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Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath
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Abstract
One of the basic needs of human is spirituality. Spirituality is the inner connection of man
with God, which affects various aspects of life. One of the dimensions of the subject of
spirituality is its relation to other concepts, including religion, ethics, mysticism, and concepts
of this kind. One of the concepts that discusses its relation to spirituality is the concept of
theology. The meaning of theology is the systematic explanation of God and the relationship
of God with the world and the same system of belief. One of the Christian theologians who
deals with spirituality and theology, is McGrath, a professor of theology at the University of
Oxford. In the field of Islam, Martyr Motahhari also deals with the relationship of spirituality
with beliefs. He is an influential scholar of contemporary religious thought in the Muslim
world. The purpose of this paper is to examine the views of these two thinkers on the
relationship between spirituality and theology with a comparative and descriptive-analytic
approach based on their work.
Although both thinkers have lived in two religious traditions and periods of time, both of
them have been bound up with their religion. Both were concerned with the comprehensive,
accurate, and systematic expression of religious doctrines. Both sought to strengthen the
religiosity of humans in achieving prosperity and salvation. Both have focused on the issues
and concerns of the society of their time. Therefore, their views are comparable.
Considering the importance of spirituality in the contemporary world, the necessity of
dialogue among religious followers in today's world, the importance and capacity of the topic
of spirituality as a common topic for dialogue and the place of comparative studies in order to
better understand the topic, the necessity of this research is determined.
From McGrath’s point of view, spirituality has a strong link with theology. In his view,
spirituality is based on knowledge and, of course, is also a component of feeling, tendency
and personal experience. The other component of spirituality is action and behavior based on
personal beliefs and experiences of God. In his view, Christian spirituality should not be
ignored of social conditions. Spirituality from the perspective of Martyr Motahhari is a
comprehensive concept that is the result of all the teachings of Islam. Spirituality is based on
true faith that embraces all aspects of human life. Martyr Motahhari believes that faith has
two basic components of knowledge and tendency. In other words, he believes in epistemic
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and emotional aspects of faith. In his view, true faith is meaningful with these two
components, and the lack of each one leads to flawed faith. He not only believes in faith
based on knowledge, but also believes in knowledge as a necessary part of faith and as its
components.
From the point of view of both thinkers, spirituality is an important element in religion.
Both emphasize religious spirituality based on religious teachings and beliefs. Spirituality
should be theocentric and based on the holt text. Both emphasize the comprehensiveness of
spirituality. Both believe in the relationship between spirituality and beliefs and the
foundation of beliefs for spirituality. They do not regard spirituality and faith, apart from
knowledge and belief, as well as action and social life. The existence of similarities indicates
the importance of the spirituality and spiritual needs of human, the necessity of religious
spirituality and the attention to the theological foundations of spirituality.
Despite these similarities, there are some differences. Although McGrath insists beliefs
must be firm, some Christian beliefs are not. For example, the doctrine of the Trinity and the
divinity of Jesus is a belief in the opposite of reason. Also, the revelation and infallibility of the
text of the Quran, as the sacred text of the Muslims and the source of spirituality, can be proved
on the basis of rational and religious reasons. But this is not true for the Bible and there is no
valid rational or historic reason for the heavenly nature of the whole Bible. The New Testament
is a collection of records of some of the apostles. In addition, during the Biblical historical
critique, it has been proven that some of its books do not belong to their authors. Regarding the
Old Testament, in addition to the Quranic reasons, there are several reasons in the Biblical
historical critique that shows that the Old Testament, especially Torah, has been altered and
distorted. It seems that the differences are due to differences in the worldview of two thinkers,
most of which are due to the religious tradition that they belong to.
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رابطۀ معنویت و االهیات از دیدگاه مکگراث و شهید مطهری


حامد نظرپور -مجتبی سپاهی
چکیده

معنویت یکی از نیازهای اساسی انسان است .یکی از مفاهیم بحثشده دربارۀ ارتباا باا معنویات ،مفهاوم االهیاات اسات .منراور از
االهیات ،تبیین نراممند از خداوند و روابط خدا با جهان و همان نرام اعتقادی است .مکگراث یکی از متألهاانی اسات ار در ۀاوزۀ
مسیحیت بر رابطۀ معنویت و االهیات پرداختر است .در ۀوزۀ اسالم نیز شهید مطهری بر رابطۀ معنویت باا اعتقاادات پرداختار اسات.
هدف این مقالر ،بررسی دیدگاه این دو متفکر دربارۀ رابطۀ معنویات و االهیاات باا رویکارد مقایسارای و بار رو

تویایفیتحلیلای

براساس آثار آنهاست .از دیدگاه دو متفکر ،معنویتْ عنصری مهم در دین است .هر دو بر معنویت دینای و مبتنای بار اعتقاادات دینای
تأ ید می نند و معتقدند معنویت باید خدامحور و مبتنی بر متن مقدس باشد .هر دو بر جامعیت معنویات تصارید دارناد و بار پیوناد
عمیق معنویت و اعتقادات و پایر و اساس بودن اعتقادات برای معنویت معتقدند .وجد شاباهتهاا ناااندهنادۀ اهمیات نیااز معناوی
انسان ،ضرورت معنویت دینی و توجر بر مبانی االهیاتی معنویت است .با اینکر مکگراث تأ ید می ناد اعتقاادات بایاد ماتقن باشاد،
برخی از اعتقادات مسیحی اینگونر نیستند .همچنین وۀیانیبودن متن قرآن اثباتشدنی است؛ اما دربارۀ تاا مقادس یناین مطلبای
یادق نیست .تفاوتها ناشی از تفاوت جهانبینی و سنت دینی آنهاست.
واژههای کلیدی
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معانی ایطالۀی ارائر شده از معنویت ،بسیار متنوعاند.

 )1مقدمه

طیفی را تاکیل میدهند ر متفکران دینیاناد

یکی از موضوعات عصر جدید معنویات اسات .معنویات

این تعاری

یکی از نیازهای اساسی انسان نیز هست .انسان محاروم از

و معنویت را رقط در یهاریو

دین ،معناادار مایدانناد.

راردی و

همچنین متفکرانِ سکوالرند ر معنویت را نیااز عااطفی و

اجتماعی انسان و ویژگیهای ررتاری ،اخالقی و شخصیتی

رواناناختی انسان می دانند و الزامی در هویتبخای دینی

او تأثیرگااذار اساات ( ااامفیروزی .)78-76 :1384 ،ازنراار

برای معنویت نمی دانند .هار رارد یاا گروهای تعریفای از

عالمر طباطبایی «عالم باطن ر موطن ۀیات معنوی است،

معنویت ارائر می دهاد ار براسااس جهاان بینای اوسات.

جهانی است بسیار اییلتر و واقعیتدارتار و پهنااورتر از

سنتگرایان معنویت را در مفهوم خاص و معاادل دیان و

جهان ماده و ۀس» (طباطباایی .)63 :1385 ،اماام خمینای

مذهب در نرر میگیرند؛ در ۀالی ر دنیای پسات مادرن

معنویت را رأس همۀ امور میداند .از دیدگاه ایاان ،هدف

غربی ،آن را در معنای عام و بر عناوان متاریزیاک در نرار

تاکیل ۀکومت اسالمی رقط تأمین نیازهای مادی و نراام

میگیرد (رنجبران.)48 :1388 ،

معنویت ،بیقرار است .معنویت بر ابعااد مختلا

اجتماعی نیست؛ بلکر قاراردادن انساان در مسایر ماال و

بساایاری از مااردم سراساار جهااان ،معنویاات را تجرباار

معنویت است (مصابا یازدی18 :1391 ،؛ اماام خمینای،

رده اند ،یر خداباور باشند یر نباشند .ۀتی بسیاری خود
را معنوی می دانند ،ولی پیرو دین خایی نیساتند .در نرار

 :1378ج .)298 :20
معنویت در لغت ،مصدر جعلای معناوی و بار معناای

اینها معنویات ،پدیادۀ انساانی اسات نار اعتقااد بار خادا

معنوی بودن است .معنوی نیز بر معنای با معنا ،مرباو بار

( .)Perrin, 2007: 16برخی با توجار بار نتاای و روایاد

معنا ،مقابل لفری ،مادی ،یوری ،ظاهری و معادل راسات،

معنویت ،آن را اینگونر تعری

مای نناد «زنادگی معناوی

ۀقیقی ،ایلی ،ذاتی ،باطنی و روۀانی آمده است (دهخدا،

لزوماً بر معنای تعلق بر یکی از ادیان نهادینر نیسات ،بلکار

 .)173 /14 :1377در ررهنااف رارساای معااین در ذیاال

بر معنای نگرشی بر عالم و آدم است ر بر انسان شادی و

معنویات آماده اسات «معناا :ۀقیقات ،بااطن؛  ...معناوی:

امید بدهاد» (ملکیاان .)376 :1381 ،برخای دیگار از ایان

شخصی ر در عالم معنا و بااطن سایر مای ناد» (معاین،

تعاری

عبارتند از:

« -معنویت بر رعلیت درآمدن ظرریت اساسی انسان بارای

 :1375ج .)210 :4
معااادل انگلیساای معنویاات 1برگررتاار از وا ۀ التیناای

تعالی است .معنویت تجربۀ درگیری آگاهانر در ررایند تکامال

« »spiritualitasاست ار از وا ۀ یوناانی « »pneumaبار

و غایت نهاایی ار

معنای رو گررتر شده است .این وا ه در تا

مقادس و

ۀیات ازطریق تعالی خود بر سوی ارز

ررد بر آن اعتقاد دارد» (.)Schneiders, 2005: 16

در رسالرهای پولس نیز بر ار ررتر است (اول قرنتیاان:2 ،

« -پاسخ جدی انسان بر آشکارشادن محبات خداوناد

 10و  .)12:13در اینجااا رو و باادن یااا ماااده در مقاباال

در مسید ر شاامل معررات عاشاقانر و بنادگی خداوناد

یکدیگر نیست؛ بلکر در تقابل با هر ییازی اسات ار باا

میشود» (.)Larkin, 2003: 437

باشد .امر معناوی آن ییازی اسات ار

 -اعتقادات ررد دربارۀ خادا ،انساان ،خلقات و رابطاۀ

رو خدا را نمایان میساازد .سای ار رو خادا در او

میان آنها و ناان دادن آنها در ارز هاای اساسای و نحاوۀ

سا ن باشد ،ررد معنوی خواهد بود (اول قرنتیان.)2:14 ،

زندگی ،ۀیات و زندگی انسان براساس رابطاۀ آگاهانار باا

رو خدا مخال

خدا ،در عیسی مسید و ازطریق زندگی در رو القادس و
. Spirituality

1

در اجتماع مؤمنان (شلدراک.)244-243 :1380 ،
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 -معنویت همان دغدغۀ انسان ها دربارۀ روابط مناسب

معنای خدا و « »logosبر معنای لمر تاکیل شده اسات؛

با جهان هستی است؛ اینکر جهان هستی یگونار اسات و

بنابراین تئولو ی بر معنای لماتی دربارۀ خدا یا دقیاقتار،

یگونر باید با آن مواجر شد .بر اسااس ایان ،معنویات باا

پژوهش دربارۀ خداست .مسائل عمدۀ این علم عبارتاناد

توجاار باار جهااانبیناای ارااراد و جوامااو متفاااوت اساات

از انسان و جهان ازنرر ارتباطی ر با خدا دارند و مخلوق

(.)Macdonald, 2005: 8718

اویند (همان) .در ادبیات معایار غربای معماوالً االهیاات

 «ارتبا با وجود متعالی ،باور بر غیب ،باور بار رشاد وبالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچوخمهاای زنادگی و

برای یهار معنای عمده بر ار میرود:
 -تال

برای دستیارتن بر تبیینی نراممناد از خادا و

تنریم زندگی شخصی بر مبناای ارتباا باا وجاود متعاالی و

روابط خدا با جهان .در این اربرد ،وظیفاۀ االهیاات بیاان

درک ۀضااور دائماای وجااود متعااالی در هسااتی معنااادار،

باورها و تببین و توجیر آنهاست.

سازمانیارتر و جهتدار الوهی» (غباری بنا .)129 :1386 ،
 -ۀالت نفسانی و دارای مراتب ر در ارتبا با خادا یاا

 وشش برای ماخص اردن اساتلزامات اعتقااد بارخدا در ۀوزۀ موضوعی خاص؛ مثل االهیات جنسیت.

امر متعالی در روان خودآگاه انسان با تعقل ،جوشش درونی و

 -عرضۀ مسائل ۀال ناادنی و دارای پیچیادگیهاای

عمل بیرونی آگاهانر یا ناآگاهانر پدید میآید و بر شیوۀ نرار و

غیرضروری؛ البتار ایان ااربردی ماوهن و تحقیرآمیاز از

عمل شخص تأثیر میگذارد (نعمتی.)249 :1393 ،

االهیات است .این معنا معموالً در باین سکوالریسات هاا،

 معنویت بر منزلاۀ اماری تااکیکی و بسایار متناوع،جهت گیری وجاودی بار ساوی تعاالی از ساطد زنادگی
روزمره است ر ابعاد مختل

ملحدان و سانی یارت مایشاود ار نرریارپاردازیهاای
مفصل مابعدالطبیعی را دوست ندارند.

ررد (روانی ،شناختی ،یارات

 -برتری دادنِ ناموجر عقل انسانی بر مقتضیات ابتدایی

شهودی ،ررتاری) را درگیر می ند (ۀمیدیر.)102 :1396 ،

و سادۀ ایمان .این معنا در میاان جریاان ضاد عقالنای در

بنابراین می توان معنویت را بار ایان یاورت تعریا

مسیحیت ،شایو است .االهیات ازنرر اینهاا ییازی نیسات

رد :ارتبا درونی انسان باا خادا ار بار ابعااد مختلا
زندگی تأثیرگذار است.

جز نش متکبرانۀ انسانی (مار م.)540 -538 :1391 ،
معموالً در مجامو داناگاهی ،منرور از االهیات ،تبیاین

یکی از ابعاد موضوع معنویات ،ارتباا آن باا مفااهیم

نرام مند از خداوند و روابط خدا با جهان اسات .االهیاات

دیگری ازجملر دین ،اخاالق ،عرراان و مفااهیمی از ایان

بیاتر ناظر بر باورها و اعتقادات است و همواره ریاار در

سنخ است .هریند معنویت از لحاا مفهاومی مساتقل از

سنت دینی دارد (همان .)537 :در این مقالر نیاز منراور از

این مفاهیم است؛ ولی ازلحاا مصاداقی باا ایان مفااهیم

االهیات همان اربرد و معنای اول است.

پیوند عمیقی دارد (ۀمیدیر.)96 -94 :1396 ،

جهان غر

پس از دوران رنسانس ر با گریز از دیان

یکی از مفاهیم بحثشده درباارۀ ارتباا آن باا معنویات،

و معنویت همراه شد ،در دوران پست مدرن رو بار ساوی

مفهوم االهیات ( )theologyاست .االهیات علمی اسات ار

معنویت آورده است .با آغااز االهیاات رلسافی در ۀادود

در آن از خدا بحث میشود .این علم ازنرر مبادأ تأسایس آن،

قرن سیزدهم ،االهیات (بر معنای مجموعر نراممندِ آموزهها

یعنی یونان و عالم مسیحیت و بر معنای خایش محادود بار

و اعتقاداتِ دینی) و معنویت (بر معنای گرایش بر ارتباا

مسیحیت شده است؛ اما بر معناای عاام و ازنرار موضاوعش

با خدا) بار مارور از یکادیگر رایالر گررتناد (شالدراک،

شامل ادیان دیگر نیز میشود (پازو ی.)1 :1374 ،
وا ۀ « »theologyاز دو لماااۀ یوناااانیِ « »theosبااار

)268 :1380؛ اما برخی دانامندان مسیحی تاال

ردناد

رایلۀ این دو را م نند و بار همگرایای برساند .در ایان
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تال هاا دیادگاههای مختلفای درباارۀ رابطاۀ االهیاات و
معنویت مطر شده است .یک دستر از دیدگاهها متعلق بر

 شباهت ها و تفاوت های مکگراث و شهید مطهاریدر این باره ییست؟

سانی است ر متعلق بر سنت دینیاند و بر معنویت دینی

با توجر بر اهمیت معنویت در جهان معایر ،ضرورت

(در مقابل معنویت غیر دینی) قائلاند .این دستر ،معنویات

گفتگوی پیروان ادیان در جهان امروز ،اهمیات و ظرریات

دینی را جدای از الهیات و اعتقادات دینی نمیدانند؛ بلکار

موضوع معنویت برمنزلۀ موضوع مااترک بارای گفتگاو و

معتقدند معنویت انسان باید مبتنی بر اعتقادات دینای و باا

جایگاه مطالعات مقایسر ای در رهم بهتر موضوع ،ضرورت

توجر بر آموزههای دینی باشد .یکی از متألهانی ر در ایان

این پژوهش ماخص میشود.

دستر قرار میگیرد و در ۀوزۀ مسیحیت بار ایان موضاوع

براساااس جسااتجوهای انجااامشااده در پایگاههااای

پرداختاار ،آلیسااتر مااکگااراث( 1متولااد 1953م ،).اسااتاد

اطالعاتی و منابو علمی ،تا نون پژوهای درباارۀ مقایساۀ

االهیات داناگاه ا سفورد است.

دیدگاه مکگراث و شهید مطهری دربارۀ رابطر معنویات و

در ۀوزۀ اسالم نیز شهید مطهری ( 1358 -1298ه). .

االهیات انجام ناده است .هریند مقاالت متعددی درباارۀ

بر رابطۀ معررت و اعتقادات باا معنویات و ایماان پرداختار

معنویت نگاشتر شده است ،پژوهای دربارۀ رابطۀ معنویت

است .ایاان از دانامندان مؤثر در اندیارهای دینی معایار

با االهیات یارت ناد .درباارۀ دیادگاه ماکگاراث درباارۀ

در جهان اسالم و از پیاتازان الم جدید بر شامار مایآیاد

معنویت نیز پژوهای یارت ناد.

(ررامرز قراملکی70 :1386 ،؛ همان.)224 :1378 ،
این دو متفکر هریند در دو سنت دینی و در دورههای

 )2دیدگاه مکگراث

زمانی متفاوت زندگی ردهاند ،هر دو نسبت بر دین خود،

در این بخش ،دیدگاه مکگراث دربارۀ معنویت ،االهیاات

مقید و متعهد بودهاند .هر دو دغدغۀ بیاان جاامو ،دقیاق و

و رابطۀ این دو بیان شده است.

نراممند آموزه های دینای را داشاتراناد .هار دو بار دنباال

 )1 -2معنویت

تقویت دینداری انسانها در رسیدن بار ساعادت و نجاات

بر اعتقاد مکگراث «معنویت یکی از ۀوزه های تفکار

آنها بوده اند .هر دو بر مسائل و دغدغرهاای جامعاۀ زماان

و عمل مسیحی است ر بیاتر از بقیۀ ۀاوزه هاا در ۀاال

خااود توجاار داشااترانااد؛ از ایاان رو دیاادگاههای آنهااا

رشد اسات» ( .)McGrath, 1995: 119او معتقاد اسات

مقایسرپذیر است.

یکی از بزرگ ترین ضع هایی ر مسیحیتِ اماروز باا آن

هدف این مقالر ،بررسی دیدگاه این دو متفکار درباارۀ
رابطۀ معنویت و االهیات با رویکرد مقایسر ای و بار رو

مواجر است ،نبود معنویت موثق ،منسجم و ماخص است
( .)Ibid: 122او از غفلات نهادهاای مسایحی نسابت بار

اسنادی براساس آثار آنهاست .این پژوهش بر دنبال پاساخ

معنویت و م ارز

بر سؤاالت زیر است:

)132-133؛ البتر بر نرر او ،این ضع

 -تعری

مکگراث از معنویت و االهیاات ییسات و

دیدگاه او دربارۀ رابطۀ بین این دو ییست؟
 -تعری

ردن آن اظهار تأس

می ند ( Ibid:

و مااکل در ۀاال

برطرفشدن است (.)Ibid: 14
مکگراث معنویت مسیحی را اینگونر تعری

شهید مطهری از معنویت و االهیات ییست

و دیدگاه او دربارۀ رابطۀ بین این دو ییست؟

«معنویت مسیحی بازتا

ل تال

مای ناد

ررد مسیحی بارای بار

دست آوردن و ۀفظ رابطۀ با خداست ار شاامل عباادت
جمعی ،عبادت رردی و نتای این دو در زنادگی مسایحیِ

. Alister Edgar McGrath

1

واقعی میشود  ...جستجوی یک وجاودِ مسایحیِ امال و

رابطۀ معنویت و االهیات از دیدگاه مکگراث و شهید مطهری21 /

واقعی ر اعتقادات بنیادین مسیحی و ل تجربۀ زندگی را

دیاادگاه مااکگااراث نااوعی ارتبااا شخصاای و رااردی بااا

بر محاور ایماان مسایحی ناار یکادیگر جماو مای ناد»

خداست ار مبتنای بار معررات اسات و جادای از اماور

( .)McGrath, 1999: 2از دیدگاه او ،ایاطال معنویات

اجتماعی نیست.

معموالً بر ابعاد نیایای دیان ،بار ویاژه تجاار

درونای و

رردی مؤمنان اشاره دارد (مکگراث.)284 :1384 ،
او با تعری

 )2 -2االهیات
از دیدگاه مکگاراث ،وا ۀ االهیاات براسااس تر یاب

معنویت با رویکرد یرراً علمای و نراری

وا گااانیِ « ،»theologyباار معنااای سااخن گفااتن دربااارۀ

است؛ زیرا معنویت را رقاط شاناخت اعتقاادات و

خداست (مک گراث .)267 :1384 ،االهیات ابتدا بر معنای

مناسک دینی می داند .ایان بار معناای انکاار نسابت باین

آموزۀ خدا بود؛ اما از عصر روشنگری بر بعد ،برای تحلیل

معنویت و اعتقادات نیست ،بلکر تأ ید بر این نکتار اسات

باورهای دینی و آموزه های مسیحی دربارۀ شخص عیسای

اار معنویاات همااان اعتقااادات نیساات .عااالوه باار ایاان،

مسید ،ماهیت لیسا و  ...استعمال میشاود (هماان269 :؛

همانطور ر در ادامر بیان میشود او معنویت را مبتنی بار

 .)McGrath, 1999, 25ازنراار مااکگااراث ،االهیااات

اعتقادات میداند .او معنویت را مواجهرای میداند ر در آن

مسیحی بر معنای مطالعۀ نراممند اندیارهای اساسی دیان

هریک از پیروان دین ،ایمان خاود را تجربار و بار آن عمال

و ایمااانِ مساایحی اساات (مااکگااراث .)270 :1384 ،او

می نند .ازنرر او ،معنویت برطور لی تجربار اردن خادا و

االهیات را همان مجموعۀ اعتقادات مسیحی ( Christian

دگرگااونی ۀیااات انسااان باارمثابااۀ نتیجااۀ آن تجرباار اساات

 )beliefsو عنوان علمی میداند ار بار دنباال بررسای و

(مکگراث .)285 :1384 ،بر بیان دیگر ،مکگراث با سانی

تبیین هماهنفِ اعتقاادات مسایحی یاا بار عباارت دیگار،

مخالفت می ند ر معنویت را یرراً اعتقااد بار گازارههاای

تحلیل نراممند ماهیت دین مسیحیت اسات ( McGrath,

االهیاتی می دانند یا رقط بر تجربۀ شخصی تأ ید می نند .او

 .)1999: 25برخی از مباۀث مربو بر االهیات مسایحی

معتقااد اساات «معنویاات رضااای ماااترک و ارتباااطی بااین

عبارت ند از :انسانشناسی ،مسایدشناسای ،آماوزۀ لیساا،

اعتقادات و زندگی و بین االهیات مسایحی و وجاود انساان

آخرالزمانشناسی ،آموزۀ گناه و آموزۀ نجات ( McGrath,

رراهم می ند» ( .)McGrath, 1994: 31-32از دیادگاه او،

.)1999: 26

مخال

معنویت عبارت است از «ماؤمنباودن بار تاا

مقادس و

عمیقاً در سنت مسیحی ریارداشتن» (.)Ibid, 14

 )3 -2رابطۀ معنویت و االهیات
دغدغۀ رابطۀ بین االهیات مسیحی و معنویات از قارن

او معنویت را ارتبا درونی و شخصی با خدا میداند.

18م .برطور جادی دنباال شاد؛ البتار بسایاری از متألهاان

منرور از خدا نیز خدای تثلیثی (پدر ،پسر و رو القادس)

بزرگ مسیحی قبل از قرن  18با این مسئلر درگیر بودهاند؛

است .با وجود ایان ،بیاان مای ناد ایاطال معنویات را

بااارای مثاااال ،آتاناسااایوس ( ،)Athanasiusآ وئینااااس

نمی توان دقیق تعری

رد .این مقاومت نسبت بر تعریا

( )Aquinasو لوتر ( )Lutherهیچ تعارضی باین بررسای

تاۀدودی بر علت اربردهای متنوع آن و تاا ۀادودی بار

عقالنی دین مسیحی و معنویت نمیدیدند .ماکگاراث باا

علت اختالف نرر محققانِ متخصص در این زمینار درباارۀ

تأ ید بر این پیاینر بیان مای ناد در دورۀ اخیار ،االهیاات

ایان ایاطال اسات ( McGrath, 2003:

بر تدری موضوع داناگاهی در نرر گررتر شد و درنتیجار،

 .)163او معنویت مسایحی را رهباانی و غارال از جامعار

از زندگی معنوی مسیحیان و ۀیات معنوی لیساا رایالر

نمیداند .او معتقد است معنویت باید معطاوف بار جامعار

گررت و جدا شاد .او علات ایان امار را باورهاای عصار

باشااد ()McGrath, 1994: 26؛ بنااابراین معنویاات از

روشنگری می داند .یکی از باورهای عصر روشنگری ایان

رو

تعری
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بود ر هرگونر تعهد و تقید دینی ،مانعی برای رسایدن بار

درواقو تعالیم مک گراث دربارۀ معنویت مبتنی بر االهیاات

واقعیت است؛ بنابراین بی طرری دینی در االهیاات تاروی

اوست .مک گراث معتقد است بر علت پیوند نزدیک میاان

پیدا رد .هریند نادرستی این باور ماخص شد ،بر رضای

االهیات و معنویت ،بر سود هر دو طرف است ر یکدیگر

تأثیرگذاشات و در نتیجاۀ آن ،االهیاات رقاط

را تأیید نند و بار رسامیت باناساند .او جادایی آنهاا را

بر منزلۀ مطالعۀ آ ادمیک مفاهیم دینی ،بدون در نرر گررتن

مساااوی بااا رقاار و باایمااایگی هاار دو طاارف ماایدانااد

ارتبا آن با زندگی مسایحی ،بررسای شاد ( McGrath,

(مااکگااراث .)286 -285 :1384 ،او معنویاات را تجربااۀ

 .)1999: 27طبیعی است ر ایان رضاای رکاری ،ماانعی

زنده ای از خدا همراه با عملِ برآمده از آن میداند؛ اماا در

برای ارتبا بین االهیات و معنویت بود.

عین ۀال معتقد است معنویت جدای از باورهای االهیاتی

رکری غر

مکگراث تأ ید می ند ا ناون زماان آن اسات ار از

نیست و الهیات اساسِ زندگی معنوی اسات (ماکگاراث،

دوباارۀ

)285 :1384؛ بنابراین مکگراث برشدت از رابطۀ االهیات

معنویت و زندگی مسایحی و همچناین از اا

معنای االهیات استقبال نیم و مطمئن باشیم رابطۀ نزدیاک

و معنویت دراع می ند.

االهیات و معنویت ۀفاظ مایشاود ( McGrath, 1999:

از دیاادگاه مااکگااراث ،یکاای از مؤلفاارهااای اساس ایِ

 .)28او تأ ید می ند «االهیات ،معنویت را در بر می گیرد،

معنویت مسیحی ،ارتبا و پیوناد نزدیاک آن باا االهیاات

بر آن تأثیر مایگاذارد و آن را ۀفاظ و تقویات مای ناد»

است .او تأ ید می ند معنویت باید مبتنی بر بنیان محکم و

( .)McGrath, 2002: 137االهیات و معنویت بر یکدیگر

اعتمادپذیر براساس تجلی و وۀی خداوند باشد .او معتقد

وابستر اند و یکی بدون دیگری ناقص اسات .معنویات بار

است رابطۀ االهیاات و معنویات دو نتیجاۀ مهام دارد)1 :

تنهااایی جسااتجوی انسااان محااور ( human-centered

ۀفظ معنویت از تنازل بار دیناداری اومانیساتی و انساان

 )questبرای دینداری متعالی اسات .االهیاات بار تنهاایی

محاور؛  )2ۀفاظ االهیااات از گمانارزنایِ یارراً ذهناای و

تأمل ذهنی دربارۀ خداست؛ اما این دو در نار هم ،تر یبی

انتزاعی درباارۀ خادا .او در برقاراری ایان رابطاۀ نزدیاک

پویا را تاکیل می دهند .ۀال تعامال االهیاات و معنویات

معتقد است اعتقادات یهاریو

محکمای بارای زنادگی

یگونر است؟ مک گراث پاسخ مای دهاد بارای مسایحیان

مسیحی رراهم می ند .او ایول اخالقی و عملی مسیحیت

انجیلاای «االهیااات خااو  ،پایاار و اساااس یااک معنویاات

را مبتنی بار تعاالیم و آماوزههاا مایداناد ( McDonald,

مسیحی معتبر ،قابل اعتماد و پاسخگو را راراهم مای ناد»

 .)2003: 197او بیان می ناد اعتقاادات اهمیات اساسای

( .)McGrath,2000: 22بار عباارت دیگار ،بار نرار او،

دارند؛ بر طوری ر «هدف اعتقادات راراهم اردن آغاازی

معنویتی معتبر و موثق است ر مبتنی بر االهیاات ماتقن و

برای سوق دادن ما بر سوی پاسخ شخصای بار ۀقیقات و

محکم باشد.

عاق بر خدایی است ار در عیسای مساید آشاکار شاده

مکگاراث معنویات را بارطاور اساسای و درونای باا

است» ()McGrath, 1997: 235؛ بناابراین از دیادگاه او،

االهیات مرتبط می داند .از نگاه او ،بُعد مهمای از االهیاات

معنویت مسیحی براسااس االهیاات و اعتقاادات مسایحی

مسیحی ،معنویت است (مکگاراث .)286 :1384 ،او بیاان

شکل مایگیارد .در ایال اعتباار و ارز

معنویات را بار

می ند «معنویت تجلی عملی و واقعای االهیاات مسایحی

اعتقادات میداند.

است ر از سریامر های عمیق االهیاتی ،جریاان و باا آن

البتر نقد مهمای در اینجاا بار ماکگاراث وارد اسات.

ادامر پیدا می ند»( .)Ibid: 32او دیدگاههای خاود درباارۀ

هریند او تأ ید می ند اعتقاادات بایاد محکام و اساتوار

تجربرهای معنوی را براساس مبانی االهیاتی بیان مای ناد.

باشند ،برخی از اعتقاادات مسایحی اساتحکام و اساتواری

رابطۀ معنویت و االهیات از دیدگاه مکگراث و شهید مطهری23 /

الزم را ندارند؛ برای مثال ،آموزۀ تثلیث و الوهیات عیسای

 .)255خدا با ظهور عیسی مسید وارد عمال شاده اسات.

(در عین انسانبودنش) ،اعتقادی عقلستیز است.

ایمان و اعتقادات مسایحی پاساخی بار عمال خداوندناد.

 )4 -2معنویت و اهداف اعتقادات

مکگراث معتقد است یکای از بااارز تارین معاارف در

از دیدگاه مکگراث ،اعتقادات مسیحی عباارت اسات از

االهیات و معنویت مسیحی این اسات ار عیسای مساید،

«پاسخ لیسای مسیحی بر خدایی ر خود را بارطاور خااص

خداوند را برای انسانها منکاا

ارد؛ اماا رارد یگونار

در تا مقدس و ازطریق عیسی مسید آشاکار ارده اسات.

عملِ خداوند را میشناسد؟ مکگراث بار نقاش محاوری

ایاان تالشاای مساائوالنر و مؤمناناار باارای درکپااذیر ردنِ

مقادس

تا

مقدس تأ ید می ند و پاسخ میدهد تاا

رریتهای شگفتانگیازی اسات ار آمادن عیسای مساید

منبعاای اساات اار مسااید در آن معرراای شااده اساات

رراهم رده اسات» ( .)Ibid: 237او اعتقاادات را در خادمت

( .)McGrath, 2001: 245او توضید میدهد «هیچ شاهد

یهار هدف ایلی میداند .او با مرور این یهار هدف ارتباا

دیگری (غیر از تا

نزدیک االهیات و معنویت را بیان می ند.

خداوند ازطریق ۀیات ،مارگ و رساتاخیز عیسای مساید

 )1اولین هدف ایلی اعتقادات این است ار ۀقیقات

مقادس) بارای رراخاوان و دعاوت

وجاود نادارد» ( .)McGrath, 1997 C: 245او تاا

را دربارۀ موجودات آنگونر ر هساتند بیاان نناد ( Ibid:

مقدس را منبو اساسی اعتقاادات و میاراث مااترک هماۀ

 .)238-244; McGrath, 1997 D: 72-80ماکگاراث

مسیحیان میداند .او اعتقادات و سنت دینای را نسابت بار

نسبت بر خطر انسانهایی هادار میدهد ر زندگی خاود

مقاادس ررعاای و درجاار دو ماایدانااد و ماایگویااد

را بر توهم یا دروغی آشکار بنا می نناد .او بیاان مای ناد
« اامارز

ااردن ۀقیقاات نااااندهناادۀ ضااع

عقلاای و

تااا

«اعتقادات همواره پایینتر از تا
تا

مقادساناد .آنهاا بنادۀ

مقدس اند .وجود اعتقادات وابستر بر الم خداسات

بیمسئولیتی اخالقی است» (.)McGrath, 1997 D: 138

ر در تا

او از مسایحیان مایخواهاد دو ساؤال اساسای را از خااود

الم خدا بر همۀ گازارههاای تعلیمای و اعتقاادات مقادم

بپرسند :آیا این ۀقیقت دارد؟ آیا این ارز

باور و اعتمااد

مقدس آشکار شده اسات .در تاا

مقادس

است» (.)Ibid: 251

دارد؟ بر نرر او اعتقاادات ،ۀقیقات را بیاان مای نناد تاا

 )3سومین هدف مهم اعتقادات این است ر بر تجرباۀ

مسیحیان براساس این ۀقیقت عمل نند و زندگی خود را

انسان توجر ند ،آن را تفسیر ناد و انتقاال دهاد ( Ibid:

بر پایۀ آن بنا نند (.)McGrath, 2000, 20

 .)256- 264او معتقد اسات بایاد از دو دیادگاه بارمنزلاۀ

او اعتقادات را برخاستر از جامعۀ ایمانی و مؤمنان میداناد

اررا و تفریط پرهیز رد .یکی ارائۀ ایمان امالً اۀساسی

تا بر تجربۀ خدا و ارتبا باا او نرام و سااختار بدهاد؛ البتار

ر خدا را تجربر می ند ،اما نمیتواند آن ایمان را بارطاور

معتقد است اعتقادات باید با بر اشاتراک گذاشاتن شاناخت و

منسجم و نرام مند بیان ند .این رویکارد را اامالً ذهنای

تجربۀ خدا برواسطۀ عیسی مسید ،غیرمسایحیان را بار ساوی

میداند .او معتقد است این دیدگاه ،ایماان را بار مجموعاۀ

مسیحیت انجیلی ترغیب ند .همۀ اینهاا مبتنای بار اعتقااداتی

آشفترای از اۀساسات تنزل مایدهاد و اامالً بای فایات

ۀقیقیاند (.)McGrath, 1997 D: 74-78

است .دومین دیادگاه ایان اسات ار رارد معتقاد ،یارراً

 )2دومااین هاادف مهاام اعتقااادات ،پاسااخ دادن باار

مجموعر و رهرساتی از گازارههاا و اعتقاادات عقالنای را

انکاااف 1خداوناد اسات (McGrath, 1997 C: 245-

بر طور ذهنی می پذیرد .این دیدگاه نیز بای فایات اسات،
زیرا ایمان رراتر از اعتقااد یارف اسات .او معتقاد اسات

revelation

1
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تجربر باشد ،اما محتوای آن در گازارههاا خالیار مایشاود»

گزارههای اعتقادیاند تا تجربۀ خود با خدا را اظهاار نناد

نمیبیند؛ زیرا معتقاد

و همچنین آن را بر نسل بعدی منتقل نناد .از دیادگاه او

است گزارهها و تجربر ،از یاک واقعیات بازرگتار ۀکایات

«عامل ۀیاتی واقعی برای ایماان مسایحی رقاط اعتقاادات

دارند .او میگوید« :جنبرهای عینی و ذهنای ایماان ،شابیر دو

نیسات ،بلکار ۀضاور واقعای و متناوع عیسای مساید در

روی سکراند .ممکن است متفاوت باشند ،اما ابعاد ذاتای یاک

زندگی ارراد و در لیساست .اعتقادات قرار اسات از ایان

ییزاند .هر دوی آنها یک ییاز را نااان مایدهناد ار از دو

ۀضور دراع نند» (.)McGrath, 1997 C: 275

( .)Ibid: 257او تناقضی در این تعری

زاویۀ متفاوت مااهده میشوند» (.)Idem

مااکگااراث در آثااار

بعضاای اعتقااادات مساایحی را

مااکگااراث براساااس ایاان ارتبااا و پیونااد نزدیااک

معرری می ند ر برطور خاص با معنویت ارتباا درونای

جنبر های ذهنی و عینیِ ایمان مسیحی ،معتقد اسات نقاش

دارند .این مفاهیم و عناوین عبارتاند از :شاخص عیسای
مقاادس و اولویاات تبلیا

خاصِ اعتقادات ،توجر بر تجربۀ باری و تفسیر آنهاسات.

مسااید ،مرجعیاات واالی تااا

او معتقااد اساات تجرباارهااا ماایتواننااد اعتمادناپااذیر و

مسایحیت انجیلای ( McGrath, 1999: 18-19; 1997:

گمراه ننده باشند؛ درنتیجار «اعتقاادات ،اۀساساات ماا را

)122; 1998: 413-414؛ البتر در جای دیگر دو موضاوع

تفسیر و بررسی می نند و زمانی ار گماراه نناده باشاند،

دیگر را اضارر می ند :الوهیات و ربوبیات رو القادس و

آنهاا را تکاذیب مای نناد» ( .)Ibid: 263او اعتقاادات را

اهمیت جامعۀ مسایحیان ( .)McGrath, 1995: 55-56او

تأ یدی بر ایمان خداوند بر وعدههایش و واقعیتِ امیدِ بار

مواردی از اعتقادات مسیحی را ذ ر می ند تا نااان دهاد

رستاخیز می داند؛ ۀتی جایی ر تجربر هاا ییازی غیار از

االهیات و اعتقادات یگونر معنویت مسایحی را ۀمایات،

این را ماااهده نناد ( .)Idemاو نتیجار مایگیارد «بعاد

ۀفظ و تاویق می ند؛ برای مثال ،اعتقاد بر وجود شخص

معررتی و شناختیِ اعتقادات مسیحی ،یهاریوبی است ر

عیسی مسید و الوهیت او را توضاید مایدهاد .او معتقاد

تجربۀ مسایحی را ۀمایات مای ناد و اناالی اسات ار

است مسیدشناسی و شخصیت مساید ،نقاای اساسای در

ازطریق آن ،تجربرها منتقل میشوند .آن اسکلتی است ار

االهیات انجیلای و معنویات دارد و بار االهیاات ،انساجام

بااار بااادن تجربااار اساااتحکام و شاااکل مااایدهاااد»

عقالناای ماایدهااد و هاادف معنااوی آن را تااأمین ماای نااد

( .)McGrath,1997 D: 71پس معیار ارزیابی معنویات،

( .)McGrath, 1996: 49مکگراث بیاان مای ناد عیسای

اعتقاداتِ یحید و مطابق با واقو است.

مسید برای نجات انسان و آشاکار ردن خادا بارای انساان

 )4یهارمین هدف مهم اعتقاادات ایان اسات ار بار

آمد .ازنرر او ،شناخت خدا موجب بندگی و پرساتش خادا

مسیحیان ،تکتک آنها و ال جامعاۀ مسایحیان ،اۀسااس

میشود .او معتقد است این تغییر در سابک زنادگی ،نتیجاۀ

هویت و هدرمندی میدهاد (McGrath,1997 C: 265-

طبیعی مطالعۀ مؤمناناۀ تاا

مقادس اسات ( McGrath,

 .)276او معتقد است زندگی ،مرگ و رستاخیز عیسای بار

 .)1995: 135برطور لی او معتقد است «معنویات انجیلای

لیسا هویت میدهد .او اعالن عیسی مساید را دلیلای بار

ایرار دارد جستجوی هویت و مال انسان بدون توجار بار

وجود لیسا میداند .این پیام می تواند جهان را تغییر دهد.

خدا امکان ندارد» ( .)McGrath, 1994: 48او بیان می ناد

مکگراث معتقد است همانگونر ر لیسا بر پیام محوری

برای یارتن خودِ ۀقیقی بایاد خادا را باناسایم ( .)Idemاو

عیسی مسید تأ ید دارد ،باید طرردار باورها و ارز هاایی

معتقد است شناخت خدا باعاث تغییار زنادگی مایشاود و

باشد ر بینش مسیحی ،بار را درباارۀ یگاونگی زنادگی

درنتیجر ،در معنویت تأثیرگذار است (.)Ibid: 50

هدایت می ند .او معتقد اسات مسایحیان در ۀاال ایجااد

مثال دیگر مک گراث ،متن مقدس برمنزلۀ مرجو نهایی

رابطۀ معنویت و االهیات از دیدگاه مکگراث و شهید مطهری25 /

و محور معنویت است .ماکگاراث یکای از ویژگایهاای

شاادهانااد (میرتبااار44 -34 :1393 ،؛ نجفاای-147 :1396 ،

خاص االهیات انجیلی را این میداند ر در تمام آموزههاا

مقادس

و اعتقادات مبتنی بر تا

مقادس اسات و بار آن توجار

دارد ( .)McGrath, 2000 A:, 139او بر مرجعیت مطلقِ

)161؛ بنابراین وۀیانیبودن و خطاناپذیری تاا

باارعنااوان ااالم خداونااد و منبااو و محااور معنویاات
اثباتناشدنی و البتر خدشرپذیر است.

مسید در همۀ ابعاد زندگی انسان قائال اسات و بار دلیال

نمونۀ دیگر ،اعتقاد بر ربوبیت رو القادس و نقاش او

مقدس نیز

در جامعۀ مسیحی است .از دیدگاه مکگراث ،رو القدس

دارای مرجعیت است .ازنرر او ،مسید شناسی و مرجعیات

نقش اساسی در معرری خداوند بر باریت دارد .او وظیفاۀ

مقدس با یکادیگر پیوناد جداناادنی دارناد؛ زیارا

رو القدس را هدایت انسان بر ۀقیقت خدا میداند؛ بدون

مقادس بار دسات مایآیاد

رو القدس ۀقیقت رهمپذیر نبود ( McGrath, 1997 B:

ارتبا طبیعی بین مسید و تا
تا

شناخت عیسی مسید با تا

مقدس ،تا

( .)Idemاو تأ ید می ند معنویات بایاد مبتنای بار تاا
مقدس باشد و معتقد است خواننادۀ تاا

 .)286رو القدس در رابطر با مکتو شدن وۀی خداوند

مقادس بایاد

نیز اهمیات بسایاری دارد .ماکگاراث رو القادس را در

توجار داشاتر باشااد ار خداونااد باا او سااخن مایگویااد

پاسخ انسان بر وۀی الهی ماوثر مایداناد .رو القادس در

( .)McGrath, 1995: 134ماکگااراث تأ یاد مای نااد

نجات و زندگی مسیحی نیز نقش دارد .او نقاش محاوری

خواننده با تأمل بر متن مقدس مایتواناد رابطاۀ خاود باا

در برقراری ارتبا میان مسید و انساانهاا دارد و مااوق

خداوند را عمق بخاد .این باعاث تقویات مصااۀبت باا

انسانها برای اطاعت از مسید است .رو القادس ۀضاور

مقدس برعنوان منبو معنویت میشود ( McGrath,

خداوند در عبادات و نیایشهای رردی و جمعی را تحقاق

)1999: 83؛ بنابراین او در مسیر معنویت ،اهمیت زیاادی

میبخاد .او رو القادس را در اخاالقماداربودن مؤمناان

تا

برای تأمل بر تا

مؤثر میداند (.)Ibid: 287- 288

مقدس قائل است.

البتر مسیحیان ،دلیال عقلای یاا تااریخی یقینای بارای

بنابراین از دیدگاه مکگراث ،معنویت پیوناد محکمای

مقدس ارائار نکاردهاناد.

با االهیات ،بر معناای اعتقاادات دارد .معنویات از نگااه او

مساایحیان دربااارۀ عهااد جدیااد ،ادعااای وۀیااانیبااودن و

مبتناای باار معرراات اساات و البتاار دارای مولفااۀ اۀساااس،

الهامشدن آن را با همین الفا ندارند .عهد جدید مجموعر

گرایش و تجربۀ شخصی نیز هست .مولفۀ دیگرِ معنویات،

نگاشتر های برخی از ۀواریون و رسوالن مسایحی اسات.

عماال و ررتااار براساااس اعتقااادات و تجربااۀ شخصاای از

مسیحیان معتقدناد خادا ماتن مقادس را باروسایلۀ الهاامِ

خداوند است .از نگاه او ،معنویت مسیحی نباید از اوضااع

وۀیانی و آسمانیبودن ل تا

رو القدس تألی
بر تألی

رده و برای این منرور انساانهاایی را

اجتماعی و منزوی غارل باشد.

آن برانگیختار اسات (میاال)26 :1387 ،؛ البتار

مسیحیان برای این ادعای خود دلیلی ارائر نمی نند .عالوه
بر این ،طی نقد تاریخی تا

برخی از

در این قسمت ،دیدگاه شهید مطهاری درباارۀ معنویات و

آنها بر نویسندگاناان تردیاد اسات ( Collins, 2003:v.

رابطۀ آن با االهیات یا همان اعتقاادات بیاان شاده اسات.

 .)10, pp. 938- 940دربارۀ عهد قدیم عاالوه بار دالیال

شهید مطهری معتقد است جامعۀ بارى بدون معنویت ،بقا

درون دینی اسالمی (بر ویژه آیات قرآن) دالیل متعددی در

ندارد و بیان می ند «ۀتى مکتبها و پیروان مکتابهاایى

مقدس وجود دارد ار نااان مایدهاد

ر مادى رکر مى نند و جهاان و جامعار و ۀر اات آن را

نقد تاریخی تا

مقدس ،در انتسا

 )3دیدگاه شهید مطهری دربارۀ معنویت و اعتقادات

عهد قدیم و برویژه اسفار پنجگانر دیار تغییار و تحریا

مادى تفسیر مى نند ،اعتراف دارند ر جامعر بر ناوعى بار
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ایاان در توضاید معنویات اساالمی بار محوریات و

معنویت نیازمند است» (مطهری :1372 ،ج .)251 :24
شهید مطهاری سار سلسالر هماۀ معنویاات را ایماان

مرجعیت قرآن ریم تأ ید می ند و در بیاان ویژگایهاای

مذهبى یعنى ایمان و اعتقااد بار خادا مایداناد (مطهاری،

معنویت بر آیات قرآن استناد می ند؛ برای مثاال ،در بیاان

 :1372ج  .)762 -761 :23بااار نرااار ایااااان ،یکااای از

جامعیت معنویت اسالمی و اینکر در سیر معنوی بایاد بار

ویژگی های ممتاز اسالم این است ر «اساالم ،معنویات را

جنبر های رردی و اجتماعی توجر داشت ،اینگونر توضاید

پایر و اساس ماى شامارد» (مطهاری :1372 ،ج .)233 :24

می دهناد «در قارآن مجاهادۀ دروناى از مجاهادۀ بیروناى

ایاان هدف ایالى اساالم و یکاى از عوامال نگهدارنادۀ

ۀسا

جدایى ندارد ،نر اینکر یک سارى ارهاا ارهااى

اسالم را معنویات «یعناى تکاوین انساانهااى یددریاد

بیرونى باشد و یک سرى ارهاى دروناى ،ایان بار دنیااى

معنوى» میداند (مطهری :1372 ،ج .)323 :9

بیرون تعلّق داشتر باشاد و آن بار دنیااى درون و بار ایان

ازنرر شهید مطهری هر ییزى ار باا خداوناد پیوناد

ترتیب ،انسان باید یا برون گرا باشاد یاا درون گارا! اساسااً

برقرار ند ،جنبۀ قدس و طهارت و معنویت پیدا ماى ناد

ارز

قرآن بر این است ار ایان دو را از یکادیگر جادا

(مطهری :1372 ،ج « .)445 :6در تعلیماات اساالمى همار

نمى ند» (مطهاری :1372 ،ج  .)376 :13بار اسااس ایان،

ییز و همۀ ارها باید بر مبناى معنویات و نیاات مقدسار

ایاان معتقدند بر مبنای آماوزههاای قرآنای ،سایر معناوی

یورت گیرد؛ ۀتاى در انفاقاات نیاز منراور معناوى هام

انسان ،هم شامل مجاهدۀ درونی یا همان تهاذیب نفاس و

مندرج است» (مطهری :1372 ،ج  .)429 :1ایاان معنویت

انجام اعماال و وظاای

راردی مایشاود و هام مجاهاده

ۀقیقی را مبتنی بر ایمان بر خادا مایداناد «ۀقیقات ایان

بیرونی و انجام وظای

اجتماعی .این دو با یکدیگر پیوناد

است ر هر معنویتی بر سرسلسلۀ آنها یعنى ایمان بر خادا

و ارتبا عمیقی دارند .بر عبارت دیگر ،عمل بار مجماوع

وابستر است»(مطهری :1372 ،ج .)50 :1

آموزههای اسالم ،انسان را بر معنویات مایرسااند .ایااان

از دیدگاه شهید مطهری ،معنویات از نراام اعتقاادی و

معنویتی را مذمت می ند ر معطاوف بار جامعار و عمال

رکری جدایی ندارد و پیوند عمیقی بین آنها برقارار اسات

اجتماعی نباشد و رقط معطوف بر تجرباۀ شخصای باشاد

«معنویت اسالمى ،یعنى معاارف اساالمى اعام از معاارف

«آن درون گرایى» ار متوجار بارون نباشاد ازنرار اساالم

رکاارى و معااارف قلبااى» (مطهااری :1372 ،ج .)380 :11

درونگرایى نیست ،عرران نیست ،معنویّت نیست ،هجارت

ایاان معنویت اسالم را «ۀقیقت اساالم ،یعنای ایماان بار

بر سوى خدا نیست» (مطهری :1372 ،ج  .)379 :13شهید

اسالم» میداند (مطهری :1372 ،ج .)31 :18

مطهری تأ ید می ند راه سب معنویت ،ایال هامزماان

شهید مطهری در تبیین معنویت بیان می ناد معنویات

درون و بیرون است (مطهری :1372 ،ج .)254 :24

همۀ ابعاد زندگی و ۀیات انسان را در بر میگیارد« .قارآن

با توجر بر مطالب بیانشده ،معنویت از دیادگاه شاهید

معنویت را تنها از راه درون گرایاى نماى داناد ،بلکار از راه

مطهری ،مفهوم جامعی اسات ار ۀایال و برایناد تماام

بیرون گرایى هم مى داند .قرآن توجار بار طبیعات را باراى

آموزههای دین اسالم است .معنویت مبتنی بر ایمان ۀقیقی

زندگى و ۀتى براى معنویاات امار ضارورى ماى شناساد.

است ر همۀ ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد.

معنویتِ اسالم همر را از راه توجار بار خادا ماى خواهاد»

البتر شهید مطهری در بیاان ۀقیقات و هویات ایماان

(مطهری :1372 ،ج  .)260-259 :29پس معنویات اساالم

عباااراتِ متعااددی دارنااد (رراماارز قراملکاای.)14 :1388 ،

زندگی انساان،

گاهی ایمان را دارای دو بُعد معررتی و تجربی و اۀساسی

معنویتی خدامحور است و بر ابعاد مختل
ازجملر بُعد اجتماعی توجر دارد.

معرری می نند؛ مانند:

رابطۀ معنویت و االهیات از دیدگاه مکگراث و شهید مطهری27 /

« -ایمااان یعنااى اعتقاااد و گاارایش .ایمااان یعنااى

نیست .ایمان گرایش اسات ،تسالیم اسات .در ایماان عنصار

مجااذو شاادن باار یااک رکاار و پااذیررتن یااک رکاار.

گرایش ،عنصر تسلیم ،عنصر خضوع و عنصر عالقر و محبت

شدن بر یک رکر دو ر ن دارد .یک ر نش جنبار

هم خوابیده است؛ ولاى در شاناخت ،دیگار مسائلر گارایش

علمى مطلب است ر رکر و عقل انسان بپذیرد ،یک ر ان

مطاار نیساات» (همااان .)187 :23 ،پااس باااوجود الزمبااودن

دیگر جنبار اۀساسااتى آن اسات ار دل انساان گارایش

معررت و شناخت برای تحقق معنویت ،اری نیست.

مجذو

داشتر باشد» (همان.)247 :20 ،

البتر باید توجر داشت شهید مطهری در بحاث ایماان،

« -قرآن از ایمان بر عنوان امر معنوى یاد مى ند؛ یعناى

هریند عمل را جزو ایمان نمیداند ،بر رابطۀ وجودی آنها

بینش ،نوعی شناخت خاص از جهان و نوعی گارایش بار

معتقد است .ایاان با استناد بر عبارت قرآنیِ «الذین آمناوا

دنبال آن شناخت« (همان.)918 :15 ،

و عملوا الصاالحات» توضاید مایدهناد رشاد و ساعادت

« -ایمان مسئلر اى است مبتنى بر آگاهى ،ولاى [هماراه

انسان ر ازطریق معنویت و ایمان بر آماوزههاای اساالمی

با] گرایش .ایمان یعنى تسلیم ،یعنى خداآگاهى مقارون بار

است ،باید همراه با عمال باشاد .انساانهاای معناوی ار

گرایش و تسلیم در پیاگاه ۀق» (همان.)629 :22 ،

مدنرر قرآن است « سانى اند ر از دو راه در مسیر ماال

« -ایمااان نااوعى ارتبااا متقاباال اساات بااین انسااان و

سیر مى نند ،از راه درون و از راه بیرون؛ هم ایماان دارناد

اینات و خالق اینات  ...بر تعبیار بهتار ،ایماان دو ر ان

و مراتب ایمان را طى مى نند و هم مرد عمل اند و مراتب

دارد :اۀساس یا شعور و دیگر گرایش و تمایل و ۀر ت.

عماال را طااى مااى ننااد» (همااان .)660 :9 ،پااس یکاای از

جزو اول ایمان ،اۀساس و شعور است بر اتصال تکاوینى

مؤلفرهای معنویت ،عمل بر آموزههای دینی است.

از نوع اتصال اجزای یک موجود زنده و جزو دوم ر ررع

سؤال مطر شده در اینجا این است ر در بحث ایمان،

بر اول است ،برقرارى اتصال است از طرف خود با هستى

شناخت و عمل باید نسبت بر یر ییزی باشد .بر عباارت

و وجااود .اولااى اتصااال تکااوینى اساات و دومااى اتصااال

دیگر ،متعلَّق ایمان ،معررت و عمل ییست؟ شهید مطهری

تاریعى یا مترتب بر تاریو« (همان.)485 :1 ،

متعلقات ایماان را «غیاب» (خادا ،یافات خادا ،مالئکار،

شهید مطهری ایمان را دارای دو مولفۀ اساسی معررت و

پیامبران ،نزول وۀای ،تاب آسامانی ،معااد و امادادهای

گرایش میداند .بر عبارت دیگر ،ایاان بر دو بعد معررتای و

غیبی)« ،ایول دین» (توۀید ،معاد ،نبوت ،امامت و عادل)

اۀساسی (=گرایای و تجربی) بارای ایماان معتقاد اسات.

و «امری ر خدا بروسیلۀ وۀی بر ماردم عرضار مای ناد»

ازنرر ایاان ،ایمان ۀقیقی با این دو مؤلفۀ معنا پیدا مای ناد

معرری می ند .هریناد ایان ماوارد مختلا اناد ،همگای

و نبود هر دام باعث نقص ایمان است .ایاان نرتنها ایماان

زیرمجموعۀ «وۀی الهی» و «ما انزل اهلل علی رسولر» قارار

را مبتناای باار معرراات ،معرراات را جاازو الزم ایمااان و از

میگیرند؛ بنابر این ایمانْ پاساخ ،وا انش و وظیفاۀ انساان

مؤلفرهای آن میداند؛ بنابراین معنویت ر اسااس آن ایماان

نسبت بر وۀی و پیاام الهای اسات ار خداوناد ازطریاق

است ،باید بر معررت و شناخت مبتنی باشد.

پیامبران ابالغ رده است (ررامرز قراملکی.)23 :1388 ،

شهید مطهری دیدگاهِ سانی را نقد می ناد ار ایماان را

بنااابراین ،شااهید مطهااری ایمااان را ۀایاال دو مولفااۀ

رقط معررت و شناخت میدانند و معتقاد اسات دیادگاه آنهاا

«شناخت و یقین» و «عاق و گرایش» می داند .ایان دو در

جامو نیست؛ برای مثال ،در جاایی تأ یاد مای نناد «درسات

عااری یکاادیگر نیسااتند؛ بلکاار در طااول یکاادیگر و دو

است ر شناخت ر ن ایمان است ،جزو ایمان است و ایماانِ

مرتبر اند .شناخت و یقین زیربنای عاق و گارایش اسات؛

بدون شناخت ایمان نیسات؛ ولاى شاناختِ تنهاا هام ایماان

البتر عمل نیز با ایمان رابطۀ وجودی دارد و در عالم خارج
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با یکدیگر ارتبا دارند .بر اساس این ،ایمان ،نوعی رابطار

بودنش) ،اعتقادی عقلستیز است.

با خداوند است ر هماۀ ابعااد وجاودی انساان (ادرا ای،

همچنین وۀیاانیباودن و خطاناپاذیربودن ماتن قارآن

گرایای و عملی) را رارا مایگیارد و درگیار مای ناد؛ از

ریم برعنوان متن مقدس مسالمانان و منباو معنویات ،باا

دیدگاه ایاان ،معنویت نیز ر بر ایمان مبتنی اسات ،دارای

دالیل عقلی و نقلی اثباتشدنی اسات؛ اماا درباارۀ تاا

ابعاد معررتی و گرایای اسات و بار شاناخت آماوزههاای

مقاادس مساایحیان ینااین مطلباای یااادق نیساات و ایاالً

دینی و اعتقادات اسالم مبتنی است.

مساایحیان ادعااای وۀیااانیبااودن عهااد جدیااد را ندارنااد.

همچنااین اگاار االهیااات باار معنااای خداشناساای و علااوم

همچنین ،دلیل عقلی یاا تااریخی یقینای بارای وۀیاانی و

مربو بر خداوند یا بر معنای اعتقادات دانستر شود ،با توجار

آسمانی بودن ل تا

مقدس وجود نادارد .عهاد جدیاد

بر اینکر متعلقات ایمان ،اعتقادات را شامل میشود و معررات

مجموعۀ نگاشترهای برخی از ۀواریون و رسوالن مسیحی

بر آنها برای ایمان الزم است ،پس از دیادگاه شاهید مطهاری،

مقادس ،در

ایمان بر اعتقادات مبتنی است و برای تحقاق ایماان ،شاناخت
اعتقادات و پذیر

عقالنی آنها الزم است.

است .عالوه بر این ،طی نقاد تااریخی تاا
انتسا

برخی از آنها بر نویسندگاناان تردید وجاود دارد.

دربارۀ عهد قدیم نیز عالوه بر دالیل درون دینای اساالمی
(بر ویژه آیات قرآن) دالیل متعددی در نقد تاریخی تاا

 )4نتیجه

مقدس وجود دارد ر ناان میدهد عهد قادیم و بارویاژه

براساس مطالب بیان شده ،روشن است مفهوم معنویات در

اسفار پنجگانر دیار تغییار و تحریا

آثار مکگراث و رابطۀ آن با الهیات و اعتقادات باا مفهاوم

میرسد وجود تفاوتها از تفااوت جهاانبینای دو متفکار

ایمااان در آثااار شااهید مطهااری و رابطااۀ آن بااا اعتقااادات

ناشی می شود ر بخش عمدۀ آن از سنت دینی متأثر است

مقایسرپذیر است.

شادهاناد .بار نرار

ر بر آن تعلق دارند.

از دیدگاه هر دو متفکر ،معنویت عنصاری مهام در دیان
است .هر دو بر معنویت دینی و مبتنی بر آموزهها و اعتقاادات

منابع

دینی تأ ید می نند .معنویت باید خدامحور و مبتنای بار ماتن

 -1قرآن ریم.

مقدس ( تا مقدس یا قرآن ریم) باشد .هر دو بر جامعیات

 -2پازو ی ،شهرام« ،)1374( ،مقدمرای در با

معنویت تصرید دارناد .هار دو معتقاد بار رابطاۀ معنویات و

ارغنون ،شماره  5و  ،6یص .10 -1

اعتقادات و پایر و اساس بودن اعتقادات برای معنویتاند .هار

 -3ۀمیدیر ،بهزاد« ،)1396( ،نسابت مفهاومی معنویات و

دو معنویت و ایمان را جدای از معررت و اعتقااد و همچناین

دین» ،پژوهانامۀ ادیان ،شماره  ،22یص .106 -79

عمل و زندگی اجتماعی نمیدانند.

 -4خمینی ،رو اهلل ،)1378( ،یحیفۀ امام (مجموعار آثاار

وجود شباهت ها ناان دهندۀ اهمیات معنویات و نیااز

االهیاات»،

امام خمینی(ره)) ،تهران ،مؤسسۀ تنرایم و ناار آثاار اماام

معنوی انسان ،ضرورت معنویت دینای و توجار بار مباانی

خمینی(ره).

االهیاتی و اعتقادی معنویت است.

 -5دهخاادا ،علاایا باار ،)1377( ،لغااتناماار ،یااا

با وجود این شباهتها ،تفاوتهایی نیز وجاود دارناد.

دوم،

داناگاه تهران.

با اینکر مکگراث تأ ید می ند اعتقاادات بایاد محکام و

 -6رنجباران ،داود ،)1388( ،عرراانهاای وارداتای رااالون

استوار باشد ،برخی از اعتقادات مسیحی اینگونار نیساتند؛

دارا و عررانهای سرخپوستی ،تهران ،ساۀل اندیار.

برای مثال ،آموزۀ تثلیث و الوهیت عیسی (در عاین انساان

 -7شاالدراک ،ریلیاا « ،)1380( ،معنویاات و االهیااات»،
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