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«الدين   عنوان  تحت  الكتاب  هذا  املقاالت  يشتمل  من  مجموعة  عىل  واملعنوية» 
املعنوية   عىل  الرتكيز  ضوء  يف  واملعنوية  الدين  نسبة  حول  الكتاب  من  عدد  بأقالم 

عن عبارة  مبّسط  رشح  يف  الجديدة  املعنوية  إن  القراءات    :الجديدة.  إىل  إشارة 
من   بوصفهم  األشخاص  من  عدد  قبل  من  الراهن  العرص  يف  املطروحة  املعنوية 

يف الجديدة.    املنظرين  املعنوية  من فحقل  واسع  لطيف  شاملة  الجديدة  املعنوية 
األفكار التي يتّم بحثها عرب آليات متنّوعة يف إطار تحس الوضع الروحي والنفيس، 
وتحس العالقات الفردية، وإيجاد الشعور بالرضا عن النفس والحصول عىل الهدوء 

اآلليات   هذه  أغلب  إن  ذلك.  إىل  وما  نينة  األفكار والط من  بتأث  تأ  والحلول 
املادية، واالنحراف عن التعاليم الدينية، مع الرتكيز عىل األفهام السطحية للنظريات 

  السايكولوجية وما إىل ذلك. 
كن القول برؤية أعمق: إن املعنوية الجديدة مسألة وجودية تظهر يف ضوء  و

اخيل. وكذلك يتم العمل  االلتفات إىل الذات، ولغرض الوصول إىل االستعالء الد
عىل  ـ  املذكور  الهدف  إىل  الوصول  ولغرض  املجهود  هذا  إطار  يف  ـ  الغالب  يف 
يزة، ولهذا السبب فقد أّدى تعّدد القراءات  اقرتاح القراءات الجديدة واألحكام املت
نسبة الدين واملعنوية، وال سيّ املعنوية الجديدة منها،  واملصادر بشأن  واألفكار 

اتخ إثارة إىل  أك  وبشكل  األحيان.  بعض  يف  ومتناقضة  بل  متنّوعة،  مواقف  اذ 
والتعاليم  العنارص  بعض  إىل  بالنظر  الجديدة  املعنوية  فإن  والجدل  للتحّدي 
عية، وتؤّدي إىل   والتداعيات غ املألوفة، تفاقم من النزاعات الفكرية وحتى االجت

  . اتخاذ مواقف مختلفة من قبل املوافق واملخالف
ويف الحقيقة والواقع فإن املسائل املتنّوعة يف املعنوية الجديدة تستوجب تبلور  

نفي القيَم   :عبارة عنمن وجهة نظر الدين و اإللهيات، وهي    العديد من االنتقادات 



٨  واملعنوية الدين 

، والتبعية العمياء من قبل األنصار، وإنكار  التقليدية، سلوك وحوايش القادة املعنوي
النفسانية،   وامليول  الجس  الحب  عىل  والرتكيز  التناسخ،  إىل  واالستناد  املعاد 
قانون  عىل  واإلرصار  اإلنسانية،  النزعة  عىل  والتأكيد  الترشيعية،  الربوبية  ونفي 

للحقيقة، والرتويج   اومعيارً   امصدرً ارب املعنوية بوصفها  الجذب، والرتكيز عىل التج 
إىل  والرتويج  والتعددية،  والنسبية  والحلولية،  البديل،  الطّب  من  متنّوعة  ألشكال 
والسحر   الذات،  تحقيق  تقنيات  وبعض  التأملية،  والنزعة  االلتقاطية،  اإللهيات 

باإلمكان البحت  م  واالهت واملتعة،  اللذة  ومذهب  للتعايل، والخرافة،  الداخلية  ات 
  واإلرصار عىل الهدوء والسكينة النفسية بوصفها غاية الكينونة املعنوية وما إىل ذلك. 
فهم   إىل  يسعى  املتنّوعة،  املقاالت  من  مجموعة  إطار  يف  الراهن  الكتاب  إن 
كن لهذه الدراسة أن   األبعاد املعنوية وال سيّ منها املعنوية الجديدة. ومن هنا 

ن زلة املقدمة للتأّمل يف هذا الشأن، وتكون يف مطالعتها فائدة بالنسبة إىل  تكون 
هذا  واستيعاب  فهم  يف  الراغب  من  والجامعي  والطالب  والباحث  األساتذة 

  املوضوع. 
 األثر،   هذا  إبداع  يف  ساهم  من  لكل  الجزيل  بالشكر  نتقّدم  أن  بنا  يجدر  الختام  ويف
 املركز  لرئاسة  التكريم  آيات   أسمى  نرفع  ك.  املقاالت   كتّاب   بالذكر  منهم  ونخص 

حة  االسرتاتيجية  للدراسات   اإلسالمي    هاشم  السيد  واملسلم  اإلسالم  حجة  س
، ة  والتسهيالت   املساعدات   من  قّدمه  ما  عىل   امليال   إنجاز  إطار  يف   والقيّمة  الكث

. الشأن  هذا  يف  النافعة  واالراء  املقرتحات   من  قّدمه  ما  إىل  باإلضافة  املرشوع،   هذا
حة  بالشكر  نتقدم  ك   ما  عىل  املوسوي  محسن  السيد  الدكتور  اإلسالم  حجة  لس

  بالشكر  نتقدم  أن   اأيضً   يفوتنا  وال  والعلمي،  النافع   واإلرشاد  اإلرشاف  عناء  من  تقبله
  والتنفيذية   العملية  املراحل  لبعض   وإنجازه  مقرتحاته  عىل  قطبي  أحمد  الدكتور  إىل
  . املرشوع هذا من

  محمدحس كيا 
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  ٢محمد مسعود سعيدي  
إن عودة الناس يف املجتمعات الراهنة إىل الروحانية، واالتجاه املتزايد نحو أنواع  

، دليل عىل بقاء الحاجة األساسية لدى اإلنسان املعارص دون ٣العرفان املستحدث
تلبيتها بصدد  أنها  املدعاة  الروحانيات  تدعي  حيث  االتجاهات  ٤تلبية،  هذه  يف   .

الجديدة، ال تنحرص الروحانية بالرضورة ضمن قيود األديان الرسمية واألصيلة، بل 
للدراسة   اجادً   اموضوعً بلدان الغربية بوصفها  يتّم اليوم طرح الروحانية يف بعض ال

والتحقيق يف األروقة والحلقات الجامعية، بل ويبدون حتى إجراءات عملية للرتبية 
والتعليم يف مدارس هذه البلدان، ويقومون بإجراءات متزايدة يف تنمية البُعد الروحي 

  .٥واألخالقي لدى الصغار، باإلضافة إىل بُعدهم العقال 

 
ميسعید صدر:  امل   .١ بعنوان «  مسعود،دمح ،  » يف  یا نه یزم  هینظر   روش  ه یپا  بر  قرآن   در   تیمعنو  هینظر املقالة 

) قیممجلة  العدد   ، )کتاب  الفارسيَّة،  باللغة  اإليرانيَّة  اإلسالميَّة  الجمهوريَّة  يف  تصدر  و ،  ۲۲التي  ،  ۱۳۹۹  صيفربیع 
  .  ۲۱۲إىل   ۱۸۵الصفحات  
 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

  . عضو الهيئة العلمية يف كلية العلوم والثقافة اإلسالمية. ٢
و عمل در  . كينغ، «معنويت ٣ ان  إ پسامدرن:  در عرصي  جديدگرا  بعد  » بسرتهايي  يف عرص ما  (الروحانية 

ان والعمل يف حواضن جديدة)، ص     .٦٧ـ    ٥٩الحداثة: اإل
معنويت «  ماغي، .  ٤ بر جنبش  نقدي  ديني:  نه  اما  مدرنمعنوي  للحركة    » گرا  نقد  ديني:  غ  ولكن  (روحا 

(نقد روحانية العرص الجديد)،    »گرا عرص جديدنقدي بر معنويت «تانغ،   ؛  ١٤٥ـ    ١٣٦الروحانية الحديثة)، ص  
  . ٩٥ـ    ٩١ص  

ان و عمل در بسرتهايي جديدمعنويت «. كينغ،  ٥ (الروحانية يف عرص ما بعد   »گرا در عرصي پسامدرن: إ
ان والعمل يف حواضن جديدة)، ص     .٦٦ـ    ٦٤الحداثة: اإل



١٠   واملعنوية  الدين 

م بها من قبل مختلف   يُضاف إىل ذلك أن الروحانية يف الوقت الراهن يتّم االهت
بوصفها   بوصفها  ١لألمراض   اعالجً الباحث  ـ  الروحانية  خضعت  ك  من    ابُعدً . 

كن أن تنطوي عىل تأث هاّم يف تطبيق الواجب املهني  الشخصية اإلنسانية التي 
العمل أماكن  يف  التنظيمي  تس٢والسلوك  أو  املؤسسات ،  هداية  يف  املدراء  ـ   ٣اعد 

للبحث يف الخطّة التحقيقية للمتخصص يف علم اإلدارة، وارتباط ذلك بالنجاح يف  
كن من خالل ما سبق أن نتوّصل إىل أن هناك يف العا ٤كسب األرباح والعمل   .

بشأن  العاملية  التحوالت  ظهرت  ك  الروحانية.  عىل  متزايد  وإقبال  إدراك   الراهن 
عات الروحانية املستحدثة يف إيران   الروحانية نفسها عىل شكل ظهور وتزايد الج

عات الروحانية املستحدثة، يقتيض باملجتمع ذي  اأيضً  . إن املسار املتصاعد للج
يبدي   أن  املسلمة  مقارنة   امزيدً األغلبية  عىل  ويعمل  الكريم،  القرآن  يف  التأمل  من 

والظواهر   الروحانية  بشأن  أنواع   رؤيته  مختلف  مقارنة  من  يتمكن  بها،   املرتبطة 
  الروحانيات.

كن مقارنة وجهة  إن الدافع األول لهذه الدراسة هو فهم هذه النقطة، وهي: هل 
نظر   بوجهة  ـ  اإلمكان  حتى  حيادي  بشكل  الروحانية  بشأن  ـ  الكريم  القرآن  نظر 

عات الدينية والروحانية الجديدة بشأنها؛ بحيث تكون ه ذه املقارنة ملزمة لهذه  الج
العمل   يجب  كان  املهمة  بهذه  وللقيام  أمكن؟  مه  عات  تقديم   أوًال الج عىل 

لها يف القرآن الكريم، بل ال  تعريف للروحانية. بيد أن مفردة الروحانية  يرد استع
ء اللغة حتى في يتعلق   وجود لهذه الكلمة حتى يف معاجم اللغة العربية. بل إن عل

[« ّدي   ٥بكلمة «املعنوي»ـ  [وهي األقرب إىل كلمة «الروحا عنى املخالف لل ـ 

 
1. Miller & Thoresen, "Spirituality, Religion, and Health: An Emerging Research 

Field"; p24 – 33; George, "Spirituality and Health: What We Know, What We Need 
to Know"; p 102 – 113. 

2. Mohamed A. Amin et, al  "Towards a Theory of Spirituality in the Workplace"; 
P. 102 – 105. 

3. McCormiick, "Spirituality and Management"; P. 5 – 7. 
4. Hanna & Lane – Maher, "Success and Spirituality in the New Business 

Paradigm"; P. 249 – 259. 
  ما ب املعقوفت إضافة توضيحية من عندنا. (املعرّب). .٥



    ١١  نظرية الروحانية يف القرآن الكريم

املخال اللغة أو  يف  واملستحدثة  الجديدة  املفردات  من  أنها  يرون   ، للذا ف 
اللغة ١العربية يف  املستحدثة  «الروحانية»  كلمة  أن  إىل  يذهبون  املنظرين  وإن   .

ل الفارسية ملفردة «املعنوية»  كن أن نستخرج  ٢العربية، ترادف االستع . وعليه ال 
مبا  اتعريفً  بشكل  الكريم  القرآن  من  أن  للروحانية  أردنا  إذا  أخرى  ناحية  ومن  رش. 

األمر   هذا  يبقى  قرآنية،  روحانية  ونعتربها  الكريم  القرآن  آيات  من  خصوصية  نستنبط 
يل   امتوقفً  إج نحو  عىل  ولو  أذهاننا  يف  للروحانية  مسبق  تعريف  وجود  عىل 

رصيح   تعريف  من  نجعل  أن  البداية  يف  يجب  وعليه  ملواصلة   اأساسً وارتكازي. 
عنى أن نعمل عىل تعريف وتحديد موضوع (الروحانية) بشكل    أوًال أن علينا    بحثنا. 

كامل، ثم ننتقل بعد ذلك إىل استرشاف رأي القرآن الكريم بشأن ما سبق أن عمدنا  
  إىل تعريفه. 

أعاله،  املقارنة  لتسهيل  فإنه  مستحدث،  مصطلح  «الروحانية»  كلمة  أن  وحيث 
مفردة   معنى  نقتبس  سوف  لآلخرين،  ملزمة  اإلمكان  حتى  ذلك  نتائج  تكون  ول 
يتم   ك  بعينه.  مسلك  أو  مذهب  إىل  ينتمون  ال  الذين  املتخصص  من  الروحانية 

األ  املقارنة  عىل  الحصول  بغية  ذلك  إىل  باإلضافة  ً ك  السعي  اختيار  اتأث إىل   ،
التعريف األشمل الذي يحتوي عىل االشرتاك واالرتباط األكرب ب املتخصص يف  
مختلف العلوم. وقد سبق للمحقق يف دراسة أخرى قام بها يف ضوء االستفادة من 

 :   مال
  التناسب مع التحقيقات القرآنية املقارنة. و   .١
الت الشائعة.  .٢   الفهم الُعريف يف االستع

ت صياغتها    اهامً   اتعريفً أن اختار التعريف اآل للروحانية من ب خمسة عرش  
  ، واملتكلم ع،  االجت ء  وعل  ، النفسي واملعالج  النفس،  ء  عل قبل  من 

 
أنيس،  .  ١ املثال:  سبيل  عىل  و منترصو انظر  و الصوالحي،  أحمد،  ،  الله  الوسيطخلف  ص  املعجم  ؛  ٦٣٣، 

  . ٥٣٥، ص املنجد يف اللغةمعلوف، 
  انظر عىل سبيل املثال: . ٢

Nasr, "Introduction"; xvi-xvii. 
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والباحث يف الشأن الديني، وهو التعريف القائل: «الروحانية: مسار البحث النسبي  
الحياة» يف  القديس  األمر  عن  مع  الثابت  التعريف  هذا  اختيار  يف  الوجه  إن   .

توضيحات ذلك الوجه، قد تحّول إىل مقالة مستقلة، ولكن بالنظر إىل الحجم الكب  
للمطالب األصلية التي يجب بيانها يف هذه املقالة، وبالنظر إىل محدودية املجلة، 

املوضع   هذا  يف  تقريرها  نجد  ت١اممكنً ال  الذي  التعريف  فإن  حال  كل  وعىل  ّم . 
  عليه.  امتفقً  اتعاقديً  اوتعريفً اختياره لهذه املقالة بوصفه فرضية 

وليس هناك عىل ما يبدو سوى إيضاح مقتضب بشأن التعريف املذكور. إن املراد 
واملشاعر   الذهنية  والحاالت  األنشطة  توايل  هو  التعريف  هذا  يف  «املسار»  من 

ن «مسار البحث» هو السعي واألحاسيس الخاصة املوجودة لدى اإلنسان، واملراد م
العميل والنفيس إليجاد العالقة وإدراك الحضور وإحساس القرب من األمر القديس 
والسعي من أجل الحفاظ عىل هذا االرتباط وعىل استمرار التجارب الحاصلة منه. 
واملراد من «األمرالقديس» هو القدرة أو القوى األسمى واملنزّهة يف اعتقاد وتفك  

يشعر    ٢وهو الله واملعبودات واآللهات أو أّي أمر متعال وغيبي وميتافيزيقي اإلنسان؛  
  اإلنسان ـ يف مختلف الثقافات واملجتمعات ـ أنه خاضع وتابع له.

ك سبق أن أرشنا أنه بعد اختيار التعريف املناسب، يجب أن نرى ما الذي يقوله 
ذا التعريف. من ذلك عىل سبيل  القرآن الكريم بشأن تلك الواقعية التي تّم تعريفها به

املثال: ما هو األمر القديس من وجهة نظر القرآن الكريم، وما هي الخصائص التي  
يذكرها له، وما هي الرشائط والحواضن واملوانع والتداعيات التي يراها يف البحث 

، ٣عنه والتحقيق بشأنه. يف ضوء املصطلحات األسلوبية املرتبطة بالنظرية املجّذرة 
واملسارات    لو واملوانع  واللوازم  والحواضن  والعنارص  الخصائص  اكتشفنا 

 
  من املقررنرش هذه املقالة يف عددين من مجلة (پژوهش هاي عقيل نوين) الفصلية العلمية. . ١
تتّم ترجمتها عادة بـ (املتعايل)، تعني لغة: اليشء الذي يتجاوز الحدود  ) التي transcendentإن كلمة الـ (. ٢

  : الحقيقة الغيبية وما وراء الطبيعية واملادية، أو ما وراء تصّور الذهن البرشي. اواصطالحً العادية، 
٣  ، (أسس البحث الكيفي: فنون    مبا پژوهش كيفي: فنون و مراحل توليد نظريه زمينه اي. اسرتاوس، وكرب

  . ١٥٧ـ  ١٤٩، وص  ٤٤ـ    ٤٣، وص  ٣٥ـ   ٣٤ومراحل إنتاج النظرية املجّذرة)، ص 
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والتداعيات لظاهرة ما، نكون قد أفدنا نظرية خاّصة بتلك الظاهرة. إن الغاية من هذه 
الدراسة هي العثور عىل هذه الخصائص للروحانية يف القرآن الكريم والعمل عىل  

رؤي استنباط  فإن  األساس  هذا  وعىل  الروحانية استنباطها.  بشأن  الكريم  القرآن  ة 
األنشطة   واستنباط  ّوها،  و تكوينها  وخلفيات  وحواضنها  وخصائصها  وعنارصها 
عية واملسارات املقرونة بها واملنتهية إليها، ويف نهاية املطاف  والتعامالت االجت
تسميتها   كن  التي  املعلومات  من  مجموعة  عىل  الحصول  إىل  تؤّدي  تداعياتها، 

القرآن   اتوّسعً  يف  الروحانية  «النظرية  أو  الروحانية»  حول  الكريم  القرآن  «نظرية  بـ 
كن لنا مقارنة الروحانيات   الكريم». ويف ضوء امتالكنا لهذه املجموعة النظرية، 

شامل   نحو  عىل  الروحانية  حول  الكريم  القرآن  برؤية  كن ا نسبيً املستحدثة  و  ،
ع بشأن األجزاء املؤلفة لتلك املعلومات، مناقشة ومقارنة رؤية كل واحد من املدّ 

تداعيات   أو  و...  واملسارات  والحواضن  الخصائص  بشأن  املثال  سبيل  وعىل 
  الروحانية باملعنى املشرتك. 

إن إبداع هذه املقالة يكمن يف هذه البنية العامة املستنبطة، وأسلوب استخراجها 
ستقلة لهذا البحث والتحقيق عندما  والغاية املرتتبة عليها. إن الكث من األجزاء امل

يتّم لحاظها بشكل منفصل ومن دون النظر إىل ارتباطها في بينها، قد تبدو مستحدثة 
وكيفية   واملطالب  املسائل  مجموع  أن  بيد  ـ  املتخصص  إىل  بالنسبة  سي  وال  ـ 

والرتكيبة  ، وهذه البنية  اوجديدً   ابديعً   وهيكًال ارتباطها ببعضها، تعمل عىل تكوين بنية  
حول   واملشرتك)  العلمي  (باملعنى  بالنظرية  عليه  يُصطلح  ما  ذات  هي  الجديدة 
الكريم  القرآن  من  استخراجها  تم  التي  واملشرتك)،  التخصيص  الروحانية (باملعنى 
(أسلوب   والعالقة  الصلة  ذات  اآليات  جميع  وترميز  آياته  جميع  استقراء  بعد  فقط 

حه)، وصار باإلمكان مقارنتها بنظرية سائر أدعياء  التنظ التجذيري الذي سيأ إيضا
  الروحانية عىل نحو شامل وبلغة مشرتكة. 

 : يف ضوء مجموع ما تقّدم يُصاغ السؤال األصيل لهذه املقالة عىل النحو اآل
إذا كانت الروحانية عبارة عن: «مسار البحث النسبي الثابت عن األمر القديس يف 

  آن الكريم بشأن الروحانية؟الحياة»؛ ف هي نظرية القر 
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الكريم  القرآن  ب  القائم  االرتباط  عن  تحّدثت  التي  واملصادر  اآلثار  أهم  إن 
ل التي كتبها كل من: الشيخ مصباح اليزدي ، ومحمد ١والروحانية، عبارة عن األع

، ومحسن قاسم ٤، ومحمد رضا نور محمدي وآخرون ٣، ورضا بابا ٢عيل محمدي 
، ورحمت الله  ٧، وعيل رضا نوبري وعباس عيل رستگار٦واد رودگر، ومحمد ج٥پور

. ١٠، وأبو القاسم فنا ٩، وصغرى فضيل نجاد وآخرون٨مرزبندي وعيل أصغر زكوي
ا يُش ـ من جهة ارتباطها بهذه الدراسة ال أك ـ إىل أن   ل إ إن بحث هذه األع

سعى   وقد  موضعها،  يف  قيّمة  كانت  وإن  األنشطة  إيضاح  هذه  إىل  منها  واحد  كل 
أهدافها  أن  بيد  خاصة،  زاوية  من  والروحانية  القرآن  ب  والنسبة  واالرتباط  العالقة 
الدراسة   هذه  ومقاصد  أسئلة  إطار  يف  تصّب  ال  ـ  نفسه  الوقت  يف  ـ  ومعطياتها 
ل واآلثار ال يتناسب مع املساحة  واملقالة. إن التقرير الكامل لخصائص هذه األع

 
اليزدي،  ١ مصباح  سنت«.  و  قرآن  ديدگاه  از  معنويت  مبا  و  نظر   »اصول  وجهة  من  الروحانية  ومبا  (أسس 

  . ١٣٣ـ    ١٢٠القرآن والسنة)، ص  
دن و معنويت از نگاه  «. محمدي،  ٢ (الصلة ب الحضارة والروحانية من وجهة نظر القرآن)، ص    »قرآنرابطه 
  . ٤٠ـ  ٢٧

٣ ،   .٢٧ـ   ١٢(القرآن والروحانية)، ص   »قرآن و معنويت«. بابا
قرآن و راهكارهاي معنويت جهت تأم بهداشت روا  «راستي،   و مردان پور شهر كردي،  و . نور محمدي،  ٤

ن الصحة النفسية للناس)، ص  (القرآن الكريم والحلول الرو  »انسان ها   .٩٦ـ    ٧٩حانية لض
(مبا وخصائص ازدهار روحانية اإلنسان يف    »مبا و شاخص هاي رشد معنوي انسان در قرآن«. قاسم پور،  ٥

  . ١٣٤ـ    ١١١القرآن)، ص 
، مؤلفه ها و كاركردهاي معنويت قرآ«. رودگر،  ٦ (الروحانية يف القرآن الكريم:   » معنويت گرا در قرآن: مبا

  . ٣٠ـ    ١٥املبا والعنارص وآليات الروحانية القرآنية)، ص  
(النموذج املفهومي للروحانية   »مدل مفهومي معنويت قديس مبتني بر قرآن در سازمان«. نوبري، ورستگار،  ٧

ة عىل القرآن الكريم يف املؤسسة)، ص    . ١٠١ـ    ٨١املقدسة القا
(خصائص السالمة الروحية من   »شاخص هاي سالمت معنوي از منظر آموزه هاي وحيا«ي،  زكو و . مرزبند،  ٨

  . ٩١ـ    ٧١زاوية التعاليم الوحيانية)، ص  
(الروحانية   »معنويت و سالمت روا از ديگاه آيات قرآن كريم«مال شفيع،  و كامكار،  و كامكار،  و . فضيل نجاد،  ٩

  . ٣٥٢ـ    ٣٤٠كريم)، ص والسالمة النفسية من زاوية آيات القرآن ال 
١٠  ، ،  ١٢ـ    ٩(الروحانية من زاوية القرآن الكريم)، ص    » معنويت از نگاه قرآن«. فنا   » معنويت قديس «؛ فنا

  . )٢و  ١)، (الروحانية املقدسة ٢) و(١(
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املعيّنة لهذه املقالة، بيد أن خالصة هذا التقرير هو أن كل واحد من هذه املحدودة و 
من   عدد  أو  واحد  مورد  فيها  يصدق  األد  الحّد  يف  هناك  ل  واألع التحقيقات 

  املوارد اآلتية: 
ـ  يتم العمل عىل تقديم تعريف عام للروحانية وبالنظر إىل جميع اآلراء الهاّمة  

  من املوارد  يتم تقديم أي نوع من أنواع بيان الروحانية.   يف هذا الشأن، ويف الكث
ـ إن مصدر املضام األصلية لهذا البحث ال ينحرص بالقرآن الكريم فقط، بل 

  . اأيضً وقد تم أخذ األفكار املحورية من مصادر أخرى غ القرآن الكريم 
ه ـ با لنسبة إىل بعض ـ  يتم تقديم أّي دليل ـ ال من القرآن الكريم وال من غ

الثقافة   يف  الشائعة  ات  والتفس املتعارف  بالفهم  االكتفاء  وتم  الجوهرية،  املطالب 
  العامة أو الفرضيات غ املّرصح بها والتي  يتّم تحقيقها.

أو  للغاية  مبهمة  الكريم،  القرآن  بآيات  ّت  التي  االستشهادات  بعض  إن  ـ 
  الواقع.مصطنعة، وغ ذات صلة باملوضوع يف 

ل املذكورة  تكن  ـ واألهم من كل ذلك أنه ال يشء من هذه األبحاث واألع
وخصائصها  الروحانية  حول  الكريم  القرآن  عىل  القائم  الرصف  البحث  بصدد 

  . اأبدً وحواضنها وأنشطتها وموانعها وتداعيتها من وجهة نظر القرآن الكريم 
مج نظرية  إنتاج  شكل  عىل  كيفي،  التحقيق  هذا  املعطى   ١ّذرة إن  يف  (التنظ 

ات  ّ واملتغ املفاهيم  إن  الكريم.  القرآن  آيات  من  االستفادة  ضوء  يف  املحوري) 
وتنميتها   (اكتشافها)  إنتاجها  يتّم  املحوري،  املعطى  تنظ  أسلوب  يف  وروابطها 

املشاهدات أو  . يف توظيف ٢ضمن ترميز النصوص الحاصلة من تقرير الحوارات 
املذكور   جمع األسلوب  يتّم  الكريم،  القرآن  يف  الروحانية  نظرية  إىل  للوصول 

املعلومات من طريق ترميز آيات القرآن الكريم. يف البداية يتم أخذ جميع آيات القرآن  
الكريم بوصفها وحدة للتحليل (ما تتعلق به املعطيات وتنسب إليه) بنظر االعتبار.  

 
1. Grounded theory  

،    ،. اسرتاوس٢ (أسس البحث الكيفي: فنون    مبا پژوهش كيفي: فنون و مراحل توليد نظريه زمينه ايوكرب
    . ٢٣٣ـ   ٢١٩، وص  ٧٥ـ   ٥٧ومراحل إنتاج النظرية املجّذرة)، ص 
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آيات  بجميع  املرور  خالل  من  فإنه  األساس  هذا  هذه   وعىل  تكون  الكريم،  القرآن 
اآليات قد حصلت عىل رمزها أو رموزها الالزمة، ولكن بسبب محدودية حجم هذه 
مخترص  بشكل  لها  املمنوحة  والرموز  اآليات  من  وذج  بذكر  االكتفاء  يتم  املقالة 

  .١ا جدً 
كن له أن يؤدي إىل توسيع االتجاه يف هذه الدراسة، هو  إن األداء األهم الذي 
كن  انتساب املعا والرموز إىل آيات القرآن الكريم. من الواضح أن هذا األداء ال 
ب   شائع  نحو  عىل  يتّم  أن  يجب  بل  الكريم،  للقرآن  شخيص  تفس  عىل  يقوم  أن 

. ولهذه الغاية فقد عمد كاتب هذه املقالة يف كل بحث إىل بيان الفرضيات ٢األذهان
ـ   الصلة  ذات  والقضايا  ـ  املسبقة،  أساسها  عىل  األبحاث  تلك  يف  ترميزها  تّم  التي 

، هو أن القرآن يحتوي اخاصً   ابحثً رصاحة. إن من ب الفرضيات الهاّمة التي ال تخص  
عىل مقاصد، وإنه يستند يف إيصال مقاصده ـ مثل سائر العقالء ـ إىل ظهوراته. وقد 

وا الغموض  موارد  يف  الظهورات  هذه  تشخيص  يف  املقالة  كاتب  إىل  عمد  إلبهام 
د عىل القدر املشرتك ب املرتجم من الناطق باللغة الفارسية ومشهور  االعت

. ونتيجة لذلك فإن املالك يف  اأيضً القرآن الكريم يف العرص الراهن وكذلك اللغوي  
الغالب هو املعنى والظهور القرآ الشائع ب املتخصص يف حقل الرتجمة [من 

إىل   العربية  قليلة اللغة  موارد  ويف  ومشرتك.  ذهني  نحو  عىل  واللغوي  الفارسية] 
حيث مّست الحاجة إىل مراجعة التفس بغية الحصول عىل الفهم األدق واألعمق، 

  تم التعريف بالتفس أو التفاس التي تّم الرجوع إليها.
Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<ê‰‚ÏÖ]<†Úù]<“ñ^’}< <

يف القرآن الكريم، يتّم بيانه بألفاظ من قبيل:   إن األمر القديس الذي يتّم التعريف به
ء الُحسنى األخرى). إن املراد من األمر القديس في نحن فيه   ه من األس الله (وغ

 
. يف هذه الدراسة بلغ عدد ترميز آيات القرآن الكريم (اآليات ذات الصلة ومعانيها مع الرموز املمنوحة لكل آية)  ١

  مفردة (تّم عرضها يف امللفات التكميلية). ٣٠٥٠٠٠إىل ما يزيد عىل  
  ).٤٣٥، ص درآمدي بر تحقيق كيفيعدد األبعاد يف األبحاث الكيفية (انظر: فليك، . ت٢
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تعلب   التي  الخصائص  جميع    اإيجابيً   ادورً هي  إن  الروحانية.  وازدهار  تفتّح  يف 
اد يف العمل عىل للمتفاهم العريف تنطوي عىل هذا االستعد  ا طبقً الصفات املنتقاة  

إيجاد هذا الحافز والدافع لدى اإلنسان ـ إذا توفرت رشوطه وارتفعت موانعه ـ نحو  
لهذا  اطبقً . اموجودً البحث عن األمر القديس، أو تقوية ذلك الحافز والدافع إذا كان 

 . املالك املذكور تّم الحصول عىل واحد وعرشين صفة، تّم بيانها يف الشكل الثا
الصفات   التوايل إن  عىل  تحظى  الشكل  هذا  من  العليا  الدائرة  نصف  يف  الظاهرة 

الكريم   القرآن  يف  أكرب  صفة   اقياسً بظهور  إن  السفىل.  الدائرة  نصف  خصائص  إىل 
ًال الربوبية تحتوي عىل املفهوم األوسع واألك   لبيان خصائص الله يف آيات    استع

  القرآن الكريم: 

 )(خصائص األمر القديس ١الشكل رقم: 
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، ال تختّص بالروحانية،   إن بعض خصائص األمر القديس املذكورة يف الشكل الثا
لدى  الروحا  والدافع  الحافز  تقوية  أو  إيجاد  آلية  إىل  باإلضافة  أنها  عنى 

. وبعبارة أدق: اأيضً األشخاص، تعّد بدورها مؤثرة بل والزمة يف تحقق التديّن العادي  
وإن   واحد.  طيف  ضمن  املستخرجة  الصفات  إدراج  الطيف    اجانبً كن  هذا  من 

يشمل خصائص هي يف ذات امتالكها لآللية الروحانية، تعّد الزمة ألغلب الناس من 
أجل الحصول عىل تديّن قائم عىل املكافأة والعقوبة. من ذلك عىل سبيل املثال:  

والحك والقدرة  العلم  خصائص  فهم  أن  يف  رضورية  تبدو  وتعاىل  سبحانه  لله  مة 
وسلوك أك الناس لتربير عبادة الله والتديّن القائم عىل استجالب املنافع والثواب 
ودفع األرضار والعقاب. أما الناحية األخرى من هذا الطيف، فهي عبارة عن بعض  

ستوى الخصائص والصفات التي ال تنطوي عىل تلك الرضورة بالنسبة إىل هذا امل
  ا قربً من التديّن، بل إن هذه الخصائص ترتبط يف الغالب بإيجاد أوارص وصالة أك  

بحث  يف  عادة  تتحقق  التي  العالقات  إيجاد  عنى  القديس،  األمر  مع  وعاطفية 
. من ذلك عىل سبيل املثال أن صفات من قبيل: الرحمة والعطف، والتنزّه،  روحا

صفا سيّ  وال  والتعاون،  يل واملواكبة  صفات  هي  والقرب،  واللطف،  السعة  ت 
عن  تح  ة  األخ الصفات  هذه  إن  الطيف.  من  الثانية  الناحية  إىل  أكرب  بشكل 
ه  الحضور الواسع لألمر القديس يف جميع األزمنة واألمكنة (واسع)، ونفوذه وتأث
ه أّي مانع (لطيف) وقربه من اإلنسان، بل هو   يف كل يشء دون أن يحول دون تأث

قرب إليه حتى من حبل الوريد (قريب). من ذلك عىل سبيل املثال أن صفة القرب  أ 
  قد تّم بيانها يف اآليات أدناه:

اعِ  ﴿ - ِّ َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ   .١﴾ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي َفإِ
َ الَْمْرِء َوَقلِْبِه َوأَنَّ ﴿ - ْ   .٢﴾ُه إِلَيِْه تُْحَرشُونَ َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه يَُحوُل َب

 
  . ۱۸۶البقرة:   .١
  . ۲۴األنفال:  .٢
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هناك آيات من القرآن الكريم تدل عىل مطلوبية وُحسن نوع من البحث اإللهي، ك 
َجاِهُدوا ِيف َسِبيلِِه يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوابْتَُغوا إِلَيِْه الَْوِسيلََة وَ ﴿يف قوله سبحانه وتعاىل:  

واإلرادة ١﴾ لََعلَّكُْم تُْفلُِحونَ  الطلب  يف  واالجتهاد  السعي  تعني  كلمة «االبتغاء»  إن   .٢ ،
: «يا ٣و«الوسيلة» تعني االرتباط والقرب . وبذلك يكون معنى اآلية عىل النحو اآل

به والقرب منه ...». مضنية من أجل االرتباط    اجهودً أيها املؤمنون؛ اتقوا الله، وابذلوا  
وبناء عىل هذا النوع من اآليات يكون البحث عن األمر القديس من وجهة نظر القرآن 

  الكريم عبارة عن السعي من أجل التقرّب إىل الله سبحانه وتعاىل. 
عدم  عن:  عبارة  الكريم  القرآن  يف  القديس  األمر  عن  البحث  خصائص  إن 

) اموردً (وقد تكرر هذا األمر يف أحد عرش    اختصاصه بدين أو طريقة أو مسلك بعينهـ 
 ( ـ واختيارية   ٤ـ والشبه الظاهري له مع غ الروحانية ـ (وقد تكرر هذا األمر مرّت

  اأمًر ذلك ـ (وقد تكرر هذا األمر يف تسعة موارد) ـ واعتبار هذا األسلوب واملنهج  
  يف الثقافة املجتمعية (وقد تكرر هذا األمر يف أربعة موارد).  اشائعً 

خاص:  مسلك  أو  بدين  الروحانية  اختصاص  عدم  املثال،  سبيل  عىل  ذلك  من 
َ َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل ﴿ اِبِئ َصالًِحا َفلَُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

. إن هذه اآلية تدّل عىل أن انتفاء الحزن ٥﴾ أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 
الكريم  القرآن  يف  الروحانية  تداعيات  من  ه  اللذين  ـ  يخّص    ٦والخوف  ال   ادينً ـ 

 
  . ۳۵  :املائدة .١
٢.  ،   . ۲۹۷ـ   ۲۹۵، ص  مفردات ألفاظ القرآن با تفس لغوي وأد قرآنالراغب اإلصفها
  .۶۱۱، ص  ۹، ج تهذيب اللغةاألزهري،  .٣
)، إن النبي زكريا ـ وهو من الرُُسل واألنبياء ـ يطلب من الله آية  ۴۱ـ    ۳۸سبيل املثال: (آل عمران:  انظر عى  .  ٤

وعالمة  يطمنئ إىل أن النداء الذي سمعه يف محراب العبادة والبشارة التي أعطيت له، صادرة عن الله حقيقة. وعىل  
تخطر قد  منه،  والتقرّب  الروحي  السلوك  يف  فإنه  األساس  هذه    هذا  أن  بيد  الخطورات،  بعض  اإلنسان  ذهن  عىل 

  الرضورات قد ال تح بالرضورة عن حدوث االرتباط مع الله حقيقة.
  . ۶۲البقرة:   .٥
والجذرية  .  ٦ الجوهرية  الرشائط  بحث  من  الرابع  الفرض  يف  الروحانية  عىل  املرتتب  األمر  هذا  بيان  سبق  لقد 

  للروحانية.



٢٠   واملعنوية  الدين 

يوم القيامة والذي يكون من الذين بعينه. وبطبيعة الحال فإن الشخص املؤمن بالله و
ل الصالحة، إذا أدرك أن الله يريد منه الرجوع إىل نبي آخر، فإنه سوف   يعملون األع
يعمل عىل تغي دينه، وأما إذا  يدرك ذلك فإنه سوف يبقى يف هذه الحالة عىل  

عنى التسليم لله)، ولن  امتديّنً دينه السابق، ويكون يف الواقع   يُغلق باب   باإلسالم (
  الروحانية يف وجهه. 
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إن مالزمات الروحانية، إما رشائط رضورية لتحقق الروحانية، أو هي رشائط للعمل  
ل تحقق الروحانية، ومن دون وجودها   عىل تسهليها، حيث مع وجودها يرتفع احت

القديس   األمر  عن  البحث  هذه   ابعيدً يبدو  أك  إن   . كب حّد  إىل  ل  االحت عن 
الثابتة   والسلوكيات  بالعادات  مقرونة  ونفسية  روحية  حاالت  عن  عبارة  املالزمات 

يف  انسبيً  أنه  عنى  والتأثر،  التأث  من  متبادلة  صلة  الغالب  يف  بينها  تقوم  والتي   ،
ية حاضنة الحالة االعتيادية يكون وجود مرتبة من هذه الخصائص الروحية والسلوك

وأرضية الزدهار مرتبة من الروحانية، ولكن يف املرحلة الالحقة فإن ازدهار الروحانية 
  للمزيد من ازدهار تلك الخصائص النفسية والسلوكية. ا سببً تشكل 

 ): مالزمات البحث عن األمر القديس٢الشكل (
  



    ٢١  نظرية الروحانية يف القرآن الكريم

املعر   / النفيس  املبنى  أن  من  النفس،  ء  عل بعض  قال  ك  األمر  كان  يف إذا  يف 
  البحث عن األمر القديس، عبارة عن: 

  : إدراك عدم ثبات الدنيا، والسعي من أجل الحصول عىل الخلود. أوًال 
: إدراك استحالة الخالص من اآلالم يف الدنيا، والعمل عىل الحصول عىل  اوثانيً 

  . ١اللذة غ املشوبة باأل 
الرشائط األخرى ـ يبدو من الالزم فإنه لتفعيل البحث الروحا ـ باإلضافة إىل  

: ، وه ان (والرجاء) يف الحّد األد   توفّر شيئ لإل
العلم أوًال  قبيل:  من  خاصة،  بصفات  متصف  قديس  بأمر  (والرجاء)  ان  اإل  :

  والقدرة والخلود والرحمة وما إىل ذلك.
ان (والرجاء) اثانيً  إىل اإلنسان.    بأن املوت ال يعني انتهاء كل يشء بالنسبة  ٢: اإل

من  األد  الحّد  يف  هو  اآلخر،  واليوم  بالله  ان  اإل فإن  األساس  هذا  وعىل 
  املعتقدات القرآنية التي هي من اللوازم أو الحواضن والرشائط الجذرية للروحانية.

رقم:   (الشكل  للروحانية  الجذرية  والرشائط  اللوازم  استنباط  عىل ٣إن  قامت   (
  الفرضيات أدناه:

. إن البحث عن األمر القديس الذي له مراتب ٣ة مراتب ودرجات إن للهداي .١
بدوره، يُعّد يف سلسلة األهداف اإللهية من املراحل املتقّدمة للهداية نحو  
وتعاىل.  سبحانه  الله  من  القرب  مقام  واستحقاق  للتكامل  الغا  الهدف 

الكريم   القرآن  يعترب  عندما  األساس  هذا  أ   اشيئً وعىل  مقدمة  بوصفه  و  ما 

 
١ . ، (هل الروحانية  »آوردي تجر گوهرشناختي ومدرن به دين يا يك سازه روانشناختي؟معنويت روي «قربا

  .۹۴ـ    ۸۹اتجاه تجريبي جوهري وحديث إىل الدين أو هي عنرص معريف؟)، ص  
ان، يعّرب يف الكث من املوارد باألمل والرجاء، من ذلك ـ عىل سبيل    بدًال إن القرآن الكريم  .  ٢ من التعب باإل
  اآلية السادسة والثالثون من سورة العنكبوت، واآلية الحادية والعرشون من سورة األحزاب.    املثال ـ
َوالَِّذيَن اْهتََدْوا زَاَدُهْم ُهًدى  «وهناك آيات يف القرآن الكريم ـ مثل اآلية السابعة عرشة من سورة محمد (ص):  .  ٣

  ـ تدل عىل هذا املفهوم.  »َوآَتَاُهْم تَْقَواُهمْ 



٢٢   واملعنوية  الدين 

كن عّد ذلك اليشء    امالزمً   ا مالزمً لهداية الناس أو املجتمعات اإلنسانية، 
  . اأيضً للروحانية  اجذريً  ارشطً أو 

إن كل خصيصة أو صفة يحبّها الله، أو يعترب املتصف بها من إحبّائه، فإنه    .٢
ّ توقع صدورها منهم ـ عىل سبيل املثال ـ بعبارة من قبيل:   ، ﴾َعلَّ لَ ﴿يأمر بها، أو يب

أو يخلع عىل الذين يعملون عىل رعايتها صفة الوعد بالرحمة، والدرجات، واملغفرة  
يراه   أو   ، املنتجب عباده  إىل  وينسبها  الكريم،  الرزق  عام  اصائبً   اطريقً أو  وبشكل   .

فإن كل خصوصية أو صفة يعمد الله سبحانه وتعاىل عىل حّث اإلنسان واملجتمع  
كن أن تكون حاضنة للروحانية؛ وذلك ألن الله من   البرشي عليها بشكل وآخر، 
الناحية االعتقادية عندما يحّب عباده بسبب اتصافهم بتلك الصفات املطلوبة، سوف 

لتواصل معه. ويستفاد هذا املضمون من بعض آيات  يساعدهم يف إقامة االرتباط وا
ا  ١﴾اللَُّه يَْجتَِبي إِلَيِْه َمْن يََشاءُ ﴿القرآن الكريم:   . من الواضح أن الله سبحانه وتعاىل إ

يحبّه   ا  ملتزم  كانوا  إذا  قربه،  ومقام  الروحانية  طريق  لسلوك  األشخاص  يجتبي 
يتص عندما  النفسية  الناحية  من  وكذلك  والخصائص الله.  بالصفات  الشخص  ف 

املطلوبة عند الله، ويراه يف االتجاه الذي يحبّه الله، فإنه يستعد للروحانية والبحث  
  عن حبيبه بشكل أكرب.

عىل   .  ٣ تدّل  التي  القرآنية  املضام  وسائر  الله»  إىل  الوسيلة  صفة «إبتغاء  إن 
اللوازم استنباط  عىل  بدورها  تساعد  مبارشة،  الروحا  املتجّذرة   البحث  والرشائط 

من   بوصفه  الكريم  القرآن  يذكره  ما  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  للروحانية؛ 
  . اأيضً مقدمات أو لوازم ابتغاء الوسيلة، يُعترب من اللوازم والرشائط الجذرية للروحانية  

تعاىل:    .٤ بقوله  الكريم  القرآن  يذكرها  التي  الصفة  َوَال ﴿إن  َعلَيِْهْم  َخْوٌف  ُهْم    َال 
صفة مطلقة، و يتم تقييدها بالنتائج األخروية. وعىل هذا األساس فإن   ٢﴾ يَْحزَنُونَ 

كن أن تدّل عىل  نينة والسكينة األخروية،  هذا التعب القرآ باإلضافة إىل بّث الط

 
  . ۱۳:  الشورى. ١
  . ۶۲يونس:   .٢



    ٢٣  نظرية الروحانية يف القرآن الكريم

الدنيوية   الحياة  يف  الباطنية  والسكينة  الهدوء  من  نينة  ١اأيضً نوع  الط هذه  مثل  إن   .
تداعيات وأصداء البحث   ا واحدً الِنَحل الهاّمة للروحانية    وهذا الهدوء يُعّد يف جميع

أََال إِنَّ أَْولِيَاَء اللَِّه َال ﴿عن الروحانية. وقد أكد القرآن الكريم عىل هذه الحقيقة بقوله:  
. وعىل هذا األساس فإن كل ما يراه القرآن مقدمة لتحقق ٢﴾ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 

لتحقق   اجذريً   اورشطً ي الخوف والحزن يف الحياة، سوف يكون مقدمة  تداعيات نف
  .ا أيضً الروحانية 

َفَمْن يُرِِد اللَُّه أَْن  ﴿من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن رشح الصدر يف قوله تعاىل:  
لِْإلِْسَالمِ  َصْدَرُه  ْح  يَْرشَ تقّدم  ٣﴾يَْهِديَُه  ما  ضوء  يف  ـ  فإنه  وعليه  للهداية،  مقدمة  يف    يُعّد 

كن القول بأن رشح الصدر   للروحانية، أو هو من رشوطها   امالزمً الفرضية األوىل ـ 
  الجذرية. 
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أو   والتعاطيات  األفعال  بالقّوة، هو  الروحانية  عىل  املرتتبة  املعطيات  من  املراد  إن 
كن أن تكون روحانية عند تحقق رشائط خاصة.  ل الناس التي  املساراة يف أع
كن من خاللها  إن املراد من الرشائط الخاصة بدورها هو تحقق الخصائص التي 

ث عن األمر اإللهي. من ذلك أن الصالة ـ عىل  للبح  امصداقً اعتبار األداء اإلنسا  
سبيل املثال ـ فعل روحا بالقوة؛ وذلك ألن الفرد لو جاء بالصالة بنية وبدافع ذكر  
الله والتقرّب إليه، وسعى الفرد أثناء القيام بها إىل تركيز ذهنه عىل الله وعدم التفك 

الله سبحانه وتعاىل، واستمّر   ا سواه، وأمكنه بذلك أن يقيم التواصل واالرتباط مع
، أمكن لهذه الصالة ـ يف مثل هذه الحالة ـ أن تكون انسبيً منه ذلك بشكل متواصل  

. امصداقً    للبحث عن األمر القديس والروحا

 
الَِحاِت  «يبدو أن القرآن الكريم يف قوله تعاىل:    .١ يِّئَاِت أَْن نَْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَرتَُحوا السَّ

تُُهْم َساَء َما يَْحكُُمونَ  َ ام تهديد املجرم واملذنب ـ عىل أنه ال آخرتهم  )، يؤكد ـ يف مق۲۱(الجاثية:    »َسَواًء َمْحيَاُهْم َوَم
  واحدة مع املؤمن وال حياتهم، ويف ذلك إشارة إىل التداعيات الدنيوية اإليجابية بالنسبة إىل الروحانية.

  . ۶۲يونس:   .٢
  . ۱۲۵األنعام:  .٣



٢٤   واملعنوية  الدين 

إن الفرضيات األوىل والثانية والثالثة والرابعة التي تقّدم إيضاحها يف بحث لوازم 
كن لها أن تساعد هنا   عىل استنباط املعطيات الروحانية بالقّوة. وعىل الروحانية، 

مع هداية الناس، أو اعترب بنحو من   امالزمً هذا األساس لو اعترب فعٌل ما مقدمة أو  
من قبل الله، أو كان مقدمة البتغاء الوسيلة (والتقرّب) من   ا ومطلوبً   امحبوبً األنحاء  

حزن والخوف يف الحياة، أمكن الله سبحانه وتعاىل، أو كان من ب تداعياته انتفاء ال
يكون   أن  يتّم    ا روحانيً   عمًال له  التي  الروحانية  رسات  وامل األفعال  إن  بالقّوة. 

 : ، وه استنباطها من القرآن الكريم عىل هذه الشاكلة، تندرج ضمن طائفت كليّت
  العبودية.. ٢و الهداية. ١

إن كل عمل يقوم به اإلنسان    إن املراد من العبودية هو إطاعة الله سبحانه وتعاىل.
للعبودية.   امحققً بقصد إطاعة الله تعاىل والقيام بعمل مطلوب ومحبوب له، يكون  

وعىل الرغم من توصية القرآن الكريم يف أن تتجه العبودية بشكل رئيس لتشمل جميع 
أبعاد حياة اإلنسان ومجاالتها، وأن تتحّول جميع األفعال العادية لإلنسان إىل أفعال  

.  اأيضً ، إال أن القرآن الكريم يتحّدث عن عبادات خاّصة  ١عبادية يف الحقيقة والواقع 
كن لها أن تكون   ل التي ال  آخر غ    اشيئً إن هذه العبادات الخاصة  هي من األع

اعتبارها   وتّم  بها  القيام  رشائط  رعاية  ّت  فلو  األمر   امصداقً العبادة.   عن  للبحث 
ادة، ويف غ هذه الحالة  يكن لها توظيف معقول لعاّمة القديس، كانت من العب

عية الساملة (الخالية من التحريف) بينهم (من ذلك عىل  الناس والعالقات االجت
سبيل املثال أن ذكر الله والصالة ورفع الشكر والحمد إىل الله، تعّد من العبادات 

التأكيد يف القرآن الكريم    الخاصة). ولكن باإلضافة إىل العبادات الخاصة، فقد تمّ 
بعناوين أخص  عىل سلوكيات وأفعال أخرى إما بالعنوان الكيل للعمل الصالح أو 

كن لها ـ يف ضوء مراعاة الرشائط ـ أن  اأيضً منها   ل والسلوكيات  . إن هذه األع
يف  ولكن  والعبادة.  اإللهي  األمر  وامتثال  القديس  األمر  عن  للبحث  مصداق  تكون 

 
بََىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو «:  تعاىلقوله    يف  سبحانه  الله  إىل  الوجه  تسليم  أن  ـ   املثال   سبيل   عىل  ـ   ذلك   من.  ١

 خطة  والعبادة  الطاعة  تكون  أن  عنى  أنه  يبدو  ،)١١٢:  البقرة(  »ُمْحِسٌن َفلَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِِّه َوَال َخْوٌف َعلَيِْهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 
ة   . الخط طول  عىل حياته يف  للفرد  وس
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ة الوقت نفسه   الت كث حتى إذا  يؤت بها بقصد العبادة والطاعة، تبقى لها استع
األفعال   من  عندهم  وتعّد  الناس،  ب  عية  االجت العالقات  يف  سيّ  وال  وهاّمة 
الحسنة (من ذلك عىل سبيل املثال: اإلنفاق والصدق والعدل، تعّد من هذا النوع 

األع من  النوع  هذا  تلخيص  كن  األفعال).  والكيل من  العام  العنوان  تحت  ل 
ا يأ من  ا واملخلص إ ا واملخلص. من الواضح أن قيد اإل لإلحسان اإل
بالقّوة،  الروحانية  ل  األع من  قسم  من  واحد  فهرسة  إىل  يعمد  الدراسة  هذه  أن 

  ونقصد به العبودية. 
اإل مطلوبيتها  ورجاء  الطاعة  بقصد  بها  العمل  كن  بدورها  الهداية  لهية  إن 

، ولكن حيث أن مفهوم الهداية يشمل البحث عن الهداية حتى اأيضً وبوصفها عبادة 
ما تلعب املثابرة السابقة ـ يف اتباع أثر   اوغالبً ،  اأيضً قبل الدخول يف حقل عبادة الله  

ـ   الوجود  لحقائق  صحيح  فهم  عىل  للحصول  إىل    اهامً   ادورً الهداية  الوصول  يف 
العبادة والنجاحات الروحانية الالحقة، بشكل مستقل ومنفصل عن العبودية بوصفها 

رقم:   األشكال  إن  ذكرها.  تقّدم  التي  بالقوة  الروحانية  األفعال  من    ٦و  ٥و  ٤واحدة 
ل والسلوكيات التي تّم استخراجها من القرآن الكريم يف ضوء االستفادة   ّ األع تب

  من الفرضيات املذكورة يف الصفحة السابقة:
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ل الروحانية بالقّوة٣الشكل رقم (   ): األع
  

ا واملخلص   الشکل الرابع: اإلحسان اإل
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ل الحسنة التي تّم التأك يد عليها يف القرآن الكريم، وإنه إن املوارد أعاله من األع
انً لو تّم اإلتيان بها  . من أعىل الشكل إىل اروحانيً  وعمًال ، تكون عبادة اوإخالصً  اإ

والصرب  اإلرشاد  فإن  األساس  هذا  وعىل  الرموز.  من  التقليل  يتم  الشكل  أسفل 
ن املراد واإلنفاق تحظى باملقام األكرب من الظهور والتكرار يف آيات القرآن الكريم. إ 

واإلرشاد،  الهداية  اآلتية:  لألمور  الشامل  العام  املعنى  هو  هنا  «اإلرشاد»  رمز  من 
إبالغ  إطار  يف  البشارة  أو  واإلنذار  باإلحسان،  والوصية  واالستذكار،  واملوعظة 

  .٢، واألمر بالصالة أو سائر العبادات ١الخطاب، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  العبادات الخاصة ):  ٥الشكل رقم (
  

 
عي (ترتبط باألحكام التوصلية).مفاهيم يغلب  .١   عليها الطابع االجت
  مفاهيم يغلب عليها الطابع الرشعي (ترتبط باألحكام العبادية). .٢
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) كذلك من األعىل إىل األسفل، و(يف أسفل الشكل) من اليسار  ٥يف الشكل رقم (
ة. إن العبادة الخاصة األك    ا تكرارً إىل اليم تنخفض الرموز؛ فال تعود بتلك الك

يف القرآن الكريم هي ذكر الله، حيث يكون االرتباط األك له مع الروحانية والبحث  
ا األمر  ـ  اأيضً لقديس  عن  الله  أن  حيث  كن   اطبقً .  ال  ـ  اإلسالمي  الدين  لتعاليم 

يكون   الدوام  عىل  استذكاره  فإن  ذهنه،  يف  يتصّوره  أن  بخصوصية    ا مقرونً لإلنسان 
أخرى. إن ذكر الله قد يتحقق عىل شكل االلتفات إىل صفات الله؛ التهليل (وصف 

والتحميد (الثناء عىل الله لناحية جميع   الله بالوحدانية يف العبادة: ال إله إال الله)،
لية: الحمد لله)، والتسبيح (تنزيه الله من الصفات السلبية املجرتحة من  صفاته الك
قبل ذهن البرش: سبحان الله)، والتكب (ذكر الله بالكربياء والعظمة: الله أكرب)، كلها  

كن لذكر الله أن يكون من خالل إقامة    أنواع من ذكر الله  بالنظر إىل صفاته. ك 
نوع من االرتباط ب العبد واملعبود. يف هذا االرتباط يدعو العبد معبوده ويتوسل  
ة)،  إليه ويتّرضع ويطلب منه العون واملساعدة وقضاء حاجاته، إنه يستخ الله (الخ
والغفران (االستغفار). إن  أو يلجأ إليه ويعوذ به (االستعاذة)، أو يطلب منه الصفح 

كن  هذا االرتباط عىل الرغم من جميع أنواعه تم تحديده هنا برمز «الدعاء». ك 
لذكر الله أن يتحقق يف إطار الصالة أو مجرّد الشكر أو التوبة والعودة إىل الله سبحانه 
مع   االرتباط  يف  للغاية  هاّمة  خصائص  الكريم  القرآن  يف  الله  لذكر  إن  وتعاىل. 

عبارة عن: الحمد فقط (يف التوّجه إىل الصفات اإللهية)،    الروحانية، ومن ب أهمها 
الدوام   عىل  وحده،  وذكره  منه،  العون  وطلب  به  االستعانة  ء   امقرونً ومجرّد  باألس

بالخوف واألمل(يف الدعاء). وأك خصائص   امشفوعً بالتّرضع    ا مصحوبً الُحسنى،  
  بالتفكر والتدبّر.  امقرونً ما كان  ا تكرارً ذكر الله 
َواْصِربْ نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم ِبالَْغَداِة  ﴿لك ـ عىل سبيل املثال قوله تعاىل:  من ذ

. إن مالزمة أصحاب الروحانية أمر مطلوب، وبالتايل فإن  ١﴾ ...  َوالَْعِيشِّ يُِريُدوَن َوْجَههُ 
  بالقّوة.  اروحانيً  عمًال هذا يف ضوء الفرضية الثانية، يعّد 

 
  . ۲۸الكهف:   .١
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الروحانية   دون  تحول  التي  والرشائط  األوضاع  هي  الروحانية  موانع  من  املراد  إن 
ومع   تداعياتها.  وتحقق  البحث)،  مسار  مراحل  من  واحد  كل  إىل  بالنسبة  (املانع 

يتحقق البحث  الحضور والتواجدـ  وال سيّ املستمر والثابتـ  لهذه الوانع، إما أن ال  
القديس   األمر  تكتمل  اأبدً عن  فإنها لن  البحث،  مراحل  من  مرحلة  تحققت  إذا  أو   ،

ولن تؤّدي إىل النتائج والتداعيات. وفي ييل ل نستخرج موانع الروحانية من آيات 
  القرآن الكريم، يتّم أخذ فرضيت رئيست بنظر االعتبار:  

من  .١ املراد  إن  للروحانية.  األصلية  املوانع  من  اإللهية  املطلوبيات  عدم  إن 
يشجبها   التي  والنفسية  الروحية  األوضاع  هي  اإللهية،  املطلوبيات  عدم 
القرآن الكريم، أو األفعال التي يؤكد القرآن الكريم ـ بنحو من األنحاء ـ عىل 

ـ   الثابت  والتواجد  الحضور  مع  لت  ا نسبيً اجتنابها.  روح ـ  يف  املوانع  لك 
كنه بذلك أن يتقرّب من الله   اإلنسان، أو إرصار اإلنسان عىل ارتكابها، ال 
أو   الصفات  بتلك  عباده  تلبّس  يُرضيه  ال  الذي   ( الروحا البحث  (يف 

  األفعال.
غ   .٢ الروحيات  عىل  اإلبقاء  أو  املعايص،  ارتكاب  يف  والتعّمد  العلم  إن 

يل لتحقق هذه املانعية فحسب، بل وقد املطلوبة، ال يشكل مجرّد رشط عق
م بهذا الرشط يف الكث من اآليات . إن مفهوم هذا الرشط ومعناه  ١تّم االهت

ل غ املطلوبة وحضور الحاالت  هو أن ارتكاب املعايص واقرتاف األع
ا تكون   يف استجالب عدم مرضاة الله   اسببً النفسية والروحية غ الالئقة، إ

تّم    اهام   امانعً وتشكل   إذا  الروحانية،  تحقق  دون  مع أوًال   اارتكابهً يحول   :
حضورها  يف  تستمر  أو  واملوبقات،  املعايص  من  أنها  يف  املسبق  العلم 

مطلوبيتها.   بعدم  العلم  رغم  اإلنسان  نفس  يف  يتّم اوثانيً وتواجدها  أن   :
 

  . ۱۵ـ    ۱۴؛ الحجر: ۱۱۵؛ التوبة: ۵؛ املائدة: ۱۱۵؛ النساء: ۴۲من ذلك عىل سبيل املثال: البقرة:   .١
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ل املنهي عنها أو يستمر حضور الروحيات املطرودة،    ا عمدً ارتكاب األع
  وعن إرصار سابق.

إن املوانع املستخرجة من آيات القرآن الكريم، تعمل عىل بيان الخصائص يف إطار  
اآلخر  بعضها  عىل  ويغلب  والنفيس،  الذهني  الجانب  بعضها  عىل  يغلب  مفاهيم 
ّت االستفادة يف األشكال أدناه  الطابع السلو والعميل. وعىل هذا األساس فقد 

املوا  : وه  ، عنوان ويف من  والسلوكية.  العملية  واملوانع  والنفسية،  الروحية  نع 
كن لهذين النوع من املوانع أن يكونا مرتبط ببعضه عىل نحو  الوقت نفسه 
تاّم وكامل. وبطبيعة الحال فإن هذا األمر يرتبط يف الغالب بنظرة الشخص املحقق، 

أكرب بشكل  النفسية   / الروحية  بالناحية  يهتّم  كان  إذا  البُعد وما  كفة  يرّجح  كان  أو   ،
السلو / العميل. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن املحقق قد أدرج «النفاق» ـ 
شجبه   عىل  القرآن  وتأكيد  الدين،  مع  املواجهة  يف  خطورته  وشّدة  أهميته  بسبب 

  واستئصاله من الجذور ـ ضمن املوانع النفسية للروحانية.
ع العملية للروحانية، تعّد ـ يف ضوء ما تّم  والنقطة األخرى هي أن جميع املوان

رّدً   ا عصيانً بيانه يف الفرض األول من هذا البحث ـ بنحو من األنحاء   أو    ارصيحً   او
عىل إرادة الله سبحانه وتعاىل. ويف الوقت نفسه فإن القرآن الكريم يتحّدث   اضمنيً 
والسيّئة،    اأحيانً  والذنب،  اإلثم،  قبيل:  من  عام،  عنوان  تحت  املعايص  بعض  عن 

يف   ويؤكد  والطغيان،  والعصيان،  والفساد،  والفسق،  والجرم،  والخطيئة،  واإلساءة، 
بشكل املعايص  بعض  عىل  األخرى  األحيان  القرآن   بعض  ذكر  وحيث  خاص. 

ّت االستفادة يف هذه   الكريم بعض العناوين العامة من قبيل املوارد اآلنف ذكرها، 
  ». انالدراسة للداللة عليها من رمز «العصي
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) األشكال  جميع  و( ٧يف  و(٨)  يقل ٩)  الروحانية،  موانع  عرض  فيها  يتّم  التي   (
نحو األسفل وجهة اليم من   نزوًال ظهور الرموز يف القرآن الكريم من أعىل الشكل  

أسفل الشكل. ولناحية العدد األكرب من الرموز، تّم إظهار املوانع العملية للروحانية 
ة رموز الشكل رقم ( ؛ حيث ك ) يف تتّمة انخفاض آخر رمز يف الشكل ٩يف شكل

  ).٨رقم (

  ): املوانع النفسية للروحانية ٦الشكل رقم (
  

املراتب   بعض  للكفر  أصل  إن  إنكار  شكل  عىل  الكفر  يكون  أن  كن  األنواع.  أو 
عىل مجرّد إنكار أمره وإرادته أو إنكار آية أو إشارة منه   امقترصً وجود الله، وقد يكون  

من  ـ  الروحانية  تكون  الله،  وجود  أصل  إنكار  ومع  نعمه.  من  نعمة  إنكار  مجرّد  أو 
عنى البحث عن األمر القد  مستحيل التحقق.    اأمًر يس،  وجهة نظر القرآن الكريم ـ 

وأما بشأن سائر مراتب الكفر، فإن الكفر ـ يف ضوء االفرتاض الثا يف هذا البحث 
يكون   ا  إ كان    امانعً ـ  إذا  القديس،  األمر  مع  االرتباط  وإقامة   امقرتنً للروحانية 

بالعلم بأن ما ينكره صادر من عند الله، بل من املمكن أن نقول إن مفهوم    اومصحوبً 
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ا يكون   عنى    امقرونً إذا كان    اصادقً الكفر إ بهذا النوع من العلم. ك أن للرشك ـ 
. وأحد مراتبه أن ال  اأيضً لله ـ بعض املراتب    ارشيكً القول بوجود يشء أو شخص  

يتّم حرص فعل العبادة أو الثناء يف الله، يف ح أن بعض املراتب األخفى هي أن  
وال املعنوي  واالتجاه  يكون  الطاعة  وتارة  وتعاىل.  سبحانه  بالله  يختّص  ال  روحي 

عنى أن الشخص قد ال يؤمن   ا منحًرص الرشك  يف الربوبية فقط وليس يف الخالقية، 
وصاحب  املدبّر  عن  يبحث  نفسه  الوقت  يف  ولكنه  تعاىل،  الله  غ  خالق  بوجود 

  االختيار ألموره ب سواه من املخلوقات. 
تقع   الغفلة  ًال إن  القرآن    إج يف  تستعمل  الغفلة  إن  واإلدراك.  العلم  قبال  يف 

ع   عنى عدم تشغيل مختلف القوى اإلدراكية للمعرفة والفهم والنظر واالست الكريم 
العمل  عدم  عنى  أو  واملعاد،  باملبدأ  املرتبطة  والحقائق  الواقعيات  مختلف  إىل 

يف املانعية   ارشطً والعمد    قتىض تلك الحقائق بعد التعرّف عليها. وهنا يكون العلم
. إن الشخص الذي يعلم أنه  يقم بيشء من أجل التعرّف عىل بعض األمور  اأيضً 

قتىض علمه وأنه متعّمد يف  الهاّمة املرتبطة باملبدأ واملعاد، أو يعلم أنه ال يعمل 
مً ذلك (كأن ال يبايل أو يبدي     ا قويً   امانعً )، فإن مثل هذا الشخص يواجه  مثًال   ااهت

، أو إذا  أصًال يف مسار الروحانية. ويف غ هذه الحال إما ان ال يتحقق مفهوم الغفلة  
يشكل   لن  الغفلة  من  النوع  هذا  فإن  الغفلة،  مفهوم  ً   امانعً صدق  إىل    اكب بالنسبة 

ل األقوى  الروحانية، إال إذا كانت ناشئة عن قسوة القلب. وبعبارة أخرى: إن االحت
يكن له علم وتعّمد يف بعض املوارد، وكان لديه جهل مركّب، هو أن الشخص إذا   

وال يعلم باملوارد أعاله عىل سبيل املثال، تكون الغفلة مع ذلك صادقة، إال أن هذا 
يشكل   ا  إ الغفلة  من  كان    امانعً النوع  إذا  الروحانية  القلب   اناشئً أمام  قسوة  ، ١من 

بال رهن  القلبي  واملرض  القساوة  بروز  ألن  العا وذلك  والترصّف  القبيل  سلوك 
  واملتعّمد. 

 
ّت اإلشارة يف بعض آيات القرآن ال١ من سورة    ١٠٨من سورة األعراف، أو اآلية    ١٧٩كريم ـ من قبيل: اآلية  . 

  النحل ـ إىل هذا النوع من الغفلة التي تكون ناشئة من قسوة القلب. 
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ختلف  الكريم  القرآن  يتحّدث  القلب».  رمز «قسوة  بشأن  توضيح  هنا  ويوجد 
رض القلب وتارة  العبارات عن نوع من األوضاع الروحية والنفسية، فيُعّرب عنها تارة 

  عن تصلّب القلوب وتحجرها، ويتحّدث يف أحيان  اأحيانً بقسوة القلب، ويتحّدث  
ع واألبصار.   أخرى عن الختم والرضب عىل القلوب، وإسدال الُحُجب عىل األس
ويحتمل أن يكون مراد القرآن الكريم من هذه العبارات هي الوضعية التي يعا فيها  

ً   اوضمورً   اضعفً اإلنسان   يرضّه   اكب ما  ومعرفة  الواضحة  الحقائق  وفهم  إدراك  يف 
، وإن ١انية واألخالقية ويف مجال العقل العميل وينفعه، وال سيّ يف األمور الروح

واملشاعر امللتهبة التي  معلولة للغلبة الشديدة لألحاسيس (امليول)  هذه الوضعية 
والواقعيات،  للحقائق  الصحيح  والفهم  للمعلومات  الصحيحة  الغربلة  دون  تحول 

امل والعملية  والعاطفية  املعرفية  اإلجابات  إىل  اإلنسان  وصول  دون  ناسبة.  وتحول 
قسوة   ذات  مورد  يف  ذكره  كن  ال  والتعّمد  العلم  رشط  أن  البيان  هذا  من  يتضح 

ثل  من االعوجاج يف الفهم، وإن   ا نوعً القلب؛ ألن قسوة القلب (أو مرض القلب) 
يرتبط   ا  إ القلب  قسوة  مورد  يف  والعمد  العلم  فإن  ولذلك  انتفاؤه.  يعني  به  العلم 

اإلنس يقوم  عندما   . التي قدماته واألهداف  مطامعه  إىل  الوصول  أجل  من  ـ  ان 
يتطلّع إليها بشّدةـ  بارتكاب األفعال القبيحة واملعايص عن علم وعمد، فإنه قد يصل 

معها   يعود  ال  بحيث  الحالة  هذه  يف  به  الواضحة،   اقادرً األمر  الحقائق  إدراك  عىل 
رض يف قلبه. إن هذا املسار يعترب   يف اإلنسان، وهناك حقائق  اعاديً   امسارً ويُبتىل 

ع النفيس، ويتّم بيانها يف ضوء النظرية املعرفية  من هذا النوع تطرح يف علم االجت
  ا مخالفً   عمًال . من ذلك عىل سبيل املثال أن الشخص عندما يرتكب  ٢غ املنسجمة

بغاياته    اذنبً ويقرتف   املرتبطة  والهيجانات  األحاسيس  غلبة  تأث  تحت  ومعصية 

 
ل والصالح والطالح. ١   . العقل العميل يعني اإلدراك األخالقي للقبح والج
عي (و ٢ االجت النفس  يف علم  النظريات  أشهر  من  النظرية  هذه  إن  انظر:  .  باختصار،  توضيحها  عىل  للوقوف 
عي كاربردي. بونك، روتنغاتر،  و استغ،   عي التطبيقي)، ص    روانشنايس اجت ؛ وملن  ٥٠ـ    ٤٩(علم النفس االجت

عي  روانشنايسأراد التوضيح التفصييل والكامل، ال بّد من الرجوع إىل: ارونسون،   عي)،    اجت (علم النفس االجت
  . ١٥٧ـ  ١٠١ص  
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الشخصية،  ومقاصد الصورة اوعامدً   اعاملً ه  عىل  الحفاظ  أجل  من  ـ  يسعى  فإنه   ،
اإليجابية التي يحتفظ بها يف قرارة ذاته ـ إىل تحس وتزي عمله يف الواقع. وعليه 

، وبذلك سوف اقبحً فإن تلك األفعال سوف تستمر بالتدريج بل وسوف تصبح أشّد  
حتى تصل تلك التربيرات إىل حّد إنكار  يكون مرتكبها بحاجة إىل املزيد من التربير،  

الحقائق الواضحة وعدم رؤيتها وال سيّ يف مجال العقل العميل، وهذا هو مرض 
  الختم عىل القلب أو قسوة القلب. 

  ) ١): املوانع العملية للروحانية (٧الشكل رقم (
  

ب آياته،  إن املوارد التي تّم ترميزها برمز التكذيب، عبارة عن: تكذيب الله أو تكذي
وتكذيب اآلخرة ويوم القيامة، وتكذيب النبي األكرم ’. ويف املجموع فإن التكذيب 

من ب رموز املوانع املاثلة يف   احضورً باألنواع الثالثة املذكورة من أك املوانع  
ينسجم   ال  والعمد)  العلم  (برشط  الله  ذات  تكذيب  إن  الروحانية.  مع    عقًال طريق 
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الروحانية،   عن  اآليات  البحث  تكذيب  واستنكر  شجب  قد  الكريم  القرآن  أن  إال 
. إن الظلم باملفهوم الواسع واألنواع التي ذكرت  اأيضً واآلخرة والنبي األكرم ’ بشّدة  

، يشمل جميع أنواع املعايص، بيد أن هذا الرمز  يعط إال للموارد التي ورد فيها  ١له 
، وله  ٢اأيضً   اواسعً لإلرساف معنى    التعب بالظلم يف القرآن الكريم رصاحة. ك أن

مع املفاهيم األخرى ـ من قبيل الظلم ـ اشرتاك مصداقي ملحوظ. وهنا تعلق رمز  
وارد إما ذكر فيها لفظ اإلرساف أو أحد مشتقاته يف آيات القرآن رصاحة   اإلرساف 
رمز «عدم التطابق   أو ذكر فيها مفهوم التجاوز عن حدود االعتدال والوسطية. وإن 
(نقض  والخيانة  النفاق،  قبيل:  من  متعّددة  موارد  يشمل  واألفعال»  األقوال  ب 

  ، وخلف الوعد. ٣العهود)
  ) ٢): املوانع العملية للروحانية (٨الشكل رقم (

 
، . ال١   .٥٣٨ـ  ٥٣٧، ص  مفردات ألفاظ القرآنراغب اإلصفها
  . ١٤٨، ص  ٩،ج  لسان العرب، ؛ ابن منظور٥٣٨ـ  ٥٣٧، ص  ملصدر األعالها. ٢
٣ ،   . ٣٠٥، ص  مفردات ألفاظ القرآن. الراغب اإلصفها
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املعنى  وإن  الكريم.  القرآن  يف  املستعملة  األلفاظ  من  والخديعة  والكيد  املكر  إن 

. إن التدب والسعي من أجل رصف اآلخر اتقريبً الذي يُفهم من هذه األلفاظ واحد  
ء اللغة أن املكر  ثل املفهوم املشرتك لهذه املفردات. يرى عل ُ عن غايته ومبتغاه، 

امل املكر   : نوع عىل  صالح، والكيد  وعمل  جميل  فعل  منه  يقصد  حيث  مدوح، 
. واملراد من رمز «تسّقط  ١واملكر القبيح الذي يقصد الفعل السيئ والعمل الطالح 

العيوب»، هو املوقف غ األخالقي وغ الالئق في يتعلق بالعيوب التي تنسب  
باآلخري االستهزاء  يشمل  العيوب  تسّقط  فإن  األساس  هذا  وعىل  اآلخرين.  ن إىل 

عىل   لالطالع  عليهم  والتجسس  باأللقاب،  ونبزهم  وانتقاصهم،  منهم،  والسخرية 
َ َمْن ِيف اْألَرِْض يُِضلُّوَك ﴿عيوبهم، واستغابة اآلخرين. ك يف قوله تعاىل:   َ َوإِْن تُِطْع أَكْ

. إن االتباع األعم من االصطباغ أو ٢﴾َعْن َسِبيِل اللَِّه إِْن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَْخرُُصونَ 
د عىل غ العلم، إذا تحقق بشكل غ علمي، لن يكون  ية أو االعت الطاعة لألك

  أمام الروحانية.  امانعً ، وبناء عىل الفرض األول من هذا البحث، يعّد  اوممدوحً   امطلوبً 
Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<íéÞ^uæ†Ö]<l^éÂ]‚i< <

ار يحصل عليها اإلنسان الروحا يف حياته  إن تداعيات الروحانية عبارة ع ن آثار و
ر والنتائج من  . والستخراج هذه الث الدنيوية أو حياته األخروية أو يف كلتا الحيات
م ببعض الفرضيات. وإن أغلب هذه الفرضيات ترتبط   آيات القرآن الكريم، تّم االهت

  : ايقً وث اارتباطً بالفرضيات املذكورة يف األبحاث السابقة 
ار الروحانية والبحث  .١ إن الهدايات الُعليا والخاّصة، هي يف حّد ذاتها من 

من  املراد  إن  وتعاىل.  سبحانه  بالله  الوثيق  واالرتباط  القديس  األمر  عن 
الهدايات الخاصة هي الهدايات التي يؤكد الله عليها وعىل انتسابها إليه، 

 
١  ، ، وصحاح العربيةالصحاح: تاج اللغة  ؛ الجوهري،  ٧٧٢ـ    ٧٢٨، ص  مفردات ألفاظ القرآن. الراغب اإلصفها

،  ٨١٩، ص  ٢ج    .٢٦٥، ص  ٦، ج  قاموس قرآن؛ قريش بنا
  . ۱۱۶األنعام:  .٢
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يادية الترشيعية والتكوينية. والتي تتحقق عادة بأساليب غ الهدايات االعت
من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن إعطاء الفرد قدرة عىل التمييز ب الحق 

ات خاصة اعمقً والباطل، والحصول عىل حياة أك واقعية وأشّد   ، له تأث
عىل اإلدراك والفهم البرشي، واإللهام يف النوم والرؤيا واملوارد األخرى. 

الهدايات الخاصة ـ والتي أطلقنا عليها هنا عنوان وعىل هذا األساس فإن  
الكريم،  القرآن  بيان  يف  وتداعياتها  ولوازمها  ـ  الخاصة»  اإللهية  «الهداية 

ار الروحانية.   سوف تكون من تداعيات و
ل الروحية واملعنوية يف األبحاث  .٢ لقد تّم إيضاح أرضيات الروحانية واألع

ي التي  النتائج  فإن  وعليه  وجود السابقة.  حصيلة  الكريم  القرآن  عتربها 
ر التي يعتربها   الخلفيات الروحانية يف الفرد أو يف املجتمع أو النتاج والث

  من نتائج االلتزام الروحي، سوف تعترب من تداعيات االلتزام بالروحانية. 
القرآ  .٣ املفهوم  أن  الروحانية  لوازم  بحث  من  الثالثة  القضية  يف  ذكرنا  لقد 

ابتغاء الوسيلة إىل الله» يدّل بشكل مبارش عىل البحث عن األمر املتمثّل بـ «
هذا األساس فإن التداعيات التي ذكرها القرآن  القديس والروحانية. وعىل 

ار الروحانية. كن أن تكون من ب تداعيات و   الكريم لهذا املفهوم، 
بقوله:   .٤ املفادة  القرآنية  الصفة  ذكرنا  أن  سبق  عَ ﴿لقد  َخْوٌف  ُهْم َوَال  َوَال  لَيِْهْم 

ار وتداعيات الروحانية. وإن القرآن الكريم ١﴾ يَْحزَنُونَ  ، بوصفها واحدة من 
ا ٢﴾ أََال إِنَّ أَْولِيَاَء اللَِّه َال َخْوٌف َعلَيِْهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ ﴿ حيث يقول:   ، فإن هذا إ

عنى أنها تّرصح بانتفاء الخوف وال  حزن، أو تّرصح يستند إىل هذه الثمرة، 
نينة التي تعمر حياة الذين يحبون الله ويحبهم، وإن الذين   بالهدوء والط

 
  . ۶۲البقرة:   .١
  . ۶۲يونس:   .٢
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أصحاب  هم  أو  الله  مع  االرتباط  عن  يبحثون  الذين  هم  الله  يحبون 
  الروحانية.

ملا تقدم ذكره يف بيان املسألة، فإن شعور اإلنسان بالقرب من الله، قد   اطبقً  .٥
الروحا تعريف  ذات  يف  إدراجه  القديس). تّم  األمر  عن  البحث  (مسار  نية 

أن  إال  الروحانية.  ونتائج  تداعيات  من  يُعّد  ال  بالقرب  الشعور  فإن  ولذلك 
بعض آيات القرآن يف بيان واحد من تداعيات الروحانية، يُش إىل املكانة 
واملنزلة الرفيعة والُعليا عند الله، والتي يحصل عليها الروحانيون من الناس. 

نزلة واملرتبة القيّمة هي مرتبة رضا الله عن اإلنسان، أو هو مقام وإن هذه امل
قرب العبد من الله، والتي تّم التعب عنها يف آيات القرآن الكريم بالرضوان 
وتارة  درجاته،  برفع  وتارة  العبد،  وتقريب  بقرب  وتارة  عباده،  عن  اإللهي 

التي ـ  الُعليا  واملنزلة  املرتبة  هذه  إن  أخرى.  التداعيات   بعبارات  من  هي 
ر األخرى للروحانية ـ يتم ذكرها تحت عنوان ورمز «رضوان الله».   والث

القديس.  األمر  عن  البحث  ار  و تداعيات  استخراج  تّم  هذه الفرضيات،  ضوء  يف 
وإن أربعة من هذه التداعيات تش إىل كيفية ارتباط الله مع األشخاص الروحاني  

اإل (الهداية  منهم  موقفه  اإللهية،  وإىل  والرحمة  اإللهي،  والرضا  الخاصة،  لهية 
هذه  ب  من  إن  بالروحانية.  املرتبطة  التداعيات  هي  هذه  إن  اإللهية).  واملغفرة 
أصحاب   نصيب  من  هي  أخرى  وتداعيات  صفات  ست  هناك  الربطية،  التداعيات 

واألخروي  الدنيوية  الحياة  يف  صفاتهم  إىل  ناظرة  منها  ثالثة  أن  حيث  ة، الروحانية، 
وهي: (املحبّة، ورقة القلب، والسكينة)، والثالثة األخرى ناظرة إىل خصائص الحياة 
إن  والفالح).  والخلود،  األخروي،  (التنّعم  وهي:  بآخرتهم،  وتختص  بل  األخروية، 
املحبّة، ورقة القلب، والسكينة (أو الرضا) وإن كانت ال تختص بالدنيا، إال أن آثارها  
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، وتكون مؤثرة  الدنيوية تحظى اليوم با م عىل نحو أبكر وأك يف البحث    اجدً الهت
  عن األمر القديس.

  ): تداعيات الروحانية٩الشكل رقم (
  

الصفح  قبيل:  من  موارد  من  ابتداء  مختلفة؛  بأساليب  اإللهية  املغفرة  بيان  تّم  لقد 
الرذائل   من  والتطّهر  الذنوب،  عن  حسنات   وصوًال والعفو  إىل  السيئات  تبديل  إىل 

السادسة و  اآلية  إىل  بالنظر   . الروحا الشخص  ل  أع حساب  يف  التسهيل  حتى 
رة   بوصفها  املحبّة  من  املراد  بيان  يف  الن  احت هناك  مريم  سورة  من  والتسع 
للروحانية؛ املحبة التي تعرتي قلوب اآلخرين تجاه الشخص الروحا أو املحبّة  

لله سبحانه وتجلياته ومخلوقاته. التي تعرتي قلوب ذات أصحاب الروحانية تجاه ا
إن املراد من رقة القلب النقطة املقابلة لقساوة القلب، أي الحساسية وقدرة اإلدراك 
تجاه الحقائق الروحانية واألمور األخالقية ومدركات العقل العميل. وبطبيعة الحال 



٤٠   واملعنوية  الدين 

ّو الروحاني ة، بيد أن  كن ملقدار من رقّة القلب أن يشكل أرضية مناسبة الزدهار و
بدوره  يحتاج  الروحا  من االرتباط  واملزيد  والروحانية  القديس  األمر  عن  البحث 
رقّة  الكريم  القرآن  يعترب  عندما  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  أكرب.  قلب  رقّة  إىل 

، ويعمل يف الحقيقة عىل مدح املؤمن والثناء  ١القلب من الصفات البارزة للمؤمن
م األصيل يف هذه اآلية   ثل هذه الصفة، يكون االهت  ا منصب عليهم بسبب اتصافهم 

ان. وعىل هذا األساس فإن املعني بذلك هم   عىل املراحل الُعليا من الهداية واإل
الهداية من  متقّدمة  مراحل  إىل  الوصول  من  كنوا  الذين  والروحانية   األشخاص 

(الفرضية األوىل)، والقرآن الكريم يرى أن رقّة القلب من صفات هؤالء األشخاص، 
.   وعليه تكون رقّة القلب من تداعيات ونتائج البحث الروحا

ويف مورد السعادة، التي يتّم بيانها يف القرآن الكريم عادة بألفاظ ومشتقات، من  
من سورة    ١٨٥ظر إىل آيات، من قبيل: اآلية  قبيل: «الفالح» و«الفوز»، يُحتمل ـ بالن

الذي   األقىص  والتنّعم  والنجاح  الفوز  هو  السعادة  من  املراد  يكون  أن  ـ  عمران  آل 
  ١١٩يحصل عليه اإلنسان يف اآلخرة، وعىل الرغم من أن اآليات األخرى، مثل اآلية  

عباد الذين من سورة املائدة ـ التي ترى أن السعادة الكربى تعني مرضاة الله عن ال
ل القائل بأن السعادة تشمل السعادة  هم بدورهم يرضون عن الله، إال أن هذا االحت

ًال ، ليس  اأيضً والرضا الداخيل لألشخاص يف الدنيا   ، بل إن اآلية الرابعة  ابعيدً   احت
املؤمن  ببشارة  تتمثّل  الكربى  السعادة  أن  ترى  بدورها  يونس  سورة  من  والست 

  حياة الدنيا ويف اآلخرة. واملتق يف ال 
إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربُّنَا اللَُّه  ﴿من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن االستقامة يف قوله تعاىل:  

تَْحزَنُوا َوَال  تََخاُفوا  أَالَّ  الَْمَالئِكَُة  َعلَيِْهُم  تَتَنَزَُّل  اْستََقاُموا  وعدم   ٢﴾ ...   ثُمَّ  االعتدال  تعني 
د من االستقامة يف أن يعترب اإلنسان أن الله هو مالكه وربّه ومدبّر  االنحراف. إن املرا

من   ونتائجه  تداعياته  ب  ومن   ، روحا عمل  وهو  عبادته،  يف  االستقامة  هو  أمره، 
نينة والرضا.   وجهة نظر القرآن بلوغ الط
 

  . ۲األنفال:  .١
  . ۳۰فصلت:  .٢
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مجّذرة   نظرية  تبلورت  الكريم،  القرآن  آليات  املختلفة  الرتميزات  شكل بعد  تجّسد 
األصلية  واملقوالت  الروحانية،  هي  املركزية  واملقولة  وخام.  أصلية  خطوط  عرشة 

ا يتطابق مع الشكل ـ مرتبطة بها:   األخرى ـ 

  ): نظرية القرآن الكريم بشأن الروحانية (املقوالت األصلية وروابطها) ١٠الشكل رقم (
  

والرشائط  اللوازم  فإن  أعاله،  الشكل  يف  االتجاه  ذات  الخطوط  بعض  تش  ك 
الروحانية   واملسارات  ل  األع لظهور  مناسبة  أرضية  تشكل  للروحانية  الجذرية 
ل الروحانية يف الواقع عنارص من ذات الروحانية (مسار البحث عن   بالقّوة. إن األع

بسبب تأكيد القرآن الكريم عليها.    األمر القديس)؛ حيث يتم طرحها بشكل منفصل
الروحانية،  تزدهر  الروحية  ل  األع ّو  و ظهور  خالل  من  فإنه  األساس  هذه  وعىل 

نهاية    ا فشيئً   اوشيئً  ويف  البحث،  مسار  يف  املوجودة  املتوالية  األحداث  تتكامل 
ات اإليجابية). ك أن   املطاف تؤدي إىل حصول تداعيات ونتائج روحانية (التأث
ات سلبية تجاه الرشائط الجذرية أو بالنسبة   موانع الروحانية بدورها أمور ذات تأث

.   إىل مسار البحث الروحا
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أ  افرتضا  بيان لو  يف  وردت  التي  التحقيقية  واألسباب  العلل  عىل  بناء  ـ  الروحانية  ن 
لبحث األمر القديس يف الحياة، سوف تكون الروحانية    ا نسبيً   ا ثابتً   امسارً املسألة ـ  

اط   انوعً  من األسلوب السلو الخاص يف حياة بعض األشخاص. إنه نوع من أ
أسمى قدرة  عن  اإلنسان  فيها  يبحث  التي  وفكرته؛   الحياة  عقيدته  يف  ومنزّهة  وُعليا 

أمام   امقهورً يتمثل يف وجود الله واملعبود أو أي أمر كامل ومتعال وغيبي، يرى نفسه  
هذا  يف  اإلنسان  إن  إليه.  بحاجة  أو  له  تابع  بأنه  يشعر  أو  وجربوته  وكربيائه  عظمته 

االرتباط،   وإيجاد  عليه،  والعثور  القديس  األمر  اكتشاف  إىل  يسعى  وإدراك البحث 
الحضور والشعور بالقرب منه، وتلبيه أعمق احتياجاته وتطلعاته اإلنسانية، من قبيل 
إىل  والحاجة  ل،  والك االزدهار  إىل  والحاجة  املوت،  وعدم  الخلود  إىل  الحاجة 

 .   التنّعم بامللذات املتعالية التي ال يشوبها عناء أو أ
يسّمي الكريم  القرآن  فإن  أعاله،  الفرض  عىل  يجدر   بناء  الذي  القديس  األمر 

ء أخرى، من قبيل: الرّب وما إىل ذلك)،  باإلنسان أن يبحث عنه بـ «الله» (أو أس
ويذكر له صفات تشّجع عىل الروحانية. إن القرآن الكريم يحّث الناس عىل البحث 
عن األمر القديس، ويُعّدد خصائص ملثل هذا البحث. ك أن القرآن الكريم يذكر 

كن  اللوازم وا  ل التي  لحواضن والرشائط الجذرية لتحقق املعنوية ويُعرّف باألع
لها أن تكون من مصاديق البحث عن األمر القديس. وباإلضافة إىل ذلك فإن القرآن  
التي  أو  الناس،  وحياة  أفعال  يف  الروحانية  تحقق  موانع  جميع  من  يحّذر  الكريم 

ل التي تفقد الروحانية خصائصها. ويف املقابل   تقّوض أرضيات الروحانية، أو األع
فإن القرآن من خالل حّث الناس عىل األفعال الروحانية الباحثة، يصف لهم تداعيات 

  ونتائج الحياة املقرونة بالروحانية.
عن األمر   ا نسبيً والحاصل هو أننا إذا اعتربنا الروحانية عبارة عن البحث الثابت  

نظرية الروحانية مجموعة من القضايا التي القديس يف الحياة، وإذا كان مرادنا من  
املنتهية  رسات  وامل واملسارات  التكوينية  واألرضيات  واللوازم  الخصائص   ّ تب
وتداعيات الروحانية، وبالتايل لو سعينا يف فهمنا لآليات اآللهية والكث من الظواهر  
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كن ل ات الشخصية، عندها  نا يف ضوء ما واألفهام الذهنية أن ال نجنح نحو التفس
) وتم رشحه يف هذه املقالة أن نتعرّف عىل رأي القرآن ١تّم تصويره يف الشكل رقم (

نحو  عىل  بها  املستحدثة  الروحانيات  مقارنة  عىل  ونعمل  الروحانية،  بشأن  الكريم 
  . انسبيً شامل وحيادي 

… ^’¹]< <
  القرآن الكريم. 

وت، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،    فكر. دار ال  ،ب
إليوت،   عي  شنايسروان ارونسون،  الفارسية:   اجت اللغة  إىل  ترجمه  عي)،  االجت النفس  (علم 

  هـ ش. ١٣٦٦انتشارات رشد،  طهران،حس شكركن، 
وت، ، تهذيب اللغةاألزهري، محمد بن أحمد،    هـ. ١٤٢٥دار الكتب العلمية،  ب

جوليت،    ،اسرتاوس  ، وكرب زمينهانسلم؛  نظريه  توليد  مراحل  و  فنون  كيفي:  پژوهش   اي مبا 
الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  املجّذرة)،  النظرية  إنتاج  ومراحل  فنون  الكيفي:  البحث  (أسس 

، ط  طهران،إبراهيم أفشار،    هـ ش. ١٣٩٢، ٣نرش 
. بونك، إبراهان؛ روتنغاتر، تاليب،   عي كاربردينروااستغ، ليندا؛  (علم النفس    شنايس اجت

عييل وبرستو حسن   عي التطبيقي)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عزيز الله تاجيك إس االجت
  هـ ش. ١٣٩٦نرش أرسباران،  طهران،زاده، 

محمد،   أحمد،  الله  خلف  عطيّة؛  الصوالحي،  الحليم؛  عبد  منترص،  إبراهيم؛  املعجم  أنيس، 
  هـ.  ١٤١٦، ٥رش الثقافة اإلسالمية، ط مكتب ن  طهران،، الوسيط

، رضا، «قرآن و معنويت» (القرآن والروحانية)،   هـ    ١٣٨٧،  ، رمضان ٩٠، العدد:  مجلة: پيامبابا
  ش.

معنويت  بر  «نقدي  كريس،  إىل  تانغ،  ترجمه  الجديد)،  العرص  روحانية  (نقد  جديد»  عرص  گرا 
  هـ ش. ١٣٩١ ،، بهمن١١٤العدد:  ،احت غربيمجلة ساللغة الفارسية: أحمد شاكر نجاد، 

د،   ّ عيل بن ح وت،،  الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إس ،   ب دار العلم للمالي
  هـ.  ١٤٠٧، ٤ط 

، حس بن محمد،   ترجمة و تحقيق مفردات ألفاظ القرآن با تفس لغوي وأد  الراغب اإلصفها
 ١٣٦٩،  مرتضوي نرش    الفارسية: غالم رضا خرسوي حسيني، طهران،، ترجمه إىل اللغة  قرآن

  هـ ش.
، حس بن محمد،  وت،، مفردات ألفاظ القرآنالراغب اإلصفها   هـ. ١٤١٢دار الشامية،  ب
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«معنويت جواد،  محمد  »  رودگر،  قرآ معنويت  كاركردهاي  و  ها  مؤلفه   ، مبا قرآن:  در  گرا 
مجلة: پژوهش هاي املبا والعنارص وآليات الروحانية القرآنية)،  (الروحانية يف القرآن الكريم:  

  هـ ش. ١٣٨٨،صيف عام: ١٤، العدد: اعتقادي كالمي
  ، ، محمد حس وت،،  امليزان يف تفس القرآنالطباطبا ، ٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط    ب

  هـ. ١٣٩٠
عظم، «معنويت و سالمت روا  فضيل نجاد، صغرى؛ كامكار، عيل؛ كامكار، زهراء؛ مال شفيع، أ 

ر از ديگاه آيات قرآن كريم» (الروحانية والسالمة النفسية من زاوية آيات القرآن الكريم)،   املؤ
 ١٣٨٩، دانشگاه علوم پزش ياسوج، اسفند عام:  اإلقليمي لبحث السالمة يف القرآن الكريم

  هـ ش.
، طهران،  ، ترجمه إىل  درآمدي بر تحقيق كيفيفليك، أوفيه،   اللغة الفارسية: هادي جلييل، نرش 
  هـ ش. ١٣٨٧

، أبو القاسم، «معنويت از نگاه قرآن» (الروحانية من زاوية القرآن الكريم)،   مجلة اطالعات  فنا
  هـ ش. ١٣٩٣، ارديبهشت عام: ٢، العدد: حكمت و معرفت

القاسم،   أبو   ، («فنا قديس  املقدسة  »)١معنويت  (الروحانية  دسرتسی:  نی)،  ١،  تاریخ  لوفر، 
٢٠٢٢/١٤/٨ .https://neeloofar.org/sacred-spirituality-1/  

، :  ی دسرتس  خی تار  ،لوفرین  ،)٢  املقدسة  الروحانية(  ،)»٢(  قديس  معنويت«  القاسم،  أبو  فنا
٢٠٢٢/١٤/٨ .https://neeloofar.org/sacred-spirituality-2  

هاي رشد معنوي انسان در قرآن» (مبا وخصائص ازدهار  قاسم پور، محسن، «مبا و شاخص
  هـ ش. ١٣٨٦، ١٥، العدد: مجلة پژوهش دينيروحانية اإلنسان يف القرآن)، 

، «معنويت روي آوردي تجر گوهرشناختي ومدرن به دين يا   ، ني يك سازه روانشناختي؟»  قربا
معريف؟)،   عنرص  هي  أو  الدين  إىل  وحديث  جوهري  تجريبي  اتجاه  الروحانية  مجلة:  (هل 

  هـ ش. ١٣٨٣، خريف وشتاء عام: ٧٦، العدد: مقاالت وبرريس ها
، عيل أكرب،    هـ ش. ١٣٧١، ٦دار الكتب اإلسالمية، ط  طهران،، قاموس قرآنقريش بنا

«معنويت أورسوال،  جديد» گراكينغ،  بسرتهايي  در  عمل  و  ان  إ پسامدرن:  عرصي  در   
ان والعمل يف حواضن جديدة)، ترجمه إىل اللغة   (الروحانية يف عرص ما بعد الحداثة: اإل

  هـ ش. ١٣٩٢، آبان عام: ١٩٣، العدد: مجلة كتاب ماه دينالفارسية: وحيد سهرا فر، 
گرا مدرن» (روحا ولكن غ  «معنوي اما نه ديني: نقدي بر جنبش معنويت  ، ماغي، غل أي 

نجاد،   شاكر  أحمد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  الحديثة)،  الروحانية  للحركة  نقد  مجلة  ديني: 
  هـ ش. ١٣٩١، آبان عام: ١١١، العدد: احت غربیس
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دن و معنويت از نگاه قرآن» (الصلة ب الحضارة والروحانية من    محمدي، محمد عيل، «رابطه 
نوجهة نظر القرآن)،    هـ ش. ١٣٩٢، صيف عام: ٥٨، العدد: مجلة هفت آس

«شاخص أصغر،  عيل  زكوي،  الله؛  رحمت  آموزه مرزبند،  منظر  از  معنوي  سالمت  هاي هاي 
الوحيانية)،   التعاليم  زاوية  من  الروحية  السالمة  (خصائص   « پزش وحيا اخالق  ،  مجلة: 

  هـ ش. ١٣٩١، صيف عام: ٢٠العدد: 
ومبا  (أسس  سنت»  و  قرآن  ديدگاه  از  معنويت  مبا  و  «اصول  تقي،  محمد  اليزدي،  مصباح 
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  ٣عبدالحس خرسوپناه

 ، من الرضوري يف بداية البحث أن نتحّدث باختصار حول ماهية اإلنسان الروحا
  باإلضافة إىل ماهية الروحانية.

وتؤكد  .١ نفسه،  عىل  للتعرّف  وحثيث  دائم  سعي  يف  الروحا  اإلنسان  إن 
النصوص اإلسالمية عىل وجوب معرفة اإلنسان لنفسه، ك يف النصوص 
اآلتية: «من عرف نفسه، فقد عرف ربّه»، و«أنفع املعارف، معرفة النفس»، 

  . ٤﴾ ُهْم أَنُْفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقونَ َوَال تَكُونُوا كَالَِّذيَن نَُسوا اللََّه َفأَنَْسا﴿وقوله تعاىل:  
بوجوده  .٢ مه  اهت من  أك  مي  االنض بوجوده  يهتّم  الروحا  اإلنسان  إن 

نفسه  من  الدوام  عىل  اإلنسان  يحّذر  الكريم  القرآن  وإن  االنتزاعي. 
مية، ومن ذلك قوله تعاىل:    .٥﴾ نُْفَسكُمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَيْكُْم َأ ﴿االنض

 
التي    ،)حصون» يف مجلة (تی معنو  عوامل و موانع ترویج املقالة بعنوان «  ، الحس  عبد،  خرسوپناهصدر:  امل  .١

  .  ۷۶إىل   ۵۹الصفحات  ،  ۱۳۸۷  ، صيف۱۶تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد 
 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

التي    ،)حصون» يف مجلة (تی معنو  عوامل و موانع ترویج املقالة بعنوان «  ، الحس  عبد،  خرسوپناهصدر:  امل  .٢
  .  ۷۶إىل   ۵۹الصفحات  ،  ۱۳۸۷  ، صيف۱۶تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد 

 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب
  . أستاذ مساعد يف كلية الثقافة والفكر اإلسالمي. ٣
  . ۱۹الحرش:   .٤
  . ۱۰۵املائدة:   .٥
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مية، بواسطة وجدانه ووعيه الذا  .٣ إن اإلنسان الروحا يعلم بنفسه االنض
اآلخرين  أن  يتصّور  ك  وال  اآلخرون،  يعرفه  ك  ال  الحضوري،  وعلمه 

  يعرفونه.
بالعلم  .٤ به  علم  الذي  مي  االنض اإلنسان  مع  يعيش  الروحا  اإلنسان  إن 

  صفونه.الحضوري، ال ك يعرفه اآلخرون أو ي
اإللهية،  .٥ والفطرة  وي  الس للدين  توظيفه  خالل  من  الروحا  اإلنسان  إن 

الشمويل  العا  ترجيح  عىل  ويعمل  للوجود،  الطولية  باملراتب  يعتقد 
اآلخرة،   بدًال والكيل   مع  الدنيا  إىل  وينظر   ، واالنتقا الجز  العا  من 

  ا مزرعة اآلخرة». ويقدم املنافع األخروية عىل امللذات الدنيوية: «الدني
مية يدرك أبعاده الوجودية،  .٦ ، من خالل ذاته وأناه االنض إن اإلنسان الروحا

ويعلم بآالمه وأوجاعه ولّذاته ونقاط قوته ونقاط ضعفه واستعداداته وطاقاته 
  أك من اآلخرين. 

، يظهر نفسه ك هو يف الواقع، ويتمتع بظاهر وباطن  .٧ إن اإلنسان الروحا
  عد كل البعد عن النفاق.واحد، ويبت

ك أن القرآن الكريم، يرى للنفس مراتب من قبيل، النفس األّمارة، والنفس  .٨
والنفس  املطمئنة،  والنفس  امللهمة،  والنفس  العاقلة،  والنفس  اللوامة، 

  الراضية، والنفس املرضية، إذ يقول الله تعاىل:
اَر ﴿ـ  ِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َوَما أَُبرُِّئ نَْفِيس إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ ِّ إِنَّ َر وِء إِالَّ َما َرِحَم َر   .١﴾ٌة ِبالسُّ
  .٢﴾َال أُْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ ﴿ـ 
  .٣﴾ ي إَِىل َربِِّك َراِضيًَة َمرِْضيَّةً عِ اْرجِ   يَا أَيَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَّةُ ﴿ـ 

 
  . ۵۳يوسف:  .١
  . ۲القيامة: . ٢
  . ۲۷الفجر: . ٣
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  .اأيضً فإن لإلنسان الروحا مراتب طويل وأنوات متوالية 
مي منتبه إىل هذه النقطة الهاّمة   .٩ ، وهي أن هناك  اأيضً ك أن اإلنسان االنض

األشخاص  ب  يقوم  ك  النفس،  ومراتب  األنوات  أنواع  ب  جاد  تنافس 
والتنافس  االقتصادي،  التنافس  قبيل:  (من  ونفعي  ربحي  تنافس  الدنيوي 

  لعلمي، والتنافس الفني وما إىل ذلك).ا
يف  .١٠ بذاته،  والحقيقي  الحضوري  علمه  خالل  من   ، الروحا اإلنسان  إن 

ة الصعودية والتكاملية لنفسه، وإن اإلنسان الروحا يقيم   حالة من املس
والشهرة   اايًز  القّوة  يعترب  إنه  ومحتوياته.  ومقتنياته  الحقيقية  ذاته  ب 

ا واملناصب  األخرى والسلطة  األمور  من  ذلك  إىل  وما  وة،  وال لسياسية 
ثل أناه الحقيقية، يف ح أن الكث من الناس  ممتلكات ومقتنيات له، وال 
محتوياتهم  ويتصّورون   ، املفهوم هذين  موضع  تغي  إىل  يعمدون 
املطهري  األستاذ  ذكر  وقد  الحقيقية.  ذواتهم  ثل  التي  هي  ومقتنياتهم 

أن    اومعّربً   ابليغً   مثاًال لذلك   «لنفرتض  يقول:  إذ  املولوي  لسان  عن  نقله 
عليها، فأحرض جميع   ا بيتً كانت له قطعة أرض، وأراد أن يبني لنفسه    اشخصً 

والخشب  والرتاب  واإلسمنت  والجص  الطابوق  من  اإلنشائية  املواد 
لنفسه   وبنى  ً   ا بيتً والحديد،  ً   فخ وقت ومحك وحان  بناءه  أتّم  وملا   .

األرض  فوق  البيت  بنى  ا  إ أنه  إىل  تنبّه  أثاثه  بحمل  ورشع  إليه،  االنتقال 
جاره.  أرض  هي  ا  وإ أرضه،  تكن  األرض   وأن  ألرضه،  املجاورة 
فإذا   الجار؛  أرض  يف  بالترصّف  له  يسمح  يكن  الحال   بطبيعة  والقانون 

لزمه بإزالة ما بناه، ولكن هذا األمر ّسك الجار بحقه، فإن القانون سوف يُ 
البيت  ترك  إىل  يضطر  سوف  وعليه  األموال؛  من  املزيد  يكلفه  سوف 

تعاىل:   الله  يقول  ذلك  ويف  ه!».  َفأَنَْساُهْم ﴿للغ اللََّه  نَُسوا  كَالَِّذيَن  تَكُونُوا  َوَال 
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يرى  ١﴾ أَنُْفَسُهمْ  وتعاىل،  سبحانه  الله  إن  اإلنسان  اتالزمً .  «عثور  عىل    ب 
ون عىل ذواتهم  ا الذين يع نفسه» وب «عثوره عىل خالقه». يقول القرآن إ
ون عىل  ون عىل الله سبحانه وتعاىل، والذين يع وأنفسهم، هم الذين يع
ون عىل أنفسهم: «من عرف نفسه، عرف ربّه»، والعكس  الله، هم الذين يع

هاأيضً صحيح   وليس  نفسه».  عرف  ربّه،  عرف  أي: «من  يف ،  انفصال  ناك 
أن  دون  الواقعية،  ونفسه  أناه  عىل  ع  قد  أنه  يظن  الذي  إن  القرآن.  منطق 
يكون قد وجد الله، فهو مخطئ. وهذا من أصول مفاهيم القرآن وتعاليمه 

يُعرف   ما  وإن  أصح:   احاليً األساسية.  بعبارة  أو  الذات»  عن  «االغرتاب  بـ 
ليس   الذات»،  مع  و ابديعً   امفهومً «االغرتاب  الِقَدم ،  يف  ضارب  هو  ا  إ

القرآن  من  يبدأ  أنه  عنى  اإلسالمية،  املفاهيم  عمق  يف  بجذوره  تّد  و
  الكريم، وله سابقة تزيد عىل األلف سنة. 

شديد  .١١ وهو  الحقيقية،  نفسه  بشأن  دائم  قلق  يف  الروحا  اإلنسان  إن 
م بها واملراقبة لها ومحاسبتها، ل تصل إىل مقام الفناء اإلله  ي. االهت

يف مناجاته الشعبانية: «إلهي   (علیه السّالم)وعىل حّد تعب أم املؤمن  
حتى  إليك،  قلوبنا بضياء نظرها  أبصار  وأنر  إليك،  ل االنقطاع  ك يل  هب 
تخرق أبصار القلوب حجَب النور؛ فتصل إىل معدن العظمة، فتص أرواحنا  

أَيَُّها اْإلِنَْساُن إِنََّك كَاِدٌح إَِىل يَا ﴿معلّقة بعّز قدسك». وقال الله يف محكم كتابه: 
  .٢﴾ َربَِّك كَْدًحا َفُمَالِقيهِ 

وليس   .١٢ أخروي  إنسان   ، الروحا اإلنسان  الفالسفة ادنيويً إن  بعض  إن   .
إنقاذ   أجل  من  جهودهم  كل  يبذلون   ، والوجودي الرواقي  من  الغربي 

 
  . ۱۹الحرش:  . ١
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لعذاب األخروي اإلنسان من العذابات واملحن الدنيوية، ويغفلون عن أن ا 
واملتديّن  الروحا  اإلنسان  إن  الدنيوي.  العذاب  من  بكث  وأقىس  أشّد 
ب  الرئيس  االختالف  إن  الوجود.  مراتب  جميع  إىل  يلتفت  والواقعي، 
الروحانية الدينية والروحانية اإللحادية يكمن يف أن الروحانية الدينية تؤمن  

ويعمل األخروية،  والحيات  املوت  بعد  معرفة    بالحياة  مفهوم  توسيع  عىل 
األخروية   والنفس  الدنيوية  النفس  ليشمل  من اأيضً النفس  مأمن  يف  إنه   .

العذاب والندم والحرسة الدنيوية، ك هو يف مأمن من العذاب األخروي 
يف اأيضً  يفكر  وال  واقعي،  شخص  الروحا  اإلنسان  إن  أخرى:  وبعبارة   .

ا يبحث ويبتغي الحصول الحصول عىل الروحانية السايكولوجية فقط،   وإ
  .اأيضً عىل الروحانية األخروية 
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عية لألشخاص من خالل  كن العمل عىل تقوية وتعزيز الروحانية الفردية واالجت
أن   لإلنسان  كن  اختيارية  حقيقة  الروحانية  ألن  وذلك  واألسباب؛  العوامل  بعض 

باألسباب، وإن كان البعض يعترب الروحانية أمر فطري مودع يف يعمل عىل تقويتها  
كن لها أن تزول. ولكن ال شك ـ عىل كل حال ـ يف أن الروحانية  جبلّة البرش وال 
األسباب  لبعض  وتقوى  األسباب،  لبعض  تضعف  وأنها  والضعف،  الشّدة  تقبل 

  : األخرى. وإن بعض أسباب الروحانية يتّم بيانها عىل النحو اآل
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إن اإلنسان كائن خلقه الله سبحانه وتعاىل بفطرة وجبلّة خاصة. إن الفطرة هي منشأ  
ل. وإن الدوافع الفطريةـ    للدوافع الغرائزية    اخالفً حركة اإلنسان املتواصلة نحو الك

ا الخصائص  من  هي  ا  وإ الجسد،  أعضاء  يف  مركوزة  ليست  األصيلة ـ  لروحية 
برفع   رهن  الفطري  االستعداد  ازدهار  وإن  واعية،  ليست  الدوافع  هذه  إن  والثابتة. 
هذا األساس فإن   ل. وعىل  موانعه، ووضع مساره عىل سكة االتجاه األصيل للك
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هذه   تنحرف  األحيان  بعض  ويف  والتطوير.  للرتبية  قابلة  الفطرية  االتجاهات 
بس األصيل  مسارها  عن  صحيح، االتجاهات  بشكل  تربيتها  وعدم  هدايتها  عدم  بب 

فتتحول إىل أداة لوساوس الشيطان. إن روحانية اإلنسان بدورها حقيقة فطرية أقرّها 
  الله سبحانه وتعاىل يف صقع وجود اإلنسان. 

َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ﴿قال الله سبحانه وتعاىل يف بيان فطرة اإلنسان يف االتجاه إىل الله:  
يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعَىل أَنُْفِسِهْم أَلَْسُت ِبَربِّكُْم َقالُوا َبَىل َشِهْدنَا أَْن تَقُ ِمْن بَِني   ولُوا آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

 َ   .  ١﴾ يَْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهَذا َغاِفلِ
يِن َحِنيًفا ِفطْرََت اللَِّه الَِّتي َفأَِقْم َوْجَهَك لِ ﴿وقال تعاىل يف بيان الفطرة الدينية لإلنسان:   لدِّ

َ النَّاِس َال يَْعلَُمو  َ يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكْ   .٢﴾ نَ َفطََر النَّاَس َعلَيَْها َال تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك الدِّ
إن النزوع إىل الحق الفطري يف صقع وجود اإلنسان عبارة عن نوع من االتجاه  

ل املطلق الذي ينبثق  الالشعوري و  الفطري وغ املكتسب بالنسبة إىل مبدأ الك
ق النفس اإلنسانية. لقد تّم تقرير التجليات الفطرية للمعرفة العقلية بلحاظ   من أع

تعاىل:   بقوله  الكريم،  القرآن  يف  ل  الك مبدأ  وتصديق  َخلََق ﴿إدراك  َمْن  َسأَلْتَُهْم  َولَِنئْ 
َواِت َواْألَرَْض  َ َّ يُْؤَفكُونَ السَّ ْمَس َوالَْقَمَر لَيَُقولُنَّ اللَُّه َفأَ َر الشَّ   .٣﴾  َوَسخَّ

إىل   يف ميله  الفطرية لإلنسان،  التجليات  بشأن  الله سبحانه وتعاىل  تحّدث  ك 
ل، بقوله:   َولَكُْم ِفيَها ∗َواْألَنَْعاَم َخلََقَها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَاِفُع َوِمنَْها تَأْكُلُونَ ﴿الفن وحّب الج

تَْرسَُحونَ   َ َوِح تُِريُحوَن   َ ِح ٌل  َ وتعاىل:  ٤﴾َج سبحانه  وقوله  ِء  ﴿.  َ السَّ ِيف  َجَعلْنَا  َولََقْد 
نْيَا ِبِزينٍَة الْكََواِكِب ﴿. وقوله تعاىل: ٥﴾ ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِرينَ  َء الدُّ َ   .٦﴾ إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

ل، قد يُساء استغاللها بفعل الغفلة   إن هذه االتجاهات الفطرية والشعور بالج
الوساوس   لتأث  وتخضع  الخلق،  مبدأ  إىل  التفاته  وعدم  اإلنسان  توجه  وعدم 
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   ٥٣  أسباب وموانع انتشار الروحانية

فيقع   حسنة،  اها  ف بسببها؛  لإلنسان  القبيحة  األفعال  تتجىل  وقد  بل  الشيطانية، 
  اإلنسان يف املعايص والذنوب. قال تعاىل: 

لَُهمْ ﴿ ـ َ يْطَاُن أَْع   .١﴾ َوَزيََّن لَُهُم الشَّ
نْيَا ﴿ـ    .٢﴾ ُزيَِّن لِلَِّذيَن كََفُروا الَْحيَاُة الدُّ
ِّ َجاٌر لَكُمْ ﴿ـ  لَُهْم َوَقاَل َال َغالَِب لَكُُم الْيَْوَم ِمَن النَّاِس َوإِ َ يْطَاُن أَْع   . ٣﴾َوإِْذ َزيََّن لَُهُم الشَّ
َ َقاَل َربِّ ﴿ـ  َا أَْغَويْتَِني َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم ِيف اْألَرِْض َوَألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِع ِ ﴾٤.  
َهَواِت ﴿ـ    .٥﴾ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
يْطَاُن َما كَانُوا يَْعَملُونَ ﴿ـ    .٦﴾َولَِكْن َقَسْت ُقلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ

تؤدّ  بالحق،  ان  واإل املعرفة  ل، إن  الك مبدأ  إىل  االتجاه  هذا  هداية  إىل  ي 
  وبلورته يف سياق القيَم الصحيحة. قال الله تعاىل يف محكم كتابه الكريم:

َاَن َوَزيَّنَُه ِيف ُقلُوِبكُمْ ﴿ـ    .٧﴾ َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَيْكُُم اْإلِ
  .٨﴾ ِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزقِ ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج لِِعبَادِ ﴿ـ 
  .٩﴾ ...  َوَال يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ لِبُُعولَِتِهنَّ أَْو آَبائِِهنَّ أَوْ ﴿ـ 

ا كان سبب   توضيح ذلك أن تاريخ التديّن يشهد عىل فطرية الروحانية الدينية، ور
  ا واحدً التديّن بوصفه  هذا التدين املستمر يعود إىل وجود حس العبادة والروحانية و 

إىل   وما  ل  الج وحّب  الحقيقة  عن  البحث  حّس  عرض  يف  الباطنية  الحواس  من 
ذلك. إن العنرص والعامل األهم واملؤثر يف تقوية الروحانية هو االنتباه والتذكّر يف  
قبال الغفلة. إن الوقائع والحوادث ـ األعم من النعم والنقم، والخ والرش، واللّذة 
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٥٤   واملعنوية  الدين 

والنجاح واإلخفاق ـ كلها تعّد بالنسبة إىل العارف أدوات تربوية وتعليمية.  والوجع،  
من  أصبحوا  الذين  واملساك  الفقراء  أك  وما  افتقروا،  الذين  األغنياء  أك  ف 
ـ  األخرى  املفاهيم  من  والعرشات  األمور  هذه  جميع  إن  اء.  ال وأصحاب  األغنياء 

ثل جرس إنذار وتحذير ومن بينها: املرض والشيخوخة واملوت   وما إىل ذلك ـ 
  للبرش. إن عنرص االنتباه والتذكر الهام، يعمل عىل تقوية وتعزيز الروحانية الدينية.
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ك أن الروحانية الفلسفية والعقلية بدورها تؤثر يف تقوية وتعزيز الروحانية الدينية. 
، وبرهان  ال شّك يف أن الذين يأنسون بربهان الوجوب واإلمكان، وبرهان الصديق
العقيل،   واليق  اإلقناع  بواسطة  الله  وجود  إثبات  إىل  يصلون  الفقري،  الوجود 

انية الدينية. إن املعرفة الفلسفية تحصل عىل أساس ويعملون بذلك عىل تقوية الروح
الحقيقة  مبحث  يف  النظريات  أشهر  إحدى  إن  البنيوية.  ونظرية  التطابق  نظرية  مبنى 

يكون   ا  إ ان  واإل العقيدة  إن  النظرية  هذه  ضوء  ويف  التطابق.  نظرية    ا صادقً هي 
فه. إن الحقيقة  مع الواقع؛ وعليه يكون الكذب عىل خال   امتطابقً إذا كان    اوصحيحً 

والصدق (تطابق الفكر مع الواقع) لها ثالثة أجزاء: الواقع ونفس األمر أو املح 
الحا  ب  واالرتباط  والنسبة  الواقع،  عن  الحا  أو  والفكر  للمعرفة،  الواقعي 
وأفالطون،  أرسطو  آثار  يف  النظرية  هذه  توجد  بالتطابق.  يُسّمى  والذي  واملح 

الفالسفة   من  اختار وهناك  وقد  الحال.  بطبيعة  تبناها  من  الغرب  يف  املعارصين 
إن  متعّددة.  عبارات  عليها  وأطلقوا  التطابق،  نظرية  بدورهم  اإلسالميون  الفالسفة 

. وذلك ألن  اأيضً التطابق ـ باإلضافة إىل األمور الخارجية ـ يقوم يف األمور الذهنية  
ا أقسام  من  واحد  كل  يف  ثابتة  واملح  الحا  والحقيقية عالقة  الذهنية  لقضايا: 

صدقها   تحقق  يف  رضورية  املطابقة  فإن  األساس  هذا  وعىل  إن اأيضً والخارجية؛   .
كن تفس  عنى الواقع أعم من الذهن والخارج وظرف االعتبار، وال  نفس األمر 
األمر  نفس  مع  املطابقة  تفس  أو  املجرّدات،  بعا  األمر  نفس  عبارة  يف  «األمر» 



   ٥٥  انع انتشار الروحانيةأسباب ومو 

ال األمر وافقة  نفس  اعتبار  أو  املجرّدات،  عا  يف  املوجودة  الحقائق  مع  قضايا 
  عنى اليشء. 

تقول إن املعارف تقوم عىل أساس مجموعة من املعارف  إن النظرية التأسيسية
تلك  ذات  بواسطة  عنها  الكشف  يتّم  اإلنسان  معارف  وسقم  صّحة  وإن  األساسية، 
املعارف األساسية، وإن تطابق كل معرفة مع الواقع يحصل بواسطة إسنادها إىل تلك  

البديه هي  األساسية  القضايا  من  واملراد  األساسية.  واملعارف  التي القضايا  يات 
معارف   هناك  تكن  لو   بأنه  االعتقاد  إىل  البنيويون  يذهب  أقسام.  عّدة  إىل  تنقسم 
وجود  عىل  دليل  املعرفة  وجود  وإن  معرفة،  أّي  عىل  الحصول  أمكن  ملا  أساسية، 
القضايا األساسية، وإال للزم الدور أو التسلسل. إن مالك بداهة البديهيات يكمن يف  

عنى أنه إذا كانت هناك قضية ال يتوقف التصديق عدم الحاجة إىل الجهد ال عقيل. 
بها عىل استدالل عقيل، تكون بديهية. إن البديهيات تنقسم يف عّدة لحاظات إىل:  
بديهيات تصّورية وتصديقية، وإىل بديهيات نظرية وعملية، وبديهيات أولية وثانوية.  

 تحتاج إىل «الحّد» و«الرسم»؛ للتصّورات النظريةـ  ال  اخالفً إن البديهيات التصّوريةـ   
ـ   بدورها  البديهية  التصديقات  إىل    اخالفً وإن  تحتاج  ال  ـ  النظرية  للتصديقات 

إلثباتها.    امستلزمً استدالل. إن البديهيات األولية هي تلك القضايا التي يكون إنكارها  
. والبديهيات الثانوية، هي تلك القضايا ال ع النقيض بديهية من قبيل: استحالة اجت

  التي تقوم عىل البديهيات األولية. 
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ثل   من رشائط التديّن والحياة   اواحدً ال شك يف أن القيام بالواجبات واملستحبات، 
يف   الصالح  العمل  بدور  اآليات  من  الكث  يف  تعاىل  الله  ّرصح  لقد  الروحانية. 

  .١الروحانية الدينية
أن الجهاد يف سبيل الله، وإعطاء الصدقات    (علیه السّالم)   املؤمنوقد رأى أم

ان والروحانية الدينية، وقال يف هذا الشأن:   وما إىل ذلك، مؤثر يف تقوية اإل
 

  . ۲۵۶، و ۲۵۴، و۱۸۶، و۱۷۷، و۱۳۷، و ۱۲۱، و ۸۲، و ۶۲، و۲۵البقرة: اآليات: . ١



٥٦   واملعنوية  الدين 

[نقاتل يف سبيل الله بإخالص   )ه عليه وآلهصىل اللّ (  ـ «لقد كنا مع رسول الله
عىل   كنا  أننا  حتى  والعدل،  الحق  إقامة  أجل  آباءنا من  نقتل  ألن]  استعداد 

يزيدنا   ما  الباطل)].  مع  كانوا  ذلك (إذا  سبيل  منا [يف  وأع وإخواننا  وأبناءنا 
انً ذلك إال  ً  اإ   .١عىل اللقم»  اومضيً  وتسلي

انكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البالء   ـ «سوسوا إ
  .٢بالدعاء» 

ان عىل أربع    .٣دعائم: عىل الصرب واليق والعدل والجهاد»ـ «اإل
عىل   يُستدل  ان  باإل الرساج،  أنور  املنهاج  أبلج  سبيل  ان]   «[اإل ـ 

ان يعمر العلم»  ان. وباإل   .٤الصالحات. وبالصالحات يُستدل عىل اإل
يستقيم   حتى  قلبه  يستقيم  وال  قلبه.  يستقيم  حتى  عبد  ان  إ يستقيم  «ال  ـ 

  .٥لسانه»
«ع يف  ـ  خ  وال  الجسد،  من  كالرأس  ان  اإل من  الصرب  فإن  بالصرب؛  ليكم 

ان ال صرب معه»   .٦جسد ال رأس معه، وال يف إ
ك يذهب الالهوتيون املسيحيون إىل القول بوجود ارتباط ب العبادة والروحانية. 
بعنوان   له  مقالة  يف  قال  ويكفيلد،  ستيفنز  جوردن  أن  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من 

  لعبادة والروحانية): (ا
«كان هناك طوال التاريخ نوع من األخذ والعطاء ب الروحانية والعبادة، وكان  

بينه   ِصدام  يحدث  األحيان  بعض  إرشاف  اأيضً يف  إىل  بحاجة  كاله   .
نح الالهوت حياة دينية. من املمكن  الالهوت؛ رغم أن كل واحد منه كان 

العقل ذروتها، وكان هناك يف الكنيسة يف يف العرص الذي بلغت فيه محاربة  
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   ٥٧  أسباب وموانع انتشار الروحانية

الحّد األد سوء ظن صارخ تجاه الالهوتي إذا  نقل هناك بوجود عداوة 
لنقاش ال تحمد عقباه». ك قال آيدن    امثارً ضارية، تبدو هذه املسألة املّدعاة  

يكن   و  مكاشفة  كان  الشجرة  اشتعال  حادثة  يف  حصل  الذي  «إن  كافانا: 
 ً إالتعلي إىل .  أّدى  تفصييل  كالمي  حوار  إىل  أفضت  املكاشفة  هذه  أن   

مجمل  عن  ّخضت  قد  املكاشفة  هذه  فإن  الواقع  ويف  عملية،  خطوات 
التاريخ الالحق لبني إرسائيل!». وقد ذكر كل من كافانا وريتشارد هانسن أن  
أّي  يكن  و  األساقفة.  من  كانوا  للميالد،  الرابع  القرن  يف  الالهوتي  أغلب 

. إن الكنيسة األوىل  تكن تعرف  و    ا شيئً احد منهم من الالهوتي املحرتف
كيغارد يف   ا كان أغلبهم يتفق مع سورين ك باسم الالهوت االحرتايف. ور

يف الالهوت، فهذا يعني صلب السيد املسيح.    اأستاذً قوله: أن يكون الشخص  
تحذير  اجميعً إنهم   هذا  إن  الرعي.  همة  يقومون  ال    كانوا  رضوري.  وإنذار 

ينبغي بالالهوت أن ينفصل عن أّي جزء من النشاطات البرشية، سواء أكان من 
األمور السياسية أو الدعاء؛ وذلك ألن الالهوت عبارة عن البحث عن الحقيقة، 
ان بأن كل يشء مرتبط بالله، سواء أكان املراد بذلك هذه   مع االعتقاد واإل

عتربه تجربة «دينية». ومع ذلك فإن قيمة الالهوت  العالقات اإلنسانية، أو ما ن 
تكمن يف هذه الحقيقة، وهي أن الالهوت شعور وإحساس ديني يتحقق يف 
نينة، أو عىل حد تعب باتلر يف «لحظات الهدوء». إن الالهوت ال يعبد   الط
العقل؛ ألنه يعلم أنه غ معصوم من الخطأ. ثم إنه ال يبغضه وال يُعرض عن  

واستخدامه. إن الروحانية والعبادة يحتاجان إىل إرشاف الالهوت؛ ألن  توظيفه 
بخصائص   تعريفنا  إىل  يسعى  أنه  وحيث  املسيحي،  للرتاث  مدرك  الالهوت 

  عىل التعايش مع الواقعية.  اقادرً عرصنا، فسوف يكون 
قال بول يوهانس تيليش يف واحدة من عظاته: إن الالهو بدوره هو مثل 

املرأة   ـ  ذلك  الشخص  هو  والروحانية،  العبادة  مع  يتعاطى  الذي  ـ  الرجل  أو 
الشخص الذي «تحتويه الروح اإللهية يف األّمة املسيحية»، وهو الروح الذي  

ـ عىل هداية تالميذ السيد    ١تتلخص مهمته ـ بناء عىل ما ورد يف إنجيل يوحنا 
رحمة» املسيح إىل جميع الحقائق. وعىل هذا األساس فإن الالهو «مالك ال

، وهو يضمن أن األمور التجريبية لن تحّل  اأيضً سوف يكون للعبادة وللروحانية  
 

  . ۱۶، اإلصحاح الثالث عرش، الفقرة:  إنجيل يوحنا،  العهد الجديد، الكتاب املقدس. ١



٥٨   واملعنوية  الدين 

. أس. أليوت ـ فإنه عىل  محّل األمور املوهوبة، ومع ذلك ـ وعىل حد تعب 
تعمل   سوف  املسيحية  بأن  التي   اأبدً دراية  األشياء  مع  والتطابق  التأقلم  عىل 

  . ١» لالعتقاد والعمل اموردً تستطيع أن تقع 
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يجب عىل املؤمن أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل توف فضاء ديني مناسب  
لهم وألرسهم، وأن يبتعدوا عن الثقافة الالدينية، وأن يتجنّبوا إقامة العالقات مع غ 

ً املؤمن واملفتقرين إىل الروحانيات، من الذين يرتكون    عىل اآلخرين.  اسلبيً  اتأث
íéÞ^uæ†Ö]<…^ jÞ]<ÄÞ]çÚ< <

أن إن   املؤمن  عىل  ويجب  الديني،  ان  واإل الروحانية  دون  تحول  األمور  بعض 
  يبتعدوا عنها ويجتنبوها. ومن ب موانع انتشار الروحانية ما ييل: 

Ô Ö]< <

إن الشك املزاجي واالستداليل واالستفهامي والنسبية واملعصية، تعّد من أهم موانع 
من بعض   اأحيانً ي الذي قد يصدر  هذه الطريقة. توضيح ذلك: أن السلوك الالأخالق

التعارض  يُؤّدي  أن  أو  التديّن،  تجاه  املزاجي  للشك  مقدمة  يشكل  الدين،  ء  عل
الشك  إىل  الله،  إنكار  عىل  الصوري  االستدالل  أو  والدين  العلم  ب  الظاهري 
الشك   إىل  الطبيعة  ورشور  املريرة  والوقائع  األحداث  تؤّدي  أن  أو  االستداليل، 

املؤمن  االستفهامي.   عن   أوًال فعىل  بالتديّن  يتظاهرون  الذين  ء  العل يفصلو  أن 
إىل الشك الديني،    انفسيً   امعًرب حقيقة الدين، وأن ال يتخذوا من سلوكهم الالأخالقي  

الشأن    ا وثانيً  يف  املحقق  عىل  الدينية  وتساؤالتهم  الظاهرية  أدلتهم  يطرحوا  أن 
ة من أقرب الطرق؛  ال تتحّول هذه  الديني، ل يحصلوا عىل اإلجابات الصحيح

  األسئلة إىل شبهات مستحكمة. 

 
سية: محمد حسن  (الروحانية والعبادة)، ترجمه إىل اللغة الفار   »معنويت و عبادت«ويكفيلد، جوردن أس.،  .  ١

ن الفصلية، العدد:    . ۱۶محمدي مظفر، مجلة هفت آس
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الواقعية  هذه  وأن  ذاته،  عن  خارجة  واقعية  هناك  أن  بالوجدان  يدرك  اإلنسان  إن 
، بيد أن هذه الواقعية قد  كن التعرّف عليها. إن اإلنسان شخص واقعي شاء أم أ

ببها نحو أودية املثالية. إن تضمحل أو تزول ملختلف األسباب، فينحرف اإلنسان بس
املقيّد.  واالتجاه  املطلق،  االتجاه   : وه  ، رئيس اتجاه  إىل  تنقسم  املعرفة 

للمعرفة املقيّدة التي تنظر    اخالفً واملعرفة املطلقة تشمل جميع املسائل املعرفية،  
مذاهب  مع  مواجهة  يف  املطلقة  املعرفة  إن  محّددة.  ومسألة  واحد  موضوع  إىل 

، وتسعى إىل العثور عىل إجابات صحيحة عن األسئلة الجوهرية. ويف مسألة اإلنكار
: الواقعية التي تنترص إلمكان املعرفة،  إمكان املعرفة هناك جبهتان متخالفتان، وه
الواقعية   من  واحد  وكل  املعترب.  ان  واإل املعرفة  أنواع  جميع  تنكر  التي  واملثالية 

إن السفسطائي هم من أشّد املخالف إلمكان  واملثالية ينشعب إىل ُشَعب أخرى.  
وحتى  بل   ، العا وجود  إنكار  إىل  بعضهم  مع  األمر  بلغ  الذي  الحّد  إىل  املعرفة، 
وجود أنفسهم، واعتربوا وجودات العا مجرّد أوهام وخياالت. وإنكار بعض هؤالء  

كن الع ثور عىل  هو إنكار أنطولوجي، وإنكار بعضهم اآلخر إنكار أبستمولوجي. و
جذور هذا االتجاه يف عرص ذروة نشاط السفسطائي وتوظيفهم ملهارة الخطابة يف  

  تلك املنطقة. 
سّجلوا  الذين  من  للمعرفة،  املنكرين  من  أخرى  عة  ج الشكاكون  وكان 
يف   متنّوعة  أشكال  عىل  ظهروا  ولكنهم  القديم،  اإلغريقي  العرص  منذ  حضورهم 

تاريخ   من  الزمنية  املراحل  التيار مختلف  تقسيم  يتم   . الغر العا  يف  الفلسفة 
التشكي بلحاظات مختلفة إىل أقسام متعّددة؛ حيث يتم تقسيمه «بلحاظ املراحل  
الوسطى،   والعصور  ة،  القد اإلغريقية  املرحلة  يف  التشكيك  إىل:  التاريخية» 

كيك  والعرص الجديد، واملرحلة املعارصة. و«بلحاظ املساحة الجغرافية» إىل: التش
اإلقليمي واملناطقي، والتشكيك العاملي. و«بلحاظ املنشأ» إىل: التشكيك النفيس، 
يف  التشكيك  إىل:  املدرِك»  نشاط  و«بلحاظ  واالستداليل.  االستفهامي  والتشكيك 
الفهم، والتشكيك يف العلم (املعرفة). و«بلحاظ املتعلّق» إىل: التشكيك يف الوجود  
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ة (الشك األبستمولوجي). و«بلحاظ الغاية» إىل: (الشك األنطولوجي)، ويف املعرف
(   ، وتشكيك ديفد هيوم.  التشكيك الطريقي (الديكار

الطرق؛  بأنجع  الشك  منهج  مع  املواجهة  يف  املسلمون  املفكرون  تعامل  لقد 
فإنهم باإلضافة إىل عدم التأثر بالتشكيك املعريف، قد شخصوا األسباب املختلفة  

وتوصلوا إىل طرق عالجه وانتشال اإلنسان من براثنه. وقد  لهذا املرض قبل انتشاره،  
عمدوا يف ضوء اتباع املنهج الواقعي (اليقيني) إىل تقييم وتعريف وتقسيم املعرفة 
ختلف األساليب. ومن خالل توظيف منهج اليق واالنطالق يف مسار الواقعية، 

  املعرفة البرشية. إىل املعارف البديهية، عملوا عىل تنظيم وتطوير   اواستنادً 

ífléfŠßÖ]< <

إن النسبية بدورها ظاهرة مشؤومة قد ينحرف بسببها الكث من املؤمن وأصحاب 
اختالف  إىل  يعود  النسبية  منشأ  إن  وروحانيتهم.  انهم  إ منهم  وتسلب  الروحانية، 
ة نحو  ء الدين في بينهم، ك انجرف بروتاغوراس يف األزمنة اإلغريقية القد عل

ء. ك يعمد ما بعد الحداثوي بدورهم النسب ية بسبب االختالف املحتدم ب العل
ء  اأيضً إىل نرش النسبية والدعوة لها بواسطة هذا االستدالل   . ويغفلون عن أن العل

مشرتكات   لهم  حقل،  كل  وجود اأيضً يف  عىل  دليل  خ  املشرتكات  وجود  وإن   ،
قوم عىل أسس ومناهج علمية؛ وليس األمر معيار العلم، ك أن اختالفهم هو اآلخر ي

يكون   سوف  كالمه  فإن  ء،  العل خالف  إذا  املتخصص  غ  أن  لو   مقبوًال ك 
يف  اومسموعً  أو  اختالفاتهم  يف  سواء  ـ  الدين  ء  عل فإن  األساس  هذا  وعىل   .

ا ينطلقون يف آرائهم عىل أساس من املناهج واألساليب، وعليه ال   اشرتاكاتهم ـ إ
ن نستنتج النسبية من اختالفهم. وعىل حّد تعب بروتاغوراس «إن اإلنسان هو  ينبغي أ 

ذهب   وقد  اإلنسان».  من  أسمى  ومعيار  مقياس  هناك  وليس  يشء،  لكل  املقياس 
يكون  األشخاص  أمام  ويتمظهر  يبدو  ما  كل  بأن  االعتقاد  إىل  بدوره  وقريطس  د

يف مذاق   اوحلوً اق شخص  يف مذ  امر حقيقة حتى وإن  يعجب اآلخرين أو يبدو  
ت متعّددة؛ فهي بلحاظ العلة أو الدليل، تنقسم إىل: نسبية   اآلخر. إن للنسبية تقسي
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مزاجية، ونسبية استفهامية، ونسبية استداللية. وبلحاظ املراحل التاريخية تنقسم إىل:  
الحدا بعد  ما  ونسبية  املعارصة،  والنسبية  الحديثة،  والنسبية  اإلغريقية،  ثة.  النسبية 

إدراكية.   ونسبية  أنطولوجية،  ونسبية  أبستمولوجية،  نسبية  إىل:  املتعلّق  وبلحاظ 
وبلحاظ املساحة إىل: نسبية إقليمية ومناطقية، ونسبية شاملة وعاملية. ك تنقسم  

إىل: النسبية املفهومية التي تّم بيانها ضمن    اأيضً النسبية بلحاظ االتجاهات اآلتية  
ات اآلتية: التفس األول هو أن كل لغة تحتوي عىل نسيجها الثقايف الخاص   التفس
سوف   املعنى  فإن  األرضية  ت  ّ تغ بحيث لو  ت؛  الكل معنى  يف  يؤثر  والذي  بها، 

ّ بدوره   مختلفة بالنظر  . والتفس الثا هو أن كل م ونص يكتسب معا  اأيضً يتغ
إىل املطالب والفرضيات السابقة للقارئ. إن النسبية املنهجية واألسلوبيةـ  التي هي  
نسبية مستندة إىل األسلوب ـ تقول: إن االستدالل نسبي من األساس. وأما النسبية 
بحسب   يكون  ا  إ شخص  كل  إىل  بالنسبة  املوجود  إن  تقول:  فهي  األنطولوجية، 

لبحثيّة والتحقيقية املتوفرة لديه. وتذهب النسبية األخالقية إىل املفاهيم واألساليب ا
االعتقاد بأن القيَم األخالقية واألخالقيات، تختلف باختالف املجتمعات واملراحل  
بتأث الثقافات  ل  بنسبية التقييم والج لية تؤمن  النسبية املتنّوعة. إن النسبية الج

تعترب املعرفية  والنسبية  والتفك    واملجتمعات.  الرشائط   اتابعً املعرفة  ملختلف 
النسبية   إن  للمعرفة.  الثابت  املعيار  وجود  وتنكر  ذلك،  إىل  وما  واملكانية  الزمانية 
تقريرات   لها  حيث  الحارض  العرص  يف  الهامة  املعرفية  النسبية  أنواع  من  الخطابية 

ب االعتقاد  وإن  للمعرفة،  قابل  عا  وجود  عدم  وتدعي  مختلفة،  العا  وهندسات 
االتجاه   لهذا  إن  باطل.  وهم  معرفته  وإمكان  ً الخارجي  السياسية    اتأث الرؤية  يف 

وتقديم نظريات الحكم وإدارة املجتمع. وإن النسبية النسوية، اتجاه هام آخر تبلور  
عي. يذهب  عية ضد التمييز الطبقي واالجت يف مهد التحرّكات والنهضات االجت

إىل والنسوي  املعريف  رجولية التيار   : رؤيت من  املعرفة  تقييم  بوجوب  االعتقاد   
يف  النسوية  للرؤية  وتكون  بالجنسية،  املعرفة  تتأثر  األساس  هذا  وعىل  ونسوية؛ 
اكتساب املعرفة أفضلية عىل الرؤية الرجالية. إن مجموع أنواع النسبية من املوانع  
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ع النسبية من خالل األساسية والجادة أمام نرش الروحانية، وعليه يجب مواجهة أنوا 
عيار املعرفة والبديهيات.   االستعانة 

íé’Ã¹]< <
ثل   بدورها  املعصية  أن  ان    ا عمليً   اومانعً   ا حجابً ك  واإل الروحانية  إىل  بالنسبة 

ان الديني بسبب ترك   الديني؛ ف أك املؤمن الذين زالت عنهم الروحانية واإل
 مستنقع االنحراف. وإن طريق املواجهة الواجبات وارتكاب املحرّمات، وسقطوا يف

  مع املعصية عبارة عن اجتياز املنازل األربعة اآلتية: 
 املنزل األول 

كون  وعدم  الذات،  وإدراك  والوعي  التنبّه  منزل  هو  اليقظة  منزل  إن  منزل «اليقظة». 
أنفسنا   بإيقاظ  نقوم  أن  علينا  يتع  أنه  عنى  نيام».  «الناس  مصاديق  من  اإلنسان 

ولسنا  بأن أيقاظ  بأننا  أنفسنا  ونلقن  األوىل.  انيامً فسنا،  الخطوة  هي  اليقظة  هذه  إن   .
.  اأيضً ولكن ملن تكون هذه اليقظة؟ إنها لسائر الناس عامة ك هي لخاصة الناس  

إن هذه اليقظة ال تقترص عىل الخطوة األوىل فقط، بل إننا نحتاج إىل اليقظة حتى  
يف    ا سببً . ألننا ما أن نتعرّض للغفلة حتى يكون ذلك  إىل آخر املنازل  وصوًال النهاية  

الذي هو «أبو البرش» ورسول   (علیه السّالم)  سقوطنا نحو الهاوية. ك أن النبي آدم
الله وأول إنسان وخليفة الله، عندما أراد الله أن يخلقه، اعرتضت املالئكة عىل ذلك 

َماءَ أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها وَ ﴿وقالت:   ، فقال الله تعاىل يف الجواب عن  ١﴾يَْسِفُك الدِّ
ِّ أَْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ ﴿اعرتاضها:   ء الحسنى كلها، ك يف  ٢﴾إِ . ثم علّم الله آدم األس

َء كُلََّها﴿ قوله تعاىل:  َ ِء َهؤَُالءِ ﴿ . ثم قال للمالئكة: ٣﴾ َوَعلََّم آَدَم اْألَْس َ ِ ِبأَْس . إن ﴾أَنِْبئُو
فهذه   والحكيم.  والقدير،  العليم،  لفظ  قبيل:  من  األلفاظ  هو  ليس  ء  األس معنى 
عنى   ا املراد هو حقيقة العليم والحكيم والقدير؛  األمور من قبيل رشح االسم. إ

 
  . ۳۰البقرة:  . ١
  املصدر أعاله.. ٢
  . ۳۱البقرة:  . ٣
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آدم   السّالم)أن  ء   ا طبقً ـ    (علیه  األس  ّ تع أو  الثا   ّ التع نزلة  ـ  العرفاء  لبيان 
والصفات، وعندما وصل إىل هذه املرتبة الله أصبح خليفة الله؛ ولكنه وقع يف الغفلة  
للحظة من الزمن. وال بد من التأكيد هنا عىل أنه وقع يف الغفلة دون الجهل. هناك  

ً   ارضرً أمران يلحقان   هل، واآلخر هو الغفلة. إن الجهل باإلنسان، أحده الج  اكب
ا الذي أّرض به هو الغفلة. إنه  (علیه السّالم) يكن هو الذي أّرض بالنبي آدم   ، وإ

ء الحسنى، وأصبح   ً نبي وهو باإلضافة إىل ذلك خليفة الله الذي تعلم األس  معل
، وهناك وصل إ ّ الثا ىل مرحلة  للمالئكة، وقد استقر يف قوس النزول يف منزل التع

ء والصفات، ولكن لحظة غفلة واحدة كانت كفيلة بأن تؤّدي به إىل السقوط.   األس
، سواء يف ذلك املؤمن وغ املؤمن،  ايقظً وعليه يتضح أن عىل الجميع أن يكون  

والناس العادي إىل األنبيا املقرب ومن هم من أويل العزم وحتى النبي األكرم ’. 
أّي   الغفلة  اعرتت  سبحانه فإذا  الله  إن  السقوط.  من  عليه  يؤمن  لن  فإنه  شخص، 

يقول:   والتحذير  االنذار  نداء  رفع  املوارد  بعض  يف  يريد  عندما  أَيَُّها  ﴿وتعاىل  يَا 
خاّصة، ﴾النَّاُس  املؤمن  يخاطب  أخرى  وتارة  الناس.  جميع  بذلك  فيخاطب  ؛ 

أيها املؤمنون استيقظوا وال تستغرقوا  ؛ فيا أيها الناس ويا  ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا﴿فيقول:  
  . اأيضً يف نوم الغفلة، إذ ال يأمن حتى املؤمن من الغفلة 

 املنزل الثا

وأما املنزل الثا بالنسبة إىل السالك إىل الله ملواجهة املعايص والذنوب، فهو 
عنى أنه عندما يتحقق منزل اليقظة وي لتفت «التوبة»؛ أي العودة والرجوع إىل الله. 

اإلنسان إىل ضالله وأوهامه، سوف يدرك أنه قد تورّط يف األوهام والخياالت، وسقط 
ت، أو تورّط يف التوقّف يف حجب النور، وأنه قد استقّر يف منزل   يف حجب الظل
من املنازل النورانية، و تعد لديه رغبة يف الصعود واالرتقاء إىل املنازل العليا. إن 

نح اإل  نسان الوعي والدراية، وعندما يدرك ذلك، يصل الدور إىل التوبة  هذه اليقظة 
واإلنابة والعودة إىل الله سبحانه وتعاىل، وإذا  يتب يف هذه الحالة يكون قد ظلم 
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. ألن  ١﴾َوَمْن لَْم يَتُْب َفأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِمونَ ﴿نفسه. ويف ذلك يقول الله سبحانه وتعاىل:  
بتنا واستغفارنا. إن الذي يوفّق إىل التوبة تقع توبته ب توبت  الله ال يحتاج إىل تو

وبعده   قبله  يكون  بحيث  عمل  إىل  املرء  يوفّق  أن  من  أكرب  توفيق  وأي   امقرونً لله. 
بالتوبة اإللهية؟ ولذلك فإن الذي يتوّصل إىل هذا اإلدراك والوعي وإىل هذه املعرفة 

ويختيل املسألة،  هذه  حقيقة  ويفهم  سبحانه  العملية،  الله  إىل  األحيان  بعض  يف   
إن  اإللهية.  بالتوبة  ومعجونة  ممزوجة  تكون  سوف  توبته  فإن  إليه،  ويتوب  وتعاىل، 

لنفسه. إنها النفس   اظاملً الذي ال يتوب يكون هو املترضر، ويكون ـ يف الحقيقة ـ  
تلك كل هذه املقدرة عىل الصعود والرسيان والتجّيل، ومع ذلك تؤثر البق اء التي 

يف منزل واحد وتتوقف هناك وال تواصل الصعود واالرتقاء. ومن هنا قال أصحاب 
الوعظ  من  ومستمرّة  متواصلة  حالة  يف  يكون  أن  اإلنسان  عىل  يجب  املعرفة: 
واملراقبة؛ فعليه أن يجمع ب املراقبة وب وعظ النفس. يجب عىل املرء أن يلوم 

ام، وأن يستفيد من مواعظ اآلخرين، نفسه ويعمل عىل وعظها باستمرار وعىل الدو 
  وال سيّ من مواعظ القرآن الكريم.

 املنزل الثالث

عنى أنه بعد   الذي يذكر ملواجهة الذنوب واملعايص، هو منزل املسألة والطلب؛ 
نية   الظل والُحُجب  واألوهام  الرذائل  ويدرك  اليقظة،  منزل  الشخص  يطوي  أن 

ا منزل  يتجاوز  أن  وبعد  والتوبة والنورانية.  واملزالق،  واالنحرافات  الرذائل  من  لتوبة 
من جميع أنواع النقص واآلفات التي يشعر بها يف وجوده، يجب عليه التوّجه إىل 
من   التوبة  مجرّد  بذلك  نعني  ال  التوبة  عن  نتحّدث  عندما  والطلب.  السؤال  منزل 

ا هناك   الخارجية؛ من بعض الذنوب الداخلية وغ    اأيضً الذنوب املتعارفة فقط، وإ
عنى أن يستغرق الشخص وينغمس  ذلكـ  عىل سبيل املثالـ  االبتالء بحّب الدنيا؛ 
قدوره التنازل عن حّب الدنيا  يف الدنيا وبهارجها وزخارفها الظاهرية بحيث ال يعود 
قدار ذرّة. وهناك من األشخاص من يبتىل بداء الحسد؛ حتى أنه ال يطيق تقّدم   ولو 
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ونج يف  اآلخرين  زميله  أو  رفيقه  أو  صديقه  يحققه  الذي  االزدهار  ويتألّم من  احهم. 
اآلخرين.   نجاح  يُطيق  هو  وال  حياته،  يف  النجاح  يحقق  هو  فال  العمل.  أو  الدراسة 
ل وأقوال  ومن ب األمراض الشائعة األخرى سوء الظن؛ حيث يعمل عىل تفس أع

ً اآلخرين   املاسلبيً   اتفس ب  موجود  مرض  وهذا  حّد  .  عىل  املؤمن  وغ  ؤمن 
جسية، أو يستويل   وال والتكّرب واألنا  الُعجب والغرور  سواء. وهناك من يُبتىل بداء 
عية، ويكون  عيل الحرص والطمع وحب الجاه واملقام واملنصب واملنزلة االجت
لذلك عىل استعداد الرتكاب كل يشء من أجل الحصول عىل املزيد من املناصب  

عية. أو يعا من الطمع والجشع وشعور ال يعرف معنى الشبع واالعتبارا ت االجت
اء مه بلغ. فإنه حتى إذا اغتنى   ا لديه من املال وال واالكتفاء واالمتالء، وال يقنع 
وأصبح ذا مال طويل وعريض، يبقى مع ذلك يشعر أنه بحاجة إىل املزيد، ويكون  

ملحظورات من أجل زيادة ثروته. وهناك  عىل استعداد الرتكاب جميع املحرّمات وا
من يُصاب بداء الرشَه فال يشبع وال يرتوي مه أكل أو رشب. وإذا صام فإنه إذا أفطر  
سوف يقيض املّدة املمتدة من أذان املغرب إىل أذان الصبح باألكل والرشاب عىل 

إن   نحو متواصل. وهناك من يسترشي عنده حّب الكسل والنوم فال يشبع من النوم.
هذه األمور كلها أمراض ورذائل. وهذه األمور كلها تحتاج إىل عالج، وعالجها هو  

  التوبة واالستغفار.
فإذا تحققت التوبة، يصل األمر إىل منزل الطلب والسؤال. إن التوبة تشتمل عىل 
حيثية سلبية حيث تعمل التوبة عىل رفع الرذائل وسلبها. وتزيل املوانع والُحُجب،  
وتعّد النفس الستقبال املطلوب. وعليه ال بّد يف الوصول إىل املطلوب من الطلب، 

م يفرغ  أن  بعد  ـ  وعاؤنا  تلئ  والرذائل  ل  املوبقات  بالفضائل   افشيئً   اشيئً ن  ـ 
املطلقة  اإللهية  الهوية  تلك  من  الفضائل  جميع تلك  نطلب  أن  ويجب  ات.  والخ

ء والصفات الثابتة للحق تعاىل.   ومن األس
 املنزل الرابع 

من منازل السالك ملواجهة املعايص هو منزل «املراقبة»، حيث يتّم بها الحفاظ  
يف نهج البالغة:   (علیه السّالم)  عىل سائر املنازل اآلنف ذكرها. قال أم املؤمن
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. إن هذا األمر يش إىل أن الرقابة الكيفية ١«قليل مدوم عليه، خ من كث ملول منه»
أهم من الرقابة الكّمية. فلو صىل العبد قبل أذان الفجر ركعت من نافلة الليل بحضور 

الفجر بثالث قلب وإخالص ونشاط، كان ذلك أفضل بكث من االستيقاظ قبل أذان  
الباقر   اإلمام  عن  روي  وقد  قلب.  وحضور  نشاط  دون  من  يقضيها  (علیه  ساعات 

ل إىل الله ـ عّز وجل ـ ما داوم عليه العبد   السّالم) يف هذا الشأن قوله: «أحّب األع
  .٢وإن قّل» 

إن مراد العرفاء من املراقبة يف الس والسلوك، ثالث أنواع من املراقبة، وهي:  
  الرؤيويّة، واملراقبة الطبعية، واملراقبة السلوكية.  املراقبة
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الدينية   للروحانية  هذه   اآثارً إن  تلخيص  كن  و متنّوعة،  عية  واجت فردية  ونتائج 
العالقات  وتحّسن  واالنبساط،  البهجة  وهي:  أقسام،  ثالثة  يف  واآلثار  النتائج 

عية، وخفض اآلالم.    االجت
  نبساطالبهجة واال 

إن األثر واملُعطى األول املرتتّب عىل الروحانية الدينية يف ضوء البهجة واالنبساط، 
عنى ُحسن الظن بالكون والخلق والوجود. إن الروحانية   عبارة عن «ُحسن الظن»، 
، بحيث ينظر إىل الخلق  الدينية حيث تعمل عىل بلورة فهم اإلنسان للكون والعا

بالخ والتكامل والسعادة، فإنها تعمل بطبيعة    امتعلّقً يرى الهدف  ، واهادفً   اأمًر بوصفه  
الحال عىل تحس نظرة اإلنسان إىل النظام الكيل للكون والوجود والقوان التي 
الروحية   أبعادنا  توسيع  عىل  تعمل  التي  هي  الروحانية  إن  أجل   . العا هذا  تحكم 

  وتحول دون ضغط العوامل الخارجية.
الثا واالنبساط،    واألثر  البهجة  حيث  من  الدينية  الروحانية  عىل  يرتتب  الذي 

عبارة عن «صفاء القلب». ما أن يرى اإلنسان العا بنور الحق والحقيقة الالحبة يف 
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ان الديني، فإن هذا الوضوح يف الرؤية وصفاء القلب يُيضء   ضوء الروحانية واإل
نزلة الرساج الذي ين باط للشخص الذي ال يتمتع    اخالفً نه.  فضاء الروح، ويكون 

ان والذي يرى العا   ً   اعدميً   اأمًر باإل ة والوضوح   ومظل يخلو من اإلدراك والبص
  يف الرؤية. 

إن األثر الثالث للروحانية الدينية من حيث إنتاج البهجة واالنبساط، هو «األمل» 
وية املنطق املادي بالحصول عىل النتائج الحسنة والنشاط الصالح. إن العا من زا

حيادي بالنسبة إىل األشخاص الذين يسلكون الطريق الصحيح أو الطريق الباطل،  
أو الذين ينتهجون أسلوب العدل أو أسلوب الظلم، والطريقة الصائبة أو الخاطئة،  

يكون   ال  العا  فإن  املؤمن  الشخص  منطق  يف  هات    احياديً وأما  جهود  تجاه 
. إن رّدة فعل ا لعا تجاه هذين النوع من الجهود ليست واحدة؛ بل إن  الطائفت

منظومة الخلق تدافع عن الناس الذين يجاهدون يف سبيل الحق والحقيقة والصواب  
، قال تعاىل:    والعدالة وحّب الخ

  .١﴾ إِْن تَنُْرصُوا اللََّه يَنُْرصْكُْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمكُمْ ﴿ـ 
َ إِنَّ اللََّه َال ﴿ـ    .٢﴾يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِن

وأما األثر الرابع املرتتب عىل الروحانية الدينية، من وجهة نظر البهجة واالنبساط، 
نينة» و«راحة البال» و«سكون النفس». إن اإلنسان يسعى وراء البحث عن  فهو «الط

الس إىل  الوصول  تصّور  عند  اللفرح  غاية  يفرح  فإنه  ولذلك  بفطرته.  عادة، السعادة 
املقرون  واملشؤوم  املظلم  باملستقبل  التفك  عند  وفرائصه  أوصاله  وترتعد 

  بالحرمان، ويفزع من ذلك أشّد الفزع. 
إن من ب آثار الروحانية األخرى التي ترتتب من حيث البهجة واإلنبساط، هو  
االتصاف بسلسلة من املّرسات وامللذات التي تسّمى بـ «اللذة الروحانية». إن لدى  
اإلنسان،  حواس  من  بواحدة  املتعلقة  اللذات   : إحداه اللذة،  من  نوع  اإلنسان 
والتي تحدث بفعل إقامة نوع من االرتباط واالتصال ب عضو من األعضاء بواحد  
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من املواد الخارجية. والنوع اآلخر: اللذات املرتبطة بعمق روح الشخص ووجدانه،  
ان، وال تتحقق بتأث إقامة الصلة مع أّي وال ترتبط بأّي عضو خاص من أعضاء اإلنس

ماّدة خارجية؛ من قبيل اللذة واملتعة التي تعرتي اإلنسان بسبب اإلحسان والخدمة  
قبل  من  به  يحظى  الذي  والتقدير  واالحرتام  الحب  أو  جلدته،  لبني  يقّدمها  التي 

ل عليها  اآلخرين، أو بسبب النجاح الذي يحققه هو أو أحد أوالده، أو تلك التي يحص
  من عبادة الله وإطاعته.

عية    تحّسن العالقات االجت
فردهم، ولذلك فإنهم يحتاجون إىل تقاسم   كن للناس أن يلبّوا احتياجاتهم  ال 
فإنه  ولذلك  ومختار؛  حّر  كائن  اإلنسان  فإن  أخرى  ناحية  ومن  بينهم.  في  ل  األع

الحرتام من قبل الجميع.  يحتاج إىل وضع القوان والحقوق التي يجب أن تحظى با 
، ويقرّب امقّدسً   اأمًر قبل كل يشء، ويجعل العدالة    امحرتمً وإن الذي يجعل الحق  

قلوب الناس إىل بعضها ويجعل الرحمة فيها، ويقيم الثقة املتبادلة ب األشخاص، 
القيَم   عىل  االعتبار  ويضفي  اإلنسان،  وجدان  ق  أع يف  راسخة  التقوى  ويجعل 

و الناس األخالقية،  توحيد  عىل  ويعمل  الظلم،  مواجهة  شجاعة  األفرادة  نح 
اإلنسانية   التجليات  إن  الديني.  ان  اإل هو  واحد،  جسد  يف  أعضاء  بوصفهم 
باألحداث  الزاخر  اإلنسان  تاريخ  ء  س يف  الشموس  مثل  تسطع  والتي  لألشخاص 

  والوقائع، عبارة عن تلك األمور التي تنبثق من املشاعر الدينية.
  الم خفض اآل 

ل  الج ولحظات  السعادة  أنواع  عىل  تحتوي  ك  ـ  أ  أم  شاء  ـ  اإلنسان  حياة  إن 
واإلخفاقات  واملصائب  اآلالم  عىل  كذلك  تنطوي  والنجاحات،  املطالب  وتحقيق 
كن  األمور  هذه  من  والكث  والغصص،  واملرارات  األحبة،  وفقد  الفشل،  وأنواع 

والحيلولة دون وقوعها أو إزالته ا بعد وقوعها، رغم احتاج ذلك إىل الكث تجنّبها 
من الجهود واملساعي املتواصلة والحثيثة. من الواضح أن اإلنسان مأمور بأن يتعامل  
مع الطبيعة وأن يعمل عىل منازعتها، وأن يحّول املرارات إىل لحظات عذبة ورائقة، 
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كن الحيلولة دونها أو إزالة مفعولها   بعد وقوعها،  بيد أن بعض أحداث العا ال 
 ، من قبيل الشيخوخة عىل سبيل املثال. إن اإلنسان صائر إىل الشيخوخة شاء أم أ
وإن رساج عمره آخذ بالخفوت واالنطفاء، وإن العجز والضعف والشيخوخة وسائر 

؛ يضاف إىل ذلك أن فكرة  اوحزينً   امكفهًر أعراض التقّدم يف السن، تجعل وجه الحياة  
ض ا لع عن الوجود ومغادرة العا وتركه إىل اآلخرين، يقّض  املوت والفناء وإغ

ومقاومة  قّوة  اإلنسان  نح  الدينية  الروحانية  أن  إال  وآخر.  بشكل  اإلنسان  مضجع 
ل وسعادة. إن اإلنسان املؤمن   اقادرً تجعله   عىل تحويل املرارات إىل حالوة وج

ومحسوب،   مقّدر  العا  هذا  يف  يشء  كل  أن  يعلم  يف  والروحا  فعله  رّدة  وأن 
مواجهة املرارات كانت عىل نحو مطلوب، فإنه يرى أن هذه املرارات حتى إذا   
بشكل   جربانها  عىل  يعمل  سوف  وتعاىل  سبحانه  الله  فإن  تداركها،  باإلمكان  يكن 
ا هو انتقال   آخر. إن املوت من وجهة نظر هذا الشخص ال يعني العدم والفناء، وإ

ء إىل اآلخرة وعا البقاء والخلود والثبات. وبعبارة أخرى: إن من الدنيا وعا الفنا
  .١املوت وسيلة ينتقل اإلنسان بواسطتها من عا ضيّق إىل عا أرحب
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  القرآن الكريم. 
 .نهج البالغه

  .    ق ه ۱۳۸۸ ة،یاإلسالم املکتبة طهران، ،۲ج  ،الکايف من األصول عقوب،ی بن محمد ني،یالکل
  .  ۱۳۷۲، ۹ط صدرا، انشارات ، طهران،۱ ج،  نیا و انسان، مرتيض  ،يمطهر 

أس.،   جوردن  الفارسية: «ويكفيلد،  اللغة  إىل  ترجمه  والعبادة)،  (الروحانية  عبادت»  و  معنويت 
نمحمد حسن،  ،محمدي مظفر    ه ش.  ١٣٨١ ،١٦الفصلية، العدد:  ،مجلة هفت آس
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  ٢بهزاد حميدية
»، و«الروحانية» يف محاوراتنا وأدبياتنا التقليدية   لطاملا قد استعملنا كلمة «الروحا

ييزها    اأبدً منذ الِقَدم، ولكننا  نقم   بالبحث عن التعريف الدقيق ملفهوم الروحانية و
من سائر املفاهيم القريبة منها، و يحتدم هناك أّي نقاش يف هذا الشأن. وقد ورد 
تعريفها يف بعض املعاجم باقتضاب شديد، حيث قيل إنها: «نسبة إىل الروح ...».  

 وقال آخر إنها: «منسوبة إىل املعنى الباطني الحقيقي». 
ة فقد برزت هذه الكلمة يف   غرب العا ورشقه إىل  وأما يف العقود الثالثة األخ

طلوبية عامة واستقالل مفهومي، ونتيجة لذلك علينا   ، وأصبحت تحظى  حّد كب
بدورنا أن نتعامل مع تعريف هذه الكلمة، وأن نسعى بشكل وآخر إىل بيان الحدود 
ة،  املفهومية لـ «الروحانية» بشكل وآخر. إن هذا التعريف يحظى بأهمية ورضورة كب

ا بعض  ألن  العادي وذلك  األشخاص  وبعض  وتأّمالتهم  أفكارهم  يف  ين  ملستن
أننا   اجدً يّدعون أن «الروحانية» يجب أن تحّل اليوم محّل الدين. من الواضح    اأيضً 

ماهية  عىل  نتعرّف  إذا   أننا  عنى  بنجاح؛  املفهومي  البحث  مرحلة  نتخّط  ما  
ال   والعرفان،  الدين  من  امتيازها  هو  وما  املرحلة  الروحانية،  إىل  االنتقال  نستطيع 

الدين   استبدال  يجب  كان  إذا  ا  والقول  التنظ  بغية  صحيح،  بشكل  النظرية 
بالروحانية أم ال، وهل تحقق هذا االستبدال أم ال، وهل هو مطلوب أم ال، وما إىل 
للروحانية،  اليوم  تعريفها  تّم  التي  ة  الكث ات  التأث إن  األخرى.  األمور  من  ذلك 

 
  ، )انیاد   ژوهشنام پ(  مجلة  يف  » »نید «  و   »تیمعنو«  یمفهوم  نسبت«  بعنوان   املقالة  ،بهزاد   ، یهحميد:  املصدر  .١
  . ۱۰۶  إىل  ۷۹ الصفحات  ، ۱۳۹۶ صيف  ،۲۲العدد  الفارسيَّة، باللغة اإليرانيَّة اإلسالميَّة  الجمهوريَّة يف  تصدر التي

 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب
  . أستاذ مساعد يف حقل األديان والعرفان من جامعة طهران. ٢



٧٢   واملعنوية  الدين 

عية وإدارية وعالجية وتربوية وما إىل  وحولته ا اليوم من مقولة فردية إىل مقولة اجت
 ، م العا ذلك، تفرض علينا التعرّف عىل ماهية الروحانية التي حظيت اليوم باهت
من   مفردة «الروحانية»  تكون  الرتاث (وهل  عا  نسبتها إىل  تحديد  عىل  نعمل  وأن 

  ملوردين، أم من املشرتك املعنوي؟).املشرتك اللفظي بالنسبة إىل هذين ا
هناك الكث من العقبات والصعوبات املاثلة أمام تعريف «الروحانية». ومن ب  
املقابل  إىل  ناظرة  أو  مادية  (وليست  إنسانية  مقولة  «الروحانية»  أن  العقبات  هذه 
وإن  تعريف لها،  عىل  العثور  يف  تواجه صعوبة  اإلنسانية  واملقوالت  املحسوس)، 

يكون    وجد لن  فإنه  التعريف  هذا  سكً مثل  املفهومية  امت املميّزات  ندرك  ول   .
ة،   بك اآلخرين  مع  هية  واملت االستبطانية  النظرة  إىل  نحتاج  اإلنسانية،  للمقوالت 

جّمة   صعوبات  عىل  بدوره  ينطويان  نفسيان  مسعيان  والصعوبة ا أيضً وه   .
من   تعّد  فهي  لإلنسان؛  الغائية  بالهواجس  ترتبط  «الروحانية»  أن  هي  األخرى، 

بيانها    احتياجاته يزال  وال  جديد،  بحث  «الروحانية»  بحث  فإن  وكذلك  املاورائية. 
وتحديد أبعادها وخصائصها يف مستهّل الطريق. والصعوبة األخرى تكمن يف التعّدد  
من   ـ  املفكرين  بعض  أشار  وقد  الروحانية.  ومصاديق  ومستويات  أنواع  يف  الكب 

لويس وتاكاهايش ١أمثال:  وكينغ ٢،  املعا   ٣،  واسعة  مفردة  الروحانية  أن  إىل  ـ 
والوطنية  الثقافية  عات  الج ب  مختلفة  معا  تكتسب  أنها  بحيث  واملفاهيم، 
أشار   التي  املفهومية  واملزالق  الصعوبات  هذه  جميع  ب  ومن  املختلفة.  والدينية 

  ا ديً ومج  انافعً إليها املحققون، نجد من املهم أن نصل إىل تعريف للروحانية يكون  
للمقاصد العملية والدراسات امليدانية. وإن منهجنا وأسلوبنا العام للوصول إىل هذا  

  التعريف، يكمن يف االستفادة من «التبادر» و«صّحة السلب». 

 
1. Lewis, “Posture as a Metaphor for Biblical Spirituality” pp143-174. 
2. Takahashi, & Ide, “Implicit Theories of Spirituality across Three Generations: 

a Crosscultural Comparison in the U.S. and Japan”, pp15 – 38. 
3. Roehlkepartain, & Benson, & King, & Wagener, “Spiritual Development in 

Childhood and Adolescence: Moving to the Scientific Mainstream”, pp 1-15. 
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)، ك أن صفة  Spiritualitas) مشتقة من الكلمة الالتينية (Spiritualityإن كلمة الـ (
. إن هات املفردت اأيضً ) يف الالتينية  Spiritualisلمة الـ () ترادف كSpiritualالـ (

) اليونانية  الكلمة  من  مأخوذت  (Pneumaالالتينيت  عنى   (Spirit والصفة  (
). ونشاهد هذه الكلمة اليونانية يف رسالة بولس يف العهد Pneumatikosاليونانية (

الهامة،   النقطة  هذه  إىل  شلدراك  أشار  وقد  (الجديد.  الـ  مفرد  أن  )  Spiritوهي 
» أو «املادي» (يف اليونانية سوما (Spiritualو( )،  σῶμα) ليسا يف قبال «الجس

» (يف اليونانية ساركس Corpusويف الالتينية ( ا يف قبال «الجسد اإلنسا ))، وإ
)σάρξ) الالتينية  ويف   ،(Caro األمور هو  هنا  اإلنسا  الجسد  من  (واملراد   .((

، أي شؤون من اإلنسان يف تقابل مع الروح القدس). وعليه  املرتبطة بالجسد الرتا
ا ب اتجاه نحو الحياة. إن الشخص  فإن التقابل هنا ليس ب الجسد والروح، وإ

:  Spiritualالروحا ( ،  ١٥ـ  ١٤) ـ (يف الرسالة األوىل إىل كورنثوس، يف الفقرت
) ـ يعني   مجرّد الشخص الذي حّل فيه الروح القدس، أو الذي من اإلصحاح الثا

  .١يعيش حياته بتأث من الروح القدس 
. إن هذه املفردة  اأيضً ) تفيدنا يف بحثنا Spiritك أن االلتفات إىل معا كلمة (

تعني «األصل املحرّك أو الحيا يف اإلنسان والحيوان»، وهي مأخوذة من الكلمة  
والجرأة، والقّوة والطاقة).  ) Spiritusالالتينية ( عنى (الروح، والنفس، والشجاعة 

الفولغاتا ترجمة  يف  الالتينية  الكلمة  هذه  ل  استع تّم  عن ٢وقد  ترجمة  بوصفها   ،
 Ruachمن الكلمة العربية (  بدًال )، والتي جاءت بدورها  Pneumaالكلمة اليونانية (

()רוח( الـ  كلمة  فإن  األساس  هذا  وعىل   .(Spirituality والقّوة بالحركة  مرتبطة   (
نح  Spiritualityوالشجاعة. ويف الحقيقة فإن الـ ( ) تعني إقامة االرتباط مع روح 

 
1. Sheldrake, A Brief History of Spirituality, p3. 

(بالالتينة:  ٢ الفولغاتا   .Vulgata  تعني الخامس  »شائع«):  القرن  أول  من  املقّدس  الكتاب  من  نسخة  وهي   ،
راجعة وم بأمر من البابا دماسوس األول  ة. ثم أصبحت   للميالد باللغة الالتينية أنتجها ج ت الالتينية القد الرتج

  النص الرسمي املقبول يف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. (املعرّب). 



٧٤   واملعنوية  الدين 

لطاقة    امالكً )  Spiritualوحياة، وبذلك يصبح الشخص الـ (  انفسً العا الفاقد للروح  
  عىل مواصلة الحياة. اقادرً وقّوة مضاعفة تجعله 

» بشكل ويف اللغة الفارسية   ل كلمة «الروحانية» وصفة «الروحا ال يُش استع
رئيس إىل تبلور مصطلح خاص، بل يفيد ذات املعنى اللغوي. ومن ذلك لو ألقينا  
الت   نظرة عىل وصية اإلمام الراحل ـ عىل سبيل املثال ـ أمكن لنا إدراج االستع

، عىل النحو اآل  » ضمن أربعة معا   : املتعددة لصفة «الروحا
غ  .١ (البعد  لإلنسان  النفيس  بالبُعد  يرتبط  ما  عنى  الروحي»:  «الدعم 

  .١الجس لإلنسان)
عنى العا ما فوق املادي .٢   .٢«العا الروحي»: 
أي  .٣ اإلنسان،  لحياة  الدنيوي  غ  بالبُعد  يرتبط  ما  عنى  الروحية»:  «الحياة 

  .٣الحياة األخروية لإلنسان

 
الشكر  «.  ١ واجب  يقدموا  أن  ـ  القادمة  األجيال  أو  الراهن  الجيل  من  سواء  ـ  فيها  والعامل  الدولة  وعىل 

خال من  العمل  مواصلة  عىل  تشجيعهم  عىل  يعملوا  وأن  املادي  ملتخصصيهم،  املستوى  عىل  لهم  الدعم  تقديم  ل 
مع   يتعايشوا  وأن  الوطني،  لالقتصاد  واملدّمرة  االستهالكية  البضائع  اد  است دون  يحولوا  وأن  [الروحي]،  واملعنوي 

  .»أوضاعهم ل يتمكنوا من صنع كل يشء بأنفسهم
املادي واملعنوي [الروحي]،   أيها الشعب املجاهد، أنتم داخلون تحت لواء خفاق يف جميع أنحاء العا«.  ٢

وسواء وجدتم هذا اللواء أو  تجدوه، فإنكم ذاهبون إىل طريق هو الطريق الوحيد لجميع األنبياء ـ عليهم سالم الله 
  .»ـ وهو الطريق الوحيد املوصل إىل السعادة املطلقة

املادية واملعنوية [الروحية] بعد القرآن  نحن فخورون بأن كتاب نهج البالغة ـ الذي هو أعظم دستور للحياة «. ٣
الكريم، وأسمى كتاب لتحرير البرش، وإن تعاليمه املعنوية [الروحية] والحكومية من أكرب وسائل النجاة ـ من مآثر  

أمثال هذه الدعايات البلهاء، وتارة يعمدون بخبث وشيطنة إىل الدفاع عن قداسة  «. و»إمامنا املعصوم (عليه السالم)
م؛ فيقولون: إن اإلسالم وسائر األديان اإللهية تهتم باملعنويات [الروحانيات] وتهذيب النفوس، والتحذير من  اإلسال 

املراتب الدنيوية، والدعوة إىل ترك الدنيا واالشتغال بالعبادات واألذكار واألدعية التي تقرّب اإلنسان من الله، وتبعده 
مناقض لتلك الغاية وذلك الهدف الكب واملعنوي [الروحي]؛ حيث أن  والحكومة السياسية وفن اإلدارة    عن الدنيا. 

األنبياء العظام  اجميعً هذه   ة جميع  لس مناقض  وذلك  الدنيا،  و»لبناء  وأمريكا «.  وفرنسا  إنجلرتا  إىل  الذهاب  يعّدون 
  .»عيةورج  اتخلفً يدعو إىل الفخر، ويعتربون الذهاب إىل الحج وسائر البقاع املقّدسة   اأمًر وموسكو 
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الباطنية «املقام   .٤ باألبعاد  يرتبط  ما  عنى  الروحية»:  «العلوم  أو  الروحي»، 
ظواهر   دون  والسلوك)  والس  األخالق  سنخ  (من  الدين  من  واألعمق 

  . ١الدين 
إن كلمة «املعنوية» يف اللغة العربية، مصدر صناعي من صفة «املعنوي»، وهي يف  

وع «املعنى».  مع  نسبة  له  ما  أي  منسوبة؛  كلمة  ذاتها  فإن  حّد  األساس  هذا  ىل 
«املعنى».  مع  نسبة  إقامة  أي  واملعنوية،  بالروحانية  االتصاف  تعني  «املعنوية» 
كن اعتبار معنى الحياة والعا هي قيمتها أو غايتها. هناك عىل الدوام أمور تهدد  و
مفهوم العا والحياة، من قبيل: املوت، واملرض، والعجز، والرشور، والباليا، ويف  

تعترب    املجموع: التي  يواصل   احدودً األمور  ل  اإلنسان  إن  لإلنسان.  وجودية 
الحياة، ويف سعيه من أجل تحس كيفيتها، وبسبب اآلالم واملعاناة التي يقاسيها يف  
يبحث  إنه  باملعنى؛  يطالب  فإنه  عية،  االجت واملنزلة  وة  وال العلم  تحصيل  طريق 

، وإن هذا الهدف يجب أن يكون  اومفهومً عن هدف وغاية تضفي عىل أنشطته قيمة  
لذاته ال أن يكون بحاجة إىل هدف آخر أسمى منه ل يثبته. ف هو هذا الهدف   اهدفً 

من   العديد  هناك  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  معرض  ويف  الغايات؟  وغاية  السامي 
ها يف حقل «مفهوم الحياة» ي . إن الروحانية و«املعنوية» تعن٢النظريات التي تّم تقد

الشخص  إن  القول:  كن  األساس،  هذا  وعىل   . والعا الحياة  معنى  عن  البحث 
ذات  (أو  والروتينية  اليومية  الحياة  مستوى  يجتاز  الذي  هو  و«املعنوي»  الروحا 
)، ويسعى وراء البحث عن مصدر أسمى للحصول عىل الهدف   املستوى الحيوا

  والقيمة. 

 
، ال من حيث املقامات الغيبية  «.  ١ ة وقارصة يف باب الثقل وبعد .. وجدت من املناسب أن أذكر بنبذة قص

إن من أسمى  «، و»واملعنوية والعرفانية؛ فقلم مثيل عاجز عن التجّرؤ يف مرتبة يستعيص عرفانها وال يُطاق تحّملها ...
اطق واسع، هي العلوم املعنوية [الروحية] لإلسالم، من قبيل: علم  وأرقى الحقول التي يجب تعليمها وتعلمها عىل ن

  . »األخالق، وتهذيب النفس، والسلوك إىل الله ـ رزقنا الله وأياكم ـ حيث هو الجهاد األكرب
دين  . للوقوف عىل نظريات ما فوق الطبيعة، وغ الطبيعية، والطبيعة اآلفاقية، والطبيعة األنفسية، انظر: بيات،  ٢
  (الدين ومعنى الحياة يف الفلسفة التحليلية). ناي زندگي در فلسفه تحلييل و مع
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والفعل العمل  عىل  تدّل  تارة  املصادر  إىل  إن  وما  واألكل  الذهاب،  قبيل:  من   ،
عنى الكون  ذلك، وتارة أخرى تدّل عىل الكون عىل حالة معينة، من قبيل: الخوف، 
؛ أي الكون عىل الحالة  عىل حالة الخوف. إن الروحانية و«املعنوية» من القسم الثا

ثاب أو  زائلة  إما  الحالة  عىل  الدالة  املصادر  وإن  و«املعنوية».  كن الروحانية  و تة. 
عىل  تكون  التي  الروحانية   : وه ؛  القسم كال  من  تكون  أن  واملعنوية  للروحانية 
شكل عابر وزائل (والتي تأ يف الغالب عىل صيغة املضاف، من قبيل: روحانية  
ذلك)،   إىل  وما  الدينية  الشعائر  وروحانية  واملناجاة،  الدعاء  وروحانية  الصالة، 

شك عىل  تكون  التي  غ  والروحانية  بشكل  الغالب  يف  ترد  (والتي  راسخة  ملكة  ل 
بالروحانية   يتصف  أو  ومعنوي،  روحا  شخص  زيد  قولنا:  قبيل  من  مضاف، 
يف  واملعنوية  والروحانية  واملهنة،  العمل  يف  واملعنوية  الروحانية  أو  واملعنوية، 
عىل  واملعنوية  الروحانية  فإن  وعليه  واملؤسسة).  النظام  يف  والروحانية   املجتمع، 

هذا األساس تكون حالة إنسانية، يدركها الفرد يف نفسه بالعلم الحضوري، واآلخرون 
يعلمون بها بواسطة آثارها (من قبيل: اآلثار الفعلية والقولية). وحيث تكون الروحانية  
لها يف األصالة  كن عىل هذا األساس استع واملعنوية حالة إنسانية (وجودية)، فال 

ل. ل ال تتصف بالروحانية واملعنوية إال إذا صدرت عن    آلثارها؛ أي األع إن األع
شخص روحا ومعنوي. عندما يقال: إن الشعائر والدين والدعاء أو الصالة زاخرة 
أي   العقيل؛  املجاز  نوع  (من  املجاز  من  نوع  هناك  يكون  واملعنوية،  بالروحانية 

ل؛ ألن املراد منه هو ل التي يكون   املجاز يف اإلسناد) يف هذا االستع تلك األع
ون بها  .  اأشخاصً القا   روحاني ومعنوي

?íéÞ^uæ†Ö]@<àÂ<ì çqç¹]<Ìè…^ÃjÖ]<˜Ãeæ<»†ÃÖ]<‡^Ói…÷]<±c<ì†¿Þ< <

والتي   ما،  مفردة  عن  أذهانهم  يف  الناس  يحمله  الذي  املفهوم  إىل  الرجوع  إن 
كن أن يكون    التعريف يف  امفيدً يتحاورون ويتواصلون مع بعضهم عىل أساسها، 

االرتكاز   إىل  رجوعهم  خالل  من  ـ  الغربي  املحقق  بعض  كشف  وقد  للغاية. 
ة ملفهوم املعنوية والروحانية. ومن بينهم دنتون وميرتوف؛  العريف ـ عن أبعاد كث

عام   يف  قاما  يربزا    ١٩٩٩حيث  أن  وقبل  تجريبية،  بدراسة  للروحانية   اأوليً   اتعريفً م 
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األف من  طلبوا  هؤالء واملعنوية  قّدمها  التي  املفتاحية  العنارص  وكانت  تعريفها.  راد 
األشخاص للمعنوية والروحانية عبارة عن: إنها غ رسمية، غ منظمة، غ مذهبية،  
شاملة ومتقبّلة للجميع، عاملية وفاقدة للزمان، مصدر غا ومعّدة للمفهوم واملعنى  

كائ حرضة  يف  الكينونة  الحياة،  من  والغاية  اليشء  والهدف  كون  أسمى،  ،  امقّدسً ن 
نينة الداخلية، املصدر الالمتناهي   الشعور العميق والتبعية املتبادلة لكل يشء، الط

ان، وقدرة اإلرادة، والتلقائية، والغاية النهائية   .١لإل
للروحانية   خصائص  ان  إىل  توصل  هيكز،  بها  قام  أخرى  تجريبية  دراسة  ويف 

اال   : كاآل وهي  الهيجانات  واملعنوية،  والهدف،  املعنى  الشمولية،   ، الذا زدهار 
واالتحاد  املتبادلة،  التبعية  والقيَم،  األخالق  الحكمة،  الحياة،  قّوة  والعواطف، 

  .٢املتبادل
اعتبارالخصائص   كن   ، التجريبيت الدراست  هات  إجراء  نسيج  إىل  بالنظر 
أعاله خاصة بـ «الروحانية املستحدثة». وبذلك فإنه ال يتّم تعميم هذه النتائج عىل 

. ومن ناحية أخرى  تجر يف إيران  اأيضً مطلق الروحانية الشاملة للروحانية الدينية  
ن التقليدي واألصيل ـ أي دراسة من هذا النوع. وعىل  ـ التي تغلب عليها أجواء التدي

دراسة  نتائج  مع  التعامل  يجب  «الروحانية»  مفهوم  من  نقرتب  فل  األساس،  هذا 
  دنتون / ميرتوف وهيكز بحذر شديد. 

هذا   ل  اإلج نحو  عىل  هناك  بعضها،  رأينا  التي  التجريبية  املعطيات  ب  من 
بالعا الداخيل والباطني   امنحًرص   اأمًر العنرص املشرتك، وهو أن «الروحانية» ليست  

لإلنسان والذي يدعوه إىل العزلة عن العا الخارجي، بل وإنها تستوجب زيادة عمق  
كن مشاهدة هذا املعنى طاقات الحياة وظهور الدوافع املفع مة يف اإلنسان. ك 

ل اإلسالمي املعارص لكلمة «الروحانية» واملعنوية   . ومن ذلك أننا اأيضً يف االستع
حة السيد القائد بشكل واضح. من ذلكـ  عىل سبيل املثال   نالحظ ذلك يف كالم س

 
(الروحانية يف املنظومة يف ضوء االتجاه النفيس)، ص    معنويت در سازمان با رويكرد روان شناختي . رستگار،  ١
٦٢.  

  . ٦٣. املصدر أعاله، ص ٢
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ر وطبقة الفالح يف  حته يف لقائه بالجهادي يف حقل اإلع   ١٣٨٢ عام ـ أن س
والروحانية،   املعنوية  بالحالة  رهن   ، الكب والبحثي  العلمي  التقدم  أن  رأى  ش،  هـ 

  وقال: 
، باإلضافة إىل  اازدهارً «أجل، إن الروحانية واملعنوية تجعل عا اإلنسان أك  

ً   اعاملً جعله   تزدهر    سلي سوف  املوايش  ورعاية  الزراعية  حقولنا  وحتى   ...
  .١تسب رونقها الحقيقي بشكل أكرب»بهذه الروحانية وتك

لقد نظر املحققون إىل «الروحانية» من مختلف الزوايا، وقّدموا لها تعاريف متنّوعة،  
عمد   هؤالء  ب  ومن  «الروحانية».  أبعاد  مختلف  إدراك  خاللها  من  كن  حيث 
زهافيت غراس إىل إظهار الجغرافيا الدراسية لـ «الروحانية» بوضوح. وقد قال بأن 

قام  أ فإن  السلوكيات.  عىل  تؤكد  ا  إ التديّن،  حول  أجريت  التي  الدراسات  ك 
ل الدينية كان   نيً   اشخصً ، وإن أعرض عنها كان  امتديّنً   اشخصً شخص باألع .  اعل

إال أن تحّوالت املجتمع الراهن تقتيض منا التخيل عن هذا التقسيم الثنا ـ (وهو  
نيً   اشخصً سيكون يف غ هذه الحالة  أو    امتديّنً أن كل شخص إما أن يكون   ) ـ  اعل

كن تتبّع الروحانية  وأن نلتفت إىل يشء [آخر] باسم الروحانية واملعنوية. حيث 
إعادة   علينا  يجب  األساس  هذا  وعىل  السواء.  عىل  ني  العل املتدين وعند  عند 

نية، وأن ال نعتربها مرادفة النعدام التديّن  يف الحقيقة فإنه يف  . و ٢تعريف مفهوم العل
نية بدورها   ضوء توضيح غراس، ك أن الدين تجسيد لنوع من الروحانية، فإن العل

نية   اتجسيدً كن أن تكون   ألنواع أخرى من الروحانية  (ونتيجة لذلك ال تكون العل
لها   املضادة  أو  للدين  املقابلة  النقطة  ضمن اامً هي  يندرجا  أن  له  كن  بل   ،

ة). وقد ربط زهوايت غراس الروحانية بحقل علم النفس. وقد أوضح أن خانة واحد 
كن للناس يف ضوئها أن يصنعوا العلم واملعرفة.   الروحانية واحدة من الطرق التي 

ثّل   يحتوي عىل إجابات عن األسئلة الغائية يف الحياة.   اإطارً إن الهوية الروحانية 
بتحس كيفية الحياة. نعلم أن   اأساسً بط  إن الروحانية وعاء ملجموع البرش وهو يرت

 
  .۴۱(الروحانية والثورة اإلسالمية)، ص   معنويت و انقالب اسالميالسيد الخامنئي، . ١

2. Gross, “Spirituality, Contemporary Approaches to Defining”, pp424 -426. 
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» ـ  تعد   الغاية يف الحقل الجديد من علم النفس ـ واسمه «علم النفس اإليجا
ا هي التأكيد عىل رؤية الـ   هي إصالح األمور الفاسدة وغ املناسبة يف الحياة، وإ

قد    ١«ساليوتوجنيك» النفس  علم  أن  عنى  اإلنسان.  وجود  بشأن  السالمة)  (تطوير 
، إىل   انتقل من النشاط السلبي املتمثل بتشخيص اآلفات ومعالجة املرىض النفسي
النشاط اإليجا الذي يعني تطوير السالمة والطاقة اإليجابية لدى اإلنسان. ويف هذا 

ن الروحانية ترتبط باألمل والفرح، وعىل . إ اهامً   ادورً الب تلعب الروحانية واملعنوية  
كن اعتبارها   . وعىل هذا ٢من علم النفس اإليجا   وكامًال   اتام   اجزءً هذا األساس 

وترتبط   إنسانوية  األصل  يف  هي  ـ  غراس  نظر  وجهة  من  ـ  الروحانية  فإن  األساس 
كان   وإذا  واملتعالية،  الغائية  باألمور  وليس  لإلنسان،  النفسية  بهذا    مهت بالسالمة 

مه هذا يعود إىل أنه يريد أن يستفيد منها يف حقل السالمة   النوع من األمور، فإن اهت
تحقيقات  الغالب  يف  الروحانية  بشأن  التحقيقات  أن  نرى  السبب  ولهذا  النفسية. 

إن أغلب   قائًال تطبيقية وعملية أك من أن تكون تحقيقات نظرية. وقد أوضح غراس  
ع الديني التحقيقات بشأن ا لروحانية قد انتظمت يف حقل علم النفس وعلم االجت

وتستند إىل الدراسات التجريبية، وليس هناك ما ينظر منها إىل الناحية الفلسفية سوى 
ً   امقدارً القليل، أو تساعد عىل بناء إطار مفهومي عىل املستوى النظري. إن   من   اكب

ان لفاولر (هذا التحقيق يعتمد عىل نظرية مراحل تطّور ا ) يف حقل علم  ١٩٨١إل
  .٣النفس املعريف

وقد أشار كل من هيل وأمونز إىل أن الروحانية املعارصة تعني يف الغالب البُعد 
  .٤التجريبي والشخيص لعالقتنا وارتباطنا باألمر املتعايل أو املقّدس 

  ويرى روف أن الروحانية تحتوي عىل أربعة أمور، وهي:

 
1. Salutogenic 
2. Ibid, p425. 
3. Ibid. 
4. Hill, et al., “Conceptualizing Religion and Spirituality: Points of Commonality, 

Points of Departure”, p51- 77, And: Emmons& Crumpler, “Religion and Spirituality? 
The Role of Sanctification and the Concept of God”, pp17-24. 
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و   .١ القيم  من  عىل مصدر  تشتمل  والتي  الذات،  تفوق  التي  الغائية  املفاهيم 
  اإلحساس والشعور بالرس وتعايل الذات وتساميها. 

  نوع من اإلدراك والفهم.  .٢
  الوعي الداخيل.  .٣
ل واالنسجام الشخيص  .٤  .١الك

تضفي االنسجام والتناغم حيث تعمل عىل إيجاد    اآثارً ويقول شنايدرز: إن للروحانية  
ومع   اآلخرين  األشخاص  مع  عالقاتنا  وتنظم  ارتباطنا  تقيم  ك  داخلنا،  يف  التوحيد 

أوسع   التعايل  اأيضً حقيقة  أجل  من  وقدراتنا  طاقاتنا  تقوية  عىل  تعمل  وبذلك   ،
 .٢واالرتقاء 

قت نفسه أنه يعني يرى فيليب شلدراك أن الروحانية مفهوم طوري،  ويرى يف الو 
شلدراك   يأ  ك  كنفها.  يف  يعيشوا  بأن  الناس  يطالب  التي  واملعا  القيَم  أعمق 
ة التي تنسب إىل   بتعب آخر ويعرّف الروحانية بأنها عبارة عن كل نوع من أنواع البص

  . ٣الروح اإلنسانية وكل ما يساعد عىل وصول الروح إىل ظرفيتها الكاملة
]<^ÚE<g×ŠÖ]<íflv‘DíéÞ^uæ†Ö]<äÞçÓi<÷<ë„Ö< <

إن من ب طرق الوصول إىل املفهوم واملعنى االرتكازي لأللفاظ واملفردات هو  
، فإن  اصحيحً االلتفات إىل «صّحة السلب». فلو صّح سلب مفردة ما عن مفهوم ما  

بالنسبة إىل   اجدً ذلك املفهوم لن يُعّد بوصفه معنى لتلك املفردة. إن هذا األمر هاّم 
التعريف   يف  ألننا  وذلك  يز، التعريف؛  والت الوضوح   : وه عنرصين،  إىل  نحتاج 

يز  والت املفردة،  تلك  يف  املوجودة  الخصائص  تعي  بواسطة  يتحقق  والوضوح 
هذا  وعىل  من خالل بيان االفرتاقات بينها وب املفردات املشابهة.  بدوره يتحقق 

 
1. Roof, Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American 

Religion, p.35. 
2. Schneiders, “The Study of Christian Spirituality: Contours and Dynamics of a 

Discipline”, p .p.3-12. 
3. Sheldrake, A Brief History of Spirituality, p2. 
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ها، األساس يجب يف بيان ورشح «الروحانية» بحث اختالفها عن املفاهيم القريبة من
  من قبيل: «الدين» و«العرفان» و«األخالق». 

àè‚Ö]<àÂ<íéÞ^uæ†Ö]<Íøj}]< <
:   في يتعلق بالعالقة ب التديّن والروحانية، هناك ثالثة آراء، وهي كاآل

  إن الروحانية جزء تام وكامل من التديّن.  .١
  عن التديّن.  اامً الروحانية أمر منفصل  .٢
  .١الروحانية هي ذات التديّن  .٣

مثل   ـ  بدورها  الروحانية  ألن  وذلك  واسع؛  نطاق  عىل  بالتدين  ترتبط  الروحانية  إن 
االنتزاعي،  واألمر  العيني  األمر  وب  ء،  والس اإلنسان  ب  بالعالقة  ترتبط  ـ  الدين 
وب اإلنسان والله. يضاف إىل ذلك أن الروحانية تعرف يف الغالب بواسطة مالكات  

انية. ومع ذلك    التديّن، من قبيل: التقرّب  من الله، والدعاء والصالة واملعتقدات اإل
كن القبول بالنظرية الثالثة من ب النظريات  ء ـ فإنه ال  ـ ك أشار الكث من العل
التدين   يف  لها  وجود  ال  خصيصة  عىل  تشتمل  الروحانية  ألن  وذلك  ذكرها؛  اآلنف 

ء قال غراس يف بيان هذا  يز: إن الروحانية إظهار البرش    بالرضورة. ومن ب العل الت
وية تقع خارج سيطرة وإدراك اإلنسان، وإن   اشوقً  نحو اإلقبال عىل كائن أو قّوة س

هو الذي يحقق االختالف الوجودي ب اإلنسان وسائر الحيوانات   اامً هذا الشوق  
  .٢األخرى 

األبنية واألفعال وقال جيمز نيلسون: إن الدين يُطلق اليوم يف الغالب عىل مفهوم  
والعقائد املنتظمة لطائفة دينية، يف ح أن الروحانية تقع يف الطرف املقابل لذلك؛ 
فهي تعني البُعد التجريبي والشخيص من عالقتنا وارتباطنا باألمر املتعايل أو األمر 

  .٣املقّدس 

 
1. Gross, “Spirituality, Contemporary Approaches to Defining”, p .425. 
2. See: Ibid. 
3. Nelson, Psychology, Religion and Spirituality, p .8. 
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األمر وحيث ننظر إىل العالقة ب الروحانية والدين من الزاوية املنطقية، يُصبح  
. فمن الناحية املصداقية نجد أن الكث من األشخاص الروحاني هم  اوضوحً أك  

ا أمكن االدعاء بأن الشخص الروحا يجب أن يكون  أشخاص متدينون، بل ور
عىل نحو اإللزام. بيد أن النقطة الهامة التي ال ينبغي الغفلة عنها هي أن النسب    امتديّنً 

(نسبة التساوي، ونسبة العموم والخصوص املطلق، ونسبة   املنطقية األربعة ـ وهي:
العموم والخصوص من وجه، ونسبة التباين)ـ  تش إىل نسبة التباين املفهومي. ويف  
(ألن   املرتادفت  املفردت  ب  األربعة  النسب  من  واحدة  إقامة  كن  ال  الحقيقة 

كن إقامة أي واحدة من النسب ا واحدً   امفهومً املفردت املرتادفت تعّدان   ، وال 
كانا  وإن  والروحانية  الدين  فإن  األساس  هذا  وعىل  ونفسه).  اليشء  ب  األربعة 
يجتمعان من الناحية املصداقية، وتقوم بينه نسبة العموم والخصوص املطلق، أو 
ولكنه  املصداقي،  التساوي  نسبة  حتى  أو  وجه،  من  والخصوص  العموم  نسبة 

  آخر غ الدين.  اشيئً من الناحية املفهومية. إن مفهوم الروحانية ليس متباينان 
يز ب الرشيعة التلمودية والروحانية أن الروحانية أنفسية  ويرى نورمان الم يف الت
وداخلية، وبالتايل فإنها تحتوي عىل نسبة ودرجة من عدم النظم، وأما الرشيعة فهي 

. وبعبارة أخرى: إن «الدين» ناظر إىل  ١ة والتعبّدآفاقية وخارجية وتقتيض النظم والبني
إىل   تنظر  «الروحانية»  أن  ح  يف  التنظيمية،  التشكيالت  إطار  يف  القديس  األمر 
عنارص من قبيل «املعنى» و«التعايل»، وهي عنارص يجب أن تخضع للتجربة عىل 

  نحو فردي. 
كن   فتح بحث يف بيان  يف ضوء مبنى التباين املفهومي ب الدين والروحانية، 

، وأرغب يف تسمية هذا البحث بـ «روحانية: ما   كيفية االرتباط ب هذين املفهوم
  تقّدم أو ما تأخر؟». 

 
1. Lamm, The Shema: Spirituality and law in Judaism, p .6. 
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انوئيل كانط يتحّدث عن معارف «ما تقّدم»  . فإن كانت املعرفة ٢و«ما تأخر»   ١كان إ
قبي من  تكون  التجربة  بواسطة  تكن  تحصل  وإن   تأخر»،  «ما  بالتجربة،    ارهنً ل 

يف  للتقرير  قابل  األمر  هذا  وشبيه  تقّدم».  «ما  قبيل  من  كانت  دونها  من  وحصلت 
: إذا انبثق فعل أو حالة من التدين عىل   املسألة مورد بحثنا، وذلك عىل النحو اآل

لناحية املستوى املاهوي، وكانت هذه الحالة بحاجة إىل افرتاض وجود الدين من ا
الذاتية، أمكن لنا تسميته «ما تأخر» بالنسبة إىل الدين، ويف غ هذه الحالة سوف  
تكون من قبيل «ما تقّدم». من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن مفهوم الطاعة والتعبّد 
الناحية  من  والتعبّد  للطاعة  التحقق  يُكتب  ال  إذ  تأخر»؛  «ما  مفهوم  ضمن  يندرج 

وجود الدين واألوامر الدينية. بيد أن الكث من املفاهيم   املاهوية من دون افرتاض
األخالقية، من قبيل: الصدق، والتعاطف، والشفقة، تندرج ضمن مفهوم «ما تقّدم»؛ 
وذلك ألن تحقق هذه األمور ال يتوقف من الناحية الذاتية عىل التديّن. ويف الحقيقة 

الحاالت األخالقية األخرى، لن  والواقع فإننا يف تعريف ماهية الصدق أو املفاهيم و 
نكون بحاجة إىل مفهوم الدين والتديّن. ك أن العقالنية بدورها من قبيل «ما تقّدم»،  
إذ العقالنية يف ذاتها ال تنشأ من التديّن. وقد ورد التأكيد يف الدين اإلسالمي عىل 

التقل عن  (ال  العقل  عىل  بالدين  وااللتزام  واالعتقاد  ان  اإل أصل  األعمى قيام  يد 
  والتبعية العشواء لآلباء واألجداد).

كن لنا أن نطرح هذا السؤال، ونقول: هل تندرج «الروحانية» ضمن أفعال   واآلن 
يشبه  يشء  الروحانية  هل  أخرى:  وبعبارة  تأخر»؟  ضمن «ما  أو  تقّدم»  وحاالت «ما 

اللتزام  الطاعة والتقوى والورع، أو هي يشء من قبيل التعقل والتخلّق؟ هل يجب ا
بدين   الروحانية  إىل  الدينية  امسبقً بالنسبة  قبل  ما  الروحانية  تعّد  بحيث   ا مفهومً ، 

الدين    امتناقضً  قبل  ما  والتعبّد  الطاعة  إىل  بالنسبة  الحال  هو    ا متناقضً   امفهومً (ك 
الحال  اأيضً  هو  (ك  التديّن  إىل  تحتاج  ال  املفهومية  الناحية  من  الروحانية  أم   ،(

 
1. A priori 
2. A posterior 
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العقل والتعقل حيث يراه اإلسالم مبنى للتديّن الصحيح واملقبول)؟ ال  بالنسبة إىل  
ل الروحانية وازدهارها يحتاج إىل   بّد من التدقيق يف أن مسألتنا ال تكمن يف أن ك
الدين أم ال؟ فك يقوم االعتقاد يف الدين اإلسالمي عىل أن الدين يستوجب تصحيح 

العقول» دفائن  لهم  «ليث  العقل  تكميل  وتوجيه  عىل  يعمل  الدين  أن  وكذلك   ،
ا يعثت ألتّم مكارم األخالق»، قد يقال اليشء ذاته يف مورد الروحانية   األخالق «إ

، إال أن هذا ال يعني أن العقالنية واألخالق تعترب يف العقائد اإلسالمية من قبيل  اأيضً 
قّدم» مثل العقالنية «ما تأخر» بالنسبة إىل الدين. فهل الروحانية بدورها من قبيل «ما ت

  ؟اأيضً واألخالق 
إذا كانت «الروحانية» من صنف «ما تأخر»، وجب تعريفها بحيث يكون مفهوم 

فيها. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ من املمكن أن   امندرجً الدين وااللتزام بالدين  
ت  ا نوعً نعتربها « قبيل «ما  من  اعتربنا «الروحانية»  إذا  وأما  التديّن».  تعميق  قّدم»، من 

كن خفضها إىل نوع خاص من   فسوف تكون لها ماهية مستقلة عن التديّن، وال 
كن اعتبار التديّن العميق من مصاديق الروحانية،   التديّن. ويف هذا الفرض الثا 
العميق   التدين  واعتبار  واملصداق،  املفهوم  ب  ذلك  يف  الخلط  ينبغي  ال  ولكن 

  .ا واحدً  اشيئً  والروحانية من الناحية املفهومية
واآلن هل الروحانية من قبيل «ما تقّدم» أو هي من قبيل «ما تأخر»؟ إن اإلجابة 
أن  إثبات  هنا  نروم  الروحانية.  تعريف  عىل  ها  تأث ترتك  سوف  السؤال  هذا  عن 
الروحانية من صنف «ما تقّدم». ولهذه الغاية سوف نقيم مقارنة ب الروحانية وب 

واألخالق.   نوع  العقالنية  عنى  يف الفطرة،  بجذوره  تدان  والتخلق  التعقل  إن 
إليها،   وينجذب  األخالق  مكارم  تستهويه  بحيث  اإلنسان  خلق  لقد  اإلنسان.  خلق 
تغلّب   بسبب  يكون  ا  إ فذلك  القبائح،  سبيل  سلك  األخالقية (وإذا  القبائح  ويكره 

هذا يكون  ولن  ذلك،  إىل  وما  والشهوية  الوهمية  والقوى  من   امنطلقً األمر    الغواية 
ايز اإلنسان من الحيوانات.  ثّل عنرص  مقتضيات ذاته). ك أن التعّقل والعقالنية 

يل إىل السلوك العقال ورعاية  امتديّنً أو  يكن    امتديّنً إن اإلنسان سواء أكان    ،
هذا  وعىل  الفعلية).  مرحلة  إىل  امليل  بهذا  يبلغ  وإن   (حتى  األخالقية  املوازين 
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األساس فإن العقالنية واألخالق ليست تابعة إىل التديّن، وبذلك فإنها تكون من قبيل  
كن إىل جانب االتجاه الفطري لدى اإلنسان  لرعاية   أنواع الُحسن «ما تقّدم». واآلن 

العقل   موازين  ورعاية  ـ  العميل)  العقل  موازين  من  هي  (التي  ـ  األخالقي  والقبح 
نثبت   أن  نحو    ااتجاهً النظري،  االتجاه  عن  عبارة  هو  الذي  اإلنسان  فطرة  يف  آخر 

.  ١التعايل الوجودي والذهاب إىل ما هو أبعد من مستوى اإلدراكات العادية واليومية
ضافة إىل وجود الكث من الشواهد من الشعوب األولية إىل يومنا  إن هذا االتجاه باإل 

(ومن ذلك ال بّد من الرجوع   اأيضً هذا، قابلة لإلثبات بالربهان والشهودات العرفانية 
. ويف الحقيقة فإن اإلنسانـ  يف ضوء العرفان ٢إىل كتب الفلسفة والعرفان اإلسالمي) 

الة من النستولجيا والحن إىل الوطن اإلسالمي ـ يتعرّض يف قوس الصعود إىل ح
قصة  هي  اإلنسان  قّصة  إن  النزول.  قوس  يف  منه  وانطلق  يقطنه  كان  الذي  األصيل 

أو   اشعوريً النبتة املجتثّة من أصولها. وإن الذي يدفع اإلنسان إىل الحركة يف الحياة  
حبّه ورغبته ، ويدعوه إىل الرصاع واملكابدة ويبقيه يف حالة من األمل، هو  اشعوريً ال  

كن اعتبار هذا االتجاه األصيل والفطري   الجامحة يف العودة إىل أصوله وجذوره. 
كن تأييد انطباق االتجاه   إىل التعايل الوجودي هو املبنى واألساس لـ «الروحانية». 
الـ  ومفردة  اللغوي  معناها  تحليل  يف  قيل  ا  «الروحانية»  عىل  املذكور 

»Spirituality  بلغ لو  مرحلة ».  إىل  اإلنسان  يف  الوجودي  التعايل  نحو  االتجاه 

 
عي، وعلّو الهّمة،  إن الروحانية بُعد ال  «يقول فالناغان:  .  ١ كن اجتنابه من كينونة اإلنسان. إن النشاط االجت

والحركة والفاعلية واإلبداع، أمور تظهر نفسها بواسطة الروح. إن الروح تعمل عىل تحفيز اإلنسان للوصول إىل ما هو  
تياجات املادية لهذا العا  أبعد من ذاته، وتدفعه نحو العثور عىل قّوة ويغدو بإمكانه االنطالق نحو مص يفوق االح

  . »املحسوس والعابر واملندثر
Flanagan, “Introduction”, p .p .1- 21 . 

. إن الروحانية ال تبدأ  .  ٢ إن وايتهيد يتحّدث عن حّث العا ودفعه نحو إثراء التجربة تحت عنوان عروس العا
باإلنسان. وإن العا بدوره يعيش من منطلق الحبور واالبتهاج أو ال أقل من الحاجة إىل االبتهاج. إن النجوم والكواكب  

الروح. وعندما نبحث عن إثراء التجربة حتى يف أزمنة سقوطنا،   محاصيل إبداعية لهذه الحاجة، ولذلك فهي أيقونات 
 .   عن: مقالة منشورة عىل املوقع أدناه: نقًال فنحن نشارك يف حاجة أعمق منا بكث

Jay McDaniel Sixteen forms of spirituality. http://www.jesusjazzbuddhism.org 
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سوف تنفخ   ا روحً الفعلية، سوف تصبح الحياة والعا بالنسبة إليه ذات معنى، وكأن  
  يف حياته.

تّد بجذورها يف االتجاه الفطري  إن الروحانية ـ عىل النحو الذي تّم تصويره ـ 
الصعود،   قوس  طريق  من  الوجودي  التعايل  ويف إىل  والتديّن.  الدين  يف  وليس 

من   جذوره  يستمّد  أن  كن  والتديّن  الدين  أن  أي  معكوسة؛  املسألة  فإن  الحقيقة 
ان واالعتقاد وااللتزام الديني أن يتحقق من مصادر مختلفة. ١الروحانية كن لإل  .

والقبلية،  القومية  والعصبيات  والتقاليد،  العادات  أن  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من 
تبعية لآلباء واألجداد، واملطامع املادية، واملطامح األخروية، وما إىل ذلك من وال

تصّور   كن  ك  ما.  بدين  ان  اإل تحقق  إىل  تؤّدي  حوافز  تكون  أن  كن  األمور 
ان ناشئ من العقالنية واألخالق والروحانية. يف هذه الحالة يكون املرء    ا شخصً إ

ال  ا ومشتاقً   اوأخالقيً   عاقًال  الدنيوية  إىل  والحياة  املادي  الجسد  من    أوًال تعايل 
ويكون   ويصبح   متقبًال   اثانيً وبالذات،  والتعايل  واألخالق  العقل  من  بهداية  للدين 

والراشد امتديّنً  البالغ  بالدين  الدين  من  النوع  هذا  تسمية  يجب  غوردون   ٢.  (عن 
  .٣ألبورت) 

بتحقق   القول  كن  أنه   ، تقّدم»  «ما  بـ  الروحانية  اتصاف  تداعيات  ب  من  إن 
روحانية من دون تديّن. وقبل أن نكون بصدد الحكم عىل الروحانية الفاقدة للدين 

 
ان القوية يف صدر اإلسال .  ١ ها، و يكن ذلك إال ألن  لقد شهدنا صور اإل م وما هي الالحم التي تّم تسط

ة عىل الروحانية والعقالنية، وأنه قام بإيقاظ الفطرة املعنوية يف   دعوة النبي األكرم ـ صىل الله عليه وآله ـ كانت قا
تكن تقوم عىل اآلفاق    وجدان الناس. وإن أحكام الرشيعة قد تّم بيانها عىل مدى أعوام طويلة. إن دعوة النبي األكرم  

  الضيقة، بل كانت تقوم عىل الحّب والفهم ومكارم األخالق. 
 يعمل عىل تفعيل    ا شخصً تصور الدين الخايل من الروحانية (الدين غ الناضج). لو أن    ا جدً من املمكن  .  ٢

كن لهذا الشخص أن يكون   ولكن لن يكون لديه    ،امتدينً اتجاهه الفطري نحو التعايل، لن يتصف بالروحانية. قد 
وراء التاريخ، وآخرة   من  ونبي آت  للحب،  قابل  وغ  املنال  بعيد  إله  والصورية عن  املعتقدات الجافة  بعض  سوى 

، وتكون صالته مفتقرة إىل الروح وفاقدة لحضور القلب والخشوع، ويكون وجوده     ا زاخًر خيالية وجنة ونار وهمي
يحبّه ويخشاه،    اوحارضً   احي   اإلهً يات. يف ح أن املتديّن الروحا يعبد  بالعصبية وحب الذات وخالية من األخالق

وهو عىل استعداد إىل التضحية بنفسه من أجل هذا الحّب وتكون عبادته زاخرة بالخضوع والخشوع (عبادة األحرار).  
  داخيل راسخ.  وتكون الجنة والجحيم بالنسبة إليه حقائق حيّة ويقينية، ويكون بينه وب النبي ارتباط

3. Allport, The Individual and His Religion. 
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قابل  وهو  داخيل،  تناقض  عىل  ينطوي  ال  املفهوم  هذا  إن  القول:  كن  وتقييمها، 
كن   نية أو الروحانية  للتحقق يف الخارج. وعىل هذا األساس  اعتبار الروحانية العل

املستحدثة «روحانية» (وإن كان هذا النوع من الروحانية  غ مطلوب من وجهة نظر  
جميع    اومرفوضً الدين،   كانت  ة  القد املراحل  يف  العميل).  العقل  ناحية  من 

  الروحانيات أو أغلبها تتحقق ضمن التديّن، وكان املصداق الخارجي للروحانية 
كن العثور عليه ب أتباع األديان، وأما اليوم ويف مرحلة ما بعد الحداثة، فلم  يكن 
ا تستفيد من باقة من  تعد الروحانية تحتاج يف تحققها إىل االستعانة بدين واحد، وإ
والشامانية الغريبة،  والعلوم  النفس،  وعلم  العرفان  وأنواع  العريقة،  ، ١األديان 

) اإلنسوية  الحديثة»واملذاهب  «الروحانية  لـ  وأوبرز  ان  هو تعريف  إن ٢انظر:   .(
تقع   أنها   إال  تقّدم،  ما  إىل  انتسابها  رغم  والبحث   اموضوعً الروحانية  للتفك 

العلمي، وذلك ألنها  تكن ليمكن مشاهدتها يف املصداق الخارجي املمتاز من  
والشعا املعتقدات  من  مستقلة  منظومة  لها  يكن   ) والرموز،  التديّن  العملية،  ئر 

يف  تشّكل  قد  كان  السبب  لهذا  ا  ور الدين)،  قبال  يف  عية  االجت واملؤسسات 
للتديّن)،   اوترسيخً   اتشديدً األذهان تصّور يُدرج الروحانية ضمن «ما تأخر» (بوصفه  

يف ح أن الروحانية يف املرحلة الجديدة ـ من خالل االستقالل عن الدين وبناء 
امل من  ترسيخ منظومة  عىل  تعمل  ـ  واملستحدثة  االلتقاطية  والسلوكيات  عتقدات 

م غ مسبوق من   اندراجها ضمن مفهوم «ما تقّدم»، ونتيجة لذلك فقد حظيت باهت
  الناحية العلمية.

 
يل آسيا يتميّز باالعتقاد بوجود عا محجوب هو عا  Shamanismالشامانية (. ١ ): دين بدا من أديان ش

ملعالجة   السحر  يستخدم  كاهن  وهو  للشامان  إال  يستجيب  ال  العا  هذا  وأن  األسالف،  وأرواح  والشياط  اآللهة 
، قام نقًال املرىض ولكشف املخبّأ والسيطرة عىل األحداث. (املعرّب،    وس املورد).عن: من البعلب

2. Houtman, & Aupers, “The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: the 
Spread of Post-Christian Spirituality in 14 Western Countries, 1981-2000”, p .p .305.  
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بعُد   يّز  قد  مفهومها  يكن  حيث   ـ  الروحانية  ببحث  م  االهت مرحلة  بداية  يف 
كان ـ  كامل  سبيل   بشكل  عىل  ـ  ذلك  من  العرفان.  من  قريب  بتعريف  تعريفها  يتّم 

قد تحّدث يف مقالة «ظاهرة الروحانية» يف عام    ١املال ـ أن «بي تيالر دي شاردن» 
م حول موقع الروحانية يف تطّور البرش. إن فهمه للروحانية شديد اللصوق    ١٩٣٧

يف تطّور    اجوهريً   ادورً د لعب  والتبعية للعرفان. وقد ذهب إىل االعتقاد بأن الدين ق
ظاهرة  وإن  الروحانية»،  «ظاهرة  هي  األديان  لجميع  املركزية  النقطة  وأن  البرشية، 
هي  والتي  العرفان»  «ظاهرة  لـ  املركزية  النقطة  حول  بدورها  تدور  هذه  الروحانية 
كن العثور عىل أكرب تجليات العرفان  مصدر دائم لجميع الروحانيات الحقيقية. و

  .٢ظاهرة العشق»يف «
من  عدد  إىل  االلتفات  كن  والعرفان،  الروحانية  ب  يز  الت بيان  معرض  يف 

  النقاط: 
الحياة  .١ وروح  مفهوم  إىل  االلتفات  تعني  اللغوية  الناحية  من  الروحانية  إن 

(حقيقة  الحقيقة  إىل  بالنسبة  املعرفة  اكتساب  فهو  العرفان  وأما  والخلق، 
(   .٣وحدانية العا

ا يرتبط بالبُعد املعريف لإلنسان، وذلك ألنه رؤية يف إن العرف .٢ ان النظري إ
  وحدة الوجود وال يشمل األبعاد السلوكية لإلنسان.

ة والعريقةـ  سلوك  .٣ إن العرفان العميلـ  ك تحقق يف التاريخ واألزمنة القد
عية خاصة بها، من اللغة  ت اجت خاص له قواعد محددة وتبويبات وتقسي

 
1. Pierre Teilhard de Chardin   
2. King, “Mysticism and Contemporary Society: some Teilhardian Reflections”, 

p .16. 
هـ    ١٣٨٨(مفهوم العرفان)، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم،    مفهوم عرفانموحديان عطار،  .  ٣

  ش. (مصدر فاريس).
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حات واألساليب واآلداب الخاصة، وأما الروحانية فليس لها مثل واملصطل
. ّ   هذا التع

كنهم  .٤ األشخاص  من  الكث  وإن  أيرس،  بشكل  تتحقق  الروحانية  إن 
االتصاف بها والحصول عليها، يف ح أن العرفان ال يتحقق إال ألولئك 
تلكون االستعداد الخاص وعرب اجتياز مسار طويل وصعب للغا   ية.الذين 

م   .٥ كن أن يقرتن بالزهد املفرط، والعزلة وعدم االهت إن السلوك العرفا 
بالخلق، والوقوع يف الشطحات بل وقد ينطوي حتى عىل يشء من التجّهم 
وسوء الُخلُق (وهذا يكون يف حالة االنحراف يف السلوك؛ كأن يكون ذلك 

إىل املقامات بسبب االحتجاب يف مقام ومنزل من املنازل، وعدم االنتقال  
هذه  مع  هى  تت ال  الروحانية  أن  ح  يف  واألسمى)،  األرفع  واملنازل 
الصفات؛ إذ سبق لنا أن رأينا أن الروحانية (سواء يف االرتكاز الغر أو يف 
ويستوجب  والطاقة،  القّوة  يبعث  أمر  األساس  يف  هي  اإلسالمي)  االرتكاز 

  زيادة قّوة الحياة.
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(وهي    ١لقد ذكر مصطفى ملكيان ثالثة اختالفات عامة وكلية ب الروحانية واألخالق
اختالفات ال تخلو من النقص والخلل، بيد أن املجال ال يتّسع إىل نقدها). إن املراد  
األخالق   هي  ليست  الروحانية،  إىل  نسبتها  بيان  إىل  هنا  نسعى  التي  األخالق  من 

؛ ٢األخالق، أو األخالق التوصيفية، أو علم النفس األخالقي   املعيارية، أو ما فوق
ا هي فروع من العلم واملعرفة، وليس لها أّي نسبة   وذلك ألن هذه األقسام األربعة إ
مع الروحانية التي هي صفة وحالة برشية. وعىل هذا األساس فإن املراد باألخالق  

 
(الروحانية يف املنظومة يف ضوء االتجاه النفيس)، ص    معنويت در سازمان با رويكرد روان شناختي رستگار،  .  ١
  .٩٥ـ  ٣٥

  . ٩٢ـ    ٩١لبيان هذه املصطلحات، انظر: املصدر أعاله، ص  . ٢
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بارة أخرى: نروم املقارنة ب هنا هي األخالق بوصفها صفة وخصوصية إنسانية. وبع 
هذا  وعىل  األخالقي.  واإلنسان  الروحا  اإلنسان  ب  ونقارن  والتخلّق  الروحانية 

  األساس، تكون هناك بعض االختالفات ب الروحانية واألخالق، ومنها ما ييل:
كن  .١ املطلق:  والخصوص  العموم  نسبة  والروحانية  األخالق  ب  إن 

فليست  الروحانية  وأما  روحانية.  تكون  ال  أو  روحانية  تكون  أن  لألخالق 
كن للروحانية أن تكون أخالقية أو ال تكون أخالقية، بل يجب  كذلك؛ فال 

ً أن تكون أخالقية   يز الذي ذكره مصطفى ملكيان بش  حت كل (وهذا هو الت
صائب). إن األخالقـ  يف ضوء بيان األستاذ ملكيانـ  إذا كانت مقرونة بنظرة 

  نفعية، فلن تكون روحانية.
إن  .٢ والقبح.  بالُحسن  االتصاف  هي  أخالق،  هي  ا  األخالق  نتيجة  إن 

الشخص األخالقي هو الذي تستحق أفعاله املدح من قبل العقالء. إال أن 
بل العقالء يف حّد ذاته حيادي تجاه مفوم الُحسن والقبح واملدح والذم من ق

األخالق  ب  مفهومي  تباين  هناك  يكون  لذلك  ونتيجة  والتعايل.  الحياة 
اتصافه  كان  شخص،  يف  الصفتان  هاتان  اجتمعت  لو  بحيث  والروحانية. 
باألخالقية من جهة (رعاية الحسن والقبح  وما يجب وال يجب يف العقل 

ن جهة أخرى (طلب التعايل من قبله وإدراكه العميل)، واتصافه بالروحانية م
  العميق ملفهوم الحياة).

إن األخالق ـ يف ضوء التعب الذي سنعمل عىل إيضاحه وبيانه ـ «جامدة»   .٣
والروحانية «ساخنة». توضيح ذلك أن املشاعر والعواطف ـ يف األخالق 

رخ. ا هي أخالق ـ ال تهيج، وأما يف الروحانية فهناك هيجان عاطفي صا
س، وعامل تحفيز وتحريك، وباعثة عىل الحّب،  إن الروحانية متّقدة الح
وملهبة للمشاعر واألحاسيس، والروحانية منتجة ملا فوق الحوافز. يف ح 

عقلية   تكون  أن  لها  كن  األخالق  والشخص   اامً أن  وجافّة.  وقانونية 
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  اتابعً يكون  األخالقي قد يصل به األمر إىل حدود الوسوسة واالنضباط، و
  ألحكام العقل العميل بشكل صارم. 
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الكامل  التمّسك  هي  التقوى  أخرى:  وبعبارة  الذنوب،  اجتناب  ملَكة  التقوى  إن 

التقوى   تكون  لذلك  ونتيجة  الدينية.  والتعاليم  «ما   امندرجً   امفهومً بالرشائع  ضمن 
بناء عىل ما تقّدم إيضاحه ـ مفهوم داخل ملفهوم الروحانية الذي هو ـ   اخالفً تأخر»،  

هناك   ولكن  تقّدم».  «ما  الناحية   اايًز تحت  من  حتى  والروحانية  التقوى  ب 
ة ب هذين األمرين اأيضً املصداقية   ا أمكن القول بأن النسبة املنطقيّة القا . ور

ارد هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وبطبيعة الحال هناك يف الكث من املو 
كن العثور  أشخاص روحانيون وأتقياء، واألشخاص األتقياء هم روحانيون، ولكن 
كن العثور من ب الروحاني عىل  ، ك  ب األتقياء عىل أشخاص غ روحاني

كن أن تكون  اأيضً أشخاص غ أتقياء   أخرى    اأمورً . توضيح ذلك أن دوافع التقوى 
الت طلب  أو  املعنى  عن  البحث  العميق  غ  اإلدراك  أو  الوجودي  واالرتقاء  سامي 

أخرى، من قبيل: العادة، والضغط   اأمورً لحضور الله؛ وقد تكون الدوافع إىل التقوى  
بالحصول  والطمع  الحياة،  أسلوب  تغي  من  النفيس  والخوف  واملحافظة،  البيئي، 

إن  عىل النعيم الجسدي يف الجنة، أو الخوف من العذاب الجس يف الجحيم.  
ك   الروحانية.  من  مجرّدة  تقوى  تكون  سوف  الدوافع  هذه  من  تنبثق  التي  التقوى 
عزل عن التقوى؛ إذ تقدم الحديث منا عن الروحانية  كن للروحانية أن تتحقق 

الخصوص   وجه  عىل  واليوم  الدين.  عن  ً املجرّدة  التعايل   اكث طلب  نواجه  ما 
والك  الحياة  وروح  معنى  عن  والبحث  الدينية، الوجودي  بالتعاليم  التمّسك  دون  ون 

وعىل الرغم من أن هذا النوع من الروحانية ال يؤّدي إىل السعادة املتمثّلة بالقرب 
من الله من وجهة نظر املفاهيم اإلسالمية، ولكنها تبقى روحانية عىل كل حال. وقد  

  ريقة. أكد معظم العرفاء اإلسالمي عىل رضورة التمّسك بالرشيعة يف اجتياز الط
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مختلفة   بأشكال  الروحانية  وأبعاد  عنارص  ت  تقسي إىل  املحققون  تعرّض  لقد 
ت واألبعاد  ا  ١ومتنّوعة، ولسنا هنا يف وارد النقل التفصييل لجميع هذه التقسي ، وإ

جرّد بيان طريق يؤّدي بنا إىل التعريف النها فقط.   سوف نكتفي يف هذا الشأن 

‹ß¢]<°éÃi< <

إن الخطوة األوىل لالقرتاب من تعريف مفهوم ما، هي أن يتضح سنخ ذلك املفهوم  
بشكل صحيح. فك أن الجزء األول من التعريف يف املنطق األرسطي عبارة عن  
الحّد أو الرسم الكيل األعم (الجنس أو العرَض العام)، يجب العمل يف بداية تعريف 

: فهل «الروحانية» نوع من العلم واملعرفة اأيضً و جنسها  «الروحانية» عىل إيضاح ما ه
من   ونوع  والتجريبي،  الداخيل  التحقق  من  هي نوع  وهل  االعتقاد،  من  هي نوع  أم 
العمل والسلوك أو نوع من األخالق؟ وهل هي ترتبط يف األساس بالعقل واإلدراك  

وه والجيّاشة؟  العاطفية  واألحاسيس  واملشاعر  بالقلب  أم  «الروحانية» العقال  ل 
  أمر بسيط أم مركب من عدد من العنارص؟ 

كن تبويب آراء املحقق ضمن مجموعة  في يتعلق بجنس وسنخ الروحانية 
 : كن بيان بعض هذه العناوين عىل النحو اآل   من العناوين. و

(الرتكيز   .١ والفكري  الذهني  النشاط  سنخ  من  الروحانية  أن  اعترب  من  هناك 
لك أن نورمان الم ـ عىل سبيل املثال ـ قال: إن مرادي من واالنتباه). من ذ

لنا   أع يف  االعتبار  بنظر  نأخذه  الذي  والغرض  النيّة  هو  الروحانية  كلمة 
من  الكامل  والطيف  املتعايل،   األمر  عىل  وأفكارنا  أذهاننا  وتركيز  الدينية، 

نقو  ملا  البسيط  واإلدراك  الوعي  ذلك  ـ (سواء يف  وااللتفات  م  م به االهت
ـ   بالكامل)  العرفانية  املراقبات  أو  االتفات  دون  ومن  بعادة  القيام  قبال  يف 

 
وانظر  .  ١ أعاله.  املصدر  انظر:  الفارسية،  اللغة  يف  من التفصيل  املزيد  ،  ا أيضً لرؤية  سهرا هوش  نارصي،  و : 

  روانشنايس دين و معنويت : فونتانا،  اأيضً قاييس تقييمه)؛ وانظر  (الذكاء الروحي وم  معنوي و مقياس هاي سنجش آن
  (علم النفس الديني والروحانية).
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للتوراة  والواهب  الوجود  لجميع  مصدر  وراء  األعمى  التتبّع  عن  . ١املعّرب 
وذلك  الم،  نورمان  تعريف  من  قريب  واثنو  جان  روبرت  تعريف  أن  ويبدو 

و متعال من الواقعية حيث يعّد الروحانية مرتبطة بنظام إلهي وميتافيزيقي أ 
. ويقول كازينز بدوره ٢والذي يفوق الحياة ك تتّم تجربتها يف الواقع اليومي 

إن الروحانية عبارة عن املوران الداخيل لروح اإلنسان نحو األمر الواقعي 
  .٣واملتعايل واإللهي 

ً يذهب الكث من املحقق إىل اعتبار الروحانية   .٢ ول . يقاتجريبيً   اوإدراكً  فه
ع الروحانية:  ان فالناغان يف كتابه علم اجت  ك

«إن الروحانية ظاهرة موضوعية وتجريبية وغ عقالنية، وغ قابلة للتأييد ولها 
 . ٤موران وظهور غ متوّقع» 

ويرى هارتز أن الروحانية تجربة ذات ثالث خصائص، وهي: التعايل، واملفهومية،  
جربة تربطنا بوجود مقّدس أو حقيقة غائية، وتضفي واالستناد إىل الحّب. إن هذه الت

  .٥اومفهومً عىل حيا معنى 
ة روح  .٣ وقد ذهب أحد املحقق إىل االعتقاد بأن الروحانية عبارة عن بص

اإلنسان. إن شلدراك عىل الرغم من اعتباره مفهوم الروحانية مرحلة، إال أنه 
القيم  أعمق  من  الروحانية  أن  وهو  لها،  الجامع  الوجه  هذا  إىل  يصل 

هذه القيَم   واملفاهيم التي يسعى الناس إىل العيش يف كنفها. ثم اعترب أن

 
1. Lamm, &Norman, The Shema: Spirituality and law in Judaism, p.6. 
2. Wuthnow, “Spirituality and Spiritual Practice”, p307. 

(الروحانية يف املنظومة يف ضوء االتجاه النفيس)، ص    رويكرد روان شناختي معنويت در سازمان با  رستگار،  .  ٣
٥٨ .  

4. Flanagan, “Introduction”, p.2. 
(الروحانية يف املنظومة يف ضوء االتجاه النفيس)، ص    معنويت در سازمان با رويكرد روان شناختي رستگار،  .  ٥
٥٩ .  
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ة الروح اإلنسانية وما يساعد روح اإلنسان   العميقة من جنس نوع من بص
  . ١لتصل إىل الطاقة الكاملة 

والبحث  .٤ (السعي  والنشاط  العمل  جنس  من  الروحانية  اعترب  من  وهناك 
الجهة  عن  البحث  هي  الروحانية  بأن  قال  هينلز  أن  ذلك  من  والرتبية). 

 متواصًال   ا بحثً . وقد عّد مايرز الروحانية بوصفها  ٢واملعنى والكلية والتعايل 
من أجل العثور عىل املعنى واملفهوم والهدف من الحياة، واإلدراك العميق 
املعتقدات  ونظام  املوجودة  الطبيعية  والقوى   ، العا وسعة  الحياة،  لقيَم 

العمل ٣الشخصية  يف  الروحانية  رستگار  عيل  عباس  األستاذ  عّد  وقد   .
االرتباط واملؤسسة،   من  أنواع  أربعة  إقامة  يف  واملراقبة  للحساسية  تربية 

املؤثر وهي: االرتباط ما فوق الفردي، واالرتباط الفردي، واالرتباط الفردي  
الحصول  يف  املهني  التطوير  بغية  الخارجي،  الفردي  واالرتباط  الوسيط، 

ل املهني واإلنسا يف العمل   .٤عىل الك
ية من جنس القّوة والطاقة. من ذلك ـ عىل سبيل هناك من قال بأن الروحان .٥

) حيث اعترب الروحانية قّوة باعثة للروح ومحّفزة ١٩٨٧املثال ـ ماك نايت (
عىل الحياة، وطاقة ملهمة للفرد ودافعة له نحو مص محّدد أو هدف يرمي 

الفردية  وراء  ما  (٥إىل  كافاناغ  عمد  وقد  بالروحانية ١٩٩٩.  التعريف  إىل   (
  .٦ثابة الطاقة واملفهوم والغاية والوعي يف الحياةبأنها 

 
1. Sheldrake, A Brief History of Spirituality, p.2. 

(الروحانية يف املنظومة يف ضوء االتجاه النفيس)، ص    معنويت در سازمان با رويكرد روان شناختي رستگار،  .  ٢
٥٤ .  

  . ٥٨املصدر أعاله، ص . ٣
  . ١١٤املصدر أعاله، ص . ٤
  . ٥٧عن املصدر أعاله، ص   نقًال . ٥
  عن املصدر أعاله.  نقًال . ٦
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الشوق (الشوق إىل العثور عىل املعنى واملفهوم ومواصلة العيش والحياة   .٦
نزلة  عىل أساس ذلك): يذهب إيان ميرتوف إىل االعتقاد بأن الروحانية 
أساس  عىل  والعيش  الحياة  وغاية  مفهوم  عىل  العثور  إىل  وامليل  الشوق 

  .١ذلك
تبدو    ويف والقّوة  الطاقة  إن  القول:  كن  اآلنفة  املوارد   ومعلوًال   انتاجً تحليل 

كن إدراج املوارد األخرى  للروحانية وليست ذاتها. وبعد عزل املورد الخامس، 
  ضمن املوارد الثالثة الكلية اآلتية:

ة الروح) أو حيث ية  إن الروحانية نوع من اإلدراك (الشامل لإلدراك التجريبي أو بص
الرتكيز   نحو  عىل  الفكري  النشاط  من  (األعم  ونشاط  سعي  أو  (الشوق)  عاطفية 
ا أمكن القول  وإمعان النظر والبحث عن املفهوم واملعنى). عىل الرغم من أنه ر
إن األفعال الجوانحية (العاطفية) واألفعال الجوارحية، تحتويـ  بدورهاـ  عىل مبادئ  

كن ـ دون إعادة املوردين الثا والثالث إىل معرفية، ولكن مع يشء من التسامح 
ويف   واحد.  أمر  من  حيثيات  بأجمعها  الثالثة  املوارد  هذه  اعتبار  ـ  األول  املورد 
عن   عبارة  ـ  اآلنفة  التعاريف  أك  نظر  وجهة  من  ـ  الروحانية  فإن  والواقع  الحقيقة 

فاهيم، وإىل غاية «اتجاه وجودي» نحو ما وراء الحياة اليومية، وإىل أعمق القيَم وامل
متعالية ونحو معشوق حقيقي. إن لهذا «االتجاه الوجودي» حيثيات عاطفية وجسدية  
ومعرفية. وبعبارة أبسط: إن الروحانية إستدارة للبوصلة الفكرية والشعورية والجسدية 
اإلنسان،  يف  والجوهرية  األساسية  االستدارة  هذه  إن  ميتافيزيقي.  أمر  نحو  لإلنسان 

أبعاده الوجودية وتعمل عىل تغي حياته. وعىل هذا األساس يجب أن تغطي جميع  
  ، حيث تكون التحّوالت األخرى من تجلياته ومظاهره.ابسيطً  اأمًر نعترب الروحانية 

 
  . ٥٨املصدر أعاله، ص . ١
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عند البحث يف آراء املنظرين، وجدت أن أحد أهّمها حول أبعاد املعنوية يعود إىل 
ح وسكريبنك.  األبعاد  كينجريس  وهذه  العمل،  يف  للروحانية  أبعاد  ستة  يعّدان  يث 

 :   كاآل
التحفيز   .١ من  ونوع  الفسيولوجي  واإليقاظ  اإلثارة  عنى  ) الفيزيقية  التجربة 

ً الذي ال يكون تحت سيطرة الشخص    ).اكث
التجربة العاطفية (الشاملة لإلحساس والشعور اإليجا والحبور والشغف  .٢

  وما إىل ذلك). 
املعرفية (إدراك أصالة واعتبار الذات، وإدراك الغاية املتعالية، وما  التجربة   .٣

  إىل ذلك).
التجربة الفردية الوسيطة (الشعور باالرتباط والتواصل مع اآلخرين وما إىل  .٤

  ذلك).
تجربة الحضور الروحا (الشعور واإلحساس بالتواصل واالرتباط مع قّوة  .٥

  عظمى).
ل أو التعايل) التجربة العرفانية (حّس  .٦   .١الك

كن بيان تعاطي جميع  ومن خالل ترصّف قليل يف رؤية كينجريس وسكريبنك، 
والبُعد  الجسدي،   / النفيس  البُعد   : اآل النحو  عىل  الروحانية،  يف  اإلنسان  أبعاد 
السلو   البُعد  أن  ك   . السلو والبُعد  التجريبي،   / الشهودي  والبُعد  املعريف، 

 أربعة أنواع من التعامل، وهي: التعامل مع النفس، والتعامل مع بدوره يشتمل عىل
  اآلخرين، والتعامل مع الطبيعة، والتعامل مع ما وراء الطبيعة. 

يبدو   أعاله  التبويب  مجرّد كامًال إن  ذكرت  ا  إ التعاريف  من  الكث  أن  بحيث   ،
دونالد ( ماك  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  منه.  خمسة  ٢٠٠٩أقسام  ذكر  قد   (

 
  . ١٠٤. املصدر أعاله، ص ١
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كن اعتبارها عائدة إىل ثالثة أبعاد من األبعاد املذكورة  عنارص للروحانية، حيث 
. ١بُعد السلو أعاله فقط، وهي: البُعد املعريف، والبُعد الشهودي / التجريبي، وال

ب   ومن  الجسدي.   / النفيس  البُعد  إىل  التعريف  هذا  يف  يُرش  فهو   وبذلك 
للروحانية ألكينز  يذكرها  التي  التسعة  بعد  ٢الخصائص  ما  البُعد  «تجربة  ترتبط   ،

وغاية  «معنى  وهي:  ـ  الستة  والخصائص  التجريبي،   / الشهودي  بالبُعد  املادي» 
والتكليف يف الحياة»، و«تقديس جميع الحياة، وليس الحياة»، و«الشعور بالرسالة  

وت»ـ  ترتبط  باامل  وعياألمور الدينية فقط»، و«الزهد بالقيَم املادية»، و«املثالية»، و«
بالبُعد املعريف. ومن ب تلك الخصائص التسعة، يعود مورد واحد فقط ـ ونعني به  

ألكينز  يذكر الخصائص التي   «حّب أبناء النوع» ـ إىل بُعد التعامل مع اآلخرين. إن
ترتبط بأبعاد اإلنسان األخرى، ونعني بها: البُعد النفيس / الجسدي، والبُعد السلو 
الحال   وبطبيعة  الطبيعة.  بعد  ما  بُعد  مع  والتعامل  الطبيعة،  مع  والتعامل  الذات،  مع 

أللكينز   التاسعة  الخصيصة  اعتبار  والغموض،  اإلبهام  من  يشء  عىل  أمكن  ا  ـ ر
ار الروحانية (التغي الشامل للحياة)   .اأيضً ـ ناظرة إىل تلك األبعاد    »وهي «نتائج و

ة   كن مشاهدة تعاطي جميع األبعاد الوجودية لإلنسان يف الروحانية ضمن قا
ة أربع عرشة  أعّدها كوئينج باالحتياجات الروحية لإلنسان. وقد ذكر يف هذه القا

:؛ ٣حاجة روحانية لإلنسان كن يل أن أذكر منها، عىل النحو اآل   حيث 
  احتياجات البُعد املعريف لإلنسان (الحاجة إىل الهدف والغاية يف الحياة). .١
  احتياجات البُعد العاطفي لإلنسان (تحّمل الفراق، واالستعداد للموت).  .٢
  االحتاجات الشهودية لإلنسان (التعايل من رشائط الحياة). .٣
اإلنسا .٤ تعامل  إىل  والشعور الحاجة  الذات،  وحدة  عىل  ذاته (الحفاظ  مع  ن 

  بقيمة النفس). 

 
؛ نارصي،  ١   . ٥٤(الذكاء الروحي ومقاييس تقييمه)، ص    هوش معنوي و مقياس هاي سنجش آن. سهرا
  . ٦٦املصدر أعاله، ص . ٢
  . ٥٦املصدر أعاله، ص . ٣
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وأدوات  .٥ املرشوط،  غ  (الحّب  اآلخرين  مع  اإلنسان  تعامل  إىل  الحاجة 
اآلخرين  وعفو  والشكر،  وخدمتهم،  اآلخرين  وحّب  واالعرتاض،  الغضب 

  وطلب العفو منهم). 
االعتب .٦ عن  (البحث  الطبيعة  وراء  ما  مع  لإلنسان  السلوكية  من الحاجة  ار 

ل الدينية، والشعور بأن الله معنا).   السلوكيات الدينية، والقيام باألع
مع   لإلنسان  السلو  البُعد  احتياجات  عىل  أكد  قد  كوئينج  أن  نالحظ  وهكذا 
اآلخرين، أك من سائر األبعاد األخرى، وعالوة عىل ذلك فقد غفل عن احتياجات 

ته  البُعد السلو لإلنسان مع الطبيعة. ك أ  عن احتياجات   اشيئً نه  يذكر يف قا
البُعد الجس لإلنسان، يف ح أن اإلنسان يحتاج إىل أن يخضع جسمه تحت 

كنه من   اقادرً حافز يجعله   عىل تحّمل صعوبات الحياة وامتالك القوة والطاقة التي 
  االستعداد من الناحية الفسيولوجية.

ب صفات  عرش  اعتبار  إىل  بوزان  ذهب  ، وقد  الروحا للذكاء  خصائص  وصفها 
 :   وذلك عىل النحو اآل

جزء  .١ بأننا  واالعرتاف  الحيّة،  الكائنات  جميع  األكرب (احرتام  التصوير  إدراك 
اإليجابية  املساعدة  تقديم  عىل  الفرد  بقدرة  واالعتقاد  الوجود،  عا  من 

  للكل األكرب). 
  دية.اختيار العمل بالقيَم الروحية واألخالقية الشخصية والفر  .٢
  إيضاح الهدف والغاية ومسار الحياة والتخطيط للمستقبل.  .٣
  الشعور بالعطف والشفقة وتجسيد ذلك عىل املستوى القويل والفعيل.  .٤
  العفو والشكر.  .٥
  املزاح والدعابة والنظر إىل األ برتفّع وكربياء. .٦
والحافز   .٧ والبهجة،  الحبور  التقليدي،  غ  (الحّب  الطفولية  ، النظرة  التلقا

  والفضول واالنفتاح عىل التجارب). 
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النفس  .٨ مع  االرتباط  وتقوية  إلحياء  فرصة  بوصفها  واآلداب  بالشعائر  العمل 
  ومع اآلخرين. 

  إيجاد وتحس الهدوء والسكينة الداخلية أو املراقبة والتعّمق. .٩
  .١اإلعالن عن حّب الذات واآلخرين وعا الوجود .١٠

كن لنا مالحظة أن الص فة األوىل والثالثة ترتبطان بالبُعد املعريف لإلنسان.  وهكذا 
إىل   تعود  الرابعة  والصفة  الذات.  مع  السلوك  ببُعد  ترتبط  والتاسعة  الثانية  والصفة 
بعدين، وه البُعد النفيس والبُعد السلو مع اآلخرين. والصفة الخامسة والثامنة 

رتبط باألبعاد الثالثة: العاطفية ترتبطان ببُعد السلوك مع اآلخرين. والصفة السادسة ت
والعاطفي.   النفيس  بالبُعد  ترتبط  السابعة  والصفة  اآلخرين.  مع  والسلوك  واملعرفية 

  والصفة العارشة  ترتبط بالسلوك مع الذات ومع اآلخرين ومع الطبيعة.
êñ^ãßÖ]<Ìè†ÃjÖ]<á^éeæ<í‘ø¤]< <

ة إىل التعاريف املتوفّرة يف نهاية املطاف وبعد الفراغ من األبحاث السابقة والناظر 
كن الوصول إىل تعريف يف هذا الشأن. ويف هذا التعريف  للروحانية وتحليلها، 

عىل خمس خصائص عاّمة، وتظهر نفسها ضمن   مشتمًال   ابسيطً   اأمًر تكون الروحانية  
سبعة من أبعاد اإلنسان. ولهذا السبب سوف نُسّمي هذا التعريف بـ «تعريف سبعة 

  خمسة».  ازائدً 
سبعة   التعريف  بوصفها    ازائدً ـ  ـ  الروحانية  إن  الفرد:  مستوى  عىل   اأمًر خمسة 

ثّل  امشككً  يًز ـ (  اوجوديً   ااتجاهً ، كث التنّوع ويندرج ضمن «ما تقّدم»ـ    اعميقً ،  امت
، سواء أكان ذلك  وشامًال  ّ من هزّة مفاجئة   اناشئً ، بحيث يشعر الفرد فيها بنوع من التغ

عىل  من    اناشئً أو   التعايل  نحو  ـ  األمد)  طويلة  أو  األمد  ة  وقص مقصودة  مقدمات 
  مستوى الحياة اليومية، بحيث يشمل أبعاد اإلنسان السبعة، وهي:

  .٢البُعد النفيس / الجسدي .١

 
  . ١٢٢ـ   ١٢١ه، ص املصدر أعال . ١

2. Psycho/ Somatic 
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  . ١البُعد املعريف (النظري / الرؤيوي) .٢
  .٢البُعد الشهودي (اإلدراك الحضوري والحي) .٣
  .٣التعامل مع النفس البُعد السلو الناظر إىل  .٤
  .٤البُعد السلو الناظر إىل التعامل مع اآلخرين واملجتمع  .٥
  . ٥البُعد السلو الناظر إىل التعامل مع الطبيعة .٦
  .٦البُعد السلو الناظر إىل التعامل مع ما بعد الطبيعة .٧

كن ـ عىل سبيل املثال ـ بيان بعض التحّوالت يف كل واحد من   األبعاد  من ذلك 
 :   أعاله، عىل النحو اآل

ة عىل تحّمل األ  ـ يف البُعد النفيس / الجسدي: الشعور بالقدرة الجسدية الكب
واإليثار،  بالنفس  التضحية  إىل  واالستعداد  الحياة،  وأزمات  واملشاكل  واألمراض 
الروحية نينة  والط والهدوء  بالرضا  والشعور  والطاقة،  والنشاط  بالحيوية  ، والشعور 

  والعواطف الرقيقة والخالصة والربيئة والشعور باألمل.
سكة والشمولية، والعثور عىل معنى الحياة يف   ـ يف البُعد املعريف: النظرة املت
األ   إىل  املتعالية  والنظرة   ، اإليجا والتفك  الحياة،  ووقائع  التجارب،  جميع 

والشعو  املادية،  بالقيَم  والزهد  الرضا،  ومقام  ة واملوت،  والبص باملسؤولية،  ر 
  والفراسة. 

ان العميق بالغيب، والفهم العميق والقلبي للمعتقدات   ـ يف البُعد الشهودي: اإل
الدينية، والحصول يف بعض األحيان عىل مشاهدات من الغيب وإلهامات من عا 

  املعنى، والرؤى الصادقة واالطالع عىل املستقبل.

 
1. Cognitive 
2. Intuitive 
3. Behavior Directed to Ego 
4. Behavior Directed to Society 
5. Behavior Directed to Nature 
6. Behavior Directed to Metaphysics 
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م بالسلوك األخالقي،  ـ يف البُعد السلو الناظر إىل   التعامل مع النفس: االهت
ط   الذاتية،  القيَميّة  والرقابة  النفسية،  واملشتهيات  الرغبات  عىل  النسبية  والسيطرة 
حورية األنظار واملعتقدات والقيَم الروحية واملتناسبة مع التكامل  الحياة املقرون 

  والتسامي الروحي واملعنوي.
ظر إىل التعامل مع اآلخرين: تنظيم العالقات مع األفراد  ـ يف البُعد السلو النا

عىل أساس املداراة وغض الطرف (تجاهل األخطاء البسيطة من اآلخرين؛ ألنه يرى 
وغ  املخلص  والتعاون  والصداقة  اآلخرين)،  أخطاء  من  وأكرب  أهم  أخطاءه 

  املرشوط، واالنسجام مع اآلخرين بيُرس وبساطة.
لناظر إىل التعامل مع الطبيعة: السلوك العطوف والرحيم مع ـ يف البُعد السلو ا

م بنظافة البيئة والطبيعة.    الحيوانات، والهواجس تجاه الطبيعة والبيئة، واالهت
يف  القلب  حضور  الطبيعة:  بعد  ما  مع  التعامل  إىل  الناظر  السلو  البُعد  يف  ـ 

والشعور بالعبادات،  واالبتهاج  باللذة  والشعور  بعد    العبادات،  والطهارة  بالخّفة 
  العبادة، وحّب الله وأوليائه. 

يف   التحّول  مع  تتجّىل  أن «الروحانية»  هي  أعاله،  التعريف  يف  الهاّمة  النقطة  إن 
كن   جميع األبعاد السبعة، فلو طرأ التحّول ولو عىل واحد من هذه األبعاد فقط، ال 

التح فإن  األساس  ويف  الفرد.  لدى  الروحانية  بوجود  الروحي الحكم   ّ والتغ ّول 
وجود  وزوايا  طبقات  جميع  يغطّي  بحيث  ذاته  حّد  يف  هو  ا  إ والشامل،  العميق 

. وبطبيعة الحال علينا أن ال نتجاهل هذه الحقيقة، وهي أن الطبع واملزاج، ١اإلنسان
عية، والخلفيات التعليمية، والكث من العوامل األخرى،  والسابقة الثقافية واالجت

 اختالف حجم ومقدار هذا التحّول يف كل واحد من هذه األبعاد السبعة،  تؤّدي إىل
املذكورة،    اتبعً  األبعاد  ب  التناقض  وجود  أن  إال  بينهم.  في  األشخاص  الختالف 

البحث   إن  الوجودي.  االتجاه  وذلك  الجوهري  التحّول  ذلك  تحقق  عدم  عن  يُعّرب 
ً   اشفيقً سان بطبيعته  الحقيقي عن الله واإلقبال إليه، سوف يجعل اإلن   ا ورقيقً   ورحي

 
بسيط ومنسجم، وإن جميع أبعاده وقواه تعود  ؛ إذ أن الوجود الروحا لإلنسان وجود  اغريبً إن هذا األمر ليس  .  ١

  ـ يف األصل ـ إىل حقيقة واحدة.
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إىل الله، وأخذ يشعر باملتعة والبهجة    اشوقً تجاه مخلوقاته، وعليه فلو ب الشخص  
أثناء الدعاء واملناجاة والعبادة، وقىض معظم أوقاته يف البقاع املقّدسة واملزارات  
ودور العبادة، ولكنه واصل التعامل مع اآلخرين بغلظة وتكّرب، وطرد غ املؤمن 

األذى   ألحق  أو  املساجد،  عن  الصغار  وصّد  حوله،  وجب  بالحيوانات   اعامدً من   ،
ما   وكان  عليه،  األمر  التبس  قد  ا  لر إذ  الله؛  عن  بحثه  وحقيقة  انه  إ مراجعة  عليه 

ا هو بحث عن أنانيته وحبّه لذاته ونفسه. إذا كان الشخص   ا بحثً حسبه   عن الله، إ
يف   وأحّس  متعال،  هدف  سبيل  يف  بوجوده  التضحية  إىل  استعداد  عىل  الروحا 

؛ فقد يكون هناك يف املقابل متديّن «أصويل» (ك جسده ونفسه بقّوة وطاقة عارمة
والقاعدة   طالبان  قبيل:  من  اإلرهابية،  ت  املنظ أعضاء  إىل  بالنسبة  الحال  هو 
يتحىل  اآلخرين،  واستغالل  للسلطة  محّب  زعيم  أو  قومي  شخص  أو  وداعش)، 

نعنا من إاأيضً بالشجاعة واإلقدام والتضحية والنشاط والهّمة   طالق  . بيد أن الذي 
صفة الروحانية عىل هؤالء، هو عدم التحول لديهم يف سائر األبعاد األخرى؛ وذلك 
ألن األصولي املتطرّف والقومي يعانون من التعّصب والجمود الفكري يف البُعد 
املعريف، وإن السلوك الوحيش والقايس الذي يرتكبه املتجّربون واملتطرّفون يح 

  بالحقد والكراهية والغرور وحّب الذات واألنا.زاخرة  اروحً عن امتالكهم 
ة نبحث يف بيان النسبة ب هذا التعريف للروحانية وب   واآلن يف الكلمة األخ
عناها املصلح  املعنى واملفهوم اللغوي لها. وعليه نقول: هل كلمة «الروحانية» 

نى اللغوي) أو  املعارص ـ عىل نحو ما تقّدم ذكره ـ من املنقول (املتناسب مع املع
  من املرتجل (الفاقد للتناسب مع املعنى واملفهوم اللغوي)؟ 

هناك   أن  إن   اوجوديً   ااتجاهً ذكرنا  «الروحانية».  لـ  االصطالحي  املعنى  يف 
شخص  إىل  مادي  شخص  من  العميق  االتجاه  هذا  بواسطة  يتحّول  الشخص 

من١روحا العبور  يف  يتمثل  الشامل  االتجاه  هذا  حربة  رأس  إن  العادية    .  الحياة 
واليومية، ولكن ال نحو الحضيض وبواسطة حركة قهقرائية، بل نحو التعايل والسمّو. 
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    ١٠٣  النسبة املفهومية ب الروحانية والدين

يف  ـ  باألصالة  ـ  عنه  البحث  كن  ال  والعا  الحياة  من  الغا  الهدف  أن  وحيث 
نية، وعليه فإنه من خالل هدفية األمر القديس ، واألمر ١دائرة األمور املادية والجس

وي والعريش ٢املتعايل ، تصبح الحياة املادية هادفة وذات مفهوم ٣، أو األمر الس
ومعنى. إن هذه املفهومية والروحانية بحيث وكأن جسد العا والعيش فيه يصبح ذا 

) يف اللغة اليونانية تعني: (الروح، والنفس، والشجاعة  Spiritusروح، وك أن الـ (
الحيا فإن  والطاقة)،  والقّوة  األخرى  والجرأة،  هي  واملعنى  الروح  عىل  املشتملة  ة 

)  Spiritualityتصبح زاخرة بالطاقة ومفعمة بالقّوة والدوافع والحوافز. وعليه فإن الـ (
عناها اللغوي الذي يعني إقامة االرتباط مع الروح من جهة، وإن «الروحانية» من 

وا  «الروح»  مع  النسبة  إقامة  اللغوية  الناحية  من  تعني  أخرى  والهدف  جهة  ملعنى 
و«االتجاه  املتعايل  األمر  نحو  الفرد  واتجاه  تحّول  يف  حضور  له   ، للعا الغا 

معنى   ُعّد  الذي  كن    ااصطالحيً الوجودي»  األساس  هذا  وعىل  «الروحانية».  لـ 
وليست  منقولة  كلمة  االصطالحي  مفهومها  يف  واملعنوية  الروحانية  إن  القول: 

  مرتجلة.
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رضا،،   محمد  تحلييلبيات،  فلسفه  در  زندگي  معناي  و  الفلسفة    دين  يف  الحياة  ومعنى  (الدين 
  هـ ش. ١٣٩٠انشارات أديان و مذاهب،  قم، التحليلية)،

عيل،   اسالميالخامنئي،  انقالب  و  اإلسالمية)،  معنويت  والثورة  مؤسسه   طهران،  (الروحانية 
ي قدر واليت،    هـ ش. ١٣٩١فرهنگي ه

(الروحانية يف املنظومة يف ضوء    شناختيمعنويت در سازمان با رويكرد روانعباس عيل،  رستگار،  
  هـ ش. ١٣٨٩انشارات دانشگاه أديان و مذاهب،  قم، االتجاه النفيس)، 

عيل،   إس نارصي،  فرامرز؛   ، آنسهرا سنجش  هاي  مقياس  و  معنوي  الروحي   هوش  (الذكاء 
  هـ ش. ١٣٩١نور،  انتشارات آواي طهران،ومقاييس تقييمه)، 

ديفد،   معنويتفونتانا،  و  دين  اللغة   روانشنايس  إىل  ترجمه  والروحانية)،  الديني  النفس  (علم 
  `هـ ش. ١٣٨٥نرش أديان،  قم،الفارسية: أ. ساوار، 

 
1. Sacred 
2. Transcendental 
3. Sublime 
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عيل،   عطار،  عرفانموحديان  العرفان)،  مفهوم  و   قم،  (مفهوم  اديان  تحقيقات  و  مطالعات  مركز 
  هـ ش.  ١٣٨٨مذاهب، 
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  بهزاد حميدية
بحث   باب  فتح  الديني،  ع  االجت علم  يف  الحاصلة  التطّورات  أهم  ب  من  إن 
يل يف   «املعنوية» قبل ما يقرب من ثالثة عقود. إن هذا الحقل من املعرفة البرشية 
الغالب نحو دراسة أبعاد وتجليات التدين الشخيص للناس. وهي مسائل من قبيل: 

املقدّ  الكتاب  وعصمة  الله،  بوجود  بالثواب االعتقاد  ان  واإل الخطأ،  من  س 
مثل:  الدينية،  واملناسك  ل  األع قبيل:  ومن  ذلك،  ونظائر  املوت  بعد  والعقاب 

  الصالة، والصيام، والزيارة، والنذور والتقِدمات الدينية وما إىل ذلك.  
ع الديني التي كانت   للهواجس   امثارً ومن ب األبحاث األخرى يف علم االجت

مسألةاسابقً  هي  هذه    ،  كانت  وقد  الداخلية،  الدينية  واملعطيات  الدينية،  التجربة 
ل. ويف مسار تطّور هذا  املسألة تعترب أعمق وأقدم من املعتقدات واملناسك واألع
ل الروحانية بوصفها مسألة مستقلّة. إن هذه  العلم نواجه اليوم تبلور املعنوية واألع

ة والسابقة بشكل كامل. املسألة الجديدة ليست قابلة للتحويل إىل ا  ملسائل القد
من  مجموعة  أثر  تقتفي  وهي  بها،  الخاّصة  املفاهيم  من  حلقة  عىل  تشتمل  أنها  إذ 

يزة بشكل كامل.    الهواجس املت
ل   إن ظهور هذه العالقة التحقيقية والبحثية الجديدة مرهونة برواج وشمول استع
مفردة املعنوية يف املعجم الثقايف العام، األمر الذي يُنبئ بدوره عن النمّو والتزايد  
اليومي املطّرد للمعتقدات والسلوكيات الخاّصة. وهي املعتقدات والسلوكيات التي 

 
بین املللی    مركز:  النارش  ،گرایی در جهان معارصمعنویت    کتاب  من فصل   املقالة  بهزاد، ه،یحميد:  املصدر.  ١
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عليها بشكل غ دقيق. ول نخفض ونقلل   ١املعنويةيحلو للعاّمة إطالق مصطلح  
أن  لنا  كن  الحقل،  هذا  وألفاظ  مفردات  يف  الدقّة  وعدم  الغموض  مستوى  من 

ة  األخ االستثنائية  الجذابة  أوجدت  التي  ـ  املعنويّة  عن  نفسها  ٢نتحّدث  وفصلت   ،
وأضحت   بل  الدين،  الدين   بديًال عن  املستحدثة»  ٣عن  «املعنوية  بوصف  أو   ـ 

نية».   «املعنوية العل
نية من   إن مسألتنا األصلية يف هذه املقالة تكمن يف كيفية رصد املعنوية العل
زاوية الع اإلسالمية، فهل هي مرفوضة وغ مطلوبة من األساس وبشكل كامل؟ 
أم هي مقبولة يف بعض أبعادها وعنارصها؟ إن الغاية من الخوض يف هذا األمر هي  

ص موقف  تحققه  اتخاذ  الذي  واالزدهار  النمّو  قبال  يف  العلمي  للدفاع  وقابل  حيح 
يف   لها  استع ة  وك املعنوية  لهذه  املتزايد  النمّو  بعد  واليوم  املستحدثة.  املعنوية 
ية  للح نشاطة  نواجه  التكمييل،  والطب  والطب،  واالستشارة،  النفس،  علم  حقل 

عي، واإلدارة، والعلم الرت  بوي، واالقتصاد وتوف املهن، وهذا الذاتية والدعم االجت
عىل  ول نعمل  املستحدثة.  تقييم املعنوية  ودراسة  بحث  رضورة  عن  يعّرب  األمر 

عىل تقييم غاية الدين. علينا أن نرى ما    أوًال تقييم املعنوية املستحدثة يجب العمل  
ان يف نية لغايات وأهداف التديّن؟ فهل يس موازاة   هو مقدار تحقيق املعنوية العل

بعضه ويتجهان نحو غاية واحدة، أما أن كل واحد منه يتجه إىل غاية تخالف 
ومكانة  املعنوية  مفهوم  ما،  حّد  إىل  نبحث  أن  يشء  كل  قبل  الالزم  من  األخرى؟ 

نية يف املفهوم العام لهذه املعنوية.   املعنوية العل
[íèçßÃ¹]<àÚ<^Þ ]†Ú<çâ<^Ú< <

ر والحالة امللهمة واملمتازة بالكامل، بل والفّذة  هل املعنوية هي ذات ذلك الشعو 
والفريدة التي يحصل عليها الفرد يف بعض األحيان عند قراءة الدعاء واملناجاة أو 
يدي  ب  الحضور  أو  األطهار،  ة  األ زيارة  أو  الكريم  القرآن  تالوة  أو  الصالة  أثناء 

 
1. Spiritual 
2. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the mirror 

of Secular Thought, P. 97. 
3. Fuller, Spiritual But Not Religious: Understanding Unchurched America, P. 6. 
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يع الذي  الشعور  هو  وهل  اإللهي؟  والويل  الروحا  عىل األستاذ  ويستعيص  ّز 
ثقل   من  التحرر  قبيل:  من  بأمور  الغالب  يف  وتشبيهه  عنه  التعب  ويتم  الوصف، 
بالصفاء  والشعور  واالرتفاع،  باالرتقاء  والشعور  ء،  الس يف  والتحليق  الجسم، 
تشعر   بحيث  والروح  النفس  تعرتي  التي  الرقّة  عن  عبارة  املعنوية  أو  والنورانية؟ 

جميع   عىل  والعطف  والنباتات  بالشفقة  الحيوانات  وحتى  هل  اأيضً الكائنات،  ؟ 
املعنوية هي مجرّد ذكر الله يف الحياة اليومية؛ يف السوق واملدرسة ويف حافلة النقل 
والطاعات  العبادات  يف  ة  والكب العارمة  الرغبة  هي  أو  الطعام؟   تناول  وأثناء  العام 

  الواجبة واملستحبة؟
لل االرتكازي  املعنى  إىل  الرجوع  املجتمعيف  أفراد  ذهن  يف  وكذلك ١معنوية   ،

كن   املعنوي،  البحث  حقل  يف  والباحثون  املفكرون  قّدمها  التي  التعاريف 
ل  األع مثال  هي  املعنوية  أن  كينغ  يرى  الشأن.  هذا  يف  أدّق  إدراك  إىل  الوصول 
ط الحياة اإلنسانية (حياة   وااللتزامات التي توجب التعايل واالرتقاء وحفظ وتبلور 

واملجتمعات) القيَم  ٢األفراد  أعمق  تعني  أنها  للمعنوية  شيلدارك  تعريف  ويف   .
واملعا التي يسعى الناس إىل العيش من خالل االستعانة بها، وإن املعنوية تستلزم  

ة تجاه روح اإلنسان وما يقّدم الدعم والعون واإلسناد إىل هذه الروح    انوعً  من البص
الكاملة  القّوة  إىل  تشمل    .٣لتصل  املعنوية  بأن  فرغوسن  من    اواسعً   اطيفً ويذكّر 

ل، بيد أنها تتمركز بأجمعها حول يشء واحد، وهو: البحث عن  االتجاهات واألع
  .٤املعنى يف حياة اإلنسان. إن املعنوية ترتبط بكيفية الحياة

كن  حيث  اإلنسان،  يف  الخاّصة  لالحتياجات  تلبية  جهة  من  هي  املعنوية  إن 
عىل  تسميتها   االحتياجات  هذه  بعض  نعّد  أن  لنا  كن  و املعنوية.  باالحتياجات 

 :   النحو اآل

 
،  )، (تعريف املعنوية عىل أساس املعطيات التجريبية»تعريف معنويت بر اساس يافته هاي تجر« . رستگار،  ١
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إىل   املعنوية  أدبيات  يف  موّسعة  دراسات  إجراء  بعد  ومساعدوه  ألكينز  ذهب  وقد 
عىل   تشتمل  املعنوية  بأن  قالوا  حيث  للمعنوية.  األبعاد  متعّدد  تعريف  تسعة  تقديم 

يف  والهدف  املعنى  وبُعد  بالتعايل،  الشعور  بُعد  اآلتية:  األبعاد  بينها  ومن  أبعاد، 
الحياة، وبُعد الشعور باملسؤولية والرسالة يف الحياة، وتقديس الحياة، والشعور بنوع  

  .٢من املحبّة تجاه أبناء النوع والهدفية
ة األخرى التي ال يف ضوء مجموع التعاريف التي تقّدم ذكرها ـ والتعاريف ال  كث

ً يتسع هذا املقال إىل ذكرها ـ يجب اعتبار املعنوية   ، حيث يكون اداخليً   اعميقً   اتغي
س، ورقّة الروح، وذكر الله، والشوق إىل طاعته، من نتائجه وتداعياته.   الشعور بالح

والطاعة  العبادة  إىل  بالنسبة  ذهنية  وإرادة  رغبة  مجرد  ليست  املعنوية  أن  ك 
ا أمكن واج . ر تناب الذنوب؛ بل هي تحّول باطني يوجد الرغبة عىل نحو تلقا

العقيل   الدليل  ملجرّد  املّر  الدواء  تناول  إىل  بالنسبة  وإراد  برغبتي  لذلك  التمثيل 
الذي يأمر بذلك ل أشفى من املرض، ومقارنة ذلك بتناويل للطعام الشهي أثناء 

 
. مقتبس من الحاجات املعنوية األربعة عرشة للطاعن يف السن والتي قام كوينيغ باكتشافها، وملعرفة املزيد،  ١
  انظر: 

Koenig, Ageing and God: Spiritual Pathways to Mental Health in Midlife and 
Later Years. 

2. Elkins, Hedstrom, Huges, Leaf, & Saunders, “Toward a Humanistic – 
Phenomenological Spirituality: Definition, Description, and Measurement”, P.5 – 18. 
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تتحقق بسبب علمي الحصويل الذهني، وأما يف   الجوع. إن الرغبة يف املورد األول
تكون   الثانية  الرغبة  أن  هي  والنتيجة  الحضوري.  بالعلم  تتحقق  فإنها  الثا  املورد 
كن السيطرة عليها، وتنتهي من تلقائها إىل العمل، والعمل   رغبة شديدة وعارمة وال 

من تلقائه   يستدعي حالة عميقة من الرضا واللذة. والشخص املعنوي بدوره يذهب
من   الطاعة  عىل  نفسه  يقرس  ال  إنه  بها.  ويستمتع  الطاعة  نحو  عميقة  ورغبة  وبشوق 
خالل القيام بإجراء محاسبة ذهنية تقوم عىل أساس أنه سوف يُعّذب يف اآلخرة إن 
هو قام برتك الطاعة، بل العمل يتحقق ويوجد من حالته الداخلية. إن املعنوية ترسي 

وتنتق اإلنسان  داخل  نحه  من  و والنفسية،  الروحية  وحاالته  جسمه  أعضاء  إىل  ل 
إن    اوإحساسً   اشعورً  خاص.  بشكل  ورغباته  ميوله  توجيه  عىل  وتعمل  س،  بالح

ذي   الذهن  تعطيل  عىل  تعمل  غريزة  كان الجوع  فإذا  الشديد.  مثل الجوع  املعنوية 
وتلبيتها لها  االستجابة  إىل  اإلنسان  وتدفع  واملحاسب،  الحصويل  فإن  التفك   ،

املعنوية بدورها ميل فطري يحمل اإلنسان عىل االستجابة له دون تدخل من الذهن  
  الحسا واملصلحي. 

االتجاه   طريق  من  املعنى  عن  البحث  عن  عبارة  وعام  كيل  بشكل  املعنوية  إن 
يرفع   املعنى  عن  البحث  هذا  وإن  والقيَم،  األهداف  جميع  مصدر  نحو  الوجودي 

ً ية، ويرتك  اإلنسان من مستوى الحيوان عىل جميع أبعاد اإلنسان ابتداء من   اعميقً   اتأث
  إىل املعرفة والسلوك. وصوًال الجسم والنفس 

ويف األصل فإن التحّول العميق واملعنوي الشامل هو يف ذاته بحيث يلقي بظالله 
اإلنسان  وجود  وزوايا  أبعاد  جميع  أن  ١عىل  نتجاهل  ال  أن  علينا  الحال  وبطبيعة   .

وا التعليمية،  الطبيعة  الخلفيات  وكذلك  عية،  واالجت الثقافية  والخلفية  ملزاج، 
والكث من العوامل األخرى، تؤّدي إىل اختالف مقدار وحجم التحول يف كل بُعد  

  من األبعاد الوجودية لإلنسان من شخص إىل آخر.

 
ومتحد، وإن جميع أبعاده وقواه  . إن هذا األمر ليس حقيقة غريبة؛ ألن الوجود الروحا لإلنسان وجود بسيط  ١

  .تعود باألصالة إىل حقيقة واحدة
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رص هذا املفهوم عىل املعنوية هل مفهوم املعنوية مشرتك لفظي أو معني؟ وهل يقت
املستحدثة   نية  العل املعنوية  يشمل  أم  فقط،  األصيلة  كن ا أيضً الدينية  ك  ؟ 

صياغة هذا السؤال يف ضوء مصطلحات علم أصول الفقه، والقول: هل املعنوية قد 
  وضعت لـ «الصحيح» فقط، أم لألعم من «الصحيح» و«الفاسد»؟ 

ال، يجب االلتفات إىل هذه النقطة األساسية للعثور عىل الجواب عن هذا السؤ 
الداخيل»   «التحّول  عنرص  مجرّد  يشمل  املعنوية  تعريف  هل  وهي:  والجوهرية، 
التحّول  هذا  وسبب  منشأ  يشمل  أو  فقط،  لإلنسان»  الوجودية  األبعاد  يف  و«تجلّيه 

ة عىل ؟ لو عرّفنا املعنوية بأنها عبارة عن: «التحّول الناشئ من العالقة ـ الق اأيضً  ا
أساس الرشيعة اإلسالمية ـ مع الله الواحد سبحانه وتعاىل»، عندها لن تكون هذه 

نية   العل للمعنوية  شاملة  املفهوم  اقطعً املعنوية  هذا  تعريف  كان  لو  وأما    ا مطلقً . 
كن اعتبار كال نوعي املعنوية   اوحر  بالنسبة إىل غربال التحّول الداخيل، فعندها 

نية [املستحدثة]   يف هذا اإلطالق. ويبدو أن    داخًال الدينية األصيلة واملعنوية العل
عن التوّجه   اناشئً األصح هو القول بأن املعنوية هي ذات التحّول العميق؛ سواء أكان  

القيَم والغايات، أو كان حصيلة التوّجه إىل املصدر   إىل املصدر الحقيقي لجميع
  الوضعي واالعتباري ملعنى القيَم.

كنه من خالل اإلقبال عىل الحق  توضيح ذلك بشكل أكرب هو أن اإلنسان ك 
تعاىل من طريق العمل باملعتقدات واألوامر والتعاليم واإلرشادات الدينية، ليحصل  

كنه الوصول إىل   اأمًر والعا    عىل حياة ذات معنى ويرى الحياة له قيمة، كذلك 
. من ذلك  اأيضً ذات النتيجة من خالل اعتبار أمر دنيوي بوصفه غاية للحياة والعا  

كنه ـ عىل سبيل املثال ـ أن يجعل من تطوير ذاته وقابلياته وتفج طاقاته غاية 
عىل الدفاع عن    اقفً و مطمح وهدف له يف الحياة، أو أن يجعل حياته ونشاطاته كلها  

والحياة   الرفاه  إحالل  قيَم  وتقديس  تعظيم  عىل  يعمل  أن  أو  الطبيعة،  وخدمة  البيئة 
املرفّهة لجميع املحروم يف العا بحيث يشكل ذلك عنده هو املفهوم واملعنى  
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بأرسها الحياة  من ١يف  النوع  هذين  وصفات  ودوام  تأث  أن  من  الرغم  وعىل   .
وم مختلف  ثالن  املعنوية  حال  كل  عىل  أنه  إال  عىل   ا نوعً تفاوت،  العثور  من 

عىل ذلك   مثاًال املعنى واملفهوم. ول نخفف من غرابة هذا األمر يجب أن نذكر  
تلك   تلك    اخالصً   ا حقيقيً   ا ذهبً ونقول: إن الذي  ال   اوزائفً   امغشوشً   اذهبً والذي 

ا ال ذوي  من  اعتباره  كن  وال  اء،  ال يف  قد يتحدان  ولكنه  الدرجة.  بنفس  ء 
يكونان من حيث االغتباط والتفاخر بامتالك الذهب عىل درجة واحدة. رغم أن الثا  

تلك   . إن تصّور أن املعنويةـ  الحّس احقيقيً   اذهبً يتصورـ  بسبب جهله املركّبـ  أنه 
ا ينبثق عن التّرشع اإلسالمي فقط، والق ول بأن العميق للمعنوية والعثور عليها ـ إ

تصّور   منها،  محرومون  األخرى  األديان  وأتباع  واملجوس  واملسيحي  البوذي 
الخارجية للواقعية  الدين  ٢مخالف  إىل  املفتقرة  املعنوية  عات  الج وحتى   .

)SBNR  لها حظ من الشعور واإلحساس بالرضا واملعنوية التي تحدث فيهم ( ً  ا تغي
  .اأيضً  اوجذريً  اجوهريً  اوانقالبً 

املعنوية  سنخي  كال  يف  مشرتك  املفهوم  عىل  والعثور  املعنى  عن  البحث  إن 
نية املستحدثة، وكاله منبثق عن الطبيعة اإلنسانية.   الدينية األصيلة واملعنوية العل
. وتتجىل هذه االختالفات ال سيّ يف  عىل الرغم من وجود اختالفات أصيلة بينه

نعطفات الحياة وا ألزمات الوجودية وتكشف عن نفسها بوضوح.  النقاط الخاصة 
أن  أو  لحياته،  الغا  واملفهوم  املعنى  هو  الفنية  ل  لألع إبداعه  الفنان  يعترب  فأن 
يعترب نص البيئة تنمية املساحات الخرضاء وزراعة النباتات واألشجار أو الحفاظ 

هي املستوجبة عىل الغابات من أكرب الدوافع الستمرار الحياة، وتكون هذه الدوافع  
باملتدين   شبيه  تجعله  بالحياة،  والفّذ  االستثنا  مه  واهت وحيويته  سه  لح
رض عضال  املعنوي من هذه الناحية. ولكن علينا أن نرى عندما يُصاب املرء 
يؤدي به إىل املوت ال محالة، أو أن يُبتىل بفقد عزيز له، ويواجه بشكل عام الحدود  

 
. للوقوف عىل اآلراء املختلفة حول معنى الحياة ومفهومها: انظر: بيات، دين و معناي زندگي در فلسفه تحلييل  ١

  .(الدين ومفهوم الحياة يف الفلسفة التحليلية
  ّدث عن اإلحساسات العرفانية يف مختلف األديان.(العرفان والفلسفة)، حيث يتح عرفان و فلسفه. استيس، ٢



١١٤  واملعنوية الدين 

لذاته،   اإلنسان،  الوجودية  وجدان  يف  راسخة  تبقى  سوف  التي  هي  معنوية  فأّي 
أجل   من  والروح  بالنفس  التضحية   ّ تتع وحيث  األزمة؟  هذه  إدارة  عىل  وتساعده 

عن نفسه   ذاهًال الهدف، أّي معنوية سوف تواصل عملها ونشاطها وتجعل اإلنسان  
شئة عن املناشئ  ك كانت؟ ولكن عىل الرغم من هذه االختالفات، فإن املعنوية النا

  . اأيضً الباطلة والالمرشوعة تستحق بدورها أن نطلق عليها مصطلح املعنوية 
àflè‚jÖ]<íè^Æ< <

حيث أن وراء كل فعل اختياري وإرادي يصدر عن اإلنسان دافع وحافز وغاية، ويف 
األصل فإن الغاية هي علّة عليّة الفاعل، فإن التديّن بدوره يجب أن يشتمل عىل غاية 

ت ـ ثالث غايات، وهي: بطبيعة ا   لحال. وقد عددوا للتدين ـ يف بعض التقسي
  دين التجار (للحصول عىل مغانم وأرباح الجنة ونعيمها).  .١
  دين العبيد (للخالص من العقاب والعذاب يف الجحيم). .٢
  .١دين األحرار (للقيام بواجب الشكر لله سبحانه وتعاىل)  .٣

أن   آخر  وبُعد  سطح  يف  كن  ولكن  اإلنسانية،  الدوافع  إىل  يعود  التقسيم  هذا  إن 
نبحث يف الغاية املنشودة من وجهة نظر الشارع. ما هي الغاية التي ينشدها الشارع 

متعبّدين أم   اأشخاصً املقّدس من الرشيعة ومن تديّن اإلنسان؟ وهل أراد أن يُنشئ  
؟ إن العثور عن ج  اأشخاصً  ثل حجر األساس األصيل؛ معنوي واب هذا السؤال 

الشارع   نظر  وجهة  من  مطلوبة  نية  العل املعنوية  كانت  إذا  ما  ضوئه  يف  ليتضح 
  املقّدس أم ال؟

 
. وقد ورد هذا التقسيم يف كالم ألم املؤمن عيل بن أ طالب (عليه السالم)، عىل ما ورد يف نهج البالغة ١

عبدو   اقومً عبدوا الله رهبة، فتلك عبادة العبيد. وإن  اقومً عبدوا الله رغبة، فتلك عبادة التجار. وإن  اقومً إن  «من قوله: 
  . ٢٣٧. الحكمة رقم:  »، فتلك عبادة األحراراشكًر الله 
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هناك من يّدعي أن املعنوية هي لُّب وغاية الدين، وأن أحكام الرشيعةـ  من الواجبات 
  .١وقشور الدين واملحرّمات الفقهية ـ هي فروع 

إن هذا املعنى يساوق القول بأن األحكام مطلوبة بالعرَض، وإن املعنوية مطلوبة 
بالذات. إن األحكام الرشعية هي طريق الحصول عىل الغايات املتعالية للدين، وإن 

ا يكون   إذا أوصلنا إىل القصد والغاية. فإذا أحرزنا عىل نحو القطع    امعتًرب كل طريق إ
أن يكون    اطريقً   واليق  أن  قدوره  يعد  و  طريقية،  له  تعد  للقصد    موصًال  

والغاية، فإنه سوف يسقط عن االعتبار يف مثل هذه الحالة، ويتم اعتبار طريق جديد 
  .٢للوصول إىل تلك الغاية العالية

هذه   ألن  وذلك  األصيلة.  األديان  ت  مسلّ مع  ينسجم  ال  االفرتاض  هذا  أن  بيد 
ومذهب يعمل من  املعنوية مورد اإلشارة موجودة يف جميع األديان، وإن كل دين 
طريق إيجاد الرؤية املتعالية إىل العا عىل إيجاد مفهومية حياة اإلنسان وخلق هذا 
يكن   الصورة   هذه  ويف  ورشوره.  اته  خ بكل  واألبعاد  األطراف  املرتامي  الكون 

ر الحق لنفسها، والقول بأنه منحرص يف ذاتها. يحق لألديان األصيلة أن تدعي احتكا
إن القول بأن غاية الدين هي املعنوية، وإن سائر أجزاء الدين األخرى ليس لها من 
شأن سوى الطريقية، وهي أدوات ومعّدات بيد اإلنسان من أجل توظيفها للوصول 

واحدة للدين  إىل املعنوية يفتح الطريق عىل التعددية الدينية، ويحول دون القطبية ال
األديان  عىل  يجب  بأنه  الفرض  هذا  عىل  االلتزام  يجب  ذلك  عىل  وعالوة  الحق. 
األصيلة بعد تحقق املعنوية لدى روح شخص، أن تلتزم بعدم حاجة هذا الشخص 
وإلغاء  الدينية،  التعددية  (أي:  ـ  األمرين  هذين  أن  إال  الرشيعة.  أحكام  رعاية  إىل 

) ـ مرفوضان من وجهة نظر األديان األصيلة بشّدة، الرشيعة بعد الوصول إىل الحقيقة
  وال سي من وجهة نظر الدين اإلسالمي الحنيف.

 
  ؛(بسط التجربة النبوية)  بسط تجربه نبوي؛ رسوش،    (طريق إىل التحرر)  راهي به رها. ملكيان، مصطفى،  ١

  .(من اإلسالم التاريخي إىل اإلسالم املعنوي) از اسالم تاريخي به اسالم معنوي كديور،  
  .(من اإلسالم التاريخي إىل اإلسالم املعنوي) تاريخي به اسالم معنوي از اسالم . كديور، ٢



١١٦  واملعنوية الدين 

اإلسالم   عرفاء  أكد  وقال    ا مرارً لقد  الطريقة.  مع  الرشيعة  رعاية  وجوب  عىل 
  : صد ميدان الخواجة عبد الله األنصاري يف بداية كتاب 

ة، وأن بناء الحقيقة عىل «رغم أن الرشيعة كل الحقيقة، والحقيقة كل الرشيع
الرشيعة، وأن الرشيعة من دون الحقيقة عاطلة عن العمل، والحقيقة من دون 

  .١الرشيعة عاطلة عن العمل، والعامل بينه عاطل عن العمل» 
، وع القضاة الهمدا يف آخر ٢وهذا ما يقوله روزبهان البقيل يف عبهر العاشق

. وقال محيي الدين بن عر  ٣كتاب التمهيدات  التمهيد السادس ـ من العشق ـ يف
ءمنارة»اشيئً يف كتاب الفتوحات املكية: «ما نال من جعل الرشيعة     . ٤، ولو بلغ الس
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يرى اإلسالم أن الغاية من الخلق هي التعبّد، ويف ذلك يقول الله تعاىل يف محكم 
الكريم:   وَ ﴿كتابه  الِْجنَّ  َخلَْقُت  لِيَْعبُُدونِ َوَما  إِالَّ  جاء  ٥﴾ اْإلِنَْس  فقد  األساس  هذا  وعىل   .

. بيد أن النقطة الهاّمة هنا هي هل املراد من التعبّد هنا  امتعبّدً الدين ليجعل اإلنسان  
هو مجرّد القيام بالواجبات وترك املحرمات الفقيهة بشكل صوري، دون االلتفات  

ل والصّحة    إىل باطنها وروحها؟ هل غاية الدين أن نأ بصالة مستوفية لرشوط الك
وكانت   اللطيفة،  املعنوية  املضام  من  فارغة  كانت  إذا  حتى  الفقهية،  الناحية  من 
سبحانه  الله  لوجود  مستحرضة  وغ  الدنيا،  بشؤون  الذهني  باالنشغال  مقرونة 

يُنشئ   الدين  هل  ولكنهم   اأشخاصً وتعاىل؟  واملحرّمات،  الواجبات  بظاهر  مقيّدين 
قرون يف الوقت نفسه إىل أّي عالقة قلبية مع بارئهم، والخوف والخشية منه، يف يفت

ذات حبّه العارم، والعطف عىل الناس بل وسائر الكائنات، و يحصلوا عىل يشء 

 
  . ٢٥٧، ص  ١ج ، (سلسلة الرسائل الفارسية مجموعه رسائل فاريس. األنصاري، ١
ازي، . ٢   . ۱۰۱، ص  عبهر العاشقالبقيل الش
٣ . ،   . (التمهيدات) هيداتالهمدا
٤ ،   . ١٦، ص  الفتوحات املكية. محيي الدين بن عر
  . ۵۶الذاريات: . ٥



نية     ١١٧   صالح أو طالح املعنوية العل

مجموع   من  يفهم  أن  كن  أال  ة؟!  والبص واإليثار  الباطن  وصفاء  القلب  رقّة  من 
  ؟ احقً وياته مثل هذا اليشء التعاليم األخالقية ومستحبات الدين ومعن

َالَة لِِذكْرِي﴿يقول الله سبحانه وتعاىل:   . م يعني أن ذكر الله هو العلّة ١﴾ َوأَِقِم الصَّ
والسنن  واآلداب  املستحبات  عىل  ة  الكث التأكيدات  أن  ك  للصالة.  الغائية 
واملعنويات يف النصوص الدينية األصيلية، تثبت أن غاية الدين ال تنحرص برصف 
عنى التمّسك بأحكام الواجب والحرام فقط. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ   التعبّد 

ال أكل  أن  يحّل  ل  الرشعية،  الطريقة  عىل  البهيمة  بذبح  أمر  ك  اإلسالمي  دين 
لحمها، فقد قرن ذلك ببعض املستحبات من قبيل سقي املاء للبهيمة قبل الذبح أو 
م الدين باألبعاد   ، األمر الذي يُثبت اهت التعجيل بذبحها  ال تعا املزيد من األ

والشفقة   . إذا كانت غاية الدين اأيضً حتى تجاه الحيوانات  اللطيفة من قبيل: الرأفة 
هي مجرّد التعبّد بالتعاليم اإللزامية واملولوية لله سبحانه وتعاىل، عندها سوف يكون 
جميع  رعاية  مجرّد  عىل  يحرص  الذي  الشخص  ذلك  هو  للدين  املثايل  النموذج 

ل سك بالعنف واستع  ابصحوبً الرشوط الواجبة يف ذبح البهيمة، وإن كان ذلك  
غ حاّدة، وعدم سقي الحيوان بيشء من املاء، وذبحه أمام الحيوانات األخرى. إنه 
إىل  بأجمعه  يعود  تركه  الذي  وإن  تعبّده،  برشائط  يخّل  ألنه   وقدوة؛  وذجي 

  املستحبات والتعاليم اإلرشادية من قبل الله! 
ادية، يجب القول: إذن بالنظر إىل روح الدين ومجموع التعاليم املولوية واإلرش

التعبّد   هي  الغاية  بل  الرصف،  التعبّد  وال  البحتة  املعنوية  هي  ليست  الدين  غاية  إن 
املعنوي. وعىل حّد تعب العرفاء: إن هدف الدين هو الرشيعة املقرونة بالطريقة. إن 
كن تعلمه من النصوص الدينية لإلسالم هو أن التعبّد بالواجبات واملحرّمات   الذي 

التعبّد    يؤّدي هذا  كان  مه  النار،  من  اإلنسان  نجاة  أنواع   اخاليً إىل  جميع  من 
ل   ك أن  إال  القرشي،  بالتديّن  التديّن  من  النوع  هذا  عن  التعب  كن  املعنوية. 

ا يتحقق بالتعبّد املعنوي.   اإلنسان وذروة تحليقه وارتفاعه وارتقائه، إ
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بي بعد  الغاية  واآلن  يف  واملعنوية  التعبّد  لعنرصي  واملتكاتف  املتقارن  الحضور  ان 
؟  منه واحد  كل  مكانة  تكمن  أين  نتساءل:  أن  علينا  يجب  التديّن،  من  والهدف 
وبعبارة أخرى: أّي هذين العنرصين هو األصل وأيّه هو الفرع؟ وهل غاية الدين  

  نوية؟ هي املعنوية بقيد التعبّد أم هي التعبّد بقيد املع
كن القول باإلضافة   وملزيد من البيان لهذا السؤال ال بّد من إضافة توضيح. 
إىل ما سبق: إن غاية الدين ليست هي إنشاء وتربية إنسان متعبّد أو معنوي ـ (وال بّد 
هنا من التدقيق بأداة الفصل «أو» يف هذه العبارة) ـ بل إن غاية الدين هي تربية إنسان  

املتعبّد  متعبّد   اإلنسان  يف  التعبّد  هل  هو:  السؤال  فإن  الحالة  هذه  ويف  ومعنوي. 
واملعنوي هو املطلوب برشط اقرتانه باملعنوية، ليتحقق الهدف األعىل من الدين.  

  أم املطلوب منه هو املعنوية برشط التعبّد، لتحقيق هذ الغاية؟ 
تعاىل:   قوله  يف  اإلطالقي  الظهور  إىل  َخلَقْ ﴿بالنظر  إِالَّ  َوَما  َواْإلِنَْس  الِْجنَّ  ُت 

العبودية ١﴾لِيَْعبُُدونِ  إىل  بالنسبة  مطلقة  هي  التي  العبودية  يف  الخلق  غاية  وحرص   ،
كن القول: إن للتعبّد مكانة أك   بالقياس    تأّصًال املعنوية والعبودية غ املعنوية؛ 
كن بيان العالقة ب التعبّد واملعنوية بوضوح من خالل تشبيهها    إىل املعنويات. 

بالعالقة ب املقتيض وعدم املانع. فك أن العلة يف اإلحراق تكون بوجود النار  
بوصفها املقتيض لإلحراق، وعدم وجود مانع يحول دون وصول الحرارة إىل اليشء 
الذي يراد له أن يحرتق، والذي يتّم التعب عنه بعدم املانع، كذلك التعبّد بدوره يكون  

ل والسعادة املنشودة للدين، وأن املعنوية تعمل يف هذا  هو املقتيض  لتحقيق الك
نع. اعدمً الشأن بوصفها    لل

مرآة  اإلنسان  من  يجعل  ألنه  للسعادة؛  مقتض  التعبّد  إن  نقول:   ، أك وللتوضيح 
ء والصفات اإللهية: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية». وإن النبي   تتجىل فيها األس

تم األنبياءـ  بوصفه اإلنسان الكاملـ  قبل أن يتّم وصفه بالنبّوة، يتم وصفه  األكرم ’ وخا
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نيةصالح أو طالح املع     ١١٩   نوية العل

بأنه عبد الله. إن التعبّد يعني إفناء املرء إلرادته يف إرادة الحق تعاىل، والعمل بأمر 
ونهي مواله؛ إال أن التعبّد يجب أن يكون بخلّو النية من األنانية وعبادة املرء لذاته.  

إن أخرى:  تأث   وبعبارة  دون  يحول  اإلخالص  وعدم  بالذات  واإلعجاب  جسية  ال
اختزالها   كن  التي  األخالقية  بالرذائل  مشوبة  بنفس  املقرون  التعبّد  إن  التعبّد. 
بأجمعها يف األهواء، من قبيل النار التي يتم تقريبها من خشبة ناقعة باملاء. فإذا كانت  

ك التعبّد بدوره لن يؤدي إىل سعادة  هذه النار ال تؤدي إىل إحراق الخشبة، فإن ذل
وإن  املانع؟  رفع  عىل  تعمل  األخالقية  والجهود  املعنويات  إن  الغائية.  اإلنسان 
املعنويات تطّهر الوعاء والظرف الوجودي لإلنسان؛ ل يتمكن التعبّد من التأث 
ّوه وتكامله. ويف الواقع فإن ذروة تحليق اإلنسان تكمن يف العم ل فيه، ويقتيض 

األمور  يف  والخوض  باملستحبات  العمل  وليس  املحرّمات،  وترك  بالواجبات 
ا تعمل عىل رفع املوانع الداخلية التي تحول دون   املعنوية. إن الجهود املعنوية إ

  تأث التعبّد.
ا أمكن ربط مسألة قبول وعدم قبول الطاعات بهذا البيان. ال شك يف أن   ولر

َ ﴿تعاىل:  املراد من التقبّل يف قوله   َا يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّق َّ ، ليس هو التقبّل الفقهي؛  ١﴾ِإ
إذ ك نعلم فإن الصالة من غ املتقي مقبولة من الناحية الفقهية إذا كانت مشتملة 
عىل الرشائط املذكورة يف الفقه، حتى إذا انشغل املصيل بالنظر إىل ما يحرم النظر  

لصالة يف هذه الحالة يسقط عنه الوجوب ويربئ ذّمته من القضاء. إليه؛ فإن أداءه ل
كن القول يف ضوء ما تقّدم أن تأث القبول  وعليه ما هو معنى التقبّل يف هذه اآلية؟ 
الفقهي لعمل واجب هو النجاة من النار، إال أن التقبّل الخاص من قبل الله سبحانه 

ا  بلوغ  يف  العمل  ذلك  تأث  يعني  واألتم  وتعاىل،  األقىص  ل  الك مرحلة  إىل  لعبد 
سبحانه   الله  وصفات  ء  أس لتتجيل  اإلنسانية؛  املقامات  أعىل  إىل  العبد  وإيصال 
اتصاف  يف  يكمن  الخاص  التقبّل  هذا  رشط  إن  للعبد.  الوجودية  املرآة  يف  وتعاىل 

. فك أن النار ـ بوص عنى تطه الباطن من موانع هذا التأث فها  العبد بالتقوى؛ 
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١٢٠  واملعنوية الدين 

 ارافعً املقتيض ـ هي التي تؤدي إىل احرتاق الخشبة وليس جفاف الخشبة ـ بوصفه  
نع ـ فإن ذلك العامل والعنرص الذي يكون   لقبول العمل الخاص من قبل    اموجبً لل

وترك  بالواجبات  بالقيام  والتمّسك  التعبّد  هو  ا  وإ التقوى،  هو  ليس  سبحانه  الله 
كن أن نرصد املحرّمات؛ وذلك ألن التقوى إ ا ترفع املانع فقط. وبطبيعة الحال 

درجات متنّوعة ومتعددة لدرجات التقوى، حتى تتدّرج من أقل الدرجات إىل أعىل  
قام الرضا؛ والذي عّرب عنه الله سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم،  الدرجات املتثلة 

  .١﴾ رَِيضَ اللَُّه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ ﴿بقوله: 
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؛ حيث يتّم يف املرحلة األوىل السؤال عن  كن بيان صورة املسألة ضمن مرحلت
ويف  الدين.  زاوية  من  التديّن  إطار  عن  عزل  نية  العل املعنوية  مطلوبية  أصل 

ي، يأ السؤال عن املطلوبية املرحلة الثانية في لو أجيب عن السؤال األول بالنف
املعنوية  ذات  إىل  بإيجابية  ينظر  أن  للدين  كن  هل  أخرى:  وبعبارة  لها.  الرتتبية 
نية أم ال؟ وهل يصفه يف الحّد األد إىل بعض األشخاص الذين ال يريدون   العل

  أن تكون لهم حياة دينية، أم ال؟ 
نظر إىل الغاية التي ذكرناها  وهنا سوف نبحث يف املرحلة األوىل من املسألة. بال

نية ـ التي هي  كن للمعنوية العل للتديّن ـ وهي التعبّد بقيد املعنوية ـ عندها ال 
معنوية مفتقرة إىل التعبّد ـ أن تكون مطلوبة من وجهة نظر الدين األصيلة واألصيل 

ل املثايل  اأبدً  ، بل هي اأيضً . وك سبق أن ذكرنا فإن املعنوية ال تقتيض حتى الك
دور   فإن  وبالتايل  العبودية.  نصيب  من  هي  ا  إ األصالة  وإن  للموانع،  رافعة  مجرّد 
املعنوية من دون التعبّد في يتعلق بالسعادة الغائية، هو مثل جفاف الخشبة بالنسبة  

! إىل االحرتاق، دون أن تكون    هناك نار يف الب
تشتمل جميع األديان عىل الكث من التعاليم واألوامر األخالقية واملعنوية. بيد  

نح تلك األخالقيات واملعنويات   ، اومفهومً وجهة بل وحتى معنى    اقالبً أن الذي 
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هو املعتقدات واآلراء الشاملة لتلك األديان. من ذلك أن اإلسالمـ  عىل سبيل املثال  
عىل أمر أخالقي يقوم عىل عدم اإلرضار بنفس الحيوانات غ املؤذية. إن ـ يشتمل  

هذا األمر األخالقي هو مظهر لالعتقاد بأن جميع العا مخلوق لله، ومن هنا فإنه  
قتل   ينبغي  فال  الزرادشتي  الدين  نظر  وجهة  من  وأما  بالعشق؛  وجدير  محبوب 

ر الطبيعة، ويف املقابل الحيوانات املفيدة،  يتّم إضعاف إله الّرش من  طريق إع
الهندوسية  يف  وأما  الّرش.  إله  مخلوقات  من  ألنها  الضارّة؛  الحيوانات  قتل  يجب 
والبوذية فيعود سبب حظر قتل الحيوانات إىل التمكن من الخالص من آثار األفعال  
ر  القبيحة ودورة التناسخ، ويف الديانة املانوية يعود السبب يف ذلك إىل عثور األنوا

املحبوسة يف العا املادي عىل طريق الخالص الذي يوصلها إىل عا النور. ك  
، ومخالفة أهواء النفس، وتنمية   تكتسب التعاليم املعنوية ـ من قبيل: تركيز التفك
عا  تأصيل  وعدم  املادة،  وراء  ملا  التأصيلية  والرؤية  والشفقة،  بالعطف  الشعور 

جة االعتقادية والفقهية ـ معا ومفاهيم مختلفة. من املادة، وما إىل ذلك يف األنس
ً   ااختالفً ذلك عىل سبيل املثال أن حضور ذهن املسلم يف الصالة يختلف   عند    اكب

التأّمل يف حالة  املرتاض  القبال ١تركيز  اليهودي  عند  التفك  تركيز  يختلف  ك   ،
ً عن اآلخرين   كن القول: إن ااأيضً   اكث ألخالقيات واملعنويات يف  . ويف الحقيقة 

عن األخالق واملعنوية يف    اجدً خارج اإلطار اإلسالمي، تحتوي عىل معنى مختلف  
النسيج اإلسالمي، وإن كانت تبدو متشابهة في بينها بحسب الظاهر. لقد ورد يف 

ان قبل ذكر العمل الصالح   ، األمر الذي يح اوتكرارً   امرارً القرآن الكريم ذكر اإل
ان من أجل تحقيق السعادة. لو قام  عن وجو  ب قيام العمل الصالح عىل أساس اإل

ان صحيح، فإنه سوف يجده يف يوم القيامة ـ  شخص بالعمل الصالح من دون إ
  »، قال الله تعاىل: امنثورً عىل حّد تعب القرآن ـ «هباء 

  . ٢﴾ َمنْثُوًراَوَقِدْمنَا إَِىل َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعلْنَاُه َهبَاءً ﴿ـ 

 
1. Meditation 

  . ۲۳الفرقان:   .٢



١٢٢  واملعنوية الدين 

ُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه لَْم يَِجْدُه َشيْئًا﴿ـ   ْ لُُهْم كََرسَاٍب ِبِقيَعٍة يَْحَسبُُه الظَّ َ َوَوَجَد    َوالَِّذيَن كََفُروا أَْع
يُع الِْحَساِب    .١﴾اللََّه ِعنَْدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُه َواللَُّه َرسِ
ال القول:  كن  األساس  هذا  نظر   وعىل  وجهة  من  نية  العل للمعنوية  مطلوبية 

ثل    ملنظومة اعتقادية وشعائرية ال تحظى بقبول اإلسالم.  اانعكاسً اإلسالم؛ ألنها 
نية وإن  تكن  كن النظر إىل األمر من زاوية أخرى. فإن املعنوية العل ولكن 

تك قد  ولكن  اإلسالم،  نظر  وجهة  من  باملطلوبية  تحظى  ال  ذاتها  حّد  تسب  يف 
املطلوبية بوصفها مقدمة مناسبة لهداية القلوب نحو اعتناق اإلسالم. يقول الله تعاىل  

  : لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمنُوا الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَكُوا  ﴿يف وصف بعض املسيحي
ًة لِلَِّذيَن   َ َورُْهبَانًا َوأَنَُّهْم َال  َولَتَِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم َمَودَّ يِس آَمنُوا الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك ِبأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ

ة ـ وإن  تكن  ٢﴾ يَْستَكِْربُونَ  . وبذلك نجد أن املسيحية ـ يف ضوء هذه اآلية الكر
حيث أنها تحتوي عىل قساوسة   غ  متواضع و   اورهبانً مطلوبة يف نفسها، ولكن 

متكربين، فإنها تكون مطلوبة من هذه الناحية؛ ألن هذه الروحية تستوجب اقرتابهم 
ا أّدى بهم ذلك إىل اعتناق اإلسالم بشكل   ّ من الدين الحق املتمثل يف اإلسالم، ولر

  كامل. والنقطة الجوهرية يف الب تكمن يف عدم االستكبار.
نو  أخذ  كن  النقطة،  بهذه  االستعانة  خالل  ـ  ومن  نية  العل املعنوية  من  ع 

  بوصفه نوع مثالي ـ بنظر االعتبار: 
عنى االبتعاد عن املادية،   نية  نية: املعنوية العل النوع األول من املعنوية العل
النفسية،  والُعقد  العصبيات،  ونبذ  الروح،  ولطف  ورقّة  املعنى،  عا  إىل  والتوّجه 

ت النفس، ما ي للبحث والقبول بنور    اأوليً   ارشطً شكل بأجمعه  وزوال األحقاد وظل
  الحق. 

والقالب   اإلطار  ذات  نية  العل املعنوية  نية:  العل املعنوية  من  الثا  النوع 
، ورجال  ّ يف ضّديته مع الدين األصيلة والنظرة املحتقر للمتدين التقليدي املتع

املقّدس   الكتاب  وحتى  تجاأحيانً الدين،  العصبيّة  وكذلك  ومعطيات  ،  نية  العل اه 
 

  . ۳۹النور:   .١
  . ۸۲املائدة:  . ٢



نية     ١٢٣   صالح أو طالح املعنوية العل

التمّسك   عدم  وكذلك  الحديثة،  الحياة  لنمط  املتعّصب  واألنصار  الوضعي  العلم 
 بالرشيعة، تنشأ يف الغالب من 

الدين  وترك  نية  العل املعنوية  لتبنّي  األهم  الدليل  إن  أخرى:  وبعبارة  والكسل. 
ء عميل من نوع الَرب اونظريً  امنطقيً   استدالًال ليس  م من امتثال الواجبات ، بل هو انت

نية، لو   وترك املحرمات والنزوات غ األخالقية. يف هذا النوع من املعنوية العل
توّجه الفرد إىل الزوايا واألبعاد الخفيّة من نفسه، وعمد إىل التدقيق فيها، سوف يع  
رسات املستحدثة، وأحدث رصعات  عىل نوع من عبادة املوضةـ  والبحث عن امل

والكوندالينياملوض التأمل،  قبيل:  من  واليوغا ١ات،  بالشاكرات٢،  والعالج   ،٣  ،
واإلنسانوية ـ لتقول بالقيمة الذاتية لإلنسان، وتحل محورية اإلنسان محّل محورية 

  الله. 
نية من النوع األول مطلوبة ملجرّد أنها تستطيع أن تشكل أرضية  إن املعنوية العل
نية من النوع الثا فهي ليست   مناسبة للوصول إىل الدين الحق. وأما املعنوية العل
عاجزة عن املساهمة يف سعادة اإلنسان فحسب، بل وإنها تساهم يف إبعاده عن هذه 

كن القول   حاًال بأن الذي يحظى بهذا النوع من املعنوية أفضل    السعادة. وحتى ال 
والدين   املعنوية  أنواع  من  نوع  أّي  إىل  يفتقر  الذي  الشخص  ألن أصًال من  وذلك  ؛ 

 
األنثوية اإللهية، يُعتقد أنها تقع  ): يف الديانة الهندوسية شكل من أشكال الطاقة  Kundaliniالكوندالينية (.  ١

رسة التانرتا، ويُعتقد أنها تؤّدي إىل التحرر   يف قاعدة العمود الفقري. وهذه الطاقة يتّم إيقاظها عندهم من خالل م
  الروحي. (املعرّب). 

2. Yoga 
. الشاكرات: مفهوم نابع من الثقافة الهندية يعّرب عن مراكز الطاقة السبعة يف جسم اإلنسان والتي تتحكم يف  ٣

نية، وتعد   من العالج بالطاقة. توجد يف جسم اإلنسان سبع شاكرات وهي تنقسم بطبيعتها    انوعً حالته النفسية والجس
و  الجسم،  أسفل  يف  تقع  ثالثة منها  وفردية،  زوجية  بوصفه  إىل  القلب  شاكرا  الجسم، ويتوسطها  أعىل  يف  ثالثة منها 

همزة الوصل ب الشاكرات السفلية (عا الحس) والشاكرات العليوية (عا العقل). ولكل واحدة من هذا الشاكرات  
  : يُرمز إليها  ـ شاكرا الجذر أو القاعدة،    ١السبعة وظيفة ومكان محدد يف الجسم، ويُشار إليها بلون مميّز، وهي كاآل

ـ وشاكرا العجز ويُرمز إليها باللون الربتقايل وتتواجد يف    ٢باللون األحمر وهي موجودة يف أسفل العمود الفقري.  
ـ شاكرا    ٥ـ شاكرا القلب ويُرمز إليها باللون األخرض.    ٤ـ شاكرا املعدة ويُرمز إليها باللون األصفر.    ٣أعىل الجذر.  

ـ شاكرا    ٧ـ شاكرا الحاجب أو الع الثالثة ويُرمز إليها باللون األزرق الفاتح.    ٦األزرق.    الحنجرة ويُرمز إليها باللون
  التاج ويُرمز إليها يف الغالب باللون األبيض وتقع هذه الشاكرا يف أعىل الرأس. (املعرّب). 



١٢٤  واملعنوية الدين 

نية من النوع الثا تؤّدي إىل املزيد من عزلة اإلنسان وحقده عىل   املعنوية العل
ا املعنوية  من  النوع  هذين  فإن  الحال  وبطبيعة  الحق.  ه  الدين  ا  إ نية  لعل

ا هو  النوعان املثاليان لهذه املعنوية، والذي نجده يف الواقع العيني والخارجي إ
نواجه   وقل   ، النوع هذين  من  مزيج  الغالب  هذين   اخالصً   امصداقً يف  ألحد 

نية.   النوع من املعنوية العل
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نية عىل أّي    يف القسم الثا من املسألة، أال يشتمل النوع الثا من املعنوية العل
كن أن يكون لها مطلوبية عىل نحو  مطلوبية ذاتية من وجهة نظر إسالمية؟ أو هل 
«الرتتّب»؟ إن الرتتّب من ب أبحاث علم أصول الفقه. ولو أردنا بيانه بصيغة مبّسطة، 

أو ترك    امطلوبً عىص ما يراه اإلسالم    اشخصً فسوف يكون عىل الصيغة اآلتية: لو أن  
حتى  ترك  أنه  لو  أو  املعنوي،  التعبّد  هو  الذي  املب  الدين  هذا  منه  يطلبه  كان  ما 
نية من النوع الثا  التدين، هل يصف له اإلسالم يف مثل هذه الحالة، املعنوية العل

لدينية؟ ولتوضيح  لجميع أنواع املعنوية ا  اوفاقدً   امفتقًر أو يرى من األفضل أن يعيش  
: يفرض عىل موظف ضمن عقد أن يقّدم خدمات للزبائن يف مثاًال األمر أك نذكر  

ساعات محددة بحيث ال يُسمح له القيام خالل هذه املّدة بأّي عمل آخر غ خدمة 
الزبائن، حتى ولو كان ذلك العمل من قبيل قراءة القرآن؛ وعليه تكون قراءته للقرآن  

 مطلوبة وال مناسبة. ولكنه لو تخلف عن خدمة الزبائن، وأراد يف تلك الساعات غ
غ  للقرآن  قراءته  إن  الحالة  هذه  مثل  يف  القول  كن  هل  أخرى،  بأفعال  يقوم  أن 

مناسبة   وغ  اللذين  اأيضً مطلوبة  املوظف  ب  الفرق  بعدم  القول  كن  وهل  ؟ 
ع    يرتكان خدمة الزبائن ويتمرّدان عىل بنود عقد التوظيف، وينشغل أحده باالست

إىل الغناء املحرم، وينشغل اآلخر بتالوة القرآن الكريم؟ ال شك يف أن كاله يُعترب  
، وما يقومان به غ مناسب وال مطلوب؛ ألنه قد تركا ما يجب عليه فعله.  اعاصيً 

ولكن يف املرحلة الالحقةـ  بعد حصول كل واحد منه عىل عالمة سلبية يف سجل 
هي  ع واحد من الت كن اعتباره عىل مستوى  مله ـ ويف النظرة الثانوية هل 

يف املعصية، أم نقول بأن الشخص الذي شغل نفسه بتالوة القرآن هو الذي يُعترب يف  



نية     ١٢٥   صالح أو طالح املعنوية العل

املرحلة الثانية ـ ومع افرتاض تخلفه عن املرحلة األوىل ـ قد قام بعمل مطلوب؟ 
  سجّل عمله. وإنه يستحق عالمة إيجابية تضاف إىل 

كن   هل   : اآل النحو  عىل  املسألة  بيان  كن  أعاله،  اإليضاح  إىل  بالنظر 
من   اآلتية  املوارد  أمثال  من  لألشخاص  الثا  النوع  من  نية  العل املعنوية  وصف 

األصيل   التديّن  حتى  ويرتكون  بل  األصيلة،  املعنوية  إىل  ينتقلون  ال  ، اأيضً الذين 
ية لذلك من وجهة نظر اإلسالم؟ أم ليس لدى اإلسالم أّي والقول بوجود مطلوبية ترتّب 

لهم األخالقية وغ  مقرتح أو توصية بشأن الذين يرتكون الدين األصيل، ويضع أع
  األخالقية بعد ترك الدين األصيل يف سلة واحدة من الرفض وعدم املطلوبية؟

امل  أو  املدرسة  قبيل  من  الخاصة،  املجموعة  أو  واملدينة  البالد  أو يف  ؤسسة 
حتى  حضور  هناك  ويكون  بل  األديان،  يف  وتعدد  تنّوع  هناك  يكون  حيث  الرشكة 

  للملحدين، وال يكون ألي واحد منهم الصفة الغالبة عىل اآلخرين. 
الطرق  هي  لعالجهم  طريقة  أفضل  كانت  الذين  البائس  املدمن  من  الكث 

تلكون أي استA  Nأو    A Aاملعنوية من نوع   عداد للمعنوية الدينية، بل ، والذين ال 
تلكون يف األصل حتى االستعداد لذات الدين.    ال 

املنكوبون  أو  املوت  عىل  واملرشفون  عضال  بأمراض  املصابون  املرىض 
بأحداث ـ مثل الزالزل أو السيول ـ من الذين يحتاجون إىل الدعم الفوري بشكل  

إىل تحتاج  الدينية  املعنوية  أن  إىل  بالنظر  ومربم.  وبطيء طارئ  طويل  مسار  قطع   
وتتوقف عىل الكث من الرشائط واملقدمات ـ أو هكذا تّم إظهار هذا األمر يف الحّد  
للتضميد  جاهزة  ومطالب  نقاط  عىل  تحتوي  املستحدثة  املعنوية  أن  إال  ـ  األد 

. ولهذا السبب ال يبدو هناك من حل لهؤالء األشخاص ١والتسك املوضعي واآل 

 
والتحتاني١ العميقة  ل  األع من  أرسع  بشكل  نتيجتها  تظهر  والعلوية  السطحية  ل  األع إن  املعنوية .  إن  ة. 

وأما   رسيع،  بشكل  املرضية  نتائجها  تظهر  أن  لها  كن  بالكامل  وسطحية  ناضجة  غ  معنوية  هي  التي  املستحدثة 
إيجابها للتعايل   ومدى  الشخص،  أبعاد حياة  التغي يف جميع  إحداث  قابليتها عىل  ومدى  النتيجة  ثبات هذه  مقدار 

  الحقيقي يف روح اإلنسان، فهو بحث آخر. 



١٢٦  واملعنوية الدين 

االستفاد تركنا  سوى  إذا  إال  والنفسية،  الروحية  للمراقبة  املستحدثة  املعنوية  من  ة 
  الرقابة النفسية.

عىل  يقبلون  فهم  ـ  العرصي  الشباب  بعض  سيّ  وال  ـ  الدين  من  املتفلتون 
نية، ولكنهم يتهّربون من املعنوية التعبّدية.    املعنوية الحديثة والعل

نية لهذه ال ثلة ـ إذا  إن مطلوبية املعنوية العل هم من املوارد امل عات وغ ج
  كنا من القائل بهذه املطلوبية ـ يعود سببها إىل الفوائد التي ترتتّب عليها.

النوع   من  نية  العل املعنوية  حول  يدول  البحث  أن  حيث  القول:  يجب  ولكن 
ل مع  الثا (املعنوية املناهضة للدين)، فإن جميع الفوائد املذكورة لها تقع يف تقاب

األصيل.   الدين  تجاه  سلبي  وموقف  رؤية  إيجاد  عن  عبارة  هو  الذي  الكب  الرضر 
، فهي بالنتيجة   حيث أن مسألة التديّن ترتبط بالسعادة والشقاء األبدي يف ذلك العا
كن القول   . وعىل هذا األساس  كن أن تقاس بالسعادة والشقاء يف هذا العا ال 

للدي  املناهضة  املعنوية  املذكورة  بأن  للفئات  إيجابياتها  جميع  من  الرغم  عىل  ن 
  أعاله، إال أنها بالنظر إىل هذا العنرص السلبي للغاية، ال تعّد مطلوبة.

إن ما تقّدم ذكره يرتبط بنموذج مثالي للمعنوية، بيد أن املسألة األصلية يف 
كا إذا  وما  ـ  املصداق  هوية  تحديد  فإن  املصداق.  تشخيص  تكمن يف  من  الب  ن 

نية من النوع الثا ـ   نية من النوع األول أو من املعنويات العل املعنويات العل
  . اجدً يحتاج إىل دقّة وإرشاف كب 
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املراحل  جميع  يف  البرشية  املجتمعات  يف  وسائدة  موجودة  املعنوية  كانت 
ت موجة جديدة من املعنوية يف عا ما  التاريخية، بيد أن املرحلة املعارصة شهد

بعد الحداثة وال سي يف البلدان النامية واملتطّورة مثل الواليات املتحدة األمريكية، 
تختلف عن جميع أنواع وأشكال املعنويات السابقة. ويف األساس حيث كانت هذه  

ة،  املعنوية املستحدثة وليدة الظروف والتحّوالت الثقافية يف العقود األرب عة األخ
ثل   الحداثة،  بعد  ما  مصطلح  ع  االجت ء  عل بعض  لها  اختار    ا انعكاسً والتي 

وصدى ملزاج وذائقة اإلنسان الجديد (إنسان ما بعد الحداثة). وهي ذائقة  يسبق  
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لها مثيل يف الحضارات البرشية. يقول فالناجان: تحّولت املعنوية يف منتصف عقد 
العرش  القرن  [من  وال التسعينات  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  هاجس  إىل  ين] 
ل كالرك روف  بيد أن هذه املعنوية كان لها شكل  ٢.٣، وروبرت وثنو١سيّ يف أع

ّخضت من رشائط وظروف خاّصة. كانت   من   اخاصً   اوذجً خاص، وكانت قد 
التقاليد  أساس  عىل  وتقوم  الرسمي  الدين  عن  االنفصال  عن  املعّربة  املعنوية 

 .   واألعراف األمريكية لالزدهار التلقا
بعض  يف  تحّولت  بحيث  الجاذبية  من  املستحدثة  املعنوية  أحدثت  لقد 
اضطرّت  لقد  واملهيمن.  الغالب  الخطاب  هي  لتصبح  واملساحات  املجاالت 

ذج الجديدة  املعنوية املستحدثة ـ   من خالل طرح املفاهيم واألفكار واألمثلة والن
سبيل   عىل  ـ  باالرد  باول  أن  ذلك  معها. (من  هي  الت إىل  املسيحة  الديانة  حتى  ـ 

. ٤حول مكانة وموقع الكتاب املقّدس يف املعنوية الجديدة)   اتحقيقً املثال ـ كتب  
امل وذات  املستحدثة  املعنويات  أن  نرى  أن  كن  تّدعي  واليوم  نية  العل اهية 

  .٥ الحلول محل األديان األصيلة
تتحّول املعنوية املستحدثة يف ثقافة ما بعد الحداثة؛ لتكون   ٦ويف موضع آخر

جيس سطحية   . إن هذه املعنوية وابتذاًال يف خدمة تحقيق أك متطلبات اإلنسان ال
ح  ا نوعً ثل   باألرسار،  واملحفوف  والساحر  املمتع  النشاط  ال  من  أو  يقوم  ال  يث 

ويعترب   امليتافيزقا،  من  يشء  عىل  العلم    اجزءً يشتمل  وراء  ملا  الخفية  األبعاد  من 
والعلوم الغريبة. إن هذه املعنوية من االستئصال وفقدان الجذور والضحالة بحيث  

تتبدل   بضاعة  شكل  عىل  املعنوية  أسواق  يف  عرضها  املوضة،   ايوميً يتم  بحسب 
ها عىل هذا األساس. إن غاية هذه املعنوية عبارة عن االزدهار لتُشرتى ويتّم استهالك

 
1. Wade Clark Roof 
2. Robert Wuthnow 
3. Flanagan, “Introduction”, P.9. 
4. Ballard, “The Bible and Christian Spirituality Today”, P.363 – 6. 

املتناول،٥ يف  كشاهد  كتابه    .  يف  ملكيان  مصطفى  مدعيات  الشأن:  هذا  يف  رهاانظر  به  إىل    راهي  (طريق 
  .التحرر)
  .معنويت در سبد مرصف. حميدية، ٦
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التلقا وتلبية املشاعر واألحاسيس السطحية ملا بعد املادية لإلنسان، واالستجابة 
إلحساس سعادة نسبية وآنية وسطحية بالكامل. إن الغاية النهائية والقصوى بالنسبة  

يف تتمثّل  الحداثة،  بعد  ملا  املعنوي  الشخص  إحساس   إىل  تجربة  قبيل:  من  أمور 
ومطلوبية  والسالمة،  الصحة  عىل  والسيطرة  والنفيس،  الجسدي  والرفاه  بالسعادة، 
النجاحات  وتحقيق  اآلخرين،  ومعالجة  املرىض  وشفاء  للجسم،  الظاهري  الشكل 
والسكينة  اآلخرين،  م  واهت انظار  ولفت  املادية،  األرباح  وزيادة  عية،  االجت

والحبور،   وملء والهدوء  واملرح،  والتسلية  واللعب  والغبطة  بالحياة،  واالستمتاع 
أوقات الفراغ، وكذلك أمور من قبيل: إحالل السالم العاملي، والتخّيل عن األسلحة 

  الذرية وأسلحة الدمار الشامل، وحقوق اإلنسان والحفاظ عىل البيئة. 
املعن يف  الصارخة  اإلنسانوية  من  نوع  عىل  العثور  كن  ما  عنى  ويات و

النفس  إىل  الناظرة  «األديان  مصطلح:  (انظر  الذات  نحو  تجنح  إنها  املستحدثة. 
تقنيات نفسية خاصة للكشف    ١الحقيقية»  وتدعي أنها تشتمل عىل  لباول هيالس)، 

مفهوم  إىل  األصيلة  ورؤيتنا  نظرتنا  تغي  إىل  يسعون  إنهم  الحقيقية.  الذات  عن 
ب يف  التعايل  هذا  عن  ويبحثون  التعريف التعايل،  إعادة  يف  وليس  األفراد،  اطن 

 امقدارً أنه حيث شاهدنا    اجدً . ومن الواضح  ٢والتسليم بالله «الذي هو آخر باملرّة» 
من اإلنسانوية أو محورية اإلنسان التاّمة، عندها لن يكون هناك موضع ملحورية الله 

  . اأبدً من اإلعراب 
ـ  الحداثة  بعد  ما  وظروف  رشائط  صنع  من  هي  التي  ـ  املستحدثة  املعنوية  إن 
األسس  مع  تنسجم  ال  هي  إذ  األصيل؛  الدين  مناهضة  نحو  ذاتها  قتىض  تتجه 

 تتفق مع توجهاتها وال حتى مع سلوكياته العملية. ومن املعرفية للدين األصيل وال
كن اإلشارة إىل مخالفة هذا النوع من املعنوية  ب مضاهر هذه املناهضة الشاملة 

عي االجت ودورها  التقليدية  الدينية  املؤسسة  الخصائص ٣مع  أهم  ب  من  إن   .
 

1. True Self Religions 
2. Heelas, Paul, Cults for Self – Religions, Magic and the Empowerment of 

Business, P.167. 
  م. ۱۹۹۹ويلسون،  . ٣



نية     ١٢٩   صالح أو طالح املعنوية العل

يد الذي نجده من هذه  املشرتكة ب الحركات والتيارات املعنوية الجديدة هو التأك
التيارات عىل الدور األسايس للناس يف إدارة تطّورهم املعنوي، والتقليل من أهمية 

  دور املؤسسة الدينية يف هذا الشأن. 
إن املعنوية املستحدثة تختلف مع الدين األصيل حتى يف أك املفاهيم محورية  

ا ك انت املعنوية املعارصة وجوهرية، ونعني بذلك مفهوم «اإلله» و«الفالح». ولر
ورشائط  ظروف  مع  ومتناسبة  بالكامل  جديد  وإطار  قالب  يف  الهوتية  طريقة  تبدو 
كن   الالهو  والتحليل  العلمي  التدقيق  خالل  من  ولكن  املعارص،  اإلنسان 
االلتفات إىل التغي املفهومي. إن املعنوية املستحدثة هي يف الغالب مفهوم ذهني  

آيل؛ نشاط  عىل  والثقة   ينطوي  د  االعت مستوى  رفع  إىل  تهدف  مفهومية  أداة  فهي 
التدّخل  كن  وبالتايل  املثايل.  والطموح  السكينة  عىل  والحصول  بالنفس، 
صورة  هي  حيث  املعارص؛  اإلنسان  لدى  مقبولة  له  صورة  وتقديم  فيه،  والترصّف 

كيوبي دان  يرى  مكتملة.  وغ  وضعيفة  واأللفة،  والرحمة  الرأفة  عىل  أن  تنطوي  ت 
الالهوت التقليدي يجب أن يتنحى لصالح مفهوم جديد عن الله. إن هذا املفهوم 

وذج توحيدي وممثل ملتشّخصة كل يشء تقتضيه املعنوية  . إن ١الجديد عبارة عن 
دان كيوبيت يروم استبدال حقيقة اإلله يف الرتاث التقليدي بالرؤية الذهنية لأللوهية  

البرش؛   تفك  حصيلة  هي  املعنوي التي  والتطّور  التنمية  مع  الالهوت  ينسجم   
  للبرش. 

ا هو صدى   املعنوية املستحدثة إ لالهوت    اوانعكاسً إن تغي مفهوم الله يف 
اإلله»  «موت  عن  فيه  أعلن  الذي  الالهوت  وهو  نيتشه،  فريدريك  إليه  دعا   . ٢الذي 

بأن الله قد مات ـ باملفهوم املوجود يف األديان األصيلة ـ واآلن   امصيبً هناك من قال  
وة ورأس املال يلعب اليوم دور  ٣قد انبعث من ب املو بوصفه «ثروة»  . إن ال

لية املنفلتة، وتحول  ّ عىل يد الرأس اإلله. إن مفهوم الالهو لله يف الغرب قد تغ
 

1. Cupitt, Taking Leave of God, P. 9. 
  انظر عىل سبيل املثال:. ٢

Nietzsche, The Gay Science, P.167. 
3. Carrette, & King, Selling Spirituality, the Silent Takeover of Religion, P.1. 
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عالج ملرض عميق باسم العدمية وانعدام  إىل شكل بضاعة، وهذه البضاعة عبارة عن  
وآخر   بشكل  تعمل  املستحدثة،  املعنوية  تعتنق  شخصية  أو  فرقة  كل  إن  املعنى. 

ما بعد حداثوي    امفهومً وبتعليب خاص عىل رفع الستار عن هذه البضاعة، وتعرض  
الحداثة   بعد  ما  يف  الفالح  إن  قبيل «الفالح».  من  املشابهة  املفاهيم  وعن  الله  عن 

والنباتات يراد الهواء  ونقاء  األرض  سالمة  عىل  والحفاظ  والرضا،  الحبور  ف 
شامل نحو  عىل  السالح  ونزع  والسالم  والصلح  من  ١والحيوانات،  ذلك  إىل  وما   ،

  األمور. 
t^jßj‰]æ<í‘ø}< <

: من خالل التدقيق يف مفهوم املعنوية،  كن تلخيص هذه املقالة عىل النحو اآل
ينطب املفهوم  هذا  أن  نية) ندرك  الدين (العل عن  املنفصلة  املعنوية  عىل  كذلك  ق 

نية ـ بطبيعة الحال ـ مرفوضة من وجهة نظر الدين األصيل، اأيضً  . إن املعنوية العل
فهي تفتقر إىل جميع أنواع املطلوبية، إال إذا كانت تستوجب الرقة والصفاء الباطني  

ثل هذه الحالة فإنها سوف تشتمل إىل اعتناق الدين الحق، ويف م  اهيدً لدى األفراد،  
نية ال تعود إىل ذاتها الخالية من التعبّد   عىل مطلوبية ترتبية. إن كفاءة املعنوية العل
ّهد األرضية لتوّجه اإلنسان القلبي إىل الله   ا تعود فقط إىل أدائها الذي  الديني، وإ

نية تكو  ن هذه الناحية العملية  سبحانه وتعاىل وإىل دينه الحقيقي. إن كل معنوية عل
  فيها أكرب، تكون أشّد مطلوبية وأك مقبولية.

من  اإلنسان  قلب  تفرغ  بعنارص  واقرتنت  ما،  بشكل  املعنوية  شحن  تّم  إذا  وأما 
وامتزجت  والحرية،  التواضع  عن  وتبعده  الحق،  قبال  يف  واملرونة  الروحية  الرقة 

الالمن واالنحياز  والعصبية  النفيس،  والعنف  لقيود بالقسوة  واالنصياع  واألنانية  طقي 
الذل املادي، عندها سوف تكون هذه املعنوية مفتقرة إىل جميع أنواع املطلوبية.  
عرصي  إطار  يف  للنفس  تأليه  ـ  والواقع  الحقيقة  يف  ـ  هي  ا  إ املعنوية  هذه  إن 
التديّن  عن  اإلنسان  ابتعاد  إىل  الحالة  هذه  مثل  يف  تؤّدي  محالة  ال  وهي  حديث، 

 
انكيوبيت، . ١ ان)، ص   درياي ا   .۱۸(بحر اإل



نية     ١٣١   صالح أو طالح املعنوية العل

ية لإلله الحقيقي. وبالتايل فإن هذا القسم من املعنوية ليس له مطلوبية حتى والعبود
  عىل نحو الرتتّب.

رغم  للدين،  املناهض  النوع  من  نية  العل املعنوية  كفاءة  عدم  سبب  هو  ما 
عي   لها عىل آليات إيجابية عىل املستوى الروحي بل وحتى االجت ؟ ك اأيضً اشت

الن هذا  فإن  ذكرنا  أن  الفاعلة  تقدم  اآلليات  من  الكث  عىل  ينطوي  املعنوية  من  وع 
، أو ال يتوقع منهم اآلن ـ   بالنسبة إىل األشخاص الذين ال يريدون أن يكونوا متدين
ا أّدى هذا النوع من املعنوية إىل  بسبب ظروفهم ـ أن يعتنقوا التديّن األصيل؛ فر

م عىل حياتهم، وجعلها قابلة  الدفع بهم نحو األخالقية، وأن يضفي املعنى واملفهو 
عية الضارّة، وأن ينطوي  للتحّمل وأك متعة وعذوبة، ويُقلل من سلوكياتهم االجت

  عىل الكث من الفوائد بالنسبة إىل سالمتهم الجسدية والنفسية.
أي  الثمن؛  باهظ  حساب  عىل  الفوائد  هذه  تكون  حيث  نفسه  الوقت  يف  ولكن 

ل الرجوع إىل الدين األصيل، فإنه ال    بثمن االبتعاد عن الدين الحق، وتضاؤل احت
نية املناهضة للدين عىل مطلوبية حتى ولو عىل  ل املعنوية العل كن القول باشت
نحو الرتتّب. إن الذي يرزح تحت تعاليم هذا النوع من املعنوية، يبتعد فكره وذهنه  

مفاهيم وأفكار الدين   عن األصالة، ويقرتب من قيم ما بعد الحداثة، بحيث تبدو له
ة وبالية ومنتهية الصالحية ومضللة   سكة وقد األصيل محتقرة ومتناقضة وغ مت
وخارجة عن اإلنسانية. وال شك يف أن عالج هذا النوع من الذهنية املريضة سوف  

  يكون يف غاية الصعوبة والتعقيد.
املوض عرفة  وثيق  بشكل  ترتبط  مسألتنا  فإن  ذكرنا  أن  سبق  كل وك  ففي  وع. 

نية ال بد من التدقيق، ليتضح ما هو مقدار  مورد من موارد املعنوية املستحدثة والعل
. وبالنظر   نية من النوع األول، وما هو مستوى قربها من النوع الثا املعنوية العل
املشهد  ويف  املورد.  ذلك  وكفاءة  مطلوبية  تحديد  كن  التدقيق  هذا  نتيجة  إىل 

كن إدراجه   اجدً ي للمجتمع يبدو من املستبعد الواقعي والحقيق العثور عىل مورد 
نية   نية من القسم األول أو ضمن املعنوية العل بشكل خالص ضمن املعنوية العل

.   من القسم الثا
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ية تحديد املوضوع يف ضوء ما تقّدم، ولكن ال بّد  وعىل الرغم من أهمية ومص
ة املعارصة، والتي وصلت عرب موجة العوملة إىل من التذك بأن ثقافة ما بعد الحداث

جميع األصقاع والبلدانـ  ومن بينها إيران املعارصةـ  هي يف الغالب تعمل عىل دعم  
نية املناهضة للدين. وإن الذين يرزحون عىل الدوام تحت تأث  ونرش املعنوية العل

األصي التدين  وأجواء  فضاء  عن  يبتعدون  الثقافة،  من  النوع  ـ  هذا  من   اتبعً ل  لعدد 
وبيئتهم  األصيلة،  األرسية  ءاتهم  وانت الرتبوية  جذورهم  قبيل:  من  العنارص، 
عية، وقّوة وعمق تديّنهم السابق ـ بدرجات متفاوتة، ويضعون أقدامهم  يف  االجت

نية املناهضة للدين.   اقطعً طريق ينتهي بهم    إىل املعنوية العل
ا دور  تلعب  التي  الهامة  النقطة  املعنوية إن  أن  هي  قياسنا،  يف  األوسط  لحّد 

ثابة   األمور  هذه  تعّد  ا  وإ األصيل،  للدين  باألصالة  الغاية  ه  ليسا  واألخالق 
املقدمة أو العنرص الرافع للموانع املاثلة يف طريق الهدف األصيل للتديّن، والذي  

. فلو أن   ا قام من أفعا  اشخصً يتمثل يف العبودية لخالق العا ة، قام  ل الخ الكث
أجل   من  ونشط  والشفقة،  العطف  منطلق  من  ية  الخ املؤسسات  من  بنى  ما  وبنى 
ساعدة  إحالل السالم العاملي حتى يحصل بذلك عىل جائزة نوبل للسالم، ويقوم 

يزا  اندً ، أو بلغ يف العطاء والكرم ما يجعله  ١الفقراء واملساك حتى يغدو مثل األم ت
، و  وت  لحاتم الطا لله، فإنه لن يحصل عىل يشء من السعادة   اومنكًر   اكافًر لكنه 

. وذلك ألن هذه األمور ليست هي الغاية األصلية من إرسال الدين من قبل الله اأبدً 
  سبحانه وتعاىل إىل الناس.

ا الهدف األصيل يكمن يف وصول اإلنسان إىل معرفة الله وإظهار العبودية له  إ
يف األرض، وبطبيعة الحال فإن هذه العبودية تستوجب ـ عىل نحو التالزم البديهي ـ 

 
يزا الكلكتية (   .١ يزا أو القديسة ت ): راهبة ألبانية هندية حائزة عىل جائزة نوبل للسالم.  ۱۹۹۷ـ    ۱۹۱۰األم ت

يزا،    ۱۹۳۱اسمها األصيل آغنيس غونزا بوجاكسيو. دخلت سلك الرهبنة يف عام   م واتخذت لنفسها اسم األخت ت
يزا. ويف عام  ۱۹۳۷ويف عام  ، فخلعت   ۱۹۴۸م نذرت نفسها وأصبحت األم ت م تفرّغت للعناية باألطفال املهمل

لراهبات   أسست جمعيتها  به.  الذي ُعرفت  األزرق  األبيض والخط  بلونه  القطني  الساري الهندي  زي الرهبة ولبست 
  م. (املعرّب).   ۱۹۵۰املحبة عام 
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. إن اأيضً بدورها تثبيت األخالقيات، وبسط العدالة، ونرش الرأفة والرحمة والشفقة  
ا الذي يريده الله من العباد هو إ  خالص العبودية له، وإن هذا الرشط (األخالص) إ

بذكر    منشغًال يتحقق بواسطة األخالقيات واملعنويات. لو كان اإلنسان منذ الصباح  
الله، وتصّدق وآثر اآلخرين عىل نفسه، وهي كلها أمور مستحبة وغ واجبة، فإنها  

للتعبّد الصحيح سوف تساعده عىل اإلتيان بفريضة الظهر الواجبة والتي هي مصداق  
  عن العجب والرياء، وسوف يأ بها خالصة لوجه الله. ابعيدً وبنية خالصة 

وصفاته  الله  ء  أس مظهر  هي  التي  الحسنة  ل  باألع القيام  خالل  من  إننا 
الحسنى، سوف نتشبّه بالحق تعاىل، ونجعل ظرفية وجودنا مستعدة للتعبّد الخالص. 

ب هو التعبّد وااللتزام بالقيام بالواجبات وترك وعىل هذا األساس يكون األصل يف ال
املحرّمات، وسوف تكون املعنوية واألخالق هي الفرع ومن باب رفع املانع. وال 
بّد من التدقيق هنا يف أن إطالق عنوان الفرع عىل املعنويات واألخالقيات ال يعني 

عنى القول بأن  . وبهذا البيان لن نقع يف إشكال التعاأبدً التقليل من أهميتها   ددية، 
عنى أنه ال فرق يف ذلك ب الدين اإلسالمي   املعنوية مطلوبة يف أّي إطار كانت؛ 
نية.  الحنيف وب املسيحية أو حتى الهندوسية والبوذية، بل وحتى املعنوية العل
خدمة  يف  وكانت  الحق،  الدين  إطار  يف  تجلت  إذا  مطلوبة  تكون  ا  إ املعنوية  إن 

األ  تكون الغاية  لن  الحالة  هذه  غ  ويف  التعبّد.  هي  والتي  الحق  الدين  من  صلية 
نية ـ أّي مطلوبية   ، إال عىل  اأبدً للمعنوية يف األطر األخرى ـ ومن بينها إطار العل

  نحو املقدمة من أجل خضوع القلب وتسليمه أمام الدين الحق.
… ^’¹]< <
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  ٢أحمد شاكر نجاد 

إن الروحانية املستحدثة التي تعّد الزئبقية الدينية والتنّصل عن املرجعيات الرسمية  
ة ب   قبولية كب للتدين، سمتها األصلية، قد حظيت بوصفها ظاهرة ثقافية جديدة 

امللحدين   أوساط  يف  وحتى  بل   ، قبيل: «إن اأيضً املتدين من  عبارات  شيوع  إن   .
ل »، و«إن اإلنسان هو خ من يستطيع التمييز ب الَحَسن التديّن بالنوايا ال باألع

باألفعال»،   يُقاس  ال  والتدين  القلب،  تنقية  و«يجب  قلبك»،  إىل  و«انظر  والقبيح»، 
وكذلك العبارات التي تح عن إيجاد التقابل ب الدين والروحانية، من قبيل: «أنا  

لست   و«أنا  ديني»،  ال   ، رجال  »،  امتعصبً   امتدينً روحا إىل  ينتمي  ال  ديني  و«إن 
من  والفارغة  البنيوية  غ  الروحانية  من  النوع  هذا  وانتشار  شيوع  إىل  يُش  الدين»، 

  املؤسسة الرسمية للتديّن. 
ا  وبطبيعة الحال فإن سؤال هذه املقالة ال يتعلق بحجم انتشار هذه الظاهرة، وإ

لخطاب أو االتجاه يف التديّن؛ سؤال هذه املقالة هو أنه: لو سلمنا بوجود مثل هذا ا
الدينية؛  الحياة  أسلوب  مع  يتعارض  ت  الس هذه  من  واحد  وأّي  ته،  س هي  ف 
تسعى  املقالة  هذه  فإن  وعليه  الرسمية.  اإلبراهيمية  األديان  يف  التدين  ط  عنى 

 
«  ،أحمد،  نجاد   شاكرصدر:  امل  .١ بعنوان    برريس   و  جديد  ت معنوي  گفت  هايگرايي نشانه  حليل ت املقالة 

ات  يل  تأث التي تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة    ،)قبسات» يف مجلة (ديني  زندگي   سبك   بر  آن   احت
  .  ۸۶إىل    ۶۱الصفحات  ، ۱۳۹۹ ، صيف۹۵الفارسيَّة، العدد 
   يالهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

  الروحانية يف كلية العلوم والثقافة اإلسالمية.. أستاذ مساعد يف حقل اإلسالم والدراسات ٢
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ـ والتي    ١بالنظر إىل الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة بوصفها ظاهرة ثقافية
بسبب سيالنها وعدم ثباتها عىل أساس    ٢سّمى يف هذه املقالة بـ «املعنوية السائلة» تُ 

يّز هذا الخطاب الجديد يف التديّن من    ٣رأسخ  ـ إىل تحليل أهم االختالفات التي 
كانت   إذا  ما  يف  البحث  خالل  التفك  كن  الحال  وبطبيعة  الرسمي.  التديّن 

من   لها  ا  ـ  السائلة  الحياة  الروحانية  ط  مع  للجمع  قابلة  ـ  الخطابية  الدالالت 
كن للمتديّن (املعتقد   الدينية دون الوقوع يف التناقض أم ال. وبعبارة أخرى: هل 
يحدث   أن  دون  الروحانية،  من  النوع  بهذا  يلتزم  أن  اإلبراهيمية)  األديان  من  بواحد 

 ً لتديّنه  اتغي األصلية  والخصائص  للدين  األصلية  القضايا  االلتزام   يف  قبيل  من  ـ 
بالقيامة   ان  اإل وكذلك  النبوية  والسنة  الثابتة  الرشيعة  قبال  يف  والتسليم  بالوحي، 
ات غ محسوسة   واآلخرة ـ أم أن الروحانية السائلة واملائعة تؤّدي إىل إحداث تغي
ولكن جذرية يف هيكل وبنية تديّن الشخص، تجعل االلتزام بقضايا من قبيل الوحي 

  .اومعقدً  اصعبً  اأمًر يم يف قبال الرشيعة والتسل
السائلة  الروحانية  خطاب  دالالت  عىل  التعرّف  بعد  أنه  املقالة  هذه  تدعي 

ّ أن هذا النوع من الروحانية يختلف   ً ومقارنتها بأسلوب الدينية، يتب عن التدين    ا كث
فروضات هذه الروحانية وااللتزام بأساليبها العمل ية من قبل  الرسمي، وإن القبول 

املتديّن يؤّدي إىل ظهور بعض التعارضات يف الحياة الدينية. وك سيأ ذكره فإن  
السائلة  الروحانية   : به ونعني  ـ  الجديد  الديني  االتجاه  لهذا  األساسي  الركن 

 ( التلقا (الدين  لهذين ٤االنطوائية  الخطابية  الدالالت  ظهور  مع  فإنه  ـ  والدنيوية   ،
لتديّن التقليدي، قد تظهر بعض التحديات أمام الشخص املتديّن، ومن  الفرض يف ا

 
. ال يتم التعرّض يف هذه املقالة إىل أنحاء ِفرّق ونَِحل الروحانية الجديدة التي ظهرت بوصفها بديلة عن األديان  ١

مها األصيل بالبُعد الثقايف للروحانية املستحدثة بوصفها   ا يتلّخص اهت ظاهرة أو متفرّعة عن األديان الرسمية، وإ
ة الشكل والصورة.   عد

2. Fluid Spirituality 
نجاد،  ٣ شاكر  معارص«.  هاي  گرايي  معنويت  ميان  در  سيّال  معنويت  ب    »جايگاه  السائلة  الروحانية  (موقع 

  . ٥٨ـ   ٥٠الروحانيات املعارصة)، ص  
  . ٥٤ـ    ٥٠. املصدر أعاله، ص ٤
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ان  اإل وكذلك  الرشيعة،  أمام  والتسليم  الديني،  التعبّد  حقل  يف  تحّديات  بينها 
وأعباء الوظائف الدينية. إن هذه املقالة بعد رسم أهم   باآلخرة، وتحّمل املسؤولية 

من الجديد  النمط  بهذا  املرتبط  الخطاب  بيان    دالالت  إىل  تنتقل  سوف  التديّن، 
التقليدي  املتدين  عىل  الجديد  األسلوب  هذا  يفرضها  قد  التي  التحديات 

  املتمّسك باألديان اإلبراهيمية.
íée^Ş¤]<l÷÷‚Ö]< <

عية حول الظاهرة املذكورة ـ  من خالل االستفادة من التحقيقات واألبحاث االجت
كن بواسطة بعض الدالالت الخطابية والخصائص   ونعني بها الروحانية السائلة ـ 

األسلوبية، عىل هذا النوع من الروحانية، والعمل من خالل تحليل هذه الخصائص 
ومقارنتها بنمط الحياة الدينية عىل قياس مقدار انسجامها مع التديّن الرسمي. وبذلك 

التي  كن التوّصل بشكل ضمني إىل هذا الفهم واإلدراك، وهو ما هي التحديات  
التديّن  مجال  يف  املستحدثة  الروحانية  تفك  دخل  لو  في  السطح  عىل  ستطفو 

  التقليدي الرسمي.
إن أول ما يبدو من الدالالت يف النظرة األوىل هو أن الروحانية السائلة تخالف 
موثوقة  تراتبية  منظومة  بواسطة  إمالؤه  يتّم  الذي  التديّن  عنى  املرجعي؛  التدين 

ء املتخصصون يف الدين)، وال تؤمن بالله (الوحي، والنبي ة، والقادة والعل ، واأل
وبوصفه    ومنزًال   اشارعً بوصفه   الرشعية،  واألحكام  االتباع؛   امّرشعً للتعاليم  واجب 

يل أوامره   اضابطً أو    امستبدً   اأبً أو    اعسكريً   اقائدً ألنها تنظر إىل هذا اإلله بوصفه  
وب عسكرية،  مهمة  أثناء  جنوده  ال  عىل  التي  القرارات  إمالء  بغ  يهتم  ال  فإنه  ذلك 

ا له من القواعد واألحكام   يجوز التخلف عنها أو التمرّد عليها. إن التديّن الصلب 
ثّل   والتي  واألبدية،  أو   اأحكامً األزلية  واملكان  الزمان  رعاية  دون  للجميع  ثابتة 

املستحدثة   الروحانية  نظر  وجهة  من  يعّد  حاالته،  أو  للشخص  النفيس   اأمًر السنخ 
والتقليدي  امذمومً  الرسمي  الدين  بأن  القول  وهو  األمر  بهذا  التسليم  افرتاض  مع   .

املتدين   إىل  الجدد  الروحانيون  يوجهه  الذي  االتهام  يكون  سوف  أن  مستبد،  هو 
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واملرا والفاقد للروح، ويف    ١اتجاهكم يف البُعد الفردي يؤّدي إىل التدين الشكيل 
عي يؤّدي بفعل التعّصب والتصلّب إىل العنف واملواجهة    .٢البُعد االجت

إن مخالفة الروحانية السائلة للدين الرسمي ال يأ من رفضها  املطلق ملعطيات 
الدين، بل إنها تهتم باألبعاد الفردية للدينـ  وال سيّ منها األساليب املرتبطة بالدعاء 
ة وامللهبة للمشاعر واألحاسيس أو  واملناجاة والعبادات الفردية أو املناسك املث

األخالقية.   من  الِحَكم  التحرر  إىل  تؤّدي  أنها  من  تأ  الصارمة  املخالفة  هذه  إن 
تدينها  ط  عىل  الهوية  نفسه  الوقت  يف  تضفي  أنها  ك  للدين،  اإللهية  املرجعية 

ء الدين).  انوعً بوصفه    من التدين الشعبي (غ التابع لعل
الفاصل   الحّد  يف  موقعها  تحّدد  ل  السائلة  الروحانية  فإن  الحال  ب وبطبيعة 

تخالف  الرسمي،  للدين  مخالفتها  تسجل  الذي  الوقت  يف  فإنها  واإللحاد،  التديّن 
للتقديس   والرافضة  الكاملة  نية  العل الرؤية  للرؤية ا أيضً كذلك  انتقادها  وتورد   ،

ونبذ   اآللية  والعقالنية  الصناعية  الحياة  قبيل  من  لها،  األسلوبية  والعنارص  املادية 
. ك أنها يف الوقت الذي تستفيد يف أسلوب اأيضً املادية    األلوهية وتأصيل املعيارية

اذج الروحانية يف األديان الرشقية أو التيارات البديلة للدين ـ والتي يتم  تدينها من 
الجديد»  العرص  «حركة  عنوان  تحت  األخ  وذجها  أسلوب   ٣طرح  تدرج  ال  ـ 

وسية والبوذية أو أساليب  روحانيتها ضمن مجموعة األديان الرشقية، من قبيل الهند 
العرص الجديد؛ إذ من ناحية أن األديان الرشقية عىل الرغم من أنها ـ مثل الروحانية  
ة الشخصية لإلنسان، وال تستند إىل   السائلة ـ تنبثق من االنطوائية واإلدراك والبص
أفراد  عامة  تبعية  رضورة  ترى  ذلك  مع  ولكنها  املتدّرج،  وي  الس اللفظي  الوحي 

(الغورو)ال أو  واملرشد  للمعلم  مثل  ٤شعب  ـ  األديان  هذه  فإن  ذلك  عىل  وعالوة   .
 

1. Formalism 
2. Lynch, New Spirituality: An Introduction to Progressive Religion; p. 63. 
3. New Age Movement 

عنى النور،  Guruغورو (.  ٤ عنى الظالم، و(رو)  : (غو)  ): لفظ يتألف يف اللغة السنسكريتية من جزئ وه
 ها يف إرشاد اآلخرين (معلم). وهي تستعمل للداللة عىل من لديه معرفة عميقة وحكمة مرجعية يف مجال ما ويستخدم

الكلمة   هذه  استخدام  شاع  بعض    ادينيً وقد  يف  وكذلك  األخرى،  الهندية  الديانات  وبعض  والسيخية  الهندوسية  يف 
  الحركات الدينية والروحانيات املستحدثة. (املعرّب). 



    ١٤١  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

يف نظرتها إىل الوجود، وترى أن    ١الروحانية السائلة ـ تحتوي عىل القول بالواحدية 
الله هو ع الوجود، وتقول بأن طريق الوصول إىل الغاية من التديّن يكمن يف تجاوز  

(املايا) الدنيا  وتعت٢أوهام  املادي  ،  العا  وتجنب  االرتياض  عن   اجزءً رب  ينفك  ال 
؛ وأما يف الروحانية السائلة فإنه عىل الرغم من األفكار األحادية   ٣أسلوبها السلو

والواحدية، فإن إدراك الحقيقة ال يعني إلغاء الدنيا، بل إن الروحانية تكمن يف اإلقبال  
وتأصيلها الدنيا  السا٤عىل  الروحانية  أن  ك  البديلة .  الروحانية  عن  تختلف    ٥ئلة 

(الروحانية غ الدينية، من قبيل روحانية الطرق الباطنية، والسحرية، وروحانية العلوم 
؛ إذ هناك يف  ٧، فهي منفصلة عنها٦الغريبة) التي يسميها تشندلر بالروحانية الجامدة 

عنى أنه عىل ٨قطعية الروحانية الجامدةـ  مثل الروحانية الدينيةـ  نوع من اليق وال ؛ 
التجربة  عىل  تؤكد  كلتاه  البديلة  والروحانية  السائلة  الروحانية  أن  من  الرغم 

الروحانية   واعتبار  الطبيعية  وتقديس  أن   اعالجً الشخصية  إال  والتداوي،  لالستشفاء 
الروحانية البديلة تحتوي ـ يف الحد األد ـ عىل هذه الرؤية الجزمية والقاطعة بأن 

ثل  األد مذهبها  ترى  أنها  الكالم  هذا  من  ويُستنبط  بأجمعها،  باطلة  التقليدية  يان 
  طريق الحق، إال أن أتباع الروحانية السائلة ال يحكمون عىل جميع األديان بالبطالن. 

للروحانية  األسلوبية  بالخصائص  التعريف  إىل  تهدف  ال  املقالة  هذه  أن  حيث 
، فإن املقدمة أعاله تعترب رضورية  السائلة وإدراك تداعياتها وتبعاتها عىل  املتدين

للتعرّف عىل الخصائص األصلية لهذا النوع من الروحانية بشكل أفضل. واملقدمة 

 
1. Pantheism 

): تعني يف اللغة السنسكريتية الوهم أو السحر، ولها عّدة معان يف الفلسفة الهندية؛ ففي كتابات  Mayaمايا ( .  ٢
ة تعني القوة عنى العرض السحري، وهو عرض    فيدا القد ، وأما يف نصوص فيدا املتأخرة فتأ  والحكمة الخارقت

  يوهم بوجود أشياء ال وجود لها يف الحقيقة والواقع. (املعرّب).
3. Monism 
4. Lynch, New Spirituality: An Introduction to Progressive Religion; p.64. 
5. Alternative Spirituality 
6. Solid Spirituality 

نجاد،  ٧ شاكر  معارص«.  هاي  گرايي  معنويت  ميان  در  سيّال  معنويت  ب    »جايگاه  السائلة  الروحانية  (موقع 
  .٤٧الروحانيات املعارصة)، ص  

8. Lynch, New Spirituality: An Introduction to Progressive Religion; p.65. 



١٤٢  واملعنوية الدين 

الوسائط   من  واحد  أّي  مع  السائلة  الروحانية  أن  نعلم  أن  هي  األخرى  الرضورية 
  الثقافية، وكيف تظهر وتتجىل عىل املستوى الثقايف العام.

ال الروحانية  عن  إن  قراءتها  لتوسيع  متعددة  ثقافية  وسائط  من  تستفيد  سائلة 
الروحانية. إن الروحانية املذكورة ال تنترش بالرضورة يف إطار األبحاث الدينية فقط، 
والرتبية والتعليم أو يف إطار املهن والِحرف  تنترش يف إطار العالج النفيس  بل قد 

ة ثقافة جديدة مثل البيع والرشاء، والرياضة والتسلية أو عىل حد تعب هيالس بواسط
واإلعالنات التجارية، والعالقات العامة، والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، واملطالب  
د عىل النفس، والتكافل، واملهن الخدمية من  الصحفية واملجالت، وأدبيات االعت

عية، واالستشارية، والعالج الجنيس، والتغذية وما إ ىل ذلك  قبيل: الخدمات االجت
  .١ا أيضً 

الخطابية   الدالالت  عن  تتحّدث  ال  املتوفرة  التحقيقات  أن  من  الرغم  عىل 
،  قليًال للروحانية السائلة من زاوية ما تنطوي عليه من التحديات للتدين الرسمي إال  

فقد عمد طالبي دارا ـ يف أطروحته عىل مستوى الدكتوراه بهدف تحليل خطاب 
تحليل  الروحانية   إىل  ـ  الروحاني  آثار  وتحليل  دراسة  خالل  ومن  املستحدثة، 

الدالالت الخطابية لهذه الظاهرة ضمن خمسة أنواع من الخطاب. يف هذا التحليل  
الخطا إذا ما استثنينا املورد الخامس (الروحانية بوصفها شبه دين) ـ والذي يُش 

ا األديان  من  تاز  التي  الروحانية  الحركة  العرص  إىل  حركة  عنوان  تحت  ملدرجة 
كن إدراج األنواع األربعة األخرى ضمن الروحانية السائلة: ٢الجديد   ،  

íèçßÃÚæ<íéuæ…<íéÛßi<^ãË‘çe<íéÞ^uæ†Ö] 
من التنمية الروحية. إن هذه    انوعً أبحاث حول الروحانية تعمل عىل تعريفها بوصفها  

  املفهومية تقوم عىل فرضيات من هذا القبيل:

 
1. Heelas, Religion, Modernity and Postmodernity, p.98. 

، باقر، ٢ (الِفرَق    » فرقه گرايي جديد در ايران: تحليل جامعه شناخي عرفان هاي نوظهور در ايران«. طالبي دارا
عي ألنواع العرفان املستحدث يف إيران)، ص     .٢٠٥الجديدة يف إيران: تحليل اجت



    ١٤٣  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

  من التنمية اإلنسانية.  اذاتيً  ابُعدً حث عن التنمية الروحية بوصفها الب .أ
  التنمية الروحية والروحانية مفهومان مرتادفان. .ب 
  املجتمع املنفتح رشط التنمية الروحية. .ج

ويف هذه الحالة تكون الروحانية متساوية مع التنمية الروحية، وتشتمل عىل سبعة 
  عنارص أصلية: 

ل والكون يف كلية الوجود. .١   الروحانية اإلدراكية واحرتام الك
  إن الروحانية يف األصل مرتبطة بإضفاء املعنى عىل الحياة. .٢
منسية  .٣ كذلك  وهي  البيئات،  مختلف  يف  الدوام  عىل  موجودة  الروحانية  إن 

 ً   .ادا
إن التنمية الروحية تستوجب إيجاد الدافع والحافز والتحرّك نحو املزيد من  .٤

  لثقة بالنفس وتحقق الذات األصيلة.ا
ط معرفة األشخاص ألنفسهم يف مسار ال واع  .٥ إن الروحانية تعني اكتشاف 

  عىل نحو عام. 
إن التجارب الروحية تكون يف الغالب مقرونة بنوع من تحرير النفس ونوع  .٦

  من اإلعجاب. 
  .١بالرضورة  اواحدً  اشيئً إن الروحانية والدين قد ال يكونان  .٧

éÞ^uæ†Ö]<^ãË‘çe<í⁄‚ÏÞ]<àè‚×Ö 
كن العثور عليها يف الكتابات  عىل حد تعب طالبي دارا إن النظرة األخرى التي 

بوصفها   بالروحانية  م  االهت هي  الروحانية،  كن    انقدً واألبحاث  الرسمي.  للدين 
للدين الرسمي بشكل رئيس يف ما يُصطلح عليه يف   انقدً مشاهدة الروحانية بوصفها  

» أو «روحا ال ديني»، ولكنني رو امتدينً عبارة «لست   . وبهذا املصطلح يتّم  ٢حا
 

  .٢٠٣املصدر أعاله، ص . ١
2. Spiritual But Not Religious 



١٤٤  واملعنوية الدين 

نفي بعض أبعاد السنة الدينية املوروثة للفرد، وإثبات قراءة جديدة للدين (والذي هو  
 اجديدً   اأفقً )، أو أن هؤالء األشخاص يفتحون ألنفسهم  ا انفعاليً أو    ا تجريبيً يف الغالب  

نارص من دينهم املألوف مع من الروحانية يف حياتهم، ويعملون بحرية عىل صّف ع
ليبدعوا   بعضها،  إىل  وضّمها  األخرى،  والروحانيات  األديان  من  مستوردة  عنارص 

  ١.٢يف الروحانية عىل نحو ما يُصطلح عليه بـ «االنتقائية»  افرديً  اسلوكًبذلك 

Dl]„Ö]<î×Â<…çnÃÖ]E<l]„×Ö<ÐéÏ <^ãË‘çe<íéÞ^uæ†Ö 
عنى ظهور يف بعض الكتابات األخرى املتعلقة بالرو  ل الروحانية  حانية، يتّم استع

الذات الواقعية والحقيقية لألشخاص وإظهار حقيقة الذات. إن الروحانية  يف هذه  
يشء  إىل  الوصول  أو  الحياة  عىل  معنى  يضفي  يشء  إىل  الوصول  تعني  األدبيات 
يكمن يف مركز اإلحساس الوجودي لدى الشخص. ويف هذه الحالة تكون الروحانية 

 ا ومفهومً رة عن مسار شخيص من الخوض يف األمور واألشياء التي تضفي معنى  عبا
يرتبط   الروحانية  من  النوع  هذا  أن  دارا  طالبي  ويرى  الشخص.  حياة    ا ارتباطً عىل 

  .٣ستوى وحجم انتشار الليربالية يف املجتمع اوثيقً 

íu^ŠÚ<æ_<íé•…_<^ãË‘çe<íéÞ^uæ†Ö] 
دارا   طالبي  الفيزياء  بامل  ا مستعينً يذهب  أدبيات  من  وامليدا  الجوهري  فهوم 

الحديثة ـ التي تصّور جميع عنارص ومواد الوجود ال يف الفراغ والعدم، بل يف مجال  
نزلة امليدان    اجانبً من الطاقة ـ إىل االعتقاد بأن   من أدبيات الروحانية الجديدة هو 

تربط ب جميع األديان عىل شك ل شبكة من األوتار الالمر وهمزة الوصل التي 
. ومن هذه الناحية يعترب ٤غ املرئية، من قبيل: نظرية الروحانية البالسمية لتشندلر

 
1. Eclecticism 

  .٢٠٤، ص  ملصدر األعالها. ٢
  . املصدر أعاله.٣
نجاد،  ٤ شاكر  معنويت  «.  ميان  در  سيّال  معنويت  معارصجايگاه  هاي  ب    »گرايي  السائلة  الروحانية  (موقع 

  .٥٣الروحانيات املعارصة)، ص  



    ١٤٥  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

عىل   اوعينيً   املموسً   اتجليً الدين   الطرق  ختلف  تتجىل  والتي  اإلنسان،  لروحانية 
نحو طبيعي، وعىل هذا األساس يجب احرتام جميع األديان، سواء يف ذلك األديان  

. وبطبيعة الحال  اأيضً اإلبراهيمية واألديان الرشقية بل وحتى التيارات الوثنية الحديثة  
ا فإن طالبي دارا له تحليل آخر ألدبيات هذه الروحانية؛   حيث يرى أن الروحانية 

كن التعريف بها كذلك بوصفها   يعمل عىل املواءمة واملناغمة    اأمًر هي مساحة 
  .١اأيضً ب الناس عىل أساس النفس املشرتكة بينهم 

تحديد  يف  أخرى  مجموعة  شخص  قد  دارا  طالبي  فإن  ذكرنا  أن  سبق  وك 
نزلة ، وهي الروحانية التي يصطلح اأيضً خطاب الروحانية  عليها عنوان «الروحانية 

يف   بها.  املرتبطة  واألدبيات  الجديد  العرص  حركة  يف  مصداقها  ويرى  الدين»،  شبه 
للرشق  الخفية  والعلوم   ، الروحا الرتاث  إحياء  ثابة  الروحانية  تعترب  الحركة  هذه 
عقد   منذ  ـ  إحياؤها  تّم  والتي  املسيحية  قبل  ما  معتقدات  من  ذلك  وغ  والغرب، 

عن األديان الرسمية، وقّدمت   بديًال تينات من القرن امليالدي املنرصم ـ بوصفها  الس
الروحي  االتصال  أو  الروحية  والوساطة  الروحانية  النزعة  إىل  االستناد  ضوء  ، ٢يف 

( من الروحانية أو    انوعً ، والتقنيات والعقاق املخدرة،  ٣والتخاطر عن بُعد (التلبا
وبطبيعة املادية.  وراء  نينات    ما  الث عقد  من  فإنه  التيار    افصاعدً الحال  هذا  استمّر 

من العرص الجديد أو النزعة   بدًال تحت عنوان «الروحانية» وتحت لواء هذه التسمية،  
  الروحانية أو الرشك القديم. 

وبطبيعة الحال هناك بعض املالحظات عىل تحديد األنواع أو التعريف بالخطاب 
  ، دارا طالبي  بشكل  :  فأوًال لدى  املنهج  هذا  يف  خطاب  كل  حدود  رسم  تّم  لقد 

ً   تداخًال قاطع، وأما بحسب الحقيقة الخارجية نجد هناك   : إن  اوثانيً ب األنواع.    اكب
سبيل   عىل  ـ  ذلك  من  التحلييل،  النموذج  هذا  يف  لحاظها  يتّم  العناوين   بعض 

ّت الغفلة يف معرفة األنواع هذه عن تجليات هامّ  ة للروحانية السائلة املثال ـ قد 
 

١  ، دارا طالبي  ايران«.  در  نوظهور  هاي  عرفان  شناخي  جامعه  تحليل  ايران:  در  جديد  گرايي  (الِفرَق    »فرقه 
عي ألنواع العرفان املستحدث يف إيران)، ص     .٢٠٥الجديدة يف إيران: تحليل اجت

2. Channeling 
3. Telepathy 



١٤٦  واملعنوية الدين 

ثابة تحول الدين إىل أخالق. وعىل أساس من هذا القسم من األدبيات املرتبطة 
بالروحانية التي يتعرّض لها حس باغگيل وآخرون يف مقالة لهم بعنوان «تحليل و  

عزل عن الدين أن تظهر ١نقد رويكردهاي تربيت معنوي نوپديد»  كن للروحانية   ،
. ويف هذا القسم من األدبيات الروحانية،  اأيضً   ا أخالقيً   ا بحثً بوصفها نزعة أخالقية أو  

حيث يتّم التأكيد عىل امتالك روحانية ُعقالئية ومشرتكة ب األشخاص، حيث يكون 
تعترب الفضائل املشرتكة ب لها نتائج عملية وملموسة يف حياتهم وتقلل من آالمهم،  

(اإلبستمية)  املعريف  النظام  أساس  عىل  وذلك  ـ  وتنميتها    ٢الناس  ـ  الحال  بطبيعة 
  .٣للروحانية امصداقً وتطويرها 

كن البحث بشأن الروحانية   بغض النظر عن التصنيف النوعي الخطا أعاله 
رتكة يف األساس والتي  السائلة من هذه الزاوية، وهي ما هي املؤرشات الخطابية املش

بذلك   وصار  الخطاب،  لهذا  والعام  الكّيل  النظم  هذا  ً أحدثت  مختلف   حاك عىل 
اطه؟ وبطبيعة الحال فإن هذه املقالة  تسع إىل اإلجابة عن هذا السؤال  أساليبه وأ
، بل وقد سعت  واكتشاف املؤرشات والعالمات املذكورة يف ضوء تحقيق ميدا

خالل تحليل وتقييم األبحاث التي تّم إنجازها يف هذا الشأن ـ   من ذلك ـ من  بدًال 
اتها املحتملة عىل أسلوب   إىل تقرير وبيان أهم املؤرشات والعالمات وتقييم تأث
كن تقسيم أهم املؤرشات  ط الحياة الدينية. وعىل أساس األبحاث املتوفّرة،  و

  : وه  ، عامت طائفت  ضمن  الظاهرة  لهذه  و«النزعة الخطابية  الباطنية»  «النزعة 
املؤرشات   أهم  بيان  مع  منه  واحدة  كل  خصائص  نذكر  ييل  وفي  الدنيوية»، 

:   والدالالت الخطابية املرتبطة به

 
  تحليل ونقد اتجاهات الرتبية الروحانية املستحدثة. . ١

2. Episteme 
،و باغگيل،  .  ٣ نوپديد: (برريس  «غفاري،  و نهاوندي،  و   شعبا ور معنوي  رويكردهاي تربيت  نقد  و  تحليل 

دين) از  فارغ  باوري  معنويت  املستحدثة    »الگوي  الروحانية  الرتبية  اتجاهات  ونقد  االعتقاد «(تحليل  وذج  دراسة 
عزل عن الدين   . ٣٤ـ   ٣٣)، ص »الروحا 
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؛ ١إن الروحانية الجديدة ـ وال سيّ منها الروحانية السائلة ـ تقوم عىل النزعة الباطنية
. يف النزعة الباطنية ٢ما تقوم عىل النزعة الخارجية  اغالبً يمة  يف ح أن األديان اإلبراه

يحظى االرتباط املبارش والفردي مع الله ـ عىل أساس األفهام الشخصية ـ بأهمية  
وعىل  واألنفيس.  الباطني  الديني  محله  ويحل   ، املناس الدين  ويضمحل  ة،  كب

براهيمية ـ وال سيّ يف بُعد  الرغم من وجود نوع من التديّن الباطني يف األديان اإل 
ـ   العرفا  النزعة اأيضً التديّن  أن  يف  يكمن  األمرين  هذين  ب  االختالف  أن  إال   ،

واالستقالل  الشخيص  بالقرار  االعرتاف  عىل  تقوم  الجديدة  الروحانية  يف  الباطنية 
زعة  الفردي، والذي يكون مبناه النظري يف روحانية االعتقاد بإله الباطن؛ وأما يف الن

الباطنية الدينية فعىل الرغم من النظر إىل الداخل والباطن من أجل الوصول إىل غاية  
الدين، ويُدعى الله يف الداخل (معرفة الله من طريق معرفة النفس)، إال أن الطريق 
الوحي،   قبل  ومن  وتعاىل  سبحانه  الله  قبل  من  تعيينه  يتّم  الذاتية  املعرفة  هذه  إىل 

اإلنسان قبل  من  الباطنية   وليس  النزعة  يف  النفس  معرفة  أن  ذلك  إىل  يُضاف  نفسه. 
الدينية ال تكون ملجرد معرفة النفس لذاتها فقط، بل إن معرفة النفس هنا تأ بوصفه 

إىل معرفة الله سبحانه وتعاىل، وأما يف الروحانية الجديدة فإن معرفة الذات   اطريقً 
عىل نحو املوضوعية ال عىل نحو    تكون لها موضوعية يف حّد ذاتها، وتكون مأخوذة

  الطريقية. 
ومن هنا فإن تشندلر يرى أن علة ظهور الوجه الباحث يف الروحانية السائلة تكمن 
يف هذه الناحية، وهي أن الحكمة الجديدة تقول للفرد إن جواب أسئلتك وهواجسك  

لدعوة  يكمن يف داخلك وباطنك؛ وأما يف األديان اإلبراهيمية، فإنه عىل الرغم من ا
، إال أن الجواب عن أسئلتنا يجب الحصول عليه من الله  اأيضً إىل الباطن والداخل  

وتعاىل   وإدراك  اأيضً سبحانه  رؤية  عىل  للحصول  تكون  ا  إ الباطنية  النظرة  وإن   ،
  . ٣أفضل وأعمق للوحي اإللهي (الجواب عن األسئلة الروحانية لإلنسان) 

 
1. Esoterism 
2. Esoterism 
3. Chandler,  "Way of the Spiritual Seeker: As Above so below", p. 177. 
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الدالل هذه  بيان  إىل  املحققون  عمد  الفردنة وقد  مصطلح  خالل  من  الخطابية  ة 
الفردي اأيضً   ١والخصخصة  القيام  من  أكرب  يشء  هنا  الخصخصة  من  املراد  إن   .

ل واالجتياز االنفرادي للسلوك الروحي؛ إن الخصخصة هنا تعني تغي موقع  باألع
ة روحية. وعىل   ا نفسيً السلطة الدينية من الخارج إىل الداخل وجعل اإلدراك   والبص

الهوية هذ ويشجبون  الدينية،  هويتهم  بصناعة  أنفسهم  األشخاص  يقوم  األساس  ا 
الدينية اإلنشائية وينكرونها. وإذا ما تجاوزنا الفردنة والخصخصة، يجب عّد التجريبية  
ونسبية القيَم الدينية كذلك بوصفها من عالمات الخطاب التابع لهذه الظاهرة، ونعني  

العالم هذه  إن  االستبطانية.  النزعة  بها  يف  الغاية  أن  عن  تح  والدالالت  ات 
الروحانية الجديدة هي الكينونة الذاتية وبناء الذات، والتي يتّم التعب عنها من قبل  

صطلح اإلظهار التلقا للذات   ٢.٣البعض 
إن الداللة الخطابية األخرى التابعة لهذه الداللة واملؤرش الباطني والشخصا 

رتبطة بها، هي اضمحالل أدبيات املعصية والتوبة يف الروحانية وشبكة الدالالت امل
واملستحدثة   هذه    ا قياسً الجديدة  إىل  نظرة  تشندلر  ألقى  لقد  الدينية.  الروحانية  إىل 

الداللة الخطابية من الزاوية اإللهية، وقال يف تحليلها بأن تأكيد الروحانية الجديدة 
نية روح الكون،   عىل الحب والحضور املطلق لله واالستناد إىل عنرص املحبّة ورح

نية واالتجاه  قد أحدث استدارة يف األدبيات الدينية، وأّدى إىل   استبدال القراءة الرح
فقد  األساس  هذا  وعىل  الخويف.  االتجاه  محل  السائلة  الروحانية  يف  الرجا 
بشكل أكرب مع صورة الله  اضمحل مفهوم  املعصية والكفارة والتوبة التي تنسجم 
هي والسالمة والفرح  املتعايل واملقتدر، وحلّت محلها مفاهيم من قبيل الحب والت

 .٤فو العام والع
والتقليدية  الرسمية  األديان  يف  موجودة  نية  الرح الروحانية  فإن  الحال  وبطبيعة 

نية مع اأيضً  ّ حدود هذا النوع من الروحانية الرح كن لتحليل تشندلر أن يب ، وال 

 
1. Privatization 
2. Expressivism 
3. Ibid, p. 73. 
4. Ibid. 
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كن للنظر يف رؤية واثنو نية يف األديان التقليدية؛ ومن هنا  يف   ١الروحانية الرح
الداللة ـ والتي يتّم استعراضها من زاوية أخرى ـ ناجعة يف هذا الشأن.   تحليل هذه 

إن سبب اضمحالل وانحسار مفهوم املعصية والذنب ـ من وجهة نظر واثنو ـ يكمن 
ال   ه:  تعب حّد  وعىل  األخالقي.  الحكم  معيار  وتشّخص  الضم  حرية  ظاهرة  يف 

الحسن   ب  الجديدة  الروحانية  يف  يز  للت الحكم موضوعية  غاية  وإن  والقبيح، 
األخالقي تنصّب عىل تشخيص األحسن من الحسن وليس الحسن من القبيح. وعىل 
الواعي  ه  وضم الوجدان  أساس  عىل  اإلنسان  يتخذه  قرار  كل  يكون  األساس  هذا 

ها . وعىل هذا األساس ال  ٢حسن يف نفسه، وإن كانت بعض القرارات أحسن من غ
والخ والفشل  للمعصية  والتمرّد،  يكون  واالستغفار    اوتبعً طأ  للتوبة  يكون  ال  لذلك 
  معنى يف الروحانية الجديدة.

الخطابية   الدالالت  لهذه  أخرى  تحليالت  تقديم  تّم  الفكر اأيضً ك  تأث  إن   .
القائل بواحدية الوجود عىل تأليه اإلنسان وكذلك الحريات السلوكية للمجتمعات 

م كل من واثنو وتشندلر ـ أو تأث بحث حرمة اإلنسان    الحديثة ـ التي حظيت باهت
لفضيلة عزّة النفس ـ وهو ما    امدّمًر   اشعورً يف علم النفس، واعتبار الشعور بالذنب  

التي  األخرى  العنارص  من  ـ  كينغ  وريتشارد  كارت  مي  ج من  كل  م  باهت حظي 
  عملت هذه الداللة الخطابية عىل إيجادها.

كن ، ومن بينها  اأيضً إدراجها ضمن هذه املجموعة    وهناك دالالت تابعة أخرى 
للفرد  والداخيل  الباطني  والشعور  الشخصية  التجربة  تقّدم  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ 

واملقاسات    ا ومعيارً   اداخليً   امعيارً بوصفه   املعاي  فيه  سقطت  فضاء  يف  للحكم 
رشوعية،  الدينية الخارجية ـ من قبيل الوحي والرشيعة ـ عن التقديس والحرمة وامل

محورية   افذً   ا مرشدً لتصبح   أن  ك  الروحية.  وتشخيصاته  قراراته  اتخاذ  يف  للفرد 
بدورها   تعّد  الداخيل،  واالستدالل   ، الذا والبحث  األخالقي،  من    اجزءً الوجدان 

املصادر املعرفية التي تحظى بحجيّة أكرب بالنسبة إىل التبعية لألفكار العاّمة أو نظام  
 

. (املعرّب).   ١٩٤٦روبرت جان واثنو ( . ١ ع أمري   ـ ؟ م): عا اجت
2. Wuthnow, “The New Spiritual Freedom” p.94. 
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والتعليم   مساعدة ١السائدالرتبية  أدبيات  شيوع  األخرى،  التابعة  الدالالت  ومن   .
والقراءة ٢اوروحيً   امعنويً النفس   املرنة  والربامج  املدمجة  واألقراص  الكتب  إن   .

  ا وروحيً   امعنويً التلقائية واإلرشادات الشفافة واملرحلية التي تعمل عىل هداية الفرد  
خطوة بخطوة، وتحّل محل املعلم واملرشد الروحي، داللة أخرى من ب دالالت  

  النزعة الباطنية، والتي عىل أساسها تّم ترك التقّدم الروحي للفرد عىل عاتقه.
ومن الدالالت املنضوية تحت هذه املجموعة من الدالالت، هو التأكيد عىل  

النه من  الرغم  وعىل  الحالية.  اللحظة  يف  عن الحياة  التقليدية  األديان  يف  الوارد  ي 
االستغراق يف األمور الدنيوية املاضية واآلتية من أجل تجنّب التعلق الدنيوي، إال أن 

من أن تكون وسيلة تربوية تجنح    بدًال الحياة يف اللحظة يف النزعة الروحانية السائلة،  
ق يف هذه الداللة  . من خالل التدقياوأبستمولوجيً   ا معرفيً   اأسلوبً يف الغالب لتكون  

العملية   الناحية  من  تعني  والحالية  الراهنة  اللحظة  يف  الحياة  أن  يتضح  الخطابية، 
م بالذهنيات والحاالت اآلنية للفرد والشهودات والتطلعات الداخلية بوصفها  االهت

التخاذ القرار. إن هذه الداللة بدورها تندرج ضمن مجموعة الصناعة    اومصدرً منشأ  
. وعليه فإن التوصية بالحياة يف اللحظة يف الوقت الذي كان لها يف ٣سلطةالباطنية لل

م بعدم تفويت الوظيفة الدينية)،   اوظيفيً الرتاث الديني التقليدي معنى   عنى االهت )
واملستحدثة   الجديدة  الروحانية  يف    ا ومعرفيً   اأبستمولوجيً ومعنى    امفهومً تكتسب 

ا والباطل  الداخل  بنداء  م  عن (االهت مختلف  كالم  لحظة  كل  يف  له  يكون  لذي 
  اللحظة السابقة واللحظة الالحقة). 

بالنظرة  املرتبطة  الدالالت  شبكة  واختزال  تلخيص  إىل  جياناركيس  ربيكا  تعمد 
حّد  وعىل  السائلة.  الروحانية  يف  لها  استع يك  التي  املفردات  قالب  يف  الباطنية 

ها فإنه يف هذا النوع من الروحانية   من مفردات من قبيل: التسليم، والتعبّد،   بدًال تعب
الذهن،  ومراحل  الوعي،  حاالت  قبيل:  من  مفردات  ل  استع يك  والتبعية، 

 
١  .  ، دارا ايران«طالبي  در  نوظهور  هاي  عرفان  شناخي  جامعه  تحليل  ايران:  در  جديد  گرايي  (الِفرَق    »فرقه 

عي ألنواع العرفان املستحدث يف إيران)، ص     . ٢٠٥الجديدة يف إيران: تحليل اجت
2. Self – help Literature 
3. Gianarkis, Spiritual But Not Religious; pp17 – 18. 



    ١٥١  املستحدثةالدالالت الخطابية للروحانية 

الحسيّة،  غ  والتجارب  الجسدية،  والتجارب  واألحاسيس،  واملشاعر  والخواطر، 
 .١والرؤى والشعور الداخيل 
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إن العالمة والداللة الثانية لخطاب الروحانية املستحدثة تتمثّل يف النزعة الدنيوية، 
عملية  تكون  سوف  واإلبهام،  الغموض  عىل  الدنيا  مفهوم  ينطوي  حيث  ولكن 
أو  الدنيوية  من  املراد  إن  وشاقة.  صعبة  عملية  والعالمات  الدالالت  هذه  استخراج 

روحانية التي يتأصل فيها التمتع بالدنيا ويكون  الروحانية الدنيوية في نحن فيه هي ال
ولوازم   لزومات  م  واالهت الدنيا  عىل  ل  االشت دون  ومن  فيها،  موضوعية  للدنيا 
ـ  وة  وال والنجاح،  والدعة،  والرفاه،  والسعي،  العمل،  قبيل:  من  ـ  ل  االشت هذا 

كن تقسيم   . ويف األساساخاطئً   اسلوكًسوف يُنظر إىل السلوك الروحا بوصفه  
الدنيا،   ومحاربة  الدنيا،  ترك  وهي:  أقسام،  ثالثة  إىل  عام  تقسيم  يف  الروحانية  أنواع 
وحّب الدنيا. وإن الروحانية املستحدثة تندرج ضمن قسم حّب الدنيا؛ بيد أن حّب 

 :   هذه الروحانية يتجّىل يف الحّد األد عىل ثالثة أشكال، وذلك عىل النحو اآل
أرضية) إىل الروحانية: ويف هذه الصورة ينظر اإلنسان إىل  الدنيا جرس (أو   .١

  الدنيوية بوصفها مرحلة أو قنطرة أو أرضية للحصول عىل الروحانية.
الدنيا   .٢ تكون  ال  الصورة  هذه  يف  الروحانية:  ع  أرضية   اجًرس الدنيا  أو 

وإن  األمرين،  هذين  ب  بينونة  أّي  األساس  يف  هناك  ليس  بل  للروحانية، 
كن مشاهدة الحصول ع ىل الدنيا والرفاهية الدنيوية هو ع الروحانية. و

  هذا النوع من الروحانية يف الديانة الزرادشتية. 
الروحانية جرس الدنيا: يف هذه الصورة ـ التي هي من ب تجليات الروحانية   .٣

األمور  إىل  للوصول  وأداة  وسيلة  مجرّد  الروحانية  تكون  ـ  املستحدثة 
وة،  وال والقلق،  التوتر  منسوب  وخفض  السكينة،  قبيل:  من  الدنيوية، 

 
1. Ibid, p. 15. 
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مي وما  والنجاح املهني، ورفع املستوى الكيفي للنشاط االحرتايف والتنظي
  إىل ذلك.

يف   الجديدة  الروحانية  ومستويات  شقوق  جميع  حرص  كن  ال  الحال  وبطبيعة 
واحدة من الصور أعاله، ومن املمكن أن تظهر واحدة من هذه الصَور الدنيوية يف 
وعند   حال  كل  عىل  ولكن  املستحدثة.  الروحانية  وأنواع  مستويات  من  واحد  كل 

عالم إحصاء  كن  منها  واحد  أي  ييل: ظهور  ما  بينها  ومن  مشرتكة،  ودالالت  ات 
م بالنجاح، واإلبداع، والغنى الدنيوي، والحياة هنا ويف هذه اللحظة، وتجاهل   االهت
إىل  والسعي  الوجودي،  والتقّدم  االزدهار  وأهمية  واملعاد،  األخروية  والحياة  الجنة 

  حياتية والدنيوية.الرفاه، والنزعة السطحية، والتأكيد عىل رضورة تلبية االحتياجات ال
وفي ييل سوف نعمل عىل بحث الدالالت الخاصة بكل واحد من هذه األنواع 
كن  التي  الروحانية»  ع  «الدنيا  صورة  إن  املستحدثة:  الروحانية  يف  الدنيوية 
رؤيتها يف مستوى النَُخب (غ العامية وغ االستهالكية) للروحانية الجديدة بشكل 

وفهمها عىل أساس التفك األحادي. وك سبق أن ذكرنا فإنه  أكرب ـ يجب إدراكها  
  ، عنى الثنوية األنطولوجية للعا يتّم يف التفك األحادي نفي الثنائية األفالطونية؛ 

من الفصل والتفكيك ب العا القديس والدنيوي يتم تعريف التقديس يف    وبدًال 
أو طاقة أو معنى؛ ولكن    اروحً صفه  ُصلب كل ذرّة من ذّرات هذا العا املاّدي بو 

عىل نحو مدمج وغ قابل لالنفكاك واالنفصال عن املادة. وعىل حّد تعب غوردون 
واملادة الطبيعة  عىل  تقوم  الجديدة  الروحانية  فإن  الرتاث ١لينتش  قبيل  من  وليس   ،

ق من  بل   ، والعا دة  لل نفيها  يف  املسيحية  الرهبانية  أو  الغنوصية  بيل  واملفاهيم 
(الوثنية) قبيل:  من  البدائية  األديان  إىل  ٣و(الشامانية)  ٢بعض  الفرد  يسعى  حيث   ،

البحث عن املعنى من خالل الرتكيز عىل الطبيعة، ويبلغ به األمر يف إضفاء القداسة  
 .٤عىل الطبيعة والدنيا إىل مستوى تأليه الطبيعة والدنيا
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    ١٥٣  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

، يُشاهد نوع من  ١حدية الطبيعية يف هذا املفهوم الذي يصطلح عليه غريف بالوا
الطبيعة تتمحور حول  التي  ة  القد األديان  إىل  قبيل: ٢العودة  من  دالالت  وإحياء   ،

منها العون  وطلب  بها  واالستغاثة  واملياه  والجبال،  والبحار،  البيئة،  ويف ٣تقديس   .
يل:  هذه الحالة حيث تكون الحياة زاخرة بالتقديس، فإن التجارب الروحانية من قب

املوقعيات  عىل  تقترص  لن  واالنبهار  واالستحسان،  واإلعجاب،  ة،  والح  ، التطه
يف  حتى  للشخص  كن  بل  فقط،  واملذهبية  الدينية  األنسجة  أو  واملراسيم 

تلك هذه التجارب من خالل تقديس الحياة   . وقد ٤ا أيضً املوقعيات غ الدينية أن 
ىل أن معرفة الله والهوت ما بعد الحداثة هو أشار ديفد غريف يف بيان هذه النقطة إ

يف األساس الهوت طبيعي، وأما الهوت ما فوق الطبيعة أو تصّور مفهوم اإلله واألمر  
يًز   اأمًر املقّدس فيعترب بوصفه    .٥عن العا املرتبط برؤية ما قبل الحداثة  امت

ن العرفان يف مرشوعه بعنوان «مخطط م  غ) فرج دبا (وقد ذكر عبد الكريم رسوش  
يعتربون   وال  بجدية،  العا  هذا  يف  الحياة  يأخذون  الُجُدد  العرفاء  أن  الحديث»، 

بالحياة   م  ـ    امانعً االهت دباغ  لرسوش  الشعري  التعب  حّد  وعىل  السلوك،  من 
  :٦املُستلَهم  من أدبيات سهراب سبهري

ب  جنينة  وط  ماء  ب  والفالح  الصالح  عن  يبحث  املعارص  السالك  يته،  «إن 
  .٧ويعمل عىل مزجه بالخبز والريحان والجبنة»

واليانية الهندوسية  يف  الوجود  أحادية   / الواحدية  الصورة  هذه  مشاهدة  كن    ٨ك 
؛ ولكن ك نبّه غوردون لينتش، فإن تأليه جميع األشياء يف هذه األديان اأيضً والبوذيّة  
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رويكرد  رستگار،  .  ٤ با  سازمان  در  شناختي معنويت  االتجاه    روان  خالل  من  املؤسسة  يف  (الروحانية 
  .٧٢السايكولوجي)، ص  

٥ . ،   .٢٦(الله والدين يف عا ما بعد الحداثة)، ص   خدا و دين در جهان پسامدرنغريف
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١٥٤  واملعنوية الدين 

سوف يؤّدي ال محالة إىل إنكار الطبيعة والتهرّب منها؛ وذلك ألن الطبيعة ما هي إال 
يف  وأما  للسلوك،  مقرصنة  تعّد  املايا  وإن  الباطنية،  الوحدة  لتلك  خادع  ظهر 

. وعليه  ١اوسحًر   اخداعً طبيعة والدنيا بوصفه  الروحانية املستحدثة، فال يتّم لحاظ ال
لو كان كل من معرفة الله ومعرفة العا أمر مشرتك يف هذين التيارين وه الروحانية 
الجديدة والروحانيات الرشقية، ف هو مكمن االختالف حيث تذهب األديان الرشقية 

العا    اغالبً  اعتبار  ً إىل  أتبا   اوسحًر   وه ويعمل  تجنّبه  (مايا)،  عىل  األديان  هذه  ع 
يف  الدنيا  عىل  اإلقبال  يتم  ح  يف  االرتياض،  أنواع  إىل  اللجوء  عرب  منه  والحذر 

  الروحانيات الجديدة واملستحدثة؟ 
من الرضوري ـ قبل اإلجابة عن هذا السؤال ـ أن نعمل عىل توضيح بعض النقاط 

 : كن بيانها عىل النحو اآل   التمهيدية، والتي 
إنأوًال   :   ، األد الحّد  يف  وجهان  لها  الواحدية  الروحانية  يف  الدنيوية  النزعة 

س يف املظاهر الطبيعية من أجل الحصول عىل  : تقديس الطبيعة واالنغ إحداه
الضياع»  «روحانية  بـ  عنها  التعب  يتم  والتي  الطبيعة،  يف  الهاجعة  .  ٢الروحانية 

اء)، واالستمتاع  واألخرى: اإلقبال عىل الحياة اليومية (الزوجة ، واألوالد، والدار، وال
بامللذات الدنيوية، والعثور عىل الروحانية يف صلبها. إن أنواع العرفان الرشقي تسعى  
من خالل مفهوم املايا إىل نفي النوع الثا من الدنيوية، دون النوع األول. وعليه 

ك في بينها يف النوع فإن أنواع العرفان التقليدي والرشقي والروحا الجديدة تشرت 
أنواع   يف  عليه  العثور  كن  فال  الدنيوية  من  الثا  النوع  وأما  الدنيوية،  من  األول 
العرفان الرشقي (وال سي منه أنواع العرفان الهندي)، بل هو من مختصات الروحانية 

  املستحدثة واألديان التقليدية. 
رتاكها مع األديان التقليدية يف  : إن الروحانية املستحدثة عىل الرغم من اش اوثانيً 

الدنيوية  امللذات  صلب  يف  تكمن  الروحانية  أن  ترى  أنها  وهي  النقطة،  هذه 
واالستمتاع بالدنيا، وذلك ألنه كاله يحظيان بالغائية العمالنية والتطبيقية، وأما  
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    ١٥٥  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

نها  الروحانيات التقليدية ـ من قبيل بعض األشكال العاّمية للروحانية املستحدثة ـ فإ
من الروحانية الدنيوية تتحّول    بدًال من خالل التأكيد عىل األفعال ومن الناحية العملية  

املشاكل  وحل  االحتياجات  رفع  مع  فيها  األصالة  وتكون  الروحانية،  الدنيوية  إىل 
ساعدة من السحر والفتش   الدنيوية من خالل االستعانة بروح الوجود ونفس العا 

  . وما إىل ذلك ١والبُدّ 
إال أن تحليل دنيوية الروحانية الجديدة واملستحدثة ال يحصل ـ من خالل هذا  
البيان ـ عىل اإلجابة املطلوبة والشافية؛ وذلك ألن الدنيوية قد ال تعني يف الروحانية 
من   النوع  هذا  ندرك  ول  بالرضورة.  الدنيا  من  الطريقية  االستفادة  املستحدثة 

التعب   كن  التي  ـ  ـ  الدنيوية  للروحانية»  وأرضية  مقدمة  بوصفها  «الدنيا  بـ  عنها 
بشكل أفضل يجب االلتفات إىل قيمة وإنسانية الروحانية املستحدثة، حيث أن هذا 
الروحانية  إدراك  إن  أخرى:  وبعبارة  والتفاوت.  االختالف  هذا  إليجاد  مبنى  يُشكل 

بع ملا  الفكرية  األسس  عىل  املبنية  وقيَمه  اإلنسان  عن  قد املستحدثة  الحداثة،  د 
، قل وجد لها نظ ال يف األديان التوحيدية   تسبب بإحداث رؤية جديدة إىل العا

  .ا أيضً فحسب، بل وحتى يف األديان الرشقية 
، وسواء يف األديان الواحدية  اأيضً   ٢ك أن الواحدية تؤّدي بدورها إىل تأليه الذات

يكو  واملستحدثة،  الجديدة  الروحانية  أو  الرشق  مع يف  لالرتباط  األصيل  الطريق  ن 
الروحانية من الداخل والوجود اإللهي الفرد؛ ولكن ال بّد من أجل العثور عىل ذات  
والبدن  الجسم  نفي  خالل  من  ـ  نعلم  ك  ـ  الرشقية  األديان  يف  والباطن  الداخل 
الجسم  تقديس  أن  بيد  الباطن؛  ذات  إظهار  يتم  ل  الشاقة،  بالرياضات  وإضعافه 

األعم  واحرتامه   النفسانية  ورغباته  تلبية حاجاته  قبيل:  ـ (من  الجديدة  الروحانية  يف 
الصحة  عىل  والحفاظ  والرشاب،  الطعام  إىل  والحاجة  الجنسية،  الحاجات  من 
تعرّض  وقد  خاصة.  أهمية  ـ  املادي)  والرفاه  األرسية،  واالرتباطات  البدن،  وسالمة 

تمع الجديد ـ أي: مجتمع ما بعد تشندلر يف حّل هذه املسألة إىل تحليل قيَم املج
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١٥٦  واملعنوية الدين 

وبولوجية والقيَميّة املختلفة له إىل   الحداثة ـ ويسعى من خالل إظهار املبا األن
بالجسد   م  واالهت الراحة  وطلب  الدنيا  عىل  اإلقبال  جعل  يف    مقبوًال   اأمًر أسباب 

  الروحانية املستحدثة.
إنجلهارت، وكذلك ويلز حول قيمة  لقد توّصل تشندلر ـ من خالل تحليل نظرية 

معرفة املجتمع ما بعد الصناعي، وال سيّ نظريته حول ما بعد الحديثة، وتطبيق  
هذه النظرية عىل القيَم املتداولة ب الروحاني الُجُدد ـ إىل نتيجة مفادها أن الرؤية 

ما بعد الحداثة،  األحادية والواحدية للروحانية املستحدثة، حيث يتّم تلفيقها مع قيَم  
  .١سوف تكون نتيجتها اإلقبال عىل الجسد والرفاه الدنيوي

وك يقول اينجلهارت يجب فهم قيم ما بعد الحداثة من خالل التصوير الهرمي 
ماسلو أبراهام  كان  فقد  ماسلو،  وتلبية    ٢الحتياجات  إشباع  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب 

وا وامللبس  املأكل  (من  املادية  إىل  االحتياجات  وما  الجنسية  العالقة  إىل  لحاجة 
. وعىل هذا األساس ٣ذلك) يف املرحلة األوىل من مسار تحقيق الذات وازدهارها

كنت املجتمعات الغربية من اجتياز املرحلة الصناعية (تلبية االحتياجات  عندما 
يف  الروحانية  إىل  والحاجة  والنفسية  الروحية  االحتياجات  تجلت  بنجاح،  املادية) 

عية من م رحلة ما بعد الصناعة. وعىل هذا األساس  يعد العمل والنشاطات االجت
املذكور  املجتمعات  يف  االحتياجات  وتلبية  املعاش  وتأم  الوقت  تزجية  أجل 
م، بل أصبح الناس يبحثون عن السكينة الروحية  تحتل الصدارة واألولوية من االهت

ا  معنى  عىل  والحصول  والحرية  نينة  إنجلهارت  والط يقول  وك  ومفهومها.  لحياة 
فإن قيَم املجتمع ما بعد الصناعي هي من الناحية العملية قيَم األطفال الذين ُولدوا  

وهم   املرفهة،  الصناعية  املجتمعات  أحضان  يف  تعد    اخالفً ونشأوا  آلبائهم  
إىل   اتجهوا  فقد  وعليه  مهم،  اهت تشغل  التي  هي  بالبقاء  الخاصة  االحتياجات 

ملرحلة الثانية من االحتياجات بشكل طبيعي. وعىل هذا األساس فقد حدثت يف ا
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    ١٥٧  الدالالت الخطابية للروحانية املستحدثة

عليها  يُطلق  التي  االستدارة  وهي  الغرب،  يف  جديدة  ثقافية  استدارة  ة  األخ العقود 
 .١اينجلهارت مصطلح ما بعد املادية 

واإلبداعية،  الذات،  وإظهار  الحرية،  تشمل:  املادة  بعد  ما  قيَم  أن  رأى  وقد 
الفكري، واملسا واالستغناء  والرضا  الداخيل،  واالنسجام  والتناغم  عية،  االجت واة 

وقراطي  ل. ك يرى أضداد القيَم يف هذه الثقافة عبارة عن النظام الب وحّب الج
املرحلة  قيَم  عن  تختلف  القيَم  هذه  فإن  واضج  هو  وك  واملتشدد.  واالستبدادي 

ل سبق  التي  املادية  القيَم  إن  املرحلة  املادية.  يف  تحقيقها  عىل  عمل  أن  إلنسان 
الحديثة، هي ـ عىل حّد تعب إينجلهارت ـ عبارة عن: الحفاظ عىل النظم، والرفاه، 

ا  ٢واألمن األرسي، واالستقرار االقتصادي . وبطبيعة الحال فإن هذه القيَم الخاصة 
لقيَم املادية، بعد املادة، تدين يف وجودها إىل القيَم املادية، ولو حدث خلل يف ا

. وعىل هذا األساس فإن االستفادة اأبدً لن يكون هناك أّي ظهور لقيَم ما بعد املادية  
، يعّد األرضية الالزمة  والرضورية من أجل  من الدنيا يف ضوء هذا النمط من التفك
ا يعني  عنى التمسك بقيَم ما بعد املادة، إ  اجتياز الدنيا، إال أن اجتياز الدنيا هنا 

  يف الحقيقة ذات إضفاء التعايل عىل القيَم املادية، وليس العبور منها وتجاوزها.
ب   تها  ك وقياس  القيَم  لهذه  التجريبي  بحثه  خالل  من  ـ  تشاندلر  ذهب  لقد 
الروحاني الُجُدد بعد التحاور معهم ـ إىل االدعاء بأن قيَم الروحاني الُجُدد أشبه  

إ  منها  املادية  بعد  ما  امللتزمبقيَم  املتديّن  قيَم  برأي   .٣ىل  استعانته  خالل  ومن 
شوارتز  من ٤شالوم  للقيَم  العرشي  التبويب  أساس  عىل  إحصائية  بدراسات  وقيامه   ،

قبل شوارتز، قد أشار إىل أن هناك ب الروحاني قيَم تحظى باألهمية األكرب عىل 
وال  ، الخ حّب  قبيل:  من  وهي   ، الروحاني ب  والهداية التوايل  العاملية،  نزعة 

خالل  من  ـ  تشندلر  أثبت  وقد  واللذة.  االستمتاع  ومبدأ   ، التلقا والحافز  الذاتية، 
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١٥٨  واملعنوية الدين 

ليست  الجديدة  الروحانية  القيَم  أن  ـ  إينجلهارت  نظرية  عىل  املعطيات  هذه  تطبيق 
 .١هي القيَم املتعالية، بل هي من قيَم ما بعد املادية 

و  كارت  مي  ج من  كل  تعرّض  االتجاه  ك  خالل  من  بدوره  ـ  كينغ  ريتشارد 
املعريف الجينيلوجي واالنتقادي ـ إىل دور وقدرة علم النفس يف االستدارة الثقافية 
لدى الغرب نحو الشخصنة والتحّول إىل بضاعة، وقد أكّدا عىل أن علم النفس قد 

ة يعرّف عن نفسه بوصفه العلم املرشوع الوحيد الذي كنه    أخذ يف العقود األخ
ورة اإلنسانية» دون منازع. يف ضوء القراءة النفسية يكون  العثور عىل طريق «الص
احتياجاته   رفع  عىل  األوىل  الوهلة  يف  يعمل  الذي  الشخص  هو  السا  اإلنسان 
مي كارت   الفسيولوجية دون أد شعور بالحياء والخجل. لقد تحّدث كل من ج

ع املطلب  هذا  توضيح  يف  كينغ  بوصفه  وريتشارد  ماسلو  هرم  عن   ا مثاليً   ا تصويًر ن 
ورة اإلنسان»، وقد أشارا ـ يف ضوء تحليل طريقة ترتيب سلسلة مراتب  طريقة «ص
ا هي من   االحتياحات يف الهرم املذكور ـ إىل أن هذه السلسلة من االحتياجات إ
سلسلة  وهي  يل؛  والرأس االستهال  املجتمع  مطالب  سلسلة  العملية  الناحية 

ا يُعترب اإلنسان يف ضوئها  احت ، ويصل إىل تحقيق ذاته ويبلغ  اساملً   اإنسانً ياجات إ
نحو   عىل  الفسيولوجية  واحتياجاته  غرائزه  إشباع  إىل  عمد  إذا  الروحية  تجاربه  ذروة 
نحو   طبيعي  بشكل  احتياجاته  توجيه  يتّم  التام،  اإلشباع  هذا  وبفعل  اإلفراط، 

  . ٢املستويات غ الفسيولوجية
كن لنا أن نفهم بشكل أوضح ملاذا عمدت الرؤية بالن ظر إىل هذين التحليل 

من النظر إىل الحياة املادية    بدًال الواحدية للروحانية املستحدثة من الناحية العمليةـ   
قدار ما تقتضيه الرضورة ـ إىل اعتالء   بوصفها مقرصنة للحقيقة، واالستفادة منها 

لنفسية؛ لتعترب الحياة املادية أرضية قطعية للروحانية. صهوة ثقافة ما بعد املادية وا 
الكتساب  أرضية  بوصفها  الدنيا  إن  وهو:  السؤال  هذا  طرح  يتم  قد  الحال  وبطبيعة 
سيّ  وال  ـ  اإلبراهيمية  األديان  يف  ذكرها  يرد  التي  الدنيا  هذه  ذات  هي  الروحانية 
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انية. ويف الجواب عن  اإلسالم ـ بوصفها مزرعة اآلخرة وقنطرة للوصول إىل الروح
ومصاديق   الدنيا  إىل  النظرة  هل  وهي  النقطة،  هذه  إىل  االلتفات  يجب  السؤال  هذا 
الدنيوية بوصفها أرضية للروحانية املستحدثة هي ذات املصاديق التي يرد ذكرها يف  
اإلسالمي   الدين  يف  ورد  ما  ذلك  ومن  ـ  الروحانية  إىل  قنطرة  بوصفها  الدنيا  تصوير 

ثال من أن الدنيا مزرعة اآلخرة ـ أم ال؟ ويف اإلجاب عن هذا السؤال  عىل سبيل امل
، وبذلك اواحديً  ا دينً ال بّد من التذك قبل كل يشء بأن اإلسالم دين توحيدي وليس 

املستحدثة   الروحانية  عن  يختلف  عىل    اوأساسيً   اجوهريً   ااختالفً فإنه  أنه  عنى   ،
بوصفه   للعا  تقديسه  من  الله.    امخلوقً الرغم  هو  بوصفه  إليه  ينظر  ال  أنه  إال  لله، 

ولكن بغض النظر عن هذا البحث األسايس، يبدو أنه من خالل العودة إىل نظرية  
كن القول بوجود فرق ب الدنيوية اإلسالمية ودنيوية  إينجلهارت ورشوح تشندلر، 

يز يف األهداف والغايات. وبعبارة أخرى: ل الروحانية املس تحدثة من زاوية الت
يز ب هذين األمرين، يجب علينا أن نفهم ما هي اآلخرة / الروحانية التي  نفهم الت
من املقرر أن تكون الدنيا أرضية ومقدمة وقنطرة للوصول إليها. إن اآلخرة يف اإلسالم 

ا الرضوان  أخرى:  بعبارة  أو  الجنة،  لقاء  هي  قبيل:  من  بألفاظ  بيانه  يتّم  الذي  إللهي 
الله، والقرب من الله، أو يتم التعب عنه يف لسان العرفاء بالفناء والبقاء، والذي سوف  
الكاملة   وإطاعته  الله  أمام  والتسليم  نفسه  تجاوز  بعد  املسلم  اإلنسان  فيه  يدخل 

ة املستحدثة، فهي تحقيق  للتعاليم واألوامر اإللهية. وأما غاية السلوك يف الروحاني
خالل   من  تعمل  بدورها  الدنيوية  أن  ك  الله؛  إطاعة  دون  النفس،  وإظهار  الذات 
القراءة الشخصية ملصاديقها وحدودها وأبعادها بطبيعة الحال عىل توف هذه الغاية  

  . اأيضً 
وك يقول إينجلهارت وويلز إن محور قيَم مجتمع ما بعد املادية هي قيَم إظهار  

. ك ذهب تشندلر بدوره ـ من خالل أخذ هذه النظرية بنظر اعتباره، وقيامه ١اتالذ
هذه  إن  بقوله  املسألة  هذه  تأييد  إىل  ـ  الروحاني  ب  التجريبية  التحقيقات  ببعض 
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النظرية يف الحّد األد صادقة ب أتباع الروحانية السائلة؛ وذلك ألن القيمة األصلية 
كن فهم قيَم ـ من قبيل: ١ا التيار تكمن يف إبرازه لذاته للحياة الروحانية يف هذ . و

واإلبداع،   والخالقية  الداخيل،  واالنسجام  والعاطفي،  العقيل  واإلرضاء  الحرية، 
تعب   حّد  وعىل  الذات.  إظهار  باسم  غاية  ضوء  يف  فهمها  كن  ـ  الذات  وامتالك 

الشبكة التي يكون مركزها هو  تشندلر ترتبط القيّم ما بعد املادية املرتابطة يف هذه  
تقديم  أو  اآلخرين  لحقوق  قيمة  من  هناك  كانت  وإذا  وإظهارها،  الذات  تحقيق 
الرؤية  عىل  بناء  أنه  من  بدوره  هذه  يأ  ا  فإ  ، اإلنسا النوع  ألبناء  املساعدة 

كن من دون احرتام إظهار   امرتبطً الواحدية يكون كل يشء   ببعضه من الداخل، وال 
سار اجتياز إظهاره لذاته بشكل صحيحاآلخر لذات   . ٢ه، أن يقوم الشخص 

االستبداد  شكل  عىل  تكون  لن  الذات  إظهار  تداعيات  فإن  الحال  وبطبيعة 
بوصفه   العا  تصّور  ألن  وذلك  بالرضورة؛  والعنف  يقدم  اواحدً   كًال والدكتاتورية   ،

،  اأيضً للعا بحيث يحرتم األشخاص حق اآلخرين يف إظهار ذواتهم    امرآتيً   اتصويًر 
فردي أنه يؤدي ـ عىل كل حال ـ إىل  ولكن من املمكن إلظهار الذات يف البُعد ال

جسية وتأليه الذات، وهو ما اعتربه كريستوفر لش من التداعيات الحتمية   إيجاد ال
  للثقافة الجديدة.

وعىل كل حال فإن هذه التحليالت تأخذ بنا إىل املستوى الثالث من الدنيوية يف 
عنو  تحت  عنه  تحّدثنا  الذي  املستوى  وهو  املستحدثة،  من  الروحانية  الروحانية  ان 

عنى أنه إىل جوار املستوى األول (الدنيا ع الروحانية)، واملستوى  أجل الدنيا. 
(الدنيا   النزعة    امهدً الثا  من  ثالث  مستوى  مشاهدة  كن  للروحانية)،  أرضية  أو 

الدنيوية، ويف هذه املرّة ليست الروحانية هي التي تكون لها املوضوعية، بل الذي 
ل أن يقوم يكتب له امل  وضوعية يف هذا املستوى هي الدنيا. وعىل الرغم من احت

بعض األشخاص من أمثال باول هيالس وتشندلر باعتبار هذا املستوى آفة الروحانية  
هؤالء   تحقيقات  أساس  عىل  حتى  ولكن  لها،  حتمية  نتيجة  وليس  لذاتها،  املظهرة 
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 الغرب عىل نطاق واسع، املحقق هناك وجود ملثل هذا املستوى من الروحانية يف
كن التصديق بوجود ذلك من طريق الدالالت التي يتّم بيانها.    و

الروحانية   من  املستوى  هذا  عىل  تركيزه  خالل  من  هيالس  باول  عمد  وقد 
أو «الروحانية   ١(الروحانية قنطرة الدنيا) إىل تسمية هذه الروحانية بـ «روحانية الحياة»

الحياة»  أجل  باول  ٢من  إن  الحياة) .  كتابه (روحانيات  يف  تحليل    ٣هيالس  ضوء  يف 
، قد أثبت أن حرية إظهار الذات، ٤الروحانية املستحدثة من زاوية الثقافة االستهالكية

النفعية النزعة  مع  تلفيقها  يتّم  الحايل،  ٥عندما  الكون  هذا  يف  الحياة  عىل  والتأكيد   ،
الحصو  هو  اإلنسان  لقيَم  األصيل  املحور  يكون  وإن  فسوف  جيّدة».  عىل «حياة  ل 

وبوصفها   الثقافة  هذه  من  وبتأث  بدورها  املستحدثة  تحقيق    اطريقً الروحانية  إىل 
الحياة ٦الذات تصديق  عىل  تعمل  بحيث  خدمة  ٧،  يف  العملية  الناحية  من  تكون   ،
أن  ٨الدنيا هو  الروحانية  من  النوع  هذا  عىل  هيالس  باول  يورده  الذي  اإلشكال  إن   .

وتلبية   توف  خدمة  ويف  يسوؤهم  وما  األشخاص  يُسعد  ملا  تابعة  الروحانية  هذه 
العرض   سوق  إىل  بسهولة  تدخل  فإنها  السبب  ولهذا  الفردية.  وامليول  الرغبات 

و  اإلنتاج  وآلية  يل  الرأس بالنظام  وتتأثر  وعىل  والطلب،  اآللية  هذه  يف  االستهالك. 
بالسعادة   والشعور  لإلحساس  طرق  عرض  يتم  األشخاص  ومزاج  الحاجة  أساس 

ات األساسية لدى األشخاص    بدًال واالرتياح، وعىل هذا األساسـ    من حدوث التغي
الروحي  واالنبهار  جسية  ال عارض  يحدث  ـ  الروحية  تنميتهم  عىل  واملساعدة 

األ ٩بالذات ألن  وذلك  أو ؛  الفردي  اإلدراك  من  تنشأ  ا  إ الحاصلة  الروحية  نشطة 
والخأل  لالحتياجات  الصحيح  التشخيص  أساس  عىل  وليس  السوق،  موضة 
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ال    ١من العالج يتحّول هذا األمر إىل فلوكست ثقايف  بدًال الوجودي والروحانية، فإنه  
الروحانية  املمتلكات  تثبيت  عىل  ويعمل  املوضعي،  التخدير  لغ   يصلح 

 ، حتى إذا كانت تلك املمتلكات من صنف األمراض الروحية. ٢للشخص
جسية الثقافية ـ   ك ذهب بهزاد حميدية بدوره بالنظر إىل هذا العارض ـ أي: ال
وتحليل طريقة تبلورها عىل أساس نظريات كريستوفر لش، إىل اعتبار أن الخصوصية  

والشع اإلحساس  يف  تكمن  الجديدة  للروحانية  اإلحساس الهاّمة  إن  السطحي.  ور 
ـ   األحاسيس  فيه  تكتسب  الذي  ـ    بدًال السطحي  القيّمية  العقالنية  محورية  من 

والعواطف (من قبيل: الشعور بالرضا واللذة واإلحساس بالسالمة والنجاح) ـ وذلك 
عىل مستوى الجسم واللحظة الراهنة ـ وعىل حّد تعب بهزاد حميدية فإن هناك يف  

:الروحانية املستح   دثة أربعة مصاديق رئيسة، وهي كاآل
  البحث عن الرفاه (محورية إشباع رغبات ومطالب األشخاص). .١
البحث عن الرسور (أهمية التسلية واالنتجاع واللعب من خالل اإلقبال عىل  .٢

واألدب  والكوميديا  واملزاح  الطرائف  ونادي  واملَرح  بالضحك  العالج 
  الساخر وما إىل ذلك).

إىل امتالك   ااستنادً اب (باإلضافة إىل الشعور الذا بالرضا  االنتقاء واالنتخ .٣
  الحق يف االختيار والحرية يف اختبار كل يشء).

مستوى  .٤ ورفع  الجسد  عىل  والسيطرة  الهيمنة  إىل  (النزوع  بالجسد  م  االهت
  .٣السالمة والنشاط)
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والرقص  ،  ٢، وهاثا يوغا١إن دالالت من قبيل أهمية الحركات الجسدية (التاي تيش
الدنيوية،  السعادة  وبلوغ  واالستشفاء،  والعالج،  ح])،  الس رقص  [أو  العرفا 
ل، واملقبولية، وإن كانت تجعل الروحانية نافعة   واالستمتاع، وطلب التنّوع، والج
نحهم بعض املعاي الختبار املقبولية الدنيوية  ، و ومفيدة بالنسبة إىل الروحاني

اله عىل  الحصول  املبا (مقدار  مع  ينسجم  لن  أنه  إال  الراهن)،  والتحّسن  دوء 
عنى األحادية والواحديّة ( لذلك األنفسية)؛ إذ عىل   اوتبعً النظرية لهذه الروحانية، 

والتي تتمحور   األنفسية ـ  هيالس، إذا أراد شخص ما يف الروحانية  حّد تعب باول 
عليه العمل عىل طبق   حول إظهار الذاتـ  أن يس عىل الطريق بشكل صحيح يجب

، وليس اإلهيً   اأمًر الذات اإللهية، والذي يجب إظهاره وإبرازه هو وجود الفرد بوصفه  
الروحانية   إن  واللذة.  باالستمتاع  واملطالبة  السطحية  واملطالب  واألميال  الرغبات 
األحادية بناء عىل تعريف الروحاني كانت بصدد البحث عن االتحاد مع الحقيقة؛  

ا ب عنى  يحدث  الذي  أن  بيد  الطبيعة،  مع  اه  و تعادل  يف  والعيش  التحاد 
الروحاني تحت تأث الثقافة االستهالكية روحانية هندوسية ونفعية، حيث يعمد فيه 
الفرد إىل االختيار ب ما يُعرض يف السوق ويكون يف متناول اليد، ويختار من ب  

ه يف نفسه بشكل جاد ومن دون التأث املعروضات ما يُرضيه ويعجبه، وليس ما وجد
عي؛ إذ أن مساحة األمر القديس موجودة ـ ك يقول باول هيالس   الثقايف واالجت
ـ عىل أساس الفرضيات األصلية للروحانية األنفسية يف كل يشء ويف كل مكان، 

  .٣إىل اإلنسان امنسوبً باستثناء املكان الذي تالعبت به أيدي البرش أو يكون 

 
١  .) تيش  (Tai Chiالتاي  تشوان  تيش  تاي  أو   (Tai Chi Chuan  مشابه قديم  صيني  دفاعي  قتايل  فن   :(

اثً ). ظّل عىل امتداد عّدة قرون  Shadow Boxingملالكمة الظل ( بعد جيل، حتى تزايدت    جيًال ب الناس    ارسي   ام
. (املعرّب). رسته عىل مستوى العا ّت م   شعبيّته خالل القرن العرشين للميالد، و

): من فروع اليوغا، والهاثا تعني القّوة، وتش إىل نظام من التقنيات الفيزيائية. Hatha Yogaهاثا يوغا (.  ٢
ويف الهند ترتبط اليوغا هاثا مع يوغي ناتا سامرباديا من خالل مؤسسها التقليدي ماتسيندراناث الذي يُحتفى به بوصفه 

  يف جميع مدارس التانرتا والهندوسية والبوذية. (املعرّب). اقديسً 
3. Heelas, The Limits of Consumption and the Post Modern Religion of the New 

Age, p. 102. 
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وك قيل ـ بطبيعة الحال ـ فإن باول هيالس يدافع عن الروحانية األنفسية الخالية 
الشائع لهذه   إال أنه من خالل بيان التحليالت اآلنفة يُثبت أن الشكل  من الرشيعة، 
بعد   ملا  الثقافية  األرضية  تأث  وبفعل  املعاي  تأث  تحت  ـ  تحّول  قد  الروحانية 

است  روحانية  إىل  ـ  املتمثّلة الحداثة  الخارجية  املرجعية  نفي  فيها  يتّم  هالكية، 
باملرجعية الدينية. إال أن هذا األمر قد أوقع الفرد يف هذا النموذج يف رشاك مرجعية 
الحياة  من  ط  أساس  عىل  الديني  وذجه  يقيم  حيث  السوق،  باسم  أخرى 

  االستهالكية. 
الثة للدنيوية، هو أن الدنيا  وباختصار فإن ما رأيناه يف كل واحد من التحليالت الث

، وال موضوعية للتهرّب من الدنيا اأبدً   امذمومً   اشيئً يف الروحانية املستحدثة ال تُعّد  
الجديدة،   الروحانية  الدنيا    وبدًال يف  اعتبار  بوصفها    ادنيئً   اأمًر من    امخادعً   اأمًر أو 

دالالت   اوتبعً ،  ومضلًال  املستحدثة  الروحانية  أسلوب  عىل  تظهر  ومؤرشات    لذلك 
من  أخرى  ومؤرشات  دالالت  تظهر  والفقر،  والزهد  والقناعة  االرتياض  قبيل:  من 
الدنيوية.   عن  املنبثقة  املحورية  والسالمة  والتحّسن  والغنى  والنجاح  اإلبداع  قبيل: 
يف   املستحدثة  للروحانية  الدنيوية  دالالت  لبعض  سابقة  هناك  نجد  حيث  ولكن 

كن    األديان اإلبراهيمية ـ وال سيّ منها اإلسالم واليهودية ـ فإن الفرق الفارق الذي 
ا يأ من حيث طريقة تشخيص مصاديق الدنيا. وك يقول تشندلر فإن   بيانه هنا إ
من  اليومية،  الحياة  يقّدسون  بدورهم  اإلبراهيمية  األديان  يف  التقليدي  املتديني 

كن أن تشمل األمور ، ويضفي عليها اأيضً الدنيوية    ذلك أن نيّة القربة يف اإلسالم 
قداسة. إال أن االختالف يكمن يف أن الروحانية املستحدثة تعمل عىل تقديس الدنيا 
بشكل مزاجي، يف ح أن املتديّن يهتمون بتقديس الدنيا عىل أساس خطة ومسار  

ة  ١ديني أهمية كب . ومن هنا تكتسب مرضاة الله وتطابق ذلك مع الحدود الرشعية 
  لدنيوية الدينية.يف ا

 
1. Chandler, “Way of the Spiritual Seeker: As Above so below”, p.263. 



    ١٦٥  ية املستحدثةالدالالت الخطابية للروحان

íréjßÖ] 
الجديدة   للروحانية  الخطابية  الدالالت  وتحليل  بيان  يف  األهمية  يكتسب  الذي  إن 
نفسها  تظهر  والتي  األمر،  هذا  عىل  املرتتبة  التداعيات  هي  آخر،  يشء  أّي  من  أك 
بشكل أكرب يف رأي الروحاني الجدد بالنسبة إىل الدين. وإن هذه التداعيات هي 

: باختصار ك   اآل
األنفسية  .١ تفس  عرب  كان  وإن  التلقائية،  واألديان  الفردية  باألفهام  م  االهت

  وااللتفات إىل النداء الداخيل.
ـ   .٢ الدينية  الذهنية  م    بدًال النزعة  االهت وقلة  ـ  والخارجية  العينية  النزعة  من 

  باألبنية املؤسسية.
واأل  .٣ واألذواق  األمزجة  عىل  الديني  والسلوك  النموذج  الفردية قيام  فهام 

.  بدًال والشخصية    من األصالة والسلوك العام للمتديّن
أو   السائلة  بالروحانية  االستعارية،  التعاب  إطار  يف  الروحانية  هذه  تسمية  كن  و
الروحانية املائعة، والعمل من خالل هذه التعاب عىل إظهار أن الروحانية املذكورة 

إال   األنفسية،  تّدعي  كانت  الرتكيبية وإن  من  العميل  املستوى  عىل  تعا  أنها 
وتحليل  الروحانية  من  النوع  هذا  ندرك  ول  والضياع.  والالمبنائية  واالنتقائية 
من  بطائفت  التعريف  إىل  املقالة  هذه  يف  عمدنا  فقد  أفضل،  بشكل  تداعياتها 

:   الدالالت الخطابية للروحانية، وه
  الطائفة الباطنية (األنفسية).  .أ

  فة الدنيوية (ما بعد املادية / العالجية). الطائ . ب 
كن أن تندرج تحته   إن هات الطائفت عبارة عن مجموعت من املفاهيم التي 
جميع الدالالت الخطابية أو بعبارة أخرى: التداعيات امللحوظة للروحانية الجديدة 

  يف حقل التديّن. 
ال إىل  التداعيات  هذه  تحليل  يف  نتعرّض  ل ال  املفهوم ولكن  وخلط  سطحية 

باملصداق، يجب أن نعمل يف التحقيقات القادمة عىل إظهار مستويات الروحانية 



١٦٦  واملعنوية الدين 

ّ هذه الظاهرة؛ إذ عىل الرغم من أن مفهوم الروحانية يف عرص  املستحدثة وتنّوع وتك
تقليدية  غ  روحانية  عىل  للداللة  األحيان  بعض  يف  يُستعمل  الحداثة  بعد  ما 

الع يجب  ـ  وإبداعية،  االستهالكية  الثقافة  تأث  تحت  ـ  له  بأن  متعددة،    اسطوحً لم 
أن   يف  شّك  وال  بها،  الراغب  األشخاص  وتعدد  بتنّوع  تتنّوع  أن  لها  كن  حيث 
الروحانيات   جميع  إىل  بالنسبة  تصدق  املقالة   هذه  يف  املذكورة  الدالالت 

عنى الباطنية    أو الدنيوية. املستحدثة، أو في لو صدقت فإنه  تكن 
… ^’¹]< <

الفضل،   أبو  غفاري،  عيل؛  نهاوندي،  بختيار؛   ، ور شعبا  ؛  حس نقد  «باغگيل،  و  تحليل 
(تحليل ونقد  »  رويكردهاي تربيت معنوي نوپديد: (برريس الگوي معنويت باوري فارغ از دين)

عزل  «اتجاهات الرتبية الروحانية املستحدثة   وذج االعتقاد الروحا  )، »عن الديندراسة 
  هـ ش. ١٣٩٤، ٥٤ـ  ٢٩، ص ١٠، العدد: مجلة: تربيت اسالمي

بهزاد،   مرصفحميدية،  سبد  در  انتشارات    معنويت  سازمان  االستهالك)،  سلة  يف  (الروحانية 
  هـ ش. ١٣٩١پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، طهران، 

عيل،   عباس  روان رستگار،  رويكرد  با  سازمان  در  من (الر   شناختيمعنويت  املؤسسة  يف  وحانية 
  هـ ش. ١٣٨٩انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب،  قم، خالل االتجاه السايكولوجي)،

(تقرير عن العرفان   »): تنها معنوي١طرحواره اي از عرفان مدرن («رسوش دباغ، عبد الكريم،  
ن: العزلة الروحانية)،  ))١الحديث ( )  ١١بهمن ()، شهر  ١٠٢، (املتوايل:  ١، العدد:  مجلة آس

  هـ ش. ١٣٩٠عام: 
(موقع الروحانية   »جايگاه معنويت سيّال در ميان معنويت گرايي هاي معارص «شاكر نجاد، أحمد،  

، خريف وشتاء عام:  ٢٤، العدد: مجلة: مطالعات معنويالسائلة ب الروحانيات املعارصة)، 
  هـ ش. ١٣٩٦

، باقر،    تحليل جامعه شناخي عرفان هاي نوظهور در ايرانفرقه گرايي جديد در ايران:  طالبي دارا
عي ألنواع العرفان املستحدث يف إيران)،   هـ   ١٣٩١(الِفرَق الجديدة يف إيران: تحليل اجت

  ش.
، ديفد ري،   (الله والدين يف عا ما بعد الحداثة)، ترجمه   خدا و دين در جهان پسامدرنغريف

پژوهشگاه علوم انسا و مطالعات فرهنگي،   طهران،إىل اللغة الفارسية: حميد رضا آية اللهي،  
 هـ ش. ١٣٨٨
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  أحمد شاكر نجاد 

، وإن ما بعد الحداثة تحت اوفنيً   ا وفكريً   افلسفيً   امذهبً إن عرص ما بعد الحداثة ليس  
العرص  أّي عنوان كانت ـ سواء العرص ما بعد الصناعي أو العرص ما فوق الُعريف أو  

ا هي مرحلة دخلت فيها الحداثة من الناحية الثقافية مرحلة جديدة. يتم  الجديد ـ إ
تحديد تاريخ بداية هذه االستدارة الثقافية يف العا الجديدـ  والتي ال تعني بالرضورة 
القرن  الستينات [من  عقد  وبداية  الخمسينات  عقد  بأواخر  ـ  الحداثة  عن  االنفصال 

الثانية  للميال   ٢العرشين] العاملية  الحرب  بعد  عية  واالجت الثقافية  التحّوالت  إن  د. 
هذه   اتسمت  وقد  الثقافة،  من  جديدة  ومرحلة  منعطف  يف  الغر  العا  أدخلت 
  ، ثّلت بتعدد اآلراء ومقبولية النسبية الفكرية وعدم اليق املرحلة بخصوصية بارزة 

  واالستقرار. وانتشار ظاهرة التنّوع، ومعقولية عدم الثبات  
يف هذا املناخ الفكري / الثقايف، ك حدث تبّدل يف قيَم من قبيل: اليق والقطع  
كانت   التي  ـ  واألنظمة  املؤسسات  سقطت  فقد  للقيَم،  مخالفة  وأضحت  والثبات، 

ـ   وحتمية  وقطعية  ثابتة  قراءات  واملقبولية.   اتبعً تقّدم  االعتبار  عن  بدورها  لذلك، 
ناغمت ذائقة األشخاص مع ثقافة ما بعد الحداثة، كان إقبال  وبعبارة أخرى: كل ت 

 
  ن یب  مركز:  النارش  ، معارص  جهان  در   یی گرات یمعنو   کتاب   من   فصل   املقالة   ، أحمد  ،نجاد   شاكر:  املصدر.  ١
  .  ۱۰۴  إىل  ۷۷  الصفحات  ،۱۳۹۷  قم، ، یاالول الطبعة ، )ص( ی املصطف  ونرش ترجمه   یامللل

 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب
  . ما ب املعقوفت إضافة توضيحية من عندنا. (املعرّب).٢



١٧٠  واملعنوية الدين 

قراءات   تقدم  التي  العامة  واملشارب  واألنظمة  املؤسسات  عىل  األشخاص  هؤالء 
  .ا أيضً وروايات ثابتة، ينحرس ويتضاءل بدوره 

ذات قيمة ـ    اأمورً إن هذا الخطاب الثقايف ـ الذي يعترب النسبية والشك والبحث  
معارضة فيه  اليق   تكتسب  تدعي  التي  ـ  اإلبراهيمية  األديان  سيّ  وال  ـ  األديان 

لألمور اعقالنيً   اوجهً والقطعية   والتسليم  اليقينية  والقضايا  التعبّد  من  التهرّب  إن   .
يف ثقافة ما بعد الحداثة؛ ومن هنا فإن الدين بشكله   مقبوًال   اوجهً الغيبية ال يكتسب  

  . اأيضً الرسمي سوف لن يحظى باملقبولية 
ولكن حيث أصبح للحداثة طعم فّج بعد عزلها للدين عن مرسح الحياة، وأعطت 
هذا   يف  األشخاص  لحياة  الالمعنى  طعم  الظاهري  التفك  ونكهة  املادية  الصبغة 

إىل ما هو أبعد من الحّس والظاهر يف عرص ما العرص، مّست الحاجة إىل الذهاب  
بعد الحداثة. ولكن ك سبق أن ذكرنا فإن ثقافة ما بعد الحداثة  تكن لتتقبّل إعادة  
ا وراء الحس؛   إحياء ما فوق الروايات العامة والقراءات اليقينية والحتمية في يتعلق 

أل الفراغ يف الب هو توظيف   عنى إحياء األديان األصيلة. والذي أمكن له أن 
 اشيئً للدين، فقد كانت    اعدمً وال    ادينً مفردة الروحانية املبهمة والغامضة التي  تكن  
تكون   أن  كنها  كان  حيث  وذاك،  هذا  وغ    محمًال ب  النسبية  القراءات  لبيان 

  القطعية لألمور ما فوق الحسية. 
يات الدينية األصيلة، ولكنها إن الروحانيات الجديدة وإن كانت تتهرّب من الهو

األشخاص  إن  الالدينية».  بينها «الروحانية  ومن  أخرى،  هويات  لنفسها  اختلقت  قد 
، يسعون ـ من خالل توظيفهم لغموض  الذين يعتربون أنفسهم روحاني ال ديني
تديّنهم   وتسمية   ، والروحانية  الدين  ب  تقابل  بوجود  القول  إىل  الروحانية  مفردة 

املتحرر والتجريبي واملستفهم وغ املقيّد باملبا االعتقادية والعملية الشخيص و 
  معنوية وروحانية، ويصنعون ألنفسهم مرجعية بديلة عن مفهوم الدين. 

E<{Ö<ì‚è‚¢]<íèç ]SBNRD< <
إن الروحانية الجديدة ظاهرة ثقافية واتجاه مستحدث يف حقل التديّن. ولكن بسبب 

تجاه والحاجة الطبيعية لألشخاص يف امتالك الهوية، فقد االتساع املتزايد لهذا اال 



    ١٧١  ماهية التنصل عن الهوية يف الروحانية املستحدثة

دينية   شبه  هوية  ـ  واالتجاه  النمط  هذا  عىل  بناء  ـ  ة  األخ السنوات  يف  ظهرت 
عليها   يطلق  (  ااختصارً مستحدثة،  أعداد  ١) SBNRعنوان  زيادة  بسبب  أنه  عنى  ؛ 

ط حياتهم   رور بال  ادينيً ، ولكن ليس  اروحانيً األشخاص الذي يعتربون  رضورة، تم 
  .٢ ااختصارً الوقت جعل هوية دينية جديدة يشار إليها بهذه العبارة اإلنجليزية 

عام   حدود  يف  تبلورت  التي  الجديدة  الهوية  هذه  نتيجة    ٢٠٠٠إن  كانت  م، 
. وبطبيعة  الستقرار وتثبيت الخطاب الجديد للروحانية املستحدثة يف العا الغر

يل هاوكينز الحال ـ ك يذهب   إىل االعتقاد ـ فإن هذا االسم مصطلح عام وكيل    ٣م
عدم  يف  والروحانية  املعنوية  هويتهم  تعريف  لهم  يحلو  الذين  أولئك  إىل  به  يُشار 

كن سؤالهم ما هو مفهوم الروحانية من وجهة   اواسعً   اطيفً التدين، وهم يشكلون   ال 
.  ٤الروحانية من وجهة نظرهمنظرهم، بل باألحرى يجب سؤالهم ما هو عدم مفهوم  

وبعبارة أخرى: إن هؤالء األشخاص هم ـ يف ذات االلتفات إىل األمور الروحانية ـ 
متسائلون يشرتكون يف نقطة واحدة، وهي أنهم يشككون يف مرجعية وقطعية الدين  
مستقلة  هوية  أصحاب  بوصفهم  اعتبارهم  كن  ا  وإ للدين،  التعبدية  واملعنوية 

يُسألو  ال عندما  روحانيون  نحن  الغالب:  يف  جوابهم  يكون  وقد  دينكم؟  هو  ما  ن: 

 
.  اأيضً )  SBNRإن الروحانية املتهربة عن البنيوية قد اكتسبت ـ بطبيعة ـ الحال هوية اسمية أخرى غ الـ (.  ١

م، أن بعض الروحاني البنيوي أخذوا   ٢٠١٢فقد أظهرت تحقيقات املركز التحقيقي بيو يف تقرير له صدر عنه عام 
ة يطلقون عىل أنفسهم عنوان الـ ( ). إن هذا املصطلح يش إىل هذه الظاهرة،  Religious Nonesيف األعوام األخ

من األفراد يف الواليات رات الرسمية عىل خانة (ال يشء    حيث أخذ الكث املتحدة األمريكية يؤرشون عند ملء االست
ة حيث   من ذلك) املوجودة كقسيم للخانات األخرى والتي تتضمن اإلسالم واملسيحية واليهودية. ويف األعوام األخ

هوية تتبلور  أخذت  فقد  الرسمية،  األديان  بعض  عىل  الخانة  هذه  إىل  ون  يش الذين  عدد  لهؤالء    تفّوق  جديدة  دينية 
ـ    اتقريبً   ٪٦٠). يف ضوء تحقيقات املركز التحقيقي بيو هناك ما نسبته  Religious Nonesاألفراد تحت عنوان الـ (

من الذين يؤرشون عىل خانة (ال يشء من ذلك) ـ هم متدينون يف الواقع، ولكنهم يدينون لغ األديان الرسمية، وإن  
، ولكنهم يف الوقت نفسه ال ينتسبون إىل دين بعينه. ولكن حيث أن    نسبة الثلث من هؤالء يعتربون أنفسهم معنوي

)  يتّم  Religious Nonesهناك الكث من هؤالء األشخاص ال يعتربون أنفسهم معنوي بالرضورة، فإن هوية الـ (
  لحاظها يف هذه الدراسة.

2. Spiritual but not religious 
3. Hawkins 
4. Hawkins, "Personal Spirituality", P52. 
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) ـ يف حّد ذاتها SBNRأصبحت هذه العبارة املخترصة ـ أي (  افشيئً   اوشيئً دينيون!  
 ً   يف عرض اإلسالم واملسيحية أو حتى البوذية.   اوعنوانً  اس

د عندما  وبطبيعة الحال وعىل حّد تعب تشندلر، يف أواخر القرن العرشين للميال 
جرّد القول: إنهم ليسوا   كان يُسأل هؤالء األشخاص: ما هو دينكم؟ كانوا يكتفون 

، أو يقول أحدهم: ال أدري كيف أقول! لقد كنت   يف السابق، ولكن    امتدينً متدين
من الصعب اآلن بيان ذلك أو تعريفه. لقد ترعرعت ونشأت عىل تعاليم املسيحية  

، وما إىل ذلك من العبارات. وبعبارة أخرى: إن هؤالء ... . أرى أن األديان واحدة
األشخاص عندما كان يتم سؤالهم عن دينهم،  يكونوا يستطيعون نسبة أنفسهم إىل  

، ويف الوقت نفسه  يكونوا يستطيعون اعتبار أنفسهم  ارسميً أحد األديان املعروفة  
تسبوا هوية بينية، ومع  . ولهذا السبب فقد اك١من دون دين أو ملحدين أو ال أدري

صطلح الـ (   ). SBNRمرور الوقت صار يتم التعب عن هذه الهوية 
املثقفة  الطبقة  إىل  الغالب  يف  ينتمون  األشخاص  هؤالء  يف  ٢إن  وينحدرون   ،

، وهم عىل الرغم من تشبّثهم بالروحانية، يعمدون إىل انتقاد  ٣العادة من أرس متديّنة
نزلة األديان الرسمية، وعىل حّد   : إن روحانية هؤالء األشخاص  تعب أحد الباحث

الدين  الديني ٤نقد  تراثهم  من  ألبعاد  إنكارهم  يُعد  األشخاص  هؤالء  إىل  بالنسبة   .
املوروث من العنارص األولية للروحانية واملعنوية، رغم حملهم لعنارص من ماضيهم  

  .٥نةالديني ـ أي الدين الذي ورثوه ـ يف صلب روحانيتهم الهجي
عىل الرغم من أن هؤالء األشخاص يف البلدان األنجلوأمريكية يفضلون تسمية  

ء  SBNRالـ ( )، إال أن املحقق يف هذا التيار قد أشاروا إىل هذا التيار الديني بأس
عنى أن الشخص من هؤالء ال  وعناوين أخرى، من قبيل: الدين املالئ للفجوات؛ 

 
1. Siobhan Chandler, "Spiritual But Not Religious ". 
2. Chandler, The Social Ethics of Religious Unaffiliated Spirituality, P.70. 
3. Zinnbauer, Pargament, Cole, Rye, Butter, Belavich, Hipp, Scott, and Kadar, 

“Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy”, P561. 
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الحداثوية، ويرفض الدين بشكل قاطع، ولكنه يتبنى بعض عنارص يريد أن يفقد هويته  
يُسمونه  أو  الحداثوية.  العقيدة  فجوات  بها  يسّد  ل  الروحانية  عنوان  تحت  الدين 

، والدين الفردي والشخيص النايف للدين الرسمي  . وهكذا هناك  ١بالدين غ املر
وا املتشكل،  غ  الدين  قبيل:  من  أخرى،  وعناوين  ء  والدين أس املختلق،  لدين 

العل الدين  أو  الدسم،  ومنزوع  من ٢املخفف  النوع  هذا  عىل  يطلقون  أو   .
والروحانية  بليك)،  (عن  كنج  الربجر  روحانية  قبيل:  من  األلقاب  بعض  الروحانية 
الطريقة   عىل  والروحانية  سيبتشن)،  الَسلَطة (عن  وروحانية  جوردن)،  التجارية (عن 

، والروحانية باملاركة األمريكية املسّجلة (عن لينتش). ولكن ٣الشخصية (عن دانيل) 
ك سبق أن ذكرنا فإن العنوان واالسم الذي يفضل هؤالء إطالقه عىل أنفسهم، والذي  

له منذ عام   للميالد ف بعد، وأخذ ينترش بشكل متزايد عىل مواقع   ٢٠٠٠شاع استع
رات   عي واالست عية  التواصل االجت اإلدارية والوظائف واملهن واألروقة االجت

عنى: «الروحانية الالدينية»SBNRهو الـ (  ،(٤.  
ا هو عنوان شعبي وغامض لهذا   ولكن ال بّد من االلتفات إىل أن هذا العنوان إ
ا يستخدمون هذا العنوان يف ضوء هذا   عات الروحانية املختلفة إ التيار، وإن الج

املشرتك، ليس    الوجه  أنه  بيد  دين،  أّي  إىل  ينتمون  ال  أنفسهم  اعتبارهم   ا عنوانً وهو 
ل هذا    امناسبً  ل يف التحقيقات الجامعية والعلمية. ول نتمكن من استع لالستع

الذين  األفراد  من  فرعية  مجموعة  إخراج  يجب  العلمية،  التحقيقات  يف  العنوان 
 نعمل عىل توحيد مصاديقه  يستخدمون هذا العنوان من دائرة شمول هذا الفظ، 

بوصفها   الروحانية  اعتبار  األفضل  من  تشندلر:  يقول  وك  ما.  حّد  للدين   انقدً إىل 
)   : وه  ، مجموعت الالدينية)،  SBNRضمن  ولكن  الروحانية  عنى:  )  (

 
،  نقًال نظرية توماس الكمن، . ١ مروجان رفتارهاي نوين ديني: مطالعه موردي جمع هاي  «، وآخرینعن: باستا

  . ٩٦ص   ،كيات الدين الحديث)(الدعاة إىل سلو  »با رويكرد روان شناي و عرفان
 »مطالعه موردي جمع هاي با رويكرد روان شناي و عرفان  مروجان رفتارهاي نوين ديني: «باستا وآخرين،  .  ٢

  . ٩٥(الدعاة إىل سلوكيات الدين الحديث)، ص  
3. Gianarkis, Spiritual But Not Religious, P8. 
4. Spiritual But Not Religious 
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عنى: الروحانية ولكن الالدينية  SDNRو( ، واعترب مجموعة أخرى أصغر، ١) ا قطعً ) (
روحانية ال دينية، دون إحالة إىل أي جزء من الدين، خارجة عن   أي: الذين يتبنون

. وذلك ألنهم يعتربون أنفسهم غ منتم إىل أّي دين بشكل كامل، ٢دائرة البحث 
ومن هنا توجد هويات محّددة أخرى، من قبيل: اإللحاد، والالأدرية أو اإلنسانوية،  

كنهم أن ينسبوا أن كن نسبتها إليهم، أو  فسهم إىل واحد من حركات العرص  التي 
الثيوصوفية قبيل:  من  االستعالئية ٣الجديد،  والفلسفة   ،٤) والـ   ،UFO  الفكر أو   ،(

  .٥الجديد 
يجب   الجديدة،  الهوية  هذه  حول  الجامعية  والدراسات  بالتحقيقات  يتعلق  في 
د الحال  وبطبيعة  ـ  التيار  هذا  بشأن  األول  والعلمي  املستقل  الكتاب  إن  ون  القول: 

يز ب الـ ( للميالد،    ٢٠٠١) ـ يعود إىل العام  SDNR) و(SBNRااللتفات إىل الت
بعنوان: (روحا ولكن غ ديني: معرفة أمريكا   ٦هو الكتاب الذي ألفه روبرت فولر

كنيسة) دون  بوصفها  ٧من  ـ  الجديدة  الهوية  هذه  رشح  أجل  من  فولر  تعرّض  لقد   .
بي إىل  ـ  ومستحدثة  مستقلة  وغ ظاهرة  املؤسسة  غ  التيارات  من  أنواع  ثالثة  ان 

التابعة إىل الكنيسة يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية. إنه يف ضوء التحقيقات 
واحد من ب كل سبعة من السكان األمريكي ال يهتّم    ا تقريبً املوجودة قال بأن هناك  

. يعمد فولر إىل إدراج هؤالء ٨باملؤسسان الدينية املعرتف بها  اتعلقً بالدين، وال يبدي  
:   األفراد ضمن ثالث مجموعات، وذلك عىل النحو اآل

األشخاص الذين ال هم متديّنون وال هم روحانيون. وهؤالء األشخاص هم  .١
بالدين،  الظن  يُسيئون  كانوا  الذين  واملتعلم  ين  املستن من  الغالب  يف 

نية ومادية.ويحملون رؤية وعق   يدة عل
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الذين ال يُبطلون الدين الرسمي والكنيس، ولكن صلتهم بالدين   صاألشخا .٢
ال ألنهم يوجهون انتقادات للدين الرسمي من   ا طبعً الرسمي باهتة، وذلك  

فال   حياديتهم؛  أو  مهم  اهت وعدم  اليومي  النشغالهم  بل  عقائدي،  منطلق 
العميل   املستوى  عىل  منهم  ً   ا كنسيً   ا دينيً   انشاطً تجد  يكون   اكب ما  سوى 

  ويف بعض املناسبات املسيحية الخاصة.  اعرَضً منهم 
باملسائل   اتعلّقً األشخاص الذين يعرّفون الدين ضمن نطاق واسع، ويُبدون   .٣

للدين  التنكر  يواصلون  الرسمي  للدين  انتقادهم  بسبب  ولكن  الروحانية؛ 
عة به. ويذهب روبرت فولر إىل    اتعلقً الرسمي وال يبدون   االعتقاد بأن الج

األكرب من األفراد املتنكرين للدين الرسمي يف الواليات املتحدة األمريكية 
. ١ـ األشخاص املعرضون عن الكنيسة ـ ينتمون إىل هذه املجموعة الثالثة

الرسمي   الدين  يرون  الذين  األشخاص  هؤالء  الحيوية   امفتقًر إن  إىل 
ن أنفسهم بوصفهم «روحاني ولكن الروحانية واملعنوية، يعرّفون اليوم ع

يشكلون   وهم   ،« متدين ال   اتقريبً ليسوا  الذين  األشخاص  نصف  نسبته  ما 
  .٢ينتمون إىل الكنيسة

وبطبيعة الحال فإن روبرت فولرـ  بغض النظر عن التحليالت الخطابيةـ  يرى يف بيان  
ثل   أنها  تاريخية  رؤية  أساس  وعىل  الظاهرة  الروحانية   ااستمرارً هذه  للحركات 

واملعنوية املتنكرة للكنيسة يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، والتي كانت منذ  
رية األمريكية   عن الدين    بديًال تقّدم للناس قراءات بوصفها    افصاعدً املرحلة االستع

) تعود يف التاريخ األمري إىل تيارات، SBNR. فهو يرى أن جذور الـ (٣الرسمي 

 
1. Ibid, P.3 – 4. 
2. Ibid, P.5. 
3. Ibid, P10. 
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، وكذلك حركات من ٣، والفلسفة االستعالئية ٢، وامليسمرية ١بيل: السفيدنبوريةمن ق
، التي حظيت بشعبية يف أوساط  ٦، والثيوصوفية٥، والفكر الحديث ٤قبيل: الروحانية

  .٧الواليات املتحدة األمريكية يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين للميالد
الجديدة   الروحانية  حول  البحث  تعقيدات  من  واحدة  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  وهذه 
واملستحدثة، وما إذا كان يجب اعتبارها ـ ك قال روبرت فولر وآخرون من أمثال 
هذه  اعتبار  يجب  أم  الّرسية،  والتيارات  الباطنية  للحركات  امتدادات  ـ  هنينجراف 

ة الظاهرة ـ باإلضافة إىل أوجه الشبه املوجود ة بينها وب التيارات الروحانية القد
ار ونتائج منهج ما بعد   الناقدة للدين ـ ظاهرة مستحدثة بالكامل، والقول بأنها من 
الحداثة. يف ضوء املبا النظرية لهذا التحقيق القائل بأن املفهوم الجديد للروحانية  

تنحرص هذه الصلة ) ناشئة ومنبثقة عن خطاب ما بعد الحداثة،  SBNRوظاهرة الـ (
الجديدة   الروحانية  اعتبار  كن  وال  الظاهري،  الشبه  للتيارات    ااستمرارً جرّد 

ة التي كانت تس بالتوازي مع الدين. وبطبيعة الحال ل نتمكن من  الباطنية القد
يُعّد   الجديدة  الروحانية  تفريعات  من  واحد  أّي  وأي   ابديعً   اأمًر بيان  مسبوق،  وغ 

منها بيان    واحد  عىل  العمل  يجب  السابقة،  والتيارات  الحركات  يف  اذج  له  كان 
يجب  أخرى:  وبعبارة  واملستحدثة.  الجديدة  الروحانية  لخطاب  الداخلية  الحدود 

  تحديد جزئيات وتفاصيل خطابات هذه الروحانية املستحدثة. 
íéÓè†Úù]<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<»<ì†â^¿Ö]<å„ <íéÞ^ÓŠÖ]<íu^Š¹]< <

م، دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية   ٢٠١٢ز التحقيقي بيو يف عام  أجرى املرك
، وقد رصدت هذه الدراسة  حول االتجاهات الجديدة في يتعلق بتديّن األمريكي

يف عدد التيارات التي  تكن ملحوظة يف السابق. وعىل الرغم من   املحوظً   او 
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ظاهرة الالمنتم ـ وهم األشخاص م عىل    ٢٠١٢تركيز دراسات هذا املركز يف عام  
األديان  من  واحد  أّي  إىل  التبعية  أو  ء  االنت عدم  خانة  يف  أنفسهم  يصنّفون  الذين 
الرسمية ـ ولكن تم التعرّف من ب هؤالء عىل بعض األشخاص الذين ال ينتمون إىل  

لقد    الديانات الرسميّة، ولكنهم عىل الرغم من ذلك يعرّفون أنفسهم بأنهم روحانيون.
إىل   األنظار  من  أنواع  ثالثة  عرب  ـ  املركز  لهذا  التحلييل  التقرير  يف  السعي  تّم 
ة عدد األشخاص الذين يعرّفون عن أنفسهم  اإلحصاءات املوجودة ـ إىل إظهار ك

  بأنهم روحانيون ولكن ال متدينون. 
قال  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مجموع  يف  البالغ  السكان  عدد  إىل  بالنظر 

  ٪ ١٥منهم إنهم متدينون؛ أي أنهم ينتمون إىل واحد من األديان الرسمية، وقال    ٪٦٥
أن   إال  روحانيون.  وال  متدينون  ال  إنهم  الروحانية   ٪ ١٨منهم  إىل  ينتمون  منهم 

لهذه الدراسة ـ هناك    اطبقً الالدينية. وبعبارة أخرى: إن من ب كل خمسة أشخاص ـ  
  . االدينيً كن ول اروحانيً شخص واحد يعترب نفسه 

من األشخاص الذي يعتربون أنفسهم    ٪ ٣٧لتحقيقات هذا املركز، يذهب    اطبقً 
متدين  غ  ولكنهم  روحاني  أنفسهم  يرون  الرسمية؛  األديان  إىل  منتم  . ١غ 

أخرى  عات  ج تشمل  الرسمية،  األديان  إىل  الالمنتم  دائرة  فإن  الحال  وبطبيعة 
، و  ٪٣٤. فمن ب هؤالء الالمنتم ما نسبتهم  اأيضً    ٪ ٣٩من امللحدين والالأدري

أباليّة  وال  حيادية  وأظهروا  خاص،  تيار  أو  مذهب  إىل  أنفسهم  ينسبوا  الذين   من 
  تاّمة.

بانتسابهم   قالوا  الذين  لألشخاص  اإلحصا  املجتمع  عىل  نظرة  ألقينا  ولو 
أن   التحقيقات  أظهرت  فقد  أحد   ٪٧٥الديني،  إىل  ينتمون  األشخاص  هؤالء  من 

ال وأن  األديان  بها،  واملعرتف  ال    ٪ ١٥رسمية  روحاني  أنفسهم  يعتربون  منهم 
، وما نسبته أقل من   .٢قالوا إنهم ال ينتمون إىل الروحانية وال إىل التديّن  ٪٨متدين

 
1. Funk, “Notes” on the Rise: One – in – Five Adults Have No Religious 

Affiliation, P41. 
2. Ibid, P. 42 – 44. 
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إنه  القول  يجب  الثالثة،  املستويات  ذات  اإلحصائية  الدراسات  هذه  إىل  بالنظر 
وال الروحاني  األشخاص  عدد  ان  من  ولكن  عىل الرغم  هو الغالب،  ليس  الديني 

من سكان الواليات املتحدة األمريكية، فإن   ٪ ٢٠بالنظر إىل نسبتهم البالغة حوايل  
امللحدين   وحتى  بل  واليهود،  املسلم  أعداد  عىل  يزيد  األشخاص  هؤالء  عدد 

  أنفسهم.
  ٪ ٩٢ومن امللفت أن نعلم أنه يف ضوء تحقيقات هذا املركز، هناك ما نسبتهم  

، يؤمنون بوجود  من األ  شخاص الذين يعتربون أنفسهم روحاني ولكن غ متدين
ارسون    ٪ ٤٤، وإن ما نسبته  ١الله سبحانه وتعاىل عبادية يومية. ويف   اطقوسً منهم 

ضوء ما تقوله تحقيقات هذا املركز فإن مقدار العبادات اليومية لهؤالء األشخاص 
يلون  .٢ا دينيً دي  يتساوى مع عبادة وأدعية املتدين والحيا إن هؤالء األشخاص 

قراطي  الد الحزب  نحو  ويجنحون  الليربالية،  إىل  السياسية  الناحية  من  العادة  يف 
املتدين من  أنهم ٣أك  يف  تكمن  الرسمية  األديان  مع  الرئيسة  هؤالء  مشكلة  إن   .

وة، وأن هذ ه األديان قد  يرون أن هذه األديان الرسمية تنتمي إىل مصادر السلطة وال
القواعد   ووضع  األحكام  إصدار  إىل  تسعى  وأنها  السياسة،  يف  التدخل  يف  أفرطت 

  .٤الكلية 
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للتحليالت التي تعرّضت لتشخيص حدود وأبعاد روحانية ما بعد الحداثة، (من   اطبقً 
ب الظاهرة  هذه  حدود  تشخيص  كن  ال  قد  فولر)،  روبرت  دراسة  إىل قبيل  القياس 

(املخفيون) التقليدية  والباطنية  الرسية  العرص ٥التيارات  تيار  مع  حدودها  وكذلك   ،
نينات من القرن العرشين للميالد، بشكل دقيق.  الجديد ما ب عقد الستينات والث
إن هذه التيارات الثالثة ـ التيار الروحا ما بعد الحداثوي، والتيارات الباطنية، وتيار  

 
1. Ibid, P. 46. 
2. Ibid, P.45. 
3. Ibid, P.47. 
4. Ibid, P.41. 
5. Occults 
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ا فوق املادة العرص ا م  لجديد ـ تشرتك يف هذه النقطة، وهي أنها يف ع االهت
االختالف  أن  بيد  والرسمية،  األصيلة  األديان  إىل  تنتمي  ال  (الروحانية)،  الظاهر  أو 

) أو الروحانية ما بعد الحداثوية متفلتة من املرجعية  SBNRيكمن يف أن ظاهرة الـ (
عنى أن لهااأيضً ومن البنيوية   ة  ؛  . ولكن عىل الرغم من أن التيار األول  ١هوية عا

من العرص الجديد  يكن يقبل باملرجعية الدينية التقليدية، إال أنه كان يحتوي عىل 
ميتافيزيق إيحا ويعمل عىل تقديم معاي محددة، وله منهج واضح، حيث يعمل  

األشخاص تجارب  إدارة  العرص  ٢عىل  حركة  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  ترى .  الجديد 
عن األديان. ولهذا السب فإن تشاندلر    بديًال عن الدين بالكامل، وتعّد    منفصًال طريقها  

  .٣) SDNRلروحانية الـ ( امصداقً يعمل عىل تعريف تيار العرص الجديد بوصفه 
: عىل الرغم من أن هذه ا أيضً وفي يتعلق بالتيارات الرسيّة والباطنية، يجب القول  

رجعية األديان الرسمية، إال أنها بلحاظ االعتقاد ترتبط بالخطاب  التيارات ال تؤمن 
ومنظومتها   مراتبها  سلسلة  أساس  عىل  إدارتها  وتتّم  أخرى،  مرجعية  ولها  التقليدي، 

كن بيان اختالف روحانية ما بعد الحداثة عن التيارات  املرجعية. ومن هذه الزاو ية 
) عىل الرغم من NRMS. وكذلك يف التيارات املوسومة بـ ( اأيضً الدينية املستحدثة  

تجاوز إشكال تأسيسية ورسمية األديان، وتّم تقديم قراءات متّممة أو بديلة لألديان  
  ا مرجعيً   اونظامً قّدم بنفسها بنية  الرسمية، بيد أن هذه املذاهب الدينية املستحدثة، ت

وال تعمل ـ مثل روحانية ما بعد الحداثة ـ عىل نفي جميع األنواع البنيوية  اجديدً   ،
  األخرى. 

واالختالف اآلخر لهذه التيارات عن روحانية ما بعد الحداثة يكمن يف أن روحانية  
ستحدثة كان كل  العرص الجديد والروحانية الباطنية، بل وحتى الحركات الدينية امل

) ليست ضد SBNR، إال أن روحانية الـ (٤للثقافة   امناهضً واحد منها يعترب يف مهده  
الثقافة أو غ معيارية، وحيث أنها تكون منسجمة ومتناغمة مع الرؤية الكونية ملا  

 
1. Chandler, The Social Ethics of Religious Unaffiliated Spirituality, P52. 
2. Taves and Kinsella, “Hiding in Plain Sight”, P. 84. 
3. Chandler, The Social Ethics of Religious Unaffiliated Spirituality, P. 45. 
4. Chandler, “The Social Ethics of Religious Unaffiliated Spirituality”, P45. 
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  . ك أن هذا النوع من الروحانية ينترش ب ١للثقافة   اموافقً   ا أمًر بعد الحداثة، فإنها تعّد  
ثقافة،   بوصفه  الناس  التي   اخالفً عامة  الجديد  العرص  وروحانية  الباطنية  للروحانية 

  كانت يف الغالب خاصة بطبقة معيّنة أو لخواص الناس. 
وبعبارة أخرى وبنظرة منهجية إن الروحانية الباطنيةـ  من قبيل: الروحانية الهرمسية  

ائية أو املاسونية ـ ترتبط بالرؤية الرتاثي ة. إن الحركات الدينية املستحدثة أو أو املي
) املذهبية  األكنكار NRMSالروحانيات  قبيل:  من  [أس]٢)   . و أم٣،  وحركة  ٤.   ،

تلك  ٦، وفالون دافا ٥هاري كريشنا  ، ترتبط باملعتقدات الحديثة، وذلك ألنها كانت 
رحلة العبور إىل ما بعد    ٧وبنية، وتنشد التبعية. وإن تيار العرص الجديد   انظامً  يرتبط 

كونه   من  الرغم  عىل  هو  الذي  أنه    امتفلتً الحداثة  إال  واملرجعية،  األصالة  من 
) الـ  روحانية  إن  واحدة.  تعاليم  أصول  عىل  ويشتمل  ترتبط  SBNRميتافيزيقي   (

 
1. Shimazono, “New Age Movement or New Spirituality Movement and 

Culture”, P121. 
عنى الفطنة والحضور الواعي واملتصل مع الحق.  Eckankarاألكنكار: مأخوذة من اللغة السنسكريتية (.  ٢  (
تويتشل   اأصيً   ا أمريكيً   ا مذهبً يعترب   بال  اسمه  أمري  عسكري  شخص  يف    ١٩٧١ـ    ١٩١٠(  أسسه  ينترش  وأخذ  م). 

تويتشل،    ، وأهمها (أسنان النمر) لبالا كتابً   ٥٦العا بالتدريج، وأخذ البعض بتأليف كتب حوله بحيث بلغ عددها اليوم  
) لهارولد كلمب،يعترب (سفر الروح) أهم عنرص يف هذا املذهب. ولهذا املذهب جذور يف مذهب   و(نسيم التغي

  . (املعرّب).اأيضً الهند   (اليوغا) الروحي يف
  ما ب املعقوفت إضافة من عندنا  تكن يف األصل. (املعرّب). . ٣
٤  .)TSM) :مخترص لعبارة :(Technical Self Meditation  وهي خليط من) فرقة تعتمد أساليب التأّمل :(

 يف داخل األشخاص، وأن الله  البوذية وبعض املذاهب األخرى من قبيل الهندوسية والزرادشتية. وترى أن الله حاّل 
  هو الحّب. (املعرّب).

5. Hare Rama Hare Krishna 
سنة  .  ٦ الص  يف  نشأت  روحانية  رينات  غونغ:  فالون  أو  دافا  يقوم    ١٩٩٢فالون  هونغجي.  يل  يد  عىل  م 

يل   كتب  قراءة  إىل  باإلضافة  ارين  بخمسة  بالقيام  دافا  فالون  رسات  م يتبعون  الذين  هناك  األشخاص  هونغجي. 
رسات حسب إحصائيات الحكومة يف عام   م. وقد    ١٩٩٨حوايل سبعون مليون شخص يف الص من أتباع هذه امل

  اعتربها الحزب الصيني الحاكم حركة محظورة. (املعرّب). 
القرن  وبطبيعة الحال فإن املرجعية الفكرية لتيارات العرص الجديد تنتمي يف الغالب إىل القرن الثامن عرش و .  ٧

انوئيل سفيدنبوري إىل القرن الثامن عرش للميالد، وينتمي بالفاتس    التاسع عرش للميالد؛ حيث ينتمي مزمر و إ
النهضة   عرص  أنصار  عىل  التأث  بالغ  لها  كان  املعنوية،  وأساليبهم  لهم  أع أن  بيد  للميالد،  عرش  التاسع  القرن  إىل 

نينات من   القرن العرشين للميالد). الجديدة (يف عقد الستينات والث
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تلك  رحلة ما بعد الحداثة التي هي متفلتة   من املرجعية، وباإلضافة إىل ذلك ال 
أنواعها  اسك  و ارتباط  يستوجب  الذي  وإن  ومحدد،  واحد  ومنهج  تعاليم  أصول 
الداخلية ـ أي أنواع روحانية ما بعد الحداثة ـ ببعضها، إذا ما استثنينا نقد الدين، هو 

يتم التعب عنها  التأكيد عىل امتالكها لطريقتها الخاّصة يف النزعة الروحانية، والتي  
  بالنزعة األنفسية. 

íéßè øÖ]<l^éÞ^uæ†Ö]<Å]çÞ_<íÊ†ÃÚ< <

الزئبقية  الحالة  ألن  وذلك  الالدينية؛  الروحانية  النزعة  أتباع  تصنيف  الصعب  من 
فقد  ذلك  ومع  الغاية.  هذه  تحقيق  دون  يحول  البنيوية،  من  والتفلّت  والتشكيكية 

كادنته م ليندا  ح  ١عمدت  تحقيقاتها  أحدث  الـ  يف  أو  الالدينية  الروحانية  ول 
)SBNR يف ضوء العديد من اللقاءات والحواراتـ  التي أجرتها مع أتباع هذا النوع ،(

 :   من الروحانيات ـ إىل تقسيمهم إىل خمسة أقسام، وذلك عىل النحو اآل
الدين   تعادي  عة  ج الالدين  الروحاني  من  هناك  املعاندون.  األول:  القسم 

، ليسجلوا بذلك الرسمي، ومن   هنا فإنهم يُسّمون أنفسهم بالروحاني وليس الديني
للدين   التبعية  يطيقون  أو  يتحّملون  ال  األشخاص  هؤالء  إن  الدين.  عىل  اعرتاضهم 
الرسمي، ويسعونـ  من خالل التشكيك وسوء الظن بالدينـ  إىل تحديد وبيان حدود  

يّزهم من ا   لدين الرسمي.تجاربهم وأساليبهم الروحانية التي 
والروحانيات   األديان  إىل  ينظرون  األشخاص  هؤالء  إن  الهواة.   : الثا القسم 
العاّمة  القواعد  تنظيم  منها  يتوقعون  ال  كانوا  وإن  وتطبيقية،  موردية  ارين  بوصفها 
من  املوارد.  بعض  يف  ناجعة  تكون  أن  كن لها  ولكن  الكلية لحياتهم.  واألصول 

ـ املثال  سبيل  عىل  ـ  عىل   ذلك  تعمل  أن  جز  بشكل  كنها  رين  الت هذه  أن 
ية الروحية  تحس الحياة، وتخفيف الضغوط النفسية، أو أن تعمل عىل إيجاد الح
وتسك األحاسيس واملشاعر. إن هذا النوع من االتجاهات هو ذات االتجاه الذي 

 
1. Linda A. Mercadante 
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سميث كريستيان  عليه  دينتون  ١أطلق  لوندكويست  االت  ٢وميليندا  جاه  عنوان 
 بالدين والروحانيات. ٣االستشفا والعالج 

يدفعهم  الذين  الباحث  الروحاني  بعض  هناك  الحائرون.  الثالث:  القسم 
ة متواصلة من أجل العثور عىل أفضل الطرق وأنجع األساليب الروحية،  فضولهم بح

يهتدون   ال  حال  كل  عىل  تهم   سبيًال ولكنهم  مس يف  طريق  أّي  عىل  ون  يع وال 
تهم بالتدريج لتكتسب موضوعية بالنسبة إليهم، وبذلك ا لعملية، وسوف تتحول ح

هؤالء  تسمية  كن  و والشعور.  اإلحساس  هذا  ضمن  هويتهم  عىل  يحصلون 
من  واحد  أّي  يف  املقام  بهم  يستقّر  ال  حيث  ؛  الروحاني بالسائح  األشخاص 

يت التي  النتائج  من  نفع  أّي  يجنون  ال  أنهم  وحيث  ا املنازل،  وإ إليها،  وّصلون 
كن   ونشاطاتهم،  لهم  أع ة  قا إىل  ويضيفونها  ومساعيهم  جهودهم  يراكمون 

  تسميتهم بأصحاب اإلرشيف الروحا واملعنوي. 
عة يسمون أنفسهم بالروحاني الالديني من   القسم الرابع: السالكون. وهم ج

يف الروحانية  طريق  بناء  وإعادة  إحياء  إىل  يسعون  أنهم  الذي حيث  دينهم  داخل   
يحتفظون به يف ذواتهم. وبعبارة أخرى: إن هؤالء األشخاص يعتربون أنفسهم ناقدين  
ومصلح للظاهرية والتفك القرشي يف تراثهم الديني، ويسعون من خالل عنوان  

  .٤اوالقرشيً  احيويً  ادينً الروحانية إىل إظهار دينهم بوصفه 
القسم الخامس: املهاجرون. املجموعة األخرى هم األشخاص الذين انفصلوا  
عن هويتهم الدينية، ودخلوا يف هوية دينية أخرى، حيث يتصّورونها هوية روحانية. 
وا عىل موضعهم ومكانهم يف الهوية الجديدة،  ولكن حيث أنهم ال يكونون قد ع

 
1. Christian Smith 
2. Melinda Lundquist Denton 
3. Therapeutic 

كادنتهـ  هو األقل من ب هذه األقسام الخمسة.  .  ٤ ـ  بحسب مقولة ليندا م ومن امللفت أن نعلم أن عدد السالك
الجديدة.   الروحانية  إىل  املنتسب  ب  والدعة  الراحة  وطلب  التفنن  طبيعة  إىل  األمر  هذا  يف  السبب  يعود  ا  ور

)Mercadante, Belief without Borders, P. 60 .(  
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ملرحلة الجديدة عنوان الروحانية  فإنهم يف هذه املرحلة يطلقون عىل تطابقهم مع ا
  .١الالدينية

ب   السابق  القسم  يف  التمييز  من  الرغم  عىل  أنه  هي  األخرى  الهاّمة  والنقطة 
الروحانية من دون الدين وب تيار العرص الجديد والتيارات الباطنية وكذلك الِفرَق  

يز ال يعني عدم استفادة الـ (  ن هذا التيارات. ) مSBNRاملستحدثة، إال أن هذا الت
.  ك أن تيار  اأيضً )  SBNRوهذا األمر يؤّدي إىل ازدياد التنّوع الداخيل لظاهرة الـ (

العرص الجديد قد استفاد الكث من باطنية العا القديم والباطنية الحديثةـ  من قبيل:  
شخاص . إن األ ٢الفلسفة االستعالئية، وامليسمرية أو السفيدنبوريةـ  واألديان الرشقية

) الـ  من  أنفسهم  يعتربون  من  SBNRالذين  االستفادة  إىل  باإلضافة  ـ  كنهم  قد   (
ومن  والحديثة،  ة  القد الباطنية  التيارات  من  الكث  يستفيدوا  أن  ـ  الرسمية  األديان 

ل الكتّاب اأيضً أفكار العرص الجديد أو املدارس التنويرية الدينية والفلسفية   . إن أع
أم من  ثوروواملؤلف  ديفد  ي  ه إمرسون ٣ثال:  والدو  ورالف  ورامربانت ٤،   ،٥ ،

الخيام   نصوص  قبيل:  من  الرشقية،  واآلثار  ل  األع واقتباسات  ت  وترج
جينغ  دي  داو  قبيل:  من  املقدسة  النصوص  أو  ازي،  الش وحافظ  ، ٦النيسابوري، 

النيلوفر  غيتا ٧وسورة  والبهاغافاد  بعد  ٨،  وما  الوجودية،  مثل:  الفلسفية،  واملدارس   ،

 
1. Mercadante, Belief without Borders: Inside the Mind of the Spiritual but Not 

Religious, P.38 – 70. 
2. Iyon, “A Bit of a Circus” Religion, P117. 
3. Henry David Thoreau 
4. Ralph Waldo Emerson 
5. Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

حكمته.  .  ٦ فيه  اخترص  حيث  الوتسو،  الطاوية  الديانة  مؤسس  ألفه  كتاب  الكرامة:  ذات  الداو  أو  جينغ  دي  دا 
ة تناقش   ٨١يتضّمن الكتاب     فلسفية. (املعرّب).  اأفكاًر قصيدة قص

٧  .) اللوتس  زهر  سوترة  أو  أو  النيلوفر  البوذية  Lotus Sutraسورة  النصوص  أهم  أحد   :( ً ً   ا تأث وهو  اوتوق  .
يف  ا مؤثرة  أنها  ك  للبوذية.  ين  ونيش وشونتاي  وتنداي  تيانتاي  مدارس  إنشاء  أساسه  عىل  تّم  الذي  الرئيس  لكتاب 

  املدارس البوذية يف رشق آسيا. (املعرّب).
غيتا.  ٨ السيد  )Bhagavad Gita(البهاغافاد  إىل  وترمز  اإللهي،  أو  الرب  أو  الله  تعني  (بهاغافاد)  الـ  كلمة   :

(غيتا) تعني القصيدة أو األنشودة املغناة. معلم البهاغافاد غيتا هو الرّب كريشنا الذي يشكل مع فيشنو    كريشنا. وكلمة 
  وشيفا ثال اآللهة العظام. (املعرّب).
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ل  وأع ـ  اإلنسا  النفس  علم  قبيل:  من  النفسية،  واملدارس  واألصالة،  الحداثة، 
ـ ومعطيات    ٣وكارل غوستاف يونغ   ٢، وإريك فروم١إبراهام ماسلو، وغوردون ألبورت

و  األصيلة،  األديان  تعاليم  إىل  باإلضافة  الكمية،  الفيزياء  العرفانية،  ونتائج  املدارس 
كن أن تكون مصادر مجدية ومفيدة بالنسبة  والحركات الباطنية وشبه الرسية، كلها 

) الـ  الروحانية  كينغ SBNRإىل  أورسوال  تعب  حّد  وعىل  بعد  ٤).  ما  روحانية  إن   :
للثقافات  الغربية  القراءات  نقطة  يف  تقاطعت  طرق  أربعة  مفرتق  عىل  تقع  الحداثة 

والح  الالأدرية، الرشقية،  اإلنسانوية  والنزعة  املستحدثة،  الدينية  والتيارات  ركات 
  .٥والسنن الدينية املطالبة بالرتقّي، واتصلت ببعضها يف ملتقى هذه النقطة

وبطبيعة الحال فإن روحانية ما بعد الحداثة ليست ظاهرة أنفسية بالكامل وال هي 
سلبية   وحيث اامً روحانية  واملعنوي،  الروحا  الخأل  يف  تنشأ  ال  أنها  فحيث   .

نحدد   أن  لنا  أن  كن  رسة،  وم مران  إىل  بحاجة  الروحانية  ادعاء  من   اعددً يكون 
عنى    امؤقتً االتجاهات العملية ـ مه اعترب الشخص اتجاهه   ـ ب هؤالء األفراد. 

عات التي تطلق عىل نفسه )،  SBNRا اليوام عنوان الـ ( أنه بالنظر إىل األفراد والج
كن لنا مشاهدة مختلف  وتعمل عىل التعريف بنفسها يف إطار نقد األديان الرسمية، 
االتجاهات، وفي ييل نش إىل بعض هذه االتجاهات امللحوظة واملتداولة، وذلك  

 :   عىل النحو اآل
  ين الرسمي. القراءة الليربالية واملطالبة بالرتقّي أو القراءة األخالقية للد .١
  القراءة الحرّة للباطنية وأنواع العرفان املحيل. .٢
  تعريب نهضة العرص الجديد يف تقديم نقد ما بعد حداثوي للدين الرسمي. .٣

 
1. Gordon Allport 
2. Erich Fromm 
3. Carl Gustav Jung 
4. Ursula King 

و  «كينغ،  .  ٥ ان  ا پسامدرن:  عرص  در  گرايي  جديدمعنويت  بسرتهاي  در  بعد   » عمل  ما  عرص  يف  (الروحانية 
ان والعمل يف الحواضن الجديدة)، ص     .٦٢الحداثة: اإل
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االستفادة العامية من علم النفس، وال سي منه علم النفس اإلنسوي، وعلم  .٤
  النفس ما فوق الشخيص، يف تقديم قراءات تطبيقية وشخصية للدين. 

  رشاق وال سي استنساخ البوذية. االست .٥
من  .٦ والعاشقة  نية  الرح القراءات  عىل  والرتكيز  الرحمة،  بدين  م  االهت

  الدين. 
تبسيط مفاهيم الفيزياء الكميّة من أجل رشح وتفس العا الواحد والعوا  .٧

  املوازية. 
العرفان  .٨ أنواع  يف  الجسدية  رين  والت التكمييل،  الطّب  بتقنيات  م  االهت

  وروث؛ لناحية سالمة الروح والجسد. امل
وتجسيم   .٩ اإليجابية  الطاقة  قبيل  من  الحديث،  السحر  تقنيات  استخدام 

  األخالق من أجل الحصول عىل األفكار املادية واملعنوية. 
هية  .١٠ ومت منبثقة  سنن  بوصفها  املستحدثة  األديان  معطيات  إىل  االلتفات 

  .١مع العرص الحارض 
صة التفلّت يف الروحانية الجديدة تستوجب أن ال يلتزم  وك سبق أن ذكرنا فإن خصي

الفرد يف أي منهج بجميع لوازمه بالرضورة، وقد يتحرّك ويتنّقل ـ من خالل التغي  
اط ـ ضمن مختلف املناهج واالتجاهات  يف األساليب أو التلفيق ب مختلف األ

كره أن تفاصيل للحصول عىل أسلوبه ونهجه الخاص يف الروحانية. ومن الجدير ذ 
ة  ) بسبب هذه الحالة SBNRالـ (  ٢الخطابات أو األساليب املختلفة للروحانية العا

التي  األخرى  والنقطة  بسهولة.  للتمييز  قابلة  تكون  ال  قد  التشّخص،  وعدم  الزئبقية 
ييزها   ، اومعقدً   اصعبً   اأمًر تؤّدي إىل عدم تشخيص هذا النوع من الروحانية، وتجعل 

الرو  أن  (هي  الـ  يف  SBNRحاني  أنفسهم  يعرّفون  ة  األخ اآلونة  يف  كانوا  وإن   (
 

األساليب  .  ١ تظهر  أنها  إال  األساليب،  لجميع  إحصاء  ثل  ال  كانت  وإن  اآلنفة  واملناهج  األساليب  هذه  إن 
عزل عن الدين. واملناهج املتداولة يف الروحانية الجديدة، والتي تّم إعدادها يف  عات الروحانية    ضوء رصد الج

2. Fluid Spirituality 
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بعبارة  أنفسهم  وصف  خالل  من  هوية  ألنفسهم  ويصنعون  الدين،  مع  التقابل 
لكون يف العادة   الروحانية ولكن غ الدينية، إال أنهم ـ عىل حّد تعب تشندلر ـ ال 

 ً الفكري   فه مراجعهم  ويجهلون  عام،  بشكل  الروحا  أسلوبهم  عن  ومعرفة 
  وأساليبهم الروحانية.

تلكون   يف الروحانية قلّ    احرصيً   اأسلوبً إن أك هؤالء األشخاص يظنون أنهم 
يفكر   أن  من  كن  أو  مراتبهم،  إىل  ذلك  يف  الوصول  من  كن  و أحد  إليه  توصل 

علم بالخصائص الدقيقة لروحانيتهم. وعىل الرغم   مثلهم. ولكنهم مع ذلك ليس لهم
هؤالء   وأفعال  أفكار  يف  املتقّدمة  العرشة  األساليب  من  جذور  مشاهدة  إمكان  من 
تلكون معرفة بهذه املراجع الفكرية أو ال   األشخاص، ولكنهم يف أك املوارد ال 

ذلك   من  روحانية.  عة  ج أو  فرقة  أي  يف  أعضاء  أنفسهم  يتحّدث قد    مثًال يرون 
أحدهم عن الطاقة اإليجابية والطاقة العالجية، دون أن يعرف الجذور الفكرية لهذين 

ي ديفد ثورو. وكذلك    ١األمرين؛ حيث تعود جذوره لكل من فرانز ميسمر  أو ه
األحادية باسم  يسمعوا  ولكنهم   املتحد،  بالعا  قالوا  ا  تلكون  اأبدً   ٢ر وال   ،

عرفانية والوحدوية أو حتى األفكار العلمية الجديدة يف الفيزياء  عن األفكار ال  اإدراكً
 .٣الكمية، من قبيل نظرية األوتار

التي   املصادر  من  الغالب  يف  روحانيتهم  عنارص  يأخذون  األشخاص  هؤالء  إن 
تكون يف متناول أيديهم، وال سيّ منها مصادر األنرتنيت والشبكة العنكبوتية ومواقع 

 
م): طبيب سويرسي من القرن الثامن عرش للميالد. اهتم بعلم الفلك    ١٨١٥ـ    ١٧٣٤فرانز أنطون ميسمر (.  ١

. (املعرّب).    والتنويم اإليحا
2. Monism 

مجموعة من األفكار الحديثة حول تركيب الكون.  ):  String Theoryنظرية األوتار أو النظرية الخيطية (.  ٣
تنّص هذه املجموعة من األفكار عىل أن الفرميونات مكّونة من أوتار حلقية مفتوحة وأخرى مغلقة متناهية يف الصغر  
ار  ال ُسمك لها، وهي مليئة بالطاقة التي تجعلها يف حالة من عدم االستقرار الدائم وفق تواترات مختلفة، وإن هذه األوت

ت األكرب منها؛ مثل: الكواركات واإللكرتونات. أهم نقطة يف هذه   تتذبذب وتتحدد وفقها طبيعة وخصائص الجسي
النظرية أنها تأخذ بالحسبان كافة قوى الطبيعة، ومنا: الجاذبية، والكهرومغناطيسية، والقوى النووية؛ فتوحدها يف نظرية  

  واحدة تسّمى النظرية الفائقة. (املعرّب). 
See: Chandler, “Spiritual But Not Religious”. 
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ع ي، و يطلعوا يف العادة عىل املصادر األصلية لكل تيار فكري  التواصل االجت
لكون   وال   ، روحا أسلوب  وودهيد    ا كافيً   ااطالعً أو  ليندا  ذهبت  هنا  ومن  عنها. 

ـ وذهب    ١إىل تسمية هذه الروحانية بـ «الروحانية االفرتاضية» ـ الروحانية األنرتنيتية 
وإن أحد أهم أسباب تبلورها  .٢روبرت فاتنو إىل تسميتها بـ «الروحانية امللهوجة» 

  .٣واتساع رقعتها يعود إىل استفادة الشباب والكبار يف العرص الراهن من األنرتنيت 

E<{Ö]<íéÞ^uæ…SBNRá]†èc<»<D< <

ملا واملتفلّتة  والزئبقية  السائلة  الروحانية  أن  هي  األخرى  النقطة  الحداثة،   إن  بعد 
لية  ظاهرة تنترش بشكل رئيس يف البلدان الصناعية ـ وال سيّ منها يف أمريكا الش

)  SBNRوبريطانيا والبلدان اإلنجلو / أمريكية ـ وإن الهوية الجديدة ملا يُعرف بـ (
ات تدور   ا تتبلور ضمن هذه املناطق الجغرافية. وإن عمدة التحقيقات والتنظ إ

البق هذه  مرحلة  حول  تخطّت  التي  املسيحية  الخلفية  ذات  باملجتمعات  وترتبط  اع 
نية الرسمية والنزعة املادية، وقد دخلت اآلن يف مرحلة جديدة من    اوشوطً  من العل

أن   الحال  بطبيعة  التحقيقات  لهذه  كن  و املادية.  النزعة  بعد  ما  اسمها  نية  العل
الحصول   أجل  ومن  التنظ  مستوى  عىل  مجدية  تجاه  تكون  لية  إج رؤية  عىل 

الظاهرة الروحانية يف إيران. ولكن بسبب الظروف الثقافية املختلفة، وكذلك الخلفية  
التحقيقات   تختص  أن  يجب  إيران،  يف  والسياسية  الدينية  الناحية  من  املتفاوتة 

  التجريبية يف هذه الناحية، وأن يعاد تنظيم النظريات يف ضوء تلك التحقيقات. 
نحو   عىل  التواصل ولكن  مواقع  يف  والتنقيب  البحث  خالل  ومن  ل  اإلج

الشهر  من  تبدأ  محدّدة  زمنية  مرحلة  ويف  ـ  الفيسبوك  منها  سيّ  وال  ـ  عي  االجت
عام   من  (اسفند)  عرش  الثا  الشهر  إىل  (مهر)  [   ١٣٩٣السابع  ش  ـ    ٢٠١٤هـ 

٢٠١٥) لـ  وجديدة  خاصة  هوية  وجود  إىل  يُرش  ما  عىل  نع  بSBNRم]    ( 
العرشة   اط  األ لبعض  مشاهدتنا  من  الرغم  وعىل  اإليرانية.  الروحانية  عات  الج

 
1. Woodhead Heelas, “The Homeless Mind Today?”, P. 63. 
2. Tinkering Spirituality 
3. Wuthnow,  After the Baby Boomers: How Twenty – and Thirty – Somethings 

Are Shaping the Future of American Religion, P. 20. 
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عات الروحانية مورد البحث بشكل واضح، ولكن عىل كل   اآنفً املذكورة   ب الج
  .١)SBNRحال  تكن أّي واحدة منها تنسب نفسها إىل الـ (

وبطبيعة الحال قد نسمع يف بعض املحافل واألروقة عبارات من قبيل: «أنا ال 
 يف التقديس»،  امفرطً أنتمي إىل مذهب، ولكني أعيش حياة أخالقية»، أو «أنا لست  

أو «إن ديني هو دين اإلنسانية»، أو «ليس الدين هو املهم، بل املهم أن تتحىل بطهر  
عىل  تحقيق  دون  من  العبارات  هذه  حمل  كن  ال  ولكن  الرسيرة»،  ونقاء  القلب 

) يف إيران. إن أهم التيارات الدينية املوجودة يف إيران والتي SBNRوجود هوية الـ (
من الِفرَق    اجزءً ين األصيل ـ اإلسالم الرسمي ـ تعّد  تعارض أو تندرج خارج دائرة الد

لها   يُكتب  الحداثة   بعد  ملا  والزئبقية  السائلة  الروحانية  وإن  الجديدة،  الروحانية 
الظهور العام وامللحوظ يف املساحات الثقافية العامة، باستثناء القليل من املوارد، 

العر  ومرشوع  والروحانية،  العقالنية  مرشوع  يف  والشبكات ك  الجديد،  فان 
مصطفى   «األستاذ  مجموعة  قبيل  من   ، املرشوع بهذين  املرتبطة  عية  االجت
عىل  عية  االجت القنوات  يف  رسوش»،  الكريم  عبد  «الدكتور  ومجموعة  ملكيان»، 

  الفيسبوك والتلغرام.
عية اإليرانية تخوض اآلن يف األساس مرحلة االجتياز   وذلك ألن الثقافة االجت

حلة العبور من األصالة إىل الحداثة، وليس هناك رواج للثقافة ما فوق العرفية  من مر 
عية ـ وال  أو ما بعد الحداثة يف املجتمع، إال ما كان منها يف بعض الطبقات االجت
كن العثور عىل   سيّ منها طبقة الجامعي أو املطّلع عىل الثقافة الغربيةـ  حيث 

 كل حال فإن هذه املسائل بشأن الروحانية املستحدثة يف آثار من هذه الثقافة. وعىل

 
: عا الهولوغرافيك (.  ١ عات [واألشخاص] عىل النحو اآل ء بعض هذه الج  The Homographicأس

Universe  والعلوم الغريبة، ونظرية سيادة الشعر األصولية، والهبنوتيزم الواعي، االستعالج بالطاقة عىل الطريقة ،(
نية واملعنوية، واملعنوية وبناء الذات، والقوان الروحانية  )، وّرس الحياة، والوعي األسمى، والعقال Reikiالريكية (

، ولننبذ العصبية، والداالي الما، وأرسار   السبعة الناجحة، والنجاح الالمحدود، وأتباع عرفان الحلقة، والعرفان اإليرا
ومصطفى ملكيان،    )، وإيكهارت تول، وباولو كويلو، والّرس، Kundalini yogaالخلق الكمية، واليوغا كاندوليني ( 

 .   وكريشنا مور
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تحقيقات   إىل  يحتاج  رّدها  أو  إثباتها  وإن  االدعاء،  مجرّد  حدود  يف  تبقى  إيران 
  ودراسات منهجية وتجريبية ال يتسع لها مجال هذه املقالة. 

l] ^ÏjÞ÷]< <
ّ ضمن تيار الـ ( ) إىل الكث SBNRلقد تعرّضت الروحانية الالدينية وشكلها املتع

  . ع أو من ناحية املتكلم املسيحي ء االجت من االنتقادات سواء من قبل عل
نظومة اعتقادية وتربوية محددة، وكذلك  وبسبب التفلّت من البنيوية وعدم التمّسك 
ع إىل تسمية هذا   ء االجت االتجاه الجانح نحو الدعة أو اإلسقاطية، ذهب بعض عل

ية بالروحانية املرقّعة أو امللهوجة (عن: روبرت وثنو)، أو الروحانية النوع من الروحان
روف)،  كالرك  وود  (عن:  التجارية  الروحانية  أو  هيالس)،  باول  (عن:  االستهالكية 
شيوفن  (عن:  الظاهراتية  والروحانية  نركيس)،  غيا  (عن:  اإلرشيفية  والروحانية 

جسية (عن: روبرت بيال   ). تشندلر)، أو الروحانية ال
ك أورد املتكلمون املسيحيون بدورهم انتقادات متعددة للروحانية املستحدثة 

باملقارنة إىل االنتقادات التي ترد من خارج    ا تنّوعً وتيار الروحانية الالدينية، وهي أك  
ا أمكن تعداد بعض املحاور العاّمة من ب هذا التنّوع:   املسيحية الدينية. ولكن ر

علق باالنتقادات الالهوتية تجاه الروحانية الجديدة، والتي تش  املحور األول: يت
نظومة تربوية محددة. وبعبارة  ّسكها  إىل تفلّت هذه الروحانية من البنيوية وعدم 
الرتبية  وجوهر  روح  مع  تتناىف  الطريقة  هذه  أن  يرون  الالهوتي  بعض  إن  أخرى: 

ثل تبعية لهوى النفس واألذواق واألمزجة    الروحانية، ويعربون عن هذا األسلوب 
  الشخصية، والذي يُعّد بدوره من أكرب السموم واآلفات يف السلوك. 

: يف نقد الروحانية املستحدثة هو أن أفراد هذا التيار بسبب املاهية  املحور الثا
املوثوق  النص  إىل  بالتبعية  يدينون  ال  األنفسية،  إىل  ونزوعهم  البنيوية  عن  املتفلّتة 

، ويقّدسون معطياتهم الشخصية. وبعبارة أخرى: إن هذه املجموعة من والوحيا 
االنتقادات تشكك يف وثاقة معتقدات وتعاليم هذا التيار. وقد عمد روبرت فولر إىل  

  جمع بعض هذه االنتقادات، وفي ييل نذكرها عىل نحو االختصار: 



١٩٠  واملعنوية الدين 

ية هذا النوع يف ضوء ما يقوله روبرت فولر فإن بعض الالهوتي ينتقدون سطح
ل يف هذا النوع من  من العقائد والسلوكيات، وبالنظر إىل عدم ثبات العقائد واألع
الروحانيات، فإنهم يشككون يف جدوائيتها ونجاعتها. وعالوة عىل ذلك فإنه حيث  
نينة والسكينة  تقترص غاية الروحاني الالديني يف الغالب عىل الوصول إىل الط

اطني (تحصيل الروحانية) يف هذه الدنيا، فإنهم من خالل الحصول والفرح والرضا الب
من الهدوءـ  يتصّورون بزعمهم    بدًال عىل إرضاء أنفسهم وتحصيل الهدوء والسكينةـ   

قد حققوا األهداف والغايات التي يصبون إليها. إن هذا النوع من االتجاه الروحا  
األ  من  ـ  الديني  العرفان  إىل  باملقارنة  ـ  للبلوغ يعّد  القابلة  العادية  والغايات  هداف 

الديني   الروحاني  إىل  بالنسبة  ثل  كانت  ا  ر والتي  سطحية    اأهدافً والوصول، 
  .١ومتدنية املستوى

حول   التجريبية  املعطيات  إىل  اللجوء  خالل  من  املتدين  بعض  يرى  ك 
وي إسقاطية،  روحانية  روحانيتهم  أن  األشخاص،  هؤالء  تديّن  يف  أساليب  شككون 

ا اأيضً الوثاقة املعرفية ك يشككون يف جدوائيتها ونجاعتها   . ومن هذه الناحية ر
كانت إسقاطية الروحانية املستحدثة أسوأ حتى من الروحانية الالمنتظمة واملفتقرة  
إىل برنامج محدد؛ وذلك ألنها تدخل الفرد يف متاهة وتّرسع من عملية الدفع به يف 

وح الخاطئ.  الشخص  املسار  برنامج  كان  إذا  يف    ا صادقً تى  يستند  وكان  بالكامل، 
ً ذلك إىل األنفسية   ّ عليه أن يسعى ويبذل أضعاف اأيضً عىل مبنى الفطرة    ا وقا ، يتع

املبا  إىل  الوصول  عىل  القدرة  تلك  الذي  الشخص  يبذلها  التي  ـ  الجهود 
يطرقها أو يسلكها من   الوحيانية ـ ل يتمكن من العثور عىل جميع الطرق التي 

 .٢قبل
سهولة  تزعم  حيث  املستحدثة  الروحانية  فإن  االنتقادات،  هذه  إىل  وباإلضافة 
من  أنها  ك  املضنية،  والعقبات  الصعبة  املوانع  عن  الطرف  تغض  فإنها  السلوك، 
خالل امتالكها لألهداف والغايات الدنيوية والقريبة من املتناول تغض الطرف عن 

 
1. Fuller, Spiritual, But Not Religious: Understanding Unchurched America, 

P.158. 
2. Ibid, P.159. 



    ١٩١  عن الهوية يف الروحانية املستحدثةماهية التنصل 

. ك  ١األبعاد الرتاجيدية من الوجود، وتتجاهل املساحة الواسعة وعواملها املتعّددة
الراحة   وطلب  الدعة  إىل  ذهابها  خالل  من  املستحدثة  الروحانية  من  النوع  هذا  أن 
والتعددية املعرفية، وكذلك من خالل مبانيها األنفسية، تعمل عىل إبعاد األشخاص 

  .٢ل القضايا األخالقية إىل أحكام شخصيةعن الواقعية األخالقية، وتحوّ 
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إن الروحانية واملعنوية أمر فطري مودع يف وجود جميع الناس. وإن اإلنسان حتى  
تلك يف وجدانه   إىل املعنوية   ميًال إذا  يتمكن من الوصول إىل تعاليم أّي دين، 

تعايل. وعىل هذا األساس فإن والروحانية، ويتسامى عىل النزعة املادية ويصبو إىل ال
املعنوية  أن  حيث  ولكن  الدين.  عىل  متقدم  أمر  ذاتها  يف  واملعنوية  الروحانية 
عنى اإلدراك املبارش للحقائق اإللهيةـ  تحتاج يف تحققها واستمرارها  والروحانيةـ  
م واملعنوية  الروحانية  رير  عىل  تعمل  املتنّوعة  األديان  فإن  والبنية،  اإلطار  ن  إىل 

للمعنوية من دون الرشيعة. ومع ذلك فقد    امفهومً جاّدة الرشيعة والطريقة، وال ترى  
ة انتقادات تّم إيرادها عىل الدين، وشجب التديّن، وكذلك  ظهرت يف العقود األخ
املعنوية   من  حالة  تبلورت  الحداثة،  بعد  ما  لعرص  املعرفية  املبا  من  بتأث 

عزل  والروحانيةـ  التي هي حاجة فطري ة لإلنسانـ  وصارت تطلب يف هذه املرحلة 
مفردة   فإن  األساس  ويف  ـ  أمريكية   / اإلنجلو  البلدان  يف  سيّ  وال  ـ  الدين  عن 
الروحانية تقع يف تقابل مع الدين الرسمي. وقد أثبتنا يف هذه املقالة أن الروحانية  

صنع من  هي  ـ  الدين  عن  عزل  الروحانية  عنى  ـ  الحارض  العرص  بعد    يف  ما 
الحداثة. إال أن هذه الروحانية عىل الرغم  من سعيها إىل تحقيق دينها الذا وامتالك 
للروحانية   الرتويج  إىل  العملية   الناحية  من  وتنجرف  تؤّدي  بها،  خاص  دين 

  االستهالكية. 
عنى أنها تقيم روحانيتها  SBNRإن روحانية الـ ( ) تعترب نفسها روحانية أنفسية ـ 

عىل أساس من الخصائص والتجارب الفردية والباطنيةـ  ويصبح هذا األمر   ومعنويتها
 

1. Ibid, P. 160. 
2. Ibid, P. 161. 
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أن   امالكً بيد  البرشي.  وبنائها  للروحانية  الشخصية  األفهام  نحو  الروحاني  لسعي 
للدين   والقرشي  السطحي  الفهم  يعدو  ال  املطاف  نهاية  يف  إليه  التوّصل  يتّم  الذي 

اإللهية لإلنسان تعمل عىل نفخها إىل حّد   من إثراء الشخصية  بدًال والروحانية، والتي  
  الورم غ الحميد.
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  ٢أحمد شاكر نجاد 

املستحدثة  الروحانية  ُعرفت  يف   ٣لقد  الفردانية  هل  ولكن  الفردانية.  بالروحانية 
عية؟ هل يُشارك هؤالء األشخ اص الروحانية املستحدثة تتساوى مع العزلة االجت

املشاركة  فهل  كذلك  األمر  كان  إذا  لآلخرين؟  الخ  تريد  التي  األنشطة  يف 
وحّب  الخ  أمور  يف  الُجُدد  الروحاني  قبل  من  عي  االجت بالدور  واالضطالع 
كن اعتبارها مشاركة أخالقية أم هناك تحديات تفرض نفسها أمام تسمية   اآلخرين، 

ويف باألخالقية؟  املشاركات  من  النوع  واملشاكل   هذا  الغموض  هو  ما  األساس 
املاثلة أمام الروحانية املستحدثة يف حقل املعرفة والقيَم، والتي فرضت التحديات 
عية من هذه الناحية؟ ما هي أهّم التحديات التي يعا   يف مجال األخالق االجت

عية؟   منها الروحانيون الُجُدد يف مسائل األخالق االجت
 

ع  اخالق  مبااملقالة بعنوان «  ،أحمد،  نجاد   شاكرصدر:  امل  .١ های  جدید و چالش  يیگراتیمعنو  در  ياجت
،  ۱۳۹۶  ، صيف۲التي تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد   ، )ياخالق پژوه» يف مجلة (آن

  .  ۱۵۰إىل   ۱۲۳الصفحات  
 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

  أستاذ مساعد يف كلية العلوم والثقافة اإلسالمية. . ٢
والنسبية،  ٣ الروايات،  بعد  م  والتهرّب   ، الذا املذهب  عن:  عبارة  الجديدة  الروحانية  خصائص  بعض  إن   .

، والخروج عن سلطة املؤسسات الدينية الرسمية،   عيار النجاعة والتأث والتعددية، وعدم التقيّد، وأنفسية الحقيقة 
، وتأليه  والعيش يف اللحظة الراهنة واملكان الفعيل، وعدم رضورة م ا بعد الطبيعة، والنزعة التجريبية، والتكامل الذا

، والخالقية، والنجاح، وطلب االستشفاء، والتأكيد   الذات (تقديس اإلنسان الفرد، دون اإلنسان النوع)، واإلبداع الذا
مفهوم  شاكر نجاد،  عىل املرونة، وحّب البحث، والتعليم التلقا واملعنوي، والتأكيد عىل الحّب والرحمة. (انظر:  

  (مفهوم الروحانية يف عرص ما بعد الحداثة)). معنويت در عرص پسامدرن
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ا تشتمل  إن من ب االنتقادات ا لجاّدة التي يتّم إيرادها عىل الروحانية الجديدة (
م الداخل والباطن، والحياة  عليه من الخصائص والتعاليم التي هي من قبيل االهت
العادات  وتجاهل  الحياة،  أصالة  عىل  والحفاظ  الشخيص،  التصّور  أساس  عىل 

تد أنها  هي  الفردي)  واإلبداع  بالخالقية  م  واالهت عية،  نحو  الج باألشخاص  فع 
عية. ويف النقطة املقابلة  م باألخالقيات االجت   ا امً العزلة والحيادية وعدم االهت

ـ    SSRCلهذا النقد، تذهب بعض املشاريع التحقيقية ـ من قبيل: مرشوع مؤسسة  
وال   ملحوظ،  بشكل  عية  االجت النشاطات  يف  يشاركون  الُجُدد  الروحاني  أن  إىل 

األنشطة يف  عية   سي  واجت سياسية  بأدوار  ويضطلعون  للناس،  واملحبّة  ية  الخ
  .١هاّمة

ويف هذا الشأن عمدت ليندا وودهيد وباول هيالس إىل إبداع مفهوم «الروحانية  
، ليعمدا بذلك عىل حّل التعارض املوجود يف حقل إمكان أو امتناع ٢اإللكرتونية»

عي للروحاني الُجُدد، والعثور عىل طريق لحّل هذا السؤال القائل:  الدور االجت
عية، أم تؤّدي إىل  هل الروحانية املستحدثة تؤدي إىل انخفاض األخالقيات االجت

أرضية لـ «نظرية العقل املترشّد»   زيادتها؟ إن هذا النموذج املفهومي ـ الذي شكل
غر) ـ يقول بأنه عىل الرغم من أن الروحاني الُجُدد ال يشاركون  لـ (بيرت لودفيغ ب
قبيل:   (من  األولية  عية  االجت املؤسسات  إطار  يف  عية  االجت املناسبات  يف 

عة يف  ، بيد أن لهم مشاركات واسقليًال الكنيسة واملدرسة واألرسة وما إىل ذلك) إال  
إطار املؤسسات الثانوية (من قبيل الشبكات االفرتاضية ومواقع اإلنرتنيت). لقد عمد  
العا األلكرتو إىل خلق أرضية ليتمكن الروحانيون الُجُدد من بلورة املؤسسات  
يف   ـ  كنهم  بحيث  عية،  االجت والشبكات  القنوات  إطار  يف  االفرتاضية  الثانوية 

عية، وال سيّ تلك    ع الحفاظ عىل تفرّدهم وكينونتهم ـ القيام بأنشطتهم االجت
  التي تنطوي عىل مسائل إنسانية.
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ـ الباحث   ١إن التحقيق اآلخر لحّل هذا التعارض هو تحقيق قّدمه شيوان تشندلر 
ع الديني ـ حيث ركز بشكل خاص عىل بحث  يف حقل الروحانيات وعلم االجت

الروحان يف  عية  االجت لية  التعارض الرأس حل  بصدد  وصار  املستحدثة،  ية 
نشاطهم   ارسون  الُجُدد  الروحاني  بأن  اإلذعان  خالل  من  تشندلر  إن  املذكور. 
الشبكية  االرتباطات  استخدامهم لنموذج  عرب  عي  االجت املستوى  عىل  األخالقي 
من   النوع  لهذا  الفكرية  األسس  عىل  والرتكيز  م  باالهت قام   ، األلكرتو العا  يف 
عية. وهو يرى إىل الفردانية واألنفسية والتظاهر والواحدية واألحدية   املشاركة االجت

إن   اأساسً بوصفها   عية.  االجت األخالقيات  مجال  يف  سيّ  وال  االرتباطات،  لهذه 
عية  الروحاني الُجُدد ـ عىل أساس تحليله ـ ال يراعون املعاي األخالقية واالجت

م اآلخرين من الناحية األخالقية، بل عىل أساس األنانية أو من  من باب اإليثار وتقدي
  أجل تأييد الذات، والتظاهر باملمتلكات الداخلية. 

وبولوجية والقيَميّة للروحانية املستحدثة،  إن هذه املقالة بعد بيان األسس األن
ل  ولكن ال من خالل االستفادة من األسلوب التجريبي ـ بطبيعة الحال ـ بل تسعى قب

كل يشء ـ من خالل االلتفات إىل تحقيقات وودهيد وهيالس وتشندلر ـ إىل تحليل  
عية للروحاني الُجُدد ودوافعهم، لتخوض بعد ذلك ـ بالنظر   نوع املشاركة االجت
إىل مباحث يف فلسفة األخالق، وال سيّ بحث النسبية األخالقية والذاتية األخالقية 

عية؛ لنتمكن ـ إىل بيان بعض التحديات امل حتملة لهذا النوع من املشاركة االجت
بالنظر إىل هذه التحديات من الحكم بشأن أخالقية أو عدم أخالقية هذا النوع من 

عية بشكل أفضل. إذن سوف نعمل يف هذه املقالة   عىل بيان    أوًال املشاركة االجت
عية يف الروحانية الجديدة، وبعد رسم خصائصها،    إمكانية نوع من األخالق االجت

نص ـ من خالل االستفادة من بعض األبحاث يف فلسفة األخالق، وال سيّ بحث  
أمام  املاثلة  بالتحّديات  م  االهت إىل  ـ  األخالقية  الذاتية  وبحث  األخالقية  النسبية 

عية.   الروحاني الُجُدد يف حقل األخالق االجت
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هي يف العادة مذهب أو تيار أو اتجاه موجود ضمن الدين، إن    إن الروحانية الدينية
حال   كل  عىل  أنها  إال  الظاهر،  عن  الخروج  ادعائها  من  الرغم  عىل  الروحانية  هذه 
يف   عليه  املتفق  والرتاث  الدينية  والنصوص  للدين  األصلية  املعتقدات  إىل  تستند 

جرّد عن الدين، هو امتالك الدين، إال أن املهم بالنسبة إىل الروحانية يف النسيج امل 
تجارب وجودية عميقة، وليس الحفاظ عىل الرتاث أو اللجوء إىل وثاقة النص. وعىل  
هذا األساس فإنه يف سياق الوصول إىل األهداف والغايات الروحانية بنظرة تعددية، 
قد تتحقق األولوية للتلفيق ب الرتاث الديني أو األفهام املزاجية عن الدين، وفي  
يتعلق باألمور األخالقية يكون التمّسك باملعاي األخالقية للعا (من قبيل: البيئة، 
واملعطيات  ذلك)  إىل  وما  والحرية  العاملي،  والسالم  املرأة،  وحقوق  واملساواة، 

  الفردية أهم من التعاليم والنصوص الدينية. 
رد يف إطار تلك  إن التوصيات والتعاليم يف الروحانية الدينية تأ ل يكون الف

أو  الدين  عن  املجرّدة  الروحانية  يف  وأما  بعينه،  دين  وضعها  التي  املثالية  ذج  الن
الروحانية غ التأسيسية، يكون بناء الشخص لذاته بشكل عصامي وقيام حياته عىل  

 .١أسس معطياته الشخصية هو الذي يحظى باألهمية
بندرز أليسون  املستحدثة:  ٢قال  الروحانية  الدين   بشأن  يف  عليه  يطلق  الذي  إن 

عنى النواة املركزية لذلك التعلق بالتعاليم   عنوان الروحانية هو «روحانية التعلق»؛ 
املعنوية   الهداية  أجل  من  أسمى  مرجعية  أو  لسلطة  والخضوع  والتسليم  الدينية 
»، والروحانية، وأما النواة املركزية ملا يتّم طرحه تحت عنوان «الروحانية املستحدثة

قد  الُجُدد  الروحاني  إن  أخرى:  وبعبارة  التبعية.  وعدم  التعلق  عدم  عن  عبارة  فهي 
املعنوي  األمر  مع  املبارش  االرتباط  أي  الدين،  أجزاء  أفضل  أحد  إىل  توجهوا 
عىل  يتوقف  هل  والتعلق  االرتباط  هذا  تحقيق  أن  يف  يشكون  ولكنهم  والروحي، 

عنى أنهم ال ي طيقون الزم امتالك التجربة الدينية واملتمثلة  االلتزام بالدين أم ال؛ 
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. يف هذا النوع من الروحانية املجرّدة عن الدين يكون تطه  ١بالتعلق بالرتاث الديني 
باألمر    بدًال القلب   والداخيل  الشخيص  االرتباط  ويكون  العقيدة،  تصحيح  من 

والروحي   اإلدراك  بدًال املعنوي  ويصبح  واملناسك،  باآلداب  القيام  الشخيص   من 
من الفهم واإلدراك املوثّق، والتغي اآل واملؤقت    بدًال والعميل للكتاب املقّدس  

من السعي الدائم، واملجاهدة والتغي املثابر واملتأ هو الذي يكتسب   بدًال للحياة  
  .٢األهمية

الداخل، وكذلك وتكون معرفة الله من الناحية العملية بناء القيَم الذاتية بالنظر إىل  
العرفانية   املعاي  إىل  االلتفات  خالل  من  وذلك  النفسية،  والرشائط  الذهنيات 
لألخالق ـ بطبيعة الحال ـ وليس العثور عىل األوامر والتعاليم اإللهية والتسليم بها.  
يل هاوكينز إىل االعتقاد بأن معرفة الله عند الروحاني الُجُدد،   ومن هنا يذهب م

األخالقية واملتحورة  ٣فة الله األخالقية واملعالجة، ويُسميها بـ «الربوبيةنوع من معر 
العالج»  الله  ٤حول  ألن  طبيعية؛  ربوبية  الحقيقة  يف  هي  اإللهية  املعرفة  هذه  إن   .

ً موجود  ا يرد الحديث عن هذا اإلله، ادا م به الزم عىل الدوام، وإ ، بيد أن االهت
  .٥لب أو عند ظهور أ يحتاج إىل عالجعندما تكون هناك مصلحة يف ا

إن هذه املعرفة اإللهية ـ من وجهة نظر هاوكينز ـ أخالقية؛ ألنها تركّز عىل الخ 
  ، للروحاني والرفاه  التحّسن  ن  ض منها  الغاية  ألن  عالجية؛  كذلك  وهي  العميل، 

  ا موجودً  معه الله  ولكنها من الناحية العملة ربوبية ك أسلفنا؛ إذ يف الوقت الذي يُعدّ 
يف كل يشء، يندر أن يتدخل يف حياة اإلنسان، وهذا التدخل النادر ال يكون   احارضً 

لهذا التصّور عىل الرغم من الحضور الدائم لله    اطبقً .  ٦إال من أجل املقاصد العملية
  ا ظاهًر عىل الدوام)، ولكنه ليس    احارضً (ك يف مثال املارد يف القمقم حيث يكون 
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 ً إمرة ادا تحت  ويقع  الداخل،  إىل  وبالرجوع  مأزق  حدوث  عند  دعوته  وتتّم   ،
  اإلنسان.

عىل الله من أجل    اعثورً وقد عمد واثنو إىل التعريف بهذا البحث عن الله بوصفه  
عليها  التعّكز  يتّم  عكازة  بوصفه  د  ١توظيفه  االعت ويتّم  تُستدعى  أن  كن  حيث   ،

م أو يف املصائب وصعوبات  عليها سواء يف امليش أو سياقة السيّارة أو االستح
. وقال باول هيالس يف ذّم هذا الالهوت ـ القائم عىل اإلله الداخيل واإلدراك  ٢الحياة

 عن تشسرتسون:  نقًال األلوهية ـ   الشخيص عن
جون  ألن  وذلك  ...؛  األديان  أخطر  من  واحدة  هي  الداخيل  اإلله  عبادة  «إن 
عندما يعبد اإلله الداخيل، فهذا يعني من الناحية العملية أن جون يعبد جون  

  .٣إىل انعدام الصّحة» ادومً ... وإن البحث عن مجرّد الصّحة، يؤّدي 
عملية لهذا الالهوت هو اضمحالل أدبيات املعصية والتوبة  إن من ب العالمات ال

ب الروحاني الُجُدد. وقد ألقى تشندلر إىل هذه العالمة نظرة من الزاوية الالهوتية، 
الحّب   عىل  املستحدثة  الروحانية  تأكيد  بأن  االعتقاد  إىل  تحليلها  يف  وذهب 

نية، قد شّكل  والحضور الكيل لله يف كل مكان واالستناد إىل عنرص امل حبّة والرح
الرجا   واالتجاه  نية  القراءات الرح غلبة  إىل  وأّدى  الدينية،  األدبيات  يف  استدارة 
يف الروحانية املستحدثة عىل االتجاه الخويف بشكل كامل. وعىل هذا األساس فقد 
اضمحلت مفاهيم املعصية والكّفارة والتوبة ـ التي كانت تعّرب عن اإلقرار بالضعف 

مع تصّور الله املتعايل واملقتدر ـ وحلّت   اانسجامً لخطأ األخالقي، وكانت أك  وا
والصفح   والسعادة  والفرح  والسالمة،  هي،  والت الحّب،  قبيل:  من  مفاهيم  محلها 

  .٤العام
ومع ذلك فإن واثنو قد دخل يف تحليل هذا األمر من نافذة أخرى، وقال بأن سبب 

والحطي املعصية  مفهوم  (التهتك اضمحالل  الوجدان  حرية  ظاهرة  يف  يكمن  ئة 
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يز يف  املنفلت)، وتحول معيار الحكم األخالقي إىل يشء شخيص. إنه يرى أن الت
الحكم  غاية  ا  وإ له،  موضوعية  ال  والقبيح  الحسن  ب  املستحدثة  الروحانية 
األخالقي تتجه إىل تشخيص األحسن من الحسن وليس الحسن من القبيح. وعىل  

األس ضوء هذا  يف  ـ  يأخذه  قرار  كل  يكون  متألّه،  كائن  هو  الذي  اإلنسان  فإن  اس، 
. ومن ١ا حسنً ، وإن كانت بعض قراراته األخرى أك  احسنً وجدانه الحر ـ يف نفسه  

  هنا ال يكون للتوبة واالستغفار معنى يف الروحانية الجديدة.
أبع ثالثة  ب  يز  الت إقامة  خالل  من  ـ  النظريات  بعض  عمدت  وهي:  وقد  اد، 

التقليدية، والحديثة وما بعد الحديثة، واملقارنة ب القيَم ونوع تديّن األفراد يف هذه  
األبعاد الثالثة ـ إىل بيان وتحليل خلفيات ظهور هذا النوع من الروحانية يف عرص ما  
بعد الحداثة. من ذلك عىل سبيل املثال أنه من وجهة نظر أليسونـ  الذي بحث أوجه 

ب يز  يقوم الت ـ  وامليتافيزيقية  والوجودية  القيَميّة  الناحية  من  الثالثة  األبعاد  هذه   
 ، العا يف  اإللهي  الوحي  أساس  عىل  العا  يف  والقيمة  الوجود  ومعرفة  الرتاث 
ويصل من خالل نزول الوحي عىل البرش، ويكون الله هو املحور يف هذه الرؤية 

ًر له    اخادمً لله أن يكون    اوقً مخلاالعتقادية، ويجب عىل اإلنسان بوصفه   بأمره،   اومأ
وأما يف الرؤية االعتقادية الحديثة فإن العلم واملعرفة ال يصالن من طريق الوحي، 
بل من خالل املشاهدة والتجربة، ومن الناحية القيَميّة فإن القيمة األهم تكون لشأن  
الثقافات  بتنّوع  الوعي  يصبح  اإلطار  هذا  ويف  وانتخابه،  اختياره  وحرية  اإلنسان 

. ويف هذه الرؤية العقدية يتّم إبعاد الدين اوضوحً ضهم أك  وتحّمل األشخاص لبع
. وأما  عية وينظر إليه بوصفه مجرّد أمر شخيص ال أك عن مرسح األحداث االجت
يف خطاب ما بعد الحداثة ومنذ أواخر عقد الستينات [من القرن العرشين للميالد] ـ  

عىل حدود  امقتًرص كنهم يرونه  عىل الرغم من إقرار البرش بتفّوق العلم التجريبي، ول
  الدائرة املادية، ويرفضون الرؤية االعتقادية املادية بأجمعها.

 
1. Wuthnow, “The New Spiritual Freedom”, p.94. 
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واملساواة،   بالعدالة،  املطالبة  قبيل:  من  قيَم:  تحظى  الخطاب  هذا  مثل  ويف 
والتكافؤ يف الفرَص ب األفراد، باألهمية القصوى. ويف الدائرة امليتافيزيقية يتم كرس  

الروا أنواع  ومفهوم جميع  لغاية  املختلفة  األفهام  وتصبح  الكلية،  والقراءات  يات 
تحظى   ال  وشخصية،  فردية  ترجيحات  مجرّد  الوجود،  يف  اإلنسان  ووضع  الوجود 

. وعليه فإن ما يرتبط باألمور العينية يتم  ١باالحرتام إال من قبل الشخص نفسه فقط
يزان ومقياس العلوم التج ريبية، وما يرتبط بالدائرة  قياسه وتقييمه يف هذا الخطاب 
  غ املادية يكون الشخص هو امليزان واملعيار يف صّحته.

يكون   سوف  الوجود،  إىل  الرؤية  من  النوع  هذا  وبولوجية   امقرونً إن  أن بلوازم 
خاصة. وإن أفعال اإلنسان يف هذه الرؤية لن تكون مهمة لذات الشخص واملجتمع 

هاّمة تكون  وسوف  بل  فحسب،  به  واملص    املحيط  الوجود  كّل  إىل  بالنسبة 
البعيد   املدى  عىل  الوقت اأيضً واملستقبل  يف  م  االهت بؤرة  يف  يقع  الذي  أن  إال   ،

نفسه، هو اإلنسان الذي يُعّد بوصفه األقرب إىل كّوة الشعور واإلحساس بالوجود. 
سوف  ـ  تشندلر  تعب  حّد  عىل  ـ  بالواحدية  االعتقاد  الزم  فإن  األساس  هذا  وعىل 

الذات تأليه  إىل  كان  ٢يؤّدي  إذا  العا  أن  عنى  األلوهية  اموّحدً   ا وجودً ،  وكانت   ،
بدوره   يكون  سوف  اإلنسان  فإن  املتفرّقة،  وخالياه  مساماته  جميع  يف    احائًز منترشة 

، وسوف تكون النافذة األقرب من األلوهية من نصيب اأيضً عىل هامش من األلوهية  
قدور اإلنسان يف أي مستوى كان ـ ولهذه العلّة  اإلنسان نفسه، وعليه سوف يكو  ن 

األخالقية  القيَم  إدراك  من  يتمكن  وسوف  نفسه،  بواسطة  األلوهية  إىل  يصل  أن  ـ 
  .٣مبارشة؛ وذلك ألن األلوهية متجّذرة يف وجوده بشكل عميق

يف  تكمن  الواحدية،  وبولوجيا  األن هذه  يف  امللحوظة  التداعيات  ب  من  إن 
الذي سبيل    الشعار  عىل  ذلك  من  نفسك».  «أحّب  وهو  الُجُدد،  الروحانيون  يرفعه 

الحديث   بهذا  ثييل)  أنطولوجي (ال  بشكل  يؤمنون  الُجُدد  الروحاني  فإن  املثال 
منه  اشت  إذا  الواحد؛  كالجسد  وتراحمهم،  تواّدهم  يف  املؤمن  «مثل  املأثور: 

 
1. Benders, "Spiritual But Not Religious, What's the Meaning". 
2. Self-Divinization 
3. Chandler, Way of the Spiritual Seeker, As Above so below, p.180. 



عية يف الروحانية املستحدث     ٢٠٣  ةأسس األخالق االجت

يرون أن طريقة حّل حّب    عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى». ولكنهم
أبناء النوع وتقديم املساعدة إىل سائر األفراد، يكمن يف حّب املرء لنفسه بوصفه  
األقرب للتناول يف الوجود. إن اإلنسان من خالل مساعدته لنفسه وحبّه لذاته بوصفه  

ا يعمل يف الحقيقة عىل تقديم العون إىل كّل الوجود، وإن هذا   اجزءً  من الكل، إ
 للذات يعتيل صهوة قانون الرسيان الداخيل للوجود (طاقة الوجود) وتتوزّع  الحّب 

عىل كل الوجود. ويف الروحانية املستحدثة ـ عىل حّد تعب تشندلر ـ يجب أن يقوم  
كنك تقديم  ك لنفسك» أو شعار «كيف  كنك تغي العا من خالل تغي شعار «

أو أفكار من قبيل ترسية الفرح والضحك  العون إىل اآلخرين، دون أن تع نفسك»،  
  .١والحّب، يجب فهمه عىل أساس الرؤية الواحدية 

ّ النظام القيَمي لدى  الفرد   ال يعود الله   فأوًال .  اأيضً وعىل أساس هذه الرؤية يتغ
 يزرع القيَم يف ذهن اإلنسان، بل اإلنسان هو الذي يعمل عىل صنع القيَم   اموجودً 

: يف ضوء اوثانيً .  ٢ستبطانية وإدراك الشعور الكو بأسلوب ذهنيمن خالل رؤيته اال 
هذا اإلدراك املتحد عن الكون واأللوهية الساكنة يف كل يشء، لن يكون هناك أمر 

ل   احر رشير أو شيطا يف ذاته، ويكون الوجود كله خ وحسن (ويكون اإلنسان  
ات واملحاسن)، وإن الذي يتّم إد إما هو نوع وظهور   ارش راكه بوصفه  يختار ب الخ

ومعرفته  إدراكه  لنا  كن  ال  الذي  الوجودي  واإلبداع  االزدهار  نتيجة  ٣من  هو  أو   ،
ة، أو عدم شعور اإلنسان؛ حيث يتسبب يف وضع املشاكل  قة أو عدم البص للح

الوجود ولكل  طريقه  الرؤية ٤أمام  هذه  ضوء  يف  ـ  الوجود  فإن  الحال  وبطبيعة   .
االعتقادية ـ سوف تكون نهايته سعيدة عىل جميع األحوال؛ وذلك ألن هذا القانون  

والقارصة   الضعيفة  األنواع  حذف  قبيل  (من  قة  والح التكامل،  عىل    ا طبقً حاكم 

 
1. Chandler, “The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality”, P.261- 

262. 
2. Griffin, "Spirituality and Society: Postmodern Visions", P.17. 

٣ . ،   . ٣٠ـ    ٢٩(الله والدين يف عا ما بعد الحداثة)، ص   خدا و دين در جهان پسامدرنغريف
من أجل العرص الجديد)، ص    »العرص الجديد«(ثيوديسيا    »تئوديسه (عرص جديد) براي عرص جديد«كمبل،  .  ٤
  .٢٠١ـ    ٢٠٠



٢٠٤  واملعنوية الدين 

 الُجُدد من لنظرية التكامل لتشارلز دارون) سوف تُحذف من تلقائها، وإن الروحاني
  .١امرشقً   اذهبيً  مستقبًال خالل هداية شعور الوجود سوف يسجلون  

بالنظر إىل املبا القيَميّة اآلنف ذكرها، وتداعيات هذه املبا يف الحياة العملية 
، عمد بعض املحقق إىل نقد هذه الظاهرة، وعدد نقاط مواطن ضعفها،  للروحاني

الُجُدد وابتالئهم بالتفك االنتقا والرتكيبي (النقد من    ومن بينها: معاناة الروحاني
الروحانية   من  النوع  هذا  يف  الدعامة  وضعف  والعقيدة)،  ان  اإل أخالق  زاوية 
والسطحية  واملزاجية  األخالقية)،  الرتبية  زاوية  من  (النقد  األخالقية  للمعاي 

الفراغ أوقات  بحقل  ال٢واالرتباط  الالزم  التخطيط  غياب  عدم  ،   أو  واإلجراء  تنفيذ 
نة التنفيذية لهذا الربنامج، وعدم وجود نظام املكافأة والعقاب الخارجي  وجود الض

السلوك  انضباط  ن  الظلم  ٣لض عن  النظر  ورصف  األخالقي،  التفك  وقرص   ،
ثل   ال  والتي  والتفصيلية  الفرعية  بالهواجس  واالنشغال  العام  عي    اتحديً االجت

، ٥واتباع املوضة والظواهر الروحية ،٤يل الدفاع عن حقوق الحيوان)(من قب   اأخالقيً 
عنها   واالستعاضة  الجادة،  النصوص  إىل  الرجوع  أو  املوثوق  للنص  التبعية  وعدم 
بالرجوع إىل املصادر القريبة والصحفية، وإبعاد األشخاص عن الواقعية األخالقية، 

الطرف   وغض  الفرد،  يروق  ما  عىل  األخالق  الرتاجيدية للوجود وابتناء  عن الوجوه 
املوقعيات  وتجنّب  األخالقية،  املسؤولية  وضعف  الحياة،  تبسيط  خالل  من 

، وعدم امتالك املبا النظرية املتناغمة، أو الدقة يف اتحّديً والهواجس التي تفرض  
العملية  والسلوكيات  االعتقادية  املبا  ب  البيضاء٦التوفيق  والجرائم  وغ   ٧، 

 
  . ٢٠١ـ   ٢٠٠املصدر أعاله، ص . ١

2. Woodhead, “Post-Christian Spiritualities.” P177. 
3. Fuller, "Spiritual, but Not Religious: Understanding Unchurched America", 

P159. 
4. Carrette, and King, Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, p. 67 

– 68. 
5. Fuller, Spiritual, but Not Religious: Understanding Unchurched America, 

P158. 
6. Ibid, p.160 – 161. 
7. Property Crimes 



عية يف الروحانية املستحدثة     ٢٠٥  أسس األخالق االجت

، وكذلك امليل إىل السبل املعنوية والروحية الضارّة، من قبيل:  ١ة بالعنفاملصحوب
تعاطي املخدرات ومعاقرة الكحول، والحيل الروحية أو العالقات الجنسية من أجل  

  الحصول عىل تجربة روحية ومعنوية. 
عية يف الروحانية  ول يكون لدينا إدراك أفضل عن تحديات األخالق االجت

عية يف هذا النوع  املستحدثة، م ط العالقات االجت ن الرضوري أن نلقي نظرة إىل 
من الروحانية،  نتمكن ـ من خالل تحليل هذا النموذج االرتباطي ـ من الحكم 
ة، بشكل أفضل، وأن يكون حكمنا يف   ّ بشأن أخالقية أو عدم أخالقية النشاطات الخ

  حانية املستحدثة. من اإلخالص والتعاطف مع الرو  امنطلقً هذا الشأن 
íéÂ^Ûjq÷]<l^ÎøÃÖ]<tƒç´< <

عنى   : الخصخصة  لقد أّدت الخصخصة يف العرص الجديد ـ بكال معنييها، وه
عية وتهميش الدين وعزله عن املجتمع، وباملعنى   التغي يف البنية والرتكيبة االجت

جية إىل السلطة اآلخر املتمثّل يف تغي موقع املرجعية الدينية وتحويل السلطة الخار 
املستحدثة   الروحانية  اعتبار  إىل  ـ  السؤال افرديً   اأمًر الداخلية  هذا  يبقى  ولكن   .

الذاتية   امطروحً  املحورية  وجود  مع  الفردية  الروحانية  هل  وهو:   ، الباحث ب 
لكل   ومنكر  املجتمع  من  متفلت  أمر  عية  االجت  / املؤسساتية  التعهدات  وضعف 
عية   االجت النزعة  من  نوع  هي  أو  املؤسيس،   / التنظيمي  النشاط  أنواع  من  نوع 

الُجُدد   الروحاني  ب  املوجودة  شخصانية   ،اأيضً واملؤسساتية  مع  تنسجم  والتي 
ألن  وذلك  سهلة؛  ليست  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  إن  واالستبطانية؟  املرجعية 
الفردانية  من  (بتأث  اسكها  وعدم  سيالنها  بسبب  املستحدثة  الروحانية 

أصبح   قد  ً   ا متنّوعً   اأمًر والخصخصة)،  ّ بالرواية اومتك االلتزام  أهمية  إىل  وبالنظر   ،
التديّ  عن  املتفق  الشخصية  والبنية  املرجعية  وغياب  املستحدثة،  الروحانية  يف  ن 

عليها، فمن الطبيعي أن يشيع الخروج عن الجمع ورفض املؤسسات يف الروحانية 
  الجديدة. 

 
1. Jung, “Spiritual Young People More Likely to Commit Crimes than Religious 

Ones, Study Finds”. 



٢٠٦  واملعنوية الدين 

االرتباطات  لنموذج  أفضل  فهم  وتقديم  التعارض  هذا  حّل  عىل  نعمل  ول 
عية للروحاني الُجُدد، سوف نعمل يف بداية األمر ع ىل التعريف بالنظريات االجت

املطروحة يف تأييد نبذ النزعة املؤسساتية والتفلت من املجتمع يف هذا النوع من  
تقييم   إىل  تعرّضت  التي  ـ  الجديدة  النظريات  بيان  إىل  ذلك  بعد  لننتقل  الروحانية، 

أخرى لفهم وإدراك هذه الظاهرةـ  ل نتمكن من فهم   اطريقً تلك النظريات وقّدمت  
كن توقعه يف    هذا األمر بشكل أفضل؛ وهو ما هو نوع التفلت من املجتمع الذي 

يف  تحققه  كن  الذي  الجمع  نوع  هو  ما  املقابل  ويف  املستحدثة،  الروحانية 
  الروحانية املستحدثة.

يف  للمؤسسة  والنابذة  الطاردة  البنية  إىل  بالنظر  ـ  املحقق  أك  ذهب  لقد 
عليها بالقول: إن هذا النوع من الروحانية طارد ـ إىل الحكم    ١الروحانية املستحدثة

عية. وبطبيعة الحال فقد ظهر يف القرن   ميًال للجمع وال يبدي   تجاه العالقات االجت
. من ذلك عىل سبيل املثال أن فرقة مستحدثة  اأيضً األخ إشكال تأسيس الروحانية  

. أس. أم، وهاري كريشنا، واألكنكار ونظائرها، إذ   ـ عىل الرغم من نفي من قبيل: 
املؤسسة الرسمية للدين ـ لها تجمعاتها الخاّصة بها، ومع ذلك يُعّد نبذ التجمعات 

لألديان   عية  االجت العالقات  وذج  و الدينية  قيَمها    اواحدً التقليدية  وأبرز  أهّم  من 
  .٢األصلية 

ن، وروبرت نييل بي غر، وتوماس لوك ال،  إن تالكوت بارسونز، وبيرت لودفيغ ب
 ً إىل    اوأخ بالنظر  ـ  ذهبوا  الذين  املحلل  ب  من  كينع،  وريتشارد  كارت،  مي  ج

 
بالنظر إىل أن التهرّب من املؤسسات الدينية ونقد املؤسسة الرسمية للدين يف القارّة األوروبية قد بدأ منذ  .  ١

رقعة   اتساع  مع  سيّ  ال  باالستمرار  وأخذ  الربوتستانتي  الديني  اإلصالح  عرص  يف  الرشخ  وتواصل  النهضة،  عرص 
عنى نفي املرجعية الرسمية  الحداثة، يجب التذك بأ  ن املحور األصيل للبحث هو أنه بعد نفي هذه املؤسسات (

ؤسسة أخرى، أم  عية املتمّخضة عىل أساسها) هل تعمل الروحانية املستحدثة عىل استبدالها  للدين والبنية االجت
أنواع املؤسسات، وتبقى عىل ما هي  أن الروحانية املستحدثة بالنظر إىل سيالنها وعدم ثباتها ال تطيق أّي نوع من  

. وبعبارة أخرى: هل انخفاض مشاركة الناس وحضورهم يف الكنائس واملساجد، وإقبالهم اوشخصيً   افرديً   اأمًر عليه  
أساس   عىل  والظهور  التبلور  إىل  طريقها  يف  بديلة  مؤسسات  هناك  أم  العزلة،  طلب  يعني  الشخصية  الروحانية  عىل 

  املستحدثة؟ النمط الجديد للروحانية 
2. Chandler, “The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality” p244. 



عية يف الروحانية املستحدثة     ٢٠٧  أسس األخالق االجت

بأن   االدعاء  إىل  ـ  املستحدثة  الروحانية  وظهور  التديّن  يف  ة  األخ التحوالت 
. لقد ١إىل الخصخصة والفردانية يف مجال التديّن   ارسيعً املجتمعات الغربية تس  

نية، وضعف الوجه السيايس  عمد هؤالء املحققون إما باالل تفات إىل النظرية العل
مي كارت وريتشارد كينغـ  يف إطار دراسة تأث علم   عي للدين أو ـ مثل ج واالجت

 « لألفراد، ليثبتوا تراجع وانخفاض  ٢النفس والنظام الليربايل الحديث «اإلغالق الذا
ف التحليالت  هذه  أساس  وعىل  للدين.  عية  االجت املستحدثة األبعاد  الروحانية  إن 

عىل   تأكيدها  بسبب  أنها  يف  شك  ال  الخلفية،  هذه  من  منبثقة  ظاهرة  وهي  بدورها 
الدينية  املؤسسة  أو  ع  االجت نفي  عىل  تعمل  ال  والفردانية،  املستقل  االختيار 

  .٣ا أيضً فحسب، بل وتدفع الفرد إىل العزلة 
  ا نادًر ومحدودة، وإنها  إن الروحانية يف هذه الحالة سوف تكون مسألة شخصية  

مي كارت وريتشارد كينغ إىل االعتقاد بأن  ٤ما ترتبط باملجتمع . يذهب كل من ج
عية والثورية،  الدين يف مسار الخصخصة تحت مسّمى الروحانية يفقد أبعاده االجت
عي، وتقبل تحت سلطة الليربالية السياسية  ك يفقد الحساسية تجاه الظلم االجت

املعاي قبل بعض  من  عليهم  املعاي  هذه  إمالء  يتّم  حيث  انفعايل،  بشكل   
نية، ل يتمكنوا من مواصلة حياتهم  .٥الحكومات العل

عي للتديّن   يف ضوء هذا الرأي، وهو التأكيد عىل انخفاض وتراجع الدور االجت
الدين   نظرية  قبيل:  من  نظريات  صياغة  ّت  (الروحانية)،    ٦الالمرالجديد 

، أو يف أدبيات بحث الروحانية التحقيقية،  ٩(مك كوير)   ٨، والدين العاّمي ٧(الكمن)

 
١، » فراگ جامعه در  دين عام نفوذ  و  سازي خصويص«. ب   .١٧٧ص  ،جها
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3. Chandler, “Private Religion in the Public Sphere: Life Spirituality in Civil 

Society” P73 – 74. 
  . ١٤١ص  ،  مدرن» گرايي معنويت جنبش بر  نقدي: ديني نه  اما ، یمعنو «. كل اي، ٤

5. Carrette, and King, Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, P66 – 
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6. Invisible Religion 
7. Thomas Luckmann 
8. Folk Religion 
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٢٠٨  واملعنوية الدين 

الشعبية الروحانية  نظرية  نوبالتش)  ١تبلورت  النظريات ٢(هوبرت  هذه  تأكيد  يقوم   .
، بل هو أمر فردي، وأنه يوجد ب الناس بشكل اتأسيسيً   اأمًر عىل أن التديّن لن يعد  

، دون أن يكون له ظهور مؤسيس ومنظم. ومن هنا يذهب  غ   محسوس وال مر
وود كالرك روف إىل القول بأن الروحانية ترتبط بالثقافة العاّمة للناس (يف قبال الثقافة  
)، ويُسّمي روبرت فولر هذه  التي يتّم إمالؤها من قبل املؤسسة الدينية والروحاني

الكنيسة. وأما ال سيّ يف حقل الروحانية التحقيقية    الروحانية بالروحانية املجرّدة من
فإن البعض اآلخر من املحقق عىل الرغم من اعرتافهم بأن الروحانية املستحدثة 
عية، ومع ذلك  تتهرّب من املؤسسات التقليدية والشكل التقليدي للعالقات االجت

عية. وإن كن اعتبارها فاقدة للظهورات البنيوية واالجت نظريات من قبيل نظرية    ال 
الروحا  ل  الرأس ونظرية  هيالس)،  وباول  وودهيد  (ليندا  الثانوية  املؤسسات 

  (شيوون تشندلر) من هذا الصنف من النظريات. 
لقد ذهب تشندلر من خالل نقده لنظرية هيالري بوتنام ـ التي كانت ترى عالقة  

جهة،   من  للتدين  والذهنية  الفردية  ورة  الص ب  لية سلبية  الرأس إنتاج  وحجم 
عية من جهة أخرى ـ إىل االدعاء بأن هناك ـ يف ضوء التحقيقات التجريبية ـ   االجت

عية الجديدة بي الروحاني الُجُدد. وعىل أساس هذه    انوعً  لية االجت من الرأس
عية  االجت واملشاركة  الفردانية  ب  العالقة  بأن  االستنتاج  إىل  يذهب  التحقيقات 

  ت سلبية ك ذكر هيالري بوتنام. ليس
الفردانية،  مع  تنخفض  ال  عية  االجت املشاركة  فإن  تشندلر  شيوون  يقول  وك 

وشكلها اتجاهها   ّ يتغ ا  عية، ٣وإ االجت واملشاركة  عي،  االجت هي  الت إن   .
والقيام  والصفح،   ، الخ وطلب  املتبادل،  واإلدراك  والفهم  عي،  االجت د  واالعت

لية بالنش الرأس وجود  مصاديق  من  والصدق،  اآلخرين،  وحّب  التطّوعية،  اطات 
عية، التي يوجد بعضها ب الروحاني الُجُدد    .اأيضً االجت
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إن الروحاني املنفصل عن املؤسسات الدينية ـ يف ضوء ما يّدعيه تشندلر ـ  
و  املراتب،  سلسلة  عىل  القائم  الديني  بالنظام  يؤمنون  ال  كانوا  الديني،  وإن  الرتاث 

ة عىل املرجعية الدينية، والذين يقيمون روحانيتهم عىل أساس من   واملؤسسة القا
د عىل أنفسهم واالستناد إىل قراراتهم، ولكن يف ضوء الحوارات واملقابالت   االعت
نجد هناك ب الروحاني الكث من الحّب لآلخرين، والقيام بالنشاطات التطّوعية،  

م باملسائل السياسية، وتشكيل اللجان، واملؤسسات  والشعور االج عي، واالهت ت
البيئة   انقاذ  أو  اآلخرين  إىل  العون  تقديم  بهدف  التطّوعية  واألنشطة  ية،  ه الج
ب   واملعاناة  اآلالم  من  التقليل  أجل  من  األفكار  تبادل  أو  الحيوانات،  ية  وح

  .١اأيضً الروحاني 
الرأس فإن  األساس  هذا  وب وعىل  املتدين  ب  موجودة  عية  االجت لية 

. يرى بعض املحقق ـ من أمثال  اأيضً الروحاني الُجُدد   ، ولكن برتكيبت مختلفت
، من  تشندلر ـ أن بعض أنواع املشاركة املؤسسية تحظى بأهمية من قبل الروحاني

بالعدالة   واملطالبة  واالعتصامات،  واملظاهرات،  املقاطعة،  املستوى قبيل:  عىل 
املشاركة   فإن  التقليدي  املتديّن  ب  وأما  املتشابكة،  العالقات  وإقامة  العام، 
نحو  عىل  األسفل  إىل  األعىل  من  تبدأ  تراتبية  سلسلة  شكل  عىل  تكون  املؤسسية 
املصداق  حيث  من  يختلفان  عي  االجت النشاط  هذين  أن  ك  وقراطي.  ب

عية بالنسبة    . إناأيضً واالتجاه يف التقييم   اتجاه التقييم األخالقي يف املشاركة االجت
، والرفاه  يل نحو قيَم من قبيل: الحرية، واالستقالل الذا إىل الروحاني الُجُدد، 
عىل   والخوف  الحقوق،  يف  واملساواة  العاّمة،  املعاناة  من  والتقليل  عي،  الج

اال  هذا  فإن  املتديّن  ب  وأما  القادمة.  القيَم األجيال  عىل  الحفاظ  إىل  يل  تجاه 
  .٢األرسية، وحفظ نظام االنقياد الديني، واملساواة تحت نظام اعتقادي مشرتك 

عية التي ينتجها الروحانيون الُجُدد، تقوم   لية االجت يرى تشندلر أن تلك الرأس
تؤّدي   وهي  املادية،  بعد  ما  مجتمع  عاي  وتتأثر  الواحدي  التفك  أساس  عىل 

 
1. Ibid, p. 251. 
2. Ibid, p. 250. 
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الحركات بطب إيجاد  إىل  تؤّدي  ك  عية،  الج املشاركة  إيجاد  إىل  الحال  يعة 
عية والسياسية يف املجتمع   . بيد أن النقطة التي ال ينتبه لها تشندلر هي  اأيضً االجت

ا  عية بالرضورة. وإ عية تنتج ثروة اجت أنه ليس كل نوع من أنواع املشاركة االجت
عية هي التي تقوم عىل أساس  إلنت  اسببً املشاركة التي تكون   لية االجت اج الرأس

عي.  د االجت م األخالقي باآلخر، وتعمل عىل خلق االعت   االهت
الروحانية   تعريف  عىل  تعمل  أخرى  نظرية  هناك  تشندلر  نظرية  إىل  وباإلضافة 
كن تسمية هذه النظرية بـ «نظرية الروحانية  عية.  املستحدثة بوصفها روحانية اجت

، حيث عمد كل من باول هيالس وليندا وودهيد إىل وضعها  ١صفها مؤسسة ثانوية» بو 
املترشّد»  «العقل  فكرة  أساس  غر   ٢عىل  ب لودفيغ  هذه  ٣لبيرت  غر  ب بيرت  ذكر  لقد   .

، حيث أحدثت  ٤م يف كتابه «العقل املترشّد: التحديث والوعي»   ١٩٧٤النظرية سنة  
الداخل   نحو  الحديث،  االستدارة  العرص  يف  والعا  الذات  عن  األنفيس  واإلدراك 

د عىل املؤسسات األولية وظهور األذهان   استدارة ثقافية كانت نتيجتها تراجع االعت
  والعقول املترشّدة. 

عنوان  تحمل  التي  ـ  مقالته  يف  هيالس  باول  مع  وودهيد  ليندا  عمدت  وقد 
الروحانية املستحدثةـ  إىل الرتكيز عىل   «العقول املترشّدة يف العرص الراهن» يف بيان

: غر، وه   هات الرؤيت املوجودت يف نظرية بيرت لودفيغ ب
املؤسسات  .١ لظهور  األرضية  ّهد  ُ ـ  غر  ب تعب  حّد  عىل  ـ  املترشّد  العقل 

والفردانية  األولية  املؤسسات  ب  تقع  التي  املؤسسات  وهي  الثانوية، 
  املنفلتة. 

املتّرش  .٢ العقل  إىل  إن  ينتهي  الداخلية،  النفس  نحو  استدارته  خالل  من  د 
االستدارة   هذه  يف  الحياة  تكون  ال  حيث  الحياة،  نفس  نحو  أوسع  استدارة 
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لإلنسان،  محّب  ارتباطي،  أمر  هو  بل  فقط،  املحور  ذا  نفيس  أمر  مجرّد 
ومحّب للبيئة والكون والوجود. وبعبارة أخرى: إن العقل املترشّد ـ بعد أن 

س عقد الستينات من القرن العرشين للميالد ـ وجد لنفسه خمد ل هيب ح
محطة ثانوية، إذ وصل من األنفسية املتطرّفة إىل مرحلة أخرى، حيث كان 

  .١اممكنً  اأمًر تبلور وظهور املؤسسات الثانوية فيها واإلقبال عىل األخر 
ع االجت شكلها  اتخذت  قد  الغرب  يف  األنفسية  االستدارة  فإن  بالتدريج  وعليه  ي 

وأنتجت املؤسسات الثانوية مع مرور الوقت، حيث كانت هذه املؤسسات تقع يف 
وأصبحت  املتّرشد،  العقل  خأل  يف  والضياع  األولية  املؤسسات  ب  الفاصل  الحّد 

عية. وبناء عىل    امالذً  الستعادة اكتشاف الذات وإضفاء معنى عىل العالقات االجت
وود هيد وباول هيالس أن الروحانية املستحدثة واحدة  هذا التحليل يرى كل من ليندا  

ّ شمل العقول  من أهم مصاديق املؤسسات الثانوية التي تعمل بشكل وآخر عىل 
املترشّدة. والنقطة الهاّمة التي يتع عىل هذين املحقق أن يعمال عىل توضيحها 

كن لألشخاص املتمحورين حول ذواتهم وا ملتأثرين  إلثبات مدعاه هي كيف 
اآلخرين   إىل  يلتفتوا  أن  األنفسية  إن  اأيضً باالستدارة  وودهيد  وليندا  هيالس  يقول   .

سلطة الداخل يف ظاهرة االستدارة األنفسية تنشأ من تقديس األفراد لذواتهم وقولهم   
بحرمة أنفسهم، وعىل هذا األساس فإن الروحاني الُجُدد يرون أن التسليم يف قبال  

ينسجم مع الحياة األصيلة، بيد أن النتيجة املنصفة لهذا االتجاه هي    الرأي اآلخر ال 
كنت   إذا  حياة    امقّدسً أنني  اعتبار  ينبغي  أال  قيمة  وذات  مقّدسة  حيا  وكانت 

، وأال ينبغي الدفاع عن اآلخرين (وحتى  اأيضً واستقالل اآلخرين مقدسة وذات قيمة  
 ٢؟ اأيضً الحيوانات والبيئة) 
ة التي يذكرها كل من وودهيد وهيالس يف إيضاح هذا النوع من إن النقطة الهامّ 

املستحدثة  الروحانية  يف  باآلخر  م  االهت دوائر  أن  هي  اآلخرين،  نحو  االتجاهات 
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عنى أن الشخص يحظى بعّدة أنواع من الحياة  هي دوائر متداخلة من حّب الذات؛ 
ا الحياة   : اآل النحو  عىل  متداخلة،  دوائر  شكل  عىل  والحياة تظهر  لداخلية، 

هذه   مركز  إن  الكونية.  والحياة  البيئية،  والحياة  اآلخرين،  حّب  وحياة  االرتباطية، 
الدوائر املتداخلة هو الحياة الداخلية (النزعة األنفسية)، وإن حّب اآلخرين والصداقة 

الذات لحّب  أمواج  هي  والكون،  البيئة  الحياة  ١مع  وذج  فإن  وعليه  االرتباطية  . 
عية للفرد يقوم بالكامل عىل محورية املعطيات الشخصية.   واالجت

وعىل هذا األساس فإن حقول الحياة الداخلية ـ من قبيل: التجارب الشخصية، 
والوعي الفردي، والسالمة والحيوية، واالستقالل يف اتخاذ القرار، وتقديس الذات  

أعىل تكتسب  ـ  القيَم  مراتب  سلسلة  منظومة  والحّب    يف  العشق  وإن  الدرجات، 
االرتباطية  الحياة  حقل  قبيل:  من  ـ  الحياة  من  األخرى  الحقول  يف  يقع  لآلخرين 
(األرسة واملحبّة)، وحياة حّب اآلخرين، والحياة اإليكولوجية والكونيةـ  عىل التوايل  

  .٢يف الدرجات الالحقة من األهمية
ب التمييز  إىل  تؤّدي  التي  الهاّمة  النقطة  واملؤسسات  إن  األولية  املؤسسات   

التديّن   مؤسسة  قبيل:  (من  األولية  املؤسسات  يف  الفرد  حياة  أن  هي  الثانوية، 
تبعية  حياة  هي  ضمن ٣التقليدية)،  ويعرفها  نفسه  عن  بالتعريف  الفرد  فيها  ويعمل   ،

ارتباطه مع أقربائه وسائر الناس اآلخرين ومع الله. وأما يف املؤسسات الثانوية فإنه 
 يعود يعرّف بنفسه ضمن ارتباطه مع اآلخر، بل الفرد يعمل عىل تعريف نفسه يف  ال

  .٤ا أيضً نفسه، ويرتبط مع اآلخرين يف ضوء هذا التعريف ويف ظله 
وبعبارة أخرى: يف املؤسسات األولية يعمل نظام سلسلة املراتب عىل التعريف 
ورضورات   عية،  االجت واألدوار  واألرسية،  والشغلية  العملية  واملهام  بالوظائف 
النظم املؤسيس، ونوع ارتباط الفرد مع اآلخرين (من ذلك عىل سبيل املثال: الدور 

 
ا كان تأكيد الروحاني الُجُدد عىل هذه النقطة، وهي أنه  .  ١ إذا أراد شخص أن يحّب اآلخرين، يجب يف  ور

  الخطوة األوىل أن يحّب نفسه، بل وأن يعشق نفسه، يعود يف جذوره إىل هذه الرؤية.
2. Ibid, P50. 
3. Life – as 
4. Ibid, P52. 
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يكون   أن  أو  واألب،  الزوج  به  يضطلع  ً أو    اإيرانيً الشخص  الذي  يف  مسل وأما   ،(
عية  املؤسسات الثانوية، فيكون تعريف الفرد بنفسه هو الذي يصنع عالقاته االجت

عيً   ا وناشطً للبيئة،    اوصديقً ،  امحب (كأن يكون   عن حقوق املرأة، أو    اومدافعً ،  ااجت
  ، وما إىل ذلك).اوذجيً  امبدعً عن حقوق الحيوانات، أو  امدافعً 

الثانوية   يعمد الروحانية  املؤسسة  يف  املؤسسية  التبعية  تشبيه  إىل  هيالس  باول 
بتبعية األفراد إىل مؤسسة السوق، ومن هنا فإنه يُسّمي هذا النوع من املؤسسات بـ 

)NSOS  ،أو «األسواق املعنوية الجديدة»؛ وذلك ألن املؤسسات الروحانية الثانوية (
ثلة (من قبيل التشابه املوجود ب السلع يف وإن كان لها نتائج متشابهة ومعاي   مت

األسواق واملحال التجارية)، إال أن األشخاص والزبائن بعد الرجوع يعودون بسالل  
م بالزبائن وحرية االختيار  NSOS. ويف مؤسسات (١بضاعة مختلفة  ) يكون االهت

والروحية   املعنوية  املؤسسة  إىل  األفراد  تبعية  وتكون  األولوية،  قبيل:  يف  (من 
رات  املؤ أو  الروحانية،  االفرتاضية  الشبكات  أو  الروحي،  التعليم  مؤسسات 

ت الـ ( )، من قبيل تبعية األفراد إىل متجر مناسب  NGOوالصفوف الدورية، أو منظ
 وجيّد ومريح، وليس إىل مؤسسة دينية ُملزمة. 

تكمن   الثانوية  الروحانية  املؤسسات  يف  األخرى  الهامة  النقطة  أسلوب  إن  يف 
ارتباط األشخاص ببعضهم. يف املؤسسات املذكورة يتّم االرتباط ب األشخاص 
الفوري   الخروج  وإمكانية  الرسيع،  االتساع  قابلية  (مع  التواصل  من  شبكة  عرب 
هو   االرتباطات  من  النوع  لهذا  البارز  النموذج  إن  نفسه).  الوقت  يف  واملبارش 

تعمل عىل تشكيل املؤسسات الثانوية من  املجموعات الروحانية االفرتاضية التي  
بهويات   بينهم  في  األفراد  ويتشارك  االفرتاضية،  والشبكات  األنرتنيت  قنوات  طريق 
املوضوعات  حول  للمؤسسة  اإلخالص  أو  االرتباطية  بالبنى  تعّهد  ودون  افرتاضية 
كل   ويف  شاؤوا  متى  املجموعة  ترك  لهم  كن  و واملعنوية،  الروحانية  واملسائل 

  ن، والعمل عىل تقويض مجتمهم االرتباطي دون التعرّض للتداعيات الالحقة. زما

 
1. Ibid, p. 62. 
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وقد عّرب كل من باول هيالس وليندا وودهيد عن هذا النوع من الروحانية بتعب  
، ويعمالن بهذا التعب عىل إظهار  ١ملفت، حيث عّربا عنها بـ «الروحانية األلكرتونية»

وحانية املستحدثة (من طريق صفحة الويب،  خصائص افرتاضية االرتباطات يف الر 
الواتساب،  قبيل:  من  عي،  االجت التواصل  وشبكات  بالك،  والويب  يل،  واإل

  والتلغرام، والفايرب).
وحيث أن االرتباطات االفرتاضية توفّر األرضية املُثىل واملناسبة لشبكة التواصل 

هذا   يف  اآلخر  حّب  ظهورات  تكون  الثانوية،  يف واملشاركة  الروحانيات  من  النوع 
الشبكات االفرتاضية متحققة بشكل أكرب. إن هذه الشبكات االفرتاضية تحتوي عىل 

كن للمؤسسات الثانوية أن تنشط فيها بشكل مريح، ومن بينها:   خصائص 
الذهاب إىل أبعد من الزمان واملكان وإمكانية البحث والتنقيب الحر (من  .١

  كرتو جوجل).نوع الصداقات عرب املحرّك األل
إىل  .٢ الخ  إيصال  يف  الذاتية  القرارات  وقابلية  والتاّمة،  الكاملة  الحرية 

  اآلخرين. 
تساوي جميع الخيارات يف إيصال الخ يف قبال البحث والحرية الكاملة   .٣

  يف اختيار موضوع التعاطف. 
ل الخ وتفس ذلك. .٤   حرية األشخاص يف اختيار نوع ومقدار أع
وت .٥ استخدام  الفردية إمكان  عىل  الحفاظ  مع  الجمعي  الفضاء  وظيف 

 .٢واالستقالل يف الوقت نفسه
، ٣وبطبيعة الحال فإن وجود شبكة االرتباط ـ التي يتم تأييدها من قبل إمثال تشندلر 

ـ ال تقترص عىل مجرّد شبكات التواصل االفرتايض فقط. ك   اأيضً ،  ٤وبواز هوس
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عية يف الرو      ٢١٥  حانية املستحدثةأسس األخالق االجت

بدوره وودهيد  وليندا  هيالس  باول  ب يقّر  واالرتباطات  العالقات  شبكة  بأن   
افرتايض   غ  بشكل  تتّم  أن  لها  كن  الُجُدد  قبيل   اووجهً الروحاني  (من  لوجه 

ية، واملختربات التعليمية،  النشاطات يف مجال املصالح العامة، واملعارض الخ
والتقنيات  والخطب،  ت  الكل وإلقاء  األسبوعية،  والندوات  عات  واالجت

املعنى  والرياض عىل  الحصول  أجل  من  والتكافل  التعاون  لغرض  عية  الج ات 
واملفهوم، واالستشفاء، والنجاح، والعالج التكمييل وما إىل ذلك)، ولكن حتى يف  

حضوري   بشكل  تتّم  والتي  ـ  املبارشة  االرتباطات  تنظيمها    اووجهً هذه  يتم  ـ  لوجه 
أو البقاء فيها دون أن يكون  واإلعداد لها بحيث يبقى للشخص فيها حق الخروج منها  

  له تأث في يتعلق بسائر شؤون حياة الفرد. 
وبسبب هذه الخصائص يذهب كل من باول هيالس وليندا وودهيد إىل تسمية  
تّم  والتي  ـ  األشخاص  لهؤالء  عية  االجت واملشاركة  الثانوية  عية  الج الهوية 

ـ بالهوية الواهية والضامرة   إيجادها يف األساس من أجل الهروب من الترشّد العقيل
 .١للعودة إىل التفرّد امفتوحً التي تبقي الباب عىل الدوام 

من   التأسييس  الوفاء  وعدم  التنّكر  هذا  تربير  عىل  يعملون  الُجُدد  الروحاني  إن 
التقليدية  للروحانية  الوفية  البنية  ويُسمون  والدائم،  الدؤوب  بالبحث  تسميته  خالل 

«القفص   بـ  املذل»   ٢الحديدي» واألصيلة  «القفص  أن  ٣أو  يرون  ألنهم  وذلك  ؛ 
الفرد   يختاره  الذي  الخاص  واملذهب  لألنفسية  حرمة  ترعى  ال  األولية  املؤسسات 
لنفسه، وتعمل بشكل ال يل عىل سلب الحرية الروحانية واملعنوية للفرد، من خالل 
املستهلكة  التعاليم  عىل  إجباره  خالل  ومن  عليه،  املحورية  املناسك  فرض 

ولك ٤اأيضً والخارجية   الترشّد .  يطيقون  ال  األشخاص  هؤالء  فإن  كله  ذلك  مع  ن 
بناء  عىل  ويعملون  وتواصلية،  عية  ج هوية  عىل  الحصول  وراء  ويسعون  العقيل، 
ة، ومزاجية،   مؤسسات روحانية ثانوية نابذة للمرجعية، وداعية إىل املساواة، وعا
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٢١٦  واملعنوية الدين 

شخاص حول  وتعددية، تحرتم االختالفات والتجارب الفردية، وتعمل عىل جمع األ 
فكرة ورؤية مشرتكة من أجل الحصول عىل حياة أفضل، ومن خالل أفكار من قبيل: 
ّهدون األرضة إىل  التعاون، وحب اآلخرين، والتكافل، والحّب والعشق الشامل، 

عي غ امللزم   .١نوع من االرتباط االجت
املترشّد وبذلك عمد كل من باول هيالس وليندا وودهيد إىل تطوير نظرية العقل  

عية، فقد توصال   غر، وبالنظر إىل دور املؤسسات الثانوية يف الحياة االجت لبيرت ب
ا عليها من خالل دراسة املسار الذا   اليوم ـ ويف ضوء الشواهد التجريبية التي ع
للمؤسسات الروحانية الثانوية ـ من «نظرية العقل املترشّد» إىل فكرة «العقول ذات 

دة»، إنها بيوت متعّددة يتّم بناؤها يف مجتمع حّر، ولكنه مرتابط ويقوم  البيوت املتعد
يُحدث   ال  الذي  الوقت  ويف  والطبيعة،   البرش  حّب  قبيل  من  محاور  يف    خًال حول 

أنفسية الفرد، يعمل عىل إنقاذ أنفسية موجه نحو الذاتة من خطر العزلة، ويحّولها إىل  
  .٢أنفسية موجهة نحو الحياة  

الجمع  من  الجديد  النوع  بشأن  التحليل  هذين  إىل  االلتفات  وبعد  واآلن 
إن   الخصائص.  هذه  تبويب  بحث  إىل  ننتقل  املستحدثة،  الروحانية  يف  والتأسيس 
ط  و بأسلوب  التعلّق  وعدم  السائلة  الحالة  ادعاء  خالل  من  املستحدثة  الروحانية 

عية خاصة، خاص من الحياة، لها يف ضوء التحليالت السابقة أسل وب حياة اجت
من قبيل: شبكة العالقات، والنزعة إىل املزج والتلفيق، والتأكيد عىل حّب اآلخرين 
من خالل حّب الذات، واملشاركة يف النشاطات التطّوعية التي ال تستتبع مسؤولية،  
والنشاطات   السيايس،  التغي  ولجان  املدنية،  الرشاكة  مؤسسات  يف  واملشاركة 

م بنرش األطعمة الطبيعية لزيادة السالمة الصحية املطالبة با عية، االهت لعدالة الج
م بالحفاظ عىل الطبيعة والبيئة وسالمة املياه والرتبة  واألمن الغذا للناس، واالهت
االفرتاضية،   والعالقات  األسواق،  طريق  من  عية  االجت واملشاركة  والهواء، 

التي   التواصل  إمكانات  من  باملساواة واالستفادة  م  واالهت مسؤولية،  تستتبع  ال 
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عية يف الروحانية املستحدثة     ٢١٧  أسس األخالق االجت

يف  عية  االجت العالقات  وذج  خصائص  ب  من  تعّد  عي،  االجت والتكافؤ 
الروحانية املستحدثة. يف هذا النموذج من العالقات، عىل الرغم من أهمية العالقات 

ا عي، إال أن األصالة يف نهاية املطاف إ عية والتكافل والتعاون االجت تكون    الج
عية والعمل   ان والتكاليف السياسية واالجت مع الفرد دون املجتمع، وإن دفع األ

يكون   ا  إ عليه  واإلبقاء  عي  االجت االرتباط  إيجاد  يتّم    معقوًال عىل  ال  حيث 
  التشكيك يف فردانية الشخص واستقالله.

إىل   وك يقول باول هيالس فإن االتجاه الروحا الجديد حيث ينظر اإلنسان
ة التي ترمي إىل مساعدة اآلخرين ـ من زاوية  ّ ا يف ذلك النشاطات الخ كل يشء ـ 

. وعىل الرغم ١االجتهادات الشخصية، فإنه سوف يعا من النزعة الذا والذهنية
أو  األنا  بعنوان  الحالة  هذه  يف  الُعريف  بالفهم  واملتأثرة  املؤقتة  األنسجة  نفي  من 

م بالذات األصيلة، ولكن بسبب غياب البنى املعيارية النفس الكاذبة، ويتم ا الهت
تحقيق   إمكان  ينخفض  الداخلية،  املعاي  إىل  الوصول  آليات  ومزاجية  الخارجية، 
وترتفع  الروحانية،  من  النوع  هذا  يف  املشرتك  واإلدراك  املنسجم  األخالقي  النظام 

  .٢قية مخاطر حدوث الهرج واملرج والفوىض يف تحديد القيَم األخال 
íéÂ^Ûjq÷]<Ñø}ù]<<l^èfl‚ < <

التحقيقات  أسلوب  أساس  عىل  يتّم  الراهنة   املقالة  يف  البحث  فإن  شهدنا  ك 
التجريبية، بل تّم السعي فيه ـ من خالل االستفادة من األبحاث املتوفّرة وتحليها ـ  
ب  ية  الخ األهداف  ذات  عية  االجت النشاطات  اذج  و املبا  إدراك  إىل 

لروحاني بشكل أفضل. يف ضوء ما تقّدم من املسائل ـ (وال سيّ األنفسية وتأليه  ا
كن إدراك التحديات املوجودة يف األفعال األخالقية للروحاني الُجدد،  الذات)ـ  
  قبل كل يشء ضمن أبحاث النسبية واألنوية األخالقية من أبحاث األخالق املعيارية.
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٢١٨  واملعنوية الدين 

إىل والوصول  السياق  هذا  الروحانية  ويف  يف  األخالقية  للتحديات  أفضل  فهم   
عية للروحاني    أوًال املستحدثة، سوف نعمل   عىل إلقاء نظرة عىل األفعال االجت

النظرية   التحديات  بيان  عىل  األثناء  يف  ونعمل   ، البحث هذين  زاوية  من  الُجدد 
عي االجت األخالق  حقل  يف  الُجُدد  الروحاني  أمام  املاثلة  ومن  اأيضً ة  والعملية   .

القطعي  الوقوع  يعني  ال  التحديات  هذه  بيان  أن  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  ذكره  الجدير 
واملحتوم لها ب الروحاني الُجدد أو حرص هذه التحديات بهؤالء األشخاص، بل  
ة من التحقق والوقوع  يتم طرح مجرّد أنواع التحديات التي تحظى باإلمكانية الكب

  ملبا التي تقّدم بيانها.يف ظّل االلتفات إىل ا

íéÎø}ù]<íéfŠßÖ^e<ØflnÛj¹]<ëfl‚vjÖ]< <

يف ضوء املبا املعرفية واألبستمولوجية للروحاني الُجددـ  والتي تّم التعريف بها  
بعنوان األنفسية أو النزعة الذهنية ـ فإن املعاي األخالقية يف هذا التيار تقوم عىل  

الصو  أن  عنى  الداخلية.  األحاسيس األفهام  ضوء  يف  تحديده  يتّم  والخطأ  اب 
والشهودات الفردية. وعىل الرغم من عدم إنكار وجود الحقيقة الثابتة يف الروحانية  

يف الشهودات   ا كامنً املستحدثة، ولكن حيث يكون طريق الوصول إىل هذه الحقيقة  
، فإنه  واإلدراكات الفردية، وال وجود للمعيار الخارجي لتقييم صّحة هذه املعطيات 

القضايا  ابتناء  يف  العقالء  فيها  يشرتك  والتي  الثابتة  باملبا  التعريف  كن  ال 
األخالقية. وعليه حيث تكون األفهام الداخلية لألفراد هي املالك، ومن املمكن أن 
تحقق  يكون  آخر،  لشخص  الداخيل  الفهم  عن  لشخص  الداخيل  الفهم  يختلف 

ل، فسوف تكون هناك النسبية األخالقية محتمل إىل حّد كب . ولو قبلنا بهذا االحت
عية:   إمكانية لوقوع هذا النوع من التحديات يف دائرة األخالق االجت

بعد   .١ ما  ونفي  املتبنيات،  اخرتاق  خالل  (من  األخالقية  املرجعية  نفي 
  الروايات، ونبذ القداسة). 

  مرشوعية املطالب الداخلية لألفراد (نفي ما بعد الروايات).  .٢
  النداء الداخيل من أجل إدراك املعاي األخالقية.  تلبية .٣



عية يف الروحانية املستحدثة     ٢١٩  أسس األخالق االجت

الفردي  .٤ الخيال  أساس  عىل  والعمل   ، الضم حرية  عىل  املرشوعية  إضفاء 
  (األنوية).

توّهم صوابية كل نوع من أنواع القرارات األخالقية ملجرّد قيامه عىل أساس  .٥
  املعطيات الفردية.

  الخارج. تخطئة القضايا األخالقية التي يتّم إمالؤها من  .٦
ة األخالقية للفرد هي وحدها التي تكون منشأ للقضايا  وعىل هذا األساس فإن البص

لهذه البصائر الداخلية، ولكن ينبغي   امقّومً األخالقية، وسوف تكون األنفسية بدورها  
العلم بأنه عىل الرغم من إمكان أن تضيف النزعة األنفسية يف الحقل الفردي بصائر 

عية أن يتّم إىل الحياة األخال  قية للفرد، ولكن من املمكن يف حقل األخالق االجت
إخراج القضايا األخالقية من االشرتاك الذهني والعيني، وأن يتم فرض التحدي عىل 
املمكن   ومن  األخالقي.  الحوار  وعىل  األخالقية،  الرتبية  وعىل  األخالقي،  الحكم 

األ   اأيضً  النظرة  يف  األخالقي  االتجاه  هذا  يبدو  األخالق   احسنً وىل  أن  حقل  يف 
للتساهل  متوفّرة  األرضية  تجعل  بالنسبية  القول  خالل  من  ألنها  وذلك  عية؛  االجت
إىل  شخص  يذهب  حيث  االتجاه  هذا  يف  أخرى:  وبعبارة  عي.  االجت والتسامح 
االعتقاد بحسن أو قبح يشء من الناحية األخالقية، فهذه يعني أنه يعمل عىل تأييده  

كن أن  أو رفضه عىل ن  حو شخيص وذهني. إن هذا النوع من األخالق الذهنية ال 
  .١يفّرس جواز الخطأ علينا، وبالتايل فإنه سوف يعرتف للجميع بنوع من العصمة 

االختالفات  حول  البحث  من  يجعل  االتجاه  هذا  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
األخالقية يف املجتمع بدوره بال معنى وغ مربر؛ إذ أن كل شخص يبادر إىل القيام  
ي، إذن سوف يكون فعله   بفعل ما ملجرّد أنه يف ضوء تصّوره قد قام بفعل بدافع خ

  . اأخالقيً 
إن من ب التداعيات والتبعات األخرى املرتتبة عىل هذا االتجاه األخالقي هو  
قطع االرتباط ب الحكم األخالقي واألدلة األخالقية؛ وذلك ألن الشخص يصل إىل 

 
  .٧٠ـ    ٦٨(عنارص فلسفة األخالق)، ص   عنارص فلسفه أخالقريتشلز، . ١



٢٢٠  واملعنوية الدين 

لذلك   الدليل  إبداء  إىل  رضورة  وال  وداخيل،  شهودي  بشكل  األخالقي  الحكم 
  .١ام بالفعل األخالقي الحكم، وإن مجرّد االقتناع الداخيل يكفي للقي

األخالقي   االتجاه  هذا  يف  محتملة  أخرى  تحديات  هناك  الحال  .  اأيضً وبطبيعة 
يف  خطر الوقوع  ـ  املعرفية  غ  العوامل  تأث  تحت  ـ  يحدث  قد  هذا االتجاه  ففي 

عنى أن الشخص قد يفرتض ما يراه     اأمًر بوصفه    احسنً املصادرة عىل املطلوب. 
يعترب  اأخالقيً  أن  والخطر   أو  أخالقية.  شهودات  بوصفها  الخاطئة  وأفهامه  مدركاته 

املستوى  عىل  ـ  يتحّول  سوف  األخالقي  األمر  أن  هو  يتحقق  سوف  الذي  اآلخر 
  .٢العميل من الكلية والشمولية والتعميم ـ إىل مجرّد قرار فردي

إىل   يؤّدي  أن  القضايا  قطعية  وعدم  للنسبية  املمكن  من  أنه  ذلك  إىل  يضاف 
األخالقي وضعف دعائم وركائز اإللزام األخالقي. من املمكن للشخص الضعف  

األخالق   مسائل  تجاه  حساسية  نفسه  من  يُبدي  أن  األخالقي  االتجاه  هذا  يف 
عية، بيد أن خطر احتكار الحق واالنبهار األخالقي بالنفس سوف يكون    اكامنً االجت

  يف الطريق عىل الدوام. وماثًال 
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إن األنوية األخالقية تنسجم إىل حّد كب مع غريزة اإلنسان وطبيعته، وإن الجميع  
هو   الُجدد  الروحاني  مّدعى  اعتربنا  إذا  وأما  غريزي،  نحو  عىل  بها  يعمل  سوف 
خفض املزيد من األ لهم ولآلخرين، وقبلنا من ناحية أخرىـ  بالنظر إىل رؤية باول 

دوائر حّب الذات يف هيالس وليندا و  ودهيد ـ بوجود نوع من الحّب ضمن أمواج 
الروحانية املستحدثة، فإن الروحاني الُجُدد سوف يشعرون بوجود قرابة مع األنوية 
عية سوف تؤّدي إىل ظهور بعض  األخالقية. إن هذه األنوية يف حقل األخالق االجت

إدراكه يتّم  ا  إ التحديات  هذه  أهم  وإن  نظرة   التحديات،  التدقيق وإلقاء  يتّم  عندما 
أن   سبق  وك  املستحدثة.  الروحانية  يف  عية  االجت العالقات  وذج  عىل  أخرى 

 
  .٨٧ـ    ٨٦(املسائل األخالقية)، ص  مسائل اخالقيباملر، . ١
  .٨٥ـ  ٨١(عنارص فلسفة األخالق)، ص   عنارص فلسفه أخالقريجلز، . ٢
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ذكرنا فإن كل شخص يعترب حياته يف الروحانية املستحدثة ذات قيمة غائية، ويسأم 
عية وإن كان يسعى من خالل  من الحياة التبعية، وعليه فإنه يف حقل األخالق االجت

با األنوية إىل التقليل من آالمه من خالل التقليل من آالم اآلخرين، إال أنه عند امل
التزاحم ب املصالح الشخصية ومصالح اآلخرين، وكذلك يف الحياة األخالقية عىل  
أخالقية  تحّديات  الفرد  يواجه  سوف  الحياة)،  اآلخر (تبعية  ملطالب  التبعية  حساب 

واملستحسن   الجدير  ومن  األخالق جاّدة.  أمام  املاثلة  التحّديات  وفهم  لبيان  ـ  بنا 
عية يف الروحانية املستحدثة بشكل أدقـ  أن نلقي نظرة عابرة عىل االنتقادات  االجت
ونقاط ضعف األنويّة األخالقية. ومن ب االنتقادات األساسية الواردة عىل األنوية 

كن اإلشارة إىل املوارد اآلتية:    األخالقية، 
ويّة األخالقية يف الحّد األد قامت يف الكث من التقارير عىل أساس إن األن .١

األنويّة النفسية، وبطبيعة الحال فإن علم النفس الحديث ال يؤيّد هذا التصّور 
متعلّق  يكون  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  املمكن  من  إذ  التجريبي؛  واالدعاء 

  .١ّب ذات العمل لح امخالفً رغبة شخص آخر، أو أن يكون متعلق الرغبة 
تصدر   .٢ أن  لألنوية  كن  ً ال  ال    اأخالقيً   حك حيث  األخالقية  املواضع  يف 

الوظيفة  يُظهر  أن  أو  فيها،  التدّخل  إىل  رغبة  أّي  الشخص  لدى  يكون 
األخالقية لإلنسان بشكل صحيح (رعاية األخالق يف مورد الشخص الذي 

التي  الظروف  يف  األخالقي  بالعمل  القيام  أو  فيها، نكرهه،  التواجد  قت 
  فعىل أساس هذا االتجاه لن تبدو النظرية األخالقية مّربرة وموّجهة). 

اآلخر  .٣ الوجه  تكون  فإنها  والرغبة  امليل  أساس  عىل  تقوم  حيث  األنويّة  إن 
  .٢للنسبية األخالقية، وسوف تفتقر إىل املالك العيني والخارجي 

 
  .٥٩(فلسفة األخالق)، ص  فلسفه اخالقفرانكنا، . ١
  .١٥٠(عنارص فلسفة األخالق)، ص   فلسفه أخالقعنارص ريجلز، . ٢
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جسية، ولكن هناك إن األنوية وإن كانت ال تؤّدي بالرضورة إىل األن .٤ انية وال
ل كب يف أن تؤّدي إىل ضيق األفق وقصور يف التفك أو املحاباة   احت
املوارد  من  الكث  يف  األشخاص  أن  إىل  االلتفات  من  بّد  وال  األخالقية، 
تشخيص  عن  ويبتعدون  املعرفية،  غ  العوامل  بعض  تأث  تحت  يقعون 

  املصالح الواقعية ألنفسم واآلخرين. 
باإلضافة إىل ذلك فإنه عند وقوع التضاد والتزاحم حول املصالح، يصبح  .٥

األنوّي   وتوصية اهش االتجاه  األنوية  تعميم  الحالة  هذه  يف  كن  ال  إذ  ؛ 
  .١اآلخرين بها

ورسم   األخالقي  التزاحم  موارد  عىل  الرتكيز  خالل  من  ـ  نعمل  سوف  ييل  وفي 
املست الروحانية  يف  األنويّة  من  إن مستويات  التحديات.  تحليل  عىل  ـ  حدثة 

كن  عية، والتي  ت األخالقية األساسية والرئيسة يف حقل األخالق االجت التزاح
الروح،  قبيل:  من  موارد  حول  هي  األخالقية،  التحّديات  حدوث  إىل  تؤّدي  أن 
املعنوية  وامللكية  والسالمة،  واالستحقاق،  والكفاءة  واألرسة،  والُسمعة،  والراحة، 

  حية للفعل.والرو 
ل،  بالنظر إىل مبا الروحانية املستحدثة والتي سبق أن ذكرناها عىل نحو اإلج
والله   الوجود  ألن  وذلك  الواحدية»؛  بـ «األنوية  التيار  هذا  يف  األنويّة  تسمية  كن 
واإلنسان ـ يف هذا النوع من الروحانية ـ كل موّحد قد اتصل ببعضه يف شبكة من  

الشاكلة ال يكون األشخاص والطبيعة والله حقائق منفصلة عن  الطاقات. وعىل هذه  
أن   لو  األساس  هذا  وعىل  قد   اشخصً بعضها.  الحقيقة  يف  يكون  صلحته  طالب 

صلحة الوجود. وبطبيعة الحال فإنه بالنظر إىل املوارد التي تقّدم ذكرها يف   طالب 
تحّول من الناحية العملية قسم مبا الروحانية املستحدثة، فإن هذه الرؤية الواحدية ت
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ا يلتفت إىل هذه الحقائق عندما يروم   عنى أن الشخص إ إىل الربوبية العالجية، 
  العمل عىل رفع حاجة من حاجاته. 

كن لنا أن نفرتض مستوي من األنوية الواحدية يف الروحانية   وبطبيعة الحال 
: املستوى النازل الذي يعا من النفع جسية، واملستوى  املستحدثة، وه ية وال

هذا األساس سوف نش إىل نوع من  العايل وهو املتعايل وغ النفعي. وعىل 
: األنوية الواحدية النازلة، واألنوية الواحدية الصاعدة. ويف   األنوية الواحدية، وه
األنوية النازلة يتأ الشخص عندما يرى معاناة اآلخرين وبؤسهم؛ إذ يرى أنه يعيش 

نطاق كو قد يتعرّض فيه إىل ذات هذا البؤس والعناء. إن التحّدي األخالقي  ضمن  
يبدي    اصالحً املاثل يف هذا املورد هو أن الشخص يف مواجهته مع اآلخر الذي يراه  

ه من األشخاص اآلخرين؛ وذلك ألن الشخص يرى   اتعاطفً  معه ويشفق عليه دون غ
  اصالحً ائر حول فلك وشعاع وجوده  ، ومن هنا سوف يكون الشخص الداصالحً نفسه  

ويستحق التعاطف والشفقة. وبعبارة أخرى: إن هناك صلة مبارشة ب مقدار شفقتنا  
. وإن الشخص الذي ال   ومقدار ما نراه من الفضيلة للشخص الذي يعا من األ

، ومن هنا ال تكون   ارضرً يكون له حضور يف شعاع وجودنا يُعد   وآفة يف النظم الكو
  بالتعاطف والشفقة واملواساة.  اجديًر قيمة، ولن يكون له 

ل الخ من أجل  يف األنوية الواحدية الصاعدة، يبادر الشخص إىل القيام بأع
ذلك   تصّور  إذا  وأما  املحتمل،  الرضر  دفع  أجل  من  وليس  ل،  الك عىل  الحصول 
ع آالمه  من  يزيد  سوف  املجتمع  حقل  يف  األخالقي  بالعمل  قيامه  أن  ىل  الشخص 

يف الشعور واإلحساس السيئ تجاه نفسه، فقد ال يقوم    ا سببً املدى البعيد أو يكون  
ل الفردي يف هذه الروحانية قد تّم رسمه يف هذه الحياة الدنيوية،   به؛ وذلك ألن الك
ل يكمن يف التقليل من األ والحصول عىل الرضا  وإن املحور األصيل لهذا الك

نينة الباطنية   .١والط
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من وع ـ  املستحدثة  الروحانية  يف  ـ  عية  االجت الخ  ل  أع فإن  حال،  كل  ىل 
املمكن أن تتحقق بنيّة دفع الرضر الدنيوي أو الحصول عىل الرضا الباطني، بيد أن  
ل، ال يكون الفرد قد   النقطة املوجودة هنا هي أنه يف حالة عدم القيام بتلك األع

جرّد سلب إمكان عن نفسه، ال أن ه قد ترك وظيفة فحسب. وبعبارة أخرى: يف قام 
يبدي   وال  الشخص  من  الشفقة  تصدر  عندما ال  املستحدثة  ، لن اإحساسً الروحانية 

عىل  الحصول  أو  رضر  دفع  مجرد  عىل  يعمل  ا   إ ألنه  روحانيته؛  يف  خلل  يرد 
  لألخالق. امخالفً   عمًال مصلحة، ال أنه يرتكب 

بالنظر إىل ما تقّدم من األبحاث، لو كانت األنوية األخالقية فارغة من أطر التوجيه 
جسية كامنة يف الطريق. (يف األنوية  والهداية الخارجية، فسوف تكون األنانية وال
مفاهيم   بواسطة  أو  األخروية  املفاهيم  بواسطة  املصالح  تزاحم  تعديل  يتّم  الدينية 

انية، ل يت ّم يف اإلطار اإللهي والتعبّد بالرشيعة استبدال حّب الذات  األخالق اإل
من النزاع من أجل البقاء). ك أن هذا النوع من األنوية قد يؤّدي يف   بدًال باألخالق  

(بسبب   ـ  األخالقية  القضايا  شفافية  عدم  ألن  األخالقي؛  الضعف  إىل  العمل  مقام 
مطلوب   عىل  للمصادرة  األرضية  ّهد  ـ  الداخلية)  املعطيات  أساس  عىل  قيامها 

جسية تجاه روحيات وخلقيات الذات.    القضايا، أو ال
االتجاه   هذا  يكون  ال  عية  االجت لية  الرأس ناحية  من  وة   ا منتجً وكذلك  لل

عية ( وة االجت عية؛ وذلك ألنه من ب املعاي الثالثة املنتجة لل إنتاج   .١االجت
الرضا.    .٢الثقة.   الروحانية    .٣إنتاج  أن  رغم  عية)،  االجت املشاركة  مستوى  رفع 

للم منتجة  تكون  قد  األبحاث املستحدثة  إىل  بالنظر  ـ  أنها  إال  عية،  االجت شاركة 
عي. د االجت   السابقة ـ لن تكون منتجة لالعت

íréjßÖ]< <
كن الوصول إىل هذه النتيجة، وهي أنه   بالنظر إىل ما تقدم من األبحاث والنقاط، 
الشفقة،  قبيل:  من  ـ  عية  االجت األخالقيات  من  أمور  انتشار  من  الرغم  عىل 

و  أتباع  والتعاطف،  ب  ـ  ذلك  إىل  وما  املساعدة،  وتقديم  والتعاون،  املواساة، 
من   االستفادة  بواسطة  سيّ  ال  وتبليغها،  إليها  الدعوة  ويتم  املستحدثة،  الروحانية 
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شبكات التواصل، بيد أن حدود القيام بهذا النوع من النشاطات، حيث تكون فردية 
ة، ويف أثناء مشاركت ه األخالقية ال تتحّول حياته إىل حياة  وكينونة الشخص ثابتة وقا

  تبعية، أو ال يتم تحميل املعاي وفرضها عىل الشخص من الخارج. 
كن التوّصل إىل هذه النتيجة وهي أن القيَم عند الروحاني   وعىل هذا األساس 
تواجه  الجنوح،  هذا  تحقق  قدار  و األخالقية.  واألنوية  النسبية  نحو  تجنح  الُجُدد 

عية للروحاني الُجُدد تحّديات عملية. ويف حالة القول باملبا  املشاركة   االجت
عية موجودة  النظرية للبحث، يجب القول: عىل الرغم من أن ادعاء األخالق االجت
املوجودة،   الخ  وحّب  والتعاطف  الشفقة  أنواع  أن  إال  املستحدثة،  الروحانية  يف 

ا هي مجرّد أنواع من حّب الذات املعدّ  لة أو الشفقة شبه األخالقية من أجل العثور  إ
عىل منزل ذهني ثانوي، ولن يصل إىل مقام النظام األخالقي القابل للتعميم. وبالنظر  
شبه  التعاطف  هذا  فإن  املستحدثة،  الروحانية  يف  واألنفسية  األنوية  أهمية  إىل 

من تقديم الحّل   بدًال األخالقي قد يؤّدي إىل نوع من اإلرضاء الذا لألخالق، والتي  
األخالقي  الشعور  مجرّد  إيجاد  عىل  تقترص  األخالقي،  للتعميم  والقابل  املنسجم 
عبارة   هي  والتي  عية،  االجت األخالق  مجال  يف  تحديات  ويرتك  فقط،  الفرد  لدى 

  عن: 
  عدم تقديم املعاي العينية والشاملة.  .١
  عدم إيجاد حلول للخدع الذهنية واألخطاء األخالقية.  .٢
  ية ووضوح القضايا وفرديتها.عدم شفاف .٣
وذج للسيطرة عىل الذات والتغلّب عىل الضعف األخالقي. .٤   عدم إبداء 
  الضعف الروحي نتيجة للشك والضياع، وعدم تقديم قضايا يقينية.  .٥
الرتويج  .٦ خالل  من  األخالقية،  للحياة  مقدمة  ثل  التي  اآلالم  من  الهروب 

  لروحية الهروب من اآلالم.
نينة  .٧   والرضا الفردي للخطر من خالل نسبية القضايا األخالقية.تعرّض الط
د العام. .٨   عدم قابلية القضايا للوثوق واالعت
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جسية واألنانية وحّب الذات.  .٩   خطر ال
 عدم التعريف بالطرق املؤثرة باآلخرين يف حاالت التزاحم األخالقي.  .١٠

… ^’¹]< <
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  ٢وحيد سهرا فر
  ٣باقر طالبي دارا

إن من ب التحديات العلمية الهاّمة املاثلة أمام قطرنا، أسلوب املواجهة الصحيحة 
، ويقع     ا يومً مع الحداثة. من الواضح أننا نعيش يف بلد غالبية سكانه من املتدين

يعّد  املناخ  هذا  ظل  ويف  الحداثة؛  مع  والتعاطي  االحتكاك  من  املزيد  يف  يوم  بعد 
كن معه إظهار مزاياه وعيوبه يف صورة الخوض يف موضوع الحداثةـ  با لنحو الذي 

بالغ األهمية. ولهذه الغاية يجب البحث يف كيفية تبلور الحداثة    اأمًر بانورامية شاملةـ   
يف الغرب، باإلضافة إىل بيان تداعيات هذه الظاهرة. يجب أن تقرتن هذه األبحاث 

من   لالستفادة  معّدة  األرضية  تكون  انتقادية،   الفضاء برؤية  يف  األبحاث  هذه 
  الوطني لقطرنا.

وعىل هذا األساس سوف نبحث يف هذه املقالة أفكار وآراء أحد أهم املفكرين  
تعرّض  لقد  الحداثة.  عا  ومناشئ  جذور  دراسة  يف  تخصصوا  الذين  املعارصين 

 
و فر  سهرااملصدر:  .  ١ بعنوان «  ،باقر،  دارا  طالبي،    ی بررس:ییگرات یمعنو  ی برا  تهیمدرن  یامدهایپاملقالة 
مجلة (»،  لوریت  چارلز  دگاهید   یانتقاد  اإليرانيَّة    ،)شناختي  جامعه  مطالعاتيف  اإلسالميَّة  الجمهوريَّة  يف  تصدر  التي 

  .  ۲۸۴إىل   ۲۶۱الصفحات  ،  ۱۳۹۵  صيفربیع و ، ۴۸باللغة الفارسيَّة، العدد 
     يالهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

الدينية من جامعة األديان واملذاهب، ودارس يف الحوزة  طالب عىل مستوى الدكتوراه يف حقل الدراسات  .  ٢
  العلمية بقم. 

  أستاذ مساعد يف حقل الدراسات الدينية من جامعة األديان واملذاهب. . ٣
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ـ إىل بحث هذه   ١تشارلز تايلور ـ وهو واحد من كبار الفالسفة يف العا املعارص 
له وآثاره املختلفةاملسأل كانة خاصة ٢ة يف أع . لقد حظيت آراؤه يف هذا الباب 

ل يف رشحها وتفصيلها، وكذلك   ب املفكرين، وتّم تأليف الكث من الكتب واألع
. وقد كان ألفكاره من التأث بحيث حاز يف ضوئها عىل الكث من ا أيضً يف نقدها  

م عاملية  جوائز  وهي  العلمية،  بلتون الجوائز  جائزة  أهّمها:  ب  ومن   ٣رموقة، 
كيتو  ٢٠٠٧( وجائزة  كلوغه   ٢٠٠٨(  ٤م)،  وجان  يف   ٥م)،  نوبل  بجائزة  (املعروفة 

  م).  ٢٠١٥الفلسفة) (
سوف نعمل يف هذه املقالة ـ بعد بحث رأي تشارلز تايلور يف مورد كيفية تبلور  

الح تداعيات  دراسة  إىل  ـ  ل  اإلج نحو  عىل  الحداثة،  الروحانية، مرحلة  عىل  داثة 
لنعمل بعد ذلك عىل إعادة قراءة هذه التداعيات بنظرة انتقادية. ويف الختام سوف  

  نعمل عىل بيان النتيجة املستخلصة من هذه األبحاث.
ím]‚£]<í×u†Ú<…ç×fi< <

ان يف حوايل العام  لقد بدأ تشارلز تايلور مرشوعه بهذا السؤال القائل: ملاذا كان اإل
سنة  شامًال   اأمًر د  للميال   ١٥٠٠ الفرد  مقدور  يف  كان  ح  يف  أن    ٢٠٠٠،  للميالد 

  يكون غ مؤمن دون إنكار األمور املعرفية البديهية؟ وقال يف هذا الشأن:
«إن أحد الطرق لبيان السؤال الذي أسعى إىل العثور عىل جواب عنه، هو القول:  

  ١٥٠٠ملاذا كان من املحال أن ال نؤمن بالله يف مجتمعاتنا الغربية يف حوايل العام  

 
١  .  ، طرح مسأله: هناك من املفكرين من يعتربه من أهم وأبرز وأشهر الفالسفة يف العرص الراهن. (انظر: رجا

،  ٤٥لة: التحدي املعارص األهم)، ص  (بيان املسأ   چالش مهم امروز    مند در عرص سكوالر زندگي فضيلت ؛ رجا
نية)، ص    ).٦٩ـ    ١٩(الحياة الفاضلة يف عرص العل

ل تشارلز تايلور يف هذا الشأن، هذان الكتابان:  . ٢   إن أهم أع
A Secular Age & Sources of the Self: The Making of the Modern Identity  
3. Templeton Prize 
4. Kyoto Prize 
5. John W. Kluge Prize 
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ان    ٢٠٠٠للميالد، يف ح  يكن األمر يف عام   للميالد بحيث ال نجد عدم اإل
  ١ال مناص منه؟ اأمًر فحسب، بل ونجد ذلك  سهًال  اأمًر 

لإلجابة عن هذا السؤال، قام تشارلز تايلور برحلة طويلة حيث تنقل خاللها ب  
ة يف الغرب. وقد جاب  مسافة زمنية تقدر بخمسمئة سنة تغطي القرون الخمسة األخ
عية  االجت والحركات  املختلفة،  الفكرية  النهضات  محطات  هذه  رحلته  يف 

لتي وقعت يف املجتمع املسيحي الالتيني (املسيحية  املتنّوعة، وكذلك األحداث ا
لية). ومن الواضح   أننا ال نستطيع    اجدً التي قامت يف أوروبا الغربية ويف أمريكا الش

ل تشارلز تايلور وقصصه  يف هذه املقالة أن نستوعب الحجم الكب لكتابات وأع
جامع.   بشكل  الطويلة،  الفرتة  لهذه  الدقيقة  ورشوحه  سوف الطويلة  فإننا  هنا  ومن 

  نكتفي باإلشارة إىل املراحل الهاّمة من تقريره.
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عام   يف  املسيحي  املجتمع  أوضاع  الواقع  يف  تشمل  الحداثة،  قبل  ما  مرحلة  إن 
ة التي حدثت في    ١٥٠٠ ات الكب ّ م؛ وهي األوضاع التي  تكن قد شهدت املتغ

كن بيانها يف  بعد. ويرى تشارلز تايلور أن ل هذه الحقبة خصائصها الخاصة، التي 
:   تبويب عام عىل النحو اآل

ثل بشكل متزامن   .١ نزلة املكان الذي  إن العا الطبيعي يف هذا املناخ، 
خلقه،  عىل  دليل  العا  هذا  نظم  إن  أبعد.  عا  عىل  عالمة  أدائه  مع 

، وما إىل  واألحداث التي تقع فيه (من قبيل: األمطار، والسيول،   واألعاص
ثل إرادة وأفعال الله.    ذلك) هي بأجمعها 

املجتمع   .٢ صلب  يف  وملحوظ  واضح  حضور  لله  كان  إن ا أيضً لقد   .
ا كانت تعترب مرشوعة إذا كانت متصلة بأمر يفوق   الحكومات األرضية إ
إىل  بجذورهم  تّدون  األرض  ملوك  كان  وقد  الرصفة.  اإلنسانية  القدرات 

 
1. Taylor, A Secular Age, P.25. 
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الله   يكون  الفضاء  هذا  مثل  ويف  ء.  الس شؤون   اموجودً ملوك  جميع  يف 
  املجتمع، وعندها فإن الفرد حيث يتوجه سوف يجد الله أمامه. 

الذي   .٣ الفضاء  إن  باألرسار.  ومفعم  ملغز  فضاء  يف  يعيشون  الناس  كان  لقد 
ذلك؛  إىل  وما  واألروح  املردة،  قبيل:  من  املختلفة،  الكائنات  فيه  تزخر 
ها عىل حياة الناس. وبعبارة  قدور هذه الكائنات أن ترتك بتأث حيث كان 

 .١أخرى: إن حياة اإلنسان كانت مفتوحة عىل األمور الخارجية

ím]‚£]<í×u†Ú<íè]‚e< <

ً مع بداية املرحلة الحديثة أخذنا نشهد  يف هذه الرؤية. وصار العا يف الرؤية  اتغي
للمالحظة واملشاهدة   قابًال   اشيئً لله، بل بوصفه    امخلوقً الجديدة يُنظر إليه ال بوصفه  

الفضاء   هذا  يف  العا  اعتبار  يتّم  الطبيعة.  عنوان  ال    بذاته؛  امكتفيً   اأمًر تحت  حيث 
سلسلة  أنواع  جميع  فإن  هنا  ومن  وغيبية.  ورائية  وما  ميتافيزيقية  أمور  إىل  يحتاج 

  .٢املراتب ب هذا العا والعا اآلخر تُعّد من األمور املرفوضة 
هذا   يف  تايلور  يقول  األرسار.  نبذ  عنوان  تحت  املوارد  هذه  جميع  إدراج  كن 

  الشأن: 
رس عىل  أعمل  اآلن]  [حتى  كنت  العا «لقد  فقدناه؛  الذي  العا  عن  صورة  م 

العا  ؛  املخلخل باألشخاص  ترتبط  والروحانية  املعنوية  الطاقات  كانت  الذي 
عي يتبلور عىل أساس الزمان املقّدس والالمقّدس، [مع  الذي كان فيه األمر االجت
 تصّور] أزمنة أسمى. يضاف إىل ذلك أن املجتمع الذي يتّم فيه الحفاظ عىل لعبة
عا   ضمن  تظهر  اإلنسان  قّصة  وحدوث  مستقر،  تعادل  ضمن  البنية  وضّد  البنية 
واحد، تم طوي جميع هذه الخصائص، وتم استبدالها خالل مسار ندعوه عادة بإزالة 

  .٣»اامً األرسار بأمور مختلفة 

 
1. Taylor, A Secular Age, P.25- 26. 
2. Ibid, P.60. 
3. Ibid, P.61. 
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واحد من أهم التيارات التي لعبت    ١إن نهضة اإلصالح  يف تبلور الهويّة    ادورً ثل 
عرش  السادس  القرن  يف  ذروته  بلغ  الذي  التيار  هذا  إن  الحديث.  لإلنسان  الفعلية 
يف   الغالب  الوجه  إىل  تحّولت  مؤاتية  غ  ظروف  يف  بجذوره  تّد  كان  للميالد، 

ة من   كن النظر إىل هذه الظروف غ املال جهات مختلفة؛ من ذلك  الكنيسة. 
أن الكث من القساوسة  يكونوا يعملون بوظائفهم الدينية، و يكونوا يقومون    أوًال 

بالطقوس الدينية، إىل الحد الذي ورد معه يف تقرير أملا أن من ب كل أربعة عرش  
الكهنوتية   اقسيسً  بوظائفه  منهم  واحد  إال  يقم  يكن  يف  ٢  االضطراب  بلغ  وقد   .
شاع معه أنه حتى أعىل املناصب يف الكنيسة، ونعني بذلك البابا، كان    احد يسة  الكن

خالل  ومن  رشعية  غ  بطرق  واملقام  املنصب  هذا  إىل  يصل  املوارد  بعض  يف 
. ومن ناحية أخرى فإن عوامل أخرى  ٣القضاء عىل خصومه ومنافسيه بأساليب مرذولة 

و  املناسب،  التعليم  إىل  القساوسة  افتقار  من  مثل  وإعفائهم  جدوائيتهم،  عدم 
أّدت   قد  الغفران،  صكوك  قبيل  من  واملفاهيم  العقائد  بعض  وانتشار  الرضائب،  
بأجمعها إىل التمهيد ألرضيّة بناء تجارة مربحة للكنيسة، األمر الذي أثار نقمة الناس  

  .٤عىل الكنيسة، وتبلور حالة كراهية لرجال الدين من قبل الشعب
أنه ال ينبغي حرص حركة اإلصالح بحدود تيار داخل الكنيسة يرى تشارلز تايلور  

ا  فقط، بل إن هذا تيار شامل يف املجتمع؛  حيث شمل مختلف أبعاد املجتمع، 
(عرص   كتاب  من  األول  الفصل  فإن  هنا  ومن  الحال.  بطبيعة  الكنيسة  ذلك  يف 

اإلص من  أبعد  هو  ما  إىل  يذهب  اإلصالح،  حركة  سألة  الخاص  نية)  الح العل

 
1. Reformation 

  .٥١(مقدمة عىل تفك حركة اإلصالح الديني)، ص   تفكر نهضت اصالح دينيمقدمه اي بر . مك كراث، ٢
  . ٥٢املصدر أعاله، ص . ٣
  . ٩٩ـ    ٩٣املصدر أعاله، ص . ٤
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. وقد ارتىض مك كراث ـ وهو الالهو املسيحي ـ بدوره هذا الرأي  ١الربوتستانتي 
  .٢ا أيضً 

ّ النظرة إىل   اواحدً إن   ات التي حدثت بفعل حركة اإلصالح، تغ من أهم التغي
املقّدس والالمقّدس. ففي الرؤية الجديدة،  تعد املقدسات تقترص عىل الكنيسة 

لله ـ يُعّد    اتجليً والقساوسة والكتاب املقّدس فقط، بل كان جميع الوجود ـ بوصفه  
ي كانت تعترب حياة األفراد العادي من الدرجة  للرؤية السابقة الت  اوخالفً .  اأيضً   امقّدسً 

من  واملتزهدين  والناسك  الدين  رجال  حياة  وترى  االضطرار،  باب  ومن  الثانية 
، صار يف الرؤية الجديدة يقال إن الوصول إىل الله ٣الدرجة األوىل واألك مسيحية

دير والصومعة والحياة الروحانية أمر ممكن ومتاح يف كل بيئة ومكان، األعم من ال
  والكنيسة والحدادة والزراعة ورعي األنعام وما إىل ذلك. 

ثل االمتعاض العميق ألبناء الشعب   يرى تشارلز تايلور أن حركة اإلصالح كانت 
العادي  األشخاص  حياة  ب  املراتب  سلسلة  يعتمد  الذي  القيَمي  النظام  قيام  من 

الدينية باإلمور  املنشغل  األشخاص  لتغي  .  ٤وحياة  أرضية  خلق  الدافع  هذا  إن 
  الرؤية وسيادة رؤية جديدة ال تنظر إىل الدنيا بوصفها يشء محتقر.

إن الرؤية الجديدة عملت عىل تغي مركز ثقل الحياة الدينية، و تعد ترى األمور 
باألمور املقّدسة، بل من املمكن    ارصفً عىل أمكنة خاصة أو محدودة    ا حكًر املقّدسة  

رة هذا التغي زوال ثنائية املقّدس / الالمقّدس؛ إذ أن تكون يف  كل مكان. وكانت 
عنى أن  أمكن للمقّدس أن يتحقق يف كل شخص ويف كل مكان ويف كل زمان؛ 
األمر املقدس أخذ ينظر إليه يف دائرة أوسع بكث من ذي قبل. ألن الرؤية الجديدة  

كل  يف  الناس  جميع  يُقّدس  الله  بأن  تعتقد  يكونون   كانت  عندما  وحتى  مكان، 
  ّ كن ألمور من قبيل الزواج أو غ ذلك م منهمك يف حياتهم اليومية. ومن هنا 

  .اأيضً يُعد من شؤون الحياة اليومية أن تعّد من األمور املقّدسة 
 

1. Taylor, A Secular Age. 
  .٧٤(مقدمة عىل تفك حركة اإلصالح الديني)، ص   مقدمه اي بر تفكر نهضت اصالح ديني. مك كراث، ٢
  . ٤٩٦، ص  نه. ٣

4. Taylor, A Secular Age, P61. 



    ٢٣٥   تداعيات الحداثة عىل الروحانية

أمام األمر املقّدس وغ   اتحّديً إن هذه االستدارة يف الرؤية التي كانت تفرض  
ات ّ . عندما تنهار الحدود ب  ١املقّدس، مّهدت األرضية لحدوث الكث من املتغ

عن  األرسار  ستار  ألزالة  معّدة  األرضية  تصبح  املقّدس،  غ  واألمر  املقّدس  األمر 
ألن  وذلك  مقّدس؛  بأنه  يُّدعى  أن  كن  خاص  مكان  هناك  يعود  وال   . العا وجه 

غ ماّدي؛ حيث ال توجد يف زمان أو   اأمًر ه كان قد تّم تصويرها بوصفها  كلمة الل 
  مكان خاص. 

الظروف  توف  إىل  أّدت  قد  العا  إىل  العاّمة  والنظرة  الرؤية  يف  التغي  هذا  إن 
مجال   فيه  للطبيعة  أصبح  جديد  نظم  إنه  الوجود؛  عن  جديد  نظم  لتقديم  والرشائط 

  امجتمعً الجديد أزاح التقّدس عن كل بُعد، وأظهر    أوسع إلظهار ذاته. إن هذا النظم
ونوعه   امجرّدً  الحكومة  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  املقّدسة.  املفاهيم  عن 

الخاص، أي: امللكية،  تعد متصلة بعا الغيب وامليتافيزيقا، وكانت بحاجة إىل  
ات ال تعمل عىل الت ات جديدة إلثبات مرشوعيتها، وهي تفس عريف بامللك  تفس

  إىل اإلرادة اإللهية.  امستندً بوصفه ظّل الله يف األرض، وال تجعل دليل أولويته 
†èçßjÖ]<íÒ†u< <

منذ منتصف القرن السابع عرش وطوال القرن الثامن عرش للميالد، كانت أوروبا تعيش  
التنوير  اعًرص  حركة  فيه  يف ٢سادت  حضورها  مشاهدة  كن  مؤثرة  حركة  وهي   .

هذا التيار الذي يشمل مختلف مجاال  ، حتى بعد مّدة طويلة. إن  ت التفك الغر
ً   اطيفً  أبدى    اكب املفكرين،  املجاالت    اأفكارً من  مختلف  يف  جديدة  ونطريات 

ل وما إىل   والحقول، من قبيل: معرفة الوجود، واألخالق، ومصادر األصالة، والج
ّ أّدى إىل تغي عا الناس. ومن الناحية   السياسية فقد ظهرت ذروة هذا ذلك، م

م)، حيث كان من تداعياتها سقوط سلطة الحكم   ١٧٩٢التيار يف الثورة الفرنسية (
كن تتبّع جذور  اأيضً املل وكذلك نفوذ وسلطة الكنيسة   . ومن الناحية العلمية 

 
ات الحاصلة بسبب حركة اإلصالح،  تكن مقصودة بالرضورة من قبل قادة هذه  .  ١ من الجدير ذكره أن التغي

 .تبلورت وكشفت عن وجهها بعد ميض زمنالحركة منذ البداية. بل إن الكث من إرهاصات حركة اإلصالح قد 
2. Enlightenment 



٢٣٦  واملعنوية الدين 

عرش  السابع  والقرن  عرش  السادس  القرن  يف  العلمية  التطورات  يف  الحركة  هذه 
وهي إن   للميالد.   . العا إىل  الكونية  الرؤية  يف  التشكيك  ضوئها  يف  تّم  معطيات 

الرؤية  عىل  الخناق  ضيّق  قد  والوجود  الكون  بيان  يف  الحديث  العلم  نجاحات 
عن  مختلفة  ارتكاز  نقطة  ثل  التي  الفلسفية  األبحاث  إىل  األرضية  ومّهد  الكونية، 

  .١الرؤية التقليدية 
يج العاّمة،  الصورة  هذا  وجود  مختلف مع  يف  تبلور  قد  التيار  هذا  بأن  القول  ب 

الفضاءات عىل مدى قرن ونصف من الزمن. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن بعض 
أهم املفكرين يف هذا التيار كانوا يعيشون يف فرنسا، وكانوا يفكرون يف إطار الفضاء 
فرانسوا  أمثال:  من  وأشخاص  املعارف،  دوائر  أصحاب  (مجموعة  عليها    الحاكم 

هم)، ومجموعة من الذين كانوا يعيشون يف  ، ومونتيسكيو وغ ، ورن داملب فولت
فرانسيس  سميث،  آدم  هيوم،  ديفد  أمثال:  ـ (من  بالتحديد  إسكتلندا  ويف  ـ  بريطانيا 
هم)، وكذلك مجموعة من الذين كانوا يقطنون يف أملانيا، ومن ب   هاتشسون وغ

ك انوئيل  إ إىل  اإلشارة  كن  فولف  أهمهم  وكريستيان  ليسينغ،  وإفرايم  انط، 
أن  ٢وآخرين  يجب  التيار،  لهذا  العاّمة  الصورة  معرفة  من  الرغم  عىل  فإنه  هنا  ومن   .

ّ املوجود يف داخل هذا التيار    .اأيضً نلتفت إىل التنّوع والتك
انوئيل كانط ـ وهو   إن أحد أفضل املصادر يف معرفة حركة التنوير، هو جواب إ

امل أبرز  الجواب من  إن  التنوير؟  هو  ما  القائل:  السؤال  عن  ـ  التيار  هذا  يف  فكرين 
مرحلة  من  اإلنسان  خروج  يعني  التنوير  إن  هو:  السؤال  هذا  عن  لكانط  املخترص 

د الكث من الناس    ٣الطفولة، و[امتالكه لـ] يرى أن رصف اعت إنه  شجاعة الفهم. 
عاد حياته ـ دون أن يفكر يف مورد عىل اآلخرين، وأن يقوم كل واحد منهم بتنظيم أب

ذلك ـ يف ضوء آراء اآلخرين، هو من خصائص مرحلة طفولة الناس؛ وهي الصفة 
مرحلة  إىل  الوصول  أجل  من  عنها  يتخلّوا  أن  الناس  عىل   ّ يتع التي  والخصوصية 

 
1. Bristow, Enlightenment The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
2. Ibid.  

  ما ب املعقوفت إضافة توضيحية من عندنا. (املعرّب).. ٣



    ٢٣٧   تداعيات الحداثة عىل الروحانية

يلقي  ال  وأن  النضج،  مرحلة  يبلغ  أن  اإلنسان  عىل  إن  الفكري.  واالستقالل  البلوغ 
ثل  بعبء قرارا ه عىل أكتاف اآلخرين. إن حركة التنوير  وكذلك مسؤولية تفك ته 

  .١يرفع هذا الشعار، وغايتها إيصال اإلنسان إىل بلوغ الفهم والتفك  اتيارً 
بالغ األهمية يف تبلور الرشائط   ادورً إن للتنوير ـ من وجهة نظر تشارلز تايلور ـ  

، قد  الراهنة لإلنسان الحديث. ومع ذلك ال بد من االلتفات إىل أن هذا التيار الكب
كن التوّصل إىل إدراكها بشكل صحيح  اأيضً استتبع انتقادات واتجاهات بديلة   ، ال 

 .٢دون أخذها بنظر االعتبار 
íéÏéŞßÚæ†Ö]< <

لتيارات الفكرية التي ظهرت يف القرن الثامن عرش، واحدة من أهم ا  ٣إن الرومنطيقية
إىل  تايلور  تشارلز  ذهب  وقد  للميالد.  عرش  التاسع  القرن  منتصف  حتى  واستمرّت 
القول بأن تأث التيار الرومنطيقي عىل الوضع الراهن لإلنسان كان بالغ األهمية، بل  

ن بحثوا يف تاريخ  هو أهم حتى من تأث التيار التنويري. وإن بعض املفكرين الذي 
ممتازة  مكانة  يرون  ـ  برل  أشعيا  أمثال  من  ـ  الحداثة  إىل  أفضت  التي  القرون 

  : اأيضً للرومنطيقية 
ة؛  «تكمن أهمية الرومنطيقية يف أنها كانت من أكرب التيارات يف القرون األخ

أحدثت   ً حيث  الحركة   اجوهريً   اتغي أن  وأرى   . الغر والتفك  الحياة  يف 
والعامل يف التغي األكرب الذي حدث حتى    العنرصيقية كانت هي  الرومنط

ات األخرى التي حدثت يف   ، وإن جميع التغي اآلن يف وعي اإلنسان الغر
أهمية   من  أقل  أهمية  لها  كان  [للميالد]  العرشين  والقرن  عرش  التاسع  القرن 

ها إىل الحركة الرومنطيقية، وعىل كل حال فإن العا الغر قد خضع لتأث 
 «  .٤حّد كب

 
  .٥٢ـ  ٥١(يف الجواب عن سؤال: ما هو التنوير؟)، ص  در پاسخ به پرسش روشنگري چيست؟كانط، . ١

2. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, P355. 
3. Romanticism 

٤ . ،   .٢٠(جذور الرومنطيقية)، ص  ريشه هاي رومانتيسمبرل
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تشارلز  تعب  حّد  وعىل  الهيّنة،  بالعملية  ليس  الرومنطيقية  تعريف  فإن  ذلك  ومع 
تدفع   تها  ك بسبب  وهي  للرومنطيقية  املتوفّرة  التعاريف  من  الكث  هناك  تايلور: 
ة، إىل الحّد الذي شكك بعض املفكرين  الباحث واملخاطب إىل االرتباك والح

كن وضعها يف إطار محّدديف وجود   . وقد ١ظاهرة واحدة باسم الرومنطيقية بحيث 
تعريف  (أي:  الفخ  هذا  يف  السقوط  عدم  إىل  كتابه  يف  بدوره  برل  أشعيا  سعا 
تعريف   إبداء  دون  التيار  هذا  خلفيات  بعض  ببيان  اكتفى  فقد  الرومنطيقية)، ولذلك 

  .٢محدد له
إىل إبراز الجوهر الغالب لهذا التيار.    وعىل الرغم من ذلك يسعى تشارلز تايلور

من أّي رؤية   امجرّدً   اتيارً إن إحدى األنظار الغالبة يف مورد الرومنطيقية هي أن نعتربها  
إثباتية محددة يف مجال الطبيعة، فهي مجرّد تيار انفعايل بحت ظهر بوصفه رّدة فعل 

عية يف تلك املرحلة. من   ذلك ـ عىل سبيل  تجاه بعض األفكار والحركات االجت
واألدبية الخاصة بالتقليدية   هذا التيار معارضة للقيَم الفنية  هناك يف  املثال ـ كانت 
الحديثة، ك كان يتّم البيان عن انتقادات جاّدة للعقالنية والنظم الصوري الذي بلغ  
الرشح  هذا  بأن  االعتقاد  إىل  تايلور  تشارلز  يذهب  التنويري.  التيار  بواسطة  ذروته 

هذا التيار، ولكنه يغفل يف والت فس للرومنطيقية يعمل عىل تصوير أبعاد هاّمة من 
. يرى تشارلز تايلور أن الجزء  اأيضً الوقت نفسه عن جوانب وأجزاء هاّمة من هذا التيار  

االعرتاف   برضورة  القائلة  الرؤية  هذه  يف  يتمثل  الرومنطيقي  التيار  من  األسايس 
. وقد قّدم  ٣ا هامً   اومعرفيً   امعياريً   امصدرً الرسمي بباطن اإلنسان وأحاسيسه بوصفها  

  لهذه الرؤية؛ حيث قال: اوافيً  ارشحً تشارلز تايلور يف بعض كتبه األخرى 
من القرن    «إن  يف  مصادره  بحث  هو  املفهوم،  هذا  تحّول  توصيف  طرق  ب 

؛  اأخالقيً /    ا معياريً   اكائنً الثامن عرش للميالد، حيث كانت تصّور اإلنسان بوصفه  
عنى الحّس الذي يُدرك الُحسن والقبح والواجب واملحظور بال واسطة. إن 

ثل مواجهة مع الرؤية ا ملنافسة التي كانت الكلمة األوىل لهذه الرؤية كانت 
 

1. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, P368. 
٢ . ،   .٤٩ـ   ١٩(جذور الرومنطيقية)، ص  ريشه هاي رومانتيسمبرل

3. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, P.368-369. 
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حساب  مسألة  يعني  كان  واملحظور  الواجب  فهم  بأن  االعتقاد  إىل  تذهب 
التداعيات، وال سيّ في يتعلق باملجاالت الخاّصة بالعقاب والثواب اإللهي.  
يعني  ال  واملحظور،  والواجب  والقبح  الُحسن  فهم  إن  تقول  الفكرة  كانت 

شاعرنا وأحاسيسنا. إن النداء الحساب الجاف والصلد، بل كان ذلك يرتبط 
  .١املعياري / األخالقي موجود يف داخل اإلنسان» 

من   جديد  مصدر  عرض  إىل  أّدت  قد  الداخل،  نحو  االستدارة  هذه  فإن  هنا  ومن 
املعيارية عىل اإلنسان، وهو مصدر  تكن أحكامه متطابقة مع املصادر املعتربة 

وكو وآخرين)ـ  إىل القول بأن الرومنطيقية مثل  لف  ا تبعً السابقة. يذهب تشارلز تايلورـ  ( 
الحديث؛  األورو  الفكر  يف  الخاصة  اآلراء  ترسويخ  إىل  األرضية  أعّد  ماء  مجرى 
ق وجوده، وهي الرؤية  وكانت هذه الرؤية ناظرة بالتحديد إىل داخل اإلنسان وأع

ويد، يف أفكار أشخاص من أمثال: كارل ماركس، وسيغموند فر   االحقً التي ظهرت  
رحلة التنوير، كانت متأثرة  وفريدريك نيتشه. إن هذه األفكار قبل أن تكون متأثرة 
انية املرحلة الالحقة كانت  ا أمكن القول بأن عدم إ بالتيار الرومنطيقي، ومن هنا ر

 .٢متأثرة بالرومنطيقية بشكل أكرب من تأثرها بالتيار التنويري
íòfÃjÖ]<†’Â< <

املسار   فسوف نشهد  لو نظرنا إىل  يحرض   اانهيارً الطبيعي لألمور،  ملنظومة فكرية، 
فيها الدين بشكل صارخ؛ إن هذا الحضور يبدأ من األبعاد الفردية ليصل إىل أعىل 
عية. ومع أفول الدين تنهار هذه املنظومة الفكرية بدورها،  درجات املسائل االجت

مه يف مختلف املجاالت ويزول النظام واإلطار الذي سبق أن تّم التخطيط له ورس
النظام  أساس  عىل  ـ  عية  واالجت الفردية  املسائل  من  األعم  ـ  البرشية  واألبعاد 

التعبئة  لعرص  بداية  ثل  املسألة  هذه  إن  السابق.  يصل  ٣الفكري  حيث  وذلك  ؛ 
تلكها   تلك تلك الدعامة التي كان  ،  اسابقً اإلنسان إىل نتيجة مفادها أنه  يعد 

 
؛  ١٥٦ـ    ١٥٥ص    (بيان املسألة: التحدي املعارص األهم)،  ، طرح مسأله: چالش مهم امروزتايلور، فرهنگ.  ١

نية).   زندگي فضيلتمند در عرص سكوالر (الحياة الفاضلة يف عرص العل
2. Taylor, A Secular Age, P.369. 
3. Age of Mobilization 
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عية غ  وأنه  يعد هناك من مصدر لتلبية حاجاته يف املجاالت الفردية واالجت
للمؤسسات   اتبلورً اإلنسان نفسه. ولتلبية االحتياجات يف ظل هذه الظروف، نشهد  

الجديدة   واألفكار  اآلراء  وكذلك  ت  عىل  اأيضً واملنظ ّت  التي  األفكار  وهي   .
عية، والحقوق أساسها إعادة تعريف مبا مرشوعية ال نظام السيايس، والبنية االجت

ذلك،  إىل  وما  العامة  والثقافة  واملفاهيم،  املعا  وبيان  عية،  واالجت الفردية 
ـ  ة  القد املنظومة  ات  وتفس األطر  إىل  االستناد  عدم  ظل  يف  ـ  لنفسها  واتخذت 

  .١ا جديدً  شكًال 
يلور تسمية النظم األخالقي ويف هذا املناخ نشهد تبلور أمر يُطلق عليه تشارلز تا

نقطة  ٢الحديث  بدأ  قد  السابق،  النظم  قبال  يف  تبلور  الذي  العام  اإلطار  هذا  إن   .
ته من اإلنسان وذلك بصورة فردية (وليس ضمن املجتمع)، وهو ـ   انطالقته وعز
الغيبية  املراتب  سلسلة  من  منظومة  أّي  عىل  يشتمل  ال  ـ  القديم  النظام  بخالف 

الكون  وامليتافيزيقي سكان  من  ليسوا  الجديدة  األخالقية  املنظومة  هذه  أفراد  إن  ة. 
ظاهرة   إثر  ـ  يعيشون  أشخاص  هم  بل  األعىل)،  العا  إىل  واملفتقر  (املتصل 
إىل  حاجة  نفسه  من  يرى  ال  مسطّح  عا  يف  أّي  الدنيا؛  يف  ـ  واالنفكاك  االنفصال 

وامليتافيزيقية الغيبية  ا٣األمور  هذا  مثل  تبلور  إن  ذاته  .  حّد  يف  ثّل   ا مصداقً لنظم 
وذجً  د عىل القدرات البرشية.  ابارًز  او   لبداية عرص التعبئة واالعت

  ١٩٦٠إىل    ١٨٠٠إن عرص التعبئة ـ يف ضوء تقييم تشارلز تايلور ـ يبدأ من عام  
  ّ تب التي  املرحلة  وهي  ة،  األخ املرحلة  يف  ندخل  املرحلة  هذه  وبعد  للميالد. 

  ع الراهنة لألنسان الغر يف العرص الحارض. باألوضا  ارشحً 
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ة    ا تيارً ، قد شهدت  اتقريبً يذهب تشارلز تايلور إىل االعتقاد بأن العقود الخمسة األخ
يّز هذه املرحلة من املرحلة السابقة  ، حيث  . إن خصيصة ٤آخر يف العا الغر
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. وعىل أساس فكرة األصالة، يكون ١هذه املرحلة تتمثّل بظهور صارخ لفكرة األصالة 
لطريقة حياته الخاصة، وال يحّق ألّي أحد يف مسار أفكاره وكذلك   امالكً كل إنسان  

شخص  أو  املجتمع  يف  للفضاء العام  التبعية  أساس  عىل  يترصّف  أن  قراراته  اتخاذ 
آخر. ومن هنا فإن الحياة األصيلة هي الحياة التي يترصّف فيها الشخص عىل أساس 

مه، وأن يجعل ما ينضح من إنائه وظرفيته الداخلية مبنى لحياته؛ وبطبيعة الحال  فه
فإن الحياة املستعارة هي الحياة التي يتخّىل فيها الفرد عن معطياته وفهمه، ويترصّف 

  عىل أساس التبعية لآلخرين. 
هذا التغي تعود بنا     إىل تحليل تشارلز تايلور. حيث أنه يرى أن   امجّددً إن علّة 

ية عي إىل أمر باسم الفردانية التعب . ٢هذه املسألة هي حصيلة تغي التصّور االجت
عي:    وقال يف إيضاح هذا التصّور االجت

«[الوصول إىل] فهم أن لكل واحد منا طريقه إىل إدراك اإلنسانية، ومن املهّم 
هي    بدًال أن نع عىل ذلك الطريق وأن نعيش عىل أساسه،   من اإلذعان للت

ذج التي يتّم فرضها علينا من الخارج»    .٣واالصطباغ مع الن
كن القول بأنه امتداد للرتا  ث الرومنطيقي الذي من خالل التأّمل يف هذا االتجاه 

كنه أن يُظهر    امصدرً كان يعّد كل إنسان يف داخله   للمعرفة؛ وهو املصدر الذي كان 
إىل تسمية هذا التيار باسم التيار ما    ٤له الُحسن والقبح. ومن هنا فقد ذهب البعض

الرومنطيقي األدبية  ٥بعد  ل  واألع اآلثار  من  الكث  يف  التيار  هذا  رؤية  كن  و  .
سفية والفنية؛ وذلك حيث يُطلب من كل فرد أن يعيش عىل أساس فهمه ك هو  والفل

  يف الحقيقة والواقع، وأن يحقق كينونته عىل وفق رغبته وهواه.
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بعض   قبل  من  تحدث  التقليدي،   عي  االجت التصّور  يف  الحاصلة  ات  ّ التغ إن 
التيار  يف  حدثت  وقد  بل  فقط،  والفلسفية  الفكرية  والسياسية اآلراء  عية  االجت ات 

عي  اأيضً  االجت التصور  من  االستدارة  إىل  أّدت  قد  العوامل  هذه  مجموع  وإن   ،
بشكل  نتعرّض  أن  أردنا  إذا  ذلك  ومع  الحديث.  عي  االجت التصور  إىل  التقليدي 
عي   عي ما قبل الحديث والتصّور االجت محّدد إىل االختالف ب التصّور االجت

االل يجب  التحّررالحديث،  إىل  قبل    ١تفات  ما  عي  االجت التصّور  ففي  املتحقق. 
الحديث نشاهد أن اإلنسان كائن متجّسد ومتبلور داخل املجتمع، واملجتمع بدوره 
يف ارتباط وتعامل مع الكون، والكون بدوره يتّم تعريفه ضمن ارتباط هاّم مع عا  

  .٢الغيب وامليتافيزيق
عي الغالب يف مرحلة األصالة، ويؤّدي إن الذي يعمل عىل تغي التصوّ  ر االجت

العنارص  هذه  يف  والتحّرر  االنفصال  إيجاد  هو  الحديث،  عي  االجت التصّور  إىل 
ات الحاصلة يف هذه املرحلة قد أّدتـ  من وجهة نظر تشارلز تايلور  ّ الثالثة. إن التغ

لتقّدم اإلنسان عىل    احقً ـ إىل إيجاد فهم جديد عن العا واإلنسان. وهو فهم أوجد  
مسبوق غ  ـ ٣نحو  نفسه  إىل  ينظر  ال  أن  إىل  باإلنسان  أّدى  هذا  التقّدم  حق  إن   .

ّ عليه أن يترصّف يف ضوء القيَم    اجزءً بالرضورة ـ بوصفه   من املجتمع الذي يتع
والرؤية العقدية املشهورة، بل بوصفه   . ٤عن اآلخرين   ومستقًال   منفصًال   افردً الغالبة 

و االنفصال والتحّرر األكرب الذي كان يشكك يف العنرص األول من التصور وهذا ه
الرتا الذي كان يصّور اإلنسان ضمن املجتمع. العنرص الثا الذي كان يتصّور 

قبيل    امتجليً املجتمع   من  بنظريات  الجديد  التصّور  يف  حذفه  يتّم  كان  الكون،  يف 
عي. إن املجتمع يف هذه الرؤية  يكن بحاجة إىل الكون يف قوامه،   العقد االجت

 
1. Disembodiment 
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وامليتافيزيقا،   الغيب  إىل  حاجة  دون  من  بنفسه  حياته  يواصل  أن  قدوره  كان  بل 
عية فقط. والعنرص الثالث الذي كان يعمل عىل   د عىل مجرّد العقود االجت باالعت

لذي رسم وتصوير الوجود يف ارتباطه مع العا املاورا وامليتافيزيقي، والعا ا
كان يترصّف يف جميع أرجاء الكون، وال يكون هناك إمكان للحياة من دون االرتباط 

وتنّحى   انحرس  قد  التصّور   ا جانبً به،  ويف  األرسار،  عن  الكشف  تيار  بواسطة 
املاورا   الكو  الوجود  إىل  بالحاجة  شعور  هناك  يكن  الحديث   عي  االجت

  .١الذي يسمو عىل العا املادي والذي تكون الحياة يف هذا العا مرتبطة به
íéÞ^uæ†Ö]<î×Â<ím]‚£]<l^éÂ]‚i< <

يل في يتعلق   بالتيارات الهاّمة يف تبلور مرحلة الحداثة،  بعد الفراغ من البحث اإلج
  نصل اآلن إىل بحث تداعيات هذه التيارات عىل الروحانية واملعنوية. 

Ø}]‚Ö]<ç©<ì…]‚j‰÷]< <
ثقافة   يف  تغي  إيجاد  والروحانية،  الدين  عىل  الحداثة  تداعيات  أهم  من  إن 

هة نظر بعض األشخاص، والذي يتّم التعب عنه باالستدارة نحو الداخل. ومن وج
ا ينشأ من   ، فإن اإلقبال املوجود عىل الروحانيات الجديدة إ املؤرّخ الروحاني
الحياة  من  وأسلوب  ط  إطار  يف  ـ  حظيت  التي  الروحانية  وهي  االستدارة.  هذه 

 .٢املعنوية وإثر العالقات االقتصادية ـ بنمّو كب وملحوظ
ا عىل  تقترص  الروحانية   هذه  فإن  ذلك  لتشمل ومع  واتسعت  الفردية،  ألبعاد 

والتعليم،    اأبعادً  بالصحة،  املرتبطة  واملسائل  املوضوعات  قبيل:  من  عية،  اجت
  .٣باأللغاز واألرسار امحفوفً  اأمًر وجعل حياة املدن 

الذي  والتفس  الرشح  يف  والظهور  الوضوح  شديدة  الداخل  إىل  االستدارة  إن 
كن مشاهدتها  قّدمه تشارلز تايلور عن تبلور الهوي ة الحديثة. إن هذه الخصائص 

قبيل:   من  الحداثة،  بلورة  يف  هاّمة  تايلور  تشارلو  اعتربها  التي  التيارات  يف  بوضوح 
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. فإن كال هذين التيارين كانا ـ من خالل  اأيضً التيار الرومنطيقي، وكذلك تيار التنوير  
لعواطف واألحاسيس،  االستناد إىل دواخل اإلنسان (أحده من خالل التأكيد عىل ا

  .١واآلخر من خالل التأكيد عىل العقالنية) ـ يدعوان اإلنسان إىل داخله
الذي    ٢إن من ب أهم األبحاث التي تّم إنجازها يف هذا الشأن، مرشوع كيندال

تّم التعرّض فيه إىل بحث االدعاء القائل بأفول الدين التقليدي وظهور الروحانيات  
ار نتائجهم    الجديدة. إن الباحث يف هذا املرشوع قد عمدوا ـ لبيان معطياتهم و

وكذلك بيان الحالة الفعلية للدين التقليدي والروحانية الجديدة ـ إىل عرض وتقديم 
أساليب  من  نوع  إىل  الباحثون  هؤالء  يش  الراهن.  ببحثنا  ترتبط  حديثة  مفاهيم 

وه   بوصفها أوًال الحياة،  الحياة  لذاتها:  ا وثانيً ،  ٣:  التعريف ٤الحياة  ضوء  يف   .
ً   ابيانً املعروض يف هذه الدراسة، تظهر الحياة بوصفها   ألسلوب حياة يجب    اوتفس

إن  الخارجية.  واملحظورات  الواجبات  أساس  عىل  حياته  ينظّم  أن  فيها  الفرد  عىل 
بوصفه   الدوام  عىل  املجتمع  يف  حضوره  يسجل  املناخ  هذا  يف  لدوره   االعبً الفرد 

 ا زوجً ، أو  ا رؤومً   اأم . إن الفردـ  عىل سبيل املثالـ  يظهر يف املجتمع بوصفه  الخاص
، أو امرأة كادحة، حيث أن كل واحد من هذه األدوار يُلقي مسؤولية عىل عاتق امتفانيً 

فإن   أخرى  ناحية  ومن  بالرضورة.  له  الداخلية  املطالب  من  ليست  وهي  الفرد،  هذا 
ثل   الذاتية  الواجبات    اطً الحياة  أساس  عىل  فيه  الفرد  يترصّف  ال  الحياة  من 

ج، بل إنه يترصّف يف ضوء ما ينبثق من  واملحظورات التي يتم تلقينه بها من الخار 
. ويف هذه األجواء تحظى املصادر الخارجية بأهمية أقل، وتصبح امناسبً داخله ويراه  

عية مرتاجعة، والذي يكتسب أهمية يف الب هو املطالب الداخلية  األدوار االجت
  .٥لكل فرد
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ء ـ الذين درسوا الحضارة الغ ربية الحديثة ـ أن  يرى الكث من املفكرين والعل
ً االستدارة نحو الداخل كانت   يف الثقافة والحضارة الغربية،   اوأساسيً   ا جوهريً   اتغي

شكلت   األخرى  امصدرً وأنها  ات  التغي من  الكث  هذه ١لحدوث  إىل  بالنظر   .
املقّدمة، تثبت معطيات هذا البحث أن هناك نسبة مفهومية ب أسلوب حياة األفراد 

دين التقليدي أو الروحانية الجديدة. إن األشخاص الذين يكون أسلوب  والتزامهم بال
، وتش الدراسات إىل أن عدد  اغالبً حياته هو الحياة بصفتها، يتبعون الدين التقليدي  

هؤالء األشخاص آخذ يف التناقص. ومن ناحية أخرى فإن األشخاص الذين يكون 
كّفة الروحانيات الجديدة، وعدد    أسلوب حياتهم هو الحياة الذاتية، فإنهم يرّجحون

  .٢هؤالء األشخاص آخذ يف التزايد 
كن لها أن تكون   آخر عىل مّدعى تشارلز تايلور يف   اشاهدً إن هذه املعطيات 

ـ  يحكم بنمّو أسلوب  مورد عرص األصالة. إن هذا املرشوعـ  الذي قام ببحث ميدا
ا يتخذ   تحت تأث  اواقعً الحياة التي ال يكون الشخص فيها   املصادر الخارجية، وإ

قراراته عىل أساس من االحتياجات الداخلية وفهمه وإدراكه للظروف والرشائط. ومن 
إىل   حاجاتهم  رفع  يف  يتّجهون  األشخاص  من  الصنف  هذا  أن  حيث  أخرى  ناحية 
مصدر من املفهوم والقيمة، كانت الروحانيات الجديدة التي تحيل الفرد يف الغالب 

داخله، التنظ    نحو  يف  (وليس  الفرد  داخل  واملعرفة  املعياري  باملصدر  وتعرّف 
  الخارجي) تحظى باستقبال أكرب.

م   ومن النقاط األخرى التي يُش إليها تشارلز تايلور يف هذا الشأن ـ ويُعّد االهت
يف بحثنا الراهن ـ هي أن روحانية عرص األصالة وإن كانت روحانية    ا ونافعً   امفيدً به  

بيد أن الفصل ب مختلف الساحات أمر رضوري. وبعبارة أخرى: إن السؤال   فردية،
، ومن افرديً   اأمًر عن املعنى والبحث عن الروحانية واملعنوية يف عرص األصالة يُعّد  

كن القول إن بنية هذه الروحانية فردي، بيد أن محتواها ومضمونها قد   هذه الناحية 
ااجمعيً يكون   عىل  أخرى:  وبعبارة  واملعنى  .  الحقيقة  عن  البحث  أن  من  لرغم 
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والروحانية أمر فردي، ويقوم به كل شخص يف ضوء فهمه، بيد أن نتيجة هذا البحث 
األديان   حتى  أو  عية  الج الروحانيات  بينها  ومن  مختلفة  طرق  إىل  تؤّدي  قد 

الدين ١التقليدية  عىل  يقبل  قد  األصالة  عرص  إنسان  أن  من  الرغم  عىل  هنا  ومن   .
الدين  مناسك  ويؤّدي  املعتقدات،  تلك  ذات  الظاهر  بحسب  له  ويكون  التقليدي، 

عن املسار املطروق من قبل إنسان   امختلفً التقليدي ذاتها، إال أن مساره سوف يكون  
  ما قبل الحداثة.
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ال يف إن  موجودة  كانت  حيث  لإلنسان،  العاّمة  االحتياجات  من  واحدة  روحانية 
مختلف املجتمعات منذ الِقدم. وتعود جذور ذلك إىل حالة عدم الرضا العميقة لدى  

كامل بشكل  املادي  العا  يف  املحشورة  الحياة  من  التاريخي ٢لناس  البحث  إن   .
كن  ملختلف املجتمعات يثبت وجود صَور مختلفة للروحان يات فيها. ولكن الذي 

قوله ـ عىل كل حال ـ هو أن الوجه املشرتك للروحانية يف عا ما قبل الحداثة، هو 
أن الروحانية كانت تولد بشكل تقليدي يف حضن األديان، وكانت املدارس الروحانية 
تعرّف بنفسها عىل هامش أحد األديان التقليدية. إن هذا االرتباط مع الدين التقليدي 
عات الروحانية وظهورها عىل الساحة   كان قد أعّد األرضية الزدهار مختلف الج

عية.   االجت
مرحلة  يف  نشاهدها  أخذنا  التي  الظواهر  من  واحدة  فإن  األساس،  هذا  وعىل 
الحداثة، هي استقالل الروحانية عن الدين. إىل الحّد الذي  يعد معه اليوم هناك  

شخص الذي يريد أن يعيش حياة روحانية. ومن ب حاجة إىل الدين بالنسبة إىل ال
ظهورها   إىل  وباإلضافة  ة،  األخ األعوام  يف  واسع  انتشار  لها  كان  التي  اآلراء 
عي، تم عرض الكث من الكتب  واملقاالت والُخطَب حولها، هي الظاهرة  االجت

 
1. Taylor, A Secular Age, P.516. 
2. Taylor, A Secular Age, P.506. 
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بها   التعريف  يتم  (  ااختصارً التي  ب  ١.٢)SBNRبـ  يذهب  األساس  هذا  عض  وعىل 
الروحانية   هذه  إن   . متدين غ  ولكنهم  روحاني  أنفسهم  اعتبار  إىل  األشخاص 
هذه  من  واحدة  تكون  أن  التقليدية  لألديان  كن  و املصادر،  مختلف  من  تتّغذى 
املصادر. ومع ذلك فإنهم ال يدينون بالتزام أو تعّهد ألّي واحد من األديان؛ ومن هنا  

عاليم الدينية يف بعض املوارد، ولكنهم من الناحية فإنهم وإن كانوا يستفيدون من الت
ون بشكل مستقل عن األديان التقليدية وعن الدين الرسمي.    العملية يس

عرص  مرحلة  يف  العقالنية  من  بتأث  تبلورت  قد  الرؤية  هذه  بأن  القول  كن 
أّدت   التنوير، والعودة إىل الداخل تحت تأث التيار الرومنطيقي وفكرة األصالة التي

أعّدت  قد  التيارات  هذه  إن  الدين.  عن  مستقل  إطار  يف  جديدة  روحانية  ظهور  إىل 
إبداع  يف  الحل  وجدت  وقد  املتعيّنة،  الدينية  األطر  تفوق  بحركة  للمطالبة  األرضية 
الفردية  واألصالة  للعقالنية  األرضية  وتوفّر  الدينيّة،  األطر  ضمن  تنحرص  ال  روحانية 

  .٣للناس 
l]…^é¤]<Åflçßi<íéÞ^uæ†Ö]< <

، فهو من جهة يعا من الهواجس ٤إن اإلنسان املعارص يرزح تحت ضغط مضاعف
ا وراء املادة والطبيعة؛ األمر الذي خلق أرضية  املادية، ومن ناحية أخرى لديه تعلّق 
يُطلق   املسألة  وهذه  االحتياجات.  هذه  ن  لض الخيارات  مختلف  ّو  و الزدهار 

. يرى تشارلز تايلور أن الضغط املضاعف  ٥ة «ظاهرة نوفا»عليها تشارلز تايلور تسمي
إن  الروحانيات.  من  الكث  لتبلور  األرضية  مّهد  قد  نوفا،  ظاهرة  تبلور  أوجب  الذي 

 
  . Spiritual but not Religiousاختصارة لعبارة: . ١

2. Heelas, Woodhead, Seel, Szerszynski,  &Tusting, The spiritual revolution: 
Why religion is giving way to spirituality, P.5. 

للكث من الروحانيات    ا حضوًر ويف هذا الشأن ال ينبغي أن نغفل عن تأث املعطيات العلمية. فاليوم نشهد  .  ٣
. وهي االتجاهات التي عملت عىل تحييد الدين وعزله وقّدمت   املستحدثة املدينة إىل املعطيات العلمية إىل حّد كب

  روحانية مجرّدة عن الدين بالكامل. انظر عىل سبيل املثال: 
Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion. 
4. Cross Pressure 
5. Nova Effect 



٢٤٨  واملعنوية الدين 

الحياتية   واألمور  واملعا  القيَم  جميع  إنتاج  إعادة  إىل  تسعى  الروحانيات  هذه 
  . ١وامليتافيزيقية ضمن األطر املادية للعا

إىل للحركات   بالنظر  واملذهل   ّ املح التنّوع  بأن  القول  يجب  التحليل،  هذا 
املستحدثة  وهي ٢الدينية  املعارص؛  اإلنسان  لحاجة  كتلبية  بأجمعها  تأ   ،

ات الحاصلة يف ظروف ورشائط االعتقاد،   ّ االحتياجات التي استجّدت بفعل املتغ
نكرهم ملا وراء الطبيعة، وكذلك بالنظر إىل ابتعاد الناس عن الفضاء امليتافيزيقي وت

  وإن هذه الحركات تسعى إىل تلبية هذه االحتياجات.
كافة   أن  وهي  املسألة،  هذه  إىل  بالنظر  أكرب  بشكل  يتضح  التحليل  هذا  إن 
الحديثة   املرحلة  تبلور  مسار  يف  حضورها  سّجلت  التي  الفكرية  املجموعات 

ها بسبب االبتعاد عن العا واملعارصة، كانت تشعرـ  من وجهة نظر تشارلز تايلورـ  أن
. ولتدارك هذا الفقدان، يبدو اللجوء إىل  ٣هاّمة من الحياة  اأبعادً املتعايل، قد فقدت  

  .اطبيعيً  اأمًر الخيارات الجديدة التي ال تعا من عيوب الخيارات السابقة 
املادي  العا  هذا  نحو  يتجه  الروحانيات  هذه  يف  األكرب  م  االهت كان  وقد 
الكون  وأن  واحد،  يشء  والطبيعة  الله  بأن  القائلة  االتجاهات  وإن  الكونية،  والطاقة 

، أو القائلة بأن كل يشء حاّل يف  ٤املادي واإلنسان ليسا غ مظاهر للذات اإللهية 
منشأ  ٥الله  مع  العرفا  االتحاد  يحظى  الرؤية  هذه  مثل  ويف   . كب حّد  إىل  شائعة   ،

مً . إن هذا التفس للروحانية الجديدة يعكس  ٦الوجود بالكث من القيَم    ا خاصً   ااهت
  بهذا العا املاّدي وإعادة تفس املقوالت الدينية ضمن األطر املاّدية.

 
1. Smith, Spiritual But Not Religious: Seeking Transcendence in a Secular Age.  
2. New Religious Movements 
3. Taylor, A Secular Age, P.307. 
4. Pantheism  
5. Panentheism 
6. Lynch, The new spirituality: An introduction to progressive belief in twenty 

first century, P.11. 
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تّد بجذورها يف الكث من املوارد يف األديان التقليدية.   إن الروحانيات الجديدة 
بسبب   ـ  أخذت  التقليدي،  الدين  أحضان  يف  تبلورت  التي  الروحانيات  هذه  إن 

  تطرح بشكل مستقل عن الدين.   افشيئً  اشيئً الظروف املستجّدة ـ 
وبحث   دراسة  إىل  تعرّض  الروحانية  يف  الباحث  بعض  الحركات إن   بعض 

  الروحانية الجديدة ونسبتها إىل األديان التقليدية: 
ة. من الصعب   العمل عىل   اجدً «إن الكث من األديان الجديدة هي أديان قد

تأسيس دين جديد؛ إن املجتمع البرشي قام ببحث جيّد ب الخيارات الروحية  
إننا عندما نلقي نظرة . ومن هنا فاناجعً والعثور عىل ما يعّد من الناحية الدينية  

األديان  عن  قراءات  عىل  عام  بشكل  نع  الجديدة،  باألديان  أسميناه  ما  عىل 
البنغالية)،  (الهندوسية  كريشنا  لوعي  الدويل  املهرجان  قبيل  من  ة،  القد
اإلسالمية  األحمدية  وحركة  اليابانية)،  البوذية  (ِزن  فرانسيسكو  يف  ِزن  ومركز 

(الشين يكو  وت والسوبودية  (اإلسالم)،  (اليهودية)،  الكاباال  ومركز  توية)، 
طاو  مراكز  أو   ( البنجا مات  (تقليد  واألكنكار  األندونيسية)،   (الصوفية 
من   للكث  حضور  الجديدة  األديان  ب  هناك  يوجد  ك  العالجية (الطاوية). 

املسيحية   عن  الغربية   اأيضً املمثل  والباطنية  العاملي)،  الطريق  الله،   (أبناء 
األديان  من  الكث  إن  العاملية).  فنت  ترا كنيسة  الساينتولوجية،  (الكنيسة 
ة قد نشأت وترعرعت ضمن نسيج جديد (من قبيل: الدين   الجديدة أديان قد
نحو   يل  تقليد  عن  جديد  لوجود  صورة  أو  الغرب)  إىل  املنتقل  الرشقي 

 «  .١الباطنية بشكل أكرب، مسيحي أو يهودي غر

ال كانت  ـ  إذا  هي  أخرى،  بعبارة  الجديدة  األديان  أو  الروحانية  للتقرير   اطبقً حركات 
ملاذا  القائل:  السؤال  هذا  يرد  ة،  القد التقليدية  األديان  ذات  أساسها  يف  ـ  أعاله 
ثل هذا اإلقبال، وملاذا تحّولت هذه الحركات  حظيت الحركات الروحانية الجديدة 

ة؟ إىل أديان تنافس األديان التقليدية ال   قد

 
1. Saliba, XIII. 
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ه حول  لإلجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر تايلور، ال بّد من العودة إىل تفس
  . لرشح تايلور نحن نعيش اآلن   اطبقً تبلور هوية اإلنسان الحديث يف العرص العل

يف عرص األصالة؛ فإن الحياة األصيلة املثالية هي حياة الناس يف هذه املرحلة. إن 
خاطبته اإلنسان الحديث ال يطا لب باختيار دينه فحسب، بل ويطالب ذلك الدين 

لهذا الفرد   ا مناسبً . وبعبارة أخرى: إن خطاب ذلك الدين يجب بدوره أن يكون  اأيضً 
املستوى  عىل  ء  والن االزدهار  له  تضمن  بحيث  الدين  ذلك  مفاهيم  تكون  وأن 

  .١ا أيضً الروحي 
روحانية تكون متطابقة يف   ومن هنا فإن إنسان عرص األصالة يسعى وراء دين /

الروحانية   كانت  والرشائط  الظروف  هذه  ظل  يف  الفردية.  خصائصه  مع  الغالب 
ها بالنظر إىل هذه الخصائصـ  تحظى بفرصة  أكرب، ولهذا   الجديدةـ  التي أعيد تفس

  السبب ازدهرت الروحانية الجديدة ضمن هذا الفضاء بشكل ملحوظ. 
الروحانية الجديدة ـ وكانت لها جاذبية بالنسبة   إن املسألة األخرى املوجودة يف

إىل إنسان عرص األصالة ـ هي روحية التساهل والتسامح. وعىل هذا األساس يُسمح  
بالنسبة له، وال يحّق   اومجديً   امفيدً لكل شخص أن يتبع املنهج واألسلوب الذي يراه  

أن   شخص  ألّي  ينبغي  ال  ك  آخر،  شخص  خيارات  دون  يحول  أن  شخص  ألّي 
ّ يراه    .٢من أجل عدم انسجامه مع بعض املعتقدات التقليدية  ارصيحً يتخّىل ع

التقليدي  الدين  ب  شديد  تنافس  ظهور  إىل  أّدى  العوامل  هذه  مجموع  إن 
ا املجتمعات  يف  الجديدة،  عىل والروحانية  األصالة  عرص  فضاء  عليها  يهيمن  لتي 

. إن ازدهار هذه الروحانيات كان من السعة، بحيث ذهب معه تشارلز ابروًز نحو أك  
بوصفها  الجديدة  الروحانيات  هذه  ّو  و ازدهار  أخذنا  لو  بأنه  االعتقاد  إىل  تايلور 

القا نية  العل لنظرية  األصلية  والرؤية  الفكرة  تكون  لن  دينية،  أفول تيارات  عىل  ة 
 .٣الدين مقبولة، وإن العا املعارص متدين ك كان يف السابق

 
1. Taylor, A Secular Age, P.486. 
2. Ibid, p.489. 
3. Ibid, P.427. 
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وعىل الرغم من وجود التنافس ب الدين التقليدي والروحانية الجديدة، إال أن 
. ١األطر املفهومية لتشارلز تايلور توفّر إمكانية الحوار والتحاور ب هذين الطيف

ل  امحوريً   ادورً إن من ب املفاهيم التي تلعب   . ٢يف آراء تشارلز تايلور، مفهوم الك
وهو  الجديدة،  والروحانيات  التقليدية  األديان  ب  العام  املفهوم  هذا  تتبّع  كن 
املعنى،   عن  والبحث  اإلنسان،  تجاه  فكري  مذهب  كل  رؤية   ّ يب الذي  املفهوم 

ية للحوار ب الطرق  والقيمة وأمور من هذا القبيل. يف ضوء هذا املفهوم هناك إمكان
ل احاليً املختلفة املاثلة    .٣أمام اإلنسان، وتدعي إيصال اإلنسان إىل الك
íè‚ÏÞ<í Î^ßÚ< <

مسألة  عىل  تداعياتها  بحث  وكذلك  الحداثة،  تبلور  يف  املؤثرة  التيارات  بحث  بعد 
  الروحانية، نصل اآلن إىل البحث النقدي آلراء تشارلز تايلور يف هذا الشأن.

<Ý‚Âàè‚Ö]<àÂ<íéÞ^uæ†Ö]<Ø’Ê<á^ÓÚc< <
إن من ب املسائل الهامة التي حصلت يف املرحلة الحديثة املتأخرة ـ وال سي يف  
ة ـ هو النمّو املتزايد للروحانيات، وهذه املسألة واحدة من   العقود الخمسة األخ
ّوع تداعيات الحداثة، حيث تقدم البحث يف هذه املسألة. إن االزدياد الكب واملتن

أهم  من  واحدة  املخاطب،  أمام  الخيارات  مختلف  تضع  التي  للروحانيات 
  املوضوعات التي تحتاج إىل بيان يف الدراسات الدينية املعارصة. 

 
ل لتشارلز .  ١ ذج التي تعرّضت للحوار ب الرتاث عىل أساس رؤية الك كن اإلشارة إىل الن ويف هذا الشأن 
  تايلور: 
)Lincoln, 2011  وكذلك مقالة بعنوان (“Notes from a Trinitarian Tarīqah: The Study of 

Islam and Attaining”    ر يف جامعة بادربورن يف أملانيا سنة م، وقد    ٢٠١٥تم عرض هذه املقالة خالل مؤ
ر بوصفه   قالة  تنرش  لها. ولألسف الشديد فإن هذه امل  اناقدً تعرّض كاتب السطور إىل هذه املقالة يف ذلك املؤ

  حتى اآلن. 
2. Fullness 
3. Lincoln, Spirituality in a secular age: from Charles Taylor to study of the Bible 

and spirituality, P.73. 
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كن القول بناء عىل املّدعى  احدً إن هذا التنّوع والنمّو الكب قد بلغ   ، بحيث 
داعيات الحداثة بالنسبة من ت  اواحدً املذكور بأن استقالل الدين عن الروحانية كان  

إىل الدين والروحانية. إن هذه النقطة تبدو صحيحة للوهلة األوىل؛ إذ حتى ما قبل  
ة أخذت  هذه املرحلة كانت الروحانيات تزدهر يف صلب الدين، ويف املرحلة األخ
كن االدعاء بأن الروحانية   الروحانيات املستقلة عن الدين تبدأ بالظهور؛ ومن هنا 

ثل كل يشء، وال يجعل األمر   احاليً  مستقلة عن الدين. ومع ذلك يبدو أن هذا ال 
  .امنتهيً أو  امحسومً 

تعريف  هو  الديني  الشأن  يف  الباحث  أمام  املاثلة  التحديات  أهّم  ب  من  إن 
العاّمة  باملقبولية  تحظى  والتي  املطلوبة  النتيجة  يبلغ  الذي   البحث  وهو  الدين. 

. إن من ب مشاكل تعريف الدين عدم ١املبذولة يف هذا الشأنرغم الجهود الحثيثة 
عنى أنك ال تجد   بحيث يكون    اتعريفً جامعية ومانعية التعاريف املوجودة للدين؛ 

عن   شامًال  خارجة  الدين  غ  مصاديق  جميع  تكون  وأن  الدين،  مصاديق  لجميع 
كن إحالة هذا اإلخفاق إىل ضعف الرؤية الذاتية بالنسبة إىل الدين؛  اأيضً التعريف    .

الدين   ذات  وجود  عدم  بسبب  (أو  الدين  ذات  تشخيص  عدم  بسبب  ـ  حيث  هناك 
كن تقديم تعريف ذا له. أصًال    ) ـ ال 

الدين   أن  سيالة  ك  مقولة  ـ  أخرى  ناحية  من  زمان  اجدً ـ  كل  يف  تعريفه  ويتم   ،
أو   «أ»  املفكر  رؤية  يف  يختلف  الدين  إن  مختلف.  بشكل  مفكر  كل  وعند  ومكان 
املفكر «ب»، ك يختلف من مرحلة إىل مرحلة أخرى، وكلها بطبيعة الحال تسّمى  

  . وهذا األمر يفاقم من استحالة تعريف الدين. ادينً 

 
واملناهج  .  ١ الدراسية  الكتب  يف  التعرّض  يتّم  العادة  ويف  الشأن،  هذا  يف  املختلفة  ل  األع من  الكث  هناك 

التعليمية الخاصة بحقل الدين أو فلسفة الدين ـ يف البداية ويف بحث تعريف الدينـ  إىل املشاكل املاثلة أمام تعريف  
ـ   إيجازها  رغم  ـ  قّدمت  التي  املصادر  ب  ومن  ،  الدين.  اآلتية: (يزدا املقالة  هي  املسألة،  هذه  عن  جيّدة  صورة 

  ١٣٨٩،  ٤٦ـ    ٢٩(صعوبة تعريف الدين واملداخل)، مجلة فلسفة الدين، ص    »دشواري تعريف دين و رهيافت ها«
  هـ ش). 
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إىل  الروحانية. بالنظر  عن  الدين  لفصل  إمكانية  هناك  يوجد  ال  املسألة،  هذه   
وبعبارة أخرى: إن القول باستقاللية الروحانية عن الدين يحتاج إىل مبنى نظري ليس  

ييز الدين من الروحانية ليس    اواضحً له وجود من الناحية العملية، وذلك ألن مالك 
مشكلة تعريف الدين؛ وهي تعاريف    ، وإن هذه املسألة تعود بشكل رئيس إىلاجدً 

  . اأيضً تشمل عادة الروحانيات املوجودة 
األخرى  هي  واضح  بتعريف  تحظ  بدورها   الروحانية  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

إىل اأيضً  بعض  يذهب  الذي  الوقت  ففي  للروحانية؛  التعاريف  من  الكث  هناك   .
قبا يف  لتقع  للفرد،  شخصية  تجربة  بوصفها  الروحانية  الرسمي،  تعريف  الدين  ل 

عة أخرى إىل تعريف الروحانية    افرقً ليحدثوا بذلك   ب الدين والروحانية، ذهبت ج
. وعىل هذا  ١بوصفها الحقيقة الحيّة لألديان، ك تجربتها من قبل أتباع الرتاث الديني 

واضح   تعريف  لها  ليس  الروحانية  فإن  التعاريف  اأيضً األساس  من  الكث  ويف   ،
هى مع ت عريف الدين بشكل ال يكاد يُنكر. إن هذا األمر يوصلنا إىل هذه النتيجة  تت

ليس   والروحانية  الدين  ب  التمييز  أن  استقالل سهًال   اأمًر وهي  ادعاء  كن  وال   ،
  الروحانية عن الدين ببساطة. 

كن ادعاؤه يف ضوء تحليل تشارلز تايلور واملشاهدات التجريبية هو   إن الذي 
تقديم تم  قد  ال   أنه  التفاس  هذه  وإن  اإللهي،   / الديني  األمر  عن  متنّوعة  تفاس 

تنحرص باألديان التقليدية الكربى. وبعبارة أخرى: يف الظروف الراهنة  يعد إمكان 
الطبيعة   وراء  ا  االرتباط  مورد  يف  اإلنسان  حاجة  عن  األديان    امنحًرص اإلجابة  بيد 

عات وا لِنَحل املختلفة إىل اإلجابة عن هذه  الكربى فقط، بل هناك سعي من الج
تلك  اأيضً الحاجة   عات  ج وهي  األديان   اأطًر ،  عن  مختلفة  فكرية  ومبا 
  التقليدية. 

م هي أن األديان الكربى بدورها تسعى يف هذه املرحلة  والنقطة الجديرة باالهت
نوية بشكل إىل إعادة تفس نفسها، بحيث يتم التأكيد عىل التعاليم الروحانية واملع

 
1. Nelson, Psychology, Religion, and Spirituality, P.8. 
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أكرب. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أنه عىل الرغم من عدم وجود أّي ذكر ملفردة 
ل والكتب يف حقل   الروحانية يف القرآن الكريم، نشهد اليوم صدور مختلف األع
الروحانية   أفضلية  إثبات  إىل  فيها  السعي  يتّم  ل  أع وهي  اإلسالمية؛  الروحانية 

ء الدين كانت اإلسالمية عىل سائر الروحان يات األخرى. هذا يف ح أن جهود عل
تنصّب قبل ذلك يف الغالب عىل إثبات أفضلية العقائد اإلسالمية عىل عقائد األديان 
األخرى، وإن هذه االستدارة من العقائد إىل املسائل الروحانية، تش يف حّد ذاتها  

  ساس حاجة اليوم.  إىل سعي األديان التقليدية إىل إعادة تفس نفسها عىل أ 
íè ^¹]<…^ c<»<íé ý]<íéÞ^uæ†Ö]<íÖ^vj‰]< <

مفهوم   إىل  ينتهي  الراهن  الوضع  وتحليل  الحداثة  ملرحلة  تايلور  تشارلز  تفس  إن 
ا يتّم  ١اإلطار املادي . نحن نعيش اآلن ـ من وجهة نظره ـ داخل نظام فكري مادي إ

فيه فهم وتفس جميع الظواهر ضمن إطار مادي، وال حاجة إىل الرجوع إىل ما وراء  
  املادة من أجل بيان األمور. وقال يف هذا الشأن: 

 «إن حياتنا قد ختمت بيشء نطلق عليه عنوان (اإلطار املادي). إن هذا املفهوم
ايز واضح ب األمر (الطبيعي) و(ما فوق الطبيعي)  يتّم رسمه عىل أساس 
تحّول يف املسيحية الالتينية إىل الرأي الغالب. إن معنى اإلطار املادي هو أن 
قابلة  وأخالقية  عية  واجت كونية،  غ  وأنظمة  شخصية  غ  أنظمة  يف  نعيش 

و  فهمها  يف  حاجة  وال  كامل،  بشكل  نفسها  يف  أمر  للبيان  أي  إىل  إدراكها 
كن لهذا اإلطار أن تتّم  خارجي من قبيل ما فوق الطبيعة أو األمر املتعايل. 
كن له ـ بطبيعة الحال ـ أن يتخذ حالة (مفتوحة)  تجربته بشكل (مغلق)، ك 

  .٢»اأيضً عىل األمر املاورا 
ة لبلورة مفهوم آخر يرى تشارلز تايلور أن هذه الثنائية يف اإلطار املادي، تعّد األرضي

أو  انغالق  بأن  االعتقاد  إىل  تايلور  يذهب  نوفا».  «ظاهرة  مفهوم  وهو  بوضعه،  قام 

 
1. Immanent Frame 
2. Taylor, “Afterword”, P .306 – 307. 
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الخيارات  مختلف  لتقديم  األرضية  ّهد  وراء،  املا  عىل  املادي  اإلطار  انفتاح 
  .١الروحانية

والقسم  القسم  هذا  يف  تايلور  تشارلز  عن  نقلها  تّم  التي  املطالب  إىل  بالنظر 
:  السابق،   كن بيان رؤيته بشأن الوضعية الراهنة لإلنسان الحديث عىل النحو اآل
وراء  أوًال  ما  إىل  اإلحالة  مجرّد  خالل  من  توجد  ا  إ واملعنى  املفهومية  إن   :
  الطبيعة.
كن أن يكون  اوثانيً  أو    امنفتحً : إنا نعيش ضمن إطار مادي، وهو اإلطار الذي 

  عة.بالنسبة إىل ما وراء الطبي امغلقً 
كن   وعىل هذا األساس فإننا لو اخرتنا الفهم املنفتح عن اإلطار املادي، سوف 

نية حياة ذات معنى ومشتملة عىل الفضيلة.  تلك يف عرص العل   لنا مع ذلك أن 
وعىل الرغم من أن هذا التصوير الكيل والعام ال يكشف عن الكث من النقاط 

نحنا فرصة ا لقليل من االنفصال عن الكم الكب والحجم الظريفة والدقيقة، ولكنه 
املسألة   بكليّة  نهتم  تايلور،   تشارلز  آثار  من  يف    بدًال الهائل  االستغراق  من 

  الجزئيات والتفاصيل.
أرادت  إذا  الروحانية  بأن  االعتقاد  إىل  تايلور  تشارلز  يذهب  أخرى  ناحية  ومن 

  ّ عليها الرجوع إىل ما وراء الطبيعة. ومن  الحفاظ عىل آليتها العمالنية حقيقة، يتع
ناحية أخرى يعمد إىل تعريف اإلطار املاّدي بحيث ال تبقى فيها أّي كّوة مطلّة عىل  
يف  الحديث  كن  هل  هو:  الب  يف  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال  الطبيعة.  وراء  ما 

ادعاء    األساس عن اإلطار املادي املنفتح عىل ما وراء الطبيعة؟ وبعبارة أخرى: إن
االنفتاح بالنسبة إىل اإلطار املادي يتناقض يف األساس مع تعريف اإلطار املادي.  
بذاته،  املكتفي  الفكري  النظام  يعني  تايلور  تشارلز  تعريف  يف  املادي  اإلطار  إن 
بحيث ال يحتاج إىل األمر ما وراء الطبيعي يف أّي مجال من املجاالت. وعليه كيف 

  التعريف ـ عن اإلطار املادي؟!  كن الحديث ـ يف ضوء هذا

 
1. Ibid, P.307. 
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املسألة  هذه  طرح  يكون  ال  وعندها  للتناقض.  عرضة  الرؤية  هذه  طرح  أن  يبدو 
مقدار مقبوًال  يف  األصيل  اختالفها  يكمن  التي  الروحانيات  من  الكث  ظهر  حيث   ،

تصّور  األساس  يف  كن  ال  إذ  املادي؛  اإلطار  انسداد  أو  بانفتاح  مها  اهت وحجم 
ن ضمن اإلطار املادي وتكون يف الوقت نفسه منفتحة يف عملها عىل روحانية تكو 

 :   ما وراء الطبيعة. ومن هنا ال يكون أمامنا سوى طريق
املغلقة  الدورة  ضمن  تبلورت  التي  الروحانيات  نحو  نتجه  أن  األول:  الطريق 
من النوع  هذا  ويف  الطبيعة.  وراء  ما  إىل  إحالة  أّي  لها  ليس  والتي  املادي،   لإلطار 
الروحانيات يتّم إنكار حتى أك املفاهيم امليتافيزيقية جوهرية وأصالة، مثل وجود  

نينة وما إىل ذلك  اأيضً الله   ، وهي روحانيات ال تبحث عن غ الفرح والوعي والط
  .١من األمور 

األديان   تعاليم  أساس  عىل  تبلورت  قد  روحانيات  يف  نبحث  أن   : الثا الطريق 
التي   أو  وراء التقليدية،  ملا  الفكري  اإلطار  ضمن  ـ  األد  الحّد  يف  ـ  طرحها  يتم 

كن لنا االستفادة   الطبيعة. يف هذه األجواء نكون منفتح عىل ما وراء الطبيعة، و
يعود   ال  ولكن  ذلك،  إىل  وما  الله  قبيل  من  واملاورائية،  امليتافيزيقية  املفاهيم  من 

  ة ـ من املقيم ضمن اإلطار املادي. قدورنا أن نعترب أنفسنا ـ يف مثل هذه الحال 
الطرف   من  واحد  كل  عن  التخيل  خالل  من  ـ  لنا  كن  األساس  هذا  وعىل 

ً   اطريقً املتناقض يف هذا التحليل ـ أن نختار ألنفسنا   ، وبذلك نجتنب من  منسج
  .اأيضً دعوى الروحانية املنفتحة يف اإلطار املادي 

íréjßÖ]< <

لقد قّدم تشارلز تايلور عن التيارات املؤثرة يف بلورة العا الحديثـ  من قبيل: عرص 
األصالة،   وعرص  التعبئة،  وعرص  والرومنطيقية،  والتنوير،  ً اإلصالح،   اورشحً   اتفس

ات داخل مرحلة الحداثة. لقد كان    اجامعً   اوتصويًر  ّ ـ عىل نحو نسبي ـ عن املتغ
تداعيات   ات  ّ املتغ الداخل،  لهذه  نحو  االستدارة  قبيل:  من  الروحانية،  عىل 

 
1. Harris, Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion. 
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واستقالل الروحانية عن الدين، وتنّوع الخيارات الروحانية، والتنافس ب الروحانية  
الدينية وغ الدينية. ويجب البحث عن جذور ومناشئ هذه التداعيات يف األفكار  

ية والرومنطيقية تدعو األصلية لهذه التيارات. ومن ناحية أخرى فإن التيارات التنوير
اإلنسان إىل ذاته، ومن خالل نفي القوى والسلطات الخارجية تدعو الفرد إىل عقله 
قبل   من  العظيمة  لالستدارة  األرضية  تعّد  االتجاهات  هذه  إن  وأحاسيسه.  وعواطفه 
اإلنسان نحو ذاته. ومن ناحية أخرى فقد أّدت أفكار نهضة اإلصالح الديني إىل زوال 

ب األمور   الحدود  لتعريف  األرضية  هيد  يتم  وأن  املقدس،  وغ  املقدس 
الالديني   الفضاء  يف  الكنيسة  اأيضً الروحانية  لسلطات  النهضة  هذه  نقد  أن  ك   .

الكاثوليكية، والقول بحرية تقديم وعرض التفاس املختلفة للنصوص الدينية، قد 
. اأيضً من الناحية العمليةـ     مّهد األرضية بدوره إىل نفي السلطات الخارجية األخرىـ 

وهي  الدين؛  عن  مستقلة  روحانيات  تقديم  إمكانية  ظهور  إىل  أّدت  النتيجة  هذه  إن 
ً روحانيات ليست مستقلة عن الدين فحسب، بل وقد تحّولت اليوم لتصبح     خص

  . اأيضً للروحانية الدينية   اعتيدً  ا ومنافسً 
من النواقص ونقاط الضعف    ومع ذلك ال تخلو الجهود العلمية لتشارلز تايلور

. إن االنتقادات الهاّمة التي تّم بحثها يف هذه املقالة، تتمثل يف استحالة فصل اأيضً 
حيث   املادي،  اإلطار  يف  اإللهية  الروحانية  استحالة  وكذلك  الدين،  عن  الروحانية 
يضع هذان املفهومان تحديات هامة أمام نظرية تشارلز تايلور. إن فصل الروحانية  

قدوره  فصل الدين عن الروحانية. عن   الدين يحتاج إىل مبنى نظري؛ ل يغدو 
من خالل مناقشة التعاريف املعروضة يف هذا الشأن، اتضح أنه ال وجود ملثل هذا  

. ومن ناحية أخرى اممكنً   اأمًر املبنى النظري، ومن هنا ال يكون هذا النوع من الفصل  
يله لرشائط وظروف االعتقاد يف عا الحداثة  فإن تشارلز تايلور يعمد ـ يف ضوء تحل

كن   ال  ما  وهو  للغرب،  املادي  اإلطار  مرحلة  يف  اإللهية  الروحانية  اقرتاح  إىل  ـ 
ملبانيه. وتنشأ هذه املشكلة بالنظر إىل اإلطار املادي الذي هو ـ يف    اطبقً القول به  

إحالة إىل ما وراء   ؛ بحيث ال يحتوي عىل أيّ اامً ضوء تعريف تايلور ـ إطار مغلق  
  .اأبدً الطبيعة، ومن هنا ال يبقى فيه متسع الحتواء الروحانية الدينية 
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ل رؤية تشارلز تايلور عىل بعض النواقص ونقاط الضعف،   عىل الرغم من اشت
كنه أن يفتح الطريق، ويعمل عىل تفس الكث من   إال أن تحليله من الناحية العامة 

الحديث.  العا  الجديدة، ظواهر  الروحانية  تبلور  كيفية  يرشح  أن  ه  لتفس كن 
للحداثة   الفكرية  املناشئ  طريق  من  املسألة  هذه  وإيضاح  عليها،  العام  واإلقبال 
والتيارات املؤثرة فيها. ومن هنا فإن رؤية تشارلز تايلور سوف تحظى ـ بعد رفع هذه  

  اإلشكاالت ـ بانسجام وتناغم أكرب.
… ^’¹]< <

أشعيا،  ، رومانتيسمريشه  برل الله   هاي  عبد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  الرومنطيقية)،  (جذور 
  هـ ش. ١٣٨٧نرش ماهي،  طهران،كوثري، 

تحلييل  ،رضا  محمدبيات،   فلسفه  در  زندگي  ومعناي  الفلسفة    دين  يف  الحياة  ومفهوم  (الدين 
  هـ ش. ١٣٩٠انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب،  قم، التحليلية)،

تجدد«  ،تشارلزتايلور،   و  دين  كناكش  والحداثة)،  »بحران زمان:  الدين  الزمان: جدلية    : يف  (أزمة 
نية)،    مند در عرص سكوالر  ندگي فضيلتز  اللغة   إىل  ترجمه(الحياة الفاضلة يف عرص العل

، ص الفارسية   هـ ش. ١٣٩٣رش آگاه، ن  طهران،، ١١٠ـ  ٦٩: فرهنگ رجا
(طريق الحل: التدب والسلوك وإضفاء االعتبار)،    »راه حل: تدب و سلوك اعتبار بخيش«  ،  ـــــــ
نية  عرص   يف  الفاضلة  الحياة(  سكوالر  عرص  در  مند  فضيلت  زندگي:  يف  إىل  ترجمه  ،)العل

، فرهنگ: الفارسية اللغة   .ش  هـ ١٣٩٣ آگاه، نرش  طهران،، ٢٠٩ـ  ١٤٩ فحاتص رجا
شدن،  «  ،بهزادحميدية،   رشقي  شدن،  جها  ديدگاه  سه  از  نوين  هاي  گرايي  معنويت 

نية)،    »سكوالريواسيون والعل واالسترشاق  العوملة  زاوية  من  الحديثة  مجلة  (الروحانيات 
  هـ ش. ١٣٨٦ ،٥٦ـ  ١٧، ص كتاب نقد

  ، امروز«  ،فرهنگرجا مهم  چالش  مسأله:  املسأل  »طرح  العرص  (بيان  يف  األهم  التحدي  ة: 
نية)، ص  مند در عرص سكوالر  زندگي فضيلتفی: الراهن)،  (الحياة الفاضلة يف عرص العل

  هـ ش. ١٣٩٣نرش آگاه،  طهران،، ٦٩ـ  ١٩
انوئيل،   إ چيست؟«كانط،  روشنگري  پرسش  به  پاسخ  هو   »در  ما  سؤال:  عن  الجواب  (يف 
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  ٢محمدحس كيا 

ـ الذي بحث فيه أفكار سورين   ٤يف كتابه «التفك الوجودي»  ٣لقد عمد جان وال 
، ثم قام    ٦وكارل ياسربس  ٥كركيغارد  ـ إىل طرح أسئلة  بعد بيان آراء هذين الفيلسوف

بعد ذلك بدراسة مقارنة بينها. ومن ب تلك األسئلة األولية، هناك مسألة تحظى ـ  
وال  ذكرها،  عىل  يأت  وال   جان  أن  رغم  خاّصة،  بأهمية  ـ  السطور  كاتب  بزعم 

حث عن ذلك السؤال. إشكال عليه يف ذلك بطبيعة الحال؛ إذ أنه  يكن بصدد الب
سورين  وأفكار  آراء  لبعض  كن  هل  ويقول:  يتساءل  فإنه  األساس  هذا  وعىل 
يف   حياتها  تواصل  أن  ـ  الدينية  واالعتقادات  املفاهيم  إىل  تنتمي  والتي  ـ  كركيغارد 
كركيغارد   سورين  أن  ح  يف  وية،  والس الوحيانية  املعتقدات  جدول  خارج  رؤية 

وثيقة األفكار  هذه  أن  أن    يرى  كن  هل  أخرى:  وبعبارة  وي؟  الس بالدين  الصلة 
نسمح ألنفسنا، ونعمل عىل بناء منظومة من خالل االستعانة باألفكار الدينية، التي  
تعّد غ معتربة من الزاوية الدينية؟ وبطبيعة الحال يذهب جان وال إىل االعتقاد بأن  

 
بعنوان «  ، حس  محمد،  كياصدر:  امل.  ١   رويکرد   مبناي   بر  وجودي  استعال  مثابه  به  معنويت  برريس املقالة 

(ياسپرس  اگزيستانسياليستي مجلة  يف  وفلسفهح»  باللغة   ،)کمت  اإليرانيَّة  اإلسالميَّة  الجمهوريَّة  يف  تصدر  التي 
  .  ۱۵۹إىل   ۱۳۹الصفحات  ، ۱۳۹۸ ، صيف۵۸الفارسيَّة، العدد 
 ي الهاشم مطر  عيل حسن : تعريب

 .  إيران /قم جامعة ،الفلسفة  يف  الدكتوراه بعد ما  باحث. ٢
3. Jean Wahl 
4. La Pensée de l'existence 
5. Soren Kierkegaard (1813 – 1855) 
6. Karl Jaspers (1883 – 1969) 
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د. وقال يف ذلك رصاحة: كارل ياسربس فعل ذلك باألفكار الدينية لسورين كركيغار 
ا من خارج الدين»   .١«إن فلسفة كارل ياسربس محاولة من أجل الفكر اإل

السطور   كاتب  بزعم  هي  ـ (والتي  الخطوة  بهذه  ياسربس  كارل  قام  حيث  واآلن 
فضاء   يف  السؤال  هذا  ذات  طرح  كن  هل  ـ  وجه)  أدق  عىل  أنجزت  قد  خطوة 

الجديدة  بوصفها ٢املعنوية  ياسربس  كارل  أنطولوجية  اعتبار  كن  هل  والقول:   ،
تقّدم   افلسفيً ومبنى    اأساسً  الجديدة  املعنوية  بأن  لعلمنا  وذلك  الجديدة؟  للمعنوية 

مجموعة من املعتقدات التي هي عىل الرغم من قربها من التعاليم الدينية، إال أنها 
تمل عىل اختالفات جوهرية  قد تبلورت ضمن الفضاء غ الديني، وبذلك فإنها تش

كن لهذه املسألة أن تتحّول إىل واحدة من املسائل  مع التعاليم الدينية. وبذلك 
الهاّمة يف حقل فلسفة املعنوية الجديدة. وبطبيعة الحال فإن هذا سؤال كيل يحتوي 
عىل مسألة   األسئلة الجزئية، وهو يف حّد ذاته يتوقف  يف داخله عىل مجموعة من 

و  كيف  جزئية،  أنه  وهي  املقالة؛  هذه  سؤال  تشكل  التي  هي  الجزئية  املسألة  هذه 
ا هي استعالء عىل أساس وجودية كارل ياسربس؟ وبعبارة  كن تقويم املعنوية 

كن لنا ـ اوجوديً   ااستعالءً أخرى: إذا كانت املعنوية الجديدة تُفهم بوصفها   ، كيف 
ّ رؤية أ  وبولوجية، بحيث تكون تلك الرؤية  يف ضوء فلسفة كارل ياسربس ـ أن نب ن

  نزلة األساس للمعنوية؟ 
ا هي استعالء   ومن هنا تكون فرضية هذه املقالة عبارة عن إمكان بيان املعنوية 

عىل أساس الرؤية الوجودية لكارل ياسربس؛ وذلك ألنه يف رؤيته الفلسفية   ٣وجودي
ه ألبعاد اإلنسان األربعة، قد اعترب أن التسامي من دائرة الدازاين إىل   ومن خالل تفس

الدائرة الوجودية، يهدف إىل الوصول إىل املاهية الحقيقية لألنسان، واعترب ذلك من 
عىل بحث ودراسة   أوًال لوازم الحياة اإلنسانية للفرد. وعىل هذا األساس سوف نعمل  

 
  . ١٤٦(التفك الوجودي)، ص  انديشه هستي . وال، ١

2. New Spirituality 
٣  .  ّ عنى انه هو ذات ذلك الكائن    »الوجودي«أن املراد من    االحقً سوف نب هو الوجود الخاص باإلنسان؛ 

  . »الدازاين«، ويحلو ملارتن هايدغر أن يعّرب عنه بـ »الوجود «الذي يعّرب عنه كارل ياسربس بـ 
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ا هي استعالء وجودي، ثم نعمل بعد ذلك عىل بيان كيفية تبلور  استعالء  املعنوية 
  اإلنسان يف تفك كارل ياسربس عىل أساس التسامي من األبعاد الوجودية لإلنسان.

ë çqçÖ]<ðøÃj‰÷]<íÖˆß²<íèçßÃ¹]< <
عنى «الروح»، التي تطلق  Spirit) مقتبسة من كلمة (Spiritualityإن املعنوية (  (

يشكل   الذي  البُعد  وهو  شخص،  كل  وجود  من  الفيزيقي  غ  البُعد   ا طنً مو عىل 
ت من قبيل: النفس ، ٢، والذات الداخلية ١لشخصية ومشاعر اإلنسان، ويرادف كل

الداخيل  الذا ٣والوجود  والوجود  اللغوية ٤،  املعاجم  يف  املعنوية  تفس  يتم   .
: «الكيفية الوجودية املرتبطة بروح ونفس اإلنسان، والتي  ألكسفورد عىل النحو اآل

املادي األمور  قبال  يف  والفيزيقية» تقع  تخصيص  ٥ة  نحو  عىل  لها  ذكروا  أنهم  بيد   .
االعتقاد   إىل  البعض  ذهب  بحيث  مختلفة،  اصطالحية  أي قائًال معا  يوجد  «ال   :

املعنوية» تعريف  عىل  بعدد  ٦توافق  تتعّدد  للمعنوية  املوجودة  التعاريف  «إن  أو   .
كن تفس الطيف الواسع من هذه التعا٧األشخاص»  ريف بحيث  . ومع ذلك كله 

طً لإلنسان    اوجوديً كن اعتبار «املعنوية» بوصفها استعالء   من الوعي واإلدراك   او
  للبُعد املتعايل من الوجود. 

وبذلك تكون املعنوية مسألة وجودية تتقوم بالنظر إىل الذات، ومن أجل الوصول 
أسل إىل  االلتفات  أجل  من  املعنوية  فإن  الحقيقة  ويف  الداخيل.  التعايل  وب  إىل 

«الكينونة» الفردانية لإلنسان؛ إذ تحتوي عىل صلة عميقة مع تسامي اإلنسان. إن هذا 
الذات»   ٨التسامي عىل  ـ «تسام  أدق  بعبارة  ـ  هو  داخيل  ٩الذي  بشكل  يُعّد  بحيث   ،

كن تعريف املعنوية    ابحثً  ل؛ وعىل هذا األساس  عن طريق املعنى والتعايل والك
 

1. Psyche 
2. Inner Self 
3. Inner Being 
4. Essential Being 
5. Oxford Dictionary Online: “Spirituality”. 
6. Fry, “Toward a Theory of Spiritual Leadership”, P.694.  
7. Fisher, “Development and Application of a Spiritual Well-Being Questionnaire 

Called Shalom”, P .16. 
8. Transcendence 
9. Self Transcendence 
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ورة اإلنسان   ابحثً بأنها: «أسلوب جامع وكيل بوصفه   عن كل يشء رضوري يف ص
واعتباره  ١»اإنسانً  فجأة،    امتعاليً   ابُعدً .  اللحظات  بعض  يف  يزدهر  إنسان  كل  لوجود 

ط   ويؤدي إىل اكتشاف املفاهيم الذهنية حول معنى «الوجود الشخيص»، ويرسم  
ا هي استعالء وجودي يشتمل   حضور الفرد داخل النظام األنطولوجي. إن املعنوية 

  عىل برامج، من أهمها عبارة عن: 
بالوجو  .١ مرتبطة  وجودية  مسألة  املعنوية  الحرصية. إن  وكينونته  اإلنسا  د 

أن  دوئيل  يرى  ك  األوىل؛  الوجودية  املسألة  هي  املعنوية  تكون  وبذلك 
  ا وثانيً ؛  ٢املعنوية عبارة عن: «البحث من أجل العثور عىل املعنى الوجودي» 

فإن املعنوية تنظر إىل الوجود اإلنسا والكينونة االنحصارية للفرد؛ ك  
وهن ألكينز،  من  كل  بأنها  فرس  املعنوية  وساندرز،  غ،  وب وهيوز،  درسون، 

من  املتعايل  البُعد  يف  تظهر  التي  الكينونة،  هذه  وتجربة  الكينونة  من  ط 
ط من الكينونة وتجربة  طريق الوعي واإلدراك. ك فرسوا املعنوية بأنها 
واملشّخصة  املحددة  القيَم  بعض  طريق  من  تظهر  والتي  الكينونة،  هذه 

  . ٣الذات والحياة وكل ما يتصّوره شخص بشأن الكينونة الغائية العائدة إىل
النظر  .٢ بغض  مالحظتها  كن  و اإلنسان،  وجود  يف  كامنة  صفة  املعنوية  إن 

عىل  العمل  كن  و الخارجي،  القديس  األمر  وجود  عدم  أو  وجود  عن 
إىل  وولف  ذهب  وقد  الوجودي.  االرتقاء  عىل  بذلك  والحصول  تطويرها 

: «إن الجديد يف املعنوية املعارصة بشكل رصيح، هو الغياب قائًال االعتقاد  
يف  الحياة  وإن  (الذات).  خارج  يف  املتعايل  للوجود  والواضح  املتكرر 
املعنوية الجديدة، يتم العمل عىل تنظيمها من خالل اإلحالة إىل اإلمكانات 

 
ي أديان زنده جان هينلز: معنويت،كينغ، . ١   . ١٢٦٣(معنوية جون هينلز: دليل األديان الحيّة)، ص   راهن

2. Doyle, Have We Looked Beyond The Physical and Psychosocial?, p .302. 
3. Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf, &  Saunders, "Toward a  Humanistic  

Phenomenological Spirituality: Definition, Description, and Measurement". P .10. 
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. وعىل هذا األساس فإن متعلق املقّدس ليس يف وجود ١الروحية لإلنسان» 
كن ور  اء كينونة اإلنسان، بل هو بُعد من وجود كل فرد من أفراد اإلنسان، و

  تسميته بالذات أو النفس املتعالية.
إن املعنوية يف الناحية العملية تنظر إىل مجموعة من األفعال، ليتّم التمكن  .٣

م بهاـ  من الوصول إىل الوجود األسمى أو لتحقيق الذات  ـ يف ضوء االهت
ك من املتعالية.  مجموعة  املعنوية  بأن  االعتقاد  إىل  بدوره  بيال  يذهب   

لوجود  الغا  باملوقف  «مرتبطة  الـ  النموذجية  ل  واألع األفعال 
. وعىل هذا األساس فإن غاية املعنوية هي تحقيق األنا األسمى ٢الشخص» 

التعايل  ألن  وذلك  واألفعال؛  والدوافع  األفكار  جميع  عىل  واستحواذها 
ب اإلنسان يف جميع مجاالت الحياة ويجعله عىل احتكاك املعنوي يواك 

عىل  الحصول  هي  املعنوية  األنشطة  من  الغاية  أفضل: «إن  بعبارة  أو  بها. 
  . ٣إجابة شخصية وعميقة عن أحجية الوجود»

إن املعنوية بوصفها تسام عىل النفس من أجل اكتشاف الذات األسمى أو   .٤
ا هي نشاط   مضغوط الكتشاف األنا األسمى يف الذات الفردية؛ «املعنوية 

الكونية» الحقيقة  وذهنية ٤بُعد  شخصية  ماهية  املتواصل  املسار  لهذا  إن   .
 بالكامل؛ ك ذهبت أورسوال كينغ إىل االعتقاد قائلة:  

«إن املعنوية من خالل تأكيدها عىل املوضوع أو الفاعل املعريف تهدف إىل 
»اكتشاف الذات الفردية للنفس، والفهم امل  . ٥ختلف لعلم النفس اإلنسا

 
  .٤٠(علم النفس الديني)، ص   روان شنايس دين وولف، . ١
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التي   الواقعية  مع  واع  بشكل  مرتبط  يشء  املعنوية  فإن  األساس  هذا  وعىل 
معارف  عىل  ه  تأث ويرتك  وأهدافها،  وغاياتها  النفس  تعايل  إىل  تؤّدي 

  وعواطف ومشاعر ودوافع وأفعال الفرد. 
يستوجب   اداخليً   اوشعورً   متأصًال   اوإدراكً  ا وعيً كن اعتبار املعنوية بوصفها   .٥

طيف  بيان  تّم  «لقد  القول:  إىل  ويست  يذهب  ك  وتساميه.  الفرد  تعايل 
ا يشمل تعريف الكينونة املعنوية  واسع من املفاهيم لتعريف املعنوية، 

واإلدراك  الوعي  أشكال  جميع  عىل  مشتملة  حاالت ١بوصفها  جميع  إىل   ،
واإلدراك»  بدو ٢الوعي  واليتش  أشار  ك  ـ  هنا  ومن  اعتبار .  كن  ال  ـ  ره 

إال إذا وقع ذلك الفعل أو السلوك يف صلب   اأبدً   امعنويً   اشيئً عمل أو سلوك  
 التجربة الفردية والدوافع الشخصية. 

)، واألنا بدورها  Egoوعىل هذا األساس فإن االستعالء الوجودي ناظر إىل الـ «أنا» (
متنّوعة، ك تتأثّر بحاالت  تشعر بحاالت مختلفة يف ذاتها؛ وذلك ألنها تتأثر بأشياء  

نعطفات وجودية يف ذاتها. إن هذه املنعطفات تضع األنا   ّر  وموقعيات متفاوتة، و
يف بعض املواضع يف مواجهة مساحة صافية من وجودها، ويف بعض املواضع ـ  
(ك يف حالة مواجهة موقف غ عادل عىل سبيل املثال، أو عند ارتكاب عمل غ  

تضع ـ   ( موجودية   عقال مع  هية  مت يجعلها  بحيث  وجودها،  من  سطح  يف  األنا 
الجريان   من  حالة  يف  الـ «أنا»  وكأن  ؛  العا أشياء  لوجود  وموازية  الحيوانات  سائر 
والسيالن ب مساحاتها وأبعادها الوجودية املتعددة، وتسكن كل مرتبة يف مساحتها  

لها. إن السكون الغالب لـ «األنا»، أو حتى السكون الدائم لـ    بتأث من أفكارها وأع
«األنا» يف تلك املساحة التي تستدعي إحساس الوجود الصايف لـ «األنا»، تعكس 
«األنا املعنوية» يل، وهذه هي املعنوية؛ ك أن الحركة من أجل الحضور يف هذه  
كن إيضاح   املساحة هي ذات االستعالء الوجودي. يف ضوء رؤية كارل ياسربس، 

 
1. Self Awareness 

  . ٢٤(العالج النفيس واملعنوية)، ص  روان درما و معنويت ويست، . ٢
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ال واضح؛  هذا  بشكل  مسألت  تفس  خالل  من  و«االستعالء»  «املعنوية»  لـ  بيان 
املسألة األوىل: أنواع األبعاد واملساحات الوجودية لإلنسان. واملسألة الثانية: رشح 
ّ األنا املعنوية، وتكون الحركة باتجاهها   خصائص تلك املساحة األسمى والتي تب

  . اأيضً نزلة االستعالء الوجودي 
Š¹]á^ŠÞþÖ<íè çqçÖ]<l^u^< <

عية  واالجت الفسيولوجية  واألبعاد  الزوايا  مختلف  من  اإلنسان  يف  التدقيق  تّم  لقد 
وتعريف   متفاوتة  اهية  زاوية  كل  من  وحظي  ذلك،  إىل  وما  والتاريخية  والنفسية 

من جوانب اإلنسان، وال   اجانبً مختلف. إال أن كل واحد من هذه التعاريف يعكس  
ياسربس   كارل  يزعم  وإنسانيته.  لإلنسان  الكيل  املعنى  عن  ذهب  قائًال يُعّرب  «لقد   :

وبأشكال مختلفة إىل إمكان العثور عىل أساليب إلدراك اإلنسان بشكل    امرارً الظن  
املفرتض،  يكن سوى شكل    ١كامل. ليتضح يف كل مرّة أن ذلك الشكل الكامل

ل ك ضمن  يكن    كامل  و  اإلنسان»،  «كينونة  لـ  الكامل   اأبدً جامع  الشكل  هو 
القابلية  أنواع  جميع  وراء  للتصّور  قابلة  اإلنسان  امية  إن  واملنشود.  املطلوب 

اعتربناه   سواء  ينضب  ال  مع  اإلنسان  إن   . ّ أو    اموجودً للتع   امعرفيً   اموردً لنفسه 
عىل مفتوحة  إضبارته  وتبقى   . الباحث إىل  أك بالنسبة  الدوام  عىل  فهو  حال.  كل   

كن له أن يعرفه عن نفسه» . وهذا بدوره يكمن يف الصلة  ٢م يعرفه عن نفسه أو 
امية اإلنسان) وب   امية اإلنسان (أو عجز اإلنسان عن إدراك  الوثيقة ب استحالة 
اهية   اإلنسان  يتصف  حيث  أخرى:  وبعبارة  بتساميه.  املتمثلة  األصولية  صفته 

مية، ومن هنا يكون لكل إنسان ـ بالنظر إىل    مستحيًال متسامية، فإنه يبدو   عىل الت
عن   املتبلور  الفهم  هو  وهذا  خاص.  ومفهوم  معنى  ـ  التسامي  هذا  إىل  ارتهانه 

م من قبل أغلب الفالسفة الوجودي    .٣اإلنسان، والذي يقع مورد اهت
 

1. Totality – Entirety 
  . ٢٨(س الفلسفية)، ص   زندگينامه فلسفي منياسربس، . ٢
مية يف الدازاين أمر  «:  قائًال من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن مارتن هايدغر يذهب إىل االعتقاد  .  ٣ إن عدم الت

كن إنكاره ترجمه إىل    (هايدغر، مارتن، هستي و زمان (الكينونة والزمان)،  »دائم، وال ينتهي إال باملوت، وهذا أمر ال 
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االستعالء بنظر االعتبار يف املستويات إن كارل ياسربس يأخذ هذا التسامي أو  
اإلنسان  ١الوجودية  وجود  يكون  املبنى  هذا  عىل  وحتى  املساحات   مشتمًال .  عىل 

 
دي، ص   إن الدازاين يف  «هـ ش). وبعبارة أخرى:    ١٣٨٩، نرش ققنوس، طهران،  ٥٣٩اللغة الفارسية: سياوش ج

ليس   يزال  ال  ما  يكون  أن  أو  بعد،  إليه  صائر  غ  يزال  ال  ما  إىل  يتحول  أن  يجب  عليه،  هو  الذي  (انظر:    »اكائنً اآلن 
. إن هذه البنية غ الكاملة أو الالمتناهية  »عدم الفعلية الراهنة«دوام  ). إن الدازاين هو عىل ال٥٤٢املصدر ذاته، ص  

ا تعّد منتهية عندما ال يعود الدازاين   عنى أن يكون قد مات. ويذهب مارتن هايدغر إىل االعتقاد:  »هناك  اكائنً «إ  ،
يف الحقيقة. إن االنفتاح نوع من الوجود الذا للدازاين.    اذاتً متقّومة من طريق االنفتاح، يكون    اآنً أن الدازاين بوصفه  «

ا تكون حيث يكون الدازاين هناك، ومادام الدازاين    »الكون هناك« إن حقيقة   ا يكشف    اكائنً إ هناك. إن املوجودات إ
. إن قوان نيوتن، وأصل امتناع التناقض، وكل حقيقة يف األساس   اموجودً عنها ويتم انفتاحها، حيث يكون الدازاين  

ا تكون حقيقية إذا كان هناك دازاين. وما  يكن هناك دازاين لن تكون هناك حقيقة   ، وحيث ال  اأيضً مه كانت، إ
حقيقة   هناك  تكون  لن  دازاين  هناك  مقا اأيضً يعود  يف  موجودة  تكون  أن  للحقيقة  كن  ال  الدازاين  غياب  يف  إذ  م  . 

ا أصبحت   االنفتاح والكشف واالنكشاف. إن قوان نيوتن  تكن قبل اكتشافه لها حقيقية ... إن هذه القوان إ
حقيقية بعد اكتشافها من قبل نيوتن، وبهذه القوان تصبح املوجودات يف ذاتها بنحو من األنحاء يف متناول الدازاين.  

باملقصود، إال إذا حصل نجاح يف إثبات هذا األمر، وهو    اوافيً ة لن يكون  وإن إقامة الربهان عىل وجود الحقائق الخالد
. وما دامت أيدينا قارصة عن إقامة هذا الربهان، سوف يبقى أصل الحقائق الخالدة اخالدً أن الدازاين خالد وسوف يبقى  

ع الراهن من قبل الفالسفة أن يثبت مرشوعية االعتقا كن لإلج د به؛ وعىل هذا األساس فإن  مجرّد ادعاء خيايل ال 
الدازاين وجود  مع  الحقيقة،  ذاتيات  من  فرد  الدازاين  وجود  من  النوع  ذلك  بحسب  الحقيقة  هايدغر،    » جملة  (انظر: 

  ). ٥١١(الكينونة والزمان)، ص   هستي و زمان
العبور من  إن ماهية االستعالء تتضح يف فعل التسامي عىل الذات. وهو أن يكون الفرد عىل الدوام يف طلب  .  ١

األطر والقفز نحو خارج الحدود، وأن تكون الحياة يف نسبة ب األضداد والحاالت ويف االحتكاك الدائم ب الذهنية  
مية   الت ب  واملستمر  املتواصل  الدوران  عن  تح  لألنا،  التاريخية  للصفة  تأييدها  إىل  باإلضافة  واملوضوعية، 

ىل بيان ا لست كل ما أبديه يف اللحظة الراهنة. بل إن ماهيتي الحقيقية تكمن  ع  أوًال والنسبية. إن هذه النقطة تعمل  
). وبعبارة أخرى: نحن نواجه  aspects of the Iيف التعايل عىل إمكانا الذاتية والتسامي عىل وجوه وأبعاد األنا (

،  مستحيًال   اأمًر تش إىل غاية انفتاح اإلنسان، وهو االنفتاح الذي يجعل من فهم ماهية اإلنسان    اأبعادً يف تحليل اإلنسان  
مية   ويش إىل مساحة واسعة من اإلمكانات اإلنسانية. إن هذه الخصوصية متجذرة يف صلة وثيقة مع عدم قابلية الت

امية اإلنسان وماهية التسامي. ويف الحقيقة تلك اإلنسان ماهية متسامية، فإنه يبدو غ   أو العجز عن إدراك  حيث 
مية، ومن هنا يكون لكل إنسان ـ     ا موردً بهذا التسامي ـ مفهوم ومعنى خاص. إن هذا الفهم هو الذي يقع    ارهنً قابل للت

. وإن كارل ياسربس يعترب هذا التسامي أو االستعالء يف املستويات الوجو  م أغلب الفالسفة الوجودي   اأمًر دية  الهت
أو    »الدازاين«. إن هذه األبعاد تش إىل انعكاس وظهور وتجيل الحقيقة املحيطة باإلنسان يف األبعاد الثالثة لـ  افريدً 

ثل الوجود الخاص    »الوجودية«، وبالتايل فإنها تظهر املساحة  »الروح«و »اإلدراك الكيل«الوجود التجريبي، و  التي 
ا ذهبت بكم الرغبة إىل أن  «ياسربس:    لإلنسان. وعىل حّد تعب كارل ت، ر جرّد الكل لو اكتفينا يف شأن بيانها 

 . »نبدلها بنظرية أجزاء وجود اإلنسان
Jaspers, General psychopathology, p75 . 
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ّ عىل اإلنسان بواسطة االستعالء الوجودي أن يسجل  اأيضً واألبعاد األربعة   ، ويتع
ة، ليحصل عىل إنسانيته:    حضوره يف املرتبة األخ

أملانية  ١الدازاين  .١ كلمة   :)  : وه  ، مقطع من  «هناك»، Daمؤلفة  عنى   (
عنى «الكينونة» أو «الوجود». إن اإلنسان يف رؤية كارل ياسربس Seinو(  (

بوصفه «كينونة هناك» أو «وجود هناك»، كائن مع ومقيد بالزمان واملكان، 
. إن الدازاين ناظر  مثل سائر املوجودات والكائنات األخرى يف هذا العا

الكي يف إىل  للفرد  الدنيوي  املستوى  عن  ويح  لإلنسان،  التجريبية  نونة 
نيات،   االرتباط مع املوجودات األخرى، ويحتوي عىل أحاسيس وميول و

) يف هذا املستوى Egoويتمتع بالغرائز الطبيعية ومتعلقات الحياة. إن األنا (
كن  . إن الدازاين هو أول فهم  ّ يفتقر إىل اإلدراك والوعي الذا املع
لألنا أن يحصل عليه عن ذاته، وهو من أك املفاهيم ابتدائية بالنسبة إليه. 

 يقول كارل ياسربس: 

«عندما أقول (أنا) فإ أريد بذلك ما هو؟ والجواب األول عن ذلك هو أ 
ي أ  عمل عىل تحويل ذا إىل يشء. أنا عبارة عن هذا الجسد. أنا  يف تفك

تلك   ، والذي انعكس بواسطة    اذاتيً   اوإدراكً  اوعيً ذلك الفرد الذي  ّ غ متع
. بيد أن عىل اإلنسان ٢االحتكاك باملحيط والبيئة. أنا عبارة عن وجود تجريبي» 

أن ـ  األعىل  ومستواه  الذا  الوعي  إىل  الوصول  أجل  من  حدود   ـ  يتجاوز 
الدازاين ويذهب إىل أبعد من ذلك. ويف هذا التسامي والذهاب إىل أبعد من  

  الدازاين، سوف يجد نفسه يف دائرة الوعي واإلدراك الكيل.
الكيل  .٢ إىل ٣الوعي  نظرة  له  الكيل،  واإلدراك  الوعي  نزلة  اإلنسان  إن   :

امل لهذا  ياسربس  كارل  وصف  إن  الدازاين.  من  األسمى  ستوى املستوى 
حيث  من  اإلنسان  عنى  رينيه ديكارت؛  عند  واإلدراك  الوعي  برؤية  متأثر 

 
1. Dasein- Existence 
2. Jaspers, Philosophy, p. 54. 
3. Absolute consciousness- consciousness in general 
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كائن   اعقالنيً كونه   أّي  إىل  باملقارنة  الذكاء  من  األسمى  باملستوى  ويتمتع 
 آخر. يذهب كارل ياسربس إىل االعتقاد:  

«يف مرتبة الوعي واإلدراك الكيل، أكون أنا الفاعل املعريف الذي تقع جميع  
بوصفها    امتعلقً ات  املوضوع «األنا»  شخص اوواقعيً   اكليً   ااعتبارً لـ  كل  إن   .

ً   ارشيكًيكون   أن    وسهي رشيطة  الكيل؛  املفهومي  واإلدراك  الوعي  هذا  يف 
األساس   هذا  وعىل  اآلخرين.  لألشخاص  يظهر  ك  العيني  الوجود  له  يظهر 

 . ١ني» فإن األنا الفردية التجريبية تكون يف مرتبة الفاعل املعريف العي

كان   .٣ مه  باألنا،  متعلق  إدراك  الكيل،  واإلدراك  الوعي  ، ٣ا وعينيً ،  ٢اعامً إن 
للتعويض واالستبدال بأي وعي وإدراك آخر. ويف   وقابًال ،  ٤للتحقيق  وقابًال 

إىل  نظر  وله  الدازاين،  من  واحدة  رتبة  أعىل  املستوى  هذا  فإن  الحقيقة 
البُعد العقال والقدرة املفهومية / االنتزاعية لإلنسان، وعىل هذا األساس 

  يعترب منشأ العلم والفلسفة يف وجود اإلنسان.
نزلة الر ٥الروح  .٤ وح، ناظر إىل مستوى أعىل من اإلدراك الكيل. : إن اإلنسان 

وإن توصيف كارل ياسربس لهذا املستوى متأثر باملثالية، وال سيّ بتفكر 
مقام   ويف  الجامع له  الوجه  ناظر إىل  اإلنسان  أن  عنى  هيجل؛  فريدريك 
جمع الدازاين واإلدراك الكيل. إن الروح رؤية شاملة تنتهي إىل الحصول  

الدا جامعية  كن عىل  الكيل.  بالوعي  و«تحظى»  الكيل،  واإلدراك  زاين 
ل والكلية والجامعية؛ إال أن   الوصول يف دائرة الروح إىل مستوى من الك

هي غ ممكن؛ ك يقول أوسوالد:    الوصول إىل االتحاد والت

 
1. Jaspers, Philosophy, p.55. 
2. Public 
3. Objective 
4. Verifiable 
5. Geist- Spirit 
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إىل   والوصول  والوحدة  الجامعية  نحو  الس  الروح،  خصائص  ب  من  «إن 
ا عن  املنبثقة  إن  الكلية  مستحيل.  علم  الوحدة  إىل  الوصول  أن  إال  لتجربة؛ 

الكلية   إىل  الوصول  كان  وإن  الوحدة،  تجربة  لنا  تهدي  أن  كنها  ال  الروح 
 .١والجامعية يتحقق يف مستوى الروح»

النهائية ٢الوجودية  .٥ الكينونة  ثل  الوجودية،  إىل  الروح  من  القفزة  إن   :
الكين  يف  الدخول  إىل  وتؤدي  بل  الوجودة لإلنسان،  مرتبة  يف  األصيلة.  ونة 

تصل جميع األبعاد واملساحات إىل الوحدة. ويف الوجودية ال يعود الكالم  
إن   ادائًر  بل  واإلدراك.  الوعي  سنخ  من  جامعية  إىل  والوصول  الفهم  حول 

ورة  مسألة الوجود الفذ لألنا، والوجود األصيل، والذي ليس له بديل، والص
ا تكون يف ضوء الحرية. ليست «األنا» يشء قطعي األنوية الكاملة لألنا، إ 

  ّ ّ عليه يف ضوء الحرية. اأبدً ومتع ، بل سوف أبقى عىل الدوام ما أنا متع
 :  قائًال وعىل هذا األساس يذهب كارل ياسربس إىل التأكيد 

بوصفه   يشء  كل  مع  التقابل  يف  وأسمى  أعىل  الوجودية    اوطبيعيً   اعينيً «إن 
؛ وذلك ألنه يؤّدي إىل إدراك األصالة والوحدة واالتحاد.  ٣نا» يواجه األ   اومعتًرب 

إن األنا يف ساحتها الوجودية، تعمل عىل إيجاد ذاتها بواسطة ما لها من الحظ 
الذي حصلت عليه من الحرية، و«يف تلك الحالة أشعر أ قد أعطيت ذا 

ي، وتّم بسطها أمامي»   . ٤من قبل قدرة غ

 ىل العا وجميع األمور لإلنسان وتكتسب معناها: ويف هذه املساحة يتج .٦

عليه   محكوم  الوجودية  وإمكان  حضور  دون  من  والحياة  التفك  طريق  «إن 
 . ٥بالضياع غ العقال وغ املتناهي» 

 
1. Oswald, Existence, Existenz and Transcendence: An Introduction to the 

Philosophy of Karl Jaspers, P91. 
2. Existenz 
3. Jaspers, Philosophy, p.126. 

  .٨٧(التفك الوجودي)، ص  انديشه هستي وال، . ٤
5. Jaspers, Philosophy, p66. 



٢٧٢  واملعنوية الدين 

وهذا بدوره كامن يف أمنية القفزة غ املتناهية للوجودية من أجل العبور من  .٧
  الحدود واملقاسات. 

ا تكتسب معناها   وبذلك يجد اإلنسان يف مستوى الوجودية أن حيا وكينونتي إ
أنه كان هناك عىل الدوام نزاع   اأيضً يف التوثّب الدائم والتسامي املتواصل. ويدرك  

الوجود  من  نحو  مع  تكون  األصالة  فإن  وبالتايل  والوجود،  املعرفة  ب  مستمر 
  والكينونة الخاصة باإلنسان والوجودية. 
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الثالثة  القفزات  هذه  ب  ومن  قفزات.  ثالث  إمكان  عن  ياسربس  كارل  تحّدث  لقد 
واألك   األهم  هو  الوجودية  الساحة  إىل  الفّذ  يُدخل  الذي  ب   اتفاوتً يكون  من 

  ؛الجميع؛ وذلك ألن
كن التعرّف   كن تجربته يف الزمان، و «هذه القفزة هي قفزة من كل يشء 

بش بوصفه  عليه  األبد  إىل  يبقى  (ولذلك  دائم  ذاته ابحتً   اظهورً كل  بوجود   ،(
كن التعرّف عليها يف وجود مقيّد بالزمان، رغم أنه  األبدية والواقعية التي ال 

  . ١ال يظهر لنا إال ضمن وجود زمني»
الذات.  تحقيق  أجل  من  موضع  يف  االستقرار  نزلة  الواقعي  الوجود  إىل  القفز  إن 

وضع يتوفر إمكان أن أتحّول إىل ذلك اليشء الذي يجب أكون عليه. ويف ذلك امل
«الفلسفة   عن  ياسربس  كارل  يقّدمه  الذي  التعريف  مع  متطابقة  الرؤية  هذه  أن  ك 

  الوجودية»، إذ يقول: 
ط من التفك يع اإلنسان بواسطته عىل  «إن الفلسفة الوجودية عبارة عن 

لرغم من توظيفه واستخدامه للمعارف العلمية  ذاته. إن الفلسفة الوجودية عىل ا
هذا    / إن  منها.  أبعد  هو  ما  إىل  نفسه  الوقت  يف  أغنه يذهب  إال  التخصصية؛ 

ا هو بصدد إيضاح وجود   األسلوب من التفك ال يتعلق باملوضوعات، وإ
  .٢املفكر وإضفاء الفعلية والتحقق عليه»

 
  .٦٢(الفلسفة الوجودية)، ص   فلسفه اگزيستانسياسربس، . ١

2. Jaspers, Man in the Modern Age, p.159. 



ا هي استعالء وجودي     ٢٧٣  املعنوية 

:   إن رشح هذا التقرير يقوم عىل نقطت
ية االرتباط املستمر ب أنواع املساحات؛ فقد عمد ياسربسـ  من خالل  فمن ناح

  : اأيضً رشح الوجوه الثالثة ـ إىل بيان أنواع كينونات األنا 
حواس   ثالث  يف  «أنا»  أقول  أنا  أكون.  من  عن  إجابات  ثالث  سمعت  «لقد 

« ا هو نوع من كينونتي، وليس ذا   . ١مختلفة؛ إال أن كل معنى إ
  : اأيضً اك يف الوقت نفسه ارتباط خاص ب هذه الكينونات الثالثة بيد أن هن

 ا أنفسً «عندما نقول نحن كائنات حية، الوعي واإلدراك بشكل عام، وأن نكون  
من هذه األساليب. إن هذه األساليب    اركامً وكينونات، ليس املراد أن نستوعب  

  . ٢راسخة فينا، وإنها يف فعل وانفعال، ويف رصاع محتدم في بينها»
ة ب الدازاين والوعي، وب اإلدراك  يف الحقيقة والواقع هناك ب الرشوخ القا

نزلة االتحاد الذي يُفهم فيها    اأيضً والروح، وكذلك ب الدازاين والروح، وحدة   هي 
  بواسطة الوجودية. إن هذا االتحاد يف تناقص أو تزايد مستمر عىل الدوام. 

ثل الوجه اآلخر من السقوط   ُ وبعبارة أخرى: إن هذه األنواع من التضاد والتنازع 
والصعود. إن الوجود الفّذ يطالب بالتحّرر من الدازاين واالرتقاء نحو السطوح العليا  

كانية الخالص من ميول الدازاين التي هي من لوازم من كينونته، ولكن ال تتوفّر له إم
. إن الحضور املحض يف دائرة الوجود يتحقق يف هذا العا  العيش يف هذا العا
ويف الوجود التجريبي لألنا، وإن هذه الحالة الثنائية تعمل عىل بلورة نوع من التضاد 

الع وإدراكها  وعيها  يف  األنا  إن  واملستمر.  الدائم  الفاعل والتنازع  مثل  تعمل  ام 
واقف   أنه  بيد  املوضوعات،  إدراك  عىل  املعرفية    اأيضً املعريف  محدودياته  عىل 

ة، والسعي من أجل الحصول عىل املزيد من املعرفة،  اأيضً  . وكأن املدركات الكث
يتضمن فهم محدوديات التعرّف عىل األنا، أو أن الفذ يسعى عىل الدوام من أجل 

وبالتقارن مع ذلك يتوصل إىل إدراك عجزه عن الوصول إىل    الوصول إىل الجامعية،
ّحض   الجامعية املطلقة. إن الفذ بعد التعرّف عىل هذه التناقضات، ال يستطيع أن 

 
1. Jaspers, Philosophy, p. 28. 

  .٤٥(العا يف مرآة التفك الفلسفي)، ص  فلسفيعا در آيينه تفكر ياسربس، . ٢



٢٧٤  واملعنوية الدين 

نفسه عىل الجهود املنبثقة  عن وجوهه، وال يستطيع بعد الرتكيز املحض عىل هذه 
ه. ومن هنا فإن الوجود املحدوديات أن يغفل عن الجهود الطبيعية املنبثقة عن وجود

، وهذا   اواحدً الفذ يرزح يف رصاع مستمر، ومع كل انتخاب سوف يسلك   من طريق
الطريق إما أن يؤّدي به إىل السقوط أو يؤدي به إىل االرتقاء. وهذا يعني أن الوجود 

  الفذ سوف يكون عىل الدوام يف حالة من االرتقاء، أو حالة من السقوط. 
ه في وراء هذا االرتباط، يُصبح الوصول إىل الذات الذاتية ومن ناحية أخرى، فإن

ا هو وجودي اممكنً   اأمًر لألنا بواسطة الحرية واالختيارات   . ويف الواقع فإن الفذ 
األصولية  امدينً يُعّد   رشائط  ١للقفزة  يف  تحدث  إنسان  كل  اختيارات  أن  وحيث   .

ختلفة عىل تقويم الوجود وحاالت مختلفة، ومن ناحية أخرى تعمل االختيارات امل 
خالل  من  الفذ  إن  اآلخر.  كينونة  عن  مختلفة  كينونتي  تكون  أن  من  مفّر  فال  الفذ؛ 
القرارات الهادفة يعمل عىل تحويل كل اختيار ـ بوصفه قفزة ـ لتدعيم وتعزيز ذاته،  
ويعمل بذلك عىل بناء عامله بالتدريج. وهذا يعني أن هناك عالقة وارتباط من طرف  

منوط ضمن   عاملي  انسداد  أو  انفتاح  إن  اآلخر.  كينونة  عن  كينونتي  اختالف 
باالختيارات الوجودية. إن املوجود الفذ يعمد من خالل قراراته إىل توسيع عامله، 

  أو يتجه نحو القضاء عىل ذاته: 
«إن الوجودية ـ مثل اإلمكان ـ تتجه بواسطة اختياراتها نحو الوجود، أو تبتعد  

  . ٣وزوالها»  ٢ه نحو فنائهاعن الوجود وتتج 
ضوء  يف  وكينونتي ـ  حيا  أن  يدرك  الوجودي  املستوى  يف  اإلنسان  فإن  هنا  ومن 
الدائم  التوثّب  خضم  يف  معناها  تكتسب  ـ  الثالثة  الوجوه  ب  املتنازعة  العالقة 
الوجود  ط  و أسلوب  نصيب  من  الدوام  عىل  األصالة  وأن  املستمر،  والتسامي 

  الخاصة (الوجودية).وكينونتي 

 
1. Ursprung 
2. Nothingness 
3. Jaspers, Philosophy, p4. 



ا هي استعالء وجودي     ٢٧٥  املعنوية 
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فلسفة  يف  ـ  عليه  محكوم  الجامعية،  أنواع  من  نوع  أي  إدراك  أجل  من  السعي  إن 
، لن  ياسربس ـ بالفشل؛ وذلك ألنه حيث ال يكون هناك من وجود جامع يف الب

تحصل عىل  . وعىل هذا األساس فإن اآلراء املفككة  ا أيضً تكون هناك رؤية شاملة  
اعتبارها؛ وهي اآلراء التي تحتوي عىل مواد ذهنية؛ وبهذا املعنى فإن الشخص الذي 
يذهب   للتخلف؛ك  قابلة  وغ  مطلقة  يعتربها  سوف  الرؤية،  هذه  عىل  يحصل 

. وعىل هذا األساس فإن كل رؤية ذهنية  اأيضً الشخص اآلخر إىل اعتبار رؤيته كذلك  
إىل أصالتها الذاتية. إن املعنوية الجديدة عىل   ارصيدً تطرد الرؤية األخرى، وتضيف 

أساس فلسفة كارل ياسربس تح عن أراء مفككة. وهي اآلراء املنفصلة التي تعمل  
عىل بناء العوا الداخلية الذهنية. ويف ضوء هذا االتجاه فإن املعنوية تعني اإلدراك 

هي   الوجودية  وإن  لإلنسان،  الخاص  الوجود  ساحة  يف  الكينونة والحضور  ذات 
الخاّصة لإلنسان. وإن الزم هذا الحضور بدوره هو التسامي الوجودي لألنا، الذي 
يعّرب عنه كارل ياسربس تحت عنوان التعايل أو القفزة املتسامية. وبعبارة أخرى: إن  
بدورها  املعنوية  هذه  وإن  الخاّصة،  اإلنسان  لكينونة  وجودي  إدراك  تعني  املعنوية 

  تسامي نحو الوجودية. تقوم عىل أساس ال
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ويف  باإلنسان.  الخاصة  الكينونة  دائرة  يف  والحضور  اإلدراك  تعني  املعنوية  إن 
الحقيقة فإن «املعنوية تعمل عىل إظهار الوجود الداخيل لإلنسان، وترتبط بالقدرة 

الكينونة الخاصة التي يتّم التعب عنها ـ يف رؤية . إن هذه  ١التي تنبثق من الداخل» 
والثبات  االطمئنان  «تستوجب  التي  ذاتها  هي  بالوجودية،  ـ  ياسربس  كارل 

والحياة  ٢الشخيص»  العا  عىل  واملفهوم  املعنى  إضفاء  تستوجب  املعنوية  إن   .
  وجميع األمور املحيطة بها. إن هذا اإلضفاء للمعنى عىل صلة وثيقة مع الحضور 

 
1. Roof, a Generation of Seeker: the Spiritual Journals of the Baby Boom 

Generation, P.64. 
2. Jaspers, Philosophy, p. 126. 



٢٧٦ واملعنوية الدين

يف الدائرة الخاّصة باإلنسان؛ وذلك إذ يف ضوئها تنكشف معا األمور، بل وتعمل 
ضوئها   يف  نفسها  إظهار  عىل  الحقيقة  إىلاأيضً حتى  ياسربس  كارل  يذهب  ك   .

عن  لنا  الفلسفي  اإلدراك  صعود  يف  يكمن  للحقيقة  األسايس  املبنى  بأن  االعتقاد 
 مورد كل يشء يظهر نفسه لنا بوصفه الكينونة من أجل الوصول إىل رؤية واسعة يف

للوجودية وجميع األشياء التي تتجىل لنا. إن  امصدرً ثل    اعميقً   احضورً ، أو  اوجودً 
هذه الحقيقة غ القابلة لإلدراك (اإلدراك املفهومي) قّوة تحملنا عىل نبذ جميع أنواع 

املوجود  والتناقض  املطلوب  عىل  واملصادرة  ال١الدور  نسبة  وتحظى  حقيقة . 
ا يتحقق من  والوجود الخاص لإلنسان يف الب بأهمية خاّصة. إن إدراك الحقيقة إ
وجودية  معرفة  عن  عبارة  اإلدراك  هذا  أن  ببيان  الوجودية،  دائرة  يف  الحضور  خالل 

  بالكامل، وغ مفهومية وال انحصارية. 
يقول كارل ياسربس: 

التفك من  ط  الوجودية،  مدار  عىل  الفلسفة  يبحث  «إن  املفهومي)  (غ 
عىل العثور  يف  ينجح  املطاف  نهاية  ويف  ورته،  ص عن  بواسطته  اإلنسان 

  . ٢ذاته»
: ، وه   إن هذا االدعاء يف حقل املعنوية يعمل عىل تأييد نقطت

النقطة األوىل: إن املعنوية تدور مدار تجربة وجود الذات؛ ك أن املعنوية من 
وجهة نظر ألكينز ومساعديه: 

ط من الكينونة وتجربة هذا الوجود الذي يظهر بجانبه املتعايل من طريق »
  .٣الوعي واإلدراك» 

نيلسون ذهب  ك  الذهني؛  األساس  عىل  املعنوي  التفك  رسة  م الثانية:  النقطة 
. ويف٤إىل الحصول عىل نوع من اإلدراك الداخيل   اطريقً بدوره إىل اعتبار املعنوية  

1. Jaspers, Philosophy, p.47.
  .٤١(س الفلسفية)، ص   زندگينامه فلسفي منياسربس، . ٢

3. Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf, & Saunders, “Toward a Humanistic
Phenomenological Spirituality: Definition, Description, and Measurement”, p.10. 

4. Nelson, Psychology, Religion, and Spirituality, p.8.



ا هي استعالء وجودي     ٢٧٧  املعنوية 

نزلة السعي إىل العثور  الحقيقة فإن مزاول ة التفك الفلسفي يف رؤية كارل ياسربس 
، ومن هنا فإنه يُعّرب عنه يف بعض ١عىل منشأ الحياة والحركة باتجاه الذات األصيلة 

املتعايل» عنوان «التأّمل  تحت  كن  ٢املوارد  الرؤية  هذه  أساس  وعىل  عّد   اأيضً . 
، واعتبارها  ٣لية واكتساب التجربة الداخلية «املعنوية» قراءة وجودية عن الذات املتعا

  من أجل الوصول إىل مفهوم الحياة والغاية منها.  افرديً   ابحثً 
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 « » دون «الجمود الذا . إن املقصد  ٤إن املعنوية برمتها رهن بـ «التسامي التلقا

عنى الحضور يف املساحة الوجودية  اأيضً يف التسامي الذا بدوره هو الوجودية   ؛ 
نزلة األصل  الخاصة باإلنسان. ومن هنا فإن االستعالء أو التسامي الوجودي يُعّد 
ا تخص اإلنسان فقط؛ وذلك ألن   واألساس للمعنوية. وبعبارة أفضل: إن املعنوية إ

ورة اإلنسان  «املعنوية أسلوب   . ومن هنا فإن االختالف األسايس  ٥» اإنسانً جامع لص
ا يعمل  ب الحيوان واإلنسان ـ يف رؤية كارل ياسربس ـ يكمن يف أن الحيوان إ

يتطّور   أو  يتسامى  وال  الشيئية  الكينونة  تكرار  بحكم  اأبدً عىل  اإلنسان  أن  ح  يف  ؛ 
نف عليه  وجد  ما  عىل  البقاء  يستطيع  ال  يواجه  طبيعته  إنه  فجأة.  ، امغلقً   اطريقً سه 

يل إىل التفاهة، ويعيش حالة االغرتاب عن ذاته. ومن  ويتعرّض إىل االنحطاط، و
ذاته إىل  والعودة  والخالص  والتحرر  والتحّسن  النجاة  إىل  يحتاج  فإنه  وعىل ٦هنا   .

  ؛ هذا األساس فإن الفلسفة فعل داخيل لإلنسان ومن خالله
التسامي أو التعايل عن كل يشء عيني ـ إىل إدراك    «يصل املفكر ـ بواسطة

  .٧معترب عن الذات والواقعية»

 
1. Jaspers, Philosophy, p.283. 
2. Transcending Reflection 
3. Wuthnow, The New Spiritual Freedom, p94. 
4. Immanence 

ي أديان زنده جان هينلز:، معنويت. كينغ، ٥   .١٢٦٣(معنوية جون هينلز: دليل األديان الحيّة)، ص   راهن
  .٥٢(العا يف مرآة التفك الفلسفي)، ص  عا در آيينه تفكر فلسفي. ياسربس، ٦
  .٢٨(الفلسفة الوجودية)، ص   فلسفه اگزيستانسياسربس، . ٧



٢٧٨  واملعنوية الدين 

. إن مفردة التعايل يف  ١وعندها سوف يُكتب التحقق لهذا التسامي يف ضوء التعايل
ل   استع إىل  الغالب  يف  عمد  وقد  التعقيد.  من  يشء  عىل  تنطوي  ياسربس  فلسفة 

عنى الحركة التقدمية لإلنسان ؛ املوضع األول٢هذه الكلمة يف موضع : التعايل 
الكينونة  نحو  الوجودية  واملساحات  األبعاد  يف  املتسامية  القفزة  واملوضع  ٣أو   .

ا يتطابق مع   عنى مساحة الوجود أو الكينونة يف أبعد من العا  : التعايل  الثا
كركيغارد ـ  . وقد ذهب كارل ياسربس ـ بتأث من سورين  ٤مفهوم الله يف الالهوت

الوجودية،   القفزة  غاية  هو  ـ  الله  ـ  املتعايل  بأن  القول  ال    امعتقدً إىل  الوجودية  أن 
تكتسب هويتها إال يف ضوء التعايل. وبعبارة أخرى: إن اإلنسان ال يحصل عىل ذاته  

. وقال يف ذلك: «إن اليق بالله يستمّد قّوته ٥يف قبال التعايل إال يف دائرة الوجودية 
  ا حضورً دي. فأنا أستطيع أن استيقنه، ال بوصفه محتوى العلم، بل بوصفه  من وجو 

ة عىل ٦بالنسبة إىل املوجود» . ك أنه يف املعنوية الجديدة إذا كانت الفرضية قا
قبل  من  املصنوع  املفهوم  نزلة  يكون  سوف  اإلله  ذلك  فإن  الله،  بوجود  القول 

  ول يانغ يف بيان املعنوية: اإلنسان وسوف يتوقف وجوده عىل اإلنسان. يق
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بودنوال،  و ورنو،  .  ٢ هست  هاي  فلسفه  و  بديدارشنايس  به  والفلسفات    نكاهي  الظاهراتية  عىل  (إطاللة 
  . ٣١٦الوجودية)، ص 

3. Jaspers, Philosophy. 
4. Ibid. 

يف فلسفة كارل   »الله«و  »الحركة االستعالئية«هناك بطبيعة الحال اختالف أسايس ب املتعايل يف مفهومي    -٥
ل ومفهوم اإلله يف األديان. يقول جان وال يف هذا   إن الفيلسوف ـ من وجهة «الشأن:  ياسربس عن مفهوم االستك

نظر كارل ياسربس ـ حيث يدرك من جهة ارتباطاته بالدين التقليدي، وإدراكه من جهة أخرى لعدم االعتقاد الجديد،  
نظر  وجهة  من  فهو  معتقد.  غ  هو  وال  بعينه،  دين  اتباع  يف  املتمثل  للكلمة  االعتيادي  باملعنى  مؤمنا  يكون  ال  فإنه 

. إنه الشخص الذي يسأل، وإن  اومتجددً   ادنيويً   اقسً دين له، ومن وجهة نظر امللحدين سوف يكون    املؤمن كافر وال
. (وال،  »سؤاله ـ عىل الرغم من أنه ال يعلم إىل أّي شخص يلتجأ سواه ـ يحتوي عىل حرارة ال تقّل عن حرارة املناجاة

  .۱۸۷(التفك الوجودي)، ص  انديشه هستي
6. Jaspers, Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, p.45. 
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. إنها الذات التي تسعى من أجل الحياة  «إن معنويتي عبارة عن إظهاري لذا
س القريب مع الذات األسمى  . وأنا أعرّف هذه الذات بوصفها  ١ولغرض الت

س مع الله، وأعرفه بواسطته» اجزءً    . ٢مني، وهو الجزء الذي أقام الت
ً وعىل هذا األساس فإن قيمة الله أو املتعايل تكمن يف أنه يجعلنا أك     اوعزمً   تصمي

  عىل الذهاب إىل أبعد م نحن عليه.
íréjßÖ]< <

مرتبة  إدراك  عىل  ويحصل  الوجودي،  استعالئه  نحو  يسعى  املعنوي  اإلنسان  إن 
ة من كينونته (الوجودية). إن هذا الوعي واإلدراك ليس من جنس تعلق إدراك  خاص

الفاعل املعريف باألمور املوضوعية وامللموسة؛ وذلك ألن هذا النوع من اإلدراك  
كن   الكيل»،  واإلدراك  «الوعي  دائرة  ضمن  ـ  ياسربس  كارل  بزعم  ـ  يقع  الذي 

هنية. ويف الحقيقة فإن إدراكه ملرتبة استبداله بأّي إدراك آخر، فهو من املعطيات الذ
ثل   ذاته،  من  أساس   انوعً خاّصة  عىل  يتقّوم  الذي  الوجودي  الذا  اإلدراك  من 

أصالة الوجود. وبعبارة أخرى: إن اإلنسان املعنوي هو كل شخص يختار الحضور 
الحرّة،   اإلرادة  أساس  عىل  يحدث  الذي  االختيار  هذا  إن  املوجود.  مساحة  يف 

ىل السلوك النظري والعميل، هو يف حّد ذاته من الخصائص األساسية يف  ويتوقف ع
ا تبلغ غاية قوتها   عنى أن الحرية وقدرة اإلنسان عىل االختيار إ مساحة املوجود. 
حريته  منتهى  يف  يكون  املوجود  دائرة  يف  اإلنسان  إن  الخاص.  وجودها  مرتبة  يف 

امل هذه  يف  أنه  إذ  مطالبه؛  اختيار  عىل  كينونته  وقدرته  إىل  استند  قد  يكون  ساحة 
  الخاصة أك من أّي وقت آخر. 

التسامي   هذا  يف  اإلنسان  وإن  الوجودي،  االستعالء  نزلة  هي  املعنوية  إن 
املعريف  الفضاء  يف  ـ  له  كن  حيث  متنّوعة؛  تجربة حاالت  إىل  يضطّر  الداخيل، 

املساح أساس  عىل  ها  وتفس بيانها  ـ  ياسربس  لكارل  ويف والفلسفي  األربعة.  ات 
الحقيقة والواقع فإن كل مساحة تعكس خصائص أساسية من اإلنسان، وإن اإلنسان  

 
1. Higher Self 
2. Young, "new age spirituality", p.196. 



٢٨٠  واملعنوية الدين 

يتحّول يف حركة سائلة ب املستويات األربعة، حيث يتعرّف عىل إمكاناته الجديدة،  
األمور،   عىل  املعا  إضفاء  مركز  يف  نفسه  ويعترب  ذاته،  مية  بت إدراك  له  ويحصل 

وام أك م تصّور، ويفهم ذاته عىل الدوام يف عدم كفاية ذاته، ويجد نفسه عىل الد 
  .ارضوريً  اأمًر ويرى أن االنتقال والتحرّك نحو اآلفاق الجديدة 

لكارل   الوجودي  االتجاه  أساس  عىل  املعنوية  اعتبار  كن  أخرى:  وبعبارة 
حركت بواسطة  اإلنسان  ألن  وذلك  لإلنسان؛  الوجودي  االستعالء  عنى  ه  ياسربس، 

اإلدراك  ساحة  ومن  والكيل،  التام  اإلدراك  ساحة  إىل  الدازاين  ساحة  من  املتسامية 
التام إىل ساحة الروح، وبالتايل من ساحة الروح إىل مساحة املوجود، ومن خالل 
ل  الك له  يتحقق  املساحة،  هذه  يف  الحرية  من  عليه  يحصل  الذي  العميق  الفهم 

ة، ويجيب عن التحديات الوجودية، وينجح  الداخيل باختياراته، ويفهم معنى الحيا
هى بأجمعها مع مناهج املعنوية   يف تحقيق الحياة املعنوية. إن هذه الخصائص تت
وظهور الحاالت املنبثقة من املعنوية؛ وهي موارد من قبيل: الفهم الحرصي لوجود 
الذات   وظهور  داخيل،  وارتقاء  شخيص  تطّور  هو  ا  الوجودي  والتسامي  الذات، 

  تعالية، وتحقق الوعي واإلدراك املعنوي.امل
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