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  دهكيچ
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 يمعنـو  يهـا گـروه ، ه بـه موجـب آن  ک یگفتمان ؛ما رسوخ نموده است ۀران جامعکفان روشنیمدر ه امروزه کغرب است 
ـ ابه سـرعت در حـال توسـعه هسـتند. از     ل گرفته وکش، زیآمپسند و بعضاً مخاطرهم عامهید و تعالیمدرن با عقا رو، ایـن  نی

ـ نـد معنو یبـر فرا آن  يرگذاریثأتة و نحو یشناسبه روش، یاسالم کن صفات مناسییپژوهش بر آن است تا با تب  یابیـ تی
ـ از قب یصـفات ، این زمینه. در دین نمایین قلمرو تعیا ت آن را دریو اهم یام اسالمکگاه احیپرداخته و جا ینید ـ وح، لی  یانی
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  مقدمه
 هـا وجـود دارد  در نهـاد همـه انسـان   ، و ارتباط با ماوراء ماده یمتعال ش به وجودیگرامعناي به »تیمعنو«

انسـان امـروز بـا بازگشـت بـه      ، مـدرن  يایـ دن يهارغم همه زرق و برقی. عل)1386، گرانیبناب و د ي(غبار
ن امر موجـب شـده تـا    یانهاده است.  یش درونین گرایا يرو به سو ياندهیطور فزاگر بهیبار د، شیخو
، د برسـاخته یـ هـا و عقا بـا ابـداع روش  مت شمرده و یخود غن يهاییسودجو يعرصه را برا نیا ياعده
ام رهـا  کـ ت تشنهیت و روحانیرا منحرف نموده و بشر واله را در سراب معنو یل انسانیش اصین گرایچن

ازجملـه   شـود. مـی  ادیـ از آن  »نوظهور يهاعرفان«ا ی »ینید دینوپد يهاجنبش«ه با نام ک يادهیسازند. پد
، يزیـ گرتیمسـئول ، یـی گراپـوچ ، يردمـدار کارک، بـودن  يتـوان بـه بشـر   ، مـی هـا ن عرفانیا يهایژگیو

فرهنـگ   ۀیـ بر پا، نی... اشاره نمود. عالوه بر امخالفت با فطرت و، يریپذظلم، يزیستاخالق، يفردمحور
، شــودیمـ هـا محسـوب   ن نـوع عرفـان  یـ ه ایـ و اول یه مخاطـب اصـل  کـ غـرب،   یسـت یوالر و اومانکسـ 
مـانع  ، ارکـ نکاتـب  کدر مبـراي نمونـه،    رود.یمشمار به هان عرفانیاغلب ا كوجه مشتر، يزیگرعتیشر

ن را یشـ یامبران پیـ عت پیز شرین اشو. )1391، یمنک(ترافراد است ینید يباورها، م ماهانتایبزرگ در برابر تعال
د؛ یـ مانیچاره میشما ب، عتیدر شر« دهد:یگونه هشدار منیا، به آنها کمرده اعالم نموده و نسبت به تمس

ه کـ ن معناسـت  یـ ن سـخن بـه ا  ی. ا)80و 79ص ، 1384، (اشو»دیریگیجان قرار میر بیکپ یکنار کچون در 
ـ انـد. با خود را از دسـت داده  ییاراکگر یخ مصرفشان گذشته و امروز دیتار، نیشیان پیاد ه کـ د دانسـت  ی

ـ . ا)1382، دزیسـا یرک(اسـت  کنداشـتن مناسـ  ، يان بشـر یـ اساساً قدر مسلم در همه اد از  ین مسـئله ناشـ  ی
ه کـ هاسـت. همچنـان  ن نوع عرفانیان و مخاطبان ایبان يزیگرفیلکد و تیقیب یخواهيآزاد، يخودمحور

ـ یاخت، يف با آزادیلکبا شعار تعارض ت، سمیالیستانسیتب اگزکدر م هرگونـه  ، رامـت انسـان  کژه یـ وهار و ب
  .)1386، اینی(سبحان شودیمردود شمرده م، یف الهیالکف و در رأس آن تیلکت

، ان سنت و عرفـان یق میوند عمیه بر پکوجود دارد  ییگراتب ساختکم، ییهادگاهین دیدر مقابل چن
  .)131 ص، 1383، تزک(دینمایم ین تلقکرا نامم ینیو د یسنت کد و مناسیبهره از عقاید نموده و عرفان بکیتأ

دگاه اسـالم در بـاب ارتبـاط    یـ ه دکـ ن اسـت  یـ ال اؤس، تیرد به معنویکدو روبا این حال در برخود 
مسـلمانان   یابیـ تیـ ند معنویدر فرا یچه نقش یاسالم کست؟ و اصوالً مناسیت چیبا معنو ینید کمناس

 يهـا هـا و پـژوهش  بحـث ، عتیو در قالب رابطه عرفان با شر، نند؟ در پاسخ به پرسش نخستکیفا میا
 کمناسـ  يرگذاریثأت یاما در ارتباط با چگونگ .)تـا ، بی؛ یثربی1386ر.ك: نوري، ( است صورت گرفته ياریبس

حاضـر  پـژوهش  رو، نیده است. ازایبه انجام نرس یاثر درخور توجه، ینید یابیتیند معنویبر فرا یاسالم



   ۹ يابي دينيبررسي تأثير مناسك اسالمي بر فرايند معنويت

، بـه موضـوع   ش از پـرداختن ین مهم بپردازد. پیا یبه بررس، اتیات و روایاز آ يریگبر آن است تا با بهره
  :دگردن ییتب، ن بحثیا يمبادعنوان به کت و مناسیمقصود از معنو، الزم است ابتدا

  شناسي بحثمفهوم
  تيمعنو

»نَییاز ر »معنويعنىشه عص، 1375، ی(بسـتان  خالف مادى و حالت نفـس و بـاطن اسـت   ، : منسوب به م 
ـ (زب» یعرف بالقلب إنّما هو معنَى، یکونُ للِّسانِ فیه حظٌّهو ما ال«، گریعبارت دبه )842 ـ ، يدی  ص، 19ج، تـا یب
ف و یتعـار  »تیـ معنو«شـود. از  مـی  نـدارد و تنهـا بـا قلـب شـناخته      ياه زبـان از آن بهـره  کآنچه . )711

و ، ن و مـذهب یـ ان آن را در مفهـوم خـاص و معـادل د   یگراارائه شده است. سنت یمتفاوت يهابرداشت
. )48 ص، 1388، (رنجبـران انـد در نظـر گرفتـه   یکزیبه متافعنوان به عام و يمعنادر ؛ یغربمدرن پست يایدن

ان و یـ رچوب ادات را خـارج از چـ  یـ ه معنوکـ وجود دارد  ياانهیردگراکارکدگاه ید، همسو با نگرش دوم
تعلـق بـه   معنـاي  به لزوماً يمعنو یزندگ«د: ینمایف مین تعریسته و چنیج و فوائد آن نگریمعطوف به نتا

د یـ و ام يه بـه انسـان شـاد   کـ بـه عـالم و آدم اسـت     ینگرشـ معناي به هکبلست، ینه نیان نهادیاز اد یکی
دهنـد.  یت ارائـه نمـ  یاز معنو یف مشخصیز غالباً تعرینوظهور ن يها. عرفان)376ص ، 1384، انکی(مل»بدهد

ننـد.  کیم مـ یترسـ  روان خـود یپ يقت و وحدت وجود را برایافتن حقی، یل به تعالیهمچون ن یاما اهداف
در عرفـان   اسـتاندا کشده است.  یت نفیت معنویاصوالً واقع، آمدهعملف بهیاز معدود تعار یکیدر  یحت

 یانیـ و پوچ اسـت. ب  یخال، تیمعنو، گرا بودواقع یه شمنک، دون خوان يبرا«د: یگویخود م یسرخپوست
امـا هرگـز    ،ده شده اسـت یو شاعرانه پوش یادبم یرا با مفاهیزبا؛ یار زیت بسیثرکبدون اساس و به اعتقاد ا

از  يرویـ ف اسـت و بـا پ  یتوصـ  یکت تنها یه معنوکده داشت یرود... او(دون خوان) عقیفراتر از آن نم
، یدگاه محققـان اسـالم  ی. با استناد به د)96 ص، 1388، (رنجبران»ستین یابیروزمره قابل دست يایدن يالگوها

  عبارت است از:، ن پژوهشیدر ا »تیمعنو«منظور از 
 يهـا چ و خمیگذشتن از پ يانسان در راستا یباور به رشد و بالندگ، بیباور به غ، یارتباط با وجود متعال

در  یوجـود متعـال   یحضور دائم كو در یارتباط با وجود متعال يبر مبنا یشخص یم زندگیو تنظ یزندگ
  ).1386، گرانیبناب و د ي(غبار یدار الوهافته و جهتیسازمان، معنادار یهست

  كمناس
»و جمع آن  یقربانمعناي به »هیکنَس»و  »کنُس»رده اسـت کـ عت بدان امـر  یه شرکآنچه معناي به »کنَسائ ،
دات اسـت.   معنـاي  بـه  کز مناسـ یو جمع آن ن از عبادت ياوهی: ش»و المنْسک و المنْسک«باشد. یم بـتَعم
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، ق1414، منظـور (ابـن  يو آداب عبادتمـان را بـه مـا بنمـا    ؛ )128: (بقره» أَرِنا مناسکَناو «د: یفرمامی میرکقرآن 
منـان را  ؤم، ن اسـالم یه دکاست  ییهانییعبادات و آ، یاسالم کمنظور از مناسرو، نیا. از)499ص ، 10 ج

  .	...حج و، روزه، همچون نماز یبه انجام آنها فراخوانده و ملزم نموده است. عبادات

  يابيتير آن بر معنويثأو ت ياسالم كصفات مناس
الزم اسـت ابتـدا   ، ینـ ید یابیتیند معنویبر فرا، یاسالم يهانییعبادات و آ يوه اثرگذاریشناخت شبراي 

 کان مناسـ یـ م، ين اسـت در مـوارد  کـ م. البته ممیازدبپر کن مناسیا یلکات یان خصوصیو ب یبه بررس
ان یـ اد يهانییژه با آیوبهز وجود داشته باشد، ین یاتکاشترا، نوساخته يهاعرفان يزیو افعال تجو یاسالم

ـ    یو منش یهن برخاسته از آنها. اما قطعاً به لحاظ معرفتک يهاو عرفان یاله دارنـد   یوجـوه افتـراق فراوان
خـور  فرا بـه ق، ین تحقیدارد. گرچه در خالل ا ییر بسزایروانشان تأثیپ یابیتیزان معنویت و میفکیه در ک

از بـه  یـ ن، زییـ و تم كن نقـاط اشـترا  یق ایدق یاما بررسها اشاره خواهد شد، ن تفاوتیاز ا یبه برخ، بحث
 یو چگـونگ  یاسـالم  کن صفات مناسـ ییتب، ن پژوهش استیاموردنظر  هکدارد. آنچه  یپژوهش مستقل

ت و یرا محـدو  یشـرع ف یالکد به تیه تقکاست  یدگاهیدر مقابلِ د، ت مسلمانانیآن بر معنو يرگذارأثیث
  م:یپردازمیآنها  ردکعمل یو چگونگها یژگین ویا یبه بررسل، یپندارد. در ذمی تیدر تقابل با معنو

  يبودن و التزام عمل يانيوح
صدور و مصدر أ نوظهور در منش يهاتیف معنویالکبا ت، یاسالم کن تفاوت مناسیترن و مهمیاول

ت یـ دو نـوع معنو ، یلـ ک يبندمیتقس یکتوان در یواسطه آن مهه بک يزیآنهاست. وجه تما جابیا
همچـون  ، يه اعتقـاد یـ رش اصـول اول یپذ، ن اسالمی. در ديت بشریو معنو یت الهیمعنو: قائل شد

وجـه  چیبـه هـ  ن اصـول،  یـ د در ایتقلرد. یپذمی ار انجامیاخت يامالً محققانه و از روکد و معاد یتوح
ه اصـول  یـ رش اولیاسـاس پـذ  بر، یف شـرع یالکـ رش و انجـام ت یپذ، یاما در بعد عملست، یز نیجا

ل یـ ن تقـدم بـه دل  ی. ا)37ص ، 1388، يشهرير ي(محمد ردیگمی متعبدانه صورتصورت به و ياعتقاد
أ . منشـ )24ص ، 1389، ی(جمـال  »دهـد مـی  لکیرا تشـ  ینیمان دیه ایاساس و پا، معرفت«ه کن است ای

براي  است. نام و در مرحله بعد سنت معصومیرکز ابتدائاً قرآن ین یام فرعکصدور و وجوب اح
سـتون  عنـوان  به اتیه در رواکنماز  یعنیاسالم،  ين عبادکم در ارتباط با وجوب ریرکقرآن نمونه، 

 د:یفرمایم )268ص ، 2ج، ق1414، ی؛ قم44ص، 1ج، 1373، ی(برقن شناخته شده استامنؤن و معراج مید
را یـ ز؛ دیـ نماز را بـر پـا دار  ؛ )103: نساء( »تاباً موقُوتاًکنَ یانَت علَى الْمؤْمنکموا الصالةَ إِنَّ الصالةَ یفَأَق«
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در خصوص وجـوب عبـادات روزه و    ن.یاى است ثابت و داراى اوقات معفهینماز براى مؤمنان وظ
م کتب علَى الَّذینَ منْ قَبلکُما کم الصیام کتب علَیکُیا أَیها الَّذینَ آمنُوا «د: یفرمایب میز به ترتیحج ن

ه بـر  کـ طـور  د روزه بر شما واجب شده همانیامان آوردهیه اک یسانک يا؛ )183: (بقره» م تَتَّقُونَکلَعلَّ
ت   «. دیتقوا شود بایاقوام قبل از شما واجب شده بود شا یـالْب ج لَى النَّاسِ حـع لَّهل    ه إِلَیـ تَطاع نِ اسـ مـ

  .ارت آن خانه واجب استیز، ع باشدیه مستطکس کر هر ب )97: عمران(آل» سبیالً
ه فـرد مسـلمان پـس از    کـ ن صورت است یبه ادارد،  یاسالم کبودن مناسیانیوح یژگیه وک يریثأت
و آنهـا  ق نمـوده،  یز تصدیآن را ن یام شرعکاح، یتبعصورت به، ت اسالمیبه حقان یق قلبیق و تصدیتحق
ـ   یک، آخرت يبه خداوند در سرا ییگونار لزوم پاسخکدر ن امر، یداند. ایف خود میلکرا ت  یالـزام درون
و راه ت نمـوده،  یام و عمل به آنها تقوکاح يریفراگ يه اراده آنان را براکآورد یوجود ممسلمانان به يبرا

، ل معـاد یـ بـودن و لـوازم آن از قب   یانیوح یژگیو، گرید عبارت. بهبنددمیها یاهلکو ها ییجورا بر بهانه
مـال  ک يجـو ود در جسـت یـ همـه با ، رونیاند. ازکین ضمانت مامنؤعامه م يرا برا يت معنوکآغاز حر

چ یدر اسـالم هـ  . ابنـد یدسـت   یبه درجات متعـال ت خود، یند تا به فراخور تالش و ظرفیر نمایس يمعنو
ه در کـ یحـال بماند. درعقب ت ید از قافله معنوینباده است(بلوغ)، یرس یو عقل یه به رشد جسمک یانسان
و تنهـا   وجود نـدارد  یتعال يت به سوکو ضمانت حر یچ نقطه آغاز همگانیاصوالً ه، نینو يهاتیمعنو

رو بـه  ، یـی گراتیـ مثبـت معنو  يردهـا کارکبـه   یابیبه جهت دستات، یخسته و درمانده از ماد يهاانسان
سـم  یبود، یسرخپوست يهاعرفان، شنیتیمد، وگای. )1386، یانکی(گذارندیها معرفانن نوع یا کمناس يسو

آن اسـت و   يویـ از آثـار دن  يریـ گبهره، روان آنهایزه پین انگیشتریرا بیزروند؛ یمشمار به ن گروهی... از او
ه کـ سـم،  یبودتـراودا   یانیوحریتب غکدر مبراي نمونه،  دارد. یقه افراد بستگیاز و سلیبه ن زین يرویاصل پ

از چرخـه تناسـخ و رنـج و     ییتنها رهـا ، شده و هدف انسان یگر نفید يهااعتقاد به ماوراء ماده و جهان
انسـان مـدرن    یروانـ  - یط روحـ یز شرایو ن یستیویتیرات پوزکد با تفین عقایا، از آن است یعذاب ناش

بـه  ، والرکده از فرهنگ سـ یدبیازمند و آسیمردمان ن هکشود یمشاهده مرو، ایناست. ازداشته  یهماهنگ
  .)126 ص، 1381، نزکی(هاوابندییش مین گرایین آیبه ا، ن آالم خودکیمنظور تس

  يق فطريو تصد يمداراخالق
در  یاخالقـ ریغ يارهـا کانجام ه ک ییتا جا. هاستان همه انسانیم كو مشتر يفطر يامر، ت اخالقیرعا

ش ید و سـتا یـ یأمـورد ت ، دهیافعـال پسـند  ، قرار گرفته و در مقابل وهشکمورد ن، یتبکن و میقالب هر آئ
 يمعنـو  یه درصـدد تعـال  کـ ، یقـ یحق عرفـان  یکه شالوده کرود یانتظار مرو، نیاهمگان خواهد بود. از

۱۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 ياریـ بـودن را مع یاخالقـ ، توانیمن اساس، ین شده باشد. بر همیعج یاخالق يارهایبا مع، هاستانسان
از  یه برخـ کـ شود یمشاهده م، این وجودها دانست. با افراد و گروه يت ادعاهایدر سنجش حقان یاساس

ـ ی(ا رنـد یگمی با اخالق قرار یدر تعارض اساس، دیپدهاي نوعرفان در انتقـاد از  بـراي نمونـه،    .)1386، یران
  گفته شده: اشو يمرام معنو

ـ  يرفتار ينارواها ياو را به روا انگار یدروغ معرفت یک  يهـا رسـانده اسـت. او همـه ارزش    یو اخالق
ـ  یبرسـاخته اجتمـاع   يبـردن بـه هنجارهـا   و پنـاه  ییجوتیجه ترس و امنیرا نت یو اصول یاخالق  یمعرف

  ).212ص ، 1387، فیسي(مظاهر ند...کیم
را یـ ز؛ شـمارد جـز قتـل   یز را حـالل مـ  یـ همـه چ بر)، کتب فالون دافا(قانون اکم، مشابه يدر مورد

ا یـ ن دنیـ ت در اکیـ ه ملکـ ازآنجا، ن فرقهیشد. در اکرا ب يگریا موجود دیس حق ندارد انسان کچیه
 سـت یبایمـ و  همسر و فرزندانش بدانـد د خود را متعلق به یزن نبا یک، وجود نداردکس هیچ يبرا

در مراحـل مختلـف   ، . در مقابل)35و23 ص، 1388، (رنجبرانببخشد يز آرامش و شادیگر نیبه مردان د
و  یطهارت و آراسـتگ  از. خوردمی به چشمروشنی به  ین اخالقیهنجارها و مواز، یاسالم کمناس

 طهـارت ، بـراي نمونـه   .	...احتـرام بـه موجـودات و   ، نوعانت حقوق همیرعا، تواضع، نظم تا ادب
ژه نماز است. خداونـد متعـال در بـاب    یوهمقدمات واجب و شروط الزم اغلب عبادات و بازجمله 

وه «د: یفرمایم یو شرع یضه اخالقین فریا جـلُوا والةِ فَاغْسإِلَى الص تُمنُوا إِذا قُما الَّذینَ آمهکیا أَی م
یدأَی کووا بِرُؤُسحسام قِ ورافإِلَى الْم لَکمجأَر و إِلَى الْکم إِنْ کم نِ ویبرُوا  کعنُبـاً فَـاطَّهج ه: مائـد ( »نْتُم

هـا و  د) پـس صـورت  ید (و وضـو نداشـت  یزینماز برخ يچون برا، دیامان آوردهیه اک یسانک يا؛ )6
و ، دینکهر دو پا مسح  يرو یپاهاتان تا برآمدگ يو بر سرتان و رو، دییتان را تا آرنج بشویهادست

مجموعـه   یـک ز از یـ ز پرهیـ ن بـزرگ حـج ن  یی). در آدینکد(غسل ییشو نماود شستیاگر جنب بود
باشـد.  یمـ  یاسـالم  کات در مناسـ یـ د بر اخالقکیه نمود بارز توجه و تأکاست  يضرور محرمات
)، یفروشـ فخر، دشـنام دادن ، فسوق(دروغ گفـتن ، مسلمانان را از جدال، ه به هنگام احرامکهمچنان

ـ یخمامـام  ( داردمی ... بازاهان ویندن درختان و گکوانات و یشتن حک نگونـه  ی. ا)77ــ 94ص ، 1370، ین
نـه سـاختن   یج و نهادیتـرو ، از خـالل آن  یو حتـ  ین اخالقـ یبا مواز یاسالم کتعارض مناسعدم 

منـان  ؤد میـ و ترد یراه را بر هرگونه دلزدگ، بشر هماهنگ است یامالً با فطرت الهکه ک ییهنجارها
ه در ابتـدا بـه   کـ  یراهـ ، گـر یعبـارت د . بـه بنددمی، کن مناسین از اامنؤمریغهاي يریگز خردهیو ن

نون به واسطه انطباق کا، آور شده بودت در آن الزامکحر، صدورأ بودن منش یانیه اعتقاد به وحواسط
 ،ن راسـتا ید. در همـ یـ نمامـی  افـت یز دریـ د فطـرت را ن ییأر شده و مهر تیپذخرَد، یبر اصول اخالق
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مثبـت   يدر قالـب آثـار و رفتارهـا   ، نه شده استینهاد یف شرعیالکبا ته کاسالم،  یت اخالقیمعنو
  ند.کیدا میپ یظهور خارج یو اجتماع يفرد

 يهمگان يالگو ةو ارائ يمندختير

 برخوردارنـد.  ياژهیـ از نظـم و سـاختار و  ، ات مراحـل ییت خود و هم در جزیلکدر هم  یعبادات اسالم
ن یمعـ  یمحـدوده زمـان   یـک در بایـد   دامک... هر اعمال حج و، روزه واجب، روزانه ينمازهابراي نمونه، 
سـازد. قـرآن   مـی  ال مواجهکت آنها را با اشیمقبول، یالههاي قاتین میاز ا يرد و عدول عمدیصورت پذ

رِ إِنَّ قُـرْآنَ      الشَّمسِ إِلى كأَقمِ الصالةَ لدلُو«د: یفرمامی ن عباداتیم درباره ایرک قُـرْآنَ الْفَجـ لِ و قِ اللَّیـغَس
 )مـه شـب  ین( شب یکیت تارید(هنگام ظهر) تا نهاینماز را از زوال خورش؛ )78: (اسـراء »مشْهوداً انَکالْفَجرِ 

. مشهود(فرشـتگان شـب و روز) اسـت   ، ه قـرآن فجـر  کرا چرا  )نماز صبح(ن قرآن فجریبرپا دار و همچن
از شما ایـن مـاه را   پس هر کس  ...ماه رمضان؛ )185: (بقره» فَمن شَهِد منکُم الشَّهرَ فَلْیصمه ...شَهرُ رمضَانَ«

. و اسـت  ینـ یمع يهـا زمان) حج ماه( )197: (بقـره » الْحج أَشْهرٌ معلُومات« .باید آن را روزه بدارد درك کند
ت یـ را ماهیـ زبرگزار گـردد؛  رمه) که مک(م ياژهیو یانکست در محدوده میبامی ن حجییآ، ریدر مورد اخ

ۀَ مبارکـاً      نَّ إ«ان خاص وابسته است: کآن بدان م ذي بِبکـَّ اسِ لَلـَّ ع للنـَّ ضـو ت یـلَ بد  أَو هـوینَ  يالَم لِّلْعـ« 
اى در حقیقت نخسـتین خانـه   )97: عمران(آل»وللّه علَى النَّاسِ حج الْبیت... فیه آیات بینَات «، )96: عمرانآل(

هـدایت   )مایـه ( مکه است و مبارك و براى جهانیان مردم نهاده شده همان است که در) عبادت(که براى 
  .براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است... هایى روشن استدر آن نشانه .است

 هکـ نـد  ربرخوردا یب و سـاختار منظمـ  کیـ ز از تریـ در درون خـود ن  یعبادات اسـالم ، نیبر اافزون 
ن یـ اسـت بـه انجـام برسـد. ا    کم و کـ ر و ییـ شارع مقدس و بدون تغموردنظر  بیست به همان ترتیبامی

 یب و مـواالت در انجـام برخـ   یـ ت ترتیـ رعا، یمسـائل فقهـ  ة ه در حـوز کت دارد یاهم يبه قدرمسئله، 
ـ ا. به هرحال، )165ص ، ق1412، ی(خوئآمده استشمار به و عبادات از واجبات کمناس ب یـ ن نظـم و ترت ی

و  یهمگـان  يبرنامـه و الگـو   یـک ، وجـود دارد  یاسـالم  کات مناسـ ییت و جزیلکه در کر، یناپذخدشه
و  یبرخـ  یه مـانع سـرگردان  کـ دهد می ن خود ارائهابه همه مخاطب ير معنویبخش را به منظور سوحدت

از  يبرخـوردار ، نیـ گـردد. عـالوه بـر ا   یمـ  يمعنو كر سلویگر در مسید یبرخ يانحراف و خودمحور
ت یـ بـه معنو  یبخشـ تعمـق ت، یـ و در نهان فـرائض  یـ رار و تداوم انجام اکت ينه را برایزم، ساختار منظم

 یخاصـ  یعملـ  كسلو ۀا از برنامیاصوالً ، يامروزنوظهور  يهاه عرفانکیحالآورد. دریفراهم م یاسالم
تنهـا  آن،  يهـا اضتیو ر کمناس، يش از حد بر فردمحوریه بکیه با تکن بودا یمانند آئستند. یبرخوردار ن

۱۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

، نزکی(هـاو ت ندارندین عبادات و معنویاز ا ياهبهر، عامه مردمون است و یمخصوص طبقه راهبان و روحان
از  يازهیـ ه آمکـ متفـاوت،   يهـا و ارائـه برنامـه  ، مخاطبـان  يهـا قهیا با در نظر گرفتن سـل ی. )87ص، 1381
مـات  یمـردم بـه تعل   يثرکدر جـذب حـدا   یتنها سع، مختلف است يهاان و عرفانیاد يمعنو يهاگزاره

ن یت چنـ یـ ه حقانکـ نیعـالوه بـر ا  ن مسـئله،  ی. ا)291و  60ص ، 1387، فیس ي(مظاهرش دارندیبرساخته خو
دن بـه  یدر رسـ  یامکـ و نا یرانـ یجـز ح  يزیـ ز چیـ ن هانیین آیروان ایپ يبرا، بردمی الؤسریرا ز کیمناس
  در بر نخواهد داشت.   یقیت حقیمعنو

 يمعنو يبخشو تعمق ينمادمند

 ،ت و هـم در مراحـل خـود   یـ لکن عبادات هم با یرا ایز؛ عبادات است يمندختیمترتب بر ر یرمزوارگ
قت عبادت در تحقـق  یدهد. حقمی لکیرا تش که باطن مناسکهستند  یق و امور مقدسینماد و نشانه حقا

ه کـ را  يه اموریلک«معتقدند: مسلمان  ي. عرفا)1389، یو پور طـولم  ي(احمدآن است یو باطن يدو بعد ظاهر
ش یه بـا قلـب خـو   کـ دارنـد   یو باطن، ه انسان آنها را با قالبکدارند  يظاهر، به ارمغان آورده یاله یوح

ه از کـ است  ياز در نقش سازندهین اعمال نیا ی. ارزش واقع)21 ص، 1384، یآمل ي(جواد »ابدیمیآنها را در
 یکـی ن اسـاس،  یبر هم. )16ص ، 1380، ی(فاضلآن اسرار نهفته است يریارگکو به یراه شناخت اسرار باطن

ق و اسـرار  یحقـا ، اوراد، ارکـ از اذهریـک   سـت یبامـی  هکن معنا یم است؛ به ایتفه، ه عباداتیاز آداب قلب
ـ یخمامام ( م نمودیم و تفهیبه قلب تعل یمال دقت و سعکعبادات را با  نمونـه،  عنـوان  بـه  .)28 ص، 1383، ین

  ن است:یمت سالم نماز چنکح
او دست  يبرا ياریاست به خود آمد و حالت صحو و هش» فنا«ه سرّ او کچون از مقام سجود  کعبد سال

ه از سفر و ک یسکسالم ، رد؛ سالم دهد به موجوداتکبت از خلق به حال حضور رجوع یداد و از حال غ
ـ را یزدهد؛  رمکا یسالم به نب، بت مراجعت نموده. پس در اول رجوع از سفریغ ه پـس از رجـوع از   ک

ـ به اعاألولّون السابقون. و پس از آن،  است: نحن تیقت والیحق یتجلّ، قتیاول حق، ثرتکوحدت به  ان ی
  ).97ص ، (همان ندکل و جمع توجه یق تفصیگر موجودات به طرید

احـرام  ، گانـه هفت يهانماد آسمان، گانه آنطواف هفت، خود سفر حج نماد سفر آخرت زین حج نیدر آئ
نفـس و   يردن نمـاد مبـارزه بـا هـوا    کـ  یقربـان ، ه معبـود یـ عبـد و تنز  يز از محرمات نماد استغنایو پره

و  یعبـادات اسـالم  ن، ی. بنـابرا )151و132، 127، 59 ص، 1380، ی(فاضل ... دانسته شده استروح و يآزادساز
 يمعنـو  یتعـال  يسـو قت را مرحله به مرحله به یراه حق که سالکهستند  یینمادهاگوناگون آنها، مراحل 

هـا  افتـه و بـدان  ی یه نمادها آگاهیاز مشار إل، کن مناسیه فاعل اکدهند. به شرط آنمی سوق یو قرب اله
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ت و یـ زان معنویـ م، شـتر شـود  یآنها ب يچه توجه به باطن عبادات و نمادهارا مبذول دارد. هر یافکتوجه 
  افت.  یش خواهد یز افزایافراد ن يمرتبه معنو

ـ یو ب یدرونـ  يروهاین يبرا زین یسرخپوست يهاو عرفان یشرق يهادر عرفان  ينمادهـا ، عـالم  یرون
امـا  . 		...و یعـ یطب يهـا دهیجان و پدیا بیاش، بدن انسان يل اعضایاز قبدر نظر گرفته شده است.  ياریبس

دشوار بـوده   یین نمادهایرش چنیفهم و پذ، بودن آنها یاخالقریو بعضاً غ یعقالنریغ، یعلمریواسطه غهب
  رسد.ید به نظر میار بعیز بسیل از آنها نیت اصیمعنو يریگبهره، و به دنبال آن

  تيرار و تداوم و تثبكت
 یه و تعـال کیـ هـا در جهـت تز  ن راهیتـر شدهاز شناخته یکی، ار مقدسکو تداوم بر اذ یرار عبادات بدنکت

انـد.  د نمـوده کیبر آن تأ دیجد يهااز عرفان یبرخز یراً نیو اخ یان سنتیرباز ادیه از دکانسان است  يمعنو
در رو، ازایـن ت آنهاسـت.  یـ ار بـه واسـطه حقان  کـ ن عبـادات و اذ یـ ا يرگـذار یتأثه مهم است، کاما آنچه 

د وجـود دارد.  یـ ترد یبسـ ، ار مبهم و موهوم مداومت دارندکه بر اذکاذب، ک يهاروان عرفانیپ یابیضیف
  شود:یه میبه آن توص بابايساه در عرفان کمانند آنچه 

، مولمـه ا کم. ولمـه ا کرار کـ مداومت بـر ت ، یعبارتر نام خداوند است. بهکذ، جاد عشقین راه ایثرترؤم
شـود  یده میدم یه درون نک ییاست. درست مانند هوا يهر موجود یاتیح يرویه و اساس خلقت و نیپا

ر آن را کـ د و ذیـ ابیتش را دریـ هاسـت. اهم جهـان شه اصوات همه یم روند. اکید مین تولیآهنگ يو صدا
  .)64 ص، تایب، ی(فعال»دینکن یتمر

ا بـه انتخـاب   یـ بـوده و   یآنها مقطع کمعدود مناس، يبشرهاي ان و عرفانیاد یدر برخ، نیعالوه برا
در نظـر گرفتـه   ، صورت منظمو به یفه قطعیوظعنوان ، بهن عباداتیا، گریعبارت ددارد. به یبستگ کسال

در مـاه  یـک ؛ نـد کاد یـ ستاده و خدا را یه در روز پنج بار به نماز اکلّف است کم، مسلمان یکاند. اما نشده
ارت خانـه  یـ ات خود بار سفر بسـته و آداب ز یبار در طول ح یک، انکدر صورت امرد. یسال را روزه بگ

ماهـه از امـور مبـاح     یک كار خدا و خشوع روزانه در برابر او به همراه امسکرار ذکخدا را به جا آورد. ت
شـارع  ، اسـاس آن ه برکق دارد یبرنامه دق یکنشان از  یهمگ، کن مناسیو تحمل رنج سفر حج و انجام ا

ه عمـل  کـ ن مقـدر بـوده   یـ مـتش بـر ا  کح، ان انجام آنکعمل و ام یزان سختیمقدس با در نظر گرفتن م
اسـت.   يو مطلـوب بشـر   املکرمز هر فعل ، رارکن و تیه تالش و تمرکاست روشن ابد. یتداوم  يعباد
ن یـ حاصل ا، انسان یت بعد روحانیه تقوا و تقوکت ملینبوده و تثب نان قاعده مستثیز از این یشرع کمناس

۱۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

: (انشـقاق  »فَمالقیـه  کَدحاً ربک إِلى کادح إِنَّک الْإِنْسانُ أَیها یا«د: یفرمایرار خواهد بود. خداوند متعال مکت
  رد.ک یدار خواهیو باالخره او را د ینکمی انسان! تو در راه پروردگارت تالش يهان ا؛ )6

ه و أَنْفَـع   ی أَرضـ  و إِنْ قَلَّـ  الْآثَارِ و السنَنِ اتِّباعِ فی الْعملِ الْمداومۀُ علَى«فرماید: می پیامبر اکرم للـَّ
اعِ الْـأَهواء    عنْده فی الْعاقبۀِ منَ  اتِّبـ عِ وی الْبِـد فـ ادهتاجمـداومت بـر عمـل     ؛)23، ص 15، ج1429(کلینـی،  »ال

کوشـى در  تـر اسـت از سـخت   فرجـام تر و خـوش اندك، نزد خدا پسندیدههرچند  ت،براساس آثار و سن
ر مقابـل  عالوه بر توجه دادن به تمسک به مناسـک الهـی د  ، . این روایتاساس بدعت و هوسعبادت بر

هاي بشري، بر لزوم مداومت بر عمل نیز تأکید دارد. در روایت دیگري از آن حضـرت، آثـار ایـن    بدعت
یشِ، و      على الخَیرِ فیتشَعب منـه  أما المداومۀُ«مهم تشریح شده است:  نَ الطـَّ مـ عـدشِ، و البالفَـواح تَـرك :

دلِ،   التَّحرُّج، و الیقینُ، و حب النَّجاةِ، لعـۀُ لالشَّیطانِ، و اإلجاب ناباجت رهانِ، والب ۀُ الرَّحمنِ، و تَعظیمو طاع
ار آنچه از مداومت بر کـ ؛ )119، ص 1 ، جق1403(مجلسی، »و قَولُ الحقِّ، فهذا ما أصاب العاقلَ بِمداومۀِ الخَیر

سـرى، بیـرون آمـدن از گنـاه، پیـدا      ها، دور شدن از سـبک : ترك زشتیخیزد، عبارت است ازنیک بر مى
گیـرى  کردن یقین، عشق به رهایى و رستگارى، فرمان بردن از خداى بخشنده، بزرگداشت برهـان، کنـاره  

  رسد.. اینها چیزى است که از مداومت بر کار نیک به خردمند مى»از شیطان، پذیرش عدل و گفتار حق
و صـبر   یاسـالم  کمترتب بر انجام مناس يمعنو يهاانگر جنبهینما یبه خوب معصوم یالم نوارانک

ن یو متعـ  یهمگـان  كه خداونـد متعـال در تحمـل رنـج سـلو     کـ  يو مداومت بر آنهاست. همان مقصود
  منظور داشته است. عانمنان و متشرؤم يبرا یاسالم

 يمعنو ييافزاو هم ييگراجمع

ن یز به همـ ینوخاسته ن يهاعرفانرسد و می به نظر یو درون یامر شخص یکت صرفاً یمعنودر نظر اول، 
 یو ذهنـ  یبـدن  يهـا نیها و تمر. مراقبه)1386، یلکی(ونظر دارند ياربردکشناسانه و وه روانیجنبه آن به ش

فنـون  بـراي نمونـه،    ن مدعاسـت. یبر ا يدییتأ یاستاندا و... همگک، فالون دافا، شنیتیمد، وگایاتب کدر م
ـ ، دنیـ ا دیـ ؤر، ین بردن گذشته شخصـ یاز ب، ينگررهیاز جمله: خ استانداکد کیمورد تأ (متوقـف  یعملیب

 محـض را در  ییـ گراشخص را از جامعه جـدا نمـوده و درون  ، )57ـ138ص ، 1380، (لوتگهردن ذهن) و...ک
ز مـورد توجـه   یآن ن یهمزمان ابعاد اجتماع، يگذشته از اهتمام بر جنبه فرد، یم اسالمیدر تعال امادارد. یپ

صـورت  بـه  هیومی يبر اقامه نمازها يبسیار دکیتأ یات اسالمیم و روایرکقرآن ، نمونه يبرارد. یگیقرار م
نماز را برپـا  ؛ )43(بقره: »الرَّاکعینَ مع ارکَعوا و الزَّکاةَ آتُوا و الصالةَ أَقیموا و«فرماید: قرآن می. جماعت دارند

  د.ینکوع کر، نندگانکوعکد و با ریات را بپردازکد و زیدار
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ۀً  « :اندهفرمودز ین امبر خدایپ جـرشْـرِینَ دع سٍ وبِخَم لَاةِ الْفَرْدنْ صۀِ أَفْضَلُ ماعملَاةُ الْجصـدوق (»ص ،
ار یات بسـ یـ ات و روای. آباشدیست و پنج برابر نماز فرادا میلت نماز جماعت بیفض ؛)521، ص 2 ، ج1362

ا  « نـد: یفرمایان مـ یـ گونـه ب نیـ د را اکیـ ن تأیـ ل ایدل امام رضاد. ن مضمون وجود داریبا هم يگرید إِنَّمـ
لَتعکْشُوفاً جراً مإِلَّا ظَاه لَّهةُ لادبالْع و لَامالْإِس و یدحالتَّو و کُونَ الْإِخْلَاصئَلَّا یۀُ لاعمورا الْجشْهحرعـاملی،  »م)

 یبنـدگ  و اسـالم  و دیـ توحو  اخـالص  هکـ ع نماز جماعت آن اسـت  یعلت تشر ؛)287، ص 8 ، جق1409
تظـاهرِ عبـادات    نیقـ یبـه  . باشـد  گسترده ان مردمید عموم و در میدر معرض د ار وکآش، خداوند متعال

 يمعنـو  یـی افزاا هـم یـ  ينرژینوع سـ  یک، آن یجیو ترو یغیعالوه بر جنبه تبل، یوه جمعیبه ش یاسالم
اعضـا   کتـ کش از بـازده جمـع تـ   یبروها، یل نکه بازده جمع کن معناست یبه ا »ينرژیس«ند. کیجاد میا
د، یـ آمی به دست یفعل گروه یکه از ک ییرویجه و نینتگر، یعبارت د. به)1379، انیـ وریگ، ي(سرمدباشدیم

دو اثر مهـم بـر    زیات نیروااساس صورت جداگانه است. برهار افراد بکتر از حاصل يبه مراتب بهتر و قو
ش یافـزا ، نـزد خداونـد متعـال و دوم    يت عمل عبـاد یمقبول، مترتب است: اول یعبادات جمع ییافزاهم

ع «ند: یفرمایم امام صادق، یت عبادات جمعین. در باب مقبولامنؤت میمعنو تَمـا اجقَـطُّ     م ط هـۀُ ر عـبأَر
امدنـد و  یگاه چهار نفـر فـراهم ن  چیه ؛)4 ، جق1429(کلینـی،  »إِلَّا تَفَرَّقُوا عنْ إِجابۀٍ، اللَّهفَدعوا ، أَمرٍ واحد على

 امـام بـاقر   نده شـدند. که با اجابت آن دعا از هم پراکنیمگر ا، ردندکبه درگاه خداوند دعا ن یمطلب يبرا
نْ  یجِبه النِّداء فَلَم سمع منْ«ند: حضرت فرمودآن ه ک نندکینقل م نیرالمؤمنیاز امز ین ۀٍ فَلَـا     مـ رِ علـَّ غَیـ

اجابـت   يچ عـذر یجماعت را بشنود و بدون هـ  اذان يه صداکهر  ؛)24، ص  3، جق1407(طوسی، »هلَ صلَاة
  .)ستیند نماز ندارد(نمازش مقبول نکن

 یـی گراات جمعکز از بریمومنان با خداوند متعال ن يام رابطه معنوکو استح یتقرب اله، نیعالوه بر ا
نْ «آمـده اسـت:    رمکامبر ایاز پ یفیث شریاسالم است. در حد يعباد مـ  ب أَحـ     و ه ه اللـَّ بـۀَ أَح اعـمالْج

 او فرشـتگان و خدا ، ه نماز جماعت را دوست بداردکهر ؛ )445، ص 6 ، جق1408(نوري، »الْملَائکَۀُ أَجمعونَ
ـ  ئبِذکنسان اإل ئبذ طانَیالشَّ نَّإ« اند:ن فرمودهیند. آن حضرت همچنداریرا دوست م ـ أی مِنَالغَ ـ  ذُخُ  اةَالشّ

ـ الجمم بِیکلـ ع عاب والشّ م وکایإفَ ۀَیاحالنّ و ۀَیالقاص ۀِاع ـ  و ۀِالعام و سـجِ المص 7، ج 1409هنـدي،  (متقـی »د ،
ر را یـ گنـاره کدورافتـاده و   يهـا شیشه میه همکهمانند گرگ گوسفندان ، انسان است گرگ طانیش؛ )581

 .و مسـجد  ید و بر شما باد به حضور در جماعت و مجالس عمـوم یزیها بپرهيبنداز دسته پس .ردیگیم
ن مسئله بـه  یر عبادات ایسا يشود و در اثنایه ختم نمیومی يبه نمازهادر اسالم،  ییگراب جمعیالبته ترغ

يبرگـزار ، ن بزرگ حـج ییمسلمانان در آ میعظ ییمانند گردهمامقدس بوده است. مورد توجه شارع  جد 
  .	...د قربان وید فطر و عیمانند ع یاد اسالمیاع ییبرپا، نماز جمعه

۱۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  يريگجهينت
ف شـأن انسـان بـه    یـ ت بـدون عمـل و تخف  یران در باب معنوکفروشن یه امروزه برخکبر خالف آنچه 
 يو عبـاد  یام عملـ کـ ه احکـ د یـ آمی دستهن پژوهش بیج ایاز نتا، بدان معتقدند، فیلکواسطه هر نوع ت

دن بـه  یرسـ  ين راه بـرا یه بهتـر کـ بلسـت،  یت نیف مقام انسـان یتنها تخفنهه دارد، ک ییهایژگیبا و، اسالم
عمـوم   يت معنـو کـ نـه و ضـمانت آغـاز حر   یزم، بـودن خـود   یانیـ با وحب، ین ترتیت است. به ایمعنو

ن ید. با ساختار مـنظم و معـ  یزدایهمگان را مد یترد يزنگارها، يمداربا اخالق، آورده مسلمانان را فراهم
، خـود  لیاصـ  يبا نمادهـا قت نشان داده، یندگان راه حقیرا به پو یمیواحد و صراط مستق يالگو، شیخو

 يسـاز نهینهاد، ن عباداتیان خواهد شد. مداومت بر اکسال یش رشد درونیت و افزایمعنو يموجب غنا
دوشـادوش  ، کین مناسـ یچنـ  ییـ گراواسطه صفت جمـع همسلمانان ب، تیداشته و در نها یمان را در پیا

عزلـت و  کـنج  ت را تجربـه نمـوده و هرگـز در    یـ از معنو يمراتب باالتر، خود ینیبرادران و خواهران د
  نوظهور گرفتار نخواهند شد. يهاعرفان يانزوا
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