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

به عقیده ی ویکتور فرانکل نگرانی اصلی انسان ،احساس پوچی ،بی معنایی و تهی بودن و به تعبیر وی،
احساس خالء وجودی است ،که بی میلی ،نشانه ی اصلی آن به شمار می رود ( بهرامی دشتکی .)1389 ،معنا
درمانی به منزله ی درمان مبتنی بر مسئولیت پذیری است همان طور که پترسون ( )1973می گوید که معنا
درمانی روشی مؤثر برای واژگون کردن تجربه افراد از افسردگی در جامعه معاصر است این پیام معنا درمانی
می گوید تحت هر شرایطی با پذیرش مسؤولیت زندگی و تحقق معنایابی می توان مفهومی از کنترل و لیاقت
را بدست آورد که در نوع خود بی نظیر است (دیوسین ,نیل و کرینگ .)2004 ,رویکرد معنادرمانی هرچند
پشتوانه پژوهشی مقبولی دارد ولی مبهم بودن ،چند تعریف داشتن برخی مفاهیم و حتی غیر قابل تعریف
بودن برخی از آنها در درون خود با محدودیت های پژوهشی روبرو است .اولین گام در هر تالش فلسفی یا
علمی ،تعریف دقیق و شفاف مفاهیم مورد استفاده است .به مانند بسیاری دیگر از سازه ها در روان شناسی،
تعاریف و نظریه های متفاوتی از تعریف معنا و معنویت وجود دارد .شولتز تعریف معنویت را دشوار ،سهل و
ممتنع و با اصطالحات مادی ناممکن میداند و معتقد است که خاستگاه معنویت ،عالم مادی نیست گرچه
میتواند از عالم مادی متأثر شود و تظاهرات مادی داشته باشد (شولتز.)1394 ،
با اینکه فرانکل به طور واضح تعریفی از معنا و معنویت نداشته است ولی در نتیجه صحبت هایش می توان به
این نکات رسید:
.1

معنویت مضمون صرفا دینی ندارد و تنها عامل تمایز انسان و حیوانات است ( انسان و حیوانات در بعد
جسمی و روانی با هم مشترک اند .و در بعد روحانی به تمایز می رسند( ).فرانکل)1393،

.2

در معنویت دو مولفه ی ارزش و کنترل داریم .ارزشی که برگزیده می شود و به نسبتِ آن فرد بر
رفتارش کنترل دارد (فرانکل ،1372 ،به نقل از حیدری.)1387

.3

معنویت بخش فعال وجود انسان است.

.4

معنویت ( مجموعه ی ارزش ها) به تبعِ آزادی در انسان پدید می آید و نتیجه اش نیز مسئولیت خواهد
بود.

.5

آن چه که در نظر فرانکل نتیجه ی منحصر به فرد معنویت در زندگی است ،چنین است؛ زندگی سالم و
سرشار از آسایش و آرامش(فرانکل.)1393،

.6

معنای زندگی امری انتزاعی نیست بلکه وظیفه و رسالتی است که هر کسی در زندگی فردی و لحظه ای
اش دارد (فرانکل.)1975

آنچه که می توانیم از حدّ اشتراک تعاریف معنا در مطالب گذشته بیان کنیم که البته با محوریت نظریه ی
فرانکل است چین می شود .معنای زندگی یعنی :فراتر رفتن از خود ( خویشتن ؛ جسم و روان) ،یافتن وجودی
که در خارج است ( انسانی که به او عشق بورزد ،آرمانی در خارج و)....؛ با چشم پوشیدن از خود و وقف خود
در توجه به " او" که به مقام تحقق عمیق زندگی نایل می شود ،که کامال اختیاری و به واسطه ی عنصر
وجودی آزادی در انسان است؛ نتیجه ی آن مسئولیت فرد در زندگی و کنترل بر رفتارش می باشد؛ که در
نهایت نیز به احساس آسایش و آرامش خواهد رسید.
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؟
قرآن کریم معنویت (با این مولفه های استخراج شده ی فعلی) را ذیل چه واژه ای بیان می کند؟

برای بررسی تعریف یک مفهوم و مولفه هایش در آموزه های اسالمی روش های مختلفی وجود
دارد ،یکی از راه ها این است که همان واژه را در قرآن جستجو کرده و به همان شکل به فرایند و
معنایابی و ساختار آن واژه در قرآن دست یافت و نکات کاربردی آن را استخراج نمود اما وقتی به
یک سری مفاهیم انتزاعی و کلی و پایه ای می رسیم که از طرفی زبانش روان شناسانه است و از
طرفی هم نمی توان به این راحتی برایش مترادف دینی و اسالمی یافت الزم می شود که از روش
مولفه یابی و انطباق مولفه ها در زبان قرآن استفاده نماییم .پژوهش حاضر نیز روشی که اتخاذ
نموده است چنین است.
ابتدا تعریفی مولفه بندی شده از جمع بندی نظرات مختلف در تعریف معنای زندگی ارائه داده
شد؛ طیّ مشورت با متخصصین علوم قرآن و حدیث ،از این مولفه های بیان شده برای تعریف
معنویت در غرب ( که توجه به امری خارجی و تالش برای رسیدن به او به عنوان غایت زندگی و
 .....بود) واژه ی "ذکر " در قرآن انتخاب گردید .واژه ی ذکر حوزه ی معنایی وسیعی را در قرآن
در بر می گیرد و در بسترها و سوره های مختلفی بیان شده است .در ادامه به طور خاص طیّ
مشورت هایی که با چند تن از متخصصین قرآنی و روان شناس دانشگاه تهران انجام گرفت نتیجه
بر آن گشت که واژه ی "ذکر" در سوره ی مبارکه ی "ق" بیشترین اشتراک مفهومی را با هشیاری
و آگاهی نسبت به معنای زندگی از دید روان شناسان دارد.

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 می
خواهد 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 بماند .بر
طبق مفاهیم سوره می توان به عناوین ذیل پیرامون معنویت مورد نظر قرآن رسید:
هشیاری به "خود" مقدمه ی هدفمندی:
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 او را با
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 دیگر
سو بیشتر باشد ،کنترل و نظارت بیشتری بر خود و مسیرش خواهد داشت.
کنترل توجه:
برای آنکه انسان در طیّ مسیرش به سمت هدف از انحرافات هر چند جزئی در امان بماند ،نیازمند توجه و هشیاری لحظه به لحظه است
ویژگی های مرجع مورد رجوع در توجه:
برای اینکه یک وجود قابلیت دریافت توجه دائمی به خودش را داشته باشد و بتواند جهت زندگی انسان باشد موارد زیر الزامی است:
*وجودی که فراتر از انسان باشد و قابلیت اتصال به آن وجود داشته باشد.
* وجودی که تدبیر کننده ی تک تک وقایع جهان هستی و مخلوقات باشد.
* "هستی" که بدون واسطه برای انسان قابل درک باشد و در عین علو و عظمت ،حضور لحظه به لحظه برایش دارند.
* وجودی که مافوق تمامی قدرت هاست.
* وجودی که صاحب امر و نهی است در این دنیا و حتی روزی که هیچ کسی هیچ مالکیتی ندارد.
* وجودی که مرگ و زندگی و بازگشت موجودات همه از جانب او است.
* وجودی که از تمامی ابرازات آدمی و درونیات قلبی او مطلع است و کامال بر افکار او احاطه دارد.
* وجودی که ذره ای بی عدالتی ندارد.
آثار و نتایج عملکرد انسان هشیار
 .1استمرار در عملکرد به رغم مواجهات مخالف :انسانی که به طور نسبتا کامل از مسیر و هدفش آگاه و مطمئن است ،با هر مواجهه ای
توجهش از هدف منحرف نمی گردد .در نتیجه به خاطر اتفاقات مختلف اطرافش ،نسبت به مسیر و حرکتش متزلزل و دچار تردید نمی
گردد.
 .2حرکت مستمر و شبانه روزی با توجه به نقطه ی کمال ( هدف)  :زمانی که هدف انسان در اوج کمال باشد ،فرد در مسیر حرکتش به
مرور در تالش است که از نقص هایش بکاهد تا روز به روز به ارزش های کمالی اش نزدیک تر شود.
 .3انتظار و گوش بزنگی :انسان هشیار نسبت به هر اتفاقی که در اطرافش می افتد و نشانی از هدف برای او دارد گوش به زنگ است .و
این گوش بزنگی موجب می شود که از تمامی توان هایش در مسیر هدف به طور کامل بهره مند گردد.
براساس آموزه های قرآنی دیده می شود که ذکر همیشه مقدم بر تسبیح است .هشیاری نسبت به هدف و غایت زندگی سبب می شود که
فرد برای رسیدن به آن غایت حرکتی مستمر و شبانه روزی داشته باشد ،یعنی زندگی شب و روز انسان باید در یک مسیر حرکت کند هر
چند که عملکرد فرد در روزهای آن متفاوت است .درنتیجه در یک مسیر حرکت کردن با عملکردهای متفاوت روزانه و لحظه ای تناقضی
ندارد .و انسان شاخصی که قرآن معرفی می کند که حرکتش در زندگی مطابق با توجه به حقیقت و تبعیت از آن است " اولوااللباب " می
باشند .صاحبان خرد نمادی از انسان های صاحب معنا هستند که در مسیر حرکتشان به سمت هدفی صحیح تمامی استعدادها و پتانسیل
هایشان را به ظهور رسانیده اند.

اینکه انسان بتواند ،هدف و معنایی برای زندگی اش بیابد براساس آموزه های سوره ی مبارکه ی "ق" ابتدا الزم است که نسبت
به خود ،جهان هستی و آفریننده ی جهان هستی آگاهی و هشیاری پیدا کند ،این هشیاری او را به غایتمندی زندگی دنیا
رهنمود می کند .و این سبب تشویق او به سمت تالش برای هدفمندسازی زندگی فردی اش است .از طرفی در ابتدا الزم است که
نوعی احساس نیاز به انتخاب بهترین و امن ترین مسیر برای زندگی ،در درونش ایجاد شود .پذیرش درونی نسبت به بهترین
گزینه نیز زمانی ایجاد خواهد شد که ترس از خطرات احتمالی مسیر وجود داشته باشد .بنابرین ترس از اشتباه وخطا سبب می
شود که انسان سعی در انتخاب بهترین و ایمن ترین و مطمئن ترین هدف و مسیر را داشته باشد .در نتیجه باید گفت امر
معنایابی زندگی امری کامال اختیاری و در حوزه ی اراده ی فرد است.
انسان زمانی که توجهش به سمتی باشد ،در اثر کارکردهای توجه ،تمامی اعمالش را در جهت آن هدف ،کنترل و حرکت می دهد
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 خواهد می
شود .بنابرین خداوند در این سوره راهکاری که برای اصالح معنای زندگی انسان ها می دهد ،اصالح توجه است .در نظریات غربی
اصالح توجه و تغییر نگرش مدّ نظر است ولی تفاوت موجود در منبع و مرجع مورد توجه و ویژگی های آن است که سبب گشته
سبک های زندگی انسان ها متفاوت گردد.
آن چه که در این بیان مشخص است ،این است که معنادرمانی تالش در تغییر نگرش و توجه می کند ولی برای منبع یا وجودی
که توجه به آن موجب معناداری زندگی می شود ویژگی هایی را مطرح نمی کند و توجیهش برای این کار این است که
معنادرمانی درمانی شخصی نگر است .در حالی که یک منبع برای آن که ارزش سرمایه گذاری توجه مادام العمر در نوع انسان را
داشته باشد حداقل نیازمند یک سری ویژگی های خاص است .از طرفی الزم است که آن هدف بتواند تمامی زندگی و لحظه به
لحظه ی فرد را پوشش دهد .پس اگر قائل به اشتراکات فطری انسان ها باشیم ،باید بگوییم که اشتراکاتی کلی نیز در مسیر و
هدف توجه شان باید داشته باشند.
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 او در تالش
باشد تا از لحظه به لحظه ی شبانه روزش برای به فعلیت رسیخدن تمامی استعدادهایش استفاده کند .انسانی که هدفش کمال
مطلق باشد قطعا متوجه بیشترین خودشکوفایی و کمال خواهد بود
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