تاملي بر واژه ي سالمت معنوي

Spiritual Health
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
چكيده
از زمان شكل گيري جريان سكوالريسم در غرب ارزشها ،تفكرات ،مفاهيم ،و  ...زيادي وارد كشورهاي اسالمي شدد و
بعضا جامعه اسالمي را ناخواسته در چالش قرار داد.هدف اين مقاله نقد و بررسي واژه(  )Spiritual Healthبده معندي
سالمت معنوي مي باشد كه در دهه هاي اخير وارد ادبيات پزشكي شده است.كنكاش دربداره معندا و مفهدوي ايدن واژه و
رابطه آن با اسالي و در نهايت ارائه پيشنهادي جهت مقيد كردن آن به واژه" اسالمي" با طرح سه دليل.
روش :روش مقاله تحليلي-توصيفي مباشد و سعي دارد با تبيين معنويت و سالمت معنوي آنرا بررسي و نقادي كند.
يافته ها :واژه" معنويت" چه در ادبيات التدين و چده در ادبيدات فارسدي قابليدت جمدا بدا واژه" سدكوالر" و تفكدر
سكوالريسم را دارد.و واژه تركيبي" سالمت معنوي" نيز دچار ابهاي و قابليت جما با سكوالريسم را دارد.بندابراين جهدت
احتراز از سوء برداشت و استقالل در توليد واژگان و خروج از حالت انفعال نسبت به تمدن سكوالر غرب واژه" سالمت
معنوي اسالمي" ) )Slamic Spiritual Healthپيشنهاد مي شود.

مقدمه
يكي از امتيازاتي كه قرآن كريم درباره انسان بيان ميفرمايد و آنرا موهبتي از جانب خداوند به انسدان مديداندد صدفت
«بيان» است" .علمه البيان" (سوره مباركه الرحمن)4/
و شايد بتوان مدعي شد كه اين ويژگي ممتاز مخصوص انسان ميباشد.
چنانچه اهل لغت گفتهاند «بيان» به معناي ظاهر كردن معنا در قالب كالي ميباشد ( .مهشيد دهشيري ،ص )111كده در
برخي موارد به اين ويژگي زبان هم اطالق ميشود.
زبان يكي از تواناييهاي ذهن انسان براي ايجاد ارتباط و انتقال پياي است.
تكلم و گفتار نمود آوايي و ظهور خارجي اين توانايي است( .باطني ،زبان و تفكر ،ص)112
و هر انسان سالمي به طور خودكار اين توانايي (زبان و گفتار) پيشداده از جانب خداوند متعال را در قالب نشدانههداي
آوايي معين د به تناسب جامعهاي كه در آن زندگي ميكند د ميريزد( .سعيدي روشن ،ص)12
انسان صرفاً آنچه از بيرون دريافت ميكند به ذهنش منتقل نميكند بلكه از آن مفهوي مديسدازد يعندي آندرا قابدل فهدم
ميكند و اين يكي از ويژگيهاي تماي موجودات واجد نفس مي باشد ،اما ويژگي انسان اين است كه آنچه را فهميده و در
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ذهن آورده بصورت الفاظ و كلمات و جمالت در ميآورد تا قابليت انتقال به ديگران را پيدا كند و اين همان علمي اسدت
كه خداوند به انسان عطا كرده است.
بنابراين انسان در اين فرآيند ،يعني -1:توجه به خارج و تبديل آن به امري قابل درک (مفهوي) و -2تبدديل مفهدوي بده
امري قابل انتقال (واژه و جمله) دو كار توليدي انجاي ميدهد .توليد «مفهوي» و توليد «واژه» و يا تبديل شدي خدارجي بده
مفهوي و تبديل مفهوي به واژه ،كه در هر صورت چيزي كه نبوده ايجاد شده است.
انسان در فرآيند توليد «واژه» ديگران را در فهم و تبيينش از جهان شريک ميكند و به يک معنا ديگدران را وارد تفكدر
خود ميكند .نكته مهم اين است كه انسان چه درست فهميده باشد و چه غلط ميتواند از طريق "واژه" فهدم خدود را بده
ديگران منتقل سازد .البته نميتوان درستي يا غلطي فهم وي را فهميد و براي اين امر به دانشهاي ديگر نياز اسدت و خدود
واژه نمي تواند چنين كاري انجاي دهد ولي لفظ و واژه اين قدرت را دارد كه ذهن مخاطب را به طرفي بكشاند كده گويندد
لفظ اداره كرده است.
اين واقعيت را نمي توان ناديده انگاشت كه كاربرد الفاظ به ويژه الفاظي كه به حوزه باورها و ارزشدها تعلدق دارندد ،در
ظرف و موقعيت استعمال مستعمالن با لحاظ معناي اصلي ،خصوصيت ويژهاي را نيز ميگيرند( .سعيدي روشدن ،ص.)24
از اين رو مفهوي «خداوند» در قرآن و جهانبيني اسالمي و انديشه عقلي د ديني مسدلمانان متمدايز اسدت از تعريدر وبدر
داشت از خداوند در نگرش هاي ديگر .همچنين اسدت مفداهيم ديگدري آزادي ،جهداد ،شدهادت و جدز اينهدا( .ايزوتسدو،
توشيكو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمه احمد آراي ،فصل)4
بنابراين ميتوان ادعا كرد كه جهانبيني و تفكر ميتواند در توليد واژه دخالت كند و واژه نيدز قددرت انتقدال تفكدر را
دارد ،به خصوص واژگاني كه بر حوزه باورها و ارزشها تعلق دارند و مخصوصاً واژگاني كه به نوعي ابهاي دارند و ميتوان
از آن معاني متفاوتي را برداشت كرد.
نتيجه :واژگان انتزاعي بستر تفكر و حامل معناي فكري ،اعتقادي ،ارزشي و  ...توليدد كننددگان و بكارگيرنددگان خدود
ميباشند.

سالمت

معنوي (محتوا و

واژه):

چنانچه گفتهاند ماهي هنگامي از آب سئوال ميكند كه در «آب» نيست و از آن فاصله گرفتده اسدتا ايدن ويژگدي هدر
موجودي نسبت به آنچه از دست داده ميباشد .يک شئ هنگامي مسئله ميشود كه غائب شده باشدد و بده خداطر حا در
نبودن آن انسان يا هر موجود ديگري براي يافتن آن به دنبال راه حل مي گردد.
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طرح مساله" سالمت معنوي" زماني مطرح شد كه انسان مدرن از آموزه هداي ديندي فاصدله گرفدت و بده تددري دچدار
تنشهاي روحي د رواني شد و به تعبير دقيقتر حيات انساني و حقيقي خدود را فرامدوش كدرد و غدرق در دنيدا و ماديدات
گرديد.
از قرن پانزدهم جرياني در غرب شكل گرفت كه ويژگي مهم آن قطا توجه بشر از عالم غيب و خداوند و توجه تداي بده
دنيا و ماديات بود و چنانچه خود غربيها اذعان ميكنند ويژگي رنسدانس در گسدترش بديسدابقه دنيويدت و سكوالريسدم
(لويس ويلياي هلزي هال ،ص )115و تغيير عالقه انسان از جهان ديگر بده زنددگي دنيدوي بدود( .جدان سدالوين شداپيرو،
ص )13نتيجه اين جريان انقالب بر د اخالقي بود كه امور آخرتي و كار براي خداوند را اهميت ميداد ،در اين جريدان
سكوالريتي آموزههاي دين اعتبار و اهميت خود را از دست داد ،مگر ديدن دنياپرسدتي كده معتبدر بدود ( .هدرمن رنددال،
ص)131
نهضتهاي به اصطالح اصالحطلب مانند اومانيسم رنسانس ،مكتب لوتري (پروتستان) ،همه عوامل سكوالر كننده درون
مسيحيت بودند كه ايمان و عمل را از مفاهيم الهي جدا كردند و اعتقاد امور روحاني و مقدس را به شدت كداهش دادندد.
( )Bryan R. Wilson, p162بگونهاي كه قطا ارتباط ميان خداوند و انسان به تالش چندان زيادي نيداز نداشدت( .ملكدم
هميلتون،ص292د)292
به همين جهت مک اينرني تصريح ميكند كه عصر مدرن زماني آغاز شد كه بشر تالش كرد تا تفكر و جهان بيني خود
را از دين رها كند((McInerny-Ralph M -pIX

اين موج بيديني و قطا ارتباط با عالم غيبت و خداوند در قرن هيجدهم و نوزدهم بده اوج رسديد ،در حاليكده هندوز
ان سان غربي سرمست از دنيا و اميال نفساني متوجه نشده بود كه چه باليي بر سرش آمده .تدوهم مديكدرد كده جهداني را
ساخته است كه ميتواند به تماي اميال نفسانياش برسد ،و باالتر اينكه فكر ميكند انسانيت انسان هم همين اسدت .غافدل
از اينكه نسوا اهلل فانساهم و انفسهم (سوره مباركه حشر ،)19/نميدانست كه انسان بدون خدا نميتواندد زنددگي خوشدي
داشته باشد و به قول حافظ:
هركس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد

دل بي جمال جانان ميل جهان ندارد

آنچنان بين خودش و خدا حجاب مادي و دنيوي انداخته بود كه در هيچ بخشي از زندگي خدا را نميديد و هدر چده
ساخته و پرداخته بود اعم از علم ،اقتصاد و سبک زندگي ،همه نشان از عالم طبيعت و ماده داشدت و «خداوندد» بالكدل از
زندگي وي غائب شده بود.
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اما اين سرخوشي و سرمستي كه نفس اماره و شيطان رجيم انسان را به آنجا كشانده بودند دواي چنداني نيافت.
قرن بيستم كه با وعده هاي درخشان شروع شده بود و درصدد بود كه با علم در خدمت انسان تماي مشدكالت بشدر را
برطرف سازد ،پس از گذشت چهارده سال از آغاز آن ،خونينترين جنگ تاريخ بشر را به ارمغدان آورد .آمريكدا كده از آن
جنگ دور بود و هنوز با خوشبيني تصور ميكرد كه اين جنگ پايان جنگها خواهد بود ،بعدد از بحدران اقتصدادي 1929
شروع به تفكر نمود( .ويلياي هوردون ،ص)25
رئيس جمهور هوور ( )Hooverپيوسته وعده ميداد كه روزهاي كامراني فرا خواهد رسيد ولي وعدهها عملي نميشدد.
سپس جنگ جهاني دوي و بمب اتمي و خطر دائمي جنگ جهاني سوي پديدار شد(همان ص.)29همده فهميدندد كده قدرن
بيستم طلوع مدينه فا له ( )Dew of utopiaنيست (همان) .در اين زمانها بود كه آراي آراي بحران جدايي بشر از خداوندد
و جهانبيني سكوالر خود را نشان ميداد.
«هوارد اسپرينگ ( )Howard Springدر يكي از كتابهاي خود با در نظر گرفتن و ا جهداني در  1945و بدا نگداه بده
زندگي گذشته طوالني خود ميگويد كه دنياي  1945با دنيايي كه وي در آن بزرگ شده بدود تفاوتهداي فاحشدي دارد .در
زمان جواني وي «هر نوع كار نيكو امكان داشت» ولي در دنياي سال « 1945هر ندوع شدرارت و وحشديگري و خياندت و
بيوفايي ممكن ميباشد»( .همان ،ص)21
انسان جديد دچار گمراهي شد و كلمه «ا طراب» از مهمترين مباحث روانشناسي گرديد .انسان كوشش نمود كه دنيدا
را دوباره به و ا عادي برگرداند .ولي كساني كه با جريان تاريخ بشر آشنايي داشتند متوجه بودند كه اين و ا غيرعادي
ديگر عادي شده بود و در دنياي جديد كارهايي كه در گذشته نيكو محسوب ميگرديد ،غيرعادي شمرده ميشد.
سئوالي كه در همان زمانها از سوي متفكرين مطرح مي شد اين بود كه بزرگترين احتياج دنياي ما عبارتست از زنددگي
برادر وار پس چرا مردي با يكديگر مثل برادر زندگي نميكنند؟ (همان)
در مجله ريدرز دايجست ( )Reader s Digestمورخ ژانويه  1949مقالهاي تحت عنوان «خدا و مدردي آمريكدا» انتشدار
يافت .اين مقاله نتاي يک نظرخواهي عمومي در كشور آمريكا را در باب مسائل ديني گزارش كرده بود .به اين سئوال كه
آيا به وجود خداوند اعتقاد دارند يا نه ،نود و پن درصد مردي پاسخ «آري» داده بودند .لكن در پاسخ به اين سئوال كه چرا
آنان تالش مي كنند تا زندگي خوبي داشته باشند ،فقط بيست و پن درصد از آنان ديدن را بده عندوان يكدي از مالحظدات
برشمرده ،مطرح كرده بودند .و در جواب اين سئوال كه آيا دين به نحوي در سياست يا در حرفه و شغلشان تاثير گدذارده
يا نه ،پنجاه و چهار درصد پاسخ «خير» داده بودند .جناب كشيش دكتر گرينبرگ ( )Green Bergبا تحليل اين نظر خواهي
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سراسري اظهار كرد «مردي عليالظاهر خداوند را مستقيماً با اعمال و رفتار خود پيوند نميدهندد( .والتدر تدرنس اسدتيس،
ص.)141
متفكرين بسياري در غرب براي حل مشكل فكري و بحران بوجود آمده وارد صحنه شدند تا مشكالت بشر رفاه زده و
دنيا زده عصر مدرن را حل كنند (كي ير كگارد ،كارل بارت ،رودلر يولتمن ،پل تيليک و )...اما به نتيجه نرسيدند.
اين بحران فكري ،به تدري در مسائل جسمي و مادي غرب هم تأثير گذاشت و تبديل بده بحدران سدالمت شدد .غدرب
مشاهده ميكرد كه براي مردي كشورش نوعي رفاه مادي آورده است اما مشكالت روحي زيادي در آنها وجدود دارد .ايدن
مشكالت به حدي زياد شده بودند كه خود بوجود آورندگان سكوالريسم متوجه يدک خدع عظديم در انسدان شددند كده
سالمت جسمي و اجتماعي وي را نيز تحديد ميكرد .در اجالس سداليانه بهداشدت جهداني سدال  1923مديالدي (1312
شمسي) نماينده نروژ ،دكتر ملباي اظهار كرد كه حداقل در كشور او ،اختالالت بهداشت رواندي ،مانندد اعتيداد بده الكدل،
جنايت اعتياد به مواد مخدر ،انحرافات اجتماعي ،مأيوس بودن از زندگي و ترس از آيندده ديدده مديشدود ،در حدالي كده
كشورش داراي موقعيت اجتماعي و اقتصادي بسيار مناسبي است( .فريدون عزيزي ،ص )13و نيز آرنولد توين بي متدذكر
شد كه يک خع معنوي در بسياري قسمتهاي دنيا و به ويژه كشورهاي صنعتي غرب ،وجود دارد كه سدبب عددي ايمندي
روانشناختي گسترده شده و اثرات بسيار نامطلوبي در سالمت جسمي و رواني آن جواما به جاي گذاشته است(همان).اين
و عيت در غرب قبل از اظهار دكتر ملباي ايجاد شده بود و به همين جهت مفهوي سالمت معنوي در ادبيدات بهداشدتي و
پزشكي جهان ورود پيدا كرد و در سال  1921توسط موبرگ تحت عنوان بهزيستي معنوي مطرح گرديد( .همان ،ص)12
در سال  ، 1929سازمان جهاني بهداشت بحثي را عنوان كرد كه آيا جنبههداي معندوي ( )Spiritualرا بايدد در تعريدر
«سالمت» ( )Healthوارد نمود؟ چند سال بعد افزودن سالمت معندوي ( )Spiritual Healthبده ابعداد جسدمي ،رواندي و
عوامل اجتماعي سالمت پيشنهاد شد(همان ،ص.)15
اين فرايند را ميتوان در چند شماره خالصه كرد:
 .1تفكر سكوالريسم و قطا ارتباط انسان غربي با خداوند و عالم ماوراء و جهان آخرت در زندگيا
 .2پيدايش بحرانهاي روحي و رواني در زندگي اجتماعي انسان مدرن غربيا
 .3تأثير اين بحرانها بر سالمت جسمي و مادي و اختالل در زندگي فردي و جمعيا
 .4ارائه نظريه اي جديد براي حل بحرانا مطرح كردن بعد چهارمي در انسان به ناي معنويت و طدرح مسدأله "سدالمت
معنوي".
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حال سئواالتي كه در اين خصوص ميتوان مطرح كرد و بايد به آنها پاسخي دقيق داد،از اين قرارند:
 .1نسبت معنويت با سكوالريسم چيست؟ آيا اين دو قابل جمااند.
 .2چرا سازمان بهداشت جهاني واژه سالمت معنوي را بكار برده است .آيا دسدتانددركاران عصدر مددرن و سدكوالر
مقصودشان از اين واژه جنبه الهي و خدايي انسان است و يا همچنان درصدد تثبيت سكوالريسم هستند.
 .3كشورهاي اسالمي با تفكرات ديني و اسالمي خصوصاً ايران اسالمي در محتدوا و اصدل واژه سدالمت معندوي چده
برخوردي بايد انجاي دهند.

تبيين واژه سكوالر و

سكوالريسم:

معموالً از ميان كاربردهاي واژه سكوالر در كتب مختلر ميتوان بر سه واژه تاكيد كرد:
الر د غيرديني ()not religious
ب د نامقدس ()not sacred
ج د اينجايي و اكنوني ()at Present
اين سه واژه در برخي كتب لغت در معناي واژه  ،Secularآورده شده است .اما واژهاي كه در اكثر كتب لغت در معناي
لغت سكوالر آمده واژه  Worldlyاست)Merrain-Webster Advanced learner English dictionary,( .
اكثر كتابهاي لغت يا دائره المعارفها در تو يح اين واژه دو ويژگي را بيان كردهاند:
 .1غير ديني و بيارتباط با دين ()Spiritual
 .2مرتبط با جهان دينوي و عالم حا ر و اكنون و جدا از عالم غيرمادي((Spiritual
(- The oxford dictionary of synonyms and antonyms
- Dictionary of the Social Sciences
- Webster s Encyclopedia an abridged
- Longman Exams Dictionary
)- B.B.C English Dictionary

آنچه از تو يح واژه در اين كتب به دست مي آيد تقابل واژه  Spiritualبا واژه  Secularاسدت و در ابتدداي آن مديتدوان
نتيجه گرفت كه  Spiritualityدر تقابل كامل با  Secularismاست.
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اما در اين تعارير مشخص نشده است كه «غيرديني» ( )not religiousيعني چها و به عبدارت ديگدر چده ويژگدياي
دين دارد كه با سكوالر و سكوالريسم در تضاد ميباشد و سئوال ديگر اينكه آيا  Spiritualو Religiousيكي هستند و هر
دو در مقابل  Secularقرار مي گيرند؟
در كتب تخصصي كه برخي مشتقات اين واژه و رابطه آنرا با علم و اخالق  ...بررسي كردهاند ايدن سدئوال پاسدخ داده
شده و نيز مشخص شده است كه چرا سكوالريسم و تفكر سكوالر با «دين» 1در تضاد است.
ايان باربور در كتاب جستارهايي در باب علم و دين در معناي سكوالر شدن علدم چندين مديگويدد« :سدكوالر شددن
شناخت در علم تجربي به اين معنا است كه مفاهيم الهياتي از تبيين جهان حذف ميشود»)Ian, Barbour, p59( .
از تعرير وي بدست مي آيد كه در تفكر سكوالر مفاهيمي كه مرتبط با ماوراء و عالم الهيات و بده تعبيدر دقيدقتدر بدا
«خداوند» باشد نيز در كتاب اسالي و سكوالر شدن در خاورميانه در تبيين سكوالر شدن چنين آمده است:
از نظر هاروي كاكس ،سكوالر شدن به معناي آزادي و رهايي انسان از قيد ديدن و مداوراء الطبيعده اسدت و بازگشدت
توجه انسان از جهانهاي ديگر به عالم دنيا و طبيعت)Azza Tammi //John Eposito, p82( .
در همان كتاب سكوالريسم را چنين توصير ميكند:
« نهضتي كه در قرن نوزدهم بوجود آمد كه درصدد بود تا با نظريهاي معين و مشخص زندگي و اداره حيدات انسدان را
بدون ارجاع و توجه به خداوند و جهان آخرت سامان دهد)Ibid, p14( .
همچنين در كتاب لغت آكسفورد چنين آمده است :دكتريني كه از نظر اخالقي سعادت را مبتني بر زندگي ايدن دنيدايي
ميكند و تماي نگرشها درباره آخرت را نفي ميكند)oxford, p366( .
از مجموع اين سه بيان مي توان نتيجه گرفت كه:
 .1تفكر سكوالر و جهانبيني سكوالريسم با خداوند و جهان آخرت به عنوان دو امري كه مربتط با عالم ماده و جهدان
طبيعت لحاظ شوند در تضاد است .اين تفكر اگر خداوند را هم قبول كند ،وجود متعالي خداوند را بيارتباط با عالم دنيا و
طبيعت تبيين و تفسير ميكند و هرگز حا ر نيست كه اين جهان و انسان را مرتبط با خداوند بداند.
 .2از آنجايي كه مدعاي اصلي دين اعتقاد به اين ارتباط است با دين نيز در تضاد و تقابل قرار دارد و آنرا رد ميكند.
اما سئوال دوي  :رابطه واژه  Spiritualبا  Secularو .Religious
در كتب لغوي در مقابل واژه  ،Spiritualمعاني متعددي آمده است.
 1البته دين وحياني Revealed Religion
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 .1مرتبط با Spiritا  .2دينيا . ....3
و در معناي  Spiritنزديک به ده معنا آمده است .1 :تفكرات و احساساتا روح مجردا حالدت ذهندي ،عقلدي ،نشداط،
دليريا و)Oxford learners pocket Dictionary( ...
در تو يح ديگري از واژه  Spiritualچنين آمده است:
تعلق به معنا يا روح و باطن بگونهاي كه از طبيعت فيزيكي ممتاز و جدا ميباشد و مرتبط با ذهدن و عقدل مديباشدد).
(Merrain-Webster
در اين تعرير واژه  Spiritualدر مقابل  Physicalقرار گرفته است و با توجه به معنداي دو واژه  Secularو Spiritual

ميتوان به اين نتاي رسيد:
 .1سكوالر به معناي دنيوي و اصالت دادن به دنيا ميباشد ( )Worldlyو در مقابل آن واژه الهي ،خددايي)  )Godlyبده
معناي اصالت دادن به خداوند و محور قرار دادن وجود متعالي خداوند است ،در  ،Worldlyجهان و انسان و تمداي آنچده
سامان بخش زندگي انسان است ،بدون خداوند و جهان آخرت تبيين و تفسير ميشدود و در تجدويزهدا و توصديههدا نيدز
خداوند و جهان آخرت حذف ميشوند اما در  ،Godlyهمه چيز با توجده بده خداوندد و اراده متعدالي خداوندد و جهدان
آخرت ،تبيين و تفسير ميشوند و تماي بايدها و نبايدها با محوريت خداوند انجاي ميگيرد.
 .2واژه  Spiritualدر مقابل  Physicalاست نه .Secular
 -3واژه  Spiritualمترادف با  Religiousنيست بلكه مي تواند با هر دو واژه  Scularو  Religiousجما شود.
بنابراين ميتوان  Spiritualرا داخل  Worldlyتفسير و تبيين كرد ،چرا كه كامالً با  Worldlyقابل جمدا اسدت ،يعندي
 Spiritualبدون خداوند و جهان آخرت.
بدين جهت در تعرير واژه تركيبي Spiritual Healthهيچ اشاره اي به دين و خداي مرتبط بدا جهدان و آخدرت نمدي
شود تا بتوان از آن تفسيري سكوالر ارائه كرد:
" يكپارچگي اصولي و اخالقي و هدفمند در زندگي و احساس تعهد به يک واقعيت برتر"
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به همين جهت در غرب رويكردهاي معنويت گرايي وجود دارند كده در آن ديدن طدرد مديشدود( .محمدد جعفدري،
ص )15و معنويت را چيزي مي دانند كده بده زنددگي انسدان معندا ببخشدد و وي آندرا غايدت زنددگي خدود تلقدي كندد.
(همان).شلدارک معتقد است كه معنويت براي توصير مهمترين ارزشهاي مردي كه در هيچ نظاي منسدجم اعتقدادي ديندي
 2سايت واژه ياب.
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بروز پيدا نمي كند به كار رفته است(.شلدارک مجله هفت آسمان ص )211اين جريانها و سدخنان نشدان دهندده قابليدت
جما معنويت با سكوالريسم است.به همين جهت برخي از نويسندگان نيز دو نوع معنويت را مطدرح مديكنندد ،معنويدت
بيارتباط با دين و معنويت مرتبط با دين كه معتقد است راه نجات از راه دين اتفاق ميافتد)Casaldiga, Pedro. Pِ( .
در زبان فارسي هم معنويت از معنا و باطن گرفته شده است (مهشيد دهشديري ،ص )1521و مديتواندد بددون داللدت
ديني و الهي تفسير و تبيين شود ،به همين جهت است كه افرادي در ايران نيز معنويتهاي سكوالريستي را مطرح ميكنند و
در تالشند تا به زعم خودشان انسان معاصر را بدون دين و خداوند و آخرت از بحرانهاي دنياي مادي و سدكوالر امدروز
نجات دهند و به معنويت مدرن برسانند( .مصطفي ملكيان ،ص.)223
از نظر اين افراد معنويت ،نحوه مواجهه با جهان هستي است كه با اين مواجهه ،شخص با ر ايت باطن زندگي ميكند
و ديگر دچار ا طراب ،دلهره و نااميدي نميشود( .مصطفي ملكيان ،ص)221
 .2از اين مطالب پاسخ سئوال دوي به خوبي روشن ميشود و آن اينكه مطرح كردن واژه معنوي در بحث بعدد چهداري
سالمت از سوي سازمان بهداشت جهاني به جهت اين است كه غرب ميخواهد همچنان مرز خود را با آموزههداي ديندي
حفظ كند و مسير اشتباه رفته را تغيير ندهد.و چون معنويت واژهاي است كه قابليت دوسدويه دارد ،ديدن و سكوالريسدم،
تفكر سكوالريستي از اين واژه استفاده كرده است ،اما دين داران و متفكرين ديني چه وظيفهاي دارندا آيا ما هم بايدد هدر
واژهاي كه آنها بكار بردند استفاده كنيم و كار ما ترجمه سخنان سكوالرها باشد؟ آنها كه خودشان براي انسدانهدا بحدران
معنويت و دوري از خدا ايجاد كردند ،بايد براي ما واژه اي هماهنگ با تفكراتشان و ا كنند و ما هدم همچندان مقلددين
آنها باشيم!!
چرا خودمان واژه توليد نكنيم و در مقابل جبهه فرهنگي سكوالريسم پرچم توحيد و اقتدار اسدالي را بلندد نكنديم؟ بده
قول اقبال الهوري
عصر حا ر را نكو سنجيده است

من فداي آنكه خود را ديده است

تكيه جز بر خويش كردن كافري است

غربيان را شيوههاي ساحري است
 .3وظيفه متفكرين اسالمي و دلسوزان و دانشمندان ديني:

به نظر نويسنده به چند دليل واژه «سالمت معنوي» را بايد مقيد به «اسالمي» كنيم:
مهم ترين هدف انقالب اسالمي تقابل با تمدن سكوالر غربي است چرا كه براي احياي دين و تفكر ديندي و اسدالمي در
جهاني كه در بند تمدن سكوالريتي است چاره اي جز مقابله تمدني نيست و بايد مؤمنين با اتكا به هر دو مقوله دين وعلم
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به طرف جامعه اي حركت كنند مبتني بر دانش و عقالنيت ديني كه با دانش و عقالنيت كندوني كده بدر عقالنيدت الحدادي
مستقر است ،متفاوت است( .فريدون عزيزي ،ص )12براي احياي تمدن اسالمي و تضعير تمدن سكوالريتي سده مسدأله
بايد انجاي شود:
 )1تأثيرگذاري نه تأثيرپذيري:
همانگونه تمدن سكوالريستي غرب محتواي مطالب خود را در عنوان ميآورند ،ما نيدز بايدد محتدواي مطالبمدان را در
عنوان بيا وريم ،چرا كه تأثير آن در انتقال تفكر بيشتر است .چنانچه در مقدمه آمد ،واژگان مخصوصداً واژگدان انتزاعدي در
انتقال تفكر و جهان بيني مؤثرند ،حال اگر اين واژه در عنوان و در مجاما بينالمللي مطرح گردد تأثير بسيار زيادي خواهد
داشت و مسلماً واژگاني كه با تفكر ديني و اسالمي مرتبط مي باشند در توجه مخاطبان و بسط تفكر ديندي كدارايي بدااليي
دارد و اين كار از اولين قديهاي احياي تمدن اسالمي است.
 )2نماد سازي:
نماد و عالمت ،تفكر ،ارزش و ...را با سرعت به ذهن انسان منتقل ميكند ،در پارهاي موارد عالئدم و نمادهدا بصدورت
اشكال رمزي هستند مانند عالئم راهنمايي و رانندگي در پاره اي موارد حالت تصويري دارند ،مانند نقاشي يک شخص يدا
يک منظره ديني يا الحادي ،در برخي اوقات رنگ خاصي صورت نمادين به خود ميگيرد ،مثالً رندگ سدياه كده در عدرف
مسلمانان عالمت عزا است و يا رنگ سرخ و ...برخي موارد عدد نماد ميشود ،به هر حال نماد در اديدان و فرهندگهداي
مختلر جايگاه ويژهاي دارد چراكه تأثيرگذاري آن بر ذهن مخاطبان بسيار باال است.
عالمه طباطبايي در تفسير شرير الميزان ذيل آيه  45سوره مباركه ح درباره اعدالي و شدعائر مطلدب دقيقدي را بيدان
ميكنند.
در آيه  45سوره مباركه ح خداوند ميفرمايند:
اگر خداوند (شر) برخي انسانها را با برخي ديگر دفا نميكرد ،صومعهها ،مساجد و ...كه در آنها يداد خداوندد انجداي
ميگرفت از بين ميرفتند.
عالمه ميفرمايند:
خداوند در اين آيه ميفرمايند اگر معابد از بين بروند ذكر و ياد خداوند از بين ميرود در حاليكه اگر دفا انسانهدا بدا
يكديگر نبود دين از بين ميرفت ،چرا خداوند به جاي دين مراكز دين را بيان ميكنند؟
در پاسخ ميفرمايند:
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چون اين پرستشگاه ها مراكز و نمادهايي هستند كه داللت بر ديدن دارندد و ديدن را در اذهدان مدردي نگده مديدارندد.
(محمدحسين طباطبايي ،ج ،14ص)423
طبق بيان عالمه اگر نمادها و مراكزي كه داللت بر دين دارند نباشند دين هم از ذهن مردي مديرود .بده همدين جهدت
است كه علماي ديني بر حفظ شعائر و مراكزي كه به گونهاي داللت بر دين دارند و بصورت نماد دين درآمددهاندد تاكيدد
ميكردند و سعي داشتند مراكزي مانند حرمهاي اهلبيت عليهم السالي ،مساجد و . ...نه تنها حفظ شوند بلكه نمود و ظهور
ويژه اي در جامعه پيدا كنند چراكه هر كداي از آنها اتصال عالم ماده را با عالم غيدب در تفكدر و اعتقدادات مدردي حفدظ و
تقويت ميكنند ،و اين اعتقاد مهمترين دستاورد دين براي بشر زميني است.
عرفاي اسالمي نيز سعي ميكردند از پديدههاي طبيعي برداشتهاي نمادين كنند تا توجه انسانها را به سوي مداوراء و
آخرت سوق دهند:
مزرع سبز فلک ديدي و داس مه نو
بنشين بر سر جوي و گذر عمر ببين

يادي از كشته خويش آمد و هنگاي درو (حافظ)
كاين اشارت ز جهان گذرا را ما را بس (حافظ)

يكي از اموري كه ميتواند به صورت نماد درآيد ،مفهوي و واژه هست .به همين جهت توليد واژگان و بكارگيري آنهدا
امر بسيار مهم و خطيري است (چنانچه در مقدمه اشاره كرديم) بايد بررسي كرد كه فالن مفهوي چده چيدزي را در اذهدان
ميآورد و يا براي بسط تفكر ديني چگونه از واژگان استفاده كنيم .نميتوان نسبت به بكارگيري واژگدان بديتفداوت بدود.
اكنون كه در جواما و كشورهاي مختلر از واژه معنويت استفادهاي سكوالر ميكنند و اين واژه را به گونهاي براي مقابلده
با دين بكار ميگيرند ،بر ما مسلمانان الزي و روري است كه اين واژه را با معنا و محتواي اسالمي عر ه كنيم و آنرا تدا
حد امكان بصورت نمادي ديني مطرح كنيم تا نشان دهيم كه معنويت ،امري اسالمي و ديني مطرح كنيم تا نشان دهيم كده
معنويت ،امري اسالمي و ديني است و نبايد استفادهاي سكوالر از آن شود.
-3ظهور حداكثري دينداران:
در دنياي ماده گراي امروز كه حتي مفاهيمي كه مي توانند رنگ و بوي الهي و ماورائي داشته باشند به نفا سكوالريسم
مصادره مي شوند ،وظيفه متفكرين ديني چيست؟آيا بايد منفعالنه عمل كنند و خود را هضم جريان الحاد و سكوالر كنند،
و يا با طرح مفاهيم و واژگان اسالمي و ديني ظهور و بروز حداكثري پيدا كنند و نه تنها هويت ديني خود را حفدظ كنندد
بلكه در جامعه جهاني نيز در حد توان تاثير گذار باشند چنانچه ماهيت انقالب اسالمي چنين پيامي را به آنها مي دهد.
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در صدر اسالي كه تعداد مسلمانان اندک بود و جريان شرک غلبده داشدت پيدامبر صدلي اهلل عليده و آلده بدراي ظهدور
حداكثري مسلمانان در جامعه و تمايز آنها (حتي در ظاهر) دستور داده بودند كه مسلمانان محاسنشان را رنگ كنندد تدا در
ظاهر از يهوديان متمايز شوند(.نه البالغه حكمت .)12اين دستور حضرت رسول اكري صلي اهلل عليه و آله نشان مي دهد
كه جريان اسالمي نه تنها در باطن و محتوي بلكه در ظاهر نيز بايد بروز و ظهور داشته باشد و در مقابدل جريانهداي دد
ديني يا غير ديني فعال عمل كند.

نتيجه:
در اين مقاله لزوي بازنگري به واژه سالمت معنوي و دقت در واژه معنويت مد نظر بود.
اين مقاله كه با هدف ارائه يک بررسي درباره واژه معنويت و سالمت معندوي و مقايسده آن بدا واژه ديندي و سدكوالر
صورت پذيرفت نشان داد كه واژه" معنويت" با واژه" ديني" مترادف نيست و نيز مقابل واژه "سكوالر" قرار نمدي گيدرد
بلكه جهتي دو سويه دارد.
سكوالريسم كه از قرن حدود قرن پانزدهم يک جريان تمدني را آغاز كرد و در قرن هيجدهم به يک تمدن تبديل شد،
اكثر روزنه هاي فكري ،گرايشي و عملي انسان غربي را به سوي عالم ماوراء ،خداوندد و جهدان آخدرت مسددود كدرد و
جامعه خود را وارد فضاي متوهمانه اي كرد كه مي خواست بدون خداوند و توجه بده مداوراء بده سدعادت و خوشدبختي
برسد.
اين جريان كه بر غرب مسلط شده بود طولي نكشيد كه جامعه خود را دچار بحران هداي اجتمداعي و روحدي-رواندي
ديد.و درصدد برآمد تا بر بحرانهاي خود ساخته اش فائق آيد ،اما بدون خداوند ،آخدرت ،و دسدتورات وحياني.بده همدين
جهت مو وع معنويت و در پي آن "سالمت معنوي" را مطرح كرد تا هم مرز خود را با دين حفظ كندد و هدم از بحدران
دنيازدگي كه خود مسبب آن بود نجات پيدا كند.
اما آنچه بر متفكران ديني الزي و واجب است و بايد مراقب آن باشند جلوگيري از تفسير و تبيدين غلدط از معنويدت و
سالمت معنوي است.و اينكه نگذارند جريان مادي گدراي غدرب ايدن واژه را بدا محتدواي دنيدا گرايانده بده نفدا جريدان
سكوالريستي خود مصادره كند.
بدين جهت پيشنهاد شد اين واژه كه در محتوا و حقيقتش بدون دين و خداوند متعدال قابدل تحقدق نيسدت ،و اعتقداد
متفكرين ديني نيز همين است ،در عنوان نيز مقيد به دين و اسالي شود تا از سدوء اسدتفاده ندااهالن و نامحرمدان ،در حدد
امكان ،در امان بماند و مسير واقعي خود را پيدا كند.
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