
 

 

 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موعود فصو   3/5/1397تاریخ دریافت: 
 1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   7/7/1397تاریخ پذیرش: 

 

 ویهای شیعی _ مهد هویت معنویت دینی از منظر آموزه
 1میابراه یرضا حاج

 2یاوریال یسه
 چکیده

کوه بور پایوه رابطوه قلبوی _  معنویت دینی برآیند و حاص  شکلی از زیستن اسوت 
اش شووک   بیوت طواهرین ایموانی بوا خودا و پیونود حبوی نسووبت بوه پیوامبر و اه 

گرفتووه، اعمووال و زنوودگی فوورد معنوووی را بوور پایووه تعووالیم وحیووانی و تووالش بوورای 
گسوووترش  عصووور؟جع؟ تبلوووور می یبرپوووایی حکوموووت ولووو بیشووود. بوووا توجوووه بوووه 

کووه موواهیتی تکثرگوورا داشووته میاطبووان را بووه ورطووه  جریان هوای معنوووی جدیوود 
دهند، معنویت دینی معنوویتی بوه دور از  گرایی سوق می گرایی و اباحه نسبیت
 اندیشی معرفتی یا اخالقی است. گرایی و نسبیت اباحه

ی و برپایه محکمات عقلوی و نقلوی هویوت این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیل
هووووای شوووویعی _ مهوووودوی در چهووووار بیووووش  معنویووووت دینووووی را از منظوووور آموزه

شووووناختی مووووورد  شووووناختی و وظیفه شووووناختی، انسان شووووناختی، هستی معرفت
کووه معنویووت دینووی قائوو  بووه   بررسووی قوورار داده و بووه ایوون نتووایج رسوویده اسووت 

فرابشووری و پیووامبر و امووام  عقالنیووت، وحیانیووت، وجووود خوودا، عصوومت و علووم
معصوووم، ضوورورت اقتوودا بووه امووام معصوووم بوورای دوری از انحرافووات، وجووود و 
اصالت روح و امام معصوم به عنوان واسطه فی  و ولی نعم است و معنویوت 

گورا، قائو  بوه پوذیرش والیوت معصووم بوه  گرا و اعتودال گرا، شریعت دینی آخرت
رت احیووای اموور معصوووم بووه عنوووان عنوووان شوورط قبووولی اعمووال و بوواالخره ضوورو

                                                        
 .. استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر1

کارشناسی ارشد مبانی نظری اسالم دانشگاه معارف اسالمی2  .(s.yavari81@gmail.com) مسئول()نویسنده  . 
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 .ترین وظیفه منتظران حقیقی است اصلی
کلیدی:  واژگان 

 .تیفه منتظران، معنویامر معصوم، وظ یای، احینیت دیمعنو

 مقدمه
کوه هرچنود در نگرشو یم سه  و ممتنعویت از مفاهیمعنو افوت یدر یبوه سوادگ یشوهود یاسوت 

گر یفیاز تن دادن به تعر ی  مفهومیدر تحل یگردد؛ ول یم  باشد. یزان میجامع و مانع، 
تووان بوا اخوالق  ین است، نوه متورادف بوا عرفوان؛ نوه آن را میت، نه معادل و مرادف با دیمعنو

 گانه به حساف آورد.ین مجموعه بیتوان از ا یمعادل دانست و نه آن را م
که بور پایاز ز یدر واقع، حاص  شکل ینیت دیمعنو بوا  یحبوونود یو پ یه رابطوه قلبویوستن است 

گرفته و حاالت، اعمال و زندگ ده، یتبلوور بیشو یانیوم وحیه تعوالیورا بور پا یفرد معنو یخدا شک  
 دهد. یم ییخدا ییهمه را رنگ و بو

که ا داشوته و بوا آمودن  یع آسومانیبه قدمت شرا ییی، تارینیت دین معنوین چنیروشن است 
 د آمده است.ین، پدیبر زم ؟ع؟آدم ابوالبشر

گرفتوه  انسوان یش رویکه پ ین چالشیتر زم، مهمیوز افزون مدرناما با روند ر بحوران »ها قورار 
گر یایکه دن یاست؛ بحران« تیمعنو  یچه مربوط به جهان فرامواد ن و آنیز از دیغرف به خاطر 

گشته است.  است، بدان مبتال 
ان ن بوود و مبّشوریزمو یبر رو یویدن ی( ساختن بهشتModernityآرمان عصر تجدد )در واقع 

 برآمده از آن بودند. یو تکنولو  ی، علم تجربین بهشتیچن
، در یو ظهور مکاتوب الحواد یدار هیجهان سرما یماد یها ، ارزشینیماش یزندگ یسیتاما 

گردی)از اواخر قرن هفدهم به ا یانیان وحیکنار طرد اد که انسانین سو( موجب  ده ید رنج یها د 
کننود و بورا ین روحانیه طنک یا نسبت به هر نغمه یپس از جنگ جهان درموان  یداشت خضوع 

 چنگ بزنند. یه معنویش به هر توصیخو یدردها
کووه رسووف یوت  علوومحهندر حقیقوت  یشوه پوزیتیویسووتی را بوه همووراه اند یها زده انسوان مودرن 

 یها هووا و مشیصووه یژگیسووو بووا و انگاشووت هووم یرا خرافووه و فاقوود اعتبووار م یان سوونتیووو اد داشووت
د آوردن یوسم و...( به سمت پدی، اومانییزم، فردگرایچون سکوالر ییها صهجهان مدرن )مشی

کوووه دیسووووق  ییها فرقوووه  ین را بوووازیووود یهوووا از نقش یاریاو بسووو یبووورا ین نبودنووود، ولووویوووافوووت 
 کردند. یم
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کیوو هور  یگوریپوس از د یکید، یجد یمعنو یها انیب، جرین ترتیبد از یوک نیود بور یوک بوا تأ
کووه نوکن ید توالش منووکوه دار یویت تکثرگرایوبووا ماهو  افتنودیموود جًا ظهووور و نیتودر ی  بشوریاصو د 
کرده،ت مدیمعنو یها ان آموزهیم  یان آسومانیوروان ادیوپ یبورا رن و معنویت دینی تلفیق ایجاد 

 .آورندمیتلف جاحبه به وجود 
کووه ااز طرفووی  گشووته  نوظهووور در  یهووا تین معنویووگسووتره ارتباطووات در جهووان معاصوور موجووب 
کثریت میاطبین این جریان هایمطرح و تبلز یجامعه ما ن گردند و ا گمان  _بیصوظ جوانان_ غ 
که ا کنند یعت محوریکه شر آن یان نوظهور بین ادیکنند  گرایوی انسوان را  حس معنویت ،را الزام 

کوووه  ین رو ضوووروریووودهنووود. از ا ی  نشوووان میوووهوووا تما انین جریوووا یپاسوووخ داده، بوووه سوووو اسوووت 
ی و معنویوت دینوی معنوو یهوا انین جریت ایقت و هویحق یگر در روشن یمتعدد یها پژوهش

گیرد.  صورت 
که ن نوشتین منظور ایبد رخاسته از دین )وحی( را از منظر ت بیهویت معنوار در پی آن است 
کند آموزه بیش معنویوت  یوتهو یمبوان»کوه  یبه این پرسش اصلو  های شیعی _ مهدوی تبیین 
 پاسیی در حد توان دهد.« کدامندردینی 
کوشووش شووده اسووت در پرتووو تحلیووبووه جووواف ا یابیوو دسووت یبوورا د یووکل ی  مفهووومیوون پرسووش 
شناسووی،  معرفووت در چهووار بیووش ینوویت دیووبیووش معنو تیووهو یبحوون، مبووان یاصوول یهووا وا ه

گیرد. شناسی و وظیفه شناسی، انسان هستی  شناسی مورد بررسی قرار 

 یشناس مفهوم

کووه مغالطووه اشووتراک اسووم از را از آن اسووت،  یدر مباحوون معرفتوو یمنطقوو یخطاهووان یتوور جیجووا 
کلیدق یح معنایبا توض یهر بحه یاست در ابتدا یضرور آن بحون، از منازعوات  یدیوق وا گان 
کاربرد الفاظ مشترک م یکه ناش یلفظ  شود. یریشگیباشد، پ یاز 
 نید

 یلغو یمعنا
: 1404، فووارس اد، )ابنیووماننوود اطاعووت، انق یمتعوودد ین معوانیوود یبوورا یعربوو یها نامووه لغوت

کرده73 ،8ج: 1364، یدی( جزا و پاداش و عادت )فراه319 ،2ج  ین وا ه به معنوایاند. ا ( حکر 
کار رفته است، اما راغب اصفهانین« عتیشر» کواربردیچن یز به  دانود. )راغوب  یم یرا اسوتعار ین 

 (323 ،1ج: 1375، یاصفهان
د، اسوالم، عوادت یو، توحعتیش، ملت، شریک ین به معنایز دین یلغت فارس یها در فرهنگ
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کار رفته است. )دهیودا، یو س ن در زبوان یود یشوناخت ( بوه لحواظ زبان572 ،24ج: 1377رت به 
کووار رفتووه اسووت و  آئووین و یش، وجوودان، داوریکوو یمشووترک بوووده و بووه معنووا یو سووام یفارسوو بووه 

 (1597 ،2ج: 1360ن، یت دارد. )معیدر زبان سانسکر« دئنا»با وا ه  یارتباط محکم
 یاصطالح یامعن

از  یدار نیوان دیوخلوت م روسوت؛ ای روبه یابی به تعریف اصطالحی دین با موانوع عموده دست
ن برشومرد. یوف دیوتعر یتووان از عوامو  مو نر بور دشووار یگور را مید یاز سو ینیم دیسو و تعال کی

گرفتووه م یا دهیوون بووه عنوووان پدیوود یگوواه کووه برخوو یمسووتق  از انسووان در نظوور   یهووا گزاره یشووود 
گواهیوگ یرا در بور م یو عمل ی، اخالقیعتقادا عت و یبوه شور یبنود یپوا ین بوه معنوایوز دیون یرد و 
گرفته م یدار نین و دین و در واقع تدئیآ  ند:یگو یم یآمل یشود. استاد جواد یدر نظر 

کورد. )جووادین بوا ایون و دین بوا تودین دید از خلت بین، بایف دیدر تعر  یموان اجتنواف 
 (26: 1381، یآمل

که ارائه تعر آن از که منظور از دیست، شاین ممکن نیاز د یف ماهویجا  ن یون در ایسته است 
 انه مشید شود.یقراردادگرا یکردیه رویق بر پایتحق

 از سه معنا خواهد بود: یکین نوشتار ین در ایمنظور از د
گزاره یا مجموعووه یعنویعووام،  ین بووه معنووایو. د1 کوه صووبغه انسانیهووا و تعووال از  ا یوو یشووناخت م 
و  یان سونتیوتووان بوه اد یعوام را م ین معنوایون در ایودارنود. د یشوناخت فهیا وظیو یشناخت یهست
م شووده، یتقسوو یانیوور وحیووو غ یانیووان وحیووخووود بووه اد یان سوونتیووم نمووود. ادیتقسوو یویووان دنیوواد
 گردند.  یم میتقس یمیر ابراهیان غیو اد یمیان ابراهیبه اد یانیان وحیاد

( از 17: 1376ک، یونوام بورد. )ه یزم الحوادیا اوموانیزم یتوان از مارکس یم یویان دنیاد یبرا
 ین سونتیواز د یا ن زرتشوت نمونوهیود .زم قابو  حکور اسوتی، بوودیانیور وحیوغ یان سونتیوجمله اد

 یانیووان وحیووت از جملووه ادیووهودیت و یحیمسوو  اسووالم، یهووا نئیبوووده و آ یموویر ابراهیووغ یانیوووح
 ؛باشند یم یمیابراه
گزاره یا مجموعوه یعنوی خاظ،  ینان به معی. د2 کوه  از  ا یوا در موورد سرشوت، سرگذشوت یوهوا 

ا مشوتم  بور یودارنود و  یشوناخت ا انسانی یشناخت یهست یا صبغه ،سرنوشت انسان و جهان بوده
کوه جنبوه وظ یها و الزامات ارزش  یهوم وحو یمین تعوالیدارنود و خاسوتگاه چنو یشوناخت فهیهستند 
 1؛است یاله

                                                        
 .(17: 1378جعفری، ). این تعریف استنباط شده از تعریف عالمه محمدتقی جعفری است 1
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م یتقسووو یمووویر ابراهیوووان غیووو اد یمووویان ابراهیوووخووواظ، بووه دو قسوووم اد یان معنووویووون در ایوود
 شود. یم

بووا روایووت و قرائووت شوویعی _ مهوودوی و ن اسووالم؛ آن هووم یوود یعنوویاخوود،  ین بووه معنووایوو. د3
  .گانه م ائمه دوازدهیبراساس تعال

که مقصود از  سووم اسوت  یخصووظ  معنوا« ینویت دیومعنو»در عبوارت « نید»قاب  حکر است 
کووه تنهووا یخ میدر طووول تووار یانیووان وحیووم همووه ادیتبلوووربیش تعووال کووه  یانیوووح آئووین باشوود؛ چوورا 
م قورآن اسوت و بوس. بوه عوالوه از یر قورار نگرفتوه اسوت تعوالییف و تغیخوش تحر که دست یلیاص
که قرائت آن  ین رسواله بور مبنوایوز وجوود دارد، در این اسالم نیاز د یمتعدد یها ها و خوانش جا 

 گردد. ی  میتحل ینیت دیمعنو یاز اسالم، مبانی _ مهدوی عیقرائت ش
 تیمعنو
قائو  بوه تفواوت  ن، یود یشناس ، خصوصًا در شاخه روانین پژوهیاز محققان حوزه د یاریبس

گوووردن آلپووورت و آبراهووام مووازلو از ایام جیوولیمهووال و یت هسووتند؛ بوورایوون و معنویووان دیووم ن یوومووز، 
 (98: 1385نس، یباشند. )الک یشناسان م دسته روان

 تیمعنو یلغو یمعنا

کاربرد لغو« تیمعنو» اسوت. « بوودن یمعنوو»و به مفهوم « یمعن»شه یاز ر ی، مصدر جعلیدر 
کاربردهووا کووار رفتووه اسووت: اصوول ین معووانیوودر ا« یمعنووو»، وا ه یفارسوو یدر  ، ی، مطلووق، حاتوویبووه 

له قلووب یکووه بووه وسوو یا یز معووانیوو( و نی)در مقابوو  جسوومان ی(، روحووانی)در مقابوو  ظوواهر یبوواطن
ن یچنووو هوووم (764 ،43ج: 1377سوووت. )دهیووودا، ین یا شوووود و زبوووان را در آن بهوووره یشوووناخته م

کار رفته است. )مع« یمربوط به معن»به مفهوم « یمعنو»  (4244 ،5ج: 1360ن، یبه 
کوه از وا ه  spiritualityت( یون وا ه )معنویومعوادل ا یسویدر زبوان انگل  یبوه معنوا spiritاسوت 

باشوووود.  یم یرموووادیو غ یرجسوووومانیات غیووواموووور و واقع یرفتوووه شوووده اسووووت و بوووه معنوووواگ« روح»
کسفورد،   (1475)آ
که معادل  یمشتق spirtus ینیشه التیز از رین spiritخود وا ه  ن رو یوباشود؛ از ا یم« روح»است 
spirituality (75: 1378است. )نصر، « بودن یروحان»و « تیروحان» یبه معنا 

 تینومع یاصطالح یمعنا
شود هموه مشوکالت موذکور  ی، مالحظه میت اصطالحیمعنو یحکر شده برا یبر معان یبا مرور
گفتووه برخوو تووا آن ز وجووود دارد،یووت نیووف معنویوون، در مقووام تعریووف دیوور تعریدر مسوو کووه بووه   یجووا 
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 (35: 1385ا علوم دشووارتر اسوت. )فونتانوا، یون یوف دیوت به مراتب از تعریف معنویمحققان، تعر
گزیف دیز )مه  تعرینجا  نیدر ا انوه رفتوه، مقصوود خوود را از یکورد قراردادگرایم به سرا  رویرین( نا
کنیت بیمعنو  م.یان 

کووه بوور پایاز ز ینوود و حاصوو  شووکلیبرآ ی،نوویت از منظوور دیوومعنو و  یقلبوو یا ه رابطووهیووسووتن اسووت 
گرفتوه، بور مبنووا یموانیا یونودیپ عنووا فورد م یبووه زنودگ یانیوم وحیتعوال ینسووبت بوه خداونود شووک  

)نجوات( و  یر رسوتگاریم، فورد را در مسوین تعوالیومنطبوق بور ا یو اخالق یده و با التزام عملیبیش
 دهد. یفوز )سعادت( قرار م

ت یووکوه معنو یت بوه وجوود خوودا و ارتبواط بوا اوسوت بووه طووریوف اواًل قوووام معنویون تعریوطبوق ا
ن یود ایبوه عوالوه تشود سوت؛یر نیپوذ نسوبت بوه او امکان یبدون خدا و بدون محبت و ارتبواط قلبو

گسترش  یوند قلبیپ   1گردد. یم یفرد معنو یاد خدا بر زندگیموجب 
کووه همووه  یآل دهیوووجووود آرمووان و ا یعنوویاسووت،  یافتن زنوودگیوومعنووا  یتین معنووویًا الزمووه چنوویوونان

گین یانسان در راستا یزندگ یاعمال و اهداف عاد  رد.ی  به آن قرار 
 هستند. ینیت دیت مالزم با معنویو غاد ییجو و سعادت یخواه نالهًا نجات

است، به  یمشیص یوه زندگی، التزام به اعمال خاظ و شینیت دیبرجسته معنو یژگیرابعًا و
 یرا بوورا یخاصوو یها اضووتی( اعمووال و ریانیووروحیا غیوو یانیوو)وح یان سوونتیووکووه همووه اد یطووور
گر یریپذ عتیعت و شریگر شریان دیشمرند؛ به ب یم یت ضروریدن به معنویرس ر یزناپذیاز لوازم 

 است. یمعنو یداشتن زندگ
نه صرفًا بر حال خوش، بلکه  های شیعی _ مهدوی، ی، از منظر آموزهنیت دین رو در معنویاز ا
ک« عتیشر»و هم بر عم  صالح و رفتار منطبق بر  یمان قلبیهم بر ا  شود. ید میتأ

 تیهو

رسوند، اموا  یبه نظور م یهیچه بسا بدروشن و  ییمعنا یها هرچند در نگاه اول دارا وا ه یبرخ
 گردند. یمناقشه ظاهر م ار پریبس ی  مفهومیدر تحل
کلموووات سوووه  و ممتنوووع، وا ه هویووواز ا یکوووی کوووه بووورایووون  کوووردن حووودود  یت اسوووت   مشوووید 

د. )بهزادفوور، یرسوو ینوویجووه معیتوووان بووه نت ینم یقش، بووه راحتووین مصووادیوویز تعیووآن و ن یمفهوووم
1386 :15) 

                                                        
ر  کوه در قورآن فرموود:  یابود چنوان آرامش نمی« یاد حق». اساسًا از نگاه تعالیم ادیان )خصوصًا اسالم( آدمی جز با 1

کک وذ  اَل ب 
َ
ی

ُقُلوُف  ُنّ الک َمئ   (.28)رعد: اهلل  َتطک
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 یلغو یمعنا
باشوود.  یب( میوور مفوورد مووذکر غای)ضووم« هووو»شووه یاز ر یمصوودر جعلوو یلغووو یدر معنووا« تیووهو»
کوه  یفارس یها نامه ن مطلب، در لغتیح بر ایاز تصر یجدا گفته شده  بوه « تیوهو»مه  دهیدا 
 (325، 48ج: 1377ز است. )دهیدا، یک چیقت یت، حات و حقیشیص یمعنا
 یاصطالح یمعنا

کوه شو آن یعنیاست « ء هو هویما به الش» یابه معن یت در اصطالح فلسفه اولیهو ت یئیچوه 
بووده، هوم شوام  « اعوم یت در معنایماه»ن معنا معادل یت به ایهو .بدان وابسته است یزیچ

ء یشو یسوتیچوه در جوواف سووال از چ )آن« االخود یت بوالمعنیوماه»شود و هم شوام   یوجود م
 (45 ،1ج: 1381، ییگردد. )طباطبا یشود( م یگفته م
 ین وا ه اسوووت و نوووه معنوووایوووا یلغوووو ین نوشوووتار، نوووه معنوووایوووت در ایوووهو یاصوووطالح یمعنوووا

کلهی، خص«تیهو»آن؛ بلکه مراد از  یشناخت یهست که به طوور عموده یدر پد یا صه و شا ده است 
 باشد. یده میو عوام  برسازنده آن پد یبرآمده از مبان

و عواموووو   یعووووه مبووووانت موووودرن را بووووه مجمویووووت  معنویووووتوووووان مقصووووود از هو ین رو، میوووواز ا
 ینویت دیوز از هویمتموا یتیت و شیصویود آورده و بوه آن هویوت مدرن را پدیکه معنو یا برسازنده

 بیشد، ارجاع داد. یم
، یشووناخت ، انسانیشووناخت یهست یک سووو شووام  مبووانیوواز  و عواموو  برسووازنده،  ین مبووانیووا

نوه یگور زمید یاز سووت مودرن هسوتند و یت بیش به معنویهو یشناخت فهیو وظ یشناخت معرفت
که در بستر آن، چنو یا و زمانه گرفتوه اسوت. بورا یتیو بوالتبع معنوو ین مبوانیاست  مهوال  یشوک  
وَرد خودبنید اسوت؛ همچنویجد یها تیساز معنو تین عوام  هویتر ه سکوالر از مهمیروح اد یون خ 

کنوار عاطفووهیوم ادیو احسواس اسوتغنا نسوبت بووه تعوال  یریگ ز شووک سوا نهیزم یاخالقو ییگرا ان، در 
 دند.یجد یها تیمعنو
 تیمهدو

کووه بووه انقالبووی جهووان شوومول و  باورمنوودی بووه ظهووور یووک منجووی بووزرگ و مصوولحی آسوومانی 
کند و آینوده گیر اقدام  ای روشون و بوه دور از ظلموت جهو  و جوور را بورای هموه  برقراری عدالتی فرا

که اختصاظ بوه شویعه یوا اسوالم ند آدمیان فراهم آورد، آموزه اشوته در بسویاری از ادیوان ای است 
باشوووود.  وحیووووانی پیشووووین )از جملووووه آئووووین زرتشووووت، یهودیووووت و مسوووویحیت( مووووورد تصووووریح می

 (55: 1374)خسروشاهی، 
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که همه مذاهب اسالمی به موعوودی نجوات از آن کوه از اه  جا   و پیوامبر بیوت بیش 
ی اسوالمی بوه نوام اسوت، موعوودگرای« مهودوی»است باور دارند و نیز از القاف این منجوی بشوریت 

گشته است. از این« مهدویت» بیوت رسوول  اعتقاد به ظهوور موردی از اه « مهدویت»رو،  معروف 
کرده، آدمیان را از ظلمت جه  و جوری جهان که عدالتی جهانی را برقرار  شمول  خاتم؟ص؟ است 

نهووا را ها را بوواز نموووده، موانووع عووروج آ بیشوود و بوودین طریووق راه تعووالی و رشوود انسووان نجووات می
 کند. کن می ریشه

 ینیت دیمعنو یشناخت معرفت یمبان

که درباره شناخت یدانش یشناس معرفت انواع میتلوف شوناخت و  یابی، ارزشیآدم یها است 
کوذف( ایویتع : 1364کنود. )مصووباح،  یها بحون م ن شووناختیون موالک صوحت و ُسووقم )صودق و 
 (137 ،1ج

گاه» یشناس موضوع دانش معرفت کشوف م بووده« یشناخت و آ  ییزان توانوایوو هودف از آن، 
ی _ ز عقلوویون یشناسوو معرفت یروش داور .باشود یبووه واقوع م یابیمیتلووف در دسوت یمعرفتو یمبوان
 (19: 1390، یاست. )معلم یلیتحل
 یشناخت زم معرفتیرئال

رد و بوووه تبوووع یوووگ یقووورار م ییگرا تیدر مقابووو  نسوووب ی( در اصوووطالح فلسوووفییگرا زم )واقوووعیرئوووال
 ییگرا تیابوود؛ مووهاًل در مقابوو  نسوووبی یموو یز انوووواعیووزم نی، رئووالییگرا تیف نسووبمیتلوو یها گونووه
مطلوووق ندانسوووته، بلکوووه هموووواره بوووا ارجووواع و  یاء و اموووور را اموووریکوووه وجوووود اشووو یشوووناخت یهسوووت
 یم علمویا پوارادایو یییک مبودی میتصوات خواظ ]مهو  فورد، طبقوه، دوره تواریوبوه  یسنج نسبت

ها به  تیاء و واقعیاش یبرا یشناخت یزم هستیرئال .دیگو یسین م یزیمشیدگ از بود و نبود چ
 گردد. یا نبود( مین قائ  به وجود )یبا مبدی میتصات مع یمطلق و بدون نسبت سنج یا گونه

کوذف، مع یمعرفت شوناخت ییگرا تین در مقاب  نسبیچن هم اسوتدالل و  یارهوایکوه صودق و 
مشووید دانسووته و اعتبووار   یهووا چارچوفه را محصووول قراردادهووا و یووتوج یها وهیت و شوویووعقالن

 یشووناخت زم معرفووتیرئووال .کنوود یش آن محصووور میدایوونووه پیاق و زمیمعرفووت و شووناخت را بووه سوو
کذف، مع یمدع ک بواور، یوه یتوج یها وهی( و شیریپذ ت )استداللیعقالن یارهایاست صدق و 

کم در برخ ]اعم  یرچوف خاصاق خاظ بوده و نه در ارجاع به چایها، نه تابع س شناخت یدست 
گشووته، بلکووه اموووریژهگ معوویووو یم علموویا پووارادایوو یییا دوره توواریووا طبقووه یوواز فوورد مشووید   ین 

 مطلقند.
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کان و نسوبین دلیتر جین و رایتر مهم کوات حسو یری، خطاپوذیان معرفتویگرا تی  شکا و  یادرا
کمک دال یکه م یاست؛ در حال یعقل کوات حسویعقل یلیتوان به  انبوات را  ی، صحت و سقم ادرا

 (146-147 ،1ج: 1364نمود. )مصباح، 
کات عقلو یا دسته ین انباتیچن یمبنا کوه خطوا یهیبود یاز ادرا در آنهوا راه نودارد.  ییهسوتند 
کوه در  ییایه، دو دسته قضایات اولیهیاند( و بد یعلوم حضور یات )که انعکاس حهنیوجدان اند 
کات حس یازیبه آنها ن یابی دست  ( 220-222: وست. )همین یبه ادرا

)کوه خواهود  یشوناخت یزم هستیاز رئوال یجودا ینویت دیومعنو یش فرض اساسویبه هر حال، پ
که اواًل ورایبد ؛است یشناخت زم معرفتیآمد(، رئال وجوود  یش جهوانیها شهیو اند یآدم ین معنا 
ح یبووه معرفووت صووحالاقوو  خووود  یو عقلوو یحسوو یتوانوود بووا اسووتمداد از قوووا یًا انسووان میوودارد، نان

 نامحدود نبووده ،قیدر فهم حقا یو عقل یحس یقوا ییابد. نالهًا توانایات دست یاز واقع یا پاره
گزاره و که فراعقل ییها همواره   ییگو ن سبب انسان در پاسخیبه هم .زندیگر و خرد یوجود دارند 

 یفرابشور یاز حوس و عقو ، محتواج بوه منبعو یریوگ از بهره یخوود جودا یمعرفتو یها به ضرورت
که   اء و رس  است:ینازل شده بر انب یهمان وحاست 

ا ف   ْ نل ْرسل
ل
ا أ ْم یکل ل وْن ک ل ع م  سک ْم رل وف ک ول  ل ل ْم آیْت ک وا  ل ف ک نل ّک  یوات  ْم  ل یزل وفل ف ک ل َْ اْل  وا ل ول تل ومک اْو   ّ   ک ک عل
ننل ف ل  ْع ل ک لا تل لنک ْ تل ک ا یل ْم مل ّ   ک ک  ؛(151 : بوری عل

که رسول همان ات ما را بر شوما بیوانود و یم تا آیز جنس شما فرستادانه شما ایدر م یطور 
کتوواف و حکمووت هیووتزک کنوود و  کووه هرگووز  اد دهوود آنیوواموزد و بووه شووما یووتووان ب تووان  چووه را 

 د.یدانست یخودتان نم

گفته مفسران عبارت  دارد؛ « مالم تعلموا»متفاوت با عبارت  ییمعنا« مالم تکونوا تعلمون»به 
که عبارت دوم )موالم تعلموو کوه میوفعل یا( بوه نفوچرا  ت یتوانود هموراه بوا شوأن یت علوم اشواره دارد 

ت یشوأن یبه نف« مالم تکونوا تعلمون»که عبارت  یهمراه باشد در حال ین علمیبه چن یابی دست
گور خودتوان بود» یعنیمعارف اشاره دارد  یبرخ کسوانیوا کوه ایونبود ید و خودتوان، شوما  ن اموور یود 

که به شما آنین خدمات انبیتر ن رو از مهمیاز ا .«دیاء( را بفهمیم انبی)مورد تعل چه را  اء آن است 
 (233: 1380، یحائر ییکنند. )صفا یم مید تعلید بدانیتوانست یکه نم
 تیعقالن
گفتووه لغووت« یعقالنوو»از وا ه  یمصوودر جعلوو« تیووعقالن» کووه )بووه  نامووه دهیوودا( )دهیوودا،  اسووت 

 باشد.  یم« یلعق»و « منسوف به عق » ی: مدخ  عق ( به معنا1377
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کووووه ینوووویت دیوووسووواز معنو تیاز عواموووو  هو یکووویت بووووه عنووووان یووومقصوووود از عقالن ، آن اسوووت 
ه، یف اموور واقوع و چوه در قلمورو عمو  و توصویعق  چه در حووزه نظور و توصو یقطع یدستاوردها

کییووداشووته، مووورد تأ« تیووحج» از منظوور « ینوویت دیوومعنو»انوود و پشووتوانه  یانیم وحید تعووالیوود و تأ
 باشند. یمهدوی شیعی _ م

گوور در سراسوور قوورآن موورور کووه محووور دعوووت همووه پیابیوو یم درموویکنوو یا ووَرد و  یامبران الهوویووم  خ 
افووال »بووار آمووده اسووت( و  13)کووه در قوورآن « افووال تعقلووون» یبوووده اسووت و عبووارات قرآنوو یخووردورز

گویوو)کووه هشووت بووار در آ« لعّلکووم تعقلووون»و « عقلووونی ن نکتووه یهموو یایووات میتلووف آمووده اسووت( 
 ( 35 ،3ج: 1381، یآمل یست. )جوادا

کل ن فقوره را یوکنود، ا ینقو  م ؟ع؟بون جعفور یکه از حضرت موسو ین بلندیدر حد ینیمرحوم 
کاظم که امام   د:یفرما یخطاف به هشام م ؟ع؟آورده است 

ّمووا اوظوواهرج فاوّ سوو  أ  مووف بوواهرج و  مووف با نووف ف خ اونوواح  م وو ا هشووام ان هلل  وو فوو
 (16  1ج: 1365  ینیو اما اوبا نف فاوعون ؛  ک  ؟مهع؟مئفاء و األینبواأل
کووه بووه وسوو یا له آنهووا از انسووان یهشووام خداونوود، دو حجووت بوور مووردم قوورار داده اسووت 

امبران و یوکند، حجت آشکار و حجت پنهان. اموا حجوت آشوکار، هموان پ یبازخواست م
که در نهاد مردموان قو ییانند و حجت پنهان، خردهایشوایفرستادگان و پ رار داده است 
 (31 ،3ج: 1381، یآمل یاست. )جواد

 یکننوده انسوان، جهوان و خودا، احکوام قطعو فیات توصویوات و روایون رو نه تنهوا در فهوم آیاز ا
بلکووه در  ؛گووردد ی  میووعقوو  تأو یمیووالف بووا حکووم قطعوو یم اسووت و ظووواهر نقلوویمووورد تسوول یعقلوو

من ُحسون و قوبح، مالزموه در متض یو احکام عقل یفقه یان احکام شرعیز مین یاحکام عق  عمل
کلمووا حکووم بو»کووه  یکوار اسووت بووه طوور ع و  ع حکووم بووه کلمووا حکووم بوه العقوو  حکووم بوه الشوور ه الشوور

کتواف و سونت معصوومین دلیبه هم«. العق  کنوار  که در  از جملوه منوابع فهوم « عقو »ن، ی  است 
را  یعقلووکوه احکوام  یاسوت عقالنو یتیمعنووو ینویت دیون مبنوا معنویود. بوور ایوآ یبوه حسواف م ینوید
 کند. یه آنها رشد میرد و برپایگ یش فرض میپ

 1تیانیوح
ها، جوامع  که تابع فرهنگ یعقل یها ندیها و خوشا عق  )نه استحسان یهرچند احکام قطع

گاهیاند( تک یییو ادوار تار شوند، اموا  یمحسوف م ینیت دیو معنو یانیان وحیاد یمهم برا یه 
                                                        

 استاد محمدجواد رودگر است.« معنویت در قرآن». این تعبیر برگرفته از مقاله 1
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خوود عقو  موورد  یبشور، از سوو یت قلمورو فهوم عقلویدودو محو یعقلو یها ییبودن توانا یمتناه
ک که از سویتأ ن سوبب، یانود و بوه همو یکل یعقلو یایو هم قضا یم عقلیهم مفاه یید است؛ چرا 

که متشید یدر امور جزئ ک یگر امور جزئیاند و با د و متشید از آن جهت  ندارنود  یوجه اشترا
کنود(، یوون جهوت  اشوتراک حکایواز ا یکلو ی)توا مفهووم  یابیوو محو  قودرت معرفوت یروش عقلوت 

کنار  ق قلوب( یو)از طر یا شوهود بواطنیو)از راه حوواس(  یانًا به تجربه حسی، اح«عق »نداشته، در 
 افتد. یاج میاحت

گر به دید یاز سو کاًل باف عق  را در فهم حقا یا نئوکانتی یکانت یها دگاهیگر، ا ق جهوان یکه 
ق را یحقوا یفهوم برخو ییعق  توانوا یت مطلق، برایکم و با رّد شکاینکن ینند، توجهیب یبسته م
ق را واجود یافوت هموه حقوایدر یی( توانوایینکه عق  )به تنهوایبر ا ی  قاطعیر دلیم؛ هیقائ  شو

  م.یاست، در دست ندار
که دستاوردهایحکا یاریبلکه به عکس، قرائن بس  یبشر )اعم از حس یمعرفت یت از آن دارد 

 جامع و صادق، در بر ندارد. یق را، به نحویمه حقا( توان فهم هیو عقل یو شهود
از یون یق عوالم، بیرا، در فهوم هموه حقوا« ادیوعقو  خودبن»کوه  ین رو آرمان عصور روشونگریاز ا

کووواف یم اسوووت  ینمووود؛ آرمووان یق عوووالم را طلووب میدرک همووه حقووا یبوورا یدانسووت و تنهووا زمووان 
کایچون د یطین، تفرین چنیا یو افراط ؛خورده شکست عق  بوه  یابینت )داّل بر عدم دستدگاه 

کوه  شوتر آنیح بیتوضو را بوه دنبوال داشوت.«( هوا فنومن»خوردن عق  صورفًا در ه و غوط« ها نومن»
کوه موهاًل  یابعاد وجوود یانی( در پنج حوزه دارد: اواًل روابت میر و تأنراتی)تأن یروابط یآدم خوود او 
کوار اسوتر نان یاتر و توأنریزش چوه توأنیوشوه او بوا غرای  و اندیوان تییوم اء در یًا روابوت او بوا اشویودر 
ها در جامعووه، رابعووًا روابطووش بووا خداونوود و خامسووًا روابووت او بووا  عووت، نالهووًا روابووت او بووا انسووانیطب

 امت(.ی)برز  و ق 1رو شیالاق  محتم  پ یها یجهان

اًل در کوه مووه او قورار دارد: اول آن یش رویپو ین پونج حووزه هووم دو سو ال اساسویوک از ایودر هور 
کار استر )که پرسش یر و تأنراتیچه تأن« عتیاء طبیبا اش»حوزه روابت  من  اسوت(،  یفیتوص یدر 

کوونم تووا رنجوویرفتووار و ا یسووتیکووه چگونووه با دوم آن  یا شووقاوتیوو، هالکووت و ی، خسووارتیجوواد رابطووه 
 یهی( بود11: 1382، یحائر ییاست( )صفا یزیو تجو یا هیتوص یرم نشودر )که پرسشیگ دامن
کوه چنوواناسو م، در یعووت، توانمنود بوودانیچوه حووس، عقو  و شووهود را در حووزه روابوت خووود بوا طب ت 
و مطلوق نبوودن   یخودا و آخورت( نواتوان یعنوین عالم اسوت یب ایچه غ ها )خصوصًا آن ر حوزهیسا

                                                        
. در طووول توواریخ تفکوور، هوویر دلیوو  قوواطعی بوور نبووود جهووان آخوورت، اقامووه نگشووته اسووت و همووه رد و انکارهووا نهایتووًا بووه 1

 گردد. نپذیرفتن ادّله انبات جهان آخرت برمی
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کوه  ؛محسووس اسوت« دهایوبا»و عرضوه « ها هست»قدرت  عق  بر درک  کجوا بفهمود  موهاًل عقو  از 
 ( 170 ،3ج: 1381، یآمل یستگاه داردر )جوادیو ا امت پنجاه موقفیق

که احتیهم ( را موّجوه و مسوتدّل یم فرابشوری)تعوال یاج بلکوه اضوطرار بوه وحویون تأمالت است 
که انسانی قیان حقایکه درصدد ب یمیسازد؛ تعال یم هوم  یچنود زموان نامحودود ها، هور هستند 

گواه یت دسترسیار داشته باشند، قابلیدر اخت کوه خداونود بوه  ق را ندارنود؛ چنوانین حقوایواز ا یو آ
کتاف و حکمت مقدموه یرسولش خطاف م که فرو فرستادن  کوه یتعلو یاسوت بورا یا کند  م آنچوه 

 :یت دانستن آن را نداشتیخود قابل یتو به خود
ْنوولل ل اهللک  ل ل 

ل
أ وووانل یووول کل وومک ول ْع ل وووْ  تل ْ تل ک ووا یل وووكل مل ّ ل ل ووفل ول ل ل َْ اْل  وووا ل ول تل ْضوو ک اهلل   ل ل كل اْو   كل یوووفل
ظ   ای ل  ؛(113 : نااء  ع

کتوواف و حکموت را بوور تووو نوازل فرمووود و آن  یتوانسووت یمحموود( نم یچووه را توو )ا خداونود، 
 ( به تو آموخت و تفض  خداوند بر تو همواره بزرگ بود.ینظر از وح )با صرف یبفهم

  صمت و  لم اوصیای پیامبر
کوه بور مبنوای آن هموه  از مقومات اندیشه تجدد می( Equilitarianismایده برابرگرایی ) باشد 

های زمانوه و جغرافیوای زیسوت خوود محسووف  ها موجوداتی تارییی و محکوم محدودیت انسان
 گردند. شده، با یکدیگر برابر قلمداد می

های زمووانی _  مطووابق ایوون ریی، هوویر انسووانی شیصوویتی فراتووارییی و بووه دور از محوودودیت
کووووس را تعبوووودًا  رو نمی یوووونمکووووانی نبوووووده؛ از ا پووووذیرفت و بوووورای او وناقووووت  توووووان سووووین هوووویر 

(Authority ،282: 1384( و شأنی فرابشری قائ  شد. )سروش) 
در تقاب  با این دیدگاه، از منظر تعالیم شیعی _ مهدوی همه انبیا خصوصًا پیامبر اسالم؟ص؟ و 

کوووووه اوالً  هایی فراتارییی ائموووووه انناعشووووور  انسوووووان گووووواهی آنهوووووا محصوووووور بوووووه علووووو  انووووود  م و آ
کسب معرفت بوه  های تارییی _ جغرافیایی نمی محدودیت باشد، نانیًا دانش آنها از طرق عادی 

کردار و اعتقاد از هر خطایی )سهوی یوا عمودی( معصووم  گفتار و  دست نیامده است؛ به عالوه در 
 (56، 2: ج1416باشند. )خرازی،  الطاعه می به همین جهت واجب بوده،

کوه از طریوق پیوامبر یوا اموام پیشوین  ترین سرچشمه مهم های علم ائمه  اواًل معارفی اسوت 
( نانیًا میرا  معرفتی انبیوا 239، 1: ج1365شود )کلینی،  به نحو اشراق و تنویر باطن حاص  می

که در لسان روایات  نامیده شده اسوت )هموو( نالهوًا تحودین و سوین « جفر»و جانشینان آنهاست 
 که امام موسی بن جعفر؟ع؟ فرمود: ئک با آنان است چنانگفتن مال

ثنن  مهل: ج ّهل نن  ّنل  (؛271  1األمئف    اء صارًنن مک ل
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کووه حقووایق معووارف )توسووت رسووول خوودا؟ص؟( بووه آنووان  امامووان عالمووانی هسووتند راسووتگو 
گفته می  شود. تفهیم شده و توست فرشته با آنان سین 

کووه  گووذاری می س معووارف و تعووالیم معصووومانی پایهبوور ایوون مبنووا معنویووت دینووی بوور اسووا شووود 
هایی فرابشری متصلند و به همین جهت قابو  قیواس بوا  شیصیتی فراتارییی داشته، به دانش

 دیگر آدمیان نیستند.
کوووووووووووووان را ق  ریووووووووووووواس از خوووووووووووووود مگیوووووووووووووکوووووووووووووار پا

 
 

 ریر شوووووووووووووویگرچووووووووووووووه باشوووووووووووووود در نوشووووووووووووووتن شوووووووووووووو 
 (263: دفتر اول مهنوی معنوی، بیت 1375)بلیی،  

 از انحراف یخال یتیبه معنو یابی فت امام زمان، تنها راه دستمعر
گزافوی نبووده، حتموًا دارای غوایتی  از نگاه تعالیم شیعی _ مهدوی فع  خدای حکیم، عبون و 

 سوره دخان فرمود: 39و  38که در آیات  است چنان
ا  مل اأْللْرضل ول ات  ول اول ا اوّال ل ْونل ا جل ل مل اول ک ل یهنل ب   بل   

ْم  ل مل *  خل  ل هک ُل ل ْک
ل
ّ ل أ   
ولَٰ ّق  ول اْلل  ب 

ّ ل ا إ  ل امهک ْونل
ا جل ل

ننل ف  (؛38-39 رجان: ْع ل ک
کوووه در میوووان ایووون دو اسوووت بوووه بوووازی )و بی ها و زموووین و آن موووا آسووومان هووودف(  چوووه را 

 دانند. نیافریدیم ما آن دو را جز به حق )هدفدار( نیافریدیم ولی بیشتر آنان نمی
کووه همووان  در میووان میلوقووات نیووز « عبودیووت»بوورای انسووان غووایتی میصوووظ مطوورح شووده 
 که در سوره حاریات فرمود: )بندگی خدا( است؛ چنان

 ل  
ّ ل ْنعل إ  اْْل  ّ ل ول ْوتک اْل  

ا جل ل مل نک ن  یول فات:  ْعبک  (؛56 ذار
کنند. که بندگی من جن و انس را نیافریدم جز برای آن  ام 

گواهی اسوت از سویی نی  به مقام بندگی خدا بر ا کوه اولوین آنهوا معرفوت و آ رکانی استوار اسوت 
 که امام رضا؟ع؟ فرمود: چنان

 (؛34تا:  بابنفد  یب اّ    بارج اهلل معرف د  اب 
 آغاز بندگی خدا شناخت اوست.

گواهی و شوناختی وقتوی جوامع و صوحیح خواهود بوود و  کوه چنوین آ حال نکته اساسی آن است 
کوه از طریوق حجوت دوران و آدمی را در طی مراتب عبودیت با س کورد  الم و سورعت هموراه خواهود 

گیورد؛ چنوان امام زمان شویخ صودوق نقو   ع لف الشلرائعکوه مرحووم مجلسوی بوه نقو  از  صورت 
 کند: می
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جری الا خ ب    ؟ع؟    اصحابد فوا  اهیا اوناح اّن اهلل جّ  ذکری ما ج ق اوعبوار اّ  
اسو غنلا بعبارتود  و   بوارج موا سولای فووا  وود رجو  ویعرفلی فاذا  رفولی  بونوی فواذا  بونوی 

و   کّ  زموان  اموام م اووذی ی  فاب  رسن  اهلل بایب انت و اّمن مفا معرففک اهلل ًا  معرفف اه  
 (؛312  5: ج1404  هیم  ا  د     یس  

کووه حکوور او  حسووین بوون علووی؟ع؟ بوور اصووحابش وارد شوود پووس فرمووود:  ای مووردم؛ خداونوود 
کوه او را بشناسوند پوس وقتوی او را شوناختند  را نیافریود مگور بورای آن بندگان بزرگ است، 

کننود پووس آن بنودگی گردنود. مووردی  گواه بووه سوبب بنودگی او از بنوودگی غیور او بی اش  نیوواز 
پرسید ای پسر رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، معنای معرفت خدا چیستر حضرت 

کوه طواعتش بور آنهوا  که اه  هر فرمود: )معرفت خدا عبارت است از( این زمانی اموامی را 
 واجب است بشناسند.

که زمینه بدین ترتیب روشن می که شناخت خداوند،  ساز بندگی اوست، از شوناخت اموام  شود 
 اند نه از هم بریده. جدا نبوده و این دو معرفت در هم تنیده زمان

گر م منان از مسویر شونا که ا  خت اموام عصوردر هم تنیدگی این دو شناخت به قدری است 
دچار  خوود بوه شوناخت خوودا نرسوند و بوا ارشوواد و همراهوی او حرکوت نکننوود، از دیون حوق دور شووده،

گردند. به همین جهوت در دعوای صوادر از ناحیوه مقدسوه، بوه توالزم شوناخت  گمراهی و ضالل می
 عصر، چنین اشاره شده است: خدا و شناخت ولی

ی ا ور  بنّیوک او  وم  ورفین رسولوک  او  م  رفین ن اوک فاّنوک ان ی تعورفین ن اوک
فانک ان ی تعرفین رسلوک ی ا ر   م وک او  وم  ورفین  م وک فانوک ان ی تعورفین 

 (؛342: 1365 م ک )  ت    رفین  ک یین  
گور خوود را بوه مون نشناسوانی، پیوامبرت را  کوه ا پروردگارا خودت را به مون بشناسوان چورا 

گووور رسوووولت را بوووه مووون شناسوووم؛ پروردگوووارا رسوووولت را بوووه مووون  نمی کوووه ا بشناسوووان چووورا 
گوور  نشناسووانی، حجتووت را نمی کووه ا شناسووم؛ پروردگووارا حجتووت را بووه موون بشناسووان چوورا 

گمراه می  شوم. حجتت را به من نشناسانی، از دین خود 

که امیرم منان علی؟ع؟ فرمود:  به همین جهت است 
وجوّ  م وجوّ  و معرفوف اهلل    عورفیت باوننرانیوف)))     یسوو  معورفیت باوننرانیوف معرفوف اهلل   

 ()1  26: ج1404

داشوته و معرفوت اموام، آیوت  طبق ایون معنوا، معرفوت اهلل ظهوور توام در معرفوت اموام زموان
( بووه هوور تقوودیر، نکتووه اساسووی آن 143، 2: ج1383باشوود. )جوووادی آملووی،  کاموو  معرفووت خوودا می

کووه ایوون دو معرفووت )معرفووت خوودا و معرفووت امووام عصوور؟جع؟( دو  اموور بیگانووه و بریووده از اسووت 
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کام  با یکدیگرند.  یکدیگر نبود، بلکه درهم تنیده و در ارتباط 
که فرمود: کرم؟ص؟ است  کالم رسول ا  شاهد بر این مطلب 

وجووّ   ))) انووا و  وو  ابوولا هووذی ا ّمووف موو   رفنووا فووون  وور  اهلل و موو  ان رنووا فووون ان وور اهلل   
 (؛342  26: ج1404    یس  

این امتویم؛ هورکس موا را شوناخت خودا را شوناخته اسوت و هورکس موا را من و علی دو پدر 
کرده است. کرد، خدا را انکار   انکار 

 ینیت دیمعنو یشناخت یهست یمبان

روان خووود یووپ یدهوود، بورا یکوه از عوواَلم و آدم ارائوه م یریبووه دنبوال تصووو یهور مووذهب و مکتبو
کووه بووا  یعوویکنوود؛ طب یعرضووه مرا  ییدهایوود و نبایووهووا و اهووداف خوواظ، نقشووه راه و با آرمان اسووت 

ر رسواننده یها، مس ر در اهداف، آرمانیی، تحول و تغیشناخت یر هستین تصویا یدر اجزا یرییتغ
 ر است.یناپذ دها اجتنافید و نبایبه اهداف و با

 یشناخت یزم هستیرئال

کوه ورااز منظر شویعی _ مهودوی  ینیت دیمعنو یشناخت یش فرض هستین پیاول  یآن اسوت 
 یاء محقووق در جهووان، امووریت داشووته و بووود و نبووود اشوویووواقع یال مووا، جهووانیووشوه و وهووم و خیاند
 باشد. ینم یعلم یها میا پارادایال افراد یو تابع حس و خ ینسب
ن رو جهو  نسوبت یوسوت. از ایهوا ن انسان تابع علم و جه  موا بودان یر آنها برایکه تأن ییایاش
گرفتنیا نادیبه آنها   ا نامطلوف آنها بر ما نیواهد بود.یرات مطلوف یتأنشان مانع از  ده 

 :یآمل یر استاد جوادیبه تعب

کر که مترادف با نفیدر قرآن  سفسطه اسوت، مفورو   یم اص  وجود جهان خارج و عالم 
که بطالن سفسطه و نبوت واقع عنه است؛ همان است  یاتیهین بدیت خارج از اولیطور 
انبوات  یبرا یقید طریجود ندارد، بلکه به فرض تردد در آن ویترد یبرا یکه نه تنها راه

 (194 ،13ج: 1379، یآمل یماند. )جواد ینم یز باقیآن ن
 ییگرا ماده ینف

کووه واقع ین رییوو، اینوویت دیوومعنو یهووا ش فرضین پوویتر یاز اساسوو ت جهووان بووه امووور یوواسووت 
 .در جهان وجود دارند یرمادیو غ یعیفراطب یقیمحصور نگشته، حقا یمحسوس و ماد

اسوت؛  ینویت دیوو معنو یان الهیاد یریگ ن اصول شک یتر ییسم از مبنایالیشه ماتریاند ینف
که با پذ  یبورا یا نهیماند و نه زم یم یخدا و جهان آخرت باق یبرا ییزم نه جایالیرش ماتریچرا 
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معواد، بلکوه  ی، نوه تنهوا نفوییگرا رش موادهین رو الزموه پوذیو؛ از اینویت دیوو معنو ین الهویطرح د
 است. یاء و رس  الهیب انبیتکذ

 کند: ین نق  میمشرف را چن یب ملحدان مادیقرآن تکذ
ْن ه     ل  نإ 
ّ ل نْ یإ  ا اوّنک نل ْ یاتک نل لتک ول ک لث   ییا َنل ْبعک ل ْ ک ِب 

ا نل مل و ل اهلل   خل ول َ  ل و ل جک ا اْفتل  رل
ّ ل لل إ  ْن هک  * إ 

ن   ْ م  ک دک ِب 
ْ ک ول ا نل مل ا ول بع ذ   ؛(37-38 : م مننن  خل کل

کووه در آن موورده و از آن زنووده ین یگووریز دیوو( چیعوویات طبیووا )و حیوودن یجووز زنوودگ سووت 
کوه ادعوایورانود. ایم یموا را نم یگوریم و جز روزگوار امور دیشو یم نبووت دارد  ین شوید 

که سینان خود را به درو  از جانب خدا م یمرد  م.یمان نداریداند و ما به او ا یاست 

ش فوورض ی)از جملووه خداونوود و مالئکووه( پوو یعوویفراطب یبووه موجوووداتبوه هوور حووال، بوواور داشووتن 
 است. ینیت دیمعنو یاصل

 خدا به مثابه خالق جهان

گر جهان هست و مجوّرد  یت را بوه موادیوم، واقعین تقسویم و در اولویرا در ماده خالصوه نکورد یا
کووردی( تقسویرموادی)غ و  یغنووسووت موجوودات را بووه موجوود یبا یم مین تقسویگواه در دوموو م؛ آنیم 

کنیر تقسیموجود فق  م.یم 
کوه نوه در  یمجورد و غنو یتوی، وجوود واقعینویت دیون و معنویوبیوش د اص  قوام مطلوق اسوت 

 اش و نه در افعالش. هیاست، نه در اوصاف حات یزیاص  وجود وابسته و مشروط به چ
 گور موجوودات(یبیش و برپادارنده د یوم )هستیرمعلول( و قی)غ یغن یتیواقع یخدا به معنا
کورده اسوت، رکون هو یا بیوخود را )بوا واسوطه  یکه همه ماسوا ت یوبیش معنو تیوواسوطه( خلوق 

 است: ینید
 ف
ل
ین  هیل ا أ لل اْوغل اهللک هک  اهلل  ول

یلل اءک إ   ل
ول ک اْو ک ْنُمک
ل
احک أ  ؛(15 : فا ر نک یاْلل    ا اوّنل

 یاز و ستوده است.ن ید و خدا، تنها بییمردم شما محتاج به خدا یا

...( إفاده حصور یدر خبر )الغن« ال»ش یر فص  )هو( و افزایگفته مفسران قرآن، وجود ضم به
که یخداوند است و بس. بد یاز مطلق( در دار هستین ی)ب یتنها موجود غن یعنیکند؛  یم ن معنا 

ر مح . یگران در هر جهت فقیمح  است و د یخدا در هر سه مقام حات و صفات و افعال غن
 (284 ،2ج: 1385، یآمل ی)جواد
که توجه به غنا یهیبد چوون علوم  یت بوه صوفات او، صوفاتیوحضرت حق و عنا یحات یاست 

ُکّ   َش کرانه او یب ُه ب 
ّنَ گواه اسوت» (12)شوری:  م  یٍء َعل  یإ  ش یانتهوا یقودرت ب« او بوه هور چیوزی آ
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ُه َعَلی  ّنَ
َ
وُن اش به انسان  یکیزدن «او بر هر چیزی قدرت دارد( »6)حج:  ر  یَقد   ٍء یَش  ُکّ   َوی َوَنحک

لَ  ووَرُف إ 
قک
َ
َور  یووی

وو   الک وونک َحبک گووردن بووه او )انسووان( نزدیووک( »16)ق:  د  یووه  م  و  یمهربووان «تووریم مووا از رگ 
که آدم یتش، موجب میرحمان کنند و در اضوطرارهایشود  شوان بوه او دل ببندنود  یان به او توجه 

 تش را دوست بدارند.یو لطف و عنا
 یبوه شوناخت اسوماء و اوصواف حضورت حوق بووده و معرفتو« ینیت دیمعنو» ن لحاظ قوامیبد
که موجب محبت و معنویعم گشوته، بوه دنبوال خوود طاعت یتیق   یریپوذ راسخ در وجود انسوان 

 آورد. ین خدا را همراه مینسبت به فرام

 مخلوقات نسبت به خداوند یت ربطیهو

سووت و برهووان ین یوندنوود، شوکمحتواج وجووود خدا یشدایووکووه همووه ممکنوات در اصوو  پ نیودر ا
کیبر ا یو شواهد نقل یعقل ش چوه یدایود میلوقوات پوس از پید پرسویوکنند، اموا با ید مین نکته تأ

 با خدا دارندر یربت و نسبت
ش اوسوت؛ یدایوو پ« حودو »فقوت در « اج معلول به علوتشیاحت»اند  که قائ  بوده یمتکلمان
گوور علووت فوواعل یبووه طووور نووان ید؛ ایووآ یوارد نم یا وجووود معلووول صوودمهان بوورود بووه یووآن از م یکووه ا

که به صراحت بگو ییابا  ند:ینداشتند 
 ؛(68  3جتا:    یباوعنم اا )ّ   نمد اوعای   لیس تعایل یاوبار ول جاز   

گر بر که از ب یخدا ا  رساند. ینم ین برود، نبودش به عالم ضرریخالق ممکن بود 

بیووش آنهاسووت و  یاء، بلکوه علووت هسووتیجووود اشووو یکووه خداونوود نووه علوت ُمعووّده بوورا یدر حوال
که نوه در حودو  و ین الربت و عیع یتیاش هو ت معلول نسبت به علت موجدهیهو ن الفقر است 
انسووان  یالیوور صووورت خیووقووًا نظیاش؛ دق ییایوواز از علووت اسووت و نووه در بقوواء و پایوون یاش ب ییدایووپ

کووه نووه تنهووا در حوودو دار بووال ک یووک یوونفووس اسووت، بلکووه در محتوواج  نفووس و توجووه و تمرکووز  ی 
 باشد. یز محتاج وجود و توجه نفس میش نیلحظات بقا

شوود و  یخودا بوه ممکنوات نوازل م ی  وجود، لحظه به لحظوه و آن بوه آن از سووین رو فیاز ا
 ر قرآن:یان است؛ به تعبیدر جر ت خدا دائماً یفاعل

ْ  ب  ف دک مل
وک
ل
ّ ل  ْاأ کک ْرض  

اأْلل ات  ول اول ن   لل ب  ْلم  هک یاوّال ل
ْ
أ  ؛(29 : اورمح  شل

کسان کننود و او هموه روزه مشوغول  یانود از او درخواسوت م نیها و زم که در آسومان یهمه 
 ی نو است.کار
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گ  عتیبر جهان ماوراء و جهان ما بعد طب یهست یریفرا

 ینک جهانیعت، هم ایاز جهان طب یشود جدا یو مجّرد موجب م یم امور واقع به مادیتقس
که در برگماوراء ماد کار باشد  کوه بالفعو  موجودنود ولو ییهوا تیرنوده واقعیه در   یرموادیغ یاسوت 

 باشند. )مه  خدا و مالئکه مجرد( یم
کنوون تحقوق دارد، جهوانیاز جهوان مواوراء طب ین جودایچن هم کوه هوم ا پوس از انهودام  یعوت 
کوه در ادب یعت فرا میعالم طب بوه جهوان موا  شوود و از آن یده میوجهوان آخورت نام ینویات دیورسد 
 م.یکن یاد میعت یبعد طب

کووه آدم یم یمعرفوو یگوواهی، جهووان آخوورت جاینوویم دیدر تعووال ان بووه پوواداش خوووف و بوود یووشووود 
َقواَل یَفَمونک گردنود. یشوان مکافوات م ش نائ  شده، بوا نوواف و عقواف اعموالیاعمال خو هک َمو ک م  عک

ٍب َخ  ٍب َشّرً یَرُه َوَمنک یًرا یَحّرَ َقاَل َحّرَ هک َم ک م   (7-8:لا)زلزَرُه یا عک
نامحسووس و  یعت، هور دو عوواملیعت و جهان مابعد طبیکه چون جهان ماوراء طب جه آنینت
که یباشند؛ در قبال عالم طب ی( میرمشهود )به شهود حسیغ شود،  یخوانده م« عالم شهود»عت 
 ند.یآ یبه حساف م« بیعالم غ»

قائوو  بووه  یتیهووو یرد، دارایووگ ی  مت مبودی و معوواد شووکیووکووه بووا محور ینوویت دیوون معنویبنوابرا
 (21: 1388خواهد بود. )رودگر، « بیاصالت غ»

 :ییر عالمه طباطبایبه تعب
 (237: 1388، یی... براساس اصالت عالم معنا استوار است. )طباطبایات معنویح

 به  نوان ولی نعم و واسطه فیض الهی امام زمان
کوه در بور دارنوده  معنویهای الهی بور آدمیوان بعضوًا موادی و برخوی  نعمت انود؛ فیوضوات الهوی 
که مدبرات امر در نظوام عالمنود، بوه آدمیوان و  های مادی و معنوی این نعمت اند توست مالئکه، 

 رسند. دیگر موجودات می
که همه مالئک تحت فرمان او بوده، و بورای انجوام هور عملوی  کاملی است  اما معصوم انسان 

 در روایت است:که  شوند چنان محضر او شرفیاف می
ما مو  م وک هیبلود اهلل ب امور  موا هیوبال وود ا  بونأ با موام فعورض ذووک   یود     یسو  

 (؛357  26: ج1404
کاری فرو فرسوتد مگور آن هیر فرشته که خدا او را برای  کوه ابتودا خودمت اموام  ای نیست 

کار را بر او عرضه می می زمان  کند. رسد و آن 
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دی هر انسانی، بلکوه هور موجوودی، نسوبت بوه هور نعموت موادی یوا من بنابراین استفاده و بهره
گر در مورد موجودی اجازه دهند فرشتگان  معنوی به احن و اجازه امام معصوم صورت می گیرد؛ ا

گر مصلحت ندانسته، اجازه ندهند مالئک نازل نمی در آن مورد نازل می  شوند. شوند و ا
که همه ائمه معصوم ،  گسترده نظام هسوتی  ولی نعمتبر این مبنا است  که خوان  هایی 

گرفتوه اسوت و همگوان از فیوضووات آنوان بهوره می کبیوره بووه  را فرا برنود؛ از ایوون رو در زیوارت جامعوه 
 شود: اینان خطاف می

 اواالم   ی م))) فا اوویاء اونعم؛
که ولی نعمت کسانی   های نازل بر بندگان خدا هستید. سالم بر شما ای 

 عصر؟جع؟ آمده است: که در توقیعات مبارکه حضرت ولی به همین جهت است
 (؛178  53ن  صنائ  ربنا و الخ ق بعنل صنائعنا  مهل: ج

( او هسووتیم و میلوقووات  مووا سوواخته مسووتقیم پروردگووار و پوورورش یافتووه دسووت )قوودرت 
 پرورش یافته دست ما هستند.

امعووه چنووین خطوواف هووای مووادی، در زیووارت ج در واسووطه بووودن آن حرات مقدسووه بوورای نعمت
 کنیم. می

 ب م فنّل  اوغیث  ب م میاک اوا اء ان تو     ا رض باذند))) ؛
که باران را فرو می که خداوند موانع از  به واسطه شما است  فرستد و به واسطه شما است 

 شود. فرود آمدن آسمان بر زمین می

ش یافتوه دسوت نظوام هسوتی پورور عصر؟جع؟،  که طبق توقیع شریف حضرت ولی خالصه آن
 ائمه اطهار  است به احن اهلل.

 به همین سبب در دعای عدیله در مورد امام زمان؟جع؟ آمده است:
ق اونری و بلجنی ثب ت ا رض و اوا اء  مقن  یب  (؛176تا:  ببوائد بویت اوننیا و بی ند ر 

سوومان و خورنوود و بوه وجووود او آ بوه بقووای او دنیووا بواقی اسووت، بووه برکوت او خلووق روزی می
 زمین پابرجاست.

 ینیت دیمعنو یشناخت انسان یمبان
کوه  یاز دانوش اطوالق م یا سوتم بوه رشوتهی  قورن بیدر اوا یهرچند اصطالح انسان شناس شود 

سوتم ینمود؛ اما از اواسوت قورن ب یرا مطالعه م ی  بدویو اقوام و قبا ییطور عمده جوامع ابتدا هب
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گشوت ین نوام بوور مجموعوه مطالعواتیوا ( بووه ینویا دیو ی، فلسووفیکوه از منظوور خواظ )تجربو اطووالق 
ُک   کوه  یعنووان جوامع« یشناسو انسوان»ن رو، یاز ابعاد انسان بپردازد؛ از ا یا ُبعدیمطالعه  اسوت 
که به بررسو یمعرفت یها همه شاخه ا یووجوود انسوان  یها از سواحت یا ابعوادیو  ُبعود یوو تحل یرا 
 ( 28-30: 1392رد. )خسروپناه، یگ یپردازد، در بر م یها م از انسان یگروه خاص

که بسته به ا کو  ابعواد انسوان  نیوروشن است  خواظ پرداختوه شوود،  یا بعودیوکوه بوه مطالعوه 
کووالنیوونگوور  یکلوو یشناسوو انسان»بووه  یشناسوو انسان م یتقسوو« ا ُخووردیووجووز نگوور  یشناسوو انسان»و « ا 

، ی، فلسووفیبووتوانوود تجر ین مطالعووات میوو( بووه عووالوه روش ا22-23: 1384، یگووردد؛ )رجبوو یم
گرفتوه و در مووارد  یهوا کوه هموه روش یبویباشود. البتوه روش ترک یا نقلوی یعرفان کوار  موذکور را بوه 

 تر خواهد بود. را مقدم دارد، جامع یانیوحی _ نیتعارض نگاه د
 وجود و اصالت روح

کوه بوه دو سواحت جسوم و روح قابو  تحل یدو ُبعود یانسوان موجوود ینیدگاه دیاز د   یواسوت 
از  یسووت، ولوویازمنوود اسووتدالل نیباشوود ن یاو چووون محسوووس و مشووهود م یت جسووماناسووت؛ سوواح

که روح امر آن -68 ،3ج: 1391ت، یو)عبود یاز ادلوه فلسوف یا سوت، مجموعوهیمحسوس ن یجا 
کوات فراحسوه در انبات آن ب ی( و شواهد تجرب62 گرفتوه شوده اسوت، موهاًل ادرا کوه در قالوب  یکار 

جسوم  یورا یرمادیغ یرش ساحتیشود، بدون پذ یمشاهده م ی، دورجنبانییشگویپ ی،تله پات
 (372-373: 1381و همکاران،  ییباشند. )محمدرضا ین نمییقاب  تب

 9توا  7ات یوکوه در آ به نام روح در انسوان مسولم اسوت، چنوان یوجود ساحت یات قرآنیاز نگاه آ
 سوره سجده فرمود:
ذ  
ل
ّ ل شل  یاّو کک ْ ال ل 

ل
 أ

ل
أ نل بل دک  ل ول ْ     ء  جل ل ان  م  ْنال ْ قل اْْل 
وْ   خ  جل ف  م  ول والل وْ  سک دک م  ْاو ل و ل نل عل ّل جل  ّمک

وو وواء  مل   وو ل ف   خ  مل نل ل ایک ول ووّلل ّل سل وویوو ّمک ًل   جل  وونل ْف  
اأْلل ووارل ول اأْللْبصل ووْ  ل ول وومک اوّال وو ل ول ک عل جل وود  ول و   ووْ  وک ووا ید  م  الع مل

رک نل  ْش ک  ؛(7-9 : سمنی تل
کس کورد. سوپس ید و آفوریوو آفرکوید، نیوکوه هرچوه را آفر یهمان  و  آغواز  گ  نش انسوان را از 

کورگ او را مووزون سواخت و از ید؛ سوپس ]پیقدر آفر یز و بیاز آف ناچ یا نس  او را از عصاره
گوش تان چشم ید و برایدم  یش در ویروح خو کمتور شوکر  ها و دل ها و  ها قورار داد. اموا 
 د.یآور یاو را به جا م یها نعمت

کوه روح اموریوآ یات قرآن برمویآ به عالوه از ظاهر بوا  یت اسوت و تفواوت مواهویمجورد و بسو ید 
 جسم و بدن دارد:
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یّب  ف ل  ْمر  ول
ل
ْ  أ    اوّرک حک م 

ًک  ح  
كل  ل   اوّرک لنل

وک
ل
 ؛(85 : اسراء ْاأ

که یتو را از )حق کنند، بگو   روح از سنخ امر پروردگار است... .قت( روح پرسش 

کوووه اینکتوووه بسووو ر و یپوووذ زوال یز دو سووواحت جسوووم و روح، سووواحت جسووومانار مهوووم آن اسوووت 
کوه بواق یفان ر یپوذ زوال یها ان جسومیومانود و حفوظ وحودت م یم یشونده است و تنها روح اسوت 

جسووم انسووان،  یکووه نووه تنهووا ورا جووه آنی( بووه عهووده اوسووت. نتیمیتلووف عموور آدموو یهووا )دوره
ن روح یووبلکوه ا_  دار اسوت هت فورد را عهوودیکوه وحوودت شیصو_  وجوود دارد« روح»بوه نووام  یسواحت

که اصالت دارد و بقا  د.ینما یعت ضمانت میعت و مابعد طبیانسان را در عوالم طب یاست 

 اصالت فطرت
علوو»بوور وزن « فطوورب» کووه بوور ه یمصوودر« ةف   یداللووت داشووته و بووه معنووا یئووت و چگووونگیاسووت 
ق یچگونگ» ها  کوه خداونود انسوان کنود یح میسوره روم تصر 30ه یباشد. قرآن در آ یم« فطر و َخلک

گرا یرا بر سرشت کرده است: ینداریش به خدا و دیخاظ )که دربردارنده   است( خلق 
كل ل  ّن   ْجهل ْم ول  ً

ل
أ ن  یفل ویت  ی    ل

ل
تل اهلل  اّو ْلو ل وا ف  واحل  ل ل   ع و ل اوّنل لل وفل ْبون  هیل وكل یا  ل تل ل  ْ وق  اهلل  ذل خل  ل 

 ل
ُل ل یک  ک اْوول یاوّن   ْک

ل
ّ ل أ ول   اح   ل  ول

ننل فاوّنل وم ْع ل ک  ؛(30 : ر
کوه مطوابق فطورت خداسوت، فطرتویون حنید یخود به سو یپس رو کون  کوه خودا  یف 

 یم ولین مستقین است دیست؛ این ینش خدا دگرگونیده است و در آفریبشر را بر آن آفر
 دانند. یشتر مردم نمیب

کوه بوه لحواظ بین یخوال یان همچون ظرفویه آدمین آیطبق ا گورا نشیوسوتند  ش نسوبت بوه یو 
ن خووواه یووخووداجو و د یسرشووت یباشووند، بلکووه دارا یتفوواوت و خنهوو یب یانیووم وحیخداونوود و تعووال

 هستند.
گرایوو ا یفطور یها نشیهرچند آن بالبته  ها قورار  در خلقوت هموه انسوان یسرشوت یهوا شین 

گرا نشین بیووت و پوورورش ایوووداده شووده، امووا مسووئله ترب و  در ظهوووور یهوووا، نقووش اساسوو شیهووا و 
کمون و خفتگیآنها  یبالندگ  شان دارد. یا 

که پرورش و بالنودگ یهیبد در توجوه بوه خداونود و  یاساسو ینقشو یفطور یهوا شیگرا یاست 
 خواهد داشت. ینیت دیمعنو یریگ شک 

کتساب یکرامت ذات کرامت ا  انسان یو 

کرامت انسان مینیت دیمهم معنو یها ش فرضیاز پ ه بوه کوه در مراجعو ح آنیباشد؛ توضو ی، 
کرامت انسان مشاهده می، دو دسته آیات قرآنیآ  یم:کن یات را ناظر به 
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گوور موجووودات( یت )نسووبت بووه دیوولت و مزیرا برخوووردار از فضوو یکووه اصوو  خلقووت آدموو یاتیوو. آ1
که سرمایدانسته، مدلول آنها ا کماالت وجود هین است  اعطا شده به انسان برتر و باالتر از  یها و 

کث کوه بوه او ناز( میل یریو)الاقو   ت شوده، بووا یوعنا یعقو  و روح قدسو یرویووقوات خداسوت؛ چورا 
 واقع شود: یتواند مظهر تمام اسماء اله یم ین روح الهیاز ا یبرخوردار

ین   ا بل ْمنل ّ ل
کل ْن  ول ول ْم ب   ول اهک ْ نل ل محل مل ول ْم م  ل اوّلل  آرل اهک نل ًْ زل ول ْحر   ل اْوبل ّ   ول و ل یاْوبل ْم  ل اهک وْ نل ّضل فل ات  ول ُ  بل ر  یوکل

ْ ض   ا تل ْونل ْ  جل ل ّل  ؛(70: اسراء الع یم 
گراموویووو بووه تحق ا یووو در یدر خشووک ییهووا م و آنووان را بوور مرکبیداشووت یق فرزنوودان آدم را 
ک یها یم؛ و از انواع روزیحم  نمود از  یاریم و آنوان را بور بسویوداد یشان روزیزه به ایپا
کرد یموجودات  م.یدیبیش یم برتریکه خلق 

که او را موجود یاتیم آ. دسته دو2 کفر م یهستند  که خلقتش با حورظ  یاه  ظلم و  شمرند 
 د:یفرما یمهال در سوره معارج خداوند م ین شده است؛ برایو بی  عج

ا و ع لک ّ ک جل دک اوّشل ّال ا مل ذل ا إ  ل ع
قل هل ک انل جک   ْنال ّنل اْْل  دک اْلخل  إ  ّال ا مل ذل إ  ایول ل ع نک  ؛(19-21 : معاری  ک مل

 یتواب یبرسود ب یو شور یکه به او بد یده شده است، هنگامی  آفرید و بییحرانسان 
 ورزد. یشود و ُبی  م یگران میرسد مانع د یم یریبه او خ یکند و وقت یم

کسووانیوواز ا  یها هیانسووان در سوورما« یکرامووت حاتوو»دسووته اول را نوواظر بووه  یات قرآنوویووآ ین رو 
کتسوابک»اند و دسوته دوم را نواظر بوه  خداداد دانسته کرامتو ان شومردهیوآدم« یراموت ا کوه بوا  یاند، 

که 152-156: 1384، یرود. )رجب یا از دست میبه دست آمده  یاریاعمال اخت ( قاب  حکر است 
کر کرامت نام میبه عنوان مع یم از اموریقرآن  که اساس یار و محور  و پارسا « تقوا»ن آنها یتر یبرد 
 (336 ،14ج: 1379، یآمل یاست: )جواد یمنش

ْم  کک ا ْتول
ل
ْننل اهلل  أ ْم    مل ک ْک ل

ل
ّنل أ  ؛(13 :  مرات إ 
 ین شماست.ن شما نزد خداوند باتقواتریتر یگرام

گرفتن روح جه آنینت ها و فرقوان  رتیاو از بصو یمنود در انسوان و بهره ییه پارسوایکه با شدت 
گاهیب تر او به خدا فوراهم شینه محبت بیافته، زمی ینسبت به خداوند فزون یانسان متق یشتر، آ
 ابد.ی یتش ارتقاء میگردد و معنو یم
 یدبخش سعادت آدمید و انتظار، نویام

به داشتن حیاتی رشودآمیز و « امید»است؛ « امید»های زندگی نیک بیتانه  ترین م لفه از مهم
که زمینه ای مطلوف آینده  بیشتری باشد.« آرامش»و « شادی»یابی به  ساز دست تر 
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ها در زنودگی نوه نوروت، نوه سوالمت، نوه جووانی و نوه  که سرمایه اصلی انسانحقیقت آن است 
او برای داشتن و ساختن حیاتی برتور « امید»حتی تحصیالت و معرفت است؛ سرمایه اصلی آدمی 

 باشد. تر می و مطلوف
که با وجودش، دیگر سرمایه گر هم نباشند، آدمی حرکت می امیدی  کند و بع  آنها را به  ها ا

ها )نروت و سالمت و جوانی و معرفت و...( جملگوی  آورد؛ ولی با خودش، دیگر سرمایه یچنگ م
کد و بی ها و مقابلوه بوا  چه آدموی را در تحمو  سویتی رسند. آن حاص  باقی مانده به جایی نمی را

در نیوو  بووه آن « امیوودواری»و آرمووانی بلنوود، « معنووا»سووازد جوودای از  مشووکالت توانمنوود و مقوواوم می
کمی  فرمود: ت چنانس«معنا»  که امیرالم منین علی؟ع؟ در دعای 

کووری شو اء و  ا  وود بووین ار ووْم مو  رأح ماووود اورجوواء  مقوون  یب تووا:  ))) فوا موو  اعوود رواء و ذ
 (؛135

کووه اسوومش دوای دردهووا و یووادش شووفای بیماری هووا و طوواعتش مایووه  ... ای )خوودایی( 
که سرمایه بی کن  کسی رحم   ست و بس... .ا« امید»اش  نیازی است، به 

کار است،  تر و حیاتی متعالی ای روشن از سویی هرجا امید آینده چنوین مطلووبی « انتظار»تر در 
 کند. آورد و آدمی را مهیای برخورد با مسای  و مصائب می سر بر می
کووه بووه دون آنهووا طعووم  دو مقولووه بووه هووم آمییتووه« انتظووار»و « امیوود»ترتیب،  بوودین ای هسووتند 

 شود. شبیتی چشیده نمیحرکت در مسیر خو
بیوت  ایون امیود و انتظوار را در  های ائموه اه  گیری از آموزه تعالیم شیعی _ مهدوی با بهره

 نمایند. خواه مطرح می های آزاداندیش و آزادی ترین شک  خود، فرا راه زندگی انسان متعالی
که موجب پیدایش آمادگی در انسان برای آن« انتظار» دارد  چه انتظوار موی حالتی روحی است 

سازد. هرچه این امید و انتظار  ورتر می یابی به این منتَظر را در وجود آدمی شعله گشته امید دست
اش بورای نیو  بوه مقصوود بیشوتر خواهود  بیشتر باشد تحرک و پویایی انسان و در نتیجه، آموادگی

 (235، 2: ج1379بود. )موسوی اصفهانی، 
که در تعابیر اح یاد شوده اسوت « انتظار الفرج»ادین شیعی _ مهدوی با عنوان چنین انتظاری 

 بر دو قسم است:
گشووایش در همووه مشووکالت فووردی یووا 1 . انتظووار الفوورج بووه معنووای عووام یعنووی چشووم داشووت بووه 

 اجتماعی؛
که به مفهوم 2 چشم به راه بودن برای ظهوور آخورین حخیوره ». انتظار الفرج به معنای خاظ 

 است.« ری او در برپایی حکومت عدل جهانیالهی و آماده شدن برای یا
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گیر را چشم به راه بودن  گشایش فرا انتظار فرج در معنای اول مستلزم امید به آینده داشتن و 
گاهی عبادت و بندگی خوانده شده است چنان که  که در روایت منقول از  است؛ همین معنا است 

 پیامبر خاتم؟ص؟ آمده است:
 (؛101  2: ج1381 ان ظار او ری  بارج  ارب  
 انتظار فرج عبادت است.

گشوووته اسوووت؛ چنوووان گووواهی برتووورین جهووواد توصووویف  کوووه در روایوووت دیگوووری از رسوووول مکووورم  و 
 اسالم؟ص؟ آمده است:

 (؛37: 1404افض  ج ار امیت ان ظار او ری   راین  
 برترین جهاد امت من انتظار فرج است.

چشوم بووه راه »فقووت یوک حالوت درونووی و شوود چنووین انتظواری  کوه از ایون دو روایووت معلووم می
کوردن اسوت چنوان« داشتن کوه در روایوت دیگوری از پیوامبر  نیست بلکه از جنس عم  و مجاهوده 

گشته است؛ آن کرم؟ص؟ بر این معنا تصریح  که فرمود: ا  جا 
 (؛644  2: ج1395بابنفد   افض  ا  ا  امیت ان ظار او ری م  اهلل   وج   اب 

 نتظار الفرج است.برترین اعمال امت من ا

که خود مصداقی از مصادیق معنای اول می باشد یعنی چشوم بوه  انتظار الفرج در معنای دوم 
کوه از ایون  راه بودن برای ظهور آخرین حخیره الهی و زمینه سازی برای برپایی حکومت عودل او، 

گاهی به   تعبیر شده است.« انتظار القائم»معنا 
داری مووورد رضووایت خداونوود آمووده  ؟ع؟ در مقووام توصوویف دیوونکووه در روایتووی از امووام بوواقر چنووان
 است:

 (؛23  2: ج1365))) واو ا ی  مرنا واونرع و او لا)  و ان ظارک ًامئنا)))  ک یین  
 ... و تسلیم امر ما بودن و پرهیزکاری و فروتنی و انتظار قائم ما را داشتن.

 ینیت دیمعنو یشناخت فهیوظ یمبان

کوه از عوالم و آدم عرضوه  یریچوه بوه تصوو انود چنوان ید مدعیوجد یمعنوو یها انیان و جریاد
در موا  یه معنوویم؛ روحیبند باشیشان پا یو اخالق یعمل یها هیم و بر توصیکنند، اعتقاد بورز یم

 شود. یمان حاص  میبرا یت از زندگیدار به همراه رضایپا یافته، آرامش و شادیگسترش 
و  یشووووناخت انسان یک سووووو بووووه مبووووانیوووودها( از یوووونبا د ویووووها )با هین توصوووویووووچنوووود و چووووون ا
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 یشوناخت فهیو وظ یاخالقو یهوا ش فرضیگور بوه پوید یاسوت و از سوو یآنهوا متکو یشناخت یهست
 باشد. یآنها مرتبت م

 یزم اخالقیرئال

د و یو)مهو  با ی)مهو  خووف و بود( و الزامو یم ارزشویمفواه یکه برا نیبسته به ا یمکاتب اخالق
ا نووها بووه دو دسووته یووقائوو  باشووند  یتوویواقع یاجتموواع یا قراردادهووایووقه یسووله، یتوصوو ید( ورایوونبا

 گردند. یم میگرا تقس گرا و ناواقع مکاتب واقع
 ف نمود:یر تعریز یتوان در قالب چهار ادعا یرا م« یاخالق ییگرا واقع»

)مهوو   یم اخالقوویدر جهووان خووارج وجووود داشووته، بووه تبووع آنهووا مفوواه یق اخالقووی. حقووا1
کوووه بوووه حقوووایلت و رحیدرسوووت، نادرسوووت، فضوووخووووف، بووود،  ز یووون یاخالقووو ریوووق غیلوووت(، 

 ؛باشند یباشند، موجود م یر نمیپذ  یتحو
 یقتووید( حقیوود و نبایوو)مهوو  با ی)مهوو  خوووف و بوود( و الزاموو یارزشوو یم اخالقووی. مفوواه2

گاهیوومسووتق  از ام م و یشوویاند یکووه در آن حالووت م یمووا )حووالت یهووا یال، احساسووات و آ
 ؛باشند یارا مم( دیکن یصحبت م

گزاره3 کوذف یوخووف اسوت( قابل ییر )راسوتگوینظ یاخالق یها .  ت اتصواف بوه صودق و 
گزارهیداشته، از ا  ؛اند یاخبار ییها ن رو 

 (75-76: 1380صادقند. )ناوتن،  یاخالق یها یها و داور گزاره ی. الاق  برخ4

که وجود نفیگرا ن چهار ادعا، واقعیاول از ا یدر ادعا  یق اخالقویحقوا یاالمور سان درصددند 
ان یوب یال و احساسات آدمیرا از باورها، ام یق اخالقیدوم استقالل حقا یدهند؛ در ادعا را نشان 

-165: 1383قلعووه بهموون،  ینیاولنوود. )حسوو یسوووم و چهووارم از لوووازم دو ادعووا یکننوود و ادعاهووا
164 ) 

کووه واقووعیوونکتوه مهووم ا کووم در  ، دسووتیاخالقوو ییگرا مسووتلزم رّد نسووبت یاخالقوو ییگرا ن اسووت 
گر دگاه نوواواقعیووکووه د یباشوود؛ در حووال یم یاخالقوو یهووا اصووول ارزش در  ییگرا تیاز نسووب یزیووگرا 

 (48-50: 1385و همکاران،  یریاخالق ندارند. )دب
 یدگاهیوود یاخالقوو یهووا در مووورد ارزشاز منظوور شوویعی _ مهوودوی  ینوویت دیووکووه معنو جوه آنینت
 آورد. یبه حساف م یرنسبیرا مطلق و غ یالقاخ یها گرا داشته، اصول ارزش واقع
 ییگرا عتیشر
گاه یلفظ مشترک« عتیشر» که  کوار رفتوه و بور مجموعوه « یانیون وحید» یبه معنا یاست  بوه 
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گرفتووه از وحوویر ید، اخووالق و احکووام فقهوویووعقا گوواه یاطووالق م یالهوو یشووه  بوور خصوووظ  یگووردد؛ و 
 شود. یباشد( اطالق م یاول م یمعناعت به یاز شر یا رمجموعهی)که صرفًا ز« یاحکام فقه»

  است. ینیت دیمعنو یت بیشیعت از عوام  هویشر یبه هر دو معنا ییگرا عتیشر
کووه هموه اند یا دامنووه ینویت دیووکووه معنو ح آنیتوضو هووا، احوووال،  زهیها، انگ شووهیگسووترده دارد 

بزنود: )رودگور:  ییخودا ین اموور رنگویوکوشود بوه هموه ا یافعال و اقووال فورد مو من را دربرگرفتوه، م
 (14: ش 1388

فل اهلل   ْبغل ْ  ص  مل ْ ال ک  ول
ل
فع  اهلل   م  ل  أ ْبغل ْ ک  ص  نل دک  ول نک نل  ول اب   ؛(138:  بوری  ل

بهتور از رنوگ خداسوت و موا تنهوا او را  یم و چوه رنگویریگ یبه خود م ید ما رنگ الهییبگو
 م.یکن یم یبندگ

هوا و  زهیهوا، هوم در قلمورو انگ ه اخوالق و حالتد و باورهوا، هوم در حووزین لحاظ هم در عقایبد
کوشود  یدوختوه، م یم آسومانیچشوم بوه تعوال ینیت دینه افعال و اعمال معنویها و هم در زم تین

 کند. یده را سامان ید و اخالق و افعال فردیم، عقاین تعالیه ایبرپا
اسوت؛  یبودتع یعت، مربوط بوه احکوام فقهویخاظ شر یدر معنا ییگرا عتینکته مهم در شر

نودها یها و خووش آ انوًا بوا استحسوانیبووده و اح یها میفو ع آنهوا بور انسوانیکوه علوت تشور یاحکام
 باشد. یگ ناسازگار میعقل ی]نه احکام قطع یعقل

کاربرد، یدر ا ییگرا عتیشر  ی؛بر التزام به همه احکام تعّبد« ینید یتیمعنو» یداریپا یعنین 
 بوور چووون نموواز، حووج، حجوواف، خمووس و... را در یضوووعاتکووه مو یاتیووه نکووردن آیوو  و توجیووو تأو
  دارند.
که خداوند به ما امر میبد که نسبت به همه آن ین سبب است   یا نهیامر  امبریچه پ کند 

 م:یکرده ملتزم باش
لا  ک وواْن ل ْنوودک فل ْم  ل کک وووا ل ووا رل مل ویک ول ووذک خک وون ک فل سک مک اوّ ل کک ووا ووا آتل مل وولاول وک اّتل ّنل  اهللل  ول وون   اهللل  إ  وووا    نک فشل ول   اْوع 

 ؛(7:   شر
کن یهر دستور گناهیکه رسول به شما داد اخذ  کن ینه ید و از هر  کرد، آن را ترک  د یتان 

که خدا شدیو از خدا بترس  دالعقاف است.ید 
 یاز مصالح و مفاسد واقع یت احکام فقهیتبع

ن یوباشود بوا ا یع آنهوا بور موا مجهوول میکوه علوت تشور یخصوصًا احکام یدر مقاب  احکام شرع
که احکام فقهیپرسش مواجه   اندر ع شدهیتشر یی)اعم از عبادات و معامالت( بر چه مبنا یم 
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که ممکن است در د ییا احکام صرفًا قراردادها و اعتبارهایآ تمامه عوض ه گر بید ینیهستند 
کوه صورفًا  هیا هماننود اوامور امتحانیدربر نداشته باشدر  یامد منفیر پیشوند و ه  یبورا یابوزارانود 
در هودف  یریآنهوا توأن یر محتوواییون رو تغیومیاطوب بووده، از ا یریزان تعّبد و امرپذیسنجش م

 یمصولحت یگونوه امور و نهو نیوگور هور چنود در ایان دیآوردر به ب ید نمیامتحان و سنجش افراد پد
 است. ی، بلکه در خود امر و نهیمصلحت نه در خود افعال مورد امر و نه یاست، ول
 ینیافعال و به دنبال رابطوه تکوو یعیها و آنار طب یه مصلحت سنجین احکام برپایکه ا آن ایو 

 اندر ع شدهیگر تشرید یات مطلوف او از سویک سو و اهداف و غایاز  یان احوال و افعال آدمیم
د یورا پد ینویمعلوول مع« علوت خواظ»ت علت و معلوول، هموواره یکه بنابر اص  سنی پاسخ آن

د نوه هور یوآ یم یدیوپد یرا و معلول مشید هموواره از علوت )علو ( خاصو یر معلولآورد، نه ه یم
 :یعلت

 از مکافوووووووات عموووووووو  غافووووووو  مشووووووووو
 

گنوووووودم برو   د جووووووو ز جووووووویوووووگنووووودم از 
 (2573ت ی: ب1375، ی)بلی 

لذت بردن  ید؛ مهاًل برایرس یجه و هدفیبه هر نت یا زهیتوان با هر رفتار و انگ ین مبنا نمیا بر
کافینها جراز زمزمه آف، ت که آف شور باشد  یاست و تفاوت یان آف  رفع  یبرا ین ولیریا شیندارد 

کار میریعطش تنها آف ش که به   ندارد. ید و آف شور، جز افزودن عطش انریآ ین است 
کووه تشووریووح روایز بووه تصووریوون یحووال در حوووزه احکووام شوورع ه یووع احکووام برپایات، مسوولم اسووت 

کو ییها یمصلحت سنج گرفتوه اسوت  ج یها بوا توجوه بوه آنوار و نتوا یسونج ن مصولحتیوه اصوورت 
 اند. ات به دست آمدهیافعال و ن

که از پ یات متعددین معنا، روایشاهد بر ا نقو  شوده و   نیو ائمه معصووم ؟ص؟امبریاست 
که فرمود: ؟ص؟امبریاز آن سین پ یا نمونه  در حجةالوداع است 

ب م م   فء  ا اوناح واهلل ما مْ  شهیا اف ّنف و وّر وْ ت م بود و یال  مل
ل
با نکم م   اوّنوار إ  وًون أ

ْ  ش ب م م  اوّنار و فء ما م  ّنف إ  و ًنریوّر : 1364  ینیو ک    م  ند)))یبا نکم م   ال 
 ؛(74  2ج
کوه شوما را بوه بهشوت نزد یزیمردم به خدا قسم چ یا کنود و از جهونم یونبوده اسوت  ک 

کو د مگور آنیودور نما کوه سوبب نزد یزیوام؛ و چ ردهکوه شوما را بوودان امور  ک یوونبوووده اسوت 
گردد مگر آن یتان به آتش و دور شدن  . ام... نموده یکه شما را از آن نه تان از بهشت 

، یزم فقهویاسوت، بلکوه بور رئوال یمبتنو یزم اخالقوینوه تنهوا بور رئوال ینویت دیوکوه معنو جه آنینت
 ت.ز استوار اسین« یت احکام از مصالح و مفاسد واقعیتبع» یعنی
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 ییگرا ا تدال
که در مبان همان که هر  یدو ُبعد یگذشت، انسان موجود یشناخت انسان یطور  ک از یاست 

ت یووانسووان، معنو یمهووم  سوواحت  روحوو یازهووایاز ن یکوویدارنوود و  ییازهووایدو ُبعوود  جسووم و روح او ن
 باشد. یم

 یُبعود روحو متعودد یازهوایک سوو و نیواز  یمتنوع ُبعد جسمان یازهایبه ن ییحال در پاسیگو
ت اعتودال و یورعا» ینویت دیومعنو یشوناخت فهیوظ ین مبوانیاز مهمتور یکویگر، ید یانسان از سو

کوه در توأمیباشد؛ به ا یم« توازن د بوه یوانسوان با یو روحوان یمیتلوف جسومان یازهواین نین معنا 
د یوونبا یموواد یازهووایرد. رفووع نیصووورت نپووذ یطوویگونووه افووراط و تفر ریهمووه ابعوواد توجووه شووده، هوو

کووم بووه  ییگووو ن در جوووافیچنوو گووردد و هووم یروحووان یازهووایبووه ن ییاعتنووا یا بیوو ییاعتنووا موجووب 
کینبا یروح یازهاین که نید آن قدر تأ دن، یو)مهو  خووردن، خواب یجسومان یازهاید و اصرار شود 

گیتفر کردن و...( مورد غفلت قرار  شوود و  یحضور فعال اجتماع یرند. نه خلوت و مراقبه فدایح 
گردد. )رودگر،  ینه مراقبت از نفس، حضور اجتماعنه به بها  (21: 1388میدوش 

که وس یکه جسم آدم خالصه آن که هدف با  افتن )نه آنیکمال  یاست برا یا لهیاز آن جهت 
(، ییجو قتی)حق یبا پنج دسته استعداد عقل یمند باشد و روح آدم د سالم و توانیلذات باشد( با

ت یو معنو یانیم وحیست در پرتو تعالیبا یم ینندگیو آفر یهنر ،ینی(، دی)وجدان اخالق یاخالق
 (24: وابد. )همی یمتعادل و متوازن تعال یبه نحو ینید

 ، شرط قبولی ا مالپذیرم والیت امام زمان
 باشند: تکالیف شرعی، خصوصًا واجبات عبادی دارای چهارگونه شرط می

که تا حاص  نشود تکلیفوی بور عهوده آیود، مهو  عقو  و بلوو  )از  مکلوف نمی الف( شرط تکلیف 
 شرایت عامه تکلیف( و دمیدن سپیده دم )فجر صادق( نسبت به وجوف نماز صبح؛

کووه عموو  بوودون آنهووا صووحیح نبوووده و رافووع  کووه مجموعووه شوورایطی هسووتند  ف( شوورط صووحت 
 تکلیف از حمه مکلف نیواهد بود مه  استقبال قبله یا وضو نسبت به نماز؛

کوه، د کنوار شورایت صوحت )و رفوع تکلیوف(، مایوه تعوالی روحوی و قورف بیشوتر ج( شرط قبول  ر 
 گردد، نظیر حضور قلب نسبت به نماز؛ مکلف می

که عالوه بر حفظ آنار عم  صحیح )یعنی رفع تکلیوف( و نمورات شورایت قبوول  کمال  د( شرط 
شوتری )عروج معنوی و قرف به خداوند( موجب تأنیر بیشتر عم  در روح مکلوف شوده و تقوّرف بی

کنوود نظیوور جماعوت خوانوودن نمواز در قیوواس بوا نموواز صووحیح  نسوبت بووه حضورت حووق را فوراهم می
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که با حضور قلب خوانده شود.  فرادایی 
کووه اواًل ایوون شوورایت در طووول هم انوود یعنووی تووا تکلیفووی نباشوود شوورایت  نکتووه قابوو  حکوور آن اسووت 

کار نباشد بحن از صحت )جهت رفع تکلیف( موضوعیت ندارند و تا تکلیف و عم  صحیحی د ر 
کمال مطرح نمی پوذیرش »هوا شویعی _ مهودوی،  گردد به هر تقدیر، از منظور آموزه شرایت قبول و 

از جمله شرایت قبول همه « تسلیم امر امام زمان و حجت دوران بودن»و « والیت امامان معصوم
 اعمال انسان مسلمان است.

کتوب  کوه در  روایوی شویعه آموده، از جملوه سووینی از شواهد بور ایون مودعا روایوات فراوانوی اسووت 
که حضرت چنین می  فرماید: رسول خاتم؟ص؟ 

))) واوذی بعرین بالّق  نبیاع ول اّن رجالع ویق اهلل فع   سبع خ نبیا ّم ی فأت بل فوف اویل ا مور 
 (؛115: 1413اوبیت ما ًب  اهلل مند صرفاع و   ن ع  م ین   منا اه 

گر انسوانی خودا را بوا ایون حوال مالقوات که مرا به ح ... قسم به آن کرد ا ق پیامبر مبعو  
کارناموه خوود( داشوته باشود ولوی والیوت اولوی امور از موا  کوه عمو  هفتواد پیوامبر را )در  کند 

 کند. بیت را نداشته باشد خدا از او نه واجب و نه مستحبی را قبول نمی اه 

در جامعوه، بوه نووعی اعوالم پوذیرش در زمان غیبوت ظواهری اموام « انتظار»از این چشم انداز، 
بیوت  خصوصوًا اموام زموان؟جع؟ بودل شوده، مایوه ارتبواط قلبوی و معنووی بوا  والیت ائمه اه 
 گردد. حجت دوران می

 فه و نقش مشترک منتظرانین وظیتر یامر معصوم، اصل یایاح
 در بیانات امامان معصوم مکرر آمده است:

یو  اّن أمرنا صع  ما صع   فعرفد و  ف وّ  بد ا  م ک موّ   او نیّب مرس ا او مو م  ن 
 (؛197  2: ج1404ام ح  اهلل ً بد وإلمیان     یس  

کسی آن را نشناسد و بدان اقرار نکنود جوز ملوک مقورف  امر ما، دشوار و دشواریاف است و 
که خداوند قلب او را آزموده باشد.  یا نبی مرس  یا م من نجیبی 

کید شده است به از سوی دیگر در احادین م ما « احیاء امر»تعددی از ناحیه امامان میتلف تأ
کووه در مسوویر احیووای اموور معصووومین حرکووت می کنوود دعووا  بپردازیوود؛ و امامووان میتلووف انسووانی را 

 اند. اند و مشمول رحمت خاظ خداوند برشمرده کرده
که مقصوود از  چگونوه  در ایون دو دسوته روایوات چیسوتر و« امور»جای این پرسش وجود دارد 

 توان به احیای امر امام معصوم پرداختر می
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گرفتوه اسوت  که در خود احادین معصوومین صوورت  که برحسب تفسیری  گفت  در جواف باید 
( معصوم»یا « امر»مقصود از  : 1380)صوفایی حوائری، «. حکوموت آنهوا»است یا « حکم )و معارف 

که در روایتی  ی معنای دوم است چنانساز پیدایی و پایای ( و البته معنای اول مقدمه و زمینه47
 از امام هشتم؟ع؟ نق  شده است:
کی  نیی امرکمل ًا  ف عّ م   لمنا و فعّ   ا اونواح  ییَٰ ا ر م اهلل  بن  امرنا؛ فو ت ود و 

تّبعلنا     یس   کالمنا    (؛30  2: ج1404فاّن اوناح ول    لا  اس  
کنود هور آن بنوده کوه امور موا ر خدا رحموت  کنود، )راوی میای را  گویود( بوه حضورت  ا زنوده 

کند، همانوا  کندر فرمود علوم ما را بیاموزد و به مردم تعلیم  گفتم چگونه امر شما را زنده 
گاه شوند از ما تبعیت خواهند نمود. کالم ما را آ گر نیکویی   مردم ا

کالم اموام هشوتم؟ع؟ فهمیوده می چنان هم عنوی ، ی«احیوای امور اموام»شوود مصوداق اول  که از 
سوازی تبعیوت موردم از  ای است برای تبلیغ آن معوارف و زمینه احیای حکم و معارف آنها، مقدمه

آنان و در نهایت، تحقق معنای دوم احیای امر یعنوی احیوای حکوموت آنوان از سوویی، در بیوش 
کووه « امیود و انتظووار، نویوودبیش سووعادت آدموی» در معنووای خوواظ خووود « انتظوار فوورج»اشوواره شوود 

 الت روانی نبوده بلکه عم  است آن هم افض   اعمال.صرفًا یک ح
برای منتظوران حقیقوی تفکیوک نموود؛ « نقش»و « شغ »بایست میان دو مفهوم  از این رو می

گونی در  ها و حرفووه کووه شوویعیان منتظوور ظهووور خوواتم االوصوویاء دارای شووغ  توضوویح آن گونووا های 
بایسووت دارای  جملگووی می« فوورجانتظووار ال»سووطوح اجتموواعی میتلووف هسووتند، ولووی بووه اقتضووای 

سووازی بوورای  و زمینه« حرکووت و تووالش در مسوویر احیووای اموور معصوووم»نقووش واحوودی باشووند و آن 
 باشد. برپایی حکومت حجت دوران می

که مهم این زمینه ترین ایون مراحو  بوه شورح  سازی و احیای امر ولی خدا شام  مراحلی است 
 باشد: زیر می
گیری این معارف؛ مه اه . آموختن و تعلیم و معارف ائ1  بیت  و دعوت مردم به فرا
گسوتره جامعوه بشوری جهووت  بیوت . تبیوین، تفسویر، توجیوه و تبلیوغ معوارف ائمووه اه 2 در 

 عصر؟جع؟؛ تحکیم بنیان عقیدتی برای احیای حکومت ولی
بیوت  خصوصوًا اموام  ها و دفوع شوبهات از حوریم والیوت ائموه اه  گویی به پرسش . پاسخ3
 ان؟جع؟؛زم

 ها و مقابله با آنها؛ . آشکار ساختن بدعت4
کوه توانوایی تحمو  حکوموت معصووم و پوذیرش امور 5 . پرورش استعدادها و تربیت نیروهایی 
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کنار حضرتش نبات قدم داشته باشند.  حجت حق را داشته و در 
کوه از رسوول خودا؟ص؟ نقو  شوده و ناظر به همین زمینه  سوازی و تمهیود مقودمات اسوت روایتوی 

 باشد: بدین مضمون می
ری ناح م  ااشرق فیل  نن و   نی س لاند  اب   (؛99: 1409 نب    یخ

سووازی و فووراهم  کننوود پووس زمینووه حکومووت مهوودی را زمینه مردمووی از شوورق خووروج می
 کنند. می

 گیری نتیجه
گفتووه می کووه عواموو  هویووت بووا توجووه بووه مباحوون پوویش  گرفووت  بیووش و مبووانی  توووان نتیجووه 

کووه بووه نحووو زیوور  آموزه از منظوور معنویووت دینووی،  هووای شوویعی مهوودوی، در چهارگونووه قابوو  درجنوود 
 باشند: می
شووناختی، عقالنیووت،   شووناختی، معنویووت دینووی قائوو  بووه رئووالیزم معرفووت . بووه لحوواظ معرفت1

ضورورت تعووالیم وحیوانی بووه عنووان منبعووی بوورای شوناخت عووالم و آدم، عصومت و علووم فرابشووری 
یووابی بووه  بووه عنوووان تنهووا راه دسووت ضوورورت معرفووت امووام زموواناوصوویای پیووامبر و بوواالخره 

 معنویتی خالی از اعوجاج است.
شوناختی، وجووود خودا، نفووی  شوناختی، معنویووت دینوی قائوو  بوه رئووالیزم هستی . از نظور هستی2

گیووری هسووتی بوور جهووان موواورا  ماتریووالیزم، هویووت ربطووی میلوقووات نسووبت بووه وجووود خداونوود، فرا
 ها و واسطه فی  الهی است. رت و امام معصوم به عنوان ولی نعمتطبیعت، وجود جهان آخ

شووناختی، معنویووت دینووی قائوو  بووه وجووود و اصووالت روح، اصووالت فطوورت،  . بووه لحوواظ انسان3
کتسووابی و امیووود و انتظووار بووه مهابووه دو عامووو  نویوودبیش سووعادت انسوووانی  کرامووت ا ارزشوومندی 

 باشد. می
گرایی،  دینوووی قائووو  بوووه رئوووالیزم اخالقوووی، شوووریعتشوووناختی معنویوووت  انداز وظیفه . از چشوووم4

بووه  گرایی، تبعیووت احکووام از مصووالح و مفاسوود واقعووی، پووذیرش والیووت امووام معصوووم اعتوودال
ترین وظیفوه و  عنوان شرط قبولی اعمال و بواالخره ضورورت احیوای امور معصووم بوه عنووان اصولی

 نقش مشترک منتظران حقیقی است.
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 تا. ، قم، جامعه مدرسین، بیالتوحید ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ،  _

قووم، جامعووه  ،احادیللث اللهللدی  مللن مسللند احلللد بللن حنبللفحنبوو ، احموودبن محموود،  ابن _
 ق.1409مدرسین، 

ق و ضبت عبدالسالم محمد هارون، قم، مکتوب ی، بتحقمعام مقائیس ال غةفارس، احمد،  ابن _
 ق.1404ی، االعالم االسالم
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 .1386تهران، نشر شهر، اول، ، هویت شهر )نگاهت به هویت شهر تهران(، یبهزادفر، مصطف _
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 .1379اسراء، 
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 ق.1404مدرسین، 

کبر، یسووقلعووه،  ینیحسوو _ و  ی، قووم، م سسووه آموزشووگرایی اخالقللت در نیللله دوم قللرن بیسللتم واقللعدا
 .1383، ینیامام خم یپژوهش
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 ق.1416قم، جامعه مدرسین،  بدایة اللعاره،خرازی، سیدمحسن،  _

 .1392، قم، نشر معارف، شناست اسالمت انسانن و همکاران، یخسروپناه، عبدالحس _

، تهوران، انتشوارات سلنت هلدی موعلود از دیلدگاه اهلفم  ح جهلانت و مخسروشاهی، سیدهادی،  _
 .1374اطالعات، 

 .1385، قم، نشر معارف،   ساه اخالق با تکیه بر مباحث تربیتت، احمد و همکاران، یریدب _
کبر،  یدهیدا، عل _  .1377تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، نامه دهخدا لغتا
ی، ق صونوان عودنان داودی، تحقالقرآناللاردات  ت غریب  ن بن محمد،ی، حسیراغب اصفهان _

 م.1996دمشق، دارالعلم، 
 .1384، ینیامام خم یپژوهش ی، قم، م سسه آموزشانسان شناست، محمود، یرجب _
، 14، سوال چهوارم، شنامله ع لوم اسلالمت   لف، «گرایی در قورآن معنویوت»رودگر، محمودجواد،  _

1388. 
کودیور، محسون، سروش، عبدالکریم؛ مجتهد شبسوتری، محمود؛ ملکیوان، م _ سلنت و صوطفی و 

 .1384، تهران، م سسه فرهنگی صراط، سکوالریسم

 .1380، قم، انتشارات لیلة القدر، وارثان عاشوراصفایی حائری، علی،  _

 .1382یلة القدر، ، قم، لاز معر ت دینت تا حکومت دینت ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .1380یلة القدر، ، قم، لتطهیر با جاری قرآن )تاسیر سوره بقره(، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووو _
، تهوووران، م سسوووه ییجوووو ن شووواهیراسوووته محمووودامی، وشلللیعهن، ید محمدحسوووی، سوووییطباطبووا _

 .1381یران، چهارم، حکمت و فلسفه ا یپژوهش
، قوم، م سسوه یاضویق غالمرضوا فیوح و تعلی، تصحنهایه ال کله، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .1391، ینیامام خم یپژوهش یآموزش
کلللاتن، یرالدی، نصوویطوسوو _ ، تهووران، دفتوور نشوور الکتوواف، شللرح االشللارات و التنبیهللات مللع الل ا

 تا. بی
، تهوران، انتشوارات سومت و م سسوه للت صلدراییدرآملدی بله نظلام حکت، عبدالرسوول، یعبود _

 .1391، ینیامام خم یآموزش پژوهش
ی، قم، دارالهجرب، م سامرائی، ابراهیمیزوم یق مهدی، تحقالعین  بن احمد، ی، خلیدیفراه _

1364. 
 .1385یان، ، ترجمه الف ساوار، قم، نشر ادشناست دین و معنویت رواند، یویفونتانا، د _
 .1365، تهران، دارالکتب االسالمیه، الکا تبن اسحاق،  کلینی، محمدبن یعقوف _
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ما ه هالت ، مهدی اخوان، «گرا فراسوی دین؛ به سوی معنویت انسان»الکینس، دیوید. ن،  _
 .1385، 29، سال هشتم، شمارهآسلان

 ق.1404، بیروت، م سسة الوفاء، ب اراالنوارمجلسی، محمدباقر،  _

کلللالم جدیلللد جسلللتارهایی، محمووود و همکووواران، ییمحمدرضوووا _ ، تهوووران، انتشوووارات سووومت و در 
 .1381ی دانشگاه قم، معاونت پژوهش

 .1364ی، غات اسالمی، تهران، سازمان تبلآموزش   ساه، یمصباح، محمدتق _
کالمت معر ت، ، حسنیمعلم _ کتاف، شناست و مباحث جدید   .1390، قم، بوستان 
 .1360یر، رکبی، تهران، ام رهنگ  ارست معینن، محمد، یمع _
کنگره شیخ مفید، االمالت )ل لاید(ید، محمدبن محمد، مف _  ق.1413، قم، 

جوا، دفتور  ، سویدمهدی حوائری قزوینوی، بیمکیلال اللکلارمموسوی اصفهانی، سید محمدتقی،  _
 .1379تحقیقات و انتشارات بدر، 

 یو پژوهش ی، قم، م سسه آموزشی، ترجمه محمود فتحعلب یرت اخالقتد مک، یویناوتن، د _
 .1380، ینیامام خم

گراییر معنویت و علم، هم»نصر، سیدحسین،  _ نامه    ف، ترجمه فروزان راسیی، «گرایی یا وا
 .1378، 19-20، شنقد و نظر

ی، اول، الهوود یالمللوو نی، تهووران، انتشووارات بی، ترجمووه بهووزاد سووالک  سللاه دیللنک، جووان، یووه _
1376. 

 


