
می انسان به طور طبیعی الزم دارد که به جایی خارج از خودش تکیه کند، او نیاز دارد که کسی والیت او را به عهده داشته باشد، او
بر . ماندخواهد که تکیه به کسی یا چیزی قلب او را در این زندگی متالطم و پر از تغییر مطمئن کند، او دوست دارد که جاودان باقی ب

:توان به عناوین ذیل پیرامون معنویت مورد نظر قرآن رسیدمی سورهطبق مفاهیم 
:مقدمه ی هدفمندی"خود"هشیاری به 

و را با هشیاری انسان نسبت به آن جه که هست و واقعیت دارد، انسان را از فرورفتن در تخیالت و توهمات بی جا باز می دارد، و ارتباط ا
گر جهان واقع بیشتر و عجین تر می کند؛ هر چقدر ذهن آگاهی و هشیاری انسان به توان ها و استعدادهایش از طرفی و به هدفش از دی

.  سو بیشتر باشد، کنترل و نظارت بیشتری بر خود و مسیرش خواهد داشت
:کنترل توجه

ستابرای آنکه انسان در طیّ مسیرش به سمت هدف از انحرافات هر چند جزئی در امان بماند، نیازمند توجه و هشیاری لحظه به لحظه 
:های مرجع مورد رجوع در توجهویژگی 

:ی استبرای اینکه یک وجود قابلیت دریافت توجه دائمی به خودش را داشته باشد و بتواند جهت زندگی انسان باشد موارد زیر الزام
.که فراتر از انسان باشد و قابلیت اتصال به آن وجود داشته باشدوجودی *

.که تدبیر کننده ی تک تک وقایع جهان هستی و مخلوقات باشدوجودی * 
.که بدون واسطه برای انسان قابل درک باشد و در عین علو و عظمت، حضور لحظه به لحظه برایش دارند"هستی"* 
.که مافوق تمامی قدرت هاستوجودی * 
.که صاحب امر و نهی است در این دنیا و حتی روزی که هیچ کسی هیچ مالکیتی نداردوجودی * 
.که مرگ و زندگی و بازگشت موجودات همه از جانب او استوجودی * 
.که از تمامی ابرازات آدمی و درونیات قلبی او مطلع است و کامال بر افکار او احاطه داردوجودی * 
.نداردکه ذره ای بی عدالتی وجودی * 

آثار و نتایج عملکرد انسان هشیار
ی انسانی که به طور نسبتا کامل از مسیر و هدفش آگاه و مطمئن است، با هر مواجهه ا: در عملکرد به رغم مواجهات مخالفاستمرار . 1

د نمی در نتیجه به خاطر اتفاقات مختلف اطرافش، نسبت به مسیر و حرکتش متزلزل و دچار تردی. توجهش از هدف منحرف نمی گردد
.  گردد

به زمانی که هدف انسان در اوج کمال باشد، فرد در مسیر حرکتش( : هدف) مستمر و شبانه روزی با توجه به نقطه ی کمال حرکت . 2
.مرور در تالش است که از نقص هایش بکاهد تا روز به روز به ارزش های کمالی اش نزدیک تر شود

و . استانسان هشیار نسبت به هر اتفاقی که در اطرافش می افتد و نشانی از هدف برای او دارد گوش به زنگ: و گوش بزنگیانتظار . 3
.این گوش بزنگی موجب می شود که از تمامی توان هایش در مسیر هدف به طور کامل بهره مند گردد

ی شود که  هشیاری نسبت به هدف و غایت زندگی سبب م. براساس آموزه های قرآنی دیده می شود که ذکر همیشه مقدم بر تسبیح است
رکت کند هر فرد برای رسیدن به آن غایت حرکتی مستمر و شبانه روزی داشته باشد، یعنی زندگی شب و روز انسان باید در یک مسیر ح

اقضی درنتیجه در یک مسیر حرکت کردن با عملکردهای متفاوت روزانه و لحظه ای تن. چند که عملکرد فرد در روزهای آن متفاوت است
می "االلباب اولو"و انسان شاخصی که قرآن معرفی می کند که حرکتش در زندگی مطابق با توجه به حقیقت و تبعیت از آن است . ندارد
تانسیل صاحبان خرد نمادی از انسان های صاحب معنا هستند که در مسیر حرکتشان به سمت هدفی صحیح تمامی استعدادها و پ. باشند

.هایشان را به ظهور رسانیده اند

وی،بیرتعبهوبودنتهیومعناییبیپوچی،احساسانسان،اصلینگرانیفرانکلویکتوریعقیدهبه
معنا.(1389دشتکی،بهرامی)رودمیشماربهآناصلیینشانهمیلی،بیکهاست،وجودیخالءاحساس
معناکهگویدمی(1973)پترسونکهطورهماناستپذیریمسئولیتبرمبتنیدرمانیمنزلهبهدرمانی
رمانیدمعناپیامایناستمعاصرجامعهدرافسردگیازافرادتجربهکردنواژگونبرایمؤثرروشیدرمانی

لیاقتورلکنتازمفهومیتوانمیمعنایابیتحققوزندگیمسؤولیتپذیرشباشرایطیهرتحتگویدمی
هرچندمعنادرمانیرویکرد.(2004,کرینگونیل,دیوسین)استنظیربیخودنوعدرکهآوردبدسترا

تعریفلقابغیرحتیومفاهیمبرخیداشتنتعریفچندبودن،مبهمولیداردمقبولیپژوهشیپشتوانه
ایفلسفیتالشهردرگاماولین.استروبروپژوهشیهایمحدودیتباخوددروندرآنهاازبرخیبودن

ناسی،شرواندرهاسازهازدیگربسیاریمانندبه.استاستفادهموردمفاهیمشفافودقیقتعریفعلمی،
وسهلدشوار،رامعنویتتعریفشولتز.داردوجودمعنویتومعناتعریفازمتفاوتیهاینظریهوتعاریف
رچهگنیستمادیعالممعنویت،خاستگاهکهاستمعتقدومی داندناممکنمادیاصطالحاتباوممتنع

.(1394شولتز،)باشدداشتهمادیتظاهراتوشودمتأثرمادیعالمازمی تواند

بهتوانمیشهایصحبتنتیجهدرولیاستنداشتهمعنویتومعناازتعریفیواضحطوربهفرانکلاینکهبا
:رسیدنکاتاین

معنویت. بعدردحیواناتوانسان)استحیواناتوانسانتمایزعاملتنهاوندارددینیصرفامضمون1
(1393فرانکل،)(.رسندمیتمایزبهروحانیبعددرو.اندمشترکهمباروانیوجسمی

در. ربفردآننسبتِبهوشودمیبرگزیدهکهارزشی.داریمکنترلوارزشیمولفهدومعنویت2
.(1387حیدریازنقلبه،1372فرانکل،)داردکنترلرفتارش

معنویت. .استانسانوجودفعالبخش3

معنویت. واهدخمسئولیتنیزاشنتیجهوآیدمیپدیدانساندرآزادیتبعِبه(هاارزشیمجموعه)4
.بود

آن. وسالمزندگیاست؛چنیناست،زندگیدرمعنویتفردبهمنحصرینتیجهفرانکلنظردرکهچه5
.(1393فرانکل،)آرامشوآسایشازسرشار

معنای. ایلحظهوفردیزندگیدرکسیهرکهاسترسالتیووظیفهبلکهنیستانتزاعیامریزندگی6
.(1975فرانکل)دارداش

ینظریهیتمحورباالبتهکهکنیمبیانگذشتهمطالبدرمعناتعاریفاشتراکحدّازتوانیممیکهآنچه
وجودینیافت،(روانوجسم؛خویشتن)خودازرفتنفراتر:یعنیزندگیمعنای.شودمیچیناستفرانکل

خودوقفوخودازپوشیدنچشمبا؛(....وخارجدرآرمانیبورزد،عشقاوبهکهانسانی)استخارجدرکه
رعنصیواسطهبهواختیاریکامالکهشود،مینایلزندگیعمیقتحققمقامبهکه"او"بهتوجهدر

درهکباشد؛میرفتارشبرکنترلوزندگیدرفردمسئولیتآنینتیجهاست؛انساندرآزادیوجودی
.رسیدخواهدآرامشوآسایشاحساسبهنیزنهایت

:سوال های پژوهشی مورد بررسی ما در مقاله ی حاضر موارد ذیر است

معنویت از دید روان شناسان غربی با محوریت نظر فرانکل چه مولفه ها و کارکردهایی دارد؟

را ذیل چه واژه ای بیان می کند؟( با این مولفه های استخراج شده ی فعلی)قرآن کریم معنویت 

وجودمختلفیهایروشاسالمیهایآموزهدرهایشمولفهومفهومیکتعریفبررسیبرای
وفرایندبهشکلهمانبهوکردهجستجوقرآندرراواژههمانکهاستاینهاراهازیکیدارد،

بهیوقتامانموداستخراجراآنکاربردینکاتویافتدستقرآندرواژهآنساختارومعنایابی
ازوتاسشناسانهروانزبانشطرفیازکهرسیممیایپایهوکلیوانتزاعیمفاهیمسرییک

روشازکهشودمیالزمیافتاسالمیودینیمترادفبرایشراحتیاینبهتواننمیهمطرفی
اتخاذکهروشینیزحاضرپژوهش.نماییماستفادهقرآنزباندرهامولفهانطباقویابیمولفه
.استچنیناستنموده

دادهائهارزندگیمعنایتعریفدرمختلفنظراتبندیجمعازشدهبندیمولفهتعریفیابتدا
فتعریبرایشدهبیانهایمولفهاینازحدیث،وقرآنعلوممتخصصینبامشورتطیّشد؛

ویزندگغایتعنوانبهاوبهرسیدنبرایتالشوخارجیامریبهتوجهکه)غربدرمعنویت
قرآندرراوسیعیمعنایییحوزهذکریواژه.گردیدانتخابقرآندر"ذکر"یواژه(بود.....
طیّخاصطوربهادامهدر.استشدهبیانمختلفیهایسورهوبسترهادروگیردمیبردر

نتیجهگرفتانجامتهراندانشگاهشناسروانوقرآنیمتخصصینازتنچندباکههاییمشورت
یاریهشبارامفهومیاشتراکبیشترین"ق"یمبارکهیسورهدر"ذکر"یواژهکهگشتآنبر
.داردشناسانرواندیداززندگیمعنایبهنسبتآگاهیو

(«ق»محوریت سوره ی )مقایسه ی تعریف معنویت در نظریه ی فرانکل و آموزه های قرآنی

سمیرا فوالدچنگ

ه نسبت  ابتدا الزم است ک"ق"اینکه انسان بتواند، هدف و معنایی برای زندگی اش بیابد براساس آموزه های سوره ی مبارکه ی 
به خود، جهان هستی و آفریننده ی جهان هستی آگاهی و هشیاری پیدا کند، این هشیاری او را به غایتمندی زندگی دنیا

ست که  از طرفی در ابتدا الزم ا. و این سبب تشویق او به سمت تالش برای هدفمندسازی زندگی فردی اش است. رهنمود می کند
بهترین  پذیرش درونی نسبت به. نوعی احساس نیاز به انتخاب بهترین و امن ترین مسیر برای زندگی، در درونش ایجاد شود

بب می بنابرین ترس از اشتباه وخطا س. گزینه نیز زمانی ایجاد خواهد شد که ترس از خطرات احتمالی مسیر وجود داشته باشد
ت امر در نتیجه باید گف. شود که انسان سعی در انتخاب بهترین و ایمن ترین و مطمئن ترین هدف و مسیر را داشته باشد

.معنایابی زندگی امری کامال اختیاری و در حوزه ی اراده ی فرد است
هد  انسان زمانی که توجهش به سمتی باشد، در اثر کارکردهای توجه، تمامی اعمالش را در جهت آن هدف، کنترل و حرکت می د

هد می و روز به روز به واسطه ی علم جزئی که به آن هدف پیدا می کند انگیزه و تمایلش به سمت آن منبع توجه بیشتر خوا
غربی  نظریاتدر . بنابرین خداوند در این سوره راهکاری که برای اصالح معنای زندگی انسان ها می دهد، اصالح توجه است. شود

شته  اصالح توجه و تغییر نگرش مدّ نظر است ولی تفاوت موجود در منبع و مرجع مورد توجه و ویژگی های آن است که سبب گ
.سبک های زندگی انسان ها متفاوت گردد

ا وجودی آن چه که در این بیان مشخص است، این است که معنادرمانی تالش در تغییر نگرش و توجه می کند ولی برای منبع ی
که توجه به آن موجب معناداری زندگی می شود ویژگی هایی را مطرح نمی کند و توجیهش برای این کار این است که  

سان را در حالی که یک منبع برای آن که ارزش سرمایه گذاری توجه مادام العمر در نوع ان. معنادرمانی درمانی شخصی نگر است
ه به  از طرفی الزم است که آن هدف بتواند تمامی زندگی و لحظ. داشته باشد حداقل نیازمند یک سری ویژگی های خاص است

یز در مسیر و پس اگر قائل به اشتراکات فطری انسان ها باشیم، باید بگوییم که اشتراکاتی کلی ن. لحظه ی فرد را پوشش دهد
.هدف توجه شان باید داشته باشند

و در تالش در آخر باید گفت که توجه به خدا و آخرت گرایی نه تنها انسان را منزوی و منفعل نمی کند، بلکه سبب می شود که ا
دفش کمال انسانی که ه. باشد تا از لحظه به لحظه ی شبانه روزش برای به فعلیت رسیخدن تمامی استعدادهایش استفاده کند

مطلق باشد قطعا متوجه بیشترین خودشکوفایی و کمال خواهد بود

پژوهشی روانشناسی ودین، سال چهارم، -، رابطه ی آخرت نگری با سالمت در دانشجویان دانشگاه تهران و طالب علوم دینی حوزه ی علمیه ی قم ، فصلنامه ی علمی( 1390)بهرامی احسان، ه، . ابراهیمی، ا 
.62-45شماره دوم،ص

مطالعات تربیتی و روان . اثر بخشی آموزش کنترل توجه برکاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی(. 1389. )صالحی فدردی، ج. برعرفان، ز. امین یزدی، ا
. 11دوره ی . 2شماره . شناسی

.23شماره . فصلنامه ی هفت آسمان. ترجمه ی علی رضا شجاعی زند. معنویت(. 1383. ) اورسوالکینگ
.10شماره . فصلنامه ی راه تربیت. معنا و معنویت از دیدگاه روان شناسان(. 1389. ) بهرامی دشتکی، ه
.شماره چهارم. سال سوم. روان شناسی و دین. ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه فرانکل(. 1389. )حسنی بافرانی، ط

فصلنامه ی فرهنگ مشاوره و . بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی(. 1393. )میرزایی فندخت، ا. کالنتر کوشه، م. حسینی، م
.17شماره . روان درمانی

119شماره ی . مجله ی معرفت. معنادرمانگری فرانکل در نگاه تحلیلی و نقد(. 1387. )حیدری، م
.8نگاهی به نظریه فرانکل در روان شناسی دین، مجله ی قبسات شماره (. 1389.)ذاکر، ص
نشر ویرایش. تهران(. 1384.) ،آسیب شناسی روانی، ترجمه دکتر مهدی دهستانی(2004)کرینگ . نیل. دیوسین .
.14شماره ی . سال چهارم. پژوهشی علوم اسالمی-، فصلنامه علمی(مبانی ، مولفه ها و کارکردهی معنویت قرآنی)، معنویت گرایی در قرآن (1388. )رودگر، م

.مشهور. قم. ترجمه ی محمد دشتی. نهج البالغه(. 1379. )شریف الرضی، م
.نشر پیکان. تهران . ترجمه ی گیتی خوشدل. الگوهای شخصیت سالم: روان شناسی کمال(. 1394. ) شولتز، د

.جامعه ی مدرسین. قم. ترجمه ی سید محمد باقر موسی همدانی. ترجمه ی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن(. 1374. )طباطبایی، م
.، چاپ پانزدهم، تهران، درسا(1384مترجمان،)صالحیان، نهضت و میالنی، مهین. انسان در جستجوی معنا(. م1977. )فرانکل، و
.نشر آشیان. تهران . ترجمه ی احمد صبوری. انسان در جستجوی معنای غایی(. 1393. ) فرانکل، و
. انتشارات درسا. تهران. ترجمه ی فرخ سیف بهزاد. پزشک و روح(. 1372. )فرانکل، و
.فراروان. تهران. ترجمه ی نیا علوی و علی تبریزی. فریاد ناشنیده برای معنادرمانی و انسان گرایی(. 1383. ) فرانکل، و

.، مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی( 1388)مترجم مبین صالحی، منتقد مهدی عباسی .، بهزیستی از دیدگاه دین و روانشناسی(2005.)کامتور تامسون، و
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