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عدیؿ آف در پیسرؽت همى جانبى ازت کى مبتنی بر  بدیؿ ك بی های گكناگكف ك نقش بی مزألى نكستار خاضر زلكک معنكی در عرشى

های خیات طیبى قكاـ یاؽتى ازت ؽرضیى معنكیت ازالمی کلید کماؿ ك عنشر کارآمد در همى عرشى . 



 



 [1]مخمدجكاد ركدگر

 چکیدق

معنكیت با اندیسى ایماف بى غیب ك اعتقاد بى ذدا، با انگیزق قرب بى خؽ زبخانى ك عمؿ بى اذالؽ الوی، التزاـ بى سریعت ك انجاـ عمؿ 

. ارتباط انزاف با 9. ارتباط انزاف با ذكد؛ 2. ارتباط انزاف با ذدا؛ 5یابد4  گانى تجلی می های پنح سكد کى در ارتباط شالد تعریؼ می

. ارتباط انزاف متکامؿ با انزاف کامؿ. معنكیتی کى در قالب راز ك نیاز با مخبكب، عبكدیت در 1. ارتباط انزاف با جواف؛ 7جامعى؛ 

پذیر ذكاهد بكد.  های گؾتاری، رؽتاری، الوی، انزانی تخقؽ برابر معبكد، معرؽت، مخبت، اطاعت ك زنذیت با انزاف کامؿ ك منازبت

عدیؿ آف در پیسرؽت همى جانبى ازت کى مبتنی بر  بدیؿ ك بی های گكناگكف ك نقش بی ی در عرشىمزألى نكستار خاضر زلكک معنك

های خیات طیبى قكاـ یاؽتى ازت ؽرضیى معنكیت ازالمی کلید کماؿ ك عنشر کارآمد در همى عرشى . 

گانکلیدیواژ  .معنكیت، زلكک، ذدا، زندگی، عبكدیت، خیات طیبى، عرشى، مقاـ معظـ رهبری :

دمىمق  

دهندق زلكک آدمی ذكاهد بكد. انزاف بى معنكیت از  بذش ك جوت ها ك هدایت ی عرشى ی مؾقكدق زندگی انزاف در همى معنكیت خلقى

گاق کى بى ایف  های ؽراكانی سدق ك آف اش نیاز ذاتی دارد ك هرگاق از چنیف نیاز كجكدی غؾلت کردق دچار ذزارت آغاز تا ؽرجاـ زندگی

های گكناگكف زندگی سدق ازت. بیاف ك تبییف  تكجى داست، دارای آرامش، آزایش ك شاخب پیسرؽت در زاخت نیاز دركنی ك ؽطری

تكاند در تكلید، تكزعى ك  های زلكک معنكی برمخكر بینش ك دانش مقاـ معظـ رهبری می ماهیت ك معنای معنكیت در کنار عرشى

ركی  رك، در نكستار پیش گسایی داستى باسد. از ایف رجزتى ك گرقتعمیؽ بینش معنكی ك گرایش شائب ك کنش شادؽ معنكی نقش ب

لى مكرد تخلیؿ ك تعلیؿ قرار دهیـ های زلكک معنكی را در اؽؽ اندیسى ك بینش معظـ برآف سدیـ تا عرشى . 

عنكیت نیز در چنانکى كجكد معنكیت در خیات ؽردی، ذانكادگی ك اجتمایی عامؿ آثار ؽراكانی در متف زندگی ازالمی ازت، ؽقداف م

تكاند آثار تذریبی ؽراكانی را در خكزق نظری ك عملی برجای بگذارد. جامعى منوای معنكیت یک  متف زندگی ؽرد، ذانكادق ك جامعى می

های ظاهری هـ داستى باسد؛ اما  های تکنكلكژی ك شنعت پیسرؽت ها ازت؛ ختی اگر در عرشى جامعى سکزت ذكردق در همى عرشى

ر كرسکزتگی سدق ك از امنیت ك آرامش برذكردار نذكاهد بكد. معنكیت ازت کى ؽرد، ذانكادق ك جامعى را در در دركف ذكد دچا

کند ك یک جامعى معنكی دارای مشكنیت  های گكناگكف اقتشادی ك زیازی خؾظ می های اذالقی ك ركخی ك ختی بیماری برابر بیماری

ها در  شكرت گرؽتار لػزش ى را باید تقكیت معنكی کرد. در غیر ایفكیسق نزؿ جكاف جامع از ذطرات مذتلؼ ذكاهد بكد. بى

4952 5935كند )بیانات،  ، انزاف را خؾظ نمى چيز بى قدر معنكيت های متنكع زندگی ذكاهند سد؛ زیرا هيچ عرشى ). 

های  ی پيسرؽت ق كى همى، خقيقت انزانيت، اذالؽ ك دكرل از ذدا، دچار كضعیتی سد دلیؿ دكرل از معنكيت امركز جكامع بسرل بى

تر نيزت؟ آیا امركز بسر،  تكاند اك را ذكسبذت كند. علت ایف امر چیزت؟ آیا بسر امركزی از هميسى ثركتمندتر ك عالِـ مادل هـ نمى
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http://pajoohe.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C__a-61856.aspx#_ftn1


 ل زندگى مكاجى نيزت؟ پس چرا زندگى تلر ازت؟! چرا ايف همى اذتالؼ در عالـ ازت؟ چرا كنندق بيش از هميسى با ابزارهال آزاف

كنند؟ بسر  ايف همى جنگ ازت؟ چرا ايف همى نامردمى ازت؟ چرا جكاناف در ثركتمندتريف كسكرهال عالـ، اخزاس ذكسبذتى نمى

ل  كلمى ازت4 بسر، پياـ انبيا را كـ دارد؛ بسر، نزذى برال ذكسبذتى چى چيزل الزـ دارد كى در اذتيارش نيزت؟ جكاب، يؾ

4 5944 ها را در اذتيار دارد )بيانات،  تريف نزذى كند. قرآف، كامؿ زت ندارد، يا بى آف عمؿ نمىبذش انبيا را در د بذش ك آزايش آرامش

( جامعى نباید از نظر مادی ثركتمند باسد ك از نظر معنی ؽقیر. جامعى ازالمی بایزتى ازت دارای دك ثركت مادی ك معنكی بكدق 551

شكرت، هرچند در عرشى اقتشاد ثركتمند باسد  ها سدق باسد، در غیر ایفگرایی ك معنكیت ر ك از ؽقر اقتشادی، اعتقادی، مادق

های كجكدی  دهد ك بزیاری از جنبى ها ك نیازها را پكسش می سماری دارد؛ زیرا ثركت مادی تنوا برذی از جنبى همچناف مسکالت بی

کند بى تعبیری دیگر، مسكؿ  زلب می -یش دارد خاؿ کى بى ظاهر آزا در عیف -ها ازت ك آرامش را از اك  انزانی دچار ذال یا کازتی

دزت بكدف از يؾ ثركت الزـ ديگر ازت مسکؿ همت  بعدل بكدف، توى ازت، جال ديگر ازت؛ مسكؿ اك يؾ  كزى كى عارل از معنكيت

4551 5951 كردف ازت )بيانات،  را ؽقط متكجى يؾ بذش ). 

 چیزتی معنكیت

« عرؽت دینی ك نظاـ تعالی كجكدی انزاف نقش مخكری ك زیر بنایی دارد، اگرچى تبییف هایی ازت کى در هندزى م ازآمكزق« معنكیت

کنندق ازت. معنكیت بى معنای اشالت عالـ معنا یا عالـ غیب، در عیف  مؾوكمی آف زوؿ ك ممتنع ازت، اما امری ضركری ك تعییف

مؾوكـ مقكـ معنكیت ذكاهد بكد؛ یعنی « بغیِب جواف ك جواف غی»اهمیت جواف مادق ك عالـ خس ك سوادت ازت، بنابرایف 

گؾتماف خاکـ بر معنكیت ازالمی ازت« گركی غیب» . 

ی اشلی در ذكدزازی ؽردی ك اجتماعی ازت. معنكیت راهبرد ایساف در تربیت  ناظر بى نگاق مقاـ معظـ رهبری، معنكیت کلید كاژق

ی آنچى ذكاهد بكد کى مربكط بى زاخت  برآكرندق همى« قكیت»عنشر   جامعى ك اعتالی امت ازالمی ازت ك بر ایف اعتقادند کى

( ك 56/55/36اند )بیانات  رك، بر تقكای اجتماعی در کنار تقكای ؽردی تکیى ك تأکید کردق معنكیت ك زطكح مرتبط با آف ازت. از ایف

ى معنكیت در اندیسى رهبری بى ایف معنا (. ناگؾتى نماند ک57/4/55اند )بیانات  تریف عنشر اقتدار معنكی را نیز ایماف دانزتى اشلی

ؽرمایند4  ( ك در تبییف مراتب كاالتر ایف نكع ارتباط با ذداكند می5/5/36)بیانات « رابطى ك اتشاؿ قلبی با ذداكند»ازت4 

ها با  ؿراز ك نیاز با ذدا ك ارتباط د»( ك ریسى خدكث معنكیت را نوؾتى در 5/2/56)بیانات « سدف در مقابؿ لطؼ الوی مجذكب»

ؽریب ظكاهر دنیا را نذكردف ك دلبزتگی بى زر ك زیكر ك »( دانزتى ازت ك لكازـ ذارجی ارتباط با ذدا را 24/3/41« )ذدای متعاؿ

. رهایی 2. خب شائب بى ذدا ك عسؽ شادؽ؛ 5اند ك در كاقع برزاذتى از دك عنشر4  )هماف( قلمداد کردق« زذارؼ دنیا پیدا نکردف

ركزت کى معتقدند  دانند، ایف دك عنشر در زلكک ؽردی ك اجتماعی نقش بنیادیف ذكاهند داست. از ایف گی معنكی میاز خب دنیا ك آزاد

كجكد آكرد ك بشیرت الزـ را برای خضكر در مقابؿ  مباخث عرؽانی نیز باید دؿ انزاف را بى ذدا نزدیک کند، یاد الوی را در انزاف بى

معنای انس ك ارتباط عمیؽ با ذدا کارآمدی ذاشی در متف زندگی انزاف  هر خاؿ معنكیت بى (. بى59/52/41ذدا ایجاد کند )همك، 



ی ابعاد  سكد. بدیف جوت ضركرت خضكر معنكیت ك ظوكر آف در همى داستى ك زرمایى رسد ك رزتگاری ؽرد ك جامعى مخزكب می

ای آسکار ازت. ایف درخالی ازت کى مکاتب  عى مزئلىخیات انزانی امری ركسف بكدق ك اهمیت راهبردی معنكیت در تعالی ؽرد ك جام

پردازد ك آنوا را نيازهال اشلى جلكق  كى نياز كاقعى ك ازازى انزاف ازت، غؾلت کردق ك بى نيازهال مادل مى  غربی از معنكيت

4524 5944 دهد )بيانات،  مى ). 

ا ك زازندگی سذشیت الوی کى با باكرهای دینی ك انس با ی ارتباطی با ذد یعنی تقكیت بنیى -ضركرت معنكیت هـ در جنبى ایجابی 

یعنی دؽع ك رؽع ؽزاد در ابعاد مذتلؼ  -قابؿ بیاف بكدق ك هـ در جنبى زلبی  -ذدا در اثر نماز، دعا، ركزق ك ... در ارتباط تنگاتنگ ازت

ها ك  ؿ یا ركح ك ركاف انزاف ك هـ با کنشمعنا، هـ با عقؿ ك د قابؿ تبییف ازت. بدیف -ؽکری ك اذالقی در خكزق ؽردی ك اجتماعی 

ها یا رؽتارهای انزاف در ارتباط مزتقیـ ذكاهد بكد. معنكیت نقش زازندق ك کلیدی در تربیت زالـ ك زازندق انزاف دارد  كاکنش

دگی کرد ی معنكیت زن ( درنتیجى بایزتى ازت با رق تكسى4575 5947 ؛ بيانات، 4515 5941 ؛ بيانات، 4514 5944 )بيانات، 

ایی  ( ك عامؿ اکتزاب خیات طیبى4952 5935كند )بیانات،  انزاف را خؾظ نمى  ی معنكيت چيز بى اندازق ( هيچ4597 5949 )بيانات، 

ذكاهد سد کى رسد مادی ك معنكی در همى ابعاد، ثمرق دلنسیف آف ك زعادت دنیا ك آذرت میكق سیریف آف ازت. خيات طيبى، عبارت 

هال عالى؛ هدؼ عالی انزاف عبارت از كشكؿ بى خؽ، رزيدف بى قرب  راق ذدا ك برال رزيدف بى هدؼازت از زندگى در 

4 5941 را الزـ دارد )بيانات،   تعالى ك تذلؽ بى اذالؽ الوى ازت. انزاف برال رزيدف بى چنیف هدؽى، ابزارهال مادل ك معنكل بارل

( معنكیت عامؿ پیسرؽت دائمی، رسد متكازف 4711 5936ت )بيانات، زا از ( پس نباید دچار ذال معنكیت سد؛ زیرا ذزارت23

ها ك عشرها ازت ك مانع ؽركپاسی ك زقكط از قلى بلند ك مقاـ رؽیع علمی ك عملی ذكاهد سد  ی عرشى كجكدی ك ثبات قدـ در همى

ی ك معنكی ك هـ در بقاء آنوا های ماد ( بى بیاف دیگر معنكیت هـ در خدكث کزب نعمت771-4777 5936 )خدیث كالیت، بيانات، 

اجتماعی در ابعاد  -( ك معنكیت در زایى تكخید ك عبكدیت عامؿ تعالی ؽردی 4293 5935 آؽریف ك ضركری ازت )بيانات،  نقش

ارتباط ذالشانى ك مزتمر با ذدا در قالب نمازهای كاجب  ( 593-4591 5946 زیازی، اقتشادی، علمی ك عملی ذكاهد بكد )بيانات، 

( 4569 5957 کند )بيانات،  كیسق نماز سب ك دعا ك نیایش چنیف تعالی ك تکامؿ كجكدی را بى ارمػاف آكردق ك خؾظ می زتخب بىك م

هال عالى.  زكی خیات طیبى ازت ك خيات طيبى، عبارت ازت از زندگى در راق ذدا، برال رزيدف بى هدؼ معنكیت رازتیف خرکت بى

تعالى ك تذلؽ بى اذالؽ الوى ازت. انزاف برال رزيدف بى آنچناف هدؽى، ابزارهال  رب بارلهدؼ اعلى كشكؿ بى خؽ، رزيدف بى ق

423 5941 زمت هدؼ خركت كند )بيانات،  را الزـ دارد. غذا الزـ ازت، اما برال اينكى انزاف بى  مادل ك معنكل ). 

 اقزاـ معنكیت

 :معنكیت در نگاق کلی بر دك قزـ ازت

یانی؛ یعنی ریسى در تعالیـ انبیای الوی داستى ك بر باكرهایی چكف تكخید، نبكت ك معاد ازتكار معنكیت دینی بى معنای كخ .1

ك نبكت ك  3آكرد بعثت پیامبراعظـ ازت. البتى مقشكد ما از معنكیت دینی همانا معنكیت ازالمی ازت؛ یعنی معنكیتی کى رق

دارد؛ی امامت ك كالیت پیكند ناگززتنی  رزالت ایساف ازت ك با مقكلى  



معنكیت غیردینی یا زکكالر؛ اعـ از معنكیت یکزرق بسری ك هـ معنكیتی کى بسری مخض نیزت؛ اما با خضكر ك ظوكر  .2

های معناگرای نكظوكر مشادیؽ بارز  های نكپدید ك جریاف های دینی در مدیریت اجتماعی مذالؼ ازت. معنكیت دیف ك آمكزق

اند هر دك نكع معنكیت غیردینی . 

1 دینی . معنكیت2ػ  

بنابرایف اقزاـ معنكیت دینی را در   گیرد. چنانکى بیاف سد معنكیت دینی ریسى در كخی الوی داستى ك با اعتقاد بى ذدا ك قیامت سکؿ می

. عقاید عقالنی، منطؽ خیات ك ؽلزؾى زندگی یا 5ی مزتخکـ ازتكار کرد4  تكاف بر دك پایى خكزق معنكیت اذالقی ك عرؽانی می

. سریعت جامع ك کامؿ یا باید ك نبایدهای زازندق، 2زا ازت؛  آؽریف ك خرکت پذیر، تعودآكر، عسؽ عقالنی، اثباتبینی ازالمی کى  جواف

عرؽانی -مبتنی بر زاذت ك زلكک معنكی در دك زاخت اذالقی . 

دا ذكاهد سدف جامعى نیز تخقؽ پي معنكیت دینی باید عنشری اشلى در خركت ك پسكهش علمى قرار گیرد، در ایف شكرت اذالقى

یابی  های زماف نى تنوا مذالؼ نیزت، بلکى متدینیف ك اهؿ معنا را در جوت دزت ( معنكیت دینی با پیسرؽت4551 5955 كرد )بيانات، 

دهد ك تؾكرل كى امركز از طریؽ انقالب بى دنيا عرضى سدق بزيار نك ك مبتنى بر مذهب ازت.  بى پیسرؽت مادی ك معنكی زكؽ می

چى ازالمى ك چى  - كنند، هر چيز مذهبى ك معنكل جدا می  هال مادل مدرنيزـ را از تؾكرات الوى ك معنكل ها ك نگرش تخليؿ

ازت.   ختـ ضدمذهبى ك غيرمعنكل آمد. هر چيز نك ك مدرف بى ایف معنا بكد كى بى خزاب مى متعلؽ بى گذستى ك ارتجاعى بى -غيرازالمى

سدق در انقالب ازالمی بى دنیای کنكنی تؾکری پكیا ك پیسرؽتى ازت  نكی عرضىايف برداست غلط از مذاهب بكد. اما تؾکر مع

گیرد ك هرکزی رزالت ذكد را  ( بى هر خاؿ با معنكیت ك تقكی ازت کى زندگی زالـ ك رسدیابندق سکؿ می4761 5935 )بيانات، 

تكاند بى هدؼ درس ذكاندف  ذكد نمى کند. يؾ نكجكاف بدكف تقكال ذاص مخيط ك كضعيت سػلى ك كارل سناذتى ك بداف عمؿ می

دارد. ايف تقكال اك ازت. يؾ زف  برزد. بايد از استباق ك هكس ك زرگرمى بى كارهايى اجتناب بکند كى اك را از ؽعاليت ذكدش بازمى

تا بتكاند رضال الوى گكنى ازت. يؾ مؤمف كى قشد پیمكدف راق ذدا را دارد بايد باتقكا باسد،  در ذانى ك يؾ مرد در مخيط كار نيز هميف

برزد ك بى خاكميت ديف ذدا دزت پيدا بكند. تقكا، برال ؽردل كى   را كزب كند، از نكرانيت الوى ازتؾادق کند، بى مراخؿ عالى معنكيت

4 5936 نسدف از راق ذدا )بيانات،  ها ك منخرؼ كردف تكليؼ دينى ك دؿ ندادف بى هكس كند، يعنى رعايت در راق ديف ك ايماف خركت مى

725). 

معنكیت ازالمی کى در انقالب ازالمی عرضى سد با معنكیت متخجرانى ك لیبراؿ زازگار نبكدق ك تعارض كاقعی ازت؛ چراکى ازالـ 

كنيـ؛ ركح ك ازاس  نظر نمى بى هيچ عنكاف شرؼ  ما از معنكيت»، عقالنيت ك عدالت ازت. چنانچى ایساف معتقدند4  متكى بى معنكيت

ـِ معنكيت  تكار ما معنكي هال غربى ك  ، عقالنيت ك عدالت. بى ازـ ازالـ قانع نيزتيـ كى ازالـ ليبراؿ داستى باسيـ تا ارزش ازت. ازال

شدا سكد ك دعال  رنگ ك هـ هال مذتلؼ هـ هال آنوا ازتؾادق كند ك با آنوا در بذش هال امريكايى را تركيح كند ك از ركش ارزش

ايـ ك پيش  متخجِر طالبانى را هـ قبكؿ نداريـ. ما بيف ايف دك، شراط مزتقيـ ذكدماف را انتذاب كردقال هـ بذكاند. ما ازالـ  ندبى



دهيـ كى بذكاهند ما را در معادالت رايح جوانى خؿ كنند ك هكيت ك سذشیت  ركيـ. بنابرايف، ازاس كار ما ايف ازت ك اجازق نمى مى

4551 5959 )بيانات، « ما را از بيف ببرند ). 

2 . معنكیت غیردینی2ػ  

تكاند هـ ضددیف ك هـ غیردینی باسد. معنكیت غیردینی در زایى  معنكیت غیردینی کى بر ظاهر دنیا ك تؾکر مادی تکیى زدق ازت می

سكد کى بدلی ازت.  كجكی معنكیت شادؽ ازت معنكیت کاذب نیز مطرح می یابد. زیرا انزاف در جزت معنكیت دینی تکكف ك تكزعى می

كند. در يؾ چنيف كضعى، دزتگير  ها را اؽزردق مى كند؛ جكاف خكشلى مى ها را بى ع نظاـ مادل ك ؽسار مادل جكافامركزق كض

كند هميف نياز هزت؛ جكاف ما نيازمند  هال كاذب رسد پيدا مى بينيد عرؽاف ك اذالؽ ازت. علت اينكى مى  ها، تكجى بى معنكيت جكاف

هایی کى ازمش دیف بكدق  مختكا تا ادیاف منزكخ تا زازماف پكج ك بی  های از عرؽاف  چنانکى (.251-4257 5956 توذيب ازت )بيانات، 

های دركغیف  های قالبی ك معنكیت پذیری را در عرؽاف ( زذف راندق ك جریاف زلطى57/2/54ك باطنش زازماف زیازی ازت )بیانات 

های  ظاهر معنكی ك عرؽاف های بى داری دکاف»ای نكظوكری را ه ( کى چنیف جریاف7/7/54اند )بیانات  ك ... طرح ك تخلیؿ کردق

های  زازی عامؿ معنكیت -كیسق جكاناف  بى -ها  ( پس تسنگی معنكیت رازتیف از زكی انزاف27/6/54اند )بیانات  نامیدق« زاذتگی

دهند ك خضكر ایف  ى میکردق ك دارای نقاب را بى نزؿ جكاف ارائ دركغیف ك عرضى آنوا بى جامعى ازت. یعنی معنكیت بزک

در هرگكسى سذشی یا جریانی پرچمی را بلند کردق ك بى ازـ معنكیت کار   های بدلی مدیكف معنكیت تماـ عیار رازتیف ازت. معنكیت

كجكد  دهندق کنند. ایف نساف ها ذكاهند سد ك گرایش بى آنوا پیدا می کند ك جكانانی هـ کى نیاز معنكی كاقعی دارند ؽریؾتى ایف زراب می

27/2/61تسنگی ازت. ایف تسنگی را باید با آب زالؿ برطرؼ کرد. با آب زالؿ ك گكارای عرؽاف خقیقی ك معنكی )زایت،  ). 

  معارؼ معنكل رازتيف، نى آنچى كى برذى از مكاتب انخراؽى بى عنكاف معنكيت -امركزق مستاقاف معارؼ معنكل كاقعى ك رازتيف

ال در مقابؿ آنوا باز كند ك  تكاند دريچى تند. زندگى مادل بزيارل را بى زتكق آكردق ازت. مكتب ازالـ مىدر دنيا زياد هز -كنند بياف مى

هال ازالمى را با تطبيؽ با مبانى غلط ديگراف از بيف ببريـ  عالَـ جدیدی را بى آنوا نساف دهد. ما نبايد در بياف خقايؽ ازالمى، نكآكرم

امركزق بى عرؽاف از باب اينكى آف را »بارق معتقدند4  (. ازتاد سوید مطوری در ایف413 5953 ، ك ايف جلكق را ذراب كنيـ )بيانات

ذكاهند عرؽاف را از  دانند كى ازاس عرؽاف، ذداآگاهى ك تزليـ بى ذدا ازت. مى دانند تكجى كیسق سدق ازت. نمى گرا مى ؽرهنگ انزاف

اند، عرؽاف  بينـ بى عرؽاف گرايش پيدا كردق ها مى هال امركز ايرانً در نكستىذدا جدا كنند ك عرؽاف هـ باسد. ذيلى عجيب ازت! مف 

ال ندارد جز تزليـ بى ايماف، يعنى ذداآگاهى مقركف بى تزليـ ك ذضكع.  منوال ذدا ك مذهب! ايف ازت كى آيندق بسريت چارق

« اش در كجازت؟ ؽقداف ايماف زت. ريسىهام معنكل ك اذالقى ا هال خؿ ناسدنى ك مسكالت امركز بسر، یکزرق بخراف بخراف

(. یا 4755 5، ج5945(. ایساف بر ایف باكرند کى انزاف هميسى دركازق معنكيت بكدق ازت)مطوری، 4733 22 ، ج5945)مطوری، 

ها بى آف  معتقدند معنكيت اذالقى مالزـ ازت با نكعى قدازت، تعالى، برترل، ارزش برتر، ذضكع ك ؽركتنى، ختى عسؽ انزاف

هال مخدكد  اند کى مكج انديسى ( ك در نقد تؾزیر معنكیت بى مادیت دردمندانى داد زذف زردادق951 -4966 55 ، ج5945مطوری، )



بينى ازالمى را تا زطد  ی مؾاهيـ عالى ك گزتردق جواف زميف گركهى را برآف داستى ازت کى همى مادل ك خزى برذازتى از مػرب

575 -4595 2 ، ج5945وری، مخزكزات ك ماديات تنزؿ دهند )مط ). 

های زلكک معنكی عرشى .3  

های زندگی انزاف  ی عرشى ها ك مكقعیتی برذكردار ازت کى تكانایی ك ظرؽیت خضكر ؽعاؿ در همى معنكیت ازالمی از مبانی، مؤلؾى

، زیازت، اجتماع ك جواد هایی چكف4 زندگی، ذانكادق ی دانش ك اقتشاد تا خضكر در عرشى را دارا ذكاهد بكد. از خضكر در عرشى

های یاد سدق از جنس  ك ... بنابرایف معنكیت ازالمی ذنثی یا مخدكد بى یک یا چند عرشى ذاص نیزت. زلكک انزاف معنكی در عرشى

ی  کند ك راز ایف مطلب در ایف ازت کى از پستكانى ذاشی ازت کى خیات معنادار ك هدؽمند اك را از خیات دیگراف جدازازی می

ها،  تریف خكزق برذكردار ازت. در اینجا بى موـ -مرتبط با باید ك نبایدها  -ی الوی متأثر بكدق ك در نتیجى از ایدئكلكژی ازالمی  ؽلزؾى

پردازیـ یعنی معنكیت در عرشى زندگی، ذانكادق، زیازت ك اقتشاد می . 

1 ی زندگی . معنكیت در عرشى9ػ  

ك نى امكر مادی نيزت؛ همچناف كى بى معنال تكجى بى امكر   تكجى بى امكر معنكی زندگى ازالمى در اندیسى اماـ ك رهبری بى معنال

( چى اینکى زندگی ازالمی انعکاس تكاماف معنكیت ك 4272 5935 هـ نيزت )خدیث كالیت؛ بيانات،   ها ك امكر معنكی مادی ك نى آرماف

ذدا ك معیست خالؿ ك ذدمت بى ذلؽ ذدا برای رضای خؽ  ها، دنیا ك آذرت ك بازتاب جمع بیف بندگی ها ك كاقعیت مادیت، آرماف

یابد. در ایف نكع زندگی،  ازت. زندگی ازالمی زرسار از تالش هدؽمند ك معنادار ازت کى با انگیزق الوی ك اندیسى ازالمی تجلی می

کند. یعنی  تخقؽ پیدا نمی های ذاشی معنكیت در خاسیى نیزت ك کزب معنكیت ؽقط در زماف ك مکاف ذاص با اعماؿ ك ذکرها ك ركش

معنكیت مخدكدیت زمانی ك زمینی یا ركسی ك کنسی ندارد، بلکى معنكیت در متف زندگی خضكر دارد ك هرکاری کى برای ذدا ك با 

های اذالقی ك مرزهای خقكقی در آف  شكرت گیرد ك باید ك نبایدهای دینی ك دزتكرالعمؿ« قیاـ هلل»خضكر قلب ك انگیزق الوی یا 

تكاند  ات سكد یک امر عبادی ك دارای تعریؾی معنكی ازت. در ایف زندگی کار ؽردی، کار در ذانكادق ك کار در جامعى میمراع

ما كاقعان «  زازی برای تخقؽ زندگی ازالمی باسد. رهبری در ایف زمینى معتقدند4 گیری معنكی داستى ك عبادت تلقی گردد ك زمینى جوت

اندازل كار مردـ  ل امكر كسكر ك راق ك هرچى ظرؽيت ك ابتكار در جزـ ك ذهنماف داريـ، بايد شرؼ ادارق ل كجكد كار كنيـ بايد با همى

4272 5935 )بيانات، « زكل يؾ زندگى ازالمى كنيـ بى ). 

4 ی همى ابعاد زندگی ازت. معنكیت در ازالـ ك مکتبی کى اهؿ بیت عشمت ك طوارت معنكیت ازالمی معنكیتی جامع ك دربردارندق

ها ك تضادهای زندگی خضكر ؽعاؿ دارد.  را در قكؿ ك ؽعؿ ذكیش معرؽی کردند معنكیت در متف زندگی ازت ك در همى چالش آف 

ل نزد  همراق با زيازت ك عرؽاف، همراق با ؽعاليت اجتماعى، تضرع ك گريى  بدكف انزكا، بدكف جدایى از زندگى، معنكيتِ   معنكيتِ 

ها ؽراكاف ديدق  . ايف مكارد همى در مكتب ازالـ كجكد دارد. در تارير معاشر ايراف ازالمى ايف نمكنىذدال متعاؿ ك همراق با جواد

( ك اگر معنكیت كاقعی در زندگی زاری ك جاری باسد برکات الوی همارق 466 5953 ل اشلى ازت )هماف، بيانات،  سد. ايف كظيؾى



كادگی ك اجتماعی، معیست ك ركزی خالؿ، رؽاق ك آزایش ك در کنار ؽیضاف داستى ك زالمتی جزمی ك ركخی، امنیت ؽردی، ذان

(. در تؾکر ازالمی امکاف جدازازی امكر معنكی از امكر مادی ك امکاف انکار نقش 493 5954 ی آنوا آرامش قرار دارد )بيانات،  همى

(. 455 5947 یکپارچى ازت )بيانات، شكرت  معنكیت در زندگی كجكد ندارد. زندگی زالـ ك ذكب دارای عكامؿ مادی ك معنكی بى

زندگی توی از معنكیت عامؿ انخراؼ از ذط مزتقیـ خیات طیبى ك زندگی شالخانى ذكاهد بكد ك جدا کردف خزاب معنكیت از زندگی 

( زندگی امركزی انزاف 435 5945 های ذانكادگی ك مسکالت ؽراكانی ذكاهد سد )هماف؛ بيانات،  عامؿ زقكط، اضطراب، بخراف

( هـ بینش ازالمی ك هـ گرایش 4595 5942 را ؽراگرؽتى رهایی یابد )بيانات،   هایی کى آف ختاج كركد معنكیت ازت تا از بخرافم

( 4521 5942 های مثبت زندگی همراق گردد )بيانات،  ازالمی در زندگی یک ضركرت ازت تا ركش ك منش زندگی با کنش ك كاکنش

بشیرتی نسكد ك  زکات، ركزق، دعا ك ... ك هـ بشیرت ك معرؽت الزـ ازت تا انزاف مبتال بى بیدر زندگی معنكی ازالمی هـ نماز، 

429 5936 را گـ نکند )بيانات،  -یعنی تعالی  -ذط اشلی ك هدؼ كاقعی زندگی  ). 

ف جواف نیزت ك طكر كى اگر ركح از بدف جدا سكد، دیگر متعلؽ بى ای از نظر ازالـ، معنكیت جدا از زندگی كجكد ندارد. هماف

زرنكستش را جواف دیگر باید معیف كند، معنكیت جدا از زندگی نیز متعلؽ بى ایف جواف نیزت ك زذف از معنكیت منوای زندگی در 

(. كقتی برنامى زندگی ما برازاس تكلیؼ ك رضای خؽ تنظیـ سد، آف كقت 4269 9، ج5945ایف جواف بیوكدق ازت )مطوری، 

های  ی ؽعالیت (. بنابرایف همى524سكد )همك،  زدف ك در کؿ زندگی ك مردف انزاف یكپارچى می ف، خرؼرؽت ذكردف، ذكابیدف، راق

تكاند در بطف هر ؽعلی از  گرایی مشادیؽ مسذص ك مخدكدی ندارد، بلکى می تكاند رنگ معنكیت بگیرد. معنكیت انزاف در زندگی می

ل ذشكشيات ك  طلبى، مانند بقيى طلب باسد. ؽزكف در معنكیت باید ؽزكفاؽعاؿ ك خالی از اخكاؿ آدمی خضكر داستى باسد. انزاف 

  ل امكر معنكی غرایز انزانى، اگر در جال ذكد قرار گيرد ك در جوت ذكد خركت كند، عامؿ پركاز انزاف ذكاهد سد. در زمينى

در ازالـ عبادت  (.4271 5956 ، ازت )بيانات  طلب باسد. كار علمى، ؽكرل ك پسكهسى هـ بذسى از معنكيت انزاف بايد ؽزكف

های  شكرت یؾ زلزلى تعلیمات جدا از زندگی كجكد ندارد كى یکزرق بى دنیای دیگر تعلؽ داستى باسد. عبادات ازالمی با ؽلزؾى بى

 ( موـ ایف ازت کى ذدا در زندگی انزاف خضكر ك ظوكر داستى4262 5945 زندگی تكأـ ازت ك در متف زندگی كاقع ازت )مطوری، 

پرزتی ازت، كار برای  باسد ك بر زندگی انزاف خکكمت کند تا زندگی مكخدانى باسد نى مسرکانى. زیرا كار برای ذكدكردف نؾس

كردف سرؾ ك دكگانى پرزتی ازت، كار ذكد ك كار ذلؽ برای ذدا كردف تكخید  پرزتی ازت، كار برای ذدا ك برای ذلؽ كردف بت ذلؽ

(. معنكیت ازالمی در تعارض با زندگی ك خیات در جامعى نیزت اگرچى اشالت را بى 459 2ج ، 5945ك ذداپرزتی ازت )مطوری، 

كزیلى آنوا معنكیت خاشؿ سكد ك ایف بى عبادت، دعا ك راز ك نیاز، تكبى ك ... در  دهد تا بى ی نؾس، تقكی، ارتباط با ذدا ك ... می تزکیى

سكد، بلکى قلمرك تزکیى ك تقكی، عبادت ك دعا ك ... تا متف جامعى ك  نمی ذلكتگى نیاز دارد، اما یکزرق بى ذلكت ك ذلزى مخدكد

زكنگرانى ازت. رسد ك تکامؿ ابتدا باید در  های زندگی کسیدق سدق ازت. نگاق ازالمی بى معنكیت از ایف خیث نگاهی جامع ك همى چالش



گرایی مخض در  گرایی ك نى بركف ، اما نى دركفسکؿ گیرد، گرچى دركف ك بركف بى هـ مرتبط هزتند« بیركف»ك زپس در « دركف»

سكد گرایی ازالـ ناب تكشیى نمی سنازی ك معنكیت معنكیت . 

2.3 ی ذانكادق معنكیت در عرشى  

ذانكادق از ارکاف زیرزاذتی جامعى، بلکى ذكد جامعى کكچکی ازت کى نقش باال ك برتری در زاماندهی درزت ك تربیت اجتماعی 

زاز ازت، چراکى خذؼ معنكیت در ذانكادق  یت ذانكادق در ارتقا ك پایداری معنكیت اجتماعی موـ ك زرنكستدارد. خضكر مؤثر معنك

كیسق در شدزاؿ اذير، بر خذؼ  هال زتمگر عالـ، بى قدرت عامؿ خذؼ معنكیت در جامعى ك آنگاق تذریب آف ذكاهد سد. بى همیف دلیؿ

ل آف، گزترش ؽزادهال اذالقى ك اعتياد ك كيرانى  اند ك نتيجى ع بسرل پال ؽسردقهال كاالل انزانى در زندگى جكام ك ارزش  معنكيت

هال ؽقير ك غنى سدق ك دكرل ركزاؽزكف از عدالت اجتماعى ك  ل مياف ملت بنياف ذانكادق ك همچنیف رسد ازتثمار ك اؽزايش ؽاشلى

(. كقتی 4526 5941 جمعى گرديدق ازت )مكتكبات،  ل دزتىبار ك اؽزايش كستارها هال مرگ اعتنايى بى كرامت انزاف ك تكليد زالح بى

کانكف ذانكادق نزبت بى معنكیات زرد ك ذمكش باسد نتیجى مزتقیـ آف زردی ك ذمكسی معنكیت در کانكف جامعى ازت، بنابرایف الزـ 

ركزت کى کانكف پر مور  ایفشكرت دائمی مراقبت کرد تا معنكیات در آف خضكر پررنگ داستى باسد. از  ازت کانكف ذانكادق را بى

بیركف کسید ك   تكاف از دركف کانكف گرـ ذانكادق هال معنكل را مى ارزش  ذانكادق بى کرات مكرد تكجى قرار گرؽتى ازت؛ زیرا همى

تریف کانكف  (. با ایف نگرش ازت کى مقاـ معظـ رهبری ذانكادق را اشلی21/9/57معنكیات را در زطد جامعى گزتراند )بیانات، 

ال جدل آغاز کنیـ؛  ما باید در کسكرهال ذكد با ؽزاد مبارزق»گكید4  معنكیت دانزتى ك ذطاب بى نمایندق کسكرها در زازماف ملؿ می

/ 13/ 95)بیانات، « تریف پركرسگاق آدمى را کانكف مخبت، شؾا، عاطؾى ك معنكیت کنیـ را مخکـ ك نذزتیف ك اشلى  باید بنیاف ذانكادق

5933). 

های دینی، منازک ك اعماؿ عبادی دینی باید در ذانكادق تخقؽ ك تجلی یابد. معنكیت باید در ذانكادق بى ؽرزنداف  می، ارزشمعرؽت ازال

زاز بى دركف نواد اجتماع گزترش یابد. بى همیف دلیؿ نكع بینش، گرایش ك  تزریؽ سكد تا تربیت معنكی از ایف نواد موـ ك زرنكست

تكاند در تعلیـ ك تربیت معنكی ؽرزنداف کارزاز باسد ك آنگاق بى دركف جامعى نؾكذ یابد )بیانات،  نكادق میهای معنكی كالدیف در ذا کنش

(. در نتیجى اخزاس مزئكلیت معنكی بیف اعضای ذانكادق از كالدیف گرؽتى تا ؽرزنداف ك دیگر اعضای ذانكادق تأثیرگذار 7/55/43

هایی  سكد. عطكؽت سنازی بى آف هیجاف اطالؽ می بت ركخی ازت کى در ركافكرزی ك اخزاس مث ازت. بذسی از معنكیت، عطكؽت

بینند، بذسی از معنكیت دینی  دیگر می دلی کى اعضای ذانكادق از هـ طكر الؾت ك هـ رزد ك همیف کى از جانب كالدیف بى ؽرزنداف می

های ذانكادگی نیز در اندیسى  ت کى ارتباط بیف کانكفتكاند کانكف ذانكادق را از خس معنكی زرسار کند. با همیف نگاق از ازت کى می

كرزی از یک کانكف بى کانكف دیگر زرریز سدق ك  ای کى ایف عطكؽت مقاـ معظـ رهبری باید بر مبنای عاطؾى ك مخبت باسد؛ بى گكنى

55/5/51دارد )بیانات،  زركر ك سادی را بى آف ارزانی می ). 



های معنكی ایف کانكف تضعیؼ سدق ك  گر ذارج از مخیط ذانكادق تعقیب سكد، پایىدر نگرش مقاـ معظـ رهبری آزادی جنزی ا

تكاف انتظار دكاـ ك ازتخکاـ ذانكادق را داست. رهبر انقالب مخدكد کردف ارضاء جنزی را جزك اؽتذارات ك نقاط قكت ادیاف  نمی

  طلبى انزاف را کى غیر از غریزق ایز جنزى ك غریزق زكجاند. هنر ادیاف ك بیستر از همى ازالـ، در ایف ازت کى غر الوی معرؽی کردق

  آف غریزق  غریزق جنزى، یا با پستكانى  ، با پستكانى اند کى کانكف ذانكادق قرار دادق ك کارل کردق  جنزى ازت، در ذدمت تسکیؿ ذانكادق

ا ممکف ازت در زنیف ذاشى نیاز جنزى هـ ه برذی»جنزى عمكمیتش بیستر ازت، تخقؽ پیدا کند ك باقى بماند.   دیگر کى از غریزق

باید زكجى از جنس مذالؼ را داستى باسند. ادیاف ك بیش از همى ازالـ، اینوا را  طلبى را دارند ك مى نداستى باسند، اما نیاز بى زكج

هماف نزبت ذانكادق ضعیؼ  هال جنزى هزت، در آنجا بى بینید آزادی اند. در هر جال دنیا کى مى قرار دادق  تسکیؿ ذانكادق  پستكانى

ازت؛ چكف مرد ك زف برال اسباع ایف غریزق، اختیاجى بى ایف کانكف ندارند. اما در آنجایى کى دیف خاکـ ازت ك آزادل جنزى نیزت، 

بى دلیؿ ززتی کانكف ذانكادق ك نابكدی بنیاد ذانكادق ازت کى غرب دچار بخراف (. »21/7/41« )همى چیز برال مرد ك زف ازت

كیت ك هكیت سدق ك عسؽ ك عاطؾى بیف پدر ك ؽرزند ك دیگر اعضای ذانكادق كجكد ندارد. در برذى از کسكرهال غربى، ؽرزند ك معن

سكند؛ کكدکاف از  ها دكر هـ جمع نمى پرزد! ذانكادق کنند، اما ؽرزند از پدرش زاؿ بى زاؿ اخكالى نمى پدر در یک سور زندگى مى

کنار « یک قرارداد قانكنى بزتى سدق»سكند ك همزراف جز بى مكجب یک قرارداد مكقت  رذكردار نمىهال پدرانى ك مادرانى ب عطكؽت

55/5/51)بیانات، « نسینند هـ نمى ). 

ی رسد  ك ؽضيلت، گززت ذانكادق ك تزلزؿ پيكند ؽرزنداف با كالديف ازت؛ ایف نتیجى  هال دكرل از معنكيت عامؿ بزیاری از گرؽتارم

(. اینک غرب در تالش ازت تا راق بى منزؿ نرزیدق را ؽراركی جكامع ازالمی 4291 5941 كل ازت )بيانات، مادل بدكف رسد معن

کردف علـ ك عقؿ ك نؾی دیف ك معنكیت در طكؿ چند قرف تجربى سد ك چیزی جز پیامدهای منؾی ك  قرار دهد. راهی کى با مطلؽ

بار برجای نگداست ذزارت . 

3 . معنكیت در عرشى زیازت9ػ  

در مقاـ نظر ك عمؿ ذط بطالف بر تؾکیک معنكیت از زیازت ك زیازت از معنكیت کسید، ازاس را  1طكری کى اماـ ذمینی هماف

های بریدق از زیازت یا زیازت بریدق از معنكیت تؾاكت ؽاخش  معنكيت دانزتى ك بیف معنكیت معطكؼ بى خکكمت ك زیازت با معنكیت

های مذتلؼ را مكرد نقادی قرار  ها ك رژیـ ی خکكمت اند ك با چنیف دیدگاق اجتماعى را بوـ گرق زدقاند. ایساف معنكیت ك عدالت  قائؿ

اند؛ همى آنوا دنباؿ ايجاد  هال دنيا، غير از آف رژيـ تكخيدل انبيا، بى معنكيت انزاف تكجى نداستى يؾ از رژيـ دادند. ایساف معتقدند هيچ

4 5 كردف ايف طبيعت )شخيؾى اماـ، ج اند؛ تعليـ كتاب، خكمت ك موار برال تزكيى نؾكس انزانى آمدق اند. انبيا يؾ نظاـ مادل در عالـ بكدق

213). 

كند. ازالـ با  مقاـ معظـ رهبری نیز نظریى تلؾیؽ زیازت ك معنكیت را بى ذكبی تبییف کردند اینکى ازالـ زعادت مردـ را دنباؿ مى

بى ميداف آمدق ازت. اماـ ايف را از سركع مبارزات تا   رؽاق مردـ در كنار معنكيت ؽزاد ك ظلـ ك تبعيض مذالؼ ازت. ازالـ برال



ـِ  السأف در دنيال ازالـ ايف را نساف داد كى ؽقى ازالـ يعنى مقررات  عظيـ  تسكيؿ نظاـ ازالمى ك تا آذر عمر، مكرر بياف كرد. اما

ينانى ك عميؽ ك ازتداللى ك عرؽاف ازالـ يعنى زهد ك انقطاع إلى هللا ك ب ل ازالـ يعنى تؾكر ركسف ل زندگى مردـ، در كنار ؽلزؾى ادارق

آؽريند. اماـ در عمؿ نساف داد كى ازالـ زيازى، هماف ازالـ معنكل ازت.  ل بزرگى مى دامف برچيدف از هكاهال نؾزانى، چى معجزق

ـِ  مى هال ازالمى، تبليؼ در طكؿ دكراف ازتعمار، دسمناف ازالـ ك دسمناف بيدارل ملت ـِ اذالقى از ازال ـِ معنكل ك ازال كردند كى ازال

ـِ  ل دسمِف نظاـ ازالمى با انكاع ك اقزاـ كزايؿ تبليػاتى زعى مى هال تبليػاتى دسمف ك جبوى زيازى جدا ازت. امركز دزتگاق كند ازال

ـِ منزكل، تزليـ ال ذسف در دنيا معرؽى كند ك مردـ را بى ذكاق ك اجتماعى را بى عنكاف چورق زيازى عدالت طلبانى ك ازالمى  ازال

ل دركغيف از ازالـ را باطؿ كرد ك  دهد. اماـ ايف انگارق العملى از ذكد نساف نمى زكؽ دهد كى در مقابؿ متجاكز ك ظالـ هيچ عكس

تى در مقابؿ باذ ازالـ ناب را مطرح نمكد. ازالـ نابى كى اماـ مطرح كرد، ضد ازالـ متخجر ك ذراؽى ك همچنيف ضد ازالـ رنگ

هال مبارزق برال تسكيؿ نظاـ ازالمى ك هـ تا امركز، ايف از نقاطى  های بيگانى ك التقاطى ازت. هـ آف ركز، هـ در طكؿ زاؿ مكتب

ذكاهد مزلماف باسد، بايد زِر  كند4 زيازت را از معنكيت جدا كردف؛ يعنى اگر كزى مى ل دسمف ازالـ ركل آف تأكيد مى ازت كى جبوى

ل  كنند. اماـ نقطى كند. امركز هـ ايف را تبليؼ مى تكجى باسد بى اينكى دسمف متجاكز ك اسػالگر چى مى ال بنسيند ك بی رد ك گكسىذكد بگي

432 5952 مقابِؿ ايف را در دنيال ازالـ مطرح كرد )بيانات،  ). 

از زيازت، عرؽاف   مكتب زيازى اماـ، معنكيت با زيازت در هـ تنيدق ازت. در  اند در مكتب زيازى اماـ، معنكيت چنانکى مطرح کردق

كرد؛ در مكتب  را باهـ داست ك هميف را دنباؿ مى  ك اذالؽ جدا نیزت. اماـ كى تجزـ مكتب زيازِى ذكد بكد، زيازت ك معنكيت

ق از مکتب كیس ( ك ایف خقیقت الگكگرؽتى از مکتب نبكت ك بى425 5959 ازت )بيانات،   ل معنكل زيازى ازالـ ضابطى، ضابطى

ل با  اش جدا نبكد. زيازت اميرالمؤمنيف آميذتى از زلكک معنكی ك اذالقی 4ازت کى زلكک زیازی اماـ علی 4امیرالمكمنیف علی

زيراب بسكد، برال مردمى كى مكاجى با آف زيازتند،   ك اذالؽ ازت، زيازت اگر از اذالؽ زرچسمى بگيرد، از معنكيت  معنكيت

ال برال كزب قدرت،  كرزل كزيلى جدا سد، آف كقت زيازت  ست ازت؛ اما اگر زيازت از اذالؽ ك معنكيتل كماؿ ك راق بو كزيلى

(. خکكمت اگر بى دؿ 4571 5955 سكد )بيانات،  سكد. ايف زيازت آؽت مى ثركت ك پيش بردف كار ذكد در دنيا بى هر قیمتی مى

خقیقت، ركش زیازی منؾک از  دركنی ك بیركنی آناف را تدبیر نکند در ها، دانش ك اقتشاد تكجى نداستى باسد ك همى نیازهای انزاف

زند. امت ازالمى از كقتى ديف را از خككمت جدا كرد،  جای پیسرؽت، پزرؽت را برای جامعى رقـ می اذالؽ ك معنكیت بكدق ك بى

ر اندیسى ازالمی، زلكک زیازی ك معنكی در (. بنابرایف د453 5951 اذالؽ را از مديريت جامعى جدا كرد، دچار اذتالؿ سد )بيانات، 

زكی زیازی داستى باسد. هرگاق زیازت در رازتای  ك  تكاند زمت تكاند ركح معنكی داستى ك معنكیت می اند ك زیازت نیز می هـ تنیدق

زت از اقامى خؽ ك عدؿ باسد عیف معنكیت ازت. ظوكر معنكیت در زیازت، زیازت را هـ معنكی کردق ك عامؿ پیرایش زیا

اندكزی، سوكت ك سورت ازت طلبی، ثركت قدرت . 

4 . معنكیت در عرشى اقتشاد9ػ  



کریـ تجارت ك بازرگانی مانع  اند. در منطؽ قرآف گرایی بوـ پیكزتى بینی ازالمی اعتقاد ك اقتشاد درهـ تنیدق ك معنكیت ك مادی در جواف

دیگر، زرنكست تأمیف معاش با تأمیف معاد  د ثركت نذكاهد بكد. بى بیافیاد ذدا ك معنكیت نیزت ك معنكیت نیز مانع کار تجاری ك تكلی

اعتقاد مف ايف ازت كى »گكیند4  پیكند ذكردق ك اقتشاد با اعتقاد مردـ در ارتباط كثیؽ ازت؛ چنانکى رهبری انقالب بر ایف باكرند ك می

هال  اگر بذش«. مف المعاش لى المعاد لى»نند؛ چكف ذكاهند مردـ متديف سكند، معاش مردـ را تأميف ك هال اقتشادل اگر مى بذش

ك جلكگيرل از   ل ازتقرار معنكيت اقتشادل دكلت، معاش مردـ را تأميف كردند، مردـ متديف ذكاهند سد. اما از ايف گذستى، مزألى

در کنار مزألى   ل معنكيت ىكیسق تظاهر بى ايف معنا، جزك كارهال كاجب ازت. بنابرايف مزأل دينى ك بى مظاهر يا سيكع ؽزاد ك بى

(. اگر اقتشاد پیسرؽتى باسد؛ اما اعتقاد یا نباسد یا بزیار ضعیؼ باسد ك پیسرؽتی 4511 5951 معیست بزيار موـ ازت )بيانات، 

نداستى باسد، ممکف ازت آزایش در آف جامعى باسد، لکف آرامش نذكاهد بكد. امركز جكامع بسرل در اقشى نقاط عالـ، بى ذاطر 

تكاند آنوا را  اند كى ايف همى پيسرؽت مادل هـ نمى ، خقيقت انزانيت، اذالؽ ك دكرل از ذدا، كضعى پيدا كردق رل از معنكيتدك

بذش انبيا را در دزت ندارد، يا بى آف عمؿ  بذش ك آزايش ل آرامش ذكسبذت كند. چرا؟ چكف بسر، پياـ انبيا را كـ دارد؛ بسر، نزذى

4551 5944 )بيانات، « ها را در اذتيار دارد تريف نزذى ا ازت. ايف قرآف، كامؿها اينج كند. بدبذتً نمى ). 

كجكد آكرد. ايف كار  ك رؽاق مادل را بى  ل نظاـ جموكرل ازالمى ايف ازت كى بتكاند در مياف مردـ، عدالت، اذالؽ، معنكيت ؽلزؾى

  نباسد، راهش ايف ازت كى معنكيت  گرايى در جامعى ذكاهيـ پكچ(. اگر ب4549 5952 مقدس، بزيار بزرگ ك البتى دسكار ازت )بيانات، 

قدـ مكؽؽ  تكاف يؾ نمى  ازت؛ بدكف معنكيت  ل معنكيت (؛ زیرا هرچى هزت، زير زايى4562 5946 ها را تقكيت كنيـ )بيانات،  ك انگيزق

شكرت تكاماف باسد. چراکى زندگى  آرامش بى(. در ازالـ زندگی باید خاكی مادیت، معنكیت، آزایش ك 4726 5941 برداست )بيانات، 

كجكد آكرد ك  معنكل. انقالب ما ايف خركت را در كسكر بى  ل ازالمى، يعنى زعادت دنيا ك عقبى ك رؽاق مادل ك تعالى ك خيات طيبى

4 5935 ى هزتيـ )بيانات، دزت قدرتمند الوى، رهبر ك اماـ بزرگكار آف را بى پيش برد، از ايف جوت امركز بخمدهللا در دنيا ملتى نمكن

ل  هال اقتشاد بى خركت درآيد ك هـ بايد ركخيى آف شكرت گيرد. بايد چرخ  (. پس زازندگى بايد در تماـ ابعاد مادل ك معنكل555

راتر از (. باید ؽ441 5935 ل بزرگ مزئكليـ )بيانات،  ل ما در قباؿ ايف كظيؾى ل با ذدا در ما تقكيت سكد. همى معنكل، اذالؽ ك رابطى

4 5946 گرایی را دید ك نیركهای ناسناذتى كجكد ذكد را سناذت ك خرکت رك بى رسد در زطد جامعى ازالمی داست )بيانات،  مادق

(؛ چراکى ازالـ مردـ ذكد را 593-4591 5946 اند )بيانات،  بینی ازالمی ؽالح دنیكی با ؽالح اذركی بوـ گرق ذكردق (. در جواف51

ل  آيد. خيات طيبى دزت نمى آيد؛ ؽقط با ذكر ك عبادت هـ بى دزت نمى ذكاهد. ايف زعادت ؽقط با پكؿ بى مى ذكسبذت ك زعادتمند

هال نوايِى ايف راق، از زندگى دنيايى مردـ عبكر  ك اهداؼ ك زرمنزؿ  ال ازت كى در آف، راق رزيدف بى معنكيت ازالمى، زندگى

ها در زندگى  ازت از اينكى انزاف توا آبادل دنيا هدؼ نوايى نيزت. هدؼ نوايى عبارتكند؛ من كند. ازالـ دنيال مردـ را آباد مى مى

زمت تعالى ك پیركزی   دنيكل از معيست سايزتى، آزكدگى، امنيت ذاطر ك از آزادل انديسى برذكردار باسند ك از ايف طريؽ بى

 .معنكل خركت كنند



بايد  -كند زمت اهداؼ الوى خركت مى كى بى -يف ازت كى زندگى دنيكلل ازالمى سامؿ دنيا ك آذرت ازت. مزئلى ا خيات طيبى

  ل بزيار مومى ازت. ارزسى كى از نظر ازالـ بى زندگانى خقيقى ك رازتيِف عادالنى را برال مردـ تأميف كند. در ازالـ، عدالت مزألى

ل  زت؛ هدؼ انقالب ازالمى هـ بكدق ازت. در زايىگيرد. عدالت، هدؼ پيػمبراف ا كجى ك در هيچ سرايطى مكرد مناقسى قرار نمى هيچ

( بنابرايف، آف چيزل 434 5957 زمت اهداؼ معنكل هـ خركت كند )بيانات،  ل مادل بى تكاند با رؽاق ك تكزعى عدالت، زندگى مردـ مى

ل  نقسى  زالـ ازت. در ايفبينى ازالـ برال انزاِف در منطؽ ا ل پيسرؽت كسكر بر ازاس جواف كى ما بى آف نياز داريـ تویى نقسى

ل ازازى ايف پيسرؽت  ذكردف در منجالب ؽزاد همراق باسد. معنكيت، پايى پيسرؽت ك تخكؿ معنا ندارد كى پيسرؽت با ؽخسا، با غكطى

گى ذكاهد بكد. پيسرؽتى كى مخكرش انزاف ازت ك انزانى كى دارال بُعد معنكل قكل ازت، انزانى كى علـ، دنيا، ثركت ك ؽعاليت زند

ك ارتباط   (؛ آری عسؽ بى معنكيت99-491 5953 زكل ذدال متعاؿ )بيانات،  دهد برال تعالى ركخى ك رؽتف بى ال قرار مى را كزيلى

ل  ، عاطؾى كند؛ ذداپرزتى، عسؽ بى معنكيت تريف عاملى ازت كى پيسرؽت يؾ ملت را بى معنال كاقعى ذكدش تضميف مى با ذدا، موـ

كند،  مخبت مى تؾاكت ك بى ها را نزبت بى هـ بى كى انزاف  ها بايد تقكيت سكد. تخكؿ اجتماعى يا اقتشادل فانزانى ك مخبت در انزا

4542 5951 مكرد پزند نیزت )بيانات،  ). 

طكر قاطع ايف را  اند. بندق بى ك نامكؽؽ بكدق  الگكهال غربى با سرایط، مبانى ذهنى ك اشكؿ ذكدساف سكؿ پيدا كردق»ایساف معتقدند4 

اند؛ اما بسريت را دچار  اند، بى ثركت رزيدق گكيـ4 الگكل پيسرؽت غربى، الگكی نامكؽؽ ازت. درزت ازت كى بى قدرت رزيدق مى

ماندق بى  برند؛ كسكرهال عقب بسريت از آف رنح مى ل دنيا ك  هايى ازت كى امركز همى هال غربى، پيسرؽت ؽتاند. پيسر ؽاجعى كردق

سمارل  هال معدكد ك انگست ال ازت كى تكانزتى ازت گركق طریقی ك كسكرهال پيسرؽتى بى طریقی دیگر. ايف هماف پيسرؽت ك تكزعى

كجكد آكردق ك  هال ديگر را دچار ازارت، تخقير ك ازتعمار كردق؛ جنگ بى ا ملتهال ثركتمند را بى ثركت برزاند؛ ام از ذانكادق

، ؽخسا، ؽزاد، رؽتارهای مذرب جنزی،  خككمت تخميؿ كردق ازت. در داذؿ ذكد آف كسكرها هـ اذالؽ ؽازد، دكرل از معنكيت

ل، ايف كسكرها را از لخاظ اذالقى دچار مسكؿ هال متماد كيرانى ذانكادق ك ... را ركاج دادق ازت. پيسرؽت تمدف غربى در طكؿ قرف

كردق؛ آنوا را از لخاظ اذالقى بى انخطاط كساندق؛ از لخاظ كضع زندگى هـ بى آنوا ذدمتى نكردق؛ يعنى ؽقر در آنجا برنيؾتادق ازت. در 

غربى، پيسرؽت نامكؽقى ازت.  آنجا كار ك تالش زياد ازت؛ اما دزتاكرد ك مخشكؿ برال ؽرد ك برال ذانكادق كـ. بنابرايف، پيسرؽت

ل اكؿ ايف ازت كى نگاق جامعى ك  ل ذكدماف ناكاؽى بدانيـ، در درجى سكد ما الگكل غربى را برال پيسرؽت جامعى آنچى مكجب مى

كلى متؾاكت  با نگاق ازالـ بى انزاف، بى -ل آنوا ايف ازت اند؛ اما برآيند همى هال غربى مذتلؼ البتى ؽلزؾى -هال غربى بى انزاف ؽلزؾى

ل غرب معنال ديگرل پيدا  ل انزاف ازت، در منطؽ ؽلزؾى كزيلى ال دارند. پيسرؽت كى برال انزاف ك بى ازت؛ تؾاكتی بنيادل ك ريسى

كند، تا در منطؽ ازالـ. پيسرؽت از نظر غرب، پيسرؽت مادل ازت؛ مخكر، زكد مادل ازت؛ هرچى زكد مادل بيستر سد،  مى

دنباؿ آف ازت ك هميف را  اؽزايش ثركت ك قدرت. ايف معنال پيسرؽتى ازت كى منطؽ غربى ك مدؿ غربى بى پيسرؽت بيستر سدق ازت؛

سكد در راق چنيف پيسرؽتى قربانى كرد كنند. پيسرؽت كقتى مادل سد، معنايش ايف ازت كى اذالؽ ك معنكيت را مى بى همى تكشيى مى . 



 -بينى ازالـ برال ايف انزاف  ل پيسرؽت كسكرماف را بر ازاس جواف ازت كى نقسى بنابرايف، آف چيزل كى ما بى آف نياز داريـ، ايف

ل پيسرؽت ك تخكؿ، ديگر معنا ندارد كى پيسرؽت با ؽخسا، با غكطى ذكردف  نقسى  ؽراهـ ك تويى كنيـ. در ايف -انزاِف در منطؽ ازالـ 

اهد بكد. پيسرؽتى كى مخكرش انزاف ازت ك انزانى كى دارال ل ازازى ايف پيسرؽت ذك در منجالب ؽزاد همراق باسد. معنكيت، پايى

زكل  دهد برال تعالى ركخى ك رؽتف بى ال قرار مى بُعد معنكل قكل ازت ك انزانى كى علـ، دنيا، ثركت ك ؽعاليت زندگى را كزيلى

ك تديف، نقش بزيار   ل معنكيت كخيى(. در اقتشاد نیز ر99-491 5953 ذدال متعاؿ، ايف پيسرؽت با آف پيسرؽت متؾاكت ازت )بيانات، 

(. معنكیت عامؿ ركنؽ اقتشاد نیز ذكاهد سد؛ زیرا انزاف معنكی با جدیت ك کكسش ؽراكاف تالش کردق 44 5961 مومى دارد )بيانات، 

نی تخقؽ یابد ذكاهی در تكزیع ثركت دارد. اقتشاد نیز هرگاق برازاس اعتقاد دی ك دارای كجداف کاری در تكلید ثركت ك ركخیى عدالت

رك، زلكک اقتشادی با زلكک معنكی ك برعکس  ززایی دارد. از ایف ها تأثیر معنكی گذاستى ك در تربیت معنكی نقش بى در همى خكزق

کنندق باسند تكانند در زعادت ؽرد ك جامعى تعییف می . 

 زلكک معنكی شادؽ ك الگكهای شائب .4

رای همى اندیسمنداف، ؽرزانگاف ك ؽرهیذتگاف جامعى ازالمی ازت. كاليت مرداف تكزعى معنكیت در کنار تعمیؽ آف رزالتی قطعی ب

ك كاليت باطنى   ناسى از معنكيت -اگر بى كاليت ظاهرل دزت پيدا كنند -ذدا، كاليت معنكل ك باطنى ازت؛ كاليت ظاهرل آنوا هـ 

كند.  ها خاكـ مى بذسد ك آنوا را بر دؿ پيػمبراف مى آنوا ازت. ذدا قدرت ذالقيت ذكد را بى مرداف ذدا ك پيػمبراف ذكد ك اكشياء

ال از كاليت معنكل در آف نباسد، اگر جذابيتى هـ داستى باسد، جز لعابى از دركغ ك تزكير نيزت. از  كاليت ك خككمتى كى رسخى

داد ك ما آف را از نزديؾ ديديـ. ما  رك، نكع خككمت مرداف ذدا ك خاكماف الوى با ديگراف متؾاكت ازت. اماـ ايف الگك را بى ما نساف ایف

بينيـ. اما اماـ بزرگكار در زماف ما، در  ال مياف ذكد ك پيػمبراف ك مرداف بزرگ الوى ك معنكل مى كنيـ، ؽاشلى كقتى بى ذكد نگاق مى

ما نساف دهد تا ببينيـ  ال را بى ل زندق نبكد پيػمبراف الوى ك كخى الوى، با خضكر ذكد، با ؽكر ذكد ك با رؽتار ذكد تكانزت نمكنى

(. از 4511 5957 ل نجات ازت )بيانات،  كاليت معنكل چيزت. امركزق راق، ؽكر ك هدؼ اماـ برال ملت ايراف ك امت ازالمى كزيلى

اند، باید نقش کلیدی ك کالف را در تعمیؽ ك تكزعى معنكیت  خقیقت زرچسمى زالؿ معنكیت زكی دیگر مزاجد کى کانكف معنكیت ك در

ا کنندایؾ . 

تر سكد ك نساف ايماف ك عمؿ ك  تر ك پُرركنؽ هال معنكيت، تزكيى ك هدايت، ركز بى ركز گرـ عنكاف پايگاقدر ایف رازتا باید مزاجد بى

همى را بى پيركل از تعاليـ نكرانى قرآف تسكيؽ  -ها  از جملى در مراكز دكلتى ك دانسگاق -اذالؽ ازالمى، در گكسى ك كنار جامعى 

كیسق جكاناف ك نكجكاناف امرل رايح گردد.  كتاب ذدا در مياف مردـ خضكر كاقعى بيابد ك آمكذتف ك تعمؽ در آف، برال همى بىکنند. 

(. 474 5936 هال عمكمى، بزیار موـ ك ذطير ازت )مكتكبات،  در ايف مكرد، مزئكليت علما، آگاهاف، نكيزندگاف، گكيندگاف ك رزانى

زالى تكانزتند بى مقاـ ك درجاتی در نزد ذداكند برزند کى  مند ازالمی، برذی از جكاناف زیزدق تا بیزتبى تعبیر رهبری انقالب سکكه

طكری کى در مقاـ ایجاد معنكیت  (. هماف5/55/41ها زاؿ بى آف مرخلى نرزیدند )بیانات  بزیاری از اهؿ زیركزلكک در طكؿ دق



اسد، الزـ ازت در مقاـ ابقا ك تشخید از انخراؽاتی چكف ذراؽات، كجكی معنكیت شادؽ ك شائب ب بایزتى ازت انزاف در جزت

های کاذب درزت ك  های دزت زاذت بسری ك عرؽاف زدگی، عرؽاف شكؽیانى ك معنكیت زکكالر ك لیبراؿ، التقاط با معنكیت عكاـ

منؾعؿ ك ناکارآمد بى شخنى بیایند.  های هماهنگ با اقتضائات زماف مدیریت سكد تا معنكیت ؽعاؿ ك کارآمد بى خاسیى نرؽتى ك معنكیت

زاز ك نى  ( ك معنكیت ازالمی زندگی26/5/41گیری نیؿ بى خیات طیبى ازت )ر.ک4 بیانات  چراکى ازالـ دیف معنكیت با جوت

 یابی بى عزت، عدالت، عقالنیت، جواد ك اجتواد از خیث ایجابی ك بینی در دزت سنازی ك كاقع زكز باسد کى در آف خقیقت زندگی

2/52/51مبارزق با ظلـ ك نظاـ زلطى ك جوؿ علمی ك جوالت عملی در بعد زلبی مساهدق ذكاهد سد )ر.ک4 بیانات  ). 

زازم عرؽاف از  های مذتلؼ نیاز بى توذیب ك پیرایش داست، یعنی ذالص بنابرایف معنكیت ناب در گردش ایاـ ك مكاجى با چالش

پا  (. آنگاق کى در هر گكسى سذشی پرچمی بى27/6/54ؽعلً )بیانات  -هام ؽكرم ها ك تخريؼ هام علمً ك رؽتارم، انخراؼ بدعت

دهندق ایف ازت کى ایف تسنگی كجكد دارد، ایف تسنگی را باید با آب زالؿ برطرؼ کرد.  سكند. ایف نساف کرد، یک عدق دكرش جمع می

آلكد، متعؾف برطرؼ سكد. باید ایف تسنگی بماند ك با آب  ؿهای مزمكـ، گ نباید بگذاریـ ایف تسنگی، ایف عطسی کى كجكد دارد با ایف آب

مختكا تا  پكج ك بی  های لى از عرؽاف (. یا معظـ27/2/61زالؿ ك گكارا، عرؽاف خقیقی ك معنكی برطرؼ سكد )تاریر درج در زایت

ف راندق ك جریاف ( زذ57/2/54هایی کى ازمش دیف ازت، باطنش زازماف زیازی ازت )بیانات  ادیاف منزكخ، تا زازماف

های  (. کى چنیف جریاف7/7/54اند )بیانات  های دركغیف ك ... طرح ك تخلیؿ کردق های قالبی ك معنكیت پذیری را در عرؽاف زلطى

موـ ایف ازت »( همچنیف ؽرمكدند4 27/6/54اند )بیانات  نامیدق« های زاذتگی های بظاهر معنكی ك عرؽاف داری دکاف»نكظوكری را 

هال تشكؼ، عرؽاف ك  ها ك دکاف مثؿ برذى از زلزلى -درآكردل ك تذیلى  ت عظیـ زلكکى ك ریاضتى را نى با طرؽ مفکى ایف خرک

عرؽانى باید دؿ انزاف را  (. بى تعبیر مقاـ معظـ رهبری مباخث23/7/65« )بلکى از طریؽ سرع مقدس بى دزت آكردند -مانند اینوا 

كجكد آكردق، بشیرت الزـ را برال خضكر در مقابؿ ذدا  ذکر ك یاد الوى را در انزاف بى كاقعى یعنى آف عرؽاف بى ذدا نزدیک کند؛

تر، پُرمعناتر ك پُرشؾاتر ازت هال عارؼ ك كاالمرتبى، ایف خضكر عمیؽ ایجاد کند. کى در انزاف . 

ائب مكرد تواجـ ؽکری ك ؽرهنگی (. در نتیجى زمانی کى معنكیت شادؽ ك ش59/52/41باید در انزاف شؾا ایجاد کند )بیانات  عرؽاف

 3بینیـ کى معنكیت مبتنی بر ازالـ امریکایی در برابر معنكیت مبتنی بر ازالـ ناب مخمدی دسمف دانا ك دكزت ناداف قرار گرؽت، می

دی، دؽاع گیرد ك اینجا ازت کى بر متشدیاف امكر، مراکز ك نوادهای ؽرهنگی ؽریضى ازت کى از کیاف معنكیت رازتیف ك جوا قرار می

رك، تا معنكیت در دك مقاـ خدكث ك بقا،  عقالنی ك مدبرانى کنند ك ایف امر موـ مختاج مدیریت عالماف، پكیا ك پایا ذكاهد بكد. از ایف

پذیر یا  کى معنكیت انؾعالی ك زلطى -نقاب ازتکباری  های گكناگكف ك تضادهای بانقاب ك بی مدیریت جامع ك هكسمندانى نسكد در چالش

گرؽتار انخراؼ ك تخریؼ یا التقاط ك  -دهند  گرا ك معنكیت ذلكت ك ذلزى مخض را تبلیؼ ك تكزعى می كیت انزكاگرایانى، دركفمعن

بزرگتریف ك مؤثرتریف امانتی کى ذدای متعاؿ بى ما دادق معارؼ الوی ك خقایؽ الوی ازت. اینوا »اند4  الخاد ذكاهد سد. چنانکى ؽرمكدق

)بیانات « دزت بیاكریـ ك آف را بى مذاطب برزانیـ ب ك بى شكرت ذالص، هرچى نزدیکتر بى كاقع بىرا بایزتی بى شكرت نا



هام اجتماعً نظیر4 طبقى زناف، مثؿ بانكم  (. معرؽً الگكم برتر عرؽاف ناب ك الگكزازم معنكی از همى طبقات ك طيؼ29/6/44

آقا قاضً، عالمى  طبقى مرداف نظیر4 مالخزينقلً همدانً، ميرزا علًاشؾوانً، نشرت بيگـ اميف، مادراف ك همزراف سویداف ك یا در 

طباطبایً، اماـ ذمينً ك ... ك مرداف جواد، زيازت ك علكـ تجربً ك پايى نظیر4 سويد چمراف، دكتر خزابً، سويد همت، باكرم، 

كاد آقا ملکی تبریزی، درج در زایت آكينً ك ... )زذنرانی مقاـ معظـ رهبری در دیدار با اعضای مخترـ کنگرق مرخكـ میرزا ج

پذیر آف جنبى از سذشیت ك زندگی معنكی  تر معرؽی دزترس ( ك از همى موـ23/7/65؛ بیانات 29/55/5965؛ بیانات 27/2/61

ف تكاند در تركیح ك تعمیؽ معنكیت ناب ازالمی بزیار مؤثر بكدق ك ظوكر چنی تا اماماف نكر ك هدایت می3معشكمیف4 از پیامبراعظـ

ها ك جامعى نقش پیسگیری از انخراؼ در زاخت معنكیت نیز ذكاهد سد الگكهایی در متف زندگی اؽراد، ذانكادق . 

های دركغیف ذكاهند بكد؛  اند ك هـ بازدارندق از اؽتادف در معنكیت زكی کماالت معنكی ك رازتیف الگكهایی از ایف قبیؿ هـ كادارندق بى

کردف معنكیت جامع ك کارآمد ازالمی بى  ی زیبا ك دلربای معنكیت ك منخرؼ ف، تخریؼ چورقهای دسم زیرا در جنگ نرـ از خیلى

ناپذیر ازت. پس  رك، معرؽی الگكهای تماـ عیار در خكزق معنكیت الزـ ك اجتناب معنكیتی منؾعؿ، ناقص ك کاریکاتكری ازت؛ از ایف

ناـ ك سذشیت اكلیای ذدا در تكزعى ك تعمیؽ معنكیت نقش آؽریف معرؽی منطقی ك جذاب اكلیای الوی تکلیؼ ؽرهنگی ازت، چى اینکى 

تر  ل بسريت زنگيف ل آنوا از همى ها را يؾ طرؼ بگذاريد، اكليا را هـ در طرؼ ديگر، كزنى ل انزاف ذكاهد بكد. بى تعبیری اگر همى

هايى از آف را درؾ كنند  تكانند گكسى مى سكد؛ اكليال بزرگ ذدا هزتند كى ( معرؽِت ذالص نشیب همى نمى4951 5936 ازت )بيانات، 

ال در  ؽوميـ، بايد برال ما زرمسؽ خركت ك عمؿ باسد. بايد هر خرؼ، كلمى ك هر اسارق كنيـ ك مى ك ببينند. آف مقدارل كى ما درؾ مى

را در زندگى پيادق  زندگى ايف بزرگكاراف، برال ما يؾ زرمسؽ باسد. بى مخبِت دكرادكر ك اخزاس مخبت اكتؾا نكنيـ؛ ايف اخزاس

كجكد  تكاف ايف پيكند ك پيكزتگى عملى را بى ل آف مخبت، مى آيد. در زايى كجكد نمى ل عملى بى نماييـ. اگر مخبت نباسد، ايف رابطى

ل مخبت، بايد اطاعت ك متابعت باسد  آكرد؛ اما بدكف ايف پيكزتگى ك پيكند عملى، اشؿ آف مخبت زير زؤاؿ ذكاهد رؽت. دنبالى

4951 5936 انات، )بي ). 

گیری نتیجى  

یابد. انزاف نیز بر ازاس زرست الوی ك ؽطرت  معنكیت شادؽ بر پایى اعتقاد بى مبدأ ك معاد سکؿ گرؽتى ك برمدار سریعت تجلی می

ك های زندگی از کماؿ  تكخیدی نیز معنكیتی جامع ازت کى در همى عرشى -تكخیدی تسنى معنكیت شائب ك شادؽ ازت. معنكیت الوی

دهد؛ تا انزاف بى مقاـ  زكی خیات طیبى زكؽ می مند کردق، بى دار ك جوت کارآمدی ذاشی برذكردار بكدق ك زندگی انزاف را هدؼ

ی  قرب الوی ك تخشیؿ رنگ الوی دزت یابد. زلكک معنكی عامؿ موـ ك زیرزاذتی خیات علـ دینی ك پیسرؽت زالـ ك زازندق در همى

رك، علـ، اقتشاد ك زیازت در کنار نواد ذانكادق ك جامعى دارای ماهیت ك هكیت معنكی ذكاهند بكد.  ها ازت. از ایف ابعاد ك زاخت

زندگی منوای معنكیت، توی از آرامش پایدار ازت؛ اگرچى ممکف ازت از آزایش نزبی یا باالتر نیز برذكردار باسد، اما آزایش 



گرایی مخض  زكی مادق ش دهد ك ختی ممکف ازت جوت زندگی را بىتكاند ذأل كجكدی ك دركنی انزاف را پكس منوای آرامش نمی

 .تػییر دادق ك انزاف را در زراسیبی زقكط قرار دهد

بنابرایف آزایش منوای معنكیت نیز زرچسمى آؽات ك ذطرات ؽراكانی ذكاهد بكد. آری انزاف مختاج ارتباط معنادار ك مزتمر با ذدا ك 

های زندگی اعـ از  عرشى  دینی ك ازالمی ضمف تعریؼ ك تأمیف چنیف اختیاجی اك را در همى انس با مخبكب ك معبكدش ازت. معنكیت

ایی هدؼ ك معنا را  کند، تا در هیچ عرشى دهی می عرشى علمی، اقتشادی، زیازی، ؽردی، ذانكادگی ك اجتماعی خمایت کردق ك جوت

زكی تکامؿ ك پیسرؽت كجكدی انزاف در  ی انزاف بى زالمی كادارندقزكگرایی نسكد. معنكیت ا نگری ك یک جانبى  گـ نکردق ك گرؽتار یک

چیز بى  ها ازت. هیچ های ؽردی ك اجتماعی ازت ك همچنیف بازدارندق اك از تنقص ك تنزؿ یا هبكط ك زقكطش در تمامی عرشى عرشى

  زت. درخقیقت، آنجا كى معنكيتها ك ذطرات نؾزانی ك سیطانی نی بذش انزاف در برابر آزیب اندازق معنكیت، خاؽظ ك مشكنیت

هزت، ارتباط با ذدا هزت. نزبت بى ؽضؿ الوى باكر هزت. در مقابؿ ذدا ك در پيسگاق پركردگار ذضكع ك تضرع هزت. در آنجا 

 .ديگر ضعؼ ك ترزى كجكد ندارد
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