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چکيده
مقدمه
يکي از منابع مهم فرهنگ ،در انتقال باورها ،ارزشها و نمادهای بيانشده ،اديان ميباشند و دين از دو طريق بر
مفهوم سالمت معنوی تأثيرگذار است؛ از يکسو دين با ايجاد معنا برای افراد زندگي آنها را معنادار ميسازد و
از سوی ديگر نهاد دين با بيان بعد تکليف شناختي ،برای پيروان اديان ،ارتباط فرد در فضای کنش را که بنا بر
حصر منطقي از حيث طرف رابطه ،به چهار حالت ارتباط با «اي ن جه ان»« ،خ ود»« ،ديگ ری ي ا جامع ه» و
«غايت يا آن جهان» تقسيم ميشود ،مشخص ميکند.
ازاينرو در پژوهش حاضر ،دين يهوديت و مسيحيت که همچنان پيروان فراواني در سراسر جهان دارند ،م ورد
واکاوی قرارگرفته و مفهوم سالمت معنوی در اين اديان ،مورد تدقيق واقع خواهد شد؛ بدين منظور معنايي را
که اديان برای زندگي پيروان خود ايجاد ميکنند و نيز دستوراتي را که در رابطه با چهار ح وزه ط رف رابط ه
کنشگر به آنها تجويز ميکنند ،مورد تحليل واقع ميگردد.
روششناسي
با توجه به اينکه پژوهش حاضر با رويکرد تفسيری به موضوع ميپردازد ،الزم است مباني فلسفي اين رويک رد
موردتوجه قرار گيرد .اين پژوهش نوعاً مبتني بر يک رويکرد روششناختي اس ت و از حي ث روش گ ردآوری
دادهها با روش اسنادی انجام شده است .روش اسنادی به کليه مت دهايي گفت ه م يش ود ک ه در آن ،ه دف
پژوهش با مطالعه ،تحليل و بررسي اسناد و متون برآورده ميشود .در پايان ،تحليل دادهها از رويک رد تحلي ل
کيفي عرفي و تلخيصي بهصورت مشترک استفاده شده است .در پژوهش حاضر موض وع س المت معن وی در
متون يهوديت و مسيحيت واحد تحليل در نظر گرفته شده است.
يافتهها
در اين پژوهش با بررسي متون مقدس تورات و انجيل مفهوم س المت معن وی در اي ن کت م ورد واک اوی
قرارگرفته است ،اما ازآنجاکه به لحاظ لغوی واژه سالمت معنوی بهطور مستقيم در اين آيات ذکر نشده است،
سعي نموديم با تفسير آيات و تعيين نمودن روابط فرد با خود ،ديگران ،قدرت برتر و محيط ،سالمت معنوی را
در اين متون رمز گشايي نماييم .يافتههای اين پژوهش حاکي از آن بود که تمامي آيات کت انجيل و ت ورات
سرشار از حکايتها و اندرزهايي بوده که همواره سعادت و تعالي بشر را درگرو عبرتآموزی و توجه نمودن ب ه
آنها دانسته است.
در آيات کثيری از تورات و انجيل مسير کمال انسان بهوضوح ارائه شده است که پيوسته به او تأکيد دارد آنها
را در رابطه با خود بهکار بندد تا از سعادت دنيوی و آسايش اُخروی برخوردار گردد .مس يری ک ه در آن باي د
پيوسته از صفاتي چون خيرخواهي ،سخاوتمندی ،انصاف ،صداقت ،گذشت و ...مدد گرفت و آنها را در خ ود

نهادينه ساخت .برای نمونه در آيه «در عدل هيچ بيانصافي مکنيد ،يعني در پيمايش يا در وزن ي ا در پيمان ه
(کتاب الويان « )91:23هرچند انصاف بيانشده درنهايت در رفتار منصفانه فرد با ديگران نمود مييابد ،اما اين
آيه با امر نمودن فرد به انصاف داشتن ،بدون اشاره نمودن به انصاف داشتن نسبت به ديگران ،بيش از هر چيز
بر مقدم بودن نهادينه شدن مقوله انصاف در باطن فرد تأکيد دارد .همچنين در آيات با تم رابطه فرد با خود و
فرد با ديگران بسياری از صفاتي چون گذشت ،سخاوتمندی ،امانتداری و.. .نام برده شده ک ه س عادت ف رد و
جامعه را در صورت بهکار بردنشان در روابط فرد با ديگران تضمين ميکند ،چراکه بهکارگيری اين صفات منجر
به استحکام روابط گشته و سالمت آن را دوام ميبخشد .يافتههای مرتبط با تم رابطه فرد با قدرت برتر نيز ب ه
رابطه انسان با خداوند و به پاداش و عذاب ناشي از فرمانبری يا عدم التزام به اوامر خداوند اشاره دارد .تفس ير
آيات اين بخش بيانگر آن است که اعتماد به خداوند و توکل به او همواره رنج بشر را در برابر مشکالت کاهش
داده و تسليدهنده او در ايام گرفتاری است .در رابطه با رابطه فرد با محيط اگرچه در انجيل اشاره مس تقيمي
دال بر تأکيد بر اين بعد از سالمت معنوی نشده اما در تورات نسبت به ارتباط انسان با حيوانات توص يه ش ده
است که همانا مهرباني و توجه به آنها است.
بحث و نتيجهگيري
سالمت معنوی که چهار بعد را شامل ميشود ،عالوه بر رابطه با ديگران ،رابطه فرد با خود ،قدرت برتر و محيط
را نيز در برميگيرد و اين سالمت هنگامي حاصل ميآيد که فرد به هر چهار بعد اشاره شده توجه داشته باشد.
در بسياری از پژوهشها مؤيد آن بوده است که دين با تأکيد بر رابطه فرد با خداوند تأثير بهسزايي بر س المت
رواني افراد داشته و تا حد زيادی تسليبخش انسانها در مواجه با مشکالت بوده است.
بهطورکلي همانطور که تفاسير آيات کت تورات و انجيل نشان ميدهد ،گرچه ترکي سالمت معنوی بهطور
مستقيم در آيات وجود ندارد ،اما در تمامي آيات اين کت جاری و ساری است اين امر تائيد کنن ده آن اس ت
که همواره برای دستيابي به سالمت معنوی ميتوان به دين رجوع کرد و از تعاليم آن در جهت ايج اد و حف
روابط سالم مدد جست و تا معنای زندگي برای بشر هرلحظه ملموستر و با اتکا به آن به زندگي خ ود جه ت
دهند.
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