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ب��ا گونه شناس��ی معنویت گرای��ی جدی��د، 14 ن��وع 
گونه شناس��ی در زبان فارسی یافت ش��د که از این 14 
نوع، 12 ن��وع از آنه��ا بازخوانی، بازنویس��ی یا ترجمه 
گونه شناسی  های غربی هستند. دو مورد از این 14 مورد 
نیز دایه  این را دارند که گونه هایی تولیدی با اس��تفاده 
از روش های کیفی هستند. ایده بنده این است که اگر 
قرار باشد ما به گونه شناس��ی جدید در زمینه معنویت 
دست پیدا کنیم این گونه شناس��ی باید فراترکیبی از 
گونه شناسی های موجود باشد تا درک کامل تری از این 
پدیده به ما نشان دهد ولی از آن جایی که داده های این 
فراترکیب هنوز فراهم نیست و گونه شناسی های کافی 
و الزم را نداریم اقدام به تولید بعضی از گونه شناسی های 
ممکن ک��رده ام. در این راس��تا یک��ی از راه هایی که به 
ذهنم رسید گونه شناس��ی بر اس��اس دیدگاه بزرگان 
جریان س��از فرهنگی در ایران اس��ت. به همین منظور 
در مرحله نخست به واکاوی بیانات مقام معظم رهبری 
پرداختم. هدف از این پژوهش شناسایی انواع معنویت 
بر اساس دیدگاه های ایشان و نسبت بین آنها بود. من 
سعی کردم انواع پژوهش های موجود پیرامون دیدگاه 
رهبری درباره معنویت را مورد مطالعه قرار دهم در این 
بین پژوهش آقای محمدج��واد رودگر و پژوهش آقای 
مظاهری سیف از کارهای دیگر جدی تر است. هر دوی 
این محققین وقتی به بحث معنویت از دیدگاه رهبری 
پرداخته اند تأکی��د ویژه ای کرده اند ک��ه این معنویت 
متمایز از معنویت های دیگر است. این معنویت به شدت 
اجتماعی و معنویتی در بطن زندگی است و اجماالً هم 
اشاره کرده اند که وجوه انقالبی و سیاسی دارد. در کنار 
جنبه های مثبت، دو نق��ص در این  پژوهش ها می توان 
مش��اهده کرد. یکی اینکه تفاوت یا نسبت معنویت در 
بطن زندگی با معنویت انقالبی از دیدگاه رهبر انقالب 
مشخص نشده و نقص دوم اینکه نسبت معنویت مورد 
نظر رهبر انقالب با دیگر مدل های معنویت اشاره شده 
در بیانات ایشان تبیین نگردیده است. مشخص نیست 
چیزی که رهبری نفی می کنند چه نسبتی با آنچه که 
تأیید می کنند دارد. در پژوهش من که خدمت تان ارائه 

می کنم، تالش شده این دو نقص پوشش داده شود.
  اصطالح سازی های اخیر از واژه  معنویت

واژه معنویت  در قرن هشتم با ترجمه احیا علوم الدین در 
ادبیات ما رواج پیدا کرد اما تا همین اواخر که از معنویت 
اصطالح س��ازی ش��د، در حد واژه باقی مان��ده بود. به 
عبارت دیگر تا چند دهه پیش وقتی صحبت از معنویت 
می شد، منظور همان معنوی و غیرمادی بودن یا باطنی 
بودن در برابر ظاهری بودن، بود اما اصطالح سازی های 
اخیر موجب شده بار معنایی معنویت چیزی بیشتر از 
یک واژه باش��د. این اصطالح س��ازی ها را در سه دسته 

می توان برشمرد:
1- ادبی��ات صوفیانه: در این ادبی��ات معموالً منظور از 
معنویت ارتقاي روح و روحانیت انس��ان در قالب سنت 

تصوف یا عرفان کالسیک اسالمی است.
2- ادبیات روانشناس��انه: در اینجا منظور ارتقاي روان 
انسان، نه روح آن است. در بعضی قرائت ها از دینداری 
لیبرال و در بازتولید بعضی از معنویت های عصر جدید 

در زبان فارسی، این اصطالح سازی ایجاد شده است.
3- بیانات و فرمایش��ات بنیان گذاران انقالب به ویژه 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای: در اینج��ا معنویت به 
معنای ارتق��اي روح و فرات��ر از ماده رفت��ن منظور 

اس��ت اما در بطن زندگی اتفاق می افتد و یک افزونه 
استکبارس��تیزی هم دارد. این اصطالح کاماًل جدید 
است و هیچ جا معنوی بودن مساوی با استکبارستیزی 
یا انقالبی گری گرفته نشده؛ همین باعث شده معنای 
جدیدی خلق ش��ود ک��ه آن را تعبیر ب��ه معنویت از 

دیدگاه رهبر انقالب می کنیم.
  روش اس�تخراج مدل های معنوی�ت از بیانات 

رهبر انقالب
برای استخراج معنویت های به رسمیت شناخته شده 
و نفی ش��ده در بیان��ات رهبر انقالب و نسبت س��نجی 
آنها با یکدیگر، 772 مورد از بیانات ایش��ان را انتخاب 
و کدگذاری باز کرده ام و س��پس با مدل گونه شناس��ی 
معنویت آقای »فیلیپ ش��لدراک« کدگذاری محوری 
انجام داده تا گونه های اشاره شده احصا شود. سپس با 
مدل ابداعی دیگری ضمن کدگذاری گزینشی، معنویت 
محوری مد نظر رهبر انقالب و نسبت سایر مدل ها با آن 

را سنجیده ام.
  انواع مدل های معنویت

آق��ای ش��لدراک، اله��ی دان مس��یحی که در رش��ته 

 جدی��د مطالع��ات معنوی��ت کار می کن��د در کتاب��ی 
درسی-آموزشی که در سال 2015 با عنوان »معنویت 
راهنمای سرگش��تگان« چاپ کرده، کلی��ات این نوع 
مطالعات را بیان می کند. ایشان معنویت های موجود را 

در سه دسته کلی برمی شمرند:
1- معنویت ه��ای دینی که خود ش��امل چهار دس��ته  
»تارکانه«، »عارفانه«، »کاربردی« و »پیامبرانه« است. 
البته اینها عباراتی است که من معادل واژه های انگلیسی 
گرفته ام و شاید بتوان ترجمه های دیگری نیز ارائه داد.

2- معنویت های باطن گرا و رازورزانه
3- معنویت های سکوالر

با توجه به این دسته بندی وقتی آن 772 مورد از بیانات 
رهبری را کدگذاری می کنیم، مشخص می شود که در 
بیانات ایشان هر چهار مورد از معنویت های دینی وجود 
دارد که بعضاً وجوه مثبت یا منفی برای آنها ذکر ش��ده 
است. یعنی شما نمی توانید بگویید صددرصد معنویت 
زاهدانه از ن��گاه ایش��ان منفی یا صددرص��د معنویت 

پیامبرانه از نگاه ایشان مثبت است.
  ویژگی های مدل های معنویت دینی

من در ابتدا و پیش از بررسی مدل های ذکر شده در 
بیانات رهبر انقالب، ویژگی های هر یک از این چهار 
مورد را عرض می کنم و توضیح می دهم رهبر انقالب 
با چه ش��اخصه هایی به ارزیابی هر ی��ک از این چهار 

مورد پرداخته اند.
1- معنوی��ت زاهدانه یا تارکانه از دی��دگاه مقام معظم 
رهبری، مانع اصل��ی زندگی معن��وی را زندگی مادی 
می داند و به دنبال این اس��ت که با ترک کردن زندگی 
مادی و عزلت گزینی از جمع و اجتماع فرآیند معنوی 
را تسهیل کند. ایش��ان در همین حال واژه زهد یا زاهد 
را برای امام خمینی)ره( و برخی از ائمه به کار می برند 
که نش��ان می دهد زهد به طور صددرصد از نظر ایشان 
نفی نمی ش��ود بلکه آن چیزی ک��ه از معنویت زاهدانه 
نفی می شود بی تفاوتی نسبت به اجتماع، دکان داری، 
س��لطه پذیری و انفعال اس��ت. ش��اید اگر بخواهیم در 
بیانات رهب��ر انقالب مصداقی برای ای��ن معنویت پیدا 
کنیم، می توان به بعضی یا برخ��ی از تصوف خانقاهی 
اشاره کرد. هرچند که همین هم به طور کلی نفی نشده 
است ولی از این جهت که تحت عنوان زهد و معنویت 
به دکان داری می پردازند یا اینک��ه به مواهب دنیوی و 
اس��تعدادهای خدادادی بی اعتنا هستند، مصداق این 

معنویت می شوند.
2- معنویت عارفان��ه به دنبال تجرب��ه درونی و تجربه 
مبتنی بر معرفت از خداوند است و سعی می کند از راه 
تهذیب به آن دست پیدا کند؛ البته تعادلی را بین زهد 
و معرفت ایجاد و از تکنیک زهد هم استفاده می کند اما 
هدفش بیشتر خودشناسی و خداشناسی است. افرادی 
که از این مکتب در بیانات رهبر انقالب تمجید شده اند، 
می توان به مالصدرا، سیدحیدر آملی و افرادی از مکتب 
تربیتی نجف همچون بزرگانی چون آقایان شوشتری، 
بهاری، حسین قلی همدانی، س��یدعلی قاضی، عالمه 
طباطبای��ی و بهجت اش��اره کرد. و البته جالب اس��ت 
متصوفانی مانند موالنا، بایزید، صفی الدینی اردبیلی و 
خرقانی نیز مورد تمجید ایشان واقع شده اند که مصداق 
عارف واقعی نه تصوف دکان دار تلقی می ش��وند. یعنی 
ایش��ان مرزی بین معنویت زاهدانه و عارفانه قرار داده 
و افرادی را نظیر کس��انی که نام بردم در زمره معنویت 

عارفانه می دانند.
اگر نقد رهبری بر معنوی��ت تارکانه منفعل بودن، عدم 
حساسیت اجتماعی و س��لطه پذیر بودن آنهاست نقد 
ایش��ان بر معنویت عارفانه نیز قلمبه سلمبه گویی آنها 
و به عبارتی نخبگانی کردن گفت وگوهاست که موجب 
می ش��ود مردم حرف آنها را نفهمند. نکته  دیگر اینکه 
ممکن است در این معنویت به وجوه سیاسی و اجتماعی 
دین نیز توجه نشود؛ هرچند که این معنویت نسبت به 

مدل اول ارجحیت پیدا می کند.
3- معنوی��ت کاربردی را در بیان��ات آیت اهلل خامنه ای 
)حفظه اهلل( معموالً می توان در م��واردی یافت که واژه 
معنویت رابطه  همنش��ینی و جانشینی با بطن زندگی، 
حیات طیبه، ارتباط دائمی با خداوند، تکلیف محوری، 
نوع دوستی، مسئولیت پذیری و فداکاری دارد. معنویت 
کاربردی به رغم معنویت زاهدانه و عارفانه، معنویت را 
نه در خلوت یا در ادبیات نخبگانی بلکه در بطن زندگی 
می  جوید. در این مدل، عماًل در تجارب زندگی روزمره 
باید به دنبال معنویت بود نه در یک بافت خاص و ایزوله 
شده گلخانه ای. ش��اید تمجید رهبری از علمایی چون 
فیض کاشانی، نراقین، ش��یخ محمد قزوینی و بزرگان 
معاصری مثل عزیزالدین خوشوقت و حائری شیرازی 
به علت همین معنویت کاربردی از دیدگاه آنها باش��د. 
البته آفت این نوع از معنویت این است که در این مدل، 
افرادی را می توان یافت که به طور غیردینی به معنویت 
رس��یده اند. مثاًل رهبر انقالب می فرمایند ممکن است 
یک نفر از روی حب ناسیونالیسیتی این کارها )خدمت 
به دیگران و ف��داکاری( را انجام دهد ام��ا این معنویت 
درستی نیس��ت چون در این حالت تقرب الهی وجود 
ندارد و برای خداوند نیس��ت. یعنی معنویت کاربردی 
ممکن است به نوعی معنویت سکوالر تبدیل شود. نقد 
دوم این است که ممکن است تبدیل به جاه طلبی شود. 
وقتی فردی به اجتماع کمک می کند، می تواند خودش 

را در این کمک کردن، ببیند.
4- اما مورد آخ��ر یعنی معنویت پیامبران��ه یا انقالبی، 
معنویتی است که روش انتخابی من نشان می دهد این 
مدل مقبول ترین معنویت از نگاه رهبری است. در این 
مدل همچون معنویت کاربردی، فرد به دنبال کس��ب 
معنویت از البه الی زندگی عرفی و دنیوی است. تفاوتی 
که این معنویت با معنویت کاربردی دارد این است که 
نه تنها به مس��ئولیت اجتماعی و کمک به مردم توجه 
می ش��ود بلکه راهکار اصلی این کمک استقرار عدالت 
اجتماعی یاد می ش��ود. به عبارتی معنوی��ت پیامبرانه 
هم��ان معنویت کاربردی اس��ت که تأکی��د بر عدالت 
اجتماع��ی، کمک به مظل��وم و مبارزه با ظل��م و ظالم 
دارد. اگر دقت کنید در بیانات رهب��ر انقالب معنویت 
همنشینی فراوانی با واژه عدالت یا واژگانی مثل جهاد، 
جبهه، مجاهدت، حساسیت اجتماعی و استکبارستیزی 
دارد. مورد دیگر در مدل معنویت پیامبرانه تصریح ویژه 
رهبر انقالب بر تقواست که در دیدار با پاسداران انقالب 

اسالمی بر آن تأکید داشتند.
  چالش های معنویت پیامبرانه و انقالبی

رهبر انقالب چالش هایی را هم بر سر راه این نوع معنویت 
برمی شمرند. نخست اینکه از دیدگاه ایشان ممکن است 
افرادی که معنویت پیامبرانه یا انقالبی می ورزند، دچار 
رفتارهای نس��نجیده ش��وند. در همین راس��تا ایشان 
مثال جالبی از مولوی نقل می کنند. این مثال داستان 
دختری مسیحی است که به اسالم عالقه مند شده اما 
پدر و مادرش بسیار نگرانند. پدر این دختر برای منصرف 
کردن دخترش ترفندی می زند. او مؤذن بدصدایی را در 
شهر پیدا می کند و می گمارد تا هر صبح اذان بگوید. از 
طرفی به دختر می گوید اگ��ر می خواهد دینی را که به 
آن عالقه مند ش��ده درک کند، صبح ها به اذانی که این 
آقا می گوید به دقت توجه کند. کم کم دختر با شنیدن 

صدای بد این مؤذن از اسالم زده می شود.
چالش دیگری نی��ز وجود دارد که باز ایش��ان آن را در 
قالب مثالی توضیح می دهند. رهب��ر انقالب معتقدند 
این معنویت چون با آلودگی های جامعه مبارزه می کند، 

 معنویت در بیانیه گام دوم 
بر عدالت و زندگی اجتماعی تکیه دارد

متن کامل سخنرانی دکتر احمد شاکرنژاد با عنوان »تحلیل گونه های معنویت گرایی بر اساس بیانات رهبر انقالب«

88498476گام دوم 

معنویت و اخ�الق دومین توصیه مه�م رهبر انقالب در بیانیه گام دوم اس�ت. ایش�ان تأکید دارن�د: »معنویت 
و اخالق، جهت دهن�ده همه  حرکت ها و فعالیت ه�ای فردی و اجتماع�ی و نیاز اصلی جامعه اس�ت؛ بودن آنها، 
محیط زندگ�ی را حتی با کمبود های مادی، بهش�ت می س�ازد و نبودن آن حت�ی با برخورداری م�ادی، جهنم 
می آفریند.« فرمایش�ات رهبر انقالب در باب معنویت این س�ؤال را ب�ه ذهن مبادر می کند ک�ه معنویت مورد 
نظر ایش�ان چه معنویتی اس�ت و چه تفاوتی ب�ا معنویت ه�ای عارفانه، صوفیانه یا س�کوالر دارد. در کرس�ی 
ترویجی »تحلی�ل گونه های معنویت گرایی در جمهوری اس�المی ای�ران« که در آبان ماه س�ال جاری به همت 
پژوهش�گاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار ش�د، در ابتدای این نشس�ت دکتر احمد ش�اکرنژاد، عضو هیئت 

علمی و مدیر گروه اس�الم و مطالعات معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس�المی، پس از توضیحاتی مختصر 
درباره پروژه مطالعاتی خود، به ارائه  پژوهش�ی درباره معنویت از دیدگاه رهبر انقالب و نسبت آن با چهار گونه 
معنویت گرایی یعنی »زاهدانه- صوفیانه«، »معرفتی- عرفانی«، »عملی- کاربس�تی« و »انقالبی- پیامبرانه« 
پرداخت. ایش�ان در این پژوهش ضم�ن مطالعه 772 فی�ش از بیانات مقام معظ�م رهبری در کن�ار بیانیه گام 
دوم با دس�ته بندی و تعریف ان�واع معنویت، معنویت م�ورد نظر رهبر انق�الب را با روش »فیلیپ ش�لدراک« 
تبیین کرده و تفاوت های آن با س�ایر مدل ها را به صورت خالصه بیان می کند. آنچ�ه در ادامه می خوانید متن 
کامل سخنرانی دکتر ش�اکرنژاد اس�ت که از روی فایل صوتی منتشر ش�ده از این نشس�ت پیاده شده است.

آیت اهلل خامنه ای در بیانیه گام دوم انقالب 
معنوی�ت پیامبران�ه و انقالبی را ترس�یم 
می فرماین�د. این معنویت ب�ا بی عدالتی، 
س�لطه پذیری، انفعال اجتماع�ی و عدم 
درگیری در اجتماع سر ستیز دارد. همچنین 
ایشان برای برطرف س�اختن چالش های 
فراروی معنویت پیامبران�ه، مخاطبان را 
توجه جدی می دهند ک�ه معنویت را باید 
با »ش�یوه معقول« و »بدون ق�وه  قاهره« 
بس�ط داد که این همان تأکید ایش�ان بر 
شاخصه  رفتار س�نجیده را نشان می دهد

مقبول تری�ن معنوی�ت از ن�گاه رهبری، 
معنویت پیامبران�ه یا انقالبی اس�ت. در 
این مدل ف�رد به دنبال کس�ب معنویت 
از البه الی زندگی عرفی و دنیوی اس�ت. 
تفاوت�ی که ای�ن معنوی�ت ب�ا معنویت 
کارب�ردی دارد این اس�ت ک�ه نه تنها به 
مسئولیت اجتماعی و کمک به مردم توجه 
می ش�ود بلکه راهکار اصل�ی این کمک 
اس�تقرار عدالت اجتماعی یاد می ش�ود

محمدصادق عبداللهي
    تنظیم

خود در مظان گرفتار ش��دن در آلودگی هاست. 
ایش��ان به نقل از مولوی می گویند، وقتی انسان 
خودش را با آب می  ش��وید، کم کم آن آب طاهر 
کثیف می ش��ود و باید فکری هم ب��رای آن آب 
کرد. یعنی ای��ن افرادی که ب��ا معنویت انقالبی 
در میدان مجاهدت هس��تند، خودشان کم کم 
دچار آلودگی هایی می شوند که باید به آن توجه 

جدی ای داشت.
  معنویت اشاره شده در بیانیه گام دوم

آی��ت اهلل خامن��ه ای در بیانی��ه گام دوم انقالب 
نی��ز معنوی��ت پیامبران��ه و انقالبی را ترس��یم 
می فرماین��د. تعریف رهب��ری از واژه  معنویت و 
اصطالح سازی که ایشان انجام داده اند، مطابقت 
کامل با معنوی��ت پیامبرانه دارد. این معنویت با 
بی عدالتی، سلطه پذیری، انفعال اجتماعی و عدم 
درگیری در اجتماع سر س��تیز دارد. همچنین 
ایش��ان برای برطرف س��اختن چالش هایی که 
بیان شد، مخاطبان را توجه جدی می دهند که 
معنویت را باید با »ش��یوه معقول« و »بدون قوه 
قاهره« بس��ط داد که این همان تأکید ایشان بر 

شاخصه رفتار سنجیده را نشان می دهد.
  روش کش�ف معنویت اصل�ی از دیدگاه 

رهبر انقالب
تا بدین جا متوجه شدیم که چهار نوع معنویت، 
تارکانه، عارفانه، کاربردی و پیامبرانه را می توان 
از دیدگاه مقام معظم رهبری به دست آورد اما 
برای اینکه متوجه شوم کدام یک از این چهارتا 
معنویت اصلی از دیدگاه ایشان است و بقیه این 
معنویت ها چه نسبتی با معنویت اصلی برقرار 
می کنند، حداقل سه راه داشتم. یکی این بود 
ک��ه آن 772 فیش را م��ورد تحلیل محتوای 
کمی قرار دهم ت��ا ببینم از نظ��ر عددی، هر 
کدام از آن مدل ها به چه میزان در فرمایشات 
رهبری موجود اس��ت و از این طریق معنویت 
اصلی را پیدا کن��م. روش دوم ای��ن بود که با 
استفاده از مدل ایزوتسو که رابطه  همنشینی 
و جانشینی را بیان می کند، کلیدواژه های هر 
یک از مدل های  معنویت را نسبت به یکدیگر 
می سنجیدم تا مش��خص کنم آنها که رابطه 
همنشینی دارند از هم دورتر و آنهایی که رابطه 
جانشینی دارند به یکدیگر نزدیک ترند. مثاًل 
اگر بتوانیم کلمه استکبارستیزی را برداریم و 
به جای آن معنویت بگذاریم، این نزدیک ترین 
است ولی اگر مس��ئولیت اجتماعی را برداریم 
و نتوانیم معنویت را ب��ه جای آن بگذاریم این 
دورترین اس��ت اما من هیچ ک��دام از این دو 
روش را در پی��ش نگرفت��م و مدل س��ومی را 

برگزیدم. در این روش بر اس��اس بیانات رهبر 
انقالب، تعریف��ی از معنویت ارائ��ه کرده ام و 
سپس به نسبتی که مدل های معنویت در این 
تعریف مشارکت دارند، آنها را به چهار دسته  
مرکزی )شامل همه  مؤلفه های تعریف اصلی(، 
هم خانواده )تنها در یکی از مؤلفه ها مشارکت 
ندارد(، خنثی )تنها در یکی مش��ارکت دارد( 
و معنویت رقی��ب )در هیچ ک��دام از مؤلفه ها 

مشارکت ندارد( تقسیم کرده ام.
  معنویت اصلی در دیدگاه رهبر انقالب

تعریف مرکزی و اصلی معنویت از دیدگاه رهبری 
بدین ش��رح اس��ت: معنویت ارتباط زنده با امر 
مقدس در بطن زندگی روزم��ره و در چارچوبی 
عقالنی، در سه سطح 1( فردی: شامل مؤلفه ها و 
شاخصه های تقوا، عمل صالح و توکل؛ 2( جمعی: 
شامل شاخصه   های کمک، همیاری، هم زیستی 
و نوع دوس��تی و 3( اجتماعی: شامل مؤلفه های 
تمدن س��ازی، مبارزه با اس��تکبار و بی عدالتی 
می باشد که هر سه اینها مبتنی بر معارف قرآن و 
اهل بیت است و راه و منش امام خمینی)ره( در 

آنها لحاظ می شود.
  معنویت هم خانواده با معنویت مورد نظر 

رهبر انقالب
مطابق روشی که ارائه دادم، معنویت هم خانواده  

این معنویت همه  این مؤلفه ها را دارد. به عبارتی 
بر اساس قرآن و سیره اس��ت، سعی می کند در 
سطح فردی به تقوا توجه، در سطح جمعی با نوع 
انسان ها همیاری و در س��طح اجتماعی مبارزه  
سیاس��ی و استکبارستیزی کند. ش��اید بتوانیم 
مکتب تربیتی نج��ف را که در بیان��ات رهبری 
از آن تمجید ش��ده یا بعض��ی از جریانات را که 
س��خن از عرفان اهل بیتی می کنند اما روحیه 
استکبارس��تیزی برای آنها موضوعیت ندارد، از 
جمله جریانات معنوی هم خان��واده با معنویت 

اصلی از منظر آیت اهلل خامنه ای دانست.
  معنویت خنثی نسبت به معنویت مورد 

نظر رهبر انقالب
گونه  خنثی، معنویتی اس��ت که طبق تعریف 
ارائه شده تنها در یکی از مؤلفه ها، آن هم بحث 
ارتقاي فردی، ش��ریک اس��ت. یعنی به جنبه  
فردی معنویت توجه دارد. در این مدل انس��ان 
باید دارای تقوای درون باشد و با عوامل مادی 
مبارزه کند. این م��دل توجهی به بعد جمعی و 
اجتماعی ندارد و بالطبع مسئله استکبارستیزی 
در آن مطرح نیس��ت. ش��اید به عن��وان مثالی 
از گون��ه خنثی بت��وان به مدل ه��ای صوفیانه 
اشاره کرد که به تعبیر رهبری دچار دکان داری 
هستند و زمینه سلطه پذیری را مهیا می کنند. 
همچنین ش��اید بتوان اس��الم رحمانی را نیز 
با تردید ج��زو همین مدل دانس��ت؛ البته من 
فک��ر می کنم اس��الم رحمانی به ط��ور کلی از 
منظر رهبری تقبیح نمی ش��ود بلکه آن اسالم 
رحمانی ای نفی می ش��ود که زمینه لیبرالیسم 
دینی، اومانیسم غربی و سلطه پذیری را فراهم 

می کند و به نوعی خنثی است.
  گونه رقیب با معنویت م�ورد نظر رهبر 

انقالب
گونه  رقیب معنویت مورد نظر آیت اهلل خامنه ای 
که کاماًل در تضاد با آن اس��ت، در هی��چ کدام از 
مؤلفه ها شریک نمی ش��ود. در فرمایشات رهبر 
انقالب به این نوع معنویت ها با اصطالحاتی مثل 
عرفانی های س��اختگی، دکان داری های به ظاهر 
معنوی، احیای ادیان منسوخ، عرفان های مادی 
پوچ و عرفان های وارداتی اشاره شده است. ویژگی 
اصلی این عرفان های کاذب این اس��ت که زمینه 
سلطه گری غرب را فراهم می کنند و ابزاری برای 
سلطه پذیر کردن مردم هستند. ویژگی دوم این 
معنویت ها مادی بودن آنها و دوری از مؤلفه های 
دینی مورد اشاره رهبر انقالب است. معنویت های 
غیردینی ای که در تقس��یم بندی شلدراک به آن 

اشاره شد از این دست هستند.

  معنوی�ت از منظ�ر رهب�ر انق�الب ب�ا 
دسته بندی رویوالیست

رویوالیس��ت، معنویت ه��ا را ب��ه »دنیاس��تیز«، 
»دنیاپذی��ر« و »تطبیق کننده با دنیا« تقس��یم 
می کند. اگر مطابق این تقسیم بندی هم بخواهیم 
مدل مورد نظر آیت اهلل خامنه ای و نسبت مدل های 
دیگر با آن را تبیین کنی��م معنویت »دنیاپذیر« 
کاماًل رقیب معنویت مورد نظر رهبر انقالب است. 
معنویت »دنیاس��تیز« نیز خیلی خیلی استعداد 
این را دارد که در جایگاه س��تیز با مدل ایش��ان 
قرار بگیرد، هر چند که در حالت طبیعی این طور 
نیست اما معنویت »تطبیق کننده با دنیا« که سر 
ستیزی با دنیا ندارد و هم و غم اصلی اش هم دنیا 
نیست اما به اقتضائات دنیوی توجه دارد، معنویت 

مقبول از نگاه ایشان است.
  نتیجه گیری

طی آنچه ذکر شد، ضمن مفهوم سازی معنویت 
از دیدگاه رهب��ر انقالب، نس��بت معنویت های 
دیگر با معنویت مدنظر رهبری مش��خص شد و 
فهمیدیم همه  آنچه معنویت غیرپیامبرانه نامیده 
می شود، از دیدگاه رهبری نفی نمی شود بلکه با 
یک درجه  و تعریفی خاص مورد پذیرش ایشان 
هستند. همچنین مشخص شد سر ستیز اصلی 
معنویت مدنظر رهبر انقالب با معنویتی است که 
به عبارتی دنیاپذیر است. البته می دانم انتقاداتی 

به این حرف ها وارد است.

در دیدگاه رهب�ران  انقالب معنویت 
ب�ه معن�ای ارتق�اي روح و فرات�ر از 
ماده رفتن منظور اس�ت اما در بطن 
زندگی اتفاق می افت�د و یک افزونه 
استکبارستیزی هم دارد. این اصطالح 
کامالً جدید اس�ت و هیچ جا معنوی 
بودن مس�اوی با استکبارس�تیزی 
یا انقالبی گری گرفته نش�ده اس�ت

* پس از ارائه دکتر ش��اکرنژاد، حجت االسالم محمد 
عالم زاده نوری و دکتر محمد سوری انتقادات و ابهاماتی 
را ناظر به ایده ایشان مطرح کردند که دکتر شاکرنژاد نیز 
به صورت اجمالی به آنها پاسخ داد که متأسفانه به دلیل 
محدودیت صفحه و همچنین گستردگی بحث، چاپ 
کامل گفت وگوهای رد و بدل شده امکان پذیر نبود. شما 
مخاطب گرامی می توانید صوت کامل این نشست را در 
کانال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در پیام رسان 
ایتا با شناسه isca_seda@ یا ذیل نسخه الکترونیکی 
 همی��ن صفحه در س��ایت ج��وان آنالین به نش��انی
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