذکر شده است )راغب اصفهانی، نکوهش کرده است. ظلم با مفهوم گسترد 

شود، ولی در اینجا، تنها به مواردی که در ها را شامل می( همه نافرمانی538، 537، صص1412

ارد ای دقرآن، صراحتاً، تعبیر به ظلم شده، این کد داده شده است. اسراف نیز معنای گسترده

( و با مفاهیم دیگری مثل ظلم 148، ص9تا، ج، بیمنظور/ ابن407، صص1412)راغب اصفهانی، 

توجهی است. در اینجا، به مواردی کدِ اسراف تعلق گرفته است که دارای اشتراک مصداقی قابل

یا در آیاتِ قرآن، صراحتاً، یکی از مشتقات واژه اِسراف به کار رفته باشد و یا مفهومِ گذشتن از 

شامل موارد متعددی « عدم تطابق گفتار و کردار». کدِ روی مطرح شده باشدحدّ اعتدال و میانه

( و خلف وعد 305، ص1412شکنی( )راغب اصفهانی، مثل عملکرد منافقانه، خیانت )پیمان

 شود. می

 
 (2. موانع عملکردی معنویت )9شکل 

های قرآن است. مفهومی که با این واژهترجمه سه واژه مَکر و کَید و خُدعه از واژه« نیرنگ»

جویی در منصرف کردنِ دیگری از آن چه شود، تقریباً یکسان است. تدبیر و چارهها فهمیده می
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دانند: مکر هاست. اهل لغت مکر و کید را دو نوع میقصد کرده است، مفهوم مشترک این واژه

پسندیده که فعل زیبا و کار خوبی در آن مقصود است و مکر ناپسند که فعل زشت و کار بدی 

/ 819، ص2، ج1407/ الجوهری،772، 728، صص1412راغب اصفهانی، شود )صد میدر آن ق

و ناپسند  یراخالقیغ یریموضعگ ،«ییجوبیع» مقصود از کدِ. (265، ص6، ج1371قرشی بنابی، 

 شخندیشامل ر ییجوبیع ن،ی. بنابراشودنسبت داده می گرانیبه دی است که بیعدر ارتباط با 

 ین براس کردتجسّ گران،یلقب زشت دادن به د گران،یگرفتن از د بیع گران،یو تمسخر د کردن

ن ِفي ِإَ ُتِطْع َأْكَثَر مَ  َو﴿برای نمونه،  است. گرانیکردن از د بتیو غ گرانید بیمطلع شدن از ع

ََ ِإلَّا الظَّنَّ َو ََ اْلَأْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اهلِل ِإَ َيتَِّبُعو َْ ُهْم ِإلَّا َيْخُرُصو پیروی (. 116/ 6)انعام:  ﴾ِإ

کردن اعم از همرنگی کردن یا اطاعت کردن از اکثریت و یا اعتماد نمودن بر غیرعلم، وقتی که 

فرض اول این مبحث، مانع معنویت محسوب ناآگاهانه صورت گیرد، نامطلوب است و بنا بر پیش

 شود.می

 قرآن در تیمعنو یامدهایپ .10

ـــتند ثاری هس یامدهای معنویت آ یا هر دو، نصـــیب  پ یا اُخروی و  که در زندگی دنیوی 

هایی مورد نظر فرضشوند. برای استخراج این پیامدها از آیات قرآن، پیشهای معنوی میانسان

 باشند:های مباحث قبلی کامالً مرتبط میفرضها با پیشفرضبوده است. بیشتر این پیش

ــی و ارتباط های واال و خاص، خود از پیامدهای معن. هدایت1 ــتجوی امر قدس ویت و جس

هایی هســتند که خداوند بر های خاص، هدایتتر با خداوند هســتند. مقصــود از هدایتنزدیک

سابآن ست و معموالً، به روشها و بر انت های هایی غیر از هدایتشان به خودش تأکید کرده ا

ــریعی و تکوینی محقق می ــوند.معمولیِ تش ــخیص حق از باطل، برای مثال، دادنِ قدرت  ش تش

ـــدن یک زندگی واقعی ـــدیدتر یا عمیقفراهم ش تر، تأثیرات خاص در ادارک و تر و حیات ش

ـ که در این جا های ویژهبنابراین، هدایت دریافت بشری، الهام در خواب و رؤیا و موارد دیگر.

رآن، از پیامدهای ها در بیان قـ و مالزمات و پیامدهای آننامیممی« هدایت خاص الهی»ها را آن

 معنویت خواهند بود؛

. بسترهای معنویت و عملکردهای معنوی در مباحث گذشته مشخص شد. اکنون، نتایجی 2

سترهای معنویت در فرد یا جامعه میکه قرآن آن  ها راداند یا نتایجی که آنها را حاصل وجود ب

 خواهند بود؛ شمارد، پیامدهای معنویتعاقبتِ التزام به عملکردهای معنوی می

سيل»فرض ســومِ مبحث مالزمات معنویت، گفته شــد که مفهومِ قرآنیِ . در پیش3 ة ابتغاء الو

ستقیماً، « الی اهلل ستن( م سی و معنویت داللت )پیوند و قرب به خدا را ج ستجوی امر قد به ج
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ـــت می  ای پیامدهتوانند از دارد. بنابراین، پیامدهایی را که قرآن برای این مفهوم بیان کرده اس

 معنویت باشند؛ 

ـــتر 4 َِوٌف َعَليِهم ﴿ویژگی قرآنیِ . پیش های  ﴾َيحزُنوَ ُهْم ا  َو ا مد یا به عنوان یکی از پ

که می ـــد. قرآن  ید: معنویت مطرح ش ما َّ  اَأ﴿فر اَء ِإ َََيْح ُهْم ا  َو َعَلْيِهْم َِْوٌف ا اهلِل َأْوِلَي  ﴾َزُنو

 دوســتانتفی شــدنِ بیم و اندوه یا آرامش در زندگی بر همین پیامد، یعنی من( 62/ 10)یونس: 

 کند و دوستان خدا جستجوگران ارتباط با او یا همان اهل معنویت هستند؛خدا تصریح می

ــاس قرب به خدا در آدمی، در خودِ تعریف 5 ــت، احس ــأله گذش . طبق آن چه در بیان مس

س قرب از پیامدهای معنویت )فرایند جسـتجوی امر قدسـی( گنجانیده شـده اسـت. لذا احسـا

ـــاب نمیمعنویت به  یامدهای معنویت، به حس یان یکی از پ ما برخی از آیات قرآن در ب آید. ا

ـــاره می ـــانجایگاه و منزلت واالیی نزد خداوند اش ـــت کنند که انس های معنوی آن را به دس

ک بنده آورند. این جایگاه و مرتبه ارزشــمند، رضــایت خدا از انســان و یا همان مقام قرب یمی

نزد خداوند اســت که در آیات قرآن، گاهی به رضــوان الهی از بنده، گاهی، به قُرب و تقریِب 

اه و این جایگ شود.بنده و گاهی، به باال بردنِ درجاتِ او و گاهی، به تعبیرات دیگر از آن یاد می

ـــت در اینجا، ذیلِ عنوان و کدِ  ـــنودی »منزلت واال که یکی دیگر از پیامدهای معنویت اس خش

 مطرح شده است.« الهی

ی امدهایپ از تا چهارها، پیامدهای جستجوی امر قدسی استخراج شد. فرضبرطبق این پیش

 شــانیا قبال در او یریگموضــع به و یمعنو یهاانســان با خدا هرابط یچگونگ بهآمده بدســت

 یامدهایپ هاینا(. یاله آمُرزش و یاله رحمت ،یاله یخشنود ،یاله خاص تیهدا) دارد اشاره

 تیمعنو اهل بینص گرید امدیپ شش ،یارابطه یامدهایپ نیا خالل از. هستند تیمعنو یارابطه

ستند یاُخرو و یویدن یزندگ در شانیا صفات به ناظر هاآن از تا سه که شودیم  محبّت،) ه

 صمخت بلکه ،یاُخرو یزندگ اتیخصوص به ناظر عمدتاً ،گرید یتا سه و( آرامش و قلب رقّت

شندیم شانیا آخرت به ستگار و یجاودانگ ،یاُخرو تنعّم) با  آرامش و قلب رقّت محبّت،(. یر

ضا ای) شند،ینم ایدن به مختص چه اگر( تیر  مورد شتریب و زودتر هاآن یویدن اثرات امروزه با

 . هستند مؤثر اریبس امر قدسی یجستجو یبرا زهیانگ جادیا در و ردیگیم قرار توجه
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 . پیامدهای معنویت10شکل 

های مختلف بیان شده است؛ از مواردی مثل بخشایش و عفو گناهان و آمرزش الهی به شیوه

امه ها و حتی تا محاسبه شدنِ آسان نها به خوبیپاکیزه شدن از رذایل گرفته تا تبدیل شدنِ بدی

د از محبّت به عنوان از سوره مریم، دو احتمال برای مقصو 96اعمال فرد معنوی. با توجه به آیه 

های دیگران نسبت به فرد معنوی ایجاد محبّتی که در دلپیامدی برای معنویت وجود دارد؛ 

شود و یا محبّتی که در دل خود اهل معنا نسبت به خداوند و تجلّیات و مخلوقات او حاصل می

 رت ادراکو قد تیّ حسّاس یعنیمقابِل قساوت قلب است،  همقصود از رّقت قلب نقط. شودمی

از رقّت قلب  ی. البته، مقداریو مدرکات عقل عمل یو امور اخالق یمعنو اتینسبت به واقع

امر قدسی  یجستجو یباشد، ول تیو رشد معنو ییشکوفا یبرا یمناسب هنیممکن است بستر و زم

آن برای مثال، وقتی در قر .انجامدیم شتریت قلب ببه رقّ زین یمعنو شتریب و ارتباطِ تیو معنو

( و در واقع، مؤمنین به 2/ 8شود )نک. انفال: رقّت قلب از صفات برجسته مؤمنین شمرده می

گیرند، توجه اصلی آیه به مراحل واالتر هدایت داشتن چنین صفتی مورد مدح و تمجید قرار می

هایی مقصود است که به مراحل برتری از هدایت و معنویت دست و ایمان است. بنابراین، انسان

داند، و این هایی میهای چنین انسانفرض اول(، و قرآن رقّت قلب را از ویژگیاند )پیشفتهیا

 یعنی رقّت قلب از پیامدهای جستجوی معنوی است. 

شود، بیان می« فَوز»یا « فَالح»هایی مثل در مورد رستگاری که در قرآن معموالً با مُشتقّات واژه

عمران، محتمل است که مقصود از رستگاری، کامیابی وره آل از س 185با توجه به آیاتی مثل آیه 

شود، هرچند که با وجود آیاتی مندی نهایی باشد که در آخرت نصیب آدمی میو موفقیت و بهره

 انشیکه ا داندی میاز بندگاناز سوره مائده که رستگاری بزرگ را خشنودی الهی  119مثل آیه 

تمال که رستگاری شامل خوشبختی و رضایت درونی اند، این احخشنود ی خوداز خدا زین
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از سوره یونس نیز رستگاری بزرگ  64ها در دنیا نیز باشد، احتمال بعیدی نیست، بلکه آیه انسان 

 داند. را بشارت مؤمنان و پرهیزکاران در زندگی دنیا و آخرت می

َّ الَِّذيَن َقاُلوْا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ﴿برای نمونه، در آیه  َلا  ِئَكُة َألَّا َتَخاُفوْا َواْسَتَقاُموْا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمال ِإ

استقامت به معنای اعتدال و عدم انحراف است. مقصود از استقامت (، 30/ 41)فصّلت:  ﴾...َتْحَزُنوْا

در این که آدمی مالک و صاحب اختیار و مدبّر خود را اهلل بداند، پایداری در بندگی اوست که 

 داند.ملکردی معنوی است و پیامدش را قرآن رسیدن به آرامش و رضایت میع

 گیرینتیجه

امر  یتجوجس دارِیپا نسبتاً ندیفرابنابر علل پژوهشی که در بیان مسأله آمد،  را تیمعنو اگر

ها فرض کنیم، معنویت نوعی شیوه رفتاری خاص در زندگیِ برخی از انسان یزندگ در قدسی

 هشیدان و باور در منزّه و برتری قدرت نوع سبک زندگی که آدمی در آن به دنبالخواهد بود. یک 

و  وابسته ای او و مقهور را خود که ییماورا و یمتعال کامل، امر هر ای معبود خدا، است؛ خود

 ،یقدس امر افتنِی و کردن کشف . آدمی در این جستجو به دنبالکندیم احساس او به نیازمند

ترین نیازهای انسانی خویش او و برآوردن عمیق به یکینزد احساس و حضور رکِد رابطه، جادیا

هایی مندی از لذتاست، نظیر نیاز به جاودانگی و نامیرایی، نیاز به شکوفایی و کمال و نیاز به بهره

 متعال که هیچ رنجی همراه خود ندارند. 

جستجوی او باشد اهلل )یا اسماء  است آدمی در بنابر فرض باال، قرآن امر قدسی را که شایسته

کند که مشوّق معنویت است. قرآن او بیان می براینامد و صفاتی را دیگری مثل رب و...( می

نماید و خصوصیاتی نیز برای چنین جستجویی مردم را بر جستجوی امر قدسی ترغیب می

ویت و عملکردهایی ای تحقق معنشمارد. همچنین، قرآن مالزمات، بسترها و شرایط زمینهبرمی

کند. بعالوه، قرآن از توانند مصادیق جستجوی امر قدسی باشند، یادآوری و معرفی میرا که می

شود یا بسترهای معنوی را فرو ها میآنچه که مانع حصول معنویت در رفتار و زندگی انسان

قرآن با هدف  دهد. در عوض،گرداند، پرهیز میخاصیت میریزد یا عملکردهای معنوی را بیمی

ها به رفتار جستجوگرانه معنوی، پیامدها و نتایج زندگیِ همراه با معنویت را توصیف تشویق انسان

 کند.می

حاصل این که اگر معنویت را جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی بدانیم و اگر 

ات، بسترهای تکوین، ها، مالزمهایی باشد که ویژگیمقصودمان از نظریه معنویت، مجموعه گزاره
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کنند و باالخره، اگر سعی شونده و پیامدهای معنویت را بیان میفرایندها و عملکردهای منتهی

االذهانی به سمت تفسیرهای شخصی کنیم در برداشت از آیات الهی، خیلی از ظواهر و فهم بین

در این مقاله به تصویر کشیده شد و  1متمایل نشویم، در این صورت، آن چه را که در شکل 

طور به ن،آ با نوپدید را هایتوانیم نظر قرآن درباره معنویت بدانیم و معنویتتشریح گشت، می

 نماییم. طرفانه مقایسهجانبه و بینسبتاً همه
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