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چکیده
افزایش کیفیت زنـدگی و دسـتیابی بـه سـالمت در همـه ابعـادش همـواره ذهـن بشـر و خصوصـا
اندیشمندان را به خود مشغول کرده است .بیش از سه دهه است که سالمت معنوی به عنوان یکـی از
ابعاد سالمت در سازمان بهداشت جهانی مطـرح شـده اسـت ولـی همچنـان دارای زوایـای پنهـانی
میباشد که حصول آن را برای جوامع بشری دشـوار نمـوده اسـت .بـه واسـطه تاثیرپـایری فـراوان
سالمت معنوی از قیود حاکم بر جوامع انسانی ،الزم است هر جامعه بنا بر اقتضائات خود بـه تحلیـل
این مفهوم بپردازد تا به نتایجی ملموس و قابل اجرا دست یابد .از این رو پژوهش حاضـر بـا هـدف
بررسی اثرات پایرش نظریه «تفسیر انسان به انسان» بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی سامان یافته
است .روش تحقیق ،توصیفی – تحلیلی است .از منظر هدف نیز پژوهش حاضـر از نـوع تحقیقـات
کاربردی است؛ زیرا هدف از انجام آن ،توسعه دانش کاربردی درخصوص راهکارهـای دسـتیابی بـه
سالمت معنوی است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که براساس این نظریه و همچنین پایرش
تعریف انسان به «حی متاله» ،راه دست یافتن به سـالمت معنـوی بازگردانـدن متشـابهات انسـان بـه
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محکمات وجودیش (فطرت الهی) و همچنین تأسی به انسان کامل عینی و در نهایـت تحقـق «نگـاه
توحیدی» است .با توجه به آثار آیت هّاّلل جوادی آملی میتوان چنین استنباط نمود که نگـاه توحیـدی
منشا پیدایش چهار اصل مهم است :توجه کامل به مقام خلیفه الهی ،تحقـق نگـاه آیـهای بـه هسـتی،
هدفمند دانستن آفرینش انسان و جهان و در نهایت باریافتن به مقـام عبودیـت الهـی و فهـم فلسـفه
حیات انسانی؛ که با توجه به این اصول چهارگانه میتوان به راهکارهـای تحقـق سـالمت معنـوی از
منظر آیت هّاّلل جوادی آملی دست یافت.
کلیدواژهها :تفسیر انسان به انسان ،سالمت معنوی ،حی متأله ،جوادی آملی.

سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۷۰

مقدمه

از دوران رنسانس با اصالت دادن به طبیعت و تجربه ،حرکتی شروع شـد کـه تـالش
داشت با تکیه بر علوم تجربی و دستاوردهای صرفا بشری ،مسائل زندگی انسان را بدون
توجه به متافیزیک و صرفا با غور در طبیعت به سرانجام برسـاند( .کلـدلوتران)۷:۱۰۵۱ ،

مهندسی و همینطور صنعت از نتایج این حرکت بوده است؛ اما گار زمان نشـان داد کـه
علوم تجربی و تراوشات فکری صرفا بشری که حول طبیعت و دنیای فیزیکـی متمرکـز
است ،نمیتواند پاسخگوی همۀ نیازهای بشر باشد( .دورانت)۱۴:۱۰۷۵ ،
طبیعتگرایی ذاتا با محدودیتهایی مواجـه اسـت کـه نتیجـۀ تمرکـز بـر آن ،بـروز
خألهایی در زندگی انسان مدرن بوده است .مطالعۀ صـرفا تجربـی طبیعـت بـه تنهـایی
نمیتواند هدفی را برای پدیدهها و برای زندگی به انسانها معرفی کند .کار علوم تجربی
مدرن ،غایتنگری نیست؛ بلکه بررسی چند و چون پدیدهها است( .بـاربور)۱۷:۱۰۹۴ ،
بنابراین نه غایتی را برای پدیدهها معین میکند و نه هدفی را برای زندگی انسان معرفـی
مینماید .به عالوه طبیعتگرایی نمیتواند هویتبخش باشد؛ بنابراین انسان طبیعـتگرا
ناچار است هویت خود را در اموری بیرون از خود جسـتجو کنـد و بـدین دلیـل دچـار
بیگانگی از خود میشود.
به مرور ایام ،انسان مدرن خود را با خأل معنوی مواجـه دیـده اسـت .او ارزشهـای
زندگی را نمیتواند به راحتی بیابد و به آنهـا دلگـرم باشـد ،از سـوی دیگـر خـودش را
نمیشناسد و دچار بیگانگی از خود و هویت خود شده است و از سویی دیگر ،هـدف و
معنایی برای زندگی سراغ ندارد .بنابراین گرچه با کار و تالش مستمر در زندگی طبیعـی
و صنعتی به پیش میرود ولی به تعبیر ویل دورانت ،نمیداند که به کدام سمت مـیرود.
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پیشرفتهای تحسین برانگیز در شاخههای مختلف علـوم تجربـی اعـم از علـوم پایـه،
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(دورانت :۱۰۹۷ ،مقدمه) صنعت و تکنولوژی او ،آرامش و توجه به درون را از او گرفتـه
و معنایی به زندگیش نیفزوده است .وجه مشترک همۀ ایـن مشـکالت و بحرانهـا کنـار
گااشتن نگاه به ورام ماده و بُعد معنوی هستی و انسان است .بـه تعبیـر اسـتاد مطهـری،
بحران انسان امروزی نه بحران اقتصادی است و نه بحران سیاسی ،بلکـه بحـران معنـوی
است( .مطهری )۱۱۷:۱۰۵۶ ،توجه مجدد در دهههای اخیر به معنویت در اَشکال مختلف
آن و شکلگیری گروههاوفرقههای متعدد معنویتگرا در دنیای معاصر شاهدی بر همین
بحران است( .مظاهری سیف)۷۶:۱۰۹۵ ،
یکی از تالشهای انسان معاصر برای رهایی از بحران معنویت ،رفتن به سراغ مفهوم
سالمت معنوی است تا بدین وسیله کیفیت زندگی خود را ارتقام دهد .در سیوششمین
نشست سازمان بهداشت جهانی در سال  ۱۱ ،۱۷۹۰کشور با باورهـای مـاهبی متفـاوت
پیشنویسی را برای اضافه کردن بُعد سالمت معنوی به برنامههـای مراقبـت از سـالمتی
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ارائه کردند )WHO,1983:221) .در ماه می سـال  ،۱۷۹۴در سـیوهفتمین نشسـت ایـن

ماورایی احترام میگاارند و توجه به سالمت معنوی در سازمانهای بین المللی را نه تنها

۷۲

بیمورد نمیدانند ،بلکه عمیقا مورد توجه قرار دادهاند)Nagase, 2012:77) .

مجمع ،تصمیمی تاریخی مبنی بر اضافه کردن نتیجه  WHA 37.13گرفتـه شـد .در ایـن
تصمیم آمده است «بعد معنوی ،الزم است در استراتژیهای سالمت در کشورهای عضو
سازمان بهداشت جهانی لحاظ گردد (WHO,1985:5-6) ».بدین جهت حتی در کشوری
مانند ژاپن که تمایل نسبت به ادیان بسیار محدود است ،به صورت همگانی به نیروهـای

زیر گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 0نیز در سال  ۱۷۷۴کیفیت زنـدگی را
تعریف کرده و شش بُعد برای آن در نظر گرفته است که بُعد ششم آن اشاره به ابعاد معنوی
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انسان مانند دستیابی به معنای زندگی دارد .بقیه ابعاد مربوط بـه حـوزه جسـمانی ،روانـی،
استقالل در زندگی روزمره ،روابط اجتماعی و امکانات محیطی است)WHO,1998:27) .
بدین دلیل سـازمان بهداشـت جهـانی در تقسـیمبندی بیماریهـا در  ،ICD-10بُعـد
معنوی را به ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی انسان افزون نمود و این مهم نشـانگر لـزوم
توجه به سالمت معنوی در افزایش کیفیت زندگی آدمیان از منظـر ایـن سـازمان اسـت.
معنای توجه به بُعد معنوی در سالمت از سوی سازمان بهداشت جهانی و توسـعه
معنایی ایجاد شده در مفهوم سالمت ،این است که اگرفردی به بعد معنوی وجود خود
توجه ننماید ،نمیتوان او را به عنوان فـردی کـه از سـالمت کامـل برخـوردار اسـت
محسوب نمود.
طبعا بیان عملکرد سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهـانی ،صـرفا بـه
منظور توجه بخشیدن به اهمیت سالمت معنـوی از منظـر نگـاه رایـج در جهـان امـروز
میباشد و برای جوامع مسلمان کـه از فرهنـگ غنـی قرآنـی برخـوردار هسـتند ،ارزش
ایجابی و اجرایی ندارد .بنابراین اگر سـازمانهای جهـانی ،راه رفتـه را بازگردنـد و تنهـا
معتقد به سالمت جسمانی شوند ،این عملکرد احتمـالی ،هـیر حجیـت و الزامـی بـرای
جوامع مسلمان ندارد؛ چراکه براساس آموزههای اصیل دینی ،دستیابی به حیات طیبه (که
میتواند تعبیری دیگر از سالمت معنوی در چارچوب قرآنی باشد) مورد توجـه بـوده و
توصیههای فراوانی در این خصوص وجود دارد.
بیان مساله

تالشهای بسیاری در سطوح داخلی و بینالمللی برای دستیابی به تعریفی از سالمت
معنوی که مورد قبـول همگـان باشـد ،صـورت گرفتـه اسـت( .ابوالقاسمی۶۴ :۱۰۷۱ ،؛
اصفهانی۴۴ :۱۰۹۷ ،؛ مرندی۱۶ :۱۰۹۷ ،؛ فتاحی )۹ :۱۰۷۴ ،اما با توجه به دخالـت قیـود
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(عزیزی)۱۷:۱۰۷۰ ،
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فراوانی چون قیود اجتماعی ،تاریخی ،فرهنگی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و دینـی در تعریـف
سالمت معنوی ،به نظر میرسد ارائه تعریفی عام و فراگیر در همـه فرهنگهـا و جوامـع
بشری که واجد مبانی ،اصول و راهکارهای اجرایی مشـترک نیـز باشـد ،دور از دسـترس
است؛ اما برای روشن شدن اجمالی مفهوم سالمت معنوی به برخی از تعاریف ارائه شده
اشاره میشود.
در تعریف سالمت معنوی میتوان گفت که سـالمت معنـوی بـه عنـوان احساسـی
درونی و رضایتبخش توأم با ارتباطات سازنده با خود و دیگران و وجود متعالی اسـت
که به معنادار کردن زندگی و مرگ منجر میشود( .فتاحی)۱۰:۱۰۷۴ ،
برخی گفتهاند که سالمت معنوی عبارت است از حالت اطمینان ،امنیـت ،آرامـش و
سکون قلبی و روحی که از اعتقاد و اعتماد به منبع و قدرتی برتـر و متفـاوت از عوامـل
مادی و پیرامونی ناشی میشود و باع
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افـزایش امیـد ،رضـایتمندی و نشـاط درونـی

میگردد و درنهایت به سالمت و تعالی همـه جانبـه انسـان و انسـانیت کمـک میکنـد.
(عزیزی)۱۷:۱۰۷۰ ،
برخی معتقدند سالمت معنوی از دو عنصر اساسی تشکیل شـده اسـت .عنصـر اول
معطوف به ارتباط با یک وجود یا نیروی متعالی در یک سیستم مشخ

اعتقادی است و

عنصر دوم به وجود هدف و رضایت در زندگی اشاره دارد .طبـق ایـن تعریـف ،معنـا و
هدف زندگی میتوانند مستقل از ساختار دین به دست آیند)Eksi,2017:75) .
برخی دیگر برای سالمت معنوی دو بعد عمودی و افقی ذکر کردهاند .بعـد عمـودی
ناظر به ارتباط با قدرت بینهایت یا ارتباط با خداست و بعد افقـی هـم مـنعکس کننـده
ارتباط انسان با خود ،دیگران و طبیعت است( .امیدواری)۵:۱۰۹۵ ،
همانطور که روشن شد تعاریف متنوعی درباره سالمت معنوی بیان شـده اسـت کـه
ایجاد وفاق بین آنها دشوار است؛ اما با توجه به اهمیت دستیابی به سالمت معنوی بـرای

بهینه شدن کیفیت زندگی انسان معاصر ،الزم است جوامع مختلف براسـاس مقتضـیات
خود و با توجه به سوابق و الزامات دینی ،عقیدتی ،فرهنگی و اجتماعی به واکاوی مفهوم
سالمت معنوی و استخراج مبانی ،مولفهها ،اصول و راهکارهای تحقق آن مبادرت ورزند.
با توجـه بـه اینکـه اوال یکـی از مبـانی مهـم سـالمت معنـوی ،مباحـ

مـرتبط بـا

انسانشناسی است و ثانیا در میان اندیشمندان معاصر ،آیـت هّاّلل جـوادی آملـی یکـی از
برهانی ،نگاهی عمیق به انسان داشته و توانستهاند با طرح نظریه بدیع «تفسـیر انسـان بـه
انسان» نگاه نو و عمیق خود را به منصه ظهور برسانند؛ لاا بررسی تاثیر نظریه معظمله بـر
مبانی و راهکارهای تحقق سالمت معنوی امری ضروری به نظر میرسد.
سواالتی که ضمن این نوشتار در پی پاسخگویی به آنها هستیم به شرح زیر میباشد:
پایرش نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت هّاّلل جوادی آملی چه تاثیری بر راهکارهای

تحقق سالمت معنوی دارد؟ مفاد نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت هّاّلل جـوادی آملـی

چیست؟ تعریف انسان از منظر آیت هّاّلل جوادی آملی چیست و چه تفـاوتی بـا تعریـف
رایج ارسطویی دارد؟ اثر وجود نگاه توحیدی در دستیابی به سالمت معنوی چیست؟
پیشینیه پژوهش

حدود سه دهه است که در محافل علمی بح

از سالمت معنوی رونق یافته است و

هر مکتب فکری از منظر خود در پی تبیین مبانی و راهکارهای سـالمت معنـوی برآمـده
است؛ اما جوامع اسالمی و شیعی سهم مختصری از این تبیینها را بـه خـود اختصـاص
دادهاند .بدین جهت شایسته است تا درباره تبیین مبانی و اصول سالمت معنوی تحقیقات
و پژوهشهای بیشتری صورت پایرد.
براساس جستجوی نگارندگان در منابع و پایگاههـای داده فقـط یـک مقالـه دربـاره

ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
بررسی بازتاب نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت ه ّ

معدود متفکرانی هستند که با اشراف کامل به حقـایق قرآنـی ،معـارف عرفـانی و دقـائق

۷۵

سالمت معنوی از منظر آیه هّاّلل جوادی آملی نوشته شده است 1که نویسندگان محتـرم در
آن به عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر ایشان پرداختهانـد؛ امـا هـیر نوشـتاری در
خصوص بررسی تاثیرات نظریه «تفسیر انسان به انسان» بر راهکارهای سـالمت معنـوی
یافت نشد.
تفسیر انسان به انسان

انسانشناسی و تحلیل هویت آدمی ،همواره یکی از مهمترین مسائل فلسفی در طـول
تاریخ بشر قلمداد میشده است .مکاتب مختلف با معرفی انسان از منظر خود ،میتوانند
به شناسایی استعدادها ،نیازها ،اهداف ،راههای تأمین اهداف ،تکـالیف و مسـئولیتهای
آدمیان دست یابند.
نظریه «تفسیر انسان به انسان» یکی از نظریات بدیع حکیم متألـه آیـت هّاّلل جـوادی
آملی میباشدکه ایشان در چند اثر خود به صورت اجمالی2و یا تفصیلی3بدان پرداختهاند.
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

ایشان معتقدند همانطورکه قرآن ،روشهای مختلفی برای تفسیر دارد (ماننـد تفسـیر
قرآن به قرآن ،تفسیر قرآن به نقل ،تفسیر قرآن به دانش تجربی) انسـان نیـز میتوانـد بـه
روشهای مختلفی مورد کنکـاش قـرار گیـرد( .جـوادی آملـی۱۰۹۹ ،الـف۶۹ :؛ همـو،
۱۰۹۷الف )۱۱۳ :آیت هّاّلل جوادی آملی بیان میدارند کـه بهتـرین روش تفسـیر انسـان،
همان تفسیر انسان به انسان است که هدف در این روش تفسیری ،ایجاد مقدمات جهت
نیل به سعادت است( .جوادی آملی)۴۷ : ۱۰۹۴ ،

۷۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :کرمی ،محمد؛رحمانی ،عبدالحمید ( ،)0411عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه

جوادیآملی» اخالق وحیانی ،دوره ،01شماره ،0ص

.0-43

.2ر.ک :دو کتاب «حیات حقیقی انسان در قرآن» و «صورت و سیرت انسان در قرآن».
 .3ر.ک :کتاب «تفسیر انسان به انسان».

تفسیر انسان به انسان دارای دو ساحت و روش است؛ یکی ناظر به درون و دیگـری
ناظر به بیرون انسان.
روش اول در این نظریه ،تفسیر متشابهات انسان به محکمـات او میباشـد .در ایـن
روش ،عناصر محوری هویت واقعی انسان و ارکان اساسی وجود او به بهترین نحو مورد
مداقّه قرار میگیرد .در پی این دقت ،ابعاد اصیل وجود وی به عنـوان محکمـات و ابعـاد
تبیین ،متشابهات را باید به محکمات باز گرداند و در سایه آن معنا نمود.
آیت هّاّلل جوادی آملی بیان میدارند همانطور که قرآن کتاب تدوین شده الهی اسـت،
انسان نیز کتـاب تکـوینی خداونـد اسـت و ماننـد کتـاب تـدوینی ،دارای محکمـات و
متشابهات است .ایشان معتقدند هر آن چیزی که مشترک بین انسـان و حیـوان اسـت از
متشابهات وجود آدمی است؛ اما فطرت الهی که اشاره به نحوه هستی آدمی دارد و عقـل
انسانی که خاص اوست از محکمات وجودی او به حساب میآید .انسان متعالی و یا بـه
تعبیری انسان دست یافته به سالمت معنوی کسی است کـه متشـابهات وجـود خـود را
مأموم محکمات خود قرار دهد و آنها را در پرتو فطرت الهی و عقل سلیم معنادار نمایـد.
(جوادی آملی)۱۵۵-۱۹۶ :۱۰۹۴ ،
ایشان معتقدند عقل و قلب سلیم ،ملهم بودن انسان از قدرت الهی ،توان ارزیابی
و قدرت استدالل گری از محکمات وجود ا نسان است کـه همگـی از فطـرت الهـی
نشأت می گیرد( .جوادی آملـی ۱۵۹-۱۵۷ :۱۰۹۴ ،و  ) ۱۹۶اگـر انسـان ،متشـابهات
وجود خود را به محکمات بازنگرداند ،انسان نیست . ،بلکـه ششـبیه انسـان" اسـت.
(جوادی آملی)۰۴۱ : ۱۰۹۱ ،
اعضا و جوارح بدن هر یک از ما انسانها ،در حکم جماعتی است که به امامت یـك
نفر کار میکند .امام این جماعت در دنیا عقل ،خیال ،وهم یا عشـق اسـت .هـرکس

ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
بررسی بازتاب نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت ه ّ

تبعی و فرعی به عنوان شاخهها و متشابهات وجود او مشخ

میگردنـد .پـس از ایـن

۷۷

امام جماعت درون خود را میشناسد .شئون مادون و اعضا و جـوارح زیـر دسـت،
همه به امامت او کار میکنند؛ یعنی اگر کسی انسان سالم و سالکی بود ،همـه قـوای
درونی و بیرونی او به امامت عقل کار میکند( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،ه)۱۴۳:

روش دوم در این نظریه ،این است که ساحت بررسی را به انسانهای عینی معطوف
مینماید تا در پی این بررسی روشن گردد که برخی انسانها در نقشه آفـرینش ،اصـل و
محکم و برخی دیگر فرعی و متشابه هستند .این اصول به عنوان محکمات هستی نقـش
خود را در عالم وجود ایفا میکننـد و فـروع نیـز بـه عنـوان عـوارض الزم آنهـا مطـرح
میشوند .بنابراین در روش دوم ،تفسیر انسان متشابه به انسان محکم صورت میگیرد.
اصول و محکمات همان حجتهای خداوند رحیم و اولیام الهی و انسـانهای کامـل
هستند و فروع و متشابهات ،دیگرانی هستند که بـه یمـن وجـود محکمـات و در پرتـو
وجود آنان ،به فیض وجود نائل گشتهاند و کمال آنها نیز در تأسی و پیروی از انسان کامل
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۷۸

میباشد( .جوادی آملی۱۷۴ :۱۰۹۴ ،ـ )۱۷۹در جوامع روایی ذیـل تفسـیر آیـه هفـتم از
سوره مبارکه آل عمران ،پیامبر و ائمه :محکم و شیعیان آنهـا متشـابه معرفـی شـدهاند.
(جوادی آملی ۱۰۹۷ ،د )۱۳۱ :
همانطور که روشن اسـت ادعـای دوم از ابـداعات نظریـه تفسـیر انسـان بـه انسـان
نمیباشد و پیش از آیت هّاّلل جوادی آملی مطرح شده است؛ اما ادعای اول را میتـوان از
ابداعات ایشان عنوان نمود.
تعریف قرآنی انسان

یکی از ثمرات نظریه «تفسیر انسان به انسان» ارائه تعریفی دقیق و منطبق بـا ضـوابط
دینی و برگرفته از متون اصیل اسالمی از انسان میباشـد .بـدون وجـود چنـین تعریفـی
اساسا تعریف سالمت معنوی در مرحلـه اول و بیـان راههـای تحقـق آن در مرحلـه دوم
ممکن و میسور نخواهد بود.

مشهورترین تعریفی که از انسان ارائه شده است ،مربوط به ارسطو میباشد .او انسان
را به «حیوان ناطق» تعریف نموده است .در این تعریف ناطقیت به عنوان فصل و ممیـز
انسان از دیگر حیوانات در نظر گرفته شده است« .حیوان در این تعریف ،جـامع حیـات
گیاهی و حیوانی است و ناطق نیز همان نفس دارای اندیشه علمی و انگیزه عملی است».
(جوادی آملی)۱۰۹۴:۱۰۵ ،
سیاستورز» (جوادی آملـی۱۰۹۵ ،ج« ،)۱۵:حیـوان اندیشـهورز» و یـا «قراردادسـاز
اجتماعی» (جوادی آملی۱۰۹۹ ،ج )۵۶:تعریف نمودهاند؛ اما با توجه به مبانی ایشـان بـه
نظر میرسد که همه این تعاریف واجد مغالطه کنه و وجه هستند؛ چراکه در همه موارد،
جنبهای خاص یا صفتی ویژه به طور نادرست ،به عنوان ذات انسان معرفی شـده اسـت.
ایشان معتقدند تعریفی که واجد دیدگاه قرآنی به انسان میباشد« ،حی متأله» است.
آیت هّاّلل جوادی آملی برای ارائه تعریف قرآنی انسان به حـد تـام ،ابتـدا مقـدماتی را
مطرح مینمایند که اجماال در ادامه به آنها خواهیم پرداخت تا روشن گردد که ایشان بـه
چه دلیل معتقدند دقیقترین تعریف از انسان« ،حی متأله» میباشد:
 -۱قرآن کریم بر اساس ن

صریح الهی ،1روشنگر هر چیز و بیان کننـده حـدود آن

است؛ البته شاید خداوند تبیین برخی از اشیا را به عهده عقل برهانی یا نقل معتبر گااشته
باشد ولی خطوط کلی هستی اشیام ،مبدا آنها و غایتشان در قرآن کریم ذکر شده است.
 -۱تبیین قرآن کریم درباره اشیام ،با نوآوری توأ م است .نوآوری در این مقام ،تنها
تقدم زمانی تبیین برخی معارف که بشر ،خود در طی زمان بـه آنهـا دسـت خواهـد
یافت ،نمی باشد؛ بلکه خداوند در قالـب قـرآن کـریم ،مطـالبی آسـمانی را بـه بشـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سوره نحل -آیه 11
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به نقل از آیت هّاّلل جوادی آملی برخی دیگر ،انسان را به «حیوان ابزارساز»« ،حیـوان

۷۹

می آموزد که او بدون بهره مندی از آیات الهی ،هرگز امکان دستیابی به چنین معارف
و تبیین هایی را ندارد.
 -۰باالترین رسالت قرآن ،هدایت انسان اسـت؛ بنـابراین بشـر هـدایتجو بایـد بـا
خضوع تمام به دنبال تعریف نوآورانه انسان در مکتب قرآنی باشد.
 -۴خداوند انسانیت انسان را به جنبه مادی او که مشـترک بـین انسـان و حیـوان اسـت،
نمیداند؛ بلکه انسانیت او و شرافت وجودیش را به واسطه انشای خلقی دیگـر 1و نفـخ روح
الهی 2که تبریک الهی را میطلبد 3میداند .این روح الهی منشأ حیاتی است که فصل الفصـول
حقیقت انسان و مایه تمایز حقیقی او از حیوانات میباشد( .جوادی آملی)۱۰۹۴:۱۰۷ ،
 -۷بر اساس ن

آیات آغازین سوره الـرحمن ،تـا کسـی از خداونـد رحمـان و در

مکتب او قرآن را فرا نگیرد ،به مقام انسانیت قرآنی بار نمییابد .خداوند در آیـات اول تـا
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۸۰

چهارم سوره مبارکه الرحمن میفرماید:
﴿الر ْحم ُن * َعل ََّم الْقُرآنَ * َخل ََق ْ ِ
اْلن َْسانَ * َعل ََّم ُه الْبَیَانَ ﴾
َّ َ
ْ
آیت هّاّلل جوادی آملی معتقدند ترتیب بیان الهی در این آیات ،اشاره به مطلـب بسـیار
مهمی دارد و آن این است که خداوند قبل از خلقت انسان ،سـخن از تعلـیم قـرآن را بـه
میان میآورد و این تنظیم و ترتیب بیان ،اشاره به این مطلب عمیق دارد که «انسانیت پس
از تعلیم قرآن 4پدید میآید؛ بنابراین تعلیم معارف قرآن است که به روح انسـان شـرافت
وجودی میدهد( ».جوادی آملی )۱۰۹۴:۱۴۱ ،نتیجه چنین شرافت وجودی ،امر سـجده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سوره مومنون -آیه 00
 -2سوره حجر-آیه61
 -3سوره مومنون-آیه 00
 -4منظور ظاهر آیات قرآن کریم نیست.

بر او را به دنبال دارد 1.ایشان در این خصوص مینویسند:
اگر قرآن با نزولش قلب و قالَب انسان را پر کند ،انسان مصطلح مردمی را به انسـان
مصطلح قرآنی بدل مینماید( .جوادی آملی)۱۰۹۴:۱۴۱ ،

عموم مردم ،فردی را که در فکر شیطنت ،سیاستبازی و فریبکـاری اسـت ،انسـانی
میدانند که واجد وصف حیوانیت و شیطنت است؛ اما قرآن کریم او را حقیقتا شـیطان،2
کریم ،سب و بدگویی بدون تحقق واقعی و تحقیر نمودن بدون تناظر با واقعیت نیسـت.
(جوادی آملی)۱۴۷-۱۰۹۴:۱۴۶ ،
ناگفته پیداست که این گروه از افراد در سیر نزولی ،ابتدا وصـف شـیطنت و حیوانیـت
برایشان «حال» است؛ در گار زمان و عدم بازگشت به حقیقت انسانی ،این حال به «ملکـه
نفسانی» بدل میشود و در مرحله نهایی «فصل مقوم» آنها میشود که در وضـعیت سـوم،
این افراد واقعا شیطان یا حیوان هستند( .جوادی آملی )۱۰۹۴:۱۴۵ ،بنابراین روشن شد کـه
معانی «شیطان»« ،حیوان» و «انسان» در فرهنگ قرآنی ،با معانی که در فرهنگهـای لغـوی
آمده است متفاوت است و این تفاوت در حقیقت وجودی آنها ریشه دارد.
انسان« ،حی متأله»

با توجه به مقدمات یاد شده روشن میشود که تعریف انسان از منظر قرآن کریم «حـی
متأله» است .آیت هّاّلل جوادی آملی معتقدند بر اساس این تعریف ،جنس انسان «حی» است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سوره حجر-آیه 61

 -2سوره انعام -آیه 006
 -3سوره فرقان -آیه 00
 -4سوره بقره -آیه 30
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حیوان و کمتر از آن 3و یا سنگ و پستتر از آن 4معرفی مینماید؛ چـرا کـه روش قـرآن

۸۱

که جامع حیات گیاهی ،حیوانی و انسانی مصطلح دارای نطق است که میتوان آن را معادل
«حیوان ناطق» دانست .فصل مقوم این تعریف نیز «تأله» است کـه بـه معنـی خـداخواهی
مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت اوست( .جوادی آملی)۱۰۹۴:۱۷۳ ،
از نظر قرآن کریم واقعیت انسانی که هوش و تواناییهای خود را در راه آزار به خلـق و
در خدمت هوای نفس خود به کار گیرد« ،انعام»« ،بهیمه» و «شیطان» است و چنـین فـردی
هیچگاه الیق نام انسان نیست؛ اما بر اساس تعریف ارسطویی او چون واجـد نطـق اسـت؛
انسان است و در نهایت میتوان او را انسانی خطاکار دانسـت ولـی در فرهنـگ قرآنـی او
اساسا انسان نیست؛ چرا که فصل مقوم انسانیت که همان «تأله» است را دارا نمیباشد.
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۸۲

اشکالی که شاید نسبت به تعریف ارایه شده ،به ذهن برسد این اسـت کـه اگـر انسـان
قرآنی ،مترادف با «حی متأله» است؛ چرا در برخی آیات مانند«قُتِـ َ ِ
َ
َـر ُه» 1و
ل ْاْل َ
نسـانُ َمـا أکْف َ
همچنین«یا َأی َها ْ ِ
ك الْکَ ِریم ِ» 2خداوند انسان را مـورد نکـوهش قـرار داده
اْلن َْسانُ َما غ ََّر َك ب ِ َرب َ
َ
است؟ آیا این نکوهشهای انسان توسط خداوند با تعریف انسان به «حـی متألـه» سـازگار
است؟ آیا این نکوهشها دلیلی بر یکسانی تعریف انسان در قرآن کریم و عرف نمیباشد؟
آیت هّاّلل جوادی آملی به این اشکال چنین پاسخ میدهد که قرآن در طلیعه گفـتوگو
بر اساس فرهنگ محاوره با توده مردم سخن میگوید و سپس مانند اسـتادی زبردسـت،
فکرشان را تعالی میبخشد و برای آنها روشن میسازد که آنچه معتقد بودنـد یـا اصـال
حقیقت نداشته است و یا مرحله نازل و ضعیفی از حقیقت را دارا بوده است؛ مثال هنگام
سخن با بتپرستان ،ابتدا بتهای آنها را «آلهه» مینامد3؛ اما در ادامه ،آنهـا را اسـمایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سوره عبس-آیه 03
 -2سوره انفطار-آیه 2
 -3سوره مریم ،آیه10

بیمسما و نامهایی بدون حقیقت معرفی مینماید1و این روش قرآن برای هدایت است.
حال با توجه به پایرش تعریف قرآنی انسان به عنوان «حی متأله» ،در ادامـه بـه تـأثیر
پایرش این تعریف و همچنین نظریه «تفسیر انسان به انسان» بر مفهوم سـالمت معنـوی
خواهیم پرداخت.

انسانشناسی یکی از مهمترین ابعاد معرفتی است که به صورت مستقیم در نگاه ما به
سالمت معنوی مؤثر است؛ زیرا تا انسان و ابعاد وجودی او شناخته نشود ،امکان تحقـق
ابعاد چهارگانه سالمت و همچنین سالمت معنوی ممکن نخواهد بود و همواره «تفسـیر
انسان بر تأمین سعادت او مقدم است( ».جوادی آملی )۱۰۹۴:۴۷ ،چـرا کـه در پـی ایـن
تفسیر روشـن میشـود کـه آیـا اساسـا انسـان تغییرپـایر اسـت یـا خیـر؟ در صـورت
تغییرپایری ،راه آن چیست؟ و در نهایت روشن میشود که تغییر در چه جهت ممدوح و
صواب است( .جوادی آملی)۱۰۹۴:۴۷ ،
آیت هّاّلل جوادی آملی معتقدند دستیافتن به شناختی صحیح از انسان ،نیازمند غایت
ظرافت و نهایت ظرفیت است؛ ظرافت و ظرفیتی که در فرشتگان ،2جنیانی مانند شیطان
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و حتی غالب انسانها بدون بهرهمندی از دستاوردهای وحی الهی وجود ندارد( .جوادی
آملی)۰۰-۱۰۹۱:۰۴ ،
لزوم وجود نگاه توحیدی و خدامحوری
با توجه به پایرش تعریف «حی متأله» برای انسان و همچنین روشهای دوگانه مندرج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سوره نجم ،آیه 64
-2سوره بقره-آیه41
 -3سوره اعراف-آیه06

ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
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بررسی تأثیرات نظریه «تفسیر انسان به انسان» بر سالمت معنوی

۸۳

در نظریه «تفسیر انسان به انسان» (که مضمون یکی بازگشـت بـه فطـرت الهـی و دیگـری
تاسی به خلیفه الهی است) ،میتوان چنین نتیجـه گرفـت کـه «وجـود نگـاه توحیـدی» و
«خدامحوری» مهمترین عنصر برای کسـب سـالمت معنـوی اسـت .بنـابراین فـردی کـه
خواهان سالمت معنوی (و حتی ابعاد دیگر سالمت) است ،الزم است تا به نگاه توحیـدی
نسبت به هستی مجهز شود و این ،مجهز شدن به نگاه توحیدی اسـت کـه تفـاوتی جـدی
میان معنای سالمت معنوی از منظر دینی و غیر دینی ایجاد میکند« .تاله» در نگـاه آیـت هّاّلل
جوادی آملی به معنای نوعی از گرایش به سوی خداوند است که حاصل بیـنش توحیـدی
بوده و در نتیجه منجر به ذوب شدن در الوهیت خداوند میشود .نکته قابل توجه این است
که از منظر ایشان گرایش بدون بینش ،موثر و پایدار نخواهد بود؛ بنابراین گرایش توحیـدی
باید با پشتوانه بینش توحیدی باشد تا به ذوب شدن در الوهیت منجر شود.
وجود نگاه توحیدی به معنای پایرش و اعتقاد قلبی به این اصل است که کـل نظـام
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هستی از هستی محضی که ضرورت وجود از ذات اوست ،نشأت گرفتـه اسـت و تنهـا

آن برخوردارند (جوادی آملی ۱۰۹۷ ،ب)۰۶۵:؛ بلکه اصل اساسی در این نگاه ،پـایرش

۸۴

توحید افعالی و حاکمیت اراده الهی بر تمام هستی است 1.آیت هّاّلل جوادی آملی در ایـن

اراده خداوند است که در کل نظام هستی حاکم است و جـز او مـؤثری در عـالم وجـود
ندارد( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،ب۰۴:؛ همو۱۰۹۵ ،د )۱۷۷:باور به نگاه توحیدی و حاکمیت
اراده الهی در کل نظام هستی از نقشی بی بـدیل در تحقـق سـالمت معنـوی برخـوردار
است؛ چراکه در نگاه توحیدی اکتفای به توحید در خالقیت نمیشود؛ زیرا مشرکان نیز از

خصوص مینویسند:
ِ
قرآن به پیروان خود میآموزد که از ِ
محدود ظاهری به حیات پرهیز کـرده و بـا
نگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فَ َأیْنَ َما تُ َولوا فَثَ َّم َو ْج ُه َّاّلل.

اندیشه واقعبینانه به آن بنگرند .حیات بدین معنا نیست که آدمـی چنـد صـباحی در
نشئه طبیعت چون گیاهان و حیوانات حرکت و احساسی داشته باشـد و بـا سـپری
ساختن روزگار ،پرونده حیات او بسته شود ،بلکه این نازلترین مرتبه حیات و الزمِ
حیات حقیقی اوست .انسان در این مرتبه حیات دارد؛ لیکن حیـات حقیقـی او ایـن
نیست .وی زنده است به حیات حسی و خیالی؛ ّاما مرده اسـت بـه حیـات عقلـی و

نکتهای که در خصوص نگاه توحیدی الزم است بیان شود این است که خدا محوری
و وجود نگاه توحیدی به هستی ،مفهومی تشکیکی است؛ بدین معنا که چنین دیـدگاهی
نزد قائلینش دارای شدت و ضعف از حی

بروز و نمود میباشـد .دقـت در ایـن معنـا،

روشنگر یکی از دالیل اختالف در بینش ،گرایش و رفتار نزد موحدان میباشد.
با توجه به تحلیل آثار متنوع آیت هّاّلل جوادی آملی میتوان چنین اسـتنباط نمـود کـه
وجود نگاه توحیدی منجر به چهار نتیجه اصلی خواهد شد .ایـن تـاثیرات چهارگانـه در
حوزه بینش ،گرایش و رفتار شخ

موحد خود را نمایان میسازد .البته استنباط و بیـان

محورهای چهارگانه اصلی ذیل به معنای وجود انحصار در موارد عنوان شده نمیباشـد؛
بلکه میتوان چنین گفت که مـوارد اسـتنباط شـده ،از مهمتـرین تـاثیرات وجـود نگـاه
توحیدی بر انسان است .در ادامه به تـأثیرات چهارگانـه وجـود نگـاه توحیـدی و خـدا
محوری در سالمت معنوی از منظر آیت هّاّلل جوادی آملی خواهیم پرداخت.
 )0توجه به مقام خلیفه الهی

خلیفه به معنای کسی است که به جای فرد دیگری میآیـد و جانشـین و قـائم مقـام
اوست( .دهخدا:۱۰۰۹ ،ذیل واژه خلیفه) اشاره به مقام خالفت انسان در آیه  ۰۳از سـوره
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معنوی( .جوادی آملی ۱۰۹۷ ،و)۱۵۱:

۸۵

مبارکه بقره آمده است 1.تمام شئون وجودی ،آثار ،احکام و تدابیر جانشین و خلیفه مانند
کسی است که از او جانشینی میکند .از این آیه میتوان برداشت کرد کـه وجـود خلیفـه
الهی در زمین همیشگی است و خداوند بدون واسطه ،خلیفه خود را انتخـاب مینمایـد.
(جوادی آملی ۱۰۹۷ ،ج )۰۹:البته نکته مهمی که در ایـن خصـوص وجـود دارد ،حیطـه
خالفت الهی است .آیت هّاّلل جوادی آملی معتقدند «االرض» جایگاه بدن عنصری خلیفـه
خداوند بوده و مبدا انسان در قوس صعود است؛ چراکه حرکت وی از ماده و زمین آغاز
میشود؛ ولی حیطه خالفت آنان ،تصـرف در هسـتی و تـدبیر شـئون هسـتی میباشـد.
(جوادی آملی ۱۰۹۷ ،ج)۰۷:
عموم مفسران قرآن اعم از شیعه و سنی معتقدنـد کـه در عـین حـالی کـه جانشـینی
خداوند بالقوه برای همه انسانها وجود دارد ولی برخی از انسانها در عمل این قوه خود
را به فعلیت میرسانند و از این عده ،معدودی از این انسانها میتوانند به مقام خلیفه تام
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الهی و انسان کامل دست یابند .البته امکان اتصاف به اوصاف الهی برای هر کس به اندازه

آیت هّاّلل جوادی آملی معتقد است عامل دستیابی به مقام خالفت الهی اوال مربوط بـه

۸۶

میزان علم انسان به اسمام حسنای خداوند و ثانیا عمل نمودن بر محـور آن اسـت؛ زیـرا

هستی خود فراهم است (جوادی آملی )۱۹۱ : ۱۰۹۱ ،و این اتصاف مفهـومی تشـکیکی
است .به عنوان مثال «حیات» صفتی الهی است که برخورداری از آن برای همه انسـانها
به نحو ارادی ممکن است؛ برخی پس از مرگ هم بـر اسـاس فرمـایش امیـر المـومنین
زندهاند 2و برخی نیز بر اساس فرمایش ایشان پیش از مرگ نیز مردهاند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک لِل َْملَئِک َِة ِإن ّی َجاعِل فِی ْاألَ ْر ِ
ض َخلِیفَة.
َ  -1و ِإ ْذ قَالَ َرب َ
هر – نهج البالغه ،حکمت .003
َمام باقونَ ما بَق ِ َی َّ
 -2و ُ
العل ُ
الد ُ
ت ْاألَحی ِ
ام – نهج البالغه ،خطبه .13
َ -3و ذَل ِ َ
ک َمی ُ ْ َ
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صرف علم ،هیر کس را معلم فرشته و مسجود او قرار نمیدهد؛ بلکه در کنار علم ،انسان
باید اسم خدا و مظهری از صفات او باشد تا به مقام خالفت االهی برسد( .جوادی آملی،
 )۰۳۰ : ۱۰۹۱ایشان در این زمینه مینویسند:
آفریدگار انسان برای پروراندن او بهترین راه را ارایه مـیفرمایـد و آن بیـان اسـمای
حسنا و صفات علیای الهی است تا انسان که خلیفه خداست ،نخسـت ایـن اسـما و

حکمت و موعظه حسنه و جدال احسـن بـه پیمـودن صـراط مسـتقیم فـرا خوانـد.
(جوادی آملی)۱۹۳ : ۱۰۹۱ ،
براساس آیات و روایات ،کاملترین مصداق خلیفه الهـی ،پیـامبر اکـرم و امامـان:

هستند .اندیشمندان اسالمی نیز معتقدند مقام خالفت الهی مخصوص انسان کامل اسـت
و الزمه چنین مقامی وجود عصمت و علم لدنی است که تشـخی

آن فقـط بـر عهـده

«مستخلف عنه» و ذات پاک ربوبی است( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج)۱۳۳-۷۵ :
سوالی که پاسخ به آن میتواند ما را در دستیابی به سـالمت معنـوی و فهـم جایگـاه
واقعی انسان در نظام هستی یاری نماید این است که اساسا مقام جانشـینی در موضـع و
جایگاهی مطرح میشود که «مستخلف عنه» غایـب باشـد؛ چـرا کـه بـا حضـور خـود
شخ

 ،دیگر نیازی به جانشین نخواهد بود و ما براساس ادله عقلی و نقلی به وجـود و

حضور دائمی خداوند قائلیم .بنابراین خداوند چرا باید جانشین داشـته باشـد؟ آیـت هّاّلل
جوادی آملی به این سوال چنین پاسخ میدهند که مقصود از مقام خالفت انسـان کامـل،
این است که او در امر خدانمایی از سوی خداوند خالفت و نیابت دارد تا افرادی کـه از
ادراك و شهود بیواسطه حق عاجزند ،بتوانند با وساطت انسـان کامـل در حـد ظرفیـت
خویش به شهود حق و مشاهده رب العالمین نایل آیند و با این بیان ،حقیقت خالفـت و
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صفات را بفهمد و سپس بر محور آن عمل کند و به دنبال علم و عمل ،هدایت دیگر
ِ
ِ
آسـمانی آدمـی را بـا
حیات انسـانی و خالفـت
انسانها را بر عهده گیرد و مخالفان

۸۷

جانشینی انسان ،به مظهریت خدای سبحان باز خواهد گشت( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،الف:
)۱۵۷-۱۵۶
بنابراین انسان کامل ،مظهر تام الهی بوده و وظیفهاش یاری انسانها برای دستیابی بـه
حیات متالهانه و سالمت معنوی است .نکته مهم این است که یاریرسـانی خلیفـه خـدا
عالوه بر محور تشریعی در محور تکوین نیز میباشد و در حوزه تکـوین ،خلیفـه الهـی
دارای آثار علمی و عملی گستردهای میباشد .مصداق بارز چنین ادعایی ،جریان مباهلـه
است؛ چراکه براساس ن

صریح قرآن کریم پیامبر اکرم علیهالسالم فرمودند« :بیاییـد بـا

همه هستی و موجودیت خویش ،روبه درگاه خدا آوریم و لعنـت او را بـر دروغگویـان
قرار دهیم».

1

دقت در عبارت «لعنت او را بر دروغگویان قرار دهـیم» بسـیار راهگشاسـت؛ چراکـه
پیامبر اکرم علیهالسالم نفرمودند :به درگاه خدا رویم و از او بخواهیم تا کاذبـان را لعنـت
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

کند؛ بلکه فرمودند ما خود لعنت خدا را بر کاذبان نازل کنـیم تـا روشـن شـود کـه زمـام
ِ
خالفت خدا در دست کیست و در این میدان الهی ،چه کسی از جانـب خـدا مـیتوانـد

را به دست میگیرد و از مقام خالفت الهی تازیانه عااب خداوندی را بر پیکر سـتمگران

۸۸

و دروغگویان فرود میآورد و این حقیقت تکوینی از سنخ فعل و عمل است و نه قول و

بدون تفویض ،لعنت الهی را نازل و دروغگویان را به عااب خدا دچار سازد؟
دامنه این مقام بلند ،آنگاه روشنتر میشود که بدانیم لعنت خدا فعـل خداسـت و نـه
قول او؛ بنابراین پیامبر اکرم علیهالسالم در قلمرو تکوین به اذن خدای سبحان زمام لعنت

گفتار .بنابراین روشن شد که خلیفه الهی ،اراده خدای سبحان را به نیابـت از او بـر همـه
هستی حاکم میسازد( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،الف)۱۹۳-۱۹۱:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با مقدمات ذکر شده روشن شد که بر اساس نظریه «تفسیر انسان به انسان» و لزوم رجـوع
انسان متشابه به انسان محکم عینی (انسان کامل) ،الزم است آدمیان برای دسـتیابی بـه هـر دو
جزم «حیات» و « تأله» ،خود را به انسان کامل عرضه نمایند تا انسان ظاهری از انسان حقیقـی
باز شناخته شود و در پی این عرضه ،میزان دستیابی خود به سالمت معنوی را محک زنند.
از سوی دیگر میدانیم خدای سبحان در قرآن کریم پیـامبر اکـرم را « اسـوه حسـنه»
حیات متألهانه روشن شود؛ بدین جهت میتوان گفت یکی از مهمترین راههای دستیابی
به سالمت معنوی و تحقق حیات متألهانه ،رجوع به انسان محکم عینی به صورت کلی و
امروز رجوع به حضرت ولی عصر عجل هّاّلل تعالی فرجه الشریف میباشد.
آیت هّاّلل جوادی آملی برای تاکید بر لزوم عرضه به انسان کامـل جهـت دسـتیابی بـه
سالمت معنوی معتقدند انسان سالم انسانی است که با انسان کامل در ارتباط باشد و بـه
او تأسی نماید( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،الف )۷۷ :سالمتی که در این جا در عبـارت انسـان
سالم مد نظر است ابتدائا و اصالتا سالمت معنوی است و سپس به ابعـاد دیگـر سـالمت
قابل سرایت است.
 )0تحقق نگاه آیهای به هستی

از تفح

در آثار آیت هّاّلل جوادی آملی میتوان چنین استنباط نمود که از منظر ایشان

دومین نتیجه از نتایج وجود نگاه توحیدی ،تحقق نگاه آیهای بـه هسـتی اسـت؛ چراکـه
وجود چنین نگاهی نقش بسزایی در ایجاد سالمت معنوی و بقام آن دارد .در نگـاه غیـر
دینی ،اشیام صرفا شیم هستند و هیر داللت یا راهنمایی برای اشاره بـه امـری فراتـر از
خود ندارند .طبیعت ،گیاهان ،حیوانات و حتی انسان ،صرفا حکایتگر از خـود بـوده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
بررسی بازتاب نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت ه ّ

مینامند 1تا با این تعبیر ،لزوم تأسی و اقتدای مومنان به آن حضـرت بـرای دسـتیابی بـه

۸۹

نشان از چیز دیگری نیستند.
اما در نگاه دینی تمام هستی با همه مراتبش ،آینه الهی و راهنما به سوی او میباشـند.
در این رویکرد هر شیم بر اساس قدر وجودی خود ،آیه و نشانهای بـه سـوی خداونـد
است .تحقق این نگرش در انسان باع

میشود تا خود را دائما در ارتبـاط بـا تجلیـات

ربوبی ببیند و در این فرض است که او میتواند گامی مؤثر در تحقـق سـالمت معنـوی
خود بردارد؛ چراکه با فهم این مطلب ،بـه بهتـرین نحـو ارتباطـات عرضـی خـود را بـا
مخلوقات الهی سامان میدهد.
محی الدین نگاه آیهای به جهان هستی را ،مشاهده حق از جهت اسمام حسنای الهـی
و صفات فعل خداوند عنوان نموده است( .محیالدین ،بیتا)۷۴۱ ،۱:

سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۹۰

به دریـــا بنگـــرم دریـا ته بینـم

به صحرا بنگرم صحرا ته بینم

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشـــان از قامت رعنا ته بینم
(باباطاهر)۱۶۱ :۱۰۷۱ ،

آیت هّاّلل جوادی آملی نیز در تأیید سخن محی الدین معتقدنـد مشـاهده خداونـد در
همه آیات و نشانههای او ،محصول قرب نوافل است (جوادی آملی۱۰۹۵ ،ب)۵۷-۵۵ :
و اسناد افعال به دیگران نیز از باب مجاز است.
حاصل آنکه هر کس کمالی دارد ،مظهر و آینه اسمام و صفات خداونـد اسـت و بـه
تعبیر لطیف شیخ اشراق ،اگر فعلی به غیر خدای سـبحان اسـناد پیـدا کـرد ،تسـامح
است؛ مانند اسناد جاری شدن به رودخانه و حال آنکه جاری شدن صفت آب است
نه رودخانه( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،د)۴۱۹ :

در قرآن کریم موارد فراوانی وجود دارد که تاییدی بر ضرورت وجود نگاه آیهای بـه
مخلوقات الهی و عدم توجه استقاللی به آنها میباشد؛ اما به سبب رعایت اختصار در این
نوشتار تنها به ذکر یک نمونه بسنده مینماییم.

در جریان آگاه نمودن مالئکه از اسـمام توسـط حضـرت آدم علیهالسـالم بـا ایـن کـه
فرشتگان علم را از حضرت آدم دریافت نمودند «آن را از آدم ندیدند ،بلکه خـدای سـبحان
را معل ّم خویش دانستند؛ زیرا هم پـیش از دریافـت گـزارش اسـما از حضـرت آدم (علیـه
ِ
لم لَنا ّإال ما علَّمتَنَا 1و هم پس از آن .پس با این که معلم آنان
السالم) گفتندُ  :سبحانَك ال ع َ
است؛ زیرا در حریم تعلیمات الهی ،تعبیر اول ،کفر است و تعبیر دوم ،شرك و وجود مقدس
منزه است و هم از آن؛ چون در جریـان گـزارش اسـما اساسـا آدم را
فرشتگان ،هم از اینّ ،
ندیدند و یکسره به خدا متوجه بودند و از این رو تعلیم آدم را نیز تعلیم خدا خواندند.
پس نه حضرت آدم (علیهالسالم) خود را دید ،زیرا سخن او به درگاه خداونـد ،ایـن
بود که( :ربّنا ظلمنا أنفسنا )2...و نه فرشتگان ،خود و آدم را دیدند؛ زیرا گفتندُ  :سبحانَك
ِ
لم لَنا ّإال ما علَّمتَنَا و این ،همان توحید نابی است که هستی هر موحد را دربرگرفتـه
ال ع َ
است و این یعنی« :ال إله إال هو»« ،ال معل ّم إال هو»« ،ال مدبّر إال هو»« ،ال رازق إال هو» و ...
( .جوادی آملی)۱۰۹۱:۰۱۳ ،
بنابراین هرگونه نگاه استقاللی و تکیه عملی بـه غیـر ذات حـق بـا توحیـد محـض
سازگار نیست( .جوادی آملی۱۰۹۵ ،الف )۱۹۰:با توجه بـه مطالـب گفتـه شـده روشـن
میشود که باید خدامحوری و نگاه آیهای بر بینشها ،گرایشها و رفتارهای آدمی حـاکم
باشد؛ چرا که به میزان توجه به توحید افعالی و حاکمیـت الهـی ،انسـان بـه درجـاتی از
سالمت معنوی دست یافته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
بررسی بازتاب نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت ه ّ

به فرمان خداوند ،آدم بود ،نگفتند :علم ما از آدم است و نیز نگفتنـد علـم مـا از خـدا و آدم

۹۱

 )3باور به هدفمندی آفرینش

با توجه به آثار آیت هّاّلل جوادی آملی میتوان چنین برداشت نمود که سومین دستاورد
نگاه توحیدی و خدامحوری ،باور به هدفمندی جهان آفرینش است .اگـر انسـان واجـد
نگاه توحیدی باشد ،آفرینش عالم به صورت کلی و آفرینش انسان را به صورت خـاص،
دارای هدفی متعالی میداند .ایشان معتقدند آیه  ۱۱۷از سوره مبارکه مومنون 1به بهتـرین
نحو هم از هدفمندی انسان سخن گفته اسـت و هـم از بازگشـت او بـه سـوی خـدای
سبحان .این اشاره و تاکید الهی در  ۱۹آیه دیگر که سخن از بازگشت انسان به سوی خدا
و هدفمندی اوست تکرار شده است .از منظر آیت هّاّلل جوادی آملی آیات صـیرورت 2و
همچنین آیه استرجاع 3به روشنی هدفداری را نسبت به همه هسـتی عمومـا و دربـاره
انسان ،خصوصا بیان میدارد( .جوادی آملی ۱۰۹۱ ،الف)۱۴۷-۱۷۳:
انسان هدفمند ،خود را رها شده در دنیا فرض نمیکند و با تمام وجود مییابد که اگر
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

به حیات متألهانه دست یابد میتواند به صورتی واقعی به اهداف وجـودی خـود دسـت

برای او معنادار میشود .او خود را دارای تکلیفی بزرگ میداند که باید در نشئه دنیا ،بـه

۹۲

آن عمل نماید .انسان موحد عدالت الهی را در تمامی شئون ایـن دنیـا سـاری و جـاری

یافته و در این تالش ،سالمت معنوی خود را در پرتو وجـود نگـاه توحیـدی بـه عـالم،
محقق نموده است.
او میداند و به این علم ایمان دارد که مرگ پایان زندگی نیسـت و زنـدگی و حیـات
(ولو در بسترهای مختلف) همواره جاری است .با این نگرش است که مـرگ و حیـات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ  -1أ ِ
رجعون
فحسبتم َأن ََّما خلَقناکُم َعبَثا و َأنَّکم إلَینَا التُ َ
َ
 -2سوره شوری-آیه  04و سوره لقمان-آیه  00و ...
راجعون
 -3إنَّا هّّلل وإنا ِإلیه
ُ

میداند و مرگ را صرفا تغییر بستر حیات و جابجایی از عالمی به عالم دیگر میداند.
از نظر او رنجهای دنیوی ،هدفمند ،تعالی بخش (بستری برای کمال مؤمن) ،یادآور و
تصحیح کننده لغزشهای احتمالی و جزم جدایی ناپایر از زندگی دنیوی اسـت .چنـین
شخصی میتواند در پرتو هدفمند دانستن عالم ،از رنجهای دنیوی بـرای خـود سـکویی
جهت دستیابی به حیات متألهانه و سالمت معنوی بسـازد؛ چـرا کـه او عـالم آخـرت را
آرامشی واقعی ،عمیق و تعالی بخش دست یابد و در پی این دستیابی ،سـطوح بـاالیی از
تابآوری را تجربه نماید.
حضرت علی 7در نهجالبالغه دربـاره هدفمنـدی آدم و عـالَم میفرماینـدِ « :
فـإنّ هّاّلل
ٍ
جهالـة وال َعمـی»1؛ خداونـد
سبحانه لم یخلقکم َعبَثا ولم یترککم ُسدی ولم یَ َد ْعکُم فی
شما را عب

نیافریده و مهمل وا نگااشته و شما را در جهالت و نابینایی سـرگردان رهـا

نکرده است.
در این رویکرد با توجه به هدفمندی عالم ،هدف از خلقـت انسـان ،دسـتیابی او بـه
کماالت انسانی ،قلب سلیم و در نهایت دارالسالم ابدی است.
 )0عبودیت ،فلسفه حیات انسانی

از ثمرات پایرش تعریف«حی متأله» به عنوان تعریف انسان و در پی آن تحقق نگـاه
توحیدی ،فهم جایگاه واقعی انسان در نظام هستی است .فهم این جایگاه به انسان یـاری
میرساند تا بتواند به شکلی واقعی موانع موجود در دستیابی به حیات متألهانه را برطرف
سازد .آیت هّاّلل جوادی آملی در این خصوص چنین مینویسند:
قرآنکریم برای کاستن از سرکشی انسان و فراخواندن او به سـوی حیـات متألّهانـه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال جوادی آملی بر راهکارهای تحقق سالمت معنوی
بررسی بازتاب نظریه «تفسیر انسان به انسان» آیت ه ّ

تداومبخش حیات دنیوی میداند .او در پرتو فهم یکپارچگی عوالم وجودی میتواند بـه

۹۳

دو اصل را درباره آدمی مطرح میکند و او را هماره به ایـن دو کـه یکـی وابسـتگی
ذاتی و دیگری اضطراب واقعی است ،متاکر میسازد .اگر انسان حقیقت یـاد شـده
را باور کند و بر وابستگی ذاتی و تزلزل واقعی خـویش عالمانـه بنگـرد ،نـه تنهـا در
برابر موالی حقیقیاش ،سرکشی و سرافرازی نمیکند ،که پیوسته احساس حقـارت
و ضعف و مسکنت و ذلت ،او را مطیع و متواضع و در پیشـگاه معبـودش خاشـع و
خاضع میدارد( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،الف)۱۹-۱۷ :

اصل اول یا همان وابستگی ذاتی انسان به خداوند ،اشاره به نحوهایی از وجود دارد کـه
در مشرب فلسفی -عرفانی از آن به «وجود رابـط» تعبیـر میکننـد .شـأن «وجـود رابـط»،
«معنای حرفی» در مقابل «اسم» و« فعل» است« .حرف» هویت و حقیقتی جـز نقـش ربـط
ندارد ،معنایی را مستقال منتقل نمیکند ،به خویش اتکایی ندارد و تنها در صورتی که کنـار
دیگری باشد ،معنادار میشود .این نحوه وجود را «وجود رابط» میگویند کـه اگـر هویـت
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ربطی از آن گرفته شود ،لفظ بی معنایی باقی میماند( .جوادی آملی ۱۰۹۱ ،الف)۱۷:
انسانی که واجد نگاه توحیدی باشد با عمق وجود خود مییابد کـه «وجـود حرفـی»
است که با نظر به ذات خودش هیر هویت مستقلی ندارد؛ لاا او به خوبی میفهمـد کـه
برای معنادار شدن باید در کنار اسم و فعل الهی باشد.
اصل دوم که به نحوی محسوس با سالمت روانی و معنوی در ارتباط است ،تزلزل و
لرزان بودن انسان در تندباد حوادث است که افزون بر بـی تکیـهگاهی ،تـوان اسـتقرار و
ایستادن مستقل نیز در او یافت نمیشود( .جوادی آملی ۱۰۹۱ ،الف )۰۱:آیت هّاّلل جوادی
آملی در خصوص این «حرف لرزان» و افق گسترده کمال او معتقدند:
با توجه به این دو اصل ،آنچه از انسان ترسیم میشود ،حرفی لرزان است که با همـه
ِ
حیات متألّهانه فـرا خوانـده شـده اسـت و بـه سـوی
فقر و قصور و کوتاهیاش به

پروردگارش سخت کوشنده و شتابان است؛  1اگر در این سیر الهی ،به مقصد رسـد
و در کسب حیات و تألّه ،توفیق یابد ،نه تنها معنا دار گشته و با تکیه بر اسـم و فعـل
ِ
اضطراب ذاتی او نیز به آرامش و اطمینـانی ملکـوتی بـدل
خدا نفیس میشود ،بلکه
میگردد و با این همـه دارایـی و ایـن درجـه از حیـات الهـی کـه رهآورد کیمیـای
انسانساز تألّه است ،به سوی پروردگار خویش به عنـوان نفـس مطمئنـه 2رهسـپار

ایشان راه تبدیل اضطراب وجودی انسان به آرامش و اطمینـان ملکـوتی و اصـیل را
تکیه بر اسم و فعل خداوند میدانند و این رویکرد ،در دستگاه فکـری ایشـان عمیقـا بـا
روشهای رایج آرامشبخشی در جوامع امروزی متفاوت است .از منظر ایشـان تنهـا راه
تحقق اطمینان ،آرامش ،رضایتمندی و نشاط درونی تکیه بر ذات ربوبی و فهـم جایگـاه
واقعی انسان در نظام هستی است .تمام عناوین ذکر شده که از منظر غیردینی بـه عنـوان
غایت و نهایت سالمت معنوی ذکر میشود از منظر ایشان ارزشمند است ولی ارزش آنها
غیری است و نه ذاتی .آرامش و نشاط درونی تنهـا در صـورتی ارزشـمند اسـت کـه در
راستای قرب الهی و عبودیت او باشد؛ چرا که باور به ارزش ذاتـی مـوارد عنـوان شـده،
اساسا از «وجود رابط» برنیامده و با مقام عبودیت او سازگار نیست.
ِ
زندگی «وجود رابط» تنها بر تکیه او بر اسم و فعل الهـی و بـه بیـان دیگـر
معنا و هدف
قرب الهی استوار است« .حی متاله» که کمال خود را در قرب الهی و تکیه بـر اسـم و فعـل
الهی میداند ،همه بینشها ،گرایشها و رفتارهای خود را بر مدار توحید سامان میدهـد .از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمالقیه.
 -1سوره انشقاق-آیه :2یَ َأیها اْلنسانُ إن ّك کادح إلی ربّك کدحا ُ
راضـیة مر ِ
ك ِ
 -2سوره فجر -آیات  :63-41یا َأیتها النَّفْس الْمطْ مئِنَّ ُة ْار ِجعِی ِإلی َرب ِ
ضـیَّة * فَـا ْد ُخلِی فِـی
َّ ُ َ
ُ ُ َ
َ َْ
عِ ِ
بادی َو ا ْد ُخلِی َجنَّتِی.
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میشود( .جوادی آملی۱۰۹۱ ،الف)۰۱-۰۱:

۹۵

سوی دیگر دین بیانگر نحوه سلوک آدمی در زندگی دنیا بـه منظـور دسـتیابی بـه سـعادت
حقیقی که همان قرب الهی است میباشد( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،ه  )۶۳۰:حی متاله میدانـد
برای دست یافتن به قرب الهی الزم است مسیر عبودیت و عبـادت را در پـیش گیـرد؛ بـه
همین دلیل سرلوحه دعوت پیامبران و ادیان ،دعوت انسانها به عبودیت الهی است.
بنابراین هدف و معنای زندگی آدمیان در قرب الهـی خالصـه میشـود و راه دسـت
یافتن به چنین هدفی ،عبودیت است .عبودیتی که مد نظر خدای حکیم است ،عبودیتی با
پشتوانه عقلی است .آیت هاّلل جوادی آملی در این خصوص میفرمایند « :انسان باید ِ
عابد
ّ
آن عقل عملی و معرفت ،از ِ
عالم باشد .عبادت ،از ِ
آن عقل نظری اوست و هویّت انسـان
ِ
انسـان بـه مقصـد
را عقل نظری و عقل عملی او تشکیل میدهد؛ یعنی انسان عالم عابد،
رسیده است( ».جوادی آملی)۶۶ : ۱۰۵۷ ،
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براساس نظریه «تفسیر انسان به انسان» تاله و ذوب شدن در الوهیت خداونـد ،فصـل
ِ
ِ
رب العالمین ذوب
مقوم و اساس هویت انسان است؛ «پس
انسان حی متأل ّه که در الهیّت ّ
و فانی است ،باید به اخالق الهی تخل ّق داشته باشد( ».جوادی آملی ۱۰۹۱ ،الف)۹۳:

گمارند( .جوادی آملی ۱۰۹۹ ،ب )۱۱۱:چنین انسان حی متالهی که همه ابعاد وجـودیش

۹۶

با یکدیگر هماهنگ است ،به بهترین نحو ممکن به سالمت روانی ،اجتمـاعی ،معنـوی و

بنابراین «حی متاله» تالش مینماید تا بین قوای وجودی خویش تعادل برقرار نمایـد
و همه آن قوا را با فطرت الهی همگام سازد .نتیجه همگامی با فطرت الهـی ،اثـاره دفینـه
عقل است .پیامبران نیز اساسا آمدهاند تا به احیای فطرت الهی و اثاره دفینـه عقـل همـت

حتی سالمت جسمی دست پیدا خواهد نمود.
بنابراین انسانی که واجد نگاه توحیدی اسـت ،پـس از فهـم جایگـاه خـود در نظـام
هستی ،درمییابد که هدف نهایی زندگی و فلسفه حیات ،قرب الهی و راه دستیابی به آن
عبودیت عاقالنه است .با چنین شرایطی او قرب الهی را واجد ارزش ذاتی دانسته و دیگر

موارد از قبیل شادی ،رضایتمندی ،نشاط درونی و  ...را دارای ارزش غیـری میدانـد و
بدین ترتیب او به سالمت معنوی پایدار و ارزشمندی که مطابق با قواعد حاکم بر هستی
میباشد ،دست یافته است.
نتیجهگیری

دریافته است که سالمتی تنها به ابعاد جسمانی محدود نمیشود و بـرای ارتقـام کیفیـت
زندگی الزم است به سراغ انواع دیگر سالمت از جمله سالمت معنوی بـرود .از دیربـاز
نیز ادیان الهی و حتی غیر الهی به انسـان بـرای دسـتیابی بـه سـالمتی فراتـر از سـالمت
جسمانی هشدار داده بودند .بنابراین اصل توجه به سالمت معنوی در جوامع مختلف بـا
دیدگاههای گوناگون و متفاوت مورد پایرش است؛ اما نکته مهم ،تبیین مبـانی ،اصـول و
راهکارهای دستیابی به سالمت معنوی است که بیشک متاثر از قیود مختلـف فرهنگـی،
اجتماعی ،تاریخی ،دینی ،ملی و  ...میباشد .در این نوشتار با توجه به هنجارهای موجود
در جوامع اسالمی و همچنین بهرهگیری از آرام اندیشمندی جامع چون آیت هّاّلل جـوادی
آملی و خصوصا نظریه بدیع «تفسیر انسان به انسان» به سراغ فهم راهکارهای دستیابی بـه
سالمت معنوی رفتهایم.
براساس نظریه «تفسیر انسان به انسان» روشن شد که بـا دو روش مکمـل یکـدیگر،
میتوان به شناخت انسان دست یافت .روش اول تفسیر متشابهات انسان به محکمات او
و روش دوم تفسیر انسان متشابه به انسان کامل میباشد.
مهمترین عامل جهت تبیین راهکارهای تحقق سالمت معنوی ،روشن شدن تعریف و
جایگاه انسان در عالم هستی است؛ بدین دلیل پایرش نظریه «تفسیر انسان بـه انسـان» و
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انسان مدرن به تازگی و در پـی بحرانهـایی کـه در سـالهای اخیـر تجربـه نمـوده،

۹۷

اعتقاد به تعریف انسان به «حی متاله» اثری آشکار و بدیع بر سالمت معنوی دارد؛ چراکه
روشن میشود راه دست یافتن به سالمت معنوی بازگرداندن متشابهات انسان به محکـم
وجودیش (فطرت الهی و قلب سلیم) و همچنین تأسی به انسان محکم عینی و در نتیجه
تحقق «نگاه توحیدی» است.
با توجه به آثار آیت هّاّلل جوادی آملی میتوان چنین استنباط نمود که اگر فردی واجد
نگاه توحیدی گردد ،این نگاه منشا پیدایش چهار تغییر مهم در وجود او میگردد .توجـه
کامل به مقام خلیفه الهی پیدا میکند؛ واجد نگاه آیهای به هستی میشود؛ آفرینش خود و
جهان را هدفمند میداند و در نهایت با فهم جایگاه خود در نظام هستی ،به مقام عبودیت
الهی بار یافته و فلسفه حیات انسانی را مییابد .چنین فـردی از منظـر آیـت هّاّلل جـوادی
آملی به سالمت معنوی دست یافته است .از منظر ایشان افزایش امیـد ،رضـایتمندی و
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نشاط درونی در زندگی و دیگر مواردی که در منظر غیر دینی به عنوان نتایج دستیابی بـه
سالمت معنوی عنوان میگردد ،ارزش غیری داشته و تنها باریافتن به مقام خالفت اللهی
دارای ارزش ذاتی است.
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 .۱۶ـــــــــــــــــ (۱۰۹۷ه) ،تسنیم ،جلد ،۱۱نشراسرام ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــ (۱۰۹۷و) ،جامعه در قرآن ،نشراسرام ،قم.
 .۱۹دهخدا ،علیاکبر ( ،)۱۰۰۹لغتنامه ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۷دورانت ،ویل ( ،)۱۰۹۷لذات فلسفه ،عباس زریاب خویی ،شرکت انتشارات علمی
فرهنگی ،تهران.
 .۰۳ـــــــــــ ( ،)۱۰۷۵دربارۀ معنی زندگی ،شهابالدین عباسی ،پارسه ،تهران.
 .۰۱عزیزی ،فریدون ( ،)۱۰۷۰سالمت معنوی؛ چیستی ،چرایی و چگونگی ،انتشارات حقوقی،
تهران.

 .۰۱فتاحی ،اسماعیل؛ امینی ،عایشه (« ،)۱۰۷۴واکاوی مفهوم وانواع تعریف از سالمت
معنوی» ،مطالعات معنوی ،دوره ،۵شماره۱۷و ،۱۶ص
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۱۰۰

.۷-۱۶

 .۰۰کرمی ،محمد؛ رحمانی ،عبدالحمید (« ،)۱۰۷۷عوامل و موانع سالمت معنوﯼ از منظر
عالمه جوادﯼ آملی» ،اخالق وحیانی ،دوره ،۱۳شماره ،۱ص

.۷-۰۵

 .۰۴کلدلوتران ،ماری (« ،)۱۰۵۱بحران معنویت در جهان غرب و بازگشت مجدد به مذهب»،
جامعهشناسی کاربردی ،دوره ،۴شماره  ،۷ص

.۱-۱۴

 .۰۷کلینی ،محمدبنیعقوب ( ،)۱۰۷۳اصولکافی ،موعوداسالم ،قم.
 .۰۶مرندی ،سیدعلیرضا (« ،)۱۰۹۷جاﻳگاه ،تعرﻳف و دشواریهای پاﻳه رﻳزی مفهوم سالمت
معنوی در جامعه ایرانی اسالمی» ،اخالق پزشﻜﻲ ،دوره ،۴شماره ،۱۴ص

۱۱-۱۱

 .۰۵مطهری ،مرتضی ( ،)۱۰۵۶فلسفۀ اخالق ،انتشاراتصدرا ،تهران.
 .۰۹مظاهریسیف ،حمیدرضا (« ،)۱۰۹۵شناخت جریان معنویتجویی و شاخصهای
معنویتهای نوظهور» ،مکاتبه و اندیشه ،دوره ،۱۳شماره ،۰۱ص
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