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Abstact 

Moral health depends on the harmony and balance of internal and 

external traits and behaviors and indicates an attribute or a natural 

feature in the human soul that is the source of the doing good and evil 

acts by him, in a way that person with that attribute immediately does 

the act proper to that attribute. Spirituality is one of the factors and 

fields that shape and promote moral health. Spirituality, which is the 

process of finding meaning and giving meaning to the four relations of 

man with God, himself, the creatures, and other people to reach the 

system of monotheistic belief and practice, makes life purposeful. In 

clergies' lifestyle, identifying and organizing these four relationships 

leads to the formation and continuous improvement of their moral 

health. In the present study, using the descriptive-analytical method 

and data collection by documentary-library method, we have 

explained the role and position of spirituality on the clergies' moral 

health. The main question is what role does spirituality play in the 

moral health of clergies? The result of the research is that the spiritual 

components in the dimensions of insight, attitude, and action affect the 

formation and maintenance of clergies' moral health and help them 

effectively in the direction of professional life and fulfill their duties. 

Insight components include spiritual self-awareness; believing in the 

hereafter; Monotheism; having a positive attitude towards God; 

Tendency components include perfectionism; Tendency to virtues and 

vices; Hope and love for God; loving others; And nature-friendliness, 

and components of action including self-cultivation; Thanksgiving; 

Practical monotheism; And being respectful of others and nature. 
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 نقش و جایگاه معنویت در سالمت اخالقی طالب

 مهدی علیزاده، حنو روشو

 

 چکیده

 ۀستمت اختمی در گرو تاادل و توا ن صفات و رفتارهای درونی و بیرونای و نشاان

ای در نفاس انناان اسات کاه منشاأ صادور افااال خیار و شار ا  وی  صفت یا ملکاه

درناگ کاار متناساب و متنااظر باا آن را  بی ،طوری که صاحب آن صفت به ؛شود می

دهای و ارتقابصشای باه ساتمت  هاای شاکل دهد. مانویت ا  عوامل و  مینه انجا  می

اننان با خدا، خاود،  ۀاختمی است. مانویت که فرآیند مانابصشی به رواب  چهارگان

 نادگی را  ،توحیادی اسات ۀخلقت و خلق برای رسیدن به نظا  باور و عمل یکپارچ

دهای باه ایاو روابا   بصشای و ساامان ساا د. در  ینات طل گای، هویات فمند میهد

شاود. در  دهای و به اود مناتمر ساتمت اختمای آناان منجار مای چهارگانه به شکل

هاا باه روز  آوری داده تحلیلای و جما -وژوهخ حاضر با استفاده ا  روز توصیفی

مت اختمای طاتِّ ای، به ت ییو نقاخ و جایگااه مانویات بار سات کتابصانه-اسنادی

ایم. ورسخ اصلی ایو است که مانویت چه نقشی در ستمت اختمی طتِّ  ورداخته
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های مانوی در ابااد بینشی، گرایشی و  لفهؤوژوهخ ایو است که م ۀکند؟ نتیج ایفا می

                       ثیرگزارناااد و أگیاااری و اساااتمرار ساااتمت اختمااای طاااتِّ ت کنشااای بااار شاااکل

ثری یااری ؤشاکل ما  ندگی صانفی و انجاا  وظاایف صانفی باه برد یخوطل ه را در 

 ،توحیادی بااور ،بااوری فرجاا  ،های بینشی شامل خودآگاهی مانوی لفهؤکنند. م می

 ،لیگارایخ باه فضاا ،جویی های گرایشی شامل کمال لفهؤم هنتند. ظو به خدا حنو

هاای  لفاهؤمو هناتند دوساتی  دیگردوستی و ط یاات ،امیدور ی و مهرور ی به خدا

آمیاز باا  توحید عملی و رفتاار تکاریم ،شکرگزاری ،نفس ۀتزکی اند ا : ع ارتکنشی 

 دیگران و ط یات.

 

 ها واژهکلید

 .ها ها و کنخ ها، گرایخ مانویت، اختق، ستمت اختمی،  ینت طل گی، بینخ 

 

 مقدمه

 های متفااوت مفهاومی ا  آن موجاب شاده مانویت ا  منائل نوظهور است که تلقی

حتی در درون یک وارادایم واحد نیز توافق نهاایی بار سار ماناای آن شاکل نگیارد. 

ماتقد است در حالی که ا  یک سو نااگزیریم  ،« ندگی مانوی»در کتاِّ  ،آندرهیل

تااریف شتابزده ارائۀ باید مان   ،ا  ابها  و انتزاع بنیار جلوگیری کنیم، ا  سوی دیگر

هاای ماناوی مناساب وگویاا  وامایت برای بیانما  ای در  بان چراکه هیچ وا ه ؛شویم

 (. Underhill, 1973) نینت

بینی  جهان ،کند بدیهی است نوع تاریفی که هر مکتب فکری ا  مانویت ارائه می 

، انگیزاننااده، بصخ تاواندهاد. برخاای مانویات را نیااروی  حااکم باار آن را نشاان ماای

 ,Cavanagh, 1999; Mc Knigntاند ) بصخ  ندگی تاریف کرده بصخ و روح الها 

آن را جنتجویی مداو  برای یافتو مانا، هدف و فرجامی مایو  ،(. برخی دیگر1984
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یانی  مانویت، تر کامل یتاریفط ق (. Cavanagh, 1999; Myers, 1990اند ) داننته

کوشاخ  ،خویشتو، دیگران، نیاروی برتار )خادا( دربار ایجاد حناسیت  برایتتز 

شدن ال   است و جنتجو برای رسایدن باه انناانیت  رسیدن به آنچه برای اننان برای

 (.Hinnells, 1995کامل )

تاریو تاریاف باشاد، باا  هام در حاد  تاریف اخیار کاه شااید جاام  ،با ایو حال

های رسایدن باه آن  و مایارها و راه به دست ندادهروشنی ا  مانویت  مفهو میلوِّ، 

اسات   ۀرسی آیاات و روایاات و مصتصاات دساتگاه اندیشارا بیان نکرده است. با بر

ارت اطاات انناانی را شاامل  ۀتنهاا وجاوه چهارگانا توانیم تاریفی ارائه کنیم که نه می

مایارها به دست دهد تا در رسیدن به  دیگربلکه مایاری دمیق، میمئو و برتر ا   ،شود

 منیر اننانیت، یاریگر اننان باشد.

اننان با خدا، خود، دیگران  ۀانابصشی به رواب  چهارگانمانویت در یک نگاه، م 

کاه  ای گوناه ؛ بهتوحیدی اسات ۀبرای رسیدن به نظا  باور و عمل یکپارچ ،و ط یات

)احناساات و  هاا هاا، گرایخ بیانخ ۀ ندگی را هدفمند ساا د. بار ایاو اسااس، کلیا

راستای هادف های ارادی و اختیاری اننان نیز بر مدار توحید و در  عواطف( و کنخ

مانخ و  ،شاوند. بادیو ترتیاب تنظیم می ،یانی ع ودیت و مرِّ الهی ،نهایی آفرینخ

 شود.  ند و در جاماه مت لور می کنخ اختمی ا  اننان سر می

وایدار اننان و اعمال و رفتارهاای و درونی  و موضوع علم اختق، صفات ار شی

رعایات  ،د. بناابرایونگذار میها در ساادت یا تحول اننان اثر  اوست که ایو خصلت

هایی چون خیرخواهی، گذشت، کماک باه نیا مناد، راساتگویی، شاجاعت، فضیلت

هات نیکو، نمونه تواض ، اعتمادبه های بیرونای ساتمت  هایی ا  جلوه نفس و دیگر خلقی

 شوند.  اختمی فرد محنوِّ می

« و بیرونایجداشدن ا  هر نوع آفت درونای »مانی  استاماالت به بیشترستمت در 

(. در 104ق، ا4140کاار رفتاه اسات )راغاب اصافهانی، ه ب« شدن ا  عیوِّ بری»و 
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باد بانی، بددساتی، بادرفتاری، تالاق  ،مانادن ا  گنااه تاابیری چون سالم ،متون دینی

ی نفس به وجوه مصتلف ستمت اختمای اشااره اخاطر به دنیا و ویروی ا  امیال و هو

 نادگی و ارت اطاات  ۀمایار توحیاد و تنظایم برناما توان گفت با تمنک به دارند. می

 توان به ستمت اختمی دست یافت.  می ،چهارگانه

 رشاد و یاتساید مانو بایود ناده نشان مای دینی دینی و برون های درون وژوهخ

های  نقخ ار زهای اخیر،  برای مثال، در وژوهخ است؛ برمرار منتقیم رابیۀ یاختم

به اث ات رسیده است )صالحی سااداتی، فیاضای و  سا مانیدر رشد مانویت تمی اخ

 (.33، ا4633وریشان، 

توانناد مایاار و  نیروهایی است کاه مای  کنند تریو مرکز تربیت مهم ،علمیه  حو 

ای  راهنمای مناس ی برای ستمت اختمی آحاد جاماه باشاند؛ افارادی کاه در آیناده

 خواهند ورداخت. عنوان مربیان جاماه به ایفای نقخ  نزدیک به

                           مااانخ اختمااای و سااالو  ماناااوی بااارای هااار فاااردویاااروی ا  گرچاااه  

                     علاو  دیناای، بصشاای ا  هویاات و موجودیاات ۀمنالمانی ضااروری اساات، باارای طل اا

              هااای لفااهؤسااا ی م آیااد و ویوناادی ناگننااتنی بااا او دارد. نهادینااه او بااه شاامار می

ها را  تواند به برو  فال اختمی منجر شود و ستمت اختمی آن مانویت در طتِّ می

 کند. تضمیو می

بار اسااس  ،ثیر مانویات را بار ساتمت اختمای طاتِّأکوشاد تا ایو نوشتار می 

 کناد و ایاو ضارورت رادر سه باد بینشی، گرایشی و کنشی ترسایم  یادشدهتاریف 

هاای  فاالیاتو های اجتمااعی  در کنخ بایدم لغان و روحانیون  طتِّ،نشان دهد که 

 ،مشاصص طور خوبی رعایت کنند. ایو بدان ماناست که باه هخود، اختق صنفی را ب

اختمای  های مؤلفاهها باه اصاول اختمای و  رود در ایو عرصه ا  روحانیت انتظار می

، دیو وژوهی و مدیریت خیابه، تدریس ماارف و علو  دینی وای ند باشد: ت لیغ دیو و

 امامت جماه و جماعت. امر فرهنگی و
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 دیگراهمیت مانویت و ارت اط آن با  دربار میالاات متاددی  ،های اخیر طی سال

متغیرها انجا  شده است. تحقیقات بنیاری نشاان داده اسات کاه توسال باه مانویات 

نیاز موجاب تر باا بیمااری خاود مواجاه شاود و ا  طرفای  راحت ،شود بیمار س ب می

( در کتابی باا عناوان 4630شود با اطرافیان خود تاامل بهتری داشته باشد. واشیان ) می

فصال باه بررسای مفااهیم  وانجدر مالاب « بهداشت و ستمت مانوی ا  منظار مارآن»

هاای  انناان، شااخص ۀگانا بهداشت مانوی، بهداشت مانوی بار اسااس روابا  وانج

 و مانویو روانی  و مزاج در ستمت روحی ثیرأمانوی، تو روانی و  بهداشت روحی

 مانوی ورداخته است. و روانیو مراحل بهداشت و ستمت روحی 

هااای سااتمت مانااوی ا  منظاار  شاااخص» ۀ( در مقالاا4630مر بنااد و  کااوی )

 ا  یمانای ماقاول ،رویکردهای مااصرکه ند ا هبه ایو نتیجه رسید« نیایهای وح آمو ه

           تاریو ماناا را ا  آن باه  ماقاول ،د. اماا رویکارد وحیاانیانا ستمت مانوی ارائه ناداده

در ایاو واژوهخ  ،. همچنایونیناتجز خداوند  یدهد و چنیو مانایی چیز دست می

            هااای شااناختی،  لفااهؤنااد ا : ما هااای سااتمت مانااوی ع ارت لفااهؤمشااصص شااد م

ی ا  حااالت ماناوی دلیال برخاوردار احناسی، رفتاری و ویامدی. اننان ماناوی، باه

ای چون حب خداوند، دگر دوستی، توکل و شرح صدر، ا  ساتمت جنامی و  ویژه

 برد. روانی بیشتری بهره می

ساتمت ماناوی؛ چاارچوِّ، محادوده و » ۀ( در مقال4630سا  آرا  و همکاران )

             هااای سااتمت مانااوی م تناای باار لفااهؤم ،«هااای اساات  های م تناای باار آمو ه مؤلفااه

ظو به خادا، ایماان و توجاه باه  توکل و حنواند:  را چنیو برشمردههای است  آمو ه

رضایت الهی، انگیزه و نیات خاالص، شاکرگزاری، تواضا  و فروتنای، صا ر، تقاوا، 

عدالت، نما ، ذکر خدا، توبه، تفکر و تاقل، تفکر، شناخت نفس و اعتقاد درست باه 

 . ندگی وس ا  مرگ

                           مااارور ساااتمت ماناااوی، تاریاااف،» ۀدر مقالااا (4330اساااتیو و همکااااران )

شاناخت بااد ماناوی را یکای ا   ،«ساتمت ینقخ و راهکارهاای مداخلاه در ارتقاا
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دانند.  های حیاتی ستمت اننان و موجب افزایخ عتمه به آمو ز مانویت می لفهؤم

          و اسات ساتمتآمیاز مداخلاه کاه ممکا نمای کلای ا  چنادیو روز موفقیات ۀارائ

مانوی را افزایخ دهند و طرح رواب  احتمالی بیو مداختت ستمت مانوی و نتاایج 

                 مااروری ۀرفتاااری، عاااطفی و جناامی، ا  دیگاار اهااداف ایااو مقالاا ،بهداشااتی

 مارفی شده است.

تلف طور غیرمنتقیم بر اهمیت توجه به مانویت در ابااد مص بهباال کتب و مقاالت 

جایگااه  ،ستمت اختمی در ایاو مقااالت ،. با ایو حالاند تأکید کردهستمت اننان 

ورداخته نشده اسات. در ایاو نوشاتار  ایو موضوعطور خاا به  و به ردای ندا برجنته

انناان در  ۀثیر مانویت بر ستمت اختمی را بر اسااس روابا  چهارگاناأدرصددیم ت

تحلیلای و -نظا  مانابصشای باه  نادگی ت یایو کنایم. روز تحقیاق ا  ناوع توصایفی

 .ه استای صورت گرفت کتابصانه-ها به روز اسنادی آوری داده جم 

 

 های معنویت در ارتباط با سالمت اخالقی لفهؤم

توان در سه ساحت بینشای، گرایشای و کنشای و بار اسااس  های مانویت را می لفهؤم

فرد با خود، خداوند، دیگران و ط یات مارفی و ت ییو کرد. در بااد  ۀچهارگان رواب 

شاناخت ها مواجهیم که طیف وسیای ا  شناخت خادا،  ها و مارفت بینخ، با شناخت

 گیارد را در بار مای اوو جایگاه  اننانشناخت  و های خداوند آفریده و جهان اطراف

هاا، تماایتت و  و شاامل ار ز اساتمانی میل و رغ ت آدمی به چیزی  به« گرایخ»

 (.43000ا :44ج، 4600دهصدا، ) شود ترجیحات می

که اننان ا  روی آگااهی و اختیاار ا  است منظور ا  کنخ هر حرکت و رفتاری 

دهد. در بیان نقخ مانویت بر ستمت اختمی طتِّ ال   است ابتدا ا   می برو خود 

هاای گرایشای برسایم و در نهایات،  لفاهؤهای بینشای آغاا  کنایم، ساپس باه م لفهؤم

هاا  لفاهؤ. هریک ا  ایاو مکنیمخروجی ایو فرآیند ارائه  منزلۀ های رفتاری را به لفهؤم

 شوند. در چهار محور ارت اطی خود، خداوند، خلق و خلقت ت ییو می
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 های بینشی لفهؤم .1

ایگاااه جطااتِّ علااو  دیناای کااه جایگاااه اجتماااعی و الزامااات نقااخ، ایشااان را در 

هاای  گاری شا هات و نقادهای دشامنان و کااوز ،منانؤهای م واسصگویی به ورسخ

دهد، ال   است ا  بینشی منتحکم و موی  ها مرار می آنجوانان و تردیدها و ابهامات 

اطمیناان و ایماان راساخ باه ماتقادات باا برخوردار باشند تا با فهم کامال و عمیاق و 

مناان و جواناان و ماانادان ؤفکاری ممیال اات  باهمذه ی خود، در مقا  واساصگویی 

دارتار و  های بینشی مانویت، نهال باور را در  رفاای جاان ایشاان ریشاه لفهؤبرآیند. م

 سا د. تر می منتحکم

هاای  منان راستیو و داعیاان الای الهِ نقشاهؤا  دیگر سو، شییان و جنود او برای م 

 بارای، ابلیس و جنود او ترساتا یر ره ب ؛آیند تری دارند و مجهزتر به میدان می ویچیده

هدایت و تربیت نفوس را برعهده دارند، بیشاتر و  ۀطتِّ که نماد دیو هنتند و وظیف

ها و ترفنادهای ایشاان، ساتمت اختمای  ند. ا  ایو رو دا شک می نقشهشکل خاا  به

 .کند تهدید میطتِّ را بیشتر 

                           جااادی باااا ایاااو خیااار مهااام در گاااا  اول ایاااو اسااات کاااه ۀراه مقابلااا

یانای عنصار بیانخ و  ،تریو الیه و اولایو عنصار تشاصیص و تصامیم و امادا  اساسی

مارفتای  ۀتردیاد منظوما . باییاباددر برابر وسواس و مکائد شییان مصونیت  ،آگاهی

ثیر مااط  و أتای بینای او در ساوگیری اختمای و نوع جهاان ،شصص و به تا یر دیگر

 رد.ای دا کننده تاییو

خاود، خادا، دیگاران و   بصاخ در چهاار حاو  های مهم و جهت اکنون به بینخ 

گیاری  شارط ال   و نصناتیو سانگ بناای شاکل . ایاو م حاث،واردا یم ط یات مای

 رود. شمار میه شصصیت اختمی طل ه و ستمت اختمی وی ب
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 یک( در ارتباط با خود

 الف. خودآگاهی معنوی

 یارتقاا بارایوذیرند و  میرا هر اننانی نگرشی خاا دارد. برخی تما  نوامص خود 

کوشند و برخی دیگر، با ایاو بااور کاه آفرینششاان واوچ و  ابااد وجودی خویخ می

مانایی را  س و بیأو توان انجا  کاری را ندارند، نگاهی مملو ا  یاست هدف بوده  بی

ها، نظا  ار شای خاصای را بارای انناان رمام     گزینند. ایو م یل بینخ در  ندگی برمی

شده، اعمال، کنخ و رفتارهاای خاصای ا   های وذیرفته     نند و در ورتو نظا  ار ز    می

  ند.     اننان سرمی

ها و استانداردهای  خودآگاهی مانوی همان باور فرد دربار  خدا و جهان و ار ز

اساس الگوهای ماناوی دینای  اری، براختمی و منائل  ندگی، مانند بیماری و گرفت

های شصصیتی  شود فرد با بقیۀ افراد در ابااد و ویژگی است. ایو خودآگاهی س ب می

 (.10، ا4630و رفتاری تفاوت داشته باشد )احمدی فرا ، 

ا  دیدگاه مرآن، غفلت، عامل اصلی بحران هویت است؛ چراکه غفلات، شاصص 

هادفی یاا  واوچی و بای ویسا رد و او را باهدا را ا  هدف نهایی خلقت خویخ باا می

یکای ا   منزلاۀ ، به«خودفراموشای»دهاد. اصایتح  صحید سوق مینااهدافی واهی و 

َو تَ آیاد:  دن ال آن، فراموشی خدا می به وعوامل بحران هویت در مرآن آمده است 

َ   یَکُونُوا کَالَِّذی َ  ؛ و همچاون کناانی  الَْفاِسهُقوَن   ُهمُ   ُأولكِکَ   َأنُْفَسُهمْ   َفَأنَْساُهمْ   نَُسوا الّله

 .ها را باه خودفراموشای گرفتاار کارد ن اشید که خدا را فراموز کردند و خدا نیز آن

 (.43)حشر، « ندا ها فاسقان آن

 

 ب. خودسازی و تهذیب نفس

تواناد باه شناساایی  آدمی با شناخت ابااد وجودی و اطاتع ا  اساتادادهای خاود می

ها را نیز بشناساد.  ها روی آورد و موان  تحقق آن وری تحقق آن استادادمقدمات ضر

یاافتو  هاا و موانا  فالیات ورورز خود نیاز بادون اطاتع ا  اساتادادهای خاود و نیا 
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شاود  ت مایاث اامنیوؤوذیر نینت. ایو استدالل با روایت امیرالما ها امکان استاداد

 فرماید:  که می

َل نَفَنه  أهَملَهاا؛ هرکاه نفاس خاود را شاناخت، باه َمو َعَرَف نَفَنه  » جاَهَدها، َمو َجهل

)تمیمای « جهاد با آن برخاست و هرکه آن را نشناخت، به حال خود رهایخ سااخت

 . (0303-0300، ا4634آمدی، 

 شود. خودشناسی به خودسا ی و تهذیب نفس منجر می ،بنابرایو

نفاس خاویخ ا   ۀهاای تزکیا اهطور که باید به شناخت خاود و ر یک طل ه همان

ا  صنف روحانیت ب یند و بارای انجاا   یباید خود را عضو ،ها همت گمارد آلودگی

باید دو آرمان را به ماوا ات  ،بدیو ترتیب ؛وظیفه در ایو صنف اجتماعی آماده باشد

 آرمان فردی و آرمان صنفی.  :هم دن ال کند

               و شاااناخت اساااتادادها ریااازی بااارای ال   اسااات در کناااار برناماااه ،بناااابرایو

ها، برای شناخت هویت  کارگیری آن ههای ب راه کردن های خویخ و مشصص ظرفیت

طل ه در وی واسخ به نیا ی  ،شک ی. بکندنگری  ریزی و آینده صنفی خویخ نیز برنامه

                  طل گااای گذاشاااته اسااات و راهماااد  در  ها  نیا هاااای وجاااودی خاااویخ و جاماااا

ناخت صااحید ایااو نیا هااا گااا  اول در خودشناساای و آگاااهی ا  هویاات صاانفی شاا

 شود.  محنوِّ می

عناوان  دو  باه ۀعنوان یک اننان و در درجا اول به ۀآگاهی طل ه ا  خود در درج

گیاری ا  نیارو، اساتاداد،  علو  دینی، متومف بار کوشاخ وی بارای بهاره ۀیک طل 

نفاس، در ورتاو فضال و  ۀ. تزکیاهاای مصتلاف اسات فرصت و امکان خود در  میناه

یا َأیَها الَِّذیَ  آَمنُوا فرماید:  رو خداوند می ا ایو ؛شود الهی نیز محقق می  عنایت ویژ

 ُِ ههیَطاِن َفِ نَّههُ: یههْأُمُر بِالَْفْ َشهها ههیَطاِن َوَمههْ  یتَّبِههْ  ُطُطههَواِت الشَّ                  َت یَتَّبُِعههوا ُطُطههَواِت الشَّ

َ یُ َوالُْمنْکِر  ِ َعَلیکْم َوَرْمَمُتُ: َما َزکی ِمنْکْم ِمْ  َأَمد  َأبًَدا َولَک َّ اللَّ ی َزکّهَولَْوَت َفْضُل اللَّ

ُ َسِمی   َعلِیم   ُُ َواللَّ ایاد،  نهاار ویاروی شاییان  ؛ ای کنانی کاه ایماان آوردهَمْ  یَشا

دارد و  ر وامایاو به کار  شات منکا ،مد  ا  وی شییان رفت به مکنید، که هرکس مد 
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احادی ا  شاما )ا  گنااه و  شاتی( واا  و  ،اگر فضل و رحمت خدا شامل شما ن ود

گرداند و خدا شانوا و  خواهد منزه و وا  می لیکو خدا هرکس را می .واکیزه نشدی

 .(04)نور،  «داناست

 

 باوری د. فرجام

نفاس  ۀتوجه به مقصد حقیقی اننان و فرجا  آفرینخ، گامی دیگار در جهات تزکیا

 شادهها توصایه  بلکه به تما  اننان ،آیات و روایات به منلماناندر شود.  محنوِّ می

خاود نیاز باشاند و   حال نهایت استفاده را ب رند، به فکر آیناد  مانعتوه بر اینکه ا  

در  یآینده مهیا کنند. اعتقاد باه ایاو اصال، نقاخ مهما ندگی ای مناسب برای  توشه

ناان باه نیکوکااری و دوری ا  کارهاای ناشاینات دارد. ایاو رفتار منلمانان و میل آ

 )باراینگاری اخاروی   نگری دنیوی باشد و هم آیناده تواند آینده نگری هم می آینده

ریزی  اکنون برای  ندگی خود برنامه ا  همباید که طل ه  ترتیب. بدیو (سرای آخرت

بارای  ،بااد ۀمرحلا هاا برساد تایایو کناد و در کند و اهدافی را که مرار است باه آن

 کار ب ندد. ه رسیدن به آن اهداف نهایت سای و تتز خود را ب

 

 دو( در ارتباط با خدا

 الف. باور توحیدی

                        گیااری باااور و ایمااان بااه وجااودی یگانااه و مدرمناادتر شااناخت خاادا موجااب شااکل

وامایاات فاراوان هاست. در بینخ توحیدی، فرد عاتوه بار اذعاان باه  مدرت دیگرا  

کناد و باضای ا  ادراکااتخ  ها را ادرا  می خارج ا  ذهو خود، اعتقاد دارد که آن

                لااذا بیانخ توحیاادی، عااتوه باار ؛هااا خیاساات میاابق بااا واماا  اساات و باضای ا  آن

دهد و ا  نیاروی  منیقی، اهمیت فراوان میتفکر ادرا  حس و تجربه، به استدالل و 

بیانخ  ۀکناد و نیاروی فکار و اساتدالل را وشاتوان و علام حمایات می منیق و فلنافه

 توحیدی مرار داده است.
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بینای باه انناان  چون هر جهان ؛شود باور توحیدی باعث ایجاد مانا در  ندگی می

کند و در م ال آن  انگیزی می سا ی و شوق آرمان ،در ورتو آن و انناندهد  هدفی می

افکاار  ،ایو برهاان و اساتدالل کند. تاریف میتاهد و منئولیت برای خود ها،  آرمان

دیگار ا   اضایساا د. ب وامایت و یقیو آشانا می اباننان را ا   ندگی دور و را باطل 

ایماان  ایخ( و افاز03مل ی )رعاد،  ۀنینأنتایج بینخ توحیدی،  دودن بیم و اندوه، طم

 (.1است )فتد، 

 گونه ت ییو شده است:  ایوصادق باور توحیدی در روایتی ا  اما 

بر وروردگارت جایز ندانی و عدل یانی کارهاایی  ،توحید یانی آنچه بر تو رواست»

 «بااه او نناا ت ناادهی ،ده اسااتکاارهااا ساار نخ  کااه خداونااد تااو را باار ارتکاااِّ آن

 (. 33، ا4631، بابویه ابو)

باه توحید در ربوبیت و توحید خالقیت، دو منم توحیاد افااالی هناتند کاه بااور 

تریو ارت اط را با اختق  اختمی مهمی دارد. توحید در خالقیت، نزدیک ۀنتیج ،ها آن

 ،دارد؛ بر اساس ایو منم ا  توحید، خداوند هرچیزی را نیکو آفریده اسات. بناابرایو

که ا  روی اختیار  نظر اما ا  ایو ،تکوینی، مصلوق خداوند هنتند جن ۀافاال اننان ا  

شوند.  منتنب به اننان و متصف به حنو و م د می ، نند ان سر میانن ۀگاهانآ  و اراد

اگرچاه خداوناد مادرت و همچنایو، شاوند.  لذا افاال م ید، به خداوند منتناب نمای

  و وعاد رولای باا بشاارت و اناذا است، را به اننان داده بداختیار انجا  امور نیک و 

منیر نیکو را برگزیناد و  تات اننان را متذکر و متن ه ساخته اس ،عذاِّوعید واداز و 

 (.03شرور نرود )نناء،  ویس به

ماا در ایاو عاالم، ساای و  ۀچیاز نیناتیم و وظیفا در نگرز مانوی، ما مالک هیچ

 ۀمندی ا  ناماات دنیاوی و ساپردن نتیجا کوشخ در حد توان و وس  خود برای بهره

آوریام نیاز  دسات مایه امور به خداوند است. حتی آنچه ما ا  تتز و رنج خویخ ب

 «. خداست  داد»متالق به خدا و 
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 ظن به خدا ج. حسن

ظو به خداوند و کائنات را به همراه دارد. خداوناد  بدیهی است باور توحیدی، حنو

راه در آنان که ایمان آورده و کنانی که هجرت کرده و »فرماید:  در مرآن کریم می

)بقره،  «مهربان است  آمر ندبه رحمت خدا امیدوارند. خداوند  ،اند خدا جهاد نموده

بگاو ای بنادگان ماو کاه بار »صراحت فرموده است:  بر ایو، خداوند به (. عتوه 043

 ۀخدا هم ،در حقیقت .ا  رحمت خدا نومید مشوید ،اید روی روا داشته خویشتو  یاده

 (.06) مر،  «مهربان است  آمر د که او آمر ند گناهان را می

  است که کنی که باه ادرا شناختی نیز مابل روایات، بلکه ا  نظر روان درتنها  نه

از امیادوار  و حمایت او ا  بناده بندهبودن او به  خدا اعتماد نداشته باشد و به نزدیک

بنتگی ناایمو اجتنابی داشته باشاد، ا   دل وندبه خدا ،شناسان اصیتح روان ن اشد و به

و کرامت خدا را در  کند و ا  آن لذت ب رد. نظر روانی آمادگی ندارد که رحمت 

تواند خود را باه م ادأ هناتی و باه  ناکارآمد مانوی نمی  وار چنیو فردی با ایو طرح

 تاالی متصل سا د.  باری

دهاد و  اعتمااد خاود را باه خادا ا  دسات می فاردومتی ایو رابیاه گنناته شاد، 

حتی اگر وانمود کند که به خدا  تواند به خدا توکل کند و امور را به او بنپارد و نمی

 اوهای اشرامی و الهامات باه ملاب   یرا جلوه ؛شود ، دلخ آرا  نمیاست  توکل کرده

ممکااو اساات ایااو  ال تااه .شااود ایجاااد می وجااودزشااود و نااوعی خاا  در  وارد نمی

چون شاید فکر کند که گناه است و سای کند خودز  ؛اعتمادی را به  بان نیاورد بی

 توانم توکل کنم. که می را آرا  کند

شاود. خداوناد  ای در  ندگی طل گی محناوِّ مای نیروی محرکه ،توکل بر خدا

کند، امور  نادگانی ایشاان را  دریغ می ن حمایت بیتضمیو کرده است که ا  متوکت

دهاد اضایراِّ و آشافتگی در  کناد و اجاا ه نمای نحو احنو مدیریت و تنظیم می به

کاه  باه ایاو مانای نیناتله ئ(. ایو من6کند )طتق،  روند  ندگی ایشان خللی ایجاد

میو رو ی و کناب حاتل أداری مشغول باشد و ا  ت  نده به ع ادت و شب طل ه صرفاً 
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هاای دینای، خداوناد ا  طریاق اسا اِّ خاود رو ی  غافل بماند. اما ط ق دیگر آمو ه

                 رساااند و اساا اِّ ایااو رو ی، کنااب حااتل و توصاایه بااه آن اساات. کناای کااه  ماای

                  در راه انااذار و ت لیااغ و ارشاااد ،عماار خااود را در راه تحصاایل علااو  دیناای و سااپس

خداوند ا  جایی که  کرده است،در حالی که تقوای الهی ویشه  ،کند مرد  صرف می

 َویْرُزْقهُ: ِمهْ  َمیهُل َت فرمایاد:  ه مایکا چنان ؛رساند از را می برد رو ی گمان نمی

  ُ ُ لِکهل  َیهی َ بَالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعهَل اللَّ ِ َفُهَو َمْسبُُ: َّلِلنَّ اللَّ یْ تَِسُب َوَمْ  یتََوکْل َعَلی اللَّ

 (.6طتق، ) َقْدًرا

 

 سه( در ارتباط با خلق

 مداری الف. خانواده

ساتمت  یآماو د و محال ارتقاا اولیو نهادی که فرد، برمراری ارت ااط را در آن مای

شاناخت  ،های استمی بر اساس آمو هخانواده است.  ،شود محنوِّ می اننانمانوی 

شاود.  یکی دیگر ا  ابااد بینشی مانویت استمی محنوِّ مای ،خانواده و جایگاه آن

های عاطفی، مالی، بینشی و ار شی  بدیهی است اننان در نهاد خانواده، اولیو حمایت

 ،تار باشاد اننان ا  جایگاه خانواده در است  کامالشناخت هرچه کند و  را کنب می

ایو گردد.  تر می آن افزون یو ارتقا ف اتکای وی به ایو نهاد مقدس و تتز برای ح

برای اصتح رواب  خود با خاانواده تا دهد  تریو انگیزه را به طتِّ می شناخت، موی

 .بکوشند های اختمی داشتو خانواده ا  آسیب و درامان نگه

 

 باوری( باورمندی به ارتباطات اجتماعی )اجتماع ب.

حفا  ویونادهای  مند به اجتماع آفریاده و بار خداوند متاال، اننان را موجودی عتمه

کید کرده اسات )رعاد، أاجتماعی و مااشرت با نیکان و دیدار دوستان و همنایگان ت

اسات: حفا  و ان شده یگونه ب (. حکم کلی ارت اطات اجتماعی برای منلمانان ایو04

ها امر فرموده است. بدیهی است  ساختو تما  ویوندهای دینی که خداوند به آن عملی
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یکی ا  مصادیق بار  ایو حکم اسات  ،ها شناخت همنایگان و دوستان و دیدار با آن

تاوجهی باه  هاا در اثار بای بنایاری ا  انناانشود.  و ا  جمله حقوق آنان محنوِّ می

                         ثیر دوسااتان أتاا آگاهانااه یااا ناخودآگاااه تحاات احکااا  شااریات و ماااارف دیناای،

خداوناد  ،باه همایو سا ب ؛(67، ا4637گیرند )انصااری،  مرار می دو مااشران خو

خاوردن چنایو افارادی ساصو گفتاه اسات  متاال در توصیف رو  میامت، ا  حنرت

 (.03-00)فرمان، 

بایخ ا  هار مشار دیگاری  ،حناسیت منئولیتی که بر دوز دارناد دلیل طتِّ به

هاا هناتند.  های اجتمااعی و عمال باه آن نیا مند آگاهی ا  آداِّ و ضواب  مااشرت

( و 63در مارآن کاریم )ننااء، داری اسات کاه  همنایه ،ها یکی ا  ایو منم مااشرت

ی آمده است: در روایتتوجه بنیاری به آن شده است. بیت ویژه در سصنان اهل به

 :عرض کردندبه ویام ر»

 "ی انناان غیار ا   کاات حاق دیگارى هام هنات؟یاالهِ آیا در مال و دارا یا رسول" 

 ۀنیکی به همناای و د(ند )می  رحم کننومتی وشت کن بنتگان،بلی، نیکی به "فرمود: 

منالمانخ  ۀحاالی کاه همناای در ،هرکس شب با شکم سایر بصواباد ،منلمان. وس

ج رئیل ویوسته مرا ". سپس فرمود: "به مو ایمان نیاورده است نهد، یوگرسنه سر به بال

هاا ارث مقارر  طورى که گماان بارد  باراى آن به ؛کرد همنایگان توصیه می دربار 

 (.404ا :01ق، ج4176)مجلنی،  "«خواهد کرد

 

 چهار( در ارتباط با طبیعت

 طبیعتالف. بارو به هدفمندی و معناداری 

یکی ا  ابااد بینشی ط یات در مرآن کریم و احادیث، شناخت هدفمندی و مانااداری آن 

 :  است یر  موارد درماناداری و هدفمندی ط یات أ منش ،است. ا  دیدگاه مرآن کریم

بار اسااس حاق آفریاده شاده  ؛(4)انااا ،  خداوند است  ط یات، مصلوق و آفرید

انادا ه  اجازای آن باه ۀمند است کاه هما (؛ موجودی مننجم و سامان06است )اناا ، 
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ساوی هادف  (؛ باه6هاا راه نادارد )ملاک،  اند و هیچ نقص و فتوری در آن خلق شده

های و مظهار اساما و صافات خداوناد اسات و 17رهناپار اسات )یاس،  یخاص (؛ تجل

 (. 431دهد )بقره،  نشان می ط یات خود را ۀخداوند در آین

ای ا  مادرت و شاکوه  شاور و جلوه امری ذی ۀمثاب در مانویت استمی، ط یات به

(، لاذا 11؛ اساراء، 4خدای متاال مشغول اسات )جمااه،  دوروردگار، همواره به تن ی

باا اشااره باه ظاواهر  ،آیه 007ماهیتی روحانی و مقدس دارد. مرآن کریم در بیخ ا  

آمو ی  کتاِّ ط یات و وند ۀهای آن، ما را به میالا اد گوناگون و  ی اییط یات و ابا

طور عاا  و  به ،اختمی برای اننان ۀلفؤیک م ،آمو ی کند. ع رت ا  آن راهنمایی می

گیری ساتمت اخاتق  شکل ۀطور خاا است. ارت اط با ط یات  مین به ،برای طتِّ

 کند. طتِّ فراهم میدر مواجهه با محی  ویرامونی برای را اجتماعی 

 

 های گرایشی لفهؤم .2

 ،کنناد میو مایأتا انناان را  ندگیاصلی  نیرویهای ورمدرتی هنتند که  سائق ،امیال

میلوِّ خود به هار ساویی  کنبرا در  دهند و او طلب و خواست اننان را شکل می

میل به بقا، میل به مدرتمندشدن، میل به تملک،  ؛دارند کشانند و به هر کاری وامی می

              میل به تنل  بر دیگاران، میال باه جانس مصاالف و اطفاای شاهوت، میال باه تکثیار 

ننل و فر ندآوری، میل به خلود، میل به ریاست و فرماندهی و فرماانروایی، میال باه 

تکاووهاای انناان  ،شادن و.... در واما  شدن، میل به شهرت و دیاده تحنیو و ستایخ

جملگی مایوف به واسصگویی و ارضای یک یا چند مورد ا  ایو امیاال اسات. ایاو 

مو را ؤما برای اینکههای شییان هنتند  گاه ها یکی ا  بهتریو کمیو ها و سائق گرایخ

 ا  وای درآورد. 

صنف روحانیت و داعیاان الای  او بهابلیس و جنود  ،تر گفتیم همان گونه که ویخ

روحانیاان و  ،هاا کناد ا  یکای ا  ایاو راه تاتز مای . شییاندارند یهتما  خاصالهِ ا

آوران دیو را ا  انجا  درست رساالت الهای خاود باا دارد یاا منحارف  م لغان و ویا 
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های روحانی و ماناوی   ند، امیال و کشخ میایشان دامو آنان امیال حیوانی به سا د: 

کناد،  مایهاای ماناوی را تحریاف  و ساائق، امیال الهای کند میضایف ترا در ایشان 

امیاال ونات را در  ،ساا د میهای مقدس را در ایشان مشوِّ به شر  و ریا  انگیزز

 .دهد و... میچشم ایشان میلوِّ و  ی ا جلوه 

مربیان مانوی و هادیان دینی ال   اسات وایخ و بایخ ا   در مقا طتِّ  ،در وام 

هاای  دهی به انگیازز ها و جهت ساختو کشخ دیب امیال و تالیم و را أدیگران، به ت

هرگز به شصصیت مانوی و ستمت اختمی  ،در غیر ایو صورت ؛  یراخود بپردا ند

هااای واالی اننااانی و  گاارایخدربااار  اهتمااا  بااه  ادامااه،د یافاات. در ناادساات نصواه

رابیه با خود، خداوند، دیگران و محی  که توجه   های میلوِّ در چهار حو  کشخ

 . گوییم سصو میطتِّ و م لغان و هادیان دینی ال   است،  برایبیخ ا  بقیه  ها بدان

 

 یک( در ارتباط با خود

 دوستی الف. خویشتن

داشاتو خاویخ اسات کاه ا  آن باا عناوان  فیری اننان، دوست های ا  گرایخیکی 

 یاهاداف و ارتقاا برایشود اننان  تا یر شده است. ایو انگیزه باعث می« حب ذات»

نجاا آخویخ به کار و کوشخ بپردا د و به تکامل و ساادت دسات یاباد. مشاکل ا  

سامت خودخاواهی و  شود که حب ذات در منیری غل  هدایت شاود و باه آغا  می

 برتربینی و ک ر سوق یابد. خود

                 آنچااااه در بقااااای ذات او و ،رو ا ایااااو ؛را دوساااات دارد داننااااان ذات خااااو

اگار انناان دریافات کاه موجاودی ورای  ،دارد. وس دوست می ،کمالخ مؤثر است

خودز وجود دارد که ممده حیات اوست، بلکه حیاتخ وابنته به حیاات آن موجاود 

ساوی او  فیرتااً و ط یاتااً باه ،اوسات ۀرسد ا  ناحیا برتر است و هرچیزی که به او می

تخ نیاز باه او مح ا ،شود و هرچه مارفتخ باه او بیشاتر شاود گراید و طالب او می می

 د.وش میتر  افزون
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یانای  ،م ال هبه یک مرحلا بایدبرای خدادوستی و مح ت خداوند اننان  ،بنابرایو

جایگاه ار شمند  ت ییود. نرجوع ک ،داشتو خود و ار شمندداننتو وجود خود دوست

نحو خودساتایی  داشتو خود )نه به برای اننان در مرآن کریم و روایات و لزو  دوست

راحتی  شود اننان بکوشد ا  اننانیت خود صیانت کند و آن را به موجب میو غرور( 

داناد گال سرسا د آفارینخ  های نفنانی مرار ندهد. اننانی که می خواهخ اختیاردر 

کناد،  شاییان و هاوای نفاس نمای ۀراحتی اسایر وسوسا خود را به ،شود محنوِّ می

کوشاد وجاود خاود را  یوندارد، با ایمان و عمال صاالد ما آفرینخ خود را ووچ نمی

 .مرار دهدعنوان امانتی ار شمند محافظت کند و آن را در منیر ع ودیت  به

 

 لیل و ترک رذایب. گرایش به فضا

شاود  ، باورداشتو به شصصیت و کرامات انناانی موجاب مایعلی ا  دیدگاه اما 

روح  . گناه، اوج تحقیارکندها دوری  دارد و ا  ناونندیباصول اختمی را واس  ،فرد

که به امور ونات و حقیار دل خاوز کارده و در مانجتِّ  ؛ روحیبلند اننانی است

کنای کاه  ؛مو کرمت علیاه نفناه هانات علیاه شاهواته» ند:  ها دست و وا می ناواکی

هاا( را خاوار خواهاد شامرد  شصصیت خود را گرامای بادارد، شاهوات )و ناوناندی

 (.114ال تغه، ح )نهج

ها ویوناد عمیاق و  با فضیلت ،میلوِّ اننانی ا  منظر مرآن کریم و احادیث ۀجاما

شود کاه  خودسا ی حقیقی  مانی محقق می ،ها. بنابرایو ناگننتنی دارد، نه با رذیلت

هاا  آن برای تحققفیری را در درون خود  نده و بیدار کند و  های آدمی ایو گرایخ

 ممارست ور د. 

فیاری انناان اسات و فیارت  هاای ی ا  گرایخگرایخ به فضایل اختمای، یکا

شاود. وجاود گارایخ فیاری در انناان باعاث    هنتی او محنوِّ مایاختمی، مقوه 

اعماال  شات وادارد. اننااان بااه   شود وجدان آدمی، او را به متمات و سار نخ می

 (الهاای ۀملکااوتی و نفصاا ۀهمااان جن اا)حکم اینکه دارای شرافت و کرامت ذاتی 
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کناد. بااد در میاان کارهااا و ملکااات  هاناه آن کرامات را احنااس مایاست، ناآگا

که مناسب ن اود، را که مناسب با آن جن ه بود، خیر و فضیلت و هرکدا   را هارکادا 

آنجا که برای نفس  ؛داند. در مرآن کریم نیز ا  ایو حقیقت یاد شده است رذیلات می

 (.073-070، ا4630ِّ)میهری، ده است شاننان مابلیت الها  فجور و تقوا بیان 

 

 دو( در ارتباط با خدا

 الف. عبادت و بندگی

تااریو  تااریو تجلیااات روح آدماای و یکاای ا  اصاایل یکاای ا  وایاادارتریو و ماادیمی

آدمی، گرایخ به ع اادت و ورساتخ اسات. گارایخ انناان باه ع اادت  های گرایخ

خداسات. شاناخت خادای یگاناه  ا با تاِّ شناخت اننان  «خدا»نا   موجودی برتر به

و  ،منازه ا  هرگوناه نقاص و کاساتی و تاریو صافات تریو ذات با کامل کامل منزلۀ به

موجب گرایخ  ،او با جهان که آفرینندگی، نگهداری و فیاضیت است ۀشناخت رابی

 شود.  به ع ادت و بندگی خداوند می

نه است که انناان ستایشگرانه و سپاسگزارا ،خاضاانه ۀع ادت خداوند نوعی رابی

گرایشی مانادار است که به  ندگی  ،ع ادتگرایخ به کند.  با خدای خود برمرار می

تنها در اذکار و اموالخ حمد و ثنای الهای  بصشد. اننان عابد نه اننان مانا و هدف می

موجود دیگری  ،جز او ؛بلکه در مقا  عمل نیز تنلیم محض اوست ،وردآ را به جا می

 (. 33ا :0، جالف4630ورستخ و ستایخ نینت )میهری،  ۀشاینت

 

 ب. امیدورزی به خدا

شود. برای  گرایشی دیگری برای مانویت طل ه محنوِّ می ۀلفؤامیدور ی به خدا، م

آنکه طل ه در مقا  عمل، موحد شود ال   است ا  هرچه غیر خداست منقی  و ناامید 

خداوناد احنااس آراماخ و  ۀ  ناحیامو اؤما ،شود و فق  متوجه خدا گردد. بنابرایو

کند. بدیهی است اننان  مانی که به مدرتی برتار احنااس اعتمااد و  اطمینان مل ی می
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در دل ایمان، مهرور ی  ،کند. بنابرایو به او مهر و مح ت ویدا می ،اطمینان داشته باشد

 و خدادوستی نهفته است. 

داند و دل ا  مح ات غیار  تریو و تنهاتریو مح وِّ می خدا را اصیل ،مو حقیقیؤم

 مح ت به حضرت دوست است.   سا د. ایو بهتریو ثمر خالی می او

و ثانیاً با توفیق و  کند شناسایی می د رال اختمی خویاننان محب خداوند اوالً رذا

 روایااتدر مارآن کاریم و  خداوناد های و سافارز هامدد الهی و با توجه باه تأکیاد

سااادت دنیاا و عق اای خاویخ را  ،تمی نجاات دادهل اخیرسوالنخ، خود را ا  رذا

                       سااا  اساات کااه ماادر مهاام و اساساای و سرنوشاات ایااو اماار آن کنااد. تااأمیو می

بهتاریو روز  .هدف ا  باثتخ را اتما  مکار  اخاتق نامیاده اسات، رسول خدا

د )جافاری رهان ل مییتهذیب نفس، دوستی وروردگار است که آدمی را ا  تما  رذا

 (.4631دمنا ، 

 

 ج. بازگشت به خداوند پس از گناه

دوساتی و جلاب مح ات بیشاتر  خاطر باهسمت خداوند نیز  توبه و با گشت حقیقی به 

کننادگان حقیقای را مح اوِّ درگااه خاود  گیرد. خداوند، توباه خداوند صورت می

 فرماید:  میصادق  اما (. 000خوانده است )بقره، 

 دنیاا در را عیاوبخ و دارد می دوست را او هم خدا کند، می توبه خالصانه بنده ومتی»

 .(939ا :1ج ،4633کلینی، )« ووشاند می آخرت و

شاده اسات حاالتی در او ایجااد  دوردر  کناد ا  خداوناد  ماؤموهنگامی کاه 

اننان، بهتریو  یگردد. احناس ناراحتی و ندامت درون ناراحت می خشود که مل  می

کار مانند کنی است  . توبهاست یانی تصمیم به تر  گناه ،محر  برای عمل بادی

تنها گناهانخ واا    یرا نه گرفته است؛که گویی تا ه متولد شده و  ندگی را ا  سر 

 (.07اند )فرمان،  بلکه به حننات ت دیل شده ،شده
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 سه( در ارتباط با خلق

 الف( دیگردوستی

و خدادوسات  یاباد میطور که اننان با کنب مارفات خداوناد باه او گارایخ   همان

داشاتو خلاق، متضامو  کناد. دوسات ی ویادا مایاسحنابه دیگران نیز چنیو  ،شود می

حرمات  بایاد ،نهادن به ایشان است. اگر بصاواهیم ماورداحترا  دیگاران باشایم احترا 

. شاوند میاختمای ت یایو  لیال و رذایفضاا ۀاموری را نگه داریم. ایو اماور در حییا

ی ئاگذاشتو، موارد و مصادیق جز چگونگی احترا   خداوند ضمو بیان کلیاتی دربار

ها بیامو ناد چگوناه بایاد حرمات نگاه دارناد و احتارا   کند تا انناان را نیز میرح می

رویای باا  تقدیم سات  و خاوز مواردی مانند کنند؛را به جا آورند و تکریم  دیگران

گذاشتو به موانیو و شاائر الهی. در مرآن  احنان و کمک به والدیو، احترا  دیگران،

 ندارناد؛گوناه احترامای  هایچکه نزد خداوند خاوار شادند،  کنانیکریم آمده است 

سازاوار  ،وس .را نگه نداشتند و ا  کرامت الهی سود ن ردند دچراکه خود حرمت خو

 (.43حرمتی هنتند )حج،  بی

 

 ا خلقتچهار( در ارتباط ب

 دوستی الف. طبیعت

 ،شاود داشاتو آناان مای تنها موجب گرایخ اننان به دیگران و دوسات خدادوستی نه

کاه  بادیو دلیالشود احناس اننان به ط یات نیز تغییر کناد و ط یاات را  موجب می

(. نااتوانی انناان ا  دساتیابی باه 443دوست بدارد )توبه،  ،متصف به وروردگار است

خاموز  وغرور و خودخواهی در ا اسحناشود  خلقت موجب میهای  اسرار شگفتی

 شود و در برابر ط یات  ی ای الهی، خاض  و خاش  گردد. 

چنانچه بینخ اننان به ط یات آن باشد که ط یات، مظهری ا  آیات الهی و ملک 

گیرد. ا  آنجا که  ن در او شکل میآحفاظت ا  مگرایخ به آبادانی و  ،خداوند است

موجااودات ط یااات، بااه سااتایخ و تناا ید خداونااد  ۀید ماارآن، همااط ااق نااص صاار
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انصاف نینت که اننان، حرمت ایو آیات الهی را بشکند و باا تصارف و  ،اند مشغول

 (.64حیات را ا  آنان بگیرد )اعراف،  ۀها، ادام آندر رویه  بی

 

 های کنشی لفهؤ( م1

                          چیااازیرا  دیاااو و منی اااق بااار الگاااوی شصصااایت مهاااذِّ و اختمااای تااارفتاااار 

طاتِّ و م لغاان را الگاوی  ،د و در واما ناانتظار دار ونا  روحانی اناست که منلمان

مراتاب  های الهی با عمل به آورند. نمایاندن راه خدا و ار ز شمار می  رفتاری خود به

                                ،رو ا ایااااو ؛اساااات بااااه مااااولت یاااایو  ا تر سااااا تاااار و  ی اااااتر و اعتماد بلیااااغ

 فرمود:صادق  حضرت

َتَة َو اَلَْصیاَر فَاإل »  لَهاَد َو اَلصَّ ْجت لیَرْوا ملنْکم  اَلَْوَرَع َو ااَلل لکْم ل نَت لغَیرل َألْنل للنَّاسل ب َعاًة ل نَّ کون وا د 

مارد  بایاد  .با غیر بان خویخ مرد  را )به مذهب خاود( دعاوت کنیاد ؛َذللک َداعلی   

کلینای، ) «اناد کننده ها خود دعوت ورع و کوشخ و نما  و خیر شما را ب ینند که ایو

 (.03ا :0، ج4633

سا د که در مارآن کاریم  خوبی خود را هویدا می عمل ا  آنجا به اهمیت کنخ و

نشایو و تکمیال شاده  هام« و عملوا الصاالحات»با ع ارت « الذیو آمنوا»همواره تا یر 

مومناان خواساته شاده،  ۀایو است که اگر تقید و تاهد به عمل ا  هم مهم ۀاست. نکت

عمل نامص یا ریاایی  همچنیو،است. شده عملی ایشان بصشوده  عملی یا کم گاهی بی

اما در میاس بایاد گفات کاه ننا ت  ؛رود شمار میه ا  ایشان کمتر منت اد و مذمو  ب

ایشاان دیو یانی ویام ر و ائمه نزدیکی و انس و انتناِّ طتِّ و م لغان به اولیای

بصشاوده  سر بزناد دیگران یی که اگر ا دهد که چه بنا خیا را در جایگاهی مرار می

باه صاادق اماا  ،. هم ا  ایاو رونی باشدنابصشوداگر ا  ایشان سر بزند، ، ولی شود

  فرمود: «شقرانی»نا   ا  اصحاِّ به یکی

، و » ها، و إنَّ القَ یَد ملو کال  إنَّ الَحَنَو ملو کل  أحٍد َحَنو  لَمکانلک ملن إنَّه  ملنک أحَنو  ل

ها لَمکانلک ملن َو ملنک أم َد  ل ، َو ه  اماا ا  تاو  ،خاوبی ا  همگاان خاوِّ اسات ؛أَحٍد مَ ید 
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تار؛  دلیل انتنابت به ما و  شتی، ا  همگان  شت اسات، اماا ا  تاو  شات تر؛ به خوِّ

 .(070ا :43 ، جتا بیالحدید،  بیا )ابو «دلیل انتنابت به ما به

ال   است طتِّ علو  دینی برای آراساتگی باه فضاایل اختمای و  ،بدیو ترتیب
نیال باه ساتمت  بارای ،ویراستگی ا  رذایل اختمی و به تا یر محوری در ایو نوشتار

الهای باه کارهایشاان  ۀد که رنگ خدایی و صا غناختمی، به اموری توجه داشته باش
کند تا در ادای  یری کلی وجودی و س ک رفتاری ایشان را الهی میگ جهت و  ند می

و وایادار رعایات تضامینی  طور هوظایف و واج ات صنفی خود، اخاتق صانفی را با
ساا د و  خییر را ممکاو مای ۀجان سصو ایو است که آنچه ایو وظیف ،کنند. در وام 

ر اداماه باه عظایم مانویات توحیادی اسات کاه د ۀکند، وشاتوان حمایت می تنهیل و
 .کنیم اشاره میهای رفتاری آن  شاخص

 

 یک( در ارتباط با خود

 الف. حسابرسی از خویشتن

( و باه جهااد باا نفاس 470)مائاده،  اننان مانوی همیشه درصدد شناخت خاود اسات
نفس توست کاه در میاان دو  ،تریو دشمو تو ه ویام ر فرمود: دشموک چنان ؛وردا د می

مناان ؤم ۀخداوناد ا  هما ،رو (. ا ایاو003ا :4، ج4603)ورا ، و مرار دارد وهلوی ت
ساا ی  ای کاه در منایر ساالم (. طل اه3خواسته که مرامب خودشاان باشاند )تحاریم، 

ال   اسات هماواره مراماب نفاس خاود باشاد و بکوشاد باا  کند، حرکت میاختق 
و در راستای هدف واحد یانای توحیاد  مهارمشارطه، مرام ه و محاس ه، نفس خود را 

 . کند هدایت
نفاس، حفا  عازت نفاس و  ۀتوان گفت دلیال اهمیات و ار شامندی محاسا  می

نفاس  ،انناان بدیو ماناست که ،کرامت اننان است. عزت نفس در مانویت استمی
 ءشناسد و فضایل اختمی را اشایای متناساب باا ایاو شایبنفیس  ئیش ۀمنزل خود را به

گیرد که آن شایء نفایس را ا  بنظر  رذایل را اشیای نامتناسب با آن شیء در وبدانند 
 (.406-467، ا4630ِّد )میهری، ناندا  ار ز می
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 عملی طور نفس به ۀب. تزکی

کشی ا  نفس خود، ال   اسات انناان وارد وادی  باد ا  انجا  عمل محاس ه و حناِّ

گاهی ماوانای در منایر  ،نفس بپردا د. با ایو حال ۀعملی به تزکی طور عمل شود و به

 آید.  علو  دینی ویخ می ۀعملی نفس برای طل  ۀتزکی

 ،(14گردانادن ا  دیاو و ایماان )مائاده،  روی ،(00عمران،  در مرآن، عهدشکنی )آل

عناوان موانا   خواری، شر  و کفار باه  کشتو اننان، شراِّ، (13بصل )نناء،  و تک ر

 در باضای ا  ،(. همچنایو667ا :4، ج4637)ط اط ایی،  اند شده مارفینفس  ۀ تزکی

شییان، هوای نفس، وابنتگی به دنیا، دورشدن ا  خدا، گناه و ضاف اراده  ،احادیث

 (.047ا :0ق، ج4173اند )ط رسی،  شده  نفس برشمرده ۀموان  تزکی ا 

 

 دو( در ارتباط با خدا

 الف. شکرگزاری قولی و عملی

هاای  اناد: انناان ها در انتصاِّ منیر هدایت الهای دو دساته کریم، اننانبه تا یر مرآن 

اول، ماادردان نامااات خداونااد  ۀ(. دساات6هااای ناسااپاس )اننااان،  مدرشااناس و اننااان

و جاماه و رسیدن به کمال  درشد خو برایشوند و ا  نامات او بهتریو استفاده را  می

طریاق گمراهای را در وایخ  دو  با کفاران نامات، ۀکنند و دست میلوِّ خداوند می

شکرگزاری با نامات  ،کشند. بنابرایو نابودی می ۀگرفته و خود و جماعتی را به ورط

به ایو مانا که فرد شاکر در منایر هادایت الهای مارار دارد و فارد  ؛الهی ارت اط دارد

 کفور ا  منیر هدایت دور شده است. 

ماده اسات؛  یارا ا  مااانی کفار، ( شکر در برابر کفر آ400در آیاتی ا  مرآن )بقره، 

مو بااا ؤکشااد و ماا هااای الهاای واارده می ووشااانیدن اساات و گااویی کااافر باار نامت

بهتاریو راه  ،کند. بنابرایو ها اعتراف می دارد و به آن ها ورده برمی ، ا  آنگزاریشکر

 شکرگزاری، اظهارکردن ایو شکر است.
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 ب. توحید عملی

شاود کاه ارت ااط  کنشای دیگاری بارای مانویات محناوِّ مای ۀلفؤم ،توحید عملی

انناان  کناد. تار مای منتقیمی با اختق دارد و اننان را باه ساتمت اختمای نزدیاک

ظاهری توحیاد   تنها به جلو نه ،موحدی که در مکتب اعتقادی است  رشد یافته است

یاد عملای نیاز یانی توح ،بلکه به لوا   آن ،یانی ع ادات و مناسک دینی وای ند است

کند، چشمداشتی ا  غیر ندارد،  ا  خدا طلب کمک می فق وای ند است. چنیو فردی 

دهاد و تنهاا بار خداوناد  الی الهِ انجا  می  اعمال خود را با نیت خالص و به مصد مرب

 (.1)حمد،  کند توکل می

ر گرایان به موجودی برتر، خردی برتر و مدرتی برتر ایمان دارند که تادبی مانویت

 ،بصشد. ا  ایو مفهو   ندگی آنان را در دست دارد و به  ندگی آنان مانا و هدف می

هایشان تنها باا  ها کنانی هنتند که دل یاد شده است. آن «توحید در ربوبیت»عنوان  با

بینناد  های خود حکمت و مصلحتی مای در شکنت ،گیرد یاد خدا آرا  و اطمینان می

بینناد،  هاای دنیاا را  ی اا مای ودیده ،آنان مقدر شده استکه در راستای ارتقا و رشد 

خدا باور دارند، ترس و خشوع را باا   وذیرند، به ماجز گونه که هنتند می خود را آن

چراکه خاود را ا   ؛وبوی الهی دارد اند و گفتار و کردارشان رنگ ع ودیت ویوند  ده

نجا  اعماال ع اادی و مناساک ا ،دانند. بنابرایو می اوسوی  خدا و با گشت خود را به

 ستمت مانوی و خودسا ی اختمی است.  یهای ارتقا دینی، یکی ا  راه

 

 سه( در ارتباط با خلق

 الف. اخالص در تعامل با دیگران

اننانی که تما  اعمال و سلو  و ع ادات خاود را در راساتای خشانودی خداوناد و 

گیرد و  نظر می نیز رضایت الهی را درکند در تاامل با دیگران  رسیدن به او تنظیم می

کند. شرط وذیرز هر عملی، ا  جملاه خادمت باه مارد ، اخاتا  اختا ویشه می

الهِ باشاد.  خادمتگزار عیاال ،جلب رضایت الهی  انگیز اب بایداست و طل ه علو  دینی 
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تار خواهاد آماد.  میلوبیات آن وااییو ۀهرچه ناخالصی در عمل وی بیشتر باشد، درج

اخاتا بایاد در  ،(4464ال تغاه، ا بر دخالت اختا در اصل عمل )نهاجعتوه 

تداو  اعمال نیز جاری باشد. چه بنا عملی که انجا  آن با خلوا است، ولی بااد ا  

کناد؛  مق ولیت الهی ساام  مای ۀعمل، عامل آن را به ریا و ناخالصی آلوده و ا  درج

 فرمود: جواد اما  ،رو ا ایو

؛ مجلنای، 033ا :0، ج4633)کلینای،  «تر ا  خود عمل است بقای بر عمل سصت»

و آنگاه کاه ورسایدند بقاای بار عمال یانای چاه؟ فرماود:  .(066ا :30ق، ج4176

بارایخ  ،واس .کند شریک انفامی می بی ۀدهد و برای خدای یگان ای می مردی هدیه»

در ایاو  .کناد او کارز را یادآوری می ،شود. سپس نوشته می "عمل ونهانی"عنوان  به

شاود. آن مارد  بارایخ نوشاته مای "عمال آشاکار"شود و  عنوان م لی محو می ،ومت

عمال "شاود و بارایخ  عنوان م لی محو مای ،وس .کند دوباره عملخ را یادآوری می

 (.جا )همان «شود نوشته می "ریایی

 

 ب. عفو و بخشایش

فرآیناد  ،خایهای کنشی مانویت، عفو و بصشایخ است. بصش یکی دیگر ا  شاخص

آراماخ   بردن ویامادهای ناخوشاایند آن اسات کاه باا انگیاز گذشتو ا  خیا و ا بیو

منظور انجاا  یاک رفتاار ار شای  درونی خویخ، به ود رواب  با فارد خیاکاار یاا باه

اسات کاه ماا را  کنای در حقیک امدا  مهربانانه  ،گری گیرد. بصشایخ صورت می

، خیراندیشای و عشاق نشاان دهایم. ایاو ساو ی دل اوکنیم باه  رنجانده و ما سای می

دهیم، با ایو هدف که ارت اط بیو ما و کنانی کاه باه  فرد میآن ای است که به  هدیه

  نند، تغییر ویدا کند.  دارند یا آسیب می ما بدی روا می

بصشد، مؤمنان  با الگو مراردادن اینکه خداوند بندگانخ را می ،آیات اضی ا در ب

خواهد که آنان نیز مانند خالق  ا  منلمانان میخدا اند؛ یانی  دهبه ایو روز خوانده ش

                     (. در 00خااود، افااراد خاااطی را ب صشااند و ا  اشاات اهات آنااان درگذرنااد )نااور، 
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تواند عامل  بلکه می ،تنها یکی ا  بار تریو صفات خداوند است مناب  استمی، عفو نه

 أکاه خاود منشارا جاویی  و حس انتقاا باشد ر خداوند یافتو در براب ایجاد تقوا، عزت

، و بصشای مح ای )خجناته کاشاانیکاهخ دهد شود  ها محنوِّ می بنیاری ا  بدی

 (.043، ا4630

خود مقد  بر دیگاران  بایدعلو  دینی در جایگاه مربی دینی و مانوی جاماه  ۀطل 

گری متصف باشاد و موج اات رضاایت و رحمات الهای و  به صفت عفو و بصشایخ

مارآن   . باه فرماودکنادکنب مح وبیت و امنیت و عزتمندی در میان مرد  را فراهم 

چنیو صفتی را نداشتند، مرد  ا  اطاراف ایشاان وراکناده اگر ویام ر است  ،کریم

 (.403عمران،  شدند )آل می

ونادهای بارادری و مح ات در یکی دیگر ا  آثار مث ت عفاو، ایجااد و تقویات وی

ویوندها و اتحاد ا  هم گنناته شاده  ۀای که رشت جاماه است. بدیهی است در جاماه

دهی کنناد و کنای کاه نتواناد  توانند سامان ارت اط با خودشان را نیز نمی مرد است، 

 شود. های مانوی فراوانی می دچار آسیب ،از را با خودز اصتح کند رابیه

 

 با خلقت چهار( در ارتباط

 آمیز با طبیعت الف. رفتار تکریم

های  آمیز با گونه های رفتاری صحید و توحیدی با ط یات، رفتار تکریم یکی ا  گونه

                کناد حیواناات را باه حکام اینکاه فارد را ملاز  مای ، ینتی آن است. ایاو شااخص

                   باه ایاو صاورت کاه هنگاا  بارکشای، کناد؛تکاریم  ،بصشی ا  ط یات الهی هناتند

                    (، 003ا :3ق، ج4173کناااد )ناااوری،  بااایخ ا  توانشاااان ا  آناااان اساااتفاده نمااای

و اگر  (606ا :3، ج4633عاملی،  )حر ور د دهد و به آنان مهر می آنان را آ ار نمی

ریازد )عیااردی،  ورنادگان مای وآن را بارای حیواناات   ماناد بامی ،خورد غذایی می

 (.613ا :4، ج4634
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کماال  دستیابی به برایصحید ا  مواهب آن   گزاری ا  ط یات، استفاد راه سپاس

وس ا  بیاان مواهاب ط یاات  ،ابراهیم  سور 61تا  60اننانی است. خداوند در آیات 

وی  کند. امارو ه نقاخ انناان و ساهم برای اننان، به صفت ناسپاسی اننان اشاره می

 ینت رو به گنترز است. مرآن کاریم نیاز ا   تریو عامل تصریب محی  مهم منزلۀ هب

 (. 14دهد )رو ،   ینت خ ر می محی  در م الناسپاسی اننان 

 ینات ناشای ا  بحاران اندیشاه و اخاتق در  دهد بحران محای  ایو آیه نشان می

ط یااات  م ااال در ن ااودنگزار گاارفتو ا  مناایر توحیااد اساات. سااپاس جواماا  و فاصااله

شاود انناان هرگوناه  موجب مای (کرانخ اننان ا  مواهب بی دکردنمن خاطر بهره به)

ط یاات، اساراف  ا هاای ناسپاسای انناان  در آن مجا  بداند. یکی ا  نشانهرا تصرفی 

 (.414است )اناا ، 

 

 ب. رفتار متعهدانه با طبیعت

درختااان و گیاهااان و ا  جملااه  ،محاای  اطااراف در م ااالاننااان  ن ودنوااذیر مناائولیت

دیگار آن  ۀشود هرگوناه تصارفی را در آن جاایز بشامارد. نکتا موجب می ،حیوانات

اساات کااه مالکیاات حقیقاای ط یااات ا  آن خداونااد اساات و مالکیاات بشاار، ا  نااوع 

مناادی ا  مواهااب ط یااات،  بشاار در بهااره یمااراردادی و باواساایه اساات. تمااا  ابنااا

نینت که برخی با تصرفات نادرست و بیخ ا    ی نده و عادالنه ،اند. بنابرایو مشتر 

ط یاات، هام  در م االانناان  ،نیا  خود، ایو حق را ا  دیگران ساام  کنناد. بناابرایو

 ا  تکلیف.  دارایدارای حق است و هم 

 ینات،  های صحید تاامل با محای  ا  شیوهاطهار ۀویام ر اکر  و ائم  در سیر

هاا ساصو باه میاان  بارداری ا  آن احکا  بهرهحیوانات، گیاهان و جمادات و آداِّ و 

ولیت ئمنا ،ای که در آغا  ختفتخ ایراد کرد در خی هعلی  آمده است. حضرت

 : فرمودط یات یادآوری  در م الو حقوق منلمانان را 
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ل » لقاعل َو الْ َهاائ هی َعول الْ  ول وَن َحت هل فَالنَّک ْم َمْنؤ  هل َو بلتدل َ فی عل ادل َ َو ال التَّق وا الهِ ، اَطیا اوا الهِ مل

م ادا بر کنی ستم کنیاد و  بندگان و بتد و شهرها ا  خداوند بترسید   دربار ؛تَاَْصْوه  

ولید و ئشااما مناا ۀهماا  . ماایو در بااتد و شااهرها اماادا  کنیااد اهیبااه ویراناای و ت اا

کاه باه چاه دلیال مازارع و  ها و چهاروایاان   میو  حتی دربار شوید؛ با خواست می

و حیواناات را آ ار  کردیادهاا را ویاران  هاا را ا  بایو بردیاد، شاهرها و خاناه جنگل

 (.433ۀال تغه، خی  )نهج«  دادید
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 گیری نتیجه

منخ اختمی و سلو  مانوی برای هر منلمانی ضروری است، اما برای روحانیون و 

آیاد و ویونادی  میباه شامار آناان طتِّ علو  دینی، بصشی ا  هویت و موجودیات 

هاای مانویات در  لفاهؤسا ی م ناگننتنی با جایگاه و نقخ صنفی ایشان دارد. نهادینه

هاا را تضامیو  تواند به برو  فال اختمی منجر شود و ساتمت اختمای آن طتِّ می

ثیر مانویت بر ستمت اختمی م لغاان و طاتِّ را در ساه أکند. ایو نوشتار کوشید ت

اننان در نظا  مانابصشای باه  ۀکنشی، بر اساس رواب  چهارگان باد بینشی، گرایشی و

  ندگی ت ییو کند.

های بینشی مانویت در ارت ااط باا ساتمت اختمای طاتِّ و  لفهؤم ،بر ایو اساس

 ،خودشناساای و خودسااا ی ،خودآگاااهی مانااوی انااد ا : ع ارتالهِ   داعیااان الاای

ن و شاناخت ار ز ط یاات. دوستا و شناخت جایگاه و ار ز خانواده ،باورتوحیدی

 ،گرایاای ع ااادت ،لیاال و رذایگاارایخ بااه فضااا ،در باااد گرایشاای بااه خااود دوسااتی

دوستی اشااره  دیگردوستی و ط یات ،گرایخ به توبه ،امیدور ی و مهرور ی به خدا

 ،شاکرگزاری ماولی و فالای ،عملی نفاس ۀتزکی :ند ا ا های کنشی ع ارت لفهؤ. مشد

رفتااار  و عفااو و بصشاایخ ،در تاامال بااا دیگارانتوجااه باه اخااتا  ،توحیاد عملای

  گزارانه و منئوالنه با ط یات. سپاس و آمیز تکریم
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