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 شناسانه آخرالزمان؛ نگاهی آسیب ت دریمعنو
 1محمدعلی برزنونی

 چکیده
ت، باله یال، ساله  و ممتنالع معنو یالدهن مقاله، پع از بازشناسی مفهالوم پیویدر ا

گسترد رها و یها، سوءتعب  یو در عین حال تحر ینین واژه در زبان دیا  کاربرد 
مالوارد متنالاقس اشالاره شالده و بالا اشالاره باله  یاریمتفالاوت و در بسال یها برداشت

کاله معنو کید شده  ن یالت اصالواًل جالز در دیالتجلیات م تل  آن در طول تاریخ تأ
مبنالالا اسالالت. انسالالان موجالالودی معناطلالالب اسالالت و  شالاله ویر یب یگالالرید یدر جالالا

 یر در زنالالدگیقالت انکارناپالذیت و حقیبشالالر یهسالت یت اصاللیالالمعنالاجویی نیالز ماه
کالاله سالالالاخته و پرداختالال آن را  یسالالت، بلکالاله آدمالالالیخالالود انسالالالان ن ۀانسالالان اسالالت 

کش  م گره و از دست« ییمعنا یاضطراف ب»کند تا از  یجستجو و   یگالاه دادن 
ده شده و روح یتن یات انسانیو ح یبافت وجوددر  یبرهد. امور معنو یمعنو

گالالالرایالال، منشالالالأ معنو«شالالالدن» یانسالالالان بالالرا ۀانسالالان و دغدغالالال ش بالالاله یت اسالالالت. 
گاه نسبت به آن یاز مهم انسان بر حیز، امتیات نیمعنو گرچه آدمی  وان است. ا

 آخرالزمالان ت در دورانیالیابالد. در اداماله بحالران معنو ادبار مقطعی و مالوقتی می
کالالاو ز یالالالت نیالالالنها شالالالده اسالالالت. در  هالالالا و علالالال  آن را برشالالمرده یژگیشالالالده و و یوا
  آن در عصالالر آخرالزمالالان بالالا نگالالاهی یت و شالالرایالالگفالالتن از معنو  سالال ن یچگالالونگ

 ان شده است. یب یجابیا یها انتظاری و منتظر ظهور با مؤلفه
استنباطی است و با تکیه بر _ روش تحقیه ما در این نوشتار، توصیفی تحلیلی 

کتاب انه داده  ایم. ای به بحه و بررسی پرداخته های 

کلیدی  واژگان 
 ت،یالالالمعنو یها ت، مؤلفالالالهیالالال، بحالالالران معنوییمعنالالالا ی، بیت، معنالالالاطلبیالالالمعنو

 . آخرالزمان
                                                        

 (.mbarzanoni@yahoo.com) تهران استادیار دانشگاه امام حسین. 1
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  مقدمه
گستردهیت، جزو مفاهیمعنو که تنهالا در عرصال یا م بلند و    معنالا، مالراد و مفهالوم یانسالان ۀاست 

کاربرد وسین ینین واژه در زبان دیااست.  یو جار یها سار ان عموم انسانیابد و در می یم ع و یز 
رهالا و یهالا، سالوء تعب  یتحر ی  متعالدد، متنالوق و حتالین حالال در معالرر تعالاریالدارد و بالا ا یفراوان

گرفته است. نم یاریمتفاوت و در بس یها برداشت ت یالمعنو یآسالان توان به یموارد متناقس قرار 
کنالار  یتجلال یم تلفال یها ت باله شالک یالمعنو خ بشالرینهالاد و از آن سال ن نگفالت. در طالول تالار یرا 

گفته شده است. هرکع از دریرامون آن بسیافته و پی ه یالسالته و بالا تکیبه آن نگر یا وهیار س ن 
کالمی، عرفانیفلسف یفیاز آن، تعر یا ابعادیبر بعد  به دست داده اسالت. باله  ینیا دی ی، اخالقی، 
 شه و مبنا باشد.یر یب یگرید ین در جایت اصواًل جز در دیرسد معنو ینظر م

گرایتن یات انسانیو ح یدر بافت وجود یامور معنو از مهالم یالات، امتیالش باله معنویده شده و 
است و اقبالال بالدان جاوداناله اسالت و  یو موقت یز مقطعیت نیوان است. ادبار از معنویانسان بر ح

جوامالع ات در یالسالبحان اسالت. شالواهد اقبالال دوبالاره باله معنو یآن هم، ارتبالاط بالا خالدا یۀرمایخم
گرچاله باله خطالالا باله معنویبسال یکنالون  یکالالردین رویانالالد و چنال آورده یرو ین فالردیالت و دیالالار اسالالت، ا

ت بالا قالوت ین و معنویبرد. بازگشت مجدد د ینم ییخدا ره به جا یت بیرا معنویشه است؛ زیر یب
سالالوم   هالالزار یکم و ابتالالدایو سالالتیورود بالاله قالالرن ب یبشالالر در ابتالالدا یزنالالدگ ۀتر بالاله عرصالال هرچالاله تمالالام

کالاله امیدالیمالال ت از یالالسالالت و معنویت نیالالمعنو یت منهالالایبشالالر یبالاله بقالالا یدیالال، نشالالان از آن دارد 
ها با ظهور آن انسان تمام  انسان است و نهایت این تالش یو اجتماع یفرد یزندگ یها ضرورت
باله بالار خواهالد نشسالت و معنویالت، معنالا و مالراد نهالایی خالود را  هستی مهالدی موعالود  و عصار

 خواهد یافت.
، توصیفی تحلیلی استنباطی به تبع نوق بحه و اقتضای آن، روش تحقیه ما، تارنوشن یدر ا

کتاب انه است و با تکیه بر داده باله بحاله و و در مواردی نیز مشاهدات میالدانی محقاله، ای  های 
 ایم. پرداختهپیرامون این موضوق بررسی 

 معنویت  یکم: مفهوم
  مفهالالالوم  كیالال  تیالال. معنو اسالالت  آن  ضالالوقمو  کردن  یالال، تعر هیالالتحق  ۀمرحلالال  نیهمیشالاله دشالالوارتر

کاله  و مالانع  جامع  یمنطق   یتعر  یدارا  یاعتبار  میو مفاه  است  یاعتبار   نیالا  ن واهنالد بالود. چالرا 
  کالاله  یفیکالرد. معمالالواًل تعالار  ارائاله  یقالالیحق  یفالیهالالا تعر از آن  سالالتند تالا بتالوانین  تیالماه  یدارا  میمفالاه
و   حیتوضال  عنوان شالود، باله یم  داده دسالت   و... باله  تیال، معنو حاله  از جملاله  یاعتبالار  میمفالاه  یبالرا
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   یالالاز قب  یمیگالالر، مفالالاهید  عبارت ن واهالالد بالالود. بالاله  یقالالیحق   یالالتعر   یالالو از قب  اسالالت  مفهالالوم  نیالالیتب
ن واهنالد   یمنطقال   یدارند، تعر  تعله  ا امور معقولی  رمحسوسی، غ یرمادیامور غ  به  که  تیمعنو

، امالور  انیالگالر بید  شالود. باله یم  داده  حیتوض  مفهوم  ها، آن و م ال  هیبا تکر مصاد و معموالً   داشت
 خواهد بود.   یها سلب آن   یتعر  بلکه  ن واهند داشت  یجابیا   یتعر  معقول
   کنند  روشن  که  یفیتعر  به  شمندانیو اند  نظران آحار صاحب  به  یاجمال  ۀ، در مراجع هرحال  به

گو میباشالالالالد برخالالالالورد نکالالالالرد  وممفهالالالال  نیالالالالا کالالالالرده  و روشالالالالن  شالالالالده   یرا تعر  تیالالالالا معنویالالالال.     قلمالالالالداد 
 اند.  گذشته  و از آن

  نفالالع  آن  یکننالالد و در فضالالا یم  یزنالالدگ  بالالا آن  مالالردم  کالاله  اسالالت  یزیالالچ  همالالان  تیالالظالالاهرًا معنو
نّفع و ت باله معنالاى تالیالو روحان 1تیال، معنویلغالو ۀشالیز بالا توجاله باله ریالن نیکشند. در لغت التال یم

گذشالالته از روح و روان و جالالان و خص (2137 ،2: ج1990 2،پور اسالالت )آریالالان یزنالال دم چالاله  آن ۀصالالیو 
ت، یالکاله بالا معنو نیا یعنالی( باله تالنّفع در زنالدگی اشالاره دارد. 769: 1377است، )الالند،  یروحان

م، یگزارى را در خود پرورش ده عظمت، تقّدس و سآاس ۀت تجربیم و ظرفییقلب خود را بگشا
کنال غالم قالالت برتالالر یم حقیم و خالالود را تساللیم، شالالور و شالوق وجالالود را بشناسالیو انالالدوه زنالدگی را حالالع 
که ماورایکن یمتعال  و واالتر از ما است. ین زندگیا یم 

و   یپوشالالالال چشم  رقابالالالال یغ  یو مرکالالالالز  یگالالالالوهر اصالالالالل»و «  نیالالالالد  اللبالالالالاف لالالالالب»را   تیالالالالمعنو  یبرخالالالال
ن یالعنصالر د  نیدارتریپا  تیمعنو  اساس  نیبرا (1379ان، یاند. )ملک دانسته«  نیر دیناپذ اجتناف

دانالد و معتقالد  یدشوارتر م  هم  علم   یاز تعر  یرا حت  تیمعنو   ی، تعر نظران از صاحب  یکی.  است 
: 1378. )نصالر،  اسالت  کار رفتاله باله  یار مبهمالینحو بسال باله  گذشالته  ۀچندده  یط  اصطالح ن یا  است
امالور   باله  کاله  اسالت  کالرده   یالتعر  یسالنت  انیالاد  یو معنالو  ید درونالبعال  عنوان را به  تی( همو معنو76

کالالاله یم  یصالالالور یو ب  یاالمالالالر نفع   شالالالوند و فراتالالالر از معقالالالوالت  مًا تجربالالالهیتواننالالالد مسالالالتق یم  پالالالردازد 
، هنالالدو، بالالالودا،  یسالالنت  انیالالاز اد  شالالانی( منظالالالور ا77سالالتند. )همالالان: ین  یانالالد امالالا ضالالدعقالن یتهن
 . است و اسالم   تیحیمس
کالاله یم  یو جمعالال  یفالالرد  اتیالالاز ح  جنبالاله  را آن  تیالالمعنو«  و. تالالرولیالالدبل  نیسالالتیکر» گر  انیالالب  دانالالد 
گاهانالاله  ۀرابطالال   نی( بنالالابرا165: 1378دارد. )تالالرول،  3یامالالر متعالالال  بالاله  فالالرد در ارتبالالاط  کالاله  اسالالت  یا آ
کاله روح  یامالر متعالال ، بالاور وجالود  مفهالوم  نیالا  فرر شی، پ  یتعر   انالد بالا او ارتبالاطتو یبشالر م  اسالت 

                                                        
1 . Spirituality 

2 . Aryanpur 

3.The Transcendent 
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کند.  برقرار 
«  تیالوانیحالد ح  مالافوق«  کاله  اسالت  دانسالته  ییزهالایرا چ  اتیمعنو  یمطهر  ید مرتضیاستاد شه

  یمعنالا  ( باله231: 1371، ی)مطهالر  وانیو ح  انسان  یها از تفاوت  یکی( و 48: 1373، ی)مطهر
 ،3: ج1375، ی)مطهالر«  سمقالد  یهالا شیگرا»ا یال( 244: 1363، ی)مطهر  «یانسان  یها ارزش»

: 1377، ی)مطهالر  «یوانیالح و فوق  یمالاد  یو مالاورا  و شام   عام  هیحقا  به  یها شیگرا»( و 490
 . ( است24 ،2ج

گر قرار باشد، صاحب ا رسالد  ید، باله نظالر میالفزایت بیال  معنویگالر بالر تعالارید یفالیز تعرین قلم نیا
گوی  زیتعر  ت باشد: یمنظور ما از معنو یایر 
گالاه  ،، انسالان آن  براسالاس  کاله  است  انیآدم  یو جمع  یفرد  اتیاز ح  جنبه  آن  ت،یمعنو»   خودآ

گاهی ( 81: 1381، ی)برزنالون« کنالد. یبرقالرار م  اتیالح  و روح  یبالا مبالد  هسالت  یا ژهیالو  ارتباط  ا ناخودآ
  یو آدمالال  اسالالت  و روزانالاله  مالالأنوس  یو امالالر  یآدمالال   روزمالالر  یاز زنالالدگ  ئالالیت، جزیالالن اسالالاس، معنویبالالرا

گاهانه گاهانهی  آ  کند.  یرو م  بدان  ا ناآ

 آدمى  ىمنشأ معناطلبدر انسان و   تیمعنودوم: 
  بیپرفالالراز و نشالال  خیتالالار  ها، در طالالول انسالالان  عمالالوم  انیالالدر م یم سالالاریمفالالاه  از جملالاله  تیالالمعنو

گفته شدهیبس  س ن  آن  رامونیو پ  افتهی  یتجل  یم تلف  یها شک   ، به یبشر  .  است  ار 
  انسان  ازاتیو امت  از م تصات  یکی  به  ی. هرگروه است  آمده  عم   متعدد به   یتعار  از انسان

  یفالالیتعر  از انسالالان  یا ابعالالادیالالبالالر بعالالد   هیالو بالالا تک  سالالتهینگر  آن  بالاله  خالالاو  یا والالهیو از در  کالالرده  توجاله
ن یالالز ایالالاند. ن کننالالده دانسالالته ق وان تعیالالح ی، بالاله معنال« نالالاطه  وانیالالح»را   انالالد. انسالالان داده  دسالت به
  وانیالالح»، «جالالو  ارزش»، « خواه آرمالالان»، « یتنالالاهیال»، « طلالالب مطله»را  ی  خداونالالدیبالالد یب  دیالالآفر

، «آزاد و م تالار»، «نگر ندهیآ»، « متعهد و مسؤول»، « نیرمعیغ»، «ریناپذ یریس»، « یعیالطب ماوراء
، « دوچهره»، « خواستار عدالت»، « ییبایز خواستار»، « خواستار نظم»، « یاجتماع»، «گر انیعص»
، « مضالطرف»، «تنها»، « و خالق  نندهیآفر»، « یریدوضم»، « وجدان صاحب»، « مکل »، « عاشه»
، و... « تیالالالمعنو  درواز»، « یمعنالالالو»، « نیآفر  یالالالت »، «مالالالاوراجو»، «ابزارسالالالاز»، « پرسالالالت دهیعق»

، « القامه یمسالالالالتو»موجالالالالود   عنوان بالالالاله  ن( از انسالالالالا25: 2ج ،1377، یاند. )ر.ک: مطهالالالالر دانسالالالالته
موجالود » عنالوان   هالم او را باله  انالد. امالروزه گفته  ز سال نیالن« موجود خالردورز»، «ورز استیموجود س»
از یالبا دو امت  که  است  دانسته  یوانیرا ح  انسان«  ید مطهریشه»نمونه  یخوانند. برا یم« ورز نید
و   انسالان  یاصالل   زیالمم  وجاله  ن،یال. )همالان( د اسالت  افتالهیز ایالامت  گالر جانالدارانیاز د«  مانیو ا  علم»
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 ند. یها انسان  انیاد  . م اطب است  ر موجوداتیسا
 اد یالالالالال«  موجالالالالالود معناطلالالالالالب«  عنالالالالالوان  بالالالالاله  از انسالالالالالان  تالالالالالوان ین قلالالالالالم، میالالالالالبالالالالاله نظالالالالالر صالالالالالاحب ا

گ  ی، جالالالد  یاصالالال  یازهالالالایاز ن  یکالالالی«  یمعنالالالاطلب»کالالالرد.   «   کتالالالور فرانکالالالیو. » اسالالالت  یر آدمالالالیالالالو فرا
   افتنیالالالدر  دانالالالد و تالالالالش یم  یمعنالالال  یرا در جسالالالتجو  انسالالالاننیالالالز  (144 تالالالا 142: 1366)فرانکالالال ، 

   یهیتالالالوج  و نالالاله کنالالالد و البتالالاله حقیقالالالی قلمالالالداد می  یادیالالالبن ، یاصالالال  یالالالیروینی را در زنالالالدگ  ییمعنالالالا
کشش  هیحانو دانالد.  میخالود او    ژیالفرد و و منحصالربهرا   یمعنال  نیاضمن اینکه او.   یزیغر  یها از 

د. براسالاس گالرداو ارضالا   ییمعنالاجو تالاب شالد   تحقه  آن  به  د و قادر استیتنها او باهم از این رو، 
  انسالالان  یر در زنالالدگیانکارناپالالذ  یقتالالیو حق  تیبشالالر  یهسالالت  یاصالالل  تیالالماه  ییدگاه، معنالالاجویالالن دیالالا

را   آن  یآدمالالال  بلکالاله  سالالتین  خالالود انسالالالان ۀو پرداختالال  ، سالالالاخته یهسالالت  یکالالاله معنالال نی. ضالالمن ا اسالالت
کش   کند.  یم  جستجو و 
  یمساو  یدر زندگ  ییمعنا ی. ب است  یزندگ  یاساس   یدر مسا  همواره  تأم   یانسان  اصواًل شأن

گالر باله  . انسالان اسالت  یکیولالوژیب  بودن با زنالده .  سالتین  شیبال  یوانیالرد، حیالخالو بگ  روزمالره  یکارهالا  ا
کاله  هگا چیه  که  است  نیا  یوانیح  یزندگ کجالا آمالده  فکر نکنالد  ؟ چالرا  اسالت  آمالده  ؟ چگوناله اسالت  از 
کجالالا اسالالت اسالالت  آمالالده   ؟ شالالأن کجالالا خواهالالد رفالالت  د باشالالد؟ و بالالهیالالبا  د بکنالالد؟ چگونالالهیالالبا  ؟ چالاله ؟ در 

در   مالدام  کاله  است  نیا  یانسان  ور شود، اما شأن خود غوطه   روزمر  یدر زندگ  که  است  نیا  یوانیح
ام  دهیالنام« ناشالونده کهنه یها سالؤال»گونه سالؤاالت را  نیکند. من ا  و تام   السؤ  یاساس   یمسا

کهنگالال گالالر در زنالالدگ یآن را نم یکالاله در بسالالتر زمالالان غبالالار    یمعنالالا نشالالود، زنالالدگ  احسالالاس  یپوشالالاند. ا
  یاریبسال  . عوام  معنا است  بستر احساس  ،یخواهد شد. اصواًل زندگ  یآور مالل  و موجب  یتکرار

هالا،  تیها و محروم ها، شکسالت بتیهالا و مصال کننالد. رنج یجاد میا  انسان  یمعنا را در زندگ  از بهین
در   یروزمّرگ  یو حت  ها، مر  یدیها و ناام یماریها، ب ، شرور و نقن یعیطب  یایها و بال ینابسامان

گر معنادار نشوند، نابسامانید  یاریو بس  یزندگ یالاز اندیشالمندان برخر یالتعب  ا بهی  یروان  یها یگر، ا
کهینما یم ( رخ 147)همان: «  یروحان  یشانیپر»   یزنالدگ  ارزش   دربالار  انسالان  یاز نگرانال  یناشال  اند 

که  نمیاست. و  کید ننهاد    باله  یامروز  یزندگ  شک   ترشدن ینیماشتوان بر این مطلب انگشت تأ
کالاله پالالالاره ، نکتالالهب شالالالد یم  یتالالر شیب  ، شالالالدت بحالالران  نیالالا ندگان نیالالالز بالاله آن اشالالالاره ای نویسالال ای 

 (160. )همان: اند کرده
گونالاله  یکالالی«  شیلالالیت  پالال »ر یالالتعب  بالاله  ییمعنالالا یو ب  یپالالوچ  اضالالطراف   یوجالالود  اضالالطراف  یها از 

کنالار اضالطراف   انسالان ش، یلالالیتر.ک: . ) اسالت  تیالو محکوم  گنالاه  و اضالطراف  و مالر   سرنوشالت در 
 (91تا  76: 1375
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  كیال  فقالدان  دربالار  شیو تشالو  ییغالا  ۀمسالأل  كیال  دادن ز دسالتا  ، اضطراف ییمعنا یب  اضطراف
  دادن دسالالت بالالا از  اضالالطراف  نیالال. ا گالالر اسالالتید  یمعالالان  ۀهمالال  معنالالاب ش  کالاله  اسالالت   یاصالال  یمعنالالا
و   نیهرچنالالالد نمالالالاد  یپاسالال   ، فقالالالدان گالالاه گره  نیالالالد. ایالالنما یم  رخبالالرای آدمالالالی   یمعنالالالو  یگالالاه گره
کاله  یم  یرو  یزمالان  ،یپوچ  اضطرافدر واقع .  است  یهست  یمعنااز   پرسش  به  میرمستقیغ دهالد 
و نیسالالتی بالاله  ردیالالگ یقالالرار م  «د عالالدمیالالتهد«  در معالالررآدمالالی   یمعنالالو  یاز زنالالدگ  یخاصالال  یمحتواهالالا 

رایالج در آن  سسالت  یو معالان  نیمضالامنگاهی دقیه به زمان معاصالر و بسالیاری از . آید سراغ آن می
  بودهها  در آحاد انسان  و عشه  شیستا   زانندیبرانگ ها،  مین مضمونه یزمان  که نی، با ا بیندازیم
کمالالال تأسالال  و   اسالالت ی برانگیزاننالالدهمعنالالا و محتالالوا  فاقالالد  امالالروزهامالالا و هالالزار امالالا ،  اسالت   فرهنالالگبالالا 
کثر جوامع انسانی، حاضر  از   مضالطربانه  یآدمالبالدین ترتیالب، .  اسالت محتوا نالاتوان  ۀز در ارائیندر ا

بالرای خالویش و زنالدگی پالیش   ییغا  ییمعنا  افتنیتابد و درصدد  یبرم  یرو  مش ن  یمعان  ۀهم
معنالالالا از   کالالالهموجالالالب شالالالده اسالالالت   یمعنالالالو  یگالالالاه گره  دادن از دسالالالتغافالالال  از اینکالالاله د. یالالالآ یبرمرو 

 گردد.  زدوده  یمعنو  اتیح  خاو  یمحتواها
د در یالتهد  نیالانالد. ا یمعنو  یگزنالد  باله  نسالبت  د عالدمیالگر تهد انیمعنا، ب  دادن و از دست  یپوچ
در   یابالد. وجالود بشالر حتالی یمال  تیالظهالور و فعل  یو 1یگشالتگ گانهیو بالا ب مضمر اسالت   انسان  یتناه
  انسالالان  یمعنالالو  اتیالالح  یغنالالا  ی. تمالالام اسالالت  یز معنالالویالالن  انسالالان ن یتر ی بالالدو ِ انیالالب  نیتر ییابتالالدا
  ۀمنزلال او به  یوجالود معنالو  یبرا  یدیهر تهد  نیبامعنا حضور دارد. بنابرا  ۀجمل  نیدر ن ست  بالقوه
 . یوجود و  ک   به  نسبت  است  یدیتهد

 ۀمنزلالالال به 2یگر و عصالالالر روشالالن« یانگار انسالالان«  یروزیالالالاز پ  تنهالالالا پالالع«  شیلالالیت  پالالال »در نگالالاه 
  دوره  نیال( در ا98د. )همالان: یالگرد  مسالل   یمعنالو  عدم  ، اضطراف یغرب  ۀجامع  ینید  یها انیبن 

. )همالان:  میهسالت  یمعنالو  د عالدمیالتهد  . ما در معالرر است یمستول  ییمعنا یو ب  یپوچ  افاضطر
گرچالاله حرکالالت یالالد در عصالالر جدیالالح اسالالت. انسالالان جدیت صالالحیغا بالاله ی( و ایالن مطلالالب، سالال ن99 د ا

و  یز به علالم تجربالی ت. نگاه غرورآمیدرآم یاریبس ید، اما تداوم آن را با خطاهایرا آغاز یدرست
کاماًل ر در  ینگر جانبه کیو  یهست یدارهایپد ۀاز هم یکیمکان یرهایبه عالم و تفس یاضینگاه 

که در تب یآن، خود حرکت خام یماورا یعت و نفیطب باله  ییشمندان عصر نالوزایاند یها نییبود 
                                                        

1.Estrangement  
2. Enlightenment کاله در قالرن هجالدهم بالا تک یا یمنظالور جنالبش فکالر  یاز اعتقالادات سالنت یه بالر عقال  و روش علمالیالاسالت 

ره المعارف و یو اصحاف دا« داالمبر»، «دروید» ،«ولتر»در فرانسه « سنگیل»ن جنبش در آلمان، یندگان ایکرد. نما یانتقاد م
ک»ز یلستان نگدر ان  بودند.« ومیه»و « جان ال
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که نشان یچشم م د در یو عم  انسان جد  شهیانه در اندیگرا یت مادیمعنو یگر تسل  نوع خورد 
 ت در جهان معاصر است. یآن، بحران معنو ۀجید است و نتیعصر جد

،  یروانالالال _  یجسالالالم  یازهالالالاین  بالالاله  تالالالوان ی، م لسالالالوفانیف  یبند میتقسالالال  را طبالالاله  انسالالالان  یازهالالالاین
 _  ، عالام یانسالان ی _وانیال، ح یعیرطبیغ _  یعی، طب یحانو ی _، اول یاخرو _  یوی، دن یروح ی _جسم
ا یالالو پا  ژرف  یازیالن  موجالالب  باله  اتیالالمعنو  باله آوردن  یکالالرد. رو  میتقسال  یمعنالالو _  یز مالادیالالو ن  خالاو
از یالن  براسالاس . انسالان  اسالت  یشالدن از برآوردهیالن  نیالو قطعالًا ا  اسالت  نهفتاله  هالرکع  در روح  که  است
کل میکالر  ر قالرآنیتعب دهد. به یم   یاز تشکیرا ن  انسان  انیو بن  هیو پا  شده  دهیآفر   ها باله انسالان  یالۀ، 

اهلل و  یهالا النالاس انالتم الفقالراء الالیا ایالازمندند. یر و نیسبحان، فق یاالطالق خدا یعل یغن  درگاه
د یالو نبا  است  نیآفر ساز و حرکت زهیانگ  در انسان  هم  یازی( هر ن15 :)فاطر دیالحم یاهلل هو الغن

  باشالد وگرناله  و متعالادل  د هماهنالگیالز بایالهالا ن آن  ازهالا و اشالباقیگالر، رشالد نید  یماند. از سو  مغفول
 خواهد بود.  نیآفر فاجعه
گ«   عمالالالد  دوگالالالروه  را بالالاله  انسالالالان  یازهالالالاینوشالالالتار ن  نیالالالدر ا  «  یالالالیخالالالاو و جز»و « ریالالالعالالالام و فرا
 م:یکن یم  میتقس
گ  یازهالالاین .1 گ  یازهالالایر: منظالالور از نیالالعالالام و فرا    یالالدل  بالاله  انسالالان  کالاله  اسالالت  ییازهالالایر، نیالالفرا

  یاجتماع  تیو موقع  ، شغ  ، زمان ، مکان تیازها جنسین ن یدر ا . ها روبرو است با آن  بودن انسان
که  از آن  ندارد. انسان  یریتأح غین  نیآورد. ا یها روم بدان  است  انسان  رو    یو مکان  از زمان  ازها فار

ازهالا از ین  نیبرند. ا یسرم  به  در آن  که  یتیو موقع  ا شغ یکنند  یم  ستیز  ها در آن انسان  که  است
.  ها هسالت یازمنالدین  نیالا  اسالت  ، انسان رد و تا انسانیگ یم  بشر سرچشمه  یروح  ساختمان  عمه

  ، خواهان بشر است  که نیا  موجب  هر بشر به  که  است  یامور  ازها جزو سلسلهیها و ن خواسته  نیا
کسالالال  هالالالا اسالالالت آن  یمالالالدادها، ای. )ر.ك: مطهالالالر هالالالا نشالالالده اسالالالت کشالالال  رمالالالز آن یمالالالدع یو هنالالالوز 
 (22...: یبیغ

   یالالدل  بالاله  انسالالان  کالاله  اسالالت  ییازهالالای، ن یالالیجز  یازهالالای: منظالالور از ن یالالیخالالاو و جز  یازهالالاین .2
آورد.  یهالالا رومالال آن  کنالالد، بالاله یم  سالالتیز  در آن  کالاله  یو زمالالان ز مکالالان یالالو ن  تیالال، موقع ، شالالغ  تیجنسالال

  یبالرا  کاله  یخاصال  یازهالایقطعًا با ن ، روبرو است  با آن  کمیو ستیب  قرن  انسان  که  ییها یازمندین
  كیالاز یبا ن  و استاد دانشگاه  معلم  كیاز ی. تفاوت ن است  ، متفاوت وجود داشته  دهم  در قرن  م ال
ن یال. ا اسالت  اریقطعالًا بسال  از فرزنالدانیالاز پدر و مادر با نیاز مرد و نیبا ن  از زنیآموز و دانشجو، ن دانش

 . )ر.ك: همان( بشر است  یعیطب  از ساختمان  ی، ناشیعیطب یازهایها و ن خواسته 
گ  یازهالالاین  جملالاله از کالالهیالالفرا ر را یالال، مالالوارد ز هالالا مبالالتال اسالالت آن  بالاله  بودن انسالالان   یالالدل  بالاله  انسالالان  ر 
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 برد:  نام  توان یم
   یالدل به   و انسان  است  یزیغر  یامر  از مر   : ترس از مر   بر ترس  آمدن هیفا  از بهی. ن1
د.  گال یم»زد. یالگر یداند، م یم  یزندگ  انیرا درظاهر پا  آن که   ، از مر  یجاودانگ  به   یم

که یم  یوانیرا ح  انسان« اونامونو   1دارد.  یدرد جاودانگ  داند 
را   نیالد  باله  شیگالرا   عمالد  علالت«  فالروم  كیالار: » ییتنهالا  بر احساس  آمدن هیفا  از بهی. ن2

ن شالالناخت یالالان از جملالاله سالالارتر معتقدنالالد ایالالانالالد. وجودگراد یم ه یالالعم  ییتنهالالا  احسالالاس
که فق  خود او مس کاله  یأس میو  ییول اعمالش است، انسان را به تنها انسان  کشاند 

 (121: 1379، یمیاست. )ر.ک: رح یانسان  ژیو
  در جوامالع  العمالوم یعل  یعالدالت یب  : احسالاس یعدالت یب  بر احساس  آمدن هیفا  از بهی. ن3

کاله از آن  هالم  یقالرارداد  و حقالوق  نیدر قالوان  یخالورد. حتال یم  چشم  به  یانسان    یشالرا  جالا 
  نیشالالوند و همالال یمحالالدود اجالالرا م   یشالالرا  نیالالا  کننالالد و در چالالارچوف یرا تکالالر م  یمحالالدود
  هسالتند، احسالاس  در تحالول  مالدام  که  است  یو مکان  زمان   یشرا  به  بسته  هم  چارچوف

 زد.یانگ یرا برم  یعدالت یب
گر اص  یزندگ  اص   یبرا  یی. معناجو4   روح ی، بال یمعنادار نشالود، تکالرار  کردن یزندگ  : ا

 آور خواهد بود. مالل  جهیو در نت
کاله یدیالو ناام  یعالیطب  یها یها و نابسالامان هالا، شکسالت بالر رنج  آمالدن هیفا  از بالهی. ن5   ها 

هالا،  . رنج اسالت  یانسالان  یزنالدگ  ۀزمالهالا ال آن  دهالد و معنالادارکردن یم  رخ  یمعمواًل در زنالدگ
قلمالالالداد  پنالالالاه   و بالالالدون  پشالالالتوانه یمعمالالالواًل او را ب  یعالالالیطب  یها یها و نابسالالالامان شکسالالالت

  یالقب  نیالا  معنالادارکردن  از بالهیالن  یکشالانند. آدمال یها م یدیالناام  یواد  کنند و او را باله یم
 ندهد.  او دست  به  یپوچ و  یهودگیب  موارد دارد تا احساس

کالالاله نحالالال گ  یازهالالالایه آن اسالالالت    و بالالالرآورده  اشالالالباق  نیالالالر از دیالالالغ  یگالالالرید  یدر جالالالا   یر و اصالالالیالالالفرا
  آوردن یرو  زیالانگ  کاله  سالتین  نیکنند. منظور ا یم ن ید  به  ازها او را محتاجین  نیشوند و هم ینم
گالالر ید  یدر جالالاد یالالرا با  نیالالد  بالاله  آوردن  یرو   زیالال. انگ ازهالالا اسالالتین  نیالالا  اشالالباق  تیالالو معنو  نیالالد  بالاله

  نیالال. امالالا احالالر ا کالالرد اسالالتیرو  نیالالا  یو مبنالالا  شالالهی، ر یو عالالاطف  ی، فطالالر یعقالنالال  یهالالا زهی. انگ جسالالت
گ   یاص  یازهاین  نیا  اشباق  کرد،یرو که یم  ارائه  از مر   ییبایر زیتفس  ن،ی. د ر استیو فرا با   دهد 
را   کنالد و انسالان یم  یرا معرفال  یجهالان  نآ  یزنالدگ  نیالنالدارد. د تعالارر   بشالر هالم  یجالاودانگ  باله   یم

  ۀنیسال  باله  کالودك  از انالع  شیبال  مالر  خالود را باله   انالع  البالغاله در نهج یداند. موال علال یم  یابد
                                                        

کتاف تحت عنوان یا .1 ن یبهاءالالد یتوسال  آقالاها پالیش  سالال «یسرشالت سالوزناك زنالدگ» یبا عنوان فرع« یدرد جاودانگ»ن 
 ترجمه شده است. یخرمشاه
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)نهالج البالغاله،   « اماله یطالب آنع بالموت مالن الطفال  ب الد  یواهلل البن اب. » است  مادر دانسته
کالالیالالجاو ییخالالدا  نیالالگالالر، دید  ( از طالالرف5 کالاله یر میتصالالو  م را بالالهیردان و    بشالالر بالالا او احسالالاس  کشالالد 

ده یالده اسالت تالا آفریالب شالد. او آفر یم  ، نعمالت مزد و منالت یکند و ب یم  شائبه یب  و تعله  یوابستگ
ًا یالن خلقهالم، غنیخله ال له ح» یمان عل ر موالییست. به تعبیاز نین یباشد. خلقت او از رو

)نهالج « ه مالن عصالاهیضره معصیعه طاعه من  طاعه و النفیتهم ألنه الیعن طاعتهم آمنًا من معص
کنالالالد  یدار میالالالب  موجالالالود برتالالالرو واالتالالر را در انسالالالان  بالالاله  یوابسالالتگ  ، احسالالالاس نیالالال( د193البالغالاله،   

  افالتیبالا او در  واسالطه یو ب  هی، عم هیوح  خود را در رب   یوجود  شؤون  ۀهم  انسان  که  یا گونه به
او   دارد و باله یبالازم  ییشالود و او را از تنهالا یادآور میرا   و فقر مطله  محس  ی، وابستگ نیکند. د یم

برقالرار «  ژهیالو  ارتبالاط«  بالا انسالان  کاله  ییاز خالدا  ییجو دهد. پناه یم  یخواه و پناه  ییجو پناه نعمت 
کالالاله یم  یرا معرفالالال یجهالالالان  نیالالال، د نیالالالبالالالر ا  کنالالالد. عالالالالوه یم ،  در آن  یبشالالالر  یضالالالمن جالالالاوادنگ  کنالالالد 
گرچاله  یاجالرا م  مطلاله  حضالور نالدارد و عالدالت  هالم  یتعدال یب    گسالترد  و رحمالت  فضال   امیالپ شالود. 

  آن  یآور کنالد و از مالالل یجالاد میمعنالا ا  یزندگ  یبرا  نیآورد. د یبشر به ارمغان م  یبرا  را هم  یاله
  یآدمالال  بالالهکنالالد و  یهالالا را معنالالادار م و رنج یعالالیطب  یها یها، نابسالالامان د. شکسالالتیالالنما یم  یریجلالالوگ
 بهتر و برتر.  یا ندهیآ  د بهیدهد؛ ام ید میام

گ  یازهاین    زیالانگ  کاله  سالتیمعنالا ن  نی. امالا بالد اسالت  تیالو معنو  نیالد  ییایالرمالز پا   ،یر و اصیفرا
  یازهالاین  اشالباق  تیالو معنو  نیالاحالر د  ازهالا باشالد، بلکالهین  نیز، همالیالن ت یالو معنو  نیالد  به  یآور یرو
گ   یاص گالر، ید  عبالارت  شالوند. باله ینم  و بالرآورده  گالر اشالباقید  ی، در جا نیجز در د  که  ستر ایو فرا
 کرد.  و احر خل   زهیانگ  نید بینبا

کتالالالالاف مشالالالالهورش « کالالالالارل  عیالکسالالالال»ر یتعب  و بالالالاله  دهیالالالالویپ  یموجالالالالود  انسالالالالان موجالالالالود »، در 
گز فیو ن  و خاو  ییجز  یازهاین  سلسله  كیاو از   . خلقت است«  ناشناخته   افتالهی  بیترک  ر و عامیرا

خالود   كیالولوژیو ب یستیز  اتیح  بتواند به  یآدم  که  است  نیا  یبرا  و خاو  ییجز  یازهای. ن است
گ  یازهایدهد. ن  ادامه . از  خود اعتالجو اسالت  و فطرت  بشر در تات  که  است  نیا  یبرا  ر و عامیفرا

و   متأّمالال   ییو مبنالالا  یاساسالال  در سالالؤاالت  ، همالالواره بودن انسالالان ۀواسالالط  بالالرد و به یم  رنالالج  ییمعنالالا یب
گونیالو غرا  یعال  التیبا تما  که  است  یموجود . انسان  شمند استیاند گونالا   اسالت  شالده  نیعجال  ز 

کالهیالو غرا  التیتمالا  نیا  حیصح  یو ارضا  اقناق گ  یازهالایدر ن  شالهی، ر قالتیدرحق  ز  او   یالیر و جزیالفرا
کمال  سعادت  بشر راه شود یم  دارد، موجب  د.یمایمقصود بآ  سرمنزل  یسو را به  م تارانه  و 

  یوجالود  یها ها و اضالطراف شی، تشالو یروح  یها یتا ناآرام  ازمند استیو خدا ن  نید  به  یآدم
،  یعالالاطف ۀمرحلالال  نیتر نییاز پالالا  کالاله  ییها ها و اضالالطراف شیکنالالد. تشالالو   یتبالالد  آرامالالش  خالالود را بالاله
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   یوجالود  انالد. اضالطرافینما یم  رخ  یدر زنالدگ  مراتب  نیتر یو عال  مرحله  نیتا باالتر  و ساده  یعاد
 دهالالالد.  یم  یتر رو هیالالالبالالالاالتر و عم  نشیالالالبالالالا ب  یها انسالالالان  یبالالالرا  کالالاله  هیالالالعم  ییتنهالالالا  و احسالالالاس

   نسالانا  نیبال  را فالارق  آن  تالوان یمعتقالد بالود و م  آن  باله«  شیلالیت  پال «  کاله  یاضالطراب  گونه ساله  همان
 . دانست  وانیو ح

وحسوم:  واز اصلىمنشأ   انسان،  ر   تمعنوی ۀو در
کالاله یم  افالالتی، در گفتالاله شیپ  نکالالات  بالاله  تیالالبالالا عنا گالالر سالالاختمان  شالالود    ی، مالالاد انسالالان  یوجالالود  ا
ا معنالالا یال  و روح  از مالاده  مرکالب  یموجالالود  . امالا انسالان نداشالت  فرامالاده بالاله   یازیالگالر نیبالود، د  محالس
غ است  1رد.یگ ینم آرام   انیاو جز در محضر روحان  روح  . مر

طلبالد و  یرا م  خود محضالر خداونالد سالبحان  یو وجود معنو  یروحان  یهست  یمقتضا  به  انسان
در   یآدمال 2.(28 :)رعالد ابالدی یمال  دسالت  نالانیاطم  او باله  در بارگالاه  جسالتن تکالر او و پناه  یۀدر سا  فق 
و   اضالطراف  نیالشالود و ا یم  جانکاه  یو مالل  هیعم  یاضطراب  خوش ، دست تیاز خدا و معنو  یدور
کاله آن  یبرا  مالل ، « ّ ُلالب»، « عقال »از   ر قالرآنیالتعب  دارنالد و باله  معقالول  اتیالاز ح  یتر یعالال ۀدرجال  هالا 

  خالالدا، نقصالالان  بالاله  وسالالتنیبالالا پ  ی. آدمالال تر اسالالت تر و جانکالالاه هیالالبرخوردارنالالد، عم«  رتیبصالال»و « فکالالر»
کم  نفع کام   یب شد و خود را در محضر ربوب یم  الخود را  خود را با   . او فقر محس کند یتر م او 

 سازد. یم مرتفع   مطله  یغن  به  محس  یوابستگ
  نهفتاله  هالرکع  در روح  کاله  ا و مانالا اسالتیالپا  یازیالن  موجالب  باله  اتیمعنو  به  آوردن یرو  نیبنابرا
  را منشالأ احساسالات  انسالان  روح  یاسالتاد مطهالر  . مرحالوم تاس  یشدن  از برآوردهین  نیو قطعًا ا  است
  یازیالگالر، هالر نید  ی( از سالو180: 1367، یداند. )مطهر یم ت یمعنو  یسو  به  یا و دروازه  یاخالق

  ازهالا و اشالباقیرشالد ن  کاله نیا  مانالد. ضالمن  د مغفولیو نبا  است  نیآفر ساز و حرکت زهیانگ  در انسان
 خواهد بود.  نیآفر فاجعه  باشد وگرنه  و متعادل  نگد هماهیز بایها ن آن

و   از جمالاد و نبالات  گالر، اعالمید  موجالودات  ۀبالا همال  انسان  تیوجود و واقع   نحو  که نیا  حیتوض
  دهیالآفر  کاله  اسالت  یگالذارد، همالان یم  نشیآفالر  جهالان  پالا باله  که  ی. هر موجود است  متفاوت  وانیح

  خلقالالت  عوامال   دسالت  بالاله  کاله  اسالت  همالالان  شیهالا یو چگونگ  تیالاقع، و تیالالماه  یعنالی.  اسالت  شالده
  و از آن  یتالیترب  عوامال   مجمالوق او باله   نشیاز آفالر  پالع  انسالان  یچگونگ  ۀشود. اما مرحل یم  ساخته
گاهان  و انت اف  اراده  جمله   عبالارت  مطالرح اسالت. باله« شالدن»دارد. در انسالان،   یخود او بستگ  ۀآ

                                                        
غ .1 که  دل  مر  تو   تویی  ، دانه تویی  ، دام تویی  مآرا  نگیرد  رام  کع  به  ما را 
اَل ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِ ّنُ اْلُقُلوُف  .2

َ
 . 



 

 

 87 
 
 

عنو
م

ی
   در

ب
آسی
هی 
نگا
ان؛ 
ال(م
آخر

 
سانه
شنا

     
 

             

ک  یسالالتیاز نظالالر چ  یگالالر، هالالر موجالالودید نظالالر   نیالالاز ا  امالالا انسالالان  اسالالت  شالالده  دهیالالآفر  ، بالفعالال  تیالالفیو 
گالر باله  کاله  موجالود اسالت  امالور بالالقوه  صالورت به  در انسالان  تی. بالذر انسالان اسالت  شالده  دهیالآفر  بالقوه   ا
اسالتاد   رحالومر میتعب آورد و باله یسر بالر مال  وجود انسان  ۀنیجًا از زمیبذرها تدر  برخورد نکند، آن  یآفت
سالالازند.  یاو را م  یو انسالالان  یفطالالر  اند و بعالالدها وجالالدان انسالالان  اتیالالهالالا فطر نیهم  ید مطهالالریشالاله

 (314تا  312: 2ج ،1377، ی)مطهر
.  تیش صالال  دارد و هالالم  شالال ن  ، هالالم وانیالالو ح  جمالالاد و نبالالات  بالالرخالف  ، انسالالان انیالالگر بید بالاله

  بالاله  د و در آغالاز انسالالانیالالآ یا میالالدن  باله  لفعالال با  کالاله  او اسالت  یبالالدن جهالالازات   مجموعاله  انسالالان  شال ن
  یروح  جهازات  به  او بسته  تی. اما ش ص است  بالفع   ر موجوداتیمانند سا  یبدن  جهازات  لحا 

و   دنییالالرو  موجالالود و آمالالاد  بالالالقوه  وجالالود انسالالان  ۀنالالیدر زم  یانسالالان  یهالالا . ارزش اسالالت  او و بالالالقوه
کمالال  هسالت  یافالراد انسالان  ۀدر همال  یمعنالو  اتیالحاسالتعداد   نی. همال است  افتنیرشد   و سالعادت  و 

 . او است  یمعنو  اتیح  به  در او وابسته  و شقاوت  ز سقوطیو ن  انسان
گرا  شیگالالرا  دوگونالاله  انسالالان گرا  یو مالالاد  یعالالیطب  یهالالا شیدارد:    تالالوان ی. م یمعنالالو  یهالالا شیو 

  عالتیو او را بالا طب  اسالت  یدر وجود انسالان  که  یزیانهاد. غر  نام«  یز دانیغرا»را   یماد  یها شیگرا
گرا یم  او را برآورده  عتیسازگار با طب  یازهایدهد و ن یوند میپ   تالوان یرا م  یمعنالو  یها شیسازد. 
  و انطبالاق  یهمالاهنگ  یمالاد  عالتیو بالا طب  اسالت  یدر وجود انسالان  که  یزید. غراینام«  یز عالیغرا»

  سازگار با روح  یازهایدهد و ن یوند میپ  عتیطب  یماورا  او را به  که  ز استیاغر  نیندارد. هم  کام 
گرا  ید. استاد مطهرینما یم  را برآورده  انسان  یرمادیو بعد غ   را در انسان  یمعنو  یها شیوجود 

 (204: 1367داند. )همو،  یخدا م  شناخت  یبرا  یتیآ
  هالالالدف  یسالالالو  کنالالالد و بالالاله  یرویالالالدر وجالالالود خالالالود پ  هشالالالد ز نهادهیالالالاز غرا  کالالاله  اسالالالت  بشالالالر محکالالالوم

  خطالا خواهالد بالرد و صالدالبته  باله  ز، رهیاز غرا  محس  تیتابع  برود. البته خلقت   در متن  منظورشده
  تالر؛ چاله بزر   اسالت  ییخطالا  هالا هالم بالا آن  و مبالارزه  و معارضاله  گالذاردن ها و مهم  آن  گرفتن دهیناد
گردنالد؛ )همالو،   یو رهبالر   ی، تعالد د اصالالحیالبا  ید مطهالریر شالهیالتعب  ز بالهیال. غرا سالتین  ز عبهیغرا

نمالود و   و قمالع  و قلالع  را سالرکوف  کالرد و آن  مبارزه  توان ینم  یزیو غر  یعیرا با امر طبی( ز110: 1361
و   یدان  ز، چهیاز غرا  یکی  اتیمحدود از مقتض  مدت  یبرا  است  کرد. ممکن   یتعط  شهیهم  یبرا
کش  کاله  ی. انسالان اسالت  رممکنیالغ  شالهیهم  یشالد امالا بالرا  منصرف  یلعا  چه کشالا ز یالغرا ۀدوگانال  در 
  اساسالًا رسالالت 1(.143  ء:)نسالا کنالد یدا میپ  مذبذف یۀروح  ر قرانیتعب  د، بهیگرفتار آ  یو دان  یعال

                                                        
 .هُؤاَلِء...  هُؤاَلِء َواَل ِإَلی  ُمَذْبَذِبیَن َبْیَن تِلَك اَل ِإَلی .1
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 بالالر   عاقالنالاله  و تسالالل   ، حکومالالت ی، رهبالالر ، اصالالالح  یتعالالد  بلکالاله  سالالتین  یز بشالالریالالمحالالو غرا  نیالالد
 شالالود   اشالالباق  و متعالالادل  طالالور هماهنالالگ  بالاله  یو دانالال  یز عالالالیالالغرا  د هالالر دو سلسالاللهیالال. با هالالا اسالالت آن
  نیآفر فاجعاله  صالورت  نیالشالود و در ا یم  در انسالان  تعادل  عدم  موجب  گردد وگرنه  ازها برآوردهیو ن

 خواهد بود.
  یمالاّد   یاز زنالدگ  یفالراوان ناشال  یها یوارگیو ب  یدرماندگ  است  از، ممکنین  احساس  نیمنشأ ا
کل یمضالالطرانه م یهالالا یوارگیها و ب ین درمانالالدگیهمالال یباشالالد و حتالال ش یایالالد دعالالا و آغالالازگر نیالالتوانالالد 
کاله  او داشالته  هیالعم  ییتنهالا  در احسالاس  شالهیاز، رین نیاست ا  باشد. ممکن یباشکوه بشر   باشالد 

گو ف  عام  یازهای، جزء ن احساس  نیبر ا  و غلبه  آن  رفع   ها صالرف انسالان  ۀهمال  کاله  اسالت  یر بشریرا
گ   ی، اصال عالام  یازهالاین  نینالد. همالیروبرو  و... بالا آن  تی، جنسال ، شالغ  ، مکالان نظر از زمالان ر یالو فرا

گ  عالالالالالام  یازهالالالالالایگالالالالالر نیکشالالالالالاند. از د یم  نیالالالالالد  یسالالالالالو  بشالالالالالر را بالالالالاله  کالالالالاله  اسالالالالالت ،  یر بشالالالالالریالالالالالو فرا
،  یو خودبالاور  نفالع  عالّزت  از بالهیالن  احسالاس ، یجالاودانگ  از بهین  ، احساس یخواه عدالت احساس
کاست ها، نقن ز شکستیو ن  یزندگ  معنادارکردن  از بهین  احساس   یعیطب  یایها، دردها، بال یها، 
کهید  یاریو... بس    یالدل  ، به یمتعّدد بشر  . مکاتب است  یاله  نیدر د  فق   آن  مناسب  پاسخ  گر 
کمالال  سالعادت  م    یاساس  میاز مفاه  یاریبس   یدر تعر  مطله  نقن در   ینسالب  ز نقالنیالو... ن  و 
کامال   حیصالح  پاسالخ  ، از دادن یبشالر  دانالش  بودن متکامال    یدل باله  ها و معالارف دانش  ۀهم   باله  و 
و   انسالالالان  تالالالر تات شی، ب مکاتالالالب  نیالالالا  توّسالالال   شالالالده دهیویپ  یها ازهالالالا عاجزنالالالد. نسالالال هین  نیالالالا

برنالد.  یفالرو م  ، در حجالاف او اسالت  تیانسان  ها مقّوم آن   در بار  دنیشیاند  کهاو را   الزم  یها پاسخ
شالود.  ینم  گالر جبالرانید  ی، در جالا نیالکمبالود جالز در د  نیالکمبالود دارد. ا  احسالاس  شالهیلذا بشر هم

ک در غرف  تیمعنو  ر بهیکرد اخیرو گالر اسالت  تیالو معنو  نیالد دامالان   باله  دوبالاره  یاز بازگشالت  ی، حا  . ا
غیرو  نیا بالرد.  ینم  ییجالا  به  ، ره شهیر یا بیخدا  یب  تیو معنو  است  شهیر یاز خدا باشد، ب  کرد فار
  نیالالد  بالاله  ابنالالد؛ لالالذا اقبالالالی ینمالال  و مناسالالب  حیصالالح  گالالر پاسالالخید  ی، در جالالا نیالالازهالالا، جالالز در دین  نیالالا

 و محدود.  ی، موّقت و ادبار از آن  است  جاودانه

 و معنویت ینیت دسّر مهجور چهارم:
کار خلقت  دست  یاله  اقدس  تات  که  هنگام  آن در   فرمود: من  مالئکه  به  شد و خطاف  آدم  در 

  یبالر او، بالر و  روح  دنیالو دم  میو تنظال  هیو تسالو  آدم  ، شالما بعالد از خلقالت دهم یقالرار مال  فهیخل  نیزم
و   حیکنالد و مالا تالو را تسالب یم  یزیر گفتنالد: او فسالاد وخالون  ( مالئکاله29و  28 :د. )حجالریکن  سجده
حالاله   ( حضالالرت29  :)بقالالره«.  مالالا ال تعلمالالون  اعلالالم  یانالال»فرمالالود:   سالالبحان  ی. خالالدا میکن یمالال  عیتقالالد
کالاله  پاسالالخ  نی، چنالالیمرحالالوم مطهالالر یبالالایر زیالالرا رد نکالالرد و بالاله تعب  مالئکالاله  سالال ن ، یتعالالال شالالما   داد 
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  و بالاله  یو انسالان  ی، الهال یمعنالو  یهالا شیراگ  ید ولالیالا دهیرا د  انسالان  یعالیو طب  یوانیالح  یهالا شیگرا
گو52: 1367، ید. )مطهالریالا دهیاو را ند  یالهال  گر فطالرتید  عبارت د یالخواهالد بگو یا خداونالد میال( 

و... را   یطلب یو آزاد  یخواه ، عدالت ییجو ، حه یطلب و بذر حه  ، ماده انسان  نیا در سرشت   من
 د یریگ یده مین را نادیادیبنن سرشت ی( و شما ا53)همان:   ام گذاشته
  انسالان  ی. بالر زنالدگ است  ز مطرحین«  شدن«  ، بلکه ستین«  بودن«  فق   گر در انسانید  انیب  به

گرایال  یمعنالو  یهالا ارزش  نیو همال  فرمالا اسالت حکم  یمعنالو  یهالا ارزش  سلساله  كیال   مقالالدس  شالاتیا 
ک کند. اما همان یم  نیاو را تضم  تیانسان  که  است گرا  گفته  هطور  و   یو مالاد  یمعنالو  شالاتیشالد، 
د یال، با بشالر اسالت  یعالیو طب  یفطالر  یازهالاین  براسالاس  کاله  یو دانال  یز عالالینوشتار، غرا  نیر ایتعب  به

گالالاه  اشالالباق  بالالا هالالم  هماهنالالگ در   یریالالو درگ  جنالالگ ، م تلالال   یازهالالایهالالا و ن زهیغر  انیالالم  شالالود. امالالا 
 (22: 1361، ی. )مطهر است  نیا همیها در دن نید  شکستراز   ید مطهریر شهیتعب رد و بهیگ یم

  انسالان  کاله نیا  یبالرا  اسالت  ی، خالود مالانع یمالاد  یها شالهیدر اند  شالدن  و غرق  اتیالماد  به  توجه
کاله  فکالر و تالالش  جهالت  نیالشالد و در ایندیب  یجالاودان  قالتیو حق  تیو ابد  تیازل   دربار کجالا   کنالد  از 
کجا هستم  ام آمده  (37: 1366. )همو،  روم یکجا م  و به  و در 
 :  ز استیبشر دو چ  یدر زندگ  اتیو معنو  نید  مهجورشدن  گر علتید  عبارت  به
گاه1 گ  یازهاین  به  ها نسبت انسان  تغاف   .    نید  موقت  مهجورشدن  ، خود سبب  یر و اصیفرا

اند،  شالده  در نهاد بشر سرشالته  روند بلکه ینم  نیازها هرگز از بین  نیا  گردد. اما چون یم  تیو معنو
کرده  دوباره  اتیمعنو   باله  نسالبت  شالهیهم  یتوانند بالرا ینم  مردم  ۀرا همیشود؛ ز یم  و زنده  سربلند 

گ  یاساس  یازهاین  بورزند.  خود غفلت  یر روحیو فرا
گاه2 هسالتند موقتالًا   یعالالز یالجالزو غرا  کاله  اتیالو معنو  نیال، د یو عالال  یز دانالیغرا  نیب  در جنگ  . 

کاله یم  شکسالت   یاشالالتها  م الال  عنالالوان  رود. باله یمالال  نیز از بالیالالغرا  در اشالباق  یهمالالاهنگ  خورنالد؛ چالالرا 
که یجاد میز ایدر غرا  یکاتب   داشالته  یمتعالدد  و عوامال   م تل   عل   است اشتها ممکن   نیا  شود 

کنار زده اتیو معنو  نیباشد. لذا د  شود. یم  ، موقتًا 
گفتیبا  هرحال  بهاما    یمالوقت  و ادبالار از آن  ا اسالتیو پا  جاودانه  اتیو معنو  نید  به  اقبال  که  د 

  یو در نهالاد بشالر و در ژرفالا  شالده  دهیالتن  یانسالان  اتیالو ح  یوجالود  در بافت  یو محدود. امور معنو
گرا  یجا  یآدم  فطرت  . است ان ویبر ح  انسان  از مهمیامت  ات،یمعنو  به  شیدارد و 

کالرد. پاسالخ  یخال  وجالود  یزیچ  چه  که  است  نیا  مهم  سؤال روشالن اسالت.  ،بشالر را پالر خواهالد 
  یخال  وجالود  و پرکالردن  یمعنالادار زنالدگ  میحالر  باله  نهادن ، قالدم تیال  معنویدر قلمرو اصال  واردشدن
گامید  عبارت  بشر و به  . است  یانسان  یر تکاملیدر س  نهادن گر 
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 آخرالزمان د در دورانیجد  ن در تمدنینو  تیمعنوپنجم: 
و   تکامال   رو باله  ید مطهریر شهیتعب  به  یو معنو  یاز ماد  خود اعم  حرکات  در مجموق  تیبشر

  حرکالت  كیال  یبشالر از نظالر معنالو  یتکامل  حرکت  ( البته28 ،2: ج1377، ی. )مطهر است  شرفتیپ
 ؛دارد  و چالال   راسالالت بالاله   انحالالراف  یگالالاه  کالاله  سالالتا  ی. حرکتالال سالالتین  میمسالالتق  خالال   یرو  نواخالالت كی

  سالؤال  . حالال اسالت  یشالرو و تکالاملیپ  حرکالت  كیالخالود   دارد امالا در مجمالوق  انًا بازگشتیو اح  توق 
د یالبا  چاله  اسالت  د شدهیخدا ناپد ، یریتعب  به  که آخرالزمان د در دورانیجد  در تمدن  که  است ن یا

انه از یبالوبر ناشال  نیمارت 2کردند.  را اعالم« خدا  مر »زر جسورانه یآلت . ی. ج ی. ج یو ت 1 وهیکرد؟ ن
کالالارل«  شالالالده سرنگون  یخالالدا»دگر غافالنالاله از یالالالها  نیرانالالد. مالالارت  سالالال ن« خداونالالد  محالالاق» رانالالالر   و 

کاسالآر نیالکالرد. دبل  بحه«  متروك  یخدا»جاهالنه از  . در  دانسالت« معنالا یب»ز متعصالبانه خالدا را یالو 
که نگاه پی این اندیشه ها از آسمان به زمین برگشت و همه چیز زمینالی قلمالداد شالد؛ حتالی  ها بود 

گرفالالت. عشالاله مقالالدس آسالالمانی و  تالشالالی بسالالیار جالالدی بالالر تفاسالالیر زمینالالی از مقالالوالت دینالالی صالالورت 
کالاله  های ناپایالالدار زمینالالی تبالالدی  شالالد و مقالالوالت دینالالی نیالالز تالالا آن االهالالی رنالالگ باخالالت و بالاله عشالاله جالالا 
جویی صرف در دنیالای فالانی رفالت.  شد و انسان سراغ لذت  ی عرضهامکان داشت، با چنین تأویل

ا یال؟ آ سالتین  ییمعنالا یب  ها، اضالطراف هالا و سال ن نگاه  نیالا  ۀهم  و محصول  جهیا نتینظر شما آ  به
و   یر معنالالویر و تفسالالیالالتعب  انهالالدام»از   یالهالالور  اقبالالال  مرحالالوم عالمالاله  کالاله  سالالتیخالالاطر ن  نیهمالال  بالاله

معنالا   موجالود را بحالران  بحالران«  یفر  لوك«  که  ستیخاطر ن  نیهم  ا بهیآ راند؟ یم  س ن«  یروحان
  ۀمسالأل  نیتالر ؟ او مهم جسالتجو پرداخالت  معنالا باله  ۀمسالأل د در جهالت یالبا  کاله  داند و معتقد اسالت یم

کاله یم  یاسالیس -ینالیعصالر د  گرفتن انیالپا  ۀرا مسأل  تهیمدرن عصالر   انیالپا  ، مالا باله بالا آن همالراه   دانالد 
آحالار   در آن  کاله  یعصالر  گرفتن انیالپا  یعنالی.  میرسال یز میالن 4 یال فرهنگال ینیو عصالر د 3یال اخالقال  ینالید

ز یالن 5معنالا  ۀعصالر، مسالأل  نیالا  گرفتن  انیالکنالد بالا پا یدارند. او فکر م  شهیر  ینید  یدر جهان  یفرهنگ
که انسانیگو یم یدرست وجود. او به  یمعنا  ۀمسأل  یعنیگردد،  یم  مطرح   نیزم  یتواند رو ینم  د 

  مالاه  در هر شالش   یاتومب  کردن  ا عوریتر  شیب  ، رفاه ، حروتمندشدن کردن خاطر مصرف  صرفًا به
و   تیالالو ترب  میگسالالترد، تعلالال یمالالا م  شیپالال  مالالدرن  جهالالان  کالاله  یانداز چشالالم  کنالالد. آن  یبالالار زنالالدگ  كیالال

                                                        
1.Nietzsche 

کتاف خود نیوه .2  گذاشت. «وقتی خدا مرد»را  نام 
3.Theologico _ Ethigue 

4.Theologico  - Culture 

5.Sene 
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  یسالنت  در جهالان  بزر   انیاد  یمعنو  یاندازها با چشم  سهیمقا اصواًل قاب    که  خود است  ساختن
  تیری  گر قاب یمعنا د  ۀ، مسأل تهیانداز مدرن در چشم  که  است  نیا  كیالئ  جهان  . درد بزر  ستین
  نیهمال  بالزرگش ۀنالدارد و مسالأل  گفالتن  یبرا  یادیز زیچ  تیمعنو  در خصوو  كیالئ  یای. دن ستین

 (21تا  17: 1377بگلو،  . )جهان است
کالاله  کالاله  اسالالت  نیالالدر ا  سالال ن  الحالال   یمعنالالو  ، بحالالران ید مطهالالریر شالالهیالالتعب  بالاله  در ایالالن دوران 
کالدام  یطیشرا  و با چه  ( چگونه229: 1367، ی، )مطهر عصر حاضر است  بحران  نیتر بزر    و بالا 
 ایالال  یسالاللب  اعمالالال رانالالد؟ چالاله  یم  سالال ن  تیالالاز معنو  تالالوان یم  یو اجتمالالاع  ی، روانالال یفکالالر  یها نالالهیزم
و رمالالز   انسالان  یایالو پا   یاز اصالالیالن  کاله  یتید؟ معنالویالالآ  حاصال    یاصال  تیالالتالا معنو  اسالت  الزم  یجالابیا

 . است  یانسان  جوامع ییمانا

 نیت نویهاى معنو ىژگیوششم: 
ار متفالالاوت اسالالت. در تلقالالی مالالا مسالاللمانان، یآن بسالال یر واقعالالیت بالالا تصالالویالالن از معنویر نالالویتصالالو

 یو معنالالو یانیالالاى از معالالارف وح ن، مجموعالالهیالالدارد. اساسالالًا د نیالالت ارتبالالاط تنگالالاتنگی بالالا دیالالمعنو
که از حقا که براساس آن، انسان در نظالام ید؛ حقایگو یقی ماوراى عالم مادى س ن میاست  قی 

کنالد و ا  ژهیر ویگاه خاو، مسید براى حفظ آن جایگاه خاصی دارد و بایخلقت، جا ن یالاى را طی 
کارهایطلبد. پع با یر، رفتارهاى خاصی را میمس کارهاید   د. یی را ترك نمایی را انجام دهد و 
ن، یالالنالالی متفالالاوت اسالالت. در چالالارچوف دیت دیالهالالاى معنو یژگین بالالا ویت نالالویالالهالاى معنو یژگیو
ات مالادى یالالی و حاص  از احساسات سرشار انسانی نسالبت باله واقعی، امرى تهنی، خ«تیمعنو»
که انسان نسبت به حقاین دا یالبالاالتر از افاله عالالم مالاده، پو قی احرگالذار یست؛ بلکه احساسی است 
د نسالالبت بالاله هالالر موضالالوعی یجالالانی شالالدیا هیالالعالالاطفی  ۀن، هرگونالاله تجربالالیت نالالویالالکنالالد. در معنو یم
 یکالاله آدمالال نیاز اعالالراف نالالدارد. هم یمحلالال ،«قالالتیحق»ن ید. بنالالابرایالالت بالاله حسالالاف آیالالتوانالالد معنو یم

کاف ا به اصطالح، سرشار از حّع ید و ی ته شود، احساس اوج و تعالی نمایبرانگ گردد،   یعظمت 
ك شالعر عاشالقانه و یالقی، خوانالدن یك قطعاله موسالیالدن یا، شنیدر ۀکرانیستن به بیاست  پع نگر

توانالد  ش مالییایالک مراسالم دعالا و نیالنالی و حضالور در ییش آیك نمالایالگر از جملاله شالکوه ید یاریبس
 ی معنوى پرواز دهد. یرا در فضا یآدم

تالوان باله سالراغ  یسالت. مین«  یالتکل»و « تیمسالؤول»ن، احالرى از یت نالویگر، در معنویاز سوى د
نی، تجارف معنوى فقال  در چالارچوف یت دیدر معنو 1د.یرس« اوج» ۀاى رفت تا به نقط  هر تجربه

                                                        
ای در  بالالا تکالالر خالالاطره، ی معنویالالت اسالالت کالاله دربالالاره در ب شالالی از مقالالاله خالالود David N. Elkinsالکینالالز دیویالالد ان. دکتالالر  .1
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کاله  یگالردد. اصالاًل بعضالی از تجالارف معنالوى تنهالا زمالانی حاصال  م یسر میضوابطی خاو م شالوند 
گناه، قطی ۀد. تجربییپوشی نما  گر، چشمیارى تجارف دیشما از بس   معنوى یعًا احساس لطك 

کرد. در نماز را لّکه« حضور معنادار»ك ی  دار خواهد 
منهالالدم شالالد و   و انسالالان  جهالالان  یبالالرا  یر معنالالویتفسالال آخرالزمالالان اساسالًا در عصالالر جدیالالد در دوران

 ،و انسالالان  ت از دسالالت رفالالتیالالمعنو  بالاله  آوردن یرو  یبالالرا«  یفراانسالالان»و «  یفرامالالاد«  زانیالالار و میالالمع
عنصالر و جالوهر   و طالراح  خالودش   را سالازند  سالارتر، انسالان پ   ژان یدانسته شد  حتالسر خود   تیغا

دانسالالت و   شیخالو  یزنالالدگ  یگو ، خالالود فالرد را پاسالخ کتالور فرانکال ی( و144. )فرانکالال :  خالود دانسالت
که  که  او است  هم»معتقد بود  ( در 164)همان: « دهد.  پاسخ  یزندگ  پرسش تواند به  یم  و تنها او 

گرفتالاله  بالاله  یگالالرید  معنالالا و مفهالالوم  هالالم  تیالالعصالالر معنو  نیالالا   تیالالمعنو  یالالۀرمایخم  کالاله  ی، در حالالال خالالود 
 . با خدا است  ارتباط

کنون دانشمندان غرب کاله تمالدن جالدا از معنو دهین بالاور رسالیالز باله این یا ت و اخالالق ره باله یالاند 
کارلیالکس»ن واهد برد.  ییجا کاله  ی  مید را از آن سو اسالفناك توصالیتمدن جد یبنا« ع  کنالد 

گسالالترش  یو معنالالو یقالالیاجالالات حقیعالالت و احتیبالالدون توجالاله بالاله سرشالالت طب افتالاله اسالالت. یانسالالان 
 (35: 5ج )کارل،
خود را از دست بدهالد  یه و شالوده روحانیکه پا ید تمدنیگو ینان میبا اطم« ین بیآرنولد تو»

کالاله هسالالت یه میتشالالب یرا بالاله اتمالال ین تمالالدنیچنالال ید. ویاز هالالم خواهالالد پاشالال خالالود را از  یمرکالالز ۀکنالالد 
 ( 196: 1355، ین بیدست داده باشد. )تو

کنالالد  یمدار اعتالالراف م اسالالتیک سیالالکالالا بالاله عنالالوان یجمهالالور اسالالبه آمر عیسالالون رئالالیکوالالارد نیر
که تحت تالأح ییگرا ان اسالمیجر مولالود  ،ران باله وجالود آمالده، در اصال یالا یر انقالالف اسالالمیمعاصر 

 (12: 1373سون، ک)نیت موجود در تمدن غرف است. یت و بحران هویخ  معنو
گویالالا کالاله ام یایالالن همالاله خالالود   یهالالا ك دسالالت بالالر اسالالاس ارزشیالال یدبسالالتن بالاله جهالالانیآن اسالالت 
 اساس است. یت تا چه حد بین و معنویو محو د یبرالیل

 :  ازمند استیز نیچ  سه  به  یالهور  اقبال  ر معروفیتعب  امروز به  یایدن
از   شیها یبالدب ت  ۀو اتفاقالًا همال  آمالده  تنگ  به  جهان  یماد  یرهایامروز از تفس  یای. دن1

از   تیالبالا معنو  تالو م  حیر صحیر و تعبیتفس  كی  به  اجی. بشر امروز احت رها استیتفس  نیهم
کهیدارد تا بفهمد و ب  جهان که  یو مدبر  صاحب  جهان  ابد    روزه او همه  دست  واحد دارد 

                                                                                                                                  
که منجر به معنویت31 که به گرایی وی شده، به نکات عجیبی اشاره می سالگی  وضوح تمالایز میالان دو نگالاه را نشالان  کند 
 .(psychology Today, sep, 9991دهد ) می
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کار تدب کر  ر جهانیدر  ان یالب ییبالایخداوند را باله ز یشگیمت هین مدبریم ایاست و قرآن 
ن   یْوم  ُهَو فِ َی ُکّ َ کرده است: 

ْ
  را عباله  اتیو ح  د خلقتی(. بشر امروز با29 :)رحمن َشأ

که  یمانیو ا  دهیفکر و عق  كی  به اج ینداند. بشر امروز احت   یروحالان  شک   را به  جهان  دارد 
کند و برایتفس  یو معنو د یالبشالر با  میکالر  ر قالرآنیالتعب  باشالد. باله   یالقامبد  و منتها   آن  یر 

کهیدر ا هلِلَِّ وِإّنا ِإلَ دارد.   ییاو  یسو  و به  ییاز او  تیماه  ابد   (156 :)بقره ِه َراِجُعوَن یِإّنَ
  ا با مکاتبیانب  مکاتب  و تفاوت  است  یمعنو  یازمند آزادیامروز ن  یای. بشر امروز در دن2

ز یالالن  یمعنالالو  یبشالالر آزاد  بالاله  یاجتمالالاع  یبالالر آزاد  عالالالوه  امبرانیالالپ  کالاله  اسالالت  نیالالا  یبشالالر
کتالالالب  مالالالانی، ا نیالالال، د نبالالالوت  هیالالالجالالالز از طر  یمعنالالالو  یدهنالالالد. آزاد یم   نیتالالالأم  یآسالالالمان  و 
  یآزاد  و در واقالالالع  اسالالالت  ، از خالالالودش انسالالالان  ی، آزاد یمعنالالالو  یشالالالود. منظالالالور از آزاد ینم

، ی. )مطهالر اسالت  یمعنالو  یا آزادیالانب  ۀبرنام  نیتر . بزر  خودش  د و اسارتیاز ق  انسان
 (354تا  339: 1361

  نیالالدهالالد. ا  سالالوق  کمالالال  یسالالو  او را بالاله  کالاله  اسالالت  یمتکالالامل  ازمنالالد قالالانونی. بشالالر امالالروز ن3
  یو بالاطن  رنالگ  ،یظالاهر   دیالهالر پد  رد تالا بالهیالبگ  سرچشالمه  یمعنالو  یمالانید از ایالبا  قانون
  باشالالد و تکامالال   نیرآفریو تالالأح  یاساسالال  یاصالالول  یدارا  کالاله  یمتکالالامل  بدهالالد. قالالانون  یمعنالالو

 کند.  هیتوج  تیو معنو  تیروحان  یرا بر مبنا  یبشر  اجتماق

بالالرد؟ در  یم  هالالم  ییجالالا  بالاله  خالالدا ره  بالالدون  تیالا معنویالال. امالالا آ اسالالت  انسالالان  تکامالال   یالالۀپا  ت،یالمعنو
کم ۀانالالیگرا امالالروز بالالا تفکالالر تجربه  یایالالدن   یهالالا  یدر مح  یمالالاد  یرهایو تفسالال  یمالالعل  بالالر جوامالالع  حالالا
گرفته  به  یماد  یو بو  ز رنگیچ  همه  یعلم   و... سال ن  از معنالا، روح  ی. بشر امروز وقتال است  خود 
خالدا، مبالد  و   باله  مالانیا  بالدون  تیالا معنویالد. آیالگو یم  خالود سال ن  یماد  یمبنا  د، با همانیگو یم

  کنالالت  آنالالدره»؟  ر اسالالتیپالالذ خالالدا امکان  بالالدون  یمعنالالو  یا زنالالدگیالال؟ آ ر اسالالتیپالالذ معالالاد اساسالالًا امکان
بگلو:  خواهالد بالود؟ )جهالان  ممکالن  یمعنالو  یخالدا، زنالدگ  از مالر   ا پعیکند آ یم  سؤال  « یاسآونو
  کاله 1نیواپس  یبستگ دل  «شیلیت پ «  انیب  ا بهی  مانیا  آن  بدون  چگونه  خواه یتعال  ( انسان289

  یبسالالالالتگ دل  دهالالالالد؟ بالالالالدون یم  اتیالالالالح  ۀ، ادامالالالال اسالالالالت  ی صالالالالش  اتیالالالالح 2ب ش بیالالالالمحالالالالور ترک
کامالال  بالاله   کالاله  ی. انسالالان اسالالت  محوربالالودن  ، بالالدون بودن نیواپسالال گالالردد،  یم  از محالالور محالالروم  طالالور 

  بالالالدون  انسالالان  کالاله  رفتیپالالذ  تالالوان ینم   یالالدل  نیالالالا  دهالالد. بالاله یم  را از دسالالت  شیخالالو  بودن انسالالان
  یعنالی  انسالان  یش ص  اتیعناصر ح  تمام« محور»جود دارد. و  مانیا  ا بدونی  نیواپس  یبستگ دل

گاه یعناصر جسمان گاه  ، خودآ ،  انسالان  بدن  یها ر   ب شد. تمام یرا اتحاد م  یو معنو  و ناخودآ
                                                        

1.Ultimate Concern 

2.Integrating Center 
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  میو سه  نموده  مشارکت  مانیا  در عم  انسان   روح  یکارکردها  ۀو هم  انسان  نفع  التیتما  تمام
 ( 120: 1375خ، یلیهستند. )ت

گالر خالدا را از   اسالت  گفتاله  «یگانالد. » اسالت  تیالمعنو یالۀرمایبا او خم  ژهیو ۀخدا و رابط  به  مانیا ا
کاله نم9: 1366، یانیالمالرد. )ب  رند، خواهمیبگ  من کسال ی( و معلالوم اسالت  گرفالت،  یشالود خالدا را از 

گفتگو با آن م اطب برتر است. هرکسیایبلکه منظور امکان ن   باله  یخالود راهال  دل از  یش با خدا و 
از   کاله  ییخالدا« بعالدد انفالاس ال الئاله»ا یال« اهلل بعالدد انفالع ال الئاله یالطرق ال»خدا دارد.   یسو
کجالالا بشالالر 16 :)ق« دیالاله مالالن حبالال  الوریالالو نحالالن اقالالرف ال. » تر اسالالت كیالالبشالالر نزد  بالاله  کالالردن  ر  ( هالالر 

کنتمیو هو معکم ا. » با او است  هست   آورده  یخالدا رو  و آورد، بالههر سالو ر  ( بشر به4 :دی)حد« نما 
گرچه115 :)بقره« نما تولوا ف م وجه اهللیفا. » است  سر برد.  به  خود در غفلت  ( 

گالاه»، فالرارفتن از  نینالو  تیبشر  دیویپ  یدرد بشر امروز و معما  یآور ین و رویشالیپ« یخودآ
گالاه گاه«  بالاله  کاله  ن اسالتینالالو یباله خودآ گاه«  یخالداآ ،  شیگالالرا  باله  رونمقالال  کاله  یمنجالر شالالود. خالداآ

 ۀشالیآورد. ر  ارمغالان  را باله  نیراسالت  مالانیباشالد و ا  حاله  عظمت  شگاهیدر پ  و خشوق  ، خضوق میتسل
  باله  مالانیا  ۀخالدا، سرسلسالل  باله  مالانی. ا اسالت  مانیا  معاصر در فقدان  یو اخالق  یمعنو  یها بحران 

 .  است  اتیمعنو
در   شالالهیر  بحالران،  نیال. ا اسالت  یزنالدگ  عنالالا و مفهالومم  ، بحالرانآخرالزمالان عصالر حاضالر در  بحالران

  ی. تمالدن داشالت  آغاز با خالود همالراه  را از همان  اد بحرانیو بن  اساس  که  ید دارد. تمدنیجد  تمدن
گرد  و انسالان  از جهان  یو روحان  یر معنویمعنا و تفس  انهدام  به  که   و انسالان  د. چالرا جهالانیالمنجالر 

گسسالتن  یمعنالور یالر و تعبیفاقد تفس او  در تمالدن   شالدن یمعن یاو  و ب  مالر   از خالدا و اعالالم  شالد؟ 
گسترد  عیوس  یمعنا  به  عتیفراطب  اعتقاد به  عدم  جهینت د و دریجد یماد   باله  یمالانیا یو ب  آن   و 

  کالاله  ییرهاید. تفسالالیالالگرد  انالالهیگرا یمالالاد  یرهایتفسالال ن یچنالال  منجالالر بالاله  آن  هیالالدق  یمعنالالا  خالالدا بالاله
  باله  ، ره گرفتاله  از خالدا و معنالا صالورت  گسسالت  نیالا  یدر پال  که  ییرهاید تفسیترد ی. ب است  شهیر یب

بالرد. در  یخطالا م  باله  ره  هالم  یمعنالو  یرهای، تفسال صالورت  نیالدر ا  یو ن واهد برد. حت  نبرده  ییجا
، نالالژاد،  رنالالگ  هبالال  توجالاله  بالالدون  یانسالالان  یدیالالاز د   یمسالالا  بالاله  کالاله  جالالا اسالالت آن  تیالالر، معنویتفسالال  نیالالا

،  منظالالور از آن  کالاله  تیالالاز معنو  یمنفالال  یشالالود. مفهالالوم  سالالتهینگر  یتعصالالب  گونالاله چیه  و بالالدون  مالالذهب
گر جامع امور است  سلسله  كی  نبودن که  یا مرحله  به  و افراد آن  یانسان  ۀ. ا ، « خودپرست«  برسند 

  نیباشند، هم  نداشته  یمذهب  یو حت  یا ، منطقه ینژاد  نباشند، تعصب« سودجو»و «  خودخواه»
گالر ا تیالاز معنو  یتلقال  نیالا  نالد. براسالاسیآ یم  حساف  ، به تیمعنو  عنوان  ها به ستین دها یالق  نیال، ا

کالالرد و   یزنالالدگ« مالالا«  صالالورت  ، بالالرادروار و بالاله یبشالالر  افالالراد جامعالاله صالالورت   نیالالنباشالالند، در ا خواهنالالد 
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 (76و  132: 1361، یرود. )مطهر یم  نیاز ب  یکل  به«  تیمن»
بالرد.  ینم  ییجالا  باله  و ره  و بالدون مبنالا اسالت  شالهیر یب  تیالمعنو  به  یکردیرو  نیچن  که  یدر حال

  یسالو  باله  « یاسالآونو»ر یالتعب  باله  یحالالت  نیرا در چن  یو آدم  است  شهیر یخدا، ب یب  تیاصواًل معنو
  ا قالالرنیالال  کمیو سالالتیب  بالالود قالالرنمعتقالالد « مالالالرو( »289: 1377بگلو،  کشالالاند. )جهالالان یم  سالالمیلیهین

گرا21. )همان:  ا وجود ن واهد داشتیخواهد بود   تیمعنو   یخالاطر خسالتگ  باله  تیالمعنو  باله  شی( 
و   یخسالالتگ  و حالالالت  آمالالده  سالالتوه  بالاله  واقعالالًا انسالالان  کالاله  اسالالت  مالالدرن   خالالود در دور  تیبشالالر از وضالالع

کالردهیالپ  یشالانیپر   آن  ۀلیوسال  تالا باله  اسالت  یالعملال عکع  وجالهت ك یال  ت،یالمعنو  او باله  . توجاله اسالت  دا 
  تیگالالر جالالذابی، د یو ظالاهر  یرسالالم  صالالورت  باله  انیالالاد  یلالالیدال  دهالد، منتهالالا بنالالا باله  را نجالالات  خالودش
  انیالاز اد  رونیالب  و الاقال   انیالاز اد  خالارج  نالانیا  جهالت  نیهمال  ندارنالد. باله  انسالان  نیا  یبرا  یچندان
گامیسالالالو كین نگالالالاه یالالال( و ا33و  32: 1379، یزوکتنالالالد. )پالالالایمعنو  یدر پالالال  یمالالالیابراه نهالالالادن در  ه، 
 ه خطا است.یطر

  انیالاد  ، چاله نیو د  تیمعنو  به  ، بازگشت آخر آن  ۀده  خصوصًا در سه  ستمیب  قرن  دوم  ۀمیدر ن
  ینیو بالدب  طرف  كیالاز   اتیالاز ماد  یسالرخوردگ  علالت  باله  ی. برخ مینیب یرا م  یفرد  نید  و چه  یسنت

خالود را   کاله نیا  انالد. بالدون رفته  یفالرد  نیالو د  تیمعنو گر، سراغ ید  از طرف  یسنت  انیاد  به  نسبت
  كیال  باله  و در درازمالدت اسالت   شالهیر یب  یتیمعنالو  نیکننالد. چنال  دار وابسالته سالازمان  یسالنت  انیالاد  به
تالر باله  شیب  هالر چاله  بالا قالوت  تیالو معنو  نیالمجالدد د  . بازگشالت وسالتیخواهالد پ  یالهال   یاص  انیجر
  نیالاز ا  نشالان  یالدیمال  سوم   هزار  یو ابتدا  کمیو ستیب  قرن  ورود به  ۀبشر در آستان  یزندگ  ۀعرص 

کالاله   یها از ضالالرورت  تیالالو معنو  سالالتین  تیالالمعنو  یمنهالالا  تیبشالالر  یبقالالا  بالاله  یدیالالام  داشالالته و دارد 
 . است  انسان  یو اجتماع  یفرد  یزندگ

 نیو علوم نو آخرالزمان ت در انسانیمعنو بحران ییچراهفتم: 
که  نیو د  تیاز معنو  یاستغنا  ی یتار ۀسابق  میخواه ینوشتار نم  نیدر ا   علالوم  شالرفتیبالا پ  را 

غ  یخداباور  یعنی  سمیدئ  شیدایپ  منجر به  تیوجود آمد و در نها  به هفدهم   در قرن  یکیزیف   فالار
ار و یالع تمام  یعلمال  سالمیالیتالًا ماتریو نها  یفرانسالو  یالیو خردگرا  یگر روشن  انیجر  و سآع  یاز وح
  چالاله  کالاله نیطلبالالد. ا یرا م  یخالالود نوشالالتار مسالالتقل  کالاله  میکنالال  ید، بررسالالیالالگرد یمنطقالال  سالالتیویتیپوز
  یها اسالتغنا در عرصاله  احساس  نیا  منجر به  از رنسانع  پع  یو علم  ی، فلسف یفکر  یها انیجر
گر ب واه  طور خالصه  . به ستینوشتار ن  نیا  وضوقشد، م  یو فلسف  یعلم را در   نیالد  تیوضالع  میا
از هزار نفر از   که 1916  در سال  ینظرخواه  كی  ، به میبدان  غرف یعلم  در جوامع  ستمیب  قرن   یاوا

  آن  هنفالر بال 700، در حالدود  میکن  توجه  گرفته کا صورتیدر امر  دوران  آن  شده  شناخته  دانشمندان
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کمتر از   پاسخ  ینظرخواه % منکر بودنالد و 45اعتقاد داشتند.   خدا و آخرت  به  نانی% از ا40دادند. 
که   نیا  ینظرخواه  نیا  انیمتول  یبند دانستند. جمع یگرا م  یخود را الادر  هیبق   یاعتقالاد یب بود 
 (19: 1379، ی. )گلشن افتیخواهد   شیافزا  علم  شرفتیخدا با پ  به

   ، نالالوزده ، هجالالده هفالالده  قالالرون  یدر طالال  یاریبسالال  یو فلسالالف  ی، فکالالر یتحالالوالت علمالال  هرحالالال  بالاله
 در   یو خالالالداباور  اتیالالو معنو  نیالالالد   یتضالالع  بالاله  تیالالالنها داد و در  رخ  سالالتمیب  قالالالرن  اول  ۀمالالیز نیالالو ن

گرد  یعلم  جوامع   اتیالو معنو  نیالد  یایالبعد شالاهد اح به   ستمیب  قرن  دوم  ۀمیبًا از نید. تقریمنجر 
   سالالالمت  بالالاله  هالالالم  یتجربالالال  علالالالوم  و مت صصالالالان  دانشالالالمندان  ی. حتالالال میهسالالالت  م تلالالال   طالالالرق  بالالاله
کردهیپ  شیگرا  اتیو معنو  نید   از خالدا را دون  صالحبت  قبال   ۀتا چند دهال  که  یاند و دانشمندان دا 

گفتنالد،  یم  او  س ن  ا مر ید یجد  خدا در تمدن  دشدنیاز ناپد  یاریدانستند و بس یخود م  شأن
  کالاله،  میکالالرد  ن بحالاله اشالارهیالا  بالاله  یقبلال  کردنالد. در مبحالاله یم  خالدا صالالحبت   دربالالار  یطالالور علنال  باله

  تغاف    یدل  ا بهی  که  است  یو موقت  یمقطع  و ادبار از آن  است  جاوداونه  اتیو معنو  نید  به  اقبال
  یازهالایو ن  یوعالال  یز دانالیالغرا  نیبال  کاله  اسالت  یا تها ناخواسالی  خواسته  یریو درگ  جنگ   یدل  ا بهی

 رد. یگ یدرم  انسان
در   تالوان یرا م یژه علالوم انسالانیو ن بالهیو علالوم نالو آخرالزمالان در انسالان  رسالد بحالران ینظر م به

 قرار داد:  ر مورد توجهیچند محور ز
 ها آن  انیم  یدرون  انسجام  گر و فقدانیکدیبا   یشناخت انسان  یها یتئور  ی. ناسازگار1

،  یتجربال  یهالا و داده  یخالارج  یهالا تیواقع  اند براسالاس یمّدع  شناس انسان  دانشمندان  ۀهم
د ییالالتأ  یخالالارج  یهالالا تیهالالا بالالا واقع آن  یهالالا یاند و ت ور سالالاخته  ر خالالود را از انسالالانیو تصالالو  یت الالور
  ارائاله  از انسالان  یم تلفال  یهاریتصالو کاله   مینیب یها م یت ور ۀمجموع  شود. اما با درنظرگرفتن یم

 ندارد.  هم  یدرون  و انسجام  ناسازگار است  با هم  که  شده
کلالال بالاله« نریاسالالک«  م الال   یانیالال؛ رفتارگرا م الالال  یبالالرا هسالالتند.   ار در انسالالانیالالاخت   دیالالمنکالالر پد  یطور 

جبالر   را محکوم  ار انسانیو اخت  یآزاد ، یآلمان  و اقتصاددان  یاسیس  شناس جامعه«  مارکع  کارل»
جبالر   ، معتقالد باله اسالت  شالناس جامعه  که«  میدورک  یام»داند.  یم  ید اقتصادیتول  و رواب   ی یتار

فراتالر از   انسالان  د و شرطیق یب  یآزاد  معتقد به« سارتر  پ   ژان«  م    یانی. وجودگرا است  یاجتماع
کالالاله  یسالالالتیز  اقتضالالالاءات گالالالذارد.  یر پالالالا میالالالز  را هالالالم  عالالالتیطب  ر جهالالالانیرناپالالالذییتغ  نیقالالالوان  هسالالالتند 

 دانند.... یساز م سرنوشت  انسان  یرا در رفتارها  یستیعناصر ز  نقش  شناسان ستیز
کدام  انسان  کدام  باالخره   باله  بالاره  نیال. در ا اسالت  نموناله  عنوان باله  فالوق   یها؟ تعالار یژگیو  و با 

کاله یم  و نشالان  خالروار اسالت ۀنمون ، مشت  نیکرد. هم  توان اشاره یم  هم  یگرید   یتعار در   دهالد 
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،  یآلمالالالالان« شالالالاللر  مالالالالاکع»شالالالالود.  یم  افالالالالتی  یمتالالالالاع  معاصالالالالر چالالالاله  یشناسالالالال انسان  مکاتالالالالب  انبالالالالان
  باله  یمّتکال  یشناس و انسان  یفلسف  یشناس ، انسان آن  م تل   یها با شاخه  یتجرب  یشناس انسان

کالاله یگر میکالالدی  اعتنالالا باله یب  کسالرهیا یالال  گر متنالاقسیکالالدیرا بالا   در غالالرف  اتیالاله  یتصالور و تلقالال  دانالد 
 دهند. ینم  ارائه  از انسان  یواحد 
کارآمد، نها  . فقدان2  یدر علوم انسان  و مورد اتفاق  ییداور 

  بالًا مالورد قبالولی، تقر موضالوعه  اصالول  عنوان باله  کاله  نیاز قالوان  یا بالر پالاره  عالالوه  یعیطب  در علوم
کثالر قریالن  یتجرب  ، روش است یعیطب  علوم  دانشمندان   عنوان باله  دانشالمندان  اتفالاق  باله  بیالز نالزد ا

  . امالا در علالوم وجالود دارد  یمناقشالات  آن  ییکالارآ  زانیال. هر چنالد در م است  شده  رفتهیپذ  ییداور نها
  یرادآوی  هم« رریکاس  ارنست«  که چنان ، هم یانسان  علوم  یها از رشته  كیهر   درون  یحت  یانسان

که ینم  افتی  یعلم  اص   چیکند، ه یم  باشد.   همگان  مورد اتفاق  شود 
 ات یالالالنظر  ، توسالالال  یانسالالالان  در علالالالوم  ییداور نهالالالا  عنوان بالالاله  کالالاله  یتجربالالال  گالالالر، روشید  یاز سالالالو

   یار متناقضالیبسال  یهالا کنالد، اّواًل داده یقلمالداد م  طالرف یو ب  ینالیرا ع  شود و آن یشنهاد مید پیجد
   کالاله  اسالالت  یبالالر مفروضالالات  یز مبتنالیالالن  روش  نیالالًا اّت الالات ایالالدهالد. حان یار قالالرار میالالدر اخت  بالالاره  نیالرا در ا

   عنوان جالالالا بالالاله  را در همالالاله  روش  نیالالالا  تالالالوان یم  گرا دارد. چگونالالاله تجربالالاله  یفلسالالالف  در مکاتالالالب  شالالالهیر
   تیصالالالالالالح  آن  یفلسالالالالالف  خالالالالالاو  و مفروضالالالالالات  روش  نیالالالالالا  متنالالالالالاقس  یهالالالالالا ؟ داده رفتیداور پالالالالالذ
کارآمالالد  ادشالالدهی  تناقضالالات  حالال   یبالالرا  بالالودن مرجع    یی. تالالا جالالا سالالتیبرخالالوردار ن  الزم  یرا نالالدارد و از 
 «  یدارشناسالالالالیپد«  یهالالالالا و روش«  تفّهالالالالم» بالالالالر ضالالالالرورت   از دانشالالالالمندان  یتالالالالوّجه  قابالالالال   جمالالالالع  کالالالاله
ک  کنند. ید میتأ
  انسان  ۀندیو آ  گذشته  گرفتن دهی. ناد3

کاله مبنالا  یشناس انسان  یها یت ور  متأّسفانه   در بالاف  یسال ن  چیانالد، هال نیعلالوم نو یمعاصر، 
کجالالالا آمده  انسالالالان  کالالاله نیندارنالالالد. ا  انسالالالان   نالالالدیو آ  گذشالالالته   نیالالالرود، در ا یکجالالالا مالالال  و بالالاله  اسالالالت از 
از   پالالع  و جهالالان  از خلقالالت  شیپالال  . جهالالان اسالالت  ن مغفالالولیجالاله در علالالوم نالالویو درنت  یشناسالال انسان
  یجهالان نیا  یبالا زنالدگ  آن  ۀو رابطال  یجهالان آن  یزنالدگ  یها یژگیو  . در بار تسین ی، مورد بررس مر 
و   از قب   دهیبر  ز ناتوانند. انسانین  انسان  ۀگذشت  نییندارند و از تب  ینییو تب  حیتوض  چی، ه انسان

 خواهد بود.  یناقص  بعد، قطعًا انسان
  در انسان  یرماد  یغ  عوامل  گرفتن دهی. ناد4

گذشالته  بالر غفلالت  معاصالر، عالالوه  یشناسال انسان  یها ی ورت ر یو تالأح  ، از نقالش انسالان   نالدیو آ  از 
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آورنالد و   انیم به   یتوانند س ن ینم  یانسان  یها دهیو پد  انسان  در سرنوشت  یماّد   مافوق  عوام 
ن نگالاه یکه با ا یعلوم . است  قلمداد شده  یماّد   یها دهیر پدیدر عداد سا  هم  اند. انسان اوردهین

آورنالالد، جالالز افالالزودن بحالالران در  یم یرو یعالالیطب یو حتالال یانسالالان یدارهایالالپد ۀبالاله انسالالان بالاله مطالعالال
کار نیعلوم نو  برند؟ یش میهم از پ ی، 

   یانسان  یها دهیپد  نیتر مهم  نییاز تب  ی. ناتوان5
  نیالالدر ا  یانسالالان  یها دهیالالپد  نیتالالر مهم  نیالالیمعاصالالر از تب  یشناسالال انسان  یهالالا ها و مکتب هیالنظر
  تیو اهّم   است  یو اجتماع  یانسان  یها دهیپد  نیتر از مهم  یکی  ؛ زبان م ال  یناتوانند. برا  جهان
ر یو تفسال  نییمعاصر از تب  یشناس دارد. اما انسان  یانسان  یها دهیر پدیسا  نییدر تب  یا العاده  فوق

  ، نقالش ید و ابالداعیالجد  یسالاختارها  ی، معنا انسان  یپرداز ه. واژ است  ناتوان  از آن  یابعاد فراوان
گستر انسان   گسترد  یساختارها، نمادساز  در فهم  انسان  تهن  تیخالق   و تفاهم  میتفه  عیوس   ، 

  هیالالاز طر  انسالالان  گالالر... چگونالالهید  یاریو بسالال  یپالالرداز بالالا واژه  شیمقاصالالد مالالورد نظالالر خالالو  و انتقالالال
بر   هیو تک  زبان  گردش  ۀلیوس ؟ به معنادار است  اصوات  نیا کند؟ چگونه  یم  جاد صوتیا  حنجره
کلمه یم  بیگر ترکیکدیرا با   کند؟ حروف یجاد میا  حرف  ، چگونه حروف  م ارج سازد.  یم  کند و 

،  سه   هیطر  نیرا از ا  شیخو  یکند. مقاصد درون یم  انیرا ب  م تل   میو مفاه  یگذار ا را نامیاش
  ، باله د مفّضال یتوح  مشهور به  مبارك  هی( در حد )ق صادق  کند. امام یم  منعکع  یو همگان  آسان
در »انالد:  فرموده  ابعالاد آن  یبرخ  حیتشر  و ضمن  ار دادهیبس  توجه  یاله  بزر   تیآ  نیا  انیو ب  زبان
 «. شیندیار بیبس  شده  فراهم  در انسان  که  و ابزار آن و آالت  گفتن صدا و س ن   بار

  یهالا یژگیاز و  و سالاختمندبودن  تیالخالق: » معاصالر معتقالد اسالت  شالناس زبان«  یچامسک  نوآم»
را   ی، جمالت و دستور زبان  لغات  کمك  و به  مییبگو  س ن  میتوان یم  همه  یعنی.  است  انسان  زبان
بالا   تیالماه  از لحالا   ، زبالان اختصاصالات  نیالا  موجب . باله میا دهیهرگالز نشالن  از آن  شیپال  که  میبفهم

 «. است  کاماًل متفاوت  واناتیح   شد شناخته  یرفتارها
   یانسان  یاساس  سؤاالت  به  ییگو علم از پاسخ  ی. ناتوان6

ماننالالد   یانسالالان  یاصالالل  یها پرسالالش  بالاله  یده معاصالالر از جالالواف  یشناسالال ز انسانیالالد و نیالالعلالالوم جد
کجالالا ینگ، چگالالو یالالی، چرا انسالالان  یسالالتیچ کجالالا یی، از  .  اسالالت  نالالاتوان  انسالالان  ییکجالالا  و بالاله  یی، در 

  نیشود ا یم  ، موجب است  یانسان  ها از شؤون در آن  همواره  تأّم   که  سؤاالت  نیا  به  ندادن پاسخ
کاف  ناقن  یشناس انسان  باشد.  یو نا

کالاله  گفتالاله  قبالال   در مبحالاله د یالالاو با  کالاله  اسالالت  یاساسالال  یسالالؤاالت  بالاله  وابسالالته  انسالالان  تیانسالالان  آمالالد 
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  باشالد. علالم  پاسالخ  دنبالال  هالا باله آن  یبالرا  کاله  اسالت  نیالا  یانسان  کند و شأن  ها تأم  در آن  وستهیپ
  سالؤاالت  امالا باله  اسالت  داشالته  یخالوب  یها شالرفتیپ  و انسالان  عتی، طب جهان  شناخت   د درباریجد
؛ از   یاز قب  انسان  یینها  سؤاالت   دربار  . علم است  نداده  پاسخ  یاساس  یها نهیدر زم  یبشر  مهم

کجا هستم ام آمده ؟ چگونه  ام ؟ چرا آمده ام کجا آمده ؟  د بالرومیالبا  ؟ چگوناله روم یکجالا مال  ؟ باله ؟ در 
  یبالرا  ی؟ و... حرفال اسالت  چگوناله  انسالان  ی؟ جالاوانگ سالتیچ  سعادت  ی؟ معن ستیچ  اتیح  یمعن

«  دانم ینمال»توانالد از  ینم  . قطعالًا علالم است  کرده  شهیرا پ«  یالادر»و   کوتس  ندارد و موضع  گفتن
  ید بالرایالبا  معتقالد هسالتند  در طالب  نوبال    زیجالا  تالر مالداوار برنالدهیپ  م ال   یبرسد. بعض«  ستین«  به

.  میکنال  رجالوق  نیالو د  یلالیت   اتی، ادب كیزیمتاف  به  یامور مبد  و منته  به  مربوط  سؤاالت  به  پاسخ
گرچاله حالاوی( ا37: 1379، ی)گلشن ز یالن یادیالز ینیآفر ع اسالت، امالا ابهالامیبالد ۀك نکتالیال ین نظالر ا

کاریا دین است یدر عرر د یلیات ت یدارد. ادب که از بن ی  دارد؟ چرا ایبا ت  ین  ن دو مقوله 
کنار هم نهاده شده  اند؟ متفاوتند، 

بالالروز  یالالیچرا یدر بررسالال 1367خ یر تالالارشالالان دیفالالرد رد بالالا ا یدر مصالالاحبه بالالا آقالالا یعالمالاله جعفالالر
 شمرند: ین سؤال برمیا ی  برای، دو دلیمشکالت در علوم انسان

 ینهادهالا یبررسال یاد است. ما به جایخود ز  ك و مجهول انسان در باریال (نکات تار
کاله در رد یبشالر یروهایر نی، استعدادها و قوا و سایانسان  یرفتالار بشالر یهالا   علتیالرا 

 یم. رفتارهالالایکن یمالال یم و رفتارشناسالالیرو یند، بالاله سالالراغ معلومالالات مالالبالاله طالالور عالالام هسالالت
گالر تاحالدتود یآدم م باله سالراغ شالناخت یتالوان یم یمعلول هستند و با شناخت م علول، ا

کالاملیها برو علت ن واهالد بالود. از نظالر منطاله و علالم، شالناخت معلالول  یم، امالا شالناخت 
کند ولال یم کمك  گالر بالرا یتواند به شناخت علت    شالناختمان از یالتکم یکمالك نالاقن. ا

کالاله بالالرایم و از مسالالیوارد شالالو یانسالالان یا رفتارهالالایالالهالالا  ر معلولیمسالال هالالا و  فهالالم آن یر علالال  
  در بالار یتالر شیه شناخت بیم، توفیم، وارد شویهم دار یادیار زیها طرق بس کش  آن

کاله متأسالفانه امالروز بالاله  یو معنالالو یه اخالقالین هماله حقالایالالم. ایاور یانسالان باله دسالت مال
را در جهالت  یما طرقال یتواند برا یا نمیرد، آیگ یه قرار نمیها مورد توجه دق عنوان ارزش

 ارائه دهد؟ یانسان یخود نهادها شناخت
گالالر شالالناخت همه شالالدند بعالالد  یگشالالت، مجبالالور م یب آنالالان میانسالالان هالالم نصالال ۀجانبالال ف( ا

ع بقا یتازان م کهیگران و  ن صورت، سلطهیرند و در ایبگ یاو را جد ییگرا یمعن دان تناز
 (382: 1376، یدند. )رافعیرس یخود نم یها ه خواستهب

 سکوالر  علم  ی. بروز آثار منف7
غ  یوقت  علم بشالر   یافکنالد و بالرا یم  م اطره  را به  یانسان  اتیباشد، ح  اتیو معنو  از اخالق  فار
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گرفتار و سعادت  یخوشب ت  یجا به   یبیت ر   یوسا  آورد. علم یم  ارمغان  ها را به ها و بحران ی، 
  یریگ جهالالت  بالالر ابالالزار بالالدون  نهالالد. سالاللطه یالطلب میخالالواه و اسالالت ار بشالالر افزونیالالرا در اخت  یاریبسالال

و   یواقعالال  شالالرفتی، پ ، صالاللح یترقالال  یجا رود و بالاله یکالالار مالال  ها بالاله انسالالان  هیالالعل  در درازمالالدت  یانسالالان
سالالوز در  خانمان  یاهالال بالالروز جنگ  گالالردد. علالالت یم  تیانسالالان  یو فنالالا  سالالقوط   عمالالد  ، عامالال  یفراوانال
؟ چالالرا عصالالر  سالالتیاز چ  آن  گسالالترد  یو آلالالودگ  سالالتیز   یمحالال  یجالالد  بیالال؟ ت ر سالالتیر چیالالاخ  قالالرن
 شد؟  و بحران  عصر اضطراف  و خرد منجر به  ییگرا عق 
 ن ید  . بروز آثار مثبت8

و   تایالجنا   یالدر تقل  یار مالؤحریبسال  نقالش ، نیالد  کاله  اسالت  داده  ر نشالانیاخ  یها دهه  مطالعات
  یو روانال  یجسالم  در سالالمت  ینالید  اعتقالادات  هالا دارد. آحالار م بالت و بهبود آن  یروان  امرار کاهش 
ار مؤحرنالد. یبسال  یروحال  یو فشالارها  یآحالار افسالردگ   یالدر تقل  تیالو معنو  نیال. د ار اسالتیها بس انسان

  م الالال  ی. بالالرا ها اسالالت نانسالالا  یو شالالاد  یروانال بهداشالالت   عوامالال   نیاز مالالؤحرتر  یکالالی  ینالالید  اعتقالادات
کنون کز درمان  نیتر از بزر   یکی  ا را   نید  کمك  به  درمان  که  د استیجد  اتیاد حیکا، بنیامر  مرا
کردهیکشور دا  نیشهر ا 50در   كینیکل 70از   شیحاضر ب  دهد و در حال یم  ارائه ، ی. )گلشن است  ر 

1379 :25) 
  یمعمالا  باله  مربالوط  یینهالا  سالؤاالت   دربالار  ییادعا  د علمیوگ یم یدرست به« موند پوپریر  کارل»
  زیجالا  برنالد« آرتالور شالالو( »38، و 1379، ینالدارد. )گلشالن  جهان  نیدر ا  انسان  ۀفیا وظی  یوح
  چرا و نه  مید بآرسیبا  میشو یروبرو م  و جهان  اتیح  بیبا عجا  یوقت  معتقد است  كیزیدر ف  نوب  

 (38: 1379، یهستند. )گلشن  ینید  یها ز جوافین  ممکن  یها اسخ؟ تنها پ چگونه
کاله  شالد و مشال ن   یز تضعین  نیو د  علم  و تعارر  رتیمغا   دیا  رفته  رفته   و علالم  نیالد  شالد 
  باله  نیالپالردازد و د یهالا م یچگونگ  باله  دارنالد. علالم  واحد اشالاره  تیاز واقع  یابعاد م تلف  به  هرکدام

کم  ۀانالالیگرا تجربه بالر روش   یمبتنالال  کالاله  دهالالد. علالم یم  چراهالا پاسالالخ را   اتیالالاز واقع  یب شالال  اسالت  حالالا
 را.   آن  تمام  سازد نه یم  روشن

  یها نالالالالهیدر زم  یاریبسالالالال  یکیزیمتالالالالاف  یهالالالالا فرر شیبالالالالر پ  یمبتنالالالال  علالالالالم  کالالالاله نیاز ا  میبگالالالالذر
  باله  آوردن  یرو  کاله  اسالت«  یشناسال روش»و «  یشناسال معرفت»، « یشناس یهست»، « یشناس انسان»

  نیالالالاز ا  کالالالدام چیو ه  هالالالا اسالالالت فرر شیپ  نیالالالا  بالالاله  و مسالالالبوق  یمبتنالالال  ،یو انسالالالان  یتجربالالال  علالالالوم
 ابند. ی یرا نم  یینها  پاسخ  یو انسان  یتجرب  ها در علم فرر شیپ

گالالر در زم  کاله  اسالالت  پرواضالح و   یتجربالال  علالالوم  یهالا داده  تنهالا بالاله  میب الالواه  انسالان  شالالناخت  ۀنالیا
کنون  چالاله آن کنالال اسالالت  شالالده   یالالنا  آن  خالالود بالاله  یتجربالال  قالالاتیبشالالر در تحق  تالالا کتفالالا    یشالالرفتی، پ می، ا
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  را آن  یانسالان  تیالاز واقع  ی، تنها ب ش است  بر تجربه  یو مبتن  یمّتک  که  یشناس . انسان میا نکرده
کامالال  بالاله  نالاله  هالالم   کوچالالك  شیها ر انالالدامیا سالالا، امالال بالالزر   سالالرش  کالاله  یانالالد. انسالالانینما یمالالا م  بالاله  طور 

  بالالاله  یاز نظالالالر تجربالالال  غالالالرف  کالالاله  اسالالالت  ؟ درسالالالت اسالالالت  یکالالالامل  یانسالالالان  یا از نظالالالر جسالالالمیالالال، آ اسالالالت
را   قتیاز حق  ی. ب ش ستین  یکاف  نی، اما ا است  شده   ینا  انسان  شناخت  در باف ییها شرفتیپ

  جسالد بالا اعتمالاد باله  رامالونیپ  پالژوهشو جسالد.   اسالت  ، روح را. انسالان  آن  تمام  کند نه یم  تیحکا
  رامالونیپ  دهالد. امالا پالژوهش یم  را نشالان  یانسالان  جسالم  یایالزوا  یتالا حالدود  یتجربال  هیتحق  روش
گره  یتجرب  بر روش  هیبا تک  روح و   یاز نظالر مالاّد   غالرف  کاله  اسالت  . درسالت ستیو ن  گشا نبوده هرگز 

  تیالالو معنو  ، امالا از نظالالر اخالالق اسالت  داشالالته  یا ننالدهک رهیو خ  توّجاله  انیشالالا  یها شالرفتیپ  یصالنعت
کرده عقب  ؟   ستین  انسان  به  مربوط  یو معنو  ی، روح ی. مگر بعد اخالق است  گرد 

گسالالتردهیبسالال  یهالالا بحه  انسالالان  تیالالماه  ۀنالالیدر زم   یفلسالالف  م تلالال   در مکاتالالب  یو جنجالالال  ار 
را   یادیالز  هالا فرصالت آن  یتمالام  یبررسال  کاله  اسالت  تکالر شالده  یار متضاّد یبس   یو مسا  گرفته  انجام

که  یاقوال  د بتوانیطلبد. شا یم   یکّلال  ۀ، در دو دسالت اسالت  شالده  مطالرح  انسالان ت یالماه  ۀنالیدر زم  را 
را   پندارنالد و انسالان یم بالا مالاّده   و مسالاوق  یرا مسالاو  ی، هسالت ونیقالرار داد. مالاّد «  یاله»و «  یماّد »

کاله  ینیقالوان ۀکننالد. لالذا همال یم  یتلّقال  ی مالاّد کالامالً   یا دهیپد  هم کم  بالر وجالود انسالان  را  ،  اسالت  حالا
ا یال  یسالتی، ز یکیاز مکالان  اعالم  نیقالوان  یکنند. تمالام یم  یتلّق   یکیزیو ف  یماّد   نیاز قوان  ییها شعبه
،  انسالان  یاّد بالر بعالد مال  عالالوه  ونیالکنند. اما اله یم   یتحل  یماّد   نگرش  را بر اساس  یشناخت روان
لنالد. یز قایالن  ییخالدا  یاو، روحال  بر جسم  عالوه  انسان  یز اعتقاد دارند و برایاو ن  یرماّد یغ ۀجنب  به

گرا  نظر اسالم  که  است  روشن گر چه است  موافه  ونیاله  شیبا  بالا نظالر   ونیالاله  یها دگاهیالد ن یب  . 
 شود.  یم  مشاهده  هم  ییها تفاوت  اسالم

گر به است  انسان  ها روح دگاهید  نیدر ا  محور بحه شود،   اعتراف  یمجّرد در آدم  وجود روح  . ا
  کاله  اسالت  شده  اعتراف  یو ماّد   یکیزیف  بر خواّو   عالوه  یگرید  تیواقع  به که   است  یمعن  نیبد

  ر قابال یالغ  هالم، وجالود او  حالال  نیگالردد. در عال ینم  ظالاهر درك  شالود و بالا حالواّس  ینم  دهید  با چشم
 . شناخت  یو حّس   یتجرب  یر از ابزارهایغ  یگرید  یها را از راه  د آنی. با انکار است

و   یحّسال  ادراك  بشر منحصر به  ادراك  که  می، ما معتقد یاسالم  یشناس معرفت  دگاهید  بر اساس
کالالات  هالالم  عقالال   . بلکالاله سالالتین  یتجربالال کالاله  یادرا ،  نیالالبالالر ا  . عالالالوه سالالتا  و تجربالاله  حالالع  یورا  دارد 
بشالر   شالناخت  ۀنیز در زمین  یانیو وح  یرحمان ، الهامات  یو حضور  یوجدان  یها افتیدر  میمعتقد
  شالود. از جملاله یم  مطالرح  یمبالاح   یشناسال نهالد. در شناخت یم  یار آدمالیالرا در اخت  یاریبس  معارف

کالالالالات  کالالاله نیا کجالالالالا آمالالالالده  عقالالالال   ادرا کجالالالالا اسالالالالت و منشالالالالأ آن  از  ک هالالالا  و منشالالالالأ   کالالالالار عقالالالال   تیالالالالفی؟ 
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کات  یشناخت معرفت  رد. یگ یقرار م  مورد بحه  ز قلمرو آنیو ن  یعقل  ادرا
  ی، دارا یبالر بعالد جسالم  عالوه  جسد. انسان  و هم  است  روح  هم  انسان  میما معتقد  هر حال  به
منحصالر   هالم  شالناخت گالر،ید  ی. از سالو سالتین  با ماّده  یمساو  ی، هست . در مجموق ز هستین  روح
  عنوان ز بالالالهیالالن  یرحمالالان  ی، وحالال ی، شالالهود بالالاطن یحضالالالور ، معرفالالت  عقالال   . بلکالاله سالالتین  حالالع  بالاله

   و تجربالاله ّ حالالع  را منحصالالر بالاله  معرفالالت  راه  انیگرا شالالوند. تجربالاله یم  محسالالوف  شالالناخت  یابزارهالالا
  حالع  از راه«  یرونالیب  ۀتجربال»کنند.  یم  یو درون  یرونیب  ۀتجرب  به  میتقس  را هم  دانند و تجربه یم

  یانالدک  یبعالد  در ب الش  باره  نی. در ا ما است  احساسات«  یدرون  ۀتجرب»شود و مراد از  یم  حاص 
گر مالراد از تجرباله میکن یم  بحه گسالترده  آن   ریالو دا  میریالدر نظالر بگ  را عالام  . ا کالات  میکنال  را    و ادرا
  ینالالوع  را هالالم  یو شالالهود  یحضالالور  علالالم  بتالالوان سالالت ید نیالال، بع میبالالدان  تجربالاله  ینالالوع  را هالالم  یدرونالال
تالا   نیاز زمال  تفالاوت  یحّسال  یها و تجرباله  تجرباله  نیالا  انیالم  کاله  تفالاوت  نیالد. بالا اینام  یدرون  ۀتجرب

  کالالدام  و بالاله  . امالالا چگونالاله دانسالالت  ینبالالو  ۀتجربالال  ینوع بالاله  تالالوان یم  را هالالم  یوحالال  ی. آر اسالالت  آسالالمان
گالالالر منظالالالور، همالالالان یشالالالناخت معرفت  یمعنالالالا ، « کانالالالت»از   کالالاله  اسالالالت  یشالالالناخت معرفت  دگاهیالالالد  ؟ ا

  قابالال   و نالاله  اسالالت  تجربالاله  نالاله  ی، وحالال اسالالت  انالالهیگرا تجربه  ۀفلسالالف  و بالالر اسالالاس«  هگالال »و «  دکالالارت»
گالالالر از د یتجربالالال  هیالالالتحق   ی، وحالالال مییبگالالالو  سالالال ن م یب الالالواه  یاسالالالالم  یشناسالالال معرفت  دگاهیالالال. امالالالا ا

امبر یالشالود. پ یم  ار بشالر قالرار دادهیالدر اخت  امبر اعظم خالاتمیپ  انیبا ب  که  تاس  یحضور  یا تجربه
گذشالته آن   رسالانند  و هالم  اسالت  یوحال   رندیگ  دارد. هم دو نقش ، در  یوحال  یمحتالوا  باله  از عمال   . 

  كز ادرایال. او ن ستیو بلندگو ن  صوت  ضب   دارد. اما فق   عصمت  یاله  امیپ  یو رسانندگ  یرندگیگ
  یزنالالد. وحالال یم  دسالالت  بالالاره  نیالالدر ا  یدرونالال  یا تجربالاله  ز بالالهیالالدارد و خالالود ن  یدرونالال  ۀو تجربالال  یروحالال
  عالن  نطهیمالا«  کاله  یکس  عنوان ز بهیامبر نیپ  یها رد. تجربهیگ یار بشر قرار میدر اخت  رناشدهیتفس
  کاله  سالتین  ی، آنال تجرباله  نیالا بشر قرار دارد. مراد از  ، در دسترس است  شده  او نازل   در بار«  یالهو

  بحاله  نیال. ا مینیبرچ  س ن  و دامن  میرود. بگذر یم  س ن  از آن  یغرب  یتجرب  یفلسف در مکاتب 
گ  یو بررس  د مورد بحهیخود با  یو در جا  است  یشناخت معرفت  رد.یقرار 

  آخرالزمان ت درین و معنوید یایاح  یها شواهد و نمونههشتم: 
کالالال همالالالان  و   تیالالالمجالالالدد معنو  یایالالالبعالالالد شالالالاهد اح  بالالاله  سالالالتیب  قالالالرن  دوم  ۀمالالالیاز ن  میگفتالالال  هطور 

 از   یادیالالالتعالالالداد ز  عیتالالالوان بالالاله تأسالالال ینمونالالاله م یبالالالرا  م.یهسالالالت  یو غربالالال  یصالالالنعت  در جوامالالالع  نیالالالد
کالالز پژوهشالال کالالهیخصوصالالًا در امر  در سراسالالر جهالالان  یمرا کالالرد   و   علالالم  ۀرابطالال   دربالالار  کالالا و اروپالالا اشالالاره 

در عصالالر   نیالالد  ۀپردازنالالد. از جملالاله مؤسسالال یم  یو بررسالال  هیالالتحق  گر بالالهیکالالدیهالالا بالالا  آن  مالال و تعا  نیالالد
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کالمالال  ۀمؤسسالال 1 علالم،   ۀفالسالالف  انجمالالن 3 ن،یالالو د  آزاد علالالم  بالالونیتر 2،یو تکنولالوژ  بالالا علالالم  یبرخالالورد 
 7 تمآلتالالون،  اد جالاننیالالب 6،یروحالان  دانشالالمندان  انجمالن 5 ،یعالالیطب  و علالوم  اتیالالمرکالز اله 4،یحیمسال

گو برایمرکز ش   انجمالن  9و علم،  مانیدر ا  شرفتهیپ  مطالعات  یبرا  مرکز پاسکال 8و علم،  نید  یکا
تالوان باله  یز میالن 11ن.یالو د  علالم  ۀمطالعال  یبالرا  تالاون  مرکالز جالرج 10ات،یالو اله  علالم ۀمطالع  ییاروپا
کنگره کنفرانع  یبرگزار کشالور ی، سراسالریالملل نیب  یها ها و  و   علالم  تعامال   ۀنالیار در زمیبسال یو 

کالرد. توضال  ، فالسفه یتجرب  علوم  دانشمندان  با شرکت  جهان  در سطح  نید ح یو متکلمالان اشالاره 
 12آحار آمده است. یها در برخ ن نمونهیا  تر دربار شیب

که  یزمان   بالرخالف  یعلمال  ز مجالالتیالو ن  یدانشگاه  یعلم  یها  یدر مح  نید  اسم  آوردن  بود 
کالردهییالتغ  تیحاضر وضع  ر حالمد بود و د ک دانالان كیزیف  یبالرا  . امالروزه اسالت  ر  و   شناسالان هانی، 
  یخالدا را بگنجاننالد، حتال  اسم  شانیها کتاف  در عنوان  که است   سودآور شده  یحت  یغرب  منجمان

گالر در داخالال    تتحالال  یکتالالاب  «عیویالالد  پال »باشالالند.   نداشالالته  یسالنت  انیالالاد  یخالالدا  بالاله  یکالار  کتالالاف  ا
کتاف  . چند سال نوشت 13«دیجد  كیزیخدا و ف«  عنوان  14«خالدا  تهالن«  عنوان  تحت  یگرید  بعد 
کاله  و در آن  نوشالت   دانالان كیزیقالدر از ف د، آنیالجد  كیالزیخالدا و ف  کتالاف  از نگالارش  پالع  متالذکر شالد 
کالاله  او نامالاله  باله  نیمتالد   وجالود داشالالته  نیمتالالد  دان كیالزیتعالالداد ف  نیالآمالالد ا ینم  بالاورش  یو  نوشالتند 

کالالالالهیالالالالبدان  اسالالالالت  باشالالالالد. جالالالالالب   دسالالالالتگاه  سالالالالاختن  یبالالالالرا  الزم  ۀبودجالالالال  آوردن دسالالالالت به  یبالالالالرا  د 
کش   كیزیدر ف  یادیبن  ترات  یقرار بود بعض  که  یبزرگ   دهند  شتاف   دانان كیزیاز ف  یکیکند،   را 

کتاف «لدرمن«  نام  به  ییکایامر  ، (The God particle) .دهند  اتیمال  به  کتاف  نوانع  را نوشت  
که یم  یرا تداع  مطلب  نیا  ییکایامر  کند. یخدا باز م  یسو  به  یمذکور راه   تر  کش   کرد 

                                                        
1 . Institute on Religion in an Age of Science 

2.The Institute For Theoretical Encounter with Science and Technology 

3.Science and Religion Forum 

4.The Society of christian Philosophers 

5.The Center for Theology and Natural Sciences 

6.The Society of ordained scientists 

7.The John Templeton foundation 

8.The chicage center for Religion and science 

9.The Pascal Center for Advanced studies in faith and science 

10.The European society for the study of science and Theology 

11.George town  Center for the study of science and Religion 

گلشننمونه  یبرا .12  . 1381، یبرزنون؛ 1377، یگلشن؛ 1379، یر.ک: 
13.God and the New Physics 

14.The Mind of God 
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گردهمالالا كیالالکاتول  جوانالالان  یسالالالگرد روز جهالالان  مناسالالبت  بالاله  یشمسالال 1376  در مالالرداد سالالال   یی، 
کاله  عیدر پالار  اعظالم بالا حضالور پالاو   یمالیعظ   شیایالالن  نفالر باله  ونیلیم كیالاز   شیبال  ندر آ  برگالزار شالد 

که  کشور جهان 140از   شیب  كیکاتول  جوانان  مراسم،  نیپرداختند. در ا  200-300  حضور داشتند 
 (101: 1381، یبودند. )برزنون  یهزار نفر فرانسو 750و در حدود   یخارج  هزار نفر آنان

  یکالمال  یهالا  یخالدا را در مح  ، مالر  یا الهمق  یط 1960  ۀده  در اواس  1میتا  ییکایامر ۀمجل
کتاف داستان  در قالب  که  نید  امیکا از پیامر  یکالم  کرد. محاف  کا اعالم یامر   آمده  مقدس  ها در 

   یالالقا  یشالناخت و روان  ی، اجتمالالاع یفرهنگال  یهالا نقشالال آن  یر سالکوالر داشالالتند و بالرایالالتعب  كیال،  اسالت
  انقالالف  كیالدر   که  خود نوشت 1980  یآور  هفتم  در شمار  مجله  نی. اما هم ینید  نقش  بودند نه
کت گالالردد.  یزد، خالدا دارد برم یرا نمال  آن  حالدس  کع چیهال  قبال   دودهاله  کاله  در فکالر و اسالتدالل  سالا

در   دهالالد بلکالاله ینم  رخ  نانیا متالالدیالال  متکلمالالان  انیالالدر م  انقالالالف  نیالالا  کالاله  ز اسالالتیانگ ار شالالگفتیبسالال
خداوند را از   یطور اجمال  به  ها قب  مدت  که  یی، جا یدانشگاه  لسوفانید فیجد  یعقل  یها حوزه
در  2 نیوزویالالک ییکالایامر ۀ. مجلال اسالت  وقالوق  بودنالالد، در حالال  کالرده  سالودمند خالود حالذف  یگفتگالو
 «.ابدی ی، خدا را م علم«  که  ز نوشتین 1998  هیژوئ  ستمیب   شمار

کاله  جهان گر درید  یاریو بس  موارد فوق شالد،   کالا اشالارهیدر اروپالا و امر  از آن  ییها نموناله  معاصر 
ک  .  است  برگشته  یزندگ  ۀصحن  تر به تمام  هرچه  با قوت  تیو معنو  نید  که  است  نیاز ا  یحا

کثر امر یز نشان میها ن پژوهش که ا هالا احتمالااًل باله  انالد؛ امالا آن  تیالهالا خواهالان معنو ییکایدهد 
( برطبالالالاله psychology Today, sep, 9991سالالالالتند. )یت نیالالالالنالالالالی معنوید دنبالالالالال َاشالالالالکال

ن را در زنالدگی خالود امالرى یالی، ُنه نفالر باله خالدا معتقدنالد و دیکایهاى ملی، از هر ده امر ینظرسنج
کتالاف بالا درون ونیلیشمرند. انتشالار و فالروش م یمهم م ر یساله بالا سالایهاى معنالوى در مقا هیالما هالا 

جسالتجوى خالدا در »ونی م ال : یالزیهالاى تلو  دهالد. برناماله یم ن رشد را نشالانیتر شیموضوعات، ب
کالالرده اسالالت. روزنامالالهیالال، م اطبالالان فراوانالالی پ«کالالایامر ك، و یالالوزویم، نیهالالا و مجالتالالی م الال : تالالا  دا 
انت الالاف »و « علالالم، خالالدا و انسالالان»، «افتنیمالالان و شالالفایا»  ی دربالالاریها مز، داسالالتانیورك تالالایالالوین
کالالرده« نیالالد کالالالرك نشالالان میالالر وهالالاى دکتالال انالالد. امالالا پژوهش  منتشالالر  کالاله تعالالداد ز ید  ادى از یالالدهالالد 

گذاشتهیجوانان، اد کنار   67ها و  درصد از پروتستان 69ها،  یهودیدرصد از  84اند:  ان رسمی را 
کاتول انالد، بلکاله از   ت را از دسالت دادهیالخود به معنو ۀکه عالق نیها؛ البته نه به خاطر ا كیدرصد از 

که ادیا  اند. )همان(  ها را برآورده نکرده وى آنازهاى معنیان رسمی نین جهت 
                                                        

1.Time 

2.Newsweek 
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 32دى دانسالالت. یالالان توحیالالتالالوان بالاله حسالالاف بازگشالالت بالاله اد  یت را نمالالیالالاق بالاله معنویآتالالش اشالالت
که امالروزه در امریلیم هاى  سالتند، باله رسالوم شالرقی، فلسالفهینالی معتقالد نیچ دیکالا باله هالیون جوانی 

وگالا و... ین َشَمنی، ماسالاژ، ییهاى آ ونگی، سّنتیشناسی  ونانی، روانیهاى   د، افسانهیعصر جد
عالت یات، نقاشالی، طبیقی، شعر، ادبیت به سراغ موسیارى در جستجوى معنویاند. بس  روى آورده
گرا مانه رفتهیهاى صم و ارتباط کا باله شالدت رو باله یت در امرین معنویگز یش به َاشکال جایاند. 

 گسترش است. 
که بشر امروز به  کرده اسالت و « تیمعنو»درست است  در جسالتجوى خالدا برآمالده اسالت، امالا رو 

گردد، با خدایکدام خدا؟ خدا که بشر به دنبال آن  که در ادیی  شود،   ی  میدى توصیان توحیی 
 چه تفاوتی دارد؟

کالالاماًل مالالادیتفسالال یز آن بالالرایالالو نگالالاه غرورآم یبشالالر امالالروز، پالالع از تفالالوق شالالگفت علالالوم تجربالال  یر 
کنارگذاشالالتن خالالدا از  یمحور د. انسالالانیالالم دسالالم آورد و خالالود را در مرکالالز عالالالیعالالالم، رو بالاله اومان بالالا 

ز یچ   شد و همهیعت قایخواهانه بر عالم طب ر و تسل  فزونیخود حه تس  یانسان، برا یزندگ
گرفالالت. ایرا باله خالدمت خالو کاله بنالا باله خواسالالت ین بشالر میالش  خالود، عالالم را بالاله  ۀتوانالد و حالاله دارد 

رد تالا باله آرامالش برسالالد  یالباله خالدمت بگز یالالتوانالد خالدا را ن ید  حتالی میالَانحالاى م تلال ، مسالّ ر نما
 د و از زندگی لّذت ببرد  یاحساس قدرت نما

 نالالالی در مالالالورد رفتالالالاِر یهالالالاى د نییشالالالد تالالالا از تب ین، تالالالالش میشناسالالالی نالالالو نمونالالاله در روان یبالالالرا
گرفتالالاله و واقع کشالالال  یتحق ۀلیات مالالالورد نظالالالر خالالالود را تنهالالالا بالالاله وسالالالیالالالانسالالالان، فاصالالالله   قالالالات علمالالالی 

کالاله یمالالان دیشناسالالی، م الفالالت بالالا ا گذشالالته در روان ن اسالالاس، جالالّو غالالالبید. بالالرهمیالالنما  نالالی بالالود 
کسالالان  ن را تنهالالا، شالالالکلی یالالشالالد و د یج میگرى، تالالرو  یالالتحل د، مؤسالالع روانیالالماننالالد فرو یتوسالال  

کالالالودکی  رنجالالالورى وسالالالواس ك رواْن یالالالب روانالالالی و یاز آسالالال کالالاله از احسالالالاس درمانالالالدگی دوران   گونالالاله 
مطالرح شالد. تعالدادى از برجسالتگان  یشناسال گالر در روانید یدانسالت. بعالدها نگالاه یناشالی شالده م
گالوردون آلآالورت،یشناسی از قب علم روان رولالو  4آبراهالام مالازلو، 3کتالور فرانکال ،یو 2ك فالروم،یالار 1  

کارهاى خود قرار دادند. حتیت را یمعنو 6مزیام جیلیز ویو ن 5ِمی کالارل  یکی از محورهاى اساسی 
                                                        

1.Gordon Alport 

2.Erich Fromm 
3.Victor Frankl 
4.Abraham Maslow 

5.Rollo  Ma 
6.William James 
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کسانی را درمالان ك عنصر اساسی در سالمت روان انسان قلمیت را یمعنو 1ونگی کرد. او تنها  داد 
که از  یم  ا معنوى به زندگی برخوردار باشند.ینی یك نگاه دیکرد 

که د  ید مییتأ یز همگیشناسان معاصر ن روان افالراد « سالالمت روان»ن، نقش مهمالی در یکنند 
کالهیالع دیگاه رفیجا یعنیه است؟ یسو کین درست است، اما چقدر ین نگاه به دید. ایفا نمایا  ن 

کاله در سالالمت  یب ش هسالت یوجالود انسالان و تعالال  معنادهند او اسالت، تنهالا باله عنالوان عنصالرى 
گنالاه یالرو احساساتی از قب نیشود. و از هم یکند، مطرح م یفا میروان نقش مهمی ا ا یال  احسالاس 

شالال ن،   کننالالد؛ چالالون بالاله خودپنالالدار  یاى زنالالدگی را ت ط الاله مالالیالالت در برخالالوردارى از مزایمحالالدود
 زند. یاو را بر هم م یو تعادل روانرساند   یب میآس

پوسالالتان  نالالز، تجالالارف م تلالال  بشالالراز رقالالن بالالاران سرخید الکیالالویم الال  د یشناسالالان از نظالالر روان
ی، از یراهبالالان بالالودا ۀشالالان مسالاللمان تالالا مراقبالالیان، از سالالماق درویالالهودیش یکالالا تالالا رقالالن سالالتایامر
کرهالا،ک یمالذهب ۀسالاها تالا جلسالات سالکوت پرُاّبهالت فرقالیکل ۀهاى عبادى پرجذبال نییآ همگالی  2وا

که هدف آن جلوه ر ی، و تالأح«جاد حع شفقت و مهربانییا»ها،  هاى م تل  حع معنوى بشرند 
 (psychology Today, sep, 9991است. )« ورى از سالمت جسمی و روانی  بهره»ز، یآن ن

کالاله بشالالر منهالالایالالدارد. حالاله ا یگالالریت از مطلالالب دیالالدگاه درسالالت حکایالالکالاله د یدر حالالال   ین اسالالت 
  یو اجتمالالاع  یر فالالردیو انکارناپالالذ  یجالالد  یها از ضالالرورت ت یالالبقالالا نالالدارد و معنو  بالاله  یدیالالام  تیالالمعنو

که بازگشت بشر جدیز شاین نکته نی. ا ها است انسان ن و یالد باله دیالجد یایالد در دنیالان تکر است 
کالمالالالید یو برخالالال یعلمالالال یو برخالالال یاخالقالالال ی، برخالالالیمعرفتالالال یت، برخالالالیالالالمعنو ، ی، فلسالالالفیگالالالر هالالالم 

سالالت. امالالا بالاله یح نیها صالالح ن بازگشالالتیالالا ۀگذاشالالتن بالالر همالال اسالالت. صحهو...  یتالالی، تربیاجتمالالاع
کالالاله یالالت جدیالالد بالاله معنویالالجد یایالالد در دنیالالکالالرد بشالالر جدیاز رو یمالالونیت میالالهرحالالال حکا د اسالالت 

ت یالن بازگشالت باله سالرمنزل مقصالود برسالد و بشالر در معنویالموعالود)ق( ا یشاءاهلل با آمالدن مهالد ان
 ن نهد. ین خاتم سر سامان بر زمید

کالالاتف و  گرایی و عرفان ی جالالدی در جوامالالع امالالروزی، بحالاله نومعنویالالتها یکالی از آسالالیب هالالای 
که بسیاری از آن زننالد. مطالعاله  موعودگرایی به این بحه دامالن می ۀها با اندیش نوظهوری است 
گزیر می سالازد باله ایالالن مکاتالب نیالز تالوجهی ویالژه داشالته باشالیم. ادعالالای  در بالاف مهالدویت، مالا را نالا

کاسالتن از آالم انسالانی همالراه بالا ظالاهر فریبالای ایالن  دهی در ایالن ب شی و آرامش نجات مکاتالب و 
                                                        

1.Carl Jun 

2.Quakers  
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کالالالاله در جای مکاتالالالالب چنالالالالان جالالالالذاف می  جالالالالای ایالالالالن جهالالالالان بالالالالزر  و از آن جملالالالاله ایالالالالران  نمایالالالالد 
کنجکالالاو و پرسالالش کمالالال تأسالال  پیالالروان فراوانالالی  عزیالز، اتهالالان   گر را بالاله خالالود مشالغول داشالالته و بالالا 

 اند. نیز یافته
کیالالد  رونالی و معنویالت خالالی از الهامگالرایش چشالمگیر جهالان غالرف باله امالالور د هالای رحمالانی و تأ

هالالالالالای نوپدیالالالالالد دینالالالالالی و  هالالالالالای بالالالالالاطنی انسالالالالالان و بالالالالاله تبالالالالالع آن ظهالالالالالور جنبش ویالالالالالژه بالالالالالر توانایی
که نالام  1های های دروغین و درنتیجه پیدایش فرقه گرایی معنویت کوچک و بزر  در این راستا 

کشالالورهای م تلالال  و حتالالی شالالمار انالالد، همالالراه بالالا پیالالروان بی نهاده« فالالرادین»خالالود را نیالالز  ی نیالالز در 
کاله عالش آل محمالد صاللوات اهلل علالیهم اجمعالین اسالت، مالا را بالا موضالوعی بسالیار  کشور اسالمی ما 

گیالالر روبالاله گذرانالالد. دنیالالای  تالالوان به رو سالالاخته اسالالت. ایالالن سالالؤال را نمی مهالالم، جدیالالد و فرا سالالادگی 
گرایی اف مدرنیته پع از قرن راطالی، سرخوشالی باله ها توجاله تالام باله عقالنیالت ابالزاری محالس، دنیالا

کامیابی ابتهاج کنالالالالالون بالالالالالا مالالالالالوج بزرگالالالالالی از  هالالالالا و  هالالالالالای مالالالالالادی و زنالالالالالدگی یکنواخالالالالالت ماشالالالالینی، ا
های باطنی در درون خویش روبالرو اسالت. ایالن مالوج وقتالی باله سالوی شالرق حرکالت  گرایی معنویت

کاسته شد؛ اما تعطی  نشد. واژه کمی از شتاف آن  های زیبا حکایت از تالش فراوان  پردازی کرد، 
کاله  ها در سرزمین گرایی ای تأحیرگذاری این نوق معنویتبر های شرقی است و جای عجالب اسالت 

گرایش  ها در سرزمین اسالمی ما نیز به نحو خاصی رواج یافته است. این نوق 
علیشالاهی، سلسالالله گری و درویشالی، )صالفی های مالذهبی پیشالین نظیالر صالوفی گذشالته از فرقاله
 2هالا نظیالر قادریاله، علویاله و صالالفاییه نوپالای منشالعب از آن اللهالی و...( و نیالز فالرقگنابالادی، نعمالت

کرد: گرایی دیگر نیز می متناسب با بحه این نوشتار به دو نوق فرقه  توان اشاره 
گرایش کالاله برخالی از آن 3گرا اسالت های وارداتالالی نومعنویالت یکالی فرقاله هالالای مبتنالی بالالر  هالا 

                                                        
که  واژه« فرقه» .1 گروه یا حزبی داللت دارد  که بر  . بر این اساس، پیشوای مشترکی دارندهم و مشترک نظریات هم ای است 

گروهاین عنوان را  کار برد؛ همان های فلسفی و سیاسی نیز میبرای  که در مفاهیم مذهبی توان به  کاربرد گونه  نیز این واژه 
کالالاله مریالالالد و مالالالرادی نیالالالز در آن های نالالالوگرای معنویت مالالالراد مالالالا در ایالالالن نوشالالالتار، فرقالالاله دارد. هالالالا رایالالالج اسالالالت و  انالالالدیش اسالالالت 

 توان به دست داد. ها را نیز می های آن مش صه
گونی در پیشالالبرد اهالالداف خالالود بهالالره میها و شالالگردهای  شالالیوه ازمالالنش یالالا دراویالالش فالالرق صالالوفی .2 کالال گونالالا  ه بسالالیاری گیرنالالد 

کشالالور خالالود بالاله چشالالم خالالویش دیالالده از آن شالالیوه ج   گرایالالی، سالالاختن شالالک  و شالالمای  بالالرای قیافالالهام.  ها را در داخالال  و خالالار
 دادن تکالالر  و پالروریمریالد ،محالوریحلقالهباله تبالالع آن، خالودبرتربینی و ادعالایی؛ نشالینی چلالالهو  کشالی بیمارگونالهریاضالت؛ خالود
گیالالری از برخالالی علالالوم روز ماننالالد  بهره؛ انحرافالالی  فالال ای ویالالژه، برگالالزاری محخالالوانی، تلقالالین وردهالالاخالالوانی، م نالالویتکالالر؛ و ورد
پرداختن و نیز  شناسانه و القاییهای روان کارگیری شیوههای عرفانی شرقی یا به شناسی و آناتومی با استفاده از آموزهروان

از جملالاله  م برخالالی اعمالالال ظالالاهریی در حالالین انجالالاگر تالالرویج اباحالالههمالالراه بالالا بالاله اتکالالار و دوری از عبالالادت واقعالالی و شالالریعت 
 های اینان است. شیوه

که قاب  رصد است.  ها و شگردهای شیوهیان نیز گرا نومعنویتو  های نوظهور وارداتی فرقه .3 این م صوو به خود را دارند 
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تیشالالالن، مالالالدی شالالالناختی دارنالالد و تحالالالت پوشالالالش یوگالالا، تن،های روان اصالالول و دانسالالالته
کننالالد.  شناسالالی تهالالن، تکنولالالوژی فکالالر و علالالوم بالالاطنی فعالیالالت میطریقالالت بالالاطنی، روان
کتاف پوسالالتیهالالای سالالرخبرخالالی دیگالالر عرفالالان کالاله در ایالالران از طریالاله  کالالارلوس  اند  هالالای 

اند و از فنالالون م تلفالالی نظیالالر رییالالابینی بالالرای پالالرورش روح و روان  کاسالالتاندا معرفالالی شالالده
                                                                                                                                  

گروه فرقه گرفتاله توانایی خارقبا ادعای ها  ها و  بالرای جالذف و...، ز فالرد خالاو یالا الهالام ا  العالاده ناشالی از نبالوغ و آموزشالی فرا
کاوی  مبتنی بر روان شناختیهای روان طریقتها  . یکی از آنگیرند متنوعی بهره میبسیار ها و شگردهای  جوانان از شیوه

کالاله اساسالًا خاسالالتگاه هنالالدی دارد و یکالی از فلسالالفهاسالت نظیالالر  هنالالدو بالوده اسالالت. در ایالالران،  ی گانالاله های شالش طریقالت یوگالالا 
کز و  ها، مؤسسهکانون البتاله پردازنالد.  های م تلال  آن می شالاخها و زیره ی به آموزش آن و شاخهبسیار های باشگاهها، مرا

گرفته مینیز های بسیار متنوعی  تکنیکبرای این منظور شناختی و پزشکی مفید است و یوگا به لحا  روان کار  که  به  شود 
کالالالالارکرد آن مهالالالالم تالالالالوان بالالالاله ریکالالالالی، ریلکسیشالالالالن،  میآن  ی روحالالالالی اسالالالالت و از زمالالالالره_  ب شالالالالی جسالالالالمیهالالالالا، آرامالالالالشتالالالالرین 

کرد.  زایی، مدی ن انرژی درمانی، انرژیدرمانی، ف هیپنوتیزم این موارد تا وقتی تکنیک است، تیشن و مکتب تن نیز اشاره 
کاله ایالن تکنیک هایی را  هالا در دل خالود اسالرار فراوانالی را نهفتاله دارنالد و فلسالفه چندان مشک  نیست؛ اما واقعیت این است 

شناسالالی تهنالالی،  روانشالالام  کالاله ها اسالالت  یکالالی دیگالالر از ایالالن شالالیوهطریقالالت بالالاطنی آفرین اسالالت.  کالاله مشالالک  دهنالالد رواج می
کنترل فکر، شیوه نیالز  شالویی باله معنالای بالاد و آففنالگو ... اسالت. های تسل  بر نفع  تکنولوژی فکر و علوم باطنی برای 

و اشالتیاق از طریاله سالعادت، انالرژی و شالور تالرویج سالالمتی، شالادی، که هالدف آن نوعی هنر باستانی چینی قاب  تکر است. 
های رهالایی از انباشالتگی و آشالفتگی بیرونالی و  و دکور مناسب محال  زنالدگی اسالت. در ایالن مکتالب شالیوه چیدن صحیح اشیا

شالالود.  درونالالی، فیزیکالالی، تهنالالی، عالالاطفی و معنالالوی از طریالاله طراحالالی مالالنظم و همالالاهنگی و پالالاالیش مکالالانی آمالالوزش داده می
ای چینالی دارنالد ماننالد  ریشالهاند و برخالی نیالز  شالرقیعمالدتًا هالا  نیز نام نبرد. ایالن ورزشهای رزمی  زشبرخی از ورتوان از  نمی

کالاله نیالالز هالالا  ایالالن نالالوق ورزش .وفالالکونالالگ گیربالاله عنالالوان یالالک شالالبهقابلیالالت ایالالن را دارنالالد  اساسالالًا د. نالالعرفالالان مالالورد اسالالتفاده قالالرار 
که در دل این نوق ورزش فلسفه ها وارد افکار و  ین اصلی خود هستند، همراه با تکنیکها نهفته است و مت ذ از سرزم هایی 

که نمونه ها می کاران و مربیان این قبی  ورزش گفتار و رفتار ورزش که ابراهیم میرزایی ی آن نیز  شود  سبک خاصی از است 
کالرد و باله آمالالوزش آن پرداخالتأدر ایالران ترا فالو کونالگ و  رخالوردار شالالدبای  ویالژههای فلسالفی و عرفالانی  از مایالهو در آن  سالیع 

کشور رفت و  تأسیعتن و روان  ی مجمعی به نام دانشکدهبعدها، در ایران  ج از  کرد و بعد از بروز مسای  و مشکالتی به خار
کتابی با محتوای فلسفی که  با انتشار  به طرح ادعاهایی مبنی بر نیز بود، پا را فراتر نهاد و فهم البته غیر قاب  مورد نظر خود 

غ از قیود اخالقیگرا،  شگرد دیگر این نوق فرق نومعنویتت پرداخت. نبوت و رسال که است  ایجاد سبک جدید در زندگی فار
اختیار بودن هنگام خواف را  خواف دیدن و بیاین افراد کنند. به طور م ال  یابینی توجیه مییمی را با توس  به رورسدر آن 

کالالاله بالالالا انجالالالام برخالالالی اعمالالالالال  ربالالالوط میهیپوکالالالامآوس م تحالالالت عنالالالوانمغالالالز،  ی بالالاله ب شالالالی از میانالالاله  داننالالالد و معتقدنالالالد 
کالرد. یداد و فرآینالد ر ر قالراریتالوان هیپوکالامآوس را تحالت تالأح های ریتمیک می هموون سرودخوانی و رقن  یالابینی را ارادی 
کاله اطالعالی دربالارهدتوانالد از رویالدا به این ترتیب، ش ن می  هالای  مراسالم سالرودخوانی .هالا نداشالته بالاخبر شالودآن ی هایی 

گروهی انجام  گالرد میاین فرقه به صورت فردی و  ک نظالر دارنالد،  کاله بالا هالم در خصالوو موضالوعی اشالترا هالم شود. جمعالی 
 های عجیب، قصد برانگی تن انرژی را دارند. خوانی، طبالی و انجام رقندور آتش، رقن، سرودآیند و با حلقه زدن  می

هالالای  کاله جنبششالود  یافالت میشالک  سالاده و بسالیار سالطحی آن  نالوعی ریاضالت امالا بالههای مرسالوم اینالان  ی شالیوه در زمالره
کنکار  شبه کار میآن را معنوی جدید مانند مکتب ا کاله  گیرند. به  گفت وقتالی  ایالن هالای انحرافالی افکالار و اندیشالهو چه باید 
ر حال توزیع و در شمارگان بسیار وسیع د کتاف، مجله، مقاله، نوار و...های بسیار متنوعی نظیر  در قالبهای منحرف  فرقه

 گسترش است 
کالاتف عرفالانی و اندیشاله تقلیالد از فرقالهای دیگالر سال ن نگفالت.  تالوان از دغدغاله در پاورقی نمی و مالنح  های انحرافالی  های 

گروهآن کاله امالروزه، شالاهد  شود. بی میای ترویج  کنندههای موسیقی و هنری غرف به صورت نگران ها توس   علت نیست 
که  مدرن و ستارگان موسیقی پاو و سینمای هالیوودی در حد مد برای نسال  فعلالی غل  معنویت  متولیان شبهآن هستیم 

که تصویری از اینان نباشد ا باال رفته   ند و در منزل هیچ جوان دختر و پسری نیست 
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کنالیم کنند. برخ  پیروان استفاده می ی دیگر را نیز تحت عنوان عرفان مسیحی باید یالاد 
کتاف شالود و نالوعی عرفالان  ها و محاف  هوادار پالائولوکوئیلو تبلیالغ شالده و می که از طریه 
کاتولیک و آمی ته با انواق عرفان سطحی از آموزه هالای بالودایی های عرفانی مسیحیت 

هالالای چینالالی بالالا  ر عرفانت شالالناختی اسالالت. بالالا نگالالاهی دقیالالهو هنالالدی و البتالاله فنالالون روان
بینی، شالالالناخت سرنوشالالت و... نیالالالز  شالالویی بالالالا فنالالونی نظیالالالر طالالالع اعتقالالاداتی م الالال  فنگ

کریشنا و... قاب  توجه است.عرفان  های هندی با فرقی نظیر سایتا، سای بابا، 
معصالومین علالیهم  ۀمالدعیان دروغالین مالدعی نبالوت و مهالدویت و ارتبالاط بالا ائمال یگرید

کاله برخالی فرقاله ویالژه امالام زمالانالسالم به های جدیالد و  عجال  اهلل تعالالی فرجاله الشالری  
اند. برخی مدعیان بالا ادعاهالای واهالی از  های جدید نیز نظیر بهائیت ساخته مذهب شبه

کرامالالات توانسالالته کشالال  و شالالهود و  اند بالالرای خالالود  جملالاله ارتبالالاط بالالا امالالام زمالالان و ادعالالای 
هالالای نالالوین  ها و روش وهکالاله برخالالی نیالالز بالالا شالالی پیروانالالی بالاله وجالالود آورنالالد. بگالالذریم از این

گونی نظیر فال توانسته گونا کال  اند از طرق  بینی، رمالالی، جفالر، اعالداد، حالروف، و  بینی، 
کالالاله کالاله ارتبالالاط بالالا اجنالاله، افالالرادی را فریالالب دهنالالد و اقالالدام بالاله شالالیادی و  کننالالد  بالالرداری 

کنار قاب  ردیابی است. گوشه و   1خبرهای آن در 
                                                        

کرامات  .1 کش  و  گونی بهره مها و شگردهای شیوهاند، نیز از  که برخی متنبی و برخی متمهدی مسلکمدعیان  گیرند.  یگونا
عالم غیب، ارواح، و نیز ارتباط ویژه با ، علیهم السالم ویژه امام زمان و فرشتگاناطهار، به ی ادعای ارتباط با ائمهاینان با 
که بسیار عجیب است.  کارهایی می اجنه و... الدعوه بودن، است اره، دادن تکر و اوراد و  ادعای شفادهی، مستجافکنند 
کال انجالالام اعمالالی چالالون دعانویسالی، طالالعاضالالت خالاو و نیالز و ری نشالینی دسالتور چله گشالالایی، بینالی، رمالالالی، ب التبینالالی، 

ادعاهایی مانند  ی و ارائه چای، قدرت تس یر اجنه، علوم غریبه و... ، فالشکستن طلسم، ابطال سحر و جادو، فال قهوه
دیالدن نورهالای رنگارنالگ، استشالمام ، گویی، الهام غیبی، ارتبالاط بالا عالالم غیالب، داشالتن چشالم برزخالی، احضالار ارواحغیب

کالز خالاو رییالت خواف، بوهای م تلال ، تالرویج افکالار واهالی  هالای خالاو، مکاشالفه، حضالور نفالوس مقالدس در امالاکن و مرا
، نشالالان دادن هالالای خالالاو روی اشالالیا نقالالوش یالالا عکع، اطهالالار تشالرفات فرضالالی یالالا دروغالالین بالاله حضالالور مقدسالالین و ائمالاله

برگالزاری و شالرکت در آورنالد و بالا  روی می درمالانی درمالانی، دارودرمالانی، انالرژی روان، باله هایی باله عنالوان اشالیای مقالدس تکاله
خالالوانی، مراسالالم دعالالا و نیالالایش و... بالاله خالالوانی، مولالالودیجلسالالات و مراسالالم مالالذهبی، ماننالالد محفالال  انحرافالالی، هیالالأت روضالاله

در خویش را انحرافی های  اندیشهدهند. اینان نیز  افکار خود را رواج می منظمهای م تل  به صورت منظم و غیر مناسبت
کتاف کالارت ،تهیاله و توزیالع اقالالم تبلیغالاتی ،نالوار، مقالالهنشالریه، ، هالای خالاو قالالب  هالای ویزیالت، اعالمیالاله و تهیاله و توزیالع 

کالت کالس ها و آدرس هالا، معرفالی سالایتترا کالز آموزشالی، نصالب پالکالارد، چالاو مطالالالب در  هالای الکترونیکالی، معرفالالی  هالا و مرا
کالز اداری و محلاله تبلیغ حضوریحتی  ولوح فشرده و... نشریات محلی و اختصاصی، پ ش  های تجمالع  با مراجعاله باله مرا

ها در میان مریدان و القای تفکرات خود بالا بالازی ابداق دعاها، وردها و تکرهای غیرواقعی و ترویج آنکنند.  ترویج می افراد
از جملالاله  زش اعضالالا در حالالین نمالالازهالالایی چالالون خالالوردن مهتالالابی و شیشالاله، لالالر اجالالرای نمایش، کالالردن الفالالا  و جمالالالت خالالاو

کنند و باله  میتهیه و توزیع  با ادعاهای دروغین پیک حضرت هایی دیسیی اینان است. اینان حتی  شگردهای فریبنده
کننالد. خالود  و پوشش را ابالداق میشک  جدیدی از لباس نمایند و حتی  اقدام می کذایی هایی از برگزاری مراسم پ ش فیلم

کاله و شال سبز بر حقیر برخی افراد را  که دستگیر شد، به مقام سیادت نای  آمده و  کسانی  که توس  یکی از  کردم  مشاهده 
گردن می انتشار بوی عطر خاو و توزیع آن به عنوان تبرکی و حتی  ها مانند م م  سبز برخی پارچه ی تهیهآوی تند.  سر و 

کوحر بودن آن یا وضوسازی  بهشتیالقای به منظور  کارها و القائات از داز آف  در بعضی از مواقع در یگر شگردها است. با این 
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سالالو معنویالالت  اسالالالمی قابال  جمالالع نیسالالت. از یکمعنویالت امالالروز دنیالالای غالالرف هرگالز بالالا معنویالالت 
اسالالالمی مالالاهیتی خالالدامحور دارد و خداونالالد را یگانالاله موجالالود حقیقالالی و مطلالالوف راسالالتین و مقصالالود 

شالالمارد و در ایالالن هسالالتی بالالزر ،  دانالالد و تمامالالت هسالالتی را تجلالالی و اعتبالالار او می نهالالایی سالاللوک می
کنالد و بالرای آدمالی  رفالی میاسما و صفات او و برتالرین تجلالی حضالرت حاله مع ۀانسان را مظهر هم

کاله  لیاقت پوشالیدن ردای خالفالت االهالی و شایسالتگی مقالام والیالت قایال  اسالت. امالا ایالن معنویالت 
که به رهاورد مدرنیته و البته نگاه پسامدرنیته است، حقیقتی انسان کلی متضاد بالا آن  محور دارد 

کاله در آن انسالان میال 1انگاری است و ریشه در مکتب اصالالت بشالر و بشالر چیز  زان و معیالار همالهدارد 
گاه ماهیتی الحادی و خداستیز نیز یافته است.  گرفته و این مکتب   قرار 

زدا در  از سوی دیگر، در معنویت اسالمی، آدمی از آغاز به بندگی معنادار و سرسآردگی اضطراف
شود. حیات و ممات او برای خدا اسالت و اساسالًا هالدف از آفالرینش  برابر خدای سبحان دعوت می

بینالد و  بینالد و هرچاله می او خالودی در میالان نمی 2.(56:  )تاریالات دت تات اقدس الهالی اسالتعبا
کاله  حالی  در 4،(15)فالاطر:  بینالد آدمی خود را فقیالر درگالاه الهالی می 3طلبد، فق  خداست و بع. می

که آدمی نباید با او ارتبالاط ویالژه برقالرار سالازد و در معنویت غربی، نعوت باهلل، خدا بیگانه  ای است 
صالالدد نفالی توجالاله   راسالتی چقالدر تفالالاوت در ایالن دو نگالالاه وجالود دارد  درواقالع معنویالالت اسالالمی در به

                                                                                                                                  
گویی اشک چشم آنان  منظر دیگران چنان می که  را نیز با خود ی فراوان های بدعتاینان به رنگ سبز است. اساسًا نمایانند 

کالالردن اتکالالار دارنالد.  کفرآمیالالز و نمالالاز، اتانواجالب کالالم و زیالاد  ، ابالداق مناسالالک جدیالالد، ...در ادعیاله و زیالالارات و اقاماله، عبالالارات 
نمالالاز واجالالب و احکالالام  ی جالالایی نافلالالهاعتکالالاف چهالال  روزه، جعالال  اتان انتظالالار، نمالالاز انتظالالار، نمالالاز جمعالاله در اعتکالالاف، جابالاله

 ی حضالور ائماله ی خالالی، باله بهاناله ی اقتالدا باله سالجاده ،اسالتفاده از عنالاوین مقالدسایجاد رابطه نامشروق و سوء، ساختگی
از آن جمله است. با برخی از ارادتمندان یکی از متوهمان  در نمازهای واجب به امام عصر ویژه اقتدا به معصومین

کوه کرده بود و مقام سیادت می که اعتکاف چه  روزه را در یکی از  ها ادعاهای خاو مطالرح  ب شید و در س نران ها رایج 
کالردم و غل  ها پالیش نوارهالای سال نرانی کرد و حقیر مدت می گالوش  عربالی و ترجماله و تفسالیری فراوانالی نیالز در هالای  اش را 

که وقتی ابتدای اتان به نماز می هایش بود، بحه می بحه ایسالتیم باله امالام زمالان سالالم اهلل علیاله اقتالدا  کردم. مدعی بود 
کسوت روحانیت بود  اینان با  کنیم و قصد جماعت می می که این مرید، خود در  کالسنماییم. و چه دردآور  ی ها برگزاری 
کالس ای و... مبادرت به جذف افراد می های فرقه م و غیرمنظم و تشکی  حلقهمنظ تحت عنوان اینان معمواًل  های کنند. 

سالالازی، ارتبالالاط بالالا اجنالاله و... در درمالالانی، خودشناسالالی و خالود شناسالی و هیپنالالوتیزم، انالالرژی البالغالاله، روانتفسالیر قالالرآن و نهالالج
گاهی به چند صد  شود و از دسته کی  میای تش های حابت، متغیر و یا به صورت دورهمکان های دو نفره یا سه نفره شروق و 

 واقعًا آخر الزمان است رسد.  نفری نیز می
1.Humanism 

ْنَع ِإاّلَ ِلَیْعُبُدون .2 کردن.؛ َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو اإْلِ  جن و انسان را نیافریدیم، مگر برای بندگی 
 ی شورانگیزش:ها مجموعه دوبیتیدر  انباباطاهر عریبه تعبیر زیبای  .3

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  مالالالالالالالو بینالالالالالالالالا تالالالبه دریا بنگرم دری
کوه و در و دشت  امت رعنا تو بینمالالان از قالالالالالالالنش  به هر جا بنگرم 

ْنالالُتُم اْلُفَقالالراُء ِإَلالال .4
َ
الالاُس   َهالالا الّنَ ّیُ

َ
 ای مالالردم  شالالما نیازمنالالدان درگالالاه خداییالالد و فقالال  خالالالدا  ؛ِنالالّیُ اْلَحمیالالُد اهلِل َو اهلُل ُهالالَو اْلَغ    ییالالا  
 نیاز است. بی
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امالالا معنویالالت  1؛(148: 1361)محمالالدجواد شالالریعت،  آدمالالی بالاله خویشالالتن و جلالالب آن بالاله خالالدا اسالالت
کردن  تن دعوت میغرف، انسان را به خویش گرو خالی  کند. معنویت اسالمی، عشه به خدا را در 

ولی معنویت غالرف، آدمالی را باله  2؛(4)احزاف:  داند چیز و حتی دوست داشتن خود می دل از همه
برداری  خواند. معنویت اسالالمی انسالان را باله فرمالان می  کردن بر خویش فرا دوست داشتن و تکیه

وانالالد؛ و ایالالن معنویالالت مالالدرن، آدمالالی را از خالالدا و فالالرامین او دور خ محالالس از خالالدای سالالبحان فالالرا می
  3«.بینهما بون بعید»کند و  سازد و به رفتارهای خالف شریعت تشویه می می

 آخرالزمان ت دریگفتن از معنو ط سخنیشرا نهم:
  تالوان یم  یطیشالرا  و با چاله  چگونه آخرالزمان در عصر حاضر در دوران  که  است  نیا  مهم  سؤال
  یگالرید  فرصالت  را باله   یو تفصال  میکن یمال  بسالنده  یاجمالال باله   باف  نی. در ا گفت  س ن  تیاز معنو
  از جملاله  نیالدر د  یابعالاد ساللب باله   بالر توجاله  عالالوه  تیالاز معنو  گفتن س ن  ی. برا میینما یم  موکول
  ، عالالدم یالالیجرگراجمالالود و تح  ، عالالدم یافراطالال  ییو ظالالاهرگرا  یگر یقشالالر  ، عالالدم یمآب تقالالدس  عالالدم

که  یو افراط  مذموم  تعصب   نیالدر د  یجالابیابعالاد ا  به  ، توجه است  یبررس  خود قاب   یدر جا  و... 
  د مالورد توجالهیالقطعالًا با  کاله  یجالابیا  یها از مؤلفاله  یاجمالال  ینوشالتار فهرسالت ن یدر ا  است  یز الزامین

گ  شود: یم  رد، ارائهیقرار 
  دارد و نالوقمسالتقیم   یرگالذاریتأح  جهالان  نیبر ا  که  یعیطب  جهان  یورا  یوجود جهان  باور به .1

 . مؤحر استکاماًل   در آن  ستنیز  و نوق  جهان  آنچگونگی ، در  جهان  نیدر ا  ستنیز
  باله  یهسالت  بالر جهالان  و مطلاله  العالاده فوق  و عظمالت  ، قدرت با علم  که  ییوجود خدا  باور به .2
کم  طرهیس  آن  عیوس  یمعنا و  4(171 ء:)نسالا و هالم مالالک  اسالت  جهالان  خالاله  دارد. او هم  تیو حا

مالدیر و  6(.26 :)روم انالد شگاه او فروتنیان همه در پیکه جهان 5(2 :)فاتحه دهنده و رف پرورش
کار جهان  یر الهیتدب  دست  روزه  و همه 7(5 :)سجده است  مدّبر جهان   8(.29 :)رحمن  است  در 

                                                        
گفت: عبداهلل  خواجه .1 کنون خود را می جستم، خود را می روزگاری او را می» انصاری   .«یابم جویم، او را می یافتم، ا

 رای یک نفر دو قلب در درونش قرار نداده است.خداوند ب ؛ما َجَعَ  اهلُل ِلَرُج   ِمْن َقْلَبْیِن فی َجْوِفه .2

 به تعبیر شاعر: .3
کجا هر دو جان رویان سیاه فلف  سیاه و خال مه ی دانه کجا و آن   سوزند اما این 

ْرِر... .4 ماَواِت َوما ِفی اأْلَ   ... َلُه َما ِفی الّسَ

  َاْلَحْمُد هلِلَِّ َرّفِ اْلعاَلِمیَن  .5
ُه  .6 ُکّ ٌ ّلَ   َقاِنُتوَن  ... 
ْمَر... .7

َ
ُر اأْل   ُیَدّبِ

ن   .8
ْ
 َیْوم  ُهَو ِفی َشأ

ُکّ َ  ...  
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  انسالالالان  هدفمنالالالدبودن  و از جملالالاله  1(44 :)عنکبالالالوتی هسالالالت  جهالالالان  یدار هالالالدف  هبالالالاور بالالال .3
  3(.156 :)بقره او  ییاز او  تیو ماه 2(115 :)مؤمنون

کم  باور به .4 خالود او  یالۀگالذرد از ناح یبر او م  هرچه  که نیو ا  شیخو  بر سرنوشت  انسان  تیحا
  4.(286 :)بقره  است
   و بازگشالالت  یجهالالان  آن  یو زنالالدگ  یانسالالان  نیواپسالال  سرنوشالالت  بالاله  جالالهو تو  یجالالاودانگ  بالالاور بالاله .5

و توجالاله بالاله سرنوشالالت  6(156 :)بقالالره  انسالالان  یالالیاو  یسالالو  بالاله  تیالالو ماه 5(115 :)مؤمنالالون نالالزد خالالدا
 .ین انسانیواپس
،  ، محبالالت یرخالالواهی، خ عالالدالت   :یالالاز قب  یانسالالان   یوظالالا  و داشالالتن  یریپذ تی. بالالاور مسالالؤول6

 .  یاخالق   یگر فضایو د  احسان
در «.  انگارانه لهیوسالال«  بالاله«  انالهیگرا تعله»ا از یالالدن  بالاله  ر نگالاهییالالو تغ  تیالالا و معنویالدن  نیبالال  جمالع. 7
با   د تو میو ام  ی، شاد آرامش  یآدم  یبرا  یانسان  اخالق  به  و عم   یریپذ تیمسؤول  ا احساسیدن

گستردگ  کاهد و به یرا فرو م  جهان  نیا  ییمعنا یاز ب  یناش  یها آورد و درد و رنج یم  تیمعنو   یاو 
ا یالد باله دنیالباشالد و نبا  انگارانه لهید وسالیالا بایالدن  باله  منظور نگاه  نیهم  دهد. به یخاطر م  و انبساط

 (92بست. )نهج البالغه،    دل
 (176و  109دور و دراز. )همان،     یو آرزوها  ید هواپرستیاز ق  یی. رها8
 . )همان( یز خودپرستا  ی. دور9
 گر.ید  یاری. و بس10

 گیری نتیجه
ک  انسان  یمعنو  و عروج  یتعال گرو پا   راه  انسان  تیمعنو  ساختن  ی. برا است  دل  یو صفا  یدر 
، یا خواهالد. )خامنالاله یم  اراده  آن  مالودنیپ  یرهبالالر  معظالم  ر مقالامیالالتعب  امالا باله  اسالالت  آسالان  و نقشاله
  مالوازات  طلبالد تالا باله یکشالور را م  زانیر و برنامه  مسؤوالن  منظور اواًل توجه  نیا  ی( برا282: 1375
ًا یالگمارنالد. حان  ز همالتیالن  یانسالان  یواال  یهالا و آرمان  یامالور معنالو  باله  مالردم  یامور مالاد  به  اهتمام

                                                        
1. ... ْرَر ِباْلَحّهِ

َ
ماَواِت َواأْل   َخَلَه اهلُل الّسَ

ُکْم َعَب ًا... .2 َما َخَلْقَنا ّنَ
َ
َفَحِسْبُتْم  

َ
   

ا هلِِل... .3   ... ِإّنَ
َکَسَبْت َوَعلَ  .4 ْکَتَسَبْت...... َلَها َما    ْیَها َما ا
ُکْم ِإَلْیَنا اَل ُتْرَجُعوَن  .5 ّنَ

َ
ُکْم َعَب ًا َو  َما َخَلْقَنا ّنَ

َ
َفَحِسْبُتْم  

َ
   

  ِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن  .6
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کارآمدتر  نیدلسوزتر  دست  به  حیصح  یزیر و برنامه  یگذار هیسرما   انجالام  یبالرا  کارشناسان  نیو 
  یهالالا امیپ  عالالتیطب  بالاله  . حال الالًا توجالاله اسالالت  الزم  یامالالور معنالالو  ۀنالالیدر زم  هیالالو عم  ، خالالوف کالالار معقالالول

انالالالد:  آورده  بالالالاره  نیالالالدر ا  یرهبالالالر معظالالالم   . مقالالالام اسالالالت  یضالالالرور  آن  انتقالالالال  یو چگالالالونگ  یمعنالالالو
کاله  داشالته  اهتمام  مردم  یامور ماد  قدر به اند همان کشور موظ    ادار  نیمسؤول» امالور   باله  باشالند 

  یو فکالالر  یمعنالو   یمسالا  ید رویال( با380ورزنالالد. )همالان:  یم  اهتمالام  نظالام  یهالا و آرمان  یمعنالو
و   نیو دلسالوزتر  نیتر یمیصالم  دسالت  رد و بالهیبگ  انجام  حیصح  یزیر شود و برنامه یگذار هیسرما

کارشناسالالانیکارآمالالدتر کالالار معقالالول ن    عالالتی( طب381. )همالالان:  میبالالده  جالالامان  هیالالو عم  و خالالوف  ، 
  و حالالالت  موضالالع  كیالالو از   یمعمالالول  زدن بشالالود بالالا حالالرف  کالاله  سالالتین  یعتالالیطب  آن  یمعنالالو  یهالالا امیپ

 (321)همان: .«  ستیر نیپذ هنر امکان  هیجز از طر  نیکرد و ا  انیب  یرسم
هالا  فرهنگ ۀهمال  ت، شالالودیالهنالر، علالم و معنو»دان معاصر معتقد اسالت:  کیزید بوهم فیوید

گون بوده گونا گر ا در اعصار  کنار هم قرار دهیاند. ا ن اتحالاد یالخارج از ا یچ فرهنگیم، هین سه را 
، دیویالالد بالالوهم« )اسالالت. یت بزرگالالیالالهالالا موفق نیا ۀجالالامع هالالر سالال یمانالالد. داشالالتن فرهنگالال ینم یبالالاق

متقالاباًل د و یالرا د یو معنالو ینالید یها هیالما تالوان جان ی  و سالازنده می( در متن هنر اص19: 1373
 افت. یتوان  یرا م یهنر یها ن جلوهیباتری، زینیدر تات باورها و آداف و مناسک د

گرچاله بالرای اهال  فالن آسالان اسالت و راه آن مراجعاله  کاتف ا شناخت معنویت صادق از معنویت 
کار هرکسی نیست. هر فرقه ای این ساله  به اصول اخالقی، شریعت و عق  است، اما این شناخت 

ها ناله متعالال اسالت و ناله  ل ببرد، خود زیر سؤال اسالت. خالدای مالورد نظالر ایالن فرقالهاص  را زیر سؤا
کاله باله عنالوان اسالتعداد بشالری امانالت و نعمالت خالدای سالبحان  گویی نیرویی درونالی  سبحان. تو 

گریزی در ایالن  ستیزی و عقال  ستیزی، عق  گریزی، شریعت است، خدا قلمداد شده است  اخالق
کالاله ب الالوا فرقالاله های آن را در ایالالن نوشالالتار م تصالالر ارائالاله دهالالیم.  هیم نمونالالهها بالالیش از آن اسالالت 

گشوده است. ستیز با شریعت ختمیاله، راه  کاهش عقالنیت حقیقی، دکان بازارهای فرقه گرایی را 
کالالرده اسالالت و در ایالالن میالالان اخالالالق و حقیقالالت، قربالالانی نفسالالانیت  را بالالرای ادعاهالالای فریبنالالده بالالاز 

 شود و باید بهوش بود. ها می گرایی فرقه
گرایی جاهالنالالاله و غیردینالالالی، پرهیالالالز از مراجعالالاله بالالاله بزرگالالالان و  هبرهالالالای خودخوانالالالده، عرفالالالانر

درمانی و...،  درمالالانی، شالالفادرمانی، اسالالکن مجتهالالدان دیالالن، طالالرح قالالدرت مالالاورایی ماننالالد انرژی
گسالالالالترده و  های هرمالالالالی پنهالالالالان و آشالالالالکار، شاخه سالالالالازی و حلقالالالاله مریالالالالدپروری، تشکیالت سالالالالازی 

گالالاه،  عضالالوگیری بالاله طالالرق م تلالال ، نفالالوت کالالز حسالالاس تعلیمالالی و تربیتالالی، تهدیالالد منتقالالدان آ در مرا
کنی اعتقادی، معرفالی خالود باله عنالوان غیرسیاسالی و.... از جملاله ویژگی شبهه کاله  پرا هالایی اسالت 
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 ها از آن بهره برد. توان در شناسایی فرقه می
  یجهالالالان  یمعنالالالو  ، رنسالالالانعیر مقالالالام معظالالالم رهبالالالریالالالو بالالاله تعب  میعظالالال  جالالالاد تحالالالركیا  یبالالالرا
کوشش  ( تالش139: 1375، یا )خامنه جالاد یا  یها لهیوسال  نیتالر از مهم  یکالی.  است  ار الزمیبس  و 
  کردن و مناجالات  شیایال، دعا، ن رابطه  آن  و دوام  تیبا خدا و تقو  یمعنو  ۀرابط  یو برقرار  تیمعنو
  روابالال ، بهبالالود  یدواریالالو ام  ینیب و انبسالالاط خالالاطر، خالالوش  ، بهجالالت دل  آرامالالش موجالالب   کالاله  اسالالت
کاهش  یاجتماع   نیالدر ا  نیمعصوم ۀائم  یها و دعاها . مناجات است  یدرون  یها یناراحت  و 

در مسالجد  نیرالمالؤمنیام مناجات   نمونه  ی. برا با و سرشار از رمز و راز استیز  العاده فوق  نهیزم
انالالد،  کرده یاز میالالازونر  ز بالالا آنیالالن   ائمالاله  یالالۀبق  کالاله  یعلالال  از حضالالرت  هیشالالعبان  ، مناجالالات کوفالاله
  یسالحر، دعالا  یعشالر، دعالا  خمساله  مناجالات  گالر از جملالهید  یاریو بس  صباح  ی، دعا  یکم  یدعا

  یاصال  تیالو... سرشالار از معنو دالشالهدایاز س  عرفاله  ی( و دعالاسالجاد  از امام  یحمال ابوحمزه 
کبیالره، امالین اهلل  ۀمعالزنالد. زیالارت جا نیز معالارف مالوج می بیت های ائمه اه  . در زیارت است

 و... بسیاری دیگر.
که محب اهال   کیدم  گزیر از این تأ گر ب واهم س ن خود را در این نوشتار به پایان برسانم نا ا
بیت علیهم السالم و پیرو او باید ارتباط معنادار خود را با امام حی غایب از نظر غنا ب شد و یکی 

است.  هستی و معنای آفرینش و امام زمان  ارهای غناب شی، ارتباط مستمر با آن عص از راه
گر آدمی هر لحظه به یاد او باشد و هر ساعتی را به خواندن دعای سالمتی او بگذراند، ب شی از  ا

لحظالات و آنالات دیگالر، مالا از  ۀکار ارتباط مستمر را به انجام رسانیده است. و در ایالن لحظاله و همال
که امام زمان مالا  تات اقدس الهی می کاله  را باله سالالمت بالدارد و او را یالاری نمایالد تالا آنطلبیم  گالاه 

گردنالالد و از نعالالیم سرشالالار الهالالی و معنویالالت  زمالالین و زمینیالالان از روی طالالوق و رغبالالت بالاله او متمایالال  
گردند. آمین یا رف العالمین. راستین بهره  مند 
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