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  چكيده

ـ د بـر آراء انـدرو را  یدر غرب (با تأک »تیمعنو«مفهوم  سۀیمقاف اصلی این مقاله، تبیین و هد ن یپـالمر، جـ   یت، پـارکرج ی

ت وجـود  یمفهوم معنو دهد تعریف واحدي دربارة شان مییق نات تحقی. ادباستو اسالم  1کر، ران بست، گراهام راستر)یار

ـ معنو«مفهوم  ۀها، نوع رابط دگاهین دیر و تنوع ایین عامل در تغیتر ندارد. مهم ـ د«بـا   »تی بـوده اسـت. در پـژوهش     »نی

ـ ذآنهـا   يهـا  دگاهیـ ل و دیـ ن، تحلیـ ت و دیـ ن معنویب ۀر، بر اساس نوع رابطمزبوشمندان یاند يها دگاهیحاضر، د ل سـه  ی

ـ معنو«تـر مفهـوم    قیـ ن دقیـی تب بـراي . سپس ه استدین گردییتب ینیردیو غ ،نی، فارغ از دینید ینیب هانج  ی، مبـان »تی

مفهـوم در غـرب    ایـن  در اسالم با »تیمعنو«در مرحله بعد، مفهوم  دید.گر یبررس مزبورشمندان یاند يها دگاهید یفلسف

ـ یب يمابازا يدارا ،در اسالم »تیعنوم«از: مفهوم  است ها عبارت افتهیاز  یسه شد. بخشیمقا اسـت.   ییقابـل شناسـا   یرون

ـ  يهـا   دگاهیاز د یآنکه در برخ حال ، وز هستین یافتنیبلکه  ،ستین یصرفاً ساختن ين، معنا امریبنابرا مرجـع امـر    ی،غرب

د تکثـر در مرجـع   به وجـو  یغرب يها دگاهیاز د یبرخ .است یساختن صرفاً »معنا« ،نیساز خود انسان و بنابرا دست يمعنو

ۀ ابعـاد  گراست که هم ک مفهوم کلی ،ت از منظر اسالمیبه وحدت معتقد است. معنو یدگاه اسالمید ، اماندیلقا يامر معنو

از  یدر برخـ  شـود. ولـی   شامل مـی ط و خداوند را یرد و چهار بعد ارتباط فرد با خود، خلق، محیگ یبر مزندگی کودك را در

ق، اسـتفاده از روش  یـ ن تحقیـ شـود. روش انجـام ا   یط محدود میگران و محیارتباط با خود، دبه ابعاد  ی،غرب يها دگاهید

 است. »محتوا یفیل کیتحل«
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  مقدمه

هـاي   در عرصـه   االي موفقیتآموزان براي دستیابی به سطوح ب نظام تربیتی معاصر با تشویق و ترغیب دانش

آموزان، مـانع توجـه بـه     هرچه بیشتر بین دانش  گوناگون علوم، از جمله ریاضیات و اقتصاد و ترویج رقابت

هاي واالي انسانی شده است. امروزه در عرصـۀ تربیـت، معنویـت مغفـول واقـع       کلیت خود، روح و ارزش

تیـاد جوانـان، شـیوع خشـونت و خودکشـی،      شده است. حذف قلب و روح از تربیت با آثاري همچون اع

دهـد. ایـن در    ها خـود را نشـان مـی    ها، و ناپاکی نسبت به کاهش آلودگی  تفاوتی گرایی، بی عالقه به مصرف

جانبـۀ ذهـن، بـدن و روح بـراي      حالی است که هدف تربیت باید تغییر از تأکید بر رشد ذهنی به رشد همه

 ).19، ص 2010فاظ و پناه جامعه است (ایازي در بِرَنتمییِر، رسیدن به تکامل باشد، که خود بهترین ح

 یکسـان  یحتـ  و یافراد مـذهب ن یدر ب ياریشهرت بس »تیمعنو«موضوع  ،ش از دو دههیبا گذشت ب

 ین موضـوعات زنـدگ  یتـر  از مهم یبرخ ةکه دربار يا حوزه ت.کسب کرده اس ،ندارند ینیچ باور دیکه ه

ر تحـوالت  یس یبررس ،حال نی). در ع2010مککلیف، ( کند یم بحث انسان مانند معنا، هدف و سرنوشت

خود گرفته اسـت و   به گوناگونی یزمان، معان ین واژه، طیدهد که ا ینشان م »تیمعنو«و تطورات مفهوم 

ـ توان منظور از ا یم یسخت شود که به یاستفاده م از آن مختلف يها در چارچوب يحد به ن واژه را درك ی

ـ تعر متفـاوتی  يهـا  صورت ، بهگوناگونمفهوم توسط متفکران این ، رسوي دیگکرد. از   ف شـده اسـت  ی

ی بـه چـارچوب فلسـفی و    نه و بافتیت در هر زمیمعنو يرا معنایز ؛)2010 ،چیشلم :نقل از ،2005هال، (

ـ ). ازا2006واتسن،  ، نقل از:10- 11، ص1993اسلی، دارد ( یسنده بستگینو شناسانۀ هستی عـالوه   ،رو نی

ـ ترب«  کـه  يا در حوزه مستدل، یت در هر بررسیمعنو يرت دانستنِ معنابر ضرو رشـد  «ا یـ » يت معنـو ی

)، براي رویکرد و ارزیابی بحث مربوط به معنویت در تربیـت، نیازمنـد   2008شود (بست،  نامیده می» معنوي

عنـوان   وتی را بـه هـاي متفـا   ها گزینـه  دانستن مبانی فلسفی هر تعریف نیز هستیم؛ زیرا هر یک از این دیدگاه

نماینـد. بـه    سوي خود جلـب مـی   کنند و کودکان را به معنا، ارزش، هدف و حقیقت غایی زندگی عرضه می

  ).2006کند (واتسن،  عبارت دیگر، تعریف هر کس از معنویت، یک نظام از عقاید را وارد کار می

ـ ترب ۀدر عرصـ  يا هـر عرصـه  ش از یها ب دگاهین دیو شناساندن ا ییرسد شناسا ینظر م  به ،نیبنابرا ت ی

معنـا، ارزش، هـدف و    ،نیو بنـابرا  يساز جامعه با انسان يها گر نهادیش از دیش و بیضرورت دارد که پ

ـ انسان سروکار دارد. ازا یزندگ ییقت غایحق  يهـا  کـرد ین رویـی و تب ییمقالـه حاضـر بـه شناسـا     ،رو نی

ـ یر تربن در بسـت یزمـ  در مغرب »تیمعنو«مفهوم  یستیباب چ مختلف در ي کودکـان و سـپس در   بـرا  یت

ـ ترب در اتخاذ یک موضع انتقادي بـه حـوزة  ن امر ما را یپرداخته است. اآنها  اسالم و مقایسۀ  يت معنـو ی



   ۹۹ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

 ةشـد  اصـالح  و سپس در نسخۀ 1944ی تیاصالحات ترب زمین و در الیحۀ بار در مغرب ولینکه ا ،کودکان

  کند.   یات کمک مین تجربیاز ا يمند بهره یونگو به نوع و چگ  مطرح شده است، آماده 1988آن در 

  »تيمعنو«مفهوم  ةخچيتار

» spiritualitas« نیشه در مفهوم التـ یت ری، معنویخیلحاظ تار  به« :کند ی) گزارش م1983( »پینسیپر«

ـ تـا قـرن پـنجم در ادب    اسـپیریچوالیتاس  یانتزاعـ  ةواژاین  دارد. (اسپیریچوالیتاس) ت. وجـود نداشـ  ات ی

م و تحـت  یانسان توسـط روح خداونـد تنظـ    يت معنویدهد که ماه یاپستل پل نشان م يها نوشته دست

ـ اسـت. ا  حیاز مس يرویپ يمعنا به »بودن  يمعنو«پل،  ير قرار گرفته است. برایتأث دگاه تـا قـرن   یـ ن دی

ـ بـه   یاخالقـ  يکه از معنا یتا زمان ،حفظ شد یحیدر باور مس ،دوازدهم ر ییـ شناسـانه تغ  روان يک معنـا ی

ک حفـظ و  یـ کاتول يسـا ین واژه تا قرن هفـدهم توسـط کل  یر جسم کردند. ایافت و افراد شروع به تحقی

ان انگلیسـی، مفهـوم   . در زبـ شـد  تفاده مـی اس» عابدانه یزندگ«و  »ینید« يمعنا  سا و بهیکل ییعنوان دارا به

ـ  نظراز  ،نیافت. بنابرایستم ادامه یل قرن بیتا اوا» تیمعنو« دینی و عابدانۀ ـ ا ی، کـاربرد اصـل  یگـاه غرب ن ی

ـ  يدر اروپـا  ین سـازمان یکه د گونه ر همانیاخ يها قرار داشت. در دهه »نید« يل معنایمفهوم ذ و  یغرب

ـ تنهـا از اله  ش، نـه یصورت رو بـه افـزا   ت بهیافت، معنویل یکا تقلیاز آمر ییها بخش ـ بلکـه از د  ،اتی ن ی

، تـا ظهـور   یخیلحـاظ تـار   بـه  :دهـد  ی) نشان مـ 1997گران (ینبائر و دیق زیجدا شد. تحق یصورت کل به

 یر مهمـ ییدر غرب، تغ يان فکرین جریش ایز نبود. با افزاین متمایت از دین قرن، معنویدر ا ییگرا انسان

ترنـر  ن جدا شد (یز کسب کرد و از دیمتما ییمعنا »تیمعنو«وجود آمد و  به 1970و  1960 يها دهه یط

 یمتفـاوت  ين مفهوم معناهـا یخ، ایدر طول تار ،نی). بنابرا2000گران، هیل و دی :نقل از ،1995و دیگران، 

  ده است.  یبه خود د

ـ معنو« ةواژ ییعمده در تحـول معنـا   به چهار مرحلۀ» پینسیپر«ل ینگ بر اساس تحلیکرت و ک  »تی

 یبرخـ  ،نین اثر محدود است و بنابرایخ ایبه تار »پینسیپر«آنان معتقدند که اثر  ،حال نیکنند. باا یاشاره م

 1980 یـت پـس از دهـۀ   ن کلمه و انفجار بازار معنویمرتبط با ا يالت تجاریتر در تشک مهم يها شرفتیپ

  از: است ن مراحل عبارتیرد. ایگ یده میرا ناد

اشـاره دارد   یزنـدگ  ین واژه است که به بعد اخالقـ یل) از ایه کتاب مقدس (انجیاول ةنخست استفاد

 یزنـدگ «سـت و در تضـاد بـا    ا» در روح خـدا  یزنـدگ « ) یـا pneuma( اهمان پنومـ  یونانیکه در زبان 

اشـاره دارد کـه    یاز زنـدگ  يا وهیا شی یاخالق ین واژه به نظمیقرار دارد. ا »یجسمان یزندگ«ا ی» ینفسان

  است.» ختهیگس ال لجامیکنترل ام« يب جسم به معنایمستلزم تأد
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) نمایـان  Christian Hellenisticحی (دومین کاربرد این واژه تحت تأثیر تفکرات هلنـی مسـی  

دهـد. بیشـتر    را در دو قطب مخالف با هـم قـرار مـی   » ماده«و » روح«شود و این همان است که  می

(در زبان یونانی پنوماتیکوس) را از دنیاي ماده » معنا«هاي گنوسی در اوایل مسیحیت، قلمرو  جنبش

  اند. ساخته متمایز می

سا در قـرون وسـطا مربـوط اسـت. در     یشان و متعلقات کلیو قدرت کشن واژه به قلمریکاربرد سوم ا

ا یـ  يبـه معنـو  آنهـا  سـاختنِ    ها و ملقـب  ییادشده با عطف توجه به افراد و دارای يزگذارین زمان، تمایا

ان یـ ز میتمـا  يبـه معنـا   ،»يویمالکان دن«و » يمالکان معنو«ان یز میجاد تماین امر به ایانجام شد. ا يویدن

 ال تحت اختیار پادشاه انجامید.سا و امویار کلیاخت اموال تحت

ـ یدر قرن هفدهم، اصالحات پروتستان با تأک :دارد یان میب »پینسیپر« فـرد بـا    واسـطۀ  ید بر ارتباط ب

ـ پد ییت اروپـا یحیدر مسـ  ي، جـو یمان درونیت ایخدا و اهم ـ اول يهـا  د آورد کـه گـام  ی سـمت    ه بـه ی

ان یـ همچـون مـادام گو   ییهـا  تیر شخصین قرن، تحت تأثیمذهب را ممکن ساخت. در ا يساز یشخص

ـ  یته را بـا زنـدگ  یتوالیریطور خـاص، اسـپ   دار گشت که بهیپد يدیت جدی) حساس1717- 1648(  یدرون

 ).34- 43 م، ص2005نفس فردي مرتبط ساخت (کارت، 

 بـارة دهد، معانی متنوع و متعـددي در  ینشان م »تیمعنو« گونه که سیر تاریخی و تحوالت واژة همان

ـ ا ةدگاه دربـار یـ جاد ابهام و تنوع دیاز عوامل ا یکین واژه وجود دارد و یا آن بـا   ۀن مفهـوم، نـوع رابطـ   ی

  آید: ذیل میکه در  است. همچنان »نید«مفهوم 

  »نيد«با  »تيمعنو« يمفهوم ةرابط

آنکـه    حـال  ، واسـت  »نیـ د«شـود مفهـوم    یم یکسان تلقی »تیمعنو«با مفهوم  که غالباً یمیاز مفاه یکی

ـ معنو«و هـم   »نیـ د«سـتند. هـم   یکسان نین دو مفهوم یدهد ا یشواهد نشان م  يچندبعـد  یمیمفـاه  »تی

  ها وجود ندارد.درباره آن یف مورد توافقیهستند که تعر

واالتـر از   يها قدرت یت و برخین بشریوند بیاز پ یحاک» religio«ن یالت از ریشۀ» religion« ةواژ

 ۀشناسـان  کـرد روان ی). در رو2000هیـل و دیگـران،    :نقـل از  ،1999نت، پرگماست ( یانسان يها قدرت

ـ معنو«از  یحیز صریار گسترده بود و تمایبس يا سازه »نید«، یسنت ـ نداشـت؛ ... امـا ا   »تی ر در ین تصـو ی

ـ معنو عنوان یک سازة محـدود تعریـف کـرد.    ، تغییر و دین را بهمدرن یشناس کرد روانیرو ـ ی طـور   هت ب

ـ یو ب ين نهـاد یـ شـد؛ د  یت دو قطبـ ین و معنوید ،نیز و بنابرایان متمیاز د ،واضح ـ منظـور اد ( یرون ان ی



   ۱۰۱ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

) در مقابـل  خـاص خـود اسـت    يسـا و نهادهـا  یکل يت کـه دارا یحین مسیمانند د ؛جامعه است یرسم

ز یمتمـا  یات انسـان یگر تجربیرا از د ینیر و مقصد دیآنچه مس قرار گرفت ... یو شخص یت ارتباطیمعنو

 يهـا  ) نشـانه 1997نبـائر ( یق زی). تحق1999زینبائر و دیگران، بودن آن با امر مقدس است ( کند همراه یم

ـ کنـد. ا  یرا به چهار دسته خالصـه مـ  آنها ) 2000ل (یبودن را مطرح و ه ی نید  .1م عبارتنـد از:  یـ ن عالی

ـ یانجـام اعمـال د   .3 ؛دوسـتانه  . انجام اعمـال نـوع  2؛ یا رسمیافته ی ن سازمانیک دیشرکت در  ماننـد   ین

  .  ینید يت فرد از طرف باورهایحما .4خواندن دعا، قرائت کتاب مقدس؛ 

، یخیو تـار  یوجـود دارد. در فهـم سـنت    یمتنوع يها دگاهیت، دین و معنویارتباط د یچگونگ ةدربار

 ردیـ گ یقـرار مـ   »سـکوالر «و در مقابـل  اسـت  آن  ی فراگیر است که معنویت زیرمجموعـۀ مفهوم »نید«

 ز دربـر یـ ت را نیـ ن، معنویـ د ۀهـا مطالعـ   ) تـا قـرن  2011نظـر مـوبرگ (    ). به198، ص 2011کوئینگ، (

 ةشـد  قیـ عنـوان بخـش تلف   ت را بهیمحققان معنو یبرخ ،نین عنوان نبود. بنابرایگرچه تحت ا ،گرفت یم

؛ 2011ماننـد کوئینـگ،   ( انـد  کار برده گر بهیکدی ين دو واژه را به جایا ایدانسته  »نید«با  يا مساوین ید

جـین  ( داننـد  ین حالـت را معتبـر نمـ   یـ گـر ا یمحققان د یکه برخ یدرحال ،)1981؛ پالمر، 2008اشمیت، 

هیـل و  ( کننـد  یت بحث مین و معنوین دیها و تشابهات ب تفاوت ةز درباریگر نید یو برخ )2001اریکر، 

ـ د از يجـدا  ت را کـامالً یمعنو یبرخ ،). در حال حاضر76، ص 2009؛ فیشر، 2000دیگران،  ر ین تفسـ ی

کنـد هرگونـه ارجـاع بـه      یشود که تالش م یرا موجب م» رخداباورانهیغ«ن امر معموالً شکل یکنند. ا یم

  ).2010، موبرگ( را حذف کند ين نهادی، و دییگرا عتیخدا، پرستش، فراطب

ـ تـوان گفـت: تعر   یمـ  ،بنابر آنچه گذشـت  ـ معنو«مفهـوم   ةدربـار  يف واحـد ی وجـود نـدارد و    »تی

ـ تـر ا  قیـ ن دقیـی تب ، بـراي رو نیج مطرح شده است. ازایتدر به یمختلف ياه ینیب جهان ازمنـد  ین مفهـوم، ن ی

ن یـ ت و دین معنویب ها را بر اساس رابطۀ بینی ین جهانمحقق ا .میها هست ینیب ن جهانین اییو تب يبند طبقه

ـ ار ییـ ن عامل در تغیتر دهد مهم یق نشان میات تحقیادب یرا بررسیز ؛کند یم يبند طبقه هـا در   دگاهیـ ن دی

 یمتفـاوت  يها يبند  می، تقسگوناگونقات یبوده است. تحق »نید«با  »تیمعنو«مفهوم  ۀنوع رابط ،طول زمان

ـ یردیغ«، »ینید«کرد یل سه رویذ یتیشمندان تربیکرد اندیق، روین تحقیدر ا .اند ارائه کرده (سـکوالر)   »ین

  رند.یگ یقرار م »نیفارغ از د«و 

  به معنويتالف. رويکرد ديني 

ـ آن د گوناگون يها ت و شکل خود را از جنبهین است ماهید معنویتی که در محدودة کنـد   ین اخـذ مـ  ی

معنـا   يجـو بـرا  و ، جسـت ینیکرد دی). در رو12، ص 2014بست،  :نقل از ،191، ص 2003مکالفلین، (

۱۰۲         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

دهـد، صـورت    یمـ بشر معنا و هدف  یاست و به زندگ ییآنچه غا ةد و گفتمان درباریاز عقا یسنت  درون

  ).896، ص 2009نقل از: ویلیامز، رد (یگ یم

 ).1981» (معنویت من، مسیحیت من است«کند:  پارکر جی پالمر در این طبقه قرار دارد؛ زیرا وي بیان می

نامحـدود،   يه خـدا یت اولیواقع .1 :ت عبارت است ازیحین مسید یمبان یبرخت: یحین مسید یمبان

  .س استو متناسب با متون مقد یشخص

  .ده استیرا از عدم آفرآنها است که خداوند  یرونیت بیخداوند واقع يها هانیک .2

  .اند ده شدهیر خداوند آفریدر تصو یموجودات انسان .3

  .رامون و هم خدا را بشناسندیهم جهان پ ،توانند یم یموجودات انسان .4

ـ  ؛محو شد ییکوین نیا ،ر خدایاما با سقوط تصو ،ده شدندیک آفرین یموجودات انسان .5 نـه بـه    یول

ا و یـ ت را دوبـاره اح یح، خداونـد انسـان  یق کار (کشته شدن) مسیاز طر .که قابل بازگشت نباشد يا اندازه

خـاطر زدودن   ح بـه ین امر (کشته شدن مسیتوانند ا یها م انسان ،ن حالیبا ا .را به انسان بازگرداند ییکوین

  کنند.ا رد یرا انتخاب شدن)   یحیمس ،نیگناهان آنان و بنابرا

 يبـه سـو   يا ا دروازهیبا خداوند و افرادش و  يابد یزندگ يبه سو يا هر فرد، مرگ دروازه يبرا .6

  ست.از او يابد ییجدا

م، خداونـد  یستیاس اخالق نیاست ... ما مق یت خداوند مبتنیدهنده است و بر شخص یاخالق تعال .7

  ).28- 34، ص2009سر، اس است (یمق

، انسان موجودي است داراي سه وجه: جسم، روح و روان انجیلمسیحی، بنا بر کتاب  در سنّت

)1 Thess. 5:22بـا حـوزة     یا قلـب   ) که توسط جسم با قلمرو فیزیکی و محسوس، از طریق روح

معنوي و توسط روان ـ که شامل ذهن، اراده و احساسات است ـ با قلمـرو احساسـی و ذهنـی در      

خـدا روح  «مسـیح بـه مـا آمـوزش داد کـه      «گوید:  ) می2010تا). موبرگ ( یارتباط است (هیگن، ب

هایی هستیم که صاحب بدن و روان هستیم، نـه   بنابراین، ذات ما نیز باید روح باشد. ما روح». است

  هایی که صاحب روح و روان است. بدن

جـو  و ح جسـت یق مسیاست که خدا را از طر یتی، معنو»یحیت مسیمعنو« :دگوی یم) 2008(ت یاشم

کـه   یزمـان  .حیمانند مسـ  یزندگ :عبارت است از یاستاندارد زندگ :ز معتقد استی) ن2009شر (یکند. ف یم

چهـار   ـط   یبا خود، خدا، خلق و مح یدر هماهنگ یزندگ ين بود به ما نشان داد که معنایزم يح رویمس

آمـده و   انجیـل است که در  یعبارت» روح ةویم«ست. یچ ـ  دهد یما را شکل م يکه سالمت معنو يا جنبه



   ۱۰۳ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

ـ را در خود جمع کرده است. ا یروحان یحیات مسینُه صفت آشکار از ح از:  اسـت  ن صـفات عبـارت  ی

هـایی هسـتند کـه     لی. اینها میوهکنتري، تواضع و خودمان، بردباری، اییکویمت، نیعشق، سرور، صلح، مال

  .ح داشته باشندید با مسیات جدید در حیان بایحیمس همۀ

 کسـی ر یت، تصـو یحیت مسـ قت در قلب سنّیر حقیتصو ،نظر پالمر به ت:یپالمر درباره معنو دگاهید

قت یشناخت حق يکه همگان را برا ی؛ کس»هستم یقت هستم، راه هستم، زندگیمن حق« :است که گفت

. بنا بر کتـاب مقـدس،   )49- 48م، ص1981(پالمر،  کرد یاز ارتباطات مؤمنانه دعوت م یبه درون اجتماع

 یخ انسـان یسمت تـار   که به گونه تصویر عشق شکل یافت و همانا در ی، »ر خدایتصو«ن بار در یاولبشر 

 »خـدا  يجـو و جست«ت را ی). پالمر معنو17همان، صا خراب شد (یر، فراموش ین تصویحرکت کرد ا

ـ تأکگـرا   بـر معرفـت کـل    زمینـه، او ن یداند. در ا یقت میبا حق  یداند و آن را در گرو ارتباط شخص یم د ی

 یدانـش، و قلبـ   يجوو که در جست یذهن یگانگیگانه شوند؛ یکه در آن ذهن و قلب  یدگاهیکند؛ د یم

اظهـار   يابعـاد مـبهم آن در آغـوش کشـد. و     ح است تا بتواند واقعیت را با همۀرو وجوي جستکه در 

نظـر    گفتـار). بـه   شیت است (همان، پیحین مسیا همان دیت او یبر معنو یگرا مبتن نش کلین بیا :دارد یم

هـر دو،   ،حـال  نیعـ  در 2.سـت مسـتلزم امتـزاج شناسـنده و شناسا   قـت  یپالمر، منشأ دانش، عشـق و حق 

فروکاسـته شـود. در    يگریتواند در د یک بخش نمیخود را دارند و   ت مخصوص بهیریو غ یکپارچگی

برقـرار  و مخلوقـات   گـر افـراد  یعانـه و صـادقانه بـا د   ی، شناسنده در اجتماع ارتباطات مطیقیشناخت حق

 یج اجتمـاع یما به نتا یک امر، شناخت يبرا .است یک عمل اشتراکی ،قیطور عم هب شناخت رایز کند؛ می

م. یـ صورت ناخودآگاه بر آن قـرار دار  به غالباً که یقیعم اریبس جینتا ؛ه در آن ریشه داریم وابسته هستیمک

ـ    تاسـ فراتـر از ارتباطـات شناسـنده     شناخت یت اشتراکیماه ن شناسـنده و  ی؛ شـامل اجتمـاع ارتبـاط ب

خوانم که سراسر دعاگونـه   یاز شناخت فرام ید: من به سبکیگو ی). پالمر م32- 31همان، ص( ستشناسا

  ).11- 10همان، صن ارتباط است (یاست و منظور از دعا و عبادت، تمر يو عباد

ي ذاتـی در موجـودات انسـانی    . معنویت امر1بینی و با تأکید بر دیدگاه پالمر،  بر اساس این جهان

داري درونـی.   . معنویت عبارت است از: ارتباط شخصی با حقیقت (یا ـ به تعبیر فیشرــ دیـن   2است. 

عبارت است از: رفتن به کلیسـا،  » داري برونی دین«که  یعنی: ارتباط با خدا، درحالی» داري درونی دین«

راینـد ارتبـاطی بـا خـود، دیگـران، محـیط و       . معنویت یک ف3عنوان یک کتاب و...).  قرائت انجیل به

. برخـی  5بخـش در ارتبـاط بـا چهـار بعـد ذکرشـده اسـت.         . معنویت یک فرایند تعـالی 4خداست. 

  هاي آن عبارت است از: عشق، سرور، و آرامش. جلوه

۱۰۴         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

  نيکرد فارغ از ديرو .ب

ـ بودن، د يمعنو يابر یول ،است یاز ابعاد وجود آدم یکیو  یاز اساسیک نیت یکرد، معنوین رویدر ا ن ی

ن بـه  یـ ن است که بـا خـدمات د  یع و فارغ از دیوس یمفهوم »تیمعنو«، عبارت دیگر . بهستین يضرور

ـ دانـد. ازا  ینمـ  یاز کـاف ین نیبه ا ییگو پاسخ يرا برا  اما آن ،کند یانسان مخالفت نم يمعنو يازهاین  ،رو نی

ـ بـه ن  ییگـو  پاسـخ  يبـرا  يگرید هاي راهو  »تیمعنو«از  یف متفاوتیتعار ؛ کننـد  یمطـرح مـ   ياز معنـو ی

  آید: که می همچنان

نکرده اسـت. او بـه لحـاظ     يا دگاه خود اشارهید یفلسف یراستر به مبانمبانی فلسفی دیدگاه راستر: 

کـه در ادامـه خواهـد آمـد،      گونه گوید. همان مر متعالی سخن نمیک ایاز اعتقاد به وجود  ی،شناخت یهست

بـا توجـه بـه وجـود      هاست. همچنـین  ساز خود انسان دست فرهنگ است که، يدگاه ویت معنا از دیغا

 ی،شـناخت  توان گفت: او بـه لحـاظ معرفـت    ی) م2015( يمحقق با و ین و نیز مکاتبۀشواهد و قرا یبرخ

» شـود  یدر فرهنگ و توسط افـراد سـاخته مـ    یمعان« :را معتقد استیز ؛است یاجتماع يگرا ک سازندهی

ـ تأک یرو، بر دانش شخص نیازا .همان) ،2006(راستر،  ی اسـت.  سـاختار اجتمـاع   يکنـد کـه دارا   ید مـ ی

ان یـ ن باور استوار گشته است که دانش بر اساس تعامل می) بر ایکیکتیالید گراي اجتماعی (نظریۀ سازنده

). 220 ص، 1391، يرد (مهرمحمـد یـ گ ی) شکل میو اجتماع یطی(مح یرونی) و بی(شناخت یعوامل درون

و  یق تعـامالت اجتمـاع  یـ است که از طر یاجتماع یتیماه ي، دانش دارایاجتماع ییگرا زهکرد سایدر رو

ـ اسـت. ا  یو گروهـ  یباشـد، جمعـ   يش از آنکـه فـرد  یث، بین حید و از ایآ یدست م کاربرد زبان به ن ی

ق یـ ن طریـ کـه از ا  یافتـد و دانشـ   یاتفـاق مـ   یاجتماعـ  یفرهنگ ی عمدتاً در یک زمینۀتعامالت اجتماع

  کرد بر چهار اصل استوار است:ین روی. ااستشود وابسته به زمان و مکان خاص  یمحاصل 

  .است یسازش يندیکسب دانش فرا .1

  .رنده استیادگیت یجه فعالینت .2

  .سازد یت را میذهن، واقع .3

  ).32 - 33 ص، 1387پور،  نیو کاربست زبان است (حس یتعامل اجتماع ۀجینت يریادگی .4

 ییقـت غـا  ی/ حقیک امـر متعـال  یا عدم وجود خداوند/ یوجود  ة، درباریشناس یتلحاظ هس  راستر به

هاسـت و   ساز انسـان  است که دست »فرهنگ«ت یت معنا و مرجع معنویغا ي،د. از نگاه ویگو یسخن نم

ز راسـتر  ین یشناس شود. در بعد ارزش یساخته م یق تعامالت اجتماعین بستر و از طریز در این يمعناساز

د و یـ گو یت افراد سخن مـ یمعنو یابیو ارز ییشناسا يبرا ییارهایو مع يت سالم، سالمت معنویمعنو از

رفتـه  ید پذیها و عقا از ارزش یاست که در چارچوب یتیمعنو »ت سالمیمعنو«کند که  ین نکته اشاره میبه ا



   ۱۰۵ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

دانـد و بـه    یمـ  که ناسالم هستند مـردود را  ییها د و ارزشی، عقا»سمیهلین«ز یرد و نیشده و مسلم شکل گ

کـه  تاآنجا ،هـا  ارزش توان گفت: بر و میکند،  ید میت سالم تأکیک هویل به ین يمداوم معناها برا یابیارز

    د دارد.یتأک به لحاظ عقالنی قابل قبول باشند،

دگاه او یــد يمبنــا .فــارغ از معناســت يکــردیرو يراســتر دارا ت:یــدگاه راســتر دربــاره معنویــد

دانـد و عبـارت    یدر انسان مـ  یکیت ژنتیو ظرف یرشد شخص ةک سازیت را ینواو مع .است یشناس روان

بـرد کـه    یکار مـ  به یا مفروضاتی یزندگ ي اشاره به سبک تفکر افراد دربارةرا برا» انسان یت اساسیمعنو«

ـ ). معنو2012و  2011راستر، ه رفتارشان دارند (یتوج يافراد برا را پوشـش   يمعنـو  /یابعـاد اخالقـ    ت،ی

ـ  ،شود یاعمال مآنها رفتار  ،افراد و سرانجام یها و سبک زندگ د و بر تفکر، ارزشده یم  ،حـال  نیبـاا  یول

ـ اسـت. از د  یابیـ و ارز ییازمنـد شناسـا  ی) نیضـمن  يها ست و (مانند ارزشیآشکار ن معموالً  ي،دگاه وی

 .آن اشـاره دارد  يها نییو آ ینیک متن دیست که اغلب به ین ینیت دیمانند معنو» انسان یت اساسیمعنو«

ـ توانـد ظرف  ین مـ ید .است ینید ـ یک پوشش فرهنگیانسان همراه با  یت اساسی، معنوینیت دیمعنو ت ی

  ).ب2014راستر، دهد ( يانسان را شکل، الهام و انرژ يمعنو

تواننـد وجـود یـک امـر متعالی/خـدا/ یـک        توان گفت: از دیدگاه راستر، افراد مـی  بنابراین، می

عبارت دیگر، در دیدگاه او، دربـارة معنویـت، ایـن     و... را بپذیرند یا نپذیرند. بهحقیقت غایی/ کل/ 

هـاي   دهندة جنبـه  جا حاضر و پوشش معنویت یک عبارت همه«اعتقاد وي،  بعد محوریت ندارد. به 

همـان انـدازه در    متفاوت بسیاري از زندگی و فرهنگ شخصی است. معنویت در ادیان سـنتی و بـه  

گویـد:   ). راستر مـی 9، ص2006(راستر، » هاي غیردینی وجود دارد ید دینی و گروههاي نوپد جنبش

عنوان یک قلمرو وسیع، به اموري از قبیل معناهاي فرهنگـی و شخصـی بـراي     معنویت افراد به«... 

بـودن و سـالمت    ها، اخالق، رشد شخصـی، خـوب    ها، ارزش بینی زندگی، حس تعالی، دین، جهان

  ). 1-2، ص2014(راستر، » کند سی داللت میشنا معنوي و زیبایی

. معنویـت یـک سـازة رشـد     2. معنویت یک امر بیولوژیکی یا زیستی است؛ 1بینی:  بر اساس این جهان

هـاي   تواند در حـوزه  . معنویت می3کند؛  ها و سبک زندگی افراد داللت می شخصی است و بر تفکر، ارزش

هـایی اسـت؛    عنویـت از دیـن متمـایز، امـا داراي همگرایـی     . م4دینی، غیردینی و ضد دینـی بـه کـار رود؛    

. معنویـت  6معنویت یک فرایند ارتباطی با خود، دیگران، محیط و احتماالً یـک واقعیـت متعـالی اسـت؛       .5

هـاي رشـد    تواند سـازه  هاي معنویت می . برخی جلوه7بخش در ارتباط با ابعاد فوق است؛  یک فرایند تعالی

  اند؛ مانند خوب بودن، سالمت معنوي، و شهروند خوب بودن. قان بیان کردهشخصی باشد که دیگر محق

۱۰۶         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

   رد.یگ یکردها قرار مین طبقه از رویاست که در ا یگر کسانیت از دیرا

 2000کنـد (  یم یمعرف »يانتقاد ییگرا واقع«خود را  یفلسف يمبنات یرا ت:یدگاه راید یفلسف یمبان

ـ امـور (واقع  ییما با نظم غـا  ۀ، همیشناس یبه لحاظ هست، يبه اعتقاد و .)2012و  ) در ارتبـاط  ییت غـا ی

ـ . واقعمینباش چهم یت آگاه باشین واقعیچه از ا ،میهست درك آن،  يمـا بـرا   ییمسـتقل از توانـا   ینـ یت عی

مانـد   یشـدن مـ    ت منحصر به فرد است که منتظـر کشـف  یک واقعی یشناخت یت هستیواقع .وجود دارد

 يو هـم بـرا   يقـت مـاد  یت و حقیـ واقع يهـم بـرا   ،»يانتقاد يگرا واقع« نظریۀ ).24 ص، 2000رایت، (

دانـد   یز مـ یمتما یت متعالیرا از واقع ییت غایواقع رود. رایت کار می نوي یا غایی بهقت معیت و حقیواقع

ام کـه   دهیـ کـه مـن اقنـاع گرد   [ (خدا) وجود داشته باشد یت متعالیگرچه ممکن است واقع«د: یگو یو م

آنچـه در   ،ن صـورت یـ وجود نداشته باشـد کـه در ا   یت متعالیاما امکان دارد واقع]، تن اسیقت همیحق

 .)2015همان، است ( یعیاست جهان طب» ییغا«ت، یارتباط با واقع

اجتنـاب و ادعـا    یـی گرا رعقـل یو غ گرایـی  اثبـات از ادراك  يفکر ين مبنای، ایشناس لحاظ معرفت به

در  ،حـال  نی). بـاا 24 ص، 2000قـت وجـود دارد (  یقح وجـوي  جسـت ت و یکند امکان شناخت واقع یم

ک منتقـد  یـ  يبـرا  .ر اسـت یرپذیت، تفسیم که مشاهدات ما از واقعید بدانیبا ،ن شناختیا وجوي جست

 معمـوالً قـت  یامـا شـناخت حق   .قـت در خـارج وجـود دارد   یو حق یافتنی دست گرا، شناخت اساساً واقع

معتقد است کـه  » یشخص یدانش«ت به ی). را173، ص الف2000رایت، درك ماست ( ییتر از توانا بزرگ

 يشـود تـا ابـزار    یب مـ یما ترک یضمن یو جسم یذهن یما با آگاه یعمل ۀل، احساس و تجربیدل ،در آن

د: دار ). رایت اظهـار مـی  24 ، ص2000( د کندیت تولیواقع یین ساختارهاي پیچیدةتب يمؤثر و توانمند برا

ل فروکاسـته شـود.   یج وهم و تخیا تروی یرشخصیک جهان غیو  ینیع عیتواند به سطح وقا یشناخت نم

شـده در آن   است که ما خود را پرتاپ یتیارتباط مناسب با واقع يبرا وجو جستشناخت،  وجوي جست

م یتـوان  یمـا مـ   .کنـد  یت مطلق را دنبال مینان مطلق و نسبین اطمیب يریمس »يانتقاد ییگرا واقع«م. یابی یم

تـر و نسـبت بـه     قیفهم عم يند تالش برایشه مشروط و در فراین شناخت همیاما ا م،یت را بشناسیواقع

  ).  25، ص2000رایت،  نقل از: ،23، ص 1994کولییِر، د گشوده است (ینش جدیب

ت یـ واقع يها نییتب ي،نظر و به .کند یت و ارزش دفاع میواقع یگانگیت از ی، رایشناس لحاظ ارزش به

 سـاختۀ  هـا صـرفاً   کند کـه ارزش  یآشکار م ،اتین الهالسوفان و متخصصیفتوسط دانشمندان، هنرمندان، 

ازمنـد تطـابق بـا    یما ن يمعنو يها هستند و ارزش یت، ذاتیاز واقع يبلکه در هر ساختار ،ستیها ن انسان

  ).23- 25 ص، 2000ت، یت هستند (رایواقع یذات يها ارزش



   ۱۰۷ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

 ییقـت غـا  یدر عالقه به معنا، هـدف و حق  شهیت ریمعنو« ،به نظر او ت:یت دربارة معنویدگاه راید

ـ با اد يا در جامعه ییغا يها د و ارزشیعقا ةو چون دربار» دارد وجـود   متکثـر، توافـق   يهـا  نیـی ان و آی

) او بـه  12، ص2000رایـت،  داند ( یرا دشوار م »تیمعنو«مفهوم  شمول دربارة ندارد، ارائۀ تعریفی جهان

ـ از معنو یارتبـاط  الگوییامور است و  ییمعتقد است که نظم غا ییت غایک واقعی ت در قالـب ارتبـاط   ی

گـران و  ین خـود، د یت، ارتباط بیکند. به اعتقاد را یامور ارائه م ییعت و نظم غایگران، طبیفرد با خود، د

قـق بـا رایـت،    مکاتبـۀ مح ( درك شـود  ییت غـا یاست که تنها در ارتباط با واقع يمعنو یعت، هنگامیطب

و  ییاسـت کـه ارزش غـا    یفرد درون اجتماع و سـنت  حال توسعۀ او، ارتباط در ت از نظری). معنو2014

ن یـ د: دیـ گو یت می). را104 ص، 2000رایت، رود که باشد ( یا انتظار میدر آن وجود دارد  ییقت غایحق

 يا گونـه  بـه  ،نیر اسـت. بنـابرا  یناپـذ  و اجتنـاب  یجهـان  يامـر  ینـ یت و تعهد دیمعنو یاتیک بخش حی

  ).26- 27 (همان، ص مان به همراه دارد يمعنو يها یزندگ يبرا یاساس ییها داللت ریناپذ اجتناب

دادن بـه    وجوي معنا، هدف و حقیقت غایی و جهـت  . معنویت نوعی جست1بینی:  بر اساس این جهان

. معنویت یـک فراینـد ارتبـاطی بـا خـود، دیگـران، محـیط و        2سوي حقیقت غایی است؛  ها به همۀ فعالیت

اي  . معنویـت، ایـده  4بخش در ارتباط با ابعاد فـوق اسـت؛    . معنویت یک فرایند تعالی3یی است؛ واقعیت غا

هاي آن عبارت است از: خـرد و حکمـت، تـرس همـراه بـا احتـرام،        . برخی جلوه5تر از دین است؛  بزرگ

  است. ترین عامل در معنویت . ارتباط با یک واقعیت غایی اساس و مهم7تعجب، سرور، آرامش، و عشق؛ 

  ن)يت بدون دي(معنو ينيرديکرد غيرو .ج

 یشـود کـه زنـدگ    ین امر انعکاس داده میمعنا در ا يبرا وجو جستخته، یا افسارگسی ینیردیغ در نسخۀ

، ن طبقـه یکر در این اری). ران بِست و ج896ص، 2009نقل از: ویلیامز، ن سطح است (یش از ایب يزیچ

  دارند.  ن (سکوالر) قرار یت بدون دیمعنو یعنی

 يهـا  ک سلسـله اصـول و ارزش  یـ سـم بـا   یسکوالر يدئولوژیا سم:یدگاه سکوالرید یفلسف یمبان

 يونـد یاصـالت مـاده پ   و ،یزدگـ  ، علمییگرا ، عقلییگرا مانند انسان ،نیزم رفته شده در فرهنگ مغربیپذ

شخص اسـت و  و نامت یک مفهوم انتزاعیخدا  ،سمیدگاه سکوالری). در د23 ص، 1381ق دارد (رشاد، یوث

ات یـ ح ةاو در بقا و ادار يبرا یندارد و جز در آغاز خلقت، نقش ین حاکم بر هستیبا قوان یتفاوت چندان

  ).  71 ص، 1381زند،  یست (شجاعیمتصور ن یع قواعد زندگیر امور و تشریو تدب

روشـن  سـم را  یدگاه سکوالریـ د یشناس انسان ياست که مبنا يگرید ۀسم) مؤلفی(اومان» ییگرا انسان«

ـ : ن معنا داردیچند» ییگرا انسان« دارد: واژة اظهار می فرِد ادواردز .کند یم ن اسـتفاده شـناخته شـده از    یاول

۱۰۸         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

بـر قلمـرو انسـانی     آن يد محـور یـ دارد که تأک یبستگ يا ا فلسفهیده، روش یبه هرگونه عق ییگرا انسان

رود کـه بـا    یکـار مـ   اروپا بـه  اییعصر نوزدر  یک جنبش فرهنگیاشاره به  يشتر برایب است. این عبارت

. ر موضـع داده اسـت  ییـ سـکوالر تغ  يها ن، به عالقهید بر دیمشخص شده و از تأک يو فرد يروح انتقاد

عنوان منبـع   به یو اجتماع انسان یسکوالر بر خود عقالن .سکوالر است ییگرا ، انسانییگرا ن نوع انسانیا

ت انسان یت و مرکزیته محوریسکوالر ة). جوهر199ص  ،2011کوئینگ، د تمرکز دارد (یمعنا و ام ییغا

اد، مدار جامعه و جهـان قـرار   یبه بعد، انسان خردمند و خودبن عصر نوزاییخرد نقاد اوست. از  يو برتر

سـپرده   یت امور به محک عقـل انسـان  یت و حقانی، حجیو مذهب یاقتدار سنت يساز گرفت و با دگرگون

(کمـالی  آن قـرار گرفـت    ، بلکـه در حاشـیۀ  هـا  انسـان  یاسـ یو س یعاجتما ین نه در متن زندگیشد و د

اه اسـت  گرایـی همـر   شناسی نیز دیدگاه سکوالریسم بـا علـم   لحاظ معرفت ). به 114، ص1386اردکانی، 

 ؛بـاور دارنـد   ینـ یقـت ع ی، سـکوالرها بـه وجـود حق   یصورت کل ). به44- 45 ص ،1387، یآمل ي(جواد

 يفـرد  ياسـت. آزاد  یشدن ش و اثبات کشف یو آزما یق علمیحقت يها که با عقل و طبق روش یقتیحق

ـ ازهـا و عال ید و بند به هنگام دنبال کردن نیاز ق يعمل و آزاد ي(آزاد ـ ثیح يتسـاو  ،)یق شخصـ ی ت و ی

ا (بنـا نهـادن   یـ ت پایـ عقالن ، وض)ی(فقدان تبعـ  جامعه یو عمل يافراد در ساختار نظر ۀهم يحرمت برا

 آن اسـت  یشناسـ  ارزش یاز جملـه مبـان   جیهات عقالنی و منطقی منسـجم) ر توها ب تیها و فعال میتصم

  ).  78- 79 ص، 1390فکر،  کی(ن

عنـوان امـري    بـه » معنویـت «بِسـت بـه مفهـوم    دیدگاه بِسـت و اریکـر دربـارة معنویـت:     

اي که در اصل، توسط ترِنس مک لولین آغاز شـد و   مند است، ایده از دین عالقه» افسارگسیخته«

ده مبتنی است که معنویت نه به هیچ سنت دینـی وابسـته اسـت و نـه بـه آن محـدود       بر این عقی

شرط براي توسعۀ عقایـد دینـی اسـت،     ). به اعتقاد او، معنویت یک پیش2014و  2006شود ( می

که تجربۀ دینی راهی براي افزایش معنویت است. اما اینکه بدون ظرفیـت معنـوي بتـوان     درحالی

تجربۀ دینی شد، قابل تردید است. همچنین برخی تعالیم و اعمـال دینـی   صورتی معنادار وارد  به

بخـش،   جاي تأکید بر ذهن و قلبی گشوده براي تجربۀ تعالی ها و تبعیت به خاطر اصرار بر آیین به

شوند. در پایان اینکه تجربیاتی وجود دارد که تجربیات شناختی، عـاطفی و   مانع رشد معنوي می

بخشند که بهترین برچسب براي این نوع تجربیات، معنوي است. این  می  یفیزیکی زندگی را تعال

گویـد: مـن    هاي دینی مرتبط نیست. بست مـی  تجربیات به هیچ مجموعۀ خاصی از عقاید و آیین

  ).2014نامیده شود (مکاتبه محقق با بست، » سکوالر«تواند  پذیرم که این دیدگاه می می



   ۱۰۹ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

؛ زیـرا  اسـت  يضـرور  ين جداسازیکنم و ا ین جدا میت را از دینود: معدار یز اظهار میکر نین اریج

ـ ن يت بـرا یـ است. اگر معنو یانسان يامر ضرورتاً معنویت ت درك یـ ل انسـان بـه اوج اتصـال بـا الوه    ی

 ةقضاوت دربـار  يبرا يارین امر معید اجازه داد که ایاست و نبا يفرد ۀاز انتخاب و تجرب یناش ،شود یم

تـر   درك کامـل  يکودکـان بـه سـو    ۀهمـ  ةدهنـد  توانـد پـرورش   یت میاشد. معنوها ب انسان ۀت همیمعنو

  ).  199 ص، 2001 ،کریباشد (ار یارتباط يها مهارت شناسی و احساسی و توسعۀ اي زیباییه تیظرف

ـ ا .کنـد  یجاد میفاعل شناسا ا نیزت دانش و یماه ةدربار یکرد درك متفاوتین روید: ایگو یکر میار ن ی

درك متفـاوت مـا از    .ار دشـوار اسـت  یبس يگریبدون د یکی ةار مرتبط و بحث درباریگر بسیکدیدو به 

فهـم آن تـالش    يکه در خـارج اسـت و مـا بـرا     یف شود؛ دانشیتوص» تیروا«عنوان  تواند به یدانش م

اتمـان  یتجرب ةما دربـار  يها داستان ۀجیشود و نت یشود توسط ما ساخته م یکه درك م يزیم و آن چیکن یم

شـکل   ییهـا  ک جامعه و توسط داستانیدر درون  یی. دانش رواینیاست تا ع یشتر ذهنیب ،نینابراب .است

 ،نیبنـابرا  .و هـم معاصـر   یخیگـران، هـم تـار   یدرباره خودمان و د ییها م؛ داستانییگو یرد که ما میگ یم

 ییهـا  ، توسـط داسـتان  يم و درك ما از درست و غلـط بـودن امـر   یشناس یت ما، آنچه میفرهنگ ما، هو

  .)1310 همان، ص( مییگو یگر میکدیشود که به  یساخته م

ـ یمعنو .2است؛  یک امر انسانی ت ضرورتاًیمعنو .1 ی:نیب ن جهانیدر ا درك و  یشخصـ  ۀت به تجرب

ـ معنو .3کند؛  یت اشاره میها، احساسات و ساخت هو ساخت معنا توسط شخص، درك ارزش ک یـ ت ی

بخـش   یتعـال  یت ارتباطیمعنو .4ا خود و اجتماع در ارتباط است؛ طور عمده ب است که به یند ارتباطیفرا

ـ معنو يها جلوه« .6نظر است؛  مطمحن یت بدون دیمعنو .5در سطح خود و اجتماع است؛  عبـارت   »تی

ـ تر ظرف درك کامل :است از ـ از قب الزم؛ يهـا  مهـارت  ۀشناسـانه و توسـع   ییبـا ی، زیاحساسـ  يهـا  تی ل ی

  .یاسو سواد احس یارتباط يها مهارت

عنـوان   ن را بـه یـ د دیـ ت از منظر اسالم، باین مفهوم معنوییتب يبرا در اسالم:» تیمعنو«ن مفهوم ییتب

، یکند، در نظر گرفت. بنا بـه اظهـار بـاغگل    یت را مطرح میکه معنو یو حاکم بر گفتمان یاصل ینیب جهان

  از: است ها عبارت یژگین ویاست. ا ییها یژگیو ين دارایل دیذ »تیمعنو«مفهوم 

ـ با .3. ریشه در فرامحسوسات دارد؛ 2ابد؛ ی یت در ارتباط با وجود خالق معنا میمعنو .1 د در تحـول  ی

  هاي دین باشد. از طریق راهنمایی دیت بایبه معنو یابیدست .4یت زندگی فرد معنوي مؤثر باشد؛ و هدا

نند، معنویت همـراه و  بی را ذیل دین می» معنویت«بر اساس تحقیق وي، از نظر متفکرانی که مفهوم 

دار واقعی باشد. با ایـن توضـیح، از منظـر     شود و کسی معنوي خواهد بود که دین همزاد دین تلقی می

۱۱۰         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

معنادار ساختن و ایجاد ارتباط با عالم ماورا و پذیرش عـالمی غیـر از عـالم موجـود     » معنویت«دینی، 

ل دینـی مشخصـی داشـته باشـد     شـود کـه باورهـا و اعمـا     است. در نگاه دینی، کسی معنوي تلقی می

بیننـد، بـر روي    ). البته باید توجه داشت کسانی که معنویت را ذیـل دیـن مـی   41 ، ص1392 باغگلی،(

گیرند. وجه مشترك ایـن دو   طیفی از قایالن به ادیان آسمانی تا قایالن به ادیان بشري (زمینی) قرار می

باورداشت متفاوت دربارة دیـن و چگـونگی   پذیرش معنویت بر محور دین است، اما وجه افتراق آنها 

  ).  29- 30 ظهور و تثبیت آن است (همان، ص

متفکران مسـلمان معاصـر    یدگاه برخید بر دیبا تأک »ت در اسالمیمعنو«مفهوم  ،ن بخش از مقالهیدر ا

 یات قُرب و مشاهده است که شـرط آن بنـدگ  ی، حيات معنویح ،ییعالمه طباطباشود. از منظر  یم تبیین

بـه انجـام    يات معنـو یـ و ح ،دن استین خوردن و خوابیهم يات ظاهریاست. ح یخالص در بندگو ا

، یبـاغگل  نقـل از:  ،344 ص، 1384حق و تقرب به حق باشد (رخشـاد،   ةمشاهدآنها است که در  یاعمال

، بعـد مجـرد انسـان اسـت کـه بخـش       یت مربوط به آدمی، معنویی) از منظر عالمه طباطبا48 ص، 1392

ـ انسان را ن يقت بعد معنویو حق دهد. لب یل میتر وجود او را تشک گسترده ل ویاص ـ ز بای د در سرشـت  ی

ن یـ ز برخوردار اسـت. ا ین ینفسان یاز ساحت ی،انسان عالوه بر ساحت جسمان ،نیاو جست. بنابرا یربوب

لسـله  س يقـرار دارنـد. نفـس دارا    یهسـت  نۀگا و در تناظر با عوالم سه استگر یکدیدو ساحت در طول 

نفـس بـه خـدا     يگر، سلسله علل وجـود ید سويگرند. از یکدیبا  یاست که در ارتباط علّ یمراتب طول

 یب است که خود شامل عالم مثال، عالم عقـل و عـالم ربـوب   یز شامل عالم غیعه نیالطب گردد. ماوراء یبازم

ن برخـوردار از  قـرار دارد. سرشـت انسـا    یعـوالم هسـت   ر این بین، عالم ربوبی در رأس همـۀ و د است

دن بـه  ین بخشـ یش در حـال تعـ  یها لیها و م است. انسان با عمل بر اساس معرفت یربوب یلیمعرفت و م

  .)38 - 39 ص ،1387گران، یو د يش است (اشعریخو یبعد نفسان

  :ددار ، اظهار می»یاجتماع يآزاد«ز آن از یو تما »يمعنو يآزاد«مفهوم  یز در بررسین يد مطهریشه

ایـن   و آن مطرح شده اسـت  یفلسف يها ستمیت بزرگ به صورت فلسفه و سیک جنای ،در عصر ما«

ـ نَفَخْـت ف « کنند؛ یچ بحث نمیانسان ه يو شرافت معنو یت انسانیانسان، شخصة است که اساساً دربار ه ی

وحنْ رـ بـر د  ). وي با ابتنا461 ، ص23 (مطهري، مجموعه آثار، ج »شده استفراموش » یم آن، دگاه قـر ی

ت و دروازه یـ ن آیتـر  ستهیداند و انسان را شا یمان به آن میعت و ایطب معنویت را شناخت خدا و ماوراي

سـتن در آفـاق و انفـس را    ی. او نگرنماید می یب و ملکوت معرفیمان به غیت و ایپرداختن به معنو يبرا

  ).  671 ص(همان، کند  یشنهاد میب و ملکوت پیمان به غیا يم برایداند که قرآن کر یم ییها وهیش



   ۱۱۱ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

محـدود  و  يماد ياست که به معنا یمتعال ییت، معنایدارد: عالمت معنو یز اظهار می) ن2012( يباقر

ک وجـود  یـ ه یدهـد و شـب   یمـ  ینجا و اکنون را تعـال ی، ايشود؛ امر معنو یبه زمان و مکان، فروکاسته نم

ت یـ ز از معنویالحاد ن يها آموزه یرخکه ب همچنان ؛ستیخدا ن ضرورتاً ین وجود متعالیاما ا .است یمتعال

، مقـدس،  یخداست که متعال ک موجود شبهی ،ها دگاهین دیا در همۀ باًیتقر ياما امر معنو .ندیگو یسخن م

ک یـ ن اساس، یخداست. بر ا ، این موجود متعالیدر اسالم عتاًیشود، و طب یجانبه و... در نظر گرفته م همه

  ت مورد نظر است.  یومرتبط با خدا در معن یمتعال يمعنا

توان گفت: معنویت نزد اندیشمندان مسـلمان معاصـر عبـارت     با توجه به مطالعات انجام شده، می

اي حقیقی بـین خـدا و    رابطه«عبارت است از: » قرب الی اهللا«است از: شناخت خداوند و قرب به او. 

ناسب با غایت آفرینش خـویش  اي که روح انسان بر اثر درك، باور و اعمالی خاص (مت گونه انسان، به

اي وجودي و آزادانه (اختیاري) با خداي متعـال برقـرار    و بر اساس خواست و نظام معیار الهی) رابطه

کند و در نتیجه، ایجـاد چنـین ارتبـاطی مراتـب کمـال را در وجـود        طور مداوم، آن را تشدید می و به

صـول آن (بـه لحـاظ مقـدمات) امـري      سازد. این ارتباط، واقعیتی تکـوینی، ولـی ح   خویش محقق می

نهایـت)   اکتسابی و اختیاري است. البته این ارتباط وجودي با خداوند (یعنی کمال مطلق و موجود بـی 

(مبانی نظـري  » طور مداوم تشدید شود یا تنزل یابد تواند به امري داراي مراتب و درجات است که می

). نیـل آدمیـان   91 جمهوري اسالمی ایران، ص تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

اهللا، مستلزم تحقق اختیاري نوعی زندگی شایستۀ انسان بر اساس نظام معیـار دینـی اسـت     به قرب الی

  ).120 نام دارد (همان، ص» حیات طیبه«که 

ارت اسـت از:  ت عبیمعنو .2است؛  یدر موجودات انسان یک امر ذاتیت یمعنو .1 :ینیب ن جهانیدر ا

اعمـال را در پاسـخ بـه     و هـا  ها، ارزش د، نگرشیکه عقا یک سبک زندگیو  ابعاد رتباط با خدا در همۀا

ـ معنو .3کنـد؛   یهماهنـگ مـ   خداوند و قرب بـه او   .4ن اسـت؛  یـ د يو ضـرور  يت، کـارکرد محـور  ی

و ده یـ ک این ید .5شوند؛  یت محسوب نمیوجه معنو چیه به ،شوند ینم ختم خداوندکه به  ییها تیمعنو

. اسـت  یابعـاد زنـدگ   با خداوند در همۀ یند ارتباطیک فرایت یمعنو .6ت است؛ یتر از معنو مفهوم بزرگ

 ياست کـه بـرا   يمعنو ین ارتباط زمانیا یول ،مد نظر است یابعاد زندگ ، ارتباط با همۀنجایدر ا ،نیبنابرا

 »خـود « خداوند رایز ؛است يدابعاد وجو ۀدر هم دهنده یتعال يندیت فرایمعنو .7 ؛قرب به خداوند باشد

  دهد. یم یرا تعال یانسان

  شود: مقایسه می» ت در غرب و اسالمیمعنو«مفهوم  ،قسمت این در

۱۱۲         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

  کرد یرو

   ینید
  تیات معنویتجل  تیابعاد معنو  تیمفهوم معنو

اساس 

  تیمعنو

  پالمر

معنویت از دیدگاه پالمر، امري ذاتی است و آن را مساوي با مسیحیت 

ت عبارت است از: ارتباط شخصی با حقیقت؛ و حقیقت داند. معنو می

شود. این امـر   عبارت است از: آنچه از ارتباط بین من و تو حاصل می

معناي  داري درونی که به بر اساس سنت مسیحیت عبارت است از: دین

داري برونی عبـارت   که دین ارتباط با امر مقدس(خدا) است، درحالی

. در  عنـوان یـک کتـاب و...    انجیل به است از: رفتن به کلیسا، قرائت

عبـارت   اینجا، دین و معنویت به یک معنا در نظر گرفته شده است. به

  دیگر، دین از منظر پالمر، داراي یک حقیقت ثابت نیست.

ــمعنو ــدیت فرای  ين

و  یارتبــــــــاط

بخش در ابعاد  یتعال

مختلـــف خـــود، 

عت و امر یخلق، طب

  مقدس است.

عشــق، ســرور، 

مت، یصلح، مال

یی، ایمـان،  وکین

بردباري، تواضع 

ــود  یکنترلو خـ

  روح) ةوی(م

 وجوي جست

ــت یحق قـــ

قــت از  ی(حق

ــ ــاط ب ن یارتب

مــن و تـــو  

  زد)  یخ یبرم

  

کرد یرو

فارغ از 

  نید

  تیاساس معنو  تیات معنویتجل  تیابعاد معنو  تیمفهوم معنو

  راستر

امري زیستی و یک سـازة رشـد شخصـی اسـت و بـر تفکـر،       » معنویت«

دهنـدة بعـد    کند. معنویت پوشـش  دگی افراد داللت میها و سبک زن ارزش

اخالقـی/ معنــوي و شــامل مفروضـاتی اســت کــه افـراد بــراي توجیــه    

رفتارهایشان دارنـد معنویـت از دیـن متمـایز اسـت؛ امـا ایـن دو داراي        

دهنـدة   جا حاضر و پوشش هایی هستند. معنویت یک عبارت همه همگرایی

  فرهنگ شخصی است. هاي متفاوت بسیاري از زندگی و جنبه

ند یک فرایت یمعنو

ــاط و  یارتبــــــ

بخش با خود،  یتعال

ــران، محــید ط و یگ

ت یک واقعی احتماالً

  .است یمتعال

، يسالمت معنـو 

ــر ــاد تفک ، يانتق

ــهروند  شــــــ

  بودن، و...   خوب

  

  

کرد یرو

فارغ از 

  نید

  تیابعاد معنو  تیمفهوم معنو
 يها جلوه

  تیمعنو
  تیاساس معنو

  تیرا

و حقایق در حال رقابـت مربـوط   معنویت به حقیقت 

وجوي معنا، هـدف و   شود. معنویت نوعی جست می

هـا در   دادن بـه همـۀ فعالیـت    حقیقت غایی و جهت 

  ارتباط با این واقعیت غایی است.

  امور است. یینظم غا ییت غاین واقعیا

در قالب  یارتباط الگوییت یمعنو

گـران،  یارتباط فـرد بـا خـود، د   

اسـت.  امـور   ییعت و نظم غایطب

است  يمعنو یارتباطات زمان ۀهم

ـ که در ارتباط بـا واقع   ییت غـا ی

  امور درك شود

 يهـا  جلوه یبرخ

آن عبارت اسـت  

ــرد و  :از خــــ

ــت و  حکمــــ

  رتیبص

ــا   ــاط ب ــارتب ک ی

ــواقع ــایـ  ییت غـ

ن یتـر  اساس و مهم

ت یــعامــل در معنو

  است.

  

 ینیردیکرد غیرو

  (سکوالر)
  تیاس معنواس  تیمعنو يها جلوه  تیابعاد معنو  تیمفهوم معنو

دگاه بست و ید

  کریار  نیج

ـ  ۀت به تجربیمعنو درك  یشخص

، درك یو ساخت معنا در زنـدگ 

ها، احساسـات و سـاخت    ارزش

 ي،فـرد  يمعناساز ۀت (تجربیهو

ارتباط با خـود   یهم در بعد درون

ـ یو هم در بعد ب ی ارتبـاط بـا   رون

  کند. دیگران) اشاره می

ند یک فرایت یمعنو

ــاط و  یارتبــــــ

 ویژه هب ،بخش یتعال

ــود و   ــاد خ در ابع

  .اجتماع است

ـ معنو يهـا  جلوه« عبـارت   »تی

ــت از ــل :اسـ ــر  درك کامـ تـ

ــظرف ــا تیـ ــی، هـ ي احساسـ

 شناســـانه و توســـعۀ زیبـــایی

ــارت ــا مه ــاز قب الزم، يه ل ی

  .یارتباط يها مهارت

فــــرد از  يمعناســــاز

کـه   یاتیات (تجربیتجرب

طـور عمـده حاصـل     به

گران یارتباط با خود و د

ـ است) و ساخت هو ت ی

    ين معناسازیق ایاز طر

  

کرد یرو

  ینید
  تیابعاد معنو  تیمفهوم معنو

 يها جلوه

  تیمعنو
  تیاساس معنو

  اسالم

ـ   یذات يت امریمعنو اهللا؛  یاست و عبارت است از: قـرب ال

ابعاد و شئون  ۀد رابطه با او در همیشناخت خدا و تشد یعنی

ـ  يدار نی(دی نیار دیمطابق نظام مع یزندگ ـ  یدرون  ).یو برون

  رد.یگ ین قرار میل دیت ذیمعنو ،نیبنابرا

معنویت فرایند ارتباطی و 

بخش در همۀ ابعـاد   تعالی

اسـت. ارتباطـات زمــانی   

معنوي است که در ارتباط 

  با خداوند باشد.

تحقق آگاهانه و 

حیات  ياریاخت

ــۀ  ــه در هم طیب

ابعــاد و شــئون 

  زندگی

ارتباط بـا خداونـد   

عنوان مبدأ و  (اهللا) به

و  قــتیمنشــأ، حق

  یت هستیغا



   ۱۱۳ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

 یارتباط شخصـ  :است و عبارت است از یدر موجودات انسان یذات يت امریدگاه پالمر، معنویبنابر د

کنـد.   یقـت صـحبت مـ   یاز اجتماع حق ،قتیشدن حق ياز فرد يریجلوگ يقت. پالمر در ادامه، برایبا حق

ـ یز هم حقا بایآ ی،انسان رز سؤال شود که در صورت نبود هیحال اگر در سطح اجتماع ن وجـود دارد   یقت

ت اسـت، و  یحیت او همـان مسـ  یـ د: معنویـ گو ی، پالمر مسو یکوجود ندارد. از  یحیر؟ پاسخ صریا خی

قـت مـذکور وجـود داشـته     یحق ،دگاه اویـ رود که از د یانتظار م .داند یقت میح را نمونه و تمثال حقیمس

ن، معنـا  یبنـابرا  شود. براي او حاصل نمینشود چیزي  قت مرتبطیکه انسان با آن حق یاگرچه تا زمان ،باشد

  الذکر است. ات فوقیتجل ي؛ دارایکردن است و هم کشف یهم ساختن

رشـد   یک سازة تیمعنو .رود یکار م به ي/ معنویاشاره به بعد اخالق يت برایدگاه راستر، معنویدر د

ـ ید يند در بسـترها توا یت میمعنو ،رو نیازا شناختی است. روان يک مبنایواجد  ،نیو بنابرا یشخص ، ین

از در وجود ماسـت کـه مرجـع    یک نیو  یستیک امر زیت یمعنو .ن وجود داشته باشدیو ضد د ینیردیغ

ن یـ رسـد در ا  ینظر مـ  ست. بهین یک امر متعالیمانند وجود  یواقع يک مابازای يآن فرهنگ است و دارا

  شود. یمعنا دانسته م ییدگاه، فرهنگ، مرجع غاید

 .رود یکـار مـ   بـه  یزنـدگ  ییقت غایاشاره به معنا، هدف، ارزش و حق يت برایمعنوت، یدگاه رایاز د

ت یـ مرجـع معنو  کنـد. د آن را کشـف  یدر عالم خارج است که فرد با یواقع يک مابازای يت دارایمعنو

  نام نظم غایی امور است.  به يوجود امر

 یی/ نظم غـا ییت غاین واقعیبا ااست که در ارتباط  يمعنو یانسان زمان يها تیر ارتباطات و فعالیسا

  است.   یکردن و هم کشف یمعنا هم ساختن ،نیبنابرا .درك شود

طـور عمـده در ارتبـاط     در دیدگاه سکوالر، مرجع معنویت، امري فراتر از سطح، معنایی است که فرد به

اختنی اسـت.  شود. معنویت معنایی صرفاً سـ  ها و احساساتش دانسته می سازد، و ارزش با خود و اجتماع می

توان گفت: حقیقت در این دیـدگاه،   بنابراین، کشف معنا و یا وجود یک امر متعالی در آن مد نظر نیست. می

هـاي احساسـی و    در سطح عالم طبیعت؛ جلوة معنویت به درك بهتـر ظرفیـت    ساز انسان امري است دست

  شود. میهاي ارتباطی محدود  شناسی؛ و به نوعی ضمانت اخالقی و مهارت زیبایی

دگاه راسـتر و  یبرخالف د .در انسان و مرجع آن، خداوند است یذات يت امریدگاه اسالم، معنویدر د

 یصـفات  يکـه دارا  ياسـت؛ خداونـد   یواقعـ  يمابازا يدارا يسکوالر، مرجع امر معنو ینیردیدگاه غید

 يان، امـر معنـو  یگرا کل دگاهیمانند د ،ها دگاهید یبرخالف برخ ،نیرا شناخت. بنابراآنها توان  یاست و م

 ياست کـه در ارتبـاط بـا خداونـد و بـرا      يمعنو یها و ارتباطات انسان زمان تیفعال .است ییقابل شناسا

هـا،   دگاهیر دین برخالف سایهمچن ی.است و هم کشف کردن یمعنا هم ساختن ،نیقرب به او باشد. بنابرا

۱۱۴         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  

ـ ـ  ابعاد وجود انسان ۀهم ،دگاه اسالمیت از دیمعنو بـه   دهـد و صـرفاً   یمـ  یرا تعـال  ـ  یعـد جسـم  ب یحت

  است.   یشئون زندگ . جلوة آن تحقق حیات پاك (طیبه) در همۀشود یپرورش روح محدود نم

  يريگ جهينت

دهـد،   گونـه کـه مـرور ادبیـات نشـان مـی       شد. همان در غرب و اسالم تبیین » معنویت«در این مقاله، مفهوم 

شـود.   هـاي متفـاوتی در ایـن عرصـه مشـاهده مـی       بینـی  جهان وجود ندارد و» معنویت«تعریف واحدي از 

تر این مفهوم و همچنین اهمیت اتخاذ یک رویکرد انتقـادي بـه ایـن عرصـه و      منظور تبیین دقیق رو، به ازاین

بنـدي   هـا تبیـین و طبقـه    بینـی  ویژه در محتواي تربیتی، این جهان ارزیابی آن در محتواهاي متفاوت جامعه، به

معنویـت  «آمده از اندیشمندان منتخب را ذیل سه رویکـرد    هاي مختلف به دست بینی قاله جهانگردید. این م

هـاي مختلفـی کـه ذیـل      دهد. همچنین دیـدگاه  قرار می» معنویت غیردینی«، و »معنویت فارغ از دین«، »دینی

ها بـر   بینی کرد. این جهان ها هدایت بینی بندي دیگري از این جهان دسته  اند، ما را به این رویکردها قرار گرفته

دهـد ارتبـاط بـین دیـن و      اند؛ زیرا ادبیات تحقیق نشان مـی  بندي شده اساس رابطۀ بین دین و معنویت دسته

هـا عبارتنـد    بینـی  است. این جهان» معنویت«ها دربارة مفهوم  ترین عامل در تغییر و تنوع دیدگاه معنویت مهم

. معنویـت متمـایز از   3. معنویت مساوي و برابر با دین است؛ 2است؛ تر از معنویت  اي بزرگ . دین ایده1از: 

. معنویـت  5تـر از دیـن اسـت؛     اي بـزرگ  . معنویت ایده4بین آنها وجود دارد؛   هایی دین است، اما همگرایی

  یک از اندیشمندان مد نظر در طبقۀ ششم قرار نداشتند. . نه معنویت و نه دین که هیچ6بدون دین؛ 

(بـا تأکیـد بـر دیـدگاه برخـی متفکـران       » معنویت در اسـالم «ي از مقاله، به تبیین مفهوم در بخش دیگر

هـاي غربـی پـرداختیم. نتیجـۀ ایـن بررسـی        بینی در جهان» معنویت«مسلمان معاصر) و مقایسۀ آن با مفهوم 

ت مفهـوم  تـرین تفـاو   به شناخت خداوند و ارتباط با او اشاره دارد. مهـم » معنویت«دهد که مفهوم  نشان می

در اسالم و غرب عبارت است از: مرجع معنویت بر اساس دیدگاه اسـالمی، امـري اسـت داراي    » معنویت«

هـایی اسـت    واقعیت بیرونی و بنابراین، ساختۀ ذهن بشر نیست. این مرجع معنوي داراي صفات و ویژگـی 

ـ  ـ حتـی بعـد جسـمی    توان آنها را شناخت. معنویت همۀ شئون زندگی که می گیـرد. در اینجـا    ر مـی ـ را درب

توان گفت: پـنج جنبـۀ    وجوي معنا امري صرفاً ساختنی نیست، بلکه اکتشافی نیز هست. همچنین می جست

. 2وجـوي معناسـت؛    . معنویـت نـوعی جسـت   1ها وجود دارد. آنهـا عبارتنـد از:    بینی مشترك در این جهان

هـایی از   . معنویـت داراي جلـوه  4ت؛ بخـش اسـ   . معنویت فرایندي تعالی3معنویت فرایندي ارتباطی است؛ 

گراسـت. بـر اسـاس تعریـف مـا از       . معنویت مفهومی کـل 5قبیل عشق، صلح، خرد، شگفتی و غیره است؛ 

  گرا به مفهوم معنویت هستند. توان ادعا کرد که همۀ اندیشمندان مد نظر داراي رویکردي کل کلیت، می



   ۱۱۵ و مسلمان يغرب يتيشمندان تربيدگاه انديت از ديمعنو يشناس مفهوم

شـود. آنهـا اظهـار     کار برده می هاي درمانی به میک مفهوم اساسی است که توسط بسیاري از نظا» کلیت«

شـود   دارند که همۀ امور به یکدیگر متصل و هر بخش، جزئی از یک کل مفرد است. این امر پذیرفته می می

  ).2005شود (فرهنگ لغت پزشکی،  اي است که از آن مشتق می تر از پدیده که کل مفرد بسیار بزرگ

عنـوان   اي که خدا را به زیرمجموعه«داراي دو زیرمجموعه است:  »کلیت«بر اساس تحقیق فیشر، مفهوم 

بینـد؛ بـدین صـورت     گرایی می اي که کلیت را از منظر انسان گیرد، و زیرمجموعه بخشی از آفرینش دربر می

). 99 ، ص1998(فیشـر،  » شناسد، اما نه در یک ارتباط شخصـی بـا او   رسمیت می که وجود خدا یا دین را به

دیگري به این تعریف اضـافه کنـیم.    توانیم زیرمجموعۀ   رسد این تعریف کامل نیست و ما می مینظر  حال به

معتقد است که خداوند اساس و بنیاد آفـرینش، امـا فراتـر از آن اسـت. بـر ایـن اسـاس،          زیرمجموعۀ سوم

  شود: ها در دیاگرام زیر، در سه مفهوم از کلی مشخص می بینی جایگاه هر یک از این جهان

Subsets of wholeness  

  

  

  

  

S=R; spirituality is equal with religion (Palmeŕs view). 

R>S; religion is a bigger idea than spirituality/ traditional view (such as Islamic 
worldview) 

S>R: the first subcategory; spirituality is a bigger idea than spirituality (Wright́s 
worldview). 

S↔R: spirituality is distinct from religion but there are some commonalities between them 
(Rossiter's worldview). 

S X R: spirituality without religion (Best and Erricker and Lantiarýs views). 

  

   ________________ ________________________________   ها نوشت پی

نظران برجسته عرصه تربیت معنوي کودکان در غرب هستند که با تحقیق و روشـی خـاص    از صاحب. اندیشمندان مذکور، تعدادي 1

بر اساس معیارهایی، مانند داشتن آثار برجسته و دست اول دربارة تربیت معنوي کودکان، جدید بودن، و داشتن مسـتندات بـه انـدازه    

  اند. کافی انتخاب شده

اشاره دارد که شناخت، امري صرفاً ذهنی و یـا صـرفاً عینـی نیسـت، بلکـه حاصـل تعامـل و         . امتزاج شناسنده و شناسا به این نکته2

  تلفیق این دو است.

۱۱۶         ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۴، پياپي دوم، شماره هفتمسال  
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