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چكيده:
«معنویت» ( )spiritualityدر دوران معاصر ،مفهوم با اهمیتی مجزا از «دین» شده است به گونهای
که حتی کسانی که خود را دیندار میدانند بسیار مایلند به معنویت هم متصف
حاضر دو تعری

از معنویت پیگیری شده است :تعریف

باشفند در نوشفتار

مفهفومی و منی فی از سفویی و تعریف

راهبردی از سویی دیگر فرضیه نگارنده این بوده است که در عین وجود انبوهی از تعاری

گوناگون

میتوان بر اساس علم ارتکازی و روش صحت یا عدم صحت سلب ،به تعریفی قابل اعتماد رسفید
بر این اساس ،میتوان چنین گفت که معنویت ،مفهومی مست ل و جدا از مفهوم دین ،عرفان ،اخالق
و مفاهیمی از این دست است ،هرچند به لحاظ مصداقی و تح ق خارجی ،با آنها ارتباط وثی ی دارد
«دین» بیشتر ناظر بر امور بیرونی و نهادی است ،حال آنکه «معنویت» به ابعاد درونی و تجربتی ناظر
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کاوشی معناشناختی در «معنویت»

است در یک جمعبندی ،باید گفت مفهوم معنویت ،جهتگیری عمیق درونی فرد به سفوی گف ر از
عالم خاکی و زیست مادی به سوی امری فراتر و متعالیتر است اما اگفر از ایفن تعریف

منی فی

بگ ریم ،و به دنبال تعریفی عملیاتیتر و قابل سنجش از معنویت باشیم باید بگوییم معنویت ،یفک
مشروط ،لیافت در رفتار با دیگران و حتی حیوانات و محیط زیست ،خفود را فراتفر از یفک موجفود
خاکی و حیوانی دیدن ،تواضع و فروتنی و خود را دارای ارزشهفای ملکفوتی دانسفتن ،و احسفاس
آرامش و استواری در مشکالت و مصائب البته به شرط آنکه همفه ایفن مفوارد ناشفی از رویآوری
انسان به عالم معنا و تعالی باشند
کليدواژهها :معنویت ،عرفان ،دین ،معنویت پویا و معنویت ایستا ،امر متعالی
 .عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،گروه ادیان و عرفان تطبیقیhamidieh1351@gmail.com/

تاریخ دریافت59/2/6 :

تاریخ پذیرش59/11/03 :
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فرایند و امری پویا ست که در این امور متجلی و قابل مشاهده اسفت :نفود دوسفتی ،محبفت یفر
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مقدمه
لغتنامه دهخدا ،معنویت را بسیار ساده و کوتاه معنا میکندد« :منسدو
مقابل لفظی» .محمد معین هم مینویسد« :منسو

بده معندی...

به معنی ،باطنی ،حقیقی» .در سدی

سال اخیر ،اما «معنویت» به یک کلیدواژة مهم هم در عرصه آکادمیک و هدم در مد ن
جامعه انسانی تبدیل شده است و همهجا از آن سخن گف ه میشود و این امر میطلبد
ضرورت دارد زیرا برخی از روشنفکران در تفکرات و تدممتت خدوی

و برخدی از

مردم در عمل مدعی آناند که امروزه «معنویت» بایدد جدایگنین دیدن شدود .روشدن
است که تا مرحله مفهومشناسی را با موفقیت پشت سر نگذرایم یعنی ندانیم معنویت
چیست و چه تمایناتی با دین و عرفان دارد نمیتوانیم به درس ی وارد مرحله نظدری
شویم و نظر دهیم که جایگنینی مورد اشاره الزم است یا خیر ،اتفاق اف اده یدا خیدر،
مطلو

است یا خیر ،و اموری از این دست .کارکردهای فراواندی کده امدروزه بدرای

معنویت ،تعریا شده است و آن را از یک مقوله کامتً فردی به مقولدهای اج مداعی،
مدیری ی ،درمانی ،تربی ی و ...تبدیل کرده است بر ما النام میکند که چیس ی معنویت
مورد توجه جهان امروز را بشناسیم و نسبت آن با معنویت در جهان سدنت را تعیدین
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که مرزهای مفهومی «معنویت» را به درس ی مشخص گردد .ایدن تعریدا اهمیدت و

کنیم (آیا در مورد این دو ،واژه «معنویت» مش رک لفظی است یا معنوی؟)
دشواریهای چندی بر سر راه تعریا «معنویت» وجود دارد از جمله اینکه تندو
( )Lewis, 2004معنویت را واژهای فاقد معنای واحد میداند به گونهای که در میدان
گروههای فرهنگی ،ملی و دینی گوناگون ،معانی مخ لفی میدهد .گام اول کار مدا آن
خواهد بود که ثابت کنیم تنو معنایی منبور مانع از کاوش معناشناخ ی ما راجدع بده
معنویت نمیشود .پ

از این گام ،ما روانه یاف ن پاسخی بدرای ایدن مسدلله اساسدی

خواهیم شد که «تعریا منطقی و تعریا کاربردی معنویدت چیسدت؟» .روش کلدی
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زیادی در گونهها ،سدطو و مادادیم معنویدت وجدود دارد تدا آنجدا کده لدویی
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این پژوه

ی

کاوشی معناشناختی
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عبارت خواهد بود از تبعیت از قواعد منطقی تعریا و رجو به تبادر و

صحت سلب به عنوان ابنارهای موثقی جهت رجو به علم ارتکازی .در این مسدیر،
اب دا از معنای لغوی «معنویت» ( )spiritualityالهامهایی خواهیم گرفت و سدس

بده

تعریا منطقی و آنگاه به تعریا کاربردی خواهیم پرداخت.

آیا مقوالت و مفاهیمی را که تنو زیادی در آنها مشاهده میشود میتوان تحت یک
تعریا واحد گنجاند؟ برای پاسخ بدین پرس  ،منطقی است کده آبشدخور تندو را
بررسی کنیم .مفهوم «درخت» دارای تنو بسیاری است (به لحدا شدکل ،قدد ،ندو
میوه ،شرایط الزم آ

و هوایی ،شدیوه تولیددمثل و  .)...مفهدوم «حیدوان» نیدن تندو

فوقالعادهای دارد و همچنین است مفهوم «شیر» (شیر جنگلی ،شیر نوشدیدنی و شدیر
آ ) و مفهوم «بازی» (بازی کودکان ،بازی جدی فوتبال ،بازی کمتحدرک شدطرن و
 .)...آنگونه که مشاهده میشود ،گاه تنو ناشی از ماادیم و افرادی است کده ییدل
یک مفهوم کلی وجود دارند بدون آنکه تنو به خدود آن مفهدوم کلدی سدرایت کندد
(مانند تنوعی که در ماادیم درخت میبینیم) و گاه ناشی از زیرگروهها (مانند تندو
انوا ییل جن
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امکان ارائه تعریف برای مقولهای با تنوع بسیار

حیوان) .گاهی هم تنو جدی است و مانع از شکلگیری یک مفهوم

با تعریفی واحد میشود ،مثتً شیر را نمیتوان به گونهای تعریا کرد که هدم شدامل
گویند ،باید به وسعت تنو  ،تعاریا گوناگون ارایه کدرد .در مدورد «بدازی» بده نظدر
میرسد نمیتوان به آی مها و مؤلفههایی رسید که همه طیا وسیع بازیهدا را در بدر
بگیرد ،اما بازیها با همه تنوعشان کامتً بیربط و بیتناسب با یکدیگر هدم نیسد ند
(آنگونه که بیربطی کامل میان شیر جنگلی و شیر نوشدیدنی دیدده مدیشدود) .اگدر
اصطت وی گنش این را به کار بگیریم میتوانیم توصیا به ری از ایدنگونده مفداهیم
داش ه باشیم :بازیها با یکدیگر «تناسب خانوادگی» دارند.
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شیر جنگلی شود و هم شامل شیر نوشیدنی .در این مورد که بدان مش رک لفظ مدی-
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معنویت آنقدر م نو است که میتواند خارج از زیستجهدان دیندی و ح دی در
حوزههای پی پااف اده و مب ذل یافت شود :معنویت مب نی بدر ناسیونالیسدم ،معنویدت
محیط زیست ،معنویت فوتبال . ... ،به نظر میرسد رسیدن به قدر مشد رک و معندای
مرکنی در این تنو  ،کار س رگ یا نشدنی باشد ،اما انوا معنویت ،بدیربدط و کدامتً
اجنبی نسبت به یکدیگر هم نیس ند .گویی یک تشابه خانوادگی اسدت کده مدا را در
سر و شکل و چهرهای همانند دارند ،آثار کمابی

مش رکی بر روان انسانها بر جدای

میگذارند ،رف ارهای مشابهی بر انسانها بار میکنند و همه آنها زندگی انسانهدا را
پرمعنا و خواس نی مینمایند.
مشابهت خانوادگی میان انوا معنویت و احساس وجود یک نیای مشد رک بدرای
آنها (یعنی درک وجوه کمابی

مش رک در پ

پشدت تنوعدات) مدیتواندد مبندای

خوبی برای جستوجوی حدود و ثغور مفهومی «معنویت» باشد .یدک تمییدد بسدیار
مهم برای این امر آن است که امدروزه بدا شدکلگیدری حدوزه مطالعداتی «معنویدت»
مواجهیم و نویسندگان و محققین بنرگی ،مطالعات نظری و پژوه های میدانی خود
را حول این مفهوم شکل دادهاند .در ن یجه ،میتوان به دنبال تبیین «معنویت» به عنوان
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معنویت خواندن این یا آن ماداق توجیه میکند .آنها به رغم اخ تفات فراوانشدان،

یک مفهوم بود ،هرچند در کاوش معناشناخ ی «معنویت» باید م وجده تندو فراواندی
باشیم که در این مفهوم وجود دارد.

«معنویت» ،که مادر صناعی از صفت «معنوی» است به سر و کار داشد ن بدا «معندا»
اشاره دارد .معناداری زندگی با همه شرور جهان و با همه رن هدایی کده در زنددگی
خود یا اطرافیان رخ میدهد ،از دو ناحیه ارزش یا هدف زنددگی حاصدل مدیشدود.
انسان برای ادامه زندگی ،لذت بردن از آن ،موفقیت در جهدت ارتقدای کیفیدت آن و
برای رن هایی که در راه کسب دان  ،ثروت و موقعیت اج ماعی مدیکشدد ،معندایی
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میطلبد؛ غای ی یا ارزشی را میجوید که توجیهکننده تحمدل مشدقتهدا باشدد .ایدن
هدف و غایت است و بده

غایت یا ارزش ممکن است امری باشد که به یات خوی

نوبه خود ،غای ی نمیطلبد یا امری باشدد کده شدخص ،آن را بدرای خدوی

غایدت

غایتها و ارزش برین قرار داده و جعل کرده است .این غایت یا ارزش برین ،به فرد
تکاپویی و انرژی فوقالعاده میدهد ،قدرت تحمل سخ یها را میبخشد و نیروهدای
و ارزشها برای معنادار کردن زندگی و اطت از نظریات فراطبیعدت گدرا ،ناطبیعدت
گرا ،طبیعتگرای آفاقی و طبیعتگرای انفسی ،رک .بیات)1053 ،
واژه  spiritualityاز واژه  spiritگرف دده شددده اسددت Spirit .بدده معنددای «اصددل
تحرکبخ

یدا حیداتی در انسدان و حیواندات» اسدت کده بده فارسدی بددان «رو »

میگوییم .این واژه از واژه التین  spiritusبه معنی نف

کشیدن یا دمیدن (باد) ،نفَ

و دم آمده است spiritus .به خود زنددگی و حیدات هدم گف ده مدیشدود و نیدن بده
خلموخو ،شخایت ،نیرو و توان ،شجاعت ،مباهات و گردنفرازی نیدن داللدت دارد.
در ترجمه وولگات (ترجمه التین ک ا

مقدس) ،از  spiritusبه عنوان ترجمه کلمده

یونانی  )πνεῦμα(pneumaاس فاده شده است .در یونانی pneuma ،م فاوت است با
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فکری ،روانی و تنی او را بر یک مسیر م مرکن مینماید( .برای اطت از انوا غایات

 psykheهمان طور که در التین spiritus ،م فاوت است با  animaو در انگلیسدی،
 spiritبا  soulتفاوت دارد .در فارسی هم میان رو و نف

تفاوت قایل مدیشدویم.

آمده است :و زمین بیشکل و تهی بود و تاریکی روی ژرفا (تهوم) بود و رو خددا
ֹלהים = وِرواَ الددوهیم) سددط آ هددا را فروگرفددت (מְ ר ֶ ֶ֖חפֶת על־פְנֵ֥י המָּֽים=
(ו ְ֣רּוחַ אַ ִ֔
مرَحِفِت عل-فنی همَییم) .در اینجا نمیتوان «رواَ » عبری را بده نفد

یدا روان یدا

 psykheیونانی ترجمه کنیم زیرا خداوند از چنین عناری مبراست .بلکه همانگونه
که از رو اهلل در قرآن کریم سخن گف ه میشود باید آن را همان رو بدانیم.
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 pneumaمطابم است با واژه عبری רּוחַ (با تلفظ  ruachرواَ ) .در سفر خدروج 1:2
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با توصیفات و ریشهیدابی کده گذشدت spirituality ،بدا تحدرک ،حیدات ،نیدرو،
سرزندگی و شجاعت مرتبط است .شلدراک به این نک ه مهم توجه میدهد که صفت
( spiritualکه مثتً در اول قرن یان  2:12-19آمده است) برای کسی به کار میرود که
رو القدس در او سکنی گنیده است یا کسی کده تحدت تدمثیر رو القددس زنددگی
میکند ( )Sheldrake, 2007: 2-3ولو اینکه جسمی مدادی دارد نده بددین معندا کده
«جسمانی» یا «مادی» (در یونانی ،سوما  σῶμαو در التین )corpus ،نیسدت (تدا بده
معنی غیر جسمانی باشد) ،بلکه م ضاد با واژه یونانی ( σάρξسارک
است (یعنی هر آنچه در تقابل با رو القدس است) .پ

) و التدین caro

تقابل در اینجا میان بدن و

رو نیست بلکه میان دو رویکرد به زندگی است (زندگی دنیوی و دور از رو الهی
و زندگی آکنده از رو الهی).
نظری به ارتکاز عرفی و برخی تعاریف موجود از «معنویت»
رجو به مفهومی که عامه مردم از یک واژه در یهن دارند و بر اساس آن به محداوره
و ارتباط با یکدیگر میپردازند میتواندد در تعریدا بسدیار راهگشدا باشدد .برخدی
محققین غربی با مراجعه به ارتکاز عرفی ،ابعاد قابلتوجهی از معنای معنویت را برمت
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کامتً از جن

رو است و بدن نددارد .او توضدی مدیدهدد کده  spiritualم ضداد

کردهاند .از جمله دن ون و می روف در  1555مطالعه تجربی انجام دادند و بدون ارایده
تعریا اولیه از معنویت از افراد خواس ند آن را تعریا کنند .عناصر کلیدی که افدراد
فراگیر و پذیرای هر ک  ،جهانی و فاقد زمان ،منبع غایی و فراهمکننده معنا و هدف
در زندگی ،در محضر یک موجود م عالی بودن ،مقدس بودن هر چین ،احساس عمیم
وابس گی م قابل هر چینی ،آرام

درونی ،منبع پایانناپذیر ایمان و قددرت اراده ،بده

خودی خود ،مقاود نهایی( .رس گار)62 :1035 ،
در مطالعه تجربی دیگر که هیکن انجام داده هشت ویژگی برای معنویت به دسدت
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برای معنویت برشمردند چنین است :غیررسدمی و غیدر سداخ اریاف ه ،غیدر فرقدهای،
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آمده است :خودشکوفایی ،کل بودگی ،معنا و هددف ،هیجاندات و عواطدا ،نیدروی
زندگی ،فرزانگی ،اختق و ارزشها ،وابس گی م قابل و همبس گی م قابل( .رسد گار،
)60 :1035
با توجه به بافت اجرای این دو مطالعده تجربدی ،مدیتدوان ویژگدیهدای فدوق را
مخ ص «معنویت نوپدید» دانست .بدین ترتیب این ن ای قابلتعمیم به مطلم معنویت
ایران که دینداری سن ی بر آن غلبه و حاکمیدت دارد انجدام نیاف ده اسدت .بندابراین،
جهت نندیک شدن به مفهوم «معنویت» ،ن ای دن دون-می دروف و هیکدن را بایدد بدا
اح یاط به کار گرفت.
در میان یاف ههای تجربی که برخی از آنها را دیدیم اجماالً ایدن عنادر مشد رک
وجود دارد که «معنویت» امری منحار به دنیدای درون انسدان و مندنویکننددة او از
جهان بیرون نیست بلکه موجب افنای

شگرف نیروی زندگی و پیددای

فراانگیدنه

در انسان میشود .همین معنا را میتوان در کاربرد استمی معاصر واژه «معنویت» نین
مشاهده کرد .از جمله در سخنان آیت اهلل خامنهای ایدن نک ده بده خدوبی بده چشدم
میآید .برای یک نمونه ،ایشان در دیدار بدا جهدادگران و کشداورزان در سدال 1032
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که شامل معنویت دینی هم میشود نیست .از سویی ،هیچ مطالعه تجربدی در فضدای

پیشرفتها ی علمی و پژوهشدی بسدیار زیداد را مرهدون روحیده معندوی دانسد ند و
فرمودند« :بله ،معنویت دنیای انسان را هدم آبدادتر مدیکندد ،من هدا دنیدای سدالم... .
(خامنهای)21 :1051 ،
محققین «معنویت» ،از نظرگاههای مخ لا به آن نگریس ه و تعاریا م ندوعی بده
دست دادهاند که میتوان از میان آنها ابعاد مخ لا «معنویدت» را درک نمدود .از آن
میان ،زهاویت گراس ،جغرافیای مطالعاتی «معنویت» را به خوبی هویددا مدیکندد .او
میگوید بیش ر مطالعاتی که پیرامون دینداری انجام شدهاند ،بر رف ارها تمکید میکنند.
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کشاورزی و دامداری ما هم با این روحیه رونم واقعی خدود را پیددا خواهدد کدرد».
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اگر کسی رف ارهای دینی انجام داد فردی دینی است و اگر از آنها سر باز زد فدردی
سکوالر است .اما تحوالت جامعه امروزین اق ضا میکند از این تقسیم دوگانه (که هر
فرد یا دیندار است یا در غیر این صورت ،سکوالر است) دست بشوییم و به چیدنی
به نام معنویت توجه کندیم .معنویدت هدم در دیدنداران قابدلردیدابی اسدت هدم در
سکوالرها .بنابراین مفهوم سکوالری ه را باید بازتعریا کنیم و دیگر آن را فقدان دین
تجسم یک نو معنویت است ،سدکوالری ه نیدن مدیتواندد تجسدم اندواعی دیگدر از
معنویت باشد (در ن یجه ،سکوالری ه در نقطه تقابل و دقیقاً م ضاد با دین نیست بلکده
میتوانند همخانواده باشند) .زهاویت گراس ،معنویت را به حدوزه روانشناسدی ربدط
میدهد .او توضی میدهد معنویت یکی از راههایی است برای آنکه مدردم داند

و

معنا بسازند .هویت معنوی چارچوبی است که سدؤاالت غدایی زنددگی در درون آن
پاسخ مییابد .معنویت ،ظرفیت کلی بشر است که اصدوالً بده بهبدود کیفیدت زنددگی
مربوط است .میدانیم در شاخه جدید روانشناسی به نام «روانشناسی مثبدت» ،هددف،
دیگر ،اصت امدور بدد و ندامطلو

در زنددگی نیسدت بلکده تمکیدد بدر دیددگاهی

«سالیوتوژنیک»( 1پیشرفت دادن ستمت) درباره وجود انسان است .یعنی روانشناسی
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ندانیم )Gross, 2006: 425( .در واقع ،بر اساس توضی گراس ،همانگونه که دیدن

از کاری منفی که همان آسیبشناسی و درمانگری بیماریهای روانی است به سدوی
کاری ایجابی یعنی رشد دادن ستم ی و پ انسیلهای مثبت انسانی گام برداش ه است.
است و بنابراین میتدوان آن را جنیدی تدام و کداملی از روانشناسدی مثبدت دانسدت.
( )Gross, 2006: 425بنابراین از منظر گراس« ،معنویت» اصال اً اومانیسد ی اسدت و
با ستمت روانی انسان سروکار دارد نه بدا امدور غدایی و م عدالی و اگدر دلمشدغول
اینگونه امور است به جهت آن است که میخواهد از آنها برای ستمت روان بهدره
1. salutogenic
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در این میان ،معنویت نق

مهمی ایفا میکند .معنویت به امید و خوشدحالی مربدوط
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بگیرد .بدین جهت شاهد آن هس یم کده تحقیقدات روی معنویدت ،بیشد ر تحقیقداتی
کاربردی و عملی هس ند نه نظری .گراس توضی میدهد بیش ر تحقیم روی معنویت
در حوزه روانشناسی و جامعهشناسی دین و مب نی بر مطالعات تجربدی سدامانیاف ده
است و تنها بخ
چارچو

اندکی از این تحقیم به جنبه فلسفی ناظر است یا به سداخ ن یدک

مفهومی نظری کمک میکند .مقدار زیادی از این تحقیم مب نی بدر تلدوری

)2006: 425
هیل و امونن م ذکر شدهاند که معنویدت امدروزه غالبداً بده معندی بعدد تجرب دی و
شخای رابطه ما با امر م عالی یا مقددس اسدتHill et al., 2000; Emmons & ( .

)Crumpler, 1999
روف ( ،)Roof, 1999: 35معنویت را حاوی چهدار امدر مدیداندد -1 :منبعدی از
ارزشها و معنای غایی یا هدفی فراخویش ن که شامل احساس راز و تعالی خویش ن
است -2 ،گونهای ادراک و فهم -0 ،آگاهی درونی و  -2تمامیت و انسجام شخادی.
اشنایدرز میگوید معنویت کارکرد انسجامبخشی دارد که هم وحددت دروندی مدا را
ایجاد میکند و هم رابطه ما را با اشخاص دیگر و نیدن بدا حقیق دی وسدیعتدر برقدرار
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مراحل پیشرفت ایمان فاولر ( )1531در حوزه روانشناسی شناخ ی اسدتGross, ( .

میکند و از این طریم ،توانایی ما برای م عالی شدن را تقویت میکندSchneiders, ( .

)1998
عمیم ترین ارزشها و معانیای میداند که انسانها طالب زنددگی بدا آنهدا هسد ند.
شلدراک تعبیری دیگر میآورد و معنویت را به هر نو بایرت نسبت به رو انسانی
و هر آنچه کمک میکند تا رو به ظرفیت کامل خود دست یابدد تعریدا مدیکندد.
()Sheldrake, 2007: 2
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صحت سلب (معنویت چه چیزهایی نیست)
یکی از راههای پی بردن به معنای ارتکازی واژگان ،توجه به «صحت سدلب» اسدت.
اگر سلب یک واژه خاص از یک مفهوم ،صحی باشد ،آن مفهوم به عنوان معندای آن
واژه محسو

نخواهد شد .این امر مهم است زیرا برای تعریدا ،نیازمندد دو عنادر

وضو و تماین هس یم ،وضو بدا تعیدین ویژگدیهدای موجدود در آن واژه حاصدل
نه «عرفان» و نه «اختق».
گراس در تماین میان «معنویت» و «دین» ،اظهار میکند که معنویدت اظهدار شدوق
بشر است به روی آوردن به یک موجود یا قدرت عرشی که فراتدر از کن درل و درک
انسان قرار دارد و دقیقاً همین شوق اسدت کده تمداین وجدودی انسدان را نسدبت بده
حیوانات رقم میزند .اما دین اظهار شدوق نیسدت )Gross, 2006: 425( .در واقدع،
دین بی

از آنکه یدک امدر دروندی و قلبدی همچدون شدوق باشدد ،یدک مجموعده

ساخ ارمند و بیرونی است .به بیان جیمن نلسون ،دین غالباً به معنی ساخ ارها ،اعمدال
و عقاید سازمانیاف ه یک گروه دینی به کار میرود ،حال آنکه معنویت در مقابدل آن
است و به معنی بعد تجرب ی و شخای رابطه ما با امر م عالی یدا مقددس مدیباشدد.
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میشود و تماین با بیان اف راقات میان آن و واژگان مشابه« .معنویت» ،نه «دین» اسدت،

( )Nelson, 2009: 8نرمن الم ،معنویت را سوبژک یو و درونی توصیا میکند که در
ن یجه ،درجهای از نظم ناپذیری دارد ،اما شریعت ،ابژک یدو و عیندی اسدت و مق ضدی
خود چنین برداشت کرده است که «دیدنداری» بده صدورت امدری «محددودیتزا و
نهادمنددد» فهددم م دیشددود و «معنویددت» بدده صددورت امددری «شخاددی و درونددی».
( )Zinnbauer, 1997: 563به عبارت دیگر« ،دین» به امر قدسی در قالب تشکیتتی
نهادی نظر دارد در حالی که «معنویت» به عناصری همچون «معنا» و «تعالی» معطوف
است ،عناصری که به صورت فردی باید به تجربه درآیند .لیندا وودهد م ذکر میشود
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دیسیسلین ،نظم ،ساخ ار و تعبدد )Lamm, 2002: 6( .زینبداویر از تحقیقدات میددانی
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ح ی کسانی هم که در پاسخ به پرسشنامه تحقیم میدانی ،خود را هم فردی «دیندار»
و هم «معنوی» دانس هاند ،میان این دو مفهوم تماین قایلاند .دین به ابعداد بیروندی ،از
جمله ساخ مانها ،نهادها ،م خااین دینی ،سمبلهای مقدس ،شعایر و خددایی «آن
بیرون» اشاره میکند حال آنکه معنویت به ابعاد درونی ،سوبژک یو ،تجرب ی ،عاطفی و
خدایی «در درون» اشاره دارد)Woodhead, 2010: 37( .
«معنویتگرایی بدون دینداری» سخن گفت .هرچند میتدوان ارزش داورانده دربداره
معنویت سکوالر بحث کرد و از مطلوبیت یا نامطلوبیت آن از منظر دین یا عقتنیدت
سخن گفت ،اما به لحا مفهومی ،معنویت غیدر دیندی قابدلتادور اسدت .در دوران
سنت ،همه یا عمده معنویتها در قالب دینداری ،م حقم و موجود میشد و ماداق
خددارجی معنویددت را تنهددا در پیددروان ادیددان مدیشددد یافددت ،امددا امددروزه در دوران
پستمدرن ،معنویت برای تحقم خود ،از یک دیدن واحدد بهدره نمدیگیدرد بلکده از
گلچینی از دینهای سن ی ،عرفانها ،روانشناسی ،علدوم غریبده ،شمنیسدم و مکاتدب
اومانیس ی اس فاده میکند( .نگاه کنید به تعریا هوتمان و اوپرز از «معنویت مددرن»،
)Houtman & Aupers, 2007
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از آنجا که معنویت مفهوماً چینی جن دین است ،میتوان بدون تناقض ،از مفهوم

از آنجا که عرفان یک نو دینداری عمیم و باطنگرایانه تلقی میشود شاید بده
نظر آید که معنویت همان عرفان است ،اما چنین نیست .عرفان کسب معرفت نسدبت
مربوط به بعد شناخ ی انسان است (زیرا یک جهانبینی وحددت وجدودی اسدت) و
عرفان عملی آنگونه که در تاریخ و دوران سنت م حقم شده است ،سلوکی ویدژه بدا
قواعدی خاص و گدروهبنددیهدای اج مداعی مخادوص بده خدود بدوده ،از زبدان،
اصطتحات ،روش و آدا

خاصی برخوردار بوده است ،امدا معنویدت دارای تعیندی

چنینی نبوده است .به عتوه ،معنویت در دسد رستدر اسدت و بسدیاری از انسدانهدا
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به حقیقت وحدانی عالم است (رک .موحدیان عطار )1033 ،و عرفدان نظدری صدرفاً
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میتوانند از آن برخوردار شوند ،حال آنکه عارف شدن ،تنها در دس رس انسانهایی با
اس عدادات خاص و با طی مسیری طوالنی و دشوار است.
معنویت اختق هم نیست .اگر اختق هنجاری ،فدرااختق ،اخدتق توصدیفی یدا
علمالنف

اختقی را که چهار شاخه از شاخههای علم و دان اند کندار بگدذاریم ،و

اختق به عنوان صفت و ویژگی انسانی را مدنظر قرار دهیم ،آنگاه میتوان تمدایناتی
غیر معنوی (مانند اختق سودانگارانه) مواجهیم .در واقع ،فرد اختقی کسی است که
افعال او م اا به حسن است ،اما الزم نیست انگیدنه چندین شخادی بدرای انجدام
افعال حسن ،الناماً تعالیخواهی وجودی و ارتباط با ملکوت باشد.
تعریف مفهومی معنویت
با دقت در اکثر تعاریا معنویت (برای تفایل ،در زبان فارسی نک .رس گار1035 ،؛
سهرابی و ناصری1051،؛ فون انا /ساوار ،)1039 ،میتوان به این وجه اش راکی رسدید
که معنویت یک «جهتگیری اگنیس انسیال» به سدوی مداورای زنددگی روزمدره ،بده
سوی عمیمترین ارزشها و معانی ،به سوی هدفی م عالی و به سوی معشوق حقیقی
است .این «جهتگیری اگنیس انسیال» ،دارای حیثیات عاطفی ،بدنی و شناخ ی است.
به عبارت عامهپسندتر ،معنویت ،چرخ

قطبنمدای فکدری ،احساسدی و جسدمانی

انسان است به سوی امری فرامادی .این چرخ

اساسی و بنیدادین در انسدان ،همده

بنابراین ،معنویت را باید امری بسیط بدانیم که تحوالت دیگر ،تجلیدات و نمودهدای
آن هس ند.
معنویت ایستا -معنویت پویا
جستوجو به دنبال تعریا کاربردی امری اج نا ناپذیر است .بده عندوان مثدال بده
جامعهشناسی معنویت بنگریدد« :معنویدت ،پدیددهای
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ابعاد وجودی او را تحتالشعا قدرار مدیدهدد و زیسدت او را دگرگدون مدیسدازد.

تعریا کیران فتناگان در ک ا
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میان اختق ورزی و معنویت یافت از جمله اینکه با دوگانه اختق معنوی و اختق
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سوبژک یو ،تجرب ی ،غیرعقتنی ،غیرقابل تایید و دارای فوران و بروز غیرم رقبه است».
( )Flanagan, 2007: 2او در بخ

اول تعریا ،جدن

و سدنخ معنویدت را امدری

باطنی و تجرب ی میشمارد و این طبعاً فردی و درونیا

است و نمیتوان برای رصد

کردن معنویت در جوامع بشری از آن بهدره گرفدت .الب ده فتناگدان در بخد
تعریف

اخیدر

از بروز فورانی معنویت سخن گف ه اسدت کده راه را بدر تعریدا کداربردی

برای بده دسدت دادن یدک تعریدا کارآمدد و کداربردی از معنویدت الزم اسدت
معیارهای آن جستوجو شود ،معیارهایی که تطبیم مفهوم معنویت را بر مادادیق
تسهیل و قابلبحث و اس دالل میسازد .از تعریا فتناگان بدین ایده مدیرسدیم کده
نشانهها و آثار معنویت با یک فوقالعادگی و از جا کنددگی همدراه اسدت .امدا نک ده
مهمی در اینجا وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این نشانههای فوقالعاده ،ایس ا هسد ند
یا پویا؟ به عبارت دیگر ،آیا به صورت تشکیکی و در طدول زمدان ،ازدیداد و شددت
میپذیرند یا به صورت تواطی در یک نقطه رخ میدهند؟ در شم اول ،معنویت امری
پویا و فرایندی است و در شم دوم ،معنویت امری ایس ا اسدت کده در یدک نقطده از
مسیر تتش و تکاپوی انسان ،حاصل میشود ،به گونهای که معنویت قبل از آن نقطه،
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میگشاید.

معدوم است و بعد از آن نقطه ،موجود .در معنویت ایس ا ،همه تتشهدای ماقبدل آن
نقطه خاص ،مقدمه و معدات محسو

میشوند و فرد در این بازه زمانی ،م اا بده

ارتباطگیری با تعالی و معنا ،معنویت محسو

میشوند.

در آن دس ه از تعاریا که معنویت عمددتاً پویدا تعریدا شدده اسدت ،از جملده،
تعریا هینلن قابلیکر است .وی معنویت را جستوجوی جهت و معنا ،کل بدودگی
و تعالی میداند( .رس گار )92 :1035 ،مایرز ،معنویت را جستوجوی مدداوم بدرای
یاف ن معنا و هددف زنددگی ،درک عمیدم و ژرفدای ارزش زنددگی ،وسدعت عدالم،
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نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای شخای مدیشدمارد( .رسد گار)93 :1035 ،
عباس علی رس گار (ص )112معنویت در کدار و سدازمان را پدرورش حساسدیت و
مراقبت در برقراری چهار نو ارتباط مؤثر فرافردی ،درون فردی ،میان فردی و برون
فردی به منظور بالندگی شغلی در دس یابی به کمال شغلی و انسانی در کار میشمارد.
کازینن هم میگوید معنویت جنب های درونی رو انسان به سوی امر واقعی ،م عالی
معنویت به عنوان امری پویا در تعریا ایان می روف نین دیده میشود .وی مع قدد
است معنویت به مثابه شوق و میل به یاف ن معنا و هدف زندگی و زیس ن بر اسداس
آن میباشد( .رس گار )93 :1035 ،گاهی تعاریا پویدا ،معنویدت را بده نیدت یهندی
مربوط دانس هاند .نرمن الم ،معنویت را عبارت میداند از نیدت و غرضدی کده بدرای
رف ارهای دینیمان در نظر میگیریم ،م مرکن کردن یهنمان و اندیشههایمان روی امدر
م عالی ،طیا کامل توجه و ال فات (چه آگاهی ساده به آنچه انجام میدهیم در مقابل
انجام از روی عادت و چه مراقبههای کامتً عرفانی) که حاکی از کورمدال رفد ن بده
دنبال منبع همه وجود است)Lamm, 2002: 6( .
نگرش ایس ا به معنویت ،از جمله در تعاریا ارتباطی (تعداریفی کده معنویدت را
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و الهی است( .رس گار)93 :1035 ،

مرتبط بودن با عالم معنا میشمارند) به چشم مدیخدورد .رابدرت واتندو معنویدت را
مرتبط بودن با یک نظام الوهی ،فراطبیع ی یا م عالی از واقعیت میشمارد که فراتدر از
اساس این تعریا ،نمیتوانیم تتشها و تکاپوهایی که برای برقراری ارتباط بدا امدر
برین صورت میگیرد را جنو معنویت به شمار آوریم؛ معنویت دقیقاً از آن نقطه آغاز
میشود که ارتباط برقرار شود.
از تعاریا تجرب ی هم بوی نگرش ایس ا به معنویت به مشدام مدیرسدد .هدارتن،
معنویت را تجربهای میداند با سه ویژگی :م عالی ،با معنا و مب نی بر عشم .این تجربه
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زندگی آنگونه که در روزمره تجربه میشدود اسدت )Wuthnow, 2003: 307( .بدر
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ما را با وجودی مقدس یا واقعی دی غدایی ارتبداط مدیدهدد و بده زنددگی مدن معندا
میبخشد( .رس گار )95 :1035 ،روشن است که تا این تجربت از سر گذرانده نشود،
معنویت وجود ندارد ،هرچند فرد ،در حال کوش

مش اقانه و جدی برای کسب این

تجربت باشد .شبیه به همین نو تعاریا ،تعریا معنویت بده بادیرت رو اسدت.
شلدراک به رغم اینکه مفهوم معنویت را فازی میداند ،به این وجده جدامع بدرای آن
هس ند .سس

او این ارزشهای عمیم را از جن

نوعی بایرت رو انسانی و آنچه

به رو انسانی کمک میکند تا به پ انسیل کامل دست یابد مدیدانددSheldrake, ( .

)2007: 2
تعریا معنویت به نیرو و انرژی نین کمابی
مک نایت ( )1531معنویدت را نیرویدی رو بخد
انرژیای که الهامبخ

به نگرش ایس ا نندیدکترندد؛ مدثتً
و انگینانندده زنددگی مدیداندد،

فرد به سمت و سوی فرجامی معین یا هدفی به سدوی ورای

فردیت است( .به نقل از رس گار )91 :1035 ،کاواناگ ( )1555نین معنویت را به مثابه
انرژی ،معنا ،هدف و آگاهی در زندگی معرفی میکند( .همان) از نگاه این تعاریا ،تا
زمانی که در حیات ما انرژی الزم جهت حرکت به سوی هدف م عالی دمیدده نشدده
باشد ،قاعدتاً معنوی ی وجود ندارد و شخص ،معنوی محسو
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میرسد که معنویت عمیمترین ارزشها و معانی است که مردم در پی زیس ن با آنها

نمیشود.

مؤلفهها و ابعاد معنویت
گذر از تعریا مفهومی و منطقی به سوی تعریفی کده مدا را در بازشناسدی مادادیم
معنویت یاری رساند بسیار مهم است .لیندا وودهد ،پژوهشگر پرکار و پرسدابقه ایدن
حوزه مطالعاتی مینویسد آنچه مهم است آن است که آیا واژه معنویت را مدیتدوان
آنچنان تعریا کرد که به ما کمدک کندد تدا الگوهدای قابدلمشداهده در رف ارهدا و
خطمشیهای شکلگرف ه در عرصه دینداری معاصر را تعیین هویت کنیم و معندایی
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مطالعات عرفانی
شمـاره بیست و چهارم
11
پاییز و زمستان 95

محال از آن ارایه دهیم .او م ذکر میشود که دس های از مردم ح ی خود را «معندوی
اما غیر دیندار» بازشناسی میکنند ( %15پاسخگویان در تحقیم زینباویر و  %1389در
تحقیم مارلر و هداداوی) )Woodhead, 2010: 37( .در واقدع وودهدد مدیخواهدد
بگوید ما باید بفهمیم که این عده چه ویژگیهای و خاوصیات مشخادی در یهدن
برای معنوی بودن در نظر دارند که بر اساس آن شاخصهدا ،خدود را تحدت عندوان
به نظر میرسد اگر معنویت را امری پویا بدانیم به شکل قانعکنندهتدری مدیتدوان
تنو ماداقی معنویت را توجیه نمود .با مبنا قرار دادن معنویت پویا ،نشانهها و آثدار
آنچه خواهد بود؟ بسیاری از محققان ،در این باره ،به اموری عاطفی و اختقی اشداره
کردهاند ،مثتً یکی از  5ویژگی الکینن برای معنویت (سهرابی و ناصدری،)66 :1051 ،
«نو دوس ی» است .همچنین در فهرست  12گانه کویینگ از نیازهدای معندوی انسدان
(سهرابی و ناصری ،)96 :1051 ،این موارد گنجانده شدهاند« :دوسد ی غیدر مشدروط،
تحمل فقدان ،ابراز خشم و اع راض ،عشم و خدمت به دیگران ،سساسگناری ،عفدو
کردن و عفو شدن» .در میدان  13شاخاده هدوش معندوی بدوزان هدم بددین مدوارد
برمیخوریم :ان خا

و عمل بده ارزشهدای معندوی و اختقدی شخادی ،احسداس

شفقت و اظهار زبانی و رف اری آن ،بخشد
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معنویت میگنجانند نه دینداری.

و سدساسگدناری ،شدوخطبعدی و نگداه

م عالی به رن  ،دیدگاه کودکانه (عشم غیرم عارف ،شادی ،خودانگیخ گی ،کنجکداوی
خود ،دیگران و جهان هس ی( .بوزان /صا آرا)1050 ،
اما این صفات و ویژگیهای اختقی -عداطفی مدیتواندد از معنویدت سرچشدمه
نگرف ه باشد ،بلکه ناشی از عاطفی بودن یاتی فرد یا رویکرد اختقی -انسانی او باشد
بدون آنکه تعالیجو یی و ارتباط با عالم ملکوت در کدار باشدد .در ن یجده بایدد ایدن
اختقیات با ویژگیهای فکری و روانی دیگری همراه باشند .فرد معنوی از آن جهت

] [ DOR: 20.1001.1.20086555.1395.1.24.1.0

و باز بودن به تجربهها) ،ایجاد و بهبود آرام

درونی با مراقبه و تعمم ،بیان عشم بده
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حاکم میشود که همده

عالم برای او مقدس شده است .پویایی معنویت موجب میشود فرد تدتش کندد بدا
بیاهمیت شمردن ارزشهای مادی همچون خور و خوا

و پرس یژ و  ...به مشداهده

حقیقت ماورای عالم خاک بنشیند و با آن مرتبط شود .این تتش درونی اندک اندک
موجب میشود در پ

پشت زمخ ی و کدورت محسوسات مدادی ،یدک لطافدت و

راه را بر بین های عمیمتر میگشاید .الکینن از «تقدس سراسر زندگی نه فقدط امدور
دینی» و «بیاهمیت شمردن ارزشهای مادی» به عنوان دو مؤلفه از  5مؤلفه معنویدت
یاد کرده است( .سهرابی و ناصری)66 :1051 ،
بایرت نسبت به تقدس کل جهان ،طبعاً رو انسان را لطیا میکند به گوندهای
که بر رف ارهای او با دیگران ،با حیوانات و با طبیعت تمثیر میگدذارد .اصدوالً چندین
فردی احساس رسالت و وظیفهای مهم در طول زندگی دارد و آمدن

به ایدن زمدین

خاکی را صرف تاادف و یک حادثه کور نمیداند بلکه محاول یک برنامده و یدک
قاد و ارادة هوشمند میبیند .کسی که خدود را دارای یدک رسدالت ویدژه مدیداندد
احساس خود ارزشمندی میکند و حاضر نمیشود خود و مدت مکث

در این زمین
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ظرافت و هدفمندی را نظاره کند .هر گونه دور شدن و پرهین از سط لدذات مدادی

خاکی را به پس ی اختق ناپسند و یا مشغولیت تام به لذات مادی بفروشدد .یکدی از
 12نیاز معنوی انسان به گنارش کوییندگ همدین احسداس خدودارزشدمندی اسدت.
است .فرد معنوی ،دیگران را نین ارزشمند و مح رم و بخشی از جهان سراسر مقددس
میبیند .از منظر کویینگ اصوالً انسان نیاز دارد به عشم و خدمت نسبت به دیگدران،
سساسگناری ،عفو کردن و عفو شدن (همان) .این بدان معناسدت کده انسدان فخدور،
حسود و کینهتوز دچار آسیب معنوی است ،زیرا بخشی از نیداز معندویاش بدرآورده
نشده است پ

به مینان دور شدن انسان از دوس ی نامشدروط ،عشدم و خددمت ،از
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تکاپو و پویایی معنویت خالی است.
با نکاتی که گف ه شد میتوان اس نباط نمود که وضعیت جسمانی ما هم میتواندد
نشانهای از معنویت یا فقدان معنویت باشد .شخای کده زنددگی خدود را معندادار و
دارای یک رسالت جدی و مهم میشمارد ،از همه جهان و تقددس آن لدذت روحدی
میبرد و با دیگران به نرمی و لطافت رف ار میکند ،طبعاً جسدمی سدالمتدر ،آرامتدر و
درد و آسیب جسمانی دچار آشف گی روحی و ناآرامی روانی میگردد .بیمداریهدای
اختقی همچون حسادت ،کینهتوزی و عداوت ،حدرص و  ...بدا تدمثیر رواندی-تندی
موجب آسیبهای جدی بر ستمت جسمانی ما میشوند .چه بسدیار افدرادی کده بدا
کمک گرف ن از سرمایه معنوی خوی
مادی ،دارای آنچنان آرام

در بددترین وضدعیت و آشدف هتدرین شدرایط

عمیقی بودهاند که افراد غوطهور در موهبات مادی فاقدد

آن هس ند.
جمعبندی و ارائه یک تعریف راهبردی
در این نوش ار بر اساس معنای لغوی ،تعاریا موجود و تممل بر اساس صحت سلب،
به تعریفی نظری و منطقی رسیدیم مبنی بر اینکه معنویت ،تحولی اساسی و عمیم در
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صبورتر دارد .کسی که شرور و سخ یهای جهان را بیحسا

میداند با کوچکترین

«جهتگیری» وجودی انسدان از سدویه خداکی و مدادی وجدود بده سدویه م عدالی و
فراباشنده است که عمیمترین ارزشها و معنابخشیها را در خود دارد.
و اثر میگذارد ،میتوان به تعریفی راهبردی رسید .طبم آنچه گذشت در ایدن راسد ا
اب دا باید دو نک ه را در نظر داشت :یکی آنکه معنویت صرفاً یک نقطه ایس ا و غایت
یک مسیر نیست بلکه خود سیر و خود پویدایی و تحدرک اسدت ،و دوم اینکده ایدن
تتش و حرکت ،پرشور و دارای آثار غیرم رقبه و بده اصدطت فتناگدان« ،فدورانی»
است.

] [ DOR: 20.1001.1.20086555.1395.1.24.1.0

از آنجا که طبعاً این تحول زیربنایی وجودی ،در همه ابعاد انسان سررین میشدود
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در «معنویت»

اینک تعریا راهبردی که از مباحث این نوش ار برمدیآیدد را چندین جمدعبنددی
میکنیم :معنویت عبارت است از عواطا خالص ،نو دوس ی و عشدمورزی عمیدم،
متطفت با دیگران (ح ی دشمنان) ،حیوانات و محیط زیست ،ارزشمند دانس ن خدود
(نه از جن

غرور و خودبرتربینی) ،احساس آرام

و قدرت صدبر در نامتیمدات و

نهای اً احساس شادابی و ستم ی جسمی و روانی به شرط آنکده همده ایدن مدوارد از
ناشی شده باشند.
با هدف گرف ن امر قدسی ( ،)sacredامر م عالی ( )transcendentalیا امر عرشی
( ،)sublimeزندگی مادی ،هدفمند گش ه ،معنادار میشود .این معناداری چنان اسدت
که گویی کالبد جهدان و زیسدت در آن ،دارای رو شدده اسدت و همدانگونده کده
 spiritusالتینی به معانی «رو  ،تنف  ،شجاعت و جریدت ،نیدرو و تدوان» مدیآیدد،
زندگیای که دارای رو و معناست ،آکنده از اندرژی و لبریدن از قددرت و انگیدنه و
تحرک میشود .اما باید به یاد داشت که معنویت یک سعی و تتش است و در ن یجه
میتواند در اب دای راه ،بسیار جنیی و منحار در اموری خاص باشد مانندد معنویدت
نماز ،معنویت زیارت ،معنویت دعا  ...و به تدری آنقدر گسد رده شدود کده تمدامی
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تتش و کوش

انسان برای رویآوری به سطحی برتدر از دنیدای خداکی و حیدوانی

افعال و حاالت زندگی روزمره را دربر بگیرد.
] [ DOR: 20.1001.1.20086555.1395.1.24.1.0

منابع
 ک ا مقدس.
 بوزان ،تونی ،)1050( ،قدرت هوش معنوی 13 ،گام به سوی معنویت ،ترجمه مریم صا آرا ،قم:
مهر خوبان.
 بیات ،محمدرضا ،)1053( ،دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی ،قم :ان شارات دانشگاه ادیان و
مذاهب.
 خامنهای ،علی ،)1051( ،معنویت و انقت استمی ،تهران :موسسه فرهنگی هنری قدر والیت.
 رس گار ،عباسعلی ،)1035( ،معنویت در سازمان با رویکرد روانشناخ ی ،قم :ان شارات دانشدگاه

مطالعات عرفانی
شمـاره بیست و چهارم
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95 پاییز و زمستان

.ادیان و مذاهب

: تهدران،آن

 هوش معندوی و مقیداسهدای سدنج،)1051( ، فرامرز و اسماعیل ناصری، سهرابی

.ان شارات آوای نور

. نشر ادیان: قم، ساوار. ترجمه ا، روانشناسی دین و معنویت،)1039( ، دیوید، فون انا
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. مرکن مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب: قم، مفهوم عرفان،)1033( ، علی، موحدیان عطار
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